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ព័ត៌មានសង្គម០២

មេដឹកនាំគណបកេសនយោបាយធំៗសុទ្ធតេបេើបេស់ការឃោសនា
តាមបណ្តាញសង្គម

បណ្តាញសង្គមបានក្លយជាច្រក
ឃោសនាសកម្មភាពនយោបាយមួយដ៏
ចំបងនៅក្នុងយុទ្ធនាករបោះឆ្នោតនៅ
កម្ពុជាដ្រលចាប់ផ្តើមតាំងពីថ្ង្រទី០៧ខ្រ
កក្កដា ឆ្នោំ២០១៨មក ហើយនិនា្នោករ
ន្រះនឹងត្រនៅត្របន្តរហូត។យោងតាម
ករសង្ក្រតតាមបណ្តាញសង្គម គណ-
បក្រសធំៗ ដូចជា គណបក្រសប្រជាជន
កម្ពុជា គណបក្រសប្រជាធិបត្រយ្រយមូល-
ដា្ឋាន គណបក្រសសម្ព័ន្ធដើម្របីលទ្ធិប្រជា-
ធិបត្រយ្រយជាដើម។

តាមគណនីហ្វ្រសបុកផ្លូវកររបស់ខ្លួន
សម្ត្រចត្រជោហ៊ុនស្រនបានថ្ល្រងសារ
ជាបន្តបនា្ទាប់តាមបណ្តាញសង្គមគឺមាន
ដូចជា"នៅមុនន្រះភ្លៀងមួយម្រធំបាន
ធ្លក់យ៉ាងខ្លំងនៅទីក្រុងភ្នំព្រញ។ដើម្របី
សុវត្ថិភាព សូមបងប្អូនកុំបើកបរលឿន
អាចជ្រុលចង្កូត និងអាចជះទឹកសាច
ទៅលើបងប្អូនអ្នកធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូ
ឬរឺម៉កកង់បី។ន្រះជាថ្ង្រទី២(៨កក្កដា)
ហើយន្រថ្ង្របើកយុទ្ឋនាករឃោសនា
បោះឆ្នោត។សុំអរគុណសមាជិកសមា-
ជិករ និងកូនក្មួយយុវជនយុវតីន្រគណ-
បក្រសប្រជាជនទូទាំងប្រទ្រសដ្រលចូលរួម

យ៉ាងសកម្មនៅក្នុងដំណើរករន្រះ។ជា
ករពិត គឺបងប្អូនជនរួមជាតិបានដឹង
ច្របាស់ហើយថាកម្ពុជាសុខសប្របាយនិង
រីកចម្រើនមកទល់ថ្ង្រន្រះ គឺដោយសារ
បាតដ្រគណបក្រសប្រជាជនត្រមួយគត់។
អរគុណបងប្អូនជនរួមជាតិដ្រលមាន
ជំនឿ និងគាំទ្រឥតងាករ្រលើករដឹកនាំ
របស់ខ្ញុំ។ជម្រើសដ៏ល្អបំផុតនោះគឺសូម
បងប្អូនបន្តបោះឆ្នោតឲ្រយ "គណបក្រសប្រ-
ជាជនកម្ពុជា" ល្រខរៀងទី២០ នៅថ្ង្រ
បោះឆ្នោតទី២៩កក្កដា២០១៨ខង
មុខន្រះ"។

ក្រពីសារន្រះសម្ត្រចត្រជោហ៊ុន
ស្រន ដ្រលជាប្រធនគណបក្រសប្រជា -
ជនកម្ពុជាក៏បា នច្រករំល្រកនូវសារទៀត
ថា "គណបក្រសប្រជាជនត្រ១គត់ ដ្រល
បានរំដោះប្រទ្រសពីរបបប្រល័យពូជ
សាសន៍ និងបានរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយ
បងប្អូនជនរួមជាតិតាំងពីកម្ពុជានៅក្រម
គំនរផ្រះផង់រហូតដល់កម្ពុជាមានអ្វីៗ
គ្រប់យ៉ាងដូចសព្វថ្ង្រន្រះ។ គណបក្រស
ប្រជាជនប្ត្រជា្ញាករពារសន្តិភាពនិងបន្ត
អភិវឌ្រឍន៍ប្រទ្រសជាតិឲ្រយកន់ត្ររីក
ចម្រើនរុងរឿងសំបូរសប្របាយ។ គណ-

បក្រសប្រជាជនឈ្នះ គឺកម្ពុជាទំាងមូល
ឈ្នះ!។អរគុណនិងជូនពរបងប្អូនកូន
ក្មួយយុវជន សមាជិកសមាជិករគណ-
បក្រសប្រជាជន នៅស្រុកពាមរក៍ ខ្រត្ត
ព្រវ្រងទាំងអស់គា្នោ!" ។ សម្ត្រចត្រជោ
ហ៊ុនស្រនត្រូវបានរំពឹងថានឹងបន្តច្រក
រំល្រកសារជាច្រើនទៀត បើទោះបីជា
វត្តមានរបស់លោកហាក់ស្ងប់សា្ងាត់កល
ពីមុនយុទ្ធនាក៏ដោយ។

ក្រពីគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា
លោកយ៉ងសាំងកុមារប្រក្ខជននាយក
រដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណបក្រសប្រជាធិបត្រយ្រយ
មូលដា្ឋាន ក៏ជាអ្នកនយោបាយមួយរូប
ដ្រលប្រើប្រស់បណ្តាញពត៌មានសង្គម
ផងដ្ររ។លោកយ៉ងសាំងកុមារបាន
ច្រករំល្រកនូវសារមួយទៀតថា "លើក
ស្ទួយគ្រួសារកសិករឱ្រយមានជីវភាពធូរធរ
ជំរុញឱ្រយជនបទរីកចម្រើន នោះស្រដ្ឋ-
កិច្ចជាតិរឹងមាំ!ល្រខ៧គណបក្រសប្រជា-
ធិបត្រយ្រយមូលដា្ឋាន"។ លោក យ៉ង
សាំងកុមារក៏បានច្រករំល្រកនូវសារមួយ
ទៀតថា "អ្នកគំាទ្រថា ខ្ញុំជានាយករដ្ឋ-
មន្ត្របីន្ល្រធម្មជាតិ។បន្ល្រធម្មជាតិខ្ម្ររនិង
បន្ល្រគីមីបរទ្រសយកមួយណ? ករនាំ

កសិផលគីមីចូលកំពុងប៉ះពាល់ ដល់
សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ។
ទិញបន្ល្រគ្រហើយព្រលឈឺទៅព្រយាបាល
ស្រុកគ្រទៀត។ យើងត្រូវដូរករដឹកនាំ
ប្រទ្រសរបៀបន្រះច្រញជាពិស្រសយើង
ត្រវូក្រទម្រង់វិស័យកសិកម្ម សុវត្ថិភាពចំណី
អាហារនិងសុខភិបាល។ GDP ល្រខ
៧គណបក្រសប្រជាធិបត្រយ្រយមូលដា្ឋាន"។
គណបក្រសប្រជាធិបត្រយ្រយមូលដា្ឋានមាន
ល្រខរៀងទី៧នៅលើសន្លកឹឆ្នោតជ្រើស
តាំងតំណងរាស្ត្រអណត្តិទី៦ន្រះ។

សម្រប់លោក ខឹម វាសនាប្រធន
គណបក្រសសម្ព័ន្ធដើម្របីប្រជាធិបត្រយ្រយក៏
សកម្មនៅក្នុងហ្វ្រសបុកផងដ្ររតាំងពី
ដើមរៀងមក។  លោកបានព្រយាយម
ច្រករំល្រកសកម្មភាពគណបក្រស ដោយ
ប្រើហ្វ្រសបុកដើម្របីប្រប់អ្នកគាំទ្ររបស់
គណបក្រសលោកនូវសកម្មភាព នៅក្នុង
យុទ្ធនាប៉ុនា្មានថ្ង្រន្រះ។គណបក្រសសម្ព័ន្ធ
ដើម្របីប្រជាធិបត្រយ្រយមានល្រខរៀងទី១០
នៅលើសន្លឹកឆ្នោតជ្រើស តាំងតំណង
រាស្ត្រអណត្តិទី៦ន្រះ៕

ដោយអរិយបុត្រ



ព័ត៌មានសង្គម ០៣

បេពលវបេបកម្មដំណំសេូវទប់ទល់នឹងការបេបេួលអាកាសធាតុ
ករដាំស្រូវតាមប្របប្រពលវប្របកម្មគឺ

វាធន់នឹងករប្រប្រលួអាកសធតុជាជាង
ករដំាស្រវូតាមប្របបុរាណដោយហ្រតុ
ថា សំខន់វាមានចនោ្លះទូលាយសម្រប់
គុម្ពនីមួយៗនំាឲ្រយស្រវូមានឫសមំា។ដូច្ន្រះ
ស្រូវអាចរស់នៅបានយូរព្រលខ្វះទឹក ឬ
រំាងស្ងតួ។ស្រវូមិនអណ្ត្រតតាមទឹកព្រល
ទឹកជំនន់ ឬមិនដួលរលំព្រលខ្រយល់បក់
បោកខ្លំង។

ទាំងន្រះ គឺជាបច្ច្រកទ្រសមួយចំនួន
ដ្រលប្រជាកសិករអាចធ្វើ នៅព្រលពួក
គាត់ចង់ពង្រកីបច្ច្រកទ្រសដំាស្រវូឲ្រយបាន
ទិន្នផលកន់ត្រប្រសើរ។

ប្រព័ន្ធប្រពលវប្របកម្មដំណំស្រូវតាម
គោលករណ៍ធម្មជាតិ មានបច្ច្រកទ្រស
សំខន់ៗជាសង្ខ្របទំាង១២នោះគឺទី១.
ប្រើជីធម្មជាតិដើម្របីឲ្រយដីផុសល្អ។ ទី២.
ប្រើពូជល្អនិងរីសយកត្រគ្រប់ព្រញល្អ
សម្រប់យកទៅសាប។ ទី៣. ធ្វើថា្នោល
សំណបគោកហើយសាបស្តើងដើម្របីឲ្រយ
សំណបថ្លសល្អ។ទី៤.ដកថ្នមៗយក
ត្រសំណបណថ្លសៗ រួចយកទៅស្ទងូ
ភា្លមៗ។ទី៥.ស្ទូងសំណបអាយុខ្ចីយក
ល្អអាយុតិចជាង១៥ថ្ង្រ។ទី៦.ស្ទងូចាប់
ស្តើងយកល្អស្ទងូត្រមួយដើមក្នងុមួយគុម្ព។
ទី៧.ស្ទូងថ្មមៗរាក់ៗនិងកុំឲ្រយបត់ឫស
ដូចផ្ល្រសន្ទចូ។ទី៨.ស្ទងូជាជួរដោយចមា្ងាយ
ពីគុម្ពមួយទៅគុម្ពមួយស្មើៗ គា្នោ។ទី៩.ស្ទងូ
ឲ្រយរង្វើលពីគា្នោដោយទុកចនោ្លះពី២.៥ទៅ
៤សម។ទី១០.ជៀសវាងកុំឲ្រយមានទឹក
ដក់ច្រើននៅក្នងុស្រព្រលស្រវូកំពុងលូត
លាស់។ទី១១.ដកស្មានិងបំផុសដីឲ្រយ

បានពី២ទៅ៤ដងដើម្របីឲ្រយខ្រយល់ច្រញចូល
ល្អនិងចុងក្រយទី១២.ធ្វើដីឲ្រយបានរាបស្មើ
និងមានប្រព័ន្ធសម្រប់បញ្ច្រញបញ្ចលូទឹក។

ខងក្រមន្រះជាបច្ច្រកទ្រសលំអិតក្នុង
ករធ្វើប្រពលវប្របកម្មដំណំស្រូវទប់ទល់
នឹងករប្រប្រួលអាកសធតុ។

ជាដំបូងកសិករត្រូវស្វ្រងរកពូជផ្តល់
ទិន្នផលខ្ពស់។ គ្រប់ពូជសុទ្ធដ្រលមាន
គុណភាពគឺដំណុះគ្រប់ចាប់ពី៨៥%ឡើង
ទៅ។រយៈព្រលលូតលាស់(ស្រវូស្រល
ឬស្រវូកណ្តាល)។ភាពធន់ទ្រនឹំងកររាងំ
ស្ងតួសត្វល្អតិចង្រនិងជំងឺ។គុណភាព
គ្រប់អង្ករនិងរសជាតិដ្រលត្រូវទីផ្រសារ។

បនា្ទាប់មកប្រសិនបើជាកសិករសង្ក្រត
ឃើញគ្រប់ពូជមានដំណុះទាបដោយសារ
មានលាយសំដីច្រើន។ កសិករអាចធ្វើ
ករជ្រើសរីសគ្រប់ដ្រលល្អសម្រប់យក
ទៅសាបដោយគ្រន់ត្រចាក់គ្រប់ពូជចូល
ទៅក្នងុធុង រួចចាក់ទឹកចូលឲ្រយជិតព្រញធុង
កូរឲ្រយសព្វ រួចមកស្រង់យកគ្រប់ដ្រល
អណ្ត្រតលើផ្ទ្រទឹកច្រញ។ចំណ្រកគ្រប់
លិចក្នុងទឹកចាក់ទុកមួយកន្ល្រង រួចបន្ត
ធ្វើរបៀបន្រះរហូតដល់អស់គ្រប់ពូជដ្រល
ត្រូវយកទៅសាប។

កសិករត្រវូជ្រើសរីសនិងរៀបចំកន្ល្រង
សម្រប់សាប។ករធ្វើដូច្ន្រះគឺដើម្របីងាយ
ស្រលួក្នងុករបញ្ច្រញបញ្ចលូទឹកព្រលរំាង
ស្ងតួឬទឹកជំនន់។ងាយស្រលួករពារសត្វ
ពាហនៈនិងបក្រសី។ដីថា្នោលត្រវូមានជីជាតិល្អ
ដើម្របីធ្វើឲ្រយដងដើមមានសុខភាពល្អអាចធន់
ទ្រនឹំងគ្រះរំាងស្ងតួរយៈព្រលខ្ល។ី កន្ល្រង
សាបត្រូវស្ថិតនៅឆ្ងាយពីម្លប់រុក្ខជាតិ។

កសិកររៀបចំថា្នោលដោយបំផុសដីឲ្រយ
បានម៉ត់ហាលថ្ង្រឲ្រយបានពី៧ថ្ង្រទៅ១០
ថ្ង្រសមា្អាតស្មា និងពង្របដីឲ្រយបានរាប
ស្មើ។កសិករប្រើជីធម្មជាតិជីកំបុ៉ស្តដ្រល
ពុកផុយល្អប្រមាណ ២០០គីឡូក្រម
សម្រប់ថា្នោល១០០ម៉្រត្រករ៉្រ។ជីធម្មជាតិ
ប្រើនៅព្រលទ្រប់បាតនៅព្រលរៀបចំដី
និងពង្រយឲ្រយបានសព្វ។កសិកររៀបចំ
ថា្នោលសំណបគោក ដ្រលមានទីតំាងនៅ
ក្រប្ររប្រភពទឹកមានពន្លថឺ្ង្រគ្រប់គ្រន់និង
ងាយស្រលួក្នងុករករពារថា្នោល។កសកិរ
អាចលើកជារងដ្រលមានទទឹងពី១.២ម៉្រត្រ
ទៅ១.៥ម៉្រត្រនិងបណ្តាយអាស្រយ័ទៅ
តាមសា្ថានភាពដីជាក់ស្ត្រង។

មុននឹងធ្វើស្រកសិករត្រវូភ្ជរួរាស់ដីស្រ
ឲ្រយបានច្រើនសា និងមានជម្រយ៉ាងតិច
១៥សមហើយរាស់ពង្របឲ្រយបានសើ្មល្អ
ដើម្របីកប់បញ្ចូលស្មា និងកកសំណល់
រុក្ខជាតិផ្រស្រងៗទៅក្នុងដីឲ្រយរលួយក្លយ
ជាជីសម្រប់ដំណំស្រូវនិងងាយស្រួល
ក្នងុករគ្រប់គ្រងទឹក។កសិករលាយច្របល់
ឬកប់បញ្ចលូជីធម្មជាតិទៅក្នងុដីដើម្របីកត់
បន្ថយករភាយសារធតុចិញ្ចមឹ(អាសូត)
ទៅក្នងុខ្រយល់និងបង្កើនរន្ធខ្រយល់ក្នុងដី។

នៅព្រលស្ទងូកសិករស្ទងូក្នងុជម្រពី
១សមទៅ២សម(ស្ទងូរាក់)ដោយមិន
ត្រវូបត់ឫសសំណបដូចផ្ល្រសន្ទចូ។ ជម្រ
ស្ទងូអាចប្រប្រលួទៅតាមប្រភ្រទដីហើយ
ត្រូវអនុវត្តដោយករប្រុងប្រយ័ត្ន។ឧទា-
ហរណ៍សម្រប់ដីខ្រសាច់ ក្នុងករណីមានទឹក
គ្រប់គ្រន់ករស្ទូងរាក់(ពី១សមទៅ២
សម)ជាករល្អ។ប៉ុន្ត្របើមានគ្រះរាំង

ស្ងតួកើតឡើងក្រយពីស្ទងូហើយនោះ
ករស្ទងូរាក់នៅលើប្រភ្រទដីខ្រសាច់អាចធ្វើ
ឲ្រយសន្ទងូងាយនឹងងាប់។កសិករស្ទងូនៅ
ចនោ្លះគុម្ពសមស្របដោយប្រប្រួលទៅ
តាមប្រភ្រទដីប្រភ្រទពូជ និងកម្រតិជីជាតិ
របស់ដី។ចនោ្លះគុម្ពពី២០សមគុណ២០
សម សមស្របសម្រប់ដីមិនសូវមានជី
ជា តិ។រីឯចនោ្លះគុម្ព២៥សមគុណ២៥
សមសមស្របសម្រប់ដីសម្របូរជីជាតិ។

ចំណ្រកករគ្រប់គ្រងទឹកសម្រប់តំបន់
ដ្រលមានភ្លៀងធ្លក់មិនសូវទៀងទាត់ហើយ
ឆប់រីងស្ងួត កសិករគួរយកចិត្តទុកដាក់
លើកតា្តាសំខន់ខ្លះៗដូចជា ថ្រទាំភ្លឺស្រ
ឲ្រយបានល្អត្រកំុរក្រសាទឹកទុកច្រើនព្រកក្នងុ
វគ្គលូតលាស់។កសិករកំចាត់ស្មាចង្រ
ឲ្រយអស់ពីស្រ។ប្រសិនបើធ្វើទៅបាន គួរ
ជីកស្រះកណ្តាលស្រទំហំពី ២០ម៉្រត្រ
គុណ១០ម៉្រត្រដើម្របីងាយស្រលួបញ្ច្រញ
បញ្ចូលទឹក។

ជាចុងក្រយដើម្របីឲ្រយស្រវូទទួលបាន
ទិន្នផលខ្ពស់កសិករត្រវូថ្រទំាស្រវូដោយ
កំចាត់កតា្តាចង្រមានដូចជាស្មាជាដើម។
ដើម្របីគ្រប់គ្រងស្មាចង្រឲ្រយមានប្រសិទ្ធភាព
កសិកររៀបចំដីស្រឲ្រយបានសា្អាត និង
រៀបស្មើ។ កសិករធ្វើស្មាបំផុសដីយ៉ាង
តិចពីរដងឬប្រើឧបករណ៍ធ្វើស្មា។ករ
ធ្វើស្មាបំផុសដីលើកទី១ក្រយស្ទងូ១៥
ថ្ង្រជាករងារសំខន់ដ្រលជួយធ្វើឲ្រយដីផុស
មានខ្រយល់ច្រញចូល និងធ្វើឲ្រយឫសលូត
លាស់បានល្អនិងស្រូវកើនទិន្នផល៕

ដោយផាតសំភី

ថតដោយៈ



��ដ� កិច� ០៤

ខណៈដ្រលវិស័យស្រវាកម្មនិងឧស្រសា-
ហកម្មក ន់ត្ររីកចម្រើនស្របព្រលដ្រល
� ងចក្រឧស្រសាហកម្ម ត្រូវបា នពង្រីកពី
ទីក្រងុរហូតដល់បណ្តាខ្រត្តមួយចំនួនបា ន
ធ្វើឲ្រយយុវជនល្រងសូវចា ប់អា រម្មណ៍នឹង
ក រងា រកសិកម្មបណ្តើរៗហើយ។

លោ កសា ញ់សុវណ�ដ្រលកំពុងត្រ
រៀបចំមា៉ាសីុនគោ យន្តដើម្របីភ្ជរួដីមួយកន្ល្រង
នៅ សុ�កស្រសីន្ធខ្រត្តព្រវ្រងបា នថ្ល្រងថា 
គា ត់មា នកូនប្រសុបីនា ក់ដ្រលពួកគ្រមា ន
អា យុពី១៨ដល់២៥ឆ្នោំបុ៉ន្ត្រពួកគ្រមិនបា ន
នៅ ផ្ទះនៅ ស្រកុកំណើតរបស់ពួកគ្រឡើយ
ដោ យពួកគ្រមា្នោក់ៗនា គំា្នោទៅ សិក្រសានិងរក
កងា រធ្វើនៅ ទីក្រុងភ្នំព្រញអស់ហើយ។

លោ កសុវណ�បា នថ្ល្រងថា ក្ម្រងឥឡូវ
ន្រះល្រងមា ននរណ ចង់ធ្វើស្រចំក រទៀត
ហើយ។មា្នោក់ៗពួកគ្រគិតត្រទៅ រកក រងា រ
ល្អៗ នៅ ទីក្រុង។

លោ កសុវណ�បា នបញ្ជាក់ថា "កូនគ្រ
កូនខ្ញុំត្រធំដឹងក្តីគឺគា្មាននរណ ចង់ក ន់គោ 
ក្របីចបនង្គល័អីទៀតហើយមា្នោក់ៗដឹង
ត្រចង់ទៅ ពា ក់ក្រវាត់ករ"។

តា មក ររៀបរាប់របស់លោ កសុវណ�
កូនរបស់គា ត់ទីមួយគឺកំពុងត្រធ្វើក រជា
វិស្វករសំណង់មួយរូប នៅ ក្នុងរាជធ នី
ភ្នពំ្រញខណៈទីពីរគឺកំពុងត្រសិក្រសាដូច
ជា កំុព្រយូទ័រនិងអង់គ្ល្រសហើយទីបីគឺកំពុង
ត្រសិក្រសាផ្ន្រកធនាគា រ។ពួកគ្រគា្មាននរណ 
ចា ប់អា រម្មណ៍នឹងក រធ្វើែ�សចំក រដ្រល
លោ កនិងភរិយ បា នប្រកបរបរតា ងំពីក្ម្រង
មករហូតដល់ចិញ្ចមឹពួកគ្រធំធ ត់រហូតដល់
បច្ចុប្របន្នន្រះទ្រ។

យុវជនកម្ពជុា មិនសូវ� ប់អា រម្មណ៍នឹងកា រ� រកសិកម្ម
លោ កច័ន្ទភា គជា កសិករមួយរូបកំពុង

ត្រប្រមូលល្ងនៅ ស្រុកកោ ះសុទិនខ្រត្ត
កំពង់់ចា មក៏បា នឲ្រយដឹងអំពីទឹកចិត្តយុវជន
និងយុវនា រីដ្រលជា កូនៗរបស់លោ កព្រម
ទា ំងអ្នកភូមិរបស់លោ កផងដ្ររ។

លោ កបា នថ្ល្រងបន្តទៀតថា "សូមដើរ
មើលទៅ មា នឃើញយុវជនឬយុវនា រីណ 
ដ្រលនៅ ជួយប្រមូលផលល្ងឬបិុគក់អីនៅ 
តា មចំក រតា មស្រអីទ្រ....ឲ្រយត្រដឹងក្តី
អា យុ១៦ឆ្នោអីំឡើងទៅ ជ្រើមច្រញពីផ្ទះ
ពីស្រទៅ ទីក្រុងអស់ហើយ"។

លោ កបា នបន្តទៀតថា ឥឡូវន្រះបើសួរ
ទៅ ក្ម្រងតា មស្រុកស្រចំក រ ចម្លើយ
ប្រហ្រលជា ១០០ទា ំង១០០គឺថា មិន
មា នអ្នកណ ចា ប់អា រម្មណ៍ នឹងក រងា រ
កសិកម្មឡើយ។ ក្ម្រងៗដ្រលនៅ ក្នុង
គ្រួសា រគ្រមា នជីវភា ពធូរធ រទៅ គ្រទៅ 
រៀនបន្តនៅ ឯទីក្រុងទៅ  ចំណ្រកក្ម្រងៗ
នៅ ក្នងុគ្រសួា រដ្រលខ្វះខ ត គឺពួកគ្រទៅ 
ធ្វើក រនៅ តា ម� ងចក្រហើយខ្លះទៀតទៅ 
ធ្វើន្រះធ្វើនោ ះនៅ ទីក្រុង។

កញ្ញាឡ្រង�្រហៀងដ្រលជា កម្ម-
ក រិនី� ងចក្រមួយម្តុំ ផ្រសារអង្គតា សោ ម
ស្រុក�្រំកក់ ខ្រត្តតា ក្រវ បា នឲ្រយដឹងថា
ក រងា រ� ងចក្រវាមិនស្រលួទ្រត្រវាបា ន
លុយជាប្រចា ។ំពោ លគឺដឹងត្រដល់ខ្របើក
លុយ។

តា មក រឲ្រយដឹងរបស់�្រហៀងគឺថា
ក រងា រធ្វើស្រន្រះ គឺវាមិនជា ពិបា កអីដល់
� ងចក្រនោ ះទ្របុ៉ន្ត្រខុសត្រង់ថា វាមិនបា ន
លុយជាប្រចា ំ ដូចជា មកធ្វើជា កម្មក រិនី
� ងចក្រ។

កញ្ញាបា នបញ្ជាក់ថា "បើធ្វើែ�សគឺបា ន
ត្រមា៉ាហូបៗហ្នងឹបា នលុយណ ចាយចឹង
ហើយបា នខ្ញុសុំខចិត្តមកធ្វើក រ� ងចក្រ
យកលុយទៅ ជួលគ្រធ្វើស្រជំនួស"។

កញ្ញាបា នបន្តទៀតថា បើទោ ះបីជា កញ្ញា
មកធ្វើជា កម្មក រនី� ងចក្រក៏ពិតម្រនក៏
មិនម្រនមា នន័យថា កញ្ញាបំភ្ល្រចក រងា រ
ស្រចំក រដ្ររដោ យសា រត្រនា ងគឺយក
លុយចំណ្រកខ្លះសន្រសំទុកសម្រប់ជួលគ្រ
ធ្វើពី�្រះស្រក៏អា ចផ្តល់អង្ករសម្រប់នឹង
ទទួលទា នបា នព្រញៗមួយឆ្នោំដ្ររ។

យុវជនស្រមបញ្ញាបុត្រជា និស្រសិតផ្ន្រក
សា្ថាបត្រយកម្មមួយរូបបា នឲ្រយដឹងថា រូបគ្រក៏
ជា កូនកសិករមួយរូបនៅ ក្នងុខ្រត្តបា ត់ដំបង
ប៉ុន្ត្រតា ំងពីតូចមក មិនដ្រលបា នសា្គល់
ក រងា រធ្វើស្រយ៉ាងម៉្រចនោ ះទ្រដោ យសា រ
ត្រគ្រសួា រច្រះត្រឧបត្ថម�និងជំរុញឲ្រយត្ររៀន
ត្រប៉ុណ�ះ។

បញ្ញាបុត្របា នឲ្រយដឹងថា លោ កមា ន
បងប្អនូ២នា ក់បុ៉ន្ត្រគា្មានអ្នកណ នៅ ផ្ទះទ្រ
(ផ្ទះនៅ ស្រុក)ដោ យឪពុកមា្តាយលោ ក
បា នបញ្ជនូលោ កនិងបងប្រសុឲ្រយមករៀន
នៅ ភ្នំព្រញ។

