
កាសែតចែញផ្សាយបែចាំខែ  ឆ្នាំទី១០

អ្នកនាំសារ
T h e  M e s s e n g e r

សមែប់ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ លក់តម្លែ ១០០០រៀល       លែខ ១០៧      

 

សេចក្តីបេកាសលេខៈ ១០១ ព.ម.បេ.ក/ ០៥-កុម្ភៈ-២០១៤
ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាតូលិក 

ផ្ទះលេខ ២៥ ផ្លូវលេខ ២៤២ សង្កាត់ បឹងពេលិត ខណ្ឌ ៧  មករា រាជធានីភ្នំពេញ

Tel/Fax : (855) 23 224 120
Email : csccambodia@gmail.com / Website : www.catholiccambodia.org

Email : catholicphnompenh@gmail.com / Website : www.catholicphnompenh.org

https://www.facebook.com/CatholicCambodia / https://www.facebook.com/CatholicPhnomPenh  

 ចាងហ្វាង ៈ លោក លី សុវណ្ណា
Formation, Dailouge, Cooperation

អបអរសាទបុណ្យព្ះយ្សូ៊ប្សូត! សួស្តីឆ្នាំថ្មី ២០១៨



ព័ត៌មានសង្គម០២

បើទោះបីជាមិនមែនជាគែសី្តសាសនិក
បុ៉ន្តែពលរដ្ឋកម្ពជុានៅតាមទីបែជំុជន និង
ទីកែុងសំខាន់ៗបានតែៀមខ្លួនរួចហើយ
ដើមែបីរីករាយ និងទទួលអំណរសបែបាយ
នៅថ្ងែបុណែយពែះយែស៊ូបែសូត ដែល
សាធារណជនទូទៅសា្គាល់ថា បុណែយ
ណូអែលឬបុណែយគែីស្តសា្មាក់នោះ។

កញ្ញា ជា ទែវិន ជាទែសចរនៅក្នុង
សែកុដែលបានទៅលែងកំសាន្តនៅទីកែងុ
សៀមរាបបានអះអាងថាកញ្ញាបានណាត់
មិត្តភក្តរិៀបចំកម្មវិធីសបែបាយៗរួចហើយ។

កញ្ញាបានបញ្ជាក់ថា"អត់មានអ្វពិីសែស
ទែតែនៅថ្ងែណូអែលនែះខ្ញុមំានណាត់ញ៉ាំ
អីជុំគ្នាជាមួយ នឹងមិត្តភក្តិកាលនៅរៀន
មហាវិទែយាល័យជាមួយគ្នា"។

កញ្ញាបានបន្តទៀតថា ថ្ងែនោះដូចជា
គ្មានអ្វពិីសែសសមែប់កញ្ញាទែបុ៉ន្តែវជា
ទមា្លាប់ដែលកញ្ញា និងមិត្តភក្តិបានធ្វើ៤
ទៅ៥ឆ្នាំហើយពោលគឺតាំងពីកញ្ញានៅ
រៀនមហាវិទែយាល័យមកមែ្លះ៉។កញ្ញាបាន
បន្តទៀតថាកាលនៅរៀនបើតាមការចងចំា
របស់កញ្ញាគឺអាចមានលែងបា៉ាតមែសៅជូន
អំណាយឲែយគ្នា ហើយនឹងទៅញ៉ាំអីជុំគ្នា
បន្តិចបន្តចួដដែលៗហ្នងឹ បុ៉ន្តែដល់មាន
ការងារធ្វើ គឺមិនមានអីលែង ដូចជាកូន
ក្មែងទៀតទែគឺគែន់តែជួបជំុគ្នានិយាយសួរ
សុខទុក្ខនិយាយលែងចែកបទពិសោធន៍
តិចតួចប៉ុណ្ណោះ។

ពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនកំពុងត្ត្ៀមខ្លួនសម្ប់បុណ្យព្ះយ្ស៊ូប្សូត
លោកមុនី្នតុលាជាមន្តែរីាជការមួយរូប

បានមានបែសាសន៍ថា សមែប់បុណែយ
ណូអែលនែះ គែមានអត្ថន័យរបស់គែ
ជាពិសែសសមែប់បងប្អនូខាងគែសី្តសាស-
នា បុ៉ន្តែលោកនិងមិត្តភក្តភិាគចែើនមិន
បានចាប់អារម្មណ៍អំពីអត្ថន័យសីុជមែទែ
ដោយគែន់តែយកថ្ងែនោះជាថ្ងែកែហម
សមែប់បង្កើតកម្មវិធីសបែបាយៗនៅក្នុង
គែួសារឬជាមួយនឹងមិត្តភក្តិ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា"ខ្ញុដូំចជាមិនចូល
រួមអបអរបុណែយនែះជារៀងរាល់ឆ្នាពំែកទែ
បុ៉ន្តែក៏មិនជាសូវខកខានដែរទែដោយជួន
កាលក៏មានកម្មវិធីជាមួយនឹងមិតែភក្តទិៅ
ហើយជួនកាលក៏ជាមួយគែួសារទៅ"។

លោកឈៀងយា៉ានីជាភ្ញៀវទែសចរ
មួយរូបបានមានបែសាសន៍នៅជិតផាប់
សែ្ទតីដែលជាកន្លែងបែមូលម្តុហំាងបារំាង
ជាចែើននៅខែត្តសៀមរាបថា បុណែយ
ណូអែលមិនមែនជាបុណែយជាតិអ្វនីោះទែ
បុ៉ន្តែទំាងលោកនិងកែមុគែសួារពែមទំាង
មិត្តភក្តជិាចែើនគឺរីករាយនៅថ្ងែបុណែយនែះ។

លោកបានបន្តទៀតថា បុណែយនែះវ
តែូវមកដល់នៅថ្ងែទី២៥ ខែធ្នូឯណះ
ទែ បុ៉ន្តែខ្មែរយើងខ្លះចាប់ផ្តើមរៀបចំតំាង
លំអរអបអរបុណែយនែះបណ្តើរៗហើយ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា"កាលនៅភ្នពំែញ
ខ្ញុឃំើញកន្លែងខ្លះចាប់ផ្តើមរៀបចំបណ្តើរៗ
ហើយដល់ពែលមកដល់សៀមរាបគឺក៏

ឃើញគែកំពុងតែរៀបចំដែរ"។
លោកបានបន្តទៀតថាអត្ថន័យបុណែយ

នែះយា៉ាងម៉ែចបែហែលជាមិនសូវនៅក្នុង
ការរិះគិតរបស់អ្នកទំាងនោះទែបុ៉ន្តែបុណែយ
នែះ គឺនៅក្នុងកាលវិភាគបែចំាឆ្នាំរបស់
គែ។លោកបន្តទៀតថាគែដឹងគែរវៀស
តែម្តងរឿងការរៀបចំតែៀមខ្លួនសមែប់
បុណែយនែះ។

ថ្ងែបុណែយពែះយែស៊ូបែសូតឬបុណែយ-
ណូអែល ឬបុណែយគែីស្តសា្មាក់នែះ គឺមិន
មែនជាថ្ងែឈប់សមែក ផ្លូវការរបស់
កម្ពុជានោះទែប៉ុន្តែមន្តែីរាជការអង្គការ
សង្គមសុីវិល និងកែុមហ៊ុនមួយចំនួន គឺ
តែងតែ នាំគ្នាដាក់ចែបាប់ដើមែបីយកពែល
នែះទៅសមែកលំហែជាមួយគែួសារឬ
មិត្តភក្តិជាហូរហែ។

មុន្នីតុលាបានឲែយដឹងថាថ្ងែដែលលោក
សំភាសន៍នែះ(ថ្ងែទី០២ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៧)
នៅខែត្តសៀមរាបនែះ លោកមានធុរៈ
ការងារ ប៉ុន្តែចាប់ពីថ្ងែទី២៥ខែធ្នូ ដល់
ថ្ងែទី០១ខែមករាឆ្នាំ២០១៨ គឺលោក
បានដាក់ចែបាប់ហើយដើមែបីនាំគែួសារដើរ
លែងកមែសាន្ត។

លោកបានបន្តថាថ្ងែនោះ(ថ្ងែបុណែយ
គែីស្តសា្មាក់)មិនមែនជាថ្ងែឈប់ទែតែវ
កៀកនឹងថ្ងែឆ្លងឆ្នាំសាកលក៏ឆ្លៀតពែល
បង្កើតកម្មវិធីនំាគែរួសារដើរលែងជួបជំុគ្នា
កុំរវល់តែធ្វើការពែញមួយឆ្នាំនោះ។

លោកបានបន្តទៀតថារាល់ឆ្នាថំ្ងែនោះ
គឺមា្នាក់ៗមានកម្មវិធីរៀងៗខ្លនួដោយខាង
កូនគែមានកម្មវិធីពូកគែនៅសាលារៀន
អង់គ្លែសគែជួបគ្នីគ្នាគែ ជប់លៀងតាម
យុវភាពរបស់គែខាងភរិយាគែមានកម្ម
វិធីរបស់គែដែរទៅហើយខាងលោកវិញក៏
មានកម្មវិធីផា្ទាល់ខ្លនួដែរបុ៉ន្តែឆ្នាំនែះគែសួារ
លោក មានកម្មវិធីជួបជំុបង្កើតទំនាក់ទំនង
គែសួារកក់ក្តៅបន្តចិ ពីពែះវខានជួបជុំគ្នា
យូរហើយដោយមា្នាក់ៗរវល់រៀងៗខ្លួន។

លោកសែីគៀងសីុណែដែលជាមា្ចាស់
ហាងលក់អនុសែសាវរីយ៍មួយរូបនៅខែត្ត
សៀមរាបបានឲែយដឹងថានៅខែត្តសៀមរាប
ក៏មិនខុសពីនៅភ្នពំែញដែររបស់របរដែល
ហាងលោកសែលីក់ដាច់នោះគឺគ្មានអ្វីកែ
ពីរបស់សមែប់គែយកទៅតុបតែងធ្វើដើម
គែីស្តសា្មាក់ កណ្តឹង ខោអាវ សន្តក្លូស
របស់អនុសែសាវរីយ៍ស្ករសូកូឡានិងផា្កាផា្លា
ស្ទិកឬផា្កាសែស់ហ្នឹងឯង។

លោកសែីបានបន្តថា សមែប់ហាង
លោកសែីបរទែសដូចជាមិនសូវមានទែ
ភាគចែើនគឺតែខ្មែរហើយបើមានគឺភាគ
ចែើនមកទិញតែរបស់ញំដូចជាសូកូឡា
ផា្កាអីតែប៉ុណ្ណឹង។

លោកសែីបានបញ្ជាក់ថា បរទែស
បែហែលជាគែអាចទិញនៅហាងម្តុំផាប់
ស្ទែតីតែហាងខ្ញុនំៅកែបែរផែសារគឺភាគចែើន
លក់ដាច់តែខ្មែរហ្នឹង"។ដោយអរិយបុត្រ

ថតដោយៈរិទ្ធី



ព័ត៌មានសង្គម ០៣

រុឺម៉កកង់ជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដ្លអាចនឹងសល់ត្ឹមត្ជាអនុស្សាវរីយ៍

យានដឹកជញ្ជនូមួយបែភែទដែលកាល
ពីអតីតកាលសមែបូរដោយបុរសដែលមាន
រូបរាងសា្វាហាប់កមា្លាងំខា្លាងំកា្លាធាក់ដឹកអតិ-
ថិជនរបស់ពួកគត់ធ្វើដំណើរកាត់កែុង
ភ្នំពែញសមែប់ការធ្វើផែសែងៗនិងដឹករបស់
របរសមែប់ជីវភាពបែចំាថ្ងែកាលពីអតីត-
កាលមកដល់បច្ចបុែបន្នយានមួយនែះខែសត់
មែនទែនហើយកំពុងតែឈានទៅបាត់បង់
ជាសា្ថាពរហើយ។

យាននែះ មានតួកង់ភា្ជាប់នឹងកន្ទុយ
សនោ្តៅងដែលអាចធ្វើដំណើរទៅមុខដោយ
បែើកមា្លាំងកាយធាក់។វអាចធ្វើដំណើរ
បានលឿនឬយឺតអាសែយ័ទៅនឹងកមា្លាងំ
របស់អ្នកធាក់ ដូច្នែះហើយកាលពីអតីត
កាលអ្នកដែលបែកបរបរនែះគឺភាគចែើន
មានកមា្លាំងខា្លាំងកា្លា។រុឺម៉កកង់ជានិមិត្តរូប
នែសែវដឹកជញ្ជនូមួយក្នងុទីកែងុភ្នពំែញ
ជាពិសែសតំបន់ចែបារអំពៅហើយបែហែល
ជាមិនយូរបុ៉នា្មានទៀតទែ វិស័យដឹកជញ្ជនូ
សម័យទំនើបនឹងធ្វើអោយសែវរឺុម៉កកង់
លែងមានហើយវនឹងកា្លាយទៅជាសែវ
ដឹកជញ្ជនូដែលមានតែនៅក្នងុបែវត្តសិាសែ្ត
ប៉ុណ្ណោះ។

រហូតមកដល់បច្ចបុែបន្ននែះនៅតំបន់ផែសារ
ចែបារអំពៅរាជធានីភ្នពំែញអាចចាត់ទុកជា
តំបន់ដែលនៅសែសសល់ នូវអ្នកដែល
បែកបរបរធាក់រឺុម៉ក់សណ្ដោងនឹងកង់ខ្លះ
ថ្វីតែបិតតែមិនចែើននិងពិបាករកក៏ដោយ
ដោយសារអ្នកបែកបរបររឺុម៉កកង់កាន់តែ
ហោចទៅៗបានធ្វើឲែយអ្នកដែលពឹងអាសែយ័
នឹងអាជីពសល់តំាងពីសម័យសង្គមរាស្តែ
និយមនែះកំពុងបារម្ភពីការបន្តរិចរិលនិង

អាចឈានទៅបាត់បង់ទំាងសែងុនូវរឺុម៉ក
បែពែណីនែះដោយការជំនួសមកវិញនូវ
រុឺម៉កម៉ូតូ និងយានយន្តសណ្ដោងផែសែង
ទៅវិញ។

លោកឃីមសំអោជាអ្នករត់រុឺម៉កកង់
នៅផែសារចែបារអំពៅមួយរូបតំាងពីទសវតែស
ឆ្នាំ៨០មកនោះបានថ្លែងថា ដោយសារ
រុឺម៉កកង់វយឺត និងដឹកបានជិតៗនោះ
លោកថាវបានធ្វើឲែយ រុឺម៉កកង់ កាន់តែ
ខើចអតិថិជន ពីមួយថ្ងែទៅមួយថ្ងែ។
លោកបានថ្លែងបន្តថា"អ្នកដែលនៅជិះ
រឺម៉កកង់របស់ខ្ញុំសព្វថ្ងែភាគចែើនជាអ្នក
ដំណើរជិតផែសារ និងដឹករបស់របរកំបុិក
កំបុ៉ក"។លោកបានថាអ្នកជិះមួយចំនួន
នៅបន្តគំទែសែវកម្មរបស់លោកដោយ
ក្ដអីាណិតដើមែបីចែករំលែកដល់ពួកលោក
ដែលពងឹលើការធាករ់ុមឺក៉នែះប៉ណុ្ណោះ។

លោកឃឹមសំអាបានថ្លែងបន្តថានៅ
ផែសារចែបារអំពៅសព្វថ្ងែនៅសែសសល់អ្នក
ធា ក់រឺុម៉កបែបនែះរង្វង់១០នាក់ដែរហើយ
អ្នកធាក់មួយចំនួនដែលមានលទ្ធភាព
លោកថាបានច្នែសណ្ដោងដោយមូ៉តូវិញ។
លោកបញ្ជាក់ថាធ្វើដូចនែះអាចឲែយអ្នកទំាង
នោះធូរកមា្លាំងដឹកបានឆ្ងាយបានចំនួន
ចែើននិងសុវត្ថភិាព។រីឯអ្នកធាក់ខ្លះទៀត
ដែលពំុមានលទ្ធភាពទិញមូ៉តូមកសណ្ដោង
ដូចលោកជាដើម លោកថាក៏បង្ខំចិត្តបន្ត
ធាក់នឹងកង់ដើមែបីសនែសំចំណូល តឹកតក់ៗ
ចិញ្ចមឹគែសួារ។

តាមឯកសារដែលគែបានចងកែងអំពី
រុឺម៉កបានឲែយដឹងថាកាលពីបុ៉នា្មានទសវតែស
មុនមានរុឺម៉កកង់ដល់ទៅ៦០០រត់ស្ទើរ

តែពែញដងផ្លូវនៅទីកែុងភ្នំពែញ តែមក
ដល់ខែតុលាឆ្នាំ២០១៧ចំនួនរុឺម៉កកង់
មានតែ១០បុ៉ណ្ណោះហើយចំនួននែះកំពុង
តែបន្តថយចុះយា៉ាងលឿន។បើមើលទៅ
តាមដងផ្លវូក្នងុទីកែងុភ្នពំែញអ្វីៗ  តែវូបាន
កើតឡើងពែញផ្លូវតែផ្ទុយទៅវិញចំនួន
រឺុម៉កកង់បានថយចុះដែលមុនដំបូងមូ៉តូ
ឌុបបនា្ទាប់មករឺុម៉កកង់បី(រឺុម៉កទែសចរណ៍)
មកជំនួសរុឺម៉កកង់។

មិនខុសពីអ្នកធាក់រឺុម៉កកង់រូបនែះបុ៉នា្មាន
ឡើយបែជាជនមួយចំនួននៅចែបារអំពៅ
លើកឡើងថារឺុម៉កកង់ដែលពួកគត់ធា្លាប់
ឃើញចែើនទសវតែសមកហើយងាយនឹង
រលត់ដង្ហើមណាស់នៅពែលខាងមុខដោយ
សារភាពសមែបូរបែបនែយានយន្ត ដែល
អាចឲែយគែទៅណាមកណាបានលឿននិង
ងាយសែួល មានសុវតិ្ថភាព ជាងរុឺម៉ក
បែពែណីបែចាំរាជធានីភ្នំពែញនែះ។

លោក ឃឹម សំអា មានបែសាសន៍ថា
យូរឬឆប់រឺុម៉កកង់នឹងកា្លាយជារបស់ដែល
គែន់តែជាការចងចំាសមែប់អ្នកដែលធា្លាប់
មានអនុសែសាវរីយ៍នឹងវតែប៉ុណ្ណោះ។

ជំុវិញសែវកម្មនែយានយន្តដឹកជញ្ជនូ
ដោយរឺុម៉កកង់នែះលោកដុមរចនាជា
បែជាពលរដ្ឋមួយរូប ដែលធា្លាប់ឃើញ
សែវកម្មដឹកជញ្ជនូនែះនៅមានជីវិត បាន
ចូលរួមបញ្ចែញយោបល់ថា អាជា្ញាធរគួរតែ
មានវិធានការណ៍ជួយ សង្គាែះ ឬមួយ
អភិរកែសយាននែះផង។លោកបា នបន្តថា 
អាយុកាលវនឹងសុីក្លូគឺបែហែលជាមិន
ខុសគ្នាទែបុ៉ន្តែសីុក្លមូានការអភិរកែសហើយ
មានអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ ប៉ុន្តែរុឺម៉កដូច

ជាសូនែយតែម្តង។ លោកបានបញ្ជាក់ថា
"ល្អដែរបើយើងអាចមានកម្មវិធីជួយពួក
គែដើមែបីទុកឲែយកូនចៅនៅទីកែងុបានសា្គាល់
មធែយាបាយដឹកជញ្ជូនរបស់យើង"។

លោកបានបន្តថាជាការពិតរុឺម៉កកង់
ពិតជាមិនអាចផ្តល់សែវដឹកជញ្ជូនជូន
បែជាពលរដ្ឋនៅក្នងុរាជធានីបានទែដោយ
សារតែរាជធានីបច្ចុបែបន្ននែះមានសា្ពាន
អាកាសផ្លវូខ្វែងខា្វាត់ហើយវគឺយានមួយ
ដែលអាចបង្កបញ្ហាចរាចរណ៍ដោយសារ
តែវពពីមពពើមបុ៉ន្តែបើយើងអាចរកកន្លែង
មួយដែលសុវត្ថភិាពរកផ្លវូណាមួយដែលពួក
គត់អាចធាក់បានសែួល ដូចជានៅ
ជុំវិញរមណីដា្ឋានណាមួយ នៅកន្លែង
កមែសាន្តណាមួយ ឬបរិវែណសណា្ឋាគរ
គែន់អ្នកទែសចរណ៍សាកលែបងបែហែលជា
អាចជួយសង្គាែះអ្នកបែកបរបររកសីុចិញ្ចមឹ
ជីវិតនែះបាន ហើយក៏អាចជួយអភរិកែស
យានដឹកជញ្ជូននែះបានផងដែរ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា "ខ្ញុំគិតថា វ
(រុឺម៉កកក់) បាត់ហើយ ដោយសារមិន
ដែលឃើញសោះនៅទីកែុង ប៉ុន្តែប៉ុនា្មាន
ថ្ងែមុន ពែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ចំណ៉ាចជិតផែសារ
ចែបារអំពៅ ឆ្ពាះទៅវត្តពែកបែ ខ្ញុំបាន
បែទះឃើញដោយចែដនែយ"។

លោកសែកឧត្តមជាបែជាពលរដ្ឋមួយ
រូបបានថ្លែងថាលោកមិនដែលបានឃើញ
ទែរុឺម៉កកង់នាពែលបច្ចុបែបន្ននែះ ប៉ុន្តែ
លោកធា្លាប់ឃើញកាលពីសម័យទសែសវតែសរ៍
នែឆ្នាំ១៩៨០មកដោយឃើញចែើននៅ
ម្តុំផែសារចែបារអំពៅ ចំណ៉ាច ឆ្លងសា្ពានពែះ
មុនីវងែស។លោកបានបន្តថាទាន់រឺុម៉កកង់
នៅមានសែសសល់បែបនែះ យើងគួរតែ
អភិរកែសវទុកពីពែះកមែណាស់។ឆ្លៀត
ឱកាសនោះលោកក៏បានចែករំលែកបទ-
ពិសោធន៍កាលពីលោកនៅវ័យកុមារថា
លោកឧសែសាហ៍ធ្វើដំណើរលែងតាមរុឺម៉ក
កង់នែះណាស់កាលពីវ័យខ្ទង់១០ឆ្នាំ។
លោកបានបន្តថាកាលនោះនៅផែសាយអូរ-
ឫសែសីសព្វថ្ងែនែះ គឺសំបូរណាស់ហើយ
លោកចែើនជិះនៅម្តុំនោះ ពែលដឹក
ទំនិញចែញពីផែសារទៅលក់ដូរនៅផ្ទះ។

លោកឧត្តមបានឯកភាពនឹងគំនិត
អភិរកែសវប៉ុន្តែលោកមិនឯកភាពឲែយរុឺម៉ក
កង់ធាក់នៅលើដងផ្លវូទៀតទែ។ យាន
មួយនែះអាចរត់បាននៅតាមរមណីដា្ឋាន
និងជុំវិញកន្លែងណាមួយប៉ុន្តែមិនអាច
នៅលើទែូងផ្លូវចែើនបានទែ ដោយសារ
តែវវែង ហើយធាក់ដោយកមា្លាងំកាយថែម
ទៀត ដូច្នែះបើយើងលើកទឹកចិត្តហើយ
ជំរុញឲែយមានធ្វើដំណើរតាមផ្លវូចែើននោះ
ចរាចរណ៍នៅក្នងុទីកែងុនឹងមានបញ្ហា។

ដោយសុផានិត

ថតដោយៈផានិត



សេដ្ឋកិច្ច០៤

រូបភាពពីGoogleEarth

កោះមួយដែលមានឈ្មាះថាកោះបែសឹ
ឬកោះចន្លុះ តែូវបានកែសួងបរិសា្ថាន
បង្ហើបថាកំពុងតែមានគមែងអភិវឌែឈន៍
បុ៉ន្តែបែភពដដែលមិនបានបញ្ជាក់ថាកោះ
នោះមានគមែងវិនិយោគអ្វឲីែយពិតបែកដ
នៅឡើយទែ។

កែសួងបរិសា្ថានគែន់តែបានឲែយដឹងថា
កែមុការងារបច្ចែកទែសកំពុងតែវយតម្លែ
ហែតុផលប៉ះពាល់បរិសា្ថានគមែងអភិ-
វឌែឍន៍កោះបែឹសនែះ។

បែភពដដែលបានបន្តថាកិច្ចបែជំុនែះ
គឺជា កិច្ចបែជុំអន្តរកែសួងស្តីពីការពិនិតែយ
និងផ្តល់យោបល់លើរបាយការណ៍វយតម្លែ
ហែតុប៉ះពាល់បរិសា្ថាន និងសង្គមពែញ
លែញសមែប់គមែងអភិវឌែឍន៍កោះបែសឹ
(ហៅកោះចន្លុះ)របស់កែុមហ៊ុន អែន
ជែឡា រៀល អីុស្ទែតនៅលើផ្ទែដីទំហំ
៥៦,២២ហិកតា ដែលមានទីតាំងស្ថិត

សា្ងាត់ៗកោះមួយទៀតនៅដ្នសមុទ្កម្ពុជាកំពុងត្ទទួលគម្ងអភិវឌ្ឈន៍

នៅក្នុងភូមិអុង ឃុំរាម សែុកពែនប់
ខែត្តពែះសីហនុ។

បែភពដដែលបានបន្តថា កិច្ចបែជំុនែះ
ដឹកនាំលោកសែីមាសម៉ូរិនអនុរដ្ឋលែ-
ខាធិការនែកែសួងបរិសា្ថាន និងជាបែធាន
កែមុការងារបច្ចែកទែសសមែបសមែលួការ
វយតម្លែហែតុប៉ះពាល់បរិសា្ថានដោយមាន
ការចូលរួមពីតំណាងមកពីអគ្គនាយកដា្ឋាន
ពាក់ព័ន្ធនែកែសួងបរិសា្ថានដែលជាសមាជិក
កែុមការងារតំណាងមកពីកែសួងរៀបចំ
ដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់កែសួង
សែដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកែសួងធនធានទឹក
និងឧតុនិយមកែសួងសាធារណការនិង
ដឹកជញ្ជនូកែសួងវបែបធម៌និងវិចិតែសិលែបៈ
កែសួងការងារនិងបណ្តះុបណា្ដោលវិជា្ជាជីវៈ
កែសួងកសិកម្មរុកា្ខាបែមាញ់និងនែសាទ
កែសួងឧសែសាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល
កែសួងទែសចរណ៍កែុមបែឹកែសាអភិវឌែឍន៍

កម្ពជុាមន្ទរីបរិសា្ថានខែត្តពែះសីហនុរដ្ឋបាល
ខែត្តពែះសីហនុ និងនាយកដា្ឋានវយ
តម្លែហែតុប៉ះពាល់បរិសា្ថាននែកែសួងបរិ-
សា្ថាន ដែលជាលែខាធិការដា្ឋាននែកែុម
ការងារ តំណាងកែុមហ៊ុនមា្ចាស់គមែង
និងកែុមហ៊ុនទីបែឹកែសា។

កិច្ចបែជំុនែះផ្តៅតសំខាន់លើការពិនិតែយ
និងពិភាកែសាលើចំណ៉ាចសំខាន់ៗមួយចំនួន
ដូចជាការរៀបចំផែនការមែ,ការគែប់គែង
សំណល់រឹង-រាវ, ការបែើបែស់ទឹកជា
ពិសែសទឹកកែមដី, ហានិភ័យ និង
សុវត្ថិភាពបុគ្គលិក-កម្មករ,ហែតុប៉ះពាល់
បរិសា្ថាននិងវិធានការកាត់បន្ថយ,ផែនការ
គែប់គែងបរិសា្ថាន, ការអភិរកែសធនធាន
ជីវសាស្តែ និងវបែបធម៌នៅក្នុងតំបន់
គមែង, និង ការបង់ពន្ធលើការជួលទី
តាំងគមែង។

បែភពដដែលបានបន្តថានៅក្នងុកិច្ច
បែជុំនោះ កែុមហ៊ុនការងារ បានស្នើឱែយ
កែុមហ៊ុនមា្ចាស់គមែងសហការជាមួយ
កែុមហ៊ុនទីបែឹកែសាដើមែបីកែសមែួលឡើង
វិញនូវចំណុចខ្វះខាតទាំងអស់ដែលស
មាជិកកែុមការងារ បានផ្តល់ជាមតិយោ
បល់នៅក្នុងកិច្ចបែជុំនែះ។

កោះបែឹស តែូវបានគែដឹងថា គឺជា
កោះតូចមួយដែលមានចមា្ងាយបែមាណ
ជា៣គីឡូម៉ែតែពីឆ្នែអូតែះហើយបែហែល
ជា៦គីឡូម៉ែតែពីកែុងពែះសីហនុ។

រហូតមកដល់ពែលនែះកម្ពុជាតែូវបា
នគែដឹងថាមានកោះទាំងតូចទាំងធំជាង
ចែើនកន្លែងដែលកោះទាំងនែះខ្លះនៅ
ក្នុងការគែប់គែងនៅក្នុងរដ្ឋបាលនែខែត្ត

ពែះសីហនុខែត្តកោះកុងខែត្តកែបនិង
កំពត។

នៅក្នុងចំណមកោះទាំងនោះមាន
កោះធំៗជាចែើននៅក្នងុតំបន់ដែនរដ្ឋបាល
នែខែត្តពែះសីហនុនិងកែបតែវូបានរាជ-
រដា្ឋាភិបាលបែគល់សិទ្ធវិិនិយោគទៅឲែយកែមុ
ហ៊ុនឯកជនអភិវឌែឈន៍ ហើយកោះមួយ
ចំនួន ក៏មានបែជាពលរដ្ឋទៅវិនិយោគ
នៅក្នុងលក្ខណៈតូចតាចដូចជានាំភ្ញៀវ
ទែសចរ ការផ្តល់សែវកំសាន្តសា្នាក់នៅ
ជាដើម។

ដោយសារតែភាពសែស់សា្អាតនែសកា្តៅ-
នុពលនៅកោះទំាងនោះមានកោះចំនួន៧
ដែលតែវូបានគែលែបីថាជាគោលដៅទែស-
ចរណ៍ដ៏ល្អនៅក្នងុកែសែភ្នែកភ្ញៀវទែសចរ។

កោះទាំងនោះ មានដូចជា កោះរ៉ុង
កោះរ៉ុងសន្លឹមកោះសងែសាកោះថ្មីកោះ
តាគៀវកោះតាងនិងកោះតូតាង។

កោះទាំងនោះតែូវបានគែដឹងថាតែូវ
បានអភិវឌែឈន៍ដោយបែជាពលរដ្ឋ និងអ្នក
វិនិយោគបោះបីជាកោះខ្លះទទួលគមែង
វិនិយោគធំបុ៉ន្តែសកម្មភាពដូចជាមិនសូវ
មមាញឹកតែភ្ញៀវទែសចរជាតិនិងអន្តរ-
ជាតិនិយមទៅដោយសារតែទីនោះមាន
អាហារសមុទែសែស់ៗមានខែយល់អាកាស
បរិសុទ្ធមានសែវកម្មទែសចរណ៍ល្ៗអ មាន
ឆ្នែរសមុទែសា្អាត ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់បរិ-
សា្ថានជាពិសែសគឺទឹកសំអុយសំណល់
ពីសែវកម្មទែសចរណ៍ផលប៉ះពាល់ដល់
អែកូឡូសុីធម្មជាតិក៏កំពុងតែជាចំណ៉ាច
ដ៏រសើបមួយសមែប់កោះទាំងនោះផង
ដែរ។ដោយអរិយបុត្រ

រូបថតពីវឺបសាយរបស់ក្រសួងបរិសា្ថាន

កោះចន្លុះ



យុវជន ០៥

វាចារបស់និស្សិតបច្ចុប្បន្ន៖ សូមកុំមើលរំលងការងារស្ម័គ្ចិត្ត
ការងារស្មគ័ែចិត្តក៏ជាការងារមួយដែល

អាចជួយជំរុញនូវឱកាសនែភាពជោគជ័យ
នៅក្នងុសង្គមការងារសមែប់ជីវិតមនុសែស
នាពែលសព្វថ្ងែខណៈដែលបុគ្គលលែបីៗ
ជាចែើនដែលទទួលបាននូវភាពជោគជ័យ
ចែើនផ្តើមចែញពីការងារស្ម័គែចិត្តនែះ។

