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សារលិខិតរបស់គណៈបបធានតំបន់អាស៊ី

ការជួយសង្គ្រោះក្នុងសាមគ្គីភាព
អែលឌ�ើរជីហុង(សាំ)វ៉ងក្នុងពួកចិតសិបនាក់

ទគីប្រឹកសាទគីពគីរក្នុងគណៈប្ធានតំ្ន់អាស៊ី

ងៅ
ពេលព�ើងត្រូវបានអព្ជើញពោ�េយាការីរបស់ព�ើងគឺ

តបធានថរូម៉ាសពអសម៉នសុនព�ើម្បីជួ�និងសព្គ្រោះ

ពោោះមន�ំព�ើរពរឿងមួ�ពៅក្នុងតេោះគម្បីរសញ្ញាថ្បីពលចព�ើងពៅ

ក្នុងគំនិ្របស់ខ្នុំ។ខ្នុំគិ្ថាវាគឺជាការបគ្ហាញមួ��៏ល្អឥ្ព្ចោះេបី

រពបៀបដ�លសមជិកនិងអ្កផ្សេ្វផសា�សាសោអាចព្្វើការរួមគ្នា

ក្នុងសាមគ្បីភាេតាមរ�ៈការតបជុំតកុមតបរឹកសាវួ�ក្នុងការជួ�និង

សព្គ្រោះ។�ំព�ើរពរឿងពនោះមនដចងពៅក្នុងម៉ាកុស2:1–5។

តេោះព�ស៊រូវបានគង់ពៅតកុងកាពេើ�ិមព�ើ�ពោ�សារដ្

តេោះកិ្្ិោមរបស់ត្រង់ពៅតគ្ពោោះឯងបានព្្វើឲ្យបណ្ដាជនតបជុំគ្នា

ជាពតចើនកុោះករព�ើម្បីបានព�ើញតេោះភ្ក្ត្រង់។មនមនុស្សជាពតចើន

បានតបជុំគ្នាពៅក្នុងបន្ទប់មួ�ដ�លមនមនុស្ស�៏សន្រឹកសោធាប់។

តេោះព�ស៊រូវក៏បានព្លៀ្ឱកាសតតាស់សដមដែងតេោះបន្ទទូល�ល់បណ្ដា

ជនទាំងពោោះ។

ជានិច្ចជាកាលខ្នុំព�ើញេបី�ំព�ើពរឿងដ�លតេោះព�ស៊រូវបាន

ធាលាប់បពតងៀនព�ើងេបីពគ្លល្រ្ិឬពគ្លការ�៍�៏ជាក់លាក់ជា

ពតចើនដ�លដ្ងដ្ជាពរឿងតបកបពោ�ឧ្ដែមគ្ិបំផុ្។្ួអង្មួ�

ពៅក្នុង�ំព�ើរពរឿងពនោះគឺមនុស្សសាលាប់ដ�សាលាប់ពជើងមនាក់ដ�លេុំអាច

ព្្វើចលោបានព�ើ�ពបើេុំមនពគជួ�។មិនថា្របីណ្ដ�លគ្្់ចង់

ពៅពោោះព្រគ្្់ត្រូវព�កចាំឲ្យពគមកដសងគ្្់ពៅពៅឯផ្ទោះ។ផ្ទោះ

របស់គ្្់តបដ�លជាស្ិ្ពៅជា�តកុងោច់េបីពគឯង។ពោ�សារ

មនមនុស្សបួនោក់បានដសងគ្្់មកគ្្់បានមក�ល់កដនលងដ�ល

តេោះព�ស៊រូវគង់។

ពនោះជាសាច់ពរឿងដ�លខ្នុំតបពមើលពមើលព�ើញ�រូពច្ោះថា៖មនុស្ស

ទាំងបួនោក់ពនោះបានចុោះសួរសុខ្រុក្ខតាមផ្ទោះពៅ�ល់បុរសសាលាប់

ដ�សាលាប់ពជើងររូបពនោះ។េួកពគបានបំពេញការចា្់តាំងដ�លបាន

ចា្់ពោ�ប៊ីស្សេ។ខ្នុំពស្ទើរដ្អាចតសដមបានថាក្នុងចំពណ្ម

េួកពគមនមនាក់មកេបីសមគមសព្គ្រោះមនាក់មកេបីករូរ៉ុមដអលព�ើរ

មនាក់មកេបីបេ្វជិ្ភាេពអើរ៉ុននិងអ្កចុងពតកា�ពគយ៉ាងពោច

ណ្ស់ក៏ជាអ្កផ្សេ្វផសា�សាសោពេញពម៉ាងដ�រ…�រូចជាការតបជុំ

តកុមតបរឹកសាដ�លបោទាប់េបីបានតបរឹកសារួមគ្នាេបី្ តមរូវការរបស់បុគ្ល

នបីមួ�ៗរួចព�ើ�ពោោះប៊ីស្សេបានចា្់ឲ្យពចញពៅ«សព្គ្រោះ»។

មនុស្សបួនោក់ពនោះត្រូវបានចា្់ឲ្យពៅជួ�បុរសររូបពនោះដ�លមន

ជំងឺសាលាប់ដ�សាលាប់ពជើង។េួកពគេុំអាចរង់ចាំឲ្យគ្្់មកតេោះវិោរបាន

ពោ�ខលលួនគ្្់ពោោះព�ើ�។េួកពគត្រូវចុោះសួរសុខ្រុក្ខតាមផ្ទោះ។

