
ការចាកចចញពីឡឥដ្ឋ៖ ពលករកុមារម្ាក់បន្តពុះពារចដើម្ី
ការសិក្ាសមមាប់អនាគតដ៏ល្អរបស់ខ្លួន

សុធា កំពុងប្រមូលឥដ្ឋ ដដលទ�ើ្រដែទ�ៀ្រពុម្ព�ចួ

 ថា សុធា ដដលមានរាងកាយខ្ពស់ និងសុភាពរា្រសា� 
បាននិយាយអំពីសាថា នភាពមយួចំនួន ននភាពកាលា ហានទៅក្ុង 
ជីវែិ ទ�ើយនឹងកា�អ្រ�់�ំ្រស់គាែ។់ សុធា បានចំណាយទពល 
ទសទើ�ទពញ ១៦ឆ្្ ំ �ស់ទៅ និងទ្វើកា�ទៅក្ុងឡឥដ្ឋ ដដលមាន 

 �ីតាងំទៅឃុំបាកដ់ខង។ ទបរៅពីទពលសិកសា សុធា បានជួយ� 
ឳពុកមាតា យទ្វើកា�ទៅក្ុងឡឥដ្ឋ ទោយជួយ�្រដនថាមអុសោកទ់ៅ
ក្ុងឡដុែឥដ្ឋ។

 សុធា និយាយថា៖ “ប្រួសា��្រស់ខ្ុ ំទ្វើកា�ទពញទមាោ ង 
ទាងំយ្រទ់ាងំន្ងៃ”។   សុធា ្រនតា៖ “ពួកគាែម់និអាចសបមាកបាន 
ទ� ទបរោះទ្រើទយើងមនិតាមោនទ� អូសមនិអាចទេោះល្អទដើម្ដុីែ
ឥដ្ឋទអាយេ្អិនល្អបានទ�”។ 

 សុធានិយាយថា ឳពុកមាតា យ�្រស់សុធា��ួលបាន 
បបាកឈ់្ួល ៥០០,០០០ ទ�ៀល (១២៥ ដុល្លា �ស��ដ្ឋអាទម�ចិ) 
ពីមាចា ស់ឡឥដ្ឋ សបមា្រក់ា�ដុែឥដ្ឋេ្អិន�ចួរាល់មយួឡរាល់
ទលើក។ ក្ុងមយួឡសបមា្រក់ា�ដុែឥដ្ឋទអាយេ្អិន ្ឺបែរូវចំនាយ 
ទពលពី៥ ន្ងៃ ទៅ ៦ ន្ងៃទ�ើ្រ្រញចា្រ។់ ្រោុដនតាកា�ងា� វាមនិទ�ៀងទាែ ់
ទនាោះទ� ដដលទ្វើឲ្យមានកា�លំបាកក្ុងកា�ចិញចា ឹម្ីរបាចសុ់ធា 
និង្រង្រ្អូនបបានំាកទ់្សេងទ�ៀែ �មួនិង្រងប្ររុសដ្លាម្ាកទ់�ៀែ  
ដដលអ្កទាងំអស់�ស់ទៅក្ុង្ទោះដែូ៏ចមយួទៅក្ុង្រ�ទិវណឡ

ទនាោះ។ 
 ្រដនថាមពីកា�ជួយ�កា�ងា�ឳពុកមាតា យ ទៅក្ុងឡឥដ្ឋ 

សុធា ជួយ�ដឹកឥដ្ឋទៅក្ុង្រ�ទិវណឡចូលក្ុងឡ និងយកទចញពី 
ក្ុងឡមកវញិ ្រនាទ ្រពី់ដុែេ្អិន�ចួមកទដើម្ឲី្យបែជាក។់

