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 កនុងរររវាលពិឃាតទី២ប ល ឹកនំទោយសទម្តចហ ុន-បសនទនេះរឺ
ទប្ៅពីប្រមូ្លពនធ ជំរតិលួចឆក់រាន់ពីប្រជារាស្រសតបខមរ រឺមានបតលក់ធនធាន
ធម្មជាតិប្ររ់បររយ៉ាង រមួ្ទំាងប្បាសាទរុរាណផងប រ   ទ ើម្បយីកលុយទៅ
ចិញ្ច ឹម្ទ័ពយួនជាង៦បសននក់      ប លកំពុងរងករ់ខាួនទៅកនុងប្រទទសកម្ពុជា
និងជួយផគត់ផគង់ឧរតថម្អាណិកជនយួនជាង៥ោននក់ប លកំពុងរស់ទៅកនុង
ប្រទទសកម្ពុជា។ ចំបណកតួនទីររស់កងកំោងំប្រោរ់អាវធុ មិ្នបាន
រំទពញភារកិចចការពារប្រជាពលរ ាបខមរទ ើយ ផទុយទៅវញិ ពួកទរកាា យជា
ឧរករណ៍ឃាតករផ្តត ច់មុ្ខររស់រោា ភិបាលប្កងុហាណូយ និងកាា យជា
ឧរករណ៏ឃាតករររស់សទម្តចហ នុបសនទៅកនុងប្ករខណ័ឌ បាញ់សំោរ់ប្រជា
ជនបខមរ     វាយរង្កា ក្ រប្រជាជនបខមរ រាន់ជំរតិនិងរំរាម្កំបហងរំភិតរំភ័យ
ប្រជាជនបខមរបតរ៉ាុទណាណ េះ។ កនុងនម្ខ្ុំជាអតីតទាហា នទៅម្នទីរថទប្កាេះទៅ
កនុងកងពលអឺុ-៧០  ទប្កាយម្កប្តូវបានសទម្តចហ ុនបសនរញ្ជូ លខ្ុំជាប្កមុ្
អតថឃាតពិទសស(ទៅប្កមុ្អាវទមម ) ទធវើការជាមួ្យពួកប្កមុ្ឃាតករយួន ខ្ុំ
បតងបតនឹកទលា ចផារកនុងចិតតជាលា ំង ប លកនុងតួនទីជាកងកំោំងប្រោរ់
អាវធុ មិ្នបានការពារប្រជាពលរ ាបខមរទទ រឺការពារបតអាណិកជន
យួន និងប្កមុ្រងធំរងតូចទោរហារយបតរ៉ាុទណាណ េះ ទប្ពាេះពួកទររកលុយ
ទអាយរកស។   ទប្ៅពីទនេះរឺមានបតបាញ់សំោរ់អងគរកសគ្នន ឯង   បាញ់សំោរ់
សកម្មជនរកសប្រឆំង ឬអនកកបត់រកសប្រជាជនកម្ពុជា  ប្ពម្ទំាងបាញ់
សំោរ់ប្កមុ្រងតូចរងធំប្កុម្ទោរហារយទ ើម្បីរំរិទមាត់រំបាត់ភសតុតាងទៅ
តាម្រញ្ជជ ររស់សទម្តចអរគម្ហាទសនរតីទតទជាហ ុនបសនបតរ៉ាុទណាណ េះ។
 ទប្ៅពីទនេះពួកខ្ុំមានតួនទីការពារទស ាីថ្ន ំទញៀនទៅប្រទទសកម្ពុជា
 ូចជាទោកឧកញ៉ាម្៉ាុងរទិធី,   ទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា , ទោកឧកញ៉ាហ ុនតូ,
ទោកឧកញ៉ារិតទម្៉ាងនិងទោកឧកញ៉ាលីយ៉ាុងផ្តត់........។ល។ ប្ពម្ទំាង
ការពាប្កមុ្ទៅបករាយរងនិងឈ្មួញថំ្ន ទញៀនធម្មតា។ ករណីបាញ់រំរិទមាត់
រឺទលើកបលងបតពួកទរកបត់រកស(រណករសប្រជាជនកម្ពុជា)។ 
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 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៖ 

 

ខ្ុំទៅោំបានទៅកនុងពិធីអងគមី្ទីង
ម្ហាសននិបាតរកសទៅឆំន ១៩៨៨ទៅ
ពហុកីឡាោា នទខតតកំពត  សម្មិ្តត
ហ ុនបសន កនុងនទីជារ ាម្ង្កានតីប្កសួង
ការររទទស   បានមានប្រសាសន៏
ថ្៖‹‹អោយខ្ញ ុំតមបារយី៉ាងអម៉ាចនឹង
អ ើត!  កាលខ្ញ ុំអៅអ េង    ខ្ញ ុំអ ើរអរ ើស
តត នទញយថ្ន ុំជ ់ត លចាស់ៗគាត់ជ ់
សល់! យ អៅលាងទឹ ហាលថ្ងៃ 

រចួអ ើយមូរជ ់វញិ!  ចញុះលេមតតសម័យបចចញប្ននត លនដន ល់អៅបារ៥ី៥៥
អៅអ ើយ       អរឿងអញីអោយខ្ញ ុំផ្តា ច់បារអី ុះ!››។  អៅ នញងអេលអ ុះសមមិតា
  ញនតសន  ញ៊ឺតបារ៥ី៥៥ អ ើយនិយយតបបេេញុះនដត់សកញលប្ប ប 
អោយការប្បងុប្បយ័តន។ សូមបញ្ចច  ់ថ្កាលជុំ ន់ ងទ័េយួនកាន់កាប់
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ប្បអទសតខេរ     េួ អេសអប់ណាស់េួ វណ្ណៈមូលធន     េួ ស កិភូមិប្បតិ ិរយិ
និងេួ អន នដន អ ើយអងគការប សនិងរ ឋអោយតុំថ្លអលើវណ្ណៈអធន   វណ្ណៈ
 មេ រ និងវណ្ណៈ សិ រប្ តតប៉ាញអណាណ ុះ  ូអចនុះអន ត លអ ើង ល់ ុំរតិ
 ុំេូលថ្នអុំណាចេ៊ឺអលើ តលងតតអន អ ុះជាអន ប្ជុះស្ស ុះជាមួយប ស ជា
អន ប្ ខសត់នដនប្បវតាិតស ូ ុំ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
អនដ៉ាងប្ប ួតអៅអេលលាៃ ចអ ុះ។ កាលអ ុះតភន របស់សមមិតា  ញនតសន
អមើលអៅ ឹងថ្ខ្វា  ់អប្រុះមិនទាន់នដនត វតភន សិប្មិតាលអៗ ោ ់ ូចបចចប្នន
អនុះអទ អលា អៅហាា យ ុំេតអ េ្ ុះតាេញយលួននិងេណ្ៈប្បតិភូជាអប្ចើន
បានទុះថ្ អបអរសាទរ អប្រុះសមមិតាេូត បាល់ទុះណាស់ េ៊ឺគាប់ចូល
រ ូត គាេ ននរណាទប់ជាប់អទ(ប្បត លជាអន  ីឡាមិនហា ន)។   

ខ្ញុំតតងតតតាមោនប្បវតិារបស់គាត់រ ូតម  ល់
បចចប្ននអនុះ។   សម្មិ្តតហ នុបសន មានទ ម្ េះ
ទ ើម្រឺហ ុន-ណាល់  អតីតជាទោរលួចទៅប្កូច
ឆម ននទខតតកំពុងោម្,មានកំរតិវរបធម៌្ទរៀនថ្ន ក់
ទី៤ននវទិាល័យប្ពេះសីហនុទខតតកំពង់ោម្។    
សម្មិ្តតហ ុនបសនរស់កនុងប្រួសារកសិករប្កប ល
មានជីវភាពប្កខសត់រកប្ពឹកខវេះោង ច   ទៅទពល
ប លគ្នត់សថិតកនុងវយ័ជំទង់។   ឳពុកររស់គ្នត់
ទ ម្ េះហ ុនទនៀង រឺជាទោរលួចទគ្នរទៅស្សកុ 

 
សមមិតា    ញនតសន 

ប្កូចឆម ទខតតកំពង់ោម្   ទហើយទប្ៅពីមុ្ខរររលួចទរ   ទោកហ នុទនៀង  ចូល  
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ចិតតផឹកស្សាប្រមឹ្ក    និងទលង
អាទបា៉ាងជាមួ្យទកាើររស់គ្នត់
ទ ម្ េះទោកនន់បង៉ាត។  ទពលខាេះ
ោញ់អស់   គ្នត់បតងបតលួច
លុយពីអនកស្សីឌីរ៉ាុក    ជាប្រពនធ
ររស់ហ ុន-ទនៀង  និងអនកលក់នំ
អាទកាតាម្សំយ៉ារផទេះកនុងភូមិ្។
ទៅទពលហ ុន-ទនៀង   លួចលុយ
ទៅទលងអាបា៉ាងអស់ទធវើទអាយ
អនកស្សីឌីរ៉ាុក  អត់លុយទិញអងករ 

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

ទអាយកូនសីុ ជាទហតុនំទអាយទោកហ ុន-ណាល់(ហ ុន-បសន) បតងបត
ទៅលួចអងករនិង មាន់អនកស្សកុ។ សូម្ីតតេួ គាត់(នន់អង៉ាតនិង  ញនអនៀង)
ចាស់ៗអៅអ ើយ  ៍អៅតតយ ស្សីអ េងម អ  អៅ នញង ញ ិរបស់សអមាចសងឃ
នន់តង៉ាតត រ។ សអមាចសងឃនន់តង៉ាត ប្េុះអងគចូលចិតាតតន់ន់ស្សីអ េងៗ
ខញសេីសអមាចសងឃអទេវងស ត លចូលចិតាតតន់ន់ស្សា ញីនណ្៊ឺ សញី និងសូប្ត
ធម៌៧ម រាតតប៉ាញអណាណ ុះ។  អលា អតងសាវងស     អតីតជាប្បធានោជ្ាធរ
អប្េឿងអញៀនបាននដនប្បសាសន៏ថ្‹‹សអមាចសងឃរាជ អទេវងសចូលចិតាន់ន់
ស្សា ញីនណ្៊ឺ សញីណាស់ សូម្ីតតអៅអលើយនាអហាុះ ៍ប្េុះអងគន់ន់មួយអប្ បៗ
ប្គាន់នឹង ុំអៅអរុះត រ! ប្េុះអងគយល់ចាស់ទាុំងធម៌ប្េុះេញទធ និងយល់ ឹង
អុំេីលទធិ ញមេញយនីសា៍ចាស់ខ្វែ ុំងណាស់!››។ 

 ឳអាវា៉ាទៅស្សុកប្កចូឆម    ធាា រ់ជាន រូទោរលួចជាមួ្យហ ុន-ណាល់
បានមានប្រសាសន៍ថ្‹‹កនុងចំទណាម្ប្កមុ្ទោរលួចទំាងអស់ទៅប្កចូឆម រឺមាន
បតអាណាល់(ហ ុនណាល់)ទទប លរត់ទលឿនជាងទរ ចំបណកអាទណងវញិ
(ហ ុនទណង)ពូបកយកររស់រររប លលួចបានទៅលក់ទៅស្សកុទផសង››។ រឯី
ទោកតាសាទរឿន អតីតជាសាស្រសាត ោរយអភិធម្ម បានមានប្រសាសន៍ថ្៖    
‹‹គ្នត់ទៅោំបានថ្កនុងឆំន ១៩៧០ គ្នត់ខឹងនឹងទោរប លទចេះលួចមាន់គ្នត់
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សូម្បមីាន់រទណតើ រកូន ក៍លួចប រ ទធវើទអាយគ្នត់ទៅត ប្កហាយណាស់។ 
ទប្ៅទធវើបស្សរឺគ្នត់ោំថ្ន ំជក់លក់ និងចិញ្ច ឹម្មាន់រនតិចរនតួចលក់ បតទោរ
ទចេះបតលួច។ ទៅទពលទប្កាយពិធីចូលឆំន បខមររចួនឆំន ១៩៧០ ទោកតា
សាទរឿន មិ្នទៅទធវើបស្សទទ រងោំការ់ទោរលួចមាន់។ គ្នត់កាន់កំរិត
បខវវពួនទៅកនុងទប្កាលទគ្នជិតប្ទង់មាន់ររស់គ្នត់។ ស្សារ់បតគ្នត់ទ ើញ
ជំទង់មាន ក់ទសាៀកទលខាីពណ៌ប្រទផេះរត់យ៉ាងទលឿនសំទៅចូលប្ទង់មាន់គ្នត់
គ្នត់ក៍យកកំរិតទ ញការ់ បតវាទលឿនណាស់   ប្គ្នន់បតទោកតាសាទរឿន
ទៅមិ្នទាន់ ល់ផង ទកមងទនេះក៏រីទកាត រទម្មាន់គ្នត់រត់សទុេះទចញពីប្ទង់
មាន់ម្កទប្ៅ។ អំណាចននកំហឹងគ្នត់រត់ទ ញតាម្ការ់ទោរលួចមាន់យ៉ាង
ប្រកិតទកៀកបម្នបទន បតវារត់ទលឿនទផ្តា េះររង ទផ្តា េះមិ្នផុតទជើងវាទាក់ររង
 ួលចុេះទៅទប្ៅររង ទធវើទអាយវាជុងបម្កប្តបរកលវ ក់បភនក រឺបម្កប្តបរក
ប លគ្នត់ទោលោក់បកបរររងទឈ្ើគ្នត់ទនេះ   ទៅទពលប លគ្នត់តាម្ទាន់
គ្នត់ទ ើញទោរលួចមាន់ប លជាទកមងជំទង់ទនេះរឺអាណាល់(ហ ុន-ណាល់)  
កូនអាទនៀងបចរ៉ាុក(កូនហ នុទនៀងនិងអនកស្សីឌីរ៉ាុក),  ទោកតាសាទរឿន ចិតតមិ្ន
ោច់ការ់អាណាល់ទទ ទប្ពាេះគ្នត់អាណិតបចរ៉ាុក(ឌីរ៉ាុក)ខំលក់នំអាទការបាន  
មិ្នប្គ្នន់នឹងអាទនៀង(ហ ុនទនៀង)លួចលុយយកទៅោក់អាទបា៉ាងផង។    
ទោកតាសាទរឿន   ក៏ទោេះបលងអាណាល់ទៅ ទហើយប្បារ់អាណាល់ថ្    
‹‹អញយល់បចរ៉ាុក,     អញមិ្នការ់បហែង!  បហែងទៅចុេះ!  បហែងប្រយ័តនខាួនហាែ !
អនកភូមិ្ទរខឹងបាត់មាន់ និងបាត់ររស់យូរទហើយ!  អនកភូមិ្ទររំុយូរទហើយ!!››។ 
តំាងទពលទនេះម្ក ទោកតាសាទរឿន ក៍បលងទ ើញអាណាល់ទៅកនុងភូមិ្ទទៀត
ទទ     មិ្ន ឹងវារត់ទៅណា! ទប្កាយម្កទទើរ ឹកថ្អាណាល់(ហ ុនណាល់)
រត់ចូលនប្ពមា៉ា ក់រី តស ូជាមួ្យពួកបខមរប្កហម្ និងជាកូនទៅររស់ទោក
ជា-សីុម្ និងទហងសំរនិ ទៅកនុងការប្ររ់ប្រង់ររស់ទោកទសា-ភឹម្។ កនុងរររ
បខមរប្កហម្សម្មិ្តតហ ុនណាល់  បាន ូរទ ម្ េះម្កជាសម្មិ្តតហ ុនបសន
បានកាា យជាទម្រញ្ជជ ការកងទ័ព មានអំណាចធំរួសម្ ទហើយទៅ
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ឆំន ២០១១ សទម្តចហ នុបសន  បានមានប្រសាសន៍ថ្៖‹‹ទៅកនុងរររបខមរ
ប្កហម្ទៅលងទប្តើយទកើតទទនាម្រងគរឺខ្ុ ំកាន់បតទំាងអស់ហនឹង!  កំុស្ស ំ
ជាមួ្យហ ុនបសន ទអាយទសាេះ!››។ ទៅទពលប លទ ើញសទម្តចហ ុនបសន
សំោរ់ប្រជាជនបខមរតាម្អំទពើចិតតទៅឆំន ១៩៩៧  និងឆំន ១៩៩៨ ជា
ពិទសសសំោរ់រង្កា ក្ រហវូងបាតុកម្មប លគំ្នប្ទរកសប្រឆំងទៅបខកញ្ជា
ឆំន ១៩៩៨   ទោកតាសាទរឿន មានវរប ិសារជីាលា ំង ទោកតាបានមាន
ប្រសាសន៏ថ្៖ 

