
ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នំពេញៈរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបាន
ណេនាំដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាន
និងអាហារដ្ឋានទាំងអស់ឲេយគោរពតាម
ការណេនាំរបស់កេសងួសខុាភិបាលនងិ
រៀបចំសម្ភារកម្ចាត់មេរោគនៅតាមទតីាងំ
របស់ខ្លនួ។ជាមយួគ្នានេះដេរក៏ពេមនបទិ 
បណ្តោះអាសន្ននវូអាជីវកម្មភោជនីយដ្ឋាន

នងិអាហារដ្ឋានទាងំឡាយណាដេលមនិ
បានអនុវត្តតាម។
សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជ-

ធានីភ្នំពេញដេលចុះហត្ថលេខាដោយ
លោក ឃួង សេងអភិបាលរាជធានី- 
ភ្នំពេញកាលពីថ្ងេចន្ទបានឲេយដឹងថាបេជា- 
ពលរដ្ឋមិនមនការភ័យខា្លាចនិងបាត់ការ- 
បេុងបេយ័ត្នចំពោះជំងឺកូវីដ១៩ហើយ
នៅតាមភោជនីយដ្ឋាននិងអាហារដ្ឋាន

មួយចំនួនខ្វះការបេុងបេយ័ត្នទាំងម្ចាស់
ភោជនីយដ្ឋាននិងភ្ញៀវ ដោយពុំបាន
អនុវត្តតាមការណេនាំរបស់កេសួង
សុខាភិបាលកេយពីកេសួងនេះបាន 
បេកាសជាសាធារណៈ ពីការពេយាបាល
អ្នកជងំឺកូវដី១៩ទាងំ១២២នាក់ជាសះ-
សេបើយអស់នៅកម្ពុជានិងមិនទាន់រក-
ឃើញករណីថ្មី។
លោកឃួងសេង...តទៅទំព័រ២

ថ្ងេអង្គារទី១៩ែខឧសភាឆ្នាំ២០២០ លេខ២៦៨៥/តម្លេ១២០០រៀល
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១៥សូមអានទំព័រ 

សមេប់អ្នកអានកាសេតភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍
១០០០នាក់ដំបូងដេលចុះឈ្មោះអាចទសេសនា
ខេេសភាពយន្តតាមរយៈកម្មវិធី  

VIPរយៈពេល១ខេដោយឥតគិតថ្លេ!

ក្រសួងយុត្តិធម៌រំពឹងថាយុទ្ធនាការដោះស្រយ
ការកកស្ទះសំណំុរឿងនៅតាមតុលាការអាចនឹងកាត់បន្ថយការកកស្ទះបានពី៥០ទៅ៧០%
វ៉នដារ៉ា

ភ្នពំេញៈកេសួងយុត្តធិម៌បានបេកាស
បើកយុទ្ធនាការដោះសេយការកកស្ទះ
សណំុំរឿងនៅតាមសាលាដបំងូរាជ-
ធានី-ខេត្តខណៈសំណំុរឿងពេហ្មទណ្ឌ
ដេលកំពុងចាត់ការសរុបមនចំនួនជិត
៤មឺុនសំណំុរឿងក្នងុនោះមនសំណំុរឿង 
គេឿងញៀន៦២៦០ករណដីេលនងឹ
តេូវដោះសេយក្នុងយុទ្ធនាការនេះ។

កេសួងយុត្ដិធម៌រំពឹងថា យុទ្ធនាការ
នេះអាចនឹងកាត់បន្ថយការកកស្ទះ
សំណំុរឿងបានបេមណពី៥០ទៅ៧០
ភាគរយក្នុងការអនុវត្ដយុទ្ធនាការ
រយៈពេល៦ខេ។
លោកកើតរិទ្ធរដ្ឋមនេ្ដីកេសួងយុត្ដិ-

ធម៌បានថ្លេងបេបនេះនៅក្នងុសន្និសីទ
សារព័ត៌មនស្ដីពីការបេកាសបើក
យុទ្ធនាការដោះសេយការកកស្ទះ
សណំុំរឿងនៅតាមសាលាដបំងូរាជ-

ធានី-ខេត្តកាលពីថ្ងេចន្ទមេសិលមិញ។
លោកថ្លេងថាក្នុងរយៈពេល២ឆ្នាំ

កន្លងមកនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានដក់-
ចេញនវូយទុ្ធនាការបេយទុ្ធបេឆងំនងឹ
បទល្មើសនានាជាពិសេសគឺយុទ្ធនា-
ការបេយុទ្ធបេឆំងបទល្មើសគេឿង-
ញៀនខុសចេបាប់និងយុទ្ធនាការបេយុទ្ធ-
បេឆងំបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនិង
បទល្មើសពេឈើ។ការអនុវត្ដយុទ្ធ-
នាការនេះបានទទួលលទ្ធផលជោគជ័យ

ជាបន្តបនា្ទាបន់ងិមនការសាទរពីគេប់
មជេឈដ្ឋាន។លោកថ្លេងថា៖«ទន្ទមឹនងឹ
ជោគជ័យនេយុទ្ធនាការនេះសំណំុរឿង
ពេហ្មទណ្ឌមនការកើនឡើងជាចេើន
នៅតាមសាលាដំបូងរាជធានីខេត្ដហើយ
ចំនួនអ្នកជាប់ឃំុនៅតាមពន្ធនាគរក៏
មនការកើនឡើងជាចេើនដេលបង្ក
ឲេយមនភាពចង្អៀតណេនផងដេរជា-
ពិសេសការកើនឡើងជាចេើននេសំណំុ-
រឿងនិងអ្នកជាប់...តទៅទំព័រ៤

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្រញឲ្រយពលរដ្ឋនិងម្ចាស់ហាងត្រវូគោរពតាមការ
ណ្រនា ំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបន្តបង្ការនិងទប់ស្កាត់កូវីដ១៩

WHOរៀបចំជំនួបសកល
ស្តពីីការរាលដាលន្រជំងឺ-
កូវីដ១៩ខណៈចំនួនស្លាប់
កើនឡើងជង៣១មុឺននាក់

កម្ពជុនឹងរៀបចំ
ការប្រកួតស្វ្រង-
រកជើងឯកវិស័យ
SMEលើកទី១

កេុងហេសឺណេវៈ អង្គការសុខភាព-
ពិភពលោក(WHO)កាលពីថ្ងេចន្ទ
បានចាប់ផ្តើមជនំបួជាក់លាក់ទៅតាម
ទម្លាប់របស់ខ្លួន នៅចំពេលមនការ-
ពេួយបារម្ភថាភាពតានតឹងរវាងអា-
មេរកិនងិចនិអាចធ្វើឲេយប៉ះពាលដ់ល់
វធិានការខា្លាងំកា្លាដេលតេវូការចាំបាច់
ដើមេបីដោះសេយវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩។
កិច្ចបេជុំអង្គការសុខភាពពិភព-

លោក ដេលតេូវបានកាត់បន្ថយពី៣
សបា្តាហ៍តាមទម្លាប់...តទៅទំព័រ១១

ធូវិរៈ

ភ្នំពេញៈ វិស័យឯកជនគេងនឹង
រៀបចំកម្មវិធីបេកួតបេជេងជើងឯក
សហគេនិខា្នាតតចូនងិមធេយមជាលើក
ដំបូងនៅកម្ពុជាក្នុងគោលបំណង
លើកកម្ពស់វសិយ័សហគេសធនុតចូ
និងមធេយមនិងស្វេងរកការគំទេហិរញ្ញ- 
បេបទានពីគេឹះសា្ថានហិរញ្ញវត្ថុនានា
ដើមេបីផ្តល់កម្ចីសមេប់ពួកគេយកទៅ
ពងេីកអាជីវកម្ម។
កេុមហ៊ុនPLMP...តទៅទំព័រ៧

អតីត ប្រធាន សមាគមសុវណ្ណ ភូមិ 
បង្ហាញ ក្ដសីង្ឹឃម ថ្មនី្រ អនាគតរោង   
ល្ខោន ចំណាស់ជាងគ្រ ក្រយពី 
ប្រកាសបិទទ្វារ  ...ទំព័រ ១២

ជីវិត កម្សាន្ត

សង់ស្ដបូអនុសេសាវរីយ៍នយោបាយឈ្នះឈ្នះនៅខេត្តកោះកុង
លោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្តេីកេសួងការពារជាតិនិងមន្តេីជាចេើនរូបទៀតពេលចុះពិនិតេយមើលទីតាំងសាងសង់ស្តូបអនុសេសាវរីយ៍នយោបាយឈ្នះឈ្នះនៅ

សង្កាត់សា្មាច់មនជ័យកេុងខេមរភូមិន្ទខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងេទី១៧ខេឧសភា...(ព័ត៌មនពិស្ដារទំព័រ៦)។រូបថតរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង
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លោកស្រីឱវណ្ណឌីន៖កម្ពជុាមិនទាន់ទទួលបានការបញ្ជាក់
ពីវៀតណាមករណីថាមានបុរសវៀតណាមមា្នាក់ឆ្លងកូវីដ១៩ពីកម្ពជុា

ខន   សា វិ   
 
 ភ្ន ំពេញ ៈ  លោក សៃ ី  ឱ  វណ្ណ ឌី ន  

មន្តៃី នាំ ពាកៃយ កៃសួង សុខា- 
ភិបាល បាន លើក ឡើង នៅ ថ្ងៃ 
មៃសិល មិញ ថា   កម្ពុជា នៅ មិន 
ទទួល បាន ការ បញ្ជាក់ ផ្លូវ ការ 
ណា មួយ ពី បៃ ទៃស  វៀត ណាម   
ជុំវិញ បុរស ជន ជាតិ វៀត ណាម 
ម្នាក ់តៃវូ បាន អះ អាង ថា  ឆ្លង ជំងឺ 
កូ វីដ ១៩ ពី បៃ ទៃស  កម្ពុជា នៅ 
ឡើយ ទៃ ។  ប៉ុន្តៃ លោក សៃី ថា  
បុរស វៀត ណាម នៃះ  មិន អាច 
ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ពី កម្ពជុា  ឡើយ ។   

   លោក សៃី   ឱ   វណ្ណ ឌី ន   បាន 
បញ្ជាក់ តាម បៃព័ន្ធ តៃ ឡៃ កៃម 
ថា កៃុម ការ ងារ របស់ កៃ សួង 
សុខា ភិបាល បាន សៃវ ជៃវ 
ដោយ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ បំផុត   
បនា្ទាប ់ព ីមន សារ ពត័ ៌មន វៀត- 
ណាម បាន ចុះផៃសាយ ថា  មន 
ពល រដ្ឋ វៀត ណាម ម្នាក ់បាន ឆ្លង 
ជងំ ឺក ូវដី ១៩ បនា្ទាប ់ព ីធ្វើ ដណំើរ 
ចៃញ ពី ខៃត្ត សៀម រាប តៃឡប់ 
ទៅ ដល ់បៃទៃស វៀត ណាម វញិ   
ប៉ុន្តៃ ការ សៃវ ជៃវ នោះ   មិន 
បាន រកឃើញ អ្នក ឆ្លង ថ្ម ីនោះ ទៃ  
កៃ តៃ  អ្នក ឆ្លង ចំនួន ១២២ 
នាក់  ដៃល បា ន ជា សះសៃបើយ 
ទាំង អស់ ។   

   លោក សៃី  ថ្លៃង ថា ៖ «  នៅ តៃ 
គ្មាន ព័ត៌ មន ផ្លូវ ការ ពី វៀត- 
ណាម ។ មក ទល ់ពៃល នៃះ    មនិ 
ទាន ់មន រក ឃើញ អ្នក មន វរីសុ 
កូ វីដ ១៩  ថ្មី នោះ ទៃ  ហើយ បៃ- 
សនិ បើ មន     កៃ សួង នឹង ជមៃប 

ជូន ហើយ » ។  កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ទី 
១៦ ឧសភា  សារ ពត័ ៌មន វៀត- 
ណាម   VNexpress បាន ចុះ- 
ផៃសាយ ថា   ពល រដ្ឋ វៀត ណាម 
ចំនួន ៤នាក់ ដៃល ធ្វើ ដំណើរ  
តៃ ឡប់ ពី បរទៃស វិញ  តៃូវ បាន 
ធ្វើ តៃស្ដ វជិ្ជម ន ជា មយួ ជងំ ឺកូ វីដ 
១៩ ដៃល បាន ធ្វើ ឱៃយ បៃទៃស នៃះ 
មន អ្នក ឆ្លង សរុប កើន ដល់ 
៣១៨ នាក ់។  សារ ពត័ ៌មន នៃះ 
បន្ត ថា  ក្នុង ចំ ណោម អ្នក ជំងឺ ថ្មី 
ទាងំ ៤ នាក ់នោះ គ ឺមន ម្នាក ់ជា 
បរុស អាយ ុ៣៩ ឆ្នា ំ ដៃល  រស់ នៅ 
ក្នងុ សងា្កាត់ តាន់ កូវ (Tan  Chau)  
ក្នងុ ខៃត្ត តា យ នី ញ ( Tay  Ninh )   
ជាប់ ពៃំ ដៃន ជា មួយ បៃទៃស 
កម្ពុជា  គឺ បាន ធ្វើ ដំ ណើរ តាម 
រថយន្ត កៃុង ពី ខៃត្ត តា យ នី ញ 
មក កាន់ ខៃត្ត សៀម រាប កាល ពី 
ថ្ងៃ ១០  ខៃ មករា  ហើយ បនា្ទាប់ 

មក បាន វលិ តៃ ឡប ់ទៅ បៃទៃស 
វៀត ណាម ដោយ ខសុ ចៃបាប ់វញិ 
នៅ ថ្ងៃ ទី ២  ខៃ ឧសភា   ក្នុង អំឡុង - 
ពៃល កម្ពុជា - វៀត ណាម បាន 
បិទ ពៃំ ដៃន  តាំង ពី ខៃ មៃ សា ។  

 បៃ ភព ដដៃល បញ្ជាក់ ថា   
បរុស នៃះ  បាន ជិះ ម៉តូ ូឌបុ របស ់
ជន ជាត ិខ្មៃរ ម្នាក ់ចៃញ ព ីពៃដំៃន 
ចូល ទៅ លៃង ផ្ទះ ម្ដាយ នៅ 
សងា្កាត់ តាន់ កូ វ  ហើយ បនា្ទាប់ 
មក បាន រាយ ការណ៍ ទៅ កាន់ 
ប៉ុស្ដិ៍ ប៉ូលិស ដៃល  នៅ  ជិត នោះ 
អំពី ការ ធ្វើ ដំណើរ តៃ ឡប់ ពី កម្ព ុជា 
វិញ  និង តៃូវ បាន ដាក់ ឱៃយ នៅ 
ដាច ់ដោយ ឡៃក កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី៣ 
ឧស ភា ។  រហូត ដល់ ថ្ងៃ ទី ៥ ឧស ភា  
បរុស នៃះ តៃវូ បគុ្គ លកិ ពៃទៃយ យក 
សណំាក ទៅ ធ្វើ តៃស្ដ តៃ ទទលួ- 
បាន លទ្ធ ផល អវជិ្ជ មន ជា មយួ 
កូ វីដ ១៩   ប៉ុន្តៃ កា រ ធ្វើ តៃស្ដ 
សំណាក លើក ទី ២ នៅ ថ្ងៃ សុកៃ 
សបា្ដាហ៍ មុន នៃះ  គឺ បងា្ហាញ ពី 
ផល វិជ្ជ មន ជា មួយ ជំងឺ នៃះ ។  
ការ ចៃញ ផៃសាយ របស់ សារ ព័ត៌- 
មន វៀត ណាម នៃះ  គឺ ចំ ថ្ងៃ 
ដៃល កៃសួង សុខា ភិ បា ល កម្ព ុជា  
បាន បៃ កាស ថា  អ្នក ជំងឺ កូ វីដ 
១៩ ចងុ កៃយ គៃ បង្អស ់  គ ឺតៃវូ 
បាន ពៃយា បាល ជា ១០០% ។

កាល ពី ដើម ខៃ មៃសា   លោក   
ហ៊ុន   សៃន  នាយក រដ្ឋ មន្តៃី នៃ 
ពៃះ រាជា ណាចកៃ កម្ពុជា   ធ្លាប់ 
បាន បៃតិ កម្ម ជា មួយ សារព័ត៌- 
មន វៀត ណាម VNA  ដោយ 
លោក អះ អាង ថា  សារ ពត័ ៌មន 
នៃះ បាន ចុះ ផៃសា យ អាកៃក់ អំពី 
បៃទៃស កម្ពជុា   ដោយ បា ន ចាត់ 
កម្ពុជា ចូល នៅ ក្នុង ចំ ណោម 
បៃទៃស នៅ អឺរ៉ុប ផៃសៃង ទៀត  ថា 
ជា កៃុម បៃ ទៃស អាច ធ្វើ ឱៃយ មន 
ហានិ ភ័យ អំពី ជំងឺ កូ វីដ ១៩ សមៃប់ 
បៃទៃស វៀត ណាម ។  

 ប៉ុន្តៃ យ៉ាង ណា ក្ដី  លោ ក សៃី   
ឱ  វណ្ណ ឌី ន  បាន លើក ឡើង 

ទៀត ថា បុរស ជន ជាតិ វៀត- 
ណាម នោះ  គឺ មិន ទាន់ ដឹង អំពី 
ទី កន្លៃង ដៃល បាន ឆ្លង  ជំងឺ កូ វីដ 
១៩ នោះ ទៃ   ដោយ សារ មៃ រោគ 
នៃះ  អាច កើត មន ឡើង គៃប់ ទី-  
កន្លៃង   គៃប់ កាលៈ ទៃសៈ   និ ង 
គៃប់ ពៃល វៃលា ទាំង អស់ ជា- 
ពិសៃស   គឺ នៅ ពៃល ដៃល បគុ្គល 
ធ្វើ ដំ ណើរ ចល័ត តៃ ម្តង ។

លោក សៃី ថា ៖«  ខ្ញុំ គៃន់ តៃ 
សូម ជមៃប ជូន  ថា   ករណី នៃះ 
មិន មន ភាព ជាក់ លាក់  ហើយ 
ក ៏មនិ អាច នងឹ វាយ តម្លៃ ថា  ការ- 
ចម្លង នៃះ  គឺ កើត ចៃញ ពី ពៃះ- 
រាជា ណា ចកៃ កម្ពុជា យើង ដៃរ  
ដោយ សារ បគុ្គល នោះ បាន  ទៅ 
ដ ល ់បៃទៃស វៀត ណាម   បើ គតិ 
ទៅ ហួស ពី ១៤ ថ្ងៃ ទៅ ហើយ 
មក ទល់ ពៃល ដៃល ចុះ ផៃសាយ 
ថា រក ឃើញ វិជ្ជ មន នោះ » ។  

លោក   ផៃ  សីុ ផាន  អ្នក  នំា ពា កៃយ 
រដា្ឋាភិ បាល បាន លើក ឡើង ថា 
ការ ចុះ ផៃសាយ របស់ សារ ព័ត៌- 
មន   គឺ គៃន់ តៃ ជា តមៃុយ មួយ 
ប៉ុណោ្ណោះ  ។   

 លោក ថា ៖ «  រវាង បៃជា ជាតិ 
ទៅ បៃជា ជាតិ  ហើយ អ្វី ដៃល 
យើង ទទួល ព័ត៌ មន   គឺ  តាម- 
រយៈ កិច្ច សហ ការ រវាង កៃសួង 
សខុា ភ ិបាល កម្ពជុា  នងិ  កៃសងួ 
សុខា ភ ិបាល របស ់បៃទៃស វៀត- 
ណាម ។  យើង ទទួល បាន ព័ត៌- 
មន ផ្ល ូវ ការ តៃ ព ីរដា្ឋាភ ិបាល  នងិ 
រដា្ឋា ភិ បាល ទៃ រីឯ អ្នក សារ ព័ត៌ មន  
គឺ គៃន់ តៃ ឱៃយ តមៃយុ តៃ បុ៉ ណ្ណងឹ » ។   

   លោក   នួន   ពុទា្ធា រា៉ា  អភិបាល 
កៃុង  សៀម រាប  បាន លើក ឡើង 
ថា  លោក មិន បាន ដឹង ចៃបាស់ 
អំពី មូល ហៃតុ ដៃល បុរស ជន- 
ជាតិ វៀត ណាម ចូល មក កាន់ 
ខៃត្ត សៀម រាប នោះ ទៃ   ដោយ 
លោក ឱៃយ ទៅ សួរ ខាង បៃ ធន 
មន្ទីរ សុខា ភិ បាល ខៃត្ត វិញ ។  
ប៉ុន្តៃ លោក   កៃុស   សារា៉ាត់   បៃ- 
ធន មន្ទីរ សុខាភិ បាល ខៃត្ត 
សៀម រាប បាន បញ្ជាក់ ថា  មន 
តៃ មន្តៃី នាំពាកៃយ កៃសួង សុខា - 
ភ ិបាល ប៉ណុោ្ណោះ ដៃល មន សទិ្ធ ិ
ផ្ដល់ ព័ត៌ មន ផ្លូវ ការ នៃះ បាន 
ប៉ុន្តៃ លោក លើក ឡើង ថា បុរស 
វៀត ណាម នោះ  គឺ ភាគ ចៃើ ន 
អាច ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នៅ ក្នុង 
 បៃ ទៃស វៀត ណាម ។    លោក ថា ៖  
« ពៃះ តាំ ង ពី ថ្ងៃ ២ ថ្ងៃ ៣ នោះ 
មក  ហើយ ធ្វើ តៃស្ដ នៅ ថ្ងៃ ៤ នៅ 
នោះ ( វៀត ណាម ) មន ឃើញ 
ឯណា  ដល ់ថ្ងៃ ១៥ ទើប បាន គៃ 
ឃើញ  ហើយ យើង ដាក់ ការ- 
សងៃស័យ ថា  គត់ ឆ្លង នៅ វៀត- 
ណាម ខ្លួន ឯង   » ៕ 

 តពី ទំ ព័រ ១...បាន ឲៃយ ដឹង 
ទៀត ថា៖   « ដូ ច្នៃះ ដើមៃបី ចូល រួម 
បងា្ការ  នងិ ទប ់សា្កាត ់ការ រកី រាល- 
ដាល នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ឲៃយ កាន់- 
តៃ មន បៃ សិ ទ្ធភាព ថៃម ទៀត 
រដ្ឋ បាល រាជ ធនី ភ្នំ ពៃញ   សូម 
ធ្វើ ការ ណៃ នាំ ដល់ ម្ចាស់ ភោជ- 
នីយ ដា្ឋាន  និង អាហារ ដា្ឋា ន ទំាង-  
អស់  ឲៃយ មន ការ បៃុង បៃ យ័ត្ន  
ដោយ តៃូវ គោរព តាម ឲៃយ បាន 
តៃឹម តៃូវ តាម ការ ណៃ នាំ របស់ 
កៃសួង សុខា ភិបាល  ក្នុង ការ- 
ទប់ សា្កាត់ កា ររីក រាល ដាល នៃ  
ជំ ងឺ កូ វីដ១៩ » ។ 

 លោក បាន ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា  រដ្ឋ- 
បាល រាជ ធនី ភ្នំពៃញ  ក៏ បាន 
ណៃនំា ឲៃយ ម្ចាស់ អា ជី វកម្ម ភោជ- 
នីយ ដា្ឋាន   និង អាហារ ដា្ឋា ន  តៃូវ 
រៀប ចំ ឲៃយ មន ទឹក អាល់ កុល  ឬ 
ជៃ ល  សមៃប់ លាង ដៃ នៅ មុខ 
ទា្វា រចៃក ចៃញ -ចូល  និង តៃូវ ចាត់ - 
តាំង បុគ្គ លិក ធ្វើ ការ វាស់ កម្តៅ 
ភ្ញៀវ ទាងំ អស់ មនុ នងឹ អន ុញ្ញាត 
ឲៃយ ចូល ភោជ នី យ ដា្ឋាន  ឬ អា- 
ហារ ដា្ឋា ន ។ 

 លោ ក   សៃង  បាន ឲៃយ ដងឹ ថា៖ 
« តៃូវ រកៃសា គម្លាត សង្គម ឲៃយ បាន 
តៃឹមតៃូវ  តាម ការ ណៃ នាំ របស់ 
កៃ សួង សុខា ភិបាល។  ក្នុង 
ករណ ីម្ចាស ់ភោជ ន ីយដា្ឋាន  នងិ  
អា ហារ ដា្ឋា ន ណា  មិន បាន 
អនុវត្ត តាម កា រ ណៃ នាំ នៃះ  រដ្ឋ- 
បាល រាជ ធនី ភ្នំ ពៃញ   នឹង បិទ 
អាជី វកម្ម ភោជ នី យដា្ឋាន  និង 
អាហារ ដា្ឋា ន នោះ  ជា បណោ្តោះ- 
អា សន្ន » ។ 

 លោក  ប៉ៃង ពៃ ជៃយ  ករុ ណា  បុគ្គ- 
លិក ផ្នៃក គិត លុយ នៃ ភោជ - 
នី យដា្ឋាន  គុយ ទាវ ទូក ម្ចាស់ ដើម  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិល - 
មញិ ថា  ចាប ់តាងំ ព ីខៃ ក ុម្ភៈ ក្នងុ 
អំឡុង ពៃល ផ្ទុះ ខា្លាំង នៃ ជំងឺ នៃះ  
ភោជ នី យដា្ឋាន ដៃល លោក 
បមៃើ ការ  គឺ តៃង តៃ អនុ វត្ត ទៅ 
តាម គោល ការណ៍ របស់ កៃសងួ។  
លោក បន្ត ថា  រហូត មក ដល់ 
ពៃល នៃះ  ខាង ភោជ នី យដា្ឋាន  
ក៏ នៅ តៃ បន្ត អនុវត្ត គោល ការណ៍ 
នៃះ ដដៃល ខណៈ លោក  ក៏ 
សង្កៃត ឃើញ ថា   មន ភោជ - 
ន ីយដា្ឋាន  ជា ពសិៃស ភ្ញៀវ  ហាក ់
លៃង សូវ ខ្វល់ ខា្វាយ នឹង ការ - 
ការ ពារ ខ្លួន ។ 

 លោក  ករណុា  ថ្លៃង ថា៖ « ពតិ 
ជា មន ការ លៃង ដៃ ពិត មៃន  
ពៃះ ពី មុន ភ្ញៀវ មក  ១០ នាក់  
គត់ ពាក់ ម៉ាស់ ទាំង ១០ នាក់  
តៃ ពៃល នៃះ  ១០ នាក់ អី គត់ 
ពាក់ ម៉ាស់ តៃ  ៣នាក់ ទៃ។  ប៉ុន្តៃ 
យ៉ាង ណា  ហាង យើង  បាន 

អនុវត្ត តាម គោល ការ ណ៍នៃះ 
ហើយ  ដោយ បុគ្គលិក យើង 
ពាក់ ម៉ាស់ ទាំង អស់់ គ្នា  ហើយ 
មន ទឹក អាល់ កុល  វាស់ កម្តៅ 
រាល់ ពៃល  ហើយ ភ្ញៀវ ខ្លះ  ក៏ 
គត់ សបៃបាយ ចិត្ត នៅ ពៃល 
ឃើញ យើង ធ្វើ បៃប នៃះ » ។ 

 លោក  ករុណា  បាន ឲៃយ ដឹង 
ដោយ បងា្ហាញ ការ ពៃញ ចិត្ត 
ចំពោះ វិធន ការ ដៃល រដ្ឋ បាល 
រាជ ធន ីភ្ន ំពៃញ  បាន ដាក ់ចៃញ 
ដើមៃបី ទប់ សា្កាត់  និង បងា្ការ ការរីក - 
រាល ដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ដៃល 
តមៃវូ ឲៃយ បៃ ជា ពល រដ្ឋ  ជា ពសិៃស 
កន្លៃង ដៃល មន  មនុសៃស ចៃញ 
ចូល ចៃើន  អនុវត្ត ឲៃយ បាន ខា្ជាប់- 
ខ្ជួន បន្ត ទៀត  កុំ ឲៃយ លៃង ដៃ  និង 
សុំ ចិត្ត  ដល់ អតិ ថិ ជន ទាំងអស់  
ដៃល ចូល ហាង អាហារ  និង 
ភោជ នី យដា្ឋាន  បន្ត ការ បៃុង-   
បៃ យ័ត្ន បន្ថៃម ទៀត ។   

 លោក   ហៃន   ភារៈ   វៃជ្ជ បណ្ឌតិ 
ផ្នៃក ផ្លូវ ដង្ហើម   បាន បៃប់ ភ្នំ- 
ពៃញ បុ៉ស្តិ៍ ពី មៃសិល មិញ ថា   លោក   
នៅ តៃ មន ការ បារម្ភ   ចំពោះ ការ- 
ផ្ទុះ ឡើង វិញ នូវ ជំងឺ កូវីដ ១៩ 
ដូច ទៅ នឹង បៃ ទៃស ដទៃ ទៀត   
ខណៈ ដៃល បៃ ជា ពល រដ្ឋ  លៃង- 
សូវ ខ្វល់ ខា្វាយ ក្នុង ការ ការ ពារ 
ខ្លួន ដូច ពី មុន ។   

 លោក ភារៈ  បាន ឲៃយ ដងឹ ទៀត 
ថា   ការ ផ្ទុះ ឡើង វិញ នៃះ   គឺ មិន 
អាច ធ្វើ ការ បា៉ាន់ បៃ មណ ទុក 
បាន នោះ ទៃ  ដៃល ទាម ទារ ឲៃយ  
មន ការ ចូល រួម ទំាង អស់  ពី 
សណំាក ់បៃ ជា ពល រដ្ឋ គៃប់ៗ  គ្នា   
ខណៈ បមៃម ទាំង នោះ  គឺ ជា 
វិធន ការ មួយ ដ៏ មន បៃ សិទ្ធ- 
ភាព   ដៃល អង្គ ការ សុខ ភាព 
ពិភព លោក   ដាក់ ចៃញ ក្នុង ការ - 
ទប់ សា្កាត់ កា រ រីក រាល ដាល នៃ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 

 លោក   ភារៈ   បញ្ជាក់ ថា ៖ « គៃ 
មិន ឲៃយ យើង ធ្វៃស បៃហៃស ទៃ  
ពៃះ មន ការ លាប់ ឡើង វិញ   
ពៃះ មន អ្នក ដៃល ជា ហើយ 
ហ្នឹង   គត់ មិន មន បៃព័ន្ធ ភាព- 
សាុាំកា រ ពារ ខ្លួន ទៃ   ដៃល ងាយ 
នឹង លាប់ ឡើង វិញ   ហើយ បង្ក 
ការ លំ បាក ។  ការ នំា ចូល មៃរោគ 
ថ្មី   ពី កៃ  គឺ យើង អាច ការ ពារ 
បាន   តាម រយៈ ការ បិទ ជើង- 
ហោះ ហើរ   តៃ ការ ឆ្លង ក្នុង បៃ- 
ទៃស នៃះ   គឺ ខា្លាំង បំផុត ហ្នឹង  
កន្លៃង សាធ រ ណៈ  ដ ូច ជា   ផៃសារ- 
ទ ំនើប   រោង កនុ   ភោជ ន ីយ ដា្ឋាន   
និងខារា៉ា អូខៃ នៃះ ហើយ  ដៃល 
បៃ ឈម ខា្លាំង ។   កន្លៃង ដៃល 
មន ការ បៃមូ លផ្តុំ គ្នា ចៃើ ន  និង 
សា លារៀ ន ជា ដើ ម » ៕ 

លោកសេ ី ឱ វណ្ណ ឌីន  អ្នកនំា ពាកេយ កេសួង សុខាភិបាល។ រូបថត មិនា 

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំព្រញឲ្រយ
ពលរដ្ឋនិងមា្ចាស់ហាង...
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គឹម  សារុំ 

ព្រៃវ្រៃងៈ សៃ្តី ជរា ម្នាក់  បាន 
ស្លា ប់ដោយ សរ ភ្លើង ឆៃះផ្ទះ 
កាល ពី យប់ ថ្ងៃ ទី ១៧  ឧសភា  
នៅក្នងុ  ភូមិ ស្នាយ  ពៃមឹ   ឃំុ   អង្គរ- 
រាជ  សៃកុ ពៃះ ស្តៃច  ខៃ ត្ត  ពៃ វៃង 
ដៃល ឧបៃបត្ត ិហៃត ុនៃះ  បណ្ដាល 
មក ពី កូនៗ របស់ គាត់ បងា្កាត់ ភ្លើង  
ដាំបាយចោល  ហើយ បាន ដើរ 
ចៃញ ទៅ ផឹក សៃ នៅ ផ្ទះ អ្នក-  
ជិត ខាង ។

លោក ជ័យ  សៃង ហ៊ាង  អធិ- 
ការ នគ របាល  សៃុក ពៃះ ស្តៃច  
ឲៃយដឹង ពី មៃសិល មិញ ថា  លោ ក 
យា យរ ងគៃះ នោះឈ្មោះ   អ៊ាង 
សូតៃ  អយុ ៨៦ ឆ្នាំ រ ស់ នៅក្នុង  
ភមូ ិឃុ ំ កើត ហៃត ុខាង លើ  ។គាត ់
តៃូវ បាន ភ្លើង ឆៃះ ផ្ទះ  ហើយ រត់ 
មិន រួច ក៏ ស្លាប់ ដៃល ហៃតុ ការ ណ៍ 
នៃះ  បាន កើត ឡើង នៅ  ម៉ោង 
ជាង ៩ យប់ ថ្ងៃ ទី ១៧  ឧសភា  
ឆ្នាំ ២០២០ ។ 

