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ព័ត៌មានសង្គម០២

កូនខ្មែរមួយកែុម យកពោះវៀនកង់ឡាន ច្នែជាកាបូបលុយធ្វើឲែយ  
បរទែស ភ្ញាក់ ផ្អើល

ផ្តើមចេញពីការចង់ថេរកេសា និងកេច្នេ
របស់របរចាស់ៗអោយមានគុណភាពល្អ
ឡើងវិញ ពេមទំាងអាចលើកម្ពស់ជីវភាព
បានសមរមេយផងនោះ យុវជនមួយកេមុបាន
ចាប់ផ្តើមបេមូលគ្នា ធ្វើគមេងមួយឡើង
ហើយអាចផ្តល់ការងារជូនបេជាពលរដ្ឋ
បានមួយចំនួនធំ ទំាងផ្ទាល់ និង បេយោល ។

មានយុវជនជាចេើននាក់ក្នុងបេទេស
កម្ពុជាបច្ចុបេបន្ន តេងលើកឡើងថា ឱេយត េ 
មាន ដើមរកសុី មិនចង់ធ្វើការឱេយគេ ទេ 
ព េះមិនងាយកា្លាយជាអ្នកមាន នោះ ទេ ។ 
ចំណេកអ្នកខ្លះនិយាយថា ធ្វើការឱេយគេ
ពីរបីឆ្នាំនឹងឈប់ធ្វើការងារ ហើយ ចង់ 
ទៅ រក សុីវិញ។ រីឯយុវជនមួយចំនួន គឺ
ចាប់ផ្ដើមបេថុយដាក់ទុនរកសីុតេម្ដង ដូច ជា 
ជំនួញផ្នេកភេសជ្ជៈ និង អាហារ ជា ដើម ។ 

កូនខ្មេរមួយកេុមបានបង្កើតភាពភា្ញាក់
ផ្អើល ដោយបានច្នេពោះវៀនកង់ចាស់ៗ
ស្ទើរតេបោះចោល មកធ្វើជា កាបូប លុយ 
មា៉ាក Kraftino  ហើយ កំពុង លេបីលេបាញ នៅ 
កេបេទេស។ បច្ចុបេបន្ន កាបូបលុយ 
Kraftino កំពុងវាយលុកទីផេសារនៅ សហ 
រដ្ឋ អាមេរិក អង់គ្លេស កាណាដា នូ វេល - 

ហេសេ ឡង់ និងអូស្តេលីជាដើម។
លោក ប៊ុន ណារ៉ាទីតូ សហ ស្ថាប និក 

នេ សហគេសសង្គម Kraftino មាន ទី 
តាំង  ស្ថិតនៅ  ខណ្ឌឫសេសីកេវ រជ ធានី 
ភ្នពំេញ បានបេប់ឲេយដឹងថា៖ "ដើម ឡើយ 
មុននឹងចាប់ផ្ដើមមុខរបរនេះ យើង បាន 
បេប់មិត្តភក្ដិ បងប្អូន អំពី គំនិត ច្នេបេឌិត 
នេះ ពួកគេមិនមានការជឿជាក់ មិនមាន 
ជំនឿថាអាចធ្វើបានជោគជ័យនោះទេ។ 
ប៉ុន្តេ រូបខ្ញុំផ្ទាល់ និងកេុមការងារជឿថា 
អាច ធ្វើវាបាន ពេះយើងបានសិកេសាទីផេសារ
ចេបាស់លាស់ ក៏ដូចជា សមត្ថភាពការផលិត
របស់ផលិតករខ្មេរយើង"។

កាបូបលុយមា៉ាក Kraftino បង្កើត ឡើង 
ដោយកេមុយុវជនចំនួន ៤នាក់ នៅ អំឡុង 
ឆ្នាំ ២០១៤ ក្នុងគោលបំណងចូលរួមគំ
ពារបរិស្ថានផង និងជួយលើក ស្ទួយ 
ជីវភាព បេជាជន ជាពិសេសស្តេីមេមា៉ាយ 
ជនពិការ អ្នកមានជីវភាពខ្វះខាត និងជន 
កេកីេ ដោយឲេយពួកគត់ធ្វើការងារនៅតាម 
ផ្ទះ។ 

លោក ប៊ុន ណារ៉ាទីតូ បាន បញ្ជាក់ ថា 
ពួកគត់ភាគចេើនជាស្តេី ហើយការធ្វើ

ការងារតាមផ្ទះរបស់ពួកគត់គឺអាចជួយ
សមេលួដល់ការមើលថេរកេសាកូន និងអាច
រកចំណូលដោយមិនចំាបាច់ទៅណាឆ្ងាយ 
ពីផ្ទះ។ ជាមួយគ្នានេះដេរ មិនគេន់តេពួក
គត់ធ្វើកាបូបនេះមកលក់ជូនសហគេស
សង្គម Kraftino នោះទេ តេពួកគត់ក៏អាច
ទទួលការបញ្ជាទិញពីអ្នកផេសេងទៀតដេរ។ 

លោកទីតូ ឲេយដឹងអំពីផលិតផលមា៉ាក 
Kraftino នោះថា ផលិតផលកាបូបនេះ គឺ
ធ្វើពីពោះវៀនកង់ដេលជេើសរីសភាគចេើន 
ជាពោះវៀនកង់ចាស់ជាពិសេសបេភេទ
ពោះវៀនកង់ឡានធំៗ (ឡាន កង់ ១០ 
ឡើង ) ដេលពោះវៀនរបស់វាមានលក្ខណៈ
ស្វិតល្អ និងមានកេឡាតាមសមេបកកង់ 
ដេលធ្វើឲេយរូបរងកាបូបលុយនេះ មាន 
ភាព សេស់ស្អាត រំលេចតាម រយៈ កេឡា 
កង់ ទាំងនោះ។ ផ្ដើមពីចំណុចសូនេយ 
លោក បុ៊ន ណារ៉ាទីតូ បានឲេយដឹងថា មក 
ទល់នឹងពេលនេះ កាបូបលុយច្នេពីពោះវៀន
កង់កំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជា 
ចេើន សមេប់ភ្ញៀវបរទេសដេលបានបញ្ជា
ទិញ។ ពួកគេបានសរសើរអំពីភាពរឹងមាំ 
និងភាពខុសប្លេកពីមា៉ាកកាបូបផេសេងៗ។

យា៉ាងណាក៏ដោយ លោក ទីតូ មានក្ដី
បេថា្នាដ៏ធំចង់បង្កើនការផលិត និង ជំរុញ 
ការនំាចេញទំាងក្នងុសេកុ និង កេ បេទេស 
ឲេយពិភពលោកកាន់តេស្គាល់ផលិតផលរបស់
ខ្មេរ។ ចំពោះតម្លេវិញ កាបូបដេ Kraftino 
លក់នៅទីផេសារអន្ដរជាតិតម្លេ ២២.៩៩ 
ឯក្នុងសេុកតម្លេ ៦០,០០០ រៀល ស្មើ 
នឹង ១៤.៩៩ ដុលា្លារ ដេលស្វេងរកនៅ 
តាម ហាងធំៗ និង ក៏មាន ដាក់ លក់ នៅ 
លើបណា្ដាញសង្គម ដេល បេើ គណនី 
ហ្វេសបុក Kraftino។

បច្ចបុេបន្ននេះ សហគេសសង្គម Kraftino 
មានបុគ្គលិកនិងកម្មករចំនួន១៥នាក់។ 
ដេលអាចផលិតបាន ៣០០ដល់ ៥០០ 
កាបូបក្នងុមួយខេ ក្នងុនោះ មានកាបូប ដេ 
បុរស និងស្តេី។ ហើយអនាគត លោក 
ទីតូ បានបញ្ជាក់ទៀតថា កេមុការងាររបស់  
គត់កំពុងរកគំនិតច្នេបេឌិតជាកាបូបស្ពាយ
ជាចេើនមូ៉ដផេសេងៗទៀតដើមេបីបំពេញតមេវូ
ការទីផេសារ៕        

ដោយ ផល ផលសុផានិត



ព័ត៌មានសង្គម ០៣

តើអស់លោកអ្នកដឹងថាឧបរកណ៍អែឡិចតែូវនិចដែលយើងកំពុងបែើបែស់ 
សព្វថ្ងែនែះ មានផ្ទកុនូវវិទែយុសកម្មដែរទែ ជាពិសែសគឺទូរសព្ទដែដែលកំពុងមាន
ការពែញនិយមបែើបែស់ទាំងកុមារ  និងមនុសែសពែញវ័យ? 

តើអ្វីទៅជាវិទេយុសកម្ម? 
វិទេយុសកម្ម គឺ ជារលក ដេល សយ ភាយ 

ចេញពីគេឿង Electronicsដូចជា ទូរសព្ទ 
កងា្ហារ កុំពេយូទ័រ ទូរទសេសន៍ មា៉ាសុីនតេជាក់ 
ឆ្នាងំដំាបាយអគ្គសិនី ទូទឹកកក ម៉េកេវ៉ូេវ និង 
គេឿងអេឡិចតេនិូចផេសេងៗទៀត រួមទំាង
ថាមពលអគ្គសិនីដើរដោយនុយក្លេអ៊េរ។ 

តើវិទេយុកម្មមាននៅកន្លេងណាខ្លះ?
បើនិយាយពីវិទេយុសកម្ម គឺកើតមានឡើង

គេប់ទីកន្លេងទំាងអស់នៅជំុវិញខ្លនួមនុសេស 
ដោយសរការបេើបេស់ឧបករណ៍អេឡិច- 
តេូនិចខាងលើនេះ ជាពិសេសកំណើន
នេការបេើបេស់ទូរសព្ទដេបានកើនឡើង 
យា៉ាងចេើនក្នងុបណា្ដាបេជាជនក្នងុបេទេស
ដេលកំពុងអភិវឌេឍ និងអភិវឌេឍនា ពេល 
សព្វ ថ្ងេនេះ។

ធាតុវិទេយុសកម្មអាចមាននៅស្ទើរតេគេប់
ទីកន្លេង ក្នងុបរិយាកាស គេន់ត េមាន ក្នងុ 
កមេតិទាប។ ជាទូទៅ មនុសេសមា្នាក់ៗទទួល
ធាតុវិទេយុសកម្ម បេមាណជា ២មីលី សីុ វេរត៍ 
ក្នុងមួយឆ្នាំ។ 

តើរលកវិទេយុសកម្ម ធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់
សុខភាពមនុសេសយើងអ្វីខ្លះ?

ជំហានដំបូង របស់វិទេយុសកម្មដេល
ប៉ះពាល់មកលើសុខភាពរបស់មនុសេសយើង

គេប់រូបគឺធ្វើឱេយយើងបាត់បង់ថាមពលនៅ 
ក្នុងខ្លួនពី ១០% ទៅ ៣០% ភា្លាមៗ 
បនា្ទាប់ ពី យើងប៉ះពាល់ទៅ លើគេឿងអេ-
ឡិចតេូនិចផេសេងៗ នេះបើតាមការសេវ-
ជេវរបស់អ្នកវិទេយាសសេ្តផ្នេកសុខភាព
ស្ទើរតេគេប់គ្នា។  ការជេបចូលរបស់វិទេយុ 
សកម្មមកលើរង្គកាយរបស់យើង គឺមិន
បានធ្វើឱេយយើងឈឺចាប់ភា្លាមៗនោះទេ បុ៉ន្តេ  
វា បាន ជេបចូល ទៅបំផ្លាញ ថាម ពល 
រង្គ កាយ និង ធ្វើឱេយមានការប៉ះពាល់ដល់
បេព័ន្ធសសេបេសទរបស់យើងដេលមាន
អាការៈស្ពកឹសេពន់ ចុកដេជើង ឈឺ តាម 
សនា្លាក់ ឈឺ សច់ ដុំជាដើម។

ការថតកំារស្មអិ៊ីច (X-Ray) ក៏បណា្ដាល 
ឲេយ យើងទទួលធាតុវិទេយុសកម្មដេរ ប៉ុន្តេ 
ទទួល ក្នុងរយៈពេលខ្លី និងកមេិតទាប 
ដេលមិនបង្កគេះថា្នាក់ដល់សុខភាពនោះ
ឡើយ។

អ្នកដេលទទួលរលកវិទេយុសកម្ម ចាប់ ព ី 
កមេតិ ១សីុវេរត៍ទៅ (ស្មើ នឹង ១ ពាន់ មី លី  
សីុវេរត៍) តេវូចាត់ទុកជាអ្នកជំងឺវិទេយុសកម្ម។ 
អ្នកជំងឺអាចតេវូបេឈមមុខនឹងជំងឺមហា
រីកខា្លាំង ប៉ុន្តេនៅអាចមាន លទ្ធភា ព ពេយា - 
បាលបាន។

 អ្នកដេលទទួលសរធាតុវិទេយុសកម្ម 

ចាប់ពី ៥សុីវេរត៍ មានអតេស្លាប់ ៥០% 
បើសិនជាបានទទួលការពេយាបាលតេមឹតេវូ។ 
អតេស្លាប់អាចនឹងកើនឡើង រហូតដល់ 
៩០% ឬ ១០០% បេសិន បើគ្មាន ការ 
ពេយាបាល។

អ្នកដេលទទួលសរធាតុវិទេយុសកម្មចាប់
ពី ៨សីុវេរត៍ទៅ មានអតេស្លាប់ ១០០ % 
មានន័យថា អ្នកជំងឺនឹងតេវូស្លាប់ បើទោះ
ជាមានការពេយាបាលតេឹមតេូវក៏ដោយ។

ការបេើបេស់ទូរសព្ទលោកអ្នកក៏តេូវ
បេុងបេយ័ត្នដេរ ពេះនៅពេលយើង     
និយាយទូរស័ព្ទយើងយកវាមកផ្អិបជាប់
និងតេចៀករបស់យើងក៏ដូចជាជាប់នឹង
ខួរកេបាលដូច្នេះដេរ ហើយ កម្ត របស់ រលក 
វិទេយុសកម្ម បានជេបចូលទៅក្នងុខួរកេបាល
បានយា៉ាងងាយ។ បន្តិចម្តងៗ វាបាន 
ចម្អនិ ខួរកេបាលរបស់យើង បេសិនបើ យើង 
និយាយ ទូរសព្ទចាប់ពី ១០នាទី ឡើង ទៅ ។ 
លទ្ធផល គឺធ្វើឱេយយើងឈឺកេបាល ក្ត តេចៀក 
មានអារម្មណ៍ឆប់មួរម គេងមិនលក់ធ្វើ
ឱេយខេសាយក្នងុការចងចំាស្ពកឹខួរកេបាល។ល។

ផលប៉ះពាល់បន្តចិម្តងៗនេះហើយដេល
វាធ្វើឱេយមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទៅថ្ងេអនាគត
ដូចជាកើតមហារីកខួរកេបាល មហា រីក 
គេប់ឈាម ថាមពល រង្គកាយ ចុះ ខេសាយ 

ខេសាយ មេជីវិតបុរសរហូត ដល់ ៣៥ % ងាយ 
ឆ្លងរោគផេសេងៗ ចំពោះស្តេដីេលមានផ្ទេ
ពោះធ្វើឱេយការបង្កកំណើតខុសបេកេតីជា
ដើម ។

តាម របាយការណ៍មួយ ដេលចេញ ដោយ 
បេទេសអាល្លម៉ឺង់ដេលបានសិកេសាលើទូរ- 
សព្ទដេអំពីមូ៉ដេលទូរសព្ទស្មាតហ្វនូ កាល 
ពីថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ បានរក 
ឃើញ  ថា ទូរសព្ទមួយចំនួនមានវិទេយុសកម្ម
ចេើនជាងគេ ដេលមានដូចជា៖ ONE-
plus 5T, Hauwei mate 9, Nokia Lu-
mia 630, Hauwei P9 Plus,  Hauwei 
GX8, Hauwei P9 ជាដើម។ ទោះបីជា
កន្លងមកធា្លាប់មានមតិលើកឡើងថាវិទេយុ
សកម្មដេលសយភាយចេញពីទូរសព្ទអាច
បង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាព បុ៉ន្តេ តាម 
រយៈលទ្ធផលថ្មីចុងកេយ នេការ សិកេសា  
រយៈពេល ២ឆ្នារំបស់ រដ្ឋ បាល ចំណី អា ហារ 
និងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិក (FDA) បងា្ហាញ
ថាវិទេយុសកម្មពីទូរសព្ទមិនផ្ដល់ ប៉ះ ពាល់ ដល់ 
សុខភាពមនុសេសឡើយ ពេះ វា មាន កំរិត 
ទាប៕

ដោយកែវ កញ្ញា

ថតដោយៈ រិទ្ធី



សេដ្ឋកិច្ច០៤

 វិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាកំពុងតេរីក
ចមេើន ខណៈដេលធនធាននិងសេវាកម្ម
សមេប់វិស័យនេះ ក៏កំពុងតេស្ថតិនៅក្នងុ
និនា្នាការមួយបេកបដោយសុទិដ្ឋនិិយម និង 
វិជ្ជមានផងដេរ។

សេវាទេសចរណ៍នៅក្នងុបេទេសកម្ពជុា
រួមមានកន្លេងស្នាក់នៅ ភោជនីយដា្ឋាន 
មជេឈមណ្ឌលកមេសាន្ត ក៏ដូច ជា មគ្គុទ្ទេសក៍ 
ទេសចរណ៍ មានការ កើន ឡើង ជា វិជ ្ជ មាន ។ 
យោងតាមស្ថតិិដេលបានចេញផេសាយនៅ
ក្នុងពេឹត្តិការណ៍ទេសចរណ៍ ដេលរៀបចំ 
ពី ថ្ងេទី២៧ ដល់២៨ ខេកុម្ភៈ គ េបាន ឲេយ 
ដឹង ថា កាលពីឆ្នាមុំន កម្ពជុា សណ្ឋាគរ មាន 
ចំនួន ៧៨១កន្លេង ផ្ទះសំណាក់ ២.២៥៥  
កន្លេង ភោជនីយដា្ឋានមាន  ២.២៣៩កន្លេង 
មជេឈ  - មណ្ឌលកមេសាន្តសមេប់មនុសេសពេញ - 
វ័យ មានចំនួន ៨៨១ កន្លេង ទីភា្នាក់ ងារ 
ទេស ចរណ៍ចំនួន                                                              ៦១៩  និងមគ្គុទ្ទេសក៍ 
ចំនួន ៦.១២៣នាក់ និយាយ ១២ភាស 
ខណៈ   ដេលកាលពីនៅឆ្នា ំ២០១៦ បេទេស  
កម្ពជុា  មានសណា្ឋាគរតេ ៦៤៧កន្លេង ផ្ទះ  
សំណាក់ ១.៩៩៦កន្លេង ភោជនីយ ដា្ឋាន 
១.៨៤៤កន្លេង និង មជេឈមណ្ឌល កមេសាន្ត 
មនុសេស ពេញវ័យ ៦៨៨ កន្លេង។ កាល ពី 
ឆ្នា ំ២០១៧ កន្លងទៅ កម្ពជុាអាចទាក់ ទាញ 
ភ្ញៀវទេសចរបរទេសបេហេល ៥,៦ លាន 
នាក់ មកលេងបេទេសកម្ពជុា ដោយ កើន 
ឡើង ១១,៨  ភាគរយ និងទាញ ចំណូល 
ចំនួន ៣,៦៣ ពាន់លានដុលា្លារកើនឡើង 
១៣,៣ ភាគរយ។ ដើមេបីជំរុញឲេយវិស័យ

សែវាកម្មទែសចរណ៍រីកចមែើន កម្ពុជាកំណត់គោលដៅទាក់ទាញភ្ញៀវទែសចរ
អន្តរជាតិ១៥ លាននាក់

ទេសចរណ៍កាន់តេសកម្ម និង បន្ត រួម ចំណេក 
ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ បេមុខរជរដា្ឋាភិបាល 
ផ្តល់ អនុសសន៍គន្លឹះចំនួនបី។ 

សម្ដេច អគ្គមហា សេនាបតី តេជោ 
ហុ៊ន   សេន នាយករដ្ឋមន្តេកីម្ពជុាបានផ្ដល់
នូវអនុសសន៍គន្លះឹថា ខណៈដេលកម្ពជុា
កំពុងមានឧត្ដមភាពបេកួតបេជេងខ្ពស់ខាង
វិស័យទេសចរណ៍ កម្ពជុា យើងតេវូតេចង
ចំាថាសុខសន្តភិាពស្ថរិភាពនយោបាយនិង
សុវត្ថិភាពសង្គមគឺជាគន្លឹះដ៏រឹងមាំនេការ
អភិវឌេឍន៍ទេសចរណ៍ឲេយរីកចមេើនដូច
សព្វថ្ងេនេះ។ ក្នងុស្មារតីនេះរជរដា្ឋាភិបាល
ប្ដេជា្ញាចិត្តបេឆំងរល់ការបុ៉នប៉ងណាមួយ
ដេលធ្វើឲេយប៉ះពាល់សុខសន្តភិាព ស្ថរិភាព
សណា្ដាប់ធា្នាប់សង្គមនៅកម្ពុជាបើទោះ បី 
តេវូ ធ្វើក្នងុតម្លេណាក៏ដោយ ពីពេះ  ថា មាន 
សុខសន្តភិាពទើប មានការ អភិវឌេឍ ។ ដូច្នេះ
ចំពោះមុខយើងតេវូខិតខំរួមគ្នាថេរកេសាបាន 
នូវសុខសន្តិភាព សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព 
សណា្ដាប់ធា្នាប់សង្គមឲេយបានរឹងមំាយូរ អង្វេង
សមេប់ផ្ដល់ផ្លេផ្កាដល់បេជាជន និង 
សង្គម  ជាតិ។

សម្តេចតេជោ បានផ្តល់ អនុ សសន៍ 
ទី  ពីរ ថា តេូវកំណត់ឆ្នាំ ២០១៨គឺជាឆ្នាំ 
សមេប់   ការអភិវឌេឍទេសចរណ៍បេកបដោយ 
ចីរភាព ដើមេបីឆ្ពាះទៅសេដ្ឋកិច្ចបេតងនៅ
កម្ពជុា។ ពេះរជាណាចកេកម្ពជុាពិតជាមាន
សំណាងណាស់ដេលដូនតាបានកសង 
បេ  សទ អង្គរដេលបានកា្លាយជាសមេបត្ដបិេ-
តិ ក ភណ្ឌមនុសេសជាតិ និង ជាបេតិកភណ្ឌ 

ពិភពលោក បេសទពេះវិហារ និង 
បេសទ សំបូរពេគុកដេលមាន តម្លេវបេប - 
ធម៌ជាសកល និងពំុអាចកាត់ថ្លេបានរបស់
មនុសេសជាតិ និងបេង្គបេសទជាចេើន
ទៀតនៅទូទំាងបេទេសបានលើកស្ទយួតម្លេ
មរតកដូនតាទំាងអរូបិយ រូបិយ និងសមេបត្តិ
ធម្មជាតិដេលកម្ពុជាមាន។ យើងខិតខំ
បេងឹបេងដោះសេយបញ្ហាបេឈមនានា
ដូចជា ១.ការរៀបចំហេដា្ឋារចនា សម្ពន្ធនៅ 
តាម  តំបន់ទេសចរណ៍សំខាន់ៗ សម សេប 
តាមបទដា្ឋានមួយ ចេបាស់លាស់។ ២.ការ 
សងសង់នៅក្នុងតំបន់ឧទេយានជាតិ និង
បេតិកភណ្ឌវបេបធម៌តេវូអនុវត្តឲេយបានសម 
សេប នឹងរចនាបថខ្មេរនិងតម្លេនេសមេបត្តវិ
បេបធម៌ខ្មេរ។ ៣.ការសង សង់សំណង់ រឹង 
តាម បណ្ដាយឆ្នេរ លើចំណីឆ្នេរ សំណល់ រឹង 
និងរវតេូវអនុវត្តវិធានការចេបាប់ និង បទ 
ដា្ឋានបរិស្ថាន។ ៤.ការគេប់ គេងឲេយបាន 
ម៉ត់ ចត់លើការ បេើបេស់ ទឹក បញ្ហា ថាម ពល 
និងសរធាតុមួយចំនួនដេលអាចប៉ះពាល់
ដល់ធនធានធម្មជាតិ និង៥.ការគេប់គេង
លើធ្វើការងារទាក់ទងវិស័យទេសចរណ៍
ពិសេសការគេប់គេងសកម្មភាពទេសចរ
មួយចំនួនដេលវានឹងគោរពតាមបទដា្ឋាន
ការងារ  និងការទទួលខុសតេូវ។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន ក៏បាន បន្ត 
សង្កត់ ធ្ងន់ដោយបន្ថេម អនុសសន៍ ទី៣ 
ដោយបន្តនំាគ្នាទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរណ៍
ឲេយកាន់តេចេើន និងសេូបយកភ្ញៀវទេស
ចរណ៍បេកបដោយការទទួលខុសតេូវ។

