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សព្វពពរះរាជហឫទ័យយាងសម ព្ោ ធ  
បណ្ណា ល័យសម ត្េចម ែ្ នៃវិទយាស្ថា ៃស្លឹករលឹត 
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មជេឈមណ្ឌលឯកសរកម្ពុជា



ពីពបវតតេតិស្សសតេពបមទសក ព្ោពុជា ៃតិងឯកស្រសតេី ពីរបបក ព្ោពុជាពបជា- 
ធតិបមតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) យាែ ងមោចណ្ស់ ១លាៃ ៧មសៃ 
ទំព័រ មែលពស្វពជាវមោយបុគ្គលតិក្ជ្ឈ្ណ្ឌ លឯកស្រក ព្ោពុជា  
អស់រយៈមពលពប្ណជាង២០ឆ្នា ំកៃង្្ក។ ទៃ្លឹ្ៃលឹងមៃរះ 

បណ្ណា ល័យសម ត្េចម ែ្ មែ្ទាំង្ៃត ្្កល់ៃវូឯកស្រកនាពុងទព្ង់

ែនទមទៀតែូចជា របូែត ភាពយៃតេ ៃតិងម្សែអាត់សម្្ងជាមពចើៃ 
្ឺុៃនាទី របស់ជៃរងមពររះកនាពុងស្័យ បែុល ពត មែលពតរូវបាៃ 
មធ្វើឲ្យមៅជាទព្ង់ឌីជីែល្ៃគុណភាព្ពោស់ មែើ្្ីធានាែល់ការ 

អភតិរកសែមលើឯកស្រឲ្យបាៃគង់វងសែ ៃតិងផតេល់ភាពងាយពសរួលែល់

ស្ធារណជៃកនាពុងការមពបើពបាស់។

 បណ្ណា ល័យសម ដ្េចម ែ្ គឺ ត្ិៃម្ៃពរៃ់មតជាទីតាំងសព្ប់

សតិកសាអំពីពបវតតេតិស្សសតេពបមទសក ព្ោពុជា មតបែុមណ្ណា រះមនារះមទ។  

្ជ្ឈ្ណ្ឌ លឯកស្រក ព្ោពុជា្ៃម្ទកភាពកនាពុងការថ្្វ យ ៃតិងជូៃ 
បណ្ណា ល័យមៃរះ ជាមករែំមណលរបស់សម ត្េចម ែ្ ៃតិងសសតេីក ព្ោពុជា 
ពគប់របូ។ សសតេីក ព្ោពុជាបាៃ ត្ិត្ំពបលឹងមពបងមោយ ត្ិៃរញួរាកនាពុងការ

ស្ដេ រ មលើកស្ទួយ ៃតិងកស្ងពបមទសជាតតិស្ជាែី្ តា្រយៈការ 
ចតិញ្លឹ្បីបាច់ពគរួស្រកាតេ ប់យកៃតិងពពងីកឱកាសមសែ្ឋកតិច្ អភតិរកសែ 

ការពារ ៃតិងពពងរឹងសហគ្ៃ៍ វប្ធ្៌ ៃតិងពបមទសជាតតិរបស់្្ទួៃ 

មពកាយមពលមែលរបបម្រ្ពកហ្ បាៃែួលរលំមៅមៅនែងៃទី 
៧ ម្្ករា ឆ្នា ំ១៩៧៩។ មៃរះសបញ្ជា ក់ឲ្យម�ើញថ្ សសតេីក ព្ោពុជា 

