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សារលិខិតគណៈប្រធានតំ្រន់អាស៊ី

ក្នុងនាមជាតំបន់សាសនាចកកតតមួយ

ពេលពនះពយើងកតរូវបានអព្ជើញឲ្យជួយគ្នា

ពៅវិញពៅមកព្ពះពៅរកភាេខ្លួនទីេឹងខ្លួន

បន្តិចម្ងៗនតិងមានរយៈពេលតវង។

«ភាេខ្លួនទីេឹងខ្លួនគឺជាលទ្ធភាេ

ការតាំងចតិត្នតិងកតិច្ចខតិតខំព�ើម្ីផ្ល់

ពសចក្ីកតរូវការចាំបាច់ននជីវិតខាងវិញ្ញាណ

នតិងខាងសាច់ឈាមសកមាប់ខ្លួននតិង

កករុមកគួសារ»។១ព�ើយ«ក្នុងនាមជា

សមាជតិកត�លកាលាយជាមនរុស្សខ្លួនទី

េឹងខ្លួនេួកពគមានលទ្ធភាេកាន់តត

កបពសើរផងត�រក្នុងការបពកមើនតិងពមើល

តែ�ល់អ្ក�នទ»។២

ភាេខ្លួនទីេឹងខ្លួនរយៈពេលតវងកបចាំ

ពចញមកេីការមានភាេខ្លួនទីេឹងខ្លួនក្នុង

ពសដេកនតិងក្នុងមណ្ឌលទាំងឡាយ។ភាេខ្លួនទីេឹងខ្លួនក្នុងពសដេក

នតិងក្នុងមណ្ឌលគឺពកើតព�ើងមកេីភាេខ្លួនទីេឹងខ្លួនរបស់បរុគ្គល

មានាក់ៗនតិងកករុមកគួសារទាំងឡាយ។កម្មវិធីភាេខ្លួនទីេឹងខ្លួនកបចាំ

តំបន់ក៏រាប់ប្្ចចូលទាំងធាតរុផ្សំខាងវិញ្ញាណនតិងខាងសាច់ឈាម

ពផ្សងៗពទៀតត�រ។ឧទា�រណ៍សាមារតីននខ្លួនទីេឹងខ្លួនរយៈពេល

តវងកបចាំតំបន់រួមមានភាេខ្លួនទីេឹងខ្លួនរបស់េួកអ្កផ្សេ្វផសាយ

សាសនាក្នុងមរូលដ្ឋានកេះវិហារបរិសរុទ្ធក្នុងតំបន់ពបសកកម្មនតិង

ថ្នាក់�ឹកនាំពផ្សងៗពទៀតប្ជីពឈាមាះសកមាប់កតិច្ចការកេះវិហារ

បរិសរុទ្ធ។ល។អំ�នុងការពរៀបចំពនាះកេះអមាចាស់កទង់នឹងពៅ

កបជាជនរបស់កទង់ឲ្យពៅបពកមើកតន្ងត�លកទង់សេ្វកេះទ័យ។

កម្មវិធីភាេខ្លួនទីេឹងខ្លួនរយៈពេលតវងកបចាំតំបន់មានន័យថ្

ការព្តោតយកចតិត្ទរុកដ្ក់ពៅពលើសមាជតិកជាកបចាំ។ពយើងពៅ

តតបន្សួរថ្«ពតើកម្មវិធីពនះពនះនឹងមានលក្ខណៈ�រូចពម្ចត�រ

ពៅក្នុងរយៈពេល១០្នាំខាងមរុខ?២០្នាំខាងមរុខ?»ពតើការ

សពកមចចតិត្ពនះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាពបើនតិយយេីពេលពវលា

កមាលាំងនតិងការតាំងចតិត្តផ្ក�តិរ្្ញវត្ថនុរបស់សមាជតិកព�ើម្ីចរូលរួម

ជាមួយសាសនាចកកនាពេលឥ�ចូវពនះ?