‹‹ទរើសិនជាគ្នត់ការ់អាណាល់ទោលទៅទពលទនេះ ប្របហលជាប្រជា
ពលរ ាបខមរ មិ្នរងទុកខទទាសទវទនយ៉ាងទនេះទទ ទនេះជាកំហុសររស់គ្នត់
កាលពីឆំន ១៩៧០!››។ 

 សូម្រញ្ជជ ក់ថ្ទប្កាយពីទៅឆំន ១៩៩៨ សទម្តចហ ុនបសន បានទជរ
ប្រមាថសទម្តចនទរាតតម្សីហនុជាលា ំង  មាត យររស់គ្នត់ទ ម្ េះទោក
យយឌី-រ៉ាុក ក៏បតងបតម្កឃាត់សទម្តចហ នុបសន ជាញឹកញរ់ទោយ
មានប្រសាសន៏៖ ‹‹សូម្កូនកំុទជរទសតចអីុ! ទសតចជាអនកមានរុណយ! ប្រយ័តន
បារណាកូន!››។ ទៅទពលសទម្តចហ នុបសនកំពុងប្កពុលមុ្ខលា ំងទោយសារ
បតអនកនទយបាយប្ររ់រកសរប្ងរួរប្ងមួ្គ្នន ទធវើបាតុកម្មតវា៉ាប្រឆំងពីលទធផល
ននការទបាេះទឆន តប លទចញទោយរ.ជ.រ ទពលទនេះមាត យគ្នត់ទ ម្ េះទោក
យយឌីរ៉ាុក ក៍ម្កោរ់ន  និងអងវរសទម្តចហ នុបសន ប លៗទោយរលឹំក
គ្នត់មិ្នទអាយទជរប្រមាថសទម្តចសីហនុ ទធវើទអាយសទម្តច  ហ នុបសន ខឹង
សម្ប៉ាយ៉ាងលា ំង ក៍បស្សករំហ រោក់មាត យររស់គ្នត់លា ំងៗថ្៖‹‹បម្៉ាឯងកំុទចេះ
កំុម្កខវល់ទរឿងខ្ុំ! ខ្ុំទជរអាទសតច ឺកឺទនេះ ទស្សចបតខ្ុំ!››, រចួក៍ប្រទ េះន 
មាត យគ្នត់រញុទចញ ទធវើទអាយមាត យគ្នត់ ួលផ្តង ទប្កាយ ទប្រេះលោល៍
សាា រ់មួ្យរទំពច។  សទម្តចហ នុបសន មានវរប ិសារយី៉ាងលា ំង ទហើយ
យកសាកសពវមាត យគ្នត់ទៅរញ្ជុ េះទៅវតតអងគរុរ ី (មុ្ខផទេះទៅសម្បតិតទៅអូរ



8 

បរកកែម្)ទោយសាងទចតីយ៍ធំជាងផទេះម្នុសសធម្មតាទៅទៅទទៀត។ គ្នត់បតង
បតរិតពីអតីតកាលប លមាត យគ្នត់ទ ើរលក់នំអាទការតាម្សំយ៉ារផទេះយ៉ាង
លំបាកទវទន យកលុយទិញអងករទអាយកូនសីុ ចំបណឳពុកររស់គ្នត់
ទ ម្ េះហ ុន-ទនៀង ទចេះបតលួចលុយមាត យគ្នត់យកទៅទលងអាទបា៉ាង និងផឹក
ស្សាសរបយជាមួ្យនន់បង៉ាត(សពវនថងជាសទម្តចសងឃ)។ ទៅទពលប លមាត យ
សម្តចហ ុនបសនទទើរបតបចកឋានទៅ ឳពុកររស់ទ ម្ េះហ នុទនៀង ទចេះបត
ទរចទចញពីផទេះទៅទៅជាមួ្យសទម្តចសងឃនន់បង៉ាត ទ ើម្បលួីចទ កជាមួ្យ
ស្សីទកមង  មិ្នបតរ៉ាុទណាណ េះបានសំុសទម្តចហ ុនបសន ទរៀរចំពិធីបសនទប្ពន
ជាមួ្យនឹងស្សីទកមងទនេះ ទធវើទអាយសទម្តចហ នុ-បសន ខឹងយ៉ាងលា ំងទហើយក៏
សំ ុតឳពុកគ្នត់ថ្‹‹បហែងទធវើបារបម្៉ារ៉ាុណណឹ ង បហែងមិ្នអស់ចិតតទទៀត! បម្៉ា
្រ់ ទលម ចមិ្នទាន់ទំាងរលួយផង បហែងចង់យកស្សីទកមង! អញមិ្ន
ទអាយបហែងយកទ ើយ! បហែងហា នយក អញបាញ់ទោល! ចង់ ឹងសាកល
ទម្ើល!››។ ទៅទពលទនេះ ទោកហ ុន-ទនៀង ក៍ភ័យលា ចសទម្តចហ នុបសន   មិ្ន
ហា នទ កជាមួ្យស្សីទកមងទទៀតទ ើយ     ជាទហតុផតល់ឳកាស ល់អនកស្សី
ជឹងសុភាព ទៅយយភូ មានឱកាសចូលទកៀកទោកតាហ នុ-ទនៀង ទៅ
វតតរុទុម្ រហូត ល់បតទ ករមួ្រកស័ជាមួ្យគ្នន ជាញឹកញរ់។   ទៅទពលសទម្តច
ហ ុនបសន បាត់ខឹងនឹងឳពុកគ្នត់ ទោកហ ុន-ទនៀង ប លបានលង់ទសនហ៍
យ៉ាងទប្ៅជាមួ្យអនកស្សីជឹងសុភាពទៅយយភូ ក៏បតងបតប្បារ់ហ ុនបសន 
ទអាយជួយទប្ជាងបប្ជងយយភូ ។ សទម្តចហ នុបសនប លកូនកតតញ្ាូ   បតង
ទធវើតាម្រណាត ំឳពុកររស់គ្នត់ទោយគ្នត់ជួយសំរលួ ល់មុ្ខជំនួញសពវយ៉ាង
ររស់យយភូ។ ទោយសារបតរុណបារមី្ណ៏ប្ពេះរាជលិងគររស់ហ ុនទនៀង     
ជាទហតុទធវើទអាយអនកស្សីជឹងសុភាព ទៅ យយភូ ទទួលបានទជារជ័យ
កនុងមុ្ខជំនួញការ់ទឈ្ើខុសចបរ់ររស់គ្នត់  ទប្ពាេះទោយសារបតសទម្តច
ហ ុនបសន ទយរយល់ ល់ឳពុកររស់គ្នត់។ ទោកស្សីជឹងសុភាពទៅ
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យយភូ បានកាា យជាទស ាីទៅស្សកុបខមរប្ររ់ប្រងប្កុម្ហ ុន Pheapimex  
ប លជាប្កមុ្ហ ុនមានអំណាចមួ្យទៅកនុងប្រទទសកម្ពុជា។ តាម្រយៈ 

  
  ញន-អនៀង ជាប្បសុអសន ៍យយភូ ជឹង-សុភាព(យយភូ)ជាស្សីកំណាន់ហ ុនទនៀង 

សម្បទានទឈ្ើ និងសម្បទាន ីទស ាកិចចប្កមុ្ហ ុន Pheapimex  ប្ររ់ប្រង

នផទ ី ៧,៤%នននផទ ីសររុររស់ប្រទទសកម្ពុជា។ សូម្រញ្ជច ក់ យយភូ 
មានរតីរចួទហើយទ ម្ េះទៅ-ទម្៉ាង ិត  បតទ ើម្បីសំរទចទជារជ័យកនុងមុ្ខ
ជំនួញររស់គ្នត់ យយភូសុខចិតតផឹតរតីទៅទ កកំ ទោកហ ុនទនៀងរហូត
 ល់បតទោកហ ុនទនៀងធាា ក់ខាួនទឈ្ើ រាជលិងគទប្រើការបលងទកើត ទទើរ
យយភូ  ោរ់ទផតើម្ប្ត 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 មពញជា អ ើយប ទ ប់េី ងទ័េយួនជាង២០០.០០០  ់វាយលញ ចូល

ែ្ នរនតខេរអៅថ្ងៃទី២៥តខធនូន់ុំន ១៩៧៨, អលា   អ - ឹ ង  ទទួលបនទញ 
អមើលការខញសប្តូវប្តតួប្តា និងប្េប់ប្េងប្បអទសតខេរចាប់េីន់ុំន ១៩៧៩-
១៩៨៩។ សាមហា ង ត លជាស្សី ុំណាន់របស់អលា អ - ឹ ងូ អសនហា
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លួចលា ់បាន ូន១ អ ើយប្តូវបានថ្ន  ់អលើតុំរវូអោយអធាើជាប្បេនធសមមិតា
  ញនតសន, និងតុំរវូអោយសមមិតា  ញនតសន អមើលតងទាុំ ូនអ  ឹ ង
អ េ្ ុះ  ញន-នដ៉ា តណ្ត  ូអចនុះអ ើយ  អទើបសមមិតា  ញនតសនត លមិន
ជាអ េងជុំ ន់ទី១ ឬជុំ ន់ទី២អាីអទតតប្តូវបានតតងតាុំងបញណ្យស កិជារ ឋមគនាី
ប្ សួងការបរអទសអៅន់ុំន ១៩៧៩, អប្កាយម  ប្តូវបានតតងតាុំងជា យ 
រ ឋមគនាីអៅន់ន ុំ១៩៨៩ ថ្នសម័យរ ឋ មពញជា រ ូតម  ល់បចចញប្នន។
 អៅអេលអលា អ - ឹ ងអៅរស់នដនតួ ទីប្តួតប្តាអមើលការខញស
ប្តូវអលើប្បអទស មពញជា នញង មជាអន តុំណាងអោយប្បអទសអវៀតណាម
ប្តួតប្តាអលើត នសាមនារ ឋរបស់ខែួន។ សមមិតា    ញនតសន  តតងតតខ្វែ ច
អុំណាចអលា   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 ូចន់េ លួចសញី
ប្តីោុំង។  ូអចនុះ សមមិតា  ញន-តសន សញខចិតាអ  ជាមួយស្សីចុំអរៀង
អ េ្ ុះ  ញឹមសញវីន រ ូត ល់បាន ូនស្សីមួយអ េ្ ុះ  ញន-នដ៉ាលី។   អៅ 

អេលអ ុះអវៀតណាមបានយ អលសថ្
  ញនតសនខញសសីលធម៌ប ិវតាន៍នដនប្បេនធ
លួចលា ់, ូអចនុះ  ញនតសន ៍បានយ អងគ
រ សរបស់ខែួនអរៀបការជាមួយ ង ញឹមសញវីន
អ ើយទីបុំផ្ញត  ញនតសន   ប្តូវបានអលា 
អ  ឹ ងជួយសុំរលួអោយបានតុំរវូអោយ
  ញនតសនចញុះសនធិសញ្ចា លញបបុំបាត់ប្េុំត ន
ជាតិជាមួយអលា អងាៀង ូថ្ច់ អៅថ្ងៃទី២៧ 

 
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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តខធនូន់ុំន ១៩៨៥(On 27th December 1985, Treaty of Delimitation of National 
Border)។ 

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

 

របស់ខែួនរ ូត ល់ធុំអេញវយ័  
ប្ មញុំ   អទើប  សអមាច  ញនតសន
អរៀបចុំទញ ោ ់អរៀបការអោយ  
  ញន-នដ៉ាលី ជាមួយនឹងអលា 
សញខ-វញទធីវញធ  ជា ូនប្បុសរបស់
អលា      សញខ-ោនជាប្បធានទី
សាីការរ ឋមគនាី។  

