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កមពុជ / ម៉េឡសុ ី៖ ពលករេធ្វើករ មផទះ្របឈមនងឹកររេំ ភបំពន 

សូមព្រងកីកចិចករពរខងករងរដល់្រស្តីនិងកុមរចីំ ក្រសុកេនកនុង្របេទសនិងេ្រក្របេទស 
 
(ភនំេពញ, ៃថងទី១ ែខវចិឆិក ឆន ំ២០១១) - អងគករឃ្ល ំេមើលសិទិធមនុស  បនចុះផ យកនុងរបយករណ៍

ៃថងេនះថ ករខកខនរបស់រ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងរ ្ឋ ភិបលម៉េឡសីុ េដើមបី ក់បទបបញញត្តិ្រគប់្រគង 

េលើអនកេ្រជើសេរ ើសនិងនិេយជក េធ្វើឲយពលករចំ ក្រសុកេធ្វើករ មផទះជតិកមពុជ ទទួលរងនូវករ 

រេំ ភដ៏រកី ល ល។  ្រស្តីនិងកុមរកីមពុជជេ្រចើនពន់នក់ ែដលេធ្វើចំ ក្រសុកេទកន់្របេទស 

ម៉េឡសីុ ទទួលបននូវករករពរបន្តិចបន្តួច ពីករបងខ ំងខ្លួនេនកនុងមណ្ឌ ល ពីបនទុកបំណុលដ៏ធ

និងពីល័កខខ័ណ្ឌ ករងរមនលកខណៈេកង្របវញ័ច ។ 

ងន់ធងរ 

 
របយករណ៍ែដលមន១០៥ទំព័រស្តីពី “ពួកេគេបក្របស់េយើង្រគប់ជំ ន៖ កររេំ ភេលើអនកេធ្វើករ 

មផទះជតិកមពុជ ែដលេធ្វើចំ ក្រសុកេទកន់្របេទសម៉េឡសីុ” ជរបយករណ៍ែដលចង្រកង 

បទពិេ ធន៍របស់ពលករេធ្វើករ មផទះជតិកមពុជ កនុងអំឡុងេពលេ្រជើសេរ ើស អំឡុងេពលេធ្វើករេន 

េ្រក្របេទស និងេពលវលិ្រតឡប់មកកន់មតុភូមិរបស់ពួកេគវញិ។ របយករណ៍េនះេធ្វើេឡើងែផ្អក 

េលើករសមភ សន៍ចំនួន៨០េលើក ជមួយពលករចំ ក្រសុកេធ្វើករ មផទះ ្រគួ ររបស់ពួកេគ 

ម្រន្តីរ ្ឋ ភិបល អងគករមិនែមនរ ្ឋ ភិបល និងទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករ។ របយករណ៍េនះ 

គូសបង្ហ ញពីឧបសគគមួយចំនួនែដលេធ្វើឲយ្រស្តី និងកុមរែីដលទទួលរងករេធ្វើបប មិនទទួលបន 

យុត្តិធម៌ និងករេ ះ្រ យ កនុង្របេទសកមពុជនិង្របេទសម៉េឡសីុ។ 

 

យូ  ពូយ៉ល់ ជអនក្រ វ្រជវអំពីសិទិធ្រស្តីេនឯអងគករឃ្ល ំេមើលសិទិធមនុស  បនមន្រប សន៍ថ

”កមពុជបនយកចិត្តទុក ក់កនុងករជំរញុឲយមនករេធ្វើចំ ក្រសុកពលករ បុ៉ែន្ត្របេទសេនះបនខក

ខនផ្តល់កិចចករពរជមូល ្ឋ នដល់្រស្តីនិងកុមរចំី ក្រសុក។ រ ្ឋ ភិបលគួរែតបញឈប់ករ្របគល់

ករទទួលខុស្រតូវ្រគប់យ៉ងេទឲយទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករែដលមិនេ ម ះ្រតង់ និង្រតូវែតេបស