សម្តេចតេជោ ហុ៊ន សេន បាន បញ្ជាក់ 
ថា "ខ្ញុពិំតជាមានសុទិដ្ឋនិិយមថាភ្ញៀវទេស
ចរណ៍កម្ពជុានឹងមានកំណើនកាន់តេចេើន 
ថេមទៀត នៅពេល ដេល មាន ការវិនិ យោគ  
បន្ថេមលើផលិតផលទេសចរណ៍ និងការ 
ទុកចិត្តតាមផ្លូវការតភា្ជាប់ផ្លូវគោកផ្លូវទឹក
និងផ្លវូដេកកាន់តេមានភាពបេទាក់កេឡា
ចេើនថេមទៀត។ ទោះបីយា៉ាងណាដើមេបី
ចូលរួមចំណេកសមេចបានចក្ខវិុស័យក្នងុ 
ការទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ១៥
លាននាក់នៅឆ្នា២ំ០៣០ យើងតេវូគិតគូរ
យា៉ាងខា្លាងំពីការជំរុញការតភា្ជាប់ជាពិសេស
តាមផ្លូវអាកាសការបង្កើតកញ្ចប់ទសេសន-
កិច្ចទេសចរណ៍....។ 

សម្តេចតេជោ ហុ៊ន សេន ក៏បានលើក
ទឹកចិត្តឲេយកម្ពជុាបន្តទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរ
ជនជាតិចិនបន្ថេមទៀត។

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន បានជំរុញ
ឲេយរួមគ្នាតេៀមអនុវត្តសៀវភៅស្ដីអំពីការ
តេៀមទទួលទេសចរណ៍ចិនខណៈអង្គការ 
ទេសចរណ៍ពិភពលោកបងា្ហាញថាលំហូរ
ភ្ញៀវទេសចរណ៍ចិននឹងកាន់តេមាន កំណើន 
យា៉ាង គំហុក នៅលើពិភពលោក ក៏ ដូចជា 
នៅ ក្នងុតំបន់ ពេមទំាងការរៀបចំវេទទិកា
កំពូលទេសចរណ៍កម្ពជុាចិនបេចំាឆ្នាដំើមេបី
ស្វេងរកឱកាសល្ៗអ សមេប់ការធ្វើពិពិធ- 
កម្ម  និងការពងេកីវិសលភាពទេសចរណ៍
កម្ពុជា។ 

កាលពីឆ្នា២ំ០១៧ កន្លង ទៅនេះ  កម្ពជុា  
សមេចបានអតេ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច៧%។ 
ក្នងុនោះវិស័យទេសចរណ៍បានរួមចំណេ
កបេមាណ១៣ភាគរយនេផលិតផលក្នងុ
សេកុសរុបនិង បានចូលរួមបង្កើតឱកាស
ការងារដល់បេជាជនកម្ពុជារប់សេននាក់ 
និងរួមចំណេកដល់ការកាត់បន្ថយភាពកេ ីក េ  
របស់បេជាជន។ លើសពីនេះទៀតយើង
សងេឃឹមថានៅឆ្នា២ំ០២០កម្ពជុារំពឹងថានឹង
ទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ បេមាណ 
៧លាននាក់ និងនាំមកនូវចំណូលចាក់
បញ្ជលូក្នងុសេដ្ឋកិច្ចជាតិបេមាណ ៥ ពាន់ 
លានដុលា្លារអាមេរិក។ បង្កើត នូវ ឱកាស 
ការងារ ដល់ បេជាជន កម្ពុជា ដោយ ផ្ទាល់ 
បេមាណ១លាននាក់។ ឆ្នា២ំ០៣០កម្ពជុា 
រំពឹង ថា និងទទួលភ្ញៀវទេសចរបេមាណ 
១៥លាននាក់និងនាំមកនូវចំណូលចាក់
បញ្ចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិបេមាណ១០បីុ
លានដុលា្លារ អាមេរិកបង្កើតការងារបេមាណ 
២លាននាក់ដែលជាការរួមចំណែកដល់
ការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់កម្ពុជា៕

ដោយ អរិយបុតែ

រូបភាពពីហ្វែបុក កែសួងទែសចរណ៍



យុវជន ០៥

អាណពែយាបាល៖ ការងារសិលែបៈសបែបាយនិងហុឺហទើបយុវជននិងកុមារចូលចិត្ត
ខណៈដេលកម្មវិធីសិលេបៈតេវូបានផេសព្វ- 

ផេសាយយា៉ាងផុលផុសនៅក្នុងសង្គមតាម
គេប់មធេយាបាយ គួបផេសំនិងភាពហុឺហា 
ហើយសបេបាយផងនោះ នាំឲេយចំណាប់
អារម្មណ៍របស់យុវជននិងយុវនារីទៅលើ
ការងារសិលេបៈនេះ កាន់តេបាក់។ នេះបើ 
តាមសំដី អាណាពេយាបាលមួយចំនួន បាន 
ចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ ទាក់ទងនឹងការ
ផេសព្វផេសាយសិលេបៈសមេបូណ៍បេបពេក ។ 

លោក រិន ចំណាន ជាអាណាពេយា បាល  
របស់យុវជនវ័យ១៦ឆ្នាំមា្នាក់ និងយុវ នារី 
វ័យ ១៤ ឆ្នាំមា្នាក់ បានបញ្ចេញយោបល់ថា 
ការផេសព្វផេសាយ និងលើកទឹកចិត្តអំពីសិលេបៈ
នៅតាមបេព័ន្ធផេសព្វផេសាយគឺដូចជា ហួស 
បន្តចិ ដេលនំាឲេយកូនៗរបស់លោក ក៏ មាន 
ទំនោរបាក់ទៅរកការងារនេះដេរ។

លោកបានថ្លេងបញ្ជាក់ថា "កុំឲេយ តេ ឮ 
អាដេងកម្មវិធីស្អគីេទេ គេកំពុង បេឡង មាន  
តា រ លេបីៗធ្វើអីJ udge  (មេ បេយោក) គឺ  
ពួក គេមើលអត់ដេកអត់ពួនទេ រហូត កាន់   
សៀវភៅបណ្តើរ បើកកម្មវិធីនេះ មើល 
បណ្តើរទៀត"។

តាមការរៀបរប់របស់លោក ចំណាន 
កូនៗរបស់លោក ជាយុវជន ដេល រៀន ពូកេ 
បង្គួរមួយ ប៉ុន្តេឥឡូវដូចជាមាន អារម្មណ៍ 
ថា ដូចជាធា្លាក់ចុះ ប៉ុន្តេលោកក៏មិនដាក់
កំហុសទៅលើកម្មវិធីសិលេបៈនេះ ដេរ។

លោកបានចេករំលេកបទពិសោធន៍ 
របស់លោកថា កូនៗរបស់លោក ពីមុន មក 
ដូចជាមិនសូវនិយមមើលទូរទសេសន៍ ខ្មេរ ទេ 
ពោលគេមើលតេកម្មវិធីបរទេស ដូចជា 
ឯកសរសត្វ ការសេវជេវនេះ ការ សេវ - 
ជេវ នោះ ប៉ុន្តេមួយ រយៈពេលកន្លងមក 

នេះ គឺពួកគេចូលចិត្តមើលកម្មវិធីទូរទសេសន៍
ខ្មេរ ជាពិសេស គឺកម្មវិធីបេឡង ចមេៀង ស្អី 
ទេ។ លោ កបានចេករំលេកទៀតថា តំាង  
ពី មើល កម្មវិធីនេះ ឃើញចំណង់ចំណូល 
ចិត្ត និងទមា្លាប់នេការរស់នៅរបស់ពួកគេ
ក៏មានការបេបេលួ  ហើយ អត្តចរឹត ក៏ ដូច 
ជា ប្លេកបន្តិច ។ 

លោកបានរៀបរប់ថា វាពិបាក នឹង 
រ៉ាយរ៉ាប់ណាស់ថា ពួកគេប្លេកយា៉ាងម៉េច 
បុ៉ន្តេនៅក្នងុនាមជាអាណាពេយាបាល លោក 
ដឹងថា ពួកគេកំពុង តេមាន ការ បេ បេលួ។ 

លោកបានបញ្ជាក់ថា "ពីមុនម៉ាង 
១០ ឬ១១យប់អី គឺពួកគេគេងហើយ 
ប៉ុន្តេឥឡូវជួនកាល ១២ពេលសួរទៅ គេ 
ថា កំពុងតាមដានកម្មវិធីចប់សិន។ ហើយ 
ពេលទំនេរ មិនដឹងជាស្អីទេ ឃើញពួកគេ 
ជជេកគ្នា សុិះសុ៊ះៗ តេអាកម្មវិធីនោះ"។

លោកចំណាន បានបន្តថា សងេស័យ 
តេ ពួកគេចាប់អាជីពនេះទេមើលទៅ  បើ 
មួយ ថ្ងេៗ គិតតេមើលពីអាកម្មវិធី ទំាង នេះ 
ទាំងកូនបេុស និងកូនសេី។ លោក បាន 
បន្ត ទៀតថា ទោះគ្មានកម្មវិធីទូរទសេសន៍ 
ក៏ខ្ញុំសង្កេតឃើញពួកគេអង្គុយមើលតាម
ហ្វេសបុក តាមយូធូបថេមទៀត។

នេះគឺជាការចេករំលេកបទពិសោធន៍
របស់លោក ចំណាន អំពីការបេបេលួនេ
ឥរិយាបទរបស់កូនៗរបស់លោកបន្តិច 
បន្តចួ បុ៉ន្តេ លោកសេ ីច័ន្ទ ផល្លកិារ ជា សេ្តី 
មេផ្ទះមួយរូប ក៏បានឲេយដឹងថា កុមារីវ័យ 
៦ ឆ្នាមួំយរូបរបស់លោកសេ ីគឺកំពុងតេ លង់
នឹងការរំការចេៀងតាមកម្មវិធីទូរទសេសន៍។

លោកសេី ផល្លិការ បានឲេយដឹងថា 
លោកសេីមានបំណងចង់ឲេយកូនរៀនធ្វើ

ពេទេយ ឬការងារណារសមរមេយ ប៉ុន្តេមើល 
ទៅ  មិនដឹងយា៉ាងម៉េចទេ បើឃើញ តេរំ 
ចេៀង ដាក់កញ្ចក់តេរហូត។ លោក សេី 
បាន រៀបរប់ ទាំងសើចផងថា បា៉ាគេមិន
ចង់ឲេយគេសេលាញ់ចូលចិត្តអាការងារសិលេបៈ
អីហ្នងឹទេ ហើយចេះតេហាម កូនមិនឲេយមើល
ទូរទសេសន៍ដេលមានកម្មវិធីអស់ហ្នងឹ បុ៉ន្តេ 
គត់ រវល់ ហើយលោកសេីក៏រវល់។ មួយ 
ថ្ងេៗ  កូននៅតេជាមួយនឹងប្អនូជំទើរ ហើយ
គត់ចូលចិត្តអាកម្មវិធីអស់ហ្នឹងអីចឹងក៏ 
ចេះ តេអីចឹងទៅ ។ 

លោកសេ ីបានបញ្ជាក់ថា "ពីមុន ពេល 
សួរគេ (កូនសេីលោកសេី) គេឆ្លើយថា 
ចង់ធ្វើពេទេយ តាមបំណង បា៉ាគេ តេតាំងពី 
ទូរទសេសន៍ចូលខ្លួនមក ពេលបា៉ាគេសួរថា 
ធំឡើងធ្វើអ្វី គេឆ្លើយថា តារចមេៀង"។

លោកសេី បានបន្តទៀតថា ហេតុ តេ 
ចង់ ឲេយកូនធំឡើងធ្វើពេទេយ គត់ ខំ ទិញ 
របស់ លេង រូបភាព ស្អីៗ ដេលនិយាយ 
ពីពេទេយ ឲេយកូនលេង កូនមើល តេមាន 
ទៅ ឈ្នះ អាកម្មវិធីទូរទសេសន៍អី ពីពេះ វា 
សបេបាយ ស្លៀកពាក់ស្អាតៗ ហុឺហារ ។

លោកសេបីានបញ្ជាក់ថា "បា៉ាគេ ឥឡូវ 
មាននិយាយអី បើតេមា៉ាកៗហ្នឹង"។ 

លោក ជៀន ចេងវិរៈ ជាមន្តេី ចូល 
និវត្តន៍ មួយរូប បានថ្លេងថា ជាទូទៅ ក្មេង 
ត េ ឃើញការសបេបាយ ឃើញភាពហុឺហា 
គេចង់ហើយ បុ៉ន្តេយើងជាអាណាពេយាបាល 
កុំបេឆំងជាមួយនឹងបំណងរបស់គេ កុំ 
ជំទាស់ នឹងអ្វីដេលគេចូលចិត្ត ប៉ុន្តេ 
ពេយាយាមនិយាយទាញចំណាប់ អារម្មណ៍ 
គេដោយមានហេតុមានផល មានអំណះ - 
អំណាង ហើយពេយាយាមពនេយល់ ដោយ 

តេជាក់ បំផុត ពេយាយាមផ្តល់ភាពកក់ក្ត 
អប់រំ លើកទឹកចិត្តគេ។ 

លោក វិរៈ បានឲេយដឹងថា លោកក៏ធា្លាប់
ជួបរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះខា្លាំងដេរ កាល 
កូនៗ គេនៅជំទើរ ដោយ អា អន្ទតិ មួយ នោះ 
គេចង់ទៅបេឡងចមេៀង។ "កាល នោះ ខ្ញុំ 
ឲេយ ទៅ តេបានដាក់លក្ខខណ្ឌ ហើយ បាន 
លើកទឹកចិត្ត និងអូស ទាញ គេបន្តិចម្តង ៗ  
តេឥឡូវ គេកា្លាយ ជា វិស្វករ ហើយ" ។ 

លោកបានបញ្ជាក់ថា " ក្មេង បេឆំង 
គេ មិនបានទេ គឺវេ៉សេបតាមគេ ប៉ុន្តេ តេូវ 
ពេយាយាម ទាញគេ កុំឆុងឆំង បេយ័ត្ន ខូច 
កូន កេលេងឡើង"។ 

លោកបានបន្តថា ការងារសិលេបៈនេះ 
លេបីតេពេលមានគេគំទេទេ តេពេល អស់ 
លេបីមុខក៏គេមិនមើលផង។

ជំុវិញបញ្ហានេះ តាម ការរៀបរប  ់របស់ 
លោកចំណាន លោកក៏បាន ឯក ភាព និង 
លោកវិរៈ ហើយអះអាងថា អាណា ពេយា - 
បាល  នានា ភាគចេើន ក៏បាន ឯក ភាព ដេរ។ 
លោកចំណានបានបញ្ជាក់ថា "ក្មេង បេឆំង 
មិនបានតេម្តង ទោះ គេមាន បទ  ពិសោ ធន៍  
តិចជាងយើងមេន តេគេក៏ មាន ហេតុ ផល 
របស់ គេដេរ"។

លោកបានបន្ថេមទៀតថា មិត្តភក្ត ិរបស់ 
លោក ក៏មិនតិចទេ ដេលកំពុងតេបេឈម
នឹងបញ្ហាសេដៀងគ្នានេះ ហើយក៏ចេះ តេ 
ពិភាកេសាគ្នារឿងនេះ ជាមួយគ្នាជា ហូរ ហេ 
ហើយនំាគ្នា ពេយាយាម រកហេតុ រក ផល មក 
បង្វេរការចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេ៕

ដោយ អរិយបុតែ

ថតដោយៈ លីហៀង



កម្មករ០៦

កម្មករ និងកម្មការិនីរោងចកេកាត់ដេរ
ក៏ដូចជាកម្មករនៅក្នងុវិស័យនានា មិនសូវ
ជាចាប់អារម្មណ៍នឹងស្ថានភាពនយោបាយ
នៅកម្ពជុាទេ បុ៉ន្តេពួកគេហាក់មានអារម្មណ៍  
មិនចេបាស់អំពីអនាគតរបស់ពួកគេ បេសិន 
បើគ្មានរោងចកេ គ្មានសំណង់ គ្មាន ការ - 
ងារ នៅក្នងុទីកេងុធ្វើ ដោយ សរ តេដី សេ 
របស់ ពួកគេតិច ខ្លះថា លក់ អស់ ទៅ  ទៀត ។ 

អ្នកនាង ចេង សេងទៀង ជាកម្មការិនី
រោងចកេកាត់ដេរនៅម្តុទំទួលសង្កេ ដេល 
មក ពីសុ្រកទេំង ខេត្តតាកេវ បាន ឲេយ ដឹង 
ថា អ្នកនាងបានមកធ្វើការនៅទីកេុង ភ្នំ- 
ពេញនេះ អស់រយៈពេលជាង ១០ឆ្នា ំហើយ 
ដោយមកតាំងពីអាយុ ១៦ឆ្នាំ ហើយ 
ឥឡូវនេះ អាយុ ៣៣ឆ្នាំហើយ ។ 

អ្នកនាងបានរៀបរប់ថា អ្នកនាងមិន
មេនមកធ្វើការនៅទីកេុងនេះតេឯងនោះ
ទេ ពោលគឺបងប្អូន ៧នាក់ គឺបាន មក ធ្វើ  
ការ នៅរោងចកេនេះ ៥ នាក់ហើយ ដោយ 
សរតេនៅសេុកមិនដឹងជាធ្វើអ្វី ទើ ប នាំ 
គ្នា មកធ្វើការនៅរោងចកេ នៅតាមផ្ទះ 
តាមហាង ឲេយតេរកបាន។ 

អ្នកនាងបានបន្តទៀតថា អ្នក នាង និង 
បងប្អូន គឺសុទ្ធតេទទួលបានចំណេកដី
កសិកម្មនៅខេត្ត បុ៉ន្តេទោះបីជាយា៉ាង ណា 
ក៏ដោយដីចំណេកនោះវាតូចពេក ធ្វើ អ្វី 
មិន កើត គឺមា្នាក់ម៉េចេកឲេយតេឹម សេ ពីរ 
សេបី បុ៉ន្តេដល់ពេលមានគេសួរ មាន កូន 
រៀងៗខ្លនួ បើនៅធ្វើសេបាន អ្វទីទួល ទាន 
គេប់ ដូច្នេះ ខ្លះក៏លក់ ខ្លះក៏ទុកធ្វើផ្ទះ ហើយ
ចេញមករកការងារធ្វើនៅទីកេុងទាំងអស់
គ្នាទៅ។

អ្នកនាង សេងទៀង បានបញ្ជាក់ថា 
"សព្វថ្ងេនេះ បើមិនបានរោងចកេធ្វើទេ 
មិនដឹងបានអ្វីសុីឲេយគេប់ទេ"។

អ្នកនាង បានបន្តថា សព្វថ្ងេនេះអ្នកនាង
កំពុងតេរស់នៅបន្ទប់ជួលគេ ជា មួយ នឹង 
ប្ត ីពេមទំាងកូន ២នាក់ ហើយ ស្វាមី របស់ 
អ្នកនាង គឺជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុប។ 

ជុំវិញបញ្ហាការងារធ្វើនេះ លោក តុប 
ច័ន្ទតឿ  ជាកម្មក រដើរតាម ឡាន ដឹក ទឹក កក 
មួយរូបបានឲេយដឹងថា មា្នាក់ៗ គ្មាន អ្នក 
ណា ចង់នៅសេុកទេ ដោយ ស រ តេ វា អត់ 
អ្វី ធ្វើ ជាពិសេសអ្នកដេលមានដីតិចតួច 
អត់មុខរបរ។ លោកបានរៀបរប់ថា 
លោក គឺជាអ្នកសេុកមកពីខេត្តកំពង់ធំ 
នៅម្តុភំ្នសំន្ទកុ ដេលជារមណីដា្ឋានធម្មជាតិ 
និងបេវត្តិសសេ្តមួយ នៅ តាម បណ្ដាយ 
ផ្លូវ ជាតិលេខ៦ A។ 

លោកបានបញ្ជាក់ថា "អ្នកដេល គេ 
មាន  របរនេះរបរនោះនៅសេកុបាន គេ ចេ ះ 

កម្មករ និងកម្មការិនីថា មិនដឹងជាធ្វើអ្វីបែសិនបើគ្មានរោងចកែ និង  ការ 
ងារ  នៅ ទីកែុង 

តេ នៅទៅ ប៉ុន្តេខ្ញុំបើនៅសេុក ដាច់ពោះ 
បាត់ ហើយ"។

លោកបានបន្តថា មនុសេសវាកើន ការងារ
នៅសេកុវាអត់ចឹងឲេយតេពេញកមា្លាងំ ល្មមៗ 
មិនបានរៀន បានសូតេអីនឹង គេ ជេ ជេះ 
ទេ គឺចេញមករកការងារធ្វើចិញ្ចមឹជីវិតអស់
ហើយ ។ 

លោកបានបន្តទៀតថា នៅ ឯសេកុ ធ្វើ 
អី រស់សមេប់គេួសរលោក ប៉ុន្តេអ្នកខ្លះ
គេអាចរស់នៅសេកុបាន ដោយ សរ តេ គេ 
មានទុន គេធ្វើជំនួញនេះជំនួញនោះ  ខ្លះ 
ទៅធ្វើតូបលក់អីវា៉ាន់ លក់អីនៅតាមរមណី - 
ដា្ឋាននោះ ហើយ អ្នកខ្លះគេមានដីធ្លីចេើន 
បានគេធ្វើសេ តេអ្នក ដេល អត់អី ដូច ជា 
រូប លោក និងគេួសរ គឺខ្លះទៅ ចេញមក
ធ្វើរោងចកេកាត់ដេរនៅភ្នពំេញ ហើយ ខ្លះ 
ទៀតជាពិសេសក្មេងៗ គឺធ្វើ ការ បមេើ គេ 
នៅ តា មផ្ទះ មើលក្មេង ខ្លះ ទៅ ចេញ ទៅ រក 
ការងារធ្វើនៅសៀមរប ខ្លះ ក៏  ទៅ     ថេ ក៏ មាន 
ចេើនដេរ  ហើយ ចំណេក រូប លោក នេះ គឺ
ដើរបើកឡានដឹក់ទឹកកកឲេយគេនៅភ្នំពេញ
ចឹងទៅ។ 

លោកបានបន្តទៀតថា "យើង ជាកូន 
អ្នក សេ អ្នកខេសត់ រៀន មិន បាន ចេើន នឹង 
គេ រៀនចប់តេឹមថា្នាក់ទី៩អី បាន ការ ងារ 
ធ្វើប៉ុណ្ណឹងសមរមេយហើយ"។ 

លោក រឿន ចាន់ណា ដេល ជាកម្មករ 
សំណង ់វ័យ ២៤ឆ្នាំ ដេល មាន ជំនាញ 
ខាង បូកសុីម៉ង់ក៏បានឲេយដឹងដេរថា សម័យ  

មុនអ្នកកេ បានគេនៅសេ តេឥឡូវនេះ 
អ្នកនៅសេមិនមេនជាអ្នកកេទេ។  លោក 
បានបន្តថា អ្នកនៅជនបទ មាន មុខ របរ 
នៅ ជនបទ មិនមេនអ្នកកេទេ ពួកគេ មាន   
ដី មានចំការ មានមុខរបរធំដុំ អ្នក ដេល 
ល្មមៗ ទេ ដេលនៅសេមិនកើត ពីពេះ 
វា អត់អីរស់។ សេក៏តិច មាត់ចេើន ការ ងារ 
មិនសូវសមេបូណ៍ ដូច្នេះ ហើយ បាន ជា អ្នក នៅ 
សេ ឲេយតេពេញកមា្លាងំ គឺនំាគ្នាមករកការងារ 
ធ្វើនៅតាមទីកេុង ទៅថេអស់ហើយ។ 

ចាន់ណា បានអះអាងថា ផ្ទះខ្លនួដេល
មានទីតាំងនៅសេុកបាភ្នំ ខេត្តពេវេង 
ចេញ ឡើងស្ងាត់ភូមិ អ្នកនៅភូមិ មាន តេ 
ក្មេង តូចៗ ចាស់ៗ និងអ្នកដេលមានជីវ ភាព  
គេន់តេបុ៉ណ្ណោះ ដោយពួក គេចេញ ទៅ រក 
ការងារធ្វើ ហើយខ្លះ ទៀត ទៅថេ ទៅកូរ៉េ 
ទៅមា៉ាឡេ...។

ទំាងនេះ គឺជាស្ថានភាពពិតរបស់បងប្អនូ
កម្មករ និងកម្មការិនីដេលកំពុងតេបមេើ
ការងារនៅរជធានីភ្នពំេញ និង នៅ តាម 
ទីបេជំុជន ដេល យើង បាន ទទួល ព័ត ម៌ាន 
តាមរយៈការបេសេ័យទាក់ទង ជា មួយ 
នឹងពួកគត់ ប៉ុន្តេបេសិន បើសួរ គត់ អំពី 
អនាគត អំពីការវិវដ្តរបស់សេកុទេស គឺ 
មា្នាក់ៗគិតតេតេឹមបច្ចុបេបន្នប៉ុណ្ណោះ។ 

ទាក់ ទងនឹង សភាព ការណ៍ សេកុ ទេស 
គឺថា មានការដាក់សំពាធពីសំណាក់រដា្ឋា
ភិបាលនៅបស្ចមិបេទេសមួយចំនួនទៅលើ
ស្ថានភាពនេការវិវដ្តនេនយោបាយនៅ 