ព័ត៌មានសាសនាចក្រ

ភាព	ែ្លួន	ទី	ពឹង	ែ្លួន	ខាង	វិញ្ញាណ
អែលឌ�ើរ	អ្គែរី�	ដ្រុលយូ	្គែង

ប្រធានប្រចាំ	តំ្រន់	អាស៊ី	

ពរជ័យ�៏អាសាចារ្យមានមកពលើពយើងនតិងចំពោះមនរុស្សជរុំវិញ

ខ្លួនពយើងពៅពេលត�លពយើងពធ្វើជាមនរុស្សខ្លួនទីេឹងខ្លួនទាំង

ខាងសាច់ឈាមនតិងខាងវិញ្ញាណព�ើយអាចពធ្វើការបពកមើ�ល់អ្ក

�នទបាន។

ពៅក្នុងសាសនាចកក«ភាេខ្លួនទីេឹងខ្លួន»មតិនតមនសំពៅតត

ចំពោះខ្លួនរបស់ពយើងប៉រុពណាណះព�ើយ។ការេតិតគឺមានន័យថ្ជា

ការពជឿនតិងទរុកចតិត្ពលើកេះអមាចាស់។ភាេខ្លួនទីេឹងខ្លួនគឺជាការ

ពកជើសពរើសត�លពយើងបានពរើសព�ើម្ីចរូលពៅរកកេះអមាចាស់ព�ើម្ី

កទង់អាចជួយពយើងឲ្យជួយអ្ក�នទពផ្សងពទៀត។

អំ�នុងការបំោក់បំប៉នេួកអ្កមានសតិទ្ធតិអំណាចទរូពៅក្នុងសន្តិសីទ

ទរូពៅតខតរុលា្នាំ២០១៤គណៈកបធានទីមួយនតិងករូរ៉រុមននសាវក

�ប់េីរនាក់បានអព្ជើញគណៈកបធានតំបន់អាស៊ីនតិងនាយកតផ្ក

កតិច្ចការអាណាចកកតាមតំបន់នតិមួយៗននសាសនាចកកឲ្យចាប់ពផ្ើម

ពធ្វើការពរៀបចំកម្មវិធីខ្លួនទីេឹងខ្លួនសកមាប់រយៈពេលតវងកបចាំតំបន់។

គណៈកបធានតំបន់នតិងនាយកតផ្កកតិច្ចការអាណាចកកកតរូវបានសរុំ

ឲ្យចាប់ពផ្ើមកម្មវិធីពនះជាមួយនឹងសាលាកបជរុំនានាជាមរុន។ខ្នុំនឹង

េន្យល់នរូវអត្ថន័យតាមរយៈការដ្ក់អាទតិភាេសាលាកបជរុំ�រូចខាង

ពកកាមពនះ៖

�រូចត�លអ្ក�ឹងព�ើយថ្តំបន់អាស៊ីរបស់ពយើងគឺមាន

កបជាជនពកចើនធំល្វឹងពល្វើយមានេរូជសាសាសន៍ចកមរុះព�ើយ

ស្មនុគសាមាញ។តំបន់អាស៊ីននសាសនាចកករបស់ពយើងមាន២២

កបពទសនតិងភរូមតិភាគេីភាគខាងពជើងននកបពទសម៉រុងពហាគោលី

រ�រូត�ល់ភាគខាងត្ចូងននកបពទសឥណ្ឌឌូពណស៊ីេីភាគខាងលតិច

ននកបពទសបា៉ាគីសាថានរ�រូត�ល់ភាគខាងពកើតននកបពទសចតិន។

ពៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរបស់ពយើងសាសនាចកកបានមាននរូវ

បទេតិពសាធន៍នតិងភាេចាស់ទរុំចកមរុះ។ពយើងក៏មាននរូវសាថានភាេ

ពស�្ឋកតិច្ចនតិងស�គមន៍ខរុសៗគ្នាផងត�រ។

អែលឌ�ើរ អ្គែរី� ដបុលយូ ្គែង



2	 លីអាហូណា

ជាលទ្ធផលននការតណនាំែ្មីអំេីកម្មវិធីភាេខ្លួនទីេឹងខ្លួន

ពនាះគណៈកបធានតំបន់នតិងនាយកកគប់កគងកតិច្ចការអណាចកក

បានពស្ើសរុំឲ្យេតិនតិត្យពមើលពលើគពកមាងរបស់សាលាកបជរុំទាំងអស់

ព�ើងវិញ។សាលាកបជរុំនីមួយៗនឹងកតរូវបានគតិតេតិចារណាចយ៉ាង

យកចតិត្ទរុកដ្ក់។សាលាកបជរុំមួយចំនួនអាចនឹង្ លាស់ប្ចូរអាច

េនយាពេលឬអាចកតរូវបានលរុបពចាលពដ្យសារតតអាទតិភាេនន

សាលាកបជរុំែ្មី។

តំ្រន់	ទាំងឡាយ	គឺ	ដូច	ជា	ប្ុម	ែ្ន្	បតរួសបរាយ	ផ្លូវ

ពដ្យសារជាតផ្កមួយននការបំោក់បំប៉ន់របស់េួកអ្កមានសតិទ្ធតិ

អំណាចទរូពៅពយើងបាន�ឹងថ្តំបន់ទាំងឡាយននសាសនាចកក

គឺ�រូចជាកករុមអ្កកតួសកតាយផ្ចូវត�រ។ពៅពេលត�លេួកអ្កកតួស

កតាយផ្ចូវបានព�ើរឆ្ងកាត់ទីវាលពៅកាន់កជលងភ្ំសលត៍ពលកពនាះ

េួកគ្ត់បានពរៀបចំជាេួកត�លពៅថ្កករុម។ពៅក្នុងពគ្លលទ្ធតិ

នតិងពសចកដេីសញ្ញាកណ្ឌទី១៣៦:៣បានកត់កតាថ្«ចរូរឲ្យកករុម

នីមួយៗត�លបានពរៀបចំពនាះមានពម�ឹកនាំពលើមនរុស្សមួយរយនាក់

ពម�ឹកនាំពលើមនរុស្សហាសតិបនាក់នតិងពម�ឹកនាំពលើមនរុស្ស�ប់នាក់

ពដ្យមានកបធានកេមទាំងទីកបឹកសារបស់គ្ត់េីរនាក់ពលើេួកពគគឺពៅ

ពកកាមការ�ឹកនាំននេួកសាវក�ប់េីរនាក់»។

ពៅសេ្វនែងៃពនះគឺ�រូចគ្នាតំបន់ទាំងឡាយននសាសនាចកកកតរូវ

បាន�ឹកនាំពដ្យអ្កមានសតិទ្ធតិអំណាចទរូពៅបីនាក់ពកកាមការ�ឹកនាំ

ននេួកសាវក�ប់េីរនាក់។ពៅក្នុងសាមារតីននភាេខ្លួនទីេឹងខ្លួនេួក

អ្កកតួសកតាយផ្ចូវបានផ្គត់ផ្គង់�ល់ខ្លួនឯងព�ើយនតិងអ្វីៗត�លពៅ

ពសសសល់ក៏ជួយ�ល់អ្ក�នទ។

នែងៃពនះេួកពយើងកតរូវបានអព្ជើញឲ្យពធ្វើកតិច្ចការ�រូចគ្នាពនះ។

ឌោលការណ៍	នន	ការ	អណនាំ

ពគ្លការណ៍ននការតណនាំមួយចំនួនអាចជួយពយើងពធ្វើជាអ្ក

កតួសកតាយផ្ចូវពៅក្នុងតំបន់របស់ពយើង។

១.ភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន—ពៅពេលតំបន់ទាំងឡាយមានភាេចាស់ទរុំ

