
 

ជារ ៀងរាលឆ់្នាំ តម្រូវឲនយមានកា ងា ៣០លាន សម្មាបអ់្នករ្វើកា ថ្មកីនុងទីផ្នា កា ងា  រ ើរនប ីកនាកាំរ ើនននម្បជាជនដ លកាំពុងរ្វើកា កនុងពិភព
រលាក រនេះរបើរោងតារអ្ងគកា សហម្បជាជាតិ។ តម្រូវកា រនេះ ក៏មានរៅកនុងម្បរទសករពុជាផ្ងដ   រហើយមានយុវជនវ័យរកមងៗជារម្រើនដ លរង់រ វ្ើរាំ
ណាកម្សុករៅរ្វើកា ។ បុ សវយ័រកមងមា្នក់រកពីតាំបន់រោលរៅននគរម្មាងទប់ស្កនតក់ា ជញួ ូ កមា្នាំងពលករម បសអ់្ងគកា អាយសុសីុរីៅម្សុកម្ពេះរសេរ 
រសទើ ដតចាញ់រោករគពីកា រ្វើរាំណាកម្សុក រោយស្ ដតកេសីបុិនេ បសោ់ត់ រង់ឲនយជីវភាពម្គសួ្ ម្បរសើ រ ើង។ 

បុ សរនេះម្ោប់ថា «រ្វើដម្សដតរួយរុខ រិនម្គប់ម្ោន់រទសម្មាបម់្គួស្  បសខ់្ុាំ រម្រេះរាំ ូល បស់ខ្ុាំរិនលមរ រ ើរនបីផ្គត់ផ្គង់ម្បពនធ និងកូន៤នាក់
ោនរទ»។  ូររនេះ ោត់សរម្រររិតេរ្វើរាំណាកម្សកុរៅរ្វើកា រៅរម្ៅម្បរទស រ ើរនបីឲនយម្គួស្  បស់ោត់អារមានជីវភាពម្បរសើ ជាងរុន រ េះបីជាវោិក
សរម្រររិតេ កនុងកា ចាកររញពីម្គួស្ ក៏រោយ។ ោត់ធ្្នប់ស្ដនបរ់សរកេមី្បកាសរួយតារវិទនយុដ លអ្ាំរវនាវឲនយម្បជាជនរៅរ្វើកា រៅរម្ៅម្បរទសរោយ
អារ កម្ោក់រាំ ូលព២ី000 រៅ ៤000 ុលា្ន កនុងរយួដខ។ អ្នកជិតខាងមា្នក់ និងោត់ ោនរ្វើ ាំរ ើ  ួរោ្នរៅភនាំរពញ រ ើរនបីដសវង កម្កុរហ ុនតារអា
សយោឋននដ លោត់ោនស រស ទុកពីកា ម្បកាសវិទនយរុនាេះ។ 

បុ ស ាំងពី រនេះ រិនសូវស្គនល់ទីម្កុងរទ  ូររនេះម្តវូរាំណាយរពលយូ រ ើរនបីដសវង កម្កុរហ ុនរៅភនាំរពញ។ រ ើរនបីោករ់កនយសុាំកា ងា រៅរម្ៅ
ម្បរទស ពួករគម្តវូោក់ប័ ណសមាគនល់ខលួន និងឯកស្ ម្គសួ្ ដ លរក់ព័នធរុនរពលពិនិតនយឈារ។ ម្កុរហ ុនរនេះ ោនជូន ាំ ឹងឲនយពួករគ ម្តូវបង់ម្ោក់
រាំនួន ២000 ុលា្ន សម្មាប់រសវា បសម់្កុរហ នុ។ បុ ស ាំងព ីនាក់ ចាប់រផ្ដើរសងនសយ័ រហើយពួករគោននឹកចាាំពីអ្វីដ លពួករគោនរ ៀនជារយួនឹងម្កុរ
ជួយខលួនឯង បស់ពកួរគ អ្ាំ ុងរពលវគគប ្តេះបណាតនលដ លសម្របសម្រួលរោយគរម្មាងទប់ស្កនតក់ា ជញួ ូ កមា្នាំងពលករម បសអ់្ងគកា អាយសុសីុ ី
សេីពីវិ្ីររៀសវាងកា រ្វើរាំណាកម្សុកខសុរនាប់ និងកា ជញួ ូ រនុសនស។ បុ ស ាំងពី នាក់រនេះោនរៅម្កសួងកា ងា  និងប ្តេះបណាតនលវជិាជនជីវៈ រ ើរនបី
ពិនិតនយររើលថារតើម្កុរហ ុនរនេះសថិតរៅកនងុបញ្ជមី្កុរហ ុនដ លម្តូវោនអ្នុញ្ញនត។ រពលរនាេះ វាោនបងាហនញថាម្ករុហ ុនរនេះម្តូវោន ាំរ ើ កា រោយ
ខុសរនាប។់ 