សម្អ តឲយអស់នូវអំេពើេកង្របវញ័ច និងអំេពើរេំ ភបំពន។”  

 

http://www.hrwnews.org/press/cambodia_malaysiadomesticworkers.zip
http://hrw.org/reports/2011/11/01/they-deceived-us-every-step-0
http://hrw.org/reports/2011/11/01/they-deceived-us-every-step-0
http://hrw.org/reports/2011/11/01/they-deceived-us-every-step-0
http://hrw.org/reports/2011/11/01/they-deceived-us-every-step-0


ចប់ ំងពីឆន ំ២០០៨មក ្រស្តីនិងកុមរកីមពុជចំនួនែសសិបេទ សិបពន់នក់ បនេធ្វើចំ ក្រសុក

េទកន់្របេទសម៉េឡសីុ ជអនកេធ្វើករ មផទះ។ ភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករមួយចំនួនេនកនុង្របេទស

កមពុជ បនែក្លង្របឌិតឯក រអត្តសញញ ណែក្លងក្ល យ េដើមបីេ្រជើសេរ ើសកុមរ  និងផ្តល់េ្រគ ងទក់ 

ទញទឹកចិត្តជ្របក់កសនិងជ រ ែដលនំឲយពលករចំ ក្រសុក និង្រគួ ររបស់ពួកេគជប់ 

បំណុលយ៉ងធងន់ធងរ  េធ្វើឲយពួកេគយល់ខុសអំពីករទទួលខុស្រតូវចំេពះករងររបស់ពួកេគេនកនុង 

្របេទសម៉េឡសីុ និងយកៃថ្លឈនួលេ្រជើសេរ ើសេ្រចើនហួស្របមណ។ 

 

ពលករេធ្វើករ មផទះបន្របប់អងគករឃ្ល ំេមើលសិទិធមនុស ថ ភន ក់ងរបនបងខំបងខ ំងអនកែដលបន

េ្រជើសេរ ើសរយៈេពលបីែខ ឬក៏យូរជងេនះេនកនុងមណ្ឌ លហ្វឹកហ្វឺនេ យមិនមន រ ទឹក និង 

ករែថទំែផនកេពទយឲយបន្រគប់្រគន់េឡើយ។ ភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករមួយចំនួន បងខំ្រស្តីនិងកុមរ 

ឲយេធ្វើចំ ក្រសុក េទះជពួកេគែលងមនបំណងេទេធ្វើករេនេ្រក្របេទសតេទេទៀតក៏េ យចុះ។ 

អនកេធ្វើករែដលេភៀសខ្លួនពីមណ្ឌ លហ្វឹកហ្វឺន ្របឈមមុខនឹងករសងសឹកចំេពះកររត់េគចខ្លួន ឬ 

ចំេពះករខកខនសងបំណុល ែដលពក់ព័នធនឹងដំេណើ រករេ្រជើសេរ ើសពលករ។ 
 
ប្តីរបស់អនកេធ្វើករ មផទះមួយរបូ ែដលបនបនេភៀសខ្លួនេចញពីមណ្ឌ លហ្វឹកហ្វឺន បន្របប់អងគករ

ឃ្ល ំេមើលសិទិធមនុស ថ ៖ 
 

តំ ងពី្រកុមហុ៊នបននិយយថ ្របសិនេបើ្របពនធរបស់ខញុំមិនវលិ្រតឡប់មកវញិេទ 

គត់នឹង ក់លក់ យឡុងផទះនិងដីេនះ។ ្របសិនេបើករលក់ យឡុងមិន្រគប់្រគន់

េទេនះ ពួកេគនឹងចប់ខញុំ ក់គុក។ 
 

អងគករឃ្ល ំេមើលសិទធិមនុស បនរកេឃើញថ េន្រគប់េពលទំងអស់ កិចចសហកររបស់រ ្ឋ ភិបល

កមពុជជមួយទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករឯកជន បនេធ្វើឲយពលករមិន ចែស្វងរកករេ ះ្រ យ

