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ប្នូនង្វា លរាបព់ានន់ាក្ប់ានប្បមូលផ្ុ ំគ្នន យ៉ា ងបប្ចើនក្ក្កុ្ញបៅជុំវញិបលាក្នាយក្រែឋមន្តនរ៊ីហ ុនដសន បដយបលើក្
េូរស័ពទស្មា នហាូន និងថតរបូដស លហា ៊ីបែើមប ៊ីជាក្លររឭំក្ព៊ីជំនួបែបំូងបងអស់របស់បលាក្ជាមយួប្និសប្រស័ិេក្នុង
ប្បបេស។ 

 ជំនួបដែលបរៀបចំបដយរាជរដឋ ភបិាល ក្នុងក្លរជួបសំប េះសំណាលជាមយួថ្នន ក្ែ់កឹ្នាបំ្ក្ុមជនុំំជាង 
២៥០០ នាក្ក់្លលព៊ីដែមថុិនាឆ្ន មំុន ជាក្លយវកិ្លរែសំ៏ខានដ់ែលប្តូវបានបង្វា ញប ើងបៅក្នុងប្បបេសដែលក្លន់
ប្ពេះពុេធស្មសនា បហើយធ្លា បម់ានប្និសប្រស័ិេប្តូវបនសមាា បប់ដយស្មរជំបនឿ និងបងខិតបងខំឲ្យលាក្ែ់ាួនក្លលព៊ីព៊ីរ
ប៊ីេសវតសរម៍នុ។ 

 បលាក្ បេព សំណាង នាយក្ប្បតិបតរិនន ប្បិយសមពនធប្ន៊ីសទបរស័ិេក្មពុជា (EFC) ដែលជាបណ្ាញ
ប្ក្ុមជំនុអំនររនិក្លយតំណាងឲ្យប្និសប្រស័ិេភានបប្ចើនបៅក្នុងប្បបេសមានប្បស្មសនថ៍្ន ជំនួបជាមយួបលាក្
នាយក្រែឋមន្តនរ៊ី ហ ុន ដសន «ជាប្ពឹតរិក្លរ ៍ប្បវតរសិ្មន្តសរដែលមនិធ្លា បប់ក្ើតប ើងព៊ីមុនមក្។ បនេះជាសញ្ញា ដែល
បង្វា ញថ្ន (រាជរដឋ ភបិាល) ក្លនដ់តេេួលស្មា ល់ព៊ីសហនមនប៍្និសប្រស័ិេជាស្មធ្លរ ៈ។» 

 បៅែ ៈបពលដែលក្លរបបៀតបបៀនបៅដតបក្ើតប ើងក្នុងប្បបេសែនេបេៀតបៅតំបនអ់ាសុ៊ីអាបននយ ៍ ប្និស្
បរស័ិេបៅប្បបេសក្មពុជាក្ពុំងដតេេួលបាននូវក្លរបបើក្ចហំព៊ីថ្នន ក្ែ់ឹក្នា ំ និងអនក្ជតិខាង ដែលជាបជានជយ័ 
មយួ។ 

 បលាក្នាយក្រែឋមន្តនរ៊ី ហ ុន ដសន បានប្បាបប់ៅក្លនប់្នូនង្វា លដែលជួបជុំបៅឯស្មលបរុ ៊ីបក្លេះបពប្ជែ៏
ប្ប ៊ី ត ជាតំបនដ់ែលមានក្លរអភវិឌ្ឍយ៉ា ងឆ្បរ់ហ័សនាក្ណ្ាលរាជធ្លន៊ីភនបំពញថ្ន «អនក្រាល់គ្នន មានសុែ
សនរិភាពបហើយ។ ែ្ុកំ្េ៏េូចែល់ស្មសនាទងំអស់បៅក្នុងប្បបេសក្មពុជាមនិឲ្យប្បមាថអនក្រាល់គ្នន  ឬនិក្លយ
របស់អនក្រាល់គ្នន ដែរ។» បទេះប៊ីជាប្និសប្រស័ិេមនិប្តូវបានអនុញ្ញា តឲ្យអធិស្មឋ ន ឬដថាងចំណាបអ់ារមា ៍ បលាក្
សំណាង បនរថ្ន «យ៉ា ងបោចណាស់ បនេះជាផ្កា បភាើងបែើមប ៊ីបនរឲ្យបភាើងឆ្បប េះ។» 

 បទេះប៊ីជាប្និសប្រស័ិេមានចនំួនប្តឹម ២.៥ ភានរយបៅក្នុងចំបណាមប្បជាជនជាង ១៦ លាននាក្ក់្្៊ី ក្៏
ចំនួនបនេះបនរបក្ើនប ើងបៅក្នុងប្បបេសដែលធ្លា បប់្តូវបានប្នបប់្នងបដយរបបកុ្មាុយន៊ីស ្ និងមានវតរអារា៉ាម
ែំបូលព ៌មាសបប្ចើនកុ្េះក្រ ទងំបៅេ៊ីប្ក្ុងដែលមានអគ្នរែពស់សាឹមនសា និងជនបេដចប់្សយល។ វតរអារា៉ាម
ជាេ៊ីក្ដនាងជួបជុំសប្មាបពុ់េធស្មសនិក្ដែាររាបល់ាននាក្ ់ មក្ប្បារពធពធិ៊ីប ុយតាមប្ពេះពុេធស្មសនាបរៀងរាល់ 
ឆ្ន ំៗ ។ 
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 ប៉ាុដនរ បៅបពលបនេះប្បបេសក្មពុជាមានអនក្ែឹក្នាជំំនានម់យួដែលេេួលក្លរប ុ្េះបណ្ាល និងសិេធិ
បសរ ៊ីភាពក្នុងក្លរផាយែ ឹំងលអបៅេូទងំប្បបេស បហើយអនក្បជឿដែលមានចិតរក្លា ោនក្ំពុងក្្លបយ់ក្ឱក្លស
បនេះ៖ 

 

 អងាក្លរសមពន័ធបបសក្ក្មាប្ន៊ីស្មទ ន (CMA) ជានិក្លយប្និសប្រស័ិេដែលបានែំប ើ រក្លរយូរជាងបន នងិ
លប ៊ីលាញជាងបនបៅក្នុងប្បបេស បធាើក្លរបា៉ា នប់្បមា ថ្ន ប្និសប្រស័ិេដែារបានបក្ើនប ើងបប្ចើនជាង
ពាក្ក់្ណ្ាលចាបព់៊ីឆ្ន  ំ២០១០ បហើយបៅបពលបនេះ អនក្បជឿមានប្បមា ជា ៣០០០០០ នាក្។់ 

 

