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ព័ត៌មានសង្គម០២



ព័ត៌មានសង្គម ០៣

កម្ពុជាបេកាសបោសសំអាតមីនឲេយអស់នៅ ឆ្នោំ២០២៥

ផែនការយុទ្ធសាស្តែជាតិសកម្មភាព
មីនឆ្នាំ២០១៨-២០២៥ដើមែបីបោសសំ-
អាតមីននៅក្នុងបែទែសឲែយអស់តែូវបាន
បែកាសដាក់ឲែយអនុវត្តកាលពីថ្ងែទី១៧
ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨នៅវិមានសន្តិភាព។

ផែនការនែះតែូវបានបែកាសដោយ
សម្តែចតែជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្តែី
នែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា ក្នុងពិធីបិទ
សន្និបាតជាតិវិស័យសកម្មភាពមីនកែម
បែធានបទ"ឆ្ពោះទៅរកកម្ពុជាមួយដែល
គ្មានមីននៅឆ្នាំ២០២៥"។

សម្តែចតែជោហ៊ុនសែនបានមាន
បែសាសន៍ថាកែរដំណែលគែប់មីននិង
សំណល់ជាតិផ្ទុះនៅកម្ពុជា តែូវបាន
បនែសល់ទុកពីសម័យសង្គែម និងជម្លោះ
ផ្ទែក្នុងរាប់ទសវតែសរ៍បានធ្វើឲែយកម្ពុជាកា្លោយ
ជាបែទែសមួយក្នុងចំណោមបែទែស
ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ និងមានជន
រងគែះដោយសារគែប់មីន និងសំ-
ណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គែមចែើនជាងគែបំ-
ផុតក្នុងពិភពលោក។សម្តែចតែជោបាន
មានបែសាសន៍ទៀតថាតាមរយៈបែព័ន្ធ
ព័ត៌មានជនរងគែះដោយសារមីន និង
សំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គែមនៅកម្ពុជា
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៧៩ ដល់ឆ្នាំ២០១៧
មានជនរងគែះចនំនួ៦៤.៦៨៨នាក។់

សម្តែចតែជោហ៊ុនសែនបានបន្តថា
កម្ពុជាតែងបានខិតខំរិះរកមធែយោបាយ

ដើមែបីដោះសែយបញ្ហា នែះរហូតឈាន
ដល់ការគែប់គែងបានយ៉ាងល្អបែសើរនូវ
ការងារបោសសមា្អាតមីននិងសំណល់
ជាតិផ្ទុះពីសង្គែមនិងការអប់រំកាត់បន្ថយ
គែះថា្នាក់ដោយសារមីនដែលបានទាញ
ឲែយចំនួនគែះថា្នាក់ធា្លោក់ចុះជាបែចាំ។
ជាក់ស្តែងជនរងគែះបានថយចុះយ៉ាង
ខ្លោំងពី៤.៣២០នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦
មកនៅចំនួនបែហែល១០០នាក់ក្នុងមួយ
ឆ្នាំជាមធែយមក្នុងរយៈពែល៥ឆ្នាំចុងកែយ
នែះ។

សម្តែចតែជោហ៊ុនសែនបានបន្តថា
ដើមែបីដោះសែយបញ្ហានែះចាប់ពីកែយ
ថ្ងែរំដោះ៧មករា១៩៧៩ក្នុងនាមជា
ថា្នាក់ដឹកនាំមួយរូបសម្តែចបានខិតខំពុះ-
ពារយ៉ាងលំបាកជម្នះគែប់ឧបសគ្គដើមែបី
បងែួបបងែួមបែទែសជាតិ រកសន្តិភាព
និងបញ្ចប់សង្គែមជូនបែទែសនិងបែជា-
ជនកម្ពុជា ដែលក្នុងពែលនោះដែមា្ខាង
តែូវបែយុទ្ធទប់សា្កាត់មិនឲែយរបបប៉ុលពត
វិលមកវិញហើយដែមា្ខាងទៀតខិតខំសា្តារ
សង្គមសែដ្ឋកិច្ចក្នុងសា្ថានភាពដែលបែ-
ទែសជាតិស្ថិតក្នុងសា្ថានភាពហ៊ុមព័ទ្ធខង
នយោបាយនិងសែដ្ឋកិច្ចពីខងកែយ៉ាង
អយុត្តិធម៌ទៀតផង។តាមរយៈការអនុ-
វត្តនយោបាយ"ឈ្នះ-ឈ្នះ"កម្ពុជាទទួល
បានសន្តិភាពពែញលែញទូទាំងបែទែស
បញ្ចប់សង្គែមរា៉ាំរ៉ែរាប់ទសវតែសរ៍ អង្គការ

ចាត់តាំងខងនយោបាយ និងយោធា
របស់កម្ពុជាបែជាធិបតែយែយ តែូវបា ន
រំលាយហើយបែទែសជាតិក៏ទទួលបាន
មកវិញនូវសុខសន្តិភាព ឯកភាពជាតិ
ឯកភាពទឹកដីដែលមិនធា្លោប់មានក្នុងបែ-
វត្តិសាស្តែជាង ៥០០ឆ្នាំនៅកម្ពុជា។
បច្ចុបែបន្ននែះបែជាជនកម្ពុជាពិតជាបាន
ឃើញយ៉ាងចែបាស់អំពីការអភិវឌែឍសង្គម
ជាតិ ការរីកចមែើនលើគែប់វិស័យដែល
កើតចែញពីគុណតម្លែនែសុខសន្តិភាព
នែះ។ ក្នុងន័យនែះ បានបងា្ហាញថា
បែជាជនកម្ពុជាមា្នាក់ៗបានយល់ចែបាស់
ណាស់ពីមហាវិនាសកម្មដោយសារ
សង្គែមដូចមានក្នុងបែវត្តិសាស្តែរបស់
ខ្លួនថ្មីៗនែះហើយតែងតែបានប្តែជា្ញាចិត្ត
ខ្ពស់ទោះបីក្នុងតម្លែណាក៏ដោយមិនឲែយ
បាត់បង់ទៅវិញជាដាច់ខតនូវសុខសន្តិ-
ភាពនែះ ពីពែះលទ្ធផលនែសន្តិភាព
នែះ បានរួមចំណែកយ៉ាងខ្លោំងកា្លោដល់
ការបន្ថយគែះថា្នាក់ដោយសារមីន និង
គែប់មិនទាន់ផ្ទុះ កិច្ចដំណើរការពងែឹង
លទ្ធិបែជាធិបតែយែយការគោរពសិទ្ធនិង
សែចក្តីថ្លែថ្នូររបស់មនុសែស និងការអភិ-
វឌែឍសង្គមសែដ្ឋកិច្ចជាតិកម្ពុជា។

នៅថ្ងែនោះដែរ សម្តែចតែជោ ហ៊ុន
សែន បានមានបែសាសន៍ បដិសែធ
ចំពោះការលើកឡើងពីអ្នកបកសែយ
ឬសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលលើក

ឡើងថា"គែប់មីននៅកម្ពុជាស្អុយអស់
ហើយ"។ សម្តែចតែជោសូមកុំឲែយមាន
ការលើកឡើងបែបនែះ ពីពែះការនិ-
យយបែបនែះធ្វើឲែយមានការភាន់ចែឡំ
និងខ្វះការបែុងបែយ័ត្នពីបែជាពលរដ្ឋ
ពីពែះគែប់មីនមិនស្អុយនោះទែវាអាច
បង្កគែះថា្នាក់គែប់ពែលវែលា។

គួររំលឹកថារយៈពែល ២៥ឆ្នាំ ពីឆ្នាំ
១៩៩២ដល់២០១៧បែតិបត្តិការដោះ
មីននៅកម្ពុជាបានបោសសំអាតមីនបែ-
ឆំងមនុសែសចំនួន ១,០៣ លានគែប់
មីនបែឆំងរថកែះចំនួន ២៤.២៥១
និងគែប់មិនទាន់ផ្ទុះចំនួនបែមាណជា
២,៦៦លានគែប់។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់អាជា្ញា-
ធរមីន និងសកម្មភាពជួយជនរងគែះ
ដោយមីនកម្ពុជាបានឱែយដឹងថា ដើមែបី
លុបបំបាត់គែប់មីននៅកម្ពុជា សកម្ម-
ភាពនែះបានចំណាយបែក់៦៣៣លាន
ដុលា្លោរអាមែរិក (១៦០លានដុលា្លោរជា
ថវកិាជាតិនងិ៤៧លានដលុា្លោរជាជនំយួ
ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនានា)។ជាមួយ
នឹងទឹកបែក់នែះកម្ពុជាបានបោសសំអាត
ផ្ទែដីមីនបែមាណជា១.៧០០គីឡូម៉ែតែ
កែឡាហើយរំពឹងថានឹងអាចរំដោះផ្ទែដី
ដែលមានមីន និងគែប់មិនទាន់ផ្ទុះបែ-
មាណជា២.០០០គីឡូម៉ែតែកែឡាទៀត
នៅមុនឆ្នាំ២០២៥៕ដោយអរិយបុត្រ
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សេដ្ឋកិច្ច០៤

កែសួងទែសចរណ៍បានបែកាសកាល
ពីពែលថ្មីៗនែះថា រាជរដា្ឋាភិបាលបាន
សមែចបែងចែកឆ្នែរសមុទែនៅក្នងុបែទែស
ជា៥មានឆ្នែរអភិរកែសស្នលូឆ្នែរអែកូទែស-
ចរណ៍ ឆ្នែរកមែសាន្តពិសែស ឆ្នែរកមែសាន្ត
សាធារណៈកមែិតខ្ពស់និងកមែិតមធែយម
បុ៉ន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពលរដ្ឋ
ថា វាមិនសំខន់សមែប់ពួកគត់ទែ។
អ្វីសំខន់អាជា្ញាធរតែូវតែធានារឿងបរិសា្ថាន
ល្អការគែប់គែងល្អហើយជាពិសែសគឺរឿង
តម្លែនែសែវាកម្មនៅតាមតំបន់ឆ្នែរទំាងនែះ
ហើយថា តើពលរដ្ឋអាចទៅលែងនៅទី
នោះបានដោយសែរីឬយ៉ាងណា?

លោកថោងខុនរដ្ឋមន្តែកីែសួងទែស-
ចរណ៍បានថ្លែងបែបនែះ នៅក្នុងសិកា្ខា-
សាលាស្តីពីវឌែឍនភាពនែការអភិវឌែឍឆ្នែរ
សមុទែកម្ពជុា ក្នងុនាមជាសមាជិកក្លបិឆ្នែរ
សមុទែសា្អាតបំផុតលើសកលលោក នា
ថ្ងែទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ នៅ
សណា្ឋាគរឆ្នែរឯករាជែយ ខែត្តពែះសីហនុ
ដោយលោកបែុ៊យណូបូដាតអគ្គនាយក
ក្លបិឆ្នែរសមុទែសា្អាតបំផុតលើសកលលោក
និងមានការចូលរួមពីអភិបាលខែត្តតំបន់
ឆ្នែរទំាង៤រួមនិងមន្ទរីពាក់ព័ន្ធក្នងុខែត្តជាប់
សមុទែទំាង៤មានខែត្តពែះសីហនុខែត្ត
កំពតខែត្តកែបនិងខែត្តកោះកុង។

លោករដ្ឋមន្តែបីានលើកឡើងពីការគែប់
គែងឆ្នែរខែសាច់កមែសាន្តថា សែបតាមអនុ-
សាសន៍របស់សម្តែចតែជោ ហ៊ុន សែន
នាយករដ្ឋមន្តែនីែកម្ពជុាដែលបានស្នើឱែយ
កែសួងទែសចរណ៍រៀបចំឆ្នែរដើមែបីធានា
ឱែយសកម្មភាពទែសចរណ៍តាមបណោ្តោយ
ឆ្នែរសមុទែ គោរពតាមបទដា្ឋានបរិសា្ថាន

រដ្ឋាភិបាលបេងចេកឆ្នេរជា៥បេភេទ ប៉ុន្តេពលរដ្ឋថាជារឿង មិនសំខាន់
សំដៅធានាឲែយឆ្នែរសមុទែកម្ពុជាកាន់តែ
សែស់សា្អាតមានអនាម័យនិងសណា្តោប់-
ធា្នាប់ បែកបដោយភាពទាក់ទាញដើមែបី
ឆ្លើយតបនឹងការយកចិត្តទុកដាក់អំពី
ទសែសនាទានបែតងនៅកម្ពុជា។

ទាក់ទិននឹងការអភិវឌែឈឆ្នែរនែះ លោក
បែុយ៊ណូបូដាតបានធ្វើការវាយតម្លែខ្ពស់
ចំពោះការខិតខំរបស់ខែត្តតំបន់ឆ្នែរដែល
មានការអភិវឌែឍយ៉ាងឆប់រហ័ស រួមមាន
ហែដា្ឋារចនាសម្ពន្ធផ្លវូថ្នល់ សំណង់អាគរ
សណា្ឋាគរភោជនីយដា្ឋាននិងសមែបទារ
ផែសែងទៀតជាចែើនពិសែសការរកែសាបាន
នូវការការពារធនធានធម្មជាតិតំបន់ឆ្នែរ
សោភ័ណភាពបរិសា្ថានអនាម័យនិងការ
លើកកម្ពស់ជីវភាពបែជាពលរដ្ឋមូលដា្ឋាន
ជាដើម។

តាមសែចក្តីរាយការណ៍របស់កែសួង
ទែសចរណ៍លោកបែុយ៊ណូបូដាតក៏បា ន
បំពែញទសែសនកិច្ចនៅតាមខែត្តនៅតំបន់
ឆ្នែរទាំងបួនរបស់កម្ពុជាពីថ្ងែទី០១ដល់
០៥ខែឧសភា។បនា្ទាប់ពីទសែសនកិច្ចនោះ
លោកក៏បានធ្វើការកោតសរសើរចំពោះ
រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពជុា ដែលបានរៀបចំពីធី
បុណែយសមុទែនាពែលកន្លងមកទទួលបាន
ជោគជ័យ និងទទួលបាននូវការគំទែពី
សំណាក់ភ្ញៀវទែសចរជាតិនិងអន្តរជាតិ
មកទសែសនាតំបន់ឆ្នែរសមុទែកម្ពជុាឲែយមាន
ចំនួនកាន់តែចែើនឡើង។លោកក៏បាន
បងា្ហាញពីសុទិដ្ឋិនិយម ចំពោះគមែង
អភិវឌែឍនានាដែលបានដាក់ចែញដោយ
រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា ពិសែសគមែង
សាងសង់ផ្លវូថ្នល់លែបឿនលឿនភា្ជាប់ពីរាជ-
ធានីភ្នពំែញមកកាន់តំបន់ឆ្នែរ និងការដាក់

ចែញនូវចលនាបែឡងបែណាំង"ទីកែុង
សា្អាត រមណីយដា្ឋានសា្អាតសែវាល្អ និង
បដិសណា្ឋារកិច្ចល្អ"ជាដើម។

ទាកទិ់ននឹងការអភិវឌែឈតំបន់ឆ្នែរនែះដែរ
លោកថោងខុនក៏បានស្នើសំុកិច្ចសហការ
ជាមួយរដ្ឋបាលខែត្តជាប់ឆ្នែរសមុទែទំាង
៤ឲែយមានសួនទែសចរណ៍ឲែយបានយ៉ាងហោច
ណាស់មួយនៅក្នងុមួយខែត្ត។លោកបាន
បន្តថាកម្ពុជាក៏មានស្តង់ដារ"សួនទែស
ចរណ៍"រួចហើយដែរ។

លោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើការងាររៀប
ចំកែុមការងារទទួលបន្ទុកគែប់គែងឆ្នែរ
សមុទែ ការគែប់គែងសំណង់រឹងនិងរាវ
ពែមទាំងគុណភាពទឹកសមុទែ  ការថែ
រកែសាភាពសា្អាតការបំពាក់ធុងសំរាមដែល
មានការបែងចែកនិងការទុកដាក់សំរាម
ឱែយបានតែឹមតែូវនៅតាមទីតាំងអាជីវកម្ម
ដើមែបីជាបែយោជន៍ដល់ការអភិវឌែឍតំបន់
ឆ្នែរបែកបដោយនិរន្តរភាព ការធានា
ដល់ការរីកចមែើនធុរកិច្ចរបស់ខ្លួនផង
និងសង្គមជាតិទាំងមូលផង។

ជុំវិញការបែងចែកតំបន់ឆ្នែរជាបែំ
បែភែទនែះបែជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានសា្វា-
គមន៍ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាពួកគត់
សុំឲែយអាជា្ញាធរតែូវតែធានាឲែយបានបរិសា្ថាន
ល្អ ការគែប់គែងល្អ ហើយជាពិសែស
គឺរឿងតម្លែនែសែវាកម្មនៅតាមតំបន់ឆ្នែរ
ទាំងនែះ។

លោក រិន វាសនា ជាបែជាពលរដ្ឋ
វ័យ៤៥ឆ្នាំបានឲែយដឹងថានែះគឺជាការល្អ
ដែរ ដើមែបីធានាឲែយឆ្នែរយើងសា្អាត ប៉ុន្តែ
បែងចែកយ៉ាងណានោះគឺជាកិច្ចការអា-
ជា្ញាធរតែអ្វីដែលពួកគត់ជាបែជាពលរដ្ឋ

ចាប់អារម្មណ៍មុនគែនោះ គឺឆ្នែរយើង
សា្អាតគ្មានសំរាមមានបរិសា្ថានល្អហើយ
ជាពិសែសរឿងតម្លែសែវាកម្មផែសែងៗ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា"ចង់ថាឆ្នែរនោះ
ជាឆ្នែរអ្វីមិនសំខន់ទែ។ ខ្ញុំមិនសូវចាប់
អារម្មណ៍ទែ អ្វីដែលសំខន់គឺថា យើង
អាចទៅលែងបានអត់ហើយបើទៅថា
តើតម្លែតូប តម្លែអាហារហើយរៀបរយ
បរិសា្ថានល្អយ៉ាងណាបានវាសំខន់"។

លោកទែពសុផាន់ ដែលជាបែជា-
ពលរដ្ឋអាយុ៤២ឆ្នាំមួយរូប បានឲែយដឹង
ថា បែងចែកនែះក៏វាល្អដែរ ប៉ុន្តែសួរថា
កែយពែលបែងចែកហើយ តើពលរដ្ឋ
អាចមានសិទ្ធិទៅលែងកមែសាន្តនៅតាម
ឆ្នែរទាំងនែះដោយសែរី ដោយមិនអស់
លុយអស់់កាក់ទិញសំបុតែបានឬអត់?
ពែះលែបីថា ឆ្នែរសាធារណៈមួយចំនួន
ដូចជាកា្លោយជារបស់សណា្ឋាគរកា្លោយជា
រីសតអស់ហើយ។

នៅឆ្នាំ២០១៧កម្ពុជា មានទែសចរ
អន្តរជាតិជាង ៥.៦លាននាក់ កើន
១១.៨% ដែលបានបែក់ចំណូលបែ-
មាណ៣,៤០០លានដុលា្លោររួមចំណែក
បែមាណ១៣%នែផលិតផលក្នុងសែុក
សរុប(GDP)និងផ្តល់ការងារដោយផា្ទាល់
ជាង ៦២មុឺននាក់ និងដោយបែយោល
រាប់សិបមុឺននាក់ទៀត។ ក្នុងរយៈពែល
២ខែដើមឆ្នាំ២០១៨ កម្ពុជាទទួលបាន
ទែសចរអន្តរជាតិ ១.១លាននាក់ កើន
១១%។ តាមការពែយោករណ៍ កម្ពុជានឹង
ទទួលបានទែសចរអន្តរជាតិបែមាណ
៦.១លាននាក់នៅឆ្នាំ២០១៨ និងបែ-
មាណ១០លាននាក់នៅឆ្នាំ២០២៥។
នៅឆ្នាំ២០៣០ កម្ពុជានឹងទទួលបាន
ទែសចរអន្តរជាតិបែមាណ១៥លាននាក់
ជាមួយនឹងការផ្តល់ចំណូលបែមាណ១០
ពាន់លានដុលា្លោរ និងផ្តល់ឱកាសការងារ
ដោយផា្ទាលប់ែមាណ២លាននាក់និងបែ-
យោលរាប់លាននាក់បន្ថែមទៀត។

ដោយឡែកក្នុងឆ្នាំ២០១៧តំបន់ឆ្នែរ
សមុទែកម្ពុជា ទទួលបានទែសចរអន្តរ-
ជាតិបែមាណ៧៤មុឺននាក់កើន១៥%។
ក្នុងរយៈពែល៤ខែដើមឆ្នាំ២០១៨តំបន់
ឆ្នែរសមុទែកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទែសចរ
២.៣៨៥.៧៥៣នាក់ដែលក្នុងនោះភ្ញៀវ
ទែសចរជាតិមាន២.០៥២.៣១៧នាក់
និងអន្តរជាតិមាន៣៣៣.៤៣៦នាក់
កើនបាន ១៦,៣៧%។ តាមការពែយោ-
ករណ៍ តំបន់ឆ្នែរសមុទែកម្ពុជាទាំងមូល
អាចទទួលបានភ្ញៀវអន្តរជាតិ២លាននាក់
និងភ្ញៀវជាតិបែមាណ៦លាននាក់នៅឆ្នាំ
២០២០។

ដោយ អរិយបុត្រថតដោយៈ សុធីរិទ្ធ



យុវជន ០៥

តើបណ្ណាការថ្លេ ពិតជាជួយលើកកិត្ដិយសពេលរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មេនទេ?
បែក់ថ្លែបណា្ណាការបានកា្លោយជារឿង

ដែលយុវជនភាគចែើនមានកង្វល់ខណៈ
ចូលស្ដីដណ្ដឹងយុវនារីមកធ្វើជាភរិយ
នោះ នាយិកាអង្គការសង្គមសុីវិលមួយ
រូបមិនគំទែនោះទែ ហើយចាត់ទុកថា
ការបងា្គប់ថ្លែបណា្ណាការខ្ពស់ពែកគឺបែៀប
បាននឹងការលក់កូនសែីរបស់ខ្លួនទៅវិញ។

លោកសែីរស់ សុភាព នាយិកាអង្គ-
ការយែនឌ័រ និងអភិវឌែឍន៍ដើមែបីកម្ពុជា
មានបែសាសន៍ថាលោកសែីទទួលសា្គល់
ថាក្នុងពិធីមង្គលការមួយគឺតែូវចំណាយ
បែក់អស់ចែើនក៏ប៉ុន្ដែការទារថ្លែបណា្ណា-
ការកប់មែឃទៅខងបែុស វានឹងធ្វើឲែយ
ស្ដែីកា្លោយជាជនរងគែះដោយមិនដឹង
ខ្លួន។ លោកសែីចាត់ទុកថា ការបងា្គប់
ថ្លែបណា្ណាការខ្ពស់ គឺស្មើនឹងការលក់កូន
សែីហើយវាជារឿងដែលអាមា៉ាសប់ផំតុ។
លោកសែីបញ្ជាក់ថា"ជីវិតរបស់ស្ដែីនិង
ខ្លួនរបស់ស្ដែីគឺមានតម្លែណាស់មិនអាច
កាត់ថ្លែបានទែ ហើយបើយកបណា្ណាការ
មកធ្វើខែលសមែប់លក់ដូរវាគឺជារឿង
មួយគួរឲែយអាមា៉ាស់ខ្លោំង ហើយវានឹងធ្វើ
ឲែយស្ដែីហ្នឹង គត់នៅទទួលរងដូចថា តួ-
នាទីរបស់គត់តែូវតែជាអ្នកផ្ដល់សែវា
សមែប់ប្ដីដែលជាដែគូរបស់គត់"។

