ព្រះរាជាណាចកព្កម្ពជា
ុ

ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហាកសព្ត
នាងខ្ញំុឈ្មោះ ចចង ផាណែត អាយុ ២៧ឆ្នាំ ជនជាតិ ខ្មែរ មាន សា្វមី ឈ្មែះ អូវិន ណលែក

អាយុ ៤៩ឆ្នាំ ជនជាតិ អូ ស្រ្សា្ាលី ជាមាាស់កមែសិទ្ឋ ចាស់សមីន វ៉ាល៉ីអេកូ រីសសត (Jasmine Valley EcoResort)

និ ង ចាស់សមីន វ៉ាល៉ីអ្ ៀល (Jasmine Valley Trail)

ឈ្មតាខ្កប , ទ្ូ រសពទ័ (097) 917 635 ។

អស័យដ្ឋឋន សថិតឈ្ៅកាុងភូ មិខ្កប

សូម្ចោររជូន
សចម្តចអគ្គម្ហាចសនាលតីចតចជា ហ៊ុន

ណសន

ជាទ្ីឈ្ោរពដ៏មពង់មពស់បំផុត!
កម្មវតថុ ៖ បុ រសជនជាតិ អាឈ្មរ ិកកាំងឈ្មែះ George Maurice ឈ្្បើ ្ាស់្បព័ នឋ

តុលាការកមពុជាឈ្ដើមបីលួចបនលំឈ្ដ្ឋយឈ្ចតនានូវ្ាក់ឈ្ដើមទ្ុនរបស់

នាងមញំុ។

រមណីយដ្ឋានធមោជាតិ ចាស់សន
ី ម វ៉ាលុី របស់ឈ្យើងខ្ញំុ បាននិ ង កំ ពុងទាក់ ទាញ

ឈ្ទសចរណ៍ ដែលចាប់ អារមោណ៍ ចំ ឈ្ោះវ ិស័យឈ្អកូ ឈ្ទសចរណ៍ធមោជាតិ ទូ ទាំងពិ ភពឈ្ោក។
ចាស់សន
ី ម វ៉ាលុី រមណីយដ្ឋានធមោជាតិយកចិ តាទ្ុកដ្ឋក់យ៉ាងខ្លលំងចំ ឈ្ោះបរ ិសា្ថន
ក៏ ដូចជាការខ្ែរកា បុ គ្គលិក បំ ឈ្រ ើការងារឈ្ៅកាុង រមណីយដ្ឋាន

ដែលពួ កឈ្េមកពីគ្េួសារ

កសិករគ្កី គ្ក។ ឈ្យើងខ្ញំុបាន ផតល់នូវការសិកាឈ្រៀនសូគ្ត ការហាត់ ឈ្រៀនឈ្ធវើការងារ ផតល់នូវ
អាជី ពការងារ រួមទាំងទី កដនែង សាាក់ អាស្ស័យសំរាប់ ពួកគាត់ផងដែរ ។

ក៏ ប៉ុដនតមានបុ រសជនជាតិ អាឈ្មរ ិកកាំង ឈ្មោះ George Maurice បានផតល់នូវ គ្បាក់
ឈ្ែើ មទុ នឈ្ៅកាុងេឈ្គ្មាងឈ្ដ្ឋយគាោនលកខខ្ណឌ នូ វការបង់ សង
គ្បាក់

ចំ ឈ្ណញ។

រហូតែល់េឈ្គ្មាងរកបាន

បនាាប់ ពីឈ្យើងខ្ញំុបានទទួ លនូ វរបាយការណ៍ននការឈ្បៀតឈ្បៀនឈ្ករខ្ម
៏ ត ោ ស់

របស់ជនជាតិ អាឈ្មរ ិកកាំងរូបឈ្នះ

គាត់ បានទាមទារនូ វគ្បាក់ ឈ្ែើ មទុ នគ្តលប់ ឈ្ៅវ ិញ

។

ជាការពិ តឈ្យើងខ្ញំុមិនអាច ផតល់ជូនគ្បាក់ ឈ្ែើ មទុ នឈ្នាះបានឈ្ទពី ឈ្គ្ោះឈ្យើងខ្ញំុបាន ឈ្គ្បើ គ្បាស់
គ្បាក់ ឈ្នាះសំរាប់ បឈ្ងកើត េឈ្គ្មាងឈ្នះ អស់ឈ្ហើយ ។

