
ដំណ�ើ រណរឿងរបសអ់្នកថែរកសាបរសិ្ថា ន

6ប្រទេសកម្ពុជា: 

សប្តា ហស៏ពុខដពុមរមនា នៃអៃតារសាសនា

ពីមិតតាសំលាញ់ អន្តរស្ស្នាណដើម្ បីបរសិ្ថា ន 
ដដលជាអ្នកដែរកសាសបរាបក់ ារបទ្កើត

ដាណំដើមណ�ើ



មាតិកា

១) ទសចកតាទី្តាើម (ទេៃីស ខតទេៃ-Denise Coghlan rsm)...........០១

២)សហប្រតបិត្កិារ អៃតារសាសានា សបរាប ់ការអភវិេ្ឍ......០២     

     ប្រកបទោយៃិរៃតារភាព  (អឺៃ យទូចៃសិៃ-Ernst Jurgensen)

៣) ប្លា ស្ិច អាចសរាលា បប់រសិាថា ៃរបសទ់យើ្.............................០៤

         (អពុក ភរិម្យ, តរូ ីេួស -Tori Duoos)

៤) បដបមបបមរួលអាកាសធាតពុ (សសរី សពុខ)...................................០៦

៥) នបពទ�ើកម្ពុជា្តាលជ់ីវតិដលប់្រទេសកម្ពុជា........................០៨

៦) សពុភម្្គល ៃិ្បរសិាថា ៃ   (បប ់រា៉ា ត-Bob Maat)......................១០

៧)បតរីគលរ់ា ំ្ ទៅរាៃជីវតិ (ហ្្គ បពរីដអល-Fr.Gabriel)..............១២

៨) ៃិមិតតារបូ “ទដើមទ�ើ្តាលជ់ីវតិ“...............................................១៥

៩) បិេ្្ិតចទនាលា ោះ: ជយួរាតាធម្មជាតទិោយទធវើជីកបំ៉ាពុសតា..........១៦ 

១០) សិកាខា សាលាេ១ី របសទ់យើ្ (១១-១៥ ធ្នូ  ២០១២)................១៨

សមូដែល្ា អំណរគពុណដល ់សាក ់សពុភក័កតា  តរូ ីេួស(Tori Duoos) ៃិ្ 

ប្សសរី ទេៃីស ខតទេៃ (Sr. Denise Coghlan)  ដដលបាៃច្បក្ ់

ទសៀវទៅតចូទៃោះទេើ្ ។ 

ទហើ យក ៏សមូដែល្ា អំណរគពុណ្្ដដរ ចទំោោះអ្នកដដលបាៃដចក 

រទំល ក ទរឿ្រា៉ា វ ៃិ្ សិកាខា កាម ដដលបាៃចលូរមួសិកាខា សាលា 

“អៃតារសាសនា“ ទៅមណ្ឌ លទមតាតា  ករពុណាទសៀមរាប ។

កម្ម វធិ ី អន្តរស្សនា ៃិ្ ណសៀវណៅតូច ទៃោះ េេលួបាៃការ 

គាបំេពី អ្្គការទមតាតា  ករពុណាសបរាបជ់ៃទភៀសខ លាៃួ (JRS) ៃិ្ 

អ្្គការោៃមិសសិៃ (Danmission) ។



ណសចក្តបីណ្្តើម
 

ទៅដខមិែពុនា ឆ្្ន  ំ២០១៣  កៃល្ា ទៅទៃោះ ប្្រ្ូៃជា ពពុេ ្ធសាសៃិក បគរីសតាសាសៃិក 

អពុីសាលា មសាសៃិក  ៃិ្បករុមប្រជាជៃជាតភិាគតចិជាទបចរីៃនាក ់ បាៃជបួប្រជពុំគា្ន  

ទៅមណ្ឌ លទមតាតា  ករពុណា ទខតតាទសៀមរាប ៖

  • ទដើម្ដីសវ្ រកថា ទតើសាសនារបសគ់ាត ់ដណនាយំ៉ា ្ដចូទមតាចខ លាោះ ចទំោោះពកួ

     គាត ់ក្នពុ្ការដែរកសាបរសិាថា ៃ ។

   • ទដើម្ដីសវ្ យលអំ់ពី ដទំណើ រទរឿ្ល្ៗ ក្នពុ្សសរុក សតាីអំពីបរសិាថា ៃនៃប្រទេស   

     កម្ពុជា ។
          

   • ទធវើគទបរា្សកម្មភាព ទដើម្ដីែរកសាសបរាបក់ារបទ្កើតែ្មី ។

ដទំណើ រទរឿ្ ទៅក្នពុ្ទសៀវទៅទៃោះ គជឺាសមិេ ្្ធ លមួយនៃសិកាខា សាលាទៃោះ។ ពកួ 

ទយើ្ េេលួបាៃការជំរពុញេកឹចតិតាទោយ ទលាក ទៅ សពុខ គាតជ់ាអ្នកដដលបាៃ 

ៃិ្កពំព្ុ ោទំដើមទ�ើ ទៅបគបេ់កីដៃល្ា េទូា ំ្ ប្រទេសកម្ពុជា ។ ទលាក សពុខ បាៃ 

េេលួការជំ រពុ ញេកឹចតិតា ក្នពុ្ការចាបទ់្តាើមោទំដើមទ�ើបន្ាបពី់ គាត ់បាៃទ�ើញ

របូភាពនៃ ប្រ ជាជៃ ខ វោះអាហ្រេេលួទាៃ ទៅេ វបីអាបពរិច ដដលបណាតា លមកពី 

ភាពរា ំ្ ស្ួតទោយសារគា្ម ៃទដើមទ�ើ  ។ ប្រទេសកម្ពុជា អាចៃឹ្រាៃេពុកខាទវនា 

ដចូគា្ន ទៃោះដដរ ។

ោក្យបប្ជ្ញមួយចៃំៃួ ដដលបាៃមកពីសិកាខា សាលាទៃោះគ៖ឺ

ដាណំ�ើប្រាណំដើម នាគំ្្ន ល្ បី កាប់ណ�ើណេញដបីនាគំ្្ន ស្ងា ត់ ។ ( បករុមប្រជាជៃជាត ិ

ភាគតចិ)

ការញញមឹ ជាការណ្វើទាន ។ ដាណំដើមណ�ើ ជាការណ្វើទាន ថដលមានអាយកុាល 
យរូជាងការញញមឹ ។ (អពុីសាលា មសាសៃិក)

ពប្េណ�ើ គឺជាអំណោយរបសប់្េរះជាមាចា ស ់។ សមូអរ ប្េរះគុ� ។ (បគរីសតាសាសៃិក)

ចង់ស្ង់ជបីេរ ណដើម្ បីការពារពប្េណ�ើ ។ (ពពុេ ្ធសាសៃិក)

ទយើ្ ស្្មឹថាទលាកអ្នក ៃឹ្ចលូចតិតាដទំណើ រទរឿ្ទា ំ្ ទៃោះ ទហើ យៃិ្ ដែមទា ំ្  

ជយួជបមរុញេកឹចតិតា ទលាកអ្នក  ឱ្យជយួដែរកសាបរសិាថា ៃ ។ ទោយចាបទ់្តាើមពី 

ក្នពុ្អំេពុ្ សរា្ត ហ ៏សខុដុមរមនា ពនអន្តរស្សនា 

ពីនែេ្០ី១-នែេ្០ី៧ ដខកពុមភ្ៈ ទហើ យបៃតាទពញមួយជីវតិ ។

       ណេនបីស ខតណេន (អ្នកសបមបសបមរួល)
            (Denise Coghlan)



កាលពីឆ្្ន កំៃល្ា ទៅទៃោះ រាៃការប៉ាពុៃប៉្ា ជាទបចរីៃបតរូវបាៃទធវើទេើ្ទដើម្ជីបមរុញឱ្យសាសៃិក

ពីបករុ មសាសនាជាទបចរីៃ ចលូរមួទោោះសសាយបញ្ហា ស្្គមបច្ពុប្ៃ្ន។ ទៅដខធ្នូ ឆ្្ន ២ំ០១២

សិ កាខា សាលាមួយបតរូវបាៃទធវើទេើ្ទៅមជ្ឈមណ្ឌ លទមតាតា  ករពុណា ទខតតាទសៀមរាប ទោយ 

ទ្្តទៅទលើប្រធាៃបេសំខាៃច់ៃំៃួបួៃ៖ បរសិ្ថា ន េិការភាេ និងការរសំ្យសពាវ វុ្ 
បំលាសទ់បីក្នងុតំបន់ណដាយបង្ ំនិងការបណ�ដេ ញណចញេបីដបី្្បី ។ សិកាខា សាលាបន្ាបមួ់យទេៀត 

បតរូវបាៃទធវើទេើ្ក្នពុ្ដខកកកោ ឆ្្ន  ំ២០១៣ សតាីពី បញ្ហា ដបី្្បី និងបរសិ្ថា ន ។

ទៅក្នពុ្សិកាខា សាលាទា ំ្ ពីរទៃោះ បរសិេ័មកពី ឥសាលា ម ពពុេ ្ធសិាសនា ៃិ្បពោះសហគមៃ ៏

បគរីស្ាៃ បាៃោទំដើមទ�ើទា ំ្ អសគ់ា្ន ។ ណដើមណ�ើ ជាៃិមិតតាសញ្ញា នៃទរឿ្រា៉ា វជាទបចរីៃ 

ដចូជាជីវតិ គតបិណ្ឌិ ត ភាពរកីចទបមរីៃ សបមស ់។ល។ ទៅក្នពុ្វប្ធម ៌ៃិ្សាសនាជាទបចរីៃ 

ទដើមទ�ើរាៃអតថាៃយ័ពិសិដ្ឋ ទហើ យបតរូវបាៃោសំបរាបលំ់អរ សាកលទលាក ។

បកដេកទមើលទៅទលើេដិ ្ឋភាពទដើមទ�ើកម្ពុជានាទពលបច្ពុប្ៃ្នវញិ ទដើមទ�ើកពំព្ុ កាលា យជា 

ពជូរពុកខាជាតមួិយក្នពុ្សភាពទបគាោះថា្ន ក។់ ក្នពុ្ឆ្្ន ១ំ៩៧៣ ទដើមទ�ើបគបដណ្បន់្ដ្៧ី២.១១%  

