
វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹតប្រកាន់យកទ្ស្សនៈជាមូលដ្ឋា នននប្រតិកភណ្ឌ វ្រ្បធម៌ និង 
សិល្បៈប្រ្រសហសម័យរ្រស់ ប្របទ្សកម្ពុជា មកបធវើជាប្រភពននការពយាបាលនិងការផ្សសះផសា។

មជ្ឈមណ្ឌ លសន្តិភាពអន្លងវ់ែង
«សន្ិភាពមានន័យថាជាដំបណកយ៉ា ងស្ក្រ់ស្កល់មួយ បហើយបបកាយបពលភាញា ក់ពើដំបណក អ្នកគ្មា នការភ័យខ្្ចអវើ ទាលប់តបស្សះ...» 

ឆាងំ យពុ                       

បក្រខ្ងមពុខ៖ បបាស្ទ្បកាសះបករ ្ ត៍សថាិតបៅចមាងា យប្របហលជាងមួយរយនមភៃគើឡូបម៉ាបតបៅភាគឦស្នននបខត្បសៀមរា្រ។ បយើងអាចបៅដល់ 
បបាស្ទ្បនសះតាមរយៈផ្ូវជាតិ និងផ្ូវលំ បហើយបបាស្ទ្បនសះមានផ្ូវទ្លឹកព័ទ្្ធជពុំវញិ បដ្យហូរចពុសះមកពើភ្នំបក្បរៗបោសះ។ តំ្រន់បោសះមានទ្ំោក់ 
ទ្ំនងជាមួយនលឹងរជ្ជកាលបពសះបាទ្ ជ័យវរ មាន័ទ្ើ៤ (៩២៨ ដល់៩៤១ គ.ស) បដលបពសះអង្គបានយងបចញពើរាជធានើ អង្គរក្នពុង គ.ស ៩២១    
ក្នពុងបគ្ល្រំណងកស្ងអំណាចរ្រស់បពសះអង្គបៅក្នពុងតំ្រន់ បឆាកគគ៌្យរ បដល្រច្ពុ្រ្បន្នបនសះបតរូវបានស្្គ ល់ថាជា  តំ្រន់បកាសះបករ ្ ត៍។បបកាយបពល
បពសះអង្គបស្យទិ្វង្គត ក្សបតស្នងរាជ្រោទា ្រ់គឺបពសះ្រពុបតារ្រស់បពសះអង្គ បពសះោមរាបជននទាវរ មាន័ទ្ើ២បានកស្ងរាជធានើអង្គរបឡើងវញិបដ្យបពសះអង្គ
បានបបាសះ្រង់រាជធានើបកាសះបករ ្ ត៍បៅក្នពុងសតវត្សរទ៏្ើ១៩។(ចមាងា យពើបបាស្ទ្បកាសះបករ ្ ត៍បៅកាន់បសរុកអន្ង់បវងគឺ១៨៦គើឡូបម៉ាបត។ 
រូ្រថត ថតបដ្យ អ៊ូច មករា)
    
រូ្រថតខ្ងបលើ៖ បបាស្ទ្អង្គរវត្រ្រស់ប្របទ្សកម្ពុជាបានក្ាយជាវមិានស្សោដ៏ធំ្រំផពុតរ្រស់ពិភពបោក។ បបាស្ទ្បនសះបតរូវបានស្ង
សង់បឡើងបដ្យបពសះមហាក្សបតបខមារបពសះោម សូរ្យវរ មាន័ទ្ើ២ ក្នពុងបដើមសតវត្សរ ត៍ទ្ើ១២ បៅក្នពុងបករុង យ     បស្ធរ្រពុរៈបដលជា រាជធានើរ្រស់ចបកភព 
អង្គរ។ (ចមាងា យពើបបាស្ទ្អង្គរវត្បៅបសរុកអន្ង់បវងគឺ១២៩គើឡូបម៉ាបត។ រូ្រថតបដ្យ បម៉ាង គើមឡពុង)
    

គ្បំទ្បដ្យ៖  

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត,  មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ពុជាអចិននន្យ ៏ 
ទូ្រសពទា៖ ៨៥៥ ១២ ៥៧០ ៤៦៥   ស្របអឡចិបតរូនិច៖ truthlysokkheang@dccam.org បគហទ្ំព័រ៖ www.d.dccam.org

