កនុងរររវាលពិឃាតទី២ប ល ឹកនំទោយសទម្តចហុន-បសនទនេះរឺ
ទប្ៅពីប្រម្ូលពនធ ជំរ ិតលួចឆក់រាន់ពីប្រជារាស្រសតបខមរ

រឺមានបតលក់ធនធាន

ធម្មជាតិប្ររ់បររយ៉ា ង រួម្ទាំងប្បាសាទរុរាណផងប រ ទ ើម្បីយកលុយទៅ
ចិញ្ចឹម្ទ័ពយួនជាង៦បសននក់

ប លកំពុងរងករ់ខួនទៅកន
ា
ុងប្រទទសកម្ពុជា

និងជួយផគត់ផគង់ឧរតថម្អាណិកជនយួនជាង៥ោននក់ប លកំពុងរស់ទៅកនុង
ប្រទទសកម្ពុជា។ ចំបណកតួនទីររស់កងកំោង
ំ ប្រោរ់អាវុធ
រំទពញភារកិចចការពារប្រជាពលរ ាបខមរទ

ើយ

ម្ិនបាន

ផទុយទៅវ ិញ ពួកទរកាាយជា

ឧរករណ៍ឃាតករផ្តតច់ម្ុខររស់រោាភិបាលប្កុងហាណូយ

និងកាាយជា

ឧរករណ៏ឃាតករររស់សទម្តចហន
ុ បសនទៅកនុងប្ករខណ័ឌបាញ់សំោរ់ប្រជា
ជនបខមរ

វាយរង្កា្ករប្រជាជនបខមរ រាន់ជំរ ិតនិងរំរាម្កំបហងរំភិតរំភ័យ

ប្រជាជនបខមរបតរ៉ាុទណាណេះ។
កនុងកងពលអុឺ-៧០

កនុងនម្ខ្ំុជាអតីតទាហានទៅម្នទីរថទប្កាេះទៅ

ទប្កាយម្កប្តូវបានសទម្តចហុនបសនរញ្ូជ លខ្ំុជាប្កុម្

អតថឃាតពិទសស(ទៅប្កុម្អាវទមម) ទធវើការជាម្ួយពួកប្កុម្ឃាតករយួន

ខ្ំុ

បតងបតនឹកទលាចផារកនុងចិតតជាលាំង ប លកនុងតួនទីជាកងកំោំងប្រោរ់
អាវុធ

ម្ិនបានការពារប្រជាពលរ ាបខមរទទ

រឺការពារបតអាណិកជន

យួន

និងប្កុម្រងធំរងតូចទោរហារយបតរ៉ាុ ទណាណេះ ទប្ពាេះពួកទររកលុយ

ទអាយរកស។ ទប្ៅពីទនេះរឺមានបតបាញ់សំោរ់អងគរកសគ្ននឯង បាញ់សំោរ់
សកម្មជនរកសប្រឆំង

ឬអនកកបត់រកសប្រជាជនកម្ពុជា

ប្ពម្ទាំងបាញ់

សំោរ់ប្កុម្រងតូចរងធំប្កុម្ទោរហារយទ ើម្បីរំរិទមាត់រំបាត់ភសតុតាងទៅ
តាម្រញ្ជ
ជ ររស់សទម្តចអរគម្ហាទសនរតីទតទជាហុនបសនបតរ៉ាុទណាណេះ។
ទប្ៅពីទនេះពួកខ្ំុមានតួនទីការពារទស ីថ្
ា ន ំទញៀនទៅប្រទទសកម្ពុជា
ូចជាទោកឧកញ៉ា ម្៉ាុងរ ិទធី, ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា , ទោកឧកញ៉ា ហុនតូ,
ទោកឧកញ៉ា រិតទម្៉ាងនិងទោកឧកញ៉ា លីយ៉ាុងផ្តត់........។ល។
ការពាប្កុម្ទៅបករាយរងនិងឈ្មួញថ្ំនទញៀនធម្មតា។

ករណីបាញ់រំរិទមាត់

រឺទលើកបលងបតពួកទរកបត់រកស(រណករសប្រជាជនកម្ពុជា)។
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ប្ពម្ទាំង

យុទសា
ធ
ស្រសតប្តីទកាណរឺប្គ្នន់បតសំរកលងទប្ៅននទគ្នល
នទយបាយររស់រណរកសប្រជាជនកម្ពុជាសំរារ់ទបាកប្បាស់និងរំភាន់បភនក
អនតរជាតិបតបតរ៉ាុទណាណេះ

បតយុទធសាស្រសតសាស្រសតពិតប្បាក ររស់រណ

រកសប្រជាជនកម្ពុជារឺពុករលួយ

ទប្រឿងទញៀន

ឃាតកម្ម

ទោរកម្ម

និងជំនួញងងឹតទៅថ្រររមា៉ា ហវីយ៉ា ប លជាប្រភពចំណូល ៍ធំរំផុតសំរារ់
រកលុយចិញ្ចឹម្រកស(រណរកសប្រជាជនកម្ពុជា),ចិញ្ចឹម្កងទ័ពយួនជាង៥បសន
នក់ប លរងករ់ខួនជាជនសី
ា
វ ិលទៅកនុងប្រទទសកម្ពុជា និងជួយផគត់ផគង់

ឧរតថម្អាណិកជនយួនជាង៥ោននក់ទៅកនុងប្រទទសកម្ពុជាបតរ៉ាុទណាណេះ។
ទតើនរណារឺជាទសតចថ្នំទញៀន ៍ធំផុតទៅប្រទទសកម្ពុជា?
ទតើទហតុអីបា
វ នជាទម្ ឹកនំរោាភិបាលប្រប្ពឹតិអ
ត ំទពើទុចចរ ិតយ៉ា ងទនេះ?

១-សទម្តចអរគម្ហាទសនរតីទតទជា

ហុន-បសន៖
ខ្ំុទៅោំបានទៅកនុងពិធីអងគម្ីទីង
ម្ហាសននិបាតរកសទៅឆំន១៩៨៨ទៅ
ពហុកីឡាោានទខតតកំពត សម្ម្ិតត
ហុនបសន កនុងនទីជារ ម្
ា ង្កានីតប្កសួង
ការររទទស បានមានប្រសាសន៏

ថ្៖‹‹អោយខ្ញុំតមបារ ីយ៉ា ងអម៉ាចនឹង

អ ើត! កាលខ្ញុំអៅអ ង
េ
ខ្ញុំអ ើរអរ ើស
តត នទញយថ្នុំជ ់ត លចាស់ៗគាត់ជ ់
សល់!
រួចអ
អៅអ

ើយមូរជ ់វ ិញ!
ើយ

ញនតសន

យ អៅលាងទឹ ហាលថ្ងៃ

ចញុះលេមតតសម័យបចចញប្ននត លនដន ល់អៅបារ ី៥៥៥

អរឿងអញីអោយខ្ញុំផ្តាច់បារ ីអ

ញ៊ឺតបារ ី៥៥៥

អ

ុះ!››។ អៅ ញងអេលអ
ន

ុះសមមិតា

ើយនិយយតបបេេញុះនដត់សញលប្ប
ក
ប

អោយការប្បុងប្បយ័តន។ សូមបញ្ច
ច ់ថ្កាលជុំ
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ន់ ងទ័េយួនកាន់កាប់

ប្បអទសតខេរ

េួ អេសអប់ណាស់េួ វណ្ណៈមូលធន

និងេួ អន នដន
មេ រ

អ

ើយអងគការប សនិងរ ឋអោយតុំថ្លអលើវណ្ណ ៈអធន វណ្ណ ៈ

និងវណ្ណ ៈ សិ រប្ តតប៉ាញអណាណុះ

ុំេូលថ្នអុំណាចេ៊ឺអលើ តលងតតអន អ

ូអចនុះអន ត លអ

ុះជាអន ប្ជុះស្ស

អន ប្ ខសត់នដនប្បវតាិតសូ ុំអទចេួ ប្បតិ ិរ ិយ
ការប ស និងរ ឋអលើ តុំអ ើន

ជាអៅហាាយអខតា ុំេតអៅសម័យអ
សមមិតា

អនដ៉ា ងប្ប ួតអៅអេលលាៃចអ

ុះជាមួយប ស

និងេួ មូលធន

សមមិតា

ការប្ប ួតបាល់ទុះ(អៅបាល់វញ

ទុះបានបនាិច

ើង ល់ ុំរ ិត
ជា

អទើបអងគ

និងផ្ាល់បញណ្យស ិអក ោយ។

អប្កាយេីតងែងសនទរ ថ្ចប់
រួមទសស

េួ ស ិភ
ក ូមិប្បតិ ិរ ិយ

ុះ

ី)

ញន-តសនបានអៅចូល

អមអោយសមមិតេ
ា ញយលួន

អ

ើយប ទ ប់េីអងគញយអមើលបាល់

ញនតសន ៏ចូលរួមអលងបាល់ទុះរ
ុះ។

កាលអ

ូត ល់ចប់

ុះតភន របស់សមមិតា

ញនតសន

អមើលអៅ ឹងថ្ខ្វា ់អប្រុះមិនទាន់នដនត វតភន សិប្មិតាលៗ
អ ោ ់ ូចបចចប្នន
អនុះអទ

អលា អៅហាាយ ុំេតអ្េុះតាេញយលួននិងេណ្ៈប្បតិភូជាអប្ចើន

បានទុះថ្ អបអរសាទរ អប្រុះសមមិតេ
ា ូត បាល់ទុះណាស់
រ

ូត

គាេននរណាទប់ជាប់អទ(ប្បត

លជាអន

េ៊ឺគាប់ចូល

ីឡាមិនហាន)។

ខ្ុំញតតងតតតាមោនប្បវតិារបស់គាត់រ ូតម
ល់
បចចប្ននអនុះ។ សម្ម្ិតហ
ត ន
ុ បសន មានទ្មេះ
ទ ើម្រឺហុន-ណាល់ អតីតជាទោរលួចទៅប្កូច
ឆមននទខតតកំពុងោម្,មានកំរ ិតវរបធម្៌ទរៀនថ្នក់
ទី៤ននវ ិទាល័យប្ពេះសីហនុទខតតកំពង់ោម្។
សម្ម្ិតហ
ត ុនបសនរស់កុងប្រួ
ន
សារកសិករប្កប ល
មានជីវភាពប្កខសត់រកប្ពឹកខវេះោងច ទៅទពល

ប លគ្នត់សិត
ថ កនុងវ ័យជំទង់។ ឳពុកររស់គ្នត់
ទ្មេះហុនទនៀង រឺជាទោរលួចទគ្នរទៅស្សុក
ប្កូចឆមទខតតកំពង់ោម្

សមមិតា

ញនតសន

ទហើយទប្ៅពីម្ុខរររលួចទរ ទោកហន
ុ ទនៀង ចូល
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ចិតផ
ត ឹកស្សាប្រម្ឹក

និងទលង

អាទបា៉ា ងជាម្ួយទកាើររស់គ្នត់
ទ្មេះទោកនន់បង៉ាត។ ទពលខាេះ
ោញ់អស់ គ្នត់បតងបតលួច
លុយពីអក
ន ស្សីឌីរ៉ាុក

ជាប្រពនធ

ររស់ហុន-ទនៀង និងអនកលក់នំ
អាទកាតាម្សំយ៉ារផទេះកនុងភូម្ិ។

ទៅទពលហុន-ទនៀង លួចលុយ
ទៅទលងអាបា៉ា ងអស់ទធវើទអាយ
អនកស្សីឌីរ៉ាុក អត់លុយទិញអងករ
ទអាយកូនសុី

នន់តង៉ាតត រ។

ន
ញ អនៀង ជាថ្ េូអលង

ោអបា៉ា ងជាមួយគាន ញ ងជុំ
ន

ន់សអមាចឳសី

នញ

ជាទហតុនំទអាយទោកហុន-ណាល់(ហុន-បសន) បតងបត

ទៅលួចអងករនិង មាន់អក
ន ស្សុក។
ចាស់ៗអៅអ

នន់តង៉ាត(អវាង) និង

ើយ

សូម្ីតតេួ គាត់(នន់អង៉ាតនិង

៍អៅតតយ ស្សីអ េងម អ
សអមាចសងឃនន់តង៉ាត

ញនអនៀង)

អៅ ញនង ញ ិរបស់សអមាចសងឃ

ប្េុះអងគចូលចិតាតតន់ន់ស្សីអ ង
េ ៗ

ខញសេីសអមាចសងឃអទេវងស

ត លចូលចិតាតតន់ន់ស្សា

ធម៌៧ម រាតតប៉ាញអណាណុះ។

អលា អតងសាវងស

ញីនណ្៊ឺសញី និងសូប្ត

អតីតជាប្បធានោជា្ធរ

អប្េឿងអញៀនបាននដនប្បសាសន៏ថ្‹‹សអមាចសងឃរាជ អទេវងសចូលចិតន់
ា ន់

ស្សា

ញីនណ្៊ឺសញីណាស់ សូម្ីតតអៅអលើយនាអហាុះ ៍ប្េុះអងគន់ន់មួយអប្ បៗ

ប្គាន់នឹង ុំអៅអរុះត រ! ប្េុះអងគយល់ចាស់ទាុំងធម៌ប្េុះេញទធ និងយល់ ឹង
អុំេីលទធិ ញមញ យនី
េ
ស៍ច
ា ាស់ខ្វែុំងណាស់!››។
ឳអាវា៉ា ទៅស្សុកប្កូចឆម ធាារ់ជាន រូទោរលួចជាម្ួយហុន-ណាល់
បានមានប្រសាសន៍ថ្‹‹កនុងចំទណាម្ប្កុម្ទោរលួចទាំងអស់ទៅប្កូចឆមរឺមាន

បតអាណាល់(ហុនណាល់)ទទប លរត់ទលឿនជាងទរ

ចំបណកអាទណងវ ិញ

(ហុនទណង)ពូបកយកររស់រររប លលួចបានទៅលក់ទៅស្សុកទផសង››។
ទោកតាសាទរឿន អតីតជាសាស្រសាតោរយអភិធម្ម
‹‹គ្នត់ទៅោំបានថ្កនុងឆំន១៩៧០

រ ីឯ

បានមានប្រសាសន៍ថ្៖

គ្នត់ខឹងនឹងទោរប លទចេះលួចមាន់គ្នត់
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សូម្បីមាន់រទណើត រកូន

ក៍លួចប រ ទធវើទអាយគ្នត់ទៅតប្កហាយណាស់។

ទប្ៅទធវើបស្សរឺគ្នត់ោំថ្នំជក់លក់
ទចេះបតលួច។

និងចិញ្ចឹម្មាន់រនតិចរនតួចលក់ បតទោរ

ទៅទពលទប្កាយពិធីចូលឆំនបខមររួចនឆំន១៩៧០

សាទរឿន ម្ិនទៅទធវើបស្សទទ

រងោំការ់ទោរលួចមាន់។

បខវវពួនទៅកនុងទប្កាលទគ្នជិតប្ទង់មាន់ររស់គ្នត់។

ទោកតា

គ្នត់កាន់កំរិត

ស្សារ់បតគ្នត់ទ

ើញ

ជំទង់មានក់ទសាៀកទលខាីពណ៌ប្រទផេះរត់យ៉ាងទលឿនសំទៅចូលប្ទង់មាន់គ្នត់
គ្នត់ក៍យកកំរិតទ ញការ់
ទៅម្ិនទាន់ ល់ផង
មាន់ម្កទប្ៅ។

បតវាទលឿនណាស់ ប្គ្នន់បតទោកតាសាទរឿន

ទកមងទនេះក៏រីទកាតរទម្មាន់គ្នត់រត់សុេះទចញពី
ទ
ប្ទង់

អំណាចននកំហឹងគ្នត់រត់ទ ញតាម្ការ់ទោរលួចមាន់យ៉ាង

ប្រកិតទកៀកបម្នបទន

បតវារត់ទលឿនទផ្តាេះររង ទផ្តាេះម្ិនផុតទជើងវាទាក់ររង

ួលចុេះទៅទប្ៅររង

ទធវើទអាយវាជុងបម្កប្តបរកលវក់បភនក រឺបម្កប្តបរក

ប លគ្នត់ទោលោក់បកបរររងទឈ្ើ គ្នត់ទនេះ ទៅទពលប លគ្នត់តាម្ទាន់
គ្នត់ទ

ើញទោរលួចមាន់ប លជាទកមងជំទង់ទនេះរឺអាណាល់(ហុន-ណាល់)

កូនអាទនៀងបចរ៉ាុក(កូនហន
ុ ទនៀងនិងអនកស្សីឌីរ៉ាុក), ទោកតាសាទរឿនចិតម្
ត ិន
ោច់ការ់អាណាល់ទទ

ទប្ពាេះគ្នត់អាណិតបចរ៉ាុក(ឌីរ៉ាុក)ខំលក់នំអាទការបាន

ម្ិនប្គ្នន់នឹងអាទនៀង(ហុនទនៀង)លួចលុយយកទៅោក់អាទបា៉ា ងផង។
ទោកតាសាទរឿន ក៏ទោេះបលងអាណាល់ទៅ

‹‹អញយល់បចរ៉ាុក,

ទហើយប្បារ់អាណាល់ថ្

អញម្ិនការ់បហែង! បហែងទៅចុេះ! បហែងប្រយ័តខ
ន ួ នហា
ា
ែ!

អនកភូម្ិទរខឹងបាត់មាន់ និងបាត់ររស់យូរទហើយ! អនកភូម្ិទររុំយូរទហើយ!!››។
តាំងទពលទនេះម្កទោកតាសាទរឿន ក៍បលងទ
ទទ

ម្ិន ឹងវារត់ទៅណា!

ើញអាណាល់ទៅកនុងភូម្ិទទៀត

ទប្កាយម្កទទើរ ឹកថ្អាណាល់(ហុនណាល់)

រត់ចូលនប្ពមា៉ា ក់រី តសូជាម្ួយពួកបខមរប្កហម្

និងជាកូនទៅររស់ទោក

ជា-សុីម្ និងទហងសំរ ិន ទៅកនុងការប្ររ់ប្រង់ររស់ទោកទសា-ភឹម្។ កនុងរររ
បខមរប្កហម្សម្ម្ិតហ
ត ុនណាល់

បាន ូរទ្មេះម្កជាសម្ម្ិតហ
ត ុនបសន

បានកាាយជាទម្រញ្ជ
ជ ការកងទ័ព

មានអំណាចធំរួសម្
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ទហើយទៅ

ឆំន២០១១ សទម្តចហន
ុ បសន បានមានប្រសាសន៍ថ្៖‹‹ទៅកនុងរររបខមរ

ប្កហម្ទៅលងទប្តើយទកើតទទនាម្រងគរឺខុ ំកា
្ ន់បតទាំងអស់ហឹង
ន !

