
យើ�ើងសូូមអរគុុណបុុគុគលិិកទាំំ�ងអសូ់យើ�ៅមជ្ឈឈមណឌលិបុុប្ផាាំណំ �ិងអងគកំរថែ�រកាំសូត្វវដំ�រី។ សូូមថែ�ែងអ�ណរគុុណជ្ឈំពិិយើសូសូដំលិ់ ជ្ឈំ សូុភាំពិជ្ឈំ, 
យើកះ� រត្វ�ី, Jemma Bullock �ិង Chris Iverson ។ សូូមអរគុុណផងថែដំរដំលិ់យើលិះក Paul Cooke សូម្រាមំបុ់កំរគុំ�ម្រាទាំរបុសូ់យើលិះកជ្ឈុ�វិិញកំរងំរយើ��។ 
ជ្ឈំចុុងយើម្រាកះ� យើ�ើងសូូមថែ�ែងអ�ណរគុុណដំលិ់សូហគុម�៍ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិពិនង ភាូមិពិូម្រាទាំុ� ថែដំលិប្ផាំ�ចុ�ណំ�យើពិលិយើវិលិំ �ិងថែចុករំថែលិកបុទាំពិិយើសូះធ�៍របុសូ់
ពិួកយើគុជ្ឈំមួ�យើ�ើង។

�វិិកំកន�ង គុយើម្រាមះងយើ��ម្រាត្វូវិប្ផាំ�ផតលិ់យើដំះ�ម្រាកុមម្រាបុឹកាំម្រាសូំវិម្រាជ្ឈំវិម�ុសូាជ្ឈំត្វិ �ិងសូិលិៈ�ចុម្រាកភាពិអង់យើគុែសូ (UK Arts and Humanities Research 
Council) រួមជ្ឈំមួ�មូលិ�ិធិម្រាសូំវិម្រាជ្ឈំវិបុញ្ហាាំម្រាបុឈមជ្ឈំសូំកលិ (Global Challenges Research Fund) (AH / T007923 / 1) យើម្រាកះមគុយើម្រាមះង«Follow 
on funding for impact (ត្វំមដំំ�កំរផតលិ់មូលិ�ិធិសូម្រាមំបុ់ផលិបុះ�ពិំលិ់)»។ គុយើម្រាមះងយើម មំ�យើឈះះ��ំ Changing the Story  (AH/R005354/1)។

យើដំើមៈីផាពិវផាំ�បុ�ត ពីិរប្ផាំ�កំរណ៍យើ�� សូូមដំំក់ម្រាបុភាពិ  ៖ Manning P. and R. Killean (2021) «បុញ្ហាាំ បុរិសូាំ ��ិងជ្ឈ�ជ្ឈំតិ្វយើដំើមភាំគុតិ្វចុយើ�ៅកមុ�ជ្ឈំ ៖
កំរត្វសូូូមត្វិត្វំមរ��ថែ�ាភាំពិ��តផលិិត្វយើ�ើងជ្ឈំមួ��ុវិជ្ឈ� �ិងយើដំើមៈី�ុវិជ្ឈ�» មជ្ឈឈមណឌលិបុុប្ផាាំណំ ភាន�យើពិញ។

យើដំះ� បុណឌិត្វ Pete Manning សូំកលិវិិទាំាំលិ័� Bath �ិង  បុណឌិត្វ Rachel Killean សូំកលិវិិទាំាំលិ័� Queens University Belfast

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងអំំណរគុុណ

បញ្ហាា�បរិិស្ថាា�ននិងជនជាតិិដើ�ើមភាគតិិចដើ�កមុ�ជា ៖ ការិតិស៊ូូ�មតិិតាមរិយៈៈ
ខ្សែ���ភាពយៈនតផលិិតិដើ�ើងជាមួយៈយៈុវជន និងដើ�ើម�បីីយៈុវជន

កន�ងវិគុគបុណះ��បុណះំលិឆ្នាំនំ�២០២០ �ុវិជ្ឈ�កមុ�ជ្ឈំចុ��ួ�១២�ំក់ប្ផាំ�ទាំទាំួលិកំរបុណះ��បុណះំលិ ជ្ឈ��ំញ ផលិិត្វថែ�ាភាំពិ��តឯកសូំរ �ិងកំរសូិកាំ
ថែសូវង�លិ់អ�ពិីបុញ្ហាាំបុរិសូាំ� �ិងជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើមយើ�ៅ កមុ�ជ្ឈំ។ វិគុគបុណះ��បុណះំលិយើ��យើម្រាបុើម្រាប្ផាំសូ់វិិធីសូំម្រាសូតត្វម្រាមូវិឱ្យាកំរចុូលិរួមពិីអនកសូិកាំ យើពិះលិគុឺ
យើ�ើង ផតល់ិឱ្យាពួិកយើគុ�ូវិភាំពិជ្ឈំមាំ ស់ូកំរ យើលិើដំ�យើណើរកំរច្នៃចុនម្រាបុឌិិត្វ យើហើ�ម្រាសូបុយើពិលិជ្ឈំមួ�គុនំ យើ�ះ�យើ�ើង ជួ្ឈ�ជ្ឈ�រុញពួិកយើគុកន�ងកំរ ផលិិត្វថែ�ាភាំពិ��ត
របុសូ់�ែ�� ត្វំមរ��កំរសូ�ទ�ំជ្ឈំមួ�សូហគុម�៍ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើមភាំគុត្វិចុ ថែដំលិពិួកយើគុប្ផាំ�យើទាំៅយើធវើកំរជ្ឈំមួ�។  យើគុះលិបុ�ណងសូ��ំ�់ច្នៃ�គុយើម្រាមះងយើ��
គុឺយើដំើមៈីផលិិត្វថែ�ាភាំពិ��ត ថែដំលិអំចុយើម្រាបុើជ្ឈំឧបុករណ៍ត្វសូូូមត្វិ កន�ង ទាំិសូយើដំៅបុយើងើើ�កំរ�លិ់ដំឹងអ�ពិីផលិបុះ�ពិំលិ់ថែផនកបុរិសូាំ� �ិងបុញ្ហាាំថែដំលិ
សូហគុម�៍ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិពិនង យើ�ៅកមុ�ជ្ឈំ ក�ពិុងម្រាបុឈមមុ�។ ថែ�ាភាំពិ��តចុ��ួ� ៣ ម្រាត្វូវិប្ផាំ�ផលិិត្វរួចុយើហើ�ជ្ឈុ�វិិញអ�ពិីម្រាបុធំ�បុទាំទាំំ�ងយើ�� រួមមំ�កំរ
កំបុ់បុ�ផែំញច្នៃម្រាពិយើឈើ សូុ�មំលិភាំពិសូត្វវច្នៃម្រាពិ យើហើ��ិងវិបុៈធម៌�ិងយើករដំ�ថែណលិ របុសូ់ ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិពិនង។

�សេងេប



គុយើម្រាមះងយើ��ដំឹក�ំ�យើដំះ�សូំកលិវិិទាំាំលិ័� Bath �ិងឧបុត្វាមភគុំ�ម្រាទាំ យើដំះ�ម្រាកុមម្រាបុឹកាំម្រាសូំវិម្រាជ្ឈំវិម�ុសូាជ្ឈំត្វិ �ិង សូិលិៈ� រួមជ្ឈំមួ��ិងមូលិ�ិធិ
ម្រាសូំវិម្រាជ្ឈំវិបុញ្ហាាំ ម្រាបុឈមសូំកលិ។ វិំម្រាតូ្វវិប្ផាំ�យើរៀបុចុ�យើ�ើងកន�ងភាំពិជ្ឈំច្នៃដំគូុរវិំងមជ្ឈឈមណឌលិបុុប្ផាាំ ណំ ថែដំលិជ្ឈំអងគកំរ� �ំមុ� មួ� ថែផនកសិូលិៈ��ិងអងគកំរ
ថែ�រកាំសូត្វវដំ�រី ថែដំលិជ្ឈំអងគកំរមួ�គុំ�ម្រាទាំដំលិ់សូហគុម�៍ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើមភាំគុត្វិចុ �ិងកំរថែ�រកាំសូត្វវដំ�រីយើ�ៅយើ�ត្វតមណឌលិគុិរី ម្រាបុយើទាំសូកមុ�ជ្ឈំ។ កំរ
ឧបុត្វាមភបុថែ�ាមយើទាំៀត្វម្រាត្វូវិប្ផាំ�ផដលិ់យើដំះ�សូំកលិវិិទាំាំលិ័� Leeds �ិងសូំកលិវិិទាំាំលិ័� Queens University Belfast ។