គឺជាៃតិ ត្ិតតេរបូនៃែួងពពលលឹងជាតតិក ព្ោពុជា។ បណ្ណា ល័យសម ដ្េចម ែ្ 

បមង្កើតម�ើងមែើ្្ឧីទ្តិសែល់សសតេីក ព្ោពុជាទាំងមៅកនាពុងអតីតកាល 

បច្ពុប្ៃនាកាល ៃតិងអនាគតកាល។ 

 កនាពុងអំ�ពុងពពរះរាជែំមណើ រទសសែៃកតិច្របស់ពទង់ សម ត្េច 
ពពរះ្ោកសែពតី ពពរះវររាជា្តាជាតតិម្រ្ សព្វពពរះរាជហឫទ័យ 
មពបាសពបទាៃអំមណ្យមែល ត្ិៃអាចកាត់នែ្បាៃ រួ្ ្ៃ  
មសៀវមៅ ម្ោយ លតិ ត្ិតសរមសើរ មពគឿងឥសសែរតិយយស ៃតិង 
ស្្តតេតិផ្្ល់ពពរះកាយែ៏្ៃតន្្របស់ពទង់ែល់បណ្ណា ល័យ  
មែើ្្ីឲ្យស្ធារណជៃបាៃទសសែនា សតិកសា ៃតិងយល់ែរឹងអំពី 
តន្្។ មោយរ្ៃ្ៃ្តិលសងសែ័យ បណ្ណា ល័យសម ដ្េចម ែ្ គឺជាធៃ

ធាៃជាតតិែ៏្ៃស្រៈសំខាៃ់ សព្ប់ការអប់រំស្ធារណជៃ 

ៃតិងយុវជៃនាមពលបច្ពុប្ៃនា ៃតិងជាមពចើៃជំនាៃ់តមៅ្ុ្មទៀត 
នាមពលអនាគត។

 ្ជ្ឈ្ណ្ឌ លឯកស្រក ព្ោពុជា ចាត់ទុកសុវតថាតិភាពស្ធារណ 
ជាអាទតិភាព។ ពសបមពលមែលពតិភពមលាកកំពងុពបឈ្ៃលឹង 
វិបតតេតិនៃជំងឺរាតតបាតកូវីែ១៩ ឯសក្្ភាពអប់រំ សក្្ភាព 
វប្ធ្៌ ៃតិងពពលឹតតេតិការណ៍ជាតតិមផសែងៗមៅមតបៃត្េ ជ្ឈ្ណ្ឌ ល 
ឯកស្រក ព្ោពុជា មជឿជាក់ថ្សក្្ភាពទាំងអស់មៃរះពតរូវមតពបពពលឹតតេ

មៅពបកបមោយសុវតថាតិភាព ៃតិងបាៃគតិតគូរទុកជា្ុៃអំពីសុ្ភាព 
ៃតិងសុ្្លភាពរបស់្ៃសុសែពគប់របូ។ អាពស័យមហតុមៃរះ 
មហើយ នា្ណៈមពលបច្ពុប្ៃនា ្ជ្ឈ្ណ្ឌ លឯកស្រក ព្ោពុជា សូ្ 
រកសាសតិទ្តិអៃញុ្ញា តឲ្យស្ធារណជៃចូលមពបើពបាស់បណ្ណា ល័យ 
សម ដ្េចម ែ្ តា្ពបព័ៃអ្ៃឡាញ។

 បណ្ណា ល័យសម ដ្េចម ែ្ ្ៃត ្្កល់ទុកស្ុច័្យជា 
មសៀវមៅពប្ណជាង ៣០០០ កបាល ៃតិងឯកស្រចំៃៃួ ២៨០០ 
ពបអប់ មែលពបម្ពប្ូលមោយមលាកឯកអគ្គរាជទូតបណ្ឌ តិ ត  

ហូលីយែូ  មអ. មជលមពែស កនាពុងអំ�ពុងរយៈមពលជាមពចើៃឆ្នា ំនៃ 
ការងារចងពកងកត់ពតាឯកស្ររបស់មលាកសដេី ពីរាជវងសាៃវុងសែ  
ៃតិងពបវតតេតិស្សសតេពបមទសក ព្ោពុជា។  
 មលាកឯកអគ្គរាជទូតបណ្ឌ តិ ត មជលមពែស បាៃបរតិច្ាគ 
មោយសប្ពុរសៃវូស្ុច័្យែ៏ធំមធងមៃរះែល់្ជ្ឈ្ណ្ឌ ល 
ឯកស្រក ព្ោពុជា នាចុងឆ្នា ំ២០១៩។ ឯកស្រមែលត ្្កល់មៅកនាពុង 