្របកបេ យ្របសិទិធភពបនេឡើយ។ ពលករេធ្វើករ មផទះមួយរបូបនមន្រប សន៍ថ ្រស្តីពីររបូ 

បនបុ៉នប៉ងេធ្វើអត្តឃតេនកនុងមណ្ឌ លហ្វឹកហ្វឺនកនុង្របេទសកមពុជ បនទ ប់ពីទីភន ក់ងរបន្រចនេចល 

ករេសនើសំុរបស់ពួកេគ្រតឡប់េទផទះវញិ។ 
 
េ្រកយមក ភន ក់ងរបនេរៀបចំករ្របជំុជមួយអនកែដលបនេ្រជើសេរ ើសទំងអស់។ នគរបលពីររបូ ក៏ 

មនវត្តមនេនទីេនះែដរ។ 

 



ពលករមួយរបូបននិយយថ “ម្រន្តីនគរបលបន្របប់េយើងថ ្របសិនេបើេយើង [មនបំណង] េធ្វើអត្ត

ឃត េនះពួកេគនឹង ក់គុកពួកេយើង។ ពួកេគបននិយយផងែដរថ ពួកេយើងមិនគួរពយយមរត់

េគចខ្លួនេនះេទ។ េទះជេយើងរត់េគចខ្លួនក៏េ យ ក៏បូ៉លីសនឹងរក [ពួកេយើង] េហើយេយើងេនែត្រតូវ 

បញជូ នេទកន់្របេទសម៉េឡសីុដែដល។”  

 

កនុងករកត់េទស្របកបេ យេជគជ័យជេលើកដំបូងេលើទីភន ក់ងរេ្រជើេរ ើសមួយេនះ តុ ករកមពុជ

កនុងែខកញញ  ២០១១ បនកត់េទសអនក្រគប់្រគងមន ក់របស់ទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករេឈម ះ 

វសីុីែមនផវ ឹឲយជប់គុករយៈេពល ១៣ ែខចំេពះករឃំុឃំងពលករជកុមរ េ យខុសចបប់។ បុ៉ែន្ត 

យ៉ង ក៏េ យ រ ្ឋ ភិបលបនខកខនកនុងករនំយកភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករដៃទេទៀត ែដល 

ពក់ព័នធនឹងអំេពើរេំ ភ្រសេដៀងគន េនះមកកត់េទស េហើយរ ្ឋ ភិបលក៏មិនបនដកហូត ជញ ប័ណ្ណ 

ពីទីភន ក់ងរ មួយក៏េទែដរ។ 

 

ពូយ៉ល់បនមន្រប សន៍ថ “េទះជមនករកត់េទសភន ក់ងរមួយរបូែដល្រប្រពឹត្តិរេំ ភបំពន 

េនះេហើយក៏េ យ ក៏ េនែតមនករេលើកែលងមួយជដែដល។ រ ្ឋ ភិបលកមពុជ ្រតូវែតបញច ប់ករ 

េកង្របវញ័ចជ្របព័នធេលើពលករេធ្វើករ មផទះ េ យធនថភន ក់ងរទំងអស់នឹង ក់ឲយទទួលខុស 

្រតូវចំេពះអំេពើរបស់ពួកេគ។”  

 