បញ្ញាបុត្របា នបន្តទៀតថា កលនៅ 
ក្ម្រងៗ រូបគ្រក៏ធ្លប់ចា ប់អា រម្មណ៍ហើយ
ជួយកិច្ចក រស្រចំក រន្រះនៅ ផ្ទះផងដ្ររ
ប៉ុន្ត្រដល់រៀនរៀងខ្ពស់អាណ ព្រយាបា ល
ប្អូន ក៏បា នលើកទឹកចិត្តប្អូនឲ្រយខំប្រឹងត្រ
សិក្រសាដើម្របីកំុឲ្រយប្អនូនិងបងប្រសុធ្វើក រ
លំបា កលំបិនស្រដូចជា ពួកគា ត់ទៀត។

ទា ងំន្រះគឺជា ទិដ្ឋភា ពមួយជ្រងុតូចដ្រល
ជា ប់ពា ក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មនៅ កម្ពជុា 

ប៉ុន្ត្រជា រួមមកវិស័យន្រះនៅ ត្រជា វិស័យ
អទិភា ពនិងជាប្រភពមួយដ៏ចំបងសម្រប់
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចជា តិ។

លោ ក �្រង សា ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
កសិកម្មរុក�ប្រមា ញ់និងន្រសា ទបា នថ្ល្រង
នា ព្រលចូលរួមស��ធបើកផ្រសារណ ត់
បន្ល្រសុវត្ថភិា ព និងផលិតផលមា នសុវត្ថិ-
ភា ពកលពីថ្ង្រទី០៤ខ្រកក្កដា ថា វិស័យ
កសិកម្មកម្ពជុានៅ មា នបញ្ហាប្រឈមច្រើន
បុ៉ន្ត្រវិស័យន្រះនៅ ត្រជា វិស័យគន្លះឹនឹងជា 
ប្រភពន្រកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចដូច្ន្រះហើយ
ទើបក្រសួងបា នកំពុងត្រដា ក់ច្រញ នូវ
យុទ្ធសា ស្រ្តនិងផ្រនក រជាច្រើននៅ ក្នុង
គោ លបំណង ជំរុញវិស័យន្រះឲ្រយទៅ ជា 
វិស័យដ្រលរឹតត្រសំខ ន់។

លោ កបា នបញ្ជាក់ថា ដើម្របីដោ ះស្រយ
បញ្ហាប្រឈមទា ងំឡា យនៅ ក្នងុវិស័យន្រះ
ក៏ដូចជា ពង្រងឹវិស័យដ្រលជា វិស័យមូល
ដា្ឋានន្រស្រដ្ឋកិច្ចជា តិន្រះ គឺក្រសួងបា ន
កំពុងផ្តល់ជា  ចក្ខុវិស័យ និងក ររៀបចំ
កសា ងគោ លនយោ បាយជាយុទ្ធសា ស្រ្ត
ក្នងុក រអភិវឌ្រឍវិស័យកសិកម្មជា តិសម្រប់
ឆ្នោ២ំ០១៩ដល់ឆ្នោ២ំ០៣០ដ្រលត្រវូប្រ
ក្លយកសិកម្មកម្ពជុាទៅ ជា កសិកម្មទំនើប
មា នលក្ខណៈប្រកួតប្រជ្រងបរិយ ប័ន្នធន់
នឹងក រប្រប្រលួអាកសធ តុនិងនិរន្តភា ព
ដ្រលនា ដំល់ក រកើនឡើងន្រប្រក់ចំណូល
គ្រសួា រកសិករស្របតា មកំណើនស្រដ្ឋកិច្ច
ប្រកបដោ យវិបុលភា ពនិងសុខមាលភា ព
របស់ប្រជា ពលរដ្ឋកម្ពុជា ៕

ដោ យអរិយបុត្រ

ថតដោ យៈក��



យុវជន ០៥

ទសេសនៈយុវជន៖កា រចូលហា ងកា�្វេបេនៗមិន�េន�ឿង��ន�េ តេ
ជា �ឿង� ន់សម័យ

បច្ចុប្របន្នន្រះនៅ ទីណ ដ្រលមា នហា ង
កហ្វ្រប្រនៗល្របីៗ គឺសុទ្ធត្រព្រញទៅ 
ដោ យអតិថិជនជា ពិស្រស គឺស្រទា ប់យុវ-
វ័យនិងមនុស្រសវ័យកណ្តាលដ្រលមើលទៅ 
ទនំងដូចជា ពលរដ្ឋកម្ពជុា កំពុងត្រញៀន
នឹងកហ្វ្រទា ំងនោ ះ ប៉ុន្ត្រនៅ ព្រលសា ក
សួរនឹងដឹងថា ភា គច្រើនពួកគ្រមិនម្រន
ជា អ្នកញៀនកហ្វ្រទ្រ ត្រក របងា្ហាញពី
ភា ពសុីវិល័យទា ន់សម័យ។

ន្រះគឺជា អំណះអំណ ងដ្រលបា នមក
ពីក រដកស្រង់សំដីយុវជនមួយចំនួននៅ
តា មហា ងកហ្វ្រផ្រស្រងៗគា្នោ ដ្រលមា ននៅ 
ក្នងុទីក្រងុភ្នពំ្រញកលពីព្រលថ្មីៗ ន្រះ។

យុវជន� ងសុផ ន់ណ ដ្រលមា ន
វ័យ២៣ឆ្នោំជា និស្រសិតផ្ន្រកព័ត៌មា នវិទ្រយាមួយ
រូបបា នអះអា ងថា  រូបគ្រមិនច្រះផឹកកហ្វ្រ
ទ្រប៉ុន្ត្រគ្រចូលចិត្តចូលហា ងកហ្វ្រ។

សុផ ន់ណ បា នអះអា ងថា  "ខ្ញុំចូល
ហា ងកហ្វ្រសឹងត្ររាល់ថ្ង្រហ្នឹងត្រខ្ញុំ� ំុ
ត្រត្រ�្រតងក្រឡុកឬសូកូឡា ឬពពួកផ្ល្រ
�ើក្រឡុកដូចជាស្រ្តរ័បឺរីហ្វ្រ�បបុ៉ណ�ះ"។

ផនទ្រពីដ្រលជាយុវនា រីនិស្រសិតវ័យ
២២ឆ្នោំកំពុងសិក្រសាភាសា រអង់គ្ល្រសបា ន
ឲ្រយដឹងថា កញ្ញាចូលហា ងកហ្វ្រទា ងំនោ ះ
គឺច្រះត្រចូលតា មគ្រតា មឯងប៉ុណ�ះ។

ទ្រពី បា នបញ្ជាក់ថា  "ខ្ញុំមិនម្រនជា 
អ្នកញៀនកហ្វ្រអីទ្រ!ខ្ញុំច្រះត្រចូលៗតា ម
គ្រតា មឯងតា មពួកមា៉ាកបបួលបុ៉ណ�ះ"។

យុវនិស្រសិតសា្ថាបត្រយកម្មជ័យបញ្ញារ័ត្ន
ដ្រលជា អ្នកគា ទំ្រហា ងកហ្វ្រប្រនៗមួយរូ
បដ្ររនោ ះបា នអះអា ងថា ក រចូលហា ង
កហ្វ្រសា្អាតៗគឺដូចជា ជីវសង្គមសីុវិល័យ
មួយដ្ររដោ យសា រត្រសម័យន្រះភា គច្រើន
គ្រចូលចិត្តអីចឹង។

បញ្ញាវ័ត្នបា នអះអា ងបញ្ជាក់ថា  "ន្រះ
ជា ឡា ហ្វសា្តាយ(lifestyle)យុវវ័យសម័យ
ថ្ម។ីសម័យន្រះត្រអត់សា្គល់កហ្វ្រឡា ត្រ
កហ្វ្រ ក ពូជីណូ អីគ្រថា វាមិនទា ន់
សម័យ"។

ទា ងំន្រះគឺជា ទស្រសនៈរបស់យុវជននិង
យុវនា រីកម្ពុជា ទា ក់ទងនឹងក រគា ំទ្រ និង
ក រព្រញនិយមន្រប្រភ្រទស្រវាកម្មកហ្វ្រ
ប្រនៗនៅ ក្នុងប្រទ្រសជា ពិស្រសគឺនៅ 
ទីក្រងុភ្នពំ្រញខ្រត្តសៀមរាបនិងនៅ ខ្រត្ត
ព្រះសីហនុក៏ដូចជា តា មទីប្រជំុជននា នា ។

ជំុវិញចំណុចន្រះយុវជនសុផ ន់ណ 
បា នអះអា ងថា ក រគា ទំ្រហា ងកហ្វ្រប្រនៗ 
ន្រះវាមិនម្រនមកត្រពីរឿងទា ន់សម័យឬ
ឡា ហ្វសា្តាយថ្មីអ្វីនោ ះទា ំងអស់ទ្រវាអា ច
មកពីបរិយ កសហា ងទា ងំន្រះរៀបចំសា្អាត
មា ន� អីអង្គយុស្រលួក ររៀបចំតុបត្រង
ហើយមើលទៅ មា នអនា ម័យដ្រលខុស
ប្ល្រកពីហា ងកហ្វ្រសម័យមុនៗ។

សុផ ន់ណ បា នបន្តទៀតថា ប្រៀប
ធៀបរវាងហា ងកហ្វ្រប្រនៗន្រះទៅ នឹង
ហា ងកហ្វ្រនៅ ក្នងុស្រកុវាដូចជា មិនដឹង

យ៉ាងម៉្រចទ្រ។ ដោ យសា រត្រហា ងប្រប
ប្រ�្រណីគឺដូចជាមា នបញ្ហារឿងអនា ម័យ
ហើយបរិក សក៏ដូចជា រញ៉្ររ�៉្របន្តិច។

សុផ ន់ណ បា នលើកឡើងថា "ហា ង
កហ្វ្រដូចជា នៅ តា មផ្រសារអូឫស្រសី ផ្រសារ
អូឡា ពិំកអ្នកណ ចង់ជក់បា រីជក់ទៅ ចង់
សោ្តាះទឹកមា ត់សោ្តាះទៅ ត្រនៅ តា មហា ង
ប្រនៗគឺមិនចឹងទ្រគ្រសា្អាតគ្រមា នរបៀប
គ្រមា នក ររៀបចំត្រឹមត្រូវ"។

ដោ យ�្រកកញ្ញាទ្រពីវិញបា នបងា្ហាញ
ចំណ ប់អា រម្មណ៍ផ្រស្រងមួយទៀតថា រឿង
បរិយ កសរឿងអនា ម័យអីវាគឺជា រឿង
មួយបុ៉ន្ត្រហា ងកហ្វ្រតា មផ្រសារនៅ ក្នងុស្រកុ
គឺអត់មា នជម្រើសអីច្រើនទ្រ គឺមា នត្រ
កហ្វ្រ�្មា កហ្វ្រទឹកដោ ះគោ  ទឹកក្រចូ
ទឹកផ្ល្រ�ើកំបុ៉ងងុាងូ៉ំវអីហ្នងឹទ្របុ៉ន្ត្រនៅ 
តា មហា ងកហ្វ្រប្រន គ្រមា នច្រើនមុខ។
គ្រន់ត្រកហ្វ្រនោ ះវាមា នអិុចប្រសូគ្រ
មា នអាម្ររិកខ្រនណូគ្រមា នក ពូសុីណូ
កហ្វ្រឡា ត្រ...។

កញ្ញាទ្រពី បា នបន្តទៀតថា  អាហា រ
ក៏ដូចគា្នោដ្ររតា មហា ងកហ្វ្រប្រនៗនោ ះ
ភា គច្រើនមិនសូវជា មា នអាហា រអីច្រើន
នា ឲំ្រយហា ងគ្រឆ្អ្រះឆ្អាបអីនោ ះទ្រ គឺថា  ត្រ
ពពួកកហ្វ្រពពួកហ្វ្រ�បបុ៉ណ�ះហើយបើ
អាហា រវិញ គឺមា នត្រឹមត្រជា នំ ដូចជា 
ពពួកបីុស្គតិពពួកអាហា រសម្រន់លឿនៗ ។

កញ្ញាទ្រពីបា នបញ្ជាក់ថា "កហ្វ្រប្រន

ឬមិនប្រនវាមិនសំខ ន់ទ្រសំខ ន់គឺអ្នក
ណ ចង់អីទៅ ហ្នឹងទៅ ។ បើចង់គុយទា វ
ប្រហិតមា នទឹកសៀងទឹកម្ទ្រសខ្ទមឹជ្រក់
ឬនំបា៉ាវ...ទៅ ហ្នងឹទៅ ហើយអ្នកចង់បា ន
កន្ល្រងសា្អាតគឺទៅ ទីនោ ះទៅ "។

ដោ យ�្រកយុវនិស្រសិតបញ្ញាវ័ត្នវិញ
បា នបន្តច្រករំល្រកនូវឡា ហ្វសា្តាយប្រប
ថ្មីរបស់យុវវ័យនៅ ហា ងកហ្វ្រប្រនៗន្រះ
ថា មូលហ្រតុដ្រលហា ងកហ្វ្រប្រនៗន្រះ
អា ចទា ក់ទាញអតិថិជនក្ម្រងៗ និងមនុស្រស
វ័យកណ្តាលច្រើនគឺវាអា ចថា ទីនោ ះមា ន
WiFi (ឧបករណ៍ភា្ជាប់អុីនធើណ្រតឥត
ខ្រស្រ) មា នកន្ល្រងអង្គយុសមរម្រយស្ងប់សា្ងាត់
អា ចជា កន្ល្រងងា យស្រួលនៅ ក្នុងក រធ្វើ
កិច្ចក រធ្វើក រស្រវ�្រវធ្វើកិច្ចក រសា លា ។

បញ្ញាវ័ត្នបា នបញ្ជាក់ថា "ដូចជា ក្រុម
ខ្ញុំអីចឹងគឺឲ្រយត្រថ្ង្រស រ៍អា ទិត្រយគឺត្រងត្រ
ជុគំា្នោនៅ ធ្វើAssignment (កិច្ចក រសា លា )
នៅ តា មហា ងកហ្វ្រប្រនៗន្រះជា និច្ច។
ហើយបើកន្ល្រងណ ព្រញយើងទៅ កន្ល្រង
មួយទៀត។កន្ល្រងណ ក៏ដូចជា កន្ល្រងណ 
ឲ្រយត្រទំន្ររមា នកន្ល្រងអង្គយុ សម្រប់ក្រមុ
៤ទៅ ៥នា ក់បា ន"។

រហូតមកដល់ព្រលន្រះ ហា ងកហ្វ្រ
ប្រនៗដ្រលព្រញនិយម ហើយកំពុងត្រ
ល្របី និងមា នក រគា ំទ្រដូចមា នជាច្រើន
ដូចជា ហា ងកហ្វ្រ�្រនសីុក្លូអាមា៉ាហ្រសូន
សា្តាបា កផ មកហ្វ្រកហ្វ្រធូដ្រចូមា៉ាកហ្វ្រ
ប៊�ខ្រកហ្វ្រ រ៉្រស័រកហ្វ្រ...។ល។ ហា ង
កហ្វ្រទា ងំនោ ះត្រវូបា នគ្រដឹងថា ខ្លះជា 
យី� ឬជាប្រននៅ ក្នងុស្រកុខ្លះត្រវូបា ន
គ្រដឹងថា បា នទិញយី� រពីបរទ្រសមា នពី
អុីតា លីពីថ្រពីអា ម្ររិក...។

យុវជនជា បុគ្គលិកនៅ ហា ងកហ្វ្រប្រន
មួយកន្ល្រងនៅ ម្តុទួំលទំពូងបា នឲ្រយដឹងថា 
ជា ទូទៅ បណ្តាអ្នកជា អតិថិជននៅ ហា ង
របស់ខ្លនួបម្រើក រងា រ គឺភា គច្រើនជា យុវ-
វ័យនិងមនុស្រសវ័យកណ្តាលបុ៉ន្ត្រភា គច្រើន
យុវវ័យមិនសូវជា ចូលចិត្តកហ្វ្រទ្រ។ ពួក
គ្រចូលចិត្តត្រពពួកសូកូឡា ក្រឡុកដូច
ជាត្រ�្រតង។

យុវជនរូបនោ ះបា នបញ្ជាក់ថា "ពពួក
កហ្វ្រខ្លំងៗ ដូចជា  អាម្ររិកខ្រនណូ
អុិចប្រសូអីគឺមា នត្របរទ្រស និងអ្នក
ដ្រលមា នវ័យចំណ ស់បនិ្តចបុ៉ណ�ះ ត្រ
យុវវ័យពួកគ្រចូលចិត្តកហ្វ្រប្របស្រលៗ
ដូចជា កហ្វ្រឡា ត្រឬទឹកផសិនសូដា
ឬក្រឡូក..."៕

ដោ យអរិយបុត្រ

ថតដោ យៈលីសុវណ្ណា



កម� ករ០៦

បើទោ ះបីជា អ�្ររអនក្ខរកម្មនៅ ក្នុង
ចំណ មពលរដ្ឋមា នក រថយចុះបុ៉ន្ត្រទោ ះបី
ជាយ៉ាងណ ក៏ដោ យនៅ ក្នងុមជ្រឈដា្ឋានកម្មករ
និងកម្មក រិនីនិយ យឲ្រយចំនៅ ក្នងុចំណ ម
អ្នកដ្រលបម្រើក រងា រ ដោ យកមា្លងំនៅ ក្នុង
វិស័យនានា នៅ ត្រប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្រះ
មិនច្រះអក្រសរ។

កម្មករនិងកម្មក រិនី� ងចក្រក ត់ដ្ររ
កម្មករនិងកម្មក រិនីនៅ តា មក រដា្ឋានសំណង់
កម្មករនិងកម្មក រិនីនៅ តា ម� ងហត្ថកម្ម
�ើនិងកន្ល្រងធ្វើក រដោ យកមា្លំងនានា
នៅ ក្នុងប្រទ្រសគឺនៅ ត្រមា នកម្មករនិង
កម្មក រិនីដ្រលមិនច្រះអក្រសរ។

លោ កស្រី លឹមសៀវហុីម ដ្រលជា 
កម្មក រិនី� ងចក្រក ត់ដ្ររវ័យ ៣៤ឆ្នោំ
មួយរូបបា នឲ្រយដឹងថា លោ កស្រអីា ចអា ន
បា នប៉ុន្ត្រវានៅ ត្រជាក រលំបា កសម្រប់
លោ កស្រីដោ យសា រត្រលោ កស្រីគា្មាន
ព្រល�្រលា នឹងអា ន។

លោ កស្រីបា នបញ្ជាក់ថា "ខ្ញុរំៀនបា ន
តិចណ ស់អា ចអា នបា នបើខំបុ៉ន្ត្រវាគា្មាន
ព្រលនឹងរៀនបើមា៉ាថ្ង្រៗរវល់ត្ររហូតរក
ត្រដកខ្លួនទម្រតសឹងមិនចង់បា ន។ធ្វើ
ក រផងធ្វើម្ហូបផងមើលកូនផង"។

បើតា មក រអះអា ងរបស់លោ កស្រីសៀវ
ហីុមបា នឲ្រយដឹងថា លោ កស្រមិីនម្រនមិន
បា នរៀនសូត្រទ្រ។ លោ កស្រីធ្លប់រៀន
បា នថា្នោក់ទី៤ឬទី៥ដ្ររ។លោ កស្រអីា ច
ច្រះត្រមឹអា នបើខំស្វះស្វ្រងអា នបុ៉ន្ត្រលំបា ក
បន្តចិរឿងសរសរបុ៉ន្ត្រទោ ះបីជា យ៉ាងណ ក៏
ដោ យឱកសន្រក រអា នរបស់លោ កស្រី
សឹងត្រគា្មានចា ប់តា ងំពីលោ កស្របីម្រើក រ
ជា កម្មក រិនី� ងចក្រប្រហ្រលជាជា ង១០

កម្មករនិងកម្មកា រិនីកម្ពជុានៅ តេមា នអ្នក�េលមិន�េះអកេសរ
ឆ្នោំមកន្រះ។

លោ កស្របីា នបញ្ជាក់ថា "ក រងា រខ្ញុវំា
អត់ពា ក់ព័ន្ធអីនឹងក រអា នសោ ះហ្មងចឹង
បា នភ្ល្រចចង់អស់ហើយអ្នកខ្លះគ្រធ្វើជួយ
ខ ងវត្តមា នអីទៅ ចឹងគ្របា នអា ចខ្លះគ្រ
ច្រះត្រខ្ញុំគា្មានទ្រ មួយថ្ង្រៗគឺដឹងត្រពី
ឈ្ងាកដ្ររដល់�៉ាងទៅ ផ្ទះ ធ្វើម្ហបូមើល
កូនទៀត"។

កញ្ញាសុ៊នពិសីជា កម្មក រិនី� ងចក្រ
ក ត់ដ្ររមួយរូបនៅ ម្តុគីំឡូម៉្រត្រល្រខ៦ជិត
សា្ថានីយទូរទស្រសន៍សីុធី�្រនបា នអះអា ង
ថា កញ្ញាក៏ធ្លប់បា នរៀនសូត្រនឹងគ្រដ្ររ
គ្រន់ត្រមិន�្រជ្រះ។កញ្ញាបា នបន្តទៀត
ថា បើត្រមឹត្រអា នគឺអា ចអា នបា នត្រសរសរ
គឺយ៉ាប់ដោ យសា រត្ររៀនបា នត្រឹមថា្នោក់
ទី៦។កញ្ញាបា នបន្តទៀតថា ឥឡូវកញ្ញាចង់
រៀនបន្តទៀតដ្ររត្រអា យុវិញវាជា ង២០ឆ្នោំ
ហើយមិនអា ចទៅ រៀនវិញទ្រចឹងបា នថា 
តា មយថា កម្មទៅ ។

កញ្ញាបា នបន្តថា មូលហ្រតុដ្រលកញ្ញា
បា នបោ ះបង់ក រសិក្រសាគឺគា្មានអ្វកី្រពីលុយ
នោ ះទ្រដោ យកលនោ ះកញ្ញាបា នបោ ះបង់
ក រសិក្រសាប្រហ្រលជានៅ អាយុ១៣ទៅ 
១៤ឆ្នោំ ដោ យគ្រួសា រអត់ក៏ច្រះមករក
ក រងា រធ្វើនៅ តា មផ្ទះគ្រជា អ្នកមើលកូននិង
បោ សជូតផ្ទះឲ្រយគ្រនៅ ភ្នពំ្រញ។កញ្ញាបា ន
បន្តទៀតថា កលនៅ ជា មួយគ្រ(ពលក រនីិ
តា មផ្ទះ)កញ្ញាបា នច្រះអា នច្រះអក្រសរបា ន
ច្រើន ដោ យនៅ ជា មួយក្ម្រងៗគ្រអ្នករៀន
សូត្រគ្រច្រះត្រនា ំកញ្ញាអា នន្រះអា ននោ ះ
សួរន្រះសួរនោ ះក៏ច្រះតា មពួកគ្រត្រតា ងំ
ពីធ្វើក រនៅ � ងចក្រមក គឺសឹងត្រអត់
សោ ះហ្មងរឿងអា នសរស្ររន្រះ។

កញ្ញាបា នបញ្ជាក់ថា "មួយខ្រទៅ មួយ
ខ្រសឹងថា ដល់ឆ្នោទំៅ ទៀតមិនដ្រលបា ន
អា នបា នសរស្ររស្អីទ្រ គឺមួយថ្ង្រដឹងត្រ
�្របុងស្គ្រនម្រដ្រហើយធ្វើក រ។ច្រញពីធ្វើ
ក រទៅ បន្ទប់� ំុហើយគ្រងត្របុ៉ណ�ងឹ"។

លោ កសឹមចា ន់ជា កម្មករសំណង់នៅ 
ក រដា្ឋានសំណង់មួយនៅ ម្តុំផ្លវូន� ត្តមជិត
ក្រសួងវប្របធម៌បា នអះអា ងថា នៅ �៉ាង
សម្រកថ្ង្រត្រង់ដោ យខ្លថីា លោ កធ្លប់រៀន
ច្រះអា នច្រះសរស្ររខ្លះដ្ររ បុ៉ន្ត្រឥឡូវន្រះ
ភ្ល្រចចង់អស់ហើយ។

លោ កចា ន់ដ្រលមា នវ័យ២៦ឆ្នោំបា ន
អះអា ងថា លោ កបា នរៀនថា្នោក់ទី៧ទៅ 
ទី៨អីដ្ររត្រគ្រួសា រអត់ក៏ច្រញមករក
ក រងា រធ្វើហើយក៏ចោ លល្រងអា នល្រង
សរស្ររ ដូច្ន្រះឥឡូវន្រះសឹងត្រមិនច្រះ
អា នផង។

លោ កច្រងសំអា ងជា កម្មករន្រក្រមុ-
ហ៊ុនសុីនទ្រីដ្រលអះអា ងថា មា នអាយុ
២៦ឆ្នោំបា នឲ្រយដឹងថា រៀនបា នតិចតួចកំុ
ថា ច្រះអី។លោ កបា នបន្តថា រៀនត្រឹម
ថា្នោក់ទី៣ទី៤អី កុំថា  បា នរៀនច្រះអា ន
ច្រះសរស្ររអីពី�្រះត្រជីវភា ពតម្រូវ។

រហូតមកដល់ព្រលន្រះអ�្រអនក្ខរកម្ម
នៅ កម្ពជុា អា ចមា ននៅ ក្រម១៥ភា គរយ
ន្រប្រជា ពលរដ្ឋសរុបខណៈដ្រលក្រសួង
អប់រំយុវជននិងកីឡា កំពុងត្រពន្ល�នកម្ម
វិធីអក្ខរកម្មដើម្របីបំព្រញគោ ល� ន្រក រ
អប់រំសម្រប់ទូទា ងំប្រទ្រសបា នលើសពី
៨៥ភា គរយ។

ទា ក់ទិននឹងបញ្ហាអនក្ខរកម្ម និងអក្ខរ-
កម្មន្រះលោ កហង់ជួនណ រ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា ធ្លប់បា នថ្ល្រង

ថា អ�្រអនក្ខរកម្មនៅ តា មតំបន់ជនបទ
នៅ ត្រមា នកម្រតិ ខ្ពស់ជា ងតំបន់ប្រជំុជន
ក្នងុនោ ះចំនួនស្ត្រអីនក្ខរកម្មមា នកម្រតិខ្ពស់
ជា ងបុរស។

លោ កបា នថ្ល្រងថា បញ្ហាអនក្ខរកម្មគឺ
ជា កង្វល់របស់រាជរដា្ឋាភិបា ល ក៏ដូចជា 
ក្រសួងដោ យសា រត្រយើងនៅ មា នអនក្ខ
ជនជា ងមួយលា ននា ក់ទៀតជា ហ្រតុនា ំ
ឲ្រយក្រសួងបា នរៀបចំបញ្ហាន្រះជាសមា -
ភា ពមួយមិនអា ចខ្វះបា នក្នងុវិស័យអបរំ់។
វាគឺជា កម្មវិធីមួយ ដ៏មា នអទិភា ពដ៏ចម្របង
តា មរយៈកម្មវិធីអប់រំក្រប្រព័ន្ធ។

តា មរបាយក រណ៍ពីក្រសួងពា ក់ព័ន្ធ
នឹងកម្មវិធីអប់រំក្រប្រព័ន្ធន្រះ ក្រសួងអប់រំ
យុវជន និងកីឡា  កំពុងត្រសហក រជា 
មួយអង្គក រសុីបា៉ានិងអង្គក រយូណ្រស្កូ
កំពុងត្រដំណើរក រកម្មវិធីន្រះនៅ តា ម
� ងចក្រមួយចំនួន។

ប្រភពដដ្រលបា នឲ្រយដឹងថា ចា ប់ពីឆ្នោំ
២០១៦ មកដល់ព្រលន្រះ កម្ពុជា មា ន
� ងចក្រចំនួន២៥បា នចូលរួមនិងសហ-
ក រ ក្នុងកម្មវិធី "អក្ខរកម្មក្នុង� ងចក្រ"
ដោ យកម្មវិធីន្រះមា នទិស� លើកកម្ពស់
ឱកសរៀនសូត្រព្រញមួយជីវិតសម្រប់
កម្មករកម្មក រិនីដ្រលពុំច្រះអក្រសរ។

ប្រភពដដ្រលបា នបន្តទៀតថា មកដល់
ព្រលន្រះកម្មក រិនីដ្រលបា នចូលរៀនក្នងុ
ថា្នោក់អក្ខរកម្ម ពួកគ្រមា នក ររីកចម្រើនក្នងុ
ក រអា នសរស្ររនិងបំនិនគិតល្រខ។ពួក
គា ត់អា ចយល់ពីព័ត៌មា នដ្រលផ្រសព្វផ្រសាយ
ក្នងុ� ងចក្រហើយក៏អា ចអា នបា ននូវលក្ខ-
ខណ្ឌក រងា រនិងឯកសា រចា បំា ច់នានា ៕

ដោ យអរិយបុត្រ

ថតដោ យៈ��្រសបុកអង�� រសុីប



ព័ត៌មា នសង្គ ម ០៧

សមា គមគម្ពរីត្រវូបា នគ្រដឹងជា ទូទៅ 
ថា ជា សមា គមមួយដ្រលកំពុងត្រជួយ
ផ្រសព្វផ្រសាយនូវគោ លលទ្ធគិ្រសី្តសា សនា នៅ 
កម្ពជុា បុ៉ន្ត្រធ តុពិតសមា គមន្រះក៏ជា សា្ថា-
ប័នសង្គមមួយ ដ្រលសកម្មនៅ ក្នុងផ្ន្រក
អប់រំ និងសកម្មភា ពសង្គមផ្រស្រងៗទៀត
ដូច្ន្រះល្រខន្រះអ្នកនា ំសា រសូមអនុញ្ញាត
នា ំមិត្តអ្នកអា នឲ្រយជួបជា មួយនឹងលោ ក
ហ្រង ពិសិដ្ឋ ជា នាយកប្រតិបត្តិសមា 
គមន្រះ។

អ្នកនំាសា រ៖តើនៅ ក្នងុរយៈព្រល៥០
ឆ្នោកំន្លងមកសមា គមគម្ពីមា នសកម្មភា ព
អ្វីខ្លះ?