 ប្បិយសមពនធប្ន៊ីសទបរស័ិេក្មពុជាបានចាបប់ផ្ើម បបសក្ក្មាក្មពុជា ២០២១, ដែលជាក្លរផ្ួចបផ្ើមក្នុងក្លរ
ដបំ្ក្ុមជំនុមំយួបៅតាមភមូនិ៊ីមយួៗ។ 

 

 បៅក្នុងបពលជាមយួគ្នន បនេះ សមពន័ធប្ក្ុមជំនុំជ៊ីវតិថា៊ី ជាចលនាមយួដែលក្ំពុងដតរ ៊ីក្ចបប្មើនបចញព៊ីប្ក្មុ
ជំនុំែធ៏មំយួបៅក្នុងេ៊ីប្ក្ុងភនបំពញ មានដផនក្លរក្នុងក្លរចាបប់ផ្ើមដបំ្ក្ុមជំនុំ និងប្ក្មុបក្លសិក្លចំននួ 
៥០០។ មក្េល់សពានថៃ ចលនាបនេះបានដបំ្ក្ុមជំនុំជាង ២០០ បៅក្នុងបែតរចំននួ ១៣ ននបែតរចនំួន 
២៤។ 

 

 បលាក្ នាក្ ់ផ្កនណ់ា ប្នូបបប្ងៀនភាស្មអងប់នាសវយ័ ៣២ ឆ្ន  ំ ដែលសថិតបៅក្នុងចំបណាមប្ក្ុមសិសស
ដែលបានេេួលបជឿតាមរយៈប្ក្ុមជំនុជំ៊ីវតិថា៊ីដែលមានសមាជិក្ជាង ២០០០ នាក្ ់ ចាបត់ាងំព៊ីបែើមសហសស
វតសរថ៍ា៊ីមានប្បស្មសនថ៍្ន «បនេះជាបពលបវលាែប៏បើក្ចំហ បហើយបយើងមនិែងឹថ្នបពលបវលាបនេះនងឹបនរយូរប៉ាុណាា
បេៀតបេ។ បនេះជាបពលបវលាននឱក្លសែសំ៏ខាន.់.. បយើងប ើញថ្នប្និសប្រស័ិេក្ពុំងនាកំ្លរផ្កា ស់ប្ូរ។ ប្ពេះជា
មាា ស់ក្ំពុងដតបធាើក្ិចាក្លរដែលបយើងអានបៅក្នុងប្ពេះនមព៊ីរ។» 

 អនក្ែឹក្នាបំៅតាមនិក្លយបផសងៗដតងបពាលមក្ក្លនេ់សសនាវែ្៊ី Christianity Today ក្លលព៊ីបយើង
បានបធាើែំប ើ របៅនាដែក្ញ្ញា ឆ្ន មំុនថ្ន បនេះជាបពលបវលាដែលប្តូវបរៀបចំដផនក្លរធំ និងមានក្លរអធសិ្មឋ នបប្ចើន។ 

 ពួក្បនចងប់ ើញប្និសប្រស័ិេបក្ើនចំននួែល់ ១០ ភានរយ បដយបក្ើនប ើង «តាមរបបៀបែូចគ្នន ដែល
ប្ពេះជាមាា ស់បានផ្កា ស់ដប្បប្បបេសកូ្បរ ៉ាខាងតបងូ» ជាប្បស្មសនរ៍បស់បលាក្ ដសម សុភា ប្នូនង្វា លននស្មខាប្ក្ុម
ជំនុំជ៊ីវតិថា៊ី បៅជាយប្ក្ុងភនបំពញ។ បៅែ ៈបពលដែលរាជធ្លន៊ីភនបំពញប្តូវបានពប្ង៊ីក្ បលាក្សុភាបានប ើញ
ប្ក្ុមជំនុំដែលបលាក្បានដបំានរ ៊ីក្ចបប្មើនព៊ីសមាជកិ្ ២៥នាក្ម់ក្ជាង ៣០០ នាក្ន់ាបពលសពានថៃ។ 

 បបសក្ជនអាបមរកិ្មាន ក្ម់ានប្បស្មសនថ៍្ន ក្លរជួបជុំជាមយួមនុសសប៉ាុនាា នរយនាក្ប់ៅប្ក្ុមជំនុំនាប្ពឹក្
នថៃអាេិតយ នឺ «ែូចជាប្ក្មុជំនុ ំSaddleback បៅប្បបេសក្មពុជាអញ្ា ឹង។» បៅេ៊ីបនេះ ប្បជាជនជាង ៨០ភានរយ
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http://www.cmalliance.org/news/2016/12/29/help-build-a-gospel-presence-in-cambodian-villages-and-cities/


ជំពៃឿយ ាងព ោះមុ្ែបន្ទាប់េីបាៃឆ្លងកាែ់ពភ្លើងស្ង្គ្រាម្ 

 

បៅឯ មោសននិបាតប្និសប្រស័ិេអាសុ៊ី រាជធ្លន៊ីភនបំពញ ដែលប្តូវបានបរៀបចំប ើងជាបរៀងរាល់ឆ្ន  ំតន្តនរ៊ីថ្នា យបងាំ
ជាភាស្មដែារប្តូវបានប្បនុំយ៉ា ងឮរពំង អមបដយបភាៀងរែូវវសាដែលបងអុរចុេះមក្យ៉ា ងបជាក្ជាបំៅបលើបក្លស ូតងត់៍
ព ៌ប្ក្ហមលាយ-ស ខាងបប្ៅអគ្នរមជឈម ឌ លសននិបាតដែលមានមនុសសបប្ចើនកុ្េះក្រ។ មានយុវជនបសាៀក្
បខារបឹ និងពាក្ដ់វ ៉ានតាែងប្ក្លស់ៗដប្សក្បប្ចៀងថ្ន «ែ្ុ ំបលើក្នែប ើង ទងំសប្ដ់សង្ប្ពេះអងា» បៅែ ៈដែលបភាើង
ោា បញ្ញា ំងព៊ីបលើឆ្ក្មក្។ 

 បលាក្ Jesse McCaul ប្នូនង្វា លបរៀមចបងននប្ក្ុមជនុំជំ៊ីវតិថា៊ីមានប្បស្មសនថ៍្ន សននិបាតបនេះជា
ប្ពឹតរិក្លរ ៍ប្និសប្រស័ិេដែលធំបំផុតបៅក្នុងប្បបេសក្មពុជា។ បលាក្ Chuck ដែលជាឪពុក្របស់បលាក្បាន
ចាបប់ផ្ើមប្ក្មុជំនុំបនេះបៅឆ្ន  ំ ១៩៩៤ នឺភាា មៗបៅបពលដែលបបសក្ជនបរបេសប្តវូបានអនុញ្ញា តឲ្យប្ត បម់ក្
ប្បបេសបនេះវញិ។ ប្ពឹតរិក្លរ ៍ប្បចាឆំ្ន  ំ ២០១៦ បនេះ មានមនុសសជាង ៤៥០០ នាក្ចូ់លរមួ បហើយប្តូវក្លរអនក្
សា័ប្នចិតរជាយុវសិសសជាង ៥៥០ នាក្ព់៊ីប្ក្មុជំនុំ។ 

