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យុគងងឹតនៃប្រទេសកម្ពជានាសតវតសេី
២១
ុ
Dark Age of Cambodia in 21st century

់ើងទៅទេលយួៃកុ ម្ុយៃី
ម
ស៏រ
ត ៃ
ល ់ ទលរយកប្រទេស

យុគងងឹ តនៃប្រទេសកម្ពុជាបាៃចារ់ ទ្តើម្ទ

ខ្មមររហូតដល់រច្ចុរបៃនខ្ដលទ្វើទោយប្រជាជាតិខ្មមរច្ុ ុះោរ់ ទោៃ បាត់រង់េឹកដី

បាត់ រង់ ្ៃធាៃ

វ ិនាសហិៃទោច្្ៃធាៃ្ម្មជាតិៃិងទ្វើទោយវរប្ម្៌ខ្មមរធាលក់ច្ុុះទសទើរខ្តដល់ច្ំណុច្សូៃយ។

ម្ៃុ សស

ទដើម្បីទ្វើទោយប្រទេសកម្ពុជាឆ្លងកាត់ យុគងងឹត
អឺ ររ
ុ ទនាុះ

ើងវ ិញដូ ច្ទៅេវីរ

ៃិងឈាៃទៅរកសម្័ យរុងទរឿងទ

លុុះប្ាខ្តប្រជាជាតិខ្មមរយល់ដឹងេី ម្ូលទហតុ នៃការធាលក់ ច្ុុះររស់ប្រទេសកម្ពុជាច្ូ ល

ទៅកនុងយុគងងឹតជាអវីសិៃ?
១-ការទរៀរច្ំខ្្ៃការររស់ទោក Joseph

Stalin ទោយយួៃទលរខ្មមរ៖

ទម្ដឹ កនាំសហភាេសូទវៀតទឈាមុះទោកយូទសរស្តតលីៃ Joseph Stalin មាៃទឈាមុះទដើម្ជា Josif
Vissarionovich Dzhugashvili បាៃរួម្នដជាម្ួ យទោកទ
រទងកើតរដិវតតកុម្ុយៃី
ម
ស៏ ត Bolsevik ទៅប្រទេសរុសសី

អស់ជាង៤០ោៃនាក់ (*) ។

ៃី ៃៃិ ងប្កុម្ជៃជាតិ ជីហរវ រស់េូកគាត់ បាៃ

ទកាតរអំ ណាច្ទៅរុសសីៃិងសំោរ់ ជៃជាតិ រស
ុ សី
រ ីឯអាម្សៀហូជីម្ិញអៃុវតតាម្

ខ្្ៃការរស្តតលីៃទោយរញ្ូជ ៃេ័េទវៀតកុង ៃិងេ័ េទវៀតម្ិ ញ
ច្ូ លកនុងខ្ដៃដី ខ្មមរ រទងកើតរកសកុម្ុយៃី
ម
សិ័ខ្ត មមរប្កហម្ទៅទលើ
េឹ កដី ខ្មមរ ទហើយ្តួលរ ំលំរររស្តធារណរដឋខ្មមរទៅនងៃេី១៧
Joseph Stalin រូរស្តតំ

ទម្ស្តឆ្នំ១៩៧៥ ៃិ ងសំោរ់ រង្គាលជៃជាតិ ខ្មមរអស់៣ោៃ
នាក់ ាម្យុេធវ ិ្ី ស្តតលីៃសុេធស្ត្។សូម្ោៃ”អ្ិរាជេិឃាត”

ហូ-ជីម្ិញ

http://kimedia.blogspot.com/2016/02/narith-tieng-killer-emperor-hun-sen.html
*”Adolf Hitler vs The Jew World Order” by Eric Dubay, published on Jul 6, 2015, access on
March 11, 2017. YouTube( 1.55.13) Website:
https://www.youtube.com/watch?v=ssCkc8t9sho&t=10801s
២-ម្ោអំណាច្្ំៗនាំគាន្តលរ
់ ទច្ចកវ ិេាសំង្គត់ដល់យៃ
ួ ទដើម្បីរំផ្លលញជាតិខ្មមរ៖
ម្ោអំណាច្ខ្តងខ្ត្តល់រទច្ចកវ ិេាសំង្គត់ៗទោយយួៃដូច្ជារទច្ចកវ ិេាចារកម្មប្គរ់ ប្គងមួ រកាល
(Brain Chip Technology) ោវុ្ជីវស្តស្រសតោវុ្គី ម្ី ទម្ទរាគច្ំ ខ្

កៗ ោវុ្ខ្្សងេុ ល ថ្នំសីទកាសិការ

ោវុ្គីម្ីេុលវ ីអិ ច្(VX nerve agent) ៃិងម្ហូមាហរទ្វើេីបាលសទិច្ជាទដើម្។។ល។ជាក់ ខ្សតងណាស់ស្រសតីយួៃ
ទឈាមុះ Doan Thi Huongបាៃទប្រើ ស្តរជាតិ គីម្ីេុល VX nerve agentសំោរ់ ទោកគីម្ជុងណាម្ ទៅ
ប្េោៃយៃតទោុះនៃប្រទេសមាទ

សីទៅ

នងៃេី១៣ខ្មកុម្ភៈឆ្នំ២០១៧គឺ ដូច្គានទរុះរិេ
ៃឹ ងចារកម្មយួៃខ្ដលធាលរ់បាៃទប្រើ ស្តរជាតិ
គី ម្ីស្សទដៀងគានទៃុះទៅទលើប្េុះទតជគុ ណ
Kim Jong Nam,

Doan Thi Huong

េឹម្-ស្តមៃ ទៅប្រទេសសុយខ្អតខ្តម្តង។

Ver. Tim Sakhorn
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ាម្រយៈការសៃទនារវាងម្ំុប្េុះករុណាជាម្ួ យប្េុះទតជគុ ណេឹម្ស្តមៃទៅនងៃេី២ខ្មម្ិ នាឆ្នំ២០១៧

ប្េុះអងាបាៃមាៃសងឃដិ កាថ្៖ ទៅប្រទេសសុយខ្អត ប្េុះអងាេឹម្ស្តមៃ រស់ទៅបាៃសុមស្តៃតអស់ រ
យៈទេលជិត៤ឆ្នំទៅប្កុងយុងរី ប្រទេសសវីសចារ់េី៣ខ្មកកកោឆ្នំ២០០៩
រនាទរ់េីម្កេសសៃកិច្ចទៅសហរដឋោទម្រ ិក ៃិ ងប្ត

រហូតដល់ឆ្នំ២០១២។

រ់ ទៅកាៃ់ប្រទេសសុយខ្អតវ ិញ យួៃក៏ ាម្ទ្វើ

ឃាតប្េុះទតជគុ ណ េឹម្ស្តមៃ ជារៃតរនាទរ់ដូច្ជាជួ លជៃជនាតិ ខ្មមរ ឬស្តសៃ៏ ដនេ ាម្បាញ់ថ្នំ
ជាតិ េុលច្ូ លទៅកនុង្ទុះខ្ដលប្េុះទតជគុ ណស្តនក់ ទៅ ទ្វើទោយវ ិលម្ុម ងី ទងើ
តឹ ងខ្ណៃកនុងទដើ ម្ប្េូង ដងហក់ កន្រ្នាតក់ខ្ដកន្រ្នាតក់ ទជើ ង សឹងខ្តប្រកាច្់ ស្តលរ់

ឈឺច្ុកចារ់ ទេញមលួៃ
ទហើយខ្សបកទ

ើង

េណ៌ទមម លមម្ខ្តបាត់គឺអស់រយៈទេលេី ររី ខ្ងៃ ទហើយប្េុះអងាេូរសេទ័ទៅកាៃ់ រូ លីសសុយខ្អត

េួ ក

ទគក៏ ច្ុុះម្កេិៃិតយ ខ្តទគម្ករកម្ិ ៃទ

ើញ ទប្រុះេួកទគម្កយឺតទេក

ទហើយថ្នំេុលទនាុះម្ិៃដឹ ងថ្ជា

ថ្នំVX Nerve Agent ឬក៏ជាថ្នំអី ទវ េ

បាៃជាម្ិៃបាៃេុ ករៃសល់ោៃភសតាងទស្តុះ!!!។
សូម្ទម្ើ លរូរ
ុ

ភាេកនុងទេលប្តូវថ្នំេុលខ្ដលទ្វើទោយខ្សបកររស់ទោកេឹម្ស្តមៃ ខ្ប្រកាលយទៅជាេណ៌ទមម៖

យួៃខ្តងខ្តរញ្ូជ ៃចារកម្មររស់វាាម្េាបាេប្េុះទតជគុ ណជារៃតរនាទរ់
ស្សទដៀងៗគានខាងទលើទៃុះខ្ដរ

ទហើយខ្តងខ្តទប្រើ ថ្នំេុល

ដូច្ជាទេលមលុះប្េុះអងាទតជគុណេឹម្ស្តមៃទៅស្តោទរៀៃទហើយេយួរ

ទខាោវទៅកខ្ៃលងេយួររួម្គាន េួ កចារកម្មយួៃបាៃបាញ់ថ្នំជាតិ េុលទនាុះទលើោវ្ំ ររស់ប្េុះទតជគុ ណ ទ្វើ

ទោយប្េុះអងាងីទងើ ឈច្
ឺ ុ កចារ់ ទសទើរប្រកាច្់ រហូតដល់ទោុះោវ្ំ ទនាុះប្កវាត់ទចាលទេើ របាត់។ ជួ ៃ កាល
ទេៀត

េួកចារកម្មយួៃបាៃសំខ្ដងោកាករៈដូច្ជាស្សឡាញ់សិត
ន ស្តនលរត់ទោរទោកេឹម្ស្តមៃរួច្

ទហើយវាវាយកាលទលង ទ្វើទោយប្េុះអងាេុលថ្នំសិត
ថ កនុងស្តថៃភាេងី ទងើ គាមៃដឹងអី។ ទហើយទេលមលុះ
ទេៀត ម្ៃុ សសខ្ដលយួៃជួ ល បាៃោក់ ថ្នំេុលទនាុះកនុងរៃធទស្តរ្ទុះររស់ប្េុះទតជគុណេឹ ម្ស្តមៃឬទលើ
ទស្ស្តម្សំរុប្ត។ល។ៃិ ង។ល។ ច្ំ ខ្ណកទៅសហរដឋោទម្រ ិកប្េុះទតជគុណេឹម្ស្តមៃ សថិតកនុងស្តថៃ
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ភាេដូច្ទៅប្រទេសសុយខ្អតខ្តម្តង រុ ខ្ៃតម្ិៃោច្ៃិយាយទច្ញបាៃ

គឺ រងចាំទេលទប្កាយ ប្េុះគុ ណ

ៃឹ ងៃិ យាយេី ទរឿងទៃុះ។ យួៃធាលរ់ បាៃទប្រើ ោវុ្ជីវស្តស្រសត ោវុ្គីម្ីថ្នំេុល ៃិ ងខ្្សងេុ លកនុងសន្រ្ង្គាម្
ឈាលៃរៃខ្មមរ

ៃិ ងសន្រ្ង្គាម្រ ំោយេូ ជស្តសៃ៏ ខ្មមរដូច្ជាយួៃបាញ់ោវុ្ខ្្សងេុ លទៅទលើេ័េខ្មមរ

ប្កហម្ទ្វើទោយទាោ៑ាៃខ្មមរប្កហម្ប្រកាច្់

ៃិ ងសៃលំទហើយេ័េយួៃច្ូ លចាក់ សំោរ់ខ្តម្តងទៅស្សុក

កំ ទណើតប្េុះទតជគុ ណតឹ ម្ស្តមៃទៅឆ្នំ១៩៧៨

គឺ ដូច្គានទរុះោក់ៃឹងោវុ្ខ្្សងេុ លខ្ដលយួៃបាៃ

បាញ់ទលើកងេ័េនៃរណសិរសជាតិ រ ំទោុះប្រជាេលរដឋខ្មមរ Khmer People’s National Liberation Front
(KPNLF) `ទៅឆ្នំ១៩៨០ខ្ដលទយាងាម្ប្រស្តសៃ៏ទោកវ ិររុរសគីៃចាៃ់ោរា
ររស់រណសិរសជាតិរ ំទោុះប្រជាេលរដឋខ្មមរ

ជាអនកយកេត៌ មាៃ

បាៃទោយដឹងថ្កងេ័ េយួៃឈាលៃរៃបាៃទប្រើ ោវុ្

គី ម្ីជីវស្តស្រសតឧសមៃ
័ េុលេណ៌ទលឿងទៅទលើកងេ័េខ្មមរនៃរណសិរសរ ំទោុះប្រជាេលរដឋខ្មមរទៅជំ ររនា
ុំ ទ យ
អំ េិលឬទៅជំ រអំ
ុ ំ េិលទៅច្ទនាលុះច្ុងខ្មម្ិ នា ៃិងជិ តច្ូ លឆ្នំខ្មមរនាឆ្នំ១៩៨០។ទោកធាលរ់ បាៃរញ្ជ
ជ ក់ ថ្
ទោកខ្តងខ្តជួរជាញឹកញារ់ ទៅប្េឹតិ កា
ត រណ៏ខ្ដលយួៃ
បាៃទប្រើ ោវុ្គីម្ីេុលឧសម័ៃេណ៌ទលឿងខ្ដលកងេ័េ
យួៃឈាលៃរៃខ្តងខ្តបាញ់ឧសម័ៃគី ម្ីេុលេណ៌ទលឿង
ទៅទលើកងេ័េខ្មមរនៃរណសិរសជាតិ រ ំទោុះប្រជាេលរដឋខ្មមរ
ទៅកាត់ រ.ជ.រ.រ.ម ៃិ ងទលើររ
ូ គាត់ ផ្លទល់ខ្តម្តង ទហើយ

ស្តៃទរងខ្ស
រ.ជ.រ.រ.ម

គីៃចាៃ់ោរា

កនុង ប្គាខ្ដលេ័េយួៃបាញ់ឧសម័ៃគី ម្ីខ្្សងេុ លេណ៌
ទលឿងទនាុះ បាៃខ្រកខ្្សងេុ លេណ៌ទលឿងហុយទច្ញ
ម្កធាលក់ យឺតៗោក់ រីដូច្ជាសំណាញ់ប្គរេីទលើកងេ័ េ

រនាទរ់ម្ករស្តត់ បាច្ស្តច្កាៃ់ ខ្តទារទៅៗរាយបាយយឺតៗប្គរ់ េីកខ្ៃលងរសទេញជំ រេី
ុំ

ាំងររស់រ.ជ.រ.រ.ម

ទហើយកងេ័េរណសិរសជាតិ រ ំទោុះប្រជាេលរដឋខ្មមរណាខ្ដលេេួ លរងការវាយ

ប្រោរទោយោវុ្គីម្ីឧសម័ៃគីម្ីេុលេណ៌ទលឿងទៃុះគឺ មាៃសភាេមលួៃប្បាណេៃ់ោក់ដូច្ជាម្ៃុ សស
អត់ឆ្ឹ ង
អ ដួ លប្េូសម្ួ យរ ំទេច្ម្ិៃោច្កំទរ ើកនដទជើងបាៃ
កកាលក់ ៃិងទរើកខ្ភនកភលឺសៗ

ោរមាត់ ហរៗៃិយាយម្ិៃរួច្

ទហៀរេឹ កមាត់

ទហើយមលួៃប្បាណោក់ រីដូច្ជា្ៃៃ់េិបាកទលើកណាស់ ទទាុះជាម្ៃុ សស៤

នាក់ ម្កទលើកគាត់ គឺ្ៃៃ់ជាងស្តកសេវ ទប្រុះនដទជើងេៃ់ ោក់ រីដូច្ជាម្ៃុ សសគាមៃឆ្អឹង ទេលខ្សងប្តូវ
ខ្តមាៃម្ៃុ សសចារ់នដ ចារ់ ទជើ ង
យកទម្ើម្មទឹម្-ស

ៃិងចារ់កាលទេើរខ្សងរួច្។ កនុងប្គាទនាុះ ទោកគីៃចាៃ់ោរា បាៃ
ដំ កំទេច្ទោយម្តោក់ កុងនសបមទ
ន
រ់ប្ច្ម្ុ ុះ ៃិងមទរ់មាត់ រត់ កាត់ ខ្្សង ឧសម័ៃគី ម្ីេុល

េណ៌ទលឿង ទច្ញយាងទលឿៃទៅកាៃ់ េីររ ិទវៃខ្ដលគាមៃឧសម័ៃគីម្ីខ្្សងេុលេណ៌ទលឿង

ទហើយកង

េ័ េយួៃទៅទេលដឹងថ្ោវុ្គី ម្ីឧសម័ៃខ្្សងេុ លេណ៌ទលឿងអស់ឥេធិេលទហើយទនាុះ យួៃក៏ ចារ់ ទ្តើម្
វាយសំរក
ុ ច្ូ លទដើ ម្បីចារ់កងេ័េរណសិរសជាតិរ ំទោុះប្រជាេលរដឋខ្មមរទាំងរស់ខ្ដលកំ េុងរងេុកខទោយ
ឧសម័ៃគី ម្ីខ្្សងេុ លេណ៌ទលឿងនៃោវុ្គីម្ីជិវស្តស្រសតខ្ដលទប្រើ ទោយកងេ័េយួៃឈាលៃរៃ។
រញ្ជ
ជ ក់ ថ្ជំ ររនា
ុ ំ ទ យអំេិលកនុងទេលទនាុះដឹកនាំទោយទោកទសៀម្សំអុ ៃ

ទៅាលួត

សូម្
គឺ ជា

ប្រធាៃជំ ររនា
ុ ំ ទ យអំេិល ៃិងទោកទលឿងសីណាក់ ទៅាមាំង ជាអៃុ ប្រធាៃជំររនា
ុ ំ ទ យអំេិលនៃកង
េ័ េរណសិរសជាតិ រ ំទោុះប្រជាេលរដឋខ្មមរ។ ដកស្សង់ទច្ញេីទសៀវទៅ ”វ ីររុរសខ្មមរទ្វើេលិកម្មកុ ងេិ
ន ភេ

អៃធការ” ជាភាស្តរខ្មមរខ្ដលសរទសរទោយទោកវ ីររុ រសគិៃចាៃ់ោរា ចារ់ េីេំេ័រ១៤១ដល់១៤២,
posted by Ki-Media on Thursday, November, 2012, access on March 05, 2017,

Website:

4
https://app.box.com/s/npdv6razwo0jkb5ad2ie
ទោកវ ិររុ សគីៃចាៃ់ារា

ធាលរ់ បាៃរញ្ជ
ជ ក់ ប្បារ់មំុក
្ ុងឆ្
ន
ន ំ២០១២ថ្ “ទោកធាលរ់ បាៃងតេី ោវុ្

គី ម្ីឧសម័ៃខ្្សងេុ លខ្ដលកងេ័ េយួៃបាៃបាញ់ទលើកងេ័ េេួកគាត់
រង្គហញអនកកាខ្សតោទម្រ ិកកាំងទៅប្េំខ្ដៃខ្មមរ-ខ្ង

ទហើយបាៃយករូរភាេទនាុះទៅ

រុ ខ្ៃតប្តូវបាៃអនកការខ្សតោទម្រ ិកាំងសុំហីល
វ

ខ្មសភាេយៃតៃិងរូរងតទនាុះទដើម្បីរឹង
ត អងាការសហប្រជាជាតិ ទហើយរហូតដល់ទេលទៃុះក៏ បាត់ សូៃយ
ឈឹង គឺ ោក់ដូច្អនកកាខ្សតោទម្រ ិកកាំងទ្វើការទោយយួៃៃិ ងយកភសតាងទៅរំ
រិតទចាល។
ុ
ច្ំ ខ្ណករូរម្ំុវ ិញអតី តជាស្តស្រស្តតចារយរទប្ងៀៃម្ុ មវ ិជាជៃិ តិរដឋ្ម្មៃុញ្ញ

វ ិេាស្តស្រសតៃទយាបាយ

ៃិ ងេសសៃវ ិជាជៃទយាបាយ ទៅស្តោេុេធស្តកលវ ិេាល័យប្េុះសីហៃុ រាជទនាុះ

ក៏ ប្តូវោហុៃខ្សៃ

រញ្ជ
ជ រទោយកងកំ ោង
ំ ប្រោរ់ ោវុ្កងរាជោវុ្ហតថររស់វាចារ់ មួៃទៅនងៃ
ល
េី៥ខ្មកញ្ជញឆ្នំ២០០៦ទៅ

េី ប្កុងភនំទេញ ៃិ ងចារ់ ចាក់ឆ្ិរមួ រកាល(Brain Chip)ច្ូ លទៅកញ្ជឹង-ក ររស់មំុ្ ទោយេួកវារៃលំទ្វើជា
នវកាលៃិងនវកញ្ចឹង-កររស់មំុ្ៃឹងកំទភលើងមលីររស់េួកវា។ ឆ្ិ រមួ រកាល(Brain Chip) ទៃុះប្តូវបាៃរត់ច្ូល
ទកាសិការមួ រកាលររស់មំុ្

ៃិ ងបាៃទ្វើទោយម្ំុរងេុ កទខ វេនាដូច្សតវធាតុ កុងលកខ
ន
ណៈរក់កណា
ត ល

ៃរក-រក់ កណា
ត លខ្្ៃដី រក់ កណា
ត លសតវៃិងរក់កណា
ត លម្ៃុ សស ទហើយសថិតកនុងសភាេទភលច្ភាលំង

ខ្ដលទេលមលុះប្តូវបាៃទគរញ្ជ
ជ របាៃដូ ច្សតវធាតុទោយម្ិ ៃដឹ ងមលួៃ(Mind Control)។ រទច្ចកវ ិេាចារកម្ម
ប្គរ់ប្គងមួរកាលទៃុះ ( Nantoechnology/ Brain-chip technology ) គឺម្ិៃមុសេីរទច្ចកវ ិេាេិភេៃរក
រិស្តច្ខ្ដលប្តូវបាៃនាំម្កទប្រើប្បាស់ទៅទលើខ្្ៃដីទ

យ
ើ

ទៅកនងផ្ល
ល ស់រូរទសច្កត
ត
ីសម
ុ សុភម្ងាលររស់
ុ
ម្ៃុសសជាតិ ទោយរស់ទៅដូច្សតវធាតុកងភេៃរកប្រករទោយកត
ីទវេនាឈឺចារ់ខាង្លូវច្ិតដ
ត ៏យូរអខ្ងវង
ុន
អស់កលប តទរៀងទៅរហូតដល់នងៃអវស្តៃតជីវ ិត!!!។

ឆ្ិ រមួ រកាល(Nano Chip)បាៃរញ្ូជ ៃសំទលងេិ ទសស(Ultra Sound or S-quad) ច្ូ លទៅកនុងមួ រ
កាលររស់មំុទ្ ោយសំទលងទជរប្រមាងឬទជរទដៀលប្រទេច្ប្គរ់ យាង ប្គរ់ ទេលទវោៃិងប្គរ់ េីកខ្ៃលង
ទៅកនុងមួ រកាលម្ំុ ទ្វើទោយម្ំុឮសំទលងវ ិេយុប្រកង់នៃសំទលងេិ ទសសទៃុះយាងខាលំង(Radio Frequency
of S-quad or ultra sound) ប្េហឹងអឹងោរ់ ទេញមួ រកាលទៅប្គរ់េីកខ្ៃលង ៃិងប្គរ់ ទេលទវោទាំងខ្ងៃ
ទាំងយរ់ ទទាុះរីមំុជ
្ ិ ុះេូកទៅកណា
ត លសម្ុ ប្េ ជិ ុះយៃតទោុះទៅទលើេេក
ឬទៅកនុងរៃទរ់ទប្កាម្ដី
ក៏ ទោយ ក៏ ទៅខ្តឮសំទលងេិទសស ultra sound of S-quad ខ្ដលទគទជរទដៀលប្រទេច្ឌឺដងឥតឈរ់
ឈរ ទហើយប្គាៃ់ ខ្តេរ់េល់ៃឹងសំទលងេិ ទសសទៃុះគឺទ្វើទោយម្ំុអស់កំោង
ំ រហិតរនហ ទហើយទេល
ខ្ដលកំោំងម្ំុច្ុុះទមោយ

ឬកំ ោ្
ំ ូវច្ិ
ល តតច្ុុះទមោយគឺមួរកាលម្ំុក៏ប្តូវបាៃទគរញ្ជ
ជ រទោយទ្វើអីម្
វ ួយ

ទោយម្ិ ៃដឹងមលួៃ

ឬៃិយាយាម្ខ្តទគច្ង់ បាៃ។ ជាៃិ ច្ចជាកាលម្ំុខ្តងខ្តេិ បាកទដកទោយស្តខ្តសំ

កាលយាងខាលំង។

ទៅទេលមលុះឆ្ិរមួ រកាលទៃុះគឺវាោច្រញ្ជ
ជ រម្ំុបាៃទោយទោយម្ំុទ្វើទៅទរឿង

ទលងរ ំខាៃររស់ឆ្ិរមួរកាលទៃុះ Ulta sound of Brain Chip ទ្វើទោយម្ំុឈឺទតតទេញកាល ៃិងឈឺ
ខ្ដលរំ ផ្លលញមលួៃឯងទោយម្ិ ៃដឹ ងមលួៃ ៃិ ងនាំមួៃម្
ល ំុទៅរកកតីវ ិនាសអៃតរាយ
ឡាៃច្ូ ល្លូវOne Wayទោយម្ិ ៃដឹ ងមលួៃ

ដូច្ជារញ្ជ
ជ ទោយម្ំុទរើក

ឬទរើកឡាៃធាលក់្ូវHigh
ល
Way ក៏ មាៃ ឬក៍ ប្រទាញម្ំុទោយ

ៃិ យាយខ្តមានក់ឯងទៅអវីខ្ដលម្ំុម្ិៃខ្ដលគិ តថ្ច្ង់ៃិយាយទាល់ខ្តទស្តុះ

ដល់ខ្តម្ំុទាញោរម្ម

មលួៃឯងបាៃ ទេើ រម្ំុដឹងថ្ម្ំុកំេុងខ្តៃិ យាយទៅាម្ទគរញ្ជ
ជ ាម្រយៈឆ្ិរមួរកាល (Brain Chip or
Nano Chip)ខ្ដលសថិតទៅកនុងទកាសិការមួរកាលររស់មំុ្ ។ ជាទរឿយៗមួរកាលម្ំុសឹក
ព ស្សេៃ់ គិតអវីម្ិៃ
យល់ទហតុ ការណ៏អវីទាំងអស់ ទទាុះរី ជាមាៃជៃរងករ់ហៃ
ុ៑ា ខ្សៃ

ទកៀងម្ំុយកទៅទ្វើសី

ក៏មំុម្
្ ិ ៃដឹង

5
ជួ លកាលទគសតីទដៀលម្ំុ ក៏ មំុម្
្ ិ ៃដឹងអវីទាំងអស់ ទហើយរហូតដល់រារ់ ទមាង
ឬេី ររី ខ្ងៃទប្កាយម្កទេើ រ
ដឹ ងថ្ទគទដៀលសអីទោយម្ំុ។ ជួ ៃកាលទេៀតប្កុម្ចារកម្មហុ៑ាៃខ្សៃ ជិ ុះឡាៃរុកឡាៃម្ំុទដើម្បីទ្វើ

ឃាតម្ំុ ខ្តម្ំុគិតអវីម្ិៃទច្ញទេ គឺ កុងមួ
ន
រកាលឮសូរខ្តទប្គាុះថ្នក់ ច្រច្រ
ក៍គិតថ្ជាទប្គាុះថ្នក់ច្រាច្រ
ទោយនច្ដៃយទោយម្ិៃបាៃរតឹងរូ លីសទ ើយ រហូតដល់រយៈទេលជិតម្ួយឆ្នំទេើ រវ ិភាគេី ទហតុ ការ
ណ៏ទ

ើងវ ិញ

ទម្ើ លទ

ដឹងថ្េួកទគទរៀរគំ ទរាងទ្វើឃាតម្ំុ ទប្រុះទោយស្តរខ្តេួកទគដឹងេី ការគិតររស់មំុៃ
្ ិង

ើញដំ ទណើរទៅម្កររស់មំុ្

ទេើរទគស្តកត់ឡាៃរងចាំរុកឡាៃម្ំុ។ ទៃុះទហើយទោយស្តរខ្ត

ឆ្ិ រមួ រកាលទៅកនុងទការសិការមួ រកាលម្ំុ
គិ តមុ ស។

វាប្គរ់ប្គងម្ំុ ៃិងរញ្ជ
ជ រទលើោរម្មណ៏ៃិងមួ រកាលម្ំុទោយ

ទេលមលុះទេៀតទ្វើទោយមួ រកាលម្ំុទភលច្ការច្ងចាំអស់រលីង។

បាៃសករ់សល
ក ់ទេគឺខ្តងខ្តឮសំទលងរ ំខាៃកនុងមួ រកាល ទ្វើទោយម្ំុភា្ក់
ការគិ តររស់មំុខ្្ តងខ្តម្ិៃទេៀងទាត់គឺផ្លលស់រូរជាៃិ
ត
ច្ច

ម្ំុម្ិៃខ្ដលទដកលក់
ទហើយេិ បាកទដកវ ិញណាស់

គាមៃភាេជាក់ោក់ ទ

ើយទោយស្តរខ្តឆ្ិរមួរ

កាល Brain Chip ប្រទាញប្រេង់កុងការគិ
ន
ត ឬការទាញរញ្ជ
ជ រទកាសិការមួរកាលម្ំុទោយគិ តមុ ស។
ទេលទៃុះមួរកាលររស់មំុគ
្ ឺ ម្ិៃខ្ម្ៃជាររស់មំុត
្ ទៅទេៀតទេ
គឺ កំេុងសថិតទប្កាម្ការប្គរ់ប្គងឬរញ្ជ
ជ រ
ររស់ទគាម្រយៈឆ្ិរមួរកាល Brain Chip គឺទគោច្រញ្ជ
ជ រមួរកាលម្ំុបាៃទៅទេលខ្ដលកំ ោង
ំ ម្ំុឬកំ
ោំង្លូវច្ិតតររស់មំុច្
្ ុ ុះទមោយ ទហើយចារកម្មហុៃខ្សៃទប្ច្ើ ៃខ្តម្កាម្ោៃទោយរទញ្ចញសកម្មភាេ

រ ំខាៃ ឬទដើ រតួរជាអនករងករេំ នាស់ទរ ើសរទអើ ងទដើម្បីទ្វើទោយម្ំុមឹង កាលណាមឹងគឺ ឆ្ិរមួរកាលម្ិៃប្តឹ ម្

ខ្តរំ ផ្លលញទកាសិការមួរកាលទេ វាខ្ងម្ទាំងទ្វើទោយោរម្មប្ច្រូកប្ច្រល់ ្លូវច្ិ តច្
ត ុ ុះទមោយ ទហើយវា
ទប្រើឆ្ិរមួ រកាល(Nano Chip/ Brain Chip) រញ្ជ
ជ រទកាសិការមួ រកាលររស់មំុខ្្ តម្តង
គឺ ថ្ទេលខ្ដល
្លូវច្ិ តច្
ត ុ ុះទមោយឬប្ច្រូកប្ច្រល់ គឺ ជានងៃវ ិនាសអៃតរាយររស់មំុខ្្ តម្តង ។ ការទវទេនាឈឺចារ់ ររស់មំុគ
្ ឺ
អូ សរនាលយរហូតដល់ជាង១០ឆ្នំក៏ទៅខ្តរៃតទេៀត។ ទទាុះរី មំុម្
្ កដល់សហរដឋោទម្រ ិកក៏ទោយ ក៏ ម្ិៃ
ោច្រកប្ច្កទច្ញបាៃខ្ដរ

ទប្រុះ ឆ្ិរមួ រកាលខ្ដលហុ៑ាៃខ្សៃចាក់រញ្ូជ លទៅកនុងទកាសិការមួ រកាល

ររស់មំុទ្ ៃុះ(Nano chip implanted inside brain cell)គឺ មាៃោៃុ ភាេដូ ច្ោជា្រ័ ណណេិឃាតខ្តម្តង(like
Killing’s License)
(Lowell)

ទប្រុះទេលម្ំុបាៃទៅរកទវជជរណណិ តZinabu Maxwell ទៅទេេទម្ាតប្កុង ូខ្វល
សហរដឋទម្រ ិកទៅឆ្នំ២០១៣ៃិ ង២០១៤
នាងខ្តងខ្តរដិ ទស្ម្ិ ៃយល់ប្េម្ជួ យម្ំុទ ើយ

ទហើយអនកកាៃ់ សុំណុំទរឿងម្ំុទច្ុះខ្តេាយាម្រិេទចាលេី ម្ួយឆ្នំជាម្ួ យឆ្នំ។
Hospital ទៅឆ្នំ២០១៦ ខ្តទវជជរណិ ឌ តទៅេី ទនាុះ

ម្ំុក៏ទៅទេេយ General
ក៏ រដិ ទស្ម្ិៃប្េម្ជួ យម្ំុទ ើយគឺ Brain Chip

Technology (Nanotechnology) ខ្ដលោហុ៑ាៃខ្សៃ យកម្កទប្រើ ទៅទលើមំុគ
្ ឺ មាៃសកាតៃុេលដូច្ទៅៃឹ ង
ោជា្រណណ័េិឃាតផ្លតច្់ម្ុម(Monopoly Killing’s License)ទោយគាមៃច្ារ់ អៃតរជាតិ អៃុ សញ្ជញអៃតរជាតិ
ៃិ ងកិ ច្ប្ច េម្ទេយៀងណាម្ួយប្តូវបាៃទ្វើទ

ើងទដើម្បីោម្ឃាត់ ឬេុរ់ស្តកត់ យួៃកុម្ុយៃី
ម
ស៍ប្ត កុងោណូយ

ៃិ ងោហុៃខ្សៃ ម្ិ ៃទោយទប្រើ ប្បាស់ឆ្ិរមួ រកាល(Brain Chip or Nano chip implanted) ទដើម្បីាម្ោៃ
ៃិ ងរំ ផ្លលញមួរកាលររស់ជាតិ ខ្មមរទនាុះទ

ើយ ទហើយក៍ គាមៃម្ោអំ ណាច្ណាម្ួ យទៅកនុងេិភេទោក

ទយើងទៃុះ ោៃទរើ កទវេិ ការសៃនិសិេជ
ធ ខ្ជកេិ ភាកោរកដំទណាុះស្ស្តយអំេីទរឿងទៃុះទ
រងចាំម្ោអំណាច្ទគផ្លលស់រូរច្ិ
ត ត្
ត តល់ទសរ ីភាេទោយម្ំុកុងលកខ
ន
ណៈជាម្ៃុ សសជាតិ
ភាេដូច្សតវធាតុ ទនាុះទេ។ ជីវ ិតតសូទរៀៃសូប្តររស់មំុអ
្ ស់រយៈទេលរារ់ សិរឆ្នំ
ច្ំ ណុច្ទប្កាម្សូៃយទៅទេលឆ្ិ រមួ រកាល Brain Chip ច្ូ លដល់រាងកាយ
ទទាុះជាការរៃ់ ប្េុះររស់មំុម្
្ ិ ៃមាៃលេធ្លអវីក៏ទោយ

ើយ ។

ម្ំុមាៃខ្ត
គឺ ម្ិៃខ្ម្ៃទសរ ី

ប្តូវបាៃធាលក់ដល់

ៃិ ងមួ រកាលររស់មំុ។
្

ក៏ មំុគា
្ ម ៃម្ទ្ាបាយអវីទប្តេី រៃ់ ប្េុះជា

6
មាចស់្តល់អំណាច្ទេញទលញដល់ទោកប្រធានា្ិរតី Donald

Trump

មាៃអំណាច្ប្គរ់ ប្គាៃ់ ទដើ ម្បី

កាត់ ផ្លតច្់ Brain Chip Technology (Nanotechnology) ទច្ញេី ោហុ៑ាៃខ្សៃៃិងទច្ញេី យួៃកុ ម្ុយៃី
ម
ស៏ ត
ប្កុងោណូយខ្លងទោយេួ កវាទប្រើ Brain Chip or Nano chip of Nanotechnology ទដើ ម្បីេាបាេខ្មមរ
ៃិ ងរំ ផ្លលញប្រជាជាតិ ខ្មមរតទៅទេៀត

ទប្រុះម្ំុម្ិៃច្ង់ ទ ើញេឹកដីប្រទេសកម្ពុជាររស់មំុស
្ ិត
ថ កនុងយុគ
ងងឹតកនុងេិ ភេទោកដ៏ ទមមងងឹតខ្ដលម្ោអំណាច្នាំគានលក់ ជីវ ិតប្រជាជៃខ្មមរទាំង១៤ោនាក់ ផ្លតច្់

ម្ុ មទៅទោយយួៃកុ ម្ុយៃី
ម
សខ្ត ររទៃុះទេ!!!! យួៃការ់សំោរ់ បាញ់ទបាុះប្រជាជៃខ្មមរទស្សច្ខ្តច្ិ តត យួៃ
សំោរ់ ខ្មមរាម្ប្គរ់ម្ទ្ាបាយដូច្ជាទប្រើ ទលសអសៃតិសុមសងាម្ ទចាររលៃ់ជំរ ិត ទប្រើ ថ្នំេុល
ទកាសិការ ថ្នំវ ីអិច្VX nerve agent

ថ្នំសី

ឧសមៃ័ខ្្សងេុ ល អងករបាលសទិច្

ម្ហូម្មាហររខ្ងកម្បាលសទីច្ឬទអរុង
ៃិ ងការទប្រើ ឆ្ិរមួ រកាល(Brain Chip or Nano chip implanted) រញ្ជ
ជ រមួ រកាលខ្មមរទោ

ម្ហូម្មាហថ្នំគីម្ី
យសំោរ់ ជាតិ ស្តសៃ៏ ខ្មមរ ៃិងរំ ផ្លលញជាតិ ខ្មមរាម្រញ្ជ
ជ រររស់យួៃជាទដើម្

ទប្រុះយួៃកុ ម្ុយៃី
ម
ស៏គ
ត ឺ

ជាមាចស់Nanotechnology ឬអនកប្គរ់ ប្គរប្គងឆ្ិរមួ រកាល Brain Chip ៃិ ងជាអនករញ្ជ
ជ រមួ រកាល
ច្ំ ខ្ណកជៃជាតិ ខ្មមរជាអនករងទប្គាុះគឺម្ិៃមុ សេី ទាសករររស់យួៃទេ លេធ្លររស់ជាតិ ខ្មមរគឺ មាៃខ្តកតី
វ ិនាសហិច្ទោច្ខ្តរុទណាណុះ(The owner using brain chip technology is the master, and the victim
of brain chip technology is the slave) ។ ដូ ទច្នុះយួៃរញ្ជ
ជ មួ រកាលខ្មមរសំោរ់ ខ្មមរ ទហើយទេលខ្មមរ
ទ

ើញយួៃ ក៏ យួៃរញ្ជ
ជ រមួ រកាលខ្មមរទោយទគារេយួៃ

ឆ្កួត

ៃិ ងម្ិ ៃោ៑ាៃសំោរ់ យួៃទេ ឬទ្វើទោយខ្មមរ

រ់ សតិ គាមៃដឹងអី ជាទដើ ម្ សថិតកនុងសភាេរស់យាងទថ្កទារឈឺចារ់អស់ម្ួយជិវ ិត ៃិងស្តលរ់យាង

ទវេនាខ្តរុទណាណុះ!!

