
កាសែតចែញផែសាយបែចាំខែ  ឆ្នែំទី១០

អ្នកនាំសារ
T h e  M e s s e n g e r

សមែែប់ ខែកុម្ភៈ ឆ្នែំ២០១៨ លក់តម្លែ ១០០០រៀល             លែខ ១០៨      

 

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
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លេខៈ ០១៦/ ២០១៨-អភ

ថ្ងេទី១៤ ខេកុម្ភ ៈ ឆ្នាំ២០១៨

ថ្ងេពុធ ជាបុណ្យរោយផេះ

បងប្អូនជាស្រឡាញ់!

"ចូរនាំគ្នាទទួលដំណឹងល្អដោយចិត្តស្មោះ និងចូរបេចិត្តគំនិត"

ព្រះសហគមន៍អញ្ជើញយើងក្នុងរដូវត្រណម ឲ្រយគិតគូរអំពីស្រចក្តីសំខាន់ក្នុងការរស់នៅជាគ្រីស្តបរិស័ទ គឺយើង ទទួលដំណឹងល្អរបស់

ព្រះយ្រស៊ូគ្រីស្ត ដោយសុខចិត្តប្រចិត្តគំនិត ដើម្របីរួមរស់ជាមួយព្រះយ្រស៊ូយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលដ្រលស្រឡាញ់ព្រះបិតា។

ឆ្នានំ្រះ នៅក្នងុឱកាសបុណ្រយចម្លង យើងមាន៧០នាក់ទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹក។ ខ្ញុនឹំងត្រស់ហៅបងប្អនូជាផ្លវូការ នៅថ្ង្រទី១៥ កុម្ភៈ 

នៅព្រះសហគមន៍ជ្រធំ (បាសក់១៥នាក់) និងនៅថ្ង្រទី១៨កុម្ភៈនៅព្រះសហគមន៍ភ្នំព្រញថ្មី (៥៥នាក់)។ ខ្ញុំសូមផ្ញើបងប្អូនទាំងនោះ

ក្នុងព្រះហស្ថព្រះជាមា្ចាស់ សូមបងប្អូនអង្វរព្រះជាមា្ចាស់ឲ្រយគ្រផង។

ក្នុងរដូវត្រណមខាងមុខន្រះ សម្ត្រចបា៉ាបបានអញ្ជើញយើងឲ្រយអង្វរព្រះបិតា ឲ្រយតមអាហារ និងឲ្រយបំព្រញកិច្ចការ ប្រកបដោយមនុស្រសធម៌ 

ក្នុងគោលបំណងដកស្រចក្តីអាក្រក់ដ្រលមានចាក់ឫសក្នុងខ្លួនយើង។ ស្រចក្តីអាក្រក់ទាំងន្រះ រារំាងយើងមិនឲ្រយរស់នៅតាមស្រចក្តសី្រឡាញ់

របស់ព្រះបិតាយ៉ាងព្រញល្រញ និងរារំាងយើងមិនឲ្រយច្រកស្រចក្ត ីស្រឡាញ់ នោះចំពោះបងប្អូនដ្រលខ្វះខាត។ ខ្ញុំសូមផ្ញើលិខិតរបស់សម្ត្រច

បា៉ាបភ្ជាប់និងសំបុត្រន្រះ។ ខ្ញុំសូមអញ្ជើញបង ប្អូន អាន លិខិត នោះ និងរិះគិតដោយសួរគ្នីគ្នាថា 

"តើមានអ្វីរារាំងខ្ញុំឲ្យទៅជាសញ្ញាសម្គាល់នេសេចក្តីសេឡាញ់របស់ពេះបិតាចំពោះបងប្អូន?"

ម៉្រយាងទៀត ខ្ញុំសូមអញ្ជើញឲ្រយបងប្អូនចាត់ច្រងពីធីអធិដ្ឌាន២៤ម៉ាង ក្នុងគ្រប់តំបន់ នៅថ្ង្រសៅរ៍ទី១០ ខ្រម្រស (ម៉ាង០៦ព្រឹក) រហូត 

ដល់ ថ្ង្រអាទិត្រយទី១១ ខ្រម្រស ឆ្នាំ២០១៨ (ម៉ាង១២ថ្ង្រត្រង់)។ ព្រលវ្រលាន្រការថា្វាយបង្គំព្រះកាយព្រះគ្រសី្ត និងទទួល អគ្គ សញ្ញា លើក 

ល្រង ទោស នឹងជួយឲ្រយបងប្អនូប្រចិត្តគំនិត ដើម្របីទទួលព្រះអមា្ចាស់ដ្រលមានព្រះជន្មថ្មីដ៏រុងរឿងក្នុងឱកាសបុណ្រយចម្លង។

ឆ្នាំន្រះ ជាឆ្នំាន្រក្រុមគ្រួសរ គឺយើងនឹកគិតដល់ក្រុមគ្រួសរទាំងអស់។ ក្នុងរដូវត្រណមន្រះ ខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនច្រកព្រលវ្រលាដើម្របី

អង្វរព្រះបិតាក្នងុរង្វង់សរនិងសូមស្មងឹស្មាធិ៍ព្រះបន្ទលូរបស់ព្រះអង្គ។ រៀង រាល់ ថ្ង្រអាទិត្រយ មុន ថា្វាយ អភិបូជា គ្រនឹងច្រកអត្ថបទគម្ពរីដំណឹង

ល្អប្រចំាថ្ង្រអាទិត្រយន្រះឲ្រយបងប្អនូយកទៅផ្ទះ ដើម្របីអានជាមួយគ្នារួមជាមួយបងប្អូនក្នុងអាទិត្រយខាងមុខ ដោយសួរគ្នីគ្នាថា

 "                                                                       តើពេះបន្ទូលរបស់ពេះជាម្ចាស់នេះ ពិតជាពន្លឺបំភ្លឺការរស់នៅរបស់ខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងេ?"

ជាទីបញ្ចប់ ខ្ញុសូំមឲ្រយបងប្អនូអង្វរព្រះបិតាសម្រប់អស់លោកអ្នកដ្រលនឹងបំព្រញមុខងារផ្រស្រងតាមព្រះ សហគមន៍ ន ីមួយៗ និងក្នុង ភូមិភគ 

យើង ទាំងមូល៕

អូលីវីយ៉្រ ជ្មតីហស្រ្លរ

អភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភគភ្នពំ្រញ



ព័ត៌មានសង្គម ០៣

អ្នកជំនាញជំនឿថា សត្វពេជាបេភពឱសថ "ជាការយល់ខុស"

ដោយសរត្រមា្នាក់ៗមានជំនឿថាសត្វ
ព្រជាគ្រឿងផ្រសំឱសថ  បានជំរុញឲ្រយមាន 
ការប្រមាញ់សត្វព្រដ្រលកំពុងរងការគំ-
រាម កំហ្រងធ្ងន់ធ្ងរ និង ឈាន ទៅរក ការ 
វិនាសផុតពូជ បុ៉ន្ត្រក្រមុអ្នក អភិរក្រស និយយ  
ថា ជំនឿរបស់ប ្រជាពលរដ្ឋន្រះ មិន សម 
ស្របនោះទ្រ ហើយមន្ត្រីក៏បាន ព្រមាន 
ថា អ្នកបរបាញ់និងអ្នកជួញដូរប្រភ្រទ សត ្វ  
ព្រកម្រនឹងត្រវូផ្តនា្ទាទោសរហូតអាចជាប់
ពន្ធនាគរ។

ក្រមុអ្នកអភិរក្រសបរិស្ថាននបានអះអាង
ថា ជំនឿដ្រលថាសត្វព្រគឺជាប្រភពឱសថ
បុរាណដ៏ស័ក្តិសិទ្ធនោះ គឺជា ការ យល ់ 
ខុស "ទំាងស្រងុ" និងជាជំនឿដ្រលនំាឲ្រយ
មានការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានសត្វព្រឲ្រយ
វិនាសផុតពូជ។

លោក ឈិត សំអាត ប្រធានអង្គ ការ 
មូល និធិសកល សម្រប់ការពារធនធាន 
ធម្ម ជាតិ WWF បានផ្ដល់បទសមា្ភាសន៍
កាលពីព្រលកន្លងទៅន្រះថា សត្វព្រនៅ 
កម្ពជុា កំពុង ត ្ររងនូវការវិនាសបាត់បង់ 
ព្រះ  ត្រ ពល រដ្ឋ យល់ខុស ចំពោះការយក 
សត្វ ទំាង នោះ ថាជាថា្នាពំ្រយាបាល រោគ ច្រើន  
ប្រភ្រទ នោះ។ 

"ន្រះជាជំនឿតៗគ្នាមក។ តាម ពិត 
ទៅ វា ជាជំនឿទ្រ វាអត់ទាន់មានវ្រជ្ជ-
សស្ដ្របញ្ជាក់ថា អាហ្នងឹវាធ្វើថា្នាអីំទ្រ ឧទា- 
ហរណ៍ ដូចជាពង្រូលអី ដ្រលយកទៅ ធ្វើ 
ថា្នាំ អី ចឹង ហើយមនុស្រសច្រះត្រជឿតៗគ្នា។  
បុ៉ន្ដ្រ ទាក់ទងនឹងពង្រលូតាមខ្ញុដឹំង វៀត-
ណាមបានសិក្រសាស្រវជ្រវទៅឃើញថា 
វា មិន ម្រន ជាថា្នាំអីទ្រ ន្រះ គ្រន់ ត្រ ជា ជំនឿ  
អរូបិយជឿតៗ គ្នាប៉ុណ្ណោះ" ន្រះ បើ តាម 

ការ អះអាងរបស់លោក ឈិត សំអាត។
លោកឈិត សំអាត បានបញ្ជាក់ថា 

ប្រទ្រសវៀតណាមបានពិសោធន៍លើប្រ
សិទ្ធិភពន្រសត្វពង្រូល ហើយ បាន រក 
ឃើញ ថា សត្វន្រះគ្មានប្រយោជន៍ ផ្ន្រក 
ឱសថ   ដូចដ្រលពលរដ្ឋខ្ម្ររនិយយតៗ 
គ្នានោះទ្រ។ ផ្ទយុទៅវិញសត្វព្រត្រងត្រ
មានជំងឺជាប់ខ្លនួ ហើយវាអាចជាហាន -ិ 
ភ័យសម្រប់សុខភពមនុស្រស។

លោកបានបញ្ជាក់ថា "សត្វព្រ វា មាន 
ជំងឺ ព្រះវាមិនបានចាក់ថា្នាំដូចសត្វក្នុង
ស្រុកទ្រ អីចឹងកាលណាយើងញាំុទៅ 
វានឹងបង្កឲ្រយប៉ះពាល់ដល់សុខភព។ យើង 
កំុជឿ ហើយករណីថា្នាំក៏មិនទាន់មានវ្រជ្ជ-
សស្ដ្របញ្ជាក់ឲ្រយច្របាស់លាស់ដ្ររ ដូច្ន្រះ 
កុំទៅ ជឿព្រក"។

ជាមួយគ្នាន្រះលោក ឈិត សំអាត បាន 
អំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋកម្ពជុាឲ្រយចូលរួមអភិ- 
រក្រសសត្វព្រនិងឈប់ប្រើប្រស់ឈើប្រណិត 
ដើម្របីស្ថិរភពសត្វព្រទៅអនាគត និង
ដើម្របីចូលរួមចំណ្រកក្នងុការការពារប្រព័ន្ធ
បរិស្ថានធម្មជាតិសម្រប់ជាជម្រកដល់
សត ្វព្រ។

ជាយូរយរណាស់មកហើយ ពលរដ្ឋ
កម្ពុជាក៏ដូចជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាសីុ
ជាច្រើនទៀតត្រងត្រជឿថា  ក្រពះ សត្វ 
ព្រ ឆ្អងឹ ស្ន្រង ឬផ្ន្រក ផ្រស្រងទៀត ន្រ សត្វ ព្រ 
ជាឱសថដ៏ពូក្រ។ នៅក្នងុទីផ្រសារងងឹតក្នងុ
ប្រទ្រសកម្ពុជាសត្វកម្រមួយចំនួនកំពុង
ចរាចរជាលក្ខណៈបណា្តាញ។ សត្វ ទាំង 
នោះ មានដូចជាពង្រលូ អាញី ត្រស្ត គោ - 
ព្រ ខ្ទីង និងសត្វអណ្តើកជាដើម។ សត្វ
ភគច្រើនត្រូវគ្រសមា្លាប់រួចជាស្រចទើប

យកមកលក់ បុ៉ន្ត្រសត្វមួយចំនួនតូចត្រវូ
គ្រដក់លក់ទំាងរស់ដោយលួចលាក់ និង 
ដោយរក្រសាការសមា្ងាត់បំផុត។ ស្ត្រជីាឈ្មញួ
មា្នាក់បានប្រកបមុខរបរន្រះជាច្រើនឆ្នាមំក
ហើយ។ អ្នកស្រក៏ីជាអ្នកដ្រលអះអាងថា
មានជំងឺ និងទទួលបានការព្រយាបាលតាម
រយៈការបរិភោគសត្វពង្រូល។ អ្នកស្រី
បានអះអាងពីប្រសិទ្ធភពន្រសត្វព្រជា
ឱសថមួយចំនួន។

លោក អ្រង ម៉្រងអីុ មន្ដ្រទំីនាក់ទំនងន្រ
អង្គការសមាគអភិរក្រសសត្វព្រ WCS មាន 
ប្រសសន៍ថា ការលើកឡើងរបស់ឈ្មញួ
សត្វព្រខាងលើគ្រន់ត្រជាជំនឿតគ្នារបស់
ប្រជាពលរដ្ឋខ្ម្ររត្រប៉ុណ្ណោះ។ លោក 
ម៉្រង អីុ បានបកស្រយស្របគ្នាទៅ នឹង ការ  
បកស្រយរបស់លោក ឈិត សំអាត ដ្ររ ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា "កន្លង មក ដូច 
យើង បានឮហើយ ដូច ជាប្រភ្រទ សត្វ ត្រស្ត 
ដ្រលអ្នកខ្លះគ្រថា ហូប ឈាមវា ទៅ ព្រយា បាល 
ជំងឺន្រះ យកឆ្អងឹវាមកត្រសំ្រទៅព្រយាបាល
ជំងឺនោះ តាមពិតទៅវាគឺជាជំនឿខុស ដោយ 
សរគត់យល់ថា សត្វត្រស្ត វារស់ តាម 
តំបន់ លើភ្ន ំ ហើយព្រលណាវាមានជំងឺអី 
គ ្រ និយយ តគ្នាថា កាល ណា វា លិឍ ជើង វា 
ទៅ វាព្រយាបាលជាអីចឹង តាម ពិត វា ជា ជំនឿ  
ខុស ហើយជំរុញឲ្រយគត ហូ់ប អីចឹង ៗ "។

ព្រះត្រជំនឿខុសន្រះ បានធ្វើឲ្រយពល- 
រដ្ឋមួយចំនួននៅត្រឆ្លៀត លួចបរបាញ់ សត្វ  
ព  ្រ  ដោយខុសច្របាប់។ សត្វព្រជាច្រើន
ប្រភ្រទដ្រលកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហ្រង 
ពីការលួចបរបាញ់រួមមាន សត្វឈ្លសូ ប្រើស 
រមំាង ទន្រសាង និងខ្ទងី សម្រប់ យក 
សច់ និងស្ន្រង។

លោក អ្រង ម៉្រងអុី បានសង្កត់ធ្ងន់ថា 
" តាម អ្វីយើង ស្រវ ជ្រវ ក៏ដូចជាអ្វដី្រល
យើងសិក្រសាកន្លងមកវាជាជំនឿខុសព្រះ  
ថា សត្វមួយ ចំនួន វាផ្ទកុ ទៅ ដោយ ជំងឺ ហើយ  
កាលណាគត់ យក ទៅហូប ហ្នងឹ វាមិន បង្កើន 
សុខភព វា  ប្ររជាបង្កើន ជំងឺ ទៅវិញ ហើយ  
ការ យល់ ខុស វាមិនថ្រម ទំាង ធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ 
សុខ ភព គត់ ហើយ ធ្វើ ឲ្រយ បាត់បង់ សត្វ 
ព្រថ្រមទៀត "។

លោក អ្រង ម៉្រង អីុ យល់ថា ការកាប់បំ-
ផ្លាញព្រឈើ ក៏ជាផ្ន្រកមួយដ្រលជួយ 
ពន្លឿន ការសមា្លាប់សត្វព្រពីអ្នកលួចបរ-
បាញ់ដ្ររព្រះបើគ្មានកន្ល្រងលាក់ខ្លនួសត្វ 
ព្រងាយនឹងត្រវូគ្ររកឃើញណាស់ដោយ
សរពួកវាត្រវូការបមា្លាស់ទី។ មន្ដ្រនី្រអង្គ
ការសមាគអភិរក្រសសត្វព្រ WCS និយយ 
ថា ដើម្របីរក្រសាសត្វព្រឲ្រយនៅគង់វង្រសបាន
លុះត្រត្រមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋ ដោយ 
ឈប់បរិភោគសច់ និងបញ្រឈប់ ការ ទិញ 
ឬជួញសត្វព្រ។

កាលពីថ្ង្រទី១២ ខ្រមិថុនា ឆ្នា ំ២០ ១៧ 
បុរសចំការពីរនាក់ដ្រលរស ់នៅ ក្នុង ស្រកុ 
ក្រវសីមា ត្រវូបានចាប់បញ្ជនូទៅកាន់ស-
លាដំបូង ខ្រត្តមណ្ឌាលគិរី ក្រម បទ 
សង្រស័យ ថា បានសមា្លាប់សត្វស្វាកន្ទយុស 
ចំនួនពីរក្របាល ក្នុងតំបន់អភិរក្រសសត្វព្រ 
ជម្រកដ្រនសីមា ដើម្របីយក ក្រពះ  ធ្វើ ជា 
ឱសថបុរាណ។

ច្របាប់ស្ដីពីព្រឈើឆ្នាំ២០០២ មាត្រ 
៤៩ បានច្រងថា ហាមឃាត់ដច់ខាតរាល់
សកម្មភពបរបាញ់ យយ ីបំផ្លាញ សត្វ 
ព្រគ្រប់ប្រភ្រទ ជាពិស្រស ការ ដឹក ជញ្ជនូ 
ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និង ការនាំច្រញនាំ 
ចូល។ យោងលើច្របាប់តំបន់ការពារ 
ន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ការ បរបាញ់ 
សត្វ ព្រ ប្រភ្រទរងគ្រះជិតផុតពូជ អាច 
ប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគរ ចាប់ពី ១ - 
៥ឆ្នាំ និងអាចរងការពិន័យអន្តរការ ជា 
ទឹក ប្រក់ពី ១៥ទៅ ១០០លានរៀល ឬ 
ស្មើ នឹង ៣.៧៥០ដុលា្លារ ដល់ ២៥.០០០ 
ដុលា្លារអាម្ររិក។

ប្រទ្រសកម្ពុជាមានតំបន់ព្រអភិរក្រស
ចំនួន៤៦ និងតំបន់អភិរក្រសជីវចម្រុះមួយ 
ដ្រលគ្របដណ្តប់លើតំបន់មាននៅខាង
កើតទន្ល្រម្រគង្គ ខាងជើងទន្ល្រសប និង 
តំបន់ខាងត្របូងទន្ល្រសប។ តំបន់ការពារ
ទាំងន្រះមានផ្ទ្រដីសរុបចំនួន៧,៥លាន
ហិចតា៕

ដោយ សុផានិត

ថតដោយៈ WCS



សេដ្ឋកិច្ច០៤

មន្ត្រជីាន់ខ្ពស់ន្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា
មួយរូបបានបងា្ហាញនូវសុទិដ្ឋនិិយមថា នៅ 
ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ន្រះ ប្រក់ចំណូលរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមា្នាក់ៗនឹងអាចឡើង
ដល់កម្រតិ១.៥៦៨ដុលា្លារនៅក្នងុមួយឆ្នា។ំ

លោកវង្រសីវិស្រសុតរដ្ឋល្រខាធិការក្រសួង
ស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថបុានមានប្រសសន៍
ក្នងុវ្រទិកាសធារណៈស្ដពីីថវិកាឆ្នា២ំ០១៨ 
កាលពីព្រកឹថ្ង្រទី១៥ ខ្រមករា ឆ្នា២ំ០១៨ 
នៅទីស្ដីការក្រសួងថា ប្រក់ចំណូលន្រះ
គឺបានកើនឡើងកាលពីឆ្នា២ំ០១៧ដ្រល
មានត្រឹមត្រ១.៤៣៥ដុលា្លារ។

លោកបានបន្តទៀតថាទុនបម្រងុអន្តរ-  
ជាតិរបស់កម្ពជុាក៏មានកំណើនដ្ររ ពោល 
គឺកាលពីឆ្នាំ២០១៧ មានទំហំត្រឹមត្រ 
៩.០៥០លានដុលា្លារ នឹងកើនដល់ 
១០.៥១៨ លានដុលា្លារ នៅក្នងុឆ្នា២ំ០១៨។ 
ខណៈដ្រលអតិផរណាវិញត្រូវបានព្រយា-
ករណ៍ថានឹងធា្លាក់ពី៣,៨ភគរយនៅក្នុង
ឆ្នា២ំ០១៧មកនៅត្រមឹ៣,៥ភគរយ នៅ 
ក្នុង ឆ្នាំន្រះ។

លោកបានបន្តទៀតថា ការរក្រសាបាននូវ 
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពជុានៅក្នងុឆ្នា២ំ០១៨
ន្រះ និងការបន្តកំណើនក្នងុឆ្នាខំាងមុខទៀត 
គឺដោយសរមូលដ្ឋានរឹងមំា និងការគ្រប់
គ្រងបានល្អរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ព ុជា ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា "ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពជុា
នៅត្រមានកំណើនប្រមាណ៦,៩ភគរយ
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨ន្រះ ដោយសរមាន
ការប្រប្រួលលើវិស័យមួយចំនួនដូចជា 
វិស័យកសិកម្មឧស្រសាហកម្ម និងស្រវាកម្ម

ឆ្នា២ំ០១៨ចំណូលពលរដ្ឋកម្ពជុាមា្នាក់ៗនឹងឡើងដល់១.៥៦៨ដុល្លារ

នៅត្រមានសកា្ដានុពលខ្ពស់ និងបន្ដការ 
រីកចម្រើន"។

លោកបានបន្ដថា វិស័យ កសិកម្ម ក្នុង 
ឆ្នា២ំ០១៨ន្រះ គឺនៅមានកំណើន ខណៈ  
ដ្រលអង្ករជាវិស័យឈានមុខការផលិតស្រវូ  
ក៏មាន ការកើន ឡើង ហើយ កៅ សូ៊ និងដំឡូង-
មីក៏កំពុងត្រមានសកា្ដានុពលក្នុងការ នាំ  
ច្រញទៅកាន់ទីផ្រសារក្រប្រទ្រស ផងដ្ររ។

លោកបានបន្ថ្រមថា ចំណ្រកវិស័យ
ឧស្រសាហកម្មកាត់ដ្ររហាក់បីដូចជាមាន
ការថមថយធា្លាក់ចុះបន្ដចិ ហើយវិស័យមិន
ម្រនកាត់ដ្ររនៅត្រមានសន្ទះុខា្លាងំដូចជា
វិស័យម្ហូបអាហារគ្រឿងបង្គុំជាដើមកំពុង
ត្រមានការកើនឡើងខា្លាងំ។ ចំពោះវិស័យ 
សំណង់ គឺ នៅ ត្រមានសន្ទះុ វិស័យ ស្រវាកម្ម 
នៅ  ត្ររឹងមំា ដោយសរត្រវិស័យទ្រសចរណ៍ 
កំពុងមានកំណើនទ្រសចរកើនឡើងគួរ
ឱ្រយកត់សមា្គាល់។ ទន្ទឹមន្រះសកម្មភព 
លក់ ដូរ និងដឹកជញ្ជូនក៏នៅត្រមានការ
កើនឡើងដ្រលសុទ្ធត្រជាកតា្តាដ្រលជួយ
ទ្រទ្រង់ដល់ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ។

លោកបានឱ្រយដឹងទៀតថា "រាជរដ្ឋាភិ- 
បាលកម្ពជុាមានលទ្ធភពក្នងុការគ្រប់គ្រង
ស្រដ្ឋកិច្ចមិនឱ្រយស្លាប់ និងអាចជួយជំរុញ
ឱ្រយស្រដ្ឋកិច្ចមានការកើនឡើងដើម្របីស្ថិរ
ភពសង្គម និងការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយ 
កំណើន និង ភពរឹងមាំ"។

លោកបានអះអាងបន្តទៀតថា រហូត
មកដល់ព្រលន្រះកម្រិតន្រការពឹងពាក់
ប្រទ្រសដទ្រ កម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមកាត់ 
បន្ថយជាបណ្តើរៗពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ

ហើយបោះជំហានឈានទៅរកសកា្តានុពល
ន្រការគ្រប់គ្រងលើស្រដ្ឋកិច្ចបានដោយ
ខ្លួនឯង។

លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថា "កម្ពុជា  
កំពុងត្រមានផ្រនការកាត់បន្ថយកម្ចីពី 
បរទ្រសតាមរយៈការជម្រុញការប្រមូល
ទុននៅក្នុង ស្រុក"។

តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងស្រដ្ឋ- 
កិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្រយដឹងថា កម្ពុជា 
កំពុង ត្រជំពាក់បរទ្រស គឺមានដូចជាចិន 
ជបុ៉ន ប្រទ្រសជាមិត្តនានា ស្ថាប័ន ហិរញ្ញ - 
វត្ថធំុៗដូចជា ធនាគរពិភពលោក ធនា គរ 
អភិវឌ្រឈន៍អាសីុ មូល និធិរូបិយ ប័ណ្ណ អន្តរ - 
ជា តិ... ប្រមាណជា ៧,១ពាន់លាន ដុលា្លារ 
កាលពីឆ្នាំ២០១៧ ហើយ ត្រូវ ព្រយាករណ៍ 
ថា នៅឆ្នាំ២០១៨ ន្រះ បំណុល បរទ្រស 
នឹង កើនដល់ទី ៧,៨ពាន់លានដុលា្លារ ។