 ែូចជាវស័ិយបផសងៗបៅក្នុងប្បបេសក្មពុជា ប្និសស្្មសនាបៅមានភាពបក្ាងែា៊ីបៅប ើយ។ បនាទ បព់៊ីបាន
 ាងក្លតប់ភាើងសន្តង្វា មសុ៊ីវលិ និងអំបពើប្បល័យពូជស្មសន ៍ ជាក្ដ់សង្ែូចជាអា៊ីដែលបានបក្ើតប ើងបៅក្នុងភាព 
យន្ឯក្ស្មរ វាលពឃិាែ ជាភាពយន្ែល៏ប ៊ីរនទ ឺ នងិនួរឲ្យតក្ស់ាុត ប្បជាជន ៦០ភានរយបៅក្នុងចំបណាមប្បជា
ជនេូទងំប្បបេសនឺសថិតបប្ក្លមអាយុ ៣០ ឆ្ន ។ំ មានប្នសិប្រស័ិេដតបនរិចប៉ាុបណាា េះដែលអាចនិយយព៊ីបពល
ដែលពួក្បនចាបប់ផ្ើមេេួលបជឿបលើប្ពេះបយស ូ មុនបពលដែលប៉ាុលពត នងិរបបដែារប្ក្ហមបានក្លនក់្លបប់្បបេស
បៅឆ្ន  ំ១៩៧៥។ 

 ប្ក្ុមបបសក្ជនប្និសប្រស័ិេប្បបតសរងែ់បំូងបនដែលបានមក្ប្បបេសក្មពុជាបៅឆ្ន  ំ ១៩២៣ នឺមក្
ជាមយួអងាក្លរ CMA។ ពួក្បនបានប ុ្េះបណ្ាលប្នូនង្វា លក្នុងតំបន ់បក្ដប្បប្ពេះនមព៊ីរ និងបរៀបចំជាពន័ធក្ចិាបៅ
តាមភូមអិស់រយៈបពលជាបប្ចើនេសវតសរ។៍ ប៉ាុដនរ បេើបដតបៅសមយ័សន្តង្វា មបវៀតណាមដែលបក្ើតប ើងឥតប្ស្មក្
ប្ស្មន្ ប្ក្មុជំនុំបានប ើញនូវក្លររ ៊ីក្ចបប្មើននួរឲ្យក្តស់មាា ល់ នឺបក្ើនប ើងព៊ីអនក្បជឿជាង ១០០០ នាក្ ់ បៅែល់
ជាង ១០០០០ នាក្ប់ៅចបនាា េះឆ្ន  ំ១៩៧០ និង ១៩៧៥។ បនាទ បម់ក្ របបដែារប្ក្ហមកុ្មាុយន៊ីសែ្ប៏ឃារបៅក្៏
បានចូលមក្ែល់។ 

 មានបននយិយថ្ន មានប្ក្ុមជនុំំមយួបៅឯេ៊ីប្ក្ុងភនបំពញបានប្បមូលផ្ុ ំប្និសប្រស័ិេជាង ៦០០ នាក្ម់ក្
ជួបជុំអធិស្មឋ នមុនបពលបែិវតរនប៍ានបក្ើតប ើងប្តឹមប៉ាុនាា នសប្ាហ៍ប៉ាុបណាា េះ។ សមាជិក្ទងំបនាេះបានសនាថ្ន
នឹងប្ត បប់ៅក្លនប់្ក្ុមជំនុំវញិ បហើយចារប ា្ េះរបស់ពកួ្បនបៅបលើជញ្ញជ ំងបែើមប ៊ីឲ្យប្នបគ់្នន ែឹងថ្នពកួ្បនបានរចួ
ជ៊ីវតិ។ ប៉ាុនាា នឆ្ន បំប្ក្លយមក្ មានប ា្ េះដតប៊ីប៉ាុបណាា េះដែលប្តូវបានចារបៅបលើជញ្ញជ ំង។ បៅចុងឆ្ន  ំ ១៩៧៩ បន
បជឿថ្នមានប្និសប្រស័ិេប្តមឹជាង ២០០ នាក្ប់៉ាុបណាា េះដែលបៅមានជ៊ីវតិក្នុងប្បបេស។ 

 ែូបចនេះ អងាក្លរប្និសប្រស័ិេដែលមានវតរមានក្នុងប្បបេសក្មពុជាែូចជាអងាក្លរ CMA និងេសសនៈពភិព
បលាក្ បានប្ូរពន័ធក្ចិារបស់ពួក្បនមក្បផ្្កតបលើជំរជំនបភៀសែាួនបៅតាមជាយដែន ជាក្ដនាងដែលប្ក្ុមជនុំំបនរ
បដនថមអនក្បជឿថា៊ីដថមបេៀត។ មានជំរមំយួចំនួនមានអនក្ចូលរមួថ្នា យបងាំជាង ១០០០០ នាក្ជ់បួជុំគ្នន រាល់ 
សប្ាហ៍។ អនក្ែកឹ្នាបំ្និសប្រស័ិេវយ័ចំណាស់ជាបប្ចើននាក្ ់ បានេេួលបជឿក្លលដែលពួក្គ្នតប់ៅក្នុងជំរជំន
បភៀសែាួន។ 

https://www.facebook.com/NLF.Cambodia/videos/10154190523874079/
http://www.cambodiaoutreach.org/ourstaff


 ប្និសប្រស័ិេវយ័ចណំាស់ជាងបនដែល CT បានជួបនឺបលាក្យយ បុប្ត បុបាា  ដែលមានអាយុ ៧០ ឆ្ន  ំ
បហើយដែលបានក្លា យជាប្និសប្រស័ិេបៅអាយុ ៨ ឆ្ន ។ំ បលាក្យយបុបាា បានយក្កូ្នប្ពេះនមព៊ីរមក្ជាមយួ 
បពលដែលបលាក្យយមក្ជំរសំ្មយធូ ដែលជាជំរធំំជាងបនសប្មាបជ់នបភៀសែាួនក្មពុជាក្នុងេឹក្ែ៊ីនថជាបន់ងឹប្ពំ
ដែនក្មពុជា។ ទងំមានវយ័ចណំាស់ និងបាតប់ងប់ធាញអស់រល៊ីង បលាក្យយមានប្បស្មសនប៍្បាប ់CT ថ្ន «ែ្ុ ំ
បានជួបនងឹប្នូនង្វា លមាន ក្ ់ បហើយែ្ុ ំបានបរៀនក្លនដ់តបប្ចើនអំព៊ីប្ពេះជាមាា ស់។ បៅបពលដែលែ្ុ ំបេើបដតប្ត បម់ក្
វញិ ក្លលបនាេះបយើងជាប្ក្ុមជនុំំជួបគ្នន ស្មៃ ត់ៗ ។ បយើងចាបំាចប់្តូវជួបគ្នន បៅក្ដនាងស្មៃ ត។់» 

