
 
 

ការស្វា គមនប៍្រធានថ្មីររស់មជ្ឈមណ្ឌ លជ្ះឥទ្ធិពលនៅតរំនអ់ាស ី 

នោយ អាប្ាម រ សិលឺ 

ក្នុងនាមជាប្រធានថ្មីននមជ្ឈមណ្ឌ លឥទ្ទិពលអេកូ្អាសីុ ខ្ុុំសូមយក្ឧកាសអនេះក្នុងការស្វា គមន៍ េនក្ទុំង
េស់គ្នន  សមាជិ្ក្រណ្តា ញររស់អយើង។ខ្ុុំសូមេរគុណ្សុំរារ់ជាផ្ននក្ននរណ្តា ញររស់អយើង ផ្ែលរនារ
រកី្ែុេះដាលជាសក្លអ ើយផ្ែលមានជាព័ត៌មានសុំរារ់េនក្េនុវតាន៍ផ្ននក្េភិវឌ្ឃន៍និងក្សិក្រជុ្ុំវញិពិភព
អោក្។ទូ្ទុំងប្រវតាិស្វស្រសាររស់អេកូ្ អយើងបានអ្ាើការជាេស្វា រយអែើមបីប្រមូលែុំអណ្តេះស្រស្វយផ្ែល
ទក់្ទ្ងអៅនឹងភាពេត់ឃ្លា ន ពីជុ្ុំវញិពិភពអោក្អ ើយផ្ែក្ពួក្វាជាមួយរណ្តា ញររស់អយើង។ 

ែុំអណ្តេះស្រស្វយអនេះនសពានាយរអែាក្អទ្សក្សិក្មមផ្ែលមាននិរនារភាព រកុ្ខជាតិអាហាររូតថមភ អ ើយនិង
រអែាក្វទិ្ាផ្ែលសមស្រសរ ពួក្វាប្តវូបានអ្ាើអតសាយ៉ាងលអ និងបានរង្ហា ញថាមានអជាគជ័្យមាងអ ើយ
មាងអទ្ៀត។ រណ្តា ញថាន ក់្អប្កាមររស់អេកូ្ បានរង្ហា ញការង្ហរមជ្ឈមណ្ឌ លឥទ្ទិពលក្នុងតុំរន់ររស់វា ទូ្
ទុំងពិភពអោក្ គឺជួ្យែល់េនក្ផ្ែលមាន្នធានតិែនិងេនក្េត់ឃ្លា ន អដាយអាែអអាយអគែិញ្ា ឹមខាួន
បានអ ើយរអងកើនជី្វភាពរស់អៅររស់អគតាមរយេះែុំអណ្តេះស្រស្វយក្នុងតុំរន់។ អយើងមានកិ្តាិយលក្នុង
ការែូលរមួក្នុងការង្ហរផ្ែលែុំអណ្ើ រការអនេះ អ ើយអ្ាើការជាមួយេនក្ ជាសមាជិ្ក្ររស់អយើង ជាផ្ននក្
មួយននប្ក្មុររស់អេកូ្។ ការង្ហរសុំខាន់ជាអប្ែើនផ្ែលអេកូ្ជ្េះឥទ្ធិពលអៅអាសីុែឹងគុណ្គឺការលេះរង់
ររស់រកិ្និងអេអេនរឺផ្ណ្ត្៍។ 

រនាទ រ់ពីអាជី្ព១៨ឆ្ន ុំមក្អៅក្នុងការេភិវឌ្ឍន៍ស គមន៍អៅក្នុងប្រអទ្សនថ្អដាយអ្ាើការជាមួយនឹងគុំ
អរាងេភិវឌ្ឍន៍ប្គរ់ប្ជ្ងុអប្ជាយររស់េនក្តុំរន់ខពង់រារ (UHDP) រកិ្និងអេផ្េនរឺផ្ណ្តបានទ្ទួ្លយក្តួ
នាទី្ភាពែឹក្នាុំផ្ែលនាុំនាូវែុំរូងររស់មជ្ឈមណ្ឌ លជ្េះឥទ្ធិពលអេកូ្អៅអាសីុក្នុងឆ្ន ុំ២០០៩។ ៤ឆ្ន ុំែុង
អប្កាយបានអ ើញភាពលូតោស់ែ៏អប្ែើនក្នុង្នធាននិងអសវាក្មមផ្ែលបាននាល់ជូ្នអៅែល់េនក្ផ្ែល
មាន្នធានតិែតួែក្នុងតុំរន់អេកូ្ទុំងមូល។ែូែេនក្ទុំងេស់បានែឹងអ ើយថា ឆ្ន ុំអៅមិញ ជាមួយនឹង
ការេ្ិស្វថ ន និងការែឹក្នាុំររស់ប្ពេះជាមាា ស់ រកិ្និងអេផ្េនបានទ្ទួ្លយក្តុំផ្ណ្ងមួយែឹក្នាុំផ្ននក្

កំណត់ត្រារបស់អេកូអាស ៊ី 
ឯកសាបន្ថែមត្របចំតំបថ់
ដល់កំណត់ត្រារបស់អេកូ 

ន្កសំរលួអោយអោកអាត្រាម ប ៊ិកសល ឺថ៊ិងអរអបខា ហ្គា រហូ្គា ថូ                 ន្ែត ោ២០១៣ អលែ១៨ 



ក្សិក្មមររស់អេកូ្អៅ ាតអមយ័រ  ាារដីា។ គ្នត់ចារ់អនាើមការង្ហរថ្មីអនេះជាមួយអៅផ្ខក្ក្កដា ២០១៣។ 
ជាមួយនឹងវញិ្ញា ណ្ននការែឹងគុណ្សុំរារ់ការង្ហរែ៏េស្វា រយមិនគួរអអាយអជ្ឿររស់រឺផ្ណ្តអៅ
មជ្ឈមណ្ឌ លជ្េះឥទ្ធិពលររស់អេកូ្អៅអាសីុអនេះ ខ្ុុំសូមផ្ននាុំខាួនខ្ុុំ។ ខ្ុុំក៏្សូមយក្ឧកាសអនេះអែើមបី
អមើលជាមួយេនក្ នូវេាីផ្ែលប្តូវនាល់ជូ្នអៅេនាគត។ 

