
ប្រទេសកម្ពុជាងាកម្កយកចិត្តេកុដាក់ទ ើការប្រយុេធប្រឆាំងេប្ម្ងមួ់្យនៃអាំទ ើជួញដរូ
ម្ៃុស្ស ដដ ម្ៃិសូវេេួ បាៃការចារអ់ារម្មណ៍ 

អំព ើពេងប្រវញ័្ច  លេម្មបានក្លា យជាទិសពៅថ្មីម្យួ សប្ារស់េម្មជនប្រឆងំអំព ើជួញដូរម្នុសស 

 

ពរៀរពរៀងពោយ Kate Shellnutt  ីរាជធានីភ្នពំ ញ 

 

ពៅេនុងម្ណ្ឌ លម្យួេន្នាង យុវតីអាយុ ១៦ ឆន ាំន េច់ងអុលពៅស្លា េស្លន ម្ន្ដលនាងបានរ៉ុនរង៉អារេ-ដដររស់
នាងពោយអំន្រងចាន។ 

ជាង ីរឆន មំ្ុន នាងបានចាេពចញ ីប្សុេេំពណ្ើ តពៅព លន្ដលានពេផ្ដល់ក្លរងារដល់នាងជាអនេ
ពបាសសាអ តពៅឯប្រពទសេូពរខ៉ាងតបងូ។ ផ្ទុយពៅវញិ នាងប្តូវពេលេព់ៅឲ្យពរៀរក្លរជាម្យួជនជាតិចនិ ពៅឯទី
ប្េុងពរក៉្លងំ។ ពៅទីពនាោះ រដីន្ដលពទើរពរៀរក្លរជាម្យួនឹងនាង បានចាេព់ស្លរងាខ ងំនាងទុេ ព ើយទាម្ទារឲ្យ
នាងរពងកើតេូនឲ្យខ្ាួន។ 

នាងបានប្បារទ់សសនាវដដី Christianity Today តាម្រយៈអនេរេន្ប្រថា «វាដូចជាស្លា ននរេអញ្ច ឹង។ ខ្្ុ ំ
ចងន់្តស្លា រព់ទ។» 

ម្និយូររ៉ុនាម នពៅព លន្ដលនាងានដផ្ទព ោះ េូនប្េម្ុវំយ័ជំទងរ់រូពនោះបានរតព់េចខ្ាួន ពៅព លពៅជួរ
ប្េូព ទយជាពលើេដំរូង ព ើយេប៏ានទាេទ់ងម្េក្លនម់្តិតភ្េដិររស់នាង ន្ដលសាិតពៅឆា យ ីនាងជាង ២០០០ 
ដម្ល៍៉ (៣២០០េីឡូន្ម្ប៉្ត)។ ម្តិតភ្េដិររស់នាងេប៏ានទូរស័ ទពៅក្លនប់្េុម្សពគងារ ោះរនាទ នម់្យួ ពដើម្បពីរៀរចំជួយ  
សពគងារ ោះនាង និងព្វើាតុភ្ូម្និិវតតនន៍ាងប្តឡរម់្េប្រពទសេម្ពុជាវញិ។ នាង នងិេូនប្សីអាយុ ១១ ន្ខ្ររស់នាង 
ស្លន េព់ៅេនុងផ្ទោះម្យួ ន្ដលពរើេដំពណ្ើ រក្លរពោយអងរក្លរសម្ពន័ធពម្ប្តអីនតរជាតិ (AIM) រមួ្ជាម្យួនឹងពេមងប្សី
ប្រន្ លជា ៥០នាេព់ទៀត ន្ដលរស់ពៅេនុងផ្ទោះន្ដលានន្ប្េថាន េ់ៗ  ដូចជាពៅេនុងសយនោា ននិសិសត។ 

