
ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នំពេញៈ រដ្ឋ មន្ត្រី កសិកម្ម  បាន ជំរុញ  
នងិ លើក ទកឹ ចតិ្ត ឲ្រយ ក្រមុ ហ៊នុ Cambo-
dia Amazing Aquaculture Tech-
nological Co., Ltd ពង្រីក ការ ចិញ្ចឹម 
បង្កង  (Crabfish) ព ី លើ ផ្ទ្រ ដ ី២៥ ហកិ-  
តា  ទៅ ដល់ ១០០ ហិកតា ឲ្រយ បាន ឆាប់ 
ខណៈ បង្កង ប្រភ្រទ ន្រះ មាន សកា្តានពុល 

ខ្ពស់ សម្រប់ ការ នំា ច្រញ ទៅ ទីផ្រសារ អន្តរ- 
ជាតិ នៅ ព្រល ខាង មុខ។ 

ការ លើក ឡើង ន្រះ បាន ធ្វើ ឡើង ក្នុង 
ឱកាស ដ្រល លោក  វ្រង សាខុន ដឹក នាំ 
ក្រមុ មន្ត្រ ីជនំាញ ចុះ ទៅ ពនិតិ្រយ កស ិដ្ឋាន 
ចញិ្ចមឹ បង្កង Crabfish (ពជូ  អសូ្តា្រល ី) 

របស់ ក្រុម ហ៊ុន Cambodia Amaz-
ing Aquaculture Technological 
Co., Ltd នៅ ភូមិថ្នល់ ក្រង ឃុំ ត្រពាំង- 
ប្រសាទ  ស្រុក ត្រពាំង ប្រសាទ ខ្រត្ត 
ឧត្តរ មានជ័យ  កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ។ 

លោក វ្រ ង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង 

កសិកម្ម រុកា្ខា ប្រមាញ់ និង ន្រសាទ បាន 
ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ កាល  ថ្ង្រ ចន្ទ ថា Crab-
fish ជា ប្រភ្រទ បង្កង ងាយ ចិញ្ចឹម និង 
មាន សកា្តានុ ពល ខ្ពស់ សម្រប់ ការ វិនិ-
យោគ នងិ នា ំច្រញ  ព្រះ បើ កម្ពជុា អាច 
ចិញ្ចឹម បាន ច្រើន ទីផ្រសារ នឹង មិន ខ្វះ ទ្រ 
ជាក់ ស្ត្រង ក្នុងប្រទ្រស ចិន បាន នាំ ច្រញ 
បង្កង ប្រភ្រទ ន្រះ ទៅ ទផី្រសារ អាម្ររកិ  នងិ 
អឺរ៉ុប ក្នុង តម្ល្រ រាប់ ...ត ទៅ ទំព័រ ៨
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រដ្ឋមន្ត្រីថា ថ្ង្រទី ១៨ ទើប ឲ្យ  
កីឡាករ នៅSerie A ហាត់វិញ 

ព័ត៌មានកីឡា

១៥សូមអានទំព័រ 

អាជីវកម្មក្លបិកម្សាន្តមិនទាន់កំណត់ឲ្យបើកឡើងវិញ
បើទោះបីជំងឺកូវីដ១៩នៅកម្ពជុាអាចគ្បគ្់ងបានក្តី

លក្ខណៈឧស្សាហកម្មសម្ប់នំាច្ញ

កម្ពជុាកំពុងជំរុញឲ្យពងី្កការចិញ្ចមឹបង្កង

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពេញៈ ក្រសួង សុខាភិបាល  មិន- 
ទាន់  បងា្ហាញ ច្របាស់ ពី ផ្រន ការ បើក ឲ្រយ 
ដណំើរការឡើងវញិ អាជវីកម្ម មយួ ចនំនួ  
ជា ពិស្រស  ក្លិបកម្រសាន្ត  ខារា៉ា អូខ្រ 
(KTV)  ដ្រលត្រូវ បាន បិទ ដោយសារ   

រង ផល ប៉ះ ពាល់ ពី ជំងឺ កូវីដ១៩ នោះ ទ្រ  
បើ ទោះបី សា្ថាន ភាព ន្រ ជំងឺ ន្រះ នៅ ក្នុង 
ប្រទ្រស ស្ថិតក្នុង ការគ្រប់ គ្រង បាន 
កដ៏ោយ  ប៉នុ្ត្រ រដ្ឋមន្ត្រ ីសខុាភបិាល ស្នើ ឲ្រយ 
ពលរដ្ឋ រក្រសា ភាព អត់ធ្មត់ បន្តិច។

ឆ្លើយតប នងឹ អ្នកកាស្រត ក្នងុ សន្ន ិសទី  
កាស្រត ពី ម្រសិលមិញ  រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួង 

សុខាភិបាល  លោក ម៉ម ប៊ុនហ្រង  មិន 
ទាន ់បញ្ជាក ់ច្របាស ់នោះទ្រ  ជុវំញិ ការបើក 
ឲ្រយ ដំណើរការ នូវ អាជីវកម្ម មួយចំនួន  ដ្រល 
មាន ដចូជា  ក្លបិ កម្រសាន្ត ខារា៉ាអខូ្រ  ឬ KTV  
សារមន្ទីរ  និង កន្ល្រង កម្រសាន្ត សាធារណៈ 
មួយចំនួន ទៀត  ដ្រល បាន បិទ ដោយ សារ  
រងផលប៉ះពាល់ ពី ...តទៅទំព័រ ២

កេ៊ង ឡុងដ៍ៈ  ក្រុម ម្រដឹក នាំ អឺរ៉ុប 
កំពុង គាំទ្រ ឲ្រយ មាន ការ ផ្តួចផ្តើម មួយ  
ច្រញ ព ី ក្រងុ ប៊្រចុស្រល  ដើម្រប ី រ្រអងា្គាស  
ប្រក់ ចំនួន ៨,៣ ពាន់ លាន ដុលា្លារ      
ដើម្របី ស្វ្រង រក  វ៉ាក់ សំាង   ទប់ សា្កាត់ការ   - 
រាល ដល វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា - 
ប្រភ្រទ ថ្មីដ៏  ចម្ល្រកជា សកល ន្រះ។ 

 ប្រធាន គណៈ កម្មការ អឺរ៉ុប  លោក- 
ស្រី អ៊ុ ស៊ុ  ឡា  វ៉ុន  ឌឺរ  លីយ្រន  បាន 
ពន្រយល់ អំពី គម្រ ង  រ្រ  អងា្គា ស   ប្រក់  
សម្រប ់គា ំទ្រ ប្រយទុ្ធ  ប្រឆាងំ    តាម ប្រប 
វិទ្រយា សាស្ត្រ ប្រឆាំង ជំងឺ កូ វីដ ១៩   
កាល ពីថ្ង្រសុក្រ កន្លង ទៅ ន្រះ ។ 

 កិច្ច ប្រជុ   ំពី ចមា្ងាយ ...តទៅទំព័រ ១១ 

លោក  វេង សាខ៊ន លើក បង្ហាញ បង្កង ដេល កំព៊ង  ចិញ្ចមឹ   ក្នងុ កសិដ្ឋាន របស់ កេម៊ ហ៊៊ន Cambodia Amazing Aquaculture Technological។ រូបថត សហ ការី

កុ្មម្ដឹកនំាអឺរ៉បុជំរុញឲ្យមានកិច្ចបឹ្ងប្ងផ្តល់
ហិរញ្ញប្បទានដើម្បស្វង្រកវ៉ាក់សំាងប្ឆំាងវីរុសកូរូ៉ណា

 វ៉ន  ដរ៉ា 

 ភ្ន ំពេញៈ   លោក  សុ៊ន  ចាន់ ថុល  
រដ្ឋ មន្រ្ដី ក្រសួង សាធា រណ ការ  
និង ដឹក ជញ្ជូន នៅ ថ្ង្រ អងា្គារ ន្រះ 
នងឹ ដក ់លខិតិ ព្រ មាន ផ្ទាល ់ទៅ 
ក្រុម ហ៊ុន   ហាន់ សុីន  (Han  
Shin) ដ្រល ទទួល សាង សង់ ផ្លូវ- 
ជាតិ ល្រខ ២នងិ ល្រខ ២២ ចាប់ 
ព ីភ្នពំ្រញ ទៅ ខ្រត្ដ តា ក្រវ  ក្រយ 
ព្រល លោក ចុះ ពិនិត្រយ ផ្ទាល់ 
ឃើញ ថា ក្រមុ ហុ៊ន ន្រះ គា្មាន សកម្ម- 
ភាព ក្នងុ ការ សាង សង់ និង កហំសុ 
បច្ច្រក ទ្រស មួយ ចំនួន ទៀត ។  

 លោក  ស៊ុន  ចាន់ ថុល ថ្ល្រង 
ក្នុង  ព្រល កំពុង ដឹក នាំ ក្រុម- 
ការងារ បច្ច្រក ទ្រស ចុះ ពិនិត្រយ  
វឌ្រឍន ភាព  គម្រ ង សាង សង់ 
ផ្លវូ ជាត ិល្រខ ១១  តភា្ជាប ់ព ីអ្នក- 
លឿង ទៅ កាន់ ថ្នល់ ទទឹង ខ្រត្ត 
ត្របូង ឃ្មុំ  ប្រវ្រង ៩៦គីឡូ ម៉្រត្រ  
ដ្រល គ្រង នឹង ចំណាយ ថវិ កា 
សាង សង់ ប្រមាណ  ៩៨ លាន 
ដុលា្លារ  នឹង គ្រង បញ្ចប់ ការ- 
សាង សង់ នៅ ចុង ឆា្នា ំ២០ ២០ ន្រះ ។   

 លោក    ចាន់ ថុល  បាន ថ្ល្រង ថា ៖   
« កាល ពថី្ង្រ អាទតិ្រយ សបា្ដាហ ៍ម ុន  
ខ្ញុំ អត់ ប្រប់ អ្នក ណា ទាំង អស់ 
ថា ខ្ញុ ំចុះ ពនិតិ្រយ មើល ផ្លវូ ល្រខ២  
និង ល្រខ ២២។  ខ្ញុំ ឲ្រយ ដឹង ត្រ ២ 
នាក់ គត់ គឺ មន្រ្ដី ...តទៅទំព័រ ៤

លោកសុ៊នចាន់-
ថុលធ្វើលិខិតព្-
មានកុ្មហុ៊នធ្វើផ្លវូ-
ជាតិល្ខ២និង២២



វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ មហាឧបាសិកា
ប៊នុស៊ាងលីដែលតែវូជាម្ដាយ
ក្មែកលោកនាយករដ្ឋមនែ្ដីហ៊នុ
សែន បានទទួលមរណភាព
កាលពីវែលាម៉ោង២និង១២
នាទីទៀបភ្លឺ ថ្ងែចន្ទទី៤ខែ
ឧសភាមែសិលមិញនៅភូមិគែឹះ
លោកនាយករដ្ឋមនែ្ដីហុ៊នសែន
ក្នងុរាជធានីភ្នពំែញដោយសរ
ជរាពាធក្នុងជនា្មាយុ៩៦ឆ្នាំ។
នែះបើតាមសែចក្ដីជូនដំណឹង
នៅលើហ្វែសប៊ុករបស់លោក
នាយករដ្ឋមនែ្ដី។
សែចក្ដីជូនដំណឹងកាលពីយប់

មែសិលមិញបានបញ្ជាក់ថា៖
«លោកសែី ប៊ុនសមលែន
និងលោកគីមទូចពែមទាំង
បតុែនងិចៅ,ឯកឧត្ដមគែីទចូ
និងលោកជំទាវទែី ង៉ូវណាំ
ពែមទាំងបុតែ និងចៅ,សម្ដែច
កិត្ដិពែឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរា៉ានីហ៊ុន
សែននិងសម្ដែចអគ្គមហា-
សែនាបតីតែជោ ហ៊ុន សែន
ពែមទាំងបុតែនិងចៅលោក
ជំទាវប៊ុនសុថានិងឯកឧត្ដម
តាន់ បញ្ញាវុធ ពែមទាំងបុតែ
នងិចៅមនទកុ្ខជាទម្ងន់ដោយ
អ្នកឧកញ៉ោពែទឹ្ធមហាឧបាសកិា
ធម្មញ្ញាណវវិឌែឍនាប៊នុស៊ាងលី
តែវូជាម្ដាយបង្កើត ម្ដាយក្មែក
ជីដូន ជីដូនទួត បានទទួល
មរណភាពនាថ្ងែចន្ទ១៣កើត
ខែពិសខឆ្នាំជូត ទោស័ក

ព.ស២៥៦៣តែូវនឹងថ្ងែទី៤
ខែឧសភាឆ្នាំ២០២០វែលាម៉ោង
២និង១២នាទីទៀបភ្លឺដោយ
ជរាពាធក្នុងជនា្មាយុ៩៦ឆ្នាំ»។
សែចក្ដីជូនដំណឹងឲែយដឹងថា

សពពែឹទ្ធមហាឧបាសិកាប៊ុន
ស៊ាងលីតម្កល់ធ្វើបុណែយតាម
បែពែណីពែះពុទ្ធសសនានៅ
ភូមិគែឹះលោកនាយករដ្ឋមនែ្ដី
ហ៊ុនសែនស្ថិតនៅផ្ទះលែខ
៤១ផ្លូវសុរាមែិតសង្កាត់ចតុ-

មុខខណ្ឌដូនពែញរាជធានី
ភ្នពំែញនាថ្ងែទី៤-៥ខែឧសភា។
លុះដល់ថ្ងែទី៦ខែឧសភាឆ្នាំ
២០២០វែលាម៉ោង៧នងិ១៨
នាទីពែកឹដង្ហែសពចែញពភីមូ-ិ
គែឹះឆ្ពោះទៅទីតាំងបញ្ចុះសព
ដែលស្ថតិនៅភមូិទី២ឃុំរកាខ្នរុ
សែុកកែូចឆ្មារខែត្ដតែបូងឃ្មុំ។
ចំណែកពិធីបុណែយទក្ខិណានុ-

បែបទានគមែប់៧ថ្ងែធ្វើនៅថ្ងែ
ទី៩ខែឧសភាឆ្នាំ២០២០ចាប់
ពីម៉ោង២រសៀលទៅនៅគែហ-
ដ្ឋានលោកនាយករដ្ឋមនែ្ដីហ៊នុ
សែន នៅភូមិទី២ ឃុំរកាខ្នុរ
សែុកកែូចឆ្មារខែត្ដតែបូងឃ្មុំ។
វីដែអូស្ដីពីជីវបែវត្តិ មហា-

ឧបាសិកាប៊ុនស៊ាងលីដែល
បានផែសព្វផែសាយដោយសរពត័-៌
មនFreshNewsពីមែសិល-
មិញបានឲែយដឹងថាមហាឧបា-
សិកាប៊ុនស៊ាងលីកើតនៅថ្ងែ
ចន្ទទ៤ីខែឧសភាឆ្នាំ១៩២៥
នៅក្នុងគែួសរកសិករនៅភូមិ
កោះបីពែឃំុកោះពីរសែកុកែចូ-
ឆ្មារខែត្តកពំង់ចាម។បតិារបស់
មហាឧបាសិកានាមឱកប៊ុន
មតានាមណែហួយ។មហា-
ឧបាសិកាបុ៊នស៊ាងលីជាបុតែ
ទី២ក្នងុចំណោមបងប្អនូ៤នាក់
ក្នុងនោះមនសែី៣នាក់និង
បែុស១នាក់។
វីដែអូឲែយដឹងថាកាលពីកុមរ

មហាឧបាសិកា ប៊ុនស៊ាងលី
មិនបានចូលរៀនសូតែទែ។
លោកបានចំណាយពែលយុវ-

វ័យដើមែបីតែជួយការងរមតា
បិតានៅក្នុងគែួសរក្នុងការ-
បែកបរបរធ្វើចម្ការ។ មហា-
ឧបាសិកាបុ៊នស៊ាងលីបានរៀប-
អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយឧបា-
សកលីនគែីនៅឆ្នាំ១៩៤៣
នៅក្នងុឃុំរកាខ្នរុសែកុកែចូឆ្មារ
ខែត្តកំពង់ចាម។តាមរយៈ
ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍នែះ
មហាឧបាសិកា ប៊ុនស៊ាងលី
មនបុតែចំនួន៥នាក់សែី៣
នាក់បែុស២នាក់។
បនា្ទាប់ពីមរណភាពរបស់

មហាឧបាសិកា ប៊ុនស៊ាងលី
មនមនែ្ដីរាជការគែប់ជាន់ថា្នាក់
ជាចែើនរូបក្នុងបែទែសកម្ពុជា
បានផ្ញើសរចូលរួមមរណទុក្ខ
ក្នុងនោះអតីតបែធានអតីត-
គណបកែសសង្គែះជាតិ លោក
កមឹសខុាក៏បានផ្ញើសររលំែក
ទុក្ខជូនចំពោះលោកនាយក-
រដ្ឋមនែ្ដីហ៊ុនសែន និងភរិយា
ផងដែរ។
លោកកឹម សុខាបានផ្ញើ-

សររលំែកទកុ្ខតាមរយៈហ្វែស-
ប៊ុករបស់លោកថា៖«សម្តែច
ជាទីគោរពរាប់អាន, ភរិយាខ្ញុំ
និងរូបខ្ញុំមនសែចក្តីសោក-
ស្តាយនិងសមនទុក្ខយា៉ោង-
កែៀមកែំដោយអ្នកឧកញ៉ោ
ពែទឹ្ធមហាឧបាសិកាធម្មញ្ញាណ-
វិវឌែឍនាប៊ុនស៊ាងលីដែលតែូវ
ជាមតាក្មែករបស់សម្តែចនិង
ជាមតាបង្កើតរបស់សម្តែច-
កិត្តិពែឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរា៉ានីហ៊ុន
សែនបែធានកាកបាទកែហម
កម្ពុជា បានទទួលមរណភាព
នាថ្ងែចន្ទ ទី៤ ខែឧសភាឆ្នាំ
២០២០វែលាម៉ោង ២:១២
នាទីទៀបភ្លឺដោយជរាពាធក្នងុ
ជនា្មាយុ៩៦ឆ្នាំ»។
លោកសុខាបន្ដថាមរណ-

ភាពរបស់មហាឧបាសិកាប៊ុន
ស៊ាងលីគជឺាការបាត់បង់មតា
ជីដូនដែលជាអ្នកមនគុណ
ដ៏ធំធែងដែលបានចញិ្ចមឹបបីាច់
ថែរកែសា និងអប់រំទូនា្មានកូនចៅ
បែកបដោយពែហ្មវិហារធម៌។
លោកបានបន្ដថា៖ «ក្នុង

ឱកាសបែកបដោយសមនទកុ្ខ
ដក៏ែៀមកែនំែះភរយិាខ្ញុំនងិរបូ
ខ្ញុំសមូចលូរមួរលំែកនវូមរណ-
ទុក្ខដោយសែចក្តីសោកស្តាយ
ជាមួយសម្តែចអគ្គមហាសែនា-
បតីតែជោសម្តែចកិត្តិពែឹទ្ធ-
បណ្ឌតិនិងបុតែបុតែីចៅចៅ-
ទួតពែមទាំងសច់ញតិកែុម-
គែសួរទាងំអស់នែសពដោយ
សែចក្តីសង្វែគកែលែង»៕
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អាជីវកម្មក្លបិកម្សាន្តមិនទាន់...
តពីទំព័រ ១...ជំងឺកូវីដ១៩។
លោកម៉មប៊ុនហែង គែន់តែ

បញ្ជាកថ់ា៖«រឿងKTVបាននយ័
ថាខារា៉ាអូខែមិនអ៊ីចឹង។ខ្ញុំក៏ចង់
ទៅដែរប៉នុ្តែខ្ញុំខា្លាចងប់នយិាយ
តាមតែង់។វាមិនទាន់ដល់ពែល
ហើយខ្ញុំមនិដងឹថាតាមបែទែសគែ
បើករបៀបម៉ែចទែពែះខ្ញុំមនិដែល
បានទៅទែ។ប៉នុ្តែបែទែសគែក៏ឈឺ
ចែើនដែរហើយក៏ស្លាប់ចែើនដែរ។
យើងគរួតែយកគរំឈឺូចែើនស្លាប់
ចែើនឬក៏គំរូអត់ស្លាប់?»។
លោករដ្ឋមន្តែីកប៏ានលើកទកឹ-

ចតិ្តឱែយពលរដ្ឋដែលចលូចតិ្តចែៀង
កមែសាន្តសបែបាយនោះឲែយងកមក
រៀបចំកម្មវធិីចែៀងនៅតាមផ្ទះជា
លក្ខណៈគែួសរតូចៗ បែសើរ
ជាងទៅខារា៉ាអូខែដែលអាច
បែឈមនឹងគែះថា្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនែ
ការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩នែះ។
លោកបន្ថែមថា៖«ខារា៉ាអខូែបើ

វាអត់អាហ្នឹងក៏វាមិនងប់ដែរ។
សូមអធែយាសែ័យខ្ញុំនិយាយតាម-
តែង់។ដូចខ្ញុំនិយាយអ៊ីចឹងគឺ
យើងតែូវបែុងបែយ័ត្នកន្លែងនែះ។
ខ្ញុំយលថ់ាបើយើងធ្វែសបែហែស
អាចមនករណីនាចំលូមកទៀត។
ដូច្នែះការដែលបែុងបែយ័ត្ននែះ
យើងទែំបន្តិចទៅកុំអាលផឹកសុី
អីពែះបើយើងមិនផឹកសុីក៏មិន
ស្លាប់ដែរ សែុកណាក៏មនយើង
តែូវរួមចំណែកទាំងអស់គ្នា»។
ការថ្លែងបែបនែះពែះលោក

អះអាងថាកម្ពជុានៅបែឈមនៅ-
ឡើយចពំោះការផ្ទុះឡើងជាថ្មីនវូ
ការរីករាលដលនែជំងឺកូវីដ១៩
ដរាបណាពិភពលោកមិនទាន់
រកឃើញនូវវា៉ាក់សំង និងថា្នាំ
ពែយាបាលជំងឺនែះ។
កាលពីអឡំងុខែមនីារដ្ឋាភិបាល

បែកាសបិទខែធីវី រោងភាពយន្ត
សលារៀនក្លបិកមែសាន្តនងិកន្លែង
សធារណៈមួយចំនួនដោយមិន
កំណត់រយៈពែលក្នុងការបើកឲែយ
ដំណើរការវិញ។ វិធានការទាំង-
នែះ តែូវបានអះអាងថា ដើមែបី
ចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩។
លោកសែី Li Alianបែធាន

អង្គការសុខភាពពិភពលោក

បែចាំកម្ពជុាលើកឡើងនាឱកាស
នោះដែរថា ក្នុងកាលៈទែសៈនែះ
គជឺាពែលវែលាដ៏លបំាកសមែប់
កម្ពុជាក្នុងការអនុញ្ញាតឲែយបើក
អាជីវកម្ម ឬកន្លែងសធារណៈ
មួយចំនួនឡើងវិញ។លោកសែី
លើកឧទាហរណ៍មួយទាក់ទង
នងឹKTVដែលលោកសែីចាត់ទកុ
ថាជាកន្លែងដែលមនគែះថា្នាក់
បំផុត សមែប់ជំងឺកូវីដ១៩ បើ
ក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលបែកាសឲែយ
ដំណើរការឡើងវិញ។
លោកសែីបញ្ជាកថ់ា៖«ការបើក

នូវអាជីវកម្មផែសែងៗហ្នឹង គឺជា
ការសមែចចិត្តមួយដ៏ពិបាក
ដែលមនិមែនជាការងយសែលួទែ
ទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងម្ចាស់អា-
ជីវកម្មទាំងបុគ្គលផែសែងៗទៀត។
អ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា ជំងឺនែះ
ឆ្លងងយសែួលនៅកន្លែងពុំមន
ខែយល់ចែញចូលល្អហើយជា-
ពិសែសកន្លែងដែលមនមនុសែស
ចែើនកុះករ។ជាពសិែសនៅកន្លែង
ដែលនិយាយចែើនសែកចែើន
ដចូជាកន្លែងកមែសាន្តKTVបង្កនវូ
ហានិភ័យខ្ពស់»។
សែចក្តីបែកាសព័ត៌មនរបស់

កែសួងសុខាភិបាល គិតតែឹមថ្ងែ
ទ៤ីឧសភាកម្ពជុាពុមំនរកឃើញ
ករណីឆ្លងថ្មីនែជងំឺកូវដី១៩នោះទែ
ហើយករណីជាសះសែបើយក៏មនិ
ទាន់មនបន្ថែមទៀតនោះដែរ។
ក្នងុចណំោមអ្នកឆ្លងជងំឺកវូដី១៩
ចនំនួ១២២នាក់នោះមនអ្នកជា-
សះសែបើយចំនួន១២០នាក់។
លោកមម៉ប៊នុហែងនៅតែបន្ត

ណែនាំដល់ពលរដ្ឋខ្មែរតែវូផ្លាស់ប្តរូ
ឥរិយាបថ និងទម្លាប់របស់ខ្លួន។
នៅចំពោះមុខការរាតតែបាតនែះ
តែូវខិតខំរៀបចំការរស់នៅតាម-
គន្លងថ្មីនែជវីភាពធម្មតារបស់ខ្លនួ
ដើមែបីចៀសវាងការចម្លងរោគដចូ-
ជាការអនុវត្តឲែយបានខា្ជាប់ខ្ជួននូវ
អនាមយ័ដែស្អាត។លាងសអំាត
ដែនងឹសប៊ូទកឹអាលក់លុឬជែល
លាងដែឲែយបានញឹកញប់ បែើ-
បែស់ម៉ោស់ ឬកែម ក្នុងករណី
ចាបំាច់នងិមនិតែវូមនការជបួជុំ
បែមូលផ្តុំនោះឡើយ៕

មហាឧបាសិកា បុ៊ន ស៊ាងលី ម្ដាយក្មក្ 
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្ ីទទួលមរណភាពដោយជរាពាធ

មហាឧបាសិកា បុ៊ន ស៊ាងលី នាពេលកន្លងមក ។ រូបថតSPM

លោកម៉ម បុ៊នហេង ក្នងុសន្នសីិទកាសេតស្តពីីជំងឺកូវីដ១៩ មេសិលមិញ  ។ រូបហុងមិនា



ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ លោក មម៉ ប៊នុហេង 
រដ្ឋមន្តេី កេសួង សុខា ភិ បាល 
បាន ឲេយ ដឹង ថា ពលករ ទូក នេ- 
សាទ ជតិ ១៥០ នាក ់ដេល ជាប-់ 
គាំង នៅ ម៉ាឡេ សុី លេង ចង់ 
តេឡប់ មក កម្ពុជា វិញ ហើយ  
ខណៈ សា្ថាន ទូត កម្ពុជា បេចាំ 
បេទេស នេះ កំពុង រៀបចំ នីតិវិធី 
ឲេយ ពួក គេ អាច បន្ត រស់ នៅ  សេប- 
ចេបាប់។ រីឯ អ្នក ជាប់ ទោស ជាង 
៧០ នាក់ ទៀត  កំពុង រៀប ចំ ឯក- 
សារ តេឡប់ ម កវិញ។

កាល ពី ចុង ខេ មេសា រដ្ឋា ភិ- 
បាល  អះ អាង ពី ការ ចរចា ជា- 
មួយ រដ្ឋាភិ បាល ម៉ាឡេ សុី  ដើមេបី 
នាំ យក ពលរដ្ឋ កម្ពុជា ដេល ជា 
អ្នក ជាប់ ទោស ចំនួន ៧៣ នាក់ 
និង កម្មករ នេ សាទ ចំនួន ១៤៩ 
នាក់ ឲេយ បាន មក កម្ពជុា វិញ បនា្ទាប់ 
ពី ពួក គេ តេូវ បាន ជាប់ គាំង ក្នុង 
បេទេស នេះ អំឡុង ពេល មន ការ- 
ហាម ជើង ហោះ ហើរ ដើមេបី ទប់- 
សា្កាត់ ការ រាល ដល ជំងឺ កូ វីដ ១៩។ 
      លោក មម៉ ប៊នុ ហេង បាន ថ្លេង 
ក្នុង ស ន្និសីទ កាសេត កាល ពី 
មេសិល មិញ ថា៖«ពលករ នេ សាទ 

(១៤៩នាក់)នេះ ឈប់ ចង់ 
មក(កម្ពុជា) វិញ ហើយ ពេះ 
ខា្លាច ទៅ វិញ អត់ មន ការ ធ្វើ 
ហើយ សុខ ចិត្ត នៅ ទី នោះ ដើមេបី 
រក សុ ីទទលួ ទាន  ហើយ សមេប ់
អ្នក មន ទោស គេ កំពុង ធ្វើ ការ- 
ងារ នេះ» ។ 

ទន្ទឹម នឹង នេះ លោក រដ្ឋ មន្តេី ក៏ 
បាន បញ្ជាក់ ដេរ ថា កេសួង ការ- 
បរទេស កម្ពុជា ដេល មន សា្ថាន 
ឯក  អគ្គ រាជ ទតូ បេចា ំនៅ ម៉ាឡេ សុ ី
កពំងុ ធ្វើ ការ លើ ករណ ីនេះ ហើយ 
ថា បើ មន ការ វិ លតេឡប់ របស់ 
ពល រដ្ឋ ខ្មេរ នៅ ពេល ណានឹងមន  
ការ ជូន ដំណឹង ជា សា ធា រណៈ ។ 