 បលាក្ នង ់ យ៉ាូដសប បានលាដលងព៊ីក្លរង្វរជាមន្តនរ៊ីរែឋបាលនប្ពប ើបៅបពលមយួដែ មុនដែល
បែិវតរនប៍ានបក្ើតប ើង។ បលាក្បានបៅែល់ជំរសំ្មន ក្ប់ៅថា៊ីឯរែឋអូរ ៊ីហាិន ដែលបៅេ៊ីបនាេះបលាក្បានជយួ 
ប្កុ្មជំនំុ CMA ដែលនិយយភាស្មដែារបៅតបំនប់ា៉ា សុ៊ីហាិក្ភានពាយពយឲ្យរ ៊ីក្ចបប្មើនប ើង។ 

 បលាក្ជាមាន ក្ក់្នុងចំបណាមប្ក្មុបបសក្ជនក្មពុជាែំបូងដែលបានប្ត បម់ក្ប្បបេសក្មពុជាវញិ បៅ
បពលដែលប្បបេសបនេះបបើក្ចហំសប្មាបស់ក្មាភាពស្មសនាប ើងវញិបៅបែើមឆ្ន  ំ ១៩៩០។ រាបច់ាបត់ាងំព៊ីប្ពតឹរិ
ក្លរ ៍ផាយែ ឹំងលអខាន តធបំៅតាមបរាងមបោប្សពរែឋដែលមានមនុសសចូលរមួបប្ចើនកុ្េះក្រឯេ៊ីប្ក្ងុភនបំពញ 
រហូតែល់ក្លរបែើរព៊ីផទេះមយួបៅផទេះមយួបៅតាមភមូ ិ ប្ក្ុមក្លរង្វររបស់បលាក្បានបដនថមអនក្បជឿថា៊ីមក្ជាង ៥០០ 
នាក្ប់េៀតបៅក្នុងបពលជាងប៊ីសប្ាហ៍។ 

 បលាក្យ៉ាូដសប ដែលបានរមួចដំ ក្ក្នុងក្លរចាបប់ផ្ើមពន័ធក្ិចាមុន EFC បានចាបប់ែិស ធិ ប ើង បហើយ
បៅបនរជាប្បធ្លនប្ក្ុមន ៈនាយក្ននពន័ធក្ិចាបនេះមានប្បស្មសនថ៍្ន «ែ្ុ ំចងថ់្នា យជ៊ីវតិរបស់ែ្ុ ំដចែ់ល់ប្ពេះជា
មាា ស់ បប្ពាេះប្េងប់ានសបន្តង្វា េះជ៊ីវតិែ្ុ ំព៊ីវាលពិឃាែ បហើយប្េងប់ានសបន្តង្វា េះប្ពលឹងែ្ុ ំបដយែំ ឹងលអ»។ 

បៅបពលបនេះ ដែលមានធនធ្លនបដយអនក្ែកឹ្នាកំ្លនដ់តបប្ចើនដែលមាននុ វឌុ្ឍ ិស្មលាប្ពេះនមព៊ីរ នងិ
ក្មាវធិ៊ីប ុ្េះបណ្ាល ប្ក្មុជនុំំក្មពុជាបៅសតវតសរេ៍៊ី ២១ ក្លនដ់តមានសា័យភាព ជាមយួនឹងបបសក្ជនព៊ីខាង
បប្ៅដែលបបប្មើក្នុងនាេ៊ីជាអនក្ជួយ គ្នបំ្េ បហើយបផ្្កតខាា ងំបលើក្លរជួយ មនុសសឲ្យក្លា យជាស្មវក្។ អនក្ែឹក្នាបំៅ
សពានថៃបនេះ មានឱក្លសដែលមនិមានក្លលព៊ី ៣០, ២០ ឬក្ ៏១០ ឆ្ន មំុន បៅែ ៈដែលប្នូនង្វា លជាបប្ចើននាក្់
បានបស្មា េះប្តងរ់ងេុក្ខលំបាក្បដយបភាើងសន្តង្វា ម និងក្លរបបៀតបបៀនឥត ប ់រ បបើបយងតាមប្បស្មសនរ៍បស់
បលាក្សំណាង។ 

អនក្ែឹក្នា ំEFC វយ័ ៤៥ ឆ្ន រំបូបនេះបនរថ្ន «សូមបមើលមនុសសជំនានថ់ា៊ីដែលក្ំពុងែុេះពនាក្ប ើង។ ពកួ្
បនមានចិតរប េះ លួ េេួលក្លរបំពាក្ប់ំប៉ានបានលអប្បបសើរ ប្ពមទងំមានយុេធស្មន្តសរចាស់លាស់។ អនក្ជំនាន់
មុនប្បដហលជាមនិមានសមតថភាព និងេេួលក្លរប ុ្េះបណ្ាលលអប្បបសើរ ប៉ាុដនរពកួ្បលាក្មានបេពិបស្មធន។៍ 
អនក្ជំនានប់ប្ក្លយប្តូវបគ្នរពអនក្ជំនានម់នុ បហើយបរៀនព៊ីពួក្បលាក្។ ប៉ាុដនរបៅក្នុងបពលជាមយួគ្នន បនេះ អនក្ជំនាន់
មុនក្ម៏និអាចដក្ដ់ែនក្ ំតប់ៅបលើពួក្បនបានដែរ។» 

ក្លរផ្កា ស់ប្ូរបនេះ ែូចជាបលាក្ម៉ាូបសដែលហុចបនរនូវេនំួលែុសប្តូវជាអនក្ែឹក្នាបំៅក្លនប់លាក្យ៉ាូបសា 
បង្វា ញព៊ីបពលបវលាែសំ៏ខានប់ៅក្នុងប្បវតរសិ្មន្តស ្ និងក្លររ ៊ីក្ចបប្មើនននប្ក្ុមជំនុំដែារ។ ប្ននូង្វា លដែារជំនានេ់៊ីមយួ 
ដែលបានបធាើែំប ើ រយ៉ា ងបស្មា េះប្តងប់ៅក្នុងវាលរបោស្មថ ន នឺបនាទ បព់៊ីសមយ័ក្លលែប៏មា ងងឹតននប្បបេសក្មពុជា 
ក្ំពុងដតមាននូវប្ក្មុអនក្ែឹក្នាថំា៊ីបប្ក្លក្ប ើង។ ពួក្បនមក្ជាមយួនឹងសញ្ញា បប្តព៊ីស្មក្លវេិាល័យ ប្ពមទងំ
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េេួលក្លរប ុ្េះបណ្ាលសមបរូដបបជាង ដែលនាឲំ្យពួក្បនបប្តៀមែាួនបានក្លនដ់តប្បបសើរក្នុងក្លរពប្ងងឹ និងជួយ 
នាបំ្ក្ុមជំនុំដែលមានអនក្បជឿថា៊ៗី ឲ្យរ ៊ីក្ចបប្មើនជាស្មវក័្។ 