បណ្ណា ល័យសម ត្េចម ែ្ រួ្ ្ៃមសៀវមៅជាមពចើៃមទៀតសដេី  

បណ្ណេល័យសម្ដេចម៉េ

បណ្ណេល័យសម្តេចម៉េ បានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការដោយ 
មជេឈមណ្ឌលឯកសរកម្ពុជា ដើមេបីថ្វេយពេះរាជកិត្តិយស
ជាទីគោរពសកា្កេរៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជូនសម្តេចពេះមហាកេសតេី  
នរោត្តម មុនិនាថ សីហនុ ពេះវររាជមាតាជាតិខ្មេរ ក្នុង 
សេរីភាព សេចក្តីថ្លេថ្នូរ និងសុភមង្គល ដេលបានខិតខំ 
បេឹងបេេងដើមេបីសម្តេច ពេះបរមរតនកោដ្ឋ នរោត្តម 
សីហនុ អតីតពេះមហាវីរកេសតេ ពេះវររាជបិតាជាតិខ្មេរ 
បេទេសជាតិកម្ពុជា និងបេជាជនកម្ពុជា។ 



 កព្ងពពរះឆ្យាលក័្ណ៍មៃរះ បាៃសព ត្ិតសព្ំងមចញពីស្ុច័្យរបស់មលាកឯកអគ្គរាជទូតបណ្ឌ តិ ត ហូលីយែូ  មអ. មជល 
មពែស មែលបាៃពបម្ពប្ូលមៅចមន្ារះឆ្នា ំ ១៩៨១ ៃតិងឆ្នា ំ២០១៩។ ពពរះឆ្យាលក័្ណ៍ភាគមពចើៃ្ៃពបភព្កពីស្ុច័្យផ្្ល់

របស់សម ត្េច ពពរះបរ្រតៃមកាែ្ឋ ៃមរាតតេ្ សីហៃ ុអតីតពពរះ្ោវីរកសែពត ពពរះវររាជបតិតាជាតតិម្រ្ មែលពតរូវបាៃែតច្្ងទុក

មៅឯទីពកពុងមបែកាំង កនាពុងចមន្ារះឆ្នា ំ១៩៩៦ ៃតិងឆ្នា ំ២០០៤ ្ុៃមពលពពរះឆ្យាលក្័ណ៍ទាំងមនារះពតរូវបាៃបញ្ចូៃមែើ្្ីអភតិរកសែមៅ 
បណណា ស្រោ្ឋ ៃកនាពុងពបមទសបារាំង។ 

 ពពរះឆ្យាលក័្ណ៍ភាគមពចើៃរួ្ បញជាចូលស្័យកាលសថាតិតមៅចមន្ារះឆ្នា ំ ១៩៥០ ៃតិងឆ្នា ំ ១៩៩១ មែលបងាហា ញអំពីពពរះរាជ 
សក្្ភាពមផសែងៗរបស់សម ត្េចពពរះបរ្រតៃមកាែ្ឋ អតីតពពរះ្ោវីរកសែពត ពពរះវររាជបតិតាជាតតិម្រ្ រួ្ ្ៃ អំ�ពុងមពលមែល 
ពពរះអង្គបាៃយាងពពរះរាជែំមណើ រមៅទូទាំងពបមទសក ព្ោពុជាកនាពុងបុព្វមហតុទា្ទារឯករាជ្យ មោយមពល្រ្ះពទង់្ៃមសរះជាពពរះទីនាំង 

មែើ្្ីពៃ្យល់ពបជាជៃក ព្ោពុជា អំពីមហតុផលមែលពបមទសក ព្ោពុជាពតរូវការឯករាជ្យភាពពីពបមទសបារាំង។

 ពពរះឆ្យាលក័្ណ៍្ួយចំៃៃួ បងាហា ញអំពីរយៈកាលមពកាយពីពបមទសក ព្ោពុជាទទួលបាៃឯករាជ្យ គឺជា្ណៈមពល្ួយមែល 
ពបមទសក ព្ោពុជា្ៃសុ្សៃតេតិភាព ៃតិងពពរះរាជសក្្ភាពែរឹកនាំរបស់ សម ត្េច ពពរះបរ្រតៃមកាែ្ឋ ៃមរាតតេ្ សីហៃុ អតីតពពរះ្ោ 

