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សមៃប់ អ្នកអាន កាសៃត ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍
១០០០នាក់ដំបូងដៃលចុះឈ្មោះ អាច ទសៃសនា 

ខៃៃសភាពយន្ត តាមរយៈកម្មវិធី  
VIP រយៈពៃល១ខៃ ដោយឥតគិតថ្លៃ!

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងWHOបាន
រំឭកដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្រយបន្តប្រងុប្រយ័ត្នបន្ថ្រមទៀតចំពោះជំងឺកូវីដ១៩

 ខន សា វិ 

 ភ្នំពៃញ ៈ តំណាង  អង្គការ សុខភាព 
ពិភព លោក( WHO)ប្រចាំ កម្ពុជា  
និង លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ហ៊ុន ស្រន 
បាន អំពាវនាវ ដល់ ពលរដ្ឋ កម្ពុជាត្រូវ 
បន្ត ប្រងុប្រយ័ត្ន បន្ថ្រម ទៀត ដោយ រំឭ ក   
ថា ប្រសិនបើ មានការ ធ្វ្រស ប្រហ្រ ស ព្រក 
នឹង អាចធ្វើឱ្រយ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ត្រឡប់ មក - 
វិញឬ ធ្វើឱ្រយ កម្ពុជា ត្រូវ ប្រឈម នឹង ការ- 
ឆ្លង ថ្ម ី ដ្រល មាន ទ្រង ់ទ្រយ ធ ំជាង មនុ 

បើ ទោះ បី ជា ពុំមាន  ករណី ឆ្លង ថ្មី អស់- 
រយៈ ព្រល ជិត ១ ខ្រ មក ហើយ ក្តី។ 

 លោកស្រ ីLi Ailan តណំាង អង្គការ 
សុខភាព ពិភពលោក ប្រចាំ កម្ពុជា  
បាន  ថ្ល្រង នៅក្នុង ស ន្និសីទ កាស្រត  
ដ្រល រៀប ចំឡើង ដោយ ក្រសួង សុខា -  
ភបិាល ព ី ថ្ង្រ ម្រសលិមញិ ថា ជងំ ឺរាតត្របាត 
ក ូវដី  ១៩ គ ឺមនិ ទានប់ាន ចប ់ត្រមឹន្រះ 
នៅឡើយដោយសារ នៅត្រ មាន ព័ត៌ មា ន 
រាយ ការណ៍ ជាច្រើន អំពី ករណី ឆ្លង ថ្មី  
នៅ បណា្ដា ប្រទ្រស មួយចំនួន ។ 

 លោកស្រី ថ្ល្រង បន្តថា កម្ពុជា នៅត្រ 
ប្រឈម នឹង ហានិភ័យ  នឹងការ  ឆ្លង 
រាល ដាល ទ្រង ់ទ្រយ ធ ំដរាបណា ជងំ ឺ
ក ូវីដ ១៩ ន្រះ នៅត្រ បន្ត ចរាចរ នៅក្នុង 
ពិភពលោក ។   លោកស្រី ថា ៖« ខណៈ 
ពួកយើង  មិនអាច ព្រយាករទុក មុន អំពី 
លទ្ធផល ថា តើ វីរុស នឹងធ្វើ ដំណើរ 
ទៅដល់ ណា ដូច្ន្រះ រឿង សំខាន់បំផុត  
សម្រប់ ពួកយើង ទាំង អស់ គ្នា  ត្រូវធ្វើ 
គឺ ការត្រៀមខ្លួន ឱ្រយបាន ល្អ សម្រប់ 
ឆ្លើយ  តប នៅព្រល រលក ន្រ ការឆ្លង ថ្មី 

កើតឡើង នៅ កម្ពជុា ឬ វរីសុ ត្រឡប ់មក 
កម្ពុជា វិញ » ។ 

 លោកស្រ ីបន្ថ្រមថា ៖« ខ្ញុ ំសូម សំណូ ម  ពរ 
រឿង ៣ យ៉ាង សម្រប់ ពួកយើង ទំាង អ ស់ 
គ្នា និង សម្រប់ ប្រជា ពល រដ្ឋ  កម្ពុជា    
ទី ១ ត្រូវ ប្រុង ប្រយ័ត្ន ទី ២ត្រូវ ធ្វើជា 
ជើងឯក  សម្រប ់ជវីតិ រសន់ៅ ធម្មតា ថ្ម ី 
និង ទី ៣ ត្រូវត្រ ត្រៀម ការ ឆ្លើយ តប 
បនា្ទាន់ នៅ ព្រល ខាងមុខ » ។ 

 លោក ស្រ ីលើកឡើង ទៀតថា កម្ពជុា 
បាន ត្រៀមខ្លួន ...តទៅទំព័រ  ៦

បូ៉លិសអូស្តៃលី ចាប់ខ្លនួអ្នក តវ៉ាដៃល បៃឆំង ទៅ នឹង ការ បិទបៃទៃស   ក្នងុ រដ្ឋវិកតូរីយ៉ា កាលពីថ្ងៃអាទិតៃយ   ។ រូបថត AFP

មន្ត្រីCMAថាមានអតិថិជនប្រមាណ១១មឺុននាក់
ស្នើសំុពន្រយារការសងប្រក់និងស្នើរៀបចំកម្ចឡីើងវិញ

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ លោក កំាង  តុងងី  អ្នក នំា ពាក្រយ- 
សមាគម មកី្រ ូហរិញ្ញ វត្ថ ុហៅ កាត ់ថា CMA 
បាន អះ អាង កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ម្រសិល មិញ ថា  
អតិថិ ជន ដ្រល ខ្ចី ប្រក់ ពី មីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ 
ប្រមាណ ១១ មឺុន នាក់  ទូទំាង ប្រទ្រស  បាន 
ដាក់ ពាក្រយ ស្នើ សុំ ការ ពន្រយារការ សង ប្រក់  
ឬ រៀបចំ កម្ចី ឡើង វិញ  ខណៈ ពួក គ្រ លើក- 

ឡើង ពី ការ ទទួល រង ផល ប៉ះ ពាល់ ន្រ 
ជំងឺកូវីដ ១៩ ។

លោក ថ្ល្រង ថា  តួ ល្រខ ន្រ ការ ស្នើ សុំ 
ប្រមាណ ១១ មុឺន នាក់ ន្រះ  គឺ ជា តួល្រខ 
គតិ ត្រមឹ ថ្ង្រ សកុ្រ  ទ ី៨  ខ្រឧសភា  ប៉ណុ្ណោះ   
ក្នងុ ចណំម អតថិ ិជន សរបុ ប្រមាណ ជាង  
២ លាន នាក់។ តួល្រ ខ  ន្រ អ្នក  ស្នើ សំុ អាច 
កើន ឡើង ថ្រម ទៀត។ លោក បន្ត ថា ក្នុង 
ចំណម អ្នក ដ្រល បាន ដាក់ ពាក្រយ ស្នើ សុំ- 

ពន្រយារ  ឬ រៀចំ កម្ចី ឡើង វិញ នោះ  មាន 
ប្រមាណ  ៩០ភាគ រយ ទទួល បាន ការ- 
យល់ ព្រម អនុ គ្រះ ពី គ្រឹះសា្ថាន មីក្រូ- 
ហរិញ្ញវត្ថ ុទៅ តាម ការ ស្នើ សុ ំនងិ ស្រប តាម 
សា្ថាន ភាព ន្រ ការប៉ះ ពាល់  ពី ជំងឺ កូវីដ ១៩។

លោក  តុង ងី បាន ថ្ល្រង ថា៖ «នៅក្នងុ ការ- 
ស្នើ សំុ នោះប្រហ្រល ជា ៩០ ភាគ រយ ហើយ 
ដ្រល គ្រះឹ សា្ថាន ហិរញ្ញ វត្ថ ុគត់ អនុ ម័ត ឲ្រយ 
ពន្រយារ   ឬ ក៏ រៀប ចំ ឥណ ...តទៅទំព័រ ៤

ការនំាច្រញផលិត-
ផលឧស្រសាហកម្ម
មានតម្ល្រដល់ជាង
$៣,១៣ពាន់លាន

អ្នកតវ៉ាប្រឆំាងការបិទ
ប្រទ្រសអូស្ត្រលីត្រវូ
សហគមន៍គ្រពូ្រទ្រយស្ត-ី
បន្ទោសយ៉ាងខ្លាងំកា្លា

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ ទិន្នន័យ រដា្ឋាភិ បាលបាន    
ប ង្ហា ញ ថា  កម្ពជុា បាន នាចំ្រញ  សម្លៀក-  
បំពាក់  វាយ ន ភណ្ឌ  និង ស្រប្រក ជើង  
(GTF) មាន តម្ល្រ ជាង ៣,១៣ ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ នៅ រយៈ ព្រល ៤ ខ្រ ដំបូង 
ឆ្នាំន្រះ កើន ១,៦ ៧ ភាគ រយ  ធៀប នឹង 
រយៈ ព្រល ដចូ គ្នា កាល ព ីឆ្នា ំមនុ  ចពំ្រល 
កូ វីដ ១៩  កំពុង  រំខាន ដល់ ចង្វាក់ ផ្គត់- 
ផ្គង់ របស់ ខ្លួន ។...តទៅ ទំព័រ ៩

កៃុង សុីដនីៈ  ប្រជា ជន អូស្ត្រលី 
ដ្រល បាន រំលោភ  ច្របាប់   ធ្វើការតវា៉ាប្រ-
ឆងំ ការរតឹ ត្របតិ ការ ដាក ់ឲ្រយ នៅឆ្ងាយ ព ី
គ្នានៅក្នុង សង្គម   បាន ទទួល ការ ស្តី- 
បនោ្ទាស យ៉ាង ខា្លាំងកា្លា ពី ក្រុម តំណាង 
សហ គមន៍  គ្រពូ្រទ្រយ កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទដ្រល  
បាន ចោទ ប្រកាន់ ពី បទ បង្កគ្រះថា្នាក់ 
ដល់ការ បន្ធ ូរ បន្ថយ  ការ រឹត ត្របិត ឲ្រយសា្នាក់- 
នៅ ក្នុង ផ្ទះ កាល ពី ព្រល ថ្មី ៗ  ន្រះ ។ 

ក្រុម បាតុករ រាប់ រយ នាក់ បាន ច្រញ 
តាម ដង ផ្លវូ នៅ ក្នងុ រដ្ឋ វកិតរូ ីយ៉ា កាល ព ី
ថ្ង្រ អាទិត្រយ  ដោយ បាន អំពាវ នាវ ឲ្រយ 
បញ្ចប់ ការ បិទ  ប្រទ្រសន្រះ ។

 ទោះ បី ជា យ៉ាង ណា ...តទៅទំព័រ ១១

បន្លែសែកុ ដឹក ឈុត ម្ហបូបន្លែ 
សាច់ ពី កសិករ ទៅ ដល់មាត់- 
ទ្វារ គែហដ្ឋាន ផ្គាប់ចិត្ត ស្តែ ីមែ ផ្ទះ  
មិន បាន ដើរផ្សារ...ទំព័រ  ១៣

ជីវិត កម្សាន្ត



សុទ្ធ គឹម សឿន

ពោធិ៍សាត់ៈ សាលាដបំងូ ខេត្ត 
ពោធិ៍សាត ់ដោះលេង ជន សងេស័យ  
២នាក់ ឲេយ នៅកេ ឃុំ បណ្ដោះ- 
អាសន្ន  បនា្ទាប់ ពី មន្តេីបរិ សា្ថាន 
ខេត្តនេះ  បញ្ជូន ជនសងេស័យ ទាំង 
២ ទៅ តលុាការនៅ ថ្ងេទ ី៩  ឧសភា    
កេយព ីសមត្ថកចិ្ច ឃាតខ់្លនួ ពាក-់ 
ព័ន្ធ នឹង ការឈូសឆាយដី ពេជួរ ភ្នំ- 
កេវា ញ នៅក្នុង ខេត្ត ពោធិ៍ សាត់។

លោក ហេង ដនូនី  អ្នកនាពំាកេយ 
សាលា ដបំងូ ខេត្ត ពោធិ៍សាត ់  ថ្លេង 
ពី មេសិលមិញ ថា  ចៅកេម សុើបសួរ 
នេ សាលាដំបូង ខេត ្ត   ដោះលេង 
ជនសងេស័យ ២ នាក់ ឲេយ នៅ កេ ឃុំ 
បណ្ដោះអាសន្ន  ដោយ សារ ជន- 
សងេស័យ ទាងំ២នាក ់ជា អ្នកបើកបរ 
តេក់ទ័រ ឲេយ បុគ្គល ផេសេង ទៀត។

លោក ថា ៖«ខ្ញុ ំអត ់ចា ំឈ្មោះ ពកួ- 
គាត់ ទាំង២ នាក់ ទេ ប៉ុន្ដេ លោក ចៅ- 
កេម មិនបាន ឃុំខ្លួន ជន សងេស័យ   
ទំាង២នាក់ នេះ ពេះ ពួកគាត់ 
បាន   សារភាពថា  គាត ់ជា អ្នកបើក- 
បរ តេកទ់រ័ ឲេយ គេ ទេ  ដចូ្នេះ យើង ឲេយ 
គាត់ នៅកេ ឃុំ សិន។ យើង នៅ 
បន្ត សេវជេវ រក អង្គហេត ុពាកព់ន័្ធ 
បន្ថេម ទៀត»។

លោក បា៉ាន ់មរកត  បេធាន មន្ទរី 
បរិសា្ថាន ខេត្ត ពោធិ៍សាត់   បេប់ ពី 
មេសិលមញិ ថា   កាលព ីថ្ងេទ៩ី ឧសភា  
ជន សងេស័យ ២នាក់  ក្នុង ចំណម 
បក្ខពកួ ៦នាកត់េវូបាន មន្តេ ី នេ មន្ទរី   
បរសិា្ថាន ខេត្ត ពោធិ៍ សាត ់បញ្ជនូ ខ្លនួ  
នងិ សណំុរំឿង ទៅតលុាការ ចាត-់ 
ចេង តាម នីតិវិធី ចេបាប់។

លោក ថា  ជនសងេស័យ  ៦នាក់  
តេវូបាន សមត្ថកចិ្ច ឃាត ់ខ្លនួ កាល 
ព ីថ្ងេទ៨ី ឧសភា  ខណៈ ពកួគេ កពំងុ   
យក គេឿងចកេ  ៧គេឿង ទៅ លួច 
ឈូសឆាយ ដីពេ  នេ ជួរ ភ្នំ កេវាញ  
ខេត្ត ពោ ធិ៍ សាត់។ ពួកគេ  ឈូស-  
ឆាយ ដីពេ បាន ជាង ១០ហិកតា 
ហើយ  ប៉នុ្ដេ សមត្ថកចិ្ច បាន ចុះទៅ 
បង្កេប ទាន់ ពេល វេលា។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«ដោយ ពកួ- 
គាត ់បាន សារភាពថា ៤នាក ់ គជឺា 
អ្នកដាំបាយ ស្ល និង ខ្លះ សុីឈ្នួល 
បើកបរ តេក់ទ័រ ឲេយ គេ ទេ  ហើយ 
គាត ់ថាមនិបាន ដងឹ រឿង អ្វ ីទេ  ហើយ    
យើង បាន ដោះលេង វិញ។ រីឯ២ 
នាក់  ទៀត យើង បាន បញ្ជូន ទៅ តុ- 
លា ការ  ពេះ ២នាក ់នេះ ជា មេការ  
និង ជា អ្នកគេប់គេង គេឿង ចកេ 
ទាំង ៧គេឿង នេះប៉ុន្ដេ ខ្ញុំ អត់ ដឹង 
នីត  ិវធីិ របស ់តុលាការ សមេច យ៉ាង   
ណា ទេ»។លោក ថាសមត្ថ កិច្ច  នៅ  - 
តេ បន្ត សេវជេវរកអ្នក នៅ ព ីកេយ    
ជនសងេស័យ ទាងំ៦ នាក ់នាខំ្លនួ មក 
ផ្តនា្ទាទោស តាមចេបាប់ ៕

ខណៈ ពល រដ្ឋ កំ ពុង បា រម្ភ ពី ជំងឺ - 
កូ វីដ១៩  តេ មាន សមត្ថ កិ ច្ច ដេល  
មាន សទិ្ធ ិបេើ កា ំភ្លើង ខ្ល ីខ្លះ បេរ ជា  
ទាញ ចណំាបអ់ារម្ម ណ ៍ព ីមហា- 
ជន ដោយ បាន បាញ់ បេហារ 
បេពន្ធ កូន  ឬក៏ ប្អូន ថ្លេ ខ្លួន ឯង  
ទៅ វិញដេ ល ទង្វើ បេប នោះ ចង់ 
មិន ចង់  បាន ធ្វើឲេយ ប៉ះ ពាល់ដ ល់      
កិ ត្តយិ សមន្តេមីិ ន តិ ចទេ ។

គេន ់តេរយៈ ពេ ល ៣ សបា្តាហ ៍
នេ ខេមេ សា ថ្មីៗ  នេះ មាន ករណ ី
បាញ់ បេហារ លើ បេពន្ធ  និង 
សមាជកិ គេសួារ ខ្លនួ  ដេល អ្នក- 
បេ ពេតឹ្ត ទំា ងនោះ គឺជា មន្តេសីមត្ថ - 
កិច្ច ដេល មាន សិទ្ធ ិបេើកាំភ្លើង  
ធ្វើ ឲេយ មាន ការ ភា្ញាក់ ផ្អើល ពេញ- 
បណា្ដោញព័ត៌ មាន ។ដោយ សារ តេ 
ករ ណីនេះ  បា ន ធ្វើ ឲេយ មាន ការ- 
ខ្លាច រ អា ចំពោះ មន្តេី ដេលជា  
សម ត្ថកចិ្ច មាន កតិ្ត ិយស  សេប- 
ចេបាប់  តេបេ រ ជាម កបេពេតឹ្ត បទ- 
ឧ កេដិ្ឋ  លើ សាច់ឈាមឯ ង និ ង 
មានបំណង សមា្លាប់ ១ ពូជ ទៅ 
វញិ។តើ ធ្វើ ដូច ម្តេច ដើមេបីប ញ្ចៀ ស 
ស ម ត្ថ កិច្ច  បេដាប់ អាវុធពី ការ- 
បេពេឹត្ត ឃាត កម្ម  បេប នេះ  ? 

ដូច ជា  ករណី ទី១)នៅ យប់ 
ថ្ងេទី ៦ ខេ មេសា  មាន ករណី បាញ់  
អតីត បេពន្ធ ដេល ទើបតេ  លេង 
លះ គា្នា  នៅ ខណ្ឌ សេន សខុ  រាជ- 
ធាន ីភ្នពំេញ ដោយ ជន ល្មើស ជា 
មន្តេី នគរបា ល ខណ្ឌ សេន សុខ  
បណា្ដោល ឲេយ សា្លាប់ ភា្លាមៗ  ហើយ កូន- 
សេ ីរបួសធ្ង ន់ ដេ លមូ ល ហេតុ  
មកពីឃើ ញ  បុរស ជា  មិត្ត ភក្ត ិបេ- 
ពន្ធ  ជិះ ឡាន ជា មួយ គា្នា ក៏បេចណ្ឌ  

និង  សងសឹ ក គា្នា។រយៈ ពេល ៣ 
ម៉ា ង កេយមក សម ត្ថកិច្ច  នេ 
ស្នង ការ ដា្ឋាន នគរ បាលខេត្ត 
កណា្ដោល បាន  ឃាត់ ខ្លួន ពី សេុក 
កៀន សា្វាយ មក វិញ។ ករណី ទី 
២)នៅ ថ្ងេទី ១៥ មេ សា មាន  
មន្តេីន គ របាល ប៉ុស្តិ៍ បាក់ ខេង  
ខណ្ឌជេយច ង្វារ  រា ជធានី- 
ភ្នពំេញ បា ន បាញ់ ប្អនូថ្លេ   និង 
មា ន បំណ ង  ចង់ បាញ់ មួយ ពូជ   
តេ គេប់កាំ ភ្លើង បាញ់ ចេញ តេ 
១ គេ ប់។ ដំបូង ឡើយ មា ន 
ជ ម្លាះ ជាមួ យ  បេពន្ធ ខ្លនួ ឯ ង 
ដោយ ម ន្តេ ីនោះបាន  ដក កា ំភ្លើង  
មក ភ្ជង់ បេពន្ធ  តេពេលប្អូ នថ្លេ  
ឃើញ  ក៏ និយយ ថា ចំាបាច់  យក 
កាភំ្លើង  មក ភ្ជង ់គាត?់ភា្លា ម នោះ 
មន្តេី នគរ បាលនោះ បាន ប ង្វេ រ 
កាណុង មករក ប្អូនថ្លេ វិញ  និង 
បានបា ញ់បេហារ  តេ ម្តង  ហើយ 
ក៏គេ ចខ្ល ួនបាត។់ប៉នុ្តេ១ ស បា្ដា ហ ៍ 
កេយម កស ម ត្ថកិ ច្ចនេស្នងការ- 
ដា្ឋានខេ ត្ត ស្ទឹង តេ ង ក៏ ចាប់ បាន  
នៅ សេុក ថា ឡា បរិ វា៉ា ត់។ករណី 
ទី៣)កាលពី  ថ្ងេ២៦  មេសា  មាន 
ការបា ញស់ មា្លា ប ់បេពន្ធ ដើម នៅ 
សង្កាត់ ចាក់អ ងេ ខ ណ្ឌមាន- 
ជ័ យ រា ជធានី ភ្នពំេ ញ ដោ យ- 
សារតេ បេពន្ធ រអ៊ ូចេើន ថា   ធ្វើ ផ្ទះ 
ឲេយ បេពន្ធ ចុង សា្អាត ជាង ផ្ទះ ខ្លួន 
ឯ ង ក៏បុ៉ន្តេ ប នា្ទាប់ពី  បាញ់ រួច មន្តេី 
យោធា រូបនេះបា នបេគ ល់ ខ្លនួ ឲេយ 
កង រាជ អាវុធ ហាត់ ដើមេបីសមេល  
ទោ ស  នៅ ថ្ងេ ដដេល ។

 ជុវំ ិញក រណ ីបាញ ់បេហា រ ក្នងុ 
គេសួារ ឆៅៗបេ បនេះគេ ពំុឃើញ 
មាន សា្ថាប័ នរ ដ្ឋ ជា ពិ សេ ស កេ- 
សួង កិ ច្ចកា រ នារី និង បណា្ដោ អង្គ- 
ការ ដេល ធ្វើការ  ទាក់ទ ងនឹ ងសិទ្ធ ិ

ស្តេ ី និង យេនឌ័រ  ចេញសេ ច ក្ត-ី 
ថ្លេ ង ការណ៍ ថ្កាលទោស   ទេ ។ 

ករណី សមេ ច ចិត្ត  បាញ់សមា- 
ជិ កគេ ួសា រសា្លា ប់ភា្លា មៗបេ បនេះ  
ធ្វើ ឲេយ មតិ សាធា រ ណជ ន   ជាពិ- 
សេ ស អ្នកជាប ់សា ច ់ឈាម  មន្តេ ី
បេដាប ់អាវ ុធខ្លា ចរអា   ខណៈរបូ-  
ភាពបេប នេះកើត ឡើង ង យៗ 
ពេក  ហា ក ់គា្មោន សា្តាយសេ ណះ   
អ្វ ីបន្ត ិច សោះ។ ដោ យ សារ មាន 
ក រណី នេះបានធ្វើ ឲេយ មាន ចោទជា 
សណំ ួរថា  បើ មាន កនូ សេគី ួរ ឲេយ 
កនូ រៀប ការ ជា មយួ មន្តេ ីបេដាប ់ 
អា វុធ ដេរ ឬ ទេ?   

បើ តាម លោក  ពេជេ  បញ្ញា 
មន្តេ ីចិត្ត សាស្តេ នេ អង្គ ការ TPO 
បាន លើក ឡើង ថា  ការស មេច 
ចិ ត្ត  បាញ់ បេព ន្ធ ខ្លនួ ឯង ភា្លា មៗ 
នេះ  គឺ ឫស គល់ នេ បញ្ហា បណា្ដោល 
ម ក ពី សមត្ថ កិ ច្ច ដេលមា ន កំាភ្លើ ង 

នៅ  ដេ សេប់ នោះ មា ន  គំនំុ ពីមុន 
មក ដោះមិនចេញ  ក៏ទាល់ ចេក 
និងមិន មាន អ្នក ជួយ រក ដំណះ-
សេ យផ ង ។ការ មិន បាន និយយ 
ចេញ ឲេយ គេ ដឹង អី៊ ចឹ ង  ហាក់ ដូ ច- 
ជា អស់ជ មេើ សធ្វើ  ឲេយ គាត់ មាន 
ស្តេ ស(Stress)ខ្ពស់ អ៊ី ចឹ ង 
ការសមេ ចចិ ត្ត ក៏ លឿន  ដេរ។ 
ដូច ករណី ទី៣ អី៊ចឹ ង បើ មនិបាន 
បាញ់ បេពន្ធ ខ្លនួ ឯង  ក៏មកជមេះ  
បញ្ជី ជាមួយ ប្អូនថ្លេ  ដេរ ហើយ 
ចង់ រាលដា លដល់១ គេ ួសារ ទៀត 
អ៊ចី ឹង មាន នយ័ ថា  មនិ មេនតេមឹ 
តេ ករណី ប្ត ីបេពន្ធ ន ទេ។ចំណេក 
ពេះ តេជ ពេះគុណ  គូ  សុ ភាព 
ជំនាញ ខង សមាធិ នៅ វត្ត គេធ 
វ័ន គល់ ទទឹង  សង្កាត់ ពេក ថ្មី 
មាន សងេឃ ដី កា ថា  ដោយ សារ 
បុគ្គល អ្នក បេពេឹត្ត នោះ មាន 
បញ្ហា ផ្លូវ ចិត្ត ធ្ងន់ ធ្ងរ  ហើយ មាន 
លក្ខណៈ លោភៈ ទោសៈ មហៈ  
ក្នងុ ខរួកេបាល វលិ វល ់បេសនិ បើ 
របស់ អ្វមួីយ ឬក៏ នរណា មា្នាក់ ដេល 
ខ្លនួ យក មិនបាន  អ្នក ដទេក៏ 
គា្មោន នរណា យកបា ន ដេរ ។  

ដចូ គា្នានេះ ដេរ ម ន្តេនីគ របាល 
ពេហ្មទ ណ្ឌ ធ្វើការ ជាង២០ឆា្នាំ 
១រូប សុំ មិន បញ្ចេញ ឈ្មោះ 
ដេលបេើ កាំ ភ្លើង  និង អេកូ ម ជា 
បេចាំ ក៏ ចេក រំលេ ក បទ ពិសោធ 
ដេរថា ៖ «កាលណា មន្តេី មាន 
សមត្ថ កិច្ច មាន កាំភ្លើង នៅ នឹង 
ដេ ហាក់ បីដូ ច ជា មាន មទន- 
ភាព ថា  មាន គា្នា១ ០នាក់ ដេរ។ 
បេសនិ បើ  ជន ដេដល ់ នោះមាន 
បញ្ហា ហើយ មាន   អ្នក ថេម លេបាយ 
ទៀត  ដូចជា  បេពន្ធ ឯង  អ៊ី ចេះ-

អ៊ ី ចុះទៅ  ធ្វើ ឲេយ គាត ់កាន ់តេ មាន 
កំហឹ ង  ហើ យ បើ  ថេម គេឿ ងសេ- 
វឹងទៀត  គឺ ទប់ លេង ជាប់ ដូច មាន 
អ្វ ីមក ធ្វើ ឲេយ ចិត្ត គាត់ ស្ល ុយ  លេង 
គិត អ្វី ទាំ ងអស់»។ «តេ ផ្ទុយ 
ទៅវិញ  បើ មាន អ្នក   ជួយ ផ្តល់- 
យោ បល់ ឲេយ គាត់ កាត់ ចិត្ត   ជ ន- 
ល្មើស  ហ្នងឹ ក ៏អាច ទប ់បាន តេម ួយ  
ភ្លេត ហ្នឹង ជាប់ ហើយ គឺលេង អី 
ហើយ»។ទោះយ៉ាង ណា  មន្តេី 
គន គរ បា ល ពេហ្ម ទ ណ្ឌ រូបនោះ 
បញ្ជា កថ់ា ៖«វធិ ីដេល ល្អ បផំតុ គ ឺ
ការ រៀ ប ចំ ទុក ដាក់  កាំភ្លើង ហ្នឹង 
ឲេយ បាន តេឹម តេូវ ចាក់ សោ ឲេយ 
សេួលបួ ល ហើយ បើ មិន ចាំបា ច់   
ទុក នៅផ្ទះ  ចាក់សោ ក្នងុ ទូទៅកុំ 
យកចេ ញ ផ្តេសផ្តា ស  វា ងយ 
នឹង ជេលុ ដេជើងឬ ក៏  ទាស់ ពាកេយ 
ស ម្តី លើសខ្វះ  គា្នា មួយ មាត់ ក៏ 
ដក ចេ ញ បាញ់ បេវ ដេរ ហើយ 

អាង ដាក់ មេ បេូច   ឬ ក៏ បាញ់ 
ស មា្លា ប់ ខ្លួ នឯ ង »។ 

មេយ៉ាងទៀ ត  បេស ិនបើ  ម នសុេស 
សល់ ពី ធ្វើសង្គេ មធា្លា ប់ បាញ់ 
គា្នា ធា្លាប់ សមា្លាប់ គា្នា នៅ ស មរភមូ ិ  
អ៊ីចឹ ង អ្វីដេ ល ធា្លាប់ បាញ់ ហ្នឹង វា 
នៅជា ប់ ដិតដាម នឹង អំពើ ហិងេសា 
បា ញ់ស មា្លាប់ គា្នា ដោយ ង យៗ 
អ៊ី ចឹ ង ពេ ល ទា ស់ចិត្ត អ្វី បន្តិច ក៏ 
ដក កាំភ្លើង មក ភ្ជង់ គេឯង ភា្លាម 
ហើយ បើបេ ពន្ធ  គាត់ វិញ  ឲេយ 
តេហា៊ាន  តមាត់ រឿង មាន សេី ញី 
កេ បាញ់ ភា្លាម។ ជួនកា ល  អ្នក 
មាន កាំភ្លើង  ខ្លះ គឺបេ មា ថ ជីវិត 
គេ តេម្ត ងដោ យ ហា  ឡើង សុទ្ធ- 
តេ សមា្លាប់ ១ពូជ  ដោយ មិនបា ន 
គិតថា តើ មាន ផល វិបាក កេយ 
ពេលបេ ពេឹ ត្តឡើ យ ។

សរុប មក វិញ  ម ន្តេី បេដាប់- 
អាវធុ សេប ចេបាប ់ដចូ ជា  កង ទព័  
ប៉េអឹ ម អ ង្គរ កេស និង ប៉ូលិស  ឬក៏  
មន្តេ ីមាន សមត្ថ កិច្ច ជា នគរ បាល- 
យុត្ត ិធម៌ ដេលមា ន សិទ្ធ ិកាន់ កំា- 
ភ្លើង ដេរនោះ  គឺ ដូច ជា គយ កំាកុង - 
តេលូ ពន្ធដារ  នងិ មន្តេ ីបរ ិសា្ថាន 
ជាដើ ម។តេ អ្វដីេល សំខន់នោះ  
គឺ ការ គេប់ គេ ង អាវុ ធ របស់គា ត់ 
និង ការ គេ ប់ គេ ង ចិត្ត ឲេយ ធ្ងន់ ដើមេបី 
រកេសា កេរ្តិ៍ឈ្មោះ  ខ្លនួឯ ង ផង  សា្ថា- 
ប័ ន ខ្លនួ ផង ដើមេបី ចៀសវា ង ការ- 
បេើ  អំពើ ហិងេសា បាញ់ស មា្លា ប់ គា្នា 
នោះ គឺ ទី១) មិន តេូវ យក 
កាំភ្លើង  ជាប់ នឹង ខ្លួន ទេ បើ មិន- 
ចាំបា ច់ ជា ពិសេ ស នៅ កន្លេង 
ផឹកសុី ។ ទី២) តេូវ គិត គូរ  រឿង 
អនា គត គេួសារ បេព ន្ធ កូន និង 
សមា ជិក គេួសារ ដេល ជាប់- 

សាច់ ឈាម នឹង គា្នា ។ បើលេង- 
លះ គា្នាហើ យ មិ ន គួរ   មក តាម 
ចងក ម្ម ពៀរ គា្នា ទៀត ទេ  គឺភាគី 
ទាំង ២  មាន សិទ្ធិ យក ប្តីឬ បេ- 
ព ន្ធរៀ ងៗ ខ្លនួ  សេប តាមចេបាប។់ 
ទ៣ី)មន ុសេស ទ៣ីដេ លជា មតិ្ត- 
ភក្ដិ  ឬក៏ បេធាន  អង្គ ភា ព តេូវ 
ជួយ ផ្តល់ យោ បល់  ទៅ អ្នក មាន 
អាវុធ  និង មាន បញ្ហា ផ្លូវ ចិត្ត ឲេយ 
ចាក ឆា្ងាយ ព ីអពំើ ហងិេសា។ ទ៤ី) 
ហាត់រៀ ន តំាងស មាធិ ខ្លនួឯ ង បេ- 
សនិ បើ មាន បញ្ហា ផ្លវូ ចតិ្ត ឬ ក ៏សរួ 
យោ បល់ ពី របៀប ដោះសេ យ 
បញ្ហា ផ្លូវចិត្ត តាម រយៈ  អង្គការ 
TPO លេខ ទូរស័ព្ទ ០១ ៧- 
២២២ ៣៧។ រឯី ទ៥ី)កេសងួ- 
កិច្ចកា រនា រី  និង បណា្ដោ អង្គ ការ 
ដេល ធ្វើការ ជាមួ យ សិទ្ធិ ស្តេី   
និ ង យេន ឌ័រ  គួរតេ ផេសព្វ ផេសាយ  
និ ង ចេញ សេច ក្តីថ្លេ ងការ ណ៍ 
ថ្កាល ទោស  ចពំោះកា របេ ពេ ឹត្ត 
អំ ពើ ហិ ងេសា ក្នុង គេួសា រ ដេល 
ជនល្មើ ស ជា មន្តេី  បេដា ប់ អាវុ ធ 
ទាំង នោះ ជា ជា ង នៅ ស្ងៀម- 
សា្ងា ត់ មិន បាន ជួយ សង្គម  ជា- 
ពិ សេ សករ ណី បាញ់ បេហា រ  
មកលើ  ស្តេី ធ្ងន់ធ្ង រ បេបនេះ ។  