រទច្ចកទេសចារកម្មប្គរ់ប្គងមួរកាលទៃុះ!Brain Chip Technology គឺ

គាមៃច្ារ់អៃតរជាតិ គាមៃអងាការសហប្រជាជាតិ ៃិងគាមៃសៃធិសញ្ជញ

ឬអៃុសញ្ជញណាម្ួយ

ោម្ឃាត់យួៃកុម្យ
ម ៃីស៏ប្ត កុងោណូយ ៃិងោហុ៑ាៃខ្សៃទប្រើប្បាស់ទដើម្បីរំផ្លលញជាតិខ្មមរ
សំោរ់់ជាតិខ្មមរទោយវ ិនាស់ហិៃទោច្ទ

ឬ

ើ យ។

្លវ ិបាកនៃរទច្ចកវ ិេាចារកម្មប្គរ់ប្គងមួរកាលច្ំទរុះជាតិខ្មមរ Consequences of Brain Chip
Technology or Nanotechnology៖
_ទ្វើទោយខ្មមរបាត់រង្ៃធាៃម្ៃុ សសសំរារ់កស្តងជាតិ ទោយស្តរខ្តឆ្ិ រមួ រកាលបាៃរំ ផ្លលញ
ទកាសិការមួ រកាល ៃិងទ្វើទោយទភលច្ការច្ងចាំ បាត់ ប្បាជា្

ៃិ ងស្តមរតីកស្តងជាតិ។

_ទ្វើទោយអនកៃទយាបាយខ្មមរកាលយជាឧរករណ៏ផ្លតច្់ម្ុមររស់យួៃកុម្ុយៃី
ម
ស៏ប្ត កុងោណូយ

ទោយស្តរឆ្ិរមួ រកាលទៅកនុងទកាសិការមួ រកាលទៃុះ វាោច្រញ្ជ
ជ រមួ រកាលររស់េួកអនកៃទយាបាយ
ខ្មមរទោយទ្វើាម្ខ្្ៃការខ្ដលយួៃច្ង់ បាៃ

ៃិ ងៃិ យាយាម្វារញ្ជ
ជ រររស់យួៃឬហុៃខ្សៃទោយ

ម្ិ ៃដឹ ងមលួៃ លមម្ដឹងថ្មលួៃឯងម្ិៃមាៃរំ ណងៃិ យាយខ្ររទនាុះគឺវាហួសទេលទៅទហើយ ដូច្ករណី

រណិ ឌ តសុមេួច្ ខ្ដលបាៃៃិ យាយថ្ខ្្ៃេី ប្េំ ខ្ដៃងមីទ្វើទោយយួៃបាត់េឹកដី ទៅខាងភាគី ខ្មមរ គឺ ម្ិៃ
ខ្ម្ៃជាឆ្ៃទុះររស់គាត់ ទេ ខ្តជាឆ្ិរមួរកាល(Nano Chip or Brain Chip) ខ្ដលយួៃៃិងហុ៑ាៃខ្សៃរញ្ជ
ជ រ
ទោយសុមេូច្ ទោយៃិយាយទោយម្ិៃដឹងមលួៃ។

_ទ្វើទោយទម្ដឹ កនាំខ្មមរ ឬវវជៃៃទយាបាយជាៃ់មពស់ររស់ខ្មមរម្ិៃោច្ោក់ ការណ៏សំង្គត់ បាៃ

ឬក៏ទរៀរគំទរាងសំង្គត់ សំរារ់ រ ំទោុះជាតិ ខ្មមរទច្ញេី យួៃបាៃ

ឬទៅថ្ទ្វើទោយមួ ច្ខ្្ៃការ េី ទប្រុះ

7
ឆ្ិ រមួ រកាលទៅកនុងទកាសិការមួ រកាលររស់េួកទគ គឺ ទ្វើទោយយួៃៃិ ងហុៃខ្សៃ ដឹងេី ការគិ ត ៃិង
ការសុរិៃត

រួម្ទាំងទម្ើ លទ

ើញ ៃិងស្តតរ់ ឮ ប្គរ់ ទេលទវោ ៃិងប្គរ់េីកខ្ៃលងទេៀង្ង។

_ទ្វើទោយប្រជាជាតិ ខ្មមរវប្គរ់ស្សទារ់ វណណ ៈបាត់ ទសច្កតីនងលងូកន
ន ុងលកខណៈជាម្ៃុ សសជាតិទហើយ

ជាេិ ទសសគឺវរជៃជាៃ់ មស
ព ់ខ្មមរ ឬទម្ដឹ កនាំៃទយាបាយខ្មមរ បាត់រង់កិតិ យ
ត សទករទឈា
ិ៏ ត
ម ុះ ឬោរ់ ម្ុម

សអយរលួ
យ ទោយស្តរខ្តឆ្ិរមួរកាលទៅកនុងទកាសិការមួ រកាល (Brain Chip was implanted in the
ុ
brain cell) ររស់េួកទគទ្វើទោយយួៃកុម្ុៃី
ម ស៏ ត ៃិងោហុ៑ាៃខ្សៃ ទម្ើ លទ ើញ ៃិងស្តតរ់ឮប្គរ់ ទេលទវោ
ៃិ ងប្គរ់ េីកខ្ៃលង

ជាទហតុ ទ្វើនាទំ ោយយួៃកុ ម្ុយៃី
ម
ស ៃិងោយងយួៃទឈាមុះហុ៑ាៃខ្សៃ ្ោយទច្ញ

ជាស្តធារណៈសំទលងសៃទនាសំង្គត់ ឬ្ោយទច្ញជារូររួម្រកសោសោភាសជាទដើ ម្។
_ទ្វើទោយវរជៃៃទយាបាយខ្មមរ អនកទសនោជាតិ ខ្មមរ

រញ្ជញវៃត័ខ្មមរ

ៃិ ងប្រជាជៃខ្មមរកាលយ

ជាទាសករររស់យួៃទាំង្លូវច្ិ តត ៃិង្លូវកាយ ទប្រុះ្លូវច្ិតតគឺមួរកាលខ្មមរប្តូវបាៃយួៃរញ្ជ
ជ របាៃៃិង
ប្គរ់ ប្គងបាៃ រ ីឯ្លូវកាយគឺ យួៃោច្បាញ់សំោរ់
ចារ់ ោក់គុគ ឬទ្វើទារុណកម្ម ឬក៏ រៃ
ល ់ ប្េេយ
សម្បតតិដី្ី ្
ល ទុះសំខ្រងាម្ខ្តអំទេើច្ិតរត រស់យួៃកុម្ុយៃី
ម
សត ៃិងររស់ោម្ុមខ្ឆ្កហុ៑ាៃខ្សៃ។

_ទ្វើទោយយួៃកុម្ុយៃី
ម
ស៏មា
ត ៃលេធភាេរំ ផ្លលញខ្មមរទោយវ ិនាសហិៃទោច្ប្គរ់ រកសប្គរ់ ប្កុម្

ៃិ ងប្គរ់ រណសិរសឬច្លនាតសូ៑ាខ្មមរដូច្ឆ្មប្រខ្លងទលងជាម្ួ យកណុត រ

ម្ុ ៃៃឹ ងសំោរ់កណុត រ។

_ទ្វើទោយប្រជាជៃខ្មមរបាត់ រង់ ជិវ ិតអស់រារ់ ោៃនាក់ ទោយស្តរខ្តយួៃទប្រើឆ្ិរមួ រកាល

រញ្ជ
ជ រទលើទម្ដឹកនាំខ្មមរទោយសំោរ់ ខ្មមរគាមៃប្ាប្រណី ដូច្ជារញ្ជ
ជ រេួ កទម្ដឹកនាំខ្មមរប្កហម្ទោយ
សំោរ់ ប្រជាជៃខ្មមរអស់៣ោៃនាក់ ៃិ ងរញ្ជ
ជ រមួ រកាលររស់ោហុ៑ាៃខ្សៃទោយសំោរ់ ប្រជាជៃ
ខ្មមរអស់រារ់ ោៃនាក់ខ្ងម្ទេៀត។
_ទ្វើទោយខ្មមរវ ិនាសសួគ៌េូជ

ទប្រុះថ្យួៃកុ ម្ុយៃី
ម
ស៏ៃ
ត ិងោហុ៑ាៃខ្សៃ បាៃទប្រើ ឆ្ិរមួរកាល

រំ ផ្លលញខ្មមរប្គរ់ស្សទារ់ វណណ ៈៃិ ងប្គរ់ វ ័យ សូម្បីខ្តកុ មារខ្ដលឆ្លតនវក៍េួកវាទប្រើ ឆ្ិរមួរកាលចាក់

រំ ផ្លលញមួ រកាលខ្មមរ ទ្វើទោយប្រជាជៃខ្មមរៃិ ងរញ្ជញវៃត័ខ្មមរ រួម្ទាំងអនកៃទយាបាយខ្មមរប្គរ់ ស្សទារ់
វណណ ៈប្តូវបាៃកាលយជាម្ៃុសសយៃតទប្កាម្ការរញ្ជ
ជ រររស់យួៃកុ ម្ុយៃី
ម
ស៏ ត ៃិ ងោម្ុ មខ្ឆ្កហុ៑ាៃខ្សៃ។

_ទ្វើទោយយួៃកាលយជាម្ោអំ ណាច្ទៅោសីោទគនយ៏ ៃិ ងទ្វើទោយខ្មមរកាលយជាទាសករផ្លតច្់

ម្ុ មររស់យួៃទាំង្លូច្ច្ិតៃ
ត ិ ង្លូវកាយ។ នងៃអនាគតយួៃៃឹងទប្រើ ឆ្ិរមួរកាល(Brain Chip or Nano
Chip implanted in the brain cell) ចាក់ ច្ូលទម្ដឹ កនាំនង

ៃិ ងរញ្ជ
ជ រមួរកាលទម្ដឹកនាំនងទោយ

សំោរ់ ប្រជាជៃនងរារ់ោៃនាក់ ៃិងទលរេឹកដីនងដូ ច្ជាទលរេឹ កដី ខ្មមរ ទដើ ម្បីសំទរច្រំណងររស់
ទោកយូខ្សរស្តតលីៃ រំរៃយួៃទោយកាលយជាម្ោអំ ណាច្ទៅនងៃអនាគត

ទដើម្បីរន្រ្ង្គករច្ិៃ ទៅ

ទេលច្ិៃកបត់ ម្ោអំណាច្។
_ទ្វើទោយប្រជាជាតិ ខ្មមរបាត់ សិេិ ទធ សរ ីភាេ ៃិងលិេិ ប្ធ រជា្ិរទតយយទោយខ្ប្រកាលយប្រជាជាតិ
ខ្មមររស់កុងលកខ
ន
ណៈជាទាសករ ឬសតវធាតុ ទប្កាម្ការប្តួតប្ាមួ រកាល ឬការរញ្ជ
ជ រររស់ឆ្ិរមួ រកាល
(Brain Chip or Nano Chip implanted)ខ្ដលទប្រើ ប្បាស់ទោយយួៃកុម្មយៃី ស៏ប្ត កុងោណូយ។

_រំ បាក់េឹកច្ិតតខ្មមរទោយខាលច្បាក់ សាតត-គាន ៃិ ងរំ ផ្លលញទសច្កតីសងឃឹម្ប្គរ់ យាងររស់ប្រជា
ជាតិ ខ្មមរទៅកនុងការទ្វើរដិ វតតៃ៏រ ំទោុះជាតិទច្ញេី យួៃកុ ម្ុយៃី
ម
ស៏ ត ទប្រុះថ្ទេលខ្ដលឆ្ិរមួ រកាលប្តូវ
បាៃទប្រើ ទលើេួកទគ គឺ ទ្វើទោយេួ កទគរស់ទៅដូច្ជារ់ គុក ឬរស់កុងគុ
ន
កឥតជញ្ជ
ជ ំងអស់ម្ួយឆ្កជី វ ិត

8
ទោយគាមៃច្ារ់ អៃតរជាតិ តុ ោការអៃតរជាតិ ឬប្រទេសម្ោអំ ណាច្ណាម្ួ យោៃទច្ញម្ុមម្ក
ជួ យទោុះស្ស្តយទោយជៃរងទប្គាុះទ

ើយ។

_រំ ផ្លលញរូ រណភាេរូរកាយររស់រុគាលៃិ ងរំ ផ្លលញការសំង្គត់ ប្គរ់ យាងររស់ជាតិ ខ្មមរគឺ ថ្ឆ្ិរ
មួ រកាលទៃុះោច្ទម្ើ លទ

ើញប្គរ់ទេលទវោ ៃិ ងប្គរ់ េីកខ្ៃលង ប្េម្ទាំងដឹងេី ការគិត ៃិងការសុរិៃត

ទហើយទទាុះជាជៃរងទប្គាុះទប្រើ រកសសំង្គត់ ទលមកូច្ យកអវីម្ួយម្កបាំងទលមកូដទៅកនុងគណទៃយយ
្នាគាររស់មួៃក៏
ល
ទោយ ក៏ ទៅខ្តេួកវាោច្ដឹ ងជាៃិច្ច ទប្រុះថ្ជៃរងទប្គាុះគិ តថ្ទលមរុ នាមៃទនាុះឬ
ោក់ អីម្
វ ួ យទៅេី កខ្ៃលងណាម្ួ យទនាុះ ក៏វាដឹងបាៃខ្ដរ ដូ ច្ជាករណីទោកាទដៀងខ្ដល
ទម្រញ្ជ
ជ ការកងេ័ េនៃរណសិរសជាតិ រ ំទោុះប្រជាេលរដឋខ្មមរបាៃករ់ ោវុ្ោក់េុក

អតី តជាអគា

ទដើម្បីរ ំទោុះជាតិទៅ

ទេលទប្កាយ ខ្តោហៃ
ុ ខ្សៃ បាៃរញ្ជ
ជ រទោយទោកាទដៀងខ្ដលទៅគាស់យកោវុ្ខ្ដលោក់េុក
ទនាុះយកម្កទោយហុៃខ្សៃ។
ហៃ
ុ ខ្សៃ

ទោកាទដៀងខ្ដល ខ្តងខ្តៃិ យាយប្បារ់ រងគិៃចាៃ់ ោរា ថ្

មាៃចារកម្មទប្ច្ើៃណាស់ទៅប្គរ់ េីកខ្ៃលង ខ្តាម្េិ តគឺ ហុៃខ្សៃទប្រើឆ្ិរមួ រកាលទៅទលើ

ទោកាទដៀងខ្ដលខ្តម្តង

ទហើយទេលខ្ដលគាត់គិតគឺ ប្តូវបាៃហុៃខ្សៃដឹងជាៃិ ច្ច។

ឆ្ិរមួរកាល(Nano Chip) ប្តូវបាៃអម្ទោយយុេស្ត
ធ ស្រសតរំផ្លលញដូច្ជា៖
_ទប្រើម្ៃុ សសាម្កលំទម្ើ លជៃរងទប្គាុះជាៃិ ច្ច៖
មួ រកាលោច្ទម្ើ លទ

ទទាុះរី ជាឆ្ិរមួ រកាលប្តូវបាៃរងករ់ទៅកនុងទកាសិការ

ើញៃិ ងស្តតរ់ ឮទៅប្គរ់េីកខ្ៃលងៃិងប្គរ់ទេលទវោក៏ ទោយ ក៏ ោម្ុមខ្ឆ្កហុៃខ្សៃ

ទៅខ្តទប្រើម្ៃុ សសទោយាម្កលំទម្ើ លជៃរងទប្គាុះឬទៅស្តកត់ ជាម្ុៃទៅេី កខ្ៃលងខ្ដលជៃរងទប្គាុះៃឹងទៅ
ដល់