កាលពី មេសិល មិញ  សា្ថាន ឯក- 
អគ្គរាជ ទូត កម្ពុជា បេចាំ បេទេស 
ម៉ាឡេ សុ ីបាន ឲេយ ដងឹ ក្នងុ សេចក្ត-ី 
ជូន ដំណឹង  របស់ ខ្លួន ថា  ដើមេបី 
សមេួល ដល់ ជន បរ ទេស ដេល 
កំពុង ជាប់ គំាង នៅ បេទេស ម៉ា - 
ឡេ សុរី ដ្ឋាភ ិបាល នេ បេទេស  នេះ 
បាន អនុញ្ញាត ឲេយ ជន បរទេស 
អាច បន្ត សា្នាក់ នៅ បេទេស គេ 
ដោ យ គា្មាន ការ ផាក ពិន័យ និង  
មិ ន តេូវ ជាប់ ក្នុង បញ្ជី ខ្មា ។

សា្ថាន ឯក អគ្គ រាជ ទូត កម្ពុជា 
បាន បញ្ជាក់ ...តទៅទំព័រ ៦

ថ្ងេអងា្គារ ទី៥ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

អាជ្ញាធរនិងមន្ត្រជំីនាញបញ្រឈប់គ្រឿងចក្រដ្រលកាយដីបឹងរដ្ឋ
សុទ្ធ គឹម សឿន

កណ្តាល: អាជា្ញា ធរ សេុក 
សា្អាង និង មន្តេី ជំនាញ ខេត្ត 
កណា្ដាល  កាល ពី មេសិល មិញ បាន 
ចុះ បញេឈប់ សកម្ម ភាព គេឿង- 
ចកេ ចំនួន៣ គេឿ ង  ដេល កំពុង 
កាយ ដី ធ្វើ ទំនប់ ជាន់ លើដី បឹង 
របស ់រដ្ឋ  នៅ ឃុ ំបេ សាទ  សេកុ- 
សា្អាង  ខេត្ត កណា្ដាល ដោយ មន្តេ ី
អះ អាង ថា កេុម ឈ្មួញ បមេុង 
រំលោភ យក ដី បឹង ធម្ម ជាតិ នេះ 
ធ្វើ ជា កម្ម សិទ្ធិ ផា្ទាល់ ខ្លួន ។

លោក  ឈាង លី មេឃុំ បេ- 
សាទ  បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍  
ពី មេសិល មិញ ថា អាជា្ញា ធរ សេុក 
សា្អាង និង មន្តេី ជំនាញ ខេ ត្ត 
កណា្ដាល បេមណ២០ នាក់  បាន 
ចុះ មក ឃាត់ សកម្ម ភាព គេឿង 
ចកេ ចំនួន ៣ គេឿង  ពេល កំពុង 
កាយ ដី បឹង ធម្ម ជាតិ របស់ រដ្ឋ  
បេ មណ ជាង  ១០០ ហិកតា។ 
កេុម ឈ្មួញ បា ននាំ គា្នា កាយ ដី  
ធ្វើ ទំនប់ កេវាត់ ពេដីំ ដោយ រលំោភ 
មកលើ ដី បឹង របស់ រដ្ឋ ដេល 
ពលរដ្ឋ ធា្លាប ់បាន អា សេ័យ ផល 
ជា រៀង រាល់ ឆ្នាំ ។

លោក បន្ត ថា លោក មិន បាន 

សា្គាល ់អត្ត សញ្ញាណ កេមុ ឈ្មញួ 
ដេល ដក់ គេឿង ចកេ មក កាយ 
ដី បឹង ធ្វើ ទំនប ់រំលោភ លើដី បឹង 
ធម្ម ជាតិ របស់ រដ្ឋ នេះ ទេ ប៉ុន្ដេ 
ពកួគេ បាន ធ្វើ សកម្ម ភាព កាយ 
ដី បឹង នេះ ជាង ១០ ថ្ងេ មក ហើយ។ 
ទំនប់ ដេល ពួក គេ បាន ធ្វើ នោះ 
មន បេវេង ជិត  ១ គីឡូ ម៉េតេ 
ហើយ ប៉ុន្ដេ តេូវ បាន អាជា្ញា ធរ 
ហាម ឃាត់ ទាន់ ។

លោក ឈាង  លី  បញ្ជាក់ថា ៖ 
«ខ្ញុ ំអត់ សា្គាល់ ពួក គាត់ ទេ ហើយ 
ពួក គាត់ ក៏ មិន បាន មក បេប់ ខ្ញុំ 
ពី កាយ ដី ធ្វើ ទំនប់ ហ្នឹង ដេរ។  
ខ្ញុំ អត់ ដឹង ពី បំណង គាត់ គិត 
យ៉ាង ណា ទេ ប៉ុន្ដេ ខ្ញុំ យល់ ថា 
បេហេល ជា គាត់ បមេុង រំលោភ 
យក ដី បឹង នេះ។ ដូច្នេះ នៅ 
ថ្ងេទី៤ ខេ ឧសភា នេះ អាជា្ញា ធរ 
យើង បាន ហាម ឃាត់ គាត់ហើយ 
ឥឡវូ គាត ់បើក គេឿង ចកេ ចេញ 
ព ីដ ីបងឹ នោះ  ហើយ ខ្ញុ ំក ៏អត ់ដងឹ 
ថា មនេ្ត ីជនំាញ ដក ់ទោស ទណ្ឌ 
គាត់ បេប ណា ទេ »។

លោក ហេង សុភា រិ ទ្ធ នាយ 
ខណ្ឌ ជល ផល ខេត្ត កណា្ដាល 
បាន ថ្លេង ព ីមេសលិ មញិ ថា លោក 
បាន ចាត ់មន្តេ ីជនំាញ ឲេយ ចុះ ទៅ 

តេតួ ពិនិតេយ ទីតំាង នោះ ជាក់ ស្ដេង 
រួច រាល់ ហើយ ប៉ុន្ដេ លោក នៅ 
មនិ ទាន ់បាន ទលួ របាយ ការណ ៍
ពី ករណី នេះ ទេ ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖  « ខ្ញុំ មិន 
ទាន់ បាន ទទួល របាយ ការណ៍ 
លម្អតិ នៅ ឡើយ  ខ្ញុ ំអត ់ទាន ់ដងឹ 
ថា តេូវ ផាក ពិន័យឬ តមេូវ ឲេយ 
ធ្វើកចិ្ច សនេយា យ៉ាង ណាទេ ពេះ  
ខ្ញុំ មិន ទាន់ ដឹ ង រឿ ង ចេបា ស់ ។ ខ្ញុំ 
គិត ថា បេហេល ជា គាត់ កំពុង 
ធ្វើ របាយ ការណ៍ ពី រឿង នេះ 

ហើយ» ។
លោក  ប៊ុន នួន សុី ម៉ូ ណា 

បេធាន មន្ទីរ កសិ កម្ម រុកា្ខា បេ- 
មញ់ និង នេសាទ ខេត្ត កណា្ដាល 
បាន ថ្លេង ពី មេសិល មិញ ដេ រថា  
មន្តេី ជំ នាញ បាន ចុះ ទៅ ហាម- 
ឃាត់ រួច រាល់ ហើយ  នៅ ថ្ងេទី ៤ 
ខេ ឧសភា នេះ  ប៉ុន្ដេ លោក  
មិន ទាន់ ដឹង ពី លទ្ធ ផល ចេបាស់ 
នៅ ឡើយ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «ខ្ញុំ កំពុង 
រង់ចាំ មើល របាយ ការណ៍ ជុំវិញ 

ករណ ីនេះ ដេរ  ប៉នុ្ដេ មន្តេ ីជនំាញ 
យើង មិន ទាន់ បញ្ជនូ របាយ ការ-  
ណ៍ លម្អិត មក ខ្ញុំ ផង។ អ៊ី ចឹង បើ 
ពួក គាត់ ផ្ដល់ របាយ ការណ៍ មក 
ទើប បាន ដឹង រឿង ចេបាស់» ។ 

បេ ជា ពលរដ្ឋ ម្នាក់ រស់នៅ ឃុំ 
បេ សាទ សុ ំមនិ បញ្ចេញ ឈ្មាះ 
បាន និយយ ពី មេសិល មិញ ថា 
លោក បាន ឃើញ សកម្ម ភាព - 
កា យ  ដ ីធ្វើ ទនំប ់នេះ ជាង ១០ថ្ងេ 
ហើយ  ប៉នុ្ដេ មនិ ទាន ់មន អាជា្ញា- 
ធរ ចុះ មក សួរនាំ អ្វី ទេ។ លោក  
ក ៏មនិ បាន ដងឹ រឿង ចេបាស ់ដេរ ថា 
តើ មន កេមុ ហ៊នុ មក ទញិ ដ ីនេះ 
ឬ មក រំលោភ យក ដី បឹង នេះ ?

លោកថា៖«ដី បឹង នេះ របស់ 
រដ្ឋ ហើយ ពួក ខ្ញុំ ធា្លាប់ អាសេ័យ- 
ផល ដូច ជា រកតេី បេះ បន្លេ  
ឃា្វាលគោ កេបី និង អ្នកខ្លះ ដំ- 
ដំណំា រួមផេសំ តិច តួច បុ៉ន្ដេ ខ្ញុ ំឃើញ 
មន ឈ្មួញ អ្នកទិញ ដី តេងតេ 
មកឈរ មើល ដី បឹង នេះ  ហើយ 
បេហេល ជា អាជា្ញា ធរ ឃុ ំមនិ ពេម 
លក់ ឲេយ ពួក គាត់ ទើប ពួក គាត់ 
ចេះ សា្ដាយ ដី នេះ» ។

លោក ញឹម វណ្ណ ឌិន អភិ- 
បាល សេុក សា្អាង មិន អាច សុំ 
ការ បញ្ជាក់ បន្ថេម បាន ទេកា ល 

ពីថ្ងេមេសិ លមិញ  ដោយ ទូរស័ព្ទ 
ចូលតេ តេូ វបាន ចុច ផា្ដាច់ វិញ ។

តាម សារ ព័ត៌ មន ក្នុង សេុក 
មយួ  បាន ផេសាយ ព ីមេសលិ មញិ ថា 
គេឿង ចកេ ទាំង នេះ បាន ធ្វើ- 
សកម្ម ភាព អំឡុង ខេមេ សា  
រហូត ដល់ ថ្ងេទី ៣ ខេឧសភា 
បើទោះបី ពលរដ្ឋ និង អ្នក សារ-
ព័ ត៌មន បាន រាយ ការណ៍ ទៅ  
អា ជា្ញា ធរ យ៉ាង ណាក៏ ដោយ។  
គេឿង ចកេ ទាងំ នេះ តេវូ បាន គេ 
សា្គាល់ ថាមន ម្ចាស់ ឈ្មាះ តូ, 
ឈ្មាះ តាងំ ឡ ឺយ, ឈ្មាះ តាងំ 
ម៉េង និង ឈ្មាះ ហុក ឡេង។

សារព័ត៌ មន ដដេល ប ន្តថា 
អ្នក ទាំង ៤ រូបនេះ  តេង យក 
គេឿង ចកេ មក សុី ឈ្នួល ជីក- 
ទនំប ់កេវាត ់ពេដំ ីឲេយ ឈ្មញួ ខសុ- 
ចេបាប់ ដេលព លរដ្ឋ សងេស័យ ថា 
អាជា្ញា ធរ បើក ដេ ឲេយ ធ្វើ សកម្ម- 
ភាព យក ដី រដ្ឋ ធ្វើ ជា កម្មសិ ទ្ធិ 
ផា្ទាល់ ខ្លួន ។

ទោះ ជាយ៉ា ង ណា  ភ្នពំេញ បុ៉ស្ដិ៍ 
មិនទាន់ អាច ស្វេងរក បេភព 
អ្នក ទាងំ ៤នាក ់នេះ ដើមេប ីទាក-់ 
ទង សុំ ការ បញ្ជា ក់ ប ន្ថេ ម ជុំវិញ 
ករណី នេះ បាន នៅឡើ យទេ 
កាលពី  មេសិល មិញ  ៕

គេឿងចកេដេលសមត្ថកិច្ចបញេឈប់សកម្មភាពពីមេសិល  ។ រូបថត សហ ការី

មន្ត្រថីាសត្វពាហនៈដឹកតាមរថយន្តមានសុខភាពល្អត្រមា្ចាស់ត្រវូផាកពិន័យ
 ឃុត  សុភ ចរិ យា

 កពំងឆ់្នាងំៈ មន្តេ ី អគ្គ នាយក- 
ដ្ឋាន សុខ ភាព សត្វ  និង ផលិត- 
កម្ម សត្វ បាន អះ អាង កាល ពី 
ថ្ងេអាទិតេយថា សត្វ គោ  កេបី 
១៩២ កេបាល ដេល តេូវ បាន 
ឃាត់ ពេល កំពុង ដឹក តាម រថ យន្ត 
ធុន ធំ ៤គេឿ ង ក្នុ ងខេ ត្តកំ ព ង់- 
ឆ្នា ំង នោះ មិន មន បញ្ហា សុខភាព  
នោះ ទេ  ខណៈ ម្ចាស់កេុម ហ៊ុន 
ដេល ដឹក ជញ្ជូន សត្វ ទាំង   ទើប 
បាន ចូល ខ្លួន មក បង់ ពិន័ យ- 
អន្តរ កាល ពាក់ ព័ន្ធ ករណី ដឹក- 
លើស ការ ស្នើសុំ។ 

លោក  តាន ់ ផាន ់ណា រា៉ា  អគ្គ- 
នា យក នេ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន សុខ- 
ភាព សត្វ  និង ផលិត កម្ម សត្វ  
បា នបេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ ថា  កាល 
ព ីយប ់ ថ្ងេទ ី១  ខេ ឧសភា  កម្លាងំ 
របស់ លោក បាន សហ ការ ជា- 
មួយ កម្លាងំ ការិ យល័ យ ផលិត- 
កម្មស ត្វ និង បសុ ពេយា បាល  នេ 
មន្ទីរកសិ កម្ម រុកា្ខា បេមញ់  និង  
នេ សាទ ខេត្ត កំពង់ ឆ្នាងំ បាន ឃាត់  
រថ យន្ត ដឹក សត្វ គោ កេបី  ៤ គេឿង 
ក្នុង នោះ ៣ គេឿង  ដឹក ចេញ ពី 
ថេ ឆ្ពោះ ទៅ កាន់បេទេស វៀត- 
ណាម  និង ១ គេឿង ទៀត ដឹក 
ចេញ ព ីខេត្ត បាត ់ដបំង ឆ្ពោះ ទៅ 

ខេត្ត តា កេវ ។
លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖«កេយ  

ការ តេតួ ពនិតិេយ ផ្ទៀង ផា្ទាត ់លខិតិ 
សា្នាម ផេសេងៗ  សមត្ថ កិច្ចយើ ង 
បាន រក ឃើញ នូ វភាព មិន បេ- 
កេតី មួយ ចំនួន  រួម មន  កង្វះ 
លិខិត បញ្ជាក់ អំពី សុខ ភាព សត្វ 
ព ីដើម ទ ី នងិ ដកឹ ជញ្ជនូ សត្វ គោ  
កេបី  លើស ពី ចំនួន ដេល តេូវ- 
បានស្នើសំុ ការ អនុ ញ្ញាត ពី សា្ថា- 
ប័ន ជំនាញ» ។

លោក បាន បន្ថេម ថា  រថ យន្ត 
មួយ ស្នើ សុំដឹក តេ ១០ កេបាល  
តេ ដឹក រហូត ដល់ ៣៨ កេបាល  
 រីឯ រថ យន្តមួ យទៀត សុំ ដឹក  
២០កេបា ល តេ ដឹក រហូ តដល់ ៥៤ 
កេបាល។ចណំេក រថ យន្ត ២ គេឿ ង 

ទៀត សុំ ដឹក ៣០ កេបាល តេ មួយ 
ដឹក រហូត ដល់ ៤៨ កេបាល  និង 
មួយ ទៀត  ដឹក ដល់ ៥២កេបាល។  
ការ បេពេតឹ្ត ផ្ទយុ ពី លិខិត ស្នើ សុ ំនេះ 
ជា អំពើ ល្មើស ចេបាប់  ដេល ម្ចាស់ 
អាជី វកម្ម ដឹក ជញ្ជូន គោ កេបី 
នីមួយៗ តេូវ បង់ បេក់ផាកពិ- 
ន័យ ពី ១០ លាន រៀល ដល់ ១៥ 
លាន រៀល ក្នងុ រថ យន្ត ១ គេឿង ។

លោក បាន ថ្លេង ថា៖  «សំ- 
ណាង ហើយ ដេល កេយ ពី 
មន្តេី ជំនាញ យើង បាន បូម- 
ឈាម ព ីសត្វ គោកេ បទីាងំនោះ    
ទៅ ពិសោ ធ រក មិន ឃើញ មន 
មេរោ គ  ឬ ជំងឺ ឆ្លង  បើ ពុំនោះ វា 
នឹង បង្ក ការ រាត តេបាត ដល់ សត្វ 
គោ កេ បីនៅ ក្នុង សេុករ បស់ 

យើង ថេម ទៀត»។   
បើ តាម លោក ផាន់  ណារា៉ា  

ទាំង រថ យន្ត  និង គោ កេបីទាំង- 
នោះ កំពុង តេូ វបាន ឃាត់ ទុក - 
បណ្ដាះ អា សន្ន នៅ  ការិ យល័យ  
សុខ ភាព សត្វ និង ផលិត កម្ម 
សត្វ ខេត្ត កំពង់ ឆ្នាំង ដើមេបី រង់ ចាំ 
ម្ចាស់ អាជី វ កម្ម ចូល ខ្លួន មក 
ដោះ សេយ  ន ិង បងប់េក ់ផាក- 
ពិន័យ ទៅ តាម ផ្លូវ ចេបាប់។ 

ជុំវិញ ករណី នេះ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ 
មនិ អាច ស្វេង បេភ ពដើមេប ីទាក-់ 
ទង ម្ចាស់ អាជីវ កម្ម សុំការ បំភ្លឺ 
បា នទេ  ខណៈ សមត្ថ កិច្ច អះ- 
អាង ថា រ ថយន្ត ដឹកគោ កេបី 
ទាំង ៤ គេឿង នោះ  ជាក ម្មសិទ្ធិ 
របស់ កេុម ហ៊ុន អង្គ រសុ ខសេន- 
ជ័យ  ដេល មន ម្ចាស់ ឈ្មាះ  
ជឹ ម  សុខ ។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោ យ  លោក  
ហុ៊ន  សា រា៉ាត់  អនុ បេធាននាយក - 
ដ្ឋាន សុខ ភាព សត្វ  និង ផលិត- 
កម្ម បា ន បញ្ជាក់ បេ ប់ភ្នំពេញ- 
ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីមេសលិ មញិ ថាករណ ី
នេះ  តណំាង កេមុ ហ៊នុ អង្គរ សខុ 
សេន ជ័ យ  បាន ចូល ខ្លួន មក  
បង ់បេក ់ផាក ពនិយ័ ទៅ តាម ផ្លវូ 
ចេបាប់ រួចហើយ  បនា្ទាប់ ពី សនេយា 
កេយ ពេល សមត្ថ កិច្ច ឃាត់  
រថ យន្ត ទាំង នោះ៕ 

រថយន្តដឹកគោ កេបី ពេលសមត្ថកិច្ចឃាត់ថ្មីៗនេះ។ រូបថត សហ ការី

ពលករនៅមា៉ាឡ្រសីុល្រងចង់វិល 
មកកម្ពជុខណៈទូតជួយសម្រលួ
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តពទីពំរ័១...មើល ផ្លវូ លៃខ២  
និង លៃខ ២២។  ខ្ញុំ ឲៃយ ដឹង តៃ  
២នាក់ គត់  គឺ មនៃ្ដី បច្ចៃក ទៃស 
របស់ ខ្ញុំ ។  ផ្លូវ លៃខ ២ ពី ភ្នំពៃញ 
ទៅ ខៃត្ដ តាកៃវ  និង ផ្លូវ វាង មួយ 
ទៀត គឺ ផ្លូវ លៃខ ២២។  ជាក់- 
ស្ដៃង យើង ពិនិតៃយ ឃើញ មៃន។  
កៃុម ហ៊ុន ទទួល សាង សង់ ពី 
ភ្នំពៃញ ទៅ តាកៃវ មាន គៃឿង- 
ចកៃ តៃ  ២ គៃឿង គត ់ហើយ គ្មាន 
អ្នក ណា ធ្វើ ការ ទាំង អស់ លើ ផ្លូវ 
លៃខ ២  និង លៃខ ២២ នៃះ » ។   

 លោក  ថា  ករណី នៃះ បើមិន 
ចុះ ពិនិតៃយ ដោយ ផ្ទាល់ គឺ មិន 
អាច  ដឹង នោះ ទៃ  ខណៈ ពៃល 
ឃើញ សា្ថាន ភាព បៃប នៃះ លោក 
រដ្ឋ មនៃ្ដី ក៏ សួរ ដៃញ ដោល ទៅ 
កៃមុ ហ៊នុ ទទលួ សាង សង ់  ប៉នុ្ដៃ 
កៃុម ហ៊ុន ឆ្លើយ ថា  គៃឿង ចកៃ 
ជាប់ រវល់ ។   

 លោក បន្ដ ថា ៖ « ប៉នុ្ដៃ ខ្ញុ ំសរួ ថា  
ពៃល ណា អ្នក ឯង  (កៃុម ហ៊ុន 
ទទួល សាង សង ់)  យកគៃឿង 
ចកៃ មក សាង សង់ ។  បើ មិន- 
មាន គៃឿង ចកៃ  ហៃតុ អី មិន 
ជួល  គៃឿង ចកៃ នៅ សៃុក ខ្មៃរ 
ដើមៃប ីធ្វើ ផ្លវូ ឲៃយ ទាន ់ពៃល វៃលា ។   
ម៉ោង នៃះ មិន ទាន់ យឺត នៅឡើយ 

ទៃ ណា។  ប៉ុន្ដៃ បើ យឺត នឹង មាន 
ពនិយ័ ហើយ គតិ ជា ថ្ងៃ ក្នងុ ១ថ្ងៃ 
ពិន័យ ប៉ុនា្មាន ។   រឿង នៃះ តៃូវ 
និយាយ ឲៃយ ចៃបាស់ » ។   

 លោក រដ្ឋ មនៃ្ដី បញ្ជាក់ ថា នឹង 
ចុះ ទៅ ពិនិតៃយ ផ្លូវ ជា បន្ដ បនា្ទាប់ 
ដោយ មិន មាន បៃប់ មុន នោះ 
ទៃ។  កៃសួង ក៏មាន មា៉ោសុីន 
តៃួតពិ និតៃយ បច្ចៃក ទៃស ផ្លូវ 
ចល័ត  យក ទៅ ជា មួយ ផង - 
ដៃរ។  ពៃល ចុះ ទៅ ពិនិតៃយ ឲៃយ តៃ 
ធ្វើ ផ្លវូ មនិបាន តៃមឹ តៃវូ   គ ឺតៃវូ ឲៃយ 
ធ្វើ ឡើង វិញ ទាំង អស់ ។   

លោក បានថ្លៃង  ថា  ៖« ខ្ញុ ំសមូ- 
ជមៃប ថា  ថ្ងៃ ស្អៃក នៃះ  ( ថ្ងៃ 
អង្គា រនៃះ )  លិខិត ទៅ ដល់ ហើ យ  
កៃុម ហ៊ុន ហាន់ សុីន  (Han  
Shin)  ។  លិខិតពៃ មាន ជា ផ្លូវ- 
ការ ពី ខ្ញុំ នឹង ទៅ ដល់ កៃុម ហ៊ុន  
ហាន់ សុីន   ដៃល ទទួល សាង- 
សង់ ផ្លូវ លៃខ ២ និង លៃខ ២២ 
នៃះ ។  ស្អៃក ចៃញ ជា លាយ លក្ខ- 
ណ៍អកៃសរ។ ទុក ពៃល វៃលា ឲៃយ 
ប៉ុនា្មាន  ដើមៃបី ដោះ សៃយ បញ្ហា 
នៃះ ។ បើ ដោះ សៃយ មិន បាន 
ទៃ  កៃុម ហ៊ុន នឹង  មាន បញ្ហា  
ជា មួយ កៃសួង សាធារ ណ ការ  
និង ដឹក ជញ្ជូន ។  ថ្ងៃ នៃះ មនៃ្ដី 

យើង ខ្ញុ ំកពំងុ សរសៃរ លខិតិ នៃះ 
ជា ភាសា អង់ គ្លៃស ជូន គត់  
ហើយ ។   អ៊ចីងឹ ស្អៃក នៃះ  កៃមុ- 
ហ៊នុ នងឹ ទទលួ លខិតិ ផ្ទាល ់ពខី្ញុ ំ
តៃ ម្ដង ដោយ មាន បញ្ជាក់ បៃប់ 
កៃុម ហ៊ុន  ថា  មាន ខុស អ្វីខ្លះ ?  
ហើយ កៃុម ហ៊ុន លោក មាន 
ពៃល វៃលា ប៉ុនា្មាន ដើមៃបី ដោះ- 
សៃយ ?» ។         

 លោក រដ្ឋ មនៃ្ដី រំឭក ឲៃយ ដឹង ថា  
ព ីមនុ ក ៏ធា្លាប ់មាន កៃមុ ហ៊នុ មយួ 
ដៃល ទទួល គមៃង  សាង សង់ 
ផ្លូវ ពី ចំណុច ស្គន់ ទៅ ខៃត្ដ សៀម- 
រាប  កៃយ  ព ី ចុះ ទៅ ពនិតិៃយ បាន 
រក ឃើញ ថា  កៃុម ហ៊ុន នោះ មិន 
បាន សាង សង់ តៃឹម តៃូវ តាម 
បច្ចៃក ទៃស។   ដូច្នៃះ កៃសួង ក៏  
បញ្ជា  ឲៃយ សាង សង ់ផ្លវូ នោះ ឡើង 
វិញ ទាំង អស់ ដៃរ  ។  មួយ ករណី 
ទៀត កៃមុ ហ៊នុ ទទលួ  សាង សង ់
ផ្លូវជាតិ លៃខ ២១  ចាប់ពី កៃុង 
តា ខ្មា ទៅ ដ ល់ សៃុក កោះធំ  
កៃសួង ក៏ សមៃច មិន ទទួល 
យក ការ សាង សង់ ផ្លូវ នោះ ដៃរ  
ពៃះ  ការ សាង សង់ មិន មាន 
គុណ ភាព ហើយ តមៃូវ ឲៃយ កៃុម- 
ហ៊ុន តៃូវ សាង សង់ ឡើង វិញ ។    
លោក រដ្ឋ មនៃ្ដី បញ្ជាក់ ថា  កៃុម- 

ហ៊នុ ទទលួ សាង សង ់ផ្លវូ ថ្នល ់ឲៃយ 
តៃ ធ្វើ មិន តៃឹម តៃូវ តាម ស្តង់ ដា  
គឺ តមៃូវ ឲៃយ កៃុម ហ៊ុន នោះ ធ្វើ 
ឡើង វិញ ។  លោក បន្ថៃម ថា ៖ 
« ប៉នុ្ដៃ ខ្ញុ ំមនិ ចង ់បាន អ៊ចីងឹ ទៃ ។  ខ្ញុ ំ
ចង់ ឲៃយ កៃុម ហ៊ុន សាង សង់ តាម 
លក្ខណៈ បច្ចៃក ទៃស ឲៃយ តៃឹម- 
តៃូវ តៃ ម្ដង។  ខ្ញុំ តៃង តៃ និយាយ 
ថា  ខ្ញុំ ជួល គៃ  កាត់ អាវ ឲៃយ ខ្ញុំ ពាក់  

អាវ ខ្ញុំ ពាក់ មិន ទាន់ បាន ១ឆ្នាំ 
ផង មាន សា្នាម ប៉ះ គៃប់ កន្លៃង 
ទាំង អស់ បៃបនៃះ   ខ្ញុំ មិន 
ចូលចិត្ដ ទៃ ។  ដូច គ្នា នឹង  កៃុម- 
ហ៊ុន ធ្វើ ផ្លូវ អ៊ីចឹង  បៃប់ ថា  មិន 
អីទៃ  ខូច ខ្ញុំ ជួស ជុ លឲៃយ  ខ្ញុំ អត់ 
ច ង ់បទិ សមៃបកុ មាន ់លើ  ផ្លវូ របស ់
ខ្ញុ ំនៃះ ទៃ ខធំ្វើ ឲៃយ ល្អ តាម ស្តង ់ដា 
ទៅ » ។  

 លោក រដ្ឋ មនៃ្ដ ី ស៊នុ ចាន ់ថលុ 
បាន ថ្លៃង ឲៃយ ដងឹ ទៀតថា   ករណ ី
មួយ ទៀត កៃុម ហ៊ុន សាង សង់   
ផ្លូវ ពី ខៃត្ដ កំពត ទៅ វាល រៃញ 
កៃសួង ក៏ បាន ដក អ្នក តៃួត- 
ពិនិតៃយ  បច្ចៃក ទៃស បរទៃស 
ចនំនួ  ៨នាក ់ចៃញ ផង ដៃរ ពៃះ  
មិន បាន តៃួត ពិនិតៃយ មើល ផ្លូវ    
ឲៃយ បាន តៃឹម តៃូវ ៕ 

លោក ស៊ុន ចាន់ថុល និងមន្ត្រី ចុះ ត្រួតពិនិត្រយ ការសាងសង់ផ្លូវជាតិ ល្រខ១១ ពីម្រសិលមិញ   ។ រូប កៃសួងសាធារណការ