 សុធានិយាយថា៖ “មានកា��ែទ់នឿយ ពីទបរោះវាបែរូវ
កា�ទប្រើកំលំ្ងទបចើន”។

 សុធា មនិបាន��ួលបបាកឈ់្ួលទ�ៀងទាែ ់ពីមាចា ស់ឡ 
ទនាោះទ�។ សុធា បែឹមដែ��ួលបបាកជ់ាទ�ៀងរាល់ន្ងៃពីឳពុកមាតា យ
ចំនួន ២,០០០ ទ�ៀល (០,៥ ដុល្លា �ស��ដ្ឋអាទម�ចិ) ទៅទពល 
បពឹក និង១,០០០ ទ�ៀល (០,២៥ ដុល្លា �ស��ដ្ឋអាទម�ចិ) ទៅ  
ទពលន្ងៃសបមា្រន់្ងៃទៅសាល្្រោុទណាណ ោះ។ ប្រសិនទ្រើទៅសល់  
បបាកឳ់ពុកមាតា យ�្រស់សុធានឹងឲ្យ១០,០០០ទ�ៀល (២,៥ ដុល្លា � 
ស��ដ្ឋអាទម�ចិ) ននបបាកឈ់្ួលដដលអ្កទាងំពី���ួលបាន។

 សុធា ្ឺជាទកមេងម្ាកក់្ុងចំទណាមទកមេងទៅក្ុងប្រទ�ស
កម្ពុជា ដដលមានអាយុពី ៥ ដល់ ១៧ ឆ្្ ំដដលមានចំនួនទបចើន 
្ួ�ឲ្យកែស់មាគា ល់ទ្វើកា�ជាកមមេក�ឡឥដ្ឋ ទ�ើយ��ួលបានបបាក ់
កំន� ែិចែចួ ឬគាមេ ន��ួលបានអវីទសាោះ។ ទយាងតាម�បាយកា�ណ៍ 

១



្មេីៗទនោះ ដដលបែរូវបានទចញ្សាយទោយអងគាកា�ពលកមមេអនតា� 
ជាែិ (ILO) ១៩ ភា្�យ ក្ុងកុមា�កម្ពុជាចំនួន ៤ ល្ននាក ់
មានភាពសកមមេក្ុងកា�ទចញទៅទ្វើពលកមមេ ទៅឆ្្២ំ០១២។ 
ទៅក្ុងចំទណាមចំនួនកុមា�ខាងទលើទនោះ ១៧,៤ ភា្�យ ឬទសមេើ 
នឹង ៧៤,៦៥០ នាក ់ទ្វើកា�ទៅក្ុងកា�យិាល័យ ែូ្រ ហាង និង
មយួចំនួនទ�ៀែទ្វើកា�ក្ុងទរាងចបក ដូចជាសុធាជាទដើម។

 កុមា�ដដលទ្វើកា�ទៅក្ុងឡឥដ្ឋ ្ឺងាយ�ងទបគាោះជា 
ពិទសស ទបរោះអ្កទាងំទនាោះប្រឈមមុខនឹងកំទៅទ្លាើង ្ូលី និង 
ដ្សេងពុល (ជាលក្ខខណ្ឌ ទបគាោះថ្ាកដ់ដលអងគាកា� ILO បាន 
កំណែ)់។ �បាយកា�ណ៍�្រស់អងគាកា� ILO បានរាយកា�ណ៍ថា 
ទៅក្ុងឆ្្ ំ ២០១២ មានបែឹមដែ ២,៩ 
ភា្�យននកមមេក� ដដលជាកុមា� 
្រោុទណាណ ោះ ទ្វើកា�ទៅក្ុងលក្ខខណ្ឌ ទបគាោះ
ថ្ាកម់យួចំនួន ដដលទ្វើឲ្យទ�ឿង�្រស់ 
សុធា ជាទ�ឿងដដលចដមលាក និងមានដែ 
មយួ។ 

