នាង.ហ.ក ធ្វអ
ើ ត្តឃាត្ បនាាប់ពី
ហន
៊ុ -ធេង គំរាមបតង
ឹ
នាង.ហ.ក.

បានលេបថ្នាំល្វើអត្តឃាត្លៅយប់ថ្ងៃទី៧

ខែមិនា

ឆាំាំន២០១៣ បនាាប់ពីអាលមសៀរហ៊ុន-លេងជាតារបស់អា ហ៊ុន-បញ្ចប៊ុត្ត្ បាន
គាំរាមនាងហ.ក.លៅថ្ងៃទី៧ខែមិនាឆាំាំន២០១៣លនេះថ្៖
‹‹ល

េះបីជាចាំណាយអស់ត្ទពយសមបត្តិប៊ុនាានក៏លោយ

អាលមសៀរ ហ៊ុន-លេង នឹងបតឹងជនរងលត្រេះល្ាេះ
នាង.ហ.ក. រហូត្ដេ់ខត្អស់ត្ទពយសមបត្តិពីែួន
ល និង

រានផ្ាេះលៅ!!!›› លត្រេះនាងហ-ក. និងត្កុមត្គួសារនាង
ជាអនកផ្តេ់ពត្៌មានដេ់ភ្ននក់ងារ‹‹Ki-Media››តាមអត្ថ
បទខដេមានចាំេងលជើងថ្៖ ‹‹ហ៊ុន-បញ្ច ប៊ុត្ត្
រ ំធោភធកេងត្រី ធហើយគំរាមរំោប់ទ ំងពូជ!››

អាម្សៀរហន
៊ុ -មេង ត្រូវជា http://ki-media.blogspot.com/2013/03/blogតារបស់អាហ៊ុន-បញ្ចប៊ុត្រ

post_4985.html

សូមបញ្ច
ច ក់ថ្លៅកាំឡ៊ុងខែមរករាឆាំាំន២០១៣លនេះ, អាលមសៀរហ៊ុន-បញ្ចប៊ុត្ត្បាន
ចាប់នាង.ហ.ក.យកលៅរ ាំលោភរន៤នាក់
លមសៀរហ៊ុន-ខសន

លៅគាំរាមនាងហ.ក.

និងបញ្ច
ា រលអាយអងគរកសរបស់អា

និងត្កុមត្គួសារថ្៖

ហ៊ុន-បញ្ចប៊ុត្ត្ នឹងបាញ់សាំោប់លចាេ

ាំងពូជ

ត្កុមត្គួសារល្វើលអាយលរឿងអាលមសៀរ ហន
៊ុ -បញ្៊ុា ប៊ុត្ត្

‹‹អាលមសៀរ

ត្បសិនលបើនាង.ហ.ក.និង
បានចាប់នាង.ហ.ក.យក

លៅរ ាំលោភរន៤នាក់លនាេះ ខបកធ្លលយេិចឮលៅខាងលត្ៅ!››។
សូមរ ាំេឹកផ្ងខដរថ្លៅោៃចលមាង៧ថ្ងៃទី៦
អាលមសៀរហ៊ុន-ខសន
លមសៀរ ហន
៊ុ -បញ្ចប៊ុត្ត្

ខែមករា ឆាំាំន២០១៣

ត្ត្ូវជាបអូនត្បុសអាលមសៀរហ៊ុន-លេង

និងជាតារបស់អា

បានែឹងសមារយងខាលាំង និងបានបញ្ច
ា លអាយអងគរកស

របស់វាលៅគាំរាមត្កុមត្គួសារសាច់ញាត្ិជនរងលត្រេះនាង.ហ.ក.
1

ថ្៖

‹‹ហ៊ុន-បញ្ចប៊ុត្ត្
ត្ពម

នឹងបតឹងនាង.ហ.ក.

ង
ាំ ត្កុមត្គួសាររហូត្ដេ់ខត្អស់

ត្ទពយសមបត្តិ រានផ្ាេះលៅ!›› លត្រេះនាង.ហ.
ក. និងត្កុមត្គួសាររបស់នាងហ.ក. ជាអនក
ផ្តេ់ពត្៌មានដេ់ភ្ននក់ងារ‹‹Ki-Media››
តាមអត្ថបទខដេមានចាំេងលជើងថ្៖
‹‹ហ៊ុន-បញ្ច ប៊ុត្ត្រ ំធោភធកេងត្រី ធហើយគំរាមរំោប់ទ ំងពូជ!››
http://ki-media.blogspot.com/2013/03/blog-post_4985.html
ចាំខេកឯអាលមសៀរហន
៊ុ -ត្ូ វ ិញ ជា
ពូរបស់អាលមសៀរហ៊ុន-បញ្ចប៊ុត្ត្ បាន
គាំរាមជនរងលត្រេះនាង.ហ.ក. ត្ពម
ាំងត្កុមត្គួសារថ្៖ ‹‹លបើជនលត្រេះ
នាងហ.ក ហនបតឹងហ៊ុន-បញ្ចប៊ុត្ត្
លនាេះ អាលមសៀរហ៊ុន-ត្ូ
សាំោប់លចាេ