អ្នកជំនាញនិងអ្នកទទួលជោគជ័យជា
ចែើនធា្លាប់បានអះអាងថាការងារស្ម័គែក៏
ជាចលករមួយដែលអាចជួយជំរុញនូវភាព
ជោគជ័យសមែប់ការងារពិតបែកដដោយ
សារវបង្កឲែយយុវជននិងយុវនារីមា្នាក់ៗអាច
ទទួលបាននូវបទពិសោធ ចំណែះដឹង
បន្ថែមលើសីលធម៌ក្នងុការរស់នៅបែចំាថ្ងែ
ថែមបែបបទការងារនិងខែសែសងា្វាក់និង
បរិយាកាស ភាពបទបែននៅក្នុងកន្លែង
ធ្វើការ។ ពួកគែបានអះអាងថា ជាមួយ
នឹងការងារស្មគ័ែចិត្តបើទោះបីជាវមិនបាន
ផ្តល់នូវផលកមែសមែប់ជីវិត តែវបាន
ផ្តល់នៅការអប់រំ បទពិសោធជីវិត និង
បែកា្លាយខ្លួនមនុសែសទៅកាន់ការងារពិត
បែកដមួយនាពែលអនាគត។ការងារ
ស្ម័គែចិត្តគឺជាសា្ពានចម្លងដែលអាចជួយ
ឱែយយុវនិសែសិតនានា អាចទទួលបាននូវ
ឱកាសទទួលបានការងារដែលអាចរកបែក់
ចំណូល សមែប់ផ្គត់ផ្គង់ការសិកែសា។
ការងារស្មគ័ែចិត្តជាការងារកែម៉ាងសិកែសា
ជាឱកាសដ៏ល្អសមែប់និសែសិតស្វែងយល់
និងសនែសំនូវបទពិសោធន៍ បង្កើតនូវ
ទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយសា្ថាប័នខាងកែ
បង្កនូវភាពងាយសែលួក្នងុឱកាសរកការងារ

ធ្វើនៅពែលដែលបញ្ចប់ការសិកែសា។
កញ្ញាឡាយឌីនណាជាយុវតីមា្នាក់

ក្នងុចំណមយុវជនចែើននាក់ទៀត ដែល
មានទីលំនៅក្នងុខែត្តកំពង់ធំហើយដែល
បានមកបន្តការសិកែសានៅរាជធានីភ្នពំែញ។
គឺជាយុវតីមួយរូបដែលមានឱកាសអាច
បានកា្លាយខ្លនួជាមន្តែបីណ្តះុបណា្ដោលរបស់
អង្គការក្តីករុណាមួយរូបនាពែលបច្ចុបែបន្ន
ដោយសារតែការស្ម័គែចិត្តនែះឯង។

ឌីនណាជាកូនទីពីរក្នងុចំណមបង
ប្អនូបីនាក់ក្នងុគែសួារ ដែលមា្តៅយឪពុកជា
គែបូងែៀនហើយបានចាប់ផ្តើមការងារដំបូង
ជាអ្នកធ្វើការងារស័្មគែចិត្តជួយកិច្ចការសង្គម
តាមរយៈអង្គការសង្គមសីុវិលក្នងុសែកុចាប់
តា ងំពីចុងឆ្នា២ំ០១២ទន្ទមឹនឹងការសិកែសា
ឆ្នាំទី៣នៅសាកលវិទែយាល័យ។

អ្នកខែត្តកំពង់ធំមានអាយុ២៥ឆ្នារំបូ
នែះ បានចំណាយពែលវែលាធ្វើការងារ
ស្ម័គែចិត្តជាមួយនឹងអង្គការសង្គមសីុវិល
ផែសែងៗយា៉ាងចែើន ដោយផ្តៅតទៅលើ
បញ្ហាសុខភាពយុវជនការផែសះផែសារផ្លវូចិត្ត
ជនរងគែះក្នុងសម័យខ្មែរកែហម ការ
កសាងសន្តភិាពសង្គមនិងបញ្ហាលើកកម្ពស់
សិទ្ធិស្តែីជាដើម។

កញ្ញាបានបញ្ជាក់ថា"ការងារដែលខ្ញុំ
ធ្វើភាគចែើនគឺចុះទៅតាមបណា្ដោខែត្តផែសែងៗ
ជួបបែជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍"។

កញ្ញាបានឲែយដឹងថាទោះការងារទាំង
នោះជួបបញ្ហាលំបាកយា៉ាងណាក៏ដោយ
ក៏នាងពែយាយាមធ្វើកិច្ចការធ្វើមិនរាថយ

ឡើយ។តាមរយៈបទពិសោធន៍ធ្វើការងារ
ស្ម័គែចិត្តនែះ បានធ្វើឲែយកញ្ញាសមែច
គោលបំណងការងារ និងមានជំហររឹងមំា
ក្នងុជីវិតខណៈមានការគំទែលើកទឹកចិត្តពី
សមាជកិកែមុគែសួារនិងមិត្តភក្តិរួមការងារ។

កញ្ញាឡាយឌីនណាបានចែករំលែក
ដោយបញ្ជាក់ថា "ខ្ញុំចង់ឲែយមា្តៅយឪពុក
អាណាពែយាបាលយុវជនផែសែងៗទៀតលើក
ទឹកចិត្តឲែយកូនសែបីន្តការសិកែសាឲែយបានខ្ពស់
និងមានសិទ្ធិក្នុងការសមែចចិត្តក្នុងការ-
ងារផែសែងៗ ហើយសែ្តីខ្លួនឯងក៏តែវូបើក
ឱកាសបើកចិត្តទទួលធ្វើកិច្ចការអ្វីដែល
ខ្លួនកំពុងធ្វើ"។

ដោយឡែក កញ្ញាណយសុីណាត
និសែសិតឆ្នាំទី២ នៅសាកលវិទែយាល័យ
ភូមិន្ទភ្នពំែញផ្នែកអកែសរសាសែ្តខ្មែរដែល
មានសែកុកំណើតនៅឯភូមិផែសារសា្លាបលែង
ឃំុសា្វាយអំពារសែកុបសែដ្ឋខែត្តកំពង់ស្ពឺ
ដែលបានធ្វើការងារកែម៉ាងសិកែសាតំាង
ពីសិកែសានៅឆ្នាទីំ១មកនោះបាននិយាយ
ថាការងារកែម៉ាងសិកែសានែះពិតជាមាន
សារៈបែយោជន៍ណាស់សមែប់និសែសិត
ពិសែសកូនកសិករមកពីតាមបណា្ដោរខត្ត
ដូចជារូបនាង។

កញ្ញាបានបន្តថានាងបានមកសិកែសានៅ
ភ្នពំែញ បនា្ទាប់ពីបែឡងសញ្ញាបតែមធែយម
សិកែសាទុតិយភូមិហើយបានសមែចចិត្ត
ចូលរួមក្នងុការងារស្មគ័ែចិត្តនិងបានបែឡូក
ការងារកែម៉ាងសិកែសាបនា្ទាប់ពីសិកែសានៅ
សាកលវិទែយាល័យ។នាងបានឱែយដឹងថា

"ការងារដំបូងគឺ ខ្ញុំធ្វើជាអ្នកស្ម័គែចិត្តឱែយ
អង្គការបណា្ដោញកសិផលធម្មជាតិ រួចក៏
ចូលធ្វើជាបុគ្គលិកកែម៉ាង នៅក្នុង
ភោជនីយដា្ឋានមួយទទួលបានបែក់កមែ
សមរមែយ គឺបានជំរុញឱែយការសិកែសារបស់
ខ្លនួកាន់តែមានភាពរីកចមែើនហើយបាន
ជួយរកបែក់ចំណូលសមែប់ទែទែង់ដល់
ការចំណាយទៅលើការសា្នាក់នៅនិងការ
ហូបចុកពែមទំាងការសិកែសាដោយពុំចាំ
បាច់ពឹងលើការឧបត្ថម្ភពីសំណាក់ឪពុក
មា្តៅយដូចមុនទៀតឡើយ។ ការងារកែ
ម៉ាងរបស់នាង ថែមទាំងជួយទំនុក
បមែុងប្អូនបែុសមា្នាក់ដែលកំពុងរៀននៅ
មហាវិទែយាល័យ ក៏ដូចជួយសមែលបន្ទកុ
លោកអ្នកមានគុណ បានមួយកមែិត
ទៀតផង។

ទាក់ទងជាមួយនិងរឿងនែះដែរ បើ
តាមអ្នកជំនាញផ្នែកនែះ លោកបណ្ឌិត
កង ច័ន្ទតារារ័ត្ន សាកលវិទែយាការរងនែ
សាកលវិទែយាល័យពុទ្ធិសាស្តែ បានមាន
បែសាសន៍ថាការងារកែម៉ាងសិកែសាគឺ
មានបែយោជន៍ចែើនសមែប់និសែសិតដែល
កំពុងសិកែសាពិសែសចំពោះការងារដែល
តែវូនឹងមុខវិជា្ជាដែលខ្លនួកំពុងសិកែសា។លោក
បានបន្តថា ការងារស្ម័គែចិត្តគឺអាចផ្តល់
នូវបែក់ចំណូលសមែប់ផ្គត់ផ្គង់ទៅលើ
ការសិកែសានិងផ្តល់នូវបទពិសោធន៍យា៉ាង
បែសើរចំពោះមុខជំនាញរបស់ខ្លនួតាមរយៈ
ការអនុវត្តគួបផែសំរវងការងារទៅនឹងទែសឹ្តី
ដែលរៀននៅសាលាថែមទៀតផង។

លោកបណ្ឌិតក៏បានមានបែសាសន៍
ផងដែរថាការងារកែម៉ាងនែះ ក៏បាន
ផ្តល់នូវគុណវិបត្តតិិចតួចដែរខណៈដែល
យើងមិនបានបែងចែកនូវពែលវែលា ឱែយ
បានតែមឹតែវូ។តែទោះជាយា៉ាងណាការងារ
ស្មគ័ែចិត្តការងារកែម៉ាងសិកែសានែះពិតជា
បានផ្តល់នូវគុណបែយោជន៍ចែើនសមែប់
និសែសិតដែលផ្តល់ឱែយទំាងចំណែះដឹងនិង
ចំណែះធ្វើ ពែមទាំងបានផ្តល់នូវបែក់
ចំណូលសមែប់ការសិកែសាថែមទៀតផង។

លោកបានបញ្ជាក់ថា"បើការងារកែ
ម៉ាងសិកែសានោះតែវូហ្នងឹមុខវិជា្ជាដែលយើង
កំពុងតែសិកែសាទៀតនោះវកាន់តែបែសើរ
ពែះវមិនតែមឹតែអាចរកចំណូលបានតែ
បុ៉ណ្ណោះទែថែមទំាងផ្តល់នូវបទពិសោធន៍
ចំពោះការអនុវត្តន៍ផា្ទាល់ថែមទៀតផង។
តែបើការងារមិនតែវូហ្នងឹជំនាញវិញនោះវ
អាចបានផ្តល់ឱែយនូវបែក់សមែប់ចំណាយ
ទៅលើការបង់ថ្លែសាលាហូបចុកបែចំាថ្ងែ
ដោយមិនបាច់ពឹងលើការឧបត្ថម្ភ របស់
ឪពុកមា្តៅយដូចពីពែលមុនទៀតទែ។

ដោយផលសុផានិត
ថតដោយៈសហការីសីុអ្រសសីុ



កម្មករ០៦

បងប្អនូកម្មករនិងកម្មការនីមួយចំនួន
បានទទួលសាររួចហើយអំពីការធានាពី
សំណាក់បែមុខរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុាចំពោះ
ការផ្តល់ជូននូវកញ្ចប់សែវសុខភាពពីរដ្ឋ
ដោយមិនគិតថ្លែ ហើយមួយចំនួនតូច
នៅតែមិនទាន់ទទួលបាននូវសារនែះនៅ
ឡើយទែបុ៉ន្តែទំាងអ្នកទទួលបាននូវសារ
នែះនិងអ្នកដែលមិនទាន់ទទួលបានគឺនៅ
តែមានមន្ទលិនឹងការសនែយានែះនៅឡើយ។

កម្មការរនីរោងចកែកាត់ដែរអាយុ៣៦
ឆ្នាមួំយរូបដែលនិយាយនៅក្នងុលក្ខខណ្ឌ
មិនបញ្ចែញអត្តសញ្ញាណបានឲែយដឹងថា
វគឺជារឿងល្អមែនទែនបែសិនបើរាជរដា្ឋា-
ភិបាលជាពិសែសគឺសម្តែចតែជោហ៊ុន
សែន លោកពិតជាផ្តល់កញ្ចប់សែវសុខ
ភាពដោយមិនគិតថ្លែដល់ពួកគត់ជាកម្មករ
ដែលមានជីវភាពកំពុងតែខ្វះខាត។លោក
សែីបានបញ្ជាក់ថា "សុខភាពហ្នងឹសំខាន់
ណាស់! បើសម្តែចគត់អាចផ្តល់ឲែយយើង
បានគឺល្អមែនទែនពីពែះយើងហត់ណាស់
បែក់ខែបន្តចិបន្តចួសីុចុកក៏វរឹតតែបិតកន្លែង
សា្នាក់នៅក៏វមានបរិយាកាសមិនល្អហើយ
មា្នាក់ៗឧសែសាហ៍ឈឺណាស់គែន់តែមា្នាក់ៗ
មិនហា៊ានទៅពែទែយ"។

លោកសែបីានបន្តថាកម្មករយើងឥឡូវ
នែះគ្មាននរណាចង់ទៅពែទែយចង់ទៅពិនិតែយ
សុខភាពស្អីគែទែ ដោយសារតែវគ្មាន
លុយ។មា្នាក់ៗទោះមានជំងឺនែះមានជំងឺ
នោះបុ៉ន្តែបើសួរទៅ ពែទែយគឺគ្មានទែទាល់
តែសន្លប់ឬដួលភីងគែសែងទៅពែទែយបាន
ទៅបើឲែយទៅខ្លនួឯង គឺមិនងាយទែដោយ
សារតែមា្នាក់ៗខា្លាចពែទែយខា្លាចអស់លុយ។

លោកសែីបានបញ្ជាក់ថា"ដូចជាខ្ញុំអី
ចឹងតាំងពីកើតមកទល់បុ៉ណ្ណែះមិនដែល
បានទៅមន្ទរីពែទែយស្អទីែ។ពែលក្តៅពែល
រងារវិលមុខសែៀវសែញអីគឺបានតែទៅ
ជួបពែទែយតាមរោងចកែឬទៅឲែយគែផែសំថា្នាំ
មកផឹកម្តង៤.០០០ទៅ៥.០០០រៀល
ប៉ុណ្ណឹង តែមិនដែលបានពិនិតែយឈាម
ពិនិតែយស្អីដុំកំភួននឹងគែទែ"។

តាមការរៀបរាប់របស់សែ្តកីម្មការិនីរូប
នែះសែ្តជីាកម្មការិនីនានាបែហែលជាមាន
សា្ថានភាពមិនខុសពីលោកសែឡីើយដោយ
មា្នាក់ៗអាចមានបញ្ហាផ្លវូដង្ហើម ជំងឺរោគសែ្តី
កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ ឈឺចង្កែះ ឈឺឆ្អងឹ ...
ដោយសារតែពួកគែអង្គយុនិងធ្វើការនៅ
ក្នងុបរិយាកាសការងារដែលពោរពែញទៅ
ដោយគីមីនិងកំទែចកំទីកែណាត់...។

យុវតីមួយរូបដែលអះអាងតែមឹឈ្មាះ
ថាសុផាជាកម្មការិនីរោងចកែកាត់ដែរនៅ
ម្តុពំែកអញ្ជាញបានអះអាងពែលរៀបឡើង
ជិះឡានតែឡប់ទៅផ្ទះសមែក កែយ
ពែលបំពែញការងារចប់បានថ្លែងថា កញ្ញា

កម្មករនិងកម្មការិនីនៅត្មន្ទិលនឹងកញ្ចប់ស្វាសុខភាពពីរដ្ឋាភិបាលដោយមិនគិតថ្ល្នាឆ្នាំក្យន្ះ
ក៏នៅមិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានឬក៏សារ
អ្វីពីនាយករដ្ឋមនែ្តីនៅឡើយដែរ។កញ្ញា
បានរៀបរាប់ថាមនុសែសមា្នាក់ៗបើទៅពិនិតែយ
វមិនអត់ទែរឿងជំងឺនោះបើមា្នាក់ៗនៅតែ
ជាមួយនឹងកន្លែងដែលមិនសូវសា្អាត សីុរិះ
សីុថំារាល់តែថ្ងែបែបនែះបុ៉ន្តែវគ្មានលុយ
ទៅពិនិតែយ។កញ្ញាបានបញ្ជាក់ថា"ពែល
ក្តៅរងារ គែុនស្អី មិនដែលទៅពែទែយទែ
ទិញតែថា្នាំលែបខ្លួនឯង។ ហា៊ានតែចូល
ពែទែយគែទារមើលឈាមថតនែះថតនោះ
អស់លុយងងឹតមុខឈឹងឥឡូវហើយ"។

សុផាបានបន្តថារឿងចូលពែទែយគឺរាងតែ
ម្តង។កញ្ញាបានបន្ថែមថាពែលចូលពែទែយគឺ
គែគ្មានគិតថាយើងអ្នកកែកីែយើងជាកម្មករ
ជាអ្នកសែអ្នកចំការស្អនីោះទែ គឺដឹងតែ
ពីលុយតែម្តង ដូច្នែះហើយបានជាកញ្ញា
រាងតែម្តងរឿងចូលពែទែយ។សុផាបានរៀប
រាប់ទៀតថា កាលពីប្អូនកញ្ញាគែះថា្នាក់
ចរាចរណ៍ ៤ទៅ៥ខែមុនគែន់តែចូល
ពែទែយគឺអស់លុយជិត២.០០០ដុលា្លារ។

កញ្ញាបានបញ្ជាក់់ថា"ស្អក៏ីលុយដែរនៅ
មន្ទរីពែទែយ!តំាងពិនិតែយឈាមថតនែះថត
នោះ...ចឹងបានខ្ញុរំាងតែម្តងរឿងចូលពែទែយ
នែះ"។ កញ្ញាបានបន្តទៀតថា មកដល់
ឥឡូវនែះកញ្ញា និងគែសួារនៅមិនទាន់បាន
សងបំណ៉ាលគែអស់នៅឡើយទែដោយ
សារតែរឿងចូលពែទែយនែះ។

សុផាបានអះអាងថានាងបានទទួល
ព័ត៌មានថាសម្តែចបានជួបជាមួយនឹងកម្ម-
ករនិងកម្មការិនីជាចែើនរួចមកហើយ តែ
កញ្ញានៅមិនទាន់បានជួបនឹងគែទែហើយ
សងែឃឹមថាថ្ងែណាមួយនឹងបានជួបសម្តែច
បានសា្តៅប់ បានទទួល នូវពត៌មានដែល

មានបែយោជន៍។
កញ្ញា សៀងឡែង ដែលជាកម្មការិនី

រោងចកែនៅសូនឧសែសាហកម្មកាណាឌីយា៉ា
នៅម្តុំផ្លូវវែងសែងដែលបានទទួលសារ
នែះរួចហើយនៅមានមន្ទលិចែើនរឿងការ
ទទួលបាននូវកញ្ចប់សែវសុខភាពដែល
សម្តែចបានបែកាស។កញ្ញាបានតាម
រយៈជំនួបនៅសួនកាណាឌីយា៉ា កាលពី
បុ៉នា្មានថ្ងែមុននែះសម្តែចក៏បានសនែយាឲែយ
យើងជាកម្មការិនីនូវបែក់ខែ ១២០
ភាគរយនៅពែលយើងឆ្លងទន្លែ ហើយ
សមែកបីខែពែមទំាងបានសនែយាផ្តល់បែក់
ដល់អ្នកណា ដែលឆ្លងទន្លែមា្នាក់ដូចជា
៤០០.០០០រៀលសមែប់អ្នកកូនមួយបើ
ភោ្លាះគឺអាចទទួលបាន៨០០.០០០ រៀល
ហើយបើភោ្លាះបី កែពីទទួលបានបែក់
ផែសែងៗដែលសម្តែចធា្លាប់បានបែកាសពីមុន
មកនោះគឺថែមទំាងទទួលបានការឧបត្ថម្ភ
បន្ថែមទៀតបែមាណជា១.២០០.០០០
រៀលថែមទៀត។ កែពីនែះ បែសិនបើ
យើងមានបញ្ហាសុខភាពអី គឺយើងអាច
ទៅពែទែយពែយាបាលបានហើយពែទែយមិនអស់
ថ្លែពែយាបាលអ្វនីោះទែ ប៉ុន្តែកញ្ញា បាន
រៀបរាប់ថាមិនដឹងថាយា៉ាងម៉ែចទែការ
សនែយានែះ។

កញ្ញាបានបន្តថាកញ្ញាមិនដែលបា ន
ចូលមន្ទីរពែទែយទែតាំងតែពីបានកា្លាយជា
កម្មការិនីរោងចកែបែហែលជាជិត ២ឆ្នាំ
មកនែះបុ៉ន្តែធា្លាប់ឮគែនិយាយថាអ្នកខ្លះ
ដែលឈឺហើយទៅពែទែយគឺពែទែយខ្លះដូច
ជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទែជាពិសែស
អ្នកជំងឺជាកម្មករដូចជាកញ្ញាដែលទៅស្វែង
រកសែវសុខភាព ជាមួយនឹងប័ណ្ណ

ប.ស.ស.(ប័ណ្ណបែឡាជាតិរបបសន្តិសុ
ខសង្គម)។កញ្ញាបានបញ្ជាក់ថា"ខ្ញុំមិន
ដែលឈឺ នៅមិនទាន់ដឹងយា៉ាងម៉ែចទែ
បុ៉ន្តែខ្ញុលំែបីថាអ្នកដែលកាន់ប័ណ្ណប.ស.ស.
នែះទៅគែលែបីថាពែទែយមិនចង់មើលមុខ
ហើយពិនិតែយរាងចុងដែចុងជើងនិយាយ
ស្តីចុងមាត់ចុងក ពោលគឺពិនិតែយឲែយតែ
បានៗ"។

នែះគឺជាការយល់ឃើញរបស់បងប្អូន
កម្មការិនីមួយចំនួនបុ៉ន្តែកន្លងមកនៅពែល
ដែលជួបជាមួយនឹងបងប្អូនកម្មករ និង
កម្មការិនីរោងចកែនៅរៀងរាល់សបា្តៅហ៍
សម្តែចតែងតែបញ្ជាែប រឿងពែួយបារម្ភ
ទំាងនែះពែមទំាងសមែលួជូនកម្មករនិង
កម្មការិនីដោយបែកាសថាការផ្តល់របប
គំពារសន្តសុិខសង្គមដែលកម្មករសា្គាល់ថា
ប.ស.ស.នែះគឺកម្មករនិងកម្មការិនីលែង
បង់ដោយខ្លួនឯងហើយ។ សម្តែចបាន
បែកាសថាគឺចាប់ពីខែមករាឆ្នាំ២០១៨
នែះ គឺមា្ចាស់កែមុហុ៊នរោងចកែជាអ្នកបង់
ថ្លែរបបសន្តសុិខសង្គម១០០%ដល់កម្ម-
ករនិងកម្មការិនីដូច្នែះពួកគែអាចនៅសល់
បែក់បែមាណពី៨,០០០៛-១២,០០០៛
ក្នងុ១ខែ។ជាមួយគ្នានែះដែរកម្មករនិងកម្ម-
ការិនីទាំងអស់ (រួមទាំងកម្មករសំណង់
សណា្ឋាគរដឹកជញ្ជនូបើកបរកសិកម្ម...)
គឺទទួលបានការពិនិតែយពែយាបាលជំងឺ នៅ
មន្ទីរពែទែយរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លែតាមរយៈ
មូលនិធិសមធម៌។សម្តែចតែជោហុ៊នសែន
ក៏បានណែនំាអោយកែមុហុ៊នរៀបចំបង្កើត
និងពងែងឹគ្លនិីក នៅតាមរោងចកែរបស់
ខ្លួនបន្ថែមទៀតដើមែបីជួយដល់កម្មករ។

ដោយអរិយបុត្រ

ថតដោយៈសុវណ្ណភូមិថតដោយៈសហការីសីុអ្រសសីុ



បទសមា្ភេស ០៧

សំណង់នៅកម្ពជុារីកពៅៅងពៅៅត ខណៈ
ពលរដ្ឋកំពុងតៅសមៅកុប្តរូផ្ទះស្ថៅបតៅយកម្មចាស់
សៅវៅសៅវារកស្ថៅបតៅយកម្មថ្មី ដើមៅប ីឲ ៅយ ទាន់ 
សម័យ ដៅលនាំឲៅយបាត់បង់អត្តសញ្ញៅណ
វបៅបធម៌ខ្មៅរ ដូច្នៅះដើមៅបីឲៅយ សធារណជនមាន
ចំណៅះដឹងតៅសួៗអំពីបៅវត្ត ិ និង គុណ តម្លៅ 
នៅផ្ទះបុរាណ អ្នកនំាសរ សូម ណៅនំា មិត្ត អ្នក 
អាន ឲៅយជួបជាមួយនឹងលៅក សសៅ្ត ចារៅយ ជំុ 

សេរីរដ្ឋេ ជាសសៅ្តាចារៅយផ្នៅកនគ រូប នីយ 
កម្ម និងសំណង់បុរាណមួយរូប។

អ្នកនាំសារ៖ តើលំនៅសា្ថាន ឬផ្ទះ
ខ្មែរបុរាណ មានការបែបែួលឬទែ ទៅ
តាមតំបន់ឬទីតំាងនែការសាងសង់របស់
ពលរដ្ឋខ្មែរសម័យនែះ?

សាសែ្តចារែយ ជំុ សែរីរដា្ឋា៖ ជាការពិត
ណាស់ លំនៅសា្ថានមានការបែបែួល
លក្ខណៈទែង់ទែយផែសែងៗគ្នាទៅតាមតំបន់
នីមួយៗហើយពឹងផ្អែកលើមូលដា្ឋានគែះឹ
សំខាន់ៗដូចជា វបែបធម៌ ទំនៀមទំលាប់
បែពែណីអាកាសធាតុជាដើម។ហើយមិន
តែមឹតែមានការបែបែលួនោះទែវតែវូបាន
បញ្ជាក់ពីតំបន់ភូមិសាសែ្តថែមទៀតផង។

អ្នកនាំសារ៖តើជាការពិតឬទែដែល
យើងធា្លាប់ឮថា ផ្ទះខ្មែរសម័យបុរាណ
បញ្ជាក់ពីឋានៈតួរនាទី របស់បុគ្គលជា
មា្ចាស់ផ្ទះ?

សាសែ្តចារែយជុំសែរីរដា្ឋា៖ពិតណាស់
លំនៅសា្ថានខ្មែរសម័យបុរាណឆ្លះុបញ្ចាងំ
ពីសភាពតួនាទីឬឋានន្តរស័ក្តរបស់មា្ចាស់
ផ្ទះផងដែរ។ ផ្ទះធំភាគចែើនបញ្ជាក់ពី
តួនាទីធំក្នងុសង្គមខ្មែរឬក៏ក្នងុសកម្មភាព
នយោបាយ និងបញ្ជាក់ពីភាពស្តុកស្តម្ភ
ខាងទែពែយសមែបតិ្តរបស់បុគ្គល ចំណែកឯ
ផ្ទះតូចៗ ដែលសង់ដាច់ពីគ្នានោះភាគ
ចែើនជាផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋទូទៅ ឬបែជា-
ពលរដ្ឋសាមញ្ញ និងការបែកបរបរក្នងុជីវិត

បែចាំថ្ងែ។
អ្នកនំាសារ៖តើសំណង់ផ្ទះខ្មែរសម័យ

បុរាណ ខ្មែរមានការបែងចែកជាប៉ុនា្នាន
បែភែទ ហើយការសាងសង់នោះមាន
លក្ខណៈដូចម្តែច?

សាសែ្តចារែយជុំសែរីរដា្ឋា៖លំនៅសា្ថាន
ខ្មែរមាន៥បែភែទគឺផ្ទះខ្មែរផ្ទះរោង(ផ្ទះ
កនា្តៅងំ)ផ្ទះរោងដោលផ្ទះរោងឌឿងនិង
ផ្ទះបិុត។ផ្ទះខ្មែរតែវូបានគែសាងសង់ឡើង
ដោយមានដំបូលមួយខ្ពស់ហើយចោទដើមែបី
ឲែយរូបភាពខាងមុខមានសោភ័ណ្ឌភាពនិង
ធ្វើឲែយមើលឃើញកំពូលដំបូលផ្ទះពីចំងាយ
មានលក្ខណៈជាកំពូលបែសាទ។

អ្នកនាំសារ៖ ជាទូទៅផ្ទះខ្មែរយើង
សម័យអតីតកាលមានការបែងចែកជា
បែភែទ។តើបែភែទផ្ទះនីមួយៗមានការ
និយមដូចម្តែច និង ការសាងសង់បែប
នែះដើមែបីបញ្ជាក់ពីអ្វីខ្លះដែរ?

សាសែ្តចារែយជុំសែរីរដា្ឋា៖ជាការពិត
ទៅផ្ទះរោងឬកនា្តៅងំគែសង់ជាមួយដំបូល
យា៉ាងទាបហើយពំុសូវសែចួដើមែបីការពារ
និងឲែយមានភាពងាយសែលួកំុឲែយមានការ
បារម្ភក្នុងការរកមើលផ្ទាង ឬគែឿងបង្គុំ
ដំបូលវែង។ផ្ទះរោងដោលគែសង់ដោយ
មានដំបូលធំដែលពងែីកជាសំយា៉ាបមក
លើរានហាល។ផ្ទះរោងឌឿងគែសង់ដោយ
មានដំបូលធំមួយនិងមានសំយា៉ាបនៅផ្នែក
ខា ងមុខនិងកែយផ្ទះ។ផ្ទះបិុតគែសាង
សង់ឡើងជាមួយនឹងដំបូលដែលមានរាង
បួនស្មើគ្នាដោយគែពំុចំាបាច់ធ្វើផ្នែកខាង
មុខនិងខាងកែយនែដំបូលឡើយ។

អ្នកនាំសារ៖បើមើលពីទិដ្ឋភាពជាក់
ស្តែងសំណង់ខ្មែរបុរាណឬផ្ទះសមែបែង
ចែើនតែតែូវបានសាងសង់ ឡើងដោយ
មានសរសរខ្ពស់ៗហែតុអ្វបីានជាខ្មែរសម័យ
នោះចែើនតែសាងសង់វឡើងបែបនែះ ឬ

មានបង្កប់អត្ថន័យពិសែសយា៉ាងណា?
សាសែ្តចារែយជំុសែរីរដា្ឋា៖ការសង់ផ្ទះ

ផតុពីដីរបស់ខ្មែរគឺដើមែបីគែចពីកា រជន់លិច
និងសត្វសាហាវផែសែងៗ។កែពីនែះគែ
អាចបែើបែស់ទីធា្លារខាងកែមផ្ទះសមែប់
ដាក់សត្វ និងធ្វើកិច្ចការបែចាំថ្ងែ ដូចជា
តែបាញរវែ ឬធ្វើជងែុកសែូវជាដើម តែបើ
កែឡែកមើលពីភូមិសាសែ្ត សម័យនោះ
សណា្ឋានដីមានរាងជាទំនាបនិងងាយរង
គែះដោយទឹកជំនន់ នឹងមែយា៉ាងទៀតនោះ
ខ្មែរនិយមសាងសង់ផ្ទះកែបែរៗនឹងបែភព
ទឹក ដូចជា ទន្លែ ស្ទងឹ ជាដើម វងាយរង
ទទួលទឹកជំនន់នារដូវវសែសាដែលធ្វើឲែយ
លិចលង់ផ្ទះសមែបែង។ល។ក៏ប៉ុន្តែមួយ
វិញទៀត ខ្មែរយើងសមែបូរពែរនាម ជា
ដើមដែលជាជមែកសត្វផែសែងៗ ដែល
ពពួកសត្វទំាងនោះអាចនឹងបង្កគែះថា្នាក់
ដល់កូនចៅរបស់ពួកគត់ទើបបានជាមា ន
ការសាងសង់ផ្ទះដែលមានសរសរខ្ពស់ៗ
បែបនែះ។

អ្នកនាំសារ៖តើអាចបែៀបធៀបបាន
ទែឬមានលក្ខណៈពិសែសដូចម្តែចដែល
យើងគែន់តែមើលផ្ទះយើងអាចសមា្គាល់
បានថាមា្ចាស់ផ្ទះមានតួនាទីនិងឋានៈ
បែបណាក្នុងសង្គម?