កុំស្ស

សំោរ់ប្រជាជនបខមរតាម្អំទពើចិតតទៅឆំន១៩៩៧ និងឆំន១៩៩៨

ជា

ជាម្ួយហុនបសន ទអាយទសាេះ!››។ ទៅទពលប លទ

ំ

ើញសទម្តចហុនបសន

ពិទសសសំោរ់រង្កា្ករហវូងបាតុកម្មប លគ្នំប្ទរកសប្រឆំងទៅបខកញ្ជា
ឆំន១៩៩៨ ទោកតាសាទរឿន មានវរប ិសារ ីជាលាំង

ទោកតាបានមាន

ប្រសាសន៏ថ្៖

‹‹ទរើសិនជាគ្នត់ការ់អាណាល់ទោលទៅទពលទនេះ

ប្របហលជាប្រជា

ពលរ ាបខមរ ម្ិនរងទុកខទទាសទវទនយ៉ា ងទនេះទទ ទនេះជាកំហុសររស់គ្នត់
កាលពីឆន ំ១៩៧០!››។
សូម្រញ្ជ
ជ ក់ថ្ទប្កាយពីទៅឆំន១៩៩៨
ប្រមាថសទម្តចនទរាតតម្សីហនុជាលាំង
យយឌី-រ៉ាុក

សទម្តចហុនបសន បានទជរ

មាតយររស់គ្នត់ទ្មេះទោក

ក៏បតងបតម្កឃាត់សទម្តចហន
ុ បសន ជាញឹកញរ់ទោយ

មានប្រសាសន៏៖ ‹‹សូម្កូនកុំទជរទសតចអុី ! ទសតចជាអនកមានរុណយ! ប្រយ័តន

បារណាកូន!››។ ទៅទពលសទម្តចហន
ុ បសនកំពុងប្កពុលម្ុខលាំងទោយសារ
បតអនកនទយបាយប្ររ់រកសរប្ងួររប្ងួម្គ្ននទធវើបាតុកម្មតវា៉ា ប្រឆំងពីលទធផល
ននការទបាេះទឆនតប លទចញទោយរ.ជ.រ
យយឌីរ៉ាុក ក៍ម្កោរ់ន

ទពលទនេះមាតយគ្នត់ទ្មេះទោក

និងអងវរសទម្តចហន
ុ បសន ប លៗទោយរ ំលឹក

គ្នត់ម្ិនទអាយទជរប្រមាថសទម្តចសីហនុ

ទធវើទអាយសទម្តច ហន
ុ បសន ខឹង

សម្ប៉ា យ៉ា ងលាំង ក៍បស្សករំហរោក់មាតយររស់គ្នត់លាំងៗថ្៖‹‹បម្៉ាឯងកុំទចេះ
កុំម្កខវល់ទរឿងខ្ំុ! ខ្ំុទជរអាទសតច

ឺកឺទនេះ ទស្សចបតខ្ំុ!››,

រួចក៍ប្រទ

េះន

មាតយគ្នត់រញ
ុ ទចញ

ទធវើទអាយមាតយគ្នត់ ួលផ្តងទប្កាយ

សាារ់ម្ួយរ ំទពច។

សទម្តចហន
ុ បសន មានវរប ិសារ ីយ៉ា ងលាំង ទហើយ

យកសាកសពវមាតយគ្នត់ទៅរញ្ុជ េះទៅវតតអងគរុរ ី
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ទប្រេះលោល៍

(ម្ុខផទេះទៅសម្បតិតទៅអូរ

បរកកែម្)ទោយសាងទចតីយ៍ធំជាងផទេះម្នុសសធម្មតាទៅទៅទទៀត។ គ្នត់បតង
បតរិតពីអតីតកាលប លមាតយគ្នត់ទ ើរលក់នំអាទការតាម្សំយ៉ារផទេះយ៉ា ង
លំបាកទវទន

យកលុយទិញអងករទអាយកូនសុី

ចំបណឳពុកររស់គ្នត់

ទ្មេះហុន-ទនៀង ទចេះបតលួចលុយមាតយគ្នត់យកទៅទលងអាទបា៉ា ង និងផឹក
ស្សាសរបយជាម្ួយនន់បង៉ាត(សពវនថងជាសទម្តចសងឃ)។ ទៅទពលប លមាតយ
សម្តចហុនបសនទទើរបតបចកឋានទៅ ឳពុកររស់ទ្មេះហន
ុ ទនៀង

ទចេះបត

ទរចទចញពីផទេះទៅទៅជាម្ួយសទម្តចសងឃនន់បង៉ាត

ទ ើម្បីលួចទ កជាម្ួយ

ស្សីទកមង

ទរៀរចំពិធីបសនទប្ពន

ម្ិនបតរ៉ាុទណាណេះបានសុំសទម្តចហុនបសន

ជាម្ួយនឹងស្សីទកមងទនេះ ទធវើទអាយសទម្តចហន
ុ -បសន
សំ

្រ់

ុតឳពុកគ្នត់ថ្‹‹បហែងទធវើបារបម្៉ារ៉ាុណឹ ណ ង

ទលមចម្ិនទាន់ទាំងរលួយផង

ទអាយបហែងយកទ

ខឹងយ៉ា ងលាំងទហើយក៏

បហែងម្ិនអស់ចិតតទទៀត! បម្៉ា

បហែងចង់យកស្សីទកមង! អញម្ិន

ើយ! បហែងហានយក

អញបាញ់ទោល! ចង់ ឹងសាកល

ទម្ើល!››។ ទៅទពលទនេះ ទោកហុន-ទនៀង ក៍ភ័យលាចសទម្តចហន
ុ បសន ម្ិន
ហានទ កជាម្ួយស្សីទកមងទទៀតទ
ជឹងសុភាព ទៅយយភូ

ើយ

ជាទហតុផល
ត ់ឳកាស ល់អក
ន ស្សី

មានឱកាសចូលទកៀកទោកតាហន
ុ -ទនៀង ទៅ

វតតរុទុម្ រហូត ល់បតទ ករួម្រកស័ជាម្ួយគ្ននជាញឹកញរ់។ ទៅទពលសទម្តច
ហុនបសន

បាត់ខឹងនឹងឳពុកគ្នត់

ទោកហុន-ទនៀង ប លបានលង់ទសនហ៍

យ៉ា ងទប្ៅជាម្ួយអនកស្សីជឹងសុភាពទៅយយភូ ក៏បតងបតប្បារ់ហុនបសន
ទអាយជួយទប្ជាងបប្ជងយយភូ ។

សទម្តចហន
ុ បសនប លកូនកតតញ្ូា បតង

ទធវើតាម្រណា
ត ំ ឳពុកររស់គ្នត់ទោយគ្នត់ជួយសំរល
ួ
ល់ម្ុខជំនួញសពវយ៉ាង
ររស់យយភូ។

ទោយសារបតរុណបារម្ីណ៏ប្ពេះរាជលិងរគ រស់ហុនទនៀង

ជាទហតុទធវើទអាយអនកស្សីជឹងសុភាព ទៅ យយភូ

ទទួលបានទជារជ័យ

កនុងម្ុខជំនួញការ់ទឈ្ើ ខុសចបរ់ររស់គ្នត់

ទប្ពាេះទោយសារបតសទម្តច

ហុនបសន

ទោកស្សីជឹងសុភាពទៅ

ទយរយល់ ល់ឳពុកររស់គ្នត់។
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យយភូ បានកាាយជាទស ីទា ៅស្សុកបខមរប្ររ់ប្រងប្កុម្ហុន Pheapimex
ប លជាប្កុម្ហុនមានអំណាចម្ួយទៅកនុងប្រទទសកម្ពុជា។

ញន-អនៀង ជាប្បុសអសន
សម្បទានទឈ្ើ
នផទ ី

តាម្រយៈ

៍យយភូ ជឹង-សុភាព(យយភូ)ជាស្សីកំណាន់ហុនទនៀង

និងសម្បទាន ីទស ក
ា ិចចប្កុម្ហុន Pheapimex ប្ររ់ប្រង

៧,៤%នននផទ ីសរុរររស់ប្រទទសកម្ពជា។
ុ

មានរតីរច
ួ ទហើយទ្មេះទៅ-ទម្៉ាង

ិត

សូម្រញ្ជ
ច ក់ យយភូ

បតទ ើម្បីសំរទចទជារជ័យកនុងម្ុខ

ជំនួញររស់គ្នត់ យយភូសុខចិតផ
ត ឹតរតីទៅទ កកំ ទោកហុនទនៀងរហូត
ល់បតទោកហុនទនៀងធាាក់ខួនទឈ្ើ
ា
រាជលិងគទប្រើការបលងទកើត
យយភូ ោរ់ទផតើម្ប្ត

រ់ម្កទ កជាម្ួយរតីររស់គ្នត់វ ិញ។

ទៅឆំន១៩៧៨ សម្ម្ិតហ
ត ន
ុ បសន
ហាណូយតំរវូ ទអាយគ្នត់យកសម្ម្ិតត
ជាប្រពនធស្សរចបរ់។

ទទើរ

ប្តូវបានរោាភិបាលប្កុង

ទងវៀង-ទីទទើ ទៅសាម្ហាង

ទធវើ

អោយសារតតសមមិតសា
ា ម-ហាង ជាប្បធានចារ

យួនប្បចាុំអៅប្បអទសតខេរ និងជាស្សី ុំណាន់របស់អលា

អ

រី

- ឹ ង ត ល

ប្តូវបានប្ ង
ុ ហាណ្ូយតតងតាុំងជាប្បធានទីបឹ ាថ្នរណ្សិរសសាមេគីសអគ្គុះ
ជាតិ មពញជា អ

ើយប ទ ប់េី ងទ័េយួនជាង២០០.០០០

្ែនរនតខេរអៅថ្ងៃទី២៥តខធនូន់ុំន១៩៧៨, អលា
អមើលការខញសប្តូវប្តួតប្តា
១៩៨៩។ សាមហាង

អ

់វាយលញ ចូល

- ឹ ង ទទួលបនទញ

និងប្េប់ប្េងប្បអទសតខេរចាប់េីន់ន ុំ១៩៧៩-

ត លជាស្សី ុំណាន់របស់អលា អ
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- ឹ ងូ អសនហា

លួចលា ់បាន ូន១

អ

ើយប្តូវបានថ្ន ់អលើតុំរវូ អោយអធាើជាប្បេនធសមមិតា

ញនតសន, និងតុំរវូ អោយសមមិតា
អ្េុះ
ជាអ ង
េ ជុំ

ញន-នដ៉ា តណ្ត
ន់ទី១ ឬជុំ

ូអចនុះអ

ើយ

អទើបសមមិតា
អប្កាយម

ប្តូវអលើប្បអទស មពញជា ញង
ន
- ឹ ង

រ

- ឹ ងអៅរស់នដនតួ

ញនតសនត លមិន

ូតម

ល់បចចញប្នន។

ទីប្តួតប្តាអមើលការខញស

អ

ើយសមមិតា

សមមិតា

ន
ញ តសន តតងតតខ្វែច

ើយមិនហានប៉ាុះរល់សមមិតសា
ា មហាង

(អៅបញនរា៉ា នី)អទ

អ

អលា អ

និងសាមហាងបនាអសនហាលួចលា ់ជាមួយគាន,

- ឹ ង

យ

មជាអន តុំណាងអោយប្បអទសអវៀតណាម

ប្តួតប្តាអលើត នសាមនារ ឋរបស់ខួន។
ែ
អ

ឹ ង

ប្តូវបានតតងតាុំងជា

ថ្នសម័យរ ឋ មពញជា

អៅអេលអលា អ

អុំណាចអលា

អមើលតងទាុំ ូនអ

ន់ទី២អាីអទតតប្តូវបានតតងតាុំងបញណ្យស ិជា
ក រ ឋមគនាី

ប្ សួងការបរអទសអៅន់ុំន១៩៧៩,
រ ឋមគនាីអៅន់នុំ១៩៨៩

ន
ញ តសន

ញន-តសន

តតងតតទញ ឱកាសអោយ

តលងតត រណ្ីសមមិតប
ា ញន-រា៉ា នី អស្ស ឃ្លែនខ្វែុំង អទើបសមមិតា

អលើ
ន
ញ តសនហាន

ម រួម ុំអណ្ អសេសនធវៈជាមួយសមមិតប
ា ញនរា៉ា នី

អប្បៀបបី ូចន់េលួចសញី

ប្តីោុំង។ ូអចនុះ

ជាមួយស្សីចុំអរៀង

អ្េុះ
អេលអ

សមមិតា

ញឹមសញវី ន

រ

ញន-តសន

សញខចិតាអ

ូត ល់បាន ូនស្សីមួយអ្េុះ

ញន-នដ៉ា លី។ អៅ

ុះអវៀតណាមបានយ អលសថ្

ញនតសនខញសសីលធម៌ប ិវតាន៍នដនប្បេនធ
លួចលា ់, ូអចនុះ

ន
ញ តសន ៍បានយ អងគ

រ សរបស់ខួនអរៀបការជាមួ
ែ
យ ង ញឹមសញវី ន
អ ើយទីបុំផ្ញត ញនតសន
ប្តូវបានអលា
អ

ឹ ងជួយសុំរល
ួ អោយបានតុំរវូ អោយ
ញនតសនចញុះសនធិសញ្ចាលញបបុំបាត់ប្េុំត ន

ជាតិជាមួយអលា អងាៀង ូថ្ច់ អៅថ្ងៃទី២៧
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អន ស្សី

ម
ញឹ សញីវន

តខធនូន់ុំន១៩៨៥(On 27th December 1985, Treaty of Delimitation of National
Border)។
អបើតាមប្បសាសន៏របស់អលា ត ប-សាអរឿន(អតីតប្បធានប៉ាូលីសខ្វែ
អហាុះ)បាននដនប្បសាសន៏អៅន់ុំន២០០៥ថ្ៈ‹‹

ញនតសនតតងតតខ្វែចនិងអគារេ

អលា ជុំទាវបញនរា៉ា នីខ្វែុំងណាស់ ប៉ាញតនាប ទ ប់េីអលា
ន់ុំន១៩៩០,

ញនតសន

ឹ ង បានសាែប់អៅ

៏ហានទា ់ទងជាមួយនឹង ូនស្សីរបស់ខួនអ្
ែ
េ ុះ

ញននដ៉ា លីអៅជាមួយអន ស្សី
ទូរសេច័ម ប្បាប់

អ

ញឹមសញវី ន។

ញនតសនថ្អន នដ៉ា ់ (

អៅអេលត ល
ញឹមសញីវន)

វាយ ូនអៅន់ុំន១៩៩១,អធាើ

អោយ

ញនតសនខឹងខ្វែុំងណាស់

របស់

ញឹមសញវី ន អៅត ្ផ្ារនដន់ោុំងទួលអគា ជិតរា៉ា រអទុះអភែើង

ស្សា

ញនតសន
ញនតសន

ើយសអមាច

វ ិញ

៍ទាញ ប

ូរអស្សាចអេញមញខ

រួចសអមាច
អ

ើយ ៏អោយអងគរ ស ឹ អៅកាន់ផ្ទុះ

ញីនណ្៊ឺសញីបអណ្ើា រ។ អៅអេលអៅ ល់ផ្ទុះ

អបើ ទាា
្ម

អ

ញននដ៉ា លី បានអត

៍យ

បានយ

ញឹមសញវី ន

ញឹមសញវី ន តប

ម
ញឹ សញវី នឈរញ័រ ូច ូនសតា

ង
ៃ ហានវាយ ូនស្សីអញផ្ងហាអ!

ូនស្សីរបស់ខួនអ្
ែ
េ ុះ

តតអោយសារតតខ្វែចបញនរា៉ា នី

ញនតសន

ប្គាន់តត

ញីនណ្៊ឺសញីវាយ ាល

ចុំតណ្ បាីរបស់

អ ៀលថ្ត

ន
ញ តសន

ញឹមសញវី ន

ទាុំងផ្ឹង

ញននដ៉ា លីម ចិញ្ចឹម

៏ឧប ិចថ្
ច ជា ូនចិញ្ចឹម!››។

ូនស្សីរបស់ខួន
ែ អ្េុះ

សអមាច

ញននដ៉ា លី ម ចិញ្ចឹមអៅផ្ទុះ
របស់ខួនរ
ែ

ូត ល់ធុំអេញវ ័យ

ប្ មញុំ អទើប សអមាច

ញនតសន

អរៀបចុំទញ ោ ់អរៀបការអោយ
ញន-នដ៉ា លី ជាមួយនឹងអលា
សញខ-វញទីវធ ធ
ញ ជា ូនប្បុសរបស់
អលា
អលា សញខវញទីវធ ធ
ញ អរៀបការជាមួយអន ស្សី

ន
ញ -នដ៉ា លី
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សញខ-ោនជាប្បធានទី

សាីការរ ម
ឋ គនាី។

អលា ត ប-សាអរឿន

អតីតប្បធានប៉ាូលីសខ្វែអហាុះបាននដនប្បសាសន៏បនា

អទៀតថ្‹‹អលា ជុំទាវបញនរា៉ា នី មិនតមនជាមនញសសធមេតាអទ
ាច់េញណ្តាុំងេីយូ ូ
ជុំទាវអបា

សីប ូ

េ៊ឺប្បុសៗចុំនួនេីរបី

ួលទាុំងអស់គាេនសល់មួយអទ។

អៅផ្ទុះឬចញុះអបស
អតជេញណ្ប្េុះ

់ចូលអៅ អលា

អេលសអមាច

ញនតសនមិន

មេ! អលា ជុំទាវ បញនរា៉ា នី បានអតទូរសេទ័និមនាអៅប្េុះ

ម‹‹អងគលឹមអ

ប ទ ប់ជាមួយគាន អ

អចុះសិល្ៈ

ង››

ជាសគ្គចវតាចុំេញុះត អ ម អរៀនធម៌ ញង
ន

ើយអបើ ន់ ប្បយញទធអលើតប្េរួមសញិចអសេសនធវៈជាមួយគាន
រ

ូត ល់ប្េុះអតជ

េញណ្អងគលឹមអ

ង

ទន់ជងគង់អ ើរតលងចង់
រួច

អទើបអលា

ជុំទាវ បញន-រា៉ា នី បញ្ច
ា
អោយអងគរ ស ឹ ប្េុះ
អតជេញណ្‹‹អងគលឹម
អ

ងអៅវតាចុំេញុះត អ

វ ិញ!››។
1-រូបោតវ

ន
ញ តសន, 2-អងគលម
ឹ អ

ង សាហាយបញនរា៉ា នី

ចុំតណ្ អលា ម៉ាញ -បញន្ង វ ិញ
ការជួញ ូរមនញសស
ត លសអមាច

យ ោឋនបគ្កប

និងការររអនីតិជនបាននដនប្បសាសន៏ថ្‹‹អៅអេល

ន
ញ តសន រវល់នឹងសអនដពធប្េ

សីល អលា ជុំទាវបញន-រា៉ា នី
អៅតញល

ជាមគនាីប៉ាូលីសអៅ

ចា
េ រ ីស្សីប្ មញុំ

អរៀងរាល់ថ្ងៃ

៍តតងតតអៅប្បធានអងគរ សរបស់ខួនអ្
ែ
េ ុះ

ម រួមរ ័ស ុំសានអលងត រ

អ

ើយជួនកាលអលា ជុំទាវបញនរា៉ា នី

៏អោយអងគរ សអបើ ឡាន ឹ អលា ជុំទាវអៅកាន់វតាចុំេញុះត អ អ ើម្ីអោយ
អលា សគ្គជប្េុះ
និងរួមអសន