នៃប្រទេសកម្ពុជា ប៉ាពុដៃតាឥេូវ ក្នពុ្ឆ្្ន ២ំ០១៣ ភាគរយគទឺៅដត ៤៦.៣៣% ប៉ាពុទណាណ ោះ ។

សហប្បតិបត្តិការអន្តរស្សនាណដើម្ បី
                 ការអភិវេ្ឍប្បកបណដាយនិរន្តរភាេ

(អឺៃ យទូចៃសិៃ-ERNST JURGENSEN)

េពំរ័េ ី[0២]



េពំរ័េ ី[0៣]

គបមបនបពទ�ើដដ៍សៃបកាសប់ាៃធាលា កច់ពុោះពី ៤១.៨៨% មក ១០.៨៣% ទៅក្នពុ្កេំពុ្ 

ទពលទៃោះ។ ជាមួយៃឹ្ទល្ឿៃបំទ្លាចបំ ល្ា ញបច្ពុប្ៃ្ន នបពដប៏កាសទ់ៃោះ ៃឹ្រលាយបាត ់

ប្ដ់តពីរបីឆ្្ន ទំេៀតប៉ាពុទណាណ ោះ ទោយប្កៃវូ្លប៉ាោះោលអ់ាបកកដ់ល ់ បរសិាថា ៃ អាកាស 

ធាតពុ ៃិ្ជីវតិរសទ់ៅរបសម់ៃពុស្សជាទបចរីៃោៃន់ាក។់

ការោទំដើមទ�ើទោយសាសៃិកទោទពញទោយកតាជីំទៃឿ គទឺធវើទេើ្ទោយកតាទីគារព ៃិ្ 

កតិតាយសនៃពិភពទលាក ប៉ាពុដៃតាក្នពុ្ទពលជាមួយគា្ន ទៃោះ កជ៏ាៃិមិតតាសញ្ញា នៃការតស៊មូត ិ

ៃិ្ការប្រឆ្ំ្ ៃឹ្ការកាបន់បពទ�ើបច្ពុប្ៃ្នទៅក្នពុ្កម្ពុជា ។ ការោទំដើមទ�ើ គជឺាកតា ី

បំណ្តចូមួយ ដដលទធវើទេើ្ទដើម្បី្រឆ្ ំ្ ៃឹ្ការបាតប់្ទ់ដើមទ�ើកម្ពុជារាបល់ាៃ

ទដើម ។ េៃ្ឹមជាមួយទៃោះ បគាបព់ជូនៃកតាសី្្មឹបតរូវបាៃបណ្ពុ ោះទេើ្ កតាសី្្មឹដដលថា

ជាសកម្មភាពស្ូលនៃបពរឹតតាកិារណ៍របសប់ករុមអៃតារសាសនាជាទបចរីៃ។ ទដើម្អីបរ់សាេរ 

ដល ់ សរា្ត ហស៏ខុដុមរមនាអន្តរស្សនា ឆ្្ន ២ំ០១៣ អ្នកកាៃស់ាសនាជាទបចរីៃ មកពី 

បគបត់បំៃន់ៃប្រទេសកម្ពុជា បាៃោទំដើម ទ�ើជាទបចរីៃទដើម ជាឧទាហរណ៍ ការោទំដើម 

ទ�ើ ទៅទជើ្ឯក (វាលពិឃាត)។ ការោទំដើមទ�ើគជឺាដ្ក្មួយយ៉ា ្សំខាៃទ់ៅក្នពុ្ 

សរា្ត ហស៍ខុដុមរមនាអន្តរស្សនាសកល ឆ្្ន ២ំ០១៤ ដដលបាៃ ចាបទ់្្ើមទេើ្ទៅ 

សប្តា ហ៍េមួីយនៃដខកពុមោ្ះ។ តាមការប្រតបិតតា ិ ៃិ្ជាៃិមិតតាសញ្ញា ការោទំដើមទ�ើអាចនា ំ

សាសៃិកដដលរាៃសាសនាទ្្ស្ៗគា្ន  មករមួជាមួយគា្ន ទដើម្ទីគាលបំណ្រមួមួយ ជា 

ឧទាហរណ៍ ការអភវិេ្ឍដដលរាៃៃិរៃតារភាព។ ប្រជាជៃកម្ពុជា ទទាោះកាៃស់ាសនាអវីក ៍

ទោយ រ្ៃវូ្លប៉ាោះោលន់ៃការកាបបំ់ ល្ា ញនបពទ�ើទា ំ្ អសគ់ា្ន  ដទូចោ្ះទៃោះជាតបមរូវការ

មួយក្នពុ្ការចាបទ់្្ើមការសហការណ៍ឆល្ា សាសនា បគបស់ហគមៃ ៍ រវា្សាថា បៃ័ 

សាសនា ៃិ្អ្នកដកឹនាជំាៃខ់ស្។់ ការជំរពុញេកឹចតិតា ៃិ្កចិស្ហការណ៍ពីបគបក់បមរិត 

សហគមៃស៍ាសនាគជឺាស្ូលសំខាៃក់្នពុ្ការទលើកកមស្់្ លាូវែ្មីនៃការអភវិេ្ឍប្រកទោយ 

ៃិរៃតាភាព ។ រាៃដតការចាបន់ដទធវើការជាមួយគា្ន  ទដើម្កីារអភវិេ្ឍៃប៍្រកបទោយៃិរៃតារ

ភាពប៉ាពុទណាណ ោះ ទេើបនបពទ�ើកម្ពុជាអាចសទកគ្្គ ោះបាៃ មពុៃទពលសាតា រទល្បាៃ។

របូែតជពុំគា្ន -សិកាខា សាលាអៃតារសាសនា ២០១៣
មណ្ឌ លទមតាតា  ករពុណា/JRS

ការកាបបំ់ ល្ា ញនបពទ�ើ
ៃឹ្បតរូវបញ្ឈប ់ទហើ យ 

កម្ពុជាៃឹ្ចលូទៅក្នពុ្្លាូវ

ៃិរៃតារភាពនៃការអភវិេ្ឍ

មិៃដមៃជាការអភវិេ្ឍ

រយភៈទពលខ លាដីដលជា

ប្រទយជៃម៍ៃពុស្សមួយ

ចៃំៃួតចូ ទហើ យប្កការ

គរំាមកដំហ្ដលម់ៃពុស្ស
ជាទបចរីៃ។

ការោទំដើមទ�ើបាៃកាលា យ



រ្ាស្ចិអាចសម្ាប់បរសិ្ថា នរបសណ់យើង
(អពុក ភរិម្យ -OUK PHIRUM ៃិ្ តរូ ីេួស-TORI DUOOS) 
អពុក ភរិម្យ ទធវើការទៅមៃ្ីរកសិកម្ម ជាមួយគទបរា្មួយទៅថា ភូមិមាន 
សខុភាេល្អ ការរសណ់ៅប្បកបណដាយសខុភាេល្អ។ ទៅទពលគាតេ់ទំៃរ គាត់

ទធវើការស្ប័គចតិតាទៅមជ្ឈមណ្ឌ លសបមបសបមរួលយពុវជៃឥសាលា មកម្ពុជា។ ភរិម្យ

បាៃដឹ្ ថាប្លា ស្ិចគជឺាបញ្ហា នាមំពុខមួយ ក្នពុ្ការដែរកសាបរសិាថា ៃនៃប្រទេស 

កម្ពុជា ។ គាត ់ៃិយយថា “ប្លា ស្ិចរាៃគពុណវបិតតាជិាទបចរីៃដដលទយើ្មិៃបាៃ

យល ់ទហើ យ អ្នកភមិូជាទបចរីៃទបាោះវាទចាលទពញដ”ី។ 

ទដើម្បី្រយពុេ ្ធប្រឆ្ ំ្ ៃឹ្ការពបគ្យសបរាមរាយបា៉ា យ ៃិ្ការគរំាមកដំហ្ 

ដលប់រសិាថា ៃ ភរិម្យបាៃោកេ់ៃំលួខពុសបតរូវទលើខ លាៃួគាតក់្នពុ្ការបទប្ៀៃប្រជា-

ជៃ ៃិ្អបរ់អំ្នកភមិូអំពីទបគាោះថា្ន កន់ៃកាកសំណល ់ ។ ជាពិទសស គាត ់ បាៃ 

អបរ់ ំអំពីប្លា ស្ិច ៃិ្ការទចាលសំរាមទ្ស្្្ស។់ អ្នកភមិូទបាោះប្លា ស្ិចទពញដ ី

ទហើ យវា អាចជាការគរំាមកដំហ្ដលប់រសិាថា ៃ ទបើសិៃជាមិៃបាៃកទំេច 

វាទចាល ។
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ភរិម្យ បាៃសរា្គ លទ់�ើញពីឥេិ ្ធពលវជិរ្ាៃនៃគទបរា្ភមិូរាៃសពុខភាពល ្

ការរសទ់ៅរាៃសពុខភាពល ្ ទៅទពលសរាជិកពីភមិូដដលបាៃចលូរមួ បាៃ 

ចាបទ់្្ើម ទរសីសំរាមដដលអ្នកភមិូបាៃទបាោះទចាលបន្ាបពី់ការប្រជពុំ ។ “អ្នក 

ភមិូ កពំព្ុ ចាបទ់្្ើមេេលួខពុសបតរូវទលើបរសិាថា ៃរបសព់កួគាត”់ ។

លកខាណភៈលមួ្យទៅក្នពុ្ជីវតិរបស ់ ភរិម្យ គគឺាតទ់ជឿទលើសាសនាឥសាលា ម។ 

គាត ់ បាៃដចករដំលកថា សាសនាឥសាលា ម រាៃកតាទីគារពសសឡាញ់ធទំធ្ទលើ 

បរសិាថា ៃ។ គាតប់ាៃច្ចាថំា គម្ីរករូា៉ា ៃ បាៃដច្យ៉ា ្ចបាសថ់ា មិៃបតរូវកាប ់

សរាលា បធ់ម្មជាត ិដដលអ្នកមិៃទប្ររីបប្សស់បរាបក់ាររសទ់ៅទនាោះទេើយ។

ទទាោះបីជាការទបាោះទចាលប្លា ស្ិចបាៃបតរឹមបតរូវ ហ្កដ់ចូជាការគ្រតចូមួយ 

ភរិម្យ គតិថាវាជាកចិក្ារសំខាៃក់្នពុ្ការរកសាឱ្យបាៃបរសិាថា ៃរាៃសពុខភាព

ល។្ គាតប់ទ្្ញទយបលថ់ា “បរសិាថា ៃទៅក្នពុ្ប្រទេសកម្ពុជា ល្ា ស្់រតាូរទបចរីៃ

ណាស”់ “ពីមពុៃទយើ្រាៃរដវូបប្ ំ្  ៃិ្រដវូវសសារចបាសល់ាស ់ ប៉ាពុដៃតាឥេូវរដវូ

កាលដបរជាមិៃរាៃភាពចបាសល់ាស។់ ទៃោះមិៃដមៃជាការលស្បរាបក់សិករ 

ៃិ្ដសសចកំារទនាោះទេ។ វាកពិ៏បាកក្នពុ្ការចិ្ ្ ឹ មសតវ ពីទបោោះអាកាសធាតពុទ ត្ា

ខាលា ំ្ ណាស។់”