-  កំរផលិិត្វភាំពិ��តយើដំះ�មំ�កំរចុូលិរួមពិី�ុវិជ្ឈ�ជ្ឈំវិិធីសូំម្រាសូតមួ�ថែដំលិផតលិ់�ូវិកំរត្វសូូូមត្វិជ្ឈុ�វិិញបុញ្ហាាំបុរិសូាំ� �ិងអ�ុត្វតិធម៌សូងគម។ យើ�ៅ
យើពិលិថែដំលិ�ុវិជ្ឈ��ែ��ឯងផទំលិ់ជ្ឈំអនក�ិពិ�ធយើរឿងរាំវិអ�ពិីយើម្រាគុះ��នំក់បុរិសូាំ� �ិងបុញ្ហាាំរបុសូ់ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើមភាំគុត្វិចុ ពិួកយើគុ�ឹងកែំ� យើទាំៅ ជ្ឈំមាំសូ់ យើលិើ
បុញ្ហាាំទាំំ�ងយើ�� យើហើ�ពិួកយើគុ �ឹងចុូលិ�ែ��កំ�់ថែត្វយើម្រាជ្ឈៅយើ�ៅកន�ង កំរត្វសូូូមត្វិយើ�ៅជ្ឈុ�វិិញបុញ្ហាាំទាំំ�ងយើ�ះ�។ យើហើ�យើ��ជ្ឈំសូកដំ�ុពិលិសូម្រាមំបុ់ សូំរថែដំលិ
មំ�យើ�ៅកន�ងថែ�ាភាំពិ��ត យើដំើមៈីបុយើងើើ�ទាំមង�់ «យើទាំវដំង» យើ�ៅកន�ងសូហគុម�៍ �ិងឆ្នាំែងហួសូពិីសូហគុម�៍។

- ថែ�ាភាំពិ��តផលិិត្វកន�ងគុយើម្រាមះងយើ��បុងាំញពិីត្វួ�ំទាំីដំ៏មំ�ឥទាំធិពិលិរបុសូ់ ឯកសូំរអ� ពិីសូត្វវច្នៃម្រាពិ ជ្ឈំមយើធាះប្ផាំ�កន�ងកំរម្រាគុបុ់ម្រាគុងកំរម្រាពិួ�ប្ផាំរមភ
សូម្រាមំបុ់ បុញ្ហាាំម្រាបុឈមច្នៃ�បុរិសូាំ�។ យើដំះ�យើផតះត្វយើលិើទាំ��ំក់ទាំ��ងរវិំងសូត្វវច្នៃម្រាពិ �ិងសូហគុម�៍ ថែ�ាភាំពិ��តទាំំ�ងយើ��បុងាំញផងថែដំរ�ំ កំរបុ�ផែំញ
បុរិសូាំ� យើហើ��ិងបុញ្ហាាំថែដំលិសូហគុម�៍ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើមក�ពិុងម្រាបុឈមមុ� គុឺមិ�អំចុកំត្វ់ផដំចុ់ យើចុញ ពិីគុនំ ប្ផាំ� យើ�ើ�។

- ថែ�ាភាំពិ��តទាំំ�ងយើ��អំចុជ្ឈួ�យើលិើកកមុសូ់កំរ�លិ់ដំឹង �ិងយើធវើឱ្យាយើបុត្វិកភាណឌ�ិងម្រាបុច្នៃពិណីរបុសូ់ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើមមំ�សូុពិលិភាំពិយើ�ៅកមុ�ជ្ឈំ ថែដំលិ
សូហគុម�៍ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើមភាំគុត្វិចុថែត្វងថែត្វម្រាត្វូវិប្ផាំ�យើគុយើមើលិងំ��ិង�លិ់ម្រាចុលិ�។ ជ្ឈំងយើ��យើទាំៅយើទាំៀត្វសូងឹឹម�ំកំរផលិិត្វភាំពិ��តជ្ឈំភាំសូំថែ�ះរ �ិង
ពិនងអំចុចុូលិរួមចុ�ថែណកកន�ងកំរអភាិរកាភាំសូំយើដំើមរបុសូ់ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើមភាំគុត្វិចុពិនង។

- វិិធីសូំម្រាសូតយើ��អំចុជ្ឈួ�បុយើងើើត្វកំរ�លិ់ចុិត្វត �ិងទាំ��ំក់ទាំ��ងកំ�់ថែត្វរឹងមំ�យើ�ៅកន�ងសូហគុម�៍ផទំលិ់ �ិងឆ្នាំែងសូហគុម�៍ផងថែដំរ។ ដំ�យើណើរកំរ�ិង
កំរអ�ុវិត្វតផទំលិ់ច្នៃ�កំរផលិិត្វភាំពិ��តជ្ឈំមួ� សូហគុម�៍ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើមភាំគុត្វិចុ �ិងយើ�ៅកន�ង សូហគុម�៍ពិួកយើគុផទំលិ់ថែត្វមដង ប្ផាំ�ជ្ឈួ�បុ�ប្ផាំត្វ់គុ��ិត្វ
ថែដំលិថែត្វងថែត្វគុិត្វ�ំ�ែ��ឯងអ�់យើ�ៅកន�ងចុ�យើណះមអនកហំត្វ់យើរៀ�។

- បុញ្ហាាំម្រាបុឈមសូ��ំ�់គុឺកំរភាាំបុ់បុញ្ហាាំកន�ងម្រាសូុកយើទាំៅ�ឹងបុញ្ហាាំម្រាបុឈមកន�ងត្វ�បុ�់�ិងពិិភាពិយើលិះក។ ផលិបុះ�ពិំលិ់ថែផនកបុរិសូាំ� �ិងបុញ្ហាាំម្រាបុឈម
របុសូ់ម្រាកុមជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើមភាំគុត្វិចុថែដំលិម្រាត្វូវិប្ផាំ�បុងាំញយើ�ៅកន�ងថែ�ាភាំពិ��តមំ�ឥទាំធិពិលិអំចុ�ទរ យើទាំៅកន�ងបុរិបុទាំត្វ�បុ�់ �ិងពិិភាពិយើលិះក ប្ផាំ�។ 
យើទាំះ��ះំងណំ �ុវិជ្ឈ��ិងអនកដំច្នៃទាំយើទាំៀត្វថែដំលិយើធវើកំរត្វសូូូមត្វិថែផនកបុរិសូាំ� ម្រាត្វូវិថែត្វទាំទាំួលិប្ផាំ� កំរ គុំ�ម្រាទាំ យើដំើមៈីបុយើងើើត្វទាំ��ំក់ទាំ��ងទាំំ�ងយើ��។

រប្ផាំ�កំរណ៍យើ��ជ្ឈំកំរពិិចុំរណំ �ិងសូម្រាមិត្វសូម្រាមំ�ងបុទាំពិិយើសូះធ�៍សូ��ំ�់ៗទាំទាំួលិប្ផាំ�ពិីគុយើម្រាមះង ថែដំលិអំចុបុូកសូរុបុដំូចុ�ំងយើម្រាកះម៖