ពៅឆន  ំ២០១៥ ម្គនតេុីងស ុលបាននានំារនី្ដលប្តូវបានជួញដូរយេពៅពរៀរក្លរពៅប្រពទសចិន ម្េេម្ពុ-
ជាវញិ ពៅខ្ណ្ៈព លន្ដលអពំ ើជួញដូរម្នុសសឆ្ាងន្ដនប្េររ់រូភា  ានក្លរពេើនពឡើងពៅ សព ញេនុងតរំន។់ 
ដដេូពសដាេចិចថ្មីៗបានពរើេទាវ រឲ្យានក្លរផ្ារភាា រទ់ំនាេទ់ំនងរវាងប្រពទសេម្ពុជា នងិប្រពទសជិតខាងររស់ខ្ាួន 
ដូចជា ប្រពទសដថ្ ពវៀតណាម្ ឡាវ នងិម្យ៉ីនា៉់ ន្ដលព្វើឲ្យានភា ងាយប្សួលរំផុ្ត េនុងក្លរព្វើដំពណ្ើ រពចញ
ចូល  ពរើព្ៀរពៅនឹងរ៉ុនាម នទសវតសរេ៍នាងម្េពនោះ។ អនេប្សី Helen Sworn ជាស្លា រនិេដនអងរក្លរសម្ពន័ធចារ់
ដដ ពដើម្បីប្រយុទធប្រឆងំអំព ើជញួដូរម្នុសស ានប្រស្លសនថ៍ា «ានឱក្លសថ្មីៗជាពប្ចើន ព ើយេា៏នេតាត
ប្រឈម្នឹងអំព ើពេងប្រវញ័្ច ថ្មីៗ ផ្ងន្ដរ។» 

https://www.theguardian.com/global-development/2016/feb/01/weddings-from-hell-cambodian-brides-trafficked-china
https://www.theguardian.com/global-development/2016/feb/01/weddings-from-hell-cambodian-brides-trafficked-china


អា  ៍ ិ  ៍េុារ ពសវភា តាម្ផ្ទោះ នងិលបចិពបាេប្បាស់អំ ីក្លរងារពផ្សងៗ សុទធន្តសាិតពៅេនុង
ជំ ូេទូពៅដនអំព ើជួញដូរ លេម្ម។ អំព ើជួញដូរ លេម្មពនោះពេើតពឡើងពៅេនុងេប្ម្តិម្យួដ៏្ ំសពម្ប ើម្ ពៅជុំវញិ
ប្រពទសេម្ពុជា ព ើយក្លរសិេាថ្មីៗបានព្វើក្លរប៉ានប់្រាណ្ថា ប្រជាជនេម្ពុជាជាង ២៥០០០០ នាេប់ានធាា េ់
ខ្ាួនជាជនរងពប្រោះដនទាសភា សម្យ័ទំពនើរ។ 

ពោេ Barry Jessen ប្រធានេម្មវ ិ្ ចីំណាេប្សុេសុវតាិភា ររស់អងរក្លរ ស្លា៉រតីានភ់្សឺ ប្រចាំ
ប្រពទសេម្ពុជាានប្រស្លសនថ៍ា «អំព ើជួញដូរម្នុសសេឺជារញ្ហា ម្យួ ន្ដលានភា ស្លា តព់សាៀម្ រ៉ុន្នតអំព ើជួញ
ដូរផ្ាូវពភ្ទាន ភា ងាយប្សួលេនុងក្លររេទផី្ារពប្ចើនជាង។» 

អំព ើជួញដូរ លេម្មពេើតពឡើង ពៅព លន្ដលពម្ខ្យល់ពបាេរពញ្ហោ ត លេរឲ្យព្វើក្លរ ន្ដល ួេពេដងឹថា
ខ្ាួននឹងម្និពរើេប្បាេឈ់នួល ឬប្រប្ ឹតតចំព ោះេម្មេរទាងំពនាោះពោយយុតិត្ម្ព៌ទ។ ជនរងពប្រោះភាេពប្ចើនម្និន្ម្ន
ជាយុវតនី្ដលបានឆ្ាងក្លតព់រឿងរ៉ាវន្ដលឈចឺារ ់ដូចជាយុវតីពៅន្ដលស្លន េព់ៅេនុងម្ណ្ឌ លពនាោះពទ។ ផ្ទុយពៅវញិ 
 ួេពេេជឺារុរសព ញេាា ងំ ន្ដលបានចូលព្វើក្លរពៅពលើទូេពនស្លទ ក្លរងារសំណ្ង ់ឬពរាងចប្េពៅប្រពទសដថ្ 
ព ើយន្ររជាប្តូវព្វើក្លរពៅេនុងស្លា នភា ក្លរងារខុ្សចារ ់ពោយជួនក្លលម្និបានទទួលប្បាេឈ់នួលពទៀតផ្ង។ 