ទាក់ទិននឹងបញ្ហាបំណុលន្រះលោក 
វង្រសីវិស្រសុត បានមានប្រសសន៍ថា កម្រតិ
បំណុលន្រះគឺក្នុងស្ថានភពអាចទ្រទ្រង់
បាន ហើយយើងក៏នៅមានសមត្ថភពដ្រល 
អាចខ្ចពីីបរទ្រសរកទុនវិនិយោគ នៅ កម្ពជុា 
បានថ្រមទៀតដ្ររ បុ៉ន្ត្រជាទស្រសនវិស័យរ
បស់រាជរដ្ឋាភិបាល គឺយើង កំពុង ត្រ រក 
វិធី រក្រសាតុល្រយភពន្រះឲ្រយរឹងមាំ ។ 

លោកបានបន្តទៀតថា យើងនឹងអាច
កាត់បន្ថយបំណុលបរទ្រសន្រះតាមរយៈ
ការស្វ្រងរកការប្រមូលទុនពីក្នងុស្រកុ ដោយ 
តាមផ្រសារហុ៊នជាដើម ដោយ នៅ ព្រល ន្រះ 
កំពុង ត្ររៀបចំ ទីផ្រសារ ហុ៊ន តាម អន ឡាញ 
ដោយរំពឹងថា អាចអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ 

២០១៩។
លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថា "យើង 

កំពុងត្ររៀបចំគោលនយោបាយថ្មីមួយ 
ដ្រលនឹងកាត់បន្ថយកម្ចីពីបរទ្រស"។ 

លោកបន្តទៀតថា ន្រះហើយ គឺជា
គោលនយោបាយដើម្របីធ្វើឱ្រយមានស្រដ្ឋ-
កិច្ចមួយប្រកបដោយស្ថរិភពដោយកម្ពជុា
ត្រវូបង្កើនប្រក់ចំណូលសម្រប់ប្រជាជន
បង្កើនតម្ល្របន្ថ្រមក្នងុស្រដ្ឋកិច្ចឱ្រយមានចីរ- 
ភពដ្រលផ្ដល់កំណើន និងការប្រកួត 
ប្រជ្រងបន្ថ្រមទៀត។

ជំុវិញស្ថានភពន្រស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពជុាន្រះ 
សម្ត្រចត្រជោ ហុ៊ន ស្រន នាយករដ្ឋមន្ត្រី
ន្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុា បានមាន ប្រសសន៍ 
ថា ចង់មើលការរីកចម្រើនរបស់ប្រជាពល- 
រដ្ឋកម្ពជុាសូមមើលការប្រប្រលួន្រជីវភព
របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមគ្រសួរ។ សម្ត្រច 
ត្រជោ ហ៊ុន ស្រន បានបញ្ជាក់ថា ដើម្របី
ឲ្រយឃើញពីការអភិវឌ្រឈន៍របស់កម្ពុជាពិត
ប្រកដ សូមក្រឡកមើលការរីកចម្រើន នៅ 
តាមគ្រួសរនីមួយៗនៅក្នុងប្រទ្រស។ 

បើតាមការព្រយាករណ៍ក្របខ័ណ្ឌាមា៉ាក្រូ
ស្រដ្ឋកិច្ចឆ្នា២ំ០១៨បានបងា្ហាញថា ផលិត - 
ផលក្នងុស្រកុសរុបនឹងមានកំណើន ប្រមា ណ  
៦,៩ភគរយ វិស័យកសិកម្ម ២ ភគ រយ 
វិស័យ ឧស្រសាហកម្ម ៨,៦ភគរយ  និង 
វិស័យស្រវាកម្មប្រមាណ ៧,៦ភគរយ 
ហើយនៅក្នងុឆ្នា២ំ០១៩ខាងមុខ កម្ពជុា  នឹង 
អាចរក្រសាបានស្ថានភពប្រហាក់ប្រហ្រល
គ្នាន្រះ៕

ដោយ អរិយបុត្រ

រូបថត លីហៀង



យុវជន ០៥

យុវវ័យ៖ ១៤កុម្ភៈ ទិវានេក្ដីសេឡាញ់ គេន់តេជាថ្ងេបង្ហាញក្ដីសេឡាញ់
ថ្ង្រទី១៤ ខ្រកុម្ភៈ ទិវាន្រក្តីស្រឡាញ់ 

ឬក៏ Valentine 's  Day នៅត្រដិតជាប់ក្នងុ
ផ្នត់គំនិតន្រយុវវ័យខ្ម្ររ ដោយគ្មានការផ្លាស់
ប្តរូឡើយរហូតដល់ព្រលបច្ចបុ្របន្នន្រះ។ 

យុវជន គី ស្ររីវឌ្រឍនៈ បានបងា្ហាញ   
ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្លនួចំពោះថ្ង្រទី១៤ 
ខ្រកុម្ភៈន្រះថា ចំពោះថ្ង្រទិវាន្រក្ត ីស្រឡាញ់ 
មានន័យថា យើងបងា្ហាញនូវភពស្រឡាញ់
របស់យើងទៅកាន់ក្រមុគ្រសួររបស់យើង 
ឬក៏អ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់យើង ឬក៏ជា  
បងប្អនូ ពូមីង ជាពិស្រស មនុស្រស ដ្រល យើង  
ស្រឡាញ់ អ្នក មា៉ាក់ហើយ និង លោក បា៉ា 
របស់ យើង។

យុវតី វ័យជាង២០ឆ្នាមំា្នាក់ទៀត គឺ កញ្ញា 
ផង មូលីគ បានថ្ល្រងថា ចំពោះរូបកញ្ញា 
វា គឺជាទិវារបស់ អឺរុ៉ប ទ្រ ត្រ វា បាន ហូរ ចូល 
មកស្រកុខ្ម្ររ  ហើយ ពួក គត់   ក៏បានរៀបចំ 
កម្មវិធីនឹងបានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ។

កញ្ញាបានបញ្ជាក់ថា "ចំពោះទិវាន្រះ ខ្ញុំ 
យល់ថា ជាទ ិវាមួយ ដ្រលគ្រ ផ្តល់ឱកាស 
ឲ្រយយុវជន កូន សិស្រសនិស្រសិត ក៏ដូច ជា គូរ 
ស្ន្រហ៍ ផ្តល់ឱកាសឲ្រយពួកគត់បងា្ហាញពី
ក្តីស្រឡាញ់ ទៅដល់អ្នកទាំងនោះ...។

រីឯ យុវនារីមា្នាក់ទៀត ដ្រលឈរកម្រសាន្ត
នៅមុខព្រះបរមរាជវំាងចតុមុខ កញ្ញា ស្រពីៅ 
បានថ្ល្រងការយល់របស់កញ្ញាថា ទិវា ន្រះ 
កញ ្ញាឃើញថាល្អ ហើយថ្ង្រហ្នឹងជាថ្ង្រ 
ដ្រលយ ើងបងា្ហាញពីការស្រឡាញ់រ បស់ 
យើង ទៅកាន់មា៉ាក់បា៉ា មិត្តភក្ត ិហើយ នឹង 
មនុស្រសជាទីស្រឡាញ់ ត្រវា មិ នម្រន ថ្ង្រ 
ដ្រល គ្រនាំគ្នា ផ្តាតទៅលើការ ធ្វើអ្វីមួយ 

មិន ល្អ ដូចជាថ្ង្រប្រគល់ខ្លនួប្រណឲ្រយសង្រសារ
អីចឹងនោះទ្រ ។ 

កញ្ញាបានបញ្ជាក់ថា "វាមិន ម្រន ជា ថ្ង្រ  
ចឹងទ្រ វាគ្រន់ត្រជាថ្ង្រដ្រលយើងផ្តល់ក្តី
ស្រឡាញ់ឲ្រយមា៉ាក់បា៉ាយើង បងប្អូន យើង 
ចឹង ឯង"។

លោក តុង សុប្រជ្ញ អ្នកស្រវ ជ្រវ បញ្ហា 
សង្គម ប្ររជាផ្តាតសំខាន់ត្រទៅលើផ្រនការ
រួមភ្រទ របស់យុវវ័យ នៅថ្ង្រនោះ ទៅ វិញ ។ 
លោក តុង សុប្រជ្ញ បានថ្ល្រងថា យុវវ័យ
មួយចំនួននៅត្រមិនទាន់យល់ពីអត្ថន័យ 
ថ្ង្រទី១៤ ខ្រកុម្ភៈ ទិវាន្រ ក្តសី្រឡាញ់ ឲ្រយ បាន 
ច្របាស់នៅឡើយ ហើយ អ្នក ខ្លះ នៅ ត្រថា 
ថ្ង្រន្រះជាថ្ង្របូជាខ្លនួប្រណ ដើម្របីបងា្ហាញ
ពីស្ន្រហ៍សោ្មាះជូនដល់ភគីបុរស ដ្រល ជា 
សង្រសាររបស់ខ្លួន។

យោងទៅតាមការស្រវជ្រវ របស់ 
លោក តុង សុប្រជ្ញ ស្តីពីឥរិយបទរបស់
យុវវ័យនៅថ្ង្រន្រះ បានលើកឡើងថា ថ្ង្រ 
ទី ១៤ ខ្រកុម្ភៈ ទិវាន្រក្ត ីស្រឡាញ់ នៅ ត្រ 
ជាថ្ង្រ ដ្រលភគី បុរសៗ មានផ្រន ការ រួម ភ្រទ 
ជាមួយនឹងនារីដ្រលជាដ្រគូរសង្រសាររបស់
ខ្លួន។

លោកលើកឡើងថា តាមការ ស្រវ ជ្រវ 
មានបុរស៤០% បានឆ្លៀតឱកាស យក  
ថ្ង្រ ទី១៤  ខ្រកុម្ភៈ ទិវាន្រក្តីស្រឡាញ់ លួង 
លោមនារីជាសង្រសារតាមរយៈការទិញផ្កា
កុលាប ខ្រស្រក ចិញ្ចៀន នឹងរបស់មា ន តម្ល្រ 
ជាច្រើនផ្រស្រងទៀត ដើម្របីដោះដូរទៅនឹង
ការរួមភ្រទត្រឡប់មកវិញ។

លោក តុង សុប្រជា្ញា បានថ្ល្រង ដូច ន្រះ 

ថា ក្នងុចំណមអ្នកដ្រលមានផ្រនការរួម
ភ្រទនៅថ្ង្រន្រះចឹង យើងសួរគត់មួយទៀត
ថាប្រសិនបើមិត្តនារីរបស់គត់ មិនយល់ព្រម 
តើអ្នកនឹងធ្វើដូចម្ត្រច? ចម្លើយ ទំាង អស់ 
គឺមាន ៤៧% គត់នឹងដក់សមា្ពាធទៅ នឹង 
មិត្តនារីរបស់គត់ ដក់ សមា្ពាធ យ៉ាង ម៉្រច 
តាមរយៈការ ទិញរបស់ ដ្រល មាន តម្ល្រ តាម 
រយៈការបងា្ហាញថាបើយើងមិនរួមភ្រទថ្ង្រនឹង
ទ្រ គឺគ្រមិនស្រឡាញ់គ្នាសោ្មាះ ត្រង់ ទ្រ។

លោកបានបន្តថា ចំណ ុចមួយ ទៀត 
គត់ នឹងមានការដើរល្រង និយយ រាប់ 
ថា អូសក្រឡាពោលគឺទៅណា ដើរល្រង 
ឲ្រយ បានឆ្ងាយឲ្រយបានយូរទៅ រួចគត់នឹង 
ប្រប់ ថាចូលផ្ទះយប់ពិបាក ដូច្ន្រះ មាន 
ត្រ ចូលផ្ទះសំណាក់ ដូច្ន្រះបានន័យថា 
បង្ខតំាមរយៈដក់សមា្ពាធពីខាងក្រ ស្រដ្ឋ - 
កិច្ច នឹងស្រចក្តសី្រឡាញ់របស់គត់ មិន 
សោ្មាះត្រង់។ 

លោកបានបញ្ជាក់ថា "ត្រង់ចំណុចទំាង
ន្រះហើយដ្រលយើងមានការកត់សមា្គាល់
ឃើញថា គត់អាចមានត្រការផ្លាស់ប្តរូនូវ
ឥរិយបទខាងក្រទ្រ បុ៉ន្ត្រមិនទាន់ផ្លាស់
ប្តរូគោលបំណងផ្លវូភ្រទរបស់ពួកគត់នៅ
ឡើយទ្របាទ"។ 

យុវជន គី ស្ររីវឌ្រឍនៈ ដ្រលមានវ័យមិន 
លើស ពី២០ឆ្នាបំានលើកឡើងបន្តទៀត ថា 
ជាការពិតណាស់យុវវ័យមួយចំនួនរួមទំាង
លោក ផ្ទាល់សុទ្ធត្របានឆ្លងកាត់ភពជា
យុវវ័យ មានសង្រសារត ្រលោក មិន ដ្រល យក 
ទិវាន្រក្តសី្រឡាញ់ ទៅ បំផ្លាញ អនាគត គូ 
ស្ន្រហ៍របស់លោកឡើយ រៀងរាល់ឆ្នាគំត់

ត្រងត្រផ្តល់ក្តសី្រឡាញ់ចំពោះត្រអ្នកមាន
គុណ ដោយការជូនបាច់ផ្កាទៅគត់។

លោក គី ស្ររីវឌ្រឍនៈ បានបន្តថា មនុស្រស 
ទាំង អស់គ្នា ឧទាហរណ៍ឲ្រយចំត្រម្តងខ្ញុំជា
មនុស្រសប្រុស ត្រងត្រមាន កាម តណា្ហា នៅ 
ក្នុង ខ្លួន ប៉ុន្ត្រសម្រប់ថ្ង្រហ្នឹង ប្រសិនបើ
យើងធ្វើចឹងទៅលើសង្រសាររបស់ខ្លួន ឬ ក៏ 
មនុស្រស ស្រីដទ្រទៀត វាជាមើលងាយ ធំ 
បំផុត ព្រះថា ខ្ញុំក៏មានក្រុមគ្រួសរជា 
មនុស្រសស្រដី្ររ ដូចជា បងស្រ ីខ្ញុ ំឬ ក៏ មា៉ាក់  
របស់ ខ្ញុំ បើខ្ញុំយកថ្ង្រហ្នឹងទៅបំពានទៅ
លើនារីភ្រទដទ្រទៀត គឺវាមិន សមរម្រយ 
នោះទ្រ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា "នរណា ក៏ មាន 
ប្រះដូង នរណាគ្រក៏មានចិត្តដ្ររ បើយើង
យកថ្ង្រហ្នឹងទៅបំផ្លាញអនាគតរបស់កូន
ស្រគី្រ ន្រះជាការមើលងាយដ៏ធំបំផុត ហើយ 
ន្រះជាការមើលងាយដ៏ធំបំផុតនៅក្នងុសង្គម 
របស់យើង"។ 

ក្រ ឡ្រកមកមើលយុវតីមួយរូបទៀត គឺ 
កញ្ញា ផន់ ម៉ូលីតា បានបញ្ជាក់ថា ថ្ង្រទី 
១៤ ខ្រកុម្ភៈ បានស្ថិតនៅក្នុងផ្នត់គំនិត 
របស់យុវវ័យខ្ម្ររភគច្រើនរួចទៅហើយ 
រហូតធ្វើឲ្រយមានការយល់ច្រឡំសម្រប់ថ្ង្រ 
មួយន្រះ។ កញ្ញា ថា្ពាល់ខួចរូបន្រះ បាន 
បញ្ជាក់ ថា ការយល់ច្រឡំថ្ង្រទិវាន្រក្តី 
ស្រឡាញ់ថាជាថ្ង្របុណ្រយសង្រសារ បាន ធ្វើ ឲ្រយ 
យុវតី ឈានទៅការធ្វើអត្តឃាត និងរហូត 
ដល់ បាត់បង់ជីវិតជាដើម។

កញ្ញាបានបន្តទៀតថា "ខ្ញុំ គិតថា គំនិត 
មួយហ្នងឹ នៅត្រគិតប្របហ្នងឹ ដិត នៅ ក្នុង 
គំនិត របស់យុវតី ស្រុកខ្ម្ររទៀត ខ្ញុ ំគិត ថា 
វប្រប ធម៌ នារីរក្រសាព្រហ្មចារីហ្នងឹ នឹង   ត្រវូ បាត់ -  
បង់ ហើយនឹងមានបញ្ហាជាច្រើនដ្ររនឹងកើត 
មាន ដូចជា ធ្វើ អត្ត ឃាត ការ ខូចចិត្ត លះ បង់  
កា រសិក្រសា"។ 

លោក តុង សុប្រជ្ញ បាន ធ្វើ ការ សង្កត់ 
ធ្ងន់ បញ្ហាអវិជ្ជមានរបស់យុវវ័យ ដ្រល 
ប្រឡូកនឹងការរួមភ្រទនៅថ្ង្របុណ្រយន្រក្តី
ស្រឡាញ់ថា ផលប៉ះពាល រួ់ម មាន ការ មាន 
ផ្ទ្រពោះ ប្រឈមទៅនឹង ការ ឆ្លង ជំងឺ កាម- 
រោគ និងឈាន រហូតដល់ ការ ធ្វើ អត្ត ឃាត 
ដ្រលផ្តើមច្រញពីការមិនទទួលខុសត្រូវ 
របស់ភគីខាងបុរស។

លោក តុង សុប្រជ្ញ បានស្នើ ទៅ ដល់ 
យុវវ័យថា កុំមានការយល់ច្រឡំ ទៅ លើ 
អត្ថន័យ ថ្ង្រទី១៤ ខ្រកុម្ភៈ ហើយសូមឲ្រយ
បុរសៗកុំធ្វើការឆ្លៀតឱកាស និងក្រង 
ចំណ្រញ យកថ្ង្រនោះបំផ្លាញអនាគតរបស់
នារីភ្រទ ត្រវូគិតថា យើងមានមា្តាយ មាន 
បងប្អនូ ជាស្រ្តភី្រទ ជាភ្រទអតិភព ដ្រល
មនុស្រសគ្រប់គ្នាត្រូវគោរពនិងឲ្រយតម្ល្រ៕

ដោយ សុផានិត
ថតដោយៈ សម្បត្តិ



កម្មករ០៦

ភពស្នទិ្ធស្នាលរវាងសម្ត្រចត្រជោ ហុ៊ន 
ស្រន និងបងប្អនូកម្មករនិងកម្មការិនីរោង-
ចក្រកាត់ដ្ររ កំពុងត្រធ្វើឲ្រយបងប្អនូ កម្ម ករ 
និងកម្មការិនីខាងសំណង់និងវិស័យនានា 
ក្រប្រពន្ធមួយចំនួនចង់ជួប និង សំណ្រះ  
សំណាល ជាមួយ នឹងសម្ត្រចដូចជា  កម្ម ករ 
និងកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដ្ររ ផងដ្ររ។

ថ្ល្រងនៅការដ្ឋានសំណង់មួយកន្ល្រង នៅ 
ខ្រត្តព្រះសីហនុ កន្ល្រងដ្រលសំណង់អាគរ
ខ្ពស់ៗប្រមាណជា២០ គម្រង កំពុង ត្រ ដុះ 
ឡើងនោះ លោក វណា្ណោរ៉្រត ជា កម្មករ 
សំណង់ មួយរូបនៅការដ្ឋានមួយ បានថ្ល្រង
ព្រលសម្រកទទួលទានអាហារថ្ង្រត្រង់របស់
ខ្លួនថា បើតាមព័ត៌មាន តាមហ្វ្រសបុកអី 
ឃើញត្រសម្ត្រចត្រជោ ហុ៊ន ស្រន ជួបត្រ
ជាមួយនឹងកម្មករនិងកម្មការិនីរោងចក្រ
កាត់ដ្ររ ត្រមិនដ្រល បាន ឃើញជួប កម្មករ 
សំណង់អីសោះ។

វណា្ណោរ៉្រត បាននិយយសង្កត់ធ្ងន់ថា 
"ឃើញ សម្ត្រច ហុ៊ន ស្រន ជួបជាមួយ ត ្រ 
កម្មករកាត់ដ្ររត្ររហូត ឯកម្មករ សំណង់ 
ដូចជាពួកខ្ញុ ំដូចជាមិន ដ្រល បាន ឮ សោះ "។

នៅក្នងុអំឡុងព្រលនោះ មិត្តភកិ្ត របស់ 
វណា្ណោរ៉្រតមា្នាក់ ដ្រលបាន ប្រប់ ឈ្មាះថា 
ដ្រត បានលូកមាត់ បន្ថ្រមថា កម្មករ ដូច ត្រ 
គ្នា សម្ត្រច(សម្ត្រចត្រជោ ហុ៊ន ស្រន )គួរ 
ត្រជួបពួកគ្រផង ។

ដ្រតបានបន្ថ្រមបន្តចិថា  លោក ក៏ ចង ់ 
ស្រលហ្វី ជាមួយនឹងសម្ត្រចនឹងគ្រដ្ររ 
ពីព្រះឃើញត្រតាម ហ្វ្រសបុក ដ្រល 
សង្រសាររបស់គ្របានច្រករំល្រក ព្រល 
សម្ត្រចជួបជាមួយនឹងនាង កាល ពី ព្រល 
ថ្មីៗន្រះ...។

ដ្រត បានបញ្ជាក់ថា "សង្រសារខ្ញុជំាកម្ម ករ 
កាត់ដ្ររនៅស្ពឺ (ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ) គ្រ បាន 
ថត ស្រលហ្វីបង្ហាះលាន់ហើយ ប៉ុនា្មាន 
ថ្ង្រ មុនន្រះ ដូច្ន្រះខ្ញុំចង់ស្រលហ្វីជាមួយ
នឹងសម្ត្រច នឹងគ្រដ្ររ"។

ថ្ល្រងនៅលើរថយន្តក្រងុ ពីភ្នពំ្រញ ទៅ 
ខ្រត្តព្រះសីហនុ កញ្ញា រីដ អាយុ ២៤ ឆ្នាំ 
គឺជាអ្នកគិតលុយ នៅសណា្ឋាគរ មួយ 
នៅ  ខ្រត្តព្រះសីហនុ បានឲ្រយដឹងថា នាង 
និងក្រមុការងារ ព្រមទំាងកម្មករ អនា ម័យ 
និងសំអាតបន្ទប់ ក៏ចង់ជួប សម្ត្រច នឹង គ្រ 
បានម្តងដ្ររ។

រីដ បានបន្តថា សម្រប់នាង គឺធា្លាប់
ជួបសម្ត្រចបានម្តងដ្ររព្រលដ្រលទទួល
សញ្ញាបត្រ ប៉ុន្ត្រ បងប្អូនកម្មករអនាម័យ 
សំអាតបន្ទប់ និងបុគ្គលិកដ្រលបម្រើការ
នៅសណា្ឋាគរជាមួយគ្នា ក៏ធា្លាប់និយ យ 
ធា្លាប់ល្រងសើចខ្លះដ្ររព្រលដ្រលគ្រទទួល
ព័ត៌មានផ្រស្រងៗព្រលសម្ត្រចជួយកម្មករ
និងកម្មការិនីនៅ តាម រោង ចក្រ កាត់ ដ្ររ នានា 

កម្មករនិងកម្មការិនីផេសេងៗក៏ចង់ជួបសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន ផងដេរ
នៅក្នុងប្រទ្រស ។

រីដ បានបញ្ជាក់ថា "ជួនកាលគ្រ 
(កម្ម  ករ និងកម្មការិនីរួមការងារ)និយយ 
ល្រងថា កម្មករដូចជាពួកគត់អីចឹង (កម្ម- 
ករអនាម័យ និងសំអាតបន្ទប់) ប្រហ្រល 
គ្រមិនឲ្រយជួបសម្ត្រចទ្រមើលទៅ"។

ន្រះគឺជាអារម្មណ៍របស់បងប្អនូកម្មករ 
និងកម្មការិនី នៅក្នុងវិស័យផ្រស្រងៗក្រ
ពីរោងចក្រកាត់ដ្ររនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា 
ខណៈដ្រលមកដល់ព្រលន្រះ សម្ត្រច 
ត ្រជោ ហ៊ុន ស្រន បានជួបជាមួយនឹង 
ក្រមុប្រជាពលរដ្ឋផ្រស្រងៗ រួចរាល់ ហើយ ដ្ររ 
ដូចជា កម្មករធាក់សុីក្លូ កម្មករ និង កម្ម- 
ការិនីកាត់ដ្ររ ក្រមុក្ម្រងកំព្រ  ក្រមុប្រជា - 
ពលរដ្ឋដ្រលមាននិនា្នាការសសនា ដូច 
ជាគ្រីស្តសសនា និងអីុស្លាមជាដើម។

គួរបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីថ្ង្រទី២០ ខ្រ 
សីហា ឆ្នាំ២០១៧ មកសម្ត្រចត្រជោ 
ហ៊ុន ស្រន បានជួបសំណ្រះសំណាល 
ជាមួយកម្មករនិយោជិតក៏ដូចជាប្រធាន
រដ្ឋបាលប្រធានផ្ន្រកប្រធានក្រុម និង 
ជំនួយការ រោងចក្រ សហគ្រសនានា  
បាន ចំនួន២៧ លើករួច មក ហើយ។ ក្នុង 
នោះមានកម្មករនិយោជិតសរុប ជាង៣០
មឺុននាក់ហើយបានជួបសំណ្រះសំណាល
ដោយផ្ទាល់ជាមួយសម្ត្រចប្រមុខរាជរដ្ឋា
ភិបាលកម្ពុជា។

សម្ត្រចត្រជោហ៊ុនស្រនបានហៅការ
អញ្ជើញចុះជួបដោយផ្ទាល់របស់សម្ត្រច
ជាមួយកម្មករនិយោជិតន្រះមិនម្រនជារឿង

ច្រដន្រយឡើយ ត្រជាការជួបសំណ្រះ 
សំណាល ដើម្របីជំរុញគោលនយោបាយ ជាតិ 
ស្តពីីការអភិវឌ្រឍវិស័យឧស្រសាហកម្មហើយ
ក៏ដើម្របីដឹងពីសុខទុក្ខរបស់កម្មករនិយោជិត 
និងដោះស្រយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគ្រ
ផងដ្ររ។ ជាការកត់សមា្គាល់គ្រប់ជំនួប 
របស់សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុនស្រន ជាមួយ 
កម្មករ កម្មការិនីទទួលបានការគោរព
ស្រឡាញ់ជាខា្លាំងពីសំណាក់កម្មករ កម្ម-
ការិនីហើយពួកគ្រក៏បានព្រយាយមថតរូប
ជាមួយសម្ត្រចត្រជោហុ៊នស្រនដើម្របីទុក
ជាអនុស្រសាវរីយ៍។ ក្រុមកម្មករកម្មការិនី
បានហៅដំណើរសម្ត្រចត្រជោ ហុ៊នស្រន
ចុះជួបពួកគ្រដោយផ្ទាល់ន្រះគឺជាការយក
ចិត្តទុកដក់ខ្ពស់បំផុតចំពោះការរស់នៅ
និងការបម្រើការងាររបស់ពួកគ្រពីសំណាក់
ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