េួកពគត្រូវេយាយមរកគ្្់ឲ្យព�ើញពោ�ពចញពៅដស្វងរកព�ើ�

េួកពគបានព្្វើតាមការចា្់តាំង�រូពចានាោះដមន។បុរសររូបពោោះត្រូវបាន

ដសងោំ�កពៅឯតេោះព�ស៊រូវ។—ម៉ាកុស2:3ដចងថា៖«តគ្

ពោោះមនបួនោក់ដសងមនុស្សសាលាប់ដ�សាលាប់ពជើងមនាក់មកឯត្រង់»។

ពទាោះជាយ៉ាងណ្ក៏ពោ�បន្ទប់បានពោរពេញពៅពោ��្វទូង

មនុស្ស។េួកពគេុំអាចដសងចរូលតាមតចកទាវារព�ើ�។ខ្នុំតបាក�

ថាេួកពគបានេយាយម្ លាំងណ្ស់ដ�រប៉ុដន្ពៅដ្េុំអាចតបពតជៀ្

ចរូលមកបាន។ព�្ុការ�៍េុំពកើ្ព�ើងតសបពៅតាមការរំេរឹង្រុក

ព័ត៌មានសាសនាចក្រ

អែលឌ�ើរ ជី ហុង  

( សាំ ) វ៉ង



2 លគីអាហូណា

ពោោះព�ើ�។មនឧបសគ្ជាពតចើនពៅតាមផលទូវដន«ការសព្គ្រោះ»។

ប៉ុដន្េួកពគេុំតេមចុោះចាញ់ព�ើ�។េួកពគេុំបាន្រុកបុរសសាលាប់ដ�

សាលាប់ពជើងពចាលពៅតចកទាវារពោោះព្រ។េួកពគបានេិពតគ្ោះគ្នាេបីអ្វបីដ�ល

ត្រូវព្្វើបោទាប់ព្រៀ្គឺេបីរពបៀបដ�លេួកពគអាចោំ�កបុរសររូបពោោះ

ចរូលពៅគ្ល់តេោះព�ស៊រូវព�ើម្បី្រ្រួលបានការពតបាសឲ្យជា។យ៉ាង

ពោចណ្ស់ការជួ�របស់េួកពគ�ល់តេោះព�ស៊រូវតគបីស្ទក្នុងការជួ�

សព្គ្រោះ�ល់តេលរឹងពោោះេុំដមនជាកិច្ចការដ�ល្ តមរូវការលោះបង់ពតចើន

ព�ើ�។េួកពគពតគ្ងដផនការមួ�ដ�លេុំដមនជាការគ្�តសួល

ព្្វើពោោះព្រប៉ុដន្េួកពគបានព្្វើវា។ម៉ាកុស2:4ដចងថា៖«ដ្េុំ

អាចនរឹងចរូលពៅជិ្ត្រង់បានព�ើ�ពោ�ពតោោះ�្វទូងមនុស្សបានជា

ពគពបើក�ំបរូលផ្ទោះត្ង់កដនលងដ�លត្រង់គង់ពៅ៖កាល្រមលនុោះរួចព�ើ�

ពោោះក៏សតមរូ្ដតគដ�លមនុស្សសាលាប់ដ�សាលាប់ពជើងព�កពោោះចុោះពៅ»។

េួកពគបានដសងគ្្់ព�ើងពៅពលើ�ំបរូល។សន្្់ថាគ្មានជព�ដើរ

្ងពតរៅផ្ទោះព�ើម្បីឲ្យេួកពគព�ើងពោោះេួកពគអាចចំណ្�ពេលជា

ពតចើនព�ើម្បីបានព�ើងពៅ�ល់ពលើ�ំបរូលទាំងអស់គ្នា។ខ្នុំគិ្ថា

ព�្ុការ�៍បានពកើ្ព�ើង�រូពច្ោះ៖�ុវជនមកេបីវួ�គ្្់បានព�ើង

ពៅ�ល់ពលើ�ំបរូលមុនពគ។ពោ�សារដ្គ្្់ពៅពក្ងព�ើ�មន

កមលាំងពោោះវាេុំមនការលំបាកសតមប់គ្្់ព�ើ�។ដ�គរូច្ង

បពតងៀនតាមផ្ទោះរបស់គ្្់មកេបីករូរ៉ុមដអលព�ើរនិងអ្កផ្សេ្វផសា�

សាសោពេញពម៉ាងដ�លមនកម្ស់ខ្ស់មកេបីស�រ�្ឋបានរុញត្រ

យ៉ាងពេញ្រំ�រឹងេបីពតកាម។បងប្អទូនតស្បីមកេបីសមគមសព្គ្រោះបាន

រំឭកេួកពគឲ្យតបុងតប�័្្ព�ើ�និយ�ពលើក្ររឹកចិ្្។ពតកា�មក

បុរសទាំងអស់ពោោះបាន្រមលនុោះ�ំបរូលខ�ៈពេលដ�លបងប្អទូនតស្បីបន្

លួងពលាមចិ្្�ល់បុរសសាលាប់ដ�សាលាប់ពជើងកាលគ្្់រង់ចាំព�ើម្បីបាន

ពតបាសឲ្យជា—ព�ើម្បីអាចកពតមើកខលលួននិងអាចព្្វើកិច្ចការបានពោ�

ខលលួនឯង។

ការចា្់តាំងឲ្យសព្គ្រោះមួ�ពនោះ្តមរូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់

