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មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាម្បមមើលមមើលអំពើអនាគតថ្ើមួយសម្រាប់ម្បមទសកម្ពុជា។ កម្ពុជាបានខនានះខខនាងអស់រយៈ 
ជាមម្ចើនទសវត្សរម៍ដើម្ើម្វើជារាចា ស់មលើអតើតកាលរបស់ខ្ួន មិនម្តរឹមខតមៅកនាពុងកម្មិតបពុគ្គល និងសហគមន៍ខត 
ប៉ពុម ណ្ នះមទ ប៉ពុខន្រខថមទាងំមៅកនាពុងកម្មិតជាសាថា ប័នមទៀតផង កនាពុងមនានះរមួរាន សង្គមសពុើវលិ វប្្ម៌ និងសាសនា។ 
អន្ររកាលខបបមននះគឺមិនរានភាពងាយម្សរួលមនានះមទ។ អំមពើម្បល័យពូជសាសន៍ និងអំមពើមោរមៅម្ទង់ម្ទាយ្ំ 
បង្កផលប៉នះពាល់ដល់សង្គមជាតិជាមម្ចើនជំនាន់។ ប៉ពុខន្រ សង្គមមម្កាយជមរ្ានះក៏មិនចាបំាច់សពុទ្ធខតម្តរូវភាជា ប់ខ្ួនមៅ
នរឹងអតើតកាលរបស់ខ្ួនទាងំអស់មនានះមទ។ ម្បជាជនខដលសកម្អាចទាញយកឥទ្ធិពលល្ៗអ សម្រាប់ សាថា នភាព 
ទិសមៅ និងអនាគតរបស់ខ្ួន។ ថថងៃថ្ើនើមួយៗនាមំកនូវឱកាសថ្ើៗកនាពុងកា ររ ើកលូតលាស់ និងដពុនះដាល ល្ករឹក្
បពុគ្គល សហគមន៍ និងម្បមទសជាតិ បានដរឹង និងទទួលបានឱកាសកនាពុង កា រពិភាកសា និងផ្សនះផសាខ្ួន
 ផ្ទា ល់មៅនរឹងអតើតកាល។

ម្បមទសមួយម្តរូវខតម្បឈមមពុខនរឹងអតើតកាលរបស់ខ្ួន ម្បសិនមបើម្បមទសមនានះចង់ម្វើដំមណើ រមៅមពុខមទៀត។ មននះ
គឺជាការតស៊ូមួយខដលរាល់សង្គមមម្កាយជមរ្ានះទាងំអស់ម្តរូវឆ្ងកាត់ មដាយមិនគិតពើនមោបាយ វប្្ម៌ ឬ
សាថា នភាពខបប្មួយមនានះមទ។ ជារមួ មដើម្ើមឆ្ានះមៅមពុខ មយើងម្តរូវខតម្វើការម្សាវម្ជាវោ៉ងមរានះមពុតអំពើអតើតកាល 
រឭំកពើសមិទ្ធិផលរបស់មនពុស្សជាតិ ការពលើ និងការអត់្ន់ ម្ពមទាងំម្សាវម្ជាវក៏ដូចជាសិកសាពើកំហពុស បរាជ័យ 
និងអំមពើអាម្កក់របស់មនពុស្សជាតិ។

មៅចមន្ានះឆានា ១ំ៩៧៥ ដល់ឆានា ១ំ៩៧៩ ម្បមទសកម្ពុជាសថាិតមម្កាមការដរឹកនាថំនរបបម្បល័យពូជសាសន៍ដ៏ថម្ពថផ្ស
មួយ មនានះគឺរបបកម្ពុជាម្បជា្ិបមតយ្យ ខដលដរឹកនាមំ�ើងមដាយខខ្រម្កហម។ ខខ្រម្កហមបានផ្សពវផសាយអំពើការ
មរ ើសមអើងពូជសាសន៍ ការបំផពុសឲ្យស្អប់ជនបរមទស និងការគាបសង្កត់ផ្្រ ច់ការ កនាពុងមគាលបំណងម្វើឲ្យអំមពើ 
មោរមៅម្ទង់ម្ទាយ្ំដ៏ថម្ពថផ្សក្ាយមៅជាម្សបចបាប់។ ម្បជាជនទើម្ករុង បញ្ញវន្រ និងអនាករានម្ទព្យ្ន ម្តរូវបាន
ចាត់ទពុកជាសម្តរូវថនរបបមននះ។ ជនជាតិមវៀត្ម ខខ្រឥស្ាម និងជនជាតិដថទមទៀតម្តរូវបានចាត់ទពុកជាសម្តរូវ 
ខដលជាប់សង្សយ័។ ម្ករុមសង្គម វប្្ម៌ និងសាសនារបស់ជនជាតិភាគតិច ម្តរូវបានម្បមូលផ្រពុ ំឲ្យបំមពញការងារ 
្ងៃន់្ងៃរមៅកនាពុងការដាឋា នលពុតដំ ជាទើតាងំខដលអនាកទាងំមននះម្តរូវបានបង្អត់អាហារ រងទពុក្បពុកមមនាញ និងភាគមម្ចើនម្តរូវ
បានសរ្ាប់។

កនាពុងអំ�ពុងមពលម្បរាណខសសិបខខ ម្បជាជនកម្ពុជាជាងពើរលាននាក់បានបាត់បង់ជើវតិមដាយសារខត ការម្វើ 
ការងារហួសករ្ាងំ ការបង្អត់អាហារម្ទង់ម្ទាយ្ំ ការម្វើទារពុណកម្ និងការសរ្ាប់រងា្គ លកនាពុងចំម្មឧម្កិដឋា 
កម្ដថទមទៀតខដលម្វើម�ើងមដាយរបបខខ្រម្កហម។ មដាយម្បកាន់ខ្ជា ប់នូវមគាលការណ៍មស្ើភាពម្ជរុលនិយមរបស់ 
លទ្ធិកពុម្ពុយនើស្រ របបមននះបានខម្បក្ាយម្បមទសទាងំមូលឲ្យមៅជាការដាឋា នពលកម្្ងៃន់្ងៃរបំផពុត។ ចំមពានះអនាកខដល 
មិនបានស្ាប់មដាយសារការសរ្ាប់ ម្តរូវបានបាត់បង់ជើវតិមដាយសារខតផលប៉នះពាល់ខដលអូសបន្ាយ កនាពុងមនានះ 
រមួរានភាពអត់ោ្ន ជំងឺ និងការមខសានះករ្ាងំ។ ជំងឺផ្ូវចិត្រដ៏តរឹងខតងមៅខតបន្រដក់ជាប់មៅកនាពុងចិត្រថនជំនាន់
មនពុស្សខដលរស់មៅកនាពុងសម័យកាលថនឧម្កិដឋាកម្មោរមៅម្ទង់ម្ទាយ្ំមននះ។ អនាករស់រានរានជើវតិជាមម្ចើនមៅខត

កម្ពុជា មិនអាចមគចមវនះ ពើម្បវត្រិសាសស្ររបស់ខ្ួនបានមទ

ប៉ពុខន្រកម្ពុជាក៏មិនចាបំាច់សថាិតមៅជាទាសករថនម្បវត្រិសាសស្ររបស់

ខ្ួនឯងមនានះខដរ។ - ឆាងំ យពុ

ថវើត្តិបានឆ្ងកាត់សសងា្គ ម អំមពើម្បល័យពូជសាសន៍ និងទពុក្មវទនាអស់ជាមម្ចើនទសវត្សរ ៍ កម្ពុជាមៅខតមិនបាត់បង់ស្ារតើកនាពុងការរស់មៅ ម្ពមទាងំរានភាពមរានះមពុតចំមពានះ 
អនាគតដ៏ម្បមសើរ។ ការតស៊ូមននះមៅមិនទាន់ចប់មៅម�ើយមទ។ មននះម្គាន់ខតជាការចាប់មផ្រើមខតប៉ពុម ណ្ នះ។ អនាគតរបស់កម្ពុជានរឹងមិនម្តរឹមខតពរឹងខផ្អកមលើការម្តិនះរនិះពិចារ្
អំពើអតើតកាលរបស់ខ្ួន ក៏ដូចជាបញ្ហា នាមពលបចចាពុប្ននាខតប៉ពុម ណ្ នះមទ ប៉ពុខន្រក៏ម្តរូវពរឹងខផ្អកមលើភាពមរានះមពុតរបស់មយើងកនាពុងការម្បឈមនរឹងភាពលំបាកខដលរានមៅខ្ងមពុខ 
ខថមមទៀត។
ម្បភព៖ បណណសារដាឋា នមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា/ អ៊ូច មករា។ ការពិពណ៌នា៖ សូ ហាវ រ ើ្

មិនបានទទួលព័ត៌រានអំពើសរាជិកម្គរួសារ ឬសាវ មើភរោិរបស់ខ្ួន ខដលបានបាត់ខ្ួនមៅកនាពុងសម័យកាលកាប់
សរ្ាប់មននះមៅម�ើយ។ ការឈចឺាប់ និងទពុក្មវទនារបស់អនាកទាងំមនានះ បានបន្រដល់កូនមៅជំនាន់មម្កាយរបស់ខ្ួន
ខដលបានសួរនាឪំពពុករា្រ យអំពើអវើខដលបានមកើតរានម�ើង និងមូលមហតពុខដលប ្្រ លឲ្យម្ពរឹត្រិការណ៍មននះមកើត
រានម�ើង។

បចចាពុប្ននា ដំមណើ រការនើតិវ ិ្ ើកំពពុងម្តរូវបានអនពុវត្រមៅតពុលាការខខ្រម្កហម បញ្ជា ក់អំពើការតស៊ូរបស់កម្ពុជា កនាពុងការ 
ម្បឈមនរឹងម្បវត្រិសាសស្រខដលមពារមពញមដាយវវិាទរបស់ខ្ួន។ មៅកនាពុងឆានា ២ំ០០៣ អង្គការសហម្បជាជាតិ និង
រាជរដាឋា ភិបាលកម្ពុជាបានឈានដល់កិចចាម្ពមមម្ពៀងមួយមដើម្ើបមង្កើត តពុលាការខខ្រម្កហម ខដលរានមបសកកម្ 
កាត់មទាសជនថដដល់ ចំមពានះឧម្កិដឋាកម្ខដលមមដរឹកនាជំាន់ខ្ស់បានម្វើម�ើង មៅកនាពុងអំ�ពុងរបបខខ្រម្កហម។ 
តពុលាការខខ្រម្កហមកំពពុងម្វើដំមណើ រមឆ្ានះមៅកាន់ការបមង្កើតនូវកំណត់ម្តាម្បវត្រិសាសស្រ ស្រើពើអវើខដលបានមកើតម�ើង 
និងមូលមហតពុអវើខដលប ្្រ លឲ្យម្ពរឹត្រិការណ៍មននះមកើតរានម�ើងមៅកនាពុងអំ�ពុងរបបខខ្រម្កហម សកម្ភាពមននះម្វើ 
ម�ើងមៅបាន មដាយសារខតការតស៊ូ និងការចូលរមួរបស់ម្បជាជនកម្ពុជា។ តពុលាការមននះម្តរូវបានរខំ្នមដាយ 
ឧបសគ្គជាមម្ចើន ដូចជា ហរិញ្ញវតថាពុ ភាពម្សបចបាប់ អំមពើពពុករលួយ និងភាពមិនចពុនះសម្មរុងថផទាកនាពុង ឧទាហរណ៍ដ៏រាន
ថាមពលបំផពុតអំពើការតស៊ូមននះ គឺការម្បឈមមៅនរឹងអតើតកាលរបស់បពុគ្គលរានា ក់ៗ និងការនាយំកឧម្កិដឋាជន ថន
អំមពើមោរមៅម្ទង់ម្ទាយ្ំមកកាត់មទាស មដើម្ើខសវងរកយពុត្រិ្ម៌បនាទា ប់ពើរយៈមពលជាងបួនទសវត្សរក៍ន្ងផពុត
មៅ។ មកទល់មពលបចចាពុប្ននា តពុលាការមននះបានបញចាប់សវនាការរបស់មមដរឹកនាមំនទាើរសន្រិសពុខស-២១  និងមមដរឹកនាំ
ជាន់ខ្ស់ថនរបបកម្ពុជាម្បជា្ិបមតយ្យ។ ដំមណើ រការនើតិវ ិ្ ើរបស់តពុលាការខខ្រម្កហម ទាងំដំមណើ រការ និងការ
វនិិច្័យ ខដលរានសារៈសំខ្ន់ជានិមិត្ររូបដ៏្ំម្ង ចំមពានះការតស៊ូរបស់កម្ពុជាកនាពុងការយល់ដរឹងអំពើសម័យកាល 