សាសែ្តចារែយ ជុំសែរីរដា្ឋា៖ ទមែង់ផ្ទះ
ខ្មែរអ្នកមានលទ្ធភាពខ្ពស់ភាគចែើនគឺ
បែើដំបូលបែក់កែបឿង រីឯបែជាពលរដ្ឋ
ដែលមានលទ្ធភាពតិចតួចវិញចែើនបែើ
សែបូវ ឬស្លឹកត្នាត សមែប់ធ្វើ និង មិន
មានរាងខ្ពស់ៗដូច ផ្ទះដែលសាងសង់
អំពីកែបឿងនោះទែ។ បើយើងមើលមក
កែបឿងមានបីបែភែទគឺកែបឿងសែការលិញ
ឬសែការពស់នាគរាជ កែបឿងកែបាច់ និង
កែបឿងសែទបចែកផា្កាប់ ដែលភាគចែើន
យកលំនំាតាមបែសាទខ្មែរនានាជាដើម។

ផ្ទះមន្តែីសែដ្ឋីសម័យនោះយើងអាចមើល
ឃើញថាមានទីធា្លារសួនចែបារជាដើមនិង
មានរបងព័ទ្ធជំុវិញជាលក្ខណៈឆ្លះុបញ្ចាងំ
ពីឥទ្ធិពលរបស់មា្ចាស់ផ្ទះ តែបើសមែប់
មនុសែសធម្មតាវិញ ចែើនផ្តុំៗគ្នានៅតាម
ដងទន្លែ ឬជិតនឹងវលសែ ចមា្ការរបស់
ពួកគ ត់៕ដោយសុផានិតនិងអរិយបុត្រ

បច្ចុបេបន្នភាពនេផ្ទះបុរាណខ្មេរ

ដោយសារតែការរីកចមែើននែសែដ្ឋកិច្ច
និងការផា្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតនិងបែបបទនែ
ការស់នៅបច្ចបុែបន្នផ្ទះបែភែទបុរាណៗស្ទើរ
តែបាត់បង់បើទោះបីវគឺជាជាផ្នែកមួយ
នែអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរក៏ដោយ។

ដើមែបីទប់សា្កាត់ការបាត់បង់អត្តសញ្ញាណ
កាលពីចុងឆ្នា២ំ០១៦លោកទែសរដ្ឋមន្តែី
ជាសុផារា៉ារដ្ឋមន្តែកីែសួងរៀបចំដែនដីនគរ-
រូបនីយកម្មបានស្នើឲែយកែុមវិស្វករកម្ពុជា
ធ្វើយា៉ាងណារចនាប្លង់សំណង់អគរនានា
តែូវរកែសារចនាបទទមែង់ជាខ្មែរ។

កែយមកកាលពីអំឡុងពាក់កណា្ដោល
ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧កន្លងទៅថ្មីៗនែះ
សម្តែចតែជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្តែី
មានបែសាសន៍ថាការអភិរកែសបែកាន់តឹង
មិនអាចធ្វើឲែយបែទែសជាតិរីកចមែើនបាន
ទែបុ៉ន្តែការធ្វើឲែយសីុវីល័យគ្មានពែដំែនក៏
នឹងធ្វើឲែយបែទែសជាតិ បាត់បង់អត្ត
សញ្ញាណផងដែរ។

សព្វថ្ងែនែះផ្ទះបុរាណដែលអាចរកែសា
បាននៅក្នុងតំបន់ទីកែុង ជាពិសែស គឺ
នៅរាជធានីភ្នំពែញតែម្តង គឺពិបាករក
ហើយបើមានក៏មា្ចាស់ផ្ទះបុរាណនែះក៏ជា
កម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលមានគំនិតអភិរកែស
ឬចាស់ពែឹទា្ធាចារែយដែលនៅសែសសល់
ពីសង្គម។

ឧបាសិកាវ៉ាមុ៉នដែលមានអាយុ៩០ឆ្នាំ
និងជាមា្ចាស់ផ្ទះផ្ទះបិុតដែលសាងសង់ឡើង
ក្នុងឆ្នាំ១៩២០ បានមានបែសាសន៍ថា
ជំនាន់ដែលសាងសង់ផ្ទះនែះបានធំដោយ
សារតែតម្លែរបស់ឈើមានតម្លែធូរថ្លែ។
លោកយាយបានរៀបរាប់បន្តទៀតថាផ្ទះ
នែះសង់អស់រយៈពែល៣ឆ្នាំអស់ថវិការ
បែហែលជា៥.០០០រៀល។លោកយាយ
បានបន្តថាអ្វីដែលជារបស់ចាស់ជាងគែ
នៅក្នុងផ្ទះនែះគឺគែកា្តៅរដែលជាបែភែទ
ឈើបែងនិងកញ្ចក់ទូសមា្អាងកាយដែល
ជារបស់ដែលឪពុកមា្តៅយរបស់លោកយាយ
បានបនែសល់ទុកឲែយ។

លោកយាយបានបន្តថាផ្ទះនែះពំុមាន
អាកាសធាតុក្តៅស្អះុសា្អាប់ដោយគែន់តែ
បើកបង្អចួតែជាក់គែងបានដែលអារម្មណ៍
នែះគឺមិនអាចពិពណ៌នាបាន។

លំនៅសា្ថាន ឬផ្ទះបុរាណខ្ម្រអាចនឹងបាត់បង់ប្សិនបើគ្មានការអភិរក្ស

ថតដោយៈផានិត



ព៌ត័មានតំបន់អាស៊េន០៨

អាសា៊ានប្តូរប្ធានហើយ ត្បញ្ហាប្ហ្លជានៅដដ្ល
បែជាជាតិអាសា៊ានបានប្តរូបែធានហើយ

ពោលគឺពីបែធានាធិបតីហ្វលីីពីនរូ៉្រឌីហោ្គា
ឌូតែតែមកលោកនាយករដ្ឋមន្តែសិីង្ហបុរីលី
ស៊ៀនឡុងនៅក្នងុអាណត្តជិាបែធានប្តរូវែន
មួយឆ្នាំមា្នាក់ ប៉ុន្តែបញ្ហាបែហែលជានៅ
ដដែល គឺអាសា៊ានតែវូតែថ្លងឹថ្លែងអំពីតុលែយ-
ភាពមហាអំណាចពីសំខាន់ គឺអាមែរិក
ចិននិងបញ្ហាដែលសំាញុំដែលកំពុងតែ
លងអាសា៊ាននៅឡើយនោះ គឺវិបត្តិនៅ
សមុទែចិនខាងតែបូង។

ការផែសព្វផែសាយនិងជំរុញភាពជាគោល
នែអាសា៊ាន និងស្ថរិភាពតំបន់បែកបដោយ
វឌែឈភាពអាចជារបៀបវរៈការងារដ៏ចមែបង

របស់លោកលីស៊ៀនឡុងដែលកំពុងតែ
ទទួលភារៈនែះ បុ៉ន្តែទោះបីជាយា៉ាងណាក៏
ដោយក៏លោកតែវូតែរែកពន្ធនូវតុលែយភាព
នែស្ថិរភាពរវងមហាអំណាចទំាងពីរនែះ
ផងដែរ។

នៅមុនទទួលភារៈជាបែធានអាសា៊ាន
ពោលគឺចនោ្លាះពីខែកញ្ញានិងតុលានៅក្នងុ
នាមជានាយករដ្ឋមនែ្តីនែបែទែសសិង្ហបុរី
លោក លី ស៊ៀនឡុង បានទៅបំពែញ
ទសនែសកិច្ចនៅក្នងុទីកែងុប៉ែកំាងនិងទីកែងុ
វ៉ាសុីនតន ក្នុងឋានៈជាមែដឹកនាំ
បែជាជាតិដ៏តូចមួយ បុ៉ន្តែជាបែទែសដែល
មានសែដ្ឋកិច្ច និងកិច្ចសហបែតិបត្តកិារល្អ

រវងមហាអំណាចទំាងពីរនែះខណៈដែល
មហាអំណាចទាំងពីរក៏ជាដែគូសន្ទនាដ៏
ចមែបងរបស់បែជាជាតិអាសា៊ានដែលលោក
តែវូសមែបសមែលួនិងដឹកនំាកិច្ចការមួយ
ចំនួនចាប់ពីពែលនែះដល់ឆ្នាំកែយ។

នៅក្នងុឋានៈលោកជាបែធានអាសា៊ាន
នែះកិច្ចការដែលជាបន្ទកុគឺអាចមានបញ្ហា
ធំៗមួយចំនូនដែលនៅក្នងុនោះគឺរួមមា ន
បញ្ហាសមុទែចិនខាងតែបូង។នៅក្នងុឋានៈ
ជារដ្ឋមួយដែលគ្មានជម្លាះនៅក្នុងនោះ
សិង្ហបុរីតែវូបានគែរំពឹងថានឹងមានលទ្ធភាព
នៅក្នងុការរុញឲែយចែញនូវដំណើរការពងែង
នូវកែមបែតិបត្តិសមែប់សមុទែចិនខាង

តែបូងដែលចិនចង់បានបំផុតដើមែបីដោះ-
សែយបញ្ហានែះតាមគោលការទ្វែភាគីមិន
ឲែយទំនាស់នែះកា្លាយជាវិបត្តអិន្តរជាតិ។កែ
ពីនែះបន្ទុកមួយទៀតសមែប់លោកនោះ
គឺអាចពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាវិបត្តនិៅរដ្ឋរា៉ាឃីន
នៅបែទែសមីយា៉ាន់មា៉ា ដែលកំពុងតែជា
ចណំ៉ាចក្តៅមួយនៅឡើយ។កែពីនែះក៏
មានអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើង
ថា សា្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានៅ
ក្នងុឆ្នាកំែយក៏អាចជាចំណ៉ាចបន្ទកុមួយ
របស់លោកផងដែរដោយសារតែកម្ពុជា
នឹងរៀបចំការបោះឆ្នាតនៅឆ្នា២ំ០១៨។

អាសា៊ានកំពុងតស្ម្លឹងចិននៅក្នុងក្វភ្ន្កមួយស្ទន់
វិបត្តនិៅសមុទែចិនខាងតែបូងបានធ្វើឲែយមែដឹកនំាអាសា៊ាន

មួយចំនួនចែឡមខាងកាលពីកិច្ចបែជំុកំពូលអាសា៊ាននៅ
ក្នងុឆ្នាំ២០១២នៅពែលកម្ពជុាធ្វើជាបែធានប្តរូវែនអាសា៊ាន
បុ៉ន្តែវចាប់ផ្តើមសែទន់បន្តចិម្តងៗកែយពែលដែលកិច្ច
បែជុំកំពូលនែះបានរសាត់ចែញពីកម្ពុជា រហូតដល់ទី
កែងុមា៉ានីលបែទែសហ្វលីីពីន កាលពីខែពាក់កណា្ដោល
ខែវិច្ឆកិាឆ្នា២ំ០១៧កន្លងទៅនែះ។

មែដឹកនាំអាសា៊ានមួយចំនួនជាពិសែស គឺហ្វីលីពីន
វៀតណាមដែលគែដឹងថាជាបងធំមួយនៅក្នុងទំនាស់
នោះរួមជាមួយនឹងបែទែសផែសែងដែលមាននៅក្នងុជម្លាះ
ទឹកដីនៅសមុទែចិនខាងតែបូងផែសែងទៀតដូចជាបែ៊យុណែរ
មា៉ាឡែសីុនិងឥណ្ឌនូែសីុលើកលែងកោះតែវ៉ាន់ចែញដែល
មិនមែនជាដែគូរបស់អាសា៊ានដោយសារនយោបាយចិនតែ
មួយដែលមានទំនាស់ទឹកដីជាមួយនឹងចិនគឺបានសម្លងឹ
ចិននៅក្នុងកែវភ្នែកមួយដ៏សែទន់ ខុសប្លែកមែនទែន
កាលពីឆ្នាំ២០១២ ដែលពែលនែះ មែដឹកនាំបែទែស
អាសា៊ានដែលមានទំនាស់ទំាងនោះសម្លងឹចិននៅក្នងុកែវ
ភ្នែកមួយដែលពិបាកនឹងថ្លែងបុ៉ន្តែមិនហា៊ានបញ្ចែញឲែយ
អស់កំហឹងដោយសារតែទំនើបកម្មយោធារបស់ចិននៅ
ទឹកដីមានជម្លាះនោះ។

កាលពីឆ្នា២ំ០១២មែដឹកនំាអាសា៊ានដែលមានទំនាស់
ខា្លាងំគឺបានខិតខំចាប់បង្ខំកម្ពជុារួមជាមួយគែឲែយសម្លងឹ
ចិននៅក្នងុកែវភ្នែកមួយដ៏មុតសែចួ បុ៉ន្តែមិនអាចទៅរួច
ដោយសារតែកម្ពជុាបានបែកាសពីគោលនយោបាយមួយ
ចែបាស់លាស់ដើមែបីឆ្លើយតបនឹងកំហឹងការទូតដ៏ខា្លាងំកា្លារវង
ហ្វលីីពីនវៀតណាមនិងចិនហើយបានពែយាយាមសមែប-

សមែលួដើមែបីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងដើមែបីផលបែយោជន៍
ឈ្នះៗទំាងអស់គ្នាដោយគ្មានសង្គាែមឬវិបត្តធិ្ងន់ធ្ងរណា
មួយបានកើតមានឡើង។

ចាប់តំាងពីឆ្នា២ំ០១២មកគឺទំនាស់នែះមានការសែចួ
សែលខា្លាងំបុ៉ន្តែវក៏ជាភ័ព្វសំណាងផ្នែកការទូតមួយរបស់
កម្ពជុានៅក្នងុវិបត្តនិែសមុទែចិនខាងតែបូងដោយសារតែ
រដ្ឋបាលថ្មរីបស់បែទែសហ្វលីីពីនបានបន្ទន់ជំហរនៅក្នងុ
ការដោះសែយវិបត្តិកែយពែលដែលែរដ្ឋបាលថ្មីដែល
បានអូសទាញកម្ពជុាធា្លាក់ចូលទៅក្នងុវិបត្តនិោះដោយការ
ប្តងឹចិនទៅកាន់តុលាការមជែឈការអន្តរជាតិនៅទីកែងុឡាអែ
ហើយតែវូបានតុលាកានោះសមែចទាត់ចោលរាល់ការកាន់

កាប់ទឹកដីទំាងអស់របស់ចិននៅសមុទែចិនខាងតែបូងនែះ។
នៅកែមរដ្ឋបាលថ្មី ដែលបានឡើងមកដឹកនំាហ្វ-ី

លីពីនចាប់តំាងពីឆ្នា២ំ០១៦មកហ្វលីីពីនបានប្តរូជំហរជា
ហែតុនំាឲែយវៀតណាមហែងហាងផ្នែកការទូតដូច្នែះហើយ
វិបត្តផិ្នែកការទូតនៅសមុទែចិនខាងតែបូង ក៏លែងកា្លាយជា
រឿងក្តៅនៅកិច្ចបែជំុកំពូលអាសា៊ានតទៅទៀតជាពិសែសគឺ
កិច្ចបែជំុកំពូលអាសា៊ានលើកទី៣១ ថ្មីៗ នែះ។ មែដឹកនំា
អាសា៊ានទំាងអស់ សុទ្ធតែសម្លងឹចិននៅក្នងុកែសែភ្នែកជា
ដែគូរពាណិជ្ជកម្ម ដែគូវិនិយោគទែសចរណ៍និង បច្ចែក
វិទែយាដ៏ចមែបងមួយសមែប់អាសា៊ាន។

ម្ដឹកនាំកូរ៉្ខាងត្បូងថា អាសា៊ានជាដ្គូដ៏ចម្បងរបស់ខ្លួន
លោកមូនជែអុីនបែធានាធិបតីនែ

បែទែសកូរ៉ែខាងតែបូង បានអះអាងថា
អាសា៊ានគឺជាដែគូដ៏មានសកា្តៅនុពលរបស់
កូរ៉ែខាងតែបូងដោយសារតែអាសា៊ានបាន
កំពុងតែបែកា្លាយទៅជាតំបន់មួយដែល
មានជោគជ័យខាងផ្នែកយន្តការសែដ្ឋកិច្ច
ដ៏ចមែបងមួយនៅលើពិភពលោក។

នៅក្នងុសារមួយ ដែលលោកបាន  
សរសែរនៅមុនពែលលោកចូលរួមនៅក្នងុ
កិច្ចបែជុំកំពូលអាសា៊ានលើកទី៣១ នៅ

ហ្វីលីពីន លោក មូន បានអះអាងថា
មកដល់ពែលនែះមានពលរដ្ឋកូរ៉ែខាងតែបូង
បែមាណជា៦លាននាក់បានធ្វើទែស-
ចរណ៍ និងពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាអាជីវកម្ម
នៅអាសា៊ាន ដោយនៅក្នុងនោះ មាន
បែជាជាតិអាសា៊ានបែមាណជា៥០០.០០០
នាក់ បានមករស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុង
បែទែសកូរ៉ែខណៈដែលមានពលរដ្ឋកូរ៉ែ
បែមាណជា៣០០.០០០នាក់ក៏បានមក
រស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងបណា្ដោបែទែស

អាសា៊ានផងដែរ។
លោកបានបន្តថានយោបាយកូរ៉ែខាង

តែបូងឆ្ពាះមកអាសា៊ានមានការបែបែលួនៅ
ក្នងុឆ្នា២ំ០១០ដោយកូរ៉ែនិងអាសា៊ានបាន
អភិវឌែឈន៍ទំនាក់ទំនងឲែយកា្លាយទៅជាដែគូ
យុទ្ធសាសែ្តដ៏ចមែបងមួយដែលមានទំនាក់-
ទំនងល្អតំាងពីផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទំាងការ
ទូត បែជាជននិងបែជាជន សែដ្ឋកិច្ច
នយោបាយជាដើម។

លោកមូនបានអះអាងថាកូរ៉ែនឹងបន្ត

គំទែអាសា៊ានជាពិសែសគឺគំទែនូវផែនការ
មែ ស្តីអំពីការតភា្ជាប់អាសា៊ានឆ្នាំ២០២៥
និងផែនការមែស្តីអំពីគំនិតផ្តួចផ្តើមដើមែបី
សមាហរណកម្មអាសា៊ានដើមែបីឲែយបែកដ
ថាអាសា៊ាននិងកូរ៉ែគឺជាដែគូសហបែតិ-
បត្តកិារល្អហើយក៏រំពឹងថាកិច្ចសហបែតិ-
បត្តកិាររវងបែជាជននិងបែជាជនកាន់តែ
បែសើរថែមទៀត។



ព័ត៌មានទូទៅជាតិ និងអន្តរជាតិ ០៩ 

គ.ជ.ប. ប្ងច្កអាសនៈទំន្រ៥៥កៅអីនៅរដ្ឋសភាជូនគណបក្ស៥

រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងត្ងតាំងអនុប្ធានក្ុមហ៊ុនអាម្រិកមួយរូបឲ្យធ្វើទីប្ឹក្សា

កម្ពុជានឹងចាប់ផ្តើមផលិតប្ងនៅឆ្នាំ២០១៩នៅប្លុក A និងB

ប្មុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសំដ្ងការព្ួយបារម្ភអំពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្ល្អ៊្រកូរ៉្ខាងជើង

គណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត(គ.ជ.ប)
បានធ្វើការបែងចែករួចរាល់ជាលទ្ធផលផ្លវូកានូវអាសនៈ
ទំាង៥៥របស់អតីតគណបកែសសង្គាែះជាតិទៅគណ-
បកែសនយោបាយចំនួន៥គឺគណបកែសហ្វ៊នុសិុនបិុចគណ-
បកែសសម្ព័ន្ធដើមែបីបែជាធិបតែយែយគណបកែសខ្មែរឈប់កែ
គណបកែសសញ្ជាតិកម្ពុជា និងគណបកែសខ្មែរអភិវឌែឍន៍
សែដ្ឋកិច្ចកាលពីថ្ងែទី២២ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧។

គ.ជ.បបានបែកាសកាលពីពែកឹថ្ងែទី២៣ខែវិច្ឆកិាថា
តាមលទ្ធផលនែការបែងចែកអាសនៈនៅថ្ងែទី២២វិច្ឆកិា
គឺ គណបកែសហ្វ៊នុសិុនបិុច ដែលមានសម្តែចកែុមពែះ
នរោត្តម រណឫទ្ធិ ជាបែធានទទួលបានអាសនៈចំនួន
៤១។ គណបកែសសម្ពន័្ធដើមែបីបែជាធិបតែយែយ ដែលដឹក
នាំដោយលោកខឹមវសនាទទួលបានចំនួន៦អាសនៈ។
គណបកែសខ្មែរឈប់កែដែលលោកកែវ៉ាញដារ៉នជាបែធាន
ទទួលបានចំនួន៥អាសនៈ។គណបកែសសញ្ជាតិកម្ពុជា

សម្តែចតែជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្តែីនែរាជរដា្ឋា-
ភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងកា លពីថ្ងែទីថ្ងែទី២៣ខែវិច្ឆិកា
ឆ្នា២ំ០១៧នៅវិមានសន្តភិាពនៅក្នងុជំនួបជាមួយនឹង
លោកចនរា៉ាយអនុបែធានកែមុហុ៊នជីណឺរ៉លអែឡិចទែកិ
របស់សហរដ្ឋអាមែរិកដែលបាននិងកំពុងវិនិយោគនៅ
កម្ពុជាថា ជនបរទែសរូបនែះនឹងទទួលការស្នើសុំតែង
តាំងធ្វើជាទីបែឹកែសារាជរដា្ឋាភិបាល។ នែះបើយោងតា ម
លោកក គឹមហួន រដ្ឋមន្តែីបែតិភូអមនាយករដ្ឋមន្តែី
បានបែប់អ្នកយកព័ត៌មានកែយជំនួបនោះ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា សម្តែចតែជោនឹងស្នើសុំដល់

លោកសុ៊យសែមរដ្ឋមន្តែកីែសួងរ៉ែនិងថាមពលបាន
ថ្លែងថាកម្ពុជានឹងចាប់ផ្តើមផលិតបែងនៅឆ្នាំ២០១៩
ខាងមុខនែះដោយកែុមហ៊ុនសិង្ហបុរីហើយរំពឹងថាអាច
ផលិតបែងកាតបាន៣១លានបារ៉ែល នៅដំណាក់
កាលទី១ពីប្លកុAនិងBខណៈប្លកុCកែមុហុ៊នមា៉ាឡែសីុ
កំពុងសិកែសាសែវជែវនិងប្លកុផែសែងទៀតមានកែមុហុ៊នបរ
ទែសកំពុងដាក់ពាកែយសុំរុករកបន្ថែម។

ថ្លែងនៅក្នងុឱកាសធ្វើបាឋកថាចែករំលែកចំណែះដឹង
និងបទពិសោធន៍លើបែធានបទស្តពីី"យន្តការគែប់គែង
វិស័យរ៉ែនិងថាមពលនៅកម្ពុជានិងការបងា្ការទប់សា្កាត់
ផលប៉ះពាល់ធនធានធម្មជាតិ"ជូនសិកា្ខាកាមនែបណ្ឌតិ

កាលពីពែឹកថ្ងែទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ សម្តែច
តែជោហុ៊នសែនបែមុខរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុាបានបញ្ចែញ
សម្លែងជាសាធារណៈអំពី កម្មវិធីអាវុធនុយក្លែអ៊ែររបស់
បែទែសកូរ៉ែខាងជើង។

ថ្លែងនៅក្នងុពែលអញ្ជើញជាអធិបតីភាពនៅក្នងុមហា
សន្និបាត វិសាមញ្ញកាយឫទ្ធិជាតិកម្ពុជាសម្ដែចតែជោ
ហ៊ុនសែនបានបងា្ហាញក្ដីសងែឃឹមយា៉ាងមុតមាំថាពិភព
លោកនឹង មានភាពស្ងប់សា្ងាត់ឡើងវិញ តាមរយៈការ
សន្ទនាដោយសន្ដិវិធី។

ដែលមានលោកសែងសុខែងជាបែធានគឺបានចំនួន
២អាសនៈនិងគណបកែសខ្មែរអភិវឌែឍន៍សែដ្ឋកិច្ចដឹកនាំដោយ
លោកហួនរាជចំរីនបានចំនួន១អាសនៈ។ចំណែកគណ-
បកែសសាធារណរដ្ឋបែជាធិបតែយែយ គឺមិនបានទទួលអាសនៈ
នោះទែដោយសារតែសម្លែងឆ្នាតមិនគែប់។

នែះគឺជាការបែកាសនែការបែងចែករបស់គ.ជ.ប.
បុ៉ន្តែគណបកែសសម្ពន័្ធដើមែបីបែជាធិបតែយែយនិងគណបកែស
ខ្មែរឈប់កែបានបែកាសបដិសែធមិនទទួលយកអាសនៈ
ដែលបានមកពីការបែងចែកអាសនៈរបស់អតីតគណបកែស
សង្គាែះជាតិនោះទែ។

ទាក់ទិននឹងចំណ៉ាចនែះលោកសោមសូលីដាអគ្គ-
លែខាធិការរងគ.ជ.បបានបញ្ជាក់បែប់អ្នកសារព័ត៌មាន
នៅក្នងុសែកុមួយចំនួនថាតាមចែបាប់នែមាតែ១៣៨ស្ទនួ
គ.ជ.បនឹងតែវូបែងចែកអាសនៈដែលនៅទំនែរនោះឲែយ
ទៅគណបកែសនយោបាយដែលមានអាសនៈនៅក្នុង

ពែះមហាកែសតែផ្ដល់ឱែយលោកចនរា៉ាយមានតួនាទីជាទី
បែកឹែសារាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុាដោយសារតែលោកជាជន-
បរទែសដែលមានបទពិសោធន៍ចែើនក្នងុកិច្ចការអភិវឌែឍន៍
នៅកម្ពជុានិងដោយសារលោកនឹងតែវូចូលនិវត្តន៍ពីការងារ
នែកែុមហ៊ុនជីណឺរ៉លអែឡិចទែិកផងដែរនោះ។

លោកបានបន្តទៀតថាជាការឆ្លើយតបលោកចនរា៉ាយ
បានសម្តែងនូវមទនភាពក្នងុការទទួលយកតួនាទីនែះ
ហើយលោកបានសនែយាថានឹងខិតខំចូលរួមបមែើដល់ការ
អភិវឌែឍរបស់កម្ពុជា។

បច្ចបុែបន្នកែមុហុ៊នជីណឺរ៉លអែឡិចទែកិមានគមែង

សភានគរបាលកម្ពជុានៅថ្ងែទី២៣វិច្ឆកិា២០១៧លោក
សុ៊យសែមបានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពែលបច្ចបុែបន្ន
នែះកម្ពជុាបានរកឃើញតំបន់មានបែងកាតទំាងសមុទែ
និងលើគោកមានចំនួន២៥ប្លុកដែលអាចផលិតបែង
បានចំនួន៥លានតនក្នុងមួយឆ្នាំៗ។

លោកបានបន្តថាតំបន់បែងក្នងុសមុទែ គឺមានចំនួន
៦ប្លកុ គឺប្លកុ A.B.C.D.Eនិងប្លកុF បុ៉ន្តែប្លកុAនិងB នឹង
ចាប់ផ្តើមផលិតនៅឆ្នា២ំ០១៩ខាងមុខដោយកែមុហុ៊ន
គែីសរបស់បែទែសសិង្ហបុរីដែលអាចផលិតនូវដំណាក់
កាលទី១បានចំនួន៣១លានបារ៉ែល។លោកបានលើក
ឡើងថា ដោយឡែកសមែប់តំបន់បែងនៅលើគោក

សម្ដែចតែជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាបនា្ទាប់ពីកូរ៉ែ
ខា ងជើងបានបាញ់មួយគែប់នាពែលថ្មីៗនែះបណា្ដោ
បែទែសមួយចំនួននំាគ្នាខា្លាចអាវុធរបស់កូរ៉ែខាងជើង។

សម្ដែចបានសម្ដែងក្ដីសងែឃឹមថា "ពិភពលោក និង
មានការស្ងប់សា្ងាត់តាមរយៈនែការសន្ទនាដោយសា្មារតី
សា្ថាបនាហើយបែហែលជាកម្ពជុាជាបែទែសតូចមួយមិន
មែនជាគោលដៅវយបែហាររបស់នុយក្លែអ៊ែរកូរ៉ែខាង
ជើងឬភែវរកម្មអីនោះទែ។ខ្ញុំសងែឃឹមយា៉ាងដូច្នែះ!"។

ការបញ្ចែញយោបល់នែះបានកើតឡើងកែយពែល

រដ្ឋសភា។
គួរំលឹកថាអាសនៈនៅក្នងុសភាដែលទំនែរទំាង៥៥

នែះគឺជារបស់អតីតគណបកែសសង្គាែះជាតិប៉ុន្តែគណ-
បកែសនែះតែូវបានតុលាការកំពូលសមែចរំលាយកាលពី
ថ្ងែទី១៦វិច្ឆកិា២០១៧និងផា្អាកសកម្មភាពនយោបាយ
ថា្នាក់ដឹកនាំគណបកែសសង្គាែះជាតិចំនួន១១៨រូបរយៈ
ពែល៥ឆ្នាំ ដោយហាមឃាត់មិនឲែយមានសកម្មភាព
នយោបាយផែសែងៗតាមបណ្តឹងរបស់កែសួងមហាផ្ទែ
កាលពីថ្ងែទី០៦តុលា២០១៧ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរៀបចំ
ផែនការឃុបឃិតជាសមា្ងាត់ជាមួយបរទែសក្នុងការផ្តួល
រំលំរាជរដា្ឋាភិបាលសែបចែបាប់ កែមទមែង់នែការធ្វើ
បដិវត្តន៍ពណ៌ដោយយកគំរូតាមបែទែសយូហោ្គាសា្លាវី និង
ស៊ែរបី៊ក៏ដូចជាបណា្ដោបែទែសមួយចំនួននៅមជែឈឹមបូព៌ា៕

វិនិយោគលើវិស័យសំខាន់ៗចំនួន២គឺវិស័យអគ្គសិនីនិង
វិស័យសុខាភិបាលដែលទាក់ទងនឹងការផ្ដល់នូវទឹកសា្អាត
ដល់មន្ទរីពែទែយ ដែលកន្លងមកតែវូបានបែើបែស់ក្នងុមន្ទរី-
ពែទែយជាចែើនមកហើយ។

កែមុហុ៊ននែះក៏កំពុងសិកែសាលើការផលិតថាមពលអគ្គិ-
សនីដើរដោយធែយូងថ្មក្នុងខែត្តពែះសីហនុផងដែរទន្ទឹម
នឹងនែះកែមុហុ៊នក៏កំពុងសិកែសាលើបណា្ដោញអគ្គសិនីនិង
ការបែងចែកអគ្គសិនីទៅកាន់បែជាពលរដ្ឋផងដែរដែល
គមែងនែះនឹងបញ្ចប់នាចុងឆ្នាំ២០១៧នែះ។

វិញគឺគែបានរកឃើញនៅខែត្តកំពង់ធំដោយមានចំនួន
១៩ប្លកុ ក៏បុ៉ន្តែនាពែលបច្ចបុែបន្ននែះមានកែមុហុ៊នភីតែូ 
របស់វៀតណាមកំពុងបានដាក់ពាកែយសំុសិកែសាសែវជែវ
ហើយចំនួន១៨ប្លុកទៀត គឺពុំទាន់មានកែុមហ៊ុនណា
មួយស្ម័គែចិត្តចូលធ្វើការសិកែសានៅឡើយ។

លោកបានបន្ថែមទៀតថាអាជា្ញាធរនឹងរៀបចំឱែយបា ន
ល្អបែសើរនិងងាយសែលួដល់ការដឹកជញ្ជនូហើយធ្វើ
បំពង់បង្ហរូបែងពីខែត្តពែះសីហនុមករាជធានីភ្នពំែញ និង
ខែត្តមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធផងដែរ។