ម អងគលឹមអ

ង

អប្បាុះទឹ អប្មិតអោយអលា ជុំទាវ

៏យ៉ាងសបាយសកប់សល
ក ់ជាមួយគាន!››។
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ប្េុះអតជេញណ្ប្េុះ

ម

អងគលឹមអ

ងេ៊ឺប្គាន់តតជាសគ្គចវតាចុំេញុះត អ

អនដែុះជិុះសញទធតតឡាន

អ

តញអីា ៍នដនលញយអប្ចើន

ង់ប្េីស័រ.....នដនទាុំងអងគរ សយមការររអទៀត។

ចុំតណ្ អលា សម-វ ិចិប្ត ជាអតីតអៅត សាុំងនិងជាមិតភ
ា ័ កអលា
ញនតូ

បាននដនប្បសាសន៍ថ្‹‹ជាអរៀងរាល់ថ្ងៃសីល

យ ស្សីប្ មញុំប្េ
ញនតសន

ចា
េ រ ី២

់

ម

ញតធូបថ្ាយោសនៈរបស់ខួន
ែ

៏ចាប់អផ្ាើមសអនដពធប្េ

រួចអ

ើយ

ចា
េ រ ីរបស់ស្សីប្ មញុំទាុំងេីរ!››។

អៅន់ុំន១៩៩៨អនុះត ល

សអមាច

ន
ញ តសន តតងតតលួចអៅអ

ជាមួយប្បេនធអងគរ សរបស់ខួនអ្
ែ
េ ុះ ស-សញធី
ឃ្លតេិអសសអៅប្ ម
ុ ោវអមេ
ុំេញងតតអ

ញនតសន តតងតត

អ

ជាអងគរ សអៅប្ ម
ុ ងអតា

ើយ ញនងអេលត លសអមាច

ន
ញ តសន

រួមរ សយ៉ា ងសបាយជាមួយប្បេនធអលា ស-សញធី អៅតាអមេអ

ជួនអេលត លអលា ស-សញធី បាន ឹង

អ

ើយអលា ស-សញធី ៏បានសទុះ

ចូលផ្ទុះរបស់អលា តាមទាាអប្កាយសុំរញ ចូលអៅកាន់តប្េអ
របស់អលា បាញ់ប្តូវអរុះសអមាច
សអមាច

ន
ញ តសន មួយប្គាប់

ញនតសនបាញ់អលា ស-សញធី

េួ អងគរ សត លការររសអមាច

កាុំអភែើងខែី
តតប្តូវបានអងគរ ស

ជាអប្ចើនប្គាប់សាែប់មួយរ ុំអេច។

ញនតសន

៍បាន ឹ សអមាចអៅកាន់មនទីរ

អេទយកាល់តម៉ាប្តទាុំងយប់អ ើម្ីវុះកាត់យ ប្គាប់កាុំអភែើងអចញ
ត ល ុំេញងវុះកាត់យ ប្គាប់កាុំអភែើងអចញេីអរុះទាុំងយប់អ
ញនតសន

បានោ ់បញ្ច
ា អោយទូរទូសសន៍

ទាុំងអស់ផ្សេាផ្ាយថ្សអមាច

ុះ

ញនតសន

ុះ

ន
ញងអេល
សអមាច

វ ិទយញនិងកាតសតទសស

វ ីា

ុំេញងវុះអរុះអវៀន ញុះតខនងអៅមនទីរ

អេទយ ល់តម៉ាប្តទាុំងយប់។
ខ្ុំញមិននិយយអទអុំេីអរឿងឃ្លត មេ
បទរបស់ខុំញអ្ នុះនដនទុំ

ុំខីអែ េ

និងអភរវ មេអទ

អប្រុះអតា

ខ្ុំញសូមអលើ យ តតអរឿងថ្នុំអញៀនម ប

ស្សាយជូនបងបអូនជនរួមជាតិតខេឬតតប៉ាញអណាណុះ
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ចុំតណ្ អរឿងឃ្លត មេនិង

អភរវ មេ សូមបងបអូនជនរួមជាតិតខេរោនអសៀវអៅ‹‹មហាអប្គាុះជាតិតខេរ››របស់
និងោន‹‹វ ីរបញរសតខេរអធាើេលិ មេអៅ ញងភេងងឹ
ន
ត››

ជនរងអប្គាុះអទៀងណារ ិទធ

អៅវ ិបសាយ៖

របស់អលា េីន-ចាន់ោរា៉ា

http://ki-media.blogspot.com/2012/05/khmer-heroes-sacrifice-in-dark-worldby_17.html

http://ki-media.blogspot.com/2012/01/blog-post_27.html
ជុំនួញថ្នុំអញៀនអៅ ញងប្បអទស
ន
មពញជា មិនតមនអទើបតតអ ើតអ
អ

ុះអទ េ៊ឺអ ើតអ

ើងតាុំងេីសម័យរ ឋ មពញជាអមែុះ អ

ប្បយញទធអៅ ញងការជួ
ន
ញ ូរអប្េឿងអញៀនចិញ្ចឹមប ស
ោយ៉ាងយួនេ៊ឺ

សអមាច

ញនតសន

ើង

ើយអន ត លស មេ
និងចិញ្ចឹមរោឋភិបាល

បានចាត់ ុំលាុំងភ្នន ់្ររបស់ខូន
ែ

និងប្ ម
ុ
ង ុំលាង
ុំ ប្បោប់ោវញធ ញនងជួរទាហាន និងប៉ាូលីសអៅអខតាសឹង
ទ តប្តង
ួសអៅប្បអទសឡាវ
អខតាសឹង
ទ តប្តង

និង្នអៅ ល់ប្បអទសភូនដ

សាញ ទញ អៅផ្ទុះអលា ឈួរស្សញន,
ា ផ្ទុះអញីនវ ីរៈជាតិ,

អលា សញខសម្តាិ ផ្ទុះតា
ផ្ទុះរបស់អលា

ងផ្ល(អ្
េ ុះអ ើមអញឹមឈញនត
ញ

ជាប្បធានមនទីរ

ិរញ្ាវតថញអៅអខតាសឹង
ទ តប្តង

ញនតសនផ្តែស់ម អធាើសភ្នអៅភនុំអេញ។

ឹ ជញ្ូា នម

សណា
ឋ គាររបស់
ផ្ទុះអលា អញីនវ ិរៈចិប្ត,

ម បអូនប្បុសអញឹមឈញន

ឹ ម)

អប្កាយម ប្តូវបានសអមាច
ប ទ ប់ម

សអមាច

ន
ញ តសនបាន

ចាត់តាុំង ុំលាុំងអៅយ ម

អោយចាត់អលា ឧតាមអសនីយនដសសញភ្ន,

អលា ឧតាមអសនីយម៉ាញលរាប,

អលា ឧតាមអសរនីយទាបាញ់

ឧតាមអសនី ប៉ាញលសាអរឿន..........ជិុះអអអ
ម កាន់ប្ ង
ុ ភនុំអេញ

អ

អៅកាន់ប្ ង
ុ

ស

បារាុំង

ញង ញង,

ូតទអៅ ឹ ថ្នុំអញៀនេីអខតាសឹង
ទ តប្តង

ើយប ទ ប់ម
រ ឋោអមរ ិ

និងអង់អេែស.....។ល។

អលា

៏នដនឈេួញម យ េីទីប្ ុងភនុំអេញ
អូស្រ្សាាលី ជប៉ាញន កាណាោ

តតការជួញ ូរថ្នុំអញៀនជុំ

ន់អ

ល ណ្
ខ
ៈជារ អ
ឋ ុំណាចសញទធសាទជាអន អធាើ មិនតមនជនសមញ្ា ធមេតា
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ុះេ៊ឺនដន
ឬ

ឬឯ ជនជាអន អធាើអទ

ន់ UNTAC ចូលស្សុ

អទើបតតម ជុំ

ូរថ្នុំអញៀនវ ិវតាន៍ ៏អ ើតជាល ណ្
ខ
ៈឯ ជន អ

ការជួញ

ើយប សអផ្សងៗ ៍ចាប់អផ្ាើមអធាើ

ជុំនួញថ្នុំអញៀនត រអ ើម្ីយ លញយចិញ្ចឹមប ស

ូចជាប ស

ា
ីនបញិច
ញនសញ

នដនអលា អៅសម្តាិអៅងូវជាអន រ សញីថ្ន ុំអញៀនជាមួយេួ ថ្តវា៉ា ន់អ ើម្ី
ចិញ្ចឹមប ស អោយសារអ
ផ្តាច់សរថ្ស្ម

តញអនុះអ

ា
ីនបញិច
ញនសញ

បានសុំលាប់អៅអេលរ ឋប្បហារ
៏ោច់អស ឋ ិចច

ើយអទើបេណ្ប សប្បជាជន មពញជាប្តូវតត
ូអចនុះអ

ើយបានជាអលា អៅសម្តាិប្តូវ

ចាប់តាុំងេីអេលអ

និង្នអៅកាន់ការរលុំរលាយម

ុះមប ស

ា
ីនបញិច
ញនសញ

ល់បចចញប្ននអនុះ។

អទាុះបី ុំអណ្ើរការជួញ ូរថ្នុំអញៀនេីមញននដនសភ្នេស មេមនដញឹ
េប្េឹ េអប្េង ៏អោយ

តត ៏មិនទាន់នដនចុំការោុំោអភៀន

និងផ្លិត

ោអភៀនអទ នដនប្តឹមតតចុំការោុំ ញ្ច
ា របស់អលា ឧ ញ្ចា៉ាម៉ាញងរ ិទធីតតប៉ាញអណាណុះ។
ថ្នុំអញៀនប្បអភទ ញ្ច
ា របស់អលា ឧ ញ៉ា
ម៉ាញងឬទធី

ចុំនួន៧អតានត លអលា

ស
ូ ខ
ញ

ជាអនញរ ឋអលខ្វធិការថ្នប្ សួងមហាថ្ផ្ទ
ម េីប ស

ា
ីនបញិចចាប់បានអៅន់ុំន
ញនសញ
១៩៩៧អៅ ុំេង់តផ្ប្ ុងប្េុះសី នញ។
អលា អ
ញ្ច
ា ៧អតានរបស់អលា ឧ ញ៉ា ម៉ាញងរ ិទធី

បានសអមាច

ងអៅជាអន

ឹ

ប្បោប់ោវញធចាប់ផ្តទល់អ

ញនតសន ប្េនដនេុំរាមតាមទូរទសសន៏ថ្

ុំ ង ុំលាង
ុំ
ុះ។ទីបុំផ្ញតប្តូវ

‹‹អបើចង់ចាប់អលា

ឧ ញ៉ា ម៉ាញងរ ិទធី អោយរ ់ ាលរស
ត

ម ផ្ង!››។ ទីបុំផ្ញតអលា

-ូ សញខ

ប្តូវបានសុំលាប់យ៉ាងសាហាវ ញង
ន
អេលសអមាច ញនតសន អធាើរ ឋប្បហារទុំ
លា ់សអមាចប្ ម
ុ ប្េុះនអរាតាមរណ្ឬទធិ
អចញេីតុំតណ្ង
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យ រ ម
ឋ គនាីទី១អៅ

អលា
អលា

-ូ សញខប្ាញភសាតាង
ញ្ច
ា
ថ្ងៃទី៥-៦តខ
ញ

ស
ូ ញខ

ា
ីនបញិច
ញនសញ

ោ
ក ន់ុំន១៩៩៧។

ជាអនញរ ឋអលខ្វធិការថ្នប្ សួងមហាថ្ផ្ទម េីេណ្ប ស
បានប្ាញភសាញតាងលិខិតសានមទា ់ទងនឹង ញ្ច
ា រអលា

ឧ ញ៉ា ម៉ាញងឬទធី។ សូម្ទម្ើលវ ិរសាយលងទប្កាម្៖
http://kimedia.wordpress.com/2011/09/09/ki-media-hun-sens-crimeagainst-humanity/
http://firstpost.com/topic/person/hun-sen-hun-sens-crime-againsthumanity-video-_IH9Zh24EXw-6841-5.html
http://www.youtube.com/watch?v=_IH9Zh24EXw
ចំបណកទោកទហងទៅ ជាអតីតប្រធានអរគសង
ន ការនររបាលរាជធានីភំទន ពញ
ប លជាអនកោរ់ និងអនករកអាប្កាតទរឿងការជួញ ូរទប្រឿងទញៀនររស់ថ្នក់
ឹកនំជាន់ខពស់ររស់រណរកសប្រជាជនកម្ពុជា, សទម្តចហុនបសន និងររ ិវា
ទនេះប្តូវបានតុោការកង់រូរកា
ូ ត់ទទាសទអាយជារ់រុករយៈទពលជាង៩០ឆំន។

អៅ-សញខ្វ

ុំ-ហាក់

ទហងទៅ

ទទាេះរីជាទោកទហងទៅសថិតកនងអំរូរជនឧប្កិ ាប លបានទរៀរចំទ

ើងទោយ

យួនកំម្ុយនី
ម
ស៍,ត សទម្តចហុនបសន និងរណរកសប្រជាជនកម្ពុជា។ ទោក
ទហងទៅបានោរ់រ ឹរអូសយកថ្នំទញៀនទហរអ
ូ ៉ា ុីនមានទំងន់ចំនួន៣៦រី
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ូប្កាម្

ពីទោកងួរ-សម្បតិទត ៅខ័ណឌទួលទគ្នករាជធានីភំទន ពញរឺជាម្នុសសររស់ទោក
ឧតតម្ទសនីយផ្តកយ៣ទ្មេះទោកទៅ-សុល
ទសនីយ២ទ្មេះ ុំ-ហាក់
ទហង-ទៅ

និងពាក់ពនធ័នឹងទោកឧតតម្

បតប្តូវបានសទម្តចហន
ុ បសន បានឃាត់ទោក

ហាម្ម្ិនទអាយោរ់ទោកឧតតម្ទសនីយ

ុំ-ហាក់ទ

ើយ និង

សំោរ់ទោកងួរសម្បតតិរំរិទមាត់។ ទោយសារបតទរឿងថ្នំទញៀនទហរអ
ូ ៉ា ុីន
ប លោរ់បានទៅទប្កាយសាោនធរម្ុខទនេះ
ជាទហតុនំទអាយទោកទៅសុល

ពាក់ពនធនឹងទោកទៅសុល

និងទោកទហងទៅផទុងគ្ននទៅបប្ពកោរ

ទោយកំោង
ំ ទោកទហងទៅ ផទុងពទ័ធទោកទៅសុលជិត

បតកំោំង

ទោកទៅសុលផទុងព័ទព
ធ ីទប្ៅម្ួយជាន់ទទៀត

ទីរំផុតបានការសំរល
ួ ររស់

ទោកស-ទខង

និងទោកទៅសុល ម្ិន

ទធវើទអាយទោកទហង-ទៅ

បានបាញ់គ្ននទទ។
តាម្សំ ីររស់ទោកបកនចំទរ ើន

(ទ្មេះកនុងប្កុម្មា៉ា ហវីយ៉ាទៅបកន

ោវ ីត)បានមានទពាលថ្កនុងរយៈប លទោកបានកាន់តំបណងជាប្រធានអងគ
ការឧប្កិ ជ
ា នសំ្ត់ទអស-អូ-វា៉ា

Special Organization of Youths (ប្តូវ

បានសទម្តចហុនបសន, ជាសុីម្

និងជាសុផ្តរា៉ា

ទប្កាយពីរ ាប្រហារ៦-៧កកកោ១៩៩៧)

បានរទងកើតទ

ើង

រណរកសប្រជាជនកម្ពុជា និង

ទោកហុនបសន បានោត់គ្នត់(បកនចំទរ ើន)ទអាយទ ើរតួរជាទៅបកធំ ទ ើម្បីនំ
ទប្រឿងទញៀនទចញទៅទប្ៅប្រទទស

ជាពិទសសទប្រឿងទញៀនប្រទភទទហរអ
ូ ៉ា ុីន

នំទចញទៅកាន់៥៦ប្រទទសមាន ូចជាប្រទទសនថមា៉ា ទ

សុី

នតវា៉ា ន់

សហរ អា
ា ទម្រ ិក

ហុងហុង

កាណាោ ចប្កភពអង់ទរាស

រុសសី.........។ល។ ទៅទពលទោកបកនចំទរ ើន

ប្រុយទណ

ទ ើរតួទធវើជាទៅបកទនេះ

រឺ

រណរកសប្រជាជនកម្ពុជា និងសទម្តចហន
ុ បសន បានអនុញ្ជាតិទអាយគ្នត់
ទប្រើប្បាស់ទប្រឿងទញៀនតាម្ចិតច
ត ង់ ទហើយគ្នត់អាចទផ្ើរថ្នំទហរអ
ូ ៉ា ុីនផ្តទល់ខួន
ា
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ររស់គ្នត់ចំនួន៤ឬ៥រី

ូ ៉ា ុីនរារ់ទតានររស់
ូប្កាម្ភាជរ់ជាម្ួយថ្ំនទញៀនទហរអ

រណរកសប្រជាជនកម្ពុជា

និងសទម្តចហន
ុ បសន

ទប្ៅពីទោកបកនចំទរ ើន

បានផងប រ។

សទម្តចហុនបសនបានរកសុីថ្នំទញៀន

ប្រទភទទហរអ
ូ ៉ា ុីនចូលហុនគ្ននជាម្ួយទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ទៅឆំន១៩៩៧។
សទម្តចហន
ុ បសន បានទប្រើលបិចពាលសុីពាលទលងទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា
ទសទើរអស់ចុងអស់ទ ើម្។ សទម្តចហន
ុ បសន បានរញ្ជ
ជ ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា
ទទួលខុសប្តូវកនុងការនំទចញថ្នំទញៀនទហរអ
ូ ៉ា ុីនប លមានទំងន់ចំនួន៦៧៥០
រី

ប្កាម្ទោយផទ
ូ
ុកទៅកនុង៥៣កុងតឺនឺ

នំទចញទៅកាន់ប្រទទសោណឺមា៉ា ក
រ៉ាុបនតប្តូវបានរោាភិបាល
ប្រទទសោណឺមា៉ា កោរ់ និង
រ ឹរអូសយកថ្នំទញៀនទហរអ
ូ ៉ា ុីន
ទាំងអស់ទនេះ

ជាទហតុនំ

ទអាយសទម្តចហន
ុ បសន ខឹង
សម្បរនឹងទោកឧកញ៉ា ទថង
រុនមា៉ា
សទម្តចហុនបសន(ទឆវង)និងទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា

យ៉ា ងលាំងទហើយ

សទម្តចហន
ុ បសនបានតំរវូ ទអា
យទោកឧកញ៉ា ទថង-រុនមា៉ា

សងជាមាសសុទទ
ធ ំងន់ ៥ទតាន ម្កទអាយសទម្តចហុនបសនវ ិញ រ៉ាុបនតទោក
ឧកញ៉ា ទថង-រុនមា៉ា

ទៅទីប្កុងហុងកុង

ទិញមាសសុទធបានបតចំនួន

១ទតានយកទអាយសទម្តចហន
ុ បសន។
សទម្តចហន
ុ បសនក៍បានរ ឹរអូសយក
សណា
ា គ្នរប្រណិតថ្នក់ផ្តកយ៥ទ្មេះ