លោកសែីសុភាពបន្ដថាការបងា្គប់
ថ្លែបណា្ណាការនែះគឺបានផ្ទុយឹនឹងចែបាប់ស្ដី
ពីការទប់សា្កាត់អំពើហិងែសាក្នុងគែួសារ
និងកិច្ចការពារជនរងគែះដែលតែូវបាន
រដ្ឋសភាអនុម័តនាថ្ងែទី១៦ខែកញ្ញាឆ្នាំ
២០០៥និងពែឹទ្ធសភាអនុម័តនិងទទួល
សា្គល់កាលពីថ្ងែទី២៩ខែឆ្នាំដដែលដែល
បានចែងថាការរៀបអាពាហព៍ពិាហរ៍វាង
ស្ដែីនិងបុរស គឺធ្វើឡើងដោយគ្មានការ-
បង្ខិតបង្ខំហើយជាការសមែចចិត្ដដោយ
សាមីខ្លួនទាំងពីរ។ លោកសែីបន្ថែមថា
ការស់នៅចុះសមែុងគ្នាមិនមែនទាល់តែ
ការរៀបការនោះចំណាយអស់លុយរាប់
លាននោះទែ។លោកសែី រស់ សុភាព
ចាត់ទុកការទារថ្លែបណា្ណាការទៅគែួសារ
ខងបែុសចែើនរបស់ឪពុកមា្ដាយខងសែី
គឺជាលែសចង់បានមុខមាត់ខ្លួនគត់តែ
ប៉ុណោ្ណាះ។

លោកសែីបានបញ្ជាក់ថា "គត់(ឪ-
ពុកមា្តាយ)ក៏តែូវគិតដែរថា ពិធីការធំដុំ
នែះតើទៅថ្ងែអនាគតកូនបើសិនជាគត់
រៀបចំការហើយជំពាក់បំណ៉ាលគែឬមួយ
ក៏កូនរស់នៅមិនចុះសមែុងគ្នាតើមុខមាត់
គត់យ៉ាងម៉ែច?"។

លោកសែីសុភាពសំណូមពរឲែយឪពុក
មា្ដាយគែប់រូបគួរគិតឡើងវិញពីករណី
នែះ។ ការធ្វើតាមទំនៀមទមា្លោប់ដូនតា
គឺមិនខុសទែ ក៏ប៉ុន្ដែគួររៀបចំតែឹមល្មម

មួយសមរមែយជាជាងបែឹងរៀបចំអធិក-
អធមថ្ងែការហើយកែយរៀបការរួចកូន
ចៅតែូវរកសុីដោះបំណ៉ាលថ្លែចំណាយ
មង្គលការ។

ទាក់ទិនបញ្ហាថ្លែបណា្ណាការនែះដែរ
ឌីជែ ណាណា ដែលតែូវបានសែទាប
យុវវ័យនិងអ្នកវ័យកណា្តោលមួយចំនួនធំ
បានសា្គល់ថាជា អ្នកបែឹកែសាយោបល់ដ៏
មានបែជាបែិយមួយរូបតែូវបានកាសែត
ក្នុងសែុកមួយសែង់សម្តីថាថ្លែបណា្ណាការ
ពិតជាមានសារៈសំខន់ក៏ប៉ុន្ដែវាមិនមែន
សំខន់សមែប់តែកូនសែីនោះ ពោលគឺ
វាសំខន់សមែប់ទាំងកូនសែី និងកូន
បែុស។តែយ៉ាងណាអ្នកបែឹកែសាយោបល់
រូបនែះ មិនគំទែទែចំពោះការចំណាយ
លុយដ៏ចែើនសមែប់ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍
នោះ ពែះកញ្ញាយល់ថា កិត្ដិយសស្ដែី
មិនមែនទាល់តែបានថ្លែបណា្ណាការចែើន
ឬក៏ការរៀបចំពិធីមង្គលការធំដុំនោះទែ។
កញ្ញាបានលើកឡើងថា "ខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ជា
មនុសែសសែីប៉ុន្ដែខ្ញុំនឹងឆ្លើយថាកិត្ដិយស
របស់ខ្ញុំមិនមែនបានមកពីបណា្ណាការចែើន
ធ្វើពិធីបែបធំដុំទែ។ ខ្ញុំគិតថា កិត្ដិយស
របស់ខ្ញុំបានមកពីអំពើល្អបានមកពីភាព-
តែឹមតែូវ បានមកពីភាពជាសុភាពបុរស
ឬក៏ការសែឡាញ់ភរិយពីមនុសែសដែលខ្ញុំ
អាចរៀបការជាមួយបានហៅថាសា្វាមី។
ខ្ញុំគិតថានោះទើបជាកិត្ដិយសពិតបែកដ
ក៏ប៉ុន្ដែម្ដងទៀត វាអាសែ័យទៅនិយម-
ន័យរបស់មនុសែសរៀងៗខ្លួន។ តែបើសួរ
ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអត់ទែ"។

ដូចគ្នានិងអ្នកបែឹកែសាយោបល់នែះដែរ
កញ្ញារស់ឃុណណាងអាយុ២៤ឆ្នាំជា
គែូបងែៀនកមែិតវិទែយោល័យមួយរូបបាន

និយយថាសុភមង្គលរបស់ប្ដីបែពន្ធមិន
អាសែ័យទៅលើថ្លែបណា្ណាការតិចឬចែើន
ទែ តែវាអាសែ័យទៅលើគូសា្វាមីភរិយ
នោះសែឡាញ់គ្នានិងយល់ចិត្ដគ្នាប៉ុណា្ណា។
បន្ថែមពីនែះ កញ្ញាឃុណណាង យល់
ឃើញថាការបងា្គប់ថ្លែបណា្ណាការ ក៏មិន
អាសែ័យទៅលើកតា្ដាជីវភាពគែួសារខង
ណានោះដែរ។ កញ្ញាបានលើកឡើង
ថា"យើងមើលទៅលើសា្ថានភាពយើងដែរ
មនិមែនថាគែសួារយើងកែល្មមយើងទារ
បណា្ណាការគែខ្ពស់ ឬក៏មានយើងតែូវទារ
គែឲែយចែើនក៏អត់តែូវតាមហ្នឹងដែរ"។

ជុំវិញទសែសនៈថ្លែបណា្ណាការនែះមជែឈ-
ដា្ឋានខ្លះ គឺចាំតែតាមដាននិងរិះគន់តែ
ប៉ុណោ្ណាះ ជាពិសែសអ្នកជិតខង។ អ្នក
ខ្លះថាមូលហែតុដែលកូនសែីទទួលបាន
បណា្ណាការតិចតួចពីខងបែុស ពែះតែ
ស្ដែីរូបនោះអាចមានទំនាក់ទំនងដល់រូប
កាយ ទើបឪពុកមា្ដាយរបស់នាងយល់
ពែមលើកកូនសែីឲែយទាំងដែលទទួលបាន
ថ្លែបណា្ណាការទាប។

តែង់ចំណ៉ាចនែះ កញ្ញាឃុណណាង
មិនចាប់អារម្មណ៍លើពាកែយសម្ដី នែះទែ
ពែះនាងគិតថាគឺជារឿងសាមញ្ញទៅ
ហើយដែលអ្នកជិតខងតែងតែបែះបោច
រឿងរា៉ាវរបស់អ្នកដទែ។តែចំណ៉ាចសំខន់
គឺមានតែសាមីដើមការប៉ុណោ្ណាះ ដែល
ដឹងរឿងផ្ទែក្នុង។

កញ្ញាបានបន្តថា"និយយចំទៅអ្នក-
ជិតខងតែយើងធ្វើទៅវាឃើញធំដុំគត់
ថាល្អហើយតែយើងធ្វើមកតិចតួចគត់
មើលមកលក្ខណៈថាតាមតែមាត់គត់
និយយ។តែសំខន់គឺសាមីខ្លួនពួកយើង
ទើបដឹងចែបាស់។ ហើយមួយទៀតមិន

បែកដថា យើងយកបណា្ណាការគែមក
ចែើន ធ្វើឲែយអធិក ប៉ុន្ដែលទ្ធផល គឺនៅ
ខងកែយពែលដែលយើងរៀបចំរួច។
យើងអត់គិតថា តែូវចំណាយអីៗផែសែង
ហ្នឹងវានៅបានអី!ខ្ញុំគិតថាសំខន់នៅ
ពែលយើងរៀបចំមួយល្មមអីចឹងទៅយើង
រៀបការទៅសំខន់គឺអ្វីជាលទ្ធផលកែយ
យើងនៅជាមួយគ្នាទែ"។

យ៉ាងណាជុំវិញថ្លែបណា្ណាការនែះនារី
មា្នាក់មា្ចាស់គណនីហ្វែសប៊ុកមានឈ្មាះ
ថាមា៉ាឆីបានសរសែរលើបណា្ណាញសង្គម
របស់នាងថា មានមនុសែសជាចែើនបាន
សួរនាងពីថ្លែបណា្ណាការ ដែលនាងបាន
ទទួលពីគូដណ្ដឹងរបស់នាង ហើយពួក
គែមា្នាក់ៗសុទ្ធតែបោះពាកែយសម្ដីបែហាក់
បែហែលគ្នាថា ថ្លែបណា្ណាការរបស់នាង
ហែតុអ្វីក៏បានតិចម្លែ៉ះ។លើសពីនែះអ្នក
ទាំងនោះ ចំអកថាថ្លែបណា្ណាការរបស់
នាងជាសែីកែមុំមិនស្មើនិងមែមា៉ាយផង។
កញ្ញាបានបញ្ជាក់ថា "មិនតិចនាក់ទែ
ដែលគែសួរខ្ញុំថា បងា្គប់បានបុ៉នា្មាន?
បាន១មុឺនដុលា្លោរអត់?ម៉ែចក៏ថោកម្លែ៉ះ?
យ៉ាប់ជាងគែមែមា៉ាយទៀត។គែមែមា៉ាយ
សោះបានចែើនជាងហ្នឹងផង"។

កញ្ញាមា៉ាឆីបន្ដទៀតថានាងមិនខឹង
ក៏មិនអន់ចិត្ដអ្វីដែរ ចំពោះការចោទសួរ
ដូច្នែះ។ ប៉ុន្ដែស្ដែីរូបនែះ សូមឲែយមនុសែស
គែប់គ្នាគិតជាថ្មីពីការបងា្គប់ថ្លែបណា្ណាការ
ចែើនមុឺនដុលា្លោរ ទាំងដែលខ្លួនមិនមែន
ជាអ្នករកលុយនោះផង ហើយមិនតែ
ប៉ុណោ្ណាះតើអ្នកអាចយកលុយដែលគែខំ
រកយ៉ាងលំបាកមកចាយដោយសែួលបាន
យ៉ាងដូចម្ដែច៕

ដោយ សុផានិត 

ថតដោយៈ សម្របត្តិ



កម្មករ០៦

បណា្តោកម្មករនិងកម្មការនីមួយ បាន
អះអាងថា ពួកគែនឹងទៅបោះឆ្នាតនៅ
ថ្ងែទី ២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ ខង
មុខនែះដោយអះអាងថានែះគឺជាសិទ្ធិ
របស់ពកួគែហើយការទៅបោះឆ្នាតកម៏និ
ជាពិបាកអ្វីសមែប់ពួកគែដែរ។

យុវកម្មការិនីសែតសុបចា្ចានី ដែល
មានវ័យ២៤ឆ្នាំកំពុងតែបមែើការងារនៅ
រោងចកែម្តុំផ្លូវជាតិលែខ៤ម្តុំអង្គស្នួលបាន
ឲែយដឹងថា វាដូចជាមិនមានអ្វីលំបាកទែ
នៅពែលដែលចែញទៅបោះឆ្នាតដោយ-
សារតែនែះគឺជាពែលសមែកហើយគែប់
រោងចកែនឹងឲែយឈប់ហើយនៅថ្ងែនោះ។

បច្ចនី បានអះអាងថា "ដូចអត់អី
ពិបាកអីសោះ គែន់តែទៅមើលឃើញ
ឈ្មាះ ហើយឈរតមែង់ជួរកាន់តែកាត
ហើយចូលទៅបោះទៅវាចប់ហើយ"។

កម្មការនីរូបនែះបានរៀបរាប់ថា មក
ដល់ពែលនែះកញ្ញាបានចូលរួមការបោះ
ឆ្នាតបែហែលជា២ដងហើយគឺការបោះ-
ឆ្នាតកាលពីឆ្នាំ២០១៣ម្តងនិងការបោះ-
ឆ្នាត កែុមបែឹកែសាឃុំ/សងា្កាត់ម្តងហើយ
រាល់ពែលដែលកញ្ញាបានចូលរួម គឺមិន
មានអ្វីលំបាកទែ គឺគែន់តែបែឡាក់ដែ
និងឈររាងរោយជើងបន្តិច។

យុវតីរូបនោះ បានបញ្ជាក់ថា "បើ
តាមខ្ញុំចាំដូចជា បានចូលរួមការបោះ
ឆ្នាតពីរដងហើយគឺនៅឆ្នាំ២០១៣ម្តង
និងដូចជាកាលពី១ឆ្នាំមុនម្តង"។

ទាក់ទិននឹងដំណើរការបោះឆ្នាតនែះ
ដែរសែ្តីជាកម្មការនីកាត់ដែរមួយរូបទៀត

កម្មករនិងកម្មការិនី៖ តេវូតេទៅបោះឆ្នោតពីពេះនេះជាសិទ្ធរិបស់ពលរដ្ឋ
ដែលកំពុងតែដើររករថយន្តដើមែបីតែឡប់
ទៅផ្ទះកែយពីបញ្ចប់ពីការងាររោងចកែ
នៅតំបន់សែដ្ឋកិច្ចពិសែសភ្នំពែញមួយ
រូបឈ្មាះជ័យ សុជាតិបានអះអាងថា
ឥឡូវគ្មានអ្វីពិបាកទែ សមែប់នាងនៅ
ក្នុងការចែញទៅបោះឆ្នាតដោយសារតែ
បច្ចុបែបន្នអ្នកនាងលែងសា្នាក់នៅផ្ទះជួល
ទៀតហើយ។

នៅក្នុងវ័យដែលសុជាតិ បានរៀប
រាប់ថាមានអាយុជាង៣០ឆ្នាំគឺបានចូល
រួមការបោះឆ្នាតនោះ ៤ទៅ៥ដងដែរ
ហើយកាលដែលលំបាកជាងគែ គឺការ
បោះឆ្នាត ពីរទៅបីដំបូងដែលនាងបាន
ចូលរួម ដោយសារតែពែលនោះនៅផ្ទះ
ជួល ហើយដើមែបីទៅបោះឆ្នាតបាន គឺ
តែូវរៀបឥវា៉ាន់ ហើយរកឡានជិះទៅផ្ទះ
ដើមែបីទៅយកឯកសារដើមែបីទៅបោះឆ្នាត
ប៉ុន្តែឥឡូវមានស្អីបើអ្នកនាងលែងសា្នាក់
នៅផ្ទះជួលទៀតហើយ។ ពែលឹមឡើង
មានឡានគែមកដឹក ដល់ពែលចែញពី
ធ្វើការមានឡានមកដឹកតែឡប់ទៅផ្ទះវិញ
ដូច្នែះវាមិនមានអ្វីលំបាកបែញឹកបែញាប់
ដូចជាការបោះឆ្នាតដំបូងដែលអ្នកនាង
បានចូលរួមហើយនោះទែ។

អ្នកនាងសុជាតិបានអះអាងថា"ដូច
កាលពីការបោះឆ្នាតឃុំប៉ុនា្មានខែមុននែះ
មានទៅពិបាកស្អីដឹងតែពីងូតទឹកស្លៀក-
ពាក់ចែញទៅតមែង់ជួរបោះឆ្នាតតែម្តង
ពីពែះកន្លែងខ្ញុំបោះឆ្នាត កាលនោះ
គឺនៅសាលាកែបែរផ្ទះខ្ញុំហ្មង"។

យុវតីជាកម្មការនីមា្នាក់ទៀត ដែល

បានអះអាងបែប់ឈ្មាះថាសែីទិនអាយុ
១៩ឆ្នាំបានអះអាងទាំងអៀនបែៀនថា
នាងនឹងទៅបោះឆ្នាតនៅពែលខងមុខ
ដោយសារតែនែះគឺជាការបោះឆ្នាតលើក
ទីមួយរបស់កញ្ញា។

សែីទិនបានអះអាងបញ្ជាក់ថា"មិន
ដឹងយ៉ាងម៉ែចទែ តែខ្ញុំនឹងទៅបោះ។ ខ្ញុំ
ចុះឈ្មាះរួចហើយ ហើយក៏មានអត្ត-
សញ្ញាណបណ្ណរួចរាល់ហើយដែរ"។

សែីទិនបានអះអាងថាកញ្ញាមិនបាន
ដឹងស្អីអំពីការបោះឆ្នាតនែះទែប៉ុន្តែកញ្ញា
ចងដឹ់ងចងច់លូរមួពពីែះធា្លោបត់ែឃើញ
គែទៅបោះពែលបោះឆ្នាតម្តងៗ។

លោកសួនបែជ្ញ ដែលជាអ្នកបើក
រថយន្តដឹកកម្មករដាក់ខែមួយរូប បាន
អះអាងថា វាពិតជាគ្មានអ្វីលំបាកទែ
សមែប់កម្មករភាគចែើននាពែលបច្ចុបែបន្ន
នែះ ជាពិសែសគឺកម្មករនិងកម្មការនី
ដែលធ្វើការនៅតាមរោងចកែម្តុំផ្លូវជាតិ
លែខ៤ និងលែខ៣ ពីពែះភាគចែើន
ពួកគែឈប់សា្នាក់នៅផ្ទះជួលហើយ។
ពួកគែភាគចែើន គឺពួកគែសា្នាក់នៅផ្ទះ
របស់ពួកគែផា្ទាល់។

លោកបានបន្តថាកាលពីពែលបោះ-
ឆ្នាត បែហែលជាជាង១០ឆ្នាំមុនអី គឺ
លំបាកមែន ដោយសារតែពួកគែនៅផ្ទះ
ជួល។ ដូច្នែះ ដើមែបីចែញទៅបោះឆ្នាត
អ្នកខ្លះតែូវរកឡានជិះទៅផ្ទះទាំងយប់
បែសែចបែសាចណាស់ តែឥឡូវអត់ទែ
ភាគចែើនកម្មករនិងកម្មការនីគែសា្នាក់នៅ
ផ្ទះគែហូបបាយនៅផ្ទះរបស់គែសែប់ៗ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា"កម្មការនីឥឡូវ
នែះរឿងទៅបោះឆ្នាតដូចជាមិនពិបាក
ទែគែន់តែភា្ញាក់ភា្លោមលុបតែមុខស្លៀក-
ពាក់ទៅបោះតែហ្មងបានហើយ"។

លោកបានបន្តទៀតថា " ឥឡូវនែះ
សែួលហើយបានប៉ុណ្ណឹងពីមុនមិនមែន
អីចឹងទែ កម្មការទៅបោះបានចែើនតែ
ពែលរសៀល ពីពែះវាពិបាករកឡាន
តាក់សុីជិះមកផ្ទះពែលយប់។ តែឥឡូវ
ខ្ញុំអីមានឡានដឹកអស់ហើយ។ពែឹកដឹក
ពួកគែទៅមួយជើងទៅ ដល់លា្ងាចដឹក
ពួកគែមកផ្ទះវិញមួយជើងទៀត។ ចឹង
មានទៅពិបាកស្អី!  សឹងតែនិយយថា
បើកតែភ្នែកទៅបោះឆ្នាតបាន"។

ទាក់ទិននឹងរឿងបោះឆ្នាតនែះសម្តែច
តែជោហ៊ុនសែនដែលជាបែធានគណ-
បកែសកាន់អំណាចគឺគណបកែសបែជាជន
កម្ពុជា តែងតែរំលឹករឿងបោះឆ្នាតនែះ
ជាបែចាំនៅលើបណា្តោញសង្គមផ្លូវការ
ផា្ទាល់ របស់សម្តែច។  ជាក់ស្តែងកាល
ពីថ្ងែទី១៦ខែឧសភាឆ្នាំ២០១៨នែះ
សម្តែចក៏បានរំលឹករឿងនែះផងដែរ។

សម្តែចតែជោហ៊ុនសែនបានរំលឹក
ថាថ្ងែបោះឆ្នាតជែើសតាំងតំណាងរាសែ្ត
គឺកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយគឺនៅតែ
ជាង២ខែទៀតប៉ុណោ្ណាះ! សូមក្មួយៗ
ទៅបោះឆ្នាតទាំងអស់គ្នា។

គ.ជ.ប បានសមែចទទួលសា្គល់
គណបកែសនយោបាយចំនួន២០ឲែយចូល
រួមបែកួតបែជែង ក្នុងការបោះឆ្នាតថា្នាក់
ជាតិឆ្នាំ២០១៨នែះ។

ថតដោយៈ កល្របប្រឹក្រស



ព័ត៌មានសង្គម ០៧

ពិធីអភិបូជាគោរពវិញ្ញាណ ក្ខន្ធ លោកជីម នូណន់ នេកេុមម៉ារីណុល

លោកបូជាចារែយ រ៉ូប៊ឺតពិសែ(ប៊ប់)៖ខ្ញុំសា្គល់លោកជីមតំាងពីឆ្នាំ១៩៧០នៅបែទែសភីលីពីនដែលយើងបានជួបគ្នានៅទី
នោះនិងខ្ញុំឃើញគត់ជាមនុសែសសាមញ្ញធម្មតាមែនទែន។គត់មិនដែលមានឡានមិនដែលមានម៉ូតូគត់ធា្លោប់តែជិះម៉ូតូឌុប
តុកតុកឡានកែុងដោយមិនដែលមានឡានផា្ទាល់ខ្លួនឡើយហើយសម្លៀកបំពាក់គត់ធម្មតា។គត់ជាមនុសែសមានរបៀបមិន
ស្មុគសា្មាញទែ តែជាមនសុែសសែួលនិយយ។ គត់ចាប់អារម្មណ៍អំពីមនុសែសដែលមានសែចក្តីតែូវការ តែងតែចង់ជួយគែ
ដូចនៅទីនែះនៅបែទែសកម្ពុជាដោយជួយកូនកំពែនិងជួយពែមទាំងថែរកែសាមនុសែសដែលមានជំងឺអែដស៍ទៅតាមសែចក្តីតែូវ
ការដែលលោកបានឃើញ។ កែពីសង្គមគត់ក៏បានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពពែះសហគមន៍ជាចែើនដែរ និងជាបូជាចារែយដែល
មានចិត្តសបែបុរសសាមញ្ញនិងមានជំនឿមាំមួនរស់នៅរបៀបតែឹមតែូវនិងជាសាកែសីពិតបែកដរបស់ពែះជាមា្ចាស់។

បងបែុស ធារី  ជាសមាជិកបព្វជិត
ក្នុងកែុមមា៉ារីស ដែលមានមករស់បែទែ
សកម្ពជុាយរូឆ្នាំហើយកពំងុបមែើការងារ
នៅសាលាឡាវា៉ាឡាជាមួយកុមារពិការ៖
ការចងចាំរបស់ខ្ញុំ អំពីលោកឪពុកជីម
គឺមានចែើនជាពិសែសណាស់ នៅក្នុង
បែទែសកម្ពុជា នៅក្នុងកែុមគែួសារ
មា៉ារីណ៉ាល។ គត់ជាមនុសែសដែលមាន
យោបល់ល្អនៅក្នុងការងារសង្គមជាមួយ
បណា្តោញអង្គកា រឯទៀតៗ។លោកឪពុក
គឺជាថា្នាក់ដឹកនាំដ៏ល្អ។ នៅមានអនុសែសា
វរីយ៍មួយទៀត គឺយើងជាមិត្តល្អនឹងគ្នា
លោកឪពុកពូកែដោះសែយបញ្ហា។

បងសែី រីជីណា (មា៉ារីណ៉ាល)៖ លោកឪពុកជីមពីកាលអំឡុងឆ្នា១ំ៩៨៧ ដែលជាពែលដែលពិបាកបំផុតនៅទីកែងុ
គត់មានបែសកកម្ម ដោយអត់ធ្មត់ជា-មួយអ្នកជំងឺទាំងឡាយដែលគ្មាននរណាជួយនិងថែរកែសា។ ខ្ញុំជឿថាទាំងលោកឪពុកជីម
និងបងសែចីយ(Joyce)បានចូលទៅក្នងុសា្ថានបរមសុខដូចអ្វដីែលលោកឪពុកឆលី និងលោកអភិបាលបានមានបែសាសន៍នៅ
ក្នុងអភិបូជា។ កាលដែលលោកឪពុកជីមនៅបំពែញបែសកកម្ម គត់បានឃើញអ្វីដែលគត់អាចធ្វើបាន គឺគត់ធ្វើ។ ពួកយើង
ពិតនឹកគត់!