នតិងមានភាេរីកចពកមើនព�ើយពនាះេួកពគគួរតតមានភាេខ្លួនទីេឹង

ខ្លួនកាន់តតពកចើនបតន្ថមពទៀត។

២.ការជួយដល់អ្នកដទទ—តំបន់ត�លមានភាេចាស់ទរុំគួរតតបន្

ជួយ�ល់តំបន់ត�លមតិនសរូវអភតិវឌ្ឍន៍។

៣.ការចេះវិនិេ្ឆ័យឈ្លាសទវ—សតិទ្ធតិអំណាចនតិងការទទួលខរុស

កតរូវគួរតតជាគរូជាមួយនឹងការពចះវិនតិច្័យឈាលាសនវព�ើម្ីកគប់កគង

ធនធានកបកបពដ្យកបសតិទ្ធភាេ។

តអលពឌើរអតិមរ័សរុលបា�ឺ�បពកងៀនថ្«ពៅពេល

េួកបរិសរុទ្ធពធ្វើការព�ើម្ីតកបកាលាយជាមនរុស្សខ្លួនទីេឹងខ្លួន

ពដ្យពេញពលញពនាះមានការណ៏យ៉ាងអសាចារ្យពកើតព�ើង

ត�ល�ួសេីការកាត់បន្ថយពលើការចំណាយពៅពទៀត។

…អ្វីមួយេតិពសសពកើតព�ើងចំពោះមនរុស្សមានាក់ៗឬ

ចំពោះអង្គភាេសាសនាចកកគឺពៅពេលមនរុស្សកាន់តតមាន

ឯករាជ្យភាេនតិងភាេខ្លួនទីេឹងខ្លួន។េួកពគមានអារម្មណ៍

កាន់តតមានទំនរុកចតិត្វិជជមាននតិងេតិតកបាក�ព�ើយេួកពគបង្ហាញ

អារម្មណ៍ទាំងពនាះពៅតាមសកម្មភាេរបស់េួកពគ»។៣

ទំនរុកចតិត្ភាេវិជជមានអារម្មណ៍កបាក�កបជាទាំងពនះ

បានសតម្ងពចញតាមសកម្មភាេរបស់ពយើងពនាះគឺជាអ្វីត�ល

ពយើងសង្ឹមថ្មានចំពោះសមាជតិកមានាក់ៗក្នុងតំបន់អាស៊ីនន

សាសនាចកក។
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ឱកាសទាំងឡាយ	នន	សាលាប្រជុំ