តាមរយៈជំនួបដោយផ្ទាល់ជាបន្តបនា្ទាប់
ន្រះសម្ត្រច ត្រជោ នាយករដ្ឋមន្ត្រីបាន 
តម្ក ល់ប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាធំដោយ
បានសម្រចផ្តល់ជាកញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍
ជាច្រើនសម្រប់បងប្អូនកម្មករនិយោជិត
ដ្រលរួមមានដូចជា៖អនុញ្ញាតឲ្រយកម្មករ
និយោជិតមកពីគ្រប់វិស័យជិះរថយន្តក្រងុ
របស់សលារាជធានីភ្នពំ្រញដោយឥតគិត
ថ្ល្ររយៈព្រល២ឆ្នាំ ចាប់ពីថ្ង្រទី២០ ខ្រ 
សីហា ឆ្នាំ២០១៧ ដល់២០ ខ្រសីហា 
ឆ្នា២ំ០១៩។ ចាប់ពីខ្រមករា ឆ្នា ំ២០១៨ 
ថៅ ក្ររោងចក្រ សហ គ្រស ដ្រល ជា 
សមា  ជិករបស់ប្រឡាជាតិរបបសន្តិសុខ

សង្គមត្រូវទទួលរា៉ាប់រងរាល់ស្រវាគំពារ
សុខភពរប  ស់កម្មករនិយោជិត។ ការ 
សម្រចថ្មីន្រះ ធ្វើឲ្រយកម្មករនិយោជិត   
ចំណ្រញប្រក់ប្រមាណ ៨០០០រៀលទៅ 
១៣០០០រៀលក្នុងមួយខ្រ។ កម្មករ- 
និយោជិត មកពីគ្រប់វិស័យទំាងអស់អាច
ចូលពិនិត្រយ និងព្រយាបាលជំងឺនៅមន្ទរីព្រទ្រយ
រដ្ឋដោយឥតគិតថ្ល្រ។ ចាប់ពីឆ្នា២ំ០១៨ 
ន្រះតទៅរាជរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងឧបត្ថម្ភថវិកា
ដល់កម្មការិនីនៅព្រលពួកគ្រសម្រលកូន
ផងដ្ររ។ ក្នងុនោះអ្នកសម្រលកូន១ទទួល
បានប្រក់ឧបត្ថម្ភ៤០មឺុនរៀល សម្រល
កូនភោ្លាះពីរទទួលបានប្រក់ឧបត្ថម្ភ៨០
មុឺនរៀល ហើយអ្នកសម្រលបាន កូន 
ភោ្លាះ ៣ ទទួលបានប្រក់ឧបត្ថម្ភ១លាន
២០មុឺនរៀល។ ជំរុញឲ្រយមានការដំឡើង
ប្រក់ឈ្នលួទាបបំផុត១៧០ដុលា្លារនៅឆ្នាំ 
២០១៨។

ហាមមិនឲ្រយមានការដំឡើងថ្ល្រឈ្នួល
ផ្ទះ ឬបន្ទប់នៅក្នងុឆ្នា២ំ០១៨។ កម្មការិនី
មានផ្ទ្រពោះត្រវូបានសម្រចឲ្រយច្រញមុន
ម៉ាងធ្វើការយ៉ាងតិច១៥នាទី ហើយនៅ 
ព្រលសម្រលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្រយឈប់
សម្រករយៈព្រល៣ខ្រជាមួយអត្រប្រក់
ខ្រ១២០ភគរយ។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៩ 
កម្មករនិយោជិតមានប្រក់សោធននិវត្តន៍
ដូចមន្ត្ររីាជការ។ ប្រក់ន្រះសម្រប់ជួយ
ដោះស្រយជីវភពកម្មករនិយោជិត នៅ 
ព្រល ពួកគ ្រចាប់បម្រើការងារ ល្រង កើត ៕

ដោយ អរិយបុត្រ

ថតដោយៈ សុវណ្ណភូមិថតដោយៈ សហការី សីុអ្រសសីុ



ព័ត៌មានសង្គម ០៧

កម្ពុជានិងចិនបានចុះហត្ថល្រខាលើ
ឯកសរ សំខានៗ ចំនួន រហូត ដល់ ទៅ ១៩ 
ដ្រលអាចមានទឹក ប្រក់រាប់ សិបលាន ដុលា្លារ 
កាលពីថ្ង្រទី១១ ខ្រមករា នៅក្នុងអំឡុង
ព្រលទស្រសនកិច្ចរបស់លោក នាយ ករដ្ឋ មន្ត្រី  
ចិននៅកម្ពជុា បុ៉ន្ត្រគម្រងចំនួន ២ ដ្រល
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចាប់អារម្មណ៍។ 

លោក រុន ចាន់ណា ជាប្រជាពលរដ្ឋ
រាជធានីភ្នំព្រញមួយរូប បានឲ្រយដឹងថា 
គម្រង ដ្រលបានចុះ ហត្ថល្រខា គឺ សុទ្ធ 
ត្រ សំខាន់ បុ៉ន្ត្រលោកចាប់ អារម្មណ៍ មាន ពីរ 
គឺគម្រងកសងផ្លវូល្របឿនលឿន ភ្នពំ្រញ 
និងខ្រត្តព្រះសីហនុ និង គម្រងកសង
ព្រលានយន្តហោះភ្នំព្រញថ្មី នៅ ខ្រត្ត 
កណា្តាល។ 

លោកបានបន្តទៀតថា គម្រងន្រះ 
គឺ ជាគម្រងថ្មី ដ្រល គួរឲ្រយ ចាប់ អារម្មណ៍ 
បំផុត ខណៈគម្រង ផ្រស្រងៗទៀត ដូច ជា 
ធា្លាប់ឮ ធា្លាប់បានដឹងថា ចិន គ្រ ជួយ ច្រើន។ 

លោកបានបញ្ជាក់ថា "ការជំនួយ ឥត 
សំណង ជំនួយកសិកម្ម ជំនួយ កសង ន្រះ 
កសងនោះ គម្រងពាណិជ្ជកម្ម គឺ ធា្លាប់ 
ឮ ចិនជួយច្រើន ត្រអារឿង ផ្លវូ ល្របឿន លឿន 
និងព្រលានយន្តហោះថ្មនី្រះបានដូច ជា  ចាប់ 
អារម្មណ៍"។ 

លោក ជា ប្រថា្នា ជាអ្នកប្រកបរបរ លក់ 
ដូរមួយរូប នៅខ្រត្តព្រះសីហនុ បាន ឲ្រយ 
ដឹង ថា មិនចំាអស់ទ្រ គម្រង ដ្រល ចិន ជួយ 
ហើយចុះហត្ថល្រខាកា លពី ព្រល ថ្មីៗ  ន្រះ 
ត្រដូចជាស្រពិចស្រពិល រឿងកសង ផ្លវូ 
express way(ផ្លវូល្របឿនលឿន) ពី ភ្ន ំព្រញ 

មកខ្រត្តព្រះសីហនុ និងគម្រងកសង 
ព្រលានយន្តហោះថ្មីនៅភ្នំព្រញ ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា "គ្មាន ព្រល បាន 
អាន បានស្តាប់ច្រើននឹងគ្រទ្រ បានជា ខ្ញុំ 
មិន សូវដឹងអីនឹងគ្រ ត្រឮគ្រជជ្រកគ្នា នៅ 
តាមតុកាហ្វ្រគុយទាវ ពីរឿងផ្លវូ express 
ន្រះ និងអាស្អីអឺ...ព្រលាន យន្ត ហោះ 
ន្រះ  ឯង "។

មន្ត្ររីាជការមួយរូប ដ្រលប្រប់ ឈ្មាះ 
ត្រឹមត្រថា ទ្រវិន បានឲ្រយដឹងថា ចាំវាមិន 
អស់ ទ្រ ដោយសរ ត្រចិនគត់ជួយច្រើន ត្រ 
អាថ្មីបំផុតហើយកៅ្តាហ៊ុយៗ គឺឯក សរ 
ទាក់ ទងនឹងផ្លវូល្របឿនលឿន និងព្រលាន 
យន្តហោះន្រះហើយ ដោយសរត្រវាធំ 
មានទឹកប្រក់រាប់សិបលានដុលា្លារ។

គួររំលឹកថា ឯកសរដ្រលមន្ត្រីកម្ពុជា
និងចិនបានចុះហត្ថល្រខាកាលពីថ្ង្រទី១១ 
ខ្រមករា ទាំង១៩ គឺមានទាក់ទង នឹង 
គម្រងពង្រីកផ្លូវ គម្រង កសង មន្ទី រ - 
ព្រទ្រយ គម្រងទាក់ទងនឹងអភិវឌ្រឈន៍ កសិ - 
កម្ម ពាណិជ្ជកម្ម គម្រងអប់រំសុខា ភិបាល 
អគិ្គសនី... ហើយគម្រង ដ្រល ពលរដ្ឋ 
ចាប់ អារម្មណ៍ខាងលើ គឺ មាន ឈ្មាះ ផ្លូវ 
ការ ថា កិច្ចព្រមព្រៀងសម្របទាន សម្រប់
គម្រងអភិវឌ្រឈន៍ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផ្លូវ 
ល្របឿន លឿនភ្នពំ្រញ-ខ្រត្តព្រះសីហនុ និង 
គម្រងដ្រលចុះហត្ថល្រខា ដោយ លោក 
ស៊ុន ចាន់ថុល ទ្រសរដ្ឋមន្រ្តី និង ជារដ្ឋ 
មន្ត្រ ីក្រសួងសធារណការ និងដឹក ជញ្ជនូ 
ជាមួយនឹង លោក លាវ ឈីថាវ ប្រធាន 
ក្រុមហ៊ុនសំណង់គមនាគមន៍ចិន ដោយ 

ឡ្រក គម្រងដ្រល ពលរដ្ឋ ចាប  ់អារម្មណ៍ 
មួយទៀត គឺកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខណ្ឌាស្តី 
ពី កិច្ចសហប្រតិបត្តកិារហិរញ្ញប្របទាន សម្រប់ 
គម្រងអាកាសយនដ្ឋានភ្នពំ្រញថ្ម ីប្រទ្រស 
កម្ពជុា  ដ្រលចុះហត្ថល្រខា ដោយ លោក 
ពុង ឃាវស្រ ប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលន្រ
ក្រមុហុ៊នវិនិយោគទុនអាណិកជនកម្ពជុា 
និងលោក ហូ៊ ហួ៊យបា៉ាង ប្រធាន ធនា គរ 
អភិវឌ្រឈន៍ចិន។

គម្រង កសងផ្លវូល្របឿន លឿន ភ្ន ំព្រញ - 
ខ្រត្តព្រះសីហនុ មិនទាន់ដឹងថា មាន តម្ល្រ 
ព ិតប្រកដ ប៉ុនា្មាននោះទ្រ ប៉ុន្ត្របើយោង
ទៅតាមពង្រងផ្រនការដ្រលក្រសួងស- 
ធារណការនិងដឹកជញ្ជនូធា្លាប់បង្ហើប បាន 
ឲ្រយ ដឹងថា គម្រងន្រះ មាន ទឹក ប្រក់ 
ប្រមាណ   ជា ១.៦០០ លានដុលា្លារ ដោយ 
ផ្លវូន្រះ នឹងត្រវូកសង នៅក្នងុ ប្រវ្រង ប្រមាណ 
ជា ១៩០ គីឡូម៉្រត្រដោយមានទទឹង ២៥ 
ម៉្រត្រ ហើយសងសង់នៅក្រម លក្ខ 
ខណ្ឌា BoT ។ 

ដោយឡ្រក តាមឯកសរដ្រលបានប្រក 
ធា្លាយដល់អ្នកសរព័ត៌មានទាក់ទងនឹង 
គម្រងកសងព្រលានយន្តហោះភ្នពំ្រញ
ថ្មីនោះ  គឺមានទឹកប្រក់ ១.៥០០ លាន 
ដុលា្លារ ។ ហើយ ទីតំាងដ្រលត្រវូអភិវឌ្រឍន៍
ព្រលានយន្តហោះភ្នពំ្រញថ្ម ី នោះគឺ មាន 
ទីតំាង នៅក្រងុតាខ្មា និង ស្រកុ កណា្តាល - 
ស្ទឹង ខ្រត្តកណា្តាល ដ្រល មាន ផ្ទ្រដីរហូត 
ដល់២.៦០០ហិកតា។

យោងតាមលិខិតរបស់ទីស្ដកីារគណៈ
រដ្ឋមន្ដ្រ ី ផ្ញើទៅរដ្ឋមន្ត្រកី្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និង 

ហិរញ្ញវត្ថ ុលោកអូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន និង លោក 
ម៉ា ហាវណា្ណោល់ រដ្ឋល្រខាធិការ ន្រ រដ្ឋ 
ល្រខាធិការដ្ឋានអាកាសចរសីុវិល គម្រង 
ន្រះគឺ នឹងអភិវឌ្រឈន៍ដោយក្រមុហុ៊ន "ខ្រម 
បូឌា អ៊្ររផត អិុនវ្រសមិន" ដ្រល ក្រមុ ហុ៊ន 
នោះ គឺគ្រប់គ្រងភគច្រើន ដោយលោក 
ពង្រស ខៀវស្រក្នងុនោះទឹកប្រក់ ១.១០០ 
លានដុលា្លារ ជាកម្ចពីីធនាគរបរទ្រស និង 
២៨០លានដុលា្លារជារបស់ក្រុម លោក  
ពុង ខៀវស្រ ហើយ ដើម ទុន ចុះបញ្ជី មាន 
រហូត ដល់ ១២០លានដុលា្លារអាម្ររិក។

ទាក់ទងនឹងគម្រងកសងផ្លវូល្របឿន
លឿន គឺកន្លងមកមិនសូវជាមានពាក្រយ 
ចចាមអារា៉ាមទ្រ នៅព្រលដ្រលរាជរដ្ឋា ភិ - 
បាល  កម្ពុជាបានបង្ហើបប្រប់អំពីគម្រង
ន្រះជាបន្តបនា្ទាប់កាលពី បុ៉នា្មានឆ្នាមុំន ជា  
ពិស្រស គឺចាប់ពីឆ្នា២ំ០១៦ មក បុ៉ន្ត្រដោយ 
ឡ្រកសម្រប់គម្រងកសងព្រលានយន្ត
ហោះភ្នពំ្រញថ្មនីោះវិញ គឺមានពាក្រយចចាម - 
អារា៉ាមច្រើនអំពីទីតំាង ដោយដំបូង ត្រវូ គ្រ 
ល្របី ថា អាចមានទីតំាង នៅនឹង ខ្រត្តកំពង់ ស្ពឺ 
ក្រយមកក៏ផ្ទុះព័ត៌មានថានៅ អាកាស 
យន្តដ្ឋានខ្រត្តកំពង់ឆ្នាងំ ដ្រល ទុក ចោល 
ក្រយពីកសងឡើងកាលពី សម័យ បុ៉ល- 
ពត និងក្រយមកទៀត ក៏ ល្រច ឮ ព័ត៌ មាន 
ថា នៅខ្រត្តកំពង់ស្ពវិឺញ ដល់ បច្ចបុ្របន្ន ស្រប់ 
ត្រ មាន ទីតំាង នៅ ខ្រត្តកណា្តាល៕

ដោយ សុផានិត និងអរិយបុត្រ

កិច្ចពេមពេៀងពីរ រវាងកម្ពជុា-ចិនតេវូបានពលរដ្ឋ កម្ពជុា ចាប់ អារម្មណ៍

រូបថតដោយពី AKP



ព៌ត័មានតំបន់អាស៊េន០៨

"ភាពធន់និងការច្នេបេឌិត" គឺជាបេធានបទសមេប់អាសា៊ានឆ្នាំនេះ
ក្រយព្រលដ្រលសិង្ហបុរី បានកា្លាយជា

ប្រធានអាស៊ានប្តវូ្រនអាស៊ានជាផ្លវូការនា
ឆ្នា២ំ០១៨ថ្មីៗ ន្រះ ប្រធានបទ ដ្រល លោក 
លី សៀនឡុង នាយករដ្ឋ មន្រ្តី ន្រ ប្រទ្រស 
ន្រះ ប្រកាន់យកសម្រប់ដឹកនាំ អាស៊ាន 
នោ ះ គឺ  "ភពធន់ និងការច ្ន្រ ប្រឌិត"។

ជុំវិញប្រធានបទន្រះ អ្នកវិភគ មួយ 
ចំនួន បានចាត់ទុកថា ន្រះគឺជាគំនិតដ៏ មាន 
សុទិដ្ឋនិិយមមួយសម្រប់តំបន់ បុ៉ន្ត្រ សិង្ហ-
បុរី គឺត្រវូការនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារព្រញ
ទំហឹងពីគ្រប់ប្រទ្រសសមាជិក ទាំងអស់ 

ក្រយព្រលដ្រលទិដ្ឋភពនយោបាយ នៅ  
ក្នងុតំបន់និងពិភពលោក បាន ផ្លាស  ់ប្តរូជា 
ច្រើនកាលពីឆ្នាទំៅ ក្រយ ព្រល ដ្រល 
លោក ដូណាល់ ត្រ ំចូលកាន់តំណ្រងការ 
ចាក ច្រញរបស់អង់គ្ល្រស ពីសហភព អឺរុ៉ប។

ទិដ្ឋភពនយោបាយតំបន់ និង ពិភព - 
លោកន្រះ គឺជាចំណុច ប្រឈមមួយ របស់ 
អាស៊ាន ដោយសរត្រន្រះ គឺជានិនា្នាការ 
ដ្រល ពិភពលោក កំពុងត្រដើរតម្រង់ទៅ
រកច្រកន្រការដឹកនំាតាមប្របឯកតោភគី 
និយម។ ការសម្រចចិត្តរបស់លោក 

ដូណាល់ ត្រំ នៅក្នុងការដកថយច្រញពី 
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម ភព ជា ដ្រ គូ 
ន្រអន្តរបា៉ាសុីហ្វិក ដ្រល ប្រទ្រស អាស៊ាន 
ជា ច្រើនបានចូលរួម បាននំាឲ្រយមាននូវការ 
ផ្លាស់ប្តូរហ្រ្គមស្រដ្ឋកិច្ចតំបន់។

នៅក្នុងបរិបទតំបន់ រឿងស្រដ្ឋកិច្ច 
រឿងវិបត្តនិយោបាយនៅក្នងុប្រទ្រសមួយ
ចំនួន រឿងបញ្ហាសិទ្ធមិនុស្រសជាពិស្រសគឺ
រឿងរា៉ាវជនភគតិចរូ៉ហីុងយ៉ាងនៅមីយ៉ាន់   មា៉ា 
គឺសុទ្ធត្រជារឿងឈឺក្របាលសម្រប់ តំបន់ ។

ន្រះគឺជារឿងរា៉ាវត្រួសៗដ្រលអាចនឹង

ប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ពលរដ្ឋអាស៊ាន 
នៅក្រមការ ដឹកនាំរបស់សិង្ហបុរី នៅឆ្នាំ 
២០១៨ បុ៉ន្ត្រគ្រមានជំនឿថា តំបន់ ស្រដ្ឋ - 
កិច្ចស្ររី ដ្រលអាស៊ានបានដក់ច្រញ  
កាលពីឆ្នា១ំ៩៩២ និងការ អនុម័ត សហ-  
គមន៍ស្រដ្ឋកិច្ចអាស៊ានកាល ពី ឆ្នា ំ២០០៧ 
និងសមាហរណកម្មអាស៊ាន នៅ ឆ្នា ំ២០ ១ ៥ 
គឺជាទស្រសនដ៏មានសុទិដ្ឋនិិយមមួយរបស់
អាស៊ាន៕

អាសា៊ានកំពុងតេបោះជំហនចូលឆ្នាំទី៥១ របស់ខ្លួនហើយណ !
អាស៊ានចូលឆ្នា២ំ០១៨ន្រះ បាន បោះ - 

ជំហានចាកច្រញពី៥០ ឆ្នាំរបស់ ខ្លួន 
សន្រសឹមៗ ដើម្របីឈានមកឆ្នាទីំ៥១។ បុ៉ន្ត្រ 
គ្រនៅមិនទាន់ដឹងទ្រថា តើឆ្នាទីំ៥១ ន្រះ 
អាស៊ាននឹងប្រឈមមុខនឹងអ្វខី្លះនោះទ្រ ? 

៥០ឆ្នាកំន្លងមក អាស៊ានបានប្រឈម
មុខខា្លាងំនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន រួម ទំាង 
បញ្ហាជម្លាះព្រំដ្រន រវាង សមាជិក និង 
សមាជិក បញ្ហាលទ្ធបិ្រជាធិបត្រយ្រយ បញ្ហា 
ទំនាស់ដ្រនដីរវាងសមាជិកអាស៊ាន និង 
មហាអំណាចចិន បញ្ហាន្រការប្រទាញ 
ប្រទង់ គ្នាដណ្តើមឥទ្ធពិលរវាងអាម្ររិក និង 
ចិន បញ្ហាសមាហរណកម្ម រវាង អាស៊ាន 
ចាស់ និងអាស៊ានថ្ម ី បុ៉ន្ត្រទោះបីជា យ៉ាង 
ណាក៏ដោយ នៅក្នុងឋានៈជាប្រជាជាតិ
មួយនៅអាស៊ាន យើងខ្ញុសំង្រឃឹមថា អាស៊ាន 
នឹងរួមគ្នាជំនះគ្រប់ឧបសគ្គ ហើយកា្លាយ 
ទៅ ជាតំបន់មួយ ដ្រលមាន សហ ប្រតិ- 
បត្តកិារល្ៗអ  ស្រដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើន ស្តង់ ដ រ 
ជីវភពមានការក្រសម្រលួ ហើយ នឹង បន្ត 
រីកចម្រើនទំាងអស់ គ្នា ដោយ ស្មើភព ដោយ 
គ្មានការរីសអើង។ 

ជាការពិត អាស៊ានបានត្រវូបង្កើតឡើង 
នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៦៧ នៅក្នុងព្រលដ្រល 

ពិភពលោកកំពុងត្រកើនឡើង កំដៅ  នៅ 
សម័យសង្គា្រមត្រជាក់ ដោយសមាជិក
អាស៊ានចាស់សម័យនោះអាចបង្កើតអា- 
ស៊ានឡើង ដើម្របីត្រហ្រតុផល នយោ បាយ 
ដើម្របីឈ្នះសង្គា្រមត្រជាក់ ដោយ យក 
មូល ធននិយមមកគ្រប លើលទ្ធ ិកុម្មយុ នីស្ត 
បុ៉ន្ត្រអាស៊ានសម័យន្រះ គឺ ខុស ពី សម័យ 
នោះ ដោយប្រទ្រសសមាជិកខ្លះ គឺនៅ ត្រ 
ជា  រដ្ឋដ្រល មានគោល នយោបាយ បក្រស ត្រ 
មួយ នឹងដឹក នំា តាម លទ្ធកុិម្មយុនីស្ត បុ៉ន្ត្រ 
អាស៊ាននិយយត្រ ពីកិច្ចសហ ប្រតិ បត្ត ិការ 
សមាហរណកម្ម ជំរុញ កំណើន ស្រដ្ឋ កិច្ច 
និងសង្គម លើកកម្ពស់កម្រិតជីវភព 
ពល រដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ ។ 

ជាការពិតទំនាស់ប្រហ្រលមិនងាយ-
ស្រលួនឹងដោះស្រយទ្រ ឧទាហរណ៍ ដូច 
ជា ករណី ទំនាស់នៅ សមុទ្រ ចិន ខាង ត្របូង 
បញ្ហាប្រះស្រផំ្ន្រកសង្គមរវាងក្រមុអ្នកពុទ្ធ
សសនា និងក្រមុជនជាតិភគតិចមូស្លមី-
រូ៉ហីុងយ៉ានៅភូមា បញ្ហាកំណត ព់្រដំ្រន រវាង 
រដ្ឋសមាជិក។ បុ៉ន្ត្រ ទោះបី ជា យ៉ាង ណា ក៏  
ដោយយើងខ្ញុំសង្រឃឹមថា អាស៊ាន នៅ ក្នុង 
អំឡុងព្រល ៥០ឆ្នា ំទៅមុខទៀតន្រះ នឹង 
ព្រយាយមដោះស្រយបញ្ហាទំាងន្រះ ហើយ 

រួមគ្នារិះគិតពីរឿងសុខដុមនីយកម្មអាស៊ាន 
សម្រប់តំបន់មួយដ្រលមានប្រជាពលរដ្ឋ 
ប្រមាណជា៦០០លាន នាក់វិញ។ បើ ទោះ បី  
ជាវាមិនម្រនជារឿងងាយស្រលួ ដោយ សរ 
ត្រអាស៊ាន ជាតំបន់ដ្រលមាន ចម្រះុ ភស 
មានចម្រះុជនជាតិ មានចម្រះុសសនា មាន 
ចម្រះុនយោបាយ តំាងពី ប ្រជា ធិប ត្រយ្រយ 
រាជា និយមកុម្មយុនីស្ត រាជា និយម  
អាស្រយ័ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ រដ្ឋ សហព័ន្ធ... ។ល។

វិស័យកសិកម្មនៅក្នុងបេទេសថេតេូវបានគេអះអាងថា កំពុងតេដើរថយកេយ
វិស័យកសិកម្មនៅក្នងុប្រទ្រសថ្រ ត្រវូ 

បាន  គ្រអះអាងថា កំពុងត្រដើរ ថយ ក្រយ 
បើប្រៀបធៀប នឹងបណា្តាលប្រទ្រសនានា
នៅក្នុងតំបន់អាស៊ាន ជាពិស្រស គឺ វៀត- 
ណាម។

នៅក្នងុការប្រកួតប្រជ្រងនៅក្នងុតំបន់ 
វិស័យកសិកម្ម របស់ប្រទ្រសថ្រ គឺ បាន 
បងា្ហាញ នូវសញ្ញាន្រភពទន់ខ្រសាយ ធៀប 
នឹង  អ្នកប្រកួតប្រជ្រងផ្រស្រងៗនៅក្នងុតំបន់ 
ដោយនៅព្រលន្រះ សមត្ថភព ផលិត  និង 
ប្រមូល  ផល នៅប្រទ្រសផ្រស្រងៗ គឺ កាន់ ត ្រ 
ប្រសើរ ទិន្នផល ក៏កាន ត់្រ ប្រកួត ប្រជ្រង។