លោកវែជ្ជបណ្ឌិត គៀង វុទ្ធី អតីត
បុគ្គលិកមា៉ារីណ៉ាល៖ លោកឪពុក ជីម
តែងតែលើកទឹកចិត្ត និងជួយខ្ញុំឲែយមាន
ការតស៊ូពែមទាំងធ្វើយ៉ាងណាឲែយខ្ញុំមាន
ការរីកចមែើន ដោយឲែយរៀនទាំងភាសា
និង រៀន អំពី របៀប ទំនាក់ទំនង តាម
ម៉ែល(២០០១)។ អ្វីដែលខ្ញុំបានរីក
ចមែើន និងអាចជួយបែជាជនកែីកែជា
ចែើនក៏ដោយសារតែបានការជមែុញ
និងលើកទឹកចិត្តពីគត់។ រហូតមកដល់
បច្ចុបែបន្ន ខ្ញុំនៅតែមានគំនិតជួយអ្នកកែី-
កែនិងមានសែចក្តីសែឡាញ់ចំពោះអ្នក-
ដទែ ហើយគំនិតនែះតែូវបានលោកឪ-
ពុកជីមបណ្ដុះឲែយខ្ញុំបន្តិចម្តងៗ។

លោកយយលីកែ៖ សមែប់ខ្ញុំ
លោកឪពុកជីម គឺមានគំនិតតែមួយក្នុង
ការចាប់ផ្តើមជួយសហគមន៍ជនជាតិវៀត
ណាមនៅពែលដែលមិនទានម់ានរដា្ឋាភិបាល
មិនទាន់នរណាធ្វើកិច្ចការនែះ។ ពួក
យើងបានចាប់ផ្តើម ដោយមានសាលា
មត្តែយែយដែលមានបួនសហគមន៍ផែសែងៗ
គ្នា ហើយលោកឪពុកជីមបាននិយយ
ថា បែសិនបើមាននរណាមា្នាក់គិតអំពី
សហគមន៍នែះគឺពិតជាល្អ។ គត់បាន
ជំរុញយើង និងអ្វីដែលគត់បានសន្ទនា
គឺចែញមកក្នុងនាមជាបុតែធីតារបស់
ពែះជាមា្ចាស់។

ពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនែះ បែរព្ធឡើង
កែម អធិបតីភាពរបស់លោកអភិបាល
អូលីវីយែ ជ្មតីអីស្លែ៊រ និងអភិបាលអន់តូ-
នីសាមី សូ៊សែរាជែយ នាថ្ងែទី០២ មិថុនា
២០១៨នៅពែះវិហារសន្តយូ៉សែបផែសារ-
តូចរាជធានីភ្នពំែញ។

លោកបូជាចារែយជីម នូណាន់ បាន
ទទួលមរណភាពនៅថ្ងែទី៧ ខែឧសភា
ឆ្នាំ២០១៨ក្នុងជនា្មាយុ៨៣ឆ្នាំ។លោក
បំពែញបែសកកម្មនៅបែទែសកម្ពុជា
ក្នុងឆ្នាំ១៩៩១រហូតដល់ឆ្នាំ២០០៩។
នៅកម្ពុជាលោកបានបមែើបែជាជននិង

បានចូលរួមសា្ដារពែមទំាងអភិវឌែឍន៍ សង្គម
កម្ពុជា កែយរបបបែល័យពូជសាសន៍
ប៉ុលពតដោយសែចក្តីសែឡាញ់។ ជិត
ពីរទសវតែសនៅកម្ពុជា លោកបានបង្កើត
កម្មវិធីជាចែើនដើមែបីជួយដល់អ្នកផ្ទុកមែ
រោគនិងជំងឺអែដស៍ទំាងកុមារនិងមនុសុែស
ពែញវ័យពែមទាំងជួយលើកទឹកចិត្តពួក
គែឲែយមានក្តីសងែឃឹមរហូតដល់ដង្ហើមចុង
កែយ។លោកបានបង្កើតកម្មវិធីផែសែងៗ
ជាចែើន ទៀតជាបែយោជន៍ដល់បែជា-
ជនកម្ពុជា។ខងកែមនែះជាយោបល់
អស់បងប្អូនដែលសា្គល់លោក៖........

អ្នកសែី ងួន ផលា្លោ ជាបុគ្គលិក
អង្គការមា៉ារីណ៉ាល៖  ខ្ញុំធ្វើការជាមួយ
លោកឪពុកជីម ពីឆ្នាំ២០០២ រហូត
ដល់លោកវិលតែលប់ទៅវិញមិនដែល
ឃើញលោកខឹងបុគ្គលិកណាតែលោក
លើកលែងទោសឲែយគែជានិច្ចទាំងពាកែយ
សម្តីទាំងកាយវិការហើយរបៀបដែល
គត់ដោះសែយបញ្ហាគឺ មិនបានធ្វើ
ឲែយភាគីណាមានការឈឺចាប់នោះទែ។
ពែលខ្លះ ខ្ញុំឃើញអ្នកជំងឺវាយកែបាល
លោក តែលោកមិនខឹងថែមទំាងអា-
ណិតអាសូរគែ ទោះបីលោកឈឺក៏
ដោយ។ លោកឪពុកជីម គឺជាគំរូដល់
គែីស្តបរិស័ទ និងបុគ្គលិកគែប់រូប។ ខ្ញុំ
តែងតែអធិដា្ឋានសមែប់លោកជានិច្ច។

ថតដោយៈ សុវណ្ណា



ព៌ត័មានតំបន់អាស៊េន០៨

អាសា៊ានអា ចមនសមជិកលើសពី១០
សព្វថ្ងែនែះ អាសា៊ានដែលគែដឹងថា

គឺជាអង្គការអន្តរតំបន់មួយបែមូលផ្តុំដោយ
រដ្ឋចំនួន១០នៅក្នុងតំបន់អាសីុអាគ្នែយ៍
ដែលគែសា្គល់ថា សមាគមបែជាជាតិ
អាសុអីាគ្នែយ៍មានផ្ទែដសីរបុបែមាណជា
៤.៤៧៩.២១០គីឡូម៉ែតែការ៉ែនិងមាន
បែជាជនបែមាណជា៦៤៣លាននាក់
គឺអាចមានសមាជិកលើសពី១០។

រហូតមកដល់បច្ចុបែបន្ននែះ បែទែស
សមាជិកទាំងសា៊ានទាំង១០ គឺរួមមាន
កម្ពុជាឡាវភូមាវៀតណាមហ្វីលីពិន
ឥណ្ឌូនែសុីបែ៊ុយណែមា៉ាឡែសុីថែនិង
សិង្ហបុរី ប៉ុន្តែជាផ្លូវការគែដឹងថា មាន
បែទែសពីរ កំពុងតែស្នើសុំជាសមាជិក
អាសា៊ានហើយបច្ចុបែបន្ននែះគឺកំពុងស្ថិត
នៅក្នុងឋានៈជាបែទែសសង្កែតការណ៍
នៅឡើយទែ។

បែទែសទាំងពីរនែះ តែូវបានគែដឹង
ថា គឺបែទែសបា៉ាពួញូវហ្គែណែ និង
បែទែសទីម័ខងកើត។ បែទែសបា៉ាពួរ
ញូវហ្គែណែដែលមានបែជាពលរដ្ឋបែ-
មាណជា ៨ លាននាក់ និង មានផ្ទែដី
៤៦២.៨៤០គីឡូម៉ែតែការ៉ែ។បែទែនែះ
គឺជាបែទែសមួយ ដែលទទួលបានឯក-
រាជែយពីបែទែសអូសែ្តាលីនៅឆ្នាំ១៩៤៩។
បែទែសនែះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់
និរតីនែមហាសមុទែបា៉ាសុីហ្វិក  ហើយ
ភាគខងជើងនែបែទែសអូសែ្តាលី។

ដោយឡែកបែទែសទីម័រខងកើតតែូវ
បានគែដឹងថា គឺបែទែសតូចមួយដែល

ជាបន់ឹងទីម័ខងលិច នៅក្នុងបែទែស
ឥណ្ឌូនែសុី។បែទែសទីម័ខងកើតគឺជា
អតីតដែនដីមួយរបស់បែទែសឥណ្ឌូនែ-
សុី ដោយបានបែកាសឯករាជែយក្នុងឆ្នាំ
២០០២។បែទែសនែះមានបែជាពលរដ្ឋ
តែឹមតែ១.១៦លាននាក់ និងជាបែទែស
ដែលមានភាសាព័ទុយហា្គល់ជាភាសា
ផ្លូវការ។

ក្នុងចំណោមបែទែសសង្កែតការណ៍
អាសា៊ានទាំងពីរនែះ បែទែសទីម័រខង-
កើតជាបែទែសដែលកំពុងតែខ្នះខ្នែងទាំង
ការទូតនិងកិច្ចការផែសែងៗ ដើមែបីទទួល
សមា ជិ ក ភា ពជាសមា ជិ ក អា ស៊ា ន
ហើយនៅក្នុងនោះ បណា្តោមែដឹកនាំអា-
សា៊ានជាចែើនក៏បានគំទែ ជាពិសែសគឺ
កម្ពុជា។ ប៉ុន្តែបែទែសនែះនៅមិនទាន់
ដឹងថាតើពែលណាចែបាស់លាស់ទើបអាច
កា្លោយជាសមាជិកអាសា៊ានបានទែខណៈ
ក៏មានព័ត៌មានថាមានបែទែសមួយចំនួន
បានទាមទារឲែយបែទែសនែះខិតខំបំពែញ
លក្ខខណ្ឌផែសែងៗមួយចំនួនបន្ថែមទៀត។

កែពីបែទែសទាំងពីរ អូសែ្តាលី
ដែលគែដឹងថាគឺជាបែទែសមួយនៅទ្វីប
អូសែអានីដែលនៅកណា្តោលមហាសមុទែ
ដូចជាមានទំនោរនៅក្នុងការចូលរួមជា
សមាជិករបស់អាសា៊ានផងដែរ។ថ្មីៗនែះ
ព័ត៌មានបានផែសព្វផែសាយថា អូសែ្តាលី
ហាក់បងា្ហាញជំហរ នៅក្នុងការកា្លោយជា
សមាជិកពែញសិទ្ធិនៅក្នុងអាសា៊ាន។ទាក់
ទងនឹងទសែសនវិស័យនែះលោកបែធានា-

ធិបតីឥណ្ឌូនែសុីជូកូ វីដូដូបានបងា្ហាញ
ជំហរគំទែបែក្ខភាពអូសែ្តាលីឲែយកា្លោយជា
សមាជិកអាស៊ានយ៉ាងពេញទំហឹងនិង
ផ្លូវការនៅក្នុងជំនួបកំពូលរវាងមែដឹកនាំ
អាសា៊ានទាំង១០និងអូសែ្តាលី។ ដោយ
ឡែកលោកលីសា៊ានឡុងនាយករដ្ឋមនែ្តី
សិង្ហបុរី ក៏ដូចជាមានទំនោរគំទែផង
ដែរ។នៅមុននែះវិទែយោសា្ថានយុទ្ធសាសែ្ត
នយោបាយអសូែ្តាលីកប៏ានតែសួតែយនវូ
ទសែសនវិស័យនយោបាយនែះផងដែរ។
តាមការគិតគូររបស់វិទែយោសា្ថាននែះទីកែុង
កង់បែវា៉ា (អូសែ្តាលី)បានចែញរបាយ-
ការណ៍មួយថាអូសែ្តាលីគួរស្វែងរកសមា-
ជិកភាពអាសា៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៤
ខងមុខពោលគឺពែលនោះគឺជាខួប៥០
ឆ្នាំនែទំនាក់ទំនងអូសែ្តាលីនិងអាសា៊ាន។

ទាក់ទងនឹងការចូលរួមរបស់អូសែ្តាលី
នែះ មតិមួយចំនួនបានសា្វាគមន៍ដោយ-
សារតែគែដឹងថា អូសែ្តាលីគឺជាបែទែស
ដែលមានទាំងធនធានសែដ្ឋកិច្ច ក៏ដូច
ជាធនធានមនុសែស ដូច្នែះការចាប់ដែគូរ
រវាងអូសែ្តាលីនិងអាសា៊ានគឺជាឱកាស
មួយដ៏បែពែ សមែប់វឌែឈនភាពរវាងអា-
សា៊ាននិងអូសែ្តាលី។

និយយអំពីអាសា៊ាននីមួយៗ គឺមិន
អាចមានសកា្តានុពលដល់អូសែ្តាលីទែ
ប៉ុន្តែបើនិយយអំពីអាសា៊ានទាំងមូល គឺ
ជាទីផែសារដ៏មានតម្លែមួយសមែប់អូសែ្តាលី
ហើយក៏មានទសែសនវិស័យថាការទទួល
អូសែ្តាលីឲែយកា្លោយជាសមាជិកអាសា៊ានក៏

អាចនឹងពងែឹងឥទ្ធិពលនយោបាយ និង
យោធាមួយនៅក្នុងតំបន់ផងដែរ ដោយ
សារតែអូសែ្តាលីក៏មានវិស័យការពារជាតិ
ខ្លោំងមួយផងដែរ។ ដូច្នែះ ការចូលរួម
របស់អូសែ្តាលីក្នុងអាសា៊ាន គឺអាចនឹង
ពងែឹងឥទ្ធិពលយោធានិងសែដ្ឋកិច្ចបែ-
ឆំងនឹងបែទែសនៅខងកែមួយចំនួន
ជាពសិែសការកើនឡើងនវូឥទ្ធពិលរបស់
ចិននៅក្នុងតំបន់។អាសា៊ាននិងអូសែ្តាលី
គឺជាដែគូរមួយដ៏មានសកា្តានុពលដោយ
បច្ចុបែបន្ននែះ អាសា៊ានមានអតែផលិត-
ផលក្នុងសែុកសរុបមិនអន់នោះទែ គឺ
៧.៩៣២ទែីលានដុលា្លោរហើយបែក់ចំ-
ណូលរបស់បែជាពលរដ្ឋនៅអាសា៊ានវិញ
ទោះបីជាមិនចែើនដល់អូសែ្តាលី ក៏គួរ
សមដែរ គឺនៅក្នុងរង្វង់៤.២៩១ ដុលា្លោរ
នៅក្នុងមួយឆ្នាំ។ដោយឡែកមតិមួយ
ទៀតបានលើកឡើងថាវាអាចជួបបញ្ហា
ដោយសារតែអាសា៊ានគឺអនុវត្តតាមគោល-
ការណ៍កុងសង់សីុស ដូច្នែះបែសិនបែក្ខ-
ភាពរបស់អូសែ្តាលីតែូវបានបែទែសមួយ
ចែនចោល គឺដាច់ខតមិនបាននោះទែ
ហើយនែះគឺជាចំណ៉ាចមួយ។ មែយោ៉ាងវិញ
ទៀត បើនិយយអំពីទីតាំងភូមិសាសែ្ត
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នយោបាយមួយចែបាស់លាស់។

ដោយអរិយបុតែ
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ព័ត៌មានទូទៅជាតិ និងអន្តរជាតិ ០៩ 

លែខនែះ អ្នកនាំសារសូមណែនាំមិត្តអ្នកអានឲែយជួ
បជាមួយនឹងលោកសុវណ្ណភីឡុងដែលជាអ្នកថតរូប
អាជីពមួយរូប។

អ្នកនំាសារ៖តើអាជីពជាអ្នកថតរូបរបស់លោកចាប់
ផ្តើមតាំងពីណាមក?

លោកសុវណ្ណភីឡុង៖បែហែលជា១០ឆ្នាំមុននៅ
ពែលនោះជាអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចបំភ្លែចបាន គឺនៅពែល
ដែលខ្ញុំចាប់ផ្តើមធ្វើការនៅក្នុងការិយល័យផែសព្វផែសាយ
ព៌ត័មានពែះសហគមន៍កាតូលិក ដែលបានចំណាយ
ពែលវែលាជាចែើន នៅពែលដែលយើងគ្មានអីសោះ។
ពែលនោះខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំអាចធ្វើអីបានកែពីមានគំនិត
មួយថាអាចបមែើការងារណាក៏បានប៉ុន្តែដោយសារតែ
ឆន្ទៈរបស់ការិយល័យផែសព្វផែសាយព៌ត័មានពែះសហ-
គមន៍កាតូលិកចង់ឲែយមានការវិវឌែឍនល្អក្នុងវិស័យថតរូប
នៅលើពែឹតិ្តបតែសារព៌ត័មាន អីចឹងខងការិយល័យ
បានអញ្ជើញអ្នកអាជីពថតរូបដែលមានលោកម៉ក់រ៉ែ
មីសាមកបើកវគ្គបណ្ដុះបណា្តោលខ្លីហើយខ្ញុំក៏បានចូល
រួមជាមួយនឹងបុគ្គលិតផែសែងទៀតនៅទីនោះ។ ពែល
នោះគឺតាមពិតខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទែ ដោយសារខ្ញុំគិតថា
រូបថតហែតុអីយើងតែូវការរៀន ដោយគែន់តែមាន
កាមែរា៉ា ចាំបាច់អីទៅរៀននាំតែខតពែល។ ជាក់ស្តែង
នៅពែលនោះខ្ញុំកំពុងធ្វើការលើកម្មវិធីវីដែអូ ដែលថត
វីដែអូនឹងកាត់តវីដែអូ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលបានផា្លោស់ប្តូរទាំង
សែុង គឺក្នុងរយៈពែលមួយម៉ាងដំបូង កែយពីសា្តាប់
ការពនែយល់ពីស្អីគែជារូបថតតម្លែនែរូបភាពបានធ្វើឲែយ
ខ្ញុំផា្លោស់ប្តូរទាំងសែុង ដូច្នែះខ្ញុំក៏សុំផា្តាំទៅថា ពែលខ្លះ
យើងមិអាចមើលសែលទៅលើអី្វដែលយើងមិនបាន
ជួបបែទះឬក៏យើងមិនទាន់បានគិតដល់។ដូចសព្វថ្ងែ
នែះខ្ញុំបន្តអាជីពនែះរហូតដល់ជាង១០ឆ្នាំ។បើគិតទៅ
តាំងពី២០០៦ ដែលយើងចាប់ផ្តើមរៀនថតរូបរហូត
ដល់ពែលនែះគឺវា១២ឆ្នាំ។

អ្នកនាំសារ៖ តើលោកមានទសែសនវិស័យផា្ទាល់ខ្លួន
យ៉ាងណាចំពោះអាជីពថតរូបនែះ?

សុវណ្ណភីឡុង៖សមែប់វិស័យថតរូបខ្ញុំគិតថាវាមាន

សារៈសំខន់មែនទែននៅបែទែសកម្ពុជាសព្វថ្ងែ។ បើ
យើងកែឡែកមើលទៅឃើញមានចែើនទមែង់ ដូចជា
សារព៌ត័មាននៅក្នុងផ្នែកផែសែងៗដែលបែជាជនខ្មែរពួក
គត់កំពុងតែចាប់យកមកបែើបែស់ជាអាជីព ជាវិជា្ជា-
ជីវៈមួយ។ អាចនិយយបានថាវាជាអាជីពមួយចែបាស់
លាស់នៅពែលណាដែលគត់ដឹងថាទំរង់នោះនៅក្នុង
ទិសដៅមួយណា។បើសិនជាគត់គិតថាតែឹមតែយក
មកដើមែបីកមែសាន្តវាជារឿងមួយផែសែងទៀត។ដោយសារ
ហែតុអីគែប់គ្នាតែងតែមានទិសដៅផែសែងៗគ្នា។ជួនកាល
គត់ចូលចិត្តដែរប៉ុន្តែគត់មិនអាចចាប់ជាអាជីពបាន។
អ្នកខ្លះគឺគត់បានផា្លោស់ប្តូរទាំងសែុងដើមែបីចាប់យកជា
អាជីពសមែប់គត់រស់នៅនិងសមែប់ការងារ។ដោយ
ឡែកសមែប់ខ្ញុំកាលពីឆ្នាំ២០០៩ ខ្ញុំចង់បែឡូកក្នុង
វិស័យរូបថតសារព័ត៌មាន។ ចនោ្លោះពីឆ្នាំ២០០៩ដល់
ឆ្នាំ២០១១ ខ្ញុំបានផា្លោស់ប្តូរបន្តិច គឺទាក់ទងនឹងផ្នែក
សិលែបៈ។ អីចឹងខ្ញុំថតរូបបែបសិលែបៈចែើនតែផ្នែកនែះ
ទាំងមូលអត់អាចជួយយើងទាំងសែុងក្នុងជីវិតរស់នៅ
ងាយសែួលទែ។កែពីការថតរូបបែបសិលែបៈខ្ញុំក៏ទទួល
ថតរូបបែបឯកសារ និងកម្មវិធីផែសែងៗដូចគ្នា អ្វីដែល
សំខន់គឺយើងដឹងថា គោលដៅរបស់យើងនៅកន្លែង
ណាអីចឹងយើងអាចធ្វើការងារបនា្ទាប់បនែសំបានជាចែើន
ដើមែបីអោយសមែចនូវគោលដៅមួយដែលយើងតែូវការ
សមែប់ខ្លួនឯង។

អ្នកនាំសារ៖នៅក្នុងអាជីពជាអ្នកថតរូបទាំងសារ-
ព័ត៌មាន ទាំងសិលែបៈ តើមានផលលំបាកអ្វីខ្លះដែល
លោកតែូវបែឈមមុខហើយលោកតែូវដោះសែយដូច
ម្តែចខ្លះ?

