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សហគមន៍ខ្មែរអ  សិ្ថា ម(ជ្វា ) នៅនមរតកំពរ 
ករណីសកិា ៖ ឃ ពំ្ត្ពថ្នង ត្សុកទ្យកឹឈ ូនមរតកំពរ 

 
នសចកតីន្តើម 

ដៅកមព ា ដៅដពលដេដលើកដ ើងអាំពីាស្ ៉្ិកដោរពស្របត្៉ិបត្រ៉ិាស្នាអ  ៉ិាា ម េឺដេខត្ង
េ៉ិត្ស្ាំដៅដល់ជ្ាត្៉ិចាមខដលមា្ស្របភពកាំដណ្ើ ត្ដៅស្របដទស្ចមប៉ា ដ ើយខដលបា្ដធវើអដនារ
ស្របដវស្្៍មករស់្ដៅកន ងខដ្រដឋកមព ាដៅអាំ  ងស្ត្វត្សរទី៍១៥ 1 បនាា ប់ពីស្របដទស្ដ្េះស្រត្ូវវាយ
យកស្រេប់ស្រេងដោយដវៀត្ណាម។ ប៉ា ខ្រ វាព ាំខម្ខបបដ្េះដ ើយ។ ដៅមា្ជ្ាត្៉ិទីនទពីជ្ាត្៉ិ
ចាមខដលដោរពស្របត្៉ិបត្រ៉ិាស្នាអ  ៉ិាា ម ដ ើយខដលបា្មករស់្ដៅកន ងខដ្រដឋកមព ាខដរ ដនាេះ
េឺាជ្ាត្៉ិាវ ខដលបា្ដធវើអដនារ ស្របដវស្្៍ពីដ េះាវ  ស្របដទស្ឥណ្ឌូ ដ្ស្ ី មករស់្ដៅកមព ាតាម
ត្ាំប្់មាត្់ស្ម ស្រទ ាព៉ិដស្ស្ដៅដែត្រកាំពត្។ មា្ឯការបញ្ជា ក់ថា ាវ  ស្របខ លមករស់្ដៅកន ង
កមព ាដៅស្ត្វត្សទី១៣ 2។ 

អត្ថបទដ្េះ្ឹងពាយាមបកស្រាយបញ្ជា ក់ដលើអាំណ្េះអាំណាងខាងដលើ តាមរយៈ រ
ស្៉ិកាស្រាវស្រាវដលើស្ េម្៍ាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា ម ដៅឃ ាំនស្រពថ្នង ស្រស្ កទឹកឈូ ដែត្រកាំពត្ ខដលា
ឃ ាំមា្ាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មរស់្ដៅដស្រចើ្ាងដេកន ងដែត្រកាំពត្ ដ ើយ រស្៉ិកាស្រាវស្រាវដ្េះ េឺដតរ ត្
ដលើស្របវត្រ៉ិ ទាំដ្ៀមទមាា ប់ស្របនពណី្ ៉្ិង  រស្របត្៉ិបត្រ៉ិាស្នាអ  ៉ិាា មរបស់្ស្ េម្៍ដ្េះ។ 

 

១. ត្ប្វរតសិហគមន៍ខ្មែរអ  ិស្ថា ម(ជ្វា )នៅនមរតកពំរ 
 ខែែរអ  ៉ិាា មដៅដែត្រកាំពត្យល់ថា ែាួ្មា្ស្របភពកាំដណ្ើ ត្ពីាត្៉ិាស្្៍ខត្មួយាមួយ
ោន ។ ពួកោត្់ស្ ទធសឹ្ងបា្ដឹង្ូវ រត្ាំណាលត្ៗោន អាំពីស្របភពន្អត្ថ៉ិភាពរបស់្ស្រកុមែាួ្ដៅកមព 
ា។  រត្ាំណាលដនាេះមា្ដស្ចករីថា 

3
 ដាំបូងដ ើយ មា្អនកដ្ាទឬអនកជា្ំ ួញបា្ដធវើដាំដណ្ើ រ

តាមផ្ាូ វស្ម ស្រទពីដ េះស្ ូមា៉ា ស្រតា ស្របដទស្ឥណ្ឌូ ដ្ស្ ី មករស់្ដៅត្ាំប្់មាត្់ស្ម ស្រទកន ងដែត្រកាំពត្ ន្
ស្របដទស្កមព ា។ អនកដ្ាទឬអនកជា្ំ ួញដនាេះ (ែាេះថា ាប រស្មា្ខត្មាន ក់ឯង ឯែាេះថា មា្ពីរ
នាក់បរីស្របព្ធ ដ ើយមា្កូ្ត្ៗមក) បា្ដរៀប រាមួយនារខីែែរ ដ ើយក៏បា្បដងកើត្ាកូ្ ពូ្

                                                 
1
 មជ្ឈមណ្ឌ លសម្រាប់ការសិក្សាម្រាវម្រាវាន់ខ្ពស់៖ ម្រក្សុមជ្នាតិភាគតិចនៅក្សមពុា  ន ោះពុមពនលើក្សទើ២ ២០១៥ ទំព័រ៣៤។ 

2 មជ្ឈមណ្ឌ លសម្រាប់ការសិក្សាម្រាវម្រាវាន់ខ្ពស់៖ ម្រក្សុមជ្នាតិភាគតិចនៅក្សមពុា  ន ោះពុមពនលើក្សទើ២ ២០១៥ ទំព័រ៣៤។ 
3

 លើ ារ ើ  គណ្ៈអុើាុនំខ្តតក្សំពត។ (សាា សន៍ថ្ងៃទើ១៦ ខខ្កុ្សមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧)។ 
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ាដៅាប្របនាា ប់មករ ូត្ដល់ស្ពវនថ្ៃដ្េះ។ ភាេដស្រចើ្ ពួកដេស្របកបរបរច៉ិញ្ចឹ មជីវ ៉ិត្ដោយ រ
ដ្ាទស្ម ស្រទ 4 ។ 
 ដ េះបីាដស្ចករីត្ាំណាលត្ៗោន ដ្េះហាក់ព ាំសូ្វមា្ភាពចបស់្លាស់្ក៏ដោយ ខត្វាបា្
បង្ហា ញ្ូវភាពរួមាមូលោឋ ្ពីរេឺ ស្ េម្៍ាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មដៅដែត្រកាំពត្មា្ស្របភពមកពី
ស្របដទស្ឥណ្ឌូ ដ្ស្ ី ម៉ិ្ខម្ស្របដទស្ចមប៉្ា ៉ិងស្ េម្៍ាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មដៅដែត្រកាំពត្ដកើត្ដ ើង 
តាមរយៈ រដរៀប រាមួយនារខីែែរ។  រណ៍្ដ្េះដធវើឱ្យាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា ម ាំងឡាយដៅដែត្រកាំពត្
មា្អារមែណ៍្ថា ែាួ្មា្ឈាមជ័រ មា្ចរ ៉ិត្លកខណ្ៈាខែែរ ខដលដូ្តារបស់្ែាួ្បា្ដរៀប រ
ាមួយអដនារ ស្របដវស្្៍ជ្ពីស្របដទស្ឥណ្ឌូ ដ្ស្ ីខដលដោរពស្របត្៉ិបត្រ៉ិាស្នាអ  ៉ិាា ម។ 
 ស្របហាក់ស្របខ លោន ្ឹងដស្ចករីត្ាំណាលត្ៗោន ដ្េះខដរ «ម្របវតតិាស្រសត នបង្ហា ញថា ពួក្សាា  
(ា៉ា នេ) ានអតថិភាពនៅក្សមពុាអស់ានម្រចើនសតវតសរម៍ក្សន ើយ តាមរយៈការន្ាើជ្ំនួញពើម្របនទសា៉ា នេឬ
ឧបទាើបឥណ្ឌូ ននសុើ។ វាទំនងនម្រចើនខែលថាាា ទងំន ោះភាគនម្រចើនាបុរស ខែលខុ្សពើម្រក្សុមអន ត ម្របនវសន៍ចាម។ 

ម្របសិននបើបុរសាា ាអនក្សជ្ំនួញនរៀបអាពា ៍ពិពា ៍ាមួយស្រសតើខខ្ែរ ន ោះកូ្សនខែលនក្សើតមក្សម្រតូវនោរពម្របតិបតតិ
ាស អ  ិាា មតាមឪពុក្ស ខតអាចនិយាយភាាខខ្ែរតាមាត យ។ ន តុននោះ ម្រក្សុមមូសាើមាា  (មូសាើមគឺអនក្សនោរព
ម្របតិបតតិាស អ  ិាា ម) នៅនខ្តតក្សំពតទំនងាាននែើមក្សំនណ្ើ តាកូ្សនកាត់ខខ្ែរ-ា៉ា នេ។ ស គមន៍ននោះសថិត
នៅតាមតំបន់នននរសមុម្រទថ្នម្របនទសក្សមពុា ាទើផ្សារពាណិ្ជ្ជក្សមែាមួយអនក្សន្ាើែំនណ្ើ រតាមនជ្ើងទឹក្សពើ ៉ា តានើ និង 
នក្សឡាន់តាន់ នៅខាងឈូងសមុម្រទថ្ង 5»។ 
  ាំងតាមដរឿងត្ាំណាលត្ៗោន   ាំងតាមស្របវត្រ៉ិាន្តស្រ ស្ ទធសឹ្ងបា្បង្ហា ញ្ូវទ៉ិដឋភាពដូច
ោន អាំពីស្របភពអត្ថ៉ិភាពន្ស្ េម្៍ាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មដៅដែត្រកាំពត្ ដនាេះេឺ ាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មដៅ
ដែត្រកាំពត្ព ាំខម្មា្ស្របភពពីជ្ាត្៉ិចាមខដលបា្ដធវើអដនារ ស្របដវស្្៍ពីស្របដទស្ចម៉ាបដទ ខត្ស្រកុម
ដ្េះមា្ស្របភពមកពីស្របដទស្មា៉ា ដ ឬឥណ្ឌូ ដ្ស្ ី។ ាក់ខស្រង ស្រកុមាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មដៅដែត្រកាំពត្
ស្ ទធសឹ្ងស្រប ្់ដៅកន ងេា្ំ ៉ិត្ថា ស្រកុមែាួ្ាាវ  ត្់ខែែរ ម៉ិ្ខម្ាចាមដទ  ដ ើយក៏ព ាំមា្ស្មា្
ច៉ិត្រដាការ យ្ឹងស្របវត្រ៉ិាន្តស្រន្ របាត្់បង់ស្របដទស្ចមប៉ាកន ងនាមាមាច ស់្ស្របដទស្ដ្េះខដរ។ 
តាមរយៈក៉ិចចស្មាភ ស្្ ៍ដលាក លី ារ ី6 ខដលាេណ្ៈអ ីមា ាំ ដែត្រកាំពត្ បា្ដលើកដ ើងថា «ក្សនាង
មក្ស ានអនក្សននយា យមួយចំនួន  នបញុ្ោះបញជូ លពួក្សខ្្ុ ំទក់្សទងនឹងការែនណ្តើ មមក្សវញិនូវទឹក្សែើចមប៉ាខែល
បច្ុបបននសថិតក្សនុងទឹក្សែើនវៀតណាម។ ប៉ាុខនត ពួក្សខ្្ុ ំរស់នៅទើននោះមិនានម្របតិក្សមែន ោះនទ នម្រពាោះពួក្សខ្្ុ ំែឹងថា ចមប៉ា
មិនខមនាម្របនទសក្សំនណ្ើ តរបស់ពួក្សខ្្ុ ំន ោះនទ» ។ ស្រកុមដ្េះចូលច៉ិត្រឱ្យដេដៅស្រកុមែាួ្ថា «ខែែរអ  ៉ិាា ម» 