អលា សញខវញទធីវញធអរៀបការជាមួយអន ស្សី  ញន-នដ៉ាលី 
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អលា ត ប-សាអរឿន អតីតប្បធានប៉ាូលីសខ្វែ អហាុះបាននដនប្បសាសន៏បនា
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 ន់ 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      និងការររអនីតិជនបាននដនប្បសាសន៏ថ្‹‹អៅអេល
ត លសអមាច  ញនតសន រវល់នឹងសអនដព 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 ៍នដនលញយអប្ចើន
អនដែ ុះជិុះសញទធតតឡាន ង់ប្េីស័រ.....នដនទាុំងអងគរ សយមការររអទៀត។ 

 ចុំតណ្ អលា សម-វចិិប្ត ជាអតីតអៅត សាុំងនិងជាមិតាភ័ កអលា 
  ញនតូ បាននដនប្បសាសន៍ថ្‹‹ជាអរៀងរាល់ថ្ងៃសីល   ញនតសន តតងតត
យ ស្សីប្ មញុំប្េ េចារ២ី  ់ ម  ញតធូបថ្ា យោសនៈរបស់ខែួន រចួអ ើយ 

  ញនតសន  ៏ចាប់អផ្ាើមសអនដព ធប្េ េចាររីបស់ស្សីប្ មញុំទាុំងេីរ!››។ 

 អៅន់ុំន 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។  
េួ អងគរ សត លការររសអមាច  ញនតសន  ៍បាន ឹ សអមាចអៅកាន់មនទីរ
អេទយកាល់តម៉ាប្តទាុំងយប់អ ើម្ីវុះកាត់យ ប្គាប់កាុំអភែើងអចញ   នញងអេល
ត ល ុំេញងវុះកាត់យ ប្គាប់កាុំអភែើងអចញេីអរុះទាុំងយប់អ ុះ       សអមាច
  ញនតសន បានោ ់បញ្ចា អោយទូរទូសសន៍ វទិយញនិងកាតសតទសស វ ាី
ទាុំងអស់ផ្សេាផ្ាយថ្សអមាច  ញនតសន  ុំេញងវុះអរុះអវៀន ញុះតខនងអៅមនទីរ
អេទយ ល់តម៉ាប្តទាុំងយប់។  

 ខ្ញុំមិននិយយអទអុំេីអរឿងឃ្លត មេ និងអភរវ មេអទ អប្រុះអតា
បទរបស់ខ្ញុំអនុះនដនទុំ ុំ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 ស  និងចិញ្ច ឹមរោឋ ភិបាល
ោយ៉ាងយួនេ៊ឺ សអមាច   ញនតសន បានចាត់ ុំលាុំងភ្នន  ់្ររបស់ខែូន   
និងប្ មុ ង ុំលាុំងប្បោប់ោវញធ នញងជួរទាហា ន  និងប៉ាូលីសអៅអខតាសទឹងតប្តង
 ួសអៅប្បអទសឡាវ និង្នអៅ ល់ប្បអទសភូនដ  ឹ ជញ្ាូ នម 
អខតាសទឹងតប្តង សាញ ទញ អៅផ្ទុះអលា ឈរួស្ស ញន, សណាឋ គាររបស់
អលា សញខសម្តាិ ផ្ទុះតា ា ផ្ទុះអញីនវរីៈជាតិ,  ផ្ទុះអលា អញីនវរិៈចិប្ត,
ផ្ទុះរបស់អលា  ញងផ្ល(អ េ្ ុះអ ើមអញឹមឈញនត ម  បអូនប្បសុអញឹមឈញន ឹម)
ជាប្បធានមនទីរ ិរញ្ាវតថញអៅអខតាសទឹងតប្តង  អប្កាយម ប្តូវបានសអមាច
  ញនតសនផ្តែ ស់ម អធាើសភ្នអៅភនុំអេញ។      ប ទ ប់ម   សអមាច  ញនតសនបាន
ចាត់តាុំង ុំលាុំងអៅយ ម  អោយចាត់អលា ឧតាមអសនីយនដសសញភ្ន,
អលា ឧតាមអសនីយម៉ាញលរាប, អលា ឧតាមអសរនីយទាបាញ់  អលា 
ឧតាមអសនី ប៉ាញលសាអរឿន..........ជិុះអអអ  ូតទអៅ ឹ ថ្ន ុំអញៀនេីអខតាសទឹងតប្តង
ម កាន់ប្ ងុភនុំអេញ អ ើយប ទ ប់ម  ៏នដនឈេួញម យ េីទីប្ ុងភនុំអេញ
អៅកាន់ប្ ងុ ញង ញង, ស រ ឋោអមរ ិ   អូស្រ្សាា លី ជប៉ាញន   កាណាោ   
បារាុំង និងអង់អេែស.....។ល។ តតការជួញ ូរថ្ន ុំអញៀនជុំ ន់អ ុះេ៊ឺនដន
ល ខណ្ៈជារ ឋអុំណាចសញទធសាទជាអន អធាើ មិនតមនជនសមញ្ាធមេតា ឬ

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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ឬឯ ជនជាអន អធាើអទ អទើបតតម ជុំ ន់ UNTAC   ចូលស្សុ  ការជួញ

 ូរថ្ន ុំអញៀនវវិតាន៍ ៏អ ើតជាល ខណ្ៈឯ ជន អ ើយប សអផ្សងៗ ៍ចាប់អផ្ាើមអធាើ
ជុំនួញថ្ន ុំអញៀនត រអ ើម្យី លញយចិញ្ច ឹមប ស  ូចជាប ស  ាញនសញីនបញិច
នដនអលា 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 ិចច និង្នអៅកាន់ការរលុំរលាយម  ល់បចចញប្ននអនុះ។
 អទាុះបី ុំអណ្ើ រការជួញ ូរថ្ន ុំអញៀនេីមញននដនសភ្នេស មេមនដញឹ 
េប្េឹ េអប្េង ៏អោយ តត ៏មិនទាន់នដនចុំការោុំោអភៀន និងផ្លិត
ោអភៀនអទ នដនប្តឹមតតចុំការោុំ ញ្ចា របស់អលា ឧ ញ្ចា ៉ាម៉ាញងរទិធីតតប៉ាញអណាណ ុះ។ 

 

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

បានសអមាច  ញនតសន  ប្េនដនេុំរាមតាមទូរទសសន៏ថ្ ‹‹អបើចង់ចាប់អលា  

 

ឧ ញ៉ាម៉ាញងរទិធី   អោយរ ់ ាលរស
ត  ម ផ្ង!››។  ទីបុំផ្ញតអលា  ូ-សញខ
ប្តូវបានសុំលាប់យ៉ាងសាហាវ នញង
អេលសអមាច  ញនតសន  អធាើរ ឋប្បហារទុំ
លា ់សអមាចប្ មុប្េុះនអរាតាមរណ្ឬទធិ
អចញេីតុំតណ្ង យ រ ឋមគនាីទី១អៅ
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អលា   ូ-សញខប ា្ ញភសាញតាង ញ្ចា   ថ្ងៃទី៥-៦តខ  កោន់ុំន ១៩៩៧។ 
អលា  ូសញខ ជាអនញរ ឋអលខ្វធិការថ្នប្ សួងមហាថ្ផ្ទម េីេណ្ប ស
 ាញនសញីនបញិច បានប ា្ ញភសាញតាងលិខិតសាន 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
 ឹកនំជាន់ខពស់ររស់រណរកសប្រជាជនកម្ពុជា, សទម្តចហ ុនបសន និងររវិា
ទនេះប្តូវបានតុោការកង់រូរកូាត់ទទាសទអាយជារ់រុករយៈទពលជាង៩០ឆំន ។  

   
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   និង
សំោរ់ទោកងួរសម្បតតិរំរិទមាត់។ ទោយសារបតទរឿងថ្ន ំទញៀនទហរ ៉ាអីុូន
ប លោរ់បានទៅទប្កាយសាោនធរមុ្ខទនេះ    ពាក់ពនធនឹងទោកទៅសុល
ជាទហតុនំទអាយទោកទៅសុល និងទោកទហងទៅផទុងគ្នន ទៅបប្ពកោរ
ទោយកំោងំទោកទហងទៅ ផទុងពទ័ធទោកទៅសុលជិត បតកំោំង
ទោកទៅសុលផទុងព័ទធពីទប្ៅមួ្យជាន់ទទៀត ទីរំផុតបានការសំរលួររស់
ទោកស-ទខង ទធវើទអាយទោកទហង-ទៅ និងទោកទៅសុល  មិ្ន
បានបាញ់គ្នន ទទ។ 

 តាម្សំ ីររស់ទោកបកនចំទរ ើន (ទ ម្ េះកនុងប្កមុ្មា៉ាហវីយ៉ា ទៅបកន
ោវតី)បានមានទពាលថ្កនុងរយៈប លទោកបានកាន់តំបណងជាប្រធានអងគ
ការឧប្កិ ាជនសំ្ត់ទអស-អូ-វា៉ា Special Organization of Youths (ប្តូវ
បានសទម្តចហ ុនបសន,  ជាសីុម្  និងជាសុផ្តរា៉ា  បានរទងកើតទ ើង
ទប្កាយពីរ ាប្រហារ៦-៧កកកោ១៩៩៧) រណរកសប្រជាជនកម្ពុជា  និង
ទោកហ ុនបសន បានោត់គ្នត់(បកនចំទរ ើន)ទអាយទ ើរតួរជាទៅបកធំ ទ ើម្បនំី
ទប្រឿងទញៀនទចញទៅទប្ៅប្រទទស ជាពិទសសទប្រឿងទញៀនប្រទភទទហរ ៉ាអីុូន
នំទចញទៅកាន់៥៦ប្រទទសមាន ូចជាប្រទទសនថមា៉ា ទ សីុ ប្រុយទណ  
នតវា៉ាន់ ហុងហុង កាណាោ  ចប្កភពអង់ទរាស   សហរ ាអាទម្រកិ     
រសុសី.........។ល។ ទៅទពលទោកបកនចំទរ ើន ទ ើរតួទធវើជាទៅបកទនេះ រឺ
រណរកសប្រជាជនកម្ពុជា  និងសទម្តចហ នុបសន បានអនុញ្ជា តិទអាយគ្នត់
ទប្រើប្បាស់ទប្រឿងទញៀនតាម្ចិតតចង់  ទហើយគ្នត់អាចទផ្ើរថ្ន ំទហរ ៉ាអីុូនផ្តទ ល់ខាួន
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ររស់គ្នត់ចំនួន៤ឬ៥រី ូប្កាម្ភាជ រ់ជាមួ្យថំ្ន ទញៀនទហរ ៉ាអីុូនរារ់ទតានររស់
រណរកសប្រជាជនកម្ពុជា និងសទម្តចហ នុបសន បានផងប រ។  

 ទប្ៅពីទោកបកនចំទរ ើន សទម្តចហ ុនបសនបានរកសីុថ្ន ំទញៀន
ប្រទភទទហរ ៉ាអីុូនចូលហ ុនគ្នន ជាមួ្យទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា ទៅឆំន ១៩៩៧។  
សទម្តចហ នុបសន បានទប្រើលបចិពាលសីុពាលទលងទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  
ទសទើរអស់ចុងអស់ទ ើម្។  សទម្តចហ នុបសន បានរញ្ជជ ទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា
ទទួលខុសប្តូវកនុងការនំទចញថ្ន ំទញៀនទហរ ៉ាអីុូនប លមានទំងន់ចំនួន៦៧៥០
រី ូប្កាម្ទោយផទុកទៅកនុង៥៣កុងតឺនឺ    នំទចញទៅកាន់ប្រទទសោណឺមា៉ាក 

 

រ៉ាុបនតប្តូវបានរោា ភិបាល
ប្រទទសោណឺមា៉ាកោរ់  និង
ររឹអូសយកថ្ន ំទញៀនទហរ ៉ាអីុូន
ទំាងអស់ទនេះ ជាទហតុនំ
ទអាយសទម្តចហ នុបសន ខឹង
សម្បរនឹងទោកឧកញ៉ាទថង
រ ុនមា៉ា     យ៉ាងលា ំងទហើយ
សទម្តចហ នុបសនបានតំរវូទអា
យទោកឧកញ៉ា   ទថង-រ ុនមា៉ា  សទម្តចហ ុនបសន(ទឆវង)និងទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  

សងជាមាសសុទធទំងន់៥ទតាន  ម្កទអាយសទម្តចហ ុនបសនវញិ  រ៉ាុបនតទោក
ឧកញ៉ាទថង-រ ុនមា៉ា  ទៅទីប្កុងហុងកុង  ទិញមាសសុទធបានបតចំនួន 

 

១ទតានយកទអាយសទម្តចហ នុបសន។
សទម្តចហ នុបសនក៍បានររឹអូសយក
សណាា គ្នរប្រណិតថ្ន ក់ផ្តក យ៥ទ ម្ េះ
Luxury hotel "Intercontinental" 
in Phnom Penh ររស់ឧកញ៉ាទថង
រ ុនមា៉ា  ទៅទីប្កងុភនំទពញទធវើជាថនូររង Hotel Inter-Continental ***** 



19 

ោំឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  យកមាសសុទធឬលុយម្ក ូរ ទហើយសទម្តចហ ុនបសន
បានោក់រំរាម្មិ្នទអាយទោកទថងរ ុនមា៉ា ចូលជួរជាោច់លត។ 

 សររុទសចកតីម្ករឺ ំទណើ រការចរាចរជំនួញទប្រឿងទញៀនទូទំាង
ប្រទទសកម្ពុជា ទទាេះរីទប្រើររូភាពជាទៅបក ឬឧកញ៉ាក៍ទោយ ក៍ទៅបត
សថិតទៅកនុងប្ករខណ័ឌ ររស់រណរកសប្រជាជនកម្ពុជា និងទៅទប្កាម្រញ្ជជ
ររស់   សទម្តចហ ុនបសន និងទោកឧកញ៉ាហ នុ-តូទំាងអស់ ទ ើម្បីរកលុយ
ផគត់ផគង់រកស  និងចិញ្ជ ឹម្ទ័ពយួនជាង៦បសននក់ប លរងករ់ទៅកនុង
ប្រទទសកម្ពុជា ប្ពម្ទំាងជួយឧរតថម្ 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-kh-
57780468 

 