សុវណ្ណភីឡុង:ខ្ញុំនៅចាំបានថាពែលដែលនៅបមែើ
ការ នៅសារព័ត៌មាន បទពិសោធយើងបានទទួលជា
រៀងរាល់ថ្ងែហើយពីមួយថ្ងែទៅមួយថ្ងែយើងជួបអ្វីដែល
ថ្ម។ីពែលខ្ញុចំាប់ផ្តើមដបំងូគមឺានការលបំាកទាកទ់ងជា-
មួយនឹងការទៅចូលរួមកម្មវិធីធំៗដែលគែមិនអនុញ្ញាត
(ពែះ)គែមិនដែលសា្គល់យើងសោះ។ហើយពែលខ្លះ
យើងពិបាកនៅក្នុងការសុំអនុញ្ញាត ទោះបីជាយើង

មានប័ណ្ណសារព័ត៌មានឬប័ណ្ណសំគល់កន្លែងការងារ
តែសួរថាយើងបោះបង់ចោលអត់ទែ? ទែ! គឺតែងតែ
ជំនះដោយសារយើងគិតថាដំណោះសែយវាមានពែល
ណាដែលយើងដាក់ចិត្តថាយើងចង់ធ្វើ។ហើយខ្ញុំធា្លោប់
ជួបជាមួយបញ្ហាធំៗចែើន ចឹងគែប់ពែលដែលខ្ញុំបែ-
ឈមមុខជាមួយបញ្ហាមួយគឺវាជួយយើង។យើងអាច
បត់បែនតាមកាលៈទែសៈ ឲែយមានសុវត្ថិភាពសមែប់
ខ្លួន ហើយបានរូបភាពដែលល្អសមែប់សា្ថាប័នរបស់
យើង។ជាទូទៅអ្នកខ្លះបានមើលគត់មិនដឹងថានៅពី
កែយខ្នងរូបថតមួយសន្លឹកហ្នឹងតើអ្វីដែលកើតឡើង?
ចឹងអ្វីដែលបានធ្វើអោយរូបភាពមួយនែះផ្តិតយកបាន
ហើយអាចបងា្ហាញបាន។

អ្នកនាំសារ៖តើអាចជមែបបានទែតើលោកធា្លោប់
ជួបបញ្ហាដែរឬទែនៅក្នុងអាជីពថតរូបរបស់លោក?

សុវណ្ណ ភីឡុង៖ បាទខ្ញុំមានចែើន ឧទាហរណ៍គែ
មានបាតុកម្មជាមួយអ្នកភូមិនៅបឹងកក់។ចឹងខ្ញុំទៅថត
ពែលដែលគែប៉ះទង្គិចនឹងការរីផ្ទះ។ចឹងពែលដែលកំ-
ពុងមានការប៉ះទង្គិចជាមួយអាជា្ញាធរប៉ូលីសពែលនោះ
គត់មានដកកាមែរា៉ាពែលនោះមានការប៉ះទង្គិចខ្លះប៉ុន្តែ
ខងសា្ថាប័នរបស់យើងគត់ក៏បានទៅសមែបសមែួល។
យើងបានទទួលកាមែរា៉ាមកវិញតែខ្ញុំរងការប៉ះទង្គិចខ្លះ
ទៅលើរាងកាយប៉ុន្តែការងារមួយនែះក៏បានរួមចំណែក
ឲែយខ្ញុំទទួលបានពានរង្វន់ផងដែរ។

អ្នកនាំសារ៖ តើនៅក្នុងរយៈពែល១០ឆ្នាំមកនែះ
លោកបានអភិវឌែឍខ្លួនយ៉ាងណា?

សុវណ្ណភីឡុង៖សមែប់ខ្ញុំវាមានសារៈសំខន់មែន
ទែន នៅពែលដែលខ្ញុំចាប់ផ្តើមវាដំបូង។ បើយើងកែ-
ឡែកមើលនៅទីនែះ គឺយើងមានព័ត៌មានតិចតួចមែន
ទែនទាក់ទងជាមួយនឹងរូបថត ឬក៏សៀវភៅឯកសារ
ផែសែងៗ។យើងនិយយឲែយចំទៅយើងអត់មានសាលា
តែឹមតែូវ ឬក៏សាលាដែលបងែៀនឲែយយើងកា្លោយទៅជា
អ្នកថតរូបអាជីព។ ដើមែបីឲែយរីកចមែើនបានយើងតែូវ
បណ្ដុះអ្នកជំនាន់កែយឬក៏បងា្ហាញផ្លូវដល់អ្នកដែលសែ
លាញ់វិស័យថតរូបឲែយចំទិស។ សមែប់ខ្ញុំមានសារៈ
សំខន់មែនទែន ដែលអាចចែករំលែកបទពិសោធនែ
វិស័យថតរូប ដោយសាររូបថតវាមានចែើនដែលទូលំ-
ទូលាយមែនទែន។ ចឹងខ្ញុំអាចចែករំលែកបទពិសោធ
នែះតាមរយៈការបងែៀនជាមួយអ្នកថតរូបផែសែងទៀត
ជាអ្វីមួយដែលមានសារៈសំខន់មែនទែន។ហើយវានឹង
ធ្វើអោយវិស័យថតរូបនែះរីកចមែើននៅក្នុងបែទែស
កម្ពុជា។បើសិនជាយើងគិតថាចំណែះមួយនែះយើង
បានខំបែឹងបែងដោយលំបាក ហើយមិនអាចចែករំ-
លែកឲែយគែបានវាជារឿងអាតា្មានិយមបន្តិចពែះចំណែះ
មួយនែះ យើងតែូវការរួមគ្នា។ បើសិនជាយើងចែក
រំលែកដល់អ្នកដទែ ចឹងយើងគិតថាវិស័យថតរូបនែះ
នៅថ្ងែណាមួយ វានឹងបានរីកធំធាត់ទូលំទូលាយ ឲែយ
អន្តរជាតិឬក៏សា្ថាប័នផែសែងទៀតទទួលសា្គល់ថា យើង
ក៏មានអ្នកថតរូបចែើន ហើយបានបង្កើតសា្នាដែទទួល
សា្គល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ។ នែះហើយជាចំណ៉ាចសំ
ខន់សមែប់ខ្ញុំ។ពែលណាដែលអ្នកថតរូបអាជីពគត់
បង្កើតសា្នាដែ គត់បានចូលរួមគំទែមែនទែន ហើយ
វាជាឱកាសសមែប់អ្នកដែលសែលាញ់ការថតរូបដែល
ចង់វិវឌែឍនខ្លួនឲែយទៅជាអ្នកអាជីព។ដោយកលែបបែឹកែស

ថតរូបក៏ជាអាជីពមួយដេលយុវជនគួរតេពិចារណ !
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បទយកការណ៍សង្គម១០

ខណៈដែលដំណើរការបោះឆ្នាតនៅ
កម្ពជុាកំពុងតែវិវត្តន៍ទៅមុខសង្គមក៏លែច
ចែញនូវយុទ្ធនាការផែសព្វផែសាយមួយថ្មីនែះ
គឺចលនាតាមបណា្តោញសង្គមជំរុញមិនឲែយ
ពលរដ្ឋទៅចូលរួមបោះឆ្នាតនោះ ពល
រដ្ឋមួយចំនួនបានអះអាងថាយុទ្ធនាការ
បែបនែះ គឺជាការជំរុញឲែយពលរដ្ឋបំបាត់
នូវសិទ្ធិសែរីភាពខ្លួនឯង។

ជុំវិញសកម្មភាពនិងយុទ្ធនាការបែប
នោះពលរដ្ឋមួយចំនួននោះបានបញ្ចែញ
នូវទសែសនៈយោបល់ថាសូមបែុងបែយ័ត្ន
ពីពែះ វាជាសកម្មភាពដែលអាចមាន
ទោស ហើយបានស្នើរឲែយមានការបែុង
បែយ័ត្ននៅក្នងុការធា្លោក់ខ្លនួជាអ្នកបមែើន
យោបាយឲែយគែ ដោយមិនបានដឹងអ្វីឲែយ
សុីជមែ។

លោកលឹមសមែបត្តិជាបែជាពលរដ្ឋវ័យ
៤៣ឆ្នាំមួយរូបបានឲែយដឹងថានាដំណាក់
កាលដែលការបោះឆ្នាតកំពុងតែបោះ
ជំហានមកដល់បន្តចិម្តងៗដូចជាបច្ចបុែបន្ន
នែះសូមមានការបែងុបែយ័ត្នរឿងការធា្លោក់
ខ្លនួឲែយកា្លោយជាឈា្នាន់នយោបាយរបស់គែ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា"គែអ្នកនយោ-
បាយហ្មងមិនចែះអីទែតែយើងជាឈា្នាន់
នយោបាយគែនែះគឺតែវូតែបែយ័ត្នខ្លនួ"។

តាមការរៀបរាប់របស់លោកសមែបត្តិ
បានឲែយដឹងថាអ្នកនយោបាយគឺគែរស់រវីក
ណាស់ ហើយគែបត់បែនវិញ ក៏លឿន
ណាស់ណាដែរដូច្នែះបើយើងតាមគែមិន
ទាន់ទែគឺយើងអាចនឹងគែះថា្នាក់ដូចជា
ជាប់គុកគែះថា្នាក់នែះគែះថា្នាក់នោះ...។

លោកបន្តទៀតថា មិនថាតែក្នងុបែទែស
ទែនៅទីណាក៏ដូចជាទីណាដែរមើលនៅថែ
នៅបែទែសមា៉ាឡែសីុហ្វលីីពិនជាដើមឲែយតែ
ពែលបោះឆ្នាតមកដល់ពលរដ្ឋសាមញ្ញាគឺ
អាចនឹងរងគែះដោយសារតែការកា្លោយខ្លនួ
ជាឈា្នាន់នយោបាយរបស់គែ។

លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថា"យើងជា
ពលរដ្ឋបានតែមឹតែតាមដាននិងសំដែងមតិ
តាមឆន្ទៈរបស់យើងពែលបោះឆ្នាតគឺជា
រឿងតែឹមតែូវបំផុត"។

អាជីវករវ័យបែមាណជាកែម ៤០ឆ្នាំ
មួយរូបបានឲែយដឹងថាលោកមិនចង់ពា ក់
ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនោះទែ។

លោកបានឲែយដឹងដោយខ្លថីាអ្នករកសីុ

គែន់តែដឹងៗ(អំពីនយោបាយ)ទៅបាន
ហើយមិនបាច់សុីជមែដូចគែទែ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា "ខ្ញុអំ្នករកសីុមិន
ចង់ពាក់ព័ន្ធស្អីទែរឿងនយោបាយគឺជា
រឿងអ្នកនយោបាយ ខ្ញុំដឹងតែដល់ពែល
ខ្ញុំទៅបោះឆ្នាតទៅបានហើយ"។

លោកសែមសុបញ្ញាជាបែជាពលរដ្ឋ
មួយវ័យ៣៩ឆ្នាំបានឲែយដឹងថាអ្នកនយោ-
បាយគែធ្វើនយោបាយគែអត់មានបញ្ហា

អីទែដោយសារតែគែដឹងក្តាតែជាក់តែ
យើងជាជនសាមញ្ញដែលអត់ដឹងអីសោះ
ចង់ទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយគែ ចង់ទៅបមែើ
នយោបាយនឹងគែសូមបែងុបែយ័ត្ន។លោក
បានបន្តទៀតថាចែបាប់ឥឡូវនែះមានចែើន
ណាស់ យើងជាពលរដ្ឋសាមញ្ញកមែចែះ
ចែបាប់អស់ណាស់ដូច្នែះពែលដែលយើង
ចូលរួមឬសម្តែងនូវទសែសនៈមួយនៅក្នងុ
ន័យសំដែងឆន្ទៈរបស់យើងផា្ទាល់យើងក៏
អាចនឹងមានទោសដែរ។

លោកសុបញ្ញាបានផា្តាផំ្ញើថា"បើយើង
មិនមែនអ្នកនយោបាយកំុចង់មកលែងហ្គែម
ហ្នងឹបែយ័ត្ន។គែអ្នកនយោបាយមិនអីទែ
តែយើងតែូវរកសុីចិញ្ចឹមបែពន្ធកូនពែល
មានរឿងមានទុក្ខមានទោសបានអ្នកណា
ចិញ្ចឹមកូនមើលថែទាំងបែពន្ធទៅ"។

លោកបានបន្តទៀតថាចែបាប់ឥឡូវមាន
ចែើនណាស់តែយើងមិនបែយ័ត្នធា្លោក់នៅ
ក្នុងការអូសទាញ របស់អ្នកនយោបាយ
យើងអាចមានទុក្ខទោសនឹងគែពីពែះថា
អ្វីៗ ទំាងអស់គឺតែវូតែស្ថតិនៅក្នងុចែបាប់។
លោកបានបន្តទៀតថាយើងមានសិទ្ធិយើង
មានភារកិច្ចយើងមានកាតព្វកិច្ចសម្តែង

 ពលរដ្ឋថា បើមិនទៅបោះឆ្នោតគឺជាការបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពខ្លួនឯង

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត កាលពីថ្ងែទី ២៩ ខែ ឧសភាបានរៀបចំកំណត់ លំដាប់លែខរៀងគណបកែស
នៅលើសន្លឹកបោះឆ្នាតរួចរាល់ហើយ ដោយសម្តែចសងែឃរាជទាំង២គណបកែសជាអ្នកចាប់ ដោយពិធីនែះមនការចូលរួម 
ដោយអ្នកការទូត អ្នកជំនាញការបរទែស មនែ្តីគណបកែសនយោបាយទាំង២០ និងអ្នកសារព័តមនជាតិនិងអន្តរជាតិ ។ 

នៅលើសន្លឹកឆ្នាត លែខរៀងទី១គឺគណបកែសខ្មែររួបរួមជាតិ, ទី២គណបកែសមតុភូមិយើង, ទី៣គណបកែសពន្លឺថ្មី, 
ទី៤គណបកែសសញ្ជាតិកម្ពុជា, ទី៥គណបកែសខ្មែរកែក, ទី៦គណបកែសសំបុកឃ្មុំសង្គមបែជាធិបតែយែយ, ទី៧គណបកែស បែជា- 
ធិបតែយែយមូលដា្ឋាន, ទី៨គណបកែសសាធារណរដ្ឋបែជាធិបតែយែយ, ទី៩គណបកែសរស្មីខែមរា, ទី១០គណបកែសសម្ព័ន្ធដើមែបីបែ-
ជាធិបតែយែយ, ទី១១គណបកែសខ្មែរសាធារណរដ្ឋ, ទី១២គណបកែសខ្មែរឈប់កែ, ទី១៣គណបកែសហ៊្វុនសុិនបុិច, ទី១៤គណប
កែសខ្មែរអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ច, ទី១៥គណបកែសយុវជនកម្ពុជា, ទី១៦គណបកែសធម្មាធិបតែយែយ, ទី១៧គណបកែសឆន្ទៈខ្មែរ, ទី១៨ 
គណបកែសជនជាតិដើមបែជាធិបតែយែយកម្ពុជា, ទី១៩ គណបកែសខ្មែរតែមួយ និងទី២០គណបកែសបែជាជនកម្ពុជា។

គណបកេសចូលរួមការបោះឆ្នេតនៅថ្ងេទី ២៩ ខេ កក្កដា មាន ២០

ពិធីចាប់ល្រខរៀងនៅលើសន្លឹកឆ្នោត ន្រគណបក្រសនយោបាយទាំង២០ ដ្រលចូលរួមប្រកួតប្រជ្រងក្នុងការបោះជ្រើសតាំងតំណងរាស្ត្រ ឆ្នោំ២០១៨  ។ ថតដោយៈ ឡុង  សម្ផស្រស



បទយកការណ៍សង្គម ១១

 ពលរដ្ឋថា បើមិនទៅបោះឆ្នោតគឺជាការបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពខ្លួនឯង

ឆន្ទៈនយោបាយរបស់យើង ប៉ុន្តែកុំភ្លែច
ថាសិទ្ធទំិាងអស់គឺតែវូតែស្ថតិនៅក្នងុដែន
កំណត់នែចែបាប់។

ទាក់ទិននឹងយុទ្ធនាការក៏ដូចជាសកម្ម-
ភាពដែលមានបុគ្គលមួយចំនួនកំពុងតែ
ចែករំលែកនិងផែសព្វផែសាយនូវខ្លមឹសារថាខ្លនួ
មិនទៅបោះឆ្នាតតាមបណា្តោញសង្គមជា
ពិសែសគឺហ្វែសបុកនោះលោកលឹមសមែបត្តិ
បានឲែយដឹងថានែះអាចជាសិទ្ធិរបស់គែបុ៉ន្តែ
តាមព័ត៌មានឮថាខងគណៈកមា្មាធិការជាតិ
រៀបចំការបោះឆ្នាតនិងកែសួងមហាផ្ទែ
កំពុងតែសិកែសាអំពីវិធានការណ៍ផ្លូវចែបាប់
ហើយ។

លោកបញ្ជាក់ថា"មិនដឹងករណីនែះ
ដែរតែខ្ញុថំាតែគែហា៊ានធ្វើបែបនែះគែហា៊ាន
ទទួលខុសតែវូហើយបុ៉ន្តែអាណិតៗចំពោះ
អ្នកដែលអត់ដឹងអីសោះ ទៅធ្វើតាមគែ
ដោយមិនដឹងខែយល់អីនោះ"។

គួរំលឹកដែរថាថ្មីៗ នែះកែមុអ្នកនយោ-
បាយមួយចំនួនដែលកំពុងតែនិរទែសខ្លនួ
នៅកែបែទែសកែយពែលដែលគណ-
បកែសសង្គែះជាតិដែលជាគណបកែសបែឆំង
តែវូបានតុលាការកំពូលបែកាសសាលដីកា

រំលាយគណបកែសចោលដោយសារតែការ
ចោទបែកាន់នឹងករណីគប់គិតបរទែសកំពុង
តែធ្វើយុទ្ធនាការ និងចលនាមិនឲែយបែជា
ពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នាត។

លោកសមរងែសុីដែលជាអតីតបែធាន
គណបកែសនែះហើយបានកំពុងតែរស់នៅ
និរទែសខ្លួនពីបណ្ដឹងរបស់អា ជា្ញាធរមាន
សមត្ថកិច្ច និងសាលកែមជាចែើនករណីពី
សា្ថាប័នតុលាការកម្ពជុាកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនា-
ការនែះយ៉ាងផុលផុសនៅលើបណា្តោញ
សង្គមជាពិសែសគឺហ្វែសបុក។

លោកសម រងែសុី បានផែសព្វផែសាយថា
"ពលរដ្ឋមា្នាក់ៗមានសិទ្ធមិានយោបល់ថា
ការបោះឆ្នាតថ្ងែ២៩កក្កដាខងមុខមិន
មែនជាការបោះឆ្នាតមែនទែនទែគឺជាការ
បោះឆ្នាតក្លែងកា្លោយពីពែះពលរដ្ឋយ៉ាង
តិចពាក់កណា្តោលនគរដែលសែលាញ់និង
គំទែគណបកែសសង្គែះជាតិ តាំងពីឆ្នាំ
២០១៣មកមិនអាចជែើសរីសគណបកែស
នែះបានទែដោយសារតែមិនមានឈ្មាះ
គណបកែសនែះលើសន្លឹកឆ្នាតឡើយ..."
បុ៉ន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខងគណៈ
កមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត បាន

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត (គ.ជ.ប)បានបែកាសថា កម្ពុជា មន 
ពលរដ្ឋដែលមនសិទ្ធិសែបចែបាប់ដើមែបីចូលរួមបោះឆ្នាតសរុបចំនួន ៨,៣៨ លាន 
នាក់ ដែលពួកគែនឹងអាចមនសិទ្ធិបោះឆ្នាតនៅការិយាល័យបោះឆ្នាតចំនួន 
២២.៩៦៧ សា្ថានីយ៍បោះឆ្នាត។

បែភពដដែលបានអះអាង កាលពីថ្ងែទី ២៣ ខែ ឧសភា ថា  អ្នកសារព័ត៌មនជាតិ 
និងអន្តរជាតិចំនួន២៨៤នាក់មកពីអង្គភាពសារព័ត៌មនចំនួន៣៥ តែូវ បាន ទទួល  
សា្គាល់ ដើមែបីចូលរួមយកព័ត៌មនក្នុងដំណើរការបោះឆ្នាត ហើយកែពីនែះនៅ
មនអ្នកសារព័ត៌មនចំនួន១៩៦នាក់ផែសែងទៀតកំពុងពិនិតែយ។ 

បែភពដដែលបានបន្តថា ចំនួនអ្នកសង្កែតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនែ សមគម 
អង្គការមិនមែនរដា្ឋាភិបាលចំនួន២១៧៨នាក់ តែូវ បាន គ.ជ.ប អនុញ្ញាត ឲែយចូលរួម 
សង្កែត មើលការបោះឆ្នាតរួចហើយ កាលពីថ្ងែទី១៧ខែឧសភា ហើយអ្នក សង្កែត 
ការណ៍ជាតិ១.៥៥៥នាក់និងអន្តរជាតិ៣នាក់ផែសែងទៀត គ.ជ.បកំពុង ពិនិតែយ៕

គ.ជប.ថា ពលរដ្ឋបោះឆ្នេត៨,៣៨ លាននាក់មានសិទ្ធិបោះឆ្នេត 

ហៅយុទ្ធនាការរបស់លោកសម រងែសីុ និង
កែមុសកម្មជនរបស់លោកថាគឺជាសកម្ម-
ភាពខុសចែបាប់ខណៈដែលពែលនែះដំណើរ
ការបោះឆ្នាតជែើសរីសតំណាងរាស្តែ
នីតិកាលទី៦នៅថ្ងែទី២៩ខែកក្កដាឆ្នាំ
២០១៨នែះ កំពុងតែរៀបចំដោយរលូន
និងមានគណបកែសចូលរួមបែកួតបែជែង
រហូតដល់ទៅ២០គណបកែស។

ទាក់ទិននឹងយុទ្ធនាការរបស់កែុមអ្នក
នយោបាយទំាងនែះលោកសិុកបុ៊នហុក
បែធានគណៈកមា្មាធិការជាតិ រៀបចំការ
បោះឆ្នាតថ្មីៗ នែះបានដាក់លិខិតស្នើសំុឲែយ
រដ្ឋមន្តែីកែសួងមហាផ្ទែមានវិធានការផ្លូវ
ចែបាប់ចំពោះការអំពាវនាវឲែយបែជាពលរដ្ឋ
ធ្វើពហិការក្នងុការបោះឆ្នាតនៅថ្ងែទី២៩
ខែកក្កដាឆ្នាំ២០១៨។

លោកហងែសពុទា្ធាអ្នកនាំពាកែយគណៈ
កមា្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាតបាន
ថ្លែងបញ្ជាក់នៅក្នងុសន្នសីិទកាសែតកាល
ពីពែឹកថ្ងែទី១៧ខែឧសភាថាការឃោ-
សនាមិនឲែយបែជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នាតគឺ
ជាការឃោសនាតាមរបៀបបំបែកបំបាក់
ជាតិ។

លោកបានមានបែសាសន៍ថា នែះគឺ
ជា ទង្វើផ្ទយុចែបាប់ដើរចែសជាមួយនឹង
ចែបាប់ដើរចែសជាមួយចរន្តសង្គមដែល
គណបកែសនយោបាយចំនួន២០ជឿជាក់
លើការបោះឆ្នាតនិងបានចុះឈ្មាះហើយ
បែជាពលរដ្ឋជាង៨០ភាគរយបានតែៀម
លក្ខណៈនៅក្នុងការបោះឆ្នាតនែះគឺជា
ភាពផា្តាច់មុខមួយដែលមិនមែនជាធាតុពិត
នែលទ្ធបិែជាធិបតែយែយដែលសកលលោក
ចង់បាននោះទែ។

លោកបានមា នបែសាសន៍បញ្ជាក់
ទៀតថា លទ្ធិបែជាធិបតែយែយគឺ មិនមាន
ភាពផា្តាច់មុខ ខងគណបកែសនយោបាយ
ណាមួយទែ។

ពិធីចាប់ល្រខរៀងនៅលើសន្លឹកឆ្នោត ន្រគណបក្រសនយោបាយទាំង២០ ដ្រលចូលរួមប្រកួតប្រជ្រងក្នុងការបោះជ្រើសតាំងតំណងរាស្ត្រ ឆ្នោំ២០១៨  ។ ថតដោយៈ ឡុង  សម្ផស្រស