                                                 
4 លើ ារ ើ  គណ្ៈអុើាុនំខ្តតក្សំពត។ (សាា សន៍ថ្ងៃទើ១៦ ខខ្កុ្សមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧) 
5 មជ្ឈមណ្ឌ លសម្រាប់ការសិក្សាម្រាវម្រាវាន់ខ្ពស់៖ ម្រក្សុមជ្នាតិភាគតិចនៅក្សមពុា  ន ោះពុមពនលើក្សទើ២  ២០១៥  ទំព័រ៨៨  
6
 លើ ារ ើ  គណ្ៈអុើាុនំខ្តតក្សំពត។ (សាា សន៍ថ្ងៃទើ១៦ ខខ្កុ្សមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧) 
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ខដលបញ្ញត្រ៉ិដ្េះ បដងកើត្ដ ើងដៅកន ងស្ម័យស្ងគមរាន្តស្រ្ ៉ិយម ដោយស្ដមរចស្រពេះបាទ ្ដរាត្រម 
សី្  ្ កន ងដោលបាំណ្ងបស្រងួបបស្រងួមស្រេប់ាត្៉ិាស្្៍ ាំងអស់្ដៅកន ងទឹកដីកមព ា។ ស្រពេះអងគ
បា្ដស្របើបញ្ញត្រ៉ិ «ខែែរអ  ៉ិាា ម» ដៅស្ាំដៅដលើស្ េម្៍ចាម-មា៉ា ដ រស់្ដៅកមព ា។  
 ាទូដៅ ស្រកុមាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មដៅដែត្រកាំពត្ព ាំដចេះ ៉្ិយាយភាាចាមដទ ខត្ពួកដេបា្
ដស្របើភាាខែែរកន ងទាំនាក់ទាំ្ងជីវភាពស្របចា ាំនថ្ៃ។ «ពួក្សខ្្ុ ំនៅទើននោះមិននិយាយភាាចាមនទ ន ើយក៏្សមិន
ានអនក្សនចោះភាាចាមខែរ ប៉ាុខនត នបើានអនក្សនចោះក៏្សតិចតួចបំផុ្សត ន ើយពួក្សោត់នៅនរៀនពើខាងចាមនៅម្រសុក្សម្រក្សូច

ឆ្ែ  នខ្តតក្សំពង់ចាម នោយម្រោន់ខតចង់នចោះចង់ែឹងប៉ាុនណាណ ោះ» 
7
 ។ ស្ េម្៍ដ្េះក៏ដស្របើភាាមា៉ា ដ  ៉្ិង 

ភាាអារា៉ាប់កន ង រស្៉ិកាដរៀ្សូ្ស្រត្េមពីរាស្នាអ  ៉ិាា មខដរ 8។ កន ងចាំដណាមភាារខែែរ ភាា
មា៉ា ដ ៉្ិងភាាអារា៉ា ប់ ពួកដេដចេះ ៉្ិយាយភាាខែែរ ៉្ិងភាារមា៉ា ដ បា្យា៉ា ងាា ត្់ជាំនាញ។ 
ដោយមា្េមពីរាស្នាអ  ៉ិាា មាភាាមា៉ា ដ  (ស្របដទស្មា៉ា ដ ស្ ីបា្បកខស្របេមពីរាស្នាអ  ៉ិាា ម
ពីភាាអារា៉ាប់មកាភាាមា៉ា ដ ) ស្រកុមដ្េះបា្ស្៉ិកាាស្នាអ  ៉ិាា ម ាភាាមា៉ា ដ ។ ភាាមា៉ា
ដ ដធវើឱ្យដេដរៀ្ង្ហយយល់ ៉្ិងដរៀ្ឆ្ប់ដចេះាងភាាអារា៉ាប់ ដស្ររេះរកយកន ងភាាមា៉ា ដ  េមឺា្
ខត្ ២០០០រកយប៉ា ដណាណ េះ ដពលភាាអារា៉ា ប់មា្រ ូត្ដល់ ១៧០០០រកយ 9។ ដ េះយា៉ា ងណា 
ដៅកន ងេមពីរាភាាមា៉ា ដ ដនាេះ ក៏ដៅមា្លាយភាាអារា៉ា ប់ែាេះខដរ ាព៉ិដស្ស្ដឈាែ េះន្ព៉ិធី
ាស្នា មា្ាអាទិ៍ ប ណ្យដ ៉ា  ត្់ ស្ឡាត្ ាដដើម។ 
 ស្ េម្៍ខែែរអ  ៉ិាា ម(ាវ )ដៅដែត្រកាំពត្មា្លកខណ្ៈរដបៀបោន ្ឹងស្ េម្៍ាស្ ៉្ិក 
អ  ៉ិាា ម(ចាម)ដនទដទៀត្ដៅកមព ាខដរ។ លកខែណ្ឌ ាស្នា ស្ងគម ៉្ិង ទាំដ្ៀមទមាា ប់ស្របនពណី្ដធវើ
ឱ្យស្ េម្៍ាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មស្រត្ូវរស់្ដៅាស្រកុម ាភូម៉ិ ៉្ិង ាត្ាំប្់ ោច់ដោយខ កពីស្របា-
ជ្ខែែរ។ ប៉ា ខ្រ ពួកដេដៅរកាទាំនាក់ទា្ំ ងកន ងជីវភាពស្របចា ាំនថ្ៃធមែតាាមួយស្របាជ្ខែែរ។       

 កន ងរបបកមព ាស្របាធ៉ិបដត្យយស្រេប់ទស្រមង់ន្ រស្របត្៉ិបត្រ៉ិជាំដ្ឿាស្នាកន ងស្ងគមស្រត្ូវល ប 
បាំបាត្់ដចាល ាំងអស់្ ដ ើយស្ េម្៍ខែែរអ  ៉ិាា ម(ាវ )ដៅដែត្រកាំពត្ ក៏មា្វាស្នាដូចោន ្ឹង
ស្របាជ្ទូដៅខដរ។ វ ៉ិហារ ាំងឡាយរបស់្ស្ េម្៍ខែែរអ  ៉ិាា ម(ាវ )កន ងដែត្រកាំពត្ ខដលដស្របើ

                                                 
7

  នសាោះ នគោ ាលើ ម្រគូបនម្រងៀនខផ្សនក្សាស អ  ៊៊ិាា មនៅស គមន៍ថ្ម្រពងនង ម្រសុក្សទឹក្សឈូ នខ្តតក្សំពត។ (សាា សន៍ថ្ងៃទើ
១៦ ខខ្កុ្សមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧)។  

8
  បច្ុបបននានការបក្សខម្របគមពើរាស អ  ៊៊ិាា មពើភាាា៉ា នេមក្សាភាាខខ្ែរសម្រាប់បនម្រងៀនែល់ាសនិក្សអ  ៊៊ិាា ម
នៅទូទងំម្របនទសម្របនទស។ 

9  នសាោះ នគោ ាលើ ម្រគូបនម្រងៀនខផ្សនក្សាស អ  ៊៊ិាា មនៅស គមន៍ថ្ម្រពងនង ម្រសុក្សទឹក្សឈូ នខ្តតក្សំពត។ (សាា សន៍ថ្ងៃទើ
១៦ ខខ្កុ្សមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧)។ 
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ស្ស្រមាប ់រដោរពថាវ យបងគាំស្រពេះ ស្រត្ូវពួក ប៉ា ល ពត្ ដស្របើាឃ្ា ាំង ាម្ាីរឃ ាំឃ្ាំង ៉្ិង ាកខ្ាងោក់
ជី ាដដើម។ ាងដៅដ្េះដទៀត្ ពួក ប៉ា ល ពត្  បា្ដរៀបចាំខផ្្ រស្មាា ប់ស្រកុមមូស្ាីម ាំងដ្េះ 
ដស្ររេះពួកដេយល់ថា ដៅដពលអនាេត្ មូស្ាីមដៅទីដ្េះ្ឹង ា យដៅាយួ្10។ ពួក ប៉ា ល ពត្ 
បា្ដរៀបចាំដធវើព៉ិធីជួបជ ាំោន មួយ ដោយមា្ រដធវើ្ាំបញ្ច ក ូបរួមោន កន ងដោលបាំណ្ងស្មាា ប់ ខត្
េដស្រមាង រស្មាា ប់ដ្េះស្រត្ូវបរាជ័យ ដោយចាំដពលស្របដទស្បា្រ ាំដោេះ ្់ដពលដវលា។ ដ េះា
យា៉ា ងណា ដេបា្ស្្ន៉ិោឋ ្ថា ខែែរអ  ៉ិាា ម(ាវ )ដៅដែត្រកាំពត្ស្រត្ូវស្មាា បអ់ស់្ដស្រចើ្នាក់ផ្ងខដរ11។  