ឈ្ោកGeorge បានបតឹងឈ្យើងខ្ញំុនិងបានផតល់នូវភសតតាងមិ
នពិ តជូ នឈ្ៅតុ ោការ។
ុ

តុ ោការបានឈ្មើ លរ ំលង នូ វភសតតាង
របស់ឈ្យើងខ្ញំុ ដែលបានបងាាញនូ វលកខមណ្ឌឈ្ៅឈ្ពល
ុ
ខ្ដលឈ្លាក George ចាប់ ឈ្ផាើមផាល់្ាក់ ឈ្ដើ មទ្ុ ន ដល់ពួកឈ្យើងខ្ញំុ រួមទាំងគ្បាក់ រងាវន់ គ្េប់
យ៉៉ ងដែលគាត់ឈ្សាើសុំ។ តុ ោការ ដថមទាំងតំ រវូ ឈ្អាយឈ្យើងខ្ញំុបង់ គ្បាក់ បដនែមឈ្ទៀតផង។

ចាប់ តាំងពី ឈ្ោក George ឈ្រៀបចំ នូវការ បំ ភាន់ ដភាក ននគ្បតិ បតិ តការ ឈ្ផារគ្បាក់ពី ខ្ែួន

គាត់ ផ្ទាល់ ឈ្ៅឈ្មោះ សាវមី នាងខ្ញំុ (ចំ នួនគ្បាក់ ឈ្ផារេឺ ៥៥,000.00 ែុ ោែអាឈ្មរ ិកេត់) ។
សចម្តចចតចជា អាចឈ្មើ លឈ្

ើញនូ វ គ្បតិ បតតិការឈ្នះ បានយ៉៉ ងងាយស្សួល។ ចំ នុចឈ្នះ ពិ ត

ជាបាន បងាាញថា តុ ោការមានភាព មិ នគ្បគ្កតី និ ងអយុតិ ធ
ត ម៌សគ្មាប់ ឈ្យើងខ្ញំុ ។

សាវមី

នាងខ្ញំុ គ្ពមទាំងនាងខ្ញំុ ពុំ មានលទាភាពបង់ គ្បាក់ ជូន ឈ្ោក George ែូ ឈ្ចាះតុ ោការបងាគប់
ឈ្អាយ ឈ្ធវើការ លក់ នឡឡុង រមណីយដ្ឋាន ធមោជាតិ ចាស់សន
ី ម វ៉ាលុី

និ ងផាល់លុយជូ ន

ឈ្លាក George វ ិញ ។ ឈ្ៅកាុងចំ នុចឈ្នះ មានន័ យថា នាងខ្ញំុ គ្ពមទាំងសាវមី នឹ ងបាត់ បង់ អី ៗ
វ

គ្េប់ យ៉៉ង ឈ្គ្ោះឈ្យើងខ្ញំុ បានលក់ នូវ អី វៗទាំងអស់រម
ួ មាន ផាះសដមែង ឈ្ែើ មែីគ្បមូ លឈ្ែើ មទុ ន
បឈ្ងកើតេឈ្គ្មាងឈ្នះ ។

ឈ្យើងខ្ញំុមានបញ្ហ
ា ឈ្នះ ពី ឈ្គ្ោះ ឈ្ោក George បានខ្ឹ ងឈ្ៅឈ្ពល ដែលឈ្យើងគាំគ្ទ

បុ េគលិកដខ្ោរ បនាាប់ ពីពួេឈ្េបានរាយការណ៍ នូ វការមិ នឈ្ពញចិ តត ននការ ការឈ្បៀតឈ្បៀន
ឈ្ករខ្ម
៏ ត ោ ស់របស់គាត់ ។ ឈ្ោក George អាយុ៨៧ឆ្នាំ ជនជាតិអាឈ្មរ ិកកាំង បចចុបែនាសាាក់