ក្នុងវ ិ្ ីជាអប្ែើន ខ្ុុំសូមយក្តួនាទី្ជាេនក្ែឹក្នាុំអនេះ ពីប្រព័នធប្រក្រអដាយថាមពលនិងយុទ្ធស្វស្រសាអេកូ្
េូសីុ អដាយបានអ្ាើការក្នុងការេភិវឌ្ឍន៍និងការរអប្ងៀនផ្ននក្ក្សិក្មមរយេះអពល៤ឆ្ន ុំ។ ខ្ុុំបានរញ្ា រ់
សញ្ញា រប្តរ ីអេស ពីសក្លវទិ្ាល័យនថ្លឺផ្ននក្វទិ្ាស្វស្រសាររសិ្វថ ន អ ើយក៏្សុំរាក្អ្ាើែុំអណ្ើ រទូ្រទុំង
ពិភពអោក្អ ើយអរៀនពីវរប្ម៌និងប្រព័នធ។ ផ្ននក្ននអពលអវោររស់ខ្ុុំបានែុំណ្តយជាមួយនឹងអេកូ្
អៅ ាារដីា ផ្ែលខ្ុុំជាេនក្មនុសសែុំរូងផ្ែលបានរង្ហា ញភាពេស្វា រយននែុំណ្តុំប្គរែី ការរអងកើនគុណ្
ភាពែី រអែាក្វទិ្ាសមស្រសរ អ ើយនិង្នាគ្នប្គ្នរ់ពូជ្ ខ្ុុំក៏្បានែូលរមួសននិបាទ្ប្រចាុំឆ្ន ុំររស់អេកូ្។ 
ក្នុងលក្ខណ្េះពិអសសអនេះខ្ុុំបានចារ់ែិតាជាមួយនឹងសកាា នុពលននក្សិក្មមតុំរន់ប្តូពិក្ ផ្ែលអគបាន
េនុវតាន៍ក្នុងវ ិ្ ីផ្ែលមាននិរនារភាព អែើមបីនាលជាប្រអយជ្ន៍និងជី្វភាពរស់អៅែល់ជ្នប្កី្ប្ក្។ 

ការឃ្លា ននូវការសិក្ាេរ់រ ុំរផ្នថម ខ្ុុំក៏្បានរញ្ា រ់ការសិក្ា េិមអេស និងភីអេែឌី្ ផ្ននក្វទិ្ាស្វស្រសារិ
រស្វថ ន អៅសក្លវទិ្ាល័យរែឋេិលីណ្យ អៅយុទ្ធនាការេូបាណ្ត។ គុំអរាងររស់ខ្ុុំទុំងពីរអតា តអលើ អេ
កូ្េូសីុនិងនិរនារភាពននែុំណ្តុំប្គរ់ែីអែើមបីរអងកើនគុណ្ភាពែី កាត់រនថយសតាែនប្ងនិងជ្ុំងឺ អ ើយ
រអងកើនទិ្នននល។ ខ្ុុំអក្ើតមានការស្រសឡាញ់ភាពែុំរេុះនិងសប្មស់ននប្រព័នធអេកូ្ក្សិក្មម (ផ្ែលជាការ
សិក្ាពីអេកូ្េូសីុននប្រព័នធក្សិក្មមែុំរេុះននជី្វតិរកុ្ខជាតិ ជី្វតិសតា ជី្វតិែី ទឹ្ក្ អាហារររូតថមភនិង វ
ែាថាមពល)។  

ប្រពនធររស់ខ្ុុំអ ើយនិងខ្ុុំបានមក្រស់អៅអ ៀងនម៉ាក្នុងឆ្ន ុំ ២០០៩ ផ្ែលខ្ុុំបានចារ់អនាើមរអប្ងៀនប្រព័នធ
ក្សិក្មមប្រក្រអដាយនិរនារភាពែល់សិសសនិសសតិមិនទនរញ្ា រ់ការសិក្ាជ្នជាតិអាអមរកិាុំង តាម
រយេះវទិ្ាស្វថ នសិក្ាេភិវឌ្ឍន៍ផ្ែលមាននិរនារភាពជាេនារជាតិ (ISDSI) ខណ្េះអពលអៅវទិ្ាស្វថ នអនេះ 
ខ្ុុំក៏្បានរអប្ងៀននងផ្ែរពីការរញ្ាូ លសិទ្ធិមនុសសនិងររសិ្វថ នតាមរយេះប្រព័នធអេកូ្េូសីុទឹ្ក្ទ្អនា រារ់
ទុំងនល់រ៉ាេះពាល់ផ្ែលមក្ពីការរុំតា ញររសិ្វថ ន អាែអក្ើតមានសុខមាលភាពមនុសស។ េុំេុងអពល៤
ឆ្ន ុំអនេះននការរអប្ងៀន ខ្ុុំមានេភ័យឯក្សិទ្ធិទ្ទួ្លបាននូវការស្វា លរកិ្។ 

ខ្ុុំបានទ្ទួ្លប្ពេះពរនងផ្ែរ អដាយឧកាស្វការង្ហរជាមួយអេកូ្អាសីុជាទី្ប្រឹក្ាស្រស្វវប្ជាវនិង្នាគ្ន
ប្គ្នរ់ពូជ្។ ការទក់្ទ្ងររស់ខ្ុុំរារ់ទុំង ការស្រស្វវប្ជាវការេនុវតាន៍លអរុំនុត សុំរារ់ការទុ្ក្ដាក់្ប្គ្នរ់ពូជ្ 



ការស្រស្វវប្ជាវការេនុវតាន៍ការនលិត សុំរារ់្នាគ្នប្គ្នរ់ពូជ្  អមើលអៅអលើគុំអរាងការពប្ងីក្អែក្ ការ
ស្រស្វវប្ជាវពីប្រពនធប្គ្នរ់ពូជ្ក្សិក្រ ការជួ្យទ្ទួ្លអ្ាើសិកាខ ស្វោអៅឥណ្តឌ និរតី ភូមា អ ៀងនម៉ា និង
អៅភីលីពីន។អ្ាើយតរអៅនឹងសុំណូ្មពររអែាក្អទ្ស និងការនិពនធព័ត៌មានអេកូ្អាសីុ។ ខ្ុុំសូមេរគុណ្
សុំរារ់ឧកាលពីមុន អ ើយសរាយែិតាផ្ែលបានអ្ាើការអៅក្នុងសមតថភាពថ្មីអនេះជាមួយអេកូ្អាសីុ និង
សមាជិ្ក្រណ្តា ញររស់ខាួន។ 

អដាយការផ្ែលអយើងអ្ាើែុំអណ្ើ ររមួគ្នន អៅអលើមាគ្នអនេះ ខ្ុុំសូមសុំផ្ែងការសរាយែិតាផ្ែលអ ើញថា 
ប្ពេះនឹងអប្រើប្បាស់ការយិល័យអនេះអ ើយនិងរុគាលិក្អេកូ្អអាយរនារការនាល់េុំណ្តែេនក្អ្ាើការង្ហរពីជុ្ុំ
វញិពិភពអោក្អអាយរុំអពញបាននូវតប្មូវការកាន់ផ្តប្រអសើអេើងែល់េនក្មាន្នធានតិែតួែនិងេនក្
េត់ឃ្លា ន រអងកើនជី្វភាពរស់អៅររស់ពួក្អគនិងប្រទនពរជី្វតិាររស់អគ។ ខ្ុុំសូមធានាថា អយើងអតា តការ
យក្ែិតាទុ្ក្ដាក់្ររស់អយើងអៅអលើតុំរន់ពិអសសមួយែុំនួនក្នុងឆ្ន ុំជិ្តមក្ែល់អនេះ។ អដាយអយើងជានែគូ
ជាមួយគ្នន  ខ្ុុំសូមេអញ្ជ ើញេនក្អអាយជួ្យអយើងរុំអពញអគ្នលអៅផ្ែលមានែូែខាងអប្កាមអនេះ 