បនាា ប់ពីរបបកមព ាស្របាធ៉ិបដត្យយស្រត្ូវផ្រួលរ ាំលាំ ស្ េម្៍ខែែរអ  ៉ិាា ម(ាវ )ដៅដែត្រកាំពត្ 
ដូចាស្របាជ្ដៅទូ ាំងស្របដទស្ខដរ បា្ចាប់ដផ្រើមដ ើងវ ៉ិញ្ូវស្រេប់ស្កមែភាពជីវ ៉ិត្ ដោយរួម
 ាំង រដោរពជាំដ្ឿ ាស្នា ៉្ិង ទាំដ្ៀមទមាា ប់ស្របនពណី្ដផ្សងៗផ្ង។ ពួកដេបា្ដបាស្ស្មាា ត្
វ ៉ិហារ ៉្ិងបរ ៉ិដវណ្ជ ាំវ ៉ិញវ ៉ិហារដ ើងវ ៉ិញ ៉្ិង មូលមត្៉ិជួយោន ជួស្ជ លវ ៉ិហារែូចដ ើងវ ៉ិញផ្ងខដរ។ 
២. ទ្យំននៀមទ្យម្លា ប្់នងិត្ប្ព្ពណី 

២.១. ស្ដមាៀកបាំរក ់
ាទូដៅ ខែែរអ  ៉ិាា មដៅស្ េម្៍ឃ ាំនស្រពថ្នង ដស្ាៀកស្ដមាៀកបាំរក់មា្លកខណ្ៈស្របហាក់

ស្របខ ល្ឹងខែែរខដរ ខដលដធវើឱ្យដេព៉ិបាកកន ង រកាំណ្ត្់ស្មាគ ល់ខែែរអ  ៉ិាា មតាមរយៈស្ដមាៀកបាំរក់ 
ណាស់្។ ប រស្ដស្រចើ្ដស្ាៀកដខាដជើងខវង រក់អាវសឺ្មីឬអាវយតឺ្ធមែតា ខដលអាចរកទ៉ិញបា្យា៉ា ង
ង្ហយដៅតាមទីផ្ារ ដ ើយកស្រមមា្រក់មួកក្រឹបដទៀត្ផ្ង។ ប រស្ៗក៏អាចដស្ាៀករក់ខបបដ្េះ
បា្ដៅដពលចូលវ ៉ិហារថាវ យបងគាំស្រពេះខដរ ខត្ស្រត្ូវមា្រក់មួកក្រឹបដលើកបលបខ្ថមដទៀត្12។ 
ប៉ា ខ្រ ប រស្ៗដៅកន ងស្ េម្៍ខែែរអ  ៉ិាា មដ្េះ ៉្ិយមទ កព កចង្ហក ខដលាស្ញ្ជញ ណ្អាចឱ្យដេកត្់
ស្មាគ ល់ បា្ថាាខែែរអ  ៉ិាា ម។ ដោយខ ក ន្តស្រីខែែរអ  ៉ិាា មដៅកន ងស្ េម្៍ដ្េះក៏កស្រមឃា ាំម ែ
មាត្់ ៉្ិងដស្ាៀកស្ដមាៀកបាំរក់តាមស្របនពណី្មូស្ាីមខដរ ដោយពួកដេមា្ ររស់្ដៅដោយស្ស្រមប
ែាួ្ដស្រចើ្ដៅកន ងស្ងគមខែែរ។ ភាេដស្រចើ្បាំផ្ ត្ ន្តស្រីដស្ាៀករក់តាមស្របនពណី្ខបបមូស្ាីមរបស់្ែាួ្ខត្
ដៅដពលមា្ព៉ិធីស្រត្ូវដៅវ ៉ិហារប៉ា ដណាណ េះ។ ន្តស្រីអ  ៉ិាា មដឹងស្រេប់ោន ថា ដបើ លណាពួកដេស្រត្ូវដៅ
វ ៉ិហារកន ងក៉ិចចព៉ិធីឬដដើមបថីាវ យបងគាំ ដនាេះពួកដេស្រត្ូវដរៀបចាំែាួ្យា៉ា ងស្មរមយ ដោយបាាំងប៉ិទែាួ្ឱ្យ
                                                 
10 សុខ្ សា៉ា ឌុន អុើាុវំគិរនៅភូមិទា រងែើ ម្រសុក្សទឹក្សឈូ នខ្តតក្សំពត។ (សាា សន៍ថ្ងៃទើ១៦ ខខ្កុ្សមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧)។ 
11 លើ ារ ើ  គណ្ៈអុើាុនំខ្តតក្សំពត។ (សាា សន៍ថ្ងៃទើ១៦ ខខ្កុ្សមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧)។ 
12  ាទូនៅ ាសនិក្សអ  ៊៊ិាា មខតងនសាៀក្សពាក់្សនោយម្របយត័នម្របខយងនិងសមរមយតាមលក្សខណ្ៈាស ក្សនុងការចូល
ថាា យបងោំក្សនុងម្រពោះវគិរ។ 
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ជ៉ិត្ ៉្ិងស្របយ័ត្នស្របខយងាងធមែតា។ ារួមដ េះបបីចច បប្នមា្ន្តស្រីខែែរអ  ៉ិាា មដស្ាៀកដខាែាីឬស្ដមាៀក
បាំរក់ខបបទាំដ ើ្ប ្់ស្ម័យករី ខត្ពួកដេដឹងថា ដេស្រត្ូវដស្ាៀកស្ដមាៀកបាំរក់តាមរដបៀបរបប
ស្របនពណី្មូស្ាីមដៅដពលចូលរួមក៉ិចចព៉ិធីដផ្សងៗដៅវ ៉ិហារ។ 

 
ស្ដមាៀកបាំរក់ប រស្ ៉្ិងនារខីែែរអ  ៉ិាា ម(ាវ ) ដពលមកវ ៉ិហារ (ស្ េម្៍នស្រពថ្នង ដែត្រកាំពត្) 
២.២. អារ ៍ព៉ិរ ៍ 
ចបប់កន ងាស្នាអ  ៉ិាា មខចងថា ប រស្មាន កអ់ាចមា្ភរ ៉ិយាបួ្នាក់ ស្របស្៉ិ្ដបើប រស្ដនាេះ

មា្លទធភាពអាចផ្រល់្ូវភាពដស្ែើៗោន ដល់ស្រសី្រាភរ ៉ិយា ាំងបួ្នាកដ់នាេះមា្ ាំងដស្ចករសី្រស្ឡាញ់ 
៉្ិងស្រទពយស្មបត្រ៉ិាដដើម។ ប៉ា ខ្រ ដេម៉ិ្អាចមា្ភរ ៉ិយាដលើស្ពីបួ្នាក់បា្ដនាេះដទ កន ងដពលា 

មួយោន ។ ដ េះបីាមា្ចបប់ាស្នាខចងអ  ្ញ្ជញ ត្ខបបដ្េះករី ខត្ប រស្ខែែរអ  ៉ិាា មដៅកន ងស្ -
េម្៍ដ្េះកស្រមមា្អនកមា្ភរ ៉ិយាចាប់ពីពីរនាក់ដ ើងដៅកន ងដពលាមួយោន ណាស់្ ដោយមា៉ាង
ដេព៉ិបាក្ឹងស្ដស្រមចបា្តាមឱ្វាទាស្នាកន ង រផ្រល់្ូវភាពដស្ែើោន ដល់ភរ ៉ិយាែាួ្ ៉្ិងមា៉ាង
ដទៀត្ ដ ើយខដលស្ាំខា្់ េឺដេយល់ថាវា្ឹងមា្បញ្ជា ដៅកន ងស្រេួារម៉ិ្ខា្។ ាមួយោន ដ្េះ 
ប រស្ខែែរអ  ៉ិាា ម ាំងដ្េះមា្ចរ ៉ិត្លកខណ្ៈ ៉្ិងឥរ ៉ិយាបថ្រដបៀបខែែរដៅដ ើយ ដ ើយមា៉ាង  រ
មា្ភរ ៉ិយាដលើស្ពីមាន ក់ដៅកន ងដពលខត្មួយ េឺាដរឿងែ ស្ចបបដ់ៅកន ងស្រពេះរាាណាចស្រកកមព ា។ 

ដៅស្ េម្៍ខែែរអ  ៉ិាា ម(ាវ )ដែត្រកាំពត្ ដ េះបីា រដរៀបអារ ៍ព៉ិរ ៍មា្ក៉ិចចព៉ិធី
ែ ស្ោន ែាេះដៅតាមទីកខ្ាង តាមចាំណូ្លច៉ិត្រស្រេួារ ឬតាមចាំណូ្លច៉ិត្ររបស់្ាមីែាួ្ាកូ្ស្រកម ាំ
ឬកូ្កាំដលាេះករី    ខត្ាទូដៅវាមា្លកខណ្ៈរួមរបស់្វា។  ម ្ដពលឈា្ដល់ រដរៀបអារ ៍- 
ព៉ិរ ៍  ដេស្របត្៉ិបត្រ៉ិ្ូវព៉ិធីស្រីដណ្រឹ ង ដោយកន ងព៉ិធីដ្េះអាចមា្ាព៉ិធីបាំរក់ជដញ្ា ៀ្ ៉្ិងមា្
 រស្របេល់ថ្វ ៉ិ ជូ្ខាងស្រសី្(ភ័ស្រ ភារបណាណ  រ)រដបៀបខែែរខដរ។ ប៉ា ខ្រ  រដរៀបអារ ៍ព៉ិរ ៍
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របស់្ស្ េម្៍ខែែរអ  ៉ិាា ម(ាវ ) ម៉ិ្មា្ក៉ិចចព៉ិធីដស្រចើ្ មា្ាអាទិ៍ ព៉ិធី ត្់ស្ក់ ព៉ិធីស្ាំពេះផ្ាឹម 
៉្ិង ព៉ិធី ត្់ខា្់ាា  . . . ដូចខែែរដទ។ ដស្រៅពីដ្េះ  រដរៀបអារ ៍ព៉ិរ ៍ខែែរស្រត្ូវមា្ស្រកុមដភាង

 រ ៉្ិងមា្ចាក់ដមស្រកូា ូរខ ដៅតាមក៉ិចចព៉ិធី្ ីមួយៗាដដើម។  
 រដរៀបអារ ៍ព៉ិរ ៍របស់្ស្ េម្៍ាស្ ៉្ិកខែែរអ  ៉ិាា មដៅឃ ាំនស្រពថ្នង ស្របស្រពឹត្រដៅ

កន ងរយៈដពល១នថ្ៃ ដ ើយក៉ិចចព៉ិធីស្ាំខា្់កន ង រដរៀបអារ ៍ព៉ិរ ៍ដ្េះ េឺព៉ិ ធីស្របេល់កូ្ស្រកម ាំឱ្យ
កូ្កាំដលាេះ ។ ព៉ិធីដ្េះដធវើដ ើងដោយម៉ិ្មា្កាំណ្ត្់ដមា៉ា ងដវលាដ ើយ ដោយដេអាចដធវើដៅដពល
ស្រពឹក ដពលរដស្ៀល ឬដពលលាៃ ចក៏បា្។  