លោកបានបន្តថាកែសួងមហាផ្ទែនិង
គ.ជ.ប កំពុងតែសិកែសាផ្លវូចែបាប់ហើយ ក៏
ចង់ទប់សា្កាត់ឲែយមានបែសិទ្ធភាពដែរ។
ប៉ុន្តែគ.ជ.បមិនចង់ឲែយមានការដាក់ទោស
ទណ្ឌដល់អ្នកនែះដល់អ្នកនោះ ពីពែះ
តែរឿងបោះឆ្នាតទែ។

លោកបានមានបែសាសន៍បន្តទៀតថា
គ.ជ.ប មានបែះដូងទូលាយ ប៉ុន្តែអ្វី
ដែលធ្វើឡើង ដោយមធែយោបាយទុច្ច
រិតផែសែងៗគ.ជ.បក៏តែូវតែមានការចាត់
ចែងរៀបចំហើយអនុវត្តឲែយបានតែឹមតែូវ
ផងដែរ។

ជំុវិញបញ្ហានែះសម្តែចសខែងឧប
នាយករដ្ឋមន្តែីនិងរដ្ឋមន្តែីកែសួងមហា-
ផ្ទែ បានមានបែសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចបែជុំ
ស្តីពីលទ្ធផលការពារ និង ការតែៀម
លក្ខណៈសមែបត្តដិើមែបី ការពារសុវត្ថភិាព
ដំណើរការបោះឆ្នាតកាលពីពែកឹថ្ងែទី២៨
ខែឧសភាថាអ្នកដែលរារំាងបែជាពល-
រដ្ឋមិនឲែយទៅបោះឆ្នាត គឺមានកំហុស
ហើយ ចែបាប់បានចែងចែបាស់ បុ៉ន្តែការ
សមែចទៅបោះឆ្នាត ឬមិនទៅជាសិទ្ធិ
របស់បែជាពលរដ្ឋនែះបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
និងចែបាប់បោះឆ្នាត។

សម្តែចបានបន្តថាចំពោះអ្នករារំាងបើ
សិនណាអាជា្ញាធរឃើញថាមានការរារាំង
មានភស្តុតាង ជាក់ស្តែងតែូវតែទទួល
ទោស។

សូមរំលឹកជាថ្មីថា ការបោះឆ្នាត
ជែើសរីស តំណាងរាស្តែ្តនីតិកាលទី ៦
នឹងបែពឹត្តទៅនៅថ្ងែអាទិតែយទី២៩ខែ
កក្កដាឆ្នាំ២០១៨។

ការបោះឆ្នាតនែះមានការចូលរួមពី
គណបកែសទាំងអស់ ២០ ខណៈដែល
កាលពីអាណត្តិមុនមានតែ៨គណបកែស
ប៉ុណោ្ណាះបានចូលរួម។





ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក១២

ឡូនលីទេីកាហ្វេ ផ្តល់ការងារដល់នារីពិការ

អង្គុយនៅលើរទែះរុញក្នុងភោជនីយ-
ដា្ឋានជាន់ផា្ទាល់ដីដែលផ្ទុកដោយខោអាវ
ពែយួររណែងរណោងនិងមានគែឿងលងា្ការ
មួយចំនួនរៀបយ៉ាងមានរបៀបរៀបរយ
នារីពិការជើងទាំងសងខងទទួលសា្វា-
គមន៍ភ្ញៀវដោយរាក់ទាក់និងញញឹមផង។
វឿន សែហ្វុងបានរៀបរាប់ថា "នៅនែះ
យើងអាចទទួលបទពិសោធន៍ថ្មីៗពែះ
ពីមុនហ្នឹង ខ្ញុំអត់មកធ្វើការនៅនែះ ខ្ញុំ
អត់សូវចែះធ្វើអីទែ។ ឧទាហរណ៍ ការ
និយយជាមួយភ្ញៀវអីចឹង។ ខ្ញុំអត់ចែះ
ធ្វើអីមួយអីចឹងមែរបស់ខ្ញុំគត់បងែៀន"។

និយយបណ្ដើរឆ្លើយតបនឹងភ្ញៀវទិញ
សំលៀកបំពាក់របស់ខ្លួនបណ្ដើរ នារីពិ-
ការរូបនែះបាននិយយថាទោះបីជានាង
ពិការជិះលើរទែះរុញ ក៏នាងនៅតែអាច
ធ្វើការងារបានតាមលទ្ធភាពនិងសមត្ថ-
ភាពរបស់នាង ដែលជាការអនុគែះពី
កន្លែងធ្វើការ។សែហ្វុង"ប៉ូរីយ៉ូ។ខ្ញុំដើរ
បានតិចៗ តែដើរឆ្ងាយអត់បាន។ បែ-
សិនបើមានអីទប់ ខ្ញុំអាចដើរបាន។ ជិះ
រទែះរុញ (ការងារលក់)ខ្ញុំអាចធ្វើបាន
តើ"។

វឿនសែហ្វុងពែលនែះអាយុ២៧ឆ្នាំ
ដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្នុងហាងមួយ
ឈ្មាះឡូនលីទែីកាហែ្វដែលជាអាហារ-
ដា្ឋានមួយនែគមែងសហគែិនសង្គម
របស់ពែះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគបាត់
ដំបង ដែលស្ថិតនៅកំណាត់ផ្លូវលែខ២
កន្លះក្នុងកែុងបាត់ដំបង។សែហ្វុងបាន
មកធ្វើការងារនៅទីនោះបានជាង៤ឆ្នាំ

មកហើយ។ នាងជាអតីតសិសែសទទួល
អាហារូបករណ៍ពីមណ្ឌលអរូ៉ពែដែលជា
កន្លែងទទួលកុមារពិការឲែយសា្នាក់នៅនឹង
រៀនសូតែ។ យុវតីដដែលនែះរំលឹកថា
នាងបានទទួលជីវិតបែបនែះដោយសារ
តែលោកអភិបាលពែះសហគមន៍កាតូ-
លិកភូមិភាគបាត់ដំបងអែនរីគែហ្វីការែ-
ដូ ដែលបានទទួលនាងដើមែបីឲែយបាន
ទទួលការសិកែសារៀនសូតែតាំងតែពីនាង
នៅវ័យកុមារ។ សែហ្វុង "ពែលដែលខ្ញុំ
សា្គល់គត់ ខ្ញុំអាចចូលសាលារៀនបាន
ខ្ញុំអាចសា្គល់អ្វីខងកែ(សង្គម)ម៉ែចៗ 
អីចឹង។ ពីមុនខ្ញុំជាអ្នករាំរបាំនៅក្នុងអរ៉ូ-
ពែ។ខ្ញុំអាចរាំបានខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាព
ចែញទៅកែបែទែស។ ខ្ញុំអាចធ្វើការ
នៅនែះខ្ញុំអាចរៀនអង់គ្លែសខ្ញុំអាចបញ្ចប់
ថា្នាក់ទី១២"។

នៅជាន់ទី១នែអាហារដា្ឋានមានកន្លែង
ទទួលភ្ញៀវដែលមានរៀបចំតាមបែបទំ-
នើបនិងសាមញ្ញមានតុនិងកន្លែងអង្គុយ
ទទួលទានអាហារ។យុវនារី៣នាក់កំពុង
ទទួលភ្ញៀវដែលបានមកទទួលទានអា-
ហារនៅទីនោះ។និយយភាសាអង់គ្លែស
បន្តិចបន្តួចបែកបដោយសា្នាមញញឹមយ៉ាង
រួសរាយរាក់ទាក់ យុវនារីឈ្មាះរិទ្ធ សំ
អាយុ២៩ឆ្នាំបាននិយយថា"ធ្វើការនៅ
នែះនិយយទៅមានអារម្មណ៍ថាសបែបាយ
ដែរណាមួយជិតផ្ទះណាមួយយើងធា្លោប់
នៅមណ្ឌលលោកពុកធា្លោប់ជួយមករហូត
ហើយធ្វើការនៅនែះ យើងសបែបាយ
ដែរ។ ខ្ញុំសា្គល់ភ្ញៀវចែើនមកពីគែប់បែ-

ទែសហើយខ្ញុំបានអនុវត្តភាសាអង់គ្លែស
ខ្ញុំដែរ ដោយសារខ្ញុំអត់សូវចែះនិយយ
អង់គ្លែសទែ"។

យុវនារី រិទ្ធ សំ បានធា្លោក់ខ្លួនពិការ
តាំងពីអាយុ៩ឆ្នាំដោយសារគែប់មីន
ពែលនាងទៅចំការដើមែបីធ្វើការងារសុី
ឈ្នួលឲែយគែ។អង្គុយនៅតុអាហារបនា្ទាប់
ពីសែបើយភ្ញៀវបន្តិច សំបានបន្តទៀតថា
កែុមការងាររបស់លោកអភិបាលភូមិ-
ភាគបាត់ដំបងនាំនាងពីភូមិ ឲែយមករស់
នៅនិងរៀនសូតែនៅក្នុងមណ្ឌលកុមារ
ពិការឈ្មាះអរ៉ូពែយូរឆ្នាំហើយ ហើយ
លោកអភិបាលបានផ្តល់ការងារធ្វើនៅក្នុង
ហាងមួយនែះ បែមាណជិត៤ឆ្នាំមក
ហើយ បនា្ទាប់ពីនាងបានរៀនចប់ទៀត
គឺបានផ្តល់នូវក្តីសងែឃឹមថ្មីសមែប់ជីវិត
របស់នាងនិងឲែយនាងអាចចូលរួមនៅក្នុង
សង្គមបាន។រិទ្ធសំ"មានអារម្មណ៍ថា
តក់ស្លុតខ្លោំងណាស់! ហើយគិតថាបែ-
ហែលមិនអាចមានជីវិតរស់នៅទែ។ ជា
ពិសែស ខ្ញុំសែឡាញ់ដែខ្ញុំ ពែះដែខ្ញុំ
ធា្លោប់សរសែរអកែសរដល់ពែលឃើញអីចឹង
ទៅតក់ស្លុតមែនទែន! តែូវកន្លែងផែសែង
ទៀតអត់ខ្វល់ទែតែឃើញមែមដែអីចឹង
តក់ស្លុត។ ហើយចាប់ពីពែលហ្នឹងមក
ខ្ញុំដូចពិបាកដែរ។ ដូចថាយើងធា្លោប់រៀន
ពូកែចឹងកែយមកអត់សូវទទួលបាន។
ហើយទឹកចិត្តពែលខ្លះវាបាក់តិចៗ ដែរ
ដោយសារយើងវាពិបាកដើរយើងពិបាក
ចូលចំណោមគែ។ តែពែលយើងមក
នៅមណ្ឌល យើងឃើញគែពិការចែើន

ហើយមែយោ៉ាងទៀតខ្ញុំមានការងារធ្វើហើយ
ការបាក់ទឹកចិត្តបានកាត់បន្ថយ ការ
សបែបាយបានកើនឡើងខ្លះៗ"។

ឡូនលីទែីកាហ្វែជាហាងលក់វត្ថុអនុ-
សែសាវរីយ៍និងជាអាហារដា្ឋានបង្កើតឡើង
ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ដោយលោកអភិបាល
អែនរីគែ ហ្វីការែដូស្ថិតនៅក្នុងគមែង
នែសហគែិនសង្គមរបស់ពែះសហគ-
មន៍កាតូលិកភូមិភាគបាត់ដំបង ដោយ
មានជំនួយពីអង្គការសាវអូសែពីអែសែបា៉ាញ
និងអង្គការកាតូលិកបែសកកម្មអូស្តាែលី
ក្នុងទិសដៅបង្កើតការងារដល់យុវជន-
នារីនិងស្វែងរកបែក់ចំណែញដើមែបីជួយ
ដល់សកម្មភាពមនុសែសធម៌ក្នុងភូមិភាគ។

 លោកអភិបាលអែនរីគែ ហ្វីការែដូ
ជាសា្ថាបនិកបានមានបែសាសន៍អំពី
គោលបំណងនែការបង្កើតអាហារដា្ឋាន
នែះថា នៅក្នុងឡូនលីទែីកាហែ្វនែះ គឺ
មានទិសដៅបីសំខន់ៗគឺដើមែបីរកទីផែសារ
សមែប់សិបែបកម្មរបស់ពែះសហគមន៍
និងចង់បងា្ហាញថា ជនពិការមានសមត្ថ-
ភាពចែើនក្នុងបំពែញការងារ។មួយទៀត
ដើមែបីអបរ់ដំល់យវុជនយវុនារដីែលធ្វើការ-
ងារនៅក្នុងហាង រៀនអំពីរបៀបនែការ
ទំនាក់ទំនងជាមួយសង្គម។ មួយទៀត
គឺដើមែបីរកបែក់ចំណូលខ្លះសមែប់ អ្នក
បមែើការងារក្នុងរោងសិបែបកម្មអាហារ-
ដា្ឋានឲែយមានបែក់ខែសមរមែយនិងលើស
ពីនែះ គឺមានបែក់សមែប់បន្តគមែង
នានាតទៅទៀត។លោកអភិបាល"ទី១
គឺយើងឲែយសិបែបកម្មមានកន្លែងលក់ប៉ុន្តែ
អត់មាន(តែឹម)តែលក់(គឺ)ឲែយយើងផែសព្វ
ផែសាយ ដែលជនពិការមានសមត្ថភាព
ចែើន។ ទីពីរឲែយយើងអប់រំឲែយកូនៗដែល
ធ្វើការនៅទីនែះ។ ហាងដែលមានម្ហូប
និងមានសិបែបកម្មឲែយគែរៀនរបៀបទំនាក់
ទំនងនិងឲែយសង្គមឬភ្ញៀវដែលមករៀន
(ពីពួកគែ)។ ទីបី Social Enterprise
(សហគែសសង្គម) (បង្កើត)ឲែយមាន
លុយខ្លះៗ។យើងមានបែក់ខែសមរមែយ
យើងផ្តល់ឲែយអ្នកធ្វើសិបែបកម្មទទួលតម្លែ
តែឹមតែូវ។ អាហ្នឹងលុយដែលយើងរក
ឲែយយើងមានដំណាក់កាលទៅខងមុខ
ហើយលុយដែលសល់ខ្លះ យើងមាន
សកម្មភាពផែសែងៗ"។

 លោកអភិបាលបានឲែយដឹងទៀតថា
ហាងកាហ្វែនែះបានជួយដល់សកម្មភាព
របស់ពែះសហគមន៍យ៉ាងចែើននៅក្នុង
វិស័យសង្គមកិច្ច ជាពិសែសក្នុងកម្មវិធី
អភិវឌែឍសហគមន៍និងអប់រំ គឺកម្មវិធីបែ-
ព័ន្ធទឹកសា្អាត និងកសាងបង្គន់អនាម័យ
តាមសាលារៀនជាដើម។

ដោយកែវកញ្ញា

 ថតដោយ សុវណ្ណា



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក ១៣

ណែនាំឲែយយើងទទួលជីវិត និងកំលាំង
យ៉ាងពិសែស ដើមែបីឲែយយើងរួមគ្នាអាច
បង្កើតពិភពថ្មីដែលល្អជាងថ្ងែនែះសមែប់
កូនចៅរបស់យើង សមែបប់ងប្អូនរបស់
យើង"។

នាឱកាសនោះលោក កាឌីណាល់
លីវីស មា៉ារីលីង ម៉ងខណែឃូន មាន
បែសាសន៍លើកទកឹចតិ្តដល់គែសី្តបរស័ិទ
ឲែយយកចិត្តទុកដាក់អំពីវត្តមានរបស់ពែះ
យែសូ៊ដែលបែទានជីវិតឲែយយើង។លោក
កាឌីណាល់បានពនែយល់ទៀតថាទុក្ខលំ-
បាកនែជំនឿដែលគែីស្តបរិស័ទជួយយើង
គឺឲែយយើងចូលទៅក្នុងមហាគែួសារនែពែះ
សហគមន៍ ដោយសារពិធីជែមុជទឹក
ទោះបីជាជាតិសាសន៍ណាក៏ដោយ។

ក្នុងសម័យប៉ុលពត ពែះសហគមន៍
កាតូលិកក៏ដូចជាសាសនាដទែទៀតដែល
មាននៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា បានទទួល
រងគែះជាខ្លោំងទាំងទែពែយសមែបត្តិ និង
ធនធានមនុសែសបាត់បង់ស្ទើរតែទាំងសែុង
ដោយមាន លោកអភិបាល បូជាចារែយ
និងបងសែីរួមនិងគែីស្តបរិស័ទ។

ពែះសហគមន៍នៅកម្ពុជា បានរស់
ឡើងវិញ ក្នុងទសវតែស១៩៩០ បច្ចុបែបន្ន
មានបូជាចារែយជាតិខ្មែរចំនួន៩នាក់ ក្នុង
ចំណោមសាសនទូតជិត២០០នាក់ដែល
កំពុងបមែើពែះសហគមន៍ និងមាន
គែីស្តបរិស័ទជាងពីរមុឺននាក់៕


ដោយកែវកញ្ញា

គែីស្តបរិស័ទជា២០០០នាក់ មកពី
ពែះសហគមន៍នៅទូទាំងបែទែសបានម
កជួបជុំគ្នា ដើមែបីបែរព្ធពិធីរំលឹកដល់
វិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគែះនិងការឈឺចាប់
ពីឧកែិដ្ឋកម្មក្នុងរបបប៉ុលពត ពីឆ្នាំ
១៩៧៥ ដល់ឆ្នាំ១៩៧៩ កាលពីជាង
៤០ឆ្នាំកន្លងទៅ។

ពិធីនែះរៀបចំកែមអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
របស់លោកកាឌីណាល់ លូវីសមា៉ារីលីង
ម៉ងខណែឃូន ជាអភិបាលពែះសហ-
គមន៍កាតូលិកភូមិភាគវៀងច័ន្ទនែបែ-
ទែសឡាវ លោកអភិបាលទាំងបីភូមិ
ភាគនិងបូជាចារែយជាចែើននាក់ទៀត។

នៅពែលចាប់ផ្តើមកម្មវិធីលោកកាឌី
ណាល់ លោកអភិបាល និងលោក
បូជាចារែយបានដង្ហែដោយរបាំតែុដិឆ្ពោះ
ទៅកាន់ទីសកា្ការៈ។ លោកអភិបាល
អូលីវីយែ ជ្មីតអីស្លែ៊រ ជាអភិបាលពែះស
ហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពែញមាន
បែសាសន៍សា្វាគមន៍ លោកកាឌីណាល់
លូវីសមា៉ារីលីងដែលជាតំណាងសម្តែច
បា៉ាបមកដល់ទឹកដីមរណសាកែសីនៅ
កម្ពុជា។លោកអភិបាលបន្តថា"ថ្ងែនែះ
យើងពោរពែញដោយអំណរសបែបាយជា
មួយលោកកាឌីណាល់។ យើងអរពែះ-
គុណពែះជាមា្ចាស់ សមែប់មរណសាកែសី
ដែលបានសាបពែះសមែប់ពែះសហ-
គមន៍ឡាវនិងកម្ពុជា ហើយក៏រំភើបដែរ
និង ពែួយចិត្តដែរ ដោយនឹករលឹកដល់
បងប្អូនខ្មែរយើងដែលបានទទួលមរណ-

ពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគេះ និងការឈឺចាប់ពីឧកេិដ្ឋកម្ម របបប៉ុលពត

ភាពជាងរាប់លាននាក់ នៅក្នុងសម័យ
ប៉ុលពតដែលណែនាំឲែយយើងនឹកឃើញ
ដល់អំពើបាប ដែលជាប់នៅក្នុងដួងចិត្ត
យ៉ាងជែរបស់មនុសែសដែលនាំឲែយយើង
ប៉ុនា្មាន លើកប៉ុនា្មានសារបាត់បង់សែចក្តី
សងែឃឹម"។

លោកអភិបាលមានបែសាសន៍ថា
"ពិតមែននៅថ្ងែនែះពែះសហគមន៍ចូល
រួមដើមែបីនឹករលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់
បងប្អូនទាំងអស់ ដែលបានមរណពី
សម័យប៉ុលពតហើយជាពិសែសដើមែបី
ពែះសហគមន៍យើង និងជាពិសែសដល់
មរណសាកែសី ដែលជាតំណាងរបស់
គែីស្តបរិស័ទដែលបានសុខចិត្តលះបង់
ចោលជីវិត បូជាជីវិតដើមែបីឲែយយើងមាន
ជីវិត"។

លោកអភិបាលអូលីវីយែ បានលើក
បទពិសោធន៍របស់លោកកាឌីណាល់ដែល
បានលះបង់ និងថា្វាយជីវិតរបស់លោក
ក្នុងពែលជាប់ឃុំឃាំង។លោកអភិបាល
"លោកកាឌីណាល់សួរពួកគែថា មូល
ហែតុអីខ្ញុំជាប់ឃុំឃាំងខ្ញុំបានធ្វើអីខុស?
គែឆ្លើយថា មកពីលោកបានផែសព្វផែសាយ
សាសនាយែស៊ូ។ កែយមកគត់បែប់
ថាខ្ញុំអត់ដែលផែសព្វផែសាយតែគែថា វត្ត-
មានរបស់លោកបីដូចវត្ត មានរបស់ពែះ
យែស៊ូ"។

លោកអភិបាលបន្តថា ដូច្នែះវត្តមាន
របស់លោកបូជាចារែយ បែៀបដូចជាវត្ត
មានរបស់ពែះយែស៊ូ។ លោកអភិបាល

ក៏សូមឲែយគែីស្តបរិស័ទអធិដា្ឋាន សមែប់
អស់អ្នកដែលបាន សា្លោប់នៅក្នុងពិភព
លោកនែះ តែក៏ជាឱកាសមួយ ដើមែបី
សំលឹងមើលជំនឿការអសា្ចារែយនែជំនឿ។
ក្នុងរដូវបុណែយ ចម្លងនែះ ជាពែលដែល
យើង នឹកដល់ជីវិតដែលពែះយែស៊ូមាន
ពែះជន្មរស់ឡើងវិញដែលនែះជាផ្លូវដែល
មរណសាកែសីនែពែះសហគមន៍កម្ពុជានិង
ឡាវបានសមែចចិត្តរស់នៅក្នុងបែទែស
នៅពែលមានសង្គែម ទោះបីគែមាន
ឱកាសដើមែបីចាកចែញ។

ក្នុងឱកាសនោះដែរ លោកអភិបាល
សូមឲែយបងប្អូនគែីស្តបរិស័ទសា្តាប់សំឡែង
របស់អស់អ្នក ដែលបានសា្លោប់ក្នុងរបប
នោះ ដែលមានលោកអភិបាលយ៉ូសែប
ឆ្មារសាឡាសលោកបូជាចារែយឆ្មារសា-
ឡឹម និងបងសែីលីឌីដែលបានផ្តល់នូវ
គំរូនិងពាកែយលើកទឹកចិត្តជាចែើនសមែប់
ពែះសហគមន៍បច្ចុបែបន្ន។លោកអភិបាល
បានលើកទឹកចិត្តដោយលើកពីលិខិត
ដែលលោកអភិបាល យ៉ូសែប ឆ្មារ
សាឡាស់ បានសរសែរមុនពែល លោក
ចាកចែញពីបែទែសបារាំងតែលប់មក
កម្ពុជាវិញ មុនថ្ងែទី១៧ ខែមែសា ១៩
៧៥ថា "ខ្ញុំសូមផ្ញើអនាគតរបស់ខ្ញុំទៅ
ពែះជាមា្ចាស់ សូមឲែយអនាគតរបស់ខ្ញុំដើរ
លើផ្លូវអស់់កលែបជានិច្ច"។ លោកអភិបាល
អូលីវិយែបន្ថែមថា"ពែលយើងកំពុងជួប
ទុក្ខលំបាក ពែលយើងកំពុងរងទុក្ខវែទ-
នា។ នៅពែលនោះជំនឿទៅជាកមា្លោំង