 តាមកា�បាោ នសាមេ ន�្រស់សុធា 
មានទកមេងចំនួន ២០នាក ់�ស់ទៅកដនលាង 
ទ្វើឥដ្ឋ�្រស់សុធា។ ក្ុងចំទនាមអ្ក 
ទាងំ ទនាោះ មានចំនួន ៨នាកម់និបានទៅ 
សិកសាទ�ៀនសូបែទនាោះទ� ្ទុយទៅវញិ  
ដ្រ�ជាកា�ទ្វើកា�ងា�ទបចើន��ូែដល់ទៅ
ទបចើនជាង ៥ទមាោ ងក្ុងមយួន្ងៃ ទោយ 
��ួលបានបបាកក់នបម ក្ុងមយួន្ងៃ 
១៦,០០០ ទ�ៀល (៤ ដុល្លា �ស��ដ្ឋ 
អាទម�កិ)។ ក្ុងចំទនាមទនាោះ កុមា�ដដលទកមេងជាងទ្ ្ឺមាន 
អាយុ១២ឆ្្។ំ 

 ទទាោះ្រជីាមានកា�ប្រឈមមុខ ជាមយួ  នឹងឱកាសែិច 
ែួច និង្នធានែិចែួច កទ៏ោយ កសុ៏ធាបានទ្រតាជ្ាចិែតាថា 
នឹងទ្វើឲ្យជិវែិ�្រស់សុធា  និងបករុមប្រួសា��្រស់សុធាមានភាព 
ប្រទសើ�ទឡើង។ សុធាបាននិយាយថា ជំហា៊ា នដំ្រូងដដលសំខាន ់
ជាងទ្ ្ឺទ�ៀនសូបែឲ្យបានពូដក។

 សុធា បានយល់ចបាស់ពី�ទ្រៀ្រដដលទ្វើទអាយខលាួន 
ប្រទសើ�ទឡើង ្ឺទៅ អំឡុងទពលដដលមានកិចចាប្រជំុមយួ សតាីអំពី

 បករុមអ្កកា�រ�សិ�្ិកុមា�ដដលបានទ�ៀ្រចំទឡើងទោយ្រុ្គាលិក�
្រស់អងគាកា� លីកាដូ ទៅសាល្ទ�ៀន�្រស់សុធា កាលពីឆ្្ ំ
២០១២។ ក្ុងកិចចាប្រជំុទនាោះ សុធាបានយល់ចបាស់ថា សុធាពិែ
ជាមនិបែរូវទ្វើកា�ទៅកដនលាងទ្វើឥដ្ឋទពញមយួជីវែិ�្រស់សុធាទនាោះ
ទ�ពីទបរោះកា�ទ�ៀនសូបែទ្វើឲ្យមនុសសេមានជទបមើសទបចើន។

 សុធាបាននិយាយថា” សុធាពូដកខាង្ណិែវ�ិយា” ។ 
“ខ្ុ ំចងក់ាលា យជា្ណទនយ្យក�ម្ាក។់ ្រោុដនតាទដើម្កីាលា យជា្ណទន-
យ្យក�បាន ខ្ុ ំបែរូវដែខិែខំប្ឹរងដប្រងសិកសាទ�ៀនសូបែ និងដសវង 

យល់ឲ្យបានទបចើនពីកា�ងា�ទនោះ”។ 

 ្រចចាុ្រ្ន្ទនោះ ទោយសា�ដែជាដ្្កមយួនន្រណាតា ញ 
បករុមអ្កកា�រ�សិ�្ិកុមា��្រស់អងគាកា�លីកាដូ សុធា បានចូល 
�មួក្ុងកា�ប្រជុំយាោ ងែិចណាស់មតាងក្ុងមយួដខ ទដើម្ជីដជក

 ពិភាកសាអំពីសិ�្ិកុមា� និង្រញ្ហា ពលកមមេទលើកុមា�ជាមយួនឹង
 បករុមកុមា� និងយុវជនមយួចំនួនទ�ៀែ ទ�ើយបពមទាងំបាន 