ព៉ិធីស្របេល់កូ្ស្រកម ាំឱ្យកូ្កាំដលាេះ ស្របស្រពឹត្រដៅដោយឪព កកូ្ស្រកម ាំចាប់នដកូ្ស្រកម ា្ំ ៉ិងកូ្ 
កាំដលាេះ ដ ើយ ៉្ិយាយថា «ែ្ ាំស្របេល់កូ្ស្រកម ាំរបស់្ែ្ ាំដឈាែ េះ «ក» ឱ្យដៅអនក (កូ្កាំដលាេះ) ប៉ា ខ្រកូ្
ស្រកម ាំរបស់្ែ្ ាំមា្ត្នមាែាួ្ ដត្ើអនក(កូ្កាំដលាេះ)ទទួលយកបា្ដទ?» ដបើកូ្កាំដលាេះដ្ាើយថា «ែ្ ាំ
ទទួលយកបា្» ដនាេះក៉ិចចព៉ិធីស្របេល់កូ្ស្រកម ាំឱ្យកូ្កាំដលាេះ្ឹងស្រត្ូវបញ្ច ប់ 13។ ករណី្ែាេះ ក៏មា្
 រ ៉្ិយាយ ត្នថ្ាោន រវាងឪព កកូ្ស្រកម ា្ំ ឹងកូ្កាំដលាេះដលើត្នមាែាួ្របស់្កូ្ស្រកម ាំខដរ។ ប៉ា ខ្រ ា
ទូដៅត្នមាែាួ្កូ្ស្រកម ាំអាចមា្រវាងពី ២០០ដ លាា រ ដៅ ៣០០ដ លាា រ ដោយមា្ រ ៉្ិយាយដឹងោន
ាម ្។ ត្នមា ែាួ្កូ្ស្រកម ាំាត្នមាដផ្សងដោយខ កពីភ័ស្រ ភារបណាណ  រជូ្ខាងកូ្ស្រសី្។ 

កន ងព៉ិធីដរៀបអារ ៍ព៉ិរ ៍ ក៏មា្ព៉ិធីដលៀងដភាជនាហារជូ្ញាត្៉ិម៉ិត្រជ៉ិត្ឆ្ៃ យ ៉្ិងដភៀ្វ
ក៉ិត្រ៉ិយស្ខដលមកចូលរួមខដរ។ ាមួយោន ដ្េះខដរ ក៏មា្ រចាក់ដឃ្ស្្ស្ពា(ចាក់ដមស្រកូ)ា
ចដស្រមៀងស្ស្រមាប់កាំដរបរ ៉ិយា ស្ផ្ងខដរ។ ាទូដៅ ចដស្រមៀងខដលចាក់កន ងព៉ិធីមងគលដ្េះ ស្ ទធសឹ្ង
ាចដស្រមៀងខដលដស្រចៀងាភាាមា៉ា ដ ៉្ិងអារា៉ា ប់ ដ ើយខដលមា្ែាឹមារអប់រ ាំ ខណ្នា ាំ ដរៀបរាប់
អាំពី រដធវើអាំដពើលា ដោយម៉ិ្ដតរ ត្ដលើ រស្បបយរកីរាយដ ើយ។ 

បចច បប្នដ្េះ ព៉ិធីដរៀបអារ ៍ព៉ិរ ៍របស់្ស្ េម្៍ខែែរអ  ៉ិាា មដៅឃ ាំនស្រពថ្នង ក៏មា្ រ 
វ ៉ិវត្រដោយទទួលឥទធ៉ិពលពីបរ ៉ិយា ស្ន្ស្ងគមខែែរ ៉្ិងដោយ រ ៉្ិយមចូលច៉ិត្ររបស់្ស្រេួារ ៉្ិង
ាមីែាួ្ាកូ្ស្រកម ាំ-កូ្កាំដលាេះខដរ។ ស្រេួារែាេះបា្ដរៀបអារ ៍ព៉ិរ ៍ដោយដរៀបចាំមា្ព៉ិធី
ខ ជា្ំ ូ្ មា្ រស្មាា ង មា្អនកកាំដរកូ្ស្រកម ាំ ៉្ិង មា្អនកកាំដរកូ្កដមាា េះ ខដលលកខណ្ៈ ាំង
ដ្េះម៉ិ្មា្ រស្របត្៉ិបត្រ៉ិឬា ត្ពវក៉ិចចដៅកន ងស្ េម្៍ខែែរអ  ៉ិាា មដ្េះពីម ្មកដទ។ ដ េះា
យា៉ា ងណា  រស្របត្៉ិបត្រ៉ិខបបដ្េះម៉ិ្មា្លកខណ្ៈាទូដៅដ ើយ ដោយស្រេួារែាេះដៅប្រ រដរៀប
អារ ៍ព៉ិរ ៍កូ្ស្របុស្-ស្រសី្របស់្ែាួ្តាមលកខណ្ៈាស្នាដៅដ ើយ។        
 

                                                 
13 នសាោះ នគោ ាលើ ម្រគូបនម្រងៀនខផ្សនក្សាស អ  ៊៊ិាា មនៅឃុថំ្ម្រពងនង ម្រសុក្សទឹក្សឈូ នខ្តតក្សំពត។ (សាា សន៍ថ្ងៃទើ១៦ ខខ្
កុ្សមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧)។ 
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២.៣. ព៉ិធបី ណ្យស្ព ៉្ិង រទ កោកស់្ព 
ដៅស្ េម្៍ខែែរអ  ៉ិាា ម(ាវ )ដែត្រកាំពត្ ាព៉ិដស្ស្ស្ េម្៍ខែែរអ  ៉ិាា មដៅឃ ាំនស្រពថ្នង 

ាច់ញាត្៉ិខត្ងមា្ដរៀបចាំក៉ិចចព៉ិធីជូ្ដាំដណ្ើ រស្ពាស្មាជ៉ិកស្រេួាររបស់្ែាួ្ ដៅតាមស្របនពណី្
៉្ិងចបប់ន្ាស្នាអ  ៉ិាា ម។ ដេម៉ិ្មា្ រចាក់ដភាងកាំដរដៅកាំល ងដពលន្ក៉ិចចព៉ិធីជូ្ដាំដណ្ើ រ

ស្ពដ ើយ។ ទ្ាឹម្ឹងដនាេះ តាមចបប់ាស្នាអ  ៉ិាា ម ស្រេួារស្ពម៉ិ្មា្ភារក៉ិចចស្រត្ូវដរៀបចាំ
ចាំណី្អាហារដដើមបទីទួលអនកចូលរួមក៉ិចចព៉ិធីដ្េះដ ើយ ដោយស្រេួារស្ពកាំព ងមា្ទ កខ។ ផ្ា យដៅ
វ ៉ិញ េឺដភ្ៀវចូលរួមស្រត្ូវយករបស់្របរឬអាំដណាយដផ្សងៗជូ្ ៉្ិងជួយដល់ស្រេួារស្ព។ ទាំដ្ៀម
ទមាា ប់ដ្េះស្រត្ូវដេស្របត្៉ិបត្រ៉ិដៅតាមបណារ ស្របដទស្ ្់ាស្នាអ  ៉ិាា មដនទដទៀត្ ព៉ិដស្ស្ស្របដទស្
ព៉ិភពអារា៉ា ប ់14។ ចាំខណ្កឯ ដៅស្ េម្៍ខែែរអ  ៉ិាា ម(ាវ ) ក៏ដូចោន ្ឹងស្ េម្៍ចាមដនទដទៀត្
ដៅកមព ាខដរ េឺម៉ិ្អាចស្របត្៉ិបត្រ៉ិដូច្ឹងបណារ ស្របដទស្ព៉ិភពអារា៉ា ប់ដនាេះដទ ដោយស្រេួារស្ព
ខត្ងេ៉ិត្ពីដភៀ្វខដលមកចូលរួម ដ ើយខត្ងចាត្់ខចងដធវើមាូបអាហារា បាយ ស្មា ឬបបរ ស្ស្រមាប់
ទទួលដភៀ្វ។  

រ ូត្មកដល់បចច ប្នដ្េះ ស្ េម្៍ខែែរអ  ៉ិាា មដៅឃ ាំនស្រពថ្នងដៅបា្ស្របត្៉ិបត្រ៉ិយា៉ា ងខាា ប់
ែាួ្្ូវក៉ិចចព៉ិធីជូ្ដាំដណ្ើ រស្ព ៉្ិងរដបៀបន្ រទ កោក់ស្ព។ ក៉ិចចព៉ិធីជូ្ដាំដណ្ើ រស្ព ៉្ិងរដបៀប
ទ កោក់ស្ព មា្ាអាទិ៍  ររ ាំស្ព្ឹងស្ាំពត្់(ម៉្ិ ដស្របើមឈូស្) ក៉ិចចព៉ិធីថាវ យបងគាំស្រពេះស្ ាំែមាដ ស្ 
៉្ិង  របញ្ច េះស្ព(ម៉ិ្បូា)។ 

ា រស្របត្៉ិបត្រ៉ិ ដេខត្ងចាំអាស្ាកស្ព(ងូត្ទឹកស្មាា ត្ស្ព) ម ្ដពលរ ាំប៉ិទបា ាំងរាង យ
ស្ព្ឹងស្ាំពត្់។ ដេអាចដស្របើស្ាំពត្់ពណ៌្ស្ឬពណ៌្ដមែ ដដើមបរី ាំាកស្ពឱ្យជ៉ិត្ ដោយដេស្រត្ូវរ ាំបី   
ា្់។ កន ងមួយា្់ៗ ដេដស្របើកាំណាត្់ស្ាំពត្់ោច់ដោយខ កោន  ៉្ិង ស្រត្ូវរ ាំបីជ ាំែាួ្ស្ពកន ងមួយ    
ា្់។ បនាា ប់ពីរ ាំាកស្ពរួចដ ើយ ដេស្រត្ូវចងដលើស្ាំពត្់រ ាំស្ពដនាេះបខ្ថមដទៀត្។ ស្ េម្៍ខែែរ 
អ  ៉ិាា មដៅឃ ាំនស្រពថ្នងដៅរកាបា្ រស្របត្៉ិបត្រ៉ិខបបដ្េះយា៉ា ងខាា ប់ែាួ្ ដោយម៉ិ្ដស្របើមឈូស្ោក់
រកាស្ពដ ើយ។ 

