សហគមន៍អ៊ិស្លាមក្រុមរនអ៊ីម ុំាស្លន់រមពជា
នៅភ ូមិស្រែររិយ ឃអ
ុំ ូរឫែសី រែុកកុំពង់ររឡាច នេរតកុំពរ់ឆ្នុំង
ដោយ មល
៉ិ វាសនា, ធន ឆាយព៉ិស៉ិដ្ឋ, ប្រែង ព៉ិស៉ិដ្ឋ

ើ
សសចរត៊ីស្តម

« សហគមន៍អ៉ិ ស្លាមររុមរនអ៊ី ម ៉ាំស្លន់រមពជា » ជាសហគមន៍ជនជាតចាមមួ
យប្ដ្លមន
៉ិ

់
៉ាំ ូ រឫសស ៊ី រសររ៉ាំពងរតឡាច
មូ លោឋនរណ្ត
រឫសស ៊ី ដៅភូ ម៉ិប្រសរែយ
ឃអ
ដេតា
ា លដៅវហារប្រវសអូ
៉ិ
៉ិ
រ៉ាំពង់ឆាន ៉ាំង។ ដ

ោះែជាដរែ
ពារយ
« សហគមហ៍ » រា៊ី ប្តដយងអាចន
៊ី
ើ
ើ
៉ិ យាយបានថា ររុមរនអ៊ី ម ៉ាំស្លន់

ជាន៉ិកាយមួ យននន៉ិកាយស្លហាាអរែស់
ស្លសនាអស្ល
៊ី
៉ិ ា ម
រមពជា។

ប្ដ្លរ៉ាំពងមនការដោរពរែតែតា
ដៅ
៉ិ
៉ិ

ន៉ិកាយឬររុមរនអម
ស្លសនាអ
ស្ល
៊ី ៉ាំស្លន់មនរដែៀែននការរែតែតា
៉ិ
៉ិ
៉ិ ា មដោយប្ែររែស់

េាួន ដហើយមនប្តដៅរមពជាែដណ្តណោះ។

អតថែទដនោះនឹងស៉ិរាអ៉ាំព៊ីរែវតា៉ិននររុមរនអម
៉ិ
៊ី ៉ាំស្លន់ រចនាែថវហារន
៉ិ ងស្លរវ ស្លថនភាព

ភាស្លន៉ិងអរសរចាម ការរែតែតា
វែបធម៌
រែនពណ៊ីន៉ិងទ៉ាំដនៀមទមាែ់ ន៉ិងភាពដោយប្ែរននការ
៉ិ
៉ិ
ដោរពរែតែតា
ស្លសនាអ
ស្ល
៉ិ
៉ិ
៉ិ ា មននន៉ិកាយររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់។
ក្រវត្ត៊ិក្រុមរនអម
៊ី ុំាស្លន់

អ៊ី ម ៉ាំស្លន់ មរព៊ីពារយ អ៊ី ម ៉ាំ ប្ដ្លជាងាររែស់អាចារយដ្រ
ឹ នា ៉ាំការសូរតធម៌ ថាាយែងគ៉ាំ ន៉ិង

ដទសនារនងរពោះវហារននស្លសនាអ
ស្ល
៉ិ
៉ិ ា ម ន៉ិង ស្លន់ ជាដ្មោះរែស់ែគគលមួ យរូែ។ ររុមរនអ៊ី ម ៉ាំ

ស្លន់ ស៉ាំដៅដ្ល់ ររុមជនជាតចាម
សថ៉ិតដៅរនងន៉ិកាយស្លហាាអ៊ី ប្ដ្លដោរពរែត៉ិែតា៉ិដមដ្ឹរនា ៉ាំ
៉ិ
ស្លសនាអស្ល
៉ិ ា មមួ យរូែដ្មោះ ស្លន់ ជាែគគលែរស
៉ិ ទធ ជាែគគលដ្៏រែដសើរនថាថាា ន៉ិងជារពោះ។
ន៉ិកាយឬររុមរនអម
ជាែដណ្តណោះ
៊ី ៉ាំស្លន់គមនប្តដៅរមព
ឺ

ដោយររុមឬន៉ិកាយដនោះមន

រែវតារដរ
តដែ
អដនា
ា រែដវសសន៍មររស់
៉ិ
ើ
ើងដៅរមពជារនងសម័យឧតាងគ ដរកាយជនជាតចាមបានដធា
៉ិ
ើ
ដៅរមពជា។ រពោះបាទអងគឌួងបានរែ
មន្រនា៊ីរ៉ិតាយសរែស់
រពោះែរមរជវា ៉ាំង
៉ិ

នដោរមងារដមដ្រ
ឹ នា ៉ាំស្លសនាអស្ល
៉ិ ា មដនោះថា ឧរញឃនួរ ជា

៉ាំព៊ីរហូ ពាន់(ដសមើនឹងស័រ៉ិមន្រនា
មនស័រ៉ិរបា
ា
ា
៊ី រតួតពលច៉ាំនួន

៧

៉ាំ ន់)។
ពាន់នារ់)។ រហូ តមរដ្ល់ ឆាន ៉ាំ២០១៧ ររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់មនឧរញឃនួររបា ៉ាំែួនរូែ(របា ៉ាំែួនជនា
៉ាំ
មនការចងចា ៉ាំន៉ិងដ្ណ្ត
លតៗោនអ៉ាំព៊ីរ៉ាំណរ៉ាំដណើតននររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់ថា

ដៅសម័យ

ឧតាងគ ដោរអាចារយ ស្លន់ ជាអាចារយដ្រ
ឹ នា ៉ាំការសូរតធម៌ ថាាយែងគ៉ាំ ន៉ិងដទសនាននស្លសនាអស្ល
៉ិ ា ម
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ដ្៏មនរ៉ិតាសពទ
ន៉ិងមនឥទធ៉ិពលដលើជនជាតចាមរែត
៉ិ
៉ិ
៉ិែតាស្លសនាអ
៉ិ
៉ិស្លាមដៅរមពជា។

ដោរបាន

ដរជើសដរសយរទ
ើ
៊ីត ៉ាំងដៅទ៉ិសអាដគនយ៍ននភនរ៉ាំ ពោះរជរទពយ(អដ្ឋរសស)ជារប្នាងស៉ាំណ្តរ់ធម៌

ដោយ

បានជរ
ងសរមែ់ត ៉ាំងសមធ។
៊ី លងដ្ដ៊ី ធាជារូ
ើ
៉ិ ដរកាយដពល អ៊ី ម ៉ាំស្លន់ ទទួលមរណភាព អនរដោរព
ន៉ិងដដ្រើ តមឱវាទរែស់ដោរបាននា ៉ាំោនចារដចញព៊ីត៉ាំែន់ដនាោះ ដៅរស់ដៅរនងត៉ាំែន់មួយច៉ាំនួនតម

៉ាំ ង ន៉ិងដេតារណ្ត
៉ាំ ង់ឆាន ៉ាំង ដេតាដពាធិ៍ស្លត់ ដេតាបាត់ដ្ែ
ែណ្ត
ា ដេតាដសសងៗ ដ្ូ ចជា ដេតារព
ា ល

ជាដដ្ម
ើ ។ ដោយយល់ ថា អ៊ី ម ៉ាំស្លន់ ជាែគគលែរស
៉ិ ទធ ជាែគគលដ្៏រែដសើរនថាថាា ររុមជនជាតចាម
៉ិ
ប្ដ្លបានដោរពឱវាទរែស់ដោរ បានចាត់ទរដោរជារពោះមួ យរែស់ពួរដគ 1 ។ ែចចែបនន ដៅដលើ

៉ាំ ដ្ឋរសស មនរពោះវហារមួ
ភនអ
យមនដ្មោះថា « រពោះវហារតស្លន់
» ប្ដ្លជាតរតងែងា
ា ញែញ្ជ
ា រ់
៉ិ
៉ិ
ឹ
៉ាំ
អ៉ាំព៊ីការព៉ិតននេាឹមស្លរដ្ណ្ត
លដនោះ។

ដោយទឹររពោះទ័យដរបាសរែណ៊ី រពោះររណ្តរពោះបាទអងគឌួងបានរពោះដរបាសរែ

នយស

ស័រដ្ល់
អរ
ន ដ្ឹរនា ៉ាំស្លសនាអស្ល
៉ិដ
៉ិ ា ម(ររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់) ចាមបន៊ី ប្ដ្លដគដៅថា អូ ងឃនួរ ជា
៉ាំព៊ីរហូ ពាន់(ដសមើនឹងស័រមន្រនា
ឧរញឃនួរ ប្ដ្លមនស័រ៉ិរបា
ា
៉ិា
៊ី រតួតពលច៉ាំនួន ៧ពាន់នារ់)។ រហូ តមរ
៉ាំ ន់)៖
ដ្ល់ ឆាន ៉ាំ២០១៧ ររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់មនឧរញឃនួររបា ៉ាំែួនរូែ(របា ៉ាំែួនជនា
១- ឧរញឃនួរ លឹម