វីរកសែពត ពពរះវររាជបតិតាជាតតិម្រ្ កនាពុងការកស្ងជាតតិ តា្រយៈការស័្ពគពពរះកាយចូលរួ្  

ៃតិងសក្្ភាពែនទមទៀតជា្ួយៃលឹង 

ពបជាជៃក ព្ោពុជា។

 ពពរះឆ្យាលក័្ណ៍ែនទមទៀត បងាហា ញពីពពរះរាជសក្្ភាពការទូត របស់សម ត្េច  
ពពរះបរ្រតៃមកាែ្ឋ ៃមរាតតេ្ សីហៃ ុអតីតពពរះ្ោវីរកសែពត ពពរះវររាជបតិតាជាតតិម្រ្ នាពរ 
ែ៏លំបាកលំបតិៃ មៅចមន្ារះឆ្នា ំ១៩៧០ ៃតិងឆ្នា ំ១៩៧៥ បន្ាប់ពីពពរះអង្គពតរូវបាៃបង្ំឲ្យមភៀសពពរះ 
កាយមៅគង់មៅមពរៅពបមទសក ព្ោពុជា។ របូែតកនាពុងបណតេពុ ំ មៃរះរួ្ ្ៃ ពពរះរាជទសសែៃកតិច្ 

របស់ពពរះអង្គមៅកាៃ់ពបមទសសូ៊ែង់ (ជាទីកមៃង្មែលពពរះអង្គបាៃពគងសម្្ៀក 
បំពាក់ពបនពណីរបស់យុទ្ជៃសូ៊ែង់), ស្ធារណរែ្ឋពបជា្ៃតិតពបជាធតិបមតយ្យ

កូមរែ ៃតិងតំបៃ់រំមោរះកនាពុងពបមទសឡាវ មែលជាពពរះរាជទសសែៃកតិច្្ួយពបកប 
មោយមពររះថ្នា ក់មោយស្រ្ូលមហតុថ្ យៃតេមោរះទ្្ក់ពរប់មបករបស់ 

សហរែ្ឋអាម្រតិក បាៃមោរះមហើរកាត់តំបៃ់មនារះជាញលឹកញាប់ កនាពុងស្័យ 
សសងា្គ ្មវៀតណ្្។

 ពពរះឆ្យាលក័្ណ៍មផសែងៗមទៀត បងាហា ញអំពីការសព្កលំមហមៅទីពកពុង 
មបែកាំងរបស់សម ត្េច ពពរះបរ្រតៃមកាែ្ឋ ៃមរាតតេ្ សីហៃ ុអតីតពពរះ្ោ 
វីរកសែពត ពពរះវររាជបតិតាជាតតិម្រ្, សម ត្េចពពរះ្ោកសែពតី ៃមរាតតេ្ ្ុៃតិនាែ សីហៃ ុ

ពពរះវររាជ្តាជាតតិម្រ្ ៃតិងពពរះរាជវងសាៃវុងសែែនទមទៀត។ ពពរះឆ្យាលក័្ណ៍្រ្ះ 
បងាហា ញអំពីពពរះរាជសក្្ភាពពទង់កីឡាវាយសីរបស់សម ត្េច ពពរះបរ្រតៃមកាែ្ឋ 

ៃមរាតតេ្ សីហៃ ុអតីតពពរះ្ោវីរកសែពត ពពរះវររាជបតិតាជាតតិម្រ្ មៅឯពពរះរាជ 
ែំណ្ក់នាទីពកពុងមបែកាំង មែលរោ្ឋ ភតិបាលចតិៃថ្្វ យជូៃពទង់។ ពពរះឆ្យាលក័្ណ៍ 
ែនទមទៀតបងាហា ញពីពពរះរាជសក្្ភាពៃតិពៃត្សៃតេី មែលជាពពរះរាជកតិច្្ួយ ពពរះអង្គ 
សព្វពពរះរាជហឫទ័យមធ្វើមៅមពលពទង់សព្កពពរះកាយ។

