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ព័ត៌មានព្រះសហគមន៍កាតូលិក០២

ព្រះសហគមន៍មណ្ឌលគីរី

ខេត្តមណ្ឌលគិរី ស្ថតិ នៅ តំបន  ់ខ្ពង់រ ប  
ភាគ ខាងកើតនេបេទេសកម្ពជុា ជាប់ ពេ ំដេន 
ជាមួយខេត្ត ដាឡាត់ នេបេទេស វៀត ណាម 
ជាខេត្តមួយពោរពេញដោយសក្តានុភាព
ផ្នេកដំណំាឧសេសាហកម្ម និងទេស ចរ ណ ។៍ 
មានផ្ទេដីធំទូលាយ មានពេ ភ្នំ ទឹកជេះ 
ដ៏សេស់ស្អាត និងមានអាកសធាតុតេជាក់ 
ដ៏ជាទីមនោរមេយ។

ខេត្តមណ្ឌលគិរី មានបេជាជនភាគ
ចេើនជាជនជាតិភាគតិច ពូណង ដេល 
មានបេមាណជាបីមឺុននាក់។ បងប្អនូទំាង
នោះពេលនេះបានធ្វើសមហរញ្ញកម្ម   រស់ 
នៅ តាមបេបទំនើប ដេលនាំ ឲេយ បាត់ បង់ 
បន្តិច ម្តងៗ នូវវបេបធម៌របស់ខ្លួន។

មានបងប្អនូពូណងជាចេើនបានទទួល 
ជំនឿសសនាផេសេងៗកេពីជំនឿជជាតិ
ដើម ដេលជឿលើអារកេស អ្នក តា តាម ពេ 
ភ្ន ំ។ មានបងប្អនូ មួយ ចំនួន បាន ទទួល ជំនឿ  
ក   តូលិក ដេលមាននៅ បូ៊សេ នៅ ដាក់ ដំា 
និងនៅកេវសីមា។

ពេះសហគមន៍កតូលិក នៅតំបន់  
ម ណ្ឌល គិរី មានលោកបូជាចារេយ ្រហ្វង់ ស្វរ័ 
អេមេលេសដាល ជាអ្នកទទួលខុសតេវូណេ នំា 

ជំនឿរបស់ពួកគេឲេយបេសើរឡើង។  លោក 
បូជាចារេយ ហ្វ្រង់ស្វរ័ បា ន ទទួល ករ ចាត់ តំាង 
ពីលោកអភិបាល ពេះសហគមន៍កតូលិក
ភូមិភាគកំពង់ចាមដើមេបីរួមដំណើរជាមួយ
បងប្អូននៅខេត្តមណ្ឌលគិរី។ 

លោកបូជាចារេយបានរៀបរប់អំពីស្ថាន
ភាព និងមុខងាររបស់លោកនៅក្នងុបេសក- 
កម្មនេះថា លោកចូលរួមជាមួយបងប្អូន 
ណេនាំគេ អំពីពិធីបុណេយ អប់រំជំនឿ និង 
សកម្មភាពមេតា្តាករុណា នៅក្នងុភូមិពេម 
ទាំងសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺ។ 

លោកបន្តថា នៅទីនេះបងប្អនូនិយាយ
ភាសមួយផេសេងទៀតកេពីភាសខ្មេរគឺ
ភាសពូណង តមេូវឲេយ លោក តេូវ រៀន 
ភាស ពូណង និងវបេប ធម៌ របស់ ពូណ ង 
ផង ដេរ។ ចំពោះភាសពូណង លោក 
បូជា ចារេយថា មិនពិបាកទេដោយស រ លោក 
ចេះភាសខ្មេរហើយ ចំពោះករចូលក្នុង
វបេបធម៌ពូណងពិបាក ពេះ គ្មាន សៀវ ភៅ 
និងអ្វីៗ ទំាងអស់ ហេតុនេះតេវូ តេ រស់ នៅ  
ក្នុងចំណោមគេ និងតេូវករ ពេល វេលា។ 
តាមករអះអាង របស់បូជាចារេយជាសសន
ទូតរបស់ពេះគេសី្ត បានឲេយដឹងបងប្អនូបាន

ប្តរូជំនឿមកគេសី្តសសនា ពេះ តេ សស នា 
ដើមរបស់គេ តេវូ ចំណាយ លុយ កក់ ចេើន 
លើពិធីយញ្ញបូជា ក៏ជាពិធីតាម បេពេណី 
ផេសេងៗ ទៀត និងធ្វើឲេយគេមានករភ័យខា្លាច 
ជាប់ជានិច្ច គេប់ពេលវេលា។ 

តាមករបាន់បេមាណ នៅមណ្ឌល គិរី 
មានគេសី្តបរិស័ទកតូលិកបេមាណ២០០
នាក់ និងបងប្អូនគេីស្តបរិស័ទកេុមជុំនំ   
បេ ូ តេ  ស្តង់បេមាណ២០០០នាក់ នៅ ក្នងុ 
ចំណោមបងប្អូនពូណង បេមាណ ជា ៣ 
មុឺន នាក់។

លោកបូជាចារេយរៀបរប់អំពីរបៀបបង
ប្អនូដេលសំុចូលពេះសហគមន៍ គឺគេទាក់
ទងនឹងគណៈកម្មករពេះសហគមន៍ សំុ ចូល 
ហើយលោកបូជាចារេយ និងគណៈកម្មករ
ទៅទទួលគេនៅផ្ទះដោយអធិដា្ឋាន ពួក 
បាន លះ បង់ជំនឿចាស់ចោល ហើយ ចូល  
ពេះវិហារ យា៉ាងទៀង ទាក់ ទោះបី គេ មិន  ទាន់ 
ទទួលអគ្គសញ្ញាជេមុជទឹក តេ ពួក គេ ាន 
កំណត់ ខ្លនួគេថាជាគេសី្តបរិស័ទរួច ហើយ ។   

ក្នងុចេបាប់របស់ពេះសហគមន៍កតូលិក 
គឺតមេវូឲេយអ្នកឈ្វេងយល់ជំនឿទទួលករ
អប់រំជំនឿមួយរយៈសិន មុននឹង ទទួល អគ្គ - 

សញ្ញាជេមុជទឹក ដោយ មាន តាម ដំណាក់  
កល យា៉ាងហោចណាស់១ឆ្នាំ។

ចំពោះករអប់រំជំនឿនេះ លោកបូជាចារេយ 
្រហ្វង់ស្វ័របានបញ្ជាក់ថា គឺ តេូវអប់រំតាម 
ដំណាក់ កល តេមិនអាចអនុ វត្តតាម សៀវ - 
ភៅ ដេលបានរៀបចំដោយ ករិយាល័យ
អប់រំជំនឿកតូលិកកម្ពុជាឡើយ ពេះ
ពួកគត់ជាចេើននាក់មិនចេះអាន ហើយ  
សៀវ ភៅនោះទៀតសោតមិនសុីគ្នានឹង 
បទ  ពិសោធន៍របស់ពួកគេ ពេះភាគ 
ចេើនទាក់ទងនឹងពេះពុទ្ធសសនា។ លោក  
ថាករអប់រំជំនឿតេធូ្វើបនា្ទាប់ពីករអធិដា្ឋាន 
ឬអភិបូជា គឺបេើអត្ថបទពេះបន្ទលូថ្ងេអាទិតេយ
ដើមេបីបងេៀនគេបន្ថេម។   

សមាគមគម្ពីរកម្ពុជាបានផលិតពេះ
គម្ពរីជាភាសពូណង សមេប់ គេសី្ត បរិ ស័ទ 
ទាំងអស់ ហេតុនេះពេះសហគមន៍ក៏បេើ
ពេះគម្ពីរនោះដេរ។

ពេះសហគមន៍កតូលិកនៅមណ្ឌលគិរី
បានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ បណ្តះុបណា្តាល 
ឲេយយុវជន យុវនារី ក៏ដូចកុមារ កុមារី បាន 
ទទួល ករអប់រំ ចំណេះដឹងទូទៅ តាំង ពី 
ថា្នាក់ មត្តេយេយ រហូតដល់ ថា្នាក់ ឧត្តម សិកេសា ។ 



ព័ត៌មានព្រះសហគមន៍កាតូលិក ០៣

មានតេករអប់រំទេ ដេលអាច ជួយ ឲេយ គេ 
ធ្វើ  សមាហរណកម្ម ជាមួយ សហ គមន៍ ខ្មេរ 
និងសេបតាមករវិវត្តរបស់សង្គមរស់នៅ 
របស់គេបាន។

ករសរសេរភាសពូណងតេវូយកអកេស
ខ្មេរជាគោល ហេតុនេះពួកតេវូតេចេះអាន
និងសរសេរភាសខ្មេរ។

ពេះសហគមន៍កតូលិកបានកើត នៅ  
តំបន់ ខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយសរ ករ ភៀស 
ខ្លួនក្នុងពេលមានសង្គេម ក្នុង ទស វតេស 
១៩ ៧០។ ពួក គេបាន ភៀស ខ្លួន ទៅ 
បេទេស វៀតណាម ហើយ បានទទួល ជឿ 
លើពេះយេស៊ូនៅទីនេះ រហូត ដល  ់ ឆ្នាំ 

១៩៨៥ បានតេលប់ មក ទឹក ដី កម្ពុជាវិញ 
ដោយពួកគេតំាងទីលំនៅ នៅបូ៊សេ និង  
ដាក់ដាំ។ គេរស់នៅក្នុង ជំនឿកតូ លិក  
ជានិច្ច ទោះបីពេលនេះគ្មានលោកបូជាចារេយ
ក៏ដោយ ដោយ ពួក គេចុះឡើង ទៅ បេទេស 
វៀតណាម ក្នងុ ពេលបុណេយធំៗ។ នេះ តាម 
កររៀបរប់របស់លោក សលី  និងលោក 
តេ។  ចំពោះបងប្អនូចំណូលថ្មដីេលបាន
ប្តូរជំនឿ គឺពេះតេករបងា្ហាញសេចក្តី
សេលាញ់របស់គេសី្តបរិស័ទចំពោះពួកគេ 
ពេលគេមានធុរៈ និងជំងឺ។ នេះបើករ
រៀបរប់របស់បងប្អូននៅកេវសីមា។

លោកបូជាចារេយ្រហ្វង់ស្វរ័ អេ មេលេស ដាល 

បាននៅជាមួយយុវជន និងគេីស្តបរិស័ទ 
ដេល ជាហ្វងូចៀមរបស់លោក ក្នងុជីវិត ជា 
សសនទូត។ លោកថានៅក្នុងបេសក- 
កម្មនៅមណ្ឌលគិរីជាអ្វមួីយថ្ម ី និង បរិយា - 
កស ថ្ម ីដេលលោកតេវូរៀនឡើងវិញស្ទើរ 
គេប់យា៉ាង។ លោក នៅជាមួយយុវជន ទៅ 
ចំករជាមួយបេជាជន ដើរសួរ សុខ ទុក្ខ ពួក 
គេតាមផ្ទះ ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុសេស
ផេសេងៗយា៉ាងស្នទិស្នាល។ លោក អាច បេើ 
ភាសពូណងយា៉ាងស្ទាត់ ក្នងុ ករ ទាក់ ទង 
ជា មួយគេ រួមទាំងទេសនាផង។ ករធ្វើ
ដំណើរពីមួយកន្លេងទៅមួយកន្លេងតេវូបេើ
ពេលវេលាយូរបន្តចិ ពេះទីកន្លេងនីមួយៗ

នៅឆ្ងាយៗពីគ្នា តេទោះយា៉ាងណាផ្លូវធ្វើ
ដំណើរបច្ចបុេបន្នបានបេសើរឡើងហើ យ ។ 

នៅទីរួមខេត្តក៏មានកូនពេះវិហារតូច
មួយដើមេបីជួបជំុគ្នា សមេប់យុវសិសេសដេល
មករៀននៅទីរួមខេត្ត ដោយ មាន កេុម 
បព ្វជិត បងបេសុមា៉ារីស្តជាអ្នកជួយថេរកេសា។

ពេះសហគមន៍កតូលិកតំបន់ខេត្ត 
មណ្ឌលគិរី មានជិវិតរស់រវីក មាន កមា្លាងំ 
ពេមគ្នាទាំងយុវជន និងមនុសេសពេញវ័យ 
ក្នងុករជេមជេងទំាង ក្នងុពិធីបុណេយ ករ 
អប់រំជំនឿ កម្មវិធីអប់រំចំណេះទូទៅ និង 
សង្គហៈ ដេល ជា សកម្មភាព មេតា្តា ករុ ណា៕ 
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ឧត្ត មកេ ុមបេ ឹកេសា ពិគេ  ះ និង ផ្ត ល់ 
យោ បល់ នឹង តេ ូវបង្ក ើត ឡើង នៅ ពេល 
ខា ង មុខកេ  យជំនួបរវា ង សម្ត េចតេជោ  
ហ៊ុន សេន ជា មួយ តំណា ងគណបកេស 
នយោ បា យចំនួន១៦ នៅ ពេ ឹកថ្ង េ ទី២១ 
ខេសីហា  ឆ្នា  ំ២០១៨ នៅ ក្ន ុង កិច្ច  បេ ជុំ 
ពិគេ  ះ យោ បល់មួយ។

យោ ងទៅ តា មសេចក្ត បីេ ក សនៅ  លើ 
បណា្តា  ញសង្គ មផ្ល វូក ររបស់សម្ត េចតេជោ  
ហ៊ុន សេន បា នឲេយដឹងថា   សម្ត េចតេជោ  
ហុ៊ន សេន នា យករដ្ឋ មន្ត េ  ីនេពេ ះរ ជា  ណា   - 
ចកេ កម្ព ជុា  បា នជួបពិភា កេសា ក រងា រជា មួយ 
តំណា ងគណបកេសនយោ បា យដេលបា ន
ចូលរួមបោ ះឆ្នា  ត ក លពីថ្ង េទី២៩ ខេ 
កក្ក ដា  ឆ្នា  ២ំ០១៨ កន្ល ងមកនេះ ចំនួន ១៦ 
គណបកេស ដេលធ្វ ើឡើងនៅ វិមា ន សន្ត  ិភា ព 
រ ជធា នីភ្ន ំពេញ។

ក្ន ងុកិច្ច បេ ជំុពិគេ  ះយោ បល់នេះ សម្ត េច 
តេជោ  បា នលើកឡើងថា  ក របោ ះឆ្នា  ត 
បា ន កន្ល ងហើយ ទុកបញ្ហា  នោ ះមួយអន្ល ើ 
ហើយកម្ព ុជា អា ចចូលរួមកស ងបេ ទេស
ជា តិជា មួយគ្នា   ដោ យមិនយូរបុ៉នា្មា  នទេ 
"ក របោ ះឆ្នា  តជេ ើសរីសកេ ុមបេ ឹកេសា ឃុំ
សងា្កា  ត់នៅ ២០២២ និងក របោ ះឆ្នា  ត ជា តិ  
២០២៣  នឹងមកដល់" ក រអ�្ជ ើញ ជួប 
ជុំ នេះ គឺមិនមេនមកគ ំ ទេ គោ លក រណ៍ 
នយោ  បា យគណបកេសបេ ជា ជនកម្ព ជុា  នោ ះ  
ទេ "ហើយមិនមេន ជា ផលបេ យោ ជន៍  

កម្ព ុជា នឹងមា នឧត្ត មក្រ ុមប្រ ឹក្រ� ពិគ្រ  ះ និងផ្ត ល់យោ បល់
របស់  រ ជរដា្ឋា  ភិបា លនោ ះដេរ បុ៉ន្ត េជា  ផល 
បេ យោ ជន៍បេ ជា ពលរដ្ឋ "។

បេ ភពដដេលបា នបន្ត ថា  នា  ឱក ស 
នោ ះ សម្ត េចតេជោ  ហុ៊ន សេន បា ន ផ្ត ចួ ផ្ត ើម 
គំនិត និងពនេយល់ពីហេតុផលនេ ក រ បង្ក ើត 
"ឧត្ត មកេ មុបេ កឹេសា ពិគេ  ះ និង ផ្ត ល់   យោ បល់" 
ដេលជា យន្ត  ក រ ចូល រួម ឆ្ល ើយតប និង ផល 
បេ យោ ជន៍ បេ ជា ពលរដ្ឋ ។ យន្ត ក រ នេះ 
អា ច ហៅ ក ត់ថា  "ឧត្ត ម កេ មុ បេ កឹេសា  ពិ គេ  ះ 
និងផ្ត ល់យោ ប"។

ឧត្ត មកេ ុមបេ ឹកេសា ពិគេ  ះ និងផ្ត ល់        
យោ បល ់នេះមា នភា រកិច្ច ដូចខា ងកេ  ម 
មួយចំនួន ដូចជា  ផ្ត ួចផ្ត ើមគំនិត ឬផ្ត ល់ 
មតិ នៅ លើក ររៀបចំគោ លនយោ បា យ 
ដល់រ ជរដា្ឋា  ភិបា ល, ចូលរួមផ្ត ល់យោ បល់
ដល់សេចក្ត �ីេ  ងចេបា ប់របស់រ ជរដា្ឋា  ភិបា ល 
មុនគណរដ្ឋ មន្ត េ អីនុម័ត ហើយឧត្ត ម កេ មុ 
បេ កឹេសា នេះមា ន អា ណត្ត  ិធ្វ ើញ ត្ត  ិជូន ពេ ទឹ្ធ  - 
សភា ត តា ំង និងចេបា ប់ដេលបា នអនុម័ត
ដោ យរដ្ឋ សភា ផងដេរ, ឧត្ត ម កេ មុ បេ កឹេសា  នេះ 
នឹងចូលរួមផ្ត ល់យោ បល់ដល់នា យករដ្ឋ មន្ត េ ី 
ច ំពោ ះភា ពអសកម្ម  ឬបទរំលោ ភ ណា  
មួយរបស់មន្ត េ ី ឬនា យករដ្ឋ មន្ត េ ី។

បេ ភពដដេលបា នបន្ត ថា  ក រ បង្ក ើត 
ឧត្ត ម កេ ុមបេ ឹកេសា នេះ គឺតា មរយៈពេ ះរ ជ 
កេ តឹេយ។ សមេ  ប់សមា សភា ព និង យន្ត  ក រ 
នេក របង្ក ើតឧត្ត មកេ មុបេ កឹេសា ពិគេ  ះ និង 
ផ្ត ល់យោ បល់នេះមា ន៖ ១)សមា ស ភា ព  

ដោ យស្ម គ័េ ចិត្ត  មក ពីគណបកេស ដេល បា ន 
ចូលរួមបោ ះឆ្នា  ត អា ណត្ត ទីិ៦ ជា មួយនឹង
ក រឯកភា ពពីនា យករដ្ឋ មន្ត េ ។ី ២)គណ - 
បកេសនីមួយៗមា នតំណា ង០២រូប ដេល 
ជា  បេ តិភូ និងតេងតា ងំ ដោ យ ពេ ះរ ជ កេ តឹេយ 
ស្ន ើដោ យនា យករដ្ឋ មន្ត េ  ី៣)បេ ធា ន ឧត្ត ម 
កេ ុមបេ ឹកេសា  គឺអនុវត្ត ន៍បា ន គោ លក ណ៍
បន្ត វេនមួយខេម្ត ងតា មលេខរៀង បញ្ជ ី 
បោ ះ ឆ្នា  ត។ ៤)តេ វូមា នលេខា ធិក រ ដា្ឋា  ន 
មួយ ទទួលខុសតេ ូវដោ យមន្ត េ ីទីស្ត ីក រ
គណៈរដ្ឋ មន្ត េ  ីនិងមន្ត េ មីា្នា  ក់មកពីគណបកេស
នីមួយៗ  ៥)លេខា ធិក រដា្ឋា  ន និង កន្ល េង  
បេ ជុំស្ថ ិតនៅ ក្ន ុង វិមា នសន្ត ិភា ព។

បេ ភពដដេលបា នបន្ត ថា  ជា មួយ គ្នា   
នោ ះ កិច្ច ដំណើរក រ នេឧត្ត មកេ ុម បេ ឹកេសា  
ពិគេ  ះ និងផ្ត ល់យោ បល់នេះគឺ បេ ជុំ 
មួយ   ខេម្ត ង តា មក រកោ ះបេ ជំុរបស  ់បេ ធា ន 
បន្ត វេន, បេ ជំុជា មួយនា យករដ្ឋ មន្ត េ  ី៦ ខ  េ 
ម្ត ង ឬជា ក រចា ំបា ច់របស់នា យករដ្ឋ មន្ត េ ី 
ដេលធ្វ ើនៅ ចនោ្លា  ះពេលនេះ តា មក រកោ ះ - 
បេ ជំុរបស់នា យករដ្ឋ មន្ត េ ,ី ឧត្ត មកេ មុបេ កឹេសា 
ពិគេ  ះយោ បល់នេះ នឹងតេ ូវបញ្ច ប់អនុ-
លោ ម តា មអា ណត្ត រិបស់រ ជ រដា្ឋា  ភិ បា ល ។

សម្ត េចតេជោ  ហុ៊ន សេន បា នបញ្ជា  ក់ថា 
"ឧត្ត មបេ កឹេសា ពិគេ  ះ និង ផ្ដ ល់ យោ បល់" គឺ ជា  
យន្ដ  ក រ ថ្ម  ីមួយទៀត ដើមេបីចូលរួមឆ្ល ើយត ប 
នឹងផ្ដ ល់ផលបេ យោ ជន៍បេ ជា ពលរដ្ឋ ទា ងំ
មូល ដេលវា មិនមេនជា បេ យោ ជន៍ របស់ 

រ ជរដា្ឋា  ភិបា លនោ ះឡើយ ហើយ នេះ ជា ក រ
បើកទំព័របេ វត្ត ិស ស្ដ ្រ ថ្ម ីមួយទៀត ដើមេបី
ផលបេ យោ ជន៍បេ ជា ជា តិកម្ព ជុា ទា ងំ មូល។ 

វេទិក ពិគេ  ះយោ បល់ថ្ង េនេះ មា ន 
គណបកេសនយោ បា យចូលរួមចំនួន១៦ 
ដេល រួមមា ន គណបកេសខ្ម េររួបរួមជា តិ, 
គណបកេសពន្ល ថឺ្ម ,ី គណបកេស សញ្ជា  តិ កម្ព ជុា , 
គណបកេសខ្ម េរកេ  ក, គណបកេស សំបុក ឃ្ម ុំ  
សង្គ មបេ ជា ធិបតេយេយ, គណ បកេស ស  ធា  រណ 
រដ្ឋ បេ ជា ធិបតេយេយ, គណ បកេស ស ធា រណ 
រដ្ឋ ខ្ម េរ, គណបកេសរស្ម ីខេមរ , គណ បកេស 
ហ៊្វ នុសិុនបិុច, គណ បកេស ខ្ម េរ អភិវឌេឍ សេដ្ឋ  - 
កិច្ច , គណបកេសយុវជនកម្ព ជុា , គណ បកេស 
ធមា្មា  ធិបតេយេយ, គណបកេសឆន្ទ ៈខ្ម េរ, គណ - 
បកេសជនជា តិដើមបេ ជា ធិបតេយេយកម្ព ុជា , 
គណបកេសខ្ម េរតេមួយ, និងគណបកេសបេ  ជា  - 
ជន កម្ព ជុា ។  ដោ យឡេក គណបកេស ដេល 
មិនចូលរួមគឺ មា ន គណបកេសបេ ជា ធិបតេយេយ 
មូលដា្ឋា  ន, គណបកេសសម្ព ័ន្ធ ដើមេបីបេ ជា -
ធិបតេយេយ, គណបកេសខ្ម េរឈប់កេ , និង 
គណបកេសមា តុភូមិយើង។

គួររំលឹកថា  នៅ ក្ន ុងដំណើរក របោ ះ-
ឆ្នា  តជេ ើសរីសតំណា ងរ សេ ្ត អណត្ត ទីិ៦ 
ក លពីថ្ង េទី ២៩ ខេកក្ក ដា  ឆ្នា  ំ២០១៨ 
មា នគណបកេសចូលរួមទា ងំអស់ចំនួន ២០ 
គណបកេស បុ៉ន្ត េមា នតេ គណបកេស បេ ជា  ជន 
កម្ព ជុា  តេមួយគត់ ដេលទទួល បា ន អា សនៈ 
នៅ   ក្ន ុងសភា  ដេលមា នទា ំងអស់១២៥ 
អ ស នៈ។ តា មសេចក្ត ីបេ ក សព័ត៌មា ន 
របស់គណកម្ម ក រធិក រជា តិរៀបចំក រ
បោ ះឆ្នា  តបា នឲេយដឹងថា  នៅ ក្ន ងុ ចំណោ ម 
តំណា ងរ សេ ្ត ទា ងំ ១២៥ រូបដេលបា ន ជា ប់ 
ឆ្នា  តនោ ះ គឺមា នសេ ្ត ី ១៩រូប ហើយ 
តំណា ងរ សេ ្ត  ដេលមា ន អា យុ ចំណា ស់ 
ជា ង គេ គឺ អា យុ ៨៤ឆ្នា  ំ ខណៈដេល 
ក្ម េងជា ងគេ នោ ះ គឺអា យុ ៣២ ឆ្នា  ំ ។ 

ក របោ ះឆ្នា  តនោ ះ គឺមា នក រចូលរួម
ដោ យអ្ន កសង្ក េតក រណ៍ នៅ  ក្ន ុងសេ ុក 
៧៩.៦១២នា ក់ មកពី ១១២ស្ថា  ប័ន អ្ន ក 
សងេ្ក តក រណ៍អន្ត រជា តិ ៥៣៩នា ក់ មក  
ពី ៧០ស្ថា  ប័ន និងស្ថា  នទូតនា នា  នៅ  
កម្ព ុ ជា  និ ង  អ្ន កសង្ក េត ក រណ៍ តំណា ង 
គណ បកេស នយោ បា យចំនួន បេ មា ណជា  
៧៩. ៨៤ ៩ នា ក់។ 

ក របោ ះឆ្នា  តក លពីឆ្នា  ំ២០១៣ គឺ 
គណ បកេសបេ ជា ជនកម្ព ុជា ទទួលបា ន 
សំឡេង ឆ្នា  ត ៣,២៣លា ន សន្ល កឹ ដោ យ  
ទទួលបា ន ៦៨អា សនៈ ហើយគណ បកេស 
សង្គ េ  ះជា តិទទួលបា ន ២,៩លា ន សន្ល កឹ 
ឬ៥៥អា សនៈ បុ៉ន្ត េគណបកេសនេះតេ វូបា ន
តុលា ក រកំពូលបេ ក សរំលា យចោ លដោ យ 
រំលោ ភចេបា ប់៕             ដោ យ  អរិយបុត្រ  

រូប� ពពី�� ្រសបុក ស�� ្រច�្រ�  ហ៊ុន �្រន



យុវជន ០៥

យុវជន�  កា រផ្រសព្វ ផ្រ� យពីសិល្របៈគឺច្រ ើននិងទូលំទូលា យ

ក រងា រនៅ ក្ន ងុសង្គ មគឺមា នចេ ើន បុ៉ន្ត េ 
ទោ ះបីជា យា៉ា ងណា ក៏ដោ យក រងា រដេល
ពា ក់ព័ន្ធ នឹងសិលេបៈគឺមា នក រផេសព្វ ផេសា យ
បា នចេ ើននិងទូលំទូលា យចេ ើនជា ងក រងា រ 
នៅ ក្ន ងុវិស័យផេសេងៗទៀត។ នេះបើតា ម  
ក រកត់សំគ ល់របស់យុវសិសេស និងយុវ 
និសេសិត មួយចំនួន ។

យុវសិសេស ស៊ុន សេ ីណេត ដេល ជា  
សិសេស ថា្នា  ក់ទី១១មួយរូប បា ន អះអា ង ទា ងំ  
នៅ ក្ន ុងសម្ល ៀកបំពា ក់ជា សិសេស នៅ  ម្ត ុំ 
ស   លា  បា ក់ទូក ថា នា ង ចូល ចិត្ត  មើល ទូរ - 
ទសេសន៍ បុ៉ន្ត េកមេ បា នឃើញកម្ម វិធីទូរទសេសន៍ 
និយា យ អំពីក រងា រផេសេងៗនៅ ក្ន ុងសង្គ ម
ណា ស់ ។

សេ ណីេត បា នបញ្ជា  ក់ថា  " ដូច អត់ ដេល   
មា នកម្ម វិធីក រងា រអីផេសេងផង ខ្ញ ុំ ឃើញ  
ដូច ជា  ព័ត៌មា ន ភា ពយន្ត  និង ចមេ ៀង អី 
ហ្ន ឹង តេខ្ញ ុំមើលតេ រឿង និងចមេ ៀង ជួន 
ក ល គឺកម្ម  វិធី កមេសា ន្ត  ខ្ល ះ ដេរ"។

យុវសិសេសវិទេយា ល័យមួយរូបទៀត បា ន 
អះអា ងថា  រូបគេមិនដឹងជា មើលអី នៅ  ក្ន ងុ 
កម្ម វិធីទូរទសេសន៍ សព្វ ថ្ង េនេះ ដោ យ ភា គ 
ចេ ើន វា ដដេលៗ ចឹងហើយ បា នជា មិន 
ដឹង មើលអី ។