រូបថតអនាកមទាសខខ្រម្កហមមៅមនទាើរស-២១ ខដលរានស្ាកសរា្គ ល់មលខ៣
មឈ្ានះ មពញ លាងអូន។ រូបថតមននះម្តរូវបានម្បគល់ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
មដាយ នួន រ៉ាលើ មៅថថងៃទើ៩ ខខសើហា ឆានា ២ំ០១២។ មោងតាមទិននាន័យម្បវត្រិរូប 
របស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា (I09310) មពញ លាងអូន គឺជាសស្រើវយ័មក្ងរានា ក់ 
ខដលម្វើការមៅមរាងចម្កម្ក្ត់ (T3)។ មពញ លាងអូន គឺជាម្បធានខផនាកថន 
មរាងចម្កម្ក្ត់មននះ។ មពញ លាងអូន ម្តរូវបានោត់ខ្ួន និងបញជាូ នមៅកាន់មនទាើរ 
ស-២១ មៅថថងៃទើ១២ ខខសើហា ឆានា ១ំ៩៧៦ មហើយបនាទា ប់មកម្តរូវបានខខ្រម្កហម 
សរ្ាប់មៅថថងៃទើ១៦ ខខកញ្្ញ  ឆានា ១ំ៩៧៦។ មៅមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា មយើង
បានរកសាទពុកនូវម្បវត្រិរូបម្បរាណ ១មពុឺន២ពាន់។ ម្បវត្រិរូបជាមម្ចើនម្តរូវបានកត់ម្តា
អំពើការោត់ខ្ួន និងអនាកបញ្ជា ឲ្យរានការោត់ខ្ួនរបស់ជនរងមម្គានះ។
ម្បភព៖ បណណសារដាឋា នមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា។
ការពិពណ៌នា៖ �ពុង ដានើ

ដ៏មខ្្ចផសាមននះ។ តពុលាការខខ្រម្កហម មៅរានការងារដ៏រានសារៈសំខ្ន់ជាមម្ចើនមទៀតខដលម្តរូវបំមពញ មដើម្ើ
សមម្មចឲ្យបាននូវការផ្សនះផសា។

ម្បជាជនកម្ពុជា បន្រតស៊ូជាមួយនរឹងមករដំខណលដ៏រាពុ ថំរថ៉នអំមពើម្បល័យពូជសាសន៍ ទារពុណកម្ និងអំមពើមោរមៅ 
ម្ទង់ម្ទាយ្ំ។ មទានះបើជាអនាកទាងំមននះសពុទ្ធសរឹងខតជាម្បជាជនខដលអត់្ន់នរឹងភាពលំបាកោ៉ង្ក្រើ ទំនាស់ 
នមោបាយដ៏ជូរចត់មៅខតបន្របង្កនូវភាពមនទាិលចំមពានះអត្រសញ្្ញ ណជាតិកម្ពុជាដខដល ទនទារឹមនរឹងមននះ សំណួរ 
មៅខតម្តរូវបានបន្រមចាទសួរមៅមលើផលប៉នះពាល់ និងមករដំខណលថនសកម្ភាពយពុត្រិ្ម៌អន្ររកាល។ មយើងមិនម្តរូវ 
រានការថមថយចំមពានះការមប្រជាញា មដើម្ើយពុត្រិ្ម៌មទ មម្ពានះវារានសារៈសំខ្ន់ខផនាកនមោបាយ និងការអនពុវត្រ ម្យង៉
មទៀត មយើងក៏ម្តរូវរានភាពជាក់លាក់ចំមពានះចក្ពុវសិ័យ ម្ពមទាងំមប្រជាញា ជាថ្ើចំមពានះភាពមជឿនមលឿនរបស់មយើង
មបើមទានះបើជាមៅមពលខ្នះមសចក្រើសង្រឹមោ៉ងមពុតរា ំនិងការរពំរឹងទពុករបស់មយើងចំមពានះសាថា ប័ននមោបាយមិនអាច
សមម្មចបានក្រើ។ មយើងម្តរូវខតខសវងរកឱកាសកនាពុងការម្វើឲ្យពាក្យថា អំមពើមោរមៅ “មិនអាចមកើតរានម�ើងជាថ្ើ 
ម្រងមទៀត” ក្ាយមៅជាមៅការពិត។

មនានះរានន័យថា ម្តរូវម្វើឲ្យរានការចូលរមួោ៉ងសមម្សាកសម្សាជំាមួយនរឹងសាថា ប័នខដលជាភាគើពាក់ព័ន្ធមៅកនាពុង
ការផ្សនះផសាជាតិ និងការអភិវឌ្ឍមម្កាយជមរ្ានះ ម្ពមទាងំសវនះខសវងការមបើកទូលាយោ៉ងសកម្ខដលមម្តៀមរចួជា
មម្សចសម្រាប់ការម្វើសកម្ភាព។ ជាជាងចពុនះចាញ់ចំមពានះសាថា នភាពហងិសា គាបសង្កត់ ឬអយពុត្រិ្ម៌ខដលជាខផនាក
ថនលក្ខណ្ឌ របស់មនពុស្ស មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាជំរពុញឲ្យសហគមន៍អន្ររជាតិមកា្រ បយកឱកាស ខដលគាពំារ 
មដាយដំមណើ រការរបស់តពុលាការខខ្រម្កហម និងដំមណើ រការខដលម្សមដៀងមននះមៅទើកខន្ងដថទមទៀត មដើម្ើសម្មប
សម្មរួលមលើសំណួរបខនថាមអំពើម្បវត្រិសាសស្រ និងមលើកកម្ស់ការផ្សនះផសារវាងអនាករស់រានរានជើវតិជាមួយនរឹងអតើត
កាលរមួរបស់មគ។

ការផ្សនះផសាជាតិទាមទារឲ្យរានការចាប់មផ្រើមម�ើងវញិថនភាសា។ វាតម្មរូវឲ្យរានការមប្រជាញា របស់បពុគ្គលរានា ក់ៗ
មដើម្ើខសវងរកជាថ្ើនូវភាសាអារ្យ្ម៌ថនសន្រិភាព ការមលើកខលងមទាស និងការមគារព។ ភាសាស្អប់មខ្ើម គំនពុំ និង 
ការមិនអត់ឱន ម្តរូវខតមបានះបង់មចាល ចំខណកភាសាថ្ើសម្រាប់ខ្ួនមយើង សហគមន៍ និងអត្រសញ្្ញ ណជាតិម្តរូវខត
បមង្កើតម�ើង។ សរពុបមក ការចាប់មផ្រើមម�ើងវញិថនភាសាគឺមស្ើនរឹងការផ្្ស់ប្រូរវប្្ម៌។ ការផ្្ស់ប្រូរវប្្ម៌គឺមិន
អាចសមម្មចបានមដាយសារខតការម្សាវម្ជាវអំពើអតើតកាលខដលខកថចនា ឬមិនសពុើជមម្រៅ។

សង្គមមម្កាយជមរ្ានះខតងខតតស៊ូមៅនរឹងការយល់ដរឹងមូលដាឋា ន ថាមតើខ្ួនមយើងជានរ្ និងថាមតើខ្ួនមយើងម្តរូវ 
បំមពញតួនាទើមដាយរមបៀប្។ សូម្ើខតសង្គមមម្កាយជមរ្ានះខដលរានវយ័ចំ្ស់មៅខតទទួលរងនូវការយល់
ម�ើញមិនចពុនះសម្មរុងគានា ។ មៅរានការជំរពុញកំបាងំមពុខមួយ ឲ្យមម្បើម្បាស់អំមពើហងិសា មដើម្ើមដានះម្សាយបញ្ហា   
មបើមទានះជាសិទ្ធិមនពុស្សជាសកលអាចនរឹងបមង្កើតឲ្យរានការពិភាកសាជាសាធារណៈ។ ជារមួ បញ្ហា មននះមិនខមនមកើត 
រានចំមពានះខតសង្គមមម្កាយជមរ្ានះខតប៉ពុម ណ្ នះមទ។ ោ៉ង្មិញ អវើខដលមលើកម�ើងមពុនមននះមិនអាចទទួល
សា្គ ល់ថាជាដំម្នះម្សាយខដរ វាអាម្ស័យមលើអនាកម្វើការងារសង្គម កនាពុងការមដញមដាលអំពើសាថា ប័ននមោបាយ 
និងសង្គម មដាយកនាពុងនាមជាម្បជាជន និងសកម្ភាព។ សារៈសំខ្ន់ជាមូលដាឋា នមនានះគឺ សង្គមមម្កាយជមរ្ានះម្តរូវ 
ការជាខ្្ងំនូវសតិសម្ជញ្ញៈជាតិថ្ើមួយ និងមលើសពើមននះមៅមទៀត សង្គមសពុើវលិម្តរូវខតដរឹកនាមំលើកិចចាការមននះឲ្យ
បានម្តរឹមម្តរូវ។