សបមា្រ់ពត៌មាន្របនថាម សូមទាក់ទ្ងមកកាន់៖  
្រណ្ឌិ ត លើ សពុខឃាង, ោយកមជ្ឈមណ្ឌ លសន្ិភាពអន្ង់បវង 
ទូ្រសពទា៖ ៨៥៥ ១២ ៥៧ ០៤ ៦៥ 
            
ទ្ួន នឡហពុល, អ្នកសបម្រសបមរួលគបបមាង  
ទូ្រសពទា៖ ០៨៩ ៦២៩ ៥២៥         

នថងា ១ បខ ធ្នូ ឆា្ន  ំ២០១៥



រូ្រភាពខ្ងបលើ៖  បៅនថងាទ្ើ ១១  បខវចិ្ិកា ឆា្ន ២ំ០១៣  តពុោការយពុត្ិធម៌អន្រជាតិបានប្រកាសការ្រកបស្យស្លបកម ឆា្ន ១ំ៩៦២  ចបំោសះជំបោសះ
បខមា រ នថ ទា ក់ទ្ងនលឹងបបាស្ទ្បពសះវហិារ និងត្ំរន់បៅជពុំវញិ។ បបាស្ទ្បពសះវហិារគឺជាបបាស្ទ្្រពុរាណប្រ្រស្សោហណិ្ឌូ បដលបតរូវបានស្ងបឡើង 
ក្នពុងសម័យចបកភពបខមារ បហើយបបាស្ទ្បនសះមានទ្ើតាងំសថាិតបៅបលើកំពូលភ្នំមួយកំពស់ ៥២៥បម៉ាបត បៅត្ំរន់ជួរភ្នំដងបរកក្នពុងបខត្បពសះវហិារនន
ប្របទ្សកម្ពុជា។ (ចមាងា យពើបបាស្ទ្បពសះវហិារបៅកានប់សរុកអន្ង់បវងគឺ៧៨គើឡូបម៉ាបត។ រូ្រថតបដ្យ អ៊ូចមករា) 

បដ្យទ្ទួ្លបានជំនួយស្រ្បពុរសពើសំណាក់មូលនិធិ The Robert Bosch Stiftung  និងបដ្យមានកិច្សហការណ៏ជាមួយបកសួងបទ្សចរណ៏នន 
រាជរដឋាភិបាលកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌ លសន្ិភាពអន្ង់ បវង មានបសចក្ើរ ើករាយក្នពុងការជបមា្រជូនស្ធារណជនស្ើពើ «ដំបណើ រទ្ស្សនកិច្សិកសាស្ើពើ
សន្ិភាពអន្ង់បវង»។ មជ្ឈមណ្ឌ លសន្ិភាពបនសះគឺជាកិច្ផ្ួចបផ្ើមរ្រស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ពុជា។

ក មមាវធិើ «ដំបណើ រទ្ស្សនកិច្សិកសាស្ើពើ សន្ិភាពអន្ង់បវង» បនសះគឺជាគំនិតផ្ួចបផ្ើមសបមា្រ់ការផ្សសះផសាក្នពុងសហគមនត៍បដ្យមានបគ្ល្រំណងផសា 
ភា្ជ ្់រការប្រងបចងគ្្ន រវាងអតើតកមាមា ភិបាលបខមារបកហមបៅក្នពុងតំ្រន់តស៊ូចពុងបបកាយអន្ង់បវងជាមួយនិងប្រជាជនកម្ពុជាជំោន់បបកាយ។ 
បគ្ល្រំណងកមមាវធិើបនសះគឺផ្ល់ជូននូវបវទ្ិកាអ្រ់រសំបមា្រ់ការសិកសា(និងការ្រន្ធូរ្រនថាយ)ជបម្ាសះមនពុស្សជាតិ បពមទាងំជំរពុញឲ្យមានចូលរមួរ្រស់
ប្រជាពលរដឋាឲ្យបានកានប់តទូ្លំទូ្ោយជាងមពុន។