ពិព័រណ៍ពេះឆាយាលក្ខ័ណ៍របស់សម្តេច ពេះបរមរតនកោដ្ឋ នរោត្តម 
សីហនុ អតីតពេះមហាវីរកេសតេពេះវររាជបិតាជាតិខ្មេរ



 មៅឆ្នា ំ២០១៤ មលាកពសី ហសាោ ោឌីែ នាយកស្ថា បត្យក្្  

ហសាោ ោឌីែ ៃតិងមលាកឆ្ំង យុ នាយក្ជ្ឈ្ណ្ឌ លឯកស្រ 

ក ព្ោពុជា បាៃមធ្វើមសចកដេីពបកាសរួ្ អំពីកតិច្សហពបតតិបតតេតិការ 
ជា្ួយស្ថា បត្យក្្របស់មលាកពសី ោឌីែ កនាពុងការរចនាប្ង់ 
អររវិទយាស្ថា ៃស្លឹករលឹត  មែលគឺជាទីតាំងអចតិនសៃតេយ៍របស់ 
្ជ្ឈ្ណ្ឌ លឯកស្រក ព្ោពុជា កនាពុងរាជធាៃីភនាំមពញ ពបមទសក ព្ោពុជា 

មែើ្្ីរំឭក ៃតិងឧទ្តិសែល់វិញ្ញា ណក្ៃជ្ៃរងមពររះមែលបាៃ 
បាត់បង់ជីវិតពប្ណ២លាៃនាក់ នាអំ�ពុងរបបពបល័យពជូ 
ស្សៃ៍ម្រ្ពកហ្ ពីឆ្នា ំ១៩៧៥ ែល់ឆ្នា ំ១៩៧៩។

 ការមពជើសមរើសយកស្ថា បត្យក្្របស់មលាកពសី ោឌីែ  
មែល្ៃភាពល្ីលបាញកព ត្ិតពតិភពមលាក មលើមផនាកស្ថា បត្យក្្

មបបបមង្កើតែី្ៃតិងទំមៃើប បងាហា ញអំពីការសមព្ចចតិតតេរបស់មលាក 

ឆ្ំង យុ មែើ្្ីមធ្វើឲ្យ្ៃភាព្សុមប្កពីគំរមូបបអភតិរកសែនៃ 
សំណង់ស្ថា បត្យក្្ បមព ើ្នាទីជាបូជៃីយោ្ឋ ៃរំឭកពីអំមពើពបល័យ

ពជូស្សៃ៍ មែលធ្ាប់ស្ងសង់កាលពី ៧០ ឆ្នា ំ្ុៃ្ក។ ការ 
រចនាប្ង់អររមបបអភតិរកសែ គឺសង្កត់ធងៃៃ់មលើមផនាកខាងមពរៅមែល

្ៃពណ៌ពសអាប់ៃតិង្ៃពជពុងមពចើៃ មហើយស្ងសង់ម�ើងមោយ

មពបើពបាស់ែ្ មែក ៃតិងកញ្ក់្រ្ះ មែើ្្ីរំមលចៃតិងបញ្ជា ក់អំពី 
សណ្្ឋ ៃនៃភាពមោមៅរបស់អំមពើពបល័យពជូស្សៃ៍ ៃតិង 

ឧពកតិែ្ឋក្្សសងា្គ ្។ ទសសែៃវិស័យរបស់្ជ្ឈ្ណ្ឌ លឯកស្រ 

ក ព្ោពុជា មែើ្្ីផដេល់តន្្ែល់អតីតកាល មែលមផ្ដេ តសំខាៃ់កនាពុង 
ការធានាឲ្យអនាកទសសែនា្ៃបទពតិមស្ៃធ៍វិជជា្ៃ្ៃអារ្្ណ៍ 

ពិព័រណ៍ការរចនាប្លង់អគារ 
វិទេយាស្ថេនស្លឹករឹតរបស់មជេឈមណ្ឌល 
ឯកសរកម្ពុជា ដោយស្ថេបតេយករ 