យុវសិសេស ផ ន់ បញ្ញា  សិទ្ធ  ិបា ន អះ អា ង 
ថា  អា ណា ពេយា បា លរបស់ប្អ នូ មិនសូវអនុ- 
ញ្ញា  តឲេយប្អ ូនមើលទូរទសេសន៍នៅ ក្ន ុងសេ ុក
ឡើយ ដូច្ន េះ ទើបបា នមិនសូវដឹងអី ។

បញ្ញា  សិទ្ធ  ិបា នអះអា ងថា  "មិន ដឹង ទេ 
បង (អ្ន កយកព័ត៌មា នអ្ន កនា សំ រ ) ខ្ញ ុ ំមិន 
សូវបា នមើលទូរទសេសន៍ផង ដោ យ ស រ តេ 
រៀន ហើយពេលទំនេៗ  បា៉ា មា៉ា ក ឲេយ មើល ត េ 

កម្ម វិធី ទូរទសេសន៍បរទេស ដូច ជា  កម ្ម វិធី ឌី-  
ស្ក វ័ូរី ណេសេយូណលជីអូ្រ ហា្គ  ហ្វ អីីហ្ន ងឹ។ ពួក 
គ ត់បេ  ប់ថា  ទូរទសេសន៍ខ្ម េរ មា នតេរឿង 
មា ន  តេចមេ ៀង មា នតេកមេសា ន្ត  ។ ទា ល់  តេ 
យូៗបា នគ ត់ឲេយមើលម្ត ង ដូច ជា កម្ម វិធី 
បេ ឡងចមេ ៀង The Voice កម្ម វិធី Cam-

bodia Got Talent  ជា ដើម បុ៉ន្ត េ មិន ជា  ចេ ើន 
ទេ តេ មឹម៉ា ង១០: ៣០អី ឈប់ ហើយ "។

យុវនិសេសិត ទេព កោ សលេយ ដេលកំពុង
សិកេសា ថា្នា  ក់បរិញ្ញា  ប័តេ ព័ត៌មា នវិទេយា  មួយ រូប 
បា នឲេយដឹងថា  តា ម ដេលរូបគេដឹង នឹង បា ន 
មើលខ្ល ះៗ គឺថា  កម្ម វិធីទូរទសេសន៍ដូចជា  អត់ 
មា នកម្ម វិធីនិយា យអំពី វិស័យ ក រ ងា រមា ន តេ 
កម្ម វិធីកមេសា ន្ត  កម្ម វិធី ចំណេះដឹង ទូ ទៅ ព័ត៌ - 
មា នអីហ្ន ឹង ដោ យឡេកកម្ម វិធីកមេសា ន្ត គឺ
ចេ ើនតេម្ត ង បុ៉ស្ត ិ៍ ណា  ក៏មា ន ដេរ ឥឡូវ នេះ ។

កោ សលេយ បា នអះអា ងថា  រហូត មក ដល់ 
ពេលនេះ រូបគេកមេ មើល ទូរទសេសន៍ ណា ស់ 
ដោ យភា គចេ ើន គឺគេមើលតេយូធូប។

កោ សលេយបា នបញ្ជា  ក់ថា  "កម្ម វិធី ទូរ-
ទសេសន៍ វិទេយុអី ភា គចេ ើន វា ដដេលៗ ខ្ញ ុ ំមិន 
សូវមើលទេ។ វា ដូចជា សុ ំ អត់ មា ន អី ប្ល េក 
មា នតេកម្ម វិធីកមេសា ន្ត  ចមេ ៀង... ចឹង ហើយ 
បា នខ្ញ ុំមើលយូធូប (youtube) ស្អ ីក៏មា ន 
ដេរ ខ្ញ ុ ំចង់ មើលពីក រពិភា កេសា  អំពីបេ ធា នបទ 
Assignment (កិច្ច ក រស លា ) អំពីអា  ស ៊ា ន 
អំពី វិស័យក រងា រ គឺមា នបើឲេយ មើល ទូរ- 
ទសេសន៍ ស្តា  ប់វិទេយុចប់ហ្ម ង"។

យុវនិសេសិត ដួង ទេវិន ដេលកំពុងតេ 
សិកេសា ជំនា ញ ពា ណិជ្ជ កម្ម អន្ត រជា តិបា ន 
អះអា ងថា  ទូរទសេសន៍ និងវិទេយុខ្ម េរយើង មា ន 
ចេ ើន ដេរ បុ៉ន្ត េ កម្ម វិធីដូចជា  សុ  ំដដេល ៗ  

អត់សូវមា នអីទា ក់អា រម្ម ណ៍ ។
ទេវិន បា នអះអា ងថា  ទូរទសេសន៍ យើង 

ចេ ើន តេកម្ម វិធីល្អ ៗ  ដេល មា ន បេ យោ ជន៍ 
ដូចជា មិនសូវមា ន។ កម្ម វិធី ល្អ ៗ  មា ន ដូច ជា  
កម្ម វិធីជ�េកពិភា កេសា រឿងអីមួយ កម្ម  វិធី 
ជ�េក អំពីអា ស៊ា ន បុ៉ន្ត េវា តិចពេក ដោ យ 
ភា គចេ ើន បើកទៅ  គឺមា នតេ កម្ម វិធី ចមេ ៀង 
កុន កមេសា ន្ត  និងព័ត៌មា ន  ហើយព័ត៌ មា ន 
ទៀតសោ ត គឺដូចជា  រឹងៗអា ម៉េចទេ។

អា ណា ពេយា បា លមួយរូប ដេល អះ អា ង 
បេ  ប់ថា  គឺជា អា ណា ពេយា បា ល យុវជន ២ រូប 
បា នអះអា ងថា  តា ងំពីក្ម េងមក ដល់ កូនៗ 
លោ ករៀនវិទេយា ល័យ និងអនុវិទេយា  ល័យ មក 
នេះ លោ កមិនសូវអនុញ្ញា  តឲេយកូនមើល 
កម ្ម វិធី ទូរទសេសន៍ នៅ ក្ន ងុសេ កុណា ស់ ដោ យ   
ស រតេ ខា្លា  ចកូនដុះតេរឿង អត់ បេ យោ ជន៍  
ចេ ើន។

លោ កបា នបន្ត  ទូរទសេសន៍នៅ ក្ន ងុសេ កុ
មា នចេ ើនណា ស់ បុ៉ន្ត េមិនសូវមា ន កម្ម  វិធី  
មា នបេ យោ ជន៍ សមេ  ប់ក្ម េង ណា ស់ គឺ ភា គ  
ចេ ើនមា នតេកម្ម វិធីរ ចំេ ៀង កម ្ម វិធី កមេសា ន្ត  
ចេ ើន រីឯកម្ម វិធីល្អ ៗ មា នដេរ បុ៉ន្ត េ វា  តិច ។

លោ កបា នបញ្ជា  ក់ថា  "កូន ខ្ញ ុ ំ តា ងំ ពី តូច 
មក ខ្ញ ុមិំនសូវទម្ល ប់ឲេយកូន មើល កម ្ម វិធី បេ ឡង  
ចមេ ៀង កម្ម វិធីបេ ឡងរ  ំហើយ ទូរ ទសេសន៍  
យើងសំបូរអា ហ្ន ងឹ សំបូ អា កម ្ម វិធីចឹងៗ ចេ ើន 
ហើយឥឡូវ ពួកគេ មិនមើលតេម្ត ងកម្ម  វិធី 
អស់ហ្ន ឹង"។

លោ ក លឹម ពិទូរ ដេល ជា  បេ ជា  ពល រដ្ឋ  
វ័យ ៤៨ឆ្នា   ំមួយរូប បា នឲេយដឹងថា  មក ដល់  
ពេលនេះ ដើមេបីលើកទឹកចិត្ត  ក៏ដូចជា  បណ្ត ះុ 
ទឹកចិត្ត ក្ម េងៗ ទូរទសេសន៍ ឬក៏វិទេយុគួរ តេមា ន 

កម្ម វិធីណេនា ឲំេយក្ម េងៗស្គ  ល់ពីក រ ងា រ។
តា មក រពនេយល់ របស់លោ ក ពិទូរ គឺ ថា  

ទូរទសេសន៍ គួរតេមា នកម្ម វិធីមួយដេល អា ច 
ណេនា ំឲេយក្ម េងៗ គ ត់ស្គ  ល់ ឧទា ហណ៍ 
ក រងា ររដ្ឋ បា ល គឺធ្វ ើយា៉ា ងម៉េចគេ ូ គេ ធ្វ ើ 
យា៉ា ងម៉េចមា នត�្ល េម៉េច... បុ៉ន្ត េដូច ជា  អត់ 
មា ន បើមា ន គឺមា ន តេ ក រ ងា រ ជា  អ្ន ក ចមេ ៀង 
ក រងា រជា សិលេបៈសម្ត េងតេប៉ុណ្ណ ឹង។

លោ កបា នបន្ត ទៀតថា  បេ សិន ជា  យើង 
មា នកម្ម វិធីបេបនេះ បេ ហេលជា ល្អ  ពី ពេ  ះ 
វា ជួយបណ្ត ុះទឹកចិត្ត  និងជួយឲេយក្ម េងៗ 
ស្គ  ល់ពីក រងា រ យល់ពីក រងា រ ដើមេបីជា 
ក រផ្ត ល់ក ររិះគិតដល់ពួកគេ បុ៉ន្ត េ លោ ក 
ក៏បា នបនោ្ទា  ស អ្ន កទសេសនា  ពោ លគឺអ្ន ក
មើលនៅ ក្ន ងុសេ កុនេះផងដេរថា  ភា គ ចេ ើន 
បេ ជា ពល រដ្ឋ យើងមា ន ក រ យល់ ដឹង ទា ប 
ដូច្ន េះមិនសូវជា ចូលចិត្ត កម្ម វិធីបេបនេះទេ។ 

លោ ក ពិទូរ បា នអះអា ងបញ្ជា  ក់ថា  
"បនោ្ទា  ស បណា្តា  ប៉ុស្ត ិ៍ ទូទសេសន៍ ទា ំងនេះ 
ទា ំងអស់ក៏មិនកើតដេរ។ ភា គចេ ើន អ្ន ក 
មើលនៅ សេ កុយើង មិនចូលចិត្ត អា កម្ម វិធី
មា នបេ យោ ជន៍ទេ គឺចូលចិត្ត តេកម្ម វិធី 
កមេសា ន្ត បេបហ្ន ងឹ បា នជា  ទូរទសេសន៍ ផេសេង ៗ  
គ ត់គិតតេបេ ឡងបេ ណា ំងគ្នា   តេពីក រ 
ផលិត កម្ម ិវធី កមេសា ន្ត បេបនេះ"។ 

មកដល់ពេលនេះកម្ព ជុា តេ វូបា នគេដឹង 
ថា  មា នស្ថា  នីយ ទូរទសេសន៍ នៅ ក្ន ុងសេ ុក 
បេ មា ណជា  ២១ ស្ថា  នីយ កេ   ពីនោ ះ នៅ  
មា ន ទូរទសេសន៍អនឡា ញ ទូរទសេសន៍ បង់ លុយ 
វិទេយុជា ង ២០០ ស្ថា  នីយថេមទៀត៕

ដោ យ អរិយបុត្រ  

ថតដោ យៈ លី សុវ��  
រូប� ពពី�� ្រសបុក The Voice Kids Cambodia



កម� ករ០៦

បណា្តា  កម្ម ករ និងកម្ម ក រិនីនេវិស័យ
ឧសេសា ហកម្ម ក ត់ដេរនៅ ក្ន ុងបេ ទេសនៅ 
ពេលនេះកំពុងតេរង់ចា ំ មើលក រអនុវត ្ត  
របស់រ ជរដា្ឋា  ភិបា លថ្ម ដីេលនឹងដឹកនា នំា វា 
កម្ព ជុា ៥ ឆ្នា  ទំៅ មុខ ទៀត កេ  យ ពេលដេល 
គណបកេសក ន់អំណា ចនេះបា នសនេយា នឹង 
ពួកគេ។

ឡេង លក្ខ ណិា  ជា កម្ម ក រិនី � ង ចកេ  
ក ត់ដេរ មួយកន្ល េងនៅ ម្ត ុំទួលស�្ក េ និង 
ជា កម្ម ក ររនីមួយរូប ដេល មា ន ទីលំនៅ  
នៅ ខេត្ត កំពង់ឆ្នា  ងំ បា ននិយា យថា  បេ មុខ 
គណបកេសក ន់អំណា ចបា នសនេយា ចេ ើន 
ណា ស់ជា មួយនឹងកម្ម ករ ក ល ពី មិន ទា ន់ 
បា នបោ ះឆ្នា  ត ចា មំើលថា  តើគ ត់នឹង ធ្វ ើ 
បា នបុ៉ណា្ណោ  ។ បុ៉ន្ត េ បេ សិនបើគ ត់ អា ច ធ្វ ើ 
បា ន នោ ះបេ សើរមេនទេនសមេ  ប់កម្ម  ករ 
និងកម្ម ក រិនី ដូចជា ពួកនា ង។

លក្ខ ិណា  បា នបញ្ជា  ក់ថា  "សម្ត េច 
ហុ៊ន សេន និយា យចេបា ស់ណា ស់ថា  នៅ  
ឆ្នា  ២ំ០១៩នេះ យើងនឹងមា ន បេ  ក់រ�  �េ  ត  
ដូចមន្ត េ រី ជក រ បុ៉ន្ត េអ្ន កខ្ល ះថា  ពិបា ក ធ្វ ើ 
ណា ស់"។

តា មក រអះអា ងរបស់ លក្ខ ណិា  បេ មុខ 
គណបកេសក ន់អំណា ច ដេលទើបតេនឹង
បន្ត ឈ្ន ះនៅ ក្ន ងុក របោ ះឆ្នា  តជេ ើសរីស
តំណា ងរ សេ ្ត អណត្ត ទីិ៦ ក លពីថ្ង េទី ២៩ 
ខេកក្ក ដា  ឆ្នា  ២ំ០១៨ កន្ល ងទៅ នេះ នៅ  បា ន  
សនេយា ចំណុចជា ចេ ើនទៀត រួមទា ងំសមេ  ល 
កូន រឿងតម្ល ើងបេ  ក់បៀវតេស រឿង សុខ មុា ល-   
ភា ព រឿងថ្ល េទឹកថ្ល េភ្ល ើង រឿងផ្ទ ះជួល ។ល។

កម្ម ករ និងកម្ម កា រិនីវិស័យកា ត់�្ររកំពុងត្ររង់�ំ កា រសន្រ� របស់គណបក្រសឈ្ន ះ�្នា  ត

លក្ខ ណិា  បា នបញ្ជា  ក់ទៀតថា  "ក ល
ពេលដេលខ្ញ ុបំា នជួបគ ត់នៅ កម្ម វិធីបុ៉នា្មា  ន
ខេមុនបោ ះឆ្នា  ត  សម្ត េច ហុ៊ន សេន គ ត់ 
និយា យចេ ើន រឿងកម្ម ករ តេខ្ញ ុចំា បំា ន ខ្ល ះៗ 
ជា ពិសេស អា រឿងកើតកូន រឿងតម្ល ើង បេ  ក់  
ខេ រឿងទៅ ពេទេយ អត់យក លុយ អី ហ្ន ឹង។

នៅ កេបេរនឹងលក្ខ ណិា  អ្ន កនា ង សៅ  វា ន់ 
ថា  ដេលជា កម្ម ក រិនី� ងចកេ  និងជា  មិត្ត  
នឹងកញ្ញា   លក្ខ ិណា  បា នបន្ថ េមទៀតថា  
បេ មុខ គណ    បកេសបេ ជា ជនកម្ព ជុា  បា ន មា ន 
បេ ស សន័ ចេ ើននៅ  ពេល ជួប កម្ម  ករ ម្ត ងៗ 
ប៉ុន្ត េ ឃើញថា  មា៉ា ចំនួន សម្ត េចបា ន ធ្វ ើ 
បា នហើយ ។

វា ន់ថា  បា នបន្ត ថា  រឿងភ្ល ើង រឿងទឹក 
រឿងផ្ទ ះជួល រឿងទៅ ពេទេយអត់យកលុយ  
រឿងជួយសមេ លួរឿងពិនិតេយសុខភា ពអី គឺ 
ឃើញថា  យើងអា ចទទួលយកបា ន ។

វា ន់ថា  បា នបញ្ជា  ក់ថា  "មុន បោ ះ ឆ្នា  ត 
ខ្ញ ំុទៅ ពេទេយ ឃើញថា  អត់មា នគេយក 
បេ  ក់អីទេ ទោ ះពេល នោ ះ ខ្ញ ុទំៅ  មើល ឈា ម 
ថតសួត និងមើលអេកូ �េ ឿងក្ន ងុពី ពេ  ះ 
ចេះតេចុកពោ ះ... ពេទេយ គេ អត់ យក លុយ  
ទេ គឺខ្ញ ុំបេ ើតេក ត ប.ស.ស"។

លោ ក រិន បញ្ញា   ជា បុគ្គ លិកផ្ន េករដ្ឋ បា ល
នៅ � ងចកេ មួយ បា នឲេយដឹងថា  ជា  ទូ ទៅ  
បេ សិនបើរ ជរដា្ឋា  ភិបា ល ថ្ម ី គ ត់អា ចធ្វ ើ
បា នទៅ តា មបុ៉នា្មា  នចំណុចដេលគ ត់សនេយា  
ចំពោ ះកម្ម ករគឺថា  ល្អ មេនទេន ។

លោ កបា នបន្ត ថា  សូមេបីតេរូបលោ កក៏ 
រំភើបនឹងក រសនេយា នេះដេរ ពី ពេ  ះ ល្អ  និង 

ជួយសមេ លួជា ចេ ើនដល់កម្ម ករ និង កម្ម  - 
ក រិនីនា នា ។

លោ កបា នបន្ត ទៀតថា  សមេ  ប់ រឿង 
បេ  ក់ ខេ ១៧០ ដុលា្លា  រនេះ វា មិនចេ ើនតេ 
បុ៉ន្ត េក រដេលរដា្ឋា  ភិបា ល បា នធ្វ ើ បា ន នេះ 
គឺវា បេ សើរមួយដេរ ហើយរឿង ផ្ទ ះជួល ក៏ 
ដូច្ន េះ ដេរ ពីពេ  ះដូចជា  បុ៉នា្មា  នឆ្នា   ំហើយ 
មា្ចា  ស់ផ្ទ ះជួល ដូចជា នៅ មិនទា ន់ហា៊ា នតម្ល ើង
ថ្ល េជួលនៅ ឡើយទេ ហើយ រឿងដេលធូរគឺ 
រឿងទៅ  ពិនិតេយ សុខភា ព ពេយា បា លជំងឺ គឺ 
ពិតជា សមសេ បមេនទេន ។

លោ កបា នបញ្ជា  ក់ថា  "ពីមុនកម្ម ករ 
ឈ ឺអី យើងជូនទៅ ពេទេយ ពេល ហុច ក ត់ 
ប.ស.ស ទៅ គេ! គេមិន ចង់ទា ំងនិយា យ 
រក ផង បុ៉ន្ត េថ្ម ីៗ នេះ អា ចថា  ជិត បោ ះ ឆ្នា  ត 
ឬមិនដឹង ឃើញថា  រ ក់ទា ក់ និយា យ ឲេយ ចំ 
គឺ ល្អ ខុសគ្នា   ពីមុនដា ច់តេម្ត ង"។

លោ កបា នថ្ល េងបញ្ជា  ក់បន្ត ថា  ប៉ុនា្មា  ន 
ថ្ង េមុនបោ ះឆ្នា  ត លោ ក បា ន ជូន កម្ម ករ និង 
កម្ម ក រិនី ៤ នា ក់ទៅ ពេទេយ រុសេសីុ  ពេល ទៅ  
ដល់ ឃើញថា សេវា កម្ម គេល្អ  ខុស ប្ល េក ពី មុន 
បា នន័យថា  គេបា ន យក ចិត្ត  ទុក ដា ក់ ជួយ 
សមេ បសមេ ួល និងពិនិតេយជូន ពួកគេល្អ   
ហើយ  ពួកគេមកវិញនិយា យថា សេវា សុខា - 
ភិបា លរដ្ឋ គឺអា ចទទួលយកបា ន។

នៅ ក្ន ងុយុទ្ធ នា ក រចុះជួបជា មួយកម្ម ករ
និយោ ជិតនៅ ជុំទី២ ដេលបា ន ចា ប់ ផ្ត ើម 
នា  ពេ ឹកថ្ង េទី0២ ខេសីហា នេះ  សម្ត េច  
តេ ជោ  ហ៊ុន សេន នា យ ករដ្ឋ មន្ត េ ី កម្ព ុជា  
បា ន ស្ន ើ ឲេយ មន្ត េ ពីា ក់ព័ន្ធ បន្ត អនុវត្ត ន៍ឲេយបា ន

សកម្ម ថេមទៀតនូវអនុស សន៍ ១០ ចំណុច 
ដេល បា នដា ក់ចេញក រ ពីមុន ពេល បោ ះ - 
ឆ្នា  ត ក្ន ងុគោ លដៅ ជំរុញក រយកចិត្ត ទុក
ដា ក់ចំពោ ះកម្ម ករ និងក រអភិវឌេឍបន្ត នូវ
គោ លនយោ បា យអភិវឌេឍន៍ឧសេសា ហកម្ម  
២ ០ ១ ៥-២០២៥។

តា មសម្ត េចតេជោ  ហុ៊ន សេន ចំណុច 
ទី១ បេ  ក់បៀវតេសរ៍ទា បបំផុ ១៧០ ដុលា្លា  រ 
ហើយចំណុចថ្ម  ីគឺបើកបេ  ក់ខេពីរ អា ទិតេយ 
ម្ត ង។  ទី២ បន្ត ពិនិតេយឲេយបា នដិតដល់ក រ
ពិនិតេយ និងពេយា បា លជំងឺជូនកម្ម ករកម្ម -
ក រិនីដោ យមិនគិតថ្ល េ។ ទី៣ តេ វូតា មដា ន
ពិនិតេយមើលក រអនុវត្ត ចំពោ ះកម្ម ក រិនីដេល 
មា នផ្ទ េពោ ះ និងឆ្ល ងទន្ល េតេ ូវទទួលបា ន 
បេ  កខ់េ ១២០% ជា មយួនងឹក រសមេ  ក 
៣ខេ ដោ យមា នបេ  ក់ខេ។ ទី៤ តេ វូ តា ម 
ដា នមើលក របើក ស ច់បេ  ក់ជូនកម្ម ក រិនី
ដេលឆ្ល ងទន្ល េ។ មកដល់ពេលនេះមា ន
កម្ម ក រិនីឆ្ល ងទន្ល េបេ មា ណជា ង ៣៣ . ០០០ 
នា ក់ហើយ។ ឆ្នា  នំេះគេ  ង ទុក ក្ន ងុ ថវិក  ជា តិ 
១០លា នដុលា្លា  រ តេមកដល់ពេលនេះយើង
ចា យទើបតេអស់បេ មា ណ ៣លា ន ដុលា្លា  រ 
បុ៉ណោ្ណោ  ះ។ ទី៥ តេ វូខិតខំពិនិតេយមើលក រ
បង់ធា នា រ៉ា ប់រងសមេ  ប់សុខភា ពចំពោ ះ
កម្ម ករនិយោ ជិត ។ ទី៦ នៅ តេ តួពិនិតេយជា 
បេ ចា នូំវក រអនុវត្ត ថ្ល េឈ្ន លួទឹកជេ  ះភ្ល ើង
និងឈ្ន លួផ្ទ ះ។ ថ្ល េភ្ល ើង បា ន ចុះថេម ទៀត 
ហើយ និងតេ ូវចុះថេមទៀតនៅ ក្ន ុងឆ្នា  ំ 
២០១៩ ។ ឆ្នា  ំ២០២០ និងគេ ប់ឃុំទា ំង
អស់ទូទា ំងបេ ទេសតេ ូវតេមា នបណា្តា  ញ
អគ្គ សីនីរដ្ឋ ទៅ ដោ យឲេយត�្ល េភ្ល ើង និង បន្ត  
ចុះ� កថេមទៀត។ទី៧ ខិតខំធ្វ ើឱេយ កម្ម  - 
ករកម្ម ក រិនី និងនិយោ ជិតទទួលបា នបេ  ក់
សោ ធននិវត្ត ន៍នៅ ពេលចា ស់ដេលនឹងចា ប់ 
ផ្ដ ើមនៅ ក្ន ុងឆ្នា  ំ២០១៩ នេះ។ ដូច នេះ 
ក្ម យួ ៗ  តេ វូរកេសា ទុកនូវសៀវភៅ ក រងា ររបស់
ខ្ល ួន រយះពេល ១០ឆ្នា  ំ ។ ៨ តេ ូវខិតខំ
ដោ ះសេ  យចំពោ ះករណីមា្ចា  ស់� ងចកេ 
រតច់ោ លកម្ម ករ ដេលរហតូមកដលព់េល 
នេះរដា្ឋា  ភិបា លចំណា យ ២២ លា ន ដុលា្លា  រ 
រួចមកហើយ។ បេ  ក់អតីតភា ពក រងា រតេ វូ
បើកខា ងកម្ម ករក្ន ងុរយៈពេល ១ខេម្ដ ង ដើមេបី 
ជៀសវា ង� កេរត់ចោ លកម្ម ករ ។ទី៩ 
ក រយកចិត្ត ទុកដា ក់ទៅ លើសុវត្ថ ភិា ពក្ន ងុ
ក រដឹកជញ្ជ នូកម្ម ករនេះជា រឿងមួយថ្ម នីៅ 
ក្ន ុងចំណោ មរឿងដេលយើងតេ ូវយកចិត្ត  
ទុកដា ក់។ ទី១០ តេ ូវបន្ត  ដោ ះ សេ  យ 
ពលករ ដេលកំពុងធ្វ ើក រ នៅ កេ   បេ ទេស 
ហើយយើងបា នបញ្ច ប់រួចរ ល់ហើយចំពោ ះ
បងប្អ ូនកម្ម ករនៅ ក្ន ុងបេ ទេសថេ៕

ដោ យ អរិយបុត្រ 

រូប� ពពី�� ្រសបុក ស�� ្រច�្រ�  ហ៊ុន �្រន



បទសមា� ្រសន៍ ០៧

ដើមេបីឲេយដឹងចេបា ស់ថា  តើមកដល់ ពេល 
នេះ ដំណើរក រទា មទា រឋា នៈជា  មរណ - 
ស កេសី  នៅ បេ ទេសកម្ព ុជា  ជូនបុព្វ ក រី នេ 
ពេ ះ  សហគមន៍ក តូលិកនៅ កម្ព ជា ដើរដល់ 
កមេ តិណា នោ ះ លេខនេះ អ្ន ក នា សំ រ សូម 
ណេនា  ំមិត្ត អ្ន កអា នឲេយជួបជា មួយ នឹង លោ ក 
បូ. ឆ័តេ សិរី ដេលជា អ្ន កទទួល កិច្ច ក រ នេះ។ 

អ្ន កនំា ស រ ៖ ក លពីថ្ង េទី៨ ដល់ ថ្ង េ ១៣ 
ខេមិថុនា  កន្ល ងទៅ  លោ កពុកបា នអ�្ជ ើ
ញទៅ បេ ជុំនៅ ទីកេ ុងរ៉ូមផ្តា  តសំខា ន់ទៅ 
លើ "មរណស កេសី នៅ ទ្វ ិប អា សុី" ដូច្ន េះ
តើមា នពា ក់ព័ន្ធ នឹងកិច្ច ក រមរណស កេសី
នៅ កម្ព ុជា ដេរឬទេ ? 

 បូ.ឆ័តេ សិរី ៖ បា ទ! នៅ កិច្ច បេ ជុំ នៅ  
ឯ ទី  កេ ុងរ៉ូម គឺផ្តា  តទៅ លើបេ ធា នបទ 
"មរណស កេសីនៅ ទ្វ បីអា សីុ" បុ៉ន្ត េ បេ ទេស  
ដេលបា នចូលរួម មា ន៧បេ ទេស គឺ 
បេ ទេសវៀតណា ម ថេ ឡា វ កម្ព ុជា យើង 
កូរ៉េខា ងតេបូង ជបុ៉ន និងបេ ទេស មក ពី អា សីុ 
កណា្តា  ល។ បេ ទេសនីមួយៗក៏បា នបញ្ជ នូ
តំណា ងរបស់ខ្ល នួ ដោ យខ្ល ះជា បូជា ចា រេយខ្ល ះ 
ជា គេ ហស្ថ  ខ្ល ះជា អ្ន កដេរធ្វ ើក រទា ក់ទង
នឹងក រសេ  វជេ  វពីមរណស កេសីនៅ បេ ទេស
នីមួយៗ ។ សមេ  ប់បេ ទេសកម្ព ុជា យើង
ពិសេសជា ងគេគឺដោ យស របេ ទេសទំា ង
អស់មា នរបា យក រណ៍            និងសុទ្ធ តេមា ន
មរណស កេសីជា ផ្ល វូក រអស់ហើយ មា ន តេ 
បេ ទេសកម្ព ុជា យើងប៉ុណោ្ណោ  ះ ដេល ក្ន ុង 
ដំណើរក រសើបអង្ក េត មា នន័យថា  កំពុង 
ធ្វ ើសំណុំរឿងផ្ញ ើទៅ កេ សួងមរណបុគ្គ ល 
ដើមេបីពិចា រណា នា មរបស់យើងទំា ងអស់
�្មា  ះនឹងថា ជា មរណស កេសីរបស់បេ ទេស
កម្ព ជុា យើង ដូចនេះមា នតេបេ ទេសកម្ព ជុា  
យ ើងតេមួយទេដេលកំពុងដំណើរ ក រ នេះ ។

អ្ន កនំា ស រ ៖ តើពេ ះសហគមន៍នៅ  
បេ ទេសកម្ព ជុា នឹងដា ក់�្មា  ះទា មទា រឋា នៈ
ជា មរណស កេសីបុ៉នា្មា  ននា ក់ទៅ ក ន់កេ សួង
សន្ត បុគ្គ លដើមេបីក្លា  យទៅ ជា មរណស កេសី
នៅ បេ ទេសកម្ព ុជា ?