ភាំពិ��ត �ិងកំរផលិិត្វថែ�ាភាំពិ��តគុឺជ្ឈំមយើធាះប្ផាំ�ដំ៏លិ�សូម្រាមំបុ់យើលិើកកមុសូ់កំរ�លិ់ដំឹងអ�ពិីបុញ្ហាាំម្រាបុឈមថែផនកបុរិសូាំ�។ ក�ែងមក មំ�
ថែ�ាភាំពិ��តឯកសូំរធ�ៗ  ម្រាត្វូវិ ប្ផាំ� យើចុញផាំ�ជ្ឈុ�វិិញម្រាបុធំ�បុទាំ ដំូចុជ្ឈំ ក�យើដំៅថែផ�ដំី (យើរឿង An Inconvenient Truth) កំរយើម្រាបុើម្រាប្ផាំសូ់ផែំសូទិក 
(យើរឿង Blue Planet) �ិងកំរអភាិរកាសូមុម្រាទាំ (យើរឿង Seaspiracy) ។ ថែ�ាភាំពិ��ត ទាំំ�ងយើ��គុឺជ្ឈំឧទាំំហរណ៍ច្នៃ� លិកាណ� ពិិយើសូសូ របុសូ់  «ភាំពិ��ត 
ឯកសូំរអ�ពីិបុរិសូាំ �» កន�ង កំរ យើធវើ ឱ្យាមំ�កំរ�កចិុត្វតទុាំកដំំក់ចុ�យើពិះ�បុញ្ហាាំ ម្រាបុឈមថែផនកបុរិសូាំ � �ិងមំ��ុទាំធ�ំកំរ យើដំើមៈីកំរ ផែំ ស់ូបុត�រ�ិងសូកមះភាំពិ
 (Duvall ២០១៧)។ កំររីកសូំ�ច្នៃ�ភាំពិ��ត ឯកសូំរសូដីពិីបុរិសូាំ�កន�ងបុះុ�ះំ�ទាំសូវិត្វា�ះីៗយើ��ប្ផាំ�យើកើត្វយើ�ើងម្រាសូបុយើពិលិជ្ឈំមួ��ឹងកំរទាំទាំួលិ
សូគំលិ់កំ�់ថែត្វយើម្រាចុើ�យើ�ើង ច្នៃ��យើ�ះប្ផាំ�អ�តរជ្ឈ��ំ�់ ជ្ឈុ�វិិញបុញ្ហាាំបុះ�ពិំលិ់ថែផនកបុរិសូាំ�។ �ុវិជ្ឈ��ំយើពិលិបុចុា�បុៈ�នយើ���ឹងទាំទាំួលិឥទាំធិពិលិពិីផលិ
បុះ�ពិំលិ់កំ�់ថែត្វអំម្រាកក់យើទាំៅៗ ច្នៃ�វិិបុត្វតិយើសូដំាកិចុាជ្ឈំយើម្រាចុើ� យើហើ�ប្ផាំ�បុយើងើើ�កំរ�ំ�មុ�កន�ង�ុទាំធ�ំកំរយើលិើកកមុសូ់កំរ�លិ់ដំឹងអ�ពិីអំកំសូធំត្វុ 
�ិង�ុត្វតិធម៌ យើ�ៅសូាំបុ័�សូ��ំ�់ៗ ដំូចុជ្ឈំអងគកំរសូហម្រាបុជ្ឈំជ្ឈំត្វិជ្ឈំយើដំើម។

យើ�ៅកន�ងទាំិដំាភាំពិដំ៏ទាំូលិ�ទាំូលិំ�យើ�� កំរងំររបុសូ់យើ�ើងជ្ឈំមួ�ផលិិត្វករភាំពិ��តវិ័�យើកះងយើ�ៅកន�ងម្រាបុយើទាំសូកមុ�ជ្ឈំ ប្ផាំ�បុងាំញ�ំយើត្វើ បុញ្ហាាំម្រាបុឈម
របុសូ់ ពិិភាពិយើលិះក មំ��័��ះំងដំូចុយើមដចុសូម្រាមំបុ់  សូហគុម�៍យើ�ៅ�នំក់មូលិដំាំ�។ ជ្ឈយើមែះ�អសូ់រ��យើពិលិជ្ឈំង៤០ឆ្នាំនំ�ប្ផាំ�យើធវើឱ្យាធមះជ្ឈំត្វិ យើ�ៅកមុ�ជ្ឈំ
ធែំក់ចុុ� �ំ�យើទាំៅរកកំរប្ផាំត្វ់បុង់ច្នៃម្រាពិ �ិងទាំីជ្ឈម្រាមក សូត្វវច្នៃម្រាពិ ក៏ដំូចុជ្ឈំកំរយើម្រាបុើម្រាប្ផាំសូ់ �ុសូ ច្នៃ�សូត្វវ ដំ�រី ថែដំលិ ម្រាត្វូវិ យើគុចុំបុ់ យើដំះ��ុសូចុៈំបុ់ យើ�ៅ កន�ង ម្រាបុយើទាំសូ 
ផងថែដំរ ។ យើ�ៅកន�ងសូម័�កំលិយើ��  «យើសូដំាកិចុាសូ�ងគំម» រួមមំ� កំរ យើធវើអំជ្ឈីវិកមះថែដំលិ បុះ�ពិំលិ់ ដំលិ់ ធ�ធំ�ធមះជ្ឈំត្វិ ដំូចុជ្ឈំកំរ លិក់ យើឈើ យើ�ៅកន�ង
  ច្នៃម្រាពិជ្ឈំយើដំើម។ ជ្ឈំលិទាំធផលិ កំរអ�ុវិត្វតថែបុបុយើ�� ប្ផាំ� �ំ�យើទាំៅរក កំរ ��ចុុ�ច្នៃ�ចុ��ួ� សូត្វវដំ�រីច្នៃម្រាពិ �ិង សូត្វវ យើផាងៗយើទាំៀត្វ យើ�ៅ កមុ�ជ្ឈំ។ ត្វំ�ងពិីសូ�តិភាំពិ 
យើ�ៅឆ្នាំនំ�1999 សូមុំធ ច្នៃ� កំរ អភាិវិឌិ� �ិង កំរ កំបុ់ ច្នៃម្រាពិយើឈើប្ផាំ� �ំ� ឱ្យា មំ� កំរ ប្ផាំត្វ់ បុង់ ច្នៃម្រាពិយើឈើ ទាំ�ហ� ២.២លិំ�ហិចុត្វំ ថែដំលិ យើធវើ ឱ្យា ជ្ឈ�ឥទាំធិពិលិដំលិ់
កំរប្ផាំត្វ់ បុង់ ជ្ឈម្រាមកសូត្វវច្នៃម្រាពិ។ ម្រាបុយើភាទាំសូត្វវថែដំលិសូាិត្វ កន�ងយើម្រាគុះ��នំក់ គុឺក�ពិុង ថែត្វ ម្រាបុឈម�ឹង កំរ��ចុុ�ច្នៃ�ចុ��ួ�របុសូ់ ពិួកវិំ សូូមៈីយើ�ៅកន�ងបុរិយើវិណ
ឧទាំាំ�ថែដំលិ ម្រាត្វូវិប្ផាំ� កំរពិំរ យើហើ� ក៏យើដំះ�។ ជ្ឈំពិិយើសូសូសូត្វវដំ�រី ប្ផាំ� រងយើម្រាគុះ� �ឹងកំរ ប្ផាំត្វ់ បុង់ ទាំីជ្ឈម្រាមកកំ�់ថែត្វ�ែំ�ង។អងគកំរសូត្វវច្នៃម្រាពិ �ិងរុកាជ្ឈំត្វិ
អ�តរជ្ឈំត្វិប្ផាំ�វិំ�ត្វច្នៃមែ�ំ ដំ�រីច្នៃម្រាពិយើ�ៅសូលិ់ថែត្វ ពិី៤០០-៦០០ កៈំលិបុះុយើណ�ះ� (Maltby and Bourchier 2011)។

បុញ្ហាាំ ម្រាបុឈមយើ�ៅកមុ�ជ្ឈំបុងាំ ញយើទាំៀត្វ�ំ បុញ្ហាាំ  បុរិសូាំ � មិ� អំចុ កំត់្វ ផដំ ច់ុ ប្ផាំ� ពីិបុញ្ហាាំ �ុត្វតធិម៌សូងគមយើ�ះ�យើ�ើ�។ សូកមះជ្ឈ�បុរិសូាំ � យើ�ៅ កមុ�ជ្ឈំ ប្ផាំ�
 ម្រាបុឈម �ឹង កំរ យើធវើប្ផាំបុ �ិង អ�យើពិើហិងាំយើលិើរំងកំ�។ សូហគុម�៍ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើមភាំគុត្វិចុពិនង រង�ូវិ កំរ យើរើសូយើអើង មិ�ទាំទាំួលិប្ផាំ�ភាំពិងំ�ម្រាសូួលិ 
យើផាងៗ យើហើ� កម្រាមិត្វច្នៃ�កំរមិ�យើចុ�អការ �ិង កំរមិ�ទាំទួាំលិប្ផាំ�កំរអប់ុរំក៏�ុស់ូ។ កន�ង�ំមជ្ឈំសូហគុម�៍មួ�ពឹិងថែផ�កយើលិើច្នៃម្រាពិយើឈើថែដំលិមំ�ទាំ��ំក់
ទាំ��ងជ្ឈំម្រាបុវិត្វតិសូំម្រាសូត�ឹងវិបុៈធម៌�ះំងជ្ឈិត្វសូនិទាំធជ្ឈំមួ�ដំ�រី ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិពិនងទាំទាំួលិរងកំរបុះ�ពិំលិ់�ះំង�ែំ�ងពិីបុញ្ហាាំសូិទាំធិកំ�់កំបុ់ដំីធែី កំរកំបុ់បុ�ផែំញ
ច្នៃម្រាពិយើឈើ�ិងកំរប្ផាំត្វ់បុង់ជ្ឈម្រាមកសូត្វវច្នៃម្រាពិ។ ដំូចុថែដំលិថែ�ាភាំពិ��តរបុសូ់យើ�ើងបុងាំញ កំរបុះ�ពិំលិ់ ថែផនកបុរិសូាំ�ថែត្វងថែត្វទាំំក់ទាំងជ្ឈំមួ�ទាំម្រាមង់យើផាងៗ
ច្នៃ�វិិសូមភាំពិរបុសូ់ម�ុសូា។