ទដើម្បីទរៀរច្ំ ទ្វើសកម្មភាេាម្ខ្ដលវាច្ង់ បាៃ ដូ ច្ជាសំោរ់ ជៃរងទប្គាុះ

ប្េមាៃជៃរងទប្គាុះ

គំ រាម្ជៃរងទប្គាុះ

េិ ញេឹកច្ិតជ
ត ៃរងទប្គាុះ រទនាថកជៃរងទប្គាុះ ទប្រើ រកយឌី ដងឬទជរប្រមាងជៃរង

ទប្គាុះ ឬរងករទរឿងជាម្ួ យជៃរងទប្គាុះោក់រីដូច្ជាមាៃេំ នាស់ទោយនច្ដៃយ

ឬក៏ រៃ
ល ់ ជំរ ិតជៃរង

ទប្គាុះ ឬក៏ ចារ់ ជៃរងទប្គាុះទៅោក់ គុកជាទដើ ម្។
_ញុុះញុងអនកដនេទោយទរ ើសរទអើងប្រឆ្ំងៃឹ ងជៃរងទប្គាុះ គឺ ោម្ុ មខ្ឆ្កហុៃខ្សៃបាៃទប្រើ ចារកម្មររស់វា
ទោយសេវ្ោយទរឿងអកុសលររស់ជៃរងទប្គាុះ ឬរំ ្ុសទោយអនកដនេសអរ់ទមពើម្ជៃរងទប្គាុះ ឬ
ទម្ើ លង្គយទម្ើ លទថ្កជៃរងទប្គាុះ

ទោយេួ កវា យករូរភាេ ៃិ ងសំទលងជៃរងទប្គាុះទៅទលើកោក់

រទញ្ចញរញ្ូជ លរខ្ៃថម្ ទៅ្សេវ្ោយទៅប្គរ់ េីកខ្ៃលងខ្ដលជៃរងទប្គាុះទៅដល់ ឬៃឹងទៅដល់។
_ទប្រើម្ៃុ សសទោយរង្គហញមលួៃច្ំ ទរុះម្ុ មជៃរងទប្គាុះ

ឬទប្រើ រកយខ្្លផ្លកទោយជៃរងទប្គាុះដឹង ទដើម្បី

ក៏ ម្ិៃោច្ទគច្្ុ តេី កណា
ត រ់ នដររស់យួៃកុ ម្ុយៃី
ម
ស៍ ត

ៃិ ងោម្ុ មខ្ឆ្កហុៃខ្សៃបាៃទ

ទោយជៃរងទប្គាុះសថិតកនុងកតីអស់សងឃឹម្ថ្ ទទាុះរី ជៃរងទប្គាុះទគច្ទៅដល់ទជើងទម្

ឬជាយសម្ុ ប្េ
ើយ។

_រទងកើៃកំ ហឹងជៃរងទប្គាុះ ទោយញុុះញុងប្រជាជៃដនេ ឬអនករក់េៃធ័ជៃរងទប្គាុះទោយសអរ់ទមពើម្

ប្រមាងទម្ើ លង្គយជៃរងទប្គាុះ ទោយឌឺដងេី សកម្មខ្ដលជៃរងទប្គាុះទ្វើជាសំង្គត់ ទាក់េងៃឹងជី វភាេ
ជី វ ិតផ្លទល់មួៃររស់
ល
ជៃរងទប្គាុះ ទដើម្បីទោយជៃរងទប្គាុះមឹ ង ទហើយកាលណាជៃរងទប្គាុះមឹង គឺ ឆ្ិរ
មួ រកាលៃឹ ងរំ ផ្លលញទកាសិការមួ រកាលជៃរងទប្គាុះ

ទ្វើទោយជៃរងទប្គាុះទភលច្ភាលំង ៃិងឈាៃទៅ

រកឆ្កួត រ់ សតិ។
_រទងកើតសប្តូវស្តកត់ម្ុៃទោយជៃរងទប្គាុះទៅេី ាំងខ្ដលជៃរងទប្គាុះរស់ទៅឬទៅដល់ឬរំ ខ្រករំ បាក់
ស្តម្គាីដល់ជៃរងទប្គាុះ ឬរទងកើតជទោលុះៃិ ងេំ នាស់ទោយជៃរងទប្គាុះឥតឈរ់ ឈរ ទដើម្បីទោយជៃ

9
រងទប្គាុះម្ិៃមាៃការ្ចង់ោរម្មណ៏

ឬម្ិៃមាៃទសច្កតីសរ
ៃ ់ សុមកនុងជី វ ិតទ

ើយ

គឺ ទ្វើទោយជៃ

រងទប្គាុះឈឺចារ់អស់ម្ួយជី វ ិតរហូតដល់នងៃស្តលរ់ ។

_ទប្រើ សំទលងេិ ទសស រ ំខាៃជៃរងទប្គាុះប្គរ់ ទេលទវោ

ៃិងប្គរ់េីកខ្ៃលងទ្វើទោយជៃរងទប្គាុះ

បាត់ រង់ ជំទៃឿទលើមួៃ
ល ៃិ ងអស់សងឃឹម្ ទោយស្តរសំទលងេិ ទសសទៃុះគឺរ ំខាៃការគិត រ ំខាៃការទរៀៃ
សូប្ត

រ ំខាៃការទ្វើគំទរាងខ្្ៃការ រ ំខាៃការ្ចងោរម្មឬទសច្កតីសរ
ៃ ់ សុម

រ ំខាៃការទដកៃិងសុរិៃត ទ្វើ

ទោយជៃរងទប្គាុះឈឺចារ់្ូវច្ិ
ល តអស់ម្ួយជី វ ិតរហូតដល់ស្តលរ់ ៃិ ងរួម្ទាំងរំ ផ្លលញទកាសិការមួ រកាល

ររស់ជៃរងទប្គាុះ្ងខ្ដរ ទៅទេលជៃរងទប្គាុះមឹង ឬទ្វើប្រតិកម្មតរទៅៃឹងសំទលងេិទសសទៃុះឈាៃ
ទៅដល់ឆ្ួត
ក

រ់ សតិ គាមៃដឹ ងអី ប្រសិៃទរើអក
ន ទប្រើ ទៅខ្តរៃតរញ្ូជ ៃសំទលងេិ ទសសទៅកនងទកាសិការមួ រ

កាលជៃរងទប្គាុះជាទរៀងរហូតរៃតទេៀតទនាុះ។

_រញ្ុជ ុះតំនលឬរទនាថកជៃរងទប្គាុះប្គរ់ េីខ្ៃលងខ្ដលជៃរងទប្គាុះរស់ទៅឬទៅដល់៖ទោយេួ កវាយករូរ
ភាេោប្កាត ឬយករូរកំ ហុសឆ្ាងររស់ជៃទប្គាុះទៅ្សេវ្ោយទោយអនកដនេដឹងដូច្ជាការាម្
ោៃសតវ រួម្ៃឹងៃិ យាយទលើកោក់

ទ្វើទោយម្ៃុ សសទៅេីររ ិទវណខ្ដលជៃរងទប្គាុះរស់ទៅឬជៃ

រងទប្គាុះទៅដល់ ទម្ើ លង្គយទម្ើ លទថ្កជៃរងទប្គាុះទោយម្ិ ៃមលួៃ

ឬក៏រទងកើតេំ នាស់ជំទោលុះ

ជាម្ួ យជៃរងទប្គាុះទដើម្បីគារ់ គុណហុៃខ្សៃឬយួៃកុ ម្ុៃី
ម ស៏។
ត

_រទងកើតជំ ទៃឿងុ រងុ លកនុងស្តសនាងងឹតទដើ ម្បីប្រម្ូលលុយជៃរងទប្គាុះ ដូ ច្ជារង្គហញ្លូវជៃរងទប្គាុះ
ទោយទជឿទលើប្គូម្ៃតោគម្ៃ៏

ទោយទជឿថ្មាៃប្គូកាៃ់ មាៃឬេធីបារម្ី សិសប៏ស្តស្រសត។ល។គឺ សំទលង

ទៅកនុងមួ រកាលទៃុះខ្តងប្បារ់ ជៃរងទប្គាុះទោយទ្វើទៃុះបាៃសុម ទ្វើទនាុះម្ិ ៃបាៃសុម ឬច្ង់ បាៃទ ើង
រុ ណយ ប្តូវខ្តទៅរកទោកទ្វើោគម្ឬទស្ស្តច្េឹក ខ្តាម្េិតគឺ ោហុៃខ្សៃរញ្ជ
ជ រទោយចារកម្មវាទដើ រតួ
កនុងទរឿងហនឹង ឧទាហរណ៏ថ្ខ្មមរមានក់ ទៅរកអងា-លឹម្ទហងទទាុះទាយ ឬប្គូទាយណាមានក់ទទាុះទាយ
ថ្មាៃទប្គាុះថ្នក់ ដល់ជីវ ិត ដល់ខ្តទៅរកអងា-លឹម្ទហង ទស្ស្តច្េឹ ករ ំទោុះទប្គាុះទោយទប្រើ លុយទប្ច្ើៃ
ខ្តទរើ ជៃទនាុះម្ិៃទៅរកទេ

គឺ អងាលឹម្ទហងចាត់អងារកសរុ ៃរាៃី សំោរ់ទចាល ទហើយញាតិ ម្ិតតររស់

ជៃរងទប្គាុះយល់ថ្ទប្គាុះកាច្ម្កដល់ខ្ម្ៃ!

ជួៃកាលម្ន្រ្ៃីរា
ត ជការច្ង់ ទ

លឹម្ទហង ទ្វើោគម្ទលើករាសីទោយទោយច្ំណាយលុយយាងទប្ច្ើៃ
ៃរាៃី

ទោយតំទ

ើងរុ ណយសកកិក៏ទៅរកអងា
អងាលឹម្ទហង ក៏ប្បារ់ទៅរុ

ើងរុណយសកក៏ទៅជៃទនាុះ។ ទ្វើទោយម្ន្រ្ៃីរា
ត ជការម្ិៃទជឿទលើសម្តថភាេមលួៃឯងទេគឺ

ទជឿទលើម្ៃតោគម្ជំទៃឿងងឹត

ៃិ ងការខ្អរអរលត់ ប្ការនាំប្រទេសរកកតីវ ិនាស។

វាសនាប្រជាជាតិ ខ្មមរគឺ ទាក់ េងទៅៃឹ ងរណា
ត រប្រទេសម្ោអំណាច្ទលើេិភេទោកខ្ដលនាំគានច្ូ លរួម្
អៃុវតតាម្ខ្្ៃការររស់យូខ្សរស្តតលីៃ(Joseph Stalin)កនុងការទប្រើ ប្បាស់ប្គរ់ ម្ទ្ាបាយទដើ ម្បីរំរៃ
យួៃទោយកាលយជាម្ោអំណាច្ទៅោសីោទគនយ៏ទោយរទណា
ត យទោយយួៃសំោរ់ ប្រជាជាតិ ខ្មមរ
រារ់ ោៃនាក់ រួច្េួកវានាំគាន្តល់ជំៃួយទសដឋកិច្ច ៃិងទយាធាទៅទោយយួៃៃិងហុ៑ាៃខ្សៃ រួម្ទាំង្តល់ រ

ទច្ចកវ ិេាចារកម្មប្គរ់ ប្គងមួ រកាល(Nanotechnology or Brain Chip Technology) ដល់ហុ៑ាៃខ្សៃកនុង
ការរំ ផ្លលញអនកៃទយាបាយជាៃ់ មពស់ររស់ខ្មមរ ៃិងរំផ្លលញមួ រកាលរញ្ញ វៃ័ខ្ត មមររួម្ទាំងរំ ផ្លលញអនកទសនោ
ជាតិ ខ្មមរទោយវ ិនាសហិៃទោច្គាមៃសល់។

សរុរទសច្កតីទៅគឺម្ោអំណាច្ខ្ដលលក់ រទច្ចកវ ិេាចារកម្មប្គរ់ ប្គងមួ រកាល(Brain

Technology)ទោយយួៃកុម្ុ យៃី
ម
ស៏ ត ៃិ ងោម្ុ មខ្ឆ្កហុ៑ាៃខ្សៃ គឺម្ិៃមុ សេី សីស្តច្់ ហុតឈាម្ខ្មមរ
រំ ផ្លលញស្តកសេវជាតិខ្មមរទនាុះទេ

Chip
រួច្

ទប្រុះថ្លុយប្រោក់ឈាម្ខ្មមរ ៃិងលុយខ្ដលទជាគជាំទោយ
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ឈាម្ៃិ ងេឹកខ្ភនកខ្មមរ ប្តូវបាៃោម្ុមខ្ឆ្កហុ៑ាៃខ្សៃ

ៃិ ងយួៃកុម្ុ ៃី
ម ស៏យ
ត កទៅេិ ញរទច្ចកវ ិេាចារកម្ម

ប្គរ់ ប្គងមួ រកាល(Brain Chip Technology or Nanotechnology)េីប្រទេសម្ោអំ ណាច្
ម្កទប្រើរំផ្លលញមួ រកាលជៃជាតិ ខ្មមរ

រួច្យក

ៃិងកំទេច្វរជៃអនកៃទយាបាយទសនោជាតិ ខ្មមរទោយវ ិនាសគាមៃ

សល់ ប្េម្ទាំងកំ ទេច្រញ្ជញវៃ័ តខ្មមរ ៃិងវរជៃទសនោជាតិ ខ្មមរប្គរ់ ជំនាៃ់ ទេៀត្ង។
សូម្ោៃ

“Nanotechnology ៃិងវ ិនាសកម្មជាតិខ្មមរ”, Posted on Dec 25,

http://kimedia.blogspot.com/2017/01/nanotechnology-update.html
៣-្លវ ិបាកនៃខ្្ៃការរ Joseph Stalin ខ្ដលបាៃចាត់ាង
ំ យួៃហូជីម្ិញរទងកើតរទងកើតរកសឥណូឌ ច្ិៃ៖

ទោយស្តរការទរៀរច្ំកលយុេធស្តស្រសតររស់ទោកយូខ្សរស្តតលីៃJoseph Stalin ខ្ដលបាៃ

ចាត់ ោហូរជីម្ិញ ទោយេេួលរៃទុករទងកើតរកសកុម្ុយៃី
ម
ស៏ឥ
ត ណូឌ ច្ិ ៃខ្ដលមាៃប្រទេសកម្ពុជា

ៃិងឡាវ Moscow also put him in charge of creating communist parties in Cambodia and
Laos. (1) (1)-By Mike Benge, “Vietnam’s Tay Tien expansion into Laos and Cambodia”,
posted in Oct 30, 2007 by Ki-Media. Access Feb 21, 2016, website:
http://ki-media.blogspot.com/2007/10/vietnams-tay-tin-expansion-into-laos.html
មាៃៃ័យថ្ទរៀរច្ំទោយយួៃប្គរ់ប្គងប្រទេសខ្មមរៃិងប្រទេសឡាវទ្វើទោយទកើតទច្ញជា៖
ក-ការេំោក់ប្គារ់ខ្រកររស់សហរដឋោទម្រ ិកម្កទលើេឹកដីកម្ពុជាេីឆ្ន១
ំ ៩៦៩ដល់១៩៧៣ គឺ

ទដើម្បីរ

ទណតញកងេ័េទវៀតកុង ៃិងកងេ័េយួៃខាងទជើងទច្ញេី ប្រទេសខ្មមរ(2) បាៃទ្វើទោយប្រជាជៃខ្មមរ
ស្តលរ់ អស់ជាង៥ខ្សៃនាក់ ៃិ ងរំ ផ្លលញទហាថរច្នាសម្ពៃ័ខ្ធ មមរ

ទ្វើទោយយួៃទវៀតកុ ងទបាកប្បាស់ខ្មមរ

ទោយរំ ទរ ើម្ហិច្ិ ា
ឆ ររស់វាកនុងការសំោរ់រ ំោយជាតិ ស្តសៃ៏ខ្មមរទោយខ្ប្រកាលយអំ ទេើឈាលៃរៃររស់
យួៃទៅជារកយតសូរដិវតតៃ៏ប្រឆ្ំងច្ប្កេតតិឈាលៃរៃទៅវ ិញ។ សូម្ទម្ើ លYoutube:

(2)-“Cambodia: THE ILLEGAL BOMBING OF CAMBODIA [EN]” By Elizabeth Becker,
Uploaded on Mar 26, 2007. Access Feb 21, 2016. Website:
https://www.youtube.com/watch?v=gu8PJBRa60s&feature=player_embedded
ម-សហរដឋោទម្រ ិកបាៃកាត់ផ្លតច្់ជំៃួយទសដឋកិច្ៃ
ច ិងទយាធាេីរោឋភិបាលស្តធារណរដឋខ្មមរទ្វើកងេ័េ
ររស់ទោកទសនាប្រម្ុ មលៃ់ៃល់ ម្ិៃមាៃទសបៀង ៃិ ងោវុ្េំ ទៃើ រទដើម្បីេរ់េល់ៃឹងការឈាលៃរៃ
ររស់កងេ័ េទវៀតកុងដ៏ ទប្ច្ើៃទលើសលុរខ្ដលរំ រក់ទៅទោយោវុ្េំ ទៃើរៗទនាុះទេ(3)។ សូម្ោៃ

(3) “US Saving Cambodia” by Sarasota Herald-Tribune,page-2, Post on Jul 23, 1970, access
on February 10, 2017, and Website:
http://news.google.com/newspapers?nid=1755&dat=19700723&id=y7YcAAAAIBAJ&sjid=NW
YEAAAAIBAJ&pg=7139,1994252
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គ-កងេ័េយួៃទវៀតកុងៃិងកងេ័េទវៀតណាម្ខាងទជើងបាៃវាយ្តួលរ ំលំរររស្តធារណរដឋខ្មមរខ្ដល
ដឹកនាំទោយទោកទសនាប្រម្ុមលៃ់ៃល់ទៅនងៃេី១៧ខ្មទម្ស្តឆ្ន១
ំ ៩៧៥

ទហើយយួៃទវៀតកុ ង

បាៃសំោរ់ប្រល័យេូ ជស្តសៃ៍ ខ្មមរអស់៣ោៃនាក់ ទោយរិ េផ្លលកមលួៃវាថ្”កម្ពុជាប្រជា្ិរទតយយ”
ឬខ្មមរប្កហម្សអីទគទនាុះ។

-យួៃកុម្ុយៃី
ម
សប្ត កុងោណូយបាៃឈាលៃរៃទលរេឹកដីខ្មមរជាច្ំហរទៅនងៃេី៧ខ្មម្ករាឆ្ន១
ំ ៩៧៩

ទហើយេ័េយួៃឈាលៃរៃបាៃរលៃ់ទលរប្េេយសម្បតតិៃិងរតៃសម្បតតិខ្មមរទៅប្កុងភនំទេញមាៃតំនលសរុរ
អស់ច្ំៃួៃ ៨៤ ១១៦ ៧៣៤ ៤២៦ដុោលសហរដឋោទម្រ ិក រនាទរ់េីកងេ័ េយួៃបាៃច្ូ លឈាលៃរៃខ្មមរ
ៃិ ងកាៃ់ ការ់ប្កុងភនំទេញទៅនងៃេី៧ខ្មម្ករាឆ្នំ១៩៧៩ ទៃុះទរើ ទយាងាម្ទោកប្េឹទាធចារយវាៃ់-រុៃងង
ៃិ ងទោកគីៃចាៃ់ោរា បាៃទ្វើការគណនារាយតំ នលរួម្គាន។ ដកស្សង់ ទច្ញេី ទសៀវទៅ ”វ ីររុរសខ្មមរ