ដែលកូរ៉ែខាងជើងបានបាញ់សាកលែបងមីសីុលអន្តរទ្វបី
វសុង១៥កាលពីថ្ងែពុធសបា្តៅហ៍មុនបានជោគជ័យ។

ទាក់ទងនឹងភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉ែនែះកម្ពុជា
តែងតែបានជំរុញឲែយគែប់ភាគី វិលតែឡប់មករកការ
ចរចាហើយសងែឃឹមថាមានតែការចរចាទែដែលអាចរក
ដំណះសែយអំពីបញ្ហានៅឧបទ្វីបកូរ៉ែបាន មិនមែន
ការបែឈមមុខដាក់គ្នាឡើយ។
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របប បុ៉លពត គឺនៅតែជាថ្ងែដ៏ មាន
អត្ថន័យ និងជាថ្ងែចងចាំមិនអាចបំភ្លែច
បានសមែប់បែជាពលរដ្ឋកម្ពជុាភាគចែើន
ជាពិសែសអ្នកដែលស្ថិតនៅមជែឈឹមវ័យ
ដែលបានរួចជីវិត រួចពីទុក្ខវែទនាដែល
ពួកគែបានហែលឆ្លងនៅក្នងុសម័យនែការ
គែប់គែងរបស់របបកម្ពជុាបែជាធិបតែយែយ
ហើយតែូវបានទទួលដឹងជាទូទៅថាជា
របបបែល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតឬខ្មែរ
កែហមនោះ។

លោកសែកចមែើនជាបែជាពលរដ្ឋ
ដែលមានវ័យ៤៩ឆ្នាំបានថ្លែងថាបំភ្លែច
មិនបានទែបើទោះបីជាវគឺជារឿងរា៉ាវដែល
បានកើតមានឡើងបែហែលជាជិត ៤០
ឆ្នាំក៏ដោយ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា"បំភ្លែចម៉ែចបាន
បើកាលនោះមុខម៉ែឪអាពត(របបប៉ុល
ពត)វមិនទំាងឲែយជួបផងនោះ"។លោក
បានបញ្ជាក់បន្តទៀតថា "បំភ្លែចមិនបាន
ហ្មងកាលនោះពែះតែក្មែងពែះតែឃា្លាន

គែន់តែ បែះសណ្តែកមួយកួរយកមកទំពា
ចំអែតកែពះឈ្លបវឃើញវចាប់ខ្ញុំដាក់
លើសំបុកសែម៉ាចភ្លើងខំាឡើងពែញខ្លនួ
ឡើងគែនុតែមិនដឹងយា៉ាងម៉ែចចែះតែរស់
បានឃើញសន្តិភាព ឃើញបែទែសមក
ដល់បច្ចុបែបន្ននែះនឹងគែ"។

លោកបានរៀបរាប់ថាអ្វីៗ អាចបំភ្លែច
បានបុ៉ន្តែការឈឺចាប់អាការៈសែកឃា្លាន
ការរងទុក្ខវែទនាការគ្មានភាពកក់ក្តៅគឺ
វពិបាកនឹងភ្លែចណាស់។លោកបានបន្ត
ថាវដក់ជាប់នៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងការចង
ចាំរបស់យើងតែម្តង។

បើតាមការអះអាងរបស់លោកចមែើន
នៅក្នងុសម័យបុ៉លពតលោកមានអាយុ
បែហែលជា៦ទៅ៧ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយ
លោកតែវូបានគែបំបែកចែញពីឪពុកមា្តៅយ
ហើយឲែយទៅរស់នៅក្នងុកងកុមារដើររីស
អាចម៍គោសែងដីរកកា្តៅមរកតែីបែះបន្លែ
ធ្វើនែះធ្វើនោះគ្មានពែលទំនែរគ្មានបានទៅ
សាលារៀនគ្មានរបស់ស្អហូីបចុកបរិបូរណ៍

ដូចក្មែងសម័យនែះទែ។
លោកបានបន្តទៀតថា"សមែប់អ្នក

ណាមិនដឹងទែបុ៉ន្តែខ្ញុមិំនអាចភ្លែចរឿងរា៉ាវ
ដែលហែលឆ្លងសម័យនោះបានទែ។ ខែ
នែះ(រដវូរងា)ក្មែងៗដចូជាចៅខ្ញុអំអីាយុ
៦ទៅ៧ឆ្នាំអីនៅដែកអោបឪពុកមា្តៅយ
មានភួយមានទឹកក្តៅទឹកតែជាក់មានគែ
ថា្នាក់ថ្នម។សម័យនោះវិញខ្ញុចំំាថា ខ្ញុរំកតែ
អាវមកពាក់គ្មានផង យប់ឡើងដែកក្នងុ
ពំនូកចំបើងទែ ឃា្វាងជាមួយគ្នាទៅវិញ
ទៅមកទែ"។

លោកពែជែឆរិទ្ធជាមនែ្តីចូលនិវត្តន៍
មួយរូប បានមានបែសាសន៍ថា ទោះ
សម័យនែះយើងមានហូបចុកមានឡាន
មានផ្ទះស្តុកស្តម្ភ មានសមា្ភារបែើបែស់
ទំនើបៗមានសែចក្តីសុខផ្លូវចិត្ត និងផ្លូវ
កាយគែប់យា៉ាងមែន បុ៉ន្តែលោកមានជំនឿ
ថាគ្មាននរណាអាចភ្លែចអស់នូវទុក្ខវែទនា
ដែលបានហែលឆ្លងកន្លងមកបានទែ។
លោកបានបន្តថាជាសញ្ជាតិញណរបស់

មនុសែស ឲែយតែធា្លាប់ហែលឆ្លងអារឿងទុក្ខ
វែទនានែះមិនងាយភ្លែចទែ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា "ខ្ញុជំឿបែបនែះ!
អាទុក្ខវែទនា អាភាពសុីអត់សុីឃា្លាននែះ
វថតជាប់ក្នុងអារម្មណ៍អាកែក់ណាស់។
ដូចខ្ញុចឹំងចំណាស់៧០ជាងហើយពែល
ខ្លះភ្លែចនែះភ្លែចនោះចែើនតែរឿងអាពត
មួយដូចជាមិនភ្លែចទែ"។

លោកបានបន្តថារៀបរាប់ដោយរំលែច
ចែញនូវទឹកភ្នែកពែចិៗថាបំភ្លែចម៉ែចបាន
បើមួយគែួសារ រស់តែលោកមា្នាក់គត់។
ដោយលោកបាត់បង់បែពន្ធ និងកូន
្របុសសែី៣នាក់អស់រលីង។លោកបាន
រៀបរាប់ន្តទៀតថានាសម័យនោះលោក
មិនបានដឹងទែថាពួកគែបាត់បង់ជីវិតនោះ
ដោយលោកតែូវគែបង្ខំទៅធ្វើការនៅបឹង
ទន្លែសាបឯណះ។ លោកបានបន្តថា
នៅក្នងុសម័យលុនណ៉ាលលោករស់នៅ
ភ្នំពែញហើយកែយពែលបែកទាហាន
ប៉ុលពតបានជម្លៀសលោកនិងគែួសារ

កន្លងមកជិត៤០ឆ្នាំ របបប៉ុលពតនៅតជ្ាអតីតកាលឈឺចាប់របស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា
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កន្លងមកជិត៤០ឆ្នាំ របបប៉ុលពតនៅតជ្ាអតីតកាលឈឺចាប់របស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា

ទៅរហូតដល់ពោធិ៍សាត់ហើយក៏ឲែយនៅ
ភូមិសែកុកែគរ។នៅទីនោះលោកតែវូបែក
គែសួារទំាងអស់ ដោយរូបលោកតែវូគែ
បង្ខឲំែយចុះទៅបឹងទន្លែសាប ហើយបែពន្ធ
លោកតែវូបានគែបង្ខឲំែយទៅកងចល័តផែសែង
ឯកូនៗគែយកទៅកងកុមារលើកលែង
អាពៅមួយដែលមានអាយុ៥ខែនៅតាម
ខ្លនួ។លោកបានបន្តទៀតថាលោកតែូវ
បង្ខំនៅតែបឹងទន្លែសាបទែ យូរម្តងបាន
សំុគែឡើងមកភូមិមកលែងបែពន្ធកូនបាន
ម្តង តែកែយមក គឺតែូវគែបង្ខំចុះទៅ
កណា្ដោលបឹងទន្លែសាបក៏ដាច់ការទា កទ់ង
រហូតដល់រំដោះ៧មករានែះបានមាន
ឱកាសឡើង គោក ហើយជួបអ្នកភូមិ
គែបែប់ថាពួកគែសា្លាប់អស់ហើយដោយ
អាពៅនោះគែថាវឈឺហើយអាទីពីរ
និងអាសែបីងនោះថាលង់ទឹកដោយឡែក
បែពន្ធនោះ គឺឮថា បាត់ដំណឹងកែយ
ពែលគែយកទៅកសាងរៀនសូតែ។

លោកបានបន្តទៀតថាគែសួារលោក

សព្វថ្ងែនែះ គឺរៀបការកែយបែករបប
បុ៉លពតនែះទែដូច្នែះហើយបានជាអាយុ
ជាង៧០ឆ្នាហំើយទើបតែមានចៅបីនឹង
គែនោះ។

លោកបានបន្តទៀតថាភរិយាលោក
សព្វថ្ងែនែះក៏ជាសែ្តមីែមា៉ាយសា្លាប់កូនសា្លាប់
ប្តសីម័យបុ៉លពតដែរហើយបើអត់មាន
របបនោះបែហែលជាកូនៗពួកយើងរៀបការ
មានកូនចៅហើយខ្ញុំសងែស័យមានចៅទតួ
បាត់ហើយ។

កែពីរឿងរា៉ាវឈឺចាប់ ទុក្ខវែទនា និង
ការនិរាសពែត់បែស់ ដែលរៀបរាប់ខាង
លើលោកឆយសូផាតជាមន្តែីរាជការ
មួយរូបក៏បានចូលរួមរំលឹកនូវពែតឹ្តកិារណ៍
ល្អៗចាប់ផ្តើមកើតមានជាថ្មី កែយថ្ងែ
រំដោះ៧មករា១៩៧៩ដោយថ្លែងថាសែបែ
អន្ធកាលនិងពពកខ្មានៅកម្ពជុាចាប់ផ្តើម
រសាត់ ខណៈសកម្មភាពសែដ្ឋកិច្ច និង
សង្គមដែលបានបំផា្លាញដល់ឫសគល់នៅ
ក្នុងរបបខ្មែរកែហមចាប់ផ្តើម។

លោកបានបញ្ជាក់ថា"សម័យអន្ធកាល
នែរបបខ្មាងងឹតមនុសែសបង់កកែមាបាន
បញ្ចប់បែវត្តសិាសែ្តថ្មីក៏ចាប់ផ្តើមកើតមាន
នៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីពែលនោះមក។ខ្ញុំ
ធា្លាប់រកតែខោអាវខ្មាបំណាស់ស្លៀកមិន
បានប៉ុន្តែពែលនែះម៉ូតអីក៏មានដែរ"។

លោកបានបន្តទៀតថាពពកខ្មាក៏ចាប់
ផ្តើមរសាត់បន្តចិម្តងៗជំនួសដោយពពក
ពណ៌ផ្ទែមែឃសបែផែះហើយបែទែសក៏
បានរីកចមែើនបន្តិចម្តងៗរហូតមកដល់
សព្វថ្ងែប៉ុន្តែលោកបានបងា្ហាញនូវចម្ងល់
មួយដែលអ្នកនយោបាយខ្លះចង់ឲែយកូន
ខ្មែរបំភ្លែចអ្វដីែលបានកើតឡើងនៅសម័យ
នោះទៅវិញ។លោកបានបន្តថា នែះគឺ
ជារឿងបែវត្តិសាសែ្ត ដែលយើងគួរតែចាំ
និងគួរតែរំលឹកឲែយកូនខ្មែរចាំដើមែបីទុក្ខជា
បទពិសោធ និងជាមែរៀនអំពីសង្គមបែវត្ត-ិ
សាសែ្តដើមែបីឲែយអនាគតសង្គមខ្មែរយើង
កាន់តែរុងរឿងបុ៉ន្តែមិនមែនយើងរុងរឿង
ហើយភ្លែចរឿងចាស់ដល់អនាគតវកើត
រឿងឈឺចាប់រឿងវែទនារឿងពែត់បែស់
ជាថ្មីនោះទែ។

យុវនិសែសិតជំុឧត្តមដែលមានវ័យ២០
ឆ្នាមួំយរូបបានបញ្ចែញចំណាប់អារម្មណ៍
ថាបែវត្តសិាសែ្តទោះបីជាល្អឬអាកែក់ដាច់
ខាតយើងតែូវតែដឹង តែូវតែស្វ័យសិកែសា
ពីពែះវសុទ្ធសឹងតែជាចំណែះដឹងនិង
បទពិសោធន៍ដែលមានបែយោជន៍សមែប់
អនាគតជានិច្ច។

ឧត្តមបានបន្តទៀតថាដោយសារតែ
បរិបទសង្គមសែដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយកាន់
តែទូលំទូលាយចំណែះដឹងគឺរឹតតែទា មទា រ

សែដ្ឋកិច្ច កសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ទែសចរណ៍ និង វិស័យផ្សែងៗ កំពុង
តែស្ថិតនៅក្នុងនិន្នាការរីកចមែើនបែកបដោយសុទិដ្ឋិនិយម ។ 

តាមរបាយការណ៍ដែលព្យាករណ៍ដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំៗ  ដូចជាធនគារ 
ពិភព លោកបានអះអាងថា កម្ពជុានៅក្នងុចំណោមបែទែសដែលកំពុងតែងើបចែញ
ពីខ្សែរបន្ទាត់នែភាពកែកីែ ដោយនៅក្នងុឆ្នាគំែព្យាករណ៍ថា សែដ្ឋកិច្ច កម្ពជុា នឹង ទទួល 
កំណើន ៦,៨ភាគរយ តែនឹងឡើងដល់ ៦,៩ នៅឆ្នាំ២០១៨។

ដោយឡែកវិស័យកសិកម្មវិញ ក៏ស្ថិតនៅក្នុងនិន្នាការវិជ្ជមាន ដោយកែសួង 
កសិ កម្ម និងកែសួងពាណិជ្ជកម្មបានអះអាងថា ទំនិញកសិកម្មរបស់កម្ពជុា ដូចជា អង្ក 
កៅស៊ូ ពោត ដំឡូងមី ផលិតផល នែសទ មែច គឺកំពុងតែទទួលបានចំណែក 
ទីផ្សារអន្តរជាតិកាន់តែទូលាយ ។ 

សមែប់ឧស្សាហកម្មវិញ មកដល់ពែលនែះ កែសួងការងារបានបែកាសថា កម្ពជុា 
មានរោងចកែ និងសហគែសសរុបទាំងអស់ ១១.១៦៨ កន្លែង ដែល ផ្តល់ការងារ 
ដោយ ផ្ទាល់ដល់ពលរដ្ឋ ១,២ លាននក់។

សមែប់វិស័យពាណិជ្ជកម្មវិញនឆ្នា២ំ០១៧នែះ កែសួងពាណិជ្ជកម្ម បាន បែកាស ថា 
កម្ពជុាបាននំចែញទំនិញសរុបរហូតដល់ទៅ ៩,៥៥ពាន់លានដុលា្លារ ពោល គឺ កើន ឡើង  
បែមាណជាជាង ១៩ ភាគរយបើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៦ ។ ខណៈដែលវិស័យ ទែស 
ចរណ៍វិញ កែសួងបានព្យាករណ៍ថា កម្ពុជាអាចទាក់ទាញបានភ្ញៀវអន្តរជាតិ ៥,៦ 
លាន នក់ ។    

សមិទ្ធិផលត្រួសៗ មុនដំណើរការរៀបចំមីទិ្ទញរំលឹកខួប  

ទី៣៩ឆ្នាំ ន្រ ទិវា ជ័យ ជម្នះ ៧មករា

កែយពែលដែលរបបខ្មែរកែហមបានឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងែទី១៧ ខ ែ មែស  
ឆ្នាំ១៩៧៥ ហើយតែូវទមា្លាក់ពីអំណាចនៅថ្ងែទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ មក ដល់ 
ពែល នែះ គែបា៉ាន់បែមាណថា មានបែជាជនកម្ពុជាបែមាណ ១,៧ លាននក់ បាន 
បាត់បង់ជីវិតនៅរបបនោះ។ 

ដើម្ីបស្វែងរកយុត្តធិម៌ជូនជនរងគែះ និងសច់ ញាតិ នៅឆ្នា១ំ៩៩៧ រាជរដ្ឋា- 
ភិបាលកម្ពុជាបានសំណូមពរឲ្យអង្គការសហបែជាជាតិជួយឧបត្ថម្ភបង្កើតសលា
ជមែះក្ដី ដើម្បីកាត់ទោសមែដឹកនំជាន់ខ្ពស់នែរបបនែះ។ កែយមកអង្គជំនុំជមែះ
វិសមញ្ញក្នងុតុលាការកម្ពជុា ដើម្ីបកាត់សែចក្ដឧីកែដិ្ឋកម្មដែលបានបែពែតឹ្ដឡើងក្នងុ
របបបុ៉លពត បានបង្កើតឡើង កែយកិច្ចពែមពែៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា ជា មួយ 
អង្គការសហបែជាជាតិ នៅខែមិថុន ឆ្នាំ២០០៣ ។ 

មកដល់បច្ចបុ្បន្ននែះ តុលាការនែះ បានកាត់ទោសរួចហើយ នូវបុគ្គលបីនក់ គឺ 
កំាង ហ្គែកអា៊ាវ ហៅ ឌុច ជាមែគុកទួលស្លែង លោក ខៀវ សំផនជាអតីតបែមុខរដ្ឋ និង 
លោក នួន ជា ជាអតីតបែធានរដ្ឋសភានែរបបកម្ពុជាបែជាធិបតែយ្យឲ្យជាប់ពន្ធ-
នគារមួយជីវិត។ ដោយឡែកជនជាប់ចោទទី៣ គឺ លោក អៀង សរី អតីត រដ្ឋ មន្តែី 
ការបទែសរបស់របបនែះ បានបាត់បង់ជីវិតមុនពែលកាត់ទោស ហើយ ភរិយា 
របស់ ជនជាប់ ចោទ អៀង ធីរិទ្ធ តែវូបានដោះលែងដោយសរតែមានជំងឺ បុ៉ន្តែបា ន 
ស្លាប់នៅឆ្នាំ២០១៥ ។ 

អាយុកាលរបស់តុលាកានែះនឹងបន្តរយៈពែល ២ ឆ្នាំទៀត ប៉ុន្តែកំពុងតែស្វែងរ
កថវិកាដោយរយៈ ពែលពីឆ្នាំ២០១៨ទៅ២០១៩ គឺតែូវការ ថវិការ បែមាណ ជា 
៤៦,១២ លានដុលា្លារ ហើយរហូតមក ដល់ពែលនែះ គែដឹងថា សលាក្តីនែះ 
ចាយលុយអស់២៩៣ លានដុលា្លារហើយ ដោយលុយពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំនួន 
២២៤,៣ លានដុលា្លា និង ពីជាតិ៦៨,៧ លានដុលា្លារ ។

ពលរដ្ឋកម្ពុជាទទួលយុត្តិធម៌ខ្លះហើយពីរបបប៉ុលពត

ឲែយទូលំទូលាយដូច្នែះកែពីបែវត្តសិាសែ្ត
កម្ពុជាខ្លួនឯងយើងក៏តែូវតែឈ្វែងយល់
អំពីបែវត្តិតំបន់ និងសាកលលោក
សំខាន់ៗ ផងដែរ។

ឧត្តមបានបញ្ជាក់ថា "សម័យនោះខ្មែរ
យើងជួបរបបបែល័យពូជសាសន៍ ចុះ

បែទែសគែសម័យនោះយា៉ាងណាដូច្នែះ
បើយើងសិកែសា និងស្វែងយល់យើងអាច
ដឹងសែកុគែកាលនោះយា៉ាងម៉ែចហែតុអី
បានជាសែុកគែដល់ប៉ុណ្ណឹង..."។ល។

ដោយអរិយាបុត្រ

ថតដោយលីហៀង



បុណ្យព្រះយ្រស៊ូប្រសូត

ព្រះសហគមន៍កាតូលិកព្រះកុមារយ្រសូ៊បឹងទំពុន

ព្រះសហគមន៍កាតូលិកព្រះវិហារគ្រសួារដ៏វិសុទ្ធព្រកស្ូបវខ្រត្តកំពង់ធំ
ព្រះសហគមន៍កាតូលិកបាត់ដំបង

ព្រះសហគមន៍កាតូលិកសន្តមីា៉ារីញញឹមចំការទៀង

ព្រះសហគមន៍កាតូលិកខ្រត្តព្រះវិហារ

ព្រះសហគមន៍កាតូលិកដាក់ដំាមណ្ឌលគិរីស្ថតិក្នងុព្រះសហគមន៍កាតូលិក៨ក

ភូមិភាគកំពង់ចាម

ព្រះសហគមន៍កាតូលិកពាក់ស្ន្រងចាស់



បុណ្យព្រះយ្រស៊ូប្រសូត

ព្រះសហគមន៍កាតូលិកបាត់ដំបង

ព្រះសហគមន៍កាតូលិកសន្តមីា៉ារីញញឹមចំការទៀង

ព្រះសហគមន៍កាតូលិកព្រះវិហារសន្តយ៉ូស្របផ្សារតូច

ព្រះសហគមន៍កាតូលិកកោះសា្លាខ្រត្តកំពត

ព្រះសហគមន៍កាតូលិកត្រងត្រយឹង

ព្រះសហគមន៍កាតូលិកទំពូង

ព្រះសហគមន៍កាតូលិកព្រះវិហារសន្តសិលាសន្តបូ៉លភ្នពំ្រញថ្មី



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក១៤

អភិបាលដោយចាំបាច់។ បែសិនបើអត់
មានទែ គឺអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះមិនសែប
ចែបាប់ពែះសហគមន៍ឡើយ។

៣. អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយអ្នកដែល
មានអគ្គសញ្ញាតែងតំាងជាបូជាចារែយឬអ្នក
ថា្វាយពាកែយសចា្ចានិរន្តរ៍ឬជាមួយបងប្អូន
ជីដូនមួយ

៤.អាយុដែលមានគមា្លាតឆ្ងាយពែក
៥.របៀបនែការបែរព្ធពិធីនោះគឺតែូវ

មានសាកែសីពីរនាក់ ហើយតែូវបែរព្ធនៅ
ក្នុងពែះវិហារ និងអនុវត្តតាមពិធីបុណែយ
របស់ពែះសហគមន៍កាតូលិក។

៦.កាបងា្ហាញពាកែយសនែយារបស់គូសា្វាមី
ភរិយាតែូវស្តែងចែញជាពាកែយសំដីផា្ទាល់
បើមនុសែសគ អាចមានសរសែរ ឬមាន
របៀបផែសែង ឬបែសិនបើអត់ចែះភាសា
តំបន់យើងតែូវធ្វើតាមរយៈអ្នកបកបែ។

កតា្តៅទាំងអស់ខាងលើនែះ មួយណា
ក៏បាន គឺជាចំណ៉ាចខែសាយដែលធ្វើឲែយ
អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គូសា្វាមីភរិយានែះ
អាចកា្លាយជាមឃៈបាន។បុ៉ន្តែពែះសហ-
គមន៍មិនអនុញ្ញាតឲែយមានមឃភាពដោយ
សាមីខ្លនួបានឡើយ លុះតែតែឆ្លងកាត់
បែព័ន្ធតុលាការរបស់ពែះសហគមន៍កាតូ-
លិកដោយមានការសុើបអង្កែតនិងកាត់
សែចក្តតីែមឹតែវូទើបអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះ
ចាត់ទុកថាជាមឃៈបាន។

នៅក្នងុសង្គមគែមានការលែងលះគ្នា
ដែលមានការទទួលសា្គាល់ពីចែបាប់ ឬរដ្ឋ
អំណាច។បុ៉ន្តែសមែប់យើងជាពែះសហ-
គមន៍កាតូលិកពាកែយលែងលះយើងមិនអាច
បែើបានទែ។ហែតុអ្វ?ីពែះមូលដា្ឋានគែះឹ
នែការអប់រំណែនំាពែះសហគមន៍យើងក៏
មានតំាងពីជំនាន់ពែះយែសូ៊ ដែលពួកផារី-
សុីបានសួរ។ពែះយែស៊ូតបថា"អ្នករាល់
គ្នាធា្លាប់អានគម្ពរីរួចហើយថាកាលពីដើម
ដំបូងពែះអាទិករបានបង្កើតបុរស និង
ស្តែ។ីហែតុនែះហើយទើបបុរសតែវូចាក
ចែញពីឪពុកមា្តៅយទៅរួមរស់ជាមួយភរិយា
របស់ខ្លនួហើយអ្នកទំាងពីរតែឡប់ទៅជា

ព្ះសហគមន៍មិនអាចឲ្យគូសា្វាមីភរិយាល្ងលះបានទ្ ត្មានមោឃភាព
រូបកាយតែមួយ។ មនុសែសមិនតែូវបំបាក់
បំបែកគូសែករដែលពែះជាមា្ចាស់តែូវផែសំផ្គុំ
នោះឡើយ"។ហែតុនែះហើយអាពាហ៍-
ពិពាហ៍ក្នងុពែះសហគមន៍យើងចាត់ទុកថា
ជាចំណងដ៏វិសុទ្ធដែលកើតឡើងហើយ
គ្មានអ្នកណាបំបាក់បំបែកវបានឡើយ។
ជាពិសែសក្នងុចែបាប់ពែះសហគមន៍ក៏បាន
បញ្ជាក់ក្នុងមាតែ១១៤១ ដែលចែងថា
អាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលកើតឡើងដោយសចា្ចា-
នុម័តនិងពែញលក្ខណៈ។សចា្ចានុម័តមាន
ន័យថាមានពិធីតែមឹតែវូសែបតាមចែបាប់
ពែះសហគមន៍និងពែញលក្ខណៈគឺមាន
ការរួមដំណែកជាមួយគ្នា ដែលកតា្តៅនែះ
មិនអាចមានមនុសែសណាអាចផា្តៅច់ចំណង
នែះបានឡើយលើកលែងតែសែចក្តីសា្លាប់។
ចំណងនែះគែហៅថាជាចំណងធម្មជាតិ
គឺមានទំាងគែីស្តបរិស័ទនិងគែីស្តបរិស័ទ
គែីស្តបរិស័ទនិងសាសនាដទែផងដែរ ដែល
យើងមិនអាចបំបែកបំបាក់បានឡើយ។

រីឯគែសី្តបរិស័ទនិងគែសី្តបរិស័ទដែល
មានពិធីជែមុជទឹកមានលក្ខណៈពិសែស
គឺមិនគែន់តែមានចំណងធម្មជាតិនែះទែ
គឺជាចំណងមកពីចែបាប់របស់ពែះជាមា្ចាស់
ដែលកែយមកពែះសហគមន៍បានយក
ជាចែបាប់មួយរបស់ពែះសហគមន៍ផា្ទាល់។

ចំណ៉ាចសំខាន់ៗនែមឃភាពលើ
ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍

បែសិនបើចំណងនោះគ្មានឧបសគ្គអ្វី
ជាមួយគូសែករទែចំណងនោះនៅគង់លុះ
តែតែយើងមានបញ្ហាអ្វីមួយ។យើងតែូវ
ពិនិតែយពិចារណាម្តងទៀតតើចំណងនោះ
កើតឡើងតែឹមតែូវពិតបែកដ ឬក៏មាន
សុពលភាពឬអត់?ហែតុនែះហើយពែះ-
សហគមន៍ក៏មានផ្លវូមួយជួយដល់គូសែករ
គឺជាចំណ៉ាចខែសាយដែលធ្វើឲែយអាពាហ៍-
ពិពាហ៍របស់ពួកគែមិនអាចជាពាហ៍ពិពាហ៍
ពែញលក្ខណៈបាន គឺមានខឧបសគ្គ។
ក្នុងនោះរួមមានចំណ៉ាចមួយចំនួនដូចជា
ទី១អាពាហ៍ពិពាហ៍នោះ ឆ្លងកាត់ការ
លើកលែងហើយឬនៅ?ទី២តើមានការ
យល់ពែមទំាងសងខាង(សា្វាមីភរិយា) គឺ
ចែញដោយចិត្តសោ្មាះ គឺទាមទារឲែយបងា្ហាញ
ឲែយស្តែងឃើញជាពាកែយសំដីឬកាយវិការ
និងទី៣ តែូវមានទមែង់ ឬរបៀបដែល
បែរព្ធពិធី តើវកើតឡើងតែឹមតែូវ ឬក៏
អត់?។កែពីចំណ៉ាចទំាងបីខាងលើនែះ
គឺយើងតែវូពិនិតែយលើកតា្តៅមួយចំនួនទៀត
ដូចជា៖

១.អសមត្ថភាពផ្លវូភែទមិនអាចបង្កើត
កូនបាន

២.ជាទូទៅអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គែសី្ត
បរិស័ទគឺតែវូរៀបការជាមួយគែសី្តបរិស័ទ
ដូចគ្នា។តែបើគែសី្តបរិស័ទជាមួយសា សនា
ដទែ  គឺតែូវមានការអនុញ្ញាតពីលោក

លោកបូជាចារ្យ រឿង ឆ័ត្នសិរី

នៅពែកឹថ្ងែទី១២ខែធ្ននូែះពែះសហ-
គមន៍កាតូលិកតំបន់កំពត បានរៀបចំ
កម្មវិធីសួរសុខទុក្ខនិងចែកអាហារពែម
ទាំងសមា្ភារៈបែើបែស់ ដល់ទណ្ឌិត និង
ជនតែូវចោទក្នុងពន្ធនាគរ ខែត្តកំពត
ចំនួនបែមាណជាង៧០០នាក់។ពិធី
បែពែតឹ្តទៅកែមអធិបតីភាពរបស់លោក
អភិបាលពែះសហគមន៍ភូមិភាគភ្នំពែញ
អូលីវីយែ និងការនិមន្ត និងអញ្ជើញចូល
រួមពីសំណាក់តំណាងពុទ្ធសាសនានិង
ឥសា្លាមសាសនាលោកបូជាចារែយនិងគែសី្ត
បរិស័ទយា៉ាងចែើនកុះករ។ ជាកិច្ចចាប់
ផ្តើមលោក អែម បូរ បែធានពន្ធនាគរ
ខែត្តកំពត បានមានមតិសា្វាគមន៍យា៉ាង
កក់ក្តៅចំពោះគណបែតិភូសាសនាទាំង
អស់ដែលបានមកសួរសុខទុក្ខ ដល់បង
ប្អូនក្នុងពន្ធនាគរនៅថ្ងែនែះ។ លោកក៏
បានណែនាំឲែយបងប្អូនទាំងអស់យកចិត្ត
ទុកដាក់សា្តៅប់ពាកែយបែៀនបែដៅពីសាសនា
ទាំងអស់។

ក្នងុឱកាសដ៏វិសែសវិសាលនែះលោក
យា៉ាំងលូកា ក្នុងនាមជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី
បានបែសាសន៍ថា៖យើងទាំងអស់មាន

អំណរក្នងុឱកាសបុណែយពែះយែសូ៊បែសូត។
យើងមកដើមែបីបងា្ហាញចែករំលែកភាព
កក់ក្តៅជាមួយបងប្អូន គំទែឲែយបងប្អូន
មានសែចក្តីសងែឃឹម ក្នុងការខិតខំកែបែ
ខ្លនួជាពលរដ្ឋល្អពែលចែញទៅវិញចូល
ក្នងុសង្គម។ក្នងុនោះដែរគណមា្ចាស់ចាន់
សុវណ្ណមែគណគណៈធម្មយុត្តកត្តនិកាយ
ខែត្តកំពតបានមានថែរដីការអប់រំរំលឹក
ដល់បងប្អូនទាំងអស់អំពីសីលបែំដើមែបី
ជាការពិចារណាបំភ្លឺផ្លូវជីវិត។

ចំណែកលោកសឹមឡែមា៉ាណតំណាង
គណអីុមំាខែត្តកំពតក៏បានលើកទឹកចិត្ត
បងប្អនូកែខ្លនួរៀបចំខ្លនួឲែយល្អសមែប់ជីវិត
លោកខាងមុខ។លោកភិបាលអូលីវីយែ
ជាអធិបតីបានមានបែសាសន៍ ទៅកាន់
បងប្អនូអំពីតួរនាទីរបស់សាសនានីមួយៗ។
លោកថា ៖ ពិតមែនសាសនាទាំងអស់
ណែនាំជីវិតរបស់យើងមា្នាក់ មានពន្លឺ។
លោកបន្តលើកទឹកចិត្តថា ជីវិតរបស់យើង
ពែលខ្លះសែស់សែយសែស់បំពែងពែល
ខ្លះកែៀមស្វិត។តែកុំអស់សងែឃឹម!សូម
យកពែលពិចារណាសមាធិខ្លះ  រិះគិត
ថាតើពែលចែញទៅខាងកែនឹងធ្វើអ្វី?

