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នាង.ហ.ក  ធ្វើអត្តឃាត្ បនាា បព់ ី  
ហ ៊ុន-ធេង គរំាមបតងឹ 

 នាង.ហ.ក. បានលេបថ្ន ាំល្វើអត្តឃាត្លៅយប់ថ្ងៃទី៧ ខែមិនា  

ឆាំាំន ២០១៣ បនាា ប់ពីអាលមសៀរហ ៊ុន-លេងជាតារបស់អា  ហ ៊ុន-បញ្ចប៊ុត្ត្   បាន 

 

គាំរាមនាងហ.ក.លៅថ្ងៃទី៧ខែមិនាឆាំាំន ២០១៣លនេះថ្៖  

‹‹ល េះបីជាចាំណាយអស់ត្ទពយសមបត្តិប ៊ុនាា នក៏លោយ     

អាលមសៀរ ហ ៊ុន-លេង   នឹងបតឹងជនរងលត្រេះល ា្ េះ  

នាង.ហ.ក.  រហូត្ដេ់ខត្អស់ត្ទពយសមបត្តិពីែលួន  និង 

រា នផ្ាេះលៅ!!!›› លត្រេះនាងហ-ក. និងត្កមុត្គួសារនាង   

ជាអនកផ្តេ់ពត៌្មានដេ់ភ្នន ក់ងារ‹‹Ki-Media››តាមអត្ថ
បទខដេមានចាំេងលជើងថ្៖   ‹‹ហ ៊ុន-បញ្ចប៊ុត្ត្ 
រធំោភធកេងត្រ ីធហើយគំរាមរោំបទ់ងំពូជ!›› 
http://ki-media.blogspot.com/2013/03/blog-
post_4985.html  
 

អាម្សៀរហ ៊ុន-មេង ត្រូវជា 
តារបស់អាហ ៊ុន-បញ្ចប៊ុត្រ 

សូមបញ្ចច ក់ថ្លៅកាំឡ៊ុងខែមរករាឆាំាំន ២០១៣លនេះ,  អាលមសៀរហ ៊ុន-បញ្ច ប៊ុត្ត្បាន
ចាប់នាង.ហ.ក.យកលៅរ ាំលោភរន ៤នាក់  និងបញ្ចា រលអាយអងគរកសរបស់អា
លមសៀរហ ៊ុន-ខសន  លៅគាំរាមនាងហ.ក.     និងត្កមុត្គសួារថ្៖   ‹‹អាលមសៀរ     
ហ ៊ុន-បញ្ច ប៊ុត្ត្  នឹងបាញ់សាំោប់លចាេ ាំងពូជ       ត្បសិនលបើនាង.ហ.ក.និង
ត្កុមត្គួសារល្វើលអាយលរឿងអាលមសៀរ ហ ៊ុន-បញ្ា៊ុ ប៊ុត្ត្  បានចាប់នាង.ហ.ក.យក
លៅរ ាំលោភរន ៤នាក់លនាេះ   ខបកធ្លល យេិចឮលៅខាងលត្ៅ!››។ 

                     សូមរ ាំេឹកផ្ងខដរថ្លៅោៃ ចលមា ង៧ថ្ងៃទី៦   ខែមករា  ឆាំាំន ២០១៣  

អាលមសៀរហ ៊ុន-ខសន  ត្ត្ូវជាបអូនត្បុសអាលមសៀរហ ៊ុន-លេង  និងជាតារបស់អា
លមសៀរ  ហ ៊ុន-បញ្ច ប៊ុត្ត្     បានែឹងសមារយ ងខាល ាំង  និងបានបញ្ចា លអាយអងគរកស
របស់វាលៅគាំរាមត្កុមត្គួសារសាច់ញាតិ្ជនរងលត្រេះនាង.ហ.ក. ថ្៖ 