នឹងបាញ់

ាំងពូជ!››។

អាលមសៀរហ៊ុន-ត្ូ ជាពូរបស់ហ៊ុន-បញ្ចប៊ុត្ត្
ឥឡូវលនេះឳព៊ុកមាតយរបស់នាងហ.ក. កាំព៊ុងខត្ខរសកយាំអងវរអាលមសៀរ
ហ៊ុន-លេង និងអាលមសៀរហ៊ុន-ត្ូ

ស៊ុាំក៊ុាំលអាយល្វើបាបនាង.ហ.ក

លអាយបតឹងដេ់ត្កុមត្គួសាររបស់នាង.ហ.ក.
លេបថ្នាំល្វើអត្តឃាត្

លត្រេះនាង.ហ.ក.

លដើមបីស៊ុាំលអាយអាលមសៀរហ៊ុន-បញ្ចប៊ុត្ត្,

ហ៊ុន-ខសន, អាលមសៀរហ៊ុន-លេង

និងអាលមសៀរហ៊ុន-ត្ូ

និងស៊ុាំក៊ុាំ
ស៊ុែចិត្ត
អាលមសៀរ

លេើកខេងល

ស

លអាយត្កុមត្គួសារនាង!›››។
អាលមសៀរហ៊ុន-លេង បានត្ពុសគាំរាមថ្៖ ‹‹លោយសារខត្នាង.ហ.ក.
បានល្វើអត្តឃាត្ និងកាំព៊ុងសថិត្លៅកន៊ុងបនាប់សលរងាគេះបនាាន់ថ្នមនាីរលពទយគ.ែ
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លនាេះ អាលមសៀរហ៊ុន-លេង

ទ៊ុកលរឿងនាង.ហ.ក.មួយខឡកសិន! ប៊ុខនតអាលមសៀរ

ហ៊ុន-លេង នឹងបតឹងអនកលសរលសរ
ចាំខេកអាលមសៀរ ហន
៊ុ -ត្ូ
ឆាំាំន២០១៣ថ្‹‹លអាយខត្រកល
ែ្ាំ៊ុល្ាេះចាន់-សិរ ី
‹‹លយើងែ្ាំ៊ុ

និងបតឹងKi-Media!››។
បានត្បកាសជាចាំហរលៅថ្ងៃទី៧ ខែមិនា

ញ
ើ អនកសរលសរ នឹងបាញ់សោ
ាំ ប់លចាេភ្នលម!››។
និងលោកលទព-មរកត្

ាំងពីរនាក់នឹងលត្ត្ៀមសាលប់ជានិចច

សូមបញ្ច
ា ក់ថ្៖

លហើយរងចាាំសាវគមន៏ឃាត្ករ

របស់អាលមសៀរហ៊ុន-ត្ូ

និងអាលមសៀរហ៊ុន-ខសន មកបាញ់សាំោប់បញ្ចប់ជីវ ិត្

របស់លយើងែ្ាំ៊ុជានិចច

លត្រេះលដើមបីលអាយត្បជាជាត្ិលេើសាកេលោកល

ើញ

ភ្នពទន់លែោយរបស់ចាប់អនតរជាត្ិ ខដេបលណា
ត យលបើកថ្ដលអាយអាលមសៀរ
ហ៊ុន-ខសន បាញ់សាំោប់ត្បជាជាត្ិខែារតាមអាំលពើរចិត្ត!››

មហើយអ្នកសរមសរ

មយើងខ្ុំ៊ុក៏មត្រៀ្លកខេៈបតឹងបកអាម្សៀរហ៊ុន-សសនវ ិញសែរអ្ុំពីបទឧត្កិែមឋ ោក
ត្ាប់សបកមៅ្៊ុខអ្រីរ្នទីរែឋសភានាថ្ងៃទី៣០សខ្ិនាឆាំុំន១៩៩៧,

មរឿងអា

ម្សៀរ ហន
៊ុ -សសន ម្វើរែឋត្បហារសុំលាប់ត្បជាពរែឋសខែរអ្ស់រាប់ពាន់នាក់មៅថ្ងៃទី
៥-៦សខកកកដាឆាំុំន១៩៩៧,

មរឿងសុំលាប់បង្រ្កកបោរ៊ុករសខែរអ្ស់រាប់ពាន់នាក់មៅ

សខកញ្ញាឆាំុំន១៩៩៨,មរឿងអាម្សៀរហន
៊ុ -សសន មត្បើចរនតអ្គ្គីសនីឆក់សលា
ុំ ប់ត្បជា
ពរែឋសខែរអ្ស់រាប់ពាន់នាក់មៅសខវ ិចឆិការឆាំុំន២០១០ និងមរឿងឃារក្ែ មេរវក្ែ
ត្ព្ទុំងបទឧត្កិែជ
ឋ ួញែូរមត្គ្ឿងមញៀន