ព្្វើការរួមគ្នា។ពៅខ�ៈពេលចាំបាច់បំផុ្វាបាន្ តមរូវឲ្យមន

កិច្ចស�ការ�៏តបុងតប�័្្ព�ើម្បីសតមរូ្បុរសសាលាប់ដ�សាលាប់ពជើង

ចុោះេបី�ំបរូលផ្ទោះ។វាបាន្ តមរូវឲ្យមនកិច្ចស�ការ�៏តបុងតប�័្្ដ�ល

មនុស្សទាំងបួនោក់ពោោះត្រូវព្្វើការក្នុងសាមគ្បីភាេនិងក្នុងភាេ

ចុោះសតមុងយ៉ាងល្អឥ្ព្ចោះ។េុំអាចមនការដខ្វងគំនិ្ក្នុងចំពណ្ម

េួកពគទាំងបួនោក់បានព�ើ�។េួកពគត្រូវសតមរូ្បុរសពោោះចុោះឲ្យ

ពស្ើដ�គ្នា។តបសិនពបើមនមនាក់សតមរូ្ដខ្សពលឿនជាងបបីោក់ព្រៀ្

បុរសពោោះនរឹងរពមៀលធាលាក់ពចញេបីដតគ។គ្្់េុំអាចពតាងជាប់ពោ�

ខលលួនគ្្់បានពោោះព្រពោ�សារដ្េិការភាេរបស់គ្្់។ព�ើម្បីជួ�

�ល់តេោះតគបីស្ទព�ើងត្រូវព្្វើការរួមគ្នាក្នុងសាមគ្បីភាេនិងក្នុងភាេចុោះ

សតមុងយ៉ាងល្អឥ្ព្ចោះ។មនុស្សតគប់គ្នាតគប់្ ំដ�ងនិងតគប់

ការពៅទាំងអស់សុ្រ្ដ្ជាដផ្កសំ្ន់។ព�ើងត្រូវរួបរួម

គ្នាដ្មួ�ពៅក្នុងតេោះអមចស់ព�ស៊រូវតគបីស្ទ។

ពៅ្របីបំផុ្បុរសមនជំងឺសាលាប់ដ�សាលាប់ពជើងត្រូវបាន�កមក

ោក់ឲ្យព�កពៅចំពោោះតេោះព�ស៊រូវ។—ម៉ាកុស2:5ដចងថា៖

«តេោះព�ស៊រូវក៏ព�ើញពសចកដែបីជំពនឿរបស់អ្កទាំងពោោះព�ើ�ត្រង់

មនបន្ទទូលពៅអ្កសាលាប់ដ�សាលាប់ពជើងថាករូនពអើ�បាបរបស់ឯង

បានអ្់ពទាសឲ្យឯងព�ើ�»។តេោះព�ស៊រូវបានមនពសចកដែបីពមតាតា

ករុណ្ចំពោោះគ្្់ព�ើ�បានពតបាសគ្្់ឲ្យជាសោះពស្ើ�។មិន

ត្រឹមដ្ជាសោះពស្ើ�្ ងររូបកា�សាច់ឈាមប៉ុពណ្ណោះព្រគឺដថមទាំង

សោះពស្ើ�្ ងវិញ្ញា�ព្រៀ្ផង—«ករូនពអើ�បាបរបស់ឯងបាន

អ្់ពទាសឲ្យឯងព�ើ�»។ព្ើព�្ុការ�៍ពនោះេុំអសាចរ្យព្រឬអបី?

ព្ើព�ើងេុំចង់ឲ្យព�្ុការ�៍ពោោះពកើ្ព�ើងចំពោោះព�ើងរាល់គ្នា

ដ�រព្រឬអបី?តបាក�ណ្ស់ខ្នុំេិ្ជាចង់។

ពៅក្នុងជបីវិ្របស់ព�ើងព្ើព�ើងសារល់នរណ្មនាក់ដ�លេិការ

្ងវិញ្ញា�ជាអ្កដ�លេុំអាចត្�ប់មកសាសោចតកវិញពោ�

ខលលួនពគបានដ�រឬព្រ?េួកពគអាចជាករូនឪេុកមដ�សាវាមបី/ភរិយ

សាច់ញា្ិឬមិ្្ភកដែិរបស់ព�ើង។

ពោ�មនចំនួនអ្កផ្សេ្វផសា�សាសោកាន់ដ្ពតចើនបពតមើពៅក្នុង

អង្ភាេសាសោចតកោពេលសេ្វដថងៃពនោះវានរឹងជាពរឿងឆ្លា្ដវសតមប់

ប៊ីស្សេនិងតបធានសា្ក្នុងការពតបើតបាស់ការតបជុំតកុមតបរឹកសាវួ�

និងសា្របស់េួកពលាក។ប៊ីស្សេអាចអព្ជើញសមជិកតគប់

ររូបក្នុងតកុមតបរឹកសាវួ�ឲ្យមកចរូលរួមការតបជុំពោ�ោំមកជាមួ�នរូវ

ប្ជបីពឈាមាោះអ្កដ�លអាចត្រូវការជំនួ�។សមជិកក្នុងតកុមតបរឹកសា

វួ�នរឹងេិភាកសារួមគ្នាពោ��កចិ្្្រុកោក់ពលើរពបៀបដ�លេួកពគ

អាចជួ�បានល្អបំផុ្។ប៊ីស្សេសាដប់ពោ�តបុងតប�័្្ពៅពលើ

ពយបល់ោោព�ើ�ព្្វើការចា្់តាំងពៅចុងប្្ចប់ដនការតបជុំ។
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អ្កផ្សេ្វផសា�សាសោពេញពម៉ាងគឺជា្ នធាន�៏តបពសើរចំពោោះវួ�

ក្នុងកិច្ចតបរឹងដតបងសព្គ្រោះពនោះ។េួកពគពៅពក្ងព�ើ�ពេញកមលាំង។

េួកពគចង់បានប្ជបីដ�លមនពឈាមាោះជាក់លាក់ព�ើម្បីព្្វើការជាមួ�។

េួកពគសបបា�នរឹងព្្វើការរួមគ្នាជាមួ�សមជិកវួ�។េួកពគ�រឹងថា

ពនោះគឺជាឱកាស�៏ល្អសតមប់‹ការដស្វងរក›។េួកពគបានថាវា�ខលលួន

ក្នុងការសាថាបោនគរតេោះអមចស់។េួកពគមន្របីបោទាល់រឹងមំដ�ល

េួកពគនរឹងកាលា�កាន់ដ្�រូចជាតេោះតគបីស្ទពៅពេលេួកពគរួមចំដ�ក

ក្នុងកិច្ចតបរឹងដតបងសព្គ្រោះពនោះ។

ជាចុងប្្ចប់ពនោះខ្នុំសរូមដចកចា�ជាមួ�នរឹងអ្កនរូវត្រេ្យសម្្្ិ

ដ�លកប់លាក់្រុកមួ�ព្រៀ្ដ�លមនពៅក្នុងតេោះគម្បីរ។វាមន

ដចងពៅក្នុងខ្របី5�រូពច្ោះថា«តេោះព�ស៊រូវក៏ព�ើញពសចកដែបីជំពនឿរបស់

អ្នកទាំងនោះ»។កាលេបីមុនខ្នុំេុំដ�លបានចាប់អារម្�៍ពលើខពនោះ

ព�ើ�—ពសចកដែបីជំពនឿរបស់អ្នកទាំងនោះ។ពសចកដែបីជំពនឿរបស់េួក

ព�ើងគួបផ្សំគ្នាក៏នរឹងមនអានុភាេពលើសុខុមលភាេរបស់មនុស្ស

�ដ្រដ�រ។ព្ើអ្កទាំងពោោះគឺជានរណ្ពៅដ�លតេោះព�ស៊រូវបាន

មនតេោះបន្ទទូល?វាអាចរួមមនមនុស្សទាំងបួនោក់ដ�លបានដសង

ោំ�កបុរសសាលាប់ដ�សាលាប់ពជើងពោោះមកបុរសពោោះខលលួនឯងផ្ទាល់

បណ្ដាជនដ�លបានអ្ិសាឋានសតមប់គ្្់និងអស់អ្កដ�លបាន

ត្ងតតាប់សាដប់តាមការតតាស់សដមដែងតេោះបន្ទទូលរបស់តេោះព�ស៊រូវ

ព�ើ�មនអំ�រក្នុងចិ្្ពោ�សុខសាន្សតមប់អេ្ទូ្ព�្ុដ�ល

នរឹងពកើ្មនឆ្ប់ៗ។វាក៏អាចរួមមនសាវាមបី/ភរិយឪេុក/មដ�

ករូនតបុសឬករូនតសបីអ្កផ្សេ្វផសា�សាសោតបធានករូរ៉ុមតបធាន

សមគមសព្គ្រោះប៊ីស្សេនិងមិ្្ភកដែិរស់ពៅ្របីឆ្ងា�។ព�ើងទាំង

អស់គ្នាអាចជួ�គ្នាពៅវិញពៅមក។ព�ើងគួរដ្រួមចំដ�កពោ�

អន្ទោះសារជានិច្ចក្នុងការពចញពៅសព្គ្រោះអ្កដ�លត្រូវការជំនួ�។

ខ្នុំសរូមដថលង្របីបោទាល់ថាតេោះព�ស៊រូវតគបីស្ទគឺជាតេោះដន

អេ្ទូ្ព�្ុ។ត្រង់មនតេោះ្រ័�តសឡាញ់ព�ើងទាំងអស់គ្នាព�ើ�

មនតេោះពចសាដជួ�សព្គ្រោះនិងពតបាសពលាោះទាំងររូបកា�

សាច់ឈាមផងនិង្ងវិញ្ញា�ផង។ពៅពេលព�ើងជួ��ល់

ត្រង់ក្នុងពបសកកម្របស់ត្រង់ដនការសព្គ្រោះតេលរឹងពោោះព�ើងក៏នរឹង

ត្រូវបានសព្គ្រោះពៅក្នុងកិច្ចការពនោះដ�រ។ខ្នុំសរូមដថលង្របីបោទាល់�រូពច្ោះ

ពៅក្នុងតេោះោមដនតេោះព�ស៊រូវតគបីស្ទអាដម៉ន។◼

ងសតេកចំនួនពគីរដំ្ូងងគបតូវបាន្ ងង្កើតង�ើងងៅ

ប្ងទសកម្នុជា

កាលេបីដម្ឆ្នាំមុនផលព៉៉ាបានជួ�

ដស្វងរកជាងដ�កដ�លអាចព្្វើ

អាងតជមុជ្ររឹកសតមប់សាសោចតកដន

តេោះព�ស៊រូវតគបីស្ទដនេួកបរិសុ្រ្ដថងៃចុង

ពតកា�ពៅតបព្រសកម្នុជា។ពៅដថងៃ្របី

9ដខឧសភាឆ្នាំ1994គ្្់បាន្រ្រួល

បុ�្យតជមុជ្ររឹកពៅក្នុងអាងតជមុជ្ររឹក

ដ�លព្រើបដ្បានបពងកើ្ថ្បីពោោះព�ើម្បីកាលា�

ពៅជាអ្កដតបចិ្្ពជឿ�ំបរូងពគបង្អស់ពៅក្នុង

គណៈប្រធានឌ្ដេកភ្ំឌេញក ខាង ឌជើង៖  ប្រធាន  ឌែង ្រ៊ុនហួច ( កណ្ដាល ) ប្រធាន ្រ៊ុត  លំែង (  ខាង សាដាំ ) 

ប្រធាន ឌោង  ចន្ថា (  ខាង ឌ្វេង )

តបព្រស។ការសាថាបោនិងវ�្ឍនភាេបាន

បន្ពៅក្នុងសាសោចតកពៅតបព្រសកម្នុជា

ចាប់តាំងេបីពេលពោោះមក។

ពៅដថងៃ្របី25ដខឧសភាឆ្នាំ2014

តបព្រសកម្នុជាបានសពតមចពគ្លពៅ�៏្ ំ

មួ�ពោ�មនការបពងកើ្ពស្កភ្ំពេញកម្នុជា

្ងពជើងនិងពស្កភ្ំពេញ្ ង្ ្ទូងដ�ល

ជាពស្កេបីរ�ំបរូងពគបង្អស់ពៅតបព្រស

កម្នុជា។ពនោះគឺជាតេរឹ្្ិការ�៍្របីេបីរពៅក្នុង
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តបវ្្ិសាតស្សាសោចតកដ�លបពងកើ្បាន