វិទ្រយាស្ថានស្រវជ្រវអភិវឌ្រឈន៍ថ្របាន
ព្រមានថា ធៀបនឹងវៀតណាម កសិកម ្ម នៅ 

ថ្រ គឺមានសញ្ញា ន្រភពទន់ខ្រសាយ ដោយ 
វៀតណាម គឺបានចាប់ផ្តើមសមត្ថភព
ប្រកួតប្រជ្រងកាន់ត្រខា្លាងំនៅក្នងុតំបន់។

វិទ្រយាស្ថានន្រះ បានព្រមានថា ការ បើក 
ចំហរទីផ្រសារ នៅក្រម កិច្ចព្រម ព្រៀង កសិ - 
កម្ម ដ្រលជាផ្ន្រក មួយន្រ សហ គមន៍ ស្រដ្ឋ - 
កិច្ចអាស៊ាន កំពុងត្រដក់សំពាធមកលើ
សមត្ថភពផលិតកម្មកសិកម្មរបស់ថ្រ។

តាមកិច្ចព្រមព្រង ផ្រស្រង ទៀត ដ្រល 
បាន  កំណត់ ដោយបណា្តាម្រដឹកនំា អាស៊ាន 
ប្រជាជាតិអាស៊ានទំាងអស់គឺចាប់ផ្តើមកាត់ 
ប ន្ថយពន្ធនំាចូល ចាប់ពីឆ្នា២ំ០១០ ដល់  
ឆ្នា ំ២០ ១៥ លើកល្រងត្រផលិត ផលមួយ  
ចំនួន ដ្រលត្រវូការពារ បុ៉ន្ត្រនៅឆ្នា២ំ០១៨ 

ន្រះ អ្វីៗនឹងត្រូវបញ្ចប់។
ផលិតផលកសិកម្មដ្រលរំពឹងថា កំពុង 

ត្រទន់ខ្រសាយនោះគឺ រួមមាន ដំណំា អំពៅ 
យកស្ករ និងផលិតកម្មស្ករ កសិកម្មដំ បន្ល្រ 
និងចិញ្ចមឹសត្វដោយមិនមានសរធាតុគីមី 
បញ្ហាផលិតកម្មអាហារសមុទ្រ អាហារ សត្វ 
និង ផលិតផលទឹកដោះគោ។ ម្រយា៉ាង វិញ 
ទៀត ប្រភពដដ្រលក៏បាន ព្រមាន ផង ដ្ររ 
ថា ថ្រក៏នៅមិនទាន់អាចក្រលំអរផលិត
កម្មស្រវូ និងផលិតកម្មដំណំាដូងប្រងរបស់
ខ្លួននៅឡើយផងដ្ររ។

អ្នកជំនាញការកំពុងត្រជំរុញឲ្រយថ្រគិត
គូរឡើងវិញនូវបច្ច្រកវិទ្រយាកសិកម្ម ក៏ ដូច 
ជា ធនធានមនុស្រស ខណៈ ដ្រល អ្នក ជំនាន់ 

មុនកំពុងត្រចូលនិវត្តន៍។ ក្រពីន្រះ ថ្រក៏ 
ត្រូវត្រគិតគូរទៅលើអ្នកកសិកម្មវ័យ ឆ្លាត 
ផងដ្ររ។

គួររំលឹកថា សមត្ថភពនំាច្រញផលិត
ផលកសិកម្មរបស់អាស៊ានទំាងមូល បាន 
ឡើងពី ៣,១ពាន់ លានដុលា្លារកា លពី ឆ្នាំ 
២០០១ ដល់២៨,៤ ពាន់លាន ដុលា្លារ នៅ 
ឆ្នា២ំ០១៥ ហើយការនំាចូលផលិតផល   
ក សិកម្មវិញ គឺកើនពី ២,៧ ពាន់លាន នៅ 
ឆ្នា ំ២០០១ ទៅដល់២២,១ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
នៅ  ឆ្នាំ ២០១៥៕

ជាចុងក្រយសូមស្មារតីអាស៊ានរត់
ត្របាញ់ បញ្ចលូគ្នាជាធ្លងុមួយ តាម ទស្រសនា 
ទានសហគមន៍មួយ វាសនាត្រមួយ ដើម្របី 
ឲ្រយប្រជាជាតិទាំង១០ នៅក្នុង តំបន់រីក 
ចម្រើន ក្រមយុទ្ធសស្រ្តមួយ ដ្រលអាច
នឹងឲ្រយប្រជាជាតិទំាងអស់រួមគ្នាទទួលផល 
ប្រយោជន៍ស្មើៗ គ្នា និងទំាងអស់គ្នា ដោយ 
ស្មើរមុខស្មើរមាត់ ៕

ដោយ អរិយបុត្រ



ព័ត៌មានទូទៅជាតិ និងអន្តរជាតិ ០៩ 

ពេះមហកេសតេ និងមហកេសតេិយ៍យាងសម្ភោធអគរពេទេយតម្លេ៨៧មុឺនដុល្លារ

រោងចកេផលិតសុីម៉ង់ត៍តម្លេ ២៦២ លនដុល្លារដំណើរការ

កម្ពុជា នឹងបន្តពងេឹងនយោបាយចិនតេមួយ និងពូនជេុំទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនបន្ថេមទៀត

អគរមន្ទពី្រទ្រយមួយខ្នងស្ថតិនៅក្នងុមន្ទរីព្រទ្រយសម្ត្រច
ឪសម្ត្រចម៉្រស្ថតិនៅសងា្កាត់គីឡូម៉្រត្រល្រខ៦ ខណ្ឌា ឫស្រសី 
ក្រវ រាជធានីភ្នពំ្រញ ត្រវូបានព្រះករុណាព្រះបាទសម្ត្រច
ព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ព្រះមហាក្រសត្រន្រព្រះរាជា
ណាចក្រកម្ពជុានិងសម្ត្រចព្រះមហាក្រសត្រ ីយងសម្ពាធ
ដក់ឱ្រយប្រើប្រស់ជាផ្លវូការ កាលពីថ្ង្រទី៧ កុម្ភៈ  ២០១៨។

អគរមន្ទីព្រទ្រយន្រះ គឺជាព្រះរាជអំណយ ដ៏ថ្ល្រថា្លា
បំផុតរបស់សម្ត្រចព្រះមហាក្រសត្រី មុនីនាថ ព្រះ វរ រាជ 
មាតាជាតិខ្ម្ររ។ 

លោក គុយ សុផល ទ្រសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការងារ 
ទូទៅន្រក្រសួងព្រះរមរាជវាំងឱ្រយដឹងថា អគរ ន្រះ មាន 

ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាសម្ត្រចត្រជោ ហុ៊ន ស្រន 
បានអញ្ជើញសម្ភាធដក់ឲ្រយដំណើរការរោងចក្រផលិត
សុីម៉ងតិ៍របស់ក្រុមហ៊ុន ជីបម៉ុង អុីនសុី សុីម្រន ខប ភើ - 
រ្រ សិន ដ្រលមានតម្ល្រ២៦២លានដុលា្លារនៅស្រកុបនា្ទាយ
មាសខ្រត្តកំពតនៅថ្ង្រទី៨ ខ្រកុម្ភៈន្រះ។

រោងចក្រន្រះវិនិយោគរួមគ្នារវាងក្រមុហុ៊នជីបមុ៉ងដ្រល 
មានភគហ៊ុន៦០ ភគរយ និងក្រុមហ៊ុនថ្រ ស៉្រយាម សុីធី 
សីុ ម្រន។ ន្រះជារោងចក្រផលិតសីុម៉ងត៍ទី៤ របស់កម្ពជុា
ដ្រលរោងចក្រន្រះមានសមត្ថភពផលិតសុីម៉ង់ត៍បាន
ក្នុងមួយថ្ង្រ ៥.០០០តោន ស្មើនិង ១,៧លាន តោន ក្នុង 
មួយឆ្នាំ និងផ្ដល់ការងារអចិន្ត្រយ៍ដល់កម្មករប្រមាណ
ជិត៤០០នាក់។ 

រោងចក្រផលិតសីុម៉ងត៍ ជីបមុ៉ង អុីនសីុសីុម្រន ថ្ម ីន្រះ 
មានទីតំាងស្ថតិនៅក្នងុភូមិព្រតាព្រតិ ឃំុស្ត្រច គង់ ខាង 
លិច ស្រកុបនា្ទាយមាស ខ្រត្តកំពត សងសង់ នៅ លើ ផ្ទ្រ ដី 
ប្រមាណ ១១០ហិចតា។ លោក លាង ឃុន មា្ចាស់ ភគ - 
ហុ៊ន  ធំន្រក្រមុហុ៊ន ន្រះបានថ្ល្រងថា វាគឺជារោងចក្រផលិត
សីុម៉ងត៍ធំជាងគ្រមួយនៅក្នងុតំបន់ប្រកបដោយស្តង់ដរ
ខ្ពស់ដោយមានបំពាក់ឧបករណ៍ និងគ្រឿងមា៉ាសីុនទំនើប
ក្រយបំផុតមកពីប្រទ្រសចិនអាល្លឺម៉ង់ ស៊ុយអ្រត និង 

សម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោហ៊ុនស្រននាយក
រដ្ឋមន្រ្តីន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានរំលឹកឡើងវិញ
នៅព្រឹកនេះអំពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនដែល
ត្រូវបានផ្តួចផ្តើមដោយស្នាព្រហស្របត៍របស់អតីតព្រះម
ហាក្រសត្រន្រព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ត្រចព្រះនរោត្ត
មសីហនុដ្រលបានផ្តួចផ្តើមជាង ៦០ឆ្នាំមកន្រះ។

ថ្ល្រងការនៅក្នងុពិធីបើកការដ្ឋានសម្រប់ការសងសង់
ស្ពានមួយទៀតឆ្លងកាត់ទន្ល្រម្រគង្គសម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុន 
ស្រនបានរំឭកឡើងវិញអំពីប្រវត្តនិ្រទំនាក់ទំនងការទូត 
ជាប្រវត្តិសស្រ្តរវាងកម្ពុជា និងចិនដ្រលកសង ឡើង 
ដោយ សម្ត្រចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងលោកនាយករដ្ឋ
មន្ត្រីចិនទីមួយ ជូអ្រនឡាយ។

សម្ត្រចបានបញ្ជាក់ មនុស្រសមួយចំនួនបានលើកឡើង

កម្ពស ់ពីរជាន់ ដោយចំណាយថវិកាអស់ជាង៨៧មុឺន 
ដុលា្លារអាម្ររិកកសងឡើងក្រមព្រះរាជតម្រះិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
បំផុតរបស់សម្ត្រចព្រះមហាក្រសត្រ ី តាមរចនាបថខ្ម្ររអាច
ផ្ទកុគ្រអ្នកជំងឺបាន៤៣គ្រ,បំពាក់ទៅដោយបរិកា្ខាព្រទ្រយ
ទំនើបៗជាពិស្រសតួអគរទំាងមូលមានបំពាក់ទៅដោយ
ប្រព័ន្ធការពារសុវត្ថិភពនិងផ្លូវជម្រលសម្រប់ រុញគ្រ
អ្នកជំងឺព្រលកើតមានគ្រះអគ្គិភ័យកន្ល្រងទទួល និង
ផ្តល់ព័ត៍មាន,បន្ទប់សង្គា្រះបនា្ទាន់,បន្ទប់វះកាត់, បន្ទប់ 
សម្រក ក្រយការវះកាត់, បន្ទប់វិទ្រយុសស្ត្រ, បន្ទប់ អ្រកូ - 
សស្ត្រ និងបន្ទប់ពិនិត្រយផ្ទ្រពោះជាដើមផងដ្ររ។ 

រដ្ឋមន្ត្រកី្រសួងសុខាភិបាលលោក ម៉ម បុ៊នហ្រង មាន 

អីុតាលី ដ្រលធ្វើឱ្រយការបញ្ច្រញឧស្មន័កាបូនកាបូនិចមាន
កម្រិតទាបបំផុត និងមានមាត្រដ្ឋានបរិស្ថានល្អកម្រិត
អន្តរជាតិ។ 

លោក បន្តថាសីុម៉ង់ត៍ដ្រលផលិតច្រញពីរោងចក្រន្រះ
ត្រូវបានច្រកច្រញ ជា៣ប្រភ្រទ គឺសុីម៉ង់ត៍ អូដ្ឋ ពណ៌ 
ទឹកក្រូច សុីម៉ង់ត៍អូដ្ឋពណ៌ប្រតង និងសុីម៉ង់ត៍ឥន្ត្រីយ៍
ព្រជ្រសម្រប់ទីផ្រសារអាជីវកម្ម។

សម្ត្រចត្រជោហ៊ុនស្រន បានសំដ្រងនូវការកោត 
សរសើរ ចំពោះក្រមុហុ៊នដ្រលបានចាប់ដ្រគូវិនិយោគរួម
គ្នា នៅតំបន់ន្រះ។ សម្ត្រចបានមានប្រសសន៍ថា ន្រះ 
ជា  ឧស្រសាហកម្មធន់ធ្ងន់មួយ របស់កម្ពជុា បនា្ទាប់ ពី ឧស្រសាហ- 
កម្មធ់នធ្ងន់មួយចំនួនដ្រលដំណើរការរួចរាល់ហើយនោះ ។  
សម្ត្រចថ្ល្រងថាយើងមិនម្រនជាអ្នកមានមហិច្ឆតិានៅក្នងុ
ឧស្រសាហកម្មធន់ធ្ងន់ន្រះទ្របុ៉ន្ត្រន្រះជាតម្រូវការចំាបាច់
ហើយវាក៏ជាលទ្ធភពជាក់ស្ត្រងដ្រលកម្ពុជាអាចធ្វើ
ទៅ បាន។ 

សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តថាមកដល់ឆ្នាំ 
២០១៨ ន្រះកម្ពុជាមានលទ្ធភពផលិត សុីម៉ងត៍ រហូត 
ដល់ ៧ លានតោនក្នងុ១ឆ្នា ំដ្រលអាចបំព្រញស្រចក្តតី្រវូ
ការប្រើប្រស់នៅក្នុងប្រទ្រស និងការនាំច្រញ ទៅ ក្រ 

នូវសំណួរមួយចំនួន (ហ្រតុអ្វបីានជាប្រទ្រសកម្ពជុាមាន
ទំនាក់ ទំនងយ៉ាងជិតស្នទិ្ធជាមួយប្រទ្រសចិន) មូល ហ្រតុ 
ន្រះគឺថា ប្រទ្រសចិនត្រងត្រប្រកាន់ខា្ជាប់នូវគោលន យោ- 
បាយស្មើភពនិងការគោរពគ្នា គ្នាទៅវិញទៅមក ដ្រល ន្រះ 
គឺជានយោបាយពិស្រសមួយនៅលើពិភពលោក។ 

សម្ត្រច ត្រជោហុ៊នស្រនក៏បានថ្ល្រងនូវ សុន្ទរកថាគួរ
ឱ្រយកត់សមា្គាល់ដើម្របីអបអរសទរ នូវការគំទ្រ របស់ រដ្ឋា - 
ភិបាល និងប្រជាជនចិន ចំពោះ ការអភិវឌ្រឍហ្រដ្ឋារចនា-  
សម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។

ស្ពានឆ្លងទន្ល្រម្រគង្គស្ទងឹត្រង់-ក្រចូ ឆ្មារ ន្រះ  គឺ ជា 
ស្ពាន  ទី៨ហើយ ដ្រលសងសង់ក្រមហិរញ្ញប្របទាន 
សម្របទានពីរដ្ឋាភិបាលចិន។ ស្ពានចំនួន ៧ ដ្រល សង 
សង់រួចរាល់កន្លងមករួមមាន ស្ពាន មិត្តភព កម្ពុជា ចិន 

ប្រសសន៍ថា មន្ទរីព្រទ្រយបង្អ្រកន្រះ  ស្ថតិក្នងុការិយល័យ
ស្រកុប្រតិបត្តមិ្រគង្គន្រមន្ទរីសុខាភិបាល រាជ ធានី ភ្ន ំព្រញ 
គ្របដណ្តប់លើប្រជាជនចំនួន២២ មុឺននាក់ដ្រលរស់
នៅក្នុងខណ្ឌាឫស្រសីក្រវ និងខណ្ឌាជ្រយចងា្វា។ 

មន្ទរីព្រទ្រយសម្ត្រចឪ សម្ត្រចម៉្រន្រះត្រវូបានសងសង់
ឡើងក្រមព្រះរាជតម្រិះរបស់សម្ត្រចឪក្នុងទសវត្រសឆ្នាំ
១៩៦០នៅព្រលដ្រលព្រះអង្គដឹកនំាសម័យសង្គមរាស្ត្រ
និយមដ៏រុងរឿងដ្រលអង្គសម្ត្រចឪ ន្រយើងបានយកព្រះ-
រាជហឫទ័យគិតគូរខ្ពស់បំផុតចំពោះវិស័យសុខាភិបាល៕ 

ប្រទ្រស។ សម្ត្រចត្រជោនាយករដ្ឋមន្រ្តបីានបន្តថា តម្រវូ 
ការប្រើប្រស់សីុម៉ង់ត៍មិនម្រនត្រមឹត្រកម្ពជុាបុ៉ណ្ណោះទ្រ 
គឺទូទាំងពិភពលោកត្រម្តងនៅត្រមានតម្រូវការចាំបាច់ 
ហើយវានិងបន្តកើនឡើង ។

បើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងរ៉្រ និងថាម - 
ពល រហូតមកដល់ព្រលន្រះវិនិយោគិនបានស្នើសុំនូវ
ទី តំាង ដ៏មានសកា្ដានុពលសម្រប់ការវិនិយោគរោងចក្រ
សុីម៉ងត៍ចំនួន ៥ ក្រុមហ៊ុនរួចមកហើយ នៅ ខ្រត ្តកំពត 
ចំនួន៤ និងខ្រត្តបាត់ដំបងចំនួន ១។  

បច្ចបុ្របន្នក្រមុហុ៊នសីុម៉ងត៍ពីរគឺក្រមុហុ៊ន K Cement 
ដ្រលបានវិនិយោគ ១៨០ លានដុលា្លារ និងក្រមុហុ៊នសីុម៉ង់
កម្ពជុាចក្រទីីង ដ្រលបានវិនិយោគ ៩៩ លានដុលា្លារកំពុង
ផ្គត់ផ្គង់ដល់ទីផ្រសាររួចហើយខណៈក្រុមហ៊ុនសុីម៉ងត៍ថ្រ
បុ៊នរុ៉ង ដ្រលវិនិយោគ ៤៥ លានដុលា្លារកំពុងសកល្របង
ចងា្វាក់ផលិតកម្ម។

ក្រមុហុ៊នសីុម៉ងត៍ជីប មុ៉ង និងក្រមុហុ៊ន សីុម៉ង ត៍ ខ្រយង 
បាត់ដំបងវិនិយោគ ៦០ លានដុលា្លារគ្រងនឹងដំណើរ
ការនៅក្នុងឆ្នាំន្រះ៕

កោះ ធំ ស្ពានមិត្តភពកម្ពុជាចិន ស្ពានជ្រយចងា្វា២ 
ស្ពាន មិត្តភពកម្ពជុាចិន ស្រកុងខ្រត្តស្ទងឹត្រង ស្ពាន មិត្ត 
ភពកម្ពជុាចិន ព្រកកា្តាម ស្ពានមិត្តភពកម្ពជុាចិន ព្រ តា 
មា៉ាក់ ស្ពានមិត្តភពកម្ពជុាចិន ម្រគង្គស្ទងឹត្រង និង ស្ពាន  
មិត្តភពកម្ពុជាចិន តាខ្មា។

ក្រការផ្តល់កម្ចសីងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្ល្រទៅ រដ្ឋា - 
ភិបាលចិន បានផ្តល់កម្ចជួីយសងសង់ផ្លវូនៅកម្ពជុាបាន 
ប្រវ្រងជិត ២.០០០គីឡូម៉្រត្រ និង កំពុងសងសង់ជិត 
៧០០គីឡូម៉្រត្រ និងត្រៀមសងសង់មួយចំនួនទៀត ។ 
កម្ចីដ្រលរដ្ឋាភិបាលចិនបានផ្តល់សម្រប់សងសង់ផ្លូវ 
និងស្ពាននៅកម្ពុជា មានទឹកប្រក់ជាង ២.០០០លា ន 
ដុលា្លារ អាម្ររិក ៕



បទយកការណ៍សង្គម១០

សណា្ឋាគរ ភោជនីយដ្ឋាន កាសុីណូ 
មា៉ាស្រសា សូម្របីត្រហាងតូចតាចតាមដង 
ផ្លវូនានានៅក្នងុ ខ្រត្តព្រះសីហនុនាព្រល
ន្រះគឺមួយចំនួន ធំសុទ្ធត្រត្រវូបាន គ្រ ដឹង  
ថា ត្រវូបានជួលផ្តាច់ទៅឲ្រយ ភ្ញៀវ ទ្រស ចរ 
ឬក៏មា្ចាស់អាជីវកម្មជនជាតិចិនទំាងអស់ៗ
ត្រម្តង។

លោក លី ហាក់សុន គឺជាប្រជាពលរដ្ឋ
មា្នាក់ដ្រលមានទីលំនៅនាខ្រត្តព្រះសីហនុ 
បានមានប្រសសន៍ថា បច្ចបុ្របន្នន្រះវត្ត មាន  
ជនជាតិចិនកើនឡើងម្រនទ្រន មិន ថា 
ត្រ នៅសណា្ឋាគរ ផ្ទះសំណាក់ទ្រ សូម្របី
ត្រផ្ទះជួលដក់ខ្រល្មមៗក៏ត្រវូបានចិនមក
ជួលយកទំាងមូលៗត្រម្តង ហើយហា៊ាន ឲ្រយ 
ថ្ល្រខ្ពស់កប់ពពកទៀតផង។

លោកបានបញ្ជាក់ថា " ផ្ទះស្នាក់នៅ
ជួលដក់ខ្រធម្មតាតម្ល្រមួយបន្ទប់ត្រមឹ ៦០ 
ដុលា្លារទៅ ៨០ ដុលា្លារ ពីមុន មានត្រមឹ ១០ 
ទៅ ២០បន្ទប់ អីចិនហា៊ានជួលផ្តាច់ ពី 
២.០០០   ដុលា្លារ ទៅ ៤.០០០ ឬ ៥.០០០ 
ដុលា្លារក៏មានដ្ររ "។

លោកបានបន្តទៀតថា ជន ជាតិ ចិន គ្រ 
អត់សញច្រើនទ្រ ត្រមឹ ត្រ មក មើល ទី តំាង 
និយយថ្ល្រជួលត្រម្តង ហើយអ្នកមានដី 
មានផ្ទះធំៗ ឥឡូវធូរធារច្រើនណាស់ដោយ
សរត្រវត្តមាន ចិន។

មា្ចាស់ផ្ទះជួលមួយរូបនៅខ្រត្តព្រះសីហនុ 
ដ្រល បានអះអាងប្រប់ត្រមឹឈ្មាះថា សុ៊ន 
ហុង អាយុ ៥៩ឆ្នាំ ដ្រលសព្វថ្ង្រលោក
មានផ្ទះជួលមួយកន្ល្រងដ្រលមានប្រមាណ
ជា ៣០បន្ទប់ និងមាន ហាង លក់ ដូ រ បន្តចិ  
បន្តចួទៀត បានឲ្រយដឹងថា ចិន គ្រមក ទាក់ 
ទងលោកជួលផងដ្ររ បុ៉ន្ត្រលោក មិន ជួល 
ឲ្រយទ្រ ស្តាយផ្ទះ ព្រះខំធ្វើខំកសងឡើង 
ហើយលោកសុខចិត្តគ្រប់គ្រងសុខចិត្តទុក
លំបាកខ្លួនឯង ដោយសរត្រគ្រល្របីថា 
ជនជាតិចិនមិនសូវថ្រផ្ទះសម្រប្រងទ្រ ត្រ 
ជួល ឲ្រយគ្របានលុយច្រើនម្រន ត្រផ្ទះហ្នងឹ
ខ្ទ្រចត្រម្តងព្រលចប់កុងត្រ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា "ផ្ទះខ្ញុំន្រះ ពួក 
ចិន គ្រចង់មកជួលដ្ររ ដោយឲ្រយមួយខ្រ 
គ្រហា៊ានឲ្រយដល់ទៅ ៨.០០០ដុលា្លារ ឯ ណះ 
ប៉ុន្ត្រខ្ញុំអត់ជួល សុខចិត្តជួលឲ្រយខ្ម្ររ ឲ្រយ 
ហ្វីលីពិន ឲ្រយបរទ្រសមួយចំនូនដ្រល មក 
ធ្វើការនៅទីន្រះ បានមួយខ្រ មួយបន្ទប់ 
១៥០ ដុលា្លារវិញ"។

លោកបានបន្តទៀតថា ផ្ទះ ដី ផ្ទះ 
សំណាក់ នៅជិតៗលោក គ្រជួល យក 
លុយ ដុំៗ អស់ហើយ ដោយ គ្រ និយយ 
ថា ខ្ទ្រចក៏ខ្ទ្រចទៅ ពីព្រះ គ្រ ឲ្រយ ដល់ ថ្ល្រ 
ហើយ។ លោកបានបន្តទៀតថា ការ ជួល 

របស់ជនជាតិចិនទៀតសោត គឺក្រ ពី 
ឲ្រយ ថ្ល្រហើយនោះ ថ្ល្រកក់ក៏យូរ ដ្ររគឺ សុទ្ធ ត្រ 
កក់លុយ ១ឆ្នាំមុនក៏មានដ្ររ ។