តែូវមានកមា្លាំងទៅមុខជានិច្ច។ មនុសែស
តែូវមានសែចក្តីសងែឃឹម តែូវមានពន្លឺជា
និច្ច។ តែូវខិតខំធ្វើយា៉ាងណា ដើមែបីឲែយ
មានជីវិតល្អ។លោកបន្តថាពែលចែញ
ទៅវិញតែវូសែលាញ់គែសួាសែលាញ់កូន
និងជួយឲែយបែទែសមានសុខសន្តភិាព និង
សែចក្តសុីខ។បនា្ទាប់ពីសំណែះសំណាល់
ជាមួយបងប្អនូជាប់ឃំុរួចមកគណបែតិ-
ភូបានអធិដា្ឋា បែសិទ្ធពរជ័យតាមជំនឿ

រៀងៗខ្លួន។
កម្មវិធីបានបញ្ចប់ដោយការចែកម្ហូប

អាហារនិងភួយដល់បងប្អនូជាប់ឃំុតាម
អាគរនីមួយៗបងប្អនូទទួលដោយអំណរ
សបែបាយ។ពែះសហគមន៍កាតូលិកតំបន់
កំពត តែងរៀបចំការជួបជុំបែបនែះ ជា
លក្ខណៈអន្តរសាសនា អស់រយៈពែល
បែមាណជា១០ឆ្នាំមកហើយ។

ដោយលីសុវណ្ណា

ព្ះសហគមន៍កាតូលិកតំបន់កំពតសួរសុខទុក្ខទណ្ឌិតក្នុងពន្ធនាគរ
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ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក ១៥

អង្គការការីតាស់កម្ពុជា "ដំណើរន្ម្តា្តាករុណ យើងស្ឡាញ់បរិសា្ថាន"
អង្គការការីតាស់កម្ពុជា "ដំណើរនែ

មែតា្តៅករុណា យើងសែឡាញ់បរិសា្ថាន"
ជាបែធានបទយា៉ាងសំខាន់ក្នុងការរិះគិត
នៅក្នងុការជួបជំុបែចំាឆ្នាំលើកទី២៤របស់
អង្គការការីតាស់កម្ពជុាដែលការជួបជំុនែះ
បានបែពែតឹ្តទៅនៅពែះវិហារសន្តមីកាអែល
ក្នុងពែះសីហនុ កាលពីថ្ងែទី០៤ ដល់
ថ្ងែទី០៧ខែធ្នូនែះ។

មានមតិសា្វាគមន៍ក្នងុពែលនោះលោក
គីមរតនានាយកបែតិបត្តនិែអង្គការការីតាស់
កម្ពុជាបានថ្លែងកោតសរសើរដល់សមា-
ជិកនែអង្គការការីតាស់កម្ពុជាដែលបាន
ខិតខំបំពែញការងារ និងខិតខំបងា្ហាញមែតា្តៅ
ករុណាគឺបំពែញកិច្ចការបែកបដោយមែតា្តៅ
ករុណា។លោកថាការីតាស់មានន័យថា
"មែតា្តៅករុណា"។យើងធា្លាប់ធ្វើសកម្មភាព
មែតា្តៅករុណា ហើយបងប្អូនចូលរួមជា
មួយការីតាស់ ដើមែបីធ្វើសកម្មភាពមែតា្តៅ
ករុណា..។

លោកបន្តថា យកពែលនែះចូលរួម
ជាមួយការីតាស់មិនតែមឹតែសកម្មភាពនែះ
តែសូមចូលរស់នៅក្នុងមែតា្តៅករុណា។
អរគុណបងប្អូនដែលចូលរួម។

លោកបន្ដថាក្នុងរយៈពែលប៉ុនា្មានថ្ងែ
ក្នងុពែលយើងជួបជំុគ្នានែះយើងបន្តរិះគិត
តើតែវូរស់នៅក្នងុសែចក្តមីែតា្តៅករុណាយា៉ាង
ដូចម្តែចទៀត?លោកថាជាការពិតណាស់

បងប្អនូរវល់ក្នងុកិច្ចការចិញ្ចមឹជីវិតយើង
ពែយួបារម្មណ៍អំពីជីវភាពរបស់ខ្លនួ។ ខិតខំ
ធ្វើយា៉ាងណាដើមែបីឲែយការរស់នៅរបស់ខ្លនួ
ពោរពែញដោយសុភមង្គល។តើយើងរស់
នៅដោយសុភមង្គលក្នងុគែសួាររបស់ខ្លនួ
សែួលយា៉ាងដូចម្តែច បើបងប្អូនយើងជា
ចែើនទៀតតែវូរស់ក្នងុភាពឈឺចាប់វែទនា
ខោ្លាចផែសានោះ? លោកសូមឲែយសមាជិក
ការីតាស់ទំាងអស់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយ
បងប្អនូឯទៀតៗដែលទន់ខែសាយ និងងាយ
រងគែះធ្វើដំណើរទៅមុខទំាងអស់គ្នា។

កិច្ចការមែតា្តៅករុណាមិនមែនគែន់តែ
ធ្វើកិច្ចការចំពោះតែមនុសែសដោយផា្ទាល់នោះ
ទែ គឺសែឡាញ់ថែទំាបរិសា្ថានក៏ជាកិច្ចការ
មួយដ៏សំខាន់ដែរក្នុងការបងា្ហាញមែតា្តៅ-
ករុណា។

លោកអភិបាលគីគែហ្វកីារែដូបែធាន
កែមុបែកឹែសាភិបាលអង្គការការីតាស់កម្ពជុា
បានលើកទឹកចិត្តអ្នកចូលរួមក្នងុអង្គបែជំុ
ទំាងអស់តែវូសែឡាញ់បរិសា្ថាន ប្តរូទមា្លាប់នែ
ការរស់នៅរបស់ខ្លនួដោយយកចិត្តទុកដាក់
មានចិត្តការពារថែរកែសា និងសែឡាញ់
បរិសា្ថាន។  ដោយចាប់ផ្តើមពីខ្លួនយើង
គែួសារ...។ដើមែបីដល់ដំណាក់កាលនែះ
តែូវការពែល។ យើងតែូវបង្កើតទមា្លាប់
កែរបៀបយើងរស់នៅ។ សូមបន្ថយការ
បែើទូរស័ព្ទខ្លះមា៉ាសុីនតែជាក់ខ្លះ។

អង្គបែជុំក៏បានសិកែសាឈ្វែងយល់អំពី
ការថែទាំបរិសា្ថាន ដែលធ្វើបទបងា្ហាញ
ដោយលោកបូជាចារែយកាពែីអែលជាបែធាន
ទទួលខុសតែវូផ្នែកបរិសា្ថាននែអង្គការមែតា្តៅ
ករុណាកម្ពុជា។

ក្នងុបទបងា្ហាញលោកបានបងា្ហាញពីផល
ប៉ះពាល់នានាដែលបង្កឡើងដោយមនុសែស
ចំពោះបរិសា្ថានធម្មជាតិ។ផលប៉ះពាល់ពីការ
បែើបែស់ថង់ផា្លាស្ទកីបំពង់បឹតជ័រជាដើម។
លោកបានលើកទឹកចិត្តដល់ អ្នកចូលរួម
ទំាងអស់ឲែយយកចិត្តទុកដាក់ និងកាត់
បន្ថយឈប់បែើរបស់ទំាងនោះ។ អាចធ្វើ
ការកែច្នែបែើបែស់ឡើងវិញជាដើម។

ក្នងុនោះដែរលោកបូជាចារែយកាពែអីែល
ក៏បានបងា្ហាញនូវចំណ៉ាចមួយចំនួន ក្នុង
លិខិតរបស់សម្តែចបា៉ាប្រហ្វងសីុស្កូដែល
មានចំណងជើងថា"ឡោដាតូសុី"ដែល
បានណែនំាឲែយយកចិត្តទុកដាក់ និងថែរកែសា
បរិសា្ថានធម្មជាតិ។ខ្លឹមសារដូចជា៖

រុក្ខជាតិសត្វនិងអ្វីៗ ទំាអស់ដែលពែះ-
ជាមា្ចាស់បានបង្កើតមកវមានតម្លែឯក-
រាជែយរបស់វ។ហើយវមានតម្លែពែះពែះ-
ជាមា្ចាស់បង្កើតដោយសែចក្តីសែលាញ់។
យើងតែូវតែយកពែលវែលាខ្លះគយគន់
សោភ័ណដែលនៅជំុវិញខ្លនួយើង។កតា្តៅ
មួយយើងគួរធ្វើ គឺឆ្ពាះទៅកាន់សា្នាពែះ
ហស្ថពែះជាមា្ចាស់ដោយគ្មានការភ័យខា្លាច

ឬការគបសង្កត់ ប៉ុន្តែជាការដឹងគុណ។
យើងតែវូយល់ថាពិភពលោកនិងអ្វីៗ ទំាង
អស់នែះជាអំណយទានរបស់ពែះជាមា្ចាស់
សមែប់យើងទាំងអស់គ្នា។ សូមពិនិតែយ
មើលវបែបធម៌ទំនើប និងកំុឆប់ទទួលយក
អ្វី ដែលអ្នកមើលឃើញនៅក្នងុសង្គមថា 
ល្អនិងសូមពិនិតែយមើលបែបផែននែជីវិត
រស់នៅផា្ទាល់ខ្លួន។តើរបៀបអ្នកធ្វើបាន
ប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថានឬអ្នកដទែដែរទែ?

ការជួបឈ្វែងយល់ដើមែបីទទួលចំណែះ
ពិតជាមានសារៈសំខាន់។ ប៉ុន្តែដើមែបីឲែយ
មែរៀនដែលទទួលកាន់តែមានបែសិទ្ធភាព
អង្គការការីតាស់បានរៀបចំកម្មវិធីជាមួយ
នាយកសាលាបឋមសិកែសាមួយក្នុងសែុក
ពែនប់ដើមែបីអនុវត្តន៍កម្មវិធីសាលាបែតង
ដោយមានការដំាកូនឈើ និងចែកសមា្ភារ
សិកែសាដល់សិសែសានុសិសែសពែមទំាងជួយ
ពិនិតែយភ្នែកជូនដោយឥតបង់ថ្លែផងដែរ។
ថ្ងែបនា្ទាប់ក៏មានកម្មវីធីដំាកូនដើមកោងកាង
រួមគ្នានៅក្នុងសែុកពែនប់។

កម្មវិធីជួបជំុនែះបានបញ្ចប់ដោយការ
បែរព្ធបុណែយអបអរសាទរពែះយែសូ៊បែសូត
ដោយមានជប់លៀង ចែកអំណយគ្នា
ចែកអំណរសបែបាយទៅវិញទៅមកបែកប
ដោយភក្តីភាព មិត្តភាពក្នុងភាពស្និទ្ធស្
នាលជាបងប្អូន។

ដោយលីសុវណ្ណា

ថតដោយសម្បត្តិ



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក១៦

និសែសិតនែវិសា្ថានសន្តប៉ូល ចំនួន៧៥
នាក់បានបញ្ចប់ការសិកែសាដោយជោគជ័យ
និងបានទទួលសញ្ញាប័តែបរិញ្ញាបតែគែប់ៗ
គ្នា នាថ្ងែទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ នែះ
កែមអធិបតីភាព របស់ឯកឧត្តម តុប
សុភ័ក្តែអនុរដ្ឋលែខាធិការកែសួងទែស-
ចរណ៍លោកអូលីវីយែជ្មតីហសែ្លរ៊អភិបាល
ពែះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពែញ
ជាសា្ថាបនិក និងជាបែធានកែមុបែកឹែសាភិ-
បាលនែវិទែយាសា្ថានសន្តប៉ូលនិងមានការ
ចូលរួមពីសំណាក់មន្តែរីដ្ឋរាជការគណៈ
គែប់គែងវិទែយាល័យសាស្តៅែចារែយអាណា
ពែយាបាល ពែមទំាងនិសែសិតនែវិទែយាសា្ថាន
សន្តប៉ូលជាចែើនរូប។

និសែសិតចំនួន ៧៥រូប ដែលទទួល
បរិញ្ញាបតែនាពែលនែះ មានបរិញ្ញាបតែ
កែសែតែសាស្តែជំនាន់ទី២ បរិញ្ញាបតែ
ភាសាអង់គ្លែស បរិញ្ញាបតែគែប់គែង
ទែសចរណ៍ជំនាន់ទី៣ និងបរិញ្ញាបតែ
ព័ត៌មានវិទែយាជំនាន់ទី៤។

តាមរបាយការណ៍របស់លោក ផុន
សុផលនាយកនែវិទែយាសា្ថានសន្តបូ៉លបាន
ឲែយដឹងថា វិទែយាសា្ថានបាននឹងកំពុងបណ្តះុ-
បណា្ដោលថា្នាក់បរិញ្ញាបតែចំនួន៥ មាន
ដូចជាថា្នាក់បរិញ្ញាបតែព័ត៌មានវិទែយាថា្នាក់
បរិញ្ញាបតែកែសែតែសាស្តែថា្នាក់បរិញ្ញាបតែ
អកែសរសាស្តែអង់គ្លែស ថា្នាក់បរិញ្ញាបតែ
គែប់គែងទែសចរណ៍និងថា្នាក់បរិញ្ញាបតែ
សង្គមកិច្ច។និងបរិញ្ញបតែរងចំនួន៧លើ
ជំនាញបែព័ន្ធកសិកម្មចមែុះសណា្ឋាគរ

និស្សិតវិទ្យោសា្ថានសន្តប៉ូលទទួលសញ្ញាបត្បញ្ចប់ការសិក្សា

និងបដិសណា្ឋារកិច្ចភាសាអង់គ្លែសគែប់-
គែងបែព័ន្ធ និងបណា្ដោញកុំពែយុទ័រ អភិ-
វឌែឍន៍កម្មវិធីកុំពែយុទ័រ។

បច្ចុបែបន្ននែះមាននិសែសិតសិកែសាចំនួន
២៧៧នាក់ ក្នុងនោះថា្នាក់បរិញ្ញាបតែរង
ចំនួន ៣៨នាក់។ លោកនាយក ផុន
សុផលបានលើកឡើងទៀតថាវិទែយាសា្ថាន
បានផ្តល់បែយោជន៍ជាចែើនជូននិសែសិត
ដូចជា អន្តែវសិកដា្ឋានសមែប់និសែសិត
សែបីែសុអាហារដា្ឋានតម្លែទាបជាងទីផែសារ
កម្មវិធីចុះកម្មសិកែសានៅសាកលវិទែយាល័យ
ដែគូររបស់វិទែយាសា្ថានជាដើម។

ក្នងុនោះរួមមានសកលវិទែយាល័យអន្តរ-
ជាតិចំនួន១០គឺសកលវិទែយាល័យនៅ
បែទែសអុីតាលី បែទែសកូរ៉ែ បែទែស
អូស្តៅែលី បែទែសតង់ហែសានី បែទែស
ហ្វីលីភីនបែទែសឥណ្ឌូនែសុីបែទែសថែ
បែទែសសុីងហា្គាពួរ និងជាមួយអង្គការ
យូណែស្កូទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុសែស
ហើយនិងសកលវិទែយាល័យភូមិមិន្ទកសិកម្ម
ដែលស្ថិតនៅក្នុងបែទែសជាដើម។

លោកអភិបាលអូលីវីយែបែធានកែមុ
បែឹកែសាភិបាលវិទែយាសា្ថានសន្តប៉ូល បាន
អបអរសាទរចំពោះនិសែសិតទាំង៧៥រូប
ដែលទទួលបរិញ្ញាបតែនៅថ្ងែនែះ។ ក្នុង
នោះដែរលោកអភិបាលក៏បានបងា្ហាញអំពី
ផែនការ នែការវិទែយាល័យឯកទែសសន្ត
្រហ្វង់ស្វ័រ ដែលមានមុខជំនាញកសិកម្ម
និងទែសចរណ៍។លោកក៏បានលើកទឹក
ចិត្ត ឲែយនិសែសិតចូលរួមបងែៀននៅវិទែយា-

ល័យនែះ នូវជំនាញដែលគែបានរៀន
ដើមែបីហាត់ការផងដែរ។លោកអភិបាល
ក៏បានបងា្ហាញអំពីគមែង បង្កើតតំបន់
អែកូទែសចរណ៍នៅក្នុងខែត្តតាកែវនែះ
គឺក្នងុសែងុតែកំក់ដែលនៅតាមបណ្ដោយ
ផ្លូវជាតិលែខ៣គឺនៅក្នុងឃុំគុសដែល
មា នរោងសិបែបកម្មកែច្នែម្ហបូអាហារសិបែប-
កម្មតបែបាញ មានសាលមហាសែបដ៏ធំ
ដើមែបីសម្តែងសិលែបៈតាមទមែង់ផែសែងៗមាន
លោ្ខានបាសាក់យីកែរបំាបូរាណរបំាបែពែ-
ណីរបំាបែជាបែយិជាដើមជូនភ្ញៀវដែល
មកទសែសនា។ លោកថា លោកក៏បាន
កសាងសាលាបងែៀនរបំាផងដែរ។កន្លែង
ទាំងនែះ គឺតែូវការកំលាំងចូលរួមរបស់
និសិែសតគែប់ផ្នែក ដើមែបីបមែើសែវកម្មជូន
ភ្ញៀវ។នៅក្នុងវិទែយាល័យឯកទែសសន្ត
្រហ្វង់ស្វរ័ នឹងសាងកន្លែងទទួលភ្ញៀវសា្នាក់
នៅនិងមានបើកភោជនីយដា្ឋានដើមែបីអាច
សិសែសអនុវត្ត។លោកបន្តថាកែពីនៅ
ក្នងុខែត្តតាកែវក៏មាននៅភ្នវំល្លិ៍ក្នងុខែត្តកែប
ក៏ជាកន្លែងដែលពោរពែញដោយសកា្តៅ-
នុពលក្នងុវិស័យអែកូទែសចរណ៍នែះដែរ។
ពែះលោកបានបង្កើតកសិដា្ឋានមួយយា៉ាង
ធំលើផ្ទែដី៧0ហិតាដោយមានកសិកម្ម
ចមែុះដូចជាគោជែូកពពែដំណំាហូប
ផ្លែចែើនមុខមែចពោត។ល។ទីនោះ
ជាទីកន្លែងសមែប់និសែសិតអនុវត្តន៍ និង
ទទួលភ្ញៀវទែសចរណ៍ផងដែរ។

កែយបានសា្តៅប់របាយការណ៍ និង
ផែនការណ៍នែះរួចលោក តុប សុភ័ក្តែ

អនុរដ្ឋលែខាធិការកែសួងទែសចណ៍បាន
កោតសរសើរនិងគំទែយា៉ាងពែញទំហឹង
លើគមែងទំាងនែះនិងសូមលោកអភិបាល
ចុះបញ្ជតីាមលក្ខណៈចែបាប់ដើមែបីឲែយផែន-
ការទំាងនែះដំណើរការទៅដោយរលូននិង
សែបចែបាប់។ លោកក៏បានអបអរសាទរ
និងសា្នាដែជាចែើនដែលវិទែយាសា្ថានសន្តបូ៉ល
ចូលរួមជាមួយរាជរដា្ឋាភិបាលក្នងុការកាត់
បន្ថយភាពកែីកែ និងបណ្តុះបណា្ដោល
ធនធានមនុសែសដើមែបអភិវឌែឍកម្ពុជាឲែយ
ចមែើនឡើង។ ជាក់ស្តែងលោកលើក
ឡើងថាទីតាំងរបស់វិទែយាសា្ថានសន្តបូ៉ល
ដើមឡើយជាវលសែសមែប់បង្កបង្កើន
ផលសែូវ តែពែលនែះវលសែសមែប់
បណ្តះុបណា្ដោលធនធានមនុសែសវិញ។ ក្នងុ
ឳកាសនោះលោកក៏កោតសរសើរ ដល់
និសែសិតជ័យលាភី និងបានផា្តៅផំ្ញើសមែប់
និសែសិតថ្មឲីែយយកចិត្តទុកដាក់ក្នងុការសិកែសា
ដើមែបីទទួលបានអនាគតដ៏ល្អតែចង់។

បនា្ទាប់មកគណៈអធិបតីក៏ចែកសញ្ញា
បតែដល់និសែសិតទំាអស់ និងបានអញ្ជើញ
ទសែសនាការតាំងបងា្ហាញនូវសា្នារដែកែច្នែ
របស់សិសែសវិទែយាល័យឯកទែស សា្នារដែ
សិលែបៈនែកែមុសិលែបៈ ដែលមានវែទិកា
សម្តែងយា៉ាងធំមួយ និងផលិតផលនានា
ដែលចែញពីសិបែបិកម្ម នែគមែងអែកូ-
ទែសចរណ៍ភូមិចំការទៀង។

ដោយលីសុវណ្ណា

ថតដោយលីសុវណ្ណា



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក ១៧

នងល្វសីកើតនៅថ្ងែទី១៥ ខែ សីហា 

ឆ្នា១ំ៥៩១។ កែយពីបាន រៀបការ អស ់ 

រយៈពែល ១៣ឆ្នាំ ប្តីនងបាន ទទួល 

មរណ ភាព។ នងកា្លាយ ទៅជា ស្តែ ីមែមា៉ាយ  

មា្នាក់ ដែលមាន កូនបែសុមា្នាក់។ សន្តៈ វំុាង 

សង នៅបូ៉ល ជួយណែនំនងល្វសីខាង

ផ្លវូវិញ្ញាណ។ គាត់បែមូលកែមុបុរស និង 

ស្តែី ដើម្បីជួយអ្នកកែីកែ និង អ្នក ជំងឺ នៅ 

ក្នងុ ពែះសហគមន៍នីមួយៗ។ ដោយ មាន 

នងល្វីសជួយជែុំជែង គាត់បង្កើតកែុម

គែសួរបងសែនីែធម៌ មែតា្តាករុណា ដើម្ីប 

ជួយអ្នកកែីកែ និងអ្នកជំងឺ។ នងមាន 

ទំនក់ទំនងជាមួយស្តែីអភិជន ជា ចែើន 

នក់ ហើយនឹងជាមួយរដ្ឋាភិបាល ដើម្ីប 

ជួយឧបតម្ភកែុមទាំងអស់នោះ។ នង

ល្វីសមានសុខភាពមិនសូវល្អប៉ុន្មានទែ 

តែនងធ្វើការយា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដើម្បី ជួយ 

អ្នកកែីកែ និងអ្នកជំងឺ។ នងជានរីមា្នាក់

ពោរពែញដោយសែចក្តសីែឡាញ់ និង 

សុភាពរាបស។ នងមានបែសសន៍

ទៅកាន់កែុមបងសែីថា៖ ចូរមានចិត្តខ្នះ

ខ្នែងពែលបមែើអ្នកកែកីែ។ ចូរ សែឡាញ់ 

និងលើកទឹកចិត្តគែ ដូចជា ពែះយែស៊ូ 

ផ្ទាល់ ខ្លនួ។ នងល្វសីទទួលមរណភាព 

នៅឆ្នា១ំ៦៦០។ កែមុបព្វជិតានងជាកែមុ

ដ៏ធំមួយនៅក្នងុពែះសហគមន៍កាតូលិក។

សន្តី  ល្វីស ដឺ មា៉ារីយា៉ាក

ស
ន

្ត ស
ន

្តី  

លោកអូលីវីយែជ្មីតហសែ្ល៊រអភិបាល
ពែះសហគមន៍ភូមភាគភ្នំពែញ មាន
បែសាសន៍ទៅកាន់ បុគ្គលិកនែការិយា-
ល័យនានានែពែះសហគមន៍កាតូលិក ភូមិ
ភាគភ្នពំែញ ក្នងុពិធីបែរព្ធបុណែយពែះយែសូ៊
បែសូតសមែប់អ្នកបមែើការតាមការិយា
ល័យនានា កាលពីថ្ងែទី២០ ខែធ្នូ
ឆ្នាំ២០១៧។

តាមកម្មវិធីដែលបានគែងទុកគឺចាប់
ផ្តើមអង្គបែជុំដើមែបីសា្តៅប់យោបល់ និង
អនុសាសន៍នានាពីលោកអភិបាលដែល
ការិយាល័យនីមួយៗតែវូបំពែញពែមទំាង
ព័ត៌មានអំពីពែឹត្តិការណ៍ធំៗមួយចំនួន
ដែលនឹងកើតមានតាម គមែងការណ៍
របស់ពែះសហគមន៍ភូមិភាគភ្នំពែញក្នុង
ឆ្នាំ២០១៨ ដែលពែះសហគមន៍បាន
កំណត់ជា"ឆ្នាំនែគែួសារ"។

លោកអភិបាលអូលីវីយ្ "ការិយាល័យនីមួយៗធ្វើឲ្យមានជីវិតរស់រវីក ក្នងុ ព្ះ សហ គមន៍"
នៅក្នងុពែលជួបជំុនោះលោកអភិបាល

ក៏បានរំឭកដល់បែធាននែការិយាល័យទំាង
អស់ឲែយយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តន៍តាមផែន-
ការសកម្មភាពរបស់ខ្លួន និងតែូវរៀបចំ
ផែនការសកម្មភាពក្នងុឆ្នានីំមួយៗពែមទំាង
គមែងថវិការផងដែរ។ជាងនែះតែវូយក
ចិត្តទុកដាក់ធ្វើរបាយការណ៍សកម្មភាព
និងហិរញ្ញវត្ថុបែចាំខែបែចាំឆ្នាំ ជូនទៅ
ការិយាល័យភូមិភាគឲែយបានជាបែចាំ។

លោកអភិបាលពែះសហគមន៍កាតូលិក
អូលីវីយែ ក៏បានបងា្ហាញនូវមទនភា ព
ចំពោះផលផ្លែជាចែើនដែលការិយាល័យ
នានាក្នុងភូមិភាគភ្នំពែញបានបំពែញ។
លោកថា"ការិយាល័យនីមួយៗធ្វើឲែយមាន
ជីវិតរស់រវីកក្នុងពែះសហគមន៍"។

ក្នងុពែលនោះដែរលោកអភិបាលក៏បាន
រំឭកដល់បែសាសន៍របស់សម្តែចបា៉ាដែល

បានមានបែសាសន៍ក្នងុដំណើរទសែសនកិច្ច
ផ្លូវរដ្ឋនៅបែទែសបង់កា្លាដែស ចំនួនបី
ចំណ៉ាចដើមែបីអប់រំដល់អ្នកចូលរួមទំាងអស់
គឺទីមួយ "ខ្ញុជំាពន្លក...ពែះជាមា្ចាស់បាន
សាបពែះគែប់ពូជហើយណែនំាឲែយគែប់
ពូជនោះរីកចមែើនឡើង.....ខ្ញុតំែវូការសែច
ទឹកគែប់ពូជនោះ!ដោយយកចិត្តទុកដាក់
ថែរកែសាគែប់ពូជនោះដោយថា្នាក់ថ្នមបមែើ
គ្នាទៅវិញទៅមក! អធិដា្ឋាន! ការយល់
ចិត្ត"។ ទីពីរ គឺ "ថែរកែសាសុខដុមរមនា
ជៀសវងការបែកបាក់។សតែវូនែសុខដុម
រមនាគឺការនិយាយដើមគ្នា"។ ទីបី គឺ
"ថែរកែសាអំណរសបែបាយ"។

ជាពិសែសលោកអភិបាលលើកទឹកចិត្ត
សហការីទាំងអស់ថា"ចូរមានភាពរឹងមាំ
នៅក្នុងសែចក្តីសងែឃឹម"។

បនា្ទាប់ពីបានសា្តៅប់អនុសាសន៍នានា

របស់លោកអភិបាលអូលីវីយែរួចមកលោក
វិជ្ជបណ្ឌតិជួងសាវឿនអ្នកសមែបសមែសួ
គណកម្មការសុខភាពតំណាងការិយាល័យ
ទាំងអស់ បានថ្លែងអំណរគុណលោក
អភិបាលអូលីវីយែដែលតែងយកចិត្តទុក
ដាក់សមែបសមែលួលើកទឹកចិត្តណែនំា
ដឹកនំាដល់គែប់ការិយាល័យទំាងអស់ឲែយ
បានដើរទៅមុខ សែបតាមគមែងការ
ពែះសហគមន៍ក្នងុការបមែើបងប្អនូនិង
បែកាសដំណឹងល្អ។លោកថាគែប់ការិយា-
ល័យទំាងអស់ប្តែជា្ញាចិត្តខិតខំបំពែញការ-
ងារតាមអនុសាសន៍របស់លោកអភិបាល
ឲែយបានសមែច។

កែយពែលអង្គបែជំុចប់ កម្មវិធីក៏បន្ត
ដោយពិធីអរពែះគុណពែះជាមា្ចាស់អបអរ-
សាទរបុណែយពែះយែស៊ូបែសូត។

ក្នងុធម្មទែសនាលោកអភិបាលក៏មាន
បែសាសន៍ថែមទៀតដល់បងប្អូនចូលរួម
ថា"ចូរកំុធ្វើជាឧបសគ្គនែការសង្គាែះតែ
តែូវធ្វើជាឧបករណ៍នែការសង្គាែះ"។

ពិធីអរពែះគុណបានបញ្ចប់ដោយការ
ដង្ហែរូបសំណាក់ពែះកុមារយែសូ៊ ចូលក្នងុ
រូងភ្នំពែញដែលបានរៀបចំតុបតែងយា៉ាង
សា្អាតដោយភ្លើងចំរុះពណ៌។កម្មវិធីបាន
បន្តដោយការចែកវត្ថអុនុសែសាវរីយ៍ដល់កុមារ
បុគ្គលិកទាំងអស់និងទទួលទានអាហារ
សាមគ្គីក្នុងបរិយាកាសយា៉ាងសបែបាយ
រីករាយនិងស្និតសា្នាលជាទីបំផុត។

ការិយាល័យក្នុងភូមិភាគភ្នំពែញមាន
ដូចជាការិយាល័យលោកអភិបាលសហ-
គែិនភាពសង្គមភូមិភាគភ្នំពែញការិយា-
ល័យយុវជនកុមារនិងជំទង់ការិយាល័យ
សិលែបៈនិងរបាំ គណៈកម្មការពលករ
គណៈកម្មការសុខភាពការិយាល័យអប់រំ
ជំនឿគណៈកម្មការពែះគម្ពរីការិយាល័យ
ផែសព្វផែសាយព័ត៌មានកាតូលិកកែុមទទួល
សា្វាគមន៍នៅភ្នំពែញថ្មី និងការិយាល័យ
សមែប់ការសិកែសាអប់រំ។

ដោយលីសុវណ្ណា
ថតដោយសុធីរិទ្ង



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក១៨

លោកអភិបាលអូលីវីយ្ ជំរុញឲ្យមាតាបិតាយកចិត្តទុកដក់ចំពោះបុត្ធីតា

នៅក្នុងពិធីបុណែយគោរពពែះនាងមា៉ារី
មិនជំពាក់បាបនិងអធិដា្ឋានពែញមួយយប់
ដើមែបីការតែស់ហៅលើកទី៦៦នែពែះសហ-
គមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នពំែញនៅពែះវិហារ
សន្តយ៉ូសែបមណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពែញ
ខាងជើងកាលពីថ្ងែទី៧ធ្នូ២០១៧នែះ
លោកអភិបាលអូលីវីយែបានជំរុញដល់

មាតាបិតាទាំងអស់ឲែយយកចិត្តទុកដាក់
ចំពោះបុតែធីតារបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខ
គែសី្តបរិស័ទជាចែើនរយនាក់ដែលបានចូល
រួមជាចែើនរយនាក់។