កលេនកនុង្របេទសម៉េឡសីុ ្រស្តីនិងកុមរកីមពុជ ជញឹកញយ្រតូវែត្របគល់លិខិតឆ្លងែដនរបស់ពួក

េគឲយេទភន ក់ងររបស់ពួកេគ ឬឲយេទនិេយជករបស់ពួកេគ ែដល្របករេនះេធ្វើឲយពួកេគពិបកចក

េចញ ្របសិនេបើពួកេគ្រតូវបនេគេធ្វើបន។ ពលករជេ្រចើននក់េធ្វើករពី១៤េម៉ង េទ២១េម៉ងកនុង 

មួយៃថង េ យគម នេពលឈប់ស្រមក ឬៃថងឈប់ស្រមកេនះេទ។ េហើយពលករជេ្រចើននក់្រតូវបន 

េគបងខ ំងេ យបងខំ ឲយេនែតកែន្លងេធ្វើករ មិនបនទទួល រ្រគប់្រគន់ និងទទួលរងនូវកររេំ ភ 

េលើ ងកយ និងរេំ ភេ យពកយសម្តី។ អនកខ្លះ្រតូវនិេយជករេំ ភខងផ្លូវេភទ។ ពលករែដល 

អងគករឃ្ល ំេមើលសិទិធមនុស  បនសមភ សន៍ គម នពលករ មន ក់និយយថពួកេគបនទទួល្របក់ 

ែខេពញេលញេនះេទ។ 

 

អងគករឃ្ល ំេមើលសិទិធមនុស បននិយយថ ចបប់ករងររបស់្របេទសម៉េឡសីុ ផត់េចលពលករ

ចំ ក្រសុកេធ្វើករ មផទះពីកិចចករពរសំខន់ៗ ដូចជៃថងឈប់ស្រមក្របចំសប្ត ហ៍ ស្រមក្របចំ

ឆន ំ និងករក្រមិតេម៉ងេធ្វើករងរ។ ចបប់អេន្ត ្របេវសន្ត៍ ចងភជ ប់ករ ន ក់េនរបស់ពលករេធ្វើករ ម



ផទះជមួយនឹងនិេយជក ែដលករេធ្វើែបបេនះ នំឲយនិេយជក ចបញច ប់កិចចសនយរបស់ពលករេធ្វើករ

មផទះ មបំណងខ្លួន និងមិនអនុញញ តឲយពួកេគេផទរករងរ។ េគលនេយបយទំងេនះ ក់កំហិត 

ដល់លទ្ឋភពរបស់ពលករេធ្វើករ មផទះ េ យមិនឲយពួកេគ ចែស្វងរកករែកែ្រប និងផ្ល ស់ប្តូរ 

និេយជក កនុងករណីជួប្របទះកររេំ ភបំពន។ 

 

អងគករឃ្ល ំេមើលសិទធិមនុស  បនចង្រកងករណីជេ្រចើនែដលេនកនុងេនះមន ករេបកបេញឆ ត និង

ករ ក់ឲយជប់បណុល កនុងអំឡុងេពលេ្រជើសេរ ើស ករបងខ ំងេ យបងខំ ករមិនផ្តល់្របក់េបៀរវត  

ករគំ មកំែហងសងសឹកចំេពះកររត់េគចខ្លួន ឬករខកខនសងបំណុលែដលនំេទរកករងរបងខិត

បងខំ រមួទំងករជួញដូរ និងករេធ្វើជទសករសងបំណុល។ ពលករែដលរងកររេំ ភ ជញឹកញយ

្រតូវេគបញជូ ន្រតឡប់េទកន់ភន ក់ងរេនមូល ្ឋ នរបស់្រកុមហុ៊នេ្រជើសេរ ើសពលកររបស់ពួកេគ ពីេ្រពះ 

ជទីកែន្លងទក់ទងែតមួយគត់ ែដលពលករមនកនុង្របេទសម៉េឡសីុ ក៏បុ៉ែន្តពលករេ្រចើននក់ 

្របឈមករបំភិតបំភ័យ និងករបញជូ ន្រតឡប់េទកន់និេយជកែដល្រប្រពឹត្តរេំ ភដែដលជែដល។ 

ថ នទូតកមពុជេនកូ ំពួរ ែដលជ ជធនី្របេទសម៉េឡសីុ បនបញជូ នពលករ មនជ ទិ៍ 

ពលករែដលទទួលរងកររេំ ភខងផ្លូវេភទ និងផ្លូវកយ ឲយវលិ្រតឡប់មកកន់ទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើស 

ពលកររបស់ពួកេគ ឬនិេយជករបស់ពួកេគ។ 

 