http://ki-media.blogspot.com/2013/03/blog-post_4985.html
http://ki-media.blogspot.com/2013/03/blog-post_4985.html
http://2.bp.blogspot.com/-XVdBIwxMXJY/UTkSZuvuITI/AAAAAAAAh-c/K0M89MmwOKU/s1600/Hun+Neng.jpg
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‹‹ហ ៊ុន-បញ្ច ប៊ុត្ត្ នឹងបតឹងនាង.ហ.ក.   
ត្ពម ាំងត្កុមត្គួសាររហូត្ដេ់ខត្អស់
ត្ទពយសមបត្តិ  រា នផ្ាេះលៅ!››  លត្រេះនាង.ហ.
ក.   និងត្កុមត្គួសាររបស់នាងហ.ក. ជាអនក
ផ្តេ់ពត៌្មានដេ់ភ្នន ក់ងារ‹‹Ki-Media››
តាមអត្ថបទខដេមានចាំេងលជើងថ្៖ 

‹‹ហ ៊ុន-បញ្ចប៊ុត្ត្រធំោភធកេងត្រ ី ធហើយគំរាមរោំប់ទងំពូជ!›› 
http://ki-media.blogspot.com/2013/03/blog-post_4985.html  

អាលមសៀរហ ៊ុន-តូ្ ជាពូរបស់ហ ៊ុន-បញ្ច ប៊ុត្ត្ 

ចាំខេកឯអាលមសៀរហ ៊ុន-តូ្  វញិ ជា
ពូរបស់អាលមសៀរហ ៊ុន-បញ្ចប៊ុត្ត្ បាន
គាំរាមជនរងលត្រេះនាង.ហ.ក.  ត្ពម
 ាំងត្កុមត្គួសារថ្៖ ‹‹លបើជនលត្រេះ
នាងហ.ក   ហ នបតឹងហ ៊ុន-បញ្ចប៊ុត្ត្  

លនាេះ  អាលមសៀរហ ៊ុន-តូ្     នឹងបាញ់
សាំោប់លចាេ ាំងពូជ!››។ 

 

  

 ឥឡូវលនេះឳព៊ុកមាត យរបស់នាងហ.ក. កាំព៊ុងខត្ខរសកយាំអងវរអាលមសៀរ 
ហ ៊ុន-លេង និងអាលមសៀរហ ៊ុន-តូ្ ស៊ុាំក៊ុាំលអាយល្វើបាបនាង.ហ.ក      និងស៊ុាំក៊ុាំ
លអាយបតឹងដេ់ត្កមុត្គួសាររបស់នាង.ហ.ក.  លត្រេះនាង.ហ.ក. ស៊ុែចិត្ត
លេបថ្ន ាំល្វើអត្តឃាត្ លដើមបសី៊ុាំលអាយអាលមសៀរហ ៊ុន-បញ្ចប៊ុត្ត្,     អាលមសៀរ 
ហ ៊ុន-ខសន, អាលមសៀរហ ៊ុន-លេង     និងអាលមសៀរហ ៊ុន-តូ្        លេើកខេងល ស
លអាយត្កមុត្គួសារនាង!›››។ 

 អាលមសៀរហ ៊ុន-លេង បានត្ពុសគាំរាមថ្៖ ‹‹លោយសារខត្នាង.ហ.ក.
បានល្វើអត្តឃាត្ និងកាំព៊ុងសថិត្លៅកន៊ុងបនាប់សលរងាគ េះបនាា ន់ថ្នមនាីរលពទយគ.ែ 