ទ្វើេលិកម្មកុ ងេិ
ន ភេអៃធការ” ជាភាស្តរខ្មមរខ្ដលសរទសរទោយទោកវ ីររុ រសគិៃចាៃ់ោរាចារ់េីេំេ័រ
េំ េ័រ១៣០-១៣២

ៃិ ងេំ េ័រ១៣៤-១៣៦,

2012, access on March 05, 2017,

posted by Ki-Media on Thursday, November,

Website:

https://app.box.com/s/npdv6razwo0jkb5ad2ie
ង-យួនកុម្យនី
ស្បា
៍ ត នអនុវត្តផែនការ ក-៥ ស្ំលាប់ប្បជាជនផមមរអស្់ជាង៥ផស្ននាក់ចាប់ពីឆ្ន១
ំ ៩៨៤
ុម
ដល់ឆ្ន១
ំ ៩៨៩ ដោយយកប្បជាជនផមមរដៅកាប់ ស្ការព្ប្ព ដ
ជាផមមរប្ក

ើយយួនដប្បើ លបិចោំប្ាប់ម្ីននិងផកែងដ្វើ

ម្បាញ់ស្ំលាប់ ពលករផមមរកនុងផែនការ ក-៥ និ ងរួម្ទំងជំងឺប្រុនចាញ់ ការអត្់ អាហារ

បរ ិដោរប្រប់ប្ាន់

និ ងការមវះទឹ កស្កាត្។

ដកស្សង់ ទច្ញេី ទសៀវទៅ ”វ ីររុរសខ្មមរទ្វើេលិកម្មកុ ងេិ
ន ភេអៃធការ” ជាភាស្តរខ្មមរខ្ដលសរទសរ
ទោយទោកវ ីររុ រសគិៃចាៃ់ោរាចារ់េីេំេ័រេំេ័រ២០១-២០៩ posted by Ki-Media on Thursday,
November, 2012, access on March 05, 2017, Website:
https://app.box.com/s/npdv6razwo0jkb5ad2ie
ច្-កិច្ប្ច េម្ទប្េៀងប្កុងបារ ីស២៣តុោ១៩៩១ បាៃទកៀងវរជៃទសនោជាតិខ្មមរច្ូលស្សុក រួច្ហៃ
ុ ខ្សៃៃិង
យួៃកុម្យៃី
ស៏ ត ទប្រើរទច្ចកវ ិេាចារកម្មប្គរ់ប្គងមួរកាល Brain Chip Technology
ុម
ទសនោជាតិខ្មមរប្គរ់រកសប្គរ់ប្កុម្ទោយវ ិនាសគាមៃសល់

កំទេច្េួកវរជៃ

ប្េម្ទាំងរំ ផ្លលញមួ រកាលរញ្ជញវៃត័ខ្មមរៃិ ង

្ៃធាៃម្ៃុ សសខ្មមរទោយវ ិនាស ៃិ ងខ្ប្រេួ កទគទោយកាលយជាម្ៃុ សសយៃតទប្កាម្ការប្តួតប្ាៃិងរញ្ជ
ជ រ
ររស់ហុៃខ្សៃ ៃិងយួៃកុ ម្ុយៃី
ម
ស៏ា
ត ម្រយៈឆ្ិរមួរកាល(Brain Chip or Nano Chip implanted) នៃរ
ទច្ចកវ ិេាចារកម្មប្គរ់ ប្គងមួ រកាល Brain Chip Technology

ខ្ដលជាទហតុ នាំទោយប្រជាជាតិ ខ្មមរ

ឈាៃទៅរកវ ិនាសកម្មទោយស្តរខ្តយួៃោច្រញ្ជ
ជ រមួ រកាលខ្មមរ ដឹងេី ការគិត ទម្ើ លទ
ទវោ

ៃិ ងប្គរ់ េីកខ្ៃលងទនាុះ

ទ្វើទោយហុៃខ្សៃ ៃិ ងយួៃកុម្ុមយៃី ស៍ោ
ត ច្សំោរ់

ទសនោជាតិ ខ្មមរបាៃប្គរ់ទេលទវោ។

សូម្ោៃអតតរេ

“Nanotechnology

Posted by Ki-Media in January 7, 2017, website:
http://kimedia.blogspot.com/2017/01/nanotechnology-update.html

ើញប្គរ់ ទេល
ៃិ ងកំ ទេច្វរជៃ

ៃិងវ ិនាសកម្មជាតិខ្មមរ”
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ឆ្-តុោការស្តោកតីខ្មមរប្កហម្ប្តូវបាៃរទងកើតទ

ង
ើ ទដើម្បីោងរេឧប្កិដប្ឋ រល័យស្តសៃ៍ររស់យៃ
ួ ទវៀត

កុងខ្ដលបាៃសំោរ់រង្គាលប្រជាជាតិខ្មមរអស់៣ោៃនាក់៖ តុោការស្តោកតីខ្មមរប្កហម្ទៃុះប្តូវបាៃ
រទងកើតទ

ើងទោយប្គាៃ់ ខ្តទដើម្បីរខ្ងវរម្តិអៃតរជាតិ ទោយយល់ប្ច្លំប្េឹតិ កា
ត រណ៏ប្រវតតិស្តស្រសតយួៃទវៀត

កុ ងសំង្គរ់ រង្គាលប្រជាជៃខ្មមរអស់៣ោៃនាក់

រនាទរ់ េីេួកវាបាៃ្តួលរ ំលំរររស្តធារណរដឋខ្មមរនងៃេី

១៧ខ្មទម្ស្តឆ្នំ១៩៧៥ ទោយរទងកើតរររកម្ពុជាប្រជា្ិ រទតយយ
១៩៧៥ដល់១៩៧៩

ទៅខ្មមរប្កហម្

ចារ់ ាំងេី ឆ្នំ

ទោយកាលយទៅជាប្េឹតិ កា
ត រណ៍ស្តសៃ៏ខ្មមរសំោរ់ស្តសៃ៏ខ្មមរ។

ជ-ម្ោអំណាច្ជួយ្សេវ្ោយការប្កន

ប្រវតតិស្តស្រសតររស់យៃ
ួ កុម្យៃី
សប្៏ កត កុងោណូយទោយជួ យ
ុម

សរទសរច្ងប្កងប្រវតតិស្តស្រសតាម្យួៃប្រឌិ តទ

ើង ប្េម្ទាំងជួ យ្សេវ្ោយទសៀវទៅ ស្តរេត៌ មាៃ

ៃិ ងងតខ្មសភាេយៃតាម្ការប្រឌិ តប្រវតតិស្តស្រសតខ្ដលទ្វើទ

ើងទោយេួកយួៃទវៀតកុ ង

ខ្ដលបាៃកាៃ់

ការ់ ប្រទេសកម្ពុជា ៃិងសំោរ់ ប្រល័យេូជស្តសៃ៏ ខ្មមរអស់៣ោៃនាក់ ទោយទៅកាលយទៅជាស្តសៃ៏
ខ្មមរសំោរ់ ស្តសៃ៍ ខ្មមរគានឯងទោយយករូរភាេខ្តម្ួយប្ជុងម្ករង្គហញេិ ភេទោកទោយយល់ប្ច្

ំ។

៤-លកខម័ណឌអំទណាយ្លដល់យៃ
ួ សំទរច្ម្ហិច្ិា
ឆ ទលរេឹកដីខ្មមរ៖
ក-ម្ហអំណាច្រួម្នដគានទោយផ្លទល់ៃិងទោយប្រទយាលកនុងសំទរច្ខ្្ៃការររស់ទោកយូខ្សរស្តតលីៃ
ទដើម្បីទោយយួៃប្គរ់ ប្គងទៅោសីោទគនយ៏ទនាុះ បាៃទ្វើទោយយួៃទឆ្លៀតឱកាសសំោរ់ ប្រជាជៃខ្មមរ

អស់ជាង៤ោនាក់ ទហើយម្ោអំណាច្ទ្វើម្ិៃដឹងម្ិ ៃឮរាល់អំទេើ ប្រល័យេូជស្តសៃ៏ ររស់យួៃកុ ម្ុយ
ម
ៃី ស៍ខ្ត ដលបាៃសំោរ់ រង្គាលប្រជាជៃខ្មមរ ទលរេឹកដី ខ្មមរ ៃិ ងប្តួតប្ាខ្មមររហូតម្កដល់រច្ចុរបៃន៖
_សំោរ់ ប្រជាជៃខ្មមរកនុងរររខ្មមរប្កហម្អស់៣ោៃនាក់េីឆ្នំ១៩៧៥-១៩៧៩
_ការេំ ោក់ ប្គារ់ ខ្រកររស់ U.S.A េី ឆ្នំ១៩៦៩-១៩៧៣

បាៃសំោរ់ ខ្មមរអស់៥ខ្សៃនាក់

កនុងរុ េទវ ហតុរទណតញកងេ័ េយួៃទវៀតកុងទច្ញេី ប្រទេសកម្ពុជា។
_សំោរ់ ប្រជាជៃខ្មមរកនុងខ្្ៃការក-៥ អស់ជាង៥ខ្សៃនាក់េីឆ្នំ១៩៨៤-១៩៨៩

_សំោរ់ ប្រជាជៃខ្មមរាម្រយៈទលសអសៃតិសុមសងាម្ ៃិងអទសថរភាេសងាម្ទោយរទងកើតប្កុម្
បាក់ គី ប្កុម្យុវជៃេិ ទសសS.O.Y ឬទៅប្កុម្រង្ំ រងតូ ច្(Special Organization of Youths)
ប្កុម្អតតឃាតេិទសស(Death’s Squad)ឬទៅថ្ប្កុម្ោវទមម

ៃិ ងប្កុម្ទសនានាគ។ល។

ម-លបិច្ស្សីស្សស់ររស់យួៃបាៃរខ្ងវរកាលមាសីៃម្ោអំណាច្ទោយរំទរ ើយួៃទោយម្ិៃដឹ ងមលួៃគឺ ជា
េិ ទសសម្ន្រ្ៃី ស
ត ីវ ិលឬម្ន្រ្ៃី ទត យាធាជាៃ់ មពស់ររស់ប្រទេសម្ោអំណាច្បាៃលង់កុងលបិ
ន
ច្ស្សីស្សស់
ររស់យួៃ នាំទោយយួៃេងវក់កាលបាៃ។

សូម្ស្តតរ់ ការេងវក់កាលររស់យួៃាម្រយៈYouTube

ខ្ដលមាៃច្ំ ណងទជើ ងថ្ “4 hand grenades aimed to kill Sam Rainsy on March 30, 1997” by
Samnang Cheng, Published on Jul 13, 2013, access on March 11, 2017, Website:
https://www.youtube.com/watch?v=yrvL4jKyN8s
ទតើ ោច្ម្កេី លបិច្ស្សីស្សស់យួៃេេួ លបាៃទជាគជ័យឬ? ទោយស្តរខ្តស្សីយួៃមាៃរតីជាជៃររទេស
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ខ្ដលមាៃតំ ខ្ណងសំខាៃ់ៗទៅាម្រណា
ត រប្រទេសម្ោអំណាច្ឬ? ទតើវាោច្ខ្ដរឬទេ ប្រសិៃទរើស្សី
យួៃប្គាៃ់ខ្តប្រគល់មួៃប្បាណទោយេួ
ល
កសភា (Congress) ររស់ប្រទេសម្ោអំ ណាច្ទោយប្គាៃ់ ខ្ត
ទ្វើជាស្សីកំណាៃ់ ច្ិតតទនាុះ

ោច្រញ្ជ
ជ រកាលមាសីៃម្ោអំ ណាច្ទោយរំ ទរ ើ្លប្រទយាជៃ៍ យួៃ

កុ ម្ុយៃី
ម
ស៏ប្ត កុងោណូយទនាុះ?
គ-ទតើរញ្ជ
ហ ខ្ដលសហគម្ៃ៏ អៃតរជាតិ លំទអៀងទៅខាងយួៃ វាោច្ទកើ តម្កេីេុងជាតិ យួៃមាៃសញ្ជញ
ផ្លកយម្ួ យខ្ដលដូ ច្សញ្ជញៃិ ម្ិត
ម រូរររស់ជៃជាតិ
ជី ហឬ
វ (Jewish)? (ជៃជាតិជីហវ គឺ ជាជៃជាតិម្ួយ
េុងជាតិយួៃ

សញ្ជញជៃជាតិជីហវ

ខ្ដលមាៃឥេធិេលខាលំងកាលទៅទលើប្រទេសម្ោ
អំ ណាច្្ំៗទៅទលើសកលទោក)។

-ទតើ ោច្ម្កេី យួៃកាៃ់ស្តសនាប្គឹ ស(ត ទច្ញេីជៃជាតិ ជីហ)វ ៃិងេេួ លយកវរប្ម្៏ រញ្ចឹម្ប្រទេស
ខ្ដលជាកាតទាក់ ទាញេួករញ្ចឹម្ប្រទេស ៃិ ងរណា
ត រប្រទេសម្ោអំ ណាច្្ំៗប្តូវខ្តគាំប្េយួៃៃិង
រំ រៃយួៃទោយកាលយជាម្ោអំ ណាច្ខ្ដរឬទេ?
ង-យួៃទ្វើឡាាំងភាវូរៃីយកម្មខ្្នកខាងអកសរស្តស្រសតគឺយួៃទបាុះទចាលទៅអកសរស្តស្រសតររស់ច្ិៃៃិង
េេួ លយកអកសរឡាាំងម្កទប្រើ ទ្វើជាអកសរស្តស្រសតជាតិ យួៃវ ិញឬ ខ្ដលជាទហតុទ្វើទោយេួ ករញ្ចឹម្
ប្រទេសស្សឡាញ់គាំប្េយួៃ

ៃិ ងទ្វើទោយម្ោអំ ណាច្សទណា
ត សប្ាប្រណីដល់យួៃទនាុះ?

ច្-យួៃមាៃអនកទច្ុះដឹងទប្ច្ើៃសំរារ់ រំទរ ើជាតិ យួៃកនុងការទរៀរយុេស្ត
ធ
ស្រសតៃទយាបាយទលរេឹកដី ខ្មមរ

ទហើយវាទប្រើ លបិច្សំោរ់រញ្ជញវ ័ៃតខ្មមរ ៃិ ងអនកទច្ុះដឹងខ្មមរទៅកនុងរររខ្មមរប្កហម្(រទងកើតទោយយួៃ)
ស្តលរ់ ទសទើរជិតអស់កុងទេលខ្ដលរញ្ជ
ន
ញ វៃ័ តយួៃកំ េុងខ្តរ ីកស្តយភាយដូច្្សិតទនាុះ។
ឆ្-យួៃមាៃរទច្ចកវ ិេាេំ ទៃើ រៗ

ៃិ ងសរវវុ្េំ ទៃើរៗទប្រើប្បាស់កុងការ្ត
ន
ួលរ ំលំៃិងប្គរ់ ប្គងគូ រសប្តូវ

ដូ ច្ជារទច្ចកវ ិេាចារកម្មប្គរ់ប្គងមួរកាល (Brain Chip Technology or Nanotechnology) ោវុ្គីម្ីខ្ដល
មាៃស្តរជាតិ េុលវ ីអិច្ (VX nerve agent) ោវុ្ជី វស្តស្រសត(Biological Weapon) ៃិ ងរទច្ចកវ ិេាទ្វើអងករ
ឬម្ហូម្មាហេី បាលសទិក។ល។ ទដើម្បីយកម្ករំ ផ្លលញខ្មមរ ៃិ ងសំោរ់ប្រជាជៃខ្មមរទោយវ ិនាសហិៃទោច្
ស្តលរ់ គាមៃសល់ទៅនងៃអនាគត។ ជាេិទសសគឺ យួៃបាៃទប្រើ រទច្ចកវ ិេាប្គរ់ ប្គងមួរកាល(Brain Chip
Technology or Nanotechnology) ទោយយកឆ្ិ រមួ រកាលចាក់ រញ្ូជ លកនុងទកាសិការមួ រកាលររស់ទម្

ដឹ កនាំខ្មមរនាទេលរច្ចុរបៃន(Nano chip or Brain chip implanted inside the brain cell)ៃិងរញ្ជ
ជ រមួ រកាលនៃ
ទម្ដឹ កនាំខ្មមរនាទេលរច្ចុរបៃនទោយសំោរ់ ប្រជាជៃខ្មមរ

រំ ផ្លលញជៃជាតិ ខ្មមរ

កាត់ េឹកដី ខ្មមរទោយ

យួៃ លួច្ឆ្ក់ រៃ
ល ់ជំរ ិតប្រជាជៃខ្មមរ ៃិ ងប្រម្ូ ល្ៃធាៃប្េេយសម្បតតិខ្មមរយកទៅទោយយួៃកុម្ុយៃី
ម
ស៏ ត
ប្កុងោណូយ។

ទតើ វាោច្ខ្ដរឬទេថ្យួៃទប្រើរទច្ចកវ ិេាប្គរ់ ប្គងមួ រកាល(Brain Chip Technology or

Nanotechnology) យកទៅចាក់ រញ្ូជ លទលើទម្ដឹ កនាំជាៃមពស់ររស់ខ្មមរប្កហម្(Nano chip implanted, or
brain chip implanted inside the brain cell)ៃិងរញ្ជ
ជ រមួ រកាលទម្ដឹ កនាំជាៃ់ មពស់ររស់ខ្មមរប្កហម្ទោយសំ
ោរ់ ប្រជាជៃខ្មមរអស់៣ោៃនាក់េីឆ្នំ១៩៧៥-១៩៧៩?
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ជ-ឬម្ួ យក៏ រណា
ត រប្រទេសម្ោអំណាច្នានាមាៃរំណងយកយួៃទៅកំ ទេច្ច្ិៃនាទេលអនាគត?
ទោយទហតុ ទៃុះទហើយ ទេើររំរៃយួៃទោយកាលយជាម្ោអំណាច្ទៅោសីោទគនយ៏? បាៃជាេួ កទគទ្វើ
ម្ិ ៃដឹ ងម្ិៃឮរាល់ប្គរ់អំទេើនប្េន្សររស់យួៃខ្ដលទ្វើម្កទលើប្រជាជាតិ ខ្មមរទៅកនុងេឹកដីខ្មមរ។

សុំរញ្ជ
ច

ក់ ថ្ប្រទេសច្ិៃទៅម្ុៃសន្រ្ង្គាម្ទោកទលើកេី ២ទនាុះ គឺ ប្គាៃ់ ខ្តជាទាសករខ្ដលប្គរ់ប្គងទោយរណា
ត
រប្រទេសម្ោអំ ណាច្នានាខ្ហកេឹកដី ច្ិៃខ្ច្កគានប្តួតប្ា