យ៉ាង ណាមិញ  ករណី បាញ់ 
បេ ហារ ម នុសេស ជាទី សេ ឡាញ់ 
ជា បេពន្ធ ឬក៏ មិត្តសេី នៅ សេុក 
គេ វិញ  ក៏តេូវ បាន មហា ជន  
រិះគន់ ឈឺ ឆា្អាល និង ថ្កាល- 
ទោស យ៉ាង ខ្លាងំកា្លាផងដេ រ  ដូច -  
ជា ក រណី ជនពិការ ជើង ទាំង២ 
Oscar Pistorius  ជន ជាតិ  អា- 
្រហ្វិក ខងតេបូង ដេ លជា  មា្ចាស់ 
មេដា យមា  សអ ត្តពល កម្ម 
ពិភព លោក   Par alympic ឆា្នាំ 
២ ០១១ បាន បាញ់សមា្លាប់ មិត្ត- 
សេ ី របស ់គាត ់ឈ្មោះ ReevaS-
teenkamp ដេលជា តារា- 
បង្ហាញ ម៉ូដ នៅ ចំ ថ្ងេ នេ ក្តី សេ- 
ឡាញ់ ១៤ កុម្ភៈ ឆា្នាំ២០១៣ ។ 
លោក Pi storius តេូវបា ន 
តុលា ការ  រក ឃើញ ថា  មាន 
ទំនាស់ ពាកេយ សម្តី ជាមួ យ នឹង 
មិត្ត សេី Steen kamp  នៅ ថ្ងេ 
ដដេល  មុនពេល  កើតហេ តុ 
ហើយ បាន កាត់ ទោស ឲេយ គាត់ 
ឲេយជាប់ ពន្ធនា គារ ១៥ឆា្នាំ។ 
ករណី នេះធ្វើ  ឲេយ មាន ការ ភា្ញាក់- 
ផ្អើល ពេញ ពិភព លោកហើ យ 
មាន ការ ថ្កាល ទោស មកលើ 
ឃា តក រ ជ ន ពិកា រ ដ៏ លេបី នេះ បើ 
ទោះបីជា  គាត់  មាន សិទ្ធិ ទិញ  
កាំ ភ្លើង  និង ចុះប ញ្ជី សេប ចេបាប់ 
ក៏ ដោ យ  តេ គា ត់  តេូវ បា ន គេ 
រកឃើ ញ ថា  បេើ កំាភ្លើ ង ខុស- 
ចេបា ប់ បេើ កាំភ្លើង (NYT, Nov. 
24, 2017)៕  

ចូលរួម ផ្តល់យោបល់ តាម 
រយៈ soprach.tong@ph 
n  ompenhpost.com 

TsSn³ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងេអង្គរ ទី១២ ែខឧសភា ឆា្នាំ២០២០ B½t’manCatiwww.postkhmer.com២

វិភាគសង្គម
តុងសុប្រាជ្ញ

សមត្ថកិច្ចប្រាើកំាភ្លើងបាញ់សាច់ញាតិប៉ះពាល់កិត្តយិសមន្ត្រាី ជនសង្រាស័យ២នាក់ពាក់-
ព័ន្ធនឹងការឈូសឆាយ
ដីព្រាត្រាវូបានដោះល្រាង

ការមិននិយាយចេញឲេយគេដឹងអ៊ីចឹង ហាក់ដូច-
ជាអស់ជមេើសធ្វើឲេយគាត់មានសេ្តស(Stress) 
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ក្រសួងបរិស្ថានបង្កើតស្នាក់ការរួមនៅតំបន់មំុ៣ពិនិត្រយការទន្ទ្រនដ្រនជម្រកសត្វព្រ
 សុទ្ធ  គឹម សឿន 
 
ភ្នំ ពេញ:  កៃ សួង បរិស្ថាន  

បាន និង កំពុង រៀប ចំ ការ បង្កើត 
ទសី្នាក ់ការ រមួ មយួ នៅ តបំន ់មុ៣ំ  
( កំពង់ ធំ  ស្ទឹង តៃង  កៃចៃះ) 
ក្នងុ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ  ពៃ ឡង ់
សមៃប់ មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស បៃចាំ- 
ការ រួម គ្នា  ដើមៃបី តៃួត ពិនិតៃយ  និង 
ការ ទប ់ស្កាត ់បទ ល្មើស ធ ន ធាន 
ធម្ម ជាតិ   ជា ពិសៃស ទប់ ស្កាត់ 
មិន ឲៃយ មាន ការ ទន្ទៃន ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ ពៃ ឡង់ ។ 

លោ ក   នៃតៃ   ភក្តៃ  រ ដ្ឋ លៃខា- 
ធិការ  និង ជា អ្នក នំា ពាកៃយ កៃសងួ 
បរសិ្ថាន បាន ឲៃយ ដងឹ ព ីមៃសលិ មញិ 
ថា  ការ បង្កើត ទសី្នាក ់ការ ថ្ម ីមយួ 
នៃះ  ដើមៃបី តៃួត ពិនិតៃយ   និង ការ- 
ពារ ទប ់ស្កាត ់បទ ល្មើស ធន ធាន 
ធម្ម ជាត ិ ជា ពសិៃស តៃ ួត ពនិតិៃយ 
ការ ដឹក ជញ្ជូន ផល អនុ ផល - 
ពៃ ឈើ  ដៃល បាន ពី ការ ឈូស- 
ឆយ ដី កៃុម ហ៊ុន សមៃប ទាន 
សៃដ្ឋ កិច្ច ដៃល ឆ្លង កាត់  ឬ ជាប់ 
តំបន់ ពៃ ឡង់ ។  លើស ពី នៃះ  
ដើមៃបី ទប់ ស្កាត់ កុំ ឲៃយ មាន អ្នក- 
ប៉ះពាល់ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ  
ពៃ ឡង ់ នងិ បងា្ការ ការ លចួ ដក- 
ហូ ត ផល ពៃឈើ ណា មួយ ពី 
តំបន់ ពៃ ឡង់ ។

លោ ក បន្ត ថា  ការ បង្កើត ប៉ុស្តិ៍ 
ថ្ម ីនៃះ  គ ឺជា យន្ត ការ ការពារ ធន- 
ធាន ធម្ម ជាត ិដៃល អាច ផ្ទកុ មន្តៃ ី
ឧ ទៃយា នុ រកៃស ជិត  ១០០ នាក់ ។    
ជា មួយ គ្នា នៃះ  កៃសួង បរិស្ថាន 
ក៏ បាន ពិភាកៃសា ជា មួយ គមៃង 

ពៃ ឡង់ បៃ តង របស់ អង្គការ   
USAID  ក្នុង ការ កសង ស្នាក់- 
ការ  មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស នៅ តំបន់  
មុំ ៣នៃ ខៃត្ត កំពង់ ធំ   ស្ទឹង តៃង  
និង កៃ ចៃះ ផង ដៃរ ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ « លើស ពី 
នៃះ ទៀត  យើង គៃង នឹង 
បង្កើត ស្នាក់ ការ មុំ ៣ស្ទឹង តៃង  
ពៃះ វិហារ  និង កំពង់ ធំ  មួយ បន្ថៃ ម 
ទៀ ត  បុ៉ន្ដៃ មិន ទាន់ ចៃបាស់ លាស់ 
ទៃ។  ហើយ ស្នាក់ ការ ទាំង នៃះ  
នងឹ បមៃើ ការ ងារ ស្នាក ់នៅ រប ស ់
មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស ផង  និង បមៃើ 
ឲៃយ  ការ បង្កៃប ទប់ ស្កាត់ បទ- 
ល្មើស ធន ធាន ធម្ម ជាតិ ផង » ។ 

 លោក  សៅ  សុភាព  រដ្ឋ លៃខា- 
ធិការ កៃ សួង បរិស្ថាន  នៅ ថ្ងៃទី 

៧  ខៃ ឧ សភា នៃះ បាន ដឹក នាំ 
កៃមុ ការងារ កៃសងួ បរសិ្ថាន ចុះ  
ពិនិតៃយ ទីតាំង ជុំវិញ ពៃ ឡង់ ក្នុង 
ភមូ ិសស្តៃ ខៃត្ត កពំង ់ធ ំ នងិ ពៃះ- 
វិហារ  ដើមៃបី ស្វៃង រក ទីតំាង សម- 
សៃប សមៃប់ សង សង់ ស្នាក់- 
ការ រួម មួយ ក្នងុ ការ បង្កើន បៃសិទ្ធ- 
ភាព ក្នងុ ការ ការ ពារ  នងិ អភរិកៃស 
ធន ធាន ធម្ម ជាតិ នៅ ក្នុង ដៃន- 
ជមៃក សត្វ ពៃ « ពៃ ឡង់ » ។ 

 គៃហទំ ព័រ កៃ សួង ព័ត៌ មាន 
បាន ដក សៃង់ សម្ដលីោក  សៅ  
សុភាព  កាល ពី ថ្ងៃទី ៧   ខៃ 
ឧសភា ថា  ស្នាក់ ការ នៃះ  នឹង 
បៃើ បៃ ស ់ជា កន្លៃង បៃ មលូ ផ្តុ ំនវូ 
ធន ធាន បច្ចៃក ទៃស  ការ អន ុវត្ត 
ចៃបាប់  ការ គៃប់ គៃង កមា្លាំង ការ- 

ពារ  លៃបាត   បៃចាំ ការ  និង អន្ត- 
រាគ ម ន៍  លើ បទ ល្មើស ធន ធាន 
ធម្ម ជាតិ ដៃល អាច កើត ឡើង 
នៅ ក្នុង តំបន់ ការ ពារ ធម្ម ជាតិ 
នៃះ  ហើយ ដៃល អាច ផ្តល់ លទ្ធ- 
ភាព ឲៃយ  មាន ការ ចូល រួម ពី កៃ- 
សងួ ស្ថាបន័  នងិ ដៃ គ ូសហ ការ 
ផៃសៃង ទៀត ។ 

 លោ ក   សុង  ច័ន្ទ សុជាតិ  
បៃធាន មន្ទីរបរិស្ថាន ខៃត្ត ពៃះ- 
វិហារ បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា  
លោក មិន ទាន់ បាន ដឹង ពី គមៃង 
ប ង្កើ ត ទ ីស្នាក ់ការ នៅ តបំន ់មុ ំ៣ 
នៃ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ពៃ ឡង់ 
ទៃ  ដោយ សរ ថា្នាក ់លើ មនិ ទាន ់
បាន ផ្ដល់ ដំណឹង មក ខៃ ត្ត ពៃះ - 
វិ ហា រ នៅ ឡើយ។

លោក ថា ៖« « ខ្ញុំ អត់ ទាន់ ដឹង 
ផ ង  បៃ ហៃល កៃសួ ង មិន ទាន់ 
ជូន ដំ ណឹង មក ខៃត្ត ពៃះ វិហារ » ។ 

លោក  តុប   កក្ក ដា   បៃ ធាន 
មន្ទីរ បរិស្ថាន ខៃត្ត កំ ពង់ ធំ បាន 
ថ្លៃង ព ីមៃសលិ មញិ ថា   លោក បាន 
ចុះ ពនិតិៃយ ទ ីតាងំ បង្កើត ទ ីស្នាក-់ 
ការ ថ្មី នៃះ ជា មួយ ថា្នាក់ ដឹក នាំ កៃ- 
សងួ បរសិ្ថាន ហើយ    ដោយ កៃមុ 
ការ ងារ បាន កំណត់ យក តំបន់ 
អូរ ងាវ ដៃល ជា ចំ ណុច បៃ សព្វ   
ឬ តំ បន់  មុំ ៣នៃ ខៃត្ត ពៃះ វិហារ   
ខៃត្ត កៃចៃះ  និង កំពង់ ធំ។   ស្នាក់- 
កា រ ថ្មី នៃះ   ដើ មៃបី តៃួត ពិនិតៃយ ការ- 
នាំ ចៃ ញ -ចូល របស់ កៃុម ហ៊ុន 
ដៃល ទទួល បាន ដី សមៃប ទាន 
សៃដ្ឋ កិច្ច នៅ កៃបៃរៗ តំ បន់ ពៃ ឡង់ ។ 

 លោក បញ្ជាក់ ថា  ៖ « ទី ស្នាក់- 
ការ នៃះ   គឺ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង- 
អស់ ដៃល ទទួល សិទ្ធិ ចូល រួម 
ការ ពារ តំបន់ ពៃ ឡង់ អាច មក 
ស្នាក ់អា សៃ ័យ  បាន   ដើមៃប ីចលូ- 
រមួ ការ ងារ ជា មយួ មនៃ្ត ីជ ំនាញ   ។   
យើង តៃូវ តៃ រឹត បន្ដឹ ង ចៃបាប់ 
បន្ថៃម ទៀត   ដើ មៃបី ការ ពារ ធ ន- 
ធា ន ធម្ម ជា តិ ពៃ ឡង់ នៃះ » ។ 

    លោក   នៃតៃ   ភក្តៃ  បាន ថ្លៃង 
ថា  នៃះ គ ឺជា កចិ្ច ខតិ ខ ំបៃងឹ បៃង 
រប ស់ កៃសួង បរិស្ថាន  មន្តៃ ីឧ ទៃយា- 
នុ រកៃស  និង សហ គមន៍ នៃ តំបន់ 
ការពារ ធម្ម ជាត ិក្នុង ការ ការពារ  
និង អភិ រកៃស ធន ធាន ធម្ម ជាតិ 
ក្នុង តំបន់ ពៃ ឡង់ ឲៃយ បាន គង់- 
វងៃស សមៃប់ មនុសៃស រាប់ ជំ នា ន់ 
ទៅ មុខ ទៀត ។ 

 លោក បន្ត ថា  ទោះ បី ជា មា ន 

ការចុះ ទប់ ស្កាត់  និង បង្កៃប 
ទាំង យប់ ទាំង ថ្ងៃ ពី សំណាក់ 
មន្តៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស  និង សមា ជិក 
នៃ ស ហ គមន ៍តបំន ់ការ ពារ ធម្ម- 
ជាតិ  ក៏ បទ ល្មើស ធន ធាន ធម្ម- 
ជា តិ ទៃង់ ទៃយ តូច ដូច ជា  ការ- 
លប លួ ច កាប់ ឈើ ការ ទន្ទៃន 
រាន យក ដី  ធ្វើ ជា កម្ម សិទ្ធិ  ការ- 
បរបាញ់  និង ការ ដាក់ អនា្ទាក់ 
សត្វ ពៃ  នៅ តៃ បន្ដ កើត មាន 
នៅ ក្នុង តំបន់ ពៃ ឡង់ ដៃល 
ចាំបាច់ តៃូវ ចា ត់ វិធាន ការ ទប់- 
ស្កាត់   និង បង្កៃប បន្ត ទៀត ។ 

 លោក បញ្ជាក ់ថា ៖ « មាន កតា្តា 
ផៃសៃង ៗ  ដៃល ជំរុញ ឲៃយ មាន បទ- 
ល្មើស ទាងំ នៃះ ក្នងុ នោះ រមួ មាន  
កតា្ដា ជីវ ភាព របស់ បៃជា ស ហ គ ម ន៍ 
ដៃល ធា្លាប់ តៃ ពឹង អាសៃ័យ ទៅ 
លើ ផល  អនុ ផល ពៃ ឈើ  និង 
ការ ទាក់ ទាញ  និង ញុះ ញង់ ពី 
សណំាក ់កៃមុ ឈ្មញួ ទចុ្ចរតិ គបួ- 
ផៃសំ នឹង ចំនួន មន្ដៃី ឧ ទៃយា នុ រកៃស 
ដៃល បាន ឈរ ជើង នៅ ក្នុង 
តំបន់ នោះ នៅ មា ន កមៃិត នៅ 
ឡើយ។  តៃ យើង មាន ការ តំា ង-  
ចិត្ត ខ្ពស់ ក្នុង ការ ទប់ ស្កាត់  និង 
បង្កៃប យ៉ាង មឺុង មា៉ាត់ បៃឆំង 
នឹង បទ ល្មើស ដៃល កើត ឡើង 
សៃប តាម ចៃបាប ់នានា » ។   របាយ- 
ការណ៍ កៃ សួង បរសិ្ថាន ឲៃយ ដងឹ ថា  
ដៃន ជមៃក ស ត្វ ពៃ  «  ពៃ ឡង»់ 
ស្ថិត នៅ ក្នុង ភូមិ សស្តៃ ខៃត្ត 
ចំនួន ៤  គឺ ខៃ ត្ត កំ ព ង់ ធំ  ពៃះ- 
វិហារ  កៃ ចៃះ  និង ខៃត្ត ស្ទឹង- 
តៃង  ដៃល មាន ផ្ទៃ ដ ីសរបុ ជាង  
៤៣១ ៦៨៣ ហិក តា៕   

វ៉ន ដារ៉ា 

កំពង់ឆ្នាំងៈ  តុលាការ ខៃត្ដ 
កពំ  ង ់ឆ្នាងំនងឹកោះ ហៅ  មន្តៃ ីនៃ 
មន្ទរី កសកិម្ម  នងិ នៃសទ  មនៃ្ដ ី
ជលផល និង រដ្ឋ បាល សៃកុ ជល-  
គរិឲីៃយ ទៅ ឆ្លើយ បភំ្ល ឺ ករណ ីដោះ- 
លៃង ពលរដ្ឋ ៣ នាក ់កាល ពថី្ងៃ 
ទី ១៩ ខៃ មៃស បនា្ទាប់ ពី ឃាត់ 
ខ្លនួ នៅ ក្នងុ ថ្ងៃ ដដៃល នោះ ពាក់- 
ព័ន្ធ នឹងការ ឈូស ឆយ ដី ពៃ លិ ច  -   
ទឹក   ស្ថិត នៅ ភូមិ កៃបាល កន្លង់ ឃំុ 
ពាម ឆ្កា ក សៃុក ជលគិរី  ។ 

 លោក ឈួន សីុវិន អ្នកនំាពា កៃយ  
សលាដំបូង ខៃត្ត កំពង់ឆ្នាងំ  បា ន   
បៃប់ភ្នពំៃញ បុ៉ស្ដិ៍ ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិ ញ   
ថា ករណ ីឃាត ់ខ្លនួ ពល រដ្ឋ ទា ងំ 
៣នាក់នៃះ   លោកពៃះរាជអាជា្ញា - 
រងឡុង សីុ ថា ដោយបាន   សហ -  
ការ ជាមួយ កមា្លាំង អាវុធហត្ថ 
និង កងកមា្លាំង នគរបាលសៃុក 

ជលគិរី បាន ឃាត់ ខ្លួន ពល រដ្ឋ 
៣នាក់ និង តៃក់ទ័រ ២គៃឿង 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៩ ខៃ មៃស  ឆ្នាំ 
២០២០  ។ លោក បន្ត ថា កៃ យ 
ឃាត់ ខ្លួន ពល រដ្ឋ ទាំង ៣នាក់  
ពៃះ រាជ អាជា្ញា  បាន សួរ ចម្លើយ 
រចួ ហើយក ៏បៃគល ់ឯកសរ នងិ 
ពល រដ្ឋ ទាងំ ៣នាក ់នោះ  ទៅ ឲៃយ  
មនៃ្ត ីជល ផល ដើមៃបី កសង សំ ណំុ - 
រឿង បន្ត តាម នីតិវិធ ីចៃបាប់ ទើប 
បញ្ជនូ មក តុលាការវិញ ពៃះ ករ ណី  
នៃះ ជាបទ ល្មើ ស ជល ផល ។ 

លោក សីុវិន ថ្លៃង ថា ៖«មិន ដឹ ង  
យ៉ាង ម៉ៃច ខាង ជលផល បាន 
ដោ ះ  លៃង មនុសៃស ទាំង  ៣នាក់ 
នោះទៅ ដោយ អត់ មាន ឆ្លង ពៃះ- 
រាជអាជា្ញា។ កៃយ មក លោក- 
ពៃះរាជ អាជា្ញា  ឲៃយ ខាង មនៃ្ដ ីជល - 
ផល  ហើយ មន្ទីរ កសិកម្ម ខៃត្ដ 
កំពង់ឆ្នាំង បំភ្លឺ  ។ តាម ការ បំភ្លឺ 
របស់ គត់  (មន្ទីរ កសិកម្ម  និង 

រដ្ឋបាល សៃកុ ជលគិរី) ការ ដោ ះ - 
លៃង  ដោយសរ តៃ ដីដៃ ល ឈូ ស- 
ឆយនោះ ជាដី របស់ បៃជា ពល-  
រដ្ឋ ទៃ» ។ លោក បន្ត ថា ៖«បច្ច ុបៃប ន្ន 
តុលាការ កំពុង តៃ សុើប សួរ បន្ត 
លើ រឿង នៃះ  មិន ទាន់ បាន សមៃ ច 
ថាយ៉ាងម៉ៃច ទៃ។ តលុាការ ន ឹង 

តៃៀម ហៅខាង មនៃ្ត ីជល ផល និ  ង 
សៃកុមក ឆ្លើយ បំភ្ល ឺ»។«  ពៃះរា ជ - 
អាជា្ញានឹង ចុះ ទៅ ពិនិ តៃយ នៅ ទតីាងំ 
ដី នោះ ម្ដង ទៀត ។ ពលរដ្ឋ ទំាង 
៣ នាក់ ដៃលឈូសឆយ ដី នោះ គឺ 
ជា ពលរដ្ឋ រស់នៅ សៃកុ ជល គីរី » ។ 

លោក ងនិ ហ៊នុ បៃធានមន្ទរី 

កសិកម្ម ខៃត្ដ កំពង់ ឆ្នា ំងបដិសៃ ធ 
ថា  មនៃ្តី  របស់ លោ ក  មិន មៃន 
ជា អ្នក ដោះលៃង ពលរដ្ឋ ទាងំ ៣ 
នាក់ នោះ ទៃ ។  « គ្មាន នរណា មា ន  -  
សិទ្ធិ ទៅ ដោះ លៃង មនុសៃស ទៃ ។ 
ពាកព់ន័្ធ នងឹ មនៃ្ដ ីជនំាញ របស ់ខ្ញុ ំ 
គត់ បាន ទៅ ទទួល តៃ កំណត់- 
ហៃតុ ទៃ  គ  ត់ អត់ បាន ទៅ 
បៃគល់-ទទួ លមនុសៃស  និង វត្ថ ុតា  ង  
ទៃ ។ អ៊ីចឹង  មនុសៃស និង វត្ថុ តាង 
នៅ កន្លៃង ប៉ូលិស  ហើយ វា រត់ 
នៅ កន្លៃង បូ៉លិសនោះ ទៃ ។ មិន- 
មៃន ខាង ជំនាញ ខ្ញុ ំអ្នក ដោះ លៃ ង 
ទៃ ។ ករណី នៃះ ខ្ញុ ំបាន ធ្វើ របា យ - 
ការណ៍ ជនូ លោក ពៃះ រាជ អាជា្ញា 
រួច រាល់ ហើយ »។

បើ តាម លោក ហ៊ុន ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង កន្លៃង ដៃល ពលរដ្ឋ ឈូស- 
ឆយនោះកៃ យ  ពៃល មនៃ្ដី 
ពាក់ព័ន្ធ បាន ចុះ ទៅ ពិនិតៃយ មើល 
គឺពលរដ្ឋ បា ន ភ្ជរួដីសៃ បុ៉ណ្ណោះ ។ 

លោក ថា ៖«អី៊ចឹង កាលណា ភ្ជរួដី 
សៃ  រប ស់ ពលរដ្ឋ សំណុំ រឿង 
ដៃល យើង បាន ពិនិតៃយ មើល ឃើ ញ 
ថា គត់ អត់ មាន ទោស ទណ្ឌ 
អទីៃ ។ អ៊ចីងឹយើង មនិ បាន ដាក ់
ទោ ស ទណ្ឌ គត់ ទៃ។ ដោយ ស  រ 
គត់ ភ្ជួរដីសៃ របស់ គត់ »។

លោក ឃឹម យុ៉ង អធិការ  នគ រ- 
បាល សៃកុជលគិរី មិន អាច ទា ក់  - 
ទង  សុំ ការ  បញ្ជាក់  បន្ថៃម លើ 
ករណី នៃះ បាន ទៃ ពីមៃសិល មិញ ។ 

កាល ពី ថ្ងៃទី១៩ ខៃ មៃស 
កៃម ការដឹកនំាដោយ ពៃះរាជ- 
អាជា្ញា រងនៃ អយៃយការ អម សលា- 
ដបំងូ ខៃត្ត កពំង ់ឆ្នាងំ លោកឡ ុង 
សីុ ថាបាន សហការ ជាមួយ កមា្លា ំ ង 
សមត្ថ កិច្ច ពាក់ ព័ន្ធ ឃាត់  ខ្លួន 
ពល រដ្ឋ ៣ នាក់ និង តៃក់ ទ័រ ២ 
គៃឿងដៃល កពំងុឈសូ ឆ យ  ដ ី 
ស្ថិត នៅ ភូមិ កៃបាល កន្លង់ ឃុំ 
ពាម ឆ្កាក សៃុក ជលគីរី ៕

តំ បន់ ការ ពារ ធន ធាន ធម្ម ជាតិ ពេឡង់ ក្នងុខេត្ត កំ ពង់ធំ   ។ រូបថត AKP

តុលាការខ្រត្តកំពង់ឆ្នាងំនឹងកោះហៅអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទៅបំភ្លឺរឿងដោះល្រងពលរដ្ឋឈូសឆយដីព្រ

សាលាដំបូង ខេត្ត កំពង់ ឆ្នាងំ  ។ រូបថត សហ ការី
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មន្ត្រីCMAថា មានអតិថិជន...
តពទីពំរ័១...ទាន ឡើង វញិ។ 

ចំនួន ដៃល គៃឹះ ស្ថាន ទាំង អស់ 
បាន រៀប ចំ កម្ចី ឡើង វិញ  ឬ 
ពនៃយារ មាន បៃហៃល ជា  ១១ 
ម៉ឺន នាក់»។

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា  សមា- 
គ ម មីកៃូ ហិរញ្ញវ ត្ថុ មិន មាន 
ពត័ម៌ាន លម្អតិ ថា  តើ ភាគ ចៃើន 
នៃ អ្នក ស្នើ ស៉ំ ពនៃយារ នោះ មាន 
ម៉ខរបរ អ្វ?ី ហើយ ភាគ ចៃើន មាន 
លំនៅ នៅ ខៃត្ត  ឬនៅ ភ្នំពៃញ ទៃ 
ដោយ សរ មាន តៃ មីកៃូ ហិរញ្ញ- 
វត្ថ ុ នមីយួៗ ទៃ ដៃល ជា អ្នកមាន 
ពត័ ៌មាន លម្អតិ ។ ការ  អន ៉មត័ ឲៃយ 
ពនៃយារ  ឬ រៀប ចំ កម្ចី ឡើង វិញ  
នៃះ  គធឺ្វើ ឡើង ទៅតាម ការ ស្នើ- 
សំ៉ របស់ អតិថិ ជន ប៉៉ណ្ណោះ  មិន- 
មៃន គៃះឹ ស្ថាន មីកៃ ូហិរញ្ញ វត្ថុ    
រៀប ចំ សមៃប់  រាល់ អតិថិ ជន  
ទំាងអស់ នោះ ទៃ។

លោក  ត៉ងងី  បន្ថៃម ថា  ការ- 
ផ្ដល់ ជូន អតិថិ ជន  អាច តាម ការ- 
ស្នើ ស៉ំ  អាច មាន ភាព ខ៉សៗ គ្នា 
ទៅ តាម លក្ខ ខណ្ឌ ចំនួន ៩ចំណុច  
ដៃល ធនា គរ ជាតិ បាន ដាក់ 
ចៃញ។  តៃ ភាគ ចៃើន នៃ អ្នក ដៃល 
ស្នើ ស៉ ំគ ឺពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការ ពនៃយារ- 
ពៃល សង។ លោក ថ្លៃង ថា  រយៈ- 

ពៃល  ៣ខៃ ឬ ៦ ខៃ  គត់ ស៉ំ បង់ 
តៃ ការ អត់ បង់ ដើម  បនា្ទាប់ ពី 
ផ៉ត រយៈ ពៃល នោះ គត់ បង់ 
ធម្មតា វិញ។ លោក បាន ឲៃយដឹ ង 
ដៃ រ ថា  កន្លង មក ក ៏មាន ការ ស្នើ- 
ស៉ ំ ពនៃយារ ការ បង ់មយួ រយៈ ដៃល 
ខ៉ស ពី គោល ការណ៍ នៅ ក្នងុ    
កិច្ច ពៃម ពៃៀង ។

លោក សយ  សូនី  អន៉ បៃធាន 
នាយក បៃតិ បត្តិ របស់ មីកៃូ- 
ហិរញ្ញ វត្ថុ បៃសក់  បាន ថ្លៃង 
កាល ពី មៃសិល មិញ ដៃរ ថា បៃ- 
ស ក់ មាន អតិថិ ជន ជាង ៤០ 
ម៉ឺ ន នាក់  ប៉៉ន្តៃ អ្នក ដៃល ស្នើ ស៉ំ- 
រៀបចំ ឡើង វិញ នូវ កម្ចី មាន តិច- 
តួច ហើយ បៃស ក់ ក៏ បាន អន៉- 
ម័ត តាម ការ ស្នើ សំ៉ និង ការ ប៉ះ- 
ពាល់ ជាក់ ស្ដៃង  លើក លៃង តៃ 
អ្នក ដៃល មនិ ស្ថតិ ក្នងុ លក្ខ ខណ្ឌ 
ដៃល ធនា គរ ជាតិ លើក ឡើង ។

លោក ថ្លៃ ងថា៖«អ្នក ស្នើ ស៉ំ 
ភាគ ចៃើន មក ពី ខាង ខៃត្ត សៀម- 
រាប ដោយ សរ តៃ អ្នក ដៃល  
ប៉ះ ពាល់ យើង ឲៃយ អាទិភាព ទៅ 
លើ ៤វសិយ័ ដចូ ដៃល ធនាគរ- 
ជាតិ បាន លើក ឡើង។ អ៊ីចឹង 
អ្នក ដៃល បាន ស្នើ ស៉ំ រៀបចំ កម្ចី 
ឡើង វិញ ជាមួយ យើង គឺ មាន 

តិច តួច ដោយ សរ គត់ មាន 
ផល ប៉ះ ពាល់ផ្ទាល់ រហូត ដល់ 
ឥឡូវ មាន មិន ទាន់ ដល់ ១០០០ 
នាក់ ទៃ»។

លោក បញ្ជាក់ ថា  ចំនួន អ្នក- 
ស្នើ ស៉ំ រៀបចំ កម្ចីឡើង វិញ មក 
ពី ខៃត្ត សៀម រាប ដោយសរ 
ខៃត្ត នៃះ  រង ផល ប៉ះ ពាល់ ម៉ន  គៃ 
ពី ជំងឺ កូវីដ១៩ ជា ពិសៃស លើវិស័យ  
ទៃស ចរណ៍ ដៃល បៃ សក់ ក៏ 
មាន អតិថិ ជន ភាគ ចៃើន ជា   
អ្នក រក ស៉ី ក្នុង វិស័យ នៃះ ។

លោក បន្ត ថា  បៃ សក់ ដៃល 
ជា ស្ថា ប័ន មីកៃហិូ រញ្ញ វត្ថ ុនំា ម៉ខ- 
គៃ មួយ បៃឹង បៃង គំទៃ ដល់ 
អតថិ ិជន ដៃល រង ផល ប៉ះ ពាល ់
ព ីកវូដី ១៩។ លោក ថា៖ «យើង 
អន៉វត្ត  និង ដោះ សៃយ បញ្ហា នៃះ 
ដោយ ផ្អៃក លើ គោល ការណ៍  
ផ្ទៃ ក្នងុ  បៃភៃទ នៃ អតិថិ ជន ផល- 
ប៉ះពា ល់ និង ស្ថាន ភាព ជាក់ ស្ដៃង 
នៃ អតិថិ ជន នីមួយៗ ដោយ 
យោង ទៅ លើ គោល ការណ៍- 
ណៃ នាំ របស់ ធនាគរ ជាតិ»។

ដោយ ឡៃកលោក អ៉និ  ចាន ់ន ី 
បៃធាន នាយក បៃតបិត្ត ិធនា គរ-  
អៃស៉ីលីដា  បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល- 
មិញ ថា  ធនា គរ របស់ លោក 

អនវ៉ត្ត តាម សរាចរណៃ នា ំរបស ់
ធនា គរ ជាតិ ដៃល ចៃញ កាល-  
ពី ច៉ង ខៃ មីនា។ លោក ថា  មាន 
អតិថិ ជន ដាក់ ពាកៃយ ស្នើ សំ៉ ពនៃយារ  
ទៅ ធនាគរ របស ់លោក  ហើយ 
ធនា គរ បាន ធ្វើ តាម ការ ស្នើ ស៉ំ 
ដោយ ផ្អៃក ទៅ លើ ករណសី្នើ ស៉ ំ
តៃឹម តៃូវ ប៉៉ន្តៃ លោក មិន មាន 
តួលៃខ ក្នុងដៃ ទៃ។  ប៉៉ន្តៃ លោក 
បន្ត ថា ក ៏មាន ករណ ីខ្លះ  ការ ស្នើ 
ស៉ំ ធ្វើ ឡើង មិន តៃូវ តាម លក្ខ- 
ខណ្ឌ វិនិ ច្ឆ័យ នោះ គឺ អតិថិ ជន 