លោ កហ្រងពិសិដ្ឋ៖បា ទ!ក រពិតក រ
កកើតនូវសមា គមព្រះគម្ពឡីើងវិញយើង
�្តាតទៅ លើក របោ ះពុម្ពព្រះគម្ពរីនិងចាយ
ផ្រសាយទៅ គ្រសី្តបរិស័ទក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា ។
ដោ យ�្រកគ�្រងផ្រស្រងៗយើងអត់បា ន
ធ្វើនៅ ឡើយទ្រដោ យសា រយើងនៅ ក្ម្រង
ខ្ចពី្រកបុ៉ន្ត្រមកដល់បច្ចបុ្របន្នកលន្រះយើង
មា នគ�្រងច្រើនដ្ររដូចជាយើងបា នជួយ
ដល់សហគមន៍គ្រសី្តបរិស័ទយើងមិនម្រន
ត្របោ ះពុម្ពនិងចាយផ្រសាយគម្ពរីទ្រយើង
ថ្រមទំាងមា នគ�្រងផ្រស្រងៗដូចជា គ�្រង
អក្ខរកម្មដោ យយើងដំណើរក រមកដល់
ព្រលន្រះ១៥ឆ្នោំហើយ។ហើយអក្ខរកម្ម
នងឹគឺយើងប្រើប្រស់យើងហៅ ថា កម្មវិធី
អក្ខរកម្មតា មក រសា្តាប់និងតា មក រអា ន។
កម្មវិធីអក្ខកម្មន្រះយើងអត់ត្រូវក រ ក រ
ប្រើប្រស់គ្របូ�្រៀនទ្រត្រយើងប្រើប្រស់
MP3&SDCardដើម្របីចា ក់ម្ររៀនឲ្រយកូន
សិស្រសសា្តាប់ ដោ យប្រើប្រស់អ្នកសម្រប
សម្រួលក្រុម។ ដូច្ន្រះកូនសិស្រសនឹងអា ន
តា មដោ យក្នុងនោ ះសិស្រសមា នសៀវ� 
ដោ យសៀវ� ច្រកជូនកូនសិស្រសដោ យ

សមា គមគម្ពីរក៏ជាកេុមកា រ� រសង្គមដ៏សកម្មមួយនៅ កម្ពុជា 

ឥតគិតថ្ល្រត្រនៅ ព្រលរៀនចប់យើងប្រគល់
ជូនគា ត់នូវព្រះគម្ពរី១ក្របាលអំពីសម្ពនម្រត្រី
ថ្មី និងសៀវ� តូចៗផ្រស្រងៗទៀតដើម្របី
ជំនួយនៅ ក រអា នបន្តរបស់គា ត់និងបញ្ចប់
គា ត់បា នទទួលសញ្ញាប័ត្រផ្រស្រងៗផងដ្ររ
ន្រះជា គ�្រងទី១។ន្រះជា គ�្រងមួយ
ចំនួនដ្រលយើងធ្លប់មា នហើយយើងមា ន
គ�្រងជា ច្រើនទៀតដ្រលពីមុនៗមកមុន
ព្រលខ្ញុមំកដល់សមា គមព្រះគម្ពរីន្រះមា ន
ដូចជា ក រផ្រសះផ្រសាក រព្រយាបាលដួងចិត្តតា ម
រយៈក រអត់ទោ សយើងប្រើប្រស់សិល្របៈ
បុរាណខ្ម្ររដើម្របីនឹងនិយ យទៅ ក ន់ប្រជា -
ជនខ្ម្ររតា មរយៈក រអត់ទោ ស។ យើង
ឃើញថាយើងធ្វើបា នពីរដងហើយគឺនៅ 
ភ្នពំ្រញម្តងនិងនៅ សៀមរាបម្តងហើយយើង
ឃើញថាល្អ។

អ្នកនំាសា រ ៖  ខ្ញុំលឺថា  បច្ចុប្របន្នន្រះ
សមា គមព្រះគម្ពរីដូចជាមា នរៀបចំសៀវ�
គម្ពីរថ្មីដ្ររសរស្ររដោ យដ្ររបស់គ្រីស្ត-
បរិស័ទមា្នោក់ៗតើគ�្រងន្រះយ៉ាងម៉្រច
វិញលោ កគ្រអូា ចជួយជម្របបា នទ្រ?

លោ កហ្រងពិសិដ្ឋ៖ន្រះជា អ្វដី្រលដក់
នៅ ក្នងុដួងចិត្តខ្ញុ។ំព្រលខ្ញុបំា នទៅ ប្រទ្រស
ហ្វលីីពីនខ្ញុបំា នឃើញព្រះគម្ពរីដ្រលសរស្ររ
ដោ យដ្រដ្រលគ្រីស្តបរិស័ទនៅ ប្រទ្រស
ហ្វីលីពីនគ្រនំាគា្នោមកសរស្ររព្រះគម្ពីរត្រ
ម្តងហើយវាធ្វើឲ្រយខ្ញុរំំភើប។ ខ្ញុំទៅ �្រវា៉ាន់ខ្ញុំ
ឃើញព្រះគម្ពរីសរសរដោ យដ្រទៀត។ខ្ញុំ
គិតថាហ្រតុអ្វីបា នជា គ្រគ្រប់គា្នោធ្វើអីចឹង
ខ្ម្ររម៉្រចក៏អត់ទា ន់មា ន? ខ្ញុំក៏បំផុសគំនិត
ជា មួយបុគ្គលិកយើង មា នន័យថា មនុស្រស
មា្នោក់គ្រសី្តបរិស័ទមា្នោក់គា ត់អា ចសរស្ររ១
ខ,២ខ,៣ខឬ១ជំពូក ក៏បា នដ្ររនៅ ក្នុង
សម្ពន្ធម្រត្រីថ្មី។ គា ត់ចា ប់ផ្តើមសរស្ររ
ហើយគា ត់ព្រញចិត្តខមួយណ មើលទៅ 

ត្របើមា្នោក់ព្រញចិត្តខនោ ះមា្នោក់ព្រញចិត្តខ
នោ ះដូចគា្នោអ្នកណ មកមុនក៏សរស្ររគា ត់
យកមុនហើយគា ត់ក៏ដូរផ្រស្រង។យើងប្រើ
ក្រដា សA3ពីដងបើយើងបូកទៅ បើចប់
យើងចងក្រងជា សៀវ�  ហើយប្រវ្រង
សៀវ� ជិត១ម៉្រតឯណ ះហើយវាជាក្ររ
មរតកសម្រប់កូន� ជំនា ន់ក្រយ។ខ្ញុជំឿ
ថានៅ ព្រលខ ងមុខវិទ្រយាសា ស្ត្រក ន់ត្រជឿន
លឿនហើយក រសរស្ររនឹងក ន់ត្របា ត់បង់
ត្រអ្វដី្រលនៅ ក្នងុកំុព្រយូទ័រវាច្រះក ន់ត្រច្រើន
ឡើងវិញ ដូចន្រះវាជា មរតកមួយជំនា ន់
យើង ត្រគម្ពីរសរស្ររដ្រជា មរតកមួយ
សម្រប់ជំនា ន់ក្រយ មួយជំនា ន់ទៀត
កូនខ្ញុំ� ខ្ញុំ� ទូតខ្ញុំប្រសិនបើព្រះអង្គ
(ព្រះយ្រសូ៊)មិនទា ន់យ ងមកដល់ទ្របន្ត
ដល់ថ្ង្រនឹង។ អីចឹងហើយខ្ញុគិំតថាន្រះជា
អ្វដី្រលគ្របន្រសល់ដល់ប្រជា ជនខ្ម្ររជំនា ន់
យើងន្រះ គួរចា ប់ផ្តើមបន្រសល់មួយជំនា ន់
ទៀតរយៈព្រលគឺច្រើនជា ង១២៥ឆ្នោំអចឹីង
យើងឃើញថាដោ យសា រត្រគំនិតន្រះហើយ
ទើបខ្ញុចំា ប់ផ្តើមរួមគា្នោឥឡូវមា នមនុស្រសជា 
ច្រើនចា ប់ផ្តើមសរស្ររព្រះគម្ពីរដោ យដ្រ
ហើយខ្ញុជំឿថាជាព្រះគម្ពរីដ្រលធំបំផុតនៅ 
ក្នុងស្រុកខ្ម្ររហើយមា នមនុស្រសរាប់ពា ន់
នា ក់ក្នុងក រចូលរួមសរស្ររ។

អ្នកនំាសា រ៖ ចុះប្រសិនបើមា នខុស
អក្រសរតើសមា គមមា នបញ្ហាអ្វីខ្លះដ្ររ?

លោ កហ្រងពិសិដ្ឋ៖យើងមា នដំណ ក់
កលន្រក រសរស្ររ មិនម្រនមា នន័យថា
យើងចា ប់ផ្តើមភា្លមសរស្ររភា្លមនោ ះទ្រ។
ក្នងុសៀវ� វាមា នដា ក់បនា្ទាត់ច្របាស់លា ស់
អីចឹងគា ត់ត្រវូហ្វកឹហា ត់សរស្ររសិន ឧទា -
ហរណ៍ថា យូ៉ហា ន៣,១៦សរស្ររក្នងុគម្ពរី
នឹងត្រមឹត្រ៤បនា្ទាត់ទ្រ អីចឹងគា ត់ត្រវូសរ-
ស្ររត្រមឹ៤បនា្ទាត់ដ្ររប្រសិនបើគា ត់សរស្ររ
លើស៤បនា្ទាត់គា ត់ត្រវូហ្វកឹហា ត់សរស្ររ
ម្តងទៀតដើម្របីឲ្រយបា ន៤នា្ទាត់។បុ៉ន្ត្រយើង
ទុកបនា្ទាត់ទំន្ររមួយទៀតសម្រប់អ្នកដ្រល
សរស្ររអក្រសរធំ ប៉ុន្ត្របើខុសយើងមា ន
គោ លក រណ៍បើខុសត្រមួយតួដូចជាស្រៈ
"េ"យើងអា ចលុបបា នត្រប្រសិនបើមួយ
ពា ក្រយយើងមិនអា ចលុបបា នទ្រយើងត្រូវ
ឆូត។ អីចឹងហើយបា នយើងទា មទា រឲ្រយ
មា នក រហ្វឹកហា ត់សរស្ររសិនហើយចាំ
គា ត់មកសរស្ររ។

អ្នកនំាសា រ៖នៅ ក្នុងក រសរស្ររគម្ពីរ
តើគា ត់អា ចយកគម្ពីរទៅ សរស្ររបា នឬ
ត្រូវមកសមា គមគម្ពីរដើម្របីសរស្ររ?

លោ កហ្រងពិសិដ្ឋ៖ជា ចំាបា ច់ដោ យ
សា រត្រព្រះគម្ពរីអត់ទា ន់ចងក្រងជាសៀវ-
� នៅ ឡើយទ្រមា នន័យថា នៅ ជា ក្រដាស
មួយសន្លកឹៗ អីចឹងប្រសិនបើយើងឲ្រយគា ត់

យកទៅ វាអា ចជួបហា និភ័យន្រក របា ត់បង់
ដូចជា ខូច ឬទទឹកទឹកភ្លៀងយើងក រពា រ
ណ ស់។អីចឹងយើងសំុប្រសិនបើគា ត់ជា 
បុគ្គលទ្រ យើងសុំឲ្រយគា ត់មកសមា គម
គម្ពរីដោ យយើងមា នបុគ្គលិកយើងជា ជំនួយ
នៅ នឹងស្រប់។ ជួនកលគា ត់មា នគា្នោ៤
ទៅ ១០នា ក់ជា ក្រុមគា ត់សរស្ររទៅ ប៉ុន្ត្រ
ដូចក្រុមជំនុំវិញ គា ត់ត្រូវក រគម្ពីរ១ក ន់
សៀវ�  អីចឹងយើងឲ្រយគា ត់បញ្ចនូគា្នោគា ត់
៥ទៅ ៦នា ក់មកហ្វឹកហា ត់ដើម្របីជួយអ្នក
ដ៏�្រហើយបុគ្គលិកយើងនឹងជួយប�្រៀន
គា ត់ពីរបៀបសរស្ររត្របុគ្គលិកយើងក៏ទៅ 
ជា មួយដ្ររដោ យសា រព្រលសរស្ររនឹងគឺ
សរស្ររនៅ ក្នងុវិហា រដោ យឲ្រយពួកគា ត់ហ្វកឹ
ហា ត់សរស្ររលើក្រដាស�្រងក្រយព្រល
ហ្វឹកហា ត់រួចរាល់ហើយមកចា ប់ផ្តើមក រ
សរស្ររត្រម្តង។

អ្នកនំាសា រ៖ តើគ�្រងន្រះនឹងត្រូវ
បញ្ចប់នៅ កំឡុងព្រលណ មួយដ្ររឬមួយ
រងចំាសរស្ររដល់មា នអ្នកសរស្ររគ្រប់គា្នោ
ឬយ៉ាងម៉្រច?

លោ កហ្រងពិសិដ្ឋ៖សម្រប់គ�្រង
មួយន្រះយើងអត់កំណត់ព្រល�្រលា ទ្រ
�្រះយើងអត់ដឹងថា ចប់ព្រលណ នោ ះ
ទ្របុ៉ន្ត្រប្រសិនបើចប់ឆ្នោនឹំងរឹតត្រសប្របាយ
ចិត្ត�្រះខ្ញុចំង់ឃើញជាសា្នោដ្រមួយនឹងចង់
អបអរត្រខ្ញុអំត់ដឹងថា ២ឬ៣ឬ៥ឆ្នោំទៀត
ខ្ញុអំត់ដឹង។ [....]ទា ក់ទងនឹងក រស្ររន្រះ
យើងក៏សំុឲ្រយគា ត់ដា ក់ដងា្វាយដ្ររមា នន័យ
ថា ក្នុង១ខ ប្រសិនបើគា ត់ជា សមា ជិក
ក្រុមជំនុំសំុគា ត់ដា ក់១ដុលា្លដើម្របីយើងចង
ក្រងជាសៀវ� ឬបើស្រសសល់យើងទកុ
យកលុយទៅ ទិញគម្ពរីច្រកជូនអ្នកខ្វះខ ត
ទៀត ន្រះជា ឱកសមួយដើម្របីថា ផ្តល់ពរ
ដល់អ្នកដ�្រ។

អ្នកនំាសា រ៖តើសមា គមព្រះគម្ពរីនឹង
មា នគ�្រងអ្វបីន្តទៀតទ្របនា្ទាប់ពីបញ្ចប់
សៀវ� ន្រះ?

លោ កហ្រង ពិសិដ្ឋ៖ យើងនឹងមា ន
គ�្រងបន្តទៀតប្រសិនបើពួកជំនុំគា ត់
បា នសរស្ររចប់។សមា គមគម្ពរីហ្វលីីពីន
គ្របា នចងក្រងជាសៀវ� មួយជា ទម្រង់
ដើមរួចស្គ្រនចូលទៅ ក្នងុកំុព្រយូទ័រក្រយ
មកគា ត់បា នបោ ះពុម្ពហើយលក់បន្តទៅ
ក ន់អ្នកដ្រលចង់បា នហើយអ្នកខ្លះគ្រចង់
បា នជាសា្នោដ្ររបស់គ្រហើយន្រះជា អ្វដី្រល
យើងនឹងបន្តទៀតជា មួយនឹងសៀវ� ន្រះ
ហើយនៅ ទីណ ដ្រលមា នសិក�សិលា តូច
ធំយើងនឹងយកសៀវ� ន្រះទៅ ដា ក់តំាង
ដើម្របីឲ្រយគា ត់ឃើញដ្ររថា  ន្រះជា សា្នោដ្រ
ខ្ម្ររសុទ្ធ៕

ដោ យក��

� ក ��ង ពិសិដ� 



ព៌ត័មា នតំបន់� ���ន០៨

�ើចិនកំពុងតេពេ�� ម�្វើបងធំគេប់វិស័យនៅ ក្នុងតំបន់ឫ��ងណ ?
ខណៈដ្រលចិនបា នសម្រចនូវសមិទ្ធ-ិ

ផលធំៗជាច្រើនរបស់ខ្លនួទា ងំផ្ន្រកស្រដ្ឋ-
កិច្ចយោ ធ និងនយោ បាយក របរទ្រស
របស់ខ្លនួជា បន្តបនា្ទាប់មកនោ ះចិនត្រវូបា ន
មតិមួយចំនួនអះអា ងថា  ប្រទ្រសមហា 
យក្រសមួយន្រះ កំពុងត្រចង់ព្រយាយ មធ្វើ
បងធំលើគ្រប់វិស័យនៅ ក្នុងតំបន់។

កលពីបុ៉នា្មានទស្រសវត្រសន៍មុនអ្វដី្រលគ្រ
បា នឭបា នដឹងបា នយល់ពីចិន គឺត្រមឹត្រ
ថា ចនិគជឺា ប្រទ្រសដ្រលមា នប្រជា ពល-
រដ្ឋច្រើនជា ងគ្រនៅ លើពិភពលោ ក ចិន
គឺជា ប្រទ្រសកុម្មុយនីស្តប្រប �៉ានិយម
ចិនគឺជា ប្រទ្រសដ្រលកំពុងត្រអភិវឌ្រឈន៍
និងក្រីក្រមួយនៅ លើពិភពលោ ក ប៉ុន្ត្រ
នៅ ក្នងុទស្រសវត្រសរ៍ន្រះក រយល់ដឹងទា ងំន្រះ
គឺត្រវូបា នគ្រមើលរំលងហើយដោ យសា រ
ត្រព្រលន្រះ ចិនគឺសឹងត្រមា នអ្វីៗទា ំង
អស់។

ក្រត្រពីនៅ រក្រសាបា ននូវឯកភា ពទឹកដី
នៅ ក្នងុចំណ មជាប្រទ្រសដ្រលមា នទឹក
ដីធំជា ងគ្រនៅ ក្នងុចំណ មប្រទ្រស៥នៅ 
លើពិភពលោ ក ដោ យមា នប្រជា  ជន
ច្រើនជា ងគ្រនៅ លើពិភពលោ កពោ លគឺ
ជា ង១,៣ពា ន់លា ននា ក់ដដ្រលហើយ
ចិនបា នដណ្តើមតួនា ទីមួយថ្មនីៅ លើពិភព-
លោ កកលពីបុ៉នា្មានឆ្នោមុំនន្រះគឺជា មហា 
អំណ ចស្រដ្ឋកិច្ចធំទីពីរខណៈដ្រលពីមុន
តួនា ទីន្រះគឺជា របស់ប្រទ្រសជប៉ុន។

សព្វថ្ង្រន្រះអ�្រផលិតផលសរុបរបស់
ចិនជា រួមគឺប្រមាណជា ២៥២៣៨ទ្រីលា ន
ដុលា្លរនៅ ក្នងុមួយឆ្នោំគឺធំជា ងជបុ៉នដ្រល
មា នប្រមាណជា ត្រមឹត្រ៥១៦៧ទ្រីលា ន
ដុលា្លរនៅ ក្នុងមួយឆ្នោំ បើទោ ះបីជា អ�្រ
ផលិតផលសរុបរបស់ប្រជា ជនចិនមា្នោក់ៗ
គឺនៅ ទា បជា ងជបុ៉នក៏ដោ យចុះពោ លគឺ
ចិនត្រមឹត្រ១៨០០០ដុលា្លរនៅ ក្នងុមួយ
ឆ្នោំខណៈដ្រលជបុ៉ន គឺ៤៤៤០០ដុលា្លរ
នៅ ក្នងុមួយឆ្នោឯំណ ះបុ៉ន្ត្រគ្រដឹងថា ចិន
កំពុងត្រដណ្តើមកិត្រយានុភា ពច្រើនណ ស់
នៅ លើពិភពលោ ក ជា ពិស្រសនៅ ក្នុង
តំបន់អាសា�ន។

នៅ លើពិភពលោ ក នៅ ក្នុងថា នៈជា
ប្រទ្រសដ្រលមា នទីផ្រសារធំមា នប្រជា ពល-
រដ្ឋច្រើនជា មហា អំណ ចស្រដ្ឋកិច្ចទីពីរនៅ 
លើពិភពលោ កចិនដ្រលជា ប្រទ្រសមួយ
កំពុងត្រមា នបញ្ហារឿងទឹកដីជា មួយនឹង
កោ ះ�្រវា៉ាននោ ះបា នដណ្តើមជោ គជ័យ
ផ្ន្រកក រទូតជាច្រើនលើ�្រវា៉ាន់ដោ យបណ្តា
ប្រទ្រសមួយចំនួនតូចនៅ អា �ហ្វកិដ្រល
ធ្លប់ត្រទទួលសា្គល់និងមា នទំនា ក់ទំនង
ក រទូតជា មួយនឹងកោ ះ�្រវា៉ាន់នោ ះបា ន
សម្រចផ្តាច់ទំនា ក់ទំនងក រទូតជា បន្ត
បនា្ទាប់ជា មួយនឹងកោ ះ�្រវា៉ាន់ហើយងា ក

មករកចា ប់ដ្រ ជា មួយនឹងប្រទ្រសចិន។
នៅ ក្នងុតំបន់អាសា�នក៏ដូច្ន្រះដ្ររបើទោ ះបី
ជានៅ ក្នុងចំណ មប្រជា ពលរដ្ឋអា សា�ន
ត្រងត្រមា នទស្រសនៈមិនចូលចិត្តចិន បុ៉ន្ត្រ
ទោ ះបីជាយ៉ាងណ ក៏ដោ យ ក៏ចិនបា ន
ដណ្តើមនូវតួនា ទីល្រច�្លរជាច្រើននៅ ក្នងុ
តំបន់ន្រះដោ យ មកដល់ព្រលន្រះចិន
បា នកំពុងត្របណ្តាក់ទុននិងពង្រីកឥទ្ធិ-
ពលសឹងត្រគ្រប់វិស័យមកក ន់តំបន់អាសា�ន
ដ្រលគ្រដឹងថា គឺជា តំបន់ដ្រលមា នទីតា ងំ
ភូមិសា ស្រ្តជា អ្នកភូមិផងរបងជា មួយនឹង
ចិន។ចិននៅ ព្រលន្រះគឺជាដ្រគូរពិភា ក្រសា
និងសន្ទនា ដ៏ចំបងមួយរបស់អាសា�ន ដូច
ជា ជបុ៉នដូចជា កូរ៉្រខ ងត្របូងដ្ររបើទោ ះបី
ជាប្រទ្រសមួយចំនួននៅ អាសា�នកំពុងត្រ
មា នអរិយភា ពន្រជ�្លះទឹកដីនៅ សមុទ្រចិន
ខ ងត្របូង និងរងសមា�ធដោ យសា រត្រក រ
អភិវឌ្រឈន៍និងក រធ្វើទំនើបកម្ម យោ ធ ចិន
ដ៏សម្របើមខណៈដ្រលសមត្ថភា ពយោ ធ 
របស់អាសា�ននៅ មា នកម្រិតក៏ដោ យ។

ដោ យ�្រកលើវិស័យវិនិយោ គនឹងស្រដ្ឋ-
កិច្ចព្រមទា ងំពា ណិជ្ជកម្មនិងទ្រសចរណ៍
ជាដើម មកដល់ព្រលន្រះប្រទ្រសទា ំង
ឡា យនៅ អាសា�នគឺសុទ្ធសឹងត្រមា នទំនា ក់-
ទំនងដ៏ស្អតិល្មតួ ព្រមទា ងំទទួលឥទ្ធិពល
ពីចិន។នៅ ក្នុងបណ្តាប្រទ្រសក្រីក្រនៅ
អាសា�នដូចជា កម្ពជុា ឡា វភូមា �ៀតណ ម
ទុនវិនិយោ គពីចិនគឺសុទ្ធត្រឈរនៅ លំដា ប់
កំពូល ខណៈដ្រលប្រទ្រសអាសា�នផ្រស្រង
ទៀត ដូចជា  ហ្វីលីពិន ថ្រ មា៉ាឡ្រសុី
សិង្ហបុរីឥណ្ឌ�ន្រសីុជាដើមនោ ះក៏សុទ្ធត្រ
ស្ថិតនៅ ក្នុងលំដា ប់កំពូលទា ំង១០ដ្ររ។
ន្រះ គឺជាក រសរបញ្ជាក់អំពីតួនា ទីដ៏រឹងមា ំ

មួយរបស់ចិន។
ថ្មីៗន្រះក្រពីបងា្ហាញនូវឥទ្ធិពលន្រ

ស្រដ្ឋកិច្ចយោ ធ នយោ បាយក រទូតនិង
ស្រដ្ឋកិច្ចនៅ ក្នងុតំបន់ និងនៅ លើពិភព-
លោ កហើយនោ ះចិនក៏នៅ ត្របន្តជំរុញ
តួនា ទីនិងឥទ្ធពិលមកក ន់តំបន់អាសា�ន
ន្រះបន្ថ្រមទៀតដោ យចិនកំពុងត្រពង្រកី
នូវឥទ្ធពិលលើវិស័យព័ត៌មា នផងដ្ររ។ជា ក់
ស្ត្រងកលពីដើមខ្រកក្កដា កន្លងទៅ ន្រះ
កស្រតប្រជា ជនប្រចា ថំ្ង្រចិនគឺPeople
Dailyបា នចំណ យថវិក រមិនជា តិចនោ ះ
ទ្រនៅ ក្នុងក ររៀបចំ កិច្ចប្រជុំកំពូលន្រ
ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយម្រគង្គ-ឡា នឆ ងនៅ ក្នុង
ទីក្រុង �ៀងច័ន្ទ រដ្ឋធ នីន្រប្រទ្រសឡា វ
បនា្ទាប់ពីចិនខ្លនួឯងបា នរៀបចំដោ យជោ គ-
ជ័យកលពីឆ្នោំ២០១៧នៅ ប្រទ្រសចិន
រួចហើយនោ ះ។

នា កិច្ចប្រជំុកំពូលន្រប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ
ម្រគង្គ-ឡា នឆ ងនៅ ក្នងុប្រទ្រសឡា វន្រះ
បណ្តាអ្នកដឹកនា ំ និងអ្នកកស្រតមកពី
អង្គភា ពកស្រត និងប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយធំៗ
និងល្របីៗ នៅ ប្រទ្រសចិនកម្ពជុា �ៀតណ ម
ឡា វថ្រនិងភូមា សុទ្ធត្របា នបងា្ហាញមុខ
នឹងចូលរួម។ជុំវិញក រចូលរូមន្រះមា ន
ទស្រសនៈមួយចំនួនបា នល្រចឡើងដោ យ
សា រត្រគឺជា រឿងថ្មីដ្រលប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ
រដ្ឋដ៏ធំមួយរបស់ចិនបា នសុខចិត្តចំណ យ
ថវិក រាប់សិបមុឺនដុលា្លរ នៅ ក្នុងក រ
ចំណ យរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយន្រះឡើយ
ដោ យឧបត្ថម�តា ំងពីថ្ល្រសា្នោក់នៅ  ថ្ល្រធ្វើ
ដំណើរថ្ល្រហូបចុកសម្រប់អ្នកកស្រត
និងអ្នកចូលរួមប្រមាណជាជា ង១០០នា ក់
នោ ះ។អ្វីទៅ នៅ ពីក្រយគំនិតផ្តួចផ្តើម