២-ទោកឧកញ៉ា  ទថងរ ុនមា៉ា ៖ 

 ទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  អតីតជាជនជាតិនថ ជាន រូរជំនួញ
ថ្ន ំទញៀនជាមួ្យទសតចអាទភៀន ុនសារ។ ទោកមា៉ា  បានកាា យជាទស ាីក៍
ទោយសារបតទោកសំោរ់ទៅបកររស់ទោកទំាងប្រួសារ ទហើយទលរ
យកប្ទពយសម្បតតិនិងមុ្ខជំនួញទំាងអស់។ ទីរំផុតទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា
ប្តូវបានសទម្តចហ ុនបសន  ទប្រើលបចិពាលសីុពាល ទលរប្តបាក់ប្ទពយសម្បតតិ
ទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  ទសទើរបតអស់រលីងរឺទោយសារបតករណីទរឿងជំនួញថ្ន ំ
ទញៀនទហរ ៉ាអីុូនចូលហ ុនគ្នន រវាងសទម្តចហ ុនបសន និងឧកញ៉ាទថងរ ុ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 
ប្ទង់ប្ទាយធំរវាងឧកញ៉ាទថង-រ ុនមា៉ា   
និងសទម្តចហ ុនបសនទៅឆំន ១៩៩៧
ទធវើទអាយទោកឧកញ៉ាទថងរ ុ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 យជាសាកលវទិាធិការននសាកល
វទិាល័យចំទរ ើនពហុវជិាជ  បានមានប្រសាសន៍ថ្‹‹ទៅមុ្នទពលរ ាប្រហារ
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ទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  ខឹងសទម្តចប្កុម្ប្ពេះនទរាតតម្រណឬទធិលា ំងណាស់
ទហើយបានទាញកំទភាើងខាីបាញ់កងយនតទហាេះសទម្តចប្កមុ្ប្ពេះទៅប្ពោនយនត
ទហាេះទពាធិចិនតុង  ទហតុទនេះទហើយទទើរទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា   ជួយ
ឧរតថម្ភសទម្តចហ នុបសន និងរណរកសប្រជាជនកម្ពុជាជាង២៦០ោន ុោា
សហរ ាអាទម្រកិ ទ ើម្បីទធវើរ ាប្រហារទៅនថងទី៥-៦បខកកកោឆំន ១៩៩៧   ទ ើម្បី
រទណត ញសទម្តចនទរាតតម្រណឬទធិ ទចញពីតំបណងនយករ ាម្ង្កានតីទី១ននរាជ
រោា ភិបាលអាណតតិទី១!››។ 

 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 ល់ខាួ នររស់គ្នត់ប លគ្នត់បានមានទំនស់
ជាមួ្យសទម្តចប្កមុ្ប្ពេះនទរាតតម្រណឬទធិ ទហើយទំនស់រវាងនទរាតតរណឬទធិ
និងទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  ទោយសារទោកសម្រងសជីាអតីតរ ាម្ង្កានតី
ប្កសួងហិរញ្ាវតថុម្កពីរណរកសហវុនសីុនរិុចប លជាម្នុសសររស់សទម្តចប្កុម្
ប្ពេះនទរាតតរណឬទធ ិ បាន ុកោំងទរឿងសង់ផារអូឡាពិំចររស់ទោក
ឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា   ទលើសពីទនេះទៅទទៀតទោកសម្រងសបីានោក់កំហិត
និងទលើកទឹកចិតតរយកនុងការោរ់ថ្ន ំទញៀនររស់ទោកទថងរ ុនមា៉ា  និងោក់
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រទរញ្ជជ តឹងរងឹ ល់រយកនុងការយកពនធទំនិញនំចូល និងោរ់ទំនិញទរច
ពនធ ជាទហតុនំទអាយទោកទថងរ ុនមា៉ា  ពិបាករកសីុនំទំនិញទរច
ពនធចូលទៅកនុងប្រទទសកម្ពុជា។ ទោយសារទហតុទនេះទហើយទទើរសទម្តច
ហ ុនបសន និងទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  ទប្រើវធីិរំបរករំបាក់ទោយទអាយ
កាបសតរសមីកម្ពុជាចុេះផាយទរឿងឳពុកទោកសម្រងសីទោយរលឹំកកំណាពយ
ជំនន់សទម្តចឳថ្ ‹‹សម្សារបីឆកខ្ុ ំ មិ្នតូចមិ្នធំ......និងទប្រើពាកយរទញ្ច ើចថ្
ឳកបត់ កូនកបត់!››, ទលើសពីទនេះទៅទទៀត ទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា
ទិញយនតទហាេះឯកជនទអាយសទម្តចនទរាតតម្រណឬទធិមួ្យ    ទហើយតំរវូទអាយ
 កទោកសម្រងស ីទចញពីតំបណងរ ាម្ង្កានតីប្កសួងហិរញ្ាវតថុ ,     សទម្តចនទរាតតម្
រណឬទធិ សាម នបត កទោកសម្រងសរី៉ាុណណឹ ង ទធវើទអាយទោកឧកញ៉ា ទថងរ ុនមា៉ា
បាត់ខឹង ប្ទង់យល់ប្ច ំធំទហើយ រឺទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  ទរើខឹង
នរណាទហើយ រឺមិ្ន្យបាត់ទទ!››។ 

 ទៅទពលសទម្តចហ ុនបសន ទប្រើទវជជរណឌិ តប លជាជនរងករ់ខាួនទធវើ
ការកនុងនម្ជាទវជជរណឌិ តឯកជនររស់ឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  ប្តូវបានសទម្តច
ហ ុនបសន រញ្ជជ ទអាយោក់ថ្ន ំបតមួ្យម្ជុលទអាយទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា   
ជាទហតុទធវើទអាយទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  ឈ្ឺទងើរបលងរចួទ កទលើទៅអីុអូតូ
មា៉ា ទិច។ កនុងទពលប លសទម្តចហ នុបសន ររឹអូសយកសណាា គ្នរផ្តក យ៥អីុន
ទថើកុងទឺណង់ថ្ល់ររស់ទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា   ទធវើជាថនូរ ូរនឹងមាស
សុទធចំនួន៥ទតានទនេះ សទម្តចហ នុបសន បានទអាយទោកឧកញ៉ាហ ុនតូ
កាន់ការ់។ ទោយសារបតទសាកសាត យសណាា គ្នរផ្តក យ៥ររស់ឳពុកខាួន ទធវើ
ទអាយកូនស្សីររស់ទោកឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា  បានពាយម្ពឹងពាក់
ទោកឧកញ៉ាហ នុតូ ទអាយជួយទីរំផុតប្តវូបានឧកញ៉ាហ ុនតូ យកទៅ
ទ កជាមួ្យកំ រការសរបយ ទហើយទបាកលុយប លនងមានបានមួ្យចំនួន
ធំទទៀតទនេះទៅថ្‹‹ពាលសីុពាល››។ 
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៣-អលា ឧ ញ៉ា  ញន-តូ៖

 

ទោកឧកញ៉ាហ នុតូ រឺជាកូនរទងកើតររស់សទម្តចហ នុបសន  ជាមួ្យ
អនកស្សីជិនចំណាន។  ទោយសាបតប្កងុហាណូយតំរវូទអាយសទម្តចហ នុបសន
យកសម្មិ្តតទងវៀងទីទទើ ទៅសាម្ហា ងទធវើជាប្រពនធផាូវការ ទទើរសទម្តច
ហ ុនបសន  យកកូនប្រុសជាទីស្សឡាញ់ររស់ទោកទ ម្ េះហ នុតូ  ប្ររល់ទៅ
ទអាយរងប្រុសរទងកើតទ ម្ េះទោកហ ុនទណង  ចិញ្ច ឹ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។  

រចចុរបននទនេះ   ទោកឧកញ៉ាហ នុ-តូ បានកាា យជា ទសតចអាទភៀនទៅប្រទទស
កម្ពុជា និងកាា យទៅជាទសតចអាទភៀន ុនសាទី២  ទៅទវីរអាសីុ។ 
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អលា អ  ឹ ងូបានប ក្ ត់េូជ
ជាមួយស្សី ុំណាន់របស់គាត់
អ េ្ ុះសាមហា ងបាន ូនប្បុស
នដន  ់អ េ្ ុះ  ញននដ៉ា តណ្ត។ 

  ញននដ៉ា 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  ញនតសន   និងោ ់អ េ្ ុះងេីជា    ញន-នដ៉ាតណ្ត។  

  

អលា   ញនតូ   ជា ូនប្បសុបអងកើត
របស់អលា   ញនតសនជាមួយអន 
ស្សីជិនចុំណាន។      ញនតសនបាន
តលងលុះជាមួយអន ស្សីជិន
ចុំណាន    អ ើយបានប្បេល់ ូន
ប្បុសរបស់ខែួនអ េ្ ុះ  ញនតូអោយ
បងប្បសុអ េ្ ុះ  ញនអណ្ងចិញ្ច ឹម។ 

ប្បេនធអ ើម  ញនតសនអ េ្ ុះអន ស្សីជិនចុំណាន,ប្តវូ
បាន  ញនតសនអបាុះបង់អចាល     ប្អកាយេី អ  ឹ ងូ
បានតុំរវូអោយ  ញនតសនយ ស្សី ុំណាន់របស់គាត់
អ េ្ ុះ សាម-ហា ង  អៅប ញនរា៉ា នីអធាើជាប្បេនធស្សប
ចាប់   អ ើយអលា អ  ឹ ងូតងមទាុំងប្បេល់ ូន
ប្បុសរបស់អលា អោយ  ញនតសននិងោ ់អ េ្ ុះងេី
ជា  ញននដ៉ា តណ្តអធាើជា ូនស្សបចាប់របស់  ញនតសន 
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 ូទចនេះប្រទទសកម្ពុជាមិ្នបម្នប្តឹម្បតជាម្ជឈម្ណឌ លចរាចរទប្រឿងទញៀនពិភព
ទោករ៉ាុទណាណ េះទទ  រ៉ាុបនតបថម្ទំាងជាទីតំាងផលិតបកនឆនទប្រឿងទញៀនប្ររ់
ប្រទភទ ទហើយអនកប លមានសិទធិអំណាចកនុងការផលិតបកនឆនទប្រឿងទញៀន
ទអាយទចញទៅជាផលិតផលថ្ន ំទញៀនទប្ចើនប្រទភទរារ់មិ្នអស់ រឺទោក
ឧកញ៉ាហ ុន-តូ ប្តូវជាកូនប្រុសរទងកើតររស់នយករ ាម្ង្កានតីហ នុបសន។     
តាទសង ប លទធវើការទៅសណាា គ្នរហូលីទ ទអាយទោកឧកញ៉ាហ ុនតូ រឺ
ជាម្នុសសជំនិតរវរស់ទោកឧកញ៉ាហ ុនតូ  ប លមានជំនញកនុងការបក
នឆនផលិតថ្ន ំ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 ទខតតសទងឹបប្តង(សូម្កំុប្ច ំទកាេះប្ក ទៅទខតតបាត់ ំរង) និងទៅ
ទកាេះសាា ទខតតកំពត។ ររូគ្នត់ប្តូវបានទោកហ នុតូ ោត់តំាងទអាយ
ការពារចំការអាទភៀនទៅ ំុប្ក ទខតតសទងឹបប្តង ទហើយគ្នត់បតងបតបាញ់សំ
ោរ់រាល់ប្រជាជនបខមរណាប លទៅបកបរចំការអាទភៀន ទទាេះជាជនជាតិភារ

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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តិចក៏ទោយ ក៏ប្តូវបានទោកហ នុតូ ោ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 ើម្បចំីរា៉ាញ់ទចញជាថ្ន ំទញៀនជាទប្ចើនប្រទភទទទទទៀត ូចជាថំ្ន យ៉ាមា៉ា ,
ទឹកកក, ថ្ន ំទខ, ថ្ន ំប្រវ ី និងថ្ន ំសរបយ.... .......។ល។ ឧតតម្ទសនីយ
ទំាងទនេះសុទធបត ូរទវនគ្នន ទៅ ឹក មិ្នបម្នទៅបតមាន ក់ទទ ទៅ ឹកទៅតាម្
រញ្ជជ  និងការោត់តំាងររស់ទោកឧកញ៉ាហ ុនតូ។ 
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 ចំបណកទោកទតង-សាវងស អតីតជាប្រធានអាជ្ាធម៌្ទប្រឿងទញៀន
បានមានប្រសាសន៍ថ្‹‹ចំណូលបានម្កពីលក់ថ្ន ំរឺអាចទអាយរកសប្រជាជន
កម្ពុជាចិញ្ជ ឹ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 ទហតុទនេះទហើយទទើររកសអាចរកាអំណាចម្ក
 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

មិ្នឆំន   ២០១២ ទៅទំពរទី័១ររស់ខាួនទៅនថងទី២៦មិ្ន២០១២ទនេះថ្ការ

http://www.worldkhmerradioonline.com/
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ទសុើរអទងកតបានភាជ រ់កមួយប្រុសររស់ទោកទម្ ឹកនំបខមរទៅនឹងការជួញ ូរ

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

Richard Baker អៅថ្ងៃទី២៥មិ ន់ុំន ២០១២ថ្នសារេត៌នដន The 
Sydney Morning Herald បានអេះអាងថ្រ៉ាូលីសអូស្រសាត លីបានសងសយ័ថ្

ទម្សៀហ ុនតូ។  ហ ុនតូមានទ ម្ េះអទសាចទៅស្សកុបខមររឺ ំណឹងពាក់ព័នធរុរគល
ហ ុនតូទនេះមិ្នប លឮពីទរឿងលែទសាេះទ ើយ ទរើមិ្នបាញ់ទរក៏ររឹអូស ីធាីពី
ប្រជាជនប្កីប្កគ្នម នឥទធិពលប រ ទរើមិ្នឮថ្ជិេះឡានបហម្ទម្ើទ ញជល់ទរ
ទទទនេះ ក៏មានទរឿងអកុលសទផសងៗទទៀតប រ។  រ៉ាូលីសអូស្រសាត លីទរសងស័យ
ថ្ទម្សៀហ ុនតូររូទនេះ ជារ់ជំពាក់វា៉ាក់វនិជាមួ្យនឹងប្កមុ្ឧប្កិ ាកម្មលងជួញ
 ូរទហរ ៉ាអីុូននិងោងលុយប្កខវក់ប លយកប្រទទសអូស្រសាត លីជាមុ្ខប្ពញួ។    រ៉ាូ
លីសអូស្រសាត លីមានបផនការសំ្ត់ទប្តៀម្ោំោរ់ខាួនររូហ ុនតូទៅឯទីប្កងុ