ជំហា៊ានទីមួយសកមាប់ភាេខ្លួនទីេឹងខ្លួនរយៈពេលតវងកបចាំ

តំបន់គឺកតរូវេតិនតិត្យពមើលពលើការពកបើកបាស់ទីតាំងការចំណាយ

នតិងការតែរកសាសាលាកបជរុំនីមួយៗ។

សរូម្ីតតការេតិនតិត្យពមើលេី�ំបរូងក៏បានបង្ហាញនរូវឱកាសចាំ

បាច់ត�លមានព�ើម្ីកាត់បន្ថយចំណាយព�ើយពកបើកបាស់សាលាកបជរុំ

របស់ពយើងឲ្យបានកាន់តតកបពសើរព�ើងផងត�រ។�ំពណើរននការេតិនតិត្យ

ពមើលពលើការការពកបើកបាស់សាលាកបជរុំពដ្យយកចតិត្ទរុកដ្ក់ពនះ

នឹងតកមរូវឲ្យពធ្វើបន្តិចម្ងៗក្នុងរយៈពេលជាពកចើន្ នាំនតិងតកមរូវឲ្យមាន

រយៈពេលអនរុវត្។

ការពិចារណា	ពី	លទ្ធភាព	នន	សាលាប្រជុំ

ពៅពេលពយើងេតិនតិត្យពមើលការពកបើកបាស់សាលាកបជរុំសរូម

េតិចារណាអំេីត�លអាចមាន�រូចខាងពកកាម៖

១.បពងកើនការពកបើកបាស់សាលាកបជរុំជាសាខាឬវួ�ឲ្យបាន៤

ពេល(ជំនួសឲ្យការពកបើកបាស់ជាសាខាឬវួ�តត២ឬ៣

ពេល)។

២.លុះត្រាតែមានសាខាឬវួ�ចំនួនបីត�លមានលក្ខណៈកគប់

កគ្ន់ប៉រុពណាណះពទើបអាចចាប់ពផ្ើមពរៀបចំប្ង់នតិងការសាងសង់

សាលាកបជរុំបាន។

៣.អនរុញ្ញាតឲ្យសមាជតិកកបជរុំពេញពៅក្នុងសាលាកបជរុំត�លមាន

កសាប់។

៤.ជួលសកមាប់រយៈពេលតវងឬទតិញ�ីត�លមានអគ្រកសាប់

ពបើគតិតថ្សមរម្យ។

៥. តកសំរួលពេលពវលាពធ្វើ�ំពណើរព�ើម្ីពកបើកបាស់សាលាកបជរុំឲ្យបាន

ល្អកបពសើរ។

ក្នុងករណីនីមួយៗពយើងចង់បានសាលាកបជរុំកាន់តតមាន

ចមាងាយជតិតព�ើយមានលក្ខណៈង្យកសួលចំពោះសមាជតិក

របស់ពយើងតាមត�លអាចពធ្វើបាន។ទន្ឹមនឹងគ្នាពនះត�រពយើងក៏

�ឹងផងត�រអំេីតំបន់មួយចំនួនពៅក្នុងេតិភេពលាករួមទាំង

កបពទសកំេរុងអភតិវឌ្ឍពៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរបស់ពយើងត�លមតិនទាន់

មានសាលាកបជរុំសកមាប់សមាជតិកពយើងកបជរុំពៅព�ើយ។តំបន់

ត�លរីកចពកមើនអាចនឹងតកមរូវឲ្យមានការលះបង់ខ្ះៗពកោះជា

កតន្ងត�លមានសាលាកបជរុំននសាសនាចកកជាពកចើនរួចព�ើយ

ព�ើម្ីជួយ�ល់តំបន់ត�លកំេរុងអភតិវឌ្ឍព�ើម្ីសមាជតិកសាសនា

ចកកមានកតន្ងកបជរុំផងត�រ។

ពរជ័យនន	ការ្រង់	ដង្វាយ	មរួយ	ភាគ	្ ្ននុង	ដ្រ់	ឌោយ	ភាពឌសាមោះបតង់

�ង្វាយមួយភាគក្នុង�ប់របស់ពយើងគឺកតរូវបានពកបើសកមាប់កសាង

នតិងតែទាំសាលាកបជរុំត�លពយើងជួបជរុំនតិងថ្វាយបង្គំរួមគ្នាពនាះ។

ពយើងមានាក់ៗទទួលេរជ័យពៅពេលពយើងពគ្រេពដ្យពសាមាះកតង់

ចំពោះចបាប់ននការបង់�ង្វាយមួយភាគក្នុង�ប់—ពៅពេលពយើងបង់

�ង្វាយមួយភាគ�ប់ពដ្យពសាមាះកតង់។កបធាន�្គរ�រុនប៊ី�រុតិងគ្ី

បានបញ្ជាក់តាមរពបៀបពនះថ្៖

«សាសនាចកកមានមពធយាបាយព�ើម្ីកសាងអគ្រទាំងឡាយ

ប៉រុតន្សមាជតិកនឹងមតិនកតរូវបានកបទានេរព�ើយពលើកតលងតតេួកពគ

កបតតិបត្តិតាមចបាប់បង់�ង្វាយមួយភាគក្នុង�ប់របស់កេះអមាចាស់»។៤

ពរជ័យ	នន	ដង្វាយ	តមអាហារ	និង	ដង្វាយ	ឌផសេងៗ

ពយើងកតរូវបានបញ្ជាឲ្យ«ម�ើលពួកអ្នកទ័លត្កនិងពួក

អ្នកទុគ៌ែម�ើយបមត្�ើសត្រាប់ការជួយសម្គ្រះដល់ពួកមគ

មដើ�្បីកុំឲ្យពួកមគរងទុក្ខ»។៥ពយើងក៏បានកបាប់ផងត�រថ្

«េរជ័យត�លមានទាក់ទងនឹងចបាប់ននការតមរួមមានភាេ
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ស្តិតសានាលពៅនឹងកេះអមាចាស់បានបពងកើនកមាលាំងខាងវិញ្ញាណ