ឈ្ៅកាុងផាះកសិដ្ឋានឈ្មអំ ឈ្ៅរបស់គាត់ សែិតកាុងគ្កុងដកបដែល ភាេឈ្គ្ចើ ន គាត់ បានចំ ណាយ
ឈ្ពលឈ្វោឈ្ៅជាន់ ខ្មងឈ្លើ ជាមួ យឈ្កោងៗ ជនជាតិ ដខ្ោរ ។

ឈ្ភញៀវឈ្ទសចរណ៍ ដែលបាន

ឈ្ៅកំ សានត កសិដ្ឋានឈ្មអំ ឈ្ៅ ឈ្ពលខ្ែះ បងាាញនូ វការ មិ នឈ្ពញចិ តត ចំ ឈ្ោះទឈ្ងវើ របស់
ឈ្ោក George

ជាមួ យឈ្កោងៗ ប៉ុ ដនតពួកឈ្យើង មិ នមានភសតតាង
សំរាប់ បងាាញពី ទឈ្ងវើ
ុ

មិ នសមរមយ របស់គាត់ ឈ្ពលខ្ែះគាត់ ឈ្ធវើ នូ វទឈ្ងវើខ្ុសចាប់។ ឈ្យើងខ្ញំុ បា៉ ន់ សាោន ថាឈ្កោងៗ
មិ នអាច បងាាញ នូ វការ មិ នឈ្ពញចិ តតែូចជាបុ េគលិក របស់ឈ្យើងខ្ញំុបានឈ្ទ។

ឈ្ោក George បានឈ្គ្បើ គ្បាស់ថវ ិកាបឈ្ងកើតនូ វកសិដ្ឋាន ឈ្មអំ ឈ្ៅ ផ្ទាល់ខ្ួនគ្ពមទាំ
ែ
ង

បាន ជួ ល អាកគ្េប់ គ្េង មាាក់ ដែលពឹ ងោក់ អាស្ស័យគ្េប់ យ៉៉ង ឈ្ដ្ឋយសារគាត់ ។ ឈ្ហតុ ឈ្នះ
ឈ្យើងខ្ញំុ យល់ឈ្

ើញថាអាកគ្េប់ គ្េង កសិដ្ឋាន ឈ្មអំ ឈ្ៅ មិ នអាចបងាាញ នូ វការមិ នឈ្ពញចិ តត

ដែលកូ នរបស់គាត់ បានចំ ណាយឈ្ពល ឈ្ៅផាះជាន់ ខ្មនឈ្លើ ជាមួ យឈ្ោកGeorgeបានឈ្ទ។
សែិតឈ្ៅឈ្គ្កាម ការែឹ កនាំ ែ៏ ឆ្នែសនវ របស់សចម្តចចតចជា ជាចុ ងឈ្គ្កាយ ឈ្យើងខ្ញំុសូមឈ្អាយ
តុ ោការ ទទួ លសាគល់ នូ វចំ នួនទឹ កគ្បាក់ គ្តឹ មគ្តូវ

និ ងសមស្សបតាម លកខខ្ណឌឈ្ៅឈ្ពល

ដែល ឈ្ោក George ផតល់គ្បាក់ឈ្អាយ ឈ្យើងខ្ញំុ។

អាស្ស័យែូ ចឈ្ហតុ ឈ្គារពជគ្មាបជូ នខ្មងឈ្លើ សូម សចម្តចចតចជា ឈ្មតាតរពិ និតយ

ឈ្លើឈ្រឿងរា៉ វរបស់នាងខ្ញំុ ដែលមានការោក់ ព័នធជាមួ យឈ្ោក George និ ងគ្បព័ នធតុោការ។
ឈ្យើងខ្ញំុសងឃឹមយ៉៉ ងមុ តមាំថា សឈ្មតចនឹ ងជួ យរកយុតិ ធ
ត ម៌ ឈ្អាយែល់ឈ្យើងខ្ញំុជាមិ នខ្មន។
សូមសចម្តចចតចជា ឈ្មតាតទទួ លនូ វការឈ្គារពែ៏ ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអំ ពីឈ្យើងខ្ញ។
ំុ
រាជធានី ភាំឈ្ពញ នថងទី

ដខ្ឈ្មសា ឆ្នាំ ២០១៤

ហ ថអលខា

ចចង ផាណែត