ន្រះ?តើហ្រតុអ្វីបា នជា ចិនរៀបចំព្រឹត្តិ-
ក រណ៍ន្រះឡើង។បើរៀបចំនៅ ចិនគ្រអា ច
យល់បា នថា ជាក រជម្រញុក រផ្រសព្វផ្រសាយ
និង ធ្វើទីផ្រសារឃោ សនា  ពីប្រទ្រសចិន
ហើយន្រះជា ទមា្លប់ដ្រលប្រទ្រសណ ក៏
បា នធ្វើដ្ររជា ពិស្រសប្រទ្រសដ្រលមា ន
លទ្ធភា ពតា មក រអញ្ជើញទស្រសនកិច្ចផ្រសព្វ-
ផ្រសាយន្រះប៉ុន្ត្រន្រះគឺជា កិច្ចប្រជុំកំពូល
នៅ �ៀងច័ន្ទគឺនៅ ក្រពីប្រទ្រសចិន។

ន្រះគឺជា សំណ�រដ្រលមតិសា ធ រណជន
មួយចំនួនបា នរំល្រចឡើងបុ៉ន្ត្រទោ ះបីជា 
យ៉ាងណ ក៏ដោ យនៅ ក្នងុទស្រសនៈជា កោ -
សិក ន្រប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយនិងព័ត៌មា នមួយ
នៅ ក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា យើងខ្ញុគិំតថា ទោ ះបី
ជាយ៉ាងណ ក៏ដោ យ ក៏វាជា បច្ច័យមួយ
និងជា ឱកសមួយដ៏ប្រសើរដ្រលអ្នកសា រ-
ព័ត៌មា ននៅ ក្នុងតំបន់អា ចមា នឱកស
ជួបគា្នោពិភា ក្រសា។ ក រជួប និងក រនិយ យ
ពិភា ក្រសាគា្នោន្រះ គឺជាក របង្កើនឱកសន្រ
ក រយល់ដឹងពីគា្នោក ន់ត្រច្របាស់ទៅ វិញទៅ 
មកដើម្របរីកផ្លូវ� នទៅ រកក រពង្រឹងនវូ
កិច្ចសហប្រតិបត្តិក រថ្មីៗណ មួយផ្រស្រង
ទៀត។ ចិនជា មហា អំណ ចមួយ និងជា 
ទីផ្រសារដ៏ធំនៅ លើពិភពលោ កមួយស្រប់
ដូច្ន្រះប្រសិនបើប្រទ្រសនៅ ក្នងុតំបន់អា ច
រកគន្លះឹណ មួយដើម្របីបង្កើនទំនុកចិត្តតា ម
រយៈយន្តក រផ្រស្រងៗ ដោ យរួមទា ំងច្រក
អាសា�នក្តី ច្រកកិច្ចប្រជុំកំពូលន្រប្រព័ន្ធ
ផ្រសព្វផ្រសាយម្រគង្គ-ឡា នឆ ងក្តីដោ យឈរ
នៅ លើយុទ្ធសា ស្រ្តឈ្នះឈ្នះទា ងំអស់គា្នោ
ផលប្រយោ ជន៍ទៅ វិញទៅ មកនោ ះ គឺជា 
រឿងមួយដ៏ប្រសើរ៕

ដោ យអរិយបុត្រ

ថតដោ យៈAKP



ព័ត៌មានទូទៅជាតិ និងអន្តរជាតិ ០៩ 

កម្ពុជានឹងមានគោលនយោបាយដំឡូងមីសមេប់ទីផេសារពិភពលោក
រដ្ឋមន្ត្រនី្រក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកបា៉ានសូរស័ក្តិ

បានបងា្ហាញជំនឿថា ឯកសារគោលនយោបាយនឹង
ប្រក្លយកម្ពជុា ឲ្រយទៅជាទីតំាងឧស្រសាហកម្មក្រច្ន្រ និង
ផ្គត់ផ្គង់ដំឡូងមីដ្រលអាចជឿទុកចិត្តបា នសម្រប់ទីផ្រសារ
ពិភពលោក។ដោយសារឯកសារន្រះផ្តល់នូវចក្ខវិុស័យ
ច្របាស់លាស់និងវិធីសាស្ត្ររៀបចំខ្រស្រសងា្វាក់តម្ល្រ
សំខន់ៗដើម្របីធ្វើឲ្រយដំណំដំឡូងមីទទួលបានទិន្ន
ផលច្រើននិងមានតម្ល្រខ្ពស់អាចឆ្លើយតបតម្រវូករ
ន្រទីផ្រសារទាំងក្នុង និងក្រប្រទ្រស។ លោកបាន
បងា្ហាញជំនឿចិត្តដូចន្រះ នាឱកសអញ្ជើញជាអធិប-
តីភាពក្នុងពិធីប្រគល់ និងទទួលឯកសារគោល
នយោបាយដំឡូងមី ដ្រលរៀបចំឡើងនៅទីស្តីករ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកលពីព្រឹកថ្ង្រទី១០ខ្រកក្កដា
ឆ្នោំ២០១៨ ក្រមករចូលរួមពីថា្នោក់ដឹកនាំ និង
មន្ត្រីរាជករមកពីអន្តរក្រសួងតំណងវិស័យឯកជន
និងអង្គករUNDPដ្រលជាសមាជិកសមាជិកន្រគណៈ

កម្មក ររៀបចំគោលនយោបាយជាតដំិឡូងមីប្រមាណជាង
៥០នាក់។

ក្នុងនោះ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្ល្រងអំណរគុណ ដល់
នាយកដា្ឋានគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មដ្រលបានប្រឹង
ប្រងសហករជាមួយអង្គករUNDPនិងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
ធ្វើករចងក្រងឯកសារដ៏មានសារៈសំខន់ន្រះឡើងដើម្របី
បម្រើករអភិវឌ្រឍវិស័យដំឡូងមីកម្ពុជា ដ្រលជាដំណំ
សក្តានុពលទី២ បនា្ទាប់ពីដំណំស្រូវ និងជាផលិតផល
អាហារប្រចំាសតវត្រសរ៍ទី២១។លោកបណ្ឌតិរីឆតមា៉ាស្ហល
ស្រដ្ឋវិទូន្រអង្គករUNDPប្រចាំប្រទ្រសកម្ពុជាបានគូស
បញ្ជាកថ់ាគោលនយោបាយដំឡូងមីនឹងប្រក្លយដំឡូង
មីទៅជាដំណំដ្រលផ្តល់ទិន្នផល និងប្រក់ចំណូលខ្ពស់
សម្រប់ប្រជាកសិករក្រកី្រនិងជាផលិតផលដ្រលបម្រើករ
អភិវឌ្រឍឧស្រសាហកម្មនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា។លោកបណ្ឌតិ
បានបន្តទៀតថាដើម្របីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពករអនុវត្តគោល
នយោបាយ រចនាសម្ពន្ធអភិបាលកិច្ចត្រូវបានបង្កើតឡើង

ហើយខ្រស្រសងា្វាក់តម្ល្រដំឡូងមី ត្រូវបានប្រងច្រកជា
ផ្ន្រកៗដើម្របីតភា្ជាប់ជាមួយវិស័យអាទិភាពផ្រស្រងទៀត។
សូមជម្របថាកលពីឆ្នោំ២០១៧ កម្ពុជាបានក្លយជា
ប្រទ្រសដ្រលឈរនៅលំដាប់ល្រខរៀងទី៨ ក្នងុចំណម
ប្រទ្រសផលិតដំឡូងមីធំៗទំាង១០នៅលើពិភពលោក។
ចាប់តាំងពីឆ្នោំ២០១១ ផ្ទ្រដីដាំដុះដំឡូងមី ត្រូវបាន
ពង្រីកពី៤០០ពាន់ហិកតាដល់ ៥៧៤ពាន់ហិកតានៅ
ក្នុងឆ្នោំ២០១៥ហើយបានផ្តល់ទិន្នផលសរុបជាង១៣
លានតោន។កន្លងមកយុទ្ធសាស្ត្រសមាហរណកម្មពា-
ណិជ្ជកម្ម(CTIS)បានដាក់បញ្ចូលដំណំដំឡូងមីទៅ
ជាផលិតផលអាទិភាពមួយ ដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍ខ្រស្រសងា្វាក់
តម្ល្រ និងធ្វើពិពិធកម្មករនាំច្រញ។ បច្ចុប្របន្ន រាជរដា្ឋា
ភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានកំពុង
ប្រឹងប្រងជំរុញករនាំច្រញផលិតផលដំឡូងមី៕

ក្រុមសភាលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍កតូលិក
ហ្វីលីពីនបានអំពាវនាវឱ្រយមានករអធិសា្ឋានរយៈព្រល
បីថ្ង្រ និងតមអាហារប្រហ្រលមួយខ្របនា្ទាប់ពីលោក
ប្រធនាធិបតីRodrigoDuterteបានហៅព្រះជាមា្ចាស់
ថា"ល្ងង់"។

បនា្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មចំពោះករនិយយប្របន្រះរបស់
ប្រធនាធបិតីក្រមុសភាលោកអភបិាលព្រះសហគមន៍
ប្រទ្រសន្រះបានជួបជាមួយលោកDuterteដើម្របីព្រយា-
យមបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹង។ ន្រះបើយោងតាមករ
ចុះផ្រសាយរបស់សារព័ត៌មានកតូលិក CNA នាថ្ង្រទី៩
ខ្រកក្កដា។

ករដ្រលលោកប្រធនាធិបតីនិយយថាព្រះជាមា្ចាស់
"ល្ងង់"បានទទួលរងនូវប្រតិកម្មទំាងកំហឹងផងពីសំណក់
ប្រជាជនដ្រលប្រទ្រសន្រះមានអ្នកកន់សាសនាកតូ-
លិកភាគច្រើន។

លោកអភិបាលរ៉ូមូឡូវា៉ាលឡ្រសន្រភូមិភាគដាវៅ
ជាប្រធនសភាលោកអភិបាលកតូលិកហ្វីលីពីន
(CBCP)បានសរស្ររលិខិតផ្លូវករមួយអំពាវនាវចំពោះ
ប្រជាជនហ្វីលីពីនដោយកំណត់យកថ្ង្រទី ១៦កក្កដា
ជាថ្ង្រន្រករអធិសា្ឋាន និងករបន់ស្រន់សុំស្រចក្ដីម្រតា្តា
ករុណនិងយុត្តិធម៌សម្រប់"អ្នកដ្រលបានប្រមាថដល់
ព្រះជាមា្ចាស់ជានាមដ៏វិសុទ្ធ។ ហើយអង្វរសម្រប់ពួក
អ្នកដ្រលបងា្កាច់បង្ខូចនិងធ្វើជាសាក្រសីក្ល្រងក្លយ និង
អ្នកដ្រលប្រព្រឹត្តឃាតកម្ម ឬបងា្ហាញពីឃាតកម្មជា
មធ្រយាបាយសម្រប់ប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងឧក្រដិ្ឋកម្មនៅក្នងុ
ប្រទ្រសរបស់យើង"។

ក្រុមលោកអភិបាល បានកំណត់យករយៈព្រល
៣ថ្ង្របនា្ទាប់គឺចាប់ពីថ្ង្រទី១៧ដល់ថ្ង្រទី១៩ខ្រកក្កដា
ជាថ្ង្រន្រករតមអាហារករអធិសា្ឋាននិងករធ្វើទាន។

សារលិខិតដាស់តឿនមានចំណងជើងថា "អំណរ
សប្របាយនិងករត្រកអរ"ត្រូវបានច្រញផ្រសាយដោយ

CBCPកលពីថ្ង្រទី៩ខ្រកក្កដា។
ទោះបីជាវាមិនបានបញ្ជាក់ច្របាស់ពីឈ្មាះលោក

Duterteក៏ដោយក៏ក្នុងសារលិខិតបានបងា្ហាញពីសកម្ម-
ភាពនិងគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់លោកប្រធ-
នាធិបតីកន្លងមករួមទាំង"អ្នកដ្រលក្រអឺតក្រទមចាត់
ទុកខ្លួនឯងថាមានប្រជា្ញានៅក្នុងករបា៉ាន់សា្មានផ្ទាល់
ខ្លួនចោទថាជំនឿរបស់គ្រីស្តបរិស័ទមិនសមហ្រតុសម
ផល"ក៏ដូចជា"អ្នកដ្រលប្រមាថដល់ព្រះជាមា្ចាស់របស់
យើងថាល្ងង់"។

ចាប់តាំងពីជាប់ករបោះឆ្នោតលោកDuterte ត្រូវ
បានគ្រចោទប្រកន់ពីបទ"បោសសមា្អាតសង្គម"ជាមួយ
នឹងសង្គ្រមហិង្រសារបស់គាត់លើក្រុមគ្រឿងញៀន។
ព្រះសហគមន៍បានប្រកន់ជំហរយ៉ាងមឺុងមា៉ាត់ប្រឆំង
នឹងគោលនយោបាយទាំងន្រះ។

ក្នុងលិខិតនោះបញ្ជាក់ថា"យើងមិនម្រនជាម្រដឹក-
នាំនយោបាយទ្រហើយមិនម្រនជាគូប្រជ្រងនយោបាយ
របស់រដា្ឋាភិបាលដ្ររ"។ កន្លងទៅព្រះសហគមន៍បាន
ធ្វើករជាមួយរដា្ឋាភិបាលដើម្របីប្រយោជន៍រួមក្នុងករជួយ
ដល់អ្នកក្រីក្រនិងអ្នកខ្រសត់ខ្រសាយ។

លោកVallesនយិយថា"ចពំោះបញ្ហាជាកស់្ត្រងខ្លះ
ករសហករអាចមិនអាចទៅរួចទ្រដោយសារជំនឿខង
ផ្លូវវិញ្ញាណនិងសីលធម៌របស់យើង។យើងស្នើជាបន្ត
បនា្ទាប់ប៉ុន្ត្រមិនតម្រូវតាមករមិនចង់បាននោះទ្រ"។ក្នុង
ករណីប្របន្រះយើងអាចគ្រន់ត្រលើកឡើងពីសិទ្ធរិបស់
យើងចំពោះករជំទាស់តាមមនសិករ។"

លិខិតន្រះបន្តថា ព្រះសហគមន៍គា្មាន"របៀបវារៈ
នយោបាយឬមនោគមវិជា្ជាណមួយនៅក្នុងចិត្តឡើយ"
ហើយនៅព្រលក្រុមលោកអភិបាលដោះស្រយបញ្ហា
"វាត្រងត្រកើតឡើងពីទស្រសនវិស័យន្រជំនឿនិងសីល-
ធម៌ជាពិស្រសគោលករណ៍ន្រយុត្តិធម៌សង្គម"។

សារលិខិតបានបញ្ជាក់ផងដ្ររអំពីករដោះស្រយ

អំពើហិង្រសានៅក្នុងប្រទ្រស។ បូជាចារ្រយបីនាក់ត្រូវបាន
សមា្លប់នៅក្នុងប្រទ្រសហ្វីលីពីនក្នុងរយៈព្រលប្រំមួយ
ខ្រចុងក្រយន្រះ ជាមូលហ្រតុបំផុសគំនិតបូជាចារ្រយ
ជិត២០០នាក់ បានស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតកន់កំ-
ភ្លើង។CBCPគឺមិនគាំទ្រដល់លោបូជាចារ្រយកន់អាវុធ
ទ្រសូម្របីត្រស្របច្របាប់ក៏ដោយ។ប៉ុន្ត្រលោកអភិបាល
ត្រូវត្រផ្តល់ករអនុញ្ញាតដល់បូជាចារ្រយនៅក្នុងភូមិភាគ
របស់គាត់ឲ្រយកន់កំភ្លើង។

គំនិតន្រ "ពួកបូជាចារ្រយដ្រលត្រូវគ្រធ្វើឃាតដើម្របី
ធ្វើជាសាក្រសីដល់ព្រះគ្រីស្ត" មិនម្រនជារឿងថ្មីទ្រ។
គាត់បានលើកទឹកចិត្ដប្រជាជនហ្វីលីពីនឱ្រយចងចាំពាក្រយ
សម្ដីរបស់លោកបូ៉លក្នុងលិខិតដំបូងរបស់គាត់ទៅកន់
គ្រីស្តបរិស័ទក្រុងកូរិនថូសត្រូវ"ឆ្លើយតបដោយជូនពរ"
ដល់អ្នកប្រមាថ និងឆ្លើយតប"ដោយទន់ភ្លន់"ទៅអ្នក
បងា្កាច់បង្ខូច។

លោកVallesក៏បានថ្កាលទោសចំពោះសា្ថានភាព
បច្ចុប្របន្នន្រប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទ្រសន្រះ
ដោយនិយយថាករឃុំឃាំងមានភាពចង្អៀតខ្លំង
ចំពោះអ្នកដ្រលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទជួញដូរថា្នោំញៀន
និងអ្នកដ្រលគួរត្រត្រូវបានសា្តារនីតិសម្របទា ហើយថា
ប្រជាជនបានដកខ្លួនច្រញឆ្ងាយពីអ្នកក្រ អ្នកជម្ងឺ
និងអ្នកញៀនថា្នោំទាំងនោះ។

លោកបានសរស្ររថា"យើងមានពាក្រយមួយនៅក្នុង
ភាសាTagalogថា"ករឈឺចាប់ផ្ន្រកមួយន្ររាងកយ
ត្រូវបានទទួលអារម្មណ៍ដោយរាងកយទាំងមូល"។

"Alas,ពាក្រយន្រះមិនម្រនជាករពិតរហូតទ្រ!គា្មាន
ផ្លូវដ្រលយើងអាចមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់នោះទ្រ ល្គឹក
ណផ្ន្រកខ្លះន្ររាងកយត្រូវបានគ្រធ្វើបា បដោយករ
ព្រងើយកន្តើយ"៕

កេុមលោកអភិបាលកាតូលិកនៅហ្វីលីភីន អំពាវនាវឲេយគេីស្តបរិស័ទ អធិដ្ឋាន
និងតមអាហារបនា្ទាប់ពីការបេមាថរបស់លោកDuterte



បទយកការណ៍សង្គម១០

ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពជុាមួយចំនួនដ្រលជា
អ្នកនៅក្នងុចំណមប្រជាពលរដ្ឋដ្រលមាន
សិទ្ធបិោះឆ្នោតចំនួនជាង៨លាននាក់បាន
បញ្ច្រញយោបល់និងបំណងប្រថា្នោរបស់
ពួកគ្រផ្រស្រងៗគា្នោក្រយព្រលបោះឆ្នោត
បុ៉ន្ត្រជារួមគឺថាអ្នកដ្រលនៅទីក្រងុពិស្រស
គឺនៅរាជធនីត្រម្តងគឺពួកគ្រចង់បានប្រព័ន្ធ
លូនិងចរាចរណ៍មួយដ្រលប្រសើរខណៈ
ដ្រលបងប្អនូនៅជនបទគឺកំពុងត្រស្រក
ឃា្លនយុត្តធិម៌សង្គម និងករអភិវឌ្រឍមូល
ដា្ឋានរបស់ពួកគ្រត្រម្តង។

សកម្មជនគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា
មួយរូបដ្រលសំុមិនបញ្ច្រញឈ្មាះបានមាន
ប្រសាសន៍នៅក្នងុអំឡុងព្រលន្រយុទ្ធនា-
ករឃោសនាបោះឆ្នោតពោលគឺក្រយ
ព្រលដ្រលគណបក្រសន្រះបានប្រកសបើក
យុទ្ធនាករនៅកោះព្រជ្រកលពីថ្ង្រទី០៧

ខ្រកក្កដាថាសម្រប់លោកដ្រលជាអ្នក
រស់នៅរាជធនីភ្នពំ្រញន្រះ ដូចជាមានអ្វី
គ្រប់យ៉ាងដ្ររហើយគ្រន់ត្រចង់បានបន្ថ្រម
រឿងលូនិងរឿងចរាចរណ៍និងសណ្តាប់
ធ្នោប់បន្តិច។

លោកបានបញ្ជាក់ថា "រឿងអភិវឌ្រឍអី
ដូចជាយើងមានដូចគ្រដូចឯងដូចប្រទ្រស
ជិតខងដ្ររត្រយើងវាច្រះត្រលិចព្រល
ដ្រលមានភ្លៀងម្តងៗហើយចរាចរណ៍គឺ
យ៉ាប់ហ្មងឥឡូវដូច្ន្រះបើបក្រសឈ្នះឆ្នោត
ខ្ញុគិំតថាគណបក្រសដោះស្រយបញ្ហាន្រះ
បា នគឺល្អហ្មង"។

លោកលឹមសុខហៀងជាប្រជាពលរដ្ឋ
វ័យ៦២ឆ្នោំបានមានប្រសាសន៍ថារឿង
ដ្រលចង់បាននោះគឺវាមានច្រើនរហូតដ្រក
នឹកប្រហ្រលជាមិនអស់ផងត្រចំពោះមុខ
បើសិនគណបក្រសណឈ្នះឆ្នោត អាចដោះ-

ស្រយរឿង ព្រលភ្លៀងលិច និងរឿង
សណ្តាប់ធ្នោប់ចរាចរណ៍ន្រះច្រញប្រសើរ
ម្រនទ្រនត្រម្តង។

នៅក្នងុនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដ្រលរស់នៅ
ក្នងុរាជធនីភ្នពំ្រញមួយរូបលោកបានបន្ត
ថានិយយឲ្រយវាពិតទៅនៅរាជធនីភ្នំព្រញ
ន្រះបើគណបក្រសណឈ្នះឆ្នោតអាចធ្វើបាន
លើរឿងសន្តសុិខរឿងចោរឆក់ចោរប្លន់រឿង
គ្រឿងញៀនរឿងបក្រសរឿងពួកនៅក្នងុកន្ល្រង
ធ្វើករ...ត្រទោះយ៉ាងណបើអាចដោះ-
ស្រយបានលឿនៗនូវបញ្ហាទឹកលិចនិង
រឿងគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ឲ្រយបានត្រឹមត្រូវ
ករបើកបរមានច្របាប់ មានទមា្លប់ ច្រះ
ប្រកន់សា្តាំឆ្វ្រងត្រឹមត្រូវ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា "អារឿងមើល
កស្រតមើលហ្វ្រសបុកឃើញរឿងចោរប្លន់
ចោរឆក់វាមធ្រយមទ្រត្រវាងំរឿងឲ្រយត្រភ្លៀង

ផ្ទះខ្ញុំដឹងត្រលិចកន្លះផ្ទះហ្មង"។ លោក
បានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថា រឿងចរាចរណ៍
ក៏ជារឿងងំមួយដ្ររ។

លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថា"នៅង៉្រ(ថ្ង្រ)
ណមួយផ្ទះុ(គំហឹង)ហើយភ្លើងខៀវលោត
៣ទៅ៤ដងហើយចរាចរណ៍អត់កម្រើក
សោះមិនដឹងស្ទះអីត្រដល់ទៅបានទៅ
បានឃើញស្ទះមកអាឡានខ្លះវាបទចុះ
បទឡើងចូលចតសុីបាយ"។

សកម្មជនវ័យ២៦ឆ្នោរំបស់គណបក្រស
សម្ព័ន្ឌដើម្របីលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ និងជា
មា្ចាស់សន្លកឹឆ្នោតមួយរូបដ្ររនោះបានឲ្រយ
ដឹងថាប្រទ្រសកម្ពជុាពិតជាអភិវឌ្រឈន៍លឿន
ម្រន បុ៉ន្ត្រករអភិវឌ្រឈន៍នោះ មិនដឹងយ៉ាង
ម៉្រចទ្រ។វាដូចជាឆកល្វ្រងរឿងរៀបចំលូ
រៀបចំរឿងសណ្តាប់ធ្នោប់ត្រម្តង។

លោកបានបន្តថា ជាង៤ទៅ៥ ឆ្នោំ

កេយការបោះឆ្នោតពលរដ្ឋទីកេុងចង់បានបេព័ន្ធលូនិងចរាចរណ៍បេសើរតេអ្នកនៅជនបទចង់បាន
យុត្តិធម៌សង្គមនិងការអភិវឌេឍ

ថតដោយៈលីសុវណ្ណា



បទយកកា រណ៍សង្គ ម ១១

កេយកា របោ ះឆ្នោតពលរដ្ឋទីកេុងចង់បា នបេព័ន្ធលូនិងចរាចរណ៍បេសើរតេអ្នកនៅ ជនបទចង់បា ន
យុត្តិធម៌សង្គមនិងកា រអភិវឌេឍ

ដ្រលលោ កបា នមកសា្នោក់នៅ  និងរៀនបន្ត
នៅ រាជធ នីភ្នំព្រញន្រះ គឺបញ្ហាវាដូចជា 
នៅ ដដ្រលៗ គឺអា រឿងទឹកលិច រឿងលូ
រឿងសណ្តាប់ធ្នោប់អា រឿងចរាចរណ៍រឿង
គ្រឿងញៀន។

យុវជនដ្រលមកពីខ្រត្តបា ត់ដំបងរូប
ន្រះបា នបញ្ជាក់ថា "កលមកភ្នពំ្រញដំបូងខ្ញុំ
ជួលផ្ទះគ្រនៅ ម្តុំ ទួលស�្ក្រ ទឹកលិចដល់
ក្រយមករីទៅ នៅ ម្តុទួំលគោ កនៅ ត្រលិច
ហើយឥឡូវន្រះនៅ ម្តុវំត្តសន្រសំកុសលគឺនៅ 
ត្រលិចហើយបើចរាចរណ៍វិញនិយ យ
ល្រងច្រញត្រម្តងជា ពិស្រសនៅ ម្តុផំ្រសារនៅ 
តា មហា ងតា មកន្ល្រងមា ន� ជនីយដា្ឋាន
ច្រើន"។

យុវជនរូបនោ ះបា នបញ្ជាក់ថា  "តា ំង
ពីមកនៅ ភ្នំព្រញនឹងគ្រមក ដូចជា អត់
ដ្រលបា ននៅ កន្ល្រងណ  ដ្រលមិនលិច

ទឹកទ្រនៅ រដូវភ្លៀង"។
លោ កជិនពិសិដ្ឋជា ប្រជា ពលរដ្ឋរស់

នៅ រាជធ នីភ្នំព្រញមួយរូបបា នឲ្រយដឹងថា
រឿងសំរាមក៏ជា រឿងដ្រលមិនអា ចមើលរំលង
បា នដ្ររ។

លោ កបា នបន្តថា មា្នោក់ៗនិយ យអំពី
ចរាចរណ៍និយ យអំពីរឿងទឹកលិចបុ៉ន្ត្រ
រឿងសំរាមក៏គួរត្រលើកឡើងដ្ររ ហើយ
សង្រ�ឹមថា  គណបក្រសណ ឈ្នះឆ្នោតនឹង
ដោ ះស្រយរឿងសំរាមន្រះឲ្រយបា នផងដ្ររ។

លោ កបា នបន្តថា  មន្ត្រីណ ក៏ដូចជា 
មន្ត្រណី ដ្ររព្រលនិយ យរឿងទឹកលិចគ្រ
ថា មកពីសំរាមពលរដ្ឋទុកដា ក់សំរាមមិនល្អ
បណ្តាលឲ្រយហូរចូលទៅ ក្នងុប្រព័ន្ធលូ ធ្វើឲ្រយ
លូស្ទះហើយអ្នកខ្លះព្រលស្ទះមួយចំនួនក៏
ស្តីបនោ្ទាសទៅ លើឡា នដឹកសំរាម ដោ យ
សា រផ្លវូវាតូចដលពួ់កគា ត់បើកឡា នប្រមូល
សំរាមយឺតៗស្ទះដូច្ន្រះប្រសិនបើក្រយ
ព្រលបោ ះឆ្នោតអ្នកណ ដោ ះស្រយរឿង
ន្រះបា នល្អណ ស់។