ពស្កចំនួនេបីរពៅក្នុងតបព្រសដ្មួ�ពៅដថងៃ

ដ្មួ�។

តបធានពអងប៊ុន�ួចជាតបធាន

ពស្កភ្ំពេញ្ ងពជើងដ�លព្រើបដ្បាន

បពងកើ្ព�ើងថ្បីបានដចកចា�្របីបោទាល់�៏

រឹងមំរបស់ពលាក។«ពៅពេលករូនពសារដន

បេ្វជិ្ភាេត្រូវបាន្រ្រួលព�ើម្បីព្្វើកិច្ចការ

របស់តេោះអមចស់ពៅតបព្រសកម្នុជាខ្នុំបាន

តសក់្ររឹកដភ្ក»។ពលាកបានបន្ដថលង

ថា«ខ្នុំសរូមអព្ជើញសមជិកទាំងអស់ឲ្យ

តបកាន់្ ជាប់ពៅនរឹងពស្កដនស៊ី�៉រូនព�ើម្បី

ស្ិ្ពៅពតកាម្របីតជកពកានដនពស្កព�ើ�

រកព�ើញសុភមង្ល�៏ដផ្អមដលហែមពៅក្នុង

តកុមតគួសាររបស់េួកពគ»។

គណៈប្រធានឌ្ដេកភ្ំឌេញក ខាងត្បូង៖  ប្រធាន  ែ៊ុក ្ុផល ( កណ្ដាល ) ប្រធាន ឌហង ្ុខុម (  ខាង សាដាំ ) ប្រធាន ទូច ឌសាភ័ណ្ឌ (  ខាង ឌ្វេង )

តបធានអ៊ុកសុផលជាតបធាន

ពស្កភ្ំពេញ្ ង្ ្ទូងបានមន

តបសាសន៍ថា«វាគឺជាពរឿង�៏អសាចរ្យ

ដ�លព�ើញមនវ�្ឍនភាេដនសាសោចតក

ពៅពលើ្ររឹក�បីពនោះ។តេោះអមចស់មន

តេោះ្រ័�តសឡាញ់ព�ើងព�ើ�កំេុងដ្

តបទានេរ�ល់ព�ើងយ៉ាងពតចើនអពនក។

ខ្នុំ�រឹងថាតបសិនពបើព�ើងពគ្រេតប្ិប្្ិ

ព�ើ�មនពសចកដែបីជំពនឿពោោះត្រង់នរឹងបន្

តបទានេរ�ល់ព�ើងទាំងអស់គ្នាពៅក្នុង

តបព្រសកម្នុជា។

តបធានព�វី�ស៊ីមរូនជាតបធាន

ពបសកកម្ភ្ំពេញកម្នុជាបាន

មនតបសាសន៍ថា«�ំ�រឹងល្អដន

តេោះព�ស៊រូវតគបីស្ទបានោំមកនរូវេនលឺនិង

ពសចកដែបីេិ្បដន្មពៅពលើជបីវិ្ដនអស់អ្ក

ដ�លសាដប់តាមព�ើ�្រ្រួល�កវា—

េរជ័�េុំដមនមនសតមប់ដ្បុគ្លមនាក់ៗ

ពោោះព្រប៉ុដន្ក៏មនសតមប់ស�គមន៍

ដ�លពគរស់ពៅដ�រ»។តបធានពបសកកម្

ចំនួនបួនររូបក្នុងចំពណ្មតបធានពបសកកម្

ទាំងតបាំតេមទាំងភរិយរបស់េួកពលាក

ក៏បានមនវ្្មនពៅក្នុងឱកាសដន

តបវ្្ិសាតស្ពនោះដ�រ។

ការតបជុំដ�លបានតបតេរឹ្្ពៅពៅក្នុង

សាលាតបជុំថ្បីៗដ�លបានសាងសង់ព�ើង

សតមប់ពស្កទាំងេបីរទាំងមជ្ឈម�្ឌល

ពស្ក្ ងពជើងនិងមជ្ឈម�្ឌលពស្ក

្ង្ ្ទូងបានបំពេញពៅពោ�េួកបរិសុ្រ្

ចរូលរួមសរុបចំនួន1,237ោក់។◼
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អង្ការស្្នុរសធម៌អិល.ឌគី.ងអស.ននសាសនាចបកនន

បពោះងយស៊ូវបគគីស្ទននពួក្រិសុទ្ធន្ងៃចុងងបកាយ

េិការ។ពៅក្នុងគពតមង្ ងការផលិ្

ការោំ�ុោះតសរូវបានសពតមចបាន្រិន្ផល

អងករព្រ្វ�ងបោទាប់េបីការបគ្ហា្់បពតងៀននិង

ការបំោក់បំប៉ន។

ថ្បីៗពនោះេួក�ុវមជ្ឈិមវ័�ពៅលបីវចំនួន

មួ�រ�ោក់បានចរូលរួមជាមួ��ុវវ័��ដ្រ

ព្រៀ្ជាងមួ�ោន់ោក់ក្នុងការសាងសង់

លំពៅសប្នុរស្ម៌សតមប់ភរូមិដនសានាម

ញញរឹមដ�លជាគពតមង«សាថាបោ�ុវវ័�»