ការស្រស្វវប្ជាវរផ្នថមសាីពីការេនុវតាន៍ពីរអែាក្អទ្សផ្ថ្រក្ាប្គ្នរ់ពូជ្ក្ុំរតិភូមិ អែើមបីជួ្យក្សិក្រខាន តតូែ
អអាយរក្ាប្គ្នរ់ពូជ្ររស់ខាួនអអាយមានជាជី្វែុំរេុះនិងកាត់រនថយែុំណ្តយររស់អគ។ 

រនារការទ្ុំនាក់្ទ្ុំុំនងជាមួយស ប្គិនប្គ្នរ់ពូជ្ក្សិក្រក្នុងតុំរន់អែើមបីរុំអពញការផ្ែក្ចាយប្គ្នរ់ពូជ្អេ
កូ្ផ្ែលមានការអក្ើនអេើងអ ើយនិងនាល់ែល់ក្សិក្រនូវតុំនលសមរមយសុំរារ់ការនលិក្ប្គ្នរ់ពូជ្សុំរារ់្
នាគ្នប្គ្នរ់ពូជ្អេកូ្អាសីុ 

ទក់្ទ្ងជាមួយេនក្អ្ាើការេភិវឌ្ឍន៍អអាយកាន់ផ្តេស្វា រយ េងាការ និងក្សិក្រអៅឥណ្តឌ  អាសីុក្ណ្តា ល 
មា៉ា អេសីុ ឥណ្ឌូ អនសីុ ែិនខាងតបូង 

រនារការសប្មរសប្មួលសិកាខ ស្វោក្នុងតុំរន់អៅប្រអទ្សផ្ែលអៅជុ្ុំវញិជាជ្ុំអរ ើសទក់្ទ្ងផ្ែលមានតុំ
នលអថាក្សុំរារ់េនក្អ្ាើការថាន ក់្ជាតិនិងក្សិក្រអែើមបែូីលរមួជាមួយប្ពឹតាិការណ៍្ររស់អេកូ្ 

រអងកើនការប្តតួពិនិតយនិងវាយតុំនលននអសវាក្មមររស់អេកូ្អាសីុអដាយសមាជិ្ក្រណ្តា ញររស់អយើង 
អែើមបីជាប្រអយជ្ន៍ែល់ឥទ្ធិលែល់ក្សិក្រខាន តតូែររស់អយើង 

រអងកើនការវាយតុំនលននការរញ្ញជ រទិ្ញប្គ្នរ់ពូជ្អនសងៗអៅរររិទ្អាសីុ។នាួែអនាើមអអាយមានការអប្រើ
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រអងកើនការទក់្ទ្ងអ ើយនិងសមតថភាពសុំរារ់ ការរុំពាក់្ peri-urban និងតាមជាយប្ក្ុងសុំរារ់ការដាុំ
អាហារ 

រអងកើនការខិតខុំអែើមបរីញ្ាូ លវន័ិយននអាហារររូតថមភនិងក្សិក្មមអៅក្ុំរតិថាន ក់្ប្គសួ្វរ។ ខ្ុុំសូមរងចាុំអ្ាើ
ការជាមួយេនក្និងទ្ទួ្លស្វា ល់េនក្ផ្ថ្មអទ្ៀតអៅក្នុងឆ្ន ុំនិងមក្ែល់។ សូមផ្ែក្រ ុំផ្លក្មតិប្តេរ់ររស់
េនក្អប្ពាេះអយើងអ្ាើការង្ហរអនេះរមួគ្នន  អ ើយតស ូក្ស្វងរណ្តា ញអៅជាេាីមួយផ្ែលមានថាមពល ផ្ែល
មានទ្ុំនាក់្ទ្ុំនង  មានេុំណ្តែ និងសមស្រសរសុំរារ់តប្មូវការររស់េនក្។ សូមមានអារមមណ៍្អដាយរកី្
រាយមក្អមើលការយិល័យររស់អយើងអៅអ ៀងនម៉ា សូមេីផ្ម៉ាលមក្ខ្ុុំ abicksler@echonet.org or call 
me at +66-53-304-028. សូមប្ពេះប្រទនពរេនក្អៅក្នុងការង្ហរររស់េនក្ននការនាុំយក្អៅែុំអណ្តេះ
ស្រស្វយសមស្រសរសុំរារ់េនក្ប្កី្ប្ក្។ 

ការស្វា គមន៍ពីប្រធានថ្មីររស់អេកូ្អាសីុជ្េះឥទ្ធិពលអៅតុំរន់អាសីុ អដាយអោក្ អាប្បាម រ ិក្សាឺ។  

ដាក់្ែូលអៅក្នុងអេកូ្ អេេិន១ ការស្វា គមន៍េីប្រធានថ្មីររស់អេកូ្អៅតុំរន់អាសីុ ២ យុទ្ធស្វស្រសាតាម
ផ្ររែូលរមួ ការរង្ហា ញពីរទ្ពិអស្វ្ន៍ ការរផ្នថម្នាគ្នប្គ្នរ់ពូជ្ថ្មី សននិបាទ្ការេភិវឌ្ឍន៍ស គមន៍
និងក្សិក្មមររស់អេកូ្  

មជ្ឈមណ្ឌ លជ្េះឥទ្ធិពលអេកូ្អាសីុប្រតិរតាិការអប្កាម អេកូ្ ជាេងាការប្គីស្វទ នមិនរក្ប្បាក់្ែុំអណ្ញ 
ផ្ែលជួ្យេនក្ ជួ្យេនក្ប្ក្អអាយនលិតមាូរអាហារអៅក្នុងពិភពអោក្ក្ុំពុងេភិវឌ្ឍន៍។ 
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យ ទ្ធស្វស្រសតតាមបររចលូរួម ការរង្ហា ញពរីទ្ពនិស្វធន ៍

នោយ ដូកាល ស ន្វាសឺ 

កំណត់ត្រារបស់អ្នកនិពនធ :ដូក្លា ស ហ្រ្វេសឺ គឺវាគមិនមួយរូបហ្រៅឯសននិបាទសតីពីកសិកមមនិងក្លរអ្ភិវឌ្ឍន៍របស់ហ្រអ្កូអាស ី
ដដលត្របារពធហ្រ េ្ើហ្រ ើងហ្រៅហ្រ ៀងមម៉ៃពីមងៃទី១ដល់ទី៤ដែត លា។ ហ្រវជ្ជ ដូក្លា ស គឺជាទីត្របឹកាដននកនរវទិាជាន់ ែ់ស់ របស់ហ្រអ្ស
អាយអិ្លអ្នតរជាតិ។ គាត់រស់ហ្រៅត្របហ្រទសមង ជាកដនាងដដលគាត់បំហ្ររ ើក្លរជាអ្នកសត្រមបសត្រមួលនរវទិាហ្រអាយត្រកុមអាស ីអា
ហ្រគនយ៍ហ្រៅតំបន់ែ់ង់រាបនិងបហ្រត្រងៀន នរវទិាវបប្ម៌ហ្រៅសកលវទិាបា៉ៃយាប។ ពីហ្រដើមគាត់ហ្រ េ្ើក្លរកន ងសាខាហ្រអ្សអាយអិ្លហ្រៅ
ម៉ៃហ្រលស ីនិងវេលីីពីន។ ហ្រលាកដូ មនសញ្ញា បត្រតភីហ្រអ្ចឌី្ហ្រអ្កូ ូស ីអ្នតរវន័ិយ។(ហ្រតត តហ្រៅហ្រលើ នរវទិា) ពីសកលវទិាលយ័
រដឋវារដីា និងអិ្មហ្រអ្សដននកហ្រកេត្រតសាស្រសតពីសកលវទិាលយ័វារដីា និងប ីហ្រអ្ស ដននកហ្រកេត្រតសាស្រសតពីសកលវទិាលយ័ហ្រអ្
និងអិ្មរដឋហ្រតចសាស។ 