 ថតដោយ សម្របត្តិ



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក១៤

គមែងការណ៍របស់ពែះជាមា្ចាស់។
ហែតុនែះ ចំពោះយុវជនយុវនារីដែល
មានបំណងចង់ឈ្វែងយល់អំពីជីវិតអ្នក
បួសនែះ សូមកំុខ្លោច តែូវកា្លោហានឆ្លើយ
តបចំពោះការតែស់ហៅនែះ។យើងតែូវ
ដឹងថា មានរៀមចែបងជាចែើននាក់រួច
ហើយដែលដើរផ្លូវនែះ ហែតុនែះសូមកុំ
ខ្លោចអី សូមពែយោយមអធិដា្ឋាននោះ ពែះ
ជាមា្ចាស់និងផ្តល់កមា្លោំងចិត្តឲែយយើងគែប់
ពែល។

នៅក្នុងពិធីថា្វាយ ពាកែយសចា្ចាបែណិ
ធាននែះបងសែីជាតិខ្មែរដែលបានថា្វាយ
ពាកែយសចា្ចាបែណិធាននិរន្តរ៍កាលពីប៉ុនា្មាន
ឆ្នាំមុន ក៏បានបងា្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួន
ក្នុងការរកែសាចិត្តសោ្មាះតែង់ភក្តីភាពចំពោះ
ការថា្វាយខ្លួននែះ នៅចំពោះពែះសហ-
គមន៍របស់ពែះជាមា្ចាស់ ដោយរស់នៅ
លីវអស់មួយជីវិតរកែសាពែហ្មចារីធម៌និង
សា្តាប់បងា្គប់បែធានកែុមគែួសារ។ កែុម
បងសែីសែឡាញ់ពែះយែស៊ូដែលបានបូ-
ជាពែះជន្មនៅលើឈើឆ្កាងបង្កើតឡើង
ដោយដោយលោកអភិបាល ឡាំប៊ែរដឺ-
ឡាមុតក្នុងឆ្នាំ ១៦៧០។ មានវត្តមាន
នៅបែទែសកម្ពុជា ១៧៧២នៅបែំបី
ឆម។ ប៉ុន្តែអ្វីតែូវបានបំផ្លូវគ្មានសល់
ដោយពួកអាវខ្មាប៉ុលពត១៩៧៥ដល់
១៩៧៩។ដោយកលែបបែឹកែស

ចមែៀងតម្កើងពែះជាមា្ចាស់ និងការ
បែកាសការថា្វាយខ្លួនរបស់កែុមបព្វជិតា
ដែលបានបន្លឺឡើងក្នុងពិធីអរពែះគុណ
ពែះជាមា្ចាស់ នែការថា្វាយពាកែយសចា្ចា
បែណិធានជានិរន្តរ៍ និងដំបូងរបស់ដូន
ជីកែុមបងសែីសែឡាញ់ ឆ្កាងពែះយែស៊ូ
នៅពែះសហគមន៍កាតូលិកកំពង់ចាមកែុង
ដោយមានលោកកាឌីណាល់ លូវីស
មា៉ារីលីង ម៉ងខណែឃូន ជាអភិបាល
នែភូមិភាគវៀងច័ន្ទ បែទែសឡាវ  រួមនឹង
លោកអភិបាលទាំងបីភូមិភាគបូជាចារែយ
និងគែីស្តបរិស័ទជាចែើនកុះករ នាពែឹក
ថ្ងែទី៣ឧសភាឆ្នាំ២០១៨នែះ។

កម្មវិធីបានចាប់ផ្តើមដោយមានកែបួន
ដង្ហែនាំមុខដោយរបាំកោ្ងាកពត់ពែនតាម
ចងា្វាក់ភ្លែងជាពីរជួរ ដែលតាមពីកែយ
ដោយកែបួនបងសែី កែុមលោកបូចារែយជា
ចែើននាក់និងអភិបាលដោយមានលោក
កាឌីណាល់ លូវីស មា៉ារីលីង នៅខ ង
កែយ។ បនា្ទាប់ពីអានអត្ថបទគម្ពីររួច
មកលោកអភិបាលអែនរីគែហ្វីការែដូ
អភិបាលនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិក
ភូមិភាគបាត់ដំបងបានធ្វើធម្មទែសនា
នាឱកាសនោះថាបងសែីបានជែើសរីស
សែឡាញ់ពែះយែស៊ូដោយបានចូលរួម
ក្នុងកែុម។ លោកអភិបាលបានបន្តថា
ការតែស់ហៅនែះ គឺអស់មួយជីវិត។
ពែះជាមា្ចាស់បែទានឲែយមានការតែស់ គឺ
ឲែយមានភក្តី ភាពចំពោះពែះអង្គដែល
បានបូជាជីវិតនៅលើឈើឆ្កាង។ក្នុងពិធី
នែះ មានការសចា្ចាបែណិធាននិរន្តរ៍ គឺ
បងសែី មា៉ារី មា៉ាដាឡា ញឹប សុខនី
និងការសចា្ចាបែណិធានដំបូងគឺបងសែី
ថែរែសាចាន់រដា្ឋា និងបងសែីកា្លោរា៉ា ពែន
ហុីល។លោកអភិបាលអែនរីគែបន្តថា
ដើមែបីឲែយការតែស់ហៅនែះបានជាប់រហូត
បងសែីទាំងអស់តែូវអធិដា្ឋាន អានគម្ពីរ
និងតែូវអនុវត្តតាមពែះហឫទ័យពែះជា-
មា្ចាស់ ដោយសែឡាញ់ដូចពែះយែស៊ូ
មានចិត្តទូលំលាយមានមែតា្តាករុណានិង
អាណិតអាសូរ។ លោកអភិបាលក៏សូម
ឲែយបងសែីយកគំរូរបស់សន្តីបុគ្គលដែល
ជាឧបការីរបស់បងសែីទាំងអស់និងយក
គំរូរបស់ពែះនាងមា៉ារីដែលជាមាតារបស់
ពែះសហគមន៍ដែលណែនាំជាគំរូសមែប់
គែីស្តបរិស័ទ។ លោកក៏បានផា្តាំផ្ញើដល់
បងសែីឲែយសែឡាញ់ពែះជាមា្ចាស់រហូត
ដល់ឈឺ។នែះជាសែចក្តីសែឡាញ់ដែល
អស់ពីចិត្ត ដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងពែះ
យែស៊ូ។តែូវសែឡាញ់ពែះយែស៊ូដោយ
បមែើអ្នកដទែលើកទឹកចិត្តគែ និយយ
ពាកែយពីរោះៗបមែើបងប្អូនដោយបនា្ទាប

ពិធីសចានិរន្តន៍ និងដំបូងរបស់ដូនជីកេុមសេឡាញ់ឈើឆ្កាងពេះយេស៊ូ
ខ្លួន ដោយសុភាពរាបសារ ដូចពែះ
នាងមា៉ារីនិងពែះយែស៊ូ តាមមាគ៌របស់
ពែះជាមា្ចាស់។

បនា្ទាប់ពីធម្មទែសនាលោកអភិបាល
បានហៅបងសែីទាំងអស់ដែលនឹងថា្វាយ
ពាកែយសចា្ចាឲែយមកខងមុខពែះសហគមន៍
ដើមែបីបងា្ហាញខ្លួននិងបែកាសពាកែយសនែយោ
របស់ខ្លួន។

បងសែីហុីលបែក្ខនារី ថា្វាយពាកែយ
សចា្ចាបែណិធានដំបូង មានបែសាសន៍៍
ថាជីវិតជាអ្នកបួសមិនងាយសែួលប៉ុន្តែ
ការទុកចិត្តលើពែះជាមា្ចាស់គឺជារឿងសំខន់
ពែះពែះជាមា្ចាស់ គង់នៅជាមួយនឹងឃុំ
គែងរហូត។

បងសែពីែនហុលីគជឺាកនូសែកី្នងុគែ-ួ
សារគែីស្តបរិស័ទដែលមានដើមកំណើត
ជាជនជាតិដើមភាគតិចពូណង។បងសែី
បន្ថែមថា ការជែើសរីសផ្លូវនែះបងសែី
បានទទួលការបដិសែធពីសំណាក់កែុម
គែួសារជាខ្លោំងនែះដោយសារតែមា្តាយឪ
ពុកមានការភ័យខ្លោច។ មែយោ៉ាងទៀតតាម
ទមា្លោប់បងប្អូនជនជាតិគឺមិនមាននរណា
ចូលបូសទែ។តែដោយការពនែយល់ពីបង
សែីផា្ទាល់ គឺសូមឲែយមា្តាយឪពុកទុកចិត្ត
ទៅលើពែះជាមា្ចាស់។បងសែីបាននិយយ
ពាកែយមួយឃា្លោថា"រូបកាយរបស់ខ្ញុំមា្តាយ
ឪពុកជាអ្នកបង្កើតពិតមែនតែជីវិតខង

ផ្លូវវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំ គឺពែះជាមា្ចាស់ជាអ្នក
ផ្តល់ឲែយ"។នៅទីបំផុតឪពុកមា្តាយនិងបង
ប្អូនបានយល់ពែម តាមការស្នើសុំរបស់
បងសែី គឺជាផលផ្លែនែការអធិដា្ឋាននិង
ជាអំណរសបែបាយមកពីពែះជាមា្ចាស់យ៉ាង
ពិតបែកដ។ បងសែីបានបន្តថាទោះបី
ការរៀនបួសរយៈពែល៤ឆ្នាំមានការលំ-
បាកបន្តិចក៏ដោយតែដោយសែចក្តីសែ-
ឡាញ់បងសែីអាចបន្តមកដល់ជំហាន
នែះ។

ចំណែកបងសែីមា៉ារីមា៉ាដាឡា ញឹប
សខុនីដែលបានថា្វាយពាកែយសចា្ចាជានរិន៍្ត
បានឲែយដឹងថា ទោះបីជាក្នុងផ្លូវជីវិតជា
អ្នកបួសនែះគឺមានការលំបាកខ្លះៗតែខ្ញុំ
នៅតែអាចបន្តរទៅមុខទៀតបានដោយ
សារតែការអធិដា្ឋាន។ ពែលខ្លះខ្ញុំអស់
កមា្លោំងក្នុងការបំពែញកិច្ចការផែសែងៗ តែ
ការអធិដា្ឋាន បានផ្លល់កមា្លោំងខងផ្លូវវិញ្ញាណ
ឲែយខ្ញុំកែកឡើងហើយបន្តរដំណើរទៅ
មុខទៀត។ បងសែីបន្តថា "ខ្ញុំមិនដែល
មានអារម្មរណ៍ថាឯកោនោះទែដោយសារ
តែផ្លូវនែះមិនមែនមាន តែខ្ញុំមា្នាក់ឯងទែ
គឺមានបងសែីជាចែើន ទៀតកំពុងរួមដំ-
ណើរជាមួយដែរ។ បងសែីបន្ថែមថា៖
មូលហែតុ ដែលខ្ញុំសមែចចិត្តបែកាស
ពាកែយសចា្ចាជានិរន្តរ៍នែះ គឺមានន័យថាខ្ញុំ
បានផ្ញើជីវិតនិងអ្វីៗគែប់យ៉ាងទៅតាម

 ថតដោយ សម្របត្តិ



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក ១៥

លោកសិលា កា្លោវឺរ ជាបព្វជិត
ជនជាតិអែសែបា៉ាញ ក្នុងកែុមគែួសារ
សហជីវិនពែះយែស៊ូ(Jesuit)។គែ
បញ្ជូនគត់ទៅអាមែរិកខងតែបូង ជា
កន្លែង ដែលគត់ចំណាយពែល៤០
ឆ្នាំ ដើមែបីជួយរំដោះជនជាតិអា្រហ្វិក
ក្នុងភាពជាទាសកររបស់ពួកគែ។
គត់ហៅខ្លួនឯងថា  ខ្ញុំនែទាសករ។
គត់ធ្វើជាគែីស្តទូត ឪពុក គែូពែទែយ
និងមិត្តសមា្លោញ់របស់ពួកគែទាំងអស់
គ្នា។ពែលទទួលដំណឹងថាមាននាវា
ដឹកទាសករ ជិតមកដល់កំពង់ផែ

សិលានឹងទៅទទួលសា្វាគមន៍ពួកគែ
ភា្លោមហើយជួយសមែលទុក្ខទាសករ
ទាំងអស់នោះ។ គត់បានឲែយចំណី
អាហារនិងសម្លៀកបំពាក់ដល់ពួកគែ
ហើយជួយថែរកែសាពួកគែឲែយរួចផុតពី
ជំងឺ។ គត់បានធ្វើពិធីជែមុជទឹកឲែយ
ទាសករ៤០០០នាក់។លោកសិលា
មានបែសាសន៍ថា៖យើងតែូវតែជួយ
ទាសករចែើនជាងនិយយអំពីភាព
ធ្វើជាទាសករ។ លោកមិនបែកាន់
អ្នកមាន ហើយគត់សុំជំនួយពីពួក
អភិជនដែរ ដើមែបីបង្កើតអង្គការជា

ចែើនជួយពួកទាសករ។លោកសិលា
បានបែកាស ដំណឹងល្អដល់ទាសករ
ជាអ្នកកែីកែបំផុតនៅក្នុងសង្គមដោយ
យកឋានៈធ្វើជាទាសករដែរ ដូចពែះ
យែស៊ូផា្ទាល់ខ្លួនបានលះបង់ឋានៈ
របស់ខ្លួនជាពែះជាមា្ចាស់ដើមែបីបែសូតែ
ជាមនុសែស។

ដោយសារសកម្មភាពរបស់លោក
លោកបានកា្លោយជាឧបការីនែទាសករ
នែសាធារណរដ្ឋបែទែសកូឡុំប៊ី និង
កែសួងជនជាតិអាមែរិកអា្រហ្វិក៕

សន្ត សិលា កា្លាវឺរ
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មាត្រា ៤២
អ្នកកាន់បណ្ណបើកបរគែប់បែភែទមានសិទ្ធិបើកបរយនយន្តរហូតដល់អាយុ ៦៥

(ហុកសិបបែំ)ឆ្នាំ។ចាប់ពីអាយុ៦៥(ហុកសិបបែំ)ឆ្នាំឡើងទៅអ្នកកានប់ណ្ណបើកបរ
អាចអនុញ្ញតឲែយបើកបរបានប៉ុន្តែតែូវពិនិតែយសុខភាពនិងប្តូរបណ្ណបើកបរដែលមានសុពល-
ភាពរយៈពែល២(ពីរ)ឆ្នាំម្តង។

សុពលភាពនែបែភែទបណ្ណបើកបរកខគឃនិងងមានរយៈពែលដូចខងកែម៖
១.បណ្ណបើកបរបែភែទកនិងបែភែទខមានសុពលភាពរយៈពែល១០(ដប់)ឆ្នាំ។
២.បណ្ណបើកបរបែភែទគឃនិងងមានសុពលភាពរយៈពែល៥(បែំ)ឆ្នាំ។
៣.អ្នកកាន់បណ្ណបើកបរតែូវសុំប្តូរបណ្ណបើកបរមុនអស់សុពលភាព ដោយភា្ជាប់មកជា

មួយនូវលិខិតពិនិតែយសុខភាពដែលបញ្ជាក់ថាអាចបើកបរបាន។ការមិនបានប្តូរបណ្ណបើ
កបរថ្មីតែូវទទួលការពិន័យសែបតាមបទបែបញ្ញត្តិនែចែបាប់នែះ។

ការពិនិតែយសុខភាពតែូវមានលិខិតបញ្ជាក់ថា អាចបើកបរបានពីគែូពែទែយនៅតាមមន្ទីរ
ពែទែយឬមណ្ឌលសុខភាពដែលតែូវកំណត់ដោយកែសួងសុខភិបាល។

មាត្រា ៤៣
គែប់បណ្ណបើកបរតែូវមានបណ្ណពិន្ទុដែលមានពិន្ទុសរុបចំនួន១២(ដប់់ពីរ)ពិន្ទុហើយ

ចំនួនពិន្ទុនែះតែូវកាត់បន្ថយនៅពែលបែពែឹត្តបទល្មើសចរាចរណ៍ដូចខងកែម៖
ក.តែូវកាត់បន្ថយ១(មួយ)ពិន្ទុ៖
- មិនពាក់ខែសែកែវាត់ឬមួកសុវត្ថិភាព
- បែើភ្លើងហា្វានៅពែលជួបនឹងយនមកពីទិសផ្ទុយ
- បើកបរជាន់តាមខែសែគំនូសបង្ហូតកណា្តោលទែូងផ្លូវ
- បើកបរលើសលែបឿនកំណត់ចាប់ពី១(មួយ)ទៅ១៩(ដប់បែំបួន) គីឡូម៉ែតែ

ក្នុងមួយម៉ាង
- ផ្ទុកមនុសែសលើសកំណត់។
ខ.តែូវកាត់បន្ថយ២(ពីរ)ពិន្ទុ៖
- បើកបរលើសលែបឿនកំណត់ចាប់ពី ២០ (ម្ភែ) ទៅ ២៩ (ម្ភែបែំបួន)

គីឡូម៉ែតែក្នុងមួយម៉ាង
- បើកបរបង្កើនលែបឿននៅពែលគែកំពុងជែងខ្លួន
- បត់ឆ្វែងសា្តាំមិនបានតែឹមតែូវ
- បត់តែឡប់កែយនៅកន្លែងហាមឃាត់
- មិនគោរពលក្ខខណ្ឌនែប័ណ្ណបើកបរ
- បត់ឆ្វែងសា្តាំឬឈប់មិនបានឲែយសញ្ញាជាដំណឹង
- ជែងឬជៀសមិនបានតែឹមតែូវ
- បើកបរដោយគ្មានទុកចនោ្លោះសុវត្ថិភាពគែប់គែន់ដែលបង្កឲែយមានគែះថា្នាក់
- បើកបរដោយធ្វែសបែហែសធ្វើឲែយរំខនអ្នកបែើបែស់ផ្លូវដទែទៀត
- មិនបាឲែយសញ្ញាជាដំណឹងតែឹមតែូវនៅពែលចែញដំណើរ
- យនមានលក្ខណៈបច្ចែកទែសមិនតែឹមតែូវ
- ផ្ទុកទំនិញមិនបានតែឹមតែូវ
- ចតយននៅលើគំនូសសមែប់ថ្មើរជើងឆ្លងកាត់
- ឈប់ឬចតនៅលើគំនូសតមែឹមទែូងផ្លូវ
- ដាក់កុមារអាយុ១០(ដប់)ឆ្នាំឲែយអង្គុយនៅកអីផ្នែកខងមុខនែរថយន្ត
- មិនបានដាក់កុមារអាយុកែម៥(បែំ)ឆ្នាំឲែយអង្គុយក្នុងកអីសមែប់កុមារអង្គុយ

ចេបាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មី
ឬដែកក្នុងរថយន្ត

- គែចពីមនែ្តីនគរបាលរាចរណ៍ដែលធ្វើការតែួតពិនិតែយ
គ.តែូវកាត់បន្ថយ៣(បី)ពិន្ទុ៖
- ឈប់ឬចតនៅកន្លែងដែលគែះថា្នាក់
- ជែងដែលបែកបដោយគែះថា្នាក់
- បើកបរជែងគ្នានៅកន្លែងហាមឃាត់
- ប្តូរទិសគ្មានឲែយសញ្ញាជាដំណឹង
- បើកបរឆ្លងកាត់គំនូសបង្ហូតជាប់កណា្តោលទែូងផ្លូវ
- បើកបរលើសលែបឿនកំណត់ចាប់ពី៣០(សាមសិប)ទៅ៣៩(សាមសិបបែំបួន)

គីឡូម៉ែតែក្នុងមួយម៉ាង
- បើកបរក្នុងពែលមានអតែជាតិសែវឹងចាប់ពី០,២៥(សូនែយកែបៀសម្ភែបែំ)ទៅ

០,៣៩(សូនែយកែបៀសហាមសិបែំបួន)កែមក្នុងមួយលីតែឈាម
- បើកបរបែណំាងគ្នាតាមផ្លូវដោយគ្មានចែបាប់អនុញ្ញាត
- កំហុសនែការឈប់ឬការមិនផ្តល់សិទិ្ធអាទិភាពនៅកន្លែងថ្មើរជើងឆ្លងកាត់
- មិនគោរពសា្លោកសញ្ញាឈប់ឬសញ្ញាសិទ្ធិអាទិភាព
- មិនគោរពសញ្ញាបញ្ជាចរាចរណ៍របស់នគរបាលចរាចរណ៍
ឃ.តែូវថកាត់បន្ថយ៤(បួន)ពិន្ទុ៖
- បើកបថរលើសលែបឿនកំណត់ចាប់ពី៤០(សែសិប)ទៅ៤៩(សែសិបបែំបួន)

ទៅ៤៩(សែសិបបែំបួន)គីឡូម៉ែតែក្នុងមួយម៉ាង
- បើកបរមិនគោរពសិទិ្ធអាទិភាពនៅតែង់ផ្លូវបែសព្វ
- បើកបរទន្ទឹមគ្នា
- ធ្វើឲែយស្ទះចរន្តចរាចរណ៍
- មិនបានផ្តល់សិទ្ធិអាទិភាពឲែយយនយន្តមានសិទ្ធិអាទិភាព
- ទំនិញធា្លោក់ពីលើយនពែលកំពុងបបើកបរ
- បើកបរបញែ្ចាសទិសចរាចរណ៍
- បើកបរង្ហាះរែចុះឡើងឆបឬកៀរ។
ង.តែូវបន្ថយ៦(បែំមួយ)ពិន្ទុ៖
- បើកបថរលើសលែបឿនកំណត់ចាប់ព៥ី០(ហាសិប)គឡីូម៉ែតែក្នងុមយួម៉ាងឡើង
- បើកបរក្នុងពែលមានអតែជាតោសែវឹងចាប់ពី ០,៤០ (សូនែយកែបៀសសែសិប)

មីលីកែមក្នុងមួយលីតែខែយល់ ឬចាប់ពី ០.៨០ (សូនែយកែបៀសប៉ែតសិប) កែមក្នុងមួយ
លីតែឈាមឡើងទៅឬមានឥទ្ធិពលគែឿងញៀន

- រត់គែចខ្លួនពែលមានគែះថា្នាក់ចរាចរណ៍
- បែើបែស់ផា្លោកលែខនិងបណ្ណសមា្គល់យនយន្តក្លែងកា្លោយ
- បើកបរល្មើសចែបាប់ចរាចរណ៍ហើយបង្កឲែយមានរបួសដល់អ្នកដទែដោយអចែត-

នាហើយបណោ្តោលឲែយអ្នករងគែះអសមត្ថភាពធ្វើការងារក្នុងរយៈពែលស្មើឬលើសពី៨
(បែំបី)ថ្ងែគិតពីថ្ងែកើតហែតុឬសា្លោប់

- កំហុកមិងរាងចាលនែការបែើបែស់បណ្ណបើកបរហួសសុពលភាពឬមិនតែឹមតែូវ
តាមបែភែទយន

- បដិសែធមិនឲែយធ្វើតែស្តជាតិអាល់កុលឬសារធាតុញៀន
- ផ្ទុកមនុសែសលើទំនិញ។
ក្នុងករណីបែពែឹត្តបទល្មើសម្តងការកាត់ពិន្ទុមិនតែូវឲែយលើសពី៨(បែំបី)ពិន្ទុឡើយ៕