នៅក្នងុធម្មទែសនានែកម្មវិធីបុណែយខាង
លើលោកអភិបាលអូលីវីយែបានណែនំា
គែីស្តបរិស័ទដោយមានបែសាសន៍ដូច្នែះ

ថា"សូមឪពុកមា្តៅយធ្វើយា៉ាងម៉ែចដើមែបីឲែយ
កូនសា្គាល់ពែះជាមា្ចាស់ និងសែឡាញ់
ពែះជាមា្ចាស់" ដោយលើកយកគំរូរបស់
លោកយាយហាណា និងលោកតាគីម
ដែលជាឪពុកមា្តៅយរបស់ពែះនាងមា៉ារី និង
ឪពុកមា្តៅយរបស់សន្តីតែរែសាដែលបាន
រៀបចំកន្លែងទុកសមែប់កូននៅសា្ថានបរម-
សុខ។លោកអភិបាលបានទទូចឲែយគែសី្ត
បរិស័ទយកគំរូតាមកែុមគែួសាររបស់ពែះ
យែស៊ូផា្ទាល់គឺ យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ
គែួសារដូចលោកយ៉ូសែបបានយកចិត្ត
ទុកដាក់ថែរកែសាកែមុគែសួារទោះបីជាគ្មាន
កន្លែងសមែកតែមឹតែវូក៏ដោយ។មានការ
ទទួលខុសតែវូខ្ពស់ដោយសា្តៅប់និងអនុវត្ត
តាមពែះបន្ទលូរបស់ពែះជាមា្ចាស់ដូចឪពុក
មា្តៅយពែះយែសូ៊ដែលបានសា្តៅប់ និងអនុវត្ត
តាមដើមែបីឲែយពែះបន្ទលូដឹកនំាជីវិតប្តបីែពន្ធ
ជាមួយពែះកុមារយែសូ៊គែប់ពែលវែលានិង
យកចិត្តទុកដាក់អប់រំណែនំាដើមែបីឲែយកូន
រីកចមែើនតាមពែះបែជា្ញាញណរបស់ពែះ
ជាមា្ចាស់ជានិច្ច។

លោកអភិបាលក៏បានជំរុញទៀតថា

យើងមានគមែងការមួយយា៉ាងពិសែស
គឺអប់រំណែនំាកូនចៅដោយអាចចាក់គែះឹ
បន្តចិម្តងៗតាមគែសួារនីមួយៗដើមែបីឲែយ
កូនសែី និងកូនបែុសចូលបមែើក្នុងពែះ-
សហគមន៍និងឆ្លើយតបទៅនឹងការតែស់
ហៅរបស់ពែះជាមា្ចាស់។

លោកអភិបាលអូលីវីយែ បានមាន
បែសាសន៍ផា្តៅផំ្ញើដល់ឪពុកមា្តៅយទំាងអស់
ទៀតថា "បែសិនបើកូនចង់ធ្វើជាបូជាចារែយ
បងបែុសបងសែីសូមកុំបដិសែធចំពោះ
កូន"។លោកមានបែសាសន៍យា៉ាងដូច្នែះ
គឺដើមែបីឲែយមានយុវជនយុវនារីអាចឆ្លើយ
តបទៅនឹងការតែស់ហៅរបស់ពែះជាមា្ចាស់
ដើមែបីបមែើពែះសហគមន៍បែទែសកម្ពជុា
ដែលជាហែតុលោកបង្កើតឲែយមានការអធិ-
ដា្ឋានដើមែបីការតែស់ហៅជារៀងរាល់ដើម
ខែនីមួយៗតាមមណ្ឌលសកម្មភាពនានា
នែភូមិភាគភ្នពំែញនាឆ្នាំ២០១២កន្លងមក។
លោកក៏បានបែកាសផងដែរថាការអធិដា្ឋាន
លើកកែយគឺធ្វើនៅមណ្ឌលសកម្មភាព
ភ្នំពែញខាងតែបូង និងបន្តរហូតលើកទី
១០០យា៉ាងតិច។ដោយដាលីស

កម្មរបស់ពែះសហគមន៍ថ្មនីែះដើមែបីអាច
និយាយអំពីពែះបន្ទូលរបស់ពែះជាមា្ចាស់
ដោយសមរមែយទៅកាន់បងប្អូនឯទៀតៗ
និងសូមឲែយពែះសហគមន៍នៅទីនែះបាន
រីកចមែើនផង។

ពែះសហគមន៍សន្តបូ៉លស្នងឹមានគែសី្ត-
បរិស័ទ៦០នាក់តែសព្វថ្ងែមានតែ១០នាក់
មកជាប់លាប់ពែះពួកគែបានធ្វើចំណាក
សែកុទៅបែទែសថែ និងមានយុវជនពែម
ទំាងជំទង់ចំនួន១៥ទៅ២០នាក់។ក្នុង
នោះពែះសហគមន៍ក៏មានសាលាមត្តែយែយ
សមែប់អប់រំកុមារតូចផងដែរ។

ដោយលីសុវណ្ណា

គែសី្តបរិស័ទយា៉ាងចែើនកុះករមកពីពែះ
សហគមន៍នានាក្នុងភូមិភាគបាត់ដំបង
បានជួបជុំគ្នាក្នុងពិធីបុណែយឆ្លងពែះវិហារ
សន្តប៉ូលស្ថិតក្នុងឃុំស្នឹងខែត្តបាត់ដំបង
កាលពីថ្ងែទី៨ធ្នូ២០១៧។ពិធីបុណែយ
បែរព្ធទៅកែមអធិបតីលោក គីគែ ហ្វី
ការែដូអភិបាលនែពែះសហគមន៍កាតូលិក
ភូមិភាគបាត់ដំបង រួមជាមួយបូជាចារែយ
យា៉ាងចែើនកុះករ។

ពែះសហគមន៍កាតូលិកស្នងឹបានចាប់
កើតឡើងក្នងុឆ្នា២ំ០០៥ដោយមានគែសួារ
គែសី្តបរិស័ទមួយចំនួននៅទីនោះដែលបាន
ឆ្ងាយពីពែះសហគមន៍តំាងពីសម័យសង្គាែម
សីុវីលបានកើតមានក្នងុតំបន់បាត់ដំបង។
កែយមកមានបងប្អនូពែញវ័យ និងយុវ-
ជនមួយចំនួនបានចាប់អារម្មណ៍រៀនអប់រំ
ជំនឿបុ៉នា្មានឆ្នាំកែយមកក៏បានទទួលអគ្គ-
សញ្ញាជែមុជទឹកកា្លាយជាគែសី្តបរិស័ទដោយ
មានលោកបូជាចារែយទមា្លាប់សុផលជាបូជា-
ចារែយទទួលខុសតែវូ។ក្នងុឆ្នាំ២០១៥លោក
បូជាចារែយទមា្លាប់សុផលតែូវបានផា្លាស់ប្តូរ
ជំនួសដោយបូជាចារែយថ្មី គឺលោកបូជាចារែយ
មួង រស់។ ក្នងុដំណាក់កាលដែលលោក
មួងរស់ទទួលខុសតែវូពែះសហគមន៍នែះ
មានភ័ព្វសំណាង ទទួលបានការគំទែ
និងផ្តល់ថវិកាសាងសង់ពែះវិហារដោយ
សបែបុរសជនជាតិកូរ៉ែ គឺលោកមា៉ាកុស
អាន។ លោកមា៉ាកុស អានបានជួយក

ពិធីបុណ្យឆ្លងព្ះវិហរ សន្តប៉ូល ស្ថិតក្នុងឃុំស្នឹង ខ្ត្តបាត់ដំបង
សាងពែះវិហារថ្មចំីនួន២រួចមកហើយនៅ
ក្នងុភូមិភាគបាត់ដំបង គឺ
ពែះវិហារសន្តមីា៉ារីមា៉ាដាឡានៅបោ៉ាយប៉ែត
និងពែះវិហារសន្តអន់េ្រដនៅពែះសហ-
គមន៍និគមន៍ហើយពែះវិហារសន្តប៉ូលគឺ
ជាពែះវិហារទីបី។

មានបែសាសន៍ក្នងុធម្មទែសនា លោក
គីគែហ្វកីារែដូបានរំឭកដល់លោកមា៉ាកុស
អានដែលជាអ្នកផ្តល់បច្ច័យកសាងពែះ-
វិហារទោះបីលោកមិនបានមកតែលោក
រួមចិត្តអធិដា្ឋានជាមួយទំាងអស់គ្នា។ដោយ
សារថ្ងែបុណែយឆ្លងនែះតែូវនឹងថ្ងែបុណែយ
ពែះនាងមា៉ារីគ្មានជំពាក់បាបលោកអភិបាល
បានដាស់តឿនបងប្អនូឲែយយកចិត្តទុកដាក់
សា្តៅប់ពែះបន្ទលូពែះជាមា្ចាស់ដោយអធិដា្ឋាន
យកពែលវែលានៅជាមួយពែះជាមា្ចាស់។
យកគំរូតាមពែះនាងមា៉ារីពែះពែះនាងមា៉ារី
ពោរពែញដោយជំនឿ មានចិត្តសុភាព-
រាបសាដាក់ខ្លនួបមែើនិងសាមញ្ញរហូត។
និងចុងកែយលោករំឭកឲែយគែសី្តបរិស័ទ
ទំាងអស់ចែះកែបែចិត្តគំនិតដូចសន្តបូ៉ល
ហា៊ានទទួលខុសតែវូលោកថា"ធ្វើខុស តែវូ
ចែះហា៊ានទទួលកែមកធ្វើតែូវវិញ។សូម
ឲែយយើងចែះកែ គឺកែបែចិត្តគំនិតធ្វើតាម
ពែះហឫទ័យពែះជាមា្ចាស់"។

ក្នងុឱកាសនោះដែរលោកមួងរស់ជា
បូជាចារែយ ទទួលបន្ទុកពែះសហគមន៍
សន្តបូ៉លស្នងឹបានមានបែសាសន៍យើង

មានពែះវិហារថ្មីបងា្ហាញថា យើងមាន
ទីកន្លែងចែបាស់លាស់ ដើមែបីបែកាសជំនឿ
របស់យើង។អាចធ្វើសកម្មភាពអប់រំជំនឿ
ដល់យុវជននិងកុមារ ជួយបញ្ជូនបន្ត
ជំនឿដល់គែនិងបងប្អូនដែលមិនសា្គាល់
ពែះយែស៊ូឲែយគែបានឃើញវត្តមានរបស់
ពែះយែស៊ូ។ លោកបន្ត "ខ្ញុំពិតជាមាន
អំណរសបែបាយ ដែលមានពែះវិហារថ្មី។
ពិតមែនអ្វដីែលយើងធ្វើយើងនឹងអធិដា្ឋាន
អ្វដីែលយើងធ្វើយើងនឹងធ្វើតាមពែះបន្ទលូ
របស់ពែះអង្គហើយដោយសារពែះអង្គយើង
ចង់ធ្វើកិច្ចការទំាងនោះ"។ លោកបានសូម
ឲែយបងប្អូនបន្តអធិដា្ឋានសមែប់បែសក-

ថតដោយលីហៀង

ថតដោយរិទ្ធិរដ្ឋ



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក ១៩

ព្ះសហគមន៍ចំបា៉ា  ប្រព្ធបុណ្យរំឭ កដល់ឧបការី (សន្ត ្រហ្វង់ស្វ័រសាវីយ៉្)
រូបសំណាកសន្ត្រហ្វង់ស្វរ័សាវីយ៉ែតែវូ

បានពែះវិហារសន្ត ្រហ្វង់ស្វ័រសាវីយ៉ែ
ពែះសហគមន៍ចំបា៉ានែមណ្ឌលសកម្មភាព
ទន្លែមែគង្គបានរៀបចំដង្ហែយា៉ាងឱឡារិក
នៅក្នុងភូមិចំបា៉ា ក្នុងសែុកកៀនសា្វាយ
ខែត្តកណា្ដោល។កម្មវិធីនែះធ្វើឡើងកែម
អធិបតីភាព លោកអភិបាលអូលីវីយែ
កាលពីថ្ងែទី៣ ធ្នូ ២០១៧ដោយមាន
គែីស្តបរិស័ទចូលរួមជាចែើនកុះករ។

មុននឹងបែរព្ធពិធីបុណែយអភិបូជាពែះ

សហគមន៍បានរៀបចំរូបសំណាកសន្ត
្រហ្វង់ស្វ័រសាវីយែ៉ និងដង្ហែដោយមាន
ចមែៀងពែមទំាងមានបាចផា្កានៅតាមផ្ទះ
នីមួយៗនៅភូមិចំបា៉ា ដើមែបីអរពែះគុណ
ពែះជាមា្ចាស់និងអរគុណដល់សន្ត្រហ្វង់
ស្វរ័សាវីយ៉ែដែលបានជួយថែរកែសាដល់អស់
បងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងភូមិចំបា៉ា។

នៅក្នុងធម្មទែសនា លោកអភិបាល
អូលីវីយែបានមានបែសាសន៍រំឭកអំពីបែវត្តិ
របស់សន្ត ្រហ្វង់ស្វ័រសាវីយ៉ែដែលជាគំរូ

របស់គែីស្តបរិស័ទ ដោយមានគំនិតមក
បែកាសដំណឹងល្អនៅក្នុងតំបន់អាសុីជា
ពិសែសនៅបែទែសចិនតែគត់មិនបាន
ចូលទៅបែកាសដំណឹងល្អអំពីពែះជាមា្ចាស់
នៅបែទែសចិនទែ តែគត់បានទៅកាន់
បែទែសជប៉ុននិងមានទំនាក់ទំនងល្អជា
មួយអាជា្ញាធរជប៉ុន រហូតដល់មានគែីស្ត
បរិស័ទជបុ៉នបែមាណជាសាមសិបមឺុននាក់
ដែលក្នុងនោះមានគែីស្តបរិស័ទជាចែើន
មានជំនឿរឹងមំាតាមរយៈការណែនំារបស់
លោកបូជាចារែយ ្រហ្វង់ស្វ័រសាវីយ៉ែ រហូត
កា្លាយជាមរណសាកែសី។

លោកអភិបាលបន្តថាពែះជាមា្ចាស់បាន
ទៅសួរសុខទុក្ខបែជាជនជប៉ុនតាមរយៈ
សន្ត្រហ្វង់ស្វរ័សាវីយ៉ែដើមែបីឲែយពួកគែមាន
ជំនឿរឹងមំាហើយសព្វថ្ងែពែះជាមា្ចាស់បាន
មកសួរសុខទុក្ខយើងតាមផ្ទះនីមួយៗ។
លោកបានបន្ថែមថាសមែប់រដូវរងច់ាំនែះ
សូមឲែយយើងរៀបចំចិត្តគំនិតដោយសមា្អាត
ខាងក្នងុដើមែបីទទួលពែះជាមា្ចាស់ដែលយាង
មកសួរសុខទុក្ខយើងដូចពែះយែស៊ូមាន
ពែះបន្ទលូថា"ចូរបែងុសា្មារតីដោយអធិ-
ដា្ឋានជានិច្ច"។

លោកអូលីវីយែ បានជំរុញនិងលើក

ទឹកចិត្តគែីស្តបរិស័ទទាំងអស់ឲែយយកគំរូ
តាមសន្ត្រហ្វង់ស្វរ័សាវីយ៉ែទោះបីជាបាន
សា្លាប់មុនគោលដៅទៅបែទែសចិនតែមួយ
ជីវិតរបស់គត់បានឈ្នះឧបសគ្គដោយ
មានសែចក្តីសងែឃឹមជានិច្ច។ លោកបាន
ផា្តៅំផ្ញើទៅបងប្អូនគែីស្តបរស័ទ ទាំងអស់
ឲែយមានអំណរសបែបាយដោយបមែើ និង
មានសែចក្តីសងែឃឹមជានិច្ច។

នៅក្នងុកម្មវិធីបុណែយដ៏ឱឡារិកនែះផង
ដែរពែះវិហារសន្ត ្រហ្វង់ស្វ័រសាវីយ៉ែ ក៏
មានរៀបចំឲែយកុមារដែលមានអាយុ១១ឆ្នាំ
ដល់១៥ឆ្នាំ ទទួលអគ្គសញ្ញាពែះកាយ
ពែះគែសី្តលើកដំបូងផងដែរដោយកុមារ
ទំាងនោះជាកូនរបស់គែសី្តបរិស័ទនិងបាន
ទទួលអគ្គសញ្ញាជែមុជទឹកតាំងពីតូច។

ពែះសហគមន៍ចំបា៉ាតែងតែបែរព្ធពិធី
រំឭកដល់សន្ត ្រហ្វង់ស្វ័រសាវីយ៉ែជារៀង
រាល់ឆ្នាំដោយអធិដា្ឋានទូលអង្វរពែះជា-
មា្ចាស់តាមរយៈសន្ត្រហ្វង់ស្វរ័សាវីយ៉ែនិង
ជឿថាសន្តនែះបានជួយការពារថែរកែសា
អ្នកភូមិនែះពិតមែន និងជាក់ស្តែងសន្ត
្រហ្វង់ស្វ័រសាវីយ៉ែបានជួយកុំឲែយមានការ
បាក់ដីចែងំទន្លែនាកាលពីបុ៉នា្មានឆ្នាកំន្លង
ទៅនែះ។ដោយដាលីស

បូជាចារែយ។បងបែសុបន្តថាមានថ្ងែនែះក៏
ដោយសារទទួលបានការយល់ពែមទាំង
បីគឺ ខ្លួនឯង ទែវវិទែយាល័យ និងលោក
អភិបាល។ លោកថា នែះបងា្ហាញថា
លោកអភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ និង
គិតគូដល់ពែះសហគមន៍ជានិច្ច។ បង
បែសុក៏បានសំណូមពរសូមឲែយគែសី្តបរិស័ទ
ទំាងអស់បន្តអធិដា្ឋានសមែប់រូបលោកនិង
និសែសិតទែវវិទែយាល័យដើមែបីសមែចជីវិតនៅ
ក្នងុការតែស់ហៅជាបូជាចារែយដើមែបីបមែើ
ពែះសហគមន៍។

សរស្ររដោយដាលីស

ពែះវិហារពែះកុមារយែសូ៊បឹងទំពុននែ
មណ្ឌលសកម្មភាពភ្នពំែញខាងតែបូង បាន
រៀបចំពិធីបុណែយអភិបូជាបែកាសទទួល
បងបែសុសិលាសុខធឿនឲែយបំពែញមុខ-
ងារជាអ្នកបែកាសពែះបន្ទលូរបស់ពែះជា-
មា្ចាស់តាមបែពែណីពែះសហគមន៍កាតូលិក
ដែលជាជំហានទីពីរមុននឹងទទួលអគ្គ-
សញ្ញាតែងតំាងជាបូជាចារែយកែមអធិប-
តីភាពលោកអភិបាលអូលីវីយែជ្មតីអីសែ្លរ៊
និងមានគែសី្តបរិស័ទចូលរួមជាចែើនកុះករ
កាលពីថ្ងែទី១០ធ្នូ២០១៧។

នៅក្នុងថ្ងែនោះដែរ លោកអភិបាល
អូលីវីយែក៏បានបងា្ហាញអំពីអត្ថបទពែះគម្ពរី
ដំណឹងល្អដែលនិយាយអំពីលោកយូ៉ហាន
បាទីស្តដែលបងា្ហាញពែះយែសូ៊ឲែយគែសា្គាល់
រួចលោកបានណែនំាគែសី្តបរិស័ទទំាងអស់
ជាពិសែសបងបែុសធឿនឲែយអនុវត្តតាម
លោកយូ៉ហានបាទីស្តដោយយកចិត្តទុក
ដាក់បែកាសពីពែះបន្ទូលដែលបានចាប់
កំណើតជាមនុសែស។

លោកបន្តថា បែសកកម្មរបស់យើង
ដែលតែូវធ្វើបែចាំថ្ងែគឺ សម្តែងធម៌មែតា្តៅ
ករុណារបស់ពែះជាមា្ចាស់។លោកអូលីវីយែ
ក៏បានបងា្ហាញអំពីរបៀបនែការសម្តែងធម៌
មែតា្តៅរុណានែះផងដែរគឺតែវូបែកាសដំណឹង
ល្អអំពីពែះយែស៊ូដែលកំពុងតែយាងមក

និស្សិតទ្វវិទ្យោល័យ សិលា សុខ ធឿន ទទួលមុខងារថ្ល្ងព្ះបន្ទូល
និងធ្វើដំណើរជាមួយយើងឲែយអស់ពីកមា្លាងំ
កាយនិងកមា្លាងំចិត្ត។បងបែសុធឿនតែូវ
បែកាសដំណឹងល្អយា៉ាងពិសែសតាមរបៀប
រស់នៅជាគែីស្តបរិស័ទ។ លោកបញ្ជាក់
ថាដំណឹងល្អមិនមែនជារឿងអាថ៌កំបាំង
ដើមែបីរកែសាទុកនៅក្នងុដួងចិត្តតែតែវូបែកាស
ឲែយមនុសែសទាំងឡាយបានឮ។តែូវយល់
ថាកន្លែងណាដែលមានពែះបន្ទលូរបស់
ពែះជាមា្ចាស់កន្លែងនោះគឺជាទែពែយសមែបត្តិ
របស់យើង។ លោកអភិបាលបានលើក
យកគំរូដែលលោកយ៉ូហានបាទីស្តបាន
បែកា សដំណឹងល្អនៅតាមវលរហោសា្ថាន
គឺបែៀបដូចទៅនឹងដួងចិត្តដែលគិតរវល់
តែរឿងលោកិយមិនបានបង្កើតទំនាក់ទំនង
ជាមួយពែះជាមា្ចាស់។ដូច្នែះតែវូទៅបែកាស
ដំណឹងល្អឲែយមនុសែសទំាងនែះដើមែបីឲែយពួក
គែបានទទួលពន្លឺនៅក្នុងដួងចិត្ត។ តែូវ
យកពែះបន្ទលូរបស់ពែះជាមា្ចាស់ចូលទៅ
ក្នងុដួងចិត្តនិងសា្តៅប់ជារៀងរាល់ថ្ងែដើមែបី
ឲែយពែះបន្ទលូចិញ្ចមឹជីវិតយើងដោយកែបែ
ចិត្តគំនិត និងទុកពែលដើមែបីឲែយពែះបន្ទលូ
កែបែសមត្ថភាពរបស់យើងតាមរបៀប
ដែលយើងបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយបង
ប្អូនឯទៀតៗ។

បនា្ទាប់ពីធម្មទែសនាលោកអភិបាល
អូលីវីយែបានអធិដា្ឋានទូលសូមអង្វរពែះ

ជាមា្ចាស់បែទានពែះពរដល់បែក្ខជនសុខ
ធឿនដើមែបីបំពែញមុខងារជាអ្នកថ្លែងពែះ
បន្ទលូតាមរយៈការបមែើពែះជាមា្ចាស់អស់
ពីដួងចិត្ត អស់ពីជំនឿ អស់ពីសែចក្តី
សែឡាញ់និងដោយសោ្មាះតែង់ជានិច្ច។

និសែសិតទែវវិទែយាល័យ សុខ ធឿន ក៏
បានបែកាសឡើងទទួលពែះគម្ពរីពីលោក
អភិបាលអូលីវីយែនិងមានបែសាសន៍នៅ
ចុងបញ្ចប់ពិធីបុណែយលើកតម្កើង និង
អរពែះគុណថា"ខ្ញុមំានកិត្តយិសដែលបាន
ទទួលជំហានទីពីរក្នុងនាមជាកូនសិសែស
លោកអភិបាលដើមែបីបន្តទៅកាន់ជីវិតជា

ថតដោយៈអន់ហំ

ថតដោយសុធីរិទ្ធ



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក២០

ប្ធានាធិបតីអាម្រិក គំទ្ការរីរដ្ឋធានីអុីស្អ្ល

អង្គការសហប្ជាជាតិបញ្ឈប់ការផ្តល់ជំនួយម្ហូបអាហរដល់កុមារកូរ៉្ខាងជើង

ប្ទ្សចំនួន៤៩ បានរំលោភការសម្ចដក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉្ខាងជើង

ប្ធានអង្គការប្ឆំងនុយក្ល្អ៊្រជាមា្ចាស់ពានរងា្វាន់ណូប្លសន្តិភាពឆ្នាំន្ះ

លោកដូណាល់តែំជាបែធានាធិបតី
អាមែរិកទីមួយដែលបែកាសទទួលសា្គាល់
ជាផ្លវូការនូវការរីរដ្ឋធានី របស់បែទែសអីុ-
សែអែលមកកាន់ទីកែងុយែរូសាឡឹម។

ការសមែចទទួលសា្គាល់របស់លោកតែំ
ថា ទីកែងុ យែរូសាឡឹម ជារដ្ឋធានីថ្មរីបស់
អុីសែអែលនែះបានបង្កឱែយផ្ទុះការរិះគន់
ស្ទើរទូទាំងពិភពលោក។

លោកបែធានាធិបតីដូណាល់តែំបាន
ទទួលសា្គាល់ទីកែងុ េយរូសាឡឹមដ៏ចមែងូ
ចមែស់ជារដ្ឋធានីរបស់អីុសែអែលកាល
ពីថ្ងែពុធទី៦ខែធ្នូឆ្នា២ំ០១៧ដោយជំរុញ
ឱែយមានការរិះគន់ផ្នែកការទូតស្ទើរតែពែញ

ប្ធានាធិបតីរុស្សីុនៅក្នងុ 
តំណ្ងប្កាសបន្តឈរ
ឈ្មាះជាប្ធានាធិបតី 
មួយអាណត្តិ ទៀត
 
លោក វ្លា៉ឌីមៀរ ពូទីន បែធានាធិបតរុីសែសីុ
បាននិយាយកាលពីថ្ងែទី៦ធ្នថូាលោកនឹង
ស្វែងរកតំណែងជាបែធានាធិបតីមួយអា-
ណត្តទិៀតពីការបោះឆ្នាតនៅឆ្នាកំែយ។

លោកបានធ្វើការបែកាសបែបនែះនៅ
ក្នងុសុន្ទរកថាមួយទៅកាន់កម្មករនៅរោង-
ចកែផលិតរថយន្តមួយនៅទីកែងុនីស្នី នូវ
ហោ្គារ៉ូដ(NizhnyNovgorod)។

លោកវ្លា៉ឌីមៀរពូទីនបាននិយាយថា"ខ្ញុំ
នឹងដាក់បែក្ខភាពសមែប់តំណែងបែធា-
នាធិបតី"។

លោកវ្ល៉ាឌីមៀរពូទីនបានឡើងកាន់
អំណាចនៅរុសែសីុចាប់តំាងពីឆ្នា២ំ០០០មក
ដោយធា្លាប់កាន់តំណែងជាបែធានាធិបតី
និងជានាយករដ្ឋមន្តែី។

បែសិនបើលោកឈ្នះនៅក្នងុការបោះ
ឆ្នាតដែលគែគែងនឹងរៀបចំនៅខែមីនា
នោះលោកនឹងធ្វើជាបែធានាធិបតីរហូត
ដល់ឆ្នាំ២០២៤។

កម្មវិធីសែបៀងអាហារពិភពលោករបស់
អង្គការសហបែជាជាតិបានបែកាសបញែឈប់
ការដឹកជញ្ជូនសែបៀងអាហារទៅឱែយកូរ៉ែ
ខាងជើង បើទោះបីជាជំនួយភាគចែើន
ទាំងនោះ គឺសមែប់កុមារនិងទុរគ្គតជន
ដែលអត់ឃា្លាននៅក្នងុបែទែសនែះក៏ដោយ។

ការសមែចចិត្តនែះកើតឡើងចំពែល
មានភាពតានតឹងកាន់តែកើនឡើងដែល
ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីនុយក្លែអ៊ែររបស់កូរ៉ែ
ខាងជើងបុ៉ន្តែទោះយា៉ាងនែះក្តីអង្គការកម្ម

បែភពព័ត៌មានបរទែសបានរាយការណ៍
ថា មានបែទែសជាចែើនរួមទាំងបែទែស
មហាអំណាយនៅលោកខាងលិចផងដែរ
គឺបានរំលោភនឹងការសមែចដាក់ទណ្ឌ
កម្មលើបែទែសកូរ៉ែខាងជើង។

កែមុអ្នកជំនាញដែលមានមូលដា្ឋាននៅ
ទីកែងុវ៉ាសីុនតនបាននិយាយថាបែទែស
រាប់សិបមិនបានអនុវត្តឱែយបានពែញលែញ

ជ័យលាភីពានរងា្វាន់ណូបែលសន្តភិា ព
នាឆ្នាំនែះតែូវបានធា្លាក់ទៅលើបែធាននែ
អង្គការយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើមែបីលុបបំបាត់
អាវុធនុយក្លែអ៊ែរកែយពែលដែលសង្គាែម
នុយក្លែអ៊ែរកា្លាយជាបែធានបទដ៏ក្តៅគគុក
រវងអាមែរិកនិងកូរ៉ែខាងជើង។

លោកសែីបី៊ទែសីហា្វាញបែធានអង្គ-
ការនែះ បានបែប់ទីភា្នាក់ងារសារព័ត៌មាន
បារំាងបុ៉នា្មានម៉ាងមុនពិធីបែគល់ពានរងា្វាន់
ណូបែលនែះថា"ឥឡូវនែះយើងកំពុងមើល
ឃើញសា្ថានភាពគែះថា្នាក់បំផុតដែលធ្វើ

សកលលោក និងការបារម្ភអំពីការបង្ហូរ
ឈាមជាថ្មីនៅមជែឈិមបូពា៌។

េយរូសាឡឹម គឺជាទីកែងុដ៏បែទាញ
បែទង់រវងអីុសែអែលនិងរដ្ឋបា៉ាឡែស្ទនី
ហើយលោកតែំជាបែធានាធិបតីទីមួយ
នៅក្នងុអំឡុង៧ទសែសវតែសរ៍ដែលបា នសមែច
គំទែគោលនយោបាយ អីុសែអែល នៅ
ក្នុងការប្តូររដ្ឋធានីពីទីកែុង តែអាវីវ មក
យែរូសាឡឹម។

លោកតែំបានបែកាសពីសែតវិមាន
ថា "អុីសែអែលជាបែទែសអធិបតែយែយ
ភាពដែលមានសិទ្ធិដូចបែជាជាតិដែល
មានអធិបតែយែយភាពដទែទៀតដែរ ដើមែបី

វិធីសែបៀងអាហារពិភពលោកបានបដិសែធ
ហែតុផលនែះដោយបាននិយាយថាការ
សមែចចិត្តនែះគឺសុទ្ធតែទាក់ទងនឹងការ
ខ្វះមូលនិធិជំនួយ។

កាសែតកូរ៉ែកូរ៉ែថែមបានរាយការណ៍
ឪែយដឹងថាកុមារចំនួន១៩០.០០០នាក់នៅ
បែទែសកូរ៉ែខាងជើងបានពឹងផ្អែកលើជំនួយ
នែះដែលទើបតែតែវូបានផា្អាកនែះ។កម្ម
វិធីសែបៀងអាហារពិភពលោកនែះ បាន
អះអាងថាការខ្វះលុយបាន ធ្វើឱែយការផ្គត់

នូវការដាក់ទណ្ឌកម្មជាអន្តរជាតិដែលតែវូ
បានដាក់ទៅលើបែទែសកូរ៉ែខាងជើងនោះ
ទែ។

កែមុអ្នកជំនាញនែវិទែយាសា្ថានវិទែយាសាស្តែ
និងសន្តសុិខអន្តរជាតិនែះបាននិយាយនៅ
លើគែហទំព័ររបស់ខ្លួន កាលពីថ្ងែអងា្គារ
ទី៥ខែធ្នថូាសរុបចំនួន៤៩បែទែសដែល
រួមទាំងបែទែសចិនអាល្លឺម៉ង់បែសុីល

ឱែយមនុសែសជាចែើនមិនសែួលចិត្ត"។
លោកសែីបី៊ទែសីហា្វាញបានបន្ថែមថា

"បុ៉ន្តែបែសិនបើអ្នកមានការពែយួបារម្ភអំពី
លោកដូណាល់ តែំ ដែលមាននុយ
ក្លែអ៊ែរឬលោកគីមជុងអុ៊នអ្នកបែហែល
ជាពែយួបារម្ភអំពីអាវុធនុយក្លែអ៊ែរ ពីពែះ
អ្នកទទួលសា្គាល់ថាបែព័ន្ធរំាងសា្កាត់មិនមែន
ចែះតែមានបែសិទ្ធភាពទែ"។