គទបរា្បរសិាថា ៃទៅក្នពុ្ប្រទេសកម្ពុជារបស ់ អ្្គការសហប្រជាជាតសិបរាប ់

ការអភវិេ្ឍ (UNDP) បាៃបញ្្កពី់កតាបីារមន្ៃការ ល្ា ស្់រតាូរនៃអាកាសធាតពុ ៃិ្

បរសិាថា ៃទៅក្នពុ្ប្រទេសកម្ពុជា ។ ទភលាៀ្ធាលា កក់ាៃដ់តខាលា ំ្ ទៅរដវូវសសាអាចនា ំ

ទៅរកកទំណើ ៃេកឹជំៃៃ ់ ការបាតប់្ជ់ីវភៈចបមរុោះ ការ ល្ា ស្់រតាូរកបមរិតេកឹសមពុបេ 

ៃិ្ការបទ្កើៃឧប្េ ្ទិហតពុ ម៉ាូសចមល្ា ជម្ឺដចូជា បគរុ្ចាញ់ ៃិ្បគរុៃឈាម

ជាទដើម។

បញ្ហា ប្ប�ម៖: 
- ពយាយមមិៃទប្ររីែ្ប់្លា ស្ិច ទបើរាៃែ្ប្លា ស្ិច ទប្ររីវាទេើ្វញិ ។

- កពុទំបាោះប្លា ស្ិចទៅទលើដ ីប៉ាពុដៃតាកទំេចវាទចាលទោយប្ររុ្ប្រយត័្ន ។

- ទតើទធវើដចូទមតាចទេើបខ ្ញពុ ំអាចរកសាភមិូខ ្ញពុឱំ្យរាៃទសាភណ័្ឌ ភាព?
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ការពារប្បណទសកម្ុជា េបីបថប្មបប្មរួលអាកាសធាតុ
 
សសរី សពុខ មកពីភមិូដត៏ចូមួយពីទខតតាស្ឹ្ដបត្ ។ នា្មកពីសហគមៃដ៍ដលរាៃ 

នបពទ�ើដស៏សសស្់ាត ទខៀវសសគ្ត ់ដដល្ល្ស់ពវសារទពើ ដដលជាការ ចាបំាច ់

សបរាបជី់វភាពប្រចានំែរ្បសអ់្នកភមិូ ដចូជាអាហ្រ ៃិ្ធៃធាៃសបរាប ់

ជាជបមក។   សសរី សពុខ ទកើតទៅឆ្្ន  ំ១៩៥៤ ទហើ យ្រតាីរបសគ់ាតប់ាៃបាតប់្ជ់ីវតិ 

ទៅសមយ័ប៉ាពុល ពត។

ខណភៈដដលស្ាមបជរួញទលើមពុខកាៃដ់តទបរៅ    ទហើ យដភក្កាៃដ់តទមើលទ�ើញ 

ចបាស ់ សពុខ បាៃទ្្ើមៃិទាៃពីកចិខ្តិខបំ្ររឹ្ដប្រ្របសគ់ាត ់ ក្នពុ្ការការោរ

បរសិាថា ៃ។ សពុខ បាៃកាលា យជាសកម្មជៃក្នពុ្មូលោ្ឋ ៃ ប្រឆ្ ំ្ ៃឹ្ពកួអ្នកកាប់

បំ ល្ា ញ្ា នបពទ�ើ ទោយទជឿថា “បរសិាថា ៃអាចការោរមៃពុស្ស ៃិ្្ល្ជ់ីវតិដល ់

ប្រជាជៃកម្ពុជា” គាតប់ាៃពៃ្យល ់ ។  សពុខ បាៃបប្បទ់េៀតថា ភមិូរបសគ់ាត ់

ជបួប្រេោះការបំ ល្ា ញ នបពទោយបករុមហ៊ពុៃធំៗ ជាទបចរីៃ ។   គាត ់ បាៃសទបមច 

ចតិតា ចាតវ់ធិាៃការ ក្នពុ្ឆ្្ន  ំ២០០២ ជាមួយៃឹ្ភាពសកម្មៃិយមរបសគ់ាត ់។ 

ជាទរឿយៗ សពុខ ដត្រាៃអារម្មណ៍ថា គាតក់ពំព្ុ ទធវើសកគ្្គ មជាមួយយក្ស 

“របូកាយខ ្ញពុ ំមិៃរា ំដតខ ្ញពុរំាៃគៃិំតហឺ្្រា្ម ត”់ គាតប់ាៃបញ្្ក ់។
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បពរឹតតាកិារណ៍ជាកល់ាកមួ់យ ដដលទលចទធាលា ក្នពុ្ការច្ចារំបសគ់ាត ់ គកឺ្នពុ្ឆ្្ន ំ

២០១០ ទៅទពលដដលអ្នកកាបន់បពទ�ើ កាបទ់�ើជាទបចរីៃទដើម ។ ទៅទពល 

ដដលគាតប់ាៃជបួអ្នកកាបទ់�ើទា ំ្ ទនាោះ គាតប់ាៃទៅជបួអាជា្ញ ធរទដើម្ឱី្យ 

ពកួគាត ់ ទ�ើញ្្លៃឹ់្ដភក្ ទហើ យៃិ្កតប់តាពីបពរឹតតាកិារណ៍ទនាោះ។ 

ពកួអ្នកកាបទ់�ើ បាៃគបរាមជីវតិរបសគ់ាត ់ ទបើសិៃជាគាតរ់ាយការណ៍ដល ់

អាជ្ញធរ ប៉ាពុដៃតាគាត ់ គា្ម ៃខាលា ចអវីទនាោះទេើយ។ គាតប់ាៃបប្បទ់េៀតថាបន្ាបពី់

រាយការណ៍ មកៃតារីសាលាទខតតាបាៃចាតវ់ធិាៃការជាមួយអ្នកកាបទ់�ើទា ំ្ ទនាោះ

ទហើ យបាៃការោរបគរួសាររបសគ់ាត។់  ជាអកពុសល បករុមហ៊ពុៃកាបទ់�ើឯកជៃ

ទា ំ្ ទនាោះ ជាទរឿយៗរាៃករាលា ំ្ សៃតាិសពុខរបសទ់គ ដដលមិៃទអើទពើៃឹ្សកម្មជៃ

ទនាោះទេើយ។ េនំាកេ់ៃំ្របស ់សពុខ ជាមួយមកៃតារីក្នពុ្ភមិូ គវឺជិរ្ាៃ ទហើ យពកួ 

គាត ់បាៃជំរពុញទលើកេកឹចតិតាគាតឱ់្យបៃតាការការោរបរសិាថា ៃ។

ទប្ពីការកាបទ់�ើខពុសចបាប ់ សពុខ បាៃសរា្គ លទ់�ើញពីការ ល្ា ស្់រតាូរទៅក្នពុ្

រដវូកាល ដដលគាតទ់ជឿថាជាលេ្្ធ លនៃការទធវើេពុកខារពុករាៃទៅទលើបរសិាថា ៃ។ 

ប៉ាពុនា្ម ៃឆ្្ន កំៃល្ា មក គាតប់ាៃសរា្គ លទ់�ើញថាតណំកេ់កឹទភលាៀ្រាៃការ ល្ា ស់

្រតាូរទៅទខតតាស្ឹ្ដបត្ ទហើ យអាកាសធាតពុ កពិ៏បាកពយាករ ទហើ យការទៃោះប្ក

ភាពលំបាកដលអ់្នកភមិូ។

សសរី សពុខ បាៃសពុំឱ្យរោ្ឋ ភបិាលកណំត ់ ៃិ្តាមោៃការកាបបំ់ ល្ា ញនបពទ�ើ។ 

គាតទ់ជឿថា ជាទរឿយៗ បករុមហ៊ពុៃជាទបចរីៃទនាោះកពំព្ុ កាបទ់�ើទលើសពីកបមរិត 

ដដលរោ្ឋ ភបិាលបាៃអៃពុញ្ញា ត។ សមូគតិពីអ្នកភមិូ មពុៃៃឹ្្ល្ក់ារអៃពុញ្ញា ត

ទលើការកាបន់បពទ�ើ ។

បញ្ហា ប្ប�ម៖ 
- ទតើសតវនបព ៃិ្ធម្មជាតបិ្ក្ លប៉ាោះោលដ់លស់ហគមៃរ៍បស ់

   អ្នកយ៉ា ្ដចូទមតាច?