លោក បាន ថ្លៃង តាម  សម្ត ី សៃ្ត ី
ម្នាក់ ជា កូន សៃ្តី  រង គៃះ ថា  ផ្ទះ 
រ បស ់គាតគ់ ឺធ្វើព ីឈើបៃក ់សង័្ក- 
សីទំ ហំ៤ គុណនឹង៦ ម៉ៃតៃ   
និ ង មនកម្ពស់ ជាង ១ ម៉ៃតៃ ដៃល 
នៅ ក្នងុ ផ្ទះ នោះ ម ន ម្តាយ ចាស ់ 
ជរា ស្នាក់ នៅដោ យគា ត់ មិន 

អច កៃក ដើរ រួច ទៃ ។ស ព្វថ្ងៃ  
គាត់ រក សីុ ចិញ្ចមឹ ម្តាយ ចាស់ ជរា  
ជា មួយ នឹង ប្តី របស់ គាត់  ។  នៅ 
យ ប់ កើតហៃតុ  គាត់ បាន បងា្កាត់- 
ភ្លើង ចង្កៃន ដាំ បាយ  ហើយ នាំ 
ប្ត ីចៃញ ទៅ ផកឹ សៃ នៅ ផ្ទះ អ្នក- 
ជតិ ខាង ដោយ ទកុ ម្តាយ ឲៃយ  ដៃក 
នៅ ផ្ទះ ម្នាក់ ឯ ង ។

លោក បន្ត  ថា  លុះមួយ សន្ទុះ 
កៃយ មក គៃ ឃើញ ភ្លើង ឆប- 
ឆៃះ ពៃញ ផ្ទះ  ហើយ  អ្នក ភូមិ បាន  
នំា គា្នា  ជួយ ពន្លត់ ដៃរ   បុ៉ន្តៃ ដោយ - 
សរ ភ្លើង ឆៃះ ខា្លាំង ពៃក ពលរដ្ឋ  
មិន អច ជួយ ពន្លត់  បាន  ពៃះ 

នៅ កៃម ផ្ទះ នោះ  មន ដាក់ 
គនំរ ចបំើង  ដៃល រ ឹតតៃ  ឆប ឆៃះ 
ខា្លាំង ឡើង មិន អច ជួយ បាន ។

លោក អធិការ បន្ត ថា  ៖«ផ្ទះ នោះ 
មន គំនរ ចំបើង នៅ កៃម ផ្ទះ 
អី៊ចឹង ហើយ ភ្លើង ឆៃះ ខា្លាងំ ណស់ 
បើ ទោះព ន្លត់ ក៏ មិន ឈ្នះ ដៃ រ។ 
ករណី  នៃះ ខ្ញុំ តៃង ដើរ បៃប់ កុំ ឲៃយ  
មន គំនរ ចំបើង តៃ អ្នក ខ្លះ មិន 
ស្តាប់ ខ្ញុំ ទៃ » ។ 

លោក បាន បន្ត ថា   បើ តាម អ្នក-  
ជិត ខាង ថា  សៃ្តីជា កូន ជន រ ង- 
គៃះ និង ប្តី  គឺជា មនុសៃស ស ៃ វឹង   
ខួប   ហើយ នៅ យប់ ថ្ងៃ កើត- 

ហៃតុ នោះ   ដោយ សរ ពួក គៃ 
បងា្កាត់  ភ្លើង ចង្កៃន   ហើយ ដើរ 
ចោល ផ្ទះ ទុក សៃ្តី រ ងគៃះ ឲៃយ  
ដៃក ម្នាក ់ឯង   ហើយ ដោយ សរ 
គាត់ ដើរមិនរួច ផង ក៏បណ្ដាល   
ឲៃយ ភ្លើង ឆៃះ ស្លាប់ បៃប នៃះ ។

លោក បានប ន្ថៃម ថា  កៃយ 
កើ តហៃតុ សមត្ថ កិច្ច របស់លោ ក 
បាន ចុះ ដល ់ទតីាងំ នោះ  ហើយ 
បាន ធ្វើកោ សលៃយ វិច័យ  កៃង  មន  
នរ ណ លចួ ដតុ ។ ប៉នុ្តៃ កៃយ ព ី
អង្កៃត  យា៉ោង យក ច ិត្តទកុដាក ់ ព ី
សមត្ថ កិច្ច ជំនាញ បងា្ហាញ ថា  ផ្ទះ 
នោះ ឆៃះ  ដោយ សរ រាល ព ីភ្លើង 
ចង្កៃន ពិត មៃន   មិន មៃន មក ពី 
អ្វី ផៃសៃង ទៃ ។ កៃយ អង្កៃត ចប់ 
សព្វ  គៃប់   សមត្ថ កិច្ច  របស់ លោក 
បាន បៃគល ់សព សៃ្ត ីរង គៃះ ឲៃយ  
ទៅ  កៃុម គៃួសរ ធ្វើ  បុណៃយ  តាម 
បៃពៃណី  ។ 

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា  ដោយ- 
សរ តៃ ស្ថាន ភាព  គៃសួរ សៃ្ត ីរង- 
គៃះ ទទីល័ កៃ ខា្លាងំ ពៃក  អជា្ញា- 
ធរ សៃុក ពៃះ ស្តៃច   បាន ជួយ  
ឧបត្ថម អង្ករ និង សម្ភារ បៃើ- 
បៃស់ មួយ ចំនួន  ដើមៃបី ឲៃយ កៃុម 
គៃួសរ  សៃ្តីរង គៃះ យក ទៅ 
ចាត ់ចៃង ធ្វើ បណុៃយ  ជនូ សព   នងិ 
មន  ទាងំ ពៃះ សងៃឃ ជយួ ឧបត្ថម្ភ 
ទៀត ផង   ៕

កូនបង្កាត់ភ្លើងដំាបាយចោល ឆេះផ្ទះស្លាប់ម្ដាយជរា

អាជ្ញាធរកំពុងរកមុខអ្នកកាប់ទន្ទេនដីពេរដ្ឋនៅតំបន់អាតេ
ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ពោធិ៍ សាត់ៈ អជា្ញា ធរ ខៃត្ត ពោធិ៍ សត ់
កំពុង បន្ត ចុះ សៃ វជៃវ រក មុខស ញ្ញា ជន- 
ល្មើស ដៃល ចលូ កាប ់ទន្ទៃន ដពីៃ ក្នងុ 
តំបន់ វា រី អគ្គិ សនី ស្ទឹង អតៃ ភាគ ខាង- 
លិច ក្នុង សៃុក វាល វៃង  ដោយ អះ អង 
ថានឹង យក មក ផ្តនា្ទា ទោស តាមចៃបាប់ 
ឲៃយខាងតៃបាន ហើយ កៃយ ព ីរបឹ អសូ 
តបំ នន់ៃះ នងឹដា ំកនូ ឈើ ដើមៃប សី្តា រ ពៃ 
តំបន់ នៃះឡើ ងវិ ញ ។

លោក ខូវ រី ដា អភិ បាល រង ខៃត្ត ពោធិ៍- 
សត់ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិល- 
មិញ ថា កាលពី រសៀល ថ្ងៃទី ១៦ ឧសភា 
កៃម បទ បញ្ជា ផ្ទាលព់លីោក ម៉ោ ធននិ 
អភិ បាល ខៃត្ត លោក បាន ដឹក នាំ កៃុម 
ការ ងារ ចុះ តៃតួ ពិនិតៃយ ដីពៃ តំបន់ វា រី អគ្គ-ិ 
សនីស្ទងឹអតៃភាគ ខាង លិច ដៃល តៃវូ- 
បាន  រាយ ការ ណ ៍មក ថា  មន ជន ល្មើស 
កាប ់ទន្ទៃន យក យា៉ោង អនាធបិ តៃយៃយ ។ 
    លោក បន្ត ថា កៃយពីតៃួត ពិនិតៃយ 
កៃមុ ការងារ បាន រក ឃើញ ថាមន ការ - 
កាប់ទ ន្ទៃ ន ពៃសៃ ង ក្នុង តំបន់ នៃះ 
យកធ្វើជា កម្ម សិទ្ធិ ពិត មៃន ប៉ុន្តៃ ជន- 
ល្មើស ទាងំ នោះម ិនទាន ់តៃវូបាន កណំត ់
អត្ត សញ្ញាណ នៅឡើយទៃ ដោ យ គៃន ់
តៃ ដឹង ថា ពួកគៃ ភាគ ចៃើន ជា អ្នក- 
ចំណក សៃុក មក ពី ខៃត្ត ផៃសៃង ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ដោយ សរ តៃ ជន- 
ល្មើស បាន រត់ គៃច ខ្លនួ អស់ ទមៃ ំមកដល ់
ទីនៃះ យូរ ដៃរ ពៃះ យើង ជិះ ឆ្លង តាម ទឹក 
មនិ មៃន ជិះ តាម ឡាន ទៃ  ពៃល មក ដល ់
បាត់ ពួក គាត់ អស់។ ដូច្នៃះ យើង មិន- 
ទាន់ អច កំណត់ មុខ សញ្ញា ជន ល្មើស  
ទាងំ នោះ បាន ទៃ គៃន ់តៃ ដងឹ ថា ពកួគៃ 
បាន កាប់ ទន្ទៃន ជា បន្ត បនា្ទាប់ »។

បើ ទោះ ជា មិន ទាន់ កំណត់ បាន នូវ អត្ត - 
សញ្ញាណ កៃុម ជន ទន្ទៃន ដី រដ្ឋ ទាំង- 
នៃះក្ដី  ក៏ លោក ខូវ រី ដា បាន អះ អង 
ថា  មន្តៃី ជំនា ញនឹង បន្ត ចុះ សៃវ ជៃវ 
រក មុខ ជន ល្មើស ទាំង នោះ យ កមក  
ផ្តនា្ទា ទោស តាម ចៃបាប់ ឲៃយ ខាង តៃបាន  
ខណៈ អជា្ញា ធរ ខៃត្ត នឹង ដាំ ដើម ឈើ 
នៅកន្លៃងដៃល បាន កាប់ បំផ្លាញ នោះ 
ឡើង វិញកៃយពីរឹប អូស រួច។

លោក បាន បន្ថៃ មថា៖«យើង មនិ ទាន ់
វាសវ់ៃង បាន ទៃ នវូទហំ ំនៃ ការ ខចូ ខាត  
ដោយ កៃមុ ជនំាញ កពំងុ ធ្វើកា រ ហើយ 
ខ្ញុ ំនងឹ ចុះ ទៅ ម្តង ទៀត ដោយ រៀបច ំកៃមុ 
ចមៃះុ តៃ ម្តង ចុច មើល ទីតំាង តាម GPSឲៃយ  
បាន តៃមឹ តៃវូ  ដើមៃបី កំណត់ ទីតំាង ជាក់- 
លាក់។ សូម មៃតា្តា ចូល រួម ការ ពារនិង 
អភិ រកៃស ទាំង អស់ គា្នា តំបន់ នៃះ តៃូវ ការ 
ទឹក ភ្លៀង ចាំបាច់សមៃប់វា រី អគ្គិ សនី»។

លោក ស ំចន័្ទ គា អ្នក សមៃប សមៃលួ 
សទិ្ធ ិមនសុៃស នៃ សម គម អដ ហកុ ខៃត្ត- 

កំពង់ឆ្នាងំ និង ពោធិ៍ សត់ បាន ថ្លៃង ថា 
ការ ចុះ បៃតិ បត្តិ ការ ការ ពារ ដីពៃ របស់ 
រដ្ឋ ក្នងុ តបំន ់នៃះ ហក ់ដចូ ជា  យតឺ ពៃល 
ប ន្ត ិច ប៉នុ្តៃ ក ៏មនិ ទាន ់ហសួពៃ លដៃរ។ 
លោក ថា ពៃ លនៃះ អជា្ញា ធរ ខៃត្ត គរួតៃ 
ធ្វើការ ឲៃយ បាន ខា្លាំង កា្លា  ដើមៃបី វៃក មុខ រក 
ជនដៃល នៅ ពី កៃយ ខ្នង ការ កា ប់ 
ទន្ទៃន ដីពៃ របស់ រដ្ឋ នៃះឲៃយ បាន។ 

លោក បាន បន្ត ថា  កន្លង ទៅ តំ បន់ ខ្លះ 
តៃវូ បាន កាប ់បផំ្លាញ  ចណំៃក ជន ល្មើស 
ភាគ ចៃើន មិន តៃូវ បាន ចាប់ ខ្លួន ផ្ដនា្ទា- 
ទោសតាម ចៃបាប់ ទៃ  ខណៈ ដៃល ការ- 

បង្កៃប និង ឃាត់ មួយ ចំនួន គឺ ប៉ះ តៃ 
ពលរដ្ឋ ស្លូត តៃង់ ពិត បៃ កដ ។

លោក បាន អះ អង ថា៖«យើង ឃើញ 
ហើយ នៅ អូរ សោម និង វាលវៃង ហ្នឹង 
ចាប់ បាន ២ ទៅ៣ នាក់ ហើយ ហើយ 
មន អ្នក ខ្លះទៀ ត មិន ទំាង ពាក់ ព័ន្ធ មិន- 
មន ដី នៅ ក្នុង តំបន់ ហម ឃាត់ ផង  ក៏ 
តៃវូ បាន ចាប ់ដៃរ  ផ្ទយុ ទៅវញិ  អ្នក ដៃល 
ឈូស ឆយ ដីពៃ អី ហ្នឹង( មៃ ខ្លាង ) 
មិន ឃើញ ចាត់ ការ  ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ស្ថាន- 
ភាព ហ្នងឹ មនិ ចៃះច ប។់ ខ្ញុ ំគាទំៃ ចពំោះ 
ការ ភា្ញាក់ រឭក របស់ មន្តៃី យើង ដៃល 

យើង ចង់ ឲៃយ បន្ត ចាត់ វិធាន ការ ឲៃយ បាន 
តឹង រុឹង បន្ថៃម ទៀត» ។

ដោយ ធា្លាប់ ចុះ សុើប អង្កៃត ករណី កាប់- 
ទន្ទៃន ដពីៃ របស ់រដ្ឋ ក្នងុ ខៃត្ត កពំ ងឆ់្នាងំ 
និង ខៃត្ត ពោធិ៍សត់ លោក សំ ច័ន្ទ គា 
បាន ឲៃយ ដងឹថា តាម របូ ភាព នៃ ការ កាប-់ 
ទន្ទៃន ដ ីនៅ តាម តបំន ់ខ្លះគ ឺផ្តើម ឡើង 
ពី ពលរដ្ឋ មួយ កា្តាប ់តូច ដៃល មន ការ- 
គំាទៃ ពី  មៃ ខ្លាង បាន កាង ឲៃយ ពល រដ្ឋ កៃកីៃ 
ទៅ ទន្ទៃន ដីពី តំបន់ ១ទៅ តំបន់ ១។ 
លោក បន្ត ថា ពលរដ្ឋ កៃីកៃ ទាំង នោះ  
តៃងតៃ ទទួល បាន ការ ញុះ ញង់ ពី មៃ ខ្លាង 
ឲៃយ ចលូ កាប ់ឆ្ការ តាម របូ ភាព ផៃសៃងៗរចួ 
បន្ត ដាំ ដំណំ បន្តិច បន្តួច ហើយ ពៃល 
អជា្ញាធរ ចុះ អន្ត រាគ មន៍ ពួក គៃ បាន អះ- 
អង ថា បាន រស់ នៅ អចិនៃ្តយ៍ លើ ដី 
ទាំង នៃះជា យូរ ឆ្នាំ ។ 

លោក  ច័ន្ទ គា  បាន អះ អង ទៀត ថា 
នៅ ពៃល ការកា ប់ ទន្ទៃន  ខុស ចៃបាប់ទំា ង 
នោះទទួ លបាន  ជោគ ជ័យ តាម រយៈ 
រដា្ឋាភិ បាល ផ្តល់ ដីស មៃបទាន ឬការ ដោះ- 
ដូរដី ណមួយ ឲៃយពួក គៃគឺ ដី  ទាំងនោះ 
តៃ ងតៃតៃវូបា ន ផ្លាស ់ប្តរូ សទិ្ធ ិកាន ់កាប ់
ទៅ ឲៃយ អ្នក មន ទៃពៃយ ស្តុក ស្តម្ភ ឬ អ្នក- 
មន អំណច  ដទៃ ទៅវិ ញ ក្នុង រូប ភាព 
នៃ ការ ទិញ លក់ ហើយ បនា្ទាប់ មក  ពួក- 
គៃ  ក៏បាន ធ្វើ សកម្ម ភាព ដដៃលៗ នៃះ 
នៅ តំបន់ ផៃសៃង ទៀត៕ 

មន្ត្រៃខី្រៃត្តពោធិ៍សាត់ព្រៃលចុះពិនិត្រៃយតំបន់កាប់ទន្ទ្រៃនព្រៃរដ្ឋថ្មីៗ ន្រៃះ។ រូបថត សហ ការី

ទិដ្ឋភាពផ្ទះជនរងគ្រៃះក្រៃយព្រៃលភ្លើងឆ្រៃះ។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក



តពទីពំរ័១... ឃុ ំនៅ ក្នងុ យទុ្ធ- 
នា ការ  ប្រ យុទ្ធ ប្រ ឆាំង គ្រឿង 
ញៀន »។

ក្នងុ យុ ទ្ធ នា ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆំាង 
គ្រឿង ញៀន  ចាប់ ពី ចុង ឆា្នាំ  
២០១៦ រហូត ដ ល់ ថ្ង្រ ទី៣០ 
ខ្រ ម្រសា  ឆា្នាំ ២០  ២០ឃើញ ថា 
សំណុំ រឿង គ្រឿង ញៀន មាន ជិត 
៣មឺុន សំ ណំុរឿង មាន អ្នក ជាប់ 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង សំណុំ រឿង គ្រឿង- 
ញៀន ន្រះ ជិត   ៦ មឺុន នាក់ 
ត្រវូបាន ចាប់ ខ្លនួ ក្ន ុងនោះ   មាន 
មួយ ចំនួន គឺជា អ្នក ប្រើ ប្រស់ 
គ្រឿង ញៀន  ត្រវូ បាន បញ្ជនូ ទៅ 
មណ្ឌល អប់រំ ក្រប្រ  និង មួយ 
ចំនួន ទៀត គឺ ជា ជន ល្មើ ស គ្រឿង- 
ញៀន  ត្រូវ ចាប់ បញ្ជូនទៅ  
តុលាការ ដើម្របី ចាត់ ការ តាម នីតិ-  
វ ិធចី្របាប ់ នងិ របឹ អសូ គ្រឿង ញៀន 
សរុប បាន១ ៦៥៩ គីឡូក្រម ។

លោករដ្ឋ មន្រ្ដី បញ្ជាក់  ថា ៖ 
« តា ម រយៈយុទ្ធនាការ ន្រះ និង 
យទុ្ធនាការ ផ្រស្រង ៗ  ទៀត ន្រ ការ- 
ប្រយទុ្ធ ប្រឆាងំ នងឹ បទ ល្មើស គ ឺ
យើង ឃើញ មាន ការ កើន ឡើង 
សំណំុ រឿង នៅ តាម សាលា ដំបូ ង  
រាជ ធាន ី-ខ្រត្ដ។ បើ យើង ផ្ទៀង- 
ផ្ទាត ់សណំុរំឿង នៅតាម សាលា- 
ដបំងូ រាជ ធាន ី-ខ្រត្ត សណំុ ំរឿង 
ដ្រល កំពុង ចាត់ ការ ដ្រល   មិន- 
ម្រ ន ជា សំណំុ រឿង ដ្រល ចាត់ កា រ 
រចួ មាន សាល ក្រម មាន សាល- 
ដីកាសា្ថាពរ  និង មិន រាប់ បញ្ចូល 
សំណំុ រឿង ដ្រល បាន កាត់ ស្រច ក្ដ ី
រួច ហើយ បញ្ជូន ទៅ តុលា ការ 
ជាន់ ខ្ពស់មាន ជិត ៤មឺុន សំណំុ រឿ  ង 

(៣៩ ១៥២ សណំុ ំរឿង ) នងិ 
មាន អ្នក ជាប់ ឃំុ សរុប ១២ ៦៥ ១ 
នាក់(អ្នក ជាប់ ឃំុ នៅ ក្នងុ សំណំុ - 
រឿង គ្រឿង ញៀន  មាន ៦ ៩០០ 
នាក ់)»។  លោក រដ្ឋ មន្រ្ដថី្ល្រង ថា 
គ្រន់ ត្រ នៅ សាលាដំបូង រាជ ធា នី 
ភ្នពំ្រញ  សំណំុ រឿង ដ្រល នៅ ស ល់ 
មិន ទាន់ ចាត់ ការ រួច ពី ឆា្នា ំ ២០ ១ ៩ 
មាន រហូត ដល់១២ ០០០សំណំុ -  
រឿងហើយ សំណំុ រឿង ដ្រល ចូ ល  
ថ្មី  មាន ជា មធ្រយម ប្រមាណ ពី 
៧០០រឿងទៅ ៩០០រឿងក្នងុ ១ 
ខ្រ ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ សាលា ដបំងូ រាជ-  
ធានី ភ្នពំ្រញក្នងុ សា្ថាន ភាព បច្ច ុ- 
ប្របន្ន មិន អាច ឆ្លើយ តប ដោះ ស្រ  យ 
បញ្ហា ប្រឈម ន្រះ បាន ដោយ 
ខ្លនួ  ឯង នោះ ទ្រ ។ លោក ថា សា  - 
លា ដំបូង មួយ ចំនួន ទៀត  នៅ 
តាម បណ្ដា ខ្រត្ដ ក៏ ជួប នូវ បញ្ហា 
ប្រឈមដូច គ្នា ន្រះ ដ្ររ  ជា ពិស្រ ស 
ខ្រត្ដ ដ្រល មាន បទ ល្មើស គ្រឿង- 
ញៀន ច្រើន ។  លោក  បញ្ជាក់ ៖ 
« ខ្ញុ ំជម្រប ជនូ ថា សាលា ដបំងូ 
រាជ ធានី ភ្នំព្រញ  បាន ខិត ខំធ្វើ 
ការងារ  ដោយ យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់
និង ប្រកប ដោយ សា្មារតី ទទួល- 
ខុស ត្រូវ ខ្ពស់។ ទិន្នន័យ ដ្រល 
ទទួល បាន ចៅ ក្រម ១រូបចាត់ - 
ការ សំណំុ រឿង បានរហូត ទៅដ ល់ 
១២៩រឿង ក្នងុ ១ឆា្នា ំជា មធ្រយម ។ 
ន្រះ ជា ទិន្នផល មួយ ខ្ពស់ ជាង គ្រ  
ក្នុង ចំណោម សាលា ដំបូង រាជ- 
ធាន ី ខ្រត្ដផ្រស្រង ទៀត  ។ ចៅ ក្រម 
១រូប  ចាត់ ការ រឿង បាន ខ្ទង់ ១៣ ០ 
រឿង គឺ ច្រើន ណស់ គត់ ខិត ខំ 
ណស់បុ៉ន្ដ្រ ទោះ បី ខំ ប្រងឹ យ៉ាង- 

ណ ក៏ដោយ ដោយ សារ ត្រ សំ ណំុ -  
រឿង មាន ការ កើន ឡើង ច្រើន  
សមត្ថ ភាព របស់ ចៅក្រម  មិន- 
អាច ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង ការ កើន- 
ឡើង ន្រ សំណំុ រឿង នាព្រល បច្ច ុ- 
ប្របន្ន ន្រះ បាន ទ្រ ទំាង ផ្ន្រក ធន ធា ន 
មនុស្រស មធ្រយោបាយ និង សមា្ភារ »  ។ 

លោករដ្ឋ មន្រ្ដី ថ្ល្រងទៀត  ថា 
ផ្អ្រក តាម ផ្រន ការ  នងិ ផ្អ្រក តាម 
ទនិ្ននយ័ សណំុ ំរឿង ដ្រល ទទលួ- 
បាន ពី សាលា ជម្រះ ក្ដ ីនិង ដោ យ   
មាន ការ ចូល រួមគំ ទ្រ ដោយ  
ស ុឆន្ទៈព ីគ្រប ់តអួង្គ នងិ សា្ថា ប ័ន  
អនវុត្ដ ច្របាប ់ទាងំ អស ់ដ្រល មា ន 
ការ ពាក់ ព័ន្ធ  ក្រសួង យុត្ដធិម៌ រំពឹ ង 
ទកុថា យទុ្ធនា ការ ន្រះ នងឹ អាច 
កាត់ បន្ថយ ការ កក ស្ទះ សំណុំ - 
រឿង នៅ តាម សាលា ដំបូង រាជ- 
ធាន-ីខ្រត្ដ បាន  ប្រមាណចាបព់ ី
៥០-៧០ភាគរយ នៅ ក្នងុ រយៈ - 

ព្រល ៦ខ្រ ន្រ យទុ្ធនាការ  ដ្រ ល 
នឹង អាចជួយ ឲ្រយ សា្ថា ប័ន តុលា ការ  
មាន សមត្ថ ភាព កាន់ ត្រ ប្រ សើរ 
ឡើង ជាង មនុ ក្នងុ ការ ផ្ដល ់ស្រវា  
យុត្ដធិម៌ ក៏ ដូច ជា ការ  ដោះ ស្រ យ  
សំណុំ រឿង ឲ្រយ បាន ឆាប់ រហ័ស 
ស្រប តាម ច្របាប់ ជា ធរមាន។ 

បើ តាម លោក កើត រិទ្ធ ដើម្របី 
បង្កើន ប្រសិទ្ធភាព ក្នងុ ការ ដោះ- 
ស្រយ សំណំុ រឿង  ដ្រល កក ស្ទះ 
នៅ តាម សាលា ដំបូង រាជ ធានី - 
ខ្រត្ដ ក្រសួង យុត្ដធិម៌ បាន ដាក់ - 
ច្រញ នវូ ស្រច ក្ដ ីណ្រនា ំផ្លវូ ច្របាប ់ 
សម្រប ់អនវុត្ដ នវូ គោល ការណ ៍
មួយ ចំនួន ក្នុង នោះ មាន ១- 
គោ ល ការ ណ៍ ន្រ ការ ចោទ ប្រកា ន់ 
គ ឺក្រសងួ យតុ្ដធិម ៌លើក ទកឹ ចតិ្ដ 
ឲ្រយ ព្រះ រាជ អាជា្ញា  ប្រើ វិធី ចោទ- 
ប្រកានត់ាម រយៈ ការ បញ្ជនូ រឿ ង 
ដោយ ផ្ទាល់ ទៅ ចៅក្រម   ដើម្របី 

ជំនំុ ជម្រះ សម្រប់ បទមជ្រឈិម ដ្រ ល 
ច្របាប់ អនុញ្ញាតឲ្រយ ធ្វើ ចៀស វាង 
ការ អនុវត្ដ ជាទូទៅ សម្រប់ បញ្ជ ូន 
រឿង ទៅ ចៅក្រម សុើប សួរ ចំពោ ះ  
សំណុំ រឿង ដ្រល ពុំ ចាំបាច់ ។

២- គោលការណន៍្រការ ឃុ ំខ្លនួ 
បណោ្ដាះ អាសន្ន ក្រសួង លើក- 
ទឹក ចិត្ដ  ឲ្រយ ចៅ ក្រម សុើប សួរ  
ប្រើ  ប្រស ់វធិានការ ដាក ់ឲ្រយ ស្ថតិ 
ក្រម ការ ត្រួត ពិនិត្រយ តាម ផ្លូវ- 
តុលាការ ជំនួស ឲ្រយ ការ ឃុំ  ខ្លួន 
ជា បណោ្ដាះ អាសន្ន ចពំោះ បទ- 
មជ្រឈិម មួយ ចំនួន  ដ្រល ការ ឃុំ 
ខ្លួន ពុំ ម្រន ជា ការ ចាំ បាច់ ។ ៣- 
គោលការណ៍ ន្រ ការព្រយួរ ទោ ស 
លើក ទឹក ចិត្ដ ឲ្រយ ចៅ ក្រម ជំនំុ  ជម្រះ 
ប្រើ ប្រស ់គោល ការណ ៍ន្រ ការ- 
ដាក់ ទោស ចំពោះ បទ មជ្រឈិម 
មិន  ធ្ងន់ ធ្ងរ ដោយ មាន ការ ព្រយួរ- 
ទោសជាពិស្រស ព្រយួរទោស សាក  - 
ល្របង  ដោយ មាន ភា្ជាប់ នូវ កាតព្វ - 
កិច្ច មួយ ចំនួន សម្រប់ ទណ្ឌិត 
អនុវត្ដ ។ ជា មួយ គ្នា ន្រះ លោក 
រដ្ឋ មន្រ្ដី ក្រសួង យុតិ្តធម៌ថ្ល្រង ថា 
លោក សា្វាគមន៍ រាល់ អង្គការ 
សង្គ  ម សុីវិល ដ្រល ចង់ ចូលរួម  
សហការ ក្នុង ផ្ន្រក ណ មួយ ន្រ 
ការ អនុវត្ដ យុទ្ធនា ការ ន្រះ ។ 

 លោកសឹុង ស្រន ករុណ  មន្ត្រ ី 
ជាន់ ខ្ពស់ ផ្ន្រក សុើប អង្ក្រត  ន្រ 
សមាគម ការពារ សិទ្ធិ មនុស្រស 
អាដ  ហុក  (ADHOC) បានសា ទរ  
ចំពោះ ការ បើក ផ្លូវ ឲ្រយ មាន ការ- 
សហការ ជាមយួ អង្គការ សង្គម- 
សុីវិល  លើ ការ ងារ ន្រះ  ហើយ 
អង្គការ លោក នឹង ត្រៀម លក្ខ ណៈ  
សហ ការ លើ សំណំុ រឿង ណ ដ្រ ល 
ពាក់ ព័ន្ធ ក្នុង  យុទ្ធនា ការ ន្រះ ។ 

លោក ថ្ល្រ ង  ថា ៖«ខាង សង្គម-
សុីវិល  យើង ក៏មាន សំណុំ រឿង 
មួ យ ចំនួន  កំពុង ស្ថតិ នៅ តុលា ការ 
ដ្រល មិន ទាន់ បាន ចាត់ ការ ដ្ររ ។ 
យើង នឹង ចូលរួម ជាមួយ ក្រសួ ង  
យុត្ដធិម៌ចំពោះ ករណី ណដ្រ ល   
សមាគម អាដ ហុក បាន ដាក់ 
ម្រធាវី ការ ពារ តាម ផ្លូវច្របាប់ ន្រះ  
បើ មាន បញ្ហា អ្វ ីមយួ  មនិ ប្រក្រត ី 
យើង នងឹ សរស្ររ របាយ ការណ ៍ 
ឬផ្ដល់ ព័ត៌មាន ដល់ ក្រសួង ដើ ម្របី  
មាន វិធាន ការ ទៅ លើ ដំណើរ កា រ 
ន្រ សំណំុ រឿង នោះ  ពិស្រស ចំពោះ 
អ្នកដ្រល ពាក់ព័ន្ធ ប្រព្រឹ ត្ដ មិន 
ត្រឹម  ត្រូវ តាម ផ្លូវ ច្របាប់ »។ 

ក្នងុ ការ អនុវត្ដ យុទ្ធនាការ ន្រះ 
ក្រសងួ យតុ្ដធិម៌ បាន ដាក់ ច្រញ 
នវូ អភកិ្រម ចនំនួ  ២ ដើម្រប ីធានា 
ឲ្រយ បាន នូវ ភាព មឺុង មា៉ាត់ សុច រិត- 
ភាព  និង ភាព ត្រមឹ ត្រវូ ។ អភិ ក្រ ម  
ទី១ គឺ យុទ្ធនាការ  ន្រះ ត្រវូ អនុ វត្ដ 
ដោយ ផ្អ្រក  លើ មូលដា្ឋាន ច្របាប់ 
ជាពិស្រស ចំណត់ ការ ដោះ- 
ស ្រយ សំណុំ រឿង ត្រូវ មាន ភាព - 
មុឺង មា៉ាត់ និង ត្រូវ អនុវត្ដ ឲ្រយ បាន 
ត្រឹម ត្រូវ ស្រប តាម ច្របាប់ និង 
នីតិវិធី ជាធរមាន ។ បន្ថ្រម លើ 
ច្របាប់ និង បទដា្ឋាន គតិយុត្ត ជា ធ រ - 
មាន ក្រសួង យុត្ដធិម៌ បាន ដាក់ - 
ច្រញ នូវ ស្រច ក្ដី ណ្រនាំ ផ្ន្រក ផ្លូវ - 
ច្របាប ់ដើម្របី ធានា ដល ់ការ អនវុ ត្ដ 
អភកិ្រម ន្រះ ផង ដ្ររ ។  អភកិ្រម 
ទី២-យុទ្ធនាការ ន្រះ ត្រូវ អនុវត្ដ 
ដោយ ផ្អ្រក លើ មូលដា្ឋាន ន្រ យុត្ដ ិ- 
ធម៌សុចរិតភាព  និង ភាព ត្រមឹ ត្រវូ 
ដោយ មិន ត្រូវ ឲ្រយ មាន ជា ដាច់- 
ខាត នូវ សា្ថាន ភាព  «ត្រ ីងៀត ឆ្លៀ ត  
ពង »នៅ ក្នងុ យុទ្ធនា ការ ន្រះ ៕ 
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ក្រសួងយុត្តធិម៌រំពឹងថា...