សរុខរុមាលភាេខាងសាច់ឈាមកាន់តតមានចតិត្ពមតាតោកររុណា

នតិងមានបំណងព�ើម្ីបពកមើកាន់តតខាលាំង»។៦

កេះអមាចាស់្ទាល់កបាប់ពយើងថ្៖«ពយើងជាកេះអមាចាស់

បានលាតនផ្ពមឃព�ើយបានសាថាបនាតផន�ីគឺជាការត�លកេះ

�ស្ពយើងពធ្វើព�ើយកគប់ទាំងអស់ពៅទីពនាះសរុទ្ធតតជារបស់

ផងពយើង។ព�ើយពនះជាពគ្លបំណងរបស់ពយើងព�ើម្ីផ្គត់ផ្គង់

�ល់េួកបរិសរុទ្ធរបស់ពយើងត្តិតកគប់ទាំងអស់សរុទ្ធតតជារបស់

ផងពយើង។ប៉រុតន្ការណ៍ពនះសពកមចតាមមាគ្៌ារបស់ពយើង…ត្តិត

តផន�ីបានពោរពេញព�ើយមានបរិបរូរណ៍កគប់កគ្ន់នតិងពៅសល់

ពទៀតផង…»។៧

កេះអមាចាស់បានដ្ក់ប្្ញត្តិសកមាប់ករូនពៅរបស់កទង់ទាំង

អស់ឲ្យមានឱកាសព�ើម្ីទទួលយកនរូវ�ំណឹងល្អត�លបានសាតោរ

ព�ើងវិញ។កទង់បានកបទានមពធយាបាយត�លចាំបាច់ខាងវិញ្ញាណ

នតិងខាងសាច់ឈាមឲ្យពធ្វើ�រូពចានាះ�ល់«កគប់ទាំងសាសន៍កគប់េរូជ

មនរុស្សភាសា»៨ពៅក្នុង«ការចាត់តចងននកេះ»។៩

ពគ្លលទ្ធតិកគឹះនឹងមតិន្ លាស់ប្ចូរព�ើយ។ប៉រុតន្អត្ថន័យនតិង

រពបៀបននការសាថាបនា�ំណឹងល្អនតិងការកគប់កគងននសាសនា

ចកកនឹងកតរូវសកមបនតិងទទួលយក។ពគ្លការណ៍ខ្លួនទីេឹង

ខ្លួនពធ្វើឲ្យធនធានខាងវិញ្ញាណពកើនព�ើងពទ្វរ�ងតាមរយៈការ

កាត់បន្ថយពលើការេឹងតផ្អកពៅពលើធនធានខាងររូបកាយត�លមាន

កំ�តិត។ការបំផរុសគំនតិតនតិងវិវរណៈត�លមានជាបន្បនាទាប់

អាចរកសានរូវសាមគ្គីភាេខាងពគ្លលទ្ធតិនតិងការផ្គត់ផ្គង់ខាងវិញ្ញាណ

អំ�នុងពេលកម្មវិធីកគប់កគងសកមបតាមត�លពឃើញថ្កតឹមកតរូវពដ្យ

ចាប់ពផ្ើមជាមួយនឹងអាទតិភាេរបស់សាលាកបជរុំ។

កម្មវិធីភាេខ្លួនទីេឹងខ្លួនរយៈពេលតវងកបចាំតំបន់អាស៊ីអាច

កាត់បន្ថយចំណាយពលើរចនាសម្័ន្ធកម្មវិធីរ�្ឋបាលរបស់សាសនា

ចកកកាលណាអង្គភាេក្នុងមរូលដ្ឋានចាប់ពផ្ើមពធ្វើតាម។�ំណឹងល្អ

នតិងសាសនាចកកអាចចរូលក្នុងតំបន់អាស៊ីតាមរពបៀបមួយត�ល

រ�័សនតិងត�លអាចគ្ំកទបាន។ពៅក្នុង្ នាំខាងមរុខៗយរូរៗពៅ

ពយើងនឹងតស្វងរកធនធានខាងវិញ្ញាណនតិងខាងសាច់ឈាមត�ល

ចាំបាច់ព�ើម្ីសាថាបនា�ំណឹងល្អនតិងសាសនាចកកពៅក្នុងតំបន់
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អាស៊ីគឺមានពៅទីពនះកសាប់ព�ើយ។កេះអមាចាស់បានព�ើយ

នឹងកបទានឲ្យ។

ពយើងនឹងតចកចាយបតន្ថមពទៀតេីភាេខ្លួនទីេឹងខ្លួនរយៈពេលតវង

កបចាំតំបន់ពៅក្នុងតខពកកាយៗនតិង្នាំបនាទាប់ៗពទៀត។ក្នុងពេលពនះ

ពយើងចង់ឲ្យសមាជតិកមានាក់ៗ �ឹងថ្ពយើងកសឡាញ់អ្ក។ពយើងពសងៃើច

សរពសើរ�ល់អ្ក។ពយើងមានអំណរគរុណចំពោះអ្ក។ពយើងមាន

អំណរគរុណត�លពយើងមានាក់ៗមានឱកាសនតិងេរជ័យព�ើម្ីតកបកាលាយ

ជាមនរុស្សខ្លួនទីេឹងខ្លួនខាងសាច់ឈាមនតិងខាងវិញ្ញាណត�លពធ្វើឲ្យ

ពយើងអាចទទួលេរជ័យមកេីកេះអមាចាស់�៏មានកេះជន្មរស់ព�ើយ

បពកមើនតិងកបទានេរ�ល់គ្នាពៅវិញពៅមក�រូចត�លកទង់បានពធ្វើ។

ពៅក្នុងកេះនាមននកេះពយស៊រូកគីស្។អា៉ាតមន។◼

្ំណត់សម្គាល់

១. សរូមពមើលក្លួនខានាតភាគ១,៦.១,២។
២. Ibid។
៣. សរូមពមើលអតិមរ័សរុលបា�ឺ�«Sacrifice and Self-Sufficiency,»

Ensign,តខវិច្តិកា្នាំ១៩៨៧(www.lds.org/ensign/1987/11/
sacrifice-and-self-sufficiency)។

៤. បទបង្ហាញរបស់គណៈប៊ីស្សេជាអធតិបតីការបំោក់បំប៉ន់អ្កមានសតិទ្ធតិអំណាច
ទរូពៅនែងៃទី៧តរុលា្នាំ២០១៤សរូមពមើលផងត�រកបធាន�្គរ�រុនប៊ី�រុតិងគ្ី
«The State of the Church,»Ensign,តខឧសភា្នាំ១៩៩១។
(www.lds.org/ensign/1991/05/the-state-of-the-church)។

៥. សរូមពមើលពគ្លលទ្ធតិនតិងពសចកដេីសញ្ញា៣៨:៣៥បានបញ្ជាក់បតន្ថម។
៦. ក្លួនខានាតភាគ២,៦.១.២។
៧. សរូមពមើលពគ្លលទ្ធតិនតិងពសចកដេីសញ្ញា១០៤:១៤–១៧។
៨. សរូមពមើលនីន�្វទី១១៩:១៧ពមើលផងត�រពគ្លលទ្ធតិនតិងពសចក្ីសញ្ញា៩០:១១។
៩. សរូមពមើលពគ្លលទ្ធតិនតិងពសចកដេីសញ្ញា១០៤:១៦។