ជាញឹេញារ ់រុរសទាងំពនោះម្និដឹងខ្ាួនថា  ួេពេប្តូវបានពេងប្រវញ័្ច ពទ េឺ ួេពេប្រនន់្តដងឹថា ខ្ាួនចង់
ចាេពចញ ភីា ពវទនាទាងំពនោះរ៉ុពណាណ ោះ។ ជាពរឿយៗ  ួេពេចាតទុ់េថា ភា ម្ពួ ៉ នងិភា ទល័ប្ចេន្ផ្នេថ្វកិ្ល 
ានទម្ាន ់្ានជ់ាងក្លររោ៉ះទងរចិផ្ាូវចិតតផ្ទទ ល់ខ្ាួនររស់ ួេពេ។ 

េនុងប្េរស់្លា នភា ដនអំព ើពេងប្រវញ័្ច  សេម្មជនប្េិសដររស័ិទជាពប្ចើន ដូចជាអនេប្សី Sworn ន្ដរ ាន
ប្រស្លសនថ៍ា វាេឺជាលទធផ្លដនទំពនារចិតតន្ដលានបារ ន្ដលរនាទ ររពនាា េតដម្ាររស់ម្នុសស និងពប្រើ ួេពេ
ពដើម្បបី្រពយជនផ៍្ទទ ល់ខ្ាួន។ អពំ ើពេងប្រវញ័្ចទាងំពនោះេរួន្តរោ៉ះ ល់ចិតតអនេន្ដលពជឿថា ម្នុសសទាងំអស់ប្តូវបាន
រពងកើតម្េានលេខណ្ៈដូចជាប្ ោះជាាច ស់។ 

ពៅឆន មំ្ុន ានរុរសជនជាតិន្ខ្មរចំនួន ៥៤ នាេប់ានចំណាយព ល ៤ន្ខ្ ជារព់ៅពលើទូេពនស្លទេនុង
ប្រពទសដថ្ រ ូតដល់ទូេន្ដលដឹេ ួេពេពនាោះ ប្តូវបានចារ ់ីរទពលមើសពនស្លទខុ្សចារ ់ពៅពលើន្ដនទឹេ
ប្រពទសឥណ្ឌូ    ពនសីុ។ អងរក្លរ IJM បានព្វើក្លរជាម្យួអងរក្លរពទសនតប្រពវសនអ៍នតរជាតិ (IOM) និងនេរបាល
ប្រឆងំនឹងអំព ើជួញដូរម្នុសស ពដើម្បរីញ្ាូ នរុរសទាងំពនាោះប្តឡរម់្េប្រពទសេម្ពុជាវញិ ពោយពរៀរចំឲ្យ េួពេ
ទទួលក្លរន្ថ្ទា ំនិងពរៀរចំសំណំុ្ឯេស្លរអ ំីរទ ិពស្ល្នរ៍រស់ ួេពេសប្ារ ់េរណី្ទី១ ពៅេនុងេពប្ាងថ្មី
ររស់អងរក្លរ IJMន្ដលព្វើក្លរពៅពលើអំព ើជួញដូរ លេម្ម  ពោយទទួលជំនួយឧរតាម្ភ ីទភីាន េង់ារស រដា 
អាពម្រេិពដើម្បីេិចចអភ្វិឌ្ឍនអ៍នតរជាតិ (USAID) និងអនុវតតេពប្ាងពោយអងរក្លរអភ្វិឌ្ឍអនតរជាតិ Winrock 

International។ 

ពោេ Peter Williams នាយេក្លរយិល័យអងរក្លរ IJM ប្រចាបំ្រពទសេម្ពុជា ានប្រស្លសនថ៍ា  
«ពយើងសងឃមឹ្ថា នឹងអាចវភិាេេរណី្ឲ្យបានពប្ចើនតាម្ន្ដលអាចព្វើពៅបាន តាម្រយៈប្រ ន័ធន្ដលពយើងាន 

http://news.ijm.org/54-men-finally-home-after-harrowing-months-at-sea
http://news.ijm.org/54-men-finally-home-after-harrowing-months-at-sea