លោកកើតរិទ្ធក្នងុសន្នសីិទកាសែតកាលពីមែសិលមិញ។រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

ប្រធានអង្គការ១នឹងដាក់លិខិតសំុក្រសួងបរិស្ថានចុះអង្ក្រតមន្ត្រីករណីបើកឲ្រយឈ្មញួកាប់ឈើ
សុទ្ធគឹមសឿន

ពោធិ៍សាត់ៈ សកម្មជន ព្រឈើ  លោក   
ជា ហ៊ាន  នឹងដាក់ លិខិត ស្នើ ឲ្រយ ក្រសួង 
បរិសា្ថាន ចុះ សុើបអង្ក្រត ចំពោះ នាយក- 
ឧទ្រយោន ជាតិ ជួរ ភ្នំក្រវាញ កណ្ដាល  និង 
នាយក ឧទ្រយោន ជាត ិជរួ ភ្នកំ្រវាញ ខាងត្របងូ  
នៅ សបា្តាហ៍ ក្រយ  ដោយ អះអាងថា  
មន្ត្រ ីទាងំ២ របូ ឃបុឃតិ គ្នាឲ្រយ ឈ្មញួ កាប ់
និង ដឹកជញ្ជូន ឈើ  ប៉ុន្ដ្រ មន្ត្រី តម្រូវ ឲ្រយ 
លោក ដាក់ ភ័ស្តុតាង បន្ថ្រម។

លោក ជា ហ៊ាន  ប្រធាន អង្គការ ប្រឆាងំ 
អពំើ ពុករលួយ ទប់សា្កាត ់ការបផំ្លាញ ធន- 
ធាន ធម្មជាតិ  និង ការពារ សិទ្ធិ ពល រដ្ឋ 
(ACNCI PO) ប្រប់ ពី ម្រសិលមិញ ថា  
លោក បាននិង កំពុង រៀប ចំ លិខិត ដាក់- 
ជនូ លោក សាយ ស ំអាល ់ រដ្ឋមន្ត្រ ីក្រ សងួ   
បរិសា្ថាន  ស្នើ ឲ្រយ លោក ចាត់ មន្ត្រី ជំនាញ 
ចុះ សុើបអង្ក្រត  និង ធ្វើ អធិការកិច្ច លើ 
លោ កជា យុ ទា្ធា នាយក ឧទ្រយោន ជាតិ ជួរ- 
ភ្នំក្រវាញ កណ្ដាល  និង លោក ឡុង សុី  
នាយក  ឧទ្រយោន ជាត ិជរួ ភ្នកំ្រវាញ ខាង ត្របងូ ។ 
ព្រះ ពួកគត់ ទាំង២នាក់ បាន បើក ចំហ 

ឲ្រយ ឈ្មួញ ខិលខូច កាប់  និង ដឹកជញ្ជូន 
ឈើ ច្រញពី ដ្រន សមត្ថកិច្ច របស់ ខ្លួន។

លោក បញ្ជាកថ់ា ៖«មន្ត្រ ីទាងំ២ នាក ់
ន្រះ  បាន ប្រព្រតឹ្ត អពំើ ពកុរលយួ ដោយ 
គ្មាន វិធានការ ទប់សា្កាត់  បណ្ដ្រត- 
បណោ្ដាយ ឲ្រយ ជន ប្រព្រឹត្ត បទល្មើស 
ចូល កាប់ ឈើ  ដឹក- ជញ្ជូន ឈើ ក្នុង 
តំបន់ អភិរក្រស ឧទ្រយោន ជាតិ ភ្នំ ក្រវាញ។ 
ពួកគត់ មិន បង្ក្រប បទ ល្មើស  គត់ 
មាន ច្រតនា សមគំនិត ជាមួយ ឈ្មួញ  
ហើយ ខ្ញុំ គ្រង ដាក់ សំណើ១ នៅ 
សបា្ដាហ ៍  ក្រយន្រះ ទៅ រដ្ឋមន្ត្រ ីក្រសងួ 
បរិសា្ថាន ឲ្រយ   សុើប អង្ក្រត ទៅលើ បុគ្គល 
ទាំង២នាក់ »  ។

លោក ថា  ប្រសិនបើ លោកសាយ 
សំអាល់  គ្មាន វិធានការ ទៅលើ មន្ត្រី ទាំង 
២នាក ់ទ្រ  លោក នងឹដាក ់ពាក្រយ បណ្ដងឹ ១ 
បន្ថ្រម ទៀត ទៅ តលុាការ ស្នើឲ្រយ ចាតវ់ធិាន-  
ការ លើ ករណី ន្រះ។ ម្រយោ៉ាង ទៀត ពួក គត់ 
ទំាង២នាក់ មិន ដ្រល សហការ ជា មួយ 
អង្គ ការ លោក ទ្រ  ដោយ បទិបាងំ ពត័ម៌ាន 
ជាច្រើន ជុំវិញ បទល្មើស ព្រឈើ នៅក្នុង 
ដ្រន សមត្ថកិច្ច មន្ត្រី ទាំង ២នាក់។

មន្ត្រី ទាំង ២រូប  គឺ លោក ជា យុទា្ធា  និង 
លោក  ឡុង សុី  ពី ម្រសិ លមិញ មិនទាន់ 
អាច ស្វ្រងរក ប្រភព ទាក់ទង សុំ ការ- 
បញ្ជាក់ ជុំវិញ ការចោទ ប្រកាន់ របស់ 
លោក ជា ហ៊ាន  ន្រះ ទ្រ។

លោក បា៉ាន់ មរកត  ប្រធាន មន្ទីរ 
បរសិា្ថាន  ខ្រត្ត ពោធិ៍សាត ់ថ្ល្រង ព ីម្រសិលមញិ 
ថា  ការលើកឡើង របស់ លោក  ជា ហ៊ាន  
គឺ ជា រឿង មិន ពិត  និង គ្មាន មូលដា្ឋាន 
ច្របាស ់លាស។់ លោក ថា  មន្ត្រ ីឧទ្រយោនរុក្រស 
បាន សហការ ជាមួយ អង្គការ ជាតិ  និង 
អន្តរជាត ិជាច្រើន ក្នងុការ អភរិក្រស ឧទ្រយោន- 
ជាតិ ជួរ ភ្នំក្រវាញ កណ្ដាល  និង ឧទ្រយោន- 
ជាតិ ជួរ ភ្នំក្រវាញ ខាង ត្របូង។

លោក បន្តថា  កិច្ចសហការ ជាមួយ 
អង្គការ ទាងំនោះ  បាន ចុះបង្ក្រប បទល្មើស   
ជាច្រើន ករណី  និង រៀបចំ របាយការណ ៍
ទៅ ថា្នាក់លើ ជា ហូរហ្រ។ ប៉ុន្ដ្រ អង្គការ 
របស ់លោក ជា ហ៊ាន  មនិដ្រល មក សហ- 
ការ ជាមួយ មន្ត្រី ឧទ្រយោនុរក្រស ទ្រ  ដោយ 
គ្រន់ត្រ ចោ ទប្រកាន់ មន្ត្រី ប៉ុណោ្ណោះ។ 
ចំពោះ ការលើកឡើង ពីបទ ល្មើស ន្រះ  
លោក មិនបាន ដឹងថា  លោក  ជា ហ៊ាន  

លើកយក បទ ល្មើស ពី កន្ល្រង ណ មក 
និយយ ទ្រ។ លោក បញ្ជាក់ថា ៖«ការ- 
ដ្រល គត ់ចង ់ស្នើ ឲ្រយ ក្រសងួ បរសិា្ថាន ចុះ- 
ធ្វើ អធកិារកចិ្ច មកលើ មន្ត្រ ីទាងំ២នាក ់ន្រះ  
ខ្ញុំ មិនមាន មតិ អ្វី ទ្រ  ស្រច ត្រ គត់ ទៅ  
អាស្រ័យ លើ ថា្នាក់លើ សម្រច ទ្រ។ ខ្ញុំ ថា  
មុននឹង គត់ ចោទប្រកាន់ មន្ត្រី ណ មា្នាក់  
គួរត្រ គត់ ចុះមក ផ្ទាល់  ហើយ សាកសួរ 
ព័ត៌មាន ឲ្រយ ច្របាស់ សិន»។ 

លោក ន្រត្រ ភក្ត្រ  រដ្ឋល្រខាធកិារ  នងិ 
ជា អ្នកនាំពាក្រយ ក្រសួង បរិសា្ថាន  ថ្ល្រង 
ពីម្រសិលមិញ ថា  លោក សុំ ឲ្រយ លោក  ជា 
ហ៊ាន  ជួយ រក ភ័ស្តុតាង បន្ថ្រម ឲ្រយ បាន- 
ច្រើនជាង ន្រះ  ដើម្របី អាច បញ្ជាក់ថា  
បុគ្គល ទាំង២នាក់ ពិតជា ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ 
អំពើ ពុក រលួយ ម្រន។ ប្រសិន បើ គត់ 
មាន ភស័្តតុាង ច្របាសល់ាស ់ស្នើសុ ំឲ្រយ គត ់
ដាក់ ពាក្រយបណ្ដឹង ទៅ អង្គភាព ប្រឆាំង 
អំពើ ពុករលួយ ត្រ ម្តង ដ្រល ន្រះ គឺជា 
ការអនុវត្ត តាម ច្របាប់។

លោក ថា ៖«បើ គត់ មានឈ្មាះ  និង 
ភស័្តតុាង  ដ្រល បញ្ជាកថ់ា  បគុ្គល ទាងំ នោះ  
មាន ជាប ់អពំើ ពកុរលយួ ម្រន  បើ គ្រនត់្រ 

ជាការ នយិយ  នងិ គ្រនត់្រ បងា្ហាញ របូភាព  
មិនទាន់មាន មូលដា្ឋានគ្រឹះ ច្របាប់ រឹងមាំ  
ដើម្របី អនុវត្ត វិធានការ ច្របាប់ ឡើយ»។

ទោះ យ៉ាងណ  លោក ជា ហ៊ាន   ម្រសលិ- 
មិញ ថ្ល្រងថា លោក និង មន្ត្រី ឧទ្រយោនុរក្រស ភ្ន ំ
ឱ រា៉ាល់ សរុប ជាង ១០នាក់  បាន ចុះ ល្របាត 
ក្នុង ដ្រន ជម្រក សត្វព្រ ភ្នំ ឱ រា៉ាល់ ចាប់ពី 
ថ្ង្រទ១ី៥ -១៧  ឧសភា   ដោយ ក្រមុ លោក 
បាន  ជួប ប្រទះ បទល្មើស ការដឹក ជញ្ជូន 
ឈើ តាម គោយន្ត ជាច្រើន គ្រឿង ។ ជន- 
ល្មើស បាន ទមា្លាក ់ឈើ ច្រញ ព ី គោយន្ត  រចួ 
បាន បើក បរ គោយន្ត រត់ គ្រច ខ្លួន  ដោយ 
បន្រសល់ទុក ឈើហុប ចំនួន ៥០ដុំ (ប្រវ្រង  
ចនោ្លាះ ពី ៣ ទៅ ៥ម៉្រត្រ)។

លោក ថា  ឈើ ទំាងន្រះ  ត្រវូបាន ក្រមុ 
ឈ្មញួ កាប ់នងិ ដកឹ ច្រញព ីតបំន ់ដ្រន- 
ជម្រក    សត្វព្រ ភ្នំ ឱរា៉ាល់  ឧទ្រយោន ជាតិ 
ជួរ  ភ្នំ ក្រវាញកណ្ដាល  និង ភ្នំក្រវាញ 
ខាងត្របូង ខ្រត្ត ពោធិ៍ សាត។់ ក្រមុ ឈ្មញួ 
ទាំងនោះគ្រង ដឹក បន្ត  ទៅ លក់ នៅ 
តាម រោង មា៉ាសុ ីន នា នា នៅ ខ្រត្ត   កពំង-់
ស្ពឺ  ដោយ ឆ្លងកាត់ សា្នាក់ ការ រដ្ឋបាល   
ព្រឈើ ជាច្រើន កន្ល្រង យ៉ាង រលូន៕
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ប្រធានមន្ទរីដ្រនដីខ្រត្តមណ្ឌលគិរីបដិស្រធ
ការចោទរឿងរំលោភយកដីជនជាតិភាគតិច

 ខន សា វិ 

 មណ្ឌល គិរី ៈ លោក ម៉ៅ ចំរើ ន 
បៃធាន មន្ទីរ ដៃនដី នគរូប នីយ - 
កម្ម សណំង ់ នងិ សរុយិោដ ី ខៃត្ត 
មណ្ឌល គិរើ បាន បដិសៃធ  ចំពោ ះ 
ការ ចោទ បៃកាន ់ដៃល ថា លោ ក  
បាន សហការ ជាមយួ ភាគ ីម្ខាង 
ទៀត ដើមៃបី រំលោភ យក ដី  របស់ 
ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច  ។ 

 យោងតាម ពាកៃយ បណ្ដងឹ មយួ  
ចុះ ថ្ងៃទី ១១  ខៃ  ឧសភា ដៃល 
មន ផ្ដិត មៃ ដៃ ពី ជន ជាតិ ដើម- 
ភាគ តិច  ជាង ៣០ នាក់ រស់នៅ 
ភូមិ ពូ ទៃ ូឃំុ សៃន មនោ រមៃយ សៃ ុក 
អូររាំង  អះ អាង ថា កាលពី ថ្ងៃទី 
៨  ខៃឧសភា លោក ម៉ៅ ចំរើ ន 
បាន ចុះ ទៅ គំរាម  និង បង្ខ ំបៃជា - 
ពលរដ្ឋ ឲៃយ ចូលរួម វាស់វៃង ដី 
របស់ ពួកគាត់  ដៃល កំពុងមន 
វវិាទ ជាមយួ លោក សាន សតូៃ 
ដើមៃបី កាត់ ដី ឱៃយ បុគ្គល រូបនៃះ ។ 

 ពាកៃយ បណ្ដឹង  បន្តថា លោក 
ម៉ៅ ចំរើនបាន គំរាម កាត់ ដី ទំា ង- 
នោះ  ដៃល មិនមន ពលរដ្ឋ ដាំ 

ដំណាំ ទៅឱៃយ ភាគី ឈ្មោះ សាន 
សូតៃ ហើយ សមៃប់ ដីចម្ការ  
នឹង ចៃញ ប្លង់រឹង មកឱៃយ ពលរដ្ឋ 
ទាំង  ដី នោះនៅ  កំពុង បន្ត ដោះ- 
សៃយ នៅ ផ្លវូ តុលាការ នៅឡើ យ  ។   
ពាកៃយបណ្ដងឹ សរសៃរថា ៖« យើ ងខ្ញុ ំ
បាន បដិសៃធថា យើងខ្ញុ ំធ្វើ ចម្ការ 
វលិជុហំើយ មន ដ ីកប ់សព ន ិង 
ដី សៃនពៃន ថៃម ទៀត ផង ដូច្នៃះ 
មិនអាច ឱៃយ លោក បៃធាន មន្ទីរ 
សមៃច ចិត្ត ចៃក ដី ឱៃយ លោក 
សា ន សូតៃ បាន ទៃ បើ លោក 
សាន សូតៃ ទិញ ដី ពី ណា វា ស់ 
ដី នោះ ឱៃយ លោកសូតៃទៅ មិន 
អាច ដើរ ច ង្អ ុលយ កដី របស់  ជន - 
ជា តិ ដើម ភាគតិច បៃប នៃះ 
សៃច តៃ ចិត្ត នោះ ទៃ » ។ 

 កៃុម ពលរដ្ឋ បាន បន្ថៃម ទៀត 
ថា បនា្ទាប់ពី ការ គំរាម ពលរដ្ឋ 
លោក ម៉ៅ ចំរើន បាន ដឹកនាំ 
មន្តៃ ីមន្ទរី  នងិ មនការ ចលូរមួ ព ី
កៃុម កម្ម ករ របស់លោក សាន 
សូតៃ ផង បាន ចុះទៅ វាស់វៃង 
នៅលើ ដ ីកពំងុមន វវិាទ ហើយ 
បង្កឱៃយមន ការឈ្លោះទាសទ់ៃង 

គា្នា ស្ទើរតៃ មន ការ វាយតប់ គា្នា 
នៅពៃល មន ពលរដ្ឋ ចៃញ តវា៉ា  
ហើយ អាជា្ញាធរ បាន  ហាម ឃាត់ ។ 

 ប៉ុន្តៃ លោក ម៉ៅ ចំរើន បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍  នៅ ថ្ងៃ ទី១៧ 
ខៃ ឧសភា  ថា លោក ពំុបាន គំរា ម  - 
កំហៃង បៃជាពលរដ្ឋ ឡើយ ដោ យ -  
លោក អះ អាង ថា មន មនុសៃស 
មួយ កា្ដាប់ តូច  កំពុង  បៃើបៃស់ 
ពលរដ្ឋ ជនជាតិដើម ភាគ តិច 
ទាំងនៃះ ដើមៃបី ពៃយាយាម បង្ខូច- 
កតិ្តយិស របសល់ោក ។   បៃធាន 
មន្ទីរ រូបនៃះ បន្តថា ការចុះទៅ 
វាស ់វៃង   នោះ គ ឺដោយសារ មន 
ការនិយាយ គា្នា តៃវូរូ៉វ ជាមុន  រវា ង 
តំណាង បៃជាពលរដ្ឋ គឺ អ្នកសៃី 
ថុ ក ថៃ អូន ។ លោក បន្ថៃមថា 
អ្នកសៃ ីថៃ អនូ បាន នយិាយថា 
ពល រដ្ឋ គឺ ចង់ បានតៃ ដីចម្ការ ដៃ ល 
កំពុង ធ្វើ បុ៉ណ្ណោះ ដោយ ឱៃយ លោ ក 
ជួយ សមៃប សមៃលួ ជាមួយ ខា ង  
ភាគី លោកសូតៃ ដើមៃបី បញ្ចប់ 
ទនំាស ់នៃះ ។  លោក ថា ៖« ដើមៃប ី
ខ្ញុំ មន មូលដា្ឋាន ចរចា ជាមួយ 
ខា ង លោកសាន សូតៃខ្ញុ ំតៃវូ ម ន 

ទិន្នន័យ ចៃបាស់លាស់ ថា គៃ ួសារ 
ណា មន ដី ប៉ុនា្មោន ហិកតា ។ 
តំណាង បៃជាពលរដ្ឋ អ្នក សៃី  
ថុ ក ថៃ អូន បាន ទៅ និយាយ 
ជាមួយ បៃជា ពលរដ្ឋ ហើយ 
បាន  ឯក ភា ព គា្នា   ក ៏កណំត ់ថ្ងៃ ចុះ 
វាស់វៃងដោ យ  ចៃក ភារកិច្ច គា្នា 
គឺ  អ្នក សៃី ថុ ក ថៃ  អូន អញ្ជើញ 
បៃជាពលរដ្ឋ ចូលរួម វាស់វៃង 
ចំណៃក ខាង លោក បាន  អញ្ជើញ 
អាជា្ញាធរ ចូល រួម ។ «លុះ ពៃល 
ចុះទៅ ដល់ទី តំាង បៃរជា ពំុ ឃើញ 
អ្នក សៃីថុ ក ថៃ អូនមកជួប កៃុម 
ការ ងារ  ទៃ ប៉នុ្តៃ មន គៃ នយិាយ 
ថា  ឃើញ គាត់ នៅ ពូ ទៃូ កៃម 
នយិា   យ   ជាមយួ បៃជាពលរដ្ឋ កុ ំ
ឲៃយ ចូល រួម  វាស់វៃង ទៅវិញ » ។ 

 ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ មនិអាច ទាកទ់ង 
សុំ ការបំភ្លឺ ពី លោក សុក សៃ រា៉ា 
អ្នក  នំាពាកៃយ សា លា ខៃត្ត មណ្ឌ ល -  
គ ិរើ លោក សៀក មនុ្ន ីអភបិាល 
សៃកុ អូររំាង និង លោកសៃ ីថា្វា ន ់
តៃ លមៃឃុំ សៃន មនោ រមៃយ ពៃម - 
ទាំង លោក សាន សូតៃ បា ន ទៃ 
ដោយ សារ ទូរ ស័ព្ទ អ្នក ខ្លះ ពំុ ម ន 

អ្នក ទទលួ នងិ ខ្លះ ទៀត មនិ អា ច 
ទា ក់ ទង បាន ។ 

 លោកអា៊ាង ម៉ៃង លីអ្នក សមៃ  ប -   
សមៃលួ សម គម អាដ ហុក ខៃ ត្ត   
មណ្ឌលគិ រើ ថ្លៃង ថា ការរក ដំ-
ណះ   សៃយ ចំពោះ វិវាទ ដីធ្លី 
នៃះ គឺ បាន អូស បនា្លោយ ពៃល 
យូរ មក  ហើយ ហើយ តាម ការ- 
ឃា្លោ ំមើ ល របស់ អាដហុក កន្ល ង- 
មក គ ឺភាគ ីម្ខាង ទៀត  ដៃលមន 
វវិាទ ដធី្ល ីជា  មយួ ពលរដ្ឋ  បា នរក 
លៃស គៃចវៃះមិន ចូល ដោះ- 
ស ៃយ  នៅ ពៃល មនការ  កោះ- 
ហៅ ពី រដ្ឋបាល សៃុក ។   លោក 
បន្ត ថា បៃសិនបើ មនការ បៃើ- 
បៃស់  តួនាទី  និង អំណាច ទៅ 
ដោះ សៃ  យ អំពី វិវាទ ដីធ្លី នៃះ 

ដោ យ  មិន ធ្វើការ ដោះសៃយ 
តាម   ផ្លវូ   តលុាការ នោះ នងឹ  ធ្វើឱៃយ 
វិវាទ នៃះ នឹង បន្ត អូសបនា្លោយ 
យូរ ថៃ ម ទៀត ។  លោក ថា ៖« ខ្ញុំ 
គិត ថា សមត្ថកិច្ច តុលាការ  
គ ឺ គាត ់មន  សទិ្ធ ិក្នងុការ សមៃច 
ឱៃយ មន្តៃី  ឬ សា្ថាប័ន ពាក់ព័ន្ធ ណា 
មួយ ដើមៃបី រកឱៃយឃើញ វិវាទ 
ហ្នឹង កើតឡើង ដោយសារ អ្វី ។ 
ប៉ុន្តៃ ខាង មន្ទីរ ដៃ ន ដី តើ គាត់ 
មនការ អនុ ញ្ញា ត ពី តុលាការ 
ដៃរ ឬទៃ ហើយ បៃសិនបើ មន 
ការ អនុញ្ញាត ពី តុលាការ អា- 
ហ្នឹង ជា រឿង មួយ សម ហៃតុ-
ផល ក្នុងការ ដោះ សៃយ វិវាទ 
ថា តើ អ្នក ណា ខុស អ្នកណា - 
តៃូវ ?»៕

ជន ជាតិ ដើម ភាគ តិច ប្រមូល ផ្តុ ំគ្នា នៅ ទី តំាង ដីជម្លោះ ។ រូបថត សហ ការើ

យុវជនម្នាក់បើកអ្រស្កាវ៉ាទ័រកាយដីចំមីនតោនផ្ទះុរបួសធ្ងន់
គឹម  សារុំ 

ព្រះ វហិារ ៈ យវុជនម្នាក ់ របសួ 
កៃបាល ធ្ងន់ តៃវូ បៃជាព លរដ្ឋ បញ្ជ ូន 
ទៅ  សង្គៃះ បនា្ទាន់ នៅ  មន្ទរី ពៃ ទៃយ  
បង្អៃក សៃកុ ជាកំៃសាន្ត ដោ យ សារ  
បើកអៃសា្កាវា៉ាទ័រកាយ ដី ធ្វើ បៃឡា យ 
បង្ហរូទកឹហើ យប៉ះ ច ំ ម ីន  តោន ១ 
គៃប ់ផ្ទុះ  នៅ ក្នងុ  ភមូ ិកបំៃក ់  ឃុ ំ
យាង  សៃកុ ជំាកៃសាន្ត  កាល ពី ថ្ងៃ ទី   
១៧    ខៃ ឧសភា   ។

លោក ជុំ  សាវើន  នាយ ប៉ុស្តិ៍  
រ ដ្ឋ បាល  ឃុ ំយាង   បៃប ់ភ្នពំៃញ- 
បុ៉ស្តិ៍ពីមៃសិលមិញថា  យុវជន រង - 
គៃះ  ឈ្មោះសុ ខ  រដា្ឋា  អាយុ ១ ៨ 
ឆ្នា ំជា កម្មករ សីុ ឈ្នលួ បើក  អៃ សា្កា-
សា្កាវា៉ាទ័រ ឲៃយគៃប៉ុន្តៃ ជន រង គៃះ  
មិន រស់  នៅ អចិនៃ្តយ៍ ក្នុ ង ភូមិ - 
ឃុខំាង លើ ទៃ គ ឺនៅ ខៃត្តបនា្ទាយ- 
មនជ័ យ ។ ជនរងគៃះ  កំពុង 
ពៃយា បាល របួស នៅមន្ទីរពៃទៃយ 
បង្អៃក សៃុក ជាំ កៃសាន្ត  នៅ ឡើយ 
កាល ពី មៃសិលមិញ ។ លោក បន្ត  
ថា ៖ «គាត ់តៃវូ អបំៃង គៃប ់របសួ 
តៃង់ កៃបាល គួរ សម ដៃរ  តៃ មិន 
សា្លោប់ ទៃ ។ គាត់ កាយដី  បៃឡា យ  
នោះ ហើយ ប៉ះ  ចំ មីន ផ្ទុះ ទៅ » ។

លោក  ជុំ   សាវើន    ឲៃយ ដឹង  តាម 
សម្ត ីជនរងគៃះ  ថា  យុវជន រូប- 
នោះ  ជា តៃ កុង បើក  អៃសា្កា - 
វា៉ាទរ័ហើយ តៃវូ បាន គៃ ជលួ គា ត ់ 

ឲៃយ កាយ ដី បៃឡាយ  ដើមៃបីបង្ហូ រ 
ទឹ កធ្វើសៃ។  នៅ  វៃលាម៉ៅង  ៦ 
ពៃឹក   ថ្ងៃ ទី ១៧  ខៃ ឧសភា  គាត់ 
បា ន កាយ  ដី សៃប់តៃ គាត់ បាន 
ឮ  សឡំៃងផ្ទុះ កកៃើក  គៃឿង ចកៃ 
ដៃល គាត់  កំពុង បើក កាយ  ដី 
នោះ។  តៃ ភា្លោម ៗ  នោះ គាត់  មិន - 
ដឹងថា តៃវូ គៃប់ មីន តោន  ទៃ មួ យ  
សន្ទុះ កៃយ មក  ទើប ឃើ ញ 
មន មនុសៃស មក ចោម រោម នៅ 
កន្លៃង កើតហៃតុ ។

លោក បន្ត ថា  ចណំៃក គៃឿង- 
ចកៃ នោះ   តៃូវ រង ការ ខូចខាត 
ចៃើន  ដៃរ ។  តំបន់ដៃល ផ្ទុះ នោះ  
ជា តបំន ់អតតីសមរភមូ ិ បៃយទុ្ធ 
គា្នា រវាង កងកម្លោំង  បៃដាប់ អាវុធ  
អតីត រដ្ឋ កម្ពជុា  ជា  មួយ នឹង ក ង-  
ទព័ ខ្មៃរកៃហម ។ បើ តាមលោក 
ជុំ   សាវើន   ក្នុង រយៈ ពៃល ៣ ឆ្នាំ  

គិត ពី ឆ្នាំ  ២ ០ ១ ៨  ដ ល់ ដើ ម ឆ្នាំ  
២ ០ ២  ០ នៃះ  ករណ ីផ្ទុះ មនី តោ ន  
មន តៃ ៣ ករណី ប៉ុណ្ណោះ តៃ 
មិន សា្លោប់ មនុសៃស ទៃ ។ 

លោក  សំ  សាមឿន  ស្នងការរង   
ខៃត្ត ពៃះ វហិារ  ទទួលផៃន អាវធុ- 
ជាត ិផ្ទុះ  ថ្លៃង ព ីមៃសិលមញិ ដៃរ ថា  
នៅ ទូទំាង ខៃត្ត ពៃះវិហារ   មិន សូវ 
មន ក រណីផ្ទុះ មីន តោន កើ ត- 
ឡើង ទៃ  ដោយសារ តៃ  អង្គភាព 
កម្ចាត ់មនី (សុមី៉ៅក)់ បា  ន  ធ្វើ ការ 
បោស សម្អាត គៃប់ មីន ស្ទើ រអស់ 
ហើយ ដៃរ នៅ តំប ន់  ជាប់ ពៃដំៃន 
កម្ពជុា-ថៃ ។   «បច្ច ុ បៃប  ន្ន   មន អង្គ-
ភាព សុី ម៉ៅក់  មន មូល ដា្ឋាន  នៅ 
ជតិ បៃសាទ   ពៃះ វហិារ ។ កៃ ព ី
រាវ  រកគៃប ់គ ឺបៃជាពលរដ្ឋ ពៃ ល 
បៃទះ ឃើញ គៃប់ មិន ទាន់ ផ្ទះុ ហៅ  
ខាង សីុ  ម៉ៅក់  ឲៃយ បៃមូល ដៃរ  » ៕

អ្រសា្កាវ៉ាទ័រ ដ្រល កាយ ដី ប៉ះ ចំមីន តោន ផ្ទះុ រងការ ខូច   ខាត។ រូបថត សីុម៉ៅក់ 
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ផ ក់ ស� ងលី
� រីនិពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌� ន �្រដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌� ន �្រដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

� រី ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ ស យ

� រីនិពន�    ជីវិតកម្រសោ ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

� រីនិពន�    រងជីវិត កម្រសោ ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

� រីនិពន�   គ្រហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម ស រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន ស វិ, ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ៉ន ដា រា� , 

សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ, ខៃង សុខគនា�   
អ្ន កបក�្រ  

 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី

� រីរូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

�� ន រងៃសី
អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� � វិរុទ� 

�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
�្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម� 

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករច� ទំព័រ

សួន  ស វា �តឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

�្ន ្រករច� �្រ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រក  ផ្រសោ យ � ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់ណៃត, 017 578 768
បៃ  ជ�   មុន្ន ីរៈ, 012 123 7777

កៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404

Jessa Piastro, 092 445 983
�្រ � ន�្រកចា យ� �្រតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រ � ន�្រកចា យ� �្រត

នូ ចា ន់ធី, 096 999 2828
យឹម វា សនា , 015 814 499

�្រ � ន�្ន ្រករដ� បា ល និង ធន� នមនុស្រ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន ្រករដ�បា ល  និងធន� នមនុស្រ�
 �ុិល � ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ �� ង តា ំងម៉ៃង
�្រ � នគណន្រយ្រយៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទ្រ�  និងរច� គ្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

� រិយា ល័យខ្រត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM ម� វិថី សម្ត ៃច

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

 រា ជ ធា នី ភ ្ន ពំៃញ
ទូរស័ព្ទ  : ០២៣ ៨៨៨ ១៦១, 

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រិយា ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់ស�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

សមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវរកជនបាញ់សម្លាប់ទន្រាសោងនិងខ្ទងី៣ក្រាបាល
ឃុត សុភចរិយា

មណ្ឌល គិរីៈ បៃធាន មន្ទរី បរិ - 
ស្ថាន ខៃត្ត មណ្ឌល គិរីលោក  កៃវ 
សភុគ ៌បាន ឲៃយ ដងឹ ថា សមត្ថកចិ្ច 
ជំនាញកំពុង បន្ត សៃវ ជៃ វស្វៃ ង - 
រក ភ័ស្ដុតាង បន្ថៃម ទៀត ដើមៃបី 
ឈាន ទៅ ដល់ ការ ចាប់ ឃាត់ ខ្ល ួន  
ជន ល្មើសដៃល បាន បាញ់ សម្លា ប់ 
សត្វ ទនៃសោង  នងិ សត្វ ខ្ទងី ដៃល 
ជា បៃភៃទ សត្វ កម ្រ និង ជិត ផុត- 
ពូជ ពី ផៃន ដី នៃះ ។

កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៣ ខៃ ឧសភា 
ឆ្នាំ ២០២០ សត្វ ទនៃសោង ញី ២ 
កៃបាល  តៃូវ បាន គៃ បៃទះ ឃើញ 
ងាប់ នៅក្នុង តំបន់ ដី សមៃបទាន 
របស់ កៃមុ ហុ៊ន លឹម រូ៉យ៉ាល់ ដៃ ល 
មន ទីតំាង ស្ថតិ ក្នងុ ឃំុ ពូជៃ សៃ ុក 
ពៃជៃ ដាខណៈ សត្វ  ខ្ទងី ១ កៃបា ល 
តៃូវបានកៃុម មន្តៃី ឧទៃយានុ រកៃស 
ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ កៃវ សីម 
បៃទ ះ ឃើញ ងាប់ ស ល់  តៃ គៃង 
ឆ្អងឹនៅ ចំណុច តំបន់ ការ ពារ      
ធម្ម ជា តិ ១កន្លៃង   ស្ថិត ក្នុង ភូមិ  
ពូ គ ង់ ឃុំ សៃ   ពៃះ សៃុក កៃវ- 
សីម ខៃត្ត មណ្ឌល គិរី។