លោកបានបន្តទៀតថា ព្រលខ្លះលោក
ក៏ចង់ជួលយកលុយដំុនឹងគ្រដ្ររ ត្រច្រះ ត្រ 
មានមនោសញ្ច្រតនា ជាមួយនឹងអ្នកជួល
ដ្រលគ្នាមករស់នៅជាមួយលោក ក វ្រ ក  ក 
ឆ្នាំងជាមួយគ្នា តាំង ពីមួយបន្ទប់ថ្ល្រ ៧០ 
ដុលា្លារ ទៅ ៨០ដុលា្លារអី ឥឡូវ គ ្រ ហា៊ាន 
ឡើង រហូតដល់ ១៥០ដុលា្លារ នៅ ក្នងុ មួយ  
ខ្រ ហើយបន្ទប់ដ្រលរាងធំទូលាយ បន្តចិ ទៅ 
២០០ដុលា្លារហើយដ្ររ។ បើយើង ល្រង 
ជួល ឲ្រយគ្រ    ពួកគ្រអាចលំបាករកកន្ល្រង 
ស្នាក់ នៅសមរម្រយ ជិត កន្ល្រង ធ្វើ ការ បន្ត 
ទៀត ហើយម្រយា៉ាងទៀត កូនៗ របស់ លោក 
ក៏ មានមុខរបរលក់ន្រះលក់នោះ គ្រន់ ត្រ 
ចិញ្ចឹមជីវិត។

លោកបានបញ្ជាក់ថា "ទុកទៅ (មិន 
ជួល ឲ្រយចិន) គ្រន់នឹងឲ្រយកូនវារៀនរកសុី 
រៀនខាតរៀនចំណ្រញ បើជួលឲ្រយចិន 

ដល់ខ្រ យកលុយៗ ច្រះស្អ ីត្រចិន ច្រញ អស់ 
ដឹងត្រងាប់ហ្មង ចឹងហើយបានជា មិន ជួល 
ឲ្រយគ្រ ទុកគ្រន់ឲ្រយពួកគ្ររៀនរករៀនខាត
នឹងគ្រ"។

លោក ហីុង ចម្រើន ជាអ្នករត់ ឡាន កាត់ 
ដំបូលត្រហៅថា ទុកៗដ្ររនោះបាន ឲ្រយ ដឹង  
ថា "មា៉ាឆ្នាំន្រះ ចិនមកច្រើនណាស់ ពួក 
គ្រសម្រុកមកខ្រត្តព្រះសីហនុហ្មង"។

លោកបានបន្តថា បើឡាន ក្រុង មក ពី 
ភ្នពំ្រញ និងមកពីសៀមរាប គឺចម្រះុ មាន 
ខ្ម្ររមាន បរទ្រស មកពីលោកខាងលិច មាន   
ជនជាតិចិនខ្លះដ្ររ ប៉ុន្ត្រប្រសិន ជា ឡាន 
ក្រងុ នោះមកពីព្រលានវិញគឺដឹងត្រព្រញៗ
សុទ្ធត្រចិនត្រម្តង។ 

លោកបានបន្តទៀតថា ព្រលខ្លះលោក
អាណិតអ្នកទ្រសចរជនជាតិខ្ម្ររយើងត្រ
ម្តង អាណិតត្រង់ គត់ជិះ ទៅ រក អូត ្រល 
ស្នា ក់នៅមិនបាន ដោយ សណា្ឋាគរ មួយ ៗ  
គឺព្រញសុទ្ធត្រចិនត្រម្តង។

លោកបានបញ្ជាក់ថា "មិនអាណិត ម៉្រច 

បើគត់ជិះតុកតុកខ្ញុ ំ ច្រញពីសណា្ឋាគរ មួយ  
ទៅមួយធា្លាក់ដល់ផ្ទះសំណាក់ខ្លះ ហើយ នៅ 
រក កន្ល្រងដ្រកចង់មិនបាន ហើយ ថ្ល្រ ទៀត"។

លោកបានបន្តទៀតថា ភ្ញៀវ បរទ្រស 
មកពីអឺរុ៉បអី គ្រសុទ្ធត្រកក់មុន ដូច្ន្រះ មិន 
ជាអីទ្រ គ្រដឹងត្រមានកន្ល្រងហើយ ទោះ 
ថ្ល្រ ទោះថោក ដឹងត្រមាន ប៉ុន្ត្រខ្ម្ររយើង
ដ្រលមិនទមា្លាប់អារឿងកក់ ហើយអាង 
ថា សណា្ឋាគរនិងផ្ទះសំណាក់វាមិនខ្វះមិន 
កក់ព្រលមកល្រងម្តងៗ មានអីចង់ ងាប់  
ហើយដើរ ឡើង ក្រហមមុខដ្ររហ្នឹង ប៉ះ 
ព្រល ថ្ង្រត្រង់អីនោះ ។ 

ទាក់ទិននឹងស្ថានភពប្របន្រះ លោក 
ដ្រត ណារិន ដ្រលបាន បើក ឡាន នំា គ្រសួរ 
មក ល្រងកំសន្តនៅចុងសបា្តាហ៍នៅខ្រត្ត
ព្រះសីហនុថ្មីៗ ន្រះ បាន និយយទា ងំ ខក ចិត្ត 
ផង សើចផងថា ពិបាករកកន្ល្រងស្នាក់នៅ
ម្រនខ្រត្តព្រះសីហនុឥឡូវន្រះ។ លោក បាន 
អះអាងថា នៅព្រលដ្រល លោក រៀប ច្រញ 
មកមិត្តភក្តគិ្រប្រប់ដ្ររថា គួរ ត្រ កក់ អូត្រល 

ពលរដ្ឋយល់ខុសៗគ្នាអំពីកំណើនវត្តមានជនជាតិចិនមកខេត្តពេះសីហនុ 



បទយកការណ៍សង្គម ១១

ពលរដ្ឋយល់ខុសៗគ្នាអំពីកំណើនវត្តមានជនជាតិចិនមកខេត្តពេះសីហនុ 

ឲ្រយហើយដ្ររ ប៉ុន្ត្រដោយរវល់ ហើយ ច្រះ  
ត្រ ភ្ល្រច ម្រយា៉ាងវិញទៀតគិតថា គ្រង ត្រឹម 
ត្រ ១  យប់២អី ចាំបាច់កក់ធ្វើអី ខ្វះ អី 
សណា្ឋា គរ  និងផ្ទះសំណាក់នោះ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា "ខ្ញុំបើក ឡាន 
ដើរ  រកបួនសណា្ឋាគរហើយ សុទ្ធត ្រ ព្រញ 
ដល់ថា្នាក់សុខា ផ្កាយប្រំ ដ្រលថ្ល្រ ហើយ 
មិនដ្រលព្រញនោះ ក៏ព្រញដ្ររ"។

លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថា "ខ្រត្ត ព្រះ 
សីហនុឥឡូវន្រះ មិនជឿមិនបានម្រន !"។

លោកស្រ ីណុប អ្នកលក់មឹកអំាង នៅ 
តាមឆ្ន្ររបានឲ្រយដឹងថា ឥឡូវដូចជាស្ងាត់ 
ហើយរបរ លោកស្រីក៏មិនសូវជាដច់ដ្ររ 
ខណៈដ្រលទីកន្ល្រងស្នាក់នៅក៏កាន់ត្រ
ឆ្ងាយ។ លោកស្រ ីបានឲ្រយដឹងថា ឥឡូវ ន្រះ 
ភ្ញៀវទ្រសចរខ្ម្ររមិនសូវមកល្រងនៅកំពង់
សោមទ្រ (ខ្រត្តព្រះសីហនុ) អ្នកដ្រល មក 
ក៏កម្រមកល្រងនៅឆ្ន្ររដ្ររ ដោយ សរ ត្រ 
ឥឡូវមិនសូវមានឆ្ន្ររសធារណៈ ទៀត ទ្រ។ 
ហើយអ្នកខ្លះ ដ្រលមកកំពង់សោម គឺ និយម 

ទៅល្រងនៅកោះប៉ុណ្ណោះ។
លោកស្រ ីណុប បានបញ្ជាក់ថា "តំាង 

ពី ចិនមកច្រើន ភ្ញៀវខ្ម្ររ ដូចជា ស្ងាត់ ហើយ 
ត្រភ្ញៀវខ្ម្ររស្ងាត់របរខ្ញុំក៏ចប់ដ្ររ។ មាន 
ចិន មានអឺរុ៉បណាទៅសីុ មឹកអំាង គឺ មាន 
ត្រខ្ម្ររយើងហ្នឹង ដ្រលនិយមចូលចិត្ត"។

លោកស្រីបានបន្តទៀតថា ក្រ ពី 
ពិបាក លក់ដូរហើយនោះ លោក ស្រីក៏ 
ពិបាក នៅ ក្នុងការ ធ្វើដំណើរថ្រមទៀត 
ដោយសរត្រឥឡូវន្រះ ត្រវូរីទៅនៅ ឆ្ងាយ 
ដោយសរត្រ នៅម្តុំផ្រសារលើ ដ្រល លោក 
ស្រ ី ធា្លាប់ជួលគ្រស្នាក់នៅទីនោះ មា្ចាស់ គ ្រ រី 
ឈប់ ជួល ហើយជួលឲ្រយចិន អស់ ហើយ ។

លោកស្របីានបន្តទៀតថា "កាល ជួល 
នៅផ្រសារលើខ្ញុអំាចដើរល្រងៗ លក់បណ្តើរ
ដើរបណ្តើរដល់កន្ល្រងស្នាក់នៅហើយ ត្រ 
ព្រលន្រះ ទាល់ត្រជិះម៉ូតូឌុប ឬតុកតុក 
បាន ទៅដល់ វាឆ្ងាយ "។ 

កញ្ញា សុភព ដ្រលជាអ្នកជួយគ្រលក់ ដូរ 
និងជួលទីកន្ល្រងនៅម្តុ ំ ឆ្ន្ររអូឈើទាលបាន 

នៅខែត្តពែះសីហនុមានគមែែងសាងសង់ជាអគារខ្ពស់ៗបែមាណជា ២០ គមែែង 
នៅតាមទីតាំង សំខាន់នានា នៅក្នុងខែត្ត ។ នែះបើតាមការអះអាងរបស់មន្តែីជាន់
ខ្ពស់នៅសភាពាណិជ្ជកម្មខែត្ត ពែះសីហនុមួយរូប ។ 

បែភពដដែលបានបន្តថា សំណង់អាគារខ្ពស់ៗទាំងនែះ គឺទាំងអស់ កសាង និង 
វិនិយោគដោយកែមុ ហុ៊នចិន ផែសែងៗ ហើយភាគចែើនគឺចាប់ផ្តើមកាលពីឆ្នែ ំ២០ ១៧ 
កន្លងទៅ ដោយនៅក្នងុនោះ គមែែងខ្លះគឺអាចនឹងសាងសង់រួចរាល់នៅឆ្នែ ំ២០១៨ នែះ។ 

លោកបានបញ្ជែក់ថា "ចិនសាងសង់លឿនណាស់  គែែន់តែបុកគែះឹ ភ្លែច តែចៀក 
គឺឡើងជិតដល់ពពក"។ 

បែភពដដែលបានបន្តថា តាមព័ត៌មានដែលដឹង គឺថា សំណង់អាគារ ខ្ពស់ៗ ទំាង 
នែះ គឺជារីសត  សណា្ឋែគារ និង កាសុីណូ ហើយក៏មាន ជាខុនដូ ខ្លះៗផងដែរ ។

បែភពដដែលបានបន្តទៀតថា កាលពីឆ្នែទំៅ ចិនដាក់ទុនមកពែបឹៗ យកតែម្តង 
ហើយមិនសូវ ចែះ សូញសាញចែើនទែ គឺបុកគែឹះ សាងសង់យកតែម្តង៕

ខេត្តពេះសីហនុមានគមេងសាងសង់អគារខ្ពស់ៗបេមាណ 

២០ គមេង

    កែសួងទែសចរណ៍បានអះអាងថា កាលពីឆ្នែ ំ២០១៧កន្លងទៅនែះ កម្ពជុា ទទួល 
បាន ទែសចរ អន្តរជាតិចំនួន ៥,៦ លាននាក់ កើនឡើង ១១,៦% ក្នុង នោះ ភ្ញៀវ 
ទែសចរ ជនជាតិ ចិនស្ថិតលំដាប់ ទី១។

កែសួងទែសចរណ៍បានបង្ហែញនូវស្ថិតិថា ភ្ញៀវទែសចរជនជាតិចិន កាលពី ឆ្នែំ 
ទៅបានរុញចែែន ភ្ញៀវទែសចរវៀតណាមទៅលំដាប់ទី២ ។ 

បែភពដដែលបានបន្តថា ភ្ញៀវទែសចរជនជាតិចិន ដែលបានមកលែងនៅ 
កម្ពុជា នៅឆ្នែំ ២០១៧ គឺ មានសរុបជាង ១,២ លាននាក់ ពោលគឺមានការកើនឡើង 
៤៦%។

ជាមួយនឹងកំណើននែះ  បែភពដដែលបានបញ្ជែក់ថា បច្ចុបែបន្ន មានកែុមហ៊ុ ន 
អាកាសចរណ៍ចំនួន ១៥ កែុមហ៊ុន ដែលបានបើកចំហរជើងមែឃរវាកម្ពុជានិង
ចិន ដោយកម្ពុជាមានកែុមហ៊ុនចំនួន ០៣ ហើយចិនមាន ១២ កែុមហ៊ុន។

បែភពដដែលបានបន្តថា កែមុហុ៊នទំាងនោះបានធ្វើបែតិបត្តកិារហោះហើរទៀង
ទាត់ ដើមែបីភា្ជែប់រវាង កម្ពុជានិងចិន មានចំនួន ១៥៥ ជើង ក្នុងមួយសបា្ដែហ៍ និង 
ជើង  ហោះហើរពិសែស (Charter Flight) ដែលមានបែមាណ ៥០ ជើងទៀត ក្នុង 
មួយសបា្តែហ៍។

តាមការ ពែយាករណ៍នៅឆ្នែ ំ២០២០ កម្ពជុារំពឹងថា នឹងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទែសចរ
អន្តរជាតិរហូត ដល់ បែមាណ ៧លាននាក់ ក្នុងនោះទែសចរចិនយ៉ែងតិច ២លាន 
នាក់ ដោយនំាមកនូវ ចំណូល ដែលគែ រំពឹងថា នឹងទទួលបាន សរុប បែមាណ ៥០០០ 
លានដុលា្លែរ និងបង្កើតឱកាសការងរដោយផ្ទែល់ បែមាណ ជិត ១ លាននាក់ ៕

ភ្ញៀវទេសចរចិនមកកម្ពុជាកើនឡើង៤៦ ភាគរយ

ឲ្រយ ដឹងថា ភ្ញៀវខ្ម្ររ ឥឡូវ ន្រះ ស្ងាត់ ច្រើន 
ហើយ ភ្ញៀវអឺរ៉ុប ក៏ស្ងាត់ដ្ររ។

កញ្ញា បានបញ្ជាក់ថា "រាល់ដង ឲ្រយត ្រ 
ថ្ង្រសៅរ៍ អាទិត្រយ គឺមនុស្រសមក ល្រង ព្រញ ៗ  
រវល់រកព្រលទំន្ររគ្មាន នៅ តាម តូប 
នីមួយៗ ត្រព្រលន្រះ ភ្ញៀវមកមួយៗ ហើយ 
បើអឺរុ៉បវិញ គឺដឹងត្រទៅកោះ អស់ហើយ " ។

លោកហ្រង ចំណូល ប្រជាពលរដ្ឋដ្រល
រស់នៅទីក្រុងភ្នំព្រញមួយរូប បានឲ្រយ ដឹង 
ថា លោក ធា្លាប់ឃើញទិដ្ឋភពនៅខ្រត្ត
ព្រះសីហនុ ហើយ ដូច្ន្រះបើសិនជាលោក
ចង់នាំគ្រួសរទៅល្រងនៅសមុទ្រ គឺ 

ប្រហ្រល ជាមិន ទៅ ទីនោះទៀតទ្រ ប៉ុន្ត្រ 
អាច ទៅ កំពត ឬក្រប ព្រះល្របីថា ទី នោះ 
ឥឡូវមានឆ្ន្ររស្អាតៗច្រើន ហើយ មិន 
សូវ មានចិន ។

លោកបានបន្តទៀតថា តាម ដ្រល 
លោក ធា្លាប់បានទៅធ្វើការ ឃើញ សុទ្ធ ត្រ ចិន 
បុ៉ន្ត្រដូចជាមិនម្រនទៅល្រងសមុទ្រអីទ្រ 
គឺភគច្រើនទៅកាសុីណូត្រម្តង ពី ព្រះ 
កន្ល្រង ណាក៏មានកាសុីណូដ្ររ៕

ដោយ អរិយបុត្រ 

ថតដោយ  អរិយបុត្រ



ព័ត៌មានសង្គម១២

បច្ចបុ្របន្នន្រះការនិយមកាហ្វ្រ កំពុងត្រ 
មានកំណើនកើនឡើងនៅក្នុងចំណម
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា មិនថាបុរសឬស្រី្ត 
ក្ម្រង ឬចាស់ ដោយពួកគ្រខ្លះ អាច ទទួល 
ទាន កាហ្វ្រ យ៉ាងតិច២ក្រវក្នងុមួយថ្ង្រ ដ្រល
ជាហ្រតុធ្វើឲ្រយការប្រកបរបរលក់កាហ្វ្រ សឹង
ត្រមានគ្រប់ផ្លវូនៅក្នងុប្រទ្រសជាពិស្រស
នៅតាមទីប្រជុំជននានា។

កាហ្វ្រទំាងន្រះមានទំាងលក់ក្នងុហាង
ទំនើប និងការដក់ តាំង លក់នៅ តាម 
ចិញ្ចើម ផ្លូវ តាមរទះ និងការចល័តយន្ត
ក្រច្ន្ររបស់អ្នកប្រកបរបរលក់កាហ្វ្រ ដ្រល
ទាំងន្រះហាក់មានការចាប់អារម្មណ៍ពី
សំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋ។

យើងឃើញថា នាព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ 
កាហ្វ្រជាភ្រសជ្ជៈម្រយា៉ាង ដ្រល ប្រជាពល- 
រដ្ឋ និយម ជាពិស្រសយុវវ័យ ដ្រលក្នងុនោះ
មិនថាទាំងរាជធានីភ្នំព្រញ ក៏ ដូច ជា 
បណា្តា ខ្រត្តនានានោះទ្រ សម្រប់ហាង
កាហ្វ្រមានការបើកលក់ជាបន្តបនា្ទាប់ ដ្រល 
មានទាំងកាហ្វ្រនាំចូល និងកាហ្វ្រលក់
នៅតាមដងផ្លូវនៅតាមទីតាំងផ្រស្រងៗគ្នា 
ដ្រលក្នុងនោះទាំងរសជាតិ គុណភព ក៏ 
ដូច ជាតម្ល្រអាចទទួលយកបាន។

លោកស្រី កឹម ហ៊ន ជាមា្ចាស់ហាង 
កាហ ្វ្រដ្រលមានឈ្មាះថា ប្រខូហ្វី 
(Bike Coffee) បានថ្ល្រងថា មូលហ្រតុ

អាជីវកម្មកាហ្វេកំពុងតេមានការ កើន ឡើង ចំណូល ក៏ បេសើរ
ដ្រលជំរុញឲ្រយគត់បង្កើតហាងកាហ្វ្រខ្លួន
ឯងន្រះ ដោយសរត្របច្ចុប្របន្នន្រះការ 
ទទួលទាន កាហ្វ្រប្រ៊នៗ ហើយរួច ទៅ 
នាង លោកស្រីនឹកឃើញថា តាមដងផ្លូវ 
មិនទាន់មាននរណាមា្នាក់សូវចាប់អារម្មណ៍
បង្កើត ដ្រលលោកស្រនឹីកឃើញក៏បង្កើត
ខ្លួនឯង។ តូបមួយន្រះចំណាយ អស់ 
ប្រហ្រល ជា ២.០០០ ទៅ២.០០០ ដុលា្លារ 
បន្តិចបន្តួច ដ្រលយើងអាចបង្កើតបាន 
ក្នងុនោះឧបករណ៍ ប្រើប្រស់ មាន ដូច ជា 
មា៉ាសីុន កាហ្វ្រ និងមា៉ាសីុនកិនជាដើម ព្រម 
ទាំង របស់ដ្រលផ្រសំវផ្រស្រងៗ។

លោកស្រ ីកឹម ហ៊ន បានបន្តថា សម្រប់ 
វិធីធ្វើកាហ្វ្រន្រះ លោក ស្របីាន ទៅ សិក្រសា 
នៅសលា ហើយបច្ចុប្របន្ន ក្នុងមួយថ្ង្រ 
លោក ស្រី អាចលក់ដច់អស់ ប្រហ្រល 
៧០ ក្រវ ។ 

លោកស្រីបញ្ជាក់ថា "ឥលូវ លក់ ដច់ 
គ្រន់បើ ភគច្រើនពីថ្ង្រច័ន្ទដល់ថ្ង្រសុក្រ 
ចំណ្រកសៅអាទិត្រយ អ្នកធ្វើការ គត់ 
សម្រក សិស្រសក៏ឈប់សម្រក ដ្រលកា ហ្វ្រ 
ខ្ញុនំ្រះមានច្រើន ចំពោះពួក ផ្វ្រេបចឹងខ្ញុ ំលក់ 
៧០០០៛ ឡាត្រ កាហ្វ្រដោះគោ ខ្ញុ ំលក់បា ន 
៥០០០រៀល"។ 

លោកស្រី កឹម ហ៊ន បានបន្តទៀតថា 
អាជីវកម្មលក់កាហ្វ្រលោកស្រី គឺប្រសើរ
ទោះបីជាមានហាងកាហ្វ្រច្រើន ត្រលោក

ស្រនីៅត្រទទួលបានអតិថិជនជាប្រចំា។ 
លោកស្របីានបញ្ជាក់ថា "លក់ ទី តំាង  

កន្ល្រងន្រះ គឺអតិថិជនគត់ មើល ឃើញ 
កន្ល្រង ខ្ញុនំ្រះអនាម័យ ហើយណាមួយ  គត់ 
មកទិញគត់មិនព្រយួបារម្មណ៍ដូចថា  មាន 
បញ្ហាអ្វកីើតឡើង ចំពោះ សុខ ភព ដ្រល
មុខរបរន្រះអាចផ្គត់ផ្គង់គ្រួសរខ្ញុំបាន"។

ចំណ្រកអ្នកដ្រលនិយមគំទ្រកាហ្វ្រ 
ដ្រលធ្វើការដក់តំាងលក់នៅតាមដងផ្លូវ 
ក៏បានបងា្ហាញអំពីអារម្មណ៍ក្នុងការគំទ្រ 
ផលិតផល កាហ្វ្រដ្រលកំពុងត្រមានប្រជា-
ប្រិយភពទាំងន្រះផងដ្ររ។

កញ្ញា ជាតិ ជាយុវនារីមួយរូប បាន 
ថ្ល្រង ថា ភគច្រើនកញ្ញា មកញុំាកន្ល្រង លក់ 
កាហ្វ្រ លោកស្រី កឹម ហ៊ន ន្រះព្រះថា 
រសជាតិ ឆ្ងាញ់ហើយស្រវាកម្មទាន់ចិត្ត។ 

កញ្ញា បានបញ្ជាក់ថា "មុនដំបូងនាង
ខ្ញុំគិតថានៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវ ត្រ ព្រល ខ្ញុំ 
ញាំុរសជាតិទៅ គឺប្រហាក់ប្រហ្រលនឹង 
ការលក់នៅក្នុងហាងធំៗដ្ររ ហើយស
ម្រប់ព្រលវ្រលាដ្រលខ្ញុមំកទិញគត់គឺមាន 
ភពរហ័ស វាងាយស្រួលចំណ្រញ ព្រល 
វ្រលា ជាង នៅក្នុងហាងទាំងថវិការ និង 
ព្រលវ្រលា"។ 

កញ្ញា ជាតិ បានបន្តថា ការទិញ កាហ្វ្រ  
នៅតាមផ្លូវន្រះ វាលឿនហើយ មិន សូវ 
ចំណាយ ព្រលវ្រលាយូរ ជាង ការ វ្រចខ្ចប់ 

នៅក្នុងហាង ដោយសរត្រខ្ញុំអ្នក ធ្វើ ការ 
ចឹង ខ្ញុំចង់បានព្រលវ្រលាលឿនចឹង។ ខ្ញុំ
យល់ថាល្អព្រះថាខ្ញុមំើលទៅតាមប្រទ្រស 
ជាច្រើន គ្រ ជឿនលឿន ក្នុងការ បើក លក់ 
របៀប ន្រះ ខ្ញុំចង់និយយថាប្រសិនបើ 
ប្រជា ជនខ្ម្ររ គត់បើកលក់ចឹង ប្រជាជន
យើងវិវតន្ត៍រីកចម្រើនដូចបណា្តាប្រទ្រស
គ្រដ្ររ។

កញ្ញា លក្ខិណា ជាអ្នកនិយមកាហ្វ្រ
មួយរូបទៀតបានថ្ល្រងថា មូលហ្រតុដ្រល
កញ្ញាមកទិញកាហ្វ្រនៅទីតំាងតាមដងផ្លវូ
ដូចន្រះ ដោយសរត្រមានរសជាតិឆ្ងាញ់ 
អនាម័យ គុណភព សោភណ្ឌាភពល្អ 
អាចទទួលយកបាន ទាំងស្រវាកម្ម និង 
ការរាក់ទាក់ មិនចាញ់ការទទួលទាននៅ
តាមបណា្តាហាងធំៗនោះទ្រ។ កាហ្វ្រ នៅ 
តាមដងផ្លវូ និងកាហ្វ្រដ្រលដក់លក់ នៅ 
តាមហាងប្រ៊េនៗ វាមិនមានការចាញ់គ្នា
ប៉ុនា្មាននោះទ្រ។

គួរបញ្ជាក់ថា ប្រទ្រសកម្ពុជាមិន ត្រឹម 
ត ្រមាន ហាងកាហ្វ្រនៅតាមដងផ្លវូត្រមួយ
មុខប៉ុណ្ណោះទ្រ ក៏នៅមានហាងកាហ្វ្រ
មា៉ាកល្របីៗជាច្រើនទៀត ដ្រល ក្នុង នោះ 
រួម មាន អាមា៉ាសូន ស្តាបាក  ជាដើមដ្រល
សុទ្ធសឹងត្រជាមា៉ាកកាហ្វ្រល្របីៗ នំាចូល ពី 
បរទ្រស៕