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក១៦

ពែះជាមា្ចាស់។
កែយអភិបូជា គែីស្តបរិស័ទទាំង

អស់ បានចែៀងកោតសើសើរពែះនាង
មា៉ារី និងអធិដា្ឋាន នៅលើភ្នំពែះនាងមា៉ារី
សូមឲែយមនុសែសលោកទាំងអស់ជាពិសែស
មា្តាយទាំងអស់ កែុមគែួសារទាំងអស់
និងបែជាជនកម្ពុជាទាំងឡាយពែមទាំង
ពែះសហគមន៍នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា
ទទួលបានសែខក្តីសុខសាន្ត៕

ក្នុងឆ្នាំ២០១៨នែះ សម្តែចបា៉ាប ្រហ្វង់
សុីស្កូ បានបែកាសដាក់បញ្ចូលបុណែយ
គោរពពែះនាងមា៉ារីជាមាតានែពែះសហគមន៍
ទៅក្នុងបែតិទិន របស់ពែះសហគមន៍
ដោយកំណត់ យកមួយថ្ងែកែយថ្ងែបុណែយ
ពែះវិញ្ញាណយងមកជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

ក្នុងនោះដែរពែះសហគមន៍កាតូលិក
ភូមិភាគភ្នំពែញ បែរព្ធពិធីបុណែយគោរព
ពែះនាងមា៉ារីជាពែះមាតានែពែះសហគមន៍
កាតូលិកយ៉ាងឱឡារិក នៅពែះវិហារ
ពែះមាតានែសន្តិភាព (អរិយកែសតែ)
នាពែឹកថ្ងែទី២១ឧសភា២០១៨កែម
អធិបតីភាពលោកអូលីវីយែ ជ្មីតអីស្លែ៊រ អភិ
បាលពែះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំ
ពែញ និងមានគែីស្តបរិស័ទ មកពីពែះ-
សហគមន៍នានាចូលរួមជាចែើនកុះករ។

លោកអភិបាលអូលីវីយែ ជ្មីតអីសែ្ល៊រ
បានមានបែសាសន៍ថា ពែះនាងមា៉ារីជា
មាតារបស់ពែះអមា្ចាស់ នៅពែលដែល
ទែវទូតមកបែប់ដំណឹង អំពីកំណើត

ពេះនាងម៉ារីជាពេះមតាពេះអម្ចាស់ និងជាមតាពេះសហគមន៍

ពែះយែស៊ូហើយពែះនាងជាមា្តាយរបស់
ពែះសហគមន៍គឺនៅពែលដែលពែះយែសូ៊
នៅលើឈើឆ្កាង។ ពែះអង្គបានផា្តាំទៅ
ពែះនាងមា៉ារីឲែយទទួលលោកយ៉ូហានដែល
តំណាងកែុមគែីស្តទូតនិងជាពែះសហគមន៍
ធ្វើជាកូនហើយបានផា្តាំទៅលោកយ៉ូហាន
ឲែយទទួលពែះនាងមា៉ារីជាមា្តាយ។

លោកអភិបាលបានបន្ថែមទៀតថា៖
"ពែះសហគមន៍តែូវការមាតាដែលថែរកែសា
និងផ្តល់ភាពកក់ក្តា ដឹងពីទុក្ខលំបាក
របស់កូន និងចាប់អារម្មណ៍ពីកូនមា្នាក់ៗ
ដោយមិនបោះបង់ចោលកូន ទោះបីជា
កូនធ្វើអ្វីខុសក៏ដោយ"។ លោកសង្កត់
ធ្ងន់ថា "មា្តាយដែលបោះបង់ចោលកូនគឺ
ជាមា្តាយមិនគែប់ទឹក"។ប៉ុន្តែពែះនាងមា៉ារី
មិនដែលបោះបង់ចោលយើង ដែលជា
ពែះសហគមន៍នោះទែ។

លោកអូលីវីយែ ក៏មានបែសាសន៍
លើកទឹកចិត្តដល់គែីស្តបរិស័ទទាំងអស់
ទៀតថា ពែះនាងមា៉ារីបានចូលនៅក្នុង

ពែះហឫទ័យ នែសែចក្តីសែឡាញ់របស់
ពែះជាមា្ចាស់ដោយពែះជាមា្ចាស់បានលើក
ពែះនាងមា៉ារីឡើងសា្ថានបរមសុខទាំងរូប
កាយ និងវិញ្ញាណ។ លោកថា៖ នែះ
បងា្ហាញថាពែះនាងមា៉ារីនៅកណា្តោលរវាង
សា្ថានបរមសុខនិងពិភពលោកពែមទាំង
ចាប់ដែយើង ឲែយមានភាពកក់ក្តា ក្នុង
ការធ្វើដំណើរបន្តិចម្តងៗដើមែបីចូលទៅ
ក្នុងពែះហឫទ័យនែសែចក្តីសែឡាញ់របស់

២៥ ឆ្នោំ  បេសកកម្ម ក្នុងកេុម បព្វជិត មេតា្តាករុណ

អស់រយៈកាល២៥ឆ្នាំដែលបងបែុស
មែតា្តាករុណា២រូបបានបន្តពាកែយសចា្ចា
របស់ខ្លួនក្នុងកែុមបព្វជិតមែតា្តាករុណា
ដែលតែូវបានបែកាសជាថ្មីម្តងទៀតកាល
ពីថ្ងែទី១៩ ឧសភា ២០១៨ ដោយ
មានលោកអភិបាលអូលីវីយែជ្មីតអីស្លែ៊រ
ជាអធិបតីនិងមានតំណាងគែីស្តបរិស័ទ
មួយចំនួនផងនៅគែឹះសា្ថានបងបែុសមែ-
តា្តាករុណា ក្នុងសងា្កាត់ពងទឹក ខណ្ឌ
ដង្ការាជធានីភ្នំពែញ។

បងបែុស ហាមា៉ាន់ (Br. Herman
Soreng)និង បងបែុស យ៉ូទី(Br.Jyo-
tiNinj) បានឡើងអុជទៀនចំនួន២៥
ដើមដែលតំណាងឲែយរយៈពែលនែបែស-
កកម្មរបស់បងបែុសដើមែបីបែរព្ធពិធីបុណែយ

អភិបូជាលើកតម្កើងសិរីរីរុងរឿង និង
អរពែះគុណពែះជាមា្ចាស់។

លោកអភិបាល អូលីវីយែ បានមាន
បែសាសន៍នៅក្នុងធម្មទែសនានែពិធី
បុណែយអភិបូជាថា អ្នកមានក្តី អ្នកកែក្តី
តែងតែចង់បានក្តីសុខ តែខុសគ្នាតែង់
មធែយោបាយដែលជែើសរីសក្នុងជីវិត។
លោកបន្តថា ថ្ងែនែះយើងឃើញថាបង
បែុសមានផ្លូវមួយដែលនាំឲែយជីវិតមានក្តី
សុខ។

លោកអភិបាលបន្ថែមទៀតថាថ្ងែនែះ
យើងមានគំរូពិសែសសមែប់យើងគឺបង
បែុសបានស្ម័គែចិត្តធ្វើជាបព្វជិត ដោយ
មានគោលបំណងតែមួយដើមែបីស្វែងរក
សុភមង្គល គឺពែះជាមា្ចាស់។លោកបន្ត

ថា ជីវិតរបស់យើងមិនអាចមានសុភ-
មង្គលតែឹមតែទែពែយសមែបត្តិលោកីយ៍តែ
ប៉ណុោ្ណាះតែមានសុភមង្គលនៅពែលដែល
យើងបានរកឃើញអត្ថន័យនែជីវិត គឺ
លែងមានចិត្តអាតា្មានិយមដែលនាំឲែយអ្នក
ដទែមានសុភមង្គល។ លោកអភិបាល
បញ្ជាក់ថាសែចក្តីសែឡាញ់ជាផ្លូវដើមែបី
នាំឲែយមនុសែសមានសុភមង្គលនិងរកឃើញ
ពែះជាមា្ចាស់។

បងបែុសយ៉ូទី(ពន្លឺ)បានឲែយដឹងតាម
រយៈបទសមា្ភាសអំពីបទពិសោធន៍នែ
អំណរសបែបាយដែលបានសចា្ចាជាបង-
បែុសនៅក្នុងកែុមគែួសារមែតា្តាករុណា
រយៈពែល២៥ឆ្នាំនែះគឺការជួយអ្នកកែីកែ
រស់នៅជាមួយអ្នកកែីកែដែលជាអំណរ
សបែបាយជាងគែនៅក្នុងជីវិត។

បងបែុសហាមា៉ាន់និងបងបែុសយ៉ូទី
បានថា្វាយពាកែយសចា្ចាក្នុងកែុមគែួសារមែ-
តា្តាករុណា នៅឆ្នាំ១៩៩៣ នៅបែទែស
ឥណា្ឌ។

កែុមបងបែុសមែតា្តាករុណាបានចូល
មកក្នុងបែទែសកម្ពុជារយៈពែល១២ឆ្នាំ
មកហើយ ដើមែបីបមែើពែះសហគមន៍
បមែើអ្នកកែីកែនៅបែទែសកម្ពុជា។ហើយ
នែះជាឆ្នាំទី៧របស់បងបែុសទាំងពីររូប
ដែលពួកគត់បានមកបំពែញបែសកកម្ម

នៅបែទែសកម្ពុជាដោយបងបែុសបាន
ចូលរួមសកម្មភាពជាចែើននៅក្នុងសង្គម
ដូចជាជួយអ្នកកែីកែឲែយមានអំណរ-
សបែបាយ សួរសុខទុក្ខលើកទឹកចិត្តអ្នក
អស់សងែឃឹម និងចែកអំណោយដល់អ្នក
កែីកែ សួរសុខទុក្ខថែទាំអ្នកជំងឺនិងចែក
ថា្នាំដល់អ្នកជំងឺ ឧបត្ថម្ភការសិកែសាដល់
កុមារកំពែ ជាពិសែសទៅសួរសុខទុក្ខ
ជនជាប់ឃុំឃាំងជារៀងរាល់ពីរសបា្តាហ៍
ម្តងដើមែបីបងា្ហាញពីវត្តមានរបស់ពែះយែ-
ស៊ូនិងវត្តមានរបស់ពែះជាមា្ចាស់ដល់បង
ប្អូនឯទៀតពែះពែះជាមា្ចាស់ជាសែចក្តី
សែឡាញ់។

កែុមគែួសារបងបែុសមែត្តករុណា គឺ
ជាបព្វជិតកាតូលិកបានបង្កើតឡើងក្នុង
ឆ្នាំ១៩៦៣ ដោយអ្នកមា្តាយតែរែសានែ
កែុងកាល់គូថា បនា្ទាប់ពីអ្នកមា្តាយបាន
បង្កើតកែុមបព្វជិតាមែតា្តាករុណា ក្នុងឆ្នាំ
១៩៥០។កែុមគែួសារបងបែុសរស់តាម
ផ្លូវវិញ្ញាណនែអ្នកមា្តាយតែរែសានែកែុង
កាល់គូថាបែទែសឥណា្ឌ។សមាជិកទាំង
អស់បែកាសពាកែយសចា្ចាដោយបែកាន់
យកជីវិត៖ រស់ជាអ្នកកែីកែ កាន់ពែហ្ម-
ចារីធម៌សា្តាប់បងា្គប់និងបមែើអស់ពីដួង
ចិត្តនិងឥតគិតថ្លែចំពោះអ្នកកែីកែបំផុត។

ដោយដាលីស

ថតដោយ សុធីរិទ្ធ

ថតដោយ សុធីរិទ្ធ



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក ១៧

លោកអភិបាលជំរុញឲេយបេក្ខជនលាបថា្ងាសចូលរួមនៅក្នុងសង្គម ដោយ
អនុវត្តតាមពេះបន្ទូលរបស់ពេះជាម្ចាស់

គែីស្តបរិស័ទ៣០នាក់មកពីសហគមន៍
កាតូលិកនិយយភាសាអង់គ្លែស សហ
គមន៍កាតូលិកនិយយភាសាកូរ៉ែ និង
ពែះវិហារសន្តយ៉ូសែប បានទទួលអគ្គ
សញ្ញាលាបថា្ងាសក្នុងពិធីបុណែយពែះវិញ្ញាណ
យងមក។ ពិធីនែះបែរព្ធទៅកាលពី
ពែឹកថ្ងែទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
កែមវត្តមាន លោកអភិបាល អូលីវីយែ
ជ្មីតអី ែស្ល៊រនែពែះសហគមន៍កាតូលិកភូមិ
ភាគភ្នំពែញជាអធិបតីនៅពែះវិហារសន្ត
យ៉ូសែបផែសារតូចភ្នំពែញ និងមានគែីស្ត-
បរិស័ទ ចូលរួមបែមាណមួយពាន់នាក់
ដែលមានជាតិសាសន៍ផែសែងមានដូចជា
ខ្មែរកូរ៉ែបារាំងអាមែរិកឥណា្ឌហ្វីលីពីន
ថែ បា៉ាគីសា្ថាន អា្រហ្វិក ចិន ជប៉ុន
វៀតណាម។ល។

លោកអភិបាលអូលីវីយែមានបែសាសន៍
ទៅកាន់ បែក្ខជនទាំង៣០នាក់ឲែយខិតខំ
ធ្វើជាគែីស្តបរិស័ទសកម្មដោយការអធិ-
ដា្ឋាន និង ចូលរួមសកម្មភាពតាមកែុម
នីមួយៗរបស់ពែះសហគមន៍ ពែមទាំង
ទទួលអគ្គសញ្ញានានា ជាពិសែសសូម
ចូលរួមនៅក្នុងសង្គម ដោយអនុវត្តតាម
ពែះបន្ទូល"សូមសែឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅ
មកដូចខ្ញុំបានសែឡាញ់អ្នករាល់គ្នាដែរ"។

លោកបន្តថាការអនុវត្តតាមពែះបន្ទូល
នឹងណែនាំឲែយយើងអាច ចូលរួមនៅក្នុង
សង្គម ដោយមានសកម្មភាពបែកបទៅ

ដោយសែចក្តីពិត មានយុត្តិធម៌ គោរព
បរិសា្ថានគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកពែះ
ពែះជាមា្ចាស់ ជាសែចក្តីសែឡាញ់។
លោកអភិបាលក៏មានបែសាសន៍ទៀតថា
បែសិនបើយើងអនុវត្តតាមនែះនោះបែៀប
ដូចមែឃងងឹតដែលអាចភ្លឺបាន ដោយ
ពន្លឺផា្កាយ ហើយផា្កាយនីមួយៗមាន
ឈ្មាះរបស់វាគឺ"ខ្ញុំ"។

នៅក្នុងធម្មទែសនាដដែលនែះលោក
អភិបាលបានលើកឡើងថាពែះវិញ្ញាណ
ដ៏វិសុទ្ធដែលយើងទទួលគឺជាពែះវិញ្ញាណ
នែសែចក្តីពិត ដែលណែនាំឲែយយើងជួប
សែចក្តីពិតពែញលក្ខណៈ និងជាពន្លឺនែ
សែចក្តីពិតដែលធ្វើឲែយយើងនឹកឃើញដល់
បែវត្តិសាស្តែ(អតីតកាល) និងអាច
មើលឃើញពីអនាគតដើមែបីធ្វើដំណើរក្នុង
ពែលបច្ចុបែបន្ននែះទៅកាន់អនាគតកាល
ដោយសែចក្តីពិត។

លោកបន្តថា ពែះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនាំ
ឲែយយើងនឹកឃើញពីបែវត្តិសាស្តែនែពិ-
ភពលោកទា ំងមូលដែលបានធ្វើឡើង
ដោយអំណរសបែបាយ និងការអសា្ចារែយ
តាមរយៈការអភិវឌែឍពីមួយជំនាន់ទៅមួយ
ជំនាន់។ លោកបន្ថែមថា ថ្ងែនែះទី២០
ខែឧសភា រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបែរព្ធ
ទិវាចងចាំហើយសមែប់យើងជាគែីស្ត-
បរិស័ទ គឺជាពែលវែលាមួយឲែយយើងរួម
គ្នាដើមែបីបែកាសថាយើងជាសាវ័ករបស់

ពែះយែស៊ូបែកបដោយយុត្តិធម៌សែចក្តី
សែឡាញ់ អំណរសបែបាយ សែចក្តីពិត
ដែលបំផា្លោញនូវរាល់អំពើអាកែក់ទាំង-
ឡាយ និងសង្គែម ដើមែបីរស់នៅក្នុង
ជីវិតថ្មី(ក្នុងពែះជាមា្ចាស់)។

កែយបញ្ចប់ធម្មទែសនាពែះសហ-
គមន៍ បានបែកាសឲែយបែក្ខជន តែៀម
ខ្លួននឹងទទួលអគ្គសញ្ញា ដោយបែកាស
ពីជំនឿផា្ទាល់ខ្លួននៅចំពោះមុខពែះសហ-
គមន៍ និងកែបខ្លួនអធិដា្ឋាន រួមជាមួយ
លោកអភិបាល ដើមែបីទូលអង្វរពែះជា-
មា្ចាស់តាមរយៈពែះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ។
បែក្ខជនទាំង៣០រូប បានឡើងទទួល
អគ្គសញ្ញាលាបថា្ងាស ពីលោកអភិបាល
អូលីវីយែ ដោយយកបែងគែីសា្មាគូសជា
សញ្ញាឈើឆ្កាងតាមបែពែណីពែះសហ-
គមន៍កាតូលិក។

បនា្ទាប់មកតំណាងគែីស្តបរិស័ទក៏បាន
ទូលអង្វរពែះជាមា្ចាស់តាមរយៈធម៌សកល
ជាភាសាផែសែងៗពីគ្នា មានដូចជា ខ្មែរ
កូរ៉ែវៀតណាមបារាំងអង់គ្លែសឥណា្ឌ
ចិន បា៉ាគីសា្ថាន ហ្វីលីពីន ថែ ជាដើម
ដើមែបីបងា្ហាញថាមនុសែសលោកទាំងអស់គឺ
ជាមហាគែួសារតែមួយជាពែះសហគមន៍
តែមួយទោះបីមានជាតិសាសន៍ខុសគ្នា
ក៏ដោយ ហើយក៏សែបតាមអត្ថបទពែះ
គម្ពីរដំណឹងល្អដែលមានគែីស្តទូតចែញ
ទៅបែកាសដំណឹងល្អជាភាសាផែសែងៗគ្នា

កែយពែលទទួលពែះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ។
យុវនារីមា៉ារីហោផល្លីកាបាននិយយ

ថា "សមែប់ខ្ញុំយល់ថា ពែះវិញ្ញាណដ៏វិ-
សុទ្ធនឹងជួយឲែយខ្ញុំមានយោបល់ល្អ មាន
អំណរសបែបាយ មានសែចក្តីកា្លោហាន
គោរពកោតខ្លោចពែះជាមា្ចាស់ និងធ្វើជា
គែីស្តបរិស័ទពែញលែញ ដោយធ្វើតាម
ការណែនាំរបស់ពែះវិញ្ញាណពែមទាំងឲែយ
ខ្ញុំចេះគិតពិចារណាដឹងខុសដឹងត្រូវ"។
កញ្ញាបន្តថា ការទទួលពែះវិញ្ញាណនៅ
ថ្ងែនែះពិតជាមានសារៈសំខន់ និងជួយ
ឲែយខ្ញុំមានភាពកា្លោហានបែកាសដំណឹងល្អ
ដោយចូលរួមជាមួយកែុមយុវជនរបស់
ពែះសហគមន៍ ដើមែបីជួយដល់សង្គម
ជាពិសែសជនពិការ និងអ្នកកែីកែពែម
ទាងំអ្នកជងំនឺៅក្នងុពែះសហគមន៍ផា្ទាល។់

ពិធីលាបថា្ងាសធ្វើឲែយពែះអំណោយ-
ទាននែពិធីជែមុជទឹកបានពែញលក្ខណៈ
គឺអគ្គសញ្ញានែះផ្តល់ពែះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ
ដើមែបីឲែយយើងចាក់ឫសយ៉ាងជែក្នុងពូជ
ពងែសជាបុតែធីតារបស់ពែះជាមា្ចាស់ ឲែយ
គែីស្តបរិស័ទរួមជាមួយពែះគែីស្តនិងពែះ
សហគមន៍យ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងមាំមួនចូល
រួមក្នុងបែសកកម្មរបស់ពែះសហគមន៍
ចែើនជាងមុន ដោយធ្វើជាសាកែសីតាម
ពាកែយសំដីផងនិងកិច្ចការផង។


ដោយដាលីស

ថតដោយៈ សម្របត្តិ



ព័ត៌មានអន្តរជាតិកាតូលិក១៨

សម្តេចបា៉ាប៖ សេចក្តីសេលាញ់អាចជួយកាត់បន្ថយហនិភ័យនេជំងឺនិងសេចក្តីសា្លាប់

ពេះសហគមន៍នៅវៀតណមរៀបចំរំលឹកការតេងតាំងមរណសាកេសី

សម្តេចបា៉ាបបេកាសឈ្មោះកាឌីណល់ថ្មីចំនួន ១៤ រូប

សម្តែចបា៉ាប ្រហ្វង់សុីស្កូ បានឲែយដឹង
ថាសែចក្តីសែលាញ់ជាទូទៅអាចជាឱសថ
ដែលអាចមានអត្ថបែយោជន៍ដល់សុខ
ភាពជាពសិែសគអឺាចកាតប់ន្ថយហានិភយ័
នែជំងឺនិងសែចក្តីភ័យខ្លោចនែសែចក្តី
សា្លោបដ់ែលមនុសែសគែប់ៗគ្នាតែូវតែជួប។

យោងទៅតាមទីភា្នាក់ងារព័ត៌មាន
កាតូលិក សម្តែចបា៉ាបបានថ្លែងថា នៅ
ក្នុងចំណោមសែចក្តីសែលាញ់ទាំងនោះ

បណា្តោញព័ត៌មានយូខែនញូវ បាន
អះអាងថាកែុមសភាលោកអគ្គអភិបាល
នែពែះសហគមន៍នៅវៀតណាមបានរៀប
ចំពិធីរំលឹកដល់ការលះបង់របស់អស់
បងប្អូនដែលតែូវបានតែងតាំងជាមរណ-
សាកែសី។

បែភពដដែលបានបន្តថាវៀតណាម
មានមរណសាកែសីបែមាណជា ១១៧នាក់

សម្តែចបា៉ាប ្រហ្វង់សុីស្កូ កាលពីថ្ងែ
ទី២០ ខែ ឧសភា បានបែកាសឈ្មាះ
កាឌីណាល់ថ្មីចំនួន ១៤ រូប តែងតាំង
នៅក្នុងរង្វង់ថ្ងែទី២៩ខែមិថុនាខងមុខ
នែះ។

វា៉ាទីកង់ញូវ បានរាយការណ៍ថា
សម្តែចបា៉ាបបានបែកាសបែបនែះគឺនៅ

គឺសែចក្តីសែលាញ់របស់ពែះជាមា្ចាស់ គឺ
រឹតតែមានតម្លែសមែប់គែីស្តិបរិស័ទទាំង
អស់។

សម្តែចបា៉ាបបានថ្លែងថានៅដំណាក់
កាលចុងកែយនែជីវិតរបស់មនុសែស
មា្នាក់ៗនៅលើលោកនែះជាទូទៅសែចក្តី
សែលាញ់របស់ពែះជាមា្ចាស់ គឺមានអត្ថ-
ន័យបំផុតសមែប់ពួកគែ។

សម្តែចបា៉ាបបានថ្លែងបញ្ជាក់នៅថ្ងែ

ដែលតែូវបានបុរីវា៉ាទីកង់ទទួលសា្គល់ថា
គឺជាអ្នកដែលបាន បាត់បង់ជីវិតដោយ
សារការបៀតបៀនពែះតែជំនឿ។