នៅ មាន ចំណូល ធម្មតា។ ក្នុង 
ករណី បៃប នៃះ  ធនាគ រ  ក៏ អន៉- 
ញ្ញាត ខ្លះ ដៃរ ទៅតា ម ការ ប៉ះ- 
ពាល់ ជាក់ ស្ដៃង ។

លោក  ចាន់ នី  ដៃល ជា បៃធាន 
សមា គម ធនាគរ កម្ពជុា ផង ដៃរ 
នោះបានថ្លៃង ថា លោក មនិ មាន 
តលួៃខ អតថិ ិជន ដៃល បាន ស្នើ- 
ស៉ ំសរប៉ ទ ូទាងំ  បៃទៃស  សមៃប ់
ធនា គរ ទំាង អស់ ទៃ  ដោយ សរ 
ធនា គរ នីមួយៗ ផ្ញើ តួលៃ ខ ទៅ 
ធនា គរ ជាតិ ។

កាល ព ីខៃ មនីា  ធនា គរ ជាត ិ
បាន ចៃញ សរា ចរណៃ នាំ ស្ដី ពី 
ការ រៀប ចំ ឥណ ទាន ឡើង វិញ 
ក្នងុ អំឡុង ពៃល រង ផល ប៉ះពាល់់ 
នៃការ រាល ដាល ជងំ ឺកវូដី ១៩។  
ធនាគរ ជាត ិឲៃយ គៃឹះ ស្ថាន ធនា- 
គរ  និង ហិរញ្ញ វត្ថ ុយក ចិត្ត ទ៉ក- 
ដាក់ លើ អតិថិ ជន ពី វិស័យ ចំនួន 
៤  រមួ មាន  ទៃ សច រណ ៍កាត ់ដៃរ 
ស ំណង ់ នងិ ដកឹ ជញ្ជនូ នងិ បាន 
ដាក់ ចៃញ នូវ លក្ខ ខណ្ឌ ដៃល 
តៃូវ ពិចា រណា ៕ 

អតិថិជនពេលមកទទួលសេវានៅធនាគារក្នងុរាជធានីភ្នពំេញកាលពីពេលកន្លងមក។ រូបថត ហ៉ង មិនា
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អន្តរក្រសួងប្រជំុរកដំណោះស្រយការកកស្ទះ និងភាពចង្អៀតក្នងុពន្ធនាគារ
វ៉ន ដា រ៉ា 

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋ មនៃ្ដ ីកៃសងួ មហា ផ្ទៃ  
លោក ស  ខៃង  បាន ដកឹ នា ំកិច្ច បៃជុ ំ  
អន្តរ កៃសួង ស្ដីពី ការ ដោះ សៃយ 
ការ កក ស្ទះ សំណុំ រឿង  និង ភាព- 
ចង្អៀត ណៃន ក្នងុ ពន្ធ នាគារ  កាល ពី   
ថ្ងៃទ៨ី ឧសភា។  កចិ្ច បៃជុ ំនៃះ បាន-  
ស្នើ ឡើង ដោយ  លោក កើត  រិទ្ធ   
រដ្ឋមនៃ្ដី  កៃសួង យុត្តិ ធម៌  ដើមៃបី 
ស្វៃង  រក ការ គា ំទៃ  នងិ កចិ្ច សហ ការ   
ពី កៃសួង មហាផ្ទៃ  ក្នុង ការ អនុវ ត្ដ 
យទុ្ធ នាការ ដោះ សៃយ បញ្ហា កក- 
ស្ទះ  ដៃល គៃង បៃកាស អនុ វត្ដ 
នៅ ចុង សបា្ដាហ៍ នៃះ ផង ដៃរ។ 

កចិ្ច បៃជុ ំនៃះ  មានការ ចលូ រមួ ព ី 
លោក កើត រិទ្ធ  រដ្ឋមន្តៃី កៃសួង 
យុត្តិ ធម៌  លោក  ចាន់  គីម សៃង  
អគ្គ  នាយក នៃ  អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ពន្ធ- 
នាគារ  ពៃម ទាំង រដ្ឋ លៃខា ធិការ  
អន ុរដ្ឋ លៃខា ធិការ  និង អគ្គ នា យក  
នៃ កៃសួង មហា ផ្ទៃ  និង កៃសួង 
យុត្តិ ធម៌ ជា ចៃើន រូប ទៀត  ។

លោក ស  ខៃង  ដៃលជា ឧប នា- 
យក  រដ្ឋមន្តៃី ផងនោះ  ថ្លៃង ក្នុង 
ពៃល  បើក កចិ្ច បៃជុ ំថា ៖«កចិ្ច បៃជុ ំ
អន្តរ កៃសងួ នា ថ្ងៃ នៃះ គ ឺឆ្លើយតប 
តាម សណំើព ីរដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ យតុ្ត-ិ 
ធម ៌ ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ភាព ចង្អៀត ណៃន   
ក្នុង ពន្ធ នាគារ  និង ការ កក ស្ទះ 
សំណុំ រឿង។  ក្នុង ស្ថា ន ភាព នៃ 

ការ បៃឈម មខុ នងឹ វបិត្ត ិក ូវដី ១៩  
ថ្វ ីដៃបិត ថាមាន បណ្ដា បៃទៃស មយួ-   
ចនំនួ បាន សមៃច ដោះ លៃង   អ្នក- 
ទោស ខ្លះ ប៉នុ្តៃ នៅ កម្ពជុា ស្ថាន ភាព   
មិន ទាន់ ឈាន ដល់ ដំណក់- 
កាល នៃះ នៅ ឡើយ ទៃ»។ 

លោក បន្ត ថា ៖«យុទ្ធ នាការ 
ដោះ សៃយ ការកកស្ទះ សណំុ ំរឿង  
នងិ ភាព ចង្អៀត ណៃន ក្នងុ ពន្ធនា- 
គារ  គឺជា កិច្ច ការសំខាន់ បំផុត 
មួយ របស់ កៃ សួង មហា ផ្ទៃ  និង 
កៃសួង យុត្តិ ធម៌  ទន្ទឹម នឹង យុទ្ធ- 

នាការ បៃយទុ្ធ បៃឆងំ គៃឿង ញៀន   
ខសុ ចៃបាប ់។  ប៉នុា្មាន ឆ្នា ំចងុ កៃយ 
នៃះ  បទ ល្មើស គៃឿង ញៀន បាន- 
ស្ថិត ក្នុង ភាគ រយ ខ្ពស់ ជាង គៃ  
ធៀប នងឹ បទ ល្មើស ផៃសៃងៗ  ដៃល 
បាន បញ្ជូន មក តុលា ការ  ខណៈ 
បទ ល្មើស នៃះ ក៏ មិន តៃូវ បាន- 
អនុញ្ញាត ឲៃយ ស្នើ សុំ លើក លៃង  
និង បន្ធូរ បន្ថយ ទោស ដៃរ»។

លោក ជិន មា៉ាលីន  រដ្ឋ លៃខា- 
ធិការ  និង ជាអ្នក នាំពាកៃយ កៃសួង 
យតុ្ដធិម ៌ ថ្លៃង   ថ្ងៃទ១ី០  ឧសភា ថា 

កិច្ច បៃជុំ ជា មួយ កៃសួង មហា ផ្ទៃ 
កាលពី ថ្ងៃសុកៃ គឺ ដើមៃបី ស្វៃង រក 
ការ គំាទៃ  និង ការ សហការ ពី 
កៃសួង មហាផ្ទៃ ក្នុង ការ អនុវត្ដ 
យុទ្ធនាការ ស្ដីពី ការ ដោះ សៃយ 
ការកក ស្ទះ សំណុំ រឿង  និង ភាព- 
ចង្អៀត ណៃន ក្នុង ពន្ធ នាគារ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«យុទ្ធនាការ 
នៃះ នឹង ដក់ចៃញ បៃកាស ជា 
សធារណៈ នៅ ចងុ សបា្ដាហ ៍នៃះ ។ 
អ៊ីចឹង មុន នឹង ដក់ ចៃញ ឲៃយ អនុវត្ដ 
ទទូាងំ បៃ ទៃស គ ឺកៃសងួ យតុ្ដធិម ៌

បាន ជបួ ជាមយួ គៃប ់ភាគ ីពាកព់ន័្ធ 
ទាំង អស់ រួម មាន គណៈ មៃធាវី 
មៃធាវី សម្ដៃច តៃជោ  តុលាការ 
ទទូាងំ បៃទៃស  នងិ គៃប ់ជាន ់ថា្នាក ់ 
រួមនឹង តុលាការ កំពូល  ដើមៃបី សុំ 
ការ គាំទៃ និង កិច្ច សហការ»។

លោក ជិន មា៉ាលីន បញ្ជាក់ថា  
នៅពៃល ដៃល យុទ្ធនាការ នៃះ 
បៃកាស ជា សធារណៈ នងឹ បងា្ហាញ   
តៃ ម្ដង ថា តើ យុទ្ធនាការ នៃះ តៃូវ- 
ការ រយៈពៃល ប៉នុា្មាន  មាន វធិាន ការ 
និង យន្តការ អ្វីខ្លះ  ផៃន ការ អ្វីខ្លះ  
អ្នក ណ ខ្លះ ជាអ្នក អនុវត្ត ហើយ 
តៃូវ ការ ការ ចូលរួម ពី ភាគី ណ ខ្លះ 
និង លទ្ធផល រំពឹង ទុក យ៉ាង ដូច- 
ម្ដៃច ខ្លះ ជាដើម។ 

លោក ចាន់  គីម សៃង  អគ្គ នា- 
យក  នៃ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ពន្ធនាគារ 
នៃ កៃសួង មហាផ្ទៃ បដិសៃធ ធ្វើ- 
អតា្ថាធបិៃបាយ បន្ថៃម ជុវំញិ រឿង នៃះ 
កាល ពីថ្ងៃទី១០ ឧសភា  ដោយ 
បៃប់ ឲៃយ ទាក់ទង ទៅ អ្នក នាំពាកៃយ 
កៃសងួ មហាផ្ទៃ  លោក ខៀវ សភុគ័  
ដៃលមនិ អាច ទាកទ់ង បាន   ដោយ   
ទូរស័ព្ទ គា្មាន អ្នក ទទួល ។ 

លោក នុត សវនា  អ្នកនាំពាកៃយ 
អគ្គនាយកដ្ឋាន ពន្ធនាគារ នៃ 
កៃសួង  មហាផ្ទៃ បៃប់ ភ្នំពៃញប៉ុស្ដិ៍  
កាលពី សបា្ដាហ៍មុន ថា  បច្ចុបៃបន្ន 
ទណ្ឌតិ កពំងុ ជាប ់ឃុ ំក្នងុ ពន្ធនា គារ   
ទូទាំង បៃទៃស ជិត៤មុឺននាក់ 

ដៃល  ទណ្ឌិត ភាគចៃើន ជាប់ឃុំ 
ក្នុង បទ ល្មើស គៃឿង ញៀន។ 
លោក ថ្លៃង ថា  ក្នងុ ការ ដោះ សៃយ  
ភាព ចង្អៀត ណៃន ក្នុង ពន្ធនាគារ   
តលុាការ គរួ ពន្លឿន ការ កាត ់ទោស  
នងិ ជមៃះក្ដ ីក្នងុ ចណំោម ជន ជាប-់ 
ឃុំ នៃះ ឲៃយ មាន សលកៃម ស្ថាពរ 
យ៉ាង តចិ ៥០ ភាគរយ នោះ  វសិយ័   
ការអប់រំ កៃបៃ នឹង មាន ការបៃ- 
បៃួល ជាង មុន  លៃង មាន ភាព កក- 
ស្ទះ ក្នុង ពន្ធនាគារ ទៀត ហើយ។

លោក សុឹង សៃនករុណ  មន្តៃី 
អង្កៃត ជានខ់្ពស ់នៃ សមាគម ការ ពារ    
សទិ្ធមិនសុៃស អាដហកុ នៅតៃ លើក- 
ឡើងថា  បើ ពិនិតៃយ មើល ទៅ លើ 
នតី  ិ វធិ ីចៃបាប ់ចាបត់ាងំ ព ីមនៃ្ដ ីយតុ្ដ-ិ 
ធម ៌  ចាប់ ផ្ដើម អនុវត្ដ ចៃបាប់ តៃ ម្ដង 
គឺ រាល់បទ ល្មើស ដៃល សៃលៗ 
មិន គួរ  ជៃើ សរីស យក មធៃយោបាយ 
ឃុ ំខ្លនួ នោះទៃ ពៃះ សណំុរំឿង នងិ   
ពន្ធនាគារ កំពុង មាន ការ កក ស្ទះ ។ 

លោក ករុណថ្លៃង ថា ៖«មួយ- 
ទៀត នោះ  គឺ គួរ តៃ មាន ការពិនិតៃយ 
នៅ ក្នុង ពន្ធនា គារ ផងដៃរ ថាតើ 
ឥរិយ បថ អ្នកទោស ដៃល ពួក- 
គាត ់មាន ការកៃបៃ ខ្លនួ  មាន ឆន្ទៈ 
ខ្លួន គាត់ ដោយ យល់ ពី កំហុស 
ខ្លួន  គួរ តៃ មាន ការ ពិចារណ ឲៃយ 
ពួកគាត់ ទទួល បាន ឱកាស ក្នុង 
ការ លើកលៃង ទោស និង បន្ធូ រ- 
បន្ថយ ទោស ផងដៃរ»៕ 

លោកស  ខេង ដឹកនំាកិច្ច បេជំុអន្តរកេសួងរកដំណោះសេយលើសំណំុរឿងកកស្ទះ និងពន្ធនាគារចង្អៀតថ្ងេទី៨ឧសភា។ រូប កៃសួងមហាផ្ទៃ

អ្នក បុរាណ វិទ្រយា កម្ពជុា កំ ពុង ស្វ្រង រក សមាសភាគី អន្តរជាតិពិសោធអណ្ដើក ដ្រល កាយ រកឃើញ
   ឡុង   គីម ម៉ា រី តា 

សៀម របៈ អ្នក បុរាណ វិទៃយោ 
កម្ពជុា   ក ំពងុ ស្វៃង រក អ្នក ជនំាញ 
អន្តរ ជាតិ ឲៃយ ជួយ កំណត់ អត្ត- 
សញ្ញាណ វត្ថុ បុរាណ ដៃល រក- 
ឃើញ នៅ ខាង ក្នុង ស្នូក អណ្តើក 
ទាំ ង ២ កៃបាល   បនា្ទាប់ ពី បាន រក- 
ឃើញ ក្នុង ការ ដ្ឋាន កំ ណយ បៃ- 
សទ កណ្ដាល សៃះ សៃង ់  ខណៈ 
អណ្តើក ១ កៃបាល   តៃូវ បាន បើក 
ពិនិតៃយ មើល ស្នូក ខាង ក្នុ ង   និង 
១ ទៀត បន្ត រកៃសា ទុក ឲៃយ នៅ 
ដដៃល   ដើ មៃបី រង ់ចាំ ការ ពិ សោធ 

បន្ត ។   ចាប់ តាំង ពី ថ្ងៃ ទី ២៧   ខៃ 
មីនា មក  កៃុម ការងារ បាន បើក- 
មាត ់រណ្ដា   ធ្វើ កណំយ ទហំ ំ   ១១ 
ម៉ៃតៃ គុណ ១ ៤ ម៉ៃតៃ   ដើ មៃបី 
ឈាន ទៅ ដល ់គមៃង ជសួ ជលុ  
បៃ សទ កណ្ដាល សៃះ សៃង់   
ដៃល ស្ថិត ក្នុង តំបន់ អង្គរ   ក្នុង 
ខៃត្ត សៀម រាប ។   ក្នុ ង អំឡុង ធ្វើ 
កំណយ នោះ  នៅ ថ្ងៃ ទី ៦   ខៃ 
ឧសភា   កៃមុ ការងារ   បាន បៃទះ- 
ឃើញ ចមា្លាក់ អណ្តើក ១ កៃបាល   
និង វត្ថុ បុរាណ ចំនួន ៣ បៃភៃទ   គឺ 
ចមា្លាក់ នាគ   ខា្វាត ពណ៌ ស  ( គៃី- 
ស្តាល់ ? )   និង តៃី សូល៍ ។   ក្នុង 

នោះ ដៃរ   កៃុម ការ ងារ ក៏ បាន រក- 
ឃើញ រចនា សម្ព័ន្ធ សំណង់ ឈើ 
នៅ លើ ខឿន បៃ សទ ផង ដៃរ ។ 

 បន្ថៃម ពី ការ ធ្វើ កំណយ នៃះ  
អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃសរា   បាន ឲៃយ ដឹ ង 
ទៀត ថា  នៅ ថ្ងៃ ទី៨   ឧសភា   កៃុម- 
ការ ងារ កំ ណយ ក៏ បាន បៃទះ- 
ឃើញ ចមា្លាក់ អណ្តើក ចំនួន ១ 
កៃបាល  បន្ថៃម ទៀត   ដៃល មាន 
ទំហំ តូច ជាង មុន បន្តិច   រួម នឹង  
តៃី សូល៍  ដៃល មា ន រូប ពៃញ 
លៃញ   និង ១ទៀត មាន តៃមឹ 
១បំណៃក ។ 

 លោក  ជា  សុជាតិ  អ្នក បុរាណ- 
វិទៃយោ ដៃល ជា បៃធាន គមៃង  នងិ 
ជា អ្នក ដឹក នាំ កិច្ច ការ សៃវ ជៃវ 
បាន បៃប ់ភ្ន ំពៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងៃ 
អា ទិតៃយ ថា  វត្ថ ុបុរាណ មួយ ចំនួន 
ដៃល បាន រក ឃើញ ក្នុង ការ ដ្ឋាន 
កំណយ នៃះ   តៃូវ បាន យក ទៅ 
រកៃសា ទុ កនៅ  សរ មន្ទីរ ពៃះ សី ហនុ -  
អង្គរ   ក្នុង ខៃត្ត សៀម រាប ។   ចំ- 
ណៃក  សត្វ អណ្តើក ទាងំ ២   កៃបាល 
គឺ តៃូវ បាន រកៃសា ទុក នៅ កន្លៃង 
 កំ ណយ ដដៃល   ដើមៃបី បន្ត កិច្ច- 
ការ សៃវ ជៃវ  និង ចៀស វាង ធ្វើ 
ឲៃយ ខូច ខាត ទៃង់ ទៃយ ដើម ។ 

 លោក បន្ថៃម ថា ៖ « យើង បាន 
បើក ស្នូក អណ្តើក ហ្នឹង ហើយ   
បាន ឃើញ មាន ទឹក នៅ ក្នុង ហ្នឹង   
និង កា្ដាំង ភក់ៗ នៅ ក្នុង ហ្នឹង   ដល់ 
ពៃល យើង យក ស្អីៗ ក្នុង ហ្នឹង 
ចៃញ ទៅ ឃើញ មាន ភក ់  នងិ ដី។   
អត់ ហា៊ាន ឆ្កឹះ ចៃញ ទៀត ទៃ   ខា្លាច 
ខចូ ទៃងទ់ៃយ ដើម បៃ ហោង ក្នងុ 
អណ្តើក ហ្នឹង   មាន ទំហំ  ១ តឹក អី   
ហើយ ជមៃ វា   ១តឹក កន្លះ អី គឺ 
ធំ ដៃរ » ។ 

 ដោយ សរ តៃ អំឡុង ពៃល ធ្វើ  
កំ ណយ   កៃុម ការ ងារ   បាន បើក 
គមៃប ស្នូក អណ្តើក ១កៃបាល   
ដៃល បាន រក ឃើញ មុន   ហើយ 
អណ្តើក ១ ទៀត   បន្ត ទុក ឲៃយ នៅ 
ដដៃល ។   ដោយ ក្នុង នោះ  លោក  
ជា  សុជាតិ  បាន បញ្ជាក់ ថា   ក្នុង 
អណ្តើក នៃះ   គឺ មាន កម្អៃល ខ្លះៗ   
លាយ ឡំ ជា មួយ ទឹក   ដៃល កៃុម 
ជនំាញ   បាន ដក ់ការ សងៃស័យ ថា 
អាច ជា គៃប់ ធញ្ញ ជាតិ   ឬ ជា អ្វី 
មួយ  បាន រលាយ   ហើយ ជាប់ ជា 
កា្តាំង បៃប នៃះ ដៃល ទាម ទារ ឲៃយ 
មាន ការ ធ្វើ ពិ សោធ បន្ត ទៀត ។ 

 លោក  បាន ឲៃយ ដឹង ថា ៖ « យើង 
តៃូវ ការ អ្នក សៃវ ជៃវ   ដៃល ចៃះ 

ផ្នៃក ពិសោធ នៃះ ឲៃយ មក ពិនិតៃយ 
មើល   ឬ ក៏ យើង កំពុង តៃ ទំ នាក់- 
ទំនង ទៅ  គឺ មាន តៃ កៃ បៃទៃ ស 
ទៃ  ពៃះ យើង អត់ ទាន់ ដឹង 
ចៃបាស ់  កំពុង តៃ សក សរួ។   កំពុង 
ទាក់ ទង ខាង អូស្តាៃ លី ដៃរ ប៉ុន្តៃ 
មនិ ទាន ់មាន អ្នក នៅ សៃកុ ខ្មៃរ ទៃ   
ពៃះ ដោយ សរ កូ វដី   ដៃល យើង 
អាច នឹង យក ផ្នៃក ខ្លះ នៅ ក្នុង 
នោះ  បញ្ជូន ទៅ កៃ  ដើ មៃបី ពិ- 
សោធ ដៃរ   មើល ទៅ បើ មាន 
គៃប់ ធញ្ញ ជាតិ   ឬ លម្អ  អ្វី   យើង 
ពិសោធ  ទៅ  នឹង ដឹង » ។ 

 លោក  ជា  សុជាតិ   មិន បាន 
បញ្ជាក់ ឲៃយ បាន លម្អិត ចំ ពោះ កំ- 
ណយ ដៃល បាន រក ឃើញ នោះ ទៃ   
ពៃះ តៃ ការ ធ្វើ កំ ណយ កំពុ ង បន្ត ។  

 លោក   ឡុង   កុសល   អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ អាជា្ញា ធរ ជាតិ អបៃស រា   បាន 
បៃប ់ភ្ន ំពៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងៃចន្ទ ថា   
ការ រក ឃើញ បន្ថៃ ម  នៃះ   គឺ ភ័ស្តុ- 
តាង បៃ វត្ត ិសស្តៃ របស់ កម្ពុ ជា  
នៃះ គឺ ជា ការ ងារ ដៃល អាជា្ញា ធរ 
អបៃសរា   តៃង តៃ ធ្វើ ជា បៃចាំ ថ្ងៃ 
ដើមៃបី ជា មូល ដ្ឋាន ក្នុង ការ ជួស- 
ជុលបៃ  សទ នានា ដៃល បាន 
ខូច ខាត ។   លោក បន្ត ថា   ចំពោះ 

លទ្ធ ផល នៃ កា រ ធ្វើ កំ ណយ ក៏ 
មិន អាច បញ្ជាក់ បាន ភា្លាម ៗ  នោះ 
ដៃរ   ដោយ តៃូវ រង់ ចាំ ឲៃយ កៃុម អ្នក- 
បុរាណ វិទៃយោ  ធ្វើ ការ សិកៃសា សៃវ- 
ជៃវ បន្ថៃម   ក្នុង អំឡុង ពៃល មួយ 
ដៃល សម សៃប ។ 

 លោក បញ្ជាក ់ថា ៖ « នៃះ ជា កចិ្ច- 
ការ ងារ មួយ ដៃល អាជា្ញា ធរ ជាតិ 
អបៃសរា  តៃង តៃ ធ្វើ  ហើយ ការ- 
ដៃល យើង បៃទះ ឃើញ នូវវ ត្ថុ- 
បុរាណ នៃះ   គឺ យើង មាន ការ- 
សបៃបាយ រីក រាយ   ដៃល អាច នឹង 
ស្វៃង យល់ កាន់ តៃ ចៃបាស់ អំពី 
បៃវត្តិ  អំ ពី គោល បំណង   និង អំពី 
ការ រៀប ចំ នៃ បៃ សទ កណ្ដាល 
នៃ សៃះ សៃង់ យើង នៃះ។   នៃះ ជា 
ចំណុច សំខាន់ ណ ស់ ពៃះ 
របក គំ ហើ ញ ទាងំ អស ់នោះ  គឺ ជា 
ទិន្ន ន័យ   ជា លក្ខណៈ បុរាណ វទិៃយោ 
ផ ង  ក ៏ជា ទនិ្ននយ័ បៃប វទិៃយោ សស្តៃ 
ផង   ដៃល អាច ឲៃយ យើង   បាន 
ស្វៃង យល់ បន្ថៃម ទៀត » ។ 

 លោក  ជា  សុជាតិ  បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា   កៃុម ការងារ បច្ចៃក ទៃស  នឹង 
សង សង់ ដំបូល ធំ មួយ   គៃប ជុំ- 
វិញ បរិ វៃណ   ដើមៃបី ការ ពារ ការដ្ឋាន 
កំ ណយពីការ លិច ទឹក៕ស្លាក ស្នាម អណ្ដើក ដេល កាយរក ឃើញ   ។ រូបថត អាជា្ញាធរអបៃសរា
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លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងWHO...
តពីទំព័រ  ១...យ៉ាង ល្អបៃសើរ  

ក្នុង រយៈពៃល បៃហៃល ជាង ៣ 
ខៃ មកនៃះ ប៉ុន្តៃ កម្ពុជា  ក៏តៃូវ 
បន្ត តៃៀមខ្លួន បន្ថៃមទៀត ដៃរ 
ដើមៃបី ឆ្លើយតប ទៅនឹង ការឆ្លង- 
រាលដាល ទៃង់ ទៃយ ធំ ហើយ 
បៃសិនបើ  មានការ ធ្វៃស បៃហៃ ស  
ពៃក នោះ នឹង តៃូវ   រង នូវ ការ- 
វាយបៃហារ ដោយ វីរុស នៃះ ជាថ្ម ី។  
លោកសៃី បញ្ជាក់ថា  នៅពៃល 
វីរុស រាតតៃបាត បានធ្វើឱៃយ ពិភព - 
លោក ផ្លាស់ប្ដូរ ដូច្នៃះមនុសៃស 
កត៏ៃវូ ផ្លាស ់ប្ដរូ ឥរយិបថ រសន់ៅ 
បៃចាថំ្ងៃ ដៃរ ដចូជា ការផ្លាស ់ប្ដរូ 
ការ  រ ស់ នៅ ការសិកៃសា ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ និង របៀប នៃ ការ ធ្វើ 
ការងារ ជាដើម ។   លោកសៃ ីបន្ត 
ថា ការ បន្ធរូ បន្ថ យ វិធានការ លឿ ន  
ពៃក  ឬ ការ បើក ដំណើរការ សៃដ្ឋ - 
កិច្ច ឡើងវិញ  ដោយ មិន បាន  
ធ្វើឡើង តាមដំណាក់កាល នោះ 
នឹង អាច វិល តៃឡប់ ទៅ មាន 
វិធានការ រឹត បន្តងឹ បន្ថៃម ជា ចៃើ ន  
ទៀត  នាពៃល ខាង មុខ ។ 

 ចណំៃក លោកសៃឱី វណ្ណឌ ីន 
រដ្ឋលៃខា ធិការ  កៃសួង សុខា - 
ភិបាល  បាន លើក ឡើង ថា ថ្វី - 
ដៃបិត ចំនួន អ្នកជំងឺ កូ វីដ ១៩ នៅ 
កម្ពជុា តៃវូបាន ពៃយាបាល ជាសះ - 
សៃបើយ បាន ជតិ  ១០០ភាគ រយ 
ហើយ ពុមំាន ករណ ីថ្ម ីកើត ឡើង 

ក្នុង រយៈពៃល ចុងកៃយ នៃះក្តី  
ប៉ុន្តៃ  ជំងឺ កូ វីដ ១៩ មិនទាន់បាន 
ចាកចៃញ ផុត  ពី កម្ពជុា នៅឡើ  យ   
ទៃ ។  លោកសៃ ីបញ្ជាក់ថា កម្ព ុជា  
បាន ឆ្លង ផុត ដំណាក់កាល នៃ កា រ- 
បៃើបៃស់ ញ ញួរ  សមៃប់ បៃឆំ ង  
ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ឬ ហៅថា The 
Hammer ដៃលជា ដំណាក់ កា ល 
បៃើបៃស់ រាល់ គៃប់ វិធី  និង វិធា ន - 
ការ ទាំងអស់ ដើមៃបី ស្វៃងរក អ្នក- 
ឆ្លង មក ពៃយាបាល  និង ដាក ់ឱៃយ នៅ  
ដាច់ដោយ ឡៃក ដើមៃបី កុំឱៃយ ឆ្លង 
ទៅកាន់ អ្នកដទៃ ។ លោក សៃី 
បញ្ជាកថ់ា កម្ពជុា កពំងុ ស្ថតិនៅ 
ដំណាក់កាល ថ្មគឺី ការវិល តៃឡ ប់ 
មក ជវីតិ ធម្មតា ថ្ម ីតៃ តៃវូ បៃកាន ់
យក វិធាន ការពារ ខ្លនួ ឱៃយបាន ជា ប់   
ជា បៃចំាដូចជា លាង ដៃ ពាក់ មា៉ា ស់ 
ឬ ចៀសវាង ការជួប ជុំ ជាដើម ។ 

 លោកសៃ ីបន្ត ថា ៖« ឥឡូវ ពៃះ - 
រាជាណាចកៃ កម្ពុជា បាន ឆ្លង- 
ផុត  The Hammer ហើយ ឆ្ល ង   
ដល់ ដំ  ណាក់ កាល  The Danc e 
គឺ ចង់ មាន ន័យ ថា ក្នងុ ដំណាក់ - 
កា ល នៃះ បៃសិនបើ យើង បៃក ប - 
ការរស់នៅ របស់ យើង  សព្វថ្ងៃ 
នៃះ គ ឺតៃវូតៃ បោះ ជហំាន ឱៃយ តៃវូ 
បើ មនិតៃវូ ទៃ ជពំប ់ជើង ដលួ បើ 
មិនតៃវូ ទៃ ប៉ះ នឹង វីរុស ដៃល អា ច 
បង្កឱៃយ មានរ លក ទី ២ កើត ឡើង  » ។ 

 លោក សៃី បន្ថៃមថា ពលរដ្ឋ 

តៃូវ បន្ត អនុវត្ត តាម វិធានការ 
ណៃនា ំនានា ដដៃលដចូជា ផ្អា ក  
ការរៀបចំ ពិធី អាពា ហ៍ពិពាហ៍ 
ឬ ការជួបជុំ  ដៃលមាន គ្នាចៃើន 
ដោយសារ ការសកិៃសា បងា្ហា ញ ថា 
ការ រាតតៃបាត ខា្លាំង ពី ជំងឺ កូ វីដ 
១៩ គឺ បង្កឡើង ដោយសារ មនុ សៃស 
នៅ បណ្ដុំ គ្នា និង ការ ជួប ជុំ គ្នា 
ចៃើន នៅតាម ពិធី សាសនា ឬ 
ជួបគ្នា សុីផឹក នៅតាម  KTV ឬ 
បារ ៍ជាដើម ដៃលជា ពៃល ធ្វើ ឱៃយ 
ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ងាយសៃួល ក្នុង - 
ការ ចម្លង ពី មនុសៃស មា្នាក់ ទៅ មនុ សៃស 
មា្នាក់ទៀត ។ 

 លោកសៃី បញ្ជាក់ថា ពលរដ្ឋ 
តៃវូតៃ ចូលរួម អនុវត្ត តាម វិធា ន - 
ការ ការពារ បន្តទៀត ដោយ សារ  
កម្ពុជា តៃូវការ ពៃល ពី ២ ទៅ ៣ 
ខៃ ទៀតដើមៃបី តាមមើល សា្ថាន- 
ភា    ព ពិភពលោក ខណៈ ចំនួន 
ឆ្លង ថ្ម ីជា សកល នៅតៃមាន អតៃ  
ខ្ពស់ នៅឡើយ ដៃល ក្នុង ១ថ្ងៃ  
មាន រហូតដល់ រាប់មឺុន នាក់ដៃ ល  
ធ្វើឱៃយ  អ្នក ឆ្លង សរុប កើន ជាង ៤ 
លាន នាក់ និង សា្លាប់ ២៦ មឺុន នាក់  ។   

 លោកសៃី  ថា ៖« នៅ ក្នុង  របត់ 
នៃ ការ វាយ លុកដោយ កូ វីដ ១ ៩ 
គឺ គៃ បាន សិកៃសា ហើ យការ រាត តៃបា ត 
ដៃល ធំធៃង មៃន ទៃនគឺ គៃ សង្កៃ ត 
ឃើញ នៅ ពៃ ល  ម នុសៃស បាន ជួប ជំុ 
គ្នា ហ្នងឹឯងគឺ ការចម្លង មាន ចៃើ ន  

មៃន ទៃន  នៅពៃល មានការ- 
ជួបជុំគ្នា ។ អ៊ីចឹង ! ការចម្លង ពី 
បុគ្គល ១  ទៅ បុគ្គល១  គឺមាន 
ភាព ងា យ   សៃួល មៃន ទៃន និង 
ជាពសិៃស គៃ សង្កៃតឃើញថា 
ការ ចលត័ ព ីកន្លៃង ១  ទៅ កន្លៃង 
១ របស់  បុគ្គល » ។ 