ដោយ សុផានិត

ថតដោយៈ រិទ្ធី



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក ១៣

អគរន ្រសលា បឋម សិក្រសា ចំណ្រះ ទូទៅ 
និងសិល្របៈ សន្ត ្រហ្វង់ស្វ័រ នៅ ភូមិចំការ 
ទៀង ស្រុកត្រំកក់ ខ្រត្តតាក្រវ បាន 
បា្ររព្ធពិធីបញ្ចុះបឋមសិលា កាលពី 
ថ្ង្រទី៦ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨កន្លងទៅន្រះ 
ក្រមអធិបតី ភព    រ បស់ លោក អូលីវីយ្រ 
ជ្មតីហស្រ្លរ៊ អភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូ-
លិកភូមិភគភ្នំព្រញ និងជាស្ថាបនិកន្រ
សលាបឋមសិក្រសាមួយន្រះ និង លោក ស្រី 
ប៉្រហ្គ ីមា្ចាសជ់នំយួក្នងុការសងសងអ់គរ 
ន្រះ។ ព្រលចាប់ផ្តើមដ្រលជាកិច្ចស្វាគ មន៍ 
មានរបាំជូនពរ ដ្រលសម្ត្រងដោយកុមារី
សិស្រសថា្នាក់ទី១ ន្រសលាបឋមសិក្រសាសន្ត 
្រហ្វង់ស្វរ័។ កុមារទំាងអស់នោះបានបញ្ច្រញ 
ទ្រពកោសល្រយយ៉ាងល្អ។

តាមរបាយការណ៍ របស់លោក ស្រ ីឡ្រ 
មករា អ្នកសម្របសម្រលួការិយល័យអប់រំ
សិក្រសា ន្រព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភគ 
ភ្នំព្រញ បានឲ្រយដឹងថា ក្នុងឆ្នាំសិក្រសា 
២០១៧-២០១៨ មានចំនួន ៣៥នាក់ 
ស្រីចំនួន១៩នាក់។ លោកស្រីបាន បន្ត 
ថា កម្មវិធីសិក្រសាគឺស្របតាមគរុកោសល្រយ 
និងកម្មវិធីរបស់ក្រសួងអប់រំ ហើយ មាន 
បន្ថ្រម មុខវិជា្ចា កុំព្រយុទ័រ ភសអង់គ្ល្រស 
កសិកម្ម និងសិល្របៈ និងតន្ត្រ។ី ម៉ាង សិក្រសា 

ក្រុមការងារ ន្រក្រសួងបរិស្ថាន និង 
ព្រះសហគមន៍សហគមន៍ បានចុះទៅដល់
ទីតំាងបរិវ្រណព្រះវិហារកាតូលិកដ៏ចំណាស់ 
នៅលើកំពូលភ្នំបូកគោ កាលពីថ្ង្រទី0៣ 
ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ ដើម្របីពិនិត្រយឡើងវិញ 
នូវព្រំដីបរិវ្រណព្រះវិហារ ដ្រល បាន ចុះ 
វាស ់វ្រងនាព្រលកន្លងទៅ។ 

ក្រុងការងារន្រះ ដឹកនាំដោយ លោក 
សូឃុន ឫទ្ធិគុណ អនុរដ្ឋ ល្រខា ធិការ 

ពីម៉ាង ៧ ដល់ម់ង ៤រសៀល។ អាហារ
ថ្ង្រត្រង់សលាផ្តល់ឲ្រយសិស្រសទទួលទាននៅ  
សលា ដោយមិនគិតថ្ល្រ ។

លោក អំុ៊ សមាន នាយកការិយល័យ 
សិល្របៈភូមិភគភ្នពំ្រញ និង ជា នាយក ផ្ន្រក 
សិល្របៈបានឲ្រយដឹងថា សិល្របៈគឺបង្រៀន
មូលដ្ឋានគ្រឹះសិល្របៈ និងអក្រសភ្ល្រង ពី 
ថា្នាក់ ទ ១ី-៣ ហើយថា្នាក់ទី៤-៦ សិស្រស អាច 
រីស តាមឧបករណ៍ ភ្ល្រងដ្រល គ្រចូល ចិត្ត ។ 
ចំពោះសិល្របៈ អាចបន្ថ្រមរបំាផ្រស្រងៗ និង 
លោ្ខាននានាផងដ្ររ។ 

កម្មវិធីសិក្រសានឹងបញ្ចលូមុខវិជា្ជាកសិកម្ម 
លើមូលដ្ឋានគ្រឹះកសិកម្ម។ ក្នុងពិធីន្រះ 
ដ្ររលោកស្រីប៉្រហ្គី មា្ចាស់ជំនួយក្នុងការ
សងសង់អគរសិក្រសាន្រះ បានមាន 
ប្រសសន៍ថា អរគុណដ្រលបានរៀបចំ
ពិធីន្រះហើយលោកស្រជូីនពរឲ្រយកុមារទំាង
អស់ ដ្រលនិងសិក្រសានៅទីន្រះឲ្រយបានទទួល
ផលប្រយោជន៍ពីសលាន្រះ។ សូមព្រះ
ជាមា្ចាស់ប្រទានពរដល់គ្រប់គ្នា។ ក្នុង 
ឱកាស ន្រះដ្ររលោកអភិបាល បាន មាន 
ប្រសសន៍ថា ថ្ង្រន្រះពិតជាមាន អំណរ 
សប្របាយ ដ្រលយើងចាប់ផ្តើមសលា 
បឋម សិក្រសាសិល្របៈ។ លោកអភិបាល បន្ត 
ថា នៅកម្ពជុាមិនមានសលាបឋមសិក្រសា

ក្រសួងបរិស្ថាន ដោយមានការចូលរួម ពី 
សំណាក់ ប្រធាន មន្ទីរបរិស្ថាន ខ្រត្ត កំពត 
ប្រធានមន្ទរី ធម្មការ និងសសនា ខ្រត្ត កំពត 
លោកបូជាចារ្រយ យុំងលូកា បូជាចារ្រយ 
ទទួល ខុស ត្រូវមណ្ឌាល សកម្មភព ព្រះ- 
សហ គមន៍កាតូលិក ខ្រត្តកំពត និង លោក 
គឹម រតនា ប្រធានអង្គការការីតាស កម្ពជុា។ 

ក្រមុការងារបាន ពិនិត្រយមើល ព្រដីំ ទំាង 
បុ៉នា្មាន ដ្រលបានវាស់រួចហើយដោយមន្ត្រី

សិល្របៈប្របន្រះច្រើនទ្រ។ យើងត្រវូជួយឲ្រយ
កូនៗមានការរីកចម្រើននូវទ្រពកោ ស ល្រយ 
ដ្រលគ្រមាន។ ពួកគ្រមាន ទ្រព កោស ល្រយ 
ណាស់ ហើយពួកគ្រមានមូលដ្ឋានតំាងពី
ពួកគ្ររៀននៅសលាមត្ត្រយ្រយម៉ុងត្រសូរី
របស់យើង។លោកក៏បានរំលឹកអំពីភព
សំបូរប្របន្ររបាំ និងសិល្របៈរបស់កម្ពុជា 
តាំងពីបូរាណមក។ ប៉ុន្ត្របានបាត់បង់
ស្មើសូន្រយក្នងុរបបបុ៉លពត។ ក្នងុរយៈព្រល 
២០ឆ្នា ំចុងក្រយ ន្រះ បាន រស់ ឡើង វិញ។ 
ដូច្ន្រះយើងត្រវូរួមគ្នាថ្ររក្រសា វប្របធម៌របស់

ន្រមន្ទរីបរិស្ថានខ្រត្តកំពត និងក្រមុ ការងារ 
ព្រះសហគមន៍កាតូលិក នាព្រល កន្លង 
មក។ ដីដ្រលបានវាស់ហើយមានពី ជម្រើស 
គឺ ជម្រើសទីមួយមានទំហំ ២,៧ ហិតា 
និងជម្រើសទី២ មានទំហំ ៤,៨ ហិតា។

ក្រយពិនិត្រយរួចរាល់លើព្រដីំដ្រលបាន
វាស់ហើយ លោកសូឃុន ឫទ្ធគុិណ អនុ រដ្ឋ 
ល្រខាធិការ ក្រសួងបរិស្ថាន បានផ្តល់
យោបល់ដល់ក្រមុការងារន្រមន្ទរីបរិស្ថាន 
និងតំណាង ព្រះសហគមន៍កាតូលិក ឲ្រយ
ពិនិត្រយឡើងវិញនូវព្រដំ្រលបានកំណត់រួច
ហើយ និងស្នើរ ឲ្រយព្រះសហគនន៍ កាតូ លិក 
រៀបចំប្លង់ម្រនៅលើដី ដ្រលនឹង ទទួល នោះ 
ឲ្រយបានឆប់រហ័ស ដើម្របី ដក់ជូន ដល់ រដ្ឋ 
មន្ត្រី ធ្វើការសម្រច និងប្រគល់ជូនព្រះ 
សហ គមន៍កាតូលិកវិញបាន ឆប់ រហ័ស ។ 

លោកក៏បានស្នើដ្ររថា នៅក្នងុ ប្លង់ ម្រ 
ធ្វើយ៉ាងណាត្រូវរក្រសាឲ្រយបាននូវបរិស្ថាន
ធម្មជាតិ ជីវចម្រះុ ដ្រល មាន នៅ កន្ល្រង នោះ 
ហើយត្រូវត្រអនុញ្ញាត ឲ្រយសធារណជន
ទំាងឡាយច្រញចូលក្នងុបរិវ្រណន្រះ នៅ 
ព្រល ក្រយការក្រលអំររចួហើយនោះ។

ជាការពិតណាស់ នៅជំុវិញបរិវ្រណ ន្រ 

យើងដ្រលជាប្រតិកភណ្ឌាពិភពលោកឲ្រយ
បានគង់វង្រស។ 

លោកបញ្ជាក់ថាសលាបឋមសិក្រសាន្រះ 
ជាសលាទំនើបនៅកម្ពជុា ដ្រលព្រះសហ- 
គមន៍កាតូលិកភូមិភគភ្នពំ្រញ បាន បង្កើត 
ឡើងចាប់ពីសលាមត្ត្រយ្រយ តាំង ពីឆ្នាំ 
២០០២ រហូតមកដល់ព្រលន្រះ មាន រួម 
ទាំងពីសលាមត្ត្រយ្រយ បឋមសិក្រសា អនុ - 
វិទ្រយាល័យ វិទ្រយាល័យ វិទ្រយាល័យ បច្ច្រកទ្រស 
និងវិទ្រយាស្ថានជាដើម៕

ព្រះវិហារន្រះ មានរក្ខជាតិចម្រុះ ដូចជា 
ដើមឈើ វល្លិ៍ផ្តា ដើមប៉ប្រក់ អូគីដ្ររភ្ន ំនិង 
មាន រុក្ខជាតិជាច្រើនមុខទៀត ដ្រលបាន
បញ្ច្រញផ្កាយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅទីនោះ។

ព្រះវិហារកាតូលិកចំណាស់នៅក្នុង
ឧទ្រយាជាតិព្រះមន្នវីង្រស នៅ លើកំពូល ភ្ន ំបូក- 
គោន្រះ បាន កសងឡើង តំាង ពី ទស វត្រស 
ឆ្នាំ ១៩២០ ក្នុង សម័យ អាណា និគម 
និយម បារំាង ធ្វើអណា ព្រយាបាល លើក ម្ពជុា 
និងបានបោះបងចោល តាំងពីប្រទ្រស
កម្ពជុាបានធា្លាក់ចូលក្នងុសង្គា្រមសីុវីល។  

រាជរដ្ឋាភិបាល តាម រយៈក្រសួង បរិ ស្ថាន 
បានប្រគល់ព្រះវិហារន្រះដល់ព្រះសហ-
គមន៍កាតូលិកនៅកម្ពុជា គ្រប់គ្រង ជួស 
ជុល ថ្ររក្រសាវិញកាលពីថ្ង្រទី២៤ ខ្រធ្នូ 
ឆ្នា២ំ០១៧ ក្នងុឱកាសដ្រលព្រះសហគមន៍
កាតូលិកកំពុងប្ររព្ធពិធីបុណ្រយអបអរសទរ
ព្រះយ្រសូ៊ប្រសូត។ ពិធីនោះបានប្រព្រតឹ្ត
ទៅក្រមអធិបតីភពរបស់លោក សយ 
សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រកី្រសួងបរិស្ថាន និង លោក  
អូលីវីយ្រ ជ្មីតហស្រ្ល៊រ អភិបាលព្រះសហ-
គមន៍កាតូលិកភូមិភគភ្នំព្រញ៕

ពិធីបញ្ចុះបឋមសិល អគរសិកេសាបឋមសិកេសាសិលេបៈសន្ត ្រហ្វង់ស្វ័រ

កេុមការងរនេកេសួងបរិសា្ថានចុះពិនិតេយលើពេំដី ដេលនឹងតេូវបេគល់ជូនដល់ពេះសហគមន៍កាតូលិកនៅបូកគោ

ថតដោយ សុធីរិទ្ធ

ថតដោយ លី សុវណ្ណា



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក១៤

ពិស្រសដល់គ្រសី្តបរិស័ទន្រព្រះសហគមន៍
ភូមិភគភ្នំព្រញទាំងមូលឲ្រយយកចិត្តទុក
ដក់តមអាហារ ច្រករំល្រក ស្រចក្ត ីស្រឡាញ់ 
ព្រលវ្រលា និងទ្រព្រយសម្របត្តដិល់អស់អ្នក
តូចតាច។ 

លោកអូលីវីយ្របន្ថ្រមថា ជាពិស្រស 
ក្នុង ឆ្នាំគ្រួសរ សូមអធិដ្ឋាន លើកទឹកចិត្ត 
យកចិត្តទុកដក់លើគ្រសួរដ្រលមានទុក្ខ
លំបាកផងដ្ររ។ 

ប្រក្ខជន ជំុ គឿន ជាជនពិការ ដ្រលរស់ 
នៅក្នងុមណ្ឌាលជនពិការបនា្ទាយព្របបាន
ឲ្រយដឹងថា "ដោយហ្រតុបានឃើញគ្រីស្ត
បរិស័ទច្រះស្រឡាញ់គ្នា ច្រះច្រករំល្រក
បទពិសោធន៍ន្រជីវិតពិតៗឲ្រយគ្នា ធ្វើ ឲ្រយ ខ្ញុំ 
ព្រញ ចិត្តហើយស្រឡាញ់ ព្រះ ស ហ គមន៍ 
និងស្រឡាញ់ព្រះយ្រសូ៊ ទើបសម្រចចិត្ត
ចូលមកព្រះសហគមន៍កាតូលិកដើម្របីធ្វើ
ជាគ្រីស្តបរិស័ទ"។ 

ព្រះ សហគន៍កាតូលិក ភូមិ ភគ ភ្នពំ្រ ញ 
បានត្រស់ហៅបងប្អូនចំនួន ៥៦ នាក់
ដើម្របីចុះឈ្មាះក្នុងបញ្ជីព្រះសហគមន៍ 
ត្រៀមខ្លួនទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកក្នុង
ឳកាសបុណ្រយចម្លងខាងមុខ។ ក្នុងរយៈ
ព្រល៤០ថ្ង្រមុនបុណ្រយចម្លងន្រះបងប្អូន
នឹងទទួលពិធីផ្រស្រងតាមក្របួនអប់រំជំនឿ 
របស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិក ដូច ជា ពិធី 
ទទួលធម៌ជឿ ធម៌ឳព្រះបិតា ពិធី ជំរះ 
ចិត្ត គំនិត និងបណ្ត្រញមារ៕

 ដោយដាលីស

ប្រក្ខជន ប្រក្ខនារី៥៦នាក់ ដ្រល មក ពី 
មណ្ឌាលសកម្មភព កំពត កំពង់សោម 
ភ្នពំ្រញខាងជើង ភ្នពំ្រញខាងត្របូង មណ្ឌាល 
សកម្មភពតាខ្មា និងមណ្ឌាល សកម្ម ភព 
ភ្នំព្រញថ្មី ន្រភូមិភគភ្នំព្រញ បានទទួល 
ការ ត្រស់ហៅយ៉ាងឱឡារិក (ជំហា៊ាន 
ទីពីរ) ពីលោកអូលីវីយ្រ ជ្មតីអីស្រ្លរ៊ ដើម្របី
ទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកនៅរាត្របុីណ្រយ
ចម្លងខាងមុខ។ 

កម្មវិធីន្រះធ្វើឡើង កាលពី ថ្ង្រ ទី១៨ កុម្ភៈ 
២០១៨ នៅព្រះវិហារសន្តសិលា និង សន្ត 
បូ៉ល ន្រមណ្ឌាលសម្មភពភ្នពំ្រញថ្ម ីដោយ
មានគ្រសី្តបរិស័ទចូលរួមជាច្រើនកុះករ។ 

អ្នកស្រី ភោគ មា៉ានី តំណាង ក្រុម គ្រូ 
អប់រំ ជំនឿ បានស្នើសុំ និងបងា្ហាញជូន
លោកអភិបាលនូវអស់អ្នកដ្រលលោកត្រវូ
ត្រស់ហៅ ដោយថ្ល្រងថា ប្រក្ខជនទាំង
ន្រះបានផ្ញើជីវិតលើព្រះហឫទ័យម្រតា្តា - 
ករុណាព្រះជាមា្ចាស់។ សហគមន៍គ្រីស្ត-
បរិស័ទគំទ្រពួកគត់ដោយពាក្រយអធិដ្ឋាន
របស់ខ្លួន និងដស់តឿនពួកគ្រឲ្រយខិតខំ 
រស់នៅតាមដំណឹងល្អ។ អ្នកស្រមីា៉ានី បន្ថ្រម 
ថា ប្រក្ខជនទំាង ន្រះសូមឲ្រយលោក អភិ បាល 
ទទួលពួកគត់ក្នងុចំណមអស់អ្នកដ្រល
ទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹក អគ្គ សញ្ញា 
លាបថា្ងាស និងអគ្គសញ្ញាអរព្រះគុណ
ព្រះជាមា្ចាស់នៅថ្ង្របុណ្រយចម្លងខាងមុខ
ន្រះ។ តំណាងគ្រអូប់រំជំនឿរូបន្រះបញ្ជាក់
ទៀតថា "យើងយល់ឃើញថា ពួក គត់ មាន 

បេក្ខជន៥៦នាក់ ទទួលពិធីតេស់ហៅយា៉ាងឱឡារិក

ជំនឿ ល្មមឲ្រ យលោកត្រស ហ់ៅ គត ម់្រន"។
បនា្ទាប់ពីបានស្តាប់ពាក្រយ ស្នើសុំ និង 

ការ អះអាងរបស់អតំណាងគ្រូអប់រំជំនឿ
រួចមក លោកអភិបាល បានសួរ បញ្ជាក់ ទៅ 
កាន់ក្រមុបងធម៌ គ្រអូប់រំជំនឿ និង បូជា ចារ្រយ 
ហើយពួកគត់បានបងា្ហាញអំពីសក្ខីភព
ន្រជំនឿរបស់ប្រក្ខជនទាំងអស់។ 

ក្រយមកលោកអភិបាលបានសួរ 
បញ្ជាក់បន្ថ្រមទៅកាន់បងប្អនូជំាប្រក្ខជន 
ប្រក្ខនារីដ្រលត្រវូទទួលការត្រស់ហៅ ឲ្រយ
ប្រកាសអំពីបំណងរបស់ខ្លនួនៅចំពោះមុខ 
ព្រះសហគមន៍។ ប្រក្ខជនទាំង៥៦នាក់ 
បាន ប្រកាសថា "ពិតជាចង់រួមក្នុងព្រះ
កាយព្រះគ្រីស្តដោយទទួលអគ្គសញ្ញា 
ជ្រមុជទឹក អគ្គសញ្ញាលាបថា្ងាស និងអគ្គ - 
សញ្ញាអរព្រះគុណព្រះជាមា្ចាស់ពិតម្រន។ 

បនា្ទាប់មក លោកអភិបាល បាន ត្រស់ 
ហៅបងប្អនូ ប្រក្ខជន ប្រក្ខនារីតាមមណ្ឌាល
សកម្មភពព្រះសហគមន៍នីមួយៗ ដើម្របី 
ចុះ ឈ្មាះក្នុងបញ្ជី រួមជាមួយបងធម៌។ 
ក្រយមកលោកអភិបាលលាបប្រងក្នងុ
ដ្រប្រក្ខជន ប្រក្ខនារីទាំងអស់ និងបំពាក់ 
ក ន្រស្រង ពណ៌ស្វាយ ដ្រលជាសញ្ញាថា 
បងប្អនូបានត្រៀមខ្លនួ និងក្រប្រចិត្តគំនិត
ដើម្របីទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹកនារាត្រី
បុណ្រយចម្លងខាងមុខ។ 

លោកអភិបាលបានប្រកាសទទួល ប្រក្ខ - 
ជនទាំងនោះ គ្រីស្តបរិស័ទទា ំង អស់ ក៏ 
បាន ទះ ដ្រអបអរសទរ ស្វាគមន៍បងប្អនូ

ដ្រលទើបត្រទទួលពិធីត្រស់ហៅជា ឱ ឡា - 
រិក (ជំហា៊ាន ទីពីរ)។ 

លោក អភិបាល អូលីវីយ្រក៏ បាន មាន 
ប្រសសន៍ មក កាន់ អ្នក យក ព័ត៌ មាន យើង 
ថា៖ ថ្ង្រន្រះជាថ្ង្រមួយយ៉ាងពិស្រសស
ម្រប់ពិភពលោកទាំងមូល ដោយ សរ 
ថ្ង្រទីមួយន្ររដូវ៤០ថ្ង្រ លោកអភិបាល
ក្នងុនាមព្រះសហគមន៍ត្រស់ហៅប្រក្ខជន
ឲ្រយទទួលពិធីជ្រមុជទឹកនៅក្នុងថ្ង្របុណ្រយ
ចម្លង ដ្រលមានន័យថាទទួលជីវិតថ្មីរួម
ជាមួយព្រះយ្រស៊ូ។ លោកបន្តថាថ្ង្រន្រះ
ភូមិភគភ្នពំ្រញបានត្រស់ហៅ ៥៦ នាក់ 
និងកាលពីពីរថ្ង្រមុនបានត្រស់ហៅប្រក្ខ- 
ជន ២០នាក់ នៅមណ្ឌាលសកម្មភព 
ទន្ល្របាសក់ផងដ្ររ។ 

លោកបញ្ជាក់ថាទំាងអស់ន្រះណ្រនំា
ឲ្រយព្រះសហគមន៍មានជីវិត ដោយសរ 
ព្រះសហគមន៍បានប្រកាសដំណឹងល្អ និង 
ណ្រនំាឲ្រយបងប្អនូខ្លះៗស្គាល់ ទទួលជីវិតថ្មី 
និងធ្វើដំណើរជាមួយព្រះយ្រសូ៊អស់មួយ
ជីវិត។ លោកក៏បានផ្តាំផ្ញើទៅកាន់គ្រីស្ត
បរិស័ទ លោកបូជាចារ្រយ និងបងធម៌ ទាំង 
អស់ ត្រូវត្រអធិដ្ឋានក្នុងអំណរសប្របាយ
ដើម្របីប្រក្ខជនដ្រលរៀបចំខ្លួនទទួលពិធី
ជ្រមុជទឹក ច្រះតស៊ូ និងត្រៀមចិត្តគំនិត
ភ្ជាប់ជាមួយព្រះយ្រស៊ូពិតប្រកដ ព្រម
ទំាងអាចនំាដំណឹងល្អទៅដល់អស់បងប្អនូ
ឯទៀតឲ្រយមានក្តីសង្រឃឹម។ 

ជាងន្រះទៅទៀតលោកបានផ្តាំផ្ញើជា 

ថតដោយ   សម្បត្តិ



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក ១៥

ដោយសរពិធីបុណ្រយចូលឆ្នាថំ្មនី្រះត្រវូ
ក្នុងរដូវអប់រំពិស្រស ហើយឆ្នាំន្រះជាឆ្នាំ
គ្រសួរតាមគម្រងការរបស់ព្រះសហគមន៍
ផង លោកអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូ-
លិកភូមិភគភ្នំព្រញ ក៏បានណ្រនាំឲ្រយ  
គ្រួសរគ្រីស្តបរិស័ទនីមួយៗយកចិត្តទុក
ដក់រួមគ្នាក្នុងគ្រួសរ  អធិដ្ឋាន អាន ព្រះ 
បន្ទូល និងរិះគិតស្មឹងស្មាធ ដើម្របីទទួល
បានអត្ថន័យព្រះបន្ទលូដំណឹងល្អ។ លោក 
ថា គ្រសួរពិតណាស់ត្រងជួបការ លំបាក 
ឧបសគ្គនានា និងបញ្ហាផ្រស្រងៗ។ ប៉ុន្ត្រ 
យើងជឿលើគ្រួសរដ៏វិសុទ្ធ យក គំរូ តាម 
គ្រសួរ ដ៏វិសុទ្ធ យើងទទួលកមា្លា ំនិង នំា ឲ្រយ 
គ្រសួរយើងចម្រើនឡើង និង មាន ស្រច ក្តី 
សុខជានិច្ច។ 

មុនបញ្ចប់ពិធីបុណ្រយក្រមុមុ៉ងសយ ប្រចំា 
ព្រះសហគមន៍ ន្រព្រះវិហារសន្ត ្រហ្វង់ 
ស្វរ័សវីយ៉្រ(ចំបា៉ា)បានសម្ត្រង ជូន លោក 
អភិបាលទស្រសនា ហើយ លោក អភិបាល 
អូលីវីយ្រក៏បានច្រកអំណ្រសប្របាយជាមួយ
បងប្អូន គឺជូនអាំងបា៉ាវដល់អ្នកចូលរួម 
គ្រប់ គ្នា ដោយនៅ សំបកអំាង បា៉ាវនោះ មាន 
រូបសញ្ញាឆ្នាំគ្រួសរ និងឃា្លា ព្រះ បន្ទូល ថា  
"អ្ន កមានចិត្ត ស្រឡាញ់ ត្រងត្រ អត់ ឱន ឲ្រយ 
ជឿ សង្រឃឹម ទ្រទំ្រ ក្នងុគ្រប់ កាលៈ ទ្រសៈ" 
ដ្រលជាពាក្រយសោ្លាកសម្រប់ឆ្នាគំ្រសួរ៕

   