លោក សុភគ៌ បាន និយយ 
កាលពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា ៖ «សត្វ- 

ទនៃសោង ២ កៃបាល ដៃល តៃវូ បាន 
គៃ បៃទះ ឃើញ ងាប់ នៅ ក្នងុ បរិ - 
វៃណដី របស់ កៃុម ហ៊ុន លឹម 
រ៉យូ៉ា ល ់ នោះ គងឺាប ់ដោយ  សរ 
កា របរ បាញ់ ពៃះ សមត្ថ កិច្ច 
យើង បាន រក ឃើញ វត្ថ ុតាង សមៃប   ក  
គៃប់ កំា ភ្លើង AK-47 មួយ   គៃ ប់ 
នៅ ចម្ងាយ បៃមណ ៥ ០ ម៉ៃតៃ 

ព ីទតីាងំ ដៃល សត្វ ទនៃសោង បាន 
ងាប់ ។ ចំណៃក សត្វ ខ្ទីងក៏ងាប់ 
ដោយ   សរ គៃប់ កាំភ្លើង ដៃរ 
ពៃះ  នៅ ទីតាំង ដៃល តៃូវ បាន 
បៃទះ ឃើញ នោះជា វាល ស្មៅ» ។ 

លោក បាន បន្ត ថា ខ្មៅច សត្វ 
ទនៃសោង និងសំណាក សត្វ ខ្ទីង 
នោះ តៃូវ បាន កៃុម សមត្ថ កិច្ច 

ជំនាញ ពីគៃប់ ស្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ 
ឯក ភាព  គ្នាកប់ ទុក នៅ កៃបៃរ ទីតំា ង  
កើត ហៃតុ និងបាន បន្ត រួម សហ    - 
ការ គ្នា សៃវ ជៃវ ស្វៃង រក អត្ត - 
សញ្ញាណ នៃ កៃមុ ជន ល្មើស  ដើ មៃបី 
ឃាត ់ខ្លនួ នងិ កសង សណំុ ំរឿង 
បញ្ជូន ឲៃយ តុលា ការ ផ្ដនា្ទា ទោស 
ទៅ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់។ 

លោក សុភគ៌ បានបញ្ជាក់ ថា ៖ 
« យើ ង មន តមៃុយ មួយ ចំនួន 
ដៃល អាច ឈាន ទៅ ដល់ ការ- 
កំណត់ មុខ សញ្ញា ជន សងៃស័យ 
មួយ កៃុម  មនគ្នា ២ ទៅ ៣ នាក់  
ប៉ុន្តៃ នៅ ពៃល នៃះ សមត្ថកិច្ច 
យើង កំពុង បន្ត សៃវ ជៃវ ស្វៃង- 
រក ភ័ស្ដុតាង ដាក់ បន្ទុក មួយ- 
ចំនួន បន្ថៃម ទៀត ដើមៃបី ឈាន 
ដល់ ការ ចាប់ ឃាត់ ខ្លួន ពួក គៃ 
បញ្ជូន ឲៃយតុលា ការ ផ្ដនា្ទា ទោស 
ទៅ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ »។ បើតាម 
លោក សុភគ៌បទ ល្មើស លួច បរ- 
បាញ់ សត្វ ពៃ ខុស ចៃបាប់  នៅ 
ខៃត្ត មណ្ឌល គរិ ី បាន ផ្ទុះ កកៃើក 
ឡើង វិញ គួ រឲៃយកត់ សម្គល់ នា 
ប៉ុនា្មៅន សបា្ដាហ៍ កន្លង មក នៃះ។ 
ជាមួយ គ្នា នៃះ លោក បាន អំពាវ- 
នាវ ដល់ គៃប់ ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង- 
អស់ ចូល រួម ទប់ ស្កាត់និងបង្កៃ  ប 
នូវ រាល់ បទ ល្មើស សត្វ ពៃ និង 
ពៃ ឈើ គៃប់ រូបភាព។ លោក ថ្លៃ ង 
ថា៖ «ការ ការ ពារ សត្វ ពៃ និង ពៃ  - 
ឈើមិនមៃន ជា តួនា ទី របស់ 
ឧទៃយា នុរកៃស នៃ មន្ទីរ បរិស្ថានឬ 
កៃសួង បរិស្ថាន ផ្ដាច់ មុ ខ នោះ ទៃ 
តៃវា ជាការ ទទួល ខុ ស   តៃវូរួម 
របស់ យើង ទំាង អស់ គ្នា » ៕  

រី សុចាន់

កោះកុងៈ រដ្ឋបាល ខៃត្ត កោះកុង   នឹង 
រៀបចំ ការ សងសង់ ស្តូប អនុសៃសោវរីយ៍ 
នយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ ស្ថិត នៅចំណុច 
ចំណោត លោក យយម៉ា ជាប់ ផ្លូវជាតិ 
លៃខ៤៨  កៃុង ខៃមរភូមិន្ទ  នាពៃល 
ខាងមុខ នៃះ  ដើមៃបី ឱៃយ សធារណជន អាច 
ឈ្វៃងយល ់ព ីបៃវត្តសិស្តៃ ដៃល បាន កើត- 
ឡើង ក្នុង ខៃត្ត ពីអតីតកាល។

លោក សុខ សុទ្ធី  អភិបាល រង និង ជា 
អ្នក នំាពាកៃយ ខៃត្ត កោះកុង  បានបៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍  ពី មៃសិលមិញថា  នៅ ថ្ងៃ ខាង- 

មុខ នឹង មន កា របញ្ចុះ បឋម សិលា  ដើមៃបី 
កសង ស្តូបអនុសៃសោវរីយ៍ នៃះ  កៃយពី  
លោក ទៀ បាញ់  ឧបនាយករដ្ឋមន្តៃី  និង 
ជារដ្ឋមន្តៃ ីកៃសួង ការពារ ជាតិ  បាន ចូលរួម  
ក្នុងពិធី បៃកាស សមស ភាព អនុគណៈ-  
កម្មការ សងសង់ ស្តូប នៃះ ពី  មៃសិល មិញ។

លោកសុទ្ធី បាន ថ្លៃងថា ៖«កាល ពី 
មៃសលិ មញិ [១៧ឧសភា]  សម្តៃច ពជិយ័- 
សៃនា  ទៀ បាញ់  ដៃល ជា បៃធាន កៃុម- 
ការងារ  និង ការ កសង វិមន ឈ្នះ ឈ្នះ 
នៅ ថា្នាក់ ជាតិ ហ្នឹង លោក បាន ចុះ មក 
ពិនិតៃយ ទីតាំង នៅ សងា្កាត់ ស្មៅច់ មន ជ័យ  
កៃុង ខៃមរភូមិន្ទ  ដើមៃបី សងសង់ ហ្នឹង» ។ 

ទោះយ៉ាង ណា  មនិទាន ់មន ពត័ម៌ន 
ពី មន្តៃី បញ្ជាក់ ពី កាលបរិច្ឆៃទ ចៃបាស់- 
លាស់ នៃ ការ ចាប់ផ្តើម សងសង់ ស្តូប 
អនុសៃសោវរីយ៍ នៃះ នៅឡើយ ទៃ។

 គៃហទពំរ័ រដ្ឋបាល ខៃត្ត កោះកងុ  បាន- 
ដកសៃង់ សម្តី លោក សៃី  មិថុនា ភូថង  
អភិបាល ខៃត្ត កោះកុង  ពី មៃសិល មិញ ថា  
លោក សៃី គំទៃ យ៉ាង ពៃញទំហឹង ក្នុង 
ដំណើរ ការនៃ ការសិកៃសោ  និង រៀបចំ 
សងសង ់ស្តបូ អនសុៃសោវរយី ៍នៃ ការបញ្ចប ់
សង្គៃមសុីវិល នៅ កម្ពុជា តាមរយៈ 
នយោបាយ  ឈ្នះ  ឈ្នះ របស់ លោក 
នាយករដ្ឋមន្តៃី  ហ៊ុន សៃន។ 

លោក សៃី តៃូវបាន សៃង់ សម្តីថា ៖«ខ្ញុំ 
សូម ឱៃយ សមសភាព ពាក់ព័ន្ធ ទាំងអស់  
ចូលរួម  និង សហការ ឱៃយ បាន គៃប់ ជៃុង- 
ជៃយក្នងុ ដណំើរ ការ នៃ ការសកិៃសោ សៃវ ជៃវ   
បៃវត្តសិស្តៃ នៅក្នងុ មលូដា្ឋាន ផ្ទាល ់ សកិៃសោ 
សៃវជៃវ បៃវត្តិសស្តៃ កម្ពុជា បៃជាធិប- 
តៃយៃយ  សៃវ ជៃវ ឯកសរ  ភ័ស្តុតាង  និង 
ខ្លឹមសរ បៃវត្តិសស្តៃ  សមៃប់ រៀបចំ 
កម្មវិធី អប់រំ  និង ពិព័រណ៍ផៃសៃងៗ ធ្វើ យ៉ាង- 
ណា   ជំរុញ ការ សង សង់ បាន សមៃច 
តាមផៃនការ ដៃលបានគៃង ទុក»។

លោក ឈុំ សុជាត  អ្នក នាំពាកៃយ កៃសួង 
ការពារ ជាត ិ មនិ អាច ទាកទ់ង ដើមៃបី សុ ំការ- 
បញ្ជាក់ បន្ថៃម បាន ទៃ កាល ពី មៃសិល មិញ។

 ទោះយ៉ាង ណា  គៃហទំព័រ កៃសួង ការ- 
ពារ  ជាត ិ បាន សៃងស់ម្ត ី លោក ណមឹ  សវុត្ថ ិ 
ទីបៃឹកៃសោ ពិសៃស  លោក ទៀ បាញ់  និង ជា 

អគ្គនាយក នៃ អគ្គនាយក ដា្ឋាន នយោបា យ  
និង កិច្ចការ បរទៃស កៃសួង ការ ពារ ជាតិ  
កាល ព ីថ្ងៃទ ី១៣  ឧសភា  ខណៈ លោក ចុះ- 
តៃួត ពិនិតៃយ តំបន់ បៃវត្តិ សស្តៃ យោធា ក្នុង 
ខៃត្ត នៃះ  កាល ពថី្ងៃទ ី១០  ឧសភា  ថា  ស្តបូ    
មន កម្ពស ់៥៩ម៉ៃតៃ  ស្ថតិនៅ ភមូ ិបងឹ ឃនុ- 
ឆង  សងា្កាត់ ស្មៅច់ មន ជ័យ  កៃុង ខៃមរ- 
ភូមិន្ទ  តាម ដង ផ្លូវ ជាតិ លៃខ ៤៨  ចម្ងាយ 
ជាង ១០គីឡូ មៃ៉តៃ  ពី កៃុង ខៃមរភូមិន្ទ។

គៃហទំព័រ បានសៃង់ សម្តី លោក ណឹម  
សុវត្ថិ  ថា  អតីតកាល ខៃត្ត កោះកុង  មន 
ចលនា រំដោះ ជាតិ មួយ ជាមួយ លោក ហ៊ុន 
សៃន  ដៃលជា នាយក រដ្ឋមន្តៃី បច្ចុបៃបន្ន  
លោក សយ  ភថូង  សមជកិ អចនិៃ្តយ ៍នៃ 
គណបកៃស បៃជាជន កម្ពុជា  ដៃលទទួល- 
មរណ ភាព  និង លោក ទៀ បាញ់  រដ្ឋមន្តៃី 
ការពារ ជាតិ បច្ចុបៃបន្ន។  ចលនា នៃះ បាន- 
ចារកឹ ជាបៃវត្តសិស្តៃ សមៃប ់ចលូ រមួ រដំោះ 
ជាតិ  កាលពី ចុង ឆ្នាំ ១៩៧៨  និង ដើម 
ឆ្នាំ១៩៧៩  នៅ ភាគ និរតី នៃ ខៃត្ត នៃះ។ 

លោក ណមឹ  សវុត្ថ ិ ថ្លៃងថា ៖«ការសង- 
សង់  ស្តូប ឈ្នះ  ឈ្នះ  នៅ ខៃត្ត កោះកុង 
ពៃលនៃះ  នឹង កា្លាយជា តំបន់ បៃវត្តិសស្តៃ 
យោ ធា។  កៃព ីសង ់ស្តបូ  គ ឺមន សរមន្ទរី  
នងិ មន ហៃដា្ឋារចនា សម្ពន័្ធ ដទៃ ទៀត  ដៃល   
មនសុៃស អាច ទសៃសនា  ស្វៃងយល ់នវូ អ្វ ីដៃល 
កើត មន នៅ កោះកុង  និង អ្វី ដៃលបាន- 
តភា្ជាប់ នឹង បៃវត្តិសស្តៃ ជាតិ  ដៃល មន 
តឹកតាង បញ្ជាក់ នាំឱៃយ ជាតិ បានសុខ សន្ត  
និង ការអភិវឌៃឍ ដល់ បច្ចុបៃបន្ន»៕

មន្ត្រ ីពិនិត្រយ   សត្វទន្រសោង ២ក្របាល ដ្រល ត្រវូ គ្រ បាញ់ ងាប់ ក្នងុ ដី សម្របទាន ក្រមុ ហុ៊ន លឹម រូ៉យា៉ាល់ ។ រូបថត សហ ការី

លោកទៀ បាញ់  និងមន្ត្រពិីនិត្រយទីតំាងសង់ស្តបូឈ្នះឈ្នះនៅខ្រត្ត កោះកុងពី ថ្ង្រទី ១៧ ឧសភា។រូប សលាខៃត្តកោះកុង

ស្តបូអនុស្រាសោវរីយ៍នយោបាយឈ្នះឈ្នះនឹងត្រាវូសាងសង់នៅខ្រាត្តកោះកុង
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SECC កែ សមែលួ លក្ខខណ្ឌ ទីផែសារ  ឧបករណ៍ និសែសន្ទ 
ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ គណៈកម្មការ មូល បត្រ 
កម្ពជុា (SECC) កពំងុ  ក្រ សម្រលួ នវូ 
លក្ខខណ្ឌ មួយ ចំនួន ក្នុង ការ ជួញ ដូរ 
ឧបករណ៍ និស្រសន្ទ  ដ្រល ន្រះ ជា កិច្ច ខិត- 
ខ ំប្រងឹ ប្រង មយួ ដើម្រប ីបង្កើន ការ ទាក-់ 
ទាញ វិនិយោគ និង ការ ជួញ ដូរ ពី សា-
ធារណជន  ខណៈ ទផី្រសារ ន្រះ កពំងុមាន 
សម្ទុះ កើន ឡើង យ៉ាង ខ្លាំង ក្នុង រយៈ- 
ព្រល ថ្មីៗ ន្រះ ។

យោង តាម ស្រចក្ត ីជនូ ដណំងឹ កាល 
ពី ថ្ង្រ ទី១១ ខ្រ ឧសភា បាន ឲ្រយ ដឹង ថា 
SECC នឹង ធ្វើ ការ ក្រតម្រូវ លើ  លក្ខ - 
ខណ្ឌ តម្រវូ  សម្រប់ ការ ផ្ដល ់អាជា្ញាបណ័្ណ 
និង ការ គ្រប់គ្រង អាជីវ កម្ម ន្រ សកម្ម - 
ភាព  ជួញដូរ ឧបករណ៍ និស្រសន្ទ នៅ ក្នុង 
ប្រទ្រស កម្ពជុា  ក្នងុ គោល បំណង គ្រប់- 
គ្រង ទផី្រសារ ឧបករណ ៍នសិ្រសន្ទ ឲ្រយ កានត់្រ 
មាន ប្រសិទ្ធ ភាព  និង ឲ្រយ ស្រប តាម ដំ-
ណើរ ការ ជាក់ ស្ត្រង ន្រ ទីផ្រសារ ។  

ស្រចក្ដី ប្រកាស     បាន សរស្ររ    ថា ៖  
«គណៈ កម្មការ មូលបត្រ កម្ពុជា សូម 
ជនូ ដណំងឹ  ដល ់ប្រធាន ក្រមុ ហ៊នុ ជើង- 
សារ ឧបករ ណ ៍ នសិ្រសន្ទ  នងិ សាធារណ- 
ជន ឲ្រយ បាន ជ្រប ថា SECC បានអនុ-
ម័ត លើ ប្រកាស  ល្រខ ០០៥/២០ ចុះ 
កាល បរចិ្ឆ្រទ កាល ព ីថ្ង្រ ទ៥ី  ខ្រ ឧស ភា 
ឆ្នា ំ២០២០ ស្ដពី ីការ ក្រ តម្រវូ ន្រ ប្រកាស  

ល្រខ ០០៤/១៥ ចុះ កាល បរិច្ឆ្រទ 
កាល  ពី ថ្ង្រទី ២ ខ្រកក្កដា  ឆ្នាំ ២០១៥ 
ស្ដ ីព ី ការ ផ្ដល ់អាជា្ញាបណ័្ណ នងិ ការ គ្រប-់ 
គ្រង  ការ ជញួដរូ ឧបករណ៍ នសិ្រសន្ទ ក្នងុ 
គោល ដៅ  ដើម្របគី្រប ់គ្រង ទផី្រសារ  ឧបករ-
ណ ៍នសិ្រសន្ទឲ្រយ កាន ់ត្រ មាន ប្រសទិ្ធ ភាព  
នងិ ឲ្រយ ស្រប តាម ដណំើរ ការ ជាក ់ស្ត្រង 
ន្រ ទីផ្រសារ កន្លង មក  »។ 

លោក ស៊ ូសជុាត ិអគ្គ នាយក SECC  

បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ 
ថា ការ ក្រ តម្រវូ ន្រះ នងឹ កាត ់បន្ថយលក្ខ- 
ខណ្ឌ តម្រូវ ស្ដីពី ការ ផ្ដល់ អាជា្ញាប័ណ្ណ 
និង មូលធន សម្រប់ ក្រុម ហ៊ុន ជើង- 
សារ ន្រ ឧបករណ៍ និស្រសន្ទ ។ លោក បន្ត 
ថា៖  «យើង  ក្រ តម្រូវ លក្ខខណ្ឌ តម្រូវ 
មួយ ចំនួន ស្ដីពី ការ ផ្ដល់ អាជា្ញាប័ណ្ណ  
ជា ពិស្រស មូលធន សម្រប់ ក្រុមហ៊ុន 
ជើង សារ ឧបករណ ៍នសិ្រសន្ទ ។ តាម រយៈ 

ការ ធ្វើ ដចូ ន្រះ  មនិ ប៉ះពាល ់ដល ់ក្រមុ- 
ហ៊ុន ជើង សារ ឧបករណ៍ និស្រសន្ទ ទាំង- 
អស់ ស្ដីពី លក្ខ ខណ្ឌ តម្រូវ ថ្មី ន្រះ ទ្រ »។  

លោក  បាន បន្ថ្រម  ថា ៖ « ខណៈ ដ្រល 
ទផី្រសារ  ចាប ់ផ្ដើម រកី ចម្រើន យើង ទាម- 
ទារ ឲ្រយ មាន ធន ធាន មនសុ្រស អ្នក ជនំាញ  
និង  បទ ពិសោធកាន់ ត្រ ច្រើន។ លក្ខ-
ខណ្ឌ  តម្រូវ មួយ ចំនួន ដ្រល បាន តាក់- 
ត្រង ឡើង គឺ ក្នុង  គោល បំណង ន្រ ការ- 
ការពារ  វិនិយោគិន »។ 

លោក សុជាតិ  បាន ពន្រយល់ ប្រប់ 
ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ លើក មុន ថា ផលិត ផល 
ឧបករណ ៍នសិ្រសន្ទ ឬ ជា អ្វ ីដ្រល ហៅថា  
កចិ្ច ព្រម ព្រៀង សម្រប ់ភាពខសុ គ្នា លើ  
រូបិយប័ណ្ណ  ឬ ផលិត ផល ផ្រស្រង ទៀត  
(Forex)   គឺ ជា ផលិត ផល ហិរញ្ញវត្ថុ 
ប្រភ្រទ ថ្មីមួយ  នៅក្នុង ផ្រសារ មូល  បត្រ 
កម្ពុជា ដ្រល អាច ផ្ដល់ អត្ថ ប្រយោជន៍ 
សម្រប ់ វនិយិោគនិ ក្នងុ រយៈ ព្រល វ្រង ។ 
ទោះ យ៉ាង ណា  លោក បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  
មុន  ព្រល ធ្វើ ការ សម្រច ចិត្ត លើ ការ វិនិ- 
យោគ គ្រ   ត្រូវ  ស្វ្រង យល់ ឲ្រយ  ដឹង ច្របាស់  
អំពី ពត័៌ មាន លម្អតិ ន្រ ផលិត ផល ឧប-
ករណ៍  និស្រសន្ទ ប្រភ្រទ ណា មួយ ។

ទំហំ ជួញ ដូរ ឧបករណ៍ និស្រសន្ទ  បាន 
កើន ឡើង ដល ់ ៨៤ លាន ដលុា្លារ កាល- 
ព ីឆ្នា ំ២០១៨ ដល ់ ២០០ លាន ដលុា្លារ 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩។ ន្រះ បើ យោង 
តាម ទិន្នន័យ  ពី SECC៕   LA 

ធូ វិរៈ

ភ្នពំៃញ : ផ្រនការ ន្រ ការ ចាបផ់្តើម ធ្វើ 
អាជីវកម្ម   ប្រង ជាលើក ដំបូង   ក្នុង 
ឆមាសទ ី១ឆ្នានំ្រះ របស ់  ក្រមុហ៊នុ  Kris 
Energy នឹងទទួល រង ប៉ះ  ពាល់ 
ដោយសារ ការ រកី រាល ដាលវរីសុ ករូ៉ណូា    
នៅត្របន្តអសូ បនា្លាយ   នងឹ ការ ធា្លាក ់ថ្ល្រ 
ប្រង អន្តរជាត។ិ ន្រះ ប ើតាម ការ អះអាង  
របស់  មន្ត្រី ក្រសួង រ៉្រ និង ថាម ពល  ។ 

លោក ជៀប សួរ អគ្គ នាយក ន្រ អគ្គ- 
នាយក ដា្ឋាន ប្រង កាត របស់ ក្រសួង រ៉្រ 
និង ថាម ពល  បានប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ថា ការ រាត ត្របាត វីរុស កូរ៉ូ- 
ណា ជា សកល បាន ធ្វើ ឲ្រយ ប៉ះ ពាល ់ដល ់
ការ អភិវឌ្រឍ នៅ តំបន់ ប្រង អប្រសរា ក្នុង 
ប្លុក  A របស់ កម្ពុជា។ ប៉ុន្ត្រ ក្រុមហ៊ុន 
ដណំើរ ការ អភវិឌ្រឍ គម្រង ន្រះ ជា ធម្មតា   
នាព្រល បច្ចុប្របន្ន ។ 

លោក ថ្ល្រងថា៖«ក្រមុហ៊នុ នៅ  ត្រ ខតិ ខំ 
អនវុត្ត ការ ងារ របស ់ខ្លនួ  ប៉នុ្ត្រ វាមានការ- 
លំបាក សម្រប់ គត់  ដោយ សារ  រឿង   

កូវីដ១៩  ហើយ សូម្របី ការ បញ្ជូន អ្នក- 
បច្ច្រក ទ្រស ទៅ កន្ល្រង សាងសង់  
platform សាងសង ់ នាវា ផលតិ  ប្រង      
ក៏ មានការ រាំង ស្ទះខ្លះដ្ររ ហើយការ- 
ដំណើរ  ការ នៅការដា្ឋាន ក៏ មាន ការ- 
លំបាក   »។

  លោក  ជៀប សរួ  អះអាងថា ក្រសងួ 
មនិ ទាន អ់ាច វាយ តម្ល្រ បាន នោះ ទ្រ ថា 
តើ ក្រុម ហ៊ុន នឹង ផលិត ប្រង តាម 
ផ្រនការ ឬយ៉ាង ណា នោះទ្រ  ដោយ   
លោក  បញ្ជាក់ ថា៖« រឿង ដំណើរ ការ  
ប ូម    ប្រង លើក ដបំងូ របស ់កម្ពជុា  យើង 
មិន ទាន់ អាច វាយ តម្ល្រ បាន ទ្រ ព្រះ 
យើង  ក៏ មិន ទាន់បាន ជួប ប្រជុំ ផ្ទាល់  
ជាមួយ គត់ ដើម្របី ពិភាក្រសា ឲ្រយ បាន 
ជាក់លាក់ នោះទ្រ»។

លោក បន្តថា៖«ដោយ សារ បញ្ហា 
កូវីដ   ១៩ នៅ ត្រ បន្ត  ជា ពិស្រស នៅ  
សិង្ហបុរី ចំនួន ឆ្លងវីរុស ន្រះ កើន ឡើង 
ច្រើន  ការ បទិ ប្រទ្រស នៅ ត្របន្ត   ដចូ្ន្រះ 
គត់នៅមិន ទាន់ អាច វាយ តម្ល្រអ្វី បាន 
ទ្រ ។ ជា ការ ចាប់ អារម្មណ៍ ឥឡូវ ន្រះ 

មានការ ប៉ះ ពាល ់ដល ់ការ អនវុត្ត គម្រង   
ប៉ុន្ត្រ អ្វី ដ្រល គត់ អាច ធ្វើ បាន គត់ នៅ 
ត្រ ខំ ប្រឹង ធ្វើ »។

  កាល ពីព្រល ថ្មី ៗ  ន្រះ  ក្រុម ហ៊ុន ន្រះ 
បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  ការ ធា្លាក់ ចុះ តម្ល្រប្រ ង  
ក្នងុ រយៈ  ព្រល ៤ ខ្រ ដបំងូ ន្រ ឆ្នា ំ២០ ២០   
ដ្រល ជា កម្រតិ ទាប បផំតុ ក្នងុរ យៈ ព្រល  
២ ទស វត្រសរ ៍ ដោយ សារ ការ រកី រាល ដាល  
ន្រ ជងំ ឺរាត ត្របាតកវូដី១៩  ផល ប៉ះ ពាល ់
ដ៏ ធ្ងន់ ធ្ងរ ទៅ លើ តម្រូវ ការ ប្រង និង ឧស្ម័ន  
និង ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ដ្រល មិន ធា្លាប់ មាន ពី 
មុន  មក បាន បងា្ហាញ ពី បញ្ហា ប្រឈម 
ដល់ ប្រតិ បត្តិករ ប្រង  និង ឧស្ម័ន ។ 

ក្រុម ហ៊ុន ន្រះ ក៏ បាន អះអាង  ដ្ររ  ថា 
ទោះ បី មាន ឧបសគ្គ ច្រើន   ការ អភិវឌ្រឍ 
ប្រង  នៅ ប្លកុ អប្រសរា នៅត្រ  បន្ត តាម ការ- 
គ្រង ទុក ដ្រល នឹង ទាញ យក  ធ្វើ អាជី វ- 
កម្ម  ឲ្រយ បាន នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០  ន្រះ   ហើយ   
ប្លុកន្រះ  ត្រូវ  គ្ររំពឹង ថា នឹង ឈាន ដល់ 
កម្រិត ខ្ពស់ បំផុត  ៧ ៥ ០០ bopd ។

ក្រុម ហ៊ុន  Kri sEnergy បាន ថ្ល្រង 
យ៉ាង ដូច្ន្រះ ថា៖ «ដោយ ពិ ចារ ណា លើ 

កតា្តា ទាំង អស់  និង រួម ទាំង ការរៀប ចំ 
រចនា សម្ព័ន្ធ ហិរញ្ញ វត្ថុ ដ្រល នឹង កើត- 
មាន ក្នុង ព្រល ឆប់ ៗ  ន្រះ កា រអ ភិវឌ្រឍ 
Mini Phase 1A ដំណាក់ កាល ទី១ 
នឹង ផ្តល់ នូវ  ព័ត៌មាន អំពី ដំណើរកា រ ដ៏ 
សំខ ន់  ៗ  បន្ថ្រម លើ លំហូរ សាច់ ប្រក់  
និង អាច ឈាន ទៅ ដល់ ដំណាក់ កាល 
អភិវឌ្រឍន ៍ នា ព្រល អនា គត »។

បច្ចុបន្ន  Cambodia Resource 
Energy Development Co ltd  ជា 
ក្រុមហ៊ុន គ្រប់ គ្រង ដោយ វិនិយោគិន 
ជន ជាត ិបរទ្រស  ត្រូវ បាន ផ្តល់ អាជា្ញា- 
ប័ណ្ណ ឲ្រយ រុក រក ប្រង រយៈ ព្រល ៣ឆ្នាំ 
នៅ ប្លុក D ដ្រល មាន ទំហំ ៥ ៥០០ 
គីឡូ ម៉្រត្រ ការ៉្រ ក្នុង តំបន់ ឈូង សមុទ្រ  
ហើយ ក្រុម ហ៊ុ ន គ្រង នឹង ចាប់ ផ្តើម 
ការ រុក រក ប្លុក  D នៅ ឆ្នាំន្រះ ។ 

បើ យោង តាម  លោក ជៀប សួរ 
ប្រទ្រស កម្ពុជា បាន ប្រង ច្រក តំបន់ 
សម្រប់  រុក រក ប្រងកាតចំនួន៦ប្លុក 
នៅ ក្នុង  តំបន់  សមុទ្រ  និង១៩ ប្លុក នៅ 
ដ្រនដី  គោក ៕ 

លោក សូ៊ សុជាតិ ពៃល ឡើង  ថ្លៃង សុន្ទរកថា នាពៃល កន្លង មក ។ រូបថត សហការី

មន្តែថីាការរាលដាលជំងឺកូវីដធ្វើឲែយប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌែឍនៅតំបន់បែង

កម្ពជុា  នឹង រៀប ចំ... 
ត ពី ទំព័រ ១...Venture Capital 

និង សម្ព័ន្ធ សមាគម សហគ្រស ធុន- 
តូច និង មធ្រយម កម្ពុជា(FASMEC) 
បាន រួមគ្នា រៀប ចំ កម្ម វិធី ប្រកួត ប្រជ្រង 
ជើង ឯក សហគ្រស ធនុ តចូ  នងិមធ្រយម  
ជា លើក ដំបូង នៅ កម្ពុជា ក្នុង គោល បំ- 
ណង ជរំញុ ឲ្រយ វនិយិោគនិ ផ្តល ់មលូ នធិ ិ
ដល់ សហគ្រស ធុន តូច និង មធ្រយម  
សម្រប់ ពង្រកី អាជីវកម្ម ។  កម្មវធិនី្រះនងឹ  
ប្រព្រឹត្តទៅ នៅ ថ្ង្រទី ៣ ខ្រ កក្កដា នៅ 
សណា្ឋាគរ ហុី មា៉ាវា៉ារី  ក្រុង ភ្នំព្រញ។

លោក ត្រ  តាំងប៉ ប្រធាន សម្ព័ន្ធ 
សមាគម សហគ្រស ធនុ តចូ នងិ មធ្រយម   
កម្ពុជា  ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍  កាល ពី ថ្ង្រ 
ចន្ទ  ថា កម្ម វធិ ីន្រះ នងឹ ជយួ លើក កម្ពស ់
សហគ្រស ធុន តូច និងមធ្រយម ដ្រល 
កំពុង ប្រឈម នឹង បញ្ហា កង្វះ  ដើម ទុន 
ក្នុង ការពង្រីក អាជីវកម្ម  ។  លោកបាន 
ថ្ល្រងថា៖ «យើង បង្កើត កម្ម វិធី ប្រកួត 
ន្រះ ឡើង ដើម្របី រក អ្នក មាន សា្នា ដ្រ ក្នុង 
វិស័យ សហគ្រស ធុន តូច និង មធ្រយម  
និង ដើម្របីលើក តម្កើង ពួកគ្រ  »។

លោក បានបន្តថា តាម រយៈកម្ម វិធី 
ប្រកួត  ន្រះ  ប្រក្ខ ភាព សហគ្រិននឹង 
បងា្ហាញ ពី សមត្ថ ភាព ក្នុងការ គ្រប់ គ្រង 
អាជវីកម្ម របស ់  ពកួគ្រ ។  លោក បញ្ជាក ់
ថា៖ «ន្រះ ជា ការ លើក កម្ពស់ វិស័យ 
សហ គ្រស ធុន តូច និង មធ្រយម ដ្រល 
មានសមត្ថភាព និង គោរព គោល- 
ការណ ៍ស្តងដ់ាអនាមយ័ ន្រ ផលតិ ផល  
របស់ ពួក គ្រ»។