ជា មួយ គ្នា នៃះ  កាលពី ថ្ងៃទី ៨  
ខៃ ឧសភា លោកនាយក រដ្ឋម ន្តៃ ី
ហ៊ុន សៃន នៅក្នុង ហ្វៃ ស ប៊ុ ក 
ផ្លូវ ការ របស់លោក ក៏ បាន រំ ឭ ក 
ដល់ បៃជាពលរដ្ឋតៃវូ នំាគ្នា យ ក  - 
ចិត្តទុកដាក់  ពី ការថៃទំា សុខ ភា ព 
ដើមៃប ីចៀសវាង ការឆ្លង  ជងំ ឺក ូវដី 
១៩ ។  លោក បន្តថា ទោះបី ជា 
អតៃ ឆ្លង នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩តៃវូ បា ន 

ធា្លាក់ចុះ នៅក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា 
ហើយ អតៃ នៃ ការពៃយាបាល អ្នក - 
ជំងឺ នៃះ  បានជា សះសៃបើយ នៅ 
សល់តៃ  ២ នាក់ ទៀត ក្ត ីក៏ ពល រដ្ឋ 
មិនតៃូវ ធ្វៃសបៃហៃស ហើយ 
មនិតៃវូ គតិថា កម្ពជុា ជា បៃទៃ ស  
ក្តៅ មិន ងាយ ឆ្លង ឡើយ ។

 លោក ថា ៖« ពៃះ ជំងឺ នៃះ ជា 
ជំងឺ កាច សាហាវ  ហើយ ងាយ 
ឆ្លង ពី មា្នាក់ ទៅ មា្នាក់ លឿន ខា្លាំង - 
ណាស់ ។ មក ទល់ ពៃលនៃះ ទំា ង  
កម្ពុជា និង ពិភព លោក  គឺ កំពុង 
រួមដៃគ្នា បៃយុទ្ធ បៃឆំងនឹង ជំងឺ 
ក ូវដី ១៩ហើយ ថា្នា ំពៃយា បា ល ជងំ ឺ
នៃះ ក៏ មិនទាន់ រកឃើញ នៅ 
ឡើយ ដៃរ ។ ដូច្នៃះ ជំងឺ ដ៏ កាច- 

សាហាវ នៃះ នៅតៃ បន្ត យ យី 
អាយុជីវិត ពលរដ្ឋ នៅ ទូទាំង 
ពិភពលោកដៃល បៃទៃ ស  មួយ 
ចំនួន ធំ  កំពុង បិទ បៃទៃស គៃ 
នៅ  ឡើយ » ។   លោកហ៊នុ សៃន 
បាន អំពាវនាវ ឱៃយ ពលរដ្ឋ ក្នុង 
រាជធានី ភ្នំពៃញ ក្តី  ឬ នៅតាម- 
បណា្តា ខៃត្ត កៃុង ឬ ជនបទ តៃូវ 
បន្ត ពាក់ មា៉ាស់  ឬ កៃមា ការពារ 
និង ដុសលាង សមា្អាត ដៃ ដោយ 
ទឹក អាល់កុល ឬ ទឹក ជៃល សមា្អា ត 
កមា្ចាត់ មៃរោគ  នឹង បាក់តៃរី ផៃសៃង ៗ  
ឲៃយបាន ជាបៃចំាចៀស វា ង ការ - 
ចម្លង រោគ ពី មា្នាក់ ទៅ មា្នាក់ ដៃល 
នាំមក នូវ ការ សោក សា្តៅយ  
អស់ មួយជីវិត៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញៈ កៃសួង វបៃបធម៌  និង 
វចិតិៃ សលិៃបៈ  ពៃមាន ចាត ់វិធាន ការ   
តាមផ្លវូ ចៃបាប ់ចពំោះ  អ្នក បៃើ បៃស ់
គៃហទំព័រ  បណា្តាញ ទំនាក់ទំនង 
សង្គម  និង អ្នកនិពន្ធ  ដៃល ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ គៃប់ រូបភាព សារ ជា អកៃសរ  
សឡំៃង  វដីៃអ ូមាន ចរតិ លក្ខណៈ 
អាសអាភាស  សៃើប សៃល  
អុជអាល  បំបៃកបំបាក់  និង 
បៃកាន់ ពូជសាសន៍ ដៃលមាន 
ផលប៉ះពាល ់ដល ់វបៃបធម ៌ ទនំៀម- 
ទមា្លាប់ បៃពៃណី ជាតិ។

តាម សៃចក្តណីៃនា ំរបស ់កៃសងួ 
វបៃបធម ៌ និង វិចិតៃសិលៃបៈ  កាលពី 
ថ្ងៃទ៨ី  ឧសភា  បញ្ជាក ់ថា  កៃ សងួ 
វបៃបធម៌  និង វិចិតៃ សិលៃបៈ  តៃង 
សង្កៃតឃើញ  អ្នកបៃើ បៃស់ 
គៃហទំព័រ  និង បណា្តាញ ទំនាក់- 
ទំនង សង្គម មួយចំនួន  ជាពិសៃស 
អាជីវករ តាម បៃព័ន្ធ អន ឡាញ 
(Online)អ្នក និពន្ធ   បទ ភ្លៃង  
ទនំកុចៃៀង  នងិ អ្នក សម្ដៃង កៃ- 
បៃព័ន្ធ បាន ផៃស ព្វ ផៃសាយ រូបភាព  
សារ ជា អកៃសរ  សំឡៃង  និង វីដៃអូ  
បៃកប ដោយ អសីលញ្ញាណ។ 

បៃសចាក ព ីកៃម សីលធម ៌  បង្ក ឲៃយ  
ប៉ះពាល ់យ៉ាង ធ្ងនធ់្ងរ ដល ់វបៃបធម ៌ 
ទំនៀម ទមា្លាប់  បៃពៃណី  អត្ត- 
សញ្ញាណ  និង កិតៃយានុភាព ជាតិ 
ជា រឿយៗ ។

លិខិត បន្តថា  ដើមៃបី បញ្ចៀស 
បាន នូវ ផលប៉ះពាល់  និង រកៃសា- 
បាន សៃចក្ត ីថ្លៃថ្នរូ  ពៃមទាងំ គណុ- 
តម្លៃ ក្នុងនាម ជា ពលរដ្ឋ កម្ពុជា  
«ពៃះរាជា ណាចកៃ នៃ វបៃបធម៌»  
កៃសួង វបៃបធម៌  និង វិចិតៃ សិលៃបៈ  
ណៃនាំ ដល់ អ្នកបៃើបៃស់ គៃហ- 
ទំព័រ និង បណា្តាញ  ទំនាក់ ទំនង 
សង្គម ទាំងអស់ បញៃឈប់ នូវ ការ- 
ផៃសព្វផៃសាយ គៃប់ រូបភាព  សារ ជា 
អកៃសរ  សឡំៃង នងិ វដីៃអ ូដៃលមាន 
ចរិត លក្ខណៈ   អាស អាភាស  
សៃើបសៃល  អុជអាល  បំបៃក- 
បបំាក ់ បៃកាន ់ពជូ សាសន ៍ពណ៌- 
សមៃបុរ ដៃល បង្ក ឲៃយ មាន ផល- 
ប៉ះពាល ់ដល ់វបៃបធម ៌ ទនំៀម ទមា្លាប ់ 
បៃពៃណ ី ជនំឿ  សាសនា  សៃចក្ត-ី 
ថ្លៃថ្នរូ នងិ កតិៃយានភុាព របស ់សង្គម- 
ជាត ិ ចាបព់ ីថ្ងៃ ចៃញ សៃចក្ត ីណៃ នា ំ  
នៃះ តទៅ ជា កំហិត។

លិខិត បន្ថៃមថា ៖«ក្នុងករណី 
ដៃល បុគ្គល ឬ កៃុម ណាមួយ នៅ 

បន្ត បៃពៃឹត្ត សកម្មភាព អវិជ្ជមាន 
ខាង លើ កៃសងួ វបៃបធម ៌ នងិ វចិតិៃ- 
សិលៃបៈ  នឹង សហការ ជាមួយ 
កៃសួង  មហាផ្ទៃ  កៃសួង ព័ត៌មាន  
កៃសួង បៃសណីយ៍ និង ទូរគម នា- 
គមន៍  សា្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ មួយចំនួន 
ទៀតចាត់វិធានការ ដោយ អនុ- 
លោម  តាម កៃមសីលធម៌ នៃ អ្នក- 
សិលៃបៈ»។ លើសពី នៃះ លិខិត 
បញ្ជាក់ ថា ៖«នឹង ដាក់  ពាកៃយ- 
បណ្ដឹង ទៅ តុលាការ ដោយ អនុ- 
លោម ទៅតាម កៃមពៃហ្ម ទណ្ឌ  
ចៃបាប ់ស្តពី ីការ បង្កៃប អពំើ ជញួដរូ 
មនុសៃស  និង អំពើ ធ្វើ អាជីវកម្ម ផ្លូវ- 

ភៃទ  អាសៃ័យ ទៅតាម សា្ថាន 
បទល្មើស ដៃល អ្នក បៃើ បៃស់ 
គៃហទំព័រ  និង បណា្តាញ ទំនាក់- 
ទំនង សង្គម បាន បៃពៃឹត្ត»។

លោក ឡុង ប៉ុណា្ណា សុី រីវត្ថ  រដ្ឋ- 
លៃ  ខា ធិការ  និង ជា អ្នកនាំពាកៃយ 
កៃសួង វបៃបធម៌ និង វិចិតៃសិលៃបៈ 
ថ្លៃង កាលពី ថ្ងៃទី១០  ឧសភា ថា  
ម ន្តៃី ជំនាញ នៃ កៃសួង វបៃបធម៌ 
កពំងុធ្វើការ តាម នតីវិធិ។ី  ជ ំហាន 
ដំបូង បានធ្វើ ការអប់រំ  ណៃនាំ 
ចំពោះ អ្នក ដៃល បាន បៃពៃឹត្ត ខុស  
ឬ ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល ់ដល ់កតិ្តយិស វបៃប- 
ធម ៌ ទនំៀម ទមា្លាប ់ នងិ បៃពៃ ណ។ី 

ជំ ហាន បនា្ទាប់ ទៀត  កោះហៅ 
សាមីខ្លួន  និង អ្នកពាក់ ព័ន្ធ មក 
ធ្វើការ បំភ្លឺ នៅ ទីស្ដីការ កៃសួង 
វបៃបធម៌  និង វិចិតៃសិលៃបៈ ផ្ទាល់  
ពៃមទាំង តមៃូវ ឲៃយ ធ្វើ កិច្ចសនៃយា 
បញៃឈប់ ស កម្មភាព ទាំង ឡាយ 
ណា ដៃល កៃសួង បាន ណៃនាំ 
កន្លង មក។

លោក បន្តថា ចំពោះ ជំ ហាន  
ចុងកៃយ នៃះ  កៃសួង វបៃបធម៌  
នឹង សហការ ជាមួយ កៃសួង 
ពត័ម៌ាន  នងិ កៃសងួ បៃសណយី ៍
និង ទូរគមនាគមន៍  ដើមៃបី ពៃមាន 
សាម ីខ្លនួ  បន្ថៃម ទៀត  នងិ តមៃវូ ឲៃយ 
លុប រូបភាព  ឬ វី ដៃ អូ ទំាងអស់ 
ដៃល ប៉ះពាល ់ទនំៀម ទមា្លាប ់ ចៃញ 
វិញ។ ប៉ុន្ដៃ ករណ ីមិន ពៃម អនុវត្ត  
កៃសួង វបៃបធម៌  និង វិចិតៃសិលៃបៈ  
នឹង សហការ ជាមួយ កៃសួង 
មហាផ្ទៃ  ដើមៃបី ដាក់ពាកៃយ បណ្ដឹង 
ទៅ តុលាការ ដោយ អនុលោម 
ទៅតាម កៃមពៃហ្មទណ្ឌ  ចៃបាប់ 
ស្តីពី ការបង្កៃប អំពើ ជួញដូរ 
មនុសៃស  និង អំពើ ធ្វើ អាជីវកម្ម 
ផ្លូវភៃទ តាម សា្ថានភាព ជាក់ស្ដៃង 
នៃ បទល្មើស។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖« យើង ធា្លាប់ 

ចាត់វិធាន ការ រដ្ឋបាល  គឺ យើង 
បាន អញ្ជើញ គត់ មក ទីស្ដីការ 
កៃសួង វបៃបធម៌  ដើមៃបី ធ្វើ ការ អប់រំ  
ណៃនាំ បន្ថៃមទៀត ជុំវិញ សកម្ម- 
ភាព មិនបៃកៃតី របស់ គត់ នៅលើ 
បណា្តាញ  ទំនាក់ទំនង សង្គម។ 
ប៉ុន្ដៃ ខ្ញុំ មិន ចាំ ចំនួន ប៉ុនា្មាន នាក់ ទៃ 
ដៃល យើង ធា្លាប់ ហៅ មក អប់រំ 
ផ្ទាល់ កន្លងមក នៃះ»។

លោកសៃី ចន ច័ន្ទ លក្ខិណា  
បៃធាន សមាគម សិលៃបករ ខ្មៃរ  
មិនអាច ទាក់ទង សុំ ការបញ្ជាក់ 
ជុំវិញ ករណីនៃះ បាន ទៃ  ដោយ 
ទរូសព័្ទ លោកសៃ ីគ្មាន អ្នក ទទលួ ។ 
ចំណៃក លោក ពៃឿង បៃណិត  
បៃធាន សមាគម អ្នកនិពន្ធ ខ្មៃរ  ក៏ 
មិនអាច ទាកទ់ង សុ ំការអធ ិបៃបាយ 
ជុវំញិ សៃចក្ដ ី ណៃនា ំ នងិការ ពៃ មាន  
នៃះ បាន ដៃរ  ដោយ ទរូសព័្ទ លោក 
គ្មាន អ្នក ទទួល។

ដោយឡៃក លោក ឡឹក ជំនោរ  
អនបុៃធាន សមាគម អ្នកនពិន្ធ ខ្មៃរ  
កាលពីថ្ងៃទី១០ ឧសភា បាន- 
បដិសៃធ ធ្វើ អតា្ថាធិបៃបាយ  ដោយ 
លោក ប ញ្ជាក់ ថា  លោក មិនសូវ 
ទទួលបាន ព័ត៌ មាន ចៃបាស់លាស់ 
ពី ការ ណៃនាំ នៃះ ទៃ៕ 

សន្នសីិទ កាសេត  ស្ត ីពី ជំងឺ កូវីដ ១៩  នៅ កេសួង សុខាភិបាល  កាល ពីមេសិល មិញ   ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន 

លោកឡុង បុ៉ណ្ណាសីុរីវត្ថ   អ្នកនំាពាកេយកេសួងវ បេបធម៌ក្នងុសន្នសីិទថ្ងេទី៦មេសា។ រូប ហៃង  ជីវ័ន

ព្រមានចាត់វិធានការច្របាប់លើបគុ្គលផ្រសាយគ្រប់រូបភាពនិងសារទំាងឡាយមានលក្ខណៈស្រើបស្រល



� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី�្រៃស្រៃង
និពន� � យក

ចូសហូពូរ�ូសុតម្រៃន
�ែ � ន� ែ ប់�ែ ង  កា រី និពន�  

សំរិទ្ធ
អនុ�ែ � ន �ែ ប់�ែ ង កា រីនិពន�  

សូវិស ល
អនុ�ែ � ន �ែ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

ផ ក់ស៊ាងលី
កា រីនិពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
វង្រៃសសុខ្រៃង,ព្រៃុំភ័ក្រៃ្ត

កា រីនិពន�  ព័ត៌� ន �ែដ�  កិច�  
�៉្រៃគុណមករា

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌� ន �ែដ�  កិច�  
រា�ន់រីយ

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
ប្រៃក់ស យ

កា រីនិពន�    ជីវិតកមែ� ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ា�

កា រីនិពន�    រងជីវិត កមែ� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌� នកី� 
ឈនណន

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�ែ  ព័ត៌� នកី� 
ណ្រៃមវណ្ណៈ

កា រីនិពន�   �ែហទំព័រ
លា ងផ ន់ណា រា�

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀម�្រៃង

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយា ,យឺនពន្លក,
គឹមស រុំ,រីសុចា ន់,ហឹុនពិស,ី
ខនស វិ,�ុងគឹមមា៉ារីតា ,
សុទ្ធគឹមសឿន,វ�នដា រា�,

សួសយា៉ាមី,ធូវីរៈ,ខ្រៃងសុខគនា�
អ្ន កបក�ែ  

ប៊ុនផលា្លា,ស្រៃតកី� ,ជិនណា ន
ខឿនឌីយា៉ា,សយរា�សុី

កា រីរូបថត
ហ្រៃងជីវ័ន,ហុងមិនា ,

ហ៊ានរង្រៃសី
អ្ន កកែសមែ �លអក� � វិរុទ� 

�្រៃករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
�ែ � ន�្ន ែកផលិត កម�  និង� ះពុម� 

ញឹមសុក្រៃភីរៈ
�្ន ែករច� ទំព័រ

សួនស ��តឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន ែករច� �ែ  ហ្វ ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន ែក  ផែ� យ � ណិជ� កម្ម
�្រៃម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្រៃត,017578768
ប្រៃជ�មុន្នីរៈ,0121237777
ក្រៃវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

�ែ � ន�ែក� យកា �ែតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�ែ � ន�ែក� យកា �ែត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹម�សនា ,015814499

�ែ � ន�្ន ែករដ� � ល និង ធន� នមនុសែ�
ព្រៃ�្រៃសុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ែករដ�� ល  និងធន� នមនុសែ�
�ុិល� ភា

� យិកា ហិរ�� វត� �ៈហ៊ាងតា ំងម៉្រៃង
�ែ � នគណ�ែយែ�ៈេស៊្រៃនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទែ�  និងរច� �ែហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយា៉ា,វង់អូន

កា រិ� ល័យ�ែត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស �ែ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្រៃអគា រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហ វិថីសម្ត្រៃច

ហុ៊នស្រៃន(ផ្លវូ៦០ម៉្រៃត្រៃ)ភូមិ�្រៃកតា �ុង
សង្កាត់ចា ក់អ�្រៃក្រៃម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រៃញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទះល្រៃខ៦២៩ផ្លវូល្រៃខ៦សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ
ក្រៃងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

សកម្មជនថាមានការឈូសដីព្រៃនៅដ្រៃនជម្រៃកសត្វព្រៃភ្នណំាមលៀរ
ខន សា វិ 

 មណ្ឌល គី រី ៈ សកម្មជនការពារ
ព្រៃឈើនៅខ្រៃត្តមណ្ឌលគិរីបាន
អះអាងថាខាងសហគមន៍បាន
ប្រៃទះឃើញសកម្មភាពឈសូ-
ឆាយទន្ទ្រៃនដីព្រៃស្ថតិក្នងុតំបន់
ស្នូល ន្រៃដ្រៃនជម្រៃកសត្វព្រៃភ្នំ
ណាមលៀរហើយមន្ត្រៃីបរសិ្ថាន
និយាយថាពួកគ្រៃនឹងចុះទៅ
ពិនិត្រៃយទីតាំងនោះ។
លោកគ្រៃើងតលុាសកម្មជន

ការពារព្រៃឈើនិងជាជនជាតិ-
ដើមភាគតិចព្នងបានប្រៃប់ភ្នំព្រៃញ-
បុ៉ស្ដិ៍នៅថ្ង្រៃទី១០ឧសភាថាកាល-
ពីថ្ង្រៃទី៩ខ្រៃឧសភាក្រៃុមសហ-
គមន៍ប្រៃហ្រៃល២០នាក់ បាន
ប្រៃទះឃើញសកម្មភាពឈសូ-
ឆាយដីព្រៃអស់ជាង១០០ហិក-
តាស្ថិតក្នុងចំណុចទួលស្វាយ
ភូមិពូរល្រៃះឃុំដាក់ដាំស្រៃុក
អរូរាងំដ្រៃលគ្រៃដងឹថាជាតបំន់
ស្នូលន្រៃដ្រៃនជម្រៃកសត្វព្រៃភ្នំ
ណាមលៀរដ្រៃលសម្រៃបូរទៅដោយ
ឈើធំៗនិងសត្វព្រៃរស់នៅ។
លោកថា៖«កន្ល្រៃងដ្រៃលមាន

ការឈូសឆាយហ្នងឹគឺមានដើម-
ឈើច្រៃើនម្រៃនទ្រៃនហើយធំៗ
ទៀតដ្រៃលខ្លះអាចចាប់ឱបពី
៣នាក់ទៅដល់៤នាក់និងជា
តំបន់មានដុះរុក្ខជាតិដ៏កម្រៃបំផុត
ក្នងុពភិពលោកគឺសន្លកឹព្រៃយាប់។
គ្រៃឈសូឆាយរហតូមកដល់ថ្ង្រៃ
ហ្នងឹគឺអស់រយៈព្រៃលប្រៃហ្រៃល
១សបា្ដាហ៍មកហើយ។ដោយ-
សរពលរដ្ឋមិនមានជំនាញក្នុង-
ការចុចGPS។អី៊ចឹងយើងអត់-
ដឹងថាតើដីហ្នឹងស្ថិតក្នុងប្លង់
របស់ឯកជនឬក្រៃប្លង់ឯកជន
ទ្រៃប៉នុ្ត្រៃគ្រៃនត់្រៃដងឹថាជាតបំន់

សម្រៃបូរសត្វព្រៃនិងព្រៃឈើយើង
ដឹងត្រៃប៉ុណ្ណឹងទ្រៃ»។
សកម្មជនរូបន្រៃះបន្តថាតាម-

ការសកសួរម្រៃការមើលការខុស-
ត្រៃូវនៅកន្ល្រៃងឈូសឆាយបាន
ប្រៃប់ក្រៃមុពលរដ្ឋថាពួកគ្រៃបាន
ឈូសឆាយដីព្រៃទំាងនោះដើម្រៃបីឱ្រៃយ
ក្រៃមុហុ៊នម្រៃកាហ្វើស។លោក
បន្តថាក្រៃមុហ៊នុន្រៃះទទលួបាន
ដីសម្រៃបទានស្រៃដ្ឋកចិ្ចចនំនួ៩០០០
ហកិតាកាលពីឆា្នាំ២០១៤ប៉នុ្ត្រៃ
ចុងក្រៃយបានអះអាងថានៅ
សល់ត្រៃចំនួន៦០០០ហិកតា
ប៉ណុ្ណោះ។លោកតលុាបញ្ជាក់
ថាការផ្ដល់ដីសម្រៃបទានដល់ក្រៃុម-
ហុ៊នន្រៃះគឺផ្ទយុទៅនឹងប្រៃសសន៍
របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រៃីហ៊ុន
ស្រៃនកាលពីឆា្នាំ២០១២ដ្រៃល
បានបញ្ជាឱ្រៃយឈប់ផ្ដល់ដីសម្រៃប-
ទានស្រៃដ្ឋកិច្ចតទៅទៀត។
លោកតុលាបានបន្ថ្រៃមថា

ករណីឈូសឆាយដីព្រៃន្រៃះគឺ

លោកមនិហ៊ានរាយការណ៍ទៅ
លោក វុធសរំុប្រៃធានដ្រៃន-
ជម្រៃកសត្វព្រៃភ្នំណាមលៀរ
នោះទ្រៃដោយសរការរាយ-
ការណ៍កន្លងទៅលោកទទួល-
បានការព្រៃមានប្ដឹងទៅតលុាការ
ត្រៃឡប់មកវិញ។
ប៉ុន្ត្រៃយា៉ាងណាលោកតុលា

បញ្ជាក់ថាលោកបានរាយការណ៍
អំពីករណីន្រៃះតាមហ្វ្រៃសប៊ុក
ទៅMessager លោកហ៊ុន
ស្រៃននិងលោកសយសំអាល់
រដ្ឋមន្ត្រៃីក្រៃសួងបរិស្ថានរួចហើយ
ដើម្រៃបីស្នើសំុឱ្រៃយមានកិច្ចអន្តរាគមន៍
បញ្រៃឈប់សកម្មភាពបផំ្លាញដពី្រៃ
ន្រៃះ។ លោកថា៖«ម្រៃសិលមិញ
បណា្ដាញរបស់ខ្ញុំគាត់ទៅសួរ
ខាងម្រៃការឈសូឆាយហ្នងឹថា
តើអ្នកឯងឈូសឆាយបានលិខិត-
ស្នាមអត់ហើយមានការអនុញ្ញាត
ពីខាងណាអត់ហើយគាត់បាន
ប្រៃប់ទំាងអស់។អ្វដី្រៃលប្រៃជា-

ពលរដ្ឋបានឃើញការឈូសឆាយ
ហ្នងឹគមឺានគ្រៃឿងចក្រៃចនំនួ៣
គ្រៃឿងហើយមានបូ៉លិសប៉្រៃអឹម
និងទាហនជាអ្នកយាមផ្លូវ»។
កាលពីថ្ង្រៃម្រៃសិលមិញភ្នពំ្រៃញ-

បុ៉ស្ដិ៍មិនអាចសំុការអតា្ថាធិប្រៃបាយ
ពីតំណាងក្រៃមុហុ៊នម្រៃហ្កាហ្វើស
ឈ្មោះថ្រៃបបានទ្រៃដោយសរ
ល្រៃខទូរស័ព្ទមិនអាចទាក់ទង
បាន។ប៉ុន្ត្រៃលោកចាស់ណា
ម្រៃឃុំដាក់ដាំបានបញ្ជាក់ថា
លោកមិនបានដឹងអំពីការ-
ឈូសឆាយដីព្រៃន្រៃះទ្រៃ។យា៉ាង
ណាក្តីលោកថាអាចជាការឈូស-
ឆាយដើម្រៃបីធ្វើផ្លវូប៉ណុ្ណោះនងិថា
ដ្រៃនជម្រៃកសត្វព្រៃភ្នំណាមលៀរ
មិនស្ថិតក្នុងឃុំដាក់ដាំឡើយ។
ចំណ្រៃកលោកសៀកមុន្នី

អភិបាលស្រៃកុអូររំាងបញ្ជាក់ថា
ខ្រៃត្តមិនមានគម្រៃងធ្វើផ្លូវនៅ
ក្នុងដ្រៃនជម្រៃកសត្វព្រៃភ្នំណាម-
លៀរឡើយបុ៉ន្ត្រៃការឈូសឆាយ

ធ្វើផ្លូវនោះអាចស្ថិតក្នុងទីតាំង
របស់ក្រៃុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះ។
ជាមួយគា្នាន្រៃះលោកសៀក

មុន្នីបញ្ជាក់ទៀតថាក្រៃុមហ៊ុន
ម្រៃហ្កាហ្វើសគឺទទួលបានដី
សម្រៃបទានស្រៃដ្ឋកិច្ចពីរដា្ឋាភិបាល
គឺមុនព្រៃលមានការប្រៃកាសរបស់
លោកហ៊ុនស្រៃននៅក្នុងឆា្នាំ
២០១២ទៅទៀតប៉នុ្ត្រៃក្រៃមុហ៊ុន
ន្រៃះទើបចលូទៅធ្វើសកម្មភាព
រួមទាំងសិក្រៃសាពីផលប៉ះពាល់
ចាប់ពីឆា្នាំ២០១៤ប៉ុណ្ណោះ។
លោកថា៖«គ្រៃ(រដា្ឋាភបិាល)

គ្រៃឱ្រៃយយូរហើយបុ៉ន្ត្រៃគាត់(ក្រៃុម-
ហុ៊ន)ទើបចុះសិក្រៃសាក្រៃយន្រៃះ។
កន្ល្រៃងខ្លះគាត់(លោកតុលា)
មនិច្រៃបាស់នងិច្រៃះត្រៃថាគ្រៃមនិ
ធ្វើអីឱ្រៃយល្មើសច្រៃបាប់ព្រៃះមិន-
ម្រៃនមានត្រៃលោកតលុាមយួទ្រៃ
គឺមានអង្គការផ្រៃស្រៃងៗជាច្រៃើន
ណាស់តាមចាំឃ្លាំមើល»។
លោកក្រៃវសុភ័ក្រៃប្រៃធាន

មន្ទីរបរិស្ថានខ្រៃត្តមណ្ឌលគិរី
ថ្ល្រៃងថាលោកនឹងចាត់មន្ត្រៃីបរិ-
ស្ថានឱ្រៃយចុះស្រៃវជ្រៃវអំពីការ-
លើកឡើងដ្រៃលថាមានការ-
ឈូសឆាយនៅក្នុងដ្រៃនជម្រៃក
សត្វព្រៃភ្នំណាមលៀរន្រៃះ។
លោកថា៖«ដោយសរនៅថ្ង្រៃ
ចន្ទន្រៃះទើបខ្ញុំមានប្រៃជំុផ្ទ្រៃក្នងុ។
អ៊ចីងឹ!ប្រៃហ្រៃលនៅថ្ង្រៃអង្គារបាន
ខ្ញុំបញ្ជូនក្រៃុមការងរមន្ទីរ ឱ្រៃយ
ចុះទៅត្រៃួតពិនិត្រៃយព័ត៌មាន
ដោយមានអនុប្រៃធានមន្ទីរខ្ញុំ
មា្នាក់ចូលរួមដឹកនាំក្រៃុមការងរ
ហ្នឹងដើម្រៃបីផ្ទៀងផ្ទាត់មើលថា
តើការឈសូឆាយនងិកាប់រាន
នោះស្ថិតនៅក្នុងដ្រៃនជម្រៃក
សត្វព្រៃភ្នំណាមលៀរឬមួយ
នៅក្នុងក្រៃុមហ៊ុន»៕

គឹម  សារុំ 

តាកែវៈ បុរសមា្នាក់ត្រៃូវបានតុលាការ
ខ្រៃត្តតាក្រៃវចោទប្រៃកាន់និងបញ្ជូនទៅ
ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារពីបទឃតកម្ម
កាលពីថ្ង្រៃទី១០ខ្រៃឧសភាខណៈកង-
រាជអាវុធហត្ថ កំពុងបន្តតាមចាប់ខ្លួន
បក្ខពួកក្រៃមុជនសង្រៃស័យចំនួន៥នាក់ទៀត
ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព្រៃតួគា្នាកាប់យុវជនមា្នាក់
ស្លាប់នៅសង្កាត់រកាក្នុង ក្រៃុងដូនក្រៃវ
កាលពីយប់ថ្ង្រៃទី៨ខ្រៃឧសភា។
លោកលឹមសុខនអ្នកនំាពាក្រៃយសលា-

ដំបូងខ្រៃត្តតាក្រៃវប្រៃប់ពីម្រៃសិលមិញថា
ជនសង្រៃសយ័ឈ្មោះខាត់សង្ហាអាយ២ុ៧
ឆា្នាំត្រៃវូបានលោកស្រៃីចៅក្រៃមសុើបសរួ
ឈ្មោះជ័យមាលាសម្រៃចចោទប្រៃកាន់
តាមសំណើរបស់ព្រៃះរាជអាជា្ញានិងត្រៃូវ
បញ្ជនូទៅឃំុខ្លនួនៅពន្ធនាគារហើយកាល-

ពីថ្ង្រៃទី១០ឧសភាឆា្នា២ំ០២០។លោក
ថា៖«ជនសង្រៃស័យត្រៃូវចោទពីបទឃត-
កម្មតាមមាត្រៃ១៩៩ន្រៃក្រៃមព្រៃហ្មទណ្ឌ»។
យោងមាត្រៃ១៩៩ន្រៃក្រៃមព្រៃហ្ម-

ទណ្ឌន្រៃះប្រៃសនិបើតលុាការរកឃើញ
ថាជនជាប់ចោទពិតជាបានប្រៃព្រៃតឹ្តបទ-
ល្មើសម្រៃននោះនឹងត្រៃូវជាប់ពន្ធនាគារ
ពី១០ទៅ១៥ឆា្នាំ។
លោកចាន់ជៀបនាយការិយាល័យ

ព្រៃហ្មទណ្ឌន្រៃបញ្ជាការដា្ឋានកងរាជអាវុធ-
ហត្ថខ្រៃត្តតាក្រៃវបានរំឭកប្រៃប់ពីម្រៃសិល-
មិញថាកាលពីម៉ាងជាង៨យប់ថ្ង្រៃទី
៨ ខ្រៃឧសភាមានករណីក្ម្រៃង២ក្រៃុម
ដ្រៃលខាងក្រៃមុជនល្មើសមានគា្នា៦នាក់
ជិះម៉ូតូ៣គ្រៃឿងនិងក្រៃុមជនរងគ្រៃះ
មានគា្នា៣នាក់ជិះម៉ូតូ២គ្រៃឿង ដោយ
ពួកគ្រៃ១ក្រៃមុៗអង្គយុល្រៃងនៅសួន-
ច្រៃបារក្នុងក្រៃុងដូនក្រៃវ។ខណៈនោះភាគី

ខាងជនល្មើសបានជិះម៉ូតូបណ្តើរនិង
បានចចុសុផី្ល្រៃបណ្តើរហើយជនរងគ្រៃះ
មា្នាក់ក្នងុចំណម៣នាក់បានប្រៃប់គា្នា-
គ្រៃឲ្រៃយជិះម៉ូតូទៅមើលថាតើអ្នកចុចសុី-
ផ្ល្រៃនោះជាគា្នាឯងឬអ្នកណា។នៅព្រៃល
ជិះមូ៉តូទៅមិនទាន់ទំាងដល់ផងស្រៃប់ត្រៃ
ក្រៃុមជនល្មើសជិះម៉ូតូដ្រៃញកាប់ធ្វើឲ្រៃយ
ក្រៃុមជនរងគ្រៃះបើកម៉តូរូត់ប៉នុ្ត្រៃដោយ
ម៉ូតូរបស់ក្រៃុមជនរងគ្រៃះមានល្រៃបឿន
ខ្រៃសាយជាងម៉ូតូក្រៃុមជនល្មើស ធ្វើឲ្រៃយ
ក្រៃមុជនល្មើសដ្រៃញទាន់នងិយកពថូៅ
ដ្រៃលគ្រៃដាក់តាមខ្លួនកាប់ជនរងគ្រៃះ
ឈ្មោះប៉ុលរឿនអាយុ២១ឆា្នាំរស់នៅ
ភូមិ ចកសង្កាត់រការក្នុងក្រៃុងដូនក្រៃវ
ស្លាប់នៅកន្ល្រៃងកើតហ្រៃតុ។
ចណំ្រៃកគា្នាគ្រៃ២នាក់ទៀតដោយសរ