- ោទំដើមទ�ើដក្រ្ោ្ះរបសអ់្នកទៅ សរា្ត ហស៍ខុដុមរមនាអន្តរ
ស្សនាដដលចាបទ់្្ើមទៅសប្តា ហ៍េមួីយក្នពុ្ដខកពុមភ្ៈ ។
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ពប្េណ�ើកម្ុជា ្្តលអ់ាយជុបីវិតដលប់្បជាជនកម្ុជា

សកម្មជនសហគមន៍ ទដើរតនួាេយី៉ា ្សំខាៃក់្នពុ្ការការោរបរសិាថា ៃទៅ 

តបំៃមូ់លោ្ឋ ៃ។ ទៅ ចនិាតា  ជាសកម្មជៃមកពីភមិូនបពេ្ ់ក្នពុ្ទខតតាបពោះវហិ្រ។ 

បពោះវហិ្រគជឺាទខតតាមួយល្លីបាញពីបប្សាេដស៏សសស្់ាត ទៅជិតបពរំដដៃដខរ្ 

ៃិ្នែ។ មូលទហតពុមួយដដលទខតតាបពោះវហិ្ររកសាបាៃនបពទ�ើសសសស្់ាតគឺ
ទោយសារដតតបំៃទ់នាោះបគបដណ្បទ់ៅទោយបគាបមី់ៃដប៍កាសដ់បកល ។

ជាអកពុសល  បរសិាថា ៃទៅដតរ្ហ្ៃិរភយ័នៃការអភវិេ្ឍ ។  ទៅ ចនិាតា  ៃិយយ 

ថា “ទបើសិៃទយើ្បាតប់្ន់បពេ្ ់ ឬនបពទ�ើទនាោះ ទយើ្ៃឹ្បាតប់្អ់ាហ្រ 

ៃិ្ ជីវភាពប្រចានំែ ្ ទហើ យវាៃឹ្ប្ក្ លវបិាកសបរាបទ់យើ្ក្នពុ្ការចិ្ ្ ឹ ម 

ជីវតិ” នា្បាៃពិពណ៌នាបដៃថាម ។ ទា ំ្ ទៃោះគជឺាកតាតា ទលើកេកឹចតិតាទៅពី 

ទបកាយសកម្មភាពរបសន់ា្។ នបពទ�ើ្ល្ដ់្លាទ�ើនបព ៃិ្បដៃលាដដលអ្នក 

ភមិូទប្ររីបប្សប់្រចានំែ ្ ទហើ យក៏្ ល្អ់ពុសដពុត ៃិ្ឱសែបូរាណដខរ្ដដលទៅ

ដតទប្ររីបប្សជ់ាេទូៅ ។ ចនិាតា  បាៃរលឹំកពីកាល នា្ធទំេើ្ទៅនបពេ្ដ់ដល

ឳពពុករបសន់ា្រកអាហ្រមកចិ្ ្ ឹ មបគរួសារពីការទៃសាេ ។ ទទាោះជាយ៉ា ្ទៃោះ 

កតា ីនា្ៃិយយទា ំ្ េកឹមពុខទបកៀមបករំថា  “ឥេូវគា្ម ៃបតរីចាបទ់េៀតទេ ទហើ យ

ធៃធាៃធម្មជាតរិបសទ់យើ ្កទ៏ចោះដតបាតប់្ទ់ៅៗ” ។
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ពីរបីឆ្្ន កំៃល្ា ទៅទៃោះនបពេ្ ់ បាៃជបួៃឹ្ការកាបបំ់ ល្ា ញ ទៅទពលដដល 

បករុមហ៊ពុៃបណ្ាកេ់ពុៃទលើដ ី ទហើ យកាបន់បពទ�ើ ។ ទនាោះទហើ យជាទពលដដល 

ចនិាតា    ចាបទ់្្ើមសកម្មភាពក្នពុ្បំណ្ការោរការបាតប់្ន់បពទ�ើ ។  សំណា្ 

ល ្នា្រាៃករាលា ំ្ ជយួពីទខតតាជិតខា្ចៃំៃួបួៃ ដដលជបួប្រេោះបញ្ហា សសទដៀ្

គា្ន ពីការកាបបំ់ ល្ា ញនបពទ�ើ ៃិ្ដដលបាៃទរៀបចកំ្នពុ្ឆ្្ន  ំ២០០២។ ទៅទពល

សហគមៃមួ៍យបតរូវការសកម្មជៃដខ៏ាលា ំ្ កាលា  ៃិ្ឱ្យបាៃចៃំៃួកាៃដ់តទបចរីៃទនាោះ 

បណ្ាញ ៃឹ្សហការណ៍ទដើម្ជីយួគា្ន ទៅវញិទៅមក ។ បករុមទៃោះកប៏ាៃជបួជពុំ

គា្ន ទដើម្សីរទសរលិខតិទៅរោ្ឋ ភបិាល្្ដដរ។

ទទាោះជាយ៉ា ្ទៃោះកតា ីកចិខ្តិខបំ្ររឹ្ដប្រ្របសច់ន្ិា មិៃដត្េេលួបាៃការគាបំេ 

ទនាោះទេ។  នា្ ជបួប្រេោះបញ្ហា ជាទបចរីៃទៅទពលទធវើការតស៊មូត។ិ ចនិាតា  បាៃ 

បប្បថ់ា ជីវតិរបសន់ា្ករ៏្ៃវូការគរំាមកដំហ្ពីមពុៃមកដដរ ។ ប៉ាពុដៃតាការ 

គរំាមកដំហ្ទៃោះ មិៃបាៃបញ្ឈបន់ា្ទនាោះទេ ទោយៃឹ្ធានាអោះអា្ថា 

នា្ទធវើសកម្មភាព “ណដើម្ បីសហគមន៍ និងណកមេងជំនាន់ណប្កាយ” ។  កាលពីមពុៃ នា្ 

កធ៏ាលា បរ់្ការគរំាមកដំហ្ពីករាលា ំ្ ៃគរបាល ប៉ាពុៃប៉្ា ចាបរ់បូនា្្្ដដរ។

ប្រភពអៃតារជាតបិាៃពយាករថា ទបើសិៃជាការកាបបំ់ ល្ា ញនបពទ�ើទៅដត បៃតា

ទៅទេៀតក្នពុ្ទល្ឿៃដចូបច្ពុប្ៃ្នទៃោះ ពីរទៅបប្ឆំ្្ន ទំេៀតនបពេ្ ់ ៃឹ្រលាយ 

សាបសៃូ្យ ។ នបពេ្ប់កដប្រពីភាសាក្នពុ្តបំៃរ់ាៃៃយ័ថា “នបពទយើ្”។ ទៅ 

ឆ្្ន ២ំ០១១ ការពបគ្្ចបាបមួ់យបតរូវបាៃទធវើទេើ្ទដើម្កីារោរនបពមួយចៃំៃួ

ទៅនបពេ្ ់ទទាោះជាយ៉ា ្ទៃោះកតាចីបាបទ់ៃោះមិៃទាៃប់ាៃអៃពុវតតាទៅទេើយទេ ១។

ពីឆ្្ន  ំ២០០០ ទៅ ឆ្្ន  ំ២០១៣ ប្រទេសកម្ពុជាបាតប់្ន់បពទ�ើ ១២,៦០០គ.ម២ 

ទហើ យទសសាចសស្ប់ាៃដត ១,១០០ គ.ម២ - ខាតប្អ់ស ់៧%។

រាៃដតប្រទេសរា៉ា ទេសពុី បា៉ា រា៉ា កាយ ឥណ្ឌូ ទៃសពុី ៃិ្កាវ តារា៉ា ឡា ប៉ាពុទណាណ ោះដដ

លរាៃអបតាកាបបំ់ ល្ា ញនបពទ�ើខស្ជ់ា្ទគ ។ (ការសិកសាពីការទធវើដ្ៃេ ី

រា៉ា រដីេៃ)

១-ប្រយពុេ ្ធប្រឆ្ ំ្ ទដើម្សីទកគ្្គ ោះនបពេ្ក់ម្ពុជា Deutsche Welle.  
http://www.dw.de/fighting-to-save-cambodias-prey-lang-forest/a-16681283

បញ្ហា ប្ប�ម៖
ទតើទយើ្ អាចការោរ ៃិ្ោនំបពទ�ើរបសទ់យើ្ទេើ្វញិោយរទបៀបណា?
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សភុមង្គល និងបរសិ្ថា ន (HAPPINESS and ENVIRONMENT)
(បប ់រា៉ា ត-BOB MAAT)

ណតើអ្នកអាចវាសថ់វងសភុមង្គលពនប្បណទសមួយយ៉ា ងដូចណម្តច?
ទៃោះជាេស្សនាទាៃ ដគ៏រួឱ្យចាបអ់ារម្មណ៍មួយដដលបពោះរាជាណាចបក ប៊ូតាៃ 

យកមកទប្ររីយ៉ា ្ទជាគជយ័ ។  ជាមួយៃឹ្ អប្រាសភុមង្គលសរបុជាតិ (GNH) 
ខស្ជ់ា្ទគ ប៊ូតាៃ អាចបតរូវបាៃគតិថាជាប្រទេសគរំមួូយសបរាបប់្រទេស 

ដនេទេៀត។

ដចូដដលបពោះមហ្ក្សបតប្រទេសប៊ូតាៃប់ាៃពិពណ៌នា “ខ លាមឹសារនៃេស្សៃវេិយា 

នៃអបតាសពុភម្្គលសរពុបជាត ិ គជឺាសៃតាិភាព ៃិ្សពុភម្្គលរបសប់្រជាជៃ 

ទយើ្ ៃិ្សៃតាិសពុខ ទហើ យៃិ្អធបិទតយ្យភាពជាតទិយើ្” 1 អបតាសពុភម្្គល 

ជាត ិ (GNH) គជឺារគ្វ សប់្រដវ្គពុណភាពប្រទេសមួយ តាមវធិសីាសសតាស្្គម 

ៃិយម ។ ្្ពុយពីការ វាសដ់វ្គពុណភាព្លិត្ល ៃិ្លពុយក្នពុ្ប្រទេស GNH 

ទ្្តទៅទលើគពុណតនមលាជីវតិសបរាបប់្រជាជៃ ៃិ្ប្រទេសជាត ិ។

បកមចបាបរ់ាបតា ១៧២៩ របសប់៊ូតាៃដច្ថា “ទបើសិៃរាជរោ្ឋ ភបិាលមិៃអាច 

បទ្កើតសពុភម្្គលសបរាបប់្រជាជៃរបសខ់ លាៃួ ទនាោះមិៃចាបំាចរ់ាៃរាជរោ្ឋ ភិ
បាលទនាោះទេ។” ធាតពុទា ំ្ បប្បួំៃនៃ GNH គ៖ឺ សពុខរាលភាព្លាូវចតិតា សពុខភាព 

ការអបរ់ ំវប្ធម ៌ការទប្ររីទពល អភបិាលកចិល្ ្ការបេបេ្ស់ហគមៃ ៍បរសិាថា ៃ 

ៃិ្ ៃិយម(សត្ា ោ់)ជីវភាពរសទ់ៅ ។

រដ្ឋធម្មៃពុញ៖ បាៃដច្ថា “ពលរដ្ឋទា ំ្ អសប់តរូវចលូរមួចដំណកក្នពុ្ការការោរ 

បរសិាថា ៃធម្មជាត ិ អភរិក្សភាពចបមរុោះសម្ូរដបបរបសប់៊ូតាៃ ៃិ្េបស់ាក តប់គប់

េបម្ន់ៃការបំ ល្ា ញប្រពៃ័្ធទអកេូូសពុី” ។

េពំរ័េ ី[១០]