លោ កបា នបញ្ជាក់ថា "ខ្ញុំគា ំទ្រព្រញ
ទំហឹងហ្មងរឿងសំរាមន្រះ គួរត្រប្រមូល
ព្រលយប់មិនគួរព្រល�៉ាងព្រលច្រញទៅ 
ធ្វើក រទ្រហើយប្រមូលទៀតសោ តគួរត្រ
មួយថ្ង្រម្តងមិនម្រនកន្ល្រងខ្លះចង់កន្លះខ្រ
បា នមកយកម្តងឡើយ"។

លោ ករិនពន្លកដ្រលជាអា ជីវកមួយរូប
មា នទីលំនៅ នៅ ក្រងុកំពង់ចា មបា នចូល
រួមបញ្ច្រញយោ បល់ថា គណបក្រសដ្រលជា ប់
ឆ្នោតព្រលមា នសភា មា នរដា្ឋាភិបាលត្រឹម
ត្រវូគួរត្រយកចិត្តទុកដា ក់លើរឿងយុត្តធិម៌
សង្គមនិងក រអភិវឌ្រឍបន្ថ្រមទៀត។

លោ កបា នបន្តថា  រឿងអភិវឌ្រឈន៍ គឺ
រាជរដា្ឋាភិបា លកន្លងមក៥អណត្តមុិនគឺ
បា នធ្វើច្រើនហើយគឺដូចជា ផ្លវូសា�នបុ៉ន្ត្រ
ទោ ះបីជាយ៉ាងណ គឺនៅ មិនទា ន់គ្រប់ទ្រ
គួរត្រយកចិត្តទុកដា ក់បន្ថ្រមទៀត ជា 
ពិស្រសគឺនៅ តា មតំបន់ជនបទ ដូចជា
រឿងទឹកសា្អាត ភ្លើងអគ្គិសនី រឿងទីផ្រសារ
កសិផលជាដើម ឯរឿងសង្គមវិញនោ ះ
គួរត្រយកចិត្តទុកដា ក់បន្ថ្រមទៀតទៅ លើ
យុត្តិធម៌សង្គម។

លោ កបា នបញ្ជាក់ថា "អភិវឌ្រឈន៍នោ ះ
គឺអភិវឌ្រឈន៍ហើយ ប៉ុន្ត្របើសិនជា អ្នកក្រ
ច្រះត្រក្តមិីនឈ្នះអ្នកមា ននោ ះក៏គួរត្រសិក្រសា
និងពង្រងឹប្រព័ន្ធយុត្តធិម៌ឡើងវិញដ្ររ"។

លោ កបា នបន្តទៀតថា រឿងយុត្តិធម៌
សង្គមន្រះសំខ ន់ណ ស់ពី�្រះបច្ចបុ្របន្ន

�� �ក� មលទ� ផល��� រ� ះ��  តអណត� ិទី ៥ � ក� �ងស� ��ល� នអសនៈ 
១២៣  គឺ �� �វ� ន � ន់� ប់ � យគណបក���� � ជនកម� �� ចំនួន ៦៨ អសនៈ និង 
គណបក��ស�� �  ះ� តិ� ន ៥៥ អសនៈ  បុ៉�� ���  យ��ល គណបក����ះ�� �វ� ន
រ�� យ� ល� យ� ល�� មតុ� � រមក  ចំនួនអសនៈ � ងំ ៥៥ របស់ គណ បក�� 
��ះ �� �វ� ន��ក��ក� ឲ��គណបក������ង�ៀត ។

� មុន��ល��លរដ� ស� �� �វ� នរ�� យសុពល� ព �ើម��ី�ៀបចំ� រ� ះ
��  តអណត� ិថ� ី អសនៈ � ំង ១២៣ ក�� �ង គឺ�� �វ� ន� ន់� ប់ ៧៩ អសនៈ � យ 
គណ បក���� � ជនកម� ��  ៤១ អសនៈ � យគណបក��ហ៊� �នសុីនបុិច ២ អសនៈ 
� យ គណបក��ស��  តិកម� ��  និង ១ អសនៈ�  គណបក���� �រអភិវឌ��ន៍��ដ� កិច�  ៕

ស� ស� ពតំ� ង� �� � អណត� ិ� ស់

� ម� រអះ� ងរបស់គណៈក��  ធិ� រ� តិ�ៀបចំ� រ� ះ��  ត (គ.ជ.ប) 
� នឲ��ដឹង�  គណបក�� ន� � យ��ល� នចុះ��  ះចូលរួម� រ� ះ��  ត
�� ើស��សតំ� ង� �� � � អណត� ិទី ៦  ចំនួន ១២៥ អសនៈ��ះ គឺ� ន ២០ 
គណបក�� ។

�� ភពដ��ល� នបន� �  ចំនួនអសនៈ��តំ� ង� �� � គឺ� ន� រ�ើន�ើង
ពីរ គឺ� មណ� ល��ត�  �� ះសីហនុ� ន� រ�ើន�ើង២ អសនៈ។

គណបក��� ំង២០ ��ល� នចុះ��  ះចូលរួម� រ� ះ��  ត��ះ គឺ� ន 
គណ បក��ខ� ះ� ន��ក� � ព តំ� ង� �� � មិន�� ប់� មមណ� ល� ះ�� ។ 

គណបក����លចូលរួម� រ� ះ��  តរួម� ន  គណបក���� � ជនកម� �� , គណ - 
បក��យុវជនកម� �� , គណបក��ស��  តិកម� �� , គណបក���� �ររួបរួម� តិ, គណ បក�� 
ហ� ៊នុសិុនបិុច, គណបក��សំបុកឃ� �សំង� ម�� � ធិប��យ��, គណបក�� �� �  ធិប �� យ�� 
មូល��  ន, គណបក��ពន� ឺថ� ី, គណបក���� �រ��មួយ, គណបក��សម� ័ន� �ើម��ី�� � - 
ធិប ��យ��, គណបក��ធ��  ធិប��យ��, គណបក���� �រឈប់�� , គណ បក�� �� �រ អភ ិ 
វឌ��ន៍ ��ដ� កិច� , គណបក���� �រ� � រណរដ� , គណ បក�� រស�  ី��ម� , គណបក��ឆន� ៈ
�� �រ,គណបក��� � រណរដ� �� � ធិប��យ��, គណបក��ជន � តិ �ើម �� �  ធិប- 
�� យ�� កម� �� , គណបក��� តុភូមិ�ើង, និង គណ បក�� �� �រ��  ក ៕

គណបក� ចូលរួម� រ� ះ��  ត�� ើស��សតំ� ង� �� � 
អណត� ិទី ៦� ន២០គណបក� 

ន្រះ នរណ ក៏និយ យ និងត្អូញត្អ្ររអំពី
យុត្តធិម៌សង្គមនៅ ក្នងុសង្គមយើងនាព្រល
បច្ចបុ្របន្នន្រះដ្ររ។លោ កបា នបន្តថា រឿង
នោ ះមា នច្រើនណ ស់តា ងំពីរឿងដីធ្លីរឿង
រំលោ ភន្រះរំលោ ភនោ ះព្រមទា ំងរឿងរា៉ាវ
ផ្រស្រងៗបុ៉ន្ត្រជា ទូទៅ អ្នកតូចទា បអ្នកក្រកី្រ
បើសិនជាគា្មានអន្តរាគមន៍ពីអ្នកន្រះអ្នកនោ ះ
អ្នកនយោ បាយទ្រគឺពិបា ករឿងយុត្តធម៌
ន្រះត្រម្តង។

លោ កស្រីស្រកកញ្ញារ័ត្នដ្រលជាប្រជា -
ពលរដ្ឋមួយរូបមកពីខ្រត្តកំពង់ឆ្នោងំបា នឲ្រយ
ដឹងថា និយ យអំពីសមិទ្ធផិលគឺវាមា នច្រើន
នៅ ភូមិស្រកុដោ យរួមទា ងំសា លា រៀនមន្ទីរ-
ព្រទ្រយវត្តអា រាមផ្លវូអគ្គសិនីគ្រន់ត្រស្រវា-
កម្មនោ ះវារាងដូចជា យ៉ាប់បន្តិច។

លោ កស្របីា នបញ្ជាក់ថា "សា លា និង

ព្រទ្រឥឡូវនៅ នឹងរបងផ្ទះត្រគ្រន់ត្រដូចជា 
មិនសូវសកម្ម បើពង្រឹងត្របន្តិចប្រសើរ
ណ ស់"។

លោ ក សុ៊� សា ឫទ្ធិ ជា ប្រជា ពលរដ្ឋ
មួយរូបនៅ ស្រកុស្ទងឹត្រង់ខ្រត្តកំពង់ចា ម
បា នអះអា ងនៅ ស្គន់កន្ល្រងដ្រលឈប់សំុ
ចតនិងសម្រកលំហ្រររបស់អ្នកដំណើរបា ន
លើកជា យោ បល់ថា ប្រសិនបើគណបក្រស
ណ មួយឈ្នះឆ្នោតអា ចជួយជាក្រមុអ្នក
ច្របាប់សម្រប់ជួយអ្នកក្រីក្រ ដ្រលមា ន
តម្រូវក រច្របាប់ប្រហ្រលជាល្អបំផុត។

លោ កបា នអះអា ងថា  "ប្រជា ពលរដ្ឋ
ឥឡូវពិតជាត្រវូក រជំនួយផ្ន្រកច្របាប់ផ្ន្រក
ក្តីក្តាំន្រះម្រនពី�្រះត្រផលប្រយោ ជន៍
គឺឧស្រសាហ៍មា នជ�្លះណ ស់"៕

ដោ យអរិយបុត្រ

ថតដោ យៈលីសុវណ្ណា



ព័ត៌មា ន�� ះសហគមន៍កា តូលិក១២

អង្គកា រកា រ�តាសកម្ពុជា ផ្តល់ជំនាញដល់យុវនា រ�និងស្តេី�ើមេបីចិ��ឹមជីវិត
ក្នងុបន្ទប់ន្រអាគា រមួយខ្នងយុវនា រីជា

ច្រើននា គំា្នោមកសិក្រសារៀនសូត្រជំនាញផ្រស្រងៗ
ដើម្របីយកទៅ ប្រកបក រងា រចិញ្ចមឹជីវិត។

អ្នកគ្រសូូត្រមា៉ា�្រនជាគ្រផូ្ន្រកសំអា ង
ក យកំពុងប�្រៀនយុវនា រីអំពីរបៀបន្រ
ក រធ្វើសក់ធ្វើក្រចកដ្រលមា នកូនសិស្រស
ប្រមាណជិត១០នា ក់ដ្រលស្ថិតនៅ ក្នុង
មណ្ឌលសិក្រសាវិជា្ជាជីវៈរបស់អង្គក រក រីតាស
កម្ពជុា ស្ថតិក្នងុឃំុស្នងឹស្រកុបាណន់ខ្រត្ត
បា ត់ដំបង។

យុវតីយ៉្រនស្រយី៉ាអា យុ២៤ឆ្នោបំា នឲ្រយ
ដឹងថា "រៀនចប់ថា្នោក់ទី៨។ចង់បា នជំនាញ
មួយខ្លួនឯងពិតប្រកដដើម្របីអា ចចិញ្ចឹម
ខ្លនួឯងនិងម៉្រពុក"។តា មក ររៀបរាប់របស់
ស្រីយ៉ា នា ងរៀនបា នត្រឹមថា្នោក់ទី៨ត្រ
បុ៉ណ�ះ ដោ យសា រត្រជីវភា ពគ្រសួា រខ្រសត់
ខ្រសាយហើយនា ងរៀនមិនសូវពូក្រដូចគ្រ។

ខណៈព្រលកំពុងរៀនក្នងុមណ្ឌលន្រះ
ស្រយី៉ាមា នសង្រ�ឹមថា នា ងនឹងអា ចរកក រ-
ងា រធ្វើបា ននឹងគ្រហើយក៏មា នសមត្ថភា ព
ក្នុងក របម្រើក រងា រនៅ តា មហា ងនា នា ។
ស្រីយ៉ា"សង្រ�ឹម�្រះអីលោ កគ្រមូា នកន្ល្រង
ឲ្រយទៅ ធ្វើ�្រចៗអីចឹង។ខ្ញុំអត់ទា ន់ចង់បើក
(ហា ងផ្ទាល់ខ្លនួ)�្រះអីចង់ទទួលបា ន
បទពិសោ ធពីគ្រសិន"។ មិនសូវខុសគា្នោ
ពីស្រយី៉ាឡើយយុវនា រីបូ៊សុផ័ត្នណ អា យុ
១៤ឆ្នោមំកពី�្រមក្នងុខ្រត្តបនា្ទាយមា នជ័យ
ឲ្រយដឹងថាថា  ដោ យសា រចំណូលចិត្តរបស់
នា ងតា ងំពីវ័យកុមា រមកនិងដោ យសា រជិវ-

ភា ពខ្វះខ តគា្មានឪពុកមា្តាយផ្គត់ផ្គង់ផងនោ ះ
សុផ័ត្នណ បា នសម្រចចិត្តមករៀនជំនាញ
សំអា ងកយន្រះដើម្របីចិញ្ចមឹជិវិត។សុផ័ត្ន
ណ "មា៉ាក់បា៉ាសា្លប់អស់ហើយ។ខ្ញុគំុំតា ងំពី
តូច ថា ខ្ញុំរៀនអាហ្នងឹឲ្រយបា ន។ ខ្ញុចំ្រះអស់
ហើយត្រនៅ ស្ទើរតិចៗ។ស្ទើរគូសផ្កាក្រចក
ត្រសម្រប់មុខធ្វើបា ន"។

អង្គក ររីតា ស់កម្ពុជា បា នបើកជំនា ញ
ន្រះក្នុងឆ្នោំ២០១៥ដ្រលមា នគោ ល� 
ចម្របង គឺផ្តល់នូវជំនា ញពិតប្រកដមួយ
សម្រប់ស្រ្តីកម្ពុជា ដើម្របីអា ចផ្គត់ផ្គង់ជីវ-
ភា ពក្នុងគ្រួសា ររបស់ពួកគា ត់។ នៅ ក្នុង
មណ្ឌលសិក្រសាវិជា្ជាជីវៈរបស់អង្គក រក រីតា ស
កម្ពុជា ន្រះ មា ន៥ជំនា ញធំៗគឺ ជំនា ញ
ក ត់ដ្ររសម្លៀកបំពា ក់ ជំនា ញតម្របាញ
ជំនា ញសំអា ងកយ ជំនា ញធ្វើម្ហូប និង
ជំនា ញសណ�គា រនិងបដិសណ�រកិច្ច។

លោ កយឿនវណ�ជា មន្ត្រីគ្រប់គ្រង
មណ្ឌលសិក្រសាន្រះមា នប្រសា សន៍ថា កម្ម
វិធីទា ងំ៥ន្រះគឺផ្តល់ជូនសម្រប់ក្រមុគោ ល
� ស្ត្រដី្រលងាយរងគ្រះដូចជា អំពើហិង្រសា
ក្នងុគ្រសួា រក រជួញដូរផ្លវូភ្រទ។លោ កបន្ត
ថា គ�្រងន្រះក៏ផ្តល់ជូននូវកន្ល្រងសា្នោក់
នៅ ក្នងុអំឡុងព្រលដ្រលយុវនា រី និងស្ត្រីៗ
មកទទួលវគ្គសិក្រសានៅ ក្នងុកម្មវិធីន្រះ។ជា 
មួយគា្នោន្រះដ្ររ ក្រពីជំនាញអង្គក រក រី-
តា សក៏មា នបន្ថ្រមនូវ បំនិនជិវិតសម្រប់
ពួកគា ត់ផងដ្ររ។ ក្នងុនោ ះរួមមា នសួន
ដំណ ំលក្ខណៈគ្រួសា រ ក រចិញ្ចឹមសត្វ

ខ្នោតតូចនិងវគ្គគ្រប់គ្រងអា ជីវកម្មខ្លីៗ។
លោ កវណ�"បំនិនជីវិតហ្នងឹគឺរៀបចំ

ដើម្របីឲ្រយពួកគា ត់ទទួលបា នជំនាញបន្ថ្រម
ដើម្របីធ នាថា  នៅ ព្រលគា ត់ត្រឡប់ទៅ 
សហគមន៍របស់គា ត់វិញគា ត់អា ចធ្វើអ្វខី្លះ
បា នសម្រប់គ្រសួា ររបស់គា ត់"។ប្រធ ន
គ្រប់គ្រងរូបន្រះបន្តថា  ក្រយពីបញ្ចប់ក រ
សិក្រសានៅ អង្គក រក រីតា សអង្គក រក៏មា ន
គ�្រងផ្តល់នូវសមា�រមួយចំនួនសម្រប់
អ្នកបើកអា ជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លនួ។លោ កវណ�
"នៅ ព្រលដ្រលគា ត់ចប់វគ្គនឹងទៅ គឺយើង
នឹងទិញសមា�រជូនគា ត់អាស្រយ័លើជំនាញ
របស់គា ត់។ឧ.ដូចជាក ត់ដ្ររ សំអា ងកយ
សិប្របកម្ម គឺឲ្រយគា ត់ជាមា៉ាកញ្ចប់ដើម្របីឲ្រយគា ត់
អា ចត្រឡប់ទៅ សហគមន៍បា នបុ៉ន្ត្របើមា ន
អ្នកណ ចង់ចា ប់ផ្តើមជាអា ជីវកម្ម ដូចជា
គា ត់បើកហា ងយើងនឹងមា នកញ្ចប់ថវិក

ផ្រស្រងហើយយើងសុំសិក្រសាលំអិតជា មួយ
ក្រមុគ្រសួា រ ដូចជា គ�្រងផ្រនក រអា ជីវ-
កម្ម គ�្រងផ្រនក រចំណ យ ដូច្ន្រះយើង
ត្រវូក រព្រលវ្រងដើម្របីសិក្រសា"។

មណ្ឌលសិក្រសាវិជា្ជាជីវៈរបស់អង្គក រក រី-
តាសកម្ពជុា មា នសិស្រសប្រមាណជា ង១៦០
នា ក់បា នបញ្ចប់និងកំពុងត្រៀមបញ្ចប់ក រ
សិក្រសាក្នងុព្រលបច្ចបុ្របន្នន្រះ។អង្គក រក រី-
តាសកម្ពជុា ជា អង្គក រក្ររដា្ឋាភិបាលមួយ
របស់ព្រះសហគមន៍ក តូលិកនៅ កម្ពជុា
ដ្រលធ្វើក រងា រផ្ន្រកមនុស្រសធម៌ដោ យជួយ
ដល់ប្រជា ជនក្នងុមូលដា្ឋានអំពីក រអប់រំអភិ-
វឌ្រឍជនបទសុខ ភិបាលសុខភា ព�្ន្រកសុខ-
ភា ពផ្លវូចិត្ត ជា មួយពលករចំណ ក់ស្រកុ
ប�្របម្រួលអាកសធ តុ និងគ្រះមហន្ត-
រាយជា ដើម។

ដោ យក��

ប្រក្ខជន ប្រក្ខនា រី៦៧នា ក់មកពីព្រះ
សហគមន៍ទា ំង៦ន្រមណ្ឌលសកម្មភា ព
បាសា ក់ បា នជួបគា្នោនៅ ព្រះវិហា រសន្តអង់
ទន់ក្នុងភូមិកោ ះទា វស្រុកកោ ះធំដើម្របី
ទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ (អគ្គសញ្ញា
លា បថា្ងាស) និងចូលរួមពិធីប្រទា នព្រះពរ
លើជើងជួងថ្មីនា ថ្ង្រទី៦ឧសភា ២០១៨
ក្រមអធិបតីភា ពលោ កអភិបាលអូលីវីយ្រ
ជ្មីតអីស្រ្ល៊រ ព្រមទា ំងមា នគ្រីស្តបរិស័ទ

�េក�ជន៦៧នា ក់ទទួលអគ្គស��� ប��សនៅ �េះវិហា រសន្តអង់ទន់� ះ� វ

ជាច្រើនកុះករមកចូលរួមផងដ្ររ។
មុនចា ប់ផ្តើមថា្វាយអភិបូជា  លោ ក

អភិបា លលោ កបូជា ចា រ្រយប្រក្ខជននិង
គ្រីស្តបរិស័ទទា ំងអស់បា នជំុគា្នោអធិដា្ឋាន
នៅ មុខជួង និងជើងជួងថ្មដីើម្របីទូលសូម
អង្វរព្រះជាមា្ចាស់ប្រទា នព្រះពរលើសំណង់
និងជួងថ្មនី្រះដ្រលសម្ល្រងជួងជា សញ្ញាដា ស់
តឿនគ្រសី្តបរិស័ទឲ្រយមកចូលរួមអធិដា្ឋាន។

នៅ ក្នងុធម្មទ្រសនា លោ កអភិបាលមា ន

ប្រសា សន៍ថា  "ព្រះជាមា្ចាស់ជា ស្រចក្តី
ស្រឡា ញ់" ហ្រតុន្រះលោ កណ្រនា ំឲ្រយ
គ្រសី្តបរិស័ទមា នចិត្តស្រឡា ញ់មា នអំណរ
សប្របាយព្រមទា ងំអធិដា្ឋានជា និច្ចដើម្របីមា ន
ទំនា ក់ទំនងជា មួយព្រះជាមា្ចាស់និងច្រះ
លើកល្រងទោ សឲ្រយគា្នោទៅ វិញទៅ មក�្រះ
ព្រះជាមា្ចាស់ចង់ឲ្រយយើងមា នជីវិតមា នសុភ-
មង្គល និងទៅ ជា បុត្រធីតា របស់ព្រះជាមា្ចាស់
ដ្រលរស់នៅ ក្នុងស្រចក្តីស្រឡា ញ់។

បនា្ទាប់ពីធម្មទ្រសនា លោ កអភិបាលបា ន
សួរបញ្ជាក់អំពីជំនឿរបស់ប្រក្ខជនចំពោ ះ
ព្រះជា មា្ចាស់នៅ ក្នុងពិធីទទួលអគ្គសញ្ញា
លា បថា្ងាសនិងប្រក សធម៌ជឿរួមជា មួយ
គ្រសី្តបរិស័ទទា ងំអស់ រួចទូលអង្វរព្រះជា 
មា្ចាស់រួមជា មួយសន្តបុគ្គលទា ងំអស់ដើម្របី
សូមព្រះវិញ្ញាណយ ងមកគង់សណ្ឋាតិជា 
មួយប្រក្ខជនទា ំងនោ ះ ដើម្របីឲ្រយពួកគ្រ
ទទួលបា នផលផ្ល្រន្រព្រះវិញ្ញាណគឺព្រះ
វិញ្ញាណដ្រលនា ំឲ្រយមា នប្រជា្ញា�្លស�្រ
ដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងអំពីស្រចក្តីពិតមា ន
យោ បល់ល្អមា នស្រចក្តីអង់អា ចប្រព្រតឹ្ត
តា មក រណ្រនា រំបស់ព្រះវិញ្ញាណ និងច្រះ

គោ រពកោ តខ្លចព្រះជា មា្ចាស់ជា ព្រះបិតា ។
ប្រក្ខនា រីយ ងធ រី មកពីព្រះសហ-

គមន៍សា្អាងបា នឲ្រយដឹងថា  អគ្គសញ្ញាន្រះ
ពិតជា មា នប្រយោ ជន៍ខ្លំង�្រះបា ននា ំ
ផលផ្ល្រដល់ទៅ ប្រពីំរដ្រលអា ចផ្តល់កមា្លងំ
និងទទួលយកព្រះជាមា្ចាស់បា នច្រើនជា ង
មុន។នា ងថា "គឺថា មពលពីព្រះវិញ្ញាណដ៏-
វិសុទ្ធជួយឲ្រយខ្ញុំមា នជំនឿលើព្រះយ្រសូ៊ខ្លងំ
ជា ងមុនទៀត"។ធ រីបន្តថា បនា្ទាប់ពីបា ន
ទទួលអគ្គសញ្ញាន្រះហើយនឹងព្រយាយ ម
ធ្វើល្អតា មក រណ្រនា ំរបស់ព្រះជា មា្ចាស់
ហើយប្រសិនបើមា នអ្នកជិតខ ងសួរគឺនា ង
នឹងប្រប់អំពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះជា មា្ចាស់
តា មជំនឿរបស់ខ្លនួដល់ពួកគ្រទា ងំអស់។

ព្រះសហគមន៍ទា ងំប្រមួំយដ្រលប្រក្ខ-
ជនប្រក្ខនា រីមកនោ ះគឺព្រះសហគមន៍�្រធំ
ព្រះសហគមន៍សា្អាងព្រះសហគមន៍កោ ះ
ទា វព្រះសហគមន៍ទួលក្រសា ងំព្រះសហ-
គមន៍សំបា៉ាននិងព្រះសហគមន៍បឹងឈូក។
ព្រះសហគមន៍ទា ំងនោ ះស្ថិតក្រមក រ
ណ្រនា ំរបស់លោ កបូជា ចា រ្រយសិលា  ឡ្រ
វា៉ាន់ទីន៕ដោ យ� លីស

ថតដោ យៈក��

ថតដោ យៈសុធីរិទ�



ព័ត៌មា ន�� ះសហគមន៍កា តូលិក ១៣

កលពីថ្ង្រទី២៤មិថុនា ២០១៨ជាថ្ង្រ
បុណ្រយរំលឹកកំណើតរបស់លោ កយ៉ូហា ន
បា ទីស្តព្រះវិហា រសន្តីមា៉ារីញញឹមន្រព្រះ
សហគមន៍ចំក រទៀងក្នងុខ្រត្តតាក្រវបា ន
ទទួលប្រក្ខជនសំុចូលព្រះសហគមន៍ចំនួន
៦៥នា ក់ដ្រលមកពីព្រះសហគមន៍សន្តបូ៉ល
ចំក រទៀងត្រពា ំងក្រញូងភូមិសុខសា ន្ត
តាក្រវក្រងុដ្រលស្ថតិក្នងុមណ្ឌលកម្មភា ព
ខ្រត្តតាក្រវ។កម្មវិធីន្រះបា នប្ររព្ធក្រម
អធិបតីភា ពរបស់លោ កអូលីវីយ្រ ជ្មតីអីស្រ្លរ៊
ជា អភិបា លព្រះសហគមន៍ក តូលិកភូមិ
ភា គភ្នពំ្រញរួមជា មួយលោ កបូជាចា រ្រយដ្រល
បម្រើក រងា រនៅ មណ្ឌលកម្មភា ពតាក្រវនិង
តំណ ងគ្រសី្តបរិស័ទមកពីព្រះសហគមន៍
នានា ក្នុងភូមិភា គន្រះ។

មុនព្រលចា ប់ផ្តើមកម្មវិធីន្រះប្រក្ខជន
ទា ងំអស់បា នឈរនៅ មុខព្រះវិហា រដ្រល
មា នគ្រីស្តបរិស័ទជាច្រើនកំពុងរៀបចំអ
ភិបូជា ហើយពួកគា ត់បា នគោ ះទា្វារព្រះវិហា រ
ដោ យមា នសំណ�រពីលោ កអភិបា ល។

ក្រយពីក រឆ្លើយសំណ�រព្រះសហ-
គមន៍បា នបើទា្វារទទួលបងប្អូលចូលក្នុង

ព្រះវិហា រ និងគ្រសី្តបរិស័ទទា ងំអស់ទទួល
សា្វាគមន៍បងប្អូនប្រក្ខជនទា ំង៦៥នា ក់។
ពិធីអភិបូជា ក៏ចា ប់ផ្តើម។

បនា្ទាប់មកប្រក្ខជនមា្នោក់ម្តងបងា្ហាញខ្លនួ
ចំពោ ះមុខលោ កអភិបាលនិងព្រះសហ-
គមន៍។លោ កអភិបា លបា នគូសសញ្ញា
�ើឆ្កាងលើបា តដ្ររបស់ប្រក្ខជននិងប្រក្ខ
នា រីទា ងំអស់ដោ យប្រងសម្រប់លា បលើ
អ្នកទទួលអប់រំជំនឿ។បនា្ទាប់មកលោ កអភិ
បាលបា នឲ្រយបងធម៌ទា ងំអស់មកគូសសញ្ញា
�ើឆ្កាងលើប្រក្ខជនដ្រលជា ប្អនូធម៌របស់
ខ្លនួគឺមា ន�្ន្រកត្រចៀកមា ត់ដ្រនិងទ្រងូ។