ព្រៃលបើកម៉ូតូរត់បានទៅបុកនឹងគំនរ
ខ្រៃសាច់ហើយបានខា្ទាតធា្លាក់ពីលើម៉ូតូ

រងរបួសស្រៃលរីឯក្រៃុមជនល្មើសបាន
ជិះម៉ូតូគ្រៃចខ្លួនបាត់។ជនរងគ្រៃះ
ត្រៃូវក្រៃុមជនល្មើសកាប់ត្រៃូវក្រៃបាល និង
ដងខ្លួនស្លាប់នៅកន្ល្រៃងកើតហ្រៃតុ។
លោកចាន់ចៀបបានឲ្រៃយដងឹបន្តទៀត

ថាក្រៃយកើតហ្រៃតុសមត្ថកិច្ចរបស់
លោកបានទៅដល់ទីតាំងនោះហើយ
ជនរងគ្រៃះ២នាក់បានប្រៃប់ពីភនិភាគ
ម៉តូូជិះធ្វើសកម្មភាព។បនា្ទាប់ពីប្រៃមលូ
បានព័ត៌មានហើយកមា្លាំងសមត្ថកិច្ច
អាវធុហត្ថរបស់លោកបានជិះម៉តូូតាម
រក រហូតប្រៃទះឃើញម៉ូតូ១គ្រៃឿងដូច
ភនិភាគដ្រៃលជនរងគ្រៃះ(អ្នករបសួ)
បានប្រៃប់ក៏ដ្រៃញតាមចាប់ជនសង្រៃស័យ
បានមា្នាក់រីឯជនជាបក្ខពួក៥នាក់ទៀត
បានជិះម៉ូតូគ្រៃចខ្លួនបាត់អស់។ពួកគ្រៃ
ទាំង២ក្រៃុមន្រៃះគឺសុទ្ធត្រៃរស់នៅក្នុង
ក្រៃុងដូនក្រៃវជាមួយគា្នា៕

ការ ឈូស ឆាយ ទន្ទែន ដី ពែ  នៅ តំបន់ ស្នលូ  នែ ដែន ជមែក សត្វ ពែ ភ្នណំាម លៀរ   ។ រូបថតសហគមន៍

បុរសមា្នាក់ត្រៃវូតុលាការចោទពីបទឃាតកម្មខណៈអាវុធហត្ថកំពុងតាមចាប់ជន៥នាក់ទៀត
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ម្រេចកំពតៈ១ទសវត្រេសរ៍ន្រេភាពល្រេបីល្រេបាញនិងបញ្ហាប្រេឈម
រ៉ាន់ រើយ

 
កពំតៈ កាល ព ីខែ មែសា  ឆ្នា ំ២០១០ 

មែច កពំត  តែវូ បាន ចុះ បញ្ជមី៉ាកផលតិ-  
ផល សម្គាល់ ភូមិសាសែ្ត កែសួ ង ពា-
ណជិ្ជ កម្ម លើក ដបំងូ នៅ កម្ពជុា។ កត្តា 
តម្លែ និង ទីផែសារ ល្អ ដែល កើត ចែញ ពី 
ការ  ចុះ បញ្ជ ីម៉ាក នែះ បាន ជរំញុ ទកឹចតិ្ត 
អ្នក  វិនិយោគ ក្នុង សែុក  និង កសិករ ជា- 
ចែើន ឲែយ ចលូ រមួ  ដាដំុះ  ដោយ  មនិ តែមឹ- 
តែ  ក្នុង តំបន់ ដែល ទទួល សា្គាល់ ដោយ 
ម៉ាក សញ្ញា ប៉ុណ្ណោះ ទែ សូមែបី  តែ ខែត្ត 
ផែសែង ៗ  ស្ទើរ ទូទាំង បែទែស ក៏ ពែញ និ-
យម ដំាដុះ  ដោយ រំពឹង ទទួល បាន ផល- 
បែយោជន៍ ខ្ពស់ ពី ដំណាំ នែះ ។

មក ដល់   បច្ចុបែបន្ន ដំណាំ មែច  បាន 
រីក  ចមែើន ដោយ ផ្នែក ប៉ុណ្ណោះ  ដូច ជា  
ទហំ ំផ្ទែដ ីដាដំុះ  ចនំនួ ដើម មែច បែមលូ  
ផល  នងិ បរមិណទនិ្នផល  ជាដើម  ប៉នុ្តែ  
ទផីែសារ នងិ តម្លែ នៅ តែ មន ភាព មនិ ទាន ់
បែកដ បែជា នៅឡើយ សមែប់ មែច 
សម្គាល់ ភូមិ សាសែ្ត  កំពត  ខណៈ តម្លែ 
មែច កែ តបំន ់ខាង លើ បាន ដាកំែបាល 
ចុះ  ធ្វើ ឲែយ អ្នក ដាំខក ចិត្ត យ៉ាង ខា្លាំង។

ទិន្នន័យ សមគម លើក កម្ពស់ គុណ- 
ភាព មែច កំពត បង្ហាញ ថា   គែួសារ ដំា- 
ដុះ  មែច កពំត   ដែល ជា សម ជកិ របស ់
សមគម មនតែឹម តែ  ១១៨  គែួសារ 
ប៉ណុ្ណោះ    កាលពឆី្នា ំ២០១០   បាន កើន   
ជា  ង  ៤៨៥ ភាគរយ  ដលច់នំនួ   ៤៥៥  
គែសួារ នា ពែល បច្ចបុែបន្ន។     ចនំនួ ជន្លង ់
មែច វញិ  បាន កើន ឡើង ព ីចនំនួ ២៧- 
០១២  ជន្លង ់ក្នងុឆ្នា ំ២០១០ ដលច់នំនួ   
៧២៧ ៣១៧ ជន្លង់ ដោយ  ជិត  
៦០០ ០០០ជន្លង ់តែវូ បាន បែមលូផល   

នា ពែល បច្ចបុែបន្ន។ រឯីផ្ទែដដីាដំុះ មែច 
កំពត វិញ បានកើន ពី ១១ ហិកត  ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០១០ ដល់   ២៥១ហិកត នា 
ពែល បច្ចុបែបន្ន។   ទិន្នផល មែច កំពត  
សមែច បាន ជាង   ១០០តោន កាលព ី
ឆ្នាំ កន្លងទៅនែះ ។ 

ទិន្នន័យ ដដែល   បង្ហាញ ទៀត  ថា  
តម្លែ  មែចកពំត  កប៏ាន កើន ឡើង  គរួ ឲែយ 
កតស់ម្គាល ់  ដោយ មែច ខ្មៅ មនតម្លែ 
៥,៧៥ ដុល្លារ មែច កែហម  មនតម្លែ  
១០ដុល្លារ និង មែចស  មនតម្លែ   

១២ ដលុ្លារ ក្នងុ ១គឡីកូែម  កាលពឆី្នា ំ
២០១០។ បច្ចុបែបន្ន  តម្លែ របស់ វា បាន 
ហកឡ់ើង  ជា បន្ត បនា្ទាប ់រហតូ ដល ់ ១៥ 
ដុល្លារ សមែប់ មែច ខ្មៅ  ២៥ ដុល្លារ 
សមែប ់មែច កែហម នងិ  ២៨  ដលុ្លារ 
សមែប់  មែចស។

តម្លែ ចុង កែយ ខាងលើ នែះ បាន 
អនុ វត្ត ដូច  ៗ គ្នា រយៈ ពែល ៣ឆ្នាំ មក 
ហើយ។ នែះ បើ យោង តម លោក ងនួ 
ឡាយ បែធាន  សមគម លើកកម្ពស់ 
មែច   កំពត។ លោក   បន្ថែម ថា តម្លែ 

ផលតិ ផល សម្គាល ់ភមូសិាសែ្តនែះ នងឹ 
មិន អាច បញ្ចុះ ថ្លែ ជាងនែះ បាន ទែ 
ដោយ  សារ កត្តា ផលិតកម្មខ្ពស់  សែប 
តម លក្ខ ខណ្ឌ  ដែល ចែង ក្នងុ សៀវ ភៅ 
បន្ទុក ដែល ជាផ្នែក មួយ ជំរុញ ឲែយ មន 
ការ ចំណាយ ខ្ពស់សមែប់ ការ ថែទាំ ។

លោក នយិយ ថា៖ «តម្លែ មែច កពំត  
មិន អាច ចុះ ជាងនែះ ទែ។ បើ  ចុះ ជាង 
នែះ   គែ មនតែ បោះ បង់ មែច ចោល   
ពែះ ការ ចណំាយ ថ្លែ ដើម ផលខ្ពស ់ នងិ 
ពិបាក អនុវត្ត តម សៀវភៅ បន្ទុក»។

អ្នក ជំនាញ  ក្នុង ដំណាំ កសិកម្ម នែះ  
បាន អះអាង ថា ផលិតផល  សម្គាល់ 
ភមូ ិសាសែ្ត នែះ មនិ  ទាន ់បមែើ បែជាជន  
ពិត បែកដ  និង ទាញយក  អស់  សកា្តា - 
នុពល នោះ ទែ ។

លោក ហែ លអីា៊ាង  នាយក កែមុហ៊នុ  
PPM  ដែលមន វនិយិោគ  លើការដាដំុះ 
ចម្ការ មែច  នៅ ខែត្តកែប    នងិ បាន  កែច្នែ 
ផលិត   ផល  មែច ទៅជាផលិត ផល 
គែឿងទែស ជាចែើន បែភែទ បាន ឲែយ ដងឹ  
ថា   មែច កពំត បាន ចុះ បញ្ជ ីម៉ាក យ៉ាង- 
ល្អ ប៉នុ្តែ  ការ ធ្វើ អាជវីកម្ម លើ ម៉ាក សញ្ញា 
នែះ នៅ មិន ទាន់ អស់   សកា្តានុពល ទែ ។ 
លោក បន្តថា ម៉ាកសញ្ញា មែច កំពត  
នៅ មនភាព ទន ់ខែសាយ យ៉ាង ខា្លាងំ លើ 
យន្តការ គែបគ់ែង ទផីែសារ  គណុភាព នងិ  
តម្លែ  ផលតិ ដែល លក ់ចែញ ព ីសមគម 
ធៀ ប តម្លែ នៅ ទីផែសារ លក់ រាយ នៅ 
ទីផែសារ  អនុ្តរ ជាតិ ។

លោក ហែ លីអា៊ាង  បាន អះអាង 
 ថា ៖ «ពិត ហើយ យើង ទទួល សា្គាល់ ថា 
មែច កំពត ជាស្តែចមែច ប៉ុន្តែ  យើង 
នៅ ខ្វះ ខាត ចែើន  មនិ ទាន ់ឆ្លើយ តប នៅ  
និង សៀវភៅ បន្ទុក ហើយ  បែយោជន៍ 
ដល់ កសិករ ដាំដុះ មែច ទទួល បាន»។ 

មែច កំពត លក់នៅ បែទែស បារាំង 
មន តម្លែ  ១៧០អឺរ៉ូ ក្នុង ១គីឡូកែម  
ដែលបែហាក់ បែហែល  ២៣០  ដុល្លារ 
ក្នុង ១គីឡូកែម ដែលខុសគ្នា ឆ្ងាយ 
ធៀប    តម្លែ ដែលកសិករ ដាំ ដុះ ទទួល  
បាន តែមឹ   តែ មធែយម បែមណ  ១៥ ដលុ្លារ  
ប៉ុ ណ្ណោះ  ។ នែះ បើ តម ការ អះអាង 
របស់ លោក ហែ លី អា៊ាង។

តម លោក  ហែ  លីអា៊ាង   តម្លែ មែច 
នៅ ទីផែសារ លក់ រាយ ...តទៅ ទំព័រ ៩

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ  ចំនួន ទូកុង តឺន័រ ឆ្លង-  
កាត់ កំពង់ ផែ ស្វយ័ត កែុង ពែះ-
សីហនុ ចាប់ ពី ដើម ឆ្នាំ ២០២០  
រហូត ដល់ ថ្ងែទី ១០ ខែ ឧសភា  
មន កណំើន  ជតិ  ៥ភាគរយ  បើ 
ធៀប រយៈពែលដូច គ្នា កាល ពី 
ឆ្នា ំ ២០១៩   ទោះប ី ការ រកី  រាល- 
ដាល  នែ  ជំងឺ កូវីដ ១៩ បាន នាំ 
ឲែយ  រខំាន ដល ់អាជវីកម្ម នៅ ជុវំញិ 
ពិភព លោក  ខណៈ អ្នកជំនាញ 
ដកឹ  ជញ្ជនូ រពំងឹថា   វានងឹធា្លាកច់ុះ 
នៅ តែីមសទី២នែះ ។

ទិន្នន័យ ដែល ភ្នំពែញ ប៉ុស្តិ៍  
ទទលួ បានពីលោក ល ូគមឹឈន ់

បែធាន អគ្គនាយក កពំងផ់ែ ស្វ-
យត័កែងុ ពែះសហីន ុកាល ព ី ថ្ងែ 
ចន្ទ បង្ហាញ ថា គិត ចាប់ ពីដើម 
ឆ្នា ំ ២០២០ រហតូ  ដល ់ថ្ងែ ទ ី១០ 
ខែ ឧសភា កពំង ់ផែ ស្វយត័ កែងុ 
ពែះសហីន ុទទលួ បាន ទកូងុត-ឺ
នរ័ ឆ្លង កាត ់សរបុ ២១៨ ០៥០ 
(TEUs) កើន  ៤,៩២ ភាគ រយ 
បើ ធៀប នងឹ រយៈ ពែល ដចូ គ្នា ឆ្នា ំ
២០១៩ ដែល មន  ២០៧- 
៨១៨   (TEUs)។ ដោយ ឡែក 
ក្នុ ង រយៈ ពែល ដូច គ្នា នែះ កាល 
ពី  ឆ្នាំ ២០១៩ ចំនួន ទូ កុងតឺន័រ 
មន កណំើន  ១៥,៥១ ភាគ រយ 
ធៀប នងឹ ឆ្នា ំ២០១៨ ដែល មន 
១៧៩ ៩១៣ (TEUs)។

ទោះ  ជា យ៉ាង ណា លោក លូ 
គមឹ ឈន ់មនិ បាន  ផ្តល ់ពត័ម៌ន 
លម្ពិត  អំពីការវិវឌែឍ ថ្មី  ៗ  ជុំវិ ញ 
ចរន្ត  ដឹកជញ្ជូន នោះទែ។ 

ជា មួយ គ្នា  នែះ ចំនួន កុង តឺន័រ 
ឆ្លង កាត់ កំពង់ផែ ស្វយ័ត កែុង 
ពែះ សហីន ុតែវូ បាន អ្នក ជនំាញ 
ពែយាករថា នឹង ធា្លាក់ ចុះ ចែើន ក្នុង 
តែីមស ទី ២នែះ  ខណៈ ទំនិញ   
ដែល កម្ពុជា នាំ ចែញ   ទៅទីផែសារ 
អន្តរ ជាត ិភាគ ចែើន (សម្លៀក- 
បំពាក់ សែបែកជើង និង សម្ភារ  
ធ្វើ ដំណើរ) តែូវ បាន អ្នក បញ្ជា 
ទិញ សមែច លុបចោល  ជា - 
បន្ត បនា្ទាប់   ។ 

លោក សុិន ច ន្ធី បែធាន 

សម គម ភស័្តភុារកម្ម កម្ពជុា បាន  
បែប ់ភ្នពំែញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងែ ចន្ទ 
ថា បរមិណ ចនំនួ កងុតនឺរ័ ឆ្លង- 
កាត់ កំពង់ផែ កែុង ពែះសីហនុ 
ពិត  ជា  មន កំណើន នា ដើម ឆ្នាំ 
២០២០ ប៉ុន្តែ ការ រីក រាល ដាល 
ជងំ ឺកវូដី១៩ បាន ធ្វើ ឲែយ ការ ដកឹ- 
ជញ្ជូន ទំនិញ គែប់ បែភែទ នៅ 
កម្ពជុា បន្ត  ធា្លាក ់ចុះ ជា បន្ត បនា្ទាប ់ 
ពិសែស នា រយៈ  ពែល ប៉ុនា្មៅន 
សបា្តាហ៍ ចុង កែយ នែះ ។ 

លោក  បន្ត ថា អាមែរិក និង 
អឺរ៉ុប  ជា ទីផែសារ ធំ    និង សំខាន់ 
ជាង  គែ  របស់ កម្ពុជា ហែតុ នែះ 
ការ បិទ ខ្ទប់ សែដ្ឋកិច្ច មួយ   ចំនួន  
នៅ ក្នងុ បណា្តា បែទែស ទាងំ អស ់

នែះ គ ឺពតិ ជា មន ផល ប៉ះ ពាល ់
ខា្លាងំ ដល ់ការ ឆ្លង កាត ់ទនំញិ ទៅ 
កាន់ ទីនោះ ។ លោក បាន  ថ្លែង 
ថា៖ «ខ្ញុំ គិត ថា  កាល ពី ដើម ឆ្នាំ 
ចនំនួ កងុតនឺរ័ ឆ្លង កាត ់អាច មន  
កំណើន  ប៉ុន្តែ  ក្នុង តែីមស ទី ២ 
នែះ មិន អាច មន កំណើន  ទែ»។ 

ការ លើក ឡើង របស់ លោក 
នៅ  ពែល នែះ គ ឺសែប គ្នា ទៅ នងឹ  
សមគម រោងចកែ កាត់ដែរ នៅ 
កម្ពជុា (GMAC) ដែល កាល- 
ពី  ពែល ថ្មី ៗ  នែះ បានឲែយ  ដឹង ថា 
គិត តែឹម ថ្ងែទី ៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ 
២០២០ មន រោង ចកែ ចំនួន  
១៨០បាន ពែយួរការងរ ខណៈ   
៦០ បន្ថែមទៀត នឹង ឈាន ទៅ 

រក  ការពែយួរ។
លោក ថ្លែង ថា៖ « ថ្មីៗ  នែះ មន 

ការ លុប ចោល ការ បញ្ជា ទិញ 
ផលិត ផល ក្នុង វិស័យ វាយន-
ភណ្ឌ ជា ចែើន ហែតុ នែះ ចំនួន  
កុងតឺន័រ ឆ្លង កាត់ កំពង់ ផែ កែុង 
ពែះសីហនុ ក៏ នឹង ធា្លាក់ ចុះ ទៅ 
តម  នោះ ដែរ » ។ 

 យោង តម របាយការណ៍ ពី 
កពំង ់ផែ ស្វយត័ កែងុ ពែះ សហីន ុ
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ទូកុងតឺន័រ 
ចែញចូល កំពង់ ផែ ស្វយ័ត កែុង 
ពែះសហីន ុ មន ចនំនួ ៦៣៧-  
៨៤៤ (TEUs) កើន ១៨  ភាគ-  
រយ ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៨ ដែល 
មន   ៥៤០ ៧៩៣ ៕ LA

កសិករ កំព៊ង បេមូល ផល មេច នៅ ក្នងុ ចម្ការ មេច ១ កន្លេង ក្នងុ ខេត្ត កំពត។ រូបថត សហ ការី

ចំនួនកុងតឺន័រឆ្លងកាត់កំពង់ផ្រេក្រេងុព្រេះសីហនុមានកំណើនជិត៥%



តពីទំព័រ១...ទិន្នន័យដែលចែញ-
ផែសាយដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគយនងិ
រដ្ឋាករបានបង្ហាញថាបែទែសកម្ពុជា
នាំចែញសម្លៀកបំពាក់មានតម្លែជាង
២,៣២ពាន់លានដុលា្លារនៅក្នងុអំឡុង-
ពែលនែះធ្លាក់ចុះ៣,៤០ភាគរយបើ-
ធៀបនឹងរយៈពែលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ
មនុខណៈគែន់តែការនាំចែញសែបែក-
ជើងមានតម្លែជាង៤១២លានដលុា្លារ
កើនឡើង១៨,០៦ភាគរយនងិទនំញិ
ធ្វើដំណើរមានតម្លែជាង៣៨៨លាន
ដុលា្លារកើនឡើង២២,០៦ភាគរយ
ក្នុងអំឡុងពែលនែះ។
លោកវ៉ាន់សូ៊អៀងបែធនសមាគម-

រោងចកែកាត់ដែរនៅកម្ពជុា(GMAC)
បានបែប់ភ្នំពែញប៉ុស្ដិ៍ថាការកើន-
ឡើងនែះតែូវជំរុញដោយការបញ្ជា-
ទិញរបស់អ្នកទិញមុនពែលការរីក-
រាលដលកូវីដ១៩។ទោះយ៉ាងណា
វនងឹធ្លាក់ចុះក្នងុរយៈពែលជាចែើនខែ
ខាងមុខនែះដោយសារតែការពែយួរការ-
បញ្ជាទិញរបស់អ្នកទិញសំខាន់ៗ នៅ
អាមែរិកនងិអរឺ៉ុបសមែប់ផលតិផល
មយួចនំនួដោយសារការរកីរាលដល
ជំងឺកូវីដ១៩នៅទូទាំងពិភពលោក។
លោកស៊ូអៀងបាននិយយថា៖

«នឹងមានការធ្លាក់ចុះក្នុងការនាំចែញ
សម្លៀកបំពាក់ក្នុងរយៈពែលចែើនខែ
ខាងមខុ។ខ្ញុំជឿជាក់ថាផលតិផលនាំ
ចែញដែលមានសែប់ផែសែងទៀតដូច-

ជាសែបែកជើងនឹងធ្លាក់ចុះចំណែក
សមា្ភារធ្វើដំណើរអាចមានស្ថិរភាពឬ
ធ្លាក់ចុះបន្តចិ។មនិមានការបញ្ជាទញិ
សមែប់ផលិតផលកាត់ដែរតែូវបាន
បញ្ជាក់នោះទែរហតូមកទល់ពែលនែះ
អាចមានតែសមែប់ផលិតផលការ-
ពារវែជ្ជសាស្ដែ និងថែរកែសាសុខភាព
មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ»។
ជំងឺកូវីដ១៩បានបណា្ដាលឲែយមាន

ការរំខានការរស់នៅរបស់មនុសែសក្នុង
ពភិពលោកពែមទាងំរខំានដល់ការធ្វើ
អាជវីកម្មនងិចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់លើពភិព-
លោកផងដែរ។
កាលពីខែមែសារដ្ឋមន្ដែីកែសួងពា-

ណិជ្ជកម្មលោកបា៉ានសូរស័ក្តិបាន

អំពាវនាវឲែយអ្នកទិញសម្លៀកបំពាក់
សែបែកជើងនិងទំនិញធ្វើដំណើរមាន
បែភពពីបែទែសកម្ពុជាតែូវរកែសាការ-
ប្ដែជា្ញាចតិ្តដោយទទលួយកផលតិផល
ដែលតែូវបានផលិតរួចហើយ សែប
តាមកិច្ចសនែយា។
លោករដ្ឋមន្តែីបានអះអាងថា៖«ខ្ញុំ

សូមអំពាវនាវដល់ដែគូរបស់យើង
អ្នកទិញសម្លៀកបំពាក់សែបែកជើង
និងទំនិញធ្វើដំណើរដែលមានបែភព
ពីបែទែសកម្ពជុាតែវូរកែសាការប្ដែជា្ញាចតិ្ត
ចំពោះបែទែសកម្ពុជានិងជាពិសែស
ដល់កម្មកររបស់យើង។យើងសមូអ្នក
គោរពតាមកិច្ចពែមពែៀងរបស់អ្នក
និងកុំលុបចោលការបញ្ជាទិញដែល

បានដក់រួចហើយនិងទំនិញដែល
បានផលតិរចួហើយឬកពំងុផលតិនៅ
ពែលបច្ចុបែបន្ន»។
សមាគមរោងចកែកាត់ដែរនៅកម្ពុជា

(GMAC)បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិ-
បាលឲែយសម្លឹងមើលក្នុងរយៈពែល
មធែយមក្នុងការរកែសានិងការពារការ-
ផលិតសម្លៀកបំពាក់សែបែកជើងនិង
ទនំញិធ្វើដណំើរនងិរចនាសម្ពន័្ធបែត-ិ
បត្តកិារដើមែបីបែទែសកម្ពជុាអាចតែៀម-
ខ្លួនសមែប់អាជីវកម្មនៅពែលការរីក-
រាលដលនែះតែូវបានដោះសែយ។
លោកបន្ថែមថាកម្ពុជាតែូវតែរកែសា

ឲែយបាននវូភាពបែកតួបែជែងធៀបនងឹ
បែទែសក្នុងតំបន់ដូចជា វៀតណាម
បង់កា្លាដែសនិងមីយ៉ាន់មា៉ា។
លោកអះអាងថាការចំណាយបែតិ-

បត្តិការនិងការចំណាយលើបែក់-
ឈ្នលួនងិការចណំាយលើការផ្គត់ផ្គង់
វត្ថុធតុដើមសុទ្ធតែជាកតា្តាដែលគែ
តែូវដោះសែយដើមែបីរកែសាស្ថិរភាព
វិស័យនែះបមែើសែដ្ឋកិច្ចជាតិ។
លោកលើកឡើងថា៖«នោះជាមលូ-

ហែតុដែលGMACស្នើឲែយមានការ-
កាត់បន្ថយបែក់ឈ្នលួអបែបបរមាតែមឹ
៣០ភាគរយក្នងុរយៈពែល២ឆ្នាំឬពែយរួ
គោលនយោបាយបែក់ឈ្នួលអបែប-
បរមារយៈពែល២ឆ្នាំដើមែបីអាចឲែយរោង-
ចកែបែកួតបែជែងនិងរកែសាការងរឬ
បង្កើតការងរការងរតែវូចណំាយលើ

បែក់ខែតាមទីផែសារសែរី»។
លោកកត់សមា្គាល់ថាការកាត់បន្ថយ

ការចំណាយនិងការពែយរួកាតព្វកិច្ចបង់-
បែឡាជាតិរបបសន្ដិសុខសង្គមរហូត
ដល់ចុងឆ្នាំ២០២១និងការលើកទឹក-
ចតិ្តពន្ធជាមយួនងឹការលើកលែងពន្ធ
លើបែក់ចំណែញ១ភាគរយដោយ
ស្វយ័បែវត្ដិដោយមនិចាំបាច់មានលក្ខ-
ខណ្ឌណាមួយសមែប់ឧសែសាហកម្ម
នាំចែញនងឹជយួឲែយកម្ពជុាមានឧត្តម-
ភាពក្នុងការបែកួតបែជែងលើទីផែសារ
អន្តរជាតិ។
GMACលើកឡើងថារោងចកែ

ជាង១៨០នៅក្នងុបែទែសកម្ពជុាបាន
ពែយរួបែតិបត្តិការខណៈដែល៦០រោង-
ចកែផែសែងទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងហា-
និភ័យនែការបិទទា្វារ។សា្ថានការណ៍
នែះ ប៉ះពាល់ដល់កម្មកររោងចកែ
២០មុនឺនាក់ដោយផ្ទាល់នងិ២លាន
នាក់ផែសែងទៀតដោយបែយោល។
ក្តីពែួយបារម្ភនែះហាក់ផ្ទុយពីការអះ-

អាងរបស់លោកហែងសុខគង់រដ្ឋ-
លែខាធិការកែសួងឧសែសាហកម្ម វិទែយា-
សាស្ដែ បច្ចែកវិទែយា និងនវនុវត្តន៍
ដែលបានថ្លែងក្នងុពែលសន្និសីទសារ-
ព័ត៌មានកាលពីចុងខែមែសាថា
កម្ពជុាទទលួបានចនំនួរោងចកែបើក-
ដំណើរការក្នងុតែីមាសទី១ឆ្នា២ំ០២០
មានចំនួន៧៧ក្នុងនោះ៧៥ជារោង-
ចកែថ្មី និង២រោងចកែទៀតជាការ-
បើកដំណើរការឡើងវិញដោយរោង-
ចកែទាងំនែះអាចបង្កើតការងរថ្មីបាន
២៧៩០៩នាក់៕LA
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ការនំាចេញផលិតផលឧសេសាហកម្មមានតម្លេ...

កម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដ្ររកំពុងដ្ររសម្លៀកបំពាក់ក្នងុរោងចក្រនៅរាជធានីភ្នពំ្រញ។រូបថតភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍

មេចកំពតៈ១ទសវតេសរ៍នេភាពលេបីលេបាញនិង...
តពីទំព័រ៨...អន្តរជាតិគួរ

ស្ថិតចនោ្លាះពី៥០-៦០ដុលា្លារ
ក្នុង១គីឡូកែមដែលធ្វើឲែយ
ការលក់សមែចបានបរិមាណ
ចែើនហើយកសិករក៏បាន
ទទួលផលចែើនដែរ។
ទោះបីយ៉ាងណាលោកអប់

រា៉ាឌីបែធននាយកដ្ឋានកម្ម-
សិទ្ធិបញ្ញានែកែសួងពាណិជ្ជ-
កម្មយល់ឃើញថាមែចកំពត
នៅតែមានសកា្តានុពលខា្លាងំបើ-
ធៀបជាមួយផលិតផលមែច

ដែលគ្មានការចុះបញ្ជីការពារ-
មា៉ាក។លោកអះអាងថា តែង់
តម្លែទាបពីកសកិរនងិតម្លែខ្ពស់
នៅទីផែសារលក់រាយនៅអន្តរ-
ជាតិគឺអាសែយ័លើបច្ចែកទែស
របស់ពាណិជ្ជកម្មដែលតែូវចំ-
ណាយលើគុណភាពនែការវែច-
ខ្ចប់។លោកថ្លែងថា៖«ទំនិញ
ចុះបញ្ជីមា៉ាកតែមឹតែវូបានបង្កើត
តម្លែបន្ថែមរបស់វហើយអ្នក
បែើបែស់ទទួលបានផលិត-
ផលល្អនិងមានគុណភាព»។
លោកបន្តថាតម្លែមែចទទូៅ

បានទទួលរងផលប៉ះពាល់
យ៉ាងខា្លាំងពីទីផែសារអន្តរជាតិ
ប៉ុន្តែមែចកំពតមិនទទួលរង
ផលប៉ះពាល់ទែដែលបញ្ជាក់ឲែយ
ឃើញថា មានការជឿជាក់លើ
គុណភាពពីសំណាក់ទីផែសារ។
លោកបានបន្ថែមថា៖«ខ្ញុំនៅ

តែជឿថាគណុភាពមែចកពំត
នៅតែល្អដោយសារតែកសិករ
ទាងំអស់មានកាតព្វកចិ្ចអនវុត្ត
តាមសៀវភៅបន្ទុកដែលបាន
ចងរចួរាល់សមែប់ធនាគណុ-
ភាពនែះយូរអង្វែង»។
មែចកំពតដែលតែូវបានគែ

ដំដុះនៅក្នុងសែុកកំពង់តែច

ខែត្តកែបទទួលបានវិញ្ញាបន-
បតែទំនិញសមា្គាល់ភូមិសាសែ្ត
ទៅលើគុណភាពខ្ពស់ពីកែសួង
ពាណិជ្ជកម្មកាលពីខែមែសាឆ្នាំ
២០១០។ចាប់តាំងពីពែលនោះ
មកទិន្នផលមែចកំពតដែល
បែមូលចែញពីតំបន់មួយនែះ
មានកំណើនជាលំដប់តាមរយៈ
ការដំដុះបន្ថែមនិងទីផែសារល្អ។
ដោយសារកតា្តាតម្លែមែច

កពំតបានកា្លាយជាចលកររុញ-
ចែនឲែយមានកំណើនក្នុងការដំ-
ដុះមនិតែមឹតែក្នងុមលូដ្ឋានក្នងុ
ខែត្តកំពតនិងខែត្តកែបប៉ណុ្ណោះ
ទែ ប៉ុន្តែថែមទាំងខែត្តផែសែងៗ
នៅស្ទើរទូទាំងបែទែស។
លោកច័ន្ទសុផលអ្នកសែវ-

ជែវដល៏ែបី១របូនៅកម្ពជុាដែល
បានចូលបែឡូកក្នុងការដំដុះ
មែចលើផ្ទែដីបែមាណ៥ហកិ-
តានៅខែត្តមណ្ឌលគិរី រយៈ-
ពែល៦ឆ្នាំកន្លងមកបានឲែយដងឹ
ថា  លោកបានសមែចចិត្តដំ
មែចដោយមើលឃើញថាទី-
ផែសារនាពែលនោះល្អដោយមាន
តម្លែបែហែលជិត១០ដុលា្លារ
ក្នុង១គីឡូកែមដោយរំពឹងថា
ទោះតម្លែមែចធ្លាក់ចុះ ក៏ស្ថិត

ក្នុងចនោ្លាះ៤ទៅ៥ដុលា្លារដែរ
ក្នុង១គីឡូកែមដែលអាច
បង្កើតបែក់ចំណែញបាន។
ប៉ុន្តែតម្លែមែចបានធ្លាក់ចុះ

រហូតដល់កែម២ដុលា្លារក្នុង
អឡំុងខែមនីានងិខែមែសាឆ្នាំ
២០២០សមែប់តម្លែបោះដុំ
ដែលឈ្មួញនាំចែញទៅកាន់
បែទែសជិតខាង។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំសមែច-

ចិត្ដដំមែចដោយសារពែល
នោះមែចមានតម្លែខ្ពស់ហើយ
ខ្ញុំយល់ថាវនឹងមិនចុះលឿន-
ពែកទែ»។
កាលពីឆ្នាំ២០១៧កែសួង-