ដចូគា្ន ៃឹ្ប្រទេសកម្ពុជា្្ដដរ ប៊ូតាៃគជឺាប្រទេសកពំព្ុ អភវិេ្ឍៃ។៍  ប៊ូតាៃ

ទ្្តទលើបរសិាថា ៃ។ ប៊ូតាៃ ់ ទ្្តទលើការអភរិក្សបរសិាថា ៃ។ កចិច្ាបទ់្្ើម ក្នពុ្ 

ការអភវិេ្ឍបតរូវបាៃវាយតនមលាទោយដ្ក្តាម្លប៉ាោះោលប់រសិាថា ៃ។ កតាតា មួយ

ក្នពុ្ ការទ្្តទៅទលើបរសិាថា ៃរបសប់្រទេសទៃោះគ ឺឬសគពុលដរ៍ ឹ្ រានំៃពពុេ ្ធសាស

នា ។ ពពុេ ្ធសិាសនា ទ្្តទៅទលើសារភៈសំខាៃន់ៃបរសិាថា ៃក្នពុ្ជីវតិ របសទ់យើ្។

វាប្រដហលជាពិបាកក្នពុ្ការទប្រៀបទធៀបពី សមេ ្ធិ្ លនៃប្រទេសខពុសគា្ន  ប៉ាពុដៃតា

វា មិៃដមៃជាទរឿ្នចដៃ្យដចូគា្ន ដដលថា ប៊ូតាៃរាៃ GNH ខស្ ់ ទហើ យរាៃ 

គបមបនបពទ�ើទកើៃទបចរីៃជា្ទគទៅ ក្នពុ្ពិភពទលាកទនាោះទេ ។ កតាតា ទា ំ្ ពីរ 

បតរូវទៅសសបគា្ន ។ ការទ្រតាជា្ញ ចតិតា របសប់៊ូតាៃ ក្នពុ្ការអភរិក្សបរសិាថា ៃ គជឺា

ឧទាហរណ៍មួយដដលបញ្្កថ់ា ប្រទេសកពំព្ុ អភវិេ្ឍៃមិ៍ៃដមៃមិៃចាបំាច់

គតិពីធម្មជាត ិទដើម្ឱី្យរាៃវេ្ឍៃភាពក្នពុ្ការអភវិេ្ឍទនាោះទេ ។

បញ្ហា ប្ប�ម៖  

គតិអំពីេនំាកេ់ៃំ្រវា្បរសិាថា ៃ ៃិ្សពុភម្្គល្្លខ់ លាៃួរបសអ់្នក។ 

ទលើកេកឹចតិតារោ្ឋ ភបិាលរបសអ់្នក ឱ្យទមើលទ�ើញពីគពុណតនមលានៃការ

     អភវិេ្ឍ ក្នពុ្ការអភរិក្សនបពទ�ើជាត ិៃិ្លំទៅោ្ឋ ៃធម្មជាត ិ។
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េពំរ័េ ី[១១]



ប្តបីគលរ់ាងំ (CATLOCARPIO SIAMENSIS) ណៅមានជបីវិត!!!
(ហ្្គ បពរីដអល ឡាមពុក-Gabriel Lamug-Nañawa SJ)

ទៅសប្តា ហ៍ចព្ុ ទបកាយដខវចិ្កិា ឆ្្ន  ំ ២០១៣ គា្ន ទយើ្បប្ពីំរនាកម់កពីបករុ្ភ្នទំពញ

ទខតតាបាតដ់បំ្ ៃិ្កពំ្ធ់ ំ បាៃចលូរមួក្នពុ្ដទំណើ រសិកសាសសាវបជាវទោយទធវើដទំណើ រ

តាមេកូទចញពីទខតតាកពំ្ធ់ ំ តាមស្ឹ្ដសៃទៅកាៃឆ់្នពុកបេរូរចួកាតបឹ់្េទៃលាសាបទៅ

បឹ្ឆ្្ម រ។ ទគាលបំណ្របសទ់យើ្គចឺលូទៅតបំៃសំ់ខាៃពី់រ ក្នពុ្ចទំណាមតបំៃ ់

សំខាៃបី់ ទដើម្ទីៅទមើល ជីវភៈចបមរុោះទៅក្នពុ្បឹ្េទៃលាសាប ៃិ្ទមើលថា ទតើអាចជយួោ ំ

ទដើមទ�ើដដលជានបពលិចេកឹទេើ្វញិបាៃដដរឬទេ ។

បឹ្េទៃលាសាប រាៃេតីា ំ្ សថាិតទៅចកំណ្ាលនៃេដិ ្ឋភាពនបពទ�ើ នៃប្រទេសកម្ពុជា ។

វាជាបឹ្េកឹសាប ៃិ្ជាជបមកនបពលិចេកឹដធ៏ជំា្ទគទៅអាសពុីអាទគយ្ ៍ទហើ យវាជយួ 

បេបេ្ជ់ីវតិហវូ្បក្សេីកឹធជំា្ទគដដលរសទ់ៅក្នពុ្បឹ្ទៃោះ។ វាជាជបមកដលប់តរី ១៥០

ប្រទភេ ៃិ្ជាជបមកដលព់ពកួបាណកសតវ សតវល្ូៃ ៃិ្បកសាបក្សជីាទបចរីៃទេៀត។

ប្រជាជៃប្ររាណ ៣ លាៃនាក ់ពឹ្ដ្ក្ទលើបឹ្ទៃោះ ៃិ្លបាបភ់ករ់បសវ់ា ទដើម្រីក 

អាហ្រ ៃិ្ជីវភាពរសទ់ៅ រមួរាៃការទៃសាេ ៃិ្កសិកម្ម ។ ទបោោះបឹ្ទៃោះសម្ូ

រទៅទោយជីវភៈចបមរុោះ ៃិ្គពុណតនមលាស្្គមទសដ្ឋកចិដ្លម់ៃពុស្សជាទបចរីៃ េទៃលាសាប 

ៃិ្ដលីបាបរ់បសវ់ា ទដើរតយួ៉ា ្សំខាៃទ់ៅក្នពុ្ជីវតិរសទ់ៅរបសប់្រជាជៃកម្ពុជា ។

បឹ្ឆ្្ម រ, ទខតតាកពំ្ធ់ ំ

េពំរ័េ ី[១២]



លកខាណភៈពិទសសមួយនៃបឹ្ទៃោះ គរឺបបេកឹជំៃៃប់្រចាឆំ្្ន រំបសវ់ា។ ទៅរដវូ 

វសសា េកឹទចញពីបឹ្េទៃលាសាប ចលូទៅេទៃលាទមគ្្គតាមេទៃលាសាប ទលើស 

កបមរិត ដទូចោ្ះ ទហើ យេសិទៅនៃការហូរទៅេទៃលាសាប កប៏ចាសមកវញិ។

ចលនាទៃោះ ទ្្ើមឱ្យរាៃេកឹជំៃៃប់្រចាឆំ្្ន នំៃបឹ្េទៃលាសាប ៃិ្តបំៃលិ់ចេកឹ 

ជំ ពុវញិរបសវ់ា។ បន្ាបម់ក ទៅទពលដដលកបមរិតេកឹេទៃលាទមគ្្គែយចពុោះទៅ 

ចព្ុ រដវូវសសា ក្នពុ្ដខតពុលា លំហូរេកឹក្នពុ្េទៃលាសាបប្រដវ្ ១០០គ.ម ហូរបចាស 

មកវញិមត្ា ទេៀត ទហើ យបឹ្េទៃលាសាបសសកចពុោះ ។

របបេកឹជំៃៃរ់បសបឹ់្ គជឺាកតាតា សំខាៃមួ់យក្នពុ្ចទំណាមកតាតា សំខាៃទ់្្ស្

ទេៀតដដលទធវើឱ្យ ្លិត្លបតរីកទកើត ដដលចិ្ ្ ឹ មមៃពុស្សរាបល់ាៃនាក។់

ប្រការទៃោះបដៃថាមទោយ តបំៃជ់ីវភៈចបមរុោះចៃំៃួបី ទៅក្នពុ្ប្រពៃ័្ធទអកេូូសពុីបឹ្

េទៃលាសាប (ឧទាហរណ៏ ដបពកទាល ់ បឹ្ឆ្្ម រ ៃិ្ចព្ុ ស្ឹ្ដសៃ) ដដលជា

ជបមក សំខាៃបំ់្ពុតសបរាប់្ ល្អ់ាហ្រដលប់តរីទធវើចណំាក ពីកដៃល្ា ទ្្ស្ចលូ 

មក។ ក្នពុ្ការទធវើដទំណើ ររបសទ់យើ្ ទយើ្បាៃចលូទៅបឹ្ឆ្្ម រ ៃិ្នបពលិចេកឹ

ស្ឹ្ដសៃ ទហើ យបាៃជបួមកៃតារីរោ្ឋ ភបិាលដដលការោរតបំៃទ់ា ំ្ ទនាោះ។ ពកួ

គាត ់សាវ គមៃ ៍ៃិ្ទលើកេកឹចតិតា ទលើគៃិំតនៃការោនំបពលិចេកឹជាមួយពកួគាត់

េពំរ័េ ី[១៣]



អវីដដលជារគ្វ ៃប់ដៃថាមទនាោះ ទយើ្បាៃដឹ្ ថា ប្តបីគលរ់ាងំ ដដលរ្ការគរំាម

កដំហ្ទនាោះ មិៃទាៃប់ាតប់្ទ់ៅទេើយទេ។  បឹ្េទៃលាសាបគជឺាេកីដៃល្ា មួយ 

ដសំ៏ខាៃក់្នពុ្ចទំណាមជបមកដនេទេៀតដដលរាៃបតរីគលរ់ា ំ្  បតរីទបតកិភណ័្ឌ  

ជាតរិបសប់្រទេសកម្ពុជា ដដលធធំាតដ់ល ់ ៣ម រាៃេមៃ្ដ់ល ់ ៣០០គ.ក ។ 

ទទាោះជាយ៉ា ្ទៃោះកតា ី ប៉ាពុនា្ម ៃឆ្្ន ែំ្មីៗទៃោះ ទគមិៃរាៃទ�ើញបតរីទៃោះទៅបឹ្ដធ៏ទំៃោះ