ចាប់តាងំពើការចាប់មផ្រើមកនាពុងនាមជាអង្គការសង្គមសពុើវលិ មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាជាសាថា ប័នដំបូងបង្អស់ ខដល 
បានចងម្កងឯកសារទាក់ទងនរឹងឧម្កិដឋាកម្ និងអំមពើមោរមៅជាមម្ចើនអមនក មៅកនាពុងរបបខខ្រម្កហម។ 
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា បានម្វើការមផ្្រ តមលើការម្បមូលចងម្កងភស្រពុតាងម្បវត្រិសាសស្រពើអំមពើម្បល័យពូជសាសន ៍
និងឧម្កិដឋាកម្មោរមៅម្ទង់ម្ទាយ្ំ មដើម្ើបមង្កើតជាកំណត់ម្តាម្បវត្រិសាសស្រ បចចាពុប្ននា កិចចាខិតខំម្បរឹងខម្បងរបស់ 
មជ្ឈមណ្ឌ លបានពម្ងើកគមម្រាង និងកម្វ ិ្ ើទាក់ទងដថទៗមទៀតជាមម្ចើន មដាយរមួចំខណកកនាពុងការកសាងមករ 
ដំខណលយពុត្រិ្ម៌ និងការចងចា។ំ យពុត្រិ្ម៌ និងការចងចាគឺំជាធាតពុដ៏ចាបំាច់ជាមូលដាឋា នសម្រាប់ការផ្សនះផសា   ជាតិ។ 
យពុត្រិ្ម៌មិនអាចសមម្មចបានមដាយមិនម្វើការចងចាអំំពើជនរងមម្គានះ ឯការចងចារំបស់ជនរងមម្គានះវញិមិនអាច
សថាិតមសថារបានមដាយមិនរានការពិតមនានះមទ។ យពុត្រិ្ម៌ ការចងចា ំនិងការពិត គឺជាមគាលគំនិតសនាូលថនមបសកកម្
របស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា មៅកនាពុងម្បមទសកម្ពុជា។ សរាសធាតពុទាងំមននះគឺជាសសរស្រម្ភជានិរន្រររ៍បស់ 
កម្ពុជាកនាពុងនាមជាម្បមទសម្បកបមដាយសន្រិភាព ភាពចម្មរុងចមម្មើន និងម្បជា្ិបមតយ្យភាព ម្យង៉មទៀត មដាយ 
ម្បកាន់ខ្ជា ប់នូវសរាសធាតពុទាងំមននះ មៅទើបំផពុត មយើងនរឹងសមម្មចបានសមិទ្ធិផលមននះ។

មៅរវាងឆានា ២ំ០១៧ និងឆានា ២ំ០២០ មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជានរឹងម្បកាន់ខ្ជា ប់នូវមបសកកម្យូរអខងវងរបស់ខ្ួន 
កនាពុងការមលើកកម្ស់យពុត្រិ្ម៌ ការចងចា ំ និងការផ្សនះផសា។ មយើងនរឹងម្បមូលចងម្កងភស្រពុតាងជាម្បវត្រិសាសស្រ 
បខនថាមទាក់ទងនរឹងអំមពើម្បល័យពូជសាសន៍ និងឧម្កិដឋាកម្មោរមៅម្បឆាងំមនពុស្សជាតិ ទនទារឹមនរឹងមននះខដរ មយើងក៏
អប់រមំ្បជាជនកម្ពុជាអំពើការពិតថនម្បវត្រិសាសស្ររបបខខ្រម្កហម។ ការងាររបស់មយើងនរឹងមផ្្រ តមលើ ម្បជាជនកម្ពុជា 
រមួរានជនរងមម្គានះ និងកូនមៅជំនាន់មម្កាយ ខដលជាអនាកឆ្ពុនះបញ្ចា ងំអំពើអតើតកាល បចចាពុប្ននាកាល និង 
អនាគតកាលរបស់ម្បមទស។ មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជានរឹងទាក់ទង ក៏ដូចជាគាមំ្ទម្បជាជន កម្ពុជាខដលរស់មៅ 
ខបកខខញាកពើគានា មៅជពុំវញិពិភពមលាក។ គមម្រាងយពុទ្ធសាសស្រសមង្បមននះបងាហា ញពើគមម្រាងរបស់មយើង កនាពុងការបមង្កើត 
យន្រការដ៏សវិតសាវ ញមួយ មដើម្ើម្វើអប្បររាកម្ម្សមរាលអន្ធការថនភាពតក់ស្ពុតរបស់របបខខ្រម្កហម ម្វើ
អន្ររកម្មៅជាម្បមទសមួយខដលបមម្មើនាទើជានិមិត្ររូបសកល ខដលសង្គមមម្កាយជមរ្ានះអាចរ ើកលូតលាស់ និង
ខម្បក្ាយមៅជាសង្គមម្បជា្ិបមតយ្យដ៏មជឿនមលឿនមួយ។



កសិកររានា ក់ខដលកំពពុងម្ចរូតស្ូវមៅមខត្រកំពង់្ំ គឺជាអនាករស់រានរានជើវតិរានា ក់កនាពុងចំម្មអនាករស់រានរានជើរតិរាប់លាននាក់មទៀត ខដលរស់រានរានជើវតិពើអំមពើមោរមៅ
ថនរបបកម្ពុជាម្បជា្ិបមតយ្យ។ សថាិតមៅមម្កាមរបបមននះ ម្បជាជនម្បរាណពើរលាននាក់បានបាត់បង់ជើវតិមដាយសារខតការបង្អត់អាហារ ការម្វើការងារហួសករ្ាងំ ទារពុណកម្ 
និងការសរ្ាប់។ អនាករស់រានរានជើវតិពើអំមពើមោរមៅមននះ មៅខតបន្ររងទពុក្ពើឥទ្ធិពលអូសបន្ាយថនការប៉នះទង្គិចផ្ូវអារម្ណ៍ ខដលបង្កមៅជាជំងឺរាពុ ថំរទ៉ាងំខផនាកផ្ូវកាយ 
និងផ្ូវចិត្រ។ 
ម្បភព៖ បណណសារដាឋា នមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា/ អ៊ូច មករា។ ការពិពណ៌នា៖ សពុើរ ិសាវ ើ្

១. កេរដំណែលនៃការចងចា ំ

ការម្សាវម្ជាវ និងការចងម្កងឯកសារ

ការចងម្កងឯកសារពើអំមពើមោរមៅរបស់ខខ្រម្កហម នរឹងមៅខតជាអាទិភាពសនាូលចំមពានះមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា 
កនាពុងរយៈមពលបួនឆានា ខំ្ងមពុខ។ អនាករស់រានរានជើវតិពើរបបមននះជាមម្ចើននាក់ បានទទួលអនិចចាកម្មដាយសារ 
ជរាភាពជាបន្របនាទា ប់ កនាពុងមនានះក៏រានអនាកខដលកំពពុងបាត់បង់ការចងចា។ំ មរឿងរ៉ាវរបស់អនាករស់រានរានជើវតិគឺជា
មូលដាឋា នម្គរឹនះសម្រាប់ម្បវត្រិសាសស្ររបស់ជាតិ។ ឯកសារជាមម្ចើនបានបាត់បង់ និងទាមទារឲ្យរានការម្សាវម្ជាវជា
មម្ចើន។ សំម�ងរបស់អតើតសរាជិកខខ្រម្កហមក៏នរឹងម្តរូវបានឮតាមរយៈគមម្រាងមលើកកម្ស់ឲ្យរានការទទលួ 
ខពុសម្តរូវរបស់មយើង ខដលបន្រម្សាវម្ជាវមដើម្ើសមម្មចបានការយល់ដរឹងសពុើជមម្រៅជាងមពុនអំពើរចនាសម្័ន្ធថនការ 
បញ្ជា របស់របបខខ្រម្កហម កនាពុងអំ�ពុងមពលឈានមៅមពុខ និងធ្ាក់ចពុនះ។ មយើងបន្រម្សាវម្ជាវថាមតើអតើតសរាជិក 
ខខ្រម្កហមរស់មៅកនាពុងមពលបចចាពុប្ននា នរឹងមដានះម្សាយចំមពានះមករដំខណលខដលអន្ររាយរបស់ខ្ួនមដាយរមបៀប
្។ មយើងមម្គាងម្វើការម្សាវម្ជាវបខនថាមមទៀតអំពើអនាករស់រានរានជើវតិ ក៏ដូចជាម្បខមម្បមូលឯកសារពើបពុគ្គល 
នើមួយៗ សាថា ប័នឯកជន និងអតើតបណណសារដាឋា នម្បមទសកពុម្ពុយនើស្រនានា។

សកម្ភាពចងម្កងឯកសារ និងម្សាវម្ជាវមៅមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាម្បម្ពរឹត្រមៅរមួគានា ។ ការពម្ងើកការចង 
ម្កង ឯកសាររបស់មយើងរាននាទើជា្នធានមួយសម្រាប់ទាងំអនាកម្សាវម្ជាវកនាពុងម្សរុក និងអន្ររជាតិ។ មៅកនាពុងរយៈ 
មពលពើរឆានា បំនាទា ប់ មយើងនរឹងម្វើការសិកសាអពំើអតើតសរាជិកខខ្រម្កហមថានា ក់មម្កាម ចាប់ពើថានា ក់្ំមកថានា ក់តូច ម្ពម 
ទាងំរចនាសម្័ន្ធសាថា ប័នរបស់អនាកទាងំមនានះ។ លទ្ធផលខដលទទួលបាន នរឹងពម្ងរឹងការយល់ដរឹងរបស់មយើងអំពើ 
ម្បវត្រិសាសស្រថនអំ�ពុងមពលមនានះ និងរមបៀបខដលមគាលនមោបាយស្រើពើអំមពើមោរមៅម្ទង់ម្ទាយ្ំ និងអំមពើ 
ម្បល័យពូជសាសន៍ម្តរូវបានបកម្សាយ និងអនពុវត្រមៅកនាពុងប ្្រ ជាន់ថានា ក់ថនរដឋាបាលខខ្រម្កហម។

មៅមពលពាក់ក ្្រ លឆានា ថំនចក្ពុវសិ័យជាយពុទ្ធសាសស្រមននះ មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា មម្គាងនរឹងម្វើឲ្យបណណសារ
ទាងំមូលរបស់ខ្ួនក្ាយជាទម្មង់បមចចាកវទិ្យ មដើម្ើអាចឲ្យរានការមម្បើម្បាស់បណណសាររបស់ខ្ួនបានតាមម្បព័ន្ធ
អពុើន្ឺណិតមៅពាសមពញពិភពមលាក។ ដំបូង មយើងនរឹងម្វើការថតចម្ងតាមរ៉ាសពុើនកំព្ូយទ័រមលើឯកសារខដល
មៅមសសសល់កនាពុងបណណសារដាឋា ន មដាយខផ្អកតាមបទដាឋា នថនវសិ័យបណណសារ។ មម្កាយមកមទៀត មយើងនរឹង
មម្ជើសមរ ើសអនាកជំនាញខផនាកបមចចាកវទិ្យព័ត៌រានកនាពុងម្សរុក និងអន្ររជាតិ មដើម្ើមម្បើម្បាស់ឧបករណ៍វភិាគឯកសារ
មដាយមម្បើបមចចាកមទសអពុបទិក ឧបករណ៍ខសវងរកដ៏រានឥទ្ធិពល និងកម្វ ិ្ ើវភិាគសំម�ង។

ការអប់រពំើអំមពើម្បល័យពូជសាសន៍
ការអប់រពំើអំមពើម្បល័យពូជសាសន៍ខខ្រម្កហមកនាពុងម្បមទសកម្ពុជា

ការអប់រពំើអំមពើម្បល័យពូជសាសន៍រានសារៈសំខ្ន់្ស់ កនាពុងការខថរកសាការចងចារំបស់ម្បជាជនកម្ពុជាខដល
បានបាត់បង់ជើវតិកនាពុងអំមពើថម្ពថផ្សរបស់ខខ្រម្កហម ជាពិមសសកនាពុងជមម្រៅចិត្រ និងសម្ជញ្ញៈរបស់មនពុស្សជំនាន់ 
មម្កាយខដលជាម្បជាជនវយ័មក្ង។ ការអប់រមំ្បមភទមននះចាបំាច់្ស់ម្បសិនមបើម្បជាជនកម្ពុជារានបំណងចង់
ដរឹងអំពើមូលមហតពុ និងរមបៀបខដលអំមពើម្បល័យពូជសាសន៍បានមកើតម�ើង យល់ដរឹងអំពើផលប៉នះពាល់ថនមសាក 
នាដកម្មននះ និងមដានះម្សាយឧបសគ្គបន្របនាទា ប់ជាមម្ចើនខដលមកើតរានមដាយសារអំមពើម្បល័យពូជសាសន៍។