ស្គរធំ និងឆប់ បានប្រគំយ៉ាងរំពងតាម
ទម្រង់វង់ភ្ល្រងមុ៉ងសយចិន វៀត ណាម នៅ 
ព្រលវត្តមានរបស់លោកអភិបាល អូ លី  វី យ្រ 
បាន ឈានជើងដល់កោ្លាងទា្វារភូមិគ្រីស្ត- 
ប រិស័ទនៅចំបា៉ា ស្រុកកៀនស្វាយ ខ្រត្ត 
កណា្តាល កាលពីថ្ង្រទី១៦ កុម្ភៈ ២០១៨ ។ 
លោក បូជាចារ្រយទទួលខុសត្រូវ និង គ្រីស្ត 
បរិស័ទ ជា ច្រើននាក់ ដ្រលរង់ ចំា ជា ស្រច 
ហើយ បាន មកទទួលស្វាគមន ៍លោក 
អភិបាល ដោយ អំណរ សប្របាយ និង ឱ ឡា រិក 
ហើយបន្តដំណើរមកកាន់ព្រះវិហារសន្ត 
្រហ្វង់ស្វ័រសវីយ៉្រ ដោយ មាន ក្រុងម៉ុង - 
សយនាំមុខ។ 

ក្នងុព្រលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លវូចូលនោះ 
លោ ក អភិបាលបានប្រទានពរ ដល់ បង ប្អនូ  
ចំនួន ដ្រលមានផ្ទះតាមដងផ្លវូ ហើយមាន
គ្រសី្តបរិស័ទជាច្រើនក៏សម្រកុចូលមកទទួល 
ព្រះពរផងដ្ររ។ ក្របួនដង្ហ្ររបន្ត រហូត 
ដល់ ព្រះវិហារ ដ្រលមានគ្រសី្តជាច្រើនកំពុង
រង់ចំាដ្ររនោះ បានទះដ្រស្វាគមន៍គណៈ 
អធិបតីយ៉ាងកងរំពង។

 នៅមុខព្រះវិហារមានតុបត្រងយ៉ាង
ស្អាត និងមានពាក្រយសោ្លាក សួស្តឆី្នាថំ្មដី្រល
សរស្ររជាភសរកំណើតរបស់គ្រ ចំណ្រក
នៅខាងក្នងុក៏មានតុបត្រងផ្កាភ្ញសី្រស់បំព្រង 
ដ្រលបងា្ហាញថា ជាបុណ្រយចូលឆ្នាថំ្មបី្រព្រ ណី 
ចិន វៀតណាម។

ព្រះសហគមន៍កាតូលិកចំបា៉ា ប្ររព្ធ

លោកអូលីវីយេលើកទឹកចិត្តឲេយគេសី្តបរិស័ទក្នងុឆ្នាថំ្ម ីយកគំរូតាមគេសួារដ៏វិសុទ្ធ
ពិធីអភិបូជាអបអរសទរឆ្នាំថ្មី ដើម្របីអរ
ព្រះគុណព្រះជាមា្ចាស់សម្រប់ឆ្នាចំាស់កន្លង
ទៅ និងទូលអង្វរសុំស្រចក្តីសុខសន្ត 
សម្រប់ឆ្នាំថ្មី។

មុនចាប់ផ្តើមពិធីបុណ្រយអភិបូជាក្រុម
កុមារន្រព្រះសហគមន៍ចំបា៉ាបានរំារបំាដើម្របី
អរព្រះគុណព្រះជាមា្ចាស់ដ្រលបានថ្ររក្រសា
ការពារ។

ក្នុងឱកាសន្រះដ្ររ ព្រលធម្មទ្រសនា 
លោកអភិបាល អូលីវិយ្រដ្រលជាអធិបតី
បានបងា្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះ
អត្ថន័យន្ររបំា និងបានបងា្ហាញភពរីករាយ
រួមជាមួយបងប្អនូ។ លោកថាថ្ង្រន្រះ យើង 
ជូនពរ គ្នារទៅវិញទៅមក សូមឲ្រ យមាន 
ស្រច ក្តីសុខ ស ូម ឲ្រយគ្រួសរ នីមួយៗ បាន 
ប្រកប ដោយ សុភមង្គល និង ស្រចក្ត ីសុខ - 
សន្ត។ 

លោកអភិបាលអូលីវីយ្រ ក៏បានមាន
ប្រសសន៍ទៅកាន់បងប្អូនគ្រីស្តបរិ ស័ទ 
ទំាងអស់ នៅក្នងុឆ្នាថំ្មនី្រះ សូម ឲ្រយ យក គំរូ 
តាម របៀបរស់នៅន្រគ្រួសរដ៏វិសុទ្ធ គឺ 
ត្រវូគោរពព្រះយ្រសូ៊ដ្រលនៅលើឈើឆ្កាង
ជាគំរូ គោរពព្រះនាងមា៉ារី ជាគំរូ និង គោរព 
សន្តយ៉ូស្របជាគំរូ។ 

លោកបន្ត ថា គ្រីស្តបរិស័ទត្រូវគោរព
ព្រះយ្រស៊ូនៅលើឈើឆ្កាងជាគំរូ ដ្រល
ព្រះអង្គបានលះបង់ចោលអ្វីៗទាំងអស់
ព្រះត្រស្រចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រកដ 

ដោយបូជាព្រះជន្មផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គ ដើម្របី 
ឲ្រយយើងមានជីវិត មានស្រចក្តីសង្រឃឹម 
មាន កមា្លាំង និងស្រចក្តីស្រឡាញ់ ដោយ 
ស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក។ គឺ មិន គ្រន់ ត្រ 
ស្រឡាញ់ មនុស្រស ដ្រល យើង មាន និស្រស័យ  
ត្រត្រវូស្រឡាញ់ខា្មាងំសត្រវូ មនុស្រស ដ្រល 
យើងស្អប់ ត្រូវលើកល្រង ទោសឲ្រយគ្រផង 
ដូចព្រះយ្រសូ៊ សូមព្រះបិតាលើកល្រងទោស 
ដល់សត្រវូដ្រលសមា្លាប់ព្រះអង្គផងដ្ររ។

ចំពោះការគោរពព្រះនាងមា៉ារីជាគំរូ 
លោ ក  អភិបាលបញ្ជាក់ថា៖ ព្រះនាងមា៉ារី 
គឺជាគ្រសី្តទូតដំបូង និងជាមាតា របស់ យើង 
ទាំងអស់គ្នា។ ព្រះនាងបានស្រឡាញ់
ព្រះយ្រសូ៊ជានិច្ច តាមរបៀបស្លតូបូត ដក់ 
ខ្លួនបម្រើ និងស្តាប់។ ព្រះនាង ប្រប់ ឲ្រយ 
យើង កូនចៅ សូមស្តាប់ព្រះយ្រស៊ូទៅ 
ក្នុងឆ្នាំន្រះ។ 

ជាចុងក្រយលោករំឭកថា យើងត្រវូ
គោរពសន្តយូ៉ស្របជាគំរូព្រះ ព្រះ ជា មា្ចាស់ 
បានជ្រើសរីសលោក ជាឲ្រយធ្វើជាឪពុក 
របស់ព្រះយ្រស៊ូក្នុងលោកន្រះ លោក 
ស្រឡាញ ់រក្រសាការពារ គ្រួសរ កូន និង
ប្រពន្ធយ៉ាងល្អបំផុតឲ្រយរស់នៅក្នងុស្រចក្តី
សុខសន្តយ៉ាងបរិបូរណ៍។ លោក បញ្ជាក់ 
ថា  ហ្រតុន្រះបុរសជាប្ត ីជាឪពុកទា ងំ អស់ 
ត្រវូយកចិត្តទុកដក់ជាមួយប្រពន្ធកូន និង 
គ្រសួរតាមគំរូរបស់សន្តយូ៉ស្រប ដើម្របី ឲ្រយ 
គ្រសួរមានភពរីកចម្រើន និង សុភ មង្គល ។

ថតដោយ លី សុវណ្ណា



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក១៦

ព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅខ្រត្តព្រះ
សីហនុ ដ្រលមានលោកបូជាចារ្រយអុ៊ន សុន 
ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ បានរៀបចំដំណើរ
សួរសុខទុក្ខបងប្អូនជាប់ឃុំនៅមណ្ឌាល
អប់រំក្រប្រខ្រត្តព្រះសីហនុ កាលពី ថ្ង្រ ទី 
១៨ ខ្រមករា ឆ្នាំ២០១៨កន្លងទៅន្រះ 
ដោយមានតំណាងសសនាធំៗនៅក្នុង
ខ្រត្តព្រះសីហនុចូលរួមមានដូចជា ព្រះ 
ពុទ្ធសសនាថ្ររវាទ ព្រះសហ គមន៍ កាតូ - 
លិក ក្រមុជំនំុ ព្រះពុទ្ធសសនា មហា យន 
និងឥស្លាមសសនា។

ពិធីន្រះបានប្រព្រតឹ្តក្រមអធិបតីភព
របស់លោក អូលីវីយ្រ ជ្មតីអីស្រ្លរ៊ អភិបាល
ព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភគភ្នំព្រញ 
ព្រះធម្មធម៌ចាន់ សុវណ្ណ ម្រគ ណ ខ្រត្ត 
ព្រះសីហនុ លោក ឧត្តម អគរនុរក្រស ថា្នាក់ 
ល្រខ ពីរ សំ សុផល ប្រធានមណ្ឌាលអប់រំ
ក្រប្រខ្រត្តព្រះសីហនុ។

ជាកិច្ចចាប់ផ្តើមកម្មវិធីលោក សំ សុផល 
ប្រធានមណ្ឌាលអប់រំក្រប្រ ខ្រត្តបានមាន
មតិស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូទំាងអស់យ៉ាង
កក់កៅ្តា និងរាក់ទាក់ជាទីបំផុត។ លោកក៏
បានអរគុណដល់ប្រតិភូសសនាទំាងអស់
ដ្រលបានយកចិត្តទុកដក់ មក សួរ សុខ ទុក្ខ 
បងប្អូនជាប់ឃុំ តាំងពីឆ្នាំ២០១២មក។ 
ក្នងុព្រលនោះលោកក៏បានរំលឹកដល់បងប្អនូ
ជាប់ឃុំទាំងអស់ ឲ្រយ ចិត្តទុកដក់ ស្តាប់ 

តំណងសាសនាធំៗនៅក្នុងខេត្តពេះសីហនុ ចូលរួមសួរសុខទុក្ខបងប្អូន 
ជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលអប់រំកេបេ ខេត្តពេះសីហនុ

ថ្ររ ដីកា និងប្រសសន៍ប្រៀនប្រដៅនានា
របស់ម្រដឹកនំាសសនា។ យើងគ្មានអីត ប 
ស្ន ងសងគុណ ដល់ពួកគត់ មាន ត្រ ស្តាប់ 
និងខិតខំកសងខ្លនួឲ្រយសើរឡើង កំុ ប្រព្រតឹ្ត  
បទល្មើសបន្ថ្រមទៀតក្នងុពន្ធនាគរ។  តាម
ប្រសសន៍របស់លោកឧត្តមអគរនុរក្រស ជន 
ជាប់ឃំុទំាងអស់មានចំនួនប្រមាណ១០៥ ២  
នាក់  ក្នងុនោះស្ត្រមីានចំនួន ១០២នា ក់ ។

ព្រះសង្រឃ ចាន់ សុវណ្ណ មាន សង្រឃ ដីកា 
ថា សត្វលោកទំាងអស់សុទ្ធត្រមានបំណង
ប្រថា្នា សុច្ឆន្ទៈ ចង់មានស្រចក្តីសុខទាំង
ផ្លវូកាយនិងផ្លវូចិត្ត។ តាមព្រះឱវាតរបស់
ព្រះសមា្មាសម្ពទុ្ធបានប្រៀនប្រដៅ បើចង់
បានស្រចក្តសុីខត្រវូលះបង់ស្រចក្តអីាក្រក់ 
ដើម្របីទទួលបាននូវស្រចក្តសុីខមកវិញ ។ 
បុណ្រយ មិនបានភ្ល្រចនូវមា្ចាស់ដ្រលបាន 
បំព្រញទង្វើជាកុសលនោះឡើយ។ ចំពោះ 
អំពើបាបក៏មិនបានបំភ្ល្រចនូវមា្ចាស់ដ្រល
បានប្រព្រតឹ្តនូវអំពើបាប គឺបានទទួលបាន
នូវអ្វីដ្រលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តដ្ររ។ លោកក៏
បានពន្រយល់អំពីអត្ថន័យន្រអភ័យទានផង
ដ្ររ ដ្រលជាប្រភពន្រស្រចក្តីសុខ គឺការ 
មិន លួច មិនសមា្លាប់ មិនចង គំនំុ គ្នា ទៅ វិញ 
ទៅមក។ ជាពិស្រសលោកមានសង្រឃដីកា
សង្កត់ធ្ងន់ថា "មានព្រះនៅក្នងុចិត្ត គឺ យើង 
មានស្រចក្តីសុខហើយ"។

ក្នងុ ព្រល នោះដ្ររ លោក អភិបាល ព្រះ  

សហគមន៍កាតូលិក អូលីវីយ្រ ជ្មតីអីស្រ្លរ៊ 
មានប្រសសន៍ទៅកាន់បងប្អនូជាប់ឃំុអំពី
អ្វីជាស្រចក្តីសុខ។ តាមមនុស្រសជា ច្រើន 
បាន គិតថា ស្រចក្តសុីខគឺកើតមានដោយ
សរមានលុយច្រើន។ ត្រលោក អភិបា ល 
បានមានប្រសសន៍ថា ស្រចក្តីសុខគឺ 
មាន បាន ដោយសរត្រយើងមាន ស្រចក្តី 
ស្រឡា ញ់  ។ លោកបន្តថា មានមនុស្រសជា
ច្រើនបានឲ្រយតម្ល្រស្រចក្តសុីខលើលុយ គឺ 
មានលុយ មានស្រចក្តសុីខ។ ត្រដើម្របី មាន 
លុយត្រវូការ ធ្វើការច្រើន គ្មានព្រលវ្រលា
ល្មមដើម្របីនៅជាមួយក្រុមគ្រួសរប៉ុនា្មាន
ទ្រ ។ មានអ្វផី្រស្រងទៀត ដោយដឹងថា មាន 
គ្រស្រឡាញ់យើង មាន គ្រយកចិត្ត ទុក 
ដក់ នឹងយើង លើកទឹកចិត្តយើង គ្រ ស្តាប់ 
យើង គ្រចាប់អារម្មណ៍លើយើង មាន គ្រ 
នឹក យើង។ លោកន្ថ្រមថា ស្រចក្តី សុខ 
ច្រញ ពីស្ររីភព។ បងប្អូន មាន ស្ររី ភព 
នៅទីន្រះ  ត្រតាមរូបកាយ បងប្អូន មាន 
ព្រំដ្រន។ ប៉ុន្ត្របង អាចកសង ស្ររី ភព 
ក្នុង  ខ្លួនមា្នាក់ៗ តាមផ្លូវចិត្ត តើខ្ញុំ រៀបចំ 
ខ្លនួ ដូចម្ត្រច នៅក្នងុ មណ្ឌាល អប់រំ ក្រប្រ ន្រះ  
ធ្វើជាមនុស្រសល្អទៅៗ គឺយើង ត្រូវ ជួយ គ្នា 
ទៅវិញទៅមក លើក ទឹកចិត្ត គ្នា ទៅវិញ ទៅ 
មក។ លោកអភិបាលបន្តថា ព្រលន្រះ
មានម្រដឹកនាំសសនាទាំងអស់មកជួប
បងប្អនូ ជាមហាគ្រសួរត្រមួយ ច្រក ស្រច - 

ក្ត សី្រលាញ់ជាមួយបងប្អនូ។ បង ប្អនូ នៅ 
ទីន្រះប្រហ្រលគិតថាឯកា គ្មាន នរណា 
រវីរវល់តទៅទៀត ត្រ កំុភ្ល្រច យើង មាន ព្រះ ។ 
តាមព្រះពុទ្ធសសនា យើង មាន ព្រះ ធម៌។ 
គ្រីស្តសសនា មានព្រះយ្រស៊ូ ដ្រល 
ស្រលាញ់ យើង។ ឥស្លាមសសនាមាន
អាឡោះដ្រលលើកទឹកចិត្តយើង មាន ព្រះ - 
ជា មា្ចាស់ដ្រលបានបង្កើតយើងជា បុរស ជា
ស្ត្រីដើម្របីមានស្រចក្តីសុខនៅក្នុងស្រចក្តី
ស្រឡាញ់។ ទាំងន្រះជាកមា្លាំងពិស្រស
សម្រប់យើង។ ព្រលខ្លះមិន ច្រះ និយយ 
គ្នាសូមនិយយទៅព្រះទៅ ដើម្របី លើក 
ទឹក ចិត្តយើង។

បនា្ទាប់ពីសំណ្រះសំណាលជាមួយបង 
ប្អូនជាប់ឃុំ ព្រះសង្រឃបានសូត្រធម៌បោះ
ព្រលំើបងប្អនូ ហើយ តាមកាតូលិក លោក 
អភិបាល រួមនិងគ្រសី្តបរិស័ទទំាងអស់អធិ- 
ដ្ឋាន និងបាច ទឹក ព្រះពរលើបង ប្អូនផង 
ដ្ររ ។ ក្រយមកក៏មានច្រកអាហារជា 
និងមិត្តរូបដល់បងប្អូន និងសមា្ភារៈមួយ
ចំនួនសម្រប់កុមារដ្រលស្នាក់នៅជាមួយ
មា្តាយដ្រលជាប់ឃុំ។

ព្រះសហគមន៍កាតូលិកក្នងុនៅប្រទ្រស
កម្ពជុាយកចិត្តទុកដក់យ៉ាងខា្លាងំលើកិច្ចការ 
សន្ទនាជាអន្តរសសនា ដើម្របី សុខ ដុម រម - 
នី យ៍   កម្មសសនា និង សន្ត ិភព  ក្នងុ ប្រទ្រស 
ក្នងុតំបន់ និង ពិភព លោក ទំាង មូល ៕

ថតដោយ លី សុវណ្ណា



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក ១៧

សម្ព័នអង្គការកាតូលិក ដើមេបីមេតា្តាករុណនិងការអភិវឌេឍ ឈ្វេង យល់  
អំពី  ការ ការពារបរិសា្ថានធម្មជាតិ

សម្ព័នអង្គការកាតូលិក ដើម្របី ម្រតា្តា - 
ករុណា  និងការអភិវឌ្រឍចំនួនជាង២០ 
ស្ថាប័នបានជួបជំុក្នុងជំនួបប្រចំាឆ្នាំរបស់
ខ្លួន កាលពីថ្ង្រទី១៥ មករា  ២០១៨ ។ 
ការជួបជំុន្រះ បានប្រព្រតឹ្តទៅនៅមណ្ឌាល
សកម្មភពព្រះសហគមន៍កាតូលិកភ្នពំ្រញ 
ថ្មី ក្រមអធិបតីភពលោកអូលីវីយ្រ 
ជ្មីតអីស្រ្ល៊រ ជាអភិបាលព្រះសហគមន៍
កាតូលិកភូមិភគភ្នពំ្រញ និងលោករ័ត្ន វីរៈ 
ទីប្រកឹ្រសាន្រក្រសួងបរិស្ថាន។ កិច្ចប្រជំុ ន្រះ 
បានរិះគិតលើប្រធានបទអំពីការការពារ
បរិស្ថាន "Laudato Si" and the Jour-
ney to care for Enviroment ដោយ មាន 
ការណ្រនាំដោយវាគ្មិន សំខាន់ៗ មក 
ក្រសួងបរិស្ថាន និងលោក បូជាចារ្រយ 
កាព្រីអ្រល មកពីក្រុមគ្រួសរសហជីវិន
ព្រះយ្រស៊ូ។

ជាកិច្ចស្វាគមន៍លោក អូលីវីយ្រ ជា 
អធិបតី បានមានប្រសសន៍ស្វាគមន៍ ប្រកប 
ដោយភពកក់កៅ្តាចំពោះវត្តមានន្រតំណាង
អង្គការទំាងអស់ដ្រលបានអញ្ជើញចូលរួម។ 
លោកថាន្រះជាអំណរសប្របាយដ្រលជួបជំុ
គ្នាប្រចាំឆ្នាំ។ ព្រលជួបជុំគ្នាយើងត្រងរិះ
គិតលើប្រធានបទមួយ ថ្ង្រន្រះ យើង រិះ 
គិត អំពីធម្មជាតិ និងបរិស្ថាន។ លោក 
បន្ត ថា ព្រះសហគមន៍កំនត់យកឆ្នាំន្រះ
ជាឆ្នាគំ្រសួរ ពិតណាស់ វាមាន ការទាក់ ទង 
គ្នា។ គ្រួសរនីមួយៗរស់យ៉ាងជិតស្និទ្ធ
នឹង បរិស្ថានធម្មជាតិ ដ្រលជាព្រះអំណយ
ទានរបស់ព្រះជាមា្ចាស់។ នាំឲ្រយយើង នឹក 
ឃើញព្រះជាមា្ចាស់ ប្រទាន ឲ្រយ គ្រសួរ ដំបូង  
បង្កើត កូនចៅដូចហ្វូងផ្កាយ នៅលើ ម្រឃ 
និងទទួលខុសត្រូវទំាងស្រុងលើធម្មជាតិ 
និងបរិស្ថាន។ សព្វថ្ង្រន្រះមាតាបិតាទំាង
អស់មានតួនាទីអប់រំកូនចៅឲ្រយ ស្រឡាញ់  
បរិស្ថាន។ ក្នងុនោះដ្ររដោយមានវត្តមាន
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ន្រក្រសួងបរិស្ថាន លោក 
អភិបាល ក៏បានថ្ល្រង អំណរ គុណ ម្តង ទៀត 
ដ្រលរាជរដ្ឋាភបិាល តាមរយៈក្រសងួបរ-ិ 
ស្ថាន បានប្រគល់វិហារដ៏ចំណាស់លើភ្ន ំបូក -  
គោ ឲ្រយមកព្រះសហគមន៍ ដើម្របីថ្ររក្រសា និង
កាន់កាប់ទុកជាប្រយោជន៍ប្រតិបត្តិតាម
ជំនឿសសនា។

ក្នុងព្រលន្រះដ្ររលោកបូជាចារ្រយ ការ 
ព្រីអ្រល មកពីក្រុមគ្រួសរសហជីវិនព្រះ
យ្រស៊ូ បានបងា្ហាញចំនុចមួយចំនួននៅ  
ក្នសុរលិខិតរបស់សម្ត្រចបា៉ាប ្រហ្វង់ សីុ ស្កូ 
ដ្រលមានចំណងជើងថា "សូមកោតសរ- 
សើរព្រះជាមា្ចាស់របស់ខ្ញុំ" ដ្រលជាលិខិត

ដ្រលវ្រងជាងគ្រចំណមលិខិតទំាង ឡាយ 
របស់សម្ត្រចបា៉ាប ដ្រលរិះគិត អំពី បរិ ស្ថាន  
ធម្មជាតិ។ លោកបូជាចារ្រយបានលើកយក
ជំពូកទីមួយមកនិយយ ដ្រល សម្ត្រច បា៉ាប 
លើកឡើងថា "យើងមានបញ្ហា" គឺយើង
មើលមិនឃើញអ្វីៗដ្រលបានកើតឡើង
នៅជុំវិញពិភពលោកទាំងមូល។ ហើយ
សកម្មភពតូចៗជាច្រើនអាចធ្វើឲ្រយមាន
ឥទ្ធពិលយ៉ាងខា្លាងំ។ អ្នកដ្រលនឹងរងគ្រះ
ពីឥទ្ធិពលន្រះមុនគ្រ និងខា្លាំងជាងគ្រគឺ 
អ្នកក្រីក្រជាងគ្រ។ ក្នុងលិខិតន្រះដ្ររ 
ចំណុច ដ្រលជាបញ្ហា គឺយើងទំាង អស់ 
គ្នា មិនច្រះប្រើកមា្លាងំ ឬបច្ច្រកទ្រស ដ្រល 
យើងមានដោយយុត្តធិម៌ ប្រជា្ញា និង មន- 
សិការ។  លោកបូជាចារ្រយក៏បានលើកឡើង 
នូវគន្លះឹដ្រលយើង មា្នាក់ៗ ត្រ យក ចិត្ត ទុក ដក់ 
គឺរុក្ខជាតិ សត្វ និងអ្វីៗ ទំាងអស់ ព្រះ ជា មា្ចាស់  
ជាអ្នកបង្កើតវាមាន តម្ល្រ និង  ឯករាជ្រយ ភព 
របស់ វា។ យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានរួម 
បញ្ចូលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នា។ 

បញ្ហាសង្គម និងបរិស្ថាន គឺជាបញ្ហា ត្រ  
មួយ។  ហ្រតុន្រះមា្នាក់ៗអាចធ្វើបានចំពោះ 
កិច្ចការរួម គឺយកព្រលខ្លះគយគន់សោ-
ភ័ណភពនៅជំុវិញខ្លនួ។ អ្វីៗ  ដ្រល បង្រៀន 

និងរៀនក្នងុក្រមុគ្រសួរ គឺមានសរៈ សំខាន់ 
សម្រប់សង្គមរបស់យើង។ សកម្ម ភព ន្រ 
ការបងា្ការ និងការពារបរិស្ថាន គឺជា ការ ងារ 
ដ៏ថ្ល្រថ្នមួូយ។ សូមពិនិត្រយ មើល វប្របធម៌ ទំនើប 
មិនកុំឆប់ទទួលអ្វី ដ្រលអ្នក មើល ឃើញ 
ក្នុងសង្គមថាល្អ ១០០%។ សូមពិនិត្រយ
មើលប្របផ្រនន្រជីវិតរស់នៅផ្ទាល់ខ្លួន។ 
តើរបៀបដ្រលអ្នកធ្វើប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន 
និងអ្នកដទ្រឬទ្រ?។ 

អង្គប្រជំុក៏បានឈ្វ្រងយល់អំពីផ្រនការ
សកម្មភពជាតិស្តពីីបរិស្ថាន ឆ្នា ំ២០១៦ - 
២០២៣ ដ្រលមាន គោលដៅ យុទ្ធ សស្ត្រ 
ជំរុញការក្រទម្រង់សីុជម្រនិងការធ្វើទំនើប 
កម្មការគ្រប់គ្រង និងការអភិរក្រសបរិស្ថាន 
និងធនធានធម្មជាតិតាមរយៈសកម្មភព
មានផ្រនការច្របាស់លាស់ និងអនុវត្ត បាន 
ត្រឹមត្រូវ ដើម្របីធ្វើឲ្រយប្រសើរឡើងនូវប្រ-
សទិ្ធភព នងិផលតិភពន្រការប្រើប្រស ់
ធនធាន យន្តការហិរញ្ញប្របទាននិរន្តភព 
និងកាត់បន្ថយ កាកសំណល់ និង ការ បំពុល 
ព្រមទាំងធ្វើឲ្រយប្រសើរឡើងនូវសុខមាល
ភពប្រជាពលរដ្ឋ។ ការបង្វ្ររការគ្រប់ 
គ្រង និងផ្តល់ជូនដីសប្របទានស្រដ្ឋកិច្ច
ទៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងកសិកម្មក៏ 