ាក៉ិចចព៉ិធីបនាា ប់ ដេខស្ងាកស្ពដៅវ ៉ិហារដដើមបថីាវ យបងគាំស្ ាំែមាដ ស្ ៉្ិងទទួលពរ
ជ័យពីស្រពេះាមាច ស់្។ ក៉ិចចព៉ិធីដ្េះមា្ រចូលរួមពីញាត្៉ិស្នារ ្ ៉្ិងចាស់្ទ ាំកន ងស្ េម្៍ផ្ងខដរ។ 
កន ងករណី្ផ្ាេះរបស់្ស្ពស្ថ៉ិត្ដៅឆ្ៃ យពីវ ៉ិហារ ដេអាចដធវើក៉ិចចថាវ យបងគាំស្ ាំែមាដ ស្ ៉្ិងទទួលពរ
ជ័យពីស្រពេះដៅតាមវាលខស្រស្ ឬទីដ៏ស្មេួរណាមួយក៏បា្។ ាទូដៅ ដេចាំណាយដពលដវលាថាវ យ 

                                                 
14 ា៉ា ន ា៉ា ត់ ម្របធានសាគមម៉ាូសាើមអោះា៉ា ឌើយា៉ា ក្សមពុា។ (សាា សន៍ថ្ងៃទើ៩ ខខ្កុ្សមាៈឆ្ន ២ំ០១៧)។ 
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បងគាំស្រពេះដ្េះស្របមាណ្ពីរនាទី ដ ើយដទើបស្រប ស្អដញ្ាើញចាស់្ទ ា្ំ ៉ិងញាត្៉ិម៉ិត្រ ាំងឡាយចូលរួម
ខស្ងដខងាជូ្ដាំដណ្ើ រស្ពដៅទីបញ្ច េះខដលបា្កាំណ្ត្់ ៉្ិងដរៀបចាំរួចដ ើយ។ ាទូដៅ ស្ េម្៍
ខែែរអ  ៉ិាា មមា្ទីបញ្ច េះស្ពរួម ដ ើយស្ថ៉ិត្ដៅទីទួលខដលម៉ិ្ល៉ិចទឹកដៅរដូវវស្ា។ 

 

 
ស្មាភ រៈស្ស្រមាប់ខស្ងស្ពរបស់្ស្ េម្៍ខែែរអ  ៉ិាា ម(ាវ )ដៅឃ ាំនស្រពថ្នង ស្រស្ កទឹកឈូ ដែត្រកាំពត្ 

 

ស្ពាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា ម ាំងអស់្( ាំងស្ពប រស្  ាំងស្ពនារ)ី ស្រត្ូវទ កោក់ដោយ របញ្ច េះ 
ម៉ិ្ស្រត្ូវ របូាដនាេះដទ។ ស្ពាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មស្រត្ូវបញ្ច េះដោយោក់កបលដៅទ៉ិស្ខាងដជើង ៉្ិង
ខបរម ែដៅទ៉ិស្ខាងល៉ិច។ មា្ រដលើកដ ើងថា  របញ្ច េះស្ពាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មខបបដ្េះេឺ
ដោយារស្ពស្រពេះមហាម័ត្ស្រត្ូវត្មកល់ខបបដ្េះខដរ ដ ើយខដលអនកដោរពស្របត្៉ិបត្រ៉ិតាមមហាម័ត្
ស្រត្ូវខត្អ  ្វត្រតាមខបបដ្េះខដរ 15។ ាមួយោន ដ្េះ  រោក់ត្មកល់ស្ពាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មកបលដៅ
ទ៉ិស្ខាងដជើង ៉្ិងខបរម ែដៅទ៉ិស្ខាងល៉ិច េឺដដើមបោីក់ត្មកល់ឱ្យស្ពខបរម ែដៅរកទីស្រកុងមា៉ា  ស់្ 
ខដលាទីន្ស្រស្ កកាំដណ្ើ ត្ស្រពេះន្ាស្នាអ  ៉ិាា ម 16 ៉្ិងាទីស្រកុងស្របារពធព៉ិធីប ណ្យហាជី(ប ណ្យ
 ប់ដោ)ន្អ  ៉ិាា មាស្នាដ៏ធាំបាំផ្ ត្ដរៀងរាល់ឆ្ន ាំដលើព៉ិភពដលាក។ ាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា ម ាព៉ិដស្ស្
អនកមា្ជីវភាពស្មរមយ ខត្ងស្រប ្់ខាា ប់ដៅកន ងេា្ំ ៉ិត្ថា ដេស្រត្ូវដៅចូលរួមព៉ិធីប ណ្យហាជីដៅទី
ស្រកុងមា៉ា  ស់្យា៉ា ងដហាចមរងកន ងមួយជីវ ៉ិត្របស់្ដេ។  រស្របត្៉ិបត្រ៉ិ រថាវ យបងគាំស្របចា ាំនថ្ៃរបស់្
ាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មដៅកមព ា ក៏ថាវ យបងគាំខបរម ែដៅទ៉ិស្ខាងល៉ិចខដរ។ 

                                                 
15 ា៉ា ន ា៉ា ត់ ម្របធានសាគមម៉ាូសាើមអោះា៉ា ឌើយា៉ា នៅក្សមពុា។ (សាា សន៍ថ្ងៃទើ៩ ខខ្កុ្សមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧) 
16 ា៉ា ន ា៉ា ត់ ម្របធានសាគមម៉ាូសាើមអោះា៉ា ឌើយា៉ា នៅក្សមពុា។ (សាា សន៍ថ្ងៃទើ៩ ខខ្កុ្សមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧) 
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កន ង របញ្ច េះស្ពាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មោក់កបលដៅទ៉ិស្ខាងដជើង ៉្ិងម ែខបរដៅទ៉ិស្ខាង
ល៉ិច េឺរដតរ ផ្នូ រស្ពាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មមា្លកខណ្ៈព៉ិដស្ស្ដោយខ ករបស់្ែាួ្។ ដៅដពលដេ 
ជីករដតរ ផ្នូ រដល់ទីជដស្រ ខដលដេចង់បា្ដ ើយ ដេដចាេះរូងដីដៅខផ្នកមាខ ងន្ជញ្ជា ាំងរដតរ ខដល
ាទីកខ្ាងស្រត្ូវោក់ត្មកល់ាកស្ព។ ដេោក់ត្មកល់ស្ពដៅកន ងទីដចាេះរូងដីមាខ ងដនាេះ ដោយោក់
កបលស្ពដៅទ៉ិស្ខាងដជើង ៉្ិងដផ្ាៀងែាួ្ស្ពខបរម ែដៅទ៉ិស្ខាងល៉ិច ដ ើយមា្ប្ាេះ រ រ
ស្ស្រមាប់ប៉ិទទប់(ដេខត្ងដស្របើដែនើយដៅរវាងប្ាេះ រ រ ៉្ិងស្ពជួយទប់បខ្ថមដទៀត្)រូងដីដចាេះដនាេះ 
ដដើមបរីកាាថ ្ភាពស្ពឱ្យដៅដផ្ាៀងែាួ្ ៉្ិងខបរម ែដៅទ៉ិស្ខាងល៉ិច រួចដទើបដេល បរដតរ ផ្នូ រ
ដនាេះ។ ដូដចនេះ រដតរ ខដលដេជីកស្រត្ង់ពីដលើដៅដស្រ មដនាេះ ម៉ិ្មា្ោក់ត្មកល់ស្ពដនាេះដទ ដ ើយ
ដីខដលដេល បរដតរ ដនាេះ ក៏ម៉ិ្បា្ល បដលើាកស្ពដនាេះខដរ។ 

ដៅទីរដតរ បញ្ច េះស្ពកន ងស្ េម្៍ដ្េះ ម៉ិ្មា្ រពូ្ដីាផ្នូ រដនាេះដទ ខត្ដេអាចដធវើា
រងទួលត្៉ិចៗដដើមបកីាំណ្ត្់ចាំណាាំាទីកខ្ាងកប់ស្ព។ ដៅទីរដតរ កប់ស្ពដនាេះ មា្ោក់ស្ញ្ជញ
ស្មាគ ល់ាដ ាំថ្ែឬដឈើដៅខាងច ងកបល ៉្ិងខាងច ងដជើង។ ដៅស្ េម្៍ែាេះ ដ ាំថ្ែឬដ ាំដឈើដៅខផ្នក
ខាងកបល ដេអាចមា្ចារាអកសរ្ូវដឈាែ េះរបស់្ស្ព អាយ ស្ព ៉្ិងនថ្ៃខែឆ្ន ាំទទួលមរណ្ភាព។ 
តាម រអេះអាងរបស់្អូង ដៅដែត្រកាំពង់ឆ្ន ាំង បាត្់ដាំបង ៉្ិងដែត្រកណារ ល បា្ឱ្យដឹងថា ស្របស្៉ិ្ 
ដបើដ ាំថ្ែ ឬដឈើោក់ខាងកបលែពស់្ាងខាងច ងដជើងដនាេះបញ្ជា ក់ថា វាាផ្នូ ររបស់្ម  ្ស្សស្របុស្ ៉្ិង
ផ្ា យមកវ ៉ិញ េឺាផ្នូ ររបស់្ម  ្ស្សស្រសី្ 17។ 

 

 
ទីបញ្ច េះស្ពរួមរបស់្ស្ េម្៍ខែែរអ  ៉ិាា ម(ាវ )ដៅឃ ាំនស្រពថ្នង ស្រស្ កទឹកឈូ ដែត្រកាំពត្ 

  

ាស្ ៉្ិកខែែរអ  ៉ិាា មម៉ិ្មា្ទាំដ្ៀមទមាា ប់ដលើកស្ពដនាេះដទ ដរលេឺដបើស្ពបញ្ច េះដៅទី
ណា ដនាេះស្រត្ូវោក់ដៅទីដនាេះរ ូត្ ដោយម៉ិ្មា្ រោស់្ យដលើកស្ពដនាេះដ ើយ។ សូ្មប ី
ស្ពបញ្ច េះដៅកន ងរបបខែែរស្រក មក៏ដេម៉ិ្មា្ រោស់្ យដរ ើស្ពដៅបញ្ច េះដៅទីតា ាំងដផ្សង ឬ 
                                                 