មដាយរានកិចចាសហការជាមួយម្កសួងអប់រ ំយពុវជន និងកើឡា និងម្គរឹនះសាថា នអប់រនំានា មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
បមង្កើតបាននូវកម្វ ិ្ ើសិកសាមគាលមួយស្រើពើអំមពើម្បល័យពូជសាសន៍ និងឧម្កិដឋាកម្មោរមៅម្ទង់ម្ទាយ្ំម្បឆាងំ
នរឹងមនពុស្សជាតិ។ កម្វ ិ្ ើមននះម្តរូវបានដាក់បញចាូ លកនាពុងថានា ក់មរៀនរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាសហគមន៍អប់រជំាន់ខ្ស់ ម្ពម
ទាងំការអប់របំន្រសម្រាប់ជំនាញវជិាជា ជើវៈដូចជាមោធា ប៉ូលើស និងម្គរូបមម្ងៀនខដលផ្រល់មសវាកម្សិកសា។ រមួ
គានា ជាមួយនរឹងអនាកជំនាញទាងំកនាពុងម្សរុក និងអន្ររជាតិ មយើងបានផ្រល់នូវការបណ្រពុ នះប ្្រ លសពុើជមម្រៅមៅកាន់
មសន្រើរាជការ និងម្គរូបមម្ងៀនកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់មៅម្គប់ប ្្រ មខត្រកនាពុងម្បមទសកម្ពុជា។ ោ៉ង្ក្រើ ការងារ
របស់មយើងមៅមិនទាន់មពញមលញមៅម�ើយមទ មហើយបញ្ហា ម្បឈមក៏មៅរានកម្មិតខ្ស់។

កម្វ ិ្ ើសិកសា និងកម្វ ិ្ ើបណ្រពុ នះប ្្រ លរបស់មយើង  មម្បើម្បាស់មសៀវមៅម្បវត្រិសាសស្រមរៀបចំមដាយមជ្ឈមណ្ឌ ល
ឯកសារកម្ពុជា៖ “ម្បវត្រិសាសស្រកម្ពុជាម្បជា្ិបមតយ្យ” និងមសៀវមៅជំនួយរបស់មយើង គឺមសៀវមៅខណនាមំ្គរូ
បមម្ងៀន។  មសៀវមៅមននះបានទទួលការមកាតសរមសើរពើជពុំវញិម្បមទស និងពិភពមលាក។ មសៀវមៅមននះជាមសៀវមៅ 
ដំបូងមគបំផពុតកនាពុងចំម្មមសៀវមៅម្បវត្រិសាសស្រ។ បនាទា ប់ពើមិនធ្ាប់រានការមលើកម�ើងអំពើម្បវត្រិសាសស្រមននះតាម
ប ្្រ សាលាមរៀនរបស់កម្ពុជាជាងបើទសវត្សរម៍ក មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា រមួសហការជាមួយនរឹងម្កសួងអប់រ ំ
យពុវជន និងកើឡា បានអប់រយំពុវជនកម្ពុជាមៅកនាពុងប ្្រ មខត្រ និងម្សរុកទាងំអស់ កនាពុងម្បមទសកម្ពុជា។ កម្វ ិ្ ើសិកសា



របស់មយើងទទួលបានការមលើកទរឹកចិត្រចំមពានះសំមណរអំពើម្បវត្រិសាសស្រខខ្រម្កហមខដលរមសើប ប៉ពុខន្រម្តរឹមម្តរូវ  មដាយ
ម្វើឲ្យរានសមតពុល្យរវាងការមលើកម�ើងអំពើឧម្កិដឋាកម្ដ៏មោរមៅ រមួជាមួយនរឹងការមគារពដ៏មពុតរាចំំមពានះមសចក្រើ
ថថ្ថនាូររបស់ជនរងមម្គានះជាទូមៅ។ រកសានូវតពុល្យភាពរវាងការពិត និងចំណពុ ចរមសើប គឺជាកតា្រ ចំបាច់បំផពុត របស់
កម្វ ិ្ ើអប់ររំបស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា មដាយមិនម្តរឹមខតរានមគាលបំណងអប់រខំតប៉ពុម ណ្ នះមទ ប៉ពុខន្រក៏មដើម្ើ
បពុពវមហតពុថនការចងចាខំថមមទៀតផង។  ការអប់រពំើអំមពើម្បល័យពូជសាសន៍ដ៏រានម្បសិទ្ធភាព គឺជាឧបករណ៍ដ៏
សំខ្ន់សម្រាប់ការបមង្កើនថាមពល សង្គម។ កម្វ ិ្ ើមននះប៉ពុនប៉ងរមំដានះអនាករស់រានរានជើវតិឲ្យមចញពើភាពភ័យខ្្ច
ចំមពានះរបបខខ្រម្កហម និងម្វើឲ្យអនាកទាងំមននះមៅជាអនាកដរឹកនាកំនាពុងបពុពវមហតពុសកលសម្រាប់សិទ្ធិមនពុស្ស និង
 មសចក្រើថថ្ថនាូរ។

កម្វ ិ្ ើអប់រពំើអំមពើម្បល័យពូជសាសន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា នរឹងមិនសថាិតខតមៅកនាពុងខដនកំណត់របស់  
កម្ពុជាមទ។ មយើងក៏ម្បមមើលមមើលនូវកម្វ ិ្ ើអប់រពំើអំមពើម្បល័យពូជសាសន៍ដ៏សាវ ហាប់មួយ សម្រាប់ម្បមទសទាងំ 
អស់ខដលសថាិតកនាពុងតំបន់ម្បជាជាតិអាសពុើអាមគនាយ ៍(អាស៊ាន)។

ការអប់រពំើសន្រិភាព និងសិទ្ធិមនពុស្ស

ម ជ្ឈ មណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាម្បមមើលមមើលកម្វ ិ្ ើសិកសាអំពើសន្រិភាពមួយ ខដលបំមពញបខនថាមដល់មសចក្រើខថង្
កា រណ៍របស់អាស៊ានស្រើពើចលនាសកលថនភាពអព្យម្ករឹត្យ និងសន្ធិសញ្្ញ ដថទមទៀតខដលម្តរូវបានទទួលសា្គ ល់
ជាសកលដូចជា អនពុសញ្្ញ ស្ើពើការបងា្ក រនិងការផ្នាទា មទាសឧម្កិដឋាកម្ម្បល័យពូជសាសន៍និងមសចក្រើខថ្ងការណ៍
ស្រើពើសិទ្ធិមនពុស្សកនាពុងសហគមន៍អាស៊ាន។ កម្វ ិ្ ើមននះនរឹងបញ្ជា ក់អំពើការមប្រជាញា ចិត្ររបស់ម្បមទសជាសរាជិកចំមពានះ
សិទ្ធិមនពុស្ស និងសមម្មចបានការទទួលសា្គ ល់ពើម្បជាជនងាយរងមម្គានះបំផពុត មពាលគឺយពុវជនរបស់មយើង។

បទពិមសា្ន៍របស់កម្ពុជាចំមពានះអំមពើម្បល័យពូជសាសន៍ក៏នរឹងរានតួនាទើជាសំអាងដ៏សំខ្ន់ចំមពានះកម្វ ិ្ ើសិកសា
មននះ។ មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជារពំរឹងនូវតួនាទើសម្មបសម្មរួលចម្ងមួយ មៅកនាពុងកម្វ ិ្ ើសិកសាអំពើសន្រិភាព និង
សិទ្ធិមនពុស្សសម្រាប់តំបន់អាស៊ាន តាមរយៈការមរៀបចំ ការសម្មបសម្មរួល និងការផ្រល់នូវជំនាញបមចចាកមទស។

ម្បសិនមបើម្តរូវបានបមង្កើតម�ើង កម្វ ិ្ ើសិកសាមននះនរឹងម្បកបមដាយភាពបមង្កើតថ្ើ និងនិរន្ររភាព។ វានរឹងមដើរតួនាទើជា
គំរូមួយសម្រាប់ម្បមទស និងតំបន់ដថទមទៀត កនាពុងការមឆ្ើយតប និងរារាងំចំមពានះមភរវកម្ អំមពើមោរមៅម្ទង់ម្ទាយ្ំ 
ម្ពមទាងំអំមពើហងិសា និងគំនិតម្ជរុលនិយម។

មជ្ឈមណ្ឌ លសន្រិភាពអន្ង់ខវង

មជ្ឈមណ្ឌ លសន្រិភាពអន្ង់ខវងម្តរូវបានបមង្កើតម�ើងជាផ្ូវការមៅកនាពុងឆានា ២ំ០១៥ មម្កាមកិចចាសហម្បតិបត្រិការជា 
មួយនរឹងម្កសួងមទសចរណ៍ មដាយម្វើការផ្រល់នូវកម្វ ិ្ ើសិកសាអប់រ ំ និងផ្សនះផសាថានា ក់សហគមន៍មផ្្រ តមលើការផសារ
ភាជា ប់ភាពខបងខចក និងការផ្្រ ច់ខ្ួនរវាងអតើតសរាជិកខខ្រម្កហម មៅកនាពុងតំបន់កាន់កាប់ចពុងមម្កាយរបស់ខខ្រ 
ម្កហម (ម្សរុកអន្ង់ខវង មខត្រឧត្រររានជ័យ) និងយពុវជនកម្ពុជាជំនាន់មម្កាយ។ កម្វ ិ្ ើសិកសាមននះក៏ផ្រល់នូវខបប 
ខផនអប់រសំម្រាប់ការសម្រាលនូវជមរ្ានះមនពុស្ស និងការជំរពុញឲ្យរានការចូលរមួខបបសពុើវលិឲ្យកាន់ខតម្បមសើរជាងមពុន។

គមម្រាងមននះនរឹងនាយំកសិសសានពុសិស្សសាកលវទិ្យល័យ មៅកាន់តំបន់កាន់កាប់ចពុងមម្កាយរបស់ខខ្រម្កហមមៅ
អន្ង់ខវង តាមរយៈទស្សនកិចចាសិកសាចំនួន៤ថថងៃ មដាយរមួបញចាូ លនូវសកម្ភាពអប់រមំ្បចាថំថងៃខដលទាមទារឲ្យ រាន