កិច� កា រ� ម� ម� នៈ៖ ជា មរណស ក្រសីនៅ ប្រ ទ្រសកម្ព ុជា កំពុងត្រ 
ដំ�ើរកា រទៅ មុខ

បូ.ឆ័តេ សិរី ៖ បា ទ!ពេ ះសហគមន៍នៅ 
បេ ទេសកម្ព ជុា របស់យើងចា ប់ពីពេលយើង
ចា ប់ផ្ត ើមដំណើរក រតុលា ក រនៅ ឆ្នា  ២ំ០១៦ 
នោ ះយើងបា នស្ន ើសំុចំនួន ៣៥នា ក់ បុ៉ន្ត េ
កេ  យបា នដំណា ក់ក ល១ឆ្នា  ំកន្ល ងមក
យើងឃើញថា  ៣៥នា ក់ទំា ង អស់ដូច ជា  
យើងមិនអា ចទៅ លឿន និងដូចជា ខ្វ ះទិន្ន យ័
មួយចំនួនធំដេរ ហេតុដូច្ន េះហើយខា ង 
អ ង ្ក  តុលា តា មរយៈ លោ កអភិបា ល អូលី វីយេ 
បា នសមេ  ចចិត្ត ឲេយបន្ថ យ�្មា  ះ ដើមេបី បន្ត  
ទៅ មុខ។ សព្វ ថ្ង េនេះយើងបា នស្ន ើរក្ន ុង
�្មា  ះអ្ន កបមេ ើពេ ះជា មា្ចា  ស់ដេលជា មរណ-
ស កេសីរបស់បេ ទេសកម្ព ជុា  ចំនួន ១៤ នា ក់ 
ដេលមកពីកេ ុមផេសេងៗនៅ ក្ន ុងពេ ះសហ- 
គមន៍ក៏ដូចជា លោ កអភិបា ល បុព្វ ជិត 
បុព្វ ជីតា  បងបេ ុស បងសេ ី បូជា ចា រេយ និង 
គេ ហស្ថ ។ ដូច្ន េះទា ំង១៤នា ក់នឹងក្ន ុង 
ពេល លោ កពុកទៅ សន្ន សិិទនេះក៏យកពេល
ទំនេរទៅ ណា ត់ជួបខា ង កេ សួងសន្ត បុគ្គ ល 
ដើមេបីបញ្ជ នូ�្មា  ះ១៤នា ក់ នៅ ក្ន ងុលក្ខ - 
ខណ្ឌ ថា  ១៤នា ក់នេះគ្មា  នឧបសគ្គ  ឬ គ្មា  ន  
បញ្ហា  ណា មួយរ រំ ងមិនអា ចបន្ត  ទៅ  មុខ 
បា ន ដូចនេះទំា ង១៤នា ក់នេះ លោ ក 
អភិបា ល គ ត់បា នផ្ញ ើសំបុតេ តា មរយៈ
លោ កពុកទៅ កេ សួងសន្ត បុគ្គ លនៅ ក្ន ុង
ឳក សនេះទៅ រ៉ូមរួចរ ល់។

អ្ន កនំា ស រ៖ នៅ ក្ន ងុកិច្ច បេ ជំុលើកនេះ
តើមា នក រលើកទឹកចិត្ត ពេ ះសហគមន៍
កម្ព ុជា  ឬក៏កិច្ច ក រមរណស កេសី នៅ  
បេ ទេសកម្ព ុជា  ឬទេ?

បូ.ឆ័តេ សិរី៖ បា ទ! ដោ យស រនៅ ក្ន ងុ
តំណា ងរបស់បេ ទេសនីមួយៗគ ត់បា ន
មា នបទពិសោ ធន៍ចេ ើនក្ន ងុក រងា រមរណ- 
ស កេសី និងមា នសុភមង្គ ល ឬក៏បុគ្គ ល 
នៅ បេ ទេសរបស់គេ ហើយជា ពិសេស
បេ ទេសដេលទើបនឹងទទួល�្មា  ះមរណ- 
ស កេសីថ្ម ីៗនេះគឺបេ ទេសឡា វ លោ កពុក
ទទួលខុសតេ ូវលើបន្ទ ុកក រងា រនឹងក្ន ុង
ក រប�េ បប�េ ួមទិន្ន ័យគឺលោ កពុក ឆ ក 

ឡុឡុង បា នជួប និងជួយចេករំលេកបទ-
ពិសោ ធន៍ធ្វ ើកន្ល ងមក។ បេ ទេសនីមួយៗ
ក៏បា នចេករំលេកអំពីជីវិតមរណស កេសី
ដេរ តើមរណស កេសីទាំ ងអស់នោ ះបា ន
ជំរុញជំនឿគេ សី្ត បរិស័ទតា មរយៈនីមួយៗ
នឹងយា៉ា ងដូចម្ត េច? នៅ ក្ន ុងអង្ក បេ ជុំនេះ
គេបា នឲេយយើងធ្វ ើរបា យក រណ៍ ធ្វ ើស រ
ណា ខ្ល ីមួយជា ង១០ទំព័រដើមេបីរិះគិតអំពី
រឿងនេះ ដោ យទី១ទា ក់ទង នឹងជីវិត មរណ  - 
ស កេសី ចំណេក ទី២គឺសំខា ន់មេន ទេន គឺ 
ទា ក់ទងនឹងជីវិតមរណៈស កេសីទាំ ងនោ ះ
បា នជា គំរូជួយជំរុញ មា នឥទ្ធ ពិល ទៅ  លើ 
សង្គ មជីវិតរស់នៅ  ខា ងសេដ្ឋ កិច្ច នយោ -
បា យរបស់បេ ទេសនីមួយៗ ដេលមា ន 
មរណ ស កេសីទំា ងនោ ះយា៉ា ងដូច ម្ត េច ? ។ 
មា នន័យថា តំណា ងតា មបេ ទេសនីមួយៗ 
តេ វូតេរិះគិត និងសេ  វជេ  វថា  ឥទ្ធ ពិលខា ង
មរណស កេសីនៅ បេ ទេសនីមួយៗនឹងបា ន
ទៅ លើអ្ន កមា នជំនឿ ឬសង្គ មជា តិរបស់ពួក
គេយា៉ា ងដូចម្ត េចដេរ?។

អ្ន កនំា ស រ ៖ មុននឹងបញ្ច ប់សំនួរ តើ
លោ កពុកមា នអ្វ លីើកទឹកចិត្ត គេ សី្ត បរិស័ទ
ដើមេបីឲេយចូលរួមកិច្ច នៅ ក្ន ុងមរណស កេសី
នៅ បេ ទេសកម្ព ុជា នេះដេរទេ?

បូ.ឆ័តេ សិរី ៖ បា ទ! មរណស កេសីនៅ  
បេ ទេសរបស់យើង យើងបា នដា ក់ថា  ជា  
លោ កឆ្មា   ស ឡា ស និងសហក រី ១៣ នា ក់ 
ទៀត។ យើងដឹងហើយថា ដំណើរក ររបស់ 
យើងគឺនៅ ក្ន ងុក រសើបអង្ក េត ហេតុ ដូច្ន េះ 
យើងនៅ ខ្វ ះស កេសី ព័ត៌មា ន ទិន្ន ន័យ និង 
ឯក ស រជា ចេ ើន បេ សិនបើបងប្អ នូស្គ  ល់
អ្ន កណា ឬក៏អា ចមា នបទពិសោ ធន៍ជា មួយ
មរណស កេសីទំា ងអស់នោ ះផ្ទា  ល់ សូមជួយ 
ទា ក់ទង និងបញ្ជ នូព័ត៌មា នឲេយលោ កពុក
ដើមេបីអា ចឲេយយើងបេ មូលទិន្ន យ័ ឬ សមា�  សន៍ 
រៀបចំឯកស រ បេ មូលឯកស រទាំ ងអស់ 

នោ ះ មកដើមេបីចូលជា ឯកស រដេរយើង 
បញ្ជ ូន ទៅ ខា ងកេ សួងសន្ត បុគ្គ ល និង 
ពិចា រ ណា  អំពីជីវិតរបស់ពួកគេបា ន តេ 
បេ សិន បើយើងអត់ មា ន ទេ និង ជា  ក រ ពិបា ក 
មេនទេន ដោ យស រយើង ខ្វ ះ ទិន្ន ន័យ ជា 
ពិសេសស កេសីបា នមា នបទពិសោ ធន៍ជា 
មួយពួកគេផ្ទា  ល់។ បេ សិនបើបងប្អ នូមា ន
មិនថា នៅ បេ ទេសកម្ព ុជា យើងឬនៅ កេ  
បេ ទេស នៅ វៀតណា ម នៅ ឡា វ បា រំ ង 
វៀតណា ម ឬក៏នៅ បេ ទេស ណា  ដេល 
ស្គ  ល់ បុគ្គ លទា ំង ១៤នា ក់នេះសូមបង
ប្អ ូនជួយជូនព័ត៌មា នខ្ញ ុំ ដេល ជា  បូជា ចា រេយ 
ទទួលខុសតេ ូវ។ នៅ ក្ន ុងឳក សនេះដេរ 
ចំនុចទី២ គឺ សូមបងប្អ ូនជួយអធិដា្ឋា  ន  
សូមឲេយមរណស កេសីទាំ ងនោ ះជា គំរូល្អ 
សមេ  ប់យើង ភា ពក្លា  ហា នរបស់គ ត់គឺ
ពិតជា នាំ ឲេយយើងក្លា  ហា ននៅ ក្ន ុងក ររស់
នៅ ក្ន ុងជីវិតសង្គ មសព្វ ថ្ង េនេះដេរ ទោ ះបី
បរិយា ក សខុសគ្នា  យា៉ា ងណា ក៏ដោ យតេ
យើងឃើញថា ជីវិតខា ងវិញ្ញា  ណ ឬគំរូ  
តា មជំនឿតា មពួកគ ត់ក៏អា ចអនុវត្ត ន៍
បា ននៅ ក្ន ងុសង្គ មសព្វ ថ្ង េនេះរបស់យើង 
ផងដេរ។ ពួកគ ត់ជា គំរូសមេ  ប់យើង 
សូមេបីតេបងបេ ុសបងសេ ីដេរមា ន�្មា  ះ
នៅ ទីនោ ះសុទ្ធ តេអ្ន កបមេ ើពេ ះសហគមន៍
មេនទេនជា ពិសេសខា ងអប់រំជំនឿ ខា ង 
មើល ក្ម េងពិក រ ឬក៏ក្ម េងកំ�េ   ដូច្ន េះ 
ហើយជីវិតរបស់ពួកគេហា ក់ដូចជា មិន
ឆ្ងា  យពីយើងទេ បុ៉ន្ត េគ ត់ខិតខំមេនទេន
ដើមេបីឲេយរកេសា ទុកនូវជំនឿក្ន ងុស្ថា  នក រណ៍ 
ដេលពិបា កនៅ ពេលនោ ះ ដូចជា ក រ 
សេ ឡា ញ់របស់ពួកយើង សព្វ ថ្ង េនេះ 
យើង  អា ច ចា ត់ទុកថា ជា ក រពិបា កដេរ សូម 
ឲេយមរណស កេសីទាំ ងនោ ះជួយអធិដា្ឋា  ន
សមេ  ប់យើងផង៕

� កបូជា � រ្រ� ប៉ូល �ឿង ឆ័�្រ សិរី 



ព៌ត័មានតំបន់អាស៊្រន០៨

ម្រដឹកនំាអាស៊ានគឺភាគច្រើនមានអាយុពីជាង ៦០ ទៅជាង ៧០ឆ្នាំ

សមាគមបេជាជាតិអាសីុអាគ្នេយ៍ហៅ
កត់ថា អាស៊ាន ជា អង្គករថា្នាក់តំបន់មួយ 
រួមមានបេទេសនៅអាសីុអគ្នេយ៍ទំាងដប់ 
ហើយ ដេលឥឡូវនេះ បានរួមរួមគ្នាបង្កើត
ជាសហគមន៍អាស៊ាន គឺកំពុងតេ ដឹកនាំ 
ដោយ មេដឹកនំា ដេលពោរពេញទៅដល់  
សក្តានុពល និងបទពិសោធន៍។

តាមករសេវជេវអំពីបេវត្តនេមេដឹកនំា 
អាស៊ានទំាង១០ បេទេស បាន បងា្ហាញ ថា 
ភាគចេើននេមេដឹកនំា បណា្តាបេទេសនៅ
ក្នុងសហគមន៍អាស៊ានទាំងអស់ គឺមាន 
អាយុ ចនោ្លាះពី ៦០ទៅ ៧០ឆ្នា ំជាង ដេល 
នេះ  គឺជាចនោ្លាះអាយុ មួយ ដេលពោរពេញ 
ទៅដោយបទពិសោធន៍ និងសក្តានុពល នៅ 
ក្នងុករងារនយោបាយ និងដឹកនំាបេទេស ។

នៅក្នងុចំណោមមេដឹកនំាអាស៊ានទំាង 
១០ បេទេសយើងឃើញថា បេទេសខ្លះ 
គឺមានមេដឹកនំាដេលមាន អាយ រុហូត ដល់ 
ទៅជិត ១០០ឆ្នា ំហើយមេដឹកនំាដេល ក្មេង 
ជាងគេនោះ គឺមិនកេម៥០ឆ្នាំ ឡើយ ។

តាមករសិកេសាសេវជេវ យើង ខ្ញុំ ដឹង 
ថា នៅក្នុងបេទេសសមាជិកសហគមន៍
អាស៊ានទំាង ១០ មា៉ាឡេសីុ មានមេដឹក នំា 
ចាស់ជាងគេ បនា្ទាប់មកបេទេសឡាវ 
បេទេសវៀតណាម បេទេសហ្វីលីពិន 
បេទេសភូមា បេទេសបេុយណេ បេទេស 
សិង្ហបុរី បេទេសកម្ពុជា បេទេសថេ និង 
បេទេសឥណ្ឌូនេសុី។

នៅក្នងុចំណោមបេទេសទំាងនោះគេ
បានដឹងថា សមេប់បេទេសមា៉ាឡេសីុ ដេល  
កំពុង  តេដឹកនាំដោយ លោក មហាធៀ 
បុិន មូហា មាត់ តេូវបានគេដឹងថា គឺ ជា 

មេដឹក នំា ដេលមានអាយុ ៩៣ឆ្នា។ំ លោក 
បាន ធា្លាប់ ដឹកនំា បេទេសមា៉ាឡេសីុនៅក្នងុ
នាមជានាយករដ្ឋមន្តេីតាំងពីឆ្នាំ១៩៨១ 
ដលឆ់្នា ំ២០០៣ ហើយទើបតេឡើងកន ់
អំណាច  វិញនាពេលថ្មីៗនេះ។ នៅ ក្នុង 
ចំណោម មេ ដឹកនំា អាស៊ាន លោកតេវូ បាន  
គេ ចាត់ ទុក ថា គឺជាអ្នក ដេល ចាស់ ទុំ ជាង 
គេ  បំផុត នៅ ពេលនេះទាំងបទ ពិសោធន៍  
ទាំងចំ ណេះ    ដឹង។

 បនា្ទាប់មក គឺលោក ប៊ូញ៉ាង វូរ៉ាជិត 
ដេល គេដឹងថា គឺជាបេធានា     ធិបតី ន េ 
បេទេស ឡាវ។ លោកមិនមេនជា អ្នកដឹក
នំាឡាវដោយផ្ទាល់ដើមេបីបងា្ហាញមុខនៅក្នងុ
កិច្ចបេជុំកំពូលអាស៊ាននោះទេ ប៉ុន្តេគឺជា 
ជនទីមួយនៅក្នងុអំណាចនៅក្នងុបេទេស
ដេលមានពេដំេនជាដីគោកមួយនេះ។ មក 
ដល់ពេលនេះលោក តេវូបានគេដឹងថា គឺ 
ជាមេដឹកនំាដេលមានវ័យ ៨១ឆ្នា។ំ លោក 
តេវូបានគេដឹងថា គឺជាអ្នកនយោបាយ និង
ជាមេដឹកនំាចាស់ទំុមួយរូបនៅអាស៊ាននេះ
ផងដេរ ថ្វតីេបិតតេកិត្តនិាមរបស់លោកនៅ 
ក្នងុអាស៊ាន មនិសវូលេបលីេបាញកដ៏ោយ។

 លោក ឃ្វៀន ភូ ទេងុ ដេលគេដឹងថា គឺ
ជាអគ្គលេខាធិករនេគណបកេសកុម្មយុនីស្ត
វៀតណាម។ មកដល់បច្ចបុេបន្ននេះ លោក 
មានអាយុបេមាណជា ៧៤ឆ្នា។ំ លោកក៏ 
ជាមេដឹកនំាបេទេសអាស៊ានមួយ ដេល មិន 
បានចុះជាប់ និងកន់កប់ករងារអាស៊ាន
នេះដោយផ្ទាល់នោះទេ ដោយអ្នកដេល កន់  
កិច្ចករអាស៊ាន គឺជានាយករដ្ឋមន្តេ ីដេល 
ស្ថតិ នៅកេមករជេើស រ ស ើពី គណ បកេស ។ 
នៅក្នងុបេទេសវៀតណាម គឺមានបេធា នា - 

ធិបតី និងនាយករដ្ឋមន្តេី ប៉ុន្តេនៅក្នុង   
តំណេងជាអគ្គលេខាធិករគណបកេសកុម្ម-ុ 
នីស្តនេះ គឺលោកទេងុតេវូបាន គ េអះអាងថា 
គឺជាជនកំពូលនៅក្នងុបេទេសនេះតេ ម្តង។

នៅក្នុងបញ្ជីមេដឹកនាំអាស៊ាន លោក 
រូ៉្រឌីហោ្គ ឌូទេតេ ក៏ជាមេដឹកនំា អាស៊ាន មាន 
វ័យ ៧៣ឆ្នាមួំយរូបផងដេរ។ នៅ ក្នងុ តំណេង 
ជាបេធានាធិបតី ហ្វលីីពិន លោក កំពុង
តេកន់កប់កិច្ចករនេះដោយផ្ទាល់ ហើយ 
កំពុងតេបេឡូកនៅក្នងុ កិច្ចករ នេះ ជា បន្ត 
បនា្ទាប់ ដោយលោក ក៏បានរៀបចំកិច្ចបេជំុ
កំពូលអាស៊ាន កលពីឆ្នាំទៅផង ដេរ ។

លោកសេ ីអុ៊ង សន សូជី ដេល គ េ ដឹង  
ថា មិនមេនជា បេធានាធិបតី ឬជា នាយ ក- 
រដ្ឋមន្តេ ីភូមា បុ៉ន្តេនៅក្នងុតំណេងមួយ ដេល 
លោកសេបីានបង្កើតខ្លនួឯង កេយ ពី  ដឹក នំា  
គណបកេសលោកសេ ី ឈ្នះករ បោះ ឆ្នាត 
លោកសេ ីអាចជាសេ្តមីេដឹកនំា អាស៊ា ន  មួយ 
រូប ដេលមាន បទពិសោធន៍ មួយ រូប ផង ដេរ។ 
នៅក្នងុវ័យ សេបាលគ្នានឹង លោក បេធា នា  - 
ធិបតី ហ្វលីីពិន លោកសេក៏ី មានវ័យ ៧៣ឆ្នា ំ
ផងដេរ។ លោកសេ ីអាចចាត់ទុក ជា ជន 
ខា្លាងំ និងមាន បទពិសោធន៍ ខាង នយោបាយ 
មួយរូប បើទោះបីជាពេលនេះ លោកសេី 
កំពុង តេដឹកនំាបេទេសភូមា ឆ្លងកត់ពេយុះ
នយោបាយអន្តរជាតិដ៏គេតគេត រឿង 
ជនជាតិមូស្លមី រូ៉ហីុងយា៉ា  ដេលវិបត្តនិេះនៅ 
មិនទាន់មានដំណោះសេយនៅឡើយក ៏ 
ដោយ។  លោកសេ ីតេវូបានគេដឹងថា បាន 
បងា្ហាញមុខនៅក្នងុកិច្ចបេជំុកំពូល អាស៊ាន 
ជាបន្តបនា្ទាប់ ជួនកលកិច្ចបេជំុរដ្ឋមន្តេី
ករបរទេសអាស៊ានផងដេរ។

ពេះចៅសុ៊លតង់ ហាសណាល បូ៊ល 
គៀរ គឺជាជនល េចធ្លារមួយរូបនៅ អាស៊ាន 
ដោយសរតេ ពេះអង្គ គឺលេចមុខនៅកិច្ច
បេជុំកំពូលអាស៊ានរល់ឆ្នាំ។ ពេះអង្គគឺ
ជាអង្គពេះមហាកេសតេតេមួយគត់ ដេល 
មាន មុខ នៅពេលកិច្ចបេជំុកំពូល អាស៊ាន ។ 
ពេះ  អង្គ តេូវបានគេដឹងថា មានពេះជន្ម 
៧២ឆ្នាំ។

លោក លី ស៊ានឡុង នាយករដ្ឋមន្តេី
នេបេទេសសិង្ហបុរី តេូវបានគេដឹងថា គឺ 
ជា រដ្ឋបុរសកំពូលមួយរូប នៅក្នងុ ចំណោម  
បណា្តាឥសេសរជនអាស៊ានទាំង ១០។ នៅ 
ក្នងុ ឆ្នា ំនេះ លោកកំពុង តេកន់តំណេង ជា 
បេធានអាស៊ាន។ លោក តេូវបានគេដឹង 
ថា មានអាយុ ៦៦ ឆ្នាំ ។ 

សម្តេចតេជោ ហុ៊ន សេន គឺជារដ្ឋ បុរស 
កំពូលមួយនៅអាស៊ាន។ សម្តេចតេជោ 
មានអាយុ ៦៦ ឆ្នាំ ហើយ បានបេកសថា 
នឹងបន្តដឹកនាំបេទេសបន្តទៀត រហូត 
ដល់ ១០ឆ្នាំទៀត បេសិនបើបេជាពលរដ្ឋ 
បន្តគំទេបន្តទៀត ។

លោក បេយុទ្ធ ចាន់អូ៊ចារ គឺជា  នាយ ក-  
រ ដ្ឋ មន្តេី ដេលឡើងកន ់អំណាចនៅក្នុង 
បេទេស ថេនៅពេលបច្ចុបេបន្ន តាមករធ ្វើ 
រ ដ្ឋបេហារ គឺតេវូបានគេដឹងថា គឺមាន អាយុ 
៦៤ឆ្នា។ំ  ហើយមេដឹកនំា ដេលក្មេង ជាង 
គេ នៅអាស៊ាននោះ តេវូបាន គេ ដឹងថា គឺ 
លោក ជូកូ វីដូដូ បេធានាធិបតីឥណ្ឌនូេសីុ។ 
លោកតេូវបានគេដឹងថា គឺមានអាយុ ទើ ប 
តេ ៥៧ ឆ្នាំ តេប៉ុណោ្ណោះ ៕

ដោយ អរិយបុត្រ

ប្រទ្រសម៉្រឡ្រស៊ី 

ប្រទ្រសប្រ៊៊យណ្រ ប្រទ្រសសិង្ហប៊រី ប្រទ្រសកម្ពុជា ប្រទ្រសថ្រ ប្រទ្រសឥណ្ឌូន្រស៊ី 

ប្រទ្រសឡាវ ប្រទ្រសវៀតណាម ប្រទ្រសហ្វីលីពិន ប្រទ្រសភូម



ព័ត៌មានទូទៅជាតិ និងអន្តរជាតិ ០៩ 

អាជា្ញាធរកម្ពុជាបានដោះល្រង អ្នកនយោបាយ អ្នកវិភាគ សកម្មជនដីធ្លី 
និងអ្នកសរព័ត៌មាន២០រូប

អ្នកនយោបាយនិងសកម្មជន សកម្មជនដីធ្លី អតីត 
បុគ្គ លិកវិទេយុអាសីុសេរី និងអ្នកវិភាគនយោបាយ តេវូបាន
តុលាកដោះលេងឲេយមានសេរីភាពវិញជាបន្តបនា្ទាប់ ចាប់ 
តាំងពីថ្ងេទី១៧ ដល់ថ្ងេទី២៨ ខេសីហា ឆ្នាំ ២០ ១៨ 
គឺមានចំនួនជាង២០នាក់ ដោយភាគចេើនគឺទទួលបាន
ករលើកលេងទោសពីពេះមហាកេសតេតាមករទូលស្នើ
សុំពីសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សេន នាយករដ្ឋមន នេរជរដា្ឋា 
ភិបាល កម្ពុជា។ 

អ្នកទំាងនោះ មានដូចជា លោក គឹម សុខ អ្នក វិភាគ  
នយោបាយ និងសង្គមតេវូ បានតុលាករ ដោះ លេង កល 
ពីវេលាម៉ាងបេមាណ៩ និង៣០នាទី ពេកឹថ្ងេទី១៧  សីហា 
២០១៨ កេយអនុវត្តករជាប់ទោសដល់ថ្ងេកំណត់។ 
លោក គឹម សុខ តេូវបាន ឃុំខ្លួន កល ពី ថ្ងេទី១៧ ខេកុម្ភៈ 
ឆ្នា២ំ០១៧ ពាក់ព័ន្ធនឹងករលើកឡើងរបស់លោកតាមរ
យៈវិទេយុអាសីុសេរីថា គណបកេសបេជាជននៅពីកេយករ
សមា្លាប់លោក កេម ឡី ដេលតេូវខា្មាន់កំភ្លើងបាញ់ស
មា្លាប់កល ពីថ្ងេទី១០ ខេកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។

លោកសេ ីទេព វន្ន ីនិងសកម្មជនដី ធ្លចំីនួន ៣ នាក់ ទៀត 
គឺ អ្នកសេ ីហេង មំុ លោកសេ ីបូ ឆវី និងអ្នក សេ ីគង់ ចនា្ថា 
តេវូបានដោះលេងពីពន្ធនាគរពេសវេលាម៉ាង បេមាណ 
៨ និង៤០នាទីយប់ថ្ងេទី២០ ខេសីហា ឆ្នា២ំ០១៨ កេយ 
ពេល តុលាកររជធានី ភ្នពំេញ បានសមេច ផ្ដនា ្ទា ទោស 
ពួកគេ កលពីថ្ងេទី២៣ ខេកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ។

អតីតបុគ្គលិកវិទេយុអាសុីសេរី ២រូប គឺលោក អ៊ួន 
ឈិន និងលោក យាង សុធារិន (យាង សុជាមេតា្តា) តេវូ
បានដោះលេងឲេយនៅកេឃុំបណោ្តាះអាសន្ន នា លា្ងាច 
ថ្ងេទី២១ ខេសីហា ឆ្នា២ំ០១៨ កេយពី តេវូបាន តុលា ករ 
ឃំុខ្លនួអស់រយៈពេលជាង ៨ខេមកហើយ កេម     បទ ចោទ 
"ផ្តល់ឱេយរដ្ឋបរទេសនូវព័ត៌មានជាអាទិ៍ដេលនំាឱេយអន្តរយ
ដល់ករករពារជាតិ"។

លោក សួន សេរីរដា្ឋា អតីតបេធានគណបកេស អំណាច ខ្មេរ 
តេវូបានដោះលេង កលពីថ្ងេទី២៣ ខេសីហា ឆ្នា ំ២០ ១៨ 
កេយពីតេូវបានចាប់ខ្លួនកលពីថ្ងេទី១៣ ខេសីហា 
ឆ្នា ំ២០១៧ កេយពីតេវូកត់ទោស  ពីបទញុះញង់កំុឱេយ

ក្រសួងកសិកម្ម កំពុង អនុវត្ត គម្រង ជំរុញ ផលិតកម្ម ស្របៀង នឹង បង្កើន ការ ដំាដុះ បន្ល្រ ក្នងុស្រកុ 

ចំនួនប្រជាជនពិភពលោកនឹងឈានដល់៩,៩ ពាន់លាននៅត្រមឹឆ្នា២ំ០៥០

កម្ពុជា កំពុងតេ អនុវត្ត គមេង ផលិតកម្ម សេបៀង ឆ្នាំ 
២០១៦- ឆ្នា ំ២០១៩  ហើយ កំពុងតេ ជំរុញ ករ ដំា ដុះ  ដំណំា  
ក្នុងសេុក នៅ ខេត្ត ចំនួន មួយចំនួន ដើមេបី ជំនួស  ករនាំ 
ចូល បន្លេ ពី បេទេសជិតខាង ។ 