http://ki-media.blogspot.com/2013/03/blog-post_4985.html
http://3.bp.blogspot.com/-RbNRg-rXYfM/UTkn2_uIcPI/AAAAAAAAh-8/o80YzvY1R3U/s1600/Hun+Sen+Number+1.jpg
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=TfDTqry1v36ckM&tbnid=0Y2Sa4ljYziovM:&ved=0CAUQjRw&url=http://recettedetamere.com/videopage/on/8M4K_kLFuQM.html&ei=yec5Uam0Ic6YiAe26oHACw&bvm=bv.43287494,d.bmk&psig=AFQjCNFacCp6bFn-LobQ0OVHgDnMl-YXGQ&ust=1362835649212583
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លនាេះ អាលមសៀរហ ៊ុន-លេង  ទ៊ុកលរឿងនាង.ហ.ក.មួយខឡកសិន! ប ៊ុខនតអាលមសៀរ 
ហ ៊ុន-លេង នឹងបតឹងអនកលសរលសរ និងបតឹងKi-Media!››។ 

 ចាំខេកអាលមសៀរ ហ ៊ុន-តូ្ បានត្បកាសជាចាំហរលៅថ្ងៃទី៧ ខែមិនា
ឆាំាំន ២០១៣ថ្‹‹លអាយខត្រកល ើញអនកសរលសរ  នឹងបាញ់សាំោប់លចាេភ្នល ម!››។ 

 ែ្៊ុាំល ា្ េះចាន់-សិរ ី និងលោកលទព-មរកត្ សូមបញ្ចា ក់ថ្៖ 

‹‹លយើងែ្៊ុាំ ាំងពីរនាក់នឹងលត្ត្ៀមសាល ប់ជានិចច        លហើយរងចាាំសាវ គមន៏ឃាត្ករ
របស់អាលមសៀរហ ៊ុន-តូ្  និងអាលមសៀរហ ៊ុន-ខសន មកបាញ់សាំោប់បញ្ច ប់ជីវតិ្
របស់លយើងែ្៊ុាំជានិចច លត្រេះលដើមបីលអាយត្បជាជាតិ្លេើសាកេលោកល ើញ
ភ្នពទន់លែោយរបស់ចាប់អនតរជាតិ្ ខដេបលណាត យលបើកថ្ដលអាយអាលមសៀរ 
ហ ៊ុន-ខសន  បាញ់សាំោប់ត្បជាជាតិ្ខែារតាមអាំលពើរចិត្ត!››      មហើយអ្នកសរមសរ
មយើងខ្៊ុុំក៏មត្រៀ្លកខេៈបតឹងបកអាម្សៀរហ ៊ុន-សសនវញិសែរអ្ុំពីបទឧត្កិែឋមោក
ត្ាប់សបកមៅ ៊្ុខអ្រីរ្នទីរែឋសភានាថ្ងៃទី៣០សខ្ិនាឆាំុំន ១៩៩៧, មរឿងអា
ម្សៀរ ហ ៊ុន-សសន ម្វើរែឋត្បហារសុំលាប់ត្បជាពរែឋសខែរអ្ស់រាប់ពាន់នាក់មៅថ្ងៃទី
៥-៦សខកកកដាឆាំុំន ១៩៩៧, មរឿងសុំលាប់បង្រ្កក បោរ៊ុករសខែរអ្ស់រាប់ពាន់នាក់មៅ
សខកញ្ញា ឆាំុំន ១៩៩៨, មរឿងអាម្សៀរហ ៊ុន-សសន មត្បើចរនតអ្គ្គីសនីឆក់សុំលាប់ត្បជា
ពរែឋសខែរអ្ស់រាប់ពាន់នាក់មៅសខវចិឆិការឆាំុំន ២០១០ និងមរឿងឃារក្ែ មេរវក្ែ 
ត្ព្ទុំងបទឧត្កិែឋជួញែូរមត្គ្ឿងមញៀន  និងជួញែូរ្ន៊ុសសផងសែរ....។ល។    

និង។ល។.......ត្បសិនមបើអាម្សៀរហ ៊ុន-សសន   ហា នបតឹងមយើងខ្៊ុុំមៅកាន់
រ៊ុលាការឧត្កិែឋក្ែអ្នតរជារិត្កុងឡាមអ្   ឬបតឹងមៅរ៊ុលាការយ៊ុរត្ ្៌អ្នតរជារិ
មៅត្កុងរ  ូ្ ឬបតឹងមយើងខ្៊ុុំមៅកាន់រ៊ុលាការសហពនធ័សហរែឋអា្រកិមនាោះ។ 