ការម្តិនះរនិះពិចារ្ ការឆ្ពុនះបញ្ចា ងំ និងការតស៊ូមតិ ម្ពមទាងំឱកាសកនាពុងការម្វើអន្ររ កម្ និងមចាទសួរមៅកាន់
អតើតសរាជិកខខ្រម្កហម និងជនរងមម្គានះខដលរស់មៅកនាពុងតំបន់អន្ង់ខវង។ កម្វ ិ្ ើសិកសាមននះមលើកកម្ស់ការ
យល់ដរឹងម្បកបមដាយការម្តិនះរនិះពិចារ្អំពើម្បវត្រិសាសស្រហងិសារបស់កម្ពុជា មៅកនាពុងបរបិទថនម្ទរឹស្រើម្បកួត ម្បខជង
កនាពុងការមដានះម្សាយ និងការបខម្ងជមរ្ានះ។ ដំមណើ រទ ស្ស នកិចចាមននះសមម្មចកម្វតថាពុរបស់ខ្ួនតាមរយៈកិចចាពិភាកសា
អន្ររកម្ ការម្វើមគ្គពុមទសក៍ទស្សនកិចចាមៅកាន់ទើតាងំម្បវត្រិសាសស្រខខ្រម្កហមទាងំ១៤កនាពុងតំបន់ និងកម្វ ិ្ ើ សិកសា
ខដលមម្បើម្បាស់មរឿងរ៉ាវជើវតិរបស់បពុគ្គលមដើម្ើបងាហា ញអំពើមមមរៀនម្បវត្រិសាសស្រ និងសើល្ម៌។

បខនថាមមលើការផ្រល់ជូនដំមណើ រទស្សនកិចចាមននះ មជ្ឈមណ្ឌ លសន្រិភាពអន្ង់ខវងគាមំ្ទដល់ការសិកសាម្សាវម្ជាវ និង
ការយល់ដរឹងថានា ក់ជាតិ អំពើម្បវត្រិសាសស្រថនចលនារបស់ខខ្រម្កហម តាមរយៈឯកសារមបានះពពុម្ ប ណ្ ល័យ និង
ការងារចងម្កងឯកសារជាបន្របនាទា ប់។ មបសកកម្របស់មជ្ឈមណ្ឌ លសន្រិភាពអន្ង់ខវង គឺមិនម្តរឹមខតពម្ងើក 
ឥទ្ធិពលថនកម្វ ិ្ ើអប់រពំើអំមពើម្បល័យពូជសាសន៍ ខដលម្តរូវបានអនពុវត្រមៅតាមប ្្រ សាលាមរៀនកនាពុងម្បមទស
កម្ពុជាខតប៉ពុម ណ្ នះមទ ប៉ពុខន្រខថមទាងំពម្ងើកវសិាលភាពថនចំមណនះដរឹងសាធារណៈអំពើម្បវត្រិសាសស្រថនចលនារបស់
ខខ្រម្កហមខដលមិនសថាិតមៅកនាពុងទំហថំនការវនិិច្័យរបស់តពុលាការខខ្រម្កហម។ ការម្សាវម្ជាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌ ល
សន្រិភាពអន្ង់ខវង មកា្រ បមលើអំ�ពុងរបបកម្ពុជាម្បជា្ិបមតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) និងចលនារបស់ខខ្រម្កហម
មៅមពុនមពលរបបមននះកាន់អំ្ច និងការដួលរលំថនរបបមននះ។

លទ្ធិម្បជា្ិបមតយ្យមិនសពុទ្ធខតមកើតមចញមកពើសាលាម្ករុង អគារសភា និងខកងផ្ូវមនានះមទ។ លទ្ធិម្បជា្ិបមតយ្យក៏អាចចាប់មផ្រើមមចញពើថានា ក់មរៀនខដរ។ ការអប់រ ំ ជាពិមសស
តាមខបបសិស្សមជ្ឈមិ មកា្រ បនូវសំពា្រមួមួយរវាងតម្មរូវការកនាពុងការផ្្ស់ប្រូរ និងតម្មរូវការកនាពុងការទទួលបានសថាិរភាព។ សំពា្មននះបមង្កើតឲ្យរានការពិភាកសាខដលសង្គមមម្កាយ
ជមរ្ានះម្តរូវខតម្បកាន់ខ្ជា ប់ ម្បសិនមបើសង្គមមននះចង់ដកខ្ួនមចញពើរងវិលជពុំម្បវត្រិសាសស្រថនភាពចមង្អៀតចង្អល់ ការគាបសង្កត់ និងអំមពើហងិសា។ កនាពុងន័យមននះ ការអប់រជំាផ្ូវមួយ
សម្រាប់មសរ ើភាពដ៏ថ្ើសន្ាង។ រូបភាពមននះបងាហា ញអំពើសិសសានពុសិស្សថានា ក់ទើ១២មួយម្ករុម មកពើវទិ្យល័យអរពុណវត្រើ ជាវទិ្យល័យមួយកនាពុងចំម្មវទិ្យល័យ១៥ ថនវទិ្យល័យ
ទាងំអស់មៅកនាពុងរាជធានើភនាំមពញ ខដលម្ករុមការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាបានចពុនះមៅម្វើមវទិការថានា ក់មរៀនអំពើម្បវត្រិសាសស្រកម្ពុជាម្បជា្ិបមតយ្យ។ សិស្សទាងំមននះកំពពុង
រង់ចាមំ្តង់ម្តាប់ទទួលយកការបងាហា ត់បងាហា ញ ពើបពុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាទាក់ទងនរឹងម្បវត្រិសាសស្រកម្ពុជាម្បជា្ិបមតយ្យ និងទទួលយកមសៀវមៅសិកសាអំពើម្បវត្រិសាសស្រ
កម្ពុជាម្បជា្ិបមតយ្យ។ មសៀវមៅសិកសាមននះម្តរូវបានម្បគល់ជូនសិស្សរានា ក់ៗ កនាពុងអំ�ពុងមពលមវទិកាថានា ក់មរៀនរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា។
ម្បភព៖ បណណសារដាឋា នមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា/ អ៊ូច មករា។ ការពិពណ៌នា៖ មផង ពង្សរ៉ាសពុើ



ការតំ្ងថនអតើតកាលម្តរួសម្តាយអំពើបចចាពុប្ននាកាល និងអនាគតកាល។ ការចងចាមំ្វើឲ្យអតើតកាលក្ាយជាចលករដ៏សកម្កនាពុងជើវតិរបស់មយើង មដាយរមំលចឲ្យម�ើញថា
មយើងជានរ្ ទើ្ខដលមយើងគួរមៅ និងជាចពុងមម្កាយ អវើខដលមយើងនរឹងក្ាយខ្ួនមៅជា។ ម្បាសាទអង្គរវត្រ ម្តរូវបានកសាងម�ើងមៅមដើមសតវត្សរទ៍ើ១២ មដាយមស្រចខខ្រមួយ
អង្គ ម្ពនះនាមសូរ្យវរ ្ន័ទើ២។ ម្បាសាទមននះជាវរិានសាសនា្ំជាងមគមលើពិភពមលាក។ ម្បាសាទមននះមិនម្តរឹមខតតំ្ងឲ្យអតើតកាលរបស់កម្ពុជាខតប៉ពុម ណ្ នះមទ ប៉ពុខន្រក៏ជា
ការអនះអាងមួយអំពើអត្រសញ្្ញ ណ ការតស៊ូ និងចក្ពុវសិ័យជានិរន្រររ៍បស់កម្ពុជាមដើម្ើអនាគតខថមមទៀតផង។
ម្បភព៖ បណណសារដាឋា នមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា/ មម៉ង គើម�ពុង។ ការពិពណ៌នា៖ ចាន ម្បាថានា



២. កេរដំណែលនៃការសះកសប ើយ

មសៀវមៅចងចារំបស់មនពុស្សជាតិ

មសៀវមៅចងចារំបស់មនពុស្សជាតិ គឺជាធាតពុផ្សដំថទមទៀតថនសកម្ភាពចងម្កងឯកសាររបស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារ
កម្ពុជា។ មសៀវមៅមននះគឺជាគមម្រាងខដលមពារមពញមដាយមហចិ្ិតាកនាពុងការម្បខមម្បមូលមឈ្ានះ និងសាវតាររបស់
 អនាកខដលបាត់បង់ជើវតិ ឬបាត់ខ្ួនមៅកនាពុងរបបខខ្រម្កហម។ រូបថត និងវតថាពុដថទមទៀត ខដលបញ្ជា ក់អំពើបពុគ្គលទាងំ
មននះនរឹងម្តរូវបានម្បមូល និងមម្បើម្បាស់កនាពុងការកំណត់អត្រសញ្្ញ ណ។

គមម្រាងមសៀវមៅចងចារំបស់មនពុស្សជាតិរានបំណងផ្រល់នូវការយល់ដរឹង ខដលសពុើជមម្រៅជាងមពុនទាក់ទងនរឹងការ
ស្ាប់ ខដលមកើតរានម�ើងកនាពុងអំ�ពុងរបបខខ្រម្កហម មដាយភាជា ប់សថាិតិមៅនរឹងមរឿងជើវតិបពុគ្គល។ គមម្រាងមននះនរឹង
បំមពញបខនថាមមលើគមម្រាងខផនទើវាលពិោតមៅកនាពុងឆានា ២ំ០០៧ របស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា (ខដលបញ្ជា ក់
 អំពើទើតាងំរម្្សាកសពរមួទាងំអស់) មដាយម្បមូលផ្រពុ ំម្បវត្រិសាសស្រម្គប់ម្ជរុងមម្ជាយពើអំមពើម្បល័យពូជសាសន៍
ខខ្រម្កហមតាមរយៈមរឿងរ៉ាវផ្ទា ល់ខ្ួនរបស់បពុគ្គល។ ជាចពុងមម្កាយ គមម្រាងមននះនរឹងមរៀបចំ ក៏ដូចជាវភិាគអំពើលំនាំ
ថនការស្ាប់កនាពុងរបបខខ្រម្កហមខដលរមួរាន ទើតាងំ សភាពថនការស្ាប់ ឧបករណ៍ខដលបានមម្បើម្បាស់ អាយពុ
 ជាម្្យម មភទ និងការស្ាប់ខដលរាលដាល មៅអំ�ពុងមពលប៉ពុន្ានឆានា ខំដលសថាិតមម្កាមរបបខខ្រម្កហម។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជារានមឈ្ានះរបស់ជនរងមម្គានះថនរបបខខ្រម្កហម ខដលបាត់បង់ជើវតិចំនួនម្បរាណ   
មួ យលាននាក់ មៅកនាពុងម្បព័ន្ធទិននាន័យរបស់ខ្ួន។ ជំហានបនាទា ប់ថនគមម្រាងមននះគឺម្វើការកត់ម្តាមឈ្ានះរបស់អនាក
ខដ លរស់រានរានជើវតិ។ អនាកទាងំមននះជាម្បភពផ្រល់ព័ត៌រានផ្ទា ល់អំពើសាច់ញាតិ ខដលបាត់បង់ជើវតិកនាពុងរបបខខ្រ
ម្កហម។ គមម្រាងមននះនរឹងម្តរូវបញចាប់ បនាទា ប់ពើមឈ្ានះចំនួនជាង ពើរលានម្តរូវបានបញចាូ លមៅកនាពុងទិននាន័យ។

ការចពុនះមៅកាន់ភូមិអនាកម្សរុក និងកិចចាសហម្បតិបត្រិការ មដើម្ើមលើកកម្ស់ការអប់រពំើអំមពើម្បល័យ
ពូជសាសន៍ ការម្វើឲ្យសនះមស្ើយ និងការផ្សនះផសា