ពដើម្បវីនិិចោយ័ពលើចពនាា ោះប្រពោងនានា និងពរៀរចំក្លររណ្ដុ ោះរណាដ ល ពដើម្បជីំរញុដំពណ្ើ រក្លរពនោះឲ្យានភា ប្រពសើរ 
ពឡើង។ ពយើងអាចនិយយម្ា៉ងពទៀតថា វាេឺជាេំរមូ្យួន្ដលឆ្ាុោះរញ្ហច ងំអំ ជីំោន ពៅេនុងេពប្ាងដព៏ជាេជយ័
ររស់អងរក្លរ IJM េនុងក្លរប្រយុទធប្រឆងំអំព ើជួញដូរផ្ាូវពភ្ទ ន្ដលបានរនតរងាា ញនូវភា ពជាេជយ័ប្សពដៀងរន  
ពៅេនុងប្រពទស វីលី ីនផ្ងន្ដរ។  

ពទាោះរីជាប្រពទសេម្ពុជាប្តូវបានទទួលស្លរ ល់ថា ាននូវអំព ើជួញដូរផ្ាូវពភ្ទេព៏ោយ ពរើេិតអំ ីតួពលខ្ 
អំព ើជួញដូរ លេម្មេឺជារញ្ហា ដ៏្ ំម្យួពៅេនុងប្រពទស។ រញ្ហា ពនោះានទំ ំ្ ំរ៉ុន្នតេា៏នភា សមុេស្លម ញន្ដរ 
ដូពចនោះពយើងម្និអាចពរៀររារអ់ ំីរញ្ហា ពនោះឲ្យអស់ពសចេតី ពៅេនុងស្លចព់រឿងន្តម្យួបានពទ ។ 

អនេប្សី សីុន សីុោន ជាម្គនតសីងរម្េិចចាន េន់្ដលរពប្ម្ើក្លរជាម្យួអងរក្លរ IJM ានប្រស្លសនថ៍ា  
«ជាម្យួនឹងអំព ើជួញដូរផ្ាូវពភ្ទ ពយើងអាចពប្តៀម្ខ្ាួនជាម្ុនបាន ពប្ ោះរទឧប្េិដាពនោះពេើតពឡើងពៅេន្នាងជាេ់
ោេណ់ាម្យួ។ រ៉ុន្នតចំព ោះអំព ើជួញដូរ លេម្មវញិ វាជារទឧប្េដិាន្ដលពេើតពឡើងពៅប្េរទ់ីេន្នាង។» 

ពប្ៅ ីានក្លរសនាអំ ីក្លរទទួលបានក្លរងារព្វើពៅប្រពទសដថ្ េា៏ននូវក្លរពបាេរពញ្ហោ តជួញដូរ
ម្នុសសេនុងររូភា ដដទពទៀតន្ដរ ដូចជា ពសវភា តាម្ផ្ទោះពៅប្រពទសា៉ពឡសីុ ក្លររញ្ហច ខំ្ាួនពោោះរណុំ្លពៅតាម្
ឡឥដា     លេម្មេុារេនុងក្លរងារេសិេម្ម និងក្លរលេស់ររីាងរពៅប្រពទសពប្ៅ។ 

ពោេ Jessen ជាអនេពរៀរចយុំទធនាក្លរពលើេេម្ពស់ក្លរយល់ដឹងស េម្នេ៍នុងទីប្េុងពប៉ាយន្រត៉ នងិ
តំរន ់  ពផ្សងពទៀតតាម្រពណាត យប្ ំន្ដនដថ្ ានប្រស្លសនថ៍ា «អំព ើជួញដូរ លេម្មានទំ ំ្ំណាស់ ពយើង
 ិបាេចារយ់េប្ជុងណាម្យួម្េពោោះប្ស្លយ ព ើយនយិយថា ពយើងបានទទួលពជាេជយ័ពនាោះពទ។ វាម្និងាយ
ប្សួលដល់ថាន េ ់នឹងពទ។» 