ខ្តទៅកនុងសន្រ្ង្គាម្ទោកទលើកេី ២
ទហើយប្រជាជៃច្ិ ៃទទាុះរីជាតសូរយៈទេល១០០០

ប្រទេសជរុៃក៏ បាៃប្គរ់ប្គងេឹ កដីច្ិៃទាំងស្សុង

ឆ្នំទេៀត ក៏ម្ិៃោច្ទរ ើទច្ញេី ៃឹម្ប្តួតប្ាររស់ប្រទេសជរុ ៃបាៃខ្ដរ។ ទោយស្តរគុ ណរុ ណយសហរដឋ
ោទម្រ ិកេំោក់ប្គារ់ ខ្រកររ ិមាណូទៅ េី ប្កុងហីរស
ូ ីមា ៃិងេី ប្កុងណាោាស្តគី ទេើរទ្វើទោយប្រទេស
ជរុៃចាញ់សន្រ្ង្គាម្

ៃិ ងទ្វើទោយច្ិៃេេួ លបាៃឯករាជយទោយនច្ដៃយ។

ខ្ប្កម្ខ្ងម្ទម្ៅតុ រខ្តងច្ិៃទោយកាលយជាប្រទេសម្ោអំ ណាច្

ម្ោអំ ណាច្្ំៗក៏ ោរ

ទោយមាៃសហភាេសូទវៀតជាអនក

រំ រក់ សរវវុ្េំ ទៃើរៗទោយច្ិ ៃ ៃិងមាៃសហរដឋោទម្រ ិកជាអនករំ រក់ ទសដឋកិច្ចទោយជួ យេិ ញេំៃិញ
ច្ិ ៃខ្ដលចាត់ េុកថ្ជួ យអភិ វឌឍៃ៏ប្រទេសច្ិ ៃ។

ទរើ សិៃជាសហរដឋោទម្រ ិកច្ង់ ជួយប្រទេសខ្មមរ

ទនាុះគឺ ប្គាៃ់ ខ្តប្រកាសេិញរាល់េំៃិញខ្មមរ ទនាុះៃឹងទ្វើទោយេួកអនកវ ិៃិ យុគេុ ៃេូ ទាំងេិភេទោកច្ូ ល
វ ិៃិ ទយាគទបាុះេុៃស្សុកខ្មមរទោយរទងកើតទរាងច្ប្កប្គរ់ប្រទភេទៅប្រទេសខ្មមរ

ទនាុះៃឹ ងទ្វើទោយ

ប្រទេសខ្មមររ ីកច្ំ ទរ ើៃយាងឆ្រ់ រហ័ស?
ឈ-ការេប្ង្គយចាររុ រសៃិ ងការទប្រើ ប្បាស់វ ិេាស្តស្រសតចារកម្មេំទៃើរទ្វើទោយយួៃប្តួតប្ាខ្មមរបាៃ
ខ្ណៃកនុងនដដូច្ប្គរ់ ប្គងម្ៃុ សសយៃត ៃិ ងសតវធាតុ ៖ ប្រជាជៃខ្មមរកនងប្រទេសកម្ព
ជា
ទទាុះរីជាតសរ
ូ ូត
ុ
ុ
រស្តលរ់រស់
ក៏ ទប្រៀររីដូច្តសូកុងប្េុ
ន
ងទខានុះទ ៀន ងររស់យួៃកុម្ុយៃី
ម
ស៏ខ្ត ដលោម្ុ មខ្ឆ្កហុៃខ្សៃ
ខ្តងៃិ យាយថ្េយុុះកនងដរសអ
ីទគទនាុះ។ ច្ំ ខ្ណកខ្មមរទប្តប្រទេសវ ិញក៏ ម្ិៃមាៃឯកភាេគានកនុងការរខ្ងវរ
ុ

ៃិ នានការៃទយាបាយអៃតរជាតិ ទោយជួ យខ្មមរទច្ញេីប្កញាំនដយួៃខ្ដរ។ជៃជាតិ ខ្មមរទប្តប្រទេសសុេធខ្ត
សអរ់យួៃឈាលៃរៃៃិងគណរកសប្រជាជៃកម្ពុជា ទលើកខ្លងខ្មមរម្ួ យច្ំ ៃួៃតូច្ទៅទប្តប្រទេសដូ ច្ជា
េួ កហិតកាវ េួកោងលុយប្កមវក់ទោយហុ៑ាៃខ្សៃ

េួករត់ ទប្គឿងទញៀៃៃិងោវុ្មុ សច្ារ់ទោយហុ៑ា

ៃខ្សៃ េួ កលក់ ទប្គឿងទញៀៃទោយោហុ៑ាៃខ្សៃ ៃិ ងេួ កជួ ញដូរម្ៃុ សសខ្តរុ ទណាណុះ ខ្ដលស្សឡាញ់ហុ៑ា
ៃខ្សៃ

ៃិ ងគណរកសប្រជាជៃរតូរផ្លតច្់

ទោយខ្ប្រកាលយេួ កទគទដើ រតួ ជាចារកម្មររស់ហុ៑ាៃខ្សៃ

ទឃាសនាៃទយាបាយ ៃិងរំទ្លើសេត៌ មាៃទោយហុ៑ាៃខ្សៃ ប្េម្ទាំងរត់ ទប្គឿងទញៀៃទោយហុ៑ាៃខ្សៃ
រងកររេឧប្កិដឋទដើ ម្បីហុ៑ាៃខ្សៃ ៃិងគំ រាម្រំភយ័អនកទសនោជាតិ ខ្មមរទៅទប្តប្រទេសទោយខាលបាក់ សាត
ប្េម្ទាំងាម្ោៃរាល់សកម្មភាេសកម្មជៃរកសប្រឆ្ំង ឬអនកមាៃៃិ នានការប្រឆ្ំងទៅទប្តប្រទេសខ្ត
េួ កទគយល់ប្ច្លំស្សលុះ

ទរើអក
ន ទសនោជាតិ ខ្មមរទគខាលច្ហុ៑ាៃខ្សៃទនាុះគឺ ទគម្ិៃខ្ម្ៃប្រឆ្ំងហុ៑ាៃខ្សៃ

ាំងេីកុងប្រទេសកម្ព
ន
ុជារហូតដល់ទប្តប្រទេសកម្ពូជាទនាុះទេ។

លកខណៈខ្ដលទ្វើទោយរណា
ត ញ

ចារកម្មររស់ោហុ៑ាៃខ្សៃទៅទប្តប្រទេសទកើៃទ

ើងខាលំងកាលទោយស្តរ៖

-វ ិស័យោងលុយប្កមវក់៖ទោយស្តរខ្តលុយកំ ច្ី ច

ៃិងលុយជំៃួយអៃតរជាតិ រារ់ សិរទកាដ៍ដុោល រួម្ទាំង

លុយលក់ ្ៃធាៃ្ម្មជាតិខ្មមរ ប្េម្ទាំងលុយេុ ករលួយ្ងទនាុះគឺ ទ្វើទោយោហុ៑ាៃខ្សៃរកម្ទ្ាបាយ
ោងលុយប្កមវក់ ៃិងខ្រងខ្ច្កលុយទៅប្រទេសទ្សងៗ ៃិ ងចាត់ រកសេួកខ្មសរណា
ត ញររស់វាទៅទប្ត
ប្រទេសទោយទដើ រតួ នាេីជាទៅខ្កបារ រងាស្តល ោងេំៃិញ ៃិងទភាជៃីយោឋៃ។ល។ ទហើយេី ាំង
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ទាំងទៃុះក៏ ជាកខ្ៃលងសតកទប្គឿងទញៀៃ
រទណា
ត ុះោសៃនររស់េួកវាម្ុៃនាំច្ូល ៃិ ងខ្ច្កចាយទៅកាៃ់រដឋ
ុ

ទ្សងៗ។ េួកទៅខ្កសិរបៃិ ម្ិត
ម ទប្តប្រទេសទាំងអស់ទៃុះគឺ សុេធខ្តទច្ញេីប្រភេេួ កហិតកាវ េួកទចារ
រលៃ់ ៃិ ងេួកចាញ់ខ្លបង្ឹកសីទបាខ្
ជា

ៃិងទោយោហុ៑ាៃខ្សៃ

ប្តូវបាៃ្តល់នាេី ោងលុយប្កមវក់ទោយគណរកសប្រជាជៃកម្ពុ

ប្េម្ទាំងជួ យលក់ទប្គឿងទញៀៃ

ៃិងរកម្ូ យទប្គឿងទញៀៃ ប្រទាក់ ប្កឡា

ជាម្ួ យប្កុម្មាហវីយាទប្តប្រទេស ប្េម្ទាំងមាៃតួ រនាេី េេួ លគណៈប្រតិភូចារកម្ម

េួកឧប្កិ ដក
ឋ ម្មឆ្ង
ល

ខ្ដៃ ឬស្តច្់ញាតិ ោហុ៑ាៃខ្សៃទោយមាៃកខ្ៃលងស្តនក់់ ទៅហូរច្ុក ៃិង្តល់ម្ទ្ាបាយដឹកជញ្ូជ ៃសេវ
ខ្ររយាង។
ខ្ងទាំ

ទលើសេី ទៃុះទៅទេៀត េួ កោងលុយប្កមវក់អស់ទាំងទៃុះបាៃទដើ រតួ នាេី ជាអនកទម្ើ ល

ៃិង្ាត់្ង
ា ់ដល់ប្កុម្រងតូច្រង្ំ (Gangsters)ទហើយប្កុម្រងតូច្រង្ំក៏មាៃតួ នាេី ការររេួក

ទគ ៃិ ងទ្វើជាឧរករណ៏ទប្រើ ប្បាស់ររស់េួកទគាម្តំរវូ ការចាត់ ាំងររស់រកស ឬថ្នក់ ទលើកុងការច្រាច្រ
ន
ទប្គឿងទញៀៃ

គំ រាម្កំខ្ហងឬរ ំខាៃដល់អក
ន ជាតិៃិយម្ខ្មមរៃិងាម្ោៃសកម្មជៃរកសប្រឆ្ំងជាទដើ ម្។

ល។ សូម្រញ្ជ
ជ ក់ ថ្គណរកសប្រជាជកម្ពុជា

ៃិ ងហុ៑ាៃខ្សៃ ប្េម្ទាំងប្កុម្ប្គួស្តរប្តកូ លហុ៑ាៃ

បាៃ

ទលរប្តបាក់ លុយជំ ៃួយររទេសចារ់ េី១៩៩៣-២០១២មាៃច្ំៃួៃ៥០០០ោៃដុ ោលសហរដឋោទម្រ ិក។
ហៃ
ុ ខ្សៃ

បាៃមចីលុយប្រទេសច្ិៃមាៃេឹ កប្បាក់ដល់ទៅ៤រៃ់ ោៃដុ ោលសហរដឋោទម្រ ិករខ្ៃថម្ទៅ

ទលើលុយកម្ចីរ
វ រទេសច្ំ ៃួៃ៧រៃ់ ោៃដុ ោលសហរដឋោទម្រ ិក។ រោឋភិ បាលហុ៑ាៃខ្សៃបាៃទលរប្តបាក់
លុយច្ំ ណូលជាតិច្ំៃួៃ៥០០ោៃដុ ោលសហរដឋោទម្រ ិកកនុងម្ួ យឆ្នំ។

ប្រទេសកម្ពុជា បាៃបាត់ រង់
ច្ំ ណូលងវ ិការខ្ដលបាៃម្កេី ការ់ នប្េទឈើ ដល់ទៅច្ំៃួៃ៥០០ោៃដុោលសហរដឋោទម្រ ិកជាប្រចាំឆ្នំ
ប្តូវបាៃទលរប្តបាក់ ទោយប្កុម្ទភរវកម្ម CPP ៃិងហៃ
ុ ខ្សៃ។

ខ្មមរទ្វើេលិកម្មកុ ងេិ
ន ភេអៃធការ”

ដកស្សង់ ទច្ញេី ទសៀវទៅ

”វ ីររុ រស

ជាភាស្តរខ្មមរខ្ដលសរទសរទោយទោកវ ីររុ រសគិៃចាៃ់ោរាចារ់េី

េំ េ័រេំេ័រ១៣០-១៣២ ៃិ ងេំ េ័រ១៣៤-១៣៦, ៃិងេំេ័រ៣៣៨-៣៣៩ ៃិ ងេំ េ័រ១៤៨ posted by KiMedia on Thursday, November, 2012, access on March 05, 2017, Website:
https://app.box.com/s/npdv6razwo0jkb5ad2ie
-វ ិស័យហិតកាវ(Drugs Systematic Organization)៖
វ ិស័យហិតកាវគឺ ជាដទងហើម្ទសដឋកិច្ចររស់គណរកសប្រជាជៃកម្ពុជា។

អនកខ្ដលរទប្ងៀៃហុ៑ាៃខ្សៃៃិង

គណរកសប្រជាជៃកម្ពុជាទោយទច្ុះជួ ញដូ រទប្គឿងទញៀៃម្ុ ៃដំ រូងទគរងអស់គឺទោកទងងរុៃមានៃប្កុម្
ហុ៑ាៃនងរុៃរង
ុ ។ ទដើម្បីកំទេច្េួ កបាក់ គី(ជាប្កុម្ឃាតករនដទៅខ្ដលមាៃតួ នាេី ទដើ ររលៃ់ៃិងសំោរ់ ប្រជា
ជៃខ្មមរាម្ខ្្ៃការររស់យួៃោក់េិសទោយ)រំរិេភសតាងោៃស្ត
ន ម្
ុ
ទញៀៃច្រាច្រណ៏កនុងប្រទេសបាៃប្រទសើរ

ៃិងទដើម្បីទោយជំ ៃួញទប្គឿង

ៃិងកនុងទគាលទៅេប្ង្គយប្រេៃធ័ចារកម្មរស់ទេញប្រទេស

កម្ពុជាទដើម្បីាម្ោៃទសើរការណ៏ៃិងសំោរ់អក
ន ទសនោជាតិ ខ្មមរប្គរ់ រកសទោយវ ិនាសហិៃទោច្ទនាុះ
គណរកសប្រជាជៃកម្ពុជាក៏ បាៃរទងកើតអងាការប្កុម្យុវជៃេិ ទសស S.O.Y (Special Organization of
Youths)ទៅឆ្នំ១៩៩៧ រនាទរ់ េីរដឋប្រោរនាខ្មកកកោឆ្នំ ១៩៩៧។
ទដើម្ទៅហៃ
ុ ារា

ទោកខ្កណឌច្ំទរ ើៃខ្ដលទឈាមុះ

ប្តូវបាៃោហុៃខ្សៃ ចាត់ ាំងទោយរទងកើតប្កុម្រងតូច្រង្ំ (Gangsters) េួ ទាំង

ប្រទេសទៅឆ្នំ១៩៩៧ខ្ដលប្គាៃ់ ខ្តប្កុងភនំទេញមាៃ៦២ប្កុម្។ ប្កុម្រងតូច្រង្ំ (Gangsters)

ទប្តេី

ខ្ច្កចាយទប្គឿងទញៀៃ ៃិងេិ ញទប្គឿងទញៀៃទប្រើ ប្បាស់គឺមាៃតួ នាេី លួច្ឆ្ក់រៃ
ល ់ ជំរ ិតប្រជាជៃខ្មមរទដើម្បី
រកលុយទោយគណរកសប្រជាជៃកម្ពុជា

ៃិ ងសំោរ់ ប្រជាជៃខ្មមរយាងោណា្ិរទតយយចារ់េីឆ្នំ

16
១៩៩៧ដល់ឆ្នំ២០១២គឺប្តូវបាៃហុៃ
៑ា ខ្សៃរញ្ចរ់ទៅវ ិញទោយបាញ់សំោរ់ទម្រង្ំ
ទហើយៃិ ងលបួងយកទៅឆ្ក់ ខ្មសទភលើងទៅទកាុះទេជឈ

ចារ់ ោក់គុក

ខ្ដលរណា
ត លទោយប្រជាជៃខ្មមរស្តលរ់ ជាទប្ច្ើៃ

ជាម្ួ យប្កុម្រង្ំ រងតួ ច្។ ទោកខ្កៃច្ំទរ ើៃប្តូវបាៃគណរកសប្រជាជៃកម្ពុជា ៃិ ងហុ៑ាៃខ្សៃ ចាត់

ាំងទោយទដើ រតួ ជាទៅខ្កថ្នំទញៀៃទហរអ
ូ ីៃ ៃិងមាៃតួ នាេី នាំទប្គឿងទញៀៃទច្ញទៅទប្តប្រទេសច្ំៃួៃ
៥៦ប្រទេសទោយមាៃរណា
ត ញមាហវីយាង

ៃិងប្កុម្ោងលុយប្កមវក់ររស់ោហុ៑ាៃខ្សៃជាអនកជួ យ

សំរល
ួ កនុងច្រាច្រទប្គឿងទញៀៃ។ ម្ំុបាៃសួរទោកខ្កណច្ំទរ ើៃទៅកនុងគុកនប្េ-ស កនុងខ្ម្នូឆ្នំ២០០៦ ថ្
ទតើគណរកសប្រជាជៃៃិងហុ៑ាៃខ្សៃទោយអវីមលុះដល់រងទេលនាំថ្នំទញៀៃទហរអ
ូ ី ៃទច្ញទៅទប្តប្រទេស
ទនាុះ?
ទនាុះ

ទោកខ្កណឌច្ំទរ ើៃ បាៃទឆ្លើយម្កម្ំុថ្”ទប្តេី បាៃ្ឹ កសីស្សីញីអូៃរងរាំខ្រកសរាយកំ ស្តៃត

គឺ គាត់ បាៃរងករ់ថ្នំទហរអ
ូ ីៃច្ំៃួៃ៥គី

ូទៅ១០គី ូប្កាម្ កនុងទប្គឿងទញៀៃរារ់ ទាៃររស់គណ
រកសប្រជាជៃកម្ពូជាដូច្ជាករណីគាត់ ទដើ រតួ ជាទៅខ្ក្ំ នាំថ្នំទញៀៃទហរអ
ូ ី ៃច្ំៃួៃ៥ទាៃ
ទៅកាៃ់
ប្រទេសមាទ