អងគករឃ្ល ំេមើលសិទធិមនុស និយយថ រ ្ឋ ភិបលកមពុជ្រតូវបេងកើតចបប់ទូលំទូ យមួយស្តីពី

ចំ ក្រសុក ្រតូវព្រងឹងករឃ្ល ំេមើលទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលករ និង ក់េទសជចំបច់ ខណៈ

េពលែដលមនកររេំ ភេកើតេឡើង។ រ ្ឋ ភិបលម៉េឡសីុ ្រតូវែកែ្របចបប់ស្តីពីករងរ និងករធន 

របស់ខ្លួនេដើមបីព្រងឹងកិចចករពរដល់ពលករេធ្វើករ មផទះ។ ្របេទសទំងពីរគួរបេងកើនេស កមមគំ្រទ

ស្រមប់ពលករែដលទទួលរងកររេំ ភបំពន រមួមនជំនួយែផនកចបប់ និងេស ចិត្ត ្រស្តសងគម។ 

 

អងគករឃ្ល ំេមើលសិទធិមនុស  បនជំរញុផងែដរឲយ្របេទសកមពុជ និង្របេទសម៉េឡសីុ ផ្តល់សចច ប័ន

េលើអនុសញញ របស់អងគករពលកមមអន្តរជតិស្តីពីករងរ មផទះ។ សនធិសញញ ត្រមូវឲយរ ្ឋ ភិបលធន

ឲយមនល័កខខណ្ឌ ករងរសម្រសប កំណត់ យុអបបបរម ស្រមប់ពលករេធ្វើករងរ មផទះ និង 

ករពរពលករេធ្វើករ មផទះពីអំេពើហិង  និងករអនុវត្តន៍ករេ្រជើសេរ ើសែបបេកង្របវញ័ច ។ 

 

ពូយ៉ល់បនមន្រប សន៍ថ “ខណៈេពលែដល ថ នទូតកមពុជកនុង្របេទសម៉េឡសីុ បញជូ នពលករ

ែដលទទួលរងកររេំ ភ ្រតឡប់េទកន់ទីភន ក់ងរេ្រជើសេរ ើសពលកររបស់ពួកេគវញិ កំពុងែតេធ្វើឲយ



្រស្តីែដលបនទទួលរងករឈឺចប់យ៉ង ្រកក់េទេហើយេនះ កន់ែតសថិតេនកនុងេ្រគះថន ក់ៃនអំេពើ

រេំ ភជបន្តេទៀត។ ្របេទសកមពុជនិងម៉េឡសីុ ្រតូវផ្តល់សចច ប័នេលើអនុសញញ របស់អងគករពលកមម

អន្តរជតិស្តីពីករងរ មផទះ ក៏បុ៉ែន្ត្របេទសទំងពីរេនះ គួរែតចប់េផ្តើមអនុវត្តបទបបញញត្តិននរបស់អនុ

សញញ េនះ េថ្វើេបើេធ្វើមុនករផ្តល់សចច ប័នក៏េ យ ែដល ជករបំេពញនូវកិចចករពរសិទិធរបស់ពលករ

េធ្វើករ មផទះ។”  
 
“ពួកេគេបក្របស់េយើង្រគបជំ់ ន ៖ កររេំ ភេលើអនកេធ្វើករ មផទះជតិកមពុជ ែដលេធ្វើចំ ក្រសុក

េទកន្់របេទសម៉េឡសីុ” មនេន http://hrw.org/reports/2011/11/01/they-deceived-us-every-step-0 
 
របយករណ៍បែនថមរបស់អងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ស្តីពីពលករចំ ក្រសុកេធ្វើករ មផទះ សូមេមើល ៖ 

• “កមពុជ ៖ េរ ើរសូែកែ្របេឡើងវញិនូវវធិនករករពរពលករចំ ក្រសុកេធ្វើករ មផទះ” 

(ែខតុ  ឆន ំ២០១១) ៖ http://www.hrw.org/news/2011/10/14/cambodia-overhaul-
protections-migrant-domestic-workers 