ក្រយពីបា នសា្តាប់ព្រះបន្ទូលរួចមក
និងបា នប្រកសជំនឿចំពោ ះមុខព្រះសហ-
គមន៍ប្រក្ខជននិងប្រក្ខនា រីទា ងំអស់បា ន
ឡើងម្តងមួយក្រមុអុជធូបនៅ មុខព្រះគម្ពរី
�ើឆ្កាងនិងព្រះសហគមន៍ដោ យប្រកស
យ៉ាងខ្លំងៗថា  "ខ្ញុំសូមយកព្រះគ្រីស្តជា 
ទីពឹង ខ្ញុំសូមយកព្រះបន្ទូលជា ទីពឹង ខ្ញុំ
សូមយកព្រះសហគមន៍ជា ទីពឹង"។

នៅ ក្នុងធម្មទ្រសនា  លោ កអភិបា ល
អូលីវីយ្រមា នប្រសា សន៍រំលឹកពីលោ កយូ៉-

ហា នបា ទីស្ត ដ្រលជា បងជីដូនមួយរបស់
ព្រះយ្រស៊ូ។ លោ កមា នប្រសា សន៍ថា
ឈ្មាះយ៉ូហា នន្រះបកប្រជា ខ្ម្ររថា ព្រះ
ជា មា្ចាស់មា នព្រះហឫទ័យម្រតា្តាករុណ ។
លោ កយូ៉ហា នជា ជា ព្រយាក រីចុងក្រយដ្រល
ថ្ល្រងអំពីដំណឹងល្អគឺព្រះស�្គ្រះ។តួនា ទី
របស់គា ត់គឺ ចង្អុលបងា្ហាញព្រះគ្រីស្ត។
លោ កអភិបាលក៏បា នបញ្ជាក់ទៀតថា  ក្នងុ
នា មជាគ្រសី្តបរិស័ទយើងក៏មា នតួនា ទីដូច
លោ កយូ៉ហា នដ្ររគឺប្រកសដំណឹងល្អនិង
បងា្ហាញព្រះយ្រស៊ូដល់បងប្អូនឯទៀតឲ្រយ
បា នសា្គល់ព្រះអង្គ និងឲ្រយគ្រក្រប្រចិត្ត
គំនិត។

ជា មួយគា្នោន្រះដ្ររលោ កអភិបាលបា ន
ចូលរួមអបអរមណ្ឌលសកម្មភា ពតា ក្រវ
ដ្រលថ្ង្រន្រះមា នជំហា នទីមួយ។លោ ក
មា នប្រសា សន៍ថា  ក្នុងឱកសនោ ះដ្ររ
លោ កអភិបាលក៏បា នរំលឹកដល់គ្រសី្តបរិស័ទ
ឲ្រយនៅ ជា ប់ជា មួយព្រះជាមា្ចាស់រហូត និង
ធ្វើជា គំរូសម្រប់អ្នក�្វ្រងយល់ជំនឿទា ងំ
ឡា យដោ យកំុឲ្រយខកខ នក រមកជួបជំុថ្ង្រ
អា ទិត្រយ។

ប្រក្ខជន ប្រក្ខនា រីទទួលជំហា នទី១
ចូលក្នងុព្រះសហគមន៍នៅ មា នថ្ង្រន្រះមា ន
វ័យខុសៗគា្នោមកពីប្រភពខុសៗគា្នោខ្លះជា 
យុវសិស្រស មា នស្ត្រីៗជាម្រផ្ទះ មា នស្ត្រី
ម្រមា៉ាយ មា នជនពិក រកយសម្របទា
មនុស្រសគរថ្លង់មា នអ្នកផ្ទកុម្រ� គ�្រដស៍
មា នបុរសជាម្រគ្រួសា រជាដើម។ ពួកគ្រ
មា នបា នទទួលដំណឹងល្អតា មរយៈក រ
ងា រន្រម្រតា្តាករុណ ដ្រលព្រះសហគមន៍
បា នបំព្រញជា ពិស្រស លោ កអភិបា ល
អូលីវីយ្រផ្ទាល់បា នយកចិត្តទុកចំពោ ះបង
ប្អូនទា ំងនោ ះ។

ព្រះសហគមន៍ក តូលិក នៅ តំបន់
តា ក្រវ ជា ព្រះសហគមន៍ដ្រលមា នជីវិត
យ៉ាងរស់រវើកនិងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាង
ជិតស្នទិ្ធជា មួយបងប្អនូពុទ្ធបិរស័ទនៅ ក្នងុ
តំបន់ដ្រលបងប្អនូរស់នៅ ។បងប្អនូបា ន
សា្គល់ព្រះសហគមន៍ និងនា មរបស់ព្រះ
យ្រសូ៊ដោ យសា រសកម្មភា ពម្រតា្តាករុណ 
និងក រអភិវឌ្រឍក្នងុវិស័យអប់រំសិក្រសាសម្រប់
បម្រើដល់បងប្អូនក្នុងតំបន់ជា អ្នកក្រីក្រ
ជនពិក រចា ស់ជរាជា ដើម៕

៦៥នា ក់ទទួលជំហា នទីមួយចូលក្នុង�េះសហគមន៍កា តូលិក

កុមា រនូ�េសេឡង់២នា ក់��ប់កេយទទួល�្នោំប��រ
មា នកុមា រអា យុ១ខួបចំនួនពីរនា ក់បា ន

សា្លប់ក លពីថ្ង្រទី៦ កក្កដា នៅ ប្រទ្រស
នូ�្រស្រឡង់ បនា្ទាប់ពីពួកគ្របា នទទួលវា៉ាក់
សា ងំMMRជា វា៉ាក់សា ងំសម្រប់បងា្ការជំងឺ
ស្អចូក�្ជ្រលិនិងស្រឡទ្រន។ន្រះបើយោ ង
តា មសា រព័ត៌មា នរបស់ប្រទ្រសន្រះ។

សា រព័ត៌មា នន្រះរាយក រណ៍ថា ក្នងុថ្ង្រ
ជា មួយគា្នោនោ ះ មា នកុមា រីមា្នោក់អា យុមួយឆ្នោំ
បា នសា្លប់បនា្ទាប់ពីទទួលវា៉ាក់សា ំងន្រះក្នុង

រយៈព្រល៣នា ទីក្រយមក។ហើយ២
�៉ាងបនា្ទាប់មា នកុមា រាមា្នោក់ទៀតបា នទទួល
វា៉ាក់សា ងំន្រះដ្ររហើយបា នសា្លប់មួយនា ទី
ក្រយមកនៅ ក្នងុមន្ទរីព្រទ្រយសា ហ្វតុុ(Safo
tu)ក្នុងតំបន់សា �្រអី(Savaii)ន្រដ្រន
កោ ះសា ម៉ូន(Samoan)។

គ្រួសា រកុមា ររងគ្រះបា នរាយក រណ៍
ប្រប់បូ៉លីសក្នងុតំបន់ហើយបា នស្នើសំុឲ្រយ
មា នក រសុើបអង្ក្រតជា បនា្ទាន់មួយលើ

ក រសា្លប់របស់កូនៗរបស់ពួកគ្រ។
បច្ចុប្របន្នវា៉ាក់សា ំងបងា្ការជំងឺបីមុខន្រះ

កំពុងត្រូវបា នគ្រពិនិត្រយនិងតា មដា នអំពី
ប្រតិកម្មរបស់វាឡើងវិញ។

ក្នុងប្រទ្រសនូ�្រស្រឡង់វា៉ាក់សា ងំបងា្ការ
ជំងឺស្អូចក�្រ្ជិលនិងស្រឡទ្រនន្រះត្រូវ
បា នណ្រនា ឲំ្រយប្រើប្រស់សម្រប់កុមា រដ្រល
មា នអា យុពីសូន្រយទៅ ដល់មួយខួប។ ទោ ះបី
ជា យ៉ាងណ ក្រសួងសុខ ភិបាលន្រប្រទ្រស

ន្រះធ្លប់បា នឲ្រយដឹងថា MMRជា វា៉ាក់សា ំង
មា នក រទទួលសា្គល់ថាមា នសុវត្ថភិា ពខ្ពស់។

ក្រយពីមា នហ្រតុក រណ៍ន្រះក្រសួង
សុខ ភិបាលន្រតំបន់សា មូ៉នបា នបញ្រឈប់
កុមា រទា ងំឡា យមិនឲ្រយទទួលថា្នោំបងា្ការន្រះ
ទៀតឡើយ៕

ថតដោ យៈសុធីរិទ�



ព័ត៌មា ន�� ះសហគមន៍កា តូលិក១៤

ដើម្របីចូលរួមក្នុងក្រុមគ្រួសា របងស្រីថ្រ
ក្រយមកទើបគា ត់មកស្រុកខ្ម្ររវិញ"។

បងស្រីប្រធ នបន្តថា  យើងនឹងបន្ត
គា ទំ្របងស្រផីលា្លដោ យក រអធិដា្ឋានហើយ
ព្រលដ្រលគា ត់ត្រឡប់មកវិញយើងសូម
ទទួលគា ត់ជា សមា ជិកនិងជា បងប្អូនក្នុង
ក្រុមគ្រួសា រយើង។

ក្រមុគ្រសួា រអ្នកបម្រើន្រស្រចក្តសី្រឡា ញ់
ដ៏និមលរបស់ព្រះនា ងមា៉ារីបង្កើតឡើងនៅ
ប្រទ្រសថ្រក្នុងឆ្នោំ១៩៣៧ដោ យលោ ក
អភិបា លផសុទ្ធី (Pasotti) ន្រក្រុម
គ្រួសា រសា ល្រសា�ន។

បងស្រី ផនធីបបន្តថា  "ប្រសកកម្ម
របស់ក្រុមយើង ជា ពិស្រសគឺបម្រើព្រះ-
សហគមន៍ដូចជា ក រអប់រំជំនឿក រចុះ
សួរសុខទុក្ខនិងបម្រើក្នងុវិស័យក រសិក្រសា
អប់រំ។យើងធ្វើក រនៅ ទីន្រះ (កម្ពុជា )
ក្រមក រគ្រប់គ្រងរបស់លោ កអភិបា ល
ព្រះសហគមន៍ភូមិភា គបា ត់ដំបង"។

បងស្រីក៏សូមឲ្រយគ្រសី្តបរិស័ទជួយទូល
អង្វរព្រះជា មា្ចាស់សូមឲ្រយមា នយុវនា រីអា ច
ថា្វាយខ្លនួដើម្របីបម្រើព្រះសហគមន៍ឲ្រយ បា ន
ច្រើនជា ពិស្រសក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ។

ក្រុមគ្រួសា របងស្រីបម្រើស្រចក្តីស្រ-
ឡា ញ់ដ៏និមលរបស់ព្រះនា ងមា៉ារី បា ន
មកដល់ប្រទ្រសកម្ពុជា  ក្នុងឆ្នោំ១៩៩៦
កំពុងបម្រើក រងា រព្រះសហគមន៍ក តូលិក
នៅ ខ្រត្តកំពង់ធំនិងខ្រត្តសៀមរាប៕

កលពីថ្ង្រទី២៣មិថុនា ២០១៨ន្រះ
ក្រមុគ្រសួា រអ្នកបួសគឺបងស្រអី្នកបម្រើន្រ
ស្រចក្តីស្រឡា ញ់ដ៏និមលរបស់ព្រះនា ង
មា៉ារីបា នទទួលយុវជនា រីត្ររ្រសា ហ្រងផលា្ល
ជាសមា ជិកថ្មី ដ្រលបា នថា្វាយពា ក្រយសចា្ចា
ប្រណិធ នលើកដំបូងក្រមអធិបតីភា ព
របស់លោ ក�្រនរីគ្រហ្វកី រ្រដូជា អភិបាល
ន្រព្រះសហគមន៍ក តូលិកភូមិភា គបា ត់ដំបង
និងលោ កអន់តូនីសា មីសូ៊�្ររាជ្រយអភិបាល
ន្រព្រះសហគមន៍ក តូលិកភូមិភា គកំពង់-
ចា មរួមនឹងលោ កបូជាចា រ្រយនិងគ្រសី្តបរិស័ទ
ជាច្រើនកុះករដ្រលធ្វើឡើងនៅ ព្រះវិហា រ
សន្តយូ៉ហា ន ន្រព្រះសហគមន៍សៀមរាប
ខ្រត្តសៀមរាប។

លោ កអភិបាល�្រនរីគ្រហ្វកី រ្រដូមា ន
ប្រសា សន៍បីចំណុចសំខ ន់ៗសម្រប់បង
ស្រីផលា្លគឺត្រូវស្រឡា ញ់ព្រះយ្រស៊ូត្រូវ
ស្រឡា ញអ់្នកក្រីក្រដោ យបម្រើអ្នកក្រីក្រ
និងត្រូវស្រឡា ញ់ក្រុមគ្រួសា រអ្នកបួស។

លោ កអភិបា លបា នមា នប្រសា សន៍ថា
បងស្រតី្រូវមា នភក្តីភា ព ចំពោ ះស្រចក្ដី
ស្រឡា ញ់របស់ព្រះយ្រសូ៊ដោ យសា រព្រះ
អង្គសុខចិត្តលះបង់ជីវិតសម្រប់យើង។
កំុយកអ្វផី្រស្រងក្រពីភក្តភីា ពចំពោ ះស្រចក្ដី
ស្រឡា ញ់គឺព្រះជាមា្ចាស់។

លោ កអភិបាលបន្តថា បងស្រតី្រវូយក
ព្រល�្រលា បម្រើអ្នកក្រីក្រ បម្រើដោ យ
ស្រឡា ញ់អ្នកក្រីក្រ គឺជា មនុស្រសដ្រល
ព្រះអង្គស្រឡា ញ់។ ព្រះយ្រសូ៊មា នចិត្ត

យុវនា រ��េ�េ� �េងផ����យពា កេយស���ើកដំបូងក្នុងជីវិតជា បព្វជិតា
ម្រតា្តាករុណ  និងស្រចក្តសី្រឡា ញ់ចំពោ ះ
អ្នកក្រីក្រ។

ចំណុចចុងក្រយលោ កអភិបាលមា ន
ប្រសា សន៍ថា ត្រូវមា នស្រចក្តីស្រឡា ញ់
ក្នុងក្រុមគ្រួសា រដ្រលកូនចូលរួម និង
សា មគ្គីគា្នោដោ យចិត្តស្រឡា ញ់គោ រពនិង
ដើរតា មដ្រលទង្វើន្រះនា ំ� យយើងដើរ
ទៅ មុខបា នរហូត។

ដើម្របី� យក រទា ងំន្រះអា ចមា នដំណើរ
ទៅ បា នគឺត្រវូមា នក រអធិដា្ឋានជា ប់ជា និច្ច។

បងស្រហី្រងផលា្លមា នកំណើតនៅ ភូមិ
កោ ះរាមឃុំខ្នោចរមា សស្រុកប�្រលខ្រត្ត
បា តដំ់បង។គា ត់ជា កូនច្របងន្រគ្រសួា រដ្រល
មា នឪពុកមា្តាយជា ពុទ្ធបរិស័ទ និងជា 
កសិករ។

ផលា្លបា នទទួលអគ្គសញ្ញាជ្រមុជទឹក
ជា គ្រីស្តបរិស័ទក តូលិកនៅ ឆ្នោំ២០០៦
នៅ ព្រះវិហា រព្រះយ្រសូ៊សម្ត្រងធម៌ម្រតា្តា
នៅ ព្រះសហគមន៍ខ្នោចរមា សដ្រលមា ន
លោ កសិលា ទមា្លប់សុផលជា បូជា ចា រ្រយ
ទទួលខុសត្រូវ។

ក្នងុឱកសដ៏វិស្រសវាសា លន្រះលោ ក
បូជាចា រ្រយសិលា ទមា្លប់សុផលបា នបងា្ហាញ
សក្ខភីា ពខ្លះអំពីបងស្រផីលា្លដ្រលបា នខិតខំ
ស្វ្រងរកក្រុមនិង�្វ្រងយល់អំពីជីវិតអ្នក
បួស។ចុងក្រយសម្រចចិត្តចូលក្នុងក្រុម
គ្រួសា រ បងស្រីបម្រើស្រចក្តីស្រឡា ញ់ដ៏
និមលរបស់ព្រះនា ងមា៉ារី។ លោ កបូជា ចា រ្រយ
ក៏បា ន លើកនូវព្រះបន្ទលូមួយចំនួនដើម្របី

បញ្ជាក់អត្ថន័យដ្រលបា នចា ក់ច្រញពីគ្រួសា រ
លោ កីយ៍ទៅ ក ន់គ្រសួា រមួយជាសា វ័ករបស់
ព្រះយ្រស៊ូ។

ក្នងុវ័យ៣២ឆ្នោបំព្វជិតា ថ្មនី្រះបា នបន្លឺ
សម្ល្រងនៅ មុខគ្រីស្តបរិស័ទទា ំងឡា យ
ដោ យប្រក សស្មគ័្រចិត្តបម្រើព្រះជាមា្ចាស់
ដោ យដើរតា មមា គ៌ាររបស់ក្រមុគ្រសួា រអ្នក
បម្រើន្រស្រចក្តសី្រឡា ញ់ដ៏និមលរបស់ព្រះ
នា ងមា៉ារីគឺរស់នៅ ដោ យចិត្តសុភា ពរាបសា រ
សា្តាប់បងា្គប់និងក ន់ព្រហ្មចា រីធម៌។

ក្នងុកម្មវិធីនោ ះបងស្របីា នសម្ត្រងនូវ
ស្រចក្តរីីករាយនិងអរព្រះគុណព្រះជាមា្ចាស់
ចំពោ ះអំណ យទា នគ្រប់ប្របយ៉ាងដ្រល
គា ត់បា នទទួលក្នងុជីវិតទា ងំឪពុកមា្តាយ
ដ្រលបា នចិញ្ចឹមអប់រំនិងថ្ររក្រសា លោ ក
បូជា ចា រ្រយនិងអស់បងប្អូនទា ំងអស់។

បងស្រី និយ យថា  "ខ្ញុំមា នថ្ង្រន្រះ
ដោ យសា រពុកម៉្រដ្រលបា នអប់រំផ្រសះផ្រសា
និងអនុញ្ញាតឲ្រយកូនបា នបួស។សូមព្រះ
ជាមា្ចាស់ជួយថ្ររក្រសាពុកម៉្រ។ អរគុណ
បងស្រីទា ំងអស់ដ្រលបា នអប់រំ លើកទឹ
កចិត្តឲ្រយខ្ញុំអា ចដើរតា មព្រះយ្រស៊ូ"។

បងស្រី ក្រវគីង ផនធីប ជាប្រធ ន
ក្រមុគ្រសួា រអ្នកបម្រើន្រស្រចក្តសី្រឡា ញ់
ដ៏និមលរបស់ព្រះនា ងមា៉ារី នៅ ប្រទ្រស
កម្ពុជា បា នមា នប្រសា សន៍ថា  "ដូច្ន្រះ
ដោ យសា រគា ត់ទើបត្រជា បងស្រថី្មីៗ យើង
ចង់ថ្ររក្រសាគា ត់ឲ្រយគា ត់ទៅ ថ្រសិន។បា ន
បំព្រញប្រសកកម្មនៅ ប្រទ្រសថ្រមួយឆ្នោំ

ថតដោ យៈ� នរិទ�ីរ័ត�



ព័ត៌មា ន�� ះសហគមន៍កា តូលិក ១៥

មា�� ា ៤៤
ករណីដ្រលពា ក់ព័ន្ធនឹងបណ�ពិន្ទុ៖
- ក្នងុករណីអស់ពិន្ទបុណ�បើកបរត្រវូទុកជា� ឃៈ។ អ្នកបើកបរមា នបំណងចង់បា ន
បណ�បើកបរថ្មី ត្រវូរៀន និងប្រឡងយកបណ�បើកបរឡើងវិញក្នងុរយៈព្រលយ៉ាង
តិច៦(ប្រមួំយ)ខ្រចា ប់ពីថ្ង្រដ្រលបណ�បើកបរត្រវូទុកជា� ឃៈលើកល្រងត្រ
អ្នកបើកបរបង្កឲ្រយមា នរបួសដល់អ្នកដ�្រដោ យអច្រតនា  ហើយបណ្តាលឲ្រយអ្នក
រងគ្រះមា នអសមត្ថភា ពធ្វើក រងា រក្នងុរយៈព្រលស្មើឬលើសពី៨(ប្របីំ)ថ្ង្រ គិត
ពីថ្ង្រកើតហ្រតុឬសា្លប់អ្នកបើកបរអា ចរៀននិងប្រឡងយកបណ�បបើកបរជា ថ្មឡីើង
វិញក្នងុរយៈព្រលយ៉ាងតិច៥(ប្រ)ំឆ្នោំចា ប់ពីថ្ង្រដ្រលបណ�បើកបរត្រូវទុកជា � ឃៈ
-ក្នងុករណីដ្រលពិន្ទតុ្រវូបា នក ត់បន្ថយមួយចំនួនហើយបុ៉ន្ត្រក្នងុរយៈព្រល៣
(បី)ឆ្នោំ បនា្ទាប់ពីក រដកពិន្ទចុុងក្រយអ្នកបើកបរមិនបា នធ្វើឲ្រយមា នកំហុសអ្វី
មួយថ្រមទៀតដើម្របីឲ្រយក ត់បន្ថយពិន្ទុនោ ះអ្នកបើកបរត្រូវទទួលបណ�ពិន្ទុថ្មី
ដ្រលមា ន១២(ដបពីរ)ពិន្ទដុោ យស្វ័យប្រវត្តិ។
- ក្នុងករណីដ្រលពិន្ទុត្រូវបា នក ត់បន្ថយមួយចំនួនហើយប៉ុន្ត្រអ្នកបើកបរចង់
បង្កើនពិន្ទឡុើងវិញត្រវូធ្វើក ររៀនបំប៉នរយៈព្រល២ (ពីរ)ថ្ង្រដ្រលរៀបចំឡើង
ដោ យក្រសួងសា ធ រណក រនិងដឹកជញ្ជនូ។ក្នងុក ររៀនន្រះពិន្ទអុា ចកើនឡើង៤
(បួន) ពិន្ទុ បុ៉ន្ត្រមិនអនុញ្ញាតឲ្រយមា នចំនួនសរុបលើសពី ១១(ដប់មួយ) ពិន្ទុ
ឡើយ។អ្នកបើកបរអា ចរៀនបា នច្រើនដងដើម្របីបង្កើនក្នុងរយៈព្រល២(ពីរ)
ឆ្នោំយ៉ាងយូរ។
នីតិវីធីន្រក រដកនិងបំព្រញពិន្ទឡុើងវិញសម្រប់បណ�បើកបរត្រវូកំណត់ដោ យ

ប្រកសអន្តរក្រសួងរបស់រដ្ឋមន្ត្រកី្រសួងសា ធ រណក រនិងដឹកជញ្ជនូនិងរដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងមហា ផ្ទ្រ។

ចេ�ប់ចរាចរណ៍ផ�ូវគោ កថ្មី
មា�� ា៤៥
លើកល្រងត្រមា នកិច្ចព្រម�្រៀង ឬអនុញ្ញាតអន្តរជា តិទទូលសា្គល់បណ�បើក

បរទៅ វិញទៅ មកជាទ្វ្រភា គី ឬពហុភា គីជា មួយព្រះរាជាណ ចក្រកម្ពជុា ជនបរទ្រស
ដ្រលចូលមកសា្នោក់នៅ ស្របច្របាប់ហើយមា នបំណងបើកបរ លើផ្នវូថ្នល់ក្នងុព្រះរាជា
ណ ចក្រកម្ពុជា ត្រូវមា នបណ�បើកបរកម្ពុជា តា មមធ្រយាបាយពីរយ៉ាង៖

១.ត្រូវប្រឡងយកបណ�បើកបរដូចប្រជា ពលរដ្ឋខ្ម្ររដ្ររ។
២.ត្រវូយកបណ�បើកបររបស់ប្រទ្រសខ្លនួមកប្តរូយកបណ�បើកបរកម្ពជុាដោ យ

ដា ក់ពា ក្រយសំុនៅ ក្រសួងសា ធ រណក រ និងដឹកជញ្ជនូ និងត្រវូបំព្រញលក្ខខណ្ឌដូច
ខ ងក្រម៖

ក.ត្រូវមា នលិខិតឆ្លងដ្រននិងទិដា្ឋាក រមា នសុពលភា ព។
ខ.ត្រូវមា នបណ�បើកបរមា នសុពលភា ព។
គ.មា នអាសយដា្ឋានច្របាស់លា ស់ដោ យមា នស្រចក្តបីញ្ជាក់របស់ម្រឃំុឬ� សងា្កាត់។
ឃ.មា នលិខិតបញ្ជាក់ក យសម្របទា ។
ង.ក្នុងករណីដ្រលបណ�បើកបរមិនសរស្រជា អក្រសជា ភាសា អង់គ្ល្រសឬភាសា
បា រាំងត្រូវត្របកប្រជា ភាសា ខ្ម្ររឬភាសា អង់គ្ល្រសឬភាសា បា រាំងដោ យមា ន
ក របញ្ជាក់ទទួលសា្គល់ពីសា្ថានទូត ឬទីសា្ថានកុងសុ៊ល ឬទីសា្ថានរបស់ប្រសក-
កម្មរបស់ខ្លួន។
សុពលភា ពបណ�បើកបររបស់ជនបរទ្រសដ្រលត្រូវបា នប្តូរយកបណ�បើកបរ

កម្ពុជា រយៈព្រល១(មួយ)ឆ្នោំ។ សុពលភា ពបណ�បើកបររបស់ជនបរទ្រសដ្រល
បា នប្រឡងជា ប់មា នរយៈព្រលដូចគា្នោនឹងពលរដ្ឋខ្ម្ររដ្ររ។

ជនបរទ្រសដ្រលមា នបណ�បើកបរប្រភ្រទគឃនិងងមិនអា ចប្តូរយកបណ�
បើកបរប្រភ្រតកនិងខបា ន៕ (� នត� �្រខ�្រយ)

លោ ក� យ� វ��៉េនិងលោ ក� យ�៉េ� ជី� ក�េញពីកម្ពុជា�ើយ

ថតដោ យៈមីញ

ដូនជីក តូលិក ន្រក្រុមគ្រួសា រអ្នក
ស្រឡា ញ់�ើឆ្កាងព្រះយ្រសូ៊លោ កយ យ
សា វីយ៉្រ និងលោ កយ យ ប៉្រឡា ជី នា
ថ្ង្រទី១២ ខ្រមិថុនា ន្រះបា នចា កច្រញពី
ប្រទ្រសកម្ពុជា  ហើយតា មច្រកព្រំដ្រន
អន្តរជា តិ ជា ំស្រងា ំ ដោ យមា នក រជូន
ដំណើរដោ យផ្ទាល់ដោ យលោ កអភិបាល
អន់តូនីអភិបាលព្រះសហគមន៍ក តូលិក
ភូមិភា គកំពង់ចា មព្រមទា ងំលោ កបូជា ចា រ្រយ
និងក្រមុដូនជីក តូលិកន្រក្រមុអ្នកស្រឡា ញ់
�ើឆ្កាងព្រះយ្រស៊ូទា ំងអស់។

លោ កយ យទា ំងពី បា នមកបំព្រញ
ប្រសកកម្មនៅ កម្ពជុា ចំនួន២៥ឆ្នោំហើយ
ជា ពិស្រសនៅ ក្នងុព្រះសហគមន៍ក តូលិក
ភូមិភា គកំពង់ចា ម។ក រចា កច្រញន្រះគឺ
ពិតណ ស់ពិបា កទទួលយក�្រះមា នអនុ-
ស្រសាវរីយ៍ជាច្រើន មា នមនោ សញ្ច្រតនា 
�្រល�្របំផុតជា ប់ជា មួយកូនៗ� ៗ
ជាគ្រសី្តបរិស័ទដ្រលលោ កយ យបា នជួន
ថ្ររទា ំនិងណ្រនា អំប់រំ។មា នសា រជា ច្រើន
បា នផ្ញើជូនគា្នោទៅ វិញទៅ មកក្នងុចំណ ម
គ្រសី្តបរិស័ទ ដ្រលបា នសា្គល់លោ កយ យ
រៀបរាប់ពីគុណសម្របត្តិនិងសា្នោរដ្ររបស់
លោ កយ យដ្រលមា នចំពោ ះពួកគ្រមា្នោក់ៗ ។
ក្នងុនោ ះក៏មា នពា ក្រយជូនពរនិងពា ក្រយអង្វរ
ព្រះជាមា្ចាស់ប្រទា នពរសម្រប់ប្រសកកម្មថ្មី
និងប្រទា នសុខភា ពល្អតា មថ្ររក្រសាលោ ក
យ យក្នុងក ររស់នៅ ។