ពៅឆន  ំ២០១៥ ប្រជាជនេម្ពុជាប្តូវបាននិរពទសពចញ ីប្រពទសដថ្េនុងអប្តា ១៥ភាេរយ តិចជាងក្លល
 ី ២ឆន មំ្ុន ពទាោះរីជាានក្លរពេើនពឡើងដនចំណាេប្សុេ ពោយស្លរពប្រោះរាងំសាួតេព៏ោយ។ ពោេ Jessen 
រេប្ស្លយតួពលខ្ទាងំពនោះថាជាភ្សដុតាងន្ដលន្សដងឲ្យព ើញថា ាន លេរពប្ចើនជាងម្នុន្ដលបានព្វើចំណាេ
ប្សុេពោយសុវតាិភា  និងប្សរចារ។់ ក្លរព្វើចំណាេប្សុេ ីប្រពទសេម្ពុជាពោយប្សរចារ ់អាចជាក្លរ ិបាេ
ខាា ងំសប្ារប់្រជាជនប្េីប្េពៅតាម្ទីជនរទ ពោយព តុថាលិខ្ិតឆ្ាងន្ដនានតដម្ា ១៣០ដុោា រ ព ើយតប្ម្វូ
ឲ្យ ួេពេព្វើដំពណ្ើ រពៅក្លនទ់ីប្េុងភ្នពំ ញព ញម្យួដថ្ាពដើម្បពី្វើ។ 

ប្េុម្សិេាប្ ោះេម្ពរីន្ដលជរួជុរំាល់សបាដ  ៍ពៅេនុងផ្ទោះបាយន្ដលានសណាត រធ់ាន រម់្យួ េនុងលំពៅោា ន
ររស់រដាន្ដលពទើរនឹងស្លងសងថ់្មីៗ ានគសតីៗន្ដលជាប្េិសដររស័ិទរស់ពៅេនុងភ្ូម្អិណ្ដូ ង យេប្េោសេិចចក្លរ
ន្ដលនិយយអំ ីក្លរព្វើចំណាេប្សុេ «សុវតាិភា » និង «រម នសុវតាិភា »។ អនេប្សី ប៉ាង សីុផុ្ន ក្លន់
លិខ្ិតឆ្ាងន្ដនប្រពទសេម្ពុជា ណ៌្ឈាម្ប្ជូេពៅេនុងដដ ខ្ណ្ៈព លន្ដលអនេប្សីន្ចេរនំ្លេជាម្យួអនេជិតខាង 
អំ ីក្លរងារន្ដលអនេប្សីទទួលបានពៅប្រពទសា៉ពឡសីុ ជា លេររពប្ម្ើក្លរតាម្ផ្ទោះ ព ើយេប៏្តូវអាជ្ា្រចារខ់្ាួន
 ីរទឆ្ាងន្ដនខុ្សចារ ់ពៅព លន្ដលអនេប្សី ាយម្ប្តឡរម់្េវញិ ពោយឆ្ាងក្លតត់ាម្ប្រពទសដថ្។ 



«ខ្្ុ ំអរេុណ្ព ើយ ន្ដលខ្្ុ ំានសុវតាិភា ។» គសតីវយ័ ៤១ ឆន រំរូពនោះនយិយទាងំញ័រផ្ង យំផ្ង ប្ ម្
ទាងំានេូនតូចពៅពលើពលា ផ្ង។ «ខ្្ុចំងប់្តឡរម់្េផ្ទោះវញិ។ ខ្្ុ ំចងប់្តឡរម់្េផ្ទោះ ព ើញម្ុខ្េូនខ្្ុ ំ។» 