Luxury hotel "Intercontinental"
in Phnom Penh ររស់ឧកញ៉ា ទថង
រុនមា៉ា ទៅទីប្កុងភនំទពញទធវើជាថនូររង

Hotel Inter-Continental *****
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ោំឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា

យកមាសសុទធឬលុយម្ក ូរ ទហើយសទម្តចហុនបសន

បានោក់រំរាម្ម្ិនទអាយទោកទថងរុនមា៉ា ចូលជួរជាោច់លត។
សរុរទសចកតីម្ករឺ ំទណើរការចរាចរជំនួញទប្រឿងទញៀនទូទាំង
ប្រទទសកម្ពុជា

ទទាេះរីទប្រើររ
ូ ភាពជាទៅបក

ឬឧកញ៉ា ក៍ទោយ ក៍ទៅបត

សថិតទៅកនុងប្ករខណ័ឌររស់រណរកសប្រជាជនកម្ពុជា

និងទៅទប្កាម្រញ្ជ
ជ

ររស់ សទម្តចហុនបសន និងទោកឧកញ៉ា ហន
ុ -តូទាំងអស់

ទ ើម្បីរកលុយ

ផគត់ផង
គ ់រកស

និងចិញ្ជឹម្ទ័ពយួនជាង៦បសននក់ប លរងករ់ទៅកនុង

ប្រទទសកម្ពុជា

ប្ពម្ទាំងជួយឧរតថម្ ល់អាណិកជនយួនជាង៥ោននក់

ប លកំពុងរស់ទៅកនុងប្រទទសកម្ពុជា។
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-kh57780468

២-ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ៖
ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា
ថ្នំទញៀនជាម្ួយទសតចអាទភៀន

អតីតជាជនជាតិនថ

ន
ុ សារ។

ទោកមា៉ា

ជាន រូរជំនួញ

បានកាាយជាទស ីក
ា ៍

ទោយសារបតទោកសំោរ់ទៅបកររស់ទោកទាំងប្រួសារ

ទហើយទលរ

យកប្ទពយសម្បតតិនិងម្ុខជំនួញទាំងអស់។ ទីរំផុតទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា
ប្តូវបានសទម្តចហុនបសន ទប្រើលបិចពាលសុីពាល ទលរប្តបាក់ប្ទពយសម្បតតិ
ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ទសទើរបតអស់រលីងរឺទោយសារបតករណីទរឿងជំនួញថ្នំ
ទញៀនទហរអ
ូ ៉ា ុីនចូលហុនគ្ននរវាងសទម្តចហុនបសន និងឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា
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ទៅកាន់ប្រទទសោណឺមា៉ា ក។ ការ
ជួញ ូរទប្រឿងទញៀនប្រទភទទហរអ
ូ ៉ា ុីន
ប្ទង់ប្ទាយធំរវាងឧកញ៉ា ទថង-រុនមា៉ា
និងសទម្តចហុនបសនទៅឆំន១៩៩៧
ទធវើទអាយទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា
បានធាាក់ខួនប្ក
ា

ទីរំផុតប្តូវបាន

សទម្តចហុនបសន រញ្ជ
ជ ទអាយទោក
THENG-BUNMA, Mafia’s lord in Cambodia,
ទវជជរណិឌ តោក់ថ្នំឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ឈ្ឺទ កម្ួយកបនាងទហើយអវីៗប្ររ់យ៉ាង
ក៍រោយគ្នមនសល់។

សូម្រញ្ជ
ជ ក់ថ្ទោកឧកញ៉ា ទថង-រុនមា៉ា

ម្ហាទស ីថ្
ា ន ំទញៀនទៅប្រទទសនថ

ទប្កាយម្កទោកទថងរុនមា៉ា

ជាអតីត
ប្តូវបាន

សហរ ាអាទម្រ ិកោក់រញ្ូជ លទៅកនុងរញ្ជីបសបកបឆកររស់សហរ ាអាទម្រ ិក
ទហតុនំទអាយរោាភិបាលនថ

ង់រទណតញទោកទចញ

ជា

ូទចនេះទោកទថងរុនមា៉ា

ក៍ម្កប្ជកទកានទៅប្រទទសកម្ពុជាកនុងឋានៈជាទសតចអាទភៀនទៅកនុងប្រទទស
កម្ពុជា

និងជាមាចស់សណា
ា គ្នរប្រណិត‹‹ Intercontinental ›› ទៅភនំទពញ។

ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា រឺជាមាចស់កាបសតរសមីកម្ពុជាRasmei Kampuchea
ជាសារពត៌មានមា៉ា ហវីយ៉ាធំជាងទរទៅប្រទទសបខមរប លបានទបាេះពុ ម្ផ
ភ ាយ
១៨.០០០ចបរ់កុង១នថង
ន

និងជាប្រូឧរជាប លរទប្ងៀនពួកទម្ ឹកនំរណ

រកសប្រជាជនកម្ពុជាទអាយទចេះវ ិធីរកសុីជួញ ូរទប្រឿងទញៀនប្ររ់ប្រទភទ
ជាម្ួយពួកមា៉ា ហវីយ់៥៦ប្រទទសទៅទលើពិភពទោកទ ើម្បីរកលុយចិញ្ជឹម្រណ
រកសប្រជាជនកម្ពុជា

ពប្ងឹងអំណាចរកសទអាយបានរ ឹងមាំ។

រញ្ជ
ជ ក់ថ្តាម្ការអេះអាងររស់ទោកជា-ចំទរ ើន

អតីតជាប្រធានអងគការ

ម្កពីរណរកសររស់តសូររស់ទោកតាសុឺនសាន
ទាហានជំនន់ទី១

សូម្
ី ូ

និងសិសសនយ

ទប្កាយម្កបានកាាយជាសាកលវ ិទាធិការននសាកល

វ ិទាល័យចំទរ ើនពហុវ ិជាជ បានមានប្រសាសន៍ថ្‹‹ទៅម្ុនទពលរ ាប្រហារ
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ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ខឹងសទម្តចប្កុម្ប្ពេះនទរាតតម្រណឬទធិលាំងណាស់
ទហើយបានទាញកំទភាើងខាីបាញ់កងយនតទហាេះសទម្តចប្កុម្ប្ពេះទៅប្ពោនយនត
ទហាេះទពាធិចិនតុង

ទហតុទនេះទហើយទទើរទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ជួយ

ឧរតថម្ស
ភ ទម្តចហន
ុ បសន និងរណរកសប្រជាជនកម្ពុជាជាង២៦០ោន ុោា

សហរ អា
ា ទម្រ ិក ទ ើម្បីទធវើរ ាប្រហារទៅនថងទី៥-៦បខកកកោឆំន១៩៩៧ ទ ើម្បី
រទណតញសទម្តចនទរាតតម្រណឬទធិ

ទចញពីតំបណងនយករ ម្
ា ង្កានីទ
ត ី១ននរាជ

រោាភិបាលអាណតតិទី១!››។
ទោកស្សីឧតតម្ទសនីយ

អុនសុរនធ អតីតជាប្រធាននយកោាន

រង្កា្ករការជួញ ូរម្នុសសនិងការពារអនីតិជន

‹‹ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា

បានមានប្រសាសន៍ថ្៖

ជួយរណរកសប្រជាជនកម្ពុជាក៍ពិតបម្ន

បត

ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា មានរំណងរទងកើតរកស ចង់ទធវើជានយករ ម្
ា ង្កានីទត ៅ
ប្រទទសកម្ពុជា

ទហតុ ូចទនេះទហើយបានជាសទម្តចហុនបសន

ោត់

វ ិធានការទុរសាកតទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា និងទលងវាទអាយទ កទងើរបលង
រួច! ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា សាគល់សទម្តចហន
ុ បសនទសតើងទពកទហើយ!››។
ទោកស្សីបានមានប្រសាន៍រនតទទៀតថ្‹‹ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា

ជួយសទម្តចហុនបសនជាង២៦០ោន ុោាសហរ អា
ា ទម្រ ិកទ ើម្បីទធវើរ ាប្រហារ
នថង៥-៦កកកោ១៩៩៧ក៍ពិតបម្ន

រ៉ាុបនតទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ក៍មាន

រំណងសងសឹកទរឿងរុរល
គ ផ្តទល់ខួ នររស់
ា
គ្នត់ប លគ្នត់បានមានទំនស់
ជាម្ួយសទម្តចប្កុម្ប្ពេះនទរាតតម្រណឬទធិ
និងទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា

ទហើយទំនស់រវាងនទរាតតរណឬទធិ

ទោយសារទោកសម្រងសីជាអតីតរ ម្
ា ង្កានីត

ប្កសួងហិរញ្ា វតថុម្កពីរណរកសហវុនសុីនរុិចប លជាម្នុសសររស់សទម្តចប្កុម្
ប្ពេះនទរាតតរណឬទធិ

បាន ុកោំងទរឿងសង់ផារអូឡាព
ំ ិចររស់ទោក

ឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា

ទលើសពីទនេះទៅទទៀតទោកសម្រងសីបានោក់កំហិត

និងទលើកទឹកចិតរ
ត យកនុងការោរ់ថ្នំទញៀនររស់ទោកទថងរុនមា៉ា
21

និងោក់

រទរញ្ជ
ជ តឹងរ ឹង ល់រយកនុងការយកពនធទំនិញនំចូល និងោរ់ទំនិញទរច
ពនធ

ជាទហតុនំទអាយទោកទថងរុនមា៉ា

ពនធចូលទៅកនុងប្រទទសកម្ពុជា។

ពិបាករកសុីនំទំនិញទរច

ទោយសារទហតុទនេះទហើយទទើរសទម្តច

ហុនបសន និងទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា

ទប្រើវ ិធីរំបរករំបាក់ទោយទអាយ

កាបសតរសមីកម្ពុជាចុេះផាយទរឿងឳពុកទោកសម្រងសីទោយរ ំលឹកកំណាពយ
ជំនន់សទម្តចឳថ្ ‹‹សម្សារ ីបឆកខុ ំ្
ឳកបត់

កូនកបត់!››,

ម្ិនតូចម្ិនធំ......និងទប្រើពាកយរទញ្ច ើចថ្

ទលើសពីទនេះទៅទទៀត

ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា

ទិញយនតទហាេះឯកជនទអាយសទម្តចនទរាតតម្រណឬទធិម្ួយ
កទោកសម្រងសី ទចញពីតំបណងរ ម្
ា ង្កានីប្ត កសួងហិរញ្ា វតថុ,

ទហើយតំរវូ ទអាយ
សទម្តចនទរាតតម្

រណឬទធិ សាមនបត កទោកសម្រងសីរ៉ាុណឹ ណ ង ទធវើទអាយទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា
បាត់ខឹង ប្ទង់យល់ប្ច
នរណាទហើយ

ំធំទហើយ

រឺទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា

ទរើខឹង

រឺម្ិន្យបាត់ទទ!››។

ទៅទពលសទម្តចហុនបសន ទប្រើទវជជរណិឌ តប លជាជនរងករ់ខួានទធវើ
ការកនុងនម្ជាទវជជរណិឌ តឯកជនររស់ឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា
ហុនបសន

ប្តូវបានសទម្តច

រញ្ជ
ជ ទអាយោក់ថ្នំបតម្ួយម្ជុលទអាយទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា

ជាទហតុទធវើទអាយទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ឈ្ឺទងើរបលងរួចទ កទលើទៅអុីអូតូ
មា៉ា ទិច។ កនុងទពលប លសទម្តចហន
ុ បសន រ ឹរអូសយកសណា
ា គ្នរផ្តកយ៥អុីន
ទថើកុងទឺណង់ថ្ល់ររស់ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា
សុទច
ធ ំនួន៥ទតានទនេះ

ទធវើជាថនូរ ូរនឹងមាស

សទម្តចហន
ុ បសន បានទអាយទោកឧកញ៉ា ហុនតូ

កាន់ការ់។ ទោយសារបតទសាកសាតយសណា
ា គ្នរផ្តកយ៥ររស់ឳពុកខាួន
ទអាយកូនស្សីររស់ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា
ទោកឧកញ៉ា ហន
ុ តូ

ទធវើ

បានពាយម្ពឹងពាក់

ទអាយជួយទីរំផុតប្តូវបានឧកញ៉ា ហុនតូ

យកទៅ

ទ កជាម្ួយកំ រការសរបយ ទហើយទបាកលុយប លនងមានបានម្ួយចំនួន
ធំទទៀតទនេះទៅថ្‹‹ពាលសុពា
ី ល››។
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៣-អលា ឧ ញ៉ា

ទោកឧកញ៉ា ហន
ុ តូ

ញន-តូ៖

រឺជាកូនរទងកើតររស់សទម្តចហន
ុ បសន

ជាម្ួយ

អនកស្សីជិនចំណាន។ ទោយសាបតប្កុងហាណូយតំរវូ ទអាយសទម្តចហន
ុ បសន
យកសម្ម្ិតទត ងវៀងទីទទើ ទៅសាម្ហាងទធវើជាប្រពនធផូវការ
ា

ទទើរសទម្តច

ហុនបសន យកកូនប្រុសជាទីស្សឡាញ់ររស់ទោកទ្មេះហន
ុ តូ ប្ររល់ទៅ
ទអាយរងប្រុសរទងកើតទ្មេះទោកហុនទណង ចិញ្ចឹម្ហុនតូទធវើជាកូនរទងកើត។

រចចុរបននទនេះទោកឧកញ៉ា ហុន-តូ បានកាាយទៅជាទសតចអាទភៀនទៅប្រទទស
កម្ពុជាប លទប្រឿងទញៀនររស់ទោកឧកញ៉ា ហុនតូ ប្គ្នន់បតនំទចញទៅកាន់
ប្រទទសអូស្រសាតលីកុ ងម្ួ
ន យឆនំៗមានតំនលទឹកប្បាក់ ល់ទៅ១០០០ោន ុោា
សហរ អា
ា ទម្រ ិក ទនេះម្ិនទាន់រិតពីការនំចូលទៅកាន់សហរ ាអាទម្រ ិក,

កាណាោ, ចប្កភពអង់ទរាស រណា
ត រប្រទទសទៅពិភពអុឺររ
ុ ៉ា និងរណា
ត រ
ប្រទទសទផសងៗទៅជុំវ ិញពិភពទោកផង។
រចចុរបននទនេះ ទោកឧកញ៉ា ហន
ុ -តូ
កម្ពុជា

បានកាាយជា ទសតចអាទភៀនទៅប្រទទស

និងកាាយទៅជាទសតចអាទភៀន
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ុនសាទី២ ទៅទវីរអាសុី។

អលា អ

ឹ ងូបានប្កត់េូជ

ញននដ៉ា តណ្តេ៊ឺជា ូន

ជាមួយស្សី ុំណាន់របស់គាត់

ោេូជចថ្ប្ងអ

អ្េុះសាមហាងបាន ូនប្បុស

ជាមួយនឹងសាមហាង

បានប្បេល់អៅអោយោសតា

នដន ់អ្េុះ

អៅបញនរា៉ា នី។

នរ

អលា អ

ញននដ៉ា តណ្ត។

ឹ ងូ

សាម-ហាងជាស្សី ុំណាន់
របស់អលា អ

ញនតសនអធាើជាប្បេនធ។

ឹ ងូបានប្បេល់ស្សី ុំណាន់អ្េុះ សាម-ហាង អៅបញនរា៉ា នី

ញនតសនអធាើជាប្បេនធស្សបចាប់និងប្បេល់ ូលរបស់អលា អៅអោយ
ជា ូនខ្វន់ខ្វែស្សបចាប់របស់

អលា

ញនតសន និងោ ់អ្េុះងេីជា

ញនតូ ជា ូនប្បុសបអងកើត

របស់អលា

ញនតសនជាមួយអន

ស្សីជិនចុំណាន។

ន
ញ តសនបាន

ប្បេនធអ ើម
បាន

ឹ ងូ,ប្តូវ

អៅអោយ
ញនតសនចិញ្ចឹមអធាើ

ញន-នដ៉ា តណ្ត។

ញនតសនអ្េុះអន ស្សីជិនចុំណាន,ប្តូវ

ញនតសនអបាុះបង់អចាល

បានតុំរវូ អោយ

ប្អកាយេី អ

ឹ ងូ

ន
ញ តសនយ ស្សី ុំណាន់របស់គាត់

តលងលុះជាមួយអន ស្សីជិន

អ្េុះ សាម-ហាង អៅបញនរា៉ា នីអធាើជាប្បេនធស្សប

ចុំណាន

ចាប់ អ

អ

ើយបានប្បេល់ ូន

ប្បុសរបស់ខួនអ្
ែ
េ ុះ
បងប្បុសអ្េុះ

ញនតូអោយ

ើយអលា អ

ប្បុសរបស់អលា អោយ

ញនអណ្ងចិញ្ចឹម។ ជា

ឹ ងូតងមទាុំងប្បេល់ ូន
ញនតសននិងោ ់អ្េុះងេី

ញននដ៉ា តណ្តអធាើជា ូនស្សបចាប់របស់
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ញនតសន

ូទចនេះប្រទទសកម្ពុជាម្ិនបម្នប្តឹម្បតជាម្ជឈម្ណឌលចរាចរទប្រឿងទញៀនពិភព
ទោករ៉ាុទណាណេះទទ
ប្រទភទ

រ៉ាុបនតបថម្ទាំងជាទីតាំងផលិតបកនឆនទប្រឿងទញៀនប្ររ់

ទហើយអនកប លមានសិទិអ
ធ ំណាចកនុងការផលិតបកនឆនទប្រឿងទញៀន

ទអាយទចញទៅជាផលិតផលថ្នំទញៀនទប្ចើនប្រទភទរារ់ម្ិនអស់
ឧកញ៉ា ហុន-តូ

រឺទោក

ប្តូវជាកូនប្រុសរទងកើតររស់នយករ ម្
ា ង្កានីហ
ត ន
ុ បសន។

តាទសង ប លទធវើការទៅសណា
ា គ្នរហូលីទ ទអាយទោកឧកញ៉ា ហុនតូ
ជាម្នុសសជំនិតរវរស់ទោកឧកញ៉ា ហុនតូ

រឺ

ប លមានជំនញកនុងការបក

នឆនផលិតថ្នំទញៀនជាទប្ចើនប្រទភទរារ់ម្ិនអស់ ូចជាថ្ំនយ៉ា មា៉ា , ទឹកកក,

ថ្នំ

ទខ, ថ្នំប្រវ ី, ថ្នំសរបយ......។ល។ ថ្នំទញៀនប្រទភទទហរអ
ូ ៉ា ុីន និងកញ្ជ
ា ប្តូវ
បានផលិតទចញជាផលិតផលទប្រឿងទញៀនជាទប្ចើ នប្រទភទលក់ពាសទពញ
ប្រទទសកម្ពុជា