កម្ពជុា ដេលកើតឡើងជាបន្តបនា្ទាប់ កេយ 
ការរំលាយគណបកេសបេឆំង ដេល តេវូ បាន 
អាជា្ញាធរអះអាងថា គណ បកេស នេះ ខុស ចេបាប់ 
ដោយគប់គិតជាបេព័ន្ធ ជាមួយ នឹង បរ ទេ ស 
ដើមេបីផ្តលួរំលំរដា្ឋាភិបាលសេបចេបាប់របស់
កម្ពជុា។ រហូតដល់ករណីលើកឡើងអំពី
លទ្ធភាពនេការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច ការ 
កាត់ជំនួយជាដើម បុ៉ន្តេទោះបី ជា យា៉ាង  ណា 
ក៏ដោយរឿងទំាងនេះអាចជារឿងឈឺ កេបាល 
សមេប់តេបញ្ញាវន្ត និងអ្នក នយោ បាយ 
ក៏ដូចជាមន្តេ ី បុ៉ន្តេសមេប់ បង ប្អនូ កម្ម ករដូច 
ជា មិន សូវ ជា ចាប់ អារម្មណ៍រឿង នេះ ទេ ។ 

នៅពេលអ្នកនំាសរសួរអ្នកនាង សេង 
ទៀង អំពីបញ្ហា និងការពេយួបារម្ភអំពីរឿង 
ទំាងនោះ អ្នកនាងបានតេមឹតេញញឹមៗ និង  
និយាយថាមិនដឹង។ 

អ្នកនាង បានបញ្ចេញសំឡេងថា "ខ្ញុ ំមិន 
ដឹងនិយាយថា ម៉េចទេ ពីពេះមិនដឹង។ 
បើវាកើតរឿងអីទៅ តាមគេតាមឯងទៅ "។

លោក ច័ន្ទតឿ ក៏បានបញ្ចេញ យោ ប ល់ 
បេហាក់បេហេលគ្នាថា "កាល ណាកាល 
ហ្នឹង  ទៅ គេម៉េច យើងម៉េច តាម តេ គេ 
តាម  តេឯងទៅ។ មិនដឹង និយាយ ថា 
ម៉េច ទេ.... វាមិនដឹង"។

ចាន់ណា ក៏ដូចគ្នា ដោយ គេន់ តេ 
អះអាងថា មិនដឹងធ្វើម៉េចទេ មិនដេល 
ដឹង រឿងអីផង គេន់តេថា បើអត់ ការងារ ធ្វើ 
មួយ កន្លេងទៅរកមួយកន្លេង ទៀត ទៅ ៕  

ដោយ អរិយបុតែ

ថតដោយៈ សហការី សីុអែសសីុ



ព័ត៌មានសង្គម ០៧

កាលពីថ្ងេទី២៥ ខេកុម្ភៈ ឆ្នា២ំ០១៨ 
អ្នកដេលមានសិទ្ធិបោះឆ្នាតជេើសតាំង
សមាជិកពេឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤ ចំនួន 
១១.៦៧០នាក់ ឬ៩៩,៧៩% នេ អ្នក ដេល 
មា នសិទ្ធិបោះឆ្នាត សរុប ១១.៦៩៥ រូប 
បានបោ ះឆ្នាត ចប់ជា ស្ថា ពរ នៅ ការិ យា - 
ល័យ បោះឆ្នាតចំនួន៣៣កន្លេង។

ការបោះឆ្នាតនេះ មានការចូលរួម 
ចំនួន ៤គណបកេស គឺគណបកេស បេជា ជន 
កម្ពុជាដេលជាគណបកេសកាន់អំណាច 
គណបកេសរជានិយមហ៊្វនុសិុនបិុច គណ - 
បកេសយុវជកម្ពុជា និងគណ បកេស ខ្មេរ រួប រួម 
ជាតិ។ 

យោងទៅតាមរបាយការណ៍បឋមពី
គណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត 
បានឲេយដឹងថា គណបកេសបេជាជនកម្ពុជា 
ទទួលបានការគំទេចំនួន ១១.២០២ 
សំឡេង គណបកេសហ៊្វុនសុិនបុិច ទទួល 
បាន ២៧៦ សម្លេង  គណ បកេស ខ្មេរ រួប រួម 
ជាតិទទួលបាន ១៨២ សម្លេង និង គណ - 
បកេស យុវជនកម្ពជុាទទួលបាន ៣ សំឡេង ។ 
ផ្អេកតាមលទ្ធផលនេះ គណ បកេសបេជា ជន 
កម្ពុជា គឺទទួល បាន អាសនៈ ទាំងអស់ 
ចំនួន  ៥៨ ។ 

បនា្ទាប់ពីការបោះឆ្នាតនេះតទៅ ពេះ 
មហាកេសតេ នឹងជេើសតាំង សមាជិក ពេឹទ្ធ 
សមាជិក ២រូប ហើយរដ្ឋសភា ក៏នឹង 
ជេើស តំាង ពេទឹ្ធសមាជិក ២ រូបថេម ទៀត 

ផងដេរ ដូច្នេះសរុបទៅ កម្ពុជា នឹង មាន 
ពេឹទ្ធសមាជិក សរុបទាំងអស់ ៦២ រូប 
ពោលគឺចេើនជាង នីតិកាលមុន មួយ រូប ។

លោក ឌុច សុន សមាជិកគណៈកមា្មា-
ធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត (គ.ជ. ប) 
និងជាបេធានដឹកនំា អង្គបេជំុ ស្តអំីពី ការ
សរុបពេឹត្តិការណ៍ទូទៅនៅថ្ងេបោះឆ្នាត
នេះ បានថ្លេងថា ការបោះឆ្នាតនេះ បាន 
បេពេឹត្តទៅដោយរលូន ក្នុង បរិយាកា ស 
ស្ងប់ស្ងាត់ គ្មានអំពើហិងេសា ដោយ មាន ការ 
ការពារសន្តសុិខ សុវត្ថភិាពពីអាជា្ញាធរមាន
សមត្ថកិច្ច ។

គ.ជ.បបានបេកាសថា ការបោះ ឆ្នាត 
នេះ គឺបានបេពឹត្ត ទៅ ដោយ មាន អ្នក សង្កេត  
ការណ៍ជាតិ និងអន្តរ ជាតិ បេមាណជា 
៣០០នាក់ ពេមទាំងអ្នកសរព័ត៌មាន 
ជាតិ និងអន្តរជាតិសរុបចំនួន បេមាណ ជា 
ជាង ៣០០ នាក់ថេមទៀត ។

សមាជិកពេឹទ្ធសភាឯទៀតតេូវជេើស
តាំង ដោយការបោះ ឆ្នាត អស កល មិន 
ចំពោះ តាមវិធីជេើស រីសឆ្នាត ជា សមា្ងាត់ ។ 
អាសនៈនៅក្នុងពេឹទ្ធសភាដេលតេូវបោះ
ឆ្នាតជេើសតំាង តេវូបេងចេកជា ៨  ភូមិ ភាគ 
គឺ ភូមិភាគទី១ រជធានីភ្នំពេញ មាន ៦ 
អាសនៈ ភូមិភាគទី២ ខេត្តកំពង់ចាម និង 
ខេត្តតេបូងឃ្មុ ំមាន ៨អាសនៈ ភូមិភាគ ទី ៣ 
ខេត្តកណា្ដាល មាន ៥អាសនៈ ភូមិ ភាគ 
ទី ៤ ខេត្តបាត់ដំបង បនា្ទាយ មាន ជ័យ 

សៀម រប ឧត្តរមានជ័យ និងខេត្តប៉េលិន 
មាន ១០អាសនៈ ភូមិភាគទី៥ ខេត្តតា 
កេវ កំពត និងកេប មាន ៧អាសនៈ ភូមិ 
ភាគទី៦ ខេត្តពេវេង និង ខេត្ត ស្វាយ រៀង 
មាន ៧អាសនៈ ភូមិភាគទី៧ ខេត្ត កំពង់ ស្ពឺ 
កំពង់ឆ្នាំង ពោធិ៍សត់ កោះកុង និង ខេត្ត 
ពេះសីហនុ មាន ៩អាសនៈ និងភូមិ ភាគ  
ទី៨ ខេត្តកំពង់ធំ ពេះវិហារ កេចេះ ស្ទងឹ តេង 
រតនគិរី និងខេត្តមណ្ឌលគិរី មាន ៦ 
អាស នៈ។

គួររំលឹកថា ពេទឹ្ធសភានេកម្ពជុា ដេល
ជាអង្គនិតិបេបញ្ញាតិកំពូលមួយនៅកម្ពុជា 
តេវូ បានបង្កើតឡើងនៅថ្ងេទី២៥ ខ េ មី នា 
ឆ្នា ំ១៩៩៩ ដេលមានអាណត្ត ិ៥ឆ្នា ំបុ៉ន្តេ 
តេូវ បានបន្តអាណត្តិរបស់ខ្លួន១ឆ្នាំទៀត 
គឺនៅឆ្នា២ំ០០៥។ នៅសម័យកាលនោះ 
ពេទឹ្ធសភានីតិកាលទី១ គ្មាន ការ បោះ ឆ្នាត  
ទេ គឺជាពេឹទ្ធសភាចាត់តាំង ដោយ មាន 
សមាជិកចំនួន៦១ រូបកើត ចេញ ពីការ 
ចាត់ តំាង និងជេើសតំាងពី ពេះ មហា កេស តេ 
គណបកេសនយោបាយ ដេល មានអា ស នៈ  
នៅសភា។ ពេទឹ្ធសភា នីតិ កាលទី១ នេះ គឺ 
មាន២រូប តេង តំាង ដោយ ពេះ មហា កេស តេ ។ 
គណ បកេស បេជាជនកម្ពជុាជេើស តំាង  ស មា  - 
ជិក ពេទឹ្ធ  សភាចំនួន ៣១រូប។  គណ  បកេ ស 
ហ៊្វនុ សិុន បិុច ជេើស តំាង សមាជិក ពេទឹ្ធ សភា 
ចំនួន ២១រូប និងគណបកេសសម រងេសុី 
ជេើសតំាងសមាជិកពេទឹ្ធសភាចំនួន ៧ រូប។

ពេទឹ្ធសភានីតិកាលទី២ និង នីតិ កាល 
ទី៣ សមាជិកកើត ឡើងតាមរយៈ ការ 
បោះ ឆ្នាតអសកល និងមានអាណតិ្ត 
៦ឆ្នាំ។ សមាជិកពេឹទ្ធសភា នីតិកាលទី២ 
និងនីតិកាលទី៣ មានសមាជិកចំនួន 
៦១រូប ដូចគ្នាក្នងុ នោះមាន សមាជិក ចំនួន 
៥៧រូប តេូវបានជេើសតាំងដោយការ
បោះឆ្នាតអសកល និងសមាជិក ៤រូប 
ទៀតគឺ ២រូប ចាត់តាំងដោយ ពេះ មហា - 
កេសតេ និង២រូបទៀត ជេើសតាំងដោយ 
រដ្ឋសភាតាមមតិភាគចេើន ។

ការបោះឆ្នាតជេើសតំាងសមាជិកពេទឹ្ធ - 
សភា នីតិកាលទី២ បានបេពេឹត្ត ទៅ 
កាល ពីថ្ងេទី២២ ខេមករ ឆ្នាំ២០០៦ 
ដោយគណបកេសបេជាជនកម្ពុជា ទទួល 
បាន ៤៥អាសនៈ  គណបកេសហ៊្វនុសុនិបុចិ 
ទទួលបាន ១០អាសនៈ និងគណបកេស 
សម រងេសុី ទទួលបាន២អាសន            ៈ។

ការបោះឆ្នាតជេើសតំាងសមាជិកពេទឹ្ធ 
សភានីតិកាលទី៣ បាន បេពេឹត្តទៅកាល 
ពីថ្ងេទី២៩ ខេមករ ឆ្នា២ំ០១២។ សមា ជិក 
ដេល កើតចេញពីការបោះឆ្នាត អស កល  
នេះ រួមមាន គណបកេសបេជាជនកម្ពជុា មាន 
សមាជិក ៤៦រូប និង គណបកេស សម 
រងេសុី មានសមាជិក ១១រូប៕

ដោយ អរិយបុតែ

ពែទឹ្ធសមាជិកនីតិកាលទីបួន៤តែវូបានបោះឆ្នោតរួចរាល់

រូបភាពពីហែ្វសបុក សម្តែច ហ៊ុន សែន



ព៌ត័មានតំបន់អាស៊េន០៨

តើគំនិតផ្តួចផ្តើមដើមែបីសមាហរណកម្មអាសា៊ាន (IAI)ជាអ្វី ?
គំនិតផ្តួចផ្តើមដើមេបីសមាហរណកម្ម

អាស៊ាន ដេលមានអកេសរកាត់ជាភាស 
អង ់គ្លេសថា IAI នេះ គឺជា គំនិត ផ្តួច ផ្តើ ម 
មួយរបស់បណា្ដាមេដឹកនាំអាស៊ាន ដេល 
បានដាក់ចេញ កាលពីកិច្ចបេជុំកំពូល 
ឆ្នាំ២០០០ ដើមេបីកាត់បន្ថយគនា្លាតនេ
ការអភិវឌេឈន៍និងពងេឹងការបេកួតបេជេង
របស់អាស៊ាន ។ 

នេះអាចជាកេបខណ្ឌថា្នាក់តំបន់មួយ 
ដើមេបីជំរុញកិច្ចសហបេតិបត្តកិារណ៍ដើមេបី
ជួយបណា្ដាបេទេស សមាជិកអាស៊ានថ្មី 
ដេលមានដូចជា កម្ពុជា ឡាវ ភូមា និង 
វៀតណាម ។ 

យោង ទៅតាមឯក សរបណា ្ដា បេទេស  
អាស៊ាន ចាស់ គឺបេទេសសិង្ហបុរី បាន ដើរ 
តួនាទីសំខាន់បំផុត នៅក្នងុយន្តការ ជួយ 
គំទេនូវគំនិតផ្តចួផ្តើមដើមេបីសមា ហរ ណ- 
កម្មអាស៊ាននេះ ។ 

ជាការពិតបេសិនបើយើងបេៀបធៀប 
អំពីសកា្តនុពលសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជ កម្ម 
រវាង អាស៊ាន ចាស់ ដេលមានសិង្ហបុរី ថេ 
មា៉ាឡេសុី ឥណ្ឌូនេសុី ហ្វីលីពីន និង 
បេយុណេ បេទេសទំាងនេះ មាន សកា្ត នុ ពល 
លើសបេទេសអាស៊ានថ្មី ដូចជា កម្ពុជា 
ឡាវ ភូមា និងវៀតណាម ឆ្ងាយ នៅ លើ 

ផ្នេក ធនធានមនុសេស និងធនធាន សេដ្ឋ កិច្ច 
ពេមទំាងហេដា្ឋារចនាសម្ពន្ធរូបវ័ន្តផេសេងៗ
ទៀត ដូច្នេះហើយបានជា គំនិតផ្តចួផ្តើម 
នេះ តេូវបានកកើតឡើង ដើមេបី ជួយ ដល់ 
បេទេស កម្ពុជា និងបីផេសេងទៀត ឲេយ មាន 
ភាពស្មើមុខ ស្មើមាត់នឹងបណា្ដាបេទេស
នៅក្នងុតំបន់តាមរយៈផេនទីវិថីមួយ ដើមេបី 
ឈានទៅទទួលបានផលបេយោជន៍ និង 
ឧត្តមភាពអាស៊ានមួយទំាងអស់គ្នា។ 

ឆ្លងតាមគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ បណា្ដា 
បេទេស អាស៊ានក៏បាន ឈាន ទៅ អនុ ម័ត 
បេកាសអាស៊ាន ដេលពីមុន គឺជាសមាគម
បេជាជាតិអាសុីអាគ្នេយ៍មួយនោះ ឲេយ ទៅ 
ជា សហគមន៍អាស៊ាន កាល ពី ឆ្នា ំ២០ ១៥ 
កន្លងទៅ បុ៉ន្តេទោះបី ជា យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ 
ដោយសរតេល ក្ខខណ្ឌន យោបា យ សេ ដ្ឋ  - 
កិច្ច ធនធានមនុសេស វបេបធម៌ ទីផេសារ  វា ខុស  
គ្នា ផេនការនេះនៅមិនទាន់បាន សមេច 
ទាំងសេុងនៅឡើយទេដូច្នេះ ហើយ  បាន 
ជាមេដឹកនំាអាស៊ាននៅតេ បន្តយកចិត្តទុក 
ដាក់ ចំណុចនេះបន្ថេមទៀត ហើយ ក៏ មាន 
ផេនការ ការងារ ជា ចេើនតេវូ បាន អនុ ម័ត 
ដោយមេដឹកនំាអាស៊ានទំាង ១០ ដោយ នៅ 
ក្នុងនោះ កាល ពីឆ្នាំ២០១៦ បណា ្ដា ម េ 
ដឹក នាំអាសន ក៏បានអនុម័តនូវផេនការ

ការងារដំណាក់កាលទីបី នេគំនិត ផ្តចួ ផ្តើម 
ដើមេបី សមាហរណកម្ម អាស៊ា ន (IAI 
Work Plan III)។

ផេនការការងារនេះ គឺមានរយៈពេល 
ពី  ឆ្នា២ំ០១៦-២០២០ ដោយ ផ្តត សំខាន់ 
នៅលើយុទ្ធសសេ្ត ៥ ដេលរួមមាន សេបៀង 
និងកសិកម្ម ការ សមេប សមេលួ ពាណិ ជ្ជ កម្ម 
ការលើកកម្ពស់និងការពងេងឹសហគេស
ធុនតូចនិងមធេយម អប់រំនិងសុខ ភាព និង 
សុខមាលភាព។

អនុវត្តតាមគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ មាន 
គមេង ជាចេើន តេវូបានដាក់ចេញ ដើមេប ី 
ជួយដល់ បេទេសកម្ពុជា ឡាវ ភូមា និង 
វៀតណាម ដើមេបីពងេឹងចំណេះដឹង និង 
ការយល់អំពីវិស័យការងារសំខាន់ៗនៅ
អាស៊ាន សមេប់មន្តេ ីឬអ្នកសេវាកម្ម គន្លះឹ  
ចមេបងៗ។ កេពីនោះ គមេង ការ ងារ នេះ 
ក៏បានជួយតមេង់គោលដៅអភិវឌេឈន៍ និង
ការធើ្វបច្ចុបេបន្នភាពនេចេបាប់ ក៏ដូច ជា 
លិខិត  បទដា្ឋាននានា ដើមេបី ឲេយ វា សុីគ្នា  ទៅ 
នឹងការប្តេជា្ញាចិត្តនៅក្នុងតំបន់។

គំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ ក៏រួម បញ្ចូលទាំង 
កម្ម  វិធីបណ្តះុបណា្ដាលជំនាញ និងកមេតិ
កេយឧត្តមនៅក្នងុបេទេសទំាងបួន ការ 
ពងេងឹវិស័យធុរកិច្ច សេវាកម្ម ការ កសង 

បណា្ដាញ សមេប់តំបន់រវាង បេទេស ទំាង 
បួន និងបណា្ដាបេទេសអាស៊ានចាស់ 
ទាំង ៦។

អាស៊ាន តេូវបានគេដឹងថា បាន 
បង្កើត ឡើងនៅថ្ងេទី០៨ ខេសីហា ឆ្នាំ 
១៩៦៧នៅទីកេងុបាងកក បេទេសថេ ។ 
បេទេសដេលជាស្ថាបនិកអង្គការតំបន់នេះ 
គឺមាន ថេ ឥណ្ឌូនេសុី មា៉ាឡេសុី ហ្វីលីពីន 
និងសិង្ហបុរី។ កេយ មកបេទេស បេុយ៊ ណេរ 
បានចូល រួមអង្គ ការ តំបន់ មួយនេះ នៅថ្ងេទី 
០៧ ខេមករ ឆ្នាំ១៩៨៤។ កេយ មក 
នៅ ថ្ងេទី២៨ ខេកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៥ 
វៀតណាម បានចូលរួម ហើយ បេទេស 
ឡាវ និងភូមា បានចូល រួម បន្ត ទៀត នៅ 
ថ្ងេទី២៣ ខេកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៧ ខណៈ 
កម្ពុជា បានចូលរួមនៅអាស៊ាន កាល 
ពីថ្ងេទី៣០ ខេមេស ឆ្នាំ១៩៩៩។ 
បច្ចុបេបន្ននេះកម្ពុជា គឺ កំពុង តេ ជា កូន ពៅ 
របស់អាស៊ាន បុ៉ន្តេទោះបី ជា យា៉ាង ណា ក៏ 
ដោយ បេទេសមួយចំនួន ក៏កំពុងតេដុត
ដេដុតជើងចង់កា្លាយជាសមាជិកអាស៊ាន
ដេរគឺ បេទេសទីម័រខាងកើត និង បេទេស 
បា៉ាពួរញូវហ្គេណេ៕        

ដោយ អរិយបុតែ



ព័ត៌មានទូទៅជាតិ និងអន្តរជាតិ ០៩ 

ជំងឺផ្តាសាយថ្មី អាចសមា្លាប់មនុសែស ៣៣ លាននាក់ក្នុងរយៈពែលតែ២០០ថ្ងែ
អ្នកជំនាញខាងសុខាភិបាលមា្នាក់បានអះអាងថា មនុសេស

ជាតិនឹងមិនអាចបញេឈប់ជំងឺផ្តសយមួយបេភេទ ដេល 
អាចសមា្លាប់មនុសេសដល់ទៅ ៣៣លាននាក់ ក្នុងរយៈ 
ពេល តេឹមតេ ២០០ ថ្ងេប៉ុណ្ណោះ។

លោក សស្តេចារេយ រូ៉បឺត ឌីងវ៉ល  ដេលជាអ្នកជំនាញ
ការខាងសុខភាពមួយរូប បានបេប់កាសេត ឌឹសន់ ថា 
វាលំបាកខា្លាំងណាស់ក្នុងការបញេឈប់ការរីករលដាលនេ
ជំងឺគេុនផ្តសយនេះនៅពេលណាដេលវាចាប់ផ្តើមផ្ទុះ
ឡើង ពីពេះមនុសេសអាចឆ្លងជំងឺនេះ ៤ថ្ងេ មុន ពេល វា 
បងា្ហាញរោគសញ្ញា។

ការទសេសន៍ទាយដ៏កេៀមកេំនេះគឺកើតឡើងតេ២ថ្ងេ  
បុ៉ណ្ណោះ បនា្ទាប់ពីវេជ្ជបណ្ឌតិ ចូណាថាន គ្វកី  អ្នកជំនាញ
ផ្នេកវេជ្ជសស្តេកំពូលមា្នាក់របស់ពិភពលោក បាន ពេ មាន 
ថា ស្ថានភាពបច្ចុបេបន្នកំពុងអំណយផលសមេប់ឱេយ
ជំងឺផ្តសយ ដេលអាចសមា្លាប់មនុសេសរប់លាននាក់ 
ចាប់ផ្តើមរីករលដាលភា្លាមៗ។

លោកបានសរសេរកាលពីថ្ងេអងា្គារ ទី៦ ខេមីនាថា 
"ការឆ្លងរតតេបាតដ៏ធំកំពុងជិតមកដល់ហើយ នោះគឺជា 
ការឆ្លងរលដាលនេវីរុសជាសកល ដេល អាច សមា្លាប់ 
ជន រងគេះ ៣៣លាននាក់ ក្នុងរយៈពេល ២០០ ថ្ងេ 

ដំបូង របស់វា"។
លោកសស្តេចារេយឌីងវ៉លបាននិយាយ ថា "ជំងឺផ្ត - 

សយនេះពិតជាឆ្លងរលដាលខា្លាងំសមេបើមណាស់ ហើយ 
គ្មានអ្វចីេើននោះទេដេលអ្នកអាចធ្វើបាន ដើមេបីបញេឈប់វា
កុំឱេយតេច់ចរជុំវិញផេនដីនេះ"។ 

ដោយ សរតេបមេបមេួលអាកាសធាតុ អ្នក វិទេយា - 
សសេ្តបានពេមានថា ពិភពលោក កំពុងតេបេឈមនឹង
ការកើនឡើងនូវមេរោគនិង ជំងឺប្លេកៗ ហើយ កាន់ តេ 
សហាវ៕

កម្ពុជានឹងធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនៅពែលឆាប់ៗនែះ
បេទេសកម្ពជុានឹងអាចធ្វើអាជីវកម្មលើរ៉េមាសនៅក្នងុ  

ខេត្តរតនគិរីនិងមណ្ឌលគីរី នៅពេលឆប់ៗខាង មុខនេះ បើ 
តាមលោក សុ៊យ សេម រដ្ឋមន្តេ ីកេសួងរ៉េ និង ថាម ពល ។

ថ្លេងនៅក្នុងសន្និបាតរយៈពេល២ ថ្ងេដេល បាន 
បេពេឹត្ត កាលពីដើមខេ មីនា លោក ស៊ុយ សេម បាន 
មាន បេសសន៍ថា ដំណើរការធ្វើអាជីវកម្មរ៉េមាសនឹង
តេូវ អនុវត្តនាពេលឆប់ៗនេះ។

លោកបានគូសបញ្ជាក់ថា "ការចាប់ផ្តើមនេការធ្វើ

អាជីវកម្មរ៉េមាសនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងរបាយការណ៍
នេការរុករករ៉េមាសនៅអូរកា្វាវ ខេត្តមណ្ឌលគីរីនាពេល
ថ្មីៗនេះនឹងអនុញ្ញាតឱេយបេទេសកម្ពុជាចាប់ផ្តើមផលិត
កម្មមាសក្នុងពេលឆប់ៗ" ។

ជុំវិញបញ្ហានេះ លោក យស់ មុន្នីរ៉ាត់ អគ្គនាយក ន េ 
អគ្គនាយកដា្ឋានរ៉េនេ កេសួងរ៉េ និងថាមពលបាន ឲេយ ដឹង  ថា 
កម្ពជុាតាមគមេងការ គឺអាចផលិត មាសនៅ ឆ្នា ំ២០ ១៩  ។ 