តាមរយៈការបប្រើបបាស់កិច្ការពើមពុនៗ រ្រស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ពុជាក្នពុងការអ្រ់រសំ្ើពើ អំបពើប្រល័យពូជស្សន៏បធវើជាគំរូគបបមាងដំបណើ រទ្ស្សោ
កិច្សិកសាបនសះនលឹងដលឹកោសិំសសានពុសិស្ស បៅកាន់តំ្រន់តស៊ូចពុងបបកាយបខមារបកហមបៅអន្ង់បវងតាមរយៈដំបណើ រទ្ស្សនកិច្សិកសា៤នថងា ក្នពុងបគ្ល
្ំរណង្រង្កលទ្្ធភាពជូនដល់សិសសានពុសិស្សទាងំបោសះចូលរមួក្នពុងសកមមាភាពអ្រ់របំ្រចានំថងា បដលតបមរូវឲ្យសិសសានពុសិស្សបចសះបតិសះរសិះពិចារណា្រង្ហា ញ
ពើគំនិតផ្ទា ល់ខ្ួន និងពិភាកសា ម៉ាយាងវញិសកមមាភាពទាងំបោសះក៏ផ្ល់ឲ្យសិសសានពុសិស្សនូវឳកាសបបាបស័យទាក់ទ្ងសនទាោ  និងសួរសំនួរបៅកាន់
អតើតកមមាភិបាលបខមារបកហមនិងជនរងបបគ្សះបដលរស់បៅក្នពុងតំ្រន់បោសះបដរ។

កមមាវធិើបនសះ មិនបតលឹមបតផ្ល់នូវការយល់ដលឹងយ៉ា ងទូ្លទូំ្ោយអំពើប្រវត្ិស្នស្ដ៏ហងិសារ្រស់ប្របទ្សកម្ពុជាបត្រ៉ាពុបណាណ សះបទ្ ្រ៉ាពុបន្បថមទាងំមានបគ្ល 
បៅ្របង្កើតការយល់ដលឹងជាមូលដ្ឋា នទាក់ទ្ងនលឹងបទ្លឹស្ើបផ្សងៗគ្្ន ននការបដ្សះបស្យនិងការបប្រក្ាយជបម្ាសះបទ្ៀតផង។ ដំបណើ រទ្ស្សនកិច្សិកសាបនសះ 
នលឹងប្្ើយត្របៅតាមកមមាវតថាពុរ្រស់ខ្ួនតាមរយៈការពិភាកសារមួគ្្ន ។ ដំបណើ រទ្ស្សនកិច្សិកសាតាម្រណ្ារមណើ យដ្ឋា នប្រវត្ិស្នស្ក្នពុងតំ្រន់បដ្យ
មានមគ្គពុបទ្ទាសនត៍រមួទាងំកមមាវធិើសិកសាបដលបប្រើបបាស់បរឿងរា៉ា វផ្ទា ល់ខ្ួនរ្រស់មនពុស្សមា្ន ក់ៗ ជាបមបរៀនប្រវត្ិស្នស្ និងសើលធម៌។ ដំបណើ រទ្ស្សនកិច្
សិកសាបនសះនលឹងបធវើបឡើងសំបៅជួយស្្របឡើងវញិសបមា្រ់ជនរងបបគ្សះនិងអតើតកមាមា ភិបាលបខមារបកហមបដ្យបហតពុថាដំបណើ រទ្ស្សនកិច្សិកសាបនសះបធវើ
ឲ្យបករុមទាងំពើរមានឳកាសក្នពុងការ្្ពុសះ្រញ្្ងំ និងបចករបំលកការយល់ដលឹងពើ្រទ្ពិបស្ធន៏រ្រស់ខ្ួនក្នពុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិ្របតយ្យ  និងសម័យ 
សនង្្គ មសពុើវលិ (ពើឆា្ន ១ំ៩៧៩ ដល់១៩៩៨)។