អនេសម័ប្េចតិតររស់អងរក្លរ World Relief ប្រាណ្ជា ៥០០ នាេ ់ដឹេនាវំេរសិេាអំ អីំព ើជួញដូរ
ម្នុសស នងិប្រធានរទពផ្សងៗពទៀតន្ដលទាេទ់ងនងឹស េម្ន ៍ពៅតាម្ប្េុម្ជនុំំេនុងតំរន ់ដូចជាប្េមុ្ជំនុំររស់
អនេប្សី    សីុផុ្ន ផ្ងន្ដរ ន្ដលានរញ្ចូលពម្ពរៀនជាម្យួនឹងទីរនាទ ល់ ក្លរសិេាប្ ោះេម្ពរី និងក្លរអ្សិ្លា ន។ 
ពោេ Jessen  នយល់ថា យុទធស្លគសដទរស់្លក តម់្យួពទៀតេរឺណ្ដុ ោះរណាដ លប្េសួ្លរឲ្យពចោះសនសបំ្បាេ ់ពដើម្បឲី្យ
 ួេពេអាចានព លពវោរន្នាម្ ពដើម្បនី្សវងរេក្លរងារន្ដលសុវតាិភា  នងិប្សរចារ ់ជាជាងប្តូវបានរងខំឲ្យព្វើ
ក្លរសពប្ម្ចចិតតន្ដលពប្រោះថាន េ ់ពោយស្លរភា ទល័ប្ចេ។ ប្េុម្សនសបំ្បាេអ់ាចផ្ដល់េម្ចដីល់សាជិេពៅេនុង 
ស េម្នន៍្ដលជួរប្រទោះរញ្ហា រនាទ នន់្ផ្នេថ្វកិ្ល ឬចង ់ប្ងីេម្ុខ្រររររស់ខ្ាួន។  

ពៅេនុងភ្ូម្មិ្យួន្ដលប្រេររររេសិេម្មពៅជាយពខ្តតពសៀម្រារ ប្បាេេ់ម្ចចីំនួន ៥០ដុោា រអាចជួយ ឲ្យ
ប្រជាជនពរើេតូរចារ  ួយពៅតាម្ចិពញ្ច ើម្ផ្ាូវ ជួលេម្មេរឲ្យោដំំឡូងម្ ីនិងចំណាយពលើដថ្ាសិេាពរៀនសូប្តបា
ន។ ប្រធានប្េុម្ឥណ្ទាន អនេប្សី ពរឿន រោា  ជាគសតីាន េន់្ដលានស្លន ម្ញញឹម្ប្សស់ នងិានសំ ត ់ណ៌្
ប្សស់ពឆ្ើត រុ ំីពលើដផ្ទព ោះន្ដលានេភ្រ៌រស់នាង បានអតួសរពសើរថា យ៉ងពោចណាស់ានប្េុម្ប្េសួ្លរជាង 
៨០ ភាេរយពៅេនុងភ្ូម្ ិន្លងរញ្ាូ នេូនររស់ ួេពេឲ្យពៅព្វើក្លរពទៀតព ើយ។ ពៅទូទាងំប្រពទស ានប្រជាជន   
េម្ពុជាជាង ៤០០ ០០០ នាេ ់ន្ដលានអាយុចពនាា ោះ  ី៥ ពៅ ១៧ ឆន  ំេំ ុងសាិតពៅេនុង លេម្មេុារ។ 

យុវនារ ី ុន ចិនាដ  ន្ដលានអាយុ ១៥ ឆន ធំាា រច់ំណាយព លជិោះេងរ់យៈព ល ៣០ នាទី ពដើម្បពីៅព្វើ
ក្លរពៅឯចាក រដំឡូងម្ ីជនំួសឲ្យក្លរពៅស្លោពរៀន។ ចំន្ណ្េឯេុារដដទពទៀត ព្វើក្លរពៅចាក រសាឹេដប្េ អំពៅ 
ឬព្វើក្លរពៅវាលន្ប្ស។ ពៅេនុង «ភ្មូ្អិន្ណ្ត តទេឹ» តាម្ដងទពនាស្លរឯពនាោះវញិ ានពេមងប្រុសៗជាពប្ចើនម្និពៅ
ស្លោពរៀនពទ ពោយស្លរន្ត េួពេពៅោេប់្តី។ 

អងរក្លរទសសនៈ ិភ្ ពោេបានរេព ើញថា  លេម្មេុារព្វើឲ្យេុារពៅោចឆ់ា យ ីអនេដដទ ដូចជា 
ចិនាដ  ព ើយព្វើឲ្យ េួពេានភា យឺតយ៉វេនុងក្លរពរៀនសូប្ត។ ពៅឆន ពំនោះ ចិនាត ប្តឡរម់្េពរៀនវញិពៅព លន្ដល
អងរក្លរពនោះផ្ដល់សតវានឲ់្យនាងចិញ្ច ឹម្ពៅផ្ទោះ ពដើម្បបីានប្បាេច់ំណូ្ល ព ើយនាងពៅន្តអាចរនតពៅពរៀនព ញ
ព ល   បាន។ នាងបានពរៀនប្តួតថាន េ ់ីររីឆន  ំពប្ក្លយម្តិតភ្េ័តររស់នាង។ 