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាម្វើការជាមួយនរឹងសាថា ប័នអន្ររជាតិជាមម្ចើន រាប់ចាប់ពើសារមនទាើរ និងបណណសារដាឋា ន
រហូតដល់សាថា ប័នសិទ្ធិមនពុស្ស អនាកផលិតខខ្សភាពយន្រ និងអង្គភាពអាជើវកម្។ មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាចាត់ទពុក
កិចចាសហម្បតិបត្រិការជាមួយនរឹងរដាឋា ភិបាល និងសាថា ប័នសង្គមសពុើវលិថាជាមម្្យបាយមួយខដលមិនម្តរឹមខតអាច
បមង្កើនម្បសិទ្ធភាព និងម្បសិទ្ធផលរបស់ខ្ួនខតប៉ពុម ណ្ នះមទ ប៉ពុខន្រជាការម្វើឲ្យម្បមសើរម�ើងថនសង្គមសពុើវលិខថម មទៀត។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាម្វើការោ៉ងជិតសនាិទ្ធជាមួយនរឹងបពុគ្គល រាជរដាឋា ភិបាល និងសាថា ប័ននានាកនាពុ ងទំហមំួយ
 ោ៉ងទូលាយ។ មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាក៏បានម្វើសហម្បតិបត្រិការជាមួយសារម នទាើរនានា  ដូចជាសារមនទាើរ
ហូ�ូខសទា សហរដឋាអាមមរកិ និងអង្គការសារមនទាើរសម្ជញ្ញៈសកលមលាក។ មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាក៏បាន 
ស ម្មបសម្មរួលដល់កិចចាខិតខំម្បរឹងខម្បងចងម្កងឯកសារថនម្ប មទ សដថទមទៀត រាប់ចាប់ពើសាថា ប័នសិទ្ធិមនពុស្សកនាពុង
ម្បមទសមើោ៉ន់រ៉ា/ភូរា និងម្បមទសថថ រហូតដល់ សាថា ប័នខដលទាក់ទងនរឹងយពុត្រិ្ម៌អន្ររកាល និងការអប់រ ំកនាពុង
ម្បមទសសពុើរ ើ អពុើរ៉ាក់ កូ�ពុបំ៊ើ និងកូមរខ៉្ងត្ូង។ មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាម្វើការជាមួយ និងទទួលបានការគាមំ្ទ
ពើប ្្រ ញទាក់ទងសកលថនសាថា ប័ននានា ខដលបូជាមដើម្ើយពុត្រិ្ម៌ សិទ្ធិមនពុស្ស និងភាពម្បមសើរម�ើងថនសង្គម
ម្បជា្ិបមតយ្យខផ្អកមលើនើតិរដឋា។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាបន្រចងម្កងមរឿងរ៉ាវរបស់ជនរងមម្គានះថនអំមពើម្បល័យពូជសាសន៍ តាមរយៈបណណសារ 
មសាតទស្សន៍ថនម្បវត្រិសាសស្រខខ្រម្កហមខដលម្តរូវបាននិោយមដាយផ្ទា ល់រាត់។ តាមរយៈ្នធានមននះ មជ្ឈ 
មណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា រានបំណងបញ្ជា ក់ឲ្យម�ើញអំពើជនរងមម្គានះថនអំមពើម្បល័យពូជសាស ន៍ ខដលរានបទ
ពិមសា្ន៍មផ្សងពើគានា មៅកនាពុងរបបកម្ពុជាម្បជា្ិបមតយ្យ និងមដើម្ើមដានះដូរអំពើការយល់ម�ើញ និងបទពិមសា្ន៍
 ជាមួយនរឹងបពុគ្គលខដលរាននាទើជាករ្ាភិបាលខខ្រម្កហមកនាពុងតំបន់មៅកនាពុងអំ�ពុងរបបខតមួយ។ ការម្បមូលចង
ម្កងមននះនរឹងផ្រពុ ំនូវទិននាន័យពើគមម្រាងមលើកកម្ស់តរ្ាភាពរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា និងការម្សាវម្ជាវខបប
ម្បវត្រិសាសស្រផ្ទា ល់រាត់ជាមម្ចើនអមនក រមួរាន បណណសារភាពយន្រ ខដលខថរកសាទពុកសម្រាប់ការសិកសាម្វើម�ើង
មដាយសិស្ស និស្សតិ បញ្ញវន្រ និងសាធារណជន។

វទិ្យសាថា នស្រឹករ រឹត៖ 
ការសាងសង់នូវមជ្ឈមណ្ឌ លម្សាវម្ជាវពើអំមពើម្បល័យពូជសាសន៍អចិថសន្រយម៍ួយ

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា បានចាប់មផ្រើមម្វើការជាមជ្ឈមណ្ឌ លអចិថសន្រយម៍ួយ មដើម្ើពម្ងើកកិចចាខិតខំម្បរឹងខម្បង
របស់ខ្ួន និងធានានូវការមប្រជាញា រយៈមពលខវងចំមពានះសិទ្ធិមនពុស្ស និងការរារាងំអំមពើម្បល័យពូជសាសន៍កនាពុងម្បមទស

និស្សតិសាថា បត្យកម្មួយម្ករុម មកពើសាកលវទិ្យល័យភូមិនទាវចិិម្តសិល្ៈ បានម្វើការោ៉ងជិតសនាិទ្ធជាមួយនរឹងមជ្ឈមណ្ឌ លសន្រិភាពអន្ង់ខវង ខដលជាគមម្រាងមួយ ផ្រួចមផ្រើមមដាយ
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា។ មគាលបំណងថនគមម្រាងមននះគឺមដើម្ើអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍតំបន់ម្បវត្រិសាសស្រទាងំ១៤កខន្ងមៅម្សរុកអន្ង់ខវង មខត្រឧត្រររានជ័យ ខដលម្តរូវបាន
សា្គ ល់ថាជាតំបន់កាន់កាប់ចពុងមម្កាយរបស់ចលនាខខ្រម្កហម។ សន មរឿង អតើតអង្គរក្សរបស់ តាម៉ពុក ខដលជាមមបញ្ជា ការកងទ័ពខខ្រម្កហម បានរឭំកអំពើការចងចារំបស់គាត់
ទាក់ទងនរឹងអតើតវាលខម្សគំរូម្បាប់មៅកាន់ម្ករុមនិស្សតិ។ ការបំមពញការងារស្័ម្គចិត្ររបស់និស្សតិ បានជួយដល់ការចាប់មផ្រើមថនកម្វ ិ្ ើទស្សនកិចចាសិកសាសន្រិភាព មៅម្សរុក
អន្ង់ខវង ជាគមម្រាងអប់រខំដលរាននិស្សតិចូលរមួជាដំបូងរានចំនួន១៥នាក់។
ម្បភព៖ បណណសារដាឋា នមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា/អ៊ូច មករា។ ការពិពណ៌នា៖ បណ្ឌិ ត លើ សពុខោង



កម្ពុជា។ ម្កសួងអប់រ ំយពុវជន និងកើឡា បានផ្រល់ដើមួយកខន្ងមៅកនាពុងរាជធានើភនាំមពញមដើម្ើបមម្មើដល់មគាលបំណង
មននះ។ ដើខដលរានទំហសំរពុបម្បរាណ ៤៨០០ខម៉ម្តកាមរម៉ននះ សថាិតមៅកនាពុងបវមិវណថនវទិ្យល័យបរឹងម្តខបក
ខដលជាទើតាងំថនអតើតមនទាើរអប់រខំកខម្បមួយរបស់ខខ្រម្កហម។ មយើងបានមម្ជើសមរ ើសម្ករុមសាថា បត្យករជំនាញមួយ
ម្ករុមមៅទើម្ករុង�ពុងដ៍ឲ្យម្វើការរចនាបណ្រពុ ំ អាគារ ខដលជាទើតាងំថនមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាអចិថសន្រយ។៍ មយើង
កំពពុងម្វើការជាមួយនរឹងរដាឋា ភិបាលកម្ពុជា មដើម្ើកំណត់យកកាលបរមិច្ទមួយសម្រាប់មរៀបចំពិ្ើបញចាពុ នះបឋមសិលា
មៅទើតាងំថនបណ្រពុ ំ អគារថ្ើមួយមននះ ខដលរានមឈ្ានះថា “វទិ្យសាថា នស្រឹករ រឹត”។ វទិ្យសាថា នស្រឹករ រឹតរមួបញចាូ លនូវ 
១)សារមនទាើរថនការចងចា ំ ២)ម្គរឹនះសាថា នសិកសាពើអំមពើម្បល័យពូជសាសន៍និងសិទ្ធិមនពុស្ស ៣)មជ្ឈមណ្ឌ ល
ម្សាវម្ជាវ ៤)ប ណ្ ល័យ និង ៥)បណណសារដាឋា នឯកសារថនរបបខខ្រម្កហម ម្ពមទាងំអគាររដឋាបាល និង
វចិិម្តសាលសិល្ៈសហសម័យ។ បពុគ្គលិកវទិ្យសាថា នស្រឹករ រឹតនរឹងមរៀបចំ ក៏ដូចជា អនពុវត្រកម្វ ិ្ ើសិកសាមផ្សងៗ
ទាក់ទងនរឹងមបសកកម្ទាងំមូលរបស់វទិ្យសាថា ន កនាពុងការមលើកកម្ស់ការអប់រកំនាពុងម្សរុក និងកនាពុងតំបន់ ម្ពមទាងំការ
យល់ដរឹង កនាពុងមគាលបំណងធានាដល់ការខថរកសាម្បវត្រិសាសស្រថនអំមពើម្បល័យពូជសាសន៍ និងឧម្កិដឋាកម្មោរមៅ។
រាជរដាឋា ភិបាលកម្ពុជា បានគាមំ្ទវទិ្យសាថា នស្រឹករ រឹតជាសាធារណៈ ម្ពមទាងំបានចពុនះហតថាមលខ្មលើអនពុសសារណៈ
មោគយល់គានា ជាមួយមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា មៅថថងៃទើ១០ ខខតពុលា ឆានា ២ំ០១២ ស្រើពើការផ្រល់ដើមួយកខន្ង
កនាពុងរាជធានើភនាំមពញ ដូចខដលបានមរៀបរាប់ខ្ងមលើ។ លក្ខណ្ឌ ថនអនពុសសារណៈមោគយល់គានា មនានះគឺ ម្វើការ
ផ្រល់សិទ្ធិទាងំអស់កនាពុងការមម្បើម្បាស់ដើចំនួន៦ហកិតាមននះ កនាពុងរយៈមពល៩០ឆានា ។ំ ម្កសួងអប់របំានចាត់ទពុក
វទិ្យសាថា នស្រឹករ រឹតជាម្គរឹនះសាថា នឧត្រមសិកសាសាធារណៈ។ មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាបានម្វើឲ្យរានការចូលរមួពើ
សំ្ក់ម្ករុមហ៊ពុនសាថា បត្យកម្ ហសាហា ហាឌើត ខដលរានមូលដាឋា នមៅទើម្ករុង�ពុងដ៍មដើម្ើរចនាវទិ្យសាថា ន
ស្រឹករ រឹត។ មៅម្តរឹមខខកពុម្ភៈ ឆានា ២ំ០១៥ ម្ករុមហ៊ពុនសាថា បត្យកម្ ហសាហា ហាឌើត បានបញចាប់ការរចនាអគារ
និងបំមពញការងារចនាលម្អិតសម្រាប់អគារមននះ។ ចាប់តាងំពើមពលមនានះមកដំមណើ រការមផ្សងមទៀតម្តរូវបានពន្យរ
មដាយសារខតសកម្ភាពថរអងា្គ សថវកិាសម្រាប់ការសាងសង់កំពពុងបន្រមៅមពុខ។ ដំមណើ រការថនវទិ្យសាថា នម្តរូវបាន
សមង្បខ្ងមម្កាមមននះ។