និងនំទចញទៅទប្ៅប្រទទសបថម្ទទៀតផង ទនេះទរើតាម្

ទោក រីម្វា៉ា នសាន បានរញ្ជ
ជ ក់ទហើយទោករបនថម្ទទៀតថ្ទអាយបតទម្រន
ធំៗសុទបធ តទចេះរទរៀរផលិតទប្រឿងទញៀនបកនឆនទាង
ំ អស់។
តាម្ទសៀវទៅ‹‹ម្ហាទប្គ្នេះជាតិបខមរ››ភាសាអង់ទរាសប្តង់ទំព័ទី៣៦-៣៧៣៨ររស់ទោកទទៀងណារ ិទធចុេះផាយតាម្

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
តាម្ប្រភពទោកមា៉ា សុរិនត ជាអតីតប្រធានសនងការរងននទខតតសឹង
ទ
បប្តងបានមានប្រសាសន៏ថ្‹‹ទោកហន
ុ តូ មានចំការអាទភៀនពីរកបនាងធំៗរឺ
ទៅ ុំប្ក

ទខតតសង
ឹទ បប្តង(សូម្កុំប្ច

ទកាេះសាាទខតតកំពត។

ទំ កាេះប្ក

ទៅទខតតបាត់ ំរង) និងទៅ

រូរគ្នត់ប្តូវបានទោកហន
ុ តូ

ការពារចំការអាទភៀនទៅ ុំប្ក

ទខតតសង
ឹទ បប្តង

ោត់តាង
ំ ទអាយ

ទហើយគ្នត់បតងបតបាញ់សំ

ោរ់រាល់ប្រជាជនបខមរណាប លទៅបកបរចំការអាទភៀន ទទាេះជាជនជាតិភារ
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តិចក៏ទោយ ក៏ប្តូវបានទោកហន
ុ តូ

ោក់រញ្ជ
ជ ទអាយបាញ់សោ
ំ រ់ទាង
ំ អស់

ទទាេះរីវទងវងផាូវក៍ទោយ››។ ជាពិទសសទោកឧតតម្ទសនីយមាសសុភា, និង
ឧតតម្ទសនីយ រ៉ាុល-សាទរឿន រឺសុទធជាម្នុសស
ប លសទម្តចហន
ុ បសនទុកចិតតប្តូវបានោត់
ទអាយទទួលខុសប្តូវកនុងការោំទ ើម្អាទភៀន
និងទម្ើលបថទាំចំការអាទភៀនររស់ទោក
ឧកញ៉ា ហុន-តូ

ូចជាចំការអាទភៀនទៅ

ទកាេះសាាននទខតតកំពត

និងទៅ ុំប្ក

នន

ទខតតសង
ឹទ បប្តងជារ់ប្ពំប្រទល់ឡាវ និងទៅកនុង
នប្ពជួរភនំប្កវាញ......។ល។

ឧតតម្ទសនីយ រ៉ាុល-សាទរឿន

ការចំរាញ់ជ័រអាទភៀន

និងផលិតថ្នំទហរអ
ូ ៉ា ុីន

និងហវីន រឺទធវើទៅកបនាង បតករណីចំការអាទភៀនផតល់ផលផតល់ជ័រទប្ចើនទពករឺ

ប្តូវបានទោកឧកញ៉ា ហុន-តូ រញ្ជ
ជ ទអាយទោកទោកឧតតម្ទសនីយម្៉ាក់ជីតូ,
ទោកឧតតម្ទសនីយទតងសាវងស,
ឧតតម្ទសនីយទាបាញ់

ទោកឧតតម្ទសនីយម្៉ាុលរារ,ទោក

និងទោកឧតតម្សនីមាសសុភា ..... ឹកជញ្ូជ នយកម្ក

ភនំទពញទ ើម្បីចំរា៉ាញ់ទចញជាថ្នំទញៀនជាទប្ចើនប្រទភទទទទទៀត ូចជាថ្ំនយ៉ា មា៉ា ,
ទឹកកក, ថ្នំទខ,

ថ្នំប្រវ ី

និងថ្នំសរបយ.... .......។ល។ ឧតតម្ទសនីយ

ទាំងទនេះសុទធបត ូរទវនគ្ននទៅ ឹក
រញ្ជ
ជ

ម្ិនបម្នទៅបតមានក់ទទ

និងការោត់តាំងររស់ទោកឧកញ៉ា ហុនតូ។
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ទៅ ឹកទៅតាម្

ចំបណកទោកទតង-សាវងស អតីតជាប្រធានអាជា្ធម្៌ទប្រឿងទញៀន
បានមានប្រសាសន៍ថ្‹‹ចំណូលបានម្កពីលក់ថ្នំរឺអាចទអាយរកសប្រជាជន
កម្ពជាចិ
ញ្ជឹម្កងទ័ពទូទាង
ំ ប្រទទសបាន
ុ

ម្ិនោំបាច់ទៅរកអាទម្រ ិកទ

ថ្នក់ ឹកនំទររទងកើតចបរ់ទ ើម្បីប្រម្ូលចំណូលរកលុយទអាយរកស
ទហងទៅ ទធវើការរំទរ ើរកសយូរទហើយ
ទ ើម្បីរកលុយទអាយរកស
ម្ិនសាគល់ទម្

យ
ើ ។

រ៉ាុបនតអា

វា ឹងចបស់ណាស់អំពីតួនទីររស់វា

បតវាទភាើទៅោរ់ថ្នរំ រស់អាហាក់( ុំ-ហាក់)

ខពសរ
់ ុិនណាទសាេះ!

ចំបណកទោកបកនចំទរ ើន

វា

សម្ម្ុខវាទហើយទ ករុកជាង៩០ឆនំ!››។
អតីតជាប្រធានអងគការឧប្កិ ជ
ា នសំ្ត់

យុវជនពិទសសទអស-អូ-វា៉ា យ បានមានប្រសាសន៍ថ្៖‹‹អាតូ(ហុន-តូ)រឺជា

រែូនជី ូនម្ួយររស់គ្នត់! អាតូវាឆាតណាស់ !
ទចេះផលិតថ្នំទញៀន

វាទចេះជួញ ូរផាូវងងឹតនិង

ក៏ទោយសារបតវាបានទរៀនសូប្តពីគ្នត់

ពីទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ។

ទទាេះរីទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា

នទីទៅកនុងរកសក៍ទោយ (រណរកសប្រជាជនកម្ពុជា)

និងទរៀន
អស់តួ

ក៍សទម្តចហុនបសន

និងថ្នក់ ឹកនំររស់រណរកសប្រជាជនកម្ពុជាទៅបតទគ្នរពគ្នត់ជានិចច ទប្ពាេះ
ទោកឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ជាអនករទប្ងៀនម្ង្កានីជា
ត ន់ខពស់ររស់រកសទអាយទចេះរក
សុីទប្រឿងទញៀនចិញ្ចឹម្រកស

ទហតុទនេះទហើយទទើររកសអាចរកាអំណាចម្ក

ល់រចចុរបននទនេះ!››។
ជាក់បសតងណាស់ទៅទពលថមីៗទនេះ

ទរឿងអាស្សូវទប្រឿងទញៀននន

ការជួញ ូរទប្រឿងទញៀនប្រទភទទហរអ
ូ ៉ា ីនប្ទង់ប្ទាយធំររស់ថ្នក់ ឹកនំជាន់ខពស់
រោាភិបាលកម្ពុជាទ្មេះទោកឧកញ៉ា ហុន-តូ

ប្តូវជាកមួយប្រុសរទងកើត

ររស់ទោកនយករ ាម្ង្កានីហ
ត ុនបសន(ធាតុពិជាកូនទទ)។ តាម្វ ិទយុបខមរពិភព
ទោកhttp://www.worldkhmerradioonline.com/ តាម្កាបសតអូស្រសាតលី
ទ្មេះThe Sidney Morning Herald បានចុេះផាយ ំណឹងទៅនថងទី២៦បខ
ម្ិនឆំន ២០១២ ទៅទំពរ ័ទី១ររស់ខួនទៅនថង
ា
ទី២៦ម្ិន២០១២ទនេះថ្ការ
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ទសុើរអទងកតបានភាជរ់កួយប្រុ
ម
សររស់ទោកទម្ ឹកនំបខមរទៅនឹងការជួញ ូរ
ទប្រឿងទញៀន

និងការោងប្បាក់ប្កខវក់ heroin-trafficking and

money-laundering។ របាយករណ៏ររស់ទោក Nick Mckenzie និង
Richard Baker អៅថ្ងៃទី២៥មិ

ន់ុំន២០១២ថ្នសារេត៌នដន The

Sydney Morning Herald បានអេះអាងថ្រ៉ាូលីសអូស្រសាតលីបានសងស័យថ្
ទម្សៀហុនតូ។ ហុនតូមានទ្មេះអទសាចទៅស្សុកបខមររឺ ំណឹងពាក់ព័នធរុរល
គ
ហុនតូទនេះម្ិនប លឮពីទរឿងលែទសាេះទ
ប្រជាជនប្កីប្កគ្នមនឥទធិពលប រ

ើយ ទរើម្ិនបាញ់ទរក៏រ ឹរអូស ីធីព
ា ី
ទរើម្ិនឮថ្ជិេះឡានបហម្ទម្ើទ ញជល់ទរ

ទទទនេះ ក៏មានទរឿងអកុលសទផសងៗទទៀតប រ។ រ៉ាូលីសអូស្រសាតលីទរសងស័យ
ថ្ទម្សៀហុនតូររ
ូ ទនេះ

ជារ់ជំពាក់វា៉ាក់វ ិនជាម្ួយនឹងប្កុម្ឧប្កិ ាកម្មលងជួញ

ូរទហរអ
ូ ៉ា ុីននិងោងលុយប្កខវក់ប លយកប្រទទសអូស្រសាតលីជាម្ុខប្ពួញ។

រ៉ាូ

លីសអូស្រសាតលីមានបផនការសំ្ត់ទប្តៀម្ោំោរ់ខួនរូ
ា រហុនតូទៅឯទីប្កុង

Melbourne បតរួរទអាយសាតយសាថនទូតប្រទទសអូស្រសាតលីទៅទីប្កុងភនំទពញ
រងីរទងើរម្ិនប្ពម្អនុញ្ជាតិពាកយសុំវ ីសាររស់ហុនតូ ទោយម្ង្កានីមា
ត ន ក់បានទោេះ
សារថ្ទរម្ិនចង់ទអាយទកើតឧរបតតិទហតុការទូតជាម្ួយនឹងកម្ពុជា។ការតាម្
ោរ់ហន
ុ តូទោយប្កុម្ទសុើរអទងកតឧប្កិ ក
ា ម្មររស់អូស្រសាតលីប លបានទធវើការb
ទសើរអទងកតទៅទលើទរឿងរា៉ា វររស់កួយទម្
ម
ឹកនំររ
ូ ទនេះតាំងឆំន២០០២ ល់
២០០៤ទនេះរឺជាទហតុការណ៍ម្ួយកនុងចំទណាម្ទហតុការណ៍ជាទប្ចើនប លស
ទអាយទ

ើញថ្មានទំនក់ទំនងជិតសនិទរ
ធ នតម្ក ល់សពវនថងហឹង
ន រវាងពួក

ឧប្កិ អ
ា ូស្រសាតលីនិងកម្ពុជា។

កាបសតទពលប្ពឹកររស់ប្កុងសី នី ប លទនេះ

បានអេះអាងទទៀតថ្ទរមានភសតុតាងប្ររ់ប្គ្នន់នឹងរកអាប្កាតថ្ពួកជន
កំហូចទៅសី នីបានទបាេះទុនរារ់ោន ុោាជាប្បាក់ប លទរសងស័យថ្បាន
ម្កពីការជួញ ូរទប្រឿងទញៀនទៅកនុងប្កុម្ហុនធំៗទៅឯប្រទទសកម្ពុជា

រួម្

ទាំងប្កុម្ហុនប លមានបខសស្សឡាយជារ់វា៉ាក់វ ិនជាម្ួយនឹងទម្ ឹកនំលងរោា
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ភិបាល

និងលងវ ិស័យជំនួញជួញ ូរប លមានឥទធិពលប្គ្នក់ៗទនេះទទៀតផង

ទហើយការទរើកម្ុខរ្ាញទរឿងទនេះទធវើទ

ើងទប្កាយពីកាបសត Sidney Morning

Herald បានរាយការណ៍កាលពីនថងទៅកនាងម្កទនេះថ្សម្តថកិចអ
ច ូស្រសាតលី
បានរកទ

ើញប្កុម្ឧប្កិ ជ
ា នអនតរជាតិម្ួយប លនំទប្រឿងទញៀនតំនលជាង

១០០០ោន ុោាmore

than $1 billion of drugs
into Australia annually
កនុងម្ួយឆំនៗចូលម្កប្រទទស
អូស្រសាតលីទោយមានទំនក់
ទំនងជិតសនិតជាម្ួយម្ង្កានីត
រោាភិបាល និងសម្តថកិចចទៅប្រទទសននកនុងទវីរអាសុី។រួរទអាយកត់
សំគ្នល់ទរបានរទងាើរទអាយ ឹងថ្ប្រតិរតតិការសំ្ត់ប លទប្តៀម្ោរ់ទម្សៀរ
ហុនតូជាកមួយសំោញ់ររស់ហុនបសនទនេះ ទរបានោក់រហ័សនម្ថ្ប្រតិរតតិ
ការ Operation Illipango

ប លបានទសុើរអទងកតទៅទលើការ ឹកជញ្ូជ នថ្នំ

ទហរអ
ូ ៉ា ុីនពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទទសអូស្រសាតលីទោយរងករ់ទប្រឿងទញៀនទនេះទៅ
កនុងទឈ្ើ ហុរ។

កនុងឋានៈជាកមួយររស់ទោកនយករ ាម្ង្កានីហ
ត ុនបសនរុរស

ទ្មេះហុនតូទនេះជាម្នុសសមានឥទធិពល

ទហើយមានទរឯងទកាតលាច

អំណាចយ៉ា ងលាំងទៅកម្ពុជា។ រុរល
គ រូរទនេះធាារ់ប្តូវទរោត់ទុកថ្ជាន រូ
ជួញ ូរ ៏ជិតសនិតម្ួយររស់ម្ហាទស ីបា លមានជាងទរទៅស្សុកបខមរទ្មេះ
រិតទម្៉ាងប លជាទៅបកប្កុម្ហុនរយ
ូ ៉ា ៉ា លប្កុរ 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 ីទា ៅកម្ពុជា,កមួយ

ប្រុសហុនបសននយករ ម្
ា ង្កានីត
កម្ពុជាទ្មេះហុនតូ(លងសាតំ),
ប្រធានសភាពាណិជជកម្មកម្ពុ
ជាទ្មេះរិតទម្៉ាង(កណា
ា ល)
និងទោកលីយង
៉ាុ ផ្តត់(លង
ទឆវង)

ន
ធីបញណ្យរបស់អងគ
ញងេិ

ការកា បាតប្
លីរ៉ាង់ហូគ

Ly Yong Phat,

មេិភេអលា អៅថ្ងៃ៨មិ

Kith Meng,

,ន់ុំន២០១២។

HUN TO

ប្រតិរតតិការទអ

dubbed Operation Illipango,បានទធវើការទសើរ អទងកតទៅទលើ

ប្បាក់ប លទរសងស័យថ្បានពីការជួញ ូរទប្រឿងទញៀន ទហើយបាន ឹកយក
ទៅកាន់កាសីណូទប្កានកនុងប្កុងទម្ើលរនប លទៅទីទនេះទរសងស័យថ្ហុនតូ
ជាអនកប្ររ់ប្រងប្បាក់ទនេះ

និងការ ឹកជញ្ូជ នរនតយកទៅប្រទទសអាសុី។

ទោករិតទម្៉ាងធាារ់មានការទោេះ ូររារ់ម្ិនអស់ជាម្ួយនឹងហុនតូទៅកនុង
អំ

ុ តូបានប្តូវទរសងស័យថ្បានប្រប្ពឹតអ
ត ំទពើឧប្កិ ាប ល
ុងទពលប លហន

មានការោត់តាំងទនេះ

ក៏រ៉ាុបនតកាបសតអូស្រសាតលីម្ួយទនេះពុំបានប្ពលយពាកយ

ផងទទថ្ទោករិតទម្៉ាងជារ់ពាក់ព័នជា
ធ ម្ួយនឹងប្កុម្ឧប្កិ ក
ា ម្មោត់តាំងទនេះ
ទ

ើយ។

ទនេះជាទរឿងរួរទអាយសាតយប លសម្តថកិចចអូស្សាតលីពុំអាចោរ់

ខាួនហន
ុ តូបាន

ទប្ពាេះសាថនទូតបានរ ិទសធពាកយសុំទិោាការម្ិនទអាយ

ហុនតូទធវើ ំទណើរទៅទម្៉ាលរនទទៀត។ ជនសងស័យបតមានក់ប លប្តូវោរ់ខួន
ា
ទហើយប្តូវទោទថ្ជួញ ូរទប្រឿងទញៀន

ទហើយទៅកនុងការទសុើរអទងកត

ររស់សម្តថកិចអ
ច ូស្រសាតលីរឺរុរសមានក់សញ្ជ
ជ តិបខមរទ្មេះនថបខលនីប លជាន
ទជើងតូចតាចម្ួយរូរររស់ហុនតូ។

Phenny Thai was described in

the Victorian Supreme Court in 2005 as នថបខលនីបានពិពណ៌នទៅ
តុោការកំពូលទៅឆំន២០០៥ ថ្មានទំនក់ទំនងរ ឹងមាំជាម្ួយនឹងរុរល
គ មាន
អំណាចននទៅកម្ពុជាប លកាលទនេះជួយសំរល
ួ សកម្មភាពរកសុីររស់ខួន។
ា
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របនថម្៖

កនុងពលរ អ
ា ូស្សាតលីប លទរសងស័យថ្មានទំនក់ទំនងឧប្កិ ា

កម្មោត់តាំងជាម្ួយកម្ពុជារឺប្រួសារយួនចិនម្ួយទៅសី នីប លជាមាចស់
ទភាជនីយនគ្នរអាសី ៏លបីទ្មេះម្ួយកបនាង

Vietnamese-Chinese

family that owns a well-known Sydney Asian restaurant.រ៉ាូលីសបាន
កំណត់ចបស់ថ្កនុងម្ួយទសវតសកនាងទៅទនេះ

ប្រួសារទនេះបានជួយរញ្ូជ ន

ប្បាក់ជាង១០ោន ុោាmore than $10 million to Cambodiaទៅ
ប្រទទសកម្ពុជា

កនុងទនេះរួម្មានទាំងប្បាក់ប លទរសងស័យថ្បានម្កពីការ

ជួញ ូរទប្រឿងទញៀនទនេះផង។

ប្បាក់កុងទនេះខា
ន
េះប្តូវបានទប្រើកុងការ
ន

ទរើកកាសីណូម្ួយទៅតំរន់ជាយប នកម្ពុជាទវៀតណាម្ប លទរអេះអាងថ្កា
សីណូទនេះមានចំណងជិតសនិតជាម្ួយនឹង រោាភិបាលបខមរ។ កា បាតប្