17 មជ្ឈមណ្ឌ លសម្រាប់ការសិក្សាាន់ខ្ពស់ ៖ ម្រក្សុមជ្នាតិភាគតិចនៅក្សមពុា  ន ោះពុមានលើក្សទើ២ ឆ្ន ២ំ០១៥ ទំព័រ១៣០។ 
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យកធាត្ ោក់រកាកន ងដ ដឋខដរ18។ ដ េះាយា៉ា ងណា ញាត្៉ិស្នារ ្របស់្ស្ពអាចដៅស្មាា ត្ដៅ
ទីបញ្ច េះស្ពឬអាចថាា រដៅសួ្រស្ ែទ កខស្ព ដៅកាំល ងព៉ិធីប ណ្យធាៗំ  ាំងបីរបស់្ាស្នាអ  ៉ិាា
ម េឺ ប ណ្យហាជី(ប ណ្យ ប់ដោ) ប ណ្យដ ៉ា  ត្់ (ប ណ្យែួបកាំដណ្ើ ត្ស្រពេះ) ៉្ិង ប ណ្យរា៉ាមា៉ា ឌ្
(ប ណ្យបួស្ត្មចាំណី្អាហារ)។ ដៅកាំល ងដពលស្មាា ត្ផ្នូ រដ្េះ ដេស្រោ្់ខត្មា្ក៉ិចចសូ្ស្រត្ធម៌ថាវ យ
បងគាំប៉ា ដណាណ េះ ដោយម៉ិ្មា្ខស្្្ាំចាំណី្អាហារដនាេះដទ។ ាទូដៅ ដេអាចដៅទីបញ្ច េះស្ពដស្រ យ 
ដពលថាវ យបងគាំស្រពេះ ៉្ិងព៉ិាអាហារន្ព៉ិធីប ណ្យដៅវ ៉ិហាររួចរាល់។  រទមាា ប់ដៅស្មាា ត្ផ្នូ រស្ព
ញាត្៉ិស្នារ ្ ា រអប់រ ាំដល់អនកជាំនា្់ដស្រ យ្ូវរដបៀបដោរពអនកជាំនា្់ម ្ ដរលេឺកន ង្័យថា 
នថ្ៃដ្េះដយើងមកស្មាា ត្ផ្នូ រឱ្យដេ នថ្ៃដស្រ យដេ្ឹងមកស្មាា ត្ផ្នូ រឱ្យែាួ្ដយើងវ ៉ិញ។ 

ាទូដៅ ស្ េម្៍ខែែរអ  ៉ិាា មខត្ងមា្ទីបញ្ច េះស្ពរួមស្ស្រមាប់ាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មដៅតាម
ស្ េម្៍្ីមួយៗ។ ទីបញ្ច េះស្ពរួមដ្េះ េឺបា្មកពី របរ ៉ិចាច េ ្ពីអនកមា្ដីធាៗំ  អនកមា្
ជីវភាពធូរធារ។  របរ ៉ិចាច េដីដធវើដ ើងដោយ រស្រប ស្ាាធារណ្ៈដៅកន ងវ ៉ិហារ ដលើទីតា ាំង
៉្ិងទាំ ាំដី។ បនាា ប់ពីស្រប ស្រួច ដីដនាេះ្ឹង ា យាកមែស្៉ិទធ៉ិរួមរបស់្ស្ េម្៍ស្ស្រមាប់បដងកើត្ា 

ទីបញ្ច េះស្ពរួម។  
ដ េះបីស្ពាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មស្ ទធខត្ស្រត្ូវបញ្ច េះ ៉្ិងម៉ិ្មា្ប ណ្យដលើកស្ពករី ខត្ាស្ ៉្ិក

អ  ៉ិាា មម៉ិ្យល់ថា នាដពលអនាេត្ ស្ េម្៍ស្របឈម្ឹងកងវេះដីស្ស្រមាប់បញ្ច េះស្ពដនាេះដទ 
ដោយារស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មអាចបញ្ច េះស្ពា្់ដលើោន ដៅទីតា ាំងដខដល បនាា ប់ពីចាក់ដីកមពស់្ស្របមាណ្ 
១,៥ខម៉ាស្រត្ពីដលើផ្នូ រស្ពដាំបូង។ «ឧ  រណ៍្ ដលើកទី១ ដេបញ្ច េះស្ពកន ងខស្រស្។ ដៅដពលបញ្ច េះស្ព 
កន ងខស្រស្រួមរបស់្ដេដពញអស់្ដ ើយ ដេអាចបញ្ច េះស្ពដលើកទី២ដលើខស្រស្ដនាេះបា្ដទៀត្ បនាា ប់ពីដេ
ចាក់ដីមួយខម៉ាស្រត្ក្ាេះពីដលើដនាេះរួច»19។  

២.៤.  រស្របត្៉ិបត្រ៉ិាស្នា 
ក. វ ៉ិហារ ៉្ិង ារា៉ា វ 

វ ៉ិហារាទីដោរពស្ ក រៈស្ស្រមាប់ាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា ម។ វាាទីថាវ យបងគាំស្រពេះស្របចា ាំនថ្ៃរបស់្
ាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មកន ងស្ េម្៍ ាទីស្របត្៉ិបត្រ៉ិព៉ិធាីស្នា(អ  ៉ិាា ម)ដផ្សងៗ ៉្ិង ាទីជួបជ ាំស្ស្រមាប់

                                                 
18

 នសាោះ នគោ ាលើ ម្រគូបនម្រងៀនខផ្សនក្សាស អ  ៊៊ិាា មនៅស គមន៍ថ្ម្រពងនង ម្រសុក្សទឹក្សឈូ នខ្តតក្សំពត។ (សាា សន៍ថ្ងៃទើ 
១៦ ខខ្កុ្សមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧) 

19
 នសាោះ នគោ ាលើ ម្រគូបនម្រងៀនខផ្សនក្សាស អ  ៊៊ិាា មនៅស គមន៍ថ្ម្រពងនង ម្រសុក្សទឹក្សឈូ នខ្តតក្សំពត។ (សាា សន៍ថ្ងៃទើ
១៦ ខខ្កុ្សមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧) 
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ក៉ិចច រង្ហរដផ្សងៗកន ងស្ េម្៍ ដូចា  រង្ហរម  ្ស្សធម៌ ាដដើម។ ាទូដៅ វ ៉ិហារអ  ៉ិាា មាង
ស្ង់ដ ើងតាមាថ បត្យកមែ្ ៉ិងរចនាបទែខបបអារា៉ាប់។ 

 
វ ៉ិហារមា៉ា ស្វ៉ិទ្ូរ លអា ស្ា្ន្បរ ៉ិស័្ទខែែរអ  ៉ិាា ម ដៅភូម៉ិនស្រពថ្នង ឃ ាំនស្រពថ្នង ស្រស្ កទឹកឈូ ដែត្រកាំពត្ 

 

ាវា៉ា វ(ភាាមា៉ា ដ ) ាទីាន ក់ រថាវ យបងគាំស្រពេះរបស់្ាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មកន ងស្ េម្៍។ 
ារា៉ា វមា្តួ្នាទីជួយស្ស្រមួលដល់ាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មកន ង រថាវ យបងគាំស្រពេះស្របចា ាំនថ្ៃ (ស្របា ាំដងកន ង
មួយនថ្ៃ ) ដោយអាចថា វ ៉ិហារស្ថ៉ិត្ដៅឆ្ៃ យ ឬបរ ៉ិស័្ទព៉ិបាកដធវើដាំដណ្ើ រដៅវ ៉ិហារាដដើម។ ប៉ា ខ្រ ដៅ
ដរៀងរាល់នថ្ៃស្ ស្រក ាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មស្រត្ូវដៅថាវ យបងគាំស្រពេះរួមោន ដៅវ ៉ិហារ(ម៉ិ្មា្ រថាវ យបងគាំដៅ
ារា៉ា វ ដៅនថ្ៃស្ ស្រកដទ) ដដើមបទីទួល រខណ្នាាំដផ្សងៗពីស្ន្តង្ហគ ជ។ ារា៉ា វដស្របៀបបា្ាទីស្ ក រៈ
រណ្បរបស់្វ ៉ិហារខដរ ដោយារា៉ា វម៉ិ្មា្តួ្នាទីស្របត្៉ិបត្រ៉ិព៉ិធីាស្នាធាំៗកន ងស្ េម្៍ដូច
វ ៉ិហារដ ើយ។ ាទូដៅ ារា៉ា វាងស្ង់ដ ើងដោយមា្ស្រទង់ស្រ យស្រស្ដដៀងោន ្ឹងវ ៉ិហារខដរ ខត្
តូ្ចាងវ ៉ិហារ។ ដៅកន ងស្រស្ កទឹកឈូ ដែត្រកាំពត្ មា្ារា៉ា វស្របមាណ្៣៦ ។ 

 
ារា៉ា វដៅស្ េម្៍ខែែរអ  ៉ិាា មឃ ាំនស្រពថ្នង 

 



-12- 

 

 
ែ.  រស្របត្៉ិបត្រ៉ិថាវ យបងគាំស្រពេះ 

ថាវ យបងគ ាំស្រពេះ ខដលភាាអារា៉ាប់ដៅថា ស្ឡាត្ ដ ើយភាាមា៉ា ដ ដៅថា ស្ាំយា ាំង េឺា
 ត្ពវក៉ិចចរបស់្ាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មស្រេប់រូប( ាំងពីរដភទ) ចាប់ពីដពលដពញវយ័ 20 ឬចាប់កាំណ្ត្់ពី
អាយ  ១៥ឆ្ន ាំដ ើងដៅ។ តាមចបប់ាស្នាអ  ៉ិាា ម ាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មស្រេប់រូបស្រត្ូវថាវ យបងគាំស្រពេះា
ដរៀងរាល់នថ្ៃ ដ ើយមួយនថ្ៃស្រត្ូវថាវ យបងគាំ៥(ស្របា ាំ)ដង។ ាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មដៅកមព ា  ាំងាស្ ៉្ិក
ខែែរអ  ៉ិាា មាវ   ាំងាស្ ៉្ិកខែែរអ  ៉ិាា មចាម ស្ ទធសឹ្ងស្របត្៉ិបត្រ៉ិ រថាវ យបងគាំស្រពេះស្របា ាំដងកន ងមួយនថ្ៃ
៉្ិងាដរៀងរាល់នថ្ៃ ដលើកខលងខត្ស្ េម្៍ចាមស្រកុមក្អ ីមា ាំា្់ខដលថាវ យបងគាំស្រពេះខត្មរងកន ង

មួយស្បារ  ៍ េឺដៅនថ្ៃស្ ស្រក។  
 រស្របត្៉ិបត្រ៉ិថាវ យបងគាំស្របា ាំដងកន ងមួយនថ្ៃមា្ ដៅដពលស្រពឹកកន ងរងវង់ដមា៉ា ង៥ ដពលនថ្ៃស្រត្ង់