មឈ្ានះ “វទិ្យសាថា នស្រឹករ រឹត” ឆ្ពុនះបញ្ចា ងំអំពើមគាលបំណងសនាូលរបស់មយើង ក៏ដូចជាមបតិកភណ្ឌ របស់ម្បជាជន   
កម្ពុជាខដរ។ ស្រឹករ រឹត គឺជាស្រឹករពុក្ជាតិសងៃួតខដលមមដរឹកនាសំាសនា និងបញ្ញវន្រខខ្រមម្បើម្បាស់ជាមម្ចើនសតវត្សរម៍ដើម្ើ
កត់ម្តាម្ពរឹត្រិការណ៍ម្បវត្រិសាសស្រ ផ្សពវផសាយចំមណនះដរឹង និងខថរកសាវប្្ម៌កនាពុងយពុគសម័យវ រឹកវរ។ ស្រឹកមននះតំ្ង
ឲ្យទាងំមសាភ័ណភាពថនចំមណនះដរឹង  ក៏ដូចជាអំ្ចកនាពុងការខថរកសារបស់មនពុស្សកនាពុងអំ�ពុងមពលរានហានិភ័យ។
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាអចិថសន្រយម៍ួយមននះ នរឹងបមម្មើតួនាទើចម្ងបើ។ ទើមួយគឺ វទិ្យសាថា នមននះ គឺជាការចងចាំ
លក្ណៈរូប ខដលជំរពុញឲ្យអនាកទស្សនាផ្រល់កិតិ្រយស និងចងចាដំល់ជនរងមម្គានះរាប់លាននាក់ខដលលាចាកមលាក
មននះមៅ និងអនាកទាងំអស់ខដលរងទពុក្មម្កាមរបបខខ្រម្កហម។ ទើពើរ វទិ្យសាថា នមននះ គឺជាទើតាងំអប់រ ំ ខដលអាច
ឲ្យមនពុស្សជំនាន់បចចាពុប្ននា និងអនាគត សិកសាអំពើម្បវត្រិសាសស្រដ៏គួរឲ្យរន្ធត់របស់កម្ពុជា។ ការអប់រនំរឹងធានាថា
ម្បជាជនកម្ពុជានរឹងមិនបំមភ្ចអនាកខដលបានបាត់បង់ជើវតិ និងរងទពុក្ ម្ពមទាងំផ្រល់ថាមពលដល់មនពុស្សជំនាន់
បចចាពុប្ននាឲ្យយល់ដរឹង និងខសវងរកមម្្យបាយរារាងំការបំពាន ខដលម្សមដៀងនរឹងមននះនាមពលអនាគត។ ចពុងមម្កាយ
វទិ្យសាថា នមននះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌ លម្សាវម្ជាវ ខដលសវនះខសវងបខម្ងខ្ួនឲ្យមៅជាវទិ្យសាថា នកនាពុងតំបន់អាសពុើខដលឈានមពុខ
មដាយមផ្្រ តមលើការសិកសាពើអំមពើម្បល័យពូជសាសន៍ អមជាមួយនរឹងប ្្រ ញនានា មដើម្ើដរឹកនាសិំស្ស និស្សតិ
បញ្ញវន្រ និងសាថា ប័នដថទកនាពុងទវើបអាសពុើ និងកនាពុងពិភពមលាក។

៣. កេរដំណែលយតុ្តិធម៌

សិកសាម្សាវម្ជាវមលើឧម្កិដឋាកម្បង្កម�ើងមដាយថានា ក់មម្កាម

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាសវនះខសវងពម្ងើកមករដំខណលយពុត្រិ្ម៌ ខដលកំពពុងម្វើម�ើងមៅតពុលាការខខ្រម្កហម។
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាមម្គាងនរឹងម្វើការសិកសាម្សាវម្ជាវមួយ ខសវងរកការបំពានរបស់ខខ្រម្កហមជាមម្ចើន
ខដលសថាិតមម្រៅតំបន់ថនការម្សាវម្ជាវពើឧម្កិដឋាកម្បង្កម�ើងមដាយសរាជិកខខ្រម្កហមថានា ក់មម្កាម។ ចាប់តាងំពើ
ឆានា ២ំ០០១មក មដាយរានការគាមំ្ទពើម្កសងួមហាថផទា មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាបានម្វើបទសរា្ភ សរាប់ពាន់
ជាមួយនរឹងអតើតសរាជិក និងករ្ាភិបាលខខ្រម្កហម។ ការសិកសាមននះនរឹងផ្រល់ជូនជនរងមម្គានះ មពាលគឺអនាក
ខដលរានអារម្ណ៍ថាម្តរូវបានកាត់ផ្្រ ច់ពើដំមណើ រការចបាប់ម្បម្ពរឹត្រមៅមៅតពុលាការខខ្រម្កហម នូវឱកាសមួយកនាពុង
ការមរៀបរាប់អំពើបទពិមសា្ន៍របស់ខ្ួន មដើម្ើឲ្យជនរងមម្គានះទាងំមននះអាចទទួលយកនូវអតើតកាលរបស់ខ្ួន។
ដូចគានា មៅនរឹងគណៈករ្ា្ិការខសវងរកការពិត និងការផ្សនះផសាមៅអាសហវកិខ្ងត្ូងខដរ ការសិកសាមននះមិនខមន
ម្វើម�ើងមដើម្ើដាក់ការស្រើបមនាទា សមលើបពុគ្គលជាក់លាក់្មួយមនានះមទ ផទាពុយមៅវញិគឺមដើម្ើឲ្យជនរងមម្គានះ និងអនាក
ម្បម្ពរឹត្រខពុសទទួលបានឱកាសកនាពុងការនិោយ និងម្វើឲ្យមរឿងរ៉ាងរបស់គាត់ម្តរូវបានដរឹងឮមដាយអនាកដថទ។ មននះគឺ
ជាជំហានដ៏ចាបំាច់មួយ មឆ្ានះមៅរកការផ្សនះផសាជាតិ និងយពុត្រិ្ម៌។

ម្វើឲ្យសិទ្ធិមនពុស្សរានភាពម្បមសើរម�ើង

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជានរឹងសវនះខសវងរកការអនពុញ្្ញ តពើរាជរដាឋា ភិបាលកម្ពុជា មដើម្ើមរៀបចំមវទិកាមួយរឭំកអំពើ
ចបាប់ស្រើពើសិទ្ធិមនពុស្សសំខ្ន់ៗ។ ជាពិមសស មយើងរានបំណងរមំលចម�ើងអំពើអនពុសញ្្ញ ស្ើពើការបងា្ក រនិងការ
ផ្នាទា មទាសឧម្កិដឋាកម្ម្បល័យពូជសាសន៍ ជាអនពុសញ្្ញ ដ៏ចាបំាច់មួយខដលផ្រនាទា និងរារាងំអំមពើម្បល័យពូជសាសន៍
កនាពុងរយៈមពលជាង៦០ឆានា កំន្ងមកមហើយ។ មយើងក៏ប៉ពុនប៉ងទាញយកចំ្ប់អារម្ណ៍ចំមពានះមសចក្រើខថ្ងការណ៍
ស្រើពើសិទ្ធិមនពុស្សរបស់សហគមន៍អាស៊ានខដលម្វើម�ើងនាមពលថ្ើៗមននះខដរ។ មយើងរានការរពំរឹងចំមពានះការដរឹកនាំ
មវទិកាមួយខដលរានកិចចាសហការជាមួយរាជរដាឋា ភិបាលកម្ពុជា ជាភាគើខដលបានអនពុវត្រអនពុសញ្្ញ ស្ើពើការបងា្ក រ
និងការផ្នាទា មទាសឧម្កិដឋាកម្ម្បល័យពូជសាសន៍មៅកនាពុងឆានា ១ំ៩៥០ និងបានចពុនះហតថាមលខ្មលើមសចក្រើខថ្ងការណ៍
ស្រើពើសិទ្ធមនពុស្សរបស់សហគមន៍អាស៊ាន មៅខខវចិ្ិកា ឆានា ២ំ០១២។ អនពុសញ្្ញ ខដលមលើកម�ើងដំបូង តំ្ងឲ្យ
មូលដាឋា នម្គរឹនះមួយថនចបាប់សិទ្ធិមនពុស្សអន្ររជាតិខបបទំមនើប។ ចំខណកឯមសចក្រើខថ្ងការណ៍ខ្ងមលើវញិ បងាហា ញ
អំពើការមប្រជាញា ថានា ក់តំបន់បន្រមទៀតចំមពានះសិទ្ធិមនពុស្ស និងមសចក្រើថថ្ថនាូរជាមូលដាឋា ន។

មសវាកម្ខផនាកចបាប់និងសពុខ្ភិបាលសម្រាប់អនាករស់រានរានជើវតិពើអំមពើម្បល័យពូជសាសន៍ទាងំ១៧៥០នាក់

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជាខសវងរកជំនួយសម្រាប់គមម្រាងរបស់ខ្ួន កនាពុងការបមង្កើតនូវមនទាើរពិមម្គានះខផនាកចបាប់និង
ការខថទាសំពុខភាពបម ្្រ នះអាសននាមួយសម្រាប់មដើមបណ្ររឹ ងរដឋាប្មវណើ របស់តពុលាការខខ្រម្កហម។

មនទាើរជំនួយខផនាកចបាប់ រានសារៈសំខ្ន់ចំមពានះការគាពំារ និងម្វើឲ្យម្បមសើរម�ើងនូវឥទ្ធិពលរបស់តពុលាការខខ្រ
ម្កហម មលើនើតិរដឋាកនាពុងម្បមទសកម្ពុជា។ ម្បសិនមបើម្តរូវបានបមង្កើតម�ើង មនទាើរពិមម្គានះមននះនរឹងផ្រល់ជាជំនួយខផនាក
ចបាប់ជាមូលដាឋា ន រាប់ចាប់ពើការម្បរឹកសាមោបល់ខផនាកចបាប់ជំនាញ រហូតដល់ការការពារក្រើ។ មនទាើរពិមម្គានះមននះនរឹង
ផ្រល់នូវមសវាកម្តំ្ងមៅកនាពុងកម្មិតជាក់លាក់មួយមៅតពុលាការកនាពុងម្សរុក ក៏ដូចជាការគាមំ្ទការម្សាវម្ជាវអំពើ