លំដាប់ពិភពលោក គឺ 
លោកសេី ហេសាហា ហាឌីដ



ធូរពស្ល ៃតិងមផ្ដេ តជាសំខាៃ់មៅមលើអនាគត។ ែ្វីត្តិតមតអនាក

ទសសែនាអមញជាើញ្កកាៃ់វិទយាស្ថា ៃស្លឹករលឹតមែល្ៃទីតាំង 
កនាពុងរាជធាៃីភនាំមពញមៃរះ ៃលឹងបាៃម�ើញមករែំមណលមពារមពញ 
មៅមោយមស្កនាែក្្នៃរបបម្រ្ពកហ្ ចងចាំពីជៃរង 

មពររះកនាពុងនា្ជា្ៃសុសែមែលបាៃធ្ាក់ចូលមៅកនាពុងភនា ក់មភ្ើង 
សសងា្គ ្ ្មនាគ្វិជាជា ពជពុលៃតិយ្ ៃតិងការគតិតមោយ ត្ិៃ 
ស្មហតុផលយាែ ងណ្កដេី វិទយាស្ថា ៃស្លឹករលឹតៃលឹងមផ្ដេ តមៅមលើ 
អ្វីមែលពតរូវមធ្វើមែើ្្ីបងា្ក រ ត្ិៃឲ្យស្ថា ៃការណ៍ខាងមលើមកើត 
ម�ើងស្ជាែី្ មោយមពបើពបាស់ក្្វិធីអប់រំមណនាំជាមពចើៃ 
ពបមភទ។ អនាកទសសែនាៃលឹងបាៃយល់ែរឹងថ្មតើ តន្្ទាក់ទង 
មៅៃលឹងចំមណរះែរឹង ការអត់ឱៃ ការផសែរះផសា ៃតិងការមយាគយល់ 
អធយាពស័យ ៃលឹងផដេល់ឲ្យ្ៃសុសែៃវូ្មធយាបាយមឆ្ពោ រះមៅ 

កាៃ់អនាគត្ួយ មែលមពារមពញមៅមោយមភាគផលៃតិង 

ភាពវិជជា្ៃបាៃយាែ ងែូចម ត្េច។ ទៃ្លឹ្ៃលឹងមៃរះ អនាកទសសែនា 
អាចយល់ែរឹងបមៃថ្ា មទៀតពីរមបៀបោក់បញ្ចូលពពលឹតតេតិការណ៍ 
មែលនាំឲ្យឈាៃែល់របបម្រ្ពកហ្មៅកនាពុងបរតិបទនៃ 

ពបវតតេតិស្សសតេយូរលង់របស់ពបមទសក ព្ោពុជា ៃតិងអាចយល់ែរឹង 
ថ្មហតុអ្វីបាៃជាបតិរបទមនារះគួរមតមលើកយក្ករំឭក 
ម�ើងវិញជាស្ធារណៈ។

 ស្ថា បត្យក្្មបបពត់មពៃបែុមៃត្េ ៃឥទ្តិពលរបស់ 
មលាកពសី ហសាោ ោឌីែ មផ្ដេ តមៅមលើរបូរាងបត់មបៃ ជា 
ជាងរបូរាង្ុតៃតិង្ៃសណ្្ឋ ៃធរណី្ពតបងាហា ញពីពជពុងជាក់ 
លាក់ មែលមពបៀបែូចមៅៃលឹងអររឧសសាហក្្។ ស្នា នែ 

ស្ថា បត្យក្្របស់មលាកពសី ្ ៃសកាដេ ៃពុលអាចមកមពបគំៃតិត 
រចនានៃសំណង់ស្ថា បត្យក្្បមព ើ្តួនាទីជាបូជៃីយោ្ឋ ៃរំឭក 
ែល់ឧពកតិែ្ឋក្្សសងា្គ ្ ឲ្យផ្្ស់្ុ្្ត់ែី្ៃតិងពបមសើរជាង 
្ុៃ។ មលើសពីមៃរះមៅមទៀត មោយស្រមតជៃរងមពររះស្ចូត 
ពតង់នៃឧពកតិែ្ឋក្្សសងា្គ ្មតងមតរួ្ ្ៃសសតេីៃតិងកុ្រជាមពចើៃ  