• “កមពុជ ៖ ករផ្ល ស់ប្តូរបន្តិចបន្តួចេលើបទបបញញត្តិថមីស្តីពីពលករេធ្វើករ មផទះ” (ែខសី  

ឆន ំ២០១១) http://www.hrw.org/news/2011/08/30/cambodia-new-regulation-short-
changes-domestic-workers 

• នីស ហីុ យ៉ស ែដលបន្របគល់កិត្តិយសេ យអងគករឃ្ល ំេមើលសិទធិមនុស  កនុង

ឆន ំ២០១១ នូវរង្វ ន់របស់ លីសុន េដ ហ្វក ចំេពះសកមមជនភពវ ិ មញញ ៖  
http://www.hrw.org/node/100827 

• “អងគករពលកមមអន្តរជតិ ៖ សនធិសញញ ដ៏សំខន់ថមីមួយេដើមបីករពរពលករេធ្វើករ មផទះ” 

(ែខមិថុន ឆន ំ២០១១) http://www.hrw.org/news/2011/06/16/ilo-new-landmark-treaty-
protect-domestic-workers 

• “ឥណ្ឌូ េនសីុ/ម៉េឡសីុ ៖ ករផ្ល ស់ប្តូរបន្តិចបន្តួចេលើកតិកសញញ ថមីស្តីពីពលករេធ្វើករ មផទះ” 

(ែខឧសភ ឆន ំ២០១១)៖   http://www.hrw.org/news/2011/05/31/indonesiamalaysia-new-
pact-shortchanges-domestic-workers 

  
ស្រមបរ់បយករណ៍បែនថមពីអងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ស្តីពីសិទិធ្រស្តី សូមេមើល ៖ 
http://www.hrw.org/category/topic/women 
 
ស្រមបរ់បយករណ៍បែនថមពីអងគករឃ្ល េំមើលសិទិធមនុស ស្តីពីកមពុជ សូមេមើល ៖  
http://www.hrw.org/asia/cambodia 
 
ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថម សូមទកទ់ង ៖  

េនកនុង្របេទសកមពុជ សូមទក់ទង យូ  ពូយ៉ល់ (ជភ អង់េគ្លសនិងេណប៉ល់) 

http://hrw.org/reports/2011/11/01/they-deceived-us-every-step-0
http://www.hrw.org/news/2011/10/14/cambodia-overhaul-protections-migrant-domestic-workers
http://www.hrw.org/news/2011/10/14/cambodia-overhaul-protections-migrant-domestic-workers
http://www.hrw.org/news/2011/08/30/cambodia-new-regulation-short-changes-domestic-workers
http://www.hrw.org/news/2011/08/30/cambodia-new-regulation-short-changes-domestic-workers
http://www.hrw.org/node/100827
http://www.hrw.org/news/2011/06/16/ilo-new-landmark-treaty-protect-domestic-workers
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េនកនុង្របេទសកមពុជ សូមទក់ទង េចម រ ៉សូ (ជភ អង់េគ្លស) ទូរស័ពទៃដេលខ  

+855-977-044-169 និង មរយៈអីុេម៉ល rossj@hrw.org 

េនទី្រកុងញូយ៉ក សូមទក់ទង នី  ៉  (ជភ អង់េគ្លស-េអសបញ) ៖ ទូរស័ពទៃដេលខ  

+1-212-216-1858  ឬ  +1-917-617-1041  ឬអីុេម៉ល varian@hrw.org 

 