ម្បរាណចិតសិបភាគរយថនអនាកខដលរស់រានរានជើវតិពើរបបខខ្រម្កហមគឺជាសស្រើ។ ភាគមម្ចើនថនអនាកទាងំមននះគឺជាសស្រើមមរ៉ាយ។ ចាប់តាងំពើការដួលរលំថនរបបខខ្រម្កហមមៅកនាពុង
ឆានា ១ំ៩៧៩មក សស្រើគឺជាករ្ាងំចលករដ៏ចម្ងកនាពុងការកសាងជាតិម�ើងវញិ។ សស្រើបានពម្ងរឹងមសដឋាកិចចាជាតិកនាពុងអំ�ពុងមពលចលាចល មពាលគឺកនាពុងអំ�ពុងទសវត្សរទ៍ើ៨០ និង៩០
ខណៈខដលសសងា្គ មសពុើវលិជាមួយខខ្រម្កហមបានមកើតរាន ម្ពមទាងំទណ្ឌ ភាពមសដឋាកិចចាបានរារាងំដល់ឱកាសកនាពុងការអភិវឌ្ឍ។ មលើសពើមននះមៅមទៀត មដាយសារខតការតស៊ូ
ឥតងាកមរថនសស្រើទាងំមននះមហើយ មទើបវប្្ម៌ ការអប់រ ំ និងម្បថពណើ របស់កម្ពុជា ខដលមសទាើរខតបាត់បង់មៅកនាពុងថដខខ្រម្កហម អាចឈរមជើងបានសារជាថ្ើមៅកនាពុងសរថសរឈាម
ថនសង្គមរស់មៅម្បចាថំថងៃរហូតមកទល់សពវថថងៃមននះ។ សថាិតកនាពុងកាលៈមទសៈដ៏លំបាកលំបិនមននះ សស្រើកម្ពុជាបានបងាហា ញឲ្យម�ើញនូវករ្ាងំដ៏មរានះមពុត និងភាពមិនម្ទរុឌមម្ទាម។
ម្បភព៖ បណណសារដាឋា នមជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា/ អ៊ូច មករា។ ការពិពណ៌នា៖ ឆាងំ យពុ



ម្បវត្រិសាសស្រលក្ណៈម្គរួសារ។ មនទាើរពិមម្គានះមននះនរឹងបមម្មើការមដាយម្ករុមមមធាវ ើជនជាតិកម្ពុជាមៅកនាពុងមជ្ឈមណ្ឌ ល
ឯកសារកម្ពុជា ដរឹកនាមំដាយមលាក វ៉ាន់ថាន់ មៅដារ៉ា ខដលជាមមធាវ ើជនជាតិកម្ពុជាមួយរូប ទទួលបានសញ្្ញ ប័ម្ត
អនពុបណ្ឌិ តខផនាកចបាប់ពើសាកលវទិ្យល័យ ណូតម្តឺ មដម ខដលជាសាកលវទិ្យល័យកាតូលិកដ៏មលចមធ្ាមួយមៅ
កនាពុងសហរដឋាអាមមរកិ។

មនទាើរពិមម្គានះមោបល់ខផនាកខថទាសំពុខភាព នរឹងម្វើម្បតិបត្រិការ ម្ពមទាងំម្គប់ម្គងមដាយឯករាជ្យ ជាមួយនរឹងកិចចា
សហម្បតិបត្រិការជាមួយសាថា ប័នដថទមទៀត ជាពិមសសគឺម្គរឹនះសាថា នការងារសង្គមកិចចា និងខថទាសំពុខភាពផ្ូវចិត្រ។
មនទាើរពិមម្គានះខផនាកខថទាសំពុខភាពមននះ នរឹងផ្រល់ជាទើតាងំមួយដល់ម្គរឹនះសាថា នសពុខភាពផ្ូវចិត្រ និងសង្គមកិចចានានា
សម្រាប់វសិាលគមោ៉ងទូលាយមួយ ចាប់ពើកម្មិតម្គហសថារហូតដល់ម្គរឹនះសាថា នសាសនានានា ខដលផ្រល់នូវ
អនាកម្បរឹកសាស្័ម្គចិត្រ និងមសវាកម្សពុខភាពសង្គមដថទមទៀត។ មវជជាបណ្ឌិ ត មដមើ  មរយ៉ស៍ ជាម្គិស្របរស័ទមួយរូប
និងជាម្គរូមពទ្យភើលើពើនខផនាកវនះកាត់ដពុំសាច់និងមហារ ើក ម្ពមទាងំ បណ្ឌិ ត មកសារ៉ា ចាន ទទួលបានសញ្្ញ ប័ម្ត
បណ្ឌិ តខផនាកសើរ ើរៈមនពុស្សពើម្បមទសសវើស នរឹងម្គប់ម្គងមលើការងារមននះ មដាយម្វើការផសារភាជា ប់ជាមួយនរឹងម្គរឹនះសាថា ន
ដថទមទៀតមៅកនាពុងម្បមទស។ មគាលមៅចម្ងថនមនទាើរពិមម្គានះមននះ គឺមដើម្ើមម្បើម្បាស់ការងារស្័ម្គចិត្រនានាខដល
សមម្មចបានរចួមកមហើយមៅកនាពុងម្បមទសកម្ពុជា កនាពុងមគាលបំណងទទួលបានការរបួរមួមួយមឆ្ានះមៅរកការម្វើឲ្យ
ម្បមសើរម�ើងនូវសពុខភាពផ្ូវចិត្រ និងសង្គមរបស់ជនរងមម្គានះ។

បខនថាមពើមលើមសវាកម្ទាងំមននះ ម្បសិនមបើជំនួយឧបតថាម្ភអនពុញ្្ញ ត មនទាើរពិមម្គានះមោបល់ខផនាកខថទាសំពុខភាពមននះ
នរឹងដាក់មចញជាគមម្រាងគាពំារសពុខភាពមួយ។ មវជជាបណ្ឌិ ត មដមើ មរយ៉ស៍ ខដលជាអនាកជំនាញវនះកាត់ដពុំសាច់ទទួល
បានការបណ្រពុ នះប ្្រ លមៅសហរដឋាអាមមរកិ នរឹងមមើលការខពុសម្តរូវមលើកិចចាខិតខំម្បរឹងខម្បងមននះ។ គមម្រាងមននះនរឹង
ផ្រល់នូវកញចាប់មសវាកម្គាពំារសពុខភាព និងការព្យបាលមៅកនាពុងកម្មិតជាក់លាក់មួយ ដល់មដើមបណ្រឹ ងរដឋាប្មវណើ
និងអនាកដាក់ពាក្យបណ្ររឹ ងឧម្កិដឋាកម្ទាងំ១៧៥០នាក់។ កនាពុងអំ�ពុងរយៈមពលមួយឆានា  ំ មនទាើរពិមម្គានះមននះនរឹងម្វើការ
វាយតថម្មលើម្បសិទ្ធភាព និងនិរន្ររភាពថនគមម្រាងមួយខដលផ្រល់មសវាកម្ខថទាសំពុខភាពបឋម។ គមម្រាងមននះ
រានសារៈសំខ្ន់កនាពុងការបញ្ជា ក់អំពើការម្វើឲ្យម្បមសើរម�ើងនូវការរស់មៅរបស់មដើមបណ្ររឹ ងរដឋាប្មវណើ  និងជាងមននះ
មៅមទៀត មលើឥទ្ធិពលជារមួ មពាលគឺម្បសិទ្ធភាព និងម្បសិទ្ធផលរបស់ដំមណើ រការថនគមម្រាងសំណងរបស់
តពុលាការខខ្រម្កហម។ ដំមណើ រការថនគមម្រាងសំណងរបស់តពុលាការខខ្រម្កហម ម្តរូវទទួលរងការរនិះគន់ចំមពានះការ
ម្បម្ពរឹត្រមៅខពុសពើ និងមិនមឆ្ើយតបចំមពានះសកម្ភាព និងគមម្រាងខដលចាត់ចូលជាសំណងដល់មដើមបណ្ររឹ ង
រដឋាប្មវណើ ។ គមម្រាងមននះនរឹងផ្រល់ឱកាសកនាពុងការវាយតថម្អំពើម្បសិទ្ធភាព និងនិរន្រភាពថនមសវាកម្សពុខភាពបឋម
ផ្រល់ឲ្យមដើមបណ្រឹ ងរដឋាប្មវណើ  ខដលម្បឈមនរឹងការលំបាក កនាពុងការទទួលបានមសវាកម្សពុខភាពបឋមបំផពុត។

កសចេ្តីសៃ្តិដ្ឋា ៃ

កនាពុងឋានៈជាសង្គមមម្កាយជមរ្ានះចំ្ស់មួយ សង្គមសពុើវលិម្តរូវខតម្វើការផ្្ស់ប្រូរ។ មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា
ម្បមមើលមមើលនូវអន្ររកាលថ្ើមួយមៅកនាពុងម្បមទសកម្ពុជា ពើ “ទរឹកដើថនវាលពិោត” មៅកាន់អវើខដលម្បមសើរជាងមននះ។
ម្បមទសកម្ពុជាមិនអាចមគចមវនះពើអតើតកាលរបស់ខ្ួនឯងបានមទ។ ម្បវត្រិសាសស្របខនថាមពណ៌ មលើបចចាពុប្ននាភាព
របស់មយើង ម្ពមទាងំអាចទស្សទាយអំពើអនាគតរបស់មយើងមទៀតផង។ ក៏ប៉ពុខន្រ មយើងរានជមម្មើស។ មជ្ឈមណ្ឌ ល
ឯកសារកម្ពុជាមជឿជាក់ថាម្បមទសកម្ពុជាមម្តៀមខ្ួនជាមម្សច កនាពុងការផ្្ស់ប្រូរមៅកាន់ភាពខដលកាន់ខតម្បមសើរ
ម�ើង។ មយើងក៏រពំរឹងមៅមពុខចំមពានះការចូលរមួមៅកនាពុងបពុពវមហតពុមននះ ម្ពមទាងំកសាងនូវអនាគតដ៏ម្បមសើរមួយ
សម្រាប់ម្បមទសជាតិ តំបន់ និងពិភពមលាក។

មយើងខញាពុ ំសូមអរគពុណចំមពានះជំនួយជាមម្ចើនសន្ធរឹកសនា្ធ ប់ខដលរាចា ស់ជំនួយអន្ររជាតិ និងរាជរដាឋា ភិបាលកម្ពុជាបាន
ផ្រល់ និងបន្រផ្រល់ដល់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកសារកម្ពុជា និងម្បជាជនកម្ពុជា មៅកនាពុងដំមណើ រការខសវងរកយពុត្រិ្ម៌ និង
ការចងចា។ំ
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រូបមៅមលើម្កប៖ ខផនទើមួយផ្ទា ងំគូរកនាពុងឆានា ១ំ៩១៥ បញ្ជា ក់អំពើការបនះមបារ ខដលមកើតរានម�ើងមៅខផនាកឦសានថនម្បមទសកម្ពុជា មៅកនាពុង ឬខក្រភូមិអូរម្ពនះ កនាពុងអំ�ពុង
អា្និគមបារាងំកាន់អំ្ច។ ម្បជាជនភាគមម្ចើនមៅកនាពុងតំបន់មននះ គឺជាជនជាតិភាគតិចភនាង និងម្បជាជនខដលមសសសល់គឺជាជនជាតិភាគតិចមផ្សងៗមទៀតមៅកនាពុង
ម្បមទសកម្ពុជា។  មនពុស្សចំនួនដប់ពើរនាក់បានបាត់បង់ជើវតិកនាពុងអំ�ពុងមពលថនការបនះមបារមននះ ទនទារឹមនរឹងមននះក៏រានទាហានបារាងំ ខដលម្តរូវបានមគសរ្ាប់ខដរ។ សពវថថងៃ ភូមិ
មួយកនាពុងចំម្មភូមិនានា ខដលឧបត្រិមហតពុមននះមកើតម�ើង ម្តរូវបានដាក់មឈ្ានះថា ភូមិបារាងំងាប់។
ម្បភព៖ បណណសារដាឋា នជាតិកម្ពុជា។ ការពិពណ៌នា និងរូបថត៖ អូ៊ច មករា
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