មែដឹកនាំអាមែរិក និងកូរ៉ែខាងជើង
"គែន់តែជាមនុសែសដែលមានការគែប់គែង
ដើមែបីបញ្ចប់ពិភពលោកនែះគ្មាននរណា

កំណត់រដ្ឋធានីរបស់ខ្លួន"។
តែំបាននិយាយថា"វជាពែលវែលា

ដើមែបីទទួលសា្គាល់ទីកែងុយែរូសាឡិមជា
រដ្ឋធានីរបស់អុីសែអែលជាផ្លូវការ"។គ
ត់បានអំពាវនាវឱ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់
និង"សំឡែងនែការអត់ឱនដើមែបីយកឈ្នះ
លើចិត្តស្អប់"។

កែមុអ្នកការទូតបាននិយាយថាបែទែស
ចំនួន៨រួមទំាងចកែភពអង់គ្លែសបារំាង
និងអុីតាលី បានទទូចឱែយមានកិច្ចបែជុំ
បនា្ទាន់មួយនែកែុមបែឹកែសាសន្តិសុខអង្គ
ការសហបែជាជាតិដើមែបីឆ្លើយតបទៅនឹង
ចំណាត់ការរបស់តែំនែះ។

ផ្គង់ជំនួយនែះមិនអាចធ្វើទៅរួច។
លោកលីមយ៉ុងជុនបែធានកម្មវិធី

សែបៀងអាហារកូរ៉ែបាននិយាយថាកម្មវិធី
សែបៀងអាហារនែះតែវូការបែមូលបែក់ឱែយ
បានចំនួន២៥,៥លានដុលា្លារដើមែបីអាច
ផ្តល់អាហារដល់កុមារនិងកែុមងាយរង-
គែះដទែទៀតនៅបែទែសកូរ៉ែខាងជើង
សមែប់រយៈពែល៦ខែបនា្ទាប់។ ឥឡូវនែះ
កម្មវិធីសែបៀងអាហារនែះមានលុយតែពាក់
កណា្ដោលបុ៉ណ្ណោះនែចំនួនលុយសរុបនែះ៕

ឥណា្ឌនិងបារាំងផងដែរនោះតែូវគែរក
ឃើញថាបានរំលោភលើកែុមបែឹកែសាសន្តិ
សុខអង្គការសហបែជាជាតិរវងខែមីនា
ឆ្នាំ២០១៤និងខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៧។

ឯកសារនែះបានបងា្ហាញថាបែទែស
ចំនួន១៣នៅក្នងុបញ្ជឈី្មាះបែទែសទំាង
នែះ គឺរួមបញ្ចូលទាំងបែទែសគុយបា
អីុរ៉ង់មីយា៉ាន់មា៉ានិងសីុរីបានជាប់ពាក់ព័ន្ធ

ផែសែងអាចធ្វើរឿងនែះបានឡើយ"។
រដា្ឋាភិបាលកែងុពែយុងយា៉ាងកាលពីបុ៉នា្មាន

ខែថ្មីៗ នែះបានបង្កើនការសាកលែបងមីសីុល
និងនុយក្លែអ៊ែរ ខណៈផ្តៅះផ្តងការគំរាម
កំហែងវោហាសាស្តែសង្គាែមជាមួយលោក
ដូណាល់តែំដែលបានបញ្ជាឱែយមានការ
បងា្ហាញកមា្លាំងយោធាជាបន្តបនា្ទាប់។

អង្គការនែះជាអង្គការចមែះុនែអង្គការ
កែរដា្ឋាភិបាលរាប់រយនៅជំុវិញពិភពលោក
បានបែឹងបែងដើមែបីឱែយមានសន្ធិសញ្ញា
ហាមឃាត់អាវុធនុយក្លែអ៊ែរដែលតែវូបាន

ក្នងុទមែង់នែការដោះដូរលើវិស័យយោធា
ជាមួយកូរ៉ែខាងជើង។

របាយការណ៍នែះបានកើតឡើងចំពែល
ដែលមានការគំទែចែើនឡើងពីសហគមន៍
អន្តរជាតិចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉ែ
ខាងជើង៕

អនុម័តកាលពីខែកក្កដាដោយបែទែស
ចំនួន១២២។ទោះបីជាមានសន្ធិសញ្ញា
នែះជាបែវត្តសិាសែ្តក្តីក៏បុ៉ន្តែវតែវូបានធ្វើ
ឱែយចុះខែសាយដោយសារអវត្តមាននែមហា
អំណាចនុយក្លែអ៊ែរចំនួន៩ក្នងុចំណម
បែទែសហត្ថលែខីទាំងអស់៕



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក ២១

សែអែលគឺចង់បានទីកែុងនែះធ្វើជារដ្ឋ
ធានីរបស់ខ្លនួ រហូតដល់មានការបែកាស
ទទួលសា្គាល់ពីរដ្ឋបាលលោកបែធានាធិបតី
អាមែរិកដូណាល់តែំកាលពីថ្ងែទី០៨
ខែធ្នូថ្មនីែះខណៈដែលពលរដ្ឋបា៉ាឡែស្ទនី
ក៏ចង់បានទីនោះជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនដែរ
នៅពែលដែលខ្លួនមានបែទែស។

គួររំឭកថាទីកែងុយែរូសាឡឹមនែះគឺ
ជាទីកែងុបុរាណមួយ បុ៉ន្តែទីកែងុនែះតែវូ
បានដណ្តើមទៅដណ្តើមមកបែហែលជា
២០ដង តាំងតែពីឆ្នាំ៣០០០មុនគែីស្ត
សករាជមកនោះ។ កែយមករហូតដល់
ឆ្នាំ៩៦០ មុនគែីស្តសករាជ ពែះវិហា
បុរាណរបស់ជនជាតិជ្វីបទីមួយតែូវបាន
គែដឹងថាបានកសាងនៅទឹកដីនោះបុ៉ន្តែ
កែយមក ក៏មានការដណ្តើមកាន់កាប់ ពី
រាជាណាចកែបុរាណជាចែើនរាប់ទំាងចកែ-
ភពបាបី៊ឡូនរូ៉មា៉ាងំអូតូម៉ង់...ហើយជន
ជាតិជ្វបីបានចូលមករស់នៅទីកែងុនែះទៅ
វិញទៅមករហូតដល់មានបែទែស។កែយ
មកនៅឆ្នាំ១៩១៧ទីកែុងនោះតែូវបាន
អាណានិគមអង់គ្លែសចាប់យកវិញម្តង។
កែយមកនៅឆ្នាំ១៩៤៨កែយពែល
ដែលអុីសែអែលបង្កើតបែទែសក៏បាន
កាន់កាប់ចែកគ្នារវងអីុសែអែលនិងហែសក-
ដង់ហើយនៅឆ្នាំ១៩៦៧អីុសែអែល
បានកាន់កា ន់ទាំងអស់តែម្តង ដោយរួម
ទាំងភាគខាងកើតដែលគែប់គែងដោយ
ហែសកដង់ផងដែរ។ បែជាជនអារា៉ាប់នៅ
ក្នងុទីកែងុនែះអាចរស់នៅទីនោះបានបុ៉ន្តែ
ពួកគែមិនមានបែជាជាតិនឹងគែនោះទែ។

ដោយអរិយបុត្រ

ការបែកាសទទួលសា្គាល់ទីកែងុយែរូសា-
ឡឹមថាជារដ្ឋធានីរបស់បែទែសអីុ្រសាអែល
កាលពីពែលថ្មីៗនែះ បានបណា្ដោលឲែយ
ពិភពលោកជាពិសែស គឺពិភពអារា៉ាប់
រង្គាះរង្គើឡើងដោយសារតែទីកែងុបុរាណ
មួយនែះគឺជាទីកែងុមួយដ៏ចំណាស់បំផុត
នៅមជែឈឹមបូពា៌ដែលនៅពែលនែះទាំង
អុីសែអែលក៏ចង់បានហើយពលរដ្ឋបា៉ា-
ឡែស្ទនីក៏ចង់បានហើយសុទ្ធតែអះអាង
ថា  ទីកែុងនែះ ជារដ្ឋធានីរបស់ពួកគែ
រៀងៗ ខ្លួន។

ជំុវិញបញ្ហានែះយោងទៅតាមការផែសាយ
របស់កាសែតអង់គ្លែសហា្គាឌៀនបានឲែយ
ដឹងថានែះគឺជាភាពកា្លាហានមួយរបស់
រដ្ឋបាលលោកដូណាល់តែំនៅក្នុងការ
អះអាងថាអាមែរិកនឹងរីសា្ថានទូតរបស់
ខ្លួនទៅកាន់ទីកែុងនែះ ខណៈដែលរដ្ឋ
សភាអាមែរិក បានអនុម័តវមកតាំងតែ
ពីឆ្នាំ១៩៩៥មកនោះ។

មានការអះអាងថាទីកែងុយែរូសាឡឹម
គឺជារដ្ឋធានីរបស់ ជនជាតិជ្វីបដែលជា
មា្ចាស់បែទែសអុីសែអែលតំាងតែពី៣០០០
ឆ្នាមុំនហើយកែយមករដ្ឋបាលលោក
បែធានាធិបតីអាមែរិកបារា៉ាក់អូបាមា៉ាបាន
ទទួលសា្គាល់ទីកែងុនោះតែមឹតែជារដ្ឋធានី
សែមលសមែប់ជនជាតិជ្វីប និងបា៉ា-
ឡែស្ទីន។

ទីកែងុយែរូសាឡឹមតែវូបានគែអះអាង
ថា គឺជាទីកែងុដ៏ពិសិដ្ឋនែជំនឿសាសនា៣
ជាពិសែសពីសំណាក់ជនជាតិជ្វីប(ជន
ជាតិយូដាក្នុងគម្ពីរគែីស្តសាសនា)ប៉ុន្តែ
ជនជាតិអារា៉ាប់មិនដែលបានអនុវត្តទែនៅ
ពែលដែលគែបានគែប់គែង ទីកែងុនែះ
រវងឆ្នាំ១៩៤៨ដល់ឆ្នាំ១៩៦៧។មាន
ការអះអាងថាជនជាតិបា៉ាឡែស្ទីនបាន
អះអាងថាទីកែុងនែះគឺជារដ្ឋធានីរបស់
ពួកគែជាគំនិតគ្មានមូលដា្ឋានបែវត្តសិាសែ្ត
ដោយសារតែពួកគែមិនមានវត្តមានឬ
មិនមានជាតិនៅក្នងុបែវត្តសិាសែ្ត។មែយា៉ាង

យ្រូសាឡឹម ទឹកដីកណ្តាលន្ទំនាស់រវាងអីុស្អ្ល និងពិភពអារា៉ាប់ 

វិញទៀតបា៉ាឡែស្ទនីគឺបាត់សមាជិកដោយ
សារតែសកម្មភាពរបស់ពួកគែផា្ទាល់។ការ
អះអាងថាទីកែងុនែះជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លនួ
គឺកែយពែលដែលមានការពិភាកែសាសន្ត-ិ
ភាពរវងអីុសែអែលនិងបា៉ាឡែស្ទនីហើយ
នៅពែលនោះ ទើបបា៉ាឡែស្ទីនបានអះ
អាងថា  ទីកែុងយែរូសាឡឹម ខាងកើត
ជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួន។ ជាការពិតចលនា
នែការទាមទារនោះគឺជាយូរ រវងអីុសែ
អែលនិងបា៉ាឡែស្ទនី។អីុសែអែលតែវូបាន
គែដឹងថា គឺមានដែនដីតំាងតែពី យុគ-
សម័យលោហៈ ហើយរាជាណាចកែជន
ជាតិជ្វបីដែលជាមា្ចាស់បែទែសអុីសែអែល
បានបង្កើតបែទែសឯករាជែយនៅរង្វង់ឆ្នាំ
១១០មុនគែសី្តសករាជបុ៉ន្តែបានបាត់បង់
វិញនៅក្នងុរង្វង់ឆ្នាំ៦៣មុនគែសី្តសករាជ
ដោយជនជាតិអារា៉ាប់ដែលសម័យកាល
នោះគឺខា្លាំងកា្លា។

ចាប់តាំងពីមិនមានបែទែសជនជាតិ
ជ្វបីគបឺានរស់នៅពាសពែញពភិពលោក
រហូតកា្លាយជាជនជាតិដែលរងគែះចែើន
ជាងគែនៅក្នងុអំឡុងសម័យសង្គាែមលោក
លើកទីពីរ ហើយកែយមក  ពោលគឺ
កែយសង្គាែមបញ្ចប់ ពូកគែក៏បានរួបរួម
គ្នាបង្កើតជាបែទែសឯករាជែយមួយនៅក្នងុ
ឆ្នា១ំ៩៤៨ហើយបានបដិសែធការដឹកនំា
របស់ជនជាតិអារា៉ាប់ពីដែនដីបា៉ាឡែស្ទីន
ចាប់ពីពែលនោះមក។បនា្ទាប់ពីបែកាស
ឯករាជែយទឹកដីនែតំបន់វែសបែងនិងហា្គាសា
គឺនៅកែមការកាន់កាបរបស់បណា្ដោរដ្ឋ
ជិតខាងនៅអារា៉ាប់ទែ បុ៉ន្តែកែយសង្គាែម
ជាចែើនលើកជាចែើនសារជាមួយនឹងបណា្ដោ
បែទែសនៅអារា៉ាប់នៅឆ្នា១ំ៩៦៧ អីុសែ-
អែល បានពងែីកទឹកដីពីវែសបែងទៅ
ហោ្គាលដែនហាយ ហើយទៅដល់តំបន់
ហា្គាសាសែ្ទីបថែមទៀត។

តាមឯកសារបនា្ទាប់ពីនោះមកអុីសែ-
អែល និងអារា៉ាប់ក៏មានទំនាស់ជាចែើន
ថា្នាក់រដ្ឋនិងរដ្ឋខណៈដែលពលរដ្ឋអារា៉ាប់
ដែលធា្លាប់រស់នៅដែនដីបា៉ាឡែស្ទនីក៏បាន
ចាប់ផ្តើមមានទំនាស់នឹងគ្នាសីុសាច់ហុត
ឈាមដោយជនជាតិអារា៉ាប់ដែលគែដឹង
ថាធា្លាប់រស់នៅបា៉ាឡែស្ទនីនែះបានទាមទារ
បង្កើតរដ្ឋរបស់គែដែរ ជាហែតុបណា្ដោល
ឲែយមាន ទំនាស់ជាហូរហែ រហូតដល់ឆ្នាំ
២០០៥ អីុសែអែល ក៏បានចាប់ផ្តើម
ពិចារណាផ្តល់ទឹកដីមួយចំនួននៅហា្គា-
សាសែ្ទីបជូនជនជាតិអារា៉ាប់ឡើងវិញ។

ចាប់តំាងពីបង្កើតបែទែសនែះឡើងវិញ
នៅឆ្នាំ១៩៤៨មកដល់បច្ចុបែបន្ននែះអុី-



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក២២

សម្ត្ចបា៉ាបជំរុញឲ្យមន្ទីរព្ទ្យផ្តាតសំខាន់លើស្ចក្តីស្ឡាញ់ ជាង ការ រក ប្ក់ចំណ្ញ
សម្តែចបា៉ាប្រហ្វង់សីុស្កូបាននិយាយ

ថាការថែរកែសារបស់ពែះសហគមន៍ចំពោះ
អ្នកជំងឺជាពិសែសតាមមន្ទរីពែទែយកាតូលិក
គឺជាដំណះសែយមួយចំពោះ "គំនិត
អាជីវកម្មនៅទូទំាងពិភពលោកដែលកំពុង
បង្វែរការថែទំាសុខភាពទៅជាសហគែស
រកបែក់ចំណែញ"។

នៅក្នងុសាររបស់សម្តែចបា៉ាប្រហ្វង់សីុស្កូ
សមែប់ទិវពិភពលោកសមែប់អ្នកជំងឺ
នាថ្ងែទី១១ កុម្ភៈ២០១៨សម្តែចបា៉ាប
បានជំរុញឱែយគែសី្តបរិស័ទកាតូលិកជាបុគ្គល
និងសហគមន៍បន្តផ្តល់សែវថែទំាសុខភាព
ដោយក្ដសីែឡាញ់ចំពោះអ្នកជំងឺ។ តាម
សារព័ត៌មា នកាតូលិកញូវសឺវីសបានឲែយ
ដឹងថា ពែះសហគមន៍កំណត់យកថ្ងែបុណែយ
រំឭកពែះនាងមា៉ារីនៅទីកែុងលួដ (Lady
ofLourdes)ជារៀងរាល់ឆ្នាសំមែប់បារព្ធ
ទិវអ្នកជំងឺនែះ។ហើយសមែប់ឆ្នាំ២០១៨
នែះសម្តែចបា៉ាបបានផ្តៅតអារម្មណ៍យា៉ាង
ខា្លាងំនិងសង្កត់ធ្ងន់លើគោលគំនិតបែសក-
កម្មរបស់ពែះសហគមន៍ក្នងុការលើកកម្ពស់
ផ្លវូវិញ្ញាណនិងសែចក្តតីែវូការផ្នែកសីរៈរបស់

អភិបូជា ជាកមា្លាំង  
ប្កាស  ដណំងឹល្អ

សម្តែចបា៉ាប ្រហ្វង់សីុស្កូ បានថ្លែង

កាលពីថ្ងែទី១៣ខែធ្នកូ្នងុអំឡុងពែលជួប

ជាមួយមហាជនទូទៅបែចាំសបា្តៅហ៍ក្នុង

សាលបែជំុបូ៉លទី៦ថា"តើយើងមិនអាច

អនុវត្តតាមដំណឹងល្អ ដោយគ្មានកមា្លាំង

ពិធីអរពែះគុណឬអភិបូជានោះទែ"។

សម្តែចបា៉ាបបានមានបែសាសន៍ថា

"យើងមិនទៅអភិបូជាដើមែបីថា្វាយអ្វីមួយ

ដល់ពែះទែ ប៉ុន្តែយើងទៅគឺដើមែបីទទួល

បានពីពែះអង្គនូវអ្វដីែលយើងតែវូការយា៉ាង

ពិតបែកដ"។ពិធីអភិបូជានៅថ្ងែអាទិតែយ

គឺជាពែលវែលា និងទីកន្លែងដែលគែីស្ត

បរិស័ទទទួលពែះករុណាទិគុណនិងកមា្លាងំ

ដើមែបីរកែសាជំនឿចំពោះពែះបន្ទូលពែះអង្គ

ហើយអនុវត្តតាមដោយសែឡាញ់អ្នកដទែ

ហើយជាសាកែសីអំពីសែចក្តីទាំងអស់នែះ

ក្នងុលោកីយ។ក្នងុពែលនោះសម្តែចបា៉ាប

ក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរថាហែតុអ្វី

បានជាវសំខាន់ណាស់ក្នងុការទៅអភិបូជា

នៅថ្ងែអាទិតែយពែះបានរស់នៅក្នងុសីល-

ធម៌ល្អនិងសែឡាញ់អ្នកដទែហើយនោះ?

លោកបានថ្លែងថាអភិបូជាថ្ងែអាទិតែយមិន

មែនគែន់តែជាកាតព្វកិច្ចនោះទែ។"យើង

ជាគែសី្តបរិស័ទចំាបាច់តែវូចូលរួមក្នងុពិធី

អភិបូជាថ្ងែអាទិតែយដោយសារតែពែះគុណ

របស់ពែះយែសូ៊គែសី្តដែលគង់ជាមួយយើង

និងក្នុងចំណមយើង នោះយើងអាច

អនុវត្ដ តាមពែះបន្ទូល និងធ្វើជាសាកែសី

របស់ពែះអង្គផងដែរ"។ ក្នុងពែលនោះ

សម្តែចបា៉ាបក៏បានមានបែសាសន៍ទៅកាន់

អ្នកនិយាយភាសាអារា៉ាប់ថា "ដូចជារុក្ខ

ជាតិតែូវការពែះអាទិតែយនិងអាហារបំប៉ន

ឱែយមានជីវិត។

ចំពោះគែីស្តបរិស័ទគែប់គ្នាក៏តែូវការ

ថ្ងែអាទិតែយដើមែបីអរសបែបាយក្នុងជីវិត"។

មនុសែស។
ក្នងុសារនោះសម្តែចបា៉ាបបានអធិសា្ឋាន

ថា"សូមឱែយការអធិសា្ឋានរបស់យើងចំពោះ
មាតានែពែះសង្គាែះសា្តៅប់ពាកែយអង្វររបស់
យើងរាល់គ្នា គឺសូមឲែយសមាជិកគែប់រូបនែ
ពែះសហគមន៍រស់នៅដោយមានសែចក្តី
សែឡាញ់នែការបមែើជីវិត និងសុខភាព
សមែប់មនុសែសជាតិ"។សារព័ត៌មានដដែល
បានបន្តថា សម្តែចបា៉ាបបានសម្តែងការ
ពែយួបារម្ភរបស់ពែះនាងមា៉ារីដែលជាមា្ដាយ
របស់ពែះសហគមន៍ចំពោះអ្នកជំងឺតាំងពី
ដើមរៀងមករហូតដល់បច្ចបុែបន្ននែះ។

សម្តែចបា៉ាបបានមានបែសាសន៍ទៀត
ថា"នៅបែទែសដែលមានបែព័ន្ធថែរកែសា
សុខភាពសាធារណៈគែប់គែន់ កិច្ចការ
របស់បព្វជិត-ជិតា និងភូមិភាគរបស់ពែះ
សហគមន៍និងមន្ទរីពែទែយរបស់ពួកគែមាន
គោលបំណងមិនតែមឹតែផ្តល់ការថែទំាសុខ
ភាពដែលមានគុណភាពនោះទែ ប៉ុន្តែ
ថែមទាំងផ្តល់នូវសារៈសំខាន់នែភាពជា
មនុសែសក្នុងដំណើរការពែយាបាលផងដែរ
ទោះជាការសែវជែវផ្នែកវិទែយាសាស្តែក៏

តែូវគោរពយា៉ាងពែញលែញចំពោះតម្លែ
ជីវិតនិងសមែប់សីលធម៌ជាគែសី្តបរិស័ទ"។
សម្តែចបា៉ាបបន្ថែមទៀតថា ទោះបីក្នុង
បែទែសដែលបែព័ន្ធថែទំាសុខភាពមិនមាន
គែប់គែន់ពែះសហគមន៍ក៏តែវូពែយាយាម
ធ្វើអ្វដីែលអាចធ្វើបានដើមែបីកែលម្អសែវ
សុខភាព,លុបបំបាត់អតែសា្លាប់របស់ទារក
និងបែយុទ្ធបែឆំងនឹងជំងឺរីករាលដាល។
នៅក្នងុបែទែសអ្នកមាននិងអ្នកកែ គឺមិន
ខុសគ្នាទែពែះសហគមន៍បានផ្តៅតលើ
កា រថែទាំអ្នកជម្ងឺ សូមែបីតែពែលមិនអាច
ពែយាបាលបានក៏ដោយ។សម្តែចបា៉ាបបាន
ដាស់តឿនសា្ថាប័នថែទំាសុខភាពកាតូលិក
និងគែូពែទែយបុគ្គលិក គិលានុបដា្ឋាយិកា
និងសមាជិកបុគ្គលិកឱែយចងចាំបែពែណី
របស់ពែះសហគមន៍ក្នងុការថែរកែសាអ្នកជម្ងឺ
និងបន្តការប្តែជា្ញាចិត្តរបស់ពួកគែក្នុងការ
បន្ដការបមែើបែបនែះ។សម្តែចបា៉ាបក៏មិន
ភ្លែចដែរ ចំពោះសែចក្ដីសែឡាញ់ដ៏ទន់-
ភ្លន់និងការតសូ៊របស់គែសួារជាចែើនក្នងុ
ការថែទំាកុមារពិការដូចជាឪពុកមា្តៅយនិង
សាច់ញតិរបស់ពួកគែ។ការថែទាំដែល

មូលនិធិពាន់លានដុលា្លារបំរុងសម្ប់ការបម្បំម្ួល 
អាកាសធាតុ

កាលពីថ្ងែទី១២ធ្នូ២០១៧នែះកម្ម
វិធីបរិសា្ថានរបស់អង្គការសហបែជាជាតិ
និងធនាគដ៏ធំក្នុងពិភពលោក BNP
Paribasបានចុះហត្ថលែខាលើកិច្ចពែម
ពែៀងមួយនៅឯកិច្ចបែជំុពិភពមួយដើមែបី
បង្កើតគែះឹសា្ថានហិរញ្ញវត្ថបុែកបដោយនិរន្ត-
ភាពដោយផ្តៅតសំខាន់ទៅលើកិច្ចសហ
បែតិបត្តកិារអភិវឌែឍមូលធនជំរុញកំណើន
សែដ្ឋកិច្ចបែកបដោយចីរភាពនៅក្នងុបណា្ដោ
បែទែសកំពុងរីកចមែើន។

តាមរយៈគែហទំព័របមែបែលួអាកាស-
ធាតុនែអង្គការសហបែជាជាតិបានឲែយដឹង
ថាអង្គការសហបែជាជាតិផ្នែកបរិសា្ថាន
និងធនាគរធំលំដាប់ពិភពលោក BNP
Paribasនឹងសហការគ្នាដើមែបីកំណត់នូវ
គមែងពាណិជ្ជកម្មសមសែបជាមួយនឹង
ផលប៉ះពាល់ផ្នែកបរិសា្ថាននិងសង្គមដែល
អាចវស់វែងដោយគោលដៅនែការផ្តល់
មូលធនចំនួន១០ពាន់លានដុលា្លារនៅ
តែឹមឆ្នាំ២០២៥នៅក្នុងបណា្ដោបែទែស
កំពុងអភិវឌែឍន៍។

BNPគឺជាកែមុហុ៊នធនាគរផ្តល់សែវ

ហិរញ្ញវត្ថុនិងជាធនាគរបារំាងមួយដែល
មានទីសា្នាក់ការធំនៅទីកែងុបា៉ារីសហើយ
Paribasមានការិយាល័យកណា្ដោលនៅ
ទីកែងុឡុងដ៍។BNPParibasវតែវូបាន
បង្កើតឡើងតាមរយៈការចែបាច់បញ្ចូល
គ្នារវងBanqueNationaledeParis
និងParibasក្នុងឆ្នាំ២០០០និងជាធ
នាគរមួយក្នុងចំណមធនាគរធំបំផុត
នៅក្នុងពិភពលោក។

គែហទំព័រដដែលនែះឲែយដឹងទៀតថា
គោលបំណងរបស់អង្គការសហបែជាតិនិង
ធនាគលំដាប់ពិភពលោកនែះ គឺដើមែបី
គំទែដល់គមែងតូចៗដែលទាក់ទងទៅ
នឹងការទទួលបានថាមពលកកើតឡើង
វិញ កសិកម្មពែឈើ បែព័ន្ធទឹក និង
របបកសិកម្មបែកបដោយនិរន្តរភាពផែសែងៗ
ទៀត។

កម្មវិធីទែទែង់ហិរញ្ញវត្ថនិុរន្តរភាពគឺជា
កិច្ចសហបែតិបត្តិការដំបូងគែបង្អស់រវង
សហគមន៍វិនិយោគិនដែគូផ្នែកអភិវឌែឍន៍
និងអង្គការសង្គមសុីវិលដោយមានការ
គំទែពីរដា្ឋាភិបាលជាតិ។

អគ្គលែខាធិការអង្គការសហបែជាជាតិ
លោកអាន់តូនីញ៉ូហ្គូតែរ៉ែស(Antonio
Guterres)បានមានបែសាសន៍លើtwitter
របស់លោកកាលពីថ្ងែមែសិលមិញផងដែរ
ថាហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាគន្លះឹមួយជំរុញឲែយសកម្ម
ភាពតយុទ្ធនឹងការបែបែួលអាកាសធាតុ
បានទទួលជោគជ័យ។

មហិច្ឆិតារបស់យើងគឺចង់ឲែយការបែ
បែួលអាកាសធាតុវិលទៅរកភាពបែកែតី
ឲែយបានលឿនជាងការគិត ហើយនែះក៏
ជាសង្គាែមដែលយើងមិនអាចចាញ់បាន
ឡើយ។កិច្ចពែមពែៀងនែះតែវូបានបង្កើត
ឡើងលើគមែងហិរញ្ញបែបទានតំបន់តែូពិច
ដែលជាកិច្ចសហការរវងអង្គការសហ
បែជាជាតិផ្នែកបរិសា្ថាន ធនាគរ BNP
Paribas មជែឈមណ្ឌលកសិកម្មពែឈើ
ពិភពលោកនិងសា្ថាបនមូលធនADMន
បែទែសឥណ្ឌូណែសុី។

ផ្ដល់ឱែយនៅក្នងុគែសួារគឺជាសាកែសីដ៏អសា្ចារែយ
នែសែចក្ដសីែឡាញ់ចំពោះមនុសែសជាតិ។
វចំាបាច់តែវូបានទទួលសា្គាល់ និងគំទែ
ដោយគោលនយោបាយសមសែប"។



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក ២៣

កមា្លាងំឲែយបន្តបែកាសដំណឹងល្អដើមែបីឲែយ
យើងយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើជាសាកែសីនែធម៌
មែតា្តៅករុណាជាពិសែសសមែប់អ្នកតូច
តាច។

លោកអភិបាលក៏បានលើកឡើងនូវ
បន្ទូលរបស់សម្តែចបា៉ាបក្នុងពែលជួបជា
មួយបងប្អូនគែីស្តទូទៅ និងជួបជាមួយ
យុវជនថា "ចូរយើងធ្វើជាសកែសី នែធម៌
មែតា្តៅករុណារបស់ពែះជាមា្ចាស់ និងការ
សមែុះសមែួល"។

ដូច្នែះសមែប់យើងជាគែសី្តបរិស័ទនៅ
បែទែសកម្ពុជា ពែលមកបែទែសកម្ពុជា
វិញ នៅតាមកន្លែងនីមួយៗតែូវយកចិត្ត
ទុកដាក់ណែនំាបែជាជន គែសី្តបរិស័ទឲែយ
ចែះសហការណ៍គ្នា យល់ចិត្តគ្នាដើមែបី
កសាងបែទែសយើង។យើងមានអំណរ
សបែបាយយា៉ាងពែញលក្ខណៈ និងសូម
អរពែះគុណពែះជាមា្ចាស់ដែលបានបែទា ន
អំណយទានតាមរយៈសម្តែចបា៉ាបតាម
រយៈពែះពររបស់សម្តែចដល់យើងដែរ។

សម្តែចបា៉ាប្រហ្វង់សុីស្កូបានបំពែញ
ទសែសនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅបែទែសភូមាកាលពី
ថ្ងែទី២៧-៣០ខែវិច្ឆកិាឆ្នា២ំ០១៧ហើយ
លោកបន្តដំណើរទៅបែទែសបង់កា្លាដែស
រហូតដល់ថ្ងែទី២ធ្នូ។ចំពោះកែុមបែតិភូ
តំណាងកម្ពជុាបានធ្វើដំណើរតែឡប់មក
កម្ពុជាវិញនៅថ្ងែទី៣០ខែវិច្ឆិកា បែកប
ដោយអំណរសបែបាយនិងសុវត្ថិភាព។

ដោោយលីសុវណ្ណា

តំណាងគែីស្តបរិស័ទ តាមមណ្ឌល
សកម្មភាពភ្នំពែញតំណាងគែីស្តបរិស័ទ
នែពែះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគបាត់-
ដំបងរួមទំាងលោកបូជាចារែយនិងដូនជីមួយ
ចំនួនផងចំនួន១២៥នាក់ដឹកនាំដោយ
លោកអភិបាលអូលីវីយែបានធ្វើដំណើរ
ទៅបែទែសភូមានាយប់ថ្ងែទី២៦ខែវិច្ឆកិា
កន្លងទៅ ដើមែបីទទួលសា្វាគមន៍ដំណើរ
ទសែសនកិច្ចរបស់សម្តែចបា៉ាប្រហ្វង់សុីស្កូ
និងធ្វើបូជនីយែសន៍ទៅសកា្ការដា្ឋានមួយ
ចំនួនផង។