កន ងរងវង់ដមា៉ា ង១២ ដពលរដស្ៀលដមា៉ា ង ៣៖៣០នាទី ដពលស្រពលប់កន ងរងវង់ដមា៉ា ង ៦ ៉្ិង ដស្រ យ
ដមា៉ា ង ៧ ដ ើងដៅ។ ាទូដៅ ម ្ រស្របត្៉ិបត្រ៉ិថាវ យបងគាំ ាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មស្រត្ូវលាងស្មាា ត្ យ 
ដូចា លាងនដ លាងដជើង ៉្ិង លាងម ែ ាដដើម ដដើមបឱី្យរូប យាា ត្ស្រជេះស្រស្ េះ ៉្ិងច៉ិត្របរ ៉ិស្ ទធ
ម ្ដពលចូលវ ៉ិហារ។ កន ង រថាវ យបងគាំមួយដលើកៗមា្រយៈដពលស្របមាណ្  ១០នាទី ខត្វាក៏
អាស្រស័្យដៅតាមអនកថាវ យបងគាំខដរ ដោយអនកែាេះចង់ថាវ យបងគាំយូរ ដេអាចសូ្ស្រត្ធម៌ឱ្យខវង។ 

 រថាវ យបងគាំស្រពេះអាចស្របត្៉ិបត្រ៉ិដៅស្រពេះវ ៉ិហារ ារា៉ា វ ផ្ាេះ ទីដរៀបចាំព៉ិ ដស្ស្ដោយខ ក
ស្ស្រមាប់ាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា ម (musallas) ឬទីដ៏ស្មេួរមួយតាមាថ ្ភាពាក់ខស្រង។ ដ េះាយា៉ា ង
ណា មា្ រដលើកដ ើងថា ស្ស្រមាប់ប រស្  រដោរពថាវ យបងគាំដៅវ ៉ិហារ្ឹងទទួលបា្ប ណ្យដស្រចើ្
ាង រដោរពថាវ យបងគាំដៅតាមផ្ាេះ 21។ ដៅកន ងស្ េម្៍ខែែរអ  ៉ិាា ម ឃ ាំនស្រពថ្នង ប រស្ស្រត្ូវមក
ថាវ យបងគាំស្រពេះដៅវ ៉ិហារ ដៅដរៀងរាល់នថ្ៃស្ ស្រក ដដើមបទីទួលបា្ រអប់រ ាំខណ្នា ាំពីស្ន្តង្ហគ ជវ ៉ិហារឬពី
អនកត្ាំណាងខដលចាត្់តា ាំងដោយស្ន្តង្ហគ ជវ ៉ិហារ។ ាទូដៅ  របន្តញ្ជា បអប់រ ាំខណ្នា ាំដ្េះ ខត្ងដធវើ
ដ ើងដៅកាំល ងដពលន្ រថាវ យបងគាំស្រពេះដៅដវលានថ្ៃស្រត្ង់ដមា៉ា ង១២ ដោយមា្ែាឹមារដតរ ត្ា
ស្ាំខា្់ដៅដលើ រស្របត្៉ិបត្រ៉ិស្របចា ាំនថ្ៃរបស់្ាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មខដលស្របាស្ចាកពី រខណ្នាាំកន ងចបប់

                                                 
20 ការក្សំណ្ត់សាោ ល់ភាពនពញវយ័៖ ស្រសតើគិតចាប់ពើនពលានរែូវ(នពញវយ័នរៀបការ) ឯបុរសគិតចាប់ពើនពលនចោះយល់សបតិ
ានទឹក្សកាម។ 

21 លើ  ាកុ្សប  គក្សឹមវគិរ(សស្រង្ហោ ជ្) អាល់ា៉ា ក់្សមូរ នៅភូមិម្រចក្សរនមៀត ឃុឈូំក្សស ម្រសុក្សក្សំពង់ម្រតឡាច នខ្តតក្សំពង់ឆ្ន ងំ។ 
(សាា សន៍ថ្ងៃទើ៩ ខខ្កុ្សមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧)។ 
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ាស្នា មា្ាអាទិ៍  រដស្ពដស្រេឿងស្រស្វងឹ  រដស្ពដស្រេឿងដញៀ្ ៉្ិង  រស្របស្រពឹត្រអាំដពើអបាយ
ម ែដផ្សងៗ ាដដើម។ 

ចាំខណ្កឯ ាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មនារមី៉ិ្មា្ ត្ពវក៉ិចចស្របត្៉ិបត្រ៉ិ រថាវ យបងគាំស្រពេះដៅវ ៉ិហារដូច
ប រស្ដទ ដ ើយាទូដៅ ពួកោត្់ខត្ងស្របត្៉ិបត្រ៉ិ រថាវ យបងគាំដៅផ្ាេះ។ «ស្ស្រមាប់ស្រសី្ៗ  រថាវ យបងគាំ
ដៅវ ៉ិហារម៉ិ្ខម្ា ត្ពវក៉ិចចដូចខាងស្របុស្ៗដនាេះដទ ដោយស្រសី្ៗថាវ យបងគាំដៅផ្ាេះលាាង រ
ថាវ យបងគាំដៅវ ៉ិហារ។ ស្រសី្ៗអាចថាវ យបងគាំដៅកន ងវ ៉ិហារបា្ល េះស្រតាខត្មា្កខ្ាងទាំដ្រ ដ ើយស្រត្ូវ
បា ាំងវា ាំង្្ែណ្ឌ ប៉ិទម៉ិ្ឱ្យដមើលដឃើញោន ាមួយខាងប រស្ដ ើយ ដដើមបឱី្យស្ៃប់អារមែណ៍្ស្ាំដៅ
ខត្ដលើស្រពេះប៉ា ដណាណ េះ»22។  រថាវ យបងគាំស្រពេះបា្ចាត្់ទ កថា ា រតា ាំងស្មាធ៉ិដដើមបរី ាំង្ហប់អារមែណ៍្
ក ាំឱ្យអនកស្របត្៉ិបត្រ៉ិេ៉ិត្ដរឿងដលាក៉ិយដស្រចើ្ដពក ដ ើយខដលាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មភាេដស្រចើ្ស្ ទធសឹ្ងបា្
យល់ដរឿងដ្េះ។ ចាំដរេះាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មខដលម៉ិ្បា្ដរៀ្សូ្ស្រត្ដស្រចើ្ខាងាស្នា ដនាេះពួកដេ
អាចស្របត្៉ិបត្រ៉ិដោយម៉ិ្យល់ពីអត្ថ្ ័យរបស់្វាខដរ ដោយពួកដេស្រោ្់ខត្ស្របត្៉ិបត្រ៉ិត្ៗោន តាមលាំអា្ 
ស្របនពណី្ខដលបា្ប្សល់ទ កឱ្យ។ 

 ររតឹ្ត្ប ៉ិត្នារកីន ង រស្របត្៉ិបត្រ៉ិ រថាវ យបងគាំស្រពេះដៅកន ងវ ៉ិហារ ដធវើឱ្យដេកស្រមដឃើញមា្វត្រ- 
មា្នារថីាវ យបងគាំស្រពេះដៅកន ងវ ៉ិហារណាស់្។ ាក់ខស្រង ដៅវ ៉ិហារមា៉ា ស្វ៉ិទ្ូរ លអា ស្ា្ន្បរ ៉ិស័្ទ
ខែែរអ  ៉ិាា ម ដៅភូម៉ិនស្រពថ្នង ឃ ាំនស្រពថ្នង ស្រស្ កទឹកឈូ ដែត្រកាំពត្ ខដលមា្លកខណ្ៈធាំទូលាយ ៉្ិង
មា្ទីទាំដ្រដស្រចើ្ដនាេះ ក៏ម៉ិ្ដឃើញមា្វត្រមា្ាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មនារចូីលថាវ យបងគាំដ ើយ ដ ើយក៏
ព ាំដឃើញមា្ រប៉ិទបា ាំងវា ាំង្្រកាទ កស្ស្រមាបន់ារខីដរ។ ចាំដរេះចាំណ្ ចដ្េះ នារ ីៗ កន ងស្ េម្៍
ដ្េះបា្បញ្ជា ក់ថា  រថាវ យបងគាំស្រពេះដៅកន ងវ ៉ិហារម៉ិ្ខម្ា ត្ពវក៉ិចចរបស់្ពួកោត្់ដនាេះដទ 
ដោយពួកោត្់ថាវ យបងគាំដៅផ្ាេះក៏បា្ ដ ើយពួកដេក៏ម៉ិ្មា្ រអាក់អ្់ច៉ិត្រដនាេះខដរ ដស្ររេះដ្េះ
ាចបប់កន ងាស្នាខដលបា្ត្ស្រមូវឱ្យប រស្ាដោលស្ាំខា្់កន ង របាំដពញ្ូវ ត្ពវក៉ិចចដ្េះ។  

ដ េះបីាយា៉ា ងណា ពួកោត្់(ស្រកុមនារ)ីខត្ងមកថាវ យបងគាំស្រពេះកន ងវ ៉ិហារដៅរដូវប ណ្យរា៉ាមា៉ា
ឌ្(ខែបួស្ត្មចាំណី្អាហារ)ខដលស្របស្រពឹត្រដៅកន ងមួយឆ្ន ាំមរង ៉្ិងមា្រយៈដពលមួយខែ។ េួរ
បញ្ជា ក់ថា  រស្របត្៉ិបត្រ៉ិថាវ យបងគាំស្រពេះ  ាំងចាំដរេះាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មប រស្  ាំងចាំដរេះាស្ ៉្ិក-   
អ  ៉ិាា មនារ ីេឺមួយនថ្ៃស្របា ាំដពលដូចោន  ស្រោ្់ខត្ប រស្ស្របត្៉ិបត្រ៉ិថាវ យបងគាំដៅកន ងវ ៉ិហារ ឯនារសី្របត្៉ិបត្រ៉ិ
 រថាវ យបងគាំដៅផ្ាេះ។ ដៅកាំល ងដពលបួស្ប ណ្យរា៉ាមា៉ា ឌ្  រថាវ យបងគាំស្រពេះស្រត្ូវបខ្ថមមួយដង
ដទៀត្ដលើ រស្របត្៉ិបត្រ៉ិមួយនថ្ៃថាវ យបងគាំស្របា ាំដង ដរលេឺាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មស្រត្ូវថាវ យបងគាំស្រពេះ៦(ស្របា ាំ 
                                                 