ដក្រ‹ភ្ំសតមម›។តកុមតគួសារចំនួន

សាមសិបដ�លគ្មានលំពៅនរឹងផ្លាស់ពៅរស់

ពៅក្នុងផ្ទោះថ្បីក្នុងពេលឆ្ប់ៗពនោះមុនការរំេរឹង

្រុក។សមជិកសាសោចតកមនាក់ដ�លបាន

ចរូលរួមសកម្ភាេពនោះពឈាមាោះរ័្្វណ្ណពនឿន

ដ�លជាអ្កត្�ប់មកេបីផ្សេ្វផសា�សាសោ

វិញបានពោលថា«វាេិ្ជាសបបា�

ណ្ស់ព�ើម្បីព្្វើការជាមួ�មនុស្សពផ្សងៗគ្នា

ព�ើ�បានសារល់េួកពគ។ខ្នុំេុំមនបញ្ហា

ព�ើ�ក្នុងការដចកចា�ជាមួ�េួកពគថាខ្នុំជា

នរណ្និងេបីអ្វបីដ�លខ្នុំគិ្ថាសំ្ន់ពៅក្នុង

ជបីវិ្ពនោះ»។

ពៅពេលេួកបរិសុ្រ្សុចរិ្បន្អនុវ្្

ពសចកដែបីជំពនឿខលលួនព�ើ�ពេលដ�លករូនពសារ

បេ្វជិ្ភាេបដន្មព្រៀ្មនពៅក្នុង

ពស្កត្រូវបានពតបើតបាស់ពលើ្ររឹក�បីកម្នុជាពោោះ

ការសនយារបស់តេោះអមចស់និងតេោះប្្ញ្្ិ

ដ�លមនដចងពៅក្នុងតេោះគម្បីរកំេុងត្រូវបាន

បំពេញ។«្្ិ្តកុងស៊ី�៉រូនត្រូវដ្េតងបីក

្ងលម្អនិង្ងបរិសុ្រ្ភាេតេំដ�ន

ទាំងឡា�របស់ោងត្រូវដ្េតងបីកព�ើង

ពស្កទាំងឡា�របស់ោងត្រូវបានចពតមើន

កមលាំងព�ើង»(គ.និងស.82:14)។◼

ការបរិចាចគរបស់សាសោចតកចំពោោះ

ស�គមន៍មិនដមនចំពោោះដ្

សមជិកសាសោចតកពោោះព្រ។អំ�នុង

ពេលពតគ្ោះ្ររឹកជំនន់�៏្ ំកាលេបីឆ្នាំមុនថានាក់

�រឹកោំសាសោចតកបានព្្វើការជាមួ�រ�្ឋ

ម្ន្បីតកសួង្ម្ការនិងសាសោឯកឧ្ដែម

មិន�ិនពៅោវា�ពខ្្ពសៀមរាបឯកឧ្ដែម

�បីមប៊ុនសុងនិងសមគមន៍ពវៀ្ណ្ម

តបចាំតបព្រសកម្នុជាព�ើម្បីឧប្្ម្ជាអងករ

ពតបងឆ្្ររឹកត្បីមបីនិងត្បី-ខកំប៉ុងពៅ�ល់

ស�គមន៍ជាពតចើនដ�លបានរងពតគ្ោះ។

ពតរៅេបីសមជិកជាង600តគួសារដ�ល

្រ្រួលបានជំនួ�ក៏មនតគួសារមិនដមន

ជាសមជិកមួ�ចំនួន្ ំពផ្សងព្រៀ្បាន

្រ្រួលជំនួ�ផងដ�រ។

ពោ�មនសមជិកជាង12,450ោក់

ក្នុងចំពណ្មតបជាជនចំនួន15លានោក់

ក្នុងតបព្រសពនោះវ្្មនដនសាសោចតក

កំេុងដ្ពកើនព�ើងជាលំោប់។សប្នុរស្ម៌

េួកបរិសុ្រ្ដថងៃចុងពតកា�(អ៊ិល.�បី.ពអស.ស៊ី

)បានជួ�ឧប្្ម្�ល់គពតមងជាង195

គពតមងចាប់តាំងេបីឆ្នាំ2000។គពតមង

ោោចាប់ពផដែើមេបី្ររឹកសាអា្និងអោម័�

ពៅ�ល់ការចាក់ថានាំបគ្ការនិងរព្រោះជន

រូបថតពិធីបបគល់របស់អង្គការមនុស្សធម៌អិល. ឌី. អអស. ស៊ី
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សាសនាចបកបបារព្ធពិធគីរំលរឹកែួ្គបម្់២០ឆ្នាំងៅបពោះរាជាណាចបកកម្នុជា

12.០០០ោក់ដ�លពនោះជាល្រ្ផលដនការវិវ�្ឍន៍មួ�ជំោន

មដែងៗនិងអេ្ទូ្ព�្ុមួ�មដែងៗ ។េួកបរិសុ្រ្ជាង៣.០០០

ោក់ពៅតបព្រសកម្នុជាបានជួបជុំគ្នាពៅសាលមពោតសេពកាោះពេតជ

ពៅរាជធានបីភ្ំពេញព�ើម្បីតបារេ្េិ្បីរំលរឹកខួបគតមប់2០ឆ្នាំរបស់

សាសោចតក—ត្រឹមដ្តបាំមួ�ដថងៃបោទាប់េបីការបពងកើ្ពសដែកេបីរ

សមជិកជាង៣.០០០ោក់ដនសាសោចតកដនតេោះព�ស៊រូវតគបីស្ទ

ដនេួកបរិសុ្រ្ដថងៃចុងពតកា�(មរមន)បានចរូលរួមតបារេ្េិ ប្ី

ពៅសាលមពោតសេពកាោះពេតជពៅរាជធានបីភ្ំពេញ។

ពផដែើមពចញេបីសមជិកដ្មនាក់បច្ចនុប្ន្ពនោះសាសោចតកដន

តេោះព�ស៊រូវតគបីស្ទដនេួកបរិសុ្រ្ដថងៃចុងពតកា�មនសមជិកជាង

រូ្រថតនំខួ្រ 20 ឆ្នាំ នន

សា្ន្ចបកននបេរះឌេ្៊ូ

វបគី្្ទននេួក្ររិ្ុទ្ធនថងៃចុ

ងឌបរោេ
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�ំបរូងបង្អស់ពៅតេោះរាជាណ្ចតកកម្នុជា។ការតបារេ្េិ្បីពនោះបាន