លោកបានឱេយដឹងថាកម្ពជុាមានកេមុហុ៊នសរុបបេមាណ 

១០០ កេមុហុ៊នកំពុងបេតិបត្តកិាររុករករ៉េនៅតាមគោល- 
ដៅផេសេងៗគ្នាកេមអាជា្ញាប័ណ្ណរុករករ៉េ បុ៉ន្តេគ្មានកេមុហុ៊ន
ណាមួយអាចទទួលបានអាជា្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មបាន
នៅឡើយ។

កេពីមាសកម្ពុជាក៏ជាបេទេសសំបូរធនធានរ៉េដទេ
ទៀតដេលរួមមានស្ពាន់ ដេក ស័ង្កសី បុកសីុត ជា ដើម ៕

កូរ៉ែនឹងសាងសង់សា្ពានឆ្លងកាត់ទន្លែមែគង្គនៅកម្ពុជា
កេសួងការបរទេសកាលពីថ្ងេទី១២ មីនា ២០១៨ 

បានបេកាសថា រដា្ឋាភិបាលនេបេទេសកូរ៉េខាងតេបូងបាន
ឆ្លើយតបហើយនឹងសំណើរសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន 
នាយករដ្ឋមន្តេីនេពេះរជាណាចកេកម្ពុជា នៅក្នុងការ 
កសង ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គ ។

គមេងនេះតេវូបានបង្ហើក នៅក្នងុពេលដេល លោក 
បេក់ សុខុន ទេសរដ្ឋមន្តេី និងជារដ្ឋ មន្តេី កេសួង ការ 
បរទេសបានទទួលជួបលោក អូ ណាក យា៉ាន ឯកអគ្គ - 

រដ្ឋទូតកូរ៉េខាងតេបូងបេចាំនៅកម្ពុជា កាលពីថ្ងេទី០៩ 
ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ ។ 

បេភពដដេលបានបន្តថា "ក្នងុការពិភាកេសាអំពីទំនាក់- 
ទំនងទ្វេភាគី លោក ទេសរដ្ឋមនេ្ដ ីបានសម្តេងកតញ្ញតូា
ចំពោះជំនួយឧបត្ថម្ភលើគេប់វិស័យ ដេលរដា្ឋាភិបាលកូរ៉េ
បានផ្តល់ជូនកម្ពុជា និងបានវាយតំលេខ្ពស់ចំពោះការ
ឆ្លើយតបរបស់រដា្ឋាភិបាលកូរ៉េទទួលយកសំណើសម្តេច
តេជោនាយករដ្ឋមន្តេ ី ជួយ សង សង់ ស្ពាន មិត្ត ភាព កម្ពជុា - 

កូរ៉េ ឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គ"។ 
មិនមានព័ត៌មានលំអិតថា ស្ពានថ្មនីោះ នឹង សង សង់ 

នៅទីណា នៅកន្លេងណា ហើយគមេងនោះ មានទឹក 
បេក់ ប៉ុនា្មានឡើយ ។ 

រហតូដលព់េលនេះ គេដងឹថា ស្ពានឆ្លងកាតទ់ន្លេធំៗ  
ភាគចេើននៅកម្ពុជា តេូវបានកសងឡើងដោយ ជប៉ុន 
និង បេទេសចិន៕ 

សាសែ្តាចារែយមួយរូបរងរបួសជាដំណំដោយសារតែអំពើហិងែសាក្នុងករណី

គែះថា្នោក់ចរាចរណ៍
សសេ្តាចារេយនៅសកលវិទេយាល័យកម្ពជុាមួយរូបបាន 

រងរប សួយា៉ាងដំណំ ដោយសរតេអំពើហិងេសា ដេល បង្ក 
ឡើង  ដោយមហាជន កេយពេលកើតហេតុគេះថា្នាក់
ចរចរណ៍។ 

សសេ្តាចារេយរូបនោះ តេវូបានគេដឹងថា ឈ្មាះ លោក 
បណ្ឌិត ស៊ុយ សរ៉េត បាន រងរបួស ដោយ មាន ឈាម 
ជោគ ខ្លនួ កេយពេលដេលរូបលោក តេវូបាន គេ ដឹង ថា 
បានបើករថយន្ត កើតមានករណីគេះថា្នាក់ ចរចរណ៍ 
មួយករណី ប៉ុន្តេមិនឈប់ ក៏បន្តដំណើរ ហើយ ក៏ តេូវ 
បាន បេជាពលរដ្ឋដេញតាម ហើយ ក៏ប៉ះ  បេជាពលរដ្ឋ 
តាមផ្លវូ បន្ថេមទៀត រហូតដល់ពេលដេលលោក តេវូ បាន  

គេវាយយា៉ាងដំណំ នៅម្តុំកេយមន្ទីរពេទេយពេះសងេឃ។ 
រថយន្តរបស់លោក តេវូបេជាពលរដ្ឋ និងជន ឪកាស  

និយមឆ្លៀតវាយកម្ទេច ហើយរូបលោកតេូវបា ន កេុម 
គេសួរ បញ្ជនូទៅសង្គាេះបនា្ទាន់ នៅ មន្ទរី ពេទេយ បេទេស 
វៀត ណាម តេពេលនេះពេទេយបញ្ជាក់ថា មិន ប៉ះ ពាល់ 
កេបាលខា្លាំងនោះឡើយ។

តាមរបាយការណ៍នេការខូចខាត គឺមិនមានព័ត៌មាន
លំអិតអំពីជនរងគេះដេលលោក បណ្ឌតិបាន ប៉ះ នោះ 
ទេ បុ៉ន្តេសមេប់ខាង លោកបណ្ឌតិ គឺមាន របាយ ការណ៍ 
ថា លោកបានបាត់បង់ថវិការជិត ៣០០០ ដុលា្លារ ទូរស័ព្ទ 
២ គេឿង។

បនា្ទាប់ពីកើតហេតុហិងេសានេះ លោក ជួន សុវណ្ណ 
អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិ និងជាស្នងការនគរបាល
រជធានីភ្នំពេញ ក៏បានបេកាសថា សមត្ថកិច្ចនឹងសេវ
ជេវរកអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដេលបានវាយប៉ងសមា្លាប់ 
និងកម្ទេចរថយន្តជនរងគេះ មកដាក់ ទោស តាម ចេបាប់ ។ 
ករណីគេះថា្នាក់នេះ អ្នកបើក បរ បង្កគេះ ថា្នាក់ ចរ ចរណ៍ 
ដេលរត់គេចពីកន្លេងកើតហេតុ គឺចេបាប់ជាអ្នកអនុវត្ត 
ប៉ុន្តេចំពោះអ្នកដេលវាយអ្នកបើកបរ ក៏តេូវ តេ ទទួល 
ទោស ផងដេរ ពេះវាជាអំពើអសីលធម៌ក្នុងសង្គម និង
មិនគួរឲេយមានកើតឡើងក្នុងរូបភាពបេបនេះទៀត៕



បទយកការណ៍សង្គម១០

រូបភាពឬទមេង់នេការបោកបេស់ គឺ 
មានចេើនរូបភាព និងចេើនសណា្ឋាន 
ហើយ មានទំាងខ្មេរ និងបរទេស រីឯរបៀប
និងវិធីសសេ្តនេការបោកបេស់នោះទៀត
សោតក៏កាន់តេគួរឲេយជឿ ជាក់ មេនទេន 
ដូច្នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់មានការបេុង
បេយ័ត្ន។ នេះ គឺជាសំដីរបស់ បងបេុស 
មួយ រូប ដេលបានចេក រំលេក ពីបទ 
ពិសោ ធន ៍របស់គត់។

លោក លាង ហេង ជាបេជាពល រដ ្ឋ 
អាយុ ៤០ឆ្នាមួំយរូប ដេលបាន ចេក រំលេក 
បទពិសោធន៍ ដេលលោកផ្ទាល់ និងមិត្ត- 
ភិក្តរបស់លោកបានជួបកន្លងមកថា សម័យ 
មុន រូបភាពនេការបោកបេស់របស់ជន
បរទេសដេលគេបានដឹង គឺមានតេឹមតេ 
របៀបនេការផ្ញើសរអេឡិចតេនិូចតាមរយៈ 
អុីម៉េល មកចូលអុីម៉េលរបស់យើង ដោយ 
រៀបរប់រូបភាព ថាគេមានបេក់ ចំនួន 
ប៉ុណ្ណេះ ឬប៉ុណ្ណោះ ហើយគេចង់ ធ្វើ និង 
សហ ការរកសីុ នៅកម្ពជុា ឬចង់ចាប់ដេគូ
ជាមួយយើងដើមេបីបើកអាជីវកម្មណាមួយ ។ 
ពេលឃើញសរបេបនេះ បេសិន បើ យើង 
ចាប់់អារម្មណ៍ ហើយលុះទៅក្នុង សេច ក្តី 
លោភលន់ ហើយទំនាក់ទំនងឆ្លើយ ឆ្លង 
ជា មួយគេនោះ ពួក អ្នក បោក បេស់ ទាំង 
នោះ ក៏ចាប់ផ្តើមទំនាក់ទំនងមកយើង 
គួរឲេយជឿ ជាក់ រូចចុងកេយគឺគេតមេូវ
ឲេយយើងវេលុយ ឲេយគេប៉ុណ្ណេះ ឬបុ៉ណ្ណោះ 
ដើមេបីរត់ការឯកសរ។

លោកបានបន្តថា មធេយាបាយ បេប នោះ 
ក៏មានពលរដ្ឋកម្ពជុាមួយចំនួនចាញ់ កល- 
ឧបាយរបស់គេមិនតិចនោះទេ។ កេយ មក 
ទៀត គេបានប្តូរបន្តិច ដោយគេអភិវឌេឈន៍ 
មកជារូបភាពទំនាក់ទំនង សេដៀង គ ្នា នេះ 
ដេរ បុ៉ន្តេគេមិនស្នើសំុ ឲេយយើង វេ លុយ ឲេយ គេ 
តេង់ៗ នោះទេ គឺបេើរូបភាពជាការស្នើ សុំ 
លេខគណនី ហើយបនា្ទាប់មក ក៏ លេខ 
វីសខាតហើយ ក៏លេខកូដសមា្ងាត់។

លោកបានបន្តទៀតថា កេយ មក ទៀត 
រូបភាពនេះ បានកាន់តេទំនើប ដោយពួក 
ជន   ខិលខូចចាប់ផ្តើមពេយាយាម ស្វេង យល់  
ពីយើងមា្នាក់ៗ យា៉ាងចេបាស់ ដោយ គេ ដឹង 
គោលដៅបោកបេក់នោះចេបាស់ពោល គឺ 
ដឹង តំាងពីមុខរបរ កន្លេងធ្វើការ លេខ ទូរ - 
ស័ព្ទ ធ្វើបីដូចជាគេស្គាល់យើងចេបាស់ ហើយ 
ក៏បានទំនាក់ទំនងមកយើង តាម ការ 
សរសេរសំបុតេ ផ្ញើ តាម កេុមហ៊ុន បេស-
ណីយ៍ មកយើងដោយរៀបរប់ពី ការ ងារ  
របស់គេ ហើយគេចាប់អារម្មណ៍  និង ការ - 
ងាររបស់យើង ហើយចង់សហការ ដោយ 
តមេូវឲេយយើង សរសេរ គមេង ការ ងារ 
អាជី វ កម្ម ឬបេសកម្មមនុសេសធម៌ ដូច ជា 

របៀប មា្ចាស់ ជំនួយដេលមានលុយ រប់ 
លាន  ដុលា្លារ មកយើង ហើយឲេយ យើងផ្ញើ 
ជូនគេ។ បនា្ទាប់ពីយើងផ្ញើ ឲេយ គេ តាម 
អាស័យ ដា្ឋានទំនាក់ទំនងតេឹមតេូវ មាន 
អីុម៉េល មាន អស័យដា្ឋាន ចេបាស់លាស់ មាន 
លេខ ទូរ ស័ព្ទ ឲេយពួកគេ ពួកគេក៏បានឆ្លើយ

តបមកជាបន្តបនា្ទាប់តាម ជំហានការងារ 
ជំនាញ ប៉ុន្តេ ចុង កេយ គឺដាច់ខាតដើមេបី 
ទទួលបានទឹកបេក់ជំនួយ ឬការរួម ហ៊ុន 
អាជីវកម្ម គឺព កួ គេតមេវូឲេយយើង តេវូផ្ញើ លុយ 
ឬវេលុយ ឲេយ  គេរត់កាត់ ឬលេខ គណនី 
និងឯកសរ ដេលល្មមគេប់គេន់នឹងពួក

គេអាចយកលុយពីយើងបាន។
 លោកក៏បានចេករំលេកបន្តទៀតថា 

ទាំងនេះ គឺជាលេបិច និងវិធីសសេ្តនេការ
បោកបេស់ដេលធា្លាប់មានពលរដ្ឋមួយចំនួន
បានជួបបេទះ ដោយខ្លះបានបា ត់បង ់ 
បេក់ កាស់ និងធា្លាប់ខាតពេលវេលាជា 

បែជាពលរដ្ឋសូមបែយ័ត្នណ! រូបភពបោកបែស់ឥឡូវកាន់តែគួរឲែយជឿជាក់

យោងតាមបណ្តែញសង្គម អ្នកសរសរប្លកមួយដែលមានអស័យដ្ឋែន ថា  sopheaksrey.wordpress.com បានចែករំលែកថា 
អ្នក ដែលពែយាយាមបោកយើង គឺគែគ្មែនទទួលព័ត៌មានពីណ កែែពី អ្វីដែលយើង លែង អុីនធើណែត លែង បណ្តែញ សង្គម 
នោះទែដូច្នែះសូមបែយ័ត្ន ។

 បែភពនោះ បានចែករំលែកថា យើងមា្នែក់ៗអាចភ្លែចពួកអ្នកចាំបោកនោះ តែពួកគែមិនដែលភ្លែចយើងទែ ហើយ ពិត 
ណស់ "វាមិនសំខាន់ថា វិធីចាស់គំរិលឡើយឱែយតែមានបែសិទ្ធិភាព គឺជាវិធីដ៏ល្អហើយ"។ ពួកគែរង់ចាំឱកាស ដើមែបី បោក 
បែែស ់យើង ដចូ្នែះយើងតែវូបែែកដចតិ្តថា "យើងមនិមែនជាមនសុែសលោភលន"់ ទើបអាចគែចផតុ ពអីនា្ទែករ់បសព់កួគែ។ហើយ 
សូមបែយ័ត្នរាល់ព័ត៌មានផ្ទែល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលតែូវបាន បង្ហែះផែសាយជាសាធារណៈ។

បែភពដដែលបានបន្តថា អីុនធើណែត ពិតណស់ អាចងាយសែលួសែែវជែែវ និងទំនាក់ទំនងគ្នែ តែ ពែល ខ្លះ ក៏ គែែះ ថា្នែក់ ដែរ។ 
រាល់ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង នៅលើបណ្តែញឥតខែសែមួយនែះ មិនធានាបាននូវសុវត្ថភិាពពែញលែញឡើយ។ អ្នក អាជីព ខាង បោក 
លើ បណ្តែញអីុនធើណែត បានបែើបែែស់វិធីដដែលៗ ដូចជា ចែែះចូលអុីម៉ែលរបស់ យើង ហើយផ្ញើសារដើមែបីសុំ ជំនួយពី មិត ្ត អ្នក 
នៅ ក្នងុ បញ្ជទំីនាក់ទំនង ផ្ទែល់ខ្លនួ ដែលមានសែែប់។ អីុម៉ែល ឬផ្ញើសារ អបអរសាទរថា យើងឈ្នះរងា្វែន់ រាប់ពាន់ រាប់ សែន រហូត 
ដល់ រាប់ លានដុលា្លែរ ហើយស្នើឱែយអ្នកបំពែញឈ្មែះ និងលែខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង។ បើយើងហ៊ែនតែ ឱែយ លែខ ទំនាក់ ទំនង 
ទៅ ពួក គែធានា ថាទូរស័ព្ទមកអ្នកភា្លែមហើយអត់មានលោះពែលទែសុទ្ធតែ ០០១(មកពីបរទែស ឬ តាម អីុន ធើ ណែត )។ 
ចុង កែែយ ពួកគែ តមែូវឱែយ អ្នកបង់បែែក់ ថ្លែបំពែញ ពាកែយ ឬធានា ការផ្ទែរបែែក់ ជាដើម។ មានតែអ្នកមិនចែះ អង់គ្លែស ទែ 
ទើបអាចរួចខ្លួនពែែះមិនដឹង ពួកគែនិយាយស្អី។

វិធានការណ៍ការពារល្បិចបោកប្រាស់



បទយកការណ៍សង្គម ១១

បែជាពលរដ្ឋសូមបែយ័ត្នណ! រូបភពបោកបែស់ឥឡូវកាន់តែគួរឲែយជឿជាក់

ចេើន  ជា  មួយនឹងពួកគេ ប៉ុន្តេរូប ភាព ថ្មីៗ 
មួយ ទៀត នោះគឺកាន់ តេជឿ ទុកចិត្ត ទៅ 
ទៀត ដេលយើងខ្ញុំគិតថា វារិតតេគេះ

ថា្នាក់សមេប់សង្គមកម្ពុជាយើង ។
លោក លាង ហេង សង្កត់ធ្ងន់នឹង ករណី  

ថ្មីនោះថា "សូមបេយ័ត្ន ! រូប ភាព ថ្មីនោះ 

បើទោះបីជាមិនចំបញ្ហែនែករណីបោកបែែស់នីមួយៗបែែកដមែន បុ៉ន្តែធនាគរ មួយចំនួនក៏បានចែញបែកាសព័ត៌មានរំលឹក 
និងដស់តឿន អតិថិជន ក៏ដូចជាសាធារណជនអំពីលែបិចកល់នែការបោកបា្រស់នែះមួយចំនួនផងដែរ ។ 

ធនាគរអែអែនហែសែតធា្លែប់បានបែកាសបែែប់អតិថិជន និងសាធារណជនថា ពួក គែ នឹងជួបហនិភ័យ បែសិនបើការបោក បែែស់ 
នោះ បណ្តែល ឲែយមាន ចនោ្លែះ បែហោង ។ បែភពដដែលបានបែកាសថា ការលួចបន្លតំាមបែព័ន្ធអែឡិចតែនិូចគឺជនខិលខូល អាចបែើ 
បែែស់ អីុនធើណែតមួយចំនួនផ្ញើអីុម៉ែល ហើយអះអាងថាផ្ញើមកពីសា្ថែប័នហិរញ្ញវត្ថ ុ ឬសា្ថែប័នសែបចែបាប់ផែសែងទៀត ដោយ អីុម៉ែល ខ្លះ 
បាន បញ្ជែក់ បែែប់ អ្នក ទទួល ថា លែខ សមា្ងែត់ និងបែព័ន្ធការពារ សុវត្ថភិាពរបស់គត់តែវូធ្វើទំនើបកម្មដោយតែវូចូលទៅក្នងុគែហទំព័រ
ជាក់ លាក់មួយ តែ តាមពិត ជា គែហ ទំព័រ ក្លែង កា្លែយ។ គោល បំណងនែ គែហទំព័រទំាងនែះគឺដើមែបីលួចយកទិន្នន័យចូលបែើគណ នី 
ធនា គរ តាម បែព័ន្ធអីុនធើណែត ដូចជា លែខ កូដសមា្ងែត់ លែខចុះឈ្មែះអតិថិជន លែខ សមា្ងែត់ ។ 

បែភពដដែល បានបន្តថា អុីម៉ែលផែសែងទៀតអាចមានសារអំពីសុវត្ថភិាព ឬឯក សារ ភា្ជែប់ណមួយ ដើមែបីឱែយលោកអ្នកទាញយក 
បែសិនបើអីុម៉ែលផ្ញើមកពីបែភព ដែល  លោកអ្នក មិនសា្គែល់ចែបាស់ ឬក៏បែសិនបើលោកអ្នកមានការសងែស័យ សូម លុប ចោល  ជា បនា្ទែន់ 
ហើយមិនតែូវបើកឯកសារភា្ជែប់ ឬក៏បញ្ចូលកម្មវិធីណមួយដែលបានផ្ញើមកឡើយ បើមិនដូច្នែះទែ គែអាចជែៀត ចូល ទិន្នន័យ 
យើង បាន។ បែភពដដែលបានបន្តថា ពលរដ្ឋក៏តែូវមានការបែយ័ត្នបែយែងចំពោះការងារបោកបញ្ឆែតលួចបែែក់នានាដែល
មាន ផែសាយតាមអុីនធើណែត ដោយកែុមហ៊ុនបរទែសក្លែងកា្លែយជាចែើនបានទាក់ទាញជនរងគែែះមិនឱែយដឹងខ្លួនជាមុនដោ
យឱែយធ្វើជា "ភា្នែក់ងារផ្ទែរបែែក់" ក្នុងការលក់ទំនិញ និង សែវាកម្ម តាមវិធីផែសែងៗដូចជា ការផែសាយដំណឹងជែើសរើសបុគ្គលិក 
អ៊ីម៉ែលវិភាគទាន និងបណ្តែញជជែកតាមអីុនធើណែត។

បែភពដដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ថា "បុគ្គលិកដែលចង់ធ្វើការងារនែះ" តែូវបានស្នើសុំឱែយបែើគណនីផ្ទែល់ខ្លួន ដើមែបីធ្វើការផ្ទែរ
បែែក់ទៅបរទែស។ ក្នងុករណីភាគចែើន ជនរងគែែះតែវូ បានណែនំាឱែយផ្ញើបែែក់ទំាងនោះទៅបរទែស ដោយ សនែយាផ ្តល់ជា  ក មែែ 
ជើងសារជាភាគរយនែការផ្ទែរបែែក់ តាមពិតនោះហើយគឺជាលែបិច ដែលយើងនឹងអនុញ្ញែតឲែយគែយកទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថយុើងបាន ។

ស្ថាប័នធនាគារក៏ធា្លាប់ព្រាមានដ្រាររឿងបោកប្រាស់ន្រាះ

គឺពួកគេ (ពួកអ្នកបោកបេស់) មានរហូត
ដល់ជាស្គាល់លេខទូរស័ព្ទមកយើង ហើយ 
លេខទូរស័ព្ទ នោះគឺមានទំនាក់ទំនងមក
ពីបេទេសជាចេើន តាមចេក០០១ ក៏ មាន 
០០៧ ឬចេកផេសេងៗក៏មាន ហើយ បើ 
យើង អាចឆេកមើលទៅលេខទូរស័ព្ទ នោះ 
គឺពិតជាទំនាក់ទំនងមកពីអាមេរិក ពីបេទេស 
ណាមួយពិតបេកដ ដេល ពួកអ្នក បោក 
បេស់ អាជីពទំាងនោះ ទំនាក់ទំនង មក យើង 
តាមរបៀប ដូចជា ចេឡំ លេខ ហើយក៏ 
គេ  ចង់ ទំនាក់ទំនងរប់អាន។  បនា្ទាប់មក 
ពួក គេពេយាយាមទំនាក់ ទំនងមកយើង ជា 
ចេើនលើកចេើនសរ តាមរូបភាពដូចជា 
ចង់កសងមិត្តភាពជាមួយនឹង យើង ចង់ 
រប់អានយើងពិតបេកដ ហើយ ពួក គេ 
ពេយាយាមអូសកេឡាយើង រហូតដល់ អាច 
បាក់ជាមួយនឹងពួកគេ ក៏តាំងពួក គេ អះ 
អាង ថា ពួកគេនឹង មកខ្មេរយើង ដោយ 
ណាត់ ជួប យើងនៅកន្លេងនេះ កន្លេង នោះ 
តាមការណាត់ជួប។ ហើយ បើ យើង ទៅ 
តាមការណាត់ជួបនោះគឺថា ពួក គេ ពិត 
ជា មកជួបយើងមេន ប៉ុន្តេ នោះ អាច ជា 
បណា្ដាញរបស់ពួកគេ ដេលមាន សេប់ 
ហើយអ្នកដេលមកជួបយើងនោះ ភាគ 
ចេើន ជាជនជាតិបរទេសសេបេកខ្មា ដេល 
អាចថា ពួកគេនៅ កម្ពជុា យើង សេប់។ ការ 
ជួបនេះ គឺអាចអូសបនា្លាយពេលវេលា និង 
ណាត់ជួបគ្នា ចេើនលើកដេរ ហើយពួកគេ
ក៏តំាងសួរយើងថាចង់បានអ្វរួីចពួកគេហា៊ាន
ចំណាយ ឲេយយើងទំាងអស់ ដោយ រួមទា ងំ វត្ថុ 
មានតម្លេ ជាខេសេករ ជាវត្ថមុេន ទេនសុទ្ធ ៗ  
មិនមេនកាឡេនោះទេ។ ហើយ ក៏នៅ រកេសា 

ទំនាក់ទំនង មកយើង ជា ធម្មតា ជា បន្ត    
ប នា្ទាប់ បុ៉ន្តេចុងកេយនៅតេ លាន កន្ទយុ 
មក បេសិនបើយើងគិតពិចារណាឲេយបាន
ហ្មត់ចត់គឺគ្មានអ្វ ីកេពីពួក គេមកលេង សេកុ 
យើង គេបាត់កាបូប បាត់អត្ថ សញ្ណ ណ - 
ប័ណ ្ណ បាត់ អ្វីៗអស់ ហើយសូមឲេយយើង 
ជួយ គេ បុ៉ណ្ណេះ បុ៉ណ្ណោះ ឬមួយក៏ពួក គេ ឲេយ 
យើងវេលុយ តាមរូបភាពមុនៗដដ េល " ។