បលាក្យ៉ាូដសបដែលបបប្មើក្លរជាមយួអងាក្លរ CMA មានប្បស្មសនថ៍្ន «អនក្ចាបំាចប់្តូវបនាទ បែាួន បែើមប ៊ី
បធាើក្លររមួជាមយួគ្នន បៅវញិបៅមក្ បែើមប ៊ីផ្ល់អណំាចែល់អនក្ែឹក្នាបំក្ាងៗ នងិេុក្ចិតរបលើពួក្បន។» 

 
 

តគ្បកាលាយេីអនកតស្ែងរកអែថគ្បពយជៃ៍ ពៅជាអនកតស្ែងរកគ្េោះគ្រិស្ដ 
 

បៅបែើមឆ្ន  ំ ២០០០ ជាធមាតាយុវជនក្មពុជាបានឮែ ឹំងលអតាមរយៈក្មាវធិ៊ីប្ងចាបរ់បស់ប្ក្មុជំនុែូំចជា 
ក្មាវធិ៊ីកុ្មារ ថ្នន ក្ប់បប្ងៀនកុ្ពំយេូរ័ ឬថ្នន ក្ភ់ាស្មអងប់នាស។ 

បលាក្ បហង សុេធថ្ន ជាប្បធ្លនដផនក្ដបំ្ក្មុជំនុំបៅប្ក្ុមជនុំជំ៊ីវតិថា៊ី មានប្បស្មសនថ៍្ន «មនុសសធ្លា បន់ិត
ថ្ន ប្ក្ុមជនុំំជាអងាក្លរអភវិឌ្ឍនម៍យួ បប្ពាេះមនុសសភានបប្ចើនមក្ប្ក្ុមជនុំំបែើមប ៊ីេេួលបានប្បបយជនអ៍ា៊ីមា៉ាង។ 
បៅបពលបនេះ ពកួ្បនដបរជាមក្បែើមប ៊ីេេួលក្លរអស្មា រយបៅវញិ។» 

ប្ក្ុមជំនុំដែារមានបពញបៅបដយេ៊ីបនាទ ល់អំព៊ីក្លរផ្កា ស់ដប្បខាងវញិ្ញា   នងិក្លរផ្កា ស់ដប្បែអ៏ស្មា រយែនេ
បេៀតែូចជា ន្តសរ៊ីពិក្លរដភនក្ដែលប្តូវែំប្បងឹបមើលបសៀវបៅេនុំក្សរបសើររបស់នាងប្បឹមៗ ប៉ាុដនរអាចបមើលប ើញ
ចាស់វញិបប្ក្លយព៊ីមានបបសក្ជនអធិស្មឋ នឲ្យនាង ក្មាក្រសំ ងដ់ែលរចួជ៊ីវតិបនាទ បព់៊ីប្តូវពស់ពិសចកឹ្ បក្ាង
ខាតដ់សបក្បជើងប្ក្៊ីប្ក្ក្លា យជានាយក្ស្មលាភាស្មអងប់នាស។ 

ប្ក្ុមជំនុំភានបប្ចើន ជាពិបសសបៅតាមភូមនិានាបៅដតពឹងដផអក្បលើក្មាវធិ៊ីក្នុងក្លរផាយែ ឹំងលអ។ អនក្
ប្ស៊ី បេៀង បសៀងន  ដែលបបប្មើក្នុងពន័ធក្ិចាជាមយួបលាក្ ធ៊ីម៉ាូបថ ជាស្មា ម៊ី និងជាប្ននូង្វា លប្បចាបំ្ពេះវោិរប្ពេះ
នមព៊ីរដប្ប សប ៊ីបធើបរៀនបសៀមរាបេ៊ី១ មានប្បស្មសនថ៍្ន «បយើងប្ងចាបែ់ល់ឪពុក្ម្ាយតាមរយៈសិសស។» ពន័ធ
ក្ិចារបស់ពកួ្បនលាតសនធងឹបៅបលើប្ក្ុមជំនុំតាមភូមចិំនួន ១០ បៅក្នុងបែតរភានពាយពយដែលមានបមាេក្ភាព
អំព៊ីប្បាស្មេអងារវតរែល៏ប ៊ីលាញ ជាប្បាស្មេដែលសងប់ ើងនាសតវតសរេ៍៊ី ១២ ដែលសងប់ ើងសប្មាប ់
ប្ពហាញ្ាស្មសនា បហើយផ្កា ស់ប្ូរសប្មាបប់្ពេះពុេធស្មសនា ប្ពមទងំក្ពុំងរងក្លរបាក្ដ់បក្បដយអបនាើបនេះ។ 

របូនំនូរប្បាស្មេអងារវតរបៅបលើេងជ់ាតិប្បបេសក្មពុជា ដតងជាក្លររឭំក្អំព៊ីឫសនល់ននស្មសនារបស់
ប្បបេសបនេះ។ ប្ពេះពុេធស្មសនាជាស្មសនារបស់រែឋ បហើយប្និសស្្មសនាជាស្មសនារបស់អឺរ ៉ាបុ។ មនិថ្ន
មនុសសមានេសសនៈដបបបនេះក្្៊ី ក្អ៏នក្ជិតខាងដតងបក្លតសរបសើរអំព៊ីបសវានា៊ីនកិ្ ឬថ្នន ក្ប់រៀនដែលប្ក្ុមជនុំំផ្ល់ជូន
ជានិចា។ ប្បជាជនប្ក្៊ីប្ក្រស់បៅបដយប្បាក្ព់៊ីរប៊ីែុលាា រក្នុងមយួនថៃ បហើយជាញឹក្ញាបព់ួក្បនមនិអាចមានលេធ
ភាពេេួលក្លរដថទដំផនក្សុែភាព ឬបងន់ថាស្មលាបរៀនបដយែាួនឯងប ើយ។ 