នសចក្តីបនន ំ
វ ិ្ ីស្វស្រសាតាមផ្ររែូលរមួ ក្នុងការេភិវឌ្ឍន៍ស គមន៍ជាែុំរូងអក្ើតអេើងអៅឆ្ន ុំ ១៩៧០ អ ើយការង្ហរ
ផ្ែលអគអ្ាើបានរនាជាប្រអយជ្ន៍អែើមបរីនាក្នុងែុំអណ្តមេនក្េនុវតាន៍ ជាពិអសសក្នុងឆ្ន ុំថ្មីៗអនេះ។ េនក្េនុ
វតាន៍ជាអប្ែើនយល់ស្រសរថាការទ្ទួ្លយក្ែ៏លូតោស់អនេះគឺជាអរឿងែ៏លអមួយ អប្ពាេះវាបានអ្ាើអអាយ
អយើងយក្ែិតាទុ្ក្ដាក់្អៅអលើវ ិ្ ីផ្ែលអយើងែូលរមួជាមួយស គមន៍ផ្ែលអយើងែង់ជួ្យ។ អទេះជា
យ៉ាងណ្តក៏្អដាយ ខ្ុុំសូមេអញ្ជ ើញអយើងអមើលអៅអលើវ ិ្ ីស្វស្រសាអែើមបពិីចារណ្តេីផ្ែលខ្ុុំនិងអៅថា 
យុទ្ធស្វស្រសាតាមផ្ររែូលរមួ- ទ្សសនេះវទិ្ា អគ្នលអៅ និងការសនមត់ផ្ែលអាែអអាយអយើងអ្ាើការតាម
ផ្ររែូលរមួែ៏លអប្រនពជាមួយស គមន៍។ 

យុទ្ធស្វស្រសាតាមផ្ររែូលរមួអនេះគឺមិនផ្មនជារញ្ញា ផ្ននក្វ ី្ ីស្វស្រសាតាមការគិតអនាេះអេើយ ការស្វា រ់និង
ការអគ្នរពមនុសសអៅស គមន៍អទ្ើរជារញ្ញា  ការអលើក្ទឹ្ក្ែិតាពួក្អគអអាយទ្ទួ្លបានអគ្នលអៅ នាល់
វគារណ្ាុ េះរណ្តា ល ការរអប្ងៀន និងការជួ្យ ផ្តមិនប្តូវប្គរ់ប្គងែុំអណ្ើ រការអេើយ។ ភីអាអេ ភីេិលអេ 
អេរ ីសីុឌី្េី ជី្អាអេអេភី អេអាយ និងការសអងខរមួយែុំនួនអទ្ៀតគឺជាវ ិ្ ីស្វស្រសាសុំរារ់អ្ាើយុទ្ធស្វស្រសា
តាមផ្ររែុលរមួអនេះ។ផ្តពួក្វាប្គ្នន់ផ្តជាឧរក្រណ៍្ផ្តរ៉ាុអណ្តណ េះ។ ែូរពិចារណ្តអៅអលើជាងែុំុំោក់្ថ្ម
និងអ ើ គ្នត់ប្តវូការឧរក្រណ៍្ទុំងអនេះ ផ្តគ្នត់អលើសជាងេនក្រអែាក្អទ្សអៅអទ្ៀត។ 

វែិិប្តក្រប្គរ់ប្រអភទ្ប្តូវអ្ាើការជាមួយនឹងែរកិ្លក្ខណ្េះននររូអារក្សររស់គ្នត់ ជាជាងតទ្ល់ជាមួយនិង
ពួក្វា។ ែុំោក់្អ ើសុំេឹងអមើលស្វែ់និងប្ទ្ង់ប្ទយននរុំផ្ណ្ក្អ ើផ្ែលគ្នត់នឹងអប្រើប្បាស់។ គ្នត់
ពិចារណ្តថាវាង្ហយស្រសួលកាត់និងពុេះវារ៉ាុនាន  ថាអតើវាជាអ ើ្មមតាឬអ ើរងឹក្ អ ើយថាអតើវាគួរប្តូវដាក់្
អប្រងឬប្ក្មួនឬខាត់ោរសីុអលែឬេត់។ អនេះជាេាីផ្ែលេនក្វែិិប្តក្រអ្ាើអៅអពលផ្ែលអ្ាើការជាមួយនឹង
ររូរាងផ្ែលេត់មានែលនាអនេះ-វាកាន់ផ្តមានភាពសមុគស្វម ញអៅអពលផ្ែលគ្នត់អ្ាើការជាមួយនឹង
ររស់ផ្ែលអៅមានជី្វតិា េនក្ដាុំអែើមអ ើអតឿប្តូវផ្តពិចារណ្តថាអតើអែើមអ ើគ្នត់អប្ជ្ើសអរ ើសលូសោស់
អដាយរអរៀរណ្ត។ 



អ ើយេនក្រង្ហា តអសេះប្រណ្តុំងពូជ្សុទ្ធ ប្តវូផ្តយល់ែាស់ថាអតើអសេះអនេះនឹងររស់អដាយអរៀរណ្ត 
អលើសពីអនេះអៅអទ្ៀត អតើវាគិតរអរៀរណ្ត។ អពលអយើងអៅក្នុងទី្ក្ផ្នាងននការេភិវឌ្ឍន៍ស គមន៍ អ្ាើ
ការជាមួយមនុសស និងជាមួយប្ក្មុមនុសស អយើនឹងប្រ មមុខនឹងក្ុំរតិកាន់ផ្តខាា ុំងអេើងអៅភាព
ស្វុំញុុំ ភាន ក់្ង្ហរតា ស់រាូមិនអាែែូលអៅក្នុងផ្ននការផ្ែលបានក្ុំណ្ត់ទុ្ក្អេើយពីេាីផ្ែលគ្នត់អអាយស
 គមន៍អៅជាេាីអនាេះ។គ្នត់ប្តូវផ្តអ្ាើការជាមួយស គមន៍ ការទ្ទួ្លស្វា ល់ថា ពួក្អគជាមនុសសផ្ត
មួយផ្ែលនឹងរស់អៅជាមួយនលវបិាក្អទេះជាការតា ស់រាូរអក្ើតអេើងក៏្អដាយ អ ើយ ថាពួក្អគជាេនក្
ផ្ែលជាមាា ស់សិទ្ធននស គមន៍ររស់អគ។ 