សេ�ចក្ដីី�សេផីើម

«…ច្នៃម្រាពិយើឈើសូាិត្វ យើម្រាកះម សូមុំធ �ែំ�ង យើ�ៅកមុ�ជ្ឈំ។ រដំាំភាិប្ផាំលិ ប្ផាំ� យើរៀបុចុ�ត្វ�បុ�់ អភាិរកា…បុះុថែ�ត បុញ្ហាាំ គុឺយើ�ៅម្រាត្វង់ �ំ 
ម�ុសូាក�ពិុងថែត្វ កំបុ់ចុូលិ យើទាំៅកន�ង ត្វ�បុ�់កំរពិំរទាំំ�ងយើ��។ យើហើ� កត្វតំយើ�� មំ� ផលិបុះ�ពិំលិ់ �ែំ�ងយើទាំៅយើលិើ ច្នៃម្រាពិយើឈើ 

�ិង ជ្ឈីវិិត្វ សូត្វវច្នៃម្រាពិ ថែដំលិ ក�ពិុងរសូ់យើ�ៅទាំីយើ�ះ�»។ (Jamma Bullock, EVP)



ចងក្រក្ដីង ឯក្ដី�ារពី�ផលបះ�ពីាល់នៃ�បរិ�ាា� �ិង បទពីិសេ�ោធ�៍រប�់ជ�ជាតិិសេ�ើមភាាគុតិិច

អ���ងវិគុគបុណះ��បុណះំលិឆ្នាំនំ�២០២០ មជ្ឈឈមណឌលិបុុប្ផាាំណំ ប្ផាំ� ផដលិ់ កំរបុណះ��បុណះំលិ ថែផនក កំរផលិិត្វ �ិង កំរ ដំ�យើ�ើង ថែ�ាភាំពិ��ត ដំលិ់ ម្រាកុម

�ុវិជ្ឈ� ថែ�ះរ ១២�ំក់ ថែដំលិមំ�ទាំំ�ងអនកយើ�ៅ ម្រាកុង អនកជ្ឈ�បុទាំ �ិង ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិភាំគុត្វិចុផងថែដំរ ។ អនក អយើងើត្វកំរណ៍ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិអង់យើគុែសូបុីរូបុគុឺ Manning, 

Cooke �ិង Killean ប្ផាំ� ផដលិ់ សូិកាំសូំលិំ អបុ់រំសូដីពិី  បុញ្ហាាំសូងគម �យើ�ះប្ផាំ� �ិង ម្រាកមសូីលិធម៌ រួម ទាំំ�ង បុញ្ហាាំ ថែដំលិ ថែត្វងថែត្វម្រាត្វូវិប្ផាំ� យើលិើក យើ�ើង

ជ្ឈុ�វិិញ ផលិបុះ�ពិំលិ់ ច្នៃ�បុរិសូាំ� ។ បុុគុគលិិក យើ�ៅ ELIE ប្ផាំ� ផដលិ់ ដំលិ់ សូិសូា �ូវិ   ពិ័ត្វ៌មំ� ពិំក់ ពិ័�ធ �ឹង កំរ យើធវើកំរងំរ ជ្ឈំមួ� សូហគុម�៍�ំ�ំយើ�ៅ

កន�ង យើ�ត្វត មណឌលិគុិរី យើដំើមៈី បុម្រាញ្ហាាំបុ ពិ័ត្វ៌មំ� ដំលិ់ សូិសូា  ពិី បុញ្ហាាំ ម្រាបុឈម របុសូ់ ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិពិនង  ក៏ដំូចុជ្ឈំ កំរថែណ�ំ�  យើផាងៗយើពិលិ ចុុ�យើទាំៅ �ត្វ

ពិីសូត្វវដំ�រី ។ អ���ងយើពិលិទាំសូា�កិចុាសូិកាំយើ�ៅ ឧទាំាំ�អភាិរកាសូត្វវដំ�រី Elephant Valley Project យើ�ៅយើ�ត្វតមណឌលិគុិរី សូិសូាទាំំ�ងអសូ់ ប្ផាំ�

យើរៀបុចុ�គុយើម្រាមះង �ិង �ត្វ ជ្ឈំ ថែ�ាភាំពិ��តឯកសូំរ �នំត្វ�ែីចុ��ួ� បុីចុ�ណងយើជ្ឈើង។ អ���ង យើពិលិ ច្នៃ�ទាំសូា�កិចុា សូិកាំ ជ្ឈំយើម្រាចុើ� យើលិើក  សូិសូា អំចុ

រិ�គុិត្វ �ិង បុយើងើើត្វ ថែ�ាភាំពិ��ត របុសូ់ ពិួកយើគុ យើដំះ� សូ�ទ�ំ ជ្ឈំមួ� សូមំជ្ឈិក សូហគុម�៍ ពិនង យើ�ៅមូលិដំាំ� អនក ចុូលិរួម  �ិង បុុគុគលិិក របុសូ់ ELIE។



«អវីថែដំលិ����ចុំបុ់ អំរមះណ៍ �ែំ�ងបុ�ផុត្វ គុឺ ដំ�រីចុំសូ់មួ�កៈំលិ អំ�ុ ៧០ឆ្នាំនំ�។ ដំ�រីយើ��ប្ផាំ�ឆ្នាំែងកំត្វ់ យើពិលិយើវិលិំ ជ្ឈំយើម្រាចុើ� 
ទាំសូវិត្វា។ ដំ�រីពិិកំរថែភានកយើ�� ប្ផាំ� ឆ្នាំែងកំត្វ់ សូ�ងគំម វិំ ប្ផាំក់សូៈំត្វ យើហើ��ែំចុ។ យើ��ជ្ឈំអវីថែដំលិ ���� យើទាំើបុថែត្វ ប្ផាំ� ដំឹង 

គុឺមិ�ថែម�មំ�ថែត្វម�ុសូាយើទាំ ថែដំលិ ប្ផាំក់សូៈំត្វ យើដំះ�សូំរ សូ�ងគំម សូូមៈីថែត្វសូត្វវក៏ដំូចុគុនំថែដំរ…»
 (ឯកឧត្វតម  យើ�ម្រាត្វ ភា�កតំ រដំាយើលិ�ំធិកំរម្រាកសូួងបុរិសូាំ�)។

ថែ�ាភាំពិ��តយើ��ឆ្នាំែ��បុញ្ហាាំ�ងពិីទាំសូា��ច្នៃ�កំរ ដំឹក�ំ��ិងដំុ��ំត្វ់ �ុវិជ្ឈ� �ិង កំរចុូលិរួមរបុសូ់ពិួកយើគុជ្ឈំមួ�សូហគុម�៍ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើមភាំគុត្វិចុ �ិង
ជ្ឈម្រាមកសូត្វវច្នៃម្រាពិ យើ�ៅយើសូសូសូលិ់របុសូ់ម្រាបុយើទាំសូកមុ�ជ្ឈំ។ យើ�ៅកន�ងយើរឿង «ជ្ឈម្រាមក����» (ដំឹក�ំ�យើដំះ�ជ្ឈួ� សូុភាំណំ ,  មុិចុ ជ្ឈូ�ំ� , �ុំ� សូុភា័�កត , មំ� 
សូុចុិម្រាត្វំ , ឈំ� ពិិយើសូ�) យើរឿងពិិត្វរបុសូ់ ហះដំ�រី ធួក ឆ្នាំឹលិ ម្រាត្វូវិប្ផាំ� �ក មកបុងាំញ យើដំើមៈីឆ្នាំែ��បុញ្ហាាំ�ងពិី ផលិបុះ�ពិំលិ់ ច្នៃ� កំរ កំបុ់បុ�ផែំញច្នៃម្រាពិយើឈើ  យើទាំៅ យើលិើ 
សូហគុម�៍ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិពិនង �ិង ដំ�រី។
កំររួញត្វូចុយើទាំៅៗ ច្នៃ� ជ្ឈម្រាមកធមះជ្ឈំត្វិរបុសូ់ សូត្វវដំ�រី ម្រាត្វូវិប្ផាំ��កមកបុងាំញ រួមគុនំ�ឹងបុញ្ហាាំម្រាបុឈម របុសូ់ ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិពិនង យើលិើថែផនកវិបុៈធម៌�ិងជ្ឈីវិិត្វរសូ់
យើ�ៅ ថែដំលិយើ��ជ្ឈំកំរបុញ្ហាាំក់ ពិីកំរពិឹងថែផ�កគុនំយើទាំៅវិិញមករវិំង ពិិភាពិ របុសូ់ ម�ុសូា �ិងពិិភាពិយើផាងយើទាំៀត្វ យើម្រាកៅពិីម�ុសូា។ ថែ�ាភាំពិ��តយើ��យើធវើ ឱ្យា
ផែំសូ់បុដ�រ កំរ �លិ់ដំឹងរបុសូ់ យើ�ើង អ�ពិី«ម�ុសូា»�ិង«ធមះជ្ឈំត្វិ» យើដំះ�យើហត្វុ�ំ មាំងៗគុឺជ្ឈំ ចុ�ថែណក បុថែ�ាម ឱ្យា មាំងយើទាំៀត្វ។