រចនាសម្ពន័ធជនំួយ ដូចជា ប្េមុ្សនសបំ្បាេ ់េម្មវ ិ្ ីស េម្ន ៍និងប្េុម្ជនុំំ ពដើរតួនាទីពៅ ីពប្ក្លយ េនុង
ក្លររំព ញេិចចក្លរន្ដលនាមំ្េនូវក្លររំផ្ទា ស់រំន្ប្រដល់ជីវតិម្នុសស។ ប្េុម្ទាងំពនោះម្និន្ម្នជាអនេរពំោោះម្នុសស ី
អំព ើពេងប្រវញ័្ច ពទ ផ្ទុយពៅវញិ  ួេពេពប្រើក្លរអររ់ ំនិងឱក្លសអភ្វិឌ្ឍពសដាេិចច ពដើម្បទីរស់្លក តប់្រជា លរដាឲ្យរចួ
ផុ្ត ីក្លរចាញ់ពបាេពេ នងិប្តវូពេជួញដូរពៅព្វើក្លរងារន្ដលានពប្រោះថាន េ ់ពៅពដើម្ទីដរំងូ។ ពោេ Jessen 
ានប្រស្លសនថ៍ា វធិានក្លរពនោះានក្លរចំណាយតិច នងិានប្រសិទធភា ខាា ងំជាង។ 



ពោេសួរថា «ពយើងបានព្វើក្លរ “រញ្ឈរអ់ំព ើជួញដូរ” អស់រយៈព លរ៉ុនាម នឆន ពំ ើយ ម្េទល់ព ល
ពនោះ? ខ្្ុមំ្និចងឲ់្យម្នុសសចារអ់ារម្មណ៍្ពៅពលើអវីន្ដលេួរឲ្យទាេទ់ាញអំ ីអំព ើជួញដូរពនាោះពទ។ ខ្្ុ ំចងឲ់្យ ួេពេ
ចារអ់ារម្មណ៍្ ពៅពលើអវីន្ដលជួយ ឲ្យជីវតិម្នុសសដំពណ្ើ រក្លរលអពឡើងវញិ។» 

ភា ្ំព្ងដនរញ្ហា ពនោះព្វើឲ្យពយើង ិបាេពម្ើលព ើញអំ ីសម្ទិធផ្ល ន្ដលេួរឲ្យអរអរស្លទរ ជា ិពសស
ពៅព លន្ដលអំព ើជួញដូរម្នុសសោតសនធងឹឆ្ាងក្លតប់្ ំន្ដន ប្ ម្ទាងំប្រទាេប់្េឡាជាម្យួនឹងរញ្ហា ដដទ 
ពទៀត។ 

នាយឧតតម្ពសនីយ ៍សុខ្ រសមី ន្ដលទទួលរនទុេេចិចស ប្រតិរតតិក្លរអនតរជាតិសប្ារេ់ណ្ៈេាម ្ិក្លរ
ជាតិប្រយុទធប្រឆងំអំព ើជួញដូរម្នុសស ានប្រស្លសនថ៍ា «ក្លរជួញដូរម្នុសសពៅេនុងប្រពទសេម្ពុជានងឹម្និអាច
ប្ទាបំ្ទបានពឡើយ។ រាជរោា ភ្បិាលេំ ុងន្តព្វើេិចចក្លរប្េរន់្ររយ៉ង ពដើម្បរីញ្ឈរស់េម្មភា ពនោះ។ ពយើងបាន
រំព ញេិចចក្លរន្ដលពយើងប្តូវព្វើពោយសងឃមឹ្ថា នឹងលុររបំាតអ់ំព ើជួញដូរម្នុសសបានពោយពជាេជយ័ រ៉ុន្នត
ពយើងប្តូវក្លរជំនយួ ីស េម្នអ៍នតរជាត ិពប្ ោះរទឧប្េិដាពនោះេេ៏ំ ុងពេើតពឡើងជាលេខណ្ៈអនតរជាតិន្ដរ។» 