និងជួញែូរ្ន៊ុសសផងសែរ....។ល។

និង។ល។.......ត្បសិនមបើអាម្សៀរហ៊ុន-សសន
រ៊ុលាការឧត្កិែក
ឋ ្ែអ្នតរជារិត្កុងឡាមអ្

ហានបតឹងមយើងខ្ុំ៊ុមៅកាន់

ឬបតឹងមៅរ៊ុលាការយ៊ុរ្
ត ្៌អ្នតរជារិ

មៅត្កុងរ្
ូ ឬបតឹងមយើងខ្ុំ៊ុមៅកាន់រ៊ុលាការសហពនធ័សហរែឋអា្រ ិកមនាោះ។
លៅសបាតយលត្កាយលនេះ
ដាំលេើរពីត្បលទសអូស្រ្សាតេី

អាលមសៀរ ហ៊ុន-បញ្ចប៊ុត្ត្

នឹងលចញ

ត្ត្ឡប់មកត្បលទសខែារលហើយ សូ្ក៊ុមារ ី និងមកែង

ស្សីជុំទង់សខែរ ទុំងអ្ស់ ទុំងមៅទីត្កុងេនុំមពញ និង ទុំងមៅតា្មខរតនានា
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សូ្ម្តាតត្បយរន័ខួន
ល
កុំសានតមអាយមសាោះ

ក៊ុុំមអាយអាម្សៀរហ៊ុន-បញ្ចប៊ុត្រចាប់យកមៅរ ុំមលាេ
សត្កងនាុំមអាយមានមត្ាោះអាសននមកើរមានែល់ត្កុ្

ត្គ្ួសារឳព៊ុកមាតយបងបអូន

ែូចករេីនាង.ហ.ក.

ជាគ្ុំរស្ូ សាប់!!!

ដូលចនេះលៅលេើសកេលោកលយើងបចច៊ុបបននលនេះ រានត្បលទសណាមួយ
ដូចត្បលទសកមព៊ុជាលទ

លត្រេះឧត្កិដជ
ឋ នអាលមសៀរហ៊ុន-បញ្៊ុច ប៊ុត្ត្

.ហ.ក.យកលៅរ ាំលោភរន៤នាក់លហើយ

ខបរជានាយករដឋមរនតីល្ាេះអាលមសៀរ

ហ៊ុន-ខសន និងអាលមសៀរហ៊ុន-លេង ត្ពម
សាំោប់លចាេ
វ ិញ

ាំងពូជ លហើយខងម

ាំងអាលមសៀរហ៊ុន-ត្ូ លៅគាំរាមបាញ់

ាំងគាំរាមបតឹងអនកសរលសរលទៀត្! ផ្ា៊ុយលៅ

ជនរងលត្រេះនាង.ហ.ក.ខបរជាលេបថ្នាំល្វើអត្តឃាត្

ត្គួសារជនរងលត្រេះខបរជាខរសកយាំអងវរស៊ុាំល
ពិលសសជាងលនេះលៅលទៀត្

ចាប់នាង

លហើយត្កុម

សពួកឧត្កិដឋជនលៅវ ិញ! លហើយ

ពួកមរនតីឧត្តមសនងការអងគការសហត្បជាជាត្ិ,

អងគការលត្ៅរោឋភិបាេអាដហ៊ុក និងអងគការេីការដូ ត្ពម

ាំងអងគការលផ្សងៗ

លទៀត្លៅរសុកខែារ ខបរជារួចកាេសមៃាំស៊ុែដូចអលេើត កកន៊ុងសនក
ូ
លចញម៊ុែជួយជនរងលត្រេះនាង.ហ.ក.លទ

មិនហន

ប៊ុខនតលបើលរឿងលបាកេ៊ុយសហគមន៏

អនតរជាត្ិយកមកខចករនចាយវ ិញ គឺពួកអងគការលត្ៅរោឋភិបាេ NGOs លៅ
ត្បលទសខែារ ពូខកខាលាំងណាស់!!! លត្ើលនេះជាយ៊ុគសម័យអវីលៅត្បលទសកមព៊ុជានា
លពេបចច៊ុបបននលនេះ? សូមបងបអូនជនរួមជាត្ិខែារជួយោក់ល្ាេះលអាយផ្ង!!!

ល្វើលៅសហរដឋអាលមរ ិកនាថ្ងៃទី៩ ខែមិនា ឆាំាំន២០១៣
លោយ

ធោក ចាន់-រិ រ ី
និង

ធោក ធេព-មរកត្
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