យើរឿង«ដំំ�ម្រាសូអំប់ុ» (ដឹំក� �ំយើដំះ�យើជ្ឈើ� រីកគីុយើដំវីិដំ, យើពិៅ មយើ�ះ , �ុ� រកាំ) គឺុជ្ឈំយើរឿងរបុស់ូដំ�រីយើមណំង។ យើទាំះ�បីុពិិកំរថែភានកមាំ ង �ិងយើកើត្វជ្ឈ�ងឺប្ផាំក់សូៈំត្វ
យើដំះ�សូំរ សូ�ងគំ ម ជ្ឈំយើម្រាចុើ�ឆ្នាំនំ � �ិងកំរទាំមែំ ក់ម្រាគុំប់ុថែបុក របុស់ូ អំយើមរិក បុះថុែ�តដំ�រីយើមណំង យើរៀ� ទាំទួាំលិ កដមី្រាសូ�ំញ់ ពីិហះដំ�រី ថែដំលិ យើ�ៅ យើមើលិ ថែ�វិំ គឺុម្រាចិុត្វ ដំំ។
ថែ�ាភាំពិ��ត យើ�� ទាំំញចុ�ណំប់ុអំរមះណ៍ យើលិើ កំរប្ផាំក់សូៈំត្វរបុស់ូយើមណំង �ិង ផលិបុះ�ពិំល់ិ  ច្នៃ�សូ�ងគំ ម យើទាំៅ យើលិើ ពិិភាពិ យើផាង មួ�យើទាំៀត្វយើម្រាកៅពីិម�ុសូា។
ថែ�ាភាំពិ��តយើ�� យើលិើកយើ�ើង �ូវិ សូ�ណ�រដំ៏សូ��ំ�់មួ� �ំ យើត្វើ ផលិបុះ�ពិំលិ់ ទាំំ�ងយើ�� អំចុ ម្រាត្វូវិយើដំះ�ម្រាសូំ��ះំងដំូចុយើមដចុយើហើ� �ំយើត្វើ យើ�ើង អំចុភាាំបុ់ �ែ�� 
យើ�ើង យើទាំៅ �ឹង ពិិភាពិ របុសូ់ សូត្វវ �ះំងដំូចុយើមដចុ។



យើរឿង«មរត្វក» (ដំឹក�ំ�យើដំះ�សូួសូ សូុណំ�់, សូំត្វ ម្រាសូីត្វូចុ, យើពិៅ ធំង) យើលិើកយើ�ើងពិី បុញ្ហាាំថែ��ឌិ័រ �ិង បុថែម្រាមបុម្រាមួលិវិបុៈធម៌។ យើបុើយើទាំះ�ត្វំម  ទាំមែំបុ់ 

របុសូ់ ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិ ពិនង ហះដំ�រីមិ�ថែម� ជ្ឈំកំរងំរ ម�ុសូាម្រាសូី ក៏យើដំះ� ក៏អនកម្រាសូីយើម្រាពិង ចុំ�់ធី ពិាំ�ំមថែ�រកាំ  ម្រាបុច្នៃពិណី របុសូ់ សូហគុម�៍គុំត្វ់ថែដំរ ។

 អនកម្រាសីូ�ិត្វ�� ទាំ �ំង កំរ យើមើលិ ថែ�ដំ�រី បិុត្វម្រាសូំពិំង�វំ �ម្រាពិលឹិងដូំ�ត្វំ �ិង យើផទរចុ�យើណ�ដឹំង របុស់ូ គុំត់្វ ដំល់ិ យើកះង ជ្ឈ��ំ�់យើម្រាកះ�។ យើដំះ�យើធវើ ដូំយើចុន�ថែ�ាភាំពិ��ត 

ជួ្ឈ� បុងាំ ញ �ំយើត្វើ ថែ��ឌ័ិរ ពិំក់ ព័ិ�ធ �ះំ ងដូំចុយើមដចុ យើ�ៅ កន�ង កំរ សូម្រាមបុ�ិងកំរ ថែម្រាបុម្រាបួុលិ ច្នៃ� វិបុៈធម៌ជ្ឈំពិិយើសូសូ យើ�ៅកន�ង �ណ�យើពិលិ ថែដំលិ សូហគុម�៍ ជ្ឈ�ជ្ឈំតិ្វ

 ពិនង ក�ពិុង ម្រាបុឈម  �ឹង កំរ អភាិវិឌិ� ថែបុបុយើ��។

ថែ�ាភាំពិ��ត�ីមួ�ៗម្រាបុមូលិ�កផលិបុះ�ពិំលិ់  របុសូ់សូត្វវដំ�រី (�ិងសូត្វវច្នៃម្រាពិយើផាងៗយើទាំៀត្វ) យើដំើមៈីបុងាំញឱ្យាយើឃើញចុៈំសូ់ ពិីភាំពិងំ�រងយើម្រាគុះ�ច្នៃ�ច្នៃម្រាពិ

យើឈើយើ�ៅកមុ�ជ្ឈំ។ ថែ�ាភាំពិ��តទាំំ�ងយើ�� ក៏បុងាំញផងថែដំរ ពិីទាំ��ំក់ទាំ��ងមិ� អំចុកំត្វ់ ផដំចុ់ ប្ផាំ�រវិំងជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើមភាំគុត្វិចុ ជ្ឈំមួ�ច្នៃម្រាពិយើឈើ�ិងជ្ឈីវិិត្វ

ច្នៃម្រាពិយើឈើ ត្វំមរ��កំរបុងាំញពិីត្វួ�ំទាំីដំ៏សូ��ំ�់ច្នៃ�ច្នៃម្រាពិយើឈើសូម្រាមំបុ់ អត្វតសូញ្ហា�ំណរបុសូ់ ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិ ពិនង �ិងមួ�វិិញយើទាំៀត្វពិីឥទាំធិពិលិរបុសូ់ម�ុសូាយើទាំៅ

យើលិើច្នៃម្រាពិយើឈើ �ិងលិទាំធភាំពិច្នៃ�កំរម្រាគុបុ់ ម្រាគុង ច្នៃម្រាពិយើឈើម្រាបុកបុយើដំះ��ិរ�តរភាំពិ។ ថែ�ាភាំពិ��តទាំំ�ងយើ��គុឺជ្ឈំមយើធាះប្ផាំ� មួ� កន�ង កំរ ត្វសូូូមត្វិ យើដំើមៈី

អ�ពិំវិ�ំវិឱ្យាមំ�កំរ�កចុិត្វតទាំុកដំំក់ចុ�យើពិះ�ផលិបុះ�ពិំលិ់ថែផនកបុរិសូាំ� �ិងបុញ្ហាាំម្រាបុឈមរបុសូ់ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិពិនង ។

«អវីថែដំលិ គុួរឱ្យារ�ធត្វ់ បុ�ផុត្វ គុឺសូត្វវដំ�រី។ ដំ�រី�ែ�ប្ផាំក់សូៈំត្វ �ែ�យើទាំៀត្វ យើកើត្វ PTSD ។ ដំូយើចុន� វិំ យើធវើ ឱ្យា����ភា�ំក់យើផ�ើលិ 
�ះំង�ែំ�ង ថែដំលិ យើពិលិ�ែ�  �����ែ��ឯង ក៏មំ� អំរមះណ៍ថែបុបុយើ��ថែដំរ យើ�ៅ កន�ង ជ្ឈីវិិត្វ ម្រាបុចុំ�ច្នៃ�ង របុសូ់យើ�ើង យើ�ើង 