22

 សឹម ថ្េា៉ា ន ម្រគូបនម្រងៀននក្សែងៗអ  ៊៊ិាា មនៅស គមន៍ថ្ម្រពងនង ម្រសុក្សទឹក្សឈូ នខ្តត ក្សំពត ឆ្ន ២ំ០១៧។ (សាា សន៍ថ្ងៃ
ទើ ១៦ ខខ្កុ្សមាៈ ឆ្ន ២ំ០១៧)។ 
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មួយ)ដង កន ងកាំល ងដពលបួស្រា៉ាមា៉ា ឌ្រយៈដពលមួយខែ។ ចបបា់ស្នាអ  ៉ិាា មខចងថា អនកថាវ យ 
បងគាំស្រពេះកន ងខែបួស្ដ្េះ្ឹងស្រត្ូវស្រពេះាមាច ស់្ដរៀបចាំកខ្ាងមួយទ កឱ្យដៅកន ងឋា្សួ្េ៌។ 

 

 
ាស្ ៉្ិកខែែរអ  ៉ិាា មនារដីៅខផ្នកខាងម ែន្វ ៉ិហារមា៉ា ស្វ៉ិទ្ូរ លអា ស្ា្ 

(ភូម៉ិនស្រពថ្នង ឃ ាំនស្រពថ្នង ស្រស្ កទឹកឈូ ដែត្រកាំពត្) 
 

ខាងដស្រ មដ្េះារូបភាពបរ ៉ិស័្ទស្ េម្៍ខែែរអ  ៊ ៉៊ិាា ម(ាវ )ដៅឃ ាំនស្រពថ្នង ស្រស្ កទឹកឈូ 
ដែត្រកាំពត្ កន ង រថាវ យបងគាំស្រពេះកន ងវ ៉ិហារ ខដល រស្របត្រ៉ិបត្រ៉ិថាវ យបងគាំមា្បួ្ជាំហា្៖ ជាំហា្ទី១ 
េឺ ឈរ, ជាំហា្ទី២ ឱ្្ស្រចត្់កបលជងគង់, ជាំហា្ទី៣ លត្់ជងគង ់ ៉្ិង ជាំហា្ទី៤ ឱ្្ស្រ បច េះ។ 

 
 រស្មាា ត្ យន្បរ ៉ិស័្ទប រស្ខែែរអ  ៉ិាា ម ម ្ដពលចូលថាវ យបងគាំកន ងវ ៉ិហារ 
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ជាំហា្ទី១                                                  ជាំហា្ទី២ 

 

 
                               ជាំហា្ទី៣                                                    ជាំហា្ទី៤ 
 

នសចកតសីននដិ្ឋា ន 
ាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មខដលមា្ស្របវត្រ៉ិរស់្ដៅដលើទឹកដីកមព ាាយូរមកដ ើយដនាេះ េឺម៉ិ្ខម្

មា្ខត្ជ្ាត្៉ិចាមខដលមា្ស្របភពកាំដណ្ើ ត្ដៅស្របដទស្ចមប៉ាដនាេះដទ ខត្ដៅមា្ជ្ាត្៉ិាវ
ខដលបា្ដធវើអដនារ ស្របដវស្្៍ពីដ េះាវ  ស្របដទស្ឥណ្ឌូ ដ្ស្ ី មករស់្ដៅកមព ាតាមត្ាំប្់មាត្់ស្ម ស្រទ 
ាព៉ិដស្ស្ដៅដែត្រកាំពត្ខដរ។ ស្រកុមាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា ម(ាវ )ដៅដែត្រកាំពត្យល់ថា ស្រកុមែាួ្បចច បប្ន
មា្ឈាមជ័រាខែែរខដរ ដ ើយចូលច៉ិត្រដៅែាួ្ឯងា ខខ្ែរអ  ិាា ម ខដលាបញ្ញត្រ៉ិបដងកើត្ដ ើង
ដោយស្ដមរចស្រពេះ្ដរាត្រម សី្  ្ កន ងស្ម័យស្ងគមរាន្តស្រ ៉្ិយម។ ស្រកុមដ្េះរស់្ដៅដោយផ្ារ
ភាា ប់យា៉ា ងជ៉ិត្ស្ន៉ិទធ្ ឹងស្របាជ្ខែែរ ដ ើយដចេះ ៉្ិយាយភាាខែែរដូចខែែរខដរ។ 

ាមូលោឋ ្ ស្ េម្៍ខែែរអ  ៉ិាា មដៅឃ ាំនស្រពថ្នងដៅស្របត្៉ិបត្រ៉ិទាំដ្ៀមទមាា ប់ស្របនពណី្តាម
ខបបាស្នាបា្ដស្រចើ្ មា្ាអាទិ៍  រថាវ យបងគាំស្រពេះ៥ដងកន ងមួយនថ្ៃ  រដរៀបអារ ៍ព៉ិរ ៍ 
៉្ិង  រដរៀបក៉ិចចព៉ិធីជូ្ដាំដណ្ើ រស្ព ៉្ិង រទ កោក់ស្ព។ ស្ េម្៍ដៅរកាស្របត្៉ិបត្រ៉ិក៉ិចចព៉ិធី

ស្របេល់កូ្ស្រកម ាំឱ្យកូ្កាំដលាេះ ខដលាក៉ិចចព៉ិធីស្ាំខា្់ាមូលោឋ ្ន្ រដរៀបអារ ៍ព៉ិរ ៍កន ង
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ស្ េម្៍ដ្េះ ដៅស្របត្៉ិបត្រ៉ិរកា រទ កោក់ស្ពដោយ ររ ា្ំ ឹងស្ាំពត្់ ៉្ិងរូងដីកន ងរដតរ ផ្នូ រោក់
ស្ព ដពលខដលដៅស្ េម្៍អ  ៉ិាា មែាេះបា្ដស្របើមឈូស្ោក់ស្ពដៅដ ើយ។ 

ចាំខណ្ក យ វជ្ាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា មកន ងស្ េម្៍ហាក់មា្ទាំដនារដដើរដៅតាម រវ ៉ិវត្ររបស់្
ស្ងគម។ ពួកដេចូលច៉ិត្រស្របត្៉ិបត្រ៉ិតាមភាពទាំដ ើ្បន្ស្ងគម ចូលច៉ិត្រដស្ាៀករក់តាមរដបៀប ្់
ស្ម័យខដលស្របាស្ចាកទាំដ្ៀមទមាា ប់ខបបាស្នាខដលត្ស្រមូវឱ្យន្តស្រីដស្ាៀករក់ប៉ិទជ៉ិត្រាង យ។ 
ដោយពួកដេ ៉្ិយាយភាាខែែរយា៉ា ងាា ត្់ជាំនាញដូចខែែរផ្ង ដោយារពួកដេដស្ាៀករក់ធមែតា
ដូចខែែរផ្ង ដូដចនេះ ដេព៉ិបាកកាំណ្ត្់អត្រស្ញ្ជញ ណ្យ វជ្ណាាាស្ ៉្ិកអ  ៉ិាា ម តាមរយៈលកខណ្ៈ 
ខាងដស្រៅដ្េះណាស់្។ ដ េះបីាយា៉ា ងណា ក៏ពួកដេដៅខត្ចូលរួមទទួល រអប់រ ាំអាំពីចបប់វ ៉្ិ ័យ
ាស្នា ដ ើយដៅខត្ដោរពស្របត្៉ិបត្រ៉ិាស្នាអ  ៉ិាា មាាស្នារបស់្ែាួ្។ 

 
ឯកស្ថរពិនត្រោះ 

ឯការាន នដ 
- មជឈមណ្ឌ លស្ស្រមាប់ រស្៉ិកាា្់ែពស់្ ៖ ស្រកុមជ្ាត្៉ិភាេត្៉ិចដៅកមព ា  ដបាេះព មពដលើក
ទី២ ឆ្ន ាំ២០១៥។ 

-  សង់ មីខស្ល  វីលីពី ៖  រស្រាវស្រាវបឋមអាំពីភាាជ្ាត្៉ិភាេត្៉ិចដៅកមព ា  ដបាេះ
ព មភឆ្ន ាំ២០០៩។ 

ក៉ិចចស្មាភ ស្្ ៍
- មា៉ា ្ មា៉ា ត្់ ស្របធា្ស្មាេមម៉ាូស្ាីមអេះមា៉ា ឌីយា៉ា ដៅកមព ា។ (ស្មាភ ស្្៍នថ្ៃទី៩ ខែក មភៈ ឆ្ន ាំ
២០១៧) 

- លី  ាក ប  ហាកឹមវ ៉ិហារ(ស្ន្តង្ហគ ជ) អាល់មា៉ា ក់មូរ ដៅភូម៉ិស្រចករដមៀត្ ឃ ាំឈូកស្ ស្រស្ ក
កាំពងស់្រត្ឡាច ដែត្រកាំពង់ឆ្ន ាំង។ (ស្មាភ ស្្៍នថ្ៃទី៩ ខែក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧)  

- លី ារ ីេណ្ៈអ ីមា ាំដែត្រកាំពត្។ (ស្មាភ ស្្៍នថ្ៃទី១៦ ខែក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧) 
- ដស្ាេះ ដហាគ ាលី ស្រេូបដស្រងៀ្ខផ្នកាស្នាអ  ៉ិាា មដៅស្ េម្៍នស្រពថ្នង ស្រស្ កទឹកឈូ ដែត្រ
កាំពត្។ (ស្មាភ ស្្៍នថ្ៃទី១៦ ខែក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧) 

- សឹ្ម ន មា៉ា ្ ស្រេូបដស្រងៀ្ដកែងៗអ  ៉ិាា មដៅស្ េម្៍នស្រពថ្នង ស្រស្ កទឹកឈូ ដែត្រកាំពត្។ 
(ស្មាភ ស្្៍នថ្ៃទី១៦ ខែក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧) 
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- ស្ ែ ស្មា៉ា ឌ ្ អ ីមា ាំវ ៉ិហារដៅភូម៉ិ វ រថ្ែី ស្រស្ កទឹកឈូ ដែត្រកាំពត្។ (ស្មាភ ស្្៍នថ្ៃទី១៦ ខែ
ក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧) 

 

 
នាងែ្ ាំ(ម ៉ិល វាស្នា)កន ងក៉ិចចស្មាភ ស្្៍ាស្ ៉្ិកខែែរអ  ៉ិាា មនារ ី

ដៅវ ៉ិហារមា៉ា ស្វ៉ិទ្ូរ លអា ស្ា្ 
(នថ្ៃទី១៦ ខែក មភៈ ឆ្ន ាំ២០១៧, ភូម៉ិនស្រពថ្នង ឃ ាំនស្រពថ្នង ស្រស្ កទឹកឈូ ដែត្រកាំពត្) 

 
 