ដំបណើ រទ្ស្សនកិច្សិកសាបនសះបផអែកបលើកមមាវធិើសិកសាមួយបដលជំរពុញឲ្យមានកាគិត និងមានលក្ខណៈ្រពុគ្គល។ តាមរយៈការពិភាកសាទ្ល់មពុខគ្្ន រវាង 
ជនរងបបគ្សះ និងអតើតកមាមា ភិបាលបខមារបកហម។ កមមាវធិើបនសះអាចបធវើឲ្យអ្នកចូលរមួពយាយមសញ្ជ លឹងគិតពើភាពទ្ើនទ្ពើគ្្ន នន្រទ្ពិបស្ធន៏រ្រស់មនពុស្ស 
(ទាងំ្រទ្ពិបស្ធនត៍ប្រ្រមនពុស្សធម៌ និងអមនពុស្សធម៌) អំឡពុងបពលបដលមានជបម្ាសះនិងចោចលសង្គម។ បរឿងរា៉ា វទាងំបោសះនលឹង្រញ្្ជ ក់ពើស្រសំ
ខ្ន់ននការប្របពលឹត្រ្រស់មនពុស្សជាតិមា្ន ក់ៗ និងជួយជំរពុញឲ្យមានសមាសភាពជាមូលដ្ឋា នននការបប្រក្ាយជបម្ាសះនិងជំោញរ្រស់មនពុស្ស។ 
ទ្ស្សនទានមួយចំនួនដូចជាសមតថាភាពក្នពុងការ្្ពុសះ្រញ្្ងំការគិតប្រក្របដ្យសតយានពុម័ត និងបចសះបយគយល់គ្្ន បៅវញិបៅមក គឺជាមូលដ្ឋា នបគលឹសះ 
សបមា្់រសង្គមមានសន្ិភាព និងប្រជាធិ្របតយ្យទាងំឡាយ។ គបបមាងបនសះនលឹងបផ្្តសំខ្ន់បលើការបយគយល់គ្្ន តាមប្រ្រប្រវត្ិស្នស្ បដលជា 
បគ្ល្រំណងស្នូលរ្រស់គបបមាង បហើយម៉ាយាងវញិបទ្ៀត សិសសានពុសិស្សបដលចូលរមួក្នពុងកមមាវធិើទាងំអស់មានការទ្ទ្ួលខពុសបតរូវបធវើជាតំណាងឲ្យ
ស្ោក្នពុងមូលដ្ឋា នរ្រស់ខ្ួនបដ្យបតរូវបចករបំលកការបរៀនសូបត និងការយល់ដលឹងរ្រស់ខ្ួន។

កមមាវធិើ «ដំបណើ រទ្ស្សនកិច្សិកសាស្ើពើ សន្ិភាពអន្ង់បវង» ្រង្ហា ញពើចំណពុ ចចា្រ់បផ្ើមននការង្ររ្រស់មជ្ឈមណ្ឌ លសន្ិភាព បឆ្ាសះបៅកាន់ការ
សបបមចបាននូវ វតថាពុ្ំរណងរ្រស់មជ្ឈមណ្ឌ ល ក្នពុងការបលើកកំពស់សន្ិភាព ការអ្រ់រ ំ និងសហបគ្សសង្គម បដ្យក្នពុងបោសះវតថាពុ្រំណងទាងំអស់ជួយ 
ជំរពុញឲ្យគ្្ន បៅវញិបៅមក។ តាមរយៈវតថាពុ្រំណងទាងំអស់បនសះបហើយ មជ្ឈមណ្ឌ លសន្ិភាពនលឹងក្ាយជាស្ថា ្រ័នោមំពុខសបមា្រ់ការអភិវឌ្ឍប្រក្រ
បដ្យបចរភាពបដើម្បើសបបមចឲ្យបាននូវការផ្សសះផសាក្នពុងប្របទ្សកម្ពុជាក្នពុងតំ្រន់ ក៏ដូចជាមជ្ឈដ្ឋា នខ្ងបបរៅ។ 