កា បាតប្
របស់បញនរា៉ា នី
តខេរ

មបញនរា៉ា នី

ញនតសនជាអងគការអប្េឿងអញៀនបុំេញលប្បជាជាតិតខេរ

ន
ញ -តសន េ៊ឺជាកា បាទប្

មអប្េឿងអញៀនបុំេញលសុំលាប់ជាតិ

សុំលាប់រាស្រ្សតា ខេរេ៊ឺ មិនតមនជាកា បាតប្

េ៊ឺជាកា បាតប្

ម

មឧប្ ិ ជ
ឋ ន។

ខ្ុំញសញុំអុំរវរ

មជួយសអគ្គុះជាតិតខេរអទ
វ ល់ប្បអទសមហាអុំណាច

ទាុំងអស់ជួយចាប់េួ ប្ ម
ុ មហាបណ្ិឌ តឃ្លត រត លបនែុំខួនអធា
ែ
ើជាកា បាត
ប្

មតខេរត ែងកាែយអនុះយ អៅផ្ា ទ អទាសតាមចាប់តញលាការអនារជាតិ។

សូមបញ្ច
ច ់ថ្អៅរ ់ ណា
ា លទសវតស១៩៩០, អលា ឌីចូចបានអធាើជុំនួញ
ជាមួយអលា

ញនតូ, ួេយប្បុសរបស់

យ រ ម
ឋ គនាី
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ញនតសនត លល្ីអ្េុះ

ថ្ជាអន រត់េនធអប្េឿងអញៀនធុំមួយអៅប្បអទស 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។
អប្ៅេីអនុះអៅនដនឧ ញ៉ា ៗជាអប្ចើនអទៀតត លអ ើរតួ

ទីជាឈេួញថ្នុំ

អញៀនរ សញីថ្នុំអញៀននិងចរាចរថ្នុំអញៀនអ ើម្ីរ លញយចិញ្ចឹមប ស ូចជាអលា
ឧ ញ៉ា េិតអម៉ាង

អលា ឧ ញ៉ា លីយ៉ាងផ្តត់

និងអលា ឧ ញ៉ា ម៉ាញងរ ិទធី

និងនដនឧ ញ៉ា ៗនិងអស ីជា
ឋ អប្ចើនរូបអទៀត សញទធតតជួញ ូរថ្នុំអញៀនអ ើម្ីរ
លញយចិញ្ចឹមប ស(ប សប្បជាជន មពញជា)
ចំបណក ទោករឺម្-រ ័តន

និងផ្ាល់ ល់សអមាច

ញនតសន។

ជាទលលររស់ទោកទខៀវកញ្ជារ ិទធិ បាន

មានប្រសាសន៍ថ្‹‹ពួកឧកញ៉ា ធំៗទៅស្សុកបខមរ

ទរជរ់ទលៀងផឹកសុីខុសពី

ម្នុសសធម្មតារឺទរផឹកសុទធបត បត-ស(ទហរអ
ូ ៉ា ីន)

និងផឹកស្សាជីងជុយម្កពី

ស្សុកចិនប លម្ួយ រមានតំនល ល់ទៅ១២០០ ុោាទៅ៣០០០ ុោាឯ
ទណាណេះ

ទហើយម្ុននឹងផឹក

រឺទរសុីសាច់បកាម្ជាម្ុន

ល់បឆែតទហើយ

ផឹងបតម្ួយកូនបពងតូច រឺម្ួយសនទុេះស្សវ ឹងទ កទៅទហើយ››។
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ទរ

ទោករីម្រតន័ បានរនតទទៀតថ្៖ ‹‹ទោកទខៀវកញ្ជារ ិទធិ

ម្ិនចូលចិតផ
ត ឹក-បត-ស-ទទ

បតចូលចិតតស្សីជាងទរ

ខុសគ្នន

ទរើឧកញ៉ា ណាម្ួយឬ

ទៅបកររទទសណាម្ួយចង់ជួរសទម្តចហន
ុ បសន ចង់ជួរទោកប្រធានទីសីត
ការរណៈរ ាម្ង្កានីឯ
ត កឧតតម្សុខ-អាន ឬចង់បានអាជា្រណ័ណរកសុី
ទោកទខៀវកញ្ជារ ិទធិ ជាម្ុន
ទខៀវកញ្ជារ ិទធិ

ប្តូវជួរ

និងប្តូវរកស្សីប្កម្ុំទអាយគ្នត់ ទប្ពាេះទោក

ចូលចិតតស្សីប្កម្ុំណាស់ទហើយពូបកទម្ើលស្សីប្កម្ុំណាស់ ។

ម្ុននឹងគ្នត់ទ ក គ្នត់ទអាយស្សីប្កម្ុំទនេះអងគុយប្តាំទឹកកនុងកាាំ
រ៉ាម្នឹង ឹងភាាម្

សុទឬ
ធ

រនទរ់ម្កគ្នត់យកស្សាហុីនណឺសុីោក់រងាូរពីរល់ទោេះ រួច

យកបកវប្តង់ទៅប្រទោេះទៅាផឹក!

គ្នត់ថ្ស្សាហុីនណឺសុីទធវើបររហនឹងរឺរ៉ាូវ

លាំងណាស់ ទធវើទអាយគ្នត់មានកំោំងនិងសាច់ោំបានយូរ!››។
អលា េីមរតន័ បានតនថមអទៀតថ្៖‹‹អលា ឧ ញ៉ា

លញយអ ើនអ

ើងអលឿនយ៉ា ងអនុះ

តតមួយមញខអទ

ញនតូ

នដន

េ៊ឺមិនតមនអោយសារការរ សញីថ្នុំអញៀន

េ៊ឺគាត់រ សញីជួញ ូរមនញសសផ្ងត រតាមរយៈបារ

បន

រងគសាល េែីបរាប្តី សណា
ឋ គារ....បនតល្ងកាសញីណ្ូ.... ូចជា U2, Spark,
The World….។ល។
រ សញអី លបយ ប្ ម
ុ

តតេិអសសជាងអនុះអៅអទៀតេ៊ឺអលា ឧ ញ៉ា
ញនអេតតមាង

ម រ សញីអៅស្សុ តខេរ
ោ ់អ្េុះអលា ឧ ញ៉ា

ឧទា

តតងតតចង់បានខនងបតងអ
ន
ញ តូចុំនួន១០%ថ្នភ្នេ

ឧ ញ៉ា

ញនតូមិនបានអចញអ ើមទញនអាីអទ

អ

អលា ឧ ញ៉ា

ើយ

បញ្ច
ា ជួយ ូរមនញសស
ម ទុំលា ់ ុំ
េ៊ឺរត់អចាលស្សុ
អលា ឧ ញ៉ា

រណ្៍ប្ ុម

ន
ញ តូ

ញវ ិនិអយេបរអទស
ូអចនុះេួ អេតតងតត

ញន តតតាមេិតអលា

អប្កាយេីនដនអ្េុះ ញ នងប្ ម
ុ

ញន

ន
ញ តូអលងមួយ ាច់េ៊ឺចាប់ោ ់េញ អោយយ អរឿង
និងបញ្ច
ា អប្េឿងអញៀន

ញសលាបេណ្៌

ូអចនុះអប្ៅេីចូលេញ

ូអចនុះប្ ម
ុ

ឬបញ្ច
ា ត ង
ែ ឯ សារ
នដនតតប្ច មួយអទៀត

ញនទាុំងអនុះនឹងធាែ ់អលើ ណា
ា ប់ថ្ របស់

ន
ញ -តូជាសាយ័ប្បវតាិ!››។
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អសទើរតតប្េប់ប្ ុម

ញនវ ិនិអយេ

បរអទសអៅ ញនងប្បអទស មពញជា
៍នដនអ្េុះសអមាច
ត រ

អ

អបើមិននដនអ្េុះអលា ឧ ញ៉ា

ញនតសន

ឬអលា ជុំទាវបញនរា៉ា នី អៅ ញងភ្នេ
ន

ើយទីបុំផ្ញតមិនយូរមិនន់ប់នឹងធាែ ់អលើថ្ េួ គាត់

តលងតតប្ ម
ុ

ញនយួន

និងអលា ឧ ញ៉ា

ញនតូអទ

និងប្ ម
ុ

ញនចិនអទ

ញន

អលើ

ត លសអមាច

ន
ញ តសន

ន
ញ តូអយេយល់។

អលា េីមរតន័(អៅឃឹមរតន័)បានបនាអទៀតថ្អរឿងអលា អខៀវ ញ្ចារ ិទធិ
បានអ

ជាមួយស្សី ុំណាន់របស់គាត់អៅអភ្នជនីយោឋនមួយអៅអ ៀនសាាយ

េ៊ឺគាត់បានងតទញ ទាុំងអស់
ស្សា

ញីនណ្៊ឺសញី

បានអោយសញីអសន

េ៊ឺ ញងអេលត
ន
លអលា អខៀវ ញ្ចារ ិទធិ ុំេញងផ្ឹ

និងជតជ គានជាមួយគាត់ (ឃឹមរតន័)

៏របស់គាត់សញីកាតរ ៉ាមជញ្ា ់ប្បោប់អភទរបស់អលា

អេលត លអលា អងគញយតញជាមួយអលា េីមរតន័
អខៀវ ញ្ចារ ិទធិ
េីមរតន័

អលា អខៀវ ញ្ចារ ិទធិ

អ

ើយ ញនងអេលត លអលា

អ្ៃ មញខអមើលនិងចាប់ ាលស្សីអសន

បានយ ទូរស័េទថ្ ងតទញ ទាុំងអស់

អ

បអងាើបថ្‹‹ថ្ងៃណាមួយអលា អខៀវ ញ្ចារ ិទធិអលងគាត់

ន
ញង

៏អ

ុះ

េ៊ឺអលា

ើយអលា េីមរតន័ បាន
គាត់នឹងចញុះរូបភ្នេ

ទាុំងអស់អនុះ ងយូ
ធូប!››។
ញន
http://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/cambodias_family_trees_low_res
.pdf

http://www.smh.com.au/national/investigations/drugs-our-man-incambodia-20120325-1vsiz.html
http://www.smh.com.au/national/inquiry-links-cambodian-leadersnephew-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-drugtrafficking-money-laundering-20120325-1vsn8.html
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http://www.smh.com.au/national/investigations/drugs-our-man-incambodia-20120325-1vsiz.html#ixzz20gG4EyKw
http://www.smh.com.au/national/investigations/drugs-our-man-incambodia-20120325-1vsiz.html#ixzz20gFstHoq
http://www.smh.com.au/national/investigations/drugs-our-man-incambodia-20120325-1vsiz.html
http://ki-media.blogspot.com/2012/03/inquiry-links-cambodian-leadersnephew.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 ប្បធានអេគសង
ន ការនេរបាលរាជាធានីភុំអន េញ៖
ទោកទូចណារ ័តន

អតីតរឺជា

ទាហានទវៀតកុងទៅទខតតសឹង
ទ
បប្តងកាលជំនន់លន់នល់។
ទោកទូចណារត័ធា
ន ា រ់ទធវើជា
ប្រធានសនងការនររបាលទៅ
ទខតតកំពង់ធំ និងធាារ់ទធវើជាឯក
អរគរាជទូតររស់ប្រទទសកម្ពុជា

អលា ទូចណារតន័ជាប្បធានអេគសង
ន ការនេរបាល ប្រោំទៅប្រទទសរុយបា កនុង
រាជធានីភុំនអេញប ទ ប់េីអលា អ

ងអៅ

ទពលប លទោកទធវើទូតរឺទោក

បាននំថ្នំទញៀនររស់សទម្តចហុនបសន
ចំនួនរារ់ទតានចូលកនុងប្រទទសរុយបា
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និងថ្នំទញៀនររស់រកស មាន
រួចទអាយរណា
ត ញររស់គ្នត់នំ

ទៅកាន់សហរ អា
ា ទម្រ ិក និងប្រទទសកាណាោ។

រ៉ាុបនតរនទរ់ពីទោក

ឧកញ៉ា ទថងរុនមា៉ា ធាាក់ខួនឈ្ឺ
ា
ម្ក តំបណងទសតចអាទភៀនបានធាាក់ទលើ
ទោកឧកញ៉ា ហន
ុ -តូ។

ទោកឧកញ៉ា ហន
ុ តូ

ម្ិនអាចរា៉ា ររងបាន

ក៍ផ្តាស់ទោកទូចណារ ័តន

មានរទពិទសាធន៏តិចទពក
ទចញពីឯកអរគរាជទូត

ប្រទទសកម្ពុជាប្រោំប្រទទសរុយបា ម្កទធវើជាប្រធានសនងការទៅទខតតសឹង
ទ
បប្តងវ ិញទៅឆំន២០០១។

ទោយសារបតប្កុម្រងតូចរងធំទប្ចើន និងអនក

វ ិនិទយរររទទសជាទប្ចើនប្តូវការអា-ស(ទហរអ
ូ ៉ា ុីន) ទហើយទោកឧកញ៉ា ហុន-តូ
ផលិតម្ិនទាន់នឹងតំរវូ ការទីផា

ូទចនេះទោកទូចណារ ័តន ោំបាច់ប្តូវបតនំអា-

សពីប្រទទសភូមា និងប្រទទសឡាវចូលរបនថម្។ ទៅឆំន២០០៦
ទូចណារតន័ ប្តូវបានសទម្តចហុនបសន

ទោក

ផ្តាស់ម្កទអាយកាន់តំបណងជា

ប្រធានអរគសង
ន ការនររបាលរាជធានីភំទន ពញជំនួសទោកទហងទៅ

ទ ើម្បី

ទអាយទោកទូចណារ ័តន ជួយកិចកា
ច រជំនួញថ្ំនទញៀន ល់ទោកឧកញ៉ា ហុនតូ
និងពប្ងឹងប្កុម្រងតូរងធំសារជាថមីទ

ើងវ ិញ ទនេះ

ទហើយជាទហតុរណា
ត ល

ទអាយសទម្តចហន
ុ បសន ប្តូវបតសំោរ់ពួកប្កុម្រងធំរងតូចោស់ទោល
ទោយទរៀងពួកទរទអាយទៅជួរជុំគ្ននទៅទកាេះទពជឈ

រួចទហើយ

ទប្រើលបិច

ទអាយទាហានបាញ់ទឹកទលើហូងម្នុ
វ
សសនិងឆក់ បខសទភាើងសាារ់អស់រារ់ពាន់នក់
បតកនុងរយៈទពលម្ិន ល់២ទមា៉ា ងផងទៅបខវ ិចាការឆំន ២០១០! សំណាងប រ
ទចេះសទម្តចហុនបសន រកវ ិធីទនេះទ

ើញ

ទរើសំោរ់តាម្ធម្មតា

ទពលយូរណាស់ លមម្សំោរ់ប្កុម្រងតូចរងធំោស់ៗទោល
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ទប្រើរយៈ
រួចរទងកើត

សារជាប្កុម្រងតូចរងធំសារថមីទ

ើងវ ិញ

ទប្ពាេះពួកអាប្កុម្រងធំោស់ៗវា

ឹងទរឿងអាថ៌កំបាំងសទម្តចទប្ចើនទពក ជាពិទសស
ទរឿងសទម្តចហុនបសន

រឺទ ើម្បីោក់កំបាង
ំ

ទប្រើប្កុម្រងតូចរងធំទធវើបាតុកម្មវាយ ុតរំផ្តាញសាថន

ទូតនថប្រោំទៅប្រទទសកម្ពជាទៅបខម្ករាឆំ
ន ២០០៣!
ុ
សាថនភាពនថបខមរទៅបតតាងតឹង ប ល

បតរួរទអាយអាណិត ល់ប្រជាជន

ធម្មតាប លម្ិន ឹងអីទៅសាារ់ររទជើងនឹងបរប រ។
សទម្តចហន
ុ បសន កំទទចសាពនទកាេះទពចទោល
រ៉ាូលីសអនតរជាតិស្សាវប្ជាវរកភសតុតាងទ

ទរើម្ិនអញ្ចឹងទទ

ើញ

ទហតុទនេះទហើយទទើរ
ទ ើម្បីរំបាត់ោនកុំទអាយ
ទហើយទប្រើទលសថ្

ទោយសារបតសាពនទកាេះទពចចនប្ងទធវើទអាយម្នុសសសាារ់ទប្ចើន។
ខ្ំុបានសួរទោកទូចទពច(កូនប្រុសទូចណារ ័តនពាក់សក័៥
ក ទៅអាជា្ធ

រទប្រឿងទញៀន)ថ្‹‹ទហតុអីក
វ ៍ឧកញ៉ា ហន
ុ -តូ ទចេះរទរៀរវ ិធីោំអាទភៀននិងផលិត
ថ្នំទហរអ
ូ ៉ា ុីនទៅស្សុកបខមរ?
ទោកទូចទពច បានទឆាើយថ្៖‹‹សទម្តចហុនបសនបាននំរទចចកទទស

ពីប្រទទសភូមា

ទោយរញ្ជូ នរែូនស្សីររស់គ្នត់ទ្មេះអនកស្សីហុន-ណាវ ី

ទអាយទធវើជាឯកអរគរាជទូតប្រទសកម្ពុជាប្រោំទៅប្រទទសភូមា។

សទម្តច

ហុនបសនបានចំណាយលុយទប្ចើនណាស់កុ ងការរញ្ជ
ន
ូ នពួកជំនញៗររស់
គ្នត់ទៅសិការទចចកទទសោំអាទភៀន

និងផលិតថ្នំទហរអ
ូ ៉ា ុីន។ កនុង

ចំទណាម្អនកជំនញទាំងទនេះ ទោកឧកញ៉ា ហុន-តូ

ទុកចិតតា
ត ទសងជាង

ទរ ទហើយបតងបតទអាយតាទសងលក់ថ្នំទៅសណា
ា គ្នរហូលីទ ។ តាទសង
គ្នត់ទចេះផលិតតាំងពីថ្នំយ៉ាមា៉ា , ទឹកកក,

ថ្នំប្រវ ី,ថ្នំទ

,ថ្នំសរបយនិងថ្នំ

ទហរអ
ូ ៉ា ុីន.....។ល។››។
ទោកម្៉ាុករុន្ង ជាកមួយប្រសារររស់ទោកស-ទខងបានមាន
ប្រសាសន៍ថ្‹‹អារត័វា
ន ម្កទធវើប្រធានអរគសង
ន ការរាជធានីភំទន ពញទហើយ
កាលទៅឆំន១៩៨៣-១៩៨៧

អារត័ន(ទូចណារតន័)ចិតតោច់ណាស់!
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ទរើវារាន់

ទហើយគ្នមនទចេះអាណិតអាណាទទ!››។ ទោកម្៉ាុករុន្ងបានរញ្ជ
ច ក់ថ្ថ្នក់
ទលើបានោត់ទូចណារត័ន

និងប្កុម្ររស់គ្នត់រន
ា ់ប្រជាជនអនក ំទណើរពី

ទខតតប្កទចេះ ទៅទខតតសឹង
ទ បប្តង
ទៅថ្នក់ទលើ

ទហើយលុយបានម្កប្តូវបានបរងបចក

និងទុកទៅម្ូលោានខាេះទ ើម្បីោយវាយទោេះស្សាយរញ្ជ
ា !