គុិត្វថែត្វ ពិីជ្ឈីវិិត្វ របុសូ់ យើ�ើង ដំូចុជ្ឈំយើទាំៅយើធវើកំរ ឬយើទាំៅយើរៀ�  យើ�ើង ថែត្វងថែត្វ យើភាែចុ �ំ  មំ� សូត្វវច្នៃម្រាពិជ្ឈំយើម្រាចុើ� ថែដំលិ ក�ពិុង 
រងយើម្រាគុះ�យើ�ៅកន�ងច្នៃម្រាពិ… ���� �លិ់ �ំ សូូមៈី ដំ�រី ក៏ មំ� ជ្ឈ�ងឺផែ�វិចុិត្វត ដំូចុ �ឹង ម�ុសូាថែដំរ។» (មុិចុ ជ្ឈូ�ំ� សូិសូាយើរៀ� 

ថែផនក ផលិិត្វភាំពិ��ត)



ថែ�ាភាំពិ��តម្រាតូ្វវិប្ផាំ�ផលិិត្វយើ�ើង ជ្ឈំភាំសូំថែ�ះរ �ិងភាំសូំពិនង យើដំើមៈីធំ�ំ�ំ ថែ�ាភាំពិ��តទាំ �ំងយើ��អំចុចូុលិយើទាំៅដំល់ិម្រាកុមជ្ឈ�ជ្ឈំតិ្វយើដំើមភាំគុតិ្វចុពិនង។ 

យើ�ៅយើពិលិចុំក់បុញ្ហាាំ�ងយើ�ៅយើ�ត្វតមណឌលិគុិរីយើ�ៅថែ�មករំ ឆ្នាំនំ� ២០២១ សូមំជ្ឈិកសូហគុម�៍ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើមភាំគុត្វិចុពិនងប្ផាំ��ិ�ំ�អ�ពិីសូំរ�សូ��ំ�់

ថែដំលិ ពិួកយើគុ ប្ផាំ�យើមើលិយើរឿងរាំវិ �ិងបុញ្ហាាំថែដំលិសូហគុម�៍របុសូ់ពិួកយើគុក�ពិុងម្រាបុឈមមុ� ជ្ឈំភាំសូំពិនង។ ទាំ��ំក់ទាំ��ងថែដំលិសូហគុម�៍ពិនងមំ�ជ្ឈំ

មួ�ដំ�រី �ិងម្រាបុពិ័�ធយើអកូ��សូុីច្នៃម្រាពិយើឈើយើ�ៅកមុ�ជ្ឈំ គុឺថែផ�កយើលិើទាំសូា��វិបុៈធម៌ �ិងដំួងម្រាពិលិឹងពិិយើសូសូ មួ�  ថែដំលិម្រាត្វូវិប្ផាំ�បុញ្ហាាំក់  យើដំះ� ភាំពិរសូ់រយើវិើក 

�ិងជ្ឈីវិិត្វរបុសូ់ច្នៃម្រាពិយើឈើ។ ថែ�ាភាំពិ��តទាំំ�ងយើ��អំចុបុងាំញពិីបុទាំពិិយើសូះធ�៍របុសូ់ម្រាបុជ្ឈំជ្ឈ�ពិនង �ំមំ�ត្វច្នៃមែ�ិងម្រាត្វូវិកំរកំរ�កចុិត្វតទាំុកដំំក់�ំង

សូងគម  �ិង�យើ�ះប្ផាំ�។ �ិ�ំ�ឱ្យាយើម្រាជ្ឈៅជ្ឈំងយើ��យើទាំៀត្វ ថែ�ាភាំពិ��តទាំំ�ងយើ��អំចុយើបុើកលិទាំធភាំពិសូម្រាមំបុ់ទាំសូា�ិកជ្ឈ�ទាំូយើទាំៅឱ្យាចុូលិរួម �ិងម្រាសូច្នៃម

យើមើលិលិទាំធភាំពិច្នៃ�ទាំ��ំក់ទាំ��ង ត្វំមថែបុបុថែផ�យើផាងយើទាំៀត្វជ្ឈំមួ�ច្នៃម្រាពិយើឈើ�ិងសូត្វវច្នៃម្រាពិ យើដំើមៈីឱ្យាមំ�កំរបុ�ផែំញត្វិចុជ្ឈំងមុ� ។

ថែ�ាភាំពិ��តទាំំ�ងយើ��ក៏អំចុចុូលិរួមចុ�ថែណក�ះំងទាំូលិ�ទាំូលិំ�ដំលិ់កំរអភាិរកាយើបុត្វិកភាណឌជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើមយើ�ៅកមុ�ជ្ឈំផងថែដំរ។ កំរយើម្រាបុើម្រាប្ផាំសូ់ភាំសូំ

ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើមយើ�ៅកមុ�ជ្ឈំក�ពិុងធែំក់ចុុ�។ យើ�� ជ្ឈំ កំរពិិត្វថែដំលិឆ្នាំែ��បុញ្ហាាំ�ងពិី�ិ�នំកំរយើ�ៅទាំូទាំំ�ងពិិភាពិយើលិះក (Walsh ២០០៥) ។ ត្វំមរ��កំរផលិិត្វ

ថែ�ាភាំពិ��តជ្ឈំភាំសូំពិនង យើ�ើង សូងឹឹម�ំ ថែ�ាភាំពិ��តទាំំ�ងយើ���ឹងជ្ឈួ�ដំលិ់កំរអភាិរកាយើបុត្វិកភាណឌ �ិងម្រាបុច្នៃពិណីជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើម។ យើ�ៅកន�ងកំរ 

បុញ្ហាាំ�ង យើ�ៅរំជ្ឈធំ�ីភាន�យើពិញ ឯកឧត្វដមហំបុ់ទាំូចុ រដំាយើលិ�ំធិកំរម្រាកសូួងវិបុៈធម៌ ប្ផាំ�យើកះត្វសូរយើសូើរចុ�យើពិះ�ថែ�ាភាំពិ��តថែដំលិផាពិវផាំ�អ�ពិីសូិទាំធិរ

បុសូ់ ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើម ៖«ពិីឪពិុកដំលិ់មតំ� ពិីជ្ឈីត្វំរហូត្វដំលិ់យើចុៅម្រាបុុសូ ថែ�ាភាំពិ��តយើ��ក៏�ំ�មក�ូវិកំរអភាិរកា �ិងយើលិើកកមុសូ់កំរ�លិ់ដំឹងអ�ពិី

យើបុត្វិកភាណឌវិបុៈធម៌ �ិងម្រាបុច្នៃពិណីលិ�របុសូ់ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើមភាំគុត្វិចុ។»

មរក្ដីជ�ជាតិិសេ�ើមភាាគុតិិច

«����គុិត្វ�ំ ថែ�ាភាំពិ��តប្ផាំ�បុងាំញពិីបុញ្ហាាំធ�ៗ �ិងសូ��ំ�់ៗមួ�ចុ��ួ� យើដំះ�យើរឿងទាំីមួ� ជ្ឈំកំរម្រាក
យើ�កយើមើលិពិីចុ�យើណ�ដំឹងរបុសូ់ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើមភាំគុត្វិចុ យើហើ� �ិងទាំ��ំក់ទាំ��ងរបុសូ់ពិួកយើគុជ្ឈំមួ�ដំ�រី។ 

អវីមួ�ថែដំលិ�ឹងបុញ្ហាាបុ់យើ�ៅច្នៃ�ងណំមួ�។ សូ�ណំងលិ� ចុ�យើណ�ដំឹងទាំំ�ងយើ�� យើ�ើងសូងឹឹម�ំ�ឹងរកាំទាំុកយើ�ៅកន�ង�្
ថែសូភាំពិ��ត។ យើរឿងថែដំលិយើ�ើងប្ផាំ�យើឃើញយើ�ៅកន�ងថែ�ាភាំពិ��តយើ�� យើ�ើងសូងឹឹម�ំ �ឹងកំរពិំរវិំសូម្រាមំប់ុម�ុសូាជ្ឈ�

�ំ�់យើម្រាកះ�។» (Chris Iverson, ELIE)



ក្ដី�ាងទំ�ាក្ដី់ទំ�ង �ិង ក្ដីារយល់ចិតិ�គុ�ា

វិិធីសូំម្រាសូតកន�ងកំរផលិិត្វថែ�ាភាំពិ��ត ត្វំម ថែបុបុ ចុូលិ រួម  ថែដំលិ ម្រាត្វូវិ ប្ផាំ� អ�ុវិត្វត យើ�ៅ កន�ង គុយើម្រាមះងយើ�� ផដលិ់ �ូវិ យើមយើរៀ� ដំ៏សូ��ំ�់មួ� សូម្រាមំបុ់ កំរដំឹក�ំ�

សូកមះភាំពិត្វំមថែបុបុសូិលិៈ� ជ្ឈុ�វិិញ បុញ្ហាាំបុរិសូាំ�។ កំរយើម្រាជ្ឈើសូយើរើសូ�ុវិជ្ឈ�យើ�ៅទាំីម្រាកុង ទាំីជ្ឈ�បុទាំ �ិងជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើមភាំគុត្វិចុ ឱ្យាចុូលិរួមកន�ងកមះវិិធីយើ�� 

គុឺមំ�យើគុះលិបុ�ណងលិុបុបុ�ប្ផាំត្វ់ កំរ ថែបុង ថែចុក គុនំ រវិំង« អនកយើ�ៅ�ំងកន�ង» �ិង«អនក�ំងយើម្រាកៅ» យើ�ៅកន�ងម្រាបុច្នៃពិណីច្នៃ�កំរចុូលិរួម (Pauwels 2015) ។ 

យើបុើ�ិ�ំ�មះាំងយើទាំៀត្វ យើ�ៅកន�ង ដំ�ណំក់កំលិដំ�យើ�ើងគុយើម្រាមះង យើ�ើង ចុង់ យើរៀបុចុ�គុយើម្រាមះងយើដំើមៈីម្រាប្ផាំបុ់យើរឿងរាំវិយើ�ៅកន�ងរងវង់�ិង យើម្រាកៅ រងវង់ ម្រាកុមជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិ

ភាំគុត្វិចុ យើហើ� �ិង �ុវិជ្ឈ� កមុ�ជ្ឈំ ។  យើដំះ�ម្រាបុកំ�់�ក ម្រាបុច្នៃពិណីច្នៃ�កំរចុូលិរួម ដំ�យើណើរកំរច្នៃ�កំរផលិិត្វថែ�ាភាំពិ��តប្ផាំ�ជ្ឈួ�បុយើងើើត្វទាំ��ំក់ទាំ��ង 

�ិងកំរ�ល់ិចិុត្វតគុនំ រវិំងអនកផលិិត្វថែ�ាភាំពិ��ត �ិងសូមំជិ្ឈកសូហគុម�៍ពិនង យើហើ�ទាំ��ំក់ទាំ��ងយើ�� ប្ផាំ�រីកធ�ហួសូពីិកំរម្រាគុំ�់ថែត្វផលិិត្វភាំពិ��ត។

កំរជ្ឈំបុ់ទាំំក់ ទាំង គុនំ រវិំង បុញ្ហាាំបុរិសូាំ� �ិង�ុត្វតិធម៌សូងគមម្រាត្វូវិប្ផាំ�បុងាំញជ្ឈំ�ះីមតងយើទាំៀត្វ។ សូហគុម�៍ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើមភាំគុត្វិចុយើ�ៅកមុ�ជ្ឈំជ្ឈំយើរឿ�ៗ

ទាំទាំួលិរង�ូវិកំរយើរើសូយើអើង �ិងកំរផំត្វ់យើចុញពិីសូហគុម�៍ថែ�ះរដំច្នៃទាំយើទាំៀត្វយើដំះ�សូំរថែត្វពិួកយើគុ គុិត្វ�ំជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើម ភាំគុត្វិចុ ជ្ឈំម�ុសូា«បុុពិវកំលិ» 

�ិង« គុះំ�អរិ�ាធម៌»។ យើហត្វុយើ�� កំរ បុ�ប្ផាំត្វ់កំរសូ�បុ់យើ�ុើម កំរ យើធវើ ឱ្យា ងំ��លិ់ �ិង កំរ សូគំលិ់ ជ្ឈិត្វដំិត្វពិីបុទាំពិិយើសូះធ�៍របុសូ់សូហគុម�៍ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើម

ភាំគុត្វិចុ គុឺជ្ឈំកំរចុំ�ប្ផាំចុ់យើដំើមៈីបុយើងើើ� កំរ�លិ់ដំឹងអ�ពិីបុញ្ហាាំបុរិសូាំ�ថែដំលិសូហគុម�៍ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើមភាំគុត្វិចុម្រាបុឈមមុ�។ ម្រាសូយើដំៀងគុនំយើ��ថែដំរកំរ

បុយើងើើ�សូមំ�ចុិត្វតចុ�យើពិះ�សូត្វវ គុឺអំចុ ជ្ឈួ�សូម្រាមបុសូម្រាមួលិ ដំលិ់ មយើ�ះសូយើញ្ហាាត្វ�ំ �ិង អំកបុៈកិរិ�ំថែដំលិគុំ�ម្រាទាំដំលិ់ បុរិសូាំ�។ កំរទាំទាំួលិសូគំលិ់

�ំបុញ្ហាាំម្រាបុឈមទាំំ�ងយើ��មិ�ម្រាត្វឹមថែត្វបុះ�ពិំលិ់ដំលិ់ម្រាបុជ្ឈំជ្ឈ�កមុ�ជ្ឈំបុះុយើណ�ះ�យើទាំ បុះុថែ�តកំរ �កចុិត្វតទាំុកដំំក់កន�ងត្វ�បុ�់�ិងអ�តរជ្ឈំត្វិគុឺជ្ឈំជ្ឈ�ហំ�សូ��ំ�់

មួ�កន�ងកំរបុណះ��សូះំ រតី្វទាំទួាំលិ�ុសូម្រាតូ្វវិរួមគុនំ ចុ�យើពិះ�ផលិបុះ�ពិំល់ិ ថែផនកបុរិសូាំ �យើ�ៅកន�ងរងវង់ �ិងយើម្រាកៅរងវង់សូហគុម�៍។ ដំ�យើណើរកំរច្នៃ�កំរផលិិត្វ

ភាំពិ��តថែដំលិមំ�កំរចូុលិរួម គឺុអំចុ បុ�យើពិញ ត្វំមកមះវិត្វា�ទាំ �ំងអស់ូ យើ��ប្ផាំ� យើដំះ�យើហតុ្វ�ំវិំគឺុជ្ឈំឧបុករណ៍សូម្រាមំប់ុអនកអប់ុរំផង�ិងជ្ឈំមយើធាះប្ផាំ�

សូម្រាមំបុ់កំរ ត្វសូូូមត្វិផង។

«����គុិត្វ�ំ យើ�ៅយើពិលិ យើ�ើង សូាិត្វ យើ�ៅ ឆ្នាំងំ� យើ�ើង មិ� អំចុ ឮសូ�យើលិងពិួកយើគុ យើទាំ ដំូយើចុន� យើ�ៅយើពិលិ យើ�ើង 
យើធវើកំរជ្ឈំមួ�ពិួកយើគុ យើពិលិ យើ�ើង សូាិត្វ យើ�ៅ យើលិើ ផែ�វិថែត្វមួ� យើ�ើង សូដំបុ់ ពិួកយើគុ យើហើ� យើពិលិ យើ�ើង ឮសូ�យើលិង ពិួកយើគុ  

យើ�ើង �ឹង ដំឹង យើម្រាចុើ� ពិំក់ ពិ័�ធ �ឹង បុញ្ហាាំ យើផាងៗ។» (រកាំ)



សេ�ចក្ដីី����ិ��ា� ៖ ពីិចារណាសេលើ ថ្លែខ�ភាាពីយ�� �ី�ពី� បរិ�ាា� �ិង យុតិ�ិធម៌�ង�ម
ថែ�ាភាំពិ��តប្ផាំ�កែំ�ជ្ឈំមយើធាះប្ផាំ�យើលិចុយើធែះជ្ឈំងយើគុ សូម្រាមំបុ់កំរដំុ��ំត្វ់ �ិងបុ�ផុសូកំរម្រាសូយើមើ ម្រាសូច្នៃម របុសូ់ សូំធំរណជ្ឈ� អ�ពិីបុញ្ហាាំបុរិសូាំ�យើហើ� 

�ំយើត្វើ ពិួកយើគុអំចុសូិកាំ ពិី វិំ �ះំង ដំូចុយើមដចុ  ។ បុញ្ហាាំម្រាបុឈមសូម្រាមំបុ់អនកផលិិត្វថែ�ាភាំពិ��ត គុឺកំរត្វភាាំបុ់បុញ្ហាាំទាំំ�ងយើ��យើទាំៅ�នំក់ មូលិដំាំ�  �នំក់ ជ្ឈំត្វិ

�នំ ក់ត្វ�បុ�់ �ិងពិិភាពិយើលិះក �ណ�យើពិលិថែដំលិម្រាតូ្វវិ រកាំ�ូវិភាំពិរយើសូើបុ ច្នៃ� ភាំពិ ម្រាបុសូពិវគុនំ  ដ៏ំចុ �ំប្ផាំច់ុរវិំង «ម�ុសូា»�ិង អ�ុត្វតធិម៌បុរិសូាំ � ថែដំលិ យើ�ៅជុ្ឈ�វិិញ

�ែ�� ពួិកយើគុ ។ គុយើម្រាមះងរបុស់ូយើ�ើងថែណ� �ំ�ំ កំរចូុលិរួម�ះំ ងសូកមះពីិ�ុវិជ្ឈ��ិងសូហគុម�៍ថែដំលិរងផលិបុះ�ពិំល់ិ (ម�ុសូា�ិងយើផាងយើទាំៀត្វយើម្រាកៅពីិម�ុសូា) 

កន�ងកំរផលិិត្វថែ�ាភាំពិ��តអំចុយើដំើរត្វួ�ះំងសូ��ំ�់កន�ងកំរជ្ឈ�រុញកំរចុូលិរួម�ិ�ំ�ពិីអ�ុត្វតិធម៌ទាំំ�ងយើ��។ �ិ�ំ�ឱ្យាយើម្រាជ្ឈៅជ្ឈំងយើ��យើទាំៀត្វ ភាំរកិចុា

របុសូ់យើ�ើងគុឺម្រាបុមូលិថែ�ាភាំពិ��តទាំំ�ងយើ��យើធវើជ្ឈំឧបុករណ៍ត្វសូូូមត្វិ យើដំើមៈីបុញ្ហាា�លិ ទាំសូា�ិកជ្ឈ�យើ�ៅកមុ�ជ្ឈំឱ្យាចុូលិរួមកន�ងបុញ្ហាាំយើ�� កន�ងយើគុះលិបុ�ណង 

បុងាំញ�ំ បុញ្ហាាំថែដំលិសូហគុម�៍ជ្ឈ�ជ្ឈំត្វិយើដំើមយើ�ៅកមុ�ជ្ឈំក�ពិុងម្រាបុឈមមុ� គុឺបុះ�ពិំលិ់ដំលិ់ម្រាបុជ្ឈំជ្ឈ�កមុ�ជ្ឈំទាំំ�ងអសូ់ យើហើ�ជ្ឈំលិទាំធផលិ យើ�ើង ចុង់  

គុូសូបុញ្ហាាំក់�ំយើត្វើ បុញ្ហាាំថែដំលិ យើកើត្វ យើ�ើង កន�ង បុរិបុទាំម្រាបុយើទាំសូកមុ�ជ្ឈំ មំ�សូ�យើលិងឮដំលិ់ �នំក់ត្វ�បុ�់ �ិង �នំក់អ�តរជ្ឈំត្វិ�ះំងដំូចុយើមដចុ យើហើ� �ំយើត្វើ �នំក់

ត្វ�បុ�់ �ិងអ�តរជ្ឈំត្វិ   ជ្ឈំបុ់ពិំក់ពិ័�ធ �ះំងយើមះចុ។

រយើបុៀបុវិំរ�ច្នៃ�យើគុះលិ�យើ�ះប្ផាំ� �ះីៗរបុសូ់ អងគកំរសូហម្រាបុជ្ឈំជ្ឈំត្វិ សូដីពិី«កំរអបុ់រំភាំពិជ្ឈំពិលិរដំាសូំកលិ» បុងាំញពិីកំរទាំទាំួលិសូគំលិ់កំ�់ថែត្វ�ែំ�ង

យើ�ើង�ូវិសូំរ�សូ��ំ�់ច្នៃ�កំរចុូលិរួមរបុសូ់�ុវិជ្ឈ�កន�ង�ំមជ្ឈំអនកយើលិើកកមុសូ់សូ�តិភាំពិ សូិទាំធិម�ុសូា �ិង�ិរ�តរភាំពិ។ �ុវិជ្ឈ�ម្រាត្វូវិប្ផាំ�យើគុដំំក់ ជ្ឈំម្រាកុម 

សូ��ំ�់ច្នៃ�កំរម្រាបុ�ុទាំធម្រាបុឆ្នាំំ�ង�ឹងផលិបុះ�ពិំលិ់ច្នៃ�បុរិសូាំ� �ិងកំរថែម្រាបុម្រាបុួលិអំកំសូធំត្វុយើ�ៅកន�ង ពិិភាពិយើលិះក។ យើ�ើងគុួរថែត្វចុងចុំ�ជ្ឈំ�ិចុា�ំមំ�

ឧបុទាំទយើហត្វុគុួរឱ្យាកត្វ់សូមគំលិ់ជ្ឈុ�វិិញ�យើ�ះប្ផាំ� អ�តរជ្ឈ��ំ�់ ថែដំលិដំំក់ទាំ��ួលិ�ុសូម្រាត្វូវិច្នៃ�បុញ្ហាាំម្រាបុឈមទាំំ�ងយើ��មកយើលិើ�ុវិជ្ឈ�។ បុះុថែ�តកំររកយើឃើញ

របុសូ់យើ�ើងពិីកមះវិិធីយើ��បុងាំញពិីត្វច្នៃមែ�ិងសូកតំ�ុពិលិច្នៃ�សូ�យើលិងរបុសូ់�ុវិជ្ឈ�យើ�ៅយើពិលិថែដំលិពិួកយើគុប្ផាំ� រាំបុ់រងកន�ង កំរថែត្វង�ិពិ�ធ យើរឿងរាំវិ ពិំក់ ពិ័�ធ 

�ឹង បុញ្ហាាំបុរិសូាំ� �ិងអ�ុត្វតិធម៌សូងគម។

«���� សូងឹឹម�ំ ថែ�ាភាំពិ��ត របុសូ់ ���� �ឹង ម្រាត្វូវិ បុងាំញ ទាំូលិ�ទាំូលិំ� យើហើ� វិំ អំចុ ជ្ឈំ សូំរ មួ� សូម្រាមំបុ់ ម្រាបុយើទាំសូ យើ�ើង 
ថែសូវង�លិ់  ប្ផាំ� កំ�់ថែត្វយើម្រាចុើ� ពិី កំរ ងំរអភាិរកា ជ្ឈំពិិយើសូសូ ���� ចុង់ ឱ្យា រំជ្ឈរដំាំភាិប្ផាំលិ កមុ�ជ្ឈំ  ទាំសូា�ំថែ�ាភាំពិ��ត យើ�� 
ផងថែដំរ ពិីយើម្រាពិះ� យើ�ៅយើពិលិ ពិួកយើគុ ប្ផាំ� យើមើលិ យើហើ� ពិួកយើគុ �ឹង ចុូលិ រួម ជ្ឈំមួ� ពិួកយើ�ើង ។» (យើពិៅ មយើ�ះ សូិសូាថែផនក 

ផលិិត្វភាំពិ��ត)

«យើ�ៅយើពិលិយើ�ើង ម្រាកយើលិកយើមើលិ គុយើម្រាមះង យើ��  ���� មំ�អំរមះណ៍ �ំ សូិសូាទាំំ�ងអសូ់ មំ�កំរត្វំ�ងចុិត្វត�ិង 
ងបុ់ងុលិ�ែំ�ងណំសូ់។ ពិួកយើគុ មំ� យើគុះលិយើដំៅ �ិង ចុកា�វិិសូ័� ចុៈំសូ់ អ�ពិី អវី ថែដំលិ ពិួកយើគុ ចុង់យើធវើ ។ ពិួកយើគុ 

ប្ផាំ�ពិាំ�ំម យើលិើក សូទ�� �ិង ថែចុក រំថែលិក បុញ្ហាាំម្រាបុឈម ទាំំ�ង�ំ� យើទាំៅ ដំលិ់ ម�ុសូា ឱ្យា ប្ផាំ� យើម្រាចុើ� បុ�ផុត្វ ។ 
����ប្ផាំ�យើឃើញពិីកំរត្វំ�ងចុិត្វត របុសូ់ �ុវិជ្ឈ�កមុ�ជ្ឈំ ជ្ឈំយើម្រាចុើ� ។» (Chris Iverson, ELIE)
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