អ្នក ស្រ ីម៉ា សធុា អ្នក គ្របគ់្រង ផ្ន្រក 
លក ់ ក្រមុហ៊នុ Kirirom Food Prod-
uct Co., Ltd បាន ឲ្រយ ដងឹថា ការ បង្កើត 
កម្មវិធីប្រកួត ប្រជ្រង សម្រប់ សហ- 
គ្រស ធុន តូន និងមធ្រយមន្រះ នឹង 
ផ្តល់ឱកាស ឲ្រយ ពួកគ្រ អាច ស្វ្រង រក 
ប្រភព ហិរញ្ញ ប្រប ទាន  ជួយ ដល់ អាជីវកម្ម  
របស់ ពួកគ្រ។ អ្នកស្រី បន្តថា កម្ម- 
វិធីន្រះ ក៏ នឹង ជួយ ពង្រឹង សមត្ថភាព 
របស់ សហ គ្រិន   បន្ថ្រមផង ដ្ររ។ 

អ្នក ស្រី ថ្ល្រងថា៖ «កម្ម វិធី ន្រះនឹង 
ផ្តល់ ឱកាស ឲ្រយ សហគ្រស ធុនតូច 
នងិ មធ្រយម  អាច ស្វ្រង រក ដ្រ គ ូវិនយិោគ  
និង ពង្រីកសមត្ថភាព  ព្រះ សហ- 
គ្រិន ខ្នាត តូច មួយ ចំនួន មាន ស្តង់ដា 
និង ចំនួន ទៀត កង្វះ ស្តង់ ដា»។  

បច្ចបុ្របន្ន  រដា្ឋា ភិបាល កំពុងខិតខំប្រឹង- 
ប្រង  ជួយ ដល់ សហ គ្រស ធុន តូច និង  
មធ្រយម  តាម រយៈ ធនាគរ  SME Bank 
ដ្រល មាន ដើម ទនុរហូត ដល់ ជតិ ១៥០    
លាន ដុលា្លារ ។ 

សហគ្រិន   ទទួល   ជយលាភី លំដាប់ កំពូល  
៣នាក ់ព ីកម្ម វធិ ីន្រះ នងឹ ទទលួ បាន ពានរងា្វាន ់ 
វិញ្ញា បនបត្រ  ព្រម ទាំង ទុន វិនិយោគ រហូត 
ដល$់១ លាន  ពកី្រមុហ៊នុ  PLMP Venture 
Capital។  ន្រះ បើ តាម ស្រចក្តី ប្រកាស 
ព័ត៌មាន របស់  ក្រុមហ៊ុន ន្រះ ៕ LA
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ក្រងុរណបេ្រហ្គនភ្នពំ្រញសីុធីចាប់ផ្តើមសាងសង់ឡើងវិញ
ហុឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ បន្ទាប់ ពី ទទួល បាន សិទ្ធិ 
គៃប់ គៃង ទាំង សៃុង លើ គមៃង អភិ-
វឌៃឍន៍ កៃុង រណប  េ្រហ្គន ភ្នំពៃញសុីធី 
ព ីកៃមុ ហ៊នុ  េ្រហ្គន ភ្នពំៃញ អីនុធើណៃ- 
សិន ណល  កៃុមហ៊ុន  ជីប ម៉ុង លៃន 
កាលពី ថ្ងៃ ចន្ទ មៃសិល មិញ  បាន ធ្វើ   ពិធី 
បើក  ការ ដ្ឋាន សាងសង ់គមៃង នៃះ ជា 
ផ្លវូ ការ ហើយ ជា មួយ នឹងចក្ខ ុវិស័យបៃ - 
កា្លាយ ទ ីនោះ  ទៅ ជា កៃងុ រណប បៃណតី 
បំផុត នៅ កម្ពុជា ។ 

េ្រហ្គន ភ្នំពៃញសុីធី គឺជា គមៃង- 
អភិវឌៃឍន៍ កៃុង រណបដ៏ ធំ មួយ   ស្ថិត នៅ 
ភាគ ខាង ជើង រាជធាន ីភ្នពំៃញ  លើ ផ្ទៃដ ី
២៦០ ហិកតា  នៅក្នងុ ខណ្ឌ សៃនសុខ។ 
គមៃង នៃះ បាន ចាប់ផ្ដើមអភិវឌៃឍដបំងូ 
កាល ព ីជាង  ១០ ឆ្នា ំមនុ កៃម ការវនិ-ិ 
យោគ រួម គ្នា រវាង កៃុមហ៊ុន ក្នុង សៃុក 
YLP Group Co., Ltd និង កៃុមហ៊ុន 
Indonesia's Ciputra Group លើ  
ទុន វិនិយោគ ដំបូង  ៦០០  លាន ដុលា្លារ។

បន្ទាប ់ព ីទកុ ចោល មយួ រយៈ គមៃង  
នៃះ តៃូវ បាន កៃុមហ៊ុន  ជីប ម៉ុង លៃន  
ដៃល ជា បុតៃ សម្ព័ន្ធ របស់  កៃុមហ៊ុន 
ជីប ម៉ុង គៃុប ទិញយក មក អភិវឌៃឍ 
 បន្ត ពី កៃុមហ៊ុន េ្រហ្គន ភ្នំពៃញអីុនធើ-
ណៃ សិន ណល កាល ពី អំឡុង   ខៃ តលុា 
ឆ្នាំ ២០១៩ ក្នុង តម្លៃ  បិទ ជិត ។

ជីប ម៉ុង គៃុប គឺ ជា កៃុម ហ៊ុន ដៃល  
កពំងុ បើក ដណំើរ ការ អាជវី កម្ម ជាចៃើន  
នៅ កម្ពជុា មាន ដូច ជា  រោងចកៃ ផលិត- 
សៃ បៀរ កម្ពជុា រោងចកៃ ផលតិ សុមីង៉ត ៍
កៃមុ ហ៊នុ នចំលូ សមា្ភារ សណំង ់មជៃឈ-
មណ្ឌល ពាណិជ្ជកម្ម និង ធនគរ ។

លោក លាង ហៃន រី អគ្គនយក 
កៃុមហ៊ុន  ជីប ម៉ុង  លៃ ន  កាល ពី ថ្ងៃ 
ចន្ទបាន និយាយថា ទោះ បី  កៃុម ហ៊ុន  
ទើប  បើក ការដ្ឋាន សាង សង ់នៅ ថ្ងៃ នៃះ 
ប៉ុន្តៃ ជាក់ ស្តៃង ចាប់ តាំង ពី ទទួល បាន 
សិទ្ធិ គៃប់ គៃង ទាំង សៃុង កាល ពី ខៃ 

តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ គឺ កៃុមហ៊ុន បាន ធ្វើ 
ការ ងរ ជា ចៃើន សមៃប់ គមៃង នៃះ 
ជា ពិសៃស ការ សិកៃសាដ៏   លម្អិត ជា មួយ 
កៃុម វិស្វករ  និង កៃុម សា្ថាបតៃយករ ទាំង 
ក្នុង  សៃុក និង បរទៃសដើមៃបី រៀប ចំជា  
Master Plan ដ៏ ល្អ សមៃប់ កៃុង- 
រណប  នៃះ ខណៈ បច្ចុបៃបន្ន កៃុមហ៊ុន 
បាន  កៃ លម្អ និង អភិវឌៃឍបៃព័ន្ធ ហៃដ្ឋា- 
រចន សម្ព័ន្ធ  ជា ចៃើន រួច ហើយ ។

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ « កៃមុហ៊នុ មាន 
បំណង បៃ កា្លាយ  េ្រហ្គន ភ្នំពៃញសុីធី 
ឲៃយ  ទៅ ជា ទីកៃុង ដ៏ អសា្ចារៃយ ដៃល មាន 

លំនៅឋាន  មជៃឈមណ្ឌល ពាណិជ្ជកម្ម  
កន្លៃង លក់ ទំនិញ ដ៏ រស់ រវីក ពៃម ជា- 
មួយ  នឹង ការ បៃ កា្លាយ ទី នៃះឲៃយ ទៅ ជា 
ទីកៃុង បៃតង  ។   េ្រហ្គន ភ្នំពៃញសុីធី 
បៃៀប បី ដូច ជា ទីកៃុង ក្នុង ទីកៃុង និង 
ជា  កន្លៃង ដៃល មាន សកា្តានុពល ក្នុង 
រាជធានី ភ្នំពៃញ»។ 

បើ តាម លោក ហៃនរ ីការ សាងសង ់
គមៃង នៃះ នងឹ តៃវូ ចៃក ចៃញ ជា ចៃើន 
ដំណាក់ កាល ដោយ ដំណាក់ កាល  ទី 
១ នឹង  សង់ លើ   ផ្ទៃ ដី  ទំហំ ៥០ ហិកតា 
ខណៈ តម្លៃ មិន តៃូវ បង្ហាញ ឲៃយ ដឹង  ទៃ ។  
នៃះ ជា គមៃង អភិវឌៃឍន៍ ទី ៨  របស់ 
កៃុម ហ៊ុន  ជីប ម៉ុង  លៃន។ 

លោក ថ្លៃង  ថា៖ «  ទោះ  ក្នងុ សា្ថានភាព 
បៃបណា ក៏ យើង នៅតៃ បន្ត សាងសង់ 
លំនៅឋាន   ដៃល មាន គុណភាព ខ្ពស់ 
បផំតុ។ យើង មនិ ដើរ ផ្លវូ កាត ់សាងសង ់
អ្វី ដៃល លំៗ ដើមៃបី ឲៃយ តៃ លក់ ចៃញ ទៃ» ។

 សៃចក្ត ីបៃកាស ពត័ម៌ាន  របស ់កៃមុ- 
ហុ៊ន  បាន ឲៃយ ដឹង ថា  កៃមុហុ៊ន  ជីប មុ៉ង- 
 លៃ ន នងឹ សាងសង ់លនំៅ ឋាន  ម៉ដូ ថ្ម ី
ដៃល មិន ធា្លាប់មាន ពីមុន ដើមៃបី ឆ្លើយ- 
តប   នឹង តមៃូវការ របស់ អតិថិជន  និង 
បៃណតី ភាព របស់ គមៃង ។ លើស ព ី
នៃះ មជៃឈមណ្ឌល ពាណិជ្ជកម្ម និង 
មជៃឈមណ្ឌល កីឡា ដ៏ ធំ  ក៏ នឹងមាន វត្ត- 
មាន នៅ  គមៃង   េ្រហ្គន ភ្នំពៃញសុី ធី 
អម ជាមយួនងឹ ទលីាន វាយ កនូ ហ្គាល   

េ្រហ្គនភ្នំពៃញសុី ធី  ផង ដៃ រ។
លោក ស ំសខុនឿន អគ្គនយកកៃមុ- 

ហ៊ុន អចលន ទៃពៃយ KW សៃន សុខ 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា បន្តិច ម្តងៗ 
តំបន់  កៃុង រណប    េ្រហ្គន ភ្នំពៃញសុីធី 
កំពុង កា្លាយ ជា កន្លៃង ដៃល មាន ទីផៃសារ 
អចលន ទៃពៃយ ល្អ ជាង គៃ នៅ ក្នុង ខណ្ឌ 
សៃន សខុ ហើយ  នងឹ មាន មជៃឈមណ្ឌល 
សៃវាកម្ម ចមៃុះ ជា ចៃើន បៃរ ឆ្ពោះ ទៅ 
កាន់ តំបន់ នោះ ។  លោក បន្ត ថា ភាព 
ល្អ  បៃសើរ នៃ សា្ថានភាព ភមូសិាសៃ្ត  នងិ 
ហៃដ្ឋារចន សម្ព័ន្ធ  បាន ធ្វើ ឲៃយ តម្លៃ  
អច លន ទៃពៃយ នៅ ទី នោះ កើន ឡើង ជា លំ-
ដប់ ។ បច្ចុបៃបន្ន ដី នៅក្នុង តំបន់   េ្រហ្គន 
ភ្នំពៃញសុីធី អាច មាន តម្លៃ ចនោ្លាះ ពី  
៣៥០  -    ៨០០ ដុលា្លារ  ក្នងុ ១ ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖«  េ្រហ្គន ភ្នំពៃញ- 
សុីធី បាន កា្លាយ ជា តំបន់ ល្អ ឥត ខ្ចាះ  
សមៃប់ លំនៅឋានបៃណីត និង មាន 
តម្លៃ ខ្ពស់ ក្នុង ខណ្ឌ សៃន សុខ ហើយ 
នៅ ពៃល ខាង មុខ  ទី នោះ ក៏ នឹងកា្លាយ 
ជាកន្លៃង ដៃល មាន សៃវាកម្ម ចមៃុះ ជា 
ចៃើន ទៀត ផង ដៃរ »។

លោក បន្ថៃម ថា សកា្តានុពល របស់ 
ទីតាំង នឹង ធ្វើ ឲៃយ គមៃង នៃះ ទទួល 
បាន ជោគ ជ័យ  នៅ ក្នុង រយៈ ពៃល ដ៏ ខ្លី 
បំផុត  ខណៈ តាម ផៃនការ លំនៅឋាន 
ក្នុង គមៃង នៃះ  នឹង ចាប់ ផ្តើម បើក 
លក់ ក្នុង ខៃ កក្កដ ខាង មុខ៕ 

ថ្នាក់ ដឹកនំា កេមុហុ៊ន ចុច បូ៊តុង បើក ការ ដ្ឋាន សាងសង់  េ្រហ្គន ភ្នពំេញសីុធី។ សហ ការី

អាល្លឺម៉ង់បង្កើនទឹកប្រក់៥៧ពាន់លានអឺរូ៉ជួយដោះបំណុលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
ទីកេុង បេ៊រ ឡំាងៈ បណា្តាញ- 

ផៃសព្វ ផៃសាយ អាល្លឺ ម៉ង់ បាន រាយ- 
ការណ៍នៅចុង សបា្តាហ៍នៃះ  ថា  
រដ្ឋ មន្តៃី ហិរញ្ញ វត្ថុ អាល្លឺ ម៉ង់ Olaf 
Scholz  មាន ផៃន ការ បញ្ចៃញ 
កញ្ចប់ សង្គៃះ ដៃល មាន តម្លៃ 
៥៧ ពាន់ លាន អឺរ៉ុប ( ៦២ ពាន់- 
លាន ដុលា្លារ) ដើមៃបី ជួយ អាជា្ញា ធរ- 
មូលដ្ឋាន ឆ្លង ផុត  ពី ពៃយុះ  សៃដ្ឋ កិច្ច 
ដ៏ ខា្លាងំ   បណា្តាល មក ពី ការ រីក រាល- 
ដល វីរុស កូរ៉ូ ណា ។ 

ផៃនការ នៃះ នងឹ កា្លាយ ជា កញ្ចប ់ 
សង្គៃះ ដៃល មាន ទឹក បៃក់ 
១,១  ពាន ់ពាន ់លាន អរឺ៉ ូ ដៃល តៃវូ 
ឆ្លង កា ត់ រដ្ឋ សភា ឆប់ ៗ   ដើមៃបី ធ្វើ 
ជា ខៃល ការពារ  សៃដ្ឋ កចិ ្ច ធ ំបផំតុ 
របស ់  ់ អរឺ៉បុ ព ីការ ធា្លាក ់ចុះ បណា្តាល 
មក ពី ការ រាល ដល នោះ  ។ 

 ការ គទំៃ ច ុង កៃយ បផំតុ នៃះ  
នឹងរួ ម ទាំង ជំនួយ សង្គៃះ ក្នុង 
គៃ អា សន្ន  ក្នុងពៃលកន្លងមក  
ដៃល នឹង ប៉ះ ប៉ូវដល់ ចំណូល ពន្ធ  
ដៃល បាត់ បង់ ពី អាជីវកម្ម ដៃល 
រងគៃះ ដោយ វិបត្តិ នៃ ការ រីក - 
រាល ដល វីរុស  ក្នុង ពៃល កន្លង- 
មក  ។  នៃះ បើយោងតាម កា សៃត  
Rheinische Post នងិ West-
deutsche Allgemeine 

Zeitungដៃល បាន រាយ ការណ៍ 
ដោយ លើក ឡើង ពី សំ ណើរ បស់ 
កៃ សួង ហិរ ញ្ញ វត្ថុ ។ 

កាសៃត នោះ បាន រាយ ការ ណ៍ 
ថា  សាលា កៃងុ ដៃល រង ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ទាំង អស់ នឹង ទទួល បាន 
សំណង តាមរយៈ  ការ វាយ តម្លៃ 
សមៃប ់ ចណំលូ ពន្ធ ដៃល  អាជា្ញា ធរ   
កៃុង ទទួល បាន ពី    អា ជីវ កម្ម ទាប   
កៃយ រងផលប៉ះពាល់នោះ ។ 

ពាក់ កណា្តាល នៃ តម្លៃ សំណង 

នៃះ  នឹងទទួល បាន   ពី រដ្ឋា ភិបា ល  
សហ ពន័្ធ  នងិពាក ់កណា្តាល ទៀត 
បាន ពី អាជា្ញា ធរ តាម រដ  ្ឋ ។

ការ បា៉ាន ់សា្មាន ចងុ កៃយ របស ់
កៃសួង សៃដ្ឋកចិ្ច  បង្ហាញ ថា ការ- 
បៃ មលូ ពន្ធ   អា ជវី កម្ម របស ់អាជា្ញា ធ រ  
មលូ ដ្ឋាន ក្នងុ ឆ្នា ំនៃះ នងឹ មាន ចនំនួ   
១១, ៨  ពាន់ លាន អឺរ៉ូ ដៃល ទាប 
ជាង ការ ពៃយា ករពី ពៃលមុន ។

កៃ ព ីនោះ  កញ្ចប ់សង្គៃះ នៃះ  
នឹង ផ្តល់ ការ ជួយ ដល់ អាជា្ញា ធរ 

សាលា កៃុង  ជាប់ បំណុល  ចៃើន ។ 
 រដ្ឋា ភ ិបាល ស ហ ពន័្ធ នងឹ ទទលួ   

សង បណំលុ ពាក ់កណា្តា ល    ដៃល 
ជំពាក់   ដោយ អាជា្ញាធរ សាលា- 
កៃុង  ហើយ  អាជា្ញាធរ មូលដ្ឋាន  
ដៃល មាន បំណុ ល ចៃើន បំផុត 
ចនំនួ  ២ ០០០ កន្លៃង ដៃល តៃវូ- 
បាន គៃ បា៉ាន់ សា្មាន ថា មាន ចំនួន  
៤៥ ពាន់ លាន អឺរ៉ូ ក្នុង ឆ្នាំ  ២០១៨ ។

លោក រដ្ឋ មន្តៃី  Scholz  បាន 
បៃប់  កា សៃត  Rheinische 
Post  ថា៖ «ការ ការ ពារ នៃះ មិន 
តៃឹម តៃ ធ្វើ ឲៃយ អាជា្ញាធ រ កៃុង អាច 
ឆ្លង ផតុ សា្ថាន ភាព លបំាក បច្ចបុៃប ន្ន 
នៃះ ទៃ  ប៉នុ្តៃ ថៃម ទាងំ ធ្វើ ឲៃយ ពកួ គៃ 
មាន ល ំនងឹ ជា អចនិៃ្តយ ៍ ដៃល គៃ 
អាច ធ្វើ ស កម្ម ភាព កាន ់តៃ បៃសើរ             
ចំពោះ ការ ងរ របស់ គៃ » ។ 

 ដោយ បញ្ជាក់ ពី ទំហំ  ប៉ះ ពាល ់  
មនិ  ធា្លាប ់មាន   នៃ វបិត្ត ិដៃល បណា្តា ល  
មក ពី ការ  រាត តៃបាត នៃ វីរុស នៃះ 
បៃទៃស អាល្លឺ ម៉ង់ បាន បើក ហិប 
សង្គៃះ   របស់ ខ្លួន ដើមៃបី ជួយ 
ទៃទៃង់  ដល់ សៃដ្ឋ កចិ្ច ដៃល កំពុង   
ឈាន  ទៅ រក«វិបត្តិ សៃដ្ឋ កិច្ចដ៏ អា- 
កៃក  ់ប ំផតុ » នៅ ក្នងុ បៃ វត្ត ិសាស្តៃ 
កៃយ  សមយ័  សង្គៃម  នន ក្នងុ 
ពៃល  កន្លងមក ៕ AFP/RR

លោក Olaf Scholz រដ្ឋមន្តេី  ហិរញ្ញវត្ថុ អាល្លឺម៉ង់   ។ AFP

GDPអាម្ររិកអាចធ្លាក់ដល់២០%
ទៅ៣០%ក្នងុត្រមីាសទី២ន្រះ

 ទីកេុង វ៉ា សុីន តោនៈ  លោក  
Jerome Powell  បៃធាន- 
ធនគរ កណា្តាល អាមៃរកិ  បាន 
និយាយ ថា ការ បិទ អាជីវកម្ម 
បណា្តាល មក ពី  ការ រាល ដល 
វរីសុ ករូ៉ណូា  អាច ធ្វើ ឲៃយ សៃដ្ឋកចិ្ច 
អាមៃរកិ ធា្លាក ់ចុះ ព ី២០ ទៅ ៣០- 
ភាគ រយ ក្នុង តៃី មាស ទី ២ នៃះ ។ 

 ទិន្ន ន័យ បង្ហាញ ថា  ការងរ 
ជាង ៣០ លាន កន្លៃង  តៃវូ បាត-់ 
បង់ ក្នងុ បៃទៃស ដៃល មាន សៃដ្ឋ- 
កចិ្ច ខ្ពស ់បផំតុ របស ់ពភិព លោក 
នៃះ  ខណៈ  អាជីវ កម្ម តៃូវ បាន 
បទិ ទា្វារ នៅ ទទំូាង បៃទៃស ចពំៃល  
ការខិត ខំ បៃឹង បៃង ទប់ សា្កាត់ 
ការ រាលដល នៃ កូវីដ ១៩ ។ 

ខណៈ ពៃល ដៃល ការ អត់- 
ការងរ ធ្វើ អាច ឡើង ដល់ ២០ 
ទៅ ២៥ ភាគរយ ដៃល  ជា កមៃតិ  
ខ្ពស់ មិន ធា្លាប់ ជួប បៃទះ ចាប់ ពី 
ទស វតៃសរ៍ ១៩៣០ មក ម្លៃ៉ះ។ 

លោក  Powell បាន បៃប់  ថា ៖    
«  ទិន្ន ន័យ  ដៃល យើង នឹង ឃើញ   
សមៃប់ តៃី មាស នៃះ  ដៃល នឹង 
បញ្ចប ់ ក្នងុ ខៃ មថិនុ ខាង មខុ នងឹ   
កាន់ តៃ អា កៃក់ ខា្លាំង  ជាងនៃះ  ។   
នឹង មាន ការ ធា្លាក់ចុះ ដ៏ ធំ ក្នុង 

សកម្ម ភាព សៃដ្ឋ កិច្ច  ចំណៃក  
អតៃ គ្មាន ការងរ ធ ្វើ នឹង កើន- 
ឡើង  ខ្ពស់ ទៅវិញ » ។ 

លោក អះអាងថា   អ្វីដៃលគៃ 
ទន្ទឹងរង់ចាំគឺ ទិន្ន ន័យ   ពី  ផ្នៃក  
សខុា ភបិាល  ដៃល នងឹដើរតនួទ ី  
សំខាន់ ចំពោះ កា រតៃួត ពិនិតៃយ   
សកម្ម ភាព សៃដ្ឋ កិច្ច    ដៃលនឹង  
អាច ចាប់ផ្តើម  ។ 

ប៉ុន្តៃ លោក  Powell  ពៃ មាន  
ថា   វា បៃ ហៃល តៃវូ ការ ពៃល វៃលា   
ដើមៃប ីតៃឡប់ ទៅ កាន់ ភាព បៃ ក ៃ តី  
ឡើង វញិ   ហើយ  សហរដ្ឋ  អាមៃ រកិ  
បៃ ហៃល មនិ  ទទលួ បាន ការ ងើប  
ឡើង វិញ ពៃញ លៃញ  ដោយ  
គ្មាន វា៉ាក់សំាង ដើមៃបី ពៃយាបាល 
ជំងឺកូវីដ ១៩ នោះ ទៃ ។ 

លោកបានថ្លៃងថា ៖ « ខ្ញុំ គិត 
ថា   អ្នក  នងឹ ឃើញ សៃដ្ឋកចិ្ច ងើប 
ឡើងវញិ បណ្តើរ ៗ   ដល ់ឆ មាស 
ទី២ ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ »។ 

  ប៉ុន្តៃ  «វា  នឹងតៃូវការ ពៃល 
វៃលា    មួយ រយៈ សមៃប់ យើង  
ដើមៃបី  តៃឡប់ ទៅ រកសា្ថានភាព 
ដចូ ដើម ។ វា អាច យរូ     រហតូ ដល ់
ចុង ឆ្នាំ  នៃ ឆ្នាំ បន្ទាប់ យើង  ក៏មិន 
ចៃបាស ់ដៃរ! » ៕AFP/RR
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 កៃុមហ៊ុន ភៃសជ្ជៈ ធំជាងគៃ បំផុត 
របស់ ពិភពលោក បាន បង្វៃរ ថ វិកា 
ផៃសាយពាណិជ្ជកម្ម របស់ខ្លួន សមៃប់ 
បុព្វហៃតុ ដ៏ អស្ទារៃយ គឺ ដើមៃបី ចូលរួម 
គាំទៃ ដល់ កិច្ចខិតខំ បៃឹងបៃង ក្នុងការ 
បៃយុទ្ធបៃឆំង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ដៃលជា 
ជំងឺ រាតតៃបាត សកល ។ 

 យោងតាម តួលៃខ របស់ កៃុមហ៊ុន 
បានឱៃយដឹងថា  ខ្លួន បាន តៃៀម ថវិកា 
ជាង ១០០ លាន ដុលា្លារ រួចជាសៃច 
ដើមៃបី គាំទៃ ដល់ កិច្ចខិតខំ បៃឹងបៃង 
ដើមៃបី ទប់ ស្កាត ជំងឺ កូ វីដ ១៩ នៅក្នុង  
បៃទៃស ជាង ១០០ ដៃល នឹង ផ្តល់  
អត្ថបៃយោជន ៍ដល ់បៃជាជន ជាង ២២ 
លាន នាក់ នៅ ជាង ១០០ បៃទៃស ។ 

 លោក David Wigglesworth 
អគ្គនាយក កៃុមហ៊ុន  Cambodia 
Beverage Company Ltd ដៃលជា 
កៃុមហ៊ុន បុតៃ សម្ព័ន្ធ ទាំងសៃុង របស់ 
កៃុមហ៊ុន កូកា-កូឡា បាន ឲៃយ កាសៃត 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ដងឹថា  កៃមុហ៊នុ បាន បង្វៃរ 
ថវិកា ចំនួន ២០ មុឺន ដុលា្លារ សមៃប់ 
ការផ្តល់ជូន នូវ សម្ភារ  និង ឧបករណ៍ 
ការពារ ផៃសៃងៗ ដើមៃបី ជយួ ដល ់កចិ្ចខតិ- 
ខំ បៃឹងបៃង រប ស់ បៃទៃស កម្ពុជា ។ 

 គំនិត ផ្តួចផ្តើម របស់ កៃុមហ៊ុន កូ កា - 
កូ ឡា កម្ពុជា នៃះ នឹង ផ្តោត នៅតាម 
ទផីៃសារ  វត្ត អារាម  គៃសួរ ខ្វះខាត មន្ទរី-
ពៃទៃយ  និង ទីកន្លៃង ដាក់ ឲៃយ នៅ ដាច់- 
ដោយឡៃក ក្នុង ខៃត្ត កៃុង ចំនួន ២១ 
ដោយមន ការគំាទៃ ពី អង្គការកៃរដា្ឋា- 
ភិបាល  និង វិស័យ សធារណៈ ។ 

 លោក Wigglesworth  ថ្លៃងថា ៖ 
« ការ កម្ចាត ់វរីសុ នៃះ តមៃវូ ឲៃយ មនកចិ្ច- 

ខិតខំ បៃឹងបៃង ជា សកល  ប៉ុន្តៃ យើង 
ជឿជាក់ថា  ការតសូ៊  និង ភាពរឹងមំ 
របស់ បៃជាជន កម្ពជុា នងឹ ជយួ យើង ឱៃយ 
យក ឈ្នះ លើ ស្ថានភាព នៃះ។  មិន-
ដៃល មនការ ប្តៃជា្ញា ចិត្ត របស់ យើង 
ចំពោះ បៃទៃស កម្ពុជា និង បៃជាជន 
កម្ពុជា ខា្លាំង ជាង ពៃលនៃះ ទៃ ពីពៃះ 
យើង រួមគា្នា ដើមៃបី បៃយុទ្ធបៃឆំង ការ-
រីក រាលដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ដៃល រា ត- 
តៃបា ត ជាស កល នៃះ » ។ 

 កៃុមហ៊ុន ភៃសជ្ជៈ អាមៃរិក ដ៏ លៃបី-
លៃបាញ មយួ នៃះ បាន សហការ ជាមយួ 
កៃសួងសុខាភិបាល  និង សលា រាជធានី 
ភ្នពំៃញ និង សហភាព សហព័ន្ធ យុវជន 
កម្ពុជា ដើមៃបី ផ្តល់ ការអប់រំ វិធី រកៃសា សុ-
វត្ថិភាព ក្នុងអំឡុងពៃល ផ្ទុះ វីរុស នៃះ ។ 

 កៃុមហ៊ុន ក៏ កំពុង សហការ ជាមួយ 
សលា រាជធាន ីភ្នពំៃញ  នងិ កៃសងួស-ុ
ខាភិបាល ក៏ដូចជា សមគម គៃូពៃទៃយ 

ស្ម័គៃចិត្ត យុវជន សម្តៃច តៃ ជោ ដើមៃបី 
ផ្តល់ជូន ដល់ បុគ្គលិក សុខាភិបាល   
ជរួ មុខ និង មណ្ឌល ដាក់ នៅ ដាច់ដោយ- 
ឡៃក  នូវ ឧបករណ៍  និង សម្ភារ 
វៃជ្ជសស្តៃ ដចូជា ម៉ាស ់ជៃ ល លាងដៃ 
ឧបករណ៍ វាស់ កម្តោ  អាល់កុល 
លាងដៃ សប៊ូ និង ភៃសជ្ជៈ ជាដើម ។ 

 ខណៈ អ្នក ដៃល ឆ្លង វរីសុ នៃះ មន តៃ 
១២២ ករណី នោះ បៃទៃស កម្ពុជា 
នៅតៃមន ការបៃងុបៃយត័្ន ខ្ពស ់ចពំោះ 
វីរុស នៃះ ហើយ ទោះយ៉ាងណា សៃដ្ឋ-
កិច្ច និង បុគ្គលិក សុខាភិបាល របស់ 
កម្ពុជា បៃឈម នឹង ការបារម្ភ សៃដៀង 
គា្នា ដូច បៃទៃស អាស៊ាន ជិតខាង ដៃរ 
ដៃល ជំរុញឱៃយមន ការសហការ ពី កៃមុ-
ហ៊ុន នានា  និង វិស័យ សធារណៈ ។ 

 កាលពី ដើមខៃ នៃះ  កៃុមហ៊ុន កូកា-
កូឡា កម្ពុជា បាន សហការ ជាមួយ 
កម្មវិធី ហៅ រថយន្ត ជិះ Grab និង 

សលា រាជធានី ភ្នំពៃញ ចៃក កញ្ចប់ 
ការពារ ជាង ៥ ០០០ កញ្ចប់ ក្នងុនោះ 
មន ម៉ាស់ ជៃ ល លាងដៃ និង ភៃសជ្ជៈ 
ដល់ អ្នក បើកបរ ម៉ូតូ កង់ បី ដៃល 
ភាគចៃើន មន បញ្ហា ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយ 
សរ ការធា្លាក់ចុះ អតិថិជន ជិះ Grab ។ 

 លោក Wigglesworth បាន 
សង្កត់ធ្ងន់ថា  កៃុមហ៊ុន មន មោទន- 
ភាព ចំពោះ សមត្ថភាព របស់ខ្លួន ក្នុង 
ការ បង្កើត ភាពជា ដៃគ ូ ដៃល អាចមន 
ឥទ្ធិពល យូរអង្វៃង នៅក្នុង សហគមន៍ 
របសខ់្លនួ ។   ចាបត់ាងំព ីបាន បើក រោង-
ចកៃ ដំបូង របស់ខ្លួន នៅ កម្ពុជា ក្នុង ឆ្នាំ 
១៩៩៣ កៃុមហ៊ុន នៃះ បាន ចូលរួម 
កម្មវិធី ជាចៃើន ក្នុងនោះ រួមមន គំនិត 
ផ្តចួផ្តើម ទឹកស្អាត  កម្មវិធី ពងៃងឹ អំណាច 
សៃដ្ឋកចិ្ច ស្តៃ ី នងិ គមៃង ពភិពលោក 
គា្មាន កាកសំណល់ ជាដើម ។  

 លោក Wigglesworth លើក 

ឡើងថា ៖« យើង ធ្វើ រឿងនៃះ ពពីៃះ វា 
ជា រឿង តៃឹមតៃូវ ដៃល តៃូវធ្វើ  ហើយពី 
ពៃះ យើង ដឹងថា  ការសហការ គា្នា 
យើង អាចធ្វើឱៃយ មនការ ខុសប្លៃក ។ 
សមៃប ់ពៃលនៃះ សវុត្ថភិាព  នងិ សន្ត-ិ
សខុ របស ់បៃជាជន គជឺា អាទភិាព ទ១ី 
របស់ យើង ។  វិធីសស្តៃ របស់ យើង     
គឺ ផ្អៃកទៅលើ គោលបំណង របស់ 
កៃមុហ៊នុ ដៃល ធានាថា យើង បន្ត ខតិខ ំ
ដើមៃបី ធ្វើឱៃយមន ការផ្លាស់ប្តូ រស មៃ ប់ 
បៃជាជន នៅក្នុង សហគមន៍  និង នៅ 
កន្លៃងធ្វើការ របស់ យើង » ។ 