បែភពដដែលបានបន្តថានែះគឺជាខួប
លើកទី៣០ឆ្នាំនែការបាត់បង់ជីវិតគែីស្ត-
បរិស័ទនៅវៀតណាមទាំង១១៧នាក់។

លោកអគ្គអភិបាល យ៉ូសែប ឃ្វៀន
ជីលិញបែធានសភាលោកអភិបាលពែះ-

ក្នុងពែលដែល សម្តែចសា្វាគមន៍គែីស្ត
បរិស័ទដែលបានមកចូលរួមធម្មយតែ
ហើយបានបែមូលផ្តុំគ្នា នៅខងមុខទី
លានវិសាលវិហារសន្តសិលា កាលពីថ្ងែ
អាទិតែយកន្លងទៅនែះ។

នែះគឺជាការបែកាសដ៏ភា្ញាក់ផ្អើលមួយ
បនា្ទាប់ពីសម្តែចបា៉ាបបានថ្លែងអប់រំជំនឿ

ទី០៦ ខែឧសភាថា សែចក្តីសែលាញ់
ចំពោះអ្នកដទែ គឺមិនអាចបមែុងទុកបាន
ទាំងអស់ទែសមែប់មនុសែសជាតិ ប៉ុន្តែពែះ
ជាមា្ចាស់គអឺាចជយួបពំែញសមែបគ់ែសី្ត
បរិស័ទទាំងអស់។

លោកបន្តថាមនុសែសមា្នាក់ បែសិនបើ
មានសា្ថានភាពដល់ដំណាក់កាលចុង
កែយហើយនោះ គឺតែូវតែរិះគិតគែប់
វិធីសាសែ្តទាំងអស់ដើមែបីសង្គែះពួកគែ

សហគមន៍វៀតណាម បានអះអាងថា
នែះគឺជាពែឹត្តិការណ៍ជាបែវត្តិសាសែ្តរបស់
ពែះសហគមន៍នៅវៀតណាម។

លោកបានបន្តថា ដើមែបីរំលឹកដល់
បណា្តោមរណសាកែសីទាំងនែះ ពែះសហ-
គមន៍វៀតណាម នឹងរៀបចំពែឹត្តិការណ៍
នៅកន្លែងបែវត្តិសាសែ្តបីកន្លែង។

លោកអគ្គអភិបាលនែពែះសហគម៍នៅ

ជូនគែីស្តបរិស័ទដោយសម្តែចបា៉ាបបាន
បែកាសថាការតែងតាំងនែះ គឺដើមែបីធ្វើ
ឲែយពែះសហគមន៍កាតូលិក កាន់តែ
សកម្ម ដើមែបីបន្តមាគ៌ផែសព្វផែសាយអំពី
សែចក្តីសែលាញ់និងបែកាសដំណឹងល្អ
ទៅដល់បងប្អូននៅលើពិភពលោកនែះ។

បែភពដដែលបានបន្តថាបណា្តោអភិបាល

ដូនជីជាតិអូស្តាេលី នឹងតស៊ូបេឈមនឹងការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីន
បងសែីបា៉ាទែីសាហ្វកដែលតែូវបាន

រដ្ឋបាលបែធានាធិបតីហ្វីលីពិនលោករ៉ូ
្រឌីហោ្គដូតឺតែបណ្ដែញចែញពីបែទែស
ដោយសារតែសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់
បងសែី ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាបងសែី
បានអះអាងថាបងសែីនឹងបែឈមមុខ
តវា៉ានឹងការចោទបែកាន់របស់រដា្ឋាភិបាល
ហ្វីលីពីន។

បងសែីនឹងតែៀមបែមូលឯកសារ

ដែលមានរហូតដល់ទី២៥ទំព័រសមែប់
ដាក់ជូន ការិយល័យអនោ្តាបែវែសន៍
ហ្វីលីពីន។

បងសែី បា៉ាទែីសា ហ្វក តែូវបានគែ
ដឹងថាបានរស់នៅនិងបមែើពែះសហគមន៍
កាតូលិកនៅក្នុងបែទែសហ្វីលីពីនរហូត
ដល់ទៅ២៧ឆ្នាំ។

បងសែីបានអះអាងថាអាជា្ញាធរហ្វីលី
ពីនគឺមិនមានសិទ្ធិកំណត់ឬមិនកំណត់

អំពីពែំដែនឬកំណត់ទំហំកិច្ចការមនុសែស
ធម៌ ឬបែសកកម្មរបស់ពែះសហគមន៍
បាននោះទែ។ អាជា្ញាធរហ្វីលីពីន គួរតែ
មានការពិភាកែសាជាមួយ នឹងថា្នាក់ដឹកនាំ
ពែះសហគមន៍។

អាជា្ញាធរហ្វីលីពីន បានចោទបែកាន់
បងសែីបា៉ាទែីសាហ្វកពីបទថាបានបែឹង
បែងបកសែយចំណ៉ាចមួយចំនួនដែល
នឹងបង្កផលប៉ះពាល់ ឬរំលោភកិច្ចការអា-

សម្តែចបា៉ាប ្រហ្វង់សុីស្កូ តែូវបានទី
ភា្នាក់ងារព័ត៌មានកាតូលិករាយការណ៍
នៅសបា្តាហ៍មុនថាបានសមែចចិត្តពនែយោ
បែសកជនរបស់បុរីវា៉ាទីកង់បែចាំនៅបែ-
ទែសមា៉ាល់់តា។

ទីភា្នាក់ងារព័ត៌មានកាតូលិកបានអះ
អាងថាលោកអគ្គអភិបាលជីអូវានីអែន-
ជីឡូបែឃែយូតែូវបានសម្តែចបា៉ាបសមែច

ពនែយោពែល១៥ខែ បន្ថែមទៀតនៅក្នុង
ការសមែចចិត្តមួយរបស់សម្តែចបា៉ាប
កាលពីថ្ងែទី០៤ខែមែសាឆ្នាំ២០១៨។

បែភពដដែលបានអះអាងថាសម្តែច
បា៉ាបបានសមែចពនែយោពែល ជូនលោក
អគ្គអភិបាលកែយពែលដែល លោក
អគ្គអភបិាលសមែចទទលួការស្នើសុពំនែយោ
ពែលពីសម្តែចបា៉ាប។

សម្តែចបា៉ាបបានវាយតម្លែខ្ពស់ចំពោះ
បែសិទ្ធិភាព និងទមែង់ការរបស់លោក
អគ្គអភិបាល ដូច្នែះហើយបានជាមាន
ការសមែចចិត្ត  ឲែយលោកអគ្គអភិបាល
បន្តការងារជាតំណាងរបស់បុរីវា៉ាទីកង់បន្ត
ថែមទៀត។

លោកអគ្គអភិបាលបានទទួលការតែង
តាំងជាបែសកជនរបស់បុរីវា៉ាទីកង់បែចាំ

សម្តេចបា៉ាបពនេយាអាណត្តិដល់បេសកជនបុរីវ៉ាទីកង់ បេចាំនៅ ម៉ាលតា

ជា្ញាធរ ជាពិសែស គឺទាក់ទងនឹងសែរី-
ភាពសាសនានិងជំនឿផែសែងៗ។

ដូនជី បា៉ាទែីសា ហ្វក មានអាយុ
៧១ឆ្នាំបានអះអាងថាអាជា្ញាធរគួរតែមាន
ការបែឹកែសាយោបល់ជាមួយបូជាចារែយបព្វ-
ជិត-ជិតាសមែប់កិច្ចការមនុសែសធម៌នានា។
ដោយសារតែការចោទបែកាន់នែះបងសែី
តែូវបានអាជា្ញាធរហ្វីលីពីនលុបចោលទិដា្ឋា-
ការនាថ្ងែទី២៣ខែមែសាមកម្លែ៉ះ៕

ជាពិសែសគឺសែចក្តីសែលាញ់គឺតែូវតែ
ការពារឲែយខនតែបាន។ សម្តែចបា៉ាប
បានថ្លែងថាគែីស្តបរិស័ទទាំងអស់គឺតែូវ
តែយកចិត្តទុកដាក់គែប់សកម្មភាពទាំង
អស់ដើមែបីទទួលបាននូវក្តីសែលាញ់ពីពែះ
ជាមា្ចាស់ដ៏ពិតបែកដ។សម្តែចបា៉ាបបាន
ថ្លែងទៀតថា សែចក្តីសែលាញ់គឺជាឱ-
សថសមែប់ការពារចាស់ពែឹទា្ធាចារែយ និង
លើកទឹកចិត្តបណ្ដុះក្តីសែលាញ់របស់គែ៕

នៅបែទែសនែះ ពីឆ្នាំ២០១១ នៅក្នុង
នាមជាបែសកជនពិសែស ដើមែបីជួយ
កិច្ចការកំណែទមែង់មួយចំនួននៅក្នុង
ពែះសហគមន៍ ក៏ដូចជាបញ្ហាសង្គមនៅ
ក្នុងបែទែសនែះ។

 បែទែសមា៉ាលតាគឺជាដែនដីកោះដ៏
តូចមួយ មានបែជាពលរដ្ឋមិនដល់មួយ
លាននាក់ផង៕

វៀតណាមក៏បានថ្លែងទៀតថាសូមគែីស្ត-
បរិស័ទវៀតណាមទាំងអស់រស់នៅក្នុង
ជំនឿតាមគំរូរបស់មរណសាកែសីទាំងអស់
ដោយលើកទឹកចិត្តគែីស្តបរិស័ទ សួរសុខ
ទុក្ខដល់ទុគ៌តជន អ្នកជំងឺ ជនងាយរង
គែះអ្នកទោសនិងចាស់ជរាដែលគ្មាន
សាច់ញាតិ៕

ដែលនឹងទទួលនូវមួកពណ៌កែហម ពី
សម្តែចបា៉ាប គឺរួមមាន អភិបាលនែ
ពែះសហគមន៍មកពីអុីរា៉ាក់ បា៉ាគីសា្ថាន
ព័រទុយហា្គល់ ប៉ែរូ មា៉ាដាហា្គសា្កា និង
ពីជប៉ុន។កែពីនោះ ក៏មានលោកអគ្គ
អភិបាលជនជាតិប៉ូឡូញ និងអុីតាលី
បីរូបផងដែរ៕



ព័ត៌មានពេះសហគមន៍កាតូលិក ១៩

លិខិតមួយពីកែសួងសមែប់គោលលទ្ធិ
នែជំនឿកាតូលិកបានបងា្ហាញពន្លនឺៅលើ
ជំហររបស់សម្តែចបា៉ាប្រហ្វង់សីុស្កូទាក់ទង
នឹងការទទួលពែះកាយពែះគែីស្តរបស់
គែសី្តបរិស័ទពីកែមុជំនំុបែតូែស្តង់នៅក្នងុ
ពិធីអភិបូជាសមែប់អគ្គសញ្ញាអាពាហ៍-
ពិពាហ៍អន្តរជំនឿរវាងគែីស្តបរិស័ទកាតូ-
លិក និងបែតូែស្តង់។ បញ្ហានែះតែវូបាន
លើកឡើងដោយសភាលោកអភិបាល
អាល្លឺម៉ង់គឺបានលើកឡើងអំពីបែធានបទ
រួមគ្នារិះគិតអំពីពែះសហគមន៍សកល។

ក្នងុលិខិតនោះ សម្តែចបា៉ាបបានឲែយ
ដឹងថាការទទួលពែះកាយពែះគែសី្តរបស់
គែសី្តបរិស័ទបែតូែស្តង់ដែលបានរៀបការ
ជាមួយគែសី្តបរិស័ទកាតូលិកទាមទា រឲែយ

មានការសិកែសាបន្ថែម។
សារពត៌មានវា៉ាទីកង់ញូវបានឲែយដឹងថា

សម្តែចបា៉ាប្រហ្វង់សីុស្កបូានសូមឲែយលោក
អភិបាលអាល្លម៉ឺងរង់ចំាចែបាប់ ដែលអាច
អនុវត្តជាសកល ដែលបានចោទសួរក្នងុ
ការអនុញ្ញាតឱែយពួកបែូតែស្ដង់ដែលបាន
រៀបការជាមួយកាតូលិកទទួលបានពែះ
កាយពែះគែីស្តក្នុងពិធីអភិបូជារបស់ពែះ
សហគមន៍កាតូលិក។ ការលើកឡើង
បែបនែះនៅក្នុងលិខិតមួយរបស់កែសួង
គោលលទ្ធនិែជំនឿកាតូលិកដោយលោក
អគ្គរាជទូតលូវីសឡាដារៀក្នងុនាមសម្តែច
បា៉ាប ផ្ញើទៅកាន់បែធានកែមុលោកអភិ-
បាលនែបែទែសអាល្លម៉ឺង់ គឺលោកកាឌី-
ណាល់ រ៉ែនហាដមា៉ាកសែស៍ (Reinhard

Marx)។លិខិតនែះគូសបញ្ជាក់អំពីតមែូវ
ការចំាបាច់ដើមែបីវាយតម្លែដោយបែងុបែ-
យ័ត្ននូវផលវិបាកនិងផលប៉ះពាល់ដែល
កើតឡើងពីការសមែចចិត្តណាមួយ
អាចមានសមភាពក្នុងការសន្ទនាគ្នាជា
អន្តរជំនឿ។

នៅក្នុងពិធីបុណែយរបស់ពែះសហ-
គមន៍កាតូលិក ការទទួលពែះកាយពែះ
គែសី្តគឺជាអគ្គសញ្ញាមួយដ៏វិសុទ្ធសមែប់
តែអ្នកដែលបានទទួលពិធីជែមុជទឹកក្នងុ
ពែះវិហារកាតូលិកបុ៉ណោ្ណាះ។

តាមសារពត៌មានដដែលនែះបាន
បងា្ហាញថាកែមុលោកអភិបាលកាតូលិក
អាល្លម៉ឺង់ហាក់មានជំហរវិជ្ជមានក្នងុការ
ផ្តល់ពែះកាយពែះគែសី្តដល់គែសី្តបរិស័ទ

បែតូែស្តង់ដែលបានរៀបការជាមួយគែសី្ត-
បរិស័ទកាតូលិក ហើយពែលខ្លះក៏មាន
ពែះលោកហិត ពែះគែសី្តដែលបានបែ-
សិទ្ធិពររួចផងដែរ៕

សម្តេចបា៉ាបសុំឲេយ សភាលោកអភិបាល ផ្អាកការ ទទួល ពេះកាយ របស់ អ្នករៀបការ អន្ត ជំនឿ

សម្តែចបា៉ាប្រហ្វង់សីុស្កូក្នងុខែមិថុនា 
នែះ បានផ្ញើសារជាវីដែអូមួយ ស្តអំីពី
បណា្តោញទំនាក់ទំនងសង្គម អាចធ្វើការ
ឆ្ពោះទៅរកការរួបរួមគ្នាដោយគោរពអ្នក
ដទែទោះបីគែមានគំនិតខុសគ្នា។

នៅលើទំព័រសារពត៌មានរបស់វា៉ាទីកង់
ញូវ ចុះកាលពីថ្ងែទី៥មិថុនានែះ បាន
បង្ហាះវីដែអូឃ្លីបមួយរបស់សម្តែចបា៉ាប
ដែលនែះជាសារអធិដា្ឋានសមែប់ខែមិថុ-

នានែះ។ សម្តែចបា៉ាបមានបែសាសន៍ថា
អីុនធឺណែតគឺជាអំណោយទានមួយរបស់
ពែះជាមា្ចាស់បុ៉ន្តែវាក៏ជាការទទួលខុសតែវូ
ដ៏ខ្ពស់មួយផងដែរ។ បច្ចែកវិទែយោទំនាក់
ទំនង កន្លែងរបស់វា ឧបករណ៍របស់វា
បាននំាមកនូវចំណែះដឹង និងការពងែកី
ដ៏ទូលំទូលាយមួយសមែប់មនុសែសជា
ចែើន។ វាអាចផ្តល់នូវលទ្ធភាពធំធែង
សមែបជំ់នួបនានា និងសាមគ្គភីាព។

សូមឲែយបណា្តោញឌីជីថលនែះ មិនមែន
ជាកន្លែងផា្តាច់ខ្លនួនោះទែ។ សូមឱែយវា
កា្លោយជាកន្លែងជាក់លាក់មួយ និងពោរ-
ពែញដោយសែចក្តថី្លែថ្នរូនែមនុសែសជាតិ។
ចូរយើងអធិសា្ឋានជាមួយគ្នា សូមឲែយ
បណា្តោញសង្គមអាចធ្វើការឆ្ពោះទៅរក
ការរួមបញ្ចលូគ្នា ដែលគោរពគ្នាទៅវិញ
ទៅមកទោះបីមានគំនិតខុសគ្នា៕

ពាកេយ អធិដ្ឋាន របស់ សម្តេចបា៉ាប សមេប់ ខេ មិថុនា 

នាថ្ងែទី២៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨
ថ្មីៗនែះកែសួងព័ត៌មានកែសួងមហាផ្ទែ
និងកែសួងបែសនីយ៍និងទូរគមនាគមន៍
បានចែញសែចក្តីបែកាសរួមគ្នាមួយស្តីពី
ការផែសព្វផែសាយតាមបែព័ន្ធផែសព្វផែសាយនិង
បណា្តោញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលដំណើរ
ការតាមបែព័ន្ធអុីនធើណែតនៅក្នុងពែះ-
រាជាណាចកែកម្ពុជា។ សែចក្តីបែកាស
នែះបានលើកឡើងពីគោលបំណងដូច
មានចែងនៅក្នុងបែការទី១ថា បែកាស
នែះមានគោលបំណងគែប់គែងការផែសព្វ-
ផែសាយរាល់ខ្លឹមសារព័ត៌មាន ឬសារជា
អកែសរ សំលែង រូបភាព វីដែអូ និងឬ
ទមែង់ផែសែងៗទៀតតាមគែហទំព័រ និង
បណា្តោញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលដំណើរ
ការលើបែព័ន្ធអុីនធើណែតនៅក្នុងពែះរា-
ជាណាចកែកម្ពុជាសែបតាមអនុកែឹតែយស្តី
ពីការរៀបចំ និងបែពែឹត្តទៅរបស់កែសួង
ព័ត៌មាននិងចែបាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាន។
បែការទី២បានចែងថាបែកាសនែះមាន
គោលដៅបែឆំងទប់សា្កាត់រាល់ការផែសព្វ-
ផែសាយ ឬចែកចាយខ្លឹមសារព័ត៌មាន ឬ

សារជាអកែសរសំលែង រូបភាព វីដែអូ ឬ
ទមែង់ផែសែងៗទៀតដែលមានចែតនាបង្ក
ជាចលាចល បណា្តោលឲែយអន្តរាយដល់
វិស័យការពារជាតិសន្តិសុខជាតិទំនាក់
ទំនងជាមួយបែទែសដទែសែដ្ឋកិច្ចជាតិ
សណា្តោប់ធា្នាប់សាធារណៈ ការរីសអើង
និងវបែបធម៌បែពែណីជាតិ។ ចំពោះវិធាន
ផ្លូវចែបាប់គឺសាមីកែសួងនីមួយៗនឹងចាត់
វិធានការតាមផ្លូវចែបាប់ចំពោះបទល្មើស
ក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន គឺកែសួង
ព័ត៌មានចាត់វិធានការផ្លូវចែបាប់ចំពោះ
សា្ថានប័ននានាដែលទទួលការអនុញ្ញាត
ពីកែសួងព័ត៌មាន។ពែមទាំងផ្តល់ព័ត៌មាន
ទៅកែសួងបែសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍
ដើមែបីបិទគែហទំព័រ ឬ pageបណា្តោញ
សង្គមនោះ។ចំពោះកែសួងបែសណីយ៍
តែូវគែប់គែងនិងចាត់វិធានការចំពោះបទ
លើ្មសនោះបើកែុមហ៊ុននៅកែមកែសួង
នែះ។ចំពោះកែសួងមហាផ្ទែមានតួនាទី
ធ្វើការសិកែសា ស្វែងរកបែភពគែហទំព័រ
និងបណា្តោញសង្គមដែលផែសព្វផែសាយល្មើស
ចែបាប់ដែលមានចែតនាបង្កជាចលាចល

បណា្តោលឲែយអន្តរាយដល់វិស័យការពារ
ជាតិ សន្តិសុខជាតិ ទំនាក់ទំនងជាមួយ
បែទែសដទែ សែដ្ឋកិច្ចជាតិ សណា្តោប់
ធា្នាប់សាធារណៈ ការរីសអើង និងវបែប-
ធម៌បែពែណីជាតិដើមែបីចាត់វិធានការតាម
និតិវិធីចែបាប់។សែចក្តីបែកាសនែះបាន

បញ្ជាក់យ៉ាងចែបាស់នូវកាលបរិច្ឆែទ
សមែប់អនុវត្តគឺចាប់ពីពែលចុះហត្ថលែ-
ខនែះតទៅ៕

ដោយលីសុវណា្ណា

កេសួងបី បេកាស ចាត់វិធានការ អ្នកបេើបេស់ អុីនធឺណេត ណ ដេល ល្មើសចេបាប់



tតាមប្ព័ន្ធ អុីនធឺ ណ្ត  ២៤ម៉ោង
លោកអ្នកអាចសា្តាប់កម្មវិធីវិទែយុវឺរីតាស់អាសីុជាភាសា

ខ្មែរ២៤ម៉ាងតាមរយៈទូរស័ព្ទSmart Phone ដែល
បែើបែព័ន្ធAndroidឬបែព័ន្ធIOSដោយគែន់តែចូល
ទៅកាន់Play StoreឬApp StoreវាយពាកែយRadio 
Varitas AsiaរួចDownloadកម្មវិធីនោះដោយស្វែង
រកប៊ូតុង(Khmer Live Audio)។

វិទ្យុវឺរីតាស់អាសីុ ជាខ្មរភាសា ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ង ្លើ សា្ថានីយ៍  វិទ្យុ 
FM នៅភ្នំព្ញ និងតាមបណ្តាខ្ត្តមួយចំនួន តាម ព្ល វ្លា ដូច 
ខាង   ក្ម៖

ភ្នំពេញ   ៈ FM 103 Mhz   មោ៉ាង ៨ៈ០០- ៩ៈ០០ យប់
បាត់ដំបង   ៈ FM 91 Mhz   មោ៉ាង ៧ៈ០០- ៨ៈ០០ យប់
កេុងសៀមរាប   ៈ FM 100.5 Mhz  មោ៉ាង ៥ៈ០០- ៦ៈ០០ រសៀល
កេុងស្ទឹងសេន ខេត្តកំពង់ធំ ៈ FM 103.5 Mhz មោ៉ាង ៧ៈ០០- ៨ៈ០០ យប់
កេុងកំពង់ចាម   ៈ FM 100.5 Mhz  មោ៉ាង ៧ៈ០០- ៨ៈ០០ យប់
ពេះសីហនុ   ៈ FM 100.5 Mhz  មោ៉ាង ៦ៈ០០- ៧ៈ០០ យប់ 
កេុងកំពត   ៈ FM 93.25 Mhz មោ៉ាង ៥ៈ០០- ៦ៈ០០  រសៀល

-លោកអ្នកក៏អាចសា្តាប់កម្មវិធីផែសាយរបស់វិទែយោវីរីតាស់អាសុីខែមរភាសានៅលើគែហទំព័រ

www.rvakhmer.com,www.catholiccambodia.org

-លោកអ្នកក៏អាចFollowfacebookផ្លវូការរបស់យើងhttps://www.facebook.com/RVAKHMER/
ឬតាមរយៈវែបសាយ៖http://rvakhmer.com

សកម្មភាពកីឡាពានរងា្វាន់ លោកអភិបាលពេះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញ

សកម្មភាពកីឡាពានរងា្វាន់ លោកអភិបាលពេះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគបាត់ដំបង