ចេ់រឿងែដលបនេ្រជើសេរ ើសពីជនរងេ្រគះ និង្រកុម្រគួ ររបស់ពួកេគែដលបនសមភ សនស៍្រមប់

របយករណ៍េនះ ៖ 
 
េឈម ះពិតរបស់អនកផ្តល់បទសមភ សន ៍មនិបនេ្របើេទ េដើមបកីរពរអត្តសញញ ណរបស់ពួកេគ។ 
 
សន ្រសីល័កខ ជពលករេធ្វើករ មផទះ បនពិពណ៌នអំពីបទពិេ ធន៍របស់នងេនឯមណ្ឌ លហ្វឹកហ្វឺន 

ដូេចនះថ ៖ 
 

ពីរ ទិតយ េ្រកយពីករចប់េផ្តើមរស់េនកនុងមជឈមណ្ឌ ល ខញុំធ្ល ក់ខ្លួនឈឺ។ ខញុំេ ម្ត យ 

ខញុំ និងសំុឲយគត់យកលុយមកសងបំណុលេគ េដើមបីឲយខញុំ [ ច] ្រតឡប់េទផទះវញិ។ 

បុ៉ែន្ត្រកុមហុ៊នបងគ ប់ឲយម្ត យខញុំសងពួកេគ ៤៥០ ដុ ្ល រ។ េយើងអត់មនលុយេទ។ 

េតើេយើងសងពួកេគយ៉ងេម៉ចេទ? 
 
េចន ចនន ីជពលករេធ្វើករ មផទះ ែដលបនចប់េផ្តើមេងើបេធ្វើករងរេរៀង ល់ៃថង េនេម៉ង ៥:០០្រពឹក 

និងចូលេទេដកបន េនេម៉ង ៣:០០ ្រពឹក មិនែដលមនឱកសស្រមកេទ។ នងបនពិពណ៌ន

អំពីបទពិេ ធរបស់នងេនឯលំេន ្ឋ នរបស់និេយជករបស់នងកនុង្របេទសម៉េឡសីុដូេចនះថ ៖  
 

្របសិនជខញុំបញច ប់ករងររបស់ខញុំេលឿន េថែកខញុំឲយខញុំសម្អ តផទះម្តងេទៀត។ ្របពនធ

េថែកែ្រសក ក់ខញុំ និង យខញុំ ល់ៃថង។ គត់ទត់ [ខញុំ]  ទះខញុំ ទញសក់ខញុំ និង យ

ខ្លួនសព្វទីកែន្លងអស់េហើយ... េថែក្របុសក៏យកៃដ យខញុំែដរ និងទត់ខញុំ។ ខញុំអត់ែដល

បនទទួល្របក់ែខេទ។ 
 
ធី ធីប យុ ១៦ ឆន ំ និងជពលករេធ្វើករ មផទះែដលេ្រត មចកេចញ បនរឭំកពីបទពិេ ធន៍របស់

នងអំឡុងេពលេ្រជើសេរ ើសេនកនុង្របេទសកមពុជ ដូេចនះថ ៖ 
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ខញុំបន្របប់េមខយល់ថ ខញុំមិនទន់្រគប់ យុេទ។ េមខយល់្របប់ខញុំថ មុខមត់ ងេ ខញុំ 

េមើលេទចស់ជង យុ េបើមិនទន់េពញវយ័ ក៏មិនជអ្វីែដរ។ ខញុំបន ក់ពកយេធ្វើករ 

កនុង្របេទសម៉េឡសីុ រក្របក់ជួយ្រគួ រ។ ្រគួ រខញុំ្រក ស់។  
 
សុខ ែសន បនពិពណ៌ននូវអ្វីែដលបនេកើតេឡើង បនទ ប់ពីភរយិរបស់គត់រត់េចញពីមណ្ឌ ល

ហ្វឹកហ្វឺនមួយ ដូេចនះថ ៖ 
 

្របពនធខញុំគត់្រតឡប់មកផទះវញិ បុ៉ែន្ត្រកុមហុ៊នទមទរឲយ្របពនធខញុំសងលុយ ១,០០០

ដុ ្ល រ... ខញុំពយយម មរក្របពនធខញុំែដរ ែតអត់ដឹងថគត់េនឯ ... តំ ង 

្រកុមហុ៊ននិយយថ េបើ្របពនធខញុំមិន្រតឡប់មកវញិេទ ពួកេគនឹងលក់ យឡុងផទះ 

និងដីេនះ។ េបើលក់ យឡុងេហើយ បនលុយមិន្រគប់ចំនួន ពួកេគនឹងចប់ខញុំ 

ក់គុក។ 
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