ទេ ដដលទៃោះបទ្កើតជាការភយ័ខាលា ចថា បតរីៃិមិតតារបូមួយទៃោះបាៃបាតប់្ពី់ន្្

េកឹកម្ពុជា។

ដទូចោ្ះទហើ យ ទយើ្រាៃកតារីកីរាយដដលបាៃឮពីមកៃតារីរោ្ឋ ភបិាលទៅបឹ្ឆ្្ន រថា

ទៅដខទមសា ឆ្្ន  ំ ២០១៣ ទៃោះ អ្នកភមិូបាៃរាយការណ៍ពីការរកទ�ើញ

បតរីគលរ់ា ំ្ មួយដដលទគទជឿថាបាៃគ្បទ់ោយសារខ្យលព់្យពុោះែ្មីៗទៅទលើបឹ្។ 

ការរកទ�ើញទៃោះ ្ល្ក់តា ី

ស្្មឹ ថារាៃបតរីគលរ់ា ំ្

ដនេទេៀតទៅបឹ្ឆ្្ម រ ទហើ យ 

តបំៃក់ារោរស្ូលទៃោះ អាច    

ជយួដលក់ាររសរ់ាៃរាៃ

ជីវតិ ៃិ្ការលតូលាសន់ៃ

បតរីប្រទភេទៃោះ ៃិ្ពជូបតរី

ៃិ្ជីវភៈចបមរុោះសំខាៃទ់្្ស្ 

ទេៀតទៅបឹ្េទៃលាសាប 

ៃិ្តបំៃលិ់ចេកឹរបសវ់ា។

េពំរ័េ ី[១៤]

បតរីគលរ់ា ំ្ , ដខទមសា  ឆ្្ន ២ំ០១៣ 

(របូែត ្តាលទ់ោយមកៃតារីការោរទៅបឹ្ឆ្្ម រ)
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ទដើមទ�ើ្តាលជ់ីវតិ-បពោះវហិ្រតចូ ទៅមណ្ឌ លវបិស្សនាទសៀមរាប/JRS



េពំរ័េ ី[១៦]

បិទ្្ិតចណន្ារះ ៖ ជួយមារា្មមេជាតិណដាយណ្វើជបីកំប៉ាុស្ត 
(ហ្្គ បពរីដអល ឡាមពុក-Gabriel Lamug-Nañawa SJ)

សប្តា ហ៍មពុៃ ទៅទពលដដលខ ្ញពុទំធវើបេបគ្ហា ញទៅកាៃអ់្្គការក្នពុ្សសរុកមួយ ខ ្ញពុបំាៃ

ទលើកទេើ្ថា ពិភពទលាកសពវនែគ្ា្ម ៃេកឹែ្មីទនាោះទេ ។ េកឹដដលរាៃទៅទលើទលាក

ទៃោះគទឺកើតទេើ្ពីបររិាណទែរ មិៃទកើៃ ទហើ យកមិ៏ៃែយ ។ បច្ពុប្ៃ្នទៃោះ ទទាោះ 

បីជា ទយើ្ ច្ប់ទ្កើតេកឹែ្មី ទា ំ្ ធម្មជាត ិទា ំ្ មៃពុស្ស មិៃអាចបទ្កើតបាៃទនាោះទេ។

សិកាខា កាមរា្ន កពិ់តជាច្ដ់ឹ្ អំពីគៃិំតទៃោះ ទហើ យបាៃសរួថា “ទបើសិៃជាដទូច្ាោះ 

ដមៃជាមួយមៃពុស្សទបចរីៃជំនាៃដ់ដលរស ់ ៃិ្សាលា ប ់ អ្ឹ្្ទយើ្មិៃដមៃជាអ្នក 

ដដល្ឹកេកឹស្ាតមពុៃទគទនាោះទេ។” វាអាចពិតដទូច្ាោះដមៃ។ វដតានៃេកឹ ពីចហំ្យ 

េកឹ ទៅជាកណំកអាកាស ទៅតណំកេ់កឹទភលាៀ្ ៃិ្ទបចាោះ ៃិ្ទបជៀប រាៃៃយ័ថា

េកឹមិៃទដើរតាម្លាូវបត្ទ់នាោះទេ ប៉ាពុដៃតាវាបតរូវបាៃវលិទៅវលិមកមត្ា ទហើ យមត្ា ទេៀត 

ជាទបចរីៃសហស្សវត្ស។ េកឹដដលទយើ្្ឹករាលន់ែប្តរូវបាៃដ្ៃដទីបចាោះយ៉ា ្ស្ាត 

ទហើ យមកដលទ់យើ្ជា្លិ្លលកខាណភៈដកនចដ្បបធម្មជាត ិ ។ ការដកនចទ្េើ្

វញិ ជាវធិសីាសសតារបសធ់ម្មជាតកិ្នពុ្ការប្កបទ្កើតធៃធាៃរបសខ់ លាៃួទេើ្វញិ។

 ទទាោះជាយ៉ា ្ទៃោះកតា ីមៃពុស្សទយើ្ភាគទបចរីៃមិៃគតិដទូចោ្ះទេ។ ទយើ្យលទ់ៅទលើ
ការទប្ររីបប្សរ់បសរ់បរលកខាណភៈបត្៖់ ប្រមូលវតថាពុធាតពុទដើម ចបរាញ់ទធវើ្ លិត្ល 

េញិ ៃិ្លក់្ លិត្លទនាោះ ទប្ររីវាមួយរយភៈ ដរូយករបសដ់ដដលដតកដំណែ្មី 

ទបាោះអាចាសទ់ចាល។ ការទធវើដបបទៃោះបទ្កើតសំណលជ់ាទបចរីៃ ទហើ យមិៃបាៃជយួ 

ធម្មជាតឱិ្យដកនចធ្ៃធាៃរបសវ់ាទដើម្នីាមំកៃវូអំទណាយទាៃែ្មីទនាោះទេ ។

បិេ្្ិតចទនាលា ោះ ទហើ យជយួធម្មជាត ិឱ្យដកនចសំ្ណលរ់បសទ់យើ្



ក្នពុ្ការ្្សវំតថាពុធាតពុសររីា្្គស្ួត ៃិ្ពណ៌ទត្ាត (សម្ូរកាបូៃ) ជាមួយធាតពុ 

ពណ៌នបត្ ៃិ្សំទណើ ម (សម្ូរអាសតូ) ជាមួយៃឹ្បររិាណបតរឹមបតរូវ 

នៃេកឹ ៃិ្អពុកសពុីដហ្សៃ ទយើ្អាចសហការណ៍ជាមួយធម្មជាត ិ ៃិ្បាក ់

ទតរអីាកាសជីវសាសសតា ដដលធម្មជាតទិប្ររីទដើម្ ី្ លា សដ់ប្រសំណលស់ររីា្្គដដល

បាៃទបាោះទចាល ទៅជាគៃំរដពីណ៌ទត្ាត សម្ូរទៅទោយសារធាតពុចិ្ ្ ឹ ម ។ 

ដទំណើ រការ ទវេមៃតាទៃោះបតរូវបាៃទគទៅថា ណ្វើកំប៉ាុស ដដលជាវធិសីាសសតាមួយ

នៃការសហការជាមួយធម្មជាតកិ្នពុ្ដទំណើ រការដកនចម្ពុខរាតែ់្មីរបសដ់្ៃដ។ី

បររិាណសមសសបនៃកាបូៃ ៃិ្អាសតូ លាយជាមួយេកឹ ៃិ្អពុកសពុីដហ្សៃ 

ដកនចសំ្ណលឱ់្យទៅជាវតថាពុធាតពុែ្មីដដលសម្ូរសារធាតពុចិ្ ្ ឹ ម។

្លិត្លដកនចស្ទបមច៖ គៃំរដដីដលសម្ូរសារធាតពុចិ្ ្ ឹ ម

ៃិ្ការទបតៀមខ លាៃួជាទសសចទដើម្ ី្ លិតដ្លាទ�ើែ្មីដល៏។្

េពំរ័េ ី[១៧]



ពពុេ ្ធបរសិេ័ បគរីសតាបរសិេ័   ៃិ្ឥសាលា មបរសិេ័ 

បតរូវបាៃអទ្្ើ ញឱ្យមក ដសវ្ យលទ់ា ំ្ អសគ់ា្ន

ទដើម្ដីឹ្ ថាទតើប្រនពណីសាសនារបសទ់គបាៃ េូ

នា្ម ៃដចូទមតាចខ លាោះក្នពុ្ការទធវើសកម្មភាពទដើម្ ី
យពុតតាធិម៌៉ា ។ ទា ំ្ អសគ់ា្ន  ទាញយកប្រនពណី

ខពុសៗគា្ន ទៃោះ សហការណ៍ជាមួយគា្ន ទដើម្ឆីលាពុោះ

បញ្្ ំ្  ៃិ្ទរៀបចដំ្ៃការណ៏អហឹ្សាទដើម្ទីលើ
កទេើ្មកទោោះសសាយៃវូ

បញ្ហា ប្រ�មបច្ពុប្ៃ្នទៅ

ក្នពុ្ប្រទេសកម្ពុជា។

ចាតត់ា ំ្ ពីសមយ័កាលដ ៏

រៃ្ធតន់ៃវាលពិឃាត កម្ពុជា 

បាៃបទ្កើតៃវូជំហ្ៃដល៍មួ្យ

ចៃំៃួទៅកាៃស់ៃតាិភាព ការ្្សោះ្សារៃិ្យពុតតាធិម។៌ 

ទទាោះជាយ៉ា ្ទៃោះកតា ី ទៃោះគជឺាដទំណើ រដវ្ឆ្្យ 

ទហើ យរាៃការគ្រជាទបចរីៃទេៀតបតរូវទធវើ ទដើម្ឱី្យ

កម្ពុជាគជឺាដ្ក្មួយនៃពិភពទលាកទោទពញទៅ

ទោយ យពុតតាធិម ៌សៃតាិភាពដពិ៏តបប្កដដដល

សាសនាទា ំ្ ច្ប់ាៃ ។

បញ្ហា ដដលទ្្តសំខាៃទ់ា ំ្ បួៃរមួរាៃ៖ 

បរសិ្ថា ន  បំលាសប់្តូរលណំៅណដាយបង្ំ 
ការបណ�្ត ញណចញេបីដបី្្បី និងេិការភាេ ។

គំនិតសខំាន់

 ការសាតា បដ់ទំណើ រទរឿ្របសប់្

    ្រ្ូៃដដលរ្របួសទោយសារសកគ្្គ ម

    ្រតាូរេជីទបរាកពីេកឹដ ីឬពីរាតពុប្រទេស 

    ឬជបួប្រេោះៃឹ្្លប៉ាោះោលន់ៃការ

    បំ ល្ា ញបរសិាថា ៃ។

 សសរូបយក ឧតតាមគតពីិជំទៃឿសាសនា 

     ទ្្ស្ៗរបសព់ពុេ ្ធសាសនា ឥសាលា ម 

            ៃិ្បគរីស្ាៃ ទដើម្ជីបមរុញសកម្មភាព 

     ទដើម្យីពុតតាធិម។៌

ទ្រតាជា្ញ រកវធិសីាសសតាទដើម្ទីធវើ

    សកម្មភាពជាសមូហភាព ៃិ្បពុគ្គល     

        ទដើម្ជីយួឱ្យយពុតតាធិម ៌ៃិ្សៃតាិភាពដពុោះ

    ោលកាៃដ់តទបរៅទៅកម្ពុជា។

ទគាលបំណ្

េពំរ័េ ី[១៨]