Melbourne បតរួរទអាយសាត យសាថ នទូតប្រទទសអូស្រសាត លីទៅទីប្កងុភនំទពញ

រងីរទងើរមិ្នប្ពម្អនុញ្ជា តិពាកយសំុវសីាររស់ហ ុនតូ ទោយម្ង្កានតីមាន ក់បានទោេះ 

សារថ្ទរមិ្នចង់ទអាយទកើតឧរបតតិទហតុការទូតជាមួ្យនឹងកម្ពុជា។ការតាម្
ោរ់ហ នុតូទោយប្កមុ្ទសុើរអទងកតឧប្កិ ាកម្មររស់អូស្រសាត លីប លបានទធវើការb 
ទសើរអទងកតទៅទលើទរឿងរា៉ា វររស់កមួយទម្ ឹកនំររូទនេះតំាងឆំន ២០០២ ល់
២០០៤ទនេះរឺជាទហតុការណ៍មួ្យកនុងចំទណាម្ទហតុការណ៍ជាទប្ចើនប លស
ទអាយទ ើញថ្មានទំនក់ទំនងជិតសនិទធរនតម្ក ល់សពវនថងហនឹងរវាងពួក
ឧប្កិ ាអូស្រសាត លីនិងកម្ពុជា។ កាបសតទពលប្ពឹកររស់ប្កងុសី នី ប លទនេះ
បានអេះអាងទទៀតថ្ទរមានភសតុតាងប្ររ់ប្គ្នន់នឹងរកអាប្កាតថ្ពួកជន
កំហូចទៅសី នីបានទបាេះទុនរារ់ោន ុោា ជាប្បាក់ប លទរសងសយ័ថ្បាន
ម្កពីការជួញ ូរទប្រឿងទញៀនទៅកនុងប្កមុ្ហ ុនធំៗទៅឯប្រទទសកម្ពុជា រមួ្
ទំាងប្កុម្ហ ុនប លមានបខសស្សឡាយជារ់វា៉ាក់វនិជាមួ្យនឹងទម្ ឹកនំលងរោា
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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

ការ  Operation Illipango     ប លបានទសុើរអទងកតទៅទលើការ ឹកជញ្ជូ នថ្ន ំ

ទហរ ៉ាអីុូនពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទទសអូស្រសាត លីទោយរងករ់ទប្រឿងទញៀនទនេះទៅ
កនុងទឈ្ើហុរ។ កនុងឋានៈជាកមួយររស់ទោកនយករ ាម្ង្កានតីហ ុនបសនរុរស
ទ ម្ េះហ ុនតូទនេះជាម្នុសសមានឥទធិពល ទហើយមានទរឯងទកាតលា ច
អំណាចយ៉ាងលា ំងទៅកម្ពុជា។ រុរគលររូទនេះធាា រ់ប្តវូទរោត់ទុកថ្ជាន រូ
ជួញ ូរ ៏ជិតសនិតមួ្យររស់ម្ហាទស ាីប លមានជាងទរទៅស្សុកបខមរទ ម្ េះ
រិតទម្៉ាងប លជាទៅបកប្កមុ្ហ ុ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)
និងទោកលីយ៉ាងុផ្តត់(លង
ទឆវង)  នញងេិធីបញណ្យរបស់អងគ Ly Yong Phat,     Kith Meng,     HUN TO  
ការកា បាតប្  មេិភេអលា អៅថ្ងៃ៨មិ ,ន់ុំន ២០១២។ ប្រតិរតតិការទអ

លីរ៉ាង់ហគូ dubbed Operation Illipango,បានទធវើការទសើរ អទងកតទៅទលើ

ប្បាក់ប លទរសងសយ័ថ្បានពីការជួញ ូរទប្រឿងទញៀន ទហើយបាន ឹកយក
ទៅកាន់កាសីណូទប្កានកនុងប្កងុទម្ើលរ នប លទៅទីទនេះទរសងស័យថ្ហ ុនតូ
ជាអនកប្ររ់ប្រងប្បាក់ទនេះ និងការ ឹកជញ្ជូ នរនតយកទៅប្រទទសអាសីុ។
ទោករិតទម្៉ាងធាា រ់មានការទោេះ ូររារ់មិ្នអស់ជាមួ្យនឹងហ ុនតូទៅកនុង
អំ ុងទពលប លហ នុតូបានប្តូវទរសងសយ័ថ្បានប្រប្ពឹតតអំទពើឧប្កិ ាប ល
មានការោត់តំាងទនេះ ក៏រ៉ាុបនតកាបសតអូស្រសាត លីមួ្យទនេះពំុបានប្ពលយពាកយ
ផងទទថ្ទោករិតទម្៉ាងជារ់ពាក់ព័នធជាមួ្យនឹងប្កុម្ឧប្កិ ាកម្មោត់តំាងទនេះ
ទ ើយ។ ទនេះជាទរឿងរួរទអាយសាត យប លសម្តថកិចចអូស្សាត លីពំុអាចោរ់
ខាួនហ នុតូបាន ទប្ពាេះសាថ នទូតបានរ ិទសធពាកយសំុទិោា ការមិ្នទអាយ
ហ ុនតូទធវើ ំទណើ រទៅទម្៉ាលរ នទទៀត។ ជនសងស័យបតមាន ក់ប លប្តូវោរ់ខាួន
ទហើយប្តូវទោទថ្ជួញ ូរទប្រឿងទញៀន ទហើយទៅកនុងការទសុើរអទងកត
ររស់សម្តថកិចចអូស្រសាត លីរឺរុរសមាន ក់សញ្ជជ តិបខមរទ ម្ េះនថបខលនីប លជាន 

ទជើងតូចតាចមួ្យររូររស់ហ ុនតូ។ Phenny Thai was described in 
the Victorian Supreme Court in 2005 as នថបខលនីបានពិពណ៌នទៅ

តុោការកំពូលទៅឆំន ២០០៥ ថ្មានទំនក់ទំនងរងឹមំាជាមួ្យនឹងរុរគលមាន
អំណាចននទៅកម្ពុជាប លកាលទនេះជួយសំរលួសកម្មភាពរកសីុររស់ខាួន។

http://4.bp.blogspot.com/-Rf3TrNn4VAc/T29wzLfQUTI/AAAAAAAAJbc/VC8A92fso2w/s1600/Ly+Yong+Phat+-+Kith+Meng+-+Hun+To+(AP).jpg
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របនថម្៖ កនុងពលរ ាអូស្សាត លីប លទរសងស័យថ្មានទំនក់ទំនងឧប្កិ ា
កម្មោត់តំាងជាមួ្យកម្ពុជារឺប្រសួារយួនចិនមួ្យទៅសី នីប លជាមាច ស់
ទភាជនីយនគ្នរអាសី ៏លបីទ ម្ េះមួ្យកបនាង Vietnamese-Chinese 

family that owns a well-known Sydney Asian restaurant.រ៉ាូលីសបាន
កំណត់ចបស់ថ្កនុងមួ្យទសវតសកនាងទៅទនេះ ប្រួសារទនេះបានជួយរញ្ជូ ន

ប្បាក់ជាង១០ោន ុោា more than $10 million to Cambodiaទៅ
ប្រទទសកម្ពុជា កនុងទនេះរមួ្មានទំាងប្បាក់ប លទរសងស័យថ្បានម្កពីការ
ជួញ ូរទប្រឿងទញៀនទនេះផង។  ប្បាក់កនុងទនេះខាេះប្តូវបានទប្រើកនុងការ
ទរើកកាសីណូមួ្យទៅតំរន់ជាយប នកម្ពុជាទវៀតណាម្ប លទរអេះអាងថ្កា
សីណូទនេះមានចំណងជិតសនិតជាមួ្យនឹង រោា ភិបាលបខមរ។  កា បាតប្  ម 

  
កា បាតប្  មប ញនរា៉ា នី  ញនតសនជាអងគការអប្េឿងអញៀនបុំេញលប្បជាជាតិតខេរ 
របស់ប ញនរា៉ា នី  ញន-តសន េ៊ឺជាកា បាទប្  មអប្េឿងអញៀនបុំេញលសុំលាប់ជាតិ
តខេរ សុំលាប់រាស្រ្សាតខេរេ៊ឺមិនតមនជាកា បាតប្  មជួយសអគ គ្ ុះជាតិតខេរអទ
េ៊ឺជាកា បាតប្  មឧប្ ិ ឋជន។    ខ្ញុំសញុំអុំរវរ វ ល់ប្បអទសមហាអុំណាច
ទាុំងអស់ជួយចាប់េួ ប្ មុមហាបណ្ឌិ តឃ្លត រត លបនែុំខែួនអធាើជាកា បាត
ប្  មតខេរត ែងកាែ យអនុះយ អៅផ្ា ទ អទាសតាមចាប់តញលាការអនារជាតិ។
សូមបញ្ចច  ់ថ្អៅរ ់ ណាា លទសវតស១៩៩០,  អលា ឌីចូចបានអធាើជុំនួញ
ជាមួយអលា   ញនតូ, េួយប្បុសរបស់ យ រ ឋមគនាី  ញនតសនត លល្ីអ េ្ ុះ
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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 ញ៉ាៗជាអប្ចើនអទៀតត លអ ើរតួ ទីជាឈេួញថ្ន ុំ
អញៀនរ សញីថ្ន ុំអញៀននិងចរាចរថ្ន ុំអញៀនអ ើម្ីរ លញយចិញ្ច ឹមប ស ូចជាអលា 
ឧ ញ៉ាេិតអម៉ាង អលា ឧ ញ៉ាលីយ៉ាងផ្តត់ និងអលា ឧ ញ៉ាម៉ាញងរទិធី

 

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

 ចំបណក ទោករឺម្-រត័ន ជាទលលររស់ទោកទខៀវកញ្ជា រទិធិ  បាន
មានប្រសាសន៍ថ្‹‹ពួកឧកញ៉ាធំៗទៅស្សុកបខមរ ទរជរ់ទលៀងផឹកសីុខុសពី
ម្នុសសធម្មតារឺទរផឹកសុទធបត បត-ស(ទហរ ៉ាអីូន) និងផឹកស្សាជីងជុយម្កពី
ស្សុកចិនប លមួ្យ រមានតំនល ល់ទៅ១២០០ ុោា ទៅ៣០០០ ុោា ឯ
ទណាណ េះ ទហើយមុ្ននឹងផឹក រឺទរសីុសាច់បកាម្ជាមុ្ន  ល់បឆែតទហើយ ទរ
ផឹងបតមួ្យកូនបពងតូច រឺមួ្យសនទុ េះស្សវងឹទ កទៅទហើយ››។  
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 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 បានតនថមអទៀតថ្៖ ‹‹អលា ឧ ញ៉ា  ញនតូ នដន
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  ញនតូ  
រ សញអីលបយ ប្ ុម  ញនអេតតមាង ឧទា រណ៍្ប្ ុម  ញវនិិអយេបរអទស
ម រ សញីអៅស្ស ុតខេរ តតងតតចង់បានខនងបតងអ   ូអចនុះេួ អេតតងតត
ោ ់អ េ្ ុះអលា ឧ ញ៉ា  ញនតូចុំនួន១០%ថ្នភ្នេ  ញន តតតាមេិតអលា 
ឧ ញ៉ា  ញនតូមិនបានអចញអ ើមទញនអាីអទ អប្កាយេីនដនអ េ្ ុះ នញ ងប្ មុ  ញន
អ ើយ អលា ឧ ញ៉ា  ញនតូអលងមួយ ាច់េ៊ឺចាប់ោ ់េញ អោយយ អរឿង
បញ្ចា ជួយ ូរមនញសស និងបញ្ចា អប្េឿងអញៀន  ឬបញ្ចា ត ែងឯ សារ
ម ទុំលា ់ ុំ ញសលាបេណ៌្  ូអចនុះអប្ៅេីចូលេញ  នដនតតប្ច មួយអទៀត
េ៊ឺរត់អចាលស្សុ    ូអចនុះប្ មុ  ញនទាុំងអនុះនឹងធាែ  ់អលើ ណាា ប់ថ្ របស់
អលា ឧ ញ៉ា  ញន-តូជាសាយ័ប្បវតាិ!››។ អសទើរតតប្េប់ប្ ុម  ញនវនិិអយេ
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បរអទសអៅ នញងប្បអទស មពញជា  អបើមិននដនអ េ្ ុះអលា ឧ ញ៉ា  ញនតូអទ
 ៍នដនអ េ្ ុះសអមាច  ញនតសន  ឬអលា ជុំទាវប ញនរា៉ា នី  អៅ នញងភ្នេ  ញន
ត រ អ ើយទីបុំផ្ញតមិនយូរមិនន់ប់នឹងធាែ  ់អលើថ្ េួ គាត់  អលើ 
តលងតតប្ មុ  ញនយួន និងប្ មុ  ញនចិនអទ ត លសអមាច  ញនតសន   
និងអលា ឧ ញ៉ា  ញនតូអយេយល់។ 

 អលា េីមរតន័(អៅឃឹមរតន័)បានបនាអទៀតថ្អរឿងអលា អខៀវ ញ្ចា រទិធិ
បានអ  ជាមួយស្សី ុំណាន់របស់គាត់អៅអភ្នជនីយោឋ នមួយអៅអ ៀនសាា យ
េ៊ឺគាត់បានងតទញ ទាុំងអស់ េ៊ឺ នញងអេលត លអលា អខៀវ ញ្ចា រទិធិ ុំេញងផឹ្ 
ស្សា ញីនណ្៊ឺ សញី និងជតជ គាន ជាមួយគាត់(ឃឹមរតន័) អលា អខៀវ ញ្ចា រទិធិ
បានអោយសញីអសន ៏របស់គាត់សញីកាតរ ៉ាមជញ្ា  ់ប្បោប់អភទរបស់អលា  នញង
អេលត លអលា អងគញយតញជាមួយអលា េីមរតន័ អ ើយ នញងអេលត លអលា 
អខៀវ ញ្ចា រទិធិ អ ៃ្  មញខអមើលនិងចាប់ ាលស្សីអសន ៏អ ុះ េ៊ឺអលា 
េីមរតន័ បានយ ទូរស័េទថ្ ងតទញ ទាុំងអស់ អ ើយអលា េីមរតន័   បាន
បអងាើបថ្‹‹ថ្ងៃណាមួយអលា អខៀវ ញ្ចា រទិធិអលងគាត់ គាត់នឹងចញុះរបូភ្នេ
ទាុំងអស់អនុះ នញងយូធូប!››។ 