 លោក Patrick Murphy ឯក-
អគ្គរដ្ឋទូត សហរដ្ឋអាមៃរិក បៃចំា 
កម្ពុជា បាន កោតសរសើរ ចំពោះ កៃុម- 
ហ៊ុន កូ កា - កូ ឡា កម្ពុជា ក្នុងការ ឆ្លើយ- 
តប ចំពោះ ជំងឺ រាតតៃបាត មួយ នៃះ 
ដោយ លោក បាន ថ្លៃងថា  វា ស្ថិតនៅ 
ក្នុងចំណោម « ឧទាហរណ៍ ជាចៃើន 
ដៃល កៃុមហ៊ុន  និង អង្គការ របស់ 
អាមៃរិក ចូលរួម ជាមួយ ដៃគូ ដ៏ យូរ- 
អង្វៃង រវាង ទីភា្នាកង់រ សុខភាព រដា្ឋា ភិ- 
បាល សហរដ្ឋអាមៃរិក  និង សម ភាគី 
កម្ពុជា ដៃល បានផ្តល់ ដល់ ពៃះរាជា- 
ណាចកៃ កម្ពុជា  និង ធ្វើការ ជាមួយគា្នា 
ដើមៃបី បៃយុទ្ធបៃឆំង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 លោក Murphy  ថ្លៃងបៃប ់កាសៃត 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ តាមរយៈ អុីមៃល ថា ៖« ខ្ញុំ 
មន មោទនភាព ដៃល បានឃើញ ជន- 
ជាត ិអាមៃរកិ នងិ កៃមុហ៊នុ អាមៃរកិ ដើរ 
តួនាទី ជួយ បៃទៃស កម្ពជុា ដើមៃបី បញៃឈប់ 
ការរីក រាលដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ កៃុម- 
ហ៊ុន កូកា-កូឡា គឺជា ឧទាហរណ៍ មួយ 
ដៃល បាន បរិចា្ចាគ ថវិកាចនំនួ ២០ មុឺន 
ដុលា្លារ ដើមៃបី ជួយ អ្នក ដៃល នៅ ជួរមុខ 
ឲៃយ មន សវុត្ថភិាព  នងិ សខុភាព ល្អ ក្នងុ 
អំឡុងពៃល កំពុង បៃយុទ្ធបៃឆំង ជំងឺ 
រាតតៃបាតមួយ នៃះ »៕ 

ក្រុមហ៊ុនកូកា-កូឡាកម្ពុជាបង្វ្ររថវិការផ្រសព្វផ្រសាយពាណិជ្ជកម្មដើម្របីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។  

លោក David Wigglesworth អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន CBC Ltd។  កូកា-កូឡាផ្តល់សម្ភារការពារជំងឺកូវីដ១៩នៅតាមសង្កាត់ផ្រស្រងៗ។ កូកា-កូឡាចូលរួមផ្រសព្វផ្រសាយវិធីបង្ការជំងឺកូវីដ១៩នៅតាមមូលដា្ឋាន។ 
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ការផ្លាស់ប្តរូការរិះគន់មិនអាចបិទបងំបរាជ័យរបស់អាមេរិកក្នងុកា រឆ្លើយតបកូវីដ១៩បនទេ
ក្រុងប៉្រកាំងៈ  ទិន្នន័យ ចុង ក្រោយ 

បំផុត បាន បង្ហាញ ថា   អាម្រោ រិក  បាន 
ឈឺចាប់ យ៉ាង ខ្លាំង បំផុត  ពី ការ ឆ្លង-
រាល ដាល ជំងឺ កូ វីដ ១៩  ដោយ មាន 
ករណ ីឆ្លង ជាង ១,៤ លាន នាក ់ នងិ អ្នក 
ស្លាប ់ចនំនួ ៨៨ ២៣០ នាក ់ ទោះ ប ីជា 
មាន  ស្ថាន ការណ៍ ដ៏ អាក្រោក់ ក្តី  ហើយ 
អ្នក នយោ បាយ អាម្រោ រិក ខ្លះ  គឺ នៅ ត្រោ 
មនិ ស្មោះ ត្រោង ់ ជុ ំវញិ ការ គ្រោច ព ីកាតព្វ-
កិច្ច មិន ទទួល ខុស ត្រោូវ របស់ ពួក គ្រោ ។ 

អាម្រោរកិ  បាន ប្រោប ់អពំ ីចនំនួ ពល រដ្ឋ  
នៅ លើ ពិភព លោក  មិន ដល់ ៥ ភាគ- 
រយ  ប៉ុន្ត្រោ ចំនួន ករណី ឆ្លង ជំងឺ កូ វី ដ១៩ 
របស ់ខ្លនួ  មាន ចនំនួ ជាង ៣០ ភាគ រយ 
នៅ លើ ពិភព លោក  ប្រោព័ន្ធ ផ្រោសព្វ ផ្រោសាយ 
អាម្រោ រិក ខ្លះ  បាន រាយ ការណ៍ ថា  
រហូតមក ទល់ ព្រោល ន្រោះ  ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
បាន បណ្តាល ឲ្រោយ ប្រោជា ជន អាម្រោ រិក 
ស្លាប់ ច្រោើន ជាង  អ្នក ស្លាប់ នៅ ក្នុង 
សង្គ្រោម វៀត ណម ទៅ ទៀត ។ 

វា ពបិាក ជឿ ខ្លាងំ ណស ់ថា  ប្រោទ្រោស 
អ្នក មាន បំផុត នៅ លើ ផ្រោន ដី មួយ ន្រោះ  
បើ តាមការ  អះ អាង អាច មាន ចំនួន 
ករណី ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ច្រោើន ជាង គ្រោ 
បផំតុ  នងិ បង្ក ឲ្រោយ មាន សមា្ពាធ យ៉ាងខ្លាងំ  
អំពី ការ ទប់ ស្កាត់ ការ ឆ្លង រាល ដាល  
និង គ្រោប់ គ្រោង កិច្ច ខិត ខំ ប្រោឹង ប្រោង នៅ 

ទូទាំង ពិភព លោក ។ 
 ជំនួស ឲ្រោយ ការ ឆ្លុះ បញ្ចាំង  និង ការ ធ្វើ 

ឲ្រោយ ល្អ ប្រោសើរ ឡើង វិញ  អំពី ការ ទប់-
ស្កាត់ របស់ ប្រោទ្រោស មួយ ន្រោះ  មន្ត្រោី 
អាម្រោ រកិ ខ្លះ  បាន ស្ត ីបន្ទោស យ៉ាង ខ្លាងំ 
និង ទទូច ឲ្រោយ មានការ  ផ្លាស់ ប្តូរ ។ 

 ចាប ់តាងំព ី ការ ផ្ទុះ ជងំ ឺក ូវដី ១៩ នះ 
មក  មន្ត្រោី អាម្រោ រិក ទាំង ន្រោះ  បាន ស្តី-
បន្ទោស ប្រោទ្រោស ចិន ថា  គ្រោន់ ត្រោ ជា 
ប្រោទ្រោស ដំបូង  ដ្រោល បាន រាយ ការណ៍  
អំពី ជំងឺ ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណ ត្រោ ប៉ុណ្ណោះ  
ដោយ បាន ស្នើ ឲ្រោយ ប្រោទ្រោស ចនិ ប្រោកៀក 

ស្មោទទួល ខុស ត្រោូវ មិន រីស អើង   
ហើយ  បាន ទាម ទារ ឲ្រោយ ផ្តល់ សំណងពី 
ប្រោទ្រោស ចនិ  ខណៈ ពកួ គ្រោ ខ្លនួ ឯង បាន 
ព្រោយា យម  បិទ បាំង អំពី ការ តាម ដាន 
និង បរាជ័យ របស់ ពួក គ្រោ  ដើម្រោបី ដោះ-
ស្រោយ ការ ឆ្លង រាល ដាល វី រុស ផ្លូវ-

ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណ  ឲ្រោយ បាន ត្រោឹម ត្រោូវ នះ ។ 
 វា គឺ ដល់ ព្រោល ដ្រោល ត្រោូវ បង្ហាញ ការ 

ពិត ថា  ការ បរា ជ័យ របស់ អាម្រោ រិក  នៅ 
ក្នងុ ការ ឆ្លើយ តប របស ់ខ្លនួ ទៅ នងឹ វ ីរសុ 
ផ្ល ូវ ដង្ហើម ក ូរ៉ ូណ  បាន បង្ក ឲ្រោយ មាន ការ- 
រិះ គន់ កាន់ ត្រោ ខ្លាំង ឡើង ។ 

រដា្ឋាភិ បាល អាម្រោ រិក  មិន បាន ប្រោ-
កាស  ឲ្រោយ ដាក់ ប្រោទ្រោស ក្នុង ភាព គ្រោ-
អាសន្ន  រហូត ដល់ ថ្ង្រោ ទី ១៣  ខ្រោ មី នា 
នះ ទ្រោ  ៧០ ថ្ង្រោ ក្រោយ ពី ខ្លួន  ត្រោូវ បាន 
ជូន ដំណឹង ដោយ ប្រោទ្រោស ចិន អំពី  
ករណ ីឆ្លង វ ីរសុ ផ្លវូ ដង្ហើម ក ូរ៉ ូណ ប្រោភ្រោទ 
ថ្មី ន្រោះ  កាល ពី ថ្ង្រោ ទី ៣  ខ្រោ មករា  កន្លង 
ទៅ  ៤០ ថ្ង្រោ ក្រោយ ពី ខ្លួន  បាន បិទ 
ព្រោំដ្រោន របស់ ខ្លួន កាល ពី ថ្ង្រោ ទី ២ ខ្រោ 
កមុ្ភៈ  ចពំោះ ជនជាត ិចនិ  នងិ ក្រោមុ ជន- 
បរទ្រោស ទាងំអស ់ ដ្រោល បាន ធ្វើ ដណំើរ 
នៅ ក្នុង ប្រោទ្រោស ចិន  នៅ ក្នុង រយៈ ព្រោល 
១៤ ថ្ង្រោមុន នះ ។ 

ចំណ្រោក ឯ ប្រោទ្រោស ចិនវិញ   បាន 
កំពុង បង្កើត ឲ្រោយ មាន កិច្ច ខិតខំ ប្រោឹង- 
ប្រោង ទាំង អស់  ដើម្រោបី ទប់ ស្កាត់ ជំងឺ 
កវូដី ១៩  នងិ ធ្វើ ការ ជា មយួ សហគមន ៍
អន្តរ ជាត ិ មនិ ឲ្រោយ មាន ការ កើន ឡើង អពំ ី
ផល វិបាក ជា ច្រោើន បន្ថ្រោម ទៀត  ខណៈ 
ភាគី USបាន ខ្វល់ ខ្វាយ ជា មួយ ការ- 
បង្ហាញ អំពី ការ រិះ គន់  ៕Xinhua/SK 

ប្រធានាធិបតីអាម្ររិកលោកដូណាល់ត្រំដើរឆ្លងកាត់ទីលានSouthLawnសំដៅទៅកាន់ស្រតវិមាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាសីុនតោន។AFP

លោកមូនជំរុញឲេយស្វេងរកអ្នកទទួលខុសតេវូចំពោះ
ការសម្លាប់ជនសីុវិលនៅតំបន់ហ្គងចូនៅឆ្នាំ១៩៨០
ក្រុងស្រអ៊ូលៈ លោក ប្រោធា- 

នាធិបតី  មូន  ជ្រោ អុីន  បានថ្ល្រោង  
បញ្ជាកព់ ីតម្រោវូការ ស្វ្រោង រក ការ- 
ពិត អំពី នរណ ដ្រោល បញ្ជា ឲ្រោយ 
ប្រោើ  កមា្លាំង យោធា ប្រោឆាំង អ្នក- 
តវា៉ា សុីវិល គាំ ទ្រោ លទ្ធិប្រោជា ធិប- 
ត្រោយ្រោយ នៅ តបំន ់ហ្គាង  ច ូ នៅ ក្នងុ 
ឆា្នាំ ១៩៨០។ 

លោក មនូ បាន ថ្ល្រោង ក្នងុ បទ- 
សមា្ភាសពសិ្រោសមយួ   ដ្រោល ត្រោវូ 
បានគ្រោ ចាក់ ផ្រោសាយ កាល ពី ថ្ង្រោ 
អាទិត្រោយ  នៅ មុន ថ្ង្រោ  ប្រោរព្ធខួប - 
ព្រោឹត្តិការណ៍ ន្រោះ ថា  បញ្ហា សំ- 
ខន់ ន្រោះ  នៅ ត្រោ មិន ទាន់ ត្រោូវ 
បាន ដោះស្រោយ រយៈ ព្រោល ៤ 
ទសវត្រោសរ៍  ហើយ ក្រោយពី  
ចលនា លទ្ធបិ្រោជា ធបិត្រោយ្រោយ នៅ 
ថ្ង្រោ ទ ី១៨  ខ្រោ ឧសភា ស្រោប ព្រោល 
មាន ការ បន្ត កិច្ច ខិតខំ ប្រោឹង- 
 ប្រោ ងលាក ់បាងំ  នងិ បក ស្រោយ 
ខុ ស ការ ពិត។ 

លោកប្រោធានា ធិបតី  បាន 

ថ្ល្រោង ប្រោប់ ស្ថានីយ វិទ្រោយុ MBC 
នៅ  តំបន់ហ្គាង ចូ ជា ស្ថានីយ ធំ 
មយួ មា ន មលូ ដា្ឋាន  នៅ ក្នងុ ក្រោងុ 
ស្រោ អ៊ូល ថា៖ « វា មិន ត្រោូវ បាន 
លាត ត្រោដាងថាតើ នរណ បាន 
បញ្ជា ឲ្រោយ បើ កការ បាញ់ ប្រោហរ 
និង ការ ទទួល ខុស ត្រោូវ តាម ផ្លូវ 
ច្រោបាប់ ចុង ក្រោយ សម្រោប់ ទង្វើ 

ន្រោះ  នៅ កន្ល្រោង ណ ?» ។
នៅ ខ្រោ ឧសភា  ឆា្នាំ ១៩៨០ 

របបគ្រោប់ គ្រោងដោយ យោធា របស់ 
ប្រោទ្រោស កូរ៉្រោ ខងត្រោបូង  ដ្រោល ដឹក- 
នា ំដោយ លោក  ជនុ ឌ ូវា៉ាន  បាន 
ប្រោកាស ច្រោបាប់ អាជា្ញា សឹក  ដើម្រោបី 
បង្ក្រោប ការ តវា៉ា គាទំ្រោ លទ្ធ ិប្រោជា- 
ធិបត្រោយ្រោយ។  តំបន់ ហ្គាង ចូ  មាន 

ចមា្ងាយ ២៧០ គីឡូ ម៉្រោត្រោ ភាគ - 
ខង ត្រោបូង ក្រោុង ស្រោ អ៊ូល  គឺ ជា 
ចំណុច កណ្តាល ន្រោ ចលនា តវា៉ា ។ 

សម្រោប់ រយៈ ព្រោល ១០ ថ្ង្រោ ពី 
ថ្ង្រោ ទ ី១៨  ខ្រោ ឧសភា  ប្រោជាពល- 
រដ្ឋសមញ្ញ ជា ច្រោើន នាក់  បាន  
ចលូ រមួ ក្នងុ បាតកុម្ម  ដោយ បាន 
ប្រោឈម នឹង ទាហន បា៉ារា៉ារាប់- 
ពាន ់នាក ់ ត្រោវូ បាន ដាក ់ពង្រោយ 
នៅ ទី នះ។  ទាហន ធ្វើ ការ- 
វាយ ដុំ មិន រីស មុខ  ទារុណ កម្ម 
នងិ ការ ធ្វើ បាប ផ្លវូ ភ្រោទ  នងិ បាន 
បើក ការ វាយ ប្រោហរ ទៅ លើ 
ក្រោុម អ្នកតវា៉ា  ស្រោប ព្រោល មាន 
របាយ ការណ៍ អំពី ការ បាញ់- 
ប្រោហរ ទៅ លើ ហ្វូង មនុស្រោស 
ច្រោញ ពី ឧទ្ធមា្ភា គ ចក្រោ ។ 

ទនិ្ននយ័ ផ្លវូការ  ដ្រោល ត្រោវូ បាន 
គ្រោ ចង ក្រោង ដាក ់ចនំនួ ជន សុវីលិ 
ស្លាប់  ប្រោហ្រោល ២០០នាក់ ប៉ុន្ត្រោ 
ភាគ ច្រោើន ថា  ចំនួន អាច ច្រោើន 
ជាង ន្រោះ ៕ Yonhap/PSA

លោកមូនជ្រអុីនថ្ល្រងក្នុងអំឡុងសមា្ភាសជាមួយប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ។Yonhap

ឥណ្ឌាឈានដល់បិទបេទេសដំណក់-
កាលទី៤ដោយមនការបន្ធរូបន្ថយខ្លះ
ក្រុងញូវដ្រលីៈ  ប្រោទ្រោស - 

ឥណ្ឌា  ឈាន ចលូ ដល ់ដណំក ់
កាល ទី ៤ ន្រោ ការ បិទ ទូទាំង - 
ប្រោទ្រោស  ដើម្រោបី ទប់ ស្កាត់ ការ-
រាល ដាល ន្រោ ជំងឺ កូវីដ  ដោយ 
បាន ចាប់ ផ្តើម កាល ពី ថ្ង្រោ ទី ១៨ 
ខ្រោ ឧសភា ។ 

លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រោីឥណ្ឌា  
ណរិន  ្រដា  ម៉ូឌី  បាន ប្រោកាស 
កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន ថា ការ ប ិទ 
ប្រោទ្រោស បច្ចុប្រោបន្ន ន្រោះ  នឹង ត្រោូ វ 
បន្ត ទៅ ទៀត  ដោយ មាន ប្រោសទិ្ធ-  
ភាព ចាប ់ព ីថ្ង្រោ ទ ី១៨  ខ្រោ ឧសភា 
ឆា្នាំ២០២០  តទៅ ។  

គោល ការណ៍ ណ្រោ នាំ ថ្មី  ត្រោូវ 
បាន ច្រោញ កាល ពី ថ្ង្រោ អាទិត្រោយ 
ដោយ ក្រោសួង សន្តិសុខ ផ្ទ្រោ ក្នុង 
សម្រោប់ ការ បិទ ប្រោទ្រោស ក្នុង      
ដំណក់ កាល ទី៤  រហូត ដល់    
ថ្ង្រោ ទ ី៣១  ខ្រោ ឧសភា  ដោយ បាន 
ប្រោកាស ពី ការ បន្ធូរ បន្ថយ ខ្លះ 
ដូច ជា ការ បើក ពហុកីឡដា្ឋាន 
និង កន្ល្រោង ល្រោង កីឡា ខ្លះ  ប៉ុន្ត្រោ 

ដោយ គា្មោន អ្នក ទស្រោសនា ទ្រោ  
ដោយ អនុញ្ញាត ឲ្រោយ យន ជំនិះ 
ឆ្លង កាត់ រដ្ឋ  ប៉ុន្ត្រោ ដោយ មាន     
ការ ព្រោម ព្រោៀង រវាង រដ្ឋ  និង រដ្ឋ  
ការ ដឹក ជញ្ជូន ទំនិញ សំខន់ៗ  
នងិ ភោជនយី ដា្ឋាន ជា ច្រោើន  ត្រោវូ 
បាន អនុញ្ញាត ឲ្រោយ បើក ដំណើរ - 
ការ  និង ផ្តល់ ស្រោវា ដឹក ជញ្ជូន 
ម្ហូប អាហរ ដល់ ទី កន្ល្រោង។ 

ទោះ បី ជា យ៉ាង ណ ក៏ ដោយ 
រថ ភ្លើង ទាំង អស់  ជើង ហោះ - 
ហើរទាំង នៅ ក្នុង ស្រោុក  និង 
អន្តរជាត ិ ស្រោវា រថ ភ្លើង ក្រោមដ ី
សលា រៀន ទាងំ អស ់ គ្រោឹះ ស្ថាន 
អប់រំ  សណ្ឋាគារ  និង ស្រោវា មន្ទរី- 
ព្រោទ្រោយ ដទ្រោ ទៀ ត រោង កុន  ផ្រោសារ 
លក់ ទំនិញ ក្លិប ហត់ ប្រោណ 
អាង ហ្រោល ទកឹ  រោង លោ្ខោន  បារ ៍
និង ការ ជួប ជុំទ្រោង់ ទ្រោយ ធំៗ  
នឹង នៅ បន្តបិទ តាម បញ្ជា របស់   
រ ដា្ឋា ភិបាល ។    ការ សម្រោច ន្រោះ  
ត្រោូវ បាន ធ្វើ ឡើង  ដោយ រដា្ឋាភិ- 
បាល សហព័ន្ធ៕ Xinhua/PSA



តពីទំព័រ១...មកត្រឹមត្រ២
ថ្ង្រគឺធ្វើឡើងនៅថ្ង្រចន្ទនិងថ្ង្រ
អង្គារត្រូវបានគ្ររំពឹងថានឹង
ផ្តោតទៅលើជំងឺកូវីដ១៩ត្រ
មួយគត់ដ្រលបានបង្កបញ្ហា
អស់ជាច្រើនខ្របានបណ្តាល
ឲ្រយមនុស្រសជាង៣១មឺុននាក់
ស្លាប់នៅទូទាំងពិភពលោក
និងបានឆ្លងទៅមនុស្រសជិត-
៤,៧លាននាក់។
ប្រមុខរដ្ឋមួយចំនួនប្រមុខ-

រដ្ឋាភិបាលក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីសុខា-
ភបិាលនងិមន្ត្រីអ្នកមខុអ្នកការ
មួយចំនួនផ្រស្រងទៀត បាន
ចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ
ដ្រលបានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ង្រ
ចន្ទម្រសិលមិញ។
ប្រធានអង្គការសុខភាព

ពិភពលោកគឺលោកត្រ្រដូស-
អ្រដហាណូមហ្គឺប្រីយ្រស៊ុស
បានថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រសុក្រថា
ព្រឹត្តិការណ៍នោះនឹងកា្លាយជា
«ព្រឹត្តិការណ៍មួយ នៅក្នុង
ចំណោមព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ 
បំផុតរបស់យើង ចាប់តាំង
ពីយើងបានបង្កើតឡើងនៅ
ក្នុងឆ្នាំ១៩៤៨»។
ប៉ុន្ត្រឱកាសន្រការឈាន

ទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពី
វិធានការសកលដើម្របីដោះ-
ស្រយវិបត្តិមួយន្រះអាចត្រូវ
បានគំរាមកំហ្រងដោយសរ
ទំនាក់ទំនងកាន់ត្រអាក្រក់
ខា្លាំងឡើង រវាងប្រទ្រសមហា-
អំណចស្រដ្ឋកិច្ចធំជាងគ្រ
បំផុត២នៅលើពិភពលោក
ជុំវិញការឆ្លងរីករាលដលន្រ
ជំងឺកូវីដ១៩។
ប្រធានាធបិតីអាម្ររកិលោក

ដូណល់ត្រំកាលពីសបា្តោហ៍
មនុបានគរំាមកាត់ផ្តោច់ចណំង
ទនំាក់ទនំងជាមយួប្រទ្រសចនិ
ជាទីដ្រលការផ្ទុះឡើងន្រវីរុស
ន្រះបានចាប់ផ្តើមកាលពីចុង
ឆ្នាំ២០១៩ជុំវិញតួនាទីរបស់
ខ្លួនក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លង-
រាលដលន្រជំងឺកូវីដ១៩
ហើយបានធ្វើការចោទប្រកាន់
គ្មានភ័ស្តុតាង បញ្ជាក់ច្របាស់-
លាស់ម្តងហើយម្តងទៀតថា
វីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណប្រភ្រទថ្មី
ដ៏ចម្ល្រកន្រះមានដើមកំណើត
ច្រញពីមន្ទីរពិសោធន៍មួយនៅ
ប្រទ្រសចិន។
លោកដូណល់ត្រំ ក៏បាន

ពន្រយារការផ្តល់មូលនិធិទៅឲ្រយ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក

ជុំវិញការចោទប្រកាន់ថាជា-
ដំបូងអង្គការមួយន្រះបាន
នយិាយសម្រលអពំីភាពធ្ងន-់
ធ្ងរន្រការផ្ទុះរាលដលជំងឺ
កវូដី១៩នងិកពំងុលម្អៀងទៅ
រកប្រទ្រសចិន។
ទោះបីជាមានភាពតានតឹង

ន្រះក្តីក៏ប្រទ្រសជាច្រើនសង្រឃមឹ
ថានឹងអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀង
ឯកច្ឆន្ទជាស្រចក្តីសម្រចមយួ
ដ្រលជរំញុឲ្រយមានការឆ្លើយតប
រួមទៅនឹងជំងឺរាតត្របាតន្រះ។
ស្រចក្តីសម្រចដ្រលត្រូវ

បានស្នើឡើងដោយសហភាព
អរឺ៉បុអពំាវនាវឲ្រយមានការវាយ-
តម្ល្រឲ្រយបានហ្មត់ចត់ ឯករាជ្រយ
និងឥតលម្អៀងទៅលើការ
ឆ្លើយតបជាអន្តរជាតិ ទៅនឹង

វិបត្តិវីរុសកូរ៉ូណន្រះ។
យោងតាមលោកស្រី ណូរា៉ា

ក្រូនីហ្គ ដ្រលដឹកនាំកិច្ចការ
អន្តរជាតិន្រការិយាល័យសុខ-
ភាពសធារណៈរបស់ប្រទ្រស
ស្វ៊ីសបានឲ្រយដឹងថាកិច្ចពិ-
ភាក្រសាជុំវិញស្ថានការណ៍ន្រះ
បានចប់ កាលពីសបា្តោហ៍មុន
ក្រយពីការចរចារួចមក។
បុ៉នា្មានថ្ង្រក្រយមកកិច្ចព្រម-

ព្រៀងបណោ្តាះអាសន្នមយួត្រវូ
បានឈានដល់ដើម្របីអនុម័ត
ស្រចក្តីសម្រចដ្រលអពំាវនាវ
ឲ្រយមានលទ្ធភាពស្មើគ្នាក្នងុការ-
ទទួលបានការត្រស្ត បរិកា្ខារ-
ព្រទ្រយ ការព្រយាបាលជាសកា្តោ-
នុពលនិងលទ្ធភាពវា៉ាក់សំង
នាព្រលអនាគត៕AFP/SK
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អីុ រ៉ង់ព្រមានUSប្រឆំាងការរំខនកា រ-
ដឹកជញ្ជនូប្រងទៅវ៉្រណ្រសុ៊យ អ្រឡា
ក្រុងត្រអ្ររ៉ង់ៈ រដ្ឋមន្ត្រីការ-

បរទ្រសអុីរ៉ង់កាលពីថ្ង្រអាទិត្រយ
បានព្រមានអាម្ររិកប្រឆំង
ការដក់ពង្រយនាវារបស់ខ្លួន
នៅក្នុងតំបន់សមុទ្រការីប៊ីន
ដើម្របីរាងំខ្ទប់ដល់ការដកឹជញ្ជនូ
ប្រងរបស់អុីរ៉ង់ទៅប្រទ្រស-
វ៉្រណ្រស៊ុយអ្រឡា។
នៅក្នុងលិខិតមួយច្របាប់

ផ្ញើជូនទៅប្រមុខអង្គការសហ-
ប្រជាជាតិគឺលោកអង់តូនីញ៉ូ-
ហ្គុយតឺរ្រស លោកម៉ូហាមា៉ាដ
ចាវា៉ាដហ្រសារីហ្វបានព្រមាន
ប្រឆំង«សកម្មភាពរបស់អា-
ម្ររិកនៅក្នុងការដក់ពង្រយ
នាវារបស់ខ្លួននៅតំបន់សមុទ្រ
ការីប៊ីនដើម្របីធ្វើអន្តរាគមន៍
និងបង្កការរំខានដល់ការដឹក-
ជញ្ជូនប្រងរបស់អុីរ៉ង់ទៅ
ប្រទ្រសវ៉្រណ្រស៊ុយអ្រឡា»។
យោងតាមស្រចក្តីថ្ល្រង-

ការណ៍ របស់ក្រសួងការបរ-
ទ្រសបានឲ្រយដឹងថាលោកម៉ូ-
ហាមា៉ាដ ចាវា៉ាដហ្រសារីហ្វ បាន
ថ្ល្រងថារាល់សកម្មភាពណ១
នងឹ«កា្លាយជាទម្រង់ន្រចោរកម្ម
តាមសមុទ្រខុសច្របាប់»។
លោកបានបន្ថ្រមថាអាម្ររកិ

នឹងទទួលខុសត្រវូចំពោះ«ផល-
វិបាកនានាន្រវិធានការខុស
ច្របាប់ដ្រលខ្លួនបានធ្វើ»។
សរព័ត៌មានហា្វារស៍របស់

អុីរ៉ង់បានអះអាងកាលពី-
ថ្ង្រសៅរ៍ថាខ្លួនបានទទួល
ព័ត៌មានថានាវាចម្របាំងអាម្រ-
រកិ៤គ្រឿងនៅក្នងុតបំន់ការបី៊នី
«បានប្រឈមមុខជាមួយនាវា
ដឹកប្រងរបស់អុីរ៉ង់»។
លោកប្រសិតពិស្រសវ៉្រណ-

ស៊ុយអ្រឡាអុីលឡូតអាប្រម-
ស៍ អះអាងថា ក្រុងការា៉ាកាស
ទិញប្រងពីអីុរ៉ង់៕AFP/SK
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អតីតប្រធានសមាគមសុវណ្ណភូមិបង្ហាញក្តីសង្រឃឹមថ្មនី្រ
អនាគតរោងល្ខោនចំណាស់ជាងគ្រក្រយប្រកាសបិទទ្វារ

ខេង សុខគន្ធា

ភ្នំពេញ ៈ   ក្រោយ ប្រោកាស 
ដណំងឹ   ទាងំ ក្ដ ី  ស្រោណោះ   ព ីការ-  
បិទ ទា្វារ   រោង ល្ខោន  សុវណ្ណភូមិ  
ដ្រោល    បាន ផ្ដល់ ទស្រោសនីយភាព 
និង  ផ្រោសព្វផ្រោសាយ  សិល្រោបៈ  វប្រោបធម៌  
ជាតិ សាសន៍ខ្ម្រោរ    ដល់ ភ្ញៀវ បរ- 
ទ្រោស   អស់ រយៈ ព្រោល   ជាង ២៦ 
ឆ្នាមំក ហើយនោះ  អតតី ប្រោធាន 
សមាគម  សុវណ្ណភូមិ លក 
មា៉ាន់ កុសល នៅត្រោ នឹក រំព្រោ   ថា 
លក  នឹង អាចត្រោឡប់ មក 
សម្ដ្រោង ជូន ទស្រោសនិក ជន ជាថ្មី។

ជាមួយ ចំណ្រោះ និង ជំនាញ    
មរតកព ី បពុ្វបរុស  អតតី ប្រោធាន 
សមាគម រូបន្រោះ បាន   អះអាង 
ថា  លក នៅ ត្រោ ចង់ សម្ដ្រោង 
អស់  ពី ប្រោះដូង ទោះ ត្រោូវ បម្រោើ-
ការ  ជាបុគ្គលិក ក្រោម បង្គាប់ 
ថៅក្រោ  ក៏ រូបលក សុខ ចិត្ត ដ្រោរ 
ឲ្រោយ ត្រោរូបលក អាច ធ្វើការ ក្នុង 
វិស័យ  ល្ខោន ន្រោះ បាន។

ក្នុងជំនួប   ជាមួយ ភ្នំព្រោញ- 
ប៉ុស្ដិ៍ នៅ  សមាគម  សុវណ្ណភូមិ 
ឯ  សង្កាត់បឹង ត្រោប្រោក លក 
មា៉ាន់ កុសល បាន អង្គុយ រៀប-
រាប់  ទាំង អាលះអាល័យ រីឯ 
ក្រោុម ការងរ រោង ល្ខោន ឯទៀត 
កំពុង រៀបចំ ទុកដាក់ សមា្ភារ 
សម្ដ្រោង  សិល្រោបៈ   ក្នុង គ្រោល្រោង 
មាន ការ សម្ដ្រោង។

ការ កកើត និង វេលា  រុងរឿង  
នេ រោង ល្ខោន

លក គ្រោ ូកសុល បាន ឲ្រោយដងឹ 
ថា  ថា រោង ល្ខោន  សុវណ្ណភូមិ  
បាន កកើត ចុង ឆ្នាំ ១៩៩៣  
ដោយ ការ ផ្ដួចផ្ដើមពី ស្ត្រោី  បារាំង 
មា្នាក ់ឈ្មោះ  ឌ្រោលហ្វនី  កាស្រោម  
(Delphine Kassem) ក្នុង 
ទម្រោង់ ជាហាង  កាហ្វ្រោ ទ្រោអាត  
(Cafe De Art) ដ្រោលមាន 
ការ សម្ដ្រោង សិល្រោបៈ ខ្ម្រោរ ជា ទ្រោង់-
ទ្រោយ តចូ សម្រោប ់ភ្ញៀវ បរទ្រោស  
ទស្រោសនា នៅ  ព្រោលល្ងាច ។