លោ កយ យសា វីយ៉្រនិងលោ កយ យ

ប៉្រឡា ជីបា នចូលមកប្រទ្រសកម្ពជុា តា ម
រយៈ ក្រុមសា សនទូតថ្រ TMS (Thai
missionaries society) ដើម្របីបម្រើ
ដំណឹងល្អក្នងុភូមិភា គកំពង់ចា មគឺចា ប់
តា ំងពីព្រះសហគមន៍នៅ កម្ពុជា បា នរស់
ឡើងវិញក្រយសង្គ្រមសីុវិល។ ក្នងុរយៈ
ឆ្នោ២ំ៥ន្រះលោ កយ យទា ងំពីរបា នខិតខំ
អស់កមា្លងំក យចិត្តបម្រើព្រះសហគមន៍
ក្នងុភូមិភា គកំពង់ចា ម ដោ យបម្រើក្នងុពិធី

បុណ្រយបម្រើបងប្អូនក្រីក្រនិងអប់រំជំនឿ
ដល់បងប្អនូដោ យសុភា ពរាបសា ទា ងំចិត្ត
កយនិងវាចា ប្រកបដោ យជំនឿរឹងមា ជំា
គំរូដល់អស់បងប្អូន។

ដោ យសា រព្រះអំណ យទា ន និងគំរូ
ទា ំងន្រះហើយ បង្កលក្ខណៈពិស្រសឲ្រយ
បងស្រអីា ចបង្កើតក្រមុអ្នកស្រឡា ញ់�ើ
ឆ្កាងព្រះយ្រស៊ូនៅ កំពង់ចា មក្រមក រ
�្រម�្រងរបស់លោ កអភិបាលព្រះសហ-

គមន៍។លោ កយ យទា ងំពីរជា គ្រប់ពូជ
ពិស្រស ដ្រលធ្វើឲ្រយក្រមុដូនជីក តូលិកមួយ
ន្រះដុះឡើងវិញនៅ កម្ពជុា  ក្រយពីក្រមុ
ន្រះបា នចា កច្រញពីប្រទ្រសកម្ពជុាដោ យ
សា រសង្គ្រមនៅ ទសវត្រសទី៧០។ រហូតមក
ដល់ព្រលន្រះមា នយុវនា រីកម្ពជុា ៤នា ក់បា ន
ថា្វាយពា ក្រយសចា្ចានិរន្តរ៍ ២នា ក់ថា្វាយពា ក្រយ
សចា្ចាលើកទី១ និង២នា ក់ទៀតស្ថិតនៅ 
ជា សា មណ្ររី(បុ៉ស្ទឡូា ងំ)៕ដោ យសុវណ្ណា



ព័ត៌មា ន�� ះសហគមន៍កា តូលិក១៦

�េះសហគមន៍ភូមិ� គបា ត់ដំបងមា នអា� រអប់រ�ជំ�ឿថ្មី

កលពីថ្ង្រទី២៩ ខ្រមិថុនា  ព្រះសហ-
គមន៍ក តូលិកភូមិភា គបា ត់ដំបង បា នបើក
ស��ធអគា រប្រក សដំណឹងល្អសន្តក័រ
ឡូស បូរ៉ូម្រ ក្រមអធិបតីភា ពរបស់
លោ ក�្រនរីគ្រហ្វកី រ្រដូអភិបាលព្រះសហ-
គមន៍ក តូលិកភូមិភា គបា ត់ដំបង និង
លោ កអន់តូនីសា មីសូ៊�្ររាជ្រយអភិបាល
ព្រះសហគមន៍ក តូលិកភូមិភា គកំពង់ចា ម
រួមនិងលោ កបូជា ចា រ្រយ និងគ្រីស្តបរិស័ទ
ជាច្រើនកុុះករដ្រលប្ររព្ធនៅ ក្នងុបរិ�្រណ
ព្រះវិហា រព្រះជាមា្ចាស់លើកព្រះនា ងមា៉ារីឡើង
សា្ថានបរមសុខក្នុងខ្រត្តបា ត់ដំបង។

អគា រដ្រលមា នបន្ទប់ធំទូលា យជា ច្រើន
ដើម្របីបម្រើក រងា រក្នងុវិស័យប្រកសដំណឹង
ល្អន្រះមា នកម្មវិធីអប់រំជំនឿពង្រងឹសមត្ថ-
ភា ពគ្រអូប់រំជំនឿពង្រងឹនិងសិក្រសាអំពីជំនឿ
សម្រប់គ្រសី្តបរិស័ទក តូលិកក្នងុភូមិភា គ
បា ត់ដំបង និងជា កន្ល្រងធ្វើសកម្មភា ព
សម្រប់គណៈកម្មក រគម្ពរីអន្តរភូមិភា គ។

កម្មវិធីន្រះចា ប់ផ្តើមឡើងដោ យមា ន
ពិធីដ�្ហ្រក្របួនមុខវិហា រតូចឆ�ះទៅ ក ន់
អគា រថ្មពីណ៌សដោ យមា នក ត់ខ្រស្របូនិង
បើករូបសំណ កសន្តសិលា និងសន្តប៉ូ។
បនា្ទាប់មកជា ងសំណង់បា នប្រគល់សោ រ
អគា រជូនលោ កអភិបា ល�្រនរីគ្រហើយ
លោ កបា នប្រគល់បន្តជូនលោ កបូជាចា រ្រយ
តមា្លប់សុផលដើម្របីចា ត់ច្រងប្រើប្រស់
តា មស្រចក្តីត្រូវក ររបស់ព្រះសហគមន៍
ក្នុងភូមិភា គន្រះ។

ក្នុងអភិបូជា  លោ កអភិបា លអន់តូនី

មា នប្រសា សន៍ថា  ទោ ះនៅ ក្នុងកិច្ចក រ
លំបា កយ៉ាងណ មា នត្រក រទុកចិត្តលើ
ព្រះជាមា្ចាស់ និងក រអធិដា្ឋាននៅ ជិតស្នទិ្ធ
ជា មួយព្រះអង្គបុ៉ណ�ះទើបជីវិតអា ចរីច
ម្រើនឡើង។

លោ កអភិបា លមា នបញ្ជាក់ថា  តា ម
របៀបរបស់លោ កសិលា ក្នងុអត្ថបទថ្ង្រន្រះ
ទោ ះជាគា ត់ជា ប់ឃុំ ក៏គា ត់អា ចសម្រក
ស្រលួដោ យសា រលោ កដងឹថាព្រះសហ-
គមន៍នៅ អធិសា្ឋានសម្រប់គា ត់។លោ ក
សិលា មា នសង្រ�ឹមដោ យសា រព្រះយ្រស៊ូ
មា នព្រះជន្មថ្ម។ី មា នន័យថា  ព្រះជា មា្ចាស់
ចា រំំដោ ះយើងគ្រប់ព្រលហើយរំលឹកយើង
ដ្រលជា ព្រះសហគមន៍ត្រូវត្រអធិសា្ឋាន
ទោ ះបីមា នក រងា ររវល់យ៉ាងណ ត្រវូមា ន
ព្រលបន្តិចអធិសា្ឋាន។

លោ កអភិបាលបា នរំលឹកទៀតថា ទោ ះ
ជាយ៉ាងណ ក្នងុក ររស់នៅ ជាគ្រសី្តបរិស័ទ
យើងត្រវូបន្តអប់រំខ្លនួឯងដោ យរៀនពីគម្ពរី
និងទ្រវវិទ្រយា និងអនុវត្តន៍តា ម ហើយ
គ្រីស្តបរិស័ទ ដ្រលទា ក់ទងនឹងអ្នកដ�្រ
ត្រូវច្រះឆ្លើយសំណ�រគ្រ គឺត្រូវត្រៀមខ្លួន
និងច្រះអប់រំខ្លួនរហូត។

លោ កបូជាចា រ្រយទមា្លប់សុផលទទួល
បន្ទកុកិច្ចក រប្រកសដំណឹងល្អនៅ ក្នងុភូមិ
ភា គបា ត់ដំបងមា នប្រសា សន៍អំពីក រអធិ-
ដា្ឋាន គឺសូមឲ្រយគ្រសី្តបរិស័ទ មុនគ្របង្អស់
ន្រក រអធិដា្ឋាន គឺត្រវូសំុសម្រប់ព្រះសហ-
គមន៍ដោ យឥតសា កស្រន្តត្រូវអរគុណ
ព្រះជាមា្ចាស់ឥតសា កស្រន្តដោ យគិតពី

ព្រះសហគមន៍ព្រះជា មា្ចាស់មុនគ្រួសា រ
ផ្ទាល់ខ្លួន។

លោ កបូជាចា រ្រយរំលឹកដល់គ្រសី្តបរិស័ទ
ទា ំងអស់ត្រូវស្វ្រងរកអ្នក ដ្រលមិនមក
ព្រះវិហា រ។ "ព្រលណ យើងទៅ រកកូន
ចៀមត្រវូនិយ យដោ យសុភា ព កំុស្តឲី្រយគ្រ
ដើម្របីឲ្រយគ្រវិលមកវិញ"។ លោ កបន្តថា
ន្រះជា កង្វល់របស់លោ កអភិបាលគ្រប់ព្រះ-
សហគមន៍នាព្រលសព្វថ្ង្រន្រះ។

�ឿត រា៉ាវុធ សមា ជិកគណៈកមា្មាក រ
អប់រំជំនឿឲ្រយដឹងថា "មណ្ឌលន្រះគឺសំខ ន់
ម្រនទ្រនសម្រប់ភូមិភា គជា ពិស្រសអប់រំ
ជំនឿក្នងុក រសិក្រសាព្រះបន្ទលូរបស់ព្រះជា -
មា្ចាស់ជា ប្រចា ំនិងអំពីគរុកោ សល្រយ។ជា 
ពិស្រសជួយឲ្រយខ្ញុំ អា ចមា នឱកសច្រក
រំល្រកបទពិសោ ធន៍និងព្រះបន្ទលូដ្រលខ្ញុំ
ទទួលបា ន។ ជួយលើកទឹកចិត្តគា្នោទៅ វិញ
ទៅ មកព្រលយើងមករៀននិងព្រលយើង
មា នបញ្ហានៅ ព្រលអប់រំ ក ររស់នៅ ជា 
គ្រីស្តបរិស័ទ...ជួយយើងអា ចធ្វើដំណើរ
ទៅ មុខបា ន"។

លោ កអភិបាល�្រនរីគ្រមា នប្រសា សន៍
ប្រប់អ្នកសា រពត៌មា នយើងថា អគា រន្រះ
នឹងប្រើក រសម្រប់ព្រះសហគមន៍ទូទា ងំ
ប្រទ្រសជា ពិស្រសគឺយើងចង់ប្រកសថា 
គ្រអូប់រំជំនឿមា នសា រៈសំខ ន់សម្រប់ព្រះ
សហគមន៍។លោ កអភិបាលបន្តថា ដើម្របី
ឲ្រយព្រះសហគមន៍ទៅ ខ ងមុខយើងត្រវូមា ន
គ្រះឹ មា នគ្រអូប់រំដ៏ល្អ ដ្រលយកចិត្តទុក
ដា ក់អប់រំជំនឿដូច្ន្រះយើងត្រវូមា នកន្ល្រង

ល្អមា នបរិយ កសទទួលសា្វាគមន៍។លោ ក
អភិបា ល សូមអរព្រះគុណព្រះជាមា្ចាស់
ចំពោ ះគ្រអូប់រំជំនឿដ្រលមា នចិត្តល្អយក
ចតិ្តទុកដា ក់ចំពោ ះព្រះសហគមន៍។លោ ក
អភិបាល "ខ្ញុគិំតថា នៅ ក្នងុស្រកុខ្ម្ររយើង
មា នគ្រូអប់រំល្អច្រើនណ ស់មា នចិត្តមា ន
ចំណ្រះដឹងនិងមា នតួនា ទីពិស្រសក្នងុព្រះ
សហគមន៍។ ប្រសិនបើយើងអត់យកចិត្ត
ទុកដា ក់អំពីគា ត់យើងទៅ មុខអត់បា ន។
លោ កគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវដឹងច្របាស់គា ត់មា ន
សា រៈសំខ ន់សម្រប់ព្រះសហគមន៍។ដូច្ន្រះ
ក្នុងនា មខ្ញុំជា បុគ្គលមា្នោក់ត្រូវណ្រនា ំព្រះ-
សហគមន៍ខ្ញុពឹំងនឹងពួកគា ត់ដើម្របីយើង
ទៅ ខ ងមុខ"។

បច្ចបុ្របន្នអា គា រប្រក សដំណឹងល្អសន្ត
ក័រឡូសបូរូ៉ម្រន្រះកសា ងឡើងក្រមក រ
ឧបត្ថម�របស់អង្គក រប្រសកកម្មហើយអគា រ
ន្រះដ្ររប្រើប្រស់សម្រប់សកម្មភា ពពីរ
សំខ ន់ៗ គឺបណ្ត�ះបណ្តាលអ្នកអប់រំជំនឿ
របស់ភូមិភា គរៀងរាល់ខ្រនៅ ចុងសបា្តាហ៍
ទី៣។ជា ពិស្រសគឺបណ្ត�ះបណ្តាលគុណ
ភា ពនិងសមត្ថភា ពអ្នកណ្រនា ំអប់រំជំនឿ
ដោ យបណ្ត�ះបណ្តាលអំពីព្រះបន្ទលូ អំពី
ព្រះសហគមន៍អំពីទ្រវវិទ្រយាន្រអគ្គសញ្ញា
អំពីពិធីបុណ្រយ និងអំពីសីលធម៌គ្រីស្ត
សា សនា ជាដើម។និងសកម្មភា ពទី២គឺ
ក រងា ររបស់គណៈកម្មក រព្រះគម្ពរីក តូលិក
កម្ពជុា ជា អន្តរភូមិភា គ ដ្រលទទួលគា ទំ្រ
ពីលោ កអភិបា លអន់តូនីសា មី៕

ដោ យកល្រ��្រ�ក្រ�

ថតដោ យៈលីសុវណ្ណា



ព័ត៌មា ន�� ះសហគមន៍កា តូលិក ១៧

សម្របត្តិត្រូវវិនា សទា ំងស្រុង នា ព្រលឹម
ថ្ង្រទី១០កក្កដា នៅ ភូមិមិត្តភា ពសងា្កាត់
ឫស្រសីក្រវ រាជធ នីភ្នំព្រញ។ អំណ យ
ដ្រលជនរងគ្រះទទួលព្រលនោ ះមា នដូច
ជា អង្ករ១០០គីឡូក្រមក្នុងមួយគ្រួសា រ
ទឹកត្រីទឹកសុីអុីវមីត្រីខ ទឹកសុទ្ធភួយ
កន្ទ្រលនិងតង់ជា ដើម៕ដោ យ� លីស

ជនរងគ្រះដោ យសា រអគ្គីភ័យចំនួន
៦៧គ្រួសា រ បា នទទួលអំណ យពីព្រះ
សហគមន៍ក តូលិសន្តយូ៉ស្របផ្រសារតូចន្រ
ភូមភា គភ្នំព្រញនា ព្រឹកថ្ង្រទី១២កក្កដា
២០១៨នៅ សា លា សងា្កាត់ឫស្រសីក្រវក្នងុ
ខណ្ឌឫស្រសីក្រវរាជធ នីភ្នពំ្រញដោ យមា ន
អ្នកស្រី អា ន ផលា្ល តំណ ងអាជា្ញាធរ
ខណ្ឌនិងជា តំណ ងក កបា តក្រហមកម្ពជុា 
សា ខ ខណ្ឌឫស្រសីក្រវចូលរួមផងដ្ររ។

អ្នកស្រី ផលា្ល បា នលើកទឹកចិត្ត
ជនរងគ្រះទា ងំអស់ក្នងុនា មជា អាជា្ញាធរ
គឺ"សូមបងប្អូនថ្ររក្រសាសុខភា ពនិងច្រះ
ជួយគា្នោនៅ ព្រលមា នអាសន្ន"។ជា ពិស្រស
អ្នកស្រីបើកចំហរ និងសហក រណ៍ជា 
មួយសប្របុរានា នា ដ្រលមា នមា នបំណង
ជួយដល់ជនរងគ្រះ។

លោ កបូ៉លរឿងឆ័ត្រសិរីជា បូជា ចា រ្រយ
ទទួលខុសត្រវូមណ្ឌលសកម្មភា ពព្រះសហ-
គមន៍ក តូលិកភ្នំព្រញខ ងជើង បា ននា ំ
នូវប្រសា សន៍  ផ្តាសួំរសុខទុក្ខបងប្អនូ ពី
សំណ ក់់លោ កអូលីវីយ្រ អភិបាលន្រព្រះ
សហគមន៍ក តូលិកភូមិភា គភ្នពំ្រញ។លោ ក
អភិបា លក៏បា នផ្តាំផ្ញើតា មរយៈលោ កពុក

�េះសហគមន៍កា តូលិកផ្តល់ជំនួយស��េះបនា្ទាន់ដល់ជនរង�េះ� យអគ្គីភ័យ៦៧គេួ� រ

ថា "សូមឲ្រយបងប្អូនមា នកមា្លំងតស៊ូដើម្របី
កសា ងក្រមុគ្រសួា រនិងសង្គមសា ជា ថ្មី"។
លោ កបូជាចា រ្រយបន្តថា ក្នងុនា មព្រះសហ-
គមន៍ក តូលិកសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូន
សូមកំុអស់សង្រ�ឹម�្រះរាល់ថ្ង្រមា នទា ងំ
អា ជា្ញាធរដ្រនដី និងបងប្អូនឯទៀតៗនឹក
ដល់បងប្អូន។

តំណ ងអា ជា្ញាធរន្រសងា្កាត់ឫស្រសីក្រវ
ដោ យជួសមុខឲ្រយជនរងគ្រះទា ងំអស់បា ន
ថ្ល្រងអំណរគុណដល់សប្របុរសជនទា ងំអស់
ដ្រលបា នជួយនិងបា នចូលរួមរំល្រកទុក្ខ
និងសូមឲ្រយប្រងឹប្រងកសា ងពីបា តដ្រទទ្រ
ដោ យមា នអា ជា្ញាធរដ្រលត្រងត្រនៅ ជិត
នឹងបងប្អូនជា និច្ច។

បើតា មប្រសា សន៍របស់លោ កបូជា ចា រ្រយ
ឆ័ត្រសិរី បា នឲ្រយដឹងថា អំណ យជា គ្រឿង
ឧប� គបរិ� គនិងសមា�រប្រើប្រស់ច្រក
ជូន ប្រជា ជនក្នងុព្រលន្រះគឺបា នមកពីក រ
គា ទំ្រ ពីសំណ ក់លោ កអភិបាលអូលវីីយ្រ
និងសប្របុរសជនន្រក្រុមផ្រស្រងៗ។លោ ក
បន្តថា ព្រះសហគមន៍នឹងបន្តជួយតទៅ 
មុខទៀត�្រះមើលឃើញថា គ្រសួា រទា ងំ
៦៧ន្រះមិនទា ន់មា នគ្រឿងសម្រប់ឧប-

� គគ្រប់គ្រន់នៅ ឡើយទ្រដូចជា ចា ន
ឆ្នោំងជា ដើម។ លោ កបូជា ចា រ្រយឆ័ត្រសិរី
បញ្ជាក់ដ្ររថា ព្រះសហគមន៍ក តូលិកមិន
ត្រមឹត្រជួយទៅ លើតម្រវូក រផ្លវូកយទ្រថ្រម
ទា ងំគិតដល់តម្រវូក រខ ងផ្លវូវិញ្ញាណដ្ររ។

ប្រជា ពលរដ្ឋចំនួន៦៧គ្រសួា រន្រះ បា ន
រងគ្រះដោ យអគ្គីភ័យ ដ្រលបា នល្រប
ត្របា ក់ផ្ទះអស់៦៤ខ្នង រួមទា ំងទ្រព្រយ

ថតដោ យៈលី�ៀង

កលពីថ្ង្រទី២ កក្កដា កន្លងទៅ  ព្រះ
សហគមន៍ក តូលកិភូមិភា គបា ត់ដំបងបា ន
រៀបចំកម្មវិធី រំលឹកខួបជា អភិបា ល១៨
ឆ្នោរំបស់លោ ក�្រនរីគ្រហ្វកី រ្រដូនិងខួប
២៣ឆ្នោំ ជា បូជា ចា រ្រយរបស់លោ កសិលា
ទមា្លប់សុផលនៅ ព្រះវិហា រព្រះជាមា្ចាស់
លើកព្រះនា ងមា៉ារីឡើងសា្ថានបរមសុខ ក្នងុ
ខ្រត្តបា ត់ដំបងដោ យមា នលោ កបូជាចា រ្រយ
និងគ្រសី្តបរិស័ទមកពីព្រះសហគមន៍នានា
ក្នងុភូមិភា គបា ត់ដំបងយ៉ាងច្រើនកុះករ។

ក្នុងឱក សនោ ះលោ កអភិបា លបា ន
អរព្រះគុណព្រះជាមា្ចាស់ដ្រលបា នឲ្រយលោ ក

លោ កអភិបាលសូមឲេយគេីស្តបរិស័ទរួម�្នោកុំ�េ�េន�្នោ

និងលោ កបូជាចា រ្រយសុផលបា នបំព្រញកិច្ច-
ក រងា រ នៅ ក្នុងព្រះសហគមន៍នៅ ក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជា ។ក្នុងនោ ះដ្ររលោ កអភិ-
បា លសូមរំលឹកឲ្រយគ្រីស្តបរិស័ទដ្រលរស់
នៅ ក្នុងព្រះសហគមន៍គឺត្រូវច្រះរួបរួមគា្នោ
សា មគ្គីគា្នោនិងអធិដា្ឋាន។

លោ កអភិបាល�្រនរីគ្រមា នប្រសា សន៍
ថា "សូមឲ្រយយើងជាគ្រសី្តបរិស័ទកំុមា នចិត្ត
ច្រណ្រនគា្នោ។បើយើងច្រណ្រនយើងអត់
មា នព្រលស្រឡា ញ់បើយើងច្រណ្រនយើង
អត់មា នព្រលដើម្របីទៅ ខ ងមុខ"។លោ ក
អភិបាលបន្ថ្រមទៀតថា  ក្នងុនា មជាគ្រសី្ត

បរិស័ទត្រូវត្រសា្តាប់ព្រះបន្ទូលមា នជំនឿ
និងសង្រ�ឹមជឿជា ក់ដូចលោ ក�៉្ររូ៉សនៅ 
ក្នុងគម្ពីរដ្រលទូលសុំព្រះយ្រស៊ូដើម្របីឲ្រយ
កូនរបស់គា ត់រស់ឡើងវិញ។

លោ កអភិបា លបន្តថា អស់អ្នកដ្រល
ចង់ដើរតា មព្រះយ្រស៊ូគឺត្រូវលះបង់ខ្លួន
ឯងចោ លដូចលោ កសុផលនិងរូបគា ត់
ផ្ទាល់។លោ កអភិបា លសង្កត់ធ្ងន់ថា  អ្វី
ដ្រលយើងលះបង់សម្រប់ព្រះជា មា្ចាស់គឺ
ព្រះអង្គនឹងប្រទា នឲ្រយយើងមកវិញនូវអំណរ
សប្របាយមា នជីវិតដ៏ព្រញល្រញ។

លោ កអភិបាល�្រនរីគ្រហ្វកី រ្រដូត្រវូ
បា នជ្រើសតា ំងជាលោ កអភិបា លដោ យ
សន្តអាសនៈក្នងុឆ្នោ២ំ០០០ដោ យមា នមុខ
ងា រជា អ្នកមើលថ្ររក្រសានិងគ្រប់គ្រងព្រះ
សហគមន៍ក តូលិកភូមិភា គបា ត់ដំបង។
លោ កជា ជនជា តិ�្រស្របា៉ាញជា បព្វជិតក្នងុ
ក្រុមគ្រួសា រសហជីវិនព្រះយ្រស៊ូ ដោ យ
ទទួលអគ្គសញ្ញាត្រងតា ងំជា បូជាចា រ្រយក្នងុ
ឆ្នោ១ំ៩៩២។លោ កធ្លប់បា នបម្រើប្រជា ជន
ខ្ម្ររនៅ ក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនតា មព្រំដ្រន
កម្ពជុា ថ្រ។ហើយលោ កបា នបន្តចូលមក
បម្រើក រងា រនៅ ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ព្រល
ប្រជា ជនធ្វើមា តុភូមិនិវត្តន៍មកវិញនាដើ
មទសវត្រសទី៩០។ លោ កបា នបំព្រញ
ក រងា រជា មួយជនក្រកី្រជនពិក រដោ យ

សា រគ្រប់មីន។ល។ក្នងុមុខងា រជា អភិបាល
ព្រះសហគមន៍ក តូលិកភូមិភា គបា ត់ដំបង
លោ កបា នខិតខំណ្រនា គំ្រសី្តបរិស័ទបម្រើ
អ្នកក្រីក្រជនពិក រ...ប្រកបដោ យចិត្ត
សុភា ពរាបសា រនិងម្រតា្តាករុណ តា មព្រះ
ហឫទ័យព្រះជាមា្ចាស់។

រីឯលោ កបូជាចា រ្រយសិលា ទមា្លប់សុផល
ជាគ្រីស្តបរិស័ទក តូលិកនិងជា ជនជា តិ
ខ្ម្ររដ្រលទទលួបា នមា នសញ្ជាតកិណ 
ហើយបា នទៅ រស់នៅ ក្នុងប្រទ្រសនោ ះ
បនា្ទាប់ពីជំរំជនភៀសខ្លួននៅ ក្នុងប្រទ្រស
ថ្រ។ដោ យសា រក រ�្រស់ហៅ របស់ព្រះជា -
មា្ចាស់ឲ្រយបម្រើព្រះអង្គក្នងុមុខងា រជា គងា្វាល
ដ្រលនឹងត្រវូកសា ងព្រះសហគមន៍កម្ពជុា
ឡើងវិញ  លោ កក៏បា នចូលសិក្រសានៅ 
ទ្រវវិទ្រយាល័យនៅ  ហើយត្រូវបា នត្រង
តា ងំជា បូជាចា រ្រយនៅ ប្រទ្រសកម្ពជុា ក្នងុឆ្នោំ
១៩៩៥ ជា បូជាចា រ្រយដំបូងគ្រដ្រលទទួល
អគ្គសញ្ញាត្រងតា ងំក្រយព្រះសហគមន៍
ក តូលិកនៅ កម្ពជុា បា នរស់ឡើងវិញក្រយ
សង្គ្រមសីុវីល។សព្វថ្ង្រន្រះលោ កកំពុង
បម្រើក រងា រជា បូជាចា រ្រយក្នងុភូមិភា គបា ត់-
ដំបងលោ កបា នយកចិត្តទុកដា ក់យ៉ាងខ្លាំង
ក្នុងអប់រំគ្រីស្តបិរស័ទឲ្រយមា នជំនឿរឹងមា ំ
តា មកម្មវិធីអប់រំជំនឿរបស់ព្រះសហគមន៍
ក តូលិក៕

ថតដោ យៈលីសុវណ្ណា



ព័ត៌មា នអន្ត រជា តិកា តូលិក១៨

� រតា មបណ្តាញសង្គមប៉ុនា�ន��ររបស់សម្តេចបា�ប

សម្តេចបា�ប�ហ្វង់សុីស�ូចូលរួមក្នុងពិធីមង្គលកា រកងអង្គរកេស

� ងចកេគីមីមួយក��េងនៅ ចិនផ�ុះសមា�ប់មនុសេសជិត២០នា ក់

សម្ត្រចបា៉ាប�ហ្វង់សុីស្កូគឺជា សកម្មជនដ្រលនិយម
ប្រើប្រស់បណ្តាញសង្គមមួយដ៏សកម្មហើយជា ពិស្រស
គឺនៅ លើបណ្តាញធ្វីតធ័រ។

នៅ ក្នងុរយៈព្រលពី៣ទៅ ៤ថ្ង្រចុងក្រយន្រះសម្ត្រច
បា៉ាបបា នច្រករំល្រកនូវសា រមួយចំនួនដ្រលសា រទា ងំនោ ះ
សុទ្ធត្រមា នអ្នកគា ំទ្រនិងចូលចិត្តរាប់ពា ន់នា ក់។