មៃរះគឺជាមពលមវលាែ៏ស័ក្កស្ មែលសសតេី គួរមតមែើរតួនាទី 
ជាអនាកែរឹកនាំការងាររចនាបូជៃីយោ្ឋ ៃ មែើ្្ីទទួលស្្គ ល់ៃតិង

រំមលចៃវូការបាត់បង់ជារួ្ របស់ជៃរងមពររះទាំងមនារះ។ 

 មបតតិកភណ្ឌ វប្ធ្៌របស់ពបមទសក ព្ោពុជា រួ្ ្ៃ 

ស្ថា បត្យក្្អច្ឆរតិយនៃចពកភពអង្គរពីបុរាណ គឺជាៃតិ ត្ិតតេរបូ 
មែលទទួលស្្គ ល់ជាអៃតេរជាតតិ បងាហា ញអំពីមករែំមណល 
ែ៏ស្្ចូរមបបរបស់ពបមទសក ព្ោពុជា។ ពកពុ្ការងាររចនាអររ 

វិទយាស្ថា ៃស្លឹករលឹតបាៃមធ្វើការសមព្ចចតិតតេជាយុទ្ស្សសតេ  

មោយផសាភាជា ប់ៃលឹងអតីតកាល មៅៃលឹងពបាស្ទបន្ាយពសី មែល 

ជាពបាស្ទ្ួយែ៏ផិ្តផ្ង់ស្ងសង់ម�ើងកនាពុងស្័យអង្គរ។  
មោយស្រមត្ូលមហតុថ្ កព ត្ិតល្តិតល្ៃ់នៃស្នា នែសតិល្ៈ

មៅមលើពបាស្ទមៃរះ ្ៃសភាពសព្វពជពុងមពជាយៃតិងសីុជមពរៅ 

ៃតិងជាមរឿយៗពបាស្ទបន្ាយពសីមតងមតពតរូវបាៃមពបៀប 

ពបែូចមៅៃលឹង «រតៃវតថាពុនៃសតិល្ៈម្រ្» មៅកនាពុងអកសែរសតិល្៍ 
ម្រ្។ ពបាស្ទបន្ាយពសី ្ៃទំហំតូចបែុមៃតេជាពបាស្ទយាែ ង

សំខាៃ់ៃតិងពបកបមោយសតិល្ៈល្ឯក រំមលចៃវូមពពងៃតិទាៃ

ជាមពគឿងល្្ែ៏វិមសសវិស្លមៅតា្មោរជាងៃតិងមផតេរ 

នៃពបាស្ទ មែលគឺជាៃតិ ត្ិតតេរបូជំរញុចតិតតេែ៏ស្ពសបបំផុត 
សព្ប់កតិច្ ត្ិត្ំពបលឹងមពបងកនាពុងការចងចាំៃតិងការរចនា 
ស្រ្ៃ្ីរ។

 មស្ើរមតពគប់ស្សនាធំៗទាំងអស់ សុទ្សលឹងមត្ៃ 
ពកតិត្យពក្ជា្ូលោ្ឋ ៃនៃជំមៃឿៃតិងមរឿងមពពង សតេី អំពីវតតេ្ៃ