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.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://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
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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  

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

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
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


36 

ទៅកាន់សហរ ាអាទម្រកិ   និងប្រទទសកាណាោ។ រ៉ាុបនតរនទ រ់ពីទោក
ឧកញ៉ាទថងរ ុនមា៉ា   ធាា ក់ខាួនឈឺ្ម្ក តំបណងទសតចអាទភៀនបានធាា ក់ទលើ
ទោកឧកញ៉ាហ នុ-តូ។ ទោកឧកញ៉ាហ នុតូ  មានរទពិទសាធន៏តិចទពក   
មិ្នអាចរា៉ាររងបាន ក៍ផ្តា ស់ទោកទូចណារត័ន  ទចញពីឯកអរគរាជទូត
ប្រទទសកម្ពុជាប្រោំប្រទទសរុយបា ម្កទធវើជាប្រធានសនងការទៅទខតតសទឹង
បប្តងវញិទៅឆំន ២០០១។  ទោយសារបតប្កមុ្រងតូចរងធំទប្ចើន និងអនក
វនិិទយរររទទសជាទប្ចើនប្តូវការអា-ស(ទហរ ៉ាអីុូន) ទហើយទោកឧកញ៉ាហ ុន-តូ 
ផលិតមិ្នទាន់នឹងតំរវូការទីផា   ូទចនេះទោកទូចណារត័ន ោំបាច់ប្តូវបតនំអា-
សពីប្រទទសភូមា និងប្រទទសឡាវចូលរបនថម្។ ទៅឆំន ២០០៦ ទោក
ទូចណារតន័ ប្តូវបានសទម្តចហ ុនបសន ផ្តា ស់ម្កទអាយកាន់តំបណងជា
ប្រធានអរគសនងការនររបាលរាជធានីភនំទពញជំនួសទោកទហងទៅ    ទ ើម្បី
ទអាយទោកទូចណារត័ន ជួយកិចចការជំនួញថំ្ន ទញៀន ល់ទោកឧកញ៉ាហ ុនតូ
និងពប្ងឹងប្កុម្រងតូរងធំសារជាថមីទ ើងវញិ ទនេះ     ទហើយជាទហតុរណាត ល
ទអាយសទម្តចហ នុបសន ប្តូវបតសំោរ់ពួកប្កមុ្រងធំរងតូចោស់ទោល
ទោយទរៀងពួកទរទអាយទៅជួរជំុគ្នន ទៅទកាេះទពជឈ រចួទហើយ ទប្រើលបិច 

 

ទអាយទាហា នបាញ់ទឹកទលើហវូងម្នុសសនិងឆក់បខសទភាើងសាា រ់អស់រារ់ពាន់នក់
បតកនុងរយៈទពលមិ្ន ល់២ទមា៉ាងផងទៅបខវចិាការឆំន  ២០១០! សំណាងប រ
ទចេះសទម្តចហ ុនបសន រកវធីិទនេះទ ើញ ទរើសំោរ់តាម្ធម្មតា ទប្រើរយៈ
ទពលយូរណាស់ លមម្សំោរ់ប្កមុ្រងតូចរងធំោស់ៗទោល រចួរទងកើត
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សារជាប្កមុ្រងតូចរងធំសារថមីទ ើងវញិ ទប្ពាេះពួកអាប្កមុ្រងធំោស់ៗវា
 ឹងទរឿងអាថ៌កំបំាងសទម្តចទប្ចើនទពក ជាពិទសស  រឺទ ើម្បោីក់កំបំាង
ទរឿងសទម្តចហ ុនបសន ទប្រើប្កុម្រងតូចរងធំទធវើបាតុកម្មវាយ ុតរំផ្តា ញសាថ ន
ទូតនថប្រោំទៅប្រទទសកម្ពុជាទៅបខម្ករាឆំន ២០០៣! ទរើមិ្នអញ្ច ឹងទទ     
សាថ នភាពនថបខមរទៅបតតាងតឹង ប ល បតរួរទអាយអាណិត ល់ប្រជាជន
ធម្មតាប លមិ្ន ឹងអីទៅសាា រ់ររទជើងនឹងបរប រ។  ទហតុទនេះទហើយទទើរ
សទម្តចហ នុបសន កំទទចសាព នទកាេះទពចទោល    ទ ើម្បីរំបាត់ោនកំុទអាយ
រ៉ាូលីសអនតរជាតិស្សាវប្ជាវរកភសតុតាងទ ើញ ទហើយទប្រើទលសថ្
ទោយសារបតសាព នទកាេះទពចចនប្ងទធវើទអាយម្នុសសសាា 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។ សទម្តច
ហ ុនបសនបានចំណាយលុយទប្ចើនណាស់កនុងការរញ្ជូ នពួកជំនញៗររស់
គ្នត់ទៅសិការទចចកទទសោំអាទភៀន និងផលិតថ្ន ំទហរ ៉ាអីុូន។ កនុង
ចំទណាម្អនកជំនញទំាងទនេះ ទោកឧកញ៉ាហ ុន-តូ ទុកចិតតតាទសងជាង
ទរ   ទហើយបតងបតទអាយតាទសងលក់ថ្ន ំទៅសណាា គ្នរហូលីទ ។  តាទសង
គ្នត់ទចេះផលិតតំាងពីថ្ន ំយ៉ាមា៉ា ,  ទឹកកក, ថ្ន ំប្រវ,ីថ្ន ំទ ,ថ្ន ំសរបយនិងថ្ន ំ
ទហរ ៉ាអីុូន.....។ល។››។ 

 ទោកម្៉ាុករ ុន្ង ជាកមួយប្រសារររស់ទោកស-ទខងបានមាន
ប្រសាសន៍ថ្‹‹អារត័នវាម្កទធវើប្រធានអរគសនងការរាជធានីភនំទពញទហើយ    
កាលទៅឆំន ១៩៨៣-១៩៨៧ អារត័ន(ទូចណារតន័)ចិតតោច់ណាស់! ទរើវារាន់



38 

ទហើយគ្នម នទចេះអាណិតអាណាទទ!››។ ទោកម្៉ាុករ ុន្ងបានរញ្ជច ក់ថ្ថ្ន ក់
ទលើបានោត់ទូចណារត័ន  និងប្កមុ្ររស់គ្នត់រាន់ប្រជាជនអនក ំទណើ រពី
ទខតតប្កទចេះ ទៅទខតតសទឹងបប្តង  ទហើយលុយបានម្កប្តូវបានបរងបចក
ទៅថ្ន ក់ទលើ  និងទុកទៅមូ្លោា នខាេះទ ើម្បោីយវាយទោេះស្សាយរញ្ជា ! 
ស្សុកណាក៍ទរទធវើអញ្ច ឹងទ ើម្បឈី្នេះសង្កា គ្ ម្ ទហើយរិតផ្តា កថ្បខមរប្កហម្រាន់វា
រចួទស្សចទៅទហើយ។ 

 ចំបណកទោកទូចងីម្ អតីតជាវរិៈទសនីយឯកទៅនយកោា ន
រង្កា ក្ រការជួញ ូរម្នុសស និងការពារអនីតិជន បានមានប្រសាសន៍
ថ្៖    ‹‹អាបករសាទរឿន ក៍ជាន រូររស់ទូចណារត័ន និងហីុងរ ុនហា ងប រ
ទហើយវាទអសគរទោកជំទាវរ ុនរា៉ា នី ទៅជួរទោកសង្កា គ្ ចអងគលឹម្ទហង វា
 ឹងថ្ទោកជំទាវទ កជាមួ្យប្ពេះទតជរុណអងគលឹម្ទហងប រ  បតវាមិ្ន
រាយការប្បារ់សទម្តចហ ុនបសនទសាេះ!  វាយករុងបតខាួនវា!    ទហតុទនេះទហើយ
បានជាសទម្តចហ នុបសន   កទោកបករសាទរឿន ទចញពីតំបណងប្រធានលា
ទហាេះ ទអាយម្កនយកោា នរង្កា ក្ រការជួញ ូរម្នុសសនិងការពារអនីតិជន
វញិ!   សំណាងវាទហើយបានទោកជំទាវរ ុនរា៉ា នីជួយកាង      កំុអីសទម្តច
ហ ុនបសន ទរេះវាទោលបាត់ទៅទហើយ!››។ 

  ូអចនុះការជួញ ូរ និងចរាចរអប្េឿងអញៀអៅប្បអទស មពញជា  និង
ការ ុំអចញអៅអប្ៅប្បអទស ប្តូវបានអធាើអ ើង និងអរៀបចុំអ ើងអោយ
ឥសសរជនជាន់ខពស់និងថ្ន  ់ ឹ  ុំជាន់ខពស់របស់េណ្ប សប្បជាជន មពញជា
ត លនដនអលា   ញនតសន,   ញនតូ,  អលា ជា-សញផ្តរា៉ា ,   អលា  ញ  ង់ឌី
(សាែ ប់អៅតខវចិាិការអៅន់ុំន ១៩៩៨), អលា  ញុំហា ់, អលា អៅសញខ្វ  និង
េួ ប្ មុឧតាមអសនីយ ថ្ទៗអទៀតអៅ នញងជួរ ង ុំលាុំងប្បោប់ោវញធរបស់រាជ 
រោឋ ភិបាល មពញជា និងរមួនដនទាុំងអលា ឧ ញ៉ាម៉ាញងរទិធី អលា ឧ ញ៉ាេិតអម៉ាង
អលា ឧ ញ៉ាលីយ៉ាងផ្តត់..និងអៅត អផ្សងៗអទៀតអៅ នញងប្បអទស មពញជា..... 
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.....ជាអន រ សញីជុំនួញថ្ន ុំអញៀនអ ើម្ីរ លញយម ចិញ្ច ឹមប ស(េណ្ប សប្បជា
ជន មពញជា) និងអោយសអមាច  ញនតសន អ ើម្ផី្គត់ផ្គង់ ងទ័េយួនចុំនួនជាង
៦តសន  ់ត លបងកប់ខែួនអៅប្បអទស មពញជា និងជួយឧបតថមប្បជាជន
យួនជាង៥លាន  ់ត លរស់អៅប្បអទស មពញជា។      ូអចនុះប សនដនបនទញ ធៃន់
ខ្វែ ុំងណាស់  អបើមិនរ សញីទញចចរតិ  ប្បប្េឹតាអុំអេើេញ រលួយ និងល ់
ធនធានធមេជាតិប្បាសាទបញរណ្អទអ ុះអទ េ៊ឺមិនោចប្េប់ប្គាន់នឹងការ
ចុំណាយអ ុះអទ។  អ តញ ូចអនុះអ ើយ ការរ សញីថ្ន ុំអញៀនេ៊ឺជា
ជុំនួញទញចចរតិមួយត លនដនអងគការចាត់តាុំងប្តឹមប្តូវ និងនដនការអរៀបចុំ
តផ្នការលុំអិតយ៉ាងចាស់លាស់ត លនដនល ខណ្ៈជាប្បេ័នធតខសស ា្  ់ចាប់
តាុំងេីមគនាីថ្ន  ់ ណាា លរ ូត ល់ថ្ន  ់ យ រ ឋមគនាី  ញនតសន រមួទាុំង
ឧប្ ិ ឋ មេអភរវ មេ  និងឃ្លត មេប្បន់ុំងប្បជាជនតខេរផ្ងត រ។ 

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

 

ថ្ងៃទី១៤តខសីហាន់ុំន ២០១២ 

អោយអលា  ជា-រសេ ី  

(អតីត ងអងគរ សប្ ុមអតថឃ្លតេិអសសសអមាចអតអជា   ញនតសន) 
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អសច ាីបតនថម៖ 

សូមបញ្ចា  ់ថ្មូលអ តញត លការជួញ ូរថ្ន ុំអញៀនអៅ នញងប្បអទសតខេរនដន
ភ្នេោណាធិបអតយយតបបអនុះ អ ើយអងគការអនារជាតិ និងអងគការស ប្បជា
ជាតិមិនអអើអេើ េ៊ឺម េីមូលអ តញ ូចខ្វងអប្កាម៖ 

_អងគការអប្ៅរោឋ ភិបាលអៅប្បអទស មពញជាភ្នេអប្ចើនយួនកាន់កាប់ ូចជាអងគ
ការោ  ញ    ប្តូវបានប្េប់ប្េងអោយយួនអ េ្ ុះអងាៀងអ ៉្ា អៅធនសារា៉ាយ 

 

អលា អងាៀងអ ៉្ា   អតីតជា
ជុំ ញការយួនអៅចុំការមន 
តតនដន ុំ ញសប្តូវយួន  
អចញេីតុំអណ្ងអ ើយអលា 
អងាៀងអ ៉្ា ប្តូវបាន ូរអ េ្ ុះម 
ជាអលា ធនសារាយ    និង
បានកាែ យជាប្បធានអងគការ  
ោ ៍ ញ (ADHOC)។ 