សី

គឺគាត់ ម្ិៃប្តឹ ម្យកថ្នំទហរអ
ូ ីៃ១០គី

រុ ទណាណុះទេ ទៅខ្កមាទ

ប្កាម្ររស់
គាត់លក់ ច្ំទណញបាៃលុយ
ូ

សីទគនាំគាត់ជរ់ ទលៀងថ្នំទហរូអីៃជាម្ួ យទៅខ្កនង-ច្ិៃ ៃិ ងអឺ ររ
ុ

ទហើយ

ប្គាៃ់ ខ្តកំទេច្ទប្គឿងទញៀៃធាលក់ ទច្ញេី តុកញ្ជក់នៃរៃទរ់ជរ់ទលៀងថ្នំទហរអ
ូ ី ៃ ក៏ អក
ន រំទរ ើប្រម្ូ លបាៃរារ់
គី

ូ ីៃទៅកាៃ់ សហរដឋោទម្រ ិកកនុងឆ្នំ១៩៩៧ គាត់ បាៃដូ រលិមិតឆ្លង
ូលក់ ខ្ដរ។ទេលគាត់នាំថ្នំទហរអ
ខ្ដៃ ៃិងដូ រទឈាមុះជាខ្កៃ-ោវ ីដ ទោយមាៃទម្ៗប្កុម្រងតួច្រង្ំ (Gangsters) ៃិងប្កុម្មាហវីយាអៃតរ
ជាតិ ជាអនកជួ យសំរល
ួ ខ្រងខ្ច្កទៅកាៃ់រដឋទ្សងៗ។ ទោកខ្កណឌច្ំ ទរ ើៃបាៃរញ្ជ
ជ ក់ ថ្ទេលនាំថ្នំទញៀៃ
ទហរអ
ូ ីៃបាៃទជាគជ័ យគឺគាត់ បាៃទោយទម្ប្កុម្រង្ំ រងតូច្ខ្ដលរត់ ថ្នំទញៀៃទហរអ
ូ ីៃទោយគាត់ ទៅេី
ទនាុះកនុងមានក់ៗច្ំៃួៃ១០ម្ឺៃដុ ោលសំរារ់ ចាយវាយ ទហើយទទាុះរី ជានងៃ្ម្មាម្ិ ៃមាៃថ្នំទញៀៃនាំច្ូល
ក៍ គណរកសប្រជាជៃកម្ពុជាទោយទម្ប្កុម្រងតូច្រង្ំ ចាយទលងកនុងម្ួ យនងៃ៥០០ដុោលទៅ
១០០០ដុ ោលខ្ដរ

ទប្រុះេួកវាមាៃតួ នាេី ការររេួកទៅខ្កខ្កលងកាលយោងលុយប្កមវក់ទោយគណរកស

ប្រជាជៃកម្ពុជាទៅទប្តប្រទេស។
េួ កប្កុម្រងតូ ច្រង្ំ ទាំងអស់ទៅរវល់ម្មាញឹកខ្តទេលនាំថ្នំទញៀៃទហរអ
ូ ី ៃប្តូវបាៃច្ូ លដល់
កនុងខ្ដៃដីទប្តប្រទេសខ្តរុ ទណា
ន ុះ ខ្តនងៃ្ម្មា
េួ កវាប្តូវបាៃគណរកសប្រជាជៃកម្ពុជាចាត់េួកវា
ទោយសី្ឹង
ឬទលងខ្លបងទៅជុំ វ ិញររ ិទវណរងាស្តល ទភាជៃី យោឋៃ ៃិ ងោងលក់ េំៃិញខ្ដល
ប្គរ់ ប្គងទោយេួ កោងលុយប្កមវក់ ឬទៅថ្ទៅខ្ករម្។

ទោកខ្កណឌច្ំ ទរ ើៃ ម្ិៃប្តឹម្ខ្តទដើរតួ ជា

ទៅខ្កថ្នំទញៀៃជួ សម្ុមទោយគណរកសប្រជាជៃកម្ពុជាទៅទប្តប្រទេសរុ ទណាណុះទេ

ខ្ងម្ទាំងជា

ទៅប្កុម្អតតឃាតេិ ទសស ដូ ច្ជាករណីហុ៑ាៃខ្សៃបាៃរញ្ជ
ជ ទោយទោកម្ំ-សុផ្លៃ់

បាញ់សំោរ់

ឃាតករៃិៃចាចររស់គណរកសប្រជាជៃសំរារ់ ាម្ឈលរជាសំង្គត់អម្ប្កុម្ឃាតករនៃប្កុម្ោវទមមឬ
ទោកឧតតម្ទសៃី យខ្ដលលួច្ដឹកទឈើ ទៅនង(រញ្ជ
ជ រ ថ្នក់ ទលើទោយដឹកទៅកាៃ់ ទវៀតណាម្)។
ទោកម្ុំ សុផ្លៃ់ច្ូលដល់កុងវ
ន ីឡាឧតតម្ទសៃី យទៅសីទតនៃប្កុងកំេង់ទស្តម្គឺ ទោកម្ំ សុផ្លៃ
ទ

ើញស្តកសេវទាោៃ១២នាក់ ស្តលរ់ ទៅទហើយ

ទោកខ្កណឌច្ំ ទរ ើៃក៍ បាញ់បាៃម្ុៃ

ទោកម្ំ សុផ្លៃ់ក៏បាញ់រខ្ៃថម្ាម្ទប្កាយ។

បាៃ

ទហើយគាត់ រៃតច្ូលដល់រៃទរ់លទោកឧតតម្

ទសៃី យខ្ដលកំេុងរួម្រកសជាម្ួ យស្សី។ ទោកម្ំ សុផ្លៃ់ប្គាៃ់ ខ្ត្ទង់ទោកឧតតម្ទសៃី យ
ទាៃ់ ទាំងបាញ់្ង

ទេល

ទហើយម្ិៃ

ទហើយរឡាតទផ្លលុះររងទច្ញបាត់ ទៅ។

ទេលសំោរ់ រច្
ួ ទហើយទេលោៃច្

េួ កឃាតករៃិ ង

អងារកសហុ៑ាៃខ្សៃមាៃច្ំៃួៃ៥ឡាៃក៏ ជរ់ ទលៀងសី្ឹកដុតទគាខ្កលម្ទៅទលើភំ ស
ន ីទតនៃប្កុងកំ េង់ ទស្តម្។

17
ៃី តិវ ិ្ី យុេធស្តស្រសតនៃជំ ៃួញទប្គឿងទញៀៃររស់គណរកសប្រជាជៃកម្ពុជាកនុងការនាំទប្គឿងទញៀៃ

ទច្ញទៅទប្តប្រទេសឬទៅកាៃ់ ប្រទេស្ំ ៗទនាុះ គឺ ដំរូងរទងកើតោងលក់េំៃិញ
រងាស្តល….ខ្ដលមាៃជៃជាតិ ច្ិៃ

ខ្មមរ

ឬយួៃទដើ់ រតួ ជាទៅ ទហើយរនាទរ់ រទងកើតប្កុម្រង្ំរងតូច្

(Gangsters)ប្រទាក់ប្កឡាេិ ញ្លូវេី ថ្នក់ ដឹកនាំោជា្្រខ្ដៃដី
មាហវីយាទៅទប្តប្រទេស

ទភាជៃី យោឋៃ ឬ

ៃិងប្រទាក់ប្កឡាជាម្ួ យៃឹងរណា
ត ញ

ទេើរចារ់ ទ្តើម្ដំទណើរការជួយដូ រទប្គឿងទញៀៃទោយមាៃស្តថៃេូតៃិង

ស្តថៃកុងសុលជាអនកសំរល
ួ ម្ទ្ាបាយដឹ កជំ ញ្ូជ ៃ។

រោឋភិ បាលទប្តប្រទេសខ្ដលច្ង់ ចារ់ ទប្គឿង

ទញៀៃររស់ោហុ៑ាៃខ្សៃគឺប្តូវាម្ោៃដំ ទណើរទាក់េងររស់ទម្ប្កុម្រងតូ ច្រង្ំ (Gangsters)

ទៅខ្ក

ោង ឬរងាស្តលខ្ដលរក់ េៃធ័ៃឹងប្កុម្ហិតការររស់ោហុ៑ាៃខ្សៃ ៃិ ងខ្ឆ្កទឆ្រយាៃជំៃិុះឬម្ទ្ាបាយ
ដឹ កជញ្ូជ ៃររស់ស្តថៃេូ តឬស្តថៃកុងសុលខ្មមរ
ជាម្ិ ៃខាៃ។

ទនាុះៃឹ ងរកទ

ើញតំ រយ
ុ ទប្គឿងទញៀៃររស់ោហុ៑ាៃខ្សៃ

ប្កុម្ចារកម្មទប្តប្រទេសររស់ោម្ុមខ្ឆ្កហុ៑ាៃខ្សៃខ្ដលមាៃរូរភាេជាប្កុម្រង្ំ រងតូច្

(Gangsters)ដូ ច្ជាប្កុម្ោប្តទង្គល ប្កុម្ោកាំង ប្កុម្ោបារាំង ប្កុម្ោ-ស ប្កុម្ោទមម
ោោយ ប្កុម្ោរី ទ

ប្កុម្ោម្ួក

BK ឬប្កុម្ោទចារេិសិេិជា
ធ ទដើម្ បាៃទដើ រតួ នាេី រត់ទប្គឿងទញៀៃទោយហុ៑ាៃខ្សៃ

េី រដឋម្ួយទៅរដឋម្ួយ ៃិងខ្តងរតូររដឋឬរតូរ្ទុះ រតូរេី លទំ ៅាម្រដឋទៅរដឋៃីម្ួយៗជាញឹកញារ់ ឬក៏ ជួល្ទុះ
ទប្ច្ើៃកខ្ៃលងទៅកនុងទេលខ្តម្ួ យទដើម្បីរទងវៀងោៃរូលីស។ ទៅទេលប្កុម្ោទចារេិសិេិ ធ ៃិងរកសេួកវា
ដឹ កោវុ្េី ប្រទេស្ំៗទៅប្រទេសកម្ពុជាគឺ េួកវាទប្រើ ររ
ូ ភាេជាអនកជួ ញឡាៃទៅកាៃ់ ប្រទេសកម្ពុជាឬក៍
សីឈួលដឹ
ន
កឡាៃជញ្ូជ ៃឡាៃេីប្រទេស្ំ ៗទៅកាៃ់ ប្រទេសកម្ពុជា ឬមាៃរូរ
ភាេជាអនកជំៃួញដឹកេំ ៃិញេី ប្រទេស្ំៗទៅកាៃ់ប្រទេសកម្ពុជា ទហើយមាៃ
េំ នាក់េំៃងៃឹ ងទម្ជួ ញោវុ្ងងឹ តទៅស្សុកខ្មមរទឈាមុះហៃ
ុ -ជា។ ហុៃ-ជាគឺ

មាៃជំ នាញខាងជួ ញដូ រោវុ្ទប្ត្លូវរដឋសំរារ់ លក់ ទោយប្កុម្សងាម្ងងឹតទៅ
ស្សុកខ្មមរខ្ដលមាៃនាម្ថ្ប្កុម្កងកំោំងប្រោរ់ ោវុ្ទដើ រតួ ជាប្កុម្រង្ំ
រងតូ ច្ទដើម្បីលួច្រលៃ់ឬសំោរ់ ប្រជាជៃខ្មមរមុ សច្ារ់ ទោយទប្រើ ទលស
អសៃតិសុមសងាម្។ ហៃ
ុ -ជា ធាលរ់ រៃ
ល ់ដីប្រជាជៃខ្មមរទៅប្កុងទបាយខ្រតទៅ
ឆ្នំ២០០៥ ទហើយបាៃបាញ់សំោរ់ មាចស់ដីស្តលរ់អស់៨នាក់ ខ្តេត៌ មាៃទៃុះ
ហៃ
ុ -ជា

ប្តូវបាៃករ់ ទចាល។ទប្តេីដឹកោវុ្ៃិ ងទប្គឿងប្រល័យច្ូ លស្សុកខ្មមរទនាុះគឺ

េួ កប្កុម្ហិតកាវអស់ទាំងទៃុះបាៃនាំថ្នំទញៀៃេី ប្រទេសកម្ពូជាទៅកាៃ់ ប្រទេស្ំ ៗ
ដូ រម្ៃុ សសខ្ងម្ទេៀត្ង។

ដូ ច្ករណីោទចារេិសដ
ិ ឋ

វ ិលខ្កលងកាលយទ្វើជារតីប្រេៃធ!

សូម្បីខ្តប្រេៃធោទចារេិ សិដឋទៅស្សុកខ្មមរ

រួម្ទាំងការជួ ញ

រកសីជួយដូ រម្ៃុ សសាម្រយៈការច្ុ ុះទអាសី
ក៏វាទោយោទមមច្ុ ុះលិមិត

ោរហ៍េិរហ៍ខ្កលងកាលយ ទដើម្បីធានាប្រេៃធវាម្កប្រទេសទប្ត ទហើយោទចារេិ សិេិ ស
ធ ៃាថ្ៃឹ ងទោយ
៣ម្ឺៃដុ ោលទៅោទមម

ិញគឺវាធានាអនកទ្សងទដើ ម្បីយកលុយ៥ម្ឺៃដុោល
ច្ំ ខ្ណកោទចារេិ សិេធមួៃវាវ
ល

ខ្តោទចារេិសេ
ិ ិគ
ធ ឺវាម្ិៃទោយលុយោទមមទេគឺប្គាៃ់ ខ្តេិ ញ I-pack,ៃិ ង I-phone ទោយោទមមទដើម្បី
រទញ្ជ
ឆ តទោយធានាប្រេៃធវាម្កប្រទេសទប្តខ្តរុ ទណាណុះ

ខ្តច្ំ ខ្ណក

ោទមម វ ិញក៏ម្ិៃអៃ់ ខ្ដរគឺទៅ

ស្សុកខ្មមររញ្ុជ ុះរញ្ូជ លប្រេៃធោទចារេិសេ
ិ ិ ធ នវសិច្ដល់ខ្សអតសអៃ់ទេើរប្េម្ទៅស្តថៃេូតនៃប្រទេសទប្ត
ទដើម្បីច្ុុះលិមិតោរហ៍េិរហ៍៏ធានាប្រេៃធោទចារេិសិេធ។

ទោយស្តរខ្តេួកសងាម្ងងឹតទៅទប្ត

ប្រទេសភាគទប្ច្ើ ៃជាេួ កលៃង់ទមល ទេើ រទ្វើទោយោម្ុ មខ្ឆ្កហុៃខ្សៃ ទបាកទប្រើយាងង្គយរំ្ុតសំរារ់ ទ្វើ
ជាឧរករណ៍ជួ ញដូរថ្នំទញៀៃ ជួ ញដូរោវុ្

ៃិ ងជួ ញដូរម្ៃុ សស

រកលុយរារ់ ោៃដុោលសហរដឋ
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ោទម្រ ិកទោយោម្ុមខ្ឆ្កហុៃខ្សៃ។ រាល់យុេស្ត
ធ
ស្រសតជួញដូ រទប្គឿងទញៀៃ

ជួ ញដូ រោវុ្

ជួ ញដូ រ

ម្ៃុ សស ៃិ ងឧប្កិ ដក
ឋ ម្មឆ្ង
ល ខ្ដៃ គឺ សុេធខ្តទ្វើាម្ខ្ររយុេស្ត
ធ
ស្រសតហុ៑ាៃតូ សុេស្ត
ធ
្គឺទៅទសតច្ថ្នំទញៀៃ
ទឈាមុះហុៃតូ បាៃដឹកថ្នំទញៀៃទហរអ
ូ ីៃទៅកាៃ់
ប្រទេសអូស្រសតលីម្ង
ត ៗគឺ ោហុៃតូ បាៃប្រទាក់
រណា
ត ញជាម្ួ យថ្នក់ដឹកនាំម្ន្រ្ៃី រ
ត ូ លីសជាៃ់មពស់
នៃរណា
ត រប្រទេសទ្សងៗខ្ដលហុៃតូ ដឹកទប្គឿង
ទញៀៃឆ្លងកាត់ ទៅកនុងេវីរោសី។

ច្ំទរុះករណី

ហុ៑ាៃតូ នាំថ្នំទញៀៃទហរអ
ូ ីៃ ទៅកាៃ់ ប្រេស
The Sydney Morning Herald on March 26, 2012, Drugs: our man in Cambodia
http://www.smh.com.au/national/investigations/drugs-our-man-in-cambodia-20120325-1vsiz.html
អូ ស្រស្តតលីទនាុះ ទហតុ អីក៏ម្ិន្រ្ៃី កា
ត រេូតអូ ស្រស្តតលីរដិទស្េិ ោឋការររស់ហុ៑ាៃតូ
អូ ស្រស្តតលីម្ិៃទោយមាៃការចារ់ មួៃហុ
ល
៑ាៃតូ

ទដើម្បីរារាំងរូ លីស

ទោយយកទលសខាលច្មូ ច្េំ នាក់េំៃងការេូ ត។

ឬម្ួ យក៏

ខាលច្ ហុ៑ាៃខ្សៃ ោក់ទទាេណឌទសដឋកិច្ម្
ច ិៃលក់ ថ្នំទញៀៃទហរអ
ូ ីៃទោយអូស្រស្តតលី?េិ បាកៃឹ ងទជឿណាស់
ប្រទេស្ំៗទគប្តូវការថ្នំទហរអ
ូ ី ៃទដើម្បី្លិតថ្នំរំបាត់ ការឈឺចារ់ (pain killer) ថ្នំសៃលំទប្រើ ម្ុៃទេលវុះ
កាត់

ថ្នំសរាយ។ល។

ច្ុ ុះទហតុ អីក
វ ៏ ទគម្ិៃោំទដើ ម្ោទភៀៃទោយមលួៃឯងទដើម្បីច្ំរាញ់យកស្តរជាតិ

Morphine ចាំបាច្់ ទៅេិញថ្នំទញៀៃទហរអ
ូ ីៃេី ោហុ៑ាៃខ្សៃទ្វើអី ?
វ ឬម្ួ យក៏ខាលច្ោហុ៑ាៃខ្សៃ ម្ិ ៃមាៃ
លុយប្គរ់ប្គាៃ់រទងកើៃឃាតករសំោរ់ប្រជាជៃខ្មមរ? ឬម្ួ យក៏ប្រទេស្ំ ៗទាំងអស់ទនាុះ ទ្វើកុងទគាល
ន
រំ ណងសំទរច្ខ្្ៃការររស់ទោកយូខ្សរស្តតលីៃ(Joseph Stalin)ទដើម្បីរំរៃយួៃទោយកាលយជាម្ោ
អំ ណាច្ទៅោសីោទគនយ៍ ទហើយក៍ ជួយទសដឋកិច្ចយួៃទោយរ ីកច្ំ ទរ ើៃទោយជួ យេិ ញេំៃិញយួៃៃិ ងេិ ញ
ថ្នំទហរអ
ូ ីៃេី ោហុៃខ្សៃ ទហើយកាលណាេួកវាមាៃលុយទប្ច្ើ ៃទនាុះេួកវាោច្រទងកើៃឃាតករសំោរ់
ប្រជាជៃខ្មមរប្គរ់ ររ
ូ ភាេ