 ឯកឧត្តម វេ ង សខុន រដ្ឋមន្តេី កេសួងកសិកម្ម រុក្ខា 
បេមាញ់  និង នេសទ  បាន ថ្លេង ថា គមេង ផលិត កម្ម សេបៀង  
បាន ដាក់ ឲេយ ដំណើរ កលពី ឆ្នាំ ២០១៧ ហើយ នៅ ឆ្នាំ 
២០ ១៨   នេះ  កេសួងកសិកម្ម រុក្ខាបេមាញ់  និង នេសទ 
កំពុងតេ អនុវត្ត យា៉ាង ពេញ តេម្តង ដេល កេសួង បានរៀបចំ 
ពិព័រណ៍ ផេសារណាត់ បន្លេ នៅតាម បណា្តា ខេត្ត ជា គោលដៅ 
ទំាង ១៣ ដើមេបី បងា្ហាញ ឲេយ ឃើញ រវាង អ្នក ទិញ និង អ្នក ផលិត  
បានធ្វើ ទំនាក់ទំនង ជាមួយគ្នា យា៉ាង  ជិតស្នទិ្ធ ជៀង វាង ករ 

ករបា៉ាន់ស្មានដោយករិយាល័យបេជាពលរដ្ឋ (PRB) 
បានឲេយដឹងថា ចំនួនបេជាជនពិភពលោក នឹងកើន ឡើង 
ដល់ ៩,៩ ពាន់លាននាក់តេមឹឆ្នា ំ២០៥០ ពោល គឺ កើន  
ឡើង២,៣ ពាន់លាន នាក់ ឬ ២៩ ភាគ រយ ពី បេជាជន 
បេមាណ ៧,៦ ពាន់លាននាក់ដេលមាននៅ ក្នុង ពេល 
បច្ចុបេបន្ន។

បេភពដដេល បាននិយាយថា ករចេញផេសាយករ 
ពេយាករណ៍ឆ្នានំេះ បានផ្តល់នូវទិន្នន័យថ្មីៗ បំផុតស្តពីី សូច 
នាករបេជាជន, សុខភាព និង បរិស្ថាន សំខាន់ ៗ  ចំនួន ២៦ 
សមេប់ពិភពលោក, តំបន់នៅលើ ពិភព លោក បេទេស 
និងដេនដីជាង២០០ ដោយរួមបញ្ចលូទំាងបេទេសកម្ពជុា
ផងដេរ។ 

យោងតាមករពេយាករណ៍បេទេសឥណា្ឌនឹងក្លាយជា

ផលិត លើស តមេូវករ ទីផេសារ ។ 
 ឯកឧត្តម  បាន បន្តទៀតថា ចំពោះ ពិព័រណ៍ ផេសារ ណាត់  

នេះ  បានធ្វើ នៅ ខេត្ត ចំនួន ៣ រួចមកហើយ គឺ នៅ កំពង់ ចាម 
កណា្តាល និង ខេត្តពេវេង ហើយ នៅពេល ខាងមុខនេះ 
គេង នឹង រៀបចំ បន្តទៀត នៅ បាត់ដំបង ពោធិសត់ 
សៀម រប និង  ខេត្ត កំពង ់ធំ ដើមេបី បើកចំហរ ដល់ បេជា 
ពល រដ្ឋ  នៅតាម ផេសារ  និង អ្នក បញ្ជា  ទិញ បានដឹង ពី តមេូវ 
ករ  ទីផេសារ ជាក់ស្តេង តេម្តង ។ 

 ចំណេក លោក ចាន់ សុផល នាយក មជេឍមណ្ឌល 
សិកេសា គោលនយោបាយ (CPS) បានថ្លេងថា គមេង 
នេះ ដើមេបី បំពេញ តាម សភាពករណ៍ ជាក់ស្តេង នៅ ទី កេងុ  
ភ្នពំេញ ដេល គមេង  កន្លងមក ចេើន ធ្វើតាម ជនបទ មាន  

បេទេសមានបេជាជនចេើនបំផុតលើពិភពលោកដេល
មានបេជាជន១.៦៨០ លាននាក់ បនា្ទាប់មក បេទេស 
ចិនមានចំនួន១.៣៤០ លាននាក់ នីហេសេរីយា៉ាចំនួន 
៤១១ លាននាក់ សហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួន៣៩០ 
លាននាក់ និង ឥណ្ឌូនេសុីចំនួន៣២០ លាននាក់។

ចំនួនបេជាជននេបេទេសចំនួន២៦ ស្ទើរតេទំាងអស់
នៅអា្រហ្វិកនឹងកើនឡើងយា៉ាងហោចណាស់ពីរដង។ 
បេទេស នីហេសេរីនៅអា្រហ្វកិខាងលិចនឹងឃើញបេជាជន
របស់ខ្លួនជិតបីដង។ បេទេសចំនួន៣៨ នឹងមានចំនួន
បេជាជនតិចជាងឆ្នាំ២០១៨ នាឆ្នាំ២០៥០ខាងមុខ។ 
បេទេសចិននឹងចុះបញ្ជពីីករថយចុះចំនួនបេជាជនដេល
មានចំនួនបេជាជនចេើនជាងគេនៅពេលបច្ចុបេបន្ន គឺ 
បេហេល៥០ លាននាក់បនា្ទាប់មកបេទេសជបុ៉នមានចំនួន 

លក្ខណៈ តូច តាច ហើយ មិនទាន់បាន ឆ្លើយតប ករចង់ បាន 
របស់ បេជា ពល រដ្ឋ នៅ ឡើយ  ។ 

 រដា្ឋាភិបាល កម្ពជុា តាមរយៈ អគ្គនាយក រដា្ឋា ន កសិ កម្ម  
នេ កេសួងកសិកម្ម រុក្ខាបេមាញ់ និង នេសទ បាន បេើ  បេស់  
ថវិក ចំនួន ២០ លាន ដុលា្លារ ក្នុង គមេង កម្មវិធី ជមេុញ 
ផលិតកម្ម សេបៀង  នៅក្នុង ដំណាក់កល ទី ១ ឆ្នាំ 
២០១៦  -  ២០១៨ ។

 កម្មវិធី នេះ នឹង ជំរុញ ផលិតកម្ម សេវូ កេអូប និង បន្លេ មួយ 
ចំនួន  ជំនួស ឲេយ ករ នំាចូល តាមរយៈ ករ ជមេញុ ករ ផលិត  
ពូជសេវូ កេអូប បន្ថេម ទៀត ឲេយ បាន ១៥០០០ តោន  ក្នងុ  
១ ឆ្នា ំនឹង បង្កើន ករដំាដុះ បន្លេ បន្ថេម ឲេយ បាន ចំនួន ៧០០០០ 
តោន ក្នុង ១ ឆ្នាំ  នៅ ឆ្នាំ២០១៨ខាងមុខនេះ ៕

២៥ លាននា ក់ និង រុសេសុី  មានចំនួន៩,៤ លាននាក់។
បេទេសរ៉ូមា៉ានីនឹងមើលឃើញពីករថយចុះភាគរយ

នេបេជាជនភាគចេើន ២៣ ភាគរយ ។
បេទេសជាចេើនក្នងុពិភពលោកកំពុងជួបបេទះហើយ

នឹងបន្តជួបបេទះភាពចាស់ជរនេបេជាជនដោយមាន
ករកើនឡើងជាលំដាប់នូវចំនួននេមនុសេសចាស់ៗទាំង
ក្នងុន័យដាច់ខាតនិងជាភាគរយនេចំនួនបេជាជនសរុប។ 
និនា្នាករនេះបង្កឱេយមានបញ្ហាបេឈមសមេប់បេទេសនា នា
ក្នុងករធ្វើឱេយមានតុលេយភាពរវាងបេក់សោធននិវត្តន៍
សុខ  ភាព និងអត្ថបេយោជន៍ដទេទៀតដេលមនុសេសចាស់
ទទួលបានក្នុងករវិនិយោគទៅលើសុខុមាលភាពរបស់
មនុសេសជំនាន់កេយ៕

យោធិនស្តាប់បងា្គប់, ធ្វើឱេយខូចទឹកចិត្តកងទ័ព និង 
ញុះ  ញង់ឱេយបេពេឹត្តបទឧកេិដ្ឋជាអាទិ៍ ។ 

លោកអ៊ុំ សំអាន អតីតតំណាងរស្តេមណ្ឌលខេត្ត
សៀមរបរបស់អតីតគណបកេសសង្គេះជាតិ តេូវបាន 
ដោះលេងឲេយមានសេរីភាពវិញហើយ កលពីថ្ងេទី២៥ 
ខេសីហា ឆ្នា២ំ០១៨ កេយករចាប់ខ្លនួកលពីថ្ងេទី ១១ 
ខេមេស ឆ្នាំ២០១៦ នៅក្នុងខេត្តសៀមរប បនា្ទាប់ពី
លោកតេឡប់ពីសហរដ្ឋអាម៉េរិក។

កេពីនោះ លោក មាជ សុវណា្ណោរ៉ា អតីត មន្តេ ីជាន់ ខ្ពស់ 
និងសកម្មជនអតីតគណបកេសសង្គេះជាតិ  លោកឃិន រឿន 
ហៅ ឃិន ជំរឿន លោកអឿ ណារិទ្ធ លោកនាង សុឃុន 
លោកសន គីមហេង លោកសន សីហៈ លោកអុ៊ក ពេជេ 
សំណាង លោកទេព ណារិន លោកអាន បឋម លោកកេ 
ឃីម លោកសំុ៊ ពុទ្ធ ិលោករឿន ចិតេ លោកយន់ គឹមហួរ 
និងលោកយា ជុង ដេល សុទ្ធ តេជា សកម្ម ជន និងអ្នកគំទេ 
អតីតគណបកេសបេឆំង មួយ នេះ ក៏ តេវូបា ន លើក លេង ទោស 
និងដោះ លេង ផង  ដេរ នៅថ្ងេទី២៨ ខេសីហា ឆ្នា២ំ០១៨៕



បទយកការណ៍សង្គម១០

បេជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ដេលមានវ័យ 
បេហាក់ បេហេលជា ៥០ឆ្នាជំាង មួយ ចំនួន 
បានថ្លេងអះអាងថា កម្ពុជា នៅ ពេល នេះ 
បាន សុខហើយ បើទោះបីជាវាមិនដូចជា 
បេទេសគេក៏ពិតមេន ប៉ុន្តេក៏បេហាក់ 
បេហេល នឹងគេខ្លះដេរ ។

លោក ទៀ សុវណ្ណ ជាអ្នកដំណើរដេល
កំពុងតេនំាគេសួរឈប់សមេកលំហេលេង 
នៅតាមផ្លូវ ៦០ ម៉េតេ ភាគខាង តេបូង នេ 
រជ ធានីភ្នំពេញ បានឲេយដឹងថា កម្ពុជា នា 
ពេលបច្ចុបេបន្ននេះ បើទោះបី ជាមិន ដល់ 
បេទេសជិតខាង បុ៉ន្តេយា៉ាងហោច ណាស់ 
គេមានអី យើងក៏មាននោះនឹងគេដេរ ។

ដោយឈរសម្លងឹរជធានីភ្នពំេញពីភាគ
ខាងតេបូង តាមទិសទៅខាងជើងវិញ ទិដ្ឋ ភាព  
ទីកេុង និងសកម្មភាពទីកេុង គឺមើលទៅ
មិនខុសពីទីដ្ឋភាពនៅទីកេុងនៅបេទេស
គេបុ៉នា្មានឡើយ។ សំណង់ និងអាគរខ្ពស់ៗ 
បានបេកដឡើងនៅចំពោះមុខអ្នកដំណើរ
គេប់គ្នា នោះលោក សុវណ្ណ បាន បន្ត ទៀត 
ថា មើលទៅទីកេុងយើងទៅដឹងហើយ 
ពីមុនមានស្អី ប៉ុន្តេឥឡូវនេះមានស្អី ។

លោកបានបន្តទៀតថា ឲេយ តេលោក បាន  
ធ្វើដំណើរឆ្លងកត់ផ្លវូនេះ លោក តេង ត េ ឈប់ 
និងដើរគយគន់មើលទិដ្ឋភាព រជធានី ភ្ន ំ- 
ពេញជានិច្ច ដោយសរតេវា មើល ទៅ ស្អាត 
ហើយ បញ្ជាក់អំពីករ រីកចមេើន នេទី កេងុ 
និងបេទេស។ លោក បានថ្លេងបន្តទៀត ថា 
នេះពេលថ្ងេទេ តេបើបានឆ្លងកត់ពេល
មេឃអត់ពន្លឺពេះអាទិតេយ យើងនឹងឃើញ 
ទិដ្ឋភាពដ៏អស្ចារេយបេកដខ្លួនឡើង នៅ 
ចំពោះ  យើង ហើយ បើមិនដេលបានដឹង គឺ 
ពិតជាភា្ញាក់ផ្អើលមេនទេន នឹង ទិដ្ឋ ភាព នេះ។

លោកបានបញ្ជាក់ថា "នេះគឺជា សមិទ្ធ 
ផល នេសន្តិភាព បើគ្មានសន្តិភាព នោះ 
បេហេលជាយើងមិនអាច ឃើញ ទិដ្ឋ ភាព 
ទាំងនេះបានទេ"។

លោកបានបន្តទៀតថា ទិដ្ឋ ភាព បេប នេះ 
បេហេលជាមិន អាចរកឃើញនៅកម្ពុជា 
នៅ ក្នងុអំឡុងនេទសេសវតេសរ៍នេ ឆ្នា ំ១៩ ៧០ - 
១ ៩  ៨០នោះបានទេ ដោយសរ ត េពេល 
នោះ សេកុយើង គឺកំពុងតេហ្វកឹវ មេន ទេន 
ទូទាំងបេទេស គឺឭតេ ស្នូកំភ្លើង។ 

លោកបានបន្តទៀតថា ឥឡូវនេះ មិន 
មេនមិនឭស្នកំូភ្លើងទេ គឺឭមួយៗដេរ បុ៉ន្តេ 
គឺជាស្ន ូកំភ្លើងចោរប្លន់ម្តងមា្កាល ជន ពា លា 
អាវាសេរ ផឹកសេវឹងបាញ់បោះ តេ បុ៉ណោ្ណោះ 
រីឯស្នូ គេប់បេក កំភ្លើង ផ្លាង គេប់មីន 
អីលេងមានហើយ ទីកេងុ ទីបេជំុជន នី មួយៗ 
ឭតេ សម្លេង រថយន្ត មូ៉តូ ធុញនឹង ករ កក ស្ទះ 

ចរចរណ៍ទៅវិញ។ 
លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថា "សេកុ យើង 

ឥឡូវនេះ ដើរដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយចង់ ទៅ 
រក អីទៀត"។

លោក សម ថារិន ជា បេជា ពលរដ្ឋ វ័យ 
កណា្តាលមួយរូប បានអះអាងពីមជេឈមណ្ឌល 
សង្គេះសត្វពេ ភ្នំតាម៉ា ថា សេុក យើង 
បុ៉ណ្ណេះ ហើយ ចង់ទៅរកទីទៀត។ លោក 

បានបន្តទៀតថា ឥឡូវចុងសបា្តាហ៍ អ្នក ខ្លះ 
មិនសូវនៅផ្ទះទេ បើក ឡាន ដើរ លេង បាត់ 
មិនដូចសម័យមុន (ទសេសវតេសរ៍ ពីឆ្នាំ 
១៩៧០-១៩៨០ ) មា្នាក់ៗនៅតេផ្ទះ ទេ  

កម្ពុជាឥឡូវបានសុខហើយ មិនចង់ឃើញទិដ្ឋភាពអ្វីកើតឡើងកាលពីទស្រសវត្រសរ៍ន្រឆ្នាំ១៩៧០-១៩៨០ នោះទ្រ

យោងទៅតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម "អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើល្រងត្រអាវុធ" ត្រូវបានអនុម័តដោយ វិធានរបស់ក្រុមប្រឹក្រសា 
សហ ភាព អឺរ៉ុប ល្រខ No.416/2001 ចុះថ្ង្រទី២៨ ខ្រកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០១។ វា គឺជាគំនិតផ្តួចផ្តើម របស់សហភាពអឺរ៉ុប ដ្រល 
អនុ ញ្ញាតឱ្រយ ការនាំចូលទំនិញទាំងអស់ លើកល្រងត្រសពា្វាវុធ ទៅសហភាពអឺរ៉ុបពីប្រទ្រសអភិវឌ្រឍន៍តិចតួចទទួលនូវការ
អនុគ្រះដោយមិនជាប់ពន្ធនំាចូលនិងកូតា។ វាគឺជាផ្ន្រកន្រប្រព័ន្ធអនុគ្រះទូទៅរបស់សហភាពអឺរុ៉ប ដ្រលបានចូលជាធរ មាន 
ចាប់តំាងពីថ្ង្រទី០៥ ខ្រមីនា ឆ្នា២ំ០០១មកម្រ្លះ៉ និងគ្មានកំណត់ព្រលវ្រលាបញ្ចប់នោះទ្រ។  ទំនិញនំាចូលទំាងអស់នឹង ត្រវូ
ទទួលបាននូវការអនុគ្រះមិនជាប់ពន្ធនំាចូល និងកូតា ប្រសិនបើអនុលោមទៅតាមវិធានប្រភពដើមទំនិញ និង បណ ្តា វិធាន 
ពាក់ព័ន្ធដទ្រទៀត។

គម្រងន្រះគ្រប់ដណ្តប់ទៅលើផលិតផលប្រមាណ៧.២០០បនា្ទាត់ពន្ធគយ ក្នងុនោះ៩១៩បនា្ទាត់ពន្ធគយ គឺជា ផលិត 
ផលកសិកម្ម។ ប្រទ្រសអភិវឌ្រឍន៍តិចតួចចំនួន៤៨ រួមទាំងកម្ពុជាផងដ្ររ ទទួលបានការអនុគ្រះពីគំនិតផ្តួចផ្តើមន្រះ។

ចំពោះកម្ពុជាវា ផ្តល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងដល់វិស័យកសិកម្ម ជាពិស្រស អង្ករ និងផលិតផល សកា្តា នុពល មួយ 
ចំនួន ទៀត។ ជាក់ស្ត្រង ក្នងុរយៈព្រលបុ៉នា្មានឆ្នាចុំងក្រយន្រះ កម្ពជុាបានបង្កើនការនំាច្រញអង្ករយ៉ាងច្រើនទៅសហភាព
អឺរុ៉ប ជាពិស្រសប្រទ្រសបារំាង អុីតាលី ជាដើម។ ដូចគ្នាដ្ររ ការនំាច្រញ សំលៀកបំពាក់ទៅសហភាពអឺរុ៉បក៏កើនឡើងគួរ
ឱ្រយកត់សមា្គាល់ដ្ររ។ ការនំាច្រញអាចប្រព្រតឹ្តទៅ បាន ដោយសារត្រការបន្ធរូបន្ថយលើវិធានប្រភពដើមទំនិញដ្រលកំណត់
ធាតុផ្រសំក្នុងស្រុក  (local content) ត្រឹមត្រ៣០ភាគរយប៉ុណ្ណោះ៕

តើអ្វទីៅជាប្រព័ន្ធ "អ្វីៗ គ្រប់យ៉ាងលើល្រងត្រអាវុធ?" តើវាសំខាន់យ៉ាងណាសម្រប់កម្ពជុា? 



បទយកកា រណ៍សង្គ ម ១១

កម្ព ុជា ឥឡូវបា នសុខហើយ មិនចង់ឃើញទិដ្ឋ ភា ពអ្វ ីកើតឡើងកា លពីទស្រសវត្រសរ៍ន្រឆ្នា  ំ១៩៧០-១៩៨០ នោ ះទ្រ

ដោ យស រតេលុយក៏វា អត់ ផ្ល ូវក៏វា លំបា ក 
ហើយវា គ្មា  នស្អ ីជិះ ហើយ វា អសន្ត ិសុខ 
ទៀត ដោ យស រតេបេ ទេស មិនសូវ មា ន 
សន្ត  ិភា ព ។ លោ កបា នបន្ត ទៀតថា  ក ល 

អំឡុងពេលនោ ះ ចង់បេ មូលគ្ន គី្នា   បា ន ដើរ 
លេង តេ មឹទន្ល េបា ទី តេ មឹឧត្ត ងុ្គ អី សនេសំ លុយ  
រ ប់ខេ ហើយបា នមកម្ត ងៗ វេចបា យ ខ្ច ប់ 
ម្ហ ូប ហើយនា ំគ្នា   ស្ន ើឡា នស្ថា  ប័នមន្ទ ីររដ្ឋ  

យោ ងតា មរបា យកា រណ៍សង� ្របស្ត ពីីសមិទ្ធ ផលសំខ ន់ៗរបស់រា ជរ��  ភិបា លកម្ព ជុា  
ពីឆ្ន ំា២០១៣ ដល់ឆ្នា  ំ២០១៧ វិស័យដ្រលជា មូល��  នស្រដ� កិច្ច កម្ព ុជា អភិវឌ្រ�ន៍
ជា  ច្រ ើន ទា ំងវិស័យ�្រ��  រចនា សម្ព ័ន្ធ  អប់រ� សុខ ភិបា លជា ដើម ។

ប្រ ភពដដ្រលបា នឲ្រយដឹង�  បណ្តា  ញផ្ល វូថ្ន ល់� កម្ព ជុា � ក្ន ងុអំឡុងព្រលនោ ះ បា ន  
ព�្រ កីរហូតដល់ទៅ  ១៦.២៩២ គម ដោ យរា ប់បញ្ច លូទា ងំផ្ល វូជា តិ និងផ្ល វូ�្រត្ត  បុ៉�្ត ្រមិន
រា ប់បញ្ច លូផ្ល វូជនបទ� ឡើយទ្រ។ កា រដឹកជញ្ជ នូផ្ល វូអា កា សវិញនោ ះត្រ វូបា ន�្រ ដឹង �  
�ើង� ះ�ើរ� ក្ន ងុស្រ កុ គឺមា នរហូតដល់ទៅ ១១.៣២៣�ើង �ើង � ះ �ើរ អន្ត រ ជា តិ 
៣៣.៧៣១�ើង និង�ើង� ះ�ើរឆ្ល ងកា ត់គឺមា ន ប្រ មា ណ ជា  ៥៩. ០ ៩ ៨  �ើង។

ស�្រ  ប់វិស័យអប់រ�វិញនោ ះ �្រដឹង�  កម្ព ជុា មា នសិស្រសដ្រលបា នចុះ�្មា  ះចូល
�ៀន � បឋមសិក្រសា  ២,០២ លា ននា ក់ � អនុវិទ្រ� ល័យចំនយន ៦០៥.១០០ នា ក់ 
និងវិទ្រ� ល័យ គឺមា ន ៣០៣.៨០០នា ក់�ៀន បរិញ� បត្រ រងមា ន ២០.៥០០ នា ក់ 
បរិញ្ញា  បត្រ មា ន ១៦៥.៣០០ នា ក់អនុបណ� ិតមា ន ២០.២០០ នា ក់ និង មា ន 
ក�្រ តិ បណ� តិ ១.២០០ នា ក់។ � ទូទា ងំប្រ ទ្រសកម្ព ជុា  មា នសា កលវិទ្រ� ល័យ និង 
វិទ្រ� សា�  ន១២១ ក�្ល ្រង វិទ្រ� ល័យ៦៣៣ ក�្ល ្រង អនុវិទ្រ� ល័យ ១.៨៨៤ ក�្ល ្រង 
បឋមសិក្រសា ចំនួន ៧.៦២១ ក�្ល ្រង និងម�្រយ្រយសិកសា មា ន ៤.៦៣២ក�្ល ្រង៕

សមិទ្ធ ផល�្រ �សពី��  ំ២០១៣ដល់២០១៧

អីនោ ះបា នមកបា ន មិនដូចសម័យនេះ 
នឹងឃើញ�្ល េតមកបេ ុយនោ ះទេ។ 

ដោ យមា នវ័យតេ មឹតេ ៤៥ ឆ្នា   ំលោ ក 
ថា រិន បា នចូលរួមរំលឹកនូវក រចង ចា  ំរបស់ 
លោ ក មួយចំនួន ក លពី អំឡុង ទសេសវតេសរ៍ 
មុនៗថា   វា មិនអា ចចងចា ំអស់នូវរឿងរ៉ា វ 
អតីតក លបា នទេ ហើយលោ ក ក៏មិន បា ន 
ចងចា នំៅ រឿងរ៉ា វ ទសេសវតេសរ៍នេ ឆ្នា   ំ១៩ ៧០ 
នោ ះដេរ ដោ យអះអា ងថា  លោ ក កើត ទា ន់ 
ខ្ល ះ តេមិនចា ទំេ អ្វ ដីេលចា បំា នគឺ នៅ  ក្ន ងុ 
អំឡុងទសេសវតេសរ៍ នេឆ្នា  ំ១៩៨០។ 

លោ កបា នបន្ត ទៀតថា  រឿងរ៉ា វ ដេល 
កើត មា នអំឡុងឆ្នា  ំ១៩៧០ គឺពិបា ក ចា ំ 
ដោ យ ស រតេអា យុវា តិច តេចា ំ ខ្ល ះៗ នៅ  
សម័យ ប៉ុលពត តេមិនចេ ើនទេ  ហើយ 
នៅ  ចងចា ំបា នចេបា ស់ គឺនៅ ក្ន ុង អំឡុង 
ទសេសវតេសរ៍ នេឆ្នា  ំ១៩៨០មក។

លោ កបា នបន្ត ទៀតថា  សម័យនោ ះ វា  
មិនមេនបា នន័យថា  នៅ កម្ព ជុា មា នសង្គ េ  ម
គេ ប់កន្ល េងនោ ះទេ ហើយបេ ជា ពលរដ្ឋ គ្មា  ន
សិទ្ធ ិធ្វ ើដំណើរទៅ ណា មកណា  នោ ះ ទេ 
គេ  ន ់តេថា  វា គ្មា  នមធេយា បា យ។  សម័យ 
នោ ះ ភា គចេ ើនរស់នៅ ណា  ដើរលេង 
រីក រ យអី តេកេ វិលៗកន្ល េងនោ ះ  ដោ យ 
ស រ វា អត់ផ្ល វូ បើមា នផ្ល វូ ផ្ល វូវា លំបា ក អត ់ 
មា នស្អ ីជិះ ។ យើងចង់ទៅ លេងតេ ឹម តេ 
ខេត្ត តា កេវអី ទា ល់តេ ដេកមួយ យប់ពីរ 
ឡើង បា នទៅ  ។ លោ កបា នបន្ត ទៀតថា  
សម័យនោ ះ អ្ន កនៅ ភ្ន ំពេញ គឺអា ច ដើរ 
លេង បា ន តេ មឹតេទន្ល េបា ទី បើចង់ ទៅ  ដល់  
ភ្ន ជីំសូ ក៏ចង់យា៉ា ប់ដេរ។ បើបើចង់ ទៅ  តា ម 
ផ្ល វូជា តិលេខ ៤វិញ អស់ហើយ តេ មឹព�េ ភ្ន ំ 
ហើយ បើនៅ ផ្ល វូជា តិលេខ ៥ គឺតេ មឹភ្ន  ំបេ  សិ ទ្ធ  ិ 
និងភ្ន ឧំត្ត ងុ្គ  គឺអស់ហើយ ផ្ល វូ ជា តិលេខ ១ 
វិញ ចេ ើនតេ ឹមគៀនស្វា  យ។

លោ ក ថា រិន បា នបញ្ជា  ក់ថា  "ឥឡូវ ឲេយ  
តេចង់ និងមា នកមា្លា  ងំ មា នលុយ ចង់  ទៅ  
ដល់រតនគីរី ចមា្ងា  យជា ង ៥០០គម វិល 
លា្ងា  ច ក៏បា នដេរ"។ 

បុរសមា្នា  ក់ដេលមា នវ័យ៣៩ ឆ្នា   ំ បុ៉ន្ត េ
សុំមិនប�្ច េញអត្ត សញ្ញា  ណដោ យបេ  ប់
ថា  គឺជា មន្ត េ ីរ ជក រមួយរូប បា ន ចូល រួម 
ប�្ច េញ យោ បល់ថា  កម្ព ុជា នៅ ពេលនេះ 
គឺពិតជា មា នក រអភិវឌេឈន៍ មា នសន្ត ិភា ព 
មា នទីផេសា រចេ ើន ប៉ុន្ត េកេ  ពីសង្គ េ  មក្ត ី
បា រម្ភ ដេលលោ កកំពុងតេមា ននោ ះ គឺ ថា  
បេ ទេសអា ចនឹងរងនូវទណ្ឌ កម្ម  សេដ្ឋ  កិច្ច  
ពី អឺរ៉ុប និងអា មេរិក។ 

លោ កបា នអះអា ងថា  សព្វ ថ្ង េនេះ យើង 
មា នក រអភិវឌេឈ មា ន សេ្ថ រ ភា ព សេដ្ឋ  កិច្ច  

បេ ជា ពលរដ្ឋ មា នក រងា រធ្វ ើ គឺដោ យ ស រ 
តេទីផេសា រនៅ អឺរុ៉ប និងអា មេរិក តេបើពួក គ េ 
ដា ក់ទណ្ឌ កម្ម  ដោ យមិនបា ច់ដា ក់អីទេ គឺ 
គេ  ន់តេ បិទទីផេសា រនា ចំេញ� អា វ ទីផេសា រ 
កសិកម្ម  គឺ សេដ្ឋ កិច្ច យើងចប់តេម្ត ង ។ 