 លោកបានបញ្ជាក់ថា "ទាក់ទងអ្វី គឺ 
ទាក់ទងទៅ តេបើឈានដល់សំុឲេយ វេ លុយ 
សុំលេខគណនី លេខសមា្ងាត់ធនាគរ 
លេខវីសកាតអី សូមបេយ័ត្ន"។ លោក 
បានបញ្ជាក់ទៀតថា "អ្វីក៏ដោយ ឲេយត េ 
និយាយ រឿងលុយ គឺសូមបេយ័ត្ន ហើយ 
បើ គេបបួលទៅនេះទៅនោះ ក៏សូម បេយ័ត្ន 
ដេរ ពីពេះគេអាច បោកបេស់ យើង  ឲេយ 
ជួញដូគេឿងញៀន ឬ របស់ខុសចេបាប់"។

លោក សួន បេជា ជាបេជាពលរដ្ឋ វ័យ  
៥៥ឆ្នាមួំយរូបទៀត បាន ចូល រួម ចេក រំលេក 
ខ្លថីា លោកធា្លាប់ទទួល អីុម៉េល ចេើន  រឿង 
នេះ តេលោកមិនដេលរវល់ទេ ដោយ គិត 
ថា គ្មានអ្នកណាគេយកលុយ រប  ់មឺុន មក 
ដើរ សួររកឲេយគេដូច្នេះទេ។

លោក ណេត សុផត ជា មន្តេី រជកា រ 
មួយ រូប បានបន្តទៀតថា លោក ក៏ធា្លាប់ ជួប 
រឿងទំាងនេះដេរ ហើយមានគេ ហៅ ទូរ ស័ព្ទ 
ពីបរទេសទៀតផង គេសំុឲេយជួយ រឿង នេះ 
ប៉ុន្តេលោកបានអះអាងថា ចេឡំលេខ ។

 លោក សុផត បានបញ្ជាក់ថា  អា រឿង  
ចាញ់បោកគេនេះ គឺវា លុះ តាម សេចក្តី 
លោភរបស់យើង បុ៉ន្តេរឿង មួយ ដេល តេវូ 
ចំា គឺថាវាមិនដេលនៅសុខៗ គេ វេច លុយ  
ដើរមករក ឲេយគេ សេលួៗ បេប នេះ ទេ ។ ឃើញ 
អត់មា៉ាខេៗ ធ្វើការ អង្គុយ ឡើង កេិនគូទ 
បានបេក់ខេខ្លះខ្ទងរយ ហើយ ចេើន បំផុត 
ខ្ទង់ពាន់"។

មន្តេីនាយប៉ូលីសនៅបុស្តិ៍ មួយ នៅ 
ខណ្ឌដូនពេញ ដេល សំុមិន បញ្ចេញ ឈ្មាះ 
បានឲេយដឹងថា លោកធា្លាប់តេឭទេ បុ៉ន្តេ មិន 
ទាន់ មា ន បេជាពលរដ្ឋនៅក្នងុមូលដា្ឋានរបស់
លោកណាមា្នាក់ ប្តឹងករណីនេះនៅឡើយ 
ទេ បុ៉ន្តេក៏មានបទបញ្ជាពីថា្នាក់លើ ឲេយ យក 
ចិត្តទុកដាក់រឿងនេះដេរ។

លោកបានបន្តថា "ខាង លើគេ បេប់ ឲេយ 
តាមមើល ដោយខាង អំាងទេបូ៉ល (បូ៉លីស 
អន្តរជាតិ) គេរយការណ៍ បុ៉ន្តេមិនសង្កត់
ធ្ងន់រឿងបោកបេស់ទេ គឺសង្កត់ធ្ងន់ រឿង 
គេឿង ញៀន និងភេវរកម្ម"។

លោកបានបន្តថា រឿងនេះវា អាច មាន 
តេជារឿងកិត្តយិស ហើយមិន សូវក្តងុ កា្តងំ 
ដូចប្លន់ ដូចលួច បានជាចេះតេស្ងាត់ៗ 
ក៏ថាបាន៕                   ដោយ អរិយបុតែ



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក១២

កេសួងធម្មការ និងសសនាដោយ មាន 
កា រឧត្តម្ភពីអង្គការ DANMISSION បាន 
រៀបចំ ទិវាអង្គការសហបេជាជាតិ ស្តីពី
សបា្តហ៍សុខដុមនីយកម្មអន្តរជំនឿ-ស សនា 
ពិភពលោកលើកទី៨ កេម បេធាន  បទ 
"សន្តភិាព និងការ អភិវឌេឍជានិរន្តរ៍"។ នៅ 
សណា្ឋាគរ ឡាវា៉ារេន រជធានីភ្នំពេញ។ 

 អង្គសិកា្ខាសលានេះបេរព្ធឡើងនៅ
ថ្ងេទី២៧ កុម្ភៈ ២០១៨ កេម អធិបតី- 
ភាពរបស់ឯកឧត្តម ផ្លាក ផន រដ្ឋលេខា - 
ធិ ការ កេសួងធមា្ការ និងសសនា ដោយ 
មានអ្នកចូលរួមមកពីគេប់សសនា ដេល
មានវត្តមាននៅក្នងុពេះរជាណាចកេកម្ពជុា 
រួមជាមួយអង្គការសង្គមសីុវិលមួយ ចំនួ ន 
ដេលមានចរឹតលក្ខណៈជាសសនា។ 

យោងតាមសេចក្តបីេកាសហេតុទិវានេះ 
ធ្វើឡើងដើមេបីផេសព្វផេសាយទិវាអង្គការសហ- 
បេជាជាតិ ស្តីពីសបា្តហ៍សុខដុមនីយកម្ម
អន្តរជំនឿសសនាពិភពលោកលើកទី ៨ 
នៅពេះរជាណាចកេកម្ពជុា។ ដើមេប គំី ទ 
្រផេនការយុទ្ធសស្តេ និងកម្មវិធីសុខដុម
នីយកម្មសសនារបស់កេសួងធម្មការ និង 
សសនា។  អនុវត្តតាមរដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ មាតេ 
៤៣ និងគោលដៅរបស់អង្គការសហ 
បេជា ជាតិ។  ពងេឹងកិច្ចសហបេតិបត្តិកា
អន្តរសសនា នៅពេះរជាណា ចេ ក 
កម្ពុជា។ 

ជាកិច្ចចាប់ផ្តើម លោកអឺុន ជើ ជេន សិន 
បេធានអង្គការ Danmission ដេល ជា 

ទិវាអង្គការសហបែជាជាតិ ស្តីពីសបា្តាហ៍សុខដុមនីយកម្មអន្តរជំនឿ-
សាសនាពិភពលោកលើកទី៨ 

ភា្នាក់ ងារបេសកកម្ម និងអភិវឌេឍន៍គេីស្ត 
បរិស័ទមួយមកពីបេទេសដាណាមា៉ាក បាន 
ថ្លេងនៅក្នុងកិច្ចស្វាគមន៍ និងរំលឹកអំព ី 
បព្វហេតុដើម នេទិវា អង្គការសហ បេជា - 
ជាតិ ស្តីពីសបា្តហ៍សុខដុមនីយកម្មអន្តរ
ជំនឿ- សសនាពិភពលោក ដេល ជេើស 
រីស យកសបា្តហ៍ដំបូង នេខេកុម្ភៈដើមេបី
បេរព្ធទិវានេះ។

លោកផ្លាក ផន រដ្ឋលេខាធិការ 
កេសួង ធម្មការ និងសសនា បានថ្លេង 
នៅក្នងុពិធីបើកទិវានេះថា ទិវានេះពិត ជា 
មានសរៈសំខាន់ក្នុងការរួមសមគ្គីគ្នាជា
អន្តរសសនា ដើមេបីចូលរួមចំណេកក្នុង
ការអភិវឌេឍធនធានមនុសេស និង សហ - 
គមន៍ ជាតិ-អន្តរជាតិ គ្មាន អំពើ ហិងេសា គេប់ 
ទមេង់ និងរកេសាសន្តិភាព និង ភាព សុខ - 
ដុមរមនាសសនា និងសហគមន៍ តាមរយៈ 
អង្គសិកា្ខាសលាផេសព្វផេសាយទិវានេះ។ 

លោកបញ្ជាក់ថា សិកា្ខាសលា ផេសព្វ ផេសាយ 
នេះ នឹងផ្តល់ឱកាសសមេប់ផ្លាស់ប្តរូគំនិត
ទសេសនៈ និងបទពិសោធន៍ ការងារទំាង អស់ 
គ្នា ដើមេបីចូលរួមផេសព្វផេសាយអប់រំអំពីសន្ត-ិ 
ភាព និងការអភិវឌេឍជានិរន្តរ៍ ពេម ទាំង 
លើកស្ទយួការអភិវឌេឍសុខដុមរមនីយកម្ម 
សសនា ឲេយកាន់ តេរីក ចមេើន ថេម ទៀត ។ 
លោកក៏បាលលើកយកនូវកិច្ចខិតខំបេឹង
បេងរបស់រជេយរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុាកន្លងមក 
ដើមេបីទទួលបាននូវសុខដុមរមនីយកម្មរវាង
សសនា និងសសនាផងដេរ។ 

 ក្នុងអង្គសិកា្ខាសនានេទិវានេះក៏មាន
អ្នកជំនាញ មកពីអង្គការកេមុការងារដើមេបី
ដោះសេយទំនាស់ (ATC) ដើមេបីធ្វើបទ 
បងា្ហាញ អំពីសន្តិភាព និងទំនាស់ឲេយសិកា្ខា
កាមទំាងអស់យល់កាន់តេចេបាស់អំពីបេភេទ
នេទំនាស់ ការគេប់គេង និងដោះ សេយ 
ទំនាស់ និងការអភិវឌេឍជានិរន្តរ៍ដោយផ្អេក
លើគោលដៅ៣សំខាន់ៗគឺ រជេយរដា ្ឋា ភិ បាល 
អ្នកជំនួញ និងសង្គមសុីវិល។ 

 ក្នងុអង្គសិកា្ខាសលា សិកា្ខាកាមក៏បាន
ពិភាកេសាគ្នាជាកេមុ ដើមេបីផ្លាស់ ប្តរូ យោ បល់ 
និងបទពិសោធន៍តាមគោលជំនឿសសនា
រៀងៗខ្លនួ។ ពេលបញ្ចប់ អង្គ សិកា្ខា សលា 
សិកា្ខាកាមទាំងអស់បានសមេចសេចក្តី
បេកាសរួម និងប្តេជា្ញាចិត្ត រួមគ្នាផេសព្វផេសាយ
សេចក្តីសេចក្តីបេកាសន៍នេះតាមសហ-
គមន៍របស់ខ្លនួផ្ទាល់។ សេចក្ត ីបេកាស មាន 
១១ ចំនុចដូចជា៖ ១) សហគមន៍សសនា
ចូលរួមផេសព្វផេសាយទិវាអង្គការសហបេជាជាតិ
ស្តពីី សបា្តហ៍សុខ ដុមនីយកម្ម អន្តរ ជំនឿ - 
សសនាជាមួយរជរដា្ឋាភិបាលដល់សហ - 
គមន៍មូលដា្ឋានដើមេបីសន្តិភាព និង ការ 
អភិវឌេឍជានិរន្តរ៍។ ២) សហគមន៍សសនា
បេ្តជា្ញាចូលរួមអប់រំសន្តិភាព និង អភិវឌេឍន៍ 
ជានិរន្តរ៍តាមសហគមន៍ សសនា ដើមេបី 
កាត់ បន្ថយភាពកេកីេ និងអំពើហិងេសា ក្នងុ 
គេសួរ សហគមន៍ និងសង្គមជាតិ។ ៣) 
រួមគ្នាបួងសួងរកេសាសន្តភិាព សុខ ដុម នីយ - 
កម្ម និងការអភិវឌេឍជានិរន្តរ៍ដល់បេទេស

កម្ពុជា និងសកលលោក។ ៤) ចូល រួម 
ផេសព្វផេសាយអំពី ទិវាអង្គ ការ សហ បេជា  ជា តិ 
ស្តពីី សបា្តហ៍ សុខដុមនីយកម្ម អន្តរ ជំនឿ- 
សសនា ពិភពលោករៀងរល់ឆ្នាំ។ ៥) 
ចូល រួមគំទេទិវាអង្គការសហបេជាជាតិ
ស្តពីី សបា្តហ៍ សុខដុមនីយកម្មអន្តរ ជំនឿ- 
សសនា ពិភពលោក នៅក្នុងបេទេស 
និងអន្តរជាតិ។ ៦) អប់រំ និង ផេសព្វផេសាយ 
អំពី សន្តភិាព និងការអភិវឌេឍជា និរន្តរ៍ តាម 
បណា្ដាញសរព័ត៌មាន និង តាមពិធីកម្ម 
សសនា នានា។ ៧) ផេសព្វផេសាយ គោល 
ការណ៍សន្តិភាព និងការអភិវឌេឍជានិរន្តរ៍
ដោយគ្មានអំពើហិងេសាគេប់ទមេង់។ ៨) 
រៀបចំបណ្តះុបណា្ដាលកេមុសេវជេវ និង
គេបូង្គាលបេកឹេសាអំពីគោលការណ៍សន្តភិាព 
និងការអភិវឌេឍ ជានិរន្តរ៍តាម សហគមន៍ 
សសនា។ ៩) ចូលរួមរៀបចំផេន ការ 
សេវជេវ និងផេសព្វផេសាយអំពីគោលការណ៍
សន្តិភាព និងការអភិវឌេឍជានិរន្តរ៍ជាមួយ
កេសួងធម្មការ និងសសនា ដើមេបី ផេសព្វ- 
ផេសាយតាមសហគមន៍ជាតិ និងអន្តរ ជាតិ ។ 
១០) ដឹកនាំបង្កើតកេុមការងារយុវជន
ចមេុះសសនាដើមេបីសន្តិភាព និងការ 
អភិវឌេឍជានិរន្តរ៍ចូលរួមការងារសង្គមជា
មួយគ្នា។ ១១) គោរពតាមចេបាប់រដ្ឋ និង 
វិន័យសសនានីមួយៗ៕

 
ដោយ ដាលីស



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក ១៣

ផ្ទះឈើបេក់សង្កសីចំនួន២ខ្នង ដេល 
មានទំហំ៥ គុណ៦ និងទំហំ៤ គុណ ៥ 
បានសងសង់ រួចរល់និងបេគល់ ជូន
គេួសរស្តេីមេមា៉ាយកេីកេចំនួន២គេួសរ

មណ្ឌលនិសេសិតពេះសហគមន៍កាតូលិក
កម្ពជុា បានរៀបចំការបេកួតកីឡាស្តេ ីជា 
មិត្តភាព រវាងនិសេសិតគេប់ឆ្នាំក្នុងមណ្ឌល 
ជាមួយអតីតនិសេសិត ជាស្តេី ដេលបាន
ស្នាក់នៅក្នងុមណ្ឌនិសេសិតកាតូលិកកម្ពជុា 
ដើមេបីចូលរួមអបអរសទរទិវាសិទ្ធនិារីអន្តរ
ជាតិ ថ្ងេទី៨ ខេមីនា លើកទី១០៧ ដេល
បានបេពេឹត្តទៅក្នុងមណ្ឌលនិសេសិតផ្ទាល់
នៅសងា្កាត់បឹងតេបេក រជធានី ។ 

កញ្ញាសេី ប៉ុញ្ញាកា បេធានមណ្ឌល 
កាតូ លិក កម្ពុជា បានឲេយដឹងថាមណ្ឌល 
និសេសិតបានរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើង ក្នុង
គោលបំណងដើមេបីពងេឹងទំនាក់ទំនងឱេយ
កាន់តេមានភាពជិតស្នទិ្ធរវាងមណ្ឌលនិសេសិត
ពេះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពូជា ជាមួយ 
នឹងមណ្ឌលនិសេសិតផេសេងៗទៀតនេ ពេះ
សហគមន៍កាតូលិកនៅរជធានីភ្នំពេញ 
ជាពិសេសរវាងនិសេសិតបច្ចបុេបន្ន និង អតីត 
និសេសិត។ កញ្ញាបានបញ្ជាក់បន្ថេមថា កម ្ម  
វិធីនេះក៏ធ្វើឡើងដើមេបីរួមគ្នាចេករំលេកនូវ 
អំណរសបេបាយជាមួយគ្នា ដោយ មិន 
បេកាន់វ័យ ឬតំបន់ណាឡើយ។ 

កញ្ញាបុញ្ញាកា បានឲេយដឹងទៀតថា 
មណ្ឌលតេងបេរព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ 
ជារៀងរលើឆ្នាំ។ នៅថ្ងេទី៨ មីនានេះ 
មណ្ឌលបានធ្វើកម្មវីធីសមេប់សេីៗនៅ
ក្នងុមណ្ឌល ឱេយនិសេសិតសេីៗ មានពេលវេលា

ដេលមានជីវភាពខ្វះខាត គ្មានទីជំរក នៅ 
ក្នុងភូមិកោះរកា និងភូមិរលៀក ដេលជា
អំណយរបស់កេមុស្មគេចិត្តបារំង តាម 
រយៈពេះសហគមន៍កាតូលិកកោះរកា។

សមេកពេញមួយថ្ងេ ដោយ អត់ធ្វើម្ហូប 
លាងចាន ជូតផ្ទះនិងការងារផេសេងៗទេ 
ដោយមាននិសេសិតបេុសជាអ្នករ៉ាប់រងធ្វើ
កិច្ចនេះទាំងសេុង។ ដោយឡេកនៅឆ្នាំ
នេះមណ្ឌលបានរៀបចំកម្មវិធីបេកួតវាយសី 
សមេប់សេីៗ រវាងមណ្ឌល និសេសិត និង 
មណ្ឌលផេសេងៗ ជាពិសេសអតីត និសេសិត ។ 
បនា្ទាប់មកយើងមានកម្មវិធីជប់លៀងអបអរ- 
សទរទិវានារីអន្តរជាតិរួមគ្នានៅពេល
លា្ងាច ។ ជាងន េះទៅទៀត កញ្ញា បេធាន 
មណ្ឌល បានបងា្ហាញផងដេរអំពីការចូល
រួមលើកកំពស់សេ្ដតីាមរយៈជំនឿរបស់ពេះ 
សហគមន៍ ដេលបុរស និងស្តេីមានតម្លេ 
ស្នើ គ្នា។ 

យុវនិសេសិត ហួ៊រ ចិនា្ត មកពីខេត្ត ព េវេង 
បានឲេយដឹងថា កម្មវិធីនេះពិត ជាមាន សរៈ 
សំខាន់ ចំពោះខ្ញុក៏ំដូចជានិសេសិតសេផីេសេងៗ 
ដើមេបីបងា្ហាញពីសមត្ថភាពផេសេងៗរបស់ស្តេី 
ទំាង វិស័យកីឡា ក៏ដូច ជាវិស័យ ដទ េទៀត 
ដោយមិនមេនតេមឹតេជាស្តេមីេផ្ទះបុ៉ណ្ណោះ
ទេ។ ចិតនា្តបន្តថា មេយា៉ាងវិញទៀតថ្ងេនេះ
មណ្ឌលបានផ្តល់ឱកាសដើមេបីបង្កើតទំនាក់- 
ទំនងជាមួយបងៗអតីតនិសេសិត ក៏ដូច ជា 
និសេសិតនៅកន្លេងផេសេងទៀត ដោយអាច
យកថ្ងេដេលឈប់សមេកនេះមកធ្វើកិច្ច- 
ការដេលមានបេយោជន៍។ និសេសិតវិស្វកម្មវិ
ទេយាសស្ត្រឆ្នាទីំ២រូបនេះ បាន កត់ សមា្គាល់ 

លោកផន បូរី ជាបូជាចារេយទទួលខុស
តេូវពេះសហគមន៍កាតូលិកកោះរកា នេ 
ភូមិភាគកំពង់ចាម បានមាន បេសសន៍ 
ឱេយដឹងថា ពេះសហគមន៍ជេើសរីស គេសួរ
ស្តេីមេមា៉ាយទាំងពីរគេួសរនេះ ដោយ គេ 
ខ្វះ ខាតនិងកូនចេើន ហើយ គ្មាន ទីជ រំក ។

លោកបន្តថា ផ្ទះទាំងពីរនេះ ជា ការ 
ជួយ ឧបត្ថម្ភគំទេថវិការ និង កមា្លាំង កាយ 
ចិត្ត សងសង់ដោយផ្ទាល់ ពីកេុមស្ម័គេ
ចិត្តជនជាតិបារំងចំនួន១០នាក់។ តាម 
ការ គេងទុក ការសងសង់ផ្ទះនីមួយៗ 
តេូវបេើរយៈពេលសងសង់ចំនួន១០ថ្ងេ 
និងចំណាយថវិការសមេប់ ផ្ទះមួយៗ 
ចំនួន ១៥០០ដូលា្លារ ។

លោ កបូជាចារេយផន បូរី បន្ថេមថា 
ជំនួយទាំងនេះ ពិតជាមានតម្លេដ៏វិសេស 
វិសលសមេប់គេសួរទំាងពីរនេះ ហើយ
ជាការចូលរួមចំណេកក្នុងការកាត់បន្ថយ

ឃើញថា មណ្ឌលនិសេសិត ពេះសហគមន៍ 
កាតូលិកកម្ពជុា បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ 
និសេសិតនារីជាពិសេសចំពោះសុវត្ថិភាព 
ដោយមានការបេងចេកការស្នាក់នៅ និង
យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខមាលភាពរបស់
នសិេសតិ ហើយចណំេកនិសេសតិបេសុៗនៅ 
ទីនេះក៏បានផ្តល់នូវតម្លេដល់និសេសិតសេី
តាមរយៈពាកេយសម្តីនិងកាយវិការ ពេះ
បានទទួលការអប់រំពីមណ្ឌលផ្ទាល់តេម្តង។

គួរបញ្ជាក់ថា មណ្ឌលនិសេសិតពេះសហ - 
គមន៍កាតូលិកកម្ពុជា បាន បង្កើត ឡើង 
ក្នងុ ឆ្នា១ំ៩៩៩ ដើមេបីជួយ និងផ្តល់ឱកាស
ដល់និសេសិតកេកីេពីខេត្តឆ្ងាយៗ បានស្នាក់
នៅទទួលការសិកេសាបន្តថា្នាក់ឧត្តមសិកេសា

ភាពកេីកេក្នុងសង្គម។ ផ្ទះនេះ ក៏ជាការ 
បញ្ជាក់ ពីការបរិចា្ចាគ និងផ្តល់ក្តីសងេឃឹមថ្មី 
ដល់គេួសរស្តេីមេមា៉ាយនេះផងដេរ ។

គួរបញ្ជាក់ថា ពេះសហគមន៍កោះរកា 
នេពេះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគកំពង់
ចាម កេព ីការជួយលើផ្នេកមនុសេសធម៌ 
និងការសម្តេងធម៌មេតា្តករុណាចំពោះអ្នក
កេីកេ។ ពេះសហគមន ក៏មានគមេង 
ផេសេងៗ ទៀត ដូចជា វិស័យសុខាភិបាល 
និង វិស័យអប់រំទូទៅ ដោយ ជួយ ទៅដ ល់ 
យុវជនយុវនារី ឱេយពួកគេបានបន្តការសិកេសា
ថា្នាក់វិទេយាល័យ ជួយឱេយពួកគេ មាន ចំណេះ 
ដឹង ដើមេបីចូលរួមចំណេកក្នុងការអភិវឌេឍ
សង្គម ទៅថ្ងេអនាគត៕ 

ដោយ ឡុងសម្ផស្ស

នៅរជធានីភ្នពំេញ ជាពិសេសយុវនារី ជា 
និសេសិត ដេលមកពីបណា្ដាខេត្ត ដោយផ្តល់
អាហារូបករណ៍ចេើនកន្លេងជាងបុរស។ 
កីឡាក៏ជាផ្នេកមួយ ដេល មណ្ឌល យក 
ចិត្ត ទុកដាក់ សេបពេលដេលមណ្ឌលបាន
ផ្តល់ការអប់រំល្អៗអំពីសេចក្តីសេឡាញ់ 
សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមនៅគេប់សកម្មភាព 
ដេលពួកគេអាចចូលរួមបាន រួមទាំងការ
ថេរកេសានូវតម្លេនិងសេចក្តីថ្លេថ្នូរក្នុងជីវិត 
រស់នៅដោយផេសារភា្ជាប់ជាមួយនឹងបេពេណី
ទំនៀមទមា្លាប់របស់ខ្មេរផងដេរ៕

ដោយ ដាលីស

ពែះសហគមន៍កោះរកា សង់ផ្ទះជូនគែួសារមែមា៉ាយកែីកែ ចំនួន២គែួសារ

មណ្ឌលនិសែសិតពែះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជា រៀបចំបែកួតកីឡាស្តែី 

ដើមែបីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ

ថតដោយ សុធីរិទ្ធ



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក១៤

ជួយឲេយគត់រីកចមេើនក្នុងជំនឿ និងជួយ 
ឲេយពេះសហគមន៍រីកចមេើនផងដេរ"។ 

លោកអភិបាល អេនរីគេ ហ្វកីារេដូ ក្នងុ
នាមអភិបាលពេះសហគមន៍កាតូលិកភូមិ
ភាគបាត់ដំបងលោកមានសេចក្តីរីករយ
ណាស់។ លោកថា រីករយដោយសរបង
ប្អនូចេះស្តប់ពេះបន្ទលូរបស់ពេះជាមា្ចាស់ 
ចេះបេចិត្តគំនិត ចេះអធិដា្ឋាន និង មាន 
ចិត្ត ចង់ដើរតាមពេះយេស៊ូ។ មេយា៉ាងទៀត
គេអូប់រំជំនឿក៏ជាកមា្លាងំសមេប់លោកដេរ 
គឺគេចេករំលេកពេលវេលា ជីវិត ជំនឿ និង 
អ្វីៗដេលមានក្នុងដួងចិត្ត ពេល នេះ មាន 
លទ្ធផលហើយ។ ជាងនេះទៅទៀតគឺ 
អំណរ សបេបាយដោយសរពេះសហគមន៍
ជាប់ជាមួយបងប្អនូក្នងុភូមិ មាន ត េ អំណរ 
មកពីពេះជាមា្ចាស់។ ពេះសហគមន៍មាន
ពេះពរពិសេសមកពីពេះជាមា្ចាស់។ បង ប្អនូ 
មានចិត្តតេមួយ និងធ្វើតាមពេះហឫទ័យ
របស់ពេះជាមា្ចាស់។ 

នៅក្នងុឱកាសរតេបុីណេយចម្លងខាងមុខ
នេះ មានបងប្អនូជាមនុសេសពេញវ័យរៀបចំ
ខ្លនួទទួលពិធីជេមុជទឹកនៅតាមពេះសហ- 
គមន៍កាតូលិកក្នុងភូមិភាគទាំងបី មាន 
ចំនួន បេមាណជា១៥២នាក់ ក្នុងនោះ
ពេះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញ
មានចំនួន៦៧នាក់ ភូមិភាគបាត់ដំបង មាន 
ចំនួន៤៩នាក់ និងភូមិភាគកំពង ់ចាម 
មានចំនួន៣៦ នាក់ ៕

បេក្ខជនបេក្ខនារីចំនួន៤៩ នាក់ អញ្ជើញ 
មកពីពេះសហគមន៍នានា ក្នងុពេះសហ- 
គមន៍កាតូលិកភូមិភាគបាត់ដំបង បាន 
ទទួលការតេស់ហៅយា៉ាងឱឡារិក (ជំ ហាន  
ទី២) ពីលោកអេនរីគេ ហ្វកីារេដូ អភិបាល
ពេះសហគមន៍ភូមិភាគបាត់ដំបង។ ពិធី 
នេះបាន បេរព្ធកាលពីថ្ងេទី២៥ ខេកុម្ភៈ 
ឆ្នាំ២០១៨ កន្លង ទៅ នៅពេះវិហារពេះ-
ជាមា្ចាស់លើកពេះនាងមា៉ារីឡើងស្ថានបរម- 
សុខ កេុងបាត់ដំបង ដោយមាន ការ ចូល 
រួម ពីលោកបូជាចារេយ គេីស្ត បរិស័ទ យា៉ាង 
ចេើនកុះករ។

មានបេសសន៍ក្នងុធម្មទេសនា លោក 
តូតេត បានេណាល់ តំណាងពេញសិទ្ធិ 
របស់លោកអភិបាលពេះសហគមន៍ភូមិ
ភាគបាត់ដំបង និងជាបូជាចារេយទទួល ខុស 
តេវូ នៅទឹកដីអង្គរ ខេត្ត សៀមរប បាន មាន  
បេសសន៍ថា នៅថ្ងេ នេះ យើង ជួប ជំុ គ្នាដើមេបី 
ស្វាគមន៍ និងលើកទឹកចិត្តដល់បង ប្អនូ ជា 
មនុសេសពេញវ័យ ដេលហៀបទទួលពិធី
ជេមុជទឹកនៅក្នងុឱកាសបុណេយចម្លងខាង 
មុខនៅ ក្នុងពេះសហគមន៍របស់យើង។ 

លោកបន្តថា សមេប់យើងមា្នាក់ៗ ដេល 
ជាអ្នកដើរតាមពេះយេសូ៊ នៅក្នងុ រដូវ ៤០ 
ថ្ងេនេះ តេវូយកចិត្តទុកដាក់ស្តប់ពេះបន្ទលូ
ពេះជាមា្ចាស់ ដោយអនុវត្តតាមពេះបន្ទលូ
របស់ពេះអង្គ។  ពេះជាមា្ចាស់ពេះអង្គ មិន 
តេវូការសំភារៈអ្វទីេ សមេប់ យើង យក មក 
ថា្វាយ ពេះអង្គ គឺតេូវការដងា្វាយ ដេលជា

ភូមិភគបាត់ដំបងទទួលបែក្ខជនបែក្ខនារី៤៩ នាក់ ក្នងុពិធីតែស់ហៅយ៉ាងឱឡារិក
ចិត្តបរិសុទ្ធរបស់យើងមា្នាក់ៗ ថា្វាយ ទៅ 
ពេះអង្គ។  លោកថា លោក អភិបាល បាន 
ណេនំា បងប្អនូ សូមឱេយស្តប់ពេះបន្ទលូរបស់
ពេះយេសូ៊ ដោយទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយ
ពេះអង្គយា៉ាងជិតស្និទ ដោយ មាន ចិត្ត ដ៏ 
បរិសុទ្ធ មិនតេឹមតេជាការលំអរខាងកេ
នោះទេ  បុ៉ន្តេសូមរៀបចំចិត្តឱេយបានបរិសុទ្ធ
វិញ។

ក្នុងពេលនោះដេរលោកក៏បានមាន
បេសសន៍ទៅកាន់បងប្អនូជាបេក្ខជន បេក្ខ- 
នារី ដេលទទួលការតេស់ហៅយា៉ាង 
ឱឡារិក ពីលោក អភិបាល ពេះសហ គមន៍ 
គឺលោកអភិបាលតេស់ហៅតាមឈ្មាះបង 
ប្អនូផ្ទាល់មា្នាក់ៗ។ លោកថានេះគឺមិនមេន
លោកអភិបាលនោះទេគឺពេះអង្គផ្ទាល់ជា 
អ្នក តេស់ហៅបងប្អនូឲេយបានទៅជា សវ័ក 
របស់ពេះយេស៊ូ ទៅជាបុតេធីតា របស់ 
ពេះអង្គ។ តេស់ហៅឲេយចូលរួមក្នុងពេះ
កាយតេមួយ ពេមទាំងឱេយបងប្អូនចូលរួម
ជាមួយសេចក្តសីេឡាញ់របស់ពេះជាមា្ចាស់ 
តាមឈ្មាះមា្នាក់ផ្ទាល់។  ហេតុនេះតេវូស្តប់
ពេះបន្ទូលរបស់ពេះអង្គ និអនុវត្តន៍តាម
ពេះបន្ទូលរបស់ពេះអង្គ។

អង្គយុលើរទេះជនពិការ បេក្ខ នារីទ ទួល 
ជំហានទី២ កញ្ញាឃុត វន្នី បានឱេយដឹងថា 
កញ្ញាសុខចិត្តទទួលការអប់រំជំនឿតាមពេះ 
សហគមន៍កាតូលិក និង ដើរ តាម ពេះ យេសូ៊ 
គេសី្ត ក៏ពេះតេការសេឡាញ់ និង ជា ការ 
ពេញចិត្តដោយខ្លនូឯង ហើយ ទៅ ថ្ងេ ខាង 

មុខកញ្ញា និងថេរកេសាជំនឿរបស់ខ្លនួ ដេល
ជាគេីស្តបរិស័ទមា្នាក់ដ៏ល្អមា្នាក់ និង ហា៊ាន 
បេកាស ថា ខ្លនួជាគេសី្តបរិស័ទនៅចំពោះ 
មុខអ្នកឯទៀតៗ ។

បេក្ខជនទទួលជំហានទី២មា្នាក់ទៀត 
មកពីពេះសហគមន៍សន្ត ្រហ្វង់ស្វរ័សវីយេ 
ស្វាយសុីសុផុន ប្អូនបេុស សុខ ពិសិដ្ឋ 
អាយុ១៦ ឆ្នាំ បានឱេយដឹងថា គេប់ពេល
លោកបូជាចារេយថា្វាយអភិបូជា និង អតា្ថា- 
ធិបេបាយពេះគម្ពីរ ជួយឱេយប្អូនជាប់ចិត្តនិង 
ពេះបន្ទូលពេះជាមា្ចាស់ សមេប់ ណេ នាំ 
ជីវិតរបស់ប្អូន ក្នុង ការ ដើរតាម ពេះយេស៊ូ 
នាពេលនេះ។

សៀ សៀក ជាគេូអប់រំជំនឿ នេ ពេះ 
សហ គមន៍តាហេន បាន ចាប់អារម្មណ៍ ថា 
នាងមានអំណរសបេបាយ ដេលបានឃើញ
ផលផ្លេរបស់ពេះសហគមន៍។   ខណៈ 
ពេះ សហគមន៍ តាហេនមានបងប្អនូ ចំនួន 
៦ នាក់ បានទទួលជំហានទី២នៅថ្ងេនេះ 
ហើយ និងតេវូទទួលអគ្គសញ្ញាជេមុជទឹក
ក្នុងឱកាសបុណេយចម្លងខាងមុខ ។

អ្នកគេ ូសៀកបន្តថា អ្វីៗ ដេលយើង បាន 
ទទួលនៅថ្ងេនេះ គឺបានបងា្ហាញថា ពេះ
សហគមន៍ពិតជាមានជីវិតដ៏រស់រវីក។ 

ចំណេកលោកវេត រស្មី គេូអប់ជំនឿ 
ពីតាហេនដេរនោះ បាន និយាយ ទាំង 
អំណរ ថា "មានអំណរណាស់ ដោយ មាន 
បងប្អនូ៦នាក់បានទទួល បន្តជំនឿ ពី ខ្ញុ ំ។ 
ខ្ញុនឹំងរួមដំណើរជាមួយគត់បន្តទៀត ដើមេបី

ថតដោយ រិទ្ធិរដ្ឋ



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក ១៥

ផង។ លោកបន្តថា កេពី សុំជំនួយ ក្នុង 
ការ រកសីុ លោកក៏ធា្លាប់សំុលោកបូជាចារេយ
យៀបឲេយជួយពេយាបាលជំងឺផងដេរ ហើយ 
ទទួល បានលទ្ធផលបេកដមេន។

លោក ្រហ្វង់សីុស្ក ូតេឿងបួ៊ យៀប  កើត 
នៅថ្ងេទី១ ខេមករ ឆ្នាំ១៨៩៧  នៅ 
ខេត្ត អាងយា៉ាង។  នៅឆ្នាំ១៩២៤ លោក 
តេវូ បានតេងតំាងជាបូជាចារេយ នៅ ភ្ន ំពេញ 
ក្នុងសម័យលោកអភិបាល Valentin 
Herrgotte ។ ឆ្នាំ១៩២៤ ដល់១៩២៥ 
លោកបូជាចារេយ តេឿង ប៊ួយៀប តេូវបាន
ចាត់ឲេយបំពេញបេសកម្មជាបូជាចារេយជំនួយ
នៅពេះសហគមន៍ផ្លូវតេី។ លោក បាន 
ស្លាប់ ដោយសរគេ កាត់ក នៅ តាំក សី 
បេទេស វៀតណាមនាថ្ងេទី១២ មីនា 
១៩៤៦។  កេបាលរបស់ លោក តេឿង 
បួ៊យៀប គឺមិន មានភាព ស្អយុរលួយ ឡើយ 
នេះជាអំណយទានមួយរបស់ពេះ ជា មា្ចាស់ 
បេទានពរឲេយលោកពេះជំនឿរបស់ គត់    
ពិត  ជារឹងមំាណាស់ដោយ ហា៊ាន បូជាជីវិត
ដើមេបីគេីស្តបរិស័ទទៀតផង។ 

បច្ចុបេបន្នមានមនុសេសជាចេើនទំាងក្នុង 
និងកេបេទេសទំាងគេសី្តបរិស័ទ និងអ្នក 
ដេលមានជំនឿលើសសនា ដទេទៀត បាន  
មក ពេះសហគមន៍ផ្លូវតេី ដើមេបីអុជធូម
សូមសេចក្តីសុខតាមតមេូវការរបស់ខ្លួន 
ជាពិសេសគឺសមេប់មុខជំនួញ។

ដោយ ដាលីស

ពេះសហគមន៍កាតូលិក មណ្ឌល 
សកម្ម ភាព មេគង្គ នេភូមិភាគភ្នពំេញបាន 
រៀបចំពិធីបុណេយរំឭកដល់លោកបូជាចារេយ 
្រហ្វង់សីុស្កតូេឿងបូ៊យៀប ដេលបានលះបង់
ជីវិតដើមេបីការពារគេសី្តបរិស័ទ។ ពិធី នេះ 
បានបេពេតឹ្តឡើងយា៉ាងឱឡារឹកកេមអធិ- 
បតីភាពលោកអភិបាលអូលីវីយេដោយមាន 
គេីស្តបរិស័ទរប់ពាន់អ្នកចូលរួម កាលពី 
ថ្ងេទី ១២ ខេមីនា ឆ្នា២ំ០១៨ នៅ ពេះ វិហារ 
ពេះបេះដូងពេះយេស៊ូ (ផ្លូវតេី) ក្នុង ភូមិ 
ផ ្លវូ្រតី ឃំុថ្មគរ សេកុលា្វាឯម ខេត្តកណា្ដាល។

ក្នងុឱកាសនេះដេរលោកអភិបាលបាន
ណេនំាគេសី្តបរិស័ទទំាងអស់ដោយលើក
យកគំរូនេការខិតខំបមេើពេះជាមា្ចាស់ បមេើ 
ពេះសហគមន៍ អស់ពីកមា្លាំងចិត្ត កមា្លាំង 
កាយ និងបេជា្ញាស្មារតី របស់ លោកបូជា ចារេយ 
បូ៊ហៀប។ លោកបន្តថា ថ្ងេនេះយើងបាន
មើលឃើញជាក់ស្តេងពីសេចក្តសីេឡាញ់
របស់ពេះជាមា្ចាស់តាមរយៈលោកបូ៊យៀប
ដេលបានបមេើពេះជាមា្ចាស់រហូតបាត់បង់
ជីវិត។

លោកអូលីវីយេ បានដាស់តឿនគេសី្ត
បរិស័ទឲេយមើលនៅក្នុងសម័យពេះយេសូ៊ 
មានមនុសេសជាចេើនទៅជួប និងប៉ះពេះ-
យេសូ៊ដោយសេកឃ្លានសេចក្តសីេឡាញ់
របស់ពេះជាមា្ចាស់។ លោកបញ្ជាក់ថា អ្នក 
ដេលមកជួបពេះយេស៊ូ ភាគ ចេើន ជា អ្នក 
កេកីេ អ្នកគ្មានទីពឹង អ្នកជំងឺ ស្តេ ីមេ មា៉ាយ 
និងអស់អ្នកដេលមានបាប។ លោក អភិ 
បាល មានបេសសន៍ទៀតថា ថ្ងេនេះ យើង 

បុណែយរំឭកខួបនែមរណៈភពរបស់លោកបូជាចារែយ  តែឿង បូ៊យៀប

ក៏ ដូច គ្នា ដេរ គឺមកដើមេបីជួបពេះយេស៊ូ 
ពេះទេង់ជាពេះបុតេដេលយាងមកមិន
មេនដើមេបីដាក់ទោសមនុសេសលោកទេ តេ 
យាងមក ដើមេបីសង្គាេះមនុសេសឲេយមាន
ជីវិតថ្មី។

លោកអភិបាលបានផ្តផំ្ញើទៀតថា ទេពេយ 
សមេបត្តិរបស់យើងពិត មិនមេនជាមាស 
បេក់ និងលុយនោះទេ គឺសេចក្តសីេឡាញ់
របស់ពេះជាមា្ចាស់ ដេលទេង ់បាន បេទាន 
មក ឲេយយើង។ លោកបញ្ជាក់ទៀតថា សេច 
ក្តីសេឡាញ់ សេចក្តីពិតដេលពេះយេស៊ូ 
ឲេយ យើង គឺសេរីភាពដ៏ពិតបេកដេលជា 
តម្លេ ដ៏ខ្ពស់បំផុត។ លោក អភិបាល ភូមិ ភា គ  

ភ្នពំេញស្នើឲេយគេសី្តបរិស័ទអធិដា្ឋានបន្ថេម
ទៀតដើមេបីឲេយយើងបេពេឹត្តអំពើល្អតាម
ពេះបន្ទលូរបស់ពេះយេសូ៊រៀងៗខ្លនួ និង
ដើមេបីបមេើពេះសហគមន៍ដូចលោកបូជា-
ចារេយ ប៊ូយៀបផងដេរ។

លោក សោ វា៉ាន់ណា គណៈ កម្មកា 
ពេះសហគមន៍ផ្លូវតេី បានរៀបរប់ ពីការ 
អស្ចារេយ លោកបូ៊យៀបបានជួយបេជាជន
ដេលមកអុជធូប លោកបញ្ជាក់ថា ពី មុន 
ខ្ញុកំេ តេកេយពីអុជធូបសំុដោយចិត្ត សោ្មាះ 
មកខ្ញុំបានរកសុីមានបាន ហើយអ្នកភូមិ
នេះពីមុនក៏កេលំបាកដេរ តេឥលូវមាន
លទ្ធភាពអាចទិញឡានដឹកស្វាយបាន ទៀត 

 ពេលនោះដេរលោកអភិបាលអូលីវីយេ
ក៏បានអធិដា្ឋាន និងជូនពរបងប្អូនទាំង 
អស់នាលា្ងាចថ្ងេសៅរ៍ ទី១០ ខេ មីនា នេះ 
ថា "ខ្ញុបំានបេរព្ធពិធីបុណេយអភិបូជា បើក
កម្មវិធីនៅភ្នពំេញថ្មហីើយបានទូលសំុអង្វរ
ពេះជាមា្ចាស់ ដើមេបីបេទានពរដល់បងប្អនូ 
ទំាងអស់ក្នងុឱកាសដ៏ពិសេសនេការអធិ - 
ដា្ឋាននមស្ការពេះកាយពេះគេសី្ត ក្នងុពេល
តេមួយរួមគ្នានៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញ ក៏ 
ដូច ជារួមជាមួយសម្តេចបា៉ាប និងពេះសហ -  
គមន៍សកលទាំងមូលផងដេរ"។ 

លោកបន្តថា "សូមឲេយការអធិដា្ឋាន 
នេះ ពោរពេញដោយសន្តិភាព អំណរ 
សបេបាយ និងពោរពេញ ដោយ សេចក្តី 
សេឡាញ់ នៅក្នងុកេមុគេសួរនិងសមេប់
ការតេស់ហៅផងដេរ!"។

ដោយ ដាលីស

ពេះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្ន ំពេញ 
បានរៀបចំឲេយមានកម្មវិធីអធិដា្ឋាន ២៤ 
ម៉ាង ថា្វាយពេះអមា្ចាស់ កាលពីថ្ងេទី១០ 
និង ១១  ខេមីនា ឆ្នា ២ំ ០១៨  នៅ តាម ពេះ  
សហ គមន៍នីមួយៗ តាមមណ្ឌល សកម្ម 
ភាព ទំាង៩។ ពិធី អធិដា្ឋាន នេះបេពេតឹ្ត ទៅ  
សេបតាមសេចក្តអីញ្ជើញរបស់សម្តេច បា៉ាប 
្រហ្វង់សីុស្កដូើមេបីអធិដា្ឋានរួមគ្នាដោយនម- 
ស្ការនៅមុខពេះកាយពេះគេសី្ត និង ទទួល 
អគ្គសញ្ញាលើកលេងទោស នៅតាមពេះ 
សហ គមន៍នានាក្នងុពិភពលោក ទំាង មូល ។

នៅក្នុងសរលិខិតសមេប់រដូវ៤០ថ្ងេ 
សម្តេចបា៉ាបក៏បានអញ្ជើញពេះសហគមន៍
ទំាងអស់បេរព្ធពិធីអធិដា្ឋានគឺ "២៤ ម៉ាង 
ថា្វាយពេះអមា្ចាស់" ដើមេបីដាស់តឿនមា្នាក់ៗ
ឲេយវិលមករកពេះជាមា្ចាស់វិញ ដោយ ទទួល 
អគ្គ សញ្ញាលើកលេងទោស និងនម ស្ការ 
ពេះកាយ។ 

អធិដ្ឋាន២៤ម៉ាងថា្វាយពែះអមា្ចាស់នៅក្នុងភូមិភគភ្នំពែញ
ក្នុងឆ្នាំ២០១៨ "ពិធី២៤ ម៉ាង ថា្វាយ 

ពេះអមា្ចាស់" បាន បេពេឹត្ត ទៅ ពីថ្ងេ សុកេ 
ទី៩ ខេមីនា ដល់ថ្ងេសៅរ៍ ទី១០ ខេមីនា 

ឆ្នា  ំ ២០១៨ ដោយ នឹកដល់ពេះបន្ទូលតា
មទំនុកតម្កើង១៣០: ៤ "ពេះអង្គតេង
តេអត់ទោសឲេយយើងខ្ញុំជានិច្ច"។ 

ថតដោយ លី សុវណ្ណា

ថតដោយ អន ហំ



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក១៦

អង្គការការីតាសកម្ពជុា បាន បេរព្ធ ពិធី   
អធិដា្ឋាន នៅថ្ងេទិវាសកល នេការ អធិ ដា្ឋាន 
និងយល់ដឹង បេឆំងការជួញដូរមនុសេស 
នាថ្ងេទី៨ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្នុង
ស្នាក់ការរបស់ខ្លួននាកេុងភ្នំពេញ។ 

កម្មវិធីនេះបេពេតឹ្តឡើងកេមអធិបតី
ភាពលោកអភិបាលអេនរីគេ ហ្វីការេដូ 
អភិបាលពេះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគ
បាត់ដំបង និងជាបេធានកេមុបេកឹេសាអង្គការ
ការីតាស់កម្ពុជ និង លោក បូជា ចារេយ សួន 
ហងេសលី ជាតំណាងពេញសិទ្ធិលោក 
អភិបាល ពេះសហគមន៍ភូមិភាគភ្នំពេញ 
រួមជាមួយថា្នាក់ដឹកនាំ បុគ្គលិក អង្គការ 
ការីតាស់កម្ពុជា ពេមទាំង បងប្អូន គេីស ្ត - 
បរិ ស័ទជាចេើនរូប។

កញ្ញាសុភក្តេ មន្តេអីង្គការការីតាស់ ផ្នេក 
បេឆំងការជួញដូរមនុសេស បាន បញ្ជាក់ ថា 
កម្មវិធីនៅថ្ងេនេះ គឺជាការអធិដា្ឋាន សមេប់ 
ជនរងគេះនានា ពីការជួញដូរ និង 
រំលោភ បំពាន ពេមទាងជា ការ បងា្ហាញ ឱេយ 
ឃើញ និងចូលរួមលើកទឹកចិត្តដល់ជនរង 
គេះ ដើមេបីឱេយពួកគេបន្តជីវិតរស់នៅក្នងុ
កេមុគេសួរ ហើយនិងក៏ជាសរមួយចូល
រួមបង្កើននូវការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេការ
ជួញដូរមនុសេសនេះផងដេរ។ កញ ្ញាបន្ត ថា 
តាមរយៈការអធិដា្ឋានរបស់យើងនៅថ្ងេនេះ 
មិនតេមឹតេឆ្លះុបញ្ចាងំពីបទពិសោធន៍របស់
អ្នកដេលរងទុក្ខលំបាកទំាងនោះទេ គឺបា ន 
បងា្ហាញឱេយឃើញបញ្ហានេះ ដេលប៉ះពាល់

អង្គការការីតាសកម្ពជុា បែរព្ធទិវានែការអធិដ្ឋាន និងការយល់ដឹង 
បែឆំាង នឹងការជួញដូរមនុសែស

ចំពោះសេចក្តីថ្លេថ្នូររបស់មនុសេស ហើយ
ថេមទំាងផ្តល់នូវការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នក
រស់រនមានជីវិតទៀតផង។

អភិបាលពេះសហគមន៍កាតូលិកភូមិ
ភាគបាត់ដំបង លោកអេនរីគេ ហ្វីការេដូ 
បាន  មានបេសសន៍ថា យោង តាម 
បេសសន៍   រ បស់សម្តេចបា៉ាប ្រហ្វង់ សុីស្កូ 
ពេះសហគមន៍កាតូលិកសកលបានរៀបចំ
កម្មវិធីអធិដា្ឋាន សមេប់ជនរងគេះដោយ 
សរ ការជួញដូរមនុសេស នេះសម្តេចបា៉ាប 
ចង់ឱេយយើងអធិដា្ឋាន ចង់ឱេយ យើង ចូល រួម 
ទាំង អស់គ្នា ដើមេបីឱេយយើង ស្តេងចេញ ជា 
សកម្មភាព ដើមេបីឱេយយើងការពារថេរកេសា 
អ្នក តូចតាច ដោយគោរព តម្លេរបស់ មនុសេស  
ដូចគ្នា។ 