ៃតិងតួនាទីនៃឋាៃសួគ៌ៃតិងឋាៃៃរក។ រ្ៃស្សនាណ្្ួយ

មែលបកពស្យអំពីមរឿងមពពងៃតិទាៃៃតិងទំនាក់ទំៃងរបស់ពពរះ 

មទវតា មៅឋាៃសួគ៌ ៃតិងយា្មៅឋាៃៃរក បាៃសព្វពជពុង 

មពជាយៃតិងសីុជមពរៅជាងពពរះពទ្ុស្សនាៃតិងស្សនាហតិណ្ឌចូ

មៅកនាពុងទ្វីបអាសីុ មែលជាស្សនាច្្ងរបស់ពបមទសក ព្ោពុជា

មនារះមទ។ ភាពស្្ចូរមបបនៃទំមៃៀ្ទ្្ប់ពបនពណីស្សនា

ទាំងពីរ គឺ ត្ិៃអាច្ៃមៅមលើតួអង្គល្ៃតិងតួអង្គអាពកក់របស់

មលាកខាងលតិច ឬស្សនាមែលមកើតមពកាយែនទមទៀតែូចជា 

ស្សនាជីហ្វ, ពគតិសតេស្សនា ៃតិងស្សនាឥស្្្មនារះម�ើយ។ 

មយាងតា្មពពងៃតិទាៃរបស់ពពរះពទ្ុស្សនាៃតិងស្សនា 

ហតិណ្ឌចូ  ឋាៃៃរកៃតិងឋាៃសួគ៌្ៃស្រៈសំខាៃ់នពកមលង កនាពុង 
ការទទួលស្្គ ល់ៃតិងការយល់ែរឹងថ្មតើ ្ូលមហតុអ្វីបាៃជា 
ពបជាជៃក ព្ោពុជា្ៃពបតតិក្្ចំមពារះមករែំមណលែ៏អមស្ចនៃ

របបម្រ្ពកហ្ ្សុពីការយល់ម�ើញរបស់មលាកខាងលតិច 

មែលមពារមពញមៅមោយការចងកំហលឹង ការោក់មទាសទណ្ឌ  

ៃតិងការចងអាោត។ 

ព័ត៌មានបន្ថេម សូមទាក់ទង
សន  ប៊ុនសុីម 
មន្តេីសន្ទនាមហាជន 
មជេឈមណ្ឌលឯកសរកម្ពុជា 
ទូរសព្ទ   +៨៥៥ (០) ៣៣ ៦៧ ២៦ 
អុីម៉េល    truthbunsim.s@dccam.org 
គេហទំព័រ www.dccam.org



 ស្ថា បត្យក្្របស់មលាកពសី ោឌីែ ៃតិងមលាក ឆ្ំង យុ  
បាៃរួ្ រនា បមង្កើតជាអររ្ួយមៃរះម�ើង មែលមែើរតួនាទីពពងីក

ៃតិងពពងរឹងកតិច្ការរបស់្ជ្ឈ្ណ្ឌ លឯកស្រក ព្ោពុជា មែើ្្ីបមង្កើៃ

ការទទួលពជាប ៃតិងការយល់ែរឹងជាស្ធារណអំពីមស្ក 
នាែក្្មែលបាៃមកើតម�ើង ៃតិងស្វរះមស្វងរកផលពបមយាជៃ៍ 
សង្្គ មចញពីការផសែរះផសា តា្រយៈការអប់រំ ការបសញ្ជា ប 

ចំមណរះែរឹង ៃតិងការមធ្វើឲ្យធូរមស្ើយអារ្្ណ៍ មោយមផ្កមលើ 
ការចងចាំៃតិងការមបតេជាញា ចតិតតេ។ ការរចនាបូជៃីយោ្ឋ ៃរបស់ 
មលាកពសី ោឌីែ គឺជាស្នា នែ្ួយពបកបមោយសព្ស់ល្ 
ឯក ៃតិងជាៃតិ ត្ិតតេរបូែ៏កព្កនាពុងសតវតសែរ៍ទី ២១ ។

របូខាងមលើ៖ វិទយាស្ថា ៃស្លឹករលឹត 

(រចនាមោយស្ថា បត្យករលំោប់ 

ពតិភពមលាក មលាកពសី  

ហសាោ ោឌីែ ឆ្នា ំ២០១៤) 

  

របូខាងមពកា្៖ ពបាស្ទអង្គរវតតេ  

(ពបភព៖ «ពបាស្ទនៃពបមទស 

ក ព្ោពុជា៖ សតិកសាអំពីស្ថា បត្យក្្ម្រ្»  
ទីពកពុងបាែ រីស ឆ្នា ំ១៩១៤)