លោ កបា នបញ្ជា  ក់ថា  "ខ្ញ ុដូំចជា មិនបា រម្ភ 
រឿងសង្គ េ  មអ ីទេ ដោ យស រតេពេលនេះ 
យើងបា នបោ ះឆ្នា  តរួចហើយ ប៉ុន្ត េ គេ  ន់  
តេ ក របោ ះឆ្នា  តនេះ អត់មា  ន គណ បកេស 
បេ ឆ ងំចូលរួម បរទេស គេកំពុងតេរិះគន់ "។

លោ កបា នបញ្ជា  ក់បន្ត ទៀតថា  "តេ មឹ តេ 
គេ រិះគន់ ចេញសេចក្ត ថី្ល េងក រណ៍សំដេង
ក រពេ ួយបា រម្ភ ពីសិទ្ធ ិមនុសេស អំពី លទ្ធ ិ 
បេ ជា ធិបតេយេយ បង្ក កទេ ពេយ សមេបត្ត  ិមេ ដឹក  នា ំ 
មន្ត េ ីយោ ធា  អីមិនអីទេ ខា្លា  ចតេគេដក 
អុីប៊�អេ (EBA) ។ 

តា មក របញ្ជា  ក់របស់លោ ក គឺថា  អី ប៊ុ� អេ 
នេះ គឺមកពីភា ស អង់គ្ល េសថា  Everything 

But Arms ដេល មា ន ន័យ ថា  អ្វ ីៗ  គេ ប់ យា៉ា ង 
លើកលេងតេអា វុធ។ ទីផេសា រយើង សព្វ  
ថ្ង េ នេះ គឺពឹងផ្អ េក លើវា ជា ចេ ើន។ លោ ក 
មិនបា នដឹងលំអិតទេ បុ៉ន្ត េ លោ ក បា ន បន្ត  
ថា  តា មក រអា នព័ត៌មា នខ្ល ះៗ គឺថា  អីុប៊�អេ 
នេះ បើដក គឺថា  ទំនិញរបស់ យើង ដេល នា ំ 
ចេញទៅ អឺរ៉ុប នឹងពិបា កតេម្ត ង ពីពេ  ះ
ទំនិញយើងនា ចំេញនឹងតេ វូបងពន្ធ  ស្ម ើ គេ 
ស្ម ើឯង ហើយបើបង់ពន្ធ ដូចគេ ត�្ល េ របស់ 
យើងនឹងខ្ព ស់ជា ងគេ។ 

លោ កបា នបន្ត ទៀតថា  អឺរ៉ុបជា ទីផេសា រ 
ធំ របស់ កម្ព ុជា  នៅ ពេល បច្ច ុបេបន្ន  នេះ គឺ 
ដោ យ   ស រ អីុប៊�អេនេះឯង ហើយ បើគ េដក 
ឧសេសា ហកម្ម ក ត់ដេរ និងឧសេសា ហកម្ម  ធុន 
សេ  លមួយចំនួន នឹងជួបពិបា ក ពីពេ  ះ 
ទីផេសា រ  យើងធំ។ 

លោ កបា នបញ្ជា  ក់ថា   អ្ន កនយោ  បា យ  
�្លា  ះ គ្នា  អ្វ ី�្លា  ះទៅ  ប៉ុន្ត េសូមកុំយក 
អុីប៊�អេ នេះទៅ លេងសើច ពីពេ  ះវា មិន
បណា្តា  លឲេយស្លា  ប់អស់លោ កទេ បុ៉ន្ត េវា គឺជា 
រឿងស្លា  ប់រស់របស់ជីវិតបេ ជា ជន ពិសេស 
កម្ម ករ � ងចកេ ឧសេសា ហកម្ម ក ត់ដេរ ។  

ក រពេ យួបា រម្ភ បេបនេះ គឺ ដោ យ ស រ តេ 
អ្ន កនយោ បា យនិរទេសខ្ល នួមួយកេ មុកំពុង
តេចលនា  នៅ បរទេស ដើមេបីឲេយសហគមន៍
អន្ត រជា តិដា ក់ទណ្ឌ កម្ម មកលើកម្ព ជុា  ខណៈ 
ដេលពួកគេ តេ វូបា នចេបា ប់ក ត់ ទោ ស ហា ម 
� ត់ធ្វ ើនយោ បា យ ៥ឆ្នា   ំហើយគណ បកេស 
បេ ឆ ំង  ដេល មា នអា សនៈ នៅ  ក្ន ុង សភា  
របស់ពួកគេ តេ ូវបា នរំលា យចោ ល៕

ដោ យ អរិយបុត្រ 

ថតដោ យៈ � ន រិទ� ីរដ� 



ព័ត៌មា នព្រ ះសហគមន៍កា តូលិក១២

សិសេសវិទេយា ល័យបច្ច េកទេសឯកជនសន្ត  
្រ ហ្វ ង់ស្វ ័រ ដេលបេ លងបញ្ច ប់ឆ្នា  ំទី៣ ឬ 
ថា្នា  ក់ទី១២ បច្ច េកទេស បា ន ទទួល លទ្ធ  ផល 
ល្អ  គឺជា ប់១០០% ក្ន ុង នោ ះ មា ន សិសេស 
ចំនួន ពីររូបបា នទទួលនិទ្ទ េស A។ 

កេ សួងអប់រំយុវជន និងកីឡា  នេ ពេ ះ 
រ ជា ណា ចកេ កម្ព ជុា  បា នអនុញ្ញា  ត ឲេយ មា ន 
វិទេយា ល័យបច្ច េកទេស ដេលសិសេសតេ វូ រៀន 
មុខវិទេយា ចំណេះទូទៅ  និង បច្ច េក ទេ ស 
ដេលខ្ល នួចូលចិត្ត  ចា ប់ថា្នា  ក  ់ទី ១០ រហូត ដល់ 
ទី១២ ហើយសញ្ញា  បតេ របស់គេគឺដូចគ្នា   
ទៅ នឹងសញ្ញា  បតេ ចំណេះទូទៅ ដេរ។  នៅ  

សិស្រស �្នា  ក់ទី១២ ប�� ្រកទ្រស ន្រវិទ្រ� ល័យប�� ្រកទ្រស ឯកជន 

សន្ត  ្រ ហ្វ ង់ស្វ ័ ជា ប់១០០%

ក្ន ុងបេ ទេសកម្ព ុជា  មា នវិទេយា ល័យបច្ច េក
ទេសចំនួនបេ  បីំកន្ល េង។ កម្ម វិធី សិកេសា  តេ តួ 
ពិនិតេយ និងទទួលស្គ  ល់ដោ យកេ សួងអប់រំ
យុវជន និងកីឡា ។ រ ល់វិញ្ញា   ស រ បេ លង 
ថា្នា  ក់ជា តិ ចេញដោ យកេ សួង និងតេ តួពិនិតេយ 
ដោ យ ផ្ទា  ល់ដោ យនា យកដា្ឋា  ន តមេ ង់ ទិស 
នេកេ សួងអប់រំ។

វិទេយា ល័យបច្ច េកទេសឯកជនសន្ត ្រ ហ្វ ង់ 
ស្វ រ័ ជា វិទេយា ល័យមួយរបស់ពេ ះសហ គមន៍ 
ក តូលិកភូមិភា គភ្ន ពំេញ ដេល បា ន កស ង 
ឡើងនៅ កណា្តា  លវា ល�េ   នេ ភូមិ តា ភេប 
ឃំុអង្គ គគី សេ កុតេ  កំក់ ខេត្ត  តា  កេវ ដេល 

មា ន លោ កអភិបា លអូលីវីយេជា  ស្ថា   ប និក។
លោ កយុន សំអា ត នា យកវិទេយា ល័យ

បច្ច េកទេសឯកជនសន្ត ហ្វ ្រ ង់ស្វ ័របា នឲេយ
ដឹងថា  វិទេយា ល័យបច្ច េកទេសបា នបង្ក ើត
ឡើងក្ន ងុឆ្នា  ២ំ០១៥ ដោ យមា នក រទទួល
ស្គ  ល់ដោ យកេ សួងអប់រំយុវជន និង 
កីឡា  ។ តា មលោ កយុន សំអា ត បញ្ជា  ក់ ថា   
នៅ កម្ព ជុា  សញ្ញា  បតេ  ទុតិយភូមិ (បា ក់ ឌុប )
មា នបួនផេសេងគ្នា   គឺ បា ក់ឌុប ផ្ន េកសង្គ ម 
បា ក់ ឌុប ផ្ន េកវិទេយា ស ស្ត េ  បា ក់ឌុប បំពេញ 
វិជា្ជា   និងបា ក់ឌុប បច្ច េកទេស ទា ងំបួន នេះ 
មា នត�្ល េស្ន ើគ្នា  ។

លោ កសំអា ត់បា នបញ្ជា  ក់ថា  ក របេ លង
របស់សិសេសថា្នា  ក់បច្ច េកទេស បេ ពេ ឹត្ត ិ ទៅ  
រយៈបីថ្ង េ គឺមា នបេ លងចំណេះដឹងទូទៅ  
ទេ សឹ្ត បីច្ច េកទេស និងក រអនុវត្ត ន៍ ផ្ទា  ល់ ។ 
លោ កថា  ទា ំងនេះជា ក រកំណត់របស់ 
កេ សួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ។ 

តា មកេ សួងអប់រំយុវជន និងកីឡា  
នៅ ទូទា ងំបេ ទេស មា នស លា បច្ច េកទេស 
ចំនួនបេ  បីំ កន្ល េង នេះជា លើកទីមួយដេល
កេ សួងរៀបចំក របេ លងថា្នា  ក់ជា តិ ល ើ  
វិជា្ជា   ជីវៈសមេ  ប់ថា្នា  ក់ទី១២ បច្ច េកទេស 
ដេល មា ន សិសេស ចូលរួមបេ លងចំនួន 
១២៥ ៨  នា ក់។

ចំពោ ះសិសេសវិទេយា ល័យបច្ច េកទេស 
ឯកជនសន្ត  ្រ ហ្វ ងស្វ ័រ លោ កនា យក 
យុន  សំអា ត ថា  មា ន សិសេសថា្នា  ក់ ទី១២ 
ចំនួន២៨នា ក់ សេ ១ី២នា ក់ ដេល តេ វូ បេ លង 
ហើយទទួលបា នជោ គជ័យ ទា ំង អស់ ។

លក្ខ ណ័ជេ ើសរីសសិសេសចូលរៀននៅ 
វិទេយា ល័យនេះ គឺសិសេសទា ំងអស់តេ ូវមា ន
សញ្ញា  បតេ បឋមភូមិ(ឌីប្ល មូ)។ សិសេស អា ច 
ដា ក់ពា កេយចូលរៀនបា ន ហើយក៏អា ច ស្ន ើរ 
សុំអា ហា ររូបករណ៍ ពិស  លា ផង ដេរ ។ 
ស លា មា នកម្ម វិធីសិកេសា ចេបា ស់ លា ស់ និង 
មា នកន្ល េងសមេ  ប់សិសេសអនុវត្ត  ទា ងំ ផ្ន េក 
កសិកម្ម  និងសណា�  គ រ ស លា  មា ន វិន័ យ 
យា៉ា ងមឺងមា ត់ ក្ន ុងក រជួយឲេយសិសេសរីក 
ចមេ ើនក្ន ងុ មា ន សម្ថ ភា ព ក្ន ងុ ក រ សិកេសា  ។ 
ឆ្នា  ំសិកេសា ២០១៨-២០១៩ និង មា ន 
ជំនា ញ កេសេតស ស្ត េ  ផ្ន េកកសិកម្ម  និង 
ផ្ន េកសណា�  គ រនិងទេសចរណ៍។ ស លា  
ក៏មា នផ្ត ល់កន្ល េងស្នា  ក់នៅ សមេ  ប់សិសេស
មកពីឆ្ងា  យ និងអា ហា រ ថ្ង េតេ ង់ ផង ដេរ ៕

ដោ យ លី សុវ��  

ថតដោ យៈ លី សុវ��  

ដូមីនីកូ ស វីអូ កើត នៅ  បេ ទេស អុី តា លី 
នៅ ឆ្នា  ១ំ៨៤២។ ក លគ ត់អា យុ៥ឆ្នា   ំគ ត់ 
ធ្វ ើជា អ្ន កបមេ ើអា សនៈ។ នៅ ពេល អា យុ 
១២ឆ្នា  ំ គ ត់ ទៅ សួរ សុខ ទុក្ខ  លោ ក ឪពុក 
យូ៉ហា ន បូស្ក  ូហើយបេ  ប់គ ត់ថា  គ ត់ ចង់ 
ធ្វ ើជា បូជា ចា រេយ។ ទា ងំពីរនា ក់ក្លា  យទៅ ជា 
មិត្ត ដ៏ស្ន តិស្នា  ល។ កេ  យមក ដូមីនីកូចូល 
នៅ  ក្ន ុងមណ្ឌ លយុវជន របស់លោ ក ឪពុក 
យ៉ូហា ន បូស្ក ូ។ មិត្ត ភក្ត ិរបស់ដូមីនីកូសេ - 
ឡា ញ់ចូលចិត្ត គ ត់ណា ស់ ពេ  ះ គ ត់ ជា  
មនុសេសមា្នា  ក់ ដេលមា នចិត្ត ស្ល ូតបូត និង 
សុភា ព រ បស ។ គ ត់ខិតខំពេយា យា មរៀន- 
សូតេ ខា្លា  ងំណា ស់ ហើយ ចូល ចិត្ត  អធិ ដា្ឋា  ន ។ 

ប៉ុន្ត េគ ត់មា នសុខភា ពមិនល្អ  ហើយ ពីរ 
ឆ្នា  ំ កេ  យមក គ តប់ា ន តេ ឡប់ទៅ  ផ្ទ  ះ 
គ ត ់វិញ។ ដូមីនីកូតេងតេរកេសា វិន័យខ្ល ះ 
ដេលគ ត់បា នកត់តេ  នៅ ក្ន ុង សៀវ ភៅ  
របស់ គ ត់ នៅ  ពេល ដេល គ ត់ បា ន ទទួល 
ពេ ះ  ក យពេ ះគេ ីស្ត ជា លើកទីមួយគឺ៖

១- ខ្ញ ុំនឹងទទួលអគ្គ សញ្ញា  លើក លេង 
ទោ ស និងអគ្គ សញ្ញា  ពេ ះក យពេ ះគេ ីស្ត 
ជា ញឹកញ ប់។ 

២- នៅ ក្ន ុងឱក សបុណេយនីមួយៗ ខ្ញ ុំ 
តម អា ហា រ និងចេកទេ ពេយសមេបត្ត ដិល់ជន 
កេ ីកេ ។

៣-ពេ ះយេសូ៊ និងពេ ះនា ងមា៉ា រីជា មិត្ត 

សមា្លា  ញ់ដ៏ស្ន ិតស្នា  លរបស់ខ្ញ ុំ។ 
៤-ខ្ញ ុសុំខចិត្ត ស្លា  ប់បេ សើជា ងក របេ ពេ តឹ្ត 

អំពើបា បណា មួយ។ 
បុ៉ន្ត េ ដូមីនីកូធា្លា  ក់ខ្ល នួឈឺយា៉ា ងខា្លា  ងំ ។ 

មុនដូមីនីកូផុតដង្ហ ើម គ ត់និយា យ បេ  ប់ 
ថា ៖ ខ្ញ ុំយល់ឃើញថា  ពេ ះយេស៊ូជា សុភ
មង្គ លដ៏ពិតបេ  កដតេមួយគត់។ គ ត់ បា ន 
ទទួលមរណភា ព ពេលគ ត់ មា ន អា យុ ១៥  
ឆ្នា  ។ំ កេ  យមក លោ កឪពុក យូ៉ហា ន បូស្ក  ូ
បា ននិពន្ធ ជីវបេ វត្ត រិបស់គ ត់។ ពេ ះ សហ- 
គមន៍  ទទួលស្គ  ល់ថា  ដូមីនី កូជា  គំរូ សមេ  ប់ 
យុវជន ទូទា ំងពិភពលោ ក៕
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ព័ត៌មា នព្រ ះសហគមន៍កា តូលិក ១៣

យុវជនគេ សី្ត បរិស័ទជា តិហុងកុង បា ន  
ស្ម គ័េ ចិត្ត  នៅ អង ក រ គេ សួ រ សន្ត ភិា ព ដើមេបី
បណ្ត ះុបណា្តា  លភា ស អង់គ្ល េសដល់កុមា រ
នៅ កម្ព ជុា ចា ប់តា ងំពីចុងខេកក្ត ដា មក។ ពួក 
គេបា នរៀបចំក របោ ះជំរំ រៀន ភា  ស  អង់ - 
គ្ល េស រ យៈពេលមួយខេ (Summer Camp) 
ដើមេបីជួយឲេយកុមា ររីកចមេ ើនផ្ន េកភា ស 
អង់ភ្ល េសនេះ ដេលជា គេ ឹះអា ចជួយខ្ល ួន
ឯងក្ន ងុក របន្ត ក រសិកេសា ក៏ដូចជា ក របេ កួត
បេ �េងក្ន ងុទីផេសា រក រងា រនា ពេលអនា គត
ក្ន ុងបរិបទសម័យទំនើបផងដេរ។

តា មបេ ស សន៍របស់លោ ក ផ ន បូរ៉ា  
នា យកអង្គ ក រគេ ួស រសន្ត ិភា ព និងជា  
តំណា ងពេ ះសហគមន៍ភូមិភា គកំពង់ចា ម
ទទួលបន្ទ កុដឹកនា កំេ មុនេះបា នឲេយដឹងថា  

តា មពិតកេ មុនេះជា កេ មុដេលជួយឧបត្ថ ម្ភ 
ដល់សិសេសកម្ព ជុា ដេលខ្វ ះខា ត ដើមេបី បា ន 
រៀននៅ វិទេយា ល័យ។ លោ កថា  ដោ យសង្ក េត 
ឃើញថា កូនសិសេស ដេលបា នទទួលក រ
ឧបត្ថ ម្ភ ទា ំងនោ ះខេសា យខា ងផ្ន េកភា ស 
អង់គ្ល េសខា្លា  ងំ ទើបយុវជនទា ងំនោ ះស្ម គ័េ ចិត្ត  
មកបងេ ៀន និងស្នា  ក់នៅ  ជា មួយ សិសេស យើង 
ដោ យនិយា យភា ស អង់គ្ល េសជា មួយគ្នា     
រ  យៈពេលមួយខ េដើមេបីបណ្ត ះុ បណា្តា   ល ។ 
លោ កបន្ត ថា  ក្ន ុងរយៈពេលមួយខេនេះ
ឃើញថាកុមាររបស់យើងអាចនិយាយ
ភា ស អង់គ្ល េសបា ន ដោ យបើកចិត្ត ចេះ
ទំនា ក់ទំនងជា មួយមនុសេសប្ល េកៗដេរ។ 

លោ កបូរ៉ា  បញ្ជា  ក់ថា  គោ លដៅ របស់
ពួកគ ត់គឺជួយបន្ថ េមឲេយកុមា រកម្ព ជុា  ចេះ 

ភា ស បរទេសបន្ថ េមពីលើភា ស ជា តិ ដេល
អា ចជួយឲេយពួកគេមា នចំណេះដឹងទូលា យ
ជា ងមុន ដើមេបីងា យសេ លួក្ន ងុក ររកក រងា រ
ផងដេរ។ លើសពីនេះទៅ ទៀតក្ន ងុនា មជា 
គេ ីស្ត បរិស័ទលោ កថា  អ្វ ីដេលគួរឲេយកត់ 
សមា្គ  ល់ គឺកេ មុនេះសុទ្ធ តេជា កូនអ្ន កធូរធា រ 
ប៉ុន្ត េពួកគេស្ម ័គេ ចិត្ត មករស់នៅ ជា មួយ
កូនសិសេសយើង ដេលជា ក រចេករំលេក
ដោ យមា នចិត្ត ល្អ បេបនេះ បា នជួយលើក
ទឹកចិត្ត ខ្ញ ុំខា្លា  ំងមេនទេន ដោ យស ររ ល់
ថ្ង េខ្ញ ុធំ្វ ើក រខា ងផ្ន េកបណ្ត ះុបណា្តា  ល និង 
អភិវឌេឍន៍ធនធា នមនុសេស ហើយតា មរយៈ
កេ មុនេះខ្ញ ុបំា នឃើញសេចក្ត សីេ ឡា ញ់ដេល
ចេញពីពួកគ ត់ចេ ើន និងបា ន ឃើញពួក 
គេ ជួយកូនសិសេសហើយ កូនសិសេសអា ច 
មា ន សកម្ម ភា ពរស់រវីក ដេលខុសប្ល េកពី
សកម្ម ភា ពខ្ល ះដេលខ្ញ ុំបា នធ្វ ើកន្ល ងមក ។ 
ដូច្ន េះនៅ ពេលខ្ញ ុរំៀនពីពួកគ ត់ អា ចធ្វ ើឲេយ
ផ្ល វូវិញ្ញា  ណខ្ញ ុមំា នភា ពបេ សើរជា ងមុន ដូច
ជា ក រអង្គ ុយនិយា យជា មួយកូនសិសេសគឺ
មា នភា ពស្ន ទិ្ធ ស្នា  លជា ងមុន ពេ  ះថា ជីវិត
ផ្ល ូវវិញ្ញា  ណរបស់គេ ីស្ត បរិស័ទ នៅ ពេល
ដេលអង្គ ុយនិយា យជា មួយអ្ន កតូចតា ច
ណា មា្នា  ក់គឺហា ក់បីដូចជា អង្គ ុយនិយា យ
ជា មួយពេ ះយេស៊ូដេរ។

កញ្ញា   Paula Sun ដេលជា យុវជន
ស្ម គ័េ ចិត្ត បា នឲេយដឹងទៀតថា ៖ ពួកខ្ញ ុទំា ងំ 
៥នា ក់ មកកម្ព ុជា ដើមេបីបងេ ៀនភា ស  
អង់គ្ល េសដល់កុមា រអនុវិទេយា ល័យ និ ង 
វិទេយា ល័យ នៅ កំពង់ចា មរយៈពេល ៣ 

សបា្តា  ហ៍ និងពីរសបា្តា  ហ៍នេះពួកយើងមក 
ភ្ន ំពេញ ដើមេបីមា នឱក ស បងេ ៀនភា ស  
អង់  គ្ល េស ដល់កុមា រផេសេងទៀត បនា្ទា  ប់ពី 
កំពង់ចា ម ហើយក៏អា ចរៀនពីស្ថា  នភា ព
ជីវិតនៅ កេ ុងនេះផងដេរ។ 

យុវា នា រីរូបនេះ បា នឲេយដឹងថា នា ង មក 
ទីនេះ(កម្ព ជុា ) មកពីចូលចិត្ត ធ្វ ើដំណើរ និង  
ចង់ជួយដល់កុមា រ ទើបលោ កបូជា ចា រេយ
នៅ ហុងកុងបា នផ្ត ល់ឱក សឲេយខ្ញ ុបំា នមក
បងេ ៀនកុមា រនៅ កម្ព ុជា ក្ន ុងពេលវិសេសម-
ក លនេះ និងជា ពិសេសក៏ចង់ស្គ  ល់ពី 
វបេបធម៌បេ ពេណីកេ  ពីហុងកុង។ តេពេល
មកកម្ព ជុា បា នទទួលបទពិសោ ធន៍នេក រ 
ចេករំលេក ។ នា ងបន្ត ថា  ឥលូវនេះមា ន
ទំនា ក់ទំនងយា៉ា ងជិតស្ន ិទ្ធ ជា មួយក្ម េងៗ
នៅ ទីនេះ នា ំឲេយចិត្ត ខ្ញ ុំសមេ  ចថា នឹងមក 
ទី នេះទៀតនា ឆ្នា  កំេ  យ ដើមេបីតបងេ ៀនក៏
ដូចជា ក រចង់ដឹងពីក រអភិវឌេឍរបស់ក្ម េងៗ
ផងដេរ។

កេ ុមយុវជនស្ម ័គេ ចិត្ត ទា ំង៥នា ក់នេះ 
មកជួយកុមា រនៅ បេ ទេសកម្ព ជុា តា មរយៈ
អង្គ ក រគេ សួ រសន្ត ភិា ព ជា អង្គ ក រមួយដេល 
បង្ក ើតឡើងដោ យគេ ីស្ត បរិស័ទនៅ ពេ ះ 
ស ហ  គមន៍ភូមិភា គកំពង់ចា មនៅ ក្ន ុងឆ្នា  ំ 
២០១៤ ដោ យមា នអង្គ ក រស�  នសន្ត ភិា ព 
ជា  ដេគូ ហើយបា នជួយឧបត្ថ ម្ភ ដល់កម្ម វិធី
នៅ តា មស្ថា  ប័នក តូលិកមួយចំនួន ដើមេបី 
អភិវឌេឍន៍ធនធា នមនុសេសផងដេរ៕
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គ្រ សី្ត បរិស័ទហុងកុង � មរយៈអង� កា រគ្រ �ស រសន្ត ភិា ពបា នយកចិត្ត 

ទុកដា ក់�ើ កា រសិក្រ� របស់កុមា រកម្ព ុជា 

ថតដោ យៈ បូ�� 

ពិធីជួបជុំអតីតនិស្រសិត និងនិស្រសិតរបស់វិទ្រ� ស�  នសន្ត ប៉ូល
វិទេយា ស្ថា  ន សន្ត ប៉ូល បា ន រៀបចំក រ 

ជួបជុំ អតីតនិសេសិត និងនិសេសិតរបស់ 
វិទេយា  ស្ថា  ន ក លពីថ្ង េទី ១១ ខេសីហា  ឆ្នា  ំ 
២០១៨ កន្ល ងទៅ  កេ  ម អធិបតី ភា ព 
របស់ លោ កអភិបា ល អូលីវីយេ ជ្ម តី អីសេ្ល រ៊ 
ស្ថា  បនិកនេវិទេយា ស្ថា  ននេះ ពេ មទា ងំមា ន
ក រចូលរួមពីសំណា ក់អតីតនិសេសិត និង 
និសេសិត ស ស្តា េ  ចា រេយ  ចំនួនបេ មា ណជា  
៥០០នា ក់ ក្ន ុងនោ ះក៏មា នក រចូលរួមពី
សំណា ក់សិសេសវិទេយា ល័យនា នា ក្ន ុងសេ ុង
តេ  កំ ក់ចំនួនបេ មា ណ ១៣៥ នា ក់ ផង ដេរ ។

តា មលោ ក ផុន សុផល នា យក វិទេយា  - 
ស្ថា  ន សន្ត ប៉ូល បា នឲេយថា   ក រជួបជុំនេះ 
គឺ ជា ទិវា ដ៏មា នអត្ថ ន័យ និងសបេបា យ រីក - 

រ យ សមេ  ប់ក រ ជួបជំុគ្នា  រវា ង អតីត និសេសិត 
ស សេ ្ត ាចា រេយ និងបុគ្គ លិកសិកេសា បច្ច បុេបន្ន  ។

 លោ កបន្ត ថា   ក្ន ុងពិធីជួបជុំនេះនឹង
មា នសកម្ម ភា ពជា ចេ ើន មា នជា អា ថ៌៖ 
សកម្ម ភា ពសបេបុរសធម៌ ដល់គេ សួ រ កេ  ីកេ  
បេ កបដោ យភា តរភា ព។ ក រផ្លា  ស់ ប្ត រូ ទា ងំ 
ចំណេះដឹង ជំនា ញ និងក រ ទទួល ខុស តេ វូ 
តា មរយៈ ក របេ កួត តសូ៊មតិ។ ក រ បេ កួត 
កីឡា  ជា មិត្ត ភា ព។  ក របេ កួត ស ្នា  ដេ ធ្វ ើ 
ម្ហ ូប ។ ក រចេករំលេក បទ ពិសោ ធន៍ នេ 
ភា ព ជោ គជ័យ និងបញ្ហា  ដេល បា ន ជួប 
បេ ទះរបស់អតីតនិសេសិត សមេ  ប់ ជា  កមា្លា  ងំ  
ជមេ ុញ ទឹកចិត្ត យា៉ា ង សំខា ន់ ដល់ និសេសិត  
បច្ច ុបេបន្ន  និងសិសេសមកពីវិទេយា ល័យ។  

�្នា  ពេលលា្ងា  ចក៏មា នអា ហា រស មគ្គ ី 
មា ន ក រសម្ត េងសិលេបៈ វបេបធម៌ និង ក រ 
រ ំ កមេសា ន្ត ជា មួយគ្នា  ។ កម្ម វិធីបា នបញ្ច ប់ 
ដោ យជោ គជ័យ បេ កបដោ យ ស ្នា ម ញញឹម 
ភា តរភា ព មិត្ត ភា ព និងភា ពស្ន ិទ្ធ ស្នា  ល 
រវា ងគ្នា  និងគ្នា  ។

លោ កផុន សុផលក៏មិនភ្ល េច អំណរ 
អរគុណ ដល់អ្ន កផ្ត ចួផ្ត ើម គំនិតបង្ក ើតកម្ម  
វិធីនេះឡើងគឺលោកអភិបាលអូលីវីយេ 
ស ស្តា េ  ចា រេយ បុគ្គ លិកសិកេសា  និងនិសេសិត 
ដេល  បា នជួយសមេ លួក្ន ងុកម្ម វិធីទា ងំមូល 
ឲេយបេ ពេ ឹត្ត ទៅ ដោ យជោ គជ័យ និងមា ន 
ទំនួល ខុសតេ ូវខ្ព ស់ ។