លក មា៉ាន់  កុសល  បាន 
ចលូរមួក្នងុ ការ សម្ដ្រោង នៅ ហាង 
កាហ្វ្រោ របស ់   អ្នក ស្រោ ី ឌ្រោលហ្វនី  
នៅ  ក្នុង ឆ្នាំ ១៩៩៤។

លក បាន រំឭក  ប្រោប់ថា ៖ 
«ខ្ញុំបាន បញ្ចប់ ការ សិក្រោសា ផ្ន្រោក 
សលិ្រោបៈ  នៅ សាល មធ្រោយម វចិតិ្រោ- 

សលិ្រោបៈ  ផ្ន្រោក ល្ខោន ច្រោៀង  ហើយ    
ក្រោយ មក  ខ្ញុំមាន ឱកាស ធ្វើ - 
ការ  នៅ  នាយកដា្ឋាន សិល្រោបៈ ។ 
ព្រោល នោះ   ខ្ញុំ ឃើញ ស្រោប្រោក តូច  
និង  ស្រោប្រោក ធំ ហើយមាន  ចិត្ត 
ស្រោឡាញ់ ល្ខោន ស្រោប្រោក ន្រោះ 
ណាស់   រហូត  ខ្ញុំ ចាប់ ផ្តើម រៀន 
ធ្វើ  ស្រោប្រោក តូច និង ធំ  ដោយ ខ្លួន- 
ឯង  ។  ក្រោយមក  ខ្ញុំ យក  ចំណ្រោះ - 
ដឹង  និង ជំនាញ ដ្រោល ខ្ញុំ មាន 
នោះ  មក សម្ដ្រោង  និង ដឹកនាំ 
សម្ដ្រោង ឲ្រោយ រោងល្ខោន កាហ្វ្រោ 

ទ្រោអាត   ដ្រោលក្រោយមកហាង 
កាហ្វ្រោ   បាន ប្រោ ខ្លួន ទៅជា  
សមាគម សិល្រោបៈ វិញ »។

អ្នក ស្ន្រោហា  សិល្រោបៈ ទាំង២ 
រូបន្រោះ    បាន សហការ គ្នា  ប្រោ- 
កា្លាយ  ហាង កាហ្វ្រោ ទ្រោអាត  ឲ្រោយ 
កា្លាយជា សមាគម សិល្រោបៈ ពិត - 
ប្រោកដ មយួ  ដោយ មាន  សម្ដ្រោង 
សិល្រោបៈ គ្រោប់ ទម្រោង់  ដូចជា  
ល្ខោន  ស្រោប្រោកតូច  ស្រោប្រោកធំ  របាំ 
ប្រោព្រោណី  របាំ បុរាណ  សៀក  
ល្ខោន និយាយ  ល្ខោន បាសាក់  

និង យីក្រោ  នៅទីតាំង ផ្លូវ ល្រោខ 
៣៦០ រាជធានី ភ្នំព្រោញ។

 ការ ចាប់ ផ្តើមដំបូង របស់ 
សមាគម ពុំមាន ជំនួយពី  សា្ថា- 
ប័ន ណា ទាំង អស់ ។

ដោយ កាលណោះ  ល្ខោន 
ស្រោប្រោក តចូ  របាបំ្រោព្រោណ ី នងិ របា ំ
បុរាណ ទទួលបាន ការ គំទ្រោ 
ពីសំណាក់ ទស្រោសនិកជន ខ្លាំង  
ជាងគ្រោ  លក  មា៉ាន់ កុសល 
ផ្តើម ធ្វើស្រោប្រោក តូច លក់  យក 
ប្រោក់   មក ផលិត ស្រោប្រោក ធំ  ។

អំឡុង ឆ្នាំ១៩៩៦ និង  
២០០០    រោងល្ខោន មាន ភ្ញៀវ 
មក ទស្រោសនា ព្រោញ ៗ ។   សំបុត្រោ 
គ្រោប់ការ សម្ដ្រោង  លក់ដាច់  គ្មោន 
សល់    ដោយភ្ញៀវ បរទ្រោស ខ្លះ   
កក់សំបុត្រោ មុន   ៦ ខ្រោ    ក៏មាន  ។  

    វិបត្តិហូរហេ  បង្ខំចិត្ត បិទទ្វារ 
រោង ល្ខោន សុវណ្ណភូមិ   បាន 

ប្ដូរទីតាំង ផ្លូវ ល្រោខ ៩៩ ម្ដុំ បឹង- 
ត្រោប្រោក។ ក្នងុ ដណំើរ លើ វថិផី្ដល ់
ទស្រោសនីយភាព សិល្រោបៈបុរាណ 
សមាគម  បាន  ជួប ប្រោទះ បញ្ហា 

ហិរញ្ញវត្ថុ    និង ស្ទើរត្រោ បិទ រោង 
ល្ខោន  ដ ៏ចណំាស ់បផំតុ ន្រោះ ម្តង 
រួច មកហើយ  ។

រំឭក ដល់ វ្រោល ហ្រោលឆ្លង 
អតីត  ដ៏ជូរចត់  លក  និយាយ 
ទាំង ទឹកភ្ន្រោក ថា ៖ «ក្នុង រយៈ- 
ព្រោល  ៣ឆ្នាំ មុន ន្រោះ  ខ្ញុំ   និង 
បុគ្គលិក ព្រោញ ម៉ាង ដទ្រោ ទៀត  
ធ្វើការ បាន ប្រោក់ ខ្រោ មិនដល់  
៤០ ដុល្លារផង  ។   ព្រោលខ្លះ   គ្នា 
យើង៣-៤នាក់  ហូបបាយ 
ជាមួយ  ត្រោីចំហុយ ១ក្រោបាល  

ឧបករណ៍សម្ដេង តេូវ បាន រៀបចំ បេគល់ជូន សាលា វិចិតេសិលេបៈ ។ រូបថត ហា៊ាន រង្រោសី

សាលាមធេយមវិចិតេសិលេបៈនឹងសហការជាមួយសមាគមសិលេបៈសុវណ្ណភូមិ ដើមេបីរៀបចំឲេយមានការសម្ដេងល្ខោនសេបេកធំ ការផ្ទេរចំណេះដឹងនៅទីតាំង សាលា  ។ រូបថត ហា៊ាន រង្រោសី

សេបេក បេើក្នុងការ សម្ដេង ល្ខោន សេបេកធំ  ជា បេតិកភណ្ឌ ពិភពលក។ រូបថត ហា៊ាន រង្រោសី



កេុង បាងកក : ពលរដ្ឋ នាំ គ្នា 
សម្រោុក ចូល ផ្រោសារដ ៏ ទំនើប បំផុត 
នៅ ប្រោទ្រោស ថ្រោ កាល ពីថ្ង្រោ អា-
ទិត្រោយ បំណង បន្រោសាប ចិត្ដ ដ្រោល 
ប៉ង ទុក បនា្ទាប់ ពី មជ្រោឈមណ្ឌល 
ផ្រោសារ ទំនើប នានា  បាន បើក ទា្វារ 
ឡើង វិញ  ដើម្រោបី សា្ដា រស្រោដ្ឋកិច្ច 
កំពុង រង គ្រោះ ដោយ វីរុស ។ 

 ក្នងុ សង្កាត ់ផ្រោសារ ទនំើប  Cen-
tral World ជា តំបន់ ដើរ ផ្រោសារ 
ទិញ ទំនិញ ដ៏ព្រោញ និយម  បាន 
អនុវត្ដ « ទមា្លាប់  ថ្មី » ន្រោការ ធ្វើ 
ជំនួញ  បិទ នៅ  លើ បដា ខណៈ 
អ្រោក្រោង ់ទរូ ទស្រោសន ៍នានា នៅ ផ្ន្រោក 
ខង ក្រោ បរិវ្រោណ ផ្រោសារ ប្រោកាស 
ថា « យើង បើក ទា្វា រហើយ »។ 

មជ្រោឈមណ្ឌល ផ្រោសារ ទំនើប បាន 
បើក  ទា្វារ ឡើងវិញ ចំព្រោល ថ្រោ  
មាន   អត្រោ  អ្នក ឆ្លង ជងំកឺវូដី -១៩ 
ថយចុះ នា ប៉ុនា្មោន សបា្ដាហ៍ ចុង- 
ក្រោយ ដោយ អាជា្ញាធរ បាន 
ប្រោកាស មាន  ៣ករណថី្ម ីកាល- 
ពី ថ្ង្រោ អាទិត្រោយ  ដ្រោល មាន ចំនួន 
ករណី ឆ្លង  វីរុស កូរ៉ូណា  សរុប 
ជាង ៣០០០នាក់ ។ 

អតិថិជន មា្នាក់ ឈ្មោះ ត្រោវិច 
ផ្រោនផាតតាគុល បាន និយាយ 
ថា លក មនិ សវូ បារម្ភ អពំ ីការ- 
ឆ្លង ជងំ ឺកវូដី -១៩ ឡើយ ដោយ-
សារ ត្រោ ប្រោទ្រោស ថ្រោ មាន អត្រោ 
ឆ្លង ទាប ។

យវុជន អាយ ុ២៣ ឆ្នា ំរបូ ន្រោះ 
បាន ប្រោប់ AFP ថា ៖ « តាម 
អារម្មណ ៍វា ធ្វើ ឲ្រោយ ខ្ញុ ំប្រោសើរ ដ្រោល 
ផ្រោសារ ទំនើប ទាំង អស់ បាន បើក 
ទា្វា រនា ព្រោល ន្រោះ »។ 

ទាងំ អតថិជិន  នងិ អ្នក ជនំញួ 
ត្រោូវ បាន ណ្រោនាំ ឲ្រោយ គោរព តាម 
គោល ការណ៍ រឹតបន្តឹង ដ្រោល 
រមួទាងំ ការ កណំត ់ចនំនួ មនសុ្រោស 

ចូល បរិវ្រោណ ស្ដង់ លក់ ដូរ 
នីមួយៗ និង បម្រោម លើ ការ- 
លក់ គ្រោឿង ស្រោវឹង ក្នុង ភោជនី-
យដា្ឋាន ។ យា៉ាង ណាមិញ រោង-  
ភាពយន្ដ នៅ មិន ទាន់ ត្រោូវ បាន 
អនុញ្ញាត ឡើយ ។ 

ស្ដង ់លក ់អាហារ ជា ទកីន្ល្រោង 
ដ្រោល មាន មនុស្រោស ជួប ជុំ ច្រោើន 
ជាងគ្រោ ប្រោ ជា កកកុញ ភា្លាម ៗ  
ហើយ   រ៉ូបូត ចល័ត ក៏ បំព្រោញ 
ការងរ វាស់ កម្ដា ដល់ ភ្ញៀវ 
ភា្លាមៗ  ផង ដ្រោរ ។ 

តុ បំពាក់ របាំង បា្លាស្ទិក ត្រោូវ 
បានដំឡើង ដើម្រោបី ធានា ពី ការ- 
រក្រោសា គមា្លាត សុវត្ថិភាព  ខណៈ 
ភោជនីយដា្ឋាន មួយ បាន ដាក់ 
រូប ដាយណូស័រ កាតុង រឹង  ទល់ 
មខុ អតថិជិន ដើម្រោប ីឲ្រោយ ប្រោកដ ថា 
កន្ល្រោង ទាងំន្រោះ មនិ អនញុ្ញាត ឲ្រោយ 
អង្គុយ ឡើយ ។ 

រដា្ឋាភិបាល ថ្រោ ក៏ បាន ទទូច 
លើក  ទឹកចិត្ដ អ្នក លក់ រាយ និង 

អ្នក ដើរ ផ្រោសារ ដើម្រោប ីចុះ ឈ្មោះ តាម 
ឌីជីថល ព្រោល ចូល ផ្រោសារ  ហើយ 
វា នឹង ផ្ញើ សារ  បើ ករណី វីរុស 
កូរ៉ូណា ត្រោូវបាន រក ឃើញ ក្នុង 
ហាង ណាមួយ ។ 

លក ចាសនុ នអូ្រោល អាយ ុ
២៥ឆ្នាំ ដ្រោល កំពុង ដើរ រក ទិញ 
អវីា៉ាន ់បាន នយិាយ ថា ៖ « យើង 
ត្រោូវ រង់ ចាំ  ដល់ ប៉ុនា្មោន សបា្ដាហ៍  
ទៀត ដើម្រោបី ឲ្រោយ ច្រោបាស់ ថា វិធានការ   
ន្រោះ មាន ប្រោសិទ្ធភាព ឬ យា៉ាង-   
ណា  ហើយ ថាតើ រដា្ឋាភិបាល  
អាច គ្រោប់ គ្រោង កូវីដ- ១៩»។ 

មជ្រោឈមណ្ឌល ផ្រោសារ ទំនើប ធំៗ 
ជាមួយ  ទីតាំង សាធារណៈ ជា- 
ច្រោើន  ទៀត ដូចជា កីឡដា្ឋាន  
កន្ល្រោង  ហាត់ ប្រោណ និង សួន 
ត្រោូវ បាន បញ្ជា ឲ្រោយ បិទ កាល ពី 
ពាក ់ កណា្ដាល ខ្រោ មនីា  ខណៈ ថ្រោ 
ប្រោកាស ប្រោទ្រោស ក្នងុ គ្រោ អាសន្ន 
ដើម្រោប ីទប ់សា្កាត ់ការ រកី រាល ដាល 
ន្រោ ជំងឺ ៕ AFP/HR

ប៉ុណោ្ណោះ ហើយ មាន ព្រោល ខ្លះ 
ទៀត  យើង ខ្វះខត  រហូត  អ្នក- 
ជិត ខង ទិញ អង្ករ យក មក ឲ្រោយ 
ទុក ដាំ បាយ ហូប ទៀត  »។

ចនំនួ អ្នក ទស្រោសនា  ការ សម្ដ្រោង 
នៅរោង ល្ខោន  សវុណ្ណភមូ ិ បាន  
ធា្លាក់ ចុះ ជាលំដាប់  រហូត មក 
សល់  ត្រោឹម ត្រោ  ១០ ទៅ ១៣ 
នាក់   ដ្រោល  នៅត្រោ  ពុំ អាច ទប់ ថ្ល្រោ 
ចំណាយ ដ៏ ច្រោើនបាន។   

សំណាង ល្អ    សមាគម  មាន 
សប្រោបុរស ជន   ជួយ ផ្តល់ ថវិកា 
ទ្រោទ្រោង់ការ សម្ដ្រោង និង ដោះ-
ស្រោយ ថ្ល្រោ ជួល ទីតាំង   ។ 

លក បញ្ជាក ់ថា៖ «មនុ ព្រោល 
មាន ជំងឺ រាតត្រោបាត កើត ឡើង  
សិល្រោបៈ លើ ឆក ស្ទើរ ត្រោ ធា្លាក់ 
ដល់ សូន្រោយ  ដ្រោបិត វិស័យ ទ្រោស- 
ចរណ៍ ក៏ មាន ការ ធា្លាក់ ចុះ ក្នុង 
រយៈព្រោល ប៉ុនា្មោន ឆ្នាំ ចុង ក្រោយ  
ដ្រោល ធ្វើ ឲ្រោយ ការ ទញិ សបំតុ្រោ តាម 
អនឡាញ ពី ក្រោ ប្រោទ្រោស មាន 
ការ ធា្លាក់ ចុះ ដល់ កម្រោិត  »។

ការ  បន្ត សម្ដ្រោង ទាំង ត្រោដាប- 
ត្រោដសួ   ព្រោះ ត្រោ លក   អាណ ិត 
កូនសិស្រោស ដ្រោល អង្វរ រូបលក 
ឲ្រោយ បន្ត សម្ដ្រោង  ដើម្រោបី  គ្រោន់   បាន 
ថវិកា តិចតួច យក ទៅ រៀន ។

លក គ្រោូ  កុសល បាន រៀប-
រាប់ ថា៖ «ខ្ញុំ   ចិញ្ចឹម កូនសិស្រោស  
រៀន  នៅ សាល មធ្រោយម សិល្រោបៈ  
៤-១០នាក់ ដ្រោរ ។ ដូច្ន្រោះ លុយ 
បាន ពីការ លក់ សំបុត្រោ តិចតួច    
ខ្ញុ ំ ប្រោគល ់ឲ្រោយកនូ សសិ្រោស ទាងំអស ់
ដើម្រោបី បាន ទៅរៀន ។ ទោះ ជា 
អ្នក មើល   ៥ នាក់  ក៏ យើង 

សម្ដ្រោង  ដ្រោរ »។
ប៉ុន្ត្រោ បុគ្គលិក ដទ្រោទៀត  ដ្រោល 

ធ្វើការ ជាមួយលក  សុទ្ធត្រោ  
មាន កូន ក្នុង បន្ទុក  ដ្រោល  មិន 
អាចធ្វើការ ដោយ គ្មោនប្រោក់ ខ្រោ  
នោះឡើយ ។

 ឆ្លងកាត់ ឧបសគ្គ ផ្លូវចិត្ត ដ៏ 
ច្រោើន តាំង ពី ថ្ង្រោ បើក រហូត ដល់ 
ថ្ង្រោ បិទទា្វារ រោង ល្ខោន លក 
មា៉ាន ់កសុល    បាន នយិាយ ទាងំ 
អលួ ដើម ក  ប្រោប ់ ភ្នពំ្រោញ  ប៉សុ្តិ៍  
ថា ៖ «ដូច្ន្រោះ ការ បិទ ជាជម្រោើស 
ល្អ បំផុត  បើក ឱកាស ឲ្រោយ គត់ 
ច្រោញព ីទនី្រោះ  ព្រោះ បើ ខ្ញុ ំមនិបទិ 
រោងល្ខោន  គត់ នឹង នៅ ត្រោ បន្ត 
ធ្វើការ ជាមួយ ខ្ញុំ  ទោះគ្មោន 
ប្រោក់ ខ្រោ ក៏ដោយ»។

ការ  ផ្ទេរ   ឧបករណ៍សម្ដេង  
បន ្ត  ដង្ហើម ឲេយ សិលេបៈ ល្ខោន 

ក្រោយ ពី សន្ទនា ទាំង ទឹក- 
ភ្ន្រោក អំ ពី ការ ច្រោកផ្លូវ ដើរ រៀងៗ 
ខ្លួន រវាង  សមាជិក រោង ល្ខោន  
លក គ្រោូ  កុសល  បាន នឹក- 
ឃើញ   សណំរួ ក្នងុ ក្រោមុ ថា ៖  « តើ  
យើង អាច យក ប្រោះដូងរបស់ 
យើង ច្រោញពីទីន្រោះ កើតទ្រោ ? 
យើង សម្លងឹ មើល មខុ គ្នា  ហើយ 
ហូរ ទឹក ភ្ន្រោក  នឹក ស្រោណោះ 
រោង ល្ខោន មួយ ន្រោះ»   ។

 លក ត្រោងចោទ  សួរ ខ្លួន ឯង  
ដដ្រោលៗ ថា៖ «ប្រោសនិ បើ ខ្ញុ ំបទិ 
រោងល្ខោន ទៅ  តើ ខ្ញុតំ្រោវូ ធ្វើយា៉ាង 
ណា ដើម្រោបីរក្រោសា វប្រោបធម៌ ន្រោះ ឲ្រោយ 
នៅដដ្រោល»។

 លកគ្រោូក៏ នឹក ឃើញ   និង 
សម្រោចចិត្ត ថា  នឹង យក ឧប-

ករណ៍  សម្ដ្រោងទាំង    ស្រោប្រោក តូច  
និង ស្រោប្រោកធំ    ទៅប្រោគល់ ជូន 
សាលវិចិត្រោ  សិល្រោបៈ  ដើម្រោបី  
រៀបចំ  ចាត់ច្រោង សិស្រោស ឲ្រោយ ថ្រោ-
រក្រោសា  និង រៀនសូត្រោ បន្ត ទៀត   ។

បនា្ទាប់ ពី បិទទា្វារ   លក មា៉ាន់ 
កុសល នឹង   ទៅរស់នៅ ក្នុង 
ស្រោុក  កំណើត  នៅ ស្រោុក ព្រោ - 
កប្រោបាស  ខ្រោត្ត តាក្រោវ  ប៉ុន្ត្រោ 
លកគ្រោសិូល្រោបៈ  វ័យ ក្រោប្រោរ ៦០   
រូបន្រោះ  នៅត្រោ មាន ក្ដីស្រោម្រោ និង  
សង្រោឃឹម ថា លក នឹង អាច 
ត្រោឡប ់មកសម្ដ្រោង ឲ្រោយ ទស្រោសនកិ-
ជន ទាំង ឡាយ បាន  ទស្រោសនា  
ឡើង វិញម្តងទៀត  ។

លក បន្ត យា៉ាង ដូច្ន្រោះ ថា ៖ 
«ព្រោល  ន្រោះ ហួសព្រោល បន្តិច 
ហើយ  ទោះ មាន ការ ជួយ ផ្ន្រោក 
មូលនិធិ ណាមួយ ក៏ ដោយ  
ព្រោះ  យើង បាន ប្រោគល់ ឧប-
ករណ៍  ស្រោប្រោកតូច  និង ធំ  ទៅ 
ក្រោសួង  អស់ហើយ »។

ប៉ុន្ត្រោលក ក៏ មិនបដិស្រោធ 
ដ្រោរ   ប្រោសិន បើ មាន  អ្នកជួយ  
ព្រោះ លក នៅត្រោ អាច ប្រោើ 
សមត្ថភាព   ផលិត ស្រោប្រោក ត្រោៀម 
ការ សម្ដ្រោង នៅថ្ង្រោអនាគត។

លក មា៉ាន់ កុសល បាន 
នយិាយ  ថា៖ «បនា្ទាប ់ព ីកវូដី ចប ់
យើង អាច រៀបចំ ការ សម្ដ្រោង 
ឡើងវញិ បាន ឲ្រោយត្រោ មាន ថៅក្រោ  
ខ្ញុំ សុខចិត្ត ធ្វើ ជាកូន ឈ្នួល ក៏ 
បាន ឲ្រោយ ត្រោ ខ្ញុំ អាច ធ្វើការ ក្នុង 
វិស័យន្រោះ បាន  »។

ក្រោសួង វប្រោបធម៌  និង វិចិត្រោ- 
សិល្រោបៈ  នៅ ត្រោ លើក ទឹកចិត្ត ឲ្រោយ  
សមាគម សវុណ្ណភមូ ិរៀបចកំារ- 
សម្ដ្រោង ល្ខោន ស្រោប្រោក  ធំ នៅ 
សាល   មធ្រោយម  វិចិត្រោ សិល្រោបៈ។

លកគ្រោូ  កុសល បាន បន្ត  
ថា៖  «ខ្ញុំ មិនសោកសា្តាយ  ត្រោ 
ខ្ញុំស្រោណោះ  ព្រោះ សិល្រោបៈជា 
ប្រោះដូង របស់ ខ្ញុំ។ ហើយ   ភាព 
សប្រោបាយ រីករាយ របស់ ទស្រោស-
និក ជន  សំណើច  ទឹកមុខ 
ញញមឹ   ប្រោមិប្រោយិ  នងិ ស្នរូ ទះ ដ្រោ  
អបអរសាទរ  ក្រោយ ចប់ ការ - 
សម្ដ្រោង គឺជាអ្វី ដ្រោល ខ្ញុំ ចងចាំ  
មិនភ្ល្រោច »៕
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ទោះជា រោង ល្ខោន  សុវណ្ណភូមិ    បិទទ្វារ តេ សមាគម សិលេបៈ សុវណ្ណភូមិ នៅតេ ដំណើរការ ។ រូបថត ហា៊ាន រង្រោសី

មនុសេស មា្នា តមេង់ជួរគ្នា  នៅផេសារ ទំនើបធំៗ កេយ អាជា្ញាធរ ឲេយ បើក ដំណើរការ ឡើង វិញ ។ រូបថត AFP

ពលរដ្ឋ តមេង់ជួរចាំ ចូល ហាង ទំនិញ បេណីត  នៅ ថេ។ រូបថត AFP

លកគេូ កុសល និយាយទំង ទប់ទឹកភ្នេកមិនបាន ។ រូបថត ហា៊ាន រង្រោសី

អ្នកឃ្លានដើរផ្រសារសម្រកុទៅផ្រសារ-
ទំនើបថ្រទើបប្រកាសបើកវិញ
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ថ្ងៃ១៣រោច ខៃពិសាខ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃអង្គារ  ទី១៩ 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 ៃ បុណៃយ ។ ចំណៃកឯ   ទឹកចិត្ត លោក 
អ្នក  មាន   ទំ ន   រ   រក   ការ  ប ំ ពៃញ  បុណៃយ កុសល និង 
ចូល ចិត្ត  នូវ ភា ព ស្ងប ់សា្ងាត់ ។ រីឯ សៃច ក្តី ស្នៃហា 
វិញ     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  ។

រាសីសៃតុចុះ។ សមត្ថភាព បំពៃញ- 
ការងរ ធា្លាក់ ចុះ ជាហៃតុ បណ្តាល  ឲៃយ 
ការ បៃកប របរ រក ទទួល ទាន មាន-  
ការ  ខត បង់ និង ធា្លាក់ ទឹក ចិត្ត យ៉ាង- 

ខ្លាងំ    ដើម ហៃតុ ចមៃបង បំផុត  គឺ សុខភាព ផ្លវូ កាយ 
មាន  បញ្ហា ។ ជា មួយ គ្នា នៃះ ដៃរ  ការ ធ្វើ ដំណើរទៅ 
កាន  ់ទី ជិត ឆ្ងាយ តៃង ជួប នូវ ឧបសគ្គ ។  ចំណៃក ឯ 
បញ្ហា  ស្នៃហា វិញ  គូ ស្នៃហ៍ តៃង តៃ ចំា ចាប់ កំហុស គ្នា  
មាន  ការ អធៃយាសៃយ័ ចំពោះគ្នា តិច តួចណស់។  

 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   ខ ្ព ស់  ។ ការ បៃកប របរ   រក-  
ទទួល   ទាន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន  ផល ល្អ   - 
បៃសើរ   តៃសុខ ភាព ផ្លូវ កាយ អាច  
នឹង    តៃវូ យយីដោយ 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 ណច  កមា្លាំងចិត្ត  
មាន      សភាព ខ្លាំងកា្លា  និង សមត្ថភាព 

ការ ពារ  សខុ   ភា ព   ផ្លវូ កាយ មនិ ធា្លាក ់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 យ៉ាង 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 ពិចារណឲៃយបាន 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។ 

រាសធីា្លាក  ់ច ុះ។ 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 សមៃប ់ 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។   

សៃះឈូកលាត សន្ធងឹ លើផ្ទៃដី ៦ ហិកតា នៅ ភូមិ សៃន ឃំុគីមឡៃន ភាគកណ្ដាល ខៃត្តញៃអាន។ រូបថត VNS

ស្រះឈូកនៅស្រកុកំណើតអំ៊ហូ
គោលដៅទ្រសចរណ៍ដ៏ទាក់ទាញ

កៃងុ ហាណូយ : ផ្កាឈូក តៃវូ- 
បាន ចាត់ ទុក ជា បុបា្ផា ដៃល តំ- 
ណង ឲៃយ សព្ទសាធុការពរ របស់ 
បៃជាជន វៀតណម ជា នមិតិ្តរបូ 
នៃភាព បរិសុទ្ធ និង កមា្លាំង ពលំ 
ផ្ដួល រលំសតៃូវ ។ 

សៃះ ឈូក ជា ចៃើន តៃូវបាន 
ដាំ  ក្នុង ភូមិ សៃន (ឈូក ) ភាគ 
កណ្តាល ខៃត្ដ ញៃ អាន ជា ដៃន 
ដី កំណើត របស់  លោក បៃធាន 
ហូ ជីមិញ ជា  ការ ឧទ្ទិស ដល់ 
ដួង ពៃលឹង វីរបុរស ជាតិ  បាន 
ជយួ លើក មខុ មាត ់ជា គោល ដៅ 
ទៃសចរណ៍ ដ៏ ទាក់ទាញ ។ 

លោក ង្វៀង គយុហ៊ងូ អាយ ុ
៨០ឆ្នាំ ដៃល កើត  ក្នុង ភូមិ នៃះ 
សា្គាល់ ចៃបាស់ អំពី  អត្ថន័យ នៃ  
ឈកូ ក្នងុ សៃកុ  កដ៏ចូជា ពលរដ្ឋ 
ក្នងុ សហគមន ៍។ ខៃ ឧសភា ជា 
វៃលា សៃង់ ភាព  កៃអូប នៃ ក្លិន 
សៃូវ ជាមួយ គនា្ធាពិដោរនៃ ផ្កា 
ឈូក រីក  ដៃល ជួយ បន្ធូរ ភាព- 
តន តឹង ដល់ មនុសៃស  មា្នា ។ 

លោក បាន និយយ ថ ៖ « ភូមិ  

ឈូក គួរតៃ មាន សៃះ ឈូក ។ 
នរណ បាន មក លៃង ឃុំ គីម- 
ឡៃន សទុ្ធតៃ នកឹ ដល ់ផ្កាឈកូ។ 
ពៃលនៃះ ជាពិសៃស នៅ ថ្ងៃ 
កំណើត លោក បៃធាន ហូ (ថ្ងៃ 
ទ១ី៩ ខៃឧសភា ) ភ្ញៀវទៃសចរ 
នឹង មាន ឱកាស បាន តៃជាក់ 
ភ្នៃក ជាមួយ សមៃស់ ផ្កា ឈូក 
កៃប ក្លិន តៃ ផ្កា ឈូក និង ចំណី 
ពី ផ្កា ឈូក ដទៃ ទៀត ។ ផ្កា ឈូក 
គឺជា សៃចក្ដី សៃឡាញ់ និង 
ចូលចិត្ដ របស់ អ៊ំហូ »។ 

សៃះឈកូ ជា ចៃើន ក្នងុ សហ-
គមន៍ តៃូវបាន ដាំ បៃភៃទ ផ្កា 
ពណ៌ ស និង ផ្កា ឈូក ។ យោង 
តម លោ ក ឡៃ ធីហាយ ជា 
ពលរដ្ឋ ចំណស់ មា្នាក់  បាន ឲៃយ 
ដឹង ថ សៃះ  ជា ចៃើន ដៃល បៃើ 
ចិញ្ចឹម តៃី កាល ពៃល មុន តៃូវ- 
បាន បៃ កា្លាយ ជា សៃះ ឈូក ។ 

សៃះ ឈូកទាំងនៃះ ស្ថិត នៅ 
លើ ផ្ទៃដី  ៦ហិកត នៅតម 
បណោ្តាយ ផ្លូវ ដៃល តភា្ជាប់ ភូមិ 
មតូៃ   ជា ផ្ទះ របស ់ឪពកុ អ៊ហំ ូនងិ 

ភូមិ  ហួង ទៃូ ជា ផ្ទះ របស់ មា្ដាយ 
លោក ។ 

នៅ ក្នុង បរិវៃណ នះ សៃះ 
ឈូក  ២តៃូវបាន ដាំ ឈូក ពណ៌ 
ស នងិ ផ្កា ឈកូ ខណៈ សា្ពាន នៅ 
ចកំណ្តាល បងឹ សមៃប ់ឲៃយ ភ្ញៀវ- 
ទៃសចរ អង្គុយ សមៃក លៃង ។ 
សៃះ  ឈូក  ជួយ លើក សមៃស  ់ 
បរិសា្ថាន ក្នុង តំបន់  និង ផ្ដល់ នូវ 
ទៃសភាព សៃស់ តៃកាល  ទាក់- 
ចិត្ដ ភ្ញៀវ ទៃសចរ ។ 

កាលពី ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ មុន ឈូក 
បៃមាណ ៥០បៃភៃទ តៃូវ បាន 
ដា ំក្នងុ តបំន ់ដៃល បៃើ ជា ទកឹ តៃ 
ក្លិន ឈ្ងុយ  គៃប់ ឈូក សៃស់ ៗ  
គៃប់ ឈូក ស្ងួត ទឹក  ពី គៃប់ 
ឈូក គីមឈី   ស្លឹក ឈូក មើម- 
ឈូក ជៃក់ និង បៃង ឈូក  ។ 

លោក ផន គីមទៀន នាយក- 
កសិកម្ម ថញវិញ JSC បាន 
និយយថ៖ «  យើង កំពុង 
ពៃយាយម វៃច ខ្ចប់  គីមឈី ស្លឹក- 
ឈូក និង តៃ ឈូក  ឲៃយ កាន់តៃ 
ទាក់ ទាញ »៕ VNS/HR

នៅខៃឧសភា ជាវៃលាដៃលផ្កាឈូករីកស្គសុសា្គាយ ភាយ  ក្លនិ និង រំលៃច សមៃស់ទាក់ទាញភ្ញៀវ។ រូបថត VNS
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Bayern ឈ្នះ  Union ដើម្បី បន្តឈរលើ កំពូលតារាង  
ក្រុង ប៊្ររ ឡំាង: ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 

Robert Lewandowski ស៊តុ 
គៃប់ បាល់ ទី ២៦   ក្នុងលីក 
រដូវកាល នៃះ បាន សមៃច  
សៃប ពៃល កៃុម កំពុង មាន ពិន្ទុ 
នាំ មុខ គៃ  ក្នុងតារាង  Bayern 
Munich ចាប់ ផ្ដើម យុទ្ធនាការ 
ការ ពារ តំណៃង ជើងឯក ពាន 
កៃប ខណ័្ឌ  Bundesliga របស ់
ខ្លួន ឡើង វិញ ដោយ ការ យក 
ឈ្នះ លើ កៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ Union 
Berlin  លទ្ធផល ២-០ ក្នងុការ-  
បៃកួត  ដៃលបិទទ្វារ កាល ពី ថ្ងៃ 
អាទតិៃយ ហើយ នៃះ  ជាការ  បៃកតួ 
ដំបូង សមៃប់ លីក បាល់ ទត់ 
អាជីព នៅ អាល្លឺម៉ង់  កៃយ 
ផ្អាក  ២ ខៃ  ដោយសារ ការ រីក- 
រាល ដាល ពី វីរុស កូរ៉ូណា ។

ក្នុង ការបៃកួត នៃះ កីឡាករ  
Lewandowski បាន ជួយ ឲៃយ 
កៃុម ភ្ញៀវ Bayern នាំ មុខ 
ដោយ ការ ស៊តុ បាល ់ពនិយ័  ១១ 
ម៉ៃតៃ នៅ នាទីទី ៤០ មុន នឹង 
ខៃសៃ ការ ពារ    Benjamin Pa-
vard តៃត បន្ថៃម គៃប ់ទ ី២ នៅ 
ចងុ ម៉ោង នា នាទី ទ ី៨១ ហើយ 
៣ ពិន្ទុ ដ៏សំខាន់ នៃះបាន ធ្វើ ឲៃយ 
កៃុម មា្ចាស់ ជើង ឯក ចាស់ រកៃសា 

បាន  ការ នាំ មុខ  ៤ ពិន្ទុ របស់ ខ្លួន  
លើ កៃុម  Borussia Dort-
mund ដៃល បំបាក់ កៃុម ភ្ញៀវ  
Schalke 04 ក្នុង លទ្ធផល 
៤-០ កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ ។

ការ ស៊តុបាន១ គៃប ់ក្នងុការ-  
បៃកួត នៃះ ធ្វើ ឲៃយ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ 
អន្តរ ជាតិ ប៉ូឡូញ Lewand-
owski ដៃល អវត្តមាន ២ 

បៃកតួពៃះមាន របសួ មនុ ការ- 
បៃកតួ តៃវូ បាន រខំាន ដោយសារ 
ការ ផ្ទុះ ឡើង នូវ ជំងឺ ផ្លូវ ដង្ហើម ថ្មី 
កាល ពី ពាក់ កណា្ដាល ខៃ មីនា 
នោះ មាន គៃប់ បាល់ ៤០ 
គៃប់ ហើយ សមៃប់ គៃប់ ការ- 
បៃកួត ទំង អស់ ហើយ រូប គៃ 
សងៃឃឹម ថា   នឹង អាច បំប៉ោង 
សំណាញ់ ទី បន្ថៃម ទៀត ដើមៃបី 

រួម ចំណៃក ជួយ ឲៃយ កៃុម ខ្លួន  
ឈ្នះ ពាន លីក កំពូល នៃះ ជា 
លើក ទី ៨ ជាប់ ៗ  គ្នា ។     

តៃ កៃយ ការ បៃកួត បញ្ចប់ 
ទៅ ទោះ បី ជា ទទួល បាន ជ័យ- 
ជម្នះ ក៏ ពិត មៃន ក៏ បៃធានកៃុម 
គឺ អ្នក ចាំ ទី  Manuel Neuer 
បាន សម្ដៃង ពី អារម្មណ៍ ហាក់- 
ដូច ជា មិន ធា្លាប់ ជាមួយ នឹង 

បរិយាកាស បៃកួត សា្ងាត់ ជៃងំ 
បៃបនៃះ។ កីឡាករ សញ្ជាតិ 
អាល្លឺម៉ង់រូបនៃះបាន និយាយ 
ថា ៖ «ខ្ញុំ ចង់ និយាយ ថា គៃប់ 
នាទី មើល ទៅ ហាក់ ដូច ជា យូរ 
មៃន ទៃន ពៃល អត់ មាន អ្នក- 
គំទៃ និងសំឡៃង ហ៊ោ កញ្ជៃៀវ 
បៃប នៃះ » ។

កីឡាករ វ័យ៣៤ ឆ្នាំ Neuer 
បាន បន្ត ថា ៖ « វា ជា បរយិា កាស 
ដៃល ខសុ ប្លៃក ព ីអ្វអី្នក រពំងឹ ទកុ 
ក្នុងការ បៃកួត នា កីឡដា្ឋាន  Al-
ten Forsterei នៃះ ប៉ុន្តៃ 
មនិអ ីទៃ យើង តៃវូ យល ់ព ីហៃត-ុ 
ផល ។ យើង នូវ មាន កិច្ច ការ 
តៃូវធ្វើ ទៀត ។ ពួក យើង រីក រាយ 
ដៃល មាន បៃៀប ក្នុង ការ បៃកួត 
នៃះ ហើយ អាច យក បាន៣ ពនិ្ទ ុ
តៃឡប់ ទៅ ផ្ទះ វិញ » ។  

ដោយ ឡៃក  ការបៃកតួ កាល- 
ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ នោះ  ដៃរ កៃមុ មា្ចាស-់ 
ផ្ទះ FC Cologne បាន តៃឹម 
ស្មើ ជាមួយ កៃុម ភ្ញៀវ Mainz 
05 ២- ២ ខណៈ ការបៃកួត នៃះ 
កៃមុ មា្ចាស ់ផ្ទះ ជា អ្នក ធ្វើ ការ នា-ំ 
មុខ ដល់ ទៅ ២គៃប់ មុន ដៃល 
ធ្វើ បាន សមៃច ដោយ កីឡាករ 
Mark Uth និង Florian 

Kainz តៃ ចុង កៃយក៏ តៃូវ  
កីឡាករកៃុម គូបៃជៃង ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី បានវិញផ្ទួន ៗ  ដោយ 
កឡីាករ  Taiwo Awoniyi នងិ 
Pierre Kunde ។

ជាមួយ ការ បើក ដំណើរ ឲៃយ 
មានការ បៃកួត ឡើង វិញ នៃះ 
បាន ធ្វើ ឲៃយ Bundesliga កា្លាយ- 
ជា លីក បាល់ ទត់ អាជីព ដំបូង 
គៃ ក្នុង ចំណោម លីក កំពូល ៗ  
របស់ ទ្វីប អឺរ៉ុប ដៃល ចាប់ ផ្ដើម 
ធ្វើ ការ បៃកួត បៃជៃង  ឡើង វិញ 
ដើមៃបី ឲៃយ រដូវ កាល ដៃល នៅ 
សល់ របស់ ខ្លួន  ចប់ បរិបូរណ៍ 
កៃយ តៃវូ បាន ផ្អាក អស ់រយៈ- 
ពៃល ជាង ២ ខៃ  ដោយសារ ការ- 
រាត តៃបាត របស់ វីរុស កូរ៉ូណា ។

បើយោងតាម វៃបសាយ ឯក- 
ទៃស មួយ  ឈ្មោះ DWDL.de 
បាន ឲៃយ ដឹង ថា ការ ចាប់ ផ្ដើម 
ឡើង វិញ នៃះ បានទក់ ទញ 
មនុសៃសឲៃយ ទសៃសនា តាម កញ្ចក់ 
ទូរទសៃសន៍ ជាង ៦ លាន នាក់ 
នៅអាល្លឺម៉ង់ ដោយគិត តៃ 
បៃកួត នៅ ថ្ងៃ សៅរ៍ ប៉ុណោ្ណោះ 
ហើយនៃះ  ជា កំណត់ តៃ ថ្មី 
ដៃល មិន ធា្លាប់ មាន ពី មុនមក 
នោះ  ឡើយ ៕ AFP/VN

Anthony Ujah (ឆ្វ្រង)  របស់ Union និង Thiago Alcantara របស់ Bayern ប្រជ្រងគ្នា យក បាល់    ។ AFP

បាល់ទាត់ អឺរ៉ុប  នឹង បញ្ចប់  នៅត្ឹម ខ្ សីហា 
ក្រុង បា៉ារីស: សហព័ន្ធ 

កឡីាបាល់ ទតស់ហភាព អរឺ៉បុ 
(UEFA) មាន គមៃង បញ្ចប ់
រដូវ កាលឆ្នាំ ២០១៩ - ២០២០   
នៃះ តៃឹម ខៃ សីហា ទំង កៃប- 
ខណ័្ឌ Champions League 
និង Europa League។ នៃះ 
បើ យោង តាម បៃធាន របស់ 
សា្ថាប័ន គៃប់គៃង បាល់ ទត់ 
អឺរ៉ុប លោក Aleksander-
Ceferin បាន លើក ឡើង ។  

លីក បាល់ ទត់ អាជីព នៅ 
អរឺ៉បុ ភាគ ចៃើន  នា រដវូ កាល នៃះ 
តៃវូ បាន ផ្អាក  ក្នងុ ខៃ មនីា  ដោយ 
សារ ការ រាត តៃបាត នៃ ជំងឺ កូវីដ 
១៩ តៃ មាន លីក មួយ ចំនួន 
បាន បៃកាស ពី គមៃង ឲៃយ មាន 
ការ ចាប់ ផ្ដើម ឡើង វិញ ក្នុង 
ប៉ុនា្មោន សបា្ដាហ៍ ខាង មុខ នៃះ ។

ខណៈ យុទ្ធនាការ បៃកួត 
បៃជៃង កៃប ខ័ណ្ឌ កំពូល របស់ 
បារាងំ នងិ ហឡូង ់បាន បៃកាស 
រំសាយ ចោល តៃ  Bundesli-
ga របស ់អាល្លមឺង៉ ់បាន ដណំើរ 
ការ ឡើង វិញ កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍  
និង ថ្ងៃអាទិតៃយ ហើយ លោក  
Ceferin រំពឹង ថា  យា៉ោងហច-  
ណាស់ ៨០ ភាគ រយ នៃ លីក 
អាជីព របស់ជាតិ នឹង អាច 

បញ្ចប់ រដូវ កាល របស់ ខ្លួន ។
ពៃលថ្លៃង ទៅ កាន់ ទូរ ទសៃសន៍  

beIN Sports លោក  Cefer-
in បាននិយាយ ថា ៖ « យើង 
មាន ផៃន ការ អស់ ហើយ តៃ 
យើង តៃវូ រង ់ចា ំគណៈ កមា្មោធកិារ 
នីតិ បៃតិបត្តិរបស់  UEFA      
ធ្វើ ការ  អះ អាង ពី កាល បរិច្ឆទ 
សិន។ ខ្ញុំ អាច និយាយបាន ថា  
រដូវ កាល កៃប ខ័ណ្ឌ អឺរ៉ុប  នឹង 
តៃវូ បញ្ចប ់ទងំ សៃងុ បៃសនិ បើ 
គៃប់ យា៉ោង ដូច ពៃល នៃះ » ។

លោក បៃធាន រូប នៃះបាន 
ថ្លៃង បន្ត  ថា ៖  « ដចូ ឃើញ ពៃល- 
នៃះ អ៊ីចឹង លីក មួយ ចំនួន ចាប់ 

ផ្ដើម មាន សកម្ម ភាព វិញ ហើយ 
ដូច្នៃះ ខ្ញុំ បៃកដ ថា យើង អាច 
បញ្ចប ់រដវូ កាល នៃះ ហើយ នៃះ  
វា  នាំឲៃយ កើត មាន ការ បៃកួត- 
បៃជៃង សមៃប់ UEFA ។ ខ្ញុំ 
គិត  ថា លីក ភាគ ចៃើន  នឹង 
បញ្ចប  ់រដវូ កាល បាន ។ សមៃប ់
អ្នក   ដៃ ល  មិន អាច វា ជា ការ- 
សមៃច របស់ ពួក គៃ  ប៉ុន្តៃ 
ពួកគៃ នៅតៃ តៃូវបៃកួត ជមៃុះ 
បើ ពួក គៃ ចង់ ចូល រួម បៃកួត- 
បៃជៃង ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌ អឺរ៉ុប » ។   

សមៃប់ ការ បៃកួត បៃជៃង 
ទំង នៅ    Champions 
League និង Europa 

League មនិ ទន ់បៃកតួ បញ្ចប ់ 
វគ្គ ១៦ កៃមុ របស ់ខ្លនួ នៅ ឡើយ 
ទៃ ខណៈ កៃមុ នៅ បារាងំ Paris 
St Germain ដៃល កា្លាយ ជា 
ជើង ឯក កៃបខ័ណ្ឌ    Ligue 1 
កៃយ បៃកាស រំលាយ ចោល 
រួមជាមួយកៃុម Olympique 
Lyonnais (Lyon)  តៃវូ តៃ  រក 
ទកឹ ដ ីកណា្ដាល សមៃប ់ធ្វើ ការ- 
បៃកួត នៅ កៃប ខ័ណ្ឌកំពូល 
របស់ អឺរ៉ុប នៃះ ដោយ សារ រដា្ឋា- 
ភបិាល បារាងំ  បាន បៃកាស មនិ 
អនុញ្ញាត ឲៃយ មាន ការ បៃកួត- 
បៃជៃង កីឡា អាជីព នានា នៅ 
មុន ខៃ កញ្ញា ។

លោក បៃធាន Ceferin ក៏ 
បាន លើក ឡើង ដៃរ  ពាក់ ព័ន្ធ 
នឹង បញ្ហា នៃះ។  លោក បាន 
បៃប់ ថា៖ «   PSG និង Lyon 
តៃូវ តៃ រៀប ចំ នៅ បារាំង តៃបើ 
មិន អាច ពួកគៃតៃូវ រក ទឹក ដី 
កណា្ដាល មួយ ។ សមៃប់ ខ្ញុំ ខ្ញុំ 
មិន ឃើញ ពី មូល ហៃតុ ដៃល 
អាជា្ញាធរ បារាងំ មនិ អនញុ្ញាត ឲៃយ 
រៀប ចំ  ក្នុង បៃទៃស ដោយ អត់ 
មាន អ្នក គំទៃនោះ ទៃ តៃ ដូច 
ដឹង សៃប់ហើយថា វា មិន  ស្ថិត 
ក្នុង ការ សមៃច របស់ ខ្ញុំ នោះ 
ឡើយ » ៕ AFP/VN

ប្រធាន UEFA លោក Aleksander Ceferin ក្នុង សន្និសីទកន្លងមក។ AFP

កីឡាករ របស់ កុ្ម តោ ខៀវ តូ្វ 
បាន ចាប់ ខ្លនួ ក្យមានជម្លោះ

ក្រងុ ឡងុដ:៍ ខៃសៃ បៃយទុ្ធ របស ់
កៃុម តោ  ខៀវ Chelsea និង   
ជា សមាជិក  កៃុម ជមៃើស ជាតិ      
តោ កណំាច អងគ់្លៃស Callum 
Hudson-Odoi តៃវូ បាន ចាប-់ 
ខ្លួន កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ កៃយ 
មាន ជម្លាះ ជាមួយ នារី មា្នាក់ ។ 
នៃះ បើ តាម សៃចក្ដី រាយការ ណ៍ 
របស់ កាសៃត The Sun ។     

ប៉ូលិស នៅតំបន់  Metro-
politan បាន បៃប់ The Sun 
ថា៖ «ប៉លូសិ បៃចា ំការ នងិ សៃវា 
ឡាន សង្គៃាះបនា្ទាន ់នៅទ ីកៃងុ 
ឡុងដ៍ ទទួល បាន ទូរស័ព្ទ នៅ  
ថ្ងៃ អាទតិៃយ ជតិ ភ្ល ឺដៃល រាយ ការ- 
ណ  ៍ ព ីសា្ថាន ភាព មនិ សៃលួរបស ់
ស្តៃី មា្នាក់ »  ។     

ក្នងុសៃចក្ដ ីរាយការណ ៍របស់ 
កាសៃត  នោះ បាន បន្ត ទៀត ថា  
នារី នោះ តៃូវ បាន ដឹក ទៅ មន្ទីរ 
ពៃទៃយ ខណៈ បរុស មា្នាក ់ដៃល គៃ 
សា្គាល់ ថា  ជា កីឡាករ បស់ កៃុម   
Chelsea តៃវូ បាន ចាប ់ខ្លនួ នៅ 
នឹង កន្លៃង ហើយ កំពុង តៃូវ ឃុំ 
ខ្លនួ នៅ ប៉សុ្តិ៍ ប៉លូសិ ។ ប៉នុ្តៃ កៃមុ 
តោ ខៀវ  ដៃល លៃង នៅ កៃប ខណ័្ឌ 
Premier League របស់ 
អងគ់្លៃស  បាន បដសិៃធ បញ្ចៃញ 

ការ យល ់ឃើញ របស ់ខ្លនួ កៃយ 
មាន ព័ត៌មាន នៃះ ។  

រឿង រា៉ាវ  នៃះ  តៃវូ បាន គៃ ជឿ ថា 
កីឡាករ វ័យ១៩ ឆ្នាំ Hudson-
Odoi បាន ធ្វើ ការ ទក ់ទង ជាមយួ 
នារី នោះ តាម បណា្ដាញ សង្គម 
កាល ព ីថ្ងៃ សៅរ ៍មនុ នងឹ  អញ្ជើញ 
នាង មក ផ្ទះ របស់ ខ្លួន ហើយ 
បើតាម ការ រៀប រាប់ ពី សំណាក់ 
ញាតិ ជិត ខាង មា្នាក់ បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា  រូប គៃ ឃើញ នារី នោះ មក 
ដល់ បៃហៃល ជាម៉ោង ៨ យប់ 
ថ្ងៃ សៅរ៍ ជាមួយ នឹង សម្លៀក- 
បំពាក់ បៃប តារា ម៉ូ ដៃល។

នៃះ មិនមៃន ជាលើក ដំបូង 
សមៃប់ កីឡាករ Hudson-
Odoi ដៃល កើត  មាន រឿង អាសៃវូ 
ក្នុង អំឡុង ពៃល ការ បៃកួតនៅ 
លកី កពំលូ របស ់អងគ់្លៃស កពំងុ 
គងំ ដណំើរ ដោយសារ ការ រាត- 
តៃបាត ពី វីរុស កូរ៉ូណានោះ ពៃះ 
មុន នៃះកីឡាក វ័យ ក្មៃង ដៃល 
តៃវូ បាន  គៃបូង្វកឹ លោក Frank 
Lampard ធ្វើការសរសើរថា 
ជា ខៃសៃ បៃយទុ្ធ ដ ៏ឆ្នើម ១ របូ  កប៏ាន 
ធ្វើខសុដៃរ ដោយ រលំោភ បពំាន 
ចៃបាប ់បទិទ្វារ បៃទៃស របស ់រដា្ឋា-
ភិបាល៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ថ្មីៗ នេះ  តារា ចមេៀង  នៅ  ផលិត កម្ម  
ហងេស ម សឈ្មោះពតិ  ផន នដីា ហៅ ផន សេខីចួ   
បង្ហើប  រឿង ខ្លួន ចាប់ ផ្តើម ថត  កុនជា  លើក ដំបូង  
បន្ថេម អាជីពថ្មី  មួយ ទៀត  ដើមេបី ពងេីក ទី ផេសារ 
សិលេបៈ   ខណៈ តារា  បេុសសេី   បេឡូក  ក្នុង សិលេបៈ 
ចមេៀង សេបាល  ៗ ខ្លួន និង  រលក កេយ  បាន - 
ឈាន   មុន  នាង  មួយ ជំហាន រួច ទៅ ហើយ នោះ ។ 
តារា ចមេៀង សេ ីលេប ី ដេល ឈរ ជើង យរូ កេល  

នៅ លើ ទេនំ ធំ  ផលិតកម្ម ហងេសមស កញ្ញា ផន-  
សេខីចួ  បង្ហើរ សារ តាម  អីនុ សា្តា កេម ថា៖ «តសួេ ី
រាងរ មទម បន្តិច  ហើយ មួយ រឿង នេះ! រឿង ដំបូង 
របស់ នាង ខ្ញុំ » ដេល ជាសារដ៏  កមេ  បាន ឃើញ-  
របស ់  តារា ចមេៀងសេី  រាង ខ្ពស់ សេឡះ  សមេស់ 
កាន់ តេ សេស់សេយ  រូប នេះ  បង្ហើប បេប់ ឲេយ ដឹង 
ពាក់  ព័ន្ធ នឹង រឿង ចេញ ថត កុនដំបូង  នោះ ។ 
កញ្ញា ផន សេីខួច អតីត តារា ចមេៀងនៅ ទេនំ 

ចាស់  ផលិត កម្ម រ៉ុក ដេល បាន ប្តូរ មក ចូល ទេនំ ថ្មី 
ហងេស  មស អស់ ពេល ជា ចេើន ឆ្នាំរូប នេះ បាន-  
បញ្ជាក ់ បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍  ព ីរឿង ការ សមេច ចតិ្ត 
ថត កុន ដំបូង  នេះ តេ សុំ លាក់ ចំណង   ជើង រឿង 
និង  ផលិត  កម្ម  ភាព    យន្ត    ដេល នាង ទើប ត េ 
ចាប់ ផ្តើម ថត នោះ ថា៖  « នោះគឺ  ជា កុន ខ្លី 
ដេល   នាង ខ្ញុំ ទើប តេ ចាប់ ផ្តើម ថត ដំបូង  
ហើយ ក ៏សុ ំអធេយា  សេយ័ ដេរ ដោយ មនិទាន ់
អាច  ជមេប បង ព ីចណំងជើង  នងិ ផលតិ 
កម្ម បាន  នៅ  ពេល នេះ ទេ   ពេះជា 
គោលការណ៍  របស់ ផលិត     កម្ម »។  
តារា សេ ី ផន នដីា ហៅ កញ្ញា ផន-  

សេីខួច បន្តឲេយ ដឹង ពី មូល ហេតុ ក៏ 
ដចូ ជា អារម្មណ ៍ នេ ការ ចាប ់ផ្តើម- 
ទទួល  ថត កុនដំបូង   និង រំឭក 
ព  ីមនុ ក ៏ធ្លាប ់មនគេ ហៅ ថត 
កនុ ដេរ  តេ មនិ ពេម ទទលួ 
ថតនៅ ក្នុង  ពេល  នោះ 
    ថា  ៖  «   ដោយ  សា  រ  ពេល នេះ 
នាង   ខ ្ញុំ គិត ថា  ចង់ ពងេីកទី-  
ផេសារ  សិលេបៈ  បន្ថេម  និង-  
ចង ់ បនេសល ់ទកុ នវូ 
សា្នា ដេ  របស់ 
ខ្លួន  ផ្នេក-  
សិលេបៈ 
នេះ 
[ថត  - 
កុ ន ]   
ហើយ  កាល ពី - 
មុន   នោះ នាងខ្ញុំ ក៏ 
ធ្លាប ់ មន ខាង  ផលតិ   កម្ម   គេ  
បានហៅ ឲេយ  ថត កុន ដេរ តេ 
ដោយ សារ ខ្លួន ឯង គិត ថា 
ខា្លាច    សម្តេង     មិន បាន  ល្អ - 
ទើប   មិន   ហា៊ាន ទទួល  ថត ។ 

ដោយ ឡេកចាប់ ពី  ពេល 
នេះទៅ  នាង ខ្ញុំ បាន - 
តេៀម ខ្លួន រួចហើយ 
សមេប់ ការ ពងេីក - 
ទៅ លើ   អាជីព  ថ្មី ក្នុង 
វសិយ័  ថត ខេសេភាព- 
យន្ត     នេះ »៕ 

ថ្មីៗ  នេះ តារា ចមេៀងសេ ីផន សេខួីច បង្ហោះសារ 
ចេញ ថត កុន ដំបូង របស់ ខ្លនួ ។ រូបថត អុីនសា្តាកេម 
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កីឡាករ វេង សុភ័កេ និង សូតេ ខេវិន ឡើង ទទួល  បេក់ រង្វាន់ កេយ បេកួតគ្នា បនតេមឹ ១:៣៨នាទី។ សហ ការី

វ្រង  សុភ័ក្រ ម៉ាត់ សូត្រ  ខ្រវិន  
ត្រឹម១ដ្រ យក ប្រក់៥លាន
   យឺន ពន្លក

 ភ្នំពេញៈ អ្នក បេដាល់ វេង 
សុភ័កេ បាន បនេសល់ ទុក ការ- 
សោក សា្តាយ ឲេយ សូតេ ខេវិន 
ដោយ ការ ម៉ាត ់តេមឹ ១ ដេឲេយ សន្លប ់
ដើមេបី  កា្លាយ ជា ម្ចាស់ បេក់លាន 
នងិ  ទទលួ បាន បេករ់ង្វាន់ សរុប 
រហូត ដល់ ៥លាន រៀល ពី ការ- 
បេកួត ម៉ារា៉ាតុង ដណ្តើម បេក់ 
លាន ក្នុងទម្ងន់ ៦០ គីឡូកេម 
នៅលើ សង្វៀន ថោន កាល ព ីថ្ងេ 
អាទិតេយ។
ជ័យជម្នះ របស់ វេង សុភ័កេ 

លើ សូតេ ខេវិន បាន កើតមន 
ឡើងយ៉ាង លឿនបំផុត ហើយ 
មន ភាព ងយ សេួល ជាង ការ-
យក ឈ្នះ លើ សខុ សាវនិ ដោយ 
ពនិ្ទមុនិ ឯក ច្ឆន្ទ ២-១ នៅ ក្នងុការ- 
បេកួត ជមេុះ មន តេឹម ៣ ទឹក 
ផងដេរ ពេះ ការ បេកួត នៅវគ្គ 
នេះ សភុក័េ បាន យក ឈ្នះ ដោយ 
តាន តឹង បំផុត។
 សមេប់ ការ បេកួត វគ្គ ផ្តាច់- 

ពេ័តេ ដោយ បេើ ចេបាប់ Mas 
Fight មន តេមឹ ១ ទកឹ ស្មើ ៩នាទ ី
នោះ វេង សុភ័កេ បាន ចណំាយ 
ពេល តេមឹ  ១នាទ ីនងិ ៣៨វ ិនាទ ី
ប៉ណុ្ណោះ ក្នងុការ បញ្ជនូ កណា្តាប ់
ដេសា្តាំ ចូល ផ្ទេ មុខ របស់ សូតេ 
ខេវិន បណា្តាល ឲេយ ដួល អុក គូទ 
ងើប លេង រួច តេ ម្តង ដើមេប ីទទលួ 
បាន បេក ់រង្វាន ់៣,៤ លាន រៀល 
រួមទាំង បេក់ រង្វាន់ ឧបត្ថម្ភ ពី 
Mas Fight Cambodia ចនំនួ 
១,៦ លាន រៀល ទៀត សរុប ៥ 

លាន រៀល ជាមយួ ការ បេើ ពេល 
បេកួត ទាំង ២ លើក សរុប តេឹម 
១០នាទី និង ៣៨ វិនាទី។
ជាមួយ ការ ផ្តួល សូតេ ខេវិន 

ឲេយ សន្លប់យ៉ាង លឿន នេះ វេង 
សភុក័េ បាន នយិយ កេយ ការ 
បេកតួ ថា៖ «មញិ  នេះ ខ្ញុ ំមនិទាន ់
បាន ចេញ អសក់េបាច ់ ទេ គ ឺ ចេញ 
បាន តេ ដេ។  ខ្ញុ ំចង ់វាយ ដេហើយ 
ទាត ់ជើងជា បេយោល ទៀត ប៉នុ្តេ 
ដេ គូ របស់ ខ្ញុំ អត់ សូវ ហា៊ាន វាយ 
នងិ ហា៊ាន ប្តរូជាមយួ យើង គ ឺពេល 
យើង ប្តូរ គាត់ ថយ និង រត់គេច 
ដលត់េអ៊ចីងឹ ធ្វើ ឲេយ យើងកានត់េ 
មន កម្លាំង ចិត្ត បេកួត»។
ជា មួយ គា្នា នេះ  សូតេ  ខេ វិន  

ដេល  បាន យក ឈ្នះ លើ វៀត 
ប៊ុនឌឿន ដោយពិន្ទុ ជាឯកច្ឆន្ទ 
៣-០ នៅ វគ្គ ជមេុះ តេឹម ៣ ទឹក 
មុនមក សន្លប់ កេមកណា្តាប ់ដេ 
វេង សុភ័កេ ហើយបាន បេក់ 
រង្វាន ់តេមឹ ១,៨លាន រៀល នោះ 
គឺ មន ការ ខក ចិត្ត ខា្លាំង    ។ 
សូតេ   ខេ វិន បាន  និយយ 

កេយ បេ កួត ចាញ់ ថា ៖« ខ្ញុំ មិន 
ហា៊ាន វាយ សមេកុ ភា្លាមៗ ដោយ- 
សារ  ការ បេ កតួ នេះ ភយ័ ផង   ពេះ 
ធ្លាប់ ចាញ់ ពិន្ទុ បង  វេង  សុភ័ក្តេ  
ម្តង មក ហើយ  ហេតុ នេះ ខ្ញុំវាយ 
ទប ់សនិ  ចា ំមើល ចណំចុ ខេសាយ 
របស ់គាត ់ ប៉នុ្តេ កណា្តាប ់ដេ របស ់
គាត់  បាន វាយ លឿន របើក ដេ 
ការពារ មុខ របស់ ខ្ញុំ  បណា្តាល ឲេយ 
ខ្ញុ ំដលួ វលិ   ងើបមនិ រចួគ ឺខ្ញុ ំពតិ ជា 
មិន អស់ ចិត្ត  ឡើយ» ។ 
ចណំេក លោក  សនួ  ប៊នុ សតូេ  

ជា ឪពុក  និង គេ ូ សតូេ  ខេវនិ បាន  
នយិយ ថា ៖ «ការ ជបួ   ជើង ចាស ់ 
វៀត  ប៊ុន ឌឿន  នៅ វគ្គ ជមេុះ   ខ្ញុំ 
គិត ថា ជា ឧបសគ្គ ធំ   ប៉ុន្តេ យើង 
បាន ឆ្លង ផុត  ដោយ បេ កួត ឈ្នះ 
ដាច់   គឺ សបេបាយ ចិត្ត ណាស់ ។ 
ចំណេក ការ ឡើង មក ជួប វេង 
សភុក័េ ខ្ញុ ំគតិ ថា ទនំងអាច ឈ្នះ 
ពេះគតិថា មនិ មេន ជា ឧបសគ្គ 
ធំនោះ ទេ   ប៉ុន្តេ លទ្ធផល ខេវិន  
វ៉េ របៀប ខា្លាចៗ  គ ឺមនិ កា្លាហា៊ាន ប្តរូ 
ដចូ ពេល  បេ កតួ ជា មយួ  ប៊នុ ឌឿន  
ហើយ បនា្ទាប់ មក ចូល ដេ របស់ 
គេ  សន្លប់ តេ ម្តង  ដេល មិន នឹក 
សា្មោន ដល់»  ។
គរួ បញ្ជាកថ់ា ការ បេកតួ ម៉ារា៉ា- 

តងុ  ដណ្តើម បេក ់លាន នៅ Mas 
Fight Cambodia ចំនួន 
៥សបា្តាហ៍ កន្លង មក នេះ ម្ចាស់ 
ជើងឯក បេចាំ សបា្តាហ៍ ទី ១ ម៉ន 
វណ្ណ ីទទលួ បាន បេករ់ង្វានច់នំនួ 
៥,៨លាន រៀល  ចេើនជាងគេ 
ចំណេក វេង សុភ័កេ និង ម្ចាស់ 
ជើង ឯក   ពេឿង សុជាតិ បាន 
បេក់រង្វាន ់៥លាន ដចូ គា្នា ហើយ 
ឌមុ កេវដា នងិ វា៉ាន ់វឿន ដេលជា 
ម្ចាស់ ជើង ឯក បេចាំ សបា្តាហ៍ទី 
៣ នងិទ ី៤ នោះ បានបេក ់រង្វាន ់
ចនំនួ៣,៤ លាន រៀល ប៉នុ្តេ ប៊នុ 
សុធ និង យុគ យកេសផ្លេ ដេល  
ស្មើ គា្នា នៅ វគ្គ ផ្តាច់ ពេ័តេ នោះ 
បាន ចេក បេក់ រង្វាន់ ជា ២ ក្នុង 
នោះ ម្នាក់ៗ  ទទលួ បាន ១,៨លាន 
រៀល បូក ទាំង បេក់ រង្វាន់ លើក 
ទកឹចតិ្ត ចនំនួ ២៥មុនឺ រៀល ទៀត 
ស្មើៗ  គា្នា៕

តារា ចមេៀងសេនីៅ     
ទេនំ ហងេសមាស 
ឈ្មោះ ពិតកញ្ញា  
ផន នីដា ហៅ 
ផន សេខួីច   ។ 

រូបថត ហ្វេសប៊ុក 
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