ពាណិជ្ជកម្មធ្លាប់បានបង្ហាញ
ថាការដដំុះមែចមានសម្ទុះជា
ខា្លាងំបនា្ទាប់ពីមានស្ថរិភាពតម្លែ
មែចធៀបនឹងផលិតផល
ផែសែងៗទៀត ដែលកាលនោះ
មែចនៅទូទាំងបែទែសមាន
បរិមាណ២មុឺនតោនខណៈ-
តមែូវការបែើបែស់មែចក្នុង
សែកុមានតែមឹបែមាណ៣០០-
តោនប៉ុណ្ណោះដោយបរិមាណ
កែពីនោះពឹងផ្អែកទាំងសែុង
លើការនាំចែញតាមចែកទផីែសារ
បែទែសជិតខាង៕

អាកាសចរណ៍ជាតិកាណាដា
ខាតបង់$៧១០លានក្នងុតេមីាសទី១
ទកី្រងុម៉ងុអ្រអាល់ៈកែមុហ៊នុ-

អាកាសចរណ៍កាណាដបាន
បែកាសឲែយដឹងពីការខាតបង់
ជាង១ពាន់លានដុលា្លារកាណា-
ដ($៧១០លានដលុា្លារ)ក្នងុ
តែមីាសដបំងូដោយសារការរកី-
រាលដលវរីសុកូរ៉ូណាបណា្ដាល
ឲែយបទិការធ្វើដំណើរនៅទូទាងំ-
ពិភពលោក។
ការខាតបង់យ៉ាងចែើនបនា្ទាប់-

ពីទទួលបានបែក់ចំណែញ
៦ឆ្នាំជាប់ៗ គ្នាសមែប់កែមុហ៊នុ
អាកាសចរណ៍ជាតិដែលតែូវ
កាត់បន្ថយសមត្ថភាពសែវកម្ម
រហូតដល់ទៅ៩០ភាគរយក្នុង
ការបែឈមនែវិបត្តិនែះ។
លោកCalinRovinescu

នាយកបែតិបត្តិនែកែុមហ៊ុន
នែះបាននិយយថា៖«ពែល
នែះយើងកំពុងរស់នៅក្នងុពែល-
វែលាដ៏ងងឹតសូនែយសុងជាង
ពែលណាក្នុងបែវត្តិសាស្តែនែ
អាកាសចរណ៍ពាណិជ្ជកម្ម»។
កែុមហ៊ុនឲែយដឹងថាសមែប់

តែីមាសដំបូងឆ្នាំនែះកែុមហ៊ុន
បានបាត់បង់សរបុជាង១ពាន-់

លានកាណាដធៀបនងឹចណំលូ
សុទ្ធក្នុងថិរវែលាដូចគ្នាកាលពី
ឆ្នាំមុន។
នែះមិនទាន់រួមបញ្ចូលការ-

ខាតបង់ផែសែងៗ ទៀតដូចជា
ការខាតបង់មានចនំនួ១,៤៩-
ដុលា្លារក្នុង១ភាគហ៊ុនឬក៏១៩
សែនខ្ពស់ជាងការរំពឹងទុក
របស់អ្នកវិភាគចំពោះមធែយម-
ភាគទៅទៀត។
លោកRovinescuបាន

ឲែយដឹងថា៖«លទ្ធផលតែីមាស-
ដំបូងនែះស្តែងឲែយឃើញពីភាព-
ធ្ងន់ធ្ងរ និងភាពកែស័យធននែផល-
ប៉ះពាលដ់ែលការរកីរាលដល
នែកូវីដ១៩មកទៅលើអាកាស-
ចរណ៍កាណាដដែលគែដឹង
ចាប់ពីខែមករាមក»។
លោកថា៖«ផលប៉ះពាល់កាន់-

តែអាកែក់ឡើង អំឡុងខែមីនា
ដោយដក់ឲែយមានគមា្លាតសង្គម
ការរឹតតែបិតការធ្វើដំណើរដក់-
ដោយរដ្ឋាភិបាលមិនធ្លាប់មាន
ក្នុងបែទែសកាណាដ និងជុំ-
វិញពិភពលោកនិងការកាត់-
ផ្តាច់សែដ្ឋកិច្ច»៕AFP/RR

ម្រចទុំដល់ព្រលប្រមូលផល។
រូបថតសហការី



មិនថានៅទីកន្លែងណាក្នុងបណា្តា
បែទែសជាចែើន សែបៀរដែលមាន
លក្ខណពិសែសគុណភាពខ្ពស់និង
មានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែងតែជា
ជមែើសរបស់អតិថិជនដូចសែបៀរ
RedBusAmberAleដែលផលិត
នៅកម្ពុជាជាដើម។
បែភែទសែបៀរតែូវបានផលិតក្នុង

រោងចកែសែបៀរតូចៗតាមរបៀប
បុរាណដោយមិនបែើមា៉ាសុីនទំនើប
ហើយផលិតក្នុងចំនួនតិចឬហៅថា
craft beerកាន់តែពែញនិយមនៅ
ក្នុងបែទែសកម្ពុជាដូចជាសែបៀរ
RedBus របស់កែុមហ៊ុនStone
Headដែលផ្តល់ឲែយអ្នកនិយមពិសា
សែបៀរនូវបទពិសោធនែរសជាតិ
កាន់តែចែើនជមែើស។
លោកSteveCannonអគ្គនាយក

កែុមហ៊ុនStoneHeadបានឲែយ
ដឹងថាការចាប់ផ្តើមដំណើរការការ-
ផលិត craft beerនែះគឺដើមែបី
ចូលទៅក្នុងពិភពលោកនែគុណភាព
និងគុណតម្លែ។
«មនិថាអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណា

មិនថាអ្នកទទួលទានម្ហូបអ្វីឬមិនថា
អ្នកនៅជាមយួអ្នកណាសែបៀរតែង
តែនៅជាប់ជានិច្ច។បែសិនបើគែ
តែវូការលើសពីស្តងដ់ាសែបៀរនោះ
craftbeerគជឺាចមែើសរបស់ពកួគែ
ដោយសារតែវាមានរសជាតិពិសែស
និងចែើនជមែើស»។
«សមែប់អ្នកដែលស្វែងរកសែ-

បៀរដែលផលិតលក្ខណៈបុរាណ
យើងមានបែភែទសែបៀរ IPAs,
pale,amberalesនិងwitbiers។
សែបៀរមា៉ាកIPAsតែងតែជាជមែើស 
ដ៏លែចធ្លោមួយនៅក្នុងចំណោម
សែបៀរផែសែងទៀត។លក្ខណពិ-
សែសនែសែបៀរ SmilingEvil
PaleAle របស់យើងក៏កំពុងទទួល
បានការពែញនយិមកដ៏ចូជាសែបៀរ
TheDarkSide,Hazelnutនិង
ChocolateStoutជាដើម។
លោកបន្តថា៖«ខណៈដែលមនុសែស

មួយចំនួនសា៊ាំទៅនឹងរសជាតិសែ-
បៀរដែលផលិតលក្ខណៈទំនើប

នៅមានមនុសែសមួយចំនួនក៏ងាកមក
គាំទែcraftbeerទោះបីវាមានតម្លែ
ខ្ពសជ់ាងបន្តចិក្តីដោយសារតែវាមាន
រសជ់ាតិឈ្ងយុឆ្ងាញ់នងិមានជាចែើន
ជមែើស»។
លោកCannonថ្លែងថា៖«ខ្ញុំគិត

ថាអតិថិជនតែងតែស្វែងរកសែបៀរ
បែបនែះ។កាលពមីនុពកួគែបែហែល
មិនធ្លោប់ដឹងអំពីអាថ៌កំបាំងរស់ជាតិ
សែបៀរបែបនែះទែប៉ុន្តែឥឡូវcraft
beerតែងជាជមែើសបែកបដោយ
ភាពបត់បែន»។
បង្កើតឡើងនៅខែត្តកោះកងុក្នងុឆ្នាំ

២០១៥ និងផ្គត់ផ្គង់ទីផែសារថែចាប់
តាងំពីពែលនោះមកកែមុហ៊នុStone
Head បានចាប់ផ្តើមលក់នៅកម្ពុជា
កាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនហើយបាន
ផ្គត់ផ្គង់ចែើនជាង៦០ទីតាំងនៅ
ទូទាំងបែទែសដោយផលិតបាន
១៦០០០លីតែក្នុង១ខែ។
«យើងគិតថាវាជាពែលវែលាដ៏

តែឹមតែូវ ដើមែបីផ្តល់ឱែយអ្នកចូលចិត្ត

ពិសាសែបៀរនៅកម្ពុជានូវឱកាស
កានត់ែចែើនបែកបដោយមោទនភាព
នៅក្នុងជមែើសរបស់ពួកគែក្នុងការ-
គាំទែសែបៀរក្នុងសែុកដែលផលិត
មានលក្ខណពិសែស»។
លោកCannonថ្លែងថា៖«មាន

ទាំងជនបរទែសនិងទីផែសារទែស-
ចរណ៍ដ៏ធំនៅទីនែះក៏ដូចជាអ្នក-
ដែលមានជីវភាពមធែយមកើនឡើង
ដូច្នែះពួកគែតែងតែស្វែងរកសែបៀរ
ដែលមានរសជាតិពិសែស»។
លោកបន្ថែមថាលោកសា្វាគមន៍ដែគូ

បែកតួបែជែងសែបៀររបស់កែមុហ៊នុ
StoneHeadដោយលើកឡើងថា
មានកែមុហ៊នុផលតិcraftbeerនែះ
កាន់តែចែើននោះនឹងផ្តល់ជមែើស
កាន់តែសមែបូរបែប។
«Craftbeerគជឺាសហគមន៍មយួ

ហើយបើមានកែុមហ៊ុនផលិតសែ-
បៀរបែបនែះកានត់ែចែើនមាននយ័ថា
នងឹមានជមែើសកានត់ែចែើនសមែប់
អ្នកចូលចិត្តពិសាសែបៀរ។យើង

បានចាប់ផ្តើមផលិតនៅក្នុងបែទែស
កម្ពុជាជាមួយនឹងការប្តែជា្ញាចិត្តដើមែបី
កា្លោយជាយីហោcraft beerលែខ
មួយក៏ដូចជាគាំទែរាល់បែតិបត្តិការ
ដែលយើងចាប់ដែគូជាមួយ។ចណំ៊ាច
សំខាន់របស់យើងគឺគុណភាព និង
តម្លែ។
«យើងបែើតែគែឿងផែសំដែលមាន

គុណភាពល្អបំផុតបុ៉ណោ្ណោះ។ផ្កា
hopsសមែប់ផលិតសែបៀរនែះគឺ
យើងនាំចូលពីបែភពផែសែងៗគា្នាជា
ពិសែសគឺនាំចូលពីបែទែសអាល្លឺម៉ង់
ក៏ដូចជាបែទែសនូវែលសែឡង់គឺផ្កា
Montuekahopsដែលតែវូបានបែើ
សមែប់ផលិតសែ SmilingEvil
PaleAle ដែលផ្តល់រសជាតិកែអូប
ឈ្ងុយឆ្ងាញ់»។
លោកCannonបន្តថាយើងស្វែង

រកគែឿងផែសំដែលមានគុណភាពល្អ
បំផុតសមែប់ផលិតសែបៀរឲែយមាន
គុណភាពខ្ពស់។
លោកElliotGraceនាយកផ្នែក

លក់នងិទផីែសាររបស់កែមុហ៊នុStone
Headថ្លែងថាទសែសនវជិា្ជារបស់កែមុ-
ហ៊ុនគឺចាត់ទុកអតិថិជនជា«ដែគូ»
ជាជាងអតិថិជន។
«សែវាកម្មអតិថិជនគឺជាគន្លឹះ

សខំាន់សមែប់យើង។មនិមែនតែមឹ-
តែសមែប់អ្នកបែើបែស់ចុងកែយ
ដែលទញិដោយផ្ទាល់តាមរយៈគែហ-
ទំព័ររបស់យើងជាមួយការដឹកជញ្ជូន
ដោយឥតគិតថ្លែនៅក្នុងរាជធនីភ្នំ-
ពែញប៉ុណោ្ណោះទែ ប៉ុន្តែយើងក៏មាន
ដែគូលក់រាយផងដែរ។
លោកGraceបានពនែយល់ថា៖

«យើងចង់បានទំនាក់ទំនងជាមួយ
ដែគូទាំងអស់ ដូច្នែះយើងអាចជួយ
អាជីវកម្មរបស់ពួកគែឱែយរីកចមែើន។
យើងពិតជាជឿជាក់ថាវាចាំបាច់ក្នុង
ការធ្វើការរួមគា្នាដើមែបីទទួលបាន
ជោគជ័យ»
ដោយទទលួបានពានរងា្វាន់ជាចែើន

ក្នុងនោះមានពានរងា្វាន់World's
BestBeer 2017នៅក្នុងកម្មវិធី
WorldBeerAwardsក្នុងទីកែុង
ឡុងដ៍សមែប់សែបៀរTheDark
SideStoutរបស់ខ្លួនលោកCan-
nonថ្លែងថាការប្តែជា្ញាចតិ្តរបស់កែមុ-
ហ៊ុនគឺផ្តោតលើគុណភាពដែលឆ្លុះ-
បញ្ចាំងនៅក្នុងបាវចនារបស់ខ្លួនគឺ
«រឿងអសា្ចារែយតែូវការពែលវែលា»។
«គុណភាពការងារធ្វើដោយដែគឺ

តែវូការពែលវែលា។អ្វដីែលតែវូផលតិ
គឺមិនអាចបែញាប់បែញាល់បានទែ។
បែសិនបើអ្នកមានការប្តែជា្ញាដូចយើង
នោះនឹងផលិតបានសែបៀរដែលល្អ
បំផុតទាំងរូបមន្តនិងបច្ចែកទែស»។
លោកCannonថ្លែងថារាល់សែ-

បៀរនៅក្នុងដបនិងកែវតែូវតែមាន
គុណភាពល្អដើមែបីផ្តល់ដល់អតិថិជន
ហើយសហគមន៍craftbeerទាំង-
មូលបានបែកាន់ខា្ជាប់នូវគុណតម្លែ
នែគុណភាព»៕  

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងែអងា្គារទី១២ែខឧសភាឆ្នាំ២០២០www.postkhmer.com១០
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 craft beer របស់ក្រុមហ៊ុន Stone Head លក់នៅ៦០ទីតាំងក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា រួមទាំងហាង Mojito ក្នុងទីក្រុងភ្នំព្រញផង។  

ស្របៀរ the Dark Side Stout ឈ្នះពាន World 's Best Beer 2017។  ក្រុមហ៊ុន  Stone Head មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខ្រត្តកោះកុង។  

Stone Head មាន អ្វី ពិសេស សមេប់ អ្នក និយម សេ បៀរ នៅកម្ពុជា
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ក្រុងការ៉ាកាសៈ អាជ្ញា ធរ 
បាន ថ្លែង ថា  កែុម «ភែរវករ » 
ដែល រង ការ ចោទ បែកាន់-
៧នាក ់ តែវូ បាន ចាប ់ខ្លនួ កាល-
ពី ថ្ងែ អាទិតែយ  នៅ ក្នុង ការ ជប់-
ទាក់ ទង ជ មួយ  « ការ ឈ្លាន-
ពាន » ដែន សមុទែរបស់  វ៉ែណែ-
ស៊ុយ អែឡា មិន បាន សមែច  
ដោយ នា ំ ឲែយចនំនួ អ្នក  តែវូ   ចាប ់ខ្លនួ  
ទាំងអស់ឡើង ជង ៤០នាក់។ 

បែហែល ១ ម៉ោង ចែញ ពី  
ទី កែុង ការ៉ា កាស  បែមុខ កង - 
កម្លាំង បែដាប់ អាវុធ  គឺ លោក 
អែដ មី រ៉ាល់  រី មី ជី អូ  សែល-
បាល់ឡូស  បាន ថ្លែង នៅ លើ 
គែហ ទំព័រ ធ្វី ធើរ ថា ៖«  នៅ ថ្ងែ ទី 
១០  ខែ ឧសភា  ឆ្នាំ ២០២០  
នែះ  កែុម ទាហាន សុី ឈ្នួល 
ភែរវករ ៣ នាក់ ផែសែង ទៀត តែូវ 
បាន ចាប់ខ្លួន  នៅ ក្នុង ទី កែុង      
កូ ឡុន នៀ  តូ វ៉ារ» ។ 

   រយៈពែល ប៉នុា្មាន  ម៉ោង កែយ 
មកទៀត  ទូរទសែសន៍ រដ្ឋ  បាន 

រយ ការណ ៍ថា  បគុ្គលកិ យោ ធា 
បាន ចាប់ ខ្លួន « ភែរវករ   » ៨ នាក់ 
បន្ថែមទៀត  នៅ ឆ្នែរ សមុទែ 
វ៉ារហា្គាស់ ភាគ ខាង ជើង ។ 

 យោង តាម បែធានា ធិប តី 
វ៉ែណែ ស៊ុយ អែឡា  លោក នី កូ-
ឡាស  ម៉ោឌូ រ៉ូ  បាន ឲែយ ដឹង ថា   
ការ ចាប់ ខ្លួន នោះ  បាន ធ្វើ ឡើង  

កែយ ពី « ទាហាន សុី ឈ្នួល » 
រង ការ ចោទ បែកាន ់៣ នាក ់  តែវូ 
បាន ចាប់ ខ្លួន កាល ពី ថ្ងែ សៅរ៍ ។ 

លោក ម៉ោឌូ រ៉ូ  បាន បែកាស   
នៅ តាម ទូរទសែសន៍ មួយ ថា៖       
« យើង  កំពុង ស្វែ ង រក   ចាប់ ខ្លួន  
អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ នឹង  សកម្មភាព 
ឈ្លាន  ពាន នែះ »៕AFP/SK 

ប្រធានាធិបតីវ៉្រណ្រសុ៊យអ្រឡាលោកនីកូឡាសម៉ាឌូរូ៉កំពុងថ្ល្រងនៅតាមទូរ-
ទស្រសន៍១អំពីការចាប់ខ្លនួថ្មីៗ ទាក់ទងទៅនឹងការបុ៉នប៉ងទម្លាក់លោក។AFP

តពីទំព័រ១...ក៏ ដោយ 
ក៏បែធាន សហគម គែូពែទែយ  
អូស្តែ លី  គឺ លោក វែជ្ជ បណ្ឌិត 
តូនី  បារ តុន  បាន ថ្លែង បែប់ 
សារ ព័ត៌ មន Today  ដោយ 
បាន បង្ហាញ ថា  កែុម អ្នក តវ៉ា 
ទាំង នោះ  ជ ការ ពិត ណាស់  
បាន បង្ក គែះ ថា្នាក់ ដល់ ចែបាប់  
ការ ដាក ់ឲែយ នៅ ឆ្ងាយ ព ីគ្នា  ដែល 
បាន អូស បនា្លាយ ពែល វែលា  
យូរ  ដោយ សារ ការ ឆ្លង  រល- 
ដាលនែ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ដ៏ មន 
សកា្ត នុពល  ហើយ បាន ពិ-

ពណ៌ នា វ ថា  ជ«ការ ធ្វើ ឲែយ ខក 
ចិត្ត មិន គួរ ឲែយ ជឿ»  និង ជ ឧ- 
បែបត្តិ ហែតុ «យ៉ោង អាកែក់ »  នៅ 
ក្នុង បែទែស  អូស្តែលី  ។ 

លោក បារ តុន  បាន ថ្លែង ថា៖ 
«តាម រយៈ ការ   ជួបជុំ   របស ់ កែុម  
អ្នកតវ៉ាកាល ពសីបា្តហ ៍មនុនែះ     
យើង មិន  តែូវ ការ មនុសែស ម្នាក់ 
ផ្ទុក មែ រោគ ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា  
នងិ ធ ្វើឲែយ    វ ីរសុ   នែះឆ្លង រលដា  ល  
ហើយ បនា្ទាប់ មក  យើង  ចាត់ - 
វិធាន ការ ទប់សា្កាត់ នោះទែ» ។ 

« បែសិន បើ យើង តែូវ តែ ដាក់ 

មនុសែស ឲែយ នៅ ដាច់ ដោយ ឡែក 
ព ីគែ ម្តង ទៀត  ហើយ តែវូ     អនវុត្ត 
វិធាន ការ នៅឲែយ ឆ្ងាយ  ពីគ្នា  
នៅក្នុង ស ង្គម   ឲែយ បានតែឹ មតែូវ  
តាំង ពី ដំបូង    បើមិនដូ ច្នែះទែ       
វ នងឹ ធ្វើ ឲែយ មន ផល វបិាក កាន-់ 
តែ ខា្លាំង ឡើង  និង បាន អូស- 
បនា្លាយ ពែល វែលា  កាន់ តែ យូរ 
បន្ថែម ទៀត ជ លើក ទី ២  » ។

មនុសែស    ១០ នាក់ តែូវ បា  ន 
ចាប់ខ្លួន  នៅក្នុង ការ តវ៉ា  កាល-    
ពី ថ្ងែសៅរ៍ ដែល ភាគចែើន   មិន 
គោរពចែបាប់ ៕  Xinhua/SK

ក្រមុអ្នកតវ៉ាប្រឆំាងការបិទប្រទ្រសត្រូវចាប់ខ្លនួដោយបូ៉លិសជំុវិញវិធានការរបស់សភារដ្ឋវិកតូរីយ៉ានៅក្នងុទីក្រងុម្រលប៊ន។AFP

អ្កតវ៉ាប្រឆំាងការបិទប្រទ្រសអូស្ត្រលី... មនុស្រស៧នាក់ត្រូវចាប់ខ្លនួពីបទឈ្លានពាន
ដ្រនសមុទ្រវ៉្រណ្រសុ៊យអ្រឡាមិនសម្រច

ព័ត៌មានមិនពិតអំពីកូរ៉្រខាងជើងនំាឲ្រយមិនទុកចិត្តលើទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉្រ
ក្រុងស្រអ៊ូលៈ   អ្នក ជំនាញ 

ម្នាក ់បាន ថ្លែង កាល ព ីថ្ងែ ចន្ទ ថា 
ពាកែយ ចចាម អារ៉ាម ជ ចែើន  នងិ 
របាយ ការណ៍មិនបញ្ជាក់ របស់ 
បែព័ន្ធ ផែសព្វផែសាយ អំពី កូរ៉ែ ខាង - 
ជើង  អាច បណា្តាល  ឲែយ មិន ទុក - 
ចិត្ត   វិញ ទៅ មក រវង កូរ៉ែ ទាំង ២ 
និង បង្កើត ឲែយ មន ឧបសគ្គ នៅ 
ក្នុង  ទំនាក់ ទំនង អន្តរ កូរ៉ែ ។ 

លោកគមីដងូ     យអីបូ  ជសា- 
ស្តែចារែយសែវ ជែវ នៅវិទែយា- 
សា្ថាន     សមែប ់ការ  ស ិកែសានៅចងុ 
ខាងកើតនែ សាកលវិទែយាល័យ 
Kyungnam    បានអំពា វ នាវ  
ឲែយមន កិច្ចបែឹ ងបែង  បន្ថែម    
ទៀ ត    ដើមែប ីបង្កើតពត័ម៌ ន មន 
គណុភាព   នងិ  គរួឲែយទកុចតិ្ត បាន 
អពំបីែទែស ករូ៉ែ ខាង ជើង    ដើមែប ី
បញ្ចៀ ស   ភាព     ចលា ចល នែះ 
ដែល ពិភពលោក  បាន ជួប- 
បែទះរហូតមក ទល់ពែល     ថ្មីៗ 
នែះ ដោយ សារ  របាយ ការ ណ៍ 
មិន  បញ្ជាក់អំពី  សុខភាព  របស់ 
មែដឹកនាំ កូរ៉ែ ខាងជើង គឺលោក 
គីម ជុងអ៊ុន ។ 

របាយការណ ៍មនិ ពតិបែកដ 

អំពី សុខ ភាព របស់ លោក គីម 
ជុង អ៊ុន  បង្ក ឲែយ មន ភាព ជែួល - 
ចែបល់  កែយ ពី លោក ខក- 
ខាន មនិ បាន បង្ហាញ វត្តមន នៅ 
ពែឹត្តិការណ ៍ជតិ ដ៏ សំខាន ់មួយ 
កាល ពី ខែមុន។ CNN  បាន 
រយការណ៍ ថា  លោក គីម 
ជងុអ៊នុ  អាច ស្ថតិ ក្នងុ សា្ថានភាព 

គែះ ថា្នាក់  កែយ ការ វះ កាត់  
ខណៈ បែព័ន្ធ ផែសព្វផែសាយ ខ្លះ 
ទៀត បាន និយយ ថា  លោក  
តែវូ  គែ ជឿ ថា  សន្លប ់បាត ់សា្មារត ី 
ឬ  ក៏ សា្លាប់ បាត់ ទៅ ហើយ។ 

ភាព ចមែូង ចមែស ថ្មីបំផុត 
នែះ  បាន បង្ហាញ ព ីរបៀប  ដែល 
ព័ត៌មន មិន បញ្ជាក់ ចែបាស់ - 

លាស់ អំពី កូរ៉ែ ខាង ជើង  និង 
មែដឹកនាំ របស់ បែទែស នែះ 
អាច នាំ ឲែយ បា៉ោន់ សា្មាន អាកែក់ 
និង នាំ ឲែយ  ចែបូក ចែបល់ នៅ ក្នុង 
តំបន់  ដែល នាំ ឲែយ ឈន ទៅ-    
រក អ្វ ីមយួដែល កពំងុ បន្ត នៅ ក្នងុ 
បែទែស បែដាប់ ដោយ អាវុធ ដ៏ 
សម្ងាត់ នែះ ។ 

នៅ ក្នុង របាយការណ៍ ចង- 
កែង រួម ដោយ អ្នក ជំនាញ ដទែ 
ទៀត លោក សាស្តែ ចារែយ គីម- 
ដូង     យីអូប បាន ថ្លែង ថា៖ «ព័ត៌- 
មន ក្លែង កា្លាយ អពំ ីករូ៉ែ ខាង ជើង 
ដែលបាន  បញ្ចូល ព័ត៌មន អំពី 
សុខភាព មិន ល្អ របស់ លោក  
គមី  ជងុអ៊នុ  ឬ  ការ ពភិាកែសា អពំ ី 
ការ ស្នង តណំែង  ឬ  ពែតឹ្តកិារណ ៍
មិន រំពឹង ទុក នៅ ក្នុង បែទែស 
កូរ៉ែខាង ជើង  បង្កើត ឲែយ មន 
ភាព មិន  ពែញ ចិត្ត នៅ ក្នុង កូរ៉ែ - 
ខាង ជើង   និង អាច នាំ ទៅ រក 
ភាព ជប់ គំង នៅ ក្នុង ទំនាក់ - 
ទំនង អន្តរ កូរ៉ែ»។ 

លោក  បាន ថ្លែង បន្ថែម ថា៖            
« បែសិន បើ ព័ត៌មន ក្លែង កា្លាយ 
អំពី បែទែស កូរ៉ែ ខាង ជើង  បន្ត 
បង្កើត ឡើង នៅ ក្នងុ បែទែស ករូ៉ែ- 
ខាង តែបូង  ទំនាក់ ទំនង អន្តរកូរ៉ែ  
អាច បែឈម  នឹង ផលវិបាក ជ 
អវិជ្ជមន យ៉ោ ង ចែើន  នៅ ពែល 
អនាគត  ហើយ អាច ផ្តល់ ឲែយ 
បែទែស កូរ៉ែ ខាងជើង នូវ ការ - 
ដោះ សា នៅ ក្នុង អំឡុង ការ- 
ចរចា ផែសែងៗនោះ  »។

លោក សាស្តែ ចារែយ រូប នែះ 
បាន ថ្លែង ថា  ការ ផែសព្វ ផែសាយ   
ពត័ ៌មន ក្លែង កា្លាយ នែះ  ក ៏បង្កើន 
ការ ភ័យ ខា្លាច សន្តិសុខ ជតិ    
នៅ   ក្នុង សង្គម កូរ៉ែខាង តែបូង ដែរ 
ហើយ កាន់ តែ ធ្វើ ឲែយ គ្មាន ទំនុក - 
ចិត្ត លើ បែទែស កូរ៉ែ ខាង ជើង 
ដែល នងឹ បង្ក ឲែយ មន ការ លបំាក 
សមែប ់រដា្ឋា ភបិាល នែះ  ក្នងុ ការ- 
បន្ត គោល នយោបាយ នានា 
របស់ ខ្លួននោះ ។ 

លោក ក៏ បាន ជំរុញ ឲែយ មន 
កិច្ច បែឹង បែង បន្ថែម ទៀត ក្នុង 
ការ បង្កើត ព័ត៌មន មន គុណ - 
ភាព  និង គួរ ឲែយ ជឿ ទុក ចិត្ត បាន 
អំពី កូរ៉ែ ខាង ជើង ។ លោក ក៏ 
បាន បន្ថែម ថា  វ ពិត ជ ចាំបាច់ 
ណាស់  ដើមែបី ជួយ បែព័ន្ធ ផែសព្វ- 
ផែសាយ បរទែស  និង កែុម អ្នក - 
ជំនាញ បង្កើន ការ យល់ ដឹង  ឬ  
កែ តមែូវ ការ យល់ ចែឡំ អំពី 
បែទែសកូរ៉ែ ខាង ជើង  ខណៈ 
បង្កើត កិច្ច បែងឹបែង ដើមែបី ទប់- 
សា្កាត់ ការធ្វើ ឲែយ ព័តម៌ន អំពី កូរ៉ែ 
ខាង ជើង កា្លាយ ជ «រឿង នយោ- 
បាយ»៕ Yonhap/PSA

លោកគីមជុងអុ៊ន(កណ្តាល)ចូលរួមពិធីបើកសម្ពោធរោងចក្រជីកាលពីថ្ង្រទី១ខ្រឧសភាឆា្នាំ២០២០។Yonhap



ក្រុងឡុងដ៍ៈ  នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី 
អង ់គ្ល្រស លោក  ប ូរ ីស  ចន សនុ  
បាន បង្ហាញ អំពី ការ អនុម័ត 
របស់ រដ្ឋាភិ បាល លោក  ដើម្របី 
ដោះ ស្រយ ការ ឆ្លង រីក រាល-
ដល ជំងឺ កូ វី ដ ១៩  ក្នងុ ដំណាក់- 
កាល បនា្ទាប ់ នៅ ព្រកថ្ល្រងសនុ្ទរ- 
កថា របស់ លោកទៅ កាន់ ពល- 
រដ្ឋ របស់ ខ្លួន  កាល ពី ល្ងាចថ្ង្រ 
អាទិត្រយ ។ 

 លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី  បូ រីស-
ចនសុន  បានថ្ល្រង ថា  រដ្ឋាភិ-
បាល  មានគម្រង  មួយ  ដើម្របី 

បន្ធូរ បន្ថយ ការ បិទ ប្រទ្រស  
ប៉នុ្ត្រ « វា គ ឺជា គម្រង លក្ខ ខណ្ឌ 
មួយ »   ចាប់ តាំង ពី «អាទិភាព 
របស់ យើង  គឺ ដើម្របី ការពារ 
សាធារ ណ ជនទាំង អស់   និង 
ជួយ សង្គ្រះ អាយុ ជី វិត របស់ 
ពួក គ្រ  យើង មិន អាច បន្ត ទៅ 
មុខ ទៀត ទ្រ  លុះ ត្រ ត្រ យើង 
បាន  បំព្រញ បំណង ធ្វើ ត្រស្ត រក- 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ លើក ទី ៥ សិន » ។ 

កាល ពី ព្រល កន្លង ទៅ  ការ- 
ធ្វើត្រស្ត លើក ទី ៥  បាន រៀបចំ 
ធ្វើ ឡើង ដោយ រដ្ឋាភិ បាល  រួម-

មាន  ការ ការ ពារ បគុ្គលកិ សខុា-
ភិ បាល ជាតិ (NHS)  បាន មើល-  
ឃើញ អត្រ ការ សា្លាប់  និង ការ-
ឆ្លង រីក រាល ដល ម្រ រោគ ផ្លូវ-
ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា ថយ  ចុះ  ដោយ 
បាន ដោះ ស្រយ ឧប សគ្គ ជា- 
ច្រើន  នៅ ក្នុង ការ ទទួល បាន 
សមា្ភារ ការ ពារ បុគ្គ លិក (PPE) 
ឲ្រយ បាន គ្រប់ គ្រន់  ដល់ ប្រជា-
ជន អង់ គ្ល្រស  ដ្រល ត្រូវ ការ វា  
ដោយ បាន ធ្វើ ឲ្រយ ប្រកដ ថា  
រាល់ វិធាន ការ ណា មួយ  ដ្រល 
រដ្ឋាភិ បាល  បាន ចាត់ វិធាន ការ 

នោះ  មិន ឲ្រយ មាន អត្រ ឆ្លង ជំងឺ 
ឡើង វញិ  ឬ មនិ ឲ្រយ ជងំ ឺនោះ វលិ- 
ត្រ ឡប់ មក វិញ ។ 

 លោក  ចន សុន  បាន ថ្ល្រង ថា  
ន្រះ « មិន ម្រន ជា ព្រល វ្រល 
គ្រន់ ត្រ បញ្ចប់ការ បិទ ប្រទ្រស 
នៅ សបា្តាហ៍ ន្រះ  ទ្រ » ជំនួស មក 
វិញ « យើង កំពុង ចាត់ វិធាន ការ 
នានា ដោយ ប្រុង ប្រយ័ត្ន      បំផុត 
គ ឺធ្វើយ៉ាង ណាឲ្រយមាន ប្រសិទ្ធ- 
ភាព  ដើម្របី ទប់ សា្កា ត់ មិន   ឲ្រយ        
ជ ំងកឺវូដី ១៩   ន្រ  ះ      ឆ្លងរាលដ ល      
ត ទៅ ទៀត »៕ Xinhua/SK
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ការ បះ៉ ទង្គិច  នៅសីុ រី ភាគ ពាយពយ្
បណ្តាលឲ្យមនុស្ស ៤៨ នាក់ស្លាប់
ក្រុងប្ររូតៈ  ក្រុម ឃ្លាំ មើល - 