ជាតតិពលខ៦ជតិតនឹងវិទយាល័យពខត្។

ពៅនែងៃបនាទាប់កតរូវជានែងៃអាទតិត្យទី១៤

តខធ្ចូ្នាំ២០១៤សាលាកបជរុំកតរូវបានឧទ្តិស

ឆ្ងជាកតន្ងថ្វាយបង្គំ។កបធានពបសកកម្ម

ភ្ំពេញកម្នុជាកបធានព�វី�ស៊ីមរូនបាន

ផដេល់នរូវការអធតិសាឋានឧទ្តិសឆ្ងពនាះ។

សាលា	ប្រជុំ	កំពង់	ធំ	ថ្ី
ឌោយអែលឌ�ើរ	និង	ស៊ីឌសទើរ	ឌវើរហារិន	អផ្ន្	្ ិច្ចការ	សាធារណៈ

សាសនាចកកននកេះពយស៊រូវកគីស្

ននេួកបរិសរុទ្ធនែងៃចរុងពកកាយ

បានអព្ជើញសាធារណៈជនក្នុងពខត្កំេង់

ធំមកចរូលរួមក្នុងការសពមាពធសាលាកបជរុំ

ត�លពទើបនឹងសាងសង់ប្្ចប់ែ្មីៗ

ពៅនែងៃពៅរ៍ទី១៣តខធ្ចូ្នាំ២០១៤។

សាលាកបជរុំមានទីតាំងពៅតាម�ងមហាវិែី

សមាជតិកននសាសនាចកកត�លបាន

ជួបកបជរុំពៅក្នុងអគ្រជួលមានភាេរីករាយ

នតិងមានអំណរគរុណជាខាលាំងចំពោះការ

មានអគ្រែ្មីពនះ។សាលាកបជរុំែ្មីនឹងផដេល់

នរូវបន្ប់ជាពកចើនសកមាប់កំពណើនសមាជតិក

ត�លកំេរុងតតមាន។មានអ្កមកទស្សនា

ែគារ ព្រះវិហារ ឌៅ ឌេត្ត កំ្ង់ធំ

ពបធាន ឌបសកកម្ម និង មនន្តរីរាជ  រដ្ឋាភិបាល
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ជាពកចើនររូបបង្ហាញេីចំណាប់អារម្មណ៍ពៅ