ៃិ ងាម្ោៃប្រជាជៃខ្មមរប្គរ់ សកម្មភាេជី វ ិតនៃការរស់ទៅប្រចាំនងៃ។

សូម្កុំ ទភលច្ថ្ម្ៃុ សសខ្ដលយួៃៃិងោហុ៑ាៃខ្សៃទប្រើអស់តំនលទហើយ
ប្កុម្រងតូច្រង្ំ នៃប្កុម្ S.O.Y, Backy, Death’s Squad

គឺ លេធ្លម្ិៃមុ សេី

ទនាុះទេគឺប្តូវោហុៃ
៑ា ខ្សៃ សំោរ់រំរិេ

ទចាល ៃិងស្តលរ់ យាងទវេនាដូ ច្ជាោរាស្តមច្់ ជាទដើម្។ សូម្រ ំលឹកថ្ោរាស្តមច្់ គឺអងារកសប្កុម្ោវទមមខ្ៃ
កងអតតឃាតេិ ទសស Death’s Squad ររស់ោម្ុ មខ្ឆ្កហុ៑ាៃខ្សៃ។

ោរាស្តមច្់ប្តូវបាៃោហុ៑ាៃខ្សៃ

ទប្រើជំរ ិតម្ៃុ សសជាទប្ច្ើៃករណីៃិ ងេេួ លបាៃលុយរារ់ រយោៃដុោល។ ាម្
ប្រភេទោកហងសវុថ្ (ជាកងរាជោវុ្ហតថ ៃិ ងជារងប្រុសហងសវុេី ធ ទៅ
យម្រាជ) ខ្ដលជាអនករាយការណ៍អំេីោរាស្តមច្់ បាៃទបាុះងង់ទមមទច្ញេី ឡាៃ
ទៅម្ុ មប្កសួងការររជាតិទៅទោយរងប្រុសរទងកើតររស់គាត់ កុងនងៃ
ន
ខ្ដល

យកលុយេី ការចារ់ ជំរ ិតទៅទោយោហុ៑ាៃខ្សៃ។ទៅទេលោហុ៑ាៃខ្សៃដឹ ងថ្
លុយខ្ដលបាៃេី ចារ់ជំរ ិតគឺ បាត់ ៥ម្ីៃដុោលសហរដឋោទម្រ ិកគឺ បាៃទ្វើទោយហុ៑ា
ោរាស្តមច្់

ៃខ្សៃមឹងយាងខាលំងទហើយក៏ រញ្ជ
ជ ទោយោជាសុផ្លរាទរៀរច្ំរិេទចាល។

ទៅម្ុ ៃទេលបាញ់សំោរ់ោរាស្តមច្់ទនាុះជាសុផ្លរា បាៃេូ រសេទ័ទៅោរាស្តមច្់ ទោយច្ុ ុះទៅេំោរ់់៎ ទៅ
ទមាង៤ជិតភលឺ

ទហើយយកកំោំងរូ លីសៃិ ងទរអឹ ម្ខ្្ទប្រទេសស្តកត់បាញ់ោរាស្តមច្់ខ្តម្តង។ទោក

ហងសវុថ្ បាៃធាលរ់ប្បារ់មំុទ្ ៅកនុងគុ កខ្ប្េ-សថ្េួ កទចារចារ់ជំរ ិត សុេធខ្តប្តូវបាៃហុ៑ាៃខ្សៃ

ៃិង
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ជាសុផ្លរា គូ សទៅ្លូវទោយ

ទហើយោក់ រាយកំ ោង
ំ ប្រោរ់ ោវុ្ទសលៀករក់ សីវ ិលអម្ការររទចារ

ជំ រ ិតទាំងអស់ទនាុះ រហូតដល់យកលុយបាៃទៅប្រគល់ទោយហុ៑ាៃខ្សៃទហើយ ទេើរកងកំោំងប្រោរ់
ោវុ្រំខ្រកគាន។ រនាទរ់ ម្កទចារជំ រ ិតទាំងទនាុះ ប្តូវបាៃទគទៅច្ូ លបារសី្ឹកជរ់ទលៀង ្តល់ថ្នំទញៀៃ
ៃិ ង្តល់ស្សីស្តអតទោយ ប្េម្ទាំងអរអរទោយរកយរទញ្ជ
ជ រសរទសើរទលើកេឹ កច្ិតត

ៃិ ងមាៃការសៃា

ទោយរំ ទេញទរសកកម្ម( ជំ រ ិតម្ៃុ សស )ទៅទេលទប្កាយៗទេៀត។
ៃទយាបាយរំ េុលររស់ោម្ុ មខ្ឆ្កហុៃខ្សៃៃិងយួៃកុម្ុយៃី
ម
ស៏ប្ត កុងោណូយគឺម្ិៃប្តឹម្ខ្តយក
ខ្លបង ស្សី ស្ស្ត ដុោល ៃិ ងថ្នំទញៀៃរំេុលខ្មមរទប្តប្រទេសទោយេុ លវ ីវក់សរទសើរខ្តគណ

រកសប្រជាជៃកម្ពុជាខ្តរុទណាណុះទេគឺ សូម្បីខ្តតំណាងរាស្រសត
សហរដឋោទម្រ ិកមាៃទដើម្កំ ទណើតជាខ្មមរក៏ កំេុងសថិតកនុង
ស្តថៃភាេរំេុលររស់ោម្ុមខ្ឆ្កហុៃខ្សៃ្ងខ្ដរ។ទយើង
ឆ្ៃល់ខាលំងណាស់ទហតុអី កា
វ រការជួ ញដូ រថ្នំទញៀៃទហរអ
ូ ីៃ
ររស់ោម្ុមខ្ឆ្កហុៃខ្សៃនាំទច្ញទៅកាៃ់ ៥៦ប្រទេសបាៃ
រលូៃខាលំងទម្លុះ? ឬម្ួ យក៏ាម្ប្រទេស្ំៗៃិម្ួយៗគឺសុេធខ្ត
ម្ុំ-រាឌី (ទឆ្វង) ៃិងកូៃប្រុស ទ

-ដឹកង(ស្តតំ)

មាៃម្ន្រ្ៃី្
ត ំ ៗឬតំ ណាងរាស្រសតមាៃមាយាេខ្ររ ម្ំ-រាឌី Rady
Mom(តំ ណាងរាស្រសតទៅរដឋមាស្តឈូទសតនៃUSA)?

-វ ិស័យលុយសុេ(ធ illegal working money):

ទៅាម្ប្រទេសម្ោអំ ណាច្្ំ ៗ

ខ្តរង់េៃធទោយរដឋាម្ច្ារ់តំរវូ ទោយ រុ ខ្ៃតភានក់ ង្គរររស់ោហុ៑ាៃខ្សៃ

គឺ អក
ន ទ្វើការប្តូវ

បាៃទរើកភានក់ ង្គរលុយសុេធ

(illegal working money agency) ្តល់លកខណៈង្គយស្សួលដល់ប្កុម្ហិតកាវ

ៃិ ងប្កុម្ចារកម្មររស់

ោហុ៑ាៃខ្សៃ រកច្ំ ណូលរខ្ៃថម្បាៃស្សួលរខ្ៃថម្ទលើច្ំណូលចារកម្មររស់េួកទគ ទហើយទោយស្តរខ្ត
ការង្គរលុយសុេធទៃុះទហើយទ្វើយខ្មមរទប្តប្រទេសម្ួយច្ំ ៃួៃខ្ដលសីលុយរដឋច្ង់ បាៃប្បាក់ច្ំណូល
រខ្ៃថម្ គឺ ប្តូវខ្តច្ូ លរំ ទរ ើគណរកសប្រជាជៃកម្ពុជាទដើម្បីេេួលបាៃការង្គរលុយសុេទធ ្វើាម្រយៈ

ភានក់ ង្គរលុយសុេ(ធ illegal working money agency) ររស់ោហុ៑ាៃខ្សៃ។ ភានក់ង្គរលុយសុេធររស់ោហុ៑ា
ៃខ្សៃទាំងទៃុះគឺ េួកវាេូ ខ្កេិ ញេឹ កច្ិតតម្ន្រ្ៃីេ
ត ួ កខ្សបក-ស ខាលំងណាស់ទោយស្តរខ្តេួកវាដឹងេីច្ំណុច្
ទមោយររស់េួកខ្សបក-ស ខ្ដលច្ូ លច្ិតតស្ស្តឆ្ៃញ់
សីអរទលើកទជើងរទញ្ជ
ជ រសរទសើរ
ៃឹ ងការច្ំណាយ(Pay

ៃិ ងស្សីស្សស់្ឹកសី

ជរ់ទលៀងរាំខ្រកនវខ្អរ

ទហើយទរើគិតជាច្ំ ណូលេួកទម្រូ លីសខ្សបក-សគឺប្គាៃ់ ខ្តេរ់

Bill)គឺ វាអស់ទៅទហើយទតើ បាៃលុយឯណាទៅេិ ញស្ស្តឆ្ៃញ់ៃិងខ្កលម្ស្សីស្សស់

ទស្តភាទនាុះគឺ មាៃខ្តរិេខ្ភនកមាខង ៃិងទរើកខ្ភនកមាខងរុញេូករទណា
ត យេឹ ករទណា
ត យទោយេួកភានក់ ង្គរ
លុយសុេធ ៃិងេួ ករត់ ថ្នំទញៀៃររស់ោហុ៑ាៃខ្សៃ ទ្វើាម្ច្ិ តច្
ត ង់ ទៅច្ុ ុះ!!!។
-វ ិស័យសុមមាលភាេសងាម្Welfare៖ ទ្វើទោយខ្មមរទប្តប្រទេសម្ួ យច្ំៃួៃខ្ប្រកាលយទៅជាចារកម្មររស់
យួៃកុម្ុយៃី
ម
សៃ
៏ ត ិ ងររស់ហុ៑ាៃខ្សៃ

ទោយស្តរេួកទគមាៃទលសជាជៃអសម្តថភាេឬជៃេិ ការទោយ

ប្រទាក់ប្កឡាជាម្ួ យរណា
ត ញហុៃខ្សៃៃិងយួៃខ្ដលទ្វើការកនុងម្ៃទីទេេយ ទេើ រេួ កទគេេួ លបាៃលិមិត
េី ទវជជរណិ ឌ ត រញ្ជ
ជ ក់ ថ្េួកទគអសម្តថភាេ
ទលសទាំងទៃុះសីលុយរដឋ

ឬេិ ការ ឬជំងឺរានំ រម្ិ ៃោច្ទ្វើការបាៃ

ទោយេួ កទគមាៃឱកាសទ្វើការលុយសុេធ

ទហើយយក

ៃិងមាៃទេលេំទៃរទប្ច្ើៃសំ

រារ់ ាម្ោៃអនកទសនោជាតិ ខ្មមរាម្រយៈComputer interfaces នៃរទច្ចកវ ិេាចារកម្មប្គរ់ ប្គងមួ រកាល
Brain Chip Technology, Spy bug, RFID, ។ល។ៃិង។ល។

20
សរុរទសច្កតីទៅគឺ ទោយស្តរខ្តខ្្ៃការររស់ទោកយូខ្សរស្តតលីៃខ្ដលចាត់ ោហូជីម្ិញ
ទោយរទងកើតរកសកុម្ុយៃី
ម
ស៏ឥ
ត ណូឌ ច្ិៃ ៃិ ងទៅោសីោទគនយ៏
ទប្ជាងខ្ប្ជងយួៃទោយកាលយជាម្ោអំណាច្

ទ្វើទោយម្ោអំ ណាច្នានាបាៃជួ យ

ទោយ្តល់ម្ទ្ាបាយទោយយួៃសំោរ់ខ្មមរៃិង

រ ំោយេូជស្តសៃ៏ខ្មមរទោយវ ិនាស់ហិច្ទោច្ស្តលរ់អស់រារ់ ោៃនាក់ ទ្វើទោយខ្មមរបាត់ រង់េឹកដី
បាត់ រង់ ្ៃធាៃ្ម្មជាតិ បាត់ រង់ ្ៃធាៃម្ៃុ សស បាត់ រង់ រតៃសម្បតតិជាតិ

ៃិ ងទ្វើទោយប្រជាជៃ

ខ្មមរសថិតទៅទប្កាម្ៃឹ ម្ប្តួតប្ាររស់យួៃកនុងឋាៃៈជាទាសករោច្់នងលរហូតម្កដល់រច្ចុរបៃនទៃុះ។

ទោយស្តរខ្តរណា
ត រប្រទេសម្ោអំណាច្នានានាំគានរំ រៃយួៃទោយកាលយជាម្ោអំណាច្ទៅោសី
ោទគនយ៏ទនាុះ បាៃទ្វើទោយប្រជាជាតិខ្មមរប្តូវបាៃខ្ប្រកាលយជាទាសករររស់យួៃទាំង្លូវច្ិ ត(ត ទប្រើឆ្ិរមួ រ
កាល Brain Chip implanted រញ្ជ
ជ រមួ រកាលខ្មមរសំោរ់ ខ្មមរ ៃិងរំ បាត់ ទសរ ីភាេប្គរ់យាង)

ៃិង

ទាសករ្លូវកាយ(ប្តូវបាៃយួៃៃិងោយាងវាទឈាមុះហុៃខ្សៃសំោរ់ ចារ់ ោក់ គុកទ្វើទារុណកម្មនវទាត់
ធាក់ ទទាាម្អំ ទេើ ច្ិត)ត ។
ប្រជាជៃខ្មមរខ្តងសងឃឹម្ទលើប្រទេសម្ោអំណាច្ជួ យរ ំទោុះខ្មមរទច្ញេីៃឹម្
ប្តួតប្ាររស់យួៃ

ៃិងទច្ញេីអំណាច្ផ្លតច្់ ការនប្េន្សររស់ោហុៃខ្សៃ ខ្តគួ រទោយមកច្ិតតគឺបាៃ

ប្តឹម្ខ្តស្តតរ់ច្ំទរៀងដ៏ ខ្សៃេិ ទរាុះររស់ម្ោអំ ណាច្ខ្ដលទប្រើ រកយដខ្ដលៗ”គាំររសិេិ ម្
ធ ៃុ សស
លិេិ ធប្រជា្ិ ទតយយខ្មមរ“

រុ ខ្ៃតេួកទគខ្ររជា្តល់ោវុ្េំទៃើរៗទោយយួៃដូច្ជាម្ី សីល

េុ លវ ីអិច្(VX nerve agent)

្តល់លុយជំៃួយ ៃិងកំ ម្ីទច ោយហុៃខ្សៃ

ៃិង

ស្តរជាតិ

ជួយេិ ញថ្នំទញៀៃទហរអ
ូ ីៃ

្តល់រទច្ចកវ ិេាចារកម្មប្គរ់ ប្គងមួ រកាល(Brain Chip

ររស់គណរកសប្រជាជៃកម្ពុជាៃិងហុៃខ្សៃ

Technology or Nanotechnology)ទោយោហុៃខ្សៃ ៃិ ងយួៃកុម្ុយៃី
ម
ស៍យ
ត កម្ករំ ផ្លលញមួ រកាលវរជៃ
ៃទយាបាយខ្មមរ ៃិងប្គរ់ប្គងមួ រកាលទម្ដឹ កនាំខ្មមរទោយទ្វើាម្រញ្ជ
ជ រយួៃ
ស្តស្រសតររស់យួៃកនុងការរ ំោយជាតិ ស្តស្រសតខ្មមរ

ៃិ ងសំទរច្ខ្្ៃការយុេធ

ៃិ ងោក់ កំហិតជៃជាតិ ខ្មមរទោយរស់ទៅទប្កាម្ៃឹម្

ប្តួតប្ាររស់យួៃកនុងលកខណៈជាទាសករ ឬសតវធាតុ ទៅកនុងខ្ដៃដីកំទណើតររស់ជាតិ ខ្មមរ។

ប្រជា

រាស្រសតខ្មមររស់ទៅកនុងម្ោស្តគរឈាម្ ៃិងេឹ កខ្ភនក ខ្ដលោយលំទៅទោយម្ោេុកខទស្តក ការឈឺ
ចារ់

ការៃិ រាស្រសតប្រត់ប្បាស់ ខ្ដលស្តាល់ខ្តការ់សំោរ់

ឆ្ក់រលៃ់ ចារ់ ច្ង គុ កប្ច្វាក់ ទខានុះទ

ៃិ ងទារុណកម្មនប្េន្សប្គរ់យាងខ្ដលទ្វើទោយយួៃកុម្ុយៃី
ម
សប្ត កុងោណូយ

ៀន ង

ៃិងោយងររស់វាគឺ

ហុៃខ្សៃ ៃិងគណរកសប្រជាជៃសអីទគទនាុះ។ ប្រជាជាតិ ខ្មមរទប្តប្រទេសគឺគាមៃអវីទប្តេីទរ ើរំ រុះ ទោយ
ឬកាត់ ផ្លតច្់ ការទប្រើ ប្បាស់រទច្ចកវ ិេាចារកម្មប្គរ់ ប្គងមួរ

ោៃតវាជាម្ួ យម្ោអំណាច្ទោយរញ្ឈរ់

កាល Brain Chip Technology or Nanotechnology ខ្ដលទប្រើ ទោយយួៃកុម្ុយៃី
ម
ស៍ប្ត កុងោណូយ ៃិ ង
កាត់ ទទាសេយួរកោហុៃខ្សៃដូច្ស្តោំហូទសៃ

ប្េម្ទាំងសុំទោយម្ោអំណាច្ទរៀរច្ំ ការទបាុះទឆ្នត

ទៅប្រទេសកម្ពុជាជាងមីទ ើងវ ិញ
ៃិងរញ្ឈរ់ ការេិញថ្នំទញៀៃទហរអីៃេីគណរកសប្រជាជៃកម្ពជា គឺ
មាៃៃ័ យថ្ទយើងផ្លតច្់ប្រេៃធ័ចារកម្ម
ៃិ ងផ្លតច្់ ទសដឋកិច្ចេីគណរកសប្រជាជៃកម្ពុជា ទនាុះប្រជាជាតិ
ខ្មមរៃឹ ងរួច្េីៃឹម្ប្តួតប្ាររស់យួៃកុម្ុយៃី
ម
ស៏ ត

ឆ្លងកាត់ យុគងងឹ តនាសតវតសេី ២១

ប្រទេសខ្មមរទោយរ ីកច្ំ ទរ ើៃដូ ច្េិ ភេនៃប្រទេសអឺររ
ុ រនាទរ់ េីឆ្លងកាត់ យុគងងឹ ត។
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By Narith Tieng

ៃិ ងកស្តង