ប្តងត ៉ាំងដោយរពោះមហារសរតដៅសម័យឧដ្ងគ

៣- ឧរញឃនួរ ហ៊ី ម

ប្តងត ៉ាំងដោយរពោះមហារសរតដៅសម័យអាណ្តន៉ិគមបារ ៉ាំង

២- ឧរញឃនួរ បាន

ប្តងត ៉ាំងដោយរពោះមហារសរតដៅសម័យឧដ្ងគ

៤- ឧរញឃនួរ ដហគមដសស ប្តងត ៉ាំងដោយរពោះមហារសរតដៅសម័យអាណ្តន៉ិគមបារ ៉ាំង
៥- ឧរញឃនួរ នរររ់ ប្តងត ៉ាំងដោយរពោះមហារសរតដៅសម័យសងគមរន្រសាន៉ិយម
៦- ឧរញឃនួរ សឹមស្លល៊ី
៧- ឧរញឃនួរ ល៊ីមន
៨- ឧរញឃនួរ នរ

៉ាំ

៩- ឧរញឃនួរ មត់ស្ល

1

ប្តងត ៉ាំងដោយរពោះមហារសរតដៅសម័យសងគមរន្រសាន៉ិយម

ប្តងត ៉ាំងដៅសម័យស្លធារណរដ្ឋរែជាមន៉ិតរមពជា

ប្តងត ៉ាំងដោយរពោះបាទសមច
ា នដរតាមស៊ីហនននរពោះរជាណ្ត

ចរររមពជា

ប្តងត ៉ាំងដោយរពោះបាទសដមច
ា រពោះែរមនាថនដរតាមស៊ីហមន៊ី

រពោះមហារសរតននរពោះរជាណ្តចរររមពជា។

រែភពឯរស្លរ « សហគមន៍ររុមអស្ល
៉ិ ា មររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់ » ។
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៉ាំ ូ ងដៅរមពជា
សនូររពោះអ៊ីម ៉ាំស្លន់ ដមដ្រ
ឹ នា ៉ាំស្លសនាអ៉ិស្លាម ន៉ិកាយឬររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់ដ្ែ

ព៉ិតណ្តស់ ន៉ិកាយឬររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់គឺសថ៉ិតដៅរនងន៉ិកាយស្លហាាអ៊ីននស្លសនាអ៉ិស្លាម។

ន៉ិកាយស្លហាាអមនរែវតា
៊ី
៉ិដៅរមពជាត ៉ាំងព៊ីយូ រយារណ្តស់មរដហើយ ដហើយមនប្តមួ យ ដោយព៉ាំ
មនការប្ែងប្ចរអាដែ
៊ី ើយ។ ពួ រដគបានដោរពអម
៊ី ៉ាំស្លន់ជារគូអាចារយននស្លសនាអស្ល
៉ិ ា ម។ ែប្នាការ
ប្ែងប្ចរបានដលចរូែរងចបស់ចាែ់ព៊ីអ៉ាំែងទសវតសរ ៍ឆាន ៉ាំ១៩៩០
កាន់ប្តដែរទ៉ាំ
ោយសរមែ់ព៉ិភពដោរ
ើ

េណៈប្ដ្លរែដទសរមពជា

ដហើយមនប្េមរអស្ល
៉ិ ា មេាោះបានងារដៅររការរែតែតា
៉ិ
៉ិ

៉ាំ ងន៉ិងទទួលឥទធ៉ិពលព៊ី
ស្លសនាអស្ល
៉ិ ា មតមល៉ាំអានគមព៊ីររូ រនឱយបានជារ់ោរ់ តមរយៈទ៉ាំនារ់ទន
ស្លសន៉ិរអស្ល
៉ិ ា មដៅរែដទសមដែស៊ីន៉ិងរែដទសអារែ់។

ដោយប្ែរ

ន៉ិកាយឬររុមរនអម
៊ី ៉ាំ

ស្លន់ដៅររាការដោរពរែតែតា
ស្លស្លនាអ
ស្ល
រនា
ងមរ
៉ិ
៉ិ
៉ិ ា មតមល៉ាំនា ៉ាំប្ដ្លធាាែ់រែតែតា
៉ិ
៉ិ
បានដោរព អ៊ី ម ៉ាំស្លន់ ជារពោះមួ យអងគរែស់ពួរដគប្ដ្រ។

ដហើយ

ភាស្លន៊ិងអរសរចាម
ជនជាតចាមមនភាស្លន
ា
៉ិ
៉ិ ងអរសរផ្ទទល់ រែស់េួ ន

ដហើយដៅរ៉ាំពងមនអតថភាពរហូ
តមរ
៉ិ

៉ាំ រ់ទន
៉ាំ ងទូដៅដៅរនងសហ
ដ្ល់ សពានថៃ។ ជនជាតចាមដៅរមព
ជាដៅន៉ិយាយភាស្លចាមសរមែ់ទនា
៉ិ
គមន៍រែស់េួ ន
ងរស់រដវរដៅដែ
ា ប្ដ្លដធាើឱយភាស្លចាមដៅមនអតថភាពយា
ើ
៉ិ
ើយ។ ែប្នា អរសរចាម
រ៉ាំពងសថ៉ិតដៅរនងស្លថនភាពប្ដ្ល
អភររស។
៉ិ

ម

រនូ វការយរច៉ិតាទរោរ់ ន៉ិងការដលើរទឹរច៉ិតាេស
ព ់ ដដ្ើមប ៊ី

ររុមរនអម
ពាយាមយាងខ្ា ៉ាំងរងការអភ
ររសអរសរចាម
ន
៊ី ៉ាំស្លន់បានេតេ៉ាំ
៉ិ
៉ិ

ប្ដ្លរនងដនាោះ

មនអរសរបាន៊ី ន៉ិងអរសរចាម។ អរសរបាន៊ីដរែសរមែ់
សូរតធម៌ថាាយែងគ៉ាំ ន៉ិងដរែដៅដពលដធា
រ
ើ
ើ
ើ ចច
៉ិ
ព៉ិធ៊ី េណៈប្ដ្លអរសរចាមដរែសរមែ់
សដ៉ាំ ណរចបែ់រែុស ចបែ់រស៊ី ន៉ិងសរមែ់សដ៉ាំ ណររចច
ើ
៉ិ ការ
ទូដៅ។

រ៉ាំណ្តពយន៉ិងអតថែទរែស់ជនជាតចាមនាសម័
យែរណ
៉ិ

សម័យែរណដដ្ម
ដហើយឯរស្លរ
ើ បសរដសរ
៊ី

៉ាំងអស់គឺដរែរបាស់
អរសរចាម
ើ

៉ាំងដនាោះដៅមនររាទររហូ តមរដ្ល់ សពានថៃដនោះ។
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៉ាំ ន់ដរកាយននជនជាតចាមរហូ
អរសរចាមែរណដៅប្តរតូវបានែដរងៀនច៉ាំដពាោះរូ នដៅជនា
តមរ ជា
៉ិ
ព៉ិដសសដៅតមសហគមន៍ននររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់។

៉ាំ
ដោយររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់ដៅររាការសូ រតធម៌ថាាយែងគតមអរសរបាន៊ី ដនាោះគសូ
ឺ រស៉ាំដែង

ពយញ្ា នៈននពារយដពចន៍ធម៌

៉ាំ
៉ាំងដនាោះមនដ្ូ
ចោននឹងស៉ាំដែងសូ រតធម៌ថាាយែងគតមភាស្លអារ
ែ់នន
៉ិ

គមព៊ីររូ រនដែើយ។ ររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់បានដធាើចាមន៊ីយរមមដលើស៉ាំដណរន៉ិងសូ រស៉ាំដែងធម៌សរមែ់
៉ាំ
សូ រតថាាយែងគ។

ស្លារដ្មោះវហារររុ
មរនអ៊ីម ៉ាំស្លន់សរដសរជាអរសរប្េមរន៉ិងអរសរចាម
៉ិ

ខ្ងដរកាមដនោះជាែណ្ត
ដ ដសៀវដៅសរដសរជាភាស្លចាម

ប្ដ្លររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់បានចង

៉ាំ ន់ដៅមេដទៀត។ ដរៅព៊ីគមពរហគ
ររងដែើងសរមែ់ែដរងៀនរូ នដៅរែស់េួ នតជ
នា
ា
៊ី ៊ី ត ររុមរនអម
៊ី ៉ាំ
ស្លន់បានដធាការចងររងនូ
វដសៀវដៅមួ យច៉ាំនួនដទៀត ដ្ូ ចជា ដសៀវដៅអរសរស្លន្រសាចាម ដសៀវដៅ
ើ
៉ាំ តែន
រែជគ
៊ី
៉ិ ងតកាយថាដៅ ដសៀវដៅទ៉ាំដនៀមទមាែ់រែនពណ៊ីចាម ន៉ិង វចនានររមចាម-ប្េមរ។
ស្ៀវសៅអក្សរសាស្រ្ចា
ត ម
ដសៀវដៅអរសរស្លន្រសាចាមដរៀែច៉ាំដែើងដោយររុមការងាររែស់ដោរឧរញឃនួរ តមរយៈ

គដរមងអភររសវែបធម៌
ចាមឆាន ៉ាំ២០១០-២០១១ ដរកាមការឧែតថមថ
ភ វកាដោយស្ល
ថ នទូតននសហរដ្ឋ
៉ិ
៉ិ

៉ាំ ូ រ មន ៥១ដមដរៀន ដដ្ម
៉ាំរែដទសរមជា។
អាដមរររែចា
ដសៀវដៅដនោះបានប្ចរដចញជាែជ
ព
ើ ប ៊ី
៉ិ
៊ី ព
៉ាំ ៊ី វែបធម៌
ែដរងៀនស្លសន៉ិរអស្ល
ឱយបានដ្ឹងន៉ិងស្លគល់ អព
៉ិ
៉ិ ា មររុមរនអ៊ីម ៉ាំស្លន់រមពជាដៅតមវហារ

រែនពណ៊ី ន៉ិងទ៉ាំដនៀមទមាែ់ចាម ជាព៉ិដសសភាស្លន៉ិងអរសរស្លន្រសាចាម។ ររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់បាន
ចងររងដសៀវដៅដនោះដែើងគរន
ា
ឺ ងដោលែ៉ាំណងអភ៉ិររសអរសរចាមរែស់េួ ន

ដោយអាចឱយជនជាត៉ិ

ចាមយល់ ដ្ង
ា
ឹ សា័យស៉ិរា ន៉ិងជួ យប្ថររាភាស្លន៉ិងអរសរស្លន្រសាចាមរែស់េួ ន។
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ដសៀវដៅអរសរស្លន្រសាចាម

ស្ៀវសៅប្រជុំ គតា
ី បនង
ិ តាកាយថាសៅ

ដសៀវដៅដនោះចងររងដែើងដោយររុមរនអម
ការរែតែតា
ើ បជាឯរស្លរសរមែ់
៊ី ៉ាំស្លន់ ដដ្ម
៉ិ
៉ិ
៊ី

ដៅតមវហារ-ស្លរ
វ ន៉ិងការស៉ិរារស្លវរជាវដសសងៗ។ ដោលែ៉ាំណងមួ យដទៀតននការដរៀែច៉ាំចង
៉ិ
ររងដសៀវដៅដនោះ

់ឱយជនជាតចាមទូ
៉ាំ ូោយដលើសាូវធម៌តមរដែៀែ
គចង
ដៅមនច៉ាំដណោះដ្ង
ឹ ទូលទ
ឺ
៉ិ

ននន៉ិកាយររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់រមពជា

ជាព៉ិដសស

់ ៉ិ ងដធាឱយេា
់
រ់ទងនឹងការលោះែងន
ើ
ួ នលអសូរសង។

ដលើសព៊ីដនោះដទៀត ដសៀវដៅដនោះែងាាញអ៉ាំព៊ីការអែ់រ ៉ាំកាយ វាចា ចតា
៉ិ ឱយរួចចារសតព៊ីអ៉ាំដពើដោរដៅ
យង់ឃនង ប្ដ្លែងកការល៉ាំបារដ្ល់ រគួស្លរ សងគមជាត៉ិ ន៉ិងព៉ិភពដោរ

៉ាំ ៊ីតែន៉ិងតកាយថាដៅ
ដសៀវដៅរែជគ
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៉ាំងមូល។

ស្ៀវសៅទុំសនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីចាម

ដសៀវដៅដនោះដរៀែច៉ាំចងររងនូ វទ៉ាំដនៀមទមាែ់ រែនពណ៊ី ជដ៉ាំ នឿ ស៊ីលធម៌ សជ៊ីវធម៌ ន៉ិង

រដែៀែរស់ដៅរនងសងគមរែរែដោយសេដ្មរមនារែស់ជនជាតចាម
៉ិ

ដោយមនរែកាន់
វណណៈ
៉ិ

ឋានៈ ពូ ជស្លសន៍ ន៉ិងជដ៉ាំ នឿស្លសនា មនជាអាទិ៍ ព៉ិធដរៀែអាពាហ៍
ព៉ិពាហ៍ ព៉ិធ៊ីែណយសព ព៉ិធ៊ី
៊ី
៉ាំ ឹរដភាៀង ជាដដ្ើម។ ព៉ិធ៊ី
ែណចូ លឆាន ៉ាំចាម(អាសូរ) ព៉ិធ៊ីរនទោះ ន៉ិងព៉ិធ៊ីសទ

៉ាំងដនោះ រ៉ាំពងដៅរែតែតា
៉ិ
៉ិ

ដៅរមពជាដៅដែើយ ដហើយជដ៉ាំ នឿ ទ៉ាំដនៀមទមាែ់ ន៉ិងរែនពណ៊ីេាោះ គទទួ
លឥទធ៉ិពលព៊ីសងគមប្េមរ ន៉ិង
ឺ
ដធាសមហរណរមម
ជាមួ យសងគមប្េមរប្ដ្លដគបានរស់ដៅ។
ើ

ដសៀវដៅទ៉ាំដនៀមទមាែ់រែនពណ៊ីចាម

វចនានប្ក្មចាម-ខ្មែរ
វចនានររមចាម-ប្េមរមនពារយជាភាស្លចាមច៉ាំនួន៣០០០ពារយ មនែងាាញសូ រអានន៉ិង

័ ជាភាស្លប្េមរ។ ដសៀវដៅដនោះនឹងជួ យសរមួលដ្ល់ អរ
៉ាំ ៊ី
ពនយល់ អតថនយ
ន ស៉ិរាភាស្លចាមឱយយល់ អព
័
សូ រអាន អតថនយ
ន៉ិងការដរែរបាស់
ពារយរែស់រែជាជនចាមប្ដ្លរ៉ាំពងរស់ដៅរនងរពោះរជាណ្ត
ើ
ចរររមពជា។

ការចងររងដសៀវដៅវចនានររមចាម-ប្េមរនឹងជួ យឱយជនជាតចាមដរែ
របាស់
ភាស្ល
៉ិ
ើ

ចាមរែស់េួ នបានរត
មរតូ
វ។
ា
ឹ
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ដសៀវដៅវចនានររមចាម-ប្េមរ

ជារួម

ររុមរនអម
ចងររងដសៀវដៅ
៊ី ៉ាំស្លន់បានេតេ៉ាំ
៉ិ

៉ាំងអស់ដនោះដែើងគដដ្
ើ បអភ
ឺ ម
៉ិ
៊ី ររស

ភាស្លន៉ិងអរសរចាម តមរយៈការចងររងទរជាឯរស្លរសង ន៉ិងការជួ យសរមួលដ្ល់ អរ
ន ស៉ិរា
ដរៀនសូ រតភាស្លចាមសង។

ច៉ាំដពាោះមេ

ការអភ៉ិររសភាស្លន៉ិងអរសរចាមគឺ

ទរោរ់ន៉ិងដលើរទឹរចតា
ព ់ព៊ីរជរោឋភបាល។
៉ិ េស
៉ិ

ម

រនូ វការយរចតា
៉ិ

ែចចែបននដនោះ មនជនជាតចាមជាដរច
នមនទ៉ាំ
ដនារស៉ិរាភាស្លន៉ិងអរសរមដែន៉ិងអារែ់។
៉ិ
ើ

៉ាំ ន់ដរកាយមនទ៉ាំដនារស៉ិរាភាស្លមដែ ន៉ិងភាស្ល
មនទ៉ិដ្ឋភាពច៉ាំនួនព៊ីរប្ដ្លនា ៉ាំឱយប្េរម អ៉ិស្លាមជនា
អារែ់ ដនាោះគឺ ទ៉ិដ្ឋភាពស្លសនា ន៉ិងទ៉ិដ្ឋភាពដសដ្ឋរ៉ិចច។ ច៉ាំដពាោះទ៉ិដ្ឋភាពស្លសនា គឺប្េមរអ៉ិស្លាម

៉ាំ ន់ដរកាយយល់ ថា ស្លសនាអស្ល
ជនា
៉ិ ា មមនរែភពរ៉ាំដណើតមរព៊ីរែដទសអារែ់ ដហើយគមពររូ
៊ី រនគឺ
សរដសរជាភាស្លអារែ់

ន៉ិងបានែរប្រែជាភាស្លមដែប្ដ្លមនការទទួលស្លគល់ ។

ច៉ាំដពាោះ

ទ៉ិដ្ឋភាពដសដ្ឋរចច
៉ិ គការស
ឺ
៉ិរាភាស្លមដែន៉ិងភាស្លអារែ់អាចទទួលបានសលរែដយាជន៍ដសសងៗ

៉ាំ ួ ញន៉ិងការងារ ជាដដ្ម
៉ាំ ងជន
ជាដរចើន ដ្ូ ចជា ការទទួលបានអាហាររូែររណ៍ ន៉ិង ទ៉ាំនារ់ទន
ើ ។ អាច
ន៉ិយាយបានថា ភាស្លន៉ិងអរសរចាមគមនប្តទ
ន
ឺ
៉ិដ្ឋភាពវែបធម៌ ប្ដ្លមនតនមារងការប្ថររាភាស្ល

ជនជាតេា
ងសហគមន៍េួ ន
ា ប្តមនអាចដរែ
៉ិ ួ ន ប្ថររាដររដ្ប្៉ាំ ណលែពាែរសេាួន ដរែបានប្តដៅរន
ើ
៉ិ
ើ
ដៅរែដទសដ្នទដទៀតបាន។
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ជុំាសនឿ ទុំាសនៀមទមារ់ ក្រពៃណ៊ី
ៃធ
ិ ប
ី ណយ្ុំទក្
ឹ ស្ាៀង

៉ាំ ឹរដភាៀងដ្ូ ចប្េមរប្ដ្រ
ររុមរនអម
ព
៊ី ៉ាំស្លន់មនជដ៉ាំ នឿន៉ិងការរែតែតា
៉ិ
៉ិ ៉ិ ធស
៊ី ទ

ដោយរោន់ប្ត

រដែៀែននការដរៀែច៉ាំរចច
៉ិ ព៉ិធ៊ីដនោះមនលរខណៈេសោន។ ែប្នា ស្លថនភាពប្ដ្លនា ៉ាំឱយមនការដរៀែច៉ាំ
៉ាំ ឹរដភាៀងន៉ិងដោលែ៉ាំណងននការដរៀែច៉ាំព៉ិធ៊ីដនោះ
ព៉ិធស
៊ី ទ

៉ាំងប្េរម

៉ាំងប្េរម អស្ល
៉ិ ា មររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់

គដ្ូ
ដៅដពលមនសភាពរ ៉ាំងសួ តខ្
ៃ
ា ៉ាំង ោមនដភាៀង ោមនទឹរសរមែ់ដរស្លច
ឺ ចោន ដពាលគដគដរៀែច៉ាំ
ឺ
៉ាំ
៉ាំរស៉ិរមមដសសងៗ ដហើយប្ដ្លរតូវដរៀែច៉ាំព៉ិធស
៉ាំ ឹរដភាៀងដដ្ម
រសពដ្ណ្ត
ៀងធាារ់ មនទឹរ
ើ បឱយមនដភា
៊ី ទ
៊ី
៉ាំ
៉ាំរស៉ិរមមរែស់អរ
ដរស្លចរសពដ្ណ្ត
ន ភូ ម៉ិ។

៉ាំ ឹរដភាៀងដោយមនដរគឿងសកាករៈសរមែ់ព៉ិធ៊ី មនមាូែអាហារដរៀែច៉ាំ
ប្េមរដរៀែច៉ាំរ៉ិចចព៉ិធ៊ីសទ

សរមែ់ប្សនដរពន មនការសូ រតធម៌តមប្ែែរពោះពទធស្លសនា ឬមនដភាង ជាដដ្ម
ើ ។ ប្េមរដរចនដធា
ើ
ើ
៉ាំ ឹរដភាៀងដៅតមដរងអនរត។ ដោយប្ែរ ប្េមរអស្ល
ព៉ិធស
៊ី ទ
៉ិ ា មររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់ដរៀែច៉ាំរចច
៉ិ ព៉ិធស
៊ី ៉ាំ
៉ាំ យខ្ងតៗដរៀែច៉ាំដធាើព៉ិធស
៉ាំ ឹរដភាៀង។ តៗជា
ទឹរដភាៀង ដោយចាែ់ដសាម
ើ ព៊ីការដសនើឱយយាយៗដៅសឱ
៊ី ទ
៉ាំ ងភូ
ចាស់ទរ
មដរៀែច៉ាំ
ដ្ឹរនា ៉ាំការសូរតធម៌ដៅរណ្ត
ន
ា លវាលប្រសឬរតពា ៉ាំងសួ តោ
ៃ
ម នទឹរ ដរកាមរដដដ
៉ិ

៉ាំ រព៊ីរពោះអល់ ដឡាោះ។ ធម៌ប្ដ្លសូ រតរនងរចច
នថៃដៅាប្ហង ដដ្ើមបស
គជាធម៌
សូរតថាាយែងគ៉ាំ
៉ិ ព៉ិធដនោះ
៊ី
ឺ
៊ី ព
ដៅរនងវហារ។
ជាមួ យដនោះ អនរភូ មរតូ
នោរ់
រងថាស
ដោយមនយាយៗ
ា
ន
៉ិ
៉ិ វដរៀែច៉ាំមូ ែអាហារជាដរច
ើ
័
វយច៉ាំ
ណ្តស់ដធាោជោរ់
រងថាសសងចូ
លរួមរនងព៉ិធសូ
ន
ើ
៊ី រតធម៌ដនាោះ។ ែនាទែ់ព៊ីសូ រតធម៌ចែ់

ដគ

បាចោជ ដោយឧែរចច
៉ិ ដរែៀែរែដ្ូ ចនឹងរោែ់ទឹរដភាៀង ដហើយែរដភាគអាហារប្ដ្លបានដរៀែច៉ាំ
៉ិ
ដនាោះ។ ដគរតូវសូ រ

៉ាំដរៀែច៉ាំរចច
ដ នថៃរហូ តដ្ល់ ចែ់រចច
៉ិ ព៉ិធដនោះដៅដរកាមរដដ
៊ី
៉ិ ព៉ិធ។
៊ី

អាគមសសាតោះផាុំ

ជនជាតចាមររុ
មរនអម
៉ិ
៊ី ៉ាំស្លន់រ៏មនជដ៉ាំ នឿដៅដលើអាគមដស្លាោះសា៉ាំ ន៉ិងការោងអាររសដ្ូ ច

៉ាំ ល់ រូនប្ដ្លដទើែរែសូ ត ដដ្ើមបឱយរូ
ប្េមរប្ដ្រ។ ររុមដនោះមនទ៉ាំដនៀមអដញ្ាើ ញរគូអាគមមរដស្លដោះសាដ្
ន
៊ី
ដនាោះមនដសចរាស
៊ី េសែបយ។

៉ាំ ល់
ដគអាចអដញ្ាើ ញរគូអាគមចាមឬរគូអាគមប្េមរឱយមរដស្លដោះសាដ្

រូ នរែស់ដគ ដៅតមស្លថនភាពជារ់ប្សដងន៉ិងជដ៉ាំ នឿរែស់ដគដរៀងៗេាួន។ ដគរតូវដរៀែច៉ាំដរគឿងរណ្ត
ដ ែ់
សកាករៈដសសងៗដៅតមស៉ាំដណើរែស់រគូអាគមមនរ់ៗ។
ៃធ
ិ សី ៀងអារក្ស

ជនជាតចាមររុ
មរនអម
៉ិ
៊ី ៉ាំស្លន់មនជដ៉ាំ នឿ ន៉ិងការរែត៉ិែតា៉ិរ៉ិចចព៉ិធ៊ីដលៀងអាររសដ្ូ ចប្េមរប្ដ្រ

ប្តការដរៀែច៉ាំមនលរខណៈេសោន។ ជាទូដៅ ដរងអាររសចាមសង់ប្ែរមេដៅទ៉ិសខ្ងដរត
ើ ប្ដ្ល
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អាចមនព៊ីរប្លាង ែ៊ីប្លាង ឬែួ នប្លាង ដៅតមរយៈដពលេា៊ីឬប្វងននការដរៀែច៉ាំព៉ិធ៊ីដនាោះ។ ដែើដរង

ដគសង់ដរងដោយមនសសរ៤ដដ្ើមប្ែរមេដៅទ៉ិស

អាររសដរៀែច៉ាំសរមែ់ព៉ិធរយៈដពលមួ
យនថៃ
៊ី

ខ្ងដរត។
ដែដរងអាររសដរៀែច៉ាំ
សរមែ់ព៉ិធរយៈដពលមួ
យនថៃមួយយែ់ ដគសង់ដរងដោយមន
ើ
ើ
៊ី

សសរ១២ដដ្ម
ង ប្ែរមេដៅទ៉ិសខ្ងដរត។
ដែើដរងអាររសដរៀែច៉ាំសរមែ់ព៉ិធរយៈដពល
ើ មនែប្លា
៊ី
ើ
៊ី
ែ៊ីនថៃែយែ់
ដគសង់ដរងដោយមនសសរសរសរ១៥ដដ្ើម មនែួ នប្លាង ប្ែរមេដៅទ៉ិសខ្ងដរើត
៊ី
ប្ដ្រ។ ច៉ាំដពាោះព៉ិធដលៀងអាររសរយៈដពលែ
នថៃ
គដគមនកាែ់
ររែមួ
ទ ែូ ជា
៊ី
៊ី ែយែ់
៊ី
ឺ
៊ី យរបលដដ្ើមបឧទ
៊ី ៉ិស
ដ្ល់ រូែអាររស។ ររែ៊ីដនាោះរតូវកាែ់ពោះប្ចរជាព៊ីរ ដោយមួ យប្សនរសរមែ់តៗប្ដ្លបានមរចូ លរួម

សូ រតធម៌ ន៉ិងមួ យប្សនរដទៀតសរមែ់រូែអាររស។ រូែអាររសដៅរនងព៉ិធដលៀងអាររសចាមមនរហូ
ត
៊ី
ដ្ល់ ៤០រូែ ដហើយរ ៉ាំដពញដរង។ ដភាងអាររសចាមមនឧែររណ៍ ដ្ូ ចជា សគរកាណ្ត ៉ាំង ស្លរណ្តយ
(រសនែ) គង ន៉ិង រកាែ់ ។

មនការដលើរដែើងថា នាសម័យដដ្ើម វង់ដភាងដនោះគដលងសរមែ់
ប្តរពោះមហារសរតចាម
ឺ

ដៅរនងរពោះែរមរជវា ៉ាំង។ ដហតដនោះដហើយដទើែដៅដពលដលងដភាងអាររស គមនរូ
ែអាររសចូ លជា
ឺ

់
រពោះមហារសរត រពោះសន៉ាំ ដមទ័ព ដសោះ ស្លា ន៉ិង ដ្រ៉ាំ ៊ី ជាដដ្ម
ើ ។ ែប្នា ែនាទែ់ព៊ីរែដទសច៉ាំបាបាត់ែងដៅ
រូែរពោះមហារសរត រូែរពោះសន៉ាំ ន៉ិងរូែដមទ័ព

៉ាំងដនាោះ រតូវដគដជឿថាបានមរចូ លសណ៉ិឋ តរនងរូែ

មនសស ដហតដនោះដទើែរូែអាររសចាម មនរហូ តដ្ល់ ៤០រូែរ ៉ាំរងដរង។
ន

ែចចែបនន ជនជាតចាមររុ
មរនអម
ព
៉ិ
៊ី ៉ាំស្លន់ដៅមនជដ៉ាំ នឿន៉ិងដៅែនារែតែតា
៉ិ
៉ិ ៉ិ ធោងអាររស
៊ី

ដៅដែើយ។ « មូ លដហតប្ដ្លដយងដៅមនជ
ដ៉ាំ នឿ គឺដោយស្លរដពលចាមេាោះឈឺ រគូដពទយពាបាល
ើ

ម៉ិនជា ដហើយដគដធាការែន់
រសន់ដៅបានសមរែរែ ដទើែដគដលងអាររសថាាយ។ ដយើងម៉ិនអាចហាម
ើ
ោត់ម៉ិនឱយដគរែត៉ិែតាដទ
ព៊ីដរពាោះវា
៉ិ
ជាសមាែ់ជ៊ីវតដគដ្ូ
ដចនោះប្ដ្រ» 2 ។
៉ិ

រ់ទងនឹងអាយជ៊ីវតរែស់
ដគ ដែើហាមរបាមដគ រ៏ដរែៀែដ្ូ ច
៉ិ

្សមាៀក្បុំពាក្់

ែពាជ៉ិតស្លសនាអស្ល
៉ិ ា មររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់ដសាៀរស៉ាំពត់ពណ៌ស

របលនឹងស៉ាំពត់ពណ៌ស

ន៉ិងដកាសរ់។

ពារ់អាវពណ៌ស

ជួ ត

ែពាជត
៉ិ ស្លសនាអស្ល
៉ិ ា មររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់គស៉ាំ
ឺ ដៅដ្ល់

គណៈដ្រ
ា េទ៊ីែទ៊ី១
៉ិ
ឹ នា ៉ាំដៅតមវហារន
៊ី មួ យៗ មនរបា ៉ាំែួនរូែគឺ អម
៊ី ៉ាំភូឈួយ អម
៊ី ៉ាំស្លា ៉ាំ អម
៊ី ៉ាំដវង
េទ៊ីែទ៊ី២ ព៊ីឡាល់ ទ៊ី១ ព៊ីឡាល់ ទ៊ី២ ព៊ីឡាល់ ទ៊ី៣ ន៉ិង ព៊ីឡាល់ ទ៊ី៤។
ច៉ាំដពាោះឧបាសរ (

របលនឹងររម។
2

៉ាំងចាស់

៉ាំងដរង
ម ) ដសាៀរស៉ាំពត់ន៉ិងពារ់អាវពណ៌ចរមុោះ ន៉ិងមនជួ ត

័
ច៉ាំដពាោះឧបាស៉ិកាគដសា
ឺ ៀរពារ់តមវយ

័
ដោយន្រសា៊ីវយដរម
ងដសាៀរស៉ាំពត់ធមមត

ឧរញ្ជញឃនួរ មត់ ស្ល រែធានសហគមន៍អស្ល
៉ិ ា មររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់ (សមភសន៍នថៃទ៊ី១០ ប្េរមភៈ ឆាន ៉ាំ២០១៧) ។

-9-

័
ពារ់អាវែ៉ាំពង់ប្វងពណ៌ដេៀវឬនែតង ន៉ិងទទូរនសបពណ៌ដសសងៗ ឯន្រសា៊ីវយរណ្ត
ា លដសាៀរស៉ាំពត់
់
័
៌ ដមម ន៉ិងទទូរនសប។ ដោយប្ែរ ន្រសា៊ីវយច៉ាំ
ពណ៌ដមម ពារ់អាវែ៉ាំពងប្វងពណ
ណ្តស់ដសាៀរស៉ាំពត់
់
៌ ស ន៉ិងទទូរររមដ្ូ ចោន។ 3
ពណ៌ស ពារ់អាវែ៉ាំពងប្វងពណ
ការក្រត្៊ិរត្ត៊ិស្លសនា
វិ ហារ នង
ិ សារ៉ា វ

ដគអាចសមគល់ វហារ
ន៉ិងស្លរវ ននររុមរនអម
៉ិ
៉ិ
៊ី ៉ាំស្លន់ តមរយៈរចនាែថស៉ាំណង់ននវហារ

ន៉ិងស្លរវដនាោះ។

រចនាែថរែស់វហារន
ណៈស្លមញ្ញ
៉ិ
៉ិ ងស្លរវននររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់គមនលរខ
ឺ

៉ាំ ូ លែថា
័
មនដ្ែ
៊ី ន រ់ ប្ដ្លែងកែ់នូវអតថនយ

រ់ទងនឹង រពោះអល់ ដឡាោះ មហាមត់(ជាពាការ)៊ី ន៉ិង

័
អាោម(ស្លវរជាមន
សស) 4 ។ វហារន
មដនាោះដទ។
៉ិ
៉ិ ងស្លរវននររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់មនមនែ
៉ិ

ខ្ងដរកាមដនោះជាវហារប្រវសរអូ
រឫសស ៊ី ដៅភូ ម៉ិប្រសរែ៉ិយ ប្ដ្លមនរែជាជនច៉ាំណោះវហារ
៉ិ
៉ិ

័
រែមណជា២៥៤រគួស្លរ រតូវជា៨៨៩នារ់ ដោយភាគដរចនជាមន
សសសថ៉ិតរនងវយរណ្ត
ា ល។
ើ

វហារប្រវសរអូ
រឫសសភូ
៉ិ
៉ិ
៊ី ម៉ិប្រសរែ៉ិយ ន៉ិង ទ៉ិដ្ឋភាពខ្ងរនងននវហារ

ការថាាយបងគុំប្ៃោះ

៉ាំ
ស្លសន៉ិរអស្ល
ការថា
ងែដណ្តណោះដៅរនងមួ យ
ា យែងគរពោះប្តមា
៉ិ ា មររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់រែតែតា
៉ិ
៉ិ

សបាាហ៍ គដៅនថៃ
សររ។ ការរែតែែតា
ដនោះមនលរខ
ណៈដោយប្ែរផ្ទទល់ រែស់េួ ន
េណៈប្ដ្ល
ា
ឺ
៉ិ
៉ិ
៉ាំ
ស្លសន៉ិរអស្ល
ការថា
ង១នថៃ។
ា យែងគ៥ដ្ងរន
៉ិ ា មននន៉ិកាយដ្នទដទៀតដៅរមពជា ជាទូដៅរែតែតា
៉ិ
៉ិ

3
4

ឯរស្លរសហគមន៍ររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់។

៉ាំ ន់ទ៊ី៩ (ដមដ្រ
ឧរញ្ជញឃនួរ មត់ ស្ល ជនា
ឹ នា ៉ាំសហគមន៍អស្ល
៉ិ ា មររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់)។
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៉ាំ
ររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់សូរតធម៌ថាាយែងគដោយប្សអរដលើគមព៊ីរ ហគ៊ីត ។ គមព៊ីរ ហគ៊ីត ជាការស៉ាំដយាគ

់ វេាមស្លរស៉ាំ
ដ្ររសងនូ
ខ្ន់
ឹ

េាឹមស្លរដោលដចញព៊ីគមពរ៊ី

រូ រន់

ប្ដ្លជាគមពរដោលដដ្
ើមរែស់
៊ី

៉ាំ ន់ឧរញឃនរជនា
៉ាំ ន់ដ្ែ
៉ាំ ូ ងមរដមាោះ រោន់ប្តព៊ីដ្ែ
៉ាំ ូ ងដគ
ស្លសនាអស្ល
៉ិ ា ម។ គមព៊ីរហគ៊ីតមនត ៉ាំងព៊ីជនា
ួ
់
៌ ដ្ឥ
សរដសរដលើររោស់ស៊ីមងពណ
៊ី ដ្ឋ ដហើយដរកាយមរ មនការចមាងន៉ិងចងររងជាគមពរ៊ី ហគ៊ីត
ដនោះដែើង។

គមពរ៊ី ហគ៊ីត សរមែ់ស្លសន៉ិរអស្ល
៉ិ ា មររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់រែតែតា
៉ិ
៉ិ

ៃិធីបណយសា្នាអសា
ិ ា មសៅក្មពជា

ររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់រែតែតា
៉ិ
៉ិព៉ិធែ
៊ី ណយធ៉ាំៗដៅរនងស្លសនាអស្ល
៉ិ ា មគឺ

ែណយដដែត់(ែណយ

រ៉ាំដណើតរពោះ) ែណយរមឌន(ែណយែួ សតមច៉ាំណ៊ីអាហារ) ន៉ិង ែណយហាជ៊ី(ែណយកាែ់ដោ)។
ដរៅព៊ីព៉ិធែ
៊ី ណយធ៉ាំៗ
ចាម)សងប្ដ្រ

៉ាំងែ៊ីដនោះ

ររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់មនរបារពធព៉ិធែ
៊ី ណយអាសូ រ(ែណយចូ លឆាន ៉ាំ

ដោយររុមដនោះដៅររាន៉ិងបានសារភាាែ់េួ នន
ា ឹ ងអត៊ីតកាលជាជនជាតចាមនននគរ
៉ិ

ច៉ាំបាប្ដ្លបានបាត់ែង់ដៅ។

ែណយអាសូ រ(ែណយចូ លឆាន ៉ាំចាម)

ររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់ប្តងរបារពធព៉ិធ៊ីែណយអាសូ រជាដទៀង

ត់

ដោយរបារពធដៅនថៃទ៊ី

១១

ដរត
ើ ប្េទ៊ីមួ យ (អាល់ មូហារម) ននមហាមត់សររជ។ ជាទូដៅ ព៉ិធែ
៊ី ណយអាសូ ររតូវរបារពធរយៈ
ដពលមួ យរពឹរ ដហើយដៅដវោដមង១២នថៃរតង់ ែរស័
៉ិ ទអស្ល
៉ិ ា មដសាៀរសដមាៀរែ៉ាំពារ់ពណ៌ស ចូ ល

៉ាំ
វហារ
ដដ្ម
ដៅរនងព៉ិធដនោះប្ដ្រ
ដរៅ
៉ិ
ើ បសូ
ើ
៊ី
៊ី រតធម៌ថាាយែងគរពោះសដ៉ាំ សចរា៊ីសេសែបយ ចរមុងចដរមន។
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ព៊ីការដធាអាហារសរមែ់
ទទួល
ើ

នធមមត ដ្ូ ចជាសមាការឬជាសមា
ដសសងៗដទៀតដនាោះ គឺដគរតូវដធាើ
៊ី

ែែរដមមប្ដ្លជាអាហារព៉ិដសសសរមែ់ព៉ិធែ
៊ី ណយដនោះ។

៉ាំព៊ីររែដភទ ដ្ូ ចជា អងករដ្ដ៉ាំ ណើែ លៃដមម រោែ់
ែែរដមមដធាដែ
ើ ើងដោយសស ៉ាំព៊ីរោែ់ធញ្ញជាតរបា
៉ិ

សប្ណារដ្៊ី រោែ់ដពព រោែ់ដពាត រោែ់នដនាង ន៉ិង រោែ់សប្ណារបាយ ជាដដ្ម
ើ ។ ដគយររោែ់
ធញ្ញជាត៉ិ

៉ាំងដនាោះែរោយជាមួ យអងករដ្ដ៉ាំ ណើែ ដហើយែែរឱយដៅជាខ្ែ់។ ែនាទែ់មរ ដគដចៀន

ពងមន់ឬពង

ឱយស៉ាំប្ែត ដហើយហាន់ជាច៉ាំណ៉ិតសរនសដសាើងៗទរសរមែ់ោរ់ព៊ីដលើែែរដនាោះ។

៉ាំ ៉ិ តពង
ជាធមមត ដគដរៀែច៉ាំែែរដមមច៉ាំនួនែចានោរ់
ដលើថាស់ ដោយរនងចានន៊ីមួ យៗមនោរ់ចណ
៊ី
មន់ឬពង

ប្ដ្លដគហាន់ជាសរនសដសាើងៗ

ោរ់ពងមន់ឬពង

ដរៀែោរ់ប្េាងោនជាព៊ីរជាន់

របា ៉ាំព៊ីរជួ រ ន៉ិងជាន់ខ្ងដលើោរ់ពងមន់ឬពង

ដលើន៉ិងជាន់ខ្ងដរកាមរតូវោរ់ប្េាងោនដ្ូ ចជាសញ្ជញដលេែូ រ។

ដោយជាន់ខ្ងដរកាម

ច៉ាំនួនរបា ៉ាំែួនជួ រ។ ជាន់ខ្ង

ដរៅព៊ីែែរដមម ដៅរនងថាសដនាោះរ៏មនោរ់សមាដសសងដទៀតប្ដ្រ។ ែនាទែ់មរ ពួ រដគនា ៉ាំោន

ែរដភាគអាហារដោយរួ
ម
៉ិ

៉ាំងែែរដមមដនាោះ។ មនការដលើរដែើងថា អតថនយ
័ ននព៉ិធែ
៊ី ណយដនោះរ៏

់
ចងែងា
ា ញព៊ីែនស ៉ាំននធាតដសសងៗប្ដ្លនា ៉ាំឱយមនការចាែ់រដ៉ាំ ណើតសងប្ដ្រ។ ដោយដហតដនោះដហើយ
ដទើែពួ រដគដធាើែែរដមមប្ដ្លសស ៉ាំព៊ីរោែ់ធញ្ញជាតជាដរច
៉ិ
ើនមេដនោះដែើង។
ែណយដដែត់
ែណយដដែត់ជាព៉ិធែ
៊ី ណយេួែរ៉ាំដណើតរពោះ ប្ដ្លរតូវរបារពធជាទូដៅសរមែ់រគែ់ន៉ិកាយ

ននស្លសនាអស្ល
៉ិ ា ម។ ដៅរមពជា ដគរបារពធព៉ិធែ
៊ី ណយដនោះមាងរនងមួ យឆាន ៉ាំ គឺដៅរនងប្េរមភៈឬមនា
៊ី
(អារស័យដលើការគន់គូរព៉ិភារារែស់អរ
)
ន ដ្រ
ន
ឹ នា ៉ាំស្លសនារងសហគមន៍
មួ យនថៃដពញ 5 ។

ដហើយមនរយៈដពល

ដៅរមពជា ស្លសន៉ិរអស្ល
ណង៖ ទ៊ី១ រ ៉ាំលឹរដ្ល់ នថៃ
ន
៉ិ ា មរបារពធព៉ិធ៊ីែណយដដែត់រងដោលែ៉ាំ

រ៉ាំដណើតរែស់រពោះមហាមត់, ទ៊ី២ ដដ្ើមបស
រែរចញ្ច
៉ិ
៊ី េ ដសចរា៊ីចរមុងចដរមនដ្ល់
ើ
៉ិ ឹ មជ៊ីវត
៊ី ដ៉ាំ សចរាស
ន៉ិងការរស់ដៅរែស់ជនជាតចាមដៅរន
ងសហគមន៍, ទ៊ី៣ រ ៉ាំលឹរដ្ល់ ការរដរតជ
សស ន៉ិង
៉ិ
៊ីវតមន
៉ិ
ើ

ទ៊ី៤ ដដ្ម
ងសហគមន៍។ ដៅនថៃែណយដនោះ មនរែជាជនជាដរចនមរ
ើ បរ៊ី តច៉ាំ
ឹ ណងស្លមគគភាពដៅរន
៊ី
ើ
៉ាំ ន ដៅតមវហារ
ជួ ែជោ
៉ិ
ទទួល

៉ាំងរែជាជនរងភូ
ម៉ិ
ន

៉ាំងរែជាជនមរព៊ីដរៅភូ ម៉ិ

ដហើយពួ រដគដរៀែច៉ាំ

៉ាំ ៊ី ជាមួ យោន។ រនងព៉ិធ៊ីែណយដនោះ ដគរ៏អាចរែមូ លែចច័យសរមែ់ែដរមើ
នអាហារន៉ិងន៉ាំចណ

សលរែដយាជន៍រែស់សហគមន៍ប្ដ្រ ដ្ូ ចជាសរមែ់ការរស្លងវហារ
ស្លោដរៀន ន៉ិងែដរមការ
៉ិ
ើ
ស្លសនាដសសងៗ។
5

មន មត់ រែធានសមគមមូ ស៊ីមអោះម
ឌយា
រមពជា។
ា
៊ី
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សរមែ់ស្លសន៉ិរអ៉ិស្លាមររុមរនអ៊ីម ៉ាំស្លន់ គមនទម
ា ែ់ដរៀែច៉ាំដធាើព៉ិធ៊ីែណយដដែត់ដៅ
ឺ

់
៉ាំ ូ រឫសស ៊ី រសររ៉ាំពងរតឡាច
៉ាំ ង់ឆាន ៉ាំងជាមន រួច
វហារប្រវសរអូ
រឫសស ៊ី ដៅភូ មប្រសរែ
យ
ឃអ
ដេតារព
៉ិ
៉ិ
៉ិ
ដទើែដរៀែច៉ាំដៅតមវហារច៉ាំ
ណោះននន៉ិកាយរនអម
៉ិ
៊ី ៉ាំស្លន់ជាែនាែនាទែ់ោន។

សរមែ់ព៉ិធែ
៊ី ណយដដ

់ ន ៉ាំង មនទ៉ាំដនៀមដធាន៉ាំ
៉ាំ ងឆា
ែត់ ស្លសន៉ិរអស្ល
៉ិ ា ម ជាព៉ិដសសររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់ដៅដេតារព
ើ ជាដរចន
ើ
រែដភទ មនដ្ូ ចជា ន៉ាំផ្ទក ន៉ាំសមបរចាែ ន៉ាំអនសម ន៉ាំគម ន៉ាំរន្រនាទ ៉ាំ ន៉ិង ន៉ាំចារ់ចល ជាដដ្ើម។

ជនជាតចាមររុ
មរនអម
៉ិ
៊ី ៉ាំស្លន់មនទ៉ាំដនៀមដធាន៉ាំ
ើ ផ្ទកត ៉ាំងព៊ីែរណមរ ដហើយរហូ តមរដ្ល់

័
ែចចែបននដនោះ ន្រសា៊ីជនជាតចាមមនវ
យច៉ាំ
ណ្តស់សទធសឹងដចោះដធាន៉ាំ
៉ិ
ើ ដនោះដសទើររគែ់ោន ជាព៉ិដសសជន
៉ាំ ង់ឆាន ៉ាំង។
ជាតចាមរស់
ដៅដេតារព
៉ិ

«

ដោយស្លរែណយដនោះមនន៉ិយាយអ៉ាំព៊ីរ៉ាំដណើត

៉ាំ
ដហើយដទើែដគដធាើន៉ាំតណ្ត
ងរ៉ាំដណើតមនសស
ន៉ាំផ្ទកមនទរមង់ដសសងៗោនជាដរចើន

7

6
៉ាំងរងេា
ន ួ នមនសសន៉ិងដរៅេាួនមនសស» ។

ដហតដនោះ

់ ូ វអតថន័យរែស់វាប្ដ្រ។
ដហើយន៉ាំន៊ីមួ យៗរ៏មនែងកែន

រនងច៉ាំដណ្តមដនាោះ មនន៉ាំផ្ទករែដភទេាោះមនរងដ្ូ ចរបច់ចមារ់ដៅតមរបាស្លទ េាោះមនរងជាផ្ទក

េាោះមនរងដ្ូ ចរបាស្លទ(ត៉ាំណ្តងមនសសរស៊ី) េាោះមនរងមយូ រ(ត៉ាំណ្តងមនសសរែុស) េាោះមន
៉ាំ ួ ន(ស៉ាំដៅធាត ទឹរ ដ្៊ី ដភាង
រងរងចររ(ស៉ាំដៅភពប្សនដ្៊ី) ន៉ាំមនមែ
ើ េយល់ ) ន៉ាំមនមរ៉ាំ បា ៉ាំ(ស៉ាំដៅដលើ
ែញ្ច រខនធ

៉ាំងរបា ៉ាំរែស់មនសស) ន៉ិង ន៉ាំមនមរ៉ាំ បា ៉ាំមួយ(ស៉ាំដៅអារែបរ៉ិរយា
៉ិ

៉ាំងរបា ៉ាំមួយរែស់មនសស

់
គឺ សអែ់ រសឡាញ់ េង
ន៉ាំមនមរ៉ាំ បា ៉ាំព៊ីរ(ស៉ាំដៅដលើសររងគ
ឹ រែចណឌ រចប្ណន ន៉ិងចងមនបាន)
៊ី រែស់
មនសស)។ ដយងម
នធា
ា ែ់បានដឃើញប្េមរមនដធាន៉ាំ
ើ
៉ិ
ើ ផ្ទកដនោះសរមែ់ព៉ិធែ
៊ី ណយប្េមរដនាោះដទ។

ន៉ាំផ្ទក(មរ៉ាំ បា ៉ាំមួយ)

ន៉ាំផ្ទក(រងរងចររ)

6
7

ឧរញឃនួរ មត់ ស្ល រែធានសហគមន៍អស្ល
៉ិ ា មររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់។ (សមភសន៍នថៃទ៊ី១០ ប្េរមភៈឆាន ៉ាំ២០១៧)
រូែភាពន៉ាំផ្ទក

៉ាំងដនោះ រោន់ប្តជាទរមង់មួ យច៉ាំនួនប្ដ្លដយងទទួ
លបានព៊ីររុមរនអម
ើ
៊ី ៉ាំស្លន់ែដណ្តណោះ។ តមព៉ិតមនន៉ាំ

់ដទៀត ប្តដស្លរស្លាយប្ដ្លដយងម
ផ្ទកជាដរចនទរមង
នបានដៅរន
ងអ៉ាំែងដពលដគដធាន៉ាំ
ើ
ើ
៉ិ
ើ សរមែ់របារពធព៉ិធែ
៊ី ណយ។
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ន៉ាំផ្ទក(រងរបាស្លទ)

ន៉ាំផ្ទករងមយូ រ(ត៉ាំណ្តងមនសសរែុស)

ែណយរមឌន (ែណយែួ សតមច៉ាំណ៊ីអាហារ)

ែណយរមឌន (ែណយែួ សតមច៉ាំណ៊ីអាហារ) រតូវបានដរៀែច៉ាំដែើងដៅប្េទ៊ី៩ ននមហាមត់

សររជ។ ការតមច៉ាំណ៊ីអាហារជាកាតពារ៉ិចចទ៊ី៤ ដៅរនងច៉ាំដណ្តមកាតពារចច
៉ិ ជាមូ លោឋនច៉ាំនួន៥
រែស់ស្លសន៉ិរអស្ល
៉ិ ា មដៅទូ

៉ាំងព៉ិភពដោរ។ ស្លសន៉ិរអស្ល
៉ិ ា មរគែ់រូែរតូវែួ សតមច៉ាំណ៊ីអាហារ
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រយៈដពលមួ យប្េរនងមួ យឆាន ៉ាំ។ ស្លសន៉ិរអ៉ិស្លាមប្ដ្លអាចរួចសតព៊ីកាតពារចច
៉ិ ដនោះមន ដរមងម៉ិន
័
៉ាំ ឺ ។ ច៉ាំដពាោះអនរជង
៉ាំ ឺរអា
៏ ចែ៉ាំដពញកាតពារចច
ន់ដពញវយ
(ដរកាមអាយ១៥ឆាន ៉ាំ) ន៉ិង អនរជង
៉ិ ដនោះ

៉ាំ ឺរែស់ដគប្ដ្រ។
(ដោយការសម័រគចតា
៉ិ )ែនាទែ់ព៊ីដគបានជាសោះដសបយព
៊ី ជង
ើ

រនងរយៈដពល៣០នថៃឬ១ប្េដនាោះ ស្លសន៉ិរអស្ល
៉ិ ា មរតូវតមច៉ាំណ៊ីអាហារដៅដវោដពលនថៃ

ជាដរៀងរល់ នថៃ

ដោយគតចាែ់
ព៊ីដពលនថៃរោះដចញពនាឺរហូ តដ្ល់ ដពលយែ់ងងឹត។
៉ិ

ការតមច៉ាំណ៊ី

អាហារដនោះគម
វែរដភាគអា
ដស្លោះ
សូ មបប្តទ
វដលែប្ដ្រ។ ជាមួ យដនោះ ស្លសន៉ិរ
ឺ នរតូ
៉ិ
៉ិ
៊ី
ឹរមត់រ៏មនរតូ
៉ិ
៊ី
អស្ល
ម
ភូ តភររហរដបាររបាស់ ឬ ដជររែមថ ជាដដ្ើម 8 ។
៉ិ ា មរតូវដជៀសវាងការដរែសមា
ើ
៊ី នសមរមយ
៉ិ
ដោលែ៉ាំណងននការដរៀែច៉ាំព៉ិធែ
៊ី ណយដនោះ

គដដ្
ើ បែងា
ឺ ម
៊ី ា ញអ៉ាំព៊ីភាពដស្លមោះសម័រគរែស់ស្លស

៉ាំ ៊ី ការល៉ាំបារ
ន៉ិរអស្ល
ដតឿនដ្ល់ មនសសរគែ់រូែឱយស្លគល់ អព
៉ិ ា មច៉ាំដពាោះរពោះអល់ ដឡាោះ ន៉ិង ដដ្ើមបោស់
៊ី
រែស់អរ
យអនរររដោយការដធាើ
ន ររ ដហើយរស់ដៅសារភាាែ់ជ៊ីវតជាមួ
៉ិ

នឬែរចា
ន ររ៊ីររ។
៉ិ ច រដ្ល់ អរ

ដោយប្ែរ ច៉ាំដពាោះររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់ ែនាទែ់ព៊ីរស្លយែួ សរួច ដគអាចដៅសនូរែពាការជន
៊ី

រែស់េួ នដដ្
ម
រូ ល។ រដែៀែរែែែងសរូ លរែស់ជនជាតចាម
គឺដគសមអតសនូរ ចារ់ដ្ព
ា
ើ បដធា
៊ី ូ ន
ើ ៉ិ ធែងស
៊ី
៉ិ
៊ី ព

៉ាំ ូ រតធម៌ (មនមនការប្សនដរពនមា
សនូរ ដរស្លចទឹរសនូរ ន៉ិងមនចាស់ទស
៉ិ
៉ិ រឬ
ូ ែអាហារដ្ូ ចជនជាតប្េម
ច៉ិនដទ)។

ែណយហាជ៊ី (ែណយកាែ់ដោ)
ស្លសន៉ិរអ៉ិសស្លាមរគែ់រូែ

ជាព៉ិដសសអនរមនជ៊ីវភាពធូ រធារន៉ិងមនសេភាពលអ មន

៊ី អូ ឌ៊ីត ប្ដ្លជាទឹរដ្៊ីរដ៉ាំ ណើតរពោះ
កាតពារចច
ដ៊ី ៅទ៊ីររុងមកាស រែដទសអារែ់ែស្ល
៉ិ រតូវដៅដធាហាជ
ើ

យាងដហាចណ្តស់ឱយបានមាងរនងមួ យជ៊ីវតរែស់
េួ ន។
ច៉ាំដពាោះស្លសន៉ិរអស្ល
ា
៉ិ
៉ិ ា មប្ដ្លមនលទធភាព
ន៉ិងសេភាពលអ ប្តមនបានែ៉ាំ
ដពញកាតពារចច
៉ិ
៉ិ ដនោះ ដនាោះដគនឹងទទួលបាែ ដោយមនដោរពចបែ់
៉ិ
ស្លសនា។ ដនោះជាកាតពារចច
៉ិ ទ៊ី៥ សរមែ់ស្លសន៉ិរអស្ល
៉ិ ា ម។
ដៅសម័យមន

ររមមនប្េមរអ៉ិស្លាមបានែ៉ាំដពញកាតពារចច
៉ិ ដនោះណ្តស់

ជ៊ីវភាពន៉ិងមដធាបាយដធាដ្
ើ ដ៉ាំ ណើរ។

ដោយស្លររតា

ការដធាដ្
ើ ដ៉ាំ ណើរគឺរតូវដធាដ្
ើ ដ៉ាំ ណើរតមរបាល់ ទឹរ(មន
៉ិ

ន់មន

យនាដហាោះ)ប្ដ្លរតូវច៉ាំណ្តយដពលដវោយាងតច
ន។
ដហតដនោះ
៉ិ
៉ិ ៤ប្េ ន៉ិងរតូវច៉ាំណ្តយថវកាដរច
ើ
ប្េមរអស្ល
៉ិ ា មប្ដ្លបានដៅែ៉ាំដពញកាតពារចច
៉ិ ដៅសម័យដនាោះ

គទទួ
លបាននូ វការសាល់តនមាន៉ិងការ
ឺ

ដោរពយាងេពស់។ ែចចែបនន មនប្េមរអស្ល
ដពញកាតពារចច
៉ិ ា មជាដរចនបានដៅែ៉ាំ
ើ
៉ិ ដនោះ តមរយៈការ
ច៉ាំណ្តយថវកាផ្ទ
ទ ល់ េួ ន
ា
៉ិ

8

៉ាំ ួ យសែបរសធម៌ព៊ីដរៅរែដទស។
៉ាំងតមរយៈការទទួលជន

ឧរញ្ជញឃនួរ មត់ ស្ល រែធានសហគមន៍អស្ល
៉ិ ា មររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់។ (សមភសន៍នថៃទ៊ី១០ ប្េរមភៈ ឆាន ៉ាំ២០១៧) ។

-15-

៉ាំ នដៅចូ លរួមែណយហាជ៊ីដៅទ៊ីររុងមកាស
ដោយប្ែរ ស្លសន៉ិរអស្ល
៉ិ ា មរមពជាប្ដ្លពបា

គដរៀែច៉ាំ
ព៉ិធែ
ឺ
៊ី ណយមួ យដៅថា ែណយកាែ់ដោ ដោយអនរមនលទធភាពរតូវែរចា
៉ិ ច គរបារ់ទ៉ិញដោ
(អាចជាសតាពប្ព ដចៀម ឬ ររែ៊ី ជាដដ្ម
ើ ) មរកាែ់យរស្លច់ប្ចរ

នដ្ល់ ស្លសន៉ិរអស្ល
៉ិ ា មររររ
៊ី

តមរយៈគណៈរមមការមួ យ។ ែណយដនោះអាចរែរពឹតាដៅរយៈដពលែួ ននថៃ រែស៉ិនដែមនដោដរច
ន
ើ
ើ
សរមែ់កាែ់ដធាើ
ភាពប្ដ្រ។

ន។ ែប្នថមដលើស្លច់ដោ ដគរ៏អាចប្ចរ

នជាអងករឬវតថ

នដសសងៗដៅតមលទធ

សសចរដស
៊ី ននដ្ឋ
៊ិ ា ន
ររុមរនអម
ជាែដណ្តណោះ ដោយមនរែវតា៉ិ
៊ី ៉ាំស្លន់ននន៉ិកាយស្លសនាអស្ល
៉ិ ា មគមនប្តដៅរមព
ឺ

រដរើតដែើងដៅរមពជារនងសម័យឧតាងគ។ ច៉ាំនួនស្លសន៉ិរអស្ល
៉ិ ា មររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់មនការធាារ់ចោះ
ជាែនាែនាទែ់ ដោយមនស្លសន៉ិរេាោះមនទ៉ាំដនាររែត៉ិែតា៉ិស្លសនាអស្ល
៉ិ ា មតមគមព៊ីររូ រនប្ដ្លជា
គមពរដដ្
ម
ត់
ើ ននស្លសនាអស្ល
៊ី
៉ិ ា មយាងមងម
ឺ

៉ាំ ួ យដសសងៗព៊ី
៉ាំ ងន៉ិងជន
ប្ដ្លទទួលឥទធ៉ិពលព៊ីទ៉ាំនារ់ទន

ស្លសន៉ិរអស្ល
៉ិ ា មដៅរែដទសអារែ់ន៉ិងមដែស៊ី។ ែចចែបនន ស្លសន៉ិរអស្ល
៉ិ ា មររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់
មនរែមណ ៣% 9 ននស្លសន៉ិរអស្ល
៉ិ ា មដៅរមពជា។

ររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់ជាររុមស្លសន៉ិរអស្ល
៉ិ ា មដៅរមពជាប្ដ្លពាយាម ន៉ិងយរច៉ិតាទរោរ់

េពស់រងការររាអតា
សញ្ជញណរែស់េួ នជាជនជាត
ចាម
ន
ា
៉ិ
អរសរចាម

ន៉ិងទ៉ាំដនៀមទមាែ់រែនពណ៊ីចាម។

៉ាំ ួ យ
ជន

តមរយៈការេ៉ិតេ៉ាំអភររសភាស្លចាម
៉ិ

៉ាំងឡាយប្ដ្លនា ៉ាំឱយែោះពាល់ ដ្ល់ អតា

៉ាំ ួ យមនលរខេណឌ គររុ
សញ្ជញណរែស់េួ នឬជាជ
ន
លដែើយ។
ា
ឺ មដនោះមនទទួ
៉ិ

ររុមរនអម
យនឹងវែបធម៌
៊ី ៉ាំស្លន់មនលរខណៈដធាើសមហរណរមម ន៉ិងស៉ាំដយាគដរចនជាមួ
ើ

រែនពណ៊ីន៉ិងសងគមប្េមរ។

ជដ៉ាំ នឿន៉ិងទ៉ាំដនៀមទមាែ់មួយច៉ាំនួនគឺទទួលឥទធ៉ិពលព៊ីជដ៉ាំ នឿន៉ិងទ៉ាំដនៀម

ទមាែ់ប្េមរ។ លរខណៈដនោះែងាាញអ៉ាំព៊ីការរស់ដៅដោយសារភាាែ់នឹងសងគមប្េមរ ចោះសរមុងជាមួ យ
សងគមប្េមរ។

9

រែភពឯរស្លរ «សហគមន៍អស្ល
៉ិ ា មររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់»។
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ឯរស្លរៃ៊ិសក្រោះ
ឯក្សារ
-មជឈមណឌលសរមែ់ការស៉ិរាជាន់េស
ព ់ « ររុមជនជាត៉ិភាគត៉ិចដៅរមពជា » ដបាោះពមព
ដលើរទ៊ី២ ឆាន ៉ាំ២០១៥។

- ហសង់មប្សលហា
៊ី
៊ី ល៊ីព៊ី ការរស្លវរជាវែឋមអ៉ាំព៊ីភាស្លជនជាត៉ិភាគត៉ិចដៅរមពជា ដបាោះពមភ
ឆាន ៉ាំ២០០៩។

- រែភពឯរស្លរ «សហគមន៍ររុមអ៉ិ ស្លាមររុមរនអ៊ី ម ៉ាំស្លន់ » ។
្ម្លា្ន៍
៉ាំ ង់ឆាន ៉ាំង។ (សមភសនថៃទ៊ី៩
- ជ ៉ាំ ស៉ាំអាង មន្រនា៊ីការយាល័
យននមនទ៊ីរធមមការន៉ិងស្លសនាដេតារព
៉ិ
ប្េរមភៈ ឆាន ៉ាំ២០១៧)

់ ន ៉ាំង។ (សមភសនថៃទ៊ី៩ ប្េ
៉ាំ ងឆា
- ប្ទ មត់ល៊ី អម
ស្ល
ន ដ្រ
៉ិ
ឹ នា ៉ាំវហារអ
៊ី ៉ាំឬអរ
៉ិ ា មមួ យដៅរនងដេតារព
រមភៈ ឆាន ៉ាំ២០១៧)

- មន មត់ រែធានសមគមមូ ស៊ីមអោះម
ឌយា
ដៅរមពជា (សមភសន៍នថៃទ៊ី៩ ប្េរមភៈ ឆាន ៉ាំ
ា
៊ី
២០១៧)។

៉ាំ ូ រសរសរ
- ល៊ីហារែហារមវ
(សន្រងាគជវហារ)
អាល់ មរ់មូរដៅភូ មរចររដមៀត
ឃឈ
៉ិ
៉ិ
ឹ ហារ
៉ិ
់ ន ៉ាំង។ (សមភសនថៃទ៊ី៩ ប្េរមភៈ ឆាន ៉ាំ២០១៧)
៉ាំ ងឆា
រ៉ាំពង់រតឡាចដេតារព

៉ាំ ង់ឆាន ៉ាំង។ (សមភសនថៃទ៊ី៩ ប្េរមភៈ ឆាន ៉ាំ
- សរ ោង រែធានមនទ៊ីរធមមការន៉ិងស្លសនាដេតារព
២០១៧)

៉ាំ ន់ទ៊ី៩ ន៉ិងគណៈដ្ឹរនា ៉ាំននសហគមន៍អស្ល
- មត់ ស្ល ឧរញឃនួរជនា
៉ិ ា មររុមរនអម
៊ី ៉ាំស្លន់
(សមភសន៍នថៃទ៊ី៩ ប្េរមភៈ ឆាន ៉ាំ២០១៧)។
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៉ាំ ួ ែរវាងររុមរស្លវរជាវជាមួ យរែធានមនទ៊ីរធមមការន៉ិងស្លសនាដេតារព
៉ាំ ង់ឆាន ៉ាំង
ជន

ររុមរស្លវរជាវជួ ែសមភសឧរញឃនួរ មត់ ស្ល ន៉ិងគណៈដ្រ
ឹ នា ៉ាំររុមរនអ៊ីម ៉ាំស្លន់

ដោររស៊ី ម៉ិល វាសនា ដធាសម
ភ សឧរញឃនួរ មត់ ស្ល
ើ
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