ប្ក្ុមជំនុណំាហារ ៊ីនបារាយ ៍បៅភូមភិានក្ណ្ាលននប្បបេសក្មពុជា េេួលបក្ាងៗបៅក្នុងភូមជិាបរៀងរាល់
នថៃ បហើយជួយ ឧបតថមភែល់ប្នសួ្មរប្ក្៊ីប្ក្ជាង ៦ ប្នួស្មរ។ បៅបពលដែល CT បានចុេះបៅ ម្ាយៗជាអនក្ជិតខាង
បានអងាុយបលើបទងបយល ក្ំពុងដតបមើលកូ្នៗរបស់ពកួ្បនបរៀនអក្សរដែារ តាមរយៈក្លរអងាុយជារងាងប់លងបហាម
ក្នុងេ៊ីធ្លា ស្មលា និងោតរ់បាបំ្បនព ៊ី បៅឯប្ក្ុមជំនុំ។ ន្តសរ៊ីមាន ក្ស់្មរភាពតាមរយៈអនក្បក្ដប្បថ្ន «បយើងបជឿប្ពេះ
ពុេធបេ។ ប៉ាដុនរបយើងសបាយចតិរដែលកូ្នៗរបស់ពកួ្បយើងបានមក្េ៊ីបនេះ។» 

http://www.cambodiaoutreach.org/whoweare


បលាក្ សិន ប្ពំ ប្ននូង្វា លប្បចាបំ្ក្ុមជនុំំបារាយ ៍ បានចាបប់ផ្ើមអបញ្ជ ើញអនក្ជតិខាងឲ្យមក្ផទេះរបស់
គ្នតក់្លលព៊ីឆ្ន ២ំ០០៦ នឺរយៈបពលប៉ាុនាា នដែបនាទ បព់៊ីគ្នតប់ានក្លា យជាប្និសប្រស័ិេបដយក្លរឮែំ ឹងលអតាម
វេិយ។ុ ជាមយួនឹងជនំួយព៊ីអងាក្លរេសសនៈពភិពបលាក្ប្បបេសក្មពុជាបៅឆ្ន  ំ ២០១៣ ពកួ្បនបានសងអ់គ្នរប ើ
មយួែនងបៅខាងមុែផទេះបែើមប ៊ីបធាើជាប្ក្ុមជនុំំ បដយបធាើក្លរតុបដតងបៅខាងក្នុង នងិបប្ៅអគ្នរបដយចាបប្ក្ដស 
ក្ប្មងផ្កា ចបំុ៊ីដែលមានក្ាិនប្ក្អូប នងិនំនូររបស់កុ្មារ។ ប្ក្ុមជំនុំដែលបៅជិតបំផុតនឺប្តមឹ ៦ នម៉ាល៍ (១០ន៊ី ូ
ដម៉ាប្ត) ប៉ាុបណាា េះ បហើយបទេះជាយ៉ា ងបនេះក្ប៏ដយ ក្លរបធាើែំប ើ រអាចប្តូវចំណាយបពលែល់បៅ ៤៥ នាេ៊ី បដយ
ស្មរផាូវែ៊ីមានភាពរលាក្ ់និងមានសតាពាហនៈសាមៗបែើរតាមផាូវបនាេះដែរ។ 

អនក្ប្ស៊ី បសៀងន  ប្បធ្លនពន័ធក្ិចាកុ្មារ និងក្លរផាយែ ឹំងលអបៅប្ពេះវោិរប្ពេះនមព៊ីរដប្ប សប ៊ីបធើបរៀន
បសៀមរាបេ៊ី ១ មានប្បស្មសនថ៍្ន «បៅបពលដែលប្ក្ុមជនុំអំាចបធាើក្ិចាក្លរដបបបនេះក្នុងសងាម វាបបងាើតឲ្យមានេ
សសនៈវជិជមាន បហើយ (អនក្ជតិខាង) ដលងខាា ចប្និសប្រស័ិេបេៀតបហើយ។ ពួក្បននឹងថ្ន “ែ្ុ ំមក្េ៊ីបនេះបែើមប ៊ីបរៀន
ភាស្មអងប់នាសប៉ាុបណាា េះ បហើយមនិចងស់្មា ល់ប្ពេះបយស ូបេ។” ប៉ាុដនរ ពួក្បនក្ន៏ឹងមក្ចូលរមួថ្នន ក្ប់្ពេះនមព៊ីរនថៃ
អាេិតយ បហើយធ្លា ក្ក់្នុងអនាងប់សនហ៍របស់ប្ពេះបយស ូ។» អនក្ប្ស៊ីែឹងថ្ន ស្មថ នភាពបនាេះមានលក្ខ ៈយ៉ា ងណា។ 
ក្នុងនាមជាសិសសប នើមបៅបែតរប្ពេះស៊ីហនុ ជាបែតរមយួដែលមានប នរសមុប្េបែៀវប្សង្វត ់ បហើយប្តូវបានដក្់
ប ា្ េះតាមអត៊ីតប្ពេះមោក្សប្តននប្បបេសក្មពុជា អនក្ប្ស៊ីមានអារមា ៍ថ្នប្ពេះជាមាា ស់ក្ំពុងមានបនទូលមក្ក្លន់
អនក្ប្ស៊ីតាមរយៈបេនមព៊ីរមយួដែលបនបានយក្មក្ឲ្យអនក្ប្ស៊ីបក្ដប្ប នសឺ្មចប់រឿងអំព៊ីក្លរស្មា បរ់បស់បលាក្ឡា
ស្មរបៅយ៉ាូោន ជពូំក្ ១១។ 

បនាទ បព់៊ីអនក្ប្ស៊ី បសៀងន  បានក្លា យជាប្និសប្រស័ិេ ឪពុក្ម្ាយ និងបងបអូនរបស់អនក្ប្ស៊ីដែលក្លន់
ប្ពេះពុេធស្មសនាបានបនរុេះបង្វអ បែ់ល់អនក្ប្ស៊ីចំបពាេះក្លរអធិស្មឋ នមុនញុាំអាោរ។ អនក្ប្ស៊ីបានលាក្ប់សៀវបៅបៅ
ក្នុងថងព់ ៌បមា  បៅបពលដែលអនក្ប្ស៊ីបៅប្ក្ុមជំនុំនថៃអាេតិយ បដយប្បាបព់កួ្បនថ្នអនក្ប្ស៊ីបៅបរៀន។ អនក្ប្ស៊ី 
បសៀងន  បញ្ញជ ក្ថ់្ន «ែ្ុ ំមនិបានកុ្ហក្បេ។ ែ្ុ ំបៅបរៀនប្ពេះបនទូល។» 

ជំបនឿថា៊ីបនេះបងខំឲ្យជនជាតកិ្មពុជានិតប ើងវញិព៊ីេំនាក្េ់នំងរបស់ពួក្បន បហើយក្នុងក្រ ៊ី ែាេះ ពួក្បនប្តវូ
បប្ជើសបរ ើសរវាងប្ពេះជាមាា ស់ នងិប្ក្ុមប្នសួ្មរ។ មុនបពលដែលជនជាតិក្មពុជាថ្នា យជ៊ីវតិដចក់្នុងក្លរបែើរតាមប្ពេះ
បយស ូ «ពួក្បនតាងំចតិររចួជាបប្សចថ្ន “ប្ក្ុមប្នសួ្មររបស់ែ្ុជំាពុេធស្មសនិក្ ឪពុក្ម្ាយែ្ុ ំជាពុេធស្មសនិក្ មតិរ
ភក្្ិែ្ុ ំក្ជ៏ាពុេធស្មសនិក្។ ពកួ្បននឹងបបៀតបបៀនែ្ុ ំ។» ជាប្បស្មសនរ៍បស់បលាក្សុភា ដែលជាប្នូនង្វា លបៅឯ
ជាយប្ក្ុងភនបំពញ។ 