ជាមួយគ្នានោះលោកគឹម រតនា នាយក 
បេតបត្តអិង្គការការីតាស់កម្ពជុា បាន ចាប់ 
អារម្មណ៍ថា ការអធិដា្ឋានជួយយើងឱេយមាន 
ពន្លឺកាន់តេចេបាស់ និង មាន កមា្លាំង បន្ថេម 
ទៀត ដើមេបីចូលរួមយា៉ាងសកម្ម ដើមេបី 
កាត់ បន្ថយ ពេមទាំងបេយុទ្ធបេឆំងនឹង
ការជួញដូរមនុសេសនេះ។

លោកបន្តថា ជាមួយគ្នានេះយើងក៏ធ្វើ
សកម្មភាពជួយអប់រំដល់បេជាពលរដ្ឋដើមេបី 
ឆ្វេងយល់អំពីអំពើនេការជួញដូរមនុសេស។ 
យើងជួយជនរងគេះ ដេល កំពុង ត េរង - 
គេះ ដើមេបីឱេយគេមានទិសដៅនេជីវិតបាន
ល្អបេសើរឡើង ដោយមានសេចក្តសីងេឃឹម
ក្នុងការរស់នៅក្នុងកេុមគេួសរ។ 

កេមុបេកឹេសាសមេប់យុត្តធិម៌និងសន្តភិាព
និងសហបេតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់ បុរី-
វា៉ា  ទីកង់ បានកំណត់យកថ្ងេទី០៨ ខេ កុម្ភៈ 
ជាថ្ងេអធិដា្ឋានបេចំាឆ្នា ំសមេប់ ការ យល់ ដឹង 
បេឆំងនឹងការ ជួញដូរ មនុសេស ជា សក ល។

ថ្ងេទី៨ ខេកុម្ភៈ នេះក៏ជាថ្ងេបុណេយ គោរព 
សន្តី យ៉ូសេហ្វីន បាឃីតា Josephine 
Bakhita ដេល ជាឧបការី សមេប់ ជន រង - 
គេះ ដោយការរំលោភបំពាន និង ការ ជួញ 
ដូរ។ កុមារី យ៉ូសេហ្វីន បាឃីតា តេូវ បាន 
គេចាប់ពងេត់ និងលក់បន្តបនា្ទាប់គ្នា ឱេយ
ធ្វើជាទាសករនៅក្នុងបេទេសស៊ូដង់ និង 
អីុតាលី។ កេយមក Josephine Bakhita 
តេូវបានដោះលេង។ នាងបាន កា្លាយ ជា 
ដូនជីកាតូលិក ហើយបានឧទ្ទិស ជីវិត 
របស់ នាង ដើមេបីចេករំលេកនូវបទពិសោធន៍
អំពីសេចក្តបីញ្ជាក់អំពីជីវិតទាសភាព អំពី 
ការចាកចេញពីទាសភាព ការលួង លោម 
បេជាជនកេកីេ និងអ្នកដេល រងទុក្ខ វេទ នា ។ 
ពេះសហគមន៍កាតូលិកបានបេកាសទទួល
ស្គាល់ យូ៉សេហ្វនី បាឃីតា ជាសន្ត ីនៅ ក្នងុ 
ឆ្នាំ២០០០។

បើតាមសមាគមវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស 
វិកលវិទេយាសហរដ្ឋអាមេរិក បាន ឱេយ ដឹង ថា 
ជនរងគេះដោយ សរការ ជួញ ដូរ មនុសេស 
ទទួលរងនូវជម្ងមួឺយចំនួនដេលជះឥទ្ធពិល
ដល់បេព័ន្ធខួរកេបាល ជាពិសេស គឺមាន ជំងឺ   
បាក់សេបាត ដេលអាចជះ ឥទ្ធពិល អវិ ជ្ជ  មាន 
ឬអាចមានផលអាកេក់ ប៉ះ ពាល់ ដល់ 

សរ ធាតុគីមី និងបេព័ន្ធ បេសទ ក្នុង ខួរ 
កេបាល។ រោគសញ្ញានេជម្ងឺបាក់សេបាត 
លេចចេញនូវរូបភាព ឬនឹកឃើញអតីត
កាលធ្វើឱេយរន្ធត់ភា្លាមៗក្នងុខួរកេបាល ការ 
យល់សុបិន្តអាកេក់ គេងមិនលក់ គេង តិច 
ការគិតអវិជ្ជមាន ការភ័យខា្លាច ឆប់ខឹង 
ខា្មាស់អៀន អាមា៉ាស់ អាកបេបកិរិយា ឡេះ ឡះ 
(មិនបេុងបេយ័ត្ន) ឆេវឆវ និងមួរម ៉ា ជា 
ដើម។ ការប៉ះទង្គចិផ្លវូចិត្តឱេយផ្លាស់ប្តរូជីវ- 
សស្តេរបស់បេព័ន្ធបេសទរបស់បុគ្គល
មា្នាក់ៗ ទៅជាបេព័ន្ធនេភាពតានតឹង។ នេះ 
អាចធ្វើឱេយបុគ្គលមា្នាក់នោះតេងតេស្ថតិក្នងុ
ស្ថានភាពមមើមមាយ ហោះហើរ ឬជាប់ 
គំង។ បុគ្គលដេលមានការប៉ះទង្គចិផ្លវូចិត្ត 
បងា្ហាញការផ្លាស់ប្តូរលើកំរិតអ័រម៉ូន ដេល 
ពាក់ ព័ន្ធ និងមានភាពតានតឹង ដេល 
សេដៀងនឹងកំរិតនេការផ្លាស់ប្តូរអ័រម៉ូន 
របស់ទាហានក្នុងសមរភូមិ។ 

អង្គការការីតាសកម្ពជុាបានបេរព្ធពិធី
នេះនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ជាលក្ខណៈអន្តរ 
សសនា ថា្នាក់ជាតិផង និងមានកិច្ចសហការ
យា៉ាងស្អិតរមួតពីរជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ 
ក្នងុពិធីអធិដា្ឋានសមេប់ការយល់ដឹងបេឆំង 
នឹងការជួញដូរមនុសេស នាឱកាសនោះ 
ក៏មានការអានសរលិខិតរបស់សម្តេច បា៉ាប 
្រហ្វង់ សីុស្ក ូអធិដា្ឋានធម៌សកល អុជ ទៀន 
រៀបជារូបបេះដូង ជានិមិត្ត រូប នេ សេចក្តី 
សេឡាញ់ និងឧទ្ធសិ ដលើជនរង់ គេះ ទំាង 
ទាំងអ្នករស់ និងស្លាប់។ មានផ្តិតបា ត ដេ 
ជា មួយពណ៌ផេសេងៗ លើផ្ទាងំកេណាត់ស
ដោយបញ្ជាក់អត្ថន័យបេឆំងការជួញដូរ
មនុសេស ។

អង្គការការីតាសកម្ពជុាជាអង្គការមួយ
នេពេះសហគមន៍កាតូលិក ដេលបានខិតខំ
យា៉ាងខា្លាងំក្នងុការតសូ៊មតិបេឆំងការជួញ
ដូរមនុសេស។ កន្លងទៅអង្គការការីតាស់ 
កម្ពជុាបានសហការយា៉ាងជិតស្នទិជាមួយ
រជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុា ជាមួយអង្គការអន្តរ- 
ជាតិជាដេគូនៅកេបេទេសបានជួយពល- 
ករកម្ពជុាជាចេើន ដេល រង គេះ ដោយ ការ 
លក់ដូរ និងកេងបេវ័ញ្ញជាទាសភាព នៅ 
កេ បេទេស បានជាចេើននាក់ផងដេរ។ 
កេពីនេះអង្គការការីតាសមានគមេង
ជាចេើនទៀតដូចជា៖ គមេងបនេសាំទៅ
នឹងការបេបេលួអាកាសធាតុ កម្ម វិធី អភិវឌេឍ 
យុវជន កម្មវិធីអភិវឌេឍសហគមន៍ កម្មវិធី 
សុខភាព កម្មវិធីសង្គាេះបនា្ទាន់ដល់ជន
រងគេះដោយគេះធម្មជាតិ និងគេះ - 
ថា្នាក់  ផេសេងៗ៕

 ដោយ ឡុង សម្ផស្ស និង ដាលីស

ថតដោយ សម្ផស្ស



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក ១៧

សិកា្ខាសាលាស្តីអំពី "អាពាហ៍ពិពាហ៍"
ពេ ះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគ ភ្នពំេញ 

កេមការដឹកនំានិងយកចិត្តទុកដាក់ដោយ 
លោកអភិបាលអូលីវីយេ រួមជា មួយ គណៈ - 
កម្មកា រគេួសរទាំង៤ បានរៀបចំ សិកា្ខា 
សលា ស្តអំីពី  "អាពាហ៍ពិពាហ៍" ដើមេបីជួយ 
ឲេយ គេីស្តបរិស័ទ និងគណៈ ដឹកនាំពេះ- 
សហ គមន៍យល់កាន់តេចេបាស់អំពីអត្ថន័យ
នេអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមរបៀបពេះសហ-
គមន៍កាតូលិក និងតាមបេពេណីខ្មេរ។

អង្គសិកា្ខាសលានេះ បានបេពេឹត្ត ទៅ 
កាល ពីថ្ងេទី២-៣ មីនា ២០១៨ ដោយ 
មាន វាគ្មនិមកពីកេសួងធម្មការ និង សស នា 
ឯកឧត្តម សេង សុមុន្នី និងលោកអាចារេយ 
អុ៊ក វាសនា ពេមទំាងមានគេសី្តបរិស័ទមក
ពីពេះសហគមន៍នានាក្នងុភូមិភាគភ្នពំេញ 
រួមជាមួយតំណាងគេសី្តបរិស័ទនេពេះស ហ - 
គមន៍ភូមិភាគបាត់ដំបង និង កំពង់ ចាម 
ចូល រួមផងដេរ។

នៅក្នុងកិច្ចស្វាគមន៍ លោក អភិបាល 
អូលីវីយេ បានមានបេសសន៍ស្វាគមន៍ ទៅ  
កាន់សិកា្ខាកាមទាំងអស់ថា កេុមគេួសរ
មិនគិតតេមឹតេប្តបីេពន្ធដេលរៀបការហើយ
នោះទេ តេគិតចាប់ពីយុវជន យុវនារីដេល
កំពុងរិះគិតអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ហើយ
សមេប់អ្នកដេលរៀបការរួចគឺគិតពីគេសួរ
ដេលមានទុក្ខលំបាក គេួសរ ដេល មាន 
សេច ក្តសុីខ គេសួរដេលមានបញ្ហា ហើយ
ទៅជាការិយាល័យមួយយា៉ាងធំដើមេបីថេរកេសា
ជីវិតគេួសរ។ លោកបន្តថា ជីវិតគេួសរ

មានតំាងពីកុមាររហូតដល់ចាស់ជរ ជីវិត 
ជាប្តីបេពន្ធ ជីវិតក្នុងការលេងលះគ្នា រួម 
ទំាង ជីវិតកុមារកំពេជាដើម ដេល ទាក់ ទង 
ទៅ នឹងគេួសរ។ លោកអភិបាលបញ្ជាក់
ថាទោះបីបិទឆ្នាគំេសួរក៏ដោយ  បុ៉ន្តេគណៈ- 
កម្មការគេួសរតេូវតេបន្តជានិច្ច ពេះ 
គេួសរជាជីវិតរបស់ពេះសហគមន៍។

លោកអភិបាលបានបញ្ជាក់ ទៀត ថា នេះ
ជាពេលវេលាមួយដើមេបីទទួលព័ត៌មាន និង
ចំណេះដឹងយា៉ាងចេបាស់អំពីអត្ថន័យនេ
បេពេណីដេលយើងបានធ្វើ និងអត្ថន័យ
តាមបេពេណីដេលពេះសហគមន៍បាន
បញ្ចូលទៅក្នុងអគ្គសញ្ញានីមួយៗ។

ក្នុងថ្ងេដំបូងនេះដេរ លោកបូជាចារេយ 
តាវូ៉ឡា យំុាងលូកា បានពនេយល់ដល់សិកា្ខា-
កាមអំពីអត្ថន័យនេអាពាហ៍ពិពាហ៍ និង
បេពេណីតាមរបៀបពេះសហគមន៍កាតូ- 
លិកផងដេរ។

នៅថ្ងេបនា្ទាប់វាគ្មិនដេលជា លោក 
អាចារេយ អ៊ុក វាសនា បានពនេយល់អំពីអត្ថ-
ន័យនេពាកេយ"អាពាហ៍ពិពាហ៍" និងបេវត្តិ
អាពាហ៍ពិពាហ៍តាមទំនៀមទមា្លាប់បេពេណី
ខ្មេរ ពេមទំាងមានការអនុវត្តជាក់ស្តេង។ រីឯ 
លោកឯកឧត្តម សេង សុមុន្នី ក៏បានអធិ-
បេបាយអំពីចេបាប់នានានៅក្នងុបេទេសកម្ពជុា 
ពេមទាំងមានការបកសេយនូវចម្ងល់
ផេសេងៗ របស់សិកា្ខាកាមផងដេរ។

លោកអភិបាលអូលីវីយេ នេះ ជា 
ឱកាស មួយដើមេបីឲេយយើងគិត និងយល់

ថេមទៀតអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមបេពេណី 
ជាពិសេសសមេប់ពេះសហគមន៍កាតូ-
លិកដេលចូលនៅក្នុងជីវិតនេបេជាជន
កម្ពជុា។ លោកថាអគ្គសញ្ញានៅក្នងុគេសី្ត
សសនាមិនសូវមានចេើនបុ៉នា្មានទេ គឺ មាន   
តេពាកេយសចា្ចារវាងប្ត ីនិងបេពន្ធដេលមាន 
ឯកភាពរស់នៅជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិត 
និងមានពេះពរពីពេះជាមា្ចាស់ រួមជាមួយ
សញ្ញានេចិញ្ចៀនដេលបងា្ហាញថាភា្ជាប់ដោយ 
ភក្តីភាព សេចក្តីសេឡាញ់ អស់មួយជីវិត 
និងដោយពេះជាមា្ចាស់គង់នៅជាមួយអស់
មួយជីវិតតេប៉ុណ្ណោះ។ លោកបន្ថេមថា 
នៅពេលយើងធ្វើអគ្គសញ្ញាអាពាហ៍ពីពាហ៍
នៅទីនេះយើងបញ្ចូលតាមបេពេណីខ្មេរ
ផងដេរ ដោយមានបង្វលិពពិល មាន ចង 
ដេ មានបាចផ្កា មានដាវ មាន ទេវតា ចុះ មក 
កាត់សក់ មានលាងជើង និងសញ្ញាផេសេងៗ
យា៉ាងចេើនទៀតផងដេរ។ 

លោកបូជាចារេយ តាវ៉ូឡា យាុំងលូកា 
បានមានបេសសន៍ថា សិកា្ខា សលា នេះ 
ពិត ជាមានអត្ថន័យ និងអត្ថបេយោជន៍
សមេប់គេីស្តបរិស័ទ ក៏ដូច ជា បូជា ចារេយ 
ផង ដេរ ដើមេបីយល់ពីអត្ថន័យ និង បេណី  
អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគេសី្ត សសនា និង 
តាមជំនឿរបស់យើងដេរជាគេសី្តបរិស័ទ។ 
លោ ក  បន្ថេមថា មុនពេលរៀបអាពាហ៍-
ពិពាហ៍ជាអគ្គសញ្ញាមួយ ហើយ អគ្គ សញ្ញា 
នោះតាមទេវវិទេយា និងតាមជំនឿរបស់ យើង 
គឺ មានអត្ថន័យយា៉ាងជេក្នុងជីវិតរបស់

គូសេករ ហើយសិកា្ខាសលានេះ សងេឃឹមថា
បានជួយបញ្ជាក់នូវអត្ថន័យនេអាពាហ៍-
ពិពាហ៍ដេលពេះជាមា្ចាស់ គឺពេះយេសូ៊ចូល 
រួមជាមួយយើងនៅក្នងុអាពាហ៍ពិពាហ៍ ក្នងុ 
ជីវិតប្តបីេពន្ធ និងកូន ពេះថាគេសី្តបរិស័ទ
អត់មានចេបាប់លេងលះគ្នាទេ ហើយ នេះ 
ជា ឧទាហរណ៍ ដូច្នេះតេវូរៀបចំខ្លនួមុន នឹង 
ចូលពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍។ លោកថានៅ
ក្នងុពេះសហគមន៍មានចេបាប់ជាចេើនដេល 
ចេញ ពីអត្ថ ន័យ នេអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះ។

គួរបញ្ជាក់ផងដេរថា នេះជាលើកដំបូង
ហើយដេលពេះសហគមន៍កាតូលិកភូមិ
ភាគភ្នពំេញបានរៀបចំសិកា្ខាសលា នៅក្នងុ
ឆ្នាគំេសួដេលមានរយៈពេលបីឆ្នា(ំ២ ០ ១ ៧ 
ដល់២០២០) ដើមេបីរិះគិតអំពី កេមុ គេសួរ 
ដោយយកចិត្តទុកដាក់គិតពិចារណាអំពី
ជីវិតនេគេសួរ។   ពេះសហគមន៍ភូមិភាគ
ភ្នពំេញក៏បានបង្កើតឲេយមានគណៈកម្មការ 
នៅក្នុងឆ្នាំគេួសរនេះមានបួនគឺ គណៈ 
កម្មការទីមួយ ដេលបាន រៀបចំ សិកា្ខា ស លា 
នេះ គណៈកម្មការទីពរសមេប់យុវជន
ដើមេបីរិះគិតពីជីវិតជាកេុមគេួសរ គណៈ
កម្មការទីបីគឺសមេប់អគ្គសញ្ញាអាពាហ៍- 
ពីពាហ៍ និងគណៈ កម្មការ ទីបួន ដេល សំខាន់  
បំផុតហើយ នឹងបង្កើតជា ការិយាល័យ មួយ 
ទៀតគឺ សមេប់ថេរកេសាកេមុគេសួរ។ លើ ពី
នេះទៀតពេះសហគមន៍ក៏លើកទឹកចិត្តឲេយ
គេសី្តបរិស័ទអធិដា្ឋានតាមរយៈកេមុគេសួរ
ដ៏វិសុទ្ធផងដេរ៕

ថតដោយ សម្បត្តិថតដោយ  សុធីរិទ្ធ



ព័ត៌មានអន្តរជាតិកាតូលិក១៨

សម្តែចបា៉ាប៖ សែចក្តីសែលាញ់របស់ពែះជាមា្ចាស់គឺធំហួសពីយើងអាចគិត សម្តែចបា៉ាប គែង នឹង 

ទៅទសែសន កិច្ច បែទែស 

បីនៅតំបន់ បាល់ ទិច

សម្តេចបា៉ាប ្រហ្វង់សុីស្កូ តេូវបានការិ-
យាល័យព័ត៌មាននេបុរីវា៉ាទីកង់បេកាសថា 
សម្តេចគេងហនឹងអញ្ជើញទៅបំពេញ
ទសេសនៈកិច្ចនៅបេទេសយា៉ាង ហោច ណាស់ 
បីនៅតំបន់បាល់ទិក នៅក្នុងពេល ខាង 
មុខ នេះ ។

បណា្ដាញព័ត៌មានហេសុីណេត បាន 
រយការណ៍ថា តាមការគេងទុកបុរី វា៉ាទី - 
កង់នឹងរៀបចំដំណើរ ទសេសនកិច្ចនោះ នៅ 
ក្នុងរង្វង់ខេកញ្ញា។ ហើយបេទេសដេល
សម្តេចបា៉ាបគេងនឹងអញ្ជើញទៅ ទសេសនៈ- 
កិច្ចនោះ គឺមានបេទេសលីទុយអានី- 
ឡាតវៀ និងអេស្តូនី ។

បេភពដដេលបានបន្តថា ដំណើររបស់
សម្តេចបា៉ាបទៅកាន់បេទេសទំាងបីនេះ គឺ 
ជា ដំណើរ ទសេសនកិច្ចផ្លវូការ ហើយសម្តេច
បា៉ាបគេងនឹងចេញដំណើរពីថ្ងេទី២២ 
ដល់ ថ្ងេទី២៥ ខេកញ្ញា ឆ្នា២ំ០១៨ ដោយ 
គេងទៅទសេសនកិច្ច នៅទីកេុងចំនួន ៥ 
នៅបេទេសទាំងបី ។ 

សម្តេចបា៉ាបគេងនឹងទៅទសេសនកិច្ច
នៅទីកេុង វិលនឹស និងកូណាស នៅ 
បេទេស លីទុយអានី រួចបន្តទៅ ទី កេងុ រីហា្គា 
និងអាកឡូណា នៅ បេទេស ឡាត វៀ និង 
ទីកេុង តាលីន នៅបេទេស អេ ស្តូ នី ៕

សម្តែចបា៉ាបៈ ស្តែ ីគឺជាពិភពដ៏សែស់សា្អាតនិងសុខសាន្តនៅលើពិភពលោក

ជាថ្មមី្តងទៀតសម្តេចបា៉ាប ្រហ្វង់ សីុស្កូ 
បានថ្លេងបញ្ជាក់ជាថ្មអំីពីសេចក្តសីេលាញ់
របស់ពេះជាមា្ចាស់ចំពោះគេិស្តសសនិក 
និងមនុសេសទាំងអស់ ។ 

ថ្លេងនៅក្នងុធម៌ទេសនា កាលពីថ្ងេទី ០៩ 
ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅវិមានសន្តសិលា 
នៅ ក្នុងទីកេុងរ៉ូម សម្តេចបា៉ាប បាន មា ន 
បេសសន៍ថា ទោះបីជាមាន អ្នក ណា ធ្វើ 
អពំើ បាប ប៉នុ្តេទេងន់ៅតេសនោ្តសបេណ ី
បេសិនបើអ្នកនោះ នៅមាន សេចក្តី 
សេលាញ់ នៅមានមនសិការ និងការ ទទួល

សម្តេចបា៉ាប ្រហ្វង់សីុស្ក ូ នៅពេលថ្មីៗ  
នេះបានវាយតម្លេខ្ពស់អំពីគុណតម្លេនេសេ្តី 
ហើយបានចាត់ទុក សេ្តី គឺជា ពិភព មួយ 
ដ៏សេស់ស្អាត និងសុខ សន្ត នៅលើ ពិភព 
លោកយើងនេះ។ 

ហេសីណេត បានអះអាងថា នេះគឺ ជា 
សំដី របស់សម្តេចបា៉ាប ដេល ដក សេង់ ចេញ ព ី
វីដេអូមួយ ដេលសម្តេចនិយាយអំពីតម្លេ

ខុសតេវូចំពោះអំពើបាបទំាងនោះ។
សម្តេចបា៉ាបក៏បានថ្លេងបញ្ជាក់គេីស្ត- 

បរិស័ ទ ថា សេចក្តសីេលាញ់ របស់ ពេះ ជា-  
មា្ចាស់ គឺធំធេងជាអ្វី ដេលយើង អាច គិត 
បាន។ សេចក្តសីេលាញ់នោះ គឺវាធំ ហួស  
អំពើបាប ទៅទៀត បេសិនប ើ ជា យើង 
ទទួ លស្គាល់ ហើយហា៊ាន សរភាព អំពើ 
ទំាង នោះ បេកបដោយ មនសិការ តេមឹ តេវូ ។

សម្តេចបា៉ាបក៏បានរំលឹកគេិស្តបរិស័ទ
ទៀត ថា នេះគឺជាសេចក្តីសេលាញ់ដេល
គ្មានពេំដេន គ្មានដេនកំណត់ គ្មាន ឧប- 

នេពេះសហគមន៍កាតូលិក និងពិភព 
នេសេ្តី។ 

បេភពដដេលបានអះអាងថា វីដេអូ
ដេលបានផេសព្វផេសាយកាលពីថ្ងេទី០៨ ខេ 
មីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅចំថ្ងេសិទ្ធិនារី អន្ត រ - 
ជាតិ សម្តេចបា៉ាបបានមានបេសសន៍ថា 
ស្តេ ីគឺដេគូដ៏មានតម្លេរបស់ ពេះសហ គមន៍ 
និងពិភពលោក។ 

សគ្គ គ្មានការររំង ឲេយតេយើងហា៊ានអះ អាង  
ហា៊ានទទួលស្គាល់កំហុស និងអំពើ បាប 
ទាំងឡាយណា ដោយមនសិការ ។ 

សម្តេចបា៉ាបបានបញ្ជាក់ថា អំពើបាប 
គឺជាគមា្លាតរវាងយើង និងពេះជាមា្ចាស់ 
ហើយកាលណា យើងធ្វើអំពើបាប នោះ 
គឺយើងធ្វើឲេយខ្លនួយើងនៅឆ្ងាយពីពេះជា- 
មា្ចាស់ដោយខ្លួនយើង ប៉ុន្តេបេសិន បើ 
យើង ទទួលស្គាល់នោះ គឺជារឿងមួយ 
ដេលគមា្លាតនោះរួមមកវិញ ៕

សម្តេចបា៉ាបក៏បានថ្លេងទៀតថា ពេះ 
សហ គមន៍កាតូលិក និង ពេះវិហារ កាតូ លិក 
ទំាងឡាយ គឺសេស់ស្អាតដូចជា នារី ដូច្នេះ 
ដេរ។ ពេះវិហារគឺជាសេ្តីមា្នាក់ ហើយ សេ្តី 
នោះ គឺជាមាតា និងជាភាវៈ ដ៏សេស់ ស្អាត  ។ 