បនាទនប់ពីវលិម្តលប់រកផ្ទេះវិញ បុ សរនេះ ោនម្ោប់អ្នកភូរនិូវអ្វីដ លោនរកើតរ ើង ល់ោតរ់ៅភនាំរពញ។ ឥ ូវរនេះ ោត់ម្តូវោនរគរម្ជើសរ ើស
ជាសមាជិកម្កុរឃ្នាំររើលរៅកនងុភូរិ បសោ់ត់។ ម្កុររនេះម្តូវោនបរងកើតរ ើង រួោ្ន វាងភូរិជារួយគរម្មាងទប់ស្កនត់កា ជញួ ូ កមា្នាំងពលករម បសអ់្ងគ
កា អាយសុសីុី។ ោត់ទទួលយកតួនាទីរនេះ រោយស្ ោត់ម្តូវោនរលើកទឹករិតេ និងជម្រញុរិតេតារ យៈបទពិរស្្ន៍ផ្ទនល់ បស់ោត ់ រ ើរនបមី្បយុទធ
ម្បឆាំងនឹងកា រ្វើរាំណាកម្សុកខុសរនាប ់ និងកា ជួញ ូ រនសុនស។ ោត់មានកា របេជាញនរិតេរាំររេះម្បតិបតេិកា  បសម់្កុរឃ្នាំររើល និងដរក ំដលក ល់អ្នក
 នទនូវអ្វីដ លោត់ោនរ ៀនពីម្ករុកា ងា គរម្មាងទប់ស្កនតក់ា ជួញ ូ កមា្នាំងពលករម បសអ់្ងគកា អាយសុសីុី។ ោត់ក៏កាំពុងសរងកតោ នងសករមផ្ងដ   
នូវបញ្ហនថ្មីៗ  ក់ទងនឹងកា រ្វើរាំណាកម្សុកខុសរនាប់ នងិកា ជួញ ូ រនុសនស រហើយសវេះដសវង កកា ោាំម្ទ និងករិចសហម្បតិបតេិកា ពអីាជាញន្ រូលោឋនន 
រ ើរនបីម្បយុទធម្បឆាំងនឹងបញ្ហនរនេះ។ 

កា រលើកករពសក់ា យល់ ឹង កា រ ៀបរាំឲនយោនម្តឹរម្តូវ និងរឯកស្ ម្សបរនាប ់មានស្ ៈសាំខាន់កនុងកា រ្វើរាំណាកម្សុករោយសុវតថភិាព រៅ
រម្ៅម្បរទស។ រ េះជាោ នងណាក៏រោយ  ោយកា  ៍ដ លោនររញផ្នាយថ្មីៗរនេះ ោនបងាហនញថាពលក ករពុជាជារម្រើនរៅដតរ្វើកា ខុសរនាប់រៅ
កនងុម្បរទសនថ្។ រោយកា្នយជាពលក ខុសរនាប់រៅកនុងម្បរទសនថ្ វា រួមានហានិភ័យននកា  ំរលាភបាំរន កា រកងម្បវញ័្ច និង សភាពសរ័យទាំរនើ
ប។ គរម្មាងទប់ស្កនតក់ា ជួញ ូ កមា្នាំងពលករម បសអ់្ងគកា អាយសុសីុី បនេរ្វើកា ជារួយសងគរសុវីិល អាជាញន្ រលូោឋនន និងម្បជាពល  ឋរៅម្សកុម្ពេះ
រសេរ កនុងកា កា រ យវុជន នងិយុវវ័យ ម្បឆាំងនឹងកា រ្វើរាំណាកម្សុកខុសរនាប ់កា ជួញ ូ រនុសនស និង សភាពសរ័យទាំរនើប។ 

កាលប ិររេទ៖ រករា ២០១៨ 