បដយបប្ពាេះថ្នប្ក្ុមប្នសួ្មរដែារមានប្បនព ៊ី ដែលបផ្្កតបលើក្លរបៅវតរអារា៉ាម និងក្លរដសនបប្ពនែូនតា 
អនក្ដែលចងក់្លា យជាប្និសប្រស័ិេនឹងដតងដតសួរថ្ន បតើែាួនអាចបៅបនរបធាើក្ចិាក្លរតាមប្បនព ៊ី ទងំបនាេះបេៀត
បានដែរឬបេ។ ប្បសិនបបើបលាក្សុភាប្បដក្ក្ ពួក្បនអាចនឹងដលងចាបអ់ារមា ៍បលើប្និសស្្មសនា។ ផទុយបៅ
វញិ បលាក្ដ នាពំកួ្បនឲ្យសិក្ាព៊ីអតថបេនមព៊ីរ បហើយបមើលថ្នបតើប្ពេះជាមាា ស់មានបនទូលយ៉ា ងណា។ បលាក្បនរ
ថ្ន «គ្នា ននរណាប្បាបែ់្ុ ំថ្ន “មនិប្តូវថ្នា យបងាំរបូសំណាក្” បេ។ បគ្នលបៅសំខានន់កឺ្ស្មងេំនាក្េ់ំនងជាមយួ
ពួក្បន បហើយបបប្ងៀនពួក្បនអំព៊ីបសចក្្៊ីពិតបនរិចមង្ៗ។ បៅបពលដែលពួក្បនស្មា ល់ប្ពេះជាមាា ស់បហើយ ពួក្បន
នឹងដលងថ្នា យបងារំបូសំណាក្ទងំបនាេះបដយែាួនឯង។» 

 
 



ឱកាស្ពដើម្ាបី «តស្ដងពេញយ ាងេិែគ្បាកដ» 
 

វសិ្មលភាពននប្និសស្្មសនាបៅេូទងំសក្លបលាក្ បានបណ្ាលឲ្យជនជាតកិ្មពុជាជាបប្ចើននាក្ច់ាតេុ់ក្ថ្ន
ជាក្លរនំរាមក្ំដហងបៅបលើវបបធម ៌បហើយក្ប៏ានទក្ទ់ញមនុសសបប្ចើនបផសងបេៀតបៅបលើពភិពបលាក្មក្ក្លនប់្ពេះ
សបន្តង្វា េះ រហូតែល់មានប្បបេសជាបប្ចើនបប្បើប្បាស់ប្បតេិនិរបស់ពួក្បនតាមក្លលបរបិចេេននប្ពេះជនា និងក្លរ
សុនតរបស់ប្េង។់ អនក្ដែលបានក្លា យជាប្និសប្រស័ិេក្តស់មាា ល់ប ើញថ្ន ប្និសស្្មសនាប ាើយនូវសំ ួរដែល
ពុេធស្មសនាមនិអាចប ាើយបាន ែូចជា បតើនរណាបានបបងាើតពិភពបលាក្?  បហើយ បតើនរណាបបងាើតមនុសស? 

 បលាក្ អ ូ ស្មវន័ ្ អត៊ីតអនក្ែកឹ្នាបំៅអងាក្លរ Cru ដែលក្ពុំងដតបបប្មើក្លរជាមយួក្មាវធិ៊ីបមើលដថទកំ្នុង
ម ឌ លកុ្មារក្ំប្ពាប្និសប្រស័ិេមយួបៅថ្ន ក្្៊ីសងឃមឹអាសុ៊ី មានប្បស្មសនថ៍្ន «ែ្ុ ំធ្លា បន់ិតថ្ន ប្ពេះពុេធជាប្ពេះ
របស់ដែារ បហើយប្ពេះបយស ូជាប្ពេះរបស់អាបមរកិ្លងំ។ ប៉ាុដនរ (ប្ពេះបយស ូ) ជាប្ពេះេូទងំសក្លបលាក្។ ប្េងប់ាន
សុនត បហើយរស់ប ើងវញិ។ បតើប្ពេះពុេធបានបធាើអញ្ា ឹងដែរបេ? អតប់េ។» 

 មុនបពលបៅបរៀនបៅស្មលាប្ពេះនមព៊ីរ បលាក្ស្មវន័្ធ្លា បប់ធាើជាក្ងេព័បៅវយ័កុ្មារ ជាជនបភៀសែាួន និង
ជាបលាក្បនន។ បេពិបស្មធនទ៍ងំបនេះបានជួយ ឲ្យបលាក្យល់ថ្នបតើជនរមួជាតិដែារែនេបេៀតមានននំិតដបបណា 
បលាក្មានប្បស្មសនថ៍្ន «វាង្វយប្សួលឲ្យែ្ុ ំដចក្ចាយែ ឹំងលអ និងជួយ ឲ្យពកួ្បនេេួលប្ពេះប្និសប្ៅបពល
បនេះ។»  

បៅឯប្ក្ុមជនុំំ ប្ពេះវោិរប្ពេះនុ បែតរបាតែ់ំបង ដែលជាេ៊ីប្ក្ុងធំជាងបនេ៊ីប៊ីក្នុងប្បបេសក្មពុជា ប្បនព
 ៊ី ប្សបែៀងគ្នន ព៊ីប្ក្ុមជំនុបំលាក្ខាងលិចប្តូវបានប្ចបាចប់ញ្ាូ លជាមយួប្បនព ៊ី ក្នុងតំបន។់ បៅប្ក្ុមជំនុបំនេះ 
មានដសបក្បជើងសដប្ងក្ប្បឡាក្ែ់៊ីប្តូវបាននរជាពំនូក្បៅឯមាតទ់ា រ បហើយែាេះបេៀតប្តូវបក្ាងៗយក្បៅបលង បៅ 
ែ ៈបពលដែលមនុសស ៦០ នាក្ថ់្នា យបងាំបដយបជើងេបេបលើក្ប្មាលឥែឋរបលាង។ បៅបពលដែល «ដចក្
រដំលក្បសចក្្៊ីសុែស្មន»្ អនក្ចូលរមួឱនបៅរក្គ្នន បៅវញិបៅមក្ បដយបលើក្នែសំពេះជប្មាបសួរគ្នន ។ បេ
ចបប្មៀងថ្នា យបងាំសមយ័ប្តវូបានប្បនុលំានរ់ពំងបចញព៊ីធុងបាស់ធំៗ បហើយមានបេេនុំក្បរសុិេធដបបប្បនព ៊ី
ដែារប្តូវបានប្បនុំអមជាមយួនងឹហា៊ីតាសូ ូ។ 