សម្តែចបា៉ាប ្រហ្វង់សុីស្កូ មកបំពែញ
ទសែសនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅបែទែសភូមាពីថ្ងែទី
២៧-៣០ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧។

ក្នងុដំណើរនៅបែទែសភូមាកែមុទំាង
អស់បានទៅទសែសនកិច្ចនៅទែវវិទែយាល័យ
វិសាលវិហារ(អសនៈវិហារ)កែុងយា៉ាង

គ្ីស្តបរិស័ទកម្ពុជាចូលរួមទទួលដំណើរទស្សនកិច្ចសម្ត្ចបា៉ាបនៅប្ទ្សភូមា

ហោ្គានពែះវិហារសន្តសិលានិងសន្តប៉ូល
ក្នងុកែងុយា៉ាងហោ្គាន។ ធ្វើបូជនីយែសនៅ
សកា្ការដា្ឋាននែពែះនាងមា៉ារីលួដ៍ នៅក្នុង
ខែត្តមួយមានចំងាយបែមាណជាង១៦០
គីឡូម៉ែតែពីកែុងយា៉ាងហោ្គាន។

នៅថ្ងែទី២៧ខែវិច្ឆិកា កែុមទាំងអស់
រួមទំាងលោកអភិបាលបានឈរអមតាម
ផ្លូវទទួលសា្វាគមន៍ដំណើរមកដល់របស់
សម្តែចបា៉ាប។

នៅតាមកន្លែងនីមួយៗ ដូចជានៅ 
ទែវវិទែយាល័យកែុមទំាងអស់បានទទួលអំពី
ព័ត៌មាន និងឈ្វែងយល់អំពីសា្ថាភាពនែ
ការអប់រំក្នុងទែវវិទែយាល័យ និងអំពីសា្ថាន
ភាពការតែស់ហៅនៅក្នងុពែះសហគមន៍
កាតូលិកនៅភូមាដែលបានរៀបរាប់និង
ធ្វើសក្ខីកម្មដោយលោកបូជាចារែយនាយក
ទែវវិទែយាល័យផា្ទាល់។

លោកបានចែក រំលែកអំពីជីវិតនែ
ពែះសហគមន៍កាតូលិកក្នុងបែទែសភូមា
និងអំពីរបៀបដែលដំណឹងល្អបានទៅដល់
បែជាជនក្នុងបែទែសនែះដែលធ្វើឲែយមាន
ការចាប់អារម្មណ៍យា៉ាងខា្លាងំពីគែសី្តបរិស័ទ
កម្ពជុា។ក្នងុនោះដែរក៏មានជួបលោកអភិ-
បាលពីរអង្គនិងលោកបូជាចារែយមួយចំនួន។

ក្នុងដំណើរទសែសនកិច្ចនែះលោកអភិ-
បាលអូលីវីយែបានមានបែសាសន៍ថាកែមុ
បានចូលរួមទទួលសា្វាគមន៍សម្តែចបា៉ាប
តាមដងផ្លវូ ចូលរួមអភិបូជាជាមួយសម្តែច
បា៉ាបនៅថ្ងែទី២៩នៅទីវលនិងថ្ងែទី៣០
ចូលរួមអភិបូជាជាមួយសម្តែចបា៉ាបម្តងទៀត
នៅវិសាលវិហារដែលជាអភិបូជាសមែប់
យុវជននៅភូមា។លោកអភិបាលបន្តថា
សមែប់យើងជាគែសី្តបរិស័ទនៅបែទែស
កម្ពជុាជាឱកាសមួយពិសែសដែលយើង
បានជួបជាមួយសម្តែចបា៉ាប ដែលជា
តំណាងរបស់ពែះយែសូ៊នៅលើផែនដីនែះ
ដែលជាអ្នកការពារថែរកែសាជំនឿរបស់យើង
និងណែនំាឲែយពែះសហគមន៍ទៅជាអង្គតែ
មួយក្នុងអង្គពែះគែីស្ត។

ហែតុនែះពែលយើងជួបជាមួយសម្តែច
បា៉ាបនៅភូមាហាក់បីដូចជាពែះសហគមន៍
កម្ពជុាជួបជាមួយសម្តែចបា៉ាបផា្ទាល់ដែរ។
លោកថាពិតណាស់យើង១២៥នាក់ដែល
ជាតំណាងពីពែះសហគមន៍ និងកន្លែង
នីមួយៗ ចូលក្នងុមហាគែសួារពែះសហ-
គមន៍កាតូលិកធំណាស់។ គែួសារនែះ
ដែលសម្តែចបា៉ាបបានលើកទឹកចិត្តផ្តល់
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His Excellency Bishop Olik 

& 
Cambodian Calholic Family 

armly Welcome to Myanmar 
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ព៌ត័មានសង្កម២៦

កែយពែលគណបកែសសង្គាែះជាតិ
ដែលជាគណបកែសបែឆំងតែមួយគត់មាន
នៅក្នុងសភា កើតចែញពីការបោះឆ្នាត
កាលពីឆ្នាំ២០១៣ តែូវបានរំលាយនៅ
កែមចែបាប់របស់ពែះរាជាណាចកែកម្ពជុា
កែយពែលដែលអាជា្ញាធរបានរកឃើញ
ថាគណបកែសនែះបានឃុបឃិតជាមួយនឹង
បរទែសជាបែព័ន្ធដើមែបីបង្កអំពើកែបត់ជាតិ
តាមរយៈសាលដីការតុលាការកំពូលរបស់
បែទែសកាលពីថ្ងែទី១៦វិច្ឆិកា២០១៧
ពលរដ្ឋកម្ពជុាភាគចែើនយល់ថានែះគឺជា
ការអនុវត្តចែបាប់របស់កម្ពជុាគែន់តែភាគ
ចែើនចែះតែពែយួបារម្ភរឿងសំពាធពីអន្តរ
ជាតិ និងផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់
ពួកគែតែប៉ុណ្ណោះ។

លោកជាពិសីជាអាជីវករមួយរូបបាន
និយាយថា នែះគឺជាការអនុវត្តចែបាប់។
គណបកែសសង្គាែះជាតិធ្វើខុស គឺតែូវតែ
ទទួលខុសតែវូ។លោកបានសំដែងយោបល់
ទៀតថាគណបកែសមួយនែះគិតតែបែឆំង
ខា្លាំងពែកប៉ុន្តែសូមែបីតែថ្នល់មួយចងា្អាមក៏
ធ្វើមិនបានផង មែយា៉ាងវិញទៀតគែធ្វើអ្វមីនិ
ដែលចែះតែវូដូច្នែះរំលាយក៏រំលាយទៅ។

លោក ពិសី មិនបានពនែយល់វែង
ឆ្ងាយចែើនទែ ដោយសារតែលោកជាប់
ធុរៈ និងមមាញឹកនៅក្នងុ អាជីវកម្មរកសីុ
បែចំាថ្ងែរបស់គត់បុ៉ន្តែអាជីវករផែសែងៗមួយ
ចនួំនទៀតក៏មានយោបល់សែដៀងគ្នានែះ
ផងដែរ គែន់តែអ្នកខ្លះពែួយបារម្ភរឿង
បាតុកម្ម រឿងសន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាព
សង្គមដែលអាចកើតមានជាយថាហែតុមក
លើពួកគែកែយការសមែចរបស់អាជា្ញា-
ធរបែបនែះ។

អ្នកសែីហុងសុខហៀងជាអាជីវករ
មួយរូបទៀតក៏បានសំដែងយោបល់ថា
លោកសែក៏ីអត់មានការសោកសា្តៅយអ្វដីែរ
ចំពោះចំណាត់ការផ្លវូចែបាប់របស់អាជា្ញាធរ
កម្ពុជា មកលើអតីតគណបកែសបែឆំង
នៅក្នុងបែទែសមួយនែះ។

លោកសែបីានបញ្ជាក់ថា"ឲែយវអីចឹងចុះ
ពែះគណបកែសអ្វដឹីកនំាឲែយតែបែជាពលរដ្ឋ
ឈ្លាះតែគ្នាចឹង។ គែរំលាយចោលចឹង
សមហែតុសមផលខ្ញុំគំទែ"។

លោកសែីសុខហៀងដែលជាអាជីវករ
មួយរូបនៅក្នុងផែសារមួយនៅ សែុកកៀន
សា្វាយខែត្តកណា្ដោលបានថ្លែងបន្តទៀត
ថាពែលដំបូងដូចជាពែយួបារម្ភដែរបុ៉ន្តែ
កែយការរំលាយដូចជាគ្មានអ្វកីើតឡើង
ផងហើយសង្គមដូចជានៅតែដដែល។

លោកសែីបានបញ្ជាក់ថា "ទោះបី
រំលាយអីចឹងក៏ខ្ញុំ អត់មានឃើញបែជា-

ពលរដ្ឋណាជែួលចែបល់ក្តៅកែហាយអី
ផង។ដូចជាអត់ឃើញមានអ្វីផងពែះ
អីខ្ញុអំង្គយុលក់ដូរធម្មតា ដូចអត់មានរឿង
អ្វីកើតឡើងផង"។

លោកសែីបានថ្លែងបន្តថា នែះ
បែហែលជាដោយសារបែជាពលរដ្ឋមើល
ឃើញថាគណបកែសបែឆំងអត់មានចែះ
សែលាញ់បែទែសជាតិ គិតតែញុះញ៉ុង
ឲែយខ្មែរហើយនឹងខ្មែរឈ្លាះគ្នាចឹងហើយ
ទៅទៅចូលដែចូលជើងជាមួយបរទែស
ដើមែបីធ្វើបាបខ្មែរគ្នាឯងចឹង។

លោកសែបីានថ្លែងទៀតថាលោកសែី
ក៏អត់មានតែូវដូរចិត្តអត់ទៅបោះឆ្នាតអី
ដែរ។លោកសែនឹីងទៅបោះឆ្នាតគែន់
តែថាពែលអត់គណបកែសបែឆំងដូចជា
ហែងហាង។

លោកសែីបានបញ្ជាក់ថា"ជាធម្មតា
បែទែសតែវូតែមានគណបកែសបែឆំងហើយ
ពែលអត់មានគណបកែសបែឆំងអីចឹងដូច
ម៉ែចទែ"។

លោកសែបីានបញ្ជាក់ទៀតថា"ពែល

ខ្លះខ្ញុចំង់បានអ្នកបែឆំងដើមែបីឲែយមានការ
រីកចមែើនកំុឲែយបែឆំងឲែយទៅកែបត់ជាតិខ្លនួ
ឯងទៅលើកជើងបរទែសដើមែបីបំផា្លាញជាតិ
ខ្លួនឯងខ្ញុំអត់គំទែទែគណបកែសអីចឹងៗ
ទែ។ខ្ញុមិំនមែនអត់ចង់ឲែយមានគណបកែស
បែឆំងទែបុ៉ន្តែគួរតែឲែយមានដើមែបីធ្វើអ្វមីក
ដើមែបីជួយជាតិជួយបែទែសយើង មិនមែន
ឃុបឃិតនឹងបរទែសធ្វើបែបនែះទែ"។

លោកសែបីានបញ្ជាក់ទៀតថា "ខ្ញុំចង់
បានតែបុ៉ណ្ណងឹទែ ខ្ញុជំាបែជាពលរដ្ឋ ខ្ញុំ
គែន់តែចង់បានអីចឹងខ្ញុអំត់ចង់បានសង្គាែម
ហើយខ្ញុក៏ំចង់បានសែចក្តសុីខបុ៉ណ្ណែះ"។

លោកសាញ់ណារិទ្ធីជាបែជាពលរដ្ឋ
មួយរូប បានថ្លែងនៅក្នុងខែត្តសៀមរាប
ខណៈបាននំាគែសួារដើរកំសាន្តនៅបរិវែណ
បែសាទអង្គរវត្តថាពែួយបារម្ភដែរពែល
ដែលគណបកែសបែឆំងតែូវរំលាយ ប៉ុន្តែ
ចែះអត់មានបញ្ហាអី។

លោកបានបញ្ជាក់ថា "និយាយមិន
ភ័យមិនបារម្ភម៉ែចបើតាមផ្លវូឃើញសុទ្ធតែ
បូ៉លីសទាហានហើយមានកំាភ្លើងចែងូចែង

ទស្សនៈពលរដ្ឋចម្ុះអំពីសា្ថានភាពសង្គម ក្យការរំលាយគណបក្សប្ឆំង

លោក បែក់ សុខុន រដ្ឋមនែ្តីកែសួងការបរទែស បានបញ្ជាក់ជំហរកម្ពុជាជាញឹក- 
ញាប់នៅពែល ដែលជួបជាមួយនឹងបណា្តាភ្ញៀវបរទែស និងឯក អគ្គរដ្ឋ ទូត បែទែស នន 
ថា កម្ពុជានឹងមិនតែឡប់ ទៅ រក នយោ បាយឯកបក្សឡើយ ។ 

ជំហរអះអាងនែះ គឺតតែវូបានលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយអ្នកនំពាក្យកែសួងការ
បរទែស នៅកែយពែលដែលលោក បែក់ សុខុន បានទទួលជួប ពិភាក្សា ជា មួយ 
នឹងតំណាង សហគមន៍អឺរុ៉ប និងឯកអគ្គរដ្ឋទូតមហាអំណាច និងមា្ចាស់ ជំនួយនន ។ 

លោកបានបន្តថាកម្ពជុានឹងនៅតែបែកាន់យកមាគ៌ាលទ្ធបិែជាធិបតែយ្យពហុបក្ស
ហើយនឹងរៀបចំ ការបោះឆ្នាតទៅតាមកាលបរិច្ឆែទដែលបានតែៀមទុក ។

គួររំលឹកថា អាសនៈរបស់គណបក្សសងែ្គោះជាតិទាំងនៅក្នុងសភា និងនៅឃុំ/
សងា្កាត់ នឹងតែូវបែងចែកដោយគណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំបោះឆ្នាតបែគល់ជូន 
គណបក្សដែលបានចូលរួមការបោះឆ្នាត ផ្អែកតាមច្បាប់។ 

កម្ពុជាមិនត្រឡប់ទៅរកប្រព័ន្ធនយោបយឯកបក្សជាថ្មីឡើងវិញឡើយ



ព៌ត័មានសង្កម ២៧

បុ៉ន្តែអត់អីសភាពការណ៍ស្ងប់សា្ងាត់ហើយ
ឥឡូវនៅតែមានពលរដ្ឋ ធ្វើដំណើរទៅ
មកដើរលែងទីនែះទីនោះជាបែចាំ។

អាជីវករជាមា្ចាស់ហាងនំមួយរូបដែល
សំុមិនបញ្ចែញអត្តសញ្ញាណបានសំដែង
ការពែួយបារម្ភថា សភាពការណ៍ចំពោះ
មុខចាប់តំាងពីកែយការរំលាយគណបកែស
បែឆំងមកដល់ពែលនែះគឺសភាពការណ៍
ដូចជាមិនអីទែគែន់តែវរៀងសា្ងាត់ជាង
ធម្មតា។

លោកបានបន្តថាអ្នកដំណើរនៅតែធ្វើ
ដំណើរដើរលែងទៅនែះទៅនោះពែញតែ
ផ្លវូទំាងថ្ងែទំាងយប់ដដែលទែបុ៉ន្តែគែន់តែ
រាងរឹតតែបិតលើការចំណាយបន្តចិបុ៉ណ្ណោះ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា"គ្មានដែលឃើញ
ផ្លវូជាតិសា្ងាត់ទែមនុសែសធ្វើដំណើរទំាងថ្ងែ
ទំាងយប់គ្មានទំនែរទែតែគែន់តែថាដូច
ជាមា្នាក់ៗរាងដូចជាមិនសូវហា៊ានចាយវយ
ចែើនដូចពីមុន"។

លោកបានបន្តទៀតថាចំណូលពីការ
លក់នៅហាងនំរបស់លោក ដូចជាមាន

ទស្សនៈពលរដ្ឋចម្ុះអំពីសា្ថានភាពសង្គម ក្យការរំលាយគណបក្សប្ឆំង
ការធា្លាក់ចុះដែលនែះជាបច្ចយ័មួយដែល
លោកកំពុងតែមានការពែយួបារម្ភដែរដោយ
សារតែនៅហាងនំរបស់លោកមានបុគ្គលិក
ទាំងកម្មករនិងអ្នកលក់សរុបជាង២០
នាក់។លោកបានបន្តថាបែសិនបើការ
លក់នែះនៅតែបន្តធា្លាក់ចុះថែមទៀតមិន
យូរទែលោកក៏នឹងពិចារណាកាត់បន្ថយ
កម្មករនិងបុគ្គលិកមួយចំនួនចែញខ្លះ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា"វលំបាកពនែយល់
ណាស់ ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបែៀបធៀបទៅបាន
អីចែះកាលពីមុន(មុនការំលាយគណបកែស)
លក់អស់ ១០០នំអីចឹង បុ៉ន្តែឥឡូវដូចជា
បានតែមឹពី៧០ទៅ៨០នំបុ៉ណ្ណោះ"។

លោក សុីន ឧត្តម ជាបែជាពលរដ្ឋ
មួយរូបផែសែងទៀត បានបន្តចែករំលែក
ការពែួយបារម្ភបន្តទៀតថា បើរំលាយ
អាជា្ញាធរចង់រំលាយគណបកែសណាទៀត
ក៏ដោយក៏ពលរដ្ឋហាក់ឆ្អែតឆ្អន់មិនរំជើប
រំជួលនិងទំនោរទៅតាមសភាពការណ៍ដូច
ជាពីមុនបន្តទៀតឡើយបុ៉ន្តែអ្វដីែលយើង
ពែួយបារម្ភគឺថាខា្លាចរឿងសំពាធពីបរទែស

ពីពែះបែទែសធំៗដែលជាតែទីផែសារធំៗ
របសយ់ើងកំពុងតែសម្លងឹមើល មកកាន់
កម្ពជុា នៅក្នងុកែសែភ្នែកមួយដែលកំពុង
តែលំអៀងទៅរកចំណ៉ាចអវិជ្ជមាន។

លោកបានបន្តថារឿងរំជើបរំជួលគឺថា

គ្មានទែ ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបារម្ភគឺខា្លាច
អាមែរិក និងសហគមន៍អឺរ៉ុប គែបិទ
ទីផែសារយើងគឺចប់ហើយ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា"អារឿងនំាចែញ
សែវូអង្ករមែចអីមិនបុ៉នា្មានទែតែយា៉ាប់ គឺ
យា៉ាប់រឿងអាទីផែសាររោងចកែកាត់ដែរ"។

លោកបានបន្តថាខាងរាជរដា្ឋាភិបាល
បែកដជាដឹងហើយបែហែលមានវិធាន
ការណ៍ដែរហើយបុ៉ន្តែយើងខ្ញុពំែយួបារម្ភ
មែនទែនពីពែះតែអាមែរិកនិងសហ-
គមន៍អឺរុបលុបចោលការអនុគែះផែសែងៗ
ដើមែបីនាំចែញទៅទីផែសារគែ គឺយា៉ាប់មែន
ទែន។

លោកបានបន្តថាមិនមែនជារឿងលែង
សើចបានទែមនុសែសរាប់មឺុននាក់កំពុងតែ
បមែើការនៅក្នុងវិស័យនែះហើយបើគែ
ឈប់អនុគែះដឹងតែយា៉ាប់តែម្តង ហើយ
បើវិស័យកាត់ដែរនែះមានបញ្ហានោះ។បើ
ពួកគែដួលអ្នកដែលទទួលផលពីពួកគែ
មានតំាងពីកន្លែងសា្នាក់នៅអាជីវកម្មជំុវិញ
តាមរោងចកែ សូមែបីតែការដឹកជញ្ជូនក៏
ប៉ះពាល់ដែរ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា "ចង់រាជរដា្ឋា-
ភិបាលរំលាយគណបកែសបុ៉នា្មានដងទៀត
ក៏ពលរដ្ឋមិនសូវជារំជើបរំជួលទែ ប៉ុន្តែ
បើបែទែសធំៗគែយកទីផែសាររបស់យើង
មកធ្វើជាសំពាធមកលើយើងដឹងតែចប់
ហ្មង"។

លោកបានបន្តថា"កម្មករឥឡូវមានរាប់
សែននាក់តែទីផែសារមានបញ្ហាពួកគត់យា៉ាប់
តែម្តង មិនដឹងបានការងារណាធ្វើទែហើយ
បើឲែយទៅធ្វើសែឬចំការវិញបែហែលក៏យា៉ាប់
ដែរពីពែះឥឡូវនែះអ្នកខ្លះលក់ដីលក់សែ
កែរម៉ែចាយអស់ហើយ។ដោយអរិយាបុត្រ

គណបក្សសង្គែះជាតិដែលគែដឹងថា គឺជាគណបក្សនយោបាយមួយដែលបង្កើត
ឡើងដោយគណបក្សបែឆំងពីរ គឺគណបក្សសម រង្សុី និងគណបក្សសិទ្ធិមនុស្ស 
កាលពីខែកក្កដ ឆ្នា២ំ០១២ បានតែវូរំលាយចោលនៅថ្ងែទី ១៦ វិច្ឆកិា ២០១៧។

ការរំលាយនែះ តែវូបានធ្វើឡើងដោយតុលាការកំពូលនែបែទែសកែមបណ្តងឹ
របស់កែសួងមហាផ្ទែ ពីបទឃុបឃិតនឹងបរទែសជាបែព័ន្ធបែពឹត្តអំពើក្បត់ជាតិ 
បន្ទាប់ពីបែធានគណបក្សនែះ តែូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងករណីនែះ ។

កែពីការំលាយគណបក្ស មន្តែ ី និងសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណបក្សនែះ សរុប 
ចំនួន ១១៨ នក់ តែូវបានតុលាការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយ ៥ ឆ្នាំ ។ 

គណបក្សសង្គែះជាតិនៅមុនពែលរំលាយតែូវបានគែដឹងថា គឺ មាន សមាជិក 
សភា ចំនួន ៥៥រូប ដែលទទួលបានពីការបោះឆ្នាតជាតិកាលពីខែកក្កដ ឆ្នា ំ២០ ១៣   
បែធានកែមុបែកឹ្សាឃំុ/សងា្កាត់ចំនួន ៤៨៩ នក់ និងមានសមាជិកកែមុបែកឹ្សាជា ចែើន 
ទៀត កាលពីការបោះឆ្នាតកាលពីខែ មិថុន ថ្មីៗនែះ ។ 

ការបោះឆ្នាតជាតិឆ្នា២ំ០១៣ គណបក្សមួយនែះ បានទទួល សម្លែង គំា ទែ ចំនួន 
២,៩ លាន សន្លកឹ ដោយទទួលបាន៥៥ អាសនៈនៅក្នងុចំណោម អាសនៈសភា 
១២៣ ហើយនៅក្នងុការបោះឆ្នាតជែើសរីសសមាជិកកែមុបែកឹ្សាឃំុ/សងា្កាត គឺទ ទួល 
បានអ្នកគាំទែបែមាណជា ៣,០៥ លាន សម្លែង  ដោយទទួលបានសមាជិកកែុម
បែឹក្សានៅតាមឃុំទាំងអស់ទូទាំងបែទែស។ 

គណបក្សសង្គ្រះជាតិត្រូវបនរំលាយក្រយចាប់កំណើតបនជាង ៥ ឆ្នាំ

រូបភាពឯកសារថតដោយលីវណ្ណា



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក ២៨

រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុាតាមរយៈកែសួង
បរិសា្ថានបានបែគល់ពែះវិហារដ៏ចំណាស់
មួយនៅលើកំពូលភ្នបូំកគោឲែយពែះសហ-
គមន៍កាតូលិកនៅកម្ពជុាមកគែប់គែងនិង
កាន់កាប់។  ពិធីបែគល់ និងទទួលនែះ
តែូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងែទី២៤ ខែធ្នូ
ឆ្នា២ំ០១៧កន្លងទៅនែះនៅមុខពែះវិហារ
ចំណាស់នែះក្នងុមរណីដា្ឋានឧទែយានជាតិ
ពែះមុនីវងែស (បូកគោ) កែមអធិបតី
លោកសាយសំអាល់រដ្ឋមន្តែកីែសួងបរិសា្ថាន
ដែលចុះហត្ថលែខាបែគល់និងទទួលរវង
លោក ជា សំអាង អគ្គនាយក នែអគ្គ
នាយកដា្ឋានរដ្ឋបាលការពារនិងអភិរកែស
ធម្មជាតិ នែកែសួងបរិសា្ថាន និងលោក
អភិបាលអូលីវីយ៉ែជ្មិតហស្លែរអភិបាល
ពែះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នពំែញ។

ពែះសហគមន៍ទទួលពែះវិហារចំណាស់
នៅលើកំពូលភ្នំបូកគោពីរាជរដា្ឋាភិបាល
សែបពែលដែលពែះសហគមន៍កាតូលិក
កម្ពជុាបែរព្ធពិធីបុណែយពែះយែសូ៊បែសូត
បែកបដោយអំណរសបែបាយ។

លោកសាយ សំអាល់ បានមានបែសា-
សន៍ថា  រដា្ឋាភិបាលបានសមែចបែគល់
ពែះវិហារ ឱែយទៅពែះសហគមន៍កាតូលិក
វិញដើមែបីរៀបចំធ្វើការជួសជុលឲែយមាន
សមែស់ឡើងវិញសមែប់ការបែតិបត្តតិាម
ជំនឿនែពែះសហគមន៍កាតូលិក។លោក
រដ្ឋមន្តែីក៏បានណែនាំផងដែរ ដល់ពែះ
សហគមន៍កាតូលិកនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទំាង

ព្ះសហគមន៍កាតូលិកទទួលព្ះវិហរចំណស់នៅលើ 
កំពូលភ្នំបូកគោ ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា

អស់ឲែយយកចិត្តទុកដាក់ការពារថែរកែសា
អភិរកែសនិងបែើបែស់ទីសកា្ការដា្ឋានបែតិក
ភណ្ឌធម្មជាតិនិងអភិរកែសជីវៈចមែះុសមែប់
ជាបែយោជន៍ដល់អ្នកជំនាន់កែយ។

លោកអភិបាលអូលីវីយែមានបែសាសន៍
ឲែយដឹងថា ពែះសហគមន៍កាតូលិកនៅ
បែទែសកម្ពជុាពិតជាមានអំណរសបែបាយ
មានមទនភាពនិងជាកិត្តិយសណាស់
ដែលលោករដ្ឋមន្តែីកែសួងបរិសា្ថានបាន
បែគល់ពែះវិហារចាស់នៅលើភ្នបូំកគោនែះ
ដល់ពែះសហគមន៍។ លោកអភិបាល
ពែះសហគមន៍ក៏បានថ្លែងអំណរគុណ
យា៉ាងជែលជែ ចំពោះរាជរដា្ឋាភិបាល
កម្ពុជាតាមរយៈលោករដ្ឋមន្តែីកែសួងបរិ-
សា្ថាន។លោកអភិបាលបញ្ជាក់ថាការពិត
កន្លែងនែះបានសាងសង់កាលពីទសែសវតែស
ឆ្នាំ១៩២០បានបែើបែស់និងធ្វើសកម្ម
ភា ពរហូតដល់ឆ្នាំ១៩៧៥។

ក្នងុមួយទសែសវតែសចុងកែយនែះពែះ
សហគមន៍កាតូលិកតែងតែសំុការអនុញ្ញាត
បែើពែះវិហារនែះមួយឆ្នា២ំដងក្នងុឱកាស
បុណែយធំៗដូចជាបុណែយចម្លងនិងបុណែយ
ភ្ជុំជាដើម។ ពែះសហគមន៍ក៏បានបែើ
ពែះវិហារនែះ សមែប់ការសំណាក់ធម៌
សមែប់អធិដា្ឋាននិងថា្វាយអភិបូជា។

លោកអភិបាលបន្តថា ក្នុងថ្ងែបុណែយ
ពែះយែស៊ូបែសូត ពែះសហគមន៍បាន
ទទួលអំណយពិសែសមួយពីរដា្ឋាភិបាល
ដែលបានបែគល់ពែះវិហារនែះមកពែះ-

សហគមន៍កាតូលិកបែើបែស់ ទុកជា
កន្លែងសមែប់ថា្វាយបង្គំនិងជាកន្លែងអាច
ណែនំាគែសី្តបរិស័ទឲែយសែឡាញ់ ការពារ
បរិសា្ថាន។ដោយទីនែះមានពែឈើមាន
ផា្កានិងមានទែសភាពល្ៗអ ។ជាកន្លែងមួយ
ពិសែសដើមែបីឲែយពែះសហគមន៍អាចអនុ-
វត្តន៍ទសែសនៈពែះសហគមន៍យា៉ាងពិតបែកដ
ដោយដឹងថាពែះជាមា្ចាស់បានបង្កើតអ្វីៗ
ទំាងអស់ និងពិភពលោកហើយបែគល់
ឲែយមនុសែសលោកការពារថែរកែសា និង
អភិវឌែឍន៍។លោកបន្តថា"នៅទីនែះជមែញុ
ឲែយយើងតែវូតែថែរកែសានិងសែឡាញ់ធម្ម-
ជាតិតែម្តង"។

លោកបូជាចារែយស្ទែផានសែសាតបាន
មានបែសាសន៍ថា លោកពិតជាមានក្តី
រំភើបនិងអំណរសបែបាយខា្លាងំណាស់ពែល
ទទួលដំណឹងនែះ។ អរគុណរាជរដា្ឋាភិ-
បាលដែលបានបែគល់វិហារនែះដល់ពែះ-
សហគមន៍។

អ្នកសែីយូបែកដក៏បានសម្តែងក្តី
រំភើបរកពាកែយថ្លែងមិនបានដោយគែន់
នឹកដល់ពែះបន្ទលូនានារបស់ពែះជាមា្ចាស់
និងកោតសរសែរតម្កើងពែះជាមា្ចាស់ចំពោះ
អំណយពិសែសរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល
ដល់ពែះសហគមន៍កាតូលិក។ កិច្ចការ
លោកអភិបាលមុនៗបានខិតខំនិងលោក
អភិបាលអូលីវីយ៉ែបានបន្តពែលនែះបាន
ផលសមែចហើយ។ "ខ្ញុំអស់ចិត្តហើយ!
មានអំណរខា្លាំងណាស់។ទោះបីសា្លាប់ក៏

បិទភ្នែកជិតដែរ"។
លោកសែីដាំបែជា្ញាជាគែីស្តបរិស័ទ

ជំនាន់ដើមនែពែះសហគមន៍កាតូលិកបាត់-
ដំបងដែលធា្លាប់បានសា្គាល់និងចែញចូល
អធិដា្ឋាននៅពែះវិហារនែះ តាំងពីសង្គម
បានពោឲែយថាពែលដែលលោកសែទីទួល
ដំណឹងភា្លាមរំភើបចិត្តខា្លាងំណាស់ស្ទើរធា្លាក់
ទូរស័ព្ទពីដែ។លោកសែក៏ីបានចែកអំណរ
សបែបាយទំាងនែះជាមួយកូនចៅ ផងដែរ។
ពួកគែសបែបាយរួមជាមួយលោកសែចំីពោះ
ដំណឹងដ៏ល្អនែះ។

លោកសែបីានបន្តថា"ខ្ញុំធា្លាប់មកអធិ-
ដា្ឋាន ក្នុងពែះវិហារនែះកាលពីបុ៉នា្មានឆ្នាំ
មុន។ខ្ញុសំែក់ទឹកភ្នែកពែលអធិដា្ឋានក្នងុ
ពែះវិហារដែលគែបោះបង់ចោលបែបនែះ។
ពិតជាសង្វែកណាស់ ទីធា្លាប់អ៊ូអរ និង
ពោរពែញដោយអំណរសបែបាយកា្លាយទី
សា្ងាត់ជែងំ"។លោកសែថីាតែចាប់ពីពែល
នែះតទៅ មានជីវិតថ្មីហើយ និងលែង
សា្ងាត់ទៀតហើយ។

នែះជាលើកទីមួយហើយដែលពែះ-
សហគមន៍កាតូលិកនៅកម្ពជុា បានទទួល
មរតកចាស់សល់ពីសម័យដើមដែលខ្មែរ
កែហមមិនបានបំផា្លាញចោលពីរាជរដា្ឋា-
ភិបាលកម្ពុជា។

ដោយៈលីសុវណ្ណានិងឡុងសម្ផស្ស

ថតដោយ