សិទ្ធិ មនុស្រស  បាន ថ្ល្រង ថា  ការ- 
ប៉ះទង្គចិ គ្នា នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស សុ ីរ ី
ភាគ ពាយព្រយ  បាន បង្ក ឲ្រយ  យុទ្ធ - 
ជនជ ីហាដ៤៨នាក ់សា្លាប ់កាល 
ព ីថ្ង្រ អាទតិ្រយ  ជា ការ វាយ ប្រហារ 
បណា្តាល ឲ្រយ មនុស្រស សា្លាប់ ច្រើន 
បំផុត  តាំង ពី  ព្រលចាប់ ផ្តើម 
មាន បទឈប់ បាញ់ ១ រយៈ- 
ព្រល  ២ ខ្រ នៅ ទី នោះ ។ 

 បទ ឈប់ បាញ់ មួយ  បាន ចាប់- 
ផ្តើម ធ្វើ ឡើង តាំង ពី ថ្ង្រទី ៦  ខ្រ  
ម ីនា  ដោយបាន ឲ្រយ បញ្រឈប ់ការ- 
វាយ ប្រហារ ទ្រង់ ទ្រយ ធំ នៅ 
ក្នុង តំបន់ ទី តាំង ឈរ ជើង ដ៏-
សំខាន់ ចុង ក្រយ  នៅ ខ្រត្ត - 
អុីដលីប របស់ ក្រុម ឧទា្ទាម នៅ  
សុី រី  ក្រយ ពី ការ វាយប្រហារ 
របស់ របប សុី រី រយៈ ព្រល  ១ខ្រ  
ដ្រល បាន បង្ក ឲ្រយ ជន សុីវិល 
រាប់រយ នាក់ សា្លាប់  ហើយ បាន 
បង្ខំ ឲ្រយ មនុស្រស ជិត ១  លននាក់ 
ផ្រស្រង ទៀត   រត់ ភៀស ខ្លួន ច្រញ 
ពី ទី នោះ ។ 

 ក្រុម ឃ្លាំ មើល សិទ្ធិ មនុស្រស - 

សុីរី  បាន ថ្ល្រង ថា   នៅ ព្រឹក 
ព្រលឹម ថ្ង្រ អាទិត្រយ  ក្រុម ឧទា្ទាម 
បាន វាយ ប្រហារ ទៅ លើ ទី តាំង 
ឈរជើង របស់ ក្រុម យុទ្ធ ជន 
គទំ្រ របប សុ ីរ ី នៅ តបំន ់ព្រំ ដ្រន 
ភាគ ខាង លិច ដ្រល  គ្រប់ គ្រង 
ដោយ ក្រុម ជី ហាដ  ។ 

 ក្រុម ឃ្លាំ មើល សិទ្ធិ មនុស្រស  
មាន មូល ដ្ឋាន នៅ អង់ គ្ល្រស 
បាន ថ្ល្រង ថា  ការ ប៉ះ ទង្គចិ គ្នា ជា 
ច្រើន លើក  នៅ ក្នុង តំបន់-
សាល ់អាល ់-ហា្គប  បាន បង្ក   ឲ្រយ  
ឲ្រយ យុទ្ធ ជន របប សុី រី ៣៥ នាក់  
និង ជន  ជី ហាដ ១៣ នាក់  ផ្រស្រង 
ទៀត សា្លាប់  នៅ ក្នុង នោះ មាន 
មក ពី ក្រុម ហ៊ូ រា៉ាស់ អាល់- ឌីន  
មាន ទំនាក់ ទំនង ជា មួយ ក្រុម - 
អាល់ -ក្រ ដ ។ 

លោក  រា៉ាមី  អាប់ ឌ្រល  រា៉ាហ៍ 
មា៉ាន់  ដ្រលព ឹង   ផ្អ្រក ទៅ លើ 
ប្រភពជា ច្រើន    នៅ ប្រទ្រស សុ ីរ ី
បាន ថ្ល្រង ថា ៖« ន្រះគឺ ជា ចំនួន 
សា្លាប់ ច្រើន   បំផុត សម្រប់ យុទ្ធ- 
ជន  សុី រី  តាំងពី បទ ឈប់បាញ់  
ច ូលជា  ធរមានមក៕AFP/SK 

បូ រី ស ចន សុនបង្ហាញ គម្ង លក្ខខណ្ឌដើម្បី  
ឆ្លើយ តបការឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩ដំណក់កាលបន្ាប់

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបូរីសចនសុនព្រលថ្ល្រងសុន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់ប្រជាជាតិអង់គ្ល្រសនៅវិមាន10DowningStreetក្នងុទីក្រងុឡុងដ៍។AFP

បុរសសីុរីមា្នាក់ជិះកង់នៅក្នងុក្រងុដ្រលរងការវាយប្រហារដោយរបបសីុរី។AFP



ហុង រស្មី

ភ្នំពេញ: បង្កង  ប៉េងបោ៉ះ 
ការុ៉ត ម្ទេស បោ្លោក ផេសិត ស ខ្ទមឹស 
ខ្ទឹម កេហម រំដេង ស្លឹក កេូច 
គល់  ស្លឹក គេ ម្ទេស ឆា និង ជីរ- 
វ៉ានស់៊យុ  គជឺា គេឿង ផេស ំមខុ ម្ហបូ 
តុមយ៉ាំ បង្កង  ដេល តេូវបាន 
រៀបចំ  ១ ឈុត ជា សេច តមេូវ 
អ្នក មាន បំណង ចង់ ស្ល  តេ មិន 
ចង់ ទិញ គេឿង គេ ចេើន មុខ 
ដាច់  ដោយ ឡេក ពី គ្នា ។ 

សមេប់ ស្ដេី មេផ្ទះ ខ្ជិល ឡើង 
ផេសារដោយ ជាប់ រវល់ ធ្វើការ  
មើល   ថេកនូ  ឬ បារម្ភ ព ីការ ជបួ ជុ ំ
មនុសេស ចេើន នៅ ក្នុង ផេសារ បន្លេ 
សេកុជា ផេសារ បន្លេ  តេសីាច ់អន- 
ឡាញទើប បង្កើត ឡើង បេមាណ 
២សបា្ដាហ៍ ក្នុង ការ ដឹក ជញ្ជូន 
ឈុត ម្ហូប អាហារបន្លេ សេស់ ៗ  
តេ ីសាច ់មាន ់សាច់ គោ  សាច-់ 
ជេកូ  នងិ គេឿង សមទុេទៅ ដល ់
មុខ ទ្វារ ផ្ទះ អតិថិជន   ។ 

អ្នកសេី នារី រតនៈ ជា មា្ចាស់ 
ហាង  បន្លេ សេកុបាន បេប់  ភ្នពំេញ-  
ប៉ុស្ដិ៍  ថា ៖ « ខ្ញុំ ចង់ ឲេយ  ស្ដេី មេផ្ទះ 
គេ ប់ រូប ងាយ សេលួ ចំពោះ ជមេើស  
មុខ ម្ហូប បេចាំ ថ្ងេ ដោយ មិន ចាំ- 
បាច់ គិត គូរ ចេើន ថា  តេូវ ស្ល  អ្វី  
ជាពសិេស ពកួគត ់មនិ ចា ំបាច ់
ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ផេសារ ផ្ទាល់  ដើមេបី 
បញ្ចៀស ការ ជួប ជុំ អ៊ូអរ  ដេល 
គួរ ឲេយ ពេួយ បារម្ភ ចំពោះ គមា្លោត 
សុវត្ថិភាព »។ 

កេព ីឈតុ ម្ហបូ តមុយ៉ា ំបង្កង 
តម្លេ ២៣០០០រៀល  នៅ  
មាន  តុមយ៉ាំគេឿង សមុទេតម្លេ 
២៣០០ ០រៀល ម្ជូរ យួន បង្កង  
តម្លេ ២៣០០០រៀល ម្ជូរ យួន 
តេ ីបេ តម្លេ ១៣០០០រៀល ឆា 
ម្ទេស បោ្លោកតម្លេ ១០០០០ 
រៀល ឆា ដើម ខាត់ណាតម្លេ 
១០០០០រៀល  ឈុត ស្ងោរ 
តេឡាចតម្លេ ១០០០០រៀល 
និង ឈុត ម្ជរូ គេឿង សាច់ គោ  តម្លេ 
១៣០០០រៀល ជាដើម ។ 

ស្ដេវ័ីយ ៣០ឆា្នា ំជា មា្ចាស់ ហាង 
បន្លេ សេកុបាន ឲេយ ដឹងថា ៖ « ឈុត  
មុខ ម្ហូប រៀបចំ សេច   មាន ទំង 
បន្លេ  តេឬីសាច់ ជាមួយ គេឿង ទេស  
ផេសេង ៗ   ទទួល បាន ក្នុង សមា-
ជកិ គេសួារ តចូ  ដេល មាន សមា-

ជិក ពី ៣ ទៅ ៤នាក់  ។ ទៅ ដ ល់  
ផ្ទះគេន់តេ លាង  រួច ហា ន់ ស្ល 
តេម្ដង  ដោយ មិន ចំា បាច់ រក គេឿង - 
គេ ឲេយ គេប់ មុខ នោះទេ »។ 

អ្នកសេ ីរតនៈ បាន ឲេយ ដងឹថា៖ 
« ខ្ញុ ំ គតិ ឃើញ យរូ ហើយ តេ អត ់
ទ ន់ មាន ពេល ។ ដល់ ពេល មាន 
ជំងឺ កូវីដ  ខ្ញុំ ក៏ ចាប់ ផ្ដើម ដំណ ើរ- 
ការ ផេសារ បន្លេ សេុក ដើមេបី ដឹក- 
ជញ្ជូន ឲេយ អតិថិជន ដេល អត់ 
ចង់ ទៅ ផេសារ »។ 

ផ្ដើម  ព ីអ្នក ដកឹ ជញ្ជនូ ចនំនួ ២ 
នាក់ ពួកគេ វិល កង់ ម៉ូតូ ជាប់ 
ដោយ   បុគ្គលិក នីមួយៗ  អាច 

ដកឹ  គេឿង បន្លេ  តេសីាច ់នងិ មខុ 
ម្ហបូ ឈុត បាន ៤ ទៅ ៥ផ្ទះ  ដេល  
ភាគ ចេើន ជា អតិថិជន កេុង 
ភ្នំពេញ ។ 

 កេពី ឈុត មុខ ម្ហូប រៀបចំ 
សេច បន្លេ សេស់ ៗ  ជា កសិផល  
របស់ ពលរដ្ឋ រស់ នៅតាម មាត់- 
ទន្លេ នេ សេុក សា្អាង និង ពេ សា្វា  
រួម ទំង តេីសាច់ គេប់ បេភេទ  
តេវូ  បាន រៀបច ំនងិ ថត ឌហីេសាញ 
យ៉ង សេស់ សា្អាតអម ដោយ 
ឈ្មោះ ជា ភាសា ខ្មេរ និង អង់គ្លេស 
ក៏ដូច ជា តម្លេ ដេល តេូវបាន ធ្វើ 
បច្ចុបេបន្ន ភាពរៀង រាល់ ថ្ងេ ។ 

អ្នកសេី  រតនៈ បាន និយ យ 
ថា  ៖ « កមុ្មង៉ ់ប៉នុា្មោន ក ៏យើង ខ្ញុ ំដកឹ- 
ជញ្ជនូ ឲេយ ភ្ញៀវ ដេរ ចាប ់ព ីតេកនួ 
១ គីឡូកេម តម្លេ ៨០០០រៀល  
កញ្ឆេត តម្លេ ១មុឺន រៀល ស្ពេ- 
ក្ដា ប តម្លេ ៦០០០រៀល  រហូត 
ដល ់បង្កង តម្លេ ៥មុនឺ រៀល មកឹ  
៤មុឺន រៀល ឆ្អឹង ជំនី រជេូក តម្លេ 
៣៥ ០០០រៀល  ជើង ជេូក ៣ 
មឺុនរៀល  សាច់ គោ (សាច់ សេយួ) 
៥មឺុន រៀល  ទ  ១៨០០០ 
រៀល ១ គីឡូកេម មាន់ សេ 
៣១០០០រៀល ១ គីឡូកេម 
ពងទ ១០គេប់ ៦៥០០រៀល  

និង តេី តម្លេ ចាប់ ពី ១៥០០០ 
រៀល ១ គីឡូកេម»។ 

តម្លេ កសិផល របស់ កសិករ 
ក្នងុ សេកុ របស ់ខ្លនួ មាន  តម្លេ មនិ  
ខ្ពស់ ជាង ទីផេសារ បុ៉នា្មោនទេ ហើយ  
ក៏   ថោក ជាង តម្លេ ទនំញិ នៅ ផេសារ- 
ទនំើប  ដេល ជា ជមេើស ដ ៏ សក័្ដ-ិ 
សមសមេប់ ពលរដ្ឋ ទូទៅ ។ 

នារី រតនៈ បញ្ជាក់ ថា សេវ- 
កម្ម ដឹក ជញ្ជូន របស់ អ្នកសេី តេូវ 
បាន ធ្វើ ឡើង សមេប់ រាល់ ការ- 
កុម្ម៉ង់ ទំង អស់ មិន ថាតេ ១  ឬ 
២មុខ នោះទេ  ដោយ តម្លេ ដឹក- 
ជញ្ជូន មាន ចនោ្លោះ ពី ៤០០០ 

ទៅ  ៨០០០រៀល ទៅតាម 
ទីផេសារ ភូមិ សាស្ដេ ។ 

មា្ចាស ់ហាង  ដេល ទទលួ លក ់
តេ  បន្លេរបស់ អ្នក សេុក រូប នេះ 
បា ន ឲេយ ដឹងថា ឈុត មុខ ម្ហូប 
រៀប ចំ សេស់  ទទួល បាន ការ- 
ពេញ និយម ខា្លោំង ចំពោះ អតិថិ-
ជន  ដេល សម ល្មម សមេប់ 
កេុម  គេួសារ តូច ។ 

អ្នកសេី រតនៈ  ជឿ ជាក់ ថា 
កសផិល របស ់ពលរដ្ឋ ក្នងុ សេកុ 
ទំង នៅ សា្អាង និង ភូមិ ពេ សា្វា  
ដេល ដា ំដុះ ជា លក្ខណៈ គេសួារ 
ម ិន បេើ បេស ់ជ ីគមី ីហសួ កមេតិ 
ដេល អាច ទទួល យក បាន  ហើយ 
វជា ទង្វើ គំទេ ផលិតផល ក្នុង- 
សេុ ក  និង  ជួយ ជេម ជេង 
លើក ស្ទួយ ជីវភាព របស់ ពួកគេ 
ផង ដេរ ។ 

អ្នកសេ ីបាន និយយថា ៖ « ខ្ញុ ំ 
ជឿ ថា ពួកគត់ មិន បេើ បេស់ 
ជគីមី ីចេើន នោះទេ ពពីេះ ពកួ- 
គេ មិន មាន លទ្ធភាព ទិញ ជីមក 
បេើ ចេើន  ហើយ ពួកគេ នៅ តេ 
បន្ដ បេើ បេស់ ជី ធម្មតា ចេើន 
ជាង ។ ខ្ញុំ មិន ចេបាស់ ថា ខ្ញុំ អាច 
ជួយ លក់ កសិផល របស់ ពួកគត់ 
បាន ប៉ុនា្មោន គីឡូកេម នោះទេ 
ប៉ុន្ដេ ក្នុង ១ថ្ងេ ខ្ញុំ អាច វ៉េ ចេញ 
បន្លេ អស់ ១ រុឺម៉ក »។ 

ផេសារ អនឡាញ បន្លេ សេុក  
ស្ថិត  នៅទីកេុង តាខ្មោ និង បើក 
ទទួល  ការ កុម្ម៉ង់ ពី ម៉ង ៩ពេឹក 
ដល់ ម៉ង ៥លា្ងោច ។ 

 ព័ត៌មាន បន្ថេម មាន នៅ ទំព័រ 
ហ្វេសបុ៊ក  Bonle   Srok ឬ ទូរ-
ស័ព្ទ  ០៧៨៩៧៩៨៥៥៕
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ផេសារ អនឡាញ បន្លេ សេកុ វិល កង់មូ៉តូ  អ្នកដឹក ស្ទើរ រកពេលសមេកគ្មាន។ រូបថត សហ ការី ឈុត តុមយ៉ាបំង្កង មានបន្លេ សាច់ និង គេឿងគេសេប់ ងាយក្នងុការ ចម្អនិ ។ រូបថត សហ ការី

ផេសារអនឡាញ បន្លេសេុក បេើបេស់ កសិផល របស់ពលរដ្ឋ រស់នៅតាម មាត់ទន្លេ នេ សេុកសា្អាង និង ពេសា្វា។ រូបថត ហុង មិនា

បន្លែសែកុ ដឹក ឈុត ម្ហបូ បន្លែ សាច់ ពីកសិករ ទៅ ដល់ 
មាត់ ទ្វារ គែហដ្ឋាន ផ្គាប់ចិត្ដ ស្ដែមីែផ្ទះមិនបាន  ដើរ ផែសារ អូ៊អរ
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ថ្ងៃ៦រោច ខៃពិសាខ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃអង្គារ  ទី១២ ខៃឧសភា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាស ីស    ៃុត  ច  ុះ។ ការបៃកបរបរ រក- 
ទទលួ   ទាន នានា  មាន  អណំោយ- 
ផល   មិន ល្អ ប៉ុនា្មាន ឡើយ ។ រីឯ- 
លាភ  សកា្ការៈ  ផៃសៃងៗ  ទទួល បាន  

ដោយ   សារ ត ៃ បណុៃយ ។ចណំៃក  ទកឹចតិ្ត  លោក អ្នក  
មាន   ទ ំន  រ   រក   ការ  ប  ំពៃញ  បណុៃយ កសុល នងិ ចលូ-  
ចតិ្ត  នវូ ភា ព ស្ងប ស់ា្ងាត ់។ ចណំៃក  ឯ សៃច ក្ត ីស្នៃហា 
វញិ     ចៃើន មា  ន  ភា    ព   ស  ះ អ ង្គើយ  ដាក់ គ្នា  និង ខ្វ ះ- 
នូវ ភាព  កក ់ក្តៅឲៃយគ្នា ទៅវិញទៅមក ផងដៃរ ។    

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសីសៃុតចុះខ្លាំង ។ ជើងលៃខ 
លោក  អ្នក ស្ថិត នៅ លើ កម្ម  ទឹក ចិត្ត    
មាន  សៃចក្តីថ្នាំង ថ្នាក់ ខ្លះៗ   ចំពោះ 
ខ្លួន  ឯង ។ លោក អ្នក ចៃើន ពឹង   ផ្អៃក       

ល ើ ពៃង វាសនា ជាជាង  ភា ព ជឿជាក់   លើ សមត្ថ- 
ភាព របស់ ខ្លួន ។ ចំពោះ របរ រក ទទួល ទានក  ៏    ពុំ  
មាន  ភាគ  ផល កាក់កប ល្អ ឡើយ ។ រីឯ សៃច ក្តី- 
ស្នៃហា      គូស្នៃហ៍ ចៃើនតៃ  រំអៃ រំអុក   និង  រក រឿង  គ្នា
ឥត   សៃកសៃន្ត ដៃលបង្កើត ជាភាព រកាំរកូស  ។

រាសីល្អបង្គរួ ។ ការធ្វើ ដំណើរទៅ កាន់ 
ទ  ី ជិត ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថភិាព ហើយ   កា រ- 
និយាយ   ស្ត ី  បៃកបដោយ ហៃតុផល  
គួរ ឲៃយ    គោរព ។ ចំពោះ ការ បៃកប របរ- 

រក     ទទួ ល     ទាន នានា   អាច រួចដើម  តៃ លោក អ្នក នឹង  
បាន             បទ ពិសធយា៉ាង ល្អ បៃសើរ។ ថ្ងៃនៃះ  លោក- 
អ្នក           មានឆន្ទ ៈ   ខ្ពស់ក្នងុ ការសមៃច កិច្ចការផៃសៃងៗ។ 
ចំពោះ  បញ្ហា ស្នៃហា វិញ  គឺ  ដៃគូរបស់ លោកអ្នក    
មាន         ទំនុក ចិត្ត មក លើ លោក អ្នក ទ្វៃដងតៃ ម្តង   ។   

 រាសីល្អបង្គរួ  ។ ការបៃកបរបររកទទួល-     
ទា នផៃសៃងៗគឺបាន ផល ល្អគៃន់  បើ ។ 
លោកអ ្នក មាន ទឹក ចិត្ត  បៃក បដោយ ក្ត-ី 
មៃត្តៅចៃើន    ។ រី ឯ ការបៃកប    របរ  ផៃសៃង ៗ  

វិញ  ក៏ តៃវូ បៃយ័ត្ន ចាញ់ បោកគៃ ដៃរ។ ថ្ងៃនៃះ សមៃប់- 
ទំនាក់  ទំនង ស្នៃហា គួរ         តៃ ផ្តល់ នូវ ភាពកក់ក្តៅ ឲៃយ គ្នា  ទៅ-  
វិញទៅមក  ។ ដោយ        ឡៃក គៃះ  លោកអ្នក  គឺ នៅ  ឯ ទិស  
បស្ចមិ    ដូច្នៃះ តៃវូ តៃ  មានការបៃងុ បៃយ័ត្នខ្ពស់ផង។ 
ចំណៃក  ការធ្វើដំណើរ ទៅ ទីនានា ទទួល បានសុខ។

រា សីឡ    ើ ង   ខ្ព ស់  ។ ការ បៃកប របរ   រក-  
ទទួល   ទាន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន  ផល ល្អ   - 
បៃសើរ   តៃសុខ ភាព ផ្លូវ កាយ អាច  
នឹង    តៃវូ យាយីដោយ ជំងឺ ។ រីឯ   លាភ- 

សកា្ការ ៈ  ចៃើន តៃ បាន ដោយធម ៌។ លោកអ្នក    មាន 
សមត   ្ថ      ភាព ដោ    ះ   ស  ៃយ បញ្ហា ឬធ្វើការ សមៃច-    
ចតិ  ្ត           ផៃសៃង ៗ បានល្អ ។  ចណំៃក ឯ  ស ៃច ក ្ត ី  ស្នៃហា     វញិ 
ក៏    មាន    កា រ  យ   ល   ់ ចិត្ត   គ្នា ល្អ ផង ដៃរ។ ចំពោះ កា រធ្វើ- 
ដំណើរ       ទៅ ទី នានា តៃងតៃ   មាន ជោគ ជ័យជានិច្ច ៕    

រាសីឡ ើងខ ្ពស់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សិកៃសា  ផ្នៃក អកៃសរ សាសៃ្ត   សុខ ភាព - 
ផ្លវូកាយ  អា ច មាន ជងំបឺៀត បៀន ខ្លះ  
តៃ ដោយ សារអំ ណាច  កមា្លាំងចិត្ត  
មាន      សភាព ខ្លាំងកា្លា  និង សមត្ថភាព 

ការ ពារ  សខុ   ភា ព   ផ្លវូ កាយ មនិ ធ្លាក ់ក្នងុ ភាព ធ្ងន ់ធ្ងរ   
ឡើយ ។ ការ       បៃកប   របរ រកទទួល ទាន នានា   បាន  
ផល  ចណំៃញ       ធម្មត ។ បញ្ហា ស្នៃហា    គ ូស្នៃហ ៍នងឹ 
មានភាព      អធៃយា សៃ័យ គ្នា បាន យា៉ាង ល្អ បៃសើរ ។ 

រាសីស ៃ ុ ត   ចុះ  ។ ជើង លៃខ លោក    អ្នក 
ស្ថតិ    នៅ   លើ កម្ម  ខណៈ ទឹក ចិត្ត នឹង  
កើត      មា ន  ការ ថ្នាងំ ថ្នាក់ខ្លះៗចំពោះ   - 
ខ្លនួ   ឯង ហើយ ចៃើនតៃ ពឹង  ផ្អៃក  លើ 

ពៃង   វាសនា  ជាជា ង ភា  ព ជឿ  ជាក   ់ទៅ លើ សមត្ថ - 
ភាព    របស់  ខ្លនួ ។    ច  ំពោ  ះ របរ រក ទទួល  ទាន   នានា វិញ  
ពំុ សូវ  ជា  បាន ផ ល  កាក់កប ល្អ បុ៉នា្មាន    នះឡើយ  ។ 
ចំណៃក      ឯ  សៃ ច ក ្ត ីស្នៃ  ហា វិញ   គឺ  គូស ្នៃហ៍ ចៃើន   តៃ 
មាន   ការ រំអុករំអៃ  រក រឿង គ្នាឥត  សៃកសៃន្ត  ។    

រាសសីៃតុចុះខ្លាងំ ។គៃះកាច  អាច 
នងឹ កើត ដោយសារសម្ត ីតោង មាន-  
ការ ពិចារណាឲៃយបាន ចៃើន មុន នឹង 
ចៃញវាចា។ ចំពោះ សៃចក្តីស្នៃហា  

គូស្នៃហ៍ហាក់ដូចជាមានភាព ពៃងើយ កន្តើយ - 
បន្តចិ    គបៃបីផ្តល់ភាព កក់ក្តៅឲៃយ គ្នា  បានចៃើន។ រីឯ- 
ការ   បៃកបរបររកទទួលទាននានា    គឺអាច បៃឈម-    
នឹង   ការ ខតបង់ ដើម ទុនឬ ឡុងចុង ។ ចំណៃក លាភ- 
សកា្ការៈវិញ  កាន់ តៃ ពិបាក ទទួល បាន ផល។ 

រាសធី្លាក ច់ ុះ។ ការបៃកបរបរ រក ទទលួ- 
ទាន   នានា  បាន  ផល មិន ល្អ ប៉ុនា្មាន  នះ 
ឡើយ ។ ចំពោះ លាភ សកា្ការៈ ផៃសៃងៗ 
បាន   ដោយសា រតៃ  បណុៃយ  ទកឹចតិ្ត លោក- 

អ្នក នឹង មាន ទំនរ ទៅរក ការ បំពៃញ បុណៃយ កុសល 
និង  ចូលច ិត្ត ភាព ស្ងប់សា ្ងាត់ ។ រីឯ សៃចក្តីស្នៃហា 
 ចៃើន តៃ     មានភាព សះអង្គើយ ចំពោះ គ្នា និងខ្វះភាព -  
កក់ ក្តៅ សមៃប់ ផ្ត ល់ ឲៃយ គ្នា ។ ចំណៃកការធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ កាន់ ទី នានា មិន សូវ ជាទទួល បាន សុខឡើយ។

 រាសីមធៃយម ។ ការ ពោល ពាកៃយ សម្តី 
ធ្វើ ឲៃយ  អ្ន ក ផង យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ សា្តៅប ់
មានសមត្ថភាព  ក្នងុ ការ បំពៃញការ -  
ងរ បៃកប ដោយ សា្មារត ីបៃងុ បៃយត័្ន 

ធ  ្វើ   ឲៃយ  បាន ផល គួរ ជា ទី   ពៃញ ចិត្ត។   ចំ ពោះ ការ ធ្វើ- 
ដំ ណើរ   ទៅកាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ     គួរ តៃ យក ចិត្ត ទុក-  
ដាក    ់    ចំ ពោះ ចំណង ស្នៃហារបស់ អ្នក ។ រីឯ លាភ-  
សកា្ការៈ    វិញ   គឺ ទទួល  បាន ផល បង្គួរ តៃ ប៉ុណោ្ណោះ  ។ 
ការ       ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ទី ជិត ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថិភាព ។

 រាសីឡើង ខ្ពស់ ។ ទឹកចិត្ត បៃកប    - 
ដោយ ឆន្ទៈមោះមុត នៅ ក្នុង ការ- 
បំពៃញ        ការងរបៃកប  របរ  ទទួល ទា ន  
ផៃសៃង ៗ ។  ចំណៃក   ឯការដើរ     តៃច់ -  

ចរ ទៅ ទនីានា មាន គៃ រាក ់ទាក  ់   គរួ ជា     ទ  ី  ពៃញ    ចតិ្ត ។ 
ចពំោះ សៃចក្តសី្នៃហា  វញិ   គ ឺគសូ្នៃហ ៍ហាក    ់   ដ ចូជា 
មាន   ភាព    ពៃងើយ កន្តើយ  បន្តិច  ដៃល        អ្នក        គួរ   តៃ - 
ចៃះ  ផ្តល   ់     ភាព កក់ក្តៅ បន្ថៃម ឲៃយ គូស្នៃហ៍ ទើប     បាន  
ល្អ   បៃព ៃជាខ្លាំង  សមៃប់ សម្ព័ន្ធ ស្នៃហ៍ អ្នក ។

រាសីសៃុតចុះខ្លាំង  ។ ការ បំពៃញ- 
ការ    ង រផៃសៃងៗ ជួប ឧប  សគ្គចៃើន   
ខណៈ ទឹក   ចិត្ត សមៃបូរទៅ   ដោយ-  
ទោសៈ។  ចំពោះ សៃចក្តី ស្នៃហា  

តៃូវ    មាន   ការយោគយល់ និង អធៃយា សៃ័យ   គ ្នាឲៃយ    - 
បាន  ចៃើន។ រឯី លាភ សកា្ការៈ ផៃសៃងៗ  នងឹបាន មក   
ដោយ ការខតិខ ំបៃងឹ បៃង របស ់ខ្លនួ ហើយ មាន-  
ការ   ជួយជៃមជៃង ដោយ តិចតួចតៃប៉ុណោ្ណោះ ។  
ចំណៃកការធ្វើ ដំណើរ កមៃសាន្ត តៃូវ បៃុង បៃយ័ត្ន។   

វិចិតៃករ  វៀតណាម វ័យ ៧៦ឆ្នាំ បង្ហាញ រូបភាព ផៃសព្វផៃសាយ ពី ការ ការពារ ជំងឺ កូវីដ១៩។ រូបថត AFP

វិចិត្រករប្រចំាបក្រសកុម្មយុនីស្ដ
គូររូបសិល្របៈប្រឆំាងកូវីដ១៩ 

កៃុង ហាណូយ : វិចិតៃករ 
វៀតណាម វ័យ ៧៦ឆ្នាំ ដៃល 
បាន ចំណាយ ពៃល ពៃញ  ១- 
ជវីតិ ផលតិ របូ ភាព សលិៃបៈ ឃោ-
សនា ឲៃយ រដា្ឋាភិបា លកុម្មុយនីស្ដ  
បាន បង្វៃ រជក់ របស់ ខ្លនួ មក ផៃសព្វ-
ផៃសាយ ពី វីរុស កូរូ៉ណា ដោយ ការ- 
រចនា បដា  ដៃល រលំៃច នៅតម 
ទសីាធរណៈ នានា ទទូាងំ កៃងុ- 
ហាណូយ។ 

លោក តៃន់ ឌុយ តៃុក តៃូវ- 
បាន ជៃើស រសី ឲៃយ បង្កើត សា្នាដៃ 
រចនា ប័ទ្ម កូវីដ ១៩ កៃ យ ពី ការ- 
ប ៃកតួ មយួ តៃវូ បាន រៀបច ំឡើង 
ដោយ អាជា្ញាធរ វៀតណាម ។ 

រូប សិលៃបៈ ឃោសនា កៃហ្វកិ- 
ចមៃុះ ពណ៌ជា ទិដ្ឋភាព ដ៏ សា-
មញ្ញ  នៅ វៀតណាម អឡំងុ ពៃល 
សង្គៃម  បៃឆំង  អាមៃរិក  ក្នុង 
ទសវតៃសរ៍ ឆ្នាំ ១៩៦០-៧០ 
ដោយ  បង្កប់ សារ លើក ទឹក ចិត្ដ 
ដល់ ទាហាន ជួរ មុខ  និង ជំរុញ 
ការ អភិវឌៃឍ សង្គម និយម ។ 

សូមៃបី បច្ចុបៃបន្ន បដា លក្ខណៈ 
សៃដៀង គ្នា នៃះ អាចតៃូវ បាន 
មើល ឃើញ ទូទាំង បៃទៃស នៅ 
តម សាកលវិទៃយាល័យ ធំៗ ឬ 
សន្និបាត បកៃស កុម្មុយ នីស្ដ ។

លោក  និយាយ ថ ៖ «គំនិត   
របស់ ខ្ញុំ គឺ គូរ រូប មនុសៃស   ជា ផ្នៃក 
មយួ នៃ សហគមន ៍ជនជាត ិដើម 
ភាគ តិច  ដៃល រស់ នៅ តំបន់  
ដាច់  សៃយាល  និង មាន កមៃិត 
ចំណៃះ ដឹង ទាប ដើមៃបី ជួយ 
សាប ពៃះសារ នយោបាយ   
បកៃស កមុ្មយុ នសី្ដ  នងិ រដា្ឋាភបិាល 
វៀតណាម ចៃបាស់ ៗ  »។ 

យោងតម កៃសួង វបៃបធម៌ 
រូបភាព ឌីហៃសាញ សរុប ១៤ 
ផ្ទាំង របស់ វិចិតៃករ ជើងចាស់ 
១០នាក់ តៃូវបាន ជៃើស រីស 

ក្នងុ  ចណំោម ការ បៃកតួ ជាមយួ 
ការ  បោះ ពុម្ព ចំនួន ៧០មុឺន- 
សន្លកឹ តំង   បង្ហាញ តម ទី សាធ- 
រណៈ ទូទំាង បៃទៃស វៀតណាម។ 
  ទន្ទឹមនឹង នៃះ វិចិតៃករ ច្នៃ- 
បៃឌិត  វ័យ ក្មៃង ក៏ តៃូវបាន 
ជៃើស រីស ឲៃយ មក ជួយ លើ កិច្ច-
ការ  ផ្ដល់ សារ សុខភិបាល 
សាធរណៈ ដោយ ការ បង្ហាះ 
សា្នាដៃ លើ បណា្ដាញ សង្គម ។ 