អលា ធនសារាយ  ប្បធានអងគការោ  ញ  
បអូនប្បុសអលា ធនសារា៉ាយ អ េ្ ុះអលា អងាៀងងួន ជាអៅត អភ្នជនីយោឋ ន
កា ូអៅតប្េ លាភ។ អលា ធនសារាយ     អៅ នញង ទីជាប្បធានអងគការ
ោ  ញ   អលា ធនសារា៉ាយ បានជី បណាា ញប្បន់ុំង និងយ អ េ្ ុះប្ មុ
ប្បន់ុំងអៅអោយយួន េណ្ប សប្បជាជន មពញជានិងអលា   ញនតសន  អប្រុះ
អន អទាសឬអន ឃញុំខែួនប សប្បន់ុំង ឬចល ប្បន់ុំង ប្តូវបានមគនាីអងគការ
ោ  ញ ចូលជួប នញងេញ ឬទីឃញុំខែួន អ ើយអោយសារតតទញ ចិតាអលើអងគការ
េួ អន អទាស ឬអន ឃញុំខែួន    តតងតតរា៉ាយរា៉ាបអុំេីអរឿងរា៉ា វសុំ្ត់របស់ខែួន
ប្បាប់អងគការ ឬសញុំេឹងរ ់អងគការជួយទា ់ទងអៅប្ ុមប្េួសារ និងប ស
េួ របស់ខែួន អនុះអ ើយជាឱកាសអធាើអោយអលា ធនសារាយ ស្សាវប្ជាវ
បណាា ញប សប្បន់ុំង  បណាា ញចល តស ូ ឬបណាា ញរណ្សិរស អ ើយ
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យ អ េ្ ុះរបស់េួ ប្បន់ុំងអស់ទាុំងអ ុះ អៅអោយអលា   ញនតសន ជា
អ តញ ុំអោយេណ្ប សប្បជាជន មពញជា និងអលា   ញនតសនចាប់បានទាុំង
តខសៗ ជី ឬសេល់បណាា ញេួ ប្បន់ុំងគាេ នសល់ រមួទាុំងេួ យួនអសរ ី
ផ្ងត រ។ អោយសារតតទទួលជុំនួយេីអងគការអនារជាតិផ្ង និងទទួល
សុំណូ្ េីសអមាច  ញនតសន និងេណ្ប សប្បជាជនផ្ង    ជាអ តញអធាើអោយ
អលា ធនសារាយ នដនប្ទេយសម្តាិ ូអ ៀរ ប្គាន់តតផ្ទុះជិត១០ តនែង
អ ើយផ្ទុះនិមួយៗសញទធតតជួលអោយអងគការោ  ញ ថ្ងែ ប់អកាា ងអធាើជាទីសាន  ់
ការអងគការោ  ញ យ លញយប្ច ចូលអហាអ ៉ារបស់ខែួន។   ប្គាន់តតផ្ទុះ
អៅផ្តទ ល់ខែួនរបស់អលា ធនសារា៉ាយ អៅជិតផ្ាអ ប៉ាូ េ៊ឺធុំជាងសណាឋ គារ
ធមេតាអៅអទៀត។ អប្ៅេីអនុះអលា ធនសារាយ  នញង ទីជាប្បធានអងគការ
ោ  ញ  តតងតតរាយការអៅថ្ន  ់អលើថ្នអងគការស ប្បជាជាតិ និងស 
េមន៍អនារជាតិអៅេត៌នដនបុំថ្ភែ នញងន័យការររសអមាច  ញនតសន និងេណ្
ប សប្បជាជន មពញជា អោយតប្បកាែ យអៅជាអរឿងឃ្លត មេអភរវ មេរបស់ស
អមាច  ញនតសន និងេណ្ប សប្បជាជន មពញជាអៅជាអរឿងទុំ ស់ថ្ផ្ទ នញងអរឿង
ោង៌ ុំបាុំង អ ើយតតងតតជួយសអមាច  ញនតសន  នញងការ ុំអទចភសាញតាង
សា សសីុំខ្វន់ៗ ជាេិអសស េួ ប្ មុអភរវ រត លប្តូវបានសអមាច  ញនតសន
បាញ់សុំលាប់បុំបិតនដត់ តតងតតរត់ចូលអងគការោ  ញ     ឬអងគការលីកា ូរ
ប៉ាញតនាេួ អេតតងតតបាត់ខែួន ឬបាត់ ុំណឹ្ងសូនយ  ូចជា រណី្អលាអប្ប
សញីល(អន គាប់ប្គាប់តប អលើ ាូងបាតញ រថ្ងៃទី៣០តខមិ ១៩៩៧) និង
អលា បញ្ចា (មគនាីប៉ាូលីសជុំ ញអភរវ មេ)ត លស្សាវប្ជាវអរឿងគាប់ប្គាប់តប 
អៅមញខរ ឋសភ្នថ្ងៃទី៣០មិ ១៩៩៧  ៍ប្តូវបានបាត់ខែួនរ ូត ល់បចចញប្ននត រ
អប្ៅេីអនុះអៅនដនតួ ញន តារាភ្នេយនា និងតារាចុំអរៀងជាអប្ចើនប្តូវបាន
បាញ់សុំលាប់ អ ើយឃ្លត រ ភសាញតាងនិងសា សីប្តូវបានបាត់ ុំណឹ្ង
សូនយឈងឹមិន ឹងអៅ ល់ណា សាែ ប់ឬរស់។ សូមបញ្ចា  ់ថ្រាល់
បទឧប្ ិ ឋត លអ ើតអ ើងទា ់ទងនឹងការរ ុំអលាភសិទធិមនញសសអៅ នញងប្បអទស
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 មពញជា តតងតតនដនអងគការោ  ញ  ឬអងគការលីកា ូចញុះអៅងតរបូនិង
សនដភ សជនរងអប្គាុះអន ត លរ ់េ័នធជនរងអប្គាុះ និងសនដភ សសា សអីន ត ល
អឃើញអ តញការនិងសរអសររបាយការណ៍្ទញ  ប៉ាញតនាអងគការោ  ញ ត ល
 ឹ  ុំអោយអលា ធនសារាយ  និងអងគការលីកា ូ តតងតតបុំបិទរបាយ
ការណ៍្អចាល ឬបុំភ្នន់របាយការណ៍្ត ែងបទឧប្ ិ ឋស្សបតាមបុំណ្ង
របស់សអមាច  ញនតសន និងេណ្ប សប្បជាជន មពញជាជានិចច    ជាអ តញ ុំ
អោយអរឿងឧប្ ិ ឋ មេប្បន់ុំងនឹងមនញសសជាតិរបស់េណ្ប សប្បជាជន មពញជានិង
សអមាច  ញនតសន កាែ យអៅជាអរឿងស្សាល អរឿងោង៌ ុំបាុំង អ ើយគាេ នភសា
តាុំងចាស់លាស់ និងគាេ នសា សបី្េប់ប្គាន់  អប្រុះប្តូវបានអងគការលី ូ
និងអងគការោ  ញ  ុំអទចអចាលអស់   ជាអ តញ ុំអោយអមអភរវ រ  ញនតសន
និងអមឃ្លត រ  ញនតសន ោចកាន់អុំណាចរ ូតម  ល់បចចញប្នន។ អប្ៅេី
អនុះអងគការោ  ញ និងអងគការលីកា ូ បានអ ើរតួជាអនារការ ី ជួយរ 
លញយជុំនួយបរអទស និងលញយ ុំចីបរអទស អោយសអមាច  ញនតសននិង
ជាអមអអណ្ាើ   ុំអងគការ ឹ ញីប្បសញីអ េ្ ល ុំមគនាីអងគការស ប្បជាជាតិ សញី
លញយភ្នេរយេី៣០%អៅ៥០%ថ្នលញយជុំនួយបរអទស និងលញយ ុំចីបរអទស
េីសអមាច  ញនតសន អ ើយមគនាីអងគការស ប្បជាជាតិទាុំងអស់អ ុះ
តលងខាល់េីជួយជនរងអប្គាុះតខេរ ប៉ាញតនាផ្ទញយអៅវញិ េួ មគនាីអងគការស 
ប្បជាជាតិេិតតតរ វធីិអធាើយ៉ាងណាអ ើម្ីរ លញយជុំនួយបរអទស និងលញយ
 ុំចីបរអទសេីស េមន៍អនារជាតិម អោយសអមាច  ញនតសន អ ើម្ទីទួល
បានលញយភ្នេរយេីសអមាច  ញនតសន។ អោយសារតតអលា អងាៀងអ ៉្ា អៅ
អលា ធនសារាយ នដនេញណ្បុំណាច់យ៉ាងធុំអធងចុំអរុះប្ ុងហាណូ្យអ ើយ
គាត់ប្តូវបានប្ ងុហាណូ្យតតងតតអៅគាត់ថ្វរិបញរសអ ៉្ា។  

 ចុំតណ្ អលា ស្សីេញងឈវីអ ត ជាប្បធានអងគការការររសិទធិ
មនញសសលីកា ូ នដនភ្នេ  ញនជាអប្ចើនរ សញីជាមួយសអមាច  ញនតសន ូចជា 



43 

 
លោកស្រី ពុង ឈីវលកក ប្រធានននរម្ព័នធខ្មែរជំលរឿន និងជាប្រធាន
អងគការការពាររិទ្ធិម្នុរស លីកាដូ 

ភ្នេ  ញនរបស់អលា ស្សីអៅ
ធ គារកាណាឌីយ៉ា   ជាមួយ
សអមាច  ញនតសនជាអ ើម។អងគ
ការអលា ស្សី ៍អ ើរតួ ទីស្ស
អ ៀងគាន នឹងអងគការោ  ញ 
របស់អលា ធនសារាយត រ
ប៉ាញតនាអលា ស្សីន់ែ តជាងអលា 
ធនសារា៉ាយប្តង់ថ្អលា ស្សី
េញងឈវីអ តនដនភ្នេ  ញនជា 

អប្ចើនអៅប្បអទស មពញជារ សញីជាមួយសអមាច  ញនតសន។ 

 អប្ៅេីអនុះអៅនដនអងគការបរអទសមួយចុំនួនអទៀតេិតតតេីប្បប្េឹតាិ
អុំអេើេញ រលួយជាមួយរាជរោឋ ភិបាល មពញជា  ូចជាអងគការបគ ក្ បការជួញ ូ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 ប៉ាញតនាមិនបានបគ ក្ បការជួញ ូរមនញសស ូចនដនតចង នញង
អគាលកាណ៍្និងនដប្តាចាប់អទ ផ្ទញយអៅវញិ អងគការអស់ទាុំងអនុះអចុះតត
រ វធីិចាយលញយរបស់ស រ ឋោអមរ ិអស់  នញងមួយន់ុំន ៗស រ ឋោអមរ ិ
បញ្ាូ នលញយរាប់លាន តតប្តូវអងគការអស់ទាុំងអនុះអលបប្តបា ់អស់
អោយសារមគនាីអងគការទាុំងអនុះភ្នេអប្ចើនជាអតីតេួ សាស ប្េីសា៍អធាើការ

អៅស្សុ តខេរ មិនអចុះជុំ ញបអចច អទស េឹងអលើេួ  FBI ម ជួយ

មាងនដា ល ជាអ ើម អ ើយេួ អេេិតតតឃញបឃិតជាេួ មគនាីប៉ាូលីស ូចជា
អលា ត បសាអរឿន អលា ម៉ាញ ប ញន្ង ឧតាមអសនីយអ ញនសញេ ធ និង
ឧតាមអសនីយអនប្តសាអវឿន(ជុំនួសតុំតណ្ងអលា  ញ  ងឌី) ជួយេួ អេចាប់
 រណី្ជួញ ូរមនញសសតូចតាចតាមហាងឬបន ឬអតៀមកាអ ាបនាិច 
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បនាួច ចុំតណ្ ឯ តនែងជួញ ូរមនញសសធុំៗរបស់អលា ឧ ញ៉ា  ញនតូ    ូច
ជាអៅ ូលីអ  េិភេអលា  Holiday, Spark,   U2,  World …..etc. េ៊ឺមិន
ត លអឃើញអងគការអស់ទាុំងអ ុះអចញមញខអ ើយ      និយយរមួមគនាីអងគការ
អស់ទាុំងអ ុះប្គាន់តតរ មអធោបាយអធាើយ៉ាងណាចាយលញយស រ ឋោអមរ ិ
អោយអស់តតប៉ាញណ្ណឹ ង។ ខ្ញុំតតងតតសួរអលា អឃន    ជាប្បធានអងគការ IJM ថ្
អ តញអាី ៍អងគការ AFESIP Cambodia   និង  IJM មិនបគ ក្ ប និងចាប់ តនែង
ជួញ ូរមនញសសធុំៗរបស់អលា ឧ ញ៉ា  ញនតូ   ូចជាអៅ ូលីអ  េិភេ
អលា  Holiday, Spark,   U2,  World …..etc.?  អលា អឃនបាននដន
ប្បសាសន៏អវែើយតបនឹងខ្ញុំវញិថ្េីអប្រុះ តនែងជួញ ូរមនញសសអស់ទាុំងអ ុះ
រ ់េន័ធនឹងសអមាច  ញនតសន អ ើយអងគការអយើងបានបគ ក្ បេីរបី រណី្ នញង
មួយន់ុំន ត រ ប្គាន់អបើជាងអៅប្បអទសថ្ង ង់ មួយន់ុំន បានតតមួយ រណី្ ៍
អ  ចាយលញយស រ ឋោអមរ ិរាប់លាន ញលាែ  នញងមួយន់ុំន ។  

 សូមបញ្ចា  ់ថ្ តនែងជួញ ូរមនញសសធុំៗរបស់អលា ឧ ញ៉ា  ញនតូ
ត លនដនរបូភ្នេជាបនតល្ង ជា ែឹបរាប្តី ជារងគសាល ជាបារបន និង
អភ្នជនីយោឋ ន ូចជាអៅ ូលីអ  េិភេអលា  Holiday, Spark,   U2,  
World …..etc.? េ៊ឺនដនសញទធតតស្រ្សាីអ េងៗសាអ តប្េប់ជនជាតិ ូចជាជប៉ាញន ថ្ត
វា៉ាន់  ញង ញង អង់អេែស បារាុំង ោ ៊ឺម៉ាង់ អញ៊ឺរ ៉ាញប ចិន ីអគា  ថ្ង
 ង់   មពញជា  និងនដ៉ា អ សោ......។ល។ អ ើយស្រ្សាីអ េងសាអ តៗទាុំង
អនុះនដនតុំថ្លខពស់ខ្វែ ុំងណាស់ ប្គាន់តតអេងមួយសញិចនដនតុំថ្លេី៣០០ ញលាែ
អៅ២០០០ ញលាែ ស រ ឋោអមរ ិអៅតាមសាអ តខ្វែ ុំង ឬសាអ តមធយម 
ចុំតណ្ ស្រ្សាីសាអ តធមេតាតុំថ្ល១សញិចតត៦០ ញលាែ ស រ ឋោអមរ ិតតប៉ាញអណាណ ុះ។ 