ប្នូនង្វា ល ល៊ីម ផ្កនន់៊ីបានអធិបាយបចញព៊ីនមព៊ីរ ១យ៉ាូោនជំពូក្ ៣ បដយប្បាបព់កួ្ជនុំំរបស់បលាក្ព៊ី
របបៀបដែលប្ពេះជាមាា ស់បានយងមក្បលើដផនែ៊ី បែើមប ៊ីប្បទនអំបណាយែល់ពួក្បនជាជ៊ីវតិអស់ក្លប។ បលាក្ 
ផ្កនន់៊ីបានឮព៊ីបមបរៀនបនេះជាបលើក្ែំបូង ក្លលដែលបលាក្បៅឯជំរជំនបភៀសែាួនដែលបលាក្បានរតប់នចព៊ីរបប
ដែារប្ក្ហម។ ែំ ឹងលអដែលបានជួយ សបន្តង្វា េះបលាក្ ក្ប៏ៅដតជាែំ ឹងលអសប្មាបប់្បជាជនក្មពុជាដែរ។ 

បលាក្ផ្កនន់៊ី ដែលបានចាបប់ផ្ើមប្ក្ុមជំនុំក្លលព៊ីជាង ២៥ ឆ្ន មំុនមានប្បស្មសនថ៍្ន «សប្មាបប់្បជា
ជនបៅេ៊ីបនេះ ជ៊ីវតិរបស់ពួក្បនមានភាពពិបាក្ណាស់។ ពបិាក្បធាើក្លរ ពិបាក្បធាើដប្សចមាា រ ពិបាក្រក្សុ៊ី។ បយើង
ចំណាយបពលមយួនថៃជុំគ្នន ជាមយួប្ក្ុមប្នសួ្មរបយើង បហើយសិក្ាប្ពេះនមព៊ីរ។ បនាទ បម់ក្ ែ្ុ ំបញ្ជូ នសិសសទងំបនាេះ
ឲ្យបៅបធាើក្លរវញិ។» 

សមាព ធព៊ីសងាម និងបសែឋក្ិចាននជ៊ីវតិបៅក្នុងប្បបេសក្មពុជាអាចបងាជាក្លរលំបាក្ែល់ក្ិចាក្លរផាយ
ែំ ឹងលអ។ បៅឯប្ក្ុមជនុំបំាេ៊ីសទតូចមយួឯបែតរក្ំពងធ់ ំ ន្តសរ៊ីវយ័ជំេងម់ាន ក្ដ់ចក្រដំលក្ព៊ីេ៊ីបនាទ ល់របស់នាង
ជាមយួនឹងេកឹ្ដភនក្រល៊ីងរបលាង។ បៅបពលដែលនាងជំទស់មនិប្ពមបរៀបក្លរតាមក្លរបរៀបចំព៊ីចាស់េុំបៅអាយុ 

https://www.facebook.com/gracebrethrenchurchbattambang/


១៤ ឆ្ន  ំ ឪពុក្ម្ាយរបស់នាងបានបបនាទ សប្ក្មុជំនុកំ្នុងក្លរដែលពួក្បនបាតប់ងប់្បាក្ប់ណាា ក្លររបស់នាង ប្ពម
ទងំចាបប់ផ្ើមតិេះបែៀលប្ក្មុជនុំំបៅជុំវញិភូមទិងំមូលផង។ 

រ ៊ីឯប្នូនង្វា លជាប្៊ីប្បពនធមយួនូដែលបានផ្កា ស់បៅរស់បៅេ៊ីបនាេះព៊ីប្សុក្ឆ្ៃ យបែើមប ៊ីដបំ្ក្ុមជំនុំ បានបធាើ
យ៉ា ងណាជួយ ដថទនំាង នងិជួយ ឲ្យនាងអាចបនរបៅបរៀនបៅស្មលាបាន។ នាងបនរថ្ន «ែ្ុ ំមនិបានែឹងថ្ន បតើែ្ុ ំ
ែក្ខានអា៊ីែាេះបេ។ ព៊ីមុនែ្ុែូំចជាក្ដងាបក្នុងអ ូ្ងអញ្ា ឹង។» 

បបើបយងតាមបរឿងបប្ពងប្បនព ៊ី ដែារ ក្ដងាបបៅក្នុងអ ូ្ងអាចបងើយបមើលបៅបលើ បហើយប ើញនផទបម  
ប៉ាុដនរវាមនិអាចប្សនមព៊ីពិភពបលាក្ដែលបៅបប្ៅអ ូ្ងបានបេ លុេះប្តាដតវាអាចបចញផុតព៊ីអ ូ្ងសិន។ 

បៅឯមោសននិបាតប្និសប្រស័ិេអាសុ៊ី មានយុវសិសសរាបព់ានន់ាក្ជ់ួបជុំគ្នន ជុំវញិឆ្ក្ បែើមប ៊ីេេួលក្លរ
អធិស្មឋ នសប្មាបក់្លរង្វររបស់ពួក្បននាបពលអនានត ឬប្ក្ុមប្នសួ្មររបស់ពកួ្បនក្នុងក្លរេេួលបជឿបលើប្ពេះប្នសិ ្
បរយិក្លសននក្លរផុសផុលក្ពុំងដតបក្ើតប ើងយ៉ា ងខាា ងំក្លា បៅេូទងំប្បបេសក្មពុជា។ 

បលាក្សុភា ដែលមក្ព៊ីប្ក្មុជនុំំជ៊ីវតិថា៊ីមានប្បស្មសនថ៍្ន «បនេះជាប្បបេសជាតមិយួដែលប្តូវក្លរបសចក្្៊ី
សងឃមឹថា៊ី។ ពកួ្បនចងប់ ើញអា៊ីមា៉ាងដែលពតិប្បាក្ែ។ វាជាឱក្លសដែលប្ក្ុមជំនុំរបស់ប្ពេះបយស ូអាចដប្បជាពតិ
ជាក្ដ់សង្ែល់ពកួ្បន។ 

ប្នូនង្វា លរបូបនេះបនរថ្ន «មានភាពបនាទ នែ់ធ៏ំសបមប ើមសប្មាបប់្បបេសក្មពុជា។ មានបងអួចបបើក្ចំហ 
បហើយែ្ុ ំមនិប្បាក្ែថ្ន បតើបងអួចបនាេះនឹងបបើក្ចំហែល់បពលណាបេ»។ 