លោកសុ៊នចាន់ថុលធ្វើលិខិតព្រមាន...
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ICRCផ្ដល់កូនសៀវភៅដល់ពន្ធនាគារសម្រលួដល់បរទ្រសជាប់ឃំុ
 ខន សា វិ 

 ភ្នំពេញៈ  គណៈ កម្មា ធិ ការ- 
អន្តរជាតិ នៃ កាក បាទ កៃហម 
(ICRC) កាល ព ីមៃសលិ មញិ បាន 
បៃគល់ កូន សៀវ ភៅ ជាង ១ ២០០ 
កៃបាល ដៃល តៃវូ បាន បក បៃ ជា ៤ 
ភាសា រួម មន  វៀត ណាម ថៃ 
ចិន និង អង់ គ្លៃស ដោយ មន 
ស រសៃរពី បទ បញ្ជា ផ្ទៃ ក្នុង  ព ន្ធ- 
នាគារ ទៅ ឱៃយ អគ្គ នាយក ដ្ឋានពន្ធ-  
នាគា រ ដើមៃបី ឲៃយជន បរ ទៃសជា ប់ឃុ ំ
ទទួល បាន ព័ត៌ មន ស្មើភាព គា្នា។  
  កម្មវិធី ចុះ ហត្ថ លៃខា បៃគល់ 
កនូ សៀវ ភៅ នៃះ  គ ឺធ្វើ ឡើង នៅឯ 
អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ពន្ធ នា គា រដៃល 
មន ចូលរួម ពី លោក ជី ង ហ្គី រ៉ៃ- 
អាម ប៊ៃ ក កូវ  អនុ បៃធាន អ្នក- 
សមៃប សមៃួល គមៃង ក្នុង ពន្ធ- 
នា គារ របស់ ICRC និង លោក 
ចាន់ គីម សៃង អគ្គ នា យក នៃ អគ្គ- 
នាយក ដ្ឋាន ពន្ធ នាគា រ ។ កូន- 
សៀវភៅ ទាំង នៃះ នឹង ចៃក ចាយ 
ទៅ គៃប់ ពន្ធ នា គារ ២៨ នៅ ទូ- 
ទាំងបៃទៃស ។ 

 សៃចក្ដ ីបៃកាស ពត័ម៌ ន របស ់
ICRC  បាន ចុះ ផៃសាយ ថា  កូន- 

សៀវភៅ ស្ដពី ីបទ បញ្ជា ផ្ទៃ ក្នងុ នៅ 
ព ន្ធនាគារ នៃះ  គឺ ដើមៃបី សមៃួល 
ដល់ ជន ជាប់ ឃុំ ជា ជន បរទៃស 
ឱៃយ ទទួល បាន ការ ណៃនាំ អំពី 
វនិយ័  នងិ ការ រស ់នៅ ក្នងុ ពន្ធនា- 
គារ នៅ កម្ពុជា និង ការ ធា នា នូវ 
សិទ្ធិ ទទួល បាន ព័ត៌ មន ដោយ 
ស្មើ ភាព គា្នា នៃ ជន ដៃលកំពុង 

ជាប់ ឃុំ ទាំង អស់  ។ 
 លោក ជី ង ហ្គី រ៉ៃ អាម ប៊ៃ ក កូវ  

បាន ថ្លៃង ថា គោល បណំង របស ់
ICRC  គឺ ជួយ គាំទៃ ការ ខិត ខំ 
របស់ អគ្គ នាយ ក ដ្ឋា ន ពន្ធ នា គារ 
ដើមៃបី ឲៃយ ជន បរទៃស ជាប់ ឃុំ 
ដៃល មន ចំននួ បៃហៃល ៥ ភាគ- 
រយ នៃ ជន ជាប់ ឃុំ ទាំង អស់ អាច 

ទទួល បាន ចំណៃះ ដឹង ពី ចៃបាប់  
ផ្លូវ ការ  និង បទ បៃប ញ្ញត្តិ នា ពៃល 
កំពុង ជាប់ ឃុំ ក្នុង ពន្ធ នា គារ នៅ 
បៃទៃសកម្ពុជា ។ 

 លោក ថា ៖ « ជន ជាប់ ឃុំ ជា 
ជនបរទៃស តៃូវបាន ចាត់ ទុក ថា 
ជា ជន មួយ កៃុម ដៃល ងយ 
រងគៃះ ដោយ សារ កត្តា ផៃសៃងៗ 

ក្នុ ងនោះ ផង ដៃរ  ឧបសគ្គ ចមៃបង 
ជាងគៃ នោះ គឺ ភាសា ។  ចំណុច 
មួយ នៃះ  បាន ធ្វើ ឲៃយ កៃុម នៃះ 
ទទួល បាន ការ យក ចិត្ត ទុក ដក់ 
ពិសៃស ពី គោល ការណ៍ របស់ 
យើង ដូច កៃុម ផៃសៃងៗ ទៀត ដូច- 
ជា  ស្តៃី អ នីតិ ជន ជន ជាប់ឃុំ 
ចាស់ ជរា  ឬ ជន ពិការ ដៃល មន 
តមៃូវ ការ មនុសៃស ធម៌ តម លក្ខ- 
ខណ្ឌ ផៃសៃងៗ » ។ 

 ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊ុ ក របស់ អគ្គ នា- 
យក ដ្ឋាន ពន្ធនា គារ បាន ចុះ- 
ផៃសាយ ដោយ សៃង់ សម្ដី លោក 
ចាន់  គីម សៃង ថា គណៈ កម្មា- 
ធិការ កាក បាទ កៃហម អន្តរ ជាតិ 
តៃង តៃ ផ្តល់ ជា ជំនួយ ចំ គោល- 
ដៅ ដល់ អគ្គ នាយ កដ្ឋាន ពន្ធ នា- 
គារ។ជាក់ ស្តៃង ផ្ដល់ កូន សៀវ- 
ភៅ ជួយ បកបៃ បទ បញ្ជា ផ្ទៃក្នុង 
ពន្ធ នា គារ ៤ ភា សា នៃះ  គឺជា 
តមៃូវ ការ ដៃល អ គ្គ នាយកដ្ឋា ន 
តៃូវការ ជាចាំ បាច់ ក្នុង ការ អប់រំ 
ដល់ ជន ជាប់ ឃុំ និង ទណ្ឌិត ជា 
ជន ជាតិ បរ ទៃស នៅ ក្នុង ពន្ធ- 
នាគា រ កម្ពុជា ។ 

លោក ចាន់  គីម សៃង  បាន 
បញ្ជាក់ ថា ៖«មួយ ក្នុង ចំណោម 

គោល ដៅ របស ់យើង ដៃល យើង 
បាន ពៃយា យាម សមៃច ឱៃយបាន 
ក្នុង រយៈ ពៃល ២ ឆ្នាំ ចុង កៃយ 
នៃះ គឺ ការ បក បៃ ឯកសារ សំ- 
ខាន់ នៃះ សមៃប់ អ្នក ជាប់ ឃំុឃំា ង 
បរទៃស  ហើយ បញ្ចប ់គ ឺសមៃច 
បណំង នៃះ ហើយ ។ខ្ញុ ំមន សៃច- 
ក្តី រីករាយ នៅ ពៃល នៃះ  ដៃល 
មនុសៃស គៃប់រូប អាច ដឹង អំពី 
របៀប របប ចៃបាប់  និង បទ បញ្ជា 
នៅ ក្នុង ពន្ធ នា គារ » ។ 

 ក្នុង រយៈ ពៃល ប៉ុនា្មាន សបា្តាហ៍ 
ចងុ កៃយ នៃះ ICRC បាន គាទំៃ 
ដល់ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ពន្ធ នាគារ 
ក្នុង កិច្ច ខិត ខំ បៃឹងបៃង ដើមៃបី 
ការពារ ការរីក រាលដ ល នៃ ជំងឺ - 
ក ូវដី ១៩ នៅ ក្នងុ កន្លៃង ឃុ ំតម- 
រយៈ ការផ្ត ល់ សម្ភារ បរិកា្ខារ អនា- 
មយ័ កា រថៃទា ំសខុ ភាព អនា មយ័ 
ក៏ ដូច ជា  បណ្តុះ បណា្តាល ទាក់- 
ទង ទៅ នឹង ការ ថៃ ទាំ សុខ ភាព  
និង អនា ម័យ ដូចជា   ការស ម្លាប់ 
មៃរោគ ដោយ បៃើ ក្ល រី ន របៀប 
តៃួត ពិនិតៃយ អា កា រ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
របៀប គៃប់ គៃង របួស និង ចាត់់- 
ចៃង អ្នក ជំងឺ ដល់ បុគ្គលិក ពន្ធ នា- 
គារ ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ ទាំង អស់ ៕

ខន   សាវិ 

 ភ្នំពេញ ៈ  ពៃះ រាជ កៃឹតៃយ ចុះ ថ្ងៃ 
ទ៤ី ឧសភាកាល  មៃសលិ មញិ ដៃល 
ចុះ ហត្ថ លៃខា ដោយ លោក 
សាយ   ឈុំ  បៃ មុខ រដ្ឋ ស្ដីទី   បាន 
តៃស់ បង្គាប់ បញ្ច ប់ មុខ តំណៃង 
លោក  សុខ សុវណ្ណ  វឌៃឍ នា សា បុ៊ង   
បៃ ធាន គណ បកៃស ខ្មៃ រ កៃក   ពី 
សមជិក ឧត្តម កៃុម បៃឹ កៃសា  និង 
 ព ិគៃះ យោបល ់ដៃល មន ឋានៈ 
ស្មើទៃស រដ្ឋ មនៃ្តី   តម ការ ស្នើ សុំ 
ពី លោក នាយ ក រដ្ឋ មនៃ្តី   ហ៊ុន 
សៃន ។    លោក  សុខ សុវណ្ណ   
វឌៃឍនា សាប៊ុង   បាន ថ្លៃង  ថា   
លោក មនិ បាន ដងឹ អំព ីមលូ ហៃត ុ
ដៃល លោក   ហ៊នុ   សៃន  បាន ស្នើ 
ឱៃយ ដក តណំៃង លោក ព ីសម ជកិ 
ឧត្តម កៃុម បៃឹកៃសា  និង ពិគៃះ- 
យោបល់ នៃះ ទៃ   ហើយ មន តៃ 
លោក   ហ៊នុ   សៃន  ប៉ណុោ្ណោះ ដៃល 
អាច បៃប់ ពី មូល ហៃតុ នៃះ បាន ។  

 លោក   វឌៃឍនា សាប៊ងុ   បាន បន្ត 
ថា   ការ ដក តំណៃង នៃះ  គឺ កើត- 
ឡើង បនា្ទាប់ ពី លោក ចុះ ទៅ 
សិកៃសា សៃវ ជៃវ អំពី វិវាទ ដីធ្លី 
មយួ កន្លៃង នៅ សៃកុ ពៃនប ់ខៃត្ត 

ពៃះ សហី ន ុ ហើ យ បាន កើត មន 
បញ្ហា បៃ ទាំង បៃទើស ជា មួយ 
មនៃ្តី នៅ ខៃត្ត នោះ ។ 

  លោក ថា ៖ «នៃះ គឺ ជា សិទ្ធ ិរបស ់
សម្ដៃច តៃ ជោ នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី   
គាត ់ឃើញ ថា   ខ្ញុ ំអត ់មន សមត្ថ- 
ភាព គៃប់ គៃន់   ក្នុង នាម ជា សម- 
ជកិ ឧត្តម កៃមុ បៃកឹៃសា  នងិ ពគិៃះ- 
យោ បល់  ហើយ គាត់ ជា អ្នក ស្នើ 
ឱៃយ តៃង តំង ខ្ញុំ  អ៊ី ចឹង គាត់ ឃើញ 
យា៉ាង មៃ៉ច   អា ហ្នឹង គាត់ ក៏ អាច 
ស្នើ ឱៃយ បញ្ចប់ មុខ តំ ណៃង ខ្ញុំ   ប៉ុន្តៃ 
ខ្ញុំ បាន ធ្វើ ការ ងរ តម តៃ តួនា ទី 
និង ភារ កិច្ច របស់ ខ្ញុំ» ។   

  កាល ព ីថ្ងៃ មៃសលិ មញិ   ភ្ន ំពៃញ ប៉ ុស្ដិ៍  
មិន អាច សុំ ការ បញ្ជាក់ បន្ថៃម ពី 
លោក  ផៃ  សុីផាន  បាន ទៃ។

 កា ល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ លោក   សុខ 
សុវណ្ណ   វឌៃឍ នា សា ប៊ុង    បាន ចាត់- 
ទុក តំបន់ មួយ ក្នុង សៃុក ពៃ នប់ 
ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ ថា   តំបន់ អប- 
គមន៍   បនា្ទាប់ ពី លោក បាន បញ្ជាក ់
ថា  មន មនៃ្តី បរិសា្ថាន  និង សន្ដិ- 
សុខ ឯក ជន   បាន រារាំង លោក 
មិន ឱៃយ ចុះ ទៅ ដល់ ទីតំង ផា្ទាល់  
ដៃល មន សៃច ក្ដី រាយ ការណ៍ 
បាន អះអាង ថា  មន ការ បង្ខាំង 

ពល រដ្ឋ ។  ប៉ុន្តៃ មនៃ្តី ខៃត្ត ពៃះ សី- 
ហន ុបាន បដ ិសៃធ ថា  គា្មាន ករណ ី
បង្ខាំង មនុសៃស ឡើយ  ចំណៃ ក 
 កៃ សងួ បរសិា្ថាន បាន ចៃញ សៃច ក្ដ ី
បៃ កាស ព័ត៌ មន មួយ ចាត់ ទុក 
សកម្ម ភា ព របស់  លោក  វឌៃឍ នា 
សារ ប៊ងុ   ថា មនិ យល ់អ ំពរី បៀប- 
របប  នងិ នធីវិធិ ីធ្វើ កា រងរ  ហើយ 
បាន បង្ហាញ ពី ចរិត កៃ អឺត កៃ ទម 
នងិ ពាកៃយ សម្ដ ីបៃមថ ដោយ គា្មាន 
ភ័ស្ដុ តង ។ 

  លោក   ពៃជៃ   សៃស់   បៃ ធាន 
គណ បកៃស យុវ ជន កម្ពុជា  និង ជា 
សម ជិក ឧត្តម កៃុម បៃឹកៃសា  និង 
ពិគៃះ យោបល់ បាន ថ្លៃង  ថា   
លោក មិន មន យោបល់ ចំ ពោះ 
ការ ដក តណំៃង របស ់លោក   វឌៃឍ- 
នា សា ប៊ុង ឡើយ   ដោយ សារ តៃ 
ការ ដក តណំៃង នៃះ  គ ឺជា ឆនា្ទាន-ុ  
សិទ្ធិ របស់ នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី មន 
ឆនា្ទា នុ សិទ្ធិ ដក តំណៃង   ដៃល 
អាច យល់ ថា  មន សម ជិក ឧត្ត ម- 
កៃមុ បៃ ឹកៃសា  និង ពគិៃះ យោប ល ់  
បាន បៃពៃឹត្ត កំហុស ឬ អសី ល ធ ម៌។ 

 លោក   សៃស់   បន្ត ថា   ការ ដក 
តំណៃង  នៃះ   មិន មៃន ជា សារ ពៃ-  
មន ទៅ ដល់ សម ជិក ទៃ៕

ពិធីបេគល់ និងទទួលកូនសៀវភៅនៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារកាលពីមេសិលមិញ។ រូបថត ICRC

លោក សុខសុវណ្ណ  វឌ្រឍនាសាបុ៊ង ត្រវូ បាន
បញ្ចប់ តំ ណ្រ ង ពី សមាជិក ឧត្តមក្រមុ ប្រកឹ្រសា



តពីទំព័រ ៣...ថា សម្រាប់ ជន- 
បរទ្រាស ទាងំ អស ់រមួទាងំ ពលរដ្ឋ 
កម្ពុជា ផង  ដ្រាល ទិដ្ឋាកា រ ស្នាក់- 
នៅ អស់ សុ ពល ភាព ចាប់ ពី ថ្ង្រាទី 
១ ខ្រាម ករា ឆ្នា ំ២០២០ មក អាច 
បន្ត ស្នាក ់នៅ រហតូ ដល ់បទ បញ្ជា 
ត្រាួត ពិនិត្រាយ ន្រា ការ ធ្វើ ដំណើរ នៅ 
ក្នុង ប្រាទ្រាស ន្រាះ ត្រាូវ បាន បញ្ចប់ 
ហើយ អាច ច្រាញ ពី ម៉ាឡ្រា សុីក្នុង 
រយៈ ព្រាល ១៤ ថ្ង្រា។

ស្ថាន ឯក អគ្គរាជ ទូត កម្ពុជា 
បន្ថ្រាម ថា សម្រាប់ ជន បរទ្រាស 
ដ្រាល បណ្ណ ពន្រាយា រការ ស្នាក់ នៅ 
អស់ សុពល ភាព  ចាប់ ពី ថ្ង្រាទី១ 
ខ្រា កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ គឺ អាច មក 
ពន្រាយារ ឡើង វញិ នៅ ការ ិយា លយ័ 
អន្តោ ប្រាវ្រាសន ៍ដ្រា ល នៅ ជិត បំផុត 
យា៉ាងយូររយៈ ព្រាល ៣០ ថ្ង្រា ។

ស្ថាន ឯក អគ្គ រាជទូ ត កម្ពជុាបន្ត  
ថា៖ «សម្រាប់ ការ ទទួល បាន ស្រាវា 
ផ្រាស្រាងៗ ត្រាូវ ធ្វើការ ណាត់ ជួប តាម 
ប្រាព័ន្ធWWW. sto. imi.gov. my 
ដ្រាល នងឹ ចាប ់ដណំើរ ការ ពីថ្ង្រា ទី៨ 
ខ្រា ឧសភា ឆ្នា ំ២០២០ តទៅ  លើក- 
ល្រាងត្រា  ផ្ន្រាក ទិដ្ឋាការ បណ្ណ ពន្រាយារ  
ការ ស្នាក់ នៅ បណ្ណអនុ ញ្ញា តកា រ- 
ងារ និង ការស្នើ សិទ្ធិ ស្នាក់ នៅ 
អចិ ន្រា្តយ៍។ ការ ផ្តល់ ស្រាវា កម្ម 
អន្តោ ប្រាវ្រាសន ៍ទាងំ អស ់នៅតា ម 
មជ្រាឈ មណ្ឌល ផ្តល ់ស្រាវា សធា រណៈ 
តបំន ់ប្រាជុ ំជន នៅ ទទូាងំ ប្រាទ្រាស 

នឹង បើក ដំណើរ ការ ឡើង វិញ  
បន្ទាប់ ពីបទ បញ្ជាត្រាួ តពិនិត្រាយ 
ការ ធ្វើ ដំណើរ ត្រាូវ បាន បញ្ចប់» ។

លោក កុយ គួ ង អ្នក នំពា ក្រាយ- 
ក្រាសួងកា របរទ្រាស កម្ពុ ជា មិន- 
អាច សុំ ការ អតា្ថាធិ ប្រាបាយ បន្ថ្រាម 
តាម ប្រាព័ន្ធ ត្រា ឡ្រា ក្រាម បានទ្រា 
កាលពី ម្រាសិល មិញ។ 

កាល ពី ចុងខ្រា មុន លោ កនយក- 
រដ្ឋមន្ត្រាី ហ៊ុន ស្រាន បាន លើក- 
ឡើងថា  រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា 
សូម អរគុណ កូន ក្មយួ ពល ករ ជាង 
២០០នក់ ក្នុ ងនះ ក៏មន កូន 
ក្មួ យ អ្នកទោ ស ៧៣ន ក់ ផង ដ្រារ 
ដ្រាល ត្រាវូបាន ផ្អាក ការវិល ត្រាឡប់ 
មក កម្ពជុា  ព្រាល កំពុង ដក់ បម្រាម 
តឹ ងរុឹង ក្នុង ការ ធ្វើដំ ណើរ ។

លោក ហ៊ុន ស្រាន បន្តថា 
ដោយ សរ បម្រាម  ដូច្ន្រាះ រាជ- 
រដ្ឋាភិ បាល កម្ពុជា បាន សម្រា ច 
ឲ្រាយ កូន ក្មយួ ពលករ ខ្ម្រារ ជាង ២០០ 
នក់ អាច វិលត្រា ឡប់ មកកាន់ មតុ- 
ប្រាទ្រាស វិញ។ ប៉ុន្ត្រា ត្រាូវ ទុកព្រាល  
ឲ្រាយ អាជា្ញា ធរ  ម៉ាឡ្រាសុី  ធ្វើត្រាស្ត - 
សុខភាព ដើម្រាបី បញ្ជាក់ថា គ្មាន 
សញ្ញា វិជ្ជមន ន្រា ជំងឺ កូ វីដ១៩។

លោកបានបញ្ជាក ់ថា៖ «យើង 
ទំា ងអ ស់គ្នា  ទំាង អ្នក នៅ ក្នងុ ប្រា- 
ទ្រា ស នងិ ក្រា ប្រាទ្រាស គ ឺត្រាវូមន 
 ការ ប្រាងុ ប្រាយត័្ន ជានចិ្ច  កុ ំន ំរោគ 
ឆ្លង ពី ក្រា ចូល ក្នងុ និង ពី ម្នាក់ ទៅ 
ម្នាក់  ព្រាះ ជំងឺ កូ វីដ១៩ ន្រាះ  គឺ 
ងាយ ឆ្លង ខ្លាំង ណាស់» ៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រាអងា្គរ ទី៥ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

� ង��  ង និង អគ្គ � យក 
លី �្រាស្រាង
និពន� � យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុត�្រាន                           
�ែ � ន� ែ ប់�ែ ង  � រ� និពន�  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�ែ � ន �ែ ប់�ែ ង � រ�និពន�  

សូ វិស ល
អនុ�ែ � ន �ែ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

ផ ក់ ស� ងលី
� រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វង្រាស សុខ្រាង, �្រា ុំ  ភ័ក្រា ្ត 

� រ�និពន�  ព័ត៌� ន សែដ�  កិច�  
ម៉្រា គុណមករា 

� រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន សែដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

� រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ 
ប្រា  ក់ ស យ

� រ�និពន�    ជីវ�តកមែ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

� រ�និពន�    រងជីវ�ត កមែ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�ែ  ព័ត៌� នកី�   
�្រាម វណ្ណ ៈ

� រ�និពន�   �ែហទំព័រ
� ង  ផ ន់ណា រា� 

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

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

  គឹម ស រុ�, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន ស វិ, ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ�ន ដ រា� , 

សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ, ខ្រាង សុខគន�   
អ្ន កបក�ែ  

 ប៊ុន  ផ�្លា  ,  ស្រាត កី� , ជិន ណា ន
ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា� សុី

� រ�រូបថត
ហ្រាង ជីវ័ន, ហុង  មិន ,

ហា� ន រង្រាសី
អ្ន ក�ែស�ែ �លអក� រ វ�រុទ� 

�្រាក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី
�ែ � ន�្ន ែកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 

ញឹម សុក្រា ភីរៈ 
�្ន ែករច� ទំព័រ

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

�្ន ែករច� �ែ  ហ� ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ែក  ផែ� យ � ណិជ� កម� 
�្រាម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

Jessa Piastro, 092 445 983
�ែ � ន�ែក� យ� �ែតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�ែ � ន�ែក� យ� �ែត

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

�ែ � ន�្ន ែករដ� � ល និង ធន� នមនុសែ� 
ព្រា�្រា  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន ែករដ�� ល  និងធន� នមនុសែ�
 ញុិល � ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំង�៉្រាង
�ែ � នគណ�ែយែ�ៈ េស៊្រា ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទែ�  និងរច� �ែហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

� រ�� ល័យ�ែត្ត សៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �ែ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ ន្រា អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី ស�្ត ្រាច

ហុ៊ន ស្រាន(ផ� វូ៦០�៉្រាត្រា ) ភូមិ�្រា  កតា ឡុង
សងា�  ត់ចា ក់អ�្រា  �្រា  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រ�� ល័យសៀមរ ប

ផ្ទ ះល្រាខ៦២៩ ផ� វូល្រាខ៦ សងា�  ត់ស�  យដង� ុំ 
ក្រា ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ដើមឈើ១១មឺ៉នដើមនឹងត្រវូដំាក្នងុតំបន់ឧទ្រយានជាតិអង្គរក្នងុឆ្នានំ្រះ
វ៉ន ដារ៉ា 

សៀមរបៈ អាជា្ញា ធរ ជាតិ 
អប្រាសរា នឹង បន្ត យុទ្ធ នការ ដំ និ ង 
ច្រាក ចាយ ដើម ឈើ  ចំនួន១១ 
មុឺន ដើម  ក្នុង តំបន់ ឧទ្រាយាន ជាតិ 
អង្គរ សម្រាប់ ឆ្នាំ ន្រាះ ដ្រាល នឹង 
ចាប់ផ្តើម ក្នុង រដូវ វស្រាសា ខងមុខ  
ដើម្រាបី បង្កើន គម្រា ប ព្រាឈើ ក្នុង 
រមណយី ដ្ឋាន អង្គរ ឲ្រាយ បាន កាន ់ត្រា 
ច្រាើន បន្ថ្រាម ទៀត  ដោយ កាល ពី 
ឆ្នា ំ២០ ១៩ ដ ំដើម ឈើ បាន ជាង 
៧ មុឺន ដើម ។  ន្រាះ បើ តាម មន្ត្រាី 
នំពាក្រាយ អាជា្ញាធរ ជាតិ អប្រាសរា  
បញ្ជាក់ កាល ពីថ្ង្រា ទី៣ ឧសភា។

លោក ឡងុ  កសុល អ្នកនពំាក្រាយ 
អាជា្ញា ធរជាតិ អ ប្រាសរា  ប្រាប់ ភ្នំព្រាញ 
ប៉ុស្តិ៍ថា  យុទ្ធ នការ  ដំ និ ង ច្រាក- 
ចាយ ដើម ឈើ ចនំនួ ១១ មុនឺ ដើម 
នៅ ក្នុង តំបន់ ឧទ្រាយាន ជាតិ អង្គរ 
សម្រាប ់ឆ្នា ំ២០២០ ន្រាះ  នងឹ យក 
កនូ ឈើ ព ីស្ថានយី បណ្ដុះ កនូ ឈើ 
ចំនួន៤ ទី តាំង។ ទី ១  គឺ ស្ថានីយ 
បណ្ដុះ កូ នឈើ ៨ ហិកតា  ដ្រាល 
បណ្ដុះ កូន ឈើ ប្រាណីត ៤ ប្រាភ្រាទ  
មន ដើម ប្រាង  គ្រាញូង  ច្រាះ  និង 
ធ្នង់ ។  ទី២  ស្ថានីយ បណ្ដុះ កូន- 

ឈើ ប្រា សទ តាក្រាវ  ដ្រាល បណ្ដុះ   
ប្រាភ្រាទ កូន ឈើ ល្រាខ១  ល្រាខ២  
ល្រាខ៣  និង ក្រា លំ ដប់ ថា្នាក់ ។  
ទី៣  ស្ថានីយ បណ្ដុះ  កូន ឈើ 
មណ្ឌល៣  ដ្រាល បណ្ដុះ ប្រា ភ្រាទ 
ឈើ លម្អ  នងិ ប្រាភ្រាទ ឈើ ព្រា ហបូ 
ផ្ល្រា  និង ទី ៤  ស្ថានីយបាឡុង  
បណ្ដុះ  ថ្រា ទា ំនងិ ផ្រាសា ំកនូ ឈើ បន្ត 
វ្រាន គ្រាប់ ប្រាភ្រាទ។

លោក ថ្ល្រាង ថា ៖«ជា ទទូៅ យើង 
បណ្ដុះ កូន ឈើ គ្រាប់ ប្រាភ្រាទ រយៈ- 

ព្រាល ១ ឆ្នា ំទើប យើង យក ទៅ ដ ំ។  
ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០ ន្រាះ  គឺ យើង នឹង 
បន្ត យុទ្ធ ន ការ ដំ កូន ឈើ ១១ 
មុឺន ដើម ន្រាះ ឲ្រាយ អស់ ត្រា ម្ដង ។  
ឥឡូវ  នៅព្រាល ភ្ញៀវ ទ្រាសចរ 
អញ្ជើញ មកល្រាង រមណីយ ដ្ឋាន 
អង្គរ គឺ បាន ឃើញ ដើម ឈើ ខៀវ- 
ស្រាងាត់ ត្រា ម្ដង ។ ក្នុង រដូវ ប្រាំង 
ន្រាះ ក្រាុម ការងារ យើង បាន ជម្នះ 
ខិត ខំ ស្រាច ទឹក  ដើម្រាបី ឲ្រាយ ដើម- 
ឈើ អាច រស់ បាន ល្អ»។

អ្នក នំពាក្រាយ រូបន្រាះ  លើក ឡើង 
ថា  យុទ្ធសស្រា្ដ ន្រា ការ ដំ ដើម ឈើ 
ន្រាះ ព្រាះ ដើម ឈើ គឺ ជា ផ្ន្រាក មួយ 
ន្រា តម្ល្រា សកល សម្រាប់ ប្រាតិ ក ភណ្ឌ 
អង្គរ ។  បើសិន ជា មិន មន ព្រា ឈើ 
ក៏ អាច បាត់ បង់ នូវ តម្ល្រា ជា ប្រាតិ- 
កភណ្ឌ ន្រា រមណីយ ដ្ឋាន អង្គរ ដ្រារ។

លោកថា ៖«ព្រា ឈើ ដើរ តួនទី 
សំខន់ ណាស់ ក្នងុ ការ ប្រាមូល ទឹក 
និង ការ អភិរ ក្រាស  ដើម្រាបី ផ្គត់ - 
ផ្គង់ ដល់ ជីវភាព រស់ នៅ របស់ 
មនុស្រាស ។ ដើម ឈើ អាច ជួយ បន្ថយ 
នូវ ល្រាបឿន  ន្រា ខ្រាយល់  កាត់ បន្ថយ 
ការសឹក រ្រាច រឹល ន្រា ថ្ម ប្រាសទ  
ផង ដ្រារ ។ ដើមឈើ គឺ ជាប្រាភព   
ន្រាការ ទាក់ទាញ ទឹក ព្រាះ ទឹក គឺ 
ជា ចំណុច យា៉ាង  សំខន់ ក្នងុ ការ- 
ថ្រារក្រាសា ល ំនឹង ន្រា ប្រាសទ ផង- 
ដ្រារ»។ លោក បន្ថ្រាម ថា  បច្ចបុ្រាបន្ន  
ក្រាមុ ការងារ ន្រា នយក ដ្ឋាន គ្រាប់- 
គ្រាង ព្រា ឈើ  ទ្រាស ភាព វប្រាប ធម៌  និង 
បរិ ស្ថាន  ន្រា អាជា្ញា ធរ ជាតិ អប្រាសរា  
កំពុង មម ញឹក បណ្ដះុ  និង ថ្រា ទំាកូន- 
ឈើ ទំាង  នះ ត្រាៀម សម្រាប់ ដំ 
នរ ដូវ វស្រាសា ខង មុ ខន្រាះ។

លោកឡី  គឹមសុី  មន្រា្តី បច្ច្រាក- 
ទ្រាស ន្រា នយក ដ្ឋាន គ្រាប ់គ្រាង ព្រា 

ឈើ  ទ្រាសភាព វប្រាប ធម៌  និង 
បរិស្ថាន  និង ជា អ្នក ទទួលបន្ទុក 
ការ ងារ បណ្ដុះ កូន ឈើ  និង ដំ 
ឈើ ន្រា អាជា្ញាធរ ជាតិ អប្រាសរា បាន 
ថ្ល្រាងដ្រារ ថា  ស្ថានីយ បណ្ដុះ កូន- 
ឈើ ទាំង៤  របស់ អាជា្ញា ធរ ជាតិ 
អប្រាស រា កំពុង មម ញឹក ខ្លាំង ក្នុង 
ការ បណ្ដុះ កនូ ឈើ ចម្រាុះ  សម្រាប ់
ត្រាៀម ដំ ក្នុង ឆ្នាំ ន្រាះ។  លោក 
បន្តថា  កូន ឈើ ស រុប មន ចំនួន 
១១ មុឺន ដើម  ត្រាៀម ដំ  និង ច្រាក- 
ចាយ ក្នុង ខ្រា វស្រាសា ខង មុខ ន្រាះ  
មន ទាងំ ប្រាភ្រាទ ដើម ឈើ ប្រាណតី  
ដើម ឈើ លម្អ  និង ប្រាភ្រាទ ដើមឈើ - 
ព្រា ហូប ផ្ល្រា ផង ដ្រារ ។

លោក ថ្ល្រាង ថា ៖«ប្រាសិន បើ 
ស្ថាន ការ ណ៍ ជំ ងឺ  កូវីដ ១៩  ល្អ 
ប្រាសើរ ឡើង វិញ នះ  នឹង មន 
ការ រៀប ចកំម្ម វធិ ីធំៗ  ដ្រាល ចលូ រមួ 
ពី មហា ជន ខង ក្រា ក្នុង ការ - 
ចូលរួម យុទ្ធនការ ដំ ដើម ឈើ 
១១ មុឺន ដើម ន្រាះ ។  ប៉ុន្ដ្រា ប្រាសិន  
បើ ស្ថាន ការណ៍ ដូច សព្វ ថ្ង្រា ន្រាះ  
អាជា្ញា ធរ ជាតិ អប្រាសរា នឹង រៀប ចំដំ 
កូន ឈើ ជា លក្ខណៈ ផ្ទ្រា ក្នុង ទៅ 
តាម គោល ដៅ ដ្រាល បាន គ្រាង 
ទុក ត្រា ម្ដង»៕

កម្មករកំពុងថែទំាកូនឈើនៅតំបន់អង្គរ ថ្ងែទី៣ ខែឧសភា  ។ រូបថត អាជា្ញាធរអប្រាសរា
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ក្រសួងបើកឲ្រយក្រមុហុ៊នដាក់ពាក្រយសំុអាជ្ញាប័ណ្ណរុករករ៉្រធ្រយូងថ្មនៅឧត្តរមានជ័យ
ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញ :  ក្រសងួរ៉្រនងិថាមពលបាន
ប្រកាសបើកតំបន់សម្របទានរុករករ៉្រ
ធ្រយងូថ្មទហំំ២០០គឡីូម៉្រត្រក្រឡានៅ
ខ្រត្តឧត្តរមានជ័យស្ថិតនៅភាគឧត្តរ
ប្រទ្រសកម្ពុជាដ្រលជាការបើកផ្លូវឲ្រយ
ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងវិស័យរ៉្រដាក់
ពាក្រយសុំអាជា្ញាប័ណ្ណ។
ស្រចក្តីប្រកាសពត័ម៌ានដ្រលច្រញ

ផ្រសាយនៅថ្ង្រទី២៩ខ្រម្រសាបានឲ្រយ
ដងឹថាក្រមុហ៊នុដ្រលប្រកបអាជវីកម្ម
ក្នុងវិស័យរ៉្រអាចដាក់ពាក្រយប្រកួតប្រ-
ជ្រងសុំអាជា្ញាបណ័្ណសម្រប់ការស្វ្រងរក
រ៉្រធ្រយូងថ្មក្នុងតំបន់សម្របទានដ្រលមាន
ទំហំ២០០គីឡូម៉្រត្រក្រឡានៅស្រុក
ត្រពាំងប្រសាទខ្រត្តឧត្តរមានជ័យ។
ស្រចក្តីប្រកាសពត័៌មានលើកឡើង៖

«បណ្តាក្រុមហ៊ុនជាតិ និងអន្តរជាតិ
ដ្រលចាប់អារម្មណ៍អាចស្នើសុំពាក្រយ
សុំអាជា្ញាបណ័្ណស្វ្រងរករ៉្រនៅនាយកដា្ឋាន
ឧស្រសាហកម្មអាជីវកម្មធនធានរ៉្រ»។
ក្រសួងរ៉្រនងិថាមពលបានឲ្រយដងឹថា

ក្រសងួនងឹប្រកាសផ្រសាយជាសាធារណៈ
ចពំោះក្រមុហ៊នុដ្រលទទលួជោគជយ័
ក្នុងការដាក់ពាក្រយស្នើសុំ និងការផ្តល់
អាជា្ញាបណ័្ណស្វ្រងរករ៉្របនា្ទាប់ពីក្រសងួ
បានអនុវត្តតាមនីតិវិធីចប់សព្វគ្រប់។
លោកយសមនុីរ៉ាត់អគ្គនាយកន្រ

អគ្គនាយកដា្ឋានរ៉្រន្រក្រសួងរ៉្រ និងថាម-
ពលបានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍កាលពថី្ង្រ
ចន្ទថាដោយមើលឃើញពីសកា្តានុ-

ពលធនធានរ៉្រនៅតបំន់ខាងលើដ្រល
អាចធ្វើអាជវីកម្មបានទើបក្រសងួបើក
តបំន់សម្របទានរកុរករ៉្រធ្រយងូថ្មន្រះដើម្របី
សិក្រសាស្វ្រងរក។
លោកថ្ល្រងថា៖«តំបន់ន្រះយើងបាន

រកឃើញមានរ៉្រធ្រយូងថ្ម ដូច្ន្រះបើក្រុម-
ហ៊ុនចាប់អារម្មណ៍អាចដាក់ពាក្រយស្នើ
សុំអាជា្ញាប័ណ្ណន្រះ»។
លោកបានឲ្រយដងឹថាក្រសងួធា្លាប់ផ្តល់

អាជា្ញាបណ័្ណស្វ្រងរកុរករ៉្រដល់ក្រមុហ៊នុ
ឯកជនមយួម្តងរចួហើយនៅតបំន់ន្រះ
ប៉ុន្ត្រកាលនោះក្រុមហ៊ុនមិនបានរក-
ឃើញសកា្តានពុលធនធានរ៉្រក្រសងួក៏
សម្រចដកអាជា្ញាប័ណ្ណវិញ។
លោកបន្ថ្រមថា ទោះបីយ៉ាងណ

ការបើកតបំន់សម្របទានស្វ្រងរករ៉្រន្រះ

ឡើងវិញ ក្រសួងសង្រឃឹមថានឹងមាន
សកា្តានុពលដ្រលអាចធ្វើអាជីវកម្ម
និងទទួលបានផលចំណ្រញ។
លោកថ្ល្រងថា៖«សព្វថ្ង្រយើងបើក

តំបន់សម្របទានស្វ្រងរករ៉្រធ្រយូងថ្មន្រះ
ឡើងវិញដើម្របីឲ្រយក្រុមហ៊ុនឯកជន
បោះទនុវនិិយោគនងិសកិ្រសាស្រវជ្រវ
ព្រះតបំន់ន្រះត្រៀមបម្រុងទកុទាញ
យករ៉្រមកផ្គត់ផ្គង់ឲ្រយរោងចក្រផលិត
ថាមពលអគ្គិសនីដំណើរការដោយ
ធ្រយូងថ្មដ្រលរដា្ឋាភិបាលសម្រចឲ្រយ
មានការសាងសង់នៅតំបន់នោះ»។
ក្រសងួរ៉្រនងិថាមពលកាលពចីងុខ្រ

មីនាឆ្នាំន្រះបានប្រកាសឲ្រយក្រុមហ៊ុន
ឯកជនដាក់ពាក្រយប្រកតួប្រជ្រងសុំអាជា្ញា-
ប័ណ្ណស្វ្រងរករ៉្រក្នុងតំបន់សម្របទាន

ចំនួន៤រួមមានៈសម្របទានស្វ្រងរករ៉្រ
ដ្រលមានទំហំ២០០គីឡូម៉្រត្រក្រឡា
ស្ថិតនៅស្រុកត្រពាំងប្រសាទខ្រត្ត
ឧត្តរមានជ័យនិង១៩៤ គីឡូម៉្រត្រ
ក្រឡាជាប់ព្រំប្រទល់រវាងស្រកុត្រពាងំ-
ប្រសាទខ្រត្តឧត្តរមានជយ័នងិស្រកុ
ជាកំ្រសាន្តខ្រត្តព្រះវហិារព្រមទាងំតបំន់
សម្របទានស្វ្រងរករ៉្រចនំនួ២ទៀតមាន
ទំហំ៤០០គីឡូម៉្រត្រក្រឡាស្ថិតក្នុង
ស្រុកព្រជ្រដាខ្រត្តមណ្ឌលគិរី។
លោកនិយយថា៖«រហូតមកដល់

ព្រលន្រះក្រសួងបានទទួលចំនួន៤
ទៅ៥ន្រពាក្រយស្នើសុំអាជា្ញាបណ័្ណស្វ្រង-
រករ៉្រក្នុងតំបន់សម្របទានទាំង៤ខាង-
លើន្រះ ហើយក្រសួងនឹងបើកកិច្ច-
ប្រជុំពិនិត្រយមើលលើពាក្រយស្នើសុំន្រះ
នៅសបា្តាហ៍ក្រយ»។
បើយោងតាមលោកយសមុនីរ៉ាត់

បច្ចុប្របន្នក្រសួងបានផ្តល់អាជា្ញាប័ណ្ណ
សិក្រសាស្វ្រងរករ៉្រលោហៈចំនួន៤០
នៅទូទាំងប្រទ្រសកម្ពុជា។
បច្ចុប្របន្នក្រុមហ៊ុនEmeraldRe-

sourcesNLដ្រលជាក្រុមហ៊ុនចុះ
បញ្ជីនៅផ្រសារហ៊ុនប្រទ្រសអូស្តា្រលី
កំពុងធ្វើការអភិវឌ្រឍគម្រងរ៉្រមាស
នៅអរូខា្វាវខ្រត្តមណ្ឌលគរិី។ក្រមុហ៊នុ
រំពឹងថានឹងទាញយកទិន្នផលមាស
ជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ ២០២០ន្រះ។
គម្រងន្រះបានបា៉ាន់ប្រមាណថា
អាចនឹងចម្រញ់មាសក្នុងបរិមាណ
សរុប១លានអោន។ន្រះបើយោង
តាមលោកមុនីរ៉ាត់៕LA

ម៉េ គុណមករា


ភ្នពំេញៈក្រមុហ៊នុSiamCement
Group(SCG) របស់ប្រទ្រសថ្រ
កាលពីថ្ង្រចន្ទបានរយការណ៍ពី
កំណើនតិចតួចពីការលក់របស់ខ្លួន
នៅប្រទ្រសកម្ពុជាសម្រប់ត្រីមាស
ទី១ឆ្នាំន្រះខណៈការរីករលដាល
កូវីដ១៩បានធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ទៅដល់
វិស័យសំណង់។
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុត្រមីាសទ១ី

របស់ក្រមុហ៊នុបានឲ្រយដងឹថាក្រមុហ៊នុ
SCGប្រចាំនៅកម្ពជុាមានទ្រព្រយសរបុ
១៥១៨ពាន់លានរៀល(៣៧៣
លានដុលា្លារ) កើនឡើង៥ភាគរយ
ធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ
២០១៩។ក្រមុហ៊នុន្រះបានរយការ-
ណ៍ថាប្រក់ចំណូលបានពីការលក់
ក្នងុត្រមីាសទ១ីឆ្នា២ំ០២០មានចនំនួ
២៧២ពាន់លានរៀល(៦៧លាន

ដលុា្លារ)ដ្រលរមួបញ្ចលូពីការលកស់ុ-ី
មង៉ត៍នងិអាជវីកម្មលក់គ្រឿងសណំង់
ដ្រលន្រះតំណងឲ្រយការកើនឡើង៧
ភាគរយធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នា
កាលពីឆ្នាំមុន។
ក្រុមហ៊ុនបានឲ្រយដឹងថា៖ «ជាមួយ

នឹងគោលដៅធានាប្រតិបត្តិការនិង
ការផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងអំឡុង
ព្រលន្រការឆ្លងរតត្របាតជងំឺកវូដី១៩
ក្រុមហ៊ុនបានដាក់ឲ្រយអនុវត្តផ្រនការ
គ្រប់គ្រងនិរន្តរភាពអាជីវកម្មគ្រប់-
ជ្រុងជ្រយ។ជាងន្រះទៀតដោយ
ចាត់ទុកការការពារសុខភាពនិងសុ-
ខុមាលភាពរបស់អ្នកពាក់ពន័្ធជាអាទ-ិ
ភាពក្នងុអឡំងុព្រលការឆ្លងរលដាល
ជងំឺកវូដី១៩ក្រមុហ៊នុបានអនវុត្តការ
រក្រសាគមា្លាតសុវត្ថិភាពនិងប្រើប្រស់
ហ្រដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធបច្ច្រកវទិ្រយាឌជីថីល
ដើម្របីជយួដល់បគុ្គលកិដ្រលពកួគ្រធ្វើ
ការពីផ្ទះ»។

លោកRoongroteRangsiyo-
pashប្រធាននិងជាអគ្គនាយកប្រតិ-
បត្តិក្រមុហុ៊នអ្រសសីុជីបានឲ្រយដឹងថា៖
«ក្នុងបរិយកាសដ៏រំជើបរំជួលន្រះ
ស្រដ្ឋកចិ្ចពិភពលោកកពំងុរងនវូផល-
ប៉ះពាល់ពីការឆ្លងរលដាលន្រវីរុស
កវូដី១៩។ក្រមុហ៊នុអ្រសសុជីីកស៏្ថតិ
នៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយ
ដ្រលបានផ្ដោតកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រង
របស់ខ្លួនលើការរក្រសាលំនឹងលទ្ធផល
ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងត្រីមាសទី១ឆ្នាំ
២០២០ឲ្រយសម្រចបានប្រហាក់ប្រ-
ហ្រលនឹងត្រីមាសមុនដ្ររ»។
លោកថ្ល្រងថា៖«ក្រមុហ៊នុមានការ-

ប្ដ្រជា្ញាចិត្តរឹងមាំក្នុងការចាត់វិធានការ
សកម្មនងិបនា្ទាន់ដើម្របីរក្រសានរិន្តរភាព
អាជីវកម្មដោយដាក់ច្រញនូវផ្រនការ
គ្រប់គ្រងនិរន្តរភាពអាជីវកម្មដ៏រឹងមាំ
រួមជាមួយនឹងផ្រនការឆ្លើយតបនឹង
ការរំខានដោយមានការត្រៀមជាមនុ

គ្រប់ជ្រុងជ្រយនិងការគោរពខា្ជាប់-
ខ្ជួនទៅតាមវិធានការសុខភាពនិង
សុវត្ថិភាពរបស់រដា្ឋាភិបាល»។
ប្រទ្រសកម្ពុជាបាននាំចូលសមា្ភារ

សំណង់មានតម្ល្រជាង៣១៧លាន
ដុលា្លារនៅត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០
ដើម្របីឆ្លើយតបនឹងការអភិវឌ្រឍរបស់
វិស័យន្រះមុនព្រលផលប៉ះពាល់ដោយ-
សារត្រកូវីដ១៩។ន្រះបើយោងតាម
ទិន្នន័យបានពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។
ទិន្នន័យដ្រលភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍ទទួល-

បានពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបង្ហាញថា
ចាប់ពខី្រមករដលខ់្រមនីាឆ្នាំ២០២០
កម្ពជុានាំចលូសមា្ភារសណំង់មានតម្ល្រ
៣១៧លានដលុា្លារស្មើ៨៧៩៣៩៤
តោនក្នងុនោះដ្រកថ្របមានប្រហ្រល
១០០៤៤០តោនមានតម្ល្រ៦៦,-
៨២លានដលុា្លារនងិសុមីង៉តម៍ានតម្ល្រ
២៤៥៧៣លានដុលា្លារនិងមាន
៣៨៣៦០៣តោន៕LA

រូបតំណាងៈ ការធ្វើអាជីវកម្ម រ៉េ ធេយូង  ថ្ម នៅសហរដ្ឋអាមេរិក   ។ រូបថតAFP

ប្រតិបត្តកិាររបស់SCGនៅកម្ពជុមានកំណើនតិចតួច

CRFស្នើរដា្ឋាភិ- 
បាល$៣០លាន
សម្រប់ទិញស្រវូ

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញៈសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា
(CRF)គ្រងនឹងស្នើសុំឲ្រយក្រសួង
ស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទមា្លាក់កញ្ចប់
ថវកិាប្រមាណ៣០លានដលុា្លារបន្ថ្រម
ទៀតតាមរយៈធនាគរអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ
និងកសិកម្ម(ARDB)ដើម្របីត្រៀម
សម្រប់ទិញស្រូវប្រមាណ១លាន
តោននៅក្នុងរដូវប្រមូលផលឆ្នាំន្រះ។
លោកសងុសារន៉ប្រធានសហពន័្ធ

ស្រូវអង្ករកម្ពុជាប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍
កាលពីថ្ង្រចន្ទថានៅក្នងុជនំបួជាមយួ
លោកអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្នរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
ស្រដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុកាលពសីបា្តាហ៍
មនុCRFបានស្នើសុំកញ្ចបថ់វកិា៣០
លានដុលា្លារបន្ថ្រមទៀតលើកញ្ចប់
ថវកិាដ្រលមានស្រប់៥០លានដលុា្លារ
ន្រថវិកាសរុប២០០លានដុលា្លារ។
លោកបន្តថាការស្នើសុំកញ្ចប់ថវិកា
បន្ថ្រមពីរដា្ឋាភបិាលន្រះគឺដើម្របីត្រៀម
សម្រប់ទិញស្រូវនារដូវប្រមូលផល
ខាងមុខ។កញ្ចប់ថវិកាន្រះនឹងជួយ
បង្កើនប្រសិទ្ធភាពន្រការប្រមូលទិញ
ស្រូវស្តុកទុកនិងទប់សា្កាត់ការធា្លាក់
តម្ល្រស្រវូដ្រលត្រងធ្វើឲ្រយប្រជាកសកិរ
មួយចំនួនមិនសប្របាយចិត្ត។
លោកថ្ល្រងថា៖ «បើតាមការបា៉ាន់-

ប្រមាណទិន្នផលស្រូវក្នុងរដូវប្រមូល
ផលខាងមខុនងឹមានចនោ្លាះពី៨០មុនឺ
ទៅ១លានតោនដូច្ន្រះយើងត្រូវការ
លុយ៣០លានដុលា្លារបន្ថ្រមទៀតតាម
រយៈARDBឬធនាគរពាណជិ្ជដើម្របី
ផ្តល់លទ្ធភាពឲ្រយរោងមា៉ាសុនីស្រវូនងិ
ក្រុមហ៊ុនអាចបញ្ជាទិញឲ្រយអស់ពីស្រ»។
លោកកៅថាច់អគ្គនាយកធនាគរ

អភិវឌ្រឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មបានឲ្រយ
ដឹងថាលោកមិនទទួលបានសំណើ
ផ្លូវការពីសហព័ន្ធស្រូវអង្ករទ្រ។
របាយការណ៍នាំច្រញអង្ករកម្ពុជា

បានបង្ហាញថាក្នងុរយៈព្រល៤ខ្រឆ្នាំ
២០២០ការនាចំ្រញអង្ករសម្រចបាន
៣០០២៥២តោនកើនឡើង៤០,៤៦
ភាគរយធៀបនឹងរយៈព្រលដូចគ្នា
កាលពីឆ្នាំមុន។ប្រក់ចំណូលទទួល
បានពីការនាំច្រញក្នុងរយៈព្រលន្រះ
គឺចំនួន២១០លានដុលា្លារ។
របាយការណ៍បន្តថាការនាចំ្រញទៅ

កាន់ប្រទ្រសចិនមាន៤១ភាគរយ
ទៅសហគមន៍អរឺ៉បុនងិអង់គ្ល្រស៣២
ភាគរយប្រទ្រសក្នុងតំបន់អាសា៊ាន
១៣ភាគរយនងិប្រទ្រសផ្រស្រងៗទៀត
ចំនួន១៤ភាគរយ៕LA
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កម្ពជុាកំពុងជំរុញឲ្យពងី្កការ...
តពី ទំព័រ  ១...ពាន់ លានដុ- 

លា ្លារ  ក្នុង ១ ឆ្នាំ ៗ ។ 
លោក ថ្លៃង ថា  ៖« នៃះ ជា មូល- 

ហៃតុ ចមៃបង ដៃល ខ្ញុំ ចង់ បណ្តុះ 
គំនិត ឲៃយ បៃជាជន ខ្មៃរ នាំ គ្នា ចិ-
ញ្ចឹម បង្កង បៃភៃទ Crabfish 
ពៃះ  វា ងយ ចិញ្ចឹម និង មាន 
តមៃូវ ការ ចៃើន »។

Crabfish គ ឺជា បៃភៃទ បង្កង 
ដៃល មាន សមៃបក កៃស់ ងយ 
ចិញ្ចឹម (អាច ចិញ្ចឹម តាម វាល- 
សៃ នងិ ក្នងុ សៃះ បាន) មនិ ងយ 
ស្លាប់ និង អាច ធ្វើ បំផ្លាស់ទី បាន  
ដូចសត្វ កា្តាម ជា ពិសៃស  ចំណី 
របស ់វា  គ ឺគៃ អាច ផលតិ   ខ្លនួ  ឯង 
បាន ដោយ គៃន ់តៃ យកសណ្តៃក  
សៀង ដំឡូង ពោត និង សៃូវ 
កិន  លាយ គ្នា  តៃ ប៉ុណ្ណោះ ។  នៃះ 
បើ តាម លោក សខុន។ 

លោក  បន្ថៃម ថា ទោះ យ៉ាង- 
ណា ការ ចញិ្ចមឹ បង្កង នៃះ ក ៏មាន  
បញ្ហា បៃឈម មយួ ចនំនួ ដៃរ ជា 
ពិសៃស គឺ កង្វះ ខាត  បៃព័ន្ធ ធារា- 
សសៃ្ត ។  លោក   ថ្លៃង  បាន ថា៖  
«  បៃសិន បើ មាន បៃពន័្ធ  ធារាស-  
សៃ្ត គៃប់  គៃន់ ការ ចិញ្ចឹម បង្កង 
បៃភៃទ នៃះ  នៅ កម្ពុជា នឹង អាច 

មាន កំណើន ឆប់ រហ័ស»។
 យោង  តាម លោក សខុន 

បច្ចុ បៃបន្ន  បង្កង បៃភៃទ នៃះ ក៏ 
មាន  ការ ចិញ្ចឹម ជាលក្ខណៈ  គៃួ-
សរ ខ្លះ ៗ  ដៃរ នៅ កម្ពុជា ខណៈ 
ការ ចិញ្ចមឹ ទៃង់ ទាយ ធំ ដូច កៃមុ- 
ហ៊ុន Cambodia Amazing 
Aquaculture Techno-
logical Co., Ltd គឺ មិន ទាន់  
មាន នោះ ទៃ ។

លោក  បៃប ់ ទៀត ថា បច្ចបុៃបន្ន 
កៃមុហ៊នុ Cambodia Amaz-
ing Aquaculture Techno-
logical Co., Ltd កពំងុ ចញិ្ចមឹ 
បង្កង លើ ផ្ទៃ ដទីហំ ំ២៥ហកិតា 
ដោយ គៃង នឹង ពងៃីក ឲៃយ ដល់  
១០០ ហិកតា  ក្នុង ពៃល ឆប់ៗ 
ក្នុង នោះ ៧០ ហិកតា សមៃប់ 
ផលិត បង្កង សច់ និង  ៣០ 
ហិក តា ទៀត  សមៃប់ ផលិត  
មៃបា និង កូន ពូជ។

ជា មួយ គ្នា នៃះ លោក  ក៏ បាន 
លើក ឡើង ថា ការ ចលូ រមួបង្កើន  
ការ ធ្វើ វារី វបៃបកម្ម  ក៏  ដើរ សៃប  គ្នា 
ជា មួយ នឹង គោល នយោបាយ 
របស់ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង ការ ពងៃឹង 
ភាព មា្ចាស់ ការ និងបង្កើន ការ នាំ -  

ចៃញ ផលិត ផល នៅ ក្នុង វិស័យ 
កសិ កម្ម ផង ដៃរ  ។ 

ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ មនិ អាច ទាក ់ទង 
ជាមួយ កៃុមហ៊ុន  Cambodia  
Amazing  Aquaculture 
Technological Co., Ltd  
បាន ទៃ កាល ពី ថ្ងៃ មៃសិល មិញ ។ 

តៃ បើ យោង តាម អ្នក បច្ចៃក- 
ទៃស របស ់កៃមុហ៊នុ Cambo-
dia Amazing Aquacul-
ture Technological Co., 
Ltd បាន ឲៃយ ដងឹ ថា កសដិ្ឋាននៃះ  
បាន ចាប ់ផ្តើម ដណំើរការ កាល- 
ពី ឆ្នាំ ២០១៦ ដោយ ធ្វើការ 
អភិវឌៃឍ ជាបណ្តើរៗ  មាន ដូច ជា  
ជីក សៃះ ចិញ្ចឹម មៃ អាង ភា្ញាស់ 
នងិ ហៃ ដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធ ក្នងុ កស-ិ  
ដ្ឋាន ជា ចៃើន ទៀត ។ បច្ចុបៃបន្ន  
កៃុមហ៊ុន កំពុង  សក ពិសោធ 
ភា្ញាស់ និង ចិញ្ចឹម កូន ពូជ ឲៃយ 
សៃប តាម កៃសៃតៃ បរិស្ថាន នៅ 
ក្នងុ តបំន ់នៃះ ក្នងុទសិដៅ ដើមៃប ី
សមៃច តាម ផៃនការ ផលតិកម្ម 
ផលិត បង្កង សច់ ឱៃយបាន ១ 
តោន ក្នងុ ១ថ្ងៃ នងិ កើន ឡើងជា 
បន្តបនា្ទាប់។

យោង តាម អ្នក ជំនាញ ខាង- 

លើ បច្ចុបៃបន្ន ក្នុង កសិដ្ឋាន មាន 
កនូ ពជូ បៃមាណ ៦០មុនឺ ដៃល 
អាច ផ្តល់ ផល បៃមាណ  ៥០  
តោន  នៅ រយៈ ពៃល ៦ខៃ និង 
គៃង ផលតិ កូន ឲៃយ  បាន ៥-១០ 
លាន កូន នៅ ឆ្នាំកៃយ។ បច្ចុ-
បៃបន្ន បង្កង បៃភៃទ នៃះ មានតម្លៃ 
២៥ដុលា្លារ ក្នុង ១ គីឡូកៃម  នៅ 
កសិដ្ឋាន។

លោក ប៉ៃន កសុ លៃយ  អភបិាល  
ខៃត្ត ឧត្តរមានជ័យ កាល ពី ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ បាន ស្នើ ឲៃយ កៃុមហ៊ុន 

បង្កើន  ការ  ភា្ញាស់ កូន បង្កង ដើមៃបី 
លក់  និង ផ្តល់ បច្ចៃកទៃស ដល់ 
បៃជា កសិករ ដៃល មាន បំណង 
ចិញ្ចឹម បង្កង ឲៃយ បាន ចៃើន ដើមៃបី 
ពងៃកី ទផីៃសារ នាពៃល អនាគត។ 
ជា មយួ គ្នា លោក ក ៏បាន ជរំញុ ឲៃយ 
កៃមុហ៊នុ ពនិតិៃយ លទ្ធភាព ពងៃកី 
ផលិតកម្ម ទៅ តំបន់ ផៃសៃងៗ 
ទៀត ផង ដៃរ។

របាយការណ៍ បៃចាំ តៃីមាស 
ទី ១ ឆ្នាំ ២០២០ របស់ កៃសួង 
កសិកម្ម រុកា្ខា បៃមាញ់ និង នៃ-

សទ បង្ហាញ ថា ការ ចិញ្ចឹម តៃី 
និង បង្គា អនុវត្ត បាន ចំនួន ៥១ 
៨៦៦ តោន កើន ឡើង  ២០ 
ភាគ  រយ បើ ធៀប នងឹ រយៈ ពៃល 
ដចូ គ្នា កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩ ដៃល 
មាន ចំនួន តៃឹម តៃ  ៤៣ ២២២ 
តោន ។  ចំណៃក កាល ពី ឆ្នាំ  
២០ ១៩ ផ្នៃក វារី វបៃបកម្ម អនុវត្ត  
បាន ចំនួន ៣០៧ ៤០៨ តោន 
កើន ឡើង ២១ ភាគ រយ ព ីចនំនួ 
២៥៤ ០៤៨ តោន កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៨៕ LA

បច្ចប្ុបន្ន បង្កង (Crabfish) លក់ នៅ  កសិដ្ឋាន  ក្នងុ តម្ល ្២៥ ដុល្លារ ក្នងុ ១ គីឡូ ក្ម  ។ រូបថត សហ ការី

ធនាគារធំៗរបស់អូស្ត្លីធ្លាក់ចុះប្ក់ចំណ្ញ
ទកី្ងុ សុដីនីៈ  ធនា គរ West-

pac របស ់បៃទៃស អសូ្តាៃ ល ីបាន 
បៃកាស កាល ព ីថ្ងៃ ចន្ទ ថា  បៃក-់ 
ចំណៃញ សុទ្ធ ពាក់ កណា្តាល ឆ្នាំ 
របស ់ខ្លនួ បាន ធា្លាក ់ចុះ ៦២ ភាគរ យ  
ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ធនា គរ នៃះ ជបួ បៃទះ 
នូវ ការ ធា្លាក់ចុះ បៃក់ ចំណ ៃញ  
អំឡុង ពៃល វិបត្តិ កូ វីដ១៩ ។ 

ធនាគរ នៃះ បាន រាយ ការណ៍ 
នូវ បៃក់ ចំ  ណៃ ញ បៃមាណ ១ ,១ ៩  
ពាន់ លាន ដុលា្លារ អូស្តាៃលី (៧ ៦ ០  
លាន ដលុា្លារ អា មៃរកិ) រយៈ ពៃល 
ពាក់ កណា្តា ល  នៃ ឆ្នាំ សរ ពើ ពន្ធ  
ដោយ ធា្លាក ់ចុះ ៦២ ភាគ រយ  ធៀប 
រយៈ ពៃល ដូច គ្នា ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ 
កន្លង ទៅ នៃះ។

លោក  Peter King នាយក 
បៃត ិបត្ត ិនៃ  កៃមុហ៊នុ  Westpac 
គៃុប  បាន និយយ ថា ធនា គរ 
បាន កំណត់  នូវ ទឹក បៃក់ ២,២៤ 
ពាន ់ លាន អូ ស្តាៃលី ចំពោះ ការ - 
ថយ ចុះ តម្លៃ  រួម ទាំង ទឹក បៃក់ 
១,៦ ពាន់ លាន ដុលា្លារ អូស្តាៃលី 
ដើមៃបី ដោះ សៃយ ផល ប៉ះ ពាល់ 
នៃ វរីសុ  នងិ ទកឹ បៃក ់៩០០ លាន 
ដុលា្លារ អូស្តាៃ លីចំពោះ ការ  ផក  ពិ-  
ន័យ        ដៃល   តៃូវ បានចាប់បង្ខំ   ពី 
ភា្នាក់ ងរ សុើប អង្កៃត ហិរញ្ញ វត្ថុ 
AUSTRAC ។ 

បញ្ញ ត្តិ ករ បាន ចោទ បៃកាន់ 
ធនាគរ   Westpac អំ ពី បទ 
បពំាន  ការ លាង លយុ កង្វក ់ដៃល 
មាន ទឹក បៃក់ ២៣ លាន ដុលា្លារ  
អូស្តាៃលី    និង ការ បំពាន ចៃបាប់ 
បៃឆងំ  ភៃរវ កម្ម  ចពំោះ  ស កម្ម ភាព 
រំលោភ ចៃបាប់ «ធ្ងន់ធ្ងរ  និង ជា 
បៃពន័្ធ » ចៃើន ជាង ១១ពាន ់លាន 
ដុលា្លារ អូស្តាៃ ល ី ។

លោក  King  បាន និយ យ៖ 
«នៃះ ជា លទ្ធ ផល ដ៏ លំ បាក 
ទទួល យក បំផុត ដៃល West-
pac ជួប បៃទះ ក្នុង រយៈ ពៃល 

ចៃើន ឆ្នាំ កន្លង មក នៃះ »។ 
លោក បញ្ជាក់៖ «វា ទទួល រង 

ផល ប៉ះ ពាល់ ខា្លាំង    ដោយ សរ 
ជំងឺឆ្លង កូ វីដ ១៩  ពៃម ជាមួយ 
រឿង  ហៃតុ គួរ ឲៃយ កត់ សមា្គាល់ រួម - 
មាន  ផ្នៃក សុើប អង្កៃត AUS-
TRAC ផង»។ 

លោក  King  បាន និយយ ថា  
អូស្តាៃ លី កំពុង បៃឈម ការ ធា្លាក់ 
ចុះ សៃដ្ឋ កចិ្ច ដ ៏ខា្លាងំ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០ ២០  
ដៃល គ្មាន  រំពឹង កើន ឡើង វិញ 
រហូត ដល់ ដំ ណាច់ ឆ្នាំ នៃះ  ។ 

ប៉នុ្តៃ លោក នយិយ ថា  ធនាគរ  

រកៃសា បាន នវូ តា រាង តលុៃយ ភាព ខា្លាងំ  
និង សន្ទ នីយ ភាព ចៃើន ។ 

 ការបង្ហាញ នៃះ បាន កើត ឡើង  
បនា្ទាប់ ពី ធនា គរ   ANZបាន 
នយិយ ថា  បៃក ់ចណំៃញ កៃយ   
បង់ ពន្ធ រួច ក្នុង រយៈ ពៃល ពាក់- 
កណា្តាល ឆ្នាំរបស់ធនាគរនៃះ 
បាន ធា្លាក់ ចុះ ៥០ ភាគ រយ និង  
ធនា គរ ជាតិ អូស្តាៃលី ក៏ បាន 
រាយ ការណ៍ ពី ការ ធា្លាក់ ចុះ បៃក់- 
ចំណៃញ ២៥ ភាគ រយដៃរ ។ 

ដូច ធនា គរ ANZ ដៃរ  ធនា គរ  
Westpac បាន ពនៃយារ ការ សមៃច  
ចតិ្ត ចពំោះ កា រច ំណាយ ការ បៃង- 
ចៃក ភាគលាភ  ដល់ មា្ចាស់ ភាគ- 
ហ៊ុន  ជា បណ្តាះ អាសន្ន  ដោយ- 
សរ  ភាព មិន បៃក ដ បៃជា ផ្នៃក 
សៃដ្ឋ កិច្ច នៅ តៃ បន្ត កើត មាន ។ 

ធនាគរ Westpac បាន  ឲៃយ 
ដឹង ថា ខ្លួន ក៏ បាន ពនៃយា  រការសង 
ដល ់បៃក ់កម្ច ីទញិ ផ្ទះ ជាង ១០០ 
០០០  កម្ចី   និង បៃក់   កម្ចី អាជីវ- 
កម្ម   ៣០ ០០០  ដៃល មាន តម្លៃ 
សរុប ៤៧ ពាន់ លានដុលា្លារ អូ-
ស្តាៃល ីជា ផ្នៃក មយួ  នៃ កម្ម វធិ ីរបស ់
រដ្ឋា ភិបាល  ដើមៃបី បន្ធូរ បន្ថយ សមា្ពាធ 
ដល់  បៃជា ជន អូស្តាៃ លី អំឡុង- 
ពៃល នៃ ការ បទិ បៃទៃស បណា្តាល 
មក ពី វីរុស  កូរូ៉ណា ៕ AFP/RR

 បុរស២នាក់ ដើរបញ្ច្ស់ទិស គ្នា មុខ ធនាគរWestpacនៅអូស្ត្លី។ AFP
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 ក្លិប បាល់ទាត់ ពៃះខ័ន រាជ ស្វាយ-
រៀង នៅតៃ បន្ត បង្ហាញការប្តៃជ្ញាចិត្ត 
របស់ខ្លួនចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើម កម្មវិធី 
ទំនួល ខុសតៃូវ សង្គម របស់ កៃុមហ៊ុន 
(CSR)ទោះបី សកម្មភាព កីឡា តៃូវ 
បាន ពនៃយារពៃល ដោយសរ ការរីក- 
រាលដាល នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ក្តី ។  

 ប៉ុន្តៃ ការងរ មិនតៃូវ បានបញ្ចប់ 
សមៃប់ កីឡាករ ដៃលជ ម្ចាស់ ជើង-
ឯក លី គ មួយ នៃះ ទៃ ខណៈ តារា-
បាល់ទាត់ ដូចជ កីឡាករ បៃក់ មុន្នី-  
ឧ ត្ត ម និង កីឡាករ Privat Mbarga 
បាន នាំយក អំណោយ សបៃបុរសធម៌ 
មួយចំនួន ជួយ ដល់ គៃួសរ ខ្វះខាត 
ចំនួន ៥៨ គៃួសរ ដោយ ១ គៃួសរ 
ទទួល បាន អង្ករ ១ បាវ ទម្ងន់ ៥០ 
គីឡូកៃមដៃល កំពុង ជួប ការលំបាក 
ដោយសរ វិបត្តិ ជំងឺ កូ វីដ ។ 

 ដោយ សហការ ជមួយ អង្គការ-
កៃរដា្ឋាភិបាល ក្នុងសៃុក Flame 
Cambodia កៃុមបាល់ទាត់ ដៃល 
ឈ្នះ ពានរង្វាន់ Hun Sen Cup ៤ 
សម័យកាល មួយ នៃះ ក៏បានផ្តល់ 
អណំោយ ដចូជ ម ីបៃងឆ តៃខីកបំ៉ងុ 
និង ទឹកតៃី ពៃមទាំង ថវិកា ផងដៃរ ។ 

 ក្លិប បាល់ទាត់ មួយ នៃះ ក៏បាន បរិ-
ច្ចាគ ថវិកា ជួយ ដល់ អង្គការ Flame 
នងិ ការងរ របស ់ពកួគៃ ដៃល កពំងុ ធ្វើ 
នៅតាម សហគមន៍ នានាក្នុង សង្កាត់ 
បឹងទំពុន បឹងតៃបៃក សៃន សុខ និង 
សង្កាត់ស្ទឹងមនជ័យជដើម ។ 

 ស្តៃី វ័យ កណ្តាល ម្នាក់ មកពី ខណ្ឌ 
សៃន សុខ ជ អ្នកដើរ រីស សំរាម ដើមៃបី 
ផ្ត ត់ ផ្គង់ គៃួសរ របស់គាត់ បានបង្ហាញ 
ពី អារម្មណ៍ ធូរសៃបើយ  ខណៈ គាត់ 
បានទទួល អំណោយ នៃះ កាលពី 
ចុងខៃ មុន ។ 

« ក្នុងស្ថានភាព បច្ចុបៃបន្ន ជំនួយ នៃះ 
ពិតជ បាន ជួយ ខ្ញុំ ចៃើនណស់ ។ 
អំណោយ នៃះ យ៉ាងហោចណស់ 
អាច ផ្គត់ផ្គង់ គៃួសរ របស់ខ្ញុំ បាន     

១ខៃ ។ ខ្ញុំ ពិតជ សូម ថ្លៃងអំណរគុណ 
យ៉ាង ជៃលជៃ ដល់ ក្លិប បាល់ ទាត់ 
ពៃះខ័ន រាជ ស្វាយរៀង និង អង្គការ 
Flame Cambodia សមៃប់ 
ការជួយ របស់ ពួកគៃ » ។ 

 គាត ់ថ្លៃង ទាងំ ទកឹភ្នៃក ដោយ ក្តរីភំើប 
ថា ៖« ខ្ញុ ំមនិអាច រក ពាកៃយ អ្វ ីដើមៃបី បង្ហាញ  
ពី ការដឹងគុណ របស់ខ្ញុំ ឲៃយ អស់ ទៃ ។ ខ្ញុំ 
មន សមជិកគៃួសរ ចំនួន ៨នាក់ 
ហើយ ខ្ញុំ តៃម្នាក់ឯង ដៃល រា៉ាប់រង រកសុី 
ចញិ្ចមឹ ពកួគៃ ។ អណំោយ នៃះ បាន ជយួ 
សមៃល បន្ទុក ខ្ញុំ មួយរយៈ  » ។  

 លោក Conor Nestor គៃូបង្វឹក 
ក្លិប ពៃះខ័ន រាជ ស្វាយរៀង ថ្លៃង អំពី 
របៀប ដៃល ក្លិប មិនបាន ខ្ជះខា្ជាយ 
ពៃលវៃលា ក្នុងការ សមៃចចិត្ត ដើមៃបី 

ឆ្លើយតប នៅ ពៃលឮ អំពី ស្ថានភាព 
គៃួសរ ទាំងនៃះ ។ 

 លោក ថ្លៃង នៅពៃល ផ្តល់ អំណោយ 
ដល់ គៃួសរ ខ្វះខាត ទាំងនោះ ថា វា ជ 
ពៃល វា លា ដ៏ ល្អ ដៃល យើង បាន ជួយ 
គៃួសរ ខ្វះខាត ហើយ យើង សូម 
អរគណុ ដល ់ឯកឧត្តម ឌ ីវជិ្ជា ដៃលជ 
បៃធាន ក្លិប របស់ យើង គឺ នៅពៃល 
ទទួល ព័ត៌មន នៃះហើយ លោកបាន 
ជួយឧបត្ថម្ភ ដល់ គៃួសរ ដៃលរង- 
ផល ប៉ះពាល់ ទាំងនៃះ ។ 

« ក្នុងនាម គៃួសរ ក្លិប ពៃះខ័ន រាជ 
ស្វាយរៀង យើង សូម ជូនពរ បងប្អូន 
ទាងំអសគ់ា្នា ឲៃយ ជបួតៃ សៃចក្តសីខុ នៅ 
ក្នុង គៃ លំបាក នៃះ ។ យើង សងៃឃឹមថា 
ថ្ងៃនៃះ បៃសើរ ជង ថ្ងៃ មៃសលិមញិ ហើយ 

ថ្ងៃស្អៃក នឹង ល្អបៃសើរ ជង ថ្ងៃនៃះ » ។ 
 បុរស ស ញ្ជា តិអៀរ ឡង់ រូបនៃះ ថ្លៃង 

មុន ពៃល កីឡាករ  និង បុគ្គលិក លើក 
បាវ អង្ករ ដៃលមន ទម្ងន់ សរុប ជង ៣ 
តោន ដាក់ លើ ម៉ូតូ កង់ បី ដៃល កំពុង 
រងច់ ំថា ៖« យើង នងឹ បន្ត គាទំៃ ការងរ 
ល្អ របស់ អង្គការ Flame Cambo-
dia» ។ 

Flame Cambodia គឺជ អង្គការ 
កៃរដា្ឋាភិបាល មួយ ដៃលមន គោល 
បំណង ជួយ កុមរ កៃីកៃ ឲៃយ ចក ផុតពី 
ភាពកៃីកៃ ។ តាមរយៈ ការសៃវជៃវ 
បង្ហាញថា កឡីា ជយួ កមុរ ឲៃយ ផ្តោតលើ 
ការសិកៃសា របស់ ពួកគៃ និង អភិវឌៃឍ 
ជំនាញ សង្គម និង ការងរ ជ កៃុម ។ 
អង្គការ Flame បានធ្វើការ ជមួយ 
ក្លិប ពៃះខ័ន រាជ ស្វាយរៀង អស់ រយៈ - 
ពៃល ជិត ១ឆ្នាំ ហើយ ។ 

 លោក នូ វា៉ាន់ ដៃ ត មន្តៃី មក អង្គការ 
Flame Cambodia លើកឡើងថា 
កីឡាករ ពិតជ ចង់ ជួយ ខណៈដៃល 
កីឡាករ មួយចំនួន ធា្លាប់មន ជីវភាព 
ខ្វះខាត កាលពី កុមរភាព ដៃរ ។ 

 លោក វា៉ាន ់ ដៃ ត ថ្លៃងថា ៖« កីឡាករ 
របស់ ក្លិប ពៃះខ័ន រាជ ស្វាយរៀង មួយ 
ចំនួន ធា្លាប់ ជួប ការលំបាក ក្នុង វ័យ 
កុមរភាព របស់ ពួកគៃ ហើយ ពួកគៃ 
មិនបាន ភ្លៃច និង ចង់ ជួយ អ្នកដទៃ 
ខណៈពៃល នៃះ ពួកគៃ គឺជ ម្ចាស់- 
ជើងឯក »។ 

 លោក Nestor ថ្លៃងថា ៖« ខ្ញុំ បាន 
ទទួល សរ ពនៃយល់ ពី ស្ថានភាព ដៃល 
បច្ចបុៃបន្ន អង្គការ Flame Cambodia 
មនគៃួសរ ចំនួន ១៥ តៃូវបាន 
បណ្តៃញចៃញ ហើយ មនុសៃស មួយ 
ចំនួន ទៀត កំពុង បៃឈម ហានិភ័យ ។ 
ភា្លាមៗ ខ្ញុំ បានដឹង ចៃបាស់ ថា  អ្វីដៃល 
តៃូវការ បនា្ទាន់ ។ 

« នៅពៃល ខ្ញុំ ដឹង រឿងនៃះ ខ្ញុំ បាន     
ខ ល ទូរស័ព្ទ ទៅ បៃធាន ក្លិប របស់ខ្ញុំ  
ឯកឧត្តម  ឌ ីវជិ្ជា   ហើយ គាតប់ានឆ្លើយ 
តប  ថា « តើ យើង តៃូវធ្វើ អ្វី ?» សមៃប់ 
ខ្ញុំ  វាគឺជ ពៃលវៃលា ដ៏ អស្ចារៃយ ។ 

« ខ្ញុំ ជ គៃូបង្វឹក បាល់ទាត់ ហើយ ខ្ញុំ 
តៃងតៃ គិត អំពី ការ ឈ្នះ ការបៃកួត 
ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ ពិតជ រីករាយ ណស់ ដៃល 
ម្ចាស ់ក្លបិ របស ់យើង បាន សម្លងឹមើល 
ក្លិប បាល់ទាត់ ដូចជ កៃុមគៃួសរ 
មួយ។ សព្វ ថ្ងៃយើង ជ ផ្នៃក មួយ 
ដៃល បានធ្វើ អ្វីៗ កាន់តៃចៃើន គឺ 
ការជយួ គា្នា ទៅ វញិ ទៅ មកចៃះ ទទលួ 
ខុសតៃូវ ចំពោះ សហគមន៍ ដៃល នៅ 
ជុំវិញ យើង » ។  

 លោក Nestor ថ្លៃង ដោយ រីករាយ    
ថា ៖« ជនចិ្ចកាល នៅពៃល កៃមុ លៃង ខ្ញុ ំ
និយយ អំពី កីឡាករ និយយ ជមួយ 
ពកួគៃ  ថា យើង ជ កៃមុ ដៃលមន បៃះដងូ 
ធំ ហើយ ថ្ងៃនៃះ ខ្ញុំ យើង បានបង្ហាញ វា ។ 
ក្នងុនាម ជ គៃបូង្វកឹ ម្នាក ់វា ពតិជ បានធ្វើ 
ឲៃយ ខ្ញុំ មន មោទនភាព ណស់ »៕ 

កីឡាករ សឿយ វិសាល សំពះជូនដំណើរប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតដ្រលមកទទួលអំណោយត្រឡប់ទៅគ្រហដ្ឋានវិញ។  

គ្រូបង្វិក កីឡាករ និងបុគ្គលិកអង្គការ Flame ថតរូបអនុស្រសាវរីយ៍។   
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ជបុ៉នគ្រោង បន្តដ ក់ប្រោទ្រោស ក្នងុ ភាពគ្រោអាសន្នរហូត ដល់ ថ្ង្រោទី៣១ខ្រោឧសភា
ក្រុងតូក្រយូៈ  រដ្ឋាភិ បាល ជប៉ុន  

កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  បាន រៀប ចំ បន្ត 
ដក់ បៃទៃស របស់ ខ្លួន ស្ថិត នៅ 
ក្នងុ ភាព គៃ អាសន្ន  នៅ ទ ូទាងំ- 
បៃទៃស  រហូត ដល់ ចុង ខៃ-
ឧសភា  ខណៈ បៃទៃស មយួ នៃះ 
បាន ទប់ ស្កាត់  ដើមៃបី បៃយុទ្ធ-
បៃឆាំង យ៉ាង យូរ  ជា មួយ ការ- 
ឆ្លង រកី រាល ដល  វ ីរសុ ផ្លវូ ដង្ហើម 
កូ រ៉ូ ណា បៃភៃទ ថ្មី ចម្លៃក នៃះ ។ 

 នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ជប៉ុន  លោក-
សុីន ហៃសូ  អាបៃ  បាន បៃកាស 
ដក់ រដ្ឋ ស្ថិត នៅ ក្នុង ភាព គៃ-
អាសន្ន  រយៈ ពៃល ១ ខៃ ជា លើក 
ដំបូង  សមៃប់ ទី កៃុង តូ កៃយូ និង 
តំបន់ ៦ ផៃសៃង ទៀត កាលពីថ្ងៃទ ី
៧ ខៃ មៃស  កន្លង ទៅ  កៃយ- 
មក ទៀត  បាន ពងៃីក ដក់ 
បៃទៃស ស្ថិត នៅ ក្នុង ភាព គៃ- 
អាសន្ន  ដើមៃប ីគៃប ់គៃង បៃទៃស 
ទាំង មូល ។ 

 វា នឹង ផុត កំណត់  នៅ ថ្ងៃ ពុធ 

ស្អៃក នៃះ  ប៉ុន្តៃ លោក សុីន ហៃសូ  
អាបៃ តៃូវ បាន គៃ រំពឹង ថា  នឹង 
បៃកាស បន្ត ដក់ បៃទៃស ក្នុង 
ភាព គៃ អាសន្ន  រហូត ដល់ ថ្ងៃ-
ទី៣១ ខៃ ឧសភា  កៃយ ពី 
កៃុមទី បៃឹកៃសា រដ្ឋាភិ បាល  បាន 
អនុម័ត ផៃន ការ នោះ ។ 

 រដ្ឋ មន្តៃី របស់ លោក នាយក-
រដ្ឋ មន្តៃីអាបៃ  បាន ទទួល ខុស- 
តៃូវ ចំពោះ ការ ផ្ទុះ ឆ្លង រីក រាល- 
ដល វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណា  គឺ 
លោក យ៉ា ស៊ូ តូ សៃសុី  នី សៃសុី ម៉ូ រា៉ា 
បាន ថ្លៃង ថា ៖« យើង  បាន អនុ-
មត័ ឲៃយ បន្ត ដក ់បៃទៃស ស្ថតិ នៅ 
ក្នុង ភាព គៃ អាសន្ន  រហូត ដល់ 
ថ្ងៃ ទី ៣១  ខៃ ឧសភា  ដើមៃបី 
គៃប់គៃង រដ្ឋ ទាំង អស់ នៅ ក្នុង 
បៃទៃស ជប៉ុន » ។ 

 លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី ជប៉ុន 
អាបៃ  គៃង នឹង ពនៃយល់ អំពី ការ-  
សមៃច ចិត្ត របស់ រដ្ឋាភិ បាល  
នៅ ឯ សន្និ សីទ សរ ព័ត៌ មាន  

នៅ ល្ងាច ថ្ងៃ ចន្ទ មៃសិល មិញ ។ 
 ខណៈ កៃុម អ្នក ជំនាញ ជំងឺ-

ឆ្លង  បាន ជួប បៃជុំ កាល ពី ពៃឹក- 
ថ្ងៃ ចន្ទ  លោក យ៉ា ស៊ូ តូ សៃសុី  នី-
សៃសុីម៉ូ រា៉ា បាន ពៃមាន អំពី ការ- 
បៃយទុ្ធ បៃឆាងំ វ ីរសុ នោះ ថា  គ ឺវា 
នៅ មិន ទាន់ បញ្ចប់ ទៃ ។ 

លោក យ៉ា ស៊ូ តូ សៃសុី  នី សៃសុី ម៉ូ រា៉ា  
បាន ថ្លៃង បៃប ់កៃុម អ្នក ជនំាញ 

ថា ៖« ការ រៀប ច ំសមៃប ់ការ ពតិ 
ដៃល ថា  ខ្លនួ នងឹ ចណំាយ ពៃល 
យូរ  ដើមៃបី ដោះ សៃយ ជា មួយ 
ជំងឺ ឆ្លង នៃះ  ខ្ញុំ ចង់ ស្នើ ឲៃយ អ្នក ធ្វើ 
សំណាក ជា ចៃើន អំពី មធៃយោ-
បាយ នៃ ជី វិត ថ្មី មួយ  ដៃល អាច 
ធ្វើ ឲៃយ បៃជា ជន ជប៉ុន  ទប់ ស្កាត់ 
ការ ឆ្លង ជងំ ឺក ូវដី ១៩  ខណៈ ការ- 
ដក់ សង្គម  និង សកម្ម ភាព 

សៃដ្ឋ កិច្ច ឲៃយ នៅ ឆា្ងាយ ពី គ្នា » ។ 
ការ ដក់ បៃទៃស ក្នុង ភាព 

គៃអាសន្ន របស់ ជប៉ុន  គឺ ដក់ 
ការ រឹត តៃបិត យ៉ាង សំខាន់  តិច- 
តួច ជាង វិធាន ការ នា នា  តៃូវ 
បាន គៃ មើល ឃើញ នៅ ក្នងុ ផ្នៃក 
ខ្លះ នៅ អឺរ៉ុប និង អាមៃ រិក  វា បាន 
អនុញ្ញាត ឲៃយ អភិ បាល កៃុង 
មយួចនំនួ ស្នើ ឲៃយ បៃជា ជន ជប៉នុ 

ស្នាក់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ  និង បាន 
អពំាវនាវ ឲៃយ កៃមុ អ្នក ជនំញួ  បទិ 
អាជី វកម្ម របស់ ខ្លួន បន្ត ទៀត ។ 

 ប៉ុន្តៃ មន្តៃី ខ្លះ  មិន អាច បង្ខំ ឲៃយ 
ពល រដ្ឋ របស់ ខ្លួន អនុវត្ត តាម 
នោះ ទៃ  ហើយ មិន មាន ការ-
ផ្តនា្ទាទោសសមៃប់ អ្នក ដៃល 
មនិ បានគោរព  ចៃបាប ់គៃ អាសន្ន 
នោះ ដៃរ ៕AFP/SK

លោកសីុនហ្រសូអាប្រពាក់ម៉ាសឆ់្លើយសំណួរនៅកិច្ចប្រជំុសភាជាន់ទាប។AFP ប្រជាជនជបុ៉នពាក់ម៉ាស់ការពារស្របព្រលព្រយួបារម្ភឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩។AFP

អ្នកនយោបាយរត់ចោលស្រោកុ២រូប សំុទោសចំពោះសម្តី
ដ្រោលអះអាងថាម្រោដឹកនាំកូរ៉្រោខាងជើង គមី ជុងអុ៊នឈធឺ្ងន់
ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  អ្នក រត់ ចោលសៃុក 

កូរ៉ៃ ខាងជើង ២ រូប  ដៃល បាន ជាប់- 
ឆ្នាត ជា សមា ជិក សភា  នៅ បៃទៃស 
កូរ៉ៃ ខាងតៃបូង កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  បាន សុំ- 
ទោស ចំពោះ ពាកៃយ សម្តី របស់ ពួក គៃ  
ដៃល បាន បញ្ជាក់ សុខ ភាព មិន ល្អ 
របស់ លោក គីម ជុងអ៊ុន  សៃប ពៃល 
មាន ការ រិះគន់ ជា សធារណៈ ជុំវិញ 
ព័ត៌មាន ក្លៃង កា្លាយ អំពី កូរ៉ៃ ខាង ជើង ។ 

លោក  ថៃ   យ៉ុង ហូ  អតីត អ្នក ការ ទូត 
លៃខ ២  នៅ ស្ថាន ទូត របស់ កូរ៉ៃ ខាង - 
ជើង  បៃចាំ នៅ កៃុង ឡុង ដ៍  បាន          
សុំ ទោស  ខណៈ ដៃល ការ រិះ គន់ ជុំវិញ 
សម្តី មិន បញ្ជាក់ របស់ អ្នក នយោបាយ 
រត់ ចោល សៃុក អំពី សុខ ភាព របស់ 
លោក គមី ជងុ អ៊នុ  មនិ ទាន ់បាន ថយ- 
ចុះ នៅ ឡើយ នោះ ។  

មៃដកឹនា ំរបស ់បៃទៃស ករូ៉ៃ ខាង ជើង  
បាន បង្ហាញ មុខ ជា សធារណៈ លើក- 
ដំបូង កាល ពី សបា្តាហ៍ មុន  កៃយ ពី  
បាត់ មុខ រយៈ ពៃល ២០ ថ្ងៃ  ដោយ បាន 
ធ្វើ ឲៃយ ដឹង ចៃបាស់ ពី ការ បា៉ាន់ ស្មាន ថា 
លោក បៃហៃល ជា អាច ឈឺ ធ្ងន់  ។  មុន 
នៃះ  លោក ថៃ  បាន ថ្លៃង ថា  លោក  គមី  
ជុង អុ៊ន  មិន អាច កៃក ឈរ ដោយ ខ្លនួ- 
ឯង  ឬ ដើរ បាន តៃឹម តៃូវ ទៃ ។

លោកថៃ  បាន ថ្លៃង នៅ ក្នុង សៃចក្តី - 
ថ្លៃង ការណ ៍មយួ ថា៖«ខ្ញុ ំសមូ សុ ំទោស 
សធារណ ជន ទាំង អស់ (ចំពោះ សម្តី 
របស់ខ្ញុំ )  ជា ហៃតុ ផល អ្វី ក៏ ដោយ» ។ 
ដោយ សរ ខ្ញុំ  បាន ទទួល ការ ស្តី- 

បនោ្ទាស ជា ចៃើន សមៃប់ រយៈ ពៃល 
២ថ្ងៃ ចុង កៃយ នៃះ   ខ្ញុំ មាន អារម្មណ៍ 
មាន ការ ប៉ះ ពាល់ យ៉ាង ខា្លាំង ពី ពាកៃយ- 
សម្តី របស់ ខ្ញុំ ទាំង អស់ នោះ » ។ 

លោក ថៃ  ដៃល បាន ទទួល អាសនៈ 

១ នៅ ក្នុង ការ បោះ ឆ្នាត សភា នា- 
ពៃល ថ្មីៗ នៃះ  បាន ថ្លៃង ថា  លោក បាន 
ទទលួ ខសុ តៃវូ ចពំោះ សម្ត ីរបស ់លោក 
ដៃល មាន ផល ប៉ះ ពាល់ ក្នុង នាម ជា 
សមាជិក សភា ១ រូប ។ 

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖« ខ្ញុ ំនងឹ សនៃយោ ថា 
នងឹ ធ្វើ កចិ្ច ការ សភា ក្នងុ លក្ខណៈ យក- 
ចិត្ត ទុក ដក់  និង សមរមៃយ បំផុត »។   

កៃយ មក ក្នុង ថ្ងៃ ដដៃលនោះ   
លោក  ជី សឹង  ហូ  ជា  អ្នក រត់ ចោល- 
សៃុក កូរ៉ៃ ខាង ជើង មា្នាក់ ទៀត  ដៃល 
បាន ជាប់ ឆ្នាត ជា សមាជិក សភា មា្នាក់ 
ដៃរ នោះ  បាន សុំ ទោស ចំពោះ អ្វី ដៃល 
លោក បាន និយយ កាល ពី សបា្តាហ៍ 
មនុ ។  លោក ជ ីបាន អះ អាង ថា  លោក  
បៃកដ ៩៩ ភាគ រយ ចំពោះ ការ ស្លាប់ 
របស់ លោក គីម  ជុង អ៊ុន ។  

លោក ជី  បាន ថ្លៃង នៅ ក្នុង សៃចក្តី - 
ថ្លៃង ការណ ៍មយួ ថា៖« ខ្ញុ ំសមូ សុ ំទោស 
ចំពោះ សធារណ ជន ទាំង អស់។  ខ្ញុំ 
បាន ពចិារណា ចពំោះ ខ្លនួ ឯង ២-៣ថ្ងៃ 
កន្លង ទៅ នៃះ។  ខ្ញុំ ពិត ជា តៃូវ ទទួល- 
ខុស តៃូវ ចំពោះ តំណៃង របស់ ខ្ញុំ»។ 

ការ អវត្តមាន របស់ លោក គីម  ជុង- 
អ៊នុ ព ីពៃតឹ្តកិារណ ៍បៃចា ំឆា ំដៃល បៃរព្ធ 
ខួប កំណើត របស់ ជីតា  លោក កាល ពី 
ថ្ងៃ ទី ១៥  ខៃមៃស  និង ស្ថាបនិក ជាតិ  
លោក  គីម  អុី ល ស៊ុង  បាន នាំ ឲៃយ ការ  - 
បា៉ា ន់ស្មានពី បៃព័ ន្ធផៃសព្វផៃសាយ ថា   
សុខ ភាព របស់ លោក គីម ជុ ង អ៊ុន   
មិន ល្អ ៕ Yonhap/PSA    

លោកថ្រយុ៉ងហូអ្នករត់ចោលស្រកុកូរ៉្រខាងជើងជា ប់ឆ្នោតជាសម ជិកសភានៅប្រទ្រសកូរ៉្រខាងត្របូងកាលពីព្រលថ្មីៗ ។Yonhap
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ផ្តល់  ជំនួយ   បានកើតឡើង  
កាលព ី ថ្ងៃ ចន្ទ  ដើមៃបី ផ ្តល់ហិ- 
រញ្ញ បៃប ទាន  ដល់ ការ សៃវជៃវ 
ស្វៃង រក វ៉ាក់ សំាង បៃឆំង ជំងឺ 
កូវីដ ១៩ ។ 

នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីអុតីាល ីលោក  
ហ្គ ូសុបី ប៉ៃ  កនុ ទ ី បៃធា នា ធបិ ត ី
បារាំង លោក អៃម៉ា នុយ អៃល 
ម៉ា កៃុង  និង អធិការ បតី អាល្លឺ-
ម៉ង់លោក សៃី  អៃន ជៃឡា  មឺរ - 
កៃល  បាន ផ្តល់ ការ គាំទៃ របស់ 
ពួក គៃ  នៅ ក្នុង សារ លិខិត មួយ 
បាន ចៃញ ផៃសាយ នៅ ក្នុង កា - 
សៃត ជា ចៃើន កាលពី ចុង - 
សបា្តាហ៍ ។ 

បៃធាន កៃុម បៃឹកៃសា អឺ រ៉ុប  គឺ 
លោក ឆល  មី ឆៃល  និង នា- 
យក រដ្ឋ មន្តៃី បៃទៃស ន័រ វៃស 
លោក  អុណីា  សលូ ប៊ហឺ្គ  ក ៏បាន 
ចុះ ហត្ថ លៃខា ផង ដៃរ  ហើយ 
ថ្នាក់ ដឹក នាំ របស់ បៃទៃស ទាំង-
អស់ នោះ   បាន ផ្តល់ ការ គាំទៃ 
របស់ ពួក គៃ  ជា មួយ អង្គការ- 

សុខ ភាព ពិភព លោក  នៅ ក្នុង 
ការ បៃឈម មុខ នៃ ការ រិះ គន់ 
របស់ អាមៃរិក  អំពី ការ ដោះ-
សៃយ វិបត្តិ របស់ ខ្លួន ។ 

 កៃមុ មៃដកឹ នា ំទាងំ នោះ  បាន 
ថ្លៃង ថ  ការ រៃអង្គា ស  ថវកិា នោះ  
នឹង « ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ បៃតិបត្តិការ 
ជា សកល មិន ធា្លាប់ មន ពី មុន  
រវង កៃុម អ្នក វិទៃយា សាស្តៃ  និង 
កៃុម អ្នក តៃួត ពិនិតៃយ  ឧសៃសា - 

ហកម្ម  នងិ កៃមុ រដ្ឋាភ ិបាល មយួ 
ចំនួន  នៅ លើ ពិភព លោក  កៃុម 
អង្គការ អន្តរ ជាតិ  សា្ថាប័ន ជា- 
ចៃើន  នងិ កៃមុ អ្នក ជនំាញ ថៃ ទា ំ
សុខ ភាព ជា ដើម » ។ 

ប៉ុន្តៃ ពួក គៃ បាន ពៃមន ថ  
ទឹក បៃក់ ជា ចៃើន បន្ថៃម ទៀត  
នឹង នៅ តៃ តៃូវ ការ  ដើមៃបី ផលិត 
នងិ ដកឹ ជញ្ជនូ «ឱសថ មន  តម្លៃ 
អាចលៃលក បា ន    អាច បៃើ- 

បៃស់ ទៅ តាម លទ្ធ ភាព  នៅ       
ទូ ទាំង ពិភពលោក ។ 

 ពួកគៃ បាន បន្ថៃម ថ ៖« បើ 
សិន យើង អាច បង្កើត វ៉ាក់ សំាង  
ដៃលតៃូវ  បាន  បៃើបៃស ់ ដោយ 
ពិភព លោក  សមៃប់ ពិភព - 
លោក ទាងំ មលូ នោះ  បញ្ហា នៃះ 
នងឹ កា្លាយ ជា រឿង   សាធារណ  ៈជា 
សកល   តៃ១ គ ត់  នៅក្នុង សត- 
វតៃស រ៍ ទី ២១នៃះ។ 

បៃទៃស អង់គ្លៃស  កាណាដ 
បារាងំ  អាល្លមឺង៉ ់ អុតីាល ី ជប៉នុ 
ន័រវៃស   អារា៉ាប៊ី សាអ៊ូឌីត  និង 
គណៈ កម្មការ អឺរ៉ុប កំពុង ធ្វើ 
សហ ម្ចាស់ ផ្ទះ សន្និ សីទ នៃះ 
ដៃល ជា ផ្នៃក នៃ កិច្ច បៃឹង បៃង 
វនិយិោគ បរទៃស  នៅ មនុ ជនំបួ 
កពំលូ ស្ត ីព ីវ៉ាកសំ់ាង សកល នៅ 
ថ្ងៃ ទី ៤  ខៃ មិថុនា ខាងមុខ ។ 

លោកនាយករដ្ឋ មន្តៃី អង់- 
គ្លៃស    បូរី ស ចន សុន បាន ថ្លៃង 
ថ ការ ស្វៃងរក ការ ពៃយា បាល  គ ឺជា 
កចិ្ច បៃងឹ បៃងបផំតុ ដើមៃប ី ជវីតិ របស ់
យើង ទាំងអ ស់គា្នា ៕ AFP/SK

លោកស្រី  អ៊ុស៊ុឡា វ៉ុនឌឺរ លី យ្រ ន ធ្វើ សន្និសី ទ  តាមវី ដ្រអូ ខន់ ហ្វឺរិន។ AFP

យុទ្ធជនIS១៨នាក់ស្ប់ន ក្នងុការវាយ-
ប្រហារនតំបន់សីុណ្រន្រប្រទ្រសអ្រហ្រសីុប

វ៉្រណ្រសុ៊យអ្រឡាប្រកាសកា រឈ្នពនដ្រនសមុទ្រថាជ ការធ្វើរដ្ឋប្រហារថ្មី

ក្រុង គ្ររៈ  កៃសួង មហា ផ្ទៃ 
របស់ បៃទៃស អៃហៃសុីប  បាន 
ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថ  កៃុម 
យុទ្ធ ជន គួរ ឲៃយ សងៃស័យ ចំនួន-
១៨ នាក់  បាន សា្លាប់  នៅ ក្នុង ការ - 
វយ បៃហារមួយ   ជាមួយ កង- 
កម្លាំង សន្តិ សុខនៅ តំបន់ សុី - 
ណៃ ភាគ ខាង ជើង   ២ ថ្ងៃ កៃយ 
ពី ការ ផ្ទុះ អាវុធ បណា្តាល ឲៃយ 
មនុសៃស សា្លាប់ ដៃល បាន អះ-
អាង ដោយ កៃុម រដ្ឋ អ៊ិសា្លាម  ។ 

កៃសងួ មហាផ្ទៃ  បាន ថ្លៃង នៅ 
ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ មួយ 
ថ៖ « កង កម្លាំង សន្តិ សុខ ជាតិ  
បាន បើក ការ សុើប ការណ៍  លើ  
កៃមុ ភៃរ វករ  ដៃល បាន លាកខ់្លនួ 
នៅ ក្នុង ផ្ទះ មួយ  នៅ ក្នុងទី  កៃុង-
ប៊ីរ អាល់ -អាប៊ីដ  ជា ទី ដៃល 
ពួកគៃ  កំពុង រៀប ចំ ផៃន ការ  
ដើមៃបី ធ្វើ បៃតិបត្តិ ការ អរិ ភាព        
ជា ចៃើន នៅ ទី នោះ » ។ 

 «ការ លាក់ ខ្លួន របស់ ពួក គៃ  
តៃូវ បាន កំណត់ គោល ដៅ  និង 

បើក ការ វយ បៃហារ មួយ នៅ ទី-  
នោះ  ដៃល បាន បង្ក ឲៃយ យុទ្ធជន 
១៨ នាក់  សា្លាប់ » ។ 

 កៃសួង នោះ បាន ថ្លៃង ថ  
កងកម្លាំង សន្តិ សុខ  បាន រក- 
ឃើញ អាវុធ ស្វ័យ បៃវត្តិ ១៣- 
ដើម  គៃប់ បៃក ២ ខៃសៃ កៃវត់  
និង គៃប់ បៃក ៣ គៃប់ ផៃសៃង- 
ទៀត នៅ ក្នុង ខ្លួន របស់ ពួក គៃ ។ 

 យោធា អៃហៃសុីប  បាន ថ្លៃង 
កាល ពី ពៃហសៃបតិ៍ ថ  ទាហាន 
១០ នាក ់ នៅ ក្នងុ នោះ មន មន្តៃ ី
ម្នាក់ បាន សា្លាប់  ឬ រង របួស នៅ 
ក្នុង ការ បំផ្ទុះ មួយ  ដៃល បាន 
កំណត់ គោល ដៅ ទៅ លើ រថ-
ពាសដៃក ១គៃឿង  នៅ ជិត ទី-
កៃុង ប៊ីរ  អាល់- អាប៊ីដ  នៅ ក្នុង 
តំបន់ សុី ណៃ ។ 

នៅ ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ 
មួយ  បាន បង្ហាះ នៅ លើ បៃព័ន្ធ 
ផៃសព្វ ផៃសាយ ខ្លនួ ថ  កៃមុ យទុ្ធ ជន 
សកម្ម បៃយុទ្ធ IS  បាន អះ អាង 
ទទួល ខុស តៃូវ ៕ AFP/SK 

ក្រុង ការ៉ា កាសៈ  រដ្ឋ មន្តៃី 
មហា ផ្ទៃ វ៉ៃណៃ ស៊ុយ អៃឡា  គឺ 
លោក ន ីស្តរ  រ ីវរីលូ  បាន បៃកាស 
កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថ  ការ ពៃយា-
យាម ឈ្លាន ពាន ដៃន សមុទៃ 
មួយ « របស់ ទា ហាន សុី ឈ្នួល 
ភៃរ វករ កូ ឡុំ ប៊ី »  បាន កើត ឡើង 
នៅ កណា្តាល រដ្ឋ ឡា ហ្គៃ រា៉ា  ដើមៃបី 
ធ្វើ ឲៃយ ជៃួល ចៃបល់ នៅ ក្នុង 
បៃទៃស វ៉ៃណៃ ស៊ុយ អៃ ឡា ។ 

 លោក នី ស្តរ  រី វីរូល  បាន-
បញ្ជាក់ ថ  គោល បំណង នៃ ការ- 
វយ បៃហារ នោះ « ដើមៃបី បង្កើន 
អំពើ ហិងៃសា  បង្កើត ឲៃយ មន ចលា- 
ចល កាន់ តៃ ខា្លាំង ឡើងដល់ 
បៃជា ជន វ៉ៃណៃ ស៊ុយអៃឡា  
និង ដោយ ហៃតុ នោះ  ហើយ  
បាន បង្ក ឲៃយ ឈន ទៅ រក ការ-  
ប៉នុ បង៉ ធ្វើ រដ្ឋ បៃហារ ថ្ម ីមយួ   នៅ 
ក្នុង បៃទៃស នៃះ ។ 

 លោក នី ស្តរ  រី វីរូល បាន ថ្លៃង 
ថ ៖« កៃុម ភៃរវករ » បាន ពៃយា-
យាម ឡើង លើ « ទូក បៃដៃញ ជា - 
ចៃើន គៃឿង  នៅ តាម ឆ្នៃរ សមទុៃ 
នៃ រដ្ឋ ឡា ហ្គៃរា៉ា »  ប៉ុន្តៃ សកម្ម-
ភាព នោះ  តៃូវ បាន រារាំង  និង   
ទប ់ សា្កាត ់ បានទា ន ់ ពៃល វៃ លា 
ដោយ កៃុម កង កម្លាំង បៃដប់ - 
អាវុធ ជាតិ បូលី វី (FANB)  និង 
កងកម្លាំង សកម្ម ភាព ពិសៃស 

(FAES) របស់ ប៉ូលិស ជាតិ - 
បូលីវី (PNB) នោះ ។ 

 យោង តាម លោក ន ីស្តរ  រ ីវរីលូ  
បាន ឲៃយ ដឹង ថ ៖« មន អ្នក ខ្លះ 
បាន សា្លាប់  និង មួយ ចំនួន ផៃសៃង  
ទៀត តៃវូ បាន ចាប ់ខ្លនួ » នៅ ក្នងុ 
ការ ប៉ុន ប៉ងផ្តួល រលំ រដ្ឋាភិ បាល  
របស់ លោក បៃធា នា ធិប តី វ៉ៃ - 
ណៃស៊ុយអៃឡា  នី កូឡាស  
ម៉ាឌូ រ៉ូ ៕ Xinhua/SK លោក ម៉ាឌូ រូ៉  ថ្ល្រង  ក្នងុពិធី   ប្ររព្ធខួប  លើកទី ១៧ ន្រ  រដ្ឋ ប្រហារ បរជ័យ ។ AFP
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ក្រុងឡាអ្រ : យោងតាម សួន សត្វ 
អ៊ូវេហានស៍ កាល ពីថ្ងេ សៅរ៍  បាន ឲេយ 
ដឹង ថា វូ វិន ជា ផេនដា យកេស ដេល 
តេវូបាន ចនិ ឲេយ សនួ សត្វ ហឡូង ់ខ្ច ី បាន 
ផ្ដល ់កណំើត កនូ ដបំងូ សមេប ់ពលរដ្ឋ 
ហូឡង់ ។ 

ការ ដាក់ បង្កាត់ ពូជ តេូវ បាន ធ្វើ ឡើង 
កាលពីខេ មករា  ហើយ កូន ផេនដា 
កើត នៅ ថ្ងេទី ១ ខេ ឧសភា    ពី មេ របស់ 
វា    មក ពី កេុង ប៉េកាំង ជាមួយ ខ្លា ឃ្មុំ 
ផេនដា   សុីង យ៉ា ជា  បារបស់វា ។ 

សួន សត្វ នៅ ភាគ កណ្ដាល កេុង 
រ៉េណេន បាន ឲេយ ដឹង ក្នុង សេចក្ដីថ្លេង 
ការណ ៍ថា៖ « មេ នងិ កនូ ផេនដា កពំងុ 

ស្នាក់ នៅ ក្នុង រូង មាតុភាព  និង មាន 
សុខភាព ល្អ »។ 

មា្ចាស់ សួន អ៊ូវេហានស៍ លោក 
មា៉ាសេល បូខូន  បាន និយយ ថា ៖ 
«កនូ ផេនដា នេះបង្ក កណំើត នងិ កើត 
ចេញ មក   តាម ធម្មជាតិ ។ ឈ្មោល 
ឬញី? ភេទ របស់ កូន ផេនដា  នៅ មិន 
ទាន់ បាន កំណត់ ចេបាស់ នៅ ឡើយ »។

លោក បន្ដថា ៖ « អ្នក មើល ថេ បាន 
រកេសា ទុក មេ ខ្លាឃ្មុំផេនដា វូ វិន និង កូន 
នៅ ដាច់ ដោយ ឡេក ។ នៅពេល កូន 
ផេនដា  កើតចេញព ីមេ វា   កេយ រយៈ- 
ពេល ប៉ុន្មោន ខេ ទើបយើង  អាចនឹង    
ដឹង អំពី ភេទ របស់ វា »។ 

លោក បូខូន បាន អះអាងថា ៖ 
«នៅពេល វា ចេញ មក ផេនដា យកេស 
នងឹ តេវូបាន ដាក ់ឈ្មោះ ឲេយ ។ កនូ របស ់
វា នឹង ធ្វើ ដំណើរ ទៅ ចិន ៤ ឆ្នាំ  ដើមេបី 
ចូលរួម កម្មវិធី បង្កាត់ ពូជ »។ 

មេ និង បា តេូវបាន ឲេយ ហូឡង់ ខ្ចី ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០១៧ រយៈ ពេល ១៥ ឆ្នាំ ។ 
ផេនដា យកេស តេូវបាន បេទះ ឃើញ តេ 
នៅ ក្នុង ពេ បេទេស ចិន ជាទី ដេល 
ជមេក របស់ ពួក វា កាន់ តេ រួម តូច ។ 

យ៉ាងណមិញ តាំងពី ឆ្នាំ ២០១៦ 
ខ្លាឃ្មុយំកេស ផេនដា  លេង តេវូបាន ចាត ់
ទកុ ជា សត្វ ជតិ ផតុ ពជូ  តេ នៅ ងយ រង 
គេះ ៕ AFP/HR ខ្លាឃ្មុំវូវិនដ្រលហូឡង់ខ្ចពីីចិនមកបង្កាត់ពូជទើបត្រកើតបានកូនដំបូង។រូបថត AFP

ខ្លាឃ្មុំផេនដាដេលហូឡង់ខ្ចីពីចិនកើតកូនដំបូងនៅសួនសត្វអ៊ូវេហានស៍

បា៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នំព្រញៈ ដើមេបី   ចូលរួមលើក កម្ពស ់ 
វិស័យ   អកេសរសស្តេ អកេសរ សិលេប៍ ជា តិ  
ក ៏ដចូជា លើក ទកឹ ចតិ្ត ដលក់វ ីអ្នកនពិន្ធ 
វ័យ ក្មេង  ពុំ  ធ្លាប់ ដាក់ស្នាដេ ចូល រួម   - 
បេកួត  បេជេង    គណៈ កម្ម ការ រៀបចំ   
ពាន   រង្វាន់ អកេសរ សិលេប៍  ពុទ ្ធ  សសន - 
បណ្ឌិតេយ  លើកទី៣   កេម បេធន- 
   បទ  ថា  «ទោស  នេ សុរា»  ដេល នឹង 
ឈប់ ទទួល   ស្នាដេ ចូល  រួម    បេកួតនៅ   
តេឹម  ថ្ងេ ទី ៣១ ខេ   ឧសភា បេចាំ  ឆ្នាំ 
២០២០ នេះ ។ 

បើ តាម  លោក   ស សខុន ីជាបេធន-   
វទិេយាស្ថាន ពទុ្ធសសន បណ្ឌតិេយ  បាន ឲេយ   
ដងឹ ថា៖ «នេះជា   ការ បេកតួ    ផ្នេក   រឿង ខ្ល ី
និង   កំណពេយ សមេប់ ពាន រង្វាន់  អកេសរ- 
សិលេប៍  ពុទ្ធសសន បណ្ឌិតេយ លើកទី៣ 
សមេប់   ឆ្នាំ ២០២០   ហើយ  បេធន - 
បទ  សំខន់   លើ ក នេះ   គឺ មាន   ឈ្មោះ ថា  
«ទោស នេ សរុា»  ដោយ មាន  លក្ខខណ្ឌ 

សមេប ់ ការ ចូល  រួម ចំពោះ បេក្ខជន 
មា្នាក ់អាច ដាក ់ស្នាដេ បាន តេ ១ គត ់ នងិ  
មិន មេន ជាស្នាដេ ដេលធ្លាប់ ទទួល 
បាន   ចំណត់ថា្នាក់ នៅ ពាន រង្វាន់ ណ-  
មួយ   ពីមុន ទេ ។ ស្នាដេ រឿង ខ្លី តេូវ វាយ 
ជា    អត្ថ បទ ដោយ បេើ យូនីកូដ ខ្មេរ ក្នុង 
កុំពេយូទ័រ  ទំ ហំ អកេសរ  ១២ ពុម្ព Khmer 
OS Siemreap ខ្នាត កេដាស  A4 
ដេល     មាន ចំនួន   ពី  ១០-១៥ ទំ ព័រ។  
ចំណេក  ឯ កំណពេយ វិញ    ពី  ៥ ទៅ  ១០ 
ទំព័រ  (មាន គំរូ ជូន) ពេម   ទាំង តេូវ 
គោរព     អក្ខ រា វិរុទ្ធ  តាម វចននុ កេម    ខ្មេរ 
បោះ  ពុម្ពផេសាយ ដោយ ពុទ្ធ សសន - 
បណ្ឌិតេយ គេទី  ៥ ជា ចាំ  បាច់ (ផ្តល់ ពិន្ទុ 
ជា ពិសេស) ។ បេក្ខ ជន  តេូវ បញ្ជាក ់ ពី 
អា ស យ ដា្ឋាន  លេខទូរ ស័ព្ទ  និង អុីមេល  
ឲេយ  បាន ចេបាស ់លាស ់ដើមេប ីងយ សេលួ  
គណៈ កម្មការ រៀបចំ ធ្វើ ការ  ទាក់ទង។ 
ស ្នាដេបេកួត   នឹង បន្ត ទទួល   រហូត ដល់ 
ថ ្ងេទី ៣១ ខេ ឧសភា ឆ្នាំ  ២០២០ »។  
លោក   ស សុខនី បាន បន្ត ថា៖«វិទេយា-  

ស្ថា ន ពទុ្ធសសន បណ្ឌតិេយ បាន រៀបច ំ
ការ  បេកួត បេជេង តេង និពន្ធ  អកេសរ - 
សលិេប ៍លើ ផ្នេក រឿង  ខ្ល ីនងិ    កណំពេយ    នេះ  
នៅ    ក ្នងុ  គោល  បណំង  លើក តម្កើង ស្នា- 
ដេ    អកេសរសស្តេ ខ្មេរ  ឡើង វញិ។  សមេប ់
ជយ  លាភីរឿងខ្លី  នឹង  ផ្តល់ ចំណត់- 
ថា្នាក់   លេខ១ លេខ ២ និង លេ ខ ៣  
ខណៈ    ជយ លាភីផ្នេក  កំណពេយ វិញ-  
នោះ ក ៏ មាន  ផ្តល ់ចណំត ់ថា្នាក ់លេខ ១ 
លេ ខ ២ និង លេខ៣  ផង ដេរ»។  

គួរ រំឭក ដេរ ថា ការ បេកួត បេជេង 
ពាន  រង្វាន់ អ កេសរសិលេប៍ ពុទ្ធសសន - 
បណ្ឌិតេយ លើកទី១  បេចាំឆ្នាំ២០១៨  
ផ្នេក   រឿង ខ្លី និង កំណពេយ    កេម-    
បេធន បទថា  «សុខដុមនីយ កម្ម ក្នុង 

សង្គម តាមរយៈសសន»  ហើយ - 
សមេប់  អ្ន ក     ឈ្នះ    ក្នុង ការ បេកួត នេះ   
លេខ ១  ទទួល បាន ទឹក បេក់ ចំនួន  ៥   
លាន    រៀ ល  លេ ខ  ២ ទទួ ល បាន ទឹក - 
បេក់ ចំនួន ៣  លាន រៀល  និង  លេខ 
៣  ទទលួ បាន ទកឹ   បេក ់ចនំនួ  ២  លាន 
រៀល។  ចពំោះ  បេក្ខជន -បេក្ខនរ ី ដេល 
ទទួល  ជយ លាភី  នេ ពាន រង្វាន់ អកេសរ- 
សិលេប៍ ពុទ្ធ សសន បណ្ឌិតេយ   លើកទី១ 
ឆ្នាំ២០១៨   មាន លេ ខ ១   អ្នក  និពន្ធ 
រ៉េត សរ៉ុន លេ ខ ២ អ្នក និពន្ធ រា៉ា- 
ឡេហួរ លេខ ៣ អ្នកនិពន្ធ ហុង វា៉ាន់- 
សុធីរ។    

ចំណេក ជយលាភី ពាន រង្វាន់ អកេសរ-  
សិលេប៍ ពុទ្ធសសន បណ្ឌិតេយ លើក ទី ២ 

ឆ្នាំ២០១៩ រួម មាន លេខ ១ អ្នក និពន្ធ  
ទៀង ពិសិដ្ឋ   លេខ ២  អ្នកនិពន្ធ លីម 
ដារា៉ា លេខ ៣ អ្នកនពិន្ធ លមឹ ផាន ់ណ  
និង កំណពេយ  លេខ ១ អ្នកនិពន្ធ សម 
សុនិត លេខ២ អ្នកនិពន្ធ រ៉េត សរ៉ុន 
និង   លេខ ៣ អ្នកនិពន្ធ ទី លីឈៀង ។ 

បេធន    វិទេយាស្ថាន ពុទ្ធសសន  - 
បណ្ឌិតេ យ  លោក  ស សុខនី ក ៏បាន ឲេយ   
ដងឹ    ដេរ   ថា  កម្ពជុា បាន  ខក ខន  នវូ ការ- 
រៀបច ំកម្មវធិ ីបេកតួ បេជេង អកេសរសលិេប៍ 
បេលោម លោក  ពាន រង្វាន ់អកេសរសលិេប៍ 
ពុទ្ធសសនបណ្ឌិតេយ នេះ  ចាប ់ តាំង ពី  
ឆ្នាំ  ១៩៩៣  មក   ខណៈ ការ ចាប់ ផ្តើម   
ឡើង   វិញ  លើក ទី ១  បាន បេរព្ធ  ធ្វើ នៅ 
ឆ្នាំ  ២០១៨  កន្លង មក នេះ ៕

ក្រមុម្ចាស់ជយលាភីផ្ន្រករឿងខ្លីនិងកំណាព្រយន្រការប្រកួតពានរង្វាន់អក្រសរសិល្រប៍ពុទ្ធសាសនបណ្ឌតិ្រយលើកទី១និងទី២។រូប សហ ការី

លោកសសុខនីជាប្រធានវិទ្រយាសា្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌតិ្រយ។រូបថត សហ ការី

ការបេកួតតេងនិពន្ធរឿងខ្លីនិងកំណាពេយនេពានរង្វាន់អកេសរ-
សិលេប៍របស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌតិេយលើកទី៣ចាប់ផ្តើមហើយ
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ខេង សុខគន្ធា

ភ្នំពេញ : ខៃសៃ ជីវិត របស់   
អ្នកសៃី  រស់  សៃរី សុទ្ធា  តារា 
ចមៃៀង សៃី  សំនៀង ពីរោះ រណ្ដំ  
ជា ដៃគូ   ឆ្នើម បំផុត  របស់ អធិរាជ 
សំឡៃង មាស  លោក សុីន  សុី- 
សាមតុ   កពំងុតៃវូបានផលតិ ជា  
រឿង បៃលោម លោក បៃប  ឌីជីថល  
ពី សំណាក់ ផលិតករភាពយន្ត  
លៃបី នៅ កៃុង ឡូសអៃនជឺលៃស 
សហរដ្ឋ អាមៃរិក ។

លោក ្រហ្គ ីហ្គរីូ ខាហីុល (Gre-
gory Cahill) ជា ផលិតករ កម្ម- 
វិធី ជជៃក កមៃសាន្ត  The Talk របស់   
ទូរទសៃសន៍  CBS ដៃល ឈ្នះ រង្វាន់   
ផលិតករ កម្មវិធ ីទូរទសៃសន៍ ឆ្នើម  
Emmy Award បាន ដក់ ចិត្ត 
នឹង  សំនៀង របស់ អ្នក សៃី រស់ 
សៃរសីទុ្ធា កៃយព ី លោក បាន 
តាមដានភាពយន្ត   បៃបសុើប- 
អង ្កៃត ថត នៅ កម្ពជុា  មាន   បញ្ចលូ  
បទភ្លៃង  និង ចមៃៀង របស់ 
អ្នកសៃី ។

លោកបាន បរិយាយ បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍   ថា ៖ «រឿង  City 
of Ghosts ថត នៅ បៃទៃស 
កម្ពុជា ដឹកនាំសម្តៃង ដោយ  
តារា  សម្តៃង ហូលីវូដ  មា៉ាត់ 
ឌីឡន (Matt Dillon)   និង  
ចាក់   ផៃសាយ   ដោយ  United 
Artists របស់ អាមៃរិក  ក្នុង ឆ្នាំ 
២០០៣  បានធ្វើឲៃយ ខ្ញុំ សា្គាល់ 
កម្ពុជា ហើយ នោះ ជា ភាពយន្ត 
ដំបូង ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ខ្ញុំ បានសា្តាប់ 
សឡំៃង  របស ់ អ្នកសៃ ី រស ់ សៃរ-ី 
សទុ្ធា  ហើយ ខ្ញុពំតិ ជា សៃឡាញ ់
ពៃញចតិ្ត បទចមៃៀង របស ់គាត ់
ណាស ់ ដៃបតិខ្ញុ ំកជ៏ាអ្នក ចលូចតិ្ត  
សិលៃបៈ ចមៃៀង ដៃរ វាធ្វើឲៃយ ខ្ញុំ 
យល  ់ថា  សឡំៃង បទភ្លៃង របស ់
រឿង នៃះ  សា្តាប់ទៅ ពិតជា រំភើប  
និង អសា្ចារៃយ »។

បនា្ទាប់ ពី បានសា្តាប់ ចមៃៀង 
ដព៏ ីរោះ របស ់ អ្នកសៃ ីរស ់សៃរ-ី  
សុទ្ធា មក លោក  កាន់តៃចង់ 
ដឹង   ចង់ឮ   អំពី បៃវត្តិរបស់ តារា 
ចមៃៀង រូបនៃះ បន្ថៃម។ លោក 
បា ន ចំណាយ ពៃល២-៣  ឆ្នាំ   
ដើមៃបី សៃវជៃវ ជីវបៃវត្តិ របស់  
អ្នក សៃ ី រហូត លោក បៃមូល បាន 
ព័ត៌មាន  លម្អិត  និង បាន រៀប ចំ 
គមៃង បង្កើត ភាពយន្ត ស្តី ពី 
ខៃសៃ ជីវិត របស់ អ្នកសៃី   ។   

កៃយពី    បាន ស្វៃងយល់ 
កាន់តៃ សុី ជមៃ អំ ពី  ខៃសៃ ជីវិត 

អ្នកសៃី  និងការ សា្លាប់  ក្នុង  វាល- 
ពិឃាត  ធ្វើ ឲៃយ លោក កាន់តៃ 
យល់  ថា  មនុសៃសទំងឡាយ គួរ 
តៃ  បាន ដឹង អំពី រឿង រា៉ាវ ដៃល 
លោក បាន ដឹង នៃះ ដៃរ ។

ផលតិករ ជនជាត ិអាមៃរិក របូ- 
ន ៃះ បានឲៃយ ដឹង ទៀត ថា  ៖ «គាត់  ក៏   
ជា សិលៃបការិនី មា្នាក់  ដៃល មាន 
កា រ តសូ៊ យា៉ាង ខា្លាងំក្នងុ ជីវិត។ គាត់ 
មាន បៃវត្ត ិចៃញ ពី គៃសួារ កសិករ   
តស៊ ូពុះពារ  ដើមៃប ីស្វៃង រក ភាព- 
ជោគជ័យ ក្នងុ វិស័យ សិលៃបៈ» ។

លោក ្រហ្គ ីហ្គរីូ បន្ត ថា៖ «ខ្ញុំ 
គិត ថា  មនុសៃស ភាគចៃើន អាច 
មាន រឿង សៃដៀង អ្នកសៃ ី ហើយ 
អាច យកអ្នកសៃី  ធ្វើជា គំរូនៃ 
ភាព តសូ៊  រឹងមំា  និង លើក ទឹក ចិត្ត 
ខ្លួន ឯង   ឲៃយពុះពារ ទៅមុខ   នៅ 
ពៃ ល  ជួបបញ្ហា ។ អ្នកសៃី ជា  
ម នុសៃស សៃី ទន់ភ្លន់  តៃ រឹងមាំ  
ហើយមិន តៃមឹតៃ ជា អ្នកចមៃៀង   
អ្នក សៃ ី ក ៏ជាកសកិរ  ជាទហាន  
និង ជាមា្តាយ មា្នាក់ដៃរ» ។

អ្នកសៃី  សុទ្ធា   ចាប់ ផ្តើម មាន 
ឈ្មោះ  បោះ សំឡៃង  ពី ការ បក-
សៃយ បទចមៃៀង   «ស្ទងឹ ខៀវ» 
ដៃល លៃបី ទូទំង បៃទៃស   ក្នុង 
អំឡុង  ឆ្នាំ ១៩៦៧ កៃយ ពី 
មតិ្តភក្ដ ិបាន ជរំញុ  ឲៃយ ចលូរមួ ការ- 
បៃឡង ចមៃៀង បៃចា ំខៃត្ត  រហូត 
បាន ទទួល  ពានរង្វាន់ លៃខ  ១  
នៅក្នងុ ឆ្នា ំ ១៩៦៣ ។ អ្នកសៃ ី ក ៏
ធ្លាប់   សម្តៃងខៃសៃ ភាពយន្ត  នៅ 
ចុង  ឆ្នាំ ១៩៧០ដៃរ។

នៅលើ វិថី ជីវិត ជាអ្នក ចមៃៀង 
អ្នកសៃ ី បាន កា្លាយ ជាដៃគូ ចមៃៀង  
ដ៏ស័ក្ដិ សម បំផុត របស់  អធិរាជ 
សំឡៃ ងមាស  សុីន សុីសាមុត 

ហើយ  ចំ ណៃរ ត  មក  អ្នកសៃី  ក៏ 
តៃវូ ទទួល បាន កិត្តនិាម ជា រាជិនី 
សំឡៃង មាស ។ 

ទោះជា អ្នកសៃលីាចាកលោក 
យូរ ឆ្នាំមក ហើយ  ក៏មនុសៃស ជា- 
ចៃើន នៅ តៃបន្ត សា្ដាប ់សនំៀង ដ ៏
ពរីោះព ី ចមៃៀង   រាប ់រយ បទដៃល 
អ្នកស ៃី បាន  បនៃសល់ទុក  ដោយ ការ - 
សរ សើរ ថា     «មា្ចាស់ ទៅសំឡៃងនៅ»។

លោក   ្រហ្គ ីហ្គរីូ មានជំនឿថា  
រឿងរា៉ាវ របស់ អ្នកសៃី  សុទ្ធា គឺ 
ជាគំរូនៃ ភាព សុចរិត ទៀង តៃង់   
និង  គុណធម៌ នៃ ការ រស់នៅ ក្នុង 
ភាព តៃឹមតៃូវ ។ 

ផលតិករ លៃបីរបូនៃះ  បន្តបៃប ់
ថា៖  «អ្នកសៃី  សុទ្ធា   មាន កិត្តិ- 
នាម លៃបីលៃបាញ  នៅ ក្នងុ បៃទៃ ស  
ក៏ដូច ជា ក្នុង សមាគម ខ្មៃរ នៅ  
អា  មៃរកិ  ប៉នុ្តៃ មនសុៃស ភាគចៃើន 
មនិបាន ដងឹ អ្វ ីចៃើន អពំ ីបៃវត្ត ិ ឬ 
ចមៃៀង របស់ អ្នកសៃី ទៃ  ខ្ញុំ ចង់ ឲៃយ 
មន ុសៃស គៃប់ រូប បាន សា្គាល់ អ្នក- 
សៃ ីកានត់ៃ ចៃបាស ់ ហៃត ុនៃះ ក្នងុ 
ឆ្នាំ ២០០៦  ខ្ញុំ បាន ដឹកនាំ  កុន 
ខា្នា ត ខ្ល ី ដៃល ចណំាយ ថវកិា  តចិ 
មួយ  មាន ចំណង ជើងថា  សំឡៃង  
មាស  ឬ  The Golden Voice» ។ 

អស ់រយៈ ពៃលបៃមាណ   ១០ 
ឆ្នា ំ ដៃល ផលតិករ  ជាចៃើន នាក ់ 
បាន បង្ហាញ ចំណាប់ អារម្មណ៍ 
លើ សាច់រឿង នៃះ  ប៉ុន្តៃ គា្មោន 
នរណា មា្នាក់ ហា៊ាន ចំណាយ 
ថវិកា   ក្នុងការ ផលិតទៃ ។ 

 ឃើញបៃបនៃះ ក្នងុឆ្នា ំ ២០១៩  
លោក ្រហ្គ ីហ្គរីូ មានគនំតិ មយួ ថ្ម ី
ក្នុងការ កៃច្នៃ រឿង នៃះ  ទៅជា 
រឿង បៃលោម លោក   អម ជាមួយ 
រូប គំនូរ បៃប កៃហ្វកិ  ជំនួសវិញ ។

លោកបាន  ធ្វើការ យា៉ាង សកម្ម  
ជាមួយ វិចិតៃករ ចំណាន មា្នាក់ 
ឈ្មោះ  ខៃត បូមា៉ាន (Kat Bau-
mann)  ដោយ ចំណាយពៃល   
ជាចៃើន  ស្វៃងរក  រូបភាព  និង 
វីដៃអូ ឯកសារ ពីអតីតកាល 
របស់ តួអង្គ សៃ ីសំខាន់ រូបនៃះ  ។ 

លោក ្រហី្គហ្គរូ ី បាន ពៃយាយាម 
ទក់ ទង បៃភព  ដៃល ជិតស្និទ្ធ 
ជាមួយ  សុទ្ធា  កាល ពៃល នាង 
នៅ  រ ស់   ដូចជា អ្នកសៃី  រស់ 
សាប ឿន  បងសៃីបង្កើត របស់  
អ្នកសៃី សុទ្ធា មិត្តសិលៃបករ 
សិលៃបការិនី រួម អាជីព  ក្នងុ ទសៃស- 
វតៃសរ៍  ឆ្នាំ ៦០ និង  ៧០ ដើមៃបី 
ទទួ ល បាន ព័ត៌មាន ពៃញលៃញ។  
លោ ក ក៏បាន ដកសៃង់ រឿង រា៉ាវ 
ស្ត ីព ីសា្ថានភាព បៃទៃស  ចៃញ ព ី
សៀវភៅ នយោបាយ  បៃវត្តិ-
សាស្តៃ  និង វបៃបធម៌ របស់ កម្ពជុា ។

វិចិតៃករ កៃហ្វកិរូបនៃះ  បាន- 
គូរ គំនូរ  ដោយសិកៃសា លម្អិត 
ចាប់ ពី  សម្លៀក  បំពាក់  សក់  
រថយ ន្ត  មៃកៃូ សមៃប់ ចៃៀង  
អាវុធ  និងវត្ថុ បៃើបៃស់  ផៃសៃងៗ 
ដៃល សទុ្ធតៃ មានរបូភាព ចៃបាស ់ 
នងិ ដចូតថភាព នា សមយ័ នោះ 
អី៊ចឹង  ។ គំនូរ ទំង នោះ  គឺតៃវូបាន 
បៃើ  ខ្មោ ដៃគរូ   ហើយ បនា្ទាប ់ទើប 
យក ទៅ បន្ថៃម ទឹក ថា្នាំ  មុននឹង  
ខៃត  យកទៅ   ដាកព់ណ ៌ កណំត ់
ទៃង់ ទៃយ  ហើយ សរសៃរ ជា 
តួ អកៃសរ  ក្នុង កុំពៃយូរទ័រ ។ 

ផលិតករ រូបនៃះ បៃប់  ថា ៖ 
«ពួកយើង នឹងធ្វើ ការ រៀបចំ 
សៀវភៅ បៃលោមលោក នៃះ 
ឡើង  ទំងក្នុងទមៃង់ បោះពុម្ព  
និងទមៃង់ ឌីជីថល   ហើយ វាក៏ 
មាន រមួ បញ្ចលូ ជាមយួ បទភ្លៃង  
ធ្វើ ឲៃយអ្នក អាន  អាច សា្តាប់ ឮសំ- 

ឡៃង តន្តៃ ី ដើមៃបី បញ្ចលូ អារម្មណ៍  
ទៅតាម ដំណើរ នៃ សាច់ រឿង » ។ 

លោក ្រហ្គ ីហ្គរីូ បាន បៃប់  ភ្ន-ំ 
ព ៃញ  ប៉សុ្តិ៍  ទៀត ថា កៃមុការងរ 
របស់ លោក  ជិត សមៃច ផ្នៃក ទី 
១ នៃ សៀវភៅ បៃលោម  លោក  
ហើយ លោកបានធ្វើការ  សន្មត 
ថា   សៀវភៅ ទំងមូល  នឹង អាច 
បញ្ចប់ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២១ ។ 

 ពត័ម៌ាន លម្អតិ អពំ ី «សឡំៃង 
មា ស»  ឬ  «The Golden 
Voice” សូម ចូលទៅកាន់ហៃ្វស- 
ប៊កុ ផៃច   @facebook.com/
thegoldenvoicemovie  ឬ 
Twitter:  @thegolden-
voicex ឬ Instagram: @
thegoldenvoicemovie 
ឬអាចចូលទៅកាន់  វៃបសាយ 
www.thegoldenvoice-
movie.com៕

ឈុត ដកសេង់ចេញពី បេលោមលោកសន្ទន  រូបភាព  ពី    ខេសេជីវិត អ្នកសេី រស់ សេរីសុទ្ធា។ រូបថត សហ ការី

ផលិតករល្បីអាម្រិកតាក់ត្ង
ប្លោមលោកពីជីវិតរាជិនី
សំឡ្ងមាសរស់ស្រីសុទ្ធា

ខេត បានសិកេសា លម្អិត លើ  ឯកសារ ជាចេើន មុននឹង គូរ រូបភាព ។ រូបថត សហ ការី វិចិតេករ ខេត បូម៉ាន បេើខ្មៅដេ មុននឹង ដាក់ពណ៌ គំនូរ និង បន្ថេមអកេសរ ។ រូបថត សហ ការី



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអង្គារ ទី៥ ែខឧសភា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ១៤កើត ខៃពិសាខ ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៣ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃអង្គារ  ទី៥ ខៃឧសភា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

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

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

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសីឡើង ខ្ពស់ ។ ទឹកចិត្ត បៃកប    - 
ដោយ       ឆន្ទៈមោះមុត  ក្នុង ការបំពៃញ       - 
 កចិ្ច ការងរ ឬការបៃកប  របរ  ទទលួ- 
ទា ន  ផៃសៃង ៗ ។  ចំណៃក   ឯការដើរ     - 

តៃច ់  ចរ ទៅទីនានាគឺ  មាន គៃ រាក់ ទាក ់    គួរ ជា     ទ ី   - 
ពៃញ    ចិត្ត ។ ចំពោះ សៃចក្តីស្នៃហា  វិញ   គឺ គូស្នៃហ៍ 
ហាក    ់   ដ ចូជា មាន  ភាព    ពៃងើយ កន្តើយ  បន្តចិ  ដៃល        
អ្នក        គរួ   តៃ ចៃះ ផ្តល   ់     ភាព កកក់្តៅ បន្ថៃម ឲៃយ គសូ្នៃហ៍ 
ទើប     បាន  ល្អ បៃព ៃខ្លាំង  សមៃប់ សម្ព័ន្ធ ស្នៃហ៍។ 

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

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

 រាសីល្អបង្គរួ  ។ ការបៃកបរបររកទទួល-     
ទា នផៃសៃងៗគឺបាន ផល ល្អគៃន់  បើ ។ 
លោកអ ្នក មាន ទឹក ចិត្ត  បៃក បដោយ ក្តី 
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   ខ្ពស់  ។ ការ បៃកប របរ   រក-  
ទទួល   ទាន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន  ផល ល្អ   - 
បៃសើរ   តៃសុខ ភាព ផ្លូវ កាយ អាច  
នឹង    តៃវូ យាយីដោយ ជំងឺ ។ រីឯ   លាភ- 

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

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

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

រាសីសៃ ុ 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 ចក ្ត ីស្នៃ  ហា វិញ   គឺ  គូស ្នៃហ៍ ចៃើន   តៃ-  
មាន   ការ រំអុករំអៃ  រក រឿង គ្នាឥត  សៃកសៃន្ត  ។    

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

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

រាសធី្លាកច់ ុះ។ 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  ចូលចិត្ត ភាព ស្ងប់សា ្ងាត់ ។ រីឯ សៃចក្តីស្នៃហា-  
ចៃើន តៃ     មានភាព សះអង្គើយ ចំពោះ គ្នា និងខ្វះភាព -  
កក់ ក្តៅសមៃប់ 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 ។

រាសីសៃុតចុះខ្លាំង ។ ជើងលៃខ- 
លោក  អ្នក ស្ថតិ នៅ លើ កម្ម  ទកឹ ចតិ្ត    
មាន  សៃចក្តថី្នាងំ ថ្នាក ់ខ្លះៗ   ចពំោះ 
ខ្លួន  ឯង ។ ថ្ងៃនៃះ  លោក អ្នក ចៃើន 

ពងឹ  ផ្អៃក       លើ ពៃង វាសនា ជាជាង  ភា ព ជឿជាក ់  លើ 
សមត្ថ ភាព របស ់ខ្លនួ ។ ចពំោះ របរ រក ទទលួ ទាន-  
ក  ៏   ពំុ  មានភាគ  ផល កាក់កប ល្អ ឡើយ ។ រីឯ សៃច ក្ត-ី 
ស្នៃហា   គូស្នៃហ៍ ចៃើនតៃ  រំអៃ រំអុក   និង  រក រឿង  គ្នា 
ឥត   សៃកសៃន្ត ដៃលបង្កើត ជាភាព រកាំរកូស  ។

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។   

ថ្ម តមៃួត ជា បៃពៃណី ជា ទសៃសនីយភាព បញ្ជាក់ពី វត្ដមន ផ្លូវ ដើរ ពៃំ ដៃន ឬ ទីតាំង   រតនសមៃបត្ដិ   ។ រូបថត AFP

ព្រោះកូរ៉ូណាពលរដ្ឋអង់គ្ល្រោស
មានព្រោលមកផ្ចង់តម្រោៀបក្រោួស
បន្តបុយ៉ាងស្អាតលើឆ្ន្រោរសមុទ្រោ

កៃុង ឡុងដ៍ : កៃួស   បន្តុប លើ 
គ្នា ជា ចៃើន តៃវូបាន តមៃៀប នៅ 
ឯ ឆ្នៃរ ដោយ អ្នក មក ធ្វើ លំហាត់ 
ជា បៃចាំ អំឡុង ពៃល ការ បិទ 
បៃទៃស ដោយសារ វរីសុ ករូ៉ណូា ។ 
ខណៈ មនុសៃស ជា ចៃើន ធ្វើ ការ 
ហាត់ បៃណ នៅតៃ ក្នុង ផ្ទះ 
ពកួគៃ បាន នងិ កពំងុ បន្ថៃម ការ- 
តមៃៀប កៃសួ  ដៃល បង្កើត ភាព 
សៃស់ សា្អាត នៅ លើ ឆ្នៃរ ។

មនសុៃស មា្នា មនិ ភ្លៃច ថតរបូ ទកុ  
ខណៈ ផ្ដិត  រូបភាព កៃួស បន្តុប   
នៅ លើឆ្នៃរ  Whitley Bay 
នៃខណ្ឌ  North Tyneside 
តៃូវបាន បន្ថៃម ។ កៃួស បន្តុប 
រាប ់រយ តៃវូ បាន តមៃៀប នៅ លើ 
ឆ្នៃរ នៃ ចកៃ ភព អងគ់្លៃស អឡំងុ 
ពៃល បិទបៃទៃស ។ 

បន្ទះ ថ្ម ហៅ ថ ថ្ម តមៃួត 
រមៃង តៃូវបាន បៃទះ ឃើញ 
ដោយ អ្នក ថ្មើរ ជើង ដើរ តម ឆ្នៃរ 
Whitley Bay នៃ កៃុង New-
castle ខណៈ ពួកគៃ រីករាយ 
នឹង លំហាត់ បៃណ បៃចាំ  ថ្ងៃ ។ 

ថ្ម តមៃតួ ពៃល នៃះ គជឺា ទសៃស-
នីយភាព ដ៏ ទាក់ ទាញ  ហើយ 
សា្នាដៃ ខ្លះ ថៃម ទាំង មាន សារ 
បង្កប់ ន័យ ផង ដៃរ ។ 

ជា ការ ឧទ្ទិស ដល់ វីរភាព 
របស់ កង កមា្លាំង អាវ ស ជួរ មុខ 
(សៃវាកម្ម សុខភិបាល ជាតិ ) 
ចកៃ ភព អង់គ្លៃស តៃូវបាន 
រលំៃច ឡើង នៅ ថ្ម តមៃតួ    ផលតិ 
ឡើង ដោយពលរដ្ឋ ទូទៅ  ដៃល 
ដើរ ហាត ់បៃណ  បៃចា ំថ្ងៃ អឡំងុ 
ពៃល រោគ រាត តៃបាត ជំងឺ កូវីដ - 
១៩ នៅ លើ ឆ្នៃរ ភាគ ខង ជើង 
បៃទៃស អង់គ្លៃស នៅថ្ងៃទី៣០ 
ខៃ មៃសា ឆ្នាំ ២០២០ ។ 

លោក នាយក រដ្ឋ មន្ដៃី អង់-
គ្លៃស បូរីស ចន សុន បាន 
និយាយ កាល ពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ 
អំឡុង ពៃល មាន មនុសៃស សា្លាប់  
៦៧៤នាក់ រយៈ ពៃល  ២៤ 
មោ៉ាង  ដោយ ចំនួន កើន ដល់ 
២៦៧១១នាក់  នៅ ទូទាំង 
បៃទៃស  ថ ៖ « ចកៃ ភព អង់-
គ្លៃស បាន ឆ្លង ផតុ ដណំាក ់កាល 
កំពូល នៃ ការ ផ្ទុះ វីរុស »។ 

លោក  ចនសុន បាន ឲៃយដឹង 
ក្នុង ពៃល ធ្វើ សន្និសីទ សារ-
ព័ត៌មាន ខ្លី កៃយ រូប លោក 
ចៃញ ពី មន្ទីរពៃទៃយ ថ ៖ « ជា 

លើក ដំបូង យើង បាន ឆ្លង ផុត 
ដំណាក់ កាល គៃះ ថ្នាក់ បំផុត  
ហើយ យើង កំពុង ស្ថិត នៅ 
ជមៃល ចុះ វិញ »។ 

យា៉ាង ណាមិញ ខៃសៃ កោង នៅ 
មិន ទាន់ ធ្លាក់ ពី ចំណុច កំពូល  
នៅ ឡើយ ទៃ ខណៈ មហាជន 
តៃូវបាន បៃទះ ឃើញ អង្គុយ 
ទសៃសនា ថ្ងៃ រះ យា៉ាង រំភើយ ។ 

ថ្ម តមៃួត តៃូវបាន តមៃៀប 
ឡើង តម បៃពៃណី ជា ទសៃស-
នីយភាព បញ្ជាក់ពី វត្ដមាន ផ្លូវ 
ដើរ ពៃំ ដៃន ឬ ទីតំង   មាន រតន-
សមៃបត្ដិ ក្នុង ដី ៕ AFP/HR  

ថ្ម តមៃៀបបន្តុបលើគ្នា នៅឆ្នៃរ Whitley Bay។ រូបថត AFP

ថ្ម តមៃួត មន សារ ឧទ្ទិស ដល់ បុគ្គលិក សៃវ សុខភាព   ជាតិ ។ រូបថត AFP
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រដ្ឋមន្ត្រថីា ថ្ង្រ ទី ១៨ ទើប ឲ្រយកីឡាករនៅ Serie A ហាត់ វិញ 
ក្រុង មីឡាន: រដ្ឋមន្តៃីកៃសួង 

កីឡា  លោក Vincenzo 
Spadafora បាន ថ្លៃង ជាថ្ម ីម្ដង 
ទៀត ថា កៃុម បាល់ ទាត់ នៅ 
កៃប ខ័ណ្ឌ  Serie A នឹង មិន 
អាច ធ្វើ ការ ហ្វឹក ហាត់  មុន ថ្ងៃ ទី 
១៨ ខៃ ឧសភា ឡើយ បើ ទោះ- 
បី ជា រដ្ឋា ភិបាល អនុញ្ញាត ឲៃយ 
កីឡាករ អាច តៃឡប់ ទៅ កន្លៃង 
ហាត់ សម វិញ  ចាប់ ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ទី 
៤ នៃះតទៅ ក៏ ដោយ ។

សៃចក្ដី ថ្លៃង ការណ៍ មួយ ពី 
រដ្ឋាភិបាល នៃ បៃទៃស អីុតាលី 
កាល ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ  បាន បៃកាស 
ថា   អត្តពលិក ឯកត្ត ជន រួម- 
ទាងំកឡីាករ ដៃលលៃង ជាកៃមុ 
ផង  អាច ចាប់ ផ្ដើម សកម្មភាព 
កីឡា របស់ ខ្លួន ឡើង វិញ បាន   
ទោះ បី ជា ខ្លួន បន្ត ចៃបាប់ គម្លាត 
សង្គម ក៏ ដោយ ។

ទោះ ជាយ៉ាង ណា កាល ព ីថ្ងៃ 
សៅរ៍ Sassuolo បាន កា្លាយ 
ជាកៃុម នៅ Serie A ដំបូង គៃ 
ដៃល ហា៊ានអះអាង ថា  ពួកគៃ 
នឹង តៃឡប់ ទៅ ហ្វឹកហាត់ វិញ 
គតិ ចាប ់តាងំ រដវូ កាល តៃវូ បាន 
ផ្អាក ដោយសារ ការ រាត តៃបាត 
វីរុស កូរ៉ូណា ។  

ជាមួយ គ្នា នៃះ ដៃរ  កៃុម 

កំពូល  ៗ    ដទៃ ទៀត បាន ចាប់- 
ផ្ដើម ធ្វើ ដូច គ្នា បណ្ដើរ ៗ  ក្នុង 
នោះ ក៏ មន កៃុម Inter Milan 
មួយ ដៃរ ដៃល នឹង បើ ក ទា្វារ ទី- 
លាន    Appiano Gentile 
របស់ ខ្លួន សមៃប់ឲៃយ សមជិក 
កៃុម ជមៃើស ដំបូង ទាំង អស់ 
ចូល ហ្វឹក ហាត់  ហើយ  Inter 
បាន ឲៃយដឹង ក្នុង សៃចក្ដី បៃកាស 
របស់ ខ្លួន ថា ៖ « ការ ចាប់ ផ្ដើម 

សកម្មភាព បៃកួត បៃជៃងឡើង 
វិញ នឹង តៃូវ បាន កំណត់ និង 
បៃកាស  ឲៃយ ដឹង ឆប់ ៗ  នៅពៃល- 
ណា  គៃង ផ្នៃក ចៃបាប់ តៃូវ បាន 
បញ្ចប់ ទាំង សៃុង» ។   

កៃុម ដៃល មន បុរស អីុតាលី 
លោក  Antonio Conte ជា 
គៃូបង្វឹក បាន បន្ត ក្នុង សៃចក្ដី 
បៃកាស នោះ ទៀត ថា ៖ « កន្លៃង 
ដទៃ ទៀត នៃ មជៃឈមណ្ឌល នឹង 

នៅ តៃបន្ត  បទិ ទា្វារដដៃល លើក- 
លៃង តៃ កន្លៃង ខាងផ្នៃក សុខ- 
ភាព នងិ ផ្នៃក បច្ចៃក ទៃស ដៃល 
ជា តមៃូវ ការ ចាំ បាច់   ក្នុងការ- 
ធានា ឲៃយ មន បរិយកាស ល្អ 
និង សុវត្ថិភាព សមៃប់ អត្ត- 
ពលិក » ។      

លើស ពី នៃះ ក៏ មន សៃចក្ដី 
រាយ ការណ ៍ផង ដៃរ ថា កៃមុ នៅ 
កំពូល តារាងសៃះបង្កង់ Ju-

ventus ដៃល កពំងុ នា ំមខុ កៃមុ 
ឈរ លៃខ ២ Lazio តៃ ១ពិន្ទុ 
មុន ការ បៃកួត បៃជៃង តៃូវ បាន 
ផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ន បាន ចាប-់ 
ផ្ដើម បៃប់  កីឡាករ  របស់ ខ្លួន 
ដៃល ភាគ ចៃើន បាន តៃឡប ់ទៅ 
បៃទៃស កំណើត ឲៃយ តៃឡប់ មក 
អីុតាលី វិញ ដើមៃបី អាចឲៃយ ខ្លួន 
មន ពៃល វៃលា គៃបគ់ៃន ់ អន-ុ 
វត្ត  គោល ការណ៍  នៅ ដច់- 
ដោយ ឡៃក តាម ចំនួន ថ្ងៃ 
កំណត់ តៃៀម មុន ការបៃកួត 
បៃជៃង  ចាប់ ផ្ដើម វិញ នា ពៃល 
ខាង មុខ ដ៏ខ្លី នៃះ ។       

តៃ ទោះ ជាយ៉ាង ណា ក្ដ ីលោក 
រដ្ឋ មន្តៃី Spadafora បាន ធ្វើ 
សៃចក្ដី បញ្ជាក់ យ៉ាង ចៃបាស់- 
លាស់ ថា  រាល់ការ ហ្វឹក ហាត់ 
សមៃប់ កៃុម នឹង មិន តៃូវ បាន 
អនុញ្ញាតឲៃយ កើត មន មុន ចៃបាប់ 
បិទ ទា្វារ បៃទៃស  ដៃល មន 
រហូត ដល់ ថ្ងៃ ទី ១៧ ខៃ ឧសភា 
នោះ ឡើយ ។ 

លោក  Spadafora បាន 
សរសៃរ នៅ លើ បណា្ដោញ សង្គម 
ហ្វៃសប៊ុក របស់ ខ្លួន ថា ៖ « ខ្ញុំ 
បាន ឃើញ និងឮ នូវ ការ លើក 
ឡើង ប្លៃក ជាចៃើន  ពាក ់ពន័្ធ នងឹ 
ការ ចាប ់ផ្ដើម ឡើងវញិនវូ វសិយ័ 

កឡីា តៃ គៃប ់យ៉ាង នងឹ មនិ មន 
ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ឡើយ ដូច ដៃល ខ្ញុំ 
តៃង តៃ និយយ ជាពិសៃស 
បាល់ ទាត់។ ការ ហ្វឹក  ហាត់ 
របស់ កៃុម នឹង អាច មិនធ្វើ ទៅ 
បាន នៅ មនុ ថ្ងៃ ទ ី១៨ ខៃ ឧសភា 
ហើយ ការ ចាប់ ផ្ដើម បៃកួត 
បៃកតួ បៃជៃង ជើង ឯក  សមៃប ់
ពៃល នៃះ ពិតណាស់  មិ ន គួរ 
និយយ ឡើយ » ។ 

លោក រដ្ឋមន្តៃ ីទទលួ ខសុ តៃវូ 
ខាង កឡីារបូ នៃះ បាន បន្ត ទៀត 
ថា ៖  « ពៃលនៃះ ខ្ញុំសុំ ទោស 
ចំពោះ រឿង នៃះ តៃ ខ្ញុំ នឹង ទៅរក 
វិធី  ដោះ សៃយ ជាមួយ អ្នក - 
ពាកព់ន័្ធនងឹវសិយ័ កឡីា ផៃសៃង ៗ  
នងិ  មជៃឈមណ្ឌល កឡីាទាងំ អស ់
(ដៃលមន ដចូ ជា កន្លៃង ហាត-់ 
បៃណ កន្លៃង ហាត់ រាំ  កន្លៃង 
ហៃល ទឹក ... ។ល។) ដៃល 
កន្លៃង ទាំង នោះ តៃូវ តៃ បាន 
បើក ដំណើរការ វិញ ឆប់ ៗ  ។  

អីុតាលី ជាបៃទៃស មួយ  ក្នុង 
ចណំម បៃទៃស ដៃល រង គៃះ 
ធ្ងន់ធ្ងរ បំផុត  ក្នុង អំឡុង វិបត្តិ 
សខុភាព នាពៃល នៃះ ក្នងុ នោះ  
មន មនុសៃស ជាង ២៨០០០ 
នាក់ បាន បង់ ជីវិត ដោយសារ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩  ៕ AFP/VN

សកម្មភាព ប្រកួត  រវាង ក្រមុ Inter Milan (ឆ្វ្រង) និង ក្រមុ Juventus នាព្រល កន្លងមក។ រូបថ AFP

ពិត ជា ឃោរឃៅ ណាស់  បើ ហង្រស ក្រហមមិនបាន ពាន
ក្រុងឡុងដ៍: អ្នក ចាំ ទី ដៃ ទី ១ 

របស ់កៃមុ មន ់ខា្នាយ មស  Tot-
tenham Hotspur កីឡាករ 
Hugo Lloris សម្ដៃង ការ យល-់ 
ឃើញ ថា វា នឹង កា្លាយ ជា រឿង 
ឃោរ ឃៅ មៃនទៃន បៃសិន បើ 
កៃុម ហងៃសកៃហម   Liverpool 
មិន តៃូវបាន បៃគល់ តំណៃង 
ជើង ឯក កៃប ខ័ណ្ឌ  Premier 
League ឲៃយ  នៅ អំឡុង ពៃល 
មន  ការ រាត តៃបាត ពវីរីសុ ករូ៉ណូា  
នាពៃល នៃះ។ 

មុន ពៃល រដូវកាល តៃូវ បាន 
ផ្អាក  ក្នុង ខៃ មីនា ដោយសារ 
វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ ១៩ កៃុម របស់ 
លោក Jurgen Klopp មន 
ពិន្ទុ នាំ មុខ ដច់ កៃុម លៃខ ២ 
Manchester City ដល់ ទៅ 
២៥ ពិន្ទុ  ខណៈ   ដៃល ពៃល នៃះ 
ការ ចាប់ ផ្ដើម យុទ្ធនាការ បៃកួត 
បៃជៃង ឡើង វិញ នៅពៃល ណា 
នៅ តៃ ស្ថិត ក្នុង ភាព មិនចៃបាស់- 
លាស់ បើ ទោះ ជា មន សៃចក្ដី 
រាយ ការណ ៍ថ្ម ៗី  នៃះ លើក ឡើង 
ថា Premier League អាច 
ចាប់ ផ្ដើម មន សកម្មភាព ឡើង 
វិញ  ក្នុងខៃ មិថុនា ក៏ដោយ ។   

តៃ សមៃប ់ Lloris ដៃល កៃមុ 

របស់ ខ្លួន ស្ថិត នៅ ចំណាត ់ថា្នាក់ 
ទី ៨ ចង់ ឲៃយ រដូវកាល បញ្ចប់ 
ហើយ និយយ ថា វា អាច នឹង  
កា្លាយ ជារឿង អាកៃក់ សមៃប់ 
Liverpool។  អ្នក ចា ំទ ីអន្តរជាត ិ
បារាំង រូបនៃះ បៃប់  កាសៃ ត 
L'Equipe នៅ បៃទៃស កណំើត 
របស ់ខ្លនួ ថា ៖ «យើង កពំងុ ស្ថតិ 
ក្នងុ សា្ថានភាព ដៃល គៃប ់គ្នា ចង ់
ឲៃយ ចប ់នងិ មន ការ សមៃច នៅ 
លើ ទីលាន » ។

អ្នកចាំ ទី វ័យ ៣៣ឆ្នាំ Lloris 
បាន បន្ត ទៀត ថា ៖ «វា នឹង 
អាកៃក់ មើល មៃន ទៃន បើ - 

គៃប់យ៉ាង តៃូវ បានបញ្ចប់ ទាំង  
ការ បៃកួតនៅសល់៩ សបា្ដាហ៍ 
ទៀត សមៃប់  Premier 
League ហើយ អ្វ ីដៃល សខំាន ់
នោះ គឺ ថា នឹង រឹត តៃ ឃោរ ឃៅ 
សមៃប ់Liverpool ពៃះ ពកួ-
គៃមន ពិន្ទុ នាំ មុខ ស្ទើរកា្លាយ 
ជាជើង ឯក ទៅ ហើយ » ។

ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក្ដី បៃសិន 
បើ រដូវ កាល នៅ  Premier 
League ចាប់ ផ្ដើម ឡើង វិញ 
នោះ បៃកដ ណាស់  នឹង ធ្វើ ការ 
បៃកួត ដោយ អត់ មន អ្នក គំ ទៃ 
ចូល រួម ដោយសារ ខា្លាច មន 

ការ ឆ្លង វីរុស កូរ៉ូណា ដៃល មក 
ទល់ ពៃល នៃះ បាន សម្លាប់ 
មនុសៃសមិនតិច ជាង ២៤៨ 
០០០ នាក់នោះឡើយ នៅ 
ទូទាំង សកល លោក ។

តៃសមៃប់ Lloris ផ្ទាល់ ខ្លួន 
បៃកួត ដោយ បិទទា្វារ កីឡដ្ឋាន 
ធ្វើ ឲៃយ គៃ មន អារម្មណ៍ ថា  ដូច- 
ជា  ប្លៃកបន្តិច ប៉ុន្តៃ ក៏ទទួល- 
សា្គាល់ ថា  បើ ពិចារណា លើ 
សា្ថាន ភាព ហិរញ្ញវត្ថុសមៃប់ 
លីក និង ក្លិប ចាំ បាច់ តៃូវ តៃ ធ្វើ 
បៃប ហ្នឹង ។

អតីត អ្នក ចាំ ទី របស់កៃុម 
Lyon រូបនៃះ  បៃប់ ថា ៖  « វា 
ហាក ់ដចូ ជា ចម្លៃក បន្តចិ មនិ ថា 
កើត ឡើង នៅ ទី ណា ក៏ ដោយ ។ 
ការ បៃកួត បាល់ ទាត់  មិន មៃន 
ជាកីឡា ដៃល  ធ្វើ ដោយ បិទ ទា្វារ 
ឡើយ ។ អត ់មន អ្នក គទំៃ  នងិ 
មន អ្នក គំទៃ មិន ដូច គ្នា នោះ 
ទៃ ពៃះ ពួក យើង មក ទី នៃះ  
ដើមៃបី មន អារម្មណ៍ រួម ជាមួយ 
គ្នា ។ យើងទាំង អស់ គ្នា  ចង់ ឲៃយ 
កីឡដ្ឋាន ពោរពៃញ ទៅ ដោយ 
បរយិកាស ល្អ អ្នក គទំៃ ពណ ៌
អាវរបស់កៃុម និង សំឡៃង 
ចៃៀង » ៕ AFP/VN    

អ្នក ចាំទី Hugo Lloris គំ ទៃឲៃយ កៃុម Liverpool ឈ្នះ ពាន  ។ AFP

គ្រូហូឡង់ចូលសម្រកព្រទ្រយ 
ដោយសារមានបញ្ហាប្រះដូង

ក្រុងអាំស្ទ្ររដាំ: គៃូ បង្វឹក 
នៃកៃុម ជមៃើស ជាតិ ហូឡង់ 
លោក Ronald Koeman តៃវូ 
បញ្ជូនទៅមន្ទីរ ពៃទៃយ  ដើមៃបី 
ពៃយាបាល ជងំ ឺកៃយ មន បញ្ហា 
បៃះដងូ។ នៃះ បើតាម ការ ឲៃយ ដងឹ 
ពី បៃពន្ធ របស់ លោក ដៃល 
បៃប់ ទៅ កាសៃត  De Tele-
graaf កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។

បុរស វ័យ  ៥៧ ឆ្នាំ Ronald 
Koeman បាន ទទួល ការ វះ - 
កាត់  នៅ ឯ មន្ទីរ ពៃទៃយ មួយ ក្នុង 
កៃុង អាំស្ទៃរ ដំ បនា្ទាប់ ពីមន  
អាការមនិល្អ     ដោយលោកបាន 
បៃបស់មជកិគៃសួារថា ហាក ់
មន អារម្មណ៍ មិន សូវ  សៃួល 
ពៃល សមៃក នៅ  ផ្ទះ ។

អ្នក សៃី  Bartina Koeman 
បាន បៃប់ ឲៃយ ដឹង ថា ៖ « ដោយ- 
សារ តៃ បាន បញ្ជូន ទៅ មន្ទីរ - 
ពៃទៃយបាន លឿន ពៃម ទាងំ មន 
អន្តរាគមន៍ របស់ គៃូ ពៃទៃយ បាន 
ទាន ់ពៃល វៃលា ធ្វើ ឲៃយ សា្ថានភាព 
របស់ គត់ ល្អ បៃសើរវិញ» ។  

លោក  Koeman ដៃល ចលូ 
មក ដឹកនាំ កៃុម ពណ៌ទឹក កៃូច 
ហូឡង់ ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ២០១៨ 

រហូតដល់ បច្ចុបៃបន្ន តៃូវ គៃ រំពឹង 
ថា  នឹង ចាក ចៃញ ពី មន្ទីរ ពៃទៃយ 
នៅថ្ងៃ ចន្ទ ហើយ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ដណំងឹ នៃះ ខាង សហពន័្ធ បាល-់ 
ទាត ់របសប់ៃទៃស ហឡូង ់បាន 
សរសៃរ តាម គណនី Twitter 
របស់ ខ្លួន ថា ៖ «ភា្ញាក់ ផ្អើល 
ណាស ់ពៃលឮដណំងឹ នៃះ តៃ ក ៏
ចាប់ ផ្ដើម រីក រាយ  នៅពៃល ដឹង 
ថា  អ្វី ៗ   បៃសើរ ឡើង វិញ ។ សូម 
រឹង មំ និង ជា វិញ ឆប់ ៗ ណា 
លោក គៃូ បង្វឹក » ។ 

លោក  Koeman ដៃល ធា្លាប ់
លៃងជា តំណៃង  ខៃសៃ ការ ពារ 
កាលពីអតីត នៅកៃុម Ajax, 
PSV Eindhoven, Feye-
noord នងិ  Barcelona ពៃម- 
ទាំង កៃុម ជមៃើស ជាតិ ហូ ឡង់ 
បាន ជយួ ដកឹនា ំឲៃយ កៃមុ បៃទៃស 
កំណើត  របស់ លោក   បានឡើង 
ទៅ វគ្គចុងកៃយ រួចហើយ 
សមៃប់  ពៃឹត្តិការណ៍ Euro 
2020 តៃ គួរ ឲៃយ សា្ដាយកម្មវិធី 
បៃកួត បៃជៃង ដ៏ ធំ នៃះ តៃូវបាន 
លើក ទៅ ធ្វើ នៅ ឆ្នាំ កៃយ វិញ 
ដោយសារ ការ រីក រាល ដល នៃ 
វី រុស កូរ៉ូណា ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ ថ្មីៗនេះសេប់តេបង្កើតភាពភា្ញាក់-
ផ្អើលពីមជេឈដ្ឋានមហាជនដោយស្ងាត់ៗតារា-
ចមេៀងសេីលេបីឈ្មោះជេកនៅទេនំហងេសមាស
កញ្ញាវីឌណីេតដេលតេវូជាកនូសេីសណំព្វចតិ្ត
របស់តារាចមេៀងជើងចាសស់ឡំេងស្អកលោក
ហរួឡាវីបង្ហាញរបូភាពស្នទិ្ធនងឹបរុសកបំាងំមខុ
មា្នាក់តាមបណ្តាញសង្គម។
តារាចមេៀងសេីវ័យ២៤ឆ្នាំដេលជារឿយៗ

មិនធ្លាប់លេចឮដំណឹងមានគូស្នេហ៍សេប់តេ
ថ្មីៗ នេះបង្ហាញរបូភាពកៀកកើយតេមនិបង្ហាញ
មុខពិត ធ្វើឲេយមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាង-
ខ្លាំងពីអ្នកបេើបេស់បណ្តាញសង្គម
ជាពិសេសជាមួយនឹងសរជា-
ភាសអង់គ្លេស១ឃ្លាដេល
សមេួលជាភាសខ្មេរថា៖ «អរ-
គុណដេលបងតេងតេនៅកេបេរ
អូនរហូតមក!»។
កេពីការចុចLikeមានរូប

បេះដូង ដេលតំណងភាព-
តេកអរសេឡាញ់នងឹអ្នក
ទាំង២យ៉ាងចេើននោះក៏
មានអ្នកបញ្ចេញវាចារ
ចោទសរួដេញដោល
ចំពោះមា្ចាស់រូប-
ខងបេុសដេរថា៖
«អយី៉ា!បងណេត!
បេហេលជិតបាន-
ដណំងឹល្អហើយ!សមូមើល
មខុតចិមើល៍តើជាអ្នកណគេ
ដេរ?»។
តេយ៉ាងណបុរស ដេល

កំពុងតេូវបានតារាចមេៀង
សេីកញ្ញា វី ឌីណេតពេម-
ទទួលក្តីសេឡាញ់នោះនៅ
មនិទាន់ដងឹចេបាស់ថាជាអ្នក
ណដដេលដោយសេីសេស់
កូនសេីបណ្តូលចិត្តលោក-
ហរួឡាវីមនិទាន់ហា៊ានបង្ហើបបេប់នៅ
ឡើយទេទោះបជីាមានអ្នកគាំទេទទចូ
សរួរកមខុពតិយ៉ាងណក្តីខណៈភ្នពំេញ- 
ប៉ុស្តិ៍ក៏មិនអាចសុំបានការបកសេយ
លម្អិតពីកញ្ញាផងដេរតាមបេព័ន្ធទូរស័ព្ទ
ពេះមិនអាចទំនាក់ទំនងបាន។
កេពីមានសមត្ថភាពនិងមានទេព-

កោសលេយផ្នេកចមេៀងនិងសម្ដេងហើយ
កញ្ញាវីឌណីេតក៏ជាតារាចមេៀងពន្លក-
ថ្មីមា្នាក់ដេលពកូេរកនកឹស្ទលីស្លៀកពាក់
នងិម៉ដូសក់ប្លេកៗគរួឲេយកត់សមា្គាលន់ា
ពេលបង្ហាញខ្លួនលើឆកតនេ្តីម្តងៗ
ដោយកញ្ញាមិនតេប់តាមការតុប-
តេងខ្លនួរបស់តារាដទេនៅថ្មីៗ នេះ

ឌីណេតបានបង្ហាញខ្លួន-
យ៉ាងលេចធ្លានៅក្នងុឈតុ
សម្លៀកបពំាក់បេប្រប-
ពេណីឥណ្ឌាដេលពិត
សេស់ស្អាតនិងទាក់-
ទាញទៀតផង។
តាមការកត់សមា្គាល់

សមេប់ជំនាន់កេយ
លោកហួរឡាវី ក្នុង
សិលេបៈកញ្ញាវីឌីណេត
កំពុងតេបោះជំហាន-
យ៉ាងរលូនលើអាជីព
ចមេៀងរបស់ខ្លួនតេ-

ប៉ុណ្ណោះទេនាពេល
ថ្មីៗ នេះកញ្ញា វី-
ឌីណេតក៏បានវិវឌេឍ
កា្លាយជា តារាសម្ដេង-

មួយទៀតកេយពីទូរ-
ទសេសន៍ហងេសមាស បាន-

ជេើសរីសនាងឲេយដើរតួឯកក្នុង
ភាពយន្តភាគថ្មីមួយជាមួយនឹងតារា-
ចមេៀងបេុសលោកនី រតនាគឺរឿង
«រាជបតុេកង្កេប»ទោះបីជាតារាចមេៀង
សេីរបូសេស់របូនេះមនិទាន់កា្ដាប់តណំេង
ជាគណៈកម្មការក្នុងកម្មវិធីលំដប់ពិភព- 
លោកដូចជា តារាសេីរៀមចេបងរួម
ទេនំមាន អ្នកនាងឱកសុគន្ធកញ្ញា
អ្នកនាងសុខសេីនាងកញ្ញាសុខ
សីឡាលីនកញ្ញាសួស វីហេសានិង
អ្នកនាងពេជេសោភាជាដើម៕

វី ឌីណេត សេប់ តេ បង្ហាញ រូប ស្នទិ្ធ នឹង បុរស   

កំបំង មុខ ម្នាក់ លើកដំបូង។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក
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កញ្ញា វី ឌីណេត តារា ចមេៀងជេក ទេនំ 
ហងេស ម ស  ជា កូនសេ ីតារាចមេៀង បេសុ 
សំនៀង ស្អក  ហួរ ឡាវី ។ រូបថតហុងមិនា

លោក គឹម សេ៊នុកុសល (ឆ្វេង) បន បេគល់បេក់រង្វាន់ លេខ ១  ឲេយ ទៅ កីឡាករ វ៉ាន់ វឿន។ រូបថតសហការី

វ៉ាន់  វឿន  បែើ ពែល តិច បំផុត ដើមែបី 
យក បែក់លានទៅ ចិញ្ចមឹប្អនូៗ 
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំេញៈកីឡាករជាក្មេងកំពេ
វា៉ាន់វឿនបានបេើពេលបេកួតសរុប
ទំាង២លើកតេមឹ៩:២៤នាទីដើមេបី
កា្លាយជាមា្ចាស់បេក់លានដេល
មានទឹកបេក់៣,៤លានរៀលពី
ការបេកួតមា៉ារា៉ាតុងដណ្តើមបេក់
លាននេកម្មវិធីMasFight
Cambodiaនៅលើសង្វៀនថោន
ហើយថិរវេលាបេកួតនេះគឺតិច
ជាងគេបំផុតបើបេៀបធៀបទៅ
នឹងរយៈពេលបេកួតរបស់កីឡាករ
ម៉នវណ្ណ,ីពេឿងសុជាតិនិងឌុម
កេវដដេលធ្លាប់បានឈ្នះជើង-
ឯកបេក់លាននេះសមេប់ការ-
បេកួត៣សបា្តាហ៍កន្លងមក។
សមេប់ការបេកួតកាលពី

ថ្ងេអាទិតេយនោះមា្ចាស់មេដយសំរឹទ្ធ
សីុហ្គេមវា៉ាន់វឿនបានយកឈ្នះ
មា្ចាស់មេដយសំរឹទ្ធខេមចាន់
ដោយពិន្ទជុាឯកច្ឆន្ទនៅក្នងុការ-
បេកួតតេមឹ៣ទឹកហើយការបេកួត
ផ្តាច់ពេត័េជាមួយរិនដវីតដេល
បេើចេបាប់MasFightតេមឹ១ទឹក
មាន៩នាទីនោះវឿនបេើពេល
តេមឹ២៤វិនាទីដោយវាយកេងស្តាំ
បណ្តាលឲេយដវីតដួលសន្លប់និង
បេកកេបាលដេរអស់៤ថ្នេរ។
នៅក្នងុការបេកួតទំាង២លើក

ក្នងុថ្ងេតេមួយនេះវា៉ាន់វឿនបាន
សរភាពថារូបគេមានការបារម្ភ
នៅពេលចាប់ឆ្នាតប៉ះខេមចាន់
នៅវគ្គជមេះុ។«ខ្ញុំមានការបារម្ភ
ខ្លាងំតំាងពីមុនពេលបេកួតពេះ
ខេមចាន់ជាឧបសគ្គធំបុ៉ន្តេខ្ញុំ

មានលេបិចបេកួតគឺវ៉េឆ្ងាយនិង
ទាត់ជើងកេមពេមទំាងចូលឱប
លេងកេបាច់ជង្គង់ឲេយបានលឿនមុន
ពេលអាជា្ញាកណ្តាលបំបេកហើយ
ការវាយចេញដោយបច្ចេកទេស
សនេសំពិន្ទនុេះបានធ្វើឲេយខ្ញុំឈ្នះពិន្ទុ
ខេមចាន់ដោយឯកច្ឆន្ទ»។
ចំពោះការឡើងទៅជួបរិនដវីត

នៅវគ្គផ្តាច់ពេត័េដេលបានយក
ឈ្នះពិន្ទុសនសំអុននៅវគ្គជមេះុ
ដេរនោះវា៉ាន់វឿនបាននិយយ
ថា៖«ខ្ញុំសងេឃឹមឈ្នះតំាងពីមុន
បេកួតពេះខ្ញុំមានបេៀបជាងទំាង
កមា្លាំងស្មោរតីនិងបទពិសោធ
ដោយសររិនដវីតជាសិសេសប្អនូ
នៅខ្ចីវសេសាហើយក៏គា្មោនលទ្ធភាព
ផ្តលួខ្ញុំបាននោះទេ»។
វា៉ាន់វឿនបានបន្ថេមថា៖«ទោះ

ជាយ៉ាងណខ្ញុំមិនបានមើល-
សេលដេគូឬវ៉េបណ្តេតបណ្តាយ
នោះទេគឺតេវូតេបេើស្នៀតកេងឬ
ជង្គង់ដើមេបីផ្តលួដេគូមិនពនេយារ-
ពេលឡើយហើយក្នងុរយៈពេល
មិនដល់១នាទីផងខ្ញុបំានវាយ
កេងចូលកេបាលរបស់រិនដវីត
បណ្តាលឲេយដួលសន្លប់ធ្វើឲេយខ្ញុំ
បានទទួលបានជ័យជម្នះនិងកា្លាយ
ជាមា្ចាស់បេក់លានតេម្តង»។
ជាមួយការទទួលបានបេក់

រង្វាន់៣,៤លានរៀលនេះវា៉ាន់វឿន
បានបង្ហើបថាបានជួយសមេលួ
ដល់រូបគេទំនុកបមេងុដល់ប្អនូៗ។
វឿនបានបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំសូមថ្លេង
អំណរគុណដល់បុ៉ស្តិ៍ថោនដេល
មានការបេកួតដណ្តើមបេក់លាន
នេះនំាឲេយខ្ញុំបានលុយចេើនៗ 

ហើយខ្ញុំបានយកលុយនេះទៅ
ជួយចិញ្ចមឹប្អនូៗ ចំនួន៣នាក់ទៀត
ដេលកំពេឪពុកមា្តាយស្លាប់ចោល
អស់គឺមានតេកីឡាបេដល់នេះ
ហើយដេលជួយខ្ញុំឲេយមានជីវភាព
ដល់ពេលនេះ»។
ចំណេករិនដវីតដេលទទួល

បានបេក់រង្វាន់១,៨លានរៀល
ដេរនោះបាននិយយកេយពេល
ចាញ់ថា៖«វា៉ាន់វឿនខ្លាងំណស់!
គាត់ឈ្នះខ្ញុំ គឺស័ក្តិសមពេះខ្ញុំ
ជាសិសេសប្អនូជំនាន់កេយបុ៉ន្តេ
បានបេកួតជាមួយគាត់វាជា
កិត្តយិសដេលទទួលបានបទ-
ពិសោធល្អសមេប់យើងដេរ»។
ជាមួយគា្នានេះខេមចាន់ក៏

ទទួលស្គាល់ថាបានចាញ់វា៉ាន់
វឿនដោយអស់ចិត្តដេរ។ចាន់
និយយថា៖«ខ្ញុំចាញ់វា៉ាន់វឿន
ដោយគាត់រហ័សជាងវ៉េលឿន
ជាងខ្ញុំហើយគាត់មិនពេមវ៉េតទល់
ទេគឺគេចនិងចេញចូលលំបាក
វ៉េណស់។ការចាញ់នេះគា្មោនអ្វី
តេវូនិយយនោះទេគឺគេឈ្នះពិន្ទុ
បានឡើងទៅវគ្គចុងកេយ»។
ចំណេកនាយកគេប់គេងកម្មវិធី

បេចំាសង្វៀនថោនគឺលោកគឹម
សេ៊នុកុសលបានបេប់ថា៖«ការ
បេកួតមា៉ារា៉ាតុងដណ្តើមបេក់លាន
នេះយើងចេបាច់បញ្ជលូគា្នារវាង
ចេបាប់បេកួតគុនខ្មេរនិងចេបាប់Mas
Fightហើយកម្មវិធីនេះគឺពេញ-
និយមពេមទំាងទទួលបានការ-
គាំទេពីស្ពនស័រពេញទំហឹង 
ពិសេសកេមុហុ៊នCambodia
Beerនិងជីបមុ៉ង»៕
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