ជាផ្ន្រកមួយន្រកំណ្រទម្រង់សីុជម្ររបស់
ក្រសួងបរិស្ថានដ្ររ ដើម្របី ធ្វើឲ្រយ មាន ភព 
ច្របាសលាស់។ ក្រសួងបរិស្ថានគ្រប់គ្រងត្រ
តំបន់ព្រអភិរក្រស និងឧទ្រយានជាតិ ដ្រល សព្វ 
ថ្ង្រមានផ្ទ្រដីប្រមាណជា ២លាន ហិ តា។ ក្នងុ 
ស្មារតីន្រការពារថ្ររក្រសាបរិស្ថាន។  សិកា្ខា-  
កាម ទាំងអស់មិនគ្រន់ត្រអង្គុយស្តាប់ទ
ទួលយកខ្លឹមសរន្របទបងា្ហាញជាទ្រឹស្តី 
គឺបានរួមគ្នាដំដើមឈើរួមគ្នាផងដ្ររ ក្នងុ
បរិវ្រណន្រមណ្ឌាលសកម្មភពព្រះសហ- 
គមន៍កាតូលិកភ្នពំ្រញថ្ម ីន្រ ភូមិ ភគ ភ្នពំ្រញ 
ក្នុងបរិយកាសសប្របាយរីករាយនិងស្និទ្ធ
ស្នាល។

គួរបញ្ជាក់ថា សម្ព័នអង្គការកាតូលិក 
ដើម្របីម្រតា្តាករុណា និងការអភិវឌ្រឍ ត្រង 
ត្រ ជួបប្រជំុគ្នាជាប្រចំា ចំនួន ៣ដង ក្នងុ មួយ  
ឆ្នាំ ដើម្របីច្រករំល្រក អំណរ សប្របាយ និង 
ភត រភពរវាងគ្នានិងគ្នា។ ក្នុងអង្គប្រជំុ  
នីមួយៗត្រងរិះគិតទៅលើប្រធានផ្រស្រងៗ   
ដ្រល  សីុជម្រទៅនឹងប្រសកកម្មរបស់ខ្លនួ
កំពុងបំព្រញនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ៕

ដោយ លី សុវណ្ណា

ថតដោយ សម្បត្តិថតដោយ លី សុវណ្ណា



ព័ត៌មានអន្តរជាតិកាតូលិក១៨

សម្តេចបា៉ាបលើកទឹកចិត្តកេមុសាន់តាមា៉ាតា ក្នងុការបេយុទ្ធបេឆំងនឹងការជួញដូរមនុសេស
សម្ត្រចបា៉ាប ្រហ្វង់សីុសស្ក ូ កាលពីចុង

សបា្តាហ៍មុនបានបងា្ហាញអំពីការគំទ្រ និង 
លើកទឹកចិត្ត ក្រមុសន់តា មា៉ាតា ដ្រលជា 
ក្រុម មួយដ្រលបានបង្កើត ឡើង តំាង ត ្រពី 
ឆ្នាំ ២០ ១៤ ឲ្រយបន្តប្រសកម្មនៅក្នុងការ
ប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងអំពើជូញដូរមនុស្រស។

សម្ត្រចបា៉ាបបានថ្ល្រងទៅកាន់សមាជិក
ន្រក្រមុន្រះ នៅក្នងុជំនួបកាលពីថ្ង្រទី០៩ 
ខ្រកុម្ភៈ ក្រយព្រលដ្រល សមាជិក ក្រមុ ន្រះ 
បានជួបជំុគ្នា ប្រជំុពិភក្រសារយៈព្រល ២ ថ្ង្រ 
នៅបុរីវា៉ាទីកង់ អំពីសកម្មភពនៅក្នងុការទប់

ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្រស។ 
សម្ត្រចបា៉ាបបានមានប្រសសន៍ថា " 

បទពិសោធបងា្ហាញថាទាសភពសម័យ
ទំនើបប្របន្រះមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ
ជាងការគិតទុកជាមុនសូម្របីត្ររឿងអាស្រវូ 
និងភពខា្មាស់អៀនរបស់យើង-ដោយ ការ 
រីកចំរីនន្រសង្គមរបស់យើង"។ 

សម្ត្រចបា៉ាបក៏បានថ្ល្រងទៀតថា ក្នងុនាម
ជាអ្នកដឹកនំាការអនុវត្តច្របាប់គោលនយោ- 
បាយស្រវជ្រវ និង គោល នយោបាយ 
ស ធារណៈ និងជំនួយគ្រគូងា្វាលអ្នកផ្តល់

ការរួមចំណ្រកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការដោះ
ស្រយបុព្វហ្រតុ និងផលប៉ះពាល់ន្រវិបត្ដិ
សម័យទំនើបន្រះដ្រលបន្ដបង្កឱ្រយមានការ
ឈឺចាប់ដល់មនុស្រសជាបន្តបនា្ទាប់។

គួររំលឹកថា ក្រុម សន់តា មា៉ាតា ន្រះ 
ត្រូវបានគ្រដឹងថា គឺជាសម្ព័ន្ធន្រថា្នាក់ដឹក
នំាបូ៉លីសអន្តរជាតិនិងក្រមុលោកអភិបាល
ន្រព្រះសហគមន៍កាតូលិក មកពីជុំវិញ 
ពិភពលោកដ្រលធ្វើការជាមួយសង្គមសីុវិល
នៅក្នងុដំណើរការមួយដ្រលត្រវូបានអនុម័ត
ដោយ សម្ត្រចបា៉ាប ដើម្របីលុប បំបាត់ ការ ជួញ 

ដូរមនុស្រស និងទាស ភព សម័យ ទំនើប ។
ការជួបប្រជំុគ្នានៅសបា្តាហ៍កន្លងទៅន្រះ

គឺជាជំនួបលើកទី ៥ សម្រប់ក្រុមន្រះ 
ដោយឆ្នានំ្រះ បណា្តាអ្នកចូលរួម មាន ផ្តាត 
ការពិភក្រសាជាពិស្រស ទៅលើបញ្ចូល
សកម្មភពគ្រប់ទ្វបីទំាងអស់ ការពិភក្រសា
ផ្លាស់ប្តូនូវបទពិសោធន៍របស់ពួកគ្រទំាង
ភពជោគជ័យនិងបញ្ហាប្រឈមដ្រលការ
ប្រឈមន្រះត្រវូបានចាត់ទុកជាអាទិភព
នៅក្នងុប្រទ្រសជិតខាងដ្រលបញ្ហាប្រឈម
ស្រដៀងគ្នា៕

សម្តេចបា៉ាបៈ ពេះជាមា្ចាស់តេមួយគឺគេប់គេន់ដើមេបីផ្តល់ឲេយយើងនូវសុភមង្គលដ៏បរិបូណ៍ 
ថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រអាទិត្រយ ដ្រល ជា សបា្តាហ៍ 

ទីមួយន្ររដូវដំណមសម្ត្រច បា៉ាប ្រហ្វង់ សីុស្ក ូ
បានថ្ល្រងសង្កត់ធ្ងន់រំលឹកគ្រីស្តបរិស័ទជា 
ថ្មីទៀតថា បើយើងមានព្រះជាមា្ចាស់នៅ
ក្នុងចិត្ត យើង នឹងមានសុភមង្គល និង 
ភពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នងុចិត្ត និងសកម្ម ភព 
របស់យើង ។ 

សម្ត្រចបា៉ាបបានថ្ល្រងថា នៅលើ ពិភព - 
លោក ន្រះ មានរឿងរន្ធត់ មានរឿងសោក 

សង្រង មានរឿងវ្រទនា គ្រប់យ៉ាង ដូច្ន្រះ 
សូមរក្រសាចិត្តនិងបើកចិត្តឲ្រយទូលាយដើម្របី
យងព្រះជា មា្ចាស់មកចូល ក្នុងចិត្ត របស់ 
យើង ដើម្របីឲ្រយយើងមានភពស្ងប់ស្ងាត់ 
និង  មានសន្តិភព នៅក្នុងចិត្ត។ 

សម្ត្រចបា៉ាបក៏បានបំភ្លឺទៀតថា នៅ 
ក្នុង ជីវិតរបស់មនុស្រស គឺគ្រប់គ្នា ត្រត្រ 
ឆ្លង កាត់នូវ រស់ជាតិជីវិតប្របន្រះ រាល់ 
ព្រល រា ល់ថ្ង្រ រាល់វ្រលា ប៉ុន្ត្រសូមអធិដ្ឋាន 

ព្រះជាមា្ចាស់ទ្រង់អាច ជួយយើង ឲ្រយ មាន 
ភព ស្ងប់ចិត្ត ។

សម្ត្រចបា៉ាបបានថ្ល្រងទៀតថា ជីវិត 
របស់យើងពិតជាមិនអាចដំណើរការ តាម  
ការចង់បាន របស់យើងទាំងអស់នោះទ្រ 
ប៉ុន្ត្រ  ព្រះជាមា្ចាស់ ទ្រង់អាច គង់នៅ ក្នុង 
ចិត្ត យើង កុំឲ្រយ គិតត្រ បញ្ហាន្រះ ហើយ 
នឹងនំាឲ្រយឲយើងមានចិត្តបើកចំហរ ហើយ 
គំនិតទទួលគំនិតអ្នកដ៏ទ្រ ដើម្របី ឲ្រយយ់ង

អាចនឹងទទួលបាននូវអ្វដី្រលបានបានធ្វើ។
សម្ត្រចបា៉ាបបានថ្ល្រងបញ្ជាក់ថា សូម 

ជឿ លើព្រះជាមា្ចាស់ ទ្រង់នឹង គង់នៅ ជា មួយ 
នឹងយើងទាំងអស់គ្នា រិះគិត ជាមួយ នឹង 
យើង ទា ំងអស់គ្នា ដើម្របីសង្គម ដើម្របី 
សកម្មភពគ្រប់យ៉ាងនៅ ក្នុងសង្គម៕

អតីតសម្តេចបា៉ាបប៉ូលទី៦ នឹងកា្លាយជាសន្តបុគ្គលក្នុងពេលឆប់ៗនេះ
តាមស្រចក្តរីាយការណ៍របស់វិទ្រយុវា៉ាទី- 

កង់ បានឲ្រយដឹងថា អតីត សម្ត្រច បា៉ាប បូ៉ល 
ទី៦ នឹងត្រូវបានត្រងតាំងជាសន្តបុគ្គល 
ក្នុង ព្រលឆប់ៗន្រះ បនា្ទាប់ពីមានការ 
អស្ចារ្រយលើកទី២ ត្រូវបានបងា្ហាញដោយ 
ស្ត្រីមា្នាក់នៅវីរុនណា ( Verona)នៅ 
ប្រទ្រសអីុតាលី។ ស្ត្រីនោះត្រូវបានក្រុម
គ្រូព្រទ្រយឲ្រយដឹងថា គត់មានជំងឺដ្រលមិន
អាចបង្កើតកូនដ្រលនៅក្នុងផ្ទ្រអាយុបាន
ប្រំខ្រនោះឡើយ។ ហើយគ្រូព្រទ្រយ របស់ 
គត់ បានឲ្រយគត់ពន្លូតកូននោះច្រញ។ 
រឿងរា៉ាវន្រះបានកើតឡើងក្នងុឆ្នា ំ២០ ១៤ 
ក្នងុខ្រតុលា។ ស្ត្រជីាមា្តាយរូបនោះ ក៏បាន
អធិដ្ឋាននៅមុខទីសកា្ការបូជាព្រះនាងមា៉ារី
ន្រក្តសីនោ្តាស ដើម្របីអធិដ្ឋានអង្វរដល់អតីត
សម្ត្រចបា៉ាបប៉ូលទី៦។ ជាការឆ្លើយតប 
ទារិការនោះបានសម្រលមកដោយ សុខ  - 
ភព  ល្អ  ហើយរស់នៅដោយសុខភពប្រសើរ 

រហូតមកដល់ព្រលបច្ចុប្របន្នន្រះ។
ប្រភពដដ្រលបានឲ្រយដឹងថា ក្រុមគ្រូ

ព្រទ្រយមិនអាចបញ្ជាក់អំពីការព្រយាបាលន្រ
ជំងឺរបស់ស្ត្រីជាមា្តាយរូបន្រះបានឡើយ 
ប៉ុន្ត្រក្រុមអ្នកប្រឹក្រសាន្រទ្រវវិទ្រយាបានយល់
ឃើញថាន្រះជាការអស្ចារ្រយន្រជំនឿតាម
រយៈការអង្វរសម្ត្រចបា៉ាបប៉ូលទី៦។

ក្រមុលោកកាឌីណាល់ន្រក្រសួងសម្រប់  
សន្តបុគ្គល បានរៀបចំកិច្ចប្រជំុកាលពី
ថ្ង្រអងា្គារ៍សបា្តាហ៍ន្រះ (៦ កុម្ភៈ) ជា 
ជំហានចុងក្រយ ហើយនឹង ត្រវូបាន ដក់ 
ជូនសម្ត្រចបា៉ាប ្រហ្វង់សុីស្កូ ពិនិត្រយ និង 
អនុម័ត។

ការអស្ចារ្រយលើកទី១របស់អតីតសម្ត្រច
បា៉ាបបូ៉លទី៦ កើត ឡើង កាល ពីឆ្នា ំ១៩៩៣ 
នៅសហរដ្ឋអាម្ររិក។ ស្ត្រីមា្នាក់មានកូន
ក្នុងផ្ទ្រត្រូវបានគ្រូព្រទ្រយពិនិត្រយឃើញថា 
ទារកនោះមានជំងឺ ជំងឺផ្ន្រក ខួរក្របាល 

ធ្ងន់ ធ្ងរ។ គ្របានស្នើសុំឲ្រយកូនពន្លូតកូន
នោះច្រញ ត្រមា្តាយនោះបានអង្វរដោយ
មានការជឿជាក់ទំាងស្រុងទៅកាន់អតីត
សម្ត្រចបា៉ាបប៉ូលទី៦។

ការអស្ចារ្រយលើកដំបូងន្រះ ត្រូវ បាន 
សម្ត្រច បា៉ាបប្រណ្រឌិកតូទី១៦ បច្វុប្របន្ន 
ជា សម្ត្រចបា៉ាបចូលនិវត្ត បាន អនុម័ត ទទួល 
ស្គាល់កាលពីខ្រតុលា ឆ្នាំ២០១៤ កន្លង 
ទៅ ។

អតីតសម្ត្រចបា៉ាបបូ៉លទី៦  កើត នៅ ឆ្នាំ 
១៨៩៧ នៅទីក្រុងខនស្រស្រយូ (Conc-
esio) ក្នងុតំបន់ លំបារឌី (Lombardy) 
ន្រប្រទ្រសអ៊ីតាលី។ គត់ត្រូវបានត្រង
តំាងជាបូជាចារ្រយនៅអាយុ ២២ឆ្នា ំហើយ
បានបម្រើការងារនៅអគ្គភូមិភគមីឡាន 
មុនព្រលការបោះឆ្នាតជ្រើសរីសសម្ត្រច
បា៉ាបនៅឆ្នា១ំ៩៦៣។ គត់បាន ស្លាប់ នៅ 
ឆ្នាំ១៩៧៨។

ក្នុងនាមជាសម្ត្រចបា៉ាប លោកបាន
ត្រសួត្រយដឹកនំាអង្គមហាសន្នបិាតវា៉ាទី- 
កង់ទីពីរ ដ្រលត្រវូបានបើកដោយសម្ត្រច
បា៉ាបយូ៉ហានទី២៣។ គត់ក៏បានប្រកាស
ឱ្រយប្រើនូវរបៀបន្រការគោរពពិធីបុណ្រយ 
ថ្មីរបស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅឆ្នាំ 
១៩៦៩ ផងដ្ររ។

សម្ត្រចបា៉ាបប៉ូលទី៦ បោះ ពុម្ពផ្រសាយ 
សរ លិខិតអូមា៉ាណាអ្រ វីត្រ( Humanae 
Vitae ) ដ្រលប្រថាតម្ល្រន្រជីវិតមនុស្រស  
ក្នុងឆ្នាំ 1968 ដ្រលបានបញ្ជាក់សជាថ្មី
អំពីការបង្រៀនរបស់ព្រះសហគមន៍កាតូ - 
លិកប្រឆំងនឹងការពន្រយាកំណើត ហើយ
រំលឹកជាថ្មីនូវព្រហ្មចារីភពជាបូជាចារ្រយ
កាតូលិក៕

ក្រមុលោកអភិបាលន្រព្រះសហគមន៍
កាតូលិកចំនួន ៣ ប្រទ្រស សរុប ១៤ 
រូប បានទទួលការអនុញ្ញាតជួបពិភក្រសា
ជាមួយនឹងសម្ត្រចបា៉ាប ។

ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានហ្រសីណ្រត បាន រាយ - 
ការណ៍ថា ជំនួបន្រះ គឺបានដំណើរ ការ 

កាល ពីថ្ង្រទី០៨ ខ្រកុម្ភៈ ហើយ ក្រមុ លោក  
អភិបាលទំាង ១៤ រូបនោះ គឺមក ពី ប្រទ្រស 
មា៉ាឡ្រសុី សិង្ហបុរី និង ប្រុយណ្ររ ។

ការិយល័យសរព័ត៌មានន្រព្រះសហ-
គមន៍កាតូលិកប្រចាំនៅបុរីវា៉ាទីកង់ បាន
រាយការណ៍អំពីខ្លឹមសរន្រកិច្ចប្រជុំនោះ 

តាមរយៈស្រចក្តបី្រកាសព័ត៌មានមួយដ្រល
ច្រញផ្រសាយក្រយ ជំនួបនោះ។

គួររំលឹកថា ព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅ
ក្នងុប្រទ្រសទំាងបីន្រះ គឺមានសរុប ប្រមាណ  
ជា ១,១៧លាននាក់ នៅក្នុងនោះ នៅ 
មា៉ាឡ្រ សុី មាន ៨៥០,០០០ នាក់ ។ 

សិង ្ហ បុរីមានចំនួន ប្រមាណជា 
៣០៣,០០០ ហើយនៅប្រុយណ្ររ គឺ 
មាន  ២១,០០០នាក់៕

លោក អភិ បាល នេ ពេះ សហ  គមន៍កាតូលិក ៣ បេទេស ទសេសនៈកិច្ច លីមីណ 



ការងារចាត់តំាងរបស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នពំ្រញ ២០១៨-២០២១

លោកបូជាចារ្យ ប៉ូលរឿន ឆ័ត្រសិរី (TMS) ទទួលមុខងារ 

ពីសភាលោកអភិបាល ឡាវ និងកម្ពជុា  ជាតំណងផ្ន្រក

វិនិច្ឆ័យក្តីរបស់តុលាការអន្តរភូមិភាគឡាវ និងកម្ពុជា

លោកបូជាចារ្យ ប្រនីត្រស ហ្គូស្ត្រវ៉ូ (PIME)  ចាត់ តាំង ដោយ 

លោកអភិបាល ជា អ្នក ទទួល ខុស ត្រូវ លើ យុវជនអន្តរភូមិភាគ

លោកបូជាចារ្យ ហ្វ្ររនឺ ដាមីញ៉្រំង (MEP)

ទទួលខុសត្រូវនិស្សិតកាតូលិកនៅភ្នំព្រញ

លោក ផុន សុផល ទទួលមុខងារនាយកវិទ្យាស្ថាន

សន្តប៉ូល (តាក្រវ) មានការ ទទួល ស្គាល់ 

ពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

លោក ស៊្រន់ សរឿន ទទួលខុសត្រូវការិយាល័យ

យុវជន ជំទង់ និងកុមារ

លោក យុន សំអាត ទទួលមុខងារនាយកវិទ្យាល័យបច្ច្រកទ្រស

សន្ត ្រហ្វង់ស្វ័រ (តាក្រវ-អង់តាសោម)
អ្នកស្រី ឡ្រ មករា ទទួលមុខងារ នាយិកាសលាបឋមសិក្សា 

និង សិល្បៈ សន្ត ្រហ្វង់ស្វ័រ (តាក្រវ -ចមា្ការទៀង)

លោកបូជាចារ្យ ្រហ្វង់ស្វ័រ សវីយ៉្រ ឌឺម៉ុង (MEP) 

ទទួលខុសត្រូវតំបន់សកម្មភាពតាខ្មៅ

លោកបូជាចារ្យ ទូលីណូ ជីអីវ៉្រន់នី (PIME)

ជាសហការី

លោកបូជាចារ្យ អារាំងហ្គ្រ ហ្វ្ររណាន់ដូ             លោកបូជាចារ្យ ឆាល្រ ល្រឈី ប៉្រន  

                                                        (YARUMAL)

តំណងលោកអភិបាល សម្រប់ណ្រនាំយុវជន និងកូន ជំទង់ និងកុមារ

លោកបូជាចារ្យ ទូលីណូ ជីអីវ៉្រន់ន(ីPIME)ជា តំណាង 

លោកអភិបាល សម្រប់គណៈកម្មការព្រះគម្ពីរ
លោកបូជាចារ្យ សិលា សួន ហង្រសលី ជា តំណាង 

លោក អភិបាល និងទទួលខុសត្រវូខាង សុខា - 

ភិបាល និង ទំនាក់  ទ ំនង  ជាមួយ រដ្ឋា ភិបាល

តំបន់តាខ្មៅ

លោកបូជាចារ្យ ស្រុីប្រ្រមុង វីរៈជ័យ (TMS) 

ទទួលខុសត្រូវតំបន់សកម្មភាពម្រគង្គ

លោកបូជាចារ្យ វណា្ណ្រថាយ៉្រន អារូ៉គីយ៉្រ ដុស្រស  

(MEP) ជាសហការី

លោកបូជាចារ្យ ដានីអ្រល យុន(TMS)

ជាសហការី
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លោកបូជាចារ្យ សិលា ឡេវ៉ាន់ទីន 

ទទួល ខុសត្រូវតំបន់សកម្មភាព  

ទន្ល្រ បាសក់

លោកបូជាចារ្យ ដាវ ទៀនដុង  

(្រហ្វង់សីុស្ក្រន) ជាសហការី
លោកបូជាចារ្យ ប្រ្រស៊ូត ស្រនចាន់ នីកុន
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 t   តាមប្ព័ន្ធអុីនធឺណ្ត២៤ម៉ោង
លោកអ្នកអាចស្តាប់កម្មវិធីវិទ្រយុវឺរីតាស់អាសីុជា ភស 

ខ្ម្ររ  ២៤ ម៉ាង តាមរយៈទូរស័ព្ទ Smart Phone ដ្រល 
ប្រើ ប្រព័ន្ធ Android  ឬប្រព័ន្ធ IOS ដោយ គ្រន់ ត ្រ ចូល  
ទៅ កាន់  Play Store ឬ App Store  វាយ ពាក្រយ Radio 
Varitas Asia រួច Download កម្មវិធី នោះ ដោយ ស្វ្រង 
រក ប៊ូតុង (Khmer Live Audio)។

t ផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសFM

ភ្នំពេញ  ៈ FM 103 Mhz   ម៉ាង ៨ៈ០០- ៩ៈ០០ រាល់ថ្ងេ

បាត់ដំបង  ៈ FM 91 Mhz   ម៉ាង ៨ៈ០០- ៩ៈ០០ រាល់ថ្ងេ

សៀមរាប  ៈ FM 98.75 Mhz  ម៉ាង ៥ៈ០០- ៦ៈ០០ រាល់ថេ្ង

កំពង់ធំ  ៈ FM 103.5 Mhz ម៉ាង ៨ៈ០០- ៩ៈ០០ រាល់ថេ្ង

កំពង់ចាម  ៈ FM 100.5 Mhz  ម៉ាង ៨ៈ០០- ៩ៈ០០ រាល់ថេ្ង

ពេះសីហនុ  ៈ FM 103.5 Mhz  ម៉ាង ៦ៈ០០- ៧ៈ០០ រាល់ថេ្ង

កំពត   ៈ FM 93.25 Mhz ម៉ាង ៥ៈ០០- ៦ៈ០០  រាល់ថេ្ង

t ផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លី(SW) 

ជាភសខ្ម្រររយៈព្រល ២៧ នាទីរាល់ថ្ង្រពីម៉ាង ៥ៈ០០-៥ៈ២៧នាទីលា្ងាច 

តាមរលកធាតុអាកាសខ្លី ១១៨៥០ គីឡូហឺតស៍ ត្រូវនឹងកម្ពស់  ២៥,៣២  ម៉្រត្រ។   ឬ តាម រយៈ វ្របសយ៖ http://rvakhmer.com 

រូបភាពសកម្មភាពរបស់ព្រះសហគមន៍

បុណ្យរោយផ្រះ នៅព្រះសហគមន៍កាតូលិកព្រះកុមារយ្រសូ៊ បឹងទំពុន បុណ្យរោយផ្រះ នៅព្រះសហគមន៍កាតូលិកសន្តយូ៉ស្រប ផ្សារតូច

អបអរសាទរបុណ្យរំលឹកខួប២២៨ឆ្នា ំន្រព្រះសហគមន៍កាតូលិក

ភូមិភាគបាត់ដំបង

ពិធីបុណ្យ អរព្រះគុណព្រះជាមា្ចាស់សម្រប់ ភោគផល ដ្រលទទួលបាន 

ព្រញមួយឆ្នា ំនៅព្រះសហគមន៍កាតូលិក ចំណោម
ពិធីថ្វាយអភិបូជាសម្រប់ចាស់ៗ នៅព្រះសហគមន៍កាតូលិក

សន្តយូ៉ស្រប ផ្សារតូច

ពិធីថ្វាយអភិបូជាបើកឆ្នាគំ្រសួារ ពិធីត្រស់ហៅយ៉ាងឱឡារិក នៅព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគកំពង់ចាម 

បណ្ណាល័យព្រះសហគមន៍កាតូលិកកំពង់ចាម បានធ្វើសកម្មភាពជាមួយក្ម្រងៗ

នៅតាមភូមិប្រចំាថ្ង្រ និងនៅតាមទីកន្ល្រងនីមួយៗ