ស្សុកណាក៍ទរទធវើអញ្ចឹងទ ើម្បីឈ្នេះសង្កា្គម្ ទហើយរិតផ្តាកថ្បខមរប្កហម្រាន់វា
រួចទស្សចទៅទហើយ។
អតីតជាវ ិរៈទសនីយឯកទៅនយកោាន

ចំបណកទោកទូចងីម្
រង្កា្ករការជួញ ូរម្នុសស
ថ្៖

និងការពារអនីតិជន

‹‹អាបករសាទរឿន ក៍ជាន រូររស់ទូចណារត័ន

ទហើយវាទអសគរទោកជំទាវរុនរា៉ា នី

បានមានប្រសាសន៍

និងហុង
ី រុនហាងប រ

ទៅជួរទោកសង្កា្គចអងគលម្
ឹ ទហង វា

ឹងថ្ទោកជំទាវទ កជាម្ួយប្ពេះទតជរុណអងគលឹម្ទហងប រ
រាយការប្បារ់សទម្តចហុនបសនទសាេះ! វាយករុងបតខាួនវា!
បានជាសទម្តចហន
ុ បសន
ទហាេះ

បតវាម្ិន

ទហតុទនេះទហើយ

កទោកបករសាទរឿន ទចញពីតំបណងប្រធានលា

ទអាយម្កនយកោានរង្កា្ករការជួញ ូរម្នុសសនិងការពារអនីតិជន

វ ិញ! សំណាងវាទហើយបានទោកជំទាវរុនរា៉ា នីជួយកាង

កុំអីសទម្តច

ហុនបសន ទរេះវាទោលបាត់ទៅទហើយ!››។
ូអចនុះការជួញ ូរ
ការ

ុំអចញអៅអប្ៅប្បអទស

និងចរាចរអប្េឿងអញៀអៅប្បអទស មពញជា
ប្តូវបានអធាើអ

ើង និងអរៀបចុំអ

ើងអោយ

ឥសសរជនជាន់ខស
ព ់និងថ្ន ់ ឹ

ុំជាន់ខស
ព ់របស់េណ្ប សប្បជាជន មពញជា

ត លនដនអលា

ញនតូ, អលា ជា-សញផ្តរា៉ា ,

ន
ញ តសន,

(សាែប់អៅតខវ ិចាិការអៅន់ុំន១៩៩៨),

អលា

ញុំហា ់,

និង

អលា

ញ

ង់ឌី

អលា អៅសញខ្វ និង

េួ ប្ ម
ុ ឧតាមអសនីយ ថ្ទៗអទៀតអៅ ញងជួ
ន
រ ង ុំលាុំងប្បោប់ោវញធរបស់រាជ
រោឋភិបាល មពញជា និងរួមនដនទាុំងអលា ឧ ញ៉ា ម៉ាញងរ ិទធី អលា ឧ ញ៉ា េិតអម៉ាង
អលា ឧ ញ៉ា លីយ៉ាងផ្តត់..និងអៅត អផ្សងៗអទៀតអៅ ញងប្បអទស
ន
មពញជា.....
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.....ជាអន រ សញីជុំនួញថ្នុំអញៀនអ ើម្ីរ លញយម ចិញ្ចឹមប ស(េណ្ប សប្បជា
ជន មពញជា) និងអោយសអមាច
៦តសន

ន
ញ តសន

អ ើម្ីផ្ត
គ ់ផ្ង
គ ់ ងទ័េយួនចុំនួនជាង

់ត លបងកប់ខួនអៅប្បអទស
ែ
មពជា
ញ

យួនជាង៥លាន
ខ្វែុំងណាស់

់ត លរស់អៅប្បអទស មពជា។
ញ
អបើមិនរ សញីទញចរច ិត

ធនធានធមេជាតិប្បាសាទបញរណ្អទអ
ចុំណាយអ

ុះអទ។

និងជួយឧបតថមប្បជាជន

អ

ូអចនុះប សនដនបនទញ ធៃន់

ប្បប្េឹតអ
ា ុំអេើេញ រលួយ

និងល ់

ុះអទ េ៊ឺមិនោចប្េប់ប្គាន់នឹងការ

តញ ូចអនុះអ

ើយ

ការរ សញីថ្នុំអញៀនេ៊ឺជា

ជុំនួញទញចចរ ិតមួយត លនដនអងគការចាត់តាុំងប្តឹមប្តូវ

និងនដនការអរៀបចុំ

តផ្នការលុំអិតយ៉ា ងចាស់លាស់ត លនដនល ខណ្ៈជាប្បេ័នធតខសស្ា ់ចាប់
តាុំងេីមគនាីថ្ន ់ ណា
ា លរ
ឧប្ ិ ឋ មេអភរវ មេ

ូត ល់ថ្ន ់

ញនតសន

រួមទាុំង

និងឃ្លត មេប្បន់ុំងប្បជាជនតខេរផ្ងត រ។

អន ខែុះថ្អលា ឧ ញ៉ា
អន ខែុះអទៀតថ្នដនតតសអមាច
ការេិតអៅ

យ រ ម
ឋ គនាី

ញនតូេ៊ឺជាអសាចោអភៀនអៅស្សុ តខេរ អ

ើយ

ញនតសនអទេ៊ឺជាអសាចោអភៀនអៅស្សុ តខេរ.....

អបើនិយយតាមតងភ្នេ

ប្ ង
ុ ហាណ្ូយជាអន អធាើទាុំងអស់

សអមាច

និងសចចភ្នេប្បវតាិសាស្រ្សេ
ា ៊ឺ
ន
ញ តសន និងឧ ញ៉ា

ន
ញ តូ េ៊ឺ

ប្គាន់តតប្តូវបងខុំអោយអ ើរតួរជាអសាចោអភៀនអៅ ងប្បអទស
មពជាតតប៉ា
ញអណាណុះ
ញន
ញ
តតធាតញេិតសញទស
ធ ត
ិថ អៅអប្កាមបញ្ច
ា របស់យួនហាណ្ូយទាុំងអស់។

ថ្ងៃទី១៤តខសីហាន់ុំន២០១២
អោយអលា

ជា-រសេី

(អតីត ងអងគរ សប្ ម
ុ អតថឃ្លតេិអសសសអមាចអតអជា
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ញនតសន)

អសច ីប
ា តនថម៖
សូមបញ្ច
ា ់ថ្មូលអ

តញត លការជួញ ូរថ្នុំអញៀនអៅ ញនងប្បអទសតខេរនដន

ភ្នេោណាធិបអតយយតបបអនុះ អ

ើយអងគការអនារជាតិ និងអងគការស

ជាតិមិនអអើអេើ

តញ ូចខ្វងអប្កាម៖

េ៊ឺម េីមូលអ

ប្បជា

_អងគការអប្ៅរោឋភិបាលអៅប្បអទស មពញជាភ្នេអប្ចើនយួនកាន់កាប់ ូចជាអងគ
ការោ

ញ

ប្តូវបានប្េប់ប្េងអោយយួនអ្េុះអងាៀងអ្៉ា អៅធនសារា៉ា យ
អលា អងាៀងអ្៉ា អតីតជា
ជុំ

ញការយួនអៅចុំការមន

តតនដន ុំ

ញសប្តូវយួន

អចញេីតុំអណ្ងអ

ើយអលា

អងាៀងអ្៉ា ប្តូវបាន ូរអ្េុះម
ជាអលា ធនសារាយ

និង

បានកាែយជាប្បធានអងគការ
អលា ធនសារាយ ប្បធានអងគការោ
បអូនប្បុសអលា ធនសារា៉ា យ
កា ូអៅតប្េ លាភ។
ោ

ញ

ោ ៍
ញ

ញ (ADHOC)។

អ្េុះអលា អងាៀងងួន ជាអៅត អភ្នជនីយោឋន

អលា ធនសារាយ

អៅ ញង
ន

ទីជាប្បធានអងគការ

អលា ធនសារា៉ា យ បានជី បណា
ា ញប្បន់ុំង និងយ អ្េុះប្ ម
ុ

ប្បន់ុំងអៅអោយយួន

េណ្ប សប្បជាជន មពញជានិងអលា

អន អទាសឬអន ឃញខ
ុំ នប
សប្បន់ុំង
ួែ

ឬចល

ោ

អ

ញ ចូលជួប ញនងេញ ឬទីឃញុំខួន
ែ

ញនតសន អប្រុះ

ប្បន់ុំង ប្តូវបានមគនាីអងគការ

ើយអោយសារតតទញ ចិតាអលើអងគការ

េួ អន អទាស

ឬអន ឃញុំខន
ួែ

តតងតតរា៉ា យរា៉ា បអុំេីអរឿងរា៉ា វសុំ្ត់ របស់ខួន
ែ

ប្បាប់អងគការ

ឬសញុំេឹងរ ់អងគការជួយទា ់ទងអៅប្ ុមប្េួសារ និងប ស

េួ របស់ខួន
ែ

អនុះអ

ើយជាឱកាសអធាើអោយអលា ធនសារាយ ស្សាវប្ជាវ

បណា
ា ញប សប្បន់ុំង បណា
ា ញចល

តសូឬបណា
ា ញរណ្សិរស
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អ

ើយ

យ អ្េុះរបស់េួ ប្បន់ុំងអស់ទាុំងអ
អ

តញ

ុះ អៅអោយអលា

ុំអោយេណ្ប សប្បជាជន មពជា
ញ

តខសៗ

និងអលា

ន
ញ តសន

ន
ញ តសនចាប់បានទាុំង

ជី ឬសេល់បណា
ា ញេួ ប្បន់ុំងគាេនសល់

រួមទាុំងេួ យួនអសរ ី

ផ្ងត រ។ អោយសារតតទទួលជុំនួយេីអងគការអនារជាតិផ្ង
សុំណ្ូ េីសអមាច

ន
ញ តសន

អ

ូអ

ៀរ

ញ យ លញយប្ច ចូលអហាអ

ជាអ

តញអធាើអោយ

ប្គាន់តតផ្ទុះជិត១០ តនែង

ើយផ្ទុះនិមួយៗសញទធតតជួលអោយអងគការោ

ការអងគការោ

និងទទួល

និងេណ្ប សប្បជាជនផ្ង

អលា ធនសារាយ នដនប្ទេយសម្តាិ

ជា

ញ ថ្ងែ ប់អកាាងអធាើជាទីសាន ់
៉ារបស់ខួន។
ែ

ប្គាន់តតផ្ទុះ

អៅផ្តទល់ខួនរបស់
ែ
អលា ធនសារា៉ា យ អៅជិតផ្ាអ ប៉ាូ

េ៊ឺធុំជាងសណា
ឋ គារ

ធមេតាអៅអទៀត។ អប្ៅេីអនុះអលា ធនសារាយ

ទីជាប្បធានអងគការ

ោ

ញ

តតងតតរាយការអៅថ្ន ់អលើថ្នអងគការស

ន
ញង

ប្បជាជាតិ

េមន៍អនារជាតិអៅេត៌នដនបុំថ្ភែ ញងន័
ន
យការររសអមាច
ប សប្បជាជន មពជា
ញ
អមាច

ន
ញ តសន

ោង៌ ុំបាុំង អ
សា សីសខ្វ
ុំ ន់ៗ

ន
ញ តសន

និងស
និងេណ្

អោយតប្បកាែយអៅជាអរឿងឃ្លត មេអភរវ មេរបស់ស

និងេណ្ប សប្បជាជន មពជាអៅជាអរឿងទុំ
ញ
យ
ើ តតងតតជួយសអមាច

ន
ញ តសន

ស់ថ្ផ្ទ ងអរឿង
ញន

ន
ុំអទចភសាតាង
ញងការ
ញ

ជាេិអសស េួ ប្ ម
ុ អភរវ រត លប្តូវបានសអមាច

បាញ់សុំលាប់បុំបិតនដត់ តតងតតរត់ចូលអងគការោ
ប៉ាញតនាេួ អេតតងតតបាត់ខួន
ែ

ឬបាត់ ុំណ្ឹងសូនយ

សញីល(អន គាប់ប្គាប់តប អលើ

ា
រថ្ងៃទី៣០តខមិ
ូងបាតញ

ញ

ញនតសន

ឬអងគការលីកា ូរ
ូចជា រណ្ីអលាអប្ប
១៩៩៧)

និង

អលា បញ្ចា(មគនាីប៉ាូលីសជុំ

ញអភរវ មេ)ត លស្សាវប្ជាវអរឿងគាប់ប្គាប់តប

អៅមញខរ ស
ឋ ភ្នថ្ងៃទី៣០មិ

១៩៩៧

៍ប្តូវបានបាត់ខួនរ
ែ

អប្ៅេីអនុះអៅនដនតួ ញន តារាភ្នេយនា
បាញ់សុំលាប់

អ

ើយឃ្លត រ

សូនយឈឹងមិន ឹងអៅ ល់ណា
បទឧប្ ិ ឋត លអ ើតអ

ូត ល់បចចញប្ននត រ

និងតារាចុំអរៀងជាអប្ចើនប្តូវបាន

ភសាញតាងនិងសា សីប្តូវបានបាត់ ុំណ្ឹង
សាែប់ឬរស់។

សូមបញ្ច
ា ់ថ្រាល់

ើងទា ់ទងនឹងការរ ុំអលាភសិទិម
ធ នញសសអៅ ញងប្បអទស
ន
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មពញជា

តតងតតនដនអងគការោ

ញ

ឬអងគការលីកា ូចញុះអៅងតរូបនិង

សនដភសជនរងអប្គាុះអន ត លរ ់េ័នជ
ធ នរងអប្គាុះ និងសនដភសសា សីអន ត ល
អឃើញអ
ឹ

តញការនិងសរអសររបាយការណ្៍ទញ

ុំអោយអលា ធនសារាយ

ការណ្៍អចាល
របស់សអមាច

ប៉ាញតនាអងគការោ

ញ ត ល

និងអងគការលីកា ូ តតងតតបុំបិទរបាយ

ឬបុំភ្នន់របាយការណ្៍ត ង
ែ បទឧប្ ិ ឋស្សបតាមបុំណ្ង
ន
ញ តសន និងេណ្ប សប្បជាជន មពជាជានិ
ចច
ញ

ជាអ

តញ

ុំ

អោយអរឿងឧប្ ិ ឋ មេប្បន់ុំងនឹងមនញសសជាតិរបស់េណ្ប សប្បជាជន មពជានិ
ង
ញ
សអមាច

ន
ញ តសន កាែយអៅជាអរឿងស្សាល អរឿងោង៌ ុំបាុំង

តាុំងចាស់លាស់ និងគាេនសា សីប្េប់ប្គាន់
និងអងគការោ

ញ

និងអមឃ្លត រ

ុំអទចអចាលអស់

លញយជុំនួយបរអទស
ជាអមអអណ្ើា

ជាអ

ញ និងអងគការលីកា ូ

យ
ើ គាេនភសា

អប្រុះប្តូវបានអងគការលី ូ

ញនតសន ោចកាន់អុំណាចរ

អនុះអងគការោ

អ

តញ

ុំអោយអមអភរវ រ

ូ តម

ល់បចចញប្នន។ អប្ៅេី

បានអ ើរតួជាអនារការ ី

និងលញយ ុំចីបរអទស

ុំអងគការ ឹ ញីប្បសញីអ្េល

ញនតសន

អោយសអមាច
ុំមគនាីអងគការស

ជួយរ
ញនតសននិង

ប្បជាជាតិ សញី

លញយភ្នេរយេី៣០%អៅ៥០%ថ្នលញយជុំនួយបរអទស និងលញយ ុំចីបរអទស
េីសអមាច

ញនតសន

អ

ើយមគនាីអងគការស

តលងខាល់េីជួយជនរងអប្គាុះតខេរ

ប្បជាជាតិទាុំងអស់អ

ិញ េួ មគនាីអងគការស
ប៉ាញតនាផ្ញយអៅវ
ទ

ប្បជាជាតិេិតតតរ វ ិធីអធាើយ៉ាងណាអ ើម្ីរ លញយជុំនួយបរអទស
ុំចីបរអទសេីស

េមន៍អនារជាតិម អោយសអមាច

បានលញយភ្នេរយេីសអមាច

ុះ

ញនតសន។

និងលញយ

ន
ញ តសន អ ើម្ីទទួល

អោយសារតតអលា អងាៀងអ្៉ា អៅ

អលា ធនសារាយ នដនេញណ្បុំណាច់យ៉ាងធុំអធងចុំអរុះប្ ុងហាណ្ូយអ

ើយ

គាត់ប្តូវបានប្ ង
ុ ហាណ្ូយតតងតតអៅគាត់ថ្វ ិរបញរសអ្៉ា ។
ចុំតណ្ អលា ស្សីេញងឈីវអ ត
មនញសសលីកា ូ

នដនភ្នេ

ជាប្បធានអងគការការររសិទិធ

ញនជាអប្ចើនរ សញីជាមួយសអមាច
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ន
ញ តសន ូចជា

ភ្នេ
ធ

ញនរបស់អលា ស្សីអៅ

គារកាណាឌីយ៉ា ជាមួយ

សអមាច

ន
ញ តសនជាអ ើម។អងគ

ការអលា ស្សី ៍អ ើរតួ

ទីស្ស

អ ៀងគាននឹងអងគការោ

ញ

របស់អលា ធនសារាយត រ
ប៉ាញតនាអលា ស្សីន់ែតជាងអលា
លោកស្រី ពុង ឈីវលកក ប្រធានននរម្ព័នធខ្មែរជំលរឿន និងជាប្រធាន
អងគការការពាររិទ្ិធម្នុរស លីកាដូ

អប្ចើនអៅប្បអទស មពញជារ សញីជាមួយសអមាច

ធនសារា៉ា យប្តង់ថ្អលា ស្សី
េញងឈីវអ តនដនភ្នេ

ញនជា

ន
ញ តសន។

អប្ៅេីអនុះអៅនដនអងគការបរអទសមួយចុំនួនអទៀតេិតតតេីប្បប្េឹតិា
អុំអេើេញ រលួយជាមួយរាជរោឋភិបាល មពញជា ូចជាអងគការបគ្កបការជួញ ូរ
មនញសសនិងការររអនិតិជននដនអងគការ

The Cambodian Women's Crisis

Center (CWCC), AFESIP Cambodia (Acting for Women in Distressing
Situations) និង IJM (International Justice Mission) សញទធតតជាអងគការរបស់
ស

រ ឋមគនាី

ប៉ាញតនាមិនបានបគ្កបការជួញ ូរមនញសស ូចនដនតចង ញង
ន

អគាលកាណ្៍និងនដប្តាចាប់អទ
រ វ ិធីចាយលញយរបស់ស
បញ្ូា នលញយរាប់លាន

ផ្ទញយអៅវ ិញ អងគការអស់ទាុំងអនុះអចុះតត

រ ោ
ឋ អមរ ិ អស់ ញងមួ
ន
យន់ុំនៗស

តតប្តូវអងគការអស់ទាុំងអនុះអលបប្តបា ់អស់

អោយសារមគនាីអងគការទាុំងអនុះភ្នេអប្ចើនជាអតីតេួ សាស
អៅស្សុ តខេរ

មិនអចុះជុំ

មាងនដាល ជាអ ើម អ
អលា ត បសាអរឿន

រ ោ
ឋ អមរ ិ

ញបអចច អទស

េឹងអលើេួ

ប្េីស៍អា ធាើការ

FBI ម ជួយ

ើយេួ អេេិតតតឃញបឃិតជាេួ មគនាីប៉ាូលីស ូចជា
អលា ម៉ាញ បញន្ង

ឧតាមអសនីយអនប្តសាអវឿន(ជុំនួសតុំតណ្ងអលា
រណ្ីជួញ ូរមនញសសតូចតាចតាមហាងឬបន
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ឧតាមអសនីយអញនសញេ ធ និង
ញ

ងឌី ) ជួយេួ អេចាប់

ឬអតៀមកាអ

ប
ា នាិច

បនាួច

ចុំតណ្ ឯ តនែងជួញ ូរមនញសសធុំៗរបស់អលា ឧ ញ៉ា

ជាអៅ

ូលីអ

ូច

េិភេអលា Holiday, Spark, U2, World …..etc. េ៊ឺមិន

ត លអឃើញអងគការអស់ទាុំងអ
អស់ទាុំងអ

ញនតូ

ុះអចញមញខអ

ើយ

និយយរួមមគនាីអងគការ

ុះប្គាន់តតរ មអធោបាយអធាើយ៉ាងណាចាយលញយស

រ ឋោអមរ ិ

អោយអស់តតប៉ាញណ្ឹ ណ ង។ ខ្ុំញតតងតតសួរអលា អឃន ជាប្បធានអងគការ IJM ថ្
អ

តញអីា ៍អងគការ AFESIP Cambodia និង IJM មិនបគ្កប និងចាប់ តនែង

ជួញ ូរមនញសសធុំៗរបស់អលា ឧ ញ៉ា
អលា

ញនតូ

ូចជាអៅ

Holiday, Spark, U2, World …..etc.?