សក្ិាស្លាទបីមួយរបសណ់យើង

ចូរប្បប្េឹត្តថតអំណេើយតុ្តិ្ម៌ 
ប្សលាញណ់ដាយករោុ្ម៌     ណគ្រេគ្្ន ណៅវិញណៅមក

សក្ិាស្លា
 «អន្តរស្សនា»

ពែងាទបី១១-ពែងាទបី១៥ ថខ្្នូ ឆ្្ន  ំ២០១២
ម�្ឌ លណមរា្ត  ករោុ ណខត្តណសៀមរាប



“ ថាមពលនៃអ្នកដែលបាៃទទួលរងទុក្ខវេទនាវោយមិៃបាត់បងក់្ដីសង្ឃឹម។
ពួកវេេឺជាកបាលម៉ា សុដីៃនៃបំលាស់ប្តូរសង្គម”

-សបម្ស់មតាីពីជញ្្ ំ្ ច្ចាំ

សៃ្និបាេ បាៃចាបទ់្្ើមជាមួយៃឹ្សកខាភីាព  របស ់

បពុគ្គលដដលរ្្លប៉ាោះោលដ់ចូដដល រាៃទៅ ក្នពុ្

ប្រធាៃបេនៃសៃ្និបា ។ ជៃទភៀសខ លាៃួ រ ៉ាហឹូ្យ៉ា

បាៃបប្បដ់ទំណើ រទរឿ្ របសគ់ាតពី់ការៃិរទេស

ៃិ្ភាពគា្ម ៃសញ្្តរិបសគ់ាត។់ សសតារីរា្ន ក ់ទោយ

ការបទណ្ញទចញឱ្យ្រតាូរេលំីទៅោ្ឋ ៃ  បាៃបប្ប់

ដទំណើ រទរឿ្របសគ់ាតពី់ការបទណ្ញទចញជា

ទបចរីៃទលើកទបចរីៃសារ។ ទោយកតាកីាលា ហ្ៃយពុវជៃ

រា្ន កដ់ដលោចទ់ជើ្ទា ំ្ ពីរ ៃិ្នដរាខា ្ ទោយសារ

បគាបមី់ៃ បាៃដចករដំលក បេពិទសាធៃរ៍បស់

គាត ់។ បពោះស្្ ដដលរ្្លប៉ាោះោលពី់ការបាត ់

ប្ន់បពទ�ើបាៃបប្បពី់ដទំណើ រទរឿ្របសទ់លាក 

សិកាខា កាម ទា ំ្ អសគ់ា្ន  ឆលាពុោះបញ្្ ំ្ ពីដទំណើ រទរឿ្ 

ជាទបចរីៃ ៃិ្្តាលច់ទមលាើយជាទបចរីៃ។  មតទិយបល់

ខ លាីៗ បតរូវបាៃបិេទៅទលើជញ្្ ំ្ ច្ចាសំបរាបជ់ា

ការជំរពុញេកឹចតិតា។ ធៃធាៃសតាីពីប្រធាៃបេៃីមួយ 

ៗបតរូវបាៃ្ល្ទ់ៅក្នពុ្ក្្បស់ាវ គមៃស៍បរាប ់

សិកាខា កាមរា្ន ក់ៗ  ។

ចទំណោះដឹ្ ជំនាញៃីមួយៗបតរូវបាៃដចកចាយទលើ 

ប្រធាៃបេៃីមួយៗ រមួទា ំ្ េស្សៃភៈក្នពុ្តបំៃ ់

ៃិ្េស្សៃភៈជាត។ិ ទលើកយកមកពិភាកសាពីអវី 

ដដលប្រជាជៃកពំព្ុ ទធវើទដើម្ទីធវើឱ្យប្រទសើរទេើ្

ដលស់ាថា ៃភាព ៃិ្ជំៃភៈឧបសគ័្គ ៃិ្ សំណួរ

សំខាៃ់ៗ ដដលទៅដតបតរូវការចទមលាើយ។

បទ្កើតជារ្វ្ សិ់កសាទៅទលើប្រធាៃបេៃីមួយៗ 

នៃប្រធាៃបេទា ំ្ បួៃ ទដើម្រីាៃការសៃន្ា 

បដៃថាមជពុំវញិប្រធាៃបេ្ល្ជ់ៃូ។  ទៅក្នពុ្បករុម

អៃតារសាសនាតចូ អ្នកចលូរមួៃឹ្េេលួបាៃអតថា 

ប្រទយជៃពី៍ការពិភាកសាសពុីជទបរៅ ដចកចាយ

បេពិទសាធ ៃិ្េស្សៃភៈ ៃិ្សរួទដញទោលគា្ន

ទៅវញិទៅមក។ បករុមៃីមួយៗ ទលើកទេើ្ៃវូវធិី

សាសសតាទដើម្ទីលើកកមស្ស់កម្មភាព។

ទៅចព្ុ ប្្ប ់ បន្ាបពី់ការពិភាកសាពីបញ្ហា  

ប្រ�មជាទបចរីៃទៅកម្ពុជា នែប្ន្ាបម់កទេៀត 

បាៃចាបទ់្្ើម ជាមួយការដចកចាយេស្សៃភៈពីបករុ

មសាសនាៃីមួយៗ ។    សបម្ស់មតាីទលើកេកឹចតិតា 

ពីវប្ធមប៌្រនពណីៃីមួយៗបតរូវបាៃប្ូ្លទៅក្នពុ

្កៃូទសៀវទៅតចូ “ោក្យទពជៃន៏ៃជំទៃឿ”  បដៃថាម

ទលើទៃោះ វាគ្មៃិដដលេេលួបាៃការបទប្ៀៃសពុី

ជទបរៅពីបគរីសតាសាសនា ពពុេ ្ធសាសនា ៃិ្ឥសាលា ម

ជបមរុញយកបញ្ហា របសប់ករុមលពុបបំបាតប់គាបមី់ៃ

ពីដួ្ ចតិតា ៃិ្ការទដើរធម្មយបតាទដើម្យីពុតតាធិម។៌

ដំណ�ើ រការ
េិតប្បកដ
ពនកមមេវិ្បី



បញ្ហា ចំៃួៃ៤ ដែលវយើងវ្្ត
ការផ្្សទ់បីលណំៅណដាយបង្ំ៖ រ ៉ាហឹូ្យ៉ា  គជឺាជៃជាតភិាគតចិ

ឥសាលា មទៅប្រទេសភរូាដដលបតរូវ បាៃទគដកសញ្្ត។ិ ែ្មីៗទៃោះពកួ

ទគកាលា យជាជៃគា្ម ៃសញ្្ត ិៃិ្បតរូវបាៃទគចាតេ់ពុកថាជាជៃជាត ិ

ភាគតចិដដលរ្ការទធវើេពុកបពុកទមញ្ទបចរីៃជា្ទគ។ ពកួទគបតរូវបាៃ

ប្ខាឱំ្យរតទ់ចាលប្រទេសដសវ្  រកការការោរ។

ការពិភាកសាជាបករុម៖ សារភៈសំខាៃន់ៃការយលដ់ឹ្ ពីឬសគលន់ៃ

ជទរាលា ោះ- ទតើវាជាបញ្ហា ដដៃដ ីបពុពវបពុរស សាសនាដមៃទេ? ទហតអវីអ្នក 

ដកឹនាសំហគមៃមិ៍ៃចាតវ់ធិាៃការទោោះសសាយ? សាលាសៃតាិភាព

បតរូវបាៃទប្ររីបប្សទ់ដើម្ជីា ឧទាហរណ៍ ទដើម្ពិីភាកសា ទមទរៀចៃំៃួបី

នៃការទោោះសសាយជទរាលា ោះ  ៖ អតតាសញ្ញា ណ ឬសគលន់ៃជទរាលា ោះ ៃិ្ 

ការដ្រល្ា េនំាស ់។

ការបណ�ដេ ញណចញេបីដបី៖ កម្ពុជាកពំ្ប្ររឹ្ដប្រ្ទោោះសសាយការយក

ដធីលា ី ៃិ្ការប្ខាបំទណ្ញទចញពីដធីលា។ី បគរួសារជាទបចរីៃបាៃ ល្ា ស្់រតាូរ

េលំីទៅ បាតប់្ដ់ធីលា ី ្ោ្ះសដម្្ ការគ្រ ៃិ្របរចិ្ ្ ឹ មជីវតិ។  

ទបកាយពីសកគ្្គ ម បគរួសារជាទបចរីៃគា្ម ៃបណ័ណកម្មសិេ ្ធដិធីលា ី ដទូចោ្ះគា្ម ៃ

សពុវតថាភិាពដធីលាទីនាោះទេ។

ការពិភាកសាជាបករុម៖ សហគមៃប៍តរូវរាៃយពុេ ្ធសាសសតា ៃិ្របួរមួគា្ន

ៃិ្ទលើកកមស្ក់ារយលដ់ឹ្ ក្នពុ្ចទំណាមប្រជាជៃកម្ពុជា។ ប្រជាជៃ

ដដលកាៃស់ាសនាទ្្ស្គា្ន អាចជាករាលា ំ្ គាបំេការ ល្ា ស្់រតាូរ ដដលរមួ

រាៃកចិ្្ ្ួចទ្្ើមទធវើបណ័ណកម្មសិេ ្ធដិធីលា។ី

បរសិ្ថា ន៖ទគបាៃៃឹកចាថំាទៅជំនាៃដ់ខរ្បកហម ទៅទពល

ដដលប្រជាជៃរ្ការ�ឺចាប ់ ៃិ្េពុកខាទសាក ធម្មជាតកិប៏គ្ហា ញ

សញ្ញា នៃកតាេីពុកខាទសាកទនាោះដដរ។  មៃពុស្ស ៃិ្រពុកខាជាតគិរឺាៃេនំាក់

េៃំ្គា្ន ទៅវញិទៅមក។ ការបំ ល្ា ញបរសិាថា ៃ គកឺារបំ ល្ា ញបគរូខ លាៃួឯ្ 

ៃិ្ជីវតិ ខា្បពលឹ្វញិ្ញា ណ។

ការេិភាកសាជាប្ករុម៖ កសា្គរំលូ្ៗ  សបរាបទ់ក្្ ៗ ៃិ្មៃពុស្សជំនាៃ ់

ទបកាយ។ ទធវើការជាមួយគា្ន ទដើម្េីបស់ាក តេ់ទ្វ ើបំ្លាិចបំ ល្ា ញបរសិាថា ៃ 

។ ោទំដើមទ�ើ!!!