អៅអពលជាមួយគ្នន អនេះផ្ែរ ភាន ក់្ង្ហរតា ស់រាូអាែមានតួនាទី្ពិអសសក្នុងការជួ្យស គមន៍អអាយទ្ទួ្ល
បានការតា ស់រាូរជាវជិ្ជមាន។ ខណ្េះផ្ែលសមាជិ្ក្ររស់ស គមន៍ ែឹងពីែុំនួនែ៏អលើសលរ់ពីខាួនឯង
និងស្វថ នភាពររស់អគផ្ែលេនក្អប្ៅ មិនអាែែឹងបាន េនក្ខាងអប្ៅអាែមានែុំអណ្េះែឹងនិងជ្ុំនាញ
ផ្ែលស គមន៍ែង់បានអែើមបីទ្ទួ្លបានឬក៏្ អប្រើប្បាស់សុំរារ់ភាពប្រអសើរអេើងររស់អគតទ ល់។ 

លបិែអនេះគឺការរអងកើតទ្ុំនាក់្សុំរារ់ការអគ្នរពទុំងសងខាង។ ែូរពិចារណ្តអៅអលើប្គរូអប្ងៀន ប្គូអាែ
មិនយក្ែិតាទុ្ក្ដាក់្ជាមួយនិងែុំណ្តរ់អារមមសិសស លទ្ធភាព្មមជាតិ និងការងក់្ក្ាលតាមផ្ររ្មម
ជាតិក្នុងសទីលអរៀនសូប្ត អដាយអ្ាើថាគ្នត់ែឹងែាស់ពីេាីលអរុំនុតសុំរារ់សិសស។ ឬក៏្ប្គូអាែអ្ាើការ
ជាមួយសិសស ជួ្យពួក្អគអអាយអរៀនអដាយអយើងអៅអលើែុំណ្តរ់អារមមណ៍្ររស់អគនិងទ្ុំអនារ្មមជាតិ
ររស់អគខណ្េះអពលផ្ែលទ្ទួ្លស្វា ល់ថាគ្នត់ែឹងេាីផ្ែលពួក្អគែង់ែឹងនិងអាែអ្ាើបាន។ែូែជាវែិិប្តក្រ
និងប្គេូញ្ា ឹង ជាភាន ក់្ង្ហរអ្ាើការតា ស់រាូែ៏មានអជាគជ័្យជាមួយស គមន៍។ 

ឧទ រណ៍្ពីរទ្ពិអស្វ្ន៍ 

ែូអែនេះអតើយុទ្ធស្វស្រសាតាមផ្ររែូលរមួែុំអណ្ើ រការយ៉ាងែូែអមាែ
អពលអគអ្ាើការជាមួយប្ក្មុ ជាមួយស គមន៍? ខ្ុុំសូមអ្ាើការ
រង្ហា ញអរឿងអនេះពីរទ្ពិអស្វ្ន៍ររស់ខ្ុុំក្នុងរយេះអពលអ្ាើការ
ជាង១៩ឆ្ន ុំជាមួយមនុសសកូ្តាបាកូ្ មា៉ា នូរូ អៅភីលីពីន។ 

ែុំណ្តក់្កាលទី្១ អ្ាើតាមគុំនិតែ៏លអរុំនុតររស់អយើងតទ ល់ខាួន 

អេសអាយេិល បានចារ់អនាើមអ្ាើការជាមួយមា៉ាណូ្រូក្នុងឆ្ន ុំ 
១៩៥៤ អដាយអតា តអៅអលើជាែុំរងអលើភាស្វ ការរក្ផ្ប្រ និង
េក្ខរក្មម។ ក្នុងឆ្ន ុំអនាេះផ្ែរប្រពនធររស់ខ្ុុំ អមគ និងខ្ុុំបានចារ់អនាើ
មការង្ហរជាមួយប្ក្មុមា៉ាណូ្រូ ក្នុងឆ្ន ុំ១៩៨៣ ការែូលរមួជាមួយ
នឹងការរក្ផ្ប្រនិងេក្ខរក្មមបាន ុែលទ្ធនលមួយ 

 

 



 

 

 

 

 

 

ប្រក្រអដាយការរកី្ែុំអរ ើនអៅក្នុងប្គីស្វទ ននិងេនក្អានមនុសសអពញវយ័មួយែុំនួន ុ្ំ។ 

ការអតា តររស់អយើងគឺ ការេភិវឌ្ឍន៍ស គមន៍ ឧទ រណ៍្ ការជួ្យស គមន៍អអាយអ្ាើការជាមួយគ្នន
សុំរារ់ប្រអយជ្ន៍អៅវញិអៅមក្ក្នុងប្គរ់វស័ិយននជី្វតិ ែូែជា ខាងប្ពលឹងវញី្ញា ណ្ អសែឋកិ្ែា រាងកាយ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ពលីលើដលល់រោម (១) ររួសារទាំងល េះពលីដើមលៅឯលោ ល ើយភូមលិ េះលៅតូច (២) ដងស់ លីតររជាជ ទរ ល្វ ើកសកិមមពល ចរ តាម
ោរអ  វតតជាកស់្សតង ងិមា  រិ តរភាព (៣) ោរ ូរចលូររសអ់នកតាាំងទលីាំលៅថ្មបីា រងខ ាំម់ាណូរលូោយសរមរខ្លួ តាមកសកិមមតាម
ដាំលណើ រ។ 
និងនអយបាយ (អ ើយនិងវស័ិយអនសងអទ្ៀតផ្ែលបានអមើលរ ុំលងក្នុងនិយមន័យអនេះ)។ អយើងបានចារ់
អនាើមការង្ហរអយើងក្នុងែុំអណ្តមប្ក្មុមា៉ាណូ្រូ អដាយការរអប្ងៀនរអែាក្អទ្សផ្ែលេនក្ែនទ្បាននិយយ
ថាបានជួ្យក្នុងការរុំអពញតប្មូវការតាមផ្ែលអយើងេអងកតអមើលអ ើញ។អយើងែឹងថាមា៉ាណូ្រូអនេះបាន
េនុវតាន៍ក្សិក្មមែុំការ វ ី្ ីមួយផ្ែលមាននិរនារភាពនិងទ្ទួ្លខុសប្តូវផ្ននក្អេកូ្េូសីុ(ស្វនអ្ស 



1976:379),ផ្តមានការប្រ មនឹងការអក្ើនអេើងននសុំពា្ននការអ្ាើក្សិក្មមតិែតួែអែើមបីរក្ាែីកុ្ុំអអា
យបាត់រង់អអាយអៅេនមក្តាុំងទី្លុំអៅអៅភីលីពីន។ 