វិទេយា ស្ថា  ន ជា គេ ះឹស្ថា  នអប់រំថា្នា  ក់ឧត្ត ម

សិកេសា  របស់ពេ ះសហគមន៍ ក តូលិកនៅ  
កម្ព ុជា  តេមួយគត់ ដេលសង ់ឡើង នៅ  
កណា្តា  ល វា ល�េ   ក្ន ុងភូមិគគី ឃុំតា ភេម 
សេ កុតេ  កំក់ខេត្ត តា កេវ។ វិទេយា ស្ថា  ន មា ន 
បណ្ត ុះបណា្តា  យ ថា្នា  ក់បរិញ្ញា  បតេ  និង 
បរិញ្ញា  បតេ រង។ ថា្នា  ក់បរិញ្ញា   បតេ  មា ន ផ្ន េក 
កសិកម្ម  ភា ស អង់គ្ល េស ព័ត៌មា នវិទេយា  
ទេសចរណ៍ និងសង្គ មកិច្ច ។  តា មលោ ក 
ផុន សុផល បា នបញ្ជា  ក់ថា  និសេសិត ដេល 
បា ន បញ្ច ប់ក រសិកេសា  ពីវិទេយា ស្ថា  ន មា ន 
ក រងា រ ធ្វ ើ។ និសេសិតដេលបា ន បញ្ច ប់ក រ 
សិកេសា  នៅ ឆ្នា  ំ២០១៧ - ២០១៨ មា ន 
ក រ ងា រ បេ មា ណ៩៨% នេះ បើតា មក រ 
សិកេសា  សេ  វជេ  វ និងអង្ក េតរបស់ ស  លា  ៕



ព័ត៌មា នព្រ ះសហគមន៍កា តូលិក១៤

ផ្ត ល់នូវភា ពកក់�្តា   ដោ យយើងរស់ នៅ ជា   
កេ មុ ដូច បងប្អ នូគ្នា   ទោ ះបីយើង មក ពី ខេត្ត   
ផេសេងគ្នា   មកពីគេ សួ រផេសេងៗគ្នា   តេ យើង 
មកទីនេះដោ យមា ន ញ អំា ហា រ និងមា ន
ពលកម្ម រួមគ្នា  ហា ក់បីដូចជា បងប្អ ូនគ្នា  ។ 
សុភា ពថា  ក ររស់នៅ ជំុគ្នា  នេះជួយឲេយយល់
ដឹងពីអ្ន កដទេ បា នរៀនចេះយកចិត្ត គេ
ដា ក់ក្ន ុងចិត្ត យើងដើមេបីឈ្វ េងយល់ពីអ្ន ក
ដទេបា នចេ ើនជា ងមុន។

មណ្ឌ លយុវពលករ មា នបន្ទ ប់ សមេ  ប់ 
ជួលចំនួន៦បន្ទ ប់ មា នផ្ទ ះបា យ រួម ហើយ 
យុវពលករ ដេលចូលមកជួល កន្ល េង ស្នា  ក់ 
នៅ ទីនេះ តមេ វូឲេយមា ន ក រ ដា ក់ ពា កេយ ជា  មុន 
មា នទឹកចិត្ត ចង់រស់នៅ ជា កេ មុ  ដើមេបី បង្ក ើត 
បរិយា ក សមិត្ត ភា ព និង សន្ត ិភា ព។

ចំពោ ះថ្ល េចំណា យអ្ន កជួលតេ វូបង់ថ្ល េ
បន្ទ ប់ចំនួនបួនមុឺនរៀលក្ន ុងមួយនា ក់ ក៏ 
ប៉ុន្ត េ បើសរុបទា ំងថ្ល េ  អីុនធឺណេត និង 
ទឹក ភ្ល ើង តេ ូវចំណា យបេ ហេលមួយនា ក់
បេ  ំមុឺនរៀលប៉ុណោ្ណោ  ះ។

តា ម បេ ស សន៍ របស់ លោ ក យា៉ា ន បញ្ជា  ក់  
ថា   បច្ច បុេបន្ន មណ្ឌ លនេះមា នអ្ន កជួលសរុប
១១នា ក់ ហើយអា ចទទួលបន្ថ េមចំនួន៤ 
នា ក់ទៀតផងដេរ៕
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ក រិយា ល័យគណៈកម្ម ក រពលករ នេ 
ពេ ះសហគមន៍ក តូលិកភូមិភា គភ្ន ំពេញ 
បា នរៀបចំខួប៥ឆ្នា  ំនេក របង្ក ើតឲេយមា ន
មណ្ឌ លយុវពលករ ជា កន្ល េងស្នា  ក់នៅ  
សមេ  ប់ យុវជនយុវនា រីដេលមកធ្វ ើក រនៅ 
ភ្ន ំពេញដេលមា នតម្ល េសមរមេយ និងជា  
កន្ល េងសមេ  ប់កម្ម ករ កម្ម ក រិនីមកជួបជុំ 
ពិភា កេសា លើបេ ធា នបទនា នា បេ ចា ំខេ។

កម្ម វិធីខួប៥ឆ្នា  ំនេះ បា នធ្វ ើឡើង 
មណ្ឌ លយុវពលករក្ន ុងសងា្កា  ត់ទួលព�េ  
ខណ្ឌ ដ�្កា  រ រ ជធា នីភ្ន ំពេញ ដោ យមា ន 
កម្ម ករ កម្ម ក រិនីដេលតេងតេមកជួបជំុ នៅ  
ទីនេះ រួមជា មួយអតីតយុវកម្ម ករចូលរួម 
ក លពីថ្ង េទី២៦ សីហា  ២០ ១៨ នេះ។

ក្ន ងុកម្ម វិធីនេះមា នបងា្ហា  ញដល់អ្ន កចូល
រួមទា ងំអស់អំពីបេ វត្ត  ិនិងរូបថតអនុសេសា វរីយ៍
រយៈពេលបេ  ឆំ្នា  កំន្ល ងមក ពេ មទា ងំបា ន
រិះគិតជា កេ ុមអំពីបន្ទ ប់ជួល ដេលមា នល
ក្ខ ណៈស្ត ង់ដា នា ពេលអនា គតតា មក្ត សីេ �េ  
រៀងៗខ្ល ួន ដើមេបីកេល ម្អ របន្ទ ប់ជួល នេ 
មណ្ឌ ល យុវពលករផងដេរ។

លោ កបូជា ចា រេយដេលផ្ត ចួផ្ត ើមគំនិតឲេយ
មា នមណ្ឌ លយុវពលករ �េយេរ៍ ឡូរ៉ង់ (សិ លា ) 
មា នបេ ស សន៍ថា  មូលហេតដេល បើក 
ឲេយ មា នមណ្ឌ ល នេះ គឺដើមេបី ឲេយ មនុសេស 
មួយ ចំនួន មា នកន្ល េងរស់នៅ  បេ សើរ ជា ង 

ខួប ៥ឆ្នា  ំន្រមណ្ឌ លយុវពលករ
ដោ យចេះរស់នៅ ជា មួយអ្ន កដទេបន្ត ិច
ម្ត ង ៗ ។ លោ កបន្ត ថា  មណ្ឌ លនេះមិន
មេនជា ផ្ទ ះដ៏អស្ចា  រេយទេ តេ សំខា ន ជា ង នេះ  
គឺចេះរស់នៅ ជា មួយអ្ន កដទេ ដោ យ មា ន 
ទំនា ក់ ទំនងជា មិត្ត ភា ព។

លោ កបូជា ចា រេយ បញ្ជា  ក់ទៀតថា  ទសេសន
វិស័យដើមេបីបង្ក ើតឲេយមា នមណ្ឌ លនេះគឺ 
ឃើញអ្ន កទា ងំអស់គ្នា  ជា មនុសេសដ៏មា នត�្ល េ 
ហើយ ពេ ះយេសូ៊ដេល ពួកយើង ជឿ ទុក ចិត្ត  
ពេ ះអង្គ ក៏សេ ឡា ញ់មនុសេសទា ងំឡា យដេរ 
ហើយនៅ ទីនេះខ្ញ ុំចា ប់អា រម្ម ណ៍ ថា   មា ន 
យុវកម្ម ករ ខ្ល ះៗ អា ចរស់ នៅ   ដោ យ ខ្ល ួន 
ឯង បា ន ក៏បុ៉ន្ត េបន្ទ ប់ដេលពួកគ ត់រស់ នៅ  
មិនសូវមា នអនា ម័យនោ ះទេ។ លោ ក 
បន្ថ េម ថា  ឥលូវនេះមណ្ឌ លនេះគឺ សមេ  ប់ 
ជួលឲេយអ្ន កទា ំងអស់គ្នា   ដោ យមិនគិតថា 
អ្ន កទា ងំអស់គ្នា  មកពីណា កេ  ឬមា ន នោ ះ 
ទេ គឺសមេ  ប់ទា ំងអស់គ្នា   និងសូមបេ ើ 
មណ្ឌ លនេះដោ យមា នអំណរសបេបា យ ចេះ 
ទទួលខុសតេ ូវ និងមា ន មិត្ត ភា ព រវា ង គ្នា   
និង គ្នា  ។

លោ កក៏មា នសំណូមពរសមេ  ប់ពេល 
អនា គតថា  សូមបង្ក ើតសកម្ម ភា ពខ្ល ះៗ 
ដេលអ្ន កទា ងំអស់គ្នា  ចង់ធ្វ ើ ដើមេបីឲេយមា្នា  ក់ៗ
រកឃើញកន្ល េងដេលខ្ល ួនចង់នៅ ក្ន ុងជីវិត 
ពេ  ះអ្ន កទា ំងអស់គ្នា  ជា មា្ចា  ស់កម្ព ុជា ។

រីឯ លោ ក យា៉ា ន ដឺហ្វ ងុ ជា អ្ន កសមេ ប
សមេ លួនៅ ក្ន ងុមណ្ឌ លយុវពលករ និង ជា  
សមា ជិក គណៈកម្ម ក រពលករនេ ពេ ះ ស ហ-   
គមន៍ភូមិភា គភ្ន ពំេញ បា ន មា ន បេ ស សន៍  
ថា  ពេ ះសហគមន៍អា ច មា ន ម ទភា ព 
នឹង មណ្ឌ លយុវពលករនេះ ដោ យ ស រ ជា  
មណ្ឌ លសមេ  ប់ យុវពលករជា គំរូ ដេល 
ខុស ពីផ្ទ ះជួល ដោ យ មិនមេន ជួល ដើមេបី 
បេ  ក់ ចំណេញទេ តេដើមេបីសមេ លួលើបន្ទ កុ
ចំណា យរបស់ពលករដេលមិនមេនជា កូន 
ជេ ូកសនេសំលុយសមេ  ប់មា្ចា  ស់ ផ្ទ ះជួល។

លោ កយា៉ា នបន្ត ថា  នៅ ទីនេះយើងជួយ 
ឲេយពួកគ ត់មា នកន្ល េងស្នា  ក់នៅ សមរមេយ 
ដេលមា នទា ំងកម្ម វិធីកំស ន្ត  កីឡា  ផង 
ដេរ ។ លោ កថា  សមេ  ប់ អ្ន ក ដេល មក 
ជួល  នៅ ទីនេះមា នបទបញ្ជា  ផ្ទ េក្ន ុងដេល
ជា វិន័យចេបា ស់លា ស់ ដើមេបី ជួយ ដោ ះ 
សេ  យបញ្ហា  ខ្ល ះ ដោ យចេះ ទទួលខុសតេ វូ 
ក្ន ុងក រងា រសមា្អា  តបេ ចា ំថ្ង េ។

កញ្ញា   ឈួន សុភា ព មកពីខេត្ត កំពត 
បា នមកស្នា  ក់នៅ មណ្ឌ លយុវពលករ ដើមេបី 
ធ្វ ើក រនៅ កេ ុមហ៊ុន កូមិន្ទ ខ្ម េរ ខា ងផ្ន េក 
សមេ ង់ ត�្ល េ បា ននិយា យថា  កេ  យពីមិត្ត 
មា្នា  ក់បា នបេ  ប់អំពីមណ្ឌ លក៏បា នដា ក់ពា កេយ
មកស្នា  ក់នៅ ទីនេះពីរឆ្នា  មំកហើយ។ យុវ 
នា រី២៣ឆ្នា   ំបា នបន្ត ថា  ក ររស់នៅ ទីនេះបា ន

ថតដោ យ  ៈ� លីស



ព័ត៌មា នព្រ ះសហគមន៍កា តូលិក ១៥

មា�� ា ៤៦
គេ ប់ស លា បងេ ៀនបើកបរយា នយន្ត តេ ូវមា នលិខិតអនុញ្ញា  តឲេយធ្វ ើអា ជីវកម្ម 

ស លា បងេ ៀនបើកបរ។
យា នយន្ត  តេ ូវមា នកម្ម វិធីសិកេសា  និងតេ ូវស្ថ ិតនៅ កេ  មក រគេ ប់គេ ង និងតេ ួត

ពិនិតេយរបស់កេ សួងស ធា រណក រ និងដឹកជញ្ជ ូន ។
គេ ប់គេ ូបងេ ៀននៅ ស លា បងេ ៀនបើកបរយា នយន្ត  តេ ូវមា នវិញ្ញា  បតេ បញ្ជា  ក់

សមត្ថ ភា ពគេ ូបងេ ៀន។
បើកបរយា នយន្ត ដេលចេញដោ យកេ សួងស ធា រណក រ ដឹកជញ្ជ ូន។
លក្ខ ខណ្ឌ  និងនីតិវិធីនេក រចេញលិខិតអនុញ្ញា  តឲេយធ្វ ើអា ជីវកម្ម ស លា បងេ ៀន

បើកបរយា នយន្ត  និងក របងេ ៀនបើកបរយា នយន្ត  និងក របេ ឡងយកវិញ្ញា  បនបតេ  
បញ្ជា  ក់សមត្ថ ភា ពគេ ូបងេ ៀនបើកបរយា នយន្ត  ពេ មទា ំងកម្ម វិធីសិកេសា នៅ ស លា 
បងេ ៀនបើកបរយា នយន្ត តេ វូកំណត់ដោ យបេ ក សរបស់រដ្ឋ មន្ត េ កីេ សួងស ធា រណក រ 
និងដឹកជញ្ជ ូន។

ក្ន ងុករណីកេ សួង មហា ផ្ទ េមា នសិទិ្ធ តេ តួពិនិតេ គេ ប់ស លា បងេ ៀនបើកបរយា ន
យន្ត ទា ំងអស់។

មា�� ា ៤៧
គេ ប់យា នយន្ត នៅ ពេលដា ក់ធ្វ ើឲេយចរ ចរណ៍នៅ លើផ្ន វូថ្ន ល់តេ វូមា នបណ្ណ សមា្គ  ល់

យា នយន្ត  និងមា នពា ក់ផ្លា  កលេខសមា្គ  ល់យា នយន្ត  ។
គេ ប់យា នយន្ត តេ វូចុះបញ្ជ ផី្ត ល់បណ្ណ សមា្គ  ល់យា នយន្ត និងបំពា ក់ផ្លា  ក់លេខសមា្គ  ល់

យា នយន្ត ដោ យកេ សួងស ធា រណក រ និងដឹកជញ្ជ នូលើកលេងតេយា នយន្ត ដេល
ជា ទេ ពេយសមេបត្ត ិរបស់រដ្ឋ សមេ  ប់បមេ ើក រសន្ត ិសុខជា តិ សណា្តា  ប់ធា្នា  ប់សង្គ ម និង 
ក រពា រជា តិ គេ ប់គេ ងដោ យកេ សួងមហា ផ្ទ េ ឬកេ សួងក រពា រជា តិ ។

យា នយន្ត ដេលពំុទា ន់ចុះបញ្ជ យីា នយន្ត សំុបណ្ណ សមា្គ  ល់យា នយន្ត  និងបំពា ក់ ផ្លា  ក 
លេខ តេ វូផ្ទ កុលើយា នដេលមា នផ្លា  កលេខនៅ ពេលធ្វ ើចរ ចរណ៍។ ចំពោ ះ រុ�ម៉ក មា ន 

ច្រ� ប់ច� ចរណ៍ផ្ល ូវ� កថ្ម ី
ទម្ង ន់សរុបលើសពី ៧៥០ (បេ  ពីំររយហា សិប) គីឡូកេ  ម តេ វូចុះបញ្ញ រុី�ម៉ក ឬ សឺ មី 
រុ� ម៉កសុំបណ្ណ សមា្គ  ល់រុ�ម៉ក ឬសឺរីរុ�ម៉កនិងសុំំផ្លា  កលេខដូចយា នយន្ត ដេរ ។

កេ សូងស ធា រណក រ និងដឹកជញ្ជ នូតេ វូផ្ត ល់បញ្ជ សី្ថ តិិយា នយន្ត គេ ប់បេ ភេទដេល 
បា នចុះបញ្ជ ីរួចជូនកេ សួងមហា ផ្ទ េមួយខេម្ត ង។

កេ សួងមហា ផ្ទ េ និងកេ សួងក រពា រជា តិតេ បូផ្ត ល់ព័ត៍មា នអំពីចំនួនរថយន្ត ទោ ចកេ  
យា នយន្ត  តេ ីចកេ យា នយន្ត  ឬ�េ ឿងចកេ  ដេលជា ទេ ពេយសមេបត្ត ិរបស់រដ្ឋ ដេលស្ថ ិត
កេ  មក រគេ ប់គេ ងរបស់ខ្ល ួនជូនកេ សួងស ធា រណក រ ដឹកជញ្ជ ូន ៣ (បី) ខេម្ត ង 
លើកលេងព័ត៌មា នសមា្ងា  ត់ដេលពា ក់ព័ន្ធ នឹងសន្ត ិសុខជា តិ។

ក រចេញផ្លា  កលេខសមា្គ  ល់យា នជំនិះ តេ ូវកំណត់ដោ យអនុកេ ឹតេយ។
មា�� ា ៤៨
    គេ ប់មា្ចា  ស់ហា ងលក់យា នយន្ត គេ ប់បេ ភេទមា នក តព្វ កិច្ច បំពេញបេបបទចុះបញ្ជ ី

យា នយន្ត សំុបណ្ណ សមា្គ  ល់យា នយន្ត  និងសំុផ្លា  កលេខសមា្គ  ល់យា នយន្ត ឲេយបា នចប់
ឲេយសព្វ គេ ប់មុននិងបេ គល់ឲេយអ្ន កទិញ ។

ក រលក់ទិញក រធ្វ ើអំណោ យនិងរ ល់តមេ ង់ផេសេងទៀតដេលនា ឲំេយមា នក រផ្លា  ស់
ប្ត ូរកម្ម សិទិ្ធ ករ នេយា នយន្ត តេ ូវបំពេញសំណុំបេបបទដើមេបីផ្ទ េរកម្ម សិទ្ធ ិយា នយន្ត 
មិនឲេយលើសពីរយៈពេល ៩០ (� សិប) ថ្ង េ មា្ចា  ស់យា នយន្ត គេ ប់បេ ភេទមា ន   
ក តព្វ កិច្ច បំពេញបេបបទលុបចេញពីបញ្ជ ីយា នយន្ត នូវយា នយន្ត ទា ំងឡា យដេល
ឈប់បេ ើបេ  ស់ ។

បេបបទនិងនីតិវិធីនេក រចុះបញ្ជ យីា នយន្ត ក រផ្ត ល់ផ្លា  កលេខសមា្គ  ល់យា នយន្ត 
ក រផ្ទ េរកម្ម សិទិ្ធ យា នយន្ត  និងក រលុបចេញពីបញ្ច ីយា នយន្ត តេ ូវកំណត់ដោ យ  
បេ ក សរបស់រដ្ឋ មន្ត េ ីកេ សួងស ធា រណក រ និងដឹកជញ្ជ ូន ។

(� នត� �្រខ�្រ  យ)

កា រស�  ប់ខ្ល ួនឯង ស�  ប់អ្ន កដ�្រ ជា ម�្រ� បា យ�ើម្របីអភិវឌ្រ�ន៍ខ្ល ួន

ថតដោ យ  ៈ � លីស

សិក្ខា  ក មចំនួន៤៦នា ក់មកពីកន្ល េង
ផេសេងៗបា នចូលរួមសិក្ខា  ស លា ស្ត ីអំពី
ក រស្តា  ប់ខ្ល ួនឯង ស្តា  ប់អ្ន កដទេ និងក រ 
ស្វា  គមន៍ ដេលរៀបចំ ឡើង ដោ យ លោ ក 
បូជា ចា រេយ ្រ ហ្វ ង់ស្វ ័រស វីយ៉េ ឌឺម៉ុង និង 
មា ន អ្ន កសេ ី អេលីស ប៊េត (Elisabeth 
Kremer) ជា វា គ្ម និ មកពីបា រ ងំ ដេល មា ន 
រយៈពេល៣ថ្ង េ ពីថ្ង េទី៦-៨ សីហា  ២០ ១៨ 
នៅ ពេ ះវិហា រសន្ត សិលា  និងសន្ត ប៉ូល 
សងា្កា  ត់ភ្ន ំពេញថ្ម ី រ ជធា នីភ្ន ំពេញ។

នៅ ក្ន ងុអង្គ សិក្ខា  ស លា នេះ សិក្ខា  ក ម
ទា ងំអស់បា នឈ្វ េងយល់អំពីខ្ល នួឯង និង 
អ្ន កដទេ ដោ យទុក ពេលវេលា  ដើមេបី រិះ គិត 

និង  ស្តា  ប់ខ្ល ួនឯង ពេ ម ទា ំង រៀន ស្តា  ប់ អ្ន ក     
ដទេ តា មរយៈក រចេករំលេក     ជា កេ មុ តូច ៗ  
និងកេ ុមធំផងដេរ។

អ្ន កសេ  ីអេលីស ប៊េត ជា វា គ្ម និ បា ន មា ន 
បេ ស សន៍ថា  អ្ន កសេ ីមកទីនេះមិនមេន
ដើមេបីមកបងេ ៀនទេ ឹស្ត ីអ្វ ីនោ ះទេ តេ មក 
ដើមេបីធ្វ ើជា អ្ន កនា ំពា កេយ និងបងា្ហា  ញពីវិធី
ស សេ ្ត នេទេ សឹ្ត រីបស់លោ ក Roger ដេល 
ជា ចិត្ត វិទូដ៏លេបីលេបា ញ មកចេករំលេកដល់
បងប្អ នូនៅ ក្ន ងុអង្គ សិក្ខា  ស លា ដេលមា ន
រយៈពេលបីថ្ង េនេះ។  

វា គ្ម និ អេលីស ប៊េត ក៏បងា្ហា  ញពីទិសដៅ  
នេអង្គ សិក្ខា  ស លា នេះ ផ្តា  ត សំខា ន់ 

ទំនា ក់ទំនង គឺទំនា ក់ទំនងផ្ទា  ល់ខ្ល នួ និង 
ជា មួយអ្ន កដទេតា មរយៈ ក រ សន្ទ នា  ដោ យ 
ក រជឿជា ក់លើគ្នា   និង ផ្ទា  ល់ ខ្ល នួ អា ច ជួយ 
អ្ន កដទេ ឲេយគ ត់ក្លា  យជា ខ្ល នួគ ត់បា ន និង 
ក រទុកចិត្ត កេ ុម ដើមេបីធ្វ ើក ររួមគ្នា  ។

លោ កបូជា ចា រេយ ហ្វ ្រ ង់ស្វ ័រស វីយ៉េ ជា  
អ្ន កសមេ បសមេ លួ ក៏បា ន បេ ក ស ផង ដេរ 
ថា  នេះជា ពេល មួយ ដើមេបី ស្គ  ល់ ខ្ល ួន ឯង 
ស្តា  ប់ខ្ល នួឯង ស្តា  ប់អ្ន កដទេ ដេលជា របៀប
មួយនៅ ក្ន ងុចិត្ត វិជា្ជា  ដើមេបីឈ្វ េងយល់ពីខ្ល នួ
ឯង និងអ្ន កដទេ។

រយៈពេលបីថ្ង េនេសិក្ខា  ស លា  អ្ន ក សេ ី 
អេលីស ប៊េត បា នពនេយល់ និងណេនា អំំពី
របៀបស្តា  ប់ខ្ល ួនឯងដោ យទុកពេលវេលា 
ស្តា  ប់ពីខ្ល នួឯង និងរិះគិតនូវរ ល់ពេ តឹ្ត កិ រណ៍
នា នា ដេលបា នកើតមា នឡើងនៅ ក្ន ងុសង្គ ម 
មកថ្ល ងឹថ្ល េង និងរកដំណោ ះសេ  យ។ អ្ន ក 
សេ បីញ្ជា  ក់ថា  ជា ទូទៅ មនុសេសយើង ពេល 
មា នទុក្ខ លំបា ក  គឺតេងតេទៅ រកគេជួយ
ដើមេបីផ្ត ល់យោ បល់ ក៏បុ៉ន្ត េអ្វ ដីេល សំខា ន់ 
បំផុត គឺ ខ្ល ួនយើងផ្ទា  ល់គួរតេជា អ្ន កដោ ះ-
សេ  យ ពេ  ះយើងគឺជា បេ ភពដើម។

សិក្ខា  ក មមកពីខេត្ត តា កេវ លោ ក 
ពេជេ  ពុធ បា នឲេយដឹងថា  រយៈពេលបីថ្ង េ
នេះពិតជា សបេបា យចិត្ត ដោ យ នេះជា ឱក ស
មួយដេលយើងតេ វូបេ ើពេលវេលា ចេ ើនដើមេបី 
ស្គ  ល់ខ្ល នួឯងស្គ  ល់ពីអ្ន កដទេ ដេលក ល
ពីថ្ង េដំបូងធ្វ ើឲេយមា នអា រម្ម ណ៍ថា  ខា្លា  ច គ្នា   

មិន សូវហា៊ា ននិយា យស្ត  ីបុ៉ន្ត េថ្ង េបន្ត បនា្ទា  ប់
មកមា នអា រម្ម ណ៍ថា ស្ន ទិ្ធ ស្នា  ល និង ឲេយ ត�្ល េ 
គ្នា   ហើយចេះគោ រពគ្នា  ។

លោ កបន្ត ថា  ក របណ្ត ះុបណា្តា  លរបៀប 
នេះខ្ញ ុក៏ំធា្លា  ប់បា នរៀនពីមុនមកហើយដេរ 
គឺហៅ ថា ក រពេយា បា លផ្ល ូវចិត្ត នៅ ក្ន ុងកេ ុម
បេ ឹកេសា យោ បល់ ដេលតេ ូវផ្ត ល់សេរីភា ព
ឲេយបុគ្គ លនៅ ក្ន ុងកេ ុមអា ចតេ ិះរិះ ឬ ចេក 
រំលេក ពីបញ្ហា   និងអំពីវិធីស ស្ត េ ផេសេងៗ 
ដើមេបី ជួយដល់បុគ្គ លផេសេងៗ។

ចំណេកក ររៀនដោ យគ្មា  នបេ ធា នបទ 
នេះគឺអា ចជួយឲេយយើងបើកចិត្ត ទូលា យ 
ដើមេបីនិយា យអំពីជីវិតបុគ្គ លមា្នា  ក់ៗដេល
មា នទំព័រជីវិតចេ ើន ពេ  ះថា មនុសេសមា្នា  ក់ៗ
មា នបទពិសោ ធន៍នៅ ក្ន ងុជីវិតចេ ើន ហើយ 
ក រចេករំលេកនូវរឿងដេលយើងលា ក់ទុក
ចេញមកកេ  បា នជួយឲេយយើងអា ចរក 
ឃើញ ដំណោ ះសេ  យផេសេងៗពីមិត្ត ក្ន ុង
កេ ុមផងដេរ។

សិក្ខា  ក មទា ំងនោ ះបា នរៀនពីវិធីយ
ល់ចិត្ត អ្ន កដទេដោ យក រស្តា  ប់ និងមា ន
មធេយា បា យបីចំណុចដើមេបីជា ជំនួយក្ន ុង
ក រ អភិវឌេឍខ្ល ួនដើមេបីស្តា  ប់គឺ បងា្ហា  ញ ពី 
ធា តុពិត ធ្វ ើខ្ល នួយើងនិងអ្ន កដេលមកទទួល
ក របេ កឹេសា មា នអា រម្ម ថា លេងឯក  និងមិន
ធ្វ ើក រវិនិច� ័យភា្លា  មៗនោ ះទេ៕

ដោ យ � លីស



ព៌ត័មា នវ�ទ្រ� យស �្ត ្រ ១៦

�ើជនតំណ ងអា ណ និគមប៉ុនា�  ននា ក់�្រល�្រត្រ �វកា រ�ើម្របីបញ្ជ ូនឲ្រ�ទៅ 
�្វ ើអា ណ និគមនៅ ភព �្រ  ប្រ ព័ន� ព្រ ះអា ទិត្រ��្រលជិតបំផុត?