 អពុលឹម បចម(ខ្ងប្វង) អង្គពុយបក្បរ ឆាងំ យពុ បដលជាោយកមជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ពុជា បៅបបាស្ទ្បពសះវហិារបលើកំពូលភ្នំដងបរកបដលោត  
សន្ធលឹងបៅតាមបពំប្រទ្ល់កម្ពុជានថ។ អពុលឹម បចម ធ្ា្់រជាអតើតប្រធានបសរុកមួយបដលជាកបន្ងប្រជាជនជាបបចើនបានស្្្រ់បាត់្រង់ជើវតិបដ្ស្រការសម្ា្់រភាពអត់ឃ្ាន
និងភាពលហាិតនលហាក្នពុងអំឡពុងសម័យបខមារបកហម(១៩៧៥ដល់១៩៧៩)។ អង្គជំនពុំជបមសះវសិ្មញ្ញក្នពុងតពុោការកម្ពុជាបានបចាទ្ប្រកាន់ អពុលឹម បចម ពើ្រទ្ទ្ទួ្លខពុសបតរូវ
បៅបលើ្រទ្ឧបកិដឋាកមមាទាងំអសប់ោសះ។ បៅនថងាទ្ើ១ បខមើោ ឆា្ន ២ំ០១១ អពុលឹម បចម បានមកទ្ស្សោបបាស្ទ្បពសះវហិារជាបលើកដំ្ូរងក្នពុងជើវតិរ្រស់គ្ត់ បដលបបាស្ទ្
បនសះមានអាយពុកាលមួយសហស្សវត្សរ។៏  ចា្រ់តាងំពើមានជបម្ាសះបពំបដនជាមួយនថបលើដើបៅជពុំវញិបបាស្ទ្បពសះវហិារមក អពុលឹម បចម និងអ្នកភូមិរ្រស់គ្ត់ជួយផ្ល់ជំនួយ
ទាងំខ្ងស្មា រតើ និងសមាភៃ រឥតឈ្រ់ឈរដល់បៅកងទ្័ពបខមារជួរមពុខ។ គ្ត់និងប្រជាជនក្នពុងភូមិបដលភូមិបនសះមានចមាងា យប្របហល៩០គើឡូបម៉ាបតពើ បបាស្ទ្បពសះវហិារ 
បដលរងបបគ្សះយ៉ា ងធងាន់ធងារបដ្យស្រការវាយប្រហារថមាើៗបនសះបានស្មគ្គើគ្្ន និងជួយគ្បំទ្ដល់ការវាយប្រហារត្រតបៅនលឹងការ លពុកលពុយរ្រស់នថ។ ដូចគ្្ន នលឹងអពុលឹម បចម 
បដរកងទ្័ពបខមារបដលឈរបជើងបៅទ្ើតាងំជបម្ាសះមួយចំនួនធ្ា្់របធវើជាបយធាបខមារបកហមបពមទាងំមយួចំនួនបទ្ៀតធ្ា្រ់ជាកងជំនួយបដល្រញ្ជូ នបចញពើតំ្រន់រ្រស់អពុលឹម បចម
ផ្ទា ល់បៅកាន់សមរភូមិ។ យពុទ្្ធជនទាងំអស់ចា្រ់បផ្ើមប្រ្ជាញា ចិត្ប្រយពុទ្្ធការ ោ រ អធិ្របតយ្យភាពរ្រស់កម្ពុជា។ ្រណ្ឌិ ត ចន ្ប្ើអរ ើ ្រច្ពុ្រ្បន្នគឺជាស្នស្្ចារ្យ្របបងៀន
បផ្នកនើតិអន្រជាតិ និងនបយបាយបៅស្កលវទិ្យាល័យមើឈើបហ្គន និង ជាទ្ើប្រលឹកសាចបា្រ់ជាន់ខ្ស់ននមជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ពុជា ម៉ាយាងបទ្ៀតគ្ត់ក៏បានបៅទ្ស្សោ
បបាស្ទ្បពសះវហិារជាមួយគ្្ន បដរ។ ទ្នទាលឹមគ្្ន បោសះបដរគ្ត់ក៏មានប្រស្សនត៍ថាតាមន័យននការផ្សសះផសារដ្ឋា ភិបាលនថក្នពុងន័យមួយបានកំពពុងបតជួយរមួចំបណកដល់រដ្ឋា
ភិបាលកម្ពុជា។ ្រណ្ឌិ ត ចន ្ ប្ើអរ ើ យល់ប�ើញថាការផ្សសះផសាជាតិក្នពុងកបមិតបដលបយើងមិនទាន់អាចសបបមចបានពើមពុនមកអាចនលឹងសបបមចបៅបានបដ្យស្រការបកើត
មានជបម្ាសះបពំបដនជាមួយនថបលើដើបៅជិត បបាស្ទ្បពសះវហិារ។ អត្សញ្្ញ ណរ្រស់បខមារបកហមបតរូវផ្្ស់្រ្ូរ។ អ្នកទាងំអស់ហាក់្រើដូចជាបានលពុ្រ្ំរបាត់ោក្យថា 
«បកហម» បដ្យឥឡូវចាតទ់្ពុកខ្ួនឯងថាជាបខមារបតមួយ និងកំពពុងបតប្រឆាងំការោរទ្លឹកដើកម្ពុជាឳ្យរចួផពុតពើការឈ្្នោនរ្រស់្ររបទ្សយ៉ា ងមានបមាទ្នភាព។
រដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជាបបតកអរចបំោសះអតើតបយធាបខមារបកហមបដលកំពពុងការោរតំ្រន់ជបម្ាសះនិងបបាស្ទ្បពសះវហិារដូចគ្្ន បោសះបដរប្រជាជនភាគបបចើនក៏ស្របាយចិត្បដល
មានយពុទ្្ធជនការោរបបាស្ទ្ក្នពុងរយៈបពលយូរអបងវង។» 

ចំណងបជើង និងរូ្រថតបដ្យ៖ ជើ បទ្រទិ្្ធ