ទលើក�ឹកចិែតាដល់ស�្មនសុ៍ធាក្ុងកា�្រញូ្នកូនៗ�្រស់អ្ក
ទាងំទនាោះឲ្យទៅសាល្ទ�ៀនទ�ៀែ្ង។

 សុធាបាននិយាយថា ”ខ្ុ ំបានចូល�មួដដ� ពីទបរោះខ្ុ ំចង់

្រងាហា ែ្់រទបងៀនដល់អ្កទ្វើកា�ជាមយួខ្ុ ំ  ទៅឡឥដ្ឋឲ្យឈ្រទ់្វើ 
កា�ជាកមមេក�ឡឥដ្ឋ ទ�ើយឲ្យទៅសិកសាទ�ៀនសូបែវញិ”។ “ខ្ុ ំដចក
�ដំលកនូវចំទនោះដឹងអំពីសិ�្ិកុមា� �មួមានសិ�្ិក្ុងកា���ួលបាន
កា�ទ�ៀនសូបែ និងសិ�្ិក្ុងកា�ទ្វើដំទណើ �ទៅមកប្្រ�់ីកដនលាង”។ 

 ទយាងតាម�បាយកា�ណ៍បសាវបជាវ �្រស់អងគាកា�ពល 
កមមេអនតា�ជាែិ (ILO) ក្ុងឆ្្២ំ០១២ បាន្រញ្្កថ់ាប្រដ�លជា 
១១ ភា្�យ ននកុមា��ូទាងំប្រទ�សមនិបានចូលទ�ៀនទៅឆ្្ ំ
២០១២។ 

 សំណាងល្អដដល សុធា មនិដដលបានទឃើញមានកា� 
�ទំល្្្រំរនទលើកុមា� ទៅឡឥដ្ឋ�្រស់សុធាទនាោះទ�។ ទ�ើយ
ទៅទពលដដលកមមេក��្រស់ទរាងចបកបាន�ង�្រសួមាចា ស់ឡឥដ្ឋ ក៏
បានចំនាយបបាកទ់ដើម្ពីយាបាលទ�ៀែ្ង។

 សុធាបាននិយាយថា “ខ្ុ ំមនិដដលបានទឃើញមានកា� 
�ទំល្្្រំរនទៅក្ុងឡឥដ្ឋ�្រស់ខ្ុ ំទ�     ្រដនតាខ្ុ ំធាលា ្រប់ានឮទាក់
�ងនឹងកា��ទំល្្្រំរនទលើកុមា�ទៅឡឥដ្ឋដន�ទ�ៀែ ទ�ើយជា
កដនលាងដដលអ្កចាែក់ា�ទៅ�ីទនាោះ បានវាយដំទលើសសតាីមានន្ទ 
ទរោះម្ាកទ់�ៀែ្ង”។

សុធា កំពុងោ់កដី់ឥដ្ឋលបាយខសាចម់ុនទពលដដលចា្រទ់្តាើមដុែឥដ្ឋក្ុងឡ  
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 ទទាោះ្រីជាមាន�ំនាក�់ំនងល្អជាមយួនឹងមាចា ស់ឡឥដ្ឋក៏
ទោយ សុធា ទៅដែមានកា�បពរួយបា�ម្ភចំទរោះសុវែថាិភាព�្រស់ 
បករុមប្រួសា��្រស់សុធា។ អ្កទាងំទនាោះមនិមាន្រណាតា ញក្ុងកា�
�ំនុក្រំ�ងុឲ្យបាន�ងឹមាទំនាោះទ� ទ�ើយ្ទោះមាតា យឪពុកសុធាទៅឯ
ទខែតាសាវ យទ�ៀងដដលមានចំងាយរា្រ�់យ្ីឡូដមោបែទៅភា្ខាង
ែ្ងូប្រទ�សឯទនាោះ។

 សុធា បាននិយាយថា “ប្រសិនទ្រើមានអវីមនិល្អទកើែ
ទឡើងចំទរោះបករុមប្រួសា��្រស់សុធា ្ឺគាមេ នន�ណាម្ាកអ់ាចជួយ� 
បានទឡើយ”។