 លៅសបាត យលត្កាយលនេះ អាលមសៀរ ហ ៊ុន-បញ្ចប៊ុត្ត្    នឹងលចញ
ដាំលេើ រពីត្បលទសអូស្រ្សាត េី    ត្ត្ឡប់មកត្បលទសខែារលហើយ សូ្ក៊ុមារ ីនិងមកែង
ស្សីជុំទង់សខែរ ទុំងអ្ស់ ទុំងមៅទីត្កងុេនុំមពញ និង ទុំងមៅតា្មខរតនានា
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សូ្ម្តាត ត្បយរន័ខលួន ក៊ុុំមអាយអាម្សៀរហ ៊ុន-បញ្ចប៊ុត្រចាប់យកមៅរ ុំមលាេ
កុំសានតមអាយមសាោះ សត្កងនាុំមអាយមានមត្ាោះអាសននមកើរមានែល់ត្កុ្
ត្គ្ួសារឳព៊ុកមាត យបងបអូន ែូចករេីនាង.ហ.ក. ជាគ្ុំរសូ្សាប់!!!  

 ដូលចនេះលៅលេើសកេលោកលយើងបចច៊ុបបននលនេះ រា នត្បលទសណាមួយ
ដូចត្បលទសកមព៊ុជាលទ លត្រេះឧត្កិដឋជនអាលមសៀរហ ៊ុន-បញ្ច៊ុ ប៊ុត្ត្ ចាប់នាង
.ហ.ក.យកលៅរ ាំលោភរន ៤នាក់លហើយ ខបរជានាយករដឋមរនតីល ា្ េះអាលមសៀរ 
ហ ៊ុន-ខសន និងអាលមសៀរហ ៊ុន-លេង ត្ពម ាំងអាលមសៀរហ ៊ុន-តូ្ លៅគាំរាមបាញ់
សាំោប់លចាេ ាំងពូជ លហើយខងម ាំងគាំរាមបតឹងអនកសរលសរលទៀត្! ផ្ា៊ុយលៅ
វញិ ជនរងលត្រេះនាង.ហ.ក.ខបរជាលេបថ្ន ាំល្វើអត្តឃាត្  លហើយត្កមុ
ត្គួសារជនរងលត្រេះខបរជាខរសកយាំអងវរស៊ុាំល សពួកឧត្កិដឋជនលៅវញិ! លហើយ
ពិលសសជាងលនេះលៅលទៀត្ ពួកមរនតីឧត្តមសនងការអងគការសហត្បជាជាតិ្,  
អងគការលត្ៅរោឋ ភិបាេអាដហ៊ុក  និងអងគការេីការដូ ត្ពម ាំងអងគការលផ្សងៗ
លទៀត្លៅរសកុខែារ   ខបរជារចួកាេសមៃាំស៊ុែដូចអលេតើ កកន៊ុងសនូក មិនហ ន
លចញម៊ុែជួយជនរងលត្រេះនាង.ហ.ក.លទ ប ៊ុខនតលបើលរឿងលបាកេ៊ុយសហគមន៏
អនតរជាតិ្យកមកខចករន ចាយវញិ គឺពួកអងគការលត្ៅរោឋ ភិបាេ NGOs លៅ
ត្បលទសខែារ ពូខកខាល ាំងណាស់!!!   លត្ើលនេះជាយ៊ុគសម័យអវីលៅត្បលទសកមព៊ុជានា
លពេបចច៊ុបបននលនេះ?   សូមបងបអូនជនរមួជាតិ្ខែារជួយោក់ល ា្ េះលអាយផ្ង!!! 
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