ូលីអ

េិភេ

អលា អឃនបាននដន

ប្បសាសន៏អវែើយតបនឹងខ្ុំញវ ិញថ្េីអប្រុះ តនែងជួញ ូរមនញសសអស់ទាុំងអ
រ ់េន័ធនឹងសអមាច

ញនតសន អ

ើយអងគការអយើងបានបគ្កបេីរបី រណ្ី ញង
ន

មួយន់ុំនត រ ប្គាន់អបើជាងអៅប្បអទសថ្ង
អ

ចាយលញយស

ុះ

ង់

មួយន់ុំនបានតតមួយ រណ្ី ៍

រ ឋោអមរ ិ រាប់លាន ញលាែ ញនងមួយន់ុំន។

សូមបញ្ច
ា ់ថ្ តនែងជួញ ូរមនញសសធុំៗរបស់អលា ឧ ញ៉ា

ញនតូ

ត លនដនរូបភ្នេជាបនតល្ង ជា ឹប
ែ រាប្តី ជារងគសាល ជាបារបន និង
អភ្នជនីយោឋន ូចជាអៅ
World …..etc.?
វា៉ា ន់
ង់

ូលីអ

U2,

េ៊ឺនដនសញទធតតស្រ្សីអា ង
េ ៗសាអតប្េប់ជនជាតិ ូចជាជប៉ាញន ថ្ត

ញង ញង អង់អេែស
មពញជា

េិភេអលា Holiday, Spark,

និងនដ៉ា អ

បារាុំង

ោ

សោ......។ល។

៊ឺម៉ាង់
អ

អញ៊ឺរប
ញ ៉ា ចិន ីអគា

ថ្ង

ើយស្រ្សីអា ង
េ សាអតៗទាុំង

អនុះនដនតុំថ្លខពស់ខ្វែុំងណាស់ ប្គាន់តតអេងមួយសញិចនដនតុំថ្លេី ៣០០ ញលាែ
អៅ២០០០ ញលាែស

រ ោ
ឋ អមរ ិ អៅតាមសាអតខ្វែុំង

ចុំតណ្ ស្រ្សីសា
ា អ តធមេតាតុំថ្ល១សញិចតត៦០ ញលាែស
ចុំតណ្ ឯអងគការ
(CWCC),

ឬសាអតមធយម
រ ឋោអមរ ិ តតប៉ាញអណាណុះ។

The Cambodian Women's Crisis Center

AFESIP Cambodia (Acting for Women in Distressing

Situations) និង

IJM (International Justice Mission) ជួយេួ មគនាីប៉ាូលីស
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ូចជាអលា ត បសាអរឿន អលា ម៉ាញ បញន្ង ឧតាមអសនីយអញនសញេ ធ និង
ឧតាមអសនីយអនប្តសាអវឿន
បរអទស

អ ើម្ីរ លញយតតប៉ាញអណាណុះអោយចាប់េួ ជន

និងអស ីប
ឋ រអទសធុំ ៗជុំរ ិតលញយតតប៉ាញអណាណុះ

ូចជាចាប់អស ីរស
ញ សី

ត លវ ិនិអយេទញនអៅអលើអកាុះេស់អ្េុះ Alexander Trofimov
អចាទេីបទ Paedophile, បទប្បប្េឹតិអ
ា ុំអេើោណ្ចារ

ោ ់េញ

មគនាីបូលីស ប្បធាន

សនងការនេរបាលជាតិអ្េុះអនប្តសាអវឿន និង›ឧតាមអសនីយ

ន
ញ តូ បានជុំរ ិត

Alexander Trofimov ចុំនួន៣០

លញយេីអលា

លាន ញលាែអោយសនោអោុះតលងគាត់អចញេីេញ
អៅអេលអ

ើងកាត់ ីអា ៅតញលាការប្ ង
ុ ភនុំអេញ

ប ទ ប់េីតញលាការប្ ង
ុ អចញសាលប្ មអោុះតលង,
អលា ឧ ញ៉ា

ន
ញ តូ

បានយ ស្រ្សីតា ខេរ១៣

់

ត លជាស្សីបនអៅរងគសាល Spark និង
របស់អលា ឧ ញ៉ា

ញនតូ

U2

បានបាឹងអលា

Alexander Trofimov អៅតញលាការឧទធរណ្៍បទ
ប្បប្េឹតិអ
ា ុំអេើោណាចារបតនថមអទៀត
សុំណ្ញុំអរឿងរបស់អលា
អោយអលា សុំរល
ួ

ញនតូ

អ

ើយតញលាការយ អលសថ្

Alexander Trofimov អៅ១៣ រណ្ីអទៀតប្តូវការ
Alexander Trofimov បានចុំណាយ

ទីបុំផ្ញតអលា

លញយតងមចុំនួន៧០លាន ញលាែស
ឧ ញ៉ា

អ

រ ោ
ឋ អមរ ិ បតនថមអទៀតអៅអោយអលា

ើយអលា ឧ ញ៉ា
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ញនតូបានអសនើរអៅសអមាច

ន
ញ

តសន

អោយអធាើអនារេមន៍។

ទីបុំផ្ញតសអមាច

មហា សប្តតខេរអ្េុះនអរាតាមសី

ន
ញ តសន

មញនីន

បានបញ្ច
ា រអោយប្េុះ

អចញប្េុះរាជប្ ិតយអលើ តលង

Alexander Trofimov អៅន់ុំន២០១១។ On 23rd

អទាសអលា

December that King Sihamoni had pardoned a Russian tycoon
paedophile, Alexander Trofimov (pictured), following a request from the
Cambodian government.
អប្ៅេីអនុះអៅនដន រណ្ីចាប់ជុំរ ិតនិងចាប់បន
ែ ់េួ បរអទសជាអប្ចើន
ត លម អទសចរណ្៍អៅស្សុ តខេរ
បណ្ិឌ តសញ្ចាបណ្ិឌ តProgram

ូចជាអលា
Computer

BORIS
អៅស

ទសសន ិចចអៅប្បអទស មពញជា ប៉ាូលីសតខេរអឃើញអលា
មញ៊ឺន ញលាែនិងអប្េឿងអល្ករ
យួនអងគញយជិតគាត់

អ

បានអរៀនចប់

រ ោ
ឋ អមរ ិ បានអៅ

BORIS នដនលញយរាប់

៍ឌញបអលា អៅផ្ឹ ស្សាអបៀរ

រួចអោយស្សី

ើយវាយអខ្វនុះគាត់បែន់យ លញយអស់តតមាងរួចចាប់

គាត់ោ ់េញ ថ្ប្េ-សចុំនួន២០ន់ុំន

ជាអ

តញអធាើអោយអលា

េោយមអធាើអតាឃ្លតជាញឹ ញប់។ ចុំតណ្ ឯអលា
អងគការអៅអខតាអសៀមរាបប្តូវបានប្បតជងជាមួយអងគការ

BORIS

Graham ជាប្បធាន
The

Cambodian

Women's Crisis Center (CWCC),ទីបុំផ្ញតប្បធានអងគការ The Cambodian
Women's Crisis Center (CWCC), បានអប្បើល្ិចជួលអោយស្រ្សីប
ា ញេគលិ ត ល
អធាើការជាមួយគាត់ចុំនួន៤
ចាប់អលា
អៅអ

Graham ោ ់េញ ចុំនួន២០ន់ុំន

ើយ អតើរស់បានប៉ាញណាណនអទៀត?

សា សីទាុំង៤
អទ

់អវែើយោ ់ថ្អលា

Graham រ ុំអលាភ

រួច

អលា នដនោយញជាង៧០ន់ុំន
អ

់ត លអចាទថ្គាត់រ ុំអលាភអ

ើយអៅអេលអ

ើងតញលាការ េ៊ឺ

ុះមិនបានម ប្ាញខែួនអវែើយ

េ៊ឺនដនតតមគនាីអងគការThe Cambodian Women's Crisis Center

(CWCC), អវែើយជុំនួសតតប៉ាញអណាណុះ។ អប្ៅេីអនុះអៅនដនជនបរអទសជាអប្ចើន
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អទៀត

ត លប្តូវបានមគនាីប៉ាូលិសតខេរចាប់ ជុំរ ិតនិងោ ់េញ អោយអចាទេីបទ

ជួញ ូរមនញសសនិងប្បប្េឹតិអ
ា ុំអេើោណាចារ។
សរញបម េួ អងគការបគ្កបការជួញ ូរមនញសសអៅ មពញជា ូចជាឯអងគ
ការThe Cambodian Women's Crisis Center (CWCC),AFESIP Cambodia
(Acting for Women in Distressing Situations)

និង

IJM (International

Justice Mission) េ៊ឺខិតខុំរ មអធោបាយអធាើយ៉ាងចាយលញយជុំនួយរបស់ស
រ ឋោអមរ ិ អោយអស់អោយបានឃញបឃិតជាមួយមគនាីប៉ាូលីសតខេរ

ចុំតណ្

មគនាីប៉ាូលីសតខេរអប្បើល្ិចជុំរ ិតជនបរអទសយ លញយអោយបានឃញបឃិត
ជាមួយេួ អងគការបគ្កបការជួញ ូរមនញសសខ្វងអលើអនុះ។
ចុំតណ្ តផ្ន ខ្វងការ ិយល័យថ្នឧតាមសនងការស
ទទួលបនទញ សិទិម
ធ នញសសប្បចាុំប្បអទស មពញជា
អន អធាើការ េញុំនដនមគនាីតខេរអ
ចាស់

ើយ

ប្បជាជាតិ

ភ្នេអប្ចើនជាមគនាីយួនជា

ប្គាន់តតេួ អេអចុះនិយយភ្នសាតខេរ

និងនដនអតាសញ្ចាណ្ប័ណ្ឌតខេរ ូចជនជាតិយួន ថ្ទអទៀតត រ។រ ីឯ

ជនបរអទសនដនតតេីរបី

់ប៉ាញអណាណុះត លជាតុំណាង

សមសញផ្ល បញ្ញច បនសីផ្សញុំផ្ុំញអគ ោយនដនប្បុសអសន

ប៉ាញតនាប្តូវបានអលា

៏ស្សីអសន

៍ជាមួយគាន មិន

បានេិតេីការ្រសិទិម
ធ នញសស និងមិនបានជួយ ល់េួ ជនរងអប្គាុះតខេរអទ
ជា ់តសាងណាស់

ញ្ចា Aïda NEJAD

ការ ិយល័យថ្នឧតាមសនងការស
ប្បអទស មពញជា

ជាប្បធានមគនាីសិទិម
ធ នញសសថ្ន

ប្បជាជាតិទទួលបនទញ សិទិម
ធ នញសសប្បចាុំ

េិតតតអ ៀ អ ើយអសនហាជាមួយប្បុសអសន

អ្េុះអលា ថ្ម៉ាឃ Mike ជាអ

តញ

៍របស់

ង

ុំអោយការ្ររបស់ឧតាមសនងការស

ប្បជាជាតិទទួលបនទញ សិទិម
ធ នញសសប្បចាុំប្បអទស មពញជាសថិតអៅអលើថ្ អលា
សមសញផ្ល(យួន) ទាុំងអស់

និងមគនាីយួនទាុំងអស់។
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មូលអ
សអមាច

តញទាុំងអស់អនុះអ

ើយ

ុំេណ្ៈប សប្បជាជន មពញជានិង

ញនតសន សុំលាប់មនញសសអោយអប្បើជាឃ្លត មេ

វាយប្បហារអលើប្បជាេលរ ឋតខេរអស្សចតត ាលចិតា

និងអភរវ មេ

ជាេិអសសបែន់ ីធីប
ែ ន
ែ ់

ផ្ទុះសុំតបងភូមិោឋនតស្សចុំការរបស់ប្បជាេលរ ឋតខេរអស្សចតត ាលចិតា
េញុំនដនប្ ម
ុ ប្បឹ ាសនាិសញខរបស់អងគការស

ប្បជាជាតិ ឬប្បអទសមហា

អុំណាចណាមួយ ម ចាត់វ ិធានការជាមួយអមឃ្លត រ
ប សប្បជាជនអ
ប្បអទសតខេរ

យ
ើ

ប្បអទសតខេរ េ៊ឺភ្នេអប្ចើនជាយួន

ជាមគនាីយួន និងជាមនញសសរបស់េណ្
ន
ញ តសនអ

និងរាយការណ្៍អៅអងគការស

ញនតសន

អរឿងឃ្លត មេអរឿងអភរវ មេ

ើយ

ប្បជាជាតិតត

និងរាជរោឋភិបាល មពញជា

ចុំតណ្

អរឿងរ ុំអលាភសិទិម
ធ នញសស អរឿងបទឧប្ ិ ឋ មេ

ប្បន់ុំងនឹងមនញសសជាតិ ជាអ ើម
ប្បអទស មពញជា ូចជាអងគការោ
ការស

និងេណ្

ប្បជាជាតិត លអធាើការអៅ ញង
ន

និងជាមនញសសសុំ្ត់របស់សអមាច

េួ អេបានអធាើរបាយការណ្៍
អរឿងលអៗរបស់សអមាច

ន
ញ តសន

អប្រុះអោយសារតតអងគការសិទិម
ធ នញសសអៅ ញង
ន

រួមទាុំងមគនាីអងគការស

ប សប្បជាជន មពញជា

តត

ប្តូវបានអងគការអប្ៅរោឋភិបាលអៅ
ញ

អងគការលីកា ូ

ប្បជាជាតិទទួលបនទញ សិទិម
ធ នញសស

ការណ្៍ត ង
ែ បនែុំរាយការបុំភ្នន់តភន

ឧតាសង
ន ការអងគ

និងអងគការ ថ្ទៗអទៀតរាយ

និង ុំអទចភសាញតាង

សា សី និង

បអងកើតរបាយការណ្៍ងេីត លទា ់ទងបទឧប្ ិ ឋ មេប្បន់ុំងមនញសសជាតិរបស់
សអមាច

ន
ញ តសន និងេណ្ប សប្បជាជន មពញជាអោយអៅជាអរឿងោង៌ ុំបាុំង

កាែយអៅជាអរឿងមិនចាស់លាស់

គាេនភសាញតាង

ុំអោយប្ ម
ុ ប្បឹ ាសនាិសញខរបស់អងគការស
ុំ

ញស

សអមាច
អ

គាេនសា សី ជាអ

តញ

ប្បជាជាតិេិបា ចាប់ចុំណ្ញច

និងេិបា ចាត់វ ិធានការប្បន់ុំងនឹងេណ្ប សប្បជាជន មពជា
ញ

និង

ន
ញ តសន អុំេីបទឧប្ ិ ឋ មេប្បន់ុំងនឹងមនញសសជាតិណាស់ អនុះ

ើយជាអ

តញ

ុំអោយសអមាច

ញនតសន
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និងេួ ថ្ន ់ ឹ

ុំេណ្ប សប្បជា

ជន មពញជារួចផ្ញតេីសុំណាញ់ចាប់អនារជាតិ បនាអុំអេើឃ្លត មេ អភរវ មេ និង
លួចបែន់ ីធីរែ បស់ប្បជាេលរ ឋតខេរតាមអុំអេើចិត។
ា
េណ្ប សសអគ្គុះជាតិ ៍ទន់អខាយចង់អោុះស្សាយបញ្ច
ា វ ិបតាិអៅ
ប្បអទសតខេរ ប្តូវអោុះស្សាយចាប់េីចុំណ្ញចអងគការអ
រញុះអរ ើរច

សមពន័នចា
ធ ត់តាុំងចាប់េីអងគការអ

េិស ញមញយនី
េ
ស៏ផ្ត
ា ា ច់ការ និង ុំចាត់េួ

ើងអៅ

ើងអៅ

រ មអធោបាយ

អទើបោចរ ថ្នុំបនាប

ញមញយនី
េ
ស៍អា ចញេីរោឋភិបាលបាន។

ចុំតណ្ តខេរអៅអប្ៅប្បអទសេួរតតជួយជនរងអប្គាុះតខេរេិតប្បា

មិនេួរ

ចុំណាយលញយ ៍សនធឹ ស ធ ប់អៅជួយេួ ប្ ុមនអយបាយត ែងកាែយ ូចជា
ប្ ុមេួ អុំបូរសួនសរ ីរោឋ

នដជសញវណាណរា៉ា

ត វហាញ លឹមេិសិ .ឋ ..

ត លសញទធតតជាប្ ម
ុ បុំេញលសាថនការណ្៏នអយបាយត លសអមាច
បានចាត់េួ អេអៅតតប៉ាញអណាណុះ។

ឧប្ ិ ឋ មេប្បន់ុំងមនញសសជាតិអ ើតអ

អទៀតបាន ឬមិនបានេ៊ឺោស្ស័យអលើចល

ប សសអគ្គុះជាតិតខេរ

អន អសនហាជាតិតខេរអៅអប្ៅប្បអទសតតប៉ាញអណាណុះ
ន
េ៊ឺអប្បៀបបី ូចជាប្តីអៅ ញងប្ទូ
ន
ញងប្បអទស
អៅអធាើមូបតតប៉ា
ា
ញអណាណុះ

ន
ញ តសន
ើង

និងប្ ម
ុ

ចុំតណ្ ប្បជាជនតខេរអៅ
អងាើមរងចាុំតតយួនចាប់យ

មិនោចអធាើអីអា ប្ៅេីអរ ើបុំរុះអ ើម្ីបុំេងសុំអលងអោយ

ល៊ឺខ្វចយទឹ អៅខ្វងអប្ៅតតប៉ាញអណាណុះ។
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