ពលើការបពកងៀនរបស់កេះវិហារព�ើយ

នឹងកតរូវអ្កផ្សេ្វផសាយសាសនាពធ្វើការ

ទំនាក់ទំនងក្នុងពេល្ ប់។យរុវវ័យពៅ

វិទយាល័យជតិតពនាះមានចំណាប់អារម្មណ៍

បានមកពលងពៅកតន្ងពលងបាល់ពបាះរបស់

កេះវិហារត�លមានទីតាំងពៅខាងពកកាយ

អគ្រែ្មីពនះ។

មនន្ីរដ្ឋាភតិបាលបានចរូលរួមព�ើយបាន

មានកបសាសន៍មកកាន់សមាជតិកនតិងអ្ក

មកទស្សនាត�លពៅពេញទីថ្វាយបង្គំពនាះ។

កេឹត្ការណ៍កតរូវបានចរុះផសាយពៅក្នុងកបេ័ន្ធ

ផ្សេ្វផសាយក្នុងកសរុក។វាគឺជាកេឹត្ការណ៍

�៏េតិពសសក្នុងជីវិតសកមាប់សមាជតិកក្នុង

ពខត្កំេង់ធំពេលេួកគ្ត់សាវាគមន៍�ល់អ្ក

មកទស្សនាព�ើយបានេន្យល់អំេីកម្មវិធី

សាសនាចកកពនាះ។

្ិធរីកាត់អេសែបូ សឌ្ភោធ ែគារ 

ព្រះវិហារ ឌេត្ត កំ្ង់ធំ

អ្កទស្សនានតិងសមាជតិកអាច

ទទួលបានេ័ត៌មានអំេីរពបៀបត�លអគ្រកតរូវ

បានពកបើកបាស់។អ្កផ្សេ្វផសាយសាសនា

សមាគមសពនង្គោះយរុវជននតិងយរុវនារី

អង្គការបឋមសតិកសានតិងេង្សកបវត្តិបាន

ផដេល់េ័ត៌មាននតិងខតិតបណ្ណ។កតន្ង

នីមួយៗបពកងៀនអំេីសារៈសំខាន់ននតផ្ក

នីមួយៗរបស់អង្គការសាសនាចកកនតិង

រពបៀបត�លសមាជតិកកតរូវបានចពកមើន

ព�ើងរឹងមាំតាមរយៈកម្មវិធី�ំណឹងល្អ

នតិងការចរូលរួមក្នុងកេះវិហារ។សាសនាចកក

បពកងៀនអំេីកករុមកគួសារថ្ជាតផ្កសំខាន់នន

តផនការរបស់កេះសកមាប់ករូនពៅរបស់កទង់

ព�ើយថ្កករុមកគួសារគឺជាពរឿងសំខាន់បំផរុត

ពៅក្នុងជីវិតសមាជតិកននសាសនាចកក។

ក្នុងនាមជាកគីសាទានសមាជតិកកេះវិហារ

កតរូវបានបពកងៀនឲ្យបពកមើមនរុស្សទាំងអស់

មតិនថ្មានជំពនឿ�រូចគ្នាឬឥតពនាះពទ។

ក្នុងនែងៃអាទតិត្យមានកករុមជំនរុំចរូលរួមយ៉ាង

ពកចើនករុះករក្នុងកម្មវិធីឧទ្តិសឆ្ង។កបធាន

នរុតយីបាន�ឹកនាំការកបជរុំនតិងព�ើងនតិយយ

ពៅកាន់កករុមជំនរុំ។បនាទាប់មកមានការ

ព�ើងនតិយយេីសមាជតិកនតិងគណៈកបធាន

ពបសកកម្ម។រួចព�ើយកបធានព�វីឌស៊ីមរូន

ជាកបធានពបសកកម្មភ្ំពេញកម្នុជាបានផដេល់

ការឧទ្តិសឆ្ង។កករុមចពកមៀងរបស់សមាជតិក

ក្នុងសាខាពកចៀងចពកមៀងេតិពសស។

បនាទាប់េីការឧទ្តិសឆ្ង

មានកម្មវិធីបរុណ្យកជមរុជទឹកសកមាប់

សមាជតិកែ្មីមានាក់ពឈាមាះបងកបរុសឌរុច

សីហា។តអលពឌើរមា៉ាក់ហាគោវិនត�ល

បពកមើក្នុងតំបន់ពនាះបានកជមរុជទឹក�ល់

គ្ត់—ពនាះជាការប្្ចប់កម្មវិធីឧទ្តិស

ឆ្ង�៏អសាចារ្យណាស់!◼
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ពួកេរេន	កេ្ពុជា	មប្រើបរាស់	ប្រព័ន្ធ	
សង្គេ	ម�ើេ្ី	«	ជន់លិច	ខែន�ី	»	
មោយ	សារលិែិត	នន	�ំណឹងល្អ
ឌោយអែលឌ�ើរ	និង	ស៊ីឌសទើរ	ឌវើរហារិន	អផ្ន្	្ ិច្ចការ	សាធារណៈ

ពួកមរមនកម្នុជាបានពឆ្ើយតបចំពោះកបសាសន៍ក្នុងពេលែ្មីៗ

ពនះរបស់តអលពឌើរព�វីឌពអតបតណាត�លបានតែ្ង

ពៅសាកលវិទយាល័យកេតិកហាគោំយ៉ង់ពៅនែងៃទី៩តខកញ្ញា្នាំ

២០១៤ត�លពលើកទឹកចតិត្�ល់នតិសតិត្សនតិងសមាជតិកព�ើម្ី«ជន់លតិច

តផន�ី»ពដ្យសារលតិខតិតនន�ំនឹងល្អត�លបានសាដារព�ើងវិញ

ពដ្យការពកបើកបេ័ន្ធសង្គម។

ពៅព�ើម្ នាំ២០១៤សមាជតិកបានចាប់ពផដេើមពកបើlds.org.kh

ព�ើម្ីពមើលកបធានបទ�ំណឹងល្អជាពកចើនចរូលពកបើកេះគម្ីររក

កាលវិភាគការកបជរុំនតិងទីតាំងសាសនាចកកកាលវិភាគ

ថ្នាក់សតិកាខាសាលានតិងថ្នាក់វិទយាសាថានកបតតិទតិនននកេឹត្ការណ៍ត�ល

នឹងពកើតព�ើងកេមទាំងបណាដាញកបេ័ន្ធផ្សេ្វផសាយ�នទពទៀតទាំងអស់

ជាភាសាតខ្មរ។ចាប់តាំងេីតខតរុលា្នាំ២០១៤បណដាដំេ័ត៌មាន

មរមនកម្នុជាបានកាលាយជាធនធានជាផ្ចូវការមួយរបស់សានាចកក

សកមាប់កបេ័ន្ធេ័តមានទរូពៅព�ើយអ្កត�លេរុំតមនជាសមាជតិក

សាសនាចកកបានចាប់អារម្មណ៍ពៅពលើកម្មវិធីកេះវិហារព�ើយពរៀន

អំេីកេះវិហារអំេីកេឹត្ការសង្គមខាងសាសនានតិងខាងសប្នុរសធម៌

កេមទាំងសកម្មភាេត�លកំេរុងតតពកើតមានពៅក្នុងកេះរាជាណាចកក

កម្នុជាផងត�រ។

េ័ត៌មានពនះអាចកតរូវបានរកពឃើញពដ្យកគ្ន់តតចរុចពៅពលើ

mormonnewsroom.org.khបណដាដំេ័ត៌មានមរមនកម្នុជា

ក៏ភាជាប់អ្កចរូលទស្សនាពៅកាន់mormonnewsroom.org

ផងត�រត�លជាពគ�ទំេ័រទរូលំទរូលាយពៅកាន់កបជាជន

ទរូទាំងេតិភេពលាកត�លចាប់អារម្មណ៍ចង់�ឹងអំេីអ្វីត�លកំេរុង

ពកើតព�ើងពៅក្នុងកេះរាជាណាចកកកម្នុជានតិងពៅពលើេតិភេពលាក

ទាក់ទងនឹងកេះវិហារ។

ពយើងមានអាសយដ្ឋានFacebookចំនួនេីរផងត�រ

សកមាប់េ័ត៌មានអំេីកេឹត្ការណ៍សាសនាចកកទាំងអស់ពៅក្នុង

កេះរាជាណាចកកកម្នុជាគឺPhum Mormonនតិងសាសនាចកក

ននកេះពយស៊រូកគី្សននេួកបរិសរុទ្ឋនែងៃចរុងពកកាយ—កបពទសកម្នុជា។

ក៏មានទំេ័រFacebookមណ្ឌលនតិងពសដេកក្នុងកេះរាជាណាចកក

កម្នុជាផងត�រ។ត�លមណ្ឌលនតិងពសដេកនីមួយៗកំេរុងពកបើកបេ័ន្ធ

សង្គមព�ើម្ីបពង្ហាះេ័ត៌មានក្នុងកសរុកនតិងកេឹត្ការនានាកេមទាំង

មានកេឹត្ការណ៍ត�លនឹងពធ្វើព�ើងពដ្យមានររូបែតនតិងវីព�អរូអំេី

កេឹត្ការនតិងសកម្មភាេរបស់សមាជតិកផងត�រ។

សរូមចរូលរួមជាមួយនឹងសមាជតិកកម្នុជាព�ើយ«ជន់លតិចតផន�ី»

ពដ្យសារលតិខតិត�ំណឹងល្អរបស់អ្ក។សរូមចរូលទស្សនាពគ�ទំេ័រ

ទាំងពនះព�ើយសរូមចរុចឲ្យពមន�ផង!◼

�ំណឹងល្អ	រានចូល	ែ្សព្វែសាយ	ក្ពុង	មែត្តមោធិសាត់
អែលឌ�ើរ	្រ៊ូ	និង	អែលឌ�ើរ	បពីតធីន

កាលេីបីតខកន្ងពៅពយើងខ្នុំមាន

ឱកាសព�ើម្ីពបើកតំបន់ែ្មីសកមាប់

ការផ្សេ្វផសាយ�ំណឹងល្អក្នុងពខត្ពោធតិសាត់

កេះរាជាណាចកកកម្នុជាពៅនែងៃទី៩

តខវិច្តិកា្នាំ២០១៤ត�លពមា៉ាងកបជរុំថ្វាយ

បង្គំពៅនែងៃអាទតិត្យគឺពធ្វើព�ើងចាប់េីពមា៉ាង៨

កេឹក។សកមាប់ការកបជរុំសាកកាម៉ង់�ំបរូង

របស់ពយើងគឺពយើងមានសមាជតិកមកចរូលរួម

េីទីកករុងភ្ំពេញកេមទាំងមានការចរូលរួម

របស់គណៈកបធានពបសកកម្មនតិងអ្ក

ពរៀនែ្មីចំនួនកបាំមួយនាក់ផងត�រ។វាគឺជា

បទេតិពសាធន៍�៏អសាចារ្យសកមាប់េួកគ្ត់ត�ល

បានសាដាប់ឮទីបនាទាល់របស់សមាជតិក�៏រឹងមាំ

ទាំងឡាយរបស់សាសនាចកក។

ព�ើយក្នុងរយៈពេលប៉រុនាមានតខពកកាយមក

ពទៀតពយើងអាចពធ្វើកម្មវិធីបរុណ្យកគីស្មា៉ាស

ត�លអ្កពរៀនមួយចំនួនបានជួយពរៀបចំ

តរុបតតងនតិងពរៀបចំម្ចូបអាហារ។ពយើងបាន

មានអ្កមកចរូលរួមចំនួនពកចើនជាង៨០

នាក់។

ពៅនែងៃទី៤តខមករា្នាំ២០១៥

េតិធីបរុណ្យកជមរុជទឹកចំនួនេីរ�ំបរូង

បានពធ្វើព�ើងពៅក្នុងពខត្ពោធតិសាត់។

ទីមួយគឺេតិធីបរុណ្យកជមរុជទឹករបស់ពលាកេរូ

សរុខធីត�លមានករូនកសីធាលាប់បពកមើ

ពបសកកម្មតតគ្ត់េរុំត�លមានឱកាសពរៀន

�ំណឹងល្អពទពដ្យសារតតគ្មានកេះវិហារ

ពៅទីពនះពទើបតតពេលពនះបានគ្ត់មាន

ឱកាសព�ើម្ីទទួល�ំណឹងល្អ។ទីេីរគឺ

េតិធីបរុណ្យកជមរុជទឹករបស់ប្អចូនកបរុសអរូន

មករាត�លគ្ត់មានចំណាប់អារម្មណ៍

ចង់ពរៀនយ៉ាងខាលាំងព�ើយបានជួយ�ល់អ្ក
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របស់កទង់។ការេយាករណ៍បានបនដេបំពេញថ្

�ំណឹងល្អនឹងកតរូវបានផសាយពចញពៅកគប់ជាតតិ

សាសន៍កគប់មនរុស្សនតិងកគប់ភាសា។◼

CA
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BO
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AN

ផ្សេ្វផសាយសាសនាតាំងេីជួបគ្ត់ពលើក

�ំបរូងមកម្៉ពះ។េួកគ្ត់កតរូវបានទទួល

េតិធីបញ្ជាក់ជាសមាជតិកពៅនែងៃទី១១

តខមករា្នាំ២០១៥ព�ើយែ្មីៗពនះពកតៀម

ខ្លួនទទួលបេ្វជតិតភាេពអើរ៉រុន។

កេះបានពរៀបចំមនរុស្សឲ្យទទួល�ំណឹងល្អ

ស្ជិកអដលទទួលបុណ្យពជមុជទឹក ឌៅ ឌេត្ត ឌោធិសាត់

ស្ជិកអដលចូលរួម ក្នុង 

ការ ពបជុំឌលើក ដំបូង  ឌៅ ឌេត្ត 

ឌោធិសាត់