សា រទា ំងនោ ះ ត្រូវបា នគ្រដឹងថា  សម្ត្រចបា៉ាបបា ន
លើកឡើងនូវបញ្ហាមួយចំនួននៅ អឺរុ៉បគឺមា នដូចជា អឺរុ៉ប
រកឃើញស្រចក្តីសង្រ�ឹមនៅ  អំពីមជ្រឈឹមបូពា ៌ អំពីគ្រីស្ត
បរិស័ទជាដើម។

អង្គរក្រសជា តិស្វសីនិងភរិយ ជា តិប្រសីុលមា នក រភា្ញាក់
ផ្អើលនៅ ព្រលឃើញវត្តមា នរបស់សម្ត្រចបា៉ាបក្នុងពិធី
អគ្គសញ្ញាអា ពាហ៍ពិពា ហ៍របស់ខ្លួន។

សម្ត្រចបា៉ាបបា នបងា្ហាញខ្លនួនៅ ក្នងុពិធីអាពា ហ៍ពិពា ហ៍
កងអង្គរក្រសរបស់ព្រះអង្គជា ជនជា តិស្វីស និងភរិយ 
ដ្រលជា ជនជា តិប្រសីុលកលពីថ្ង្រស រ៍កន្លងទៅ ន្រះ
បើតា មក រចុះផ្រសាយរបស់សា រព័ត៌មា នរបស់បុរីវា៉ាទីកង់។

សម្ត្រចបា៉ាបហ្វ�ង់សីុស្កបូា នបងា្ហាញខ្លនួ ព្រលដ្រល
ប្រកសចា ប់ផ្តើមអភិបូជា ន្រអគ្គសញ្ញាអាពា ហ៍ពិពា ហ៍។
វត្តមា នរបស់ព្រះអង្គនា ឲំ្រយមា នក រភា្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លងំ។
លោ កបូជាចា រ្រយរ្រណ តូដូសសា ន់តូជា តិប្រសីុលនិង

� ងចក្រគីមីមួយកន្ល្រងនៅ ខ្រត្តសីុឈ័នប្រទ្រសចិន
បា នផ្ទះុដោ យសមា្លប់មនុស្រសប្រមាណជា ជិត២០នា ក់។

បណ្តាញព័ត៌មា នចិនបា នរាយក រណ៍ថា ហ្រតុក រណ៍
ន្រះគ្ររកឃើញមនុស្រស១៩នា ក់សា្លប់និង១២នា ក់ផ្រស្រង
ទៀតរងរបួស។

អាជា្ញាធរក្នងុខណ្ឌជៀនអា ននៅ ក្នងុខ្រត្តសីុឈ័នបា ន
និយ យក្នុងស្រចក្តីថ្ល្រងក រណ៍មួយថា  គ្រនៅ មិនទា ន់
ដឹងច្របាស់អ្វបីង្កក រផ្ទះុក លពីថ្ង្រព្រហស្របត�នៅ � ងចក្រ
យីប៊�នហ្រងដា នោ ះទ្រ។

រូបភា ពក្នុងបណ្តាញសង្គមចិនបា នបងា្ហាញអគ្គិភ័យ
ខ្លំងមួយដោ យមា នកំសួលផ្រស្រងហុយច្រញពី� ងចក្រ

ប្រភពដដ្រលបា នបន្តថា  សម្ត្រចបា៉ាប លោ កបា ន
ធ្វីតថា  នៅ ព្រលដ្រលអឺរ៉ុបរកឃើញនូវក្តីសង្រ�ឹម នៅ 
ព្រលនោ ះមនុស្រសជា តិមា្នោក់ៗគឺនៅ ក្នងុប្រះដូងន្រសា្ថាប័ន
របស់ពួកគ្រនីមួយៗអស់ទៅ ហើយ។

សម្ត្រចបា៉ាបបា នលើកឡើងថា  ន្រះមិនម្រនជា សា រ
របស់សម្ត្រចបា៉ាបទ្រត្រជាក រអធិដា្ឋានរបស់សន្តប្រណ្រឌិក
អធិដា្ឋានសម្រប់គ្រីស្តបរិស័ទ។

សម្ត្រចបា៉ាបក៏បា នធ្វតីបងា្ហាញអំពីសមាណចិត្តជា មួយ
នឹងក្រុមក រងា រសា មា៉ារីតា នផងដ្ររ។ដោ យសម្ត្រច
បា៉ាបបា នលើកឡើងថា អ្នកគឺទំនងដូចជា សា មា៉ារីតា ន

ជា អធិបតីក្នងុពិធីន្រះមា នប្រសា សន៍ថា  គូស្រករទា ងំពីរ
ន្រះមិនបា នដឹងថា សម្ត្រចបា៉ាបយ ងមកទ្រ។លោ កបន្ត
ថា  ព្រលកំពុងប្រកសស្រប់ត្រប្ររទៅ ខ ងក្រយសម្ត្រច
បា៉ាបលោ កយ ងគង់នៅ � អីនោ ះហើយ។លោ កបន្ត
ថា  "ខ្ញុំមិនដ្រលជួបប្រទះទ្រ ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំមិន
ដ្រលគិតថា  សម្ត្រចបា៉ាបលោ កយ ងមកចូលរួមកក្នងុ
អភបូិជាប្របន្រះទ្រ"។ លោ កថាគ្រប់គា្នោក្នុងព្រះវិហា រ
មា នក រសង្រស័យ ថាតើជាសម្ត្រចបា៉ាប �ហ្វង់សីុស្កូ ម្រនឬ
យ៉ាងណ ?ខ្ញុឃំើញលោ កស្លៀកពា ក់ជា បូជាចា រ្រយធម្មតា 
ក្នុងពិធី។ លោ កជា បូជាចា រ្រយដ្រលថ្ររក្រសាកូនចៀមរបស់
លោ កយ៉ាងពិតប្រកដ។លោ កឪពុកសា ន់តូបន្តថា "សម្ត្រច

ដ៏ល្អនៅ ព្រលអ្នកទទួលសា្គល់មុខរបស់ព្រះគ្រសី្តដ្រល
នៅ ជិតនឹងអ្នកបំផុត។

នៅ ក្នុងសា រដ្រលសម្ត្រចបា៉ាបបា នធ្វីត ក៏បា នលើក
ទឹកចិត្តគ្រសី្តបរិស័ទឲ្រយច្រករំល្រកនូវសា ររបស់ព្រះគ្រីស្ត។

ទា ក់ទិននឹងនៅ តំបន់មជ្រឈឹមបូពា ៌ សម្ត្រចបា៉ាបបា ន
ធ្វតីធ័រថា អ្នកទា ងំអស់គា្នោអា ចនឹងឭស�្រករបស់មនុស្រស
ជា តិជា ពិស្រសគឺស�្រកន្រកុមា រនៅ តំបន់មជ្រឈឹមបូពា ៌
ដ្រលកំពុងត្រ ជីកកប់ទឹក�្ន្រករបស់ពួកគ្រ នៅ ក្នុង
ពិភពលោ ក៕

បា៉ាបលោ កត្រងប្រព្រឹត្តប្របន្រះ"។
ក្នងុធម្មទ្រសនាសម្ត្រច មា នប្រសា សន៍ពា ក្រយបីមា ត់

សំខ ន់"ចា ប់ផ្តើម""ឈប់"និង"បន្តដំណើរទៅ មុខទៀត"
ដ្រលលោ កបា នពន្រយល់ថា  ទា ំងបីន្រះចា ំបា ច់ណ ស់
នៅ ក្នងុជីវិតអាពា ហ៍ពិពា ហ៍ឲ្រយបា នព្រញល្រញ។ លោ ក
ឪពុកសា ន់តូបន្តថា សម្ត្រចបា៉ាបបា នសង្គត់ធ្ងន់ថា ស្រចក្តី
ស្រលា ញ់ដ៏ធំធ្រងនៅ ក្នងុអគ្គសញ្ញាន្រះគឺ ជួយឲ្រយចា ប់
ផ្តើមគ្រួសា រមួយដ្រលមា នវត្តមា នរបស់ព្រះជា មា្ចាស់នៅ
កណ្តាលជា និច្ច៕

នា �្រលា ថ្ង្រព្រហស្របត�ទី១២ខ្រកក្កដា ឆ្នោំ២០១៧
ព្រះករុណ ជា អមា្ចាស់ជីវិតលើត្របូង ព្រះបា ទ សម្ដ្រច
ព្រះបរមនា ថន� ត្តមសីហមុនីព្រះមហា ក្រសត្រន្រព្រះ
រាជាណ ចក្រកម្ពុជា ជា ទីគោ រពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត
ជា មួយព្រះរាជវង្រសានុវង្រស ព្រមទា ំងប្រជា នុរាស្ត្រ ន្រ
ព្រះរាជាណ ចក្រកម្ពុជា បា នថា្វាយព្រះរាជសា រចូលរួម
រំល្រកទុក្ខ និងចូលរួមសោ កសា�យជា មួយព្រះ� អធិរាជ
AKIHITOន្រព្រះរាជាណ ចក្រជប៉ុនន្រក រសា្លប់បា ត់
បង់ជីវិតជាច្រើនរយនា ក់ និងបា ត់ខ្លនួជាច្រើននា ក់ របស់
ជាប្រជា ពលរដ្ឋជបុ៉នក្នងុគ្រះធម្មជា តិភ្លៀងធ្លក់យ៉ាង
ខ្លងំដ្រលបង្កឲ្រយក្លយជា ទឹកជំនន់ និងបា ក់ដីយ៉ាងធ្ងន់-

ធ្ងរនៅ ប៉្រកខ ងត្របូងនិងខ ងលិចប្រទ្រសជបុ៉នតា ងំពី
ចុងសបា�ហ៍មុន។

ក្រពីព្រះមហា ក្រសត្រសម្ត្រចត្រជោ ហុ៊នស្រននាយក
រដ្ឋមន្ត្រនី្ររាជរដា្ឋាភិបា លកម្ពជុា ក៏បា នផ្ញើសា ររំល្រកទុក្ខ
ជូនសមភា គី និងប្រជា ជនជបុ៉នចំពោ ះគ្រះមហន្តរាយ
ធម្មជា តិន្រះផងដ្ររ។

សម្ត្រចត្រជោ ហ៊ុនស្រនបា នសរស្ររលិខិតជូន
លោ កហ្រសុីនហ្រសូអា ប្រនា យករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនថា "ខ្ញុំមា ន
អា រម្មណ៍សោ កសា�យជា អន្រកពន់ព្រកនៅ ព្រលទទួល
ព័ត៌មា នពីក របា ត់បង់ជីវិតមនុស្រសជាច្រើនក្នងុគ្រះទឹក
ជំនន់និងបា ក់ដីដោ យសា រភ្លៀងធ្លក់ខ្លងំដ្រលបា នបង្ក

ក រខូចខ តយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅ ប៉្រកខ ងត្របូង និងខ ងលិច
ប្រទ្រសជប៉ុន តា ំងពីចុងសបា�ហ៍មុន។ តា ងនា មរាជ-
រដា្ឋាភិបាលនិងប្រជា ជនកម្ពជុា ខ្ញុសូំមសម្ដ្រងនូវក រចូលរួម
មរណទុក្ខដ៏�្រៀមក្របំំផុតចំពោ ះឯកឧត្ដមសីុនហ្រសូអាប្រ
នា យករដ្ឋម�្រ្តីជប៉ុននិងប្រជា ជនជប៉ុនពិស្រសគ្រួសា រ
ន្រសពក្នងុគ្រទុក្ខសោ កដោ យក របា ត់បង់ដ៏ធំធ្រងន្រះ។

ក្រពីម្រដឹកនា ំនៅ លើបណ្តាញសង្គមក៏មា នប្រជា -
ពលរដ្ឋកម្ពជុា ជាច្រើននា ក់ផ្រស្រងទៀតបា នផ្ញើសា ររំល្រក
ទុក្ខជូនប្រជា ជនជប៉ុនដ្រលកំពុងត្ររងគ្រះដោ យសា រ
ត្រទឹកជំនន់ន្រះផងដ្ររ៕

�េះមហា កេស�េកម្ពុជា��ើ� ររ��េកទុកជូន�េះ� អធិរាជជប៉ុន

ដ៏សនោ�សនៅ�។
ចិនបា នចា ប់ផ្តើមវិធ នក រធ្វើ� យប្រសើរឡើសុវ-

ត្ថភិា ពឧស្រសាហកម្ម ដោ យបង្កើនក រត្រតួពិនិត្រយនៅ រយៈ
ព្រលមួយឆ្នោំមកន្រះ ក្រយឧបទ្ទវហ្រតុនៅ អណ្ត�ង�៉្រ
ធ្រយូងថ្មនិង� ងចក្រគីមី។

នៅ ឆ្នោំ២០១៥ ក រផ្ទុះមួយនៅ ឃា្លំងស្តុកសា រធ តុ
គីមីមួយនៅ ក្នុងក្រុងទៀនជីនបា នសមា្លប់មនុស្រស១៦៥
នា ក់។ ក លពីឆ្នោំមុន ក រផ្ទុះមួយនៅ � ងចក្រគីមីនៅ
ខ្រត្តសា ទុងសមា្លប់មនុស្រស៨នា ក់៕



ព័ត៌មា ន�� ះសហគមន៍កា តូលិក ១៩

កម្មដូចម្ត្រចប្រសិនបើមា នភា វរស់ក្រភព
ពិតប្រកដនៅ លើសា រព័តម៌ា ន។ តើមនុស្រស
ជា តិនឹងចលា ចលភ័យខ្លចឬសង្រស័យ?ឬក៏
ផ្ទយុមកវិញមា នស្រចក្តសីង្រ�ឹមរីករាយ និង
សុទិដ្ឋនិិយម។ លោ កសា ស្រ្តចា រ្រយចិត្តវិទ្រយា
ជនជា តិអា ម៉្ររិក ងំលោ កម៉្រឃើល វ័រនុម
អ្នកសិក្រសាស្រវ�្រវនៅ សកលវិទ្រយាល័យ
រដ្ឋន្រតំបន់អា រីសូណ សហរដ្ឋអា ម៉្ររិកបា ន
ព្រយាយ មឆ្លើយនឹងសំណ�រន្រះ។ដោ យក រ
សិក្រសាស្រវ�្រវបា នបងា្ហាញថា ប្រតិកម្មរបស់
មនុស្រសជា តិទៅ នឹងក រប្រក សអំពីភា ព
ដ្រលអា ចទៅ រួចន្រជីវិតនៅ ក្រភពផ្រនដី
គឺវិជ្ជមា នជា ទូទៅ ។

លោ កម៉្រឃើលវ័រនុមបា នសន្មតថា ៖
"ប្រសិនបើថ្ង្រណ មួយមនុស្រសជា តិដឹងថា 
យើងមិនម្រននៅ ត្រមា្នោក់ឯងនៅ ក្នងុចក្រ-
វាលន្រះ យើងនឹងមា នអា រម្មណ៍ល្អជា ង
ន្រះ�ៀរល្រងត្រថា ទម្រង់ជីវិតក្រភពបា ន
ល្រចឡើងក្នងុរបៀបជាហ្វងូយ នអវកស
ចម្របាងំដ្រលប្រងុប្រៀបកំទ្រចពិភពលោ ក។"

ជា ចុងក្រយលោ កសា ស្រ្តាចា រ្រយរូបវិទូ
តា រាសា ស្រ្តអង់គ្ល្រសលោ កស្ត្រហ្វនិហ័ក
ឃីងធ្លប់បា ននិយ យថា ៖"នៅ ព្រលខ្ញុំក ន់
ត្រចា ស់ខ្ញុំក ន់ត្រយល់ច្របាស់ថា មនុស្រស
ជា តិមិនម្រននៅ ត្រឯងនៅ ក្នុងចក្រវាល
ន្រះទ្រ។បនា្ទាប់ពីមួយជីវិតក្នុងក រពិចា រ
ណ ខ្ញុក៏ំចូលជួយដឹកនា នំៅ ក្នងុក រខិតខំ
ប្រងឹប្រងថ្មមួីយជាលក្ខណៈសកលដើម្របី
ស្វ្រងរកជីវិតក្រភព"៕ដោ យផា តសំភី

អ្នករូបវិទ្រយាតា រាសា ស្រ្តអ្នកជីវសា ស្រ្ត
ក្រភពក៏ដូចជា អ្នកសិក្រសារអំពឆី្អងឹមនុស្រស
សត្វ សុទ្ធសឹងត្រជា អ្នកដ្រលចា ប់អា រម្មណ៍
អំពីមនុស្រសក្រភពផ្រនដី ឬគ្រហៅ ថា
�្រលៀន។នៅ ព្រលន្រះយើងអា ចសា្តាប់
និងមើលនូវអ្វដី្រលអ្នកវិទ្រយាសា ស្រ្តនិយ យ
អំពីលទ្ធភា ពន្រជីវិតនៅ ក្រភពផ្រនដីស្រប
ព្រលនឹងទិវាពិភពលោ កស្តអំីពីយ នក្រ
ភពក លពីថ្ង្រទី២ខ្រកក្កដា ។

តើមនុស្រសនៅ ត្រឯងនៅ ក្នុងចក្រវាល
ដ៏ធំធ្រងន្រះឬ?ន្រះគឺសំណ�រដ្រលធ្វើឲ្រយ
វិលមុខហើយនឹងត្រវូបា នចោ ទសួរឡើង
វិញនៅ រាល់ព្រលរបកគំហើញថ្មីៗ នីមួយៗ 
ន្រភពដ្រលនៅ ស្រនឆ្ងាយហើយដ្រលគ្រ
គិតថាងាយស្រលួនឹងផ្តល់ជម្រកដល់ភា វ
រស់មា នជីវិត។

ដោ យ�្រក របកគំហើញន្រភពប្រូសីុមា៉ា
ប៊�ដ្រលជា ពភិពលោ កដ្រលមា នសក្តាន-ុ
ពលខ្ពស់ក្នងុក រផ្តល់ទីជម្រកដ្រលនៅ ជិត
បំផុត និងមិនដ្រលត្រវូបា នគ្ររកឃើញពី
មុនធ្វើឲ្រយរសើបសា ជា ថ្មសីម្រប់ក រស្រមើ
ស្រម្ររបស់មនុស្រសជា តិក្នុងក រស្វ្រងរក
មនុស្រសក្រភព។បុ៉ន្ត្រតើវាមា នភា ពសម-
ហ្រតុផលដ្ររឬទ្រ?ដ្រលសង្រឈឹមថា នឹង
រកឃើញនូវថ្ង្រណ មួយនូវទម្រង់ជីវិតក្រ
ភពផ្រនដីនៅ កន្ល្រងណ មួយនៅ ក្នងុចក្រ
វាលន្រះ?អ្នកខ្លះជឿថា វាសមហ្រតុផល។

នៅ ថ្ង្រទី២០ខ្រកក្កដា ឆ្នោ២ំ០១៥អ្នក
រូបវិទ្រយាតា រាសា ស្រ្តដ៏ល្របីល្របាញស្វ្រហ្វិន

មនុសេស�េភពនិងអ្វី�េលអ្នកវិទេ�� សេ្តនិ� យអំពីពួក�េ
ហកឃីងបា នប្រកសអំពីមូលនិធិ"ប្រក
ស្រ៊ូលីស្ត្រន"ដើម្របីបង្កើតប្រអប់ដ៏រឹងមា នំ្រ
ថវិក ដ្រលមា នប្រមាណ៩២លា នអឺុរូ៉។
គំនិតផ្តួចផ្តើមន្រះមា នគោ ល� ខុសពី
ធម្មតា  គឺបំប្រកសំបុកនៅ ក្នុងជម្រន្រ
ផ្ទ្រម្រឃដើម្របីស្វ្រងរកសញ្ញាន្របញ្ញា� ណ
ភា វរស់នៅ ក្រភពផ្រនដី។ប្រព័ន្ធផ្រសព្វ-
ផ្រសាយវិទ្រយាសា ស្រ្តអង់គ្ល្រសន្រសង្គមរាជា 
នៅ ទីក្រងុឡុងបា នប្រកសថា ៖"វាគា្មាន
សំណ�រណ  ដ្រលធំជា ងន្រះទៀតនោ ះ
ទ្រ"។នៅ ឱកសន្រះយើងសូមស្នើអ្នកឲ្រយ
ស្វ្រងរកសា ជា ថ្មីម្តងទៀតនូវអ្វីដ្រលអ្នក
វិទ្រយាសា ស្រ្តផ្រស្រងៗគា្នោបា ននិយ យអំពីលទ្ធ-
ភា ពន្រជីវិតនៅ ក្រភពផ្រនដី។សមិ្មតកម្ម
ដ្រលគួរឲ្រយភា្ញាក់ផ្អើល គឺបា នមា នភា ពសកម្ម
ម្តងទៀតកលពីខ្រតុលា ឆ្នោំ២០១៥ដោ យ
សា រក រឃើញពន្លឺរំញ័រដ៏ចំ�្រកន្រផ្កាយ
ដ្រលហៅ ថា  KIC 84.62.852ដ្រលស្ថតិ
នៅ ចមា្ងាយ១៤៨០ឆ្នោំពន្លឺពីផ្រនដី...។

នៅ ខ្រសីហា ឆ្នោ២ំ០១៣អ្នកជីវសា ស្រ្ត
ក្រភពន្រមជ្រឈមណ្ឌលជា តិន្រក រសិក្រសា
អវកស បា រាងំបា នលើកសំណ�រដ្រលធ្វើ
ឲ្រយរំភើបដល់គ្រប់អ្នកប្រមា ញ់ភា វរស់ក្រភព
ទា ងំអស់គឺថា តើអ្វជីា ធ តុចា បំា ច់សម្រប់
ក រល្រចឡើងនូវជីវិត?តើគីមីន្រជីវិតឆ្លង
ក ត់យ៉ាងដូចម្ត្រច?ប្រសិនបើមា នជីវិត
នៅ លើភពព្រះអងា្គរ តើយ នគៀរីយូ៉សីុធី
ដ្រលធ្វើដំណើរដ៏វ្រងឆ្ងាយនៅ លើភពក្រហម
តា ំងពីរដូវ�្តា២០១២នឹងអា ចរកជីវិត

ឃើញនៅ ក្នុងទម្រង់ជា អ្វី?
ដោ យសា រត្រភពអងា្គរដ្រលជា បងប្អនូ

ជា មួយផ្រនដីមា នលក្ខណៈល្អនិងអា ច
ផ្តល់ជម្រកដល់ភា វរស់មា នជីវិតវាក៏ដូច
ជាគា្នោនឹងសម្មតិកម្មដ្រលមា នភា ពប្រហា ក់
ប្រហ្រលបំផុតដូចដ្រលត្រវូបា នពន្រយល់អំពី
ភពន្រះក លពីខ្រតុលា ឆ្នោំ២០១៤ដោ យ
ក្រមុអន្តរជា តិន្រអ្នកសិក្រសាស្រវ�្រវ។ពួក
គ្របា នធ្វើក រវិភា គសន្ទស្រសន៍ដ្រលត្រវូដក
ច្រញពីដំុអា ចម៍ផ្កាយភពព្រះអងា្គរ។ បុ៉ន្ត្រ
តើវាស្ថិតនៅ ក្រមទម្រង់ជា អ្វី ជីវិតនៅ 
ភពព្រះអងា្គរន្រះ?

សម្រប់ក រពន្រយល់នៅ ឆ្នោំ ២០០៧
លោ កអង់េ�ដប្រកអ្នកជីវសា ស្រ្តក្រ
ភពជនជា តិបា រាងំបា ននិយ យថា ៖"ខ្ញុំ
មិនគិតថា  ក្នុងនា មជា  អូម៉ូសា ព្រយាង ឬ
មនុស្រសសម័យយើងនៅ ឯកោ នៅ ក្នងុចក្រ-
វាល ក៏បុ៉ន្ត្រវាប្រហា ក់ប្រហ្រលថា  ជីវិត
អា ចនឹងមា នវត្តមា ននៅ ទីកន្ល្រងផ្រស្រងៗ
ទៀតនៅ ក្នងុចក្រវាល បុ៉ន្ត្រនៅ ក្រមទម្រង់
ជា បា កត់្ររី"។ ដោ យបងា្ហាញនូវដំណ ះ-
ស្រយសុទិដ្ឋិនិយមរូបវិទូតា រាសា ស្រ្តមី
ស្រលម៉្រយឺបា នអធិប្របាយថា ៖"វាគា្មាន
ក រសង្រស័យណ មួយនោ ះឡើយបើមា ន
លក្ខខណ្ឌដ្រលចា ំបា ច់ ក៏មា នក រល្រច
ឡើងនូវជីវិតនៅ ទីកន្ល្រងដ�្រទៀតនៅ ក្នងុ
ចក្រវាលដ៏ធំធ្រងន្រះផងដ្ររ"។

សំណ�រមួយទៀតដ្រលត្រវូបា នគ្រចោ ទ
សួរផងដ្ររគឺថា មនុស្រសជា តិនឹងមា នប្រតិ-

ថតដោ យៈអុីនធឺ�្រត



t� ម�� ព័ន�  អុីនធឺ ��ត  ២៤�� ង
លោ កអ្នកអា ចសា្តាប់កម្មវិធីវិទ្រយុវឺរីតា ស់អា សីុជា ភាសា 

ខ្ម្ររ២៤�៉ាងតា មរយៈទូរស័ព្ទSmart Phone ដ្រល
ប្រើប្រព័ន្ធAndroidឬប្រព័ន្ធIOSដោ យគ្រន់ត្រចូល
ទៅ ក ន់Play StoreឬApp Storeវាយពា ក្រយRadio 
Varitas AsiaរួចDownloadកម្មវិធីនោ ះដោ យស្វ្រង
រកប៊ូតុង(Khmer Live Audio)។

វិទ���វឺរ�� ស់� សីុ � ��មរ� �  ផ�� យ�ៀង� ល់�� � �ើ ��  នីយ៍  វិទ��� 
FM � ភ� ំ��ញ និង� មប��  ��ត� មួយចំនួន � ម ��ល ���  ដូច 
� ង   ��  ម៖
ភ្នំ�េញ   ៈFM103Mhz � �ង៨ៈ០០-៩ៈ០០យប់
បា ត់ដំបង   ៈFM91Mhz  � �ង៧ៈ០០-៨ៈ០០យប់
កេុងសៀមរាប  ៈFM100.5Mhz � �ង៥ៈ០០-៦ៈ០០រសៀល
កេុងស�ឹង�េន�េត្តកំពង់ធំ ៈFM103.5Mhz � �ង៧ៈ០០-៨ៈ០០យប់
កេុងកំពង់� ម  ៈFM100.5Mhz � �ង៧ៈ០០-៨ៈ០០យប់
�េះសីហនុ   ៈFM100.5Mhz � �ង៦ៈ០០-៧ៈ០០យប់
កេុងកំពត   ៈFM93.25Mhz � �ង៥ៈ០០-៦ៈ០០រសៀល

-លោ កអ្នកក៏អា ចសា្តាប់កម្មវិធីផ្រសាយរបស់វិទ្រយា�ីរីតា ស់អា សុីខ្រមរភាសា នៅ លើគ្រហទំព័រ

www.rvakhmer.com,www.catholiccambodia.org

-លោ កអ្នកក៏អា ចFollowfacebookផ្លវូក ររបស់យើងhttps://www.facebook.com/RVAKHMER/
ឬតា មរយៈ�្របសា យ៖http://rvakhmer.com

�្រះសហគមន៍� តូលិកភូមិ� គ� ត់ដំបង�្រះវិ� រ�្រះ� ��ស់�ើក�្រះ� ង��រ�

�ើង��នបរមសុខ� នទទួលបងប��ន១៥� ក់ចូលក��ង�្រះសហគមន៍

(ទទួលជំ� នទី១�្រអគ�ស���្រមុជទឹក)។រូប� ព៖ឫទ�ីរដ�

អធិ��ន�្រញយប់ស�្រប់� រ�្រស់� � � �ម� �៉្រល។

រូប� ព៖លីសុវណ្ណា

ពិធី�្រកវិ��បនបត្ររបស់សិស្រ�� � អបរ�ជំ�ឿសន�យ៉ូស�ីន។រូប� ព៖សុធីរិទ�

មជ្រ�មណ�លកុ� រកំ�្រ�ៀន��ំង

រូប� ព៖លី�ៀង

រូប� ព�� ះសហគមន៍�� � ំ��


