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ករណីសិកាសតព
ី ីឧបករណ៍មិនបង្កទនា
ំ ស់
គម្រោង្សហគមន៍ម្នសាទ ម្េ អេហវ អេស ស ី
និង្ ជម្ោលោះម្នសាទកនង្ឆកសមរទកំពង្់ម្សាម
ទដ្
ឋ ពទូទៅ
ិ ភា

នៅន ើមទសវត្សរ ៍ឆ្នំ ២០០០ គណៈកម្មាធិ ការនសវាកមាមិត្តភាពអានមរ ិក (AFSC) បានចាប់ន្តើមគនរម្មង្សហគមន៍
ននសាទកនុង្ស្សុកស្ស្សអំបិល នេត្តនកាោះកុង្ នៅភាគខាង្ន ើង្ននឆកសមុរទកំពង្់ នសាម។ សហគមន៍ ននសាទចំនួន២
រត្ូវបានបនង្កើត្ន ើង្កនុង្ស្សុកស្ស្សអំបិល (មួយនៅកនុង្ ឃុំ ី េនរកាម និង្ មួ យនទៀត្នៅកនុង្ ឃុំនរោយសាាយ)។ កនុង្ឆ្នំ
២០០៤ អំនពើ ហិង្ារវាង្សហគមន៍ននសាទបាននកើត្ន

ើង្ ្ទោះរបស់ពួកនគរត្ូវបានលួចបលន់ និង្ ុត្បំផ្លលញ នហើយ

ការ ិយាល័យកណ្ត
ត លរបស់សហគមន៍ ននសាទ ស្ លគំរទនោយ (AFSC) រត្ូវបាន ុត្បំផ្លលញនេទចេទីអស់។

សាវតា
▪

របោននសាទនៅស្សុកស្ស្សអំ បិល កំពុង្នរបើ របាស់ឧបករណ៍
ននសាទតាមស្បបរបនពណី ចាប់តាំង្ពី ការ ួលរលំរបបស្េារ
រកហមកនុង្
ង ឆ្នំ ១៩៧៩។ របោពលរ ឋមួយចំនួននទៀត្ បាននធាើ
ស្ស្សចម្មករ ចិញ្ចឹមសត្ា កាប់ ន ើ េុសចាប់ និង្ ួញ ូ រសត្ា
នរពេុ សចាប់។

▪

ឆ្នំ ១៩៨៧ ចាប់ ល្ល រត្ូវបានបនង្កើត្ន

ើង្ ស្ លនធាើឲ្យ

ការននសាទរបស់ពួកនគនៅកនុង្ត្ំបន់ទឹករាក់ននឆកសមុ រទ
កំពង្់នសាមកាលយោការននសាទេុសចាប់។

បុ ស្នតពួកនគមិន

ម្មន នរមើ សអាីន្សង្នទៀត្ សរម្មប់ ការចិ ញ្ចឹម ី វ ិត្ន

▪

ើយ។

ចាប់ ល្ល ឆ្នំ ១៩៨៧ មិ នបានរាប់បញ្ូច លសហគមន៍
ននសាទនទ

▪

ន

ោះបី ោយាង្ណ្ត រោឋភិ បាលបាន្តល់ការគំរទ ល់

សហគមន៍ ននសាទ នហើយនៅន ើមទសវត្សរ ៍ ២០០០
ចាប់សីព
ត ី សហគមន៍ ននសាទរត្ូវបានពរាង្1
▪

នរកាយឆ្នំ ១៩៩៩ អនកចំណូលថ្ាីោនរចើ នស្ លមកពី សឹង្
ទ ហាវ
បានមក ល់ស្ស្សអំបិល ន ើមបីនធាើការននសាទេុ សចាប់

▪

បុស្នតកុង្ទសវត្សរ
ន
៍ឆ្នំ ២០០០ នាយកោឋន ល្ល បានចាប់ន្តើមពរង្ឹង្ការអនុ វត្តចាប់
វ ិស័យ ល្ល នោយបាននធាើការរួមោមួយអាោាធរនេត្ត និង្ស្សុក។

1

និង្បទបញ្ជ
ា នៅកនុង្

អនុរកិត្សតីពីសហគមន៍ននសាទរត្ូវបានអនុម័ត្នៅ ស្េ មិថ្ុនា ឆ្នំ ២០០៥ នហើយចាប់ ល្លថ្ាីរត្ូវបានរបកាស់ឲ្យនរបើនៅ ស្េ

ឧសភា ឆ្នំ ២០០៦

ករណីសិកា
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ទំនាស់សហគមន៍ទនសាទ
ទំនាស់ ល្លបានចាប់ ន្តើមនៅឆ្នំ ១៩៨៩។

អនកននសាទបានរាយសំណ្តញ់របស់ពួកនគនៅត្ំបន់ទឹករាក់ ននឆក

សមុរទកំពង្់នសាម នោយរ ំនោភនលើចាប់ ល្ល ឆ្នំ ១៩៨៧។ កបាល់ននសាទភាគនរចើន មកពី សឹង្
ទ ហាវកនុង្នេត្ត
រពោះសីហនុ និង្ម្មនកមាករននសាទកមពុោ្ង្ស្ រ និ ង្ ម្មនកបាល់ននសាទន្សង្នទៀត្ មកពីរបនទសនថ្

និង្នវៀត្

ណ្តម។ នៅនពលស្ លកបាល់ននសាទបានចូ លមក ល់ អនកននសាទកនុង្មូ លោឋនកនុង្ស្សុកស្ស្សអំបិលបានវាយបក

វ ិញ នហើយោនរឿយៗបានលួចរត្ីពីសំណ្តញ់/អួនកបាល់ននសាទ។ រកុមកមាករកបាល់ននសាទ បានវាយបកនៅវ ិញ។
នៅចននាលោះឆ្នំ ១៩៨៩ និង្ ២០០២ រកុមកមាករកបាល់ននសាទ បានសម្មលប់អនកននសាទចំនួន ២២ នាក់ នៅត្ំបន់ននាោះ។
បុស្នតនៅន ើ មទសវត្សរ ៍ឆ្នំ ២០០០ នោយម្មនការពរង្ឹង្ការអនុវត្តចាប់ និង្ការរគប់ រគង្របស់រោឋភិ បាល ទំ នាស់ ល
្លកនុង្ត្ំបន់ ននាោះបានថ្យចុ ោះ។
យាង្ណ្តក៏ នោយនៅឆ្នំ ២០០៤ អំនពើ ហឹង្ាថ្ាីរវាង្រកុមអនកននសាទបាន្ទុោះន
សទឹង្ហាវ បានលួចបលន់ និង្

ុត្បំផ្លលញ្ទោះសស្មបង្របោននសាទ

ើង្។ រកុមកមាករកបាល់ននសាទមកពី

និង្ ការ ិយាល័យកណ្ត
ត លសហគមន៍ននសាទឃុំ

ីេនរកាម ស្ លគំរទនោយ AFSC រត្ូវបាន ុត្បំផ្លលញរាប ល់ ី។
ទិ ភា
ឋ ពទូនៅននទំនាស់រម
ួ ម្មន៖
•

ោទូនៅអោាធរបានចាប់េួនអន
ល
កននសាទត្ូចតាច បុ ស្នតមិនស្មនរបត្ិបត្តិករកបាល់ននសាទធំៗននាោះនទ

•

នៅនពលកបាល់ននសាទនធាើននសាទេុសចាប់ អនកននសាទត្ូចតាចបានរ ឹបអូសឧបករណ៍ននសាទរបស់ពួកនគ

•

កមាករកបាល់ននសាទ បាននឆលើយត្បនោយហឹង្ា នោយបានវាយរបហារនៅនលើអនកននសាទត្ូចតាច និង្
បំផ្លលញឧបករណ៍ននសាទរបស់ពួកនគ។

•

ពាកយចចាមអារាម (ឧ

៖ សតីអំពីអនកននសាទស្ស្សអំបិល បានចាប់ រមិត្អនកននសាទសទឹង្ហាវ) នាំឱ្យម្មន

អំនពើហិង្ាកាន់ ស្ត្ធងន់ធងរន
•

ើង្ៗ។

អង្គការមិនស្មនរោឋភិ បាល គំរទសហគមន៍ ននសាទនៅសទឹង្ហាវ នធាើការស្្នកសិទិធមនុ សស រ ីឯអង្គការ AFSC
នធាើការស្្នកការចិញ្ចឹម ី វ ិត្របកបនោយនចរភាព ពួកនគម្មនការយល់នឃើញេុ សគន។ ពួ កនគបានឭនរឿង្រាវអំពី
អនកននសាទស្ស្សអំបិលពីអនកននសាទសទឹង្ហាវ

េុ សពីអីាស្ លបុគគលិករបស់ AFSC បានឮ។

ូ នចនោះអង្គការ

មិនមនរោឋភិបាលរកនឃើញថា វាម្មនការលំបាកកនុង្ការនធាើការរួមគន នោយសារការយល់នឃើញរបស់ពួកនគ
ន្សង្គន។
•

ន

ោះបី ោយាង្ណ្ត អង្គការមិ នស្មនរោឋភិ បាល ម្មនទំ នាក់ ទំនង្យាង្លអ និង្ម្មនការនគរពយាង្ខាលំង្ពី

សំណ្តក់ សហគមន៍ នហើយពួ កនគម្មនបំ ណង្បនង្កើនទំនាក់ ទំនង្រវាង្សហគមន៍ ននសាទ

ំង្ពីរ (សទឹង្ហាវ

និង្ស្ស្សអំបិល)
•

អនកចំណូលថ្ាីមិនសូវយកចិត្តទុកោក់ស្ថ្រកាធនធានកនុង្ស្សុក

ូចអនករស់នៅយូរអស្ង្ាង្នទ

•

រកុមអនកននសាទស្ លោគូរបស្ ង្ (សទឹង្ហាវ) បានកំណត្់ សហគមន៍ នោយេលួនឯង្ នហើយពួកនគម្មនទំ នាក់
ទំនង្ត្ិចត្ួចបំ្ុត្រវាង្រកុម និង្រកុម។

•

្ទោះសស្មបង្របស់សហគមន៍ ននសាទ គឺោនិ មិត្តរប
ូ ននអំ ណ្តចរបស់រកុមសហគមន៍ ននសាទ និង្នគលនៅ
សរម្មប់ការវាយរបហារ

•

ន

ោះបី ោម្មនទំ នាស់ក៏នោយ អនកននសាទ

ំង្អស់នៅ ុំ វ ិញឆកកំពង្់ នសាម ម្មនចំ ណ្តប់អារមាណ៍រួមគន

នលើនិរនតរភាពននការននសាទ "របសិននបើ រត្ី បាត្់ បង្់អស់ របោននសាទ
•

ំង្អស់នឹង្រង្នរគោះ"

រោឋភិ បាលនេត្តនកាោះកុង្ និង្រពោះសីហនុ ម្មនឆនទៈរបមូលអនកពាក់ព័នធមកពិ ភាការួមគន