មយាោងវញិទ�ៀែ មាតា យឪពុក�្រស់សុធាមនិបានទ្វើកិចចាសនយា 
ជាល្យលក្ខណ៍អកសេ�ជាមយួនឹងទៅដកឡឥដ្ឋទនាោះទ� ទ�ើយ 
អ្កទាងំពី�អាចប្រឈមមុខនឹងកា�បាែ្់រងក់ា�ងា� ប្រសិនទ្រើ 
�ងទបគាោះថ្ាក ់ ឬកទ៏ោយសា�ភាពចាស់ជរា�្រស់អ្កទាងំពី�។ 
ទនោះទ�ើយជាមូលទ�ែុ ដដលពួកគាែប់ែល្រទ់ៅកានទ់ខែតា 
សាវ យទ�ៀងវញិទដើម្ទី្វើដបសចំកា� ឬទ្វើកា�ទៅឧសសា�កមមេកាែ ់
ទដ� ដដលចំណាយកមាលា ងំែិច។

 សំខាន្់រំ្ុែ សុធា បពរួយបា�ម្ភថា ប្រសិនទ្រើបករុម 
ប្រួសា��្រស់សុធាស្ាកទ់ៅឡឥដ្ឋ ្វកិាដដលអ្កទាងំទនាោះ�ក 
បាន ្ឺមនិប្្រប់គានក់្ុងកា�្គាែ់្ គាងដ់ល់សុធាក្ុងកា�្រញចា្រក់ា�
សិកសា ទដើម្ឲី្យកាលា យជា្ណទនយ្យក�បានទ�។

 សុធាបាននិយាយថា “ខ្ុ ំមនិ្វកិាប្្រប់គានទ់ដើម្ទីៅ
ទ�ៀនសូបែបានទឡើយ ទបរោះមាតា យឪពុក�្រស់ខ្ុ ំមនិមាន្វកិា 

 
ប្្រប់គានក់្ុងកា�្រញូ្នខ្ុ ំទៅសាល្ទ�ៀនបានទ�”។

 សបមា្រសុ់ធា កា�ែស៊ាូមែិទដើម្ទីអាយកុមា���ួល 
បានកា�សិកសា ្ ឺជាទ�ឿងសំខាន�់្រស់សុធា។ សុធាយល់ថា កា� 
សិកសាទ�ៀនសូបែ ្ឺជាសា្ព នទដើម្ទី្វើឲ្យជិវែិល្អប្រទសើ� ទ�ើយជា 
ជីវែិមយួក្ុងកតាីបសនម�្រស់គាែន់ាទពល្រចចាុ្រ្ន្ទនោះ។ អំឡុង 
ទពលដដលសុធាចូលសាល្ សុធាបានទលងបាល់ទាែជ់ាមយួ
មែិតា្កិ្ក ទ�ើយបពមទាងំបានជួយ�ទ្វើកា�ងា�មាតា យឪពុកទៅ្ទោះ 
និងកដនលាងទ្វើកា�ទ�ៀែ្ង។

 សុធាបាន្រនតាថា “ខ្ុ ំ្ិែថាទកមេងៗមនិ្ួ�ទ្វើកា�ទៅឡ 
ឥដ្ឋទនាោះទ�”។ ”ពួកទ្្ួ�ដែទៅសិកសាទ�ៀនសូបែវញិ ពីទបរោះ 
ប្រសិនទ្រើអ្កទាងំទនាោះទ្វើកា�ទៅឡឥដ្ឋទនាោះ ពួកទ្នឹងទ្វើកា�
ទៅ�ីទនាោះទពញមយួជីវែិ�្រស់អ្កទាងំទនាោះ”។

ទដើម្ចូីលទៅកាន�់បាយកា�ណ៍ �្រស់អងគាកា�ពលកមមេអនតា� 
ជាែិ (ILO) សតាីពី “កា�សាទ ្រសទងម់ែិអំពីពលកមមេកុមា� និង 

 កមាលា ងំពលកមមេទៅកម្ពុជា ឆ្្២ំ០១២៖ �បាយកា�ណ៍សតាីពីពល 
កមមេកុមា� ឆ្្២ំ០១៣” សូមចូលទៅកាន៖់ http://bit.ly/JzrlVD 
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