អ្ន កសិកេសា សេ  វជេ  វនេសកលវិទេយា ល័យ
សេ ្ត ាបួរនេបេ ទេសបា រ ងំ បា នពេយា យា មនា ំ
មកនូវចម្ល ើយសមេ  ប់សំនួរជា ស្ថ តិិសុទ្ធ នេះ។ 

ភពពេ ះអងា្គ  របា នផ្ត ល់ចំណា ប់អា រម្ម ណ៍ 
ជា ចមេបងបំផុត។ ភពពេ ះអងា្គ  រតំណា ងឲេយ
ចេ កទា្វា  រដេលនៅ កេបេរ បើគិតអំពី ចមា្ងា  យ 
អវក សពី ៥៥លា ន ទៅ  ៧៥លា នគីឡូ 
ម៉េតេ ពីផេនដី។ បុ៉ន្ត េភពពេ ះអងា្គ  រ ឬភព
កេ ហមបងា្ហា  ញនូវគុណវិបត្ត ិនេទំហំ។ វា 
មិនមេនជា ទីជមេ កសមេ  ប់មនុសេសជា តិ
នោ ះទេ។ និយា យមេយា៉ា ងទៀត អ្ន កទសេសនា ចរ 
មា្នា  ក់ដេលឈា នជើងទៅ ដល់ជា ន់លើភព 
កេ ហមតេ វូរស់នៅ ក្ន ងុទីជមេ កគត់មត់ ដេល 
រង់ចា នូំវដំណោ ះសេ  យបច្ច េកវិទេយា  ដេល
អា ចអនុញ្ញា  តឲេយបេ  ក្លា  យភពកេ ហម ទៅ  
ជា  ផេនដីមួយដេលអា ចរស់នៅ បា ន។

ដោ យចា កចេញដើមេបីក្ត សីេ �េនេះ កេ មុ
អ្ន កសិកេសា សេ  វជេ  វនេសកលវិទេយា ល័យ
សេ ្ត ាបួរ បា នបេ មើលមើលថា  មនុសេស ជា តិ 
នឹង អា ចទៅ តា ងំទីលំនៅ  នៅ លើភព នា  នា  
ដេលមា នស្ថា  នភា ពក ន់តេអ នុគេ  ះ ហើយ 
បេ ហេលជា មិនចា បំា ច់តេ វូក រក រងា រដេល
តេ វូបេ ើបញ្ញា  ញ្ញា  ណដ៏សមេបើមដេលមិនអា ច 
វា ស់វេងបា ននោ ះដេរ។ ហើយភពមួយក្ន ងុ
ចំណោ មបេក្ខ ភា ពដ៏បេ សើរបំផុតដើមេបីទទួល 
ពូជមនុសេសជា តិយើង គឺបេ ហេលជា ភព 
បេ សីុូមា៉ា  សង់តូរី បេ។ វា គឺជា  ភពកេ   បេ ព័ន្ធ  
ពេ ះអា ទិតេយ ដេលវិល នៅ ក្ន ុង គន្ល ង ជុំវិញ 
ផ្កា  យ បេ សីុូមា៉ា  សង់តូរ៉េ ដេលមា ន លក្ខ ណៈ 
ពិសេស ស្ថ ិតនៅ ជិតបំផុតនេបេ ព័ន្ធ ពេ ះ
អា ទិតេយរបស់យើង។ ភពដេល នៅ ក េ   
បេ ព័ន្ធ  ពេ ះអា ទិតេយសមេបូរថ្ម នេះ មា នមា៉ា ស
បេ ហា ក់បេ ហេលនឹងមា៉ា សផេនដី មា ន 
គន្ល ង វ លិជំុវិញ ផ្កា  យរបស់វា ក្ន ងុតំបន់ដេល
អា ចផ្ត ល់ទីជមេ កដល់ជីវិត។ នេះ មា ន 
ន័យ ថា  វា បេ ហេលមា នសក្តា  នុពលផ្ទ កុនូវ 
ទឹកក្ន ុងសភា ពរ វ។

ដូច្ន េះកេ ុមអ្ន កសិកេសា សេ  វជេ  វក៏បា ន
ចោ ទសួរជា សំណួរថា  ឧបមា ថា  ភព បេ  ូសីុ មា៉ា  
សង់តូរី បេ អា ចផ្ត ល់ទីជមេ កដល់មនុសេស
បា នទៅ ចុះ តើជនតំណា ងអា ណា និគម
ប៉ុនា្មា  ននា ក់ដេលគួរតេតេ ូវបា នគេបញ្ជ ូន
ទៅ ពិភពលោ កថ្ម នីោ ះដើមេបីអា ចស្ថា  បនា  
វត្ត មា នមនុសេសជា អចិ�្ត េ  យ៍នៅ ទីកន្ល េង
ផ្ទា  ល់? 

ចម្ល ើយគឺមា នភា ពស្ម គុស្មា  ញ ពី ពេ  ះ 
ទោ ះបីជា បេ សីុូមា៉ា  សង់តូរ៉េ គឺជា  ផ្កា  យ ដេល 
នៅ ជិតយើងបំផុតក្ត  ី ក៏វា ស្ថ តិនៅ  បេ មា ណ 
ដល់ទៅ  ៤.២២ឆ្នា  ពំន្ល ពីឺយើង។ និយា យ 
មេយា៉ា ងទៀត ដើមេប ឈីា នទៅ ដល់ ផ្កា  យ នោ ះ 

ជា មួយនឹងលេប�ន ដូចជា យា នអា បូ៉ឡូ ១១ 
ដេលមា នលេប�ន ៥៥០០គមក្ន ងុ ១ ម៉ា ង 
ក៏គេតេ ូវក រ ១១៤០៨០ឆ្នា  ំដេរ ទើបទៅ 
ដល់ភពកេ  បេ ព័ន្ធ ពេ ះអា ទិតេយ បេ ូសុីមា៉ា  
សង់តូរីបេ។ វា គឺជា  រយៈ ពេលដេល គ េ ចា ត់ 
ទុកថា  ដូចជា  យូរគ្មា  នអ្វ ថី្ល េង។ ដូច្ន េះតា រ 
វិទូបា នជេ ើសរីសយកយា នអវក សស ក 
លេបងផេសេងទៀតជា គោ ល គឺយា ន "Parker 
Solar Probe" ដេលតេ វូបា នបា ញ់ប�្ហា  ះ
នៅ អំឡុងរដូវ�្តា   ឆ្នា  ២ំ០១៨។ យា ន អវ - 
ក សនេះ គឺយា ន F1 ដ៏ពិតបេ  កដ។ យា ន 
នេះអា ចនឹងមា នសមត្ថ ភា ពនឹងហោ ះហើរ 
យា៉ា ងលឿនក្ន ុងលេប�ន ២០០គីឡូម៉េតេ  
ក្ន ងុមួយវិនា ទី ។ បុ៉ន្ត េដើមេបីដល់ គោ ល ដៅ   
ដេល អា ចឲេយយា ននេះទៅ ដល់ភព បេ សីុូ មា៉ា   
សង់តូរី បេ វា ក៏តេ វូចំណា យពេល ៦៣០០ 
ឆ្នា  ំផងដេរ។ ដូច្ន េះបញ្ហា  មួយទៀតរបស់
អ្ន កវិទេយា ស ស្ត េ គឺថា  តើជនតំណា  ង អា  ណា  - 
និគមបុ៉នា្មា  ននា ក់ដេលគួរឡ ើងទៅ  លើ យា ន 
នេះដើមេបីធ្វ ើដំណើរមួយ ដេល តេ វូ ចំណា យ  
ពេលបេ មា ណ ៧៥ ជំនា ន់មនុសេសនោ ះ 
និងអា ចនៅ សល់គេ ប់គេ  ន់នេសេនសមេ  ប់
អ្ន កដំណើរដើមេបីឲេយពួកគេអា ចស្ថា  បនា នូវ
អា ណា និគមមួយនៅ លើផេនដីថ្ម ដីេលអា ច
ទទួលឲេយរស់នៅ នោ ះ។ ចម្ល ើយរបស់អ្ន ក
វិទេយា ស សេ ្ត សមេ  ប់សំនួរនេះគឺថា  ជន 
តំណា ងអា ណា និគម ៩៨នា ក់ (ដេល 

ចំនួន សេ សី្ម ើនឹងបុរស) គឺគេ ប់គេ  ន់ ដើមេបី 
ស្ថា  ប នា អា ណា និគម មួយ ដោ យ ជោ គ ជ័យ 
១០០% ក្ន ងុក រធ្វ ើដំណើរមួយ ដេល មា ន 
រយៈ ពេល ៦៣០០ ឆ្នា  ំ។ 

តើអ្ន កវិទេយា ស សេ ្ត ធ្វ ើដូចម្ត េចទើបរក
ឃើញតួលេខនេះ? នេះគឺដោ យស រម៉ូ 
ដេលគណិតវិទេយា   ដេលមា ន�្មា  ះថា  
"មរតក" ដេលបេ ើបេ  ស់វិធីស សេ ្ត  Monte - 
Carlo។ វិធីស សេ ្ត នេះអនុញ្ញា  តឲេយអា ច
ណេនា នូំវចំនួនពិតបេ  កដនេពេ តឹ្ត កិ រណ៍ 
ចេ ើន ឬតិច ជា បេ ហា ក់បេ ហេលដូចជា  
ក រឆ្ល ង� គរ តតេបា ត គេ  ះថា្នា  ក់ ភា ព អា រ 
គ្មា  ន កូននេបុគ្គ លមួយចំនួន និង មរណ ភា ព 
ជា ធម្ម ជា តិ... បនា្ទា  ប់មកក៏វា យត�្ល េសភា ព
នេបេ ជា ជននៅ លើយា នអវក សឆ្ល ងក ត់
តា មពេលវេលា  បនា្ទា  ប់ពីមា នរឿងជា ចេ ើន
ទៀតដេលអា ចនឹងកើតមា នឡើងដោ យ 
នឹកស្មា  នមិនដល់។  ទា ំងអស់គ្នា  នៅ ក្ន ុង
មជេឈដា្ឋា  នដេលមា នកមេ ិតនេយា នដេល
មិនអា ចនឹងអា ចអនុញ្ញា  តឲេយចំនួនបេ ជា ជន
កើនឡើងជា រៀងរហូតនោ ះទេ។ ដូច្ន េះ 
រឿង ដេល រ ប់បញ្ច លូសមេ  ប់ភា ព សម ហេតុ 
ផល គឺក កំហិតចំនួនបេ ជា ជននៅ លើយា ន
អតិបរិមា តេ ៤៥០នា ក់ ពេ មទា ងំ ចំនួន កូន 
គឺឲេយមា នតេបីនា ក់ ជា អតិបរមា សមេ  ប់ 
សេ ្ត ី មា្នា  ក់។

ពេ ឹត្ត ិក រណ៍មហន្ត រ យអា ចកើតរៀង

រ ល់ ២៥០០ឆ្នា  ំ។ ដើមេបីឲេយ ក ន់ តេ មា ន 
បេ  កដភា ព អ្ន កវិទេយា ស សេ ្ត បា នផ្ត ល់នូវរូប
មន្ត អំពីក រមកដល់នូវពេ ឹត្ត ិក រណ៍ មហ-
ន្ត រ យ ដេលនា ំទៅ ដល់ក រស្លា  ប់ជា ទេ ង់
�េ  យធំ នៅ រៀងរ ល់ ២៥០០ឆ្នា  ំ ម្ត ង 
ដើមេបីមើលថា  តើបេ ជា ជន ទោ ះជា  នៅ  ក្ន ងុ  
ករណីណា  ក៏ដោ យអា ចនឹង កកើត ឡើង 
វិញ។ យោ ងតា មអ្ន កសិកេសា សេ  វជេ  វទា ងំ
នេះ បើចំនួនគូស្វា  មីភរិយា នៅ សល់តេ 
២៥ គូ គឺអា ចនា ំទៅ ដល់ក របរ ជ័យនេ
បេសកកម្ម ធ្វ ើអា ណា និគមអស់ ៥០ % ។  
វា គឺគេ  ន់ជា តួលេខស្ថ ិតិសុទ្ធ  ហើយគេក៏
មិនទា ន់បា នគិតទៅ ដល់ចំនួនដ៏ពិតបេ  កដ
នេកតា្តា  ផេសេងៗ ដេលជា គន្ល ះឹ មា ន ជា  អា ទិ៍  
ក របេ  បេ ួលហេសេន ដោ យតេ ូវបា នបង្ក ើន
លេប�នដោ យក រទទួលរងជា តិវិទេយុសកម្ម 
ពីអវក សនៅ ចនោ្លា  ះតា រ ។ ចំណេកក រ
បេ  បេ លួដេលជះឥទ្ធ ពិលទៅ លើលទ្ធ ភា ព 
បង្ក កំណើត ឬក រស្លា  ប់ នៅ មិនទា ន់ យល់ 
ដឹងអស់នៅ ឡើយ។ ក រសិកេសា ក៏មិនទា ន់
គិតទៅ ដល់ឥទ្ធ ិពលដេលក រឈប់ជា យ 
ថា  ហេតុដើមេបីស្វ េងរុករកភពផេនដីថ្ម  ីដេល
នៅ ទីនោ ះមនុសេសភពផ្កា  យបា នតា ំងទីលំ
នៅ រួចហើយនោ ះ។

ទោ ះបីទា ងំនេះគឺជា ក រឧបមា ន។ បុ៉ន្ត េ 
វា ក៏ជា ក្ត សីេ �េ ក៏ដូចជា  គោ លដៅ ពិត បេ  កដ 
នៅ ថ្ង េណា មួយរបស់អ្ន កវិទេយា ស សេ ្ត ៕

ថតពីអុីនធឺ�្រត



ព័ត៌មា នព្រ ះសហគមន៍កា តូលិក ១៧

មណ្ឌ លសកម្ម ភា ពភ្ន ពំេញខា ងជើងនេ 
ពេ ះសហគមន៍ក តូលិកភូមិភា គភ្ន ំពេញ 
បា នចេកអំណោ យជា លើកទីពីរដល់ជន 
រងគេ  ះដោ យស រអគ្គ ីភ័យចំនួន ៦៧ 
គេ ួស រ ក លពីថ្ង េទី២៥ កក្ក ដា  ២០១៨ 
នៅ ពេ ះវិហា រសន្ត យូ៉សេប(ផេសា រតូច) ក្ន ងុ 
ខណ្ឌ ឬសេសីកេវ រ ជធា នីភ្ន ំពេញ ដោ យ 
មា ន លោ កប៉ូល រឿង ឆ័តេ សិរី និងលោ ក 
ក លេ ណា នី ឆ រលេសជា បូជា ចា រេយតំណា ង 
ពេ ះសហគមន៍ និងតំណា ងគេ សី្ត បរិស័ទ
មួយចំនួនចូលរួមផងដេរ។

ក្ន ងុក រសំណេះសំណា លដេលជា កិច្ច  
ស្វា  គមន៍លោ កបូ៉ល រឿង ឆ័តេ សិរី ជា បូជា  -  
ចា រេយ ទ ទួលខុសតេ វូមណ្ឌ លសកម្ម ភា ព ភ្ន -ំ  
ពេញ ខា ងជើង បា នថ្ល េងលើកទឹកចិត្ត ថា 
ទោ ះបីជា យើងបា នអស់ពីខ្ល នួពិតមេន តេ
នេះជា ជំហា នសំខា ន់ដើមេបីឲេយយើងបន្ត 
ដំ ណើរទៅ មុខទៀតដូចដេលលោ កធា្លា  ប់

ព្រ ះសហគមន៍កា តូលិក យកចិត្ត ទុកដា ក់�ើជនរងគ្រ  ះដោ យអគ� ភ័ីយ

មា នបទពិសោ ធន៍ភ្ល ើងឆេះផ្ទ ះក លពីលោ ក
នៅ ជា និសេសិតទេវវិទេយា ល័យ និងសំណូម ពរ 
ដល់អស់អ្ន កដេល មកទទួលអំណោ យ ឲេយ 
យល់ពីទឹកចិត្ត អ្ន កដេលបា នចូលរួមចេក
រំលេកទោ ះបីជា តិចតួច  ក៏បុ៉ន្ត េជា ទឹកចិត្ត 
ដេលពួកគ ត់ដេលជា អ្ន កកេ បា ននឹកដល់ 
បងប្អ នូនៅ គេ  លំបា កដើមេបីជា កមា្លា  ងំ ហើយ 
នេះជា ជីវិតនៅ ក្ន ុងសង្គ ម។ លោ  កថា  
ពេ ះសហគមន៍ទោ ះបីមា នឋា នៈ និងជា តិ
ស សន៍ខុសគ្នា  តេអា ចជួយគ្នា  ទៅ វិញទៅ  
មកបា ន។ 

រីឯលោ កបូជា ចា រេយជំនួយនេមណ្ឌ ល
សកម្ម ភា ពភ្ន ពំេញខា ងជើង ក លេ ណា នី 
ឆ រលេសបា នមា នបេ ស សន៍ថា  នៅ ពេល 
ដេល បា នឮថា មា នភ្ល ើងឆេះនៅ មា ត់ ទន្ល េ 
លោ កអា ណិតមេនទេនពេ  ះមិនបា នយក
បា នអ្វ ទីា ងំអស់ តេមិនមា នបា ត់បង់ ជីវិត 
សោ ះ។ លោ កថា ពេ ះជា មា្ចា  ស់បា នក រពា រ

ជីវិតយើង ហើយពេលណា យើងមា ន 
កមា្លា  ំងយើងអា ចកស ងជីវិតយើងឡើង 
វិញបា ន និងសូមពេ ះជា មា្ចា  ស់ជួយក រពា រ
បងប្អ ូនប�េ ទៅ ទៀត។

ជនរងគេ  ះសុខ ភា រមេយ បា ន បេ  ប់ ថា  
ឥឡូវនេះជា គេ  ដេលកេ  ទោ ះបីតិចតួចក្ត ី
តេយើងអរគុណដេរពេ  ះជា ពេលអា សន្ន 
ហើយ។ លោ កថា  យើងបា នទទួលពី 
សហគ មន៍ផេសេងៗ និងយើងសូមអរ គុណ  
ចេ ើន ហើយ គ្មា  នអីតេ វូអរគុណ ជា ង ពេល 
នេះទេ ពេ  ះទីមួយយើងអត់ផង ទីពីរ តេ វូ 
ក រធ្វ ើផ្ទ ះផង និងទីបីទឺកក ន់ត េឡើង ធំ ផង 
ដូច្ន េះមា្នា  ក់ៗតេ ូវខំសេ ូតធ្វ ើផ្ទ ះឲេយទា ន់មុន
ទឹកលិចពេ  ះពេលនេះភ្ល ៀងក៏ភ្ល ៀង។

លោ កសុភា  ជា អ្ន ករត់មូ៉ឌុបដេលរងគេ  ះ 
ដោ យភ្ល ើងឆេះ បា ននិយា យថា ពេ ះសហ-  
គមន៍បា នជួយគេ សួ រខ្ញ ុដំេលគ្មា  នចំណូល
ចេ ើននៅ ក្ន ងុគេ  អា សន្ន នេះ ខ្ញ ុសូំមអរគុណ 
ច េ ើនទា ងំអ្ន ក ដេល នៅ  បេ ទេស វៀត ណា  ម 
និងនៅ កម្ព ជុា នេះ ជា ពិសេសអ្ន កកេ ដេល
មា នចិត្ត សបេបុរសធម៌ដេលបា នជួយដល់
កេ មុគេ សួ រខ្ញ ុនិំងអ្ន កភូមិខ្ញ ុនំៅ ពេលដេល
យើងកំពុងលំបា កក្ន ុងជីវភា ពដោ យភ្ល ើង
ឆេះផ្ទ ះអស់រលីងដោ យគ្មា  នសងេ�ឹម បុ៉ន្ត េ
សបេបុរសជនទា ងំនោ ះបា នជួយសព្វ បេប
យា៉ា ងដើមេបីឲេយមា នជីវិតរស់នៅ ។ លោ ក
សូមជូនពរដល់មា្ចា  ស់ជំនួយទា ំងអស់ឲេយ
មា នសុខភា ពល្អ  និងរកសុីមា ន បា ន ទា ំង 
អស់ គ្នា  ។

តា ម បេ ស សន៍របស់លោ ក បូជា  ចា រេយ សិ រី 
បា នឲេយដឹងថា នេះជា ជំហា៊ា នទីពីរកេ  យ
ពីពេ ះសគមន៍បា នជួយនូវជំនួយខា ងកេ   

ដេលសំដៅ លើក រផ្គ ត់ផ្គ ង់លើសមា�  រនេ
តមេ ូវក រដូចជា ក រស ងស់ផ្ទ ះ ឬ សមា�  រ 
ទូ ទៅ ។ លោ កថា ក លពីដំណា ក់ក ល 
ទីម យួគឺបនា្ទា  ន់យើងជួយជា  �េ ឿង ឧប �  គ 
រីឯជំហា៊ា នទីពីរយើងនឹកដល់ក រស ងសង់
ដេលយើងបា នបេ មូលថវិក ហ្ន ងឹដើមេបីជួយ
គេ និងជំហា៊ា នតទៅ មុខទៀតគឺផ្ល វូវិញ្ញា  ណ
ដេលមា នស រៈសំខា ន់ ហើយយើងដើរ 
ជា  មួយគ ត់ដើមេបីឲេយគ ត់មា នក រតសូ៊នៅ  
ក្ន ងុជីវិតឡើងវិញដោ យបេ ក សដំណឹងល្អ 
របស់ពេ ះជា មា្ចា  ស់ តា មរយៈគណៈកម្ម ក រ
សង្គ ហៈនិងគេ ីស្ត បរិស័ទ។

ថវិក ទា ំងនោ ះបា នមកពីបងប្អ ូនខ្ល ះ
ដេល មា នលុយតិចតួចបា នបេ មូលគ្នា   និង 
ជួយជា ទឹកសុទ្ធ  ហើយពេ ះសហគមន៍   
បឹងទំពុនក៏បា នបេ មូលបេ  ក់ដងា្វា  យក ល
ពីថ្ង េអា ទិតេយបា នជា ង  ៤០០ដុលា្លា   និង 
ជន ជា តិថេមួយចំនួនផងដេរ។ ក្ន ងុថ្ង េនេះ
ដេរជនរងគេ  ះទា ងំនោ ះបា នទទួលថវិក រ 
ក្ន ងុមួយគេ សួ រ៤០ដុលា្លា   រួមជា មួយ ទឹក សុទ្ធ  
តេ ខី មី និងសម្ល ៀក បំពា ក់ មួយ ចំនួន  ដេរ ។

គួររំឭកផងដេរថា  បេ ជា ពលរដ្ឋ  ចំនួន 
៦៧គេ សួ រនេះ តេ វូរងគេ  ះដោ យអគ្គ ភ័ីយ 
ដ េ ល បា នលេបតេ  បា ក់យក ផ្ទ ះ អស់៦៤ ខ្ន ង 
រួមទា ងទេ ពេយសមេបត្ត ិតេ ូវវិនា សទា ំងសេ ុង 
នា ពេ លឹមថ្ង េទី នៅ ភូមិមិត្ត ភា ព សងា្កា  ត់ 
ឬសេសីកេវ រ ជធា នីភ្ន ំពេញ។ កេ  យ មក 
ជន រង គេ  ះទា ងំនោ ះ បា នទទួល អំណោ យ 
ពីសបេបុរដសជននា នា  មា នដូចជា  អង្ក រ 
�េ ឿង ឧប� គបរិ� គ ភួយ កន្ទ េល និង 
តង់ជា ដើម៕

ដោ យ � លីស

ថតដោ យ  ៈ លី�ៀង

កា រ�្រ  ស់� របស់ព្រ ះជា មា�  ស់ខុសៗ�្នា   ត្រ �វស�  ប់ សង្រ�ឹម និងអធិដា្ឋា  ន
ពេ ះសហគមន៍ភូមិភា គភ្ន ំពេញបា ន

បេ  រព្ធ  ទិវា  នេក រតេ  ស់ ហៅ បេ ចា ខំេ លើក  
ទី៧២ នៅ អា រ៉ា មដូនជីសមា្ងា  ត់ ក្ន ុងសេ ុក 
អង្គ ស្ន លួខេត្ត កណា្តា  ល ដោ យមា ន លោ ក 
អភិបា លអូលីវីយេ ជ្ម ីតអីស្ល ៊ែរជា អធិបតី
និងមា នគេ សី្ត បរិស័ទចូលរួមជា ចេ ើននា ក់
មកពីតា មតំបន់មួយចំនួន។

នៅ ក្ន ុងធម្ម ទេសនា  លោ ក អភិបា ល 
អូលីវីយេ មា នបេ ស សន៍ថា  ពេ ះយេស៊ូ
បា នណេនា ំឲេយមនុសេសជា ចេ ើនមា នជីវិត
ថ្ម  ី "គឺឲេយមនុសេសមា្នា  ក់ដេលភា្ជា  ប់ជា មួយពេ ះ 
យេស៊ូរកឃើញត�្ល េនេជីវិត រកឃើញ 
អត្ថ  ន័យនេជីវិត រកឃើញអ្វ ដីេលជា ទេ ពេយ
សមេបត្ត ិនៅ ក្ន ុងជីវិតរបស់គ ត់"។

លោ ក អភិបា លមា នបេ ស សន៍ ទៀត ថា  
មូលហេតុចមេបងដេលពេ ះយេសូ៊ណេនា គំេ
ឲេយទទួលជីវិតថ្ម ី គឺដោ យស រ ពេ ះ យ េ ស៊ ូ 
ឈ្វ េង យល់ជំនឿរបស់អ្ន កទា ងំនោ ះ។ ហើ  យ   

ពេ ះអង្គ បា នពេយា បា លមិនតេ មឹតេរូបក យ 
តេសំខា ន់គឺអ្វ ីដេលនៅ ក្ន ុងដួងចិត្ត របស់
ពួកគេ។ ដោ យហេតុនេះហើយ ពេ ះយេសូ៊
ណេនា ំឲេយមនុសេសមា្នា  ក់អា ចបំពេញតួនា ទី
របស់គេផ្ទា  ល់នៅ លើផេនដីនេះ។

លោ កអភិបា លបន្ថ េមថា  ពេ ះ ជា  មា្ចា  ស់ 
ជេ ើសរីសយើង ទោ ះបីពេល ខ្ល ះ យើង មិន 
ដឹង បុ៉ន្ត េយើងនៅ មា នសងេ�ឹមមួយ សេ ច ក្ត ី 
តេ វូក រមួយ សេចក្ត �ីេ  ក�្លា  នមួយ ដេល
ណេនា ឲំេយពេ ះយេសូ៊អា ចចូលបា ននៅ ក្ន ងុ
ខ្ល នួរបស់យើង។ គឺដើមេបីឲេយយើង ភា្ញា  ក់ ស្មា  រ តី 
និងទទួលស្គ  ល់ក រតេ  ស់ហៅ របស់យើង
មា្នា  ក់ៗ។

លោ កអភិបា លក៏បា ន បញ្ជា  ក់ ថា  "ក រ
តេ  ស់ហៅ របស់មនុសេសគឺខុសៗគ្នា   តេ
ក រតេ  ស់ហៅ ណេនា ឲំេយយើងមា នអំណរ
សបេបា យ។ ហើយក រអធិដា្ឋា  ន និងក រ
បេ ក សដំណឹងល្អ គឺតេ វូរួមដំណើរជា មួយ

គ្នា  ជា និច្ច ។ យើងអត់មា នកំលា ំងដើមេបី
បេ ក សដំណឹងល្អ  បេ សិនបើយើងមិនរក
ឃើញបេ ភពនេជីវិតនៅ ក្ន ងុពេ ះយេសូ៊ជា 
ពេ ះគេ សី្ត  នៅ ក្ន ងុភា ពសមា្ងា  ត់នេក រអធិ   ដា្ឋា  ន 
ក្ន ុងជីវិតរបស់យើង"។

ជា មួយគ្នា  នេះ ដេរលោ កអភិបា ល សូម 
ឲេយយុវជនដេលកំពុងស្វ េងរកក រតេ  ស់ហៅ 
របស់ពេ ះជា មា្ចា  ស់ ខិតខំយកចិត្ត ទុកដា ក់
ស្តា  ប់ពេ ះសូរសៀងរបស់ពេ ះអង្គ  ដើមេបី
នា ំដំណឹងល្អ ដល់បេ ជា ជនកម្ព ុជា ៕

ថតដោ យៈ លី សុវ��  



ព័ត៌មានអន្តរជាតិកាតូលិក១៨

សម្ត្រចបា៉ាបអធិដា្ឋានជូនជនរងគ្រះដោយទឹកជំនន់នៅឥណ្ឌ

សម្ត្រចបា៉ាប៖ ការចូលអភិបូជា និងសនា្ធា គឺជារឿងដ៏សំខាន់សម្រប់គ្រីស្តបរិស័ទ

សម្តេចបា៉ាប    ្រហ្វង់សីុស្ក ូកលពីថ្ងេអាទិតេយ ដើម សបា្តាហ៍ 
នេះបានដឹកនំាធម្មយាតេមួយ នៅទីលាន សន្ត សិលា ដោយ 
នៅក្នងុឱកសនោះ សម្តេចបា៉ាប ក៏បានជំរុញឲេយ គេសី្ត បរិស័ទ 
ជួយអធិដា្ឋាន ជូនជនរង គេះ ដោយ ទឹក ជំនន់នៅ ឥណា្ឌ ។ 

បណា្តាញ ព័ត៌មានវា៉ាទីកង់ បាន អះ អាង ថា សម្តេច បា៉ាប  
បាន សម្តេងនូវសមាណចិត្ត ដ៏ កេៀមកេំ ចំពោះគេះ 
មហាន្តរយធម្មជាតិដេលបានកំពុងតេកើតមានឡើង
នៅ រដ្ឋ កេ រ៉ា ឡា បេទេសឥណា្ឌ កល ពីពេល ថ្មីៗ នេះ។ 