សម្តេចបា៉ាបបានថ្លេងបញ្ជាក់ថា បេសិន 
បើគ្មានសេ្ត ីពិភពលោក និងមិន សេស់ ស្អាត 
ហើយក៏នឹងមិនមានសុភមង្គលដេរ៕

សម្តែចបា៉ាបជំរុញឲែយអ្នកដែលមានជំនឿទាំងអស់រស់នៅក្នុងសិរីរុងរឿងរបស់ពែះជាមា្ចាស់

សម្តេចបា៉ាប ្រហ្វង់សុីស្កូ កាលពីថ្ងេទី 
០៤ ខេមីនា ឆ្នាំ២០១៨ បានជំរុញឲេយ 
មនុសេសជាពិសេសគេីស្តបរិស័ទទាំងអស់
រិះគិតជាថ្មីអំពីពេះជាមា្ចាស់ ដោយ ថ្លេង 
ថា ពេះជាមា្ចាស់ តេងតេនៅជាមួយយើង 
ហើយជួយយើងឲេយរស់នៅក្នុងជីវិតមួយ 
ដេលអាចនឹងសិរីរុងរឿងដូចជា ពេះ អង្គ។

សម្តេចបា៉ាបបញ្ជាក់ថា "សេចក្ត ីរុង រឿង 
របស់ពេះជាមា្ចាស់ គឺដាច់ខាត មិនមេន ជា 
ជីវិតមួយ ដេលបរិបូរណ៍ទៅដោយ ទេពេយ 
សមេបត្តិ និងផលបេយោជន៍នោះទេ ប៉ុន្តេ 
ជា សិរីរុងរឿង និងក្តីសេលាញ់ដ៏ សមញ្ញ 

រ បស់ពេះជាមា្ចាស់"។
បណា្ដាញព័ត៌មានហេសុីណេត បាន 

រយ ការណ៍ថា នេះ គឺជា ការថ្លេង របស់ 
សម្តេចបា៉ាប ទៅកាន់គេសី្តបរិស័ទ បេមាណ 
ជា ២០.០០០នាក់ នៅទីលានសន្ត សិលា។

សម្តេចបា៉ាបបានរំលឹកគេសិ្តបរិស័ទ ឲេយ 
យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ អ្វីដេល ជា ក្តី 
សេលាញ់ អ្វី ដេល មិនមេនជាអំពើហិងេសា 
បុ៉ន្តេជាសកម្មភាពដ៏រឹងមំា ដើមេបីខ្លនួយើង 
និងអ្នកដ៏ទេអាចរស់នៅជាមួយគ្នា ដោយ  
ស្ងប់ស្ងាត់ និងមានសុភមង្គល។

កាលពីសម័យបុរណ គេសី្តបរិស័ទ ខ្លះ 

ចង់ឲេយពេះយេសូ៊ បេើឥទ្ធពិល និង ថាម ពល 
អរូបិយ ដើមេបីបេកា្លាយសេចក្ត ីលោភ លន់ 
ការចង់បាន ការគេចចេញពីក្តសី្លាប់ បុ៉ន្តេ 
ទេង់ថា នោះគឺជាសេចក្តពិីត ដេល មនុសេស 
គួរតេធ្វើ គួរតេរៀនស្វេងរកតាមគំរូពេះ
ជាមា្ចាស់ ។ នេះបើតាមបេសសន៍របស់ 
សម្តេចបា៉ាប ។

សម្តេចបា៉ាបបានថ្លេងបន្តទៀតថា យើង 
គេប់គ្នា អាចនឹងរស់នៅក្នងុពន្លនឺេសិរី រុង - 
រឿង ជាមួយនឹងទេង់បានគេប់ពេល បុ៉ន្តេ 
គឺតេូវតេ មានសេចក្តីសេលាញ់ និងការ 
លះបង់ ដូចដេល ពេះយេសូ៊ ពេះអង្គធា្លា ប់ 

សម្តេចបា៉ាប ្រហ្វង់សីុស្ក ូកាលពីថ្ងេទី ០៣ 
ខេ មីនា ឆ្នាំ២០១៨ បានជួបជាមួយនឹង
កេុមគិលានុបដា្ឋានិយាអុីតាលី ហើយ ក៏ 
បាន ផ្តផំ្ញើរមួយចំនួន ដើមេបីឲេយពួកគេអាច
បំពេញកិច្ចការដើមេបី សង្គម បេកប ដោយ 
សេចក ្តីសេលាញ់ ។

បណា្ដាញព័ត៌មានហេសីណេត បានរ យ - 
ការណ៍ថា ជំនួបនោះ គឺធំដោយមាន 
សមា ជ ិករហូតដល់ទៅ ៦.៥០០ នាក់ 
ដោយពូកគេគឺសុទ្ធតេជា គីលានុបដា ្ឋាយិ - 

ការ ដេលជាសមាជិកនេសហព័ន្ធមហា   
វិទេយាល័យវិជា្ជាជីវគិលានុបដា្ឋាយិការ ដោយ 
ពួក គេ  គឺជា តំណាងន េសមាជិក សរុប 
បេមាណជា ៤៥០.០០០ នាក់ ។

បេភពដដេលបានរយការណ៍ថា ជំនួប 
នេះ គឺបានរៀបចំឡើងនៅវិមានយូ ហាន 
ទី៥ នៅបុរីវា៉ាទីកង់  ហើយនៅ ក្នងុ ឱកាស  
នោះ សម្តេចបា៉ាបក៏បានរំលឹកពួកគេនូវចំ
ណុច ដ៏សំខាន់មួយចំនួន ដេលរួមាន ដូច ជា 
កេមសីលធម៌ កិត្តនិាម ផេសព្វផេសាយពី សុខ-  

ភា ព បងា្កាសុខភាព កាត់បន្ថយ សោក - 
នាដកម្ម ផេសេងៗ ។

សម្តេច បា៉ាបបាន ហៅ គិលា នុបដា្ឋាយិ-
ការ ថា គឺជាអ្នកជំនាញបេកដោយ តម្លេ នៃ 
មនុសេសជាតិ  ហើយ បានបេកាស ទទួល 
ស្គាល ថ់ា  កិច្ចការនេះ គឺជាកិច្ចការ ដ៏ លំបាក 
ហើយក៏បានស្នើសុំឲេយ អ្នក ជំងឺ ទាំង អស់ 
ពេយាយាមអត់ធ្មត់ ៕

សម្តែចបា៉ាបលើកទឹកចិត្តដល់កែុមគិលានុបដ្ឋាយិការអុីតាលី

បានបូជាដើមេបីសេចក្តសីេលាញ់ កន្លង មក ។
សម្តេចបា៉ាបបានថ្លេងថា យើង ជា 

គេីស្ត បរិស័ទ គឺគួរតេអាចរស់ពោរពេញ 
ដោយក្តីសេលាញ់ ដោយខ្លួនយើង និង 
ទទួល បានផលបេយោជន៍ផេសេងៗ ដោយ 
ការខិតខំបេងឹបេងរបស់យើង នៅ កេម 
សិរីរុងរឿងនេ ពេះជាមា្ចាស់ ៕



អត្ថេធិបេបាយពេះគម្ពីបេចាំខេ ១៩

"ចូរនាំគ្នោមក ពួកយើងវិលទៅរកពែះអមា្ចាស់វិញ"
អភិបូជាអធិដ្ឋាន២៤ម៉ាងនៅភ្នំពែញថ្មី

ថ្ងែទី១០ ខែមីនា ឆា្នោំ២០១៨
បងប្អូនជាទីសេឡាញ់!
ចូរនាំគ្នាមក ពួកយើងវិលទៅរកពេះអមា្ចាស់វិញ យើង 

អធិដា្ឋាន២៤ម៉ាង ដើមេបី នឹក ឃើញ ដល់ពេះជាមា្ចាស់។ ពេះ 
ជាមា្ចាស់ដេលបានបេទានជីវិតឲេយយើង ដេលបានបេទានឲេយ
យើងរស់នៅក្នងុសេចក្តសុីខសន្ត ពេះជាមា្ចាស់ដេលបានធ្វើ 
ដំណើរ ជាមួយយើង។ ខ្ញុជំឿថាបុ៉នា្មានឆ្នាកំន្លងមកដេល 
សម្តេចបា៉ាប បានបង្កើតឲេយមានការអធិដា្ឋាន២៤ម៉ាងសមេប់ 
ពេះជាមា្ចាស់ ជាពេលវេលាមួយយា៉ាងពិសេសសមេប់ពេះ 
សហគមន៍ទាំងមូល ដើមេបីរួមគ្នាទៅជាអង្គតេមួយទូលអង្វរ 
ទៅពេះជាមា្ចាស់ ដើមេបីឲេយយើងយល់ថាពិតមេនជីវិតរបស់
យើងជាបរិស័ទរបស់ពេះគេសី្ត យើងភា្ជាប់ជាមួយពេះយេសូ៊
ជាអមា្ចាស់ ដេលជាជីវិតរបស់យើង។ យើងមិនមេន អធិ ដា្ឋាន 
តេតាមកន្លេងរបស់យើងរឿងៗខ្លនួពីរបីម៉ាងទេ សំខាន់គឺយើង
ទំាងអស់ជាពេះសហគមន៍នៅក្នងុភូមិភាគភ្នពំេញ យើង មូល 
អារម្មណ៍២៤ម៉ាង។ យើងមិនអធិដា្ឋាន២៤ម៉ាងនៅកន្លេង
ណាមួយ បុ៉ន្តេយើងដឹងថាយើងមានគេសី្តបរិស័ទ យើងមាន
បងប្អនូយើងដេលកំពុងអធិដា្ឋាន នៅក្នងុគោលដៅតេមួយ 
តេលប់ មកវិញទៅរកពេះអមា្ចាស់ ក្នុងគោលដៅតេមួយ 
ណ េនាំ ឲេយពិភពលោករបស់យើងមានសេចក្តីសុខ។

យើងមានផ្លេមួយពីការអធិដា្ឋានរបស់យើង ពេះជាមា្ចាស់បានណេនំាលោកឌុល ណា តេមំ 
ឲេយជួបជាមួយមេដឹកនំានេបេទេសកូរ៉េខាងជើង និងមេដឹកនំានេបេទេសកូរ៉េខាងតេបូង 
ដេលនេះជាជំនួបលើកទីមួយនេបេវត្តសិស្តេរបស់ពិភពលោក។ យើងតេវូតេ ជឿ លើ  
ពេះជាមា្ចាស់ ពេះហេតុការណ៍កើតឡើងនៅពេលគេសី្តបរិស័ទក្នងុពិភពលោកទំាងមូល 
កំពុងអធិដា្ឋានសមេប់សេចក្តីសុខក្នុងពិភពលោក។ សមេប់យើង នៅក្នុង ទ្វីប អាសុី 
នេះជាសញ្ញាមួយពិសេស ហើយក៏ណេនំាឲេយយើងកំពុងភ័យខា្លាចដេរ ពេះថាអ្វដីេល
កំពុងកើតឡើងរវាងបេទេសកូរ៉េទាំងពីរ មានឥទ្ធិពលយា៉ាងខា្លាំងនៅក្នុងតំបន់របស់
យើង និងពិភពលោកទំាងមូល។ នេះជាជំហានមួយ ដេលបងា្ហាញអំពីឆន្ទះចង់បង្កើត
សេចក្តីសុខសន្ត ដោយជឿថាជាពេះជាមា្ចាស់ ដេលកំពុងមានស្នាពេះហស្ថនៅក្នុង
ដួងចិត្តរបស់អ្នកដឹកនាំ។

ការអធិដា្ឋានរបស់យើងមានផ្លេ លុះតេតេយើងធ្វើតាមអ្វដីេលពេះយេសូ៊បានបងា្ហាញ
នៅក្នងុអត្ថបទគម្ពរីដំណឹងល្អថ្ងេនេះ បេសិនបើយើងជាគណៈផរីសីុដេលអធិដា្ឋានដោយ 
បងា្ហាញឲេយគេឃើញ ដោយនិយាយទៅពេះជាមា្ចាស់ថាខ្ញុំជាមនុសេសល្អ ខ្ញុំមិន មេន ជា 
មនុសេស អាកេក់ដូចគេ ខ្ញុជំាមនុសេសដេលធ្វើតាមពេះហប្ញទ័យរបស់ពេះជាមា្ចាស់ជានិច្ច 
ដូចពាកេយទូលអង្វររបស់គណៈផរីសុីដេលទូលថា "បពិតេ ពេះជាមា្ចាស់ទូលបង្គំសូម
អរពេះគុណពេះអង្គ ពេះទូលបង្គមិំនដូចជនឯទៀតៗទេ  អ្នកទំាង នោះ សុទ្ធ តេ ជា ចោរ  
ជាមនុសេសទុច្ចរិត ជាមនុសេសបេពេតឹ្តអំពើផិតកេបត់ ហើយទូលបង្គក៏ំមិនដូចអ្នកទារពន្ធ
នេះដេរ ទូលបង្គតំមអាហារពីរដងក្នងុមួយអាទិតេយ  ហើយទូលបង្គថំា្វាយរបស់អ្វីៗ ទំាង
អស់ដេលទូលបង្គំរកបាន  មួយភាគដប់ដល់ពេះអង្គ" នេះអាចណេនាំឲេយយើងមាន
ពេលដើមេបីនឹកឃើញថាយើងជាមនុសេសយា៉ាងណា? ពេះយេសូ៊ថ្ងេនេះ បានឲេយគំរូមួយ
យា៉ាងពិសេសគឺអ្នកទារពន្ធដេលបានទូលអង្វរថា ឱពេះជាមា្ចាស់អើយ! សូមអាណិត
ទលូបង្គុដំេលជាមនុសេសបាបផង។ ពេះយេសូ៊មានពេះបន្ទលូថា ខ្ញុសំុំបេប់ អ្នករ ល់ គ្នា 
ថា  ពេះជាមា្ចាស់បេសអ្នកទារពន្ធនេះឲេយបានសុចរិត ហើយគត់តេឡប់ទៅផ្ទះវិញ រីឯ
បុរសខាងគណៈផរីសុីមិនបានសុចរិតទេ។ 

នៅក្នុង២៤ម៉ាងសមេប់ពេះជាមា្ចាស់ ឲេយយើងយកពេលដើមេបីតេលប់ទៅរកពេះ
ជាមា្ចាស់វិញ ដោយមើលឃើញជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់។ ជាមូលហេតុនៅក្នងុយប់នេះនឹង
ថ្ងេស្អេក ជាពេលវេលាមួយដើមេបីទទួលអគ្គសញ្ញាលើកលេងទោស ដោយទទួលស្គាល់
ថាយើងមិនមេនជាមនុសេសអស្ចារេយ បុ៉ន្តេយើងជាមនុសេសដេលពោរពេញដោយអំពើបាប 

ហើយ បយើងទទួលស្គាល់អំពើបាបរបស់យើង ដោយ ទូល 
អង្វរថា ឱ ពេះ ជា  មា្ចាស់ អើយ! សូមអាណិតមេតា្តទូលបង្គជំា 
មនុសេស បាបផង។ នេះជាការអធិដា្ឋាន យា៉ាង ពិត ៗ  ដេល 
ចេញ ពីដួងចិត្តរបស់យើង និងណេនំាឲេយជីវិតរបស់យើង បន្តចិ 
ម្តងៗ អាចជាប់ ជា មួយ ពេះជាមា្ចាស់ថេមទៀត ដើមេបីឲេយស្នា
ពេះហស្តរបស់ពេះអង្គអាចទៅគេប់ទីកន្លេងតាមរយៈជីវិត
របស់យើង។ ពេះជាមា្ចាស់ស្តប់ពាកេយទូលអង្វររបស់យើង 
ពេះជាមា្ចាស់ស្តប  ់ពាកេយអធិដា្ឋានរបស់យើង ដេលបានអធិដា្ឋាន
អស់ពីដួងចិត្តដោយសូតេថា សូមពេះអង្គ ជួយ ខ្ញុផំងឲេយខ្ញុទំៅ 
ជា មនុសេសថ្ម ី សូមពេះអង្គជួយខ្ញុផំងដោយសរខ្ញុធំា្លាប់ធ្វើអំពើ
ខុសដើរ ឆ្ងាយពីពេះជាមា្ចាស់ សូមពេះអង្គជួយឲេយខ្ញុទំៅជាមនុសេស
ថ្មដីេលជាប់ជាមួយពេះហឫទ័យរបស់ពេះអង្គ ដើមេបីឲេយពេះអង្គ
ទទួលស្គាល់នឹងណេនំាឲេយខ្ញុំធ្វើជាមនុសេសសុចរិកយា៉ាង ពិត 
បេកដ។

ការអធិដា្ឋានរបស់យើងមានឥទ្ធិពលសមេប់ជីវិតរបស់
យើង នៅពេល យើង ធ្វើ តាម ពេះយេសូ៊ ដាក់ខ្លនួដោយទទួល
ស្គាល់អំពើបាបរបស់យើង ដើមេបីឲេយ យើង ធ្វើជា  មនុសេស ថ្ម។ី 
ការអធិដា្ឋានរបស់យើងមានឥទ្ធពិល នៅពេលយើងអធិដា្ឋាន
មិនគិតតេពីយើងផ្ទាល់ តេយើងអធិដា្ឋានយា៉ាងទូលំទូលាយដល់

បងប្អនូដេលកំពុងស្អប់យើង ដល់ បង ប្អនូ ដេល កពុំងមានទុក្ខលំបាក ដល់មនុសេសដេល 
យើង  មិនស្គាល់ ដោយជឿថាការអធិដា្ឋានរបស់យើងជាទំនាក់ទំនងយា៉ាងពិសេសដេល 
យើងបង្កើត ជាមួយ មនុសេស ដេល នៅ ឆ្ងាយ ពី យើង ជាមួយមនុសេសដេលកំពុងមានទុក្ខ
លំបាក ជាមួយ មនុសេសដេល កំពុង ស្អប់ យើង ។ យើងមើលអ្វីៗទាំងអស់ដោយដឹងថា ការ
អធិដា្ឋានរបស់យើងពីភូមិភាគភ្នពំេញយប់នេះ ទៅដល់គេប់ទីកន្លេងនេពិភពលោកទំាងមូល 
និងអាចមានឥទ្ធពិលលុះតេតេយើងទទួលស្គាល់ថា យើងជាគេសី្តបរិស័ទ ដេល ដាក់ ខ្លនួ 
ដេល ជាមនុសេសមានបាប ប៉ុន្តេយើងអធិដា្ឋានអស់ពីដួងចិត្តដោយសរយើងសេឡាញ់
ពេះជាមា្ចាស់ ហើយយើងជឿថា ពេះជាមា្ចាស់ជួយយើងដើមេបីឲេយយើងទៅជាមនុសេសថ្មី។

ឆ្នាមុំននៅភូមិសុខសន្ត មានមនុសេសគរមា្នាក់ដេលនិយាយបាន ហើយពីរថ្ងេមុនប្អនូ 
របស់គត់ដេលគរដូចគ្នាក៏អាចនិយាយបានដេរ នេះជាការអស្ចារេយដេលបានកើតឡើង
ដោយសរយើងបានអធិដា្ឋានសមេប់គត់។ ការអធិដា្ឋានរបស់យើង មាន ឥទ្ធពិល យា៉ាង 
ពិតបេកដមេន ដោយសរពេះជាមា្ចាស់ស្តប់យើងជានិច្ច បុ៉ន្តេតើយើង ចេះ បើក  ភ្នេក 
ឬ អត់? ចេះទទួលស្គាល់ថាសញ្ញានេះ ថាជាសញ្ញាដេលពេះជាមា្ចាស់ដេល កំពុងធ្វើការ 
នៅក្នងុជីវិតរបស់យើងឬទេ? យប់នេះឲេយយើងយកពេល ដោយអធិដា្ឋានដើមេបីតេលប់
ទៅរកពេះជាមា្ចាស់វិញ។ ចំពោះយើងផ្ទាល់ យើងអធិដា្ឋានយា៉ាងទូលំទូលាយសមេប់
សេចក្តសុីខនៅក្នងុពិភពលោកទំាងមូល អធិដា្ឋានសមេប់កេមុគេសួររៀងៗខ្លនួដើមេបី
ឲេយគេួសររបស់យើងរកឃើញសេចក្តីសុខសន្តនិងសុភមង្គលយា៉ាងពិតបេកដ នឹង
ណេនំាដើមេបីឲេយយើងរួមគ្នាជាអង្គតេមួយ ដោយដឹងថា យើង ជា ពេះសហ គមន៍ ត េ មួយ 
យើងជាមហាគេួសរនេអង្គពេះគេីស្ត។ ខ្ញុំចង់ឲេយយប់នេះនិងថ្ងេស្អេក យើងធ្វើបទពិ-
សោធន៍មួយយា៉ាងពិសេសនៅក្នុងភូមិភាគភ្នំពេញទាំងមូល ដោយ យល់ ថា យើងជា  
គេសួរ តេមួយ កំពុងអធិដា្ឋានសមេប់គោលដៅតេមួយ យើងជាគេសួរមួយ ដេលកំពុង
ចាប់ដេគ្នាដើមេបីអធិដា្ឋានរួមគ្នាកសងពេះសហគមន៍របស់យើង កសង សង្គម របស់ យើង 
ដេរ។ យើងអធិដា្ឋានទូលអង្វរទៅពេះជាមា្ចាស់ ដើមេបីឲេយយើងតេលប់ទៅរកពេះជាមា្ចាស់
វិញ ទៅជាមនុសេសថ្មដីេលបង្កើតសេចក្តសុីខដល់មនុសេសនៅជំុវិញយើង និងដល់មនុសេស
នៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូល ដោយសរពាកេយអធិដា្ឋានរបស់យើង ដោយជឿថាពេះ
ជាមា្ចាស់ស្តប់លុះតេតេយើងនិយាយថា ឱពេះជាមា្ចាស់អើយ! សូមអាណិតមេតា្តទូល
បង្គំជាមនុសេសបាបផង។ អាម៉េន៕

អត្ថបទទី១៖ ហស ៦,១-៦

ដំណឹងល្អ៖ លក ១៨,៩-១៤



 t   តាមប្ព័ន្ធអុីនធឺណ្ត២៤ម៉ោង
លោកអ្នកអាចស្តប់កម្មវិធីវិទេយុវឺរីតាស់អាសីុជា ភាស 

ខ្មេរ  ២៤ ម៉ាង តាមរយៈទូរស័ព្ទ Smart Phone ដេល 
បេើ បេព័ន្ធ Android  ឬបេព័ន្ធ IOS ដោយ គេន់ ត េ ចូល  
ទៅ កាន់  Play Store ឬ App Store  វាយ ពាកេយ Radio 
Varitas Asia រួច Download កម្មវិធី នោះ ដោយ ស្វេង 
រក ប៊ូតុង (Khmer Live Audio)។

វិទ្យុវឺរីតាស់អាសីុជាខ្មរភាសាផ្សាយរៀងរាល់ថ្ង្លើសា្ថានីយ៍វិទ្យុ
FMនៅភ្នំព្ញនិងតាមបណ្តាខ្ត្តមួយចំនួនតាមព្លវ្លាដូច
ខាងក្ម៖

ភ្នំពែញ   ៈ FM 103 Mhz   ម៉ាង ៨ៈ០០- ៩ៈ០០ យប់
បាត់ដំបង   ៈ FM 91 Mhz   ម៉ាង ៧ៈ០០- ៨ៈ០០ យប់
កែុងសៀមរាប   ៈ FM 100.5 Mhz  ម៉ាង ៥ៈ០០- ៦ៈ០០ រសៀល
កែុងស្ទឹងសែន ខែត្តកំពង់ធំ ៈ FM 103.5 Mhz ម៉ាង ៧ៈ០០- ៨ៈ០០ យប់
កែុងកំពង់ចាម   ៈ FM 100.5 Mhz  ម៉ាង ៧ៈ០០- ៨ៈ០០ យប់
ពែះសីហនុ   ៈ FM 100.5 Mhz  ម៉ាង ៦ៈ០០- ៧ៈ០០ យប់ 
កែុងកំពត   ៈ FM 93.25 Mhz ម៉ាង ៥ៈ០០- ៦ៈ០០  រសៀល

- លោកអ្នកក៏អាចស្តប់កម្មវិធីផេសាយរបស់វិទេយាវីរីតាស់អាសុី ខេមរភាសនៅលើគេហទំព័រ 

www.rvakhmer.com, www.catholiccambodia.org

- លោកអ្នក ក៏អាច Follow face book ផ្លវូការរបស់យើង https://www.facebook.com/RVAKHMER/
  ឬ តាម រយៈ វេបសយ៖ http://rvakhmer.com 

សូមសំដែងអបអរសាទរចំពោះលោក 

អភិបាល  អ្នរីគ្ហ្វីការ្ដូ
ជាអភិបាលពែះសហគមន៍ ភូមិ ភាគ 

បាត់ដំបង  ដែល បាន ទទួលសា្គែល់ជា  លោក 

អភិបាល នែរទែះជនពិការ ដែល 

បានធ្វើការលើកិច្ចការមនុសែស 

ធម៌ជាមួយជនរងគែែះ ដោយសារ 

គែែប់មីននៅអាសីុអាគ្នែយ៍។ លោកអភិបាល 

បានទទួលបណ្ឌតិកិត្តយិសពីសកលវិទែយាល័យ

សន្តលូវីស បែទែសអែសែប៉ែញ។ 

សូមពែះជាម្ចែស់បែទានពែះពរដល់លោក

អស់កលែបជានិច្ច !