រូប ភាព របស់អ្នក ឌីហៃសាញ 
ផ្នៃក កៃហ្វិក ឡៃ ដុក ហៃប 
បាន បង្ហាញ ពី បុគ្គលិក វៃជ្ជ-
សាស្ដៃ ស្ដៃី  មា្នាក់ កាន់ ដៃ មនុសៃស 
មា្នាក់  អម ដោយ ពាកៃយ ស្លាកថ 
« នៅ ផ្ទះ ជា ភក្ដីភាព ចំពោះ 

មាតុភូមិ »  តៃូវបាន ចៃក រំលៃក 
រាប់ ពាន់ ដង លើ ហ្វៃសប៊ុក។ 

លោក  នឹក ឃើញ គំនិត នៃះ 
កៃយ ព ីបាន ឃើញ  របូភាព នៅ 
លើ  បណា្ដាញ សង្គម ដៃល បង្ហាញ  
ពី មនុសៃស មា្នា ជួប ជុំ គ្នា នៅ តម 
ហាង កាហ្វៃ នងិ ភោជនយីដា្ឋាន 
នានា ទោះបជីា ការ ណៃនា ំរបស ់
រដា្ឋាភិបាល ឲៃយ នៅតៃ ផ្ទះ យា៉ាង 
ណាក៏ ដោយ ។ 

បុរស អាយុ ៣៤ឆ្នាំ បាន 
បៃប់ AFP ព ីផ្ទះ នៅ ក្នុង កៃុង 
ហជូមីញិ ថ ៖ « ខ្ញុ ំមាន ការ ភា្ញាក-់ 
ផ្អើល និង រីករាយ ពីពៃះ ហាក់ 
ដូច ជា ខ្ញុំ បាន ធ្វើ អ្វី មៃយា៉ាង ដើមៃបី 
សហគមន៍ ខ្ញុំ »៕ AFP/HR

រូបភាពផៃសព្វផៃសាយ ជំរុញឲៃយពាក់ម៉ាស់ នៅកៃុង ហាណូយ។ រូបថត AFP
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La Liga ចង់  ចាប់ផ្ដើម ថ្ងៃ ទី ១២ ខៃមិថុនា  ទោះ មាន អ្នក ឆ្លងកូវីដ 
ក្រុង ម៉ា្រឌីដ: បៃធាន នៃ 

កៃបខ័ណ្ឌ La Liga របស់ 
បៃទៃស អៃសៃប៉ាញ កាល ពី ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ បាន ថ្លៃង ថា លោក 
សងៃឃឹម ថា ការ បៃកួត បៃជៃង 
អាច ចាប ់ផ្ដើម វញិ នៅ ថ្ងៃ ទ ី១២ 
ខៃ មថិនុា តៃ  លោក ក ៏លើក ឡើង 
ដៃរ ថា  សព្វ យ៉ាង តៃូវ គាំង 
ដោយ សារ នយោ បាយ សុខ-
ភាព  របស់ រដ្ឋាភិបាល ។

លោក  Javier Tebas បាន 
ថ្លៃង បៃបនៃះ តៃ ប៉ុនា្មាន ម៉ាង 
កៃយ កឡីាករ ៥ នាក ់ក្នងុ កៃមុ 
នៃ   លកី កពំលូ អៃសៃប៉ាញ ទាងំ២ 
ធ្វើ តៃស្ត វិជ្ជមាន ចំពោះ វីរុស 
កូរ៉ូណា ខណៈ ដៃល បនា្ទាប់ មក 
គាត ់បាន អះអាង ទៀត ថា  បគុ្គ-
លិក  មនិ ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការ បៃកតួ 
៣នាក់ ទៀត ក៏ មាន ឆ្លង ជំងឺ 
ផ្លូវ ដង្ហើម ថ្មី នៃះ ដៃរ ។  

ថ្លៃង ទៅ កាន់ បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ- 
ផៃសាយ  Movistar លោក Te-
bas បាន បៃប់ ថា ៖ « ខ្ញុំ ចង់ ឲៃយ 
រដូវ កាល  ចាប់ ផ្ដើម វិញ នៅ ថ្ងៃ 
ទី ១២ ខៃ មិថុនា តៃ វា នឹង ពឹង  
លើ តួ លៃខ នៃការ  ឆ្លង ។ ចុង- 
បញ្ចប់ វានឹង  អាសៃ័យ លើ អ្នក- 

ជំនាញ សុខភាព ។ ពួក គៃ នឹង 
ពនៃយល ់ព ីអ្វ ីដៃល អាច ធ្វើ  ហើយ 
យើង មនិ អាច បៃញាប ់បៃញាល ់
បាន ឡើយ  ដោយសារ ពួក - 
យើង  មនិ មៃន អ្ន ក សមៃច គៃប ់
យ៉ាង តៃ ឯង នោះ ទៃ » ។   

បើ ទោះ ជាមាន ការ បៃកាស  
កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  ពី ចំនួន អ្នក- 

ឆ្លង បន្ថៃម ទៀត ក៏ ដោយ ក៏ 
លោក Tebas និយយ យ៉ាង 
ទទូច ថា  អៃសៃប៉ាញ កំពុង ដើរ 
លើ ផ្លូវ តៃូវ ដើមៃបី   ផ្ដើម ឡើង វិញ 
ឲៃយ បាន លឿន នូវ វិស័យ កីឡា 
នៃះ    ហើយ លើក ឡើង ដៃរ ថា 
នៅ ពៃល ការ បៃកួត ដំណើរ- 
ការវិញ កីឡាករ ទាំង អស់  នឹង 

តៃូវ តៃស្តមុន  ២៤ ម៉ាង។    
បរុស វយ័ ៥៧ ឆ្នារំបូនៃះ  បាន 

បន្ត ថា ៖ « នៅ កន្លៃង បៃកតួ  ការ- 
ឆ្លង ជំងឺសឹង តៃ  មិនអាច  ទៅ រួច 
ឡើយ ពៃះ យើង បាន ធ្វើ ការ 
សកិៃសា មយួ ដៃល  នងឹ បង្ហាញឲៃយ 
ឃើញ  ថា មាន ហានិភ័យ តិច- 
តួច បំផុត អំឡុង ពៃល បៃកួត 

បៃសិន បើ គៃប់ គា្នា  គោរព តាម 
នីតិ វិធី វៃជ្ជសាស្តៃ ។ បៃសិន បើ 
គៃប់ យ៉ាង តៃូវបាន ធ្វើ  តាម អ្វី 
ដៃល ពួក គៃ គួរ  ធ្វើ  នោះ មិនគួ រ 
មាន ការ ឆ្លង ជំងឺ បន្ថៃម ទៀត 
នោះ ទៃ។ បើ សនិ    មាន មនសុៃស  ៥ 
នាក់  ឆ្លង ក្នុង ក្លិប ១ វា នឹង  
បង្ហាញ ឲៃយ ឃើញ ពី ភាព ធ្វៃស- 
បៃហៃស ខ្លះ ៗ   របស់ ពួក គៃ » ។    

កីឡាករ នៅ លីក កំពូល និង 
កៃប ខ័ណ្ឌ Segunda របស់ 
អៃសៃប៉ាញ តៃវូ បាន អនញុ្ញាត ឲៃយ 
ចាប់ ផ្ដើម ការ ហ្វឹក ហាត់ ឯកត្ត- 
ជន ខណៈ ការ អនុញ្ញាតនៃះ គឺ 
មាន សមៃប់ ឲៃយ  កីឡាករ ក្នុង 
កៃុម នីមួយ ៗ    តៃៀម សមៃប់  
ការ បៃកតួ ដៃល គៃង នងឹ ចាប-់ 
ផ្ដើម ឡើង វញិ  នៅ ពាក ់កណា្ដាល 
ខៃ មិថុនា ។ 

សមៃប់ កីឡាករ ទាំង ៥ រូប  
ដៃល មិន តៃូវ បាន បញ្ចៃញ 
ឈ្មាះ ជាផ្លវូ ការ  នងឹ តៃវូ ដក ់ឲៃយ 
នៅ ដោយ  ឡៃក  ឯ ផ្ទះ របស់ ខ្លួន 
ហើយ តៃវូ ធ្វើ តៃស្ត ម្ដង ទៀត  នៅ 
ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ ខាង មុខ។  ពួក គៃនឹង 
តៃូវ អនុញ្ញាត ឲៃយ ចូល រួម កម្ម វិធី 
ហ្វឹក ហាត់ របស់ ក្លិបបាន  លុះ-

តៃ ណា ទទួល បាន លទ្ធផល 
អវិជ្ជមាន  ដៃល តៃូវ ធ្វើ ឡើង  ២ 
ដង បន្ត បនា្ទាប់ គា្នា ។   

គមៃង ហ្វឹក ហាត់ នៅ La 
Liga ជា ដំបូង កីឡាករ តៃូវ ធ្វើ-  
ការ ហ្វឹក ហាត់ ជា លក្ខណៈ  ឯក- 
ជន មុន នឹង ចាប់ ផ្ដើម ជា កៃុម 
តចូ ៗ  នងឹ ចងុ កៃយ  ហាត ់ក្នងុ 
លក្ខណៈ ជា ទៃង ់ទៃយ ធ ំខណៈ 
ពៃល នៃះ  គៃ ឃើញ ថា កីឡាករ 
របស់ ក្លិប យកៃស Barcelona 
បាន តៃឡប់ ទៅ ហ្វឹក ហាត់ វិញ 
ហើយ កាល ពថី្ងៃសកុៃ រ ីឯ កៃមុ 
គូ បៃជៃង សា្លាប់ រស់      Real Ma-
drid បាន ចាប់ ផ្ដើម កម្មវិធី  
កាល ពី  ថ្ងៃ ចន្ទ ។

 ការ ចាប ់ផ្ដើម ឡើង វញិនៃ   ការ- 
បៃកតួ បាល ់ទាត ់នៃះ គៃ រពំងឹ ថា 
នឹង តៃូវ បៃពៃឹត្ត ទៅ  ដោយ មិន 
មាន អ្នក គា ំទៃ ចលូ រមួ មើល មនិ 
តិច ខៃ ឡើយ  ខណៈ   លោក 
Tebas បាន បៃប់ ថា     គា្មាន 
ជមៃើស ក្នុង ការ លុប រដូវ កាល 
ចោល នោះ ទៃ ពៃះ នឹង ធ្វើ ឲៃយ 
ខាត បង់ ទឹកបៃក់ បៃមាណ   ១ 
ពាន់ លាន អឺ រ៉ូ ( $ ១, ០៨ ពាន់ 
លាន) ៕ AFP/VN

ខ្រស្រប្រយុទ្ធ Gerard Moreno (ឆ្វ្រង) របស់ Villarreal ត្រវូអ្នកចំាទី Soria ឈូសកាត់ ក្នងុ ប្រកួតកន្លងមក។ AFP

Roland Garros អាច នឹងបៃកួត បិទ ទ្វារ
ក្រុង ប៉ារីស: បៃធានសហព័ន្ធវាយ 

កូន បាល់ (តៃន្នីស) បារាំង (FFT) 
លោក Bernard Guidicelli កាល ពី 
ថ្ងៃ អាទិតៃយ បាន ទទួល សា្គាល់ ថា កា រ- 
បៃកួត Grand Slam បៃចាំ ឆ្នាំ   គឺ 
កម្មវធិ ីRoland Garros អាច នងឹរៀប- 
ច ំដោយ មនិ មាន អ្នកទសៃសនា បើទោះ- 
ជា ពនៃយា រ ពៃល រួ ច ហើយ  ដល់ ទៅ ៤ ខៃ  
ដោយសារវីរុស កូរ៉ូណា យ៉ាង ណា ក្ដី ។ 

លោក  Gidicelli បាន និយយ ទាំង 
ទទូច ថា  ជមៃើស ទាំង អស់ កំពុង តៃូវ 
បាន ពភិាកៃសា ហើយ បាន បៃប ់ទៀត ថា 
FFT មនិ មាន ការ សា្ដាយ កៃយ ឡើយ  
ជុំ វិញ ការ សមៃច ចិត្ត ជា ឯកតោភាគី 
ក្នងុ ការ លើក ពៃល នៃការ បៃកតួ ពាន ដ ៏
ធ ំលើ ទលីាន ដ ីឥដ្ឋ  នៃះ ព ីកាល បរចិ្ឆៃទ 
ដើម  ថ្ងៃ ទី ២៤ ខៃ ឧសភា ដល់ ថ្ងៃ ទី ៧ 
ខៃ មថិនុា ទៅ ធ្វើ នៅ ថ្ងៃ ទ ី២០ ខៃ កញ្ញា 
ដល់ ថ្ងៃ ទី ៤ ខៃ តុលា  វិញ ។ 

លោក បៃធាន រូបនៃះ បាន ថ្លៃង ទៅ 
កាន  ់កាសៃត ចៃញ ផៃសាយ បៃចា ំសបា្ដាហ ៍ 
Journal du Dimanche ថា ៖ « យើង 
មិន  បោះ ចោល ជមៃើស ណា មួយ 
ឡើយ ។ ពៃតឹ្តកិារណ ៍Roland Garros 
គឺ ជារឿង ដបំងូ នងិ សខំាន ់មយួ សមៃប ់
ការ បៃកួត បៃជៃងឯទៀត និង កីឡាករ 
ទាំង អស់ ។ មាន ការ បៃកួត កើត ឡើង 
ក្នុង កីឡដ្ឋាន ហើយ មាន ការ បៃកួត 
ផៃសាយ តាម កញ្ចក់ ទូរទសៃសន៍ » ។

បុរស វ័យ ៦២ ឆ្នាំ រូប នៃះ បាន ថ្លៃង 

បន្ត  ថា ៖ « អ្នក មើល រាប់ លាន អ្នក  នៅ 
ជុំ វិញ ពិភពលោក  កំពុង ទន្ទឹង រង់ចាំ 
ពៃឹត្តិការណ៍ នៃះ ។ ការ រៀប ចំ ដោយ 
បិទទា្វារ មិន អាច តៃូវបាន  មើល រំលង 
ឡើយ   ពៃះ ថា  ការ ធ្វើ បៃប នៃះ វា នឹង 
បង្កើត ឲៃយ មាន ចំណៃក មួយនៃ គំរូ ផ្នៃក 
ពាណជិ្ជកម្ម ដចូជា សទិ្ធ ិផៃសាយ ទរូទសៃសន ៍
ជាដើម  ឲៃយ ដំណើរ  ការ ទៅ មុខ បាន » ។ 

មនិ ខសុ ព ីកឡីា ផៃសៃង ៗ  ឡើយ ដោយ- 
សារការ រីក រាល ដល នៃ វីរុស កូរ៉ូណា  
តៃន្នសី តៃវូបាន ផ្អាក សកម្មភាព បៃកតួ 
ទាងំ តចូ ទាងំ ធ ំចាប ់តាងំ ព ីពាក ់កណា្ដាល 
ខៃ មីនា ហើយ នឹង មិន មាន ការ ចាប់- 
ផ្ដើម ឡើងវិញ រហូត ដល់ ថ្ងៃ ទី ១៣ ខៃ 
កក្កដ  ឆប់ បំផុត ។     

ជាក់ ស្ដៃង  ការ បៃកួត បៃចាំឆ្នាំ  
១ ផៃសៃង ទៀតរបស់ ចកៃភព អង់គ្លៃស 
Wimbledon ដៃល ជា ផ្នៃក មួយ នៃ 
ពៃឹត្តិការណ៍ Grand Slam តៃូវបាន 
បៃកាស លុប ចោល ទាំង សៃុង ជា- 
លើក ដំបូង គិត តាំង ពី សង្គៃមលោក 
លើក ទី ២។ 

រីឯការ បៃកួត US Open របស់ 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក  ដៃល គៃង ធ្វើ ឡើង  
ក្នុង កៃុង ញូវ យ៉ក ពី ថ្ងៃ ទី ១ ខៃ សីហា 
ដល់ ថ្ងៃ ទី ១៣ ខៃ កញ្ញា  ក៏ កំពុង ស្ថិត 
ក្នងុ ភាព មនិ ចៃបស ់លាស ់ផងដៃរ ដោយ 
តៃូវ រង់ ចាំ ការ សមៃច មួយ  ដៃល រំពឹង 
ថា  នឹង ធ្វើឡើង  នៅពាក់ កណា្ដាល ខៃ 
មិថុនា ៕ AFP/VN

 Rafael Nadal វាយ បល់ ត្រឡប់  ក្នុងប្រកួត Roland Garros នាព្រល កន្លងមក។ AFP

Obasi អះអាង ថា  មាន ការ ទរ 
លុយ  នៅ  World Cup 2014 

ក្រងុអាប៊ហូ្រសា: អតតី ខៃសៃ បៃយទុ្ធ កៃមុ 
ជមៃើស ជាតិ នីហៃសៃរីយ៉ា Chinedu 
Obasi បាន អះ អាង កាល ព ីថ                       ្ងៃ អាទតិៃយ 
ថា  រ ូប គៃ តមៃវូ  ឲៃយ ធ្វើ ការ  សកូ បា៉ាន ់ដើមៃបី 
បាន ទៅ លៃង ពៃតឹ្តកិារណ ៍   World Cup 
ឆ្នា ំ២០១៤ នៅ បៃទៃស បៃសុលី  ប៉នុ្តៃ   
ចុងកៃយ  គៃគា្មាន  ឈ្មាះក្នុង បញ្ជី 
ជៃើស រីស  កីឡាករនោះ ទៃ  ។ 

 Obasi វ័យ ៣៣ ឆ្នាំ ដៃល បច្ចុបៃបន្ន 
កា្លាយ ជា កីឡាករ គា្មាន កុងតៃ តាំង ពី 
ចាក ចៃញ ព ីកៃមុ  AIK របស ់ស៊យុ អៃត  
ក្នងុ ខៃ មករា  បង្ហាញ វត្តមាន ចងុ កៃយ  
ជាមួយ កៃុម ដៃល  មាន រហសៃស នាម  
Super Eagles កាល ពី ឆ្នាំ ២០១១ 
ហើយ បាន បៃកប អាជពី ជាមយួ ក្លបិ នៅ 
អាល្លឺ ម៉ង់ ចំនួន ២ គឺ  Hoffenheim 
និង Schalke 04  ។

ទោះ ប ីជា ពៃតឹ្តកិារ ណ ៍ World Cup 
បានកន្លងផតុ  ទៅ  អស ់ ពៃល ៦ ឆ្នា ំហើយ 
ក្ដ ីតៃ Obasi  លើក ឡើង  តាម បណា្ដាញ 
សង្គម ថា ៖ «ខ្ញុ ំគរួតៃ  មានមខុ នៅ   World 
Cup 2014 ពៃះ ខ្ញុំ  លៃង ជាមួយ  
Schalke នៅ  Champions League 
បាន ល្អ គៃប់យ៉ាង។ ចប់ រដូវ កាល  ខ្ញុំ 
ទទលួ បាន ការ អញ្ជើញ តៃៀម  World 
Cup ដោយ ធ្វើ ការ បៃកួត មិត្ត ភាព 
ជាមយួ អា្រហ្វកិខាង តៃបងូ  តៃ មនុចៃញ 
បញ្ជី ឈ្មាះ២ថ្ងៃ ខ្ញុំ តៃូវ សុំ ឲៃយ បង់ បៃក់ 
ខ្លះ  បើ ចង់ មាន ឈ្មាះ ក្នុង កៃុម » ។

អតីត កីឡាករ  កៃុម  Bolton Wan-
derers របស ់អង ់គ្លៃស ដៃល បាន  ឈ្នះ 
មៃដយ បៃក់ ជាមួយ នី ហៃសៃរីយ៉ា នៅ 
អូឡាំពិក  ឆ្នាំ ២០០៨ នា កៃុង ប៉ៃកាំង 
បៃទៃស ចិន និង ធា្លាប់ បាន លៃង នៅ 
World Cup 2010 បាន នយិយ ដៃរ  
ថា  ការ ចៃញ ព ីកៃមុ នៅ   Bundesliga 
ជា ការ សមៃច ចិត្ត ខុស  កៃយ បាត់ 
ឈ្មាះ ព ីការ បៃកតួដ ៏ធ ំរបស ់ពភិពលោក 
នៃះ  នៅ  ៤ ឆ្នាំ កៃយ  ។

ជំនួយការ គៃូបង្វឹក មា្នាក់ របស់ កៃុម 
នីហៃសៃរីយ៉ា ដៃល មាន វត្តមាន នៅ 
World Cup ពៃល នោះ លោក Valere 
Houdonou  អះអាង ថា Obasi មិន  
ល្អ គៃប់ គៃន់ ដៃល អាច ឲៃយ  ជៃើស- 
រសីបញ្ចលូ ឈ្មាះ ក្នងុ កៃមុ បាន ឡើយ  
បើ បៃៀប ជាមយួ    Peter Odemwingie 
និង  Ahmed Musa ។

លោក  Houdonou បាន និយយ 
ថា ៖ « សណំរួ គថឺា តើ  គាត ់អាច ជនំសួ 
នរណា  នៅ តបំន ់បៃយទុ្ធ។ គាត ់តៃវូបាន 
កោះ ហៅ  ដចូ កឡីាករ ដទៃ ទៀត ដៃល 
អាច មាន ឈ្មាះ ទៅ     World Cup 
នាពៃល នោះ ពៃះ កៃុម គៃូ បង្វឹក ចង់ 
ធ្វើ ការ ជៃើស រីស ឲៃយ បាន ល្អ បំផុតទៅ 
បៃសុីល ។ រូប គៃ មិន មាន ក្នុង បញ្ជី 
ឈ្មាះ ពៃះ ទមៃង ់លៃង របស ់គៃ  ពៃល 
នោះ មិន អាចបៃៀប ជាមួយ កីឡាករ  
ផៃសៃង ទៀត ក្នុង កៃុម »៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេ  ញៈ ថ្មីៗនេះសេប់តេបង្កើតភាពភា្ញាក់-
ផ្អើលមហាជនអ្នកគាំទេ និងសង្គមអ្នកសិលេបៈ
ខណៈប្តីបេពន្ធមានអាជពីជាតារាចមេៀងដចូគា្នា
អ្នកនាងយក់ឋតិរដ្ឋានងិលោកឃុំប៉ណុ្ណាដេត
ទទួលដំណឹងល្អរឿងបង្កើនសមាជិកថ្មីក្នុង-
គេួសារគឺមានបុតេីទី៣សមេចក្តីបេថ្នានាគេ
មានវិបត្តិកូវីដ១៩ទោះបីជាសិលេបៈរាងសា្ងាត់
បន្តិចក៏ដោយ។
បេិយមិត្តគាំទេមានការសាទរចេើននាពេល

ឃើញតារាចមេៀងសេីជេកទេនំថោនអ្នកនាង
យក់ឋិតរដ្ឋា បង្ហោះសារមួយឃ្លាដេលអមទៅ
នឹងរូបថតពពោះកូនសេីទី៣ខណៈអ្នកនាងក៏
មានកូនបេុស ២នាក់ រួចមកហើយនោះថ៖
«អាទតិេយក៏នៅផ្ទះចន្ទក៏នៅផ្ទះនៅផ្ទះចេើនពេក
ធំតេពោះអ៊ីចឹងខ្ញុំហាសហា!បានមួយទៀតដូច-
ចិត្តហើយលោកប្តីអើយយើងបិទវគ្គតេឹមហ្នឹង
ណប្តី!»។
ដោយឡេកចពំោះបតុេទ៣ីដេលប្តីបេពន្ធជា-

អ្នកសលិេបៈកពំងុតេសមតាមបណំងនោះ
មានវ័យ ៦ខេនៅក្នុងផ្ទេទៅហើយ-
មិនមេនទើបតេនឹងមាននាពេលអ្នក-
សិលេបៈសមេកនៅផ្ទះក្នងុគេមាន-
វិបត្តិកូវីដ១៩នេះឡើយបើតាមការ-
បង្ហើបពីលោកឃុំប៉ណុ្ណាដេតជាប្តី
អ្នកនា ងយក់ឋិតរដ្ឋា។លោក
បានបញ្ជាក់បន្ថេមថ៖«កនូទី៣
នេះគាត់មានវ័យ៦ខេហើយ
ដោយតេៀមសមេលនៅចងុខេ
សីហាខាងមុខនេះ។ជាការ-
ពិតសមេប់កំណើតកូនទី៣-
គឺពួកយើងមានផេនការ-
សមេប់គេួសារតា ំងពីចុង
ឆ្នាំ២០១៩មកម្លេ៉ះមិន-
មេនទើបតេមានក្នុង
ពេលមានសា្ថានភាព-
ជំងឺកូវីដ១៩នេះ
ឡើយ»។
នាមួយរយៈចុង-

កេយនេះសង្កេត-
ឃើញដេរថតារា-
ចមេៀងសេីរូបនេះ
ក៏មានឱកាសថត
កុនបន្ថេមពីលើ-
អាជីពចមេៀង-
ជាមួយប្តីលោក
ឃុំ ប៉ុណ្ណាដេត
ផងដេរគឺថត-
កុនឲេយផលិត-
កម្ម LDPicture
និងទើបដក់ទុន-
បើកហាងលក់ផលិត-

ផលសមា្អាងកាយឈ្មោះ «CHOB»ដេលមាន
ទីតាំងស្ថិតនៅភូមិបាយាបសង្កាត់ភ្នំពេញ-
ថ្មីខណ្ឌសេនសខុក្នងុតបំន់ផេសារMakro
កម្ពុជាខណៈប្តីបេពន្ធអ្នកសិលេបៈ១គូ
នេះក៏រកសុីបើកភោជនីយដ្ឋាន-
ឈ្មោះFactoryPubហើយដេរ។

តេកេយពីចលូជេកទេនំ
ថ្មីថោនសនេសំបានពិន្ទុល្អ
ខំសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះលើវិថី
ចមេៀងសាជាថ្មីបាន-
ឡើងកដូគរួសមវញិជា
បណ្តើរទៅហើយនោះ
សេប់តេតារាចមេៀង
យក់ឋិតរដ្ឋាលេចឮ
រលកព័ត៌មានចចាម-
អារា៉ាមពីសង្គមសលិេបៈថ
អ្នកនាងតេូវផលិតកម្ម-
ថោនយកមកធីបទុក-
ចោលមិនសូវជាមាន-
ចេញបទឲេយចេៀង។
បើតាមសភាពជាក-់
ស្តេង តារាចមេៀង
សេីកូន២ដេលមាន
សា្វាមីធ្លាប់ជាតារា-
ចមេៀងផងដេរគឺ
លោកឃុំប៉ុណ្ណា-
ដេតតេងតេមាន
បទចមេៀងជា-
រឿយៗចេញ
បន្តបនា្ទាប់មិន
សូវជាដច់-
ប៉ុនា្មោននោះ
ទេនៅក្នុង-

ទេនំផលិតកម្មថោននោះ៕
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យក្សផ្ល្និងបុ៊នសុធាច្ក
លុយគ្នាក្យគ្មានអ្នកសន្លប់
   ឈន ណន/ យឺន ពន្លក  

ភ្នពំេញៈការបេកួតមា៉ារា៉ាតុង
ដណ្តើមបេក់លានទម្ងន់៥៧
គីឡកូេមនេកម្មវធិីMasFight
Cambodiaបេចាំសបា្តាហ៍ទី៥
នៅលើសង្វៀនទូរទសេសន៍ថោន
កាលពីលា្ងាចថ្ងេអាទិតេយ រកមិន
ឃើញមា្ចាស់ជើងឯកបេក់លាន
នោះទេដោយសារបេក្ខភាព
ឡើងមកជួបគា្នាវគ្គផ្តាច់ពេ័តេគឺ
ប៊ុនសុធនិងយុគយកេសផ្លេ
មនិអាចយកឈ្នះគា្នាដោយការ-
ផ្តលួគា្នាឲេយសន្លប់តាមចេបាប់បេកតួ
របស់MasFightនោះ។
យា៉ាងណក៏ដោយប៊ុនសុធ

បានធ្វើការងរធ្ងន់ជាងយុគ
យកេសផ្លេមុនពេលអ្នកទាំង២
បានឡើងទៅជបួគា្នានៅវគ្គផ្តាច់-
ពេ័តេពេះនៅក្នុងការបេកួត
ជមេុះតេឹម៣ទឹកតាមចេបាប់
គុនខ្មេរប៊ុនសុធបានវ៉េប្តូរ
ជាមយួជើងខា្លាងំដេលជារៀមចេបង
ឯមសធុីយា៉ាងស្វតិសា្វាញបផំតុ
នងិមានសា្នាមបេកនៅលើផ្ទេមខុ
ដូចគា្នា។
ការមា៉ាត់ចូលពេញនិងវាយ-

កេងខា្លាងំៗរបស់ឯមសធុីបាន
ធ្វើឲេយប៊ុនសុធចង់គាំងនៅ
ក្នងុទកឹទី១ទៅហើយប៉នុ្តេសធុ
នៅតេរកេសាជហំរបានល្អនងិបាន
បង្កើនការវាយប្តរូខា្លាងំនៅទកឹទី
២នងិទកឹទី៣ដេលធ្វើឲេយសធុី
បេកនៅកេបេរក្តាងចេមុះនិង
ថមថយកមា្លាងំផងដេរហើយការ-

មានបេៀប២ទកឹចងុកេយនេះ
បានជួយឲេយសុធឈ្នះឯម
សធុីដោយពនិ្ទមុនិឯកច្ឆន្ទ២-១
ជាមួយនឹងសា្នាមបេកនៅលើ
ចិញ្ចើមខាងសា្តាំ។
នៅកេយការទទលួបានជយ័-

ជម្នះទាងំលបំាកនេះប៊នុសធុ
បាននិយាយថ៖«ឯមសុធី
ជារៀមចេបងរបស់ខ្ញុំពេះពេល
ខ្ញុបំានបេកតួតេមឹគូពសិេសទី១
គឺគាត់បានបេកួតដល់លំដប់
គូឯកទៅហើយហើយខ្ញុំដឹងថ
គាត់ល្អចតិ្តល្អសឿងនងិល្អកេង
រហូតមានមហាជនដក់ឈ្មោះ
ឲេយគាត់ថមនសុេសយន្តប៉នុ្តេខ្ញុំក៏
តេវូបានគេដក់ឈ្មោះថសេបេក
គង់ផងដេរ»។
ចំណេកកីឡាករយុគយកេស-

ផ្លេក៏បានទប់ទល់យា៉ាងតានតងឹ
ជាមួយអ្នកលេងជង្គង់អេរា៉ាវា៉ាន់
ចាន់រាជមកពីក្លិបកុសលកីឡា
ផងដេរប៉នុ្តេយកេសផ្លេមានលេបចិ
បេកតួល្អជាងនងិចេញកណ្តាប់
ដេបានចេើនដើមេបីយកឈ្នះ
ដោយពិន្ទុជាឯកច្ឆន្ទ៣-០។
យា៉ាងណក៏ដោយសមេប់

ការជួបប៊ុនសុធនៅវគ្គផ្តាច់-
ពេ័តេដេលបេកួតតាមចេបាប់
MasFightមានតេមឹ១ទកឹស្មើ
៩នាទីនោះយកេសផ្លេតេវូបានគេ
មើលឃើញថបានចាញ់បេៀប
សុធប៉ុន្តេការពេយាយាមវាយប្តូរ
រហតូចប់៩នាទពីេញបានជយួ
ឲេយរូបគេស្មើពិន្ទុជាមួយសុធ
តាមចេបាប់MasFightដេល

កណំត់ឲេយស្មើគា្នាបើគា្មោននរណ
វ៉េគូបេកួតឲេយសន្លប់។
តាមរយៈការស្មើពិន្ទុគា្នានេះ

ប៊ុនសុធនិងយុគយកេសផ្លេ
តេវូបានចេកបេក់រង្វាន់ជា២ផ្នេក
ស្មើគា្នាគឺមា្នាក់បាន១,៨លាន
រៀលរមួជាមួយបេក់រង្វាន់លើក
ទកឹចតិ្តមា្នាក់២៥មុនឺរៀលទៀត
ហើយវាក៏ជាលើកដំបូងផងដេរ
ដេលការបេកួតដណ្តើមបេក់
លាននេះបានបញ្ចប់ដោយ
លទ្ធផលស្មើគា្នាពេះ៤សបា្តាហ៍
កន្លងមកកីឡាករម៉នវណ្ណី,
ពេឿងសុជាតិ,ឌុមកេវដនិង
វា៉ាន់វឿនសុទ្ធតេបានផ្តួលគូ-
បេកតួឲេយសន្លប់នៅវគ្គផ្តាច់ពេត័េ
ដើមេបីកា្លាយជាមា្ចាស់បេក់លាន
ដេលទទលួបានបេក់រង្វាន់ចាប់
ពី៣,៤ដល់៥,៨លានរៀល។
លោកគឹមសេ៊នុកុសលនាយក

គេប់គេងកម្មវិធីMasFight
Cambodiaបានបេប់ថ៖«វា
ជាការបេកួតដ៏អសា្ចារេយដេលសូមេបី
ខ្ញុជំាអ្នករៀបចំកម្មវិធីក៏មើលទៅ
ពេរឺោមដេរជាពិសេសការបេកួត
ដ៏ស្វតិសា្វាញរវាងឯមសុធីនិង
បុ៊នសុធបុ៉ន្តេយើងសា្តាយបន្តចិ
ដេលគូដណ្តើមបេក់លានរវាង
យុគយកេសផ្លេនិងបុ៊នសុធ
មានកម្ពស់ខុសគា្នាខា្លាងំពេកធ្វើឲេយ
កម្មវិធីបេកួតរាងស្ទើរបន្តចិដោយ
យើងផ្តាតតេលើសមត្ថភាពជា
ចមេបងបុ៉ន្តេយើងនឹងពេយាយាម
កេលម្អនិងអភិវឌេឍកម្មវិធីតាម
ការស្នើសំុរបស់អ្នកគំាទេ»៕

អ្នក នាង យក់ ឋិតរដ្ឋា តារា 
ចមេៀង សេ ីជេកទេនំ ថោន   ។ 
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