 ចុំតណ្ ឯអងគការ The Cambodian Women's Crisis Center 
(CWCC), AFESIP Cambodia (Acting for Women in Distressing 
Situations) និង  IJM (International Justice Mission) ជួយេួ មគនាីប៉ាូលីស
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 ូចជាអលា ត បសាអរឿន   អលា ម៉ាញ ប ញន្ង ឧតាមអសនីយអ ញនសញេ ធ និង
ឧតាមអសនីយអនប្តសាអវឿន អ ើម្ីរ លញយតតប៉ាញអណាណ ុះអោយចាប់េួ ជន
បរអទស  និងអស ឋីបរអទសធុំៗជុំរតិលញយតតប៉ាញអណាណ ុះ  ូចជាចាប់អស ីរញសសី

ត លវនិិអយេទញនអៅអលើអកាុះេស់អ េ្ ុះ Alexander Trofimov ោ ់េញ 

អចាទេីបទ Paedophile, បទប្បប្េឹតាិអុំអេើោណ្ចារ មគនាីបូលីស ប្បធាន
សនងការនេរបាលជាតិអ េ្ ុះអនប្តសាអវឿន និង›ឧតាមអសនីយ  ញនតូ បានជុំរតិ 

 

លញយេីអលា  Alexander Trofimov  ចុំនួន៣០
លាន ញលាែ អោយសនោអោុះតលងគាត់អចញេីេញ 
អៅអេលអ ើងកាត់ ាីអៅតញលាការប្ ងុភនុំអេញ
ប ទ ប់េីតញលាការប្ ងុអចញសាលប្ មអោុះតលង,
អលា ឧ ញ៉ា  ញនតូ បានយ ស្រ្សាីតខេរ១៣  ់
ត លជាស្សីបនអៅរងគសាល Spark និង U2   
របស់អលា ឧ ញ៉ា  ញនតូ  បានបាឹងអលា  
Alexander Trofimov  អៅតញលាការឧទធរណ៍្បទ 

ប្បប្េឹតាិអុំអេើោណាចារបតនថមអទៀត  អ ើយតញលាការយ អលសថ្

សុំណ្ញុំ អរឿងរបស់អលា  Alexander Trofimov  អៅ១៣ រណី្អទៀត ប្តូវការ

អោយអលា សុំរលួ ទីបុំផ្ញតអលា  Alexander Trofimov បានចុំណាយ

លញយតងមចុំនួន៧០លាន ញលាែ ស រ ឋោអមរ ិបតនថមអទៀតអៅអោយអលា 
ឧ ញ៉ា  ញនតូ អ ើយអលា ឧ ញ៉ា  ញនតូបានអសនើរអៅសអមាច  ញន តសន

 



46 

អោយអធាើអនារេមន៍។ ទីបុំផ្ញតសអមាច  ញនតសន  បានបញ្ចា រអោយប្េុះ
មហា សប្តតខេរអ េ្ ុះនអរាតាមសី មញននី អចញប្េុះរាជប្ ិតយអលើ តលង

អទាសអលា  Alexander Trofimov  អៅន់ុំន ២០១១។  On 23rd 

December that King Sihamoni had pardoned a Russian tycoon 
paedophile, Alexander Trofimov (pictured), following a request from the 
Cambodian government.  

 អប្ៅេីអនុះអៅនដន រណី្ចាប់ជុំរតិនិងចាប់បែន់េួ បរអទសជាអប្ចើន
ត លម អទសចរណ៍្អៅស្សុ តខេរ  ូចជាអលា   BORIS បានអរៀនចប់
បណ្ឌិ តសញ្ចា បណ្ឌិ តProgram Computer អៅស រ ឋោអមរ ិបានអៅ
ទសសន ិចចអៅប្បអទស មពញជា ប៉ាូលីសតខេរអឃើញអលា  BORIS នដនលញយរាប់
មញ៊ឺន ញលាែ និងអប្េឿងអល ក្ រ  ៍ឌញបអលា អៅផឹ្ ស្សាអបៀរ រចួអោយស្សី
យួនអងគញយជិតគាត់ អ ើយវាយអខ្វន ុះគាត់បែន់យ លញយអស់តតមាងរចួចាប់
គាត់ោ ់េញ ថ្ប្េ-សចុំនួន២០ន់ុំន  ជាអ តញអធាើអោយអលា  BORIS 

េោយមអធាើអតាឃ្លតជាញឹ ញប់។ ចុំតណ្ ឯអលា  Graham  ជាប្បធាន

អងគការអៅអខតាអសៀមរាបប្តូវបានប្បតជងជាមួយអងគការ The Cambodian 
Women's Crisis Center (CWCC),ទីបុំផ្ញតប្បធានអងគការ The Cambodian 
Women's Crisis Center (CWCC), បានអប្បើល្ចិជួលអោយស្រ្សាីបញេគលិ ត ល

អធាើការជាមួយគាត់ចុំនួន៤  ់អវែើយោ ់ថ្អលា  Graham  រ ុំអលាភ រចួ

ចាប់អលា  Graham  ោ ់េញ ចុំនួន២០ន់ុំន   អលា នដនោយញជាង៧០ន់ុំន

អៅអ ើយ អតើរស់បានប៉ាញណាណ នអទៀត? អ ើយអៅអេលអ ើងតញលាការ េ៊ឺ
សា សីទាុំង៤  ់ត លអចាទថ្គាត់រ ុំអលាភអ ុះមិនបានម ប ា្ ញខែួនអវែើយ
អទ េ៊ឺនដនតតមគនាីអងគការThe Cambodian Women's Crisis Center 
(CWCC), អវែើយជុំនួសតតប៉ាញអណាណ ុះ។ អប្ៅេីអនុះអៅនដនជនបរអទសជាអប្ចើន

http://khmerization.blogspot.com/2011/12/cambodia-pardons-russian-in-paedophile.html
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អទៀត ត លប្តូវបានមគនាីប៉ាូលិសតខេរចាប់ជុំរតិនិងោ ់េញ អោយអចាទេីបទ
ជួញ ូរមនញសសនិងប្បប្េឹតាិអុំអេើោណាចារ។ 

 សរញបម េួ អងគការបគ ក្ បការជួញ ូ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 
មគនាីប៉ាូលីសតខេរអប្បើល្ិចជុំរតិជនបរអទសយ លញយអោយបានឃញបឃិត
ជាមួយេួ អងគការបគ ក្ បការជួញ ូរមនញសសខ្វងអលើអនុះ។ 

 ចុំតណ្ តផ្ន ខ្វងការយិល័យថ្នឧតាមសនងការស ប្បជាជាតិ
ទទួលបនទញ សិទធិមនញសសប្បចាុំប្បអទស មពញជា ភ្នេអប្ចើនជាមគនាីយួនជា
អន អធាើការ េញុំនដនមគនាីតខេរអ ើយ ប្គាន់តតេួ អេអចុះនិយយភ្នសាតខេរ
ចាស់ និងនដនអតាសញ្ចា ណ្ប័ណ្ឌ តខេរ ូចជនជាតិយួន ថ្ទអទៀតត រ។រឯី
ជនបរអទសនដនតតេីរបី  ់ប៉ាញអណាណ ុះត លជាតុំណាង ប៉ាញតនាប្តូវបានអលា 
សមសញផ្ល បញ្ចញ  បនសីផ្សញ ុំផ្គញុំអោយនដនប្បសុអសន ៏ស្សីអសន ៍ជាមួយគាន   មិន
បានេិតេីការ្រសិទធិមនញសស និងមិនបានជួយ ល់េួ ជនរងអប្គាុះតខេរអទ

ជា ់តសាងណាស់  ញ្ចា  Aïda NEJAD ជាប្បធានមគនាីសិទធិមនញសសថ្ន

ការយិល័យថ្នឧតាមសនងការស ប្បជាជាតិទទួលបនទញ សិទធិមនញសសប្បចាុំ
ប្បអទស មពញជា េិតតតអ ៀ អ ើយអសនហាជាមួយប្បុសអសន ៍របស់ ង

អ េ្ ុះអលា ថ្ម៉ាឃ   Mike  ជាអ តញ ុំអោយការ្ររបស់ឧតាមសនងការស 

ប្បជាជាតិទទួលបនទញ សិទធិមនញសសប្បចាុំប្បអទស មពញជាសថិតអៅអលើថ្ អលា 
សមសញផ្ល(យួន) ទាុំងអស់ និងមគនាីយួនទាុំងអស់។  
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 មូលអ តញទាុំងអស់អនុះអ ើយ  ុំេណ្ៈប សប្បជាជន មពញជានិង
សអមាច  ញនតសន សុំលាប់មនញសសអោយអប្បើជាឃ្លត មេ និងអភរវ មេ
វាយប្បហារអលើប្បជាេលរ ឋតខេរអស្សចតត ាលចិតា ជាេិអសសបែន់ ីធែីបែន់
ផ្ទុះសុំតបងភូមិោឋ នតស្សចុំការរបស់ប្បជាេលរ ឋតខេរអស្សចតត ាលចិតា តត
េញុំនដនប្ មុប្បឹ ាសនាិសញខរបស់អងគការស ប្បជាជាតិ ឬប្បអទសមហា
អុំណាចណាមួយ ម ចាត់វធិានការជាមួយអមឃ្លត រ  ញនតសន និងេណ្
ប សប្បជាជនអ ើយ អប្រុះអោយសារតតអងគការសិទធិមនញសសអៅ នញង
ប្បអទសតខេរ  រមួទាុំងមគនាីអងគការស ប្បជាជាតិត លអធាើការអៅ នញង
ប្បអទសតខេរ េ៊ឺភ្នេអប្ចើនជាយួន ជាមគនាីយួន និងជាមនញសសរបស់េណ្
ប សប្បជាជន មពញជា និងជាមនញសសសុ្ំ ត់របស់សអមាច  ញនតសនអ ើយ
េួ អេបានអធាើរបាយការណ៍្ និងរាយការណ៍្អៅអងគការស ប្បជាជាតិតត
អរឿងលអៗ របស់សអមាច  ញនតសន និងរាជរោឋ ភិបាល មពញជា  ចុំតណ្ 
អរឿងឃ្លត មេអរឿងអភរវ មេ អរឿងរ ុំអលាភសិទធិមនញសស អរឿងបទឧប្ ិ ឋ មេ
ប្បន់ុំងនឹងមនញសសជាតិ ជាអ ើម ប្តូវបានអងគការអប្ៅរោឋ ភិបាលអៅ
ប្បអទស មពញជា ូចជាអងគការោ  ញ  អងគការលីកា ូ ឧតាសនងការអងគ
ការស ប្បជាជាតិទទួលបនទញ សិទធិមនញសស  និងអងគការ ថ្ទៗអទៀតរាយ
ការណ៍្ត ែងបនែុំរាយការបុំភ្នន់តភន  និង ុំអទចភសាញតាង សា ស ី  និង
បអងកើតរបាយការណ៍្ងេីត លទា ់ទងបទឧប្ ិ ឋ មេប្បន់ុំងមនញសសជាតិរបស់  
សអមាច  ញនតសន និងេណ្ប សប្បជាជន មពញជាអោយអៅជាអរឿងោង៌ ុំបាុំង
កាែ យអៅជាអរឿងមិនចាស់លាស់ គាេ នភសាញតាង គាេ នសា ស ី ជាអ តញ
 ុំអោយប្ មុប្បឹ ាសនាិសញខរបស់អងគការស ប្បជាជាតិេិបា ចាប់ចុំណ្ញ ច
 ុំ ញស និងេិបា ចាត់វធិានការប្បន់ុំងនឹងេណ្ប សប្បជាជន មពញជា    និង
សអមាច  ញនតសន អុំេីបទឧប្ ិ ឋ មេប្បន់ុំងនឹងមនញសសជាតិណាស់ អនុះ
អ ើយជាអ តញ ុំអោយសអមាច  ញនតសន និងេួ ថ្ន  ់ ឹ  ុំេណ្ប សប្បជា
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ជន មពញជារចួផ្ញតេីសុំណាញ់ចាប់អនារជាតិ បនាអុំអេើឃ្លត មេ អភរវ មេ  និង
លួចបែន់ ីធែីរបស់ប្បជាេលរ ឋតខេរតាមអុំអេើចិតា។ 

 េណ្ប សសអគ គ្ ុះជាតិ ៍ទន់អខាយចង់អោុះស្សាយបញ្ចា វបិតាិអៅ
ប្បអទសតខេរ ប្តូវអោុះស្សាយចាប់េីចុំណ្ញ ចអងគការអ ើងអៅ រ មអធោបាយ
រញុះអរ ើរច សមពន័នធចាត់តាុំងចាប់េីអងគការអ ើងអៅ អទើបោចរ ថ្ន ុំបនាប
េិស ញមេញយនីសា៏ផ្តា ច់ការ និង ុំចាត់េួ  ញមេញយនីសា៍អចញេីរោឋ ភិបាលបាន។
ចុំតណ្ តខេរអៅអប្ៅប្បអទសេួរតតជួយជនរងអប្គាុះតខេរេិតប្បា   មិនេួរ
ចុំណាយលញយ ៍សនធឹ ស ធ ប់អៅជួយេួ ប្ ុមនអយបាយត ែងកាែ យ ូចជា
ប្ ុមេួ អុំបូរសួនសររីោឋ   នដជសញវណាណ រា៉ា  ត វហាញ លឹមេិសិ ឋ...
ត លសញទធតតជាប្ មុបុំេញលសាថ នការណ៏្នអយបាយត លសអមាច  ញនតសន
បានចាត់េួ អេអៅតតប៉ាញអណាណ ុះ។ ឧប្ ិ ឋ មេប្បន់ុំងមនញសសជាតិអ ើតអ ើង
អទៀតបាន ឬមិនបានេ៊ឺោស្ស័យអលើចល ប សសអគ គ្ ុះជាតិតខេរ និងប្ មុ
អន អសនហាជាតិតខេរអៅអប្ៅប្បអទសតតប៉ាញអណាណ ុះ ចុំតណ្ ប្បជាជនតខេរអៅ
 នញងប្បអទស េ៊ឺអប្បៀបបី ូចជាប្តីអៅ នញងប្ទ ូ    អងាើមរងចាុំតតយួនចាប់យ 
អៅអធាើមាូបតតប៉ាញអណាណ ុះ មិនោចអធាើអាីអប្ៅេីអរ ើបុំរុះអ ើម្បីុំេងសុំអលងអោយ 
ល៊ឺខ្វច យទឹ អៅខ្វងអប្ៅតតប៉ាញអណាណ ុះ។ 

 

 