សម្តេចបា៉ាប ្រហ្វង់សីុស្ក ូបានថ្លេងថា លើកទឹកចិត្តដល់
គេីស្តបិរស័ទឲេយចូលរួម ពិធីថា្វាយអភិបូជា និងទទួល 
ពេះកយ គឺសំខាន់ណាស់។ 

សម្តេចបា៉ាបបានថ្លេងថា ករ ចូល រួម ពិធី ថា្វាយ អភិ បូជា 
និងករទទួលនូវ ពេះ កយ គឺជាចំណុចមួយ ដ៏ ចាំ បាច់ 
សមេប់គេីស្តបិរស័ទ ដោយ សរ តេនេះ  គឺជា ករ ទទួល 
ចិត្ត និងរកេសាគំនិត នៅក្នងុកររស់នៅ ជា មួយ នឹង ពេះ គេសី្ត 

សម្តេចបា៉ាប បាន  ថ្លេង រំលេក ទុក ជូន ជន រង គេះ ដោយ 
ប៉ះពាល់ ដល់ជីវិត ជាពិសេស គឺអ្នកដេល នៅ រស់ រៀន 
មាន ជីវិត ប៉ុន្តេពួកគេកំពុងតេបេឈមមុខនឹងកង្វះខាត
ទីជមេក ខណៈដេលភ្លៀងនៅតេបន្តធា្លាក់មក នៅ ក្នងុ រដ្ឋ 
នេ បេទេស ឥណា្ឌ មួយ នេះ។ គេះធម្មជាតិដេល កំពុង 
តេ កើតមាននៅរដ្ឋកេរ៉ាឡានេះ តេវូបាន គេ ដឹង  ថា បាន  បង្ក  
ឡើងដោយ ជំនន់ ទ ឹកភ្លៀង ដេល បណា្តាល  ឲេយ មាន ទឹក 
ជំនន់ បំណាក់ដី ដេលបានសមា្លាប់ ជីវិត មនុសេស ហើយ 

ដេលជាអង្គបេក្លាយយើង បេ ក្លាយ ទឹកដីរបស់យើង 
និងជួយ ឲេយយើង ទៅ     កន ់ឋាន ពេះ បរ ម សុខ។ 

តាមវា៉ាទីកង់ញូវ សម្តេចបា៉ាប បានថ្លេងថា នៅ ក្នងុ អង្គ  
នេពេះគេីស្ត គឺពេះយេស៊ូ គឺជាតំណាងឲេយពេះ គេីស្ត។ 
សម្តេចបា៉ាបបានថ្លេងទៀតថា អស់ អ្នក ដេល ទទួល ពេះ 
កយ គឺជាអ្នកដេលបើកចិត្តបើកគំនិត ឲេយ ទេង់ គង់ នៅ 
ជា មួយ ហើយចូលរួមចេករំលេករល់ទុក្ខលំបាក និង 

ខ្លះ បាត់ខ្លួន និង បានធ្វើឲេយពលរដ្ឋឥណា្ឌនៅក្នុងរដ្ឋនេះ 
ជាចេើន គឺបាត់បង់ទីជំរក បំផ្លិច បំផ្លាញ ផល ដំ ណាំ ។ 

សម្តេចបា៉ាបក៏បានបងា្ហាញនូវក្តីរំពឹងថា សហ គមន៍ 
អន្តរ ជាតិ នឹងយកចិត្តទុកដាក់ ដល់កម្មវិធី និង សង្គេះ 
នានា ដើមេបី ជួយដល់បេជាពលរដ្ឋដេល កំពុងត េមាន 
បញ្ហា  នៅ ក្នុង រដ្ឋ នោះ៕

ឧបសគ្គទា ំង ឡាយ ដេលយើងទាំងអស់គ្នាបានកំពុង
តេបេឈម។ 

សម្តេចបា៉ាបបានថ្លេងទៀតថា អភិបូជា គឺបេៀបបាន
ជាចេកនេករបើកទា្វារថានពេះបរម សុខ ហើយ ពេយា យាម  
ណេនំា គេសី្តបរិស័ទ ឲេយបេពឹត្តតេអំពើល្អ អំពើកុសល់ នៅ 
លើលោកិយនេះ៕

កលពីថ្ងេទី១២ ខេសីហា ឆ្នាំ២០១៨ បានធ្វើជា 
អធិបតីភាពនិងចូលរួមជាមួយនឹងយុវជននៅក្នុងចំនួន
ដ៏ចេើន ដេលបានជួបជុំគនា ដើមេបីអធិដា្ឋាន នៅពេល ថ្ងេ 
តេង់ ។ 

បណា្តាញព័ត៌មានហេសុីណេតបានរយករណ៍ថា នៅ 
ក្នងុ អំឡុងពេលនោះ គឺមានគេសី្តបរិស័ទចូលរួមបេមាណ
ជា ៩០.០០០នាក់ ដោយនៅក្នងុនោះ គេន់តេយុវ  ជន 
គឺមានចំនួនរហូតដល់ទៅ ៧០.០០០នាក់ ដោយពួកគេ
មកពីពេះសហគមន៍ផេសេងៗនៅក្នុងបេទេសអុីតាលី ជា 

សម្តេចបា៉ាប ្រហ្វង់សីុស្ក ូបានរំលឹកបេប់ជាថ្មដីល់គេសី្ត- 
បរិស័ទទំាងអស់ថា ករជេមុជទឹក គឺជាករសនេយាដេល
ផេសារភា្ជាប់នឹងទិដ្ឋភាពនេសសនាចំនួនពីរធំៗ។ 

ថ្លេងទៅកន់គេីស្តបរិស័ទ ដេលបាន ចូល រួម ពិធី ឆ្លង 
ធម ្មយាតេមនុសេស ៩០.០០០នាក់ នៅទីលានសន្ត សិលា 
នៅពេកឹមិញនេះ សម្តេចបា៉ាប បានថ្លេងថា ខ្លមឹ សរ ន េករ 
សនេយា ដើមេបីទទួល បាន អគ្គ សញ្ញា ជា គេសី្ត បរិស័ទ ឬ ដេល 
គេហៅថា ជេមុជទឹកនេះ គឺមានពីរ គឺទី មួយ បោស សំអាត 
សរតំាងនិងចិត្តគំនិតសៅហ្មងទំាងឡាយ ហើយទីពីរ 

សម្តេចបា៉ាប ្រហ្វង់សីុស្ក ូបានបញ្ជនូតេឡេកេមរំលេក
ទុក្ខមួយផ្ញើរជួនជនរងគេះដោយសរ តេ គេះ រញ្ជយួ ដី 
នៅក្នុងបេទេសឥណ្ឌូនេសុី។ នៅក្នុងសរនោះ សម្តេច
បា៉ាបបានបងា្ហាញនូវភាពសោកស្តាយ ចំពោះ គេះ មហន្ត  រយ 
ដេល បណា្តាលមកពីគេះរញ្ជយួដីកមេតិ ៧រ៉េចទ័រ កើត 
មាននៅលើកោះ លំបុក ដេលជារមណីដា្ឋានមួយនៅ ក្នងុ 
ឥណ្ឌូនេសុី និងកោះបាលី។ 

សម្តេចបា៉ាបបានបញ្ជាក់នៅក្នុងតេឡេកេមនោះថា 

ពិសេស គឺមកពីទីកេុងរ៉ូមតេម្តង ។ 
គួររំលឹកថា កម្មវិធីនេះ គឺជាផ្នេកមួយនេពិធីបញ្ចប់

ធម្មយាតេ ដេលបានចូលរួមដោយ យុវជនបេមាណជា 
៤០.០០០នាក់ ដេលបានចាប់ផ្តើមតាំងតេពីថ្ងេទី០៣ 
ខេសីហា មក ដោយសម្តេចបា៉ាបក៏បានចូលរួមផងដេរ 
ប៉ុន្តេ គឺនៅលា្ងាចថ្ងេទី ១១ ខេសីហា នៅមុនពេលជួបជុំ 
អធិដា្ឋាននៅថ្ងេទី ១២ កន្លងទៅនេះ ។ 

នាឱកសនោះ សម្តេចបា៉ាប បានចូលរួមបេស័េយ
ទាក់ទងជាមួយពួកគេដោយផ្ទាល់ ដោយពួក គេ បាន សួរ 

គឺ ករបេតិបត្តិតេអំពើល្អ និងអំពើកុសលនានា។ 
សម្តេចបា៉ាបបានថ្លេងថា នេះគឺជាពិធីដើមេបីបេកសអំពី

ករបើកចិត្តបើកគំនិតជាផ្លវូករ ទទួលយកនូវពេះ ជា មា្ចាស់ 
ហើយជាករអះអាងបញ្ជាក់ពេះជាមា្ចាស់ថា តេវូតេរស់ នៅ 
បេកបដោយ អំពើល្អសុច្ចរិត។ សម្តេចបា៉ាបបានពេយាយាម
ពនេយល់គេសី្តបរិស័ទថា ចំណុចទីមួយនេះគឺថា គេសី្ត បរិ ស័ទ 
តេវូតេនិយាយាថាទេ ចំពោះករ លេបួង ទំាងឡាយ ពីស រ  - 
តំាង ហើយតេវូតេធ្វើខ្លនួឲេយឆ្ងាយពីអំពើបាបទំាង ឡាយ 
រស់នៅបេកបដោយភាពទៀតតេង់ ឆ្ងាយ ពីអំពើ អយុ ត្ត ិធម៌ 

នេះគឺជាគេះថា្នាក់ដេលបណា្តាលមកពី គេះធម្មជាតិដ៏ 
ធ្ងន់ធ្ងរ ហើយបានអះអាងថា សម្តេច បា៉ាប កំពុង តេ អធិ ដា្ឋាន 
ដើមេបីសុំឲេយបណា្តាអ្នករបួសឆប់ជា ហើយឲេយ គេួសរ ជន 
រងគេះដេលជួបហេតុករណអកុសល់ណាមួយ គឺឲេយ 
ឆប់ រសយចិត្ត។ 

គេះមហន្តរយនេះ បាន សមា្លាប់ មនុសេស ៩៨ នាក់ 
ខណៈដេលអាគរ សធារណៈ ផ្ទះសមេបេង បេជាពលរដ្ឋ 
រងរបួសក៏ចេើន ហើយបេជាពលរដ្ឋជាចេើននាក់ គឺ 

ហើយ សម្តេចបា៉ាប បានឆ្លើយសំណួរជាចេើន នៅ ក្នងុ ភាព  
មួយដ៏ស្នតិស្នាល រក់ទាក់បំផុត ហើយក៏ សបេយាយ រីប រយ 
បំផុតផងដេរ ហើយសម្តេចបា៉ាបបានជំរុញឲេយពួកគេបន្ត 
ធ្វើទំនាក់ទំនងល្អបេបនេះជាមួយនឹងលោកបូជាចារេយ និង 
បងសេីនានា ឲេយបានមានភាពរីករយស្និតស្នាលដូច ជា  
ពេលនេះ។ 

សម្តេចបា៉ាបបានថ្លេងថា យុវជនគួរតេជាដេគូ ដ៏ មាន 
បេសិទ្ធិភាពរបស់បូជាចារេយ និងបងសេី ដើមេបី បេកស 
ដំណឹង  ល្អ៕ 

រស់នៅឆ្ងាយពីកំហឹង។ល។ 
ដោយឡេកចំណុចទីពីរវិញ នោះ គឺថា នៅក្នុងនាម 

ជា គេសី្តបរិស័ទ គឺមិនតេវូអៀនបេៀន នឹងករធ្វើខ្លនួ តាម 
អំពើល្អ ។ សូមកុំធ្វើខ្លួន បេៀបនឹងសតាំង តេូវតេ ចេះ 
វិភាគ និងឲេយដឹងថា អ្វទីៅជាអំពើល្អ គឺតេវូរស់នៅ ដោយ 
គ្មានករស្អប់ អ្វដីេលមាន គឺមានតេករលើកលេងពេយា យាម 
រស់នៅដោយសន្តិភាពគ្មានករស្អប់ករ គុំ គួន។ល។

គ្មាន ទីជមេក ។ 
សម្តេចបា៉ាបក៏បានអំពាវនាវ សំុឲេយ នំាគ្នា ចូលរ មួ បរិចា្ចាក 

ឈាម ដើមេបីជួយជនរងគេះរបួស ដេលតេវូករឈាម
ដើមេបីសង្គេះជីវិតរបស់ពួកគេ។ កេពីបេជាពលរដ្ឋ 
គេួសរទេសចរណ៍ ក៏តេូវបានជំរុញឲេយមានករជម្លៀស 
រកកន្លេងសុវត្ថភិាព ហើយបេធានាធិបតីនៅក្នងុបេទេស
នេះបានជំរុញឲេយអាជា្ញាធរបង្កភាពងាយសេួលឲេយពួក គេ 
មានឱកសងាយសេួលតេឡប់ទៅបេទេសគេវិញ៕

សម្ត្រចបា៉ាបស្វាគមន៍យុវជននៅវ៉ាទីកង់ សម្ត្រចបា៉ាប ្រហ្វង់សុីស្កូ

សម្ត្រចបា៉ាប៖ ការជ្រមុជទឹក មានទិដ្ឋភាពសំខាន់ត្រពីរទ្រ 

សម្ត្រចបា៉ាបបញ្ជូនសរលិខិតរំល្រកទុក្ខជូនជនរងគ្រះដោយគ្រះរញ្ជួយដីនៅឥណ្ឌូន្រសុី 



ព័ត៌មា នសុខ� ព ១៩

ដេល ទា ក់ទងនឹង�េ ឿងសេ វឹង គឺទា ក់ទង
យា៉ា ងខា្លា  ំងទៅ នឹងក របេ ឈមមុខនឹងជំងឺ 
ខេសា យខួរកេបា ល"។ លោ កវេជ្ជ បណ្ឌ ិល 
ដា វីដ លេវ�លីន ក៏បា នលើកឡើងចំនុចខុស 
គ្នា  បន្ត ិចបន្ត ួច។ លោ កវេជ្ជ បណ្ឌ ិត ដា វីដ 
លេវ�លីន និយា យថា  ៖ "បុ៉ន្ត េក រក ត់បន្ថ យ
ក របរិ� គ�េ ឿងសេ វឹងឲេយបា នចេ ើន ក៏មិន
ចា ំបា ច់ក្ន ុងក រក ត់បន្ថ យជំងឺខេសា យខួរ
កេបា ល ឬពនេយា ពេលវា នោ ះដេរ"។ អ្ន កនិពន្ធ 
នេក រសិកេសា ក៏លើកទិន្ន ន័យថ្ម ីៗ  ជា  ភស ្ត តុា ង 
ដោ យអធិបេបា យថា  ៖ "លទ្ធ ផលន េក រ 
សកិេសា  បងា្ហា  ញថា  ហា នភិយ័នេជងំខឺេសា យ 
ខួរកេបា លក៏អា ចកើតមា ន ឡើងបនា្ទា  ប់ ពី ក រ 
តមអា ហា រផងដេរ។ ចំណេកក រពិស 
�េ ឿងសេ វឹងបង្ក ក ររបួសដោ យផ្ទា  ល់ដល់
ខួរកេបា លជា អចិ�្ត េ  យ៍"។ លោ ក វេជ ្ជ បណ្ឌ តិ 
ដា វីដ លេវ�លីន បា នបញ្ជា  ក់ដេរថា  ៖ "ក រ 
ធ្វ ើ� គវិនិច� យ័ ក រធ្វ ើអន្ត រ គមន៍ភា្លា  មៗ ក្ន ងុ 
ករ ណីនេក របរិ� គលើសលុប នេ �េ ឿង  
សេ វឹង និងក រពេយា បា លវិបត្ត ដិេលទា ក់ ទង  
ទៅ   នឹង ក រពិស លើសលុបនេ ជា តិ អា កុល 
គួរតេតេ វូបា នរៀបចំឡើងដើមេបីក ត់បន្ថ យ
ក រពេ យួបា រម្ភ នេជំងឺខេសា យខួរកេបា ល "។

ចំណេកលោ កក រូ៉ ដុយហ្វ លួ សហ និពន្ធ  
នេក រសិកេសា  បញ្ជា  ក់ឲេយចេបា ស់ថា  ៖ "វិធា ន
ក រក រពា របន្ថ េមគួរតេតេ វូបង្ក ើនឡើង ដើមេបី 
ក ត់បន្ថ យក របេ ឈមមុខនឹងជំងឺខេសា យ
ខួរកេបា ល ដេលធ្វ ើឲេយខូចខា តហិរញ្ញ វត្ថ  ុនិង
ក រប៉ះពា ល់ដល់សង្គ មសេដ្ច កិច្ច "៕

ដោ យ � ត សំភី

ក រពិស ចេ ើន និងទៀងទា ត់នេសេ   
បង្ក ើនបីដងនេក របេ ឈមមុខនេជំងឺខេសា យ 
ខួរកេបា ល ជា ពិសេសកើត ឡើងទា ំងវ័យ 
ក្ម េង ។ បើគេនិយា យអំពីក រខេសា យខួរកេបា ល
នៅ វ័យក្ម េង គឺនៅ មុនអា យុ ៦៥ឆ្នា  ។ំ នេះ 
បើតា មក រសិកេសា មួយដេលមា នមូលដា្ឋា  ន
គេ ះឹយកចេញពីទិន្ន ន័យនេមន្ទ រីពេទេយនៅ 
បេ ទេសបា រ ំង។ 

យោ ង តា មអង្គ ក រ សុខភា ពពិភព លោ ក 
បា នឲេយដឹងថា  មនុសេសបេ មា ណ ៤៧ លា ន 
នា ក់  បា នទទួលរងជំងឺខេសា យខួរកេបា លនៅ  
ក្ន ងុពិភពលោ ក ហើយបេ មា ណពី ៦០%ទៅ  
៧០% ឈា នទៅ ដល់ទទួលរង ជំងឺ វង្វ េង  ។ 

នៅ ក្ន ងុករណីនេក រទទួលទា នសេ  បៀរ
នៅ កមេ តិមធេយម (រហូតដល់ ៣កេវ ស្ត ង់ ដា រ 
សមេ  ប់បុរស និង២ កេវ សមេ  ប់ស្ត េ )ី ភា គ 
ចេ ើននេក រសិកេសា មុនៗ ធា្លា  ប់បា នសន្ន ិ-
ដា្ឋា  នអំពីទំនា ក់ទំនងដ៏មា នស រៈបេ យោ ជន៍
ជា មួយនឹងសុខភា ពស្មា  រតី ទោ ះបីជា វា 
ហា ក់ដូចជា ពា ក់ព័ន្ធ នឹងក រធ្វ ើឲេយរបួស 
រចនា សម្ព ន័្ធ ខួរកេបា ល ទោ ះបីជា ពិស រក្ន ងុ
កមេ តិសមល្ម មនេសេ   ដេលនេះគឺជា ក រ 
ចង្អ លុបងា្ហា  ញរបស់អ្ន កនិពន្ធ នេក រសិកេសា ។ 
បើក្ន ងុករណីនេក រពិស រ�េ ឿងសេ វឹងចេ ើន 
លើសលុប ដេលកំណត់ ដោ យអង្គ  ក រ 
សុខភា ពពិភពលោ ក និងភា្នា  ក់ងា រ អឺុរុ៉ប នេ 
ឱសថ គឺយា៉ា ងហោ ចណា ស់ ៦០កេ  ម នេ 
ជា តិអា កុលសុទ្ធ ក្ន ងុមួយថ្ង េសមេ  ប់បុរស 
និង៤០កេ  ម នេជា តិអា កុលសុទ្ធ ក្ន ងុមួយ
ថ្ង េសមេ  ប់សេ ្ត ។ី ភា គចេ ើននេក រសិកេសា រ

ពិស �្រ ឿងស្រ វ�ងញឹក� ប់� យបង្ក ជំងឺ�្រ� យខួរក្រ� ល

សេ  វជេ  វបា នបងា្ហា  ញអំពីឥទ្ធ ពិលអវិជ្ជ មា ន
ទៅ លើសុខភា ពស្មា  រតី និងក របេ ថុយ
បេ ថា នកើនឡើងសមេ  ប់ជំងឺខេសា យខួរ
កេបា ល។ បុ៉ន្ត េវិធីស សេ ្ត ដេលគេបេ ើបេ  ស់
សមេ  ប់ពិសោ ធន៍ រ រ ងំដ៏សេចក្ត សីន្ន ដិា្ឋា  ន
ចុងកេ  យសមេ  ប់បេ ធា នបទនេះ។ នេះ 
ប ើយោ ងតា មអ្ន កនិពន្ធ ក រសិកេសា  ពីពេ  ះ
មនុសេសបេ មឹកតេងតេបដិសេដនៅ ក្ន ងុករណី
ភា គចេ ើនដើមេបីនឹងចូលរួមជា មួយនឹងក រ 
សិកេសា សេ  វជេ  វវេជ្ជ ស សេ ្ត ទា ំងឡា យ។

៥៧% នេករណីខេសា យខួរកេបា លមុនវ័យ
ជា ប់ពា ក់ព័ន្ធ ផ្ទា  ល់នឹង�េ ឿងសេ វឹង។ ដើមេបី 
ឱបកេ សោ បជុំវិញបញ្ហា  នេះ អ្ន កសិកេសា 
សេ  វជេ  វបា នបេ ើបេ  ស់ព័ត៌មា នដេលមា ន 
បេ ភពពី បេ ព័ន្ធ ព័ត៌មា ននេសកម្ម ភា ពវេជ្ជ - 
ស សេ ្ត  ដេលមា នព័ត៌មា ននៅ គេ ប់ករណី
ទា ំងអស់នេមន្ទ ីរពេទេយ បេ ទេសបា រ ំង។ 
នៅ ក្ន ងុ ១១.០.៩៣៤៣ករណី ដេល តេ វូ 
បា នធ្វ ើ� គវិនិច� យ័ នៅ ចនោ្លា  ះ ឆ្នា   ំ២០ ០៨ 
ដល់ ឆ្នា  ំ២០១៣ ចេ ើនជា ង ៥៧ ០០០ 
ករណី ជា ជំងឺខេសា យខួរកេបា លមុនវ័យ ដេល 
មា នន័យថា  វា កើតមា នឡើង មុនអា យុ 
៦៥ឆ្នា  ។ំ នៅ  ក្ន ងុ ចំណោ មករណី ទា ងំ នេះ 
បនា្ទា  ប់ពីក រដកចេញនូវករណីនេជំងឺខេសា យ 
ខួរកេបា លដេលបណា្តា  លមកពីជំងឺចេបា ស់
លា ស់។ ៥៧% គឺបណា្តា  លមកពីក រខូច
ខា តខួរកេបា លដេលពា ក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង�េ ឿង 
សេ វឹង ក្ន ងុនោ ះ ៣៩% ពិស  ធម្ម តា  និង 
១៨% ពិស �េ ឿងសេ វឹងលើសចំណុះ។ 
បនា្ទា  ប់ពីបា នរ ប់នូវកតា្តា  ដទេៗ ទៀតនេក រ 

បេ ឈមមុខនឹងជំងឺខេសា យខួរកេបា ល គេ 
ឃើញ ថា  ហា និភ័យបា នកើនឡើង គុណ 
នឹង ៣.៣៤ សមេ  ប់សេ ្ត  ីនិង៣.៣៦សមេ  ប់ 
បុរស។  

អា កុលបង្ក ើនលេប�ននេក រមកដល់នេ
ជំងឺខេសា យខួរកេបា ល។ អ្ន កនិពន្ធ នេក រ
សិកេសា សន្ន ិដា្ឋា  នថា  ក រពិស រលើស លុប 
នេ �េ ឿងសេ វងឹ គរួតេតេ ូវបា នចា តទ់កុជា  
កតា្តា  មួយនៅ ក្ន ុងចំណោ មកតា្តា  សំខា ន់នេ 
ក របេ ថុយបេ ថា ននឹងជំងឺនេះ។ "�េ ឿង
សេ វឹងគួរតេអា ចបង្ក ើនលេប�ននេក រមក
ដល់នេជំងឺខួរកេបា ល និងបង្ក ើនលេប�នដល់
ក រខូចខា តជា រចនា សម្ព ន័្ធ  និងដំណើរ ក រ 
នៅ ក្ន ុងខួរកេបា ល"។ នេះគឺជា ក រពនេយល់
នៅ ក្ន ងុសេចក្ត បីេ ក សព័ត៌មា នរបស់វិទេយា -
ស្ថា  នជា តិនេសុខភា ព និង ក រសិកេសា  វេជ្ជ  - 
ស ស េ ្ត បា រ ំង។

វិបត្ត ិដេលចងភា្ជា  ប់ទៅ នឹងក រពិស 
�េ ឿង សេ វឹង គឺបេ ហេលជា ពា ក់ព័ន្ធ ទៅ 
នឹងក របរិ� គចំណីអា ហា រមិនល្អ  និង 
របៀបរបបរស់នៅ  ក រជក់បា រី សញ្ញា   នេ 
ជំងឺ សរ�េឈា មបេះដូង ក រតេ ួតពិនិតេយ
ដ៏ទន់ខេសា យបំផុតនេក រពេយា បា លវេជ្ជ ស សេ ្ត  
ជំងឺធា្លា  ក់ទឹកចិត្ត  ពេ មទា ំង ភា ព ឯកោ  ពី 
សង្គ ម ។

�េ ឿងសេ វឹងគឺជា ក របេ ឈមមុខដេល 
មិនអា ចបកកេ  យវិញបា ន។ អ្ន ក ជំនា ញ  
ឯករ ជេយ លោ កវេជ្ជ បណ្ឌ និ ដា វីដ លេវ� លីន 
បា នអធិបេបា យថា  ៖ "ក រសិកេ សា ផ្ត ល់ នូវ 
ទិន្ន ន័យថ្ម ី ដេលផ្ត ល់យោ បល់ថា  វិបត្ត ិ 

ថតពីអុីនធឺ�្រត



 t   � ម�� ព័ន�  អុីនធឺ ��ត  ២៤�� ង
លោ កអ្ន កអា ចស្តា  ប់កម្ម វិធីវិទេយុវ�រីតា ស់អា សីុជា  ភា ស  

ខ្ម េរ  ២៤ ម៉ា ង តា មរយៈទូរស័ព្ទ  Smart Phone ដេល 
បេ ើ បេ ព័ន្ធ  Android  ឬបេ ព័ន្ធ  IOS ដោ យ គេ  ន់ ត េ ចូល  
ទៅ  ក ន់  Play Store ឬ App Store  វា យ ពា កេយ Radio 
Varitas Asia រួច Download កម្ម វិធី នោ ះ ដោ យ ស្វ េង 
រក ប៊ូតុង (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៖

ភ្ន ំ�្រញ   ៈ FM 103 Mhz   � ៉ាង ៨ៈ០០- ៩ៈ០០ យប់
បា ត់ដំបង   ៈ FM 91 Mhz   � ៉ាង ៧ៈ០០- ៨ៈ០០ យប់
ក្រ ុងសៀម� ប   ៈ FM 100.5 Mhz  � ៉ាង ៥ៈ០០- ៦ៈ០០ រសៀល
ក្រ ុងស� ឹង�្រន �្រត្ត កំពង់ធំ ៈ FM 103.5 Mhz � ៉ាង ៧ៈ០០- ៨ៈ០០ យប់
ក្រ ុងកំពង់� ម   ៈ FM 100.5 Mhz  � ៉ាង ៧ៈ០០- ៨ៈ០០ យប់
ព្រ ះសីហនុ   ៈ FM 100.5 Mhz  � ៉ាង ៦ៈ០០- ៧ៈ០០ យប់ 
ក្រ ុងកំពត   ៈ FM 93.25 Mhz � ៉ាង ៥ៈ០០- ៦ៈ០០  រសៀល

- លោ កអ្ន កក៏អា ចស្តា  ប់កម្ម វិធីផេសា យរបស់វិទេយា វីរីតា ស់អា សុី ខេមរភា ស នៅ លើគេហទំព័រ 

www.rvakhmer.com, www.catholiccambodia.org

- លោ កអ្ន ក ក៏អា ច Follow face book ផ្ល វូក ររបស់យើង https://www.facebook.com/RVAKHMER/
  ឬ តា ម រយៈ វេបស យ៖ http://rvakhmer.com 

�្រទិ�  អន� រ� ស� ��  ក់� តិ� កម� �� �ើកទី២�ើម្រ�ី�្រ យុទ� �្រ � ំង

អំ�ើជួញដូរមនុស្រ�

រូប� ព�� ះសហគមន៍�� � ំ��

កម� វិធីបិទ��  សិំក្រ� ២០១៧ របស់� � ម�� ្រយ្រ�សិក្រ�  � ក� �ង 

�្រ ះសហ គមន៍ សន� �ី� រ�� អំ  ភូមិ � គ � ត់ ដំបង

សិ��  � � ស�្រ  ប់�្រ �អប់រ�ជំ�ឿ�្រ�្រ ះសហគមន៍� តូលិក 

�  តំបន់ កំពង់ធំ 

អបអរ� ទរបុណ្រ��ើកត�� ើង�្រ ះ� ��  ស់�ើក�្រ ះ� ង�� រ�

�ើង��  នបរមសុខ � �្រ ះសហគមន៍� តូលិក� ត់ដំបង�្រ ងុ

ពិធីបុណ្រ��ើកត�� ើង�្រ ះ� ��  ស់�ើក�្រ ះ� ង�� រ��ើង
��  នបរមសុខ � �្រ ះវិ� រសន�  � ហ� ង់ស� រ័� វ��្រ វត� ចំ�� 