ជាលទ្ធនល ពួក្អគប្តូវការការេភិវឌ្ឍន៍វ ិ្ ីស្វស្រសាថ្មីមួយននក្សិក្មមប្រក្រអដាយនិរនារភាពសុំរារ់ែីភនុំជ្ុំ
រាលជាក្ផ្នាងផ្ែផ្លក្រស់អៅ អ ើយនិងការេនុវតាន៍ផ្ននក្សុខភាពផ្ែលសមរមយសុំរារ់ស គមន៍ជាេ
ែិន្នា ែូអែនេះអយើងបានរអប្ងៀនវ ិ្ ីស្វស្រសាទុំងអនេះផ្ែលទក់្ទ្ងនឹងតប្មូវការថ្មីររស់អគ។ មួយក្នុងង
ែុំអណ្តមវ ិ្ ីទុំងអនេះ គឺជារអែាក្វទិ្ាែីក្សិក្មមជ្ុំរាល (SALT) ផ្ែលជាវ ិ្ ីស្វស្រសាក្សិក្មមមួយ ផ្ែលអគ
ដាុំអែើមអ ើ រកុ្ខជាតិផ្ែលមានជាតិអាសូតក្នុងជួ្រជិ្តគ្នន តាមជ្ុំរាល អដាយទុ្ក្ក្ផ្នាងរវាងជួ្យននែុំណ្តុំ
ផ្ែលមានរយេះអពលខាីក្នុងការប្រមូលនលែូែជា អពាត សផ្ណ្ា ក្ ែុំេូងមី និងសផ្ណ្ា ក្ែី។ សាឹក្វាកាា យ
ជាជី្ ខណ្េះផ្ែលជួ្រននអែើមអ ើបានការពារការអប្ចាេះែីមិនអអាយខូែ។ 

 យុទ្ធស្វស្រសាអនេះបានរង្ហា ញថាមាននលអៅអលើែីអចាទ្អៅប្រអទ្សភីលីពីន។ រអែាក្អទ្សមួយអទ្ៀត 
គឺ្នការអ្ាើសួនែុំណ្តុំ អែើមបរីផ្នថមរផ្នាអដាយពីអែើមអគប្រមូលបានពីែីែុំការររស់អគ ផ្តអពលអនេះវា
កាន់ផ្ត ឆ្ា យពីនទេះររស់អគអប្ពាេះេនក្មក្តាុំងទី្លុំអៅថ្មីបានយក្ែីអៅជី្តភូមិ។ ជាែុងអប្កាយ អមគ 
ជាមួយនឹង លីេូនីតា គិល អានអាបា៉ាង និងអមលីតា បាវា៉ាន់ ពីសមាគមេនក្រក្ផ្ប្រអៅប្រអទ្សភីលីពីន 
ក៏្បាននសពានាយការស្វងសង់និងការអប្រើប្បាស់រងាន់អែើមបីការពារជ្ុំងឺរកី្រាក្ដាលអដាយការរ៉ាេះពាល់
ជាមួយោមក្មនុសស។ ការែុំលងជ្ុំងឺអនេះគឺជារញ្ញា ផ្តងផ្តរកី្រាលដាល អប្ពាេះមនុសសអពលអនេះរស់
អៅក្នុងភូមិជាជាងរស់អៅផ្តឯង។ 

រអែាក្អទ្សទុំងអនេះបានរុំអពញតប្មវូការផ្ែលជាភសាុតាងជាក់្ផ្សាងែល់ទុំងេនក្មា៉ាណូ្រូនិង
េនក្ខាងអប្ៅែូែជាអយើង ផ្តជាការប្ក្អលក្អៅអប្កាយវញិពួក្វាមិនផ្មនជាតប្មូវការរុំនុតអនាេះអេើយ។ 
ផ្តអទេះជាការខិតខុំររស់អយើងមិនបាន អេេះែុំក្ផ្នាងរមាស់ររស់អគក៏្អដាយ ក៏្វាបានជួ្យរអងកើតសមតថ
ភាពនិងការប្ពួយបារមមណ៍្ររស់អយើងសុំរារ់េនក្មា៉ាណូ្រូផ្ែរ។ វាជាជ្ុំហានការង្ហរផ្ែលស្រសរែារ់ 
អ ើយជា្មមតាជាការចាុំបាែ់ ក្នុងការតា ស់រាូរការង្ហរររស់េនក្អ្ាើការស គមន៍។ មនុសសប្តូវការ
អ ើញថា េនក្យក្ខាល់ខាា យែុំអពាេះពួក្អគអ ើយថាេនក្អាែអ្ាើការក្នុងផ្ននក្ណ្តមួយបានផ្ែលអគចារ់
អារមមណ៍្ឬក៏្អគ នឹងមិនគិតថាមានតុំនលក្នុងការនីយយជាមួយេនក្េុំពីការបារមមណ៍្ររស់អគ។ ក្នុង
ក្រណី្ររស់អយើងការវនិិអយគររស់អយើងក្នុងវស័ិយទុំងអនេះ ផ្ែលជាតប្មូវការែ៏ឆ្ា តនវ ផ្តមិនផ្មនជាេ
ទី្ភាពែុំរងជាប្គឺសុំរារ់ រនាអៅជ្ុំហានរនាទ រ់អទ្ៀតននការវនិិអយគ។ 
ជ្ុំហា នទី្ ២ ការអ្ាើយតរែុំអពាេះតប្មវូការផ្ែលអគចារ់អារមមណ៍្ 

រនាទ រ់ពីអ្ាើការជាមួយមា៉ាណូ្រូេស់រយេះអពលជាអប្ែើនផ្ខមក្ ជ្នជាតិមា៉ាណូ្រូ បានមក្សុុំអអា
យជួ្យក្នុងការែិញ្ា ឹងប្តីទី្ឡារ់យ៉ា។េត់មានការរអប្ងៀនពីការនលិតប្តីទី្ឡារ់យ៉ា អទ្អៅក្នុងតុំរន់ 
អ ើយេក្សស្វស្រសាផ្ែលអាែមានគឺសរអសរជាភាស្វេង់អគាស ផ្ែលជ្នជាតិអនេះមិនមានឧកាសអរៀន
អេើយ។ ែូអែនេះអយើងបានប្រមូលព័ត៌មានក្នុងការែិញ្ា ឹងប្តីអនេះ អដាយអប្ជ្ើសអរ ើសវ ិ្ ីមួយផ្ែលសមរមយសុំ
រារ់ស្វថ នភាពជ្នជាតិមា៉ាណូ្រូ។អយើងបានរអប្ងៀនវ ិ្ ីស្វស្រសាែល់េនក្ណ្តផ្ែលចារ់អារមមណ៍្។ អប្ែើន
ផ្ខអប្កាយមក្ មនុសសពីភូមិេនក្ផ្ែលមក្សួរអនេះបានសុុំអអាយជួ្យក្នុងការចារ់អនាើមនលិតស្រសូវតាម
ប្រព័នធធារាស្វស្រសា។ 



 
 
 
 
 

ពលីវវងលៅសាត ាំ (១) កសដិ្ឋា  ស្ដលលពលល េះលៅឆ្ងា យពភីូម ិល ើយ ងឹព្រព ស្ដលពបីាករក ដូលចនេះ លមរ  ដី្ឋ ងិស្មលបា រលរងៀ ោរ
ល្វ ើសួ ដាំណាំដលរកមុស្រសត ី(២) ស្សូវដ្ឋាំរជឺាដាំណាំសាំខា រ់រសជ ជាតមិា៉ាណូរូ (៣) ជ ជាតមិា៉ាណូរូទទួលយកោរល្វ ើស្ស្សស្ដល
មានាោរលស្សាចស្សព។ 
 

អយើងអពលអនេះក្ុំពុងអ្ាើយតរអៅនឹងតប្មវូការ ផ្តអាប្តាសប្មរខាួន គឺមានក្ុំរតិទរណ្តស់ អយើងបាន
អ្ាើតាមអគ្នលលទ្ធិននការេភិវឌ្ឍន៍ស គមន៍ផ្ែលរង្ហា ញថាលអ ផ្ែលគុំអរាងគួរប្តូវបានអ្ាើជាមាា ស់និង
ែុំអណ្ើ រការអដាយស គមន៍ អទេះជាយ៉ាងណ្តក៏្អដាយគុំអរាងផ្ែលស គមន៍ជាមាា ស់បានរញ្ា រ់អៅ
អដាយការអៅសល់មនុសសផ្តពីររីនាក់្ក្នុងការអ្ាើការទុំងេស់អដាយេនក្ែនទ្ចាុំយក្ផ្តនល។ មនុសស
ពីររីនាក់្បានសប្មរខាួនយក្ការេនុវតាន៍អនេះអ ើយបានអប្រើពួក្វាក្នុងវ ិ្ ីតូែ៛ក្នុងក្សិដាឋ នររស់អគ ផ្តវា
ហាក់្ែូែជាការខិតខុំប្រឹងផ្ប្រងររស់អយើងបាននលផ្តរនាិែរនាួែរ៉ាុអណ្តណ េះ។ អយើងបានែឹងែាស់ថា 
អទេះរីជាអយើងអអាយតុំនលក្នុងការអ្ាើការជាមួយមនុសសនិងែង់អ្ាើការជាមួយ ប្គ្នរពូជ្វរប្ម៌ររស់អគ 
ក៏្អយើងអៅផ្តខាេះលទ្ធភាពក្នុងការអមើលថាប្គ្នរ់ពូជ្អនេះជាេាីផ្ែរ។ 

ជ្ុំហា នទី្៣ ការអ្ាើការជាមួយនឹងប្គ្នរ់ពូជ្ 

អយើងបានចាក្អែញពីមា៉ាណូ្រូរយេះអពល៣ឆ្ន ុំ (១៩៨៦ែល់ ១៩៨៩) សុំរារ់ការសិក្ាផ្ថ្មអទ្ៀ
ត។ េុំេុងអពលអនេះ អយើងបានចារ់អនាើមែុំអណ្ើ រការអរៀនសូប្តពីរអរៀរអមើល ប្គ្នរ់ពូជ្តាមផ្ររវរប្ម៌ 
អដាយការចារ់យក្ក្មមសិក្ាមួយអៅក្នុងផ្ននក្នរវទិ្ាវរប្ម៌។ អពលប្តេរ់មក្ភីលីពីនវញិ សមាគម
ប្ពេះវហិារជ្នជាតិមា៉ាណូ្រូអនេះបានសុុំអអាយអយើងជួ្យជ្នជាតិអគទុំងមូលអអាយអរៀនពីរអែាក្អទ្ស
ក្សិក្មមថ្មី។ អពលអនេះ មុនអពលចារ់អនាើមការខិតខុំថ្មីមួយអទ្ៀត អយើងែុំណ្តយអពល១ឆ្ន ុំ ក្នុងការេអងកត
ពីវរប្ម៌ អយើងរក្អ ើញថាជ្នជាតិអនេះជាញឹក្ញ៉ារ់អ្ាើការរមួគ្នន  ភាពជាមាា ស់ ផ្ែលរារ់ទុំង ការ
ប្គរ់ប្គងអៅអលើេាីផ្ែលអគែង់ដាុំឬស្វងសង់ឬទិ្ញ គឺមានភាពឯក្ជ្នខពស់ផ្មនផ្ទ្ន។វាេត់មានវមិជ្ឈ
ការផ្ែលមាននិរនារភាពណ្តមួយអទ្អៅក្នុងវរប្ម៌។ អយើងែឹងែាស់ថា ការខិតខុំណ្តមួយក្នុងការ
រអប្ងៀនរអែាក្អទ្សថ្មីផ្ននក្ក្សិក្មមប្តូវគិតគូែល់។ 

ក្នុងការអសនើរសុុំររស់ខ្ុុំ េនក្ែឹក្នាុំសមាគមបានអប្ជ្ើសអរ ើសរុរសជាអប្ែើននាក់្ផ្ែលខ្ុុំបាន
រអប្ងៀនជាភាន ក់្ង្ហររនារ ពួក្អគក៏្បានក្ុំណ្ត់ស្រសេះប្តីអ ើយនិងស្រសវូធារាស្វស្រសាថាជារអែាក្អទ្សែ៏
សុំខាន់រុំនុតសុំរារ់តុំរន់ដាែ់ស្រសយលអនេះ ការអ្ាើការរមួគ្នន  ភាន ក់្ង្ហរផ្ែក្ចាយរនាអនេះនិងខ្ុុំបាននលិ
លសុំភារេះរណ្ាុ េះរណ្តា លនិពនធជាភាស្វមា៉ាណូ្រូ ផ្ែលអប្កាយមក្អគយក្មក្រអប្ងៀនរអែាក្អទ្សថ្មី



ក្នុងភូមិររស់អគ។អយើងបានសុំអរែែិតាអប្រើយុទ្ធស្វស្រសាវមិជ្ឈការ ផ្ែលេត់មានរែនាសមព័នធប្គរ់ប្គងតាម
ថាន ក់្និងនិងមិនមានជ្ុំនួយពីខាងក្នុងនិងខាងអប្ៅតុំរន់អេើយ។អពលអនេះអដាយការអ្ាើការជាមួយប្គ្នរ់
ពូជ្វរប្ម៌ ស្រសូវអលើក្ភាឺក៏្រកី្រាលដាលែល់អៅ៨ភូមិក្នុងរយេះអពល៤ឆ្ន ុំខណ្េះស្រសេះប្តីរកី្ែល់អៅ ១៥
ភូមិក្នុងអពល៧ឆ្ន ុំ។ 

ជ្ុំហា នទី្៤ ការេអងកតអមើលទុំងេស់គ្នន  
ខណ្េះអពលអយើងសរាយែិតាក្នុងការអមើលអ ើញជ្នជាតិមា៉ាណូ្រូ ក្ុំពុងទ្ទួ្លបាននលពី

រអែាក្អទ្សែ៏មានបាននលមួយែុំនួន អយើងក៏្មានការខក្ែិតាផ្ែលរអែាក្អទ្សអនេះអៅផ្តអប្រើអដាយ
ភាគទក់្ទ្ងតិែតួែននប្រជាជ្ន អទេះរីជាការពិតផ្ែលថា វាជារអែាក្អទ្សផ្ែលជ្នជាតិមា៉ាណូ្រូពិត
ជាប្តូវការអអាយជួ្យក្នុងការអរៀនសូប្ត។ ការពិភាក្ាជាមួយភាន ក់្ង្ហរផ្ែក្ចាយរនារររស់ជ្នជាតិមា៉ា
ណូ្រូ បានរង្ហា ញថាស្វថ នភាពខាេះផ្ែលជាតុំរន់ខពស់ ផ្ែលអគអ្ាើជាស្រសេះប្តីនិងស្រសូវអស្រស្វែស្រសពអដាយ
ទឹ្ក្ គឺមិនគួរេនុវតាន៍និងមិនប្តឹមប្តូវអៅក្ផ្នាងខាេះអេើយ។ 

SALT បានកាត់ការសឹក្រែិរលិជានិងរអងកើនទិ្នននលជាអប្ែើន ផ្តតុំនលននប្គ្នរ់ពូជ្មានតុំនលនថ្ា
សុំរារ់ែុំណូ្លររស់ជ្នជាតិមា៉ាណូ្រូអនេះ។ វាទ្ុំនងជាអក្ើតមានថា ប្តូវការយុទ្ធស្វស្រសាអនសងអទ្ៀត។ 
ែូអែនេះគួរនសុំជាមួយនឹងភាន ក់្ង្ហរនសពានាយរនារ ខ្ុុំបានអៅអមើលភូមិមួយផ្ែលអគរស់អៅនិងអ្ាើការ 
អ ើយសួរអគថាអតើអគគិតថាសក្មមភាពេាីផ្ែលលអអ ើយមានភាពប្បាក្ែប្រជា។ អយើងរក្អ ើញថា អៅ
ក្នុងភូមិនីមួយៗ ប្រជាជ្នចារ់អារមមណ៍្អលើការដាុំអ ើ ូរផ្នា។ ខ្ុុំមានមនទិលសងស័យ ខណ្េះផ្ែលអ ើ
 ូរផ្នាប្តវូបានហាមឃ្លតអៅក្នុងប្រអទ្សភីលីពីន ជ្នជាតិមា៉ាណូ្រូភាគអប្ែើនរស់អៅឆ្ា យពីនាូវ អ ើយ
នាូវភាគអប្ែើនមិនអាែ្ាងកាត់បាន។ អទេះជាយ៉ាងណ្តក៏្អដាយ ក្សិក្រតាមពិតអគអាែែឹក្ផ្នាអ ើអៅ
ឯនាូវ (អ ើយ អរើប្តវូការ គឺអាែែឹក្អៅែល់ទី្នារផ្តមាង) អដាយអប្រើសតាែឹក្ ឬអប្រើខនងររស់អគផ្តមាង។ 

ភាន ក់្ង្ហរនសពានាយរនារនិងខ្ុុំបានរក្អមើល្នធានអសែឋកិ្ែាននប្គ្នរ់ពូជ្អ ើ ូរផ្នា អ ើយែុង
រញ្ា រ់អយើងរក្អ ើញថាអយើងអាែទ្ទួ្លបានពួក្វាអៅក្នុងតុំនលសមរមយតាមរយេះការយិល័យ ក្សិក្មម
ក្នុងស្វោប្ក្ុង។ អយើងបានទិ្ញជាប្ក្មុ ផ្តក្សិក្រនីមួយៗបានទិ្ញនិងែុំណ្តយនូវេាីផ្ែលអគែង់បាន
អៅអលើែីររស់អគ។ ឆ្ន ុំែុំរូងក្សិក្រ១៥នាក់្ ពី៨ភូមិបានទិ្ញ២១០អែើម។ ឆ្ន ុំទី្២ ១៨៤ប្គួស្វរក្នុង១៨
ភូមិបានទិ្ញ១៤៩៩អែើម។ អែើមអ ើជាអប្ែើនបានង្ហរ់អដាយស្វរផ្តអប្គ្នេះរាុំងសាួត ផ្តខាេះបានរស់។អៅ
អពលផ្ែលខ្ុុំបានអៅអមើលែុងអប្កាយអៅឆ្ន ុំ២០០៦ ក្សិក្រជាអប្ែើនបានទញនលប្រអយជ្ន៍ពីផ្នា
អ ើ។  អគរញ្ញជ ក់្ថា អគមានការអលើក្ទឺ្ក្ែិតាផ្ែលអគអាែ តា ស់អៅរក្ការនលិតផ្ននក្ ិរញវតថុពីក្សិក្
មម។អរើខ្ុុំអ្ាើតាមអគ្នលគុំនិតររស់ខ្ុុំ ជាជាងការេនុញ្ញា តិអអាយស គមន៍អ្ាើការសុំអរែែិតានូវេាីផ្ែលអគ
ែង់ដាក់្ការខិតខុំររស់អគ អនាេះអ ើទុំងអនេះប្បាក្ែជាមិនបានដាុំអេើយ។ 

សអងខរពីប្រវតាិ 
តាមរយេះែុំអណ្ើ រការការង្ហរជាមួយជ្នជាតិមា៉ាណូ្រូ អយើងរនារផ្សាងរក្វ ិ្ ីសុំរារ់ពួក្អគអអា

យមានការែូលរមួកាន់ផ្តអប្ែើនអេើងក្នុងការក្ុំណ្ត់ររូរាងស គមន៍ររស់អគអអាយកាន់ផ្តប្រអសើរអេើ
ង។ ពីែុំរូង អយើងប្តឹមផ្តអាែរអប្ងៀនពីេាីផ្ែលមានប្រអយជ្ន៍សុំរារ់អយើង។ ការអនេះមានភាពតិែតួែ



ណ្តស់ែុំអពាេះ ការអេេះអអាយែុំក្ផ្នាងរមាស់ ផ្តវារអងកើតអអាយមានសមតថភាពនិងការប្ពួយបារមមណ៍្
ររស់អយើង អ ើយនាុំអអាយជ្នជាតិមា៉ាណូ្រូសុុំជ្ុំនួយក្នុងការអរៀនសូប្តរអែាក្អទ្សថ្មី ផ្ែលអគចារ់
អារមមណ៍្ផ្មនផ្ទ្ន។ អនាេះនាុំអឆ្ព េះអៅរក្ែុំណ្តក់្កាលទី្ពីរននការង្ហរ ការសុំអរែបានអគ្នលអៅផ្ែល
មនុសសជាអប្ែើនគិតពិចារណ្តថាសុំខាន់ ផ្តវាមានក្ុំណ្ត់ថាអគអាែអប្រើប្បាស់បានរ៉ាុនាន ។ ជ្ុំហា នែុង
អប្កាយគឺការអលើក្ទឺ្ក្ែិតាស គមន៍អអាយអែេះក្ុំណ្ត់ ជាមួយគ្នន  នូវេាីផ្ែលអគអជ្ឿជាជាក់្ ថាអាែនឹង
នាល់អអាយនូវលទ្ធនលខពស់សុំរារ់ការវនិិអយគររស់អគ (ទុំងពលក្មមនិងទុ្ន)។ ទុំងមូលអនេះ ែុំអណ្ើ រ
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