តបតេរឹ្្ពៅពតកាមតបធានប្រថា«ឈានពៅមុខពោ�ជំពនឿ»

បានជួ�ឲ្យេួកបរិសុ្រ្ក្នុងតេោះរាជាណ្ចតកកម្នុជាចងចាំេបី

ជំោនជាពតចើនដ�លោំមកនរូវការរីកចពតមើនយ៉ាងឆ្ប់រ�័សដន

សមជិកភាេសាសោចតកោពេលបច្ចនុប្ន្ពៅក្នុងតបព្រសកម្នុជា

ព�ើ�បានពលើក្ររឹកចិ្្សមជិកឲ្យបន្ពឆ្ពោះពៅមុខពោ�ពសចកដែបីជំ

ពនឿនិងពសចកដែបីសង្រឹម។មនសមជិកជាពតចើនបានជិោះរថ�ន្តកុង

មកេបីតាមពខ្្មួ�ចំនួន្ររូទាំងតបព្រសកម្នុជានិងមកេបីតគប់្របីកដនលង

ដនរាជធានបីភ្ំពេញ។

បងតសបីអនអ៊ីនិងអ្កពផ្សងព្រៀ្ដ�លបពតមើការគ្រពៅ

គ�ៈកម្ការពរៀបចំេិ្បីបុ�្យពនោះត្រូវបានចា្់តាំងការគ្រ

ឲ្យពរៀបចំមហែទូបអាោរព�ើម្បីឲ្យតបាក�ថាសមជិកទាំងអស់ចរូល

រួមេិ ប្ីបុ�្យពនោះ្រ្រួលបានអាោរតគប់ៗគ្នាមុនពេលេួក

ពគចាកពចញេបីកម្វិ្បីពនោះ។បងតសបីអនអ៊ីបាននិយ�ថា

«ការពរៀបចំមហែទូបអាោរសតមប់មនុស្ស៣.០០០ោក់

គឺមិនដមនជាការគ្រគ្�តសួលព្រ។បងតសបីបានបន្ព្រៀ្ថា

«ព�ើងបានកំ�្់ថាបោទាប់េបីការកមសានដែសិល្ៈវប្្ម៌ការ

សាដប់ការដ�ោំេបីអ្ក�រឹកោំក្នុងតសុកនិងអ្ក�រឹកោំ្ររូពៅដ�លបាន

មក្រស្សនកិច្ចនិងការេតងរឹងចំ�ងមិ្្ភាេ«ក្្ចប់អាោរ

សតមន់ពេលលាងាច»ដ�លបានពរៀបចំសតមប់សមជិកតគប់ររូប

គឺជាកិច្ចការ�៏សំ្ន់បំផុ្។វាគឺជាកិច្ចការ�៏្ំព�ើ�ខ្នុំបាន

អ្ិសាឋានព�ើម្បីឲ្យព�ើងអាចបំពេញតាមការរំេរឹង្រុករបស់

មនុស្សតគប់ររូប»។

ព�ើម្បីជាការព្្វើប�ិសណ្ឋារកិច្ចពៅ�ល់បណ្ដាសមជិក

និងពភ្ៀវដ�លបានចរូលមកក្នុងសាលមពោតសេនំពខកតបាំ

េបីរជាន់ត្រូវបានពគោក់តាំងពៅជិ្បន្ទប់តាំងររូបថ្ពៅក្នុងេិ្បី

ពនោះ។បន្ទប់ពនោះបានបគ្ហាញររូបថ្ដនតេរឹ្្ិការ�៍តបវ្្ិសាតស្

ជាពតចើននិងជួ�ផដែល់ឯកសារជាររូបភាេអំេបីកំព�ើនសមជិក

ភាេសាសោចតករ�ៈពេល2០ឆ្នាំពៅក្នុងតបព្រសកម្នុជា។

សមជិកក្នុងតសុកនិងបណ្ដាអ្ក�រឹកោំសាសោចតកដ�លកំេុង

ព្្វើ្រស្សនកិច្ចរួមជាមួ�ពភ្ៀវនិងម្ន្បីរោឋាភិបាលមួ�ចំនួនដ�ល

អព្ជើញមក្រស្សោការតាំងេិេ័រ�៌ពៅសាលពនោះ។

តេរឹ្្ិការ�៍សំ្ន់ៗដនកម្វិ្បីគឺការសដម្ងរបស់សមជិក

ដនពសដែក្ងពជើងនិង្ ង្្ទូងដ�លព្រើបបានបពងកើ្ព�ើងថ្បី

និងរបស់សមជិកមកេបីម�្ឌល្ងពកើ្និងម�្ឌល

កណ្ដាលដ�លបគ្ហាញអំេបីវប្្ម៌ដខ្រ។តកុមសដម្ងរបស់

ម�្ឌលនិងពស្កនបីមួ�ៗបានព�ើងសដមដែងមនរ�ៈពេល

1៥ោ្របី—ក្នុងពោោះរួមមនការរាំនិងពតចៀងចពតមៀងដខ្រ

និងពវៀ្ណ្មតាមដបបតបដេ�បី។បោទាប់េបីការសដម្ងមន

វីព�អរូតបវ្្ិតគួសារមួ�ដ�លមនចំ�ងពជើងថា«មរ្កដន

ក្បីសង្រឹម�៏មន្ដមលរបស់កម្នុជា»ត្រូវបានចាក់បញ្ចំងពោ�បាន

ដចករំដលកអំេបីសារដនក្បីសង្រឹមការដតបចិ្្ពជឿនិងសក្ខបីភាេេបីេួក

បរិសុ្រ្ពៅតបព្រសកម្នុជាដ�លបានចរូលរួមចំដ�កព្្វើកិច្ចការេង្ស

តបវ្្ិនិងតេោះវិោរបរិសុ្រ្ឬកំេុងពរៀបចំពៅតេោះវិោរបរិសុ្រ្។

វីព�អរូពនោះបានពលើក្ររឹកចិ្្សមជិកឲ្យផ្ល់តបវ្្ិផ្ទាល់ខលលួននិងតបវ្្ិ

�រូនតារបស់េួកពគ។

ពលាកអ៊ិ្វិចិត្ជាសមជិកមួ�ររូប�៏សំ្ន់ដ�ល

បានជួ�សាសោចតកឲ្យ្រ្រួលបានការអនុញ្ញា្និងការ

្រ្រួលសារល់ជាផលទូវការេបីរោឋាភិបាលកាលេបីដម្ឆ្នាំមុនក៏បាន

ព�ើងដថលងសុន្ទរកថារបស់ពលាកពៅក្នុងកម្វិ្បីពនោះដ�រ។

ពលាកបានចាប់ពផដែើមសុន្ទរកថាពោ�េន្យល់េបីជំនួ�ដ�ល

ពលាកនិងអ្កពផ្សងព្រៀ្្រ្ួរលេបីតបភេ«្ងពលាកបី�និង

្ងវិញ្ញា�»ពៅពេល្រ្រួលបានការអនុញ្ញា្េបីរោឋាភិបាល

ឲ្យ�ំព�ើរការសាសោចតកក្នុងតបព្រសកម្នុជា។

បោទាប់េបីចំណ្ប់អារម្�៍របស់ពលាកអ៊ិ្វិចិត្

មនការបញ្ចំងវីព�អរូេិពសសមួ�ដ�លមនចំ�ងពជើងថា

«ឈានពៅមុខពោ�ជំពនឿ»។វីព�អរូពនោះពរៀបរាប់អំេបី

�ំព�ើរពរឿងតាមលំោប់ដនការរីកចពតមើននិងតេរឹ្្ិការ�៍ក្នុង

សាសសោចតករ�ៈពេលដម្ឆ្នាំក្នុងតបព្រសកម្នុជា។

វីព�អរូពនោះមនកិច្ចសមភាសជាមួ�សមជិកដ�ល

បានផ្លាស់បដែទូរប្រេិពសា្ន៍របស់េួកពគពៅវិញពៅមកក្នុងការសិក្

សាពរៀនសរូត្និងការដតបចិ្្ពជឿពលើ�ំ�រឹងល្អរបស់តេោះព�ស៊រូវតគបីស្ទ

និងការផ្លាស់បដែទូរជបីវិ្េួកពគបោទាប់េបីកាលា�ជាសមជិក។សម

ជិកភាគពតចើនបានបគ្ហាញេបីឥ្រ្ិេលវិជជមនដន�ំ�រឹងល្អពៅ
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ក្នុងជបីវិ្តបចាំដថងៃរបស់េួកពគ។បោទាប់េបីការ្រស្សោវីព�អរូចប់

ពលាកតបធានព�វី�ស៊ីមរូនបានដថលងសុន្ទរកថាពោ�ពលើក្ររឹក

ចិ្្សមជិកសម័�បច្ចនុប្ន្ពនោះឲ្យឈានពៅមុខពោ�ជំពនឿពោ�

ព្្វើការផ្លាស់បដែទូរក្នុងជបីវិ្របស់េួកពគព�ើម្បី្រ្រួលបានេរជ័��៏ពេញពល

ញេបី�ំ�រឹងល្អសតមប់តគួសារេួកពគោពេលអោគ្។

កម្វិ្បីពនោះបានបន្ពោ�មនសុន្ទរកថា

និងការពលើក្ររឹកចិ្្េបីដអ៊លព�ើរឡារីវា៉�វិលសុន

ដ�លជា្របីតបរឹកសា្របី1ដនគ�ៈតបធានតបចាំ្ំបន់អាស៊ី

ដ�លបានដថលងថាកា�វិការ�៏្រន់ភលន់ដនកបាច់រាំតបដេ�បីដខ្រ

បានរំលរឹកពលាកនរូវការបពតងៀនរបស់តេោះអង្សព្គ្រោះដ�លថា

ព�ើងត្រូវដ្មនដ�ដ�លសាអា្និងពបោះ�រូង�៏បរិសុ្រ្តគប់ពេល

តបសិនពបើព�ើងចង់្រ្ួរលេរេបីតេោះអង្។ដអលព�ើរដជរី្�័បុល�រូ

�កងដ�លជាតបធាន្ំបន់អាស៊ីបានបរូកសរុបល្រ្ផលដនការតបជុំ

ពនោះពោ�បញ្ជាក់ថាការរីកចពតមើនយ៉ាងឆ្ប់រ�័សដនសាសោច

តកពៅក្នុងតបព្រសកម្នុជានរឹងបន្ពៅមុខព្រៀ្ពៅពេលសមជិកបន្
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AN

ពគ្រេនិងមនជំពនឿពៅពលើ�ំ�រឹងល្អដនតេោះព�ស៊រូវតគបីស្ទ។

ពៅពេលចាកពចញេបីមពោតសេពោោះសមជិកតគប់ររូប

្រ្រួលបានក្្ចប់អាោរសតមន់ពេលលាងាចមួ�ក្្ចប់មនាក់។

ពៅពេលក្្ចប់អាោរទាំងពោោះបានដចកជរូន�ល់សមជិក

តគប់គ្នាព�ើ�បងតសបីអនអី៊មនកដែបីសបបា�រីករា�ជា្លាំង។
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