េិការភាេ៖ មៃពុស្សជាទបចរីៃទៅក្នពុ្ប្រទេសកម្ពុជា ពពុោះោរៃឹ្

ពិការភាព ទោយសកគ្្គ ម ៃិ្ជម្ឺ។ ជៃពិការ ៃិ្ជៃរ្ទបគាោះពីបគាប់

មីៃទាៃ់្ ្ពុោះ បាៃទធវើការជាមួយគា្ន  ទដើម្លីពុបបំបាតប់គាបមី់ៃកបក់្នពុ្

ដទីៅក្នពុ្ប្រទេសកម្ពុជា ៃិ្ទលើកកមស្សិ់េ ្ធជិៃពិការ។

ការពិភាកសាបករុម៖ ពិចារណាទៅទលើឋាៃភៈជៃជាតភិាគតចិជាេបម្ ់

មួយនៃពិការភាព។  សារភៈសំខាៃន់ៃការយកខ លាៃួចលូក្នពុ្សាថា ៃភាព 

អ្នកដនេទដើម្យីលដ់ឹ្ ពីបេពិទសាធៃខ៍ពុសៗគា្ន ។ 

លបុបំរាត់ប្គ្ប់មបីនក្នងុចិត្ត។

1

2

3

4

េពំរ័េ ី[២០]

”ធម្មជាតដិត្ដត

្តាលជ់ីវតិដលអ់្នក

ទតើអ្នកគរួដត្តាល ់

ជីវតិដលធ់ម្មជាតិ

វញិដដរឬទេ? 

ទតើអ្នកបាៃទធវើ

កចិក្ារប៉ាពុណាណ

ទហើ យទដើម្ ី

ដែរកសា

ធម្មជាត?ិ”



វតើបបនពណដី  សាសនា
របស់វយើងថាយ៉ា ងែតូចវម្ច?

យពុតតាធិមទ៌ៅក្នពុ្សាសនាឥសាលា មរាៃៃយ័ថា 

ទសចកតាសីសឡាញ់ទៅកាៃអ់្នកដនេ ការស្សឹកមិៃដមៃ

ជាជទបមរីស ប៉ាពុដៃតាបតរូវអតធ់្មត ់

ការកាៃត់ាមសិលទា ំ្ បប្រំបសព់ពុេ ្ធសាសនា៖ 

មិៃបតរូវប្កទបគាោះថា្ន កដ់លទ់គ មិៃបតរូវលចួ 

ទជៀសវា្ពីតណាហា មិៃសមរម្យ មិៃបតរូវកពុហក ៃិ្

មិៃបតរូវធាលា កច់លូទៅក្នពុ្ការសសវ ឹ្ ោលា

ទៅក្នពុ្ជំទៃឿបគរីស្ាៃ ការអតទ់ទាសជាការអៃពុទបគាោះដដល

ឱ្យភាគរីាៃជទរាលា ោះ ល្ា ស្់រតាូរ កាលា យជាអ្នករាៃកតាទីមតាតា  

ៃិ្ប្រកបទោយកតាសីសឡាញ់។

ការអាណិតអាសរូ ទមតាតា ករពុណា គជឺាគៃលាឹោះនៃ

ជំទៃឿសាសនាទា ំ្ អសទ់ៅក្នពុ្ប្រទេសកម្ពុជា។

អៃពុវតតាតាមការបប្រពពិធោីទំដើម

ទ�ើអៃតារសាសនា ។ សិកាខា កាម

បាៃឯកភាពជបួជពុំប់ករុមអៃតារសាសនា

ក្នពុ្សប្តា ហ៍សពុខដពុមរមនាអៃតារសាសនា 

្្សពវ្ សាយ ៃិ្រកសាគាោំរសិេ ្ធជិៃ

ពិការបគបេ់សិេ ី។

បទ្កើៃការយលដ់ឹ្ ពីសាថា ៃភា

ប្រជាជៃរ ៉ាហឹូ្យ៉ា  ៃិ្អទ្្ើ ញ

អ្នករាៃចទំណោះដឹ្ មកទរៀបចំ

ដ្ៃការយពុេ ្ធសាសសតាប្រកបទោយ

ប្រសិេ ្ធភាព

ជំរពុញកចិប្្ររឹ្ដប្រ្ទដើម្ ីយពុតតាធិម៌

ការ្តាលក់ម្មសិេ ្ធដិធីលា ីៃិ្សៃតាិភាព

សហការប្រឆ្ំ្  ៃឹ្អំទពើ
អយពុតតាធិម ៌ៃិ្ជទរាលា ោះដធីលាី

ជំរពុញកចិក្ារោរបរសិាថា ៃ េកឹស្ាត  

ការោទំដើមទ�ើ ៃិ្ទសាភណ័ភាព

សិកាខា កាមទ្រជ្ា្ញ ថា៖ 

1.

2.

3.

4.

ស្្ត ប់ ដទំណើ រទរឿ្អ្នកដដលជបួៃឹ្ការ�ឺចាប។់

ណមើលណ�ើញ ការ�ឺចាបទ់ៃោះនាមំកៃវូេកឹដភក្ 

ៃិ្កតាអីសស់្្មឹ ដដល ល្ា ស្់រតាូរទៅជាការតស៊ ូ

ការអាណិតអាសរូ ៃិ្កាលា ហ្ៃទចញជាសកម្ម

ភាពទដើម្យីពុតតាធិម។៌

មានអារមមេ�៍ ថាក្នពុ្ដួ្ ចតិតា ចតិតាទមតាតា  ករពុណា  

ការ�ឺចាបគ់រឺាៃទៅក្នពុ្ទយើ្។

ណរៀនសបូ្ត ពីបញ្ហា ប្រ�មនៃការបទណ្ញទចញ

ពីដធីលា ី ពិការភាព ការប្ខាឱំ្យ ល្ា ស្់រតាូរេលំីទៅ 

ៃិ្បរសិាថា ៃ ៃិ្ថាទតើទា ំ្ អសទ់ៃោះរាៃេនំាក ់

េៃំ្គា្ន ទៅវញិទៅមកយ៉ា ្ដចូទមតាចខ លាោះ។

ឆ្ុរះបញ្ចា ងំ ទលើជំទៃឿសាសនារបសទ់យើ្ 

ៃិ្េស្សៃភៈរបសព់កួទគ ដដលជំរពុញទយើ្ឱ្យទធវើ
សកម្មភាពទដើម្យីពុតតាធិម។៌

បង្ហា ញ ពីការយលដ់ឹ្ ជាែ្មីពី កតាទីមតាតា  ករពុណា  

គតបិណ្ឌិ ត យពុតតាធិម ៌ ភាពនែលាែ្នូររបសគ់ា្ន ទៅវញិ 

ទៅមក ការអតទ់ទាស ការ្្សោះ្សា ទសចកតាី
សសឡាញ់ ៃិ្បដទិសធៃទ៍សចកតាសីមប្ ់ៃិ្ការ 

ស្សឹក ។ បំបាតស់កគ្្គ មសាសនាក្នពុ្ចតិតា ។

លទ្ធ្ល:



បោះពុម្ពបោយ:

អ្នកផលិត: សាក ់សពុភក័កតា  តរូ ីេួស(Tori Duoos) ទេៃីស ខតទេៃ(Denise Coghlan)

JRS Cambodia
អាសយោ្ឋ ៃ: មណ្ឌ លទមតាតា  ករពុណា ភមិូកសិកម្ម 

សគ្ក ត ់សសអដ្ ៉ា ទសៀមរាប ប្រអបសំ់បពុបត: ៩៣០៣៦

េរូសព័:្ (+៨៥៥)១២ ៤៨៨ ៩៥០, ៩២ ៣៣១ ៥០១

អពុីដម៉ាល: denisecoghlan@yahoo.com.au

ទគហេពំរ័: www.jrscambodia.org

DANMISSION
អាសយោ្ឋ ៃ: ្ោ្ះទលខ 27 E1, ្លាូវ 506/135 សគ្ក ត ់

្សារទដើមែកូវ ខណ័្ឌ  ចកំារមៃ ភ្នទំពញ

េរូសព័:្ (+៨៥៥) ៩២ ២១៤  ៤៧៦

អពុីដម៉ាល: erj@danmission.dk

ទគហេពំរ័: www.danmission.dk

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

ទៅក្នពុ្ សរា្ត ហស៏ខុដុមរមនា ពនអន្តរស្សនា សាសនាទា ំ្ អស ់

េទូា ំ្ ពិភពទលាក ៃឹ្សហការគា្ន  ទដើម្ទីធវើឱ្យពិភពទលាកទយើ្ទៃោះ

កាលា យជាេកីដៃល្ា ដដលប្រទសើរជា្មពុៃ ។

គា្ម ៃៃរណារា្ន កព់ដូកទធវើកចិក្ារអវីមួយ ដដលគាតមិ់ៃសសលាញ់ 

ទនាោះទេ (NFS GRUNDTVIG (1783-1872)

ទតើអ្នកអាចទធវើអវីខ លាោះ ទដើម្ឱី្យរាៃភាពប្រទសើរជា្មពុៃ?

ទតើអ្នករាៃគៃិំតទយបលយ់៉ា ្ណាខលាោះ ចទំោោះបរសិាថា ៃ ៃិ្ការអភវិេ្ឍ
ប្រកបទោយៃិរៃតារភាពទៅប្រទេសកម្ពុជា ?


