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ជួបជាមួយនារីខ្មែរដំបូងនិងតែមួយគត់
បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាយោធា

WestPoint...ទំព័រ១៣

ហាប់គីដូបែគល់លិខិតបញ្ជាក់ការហាត់-
ក្បាច់គុនដល់សមត្ថកិច្ច...ទំព័រ១៥

ជីវិតកម្សាន្តកីឡា

ក្រសួងអប់រំសម្រចបើកសាលាថ្នាក់ទី
៩-១២នៅទូទំាងប្រទ្រសបុ៉ន្ត្រថ្នាក់មត្រ្តយ្រយដល់ថ្នាក់ទី១២មានត្រ៤ទីរួមខ្រត្តបុ៉ណ្ណោះ

ខ្រត្តព្រះសីហនុនឹងមានមន្ទរីពិសោធន៍សំណាករកជំងឺកូវីដ១៩

 វ៉ន   ដា រ៉ា   
 
ភ្ន ំពៃញៈ  លោក  ហង់ ជួន  ណា រុ៉ន  

រដ្ឋ មន្រ្ដី ក្រសួង  អប់រំ  យុវ ជន  
និង កី ឡា  បាន អំពាវ នា វ ដល់ 
គណៈ គ្រប់ គ្រង គ្រឹះ ស្ថានសិក្រសា 
ទាំង អស់ បន្ត អនុ វត្ត នូវ ស្តង់ ដា 
អនាម័យ  តាម គោល ការណ៍ 

ប្រតិបត្តិ ស្តង់ ដា  (SOP)  ដើម្របី  
ទប់ ស្កាត់ ការ រីក រាល ដាល ន្រ ជំងឺ 
កវូដី ១៩  ក្នងុ ព្រល បើក ដ ំណើរ ការ 
គ្រឹះ ស្ថាន សិក្រសា ឡើង វិញ ទូទំាង 
 ប្រ ទ្រស កាល ពី ថ្ង្រម្រសិល មិញ ។ 

 លោក រដ្ឋ មន្រ្ដី  បាន អំពាវ នាវ 
ប្រប ន្រះ ក្នុង ព្រល ចុះ ពិនិត្រយ 
មើល នៅ តាម សលា រៀន នានា 

ក្នុង ខ្រត្ត សៀម រាប ក្នុង ថ្ង្រចូល - 
រៀន  ឡើង វិញ លើក ដំ បូង កាល 
ពី ម្រសិល មិញ បនា្ទាប់ ពី បាន បិទ- 
ទា្វារ គ្រឹះ ស្ថាន សិក្រសា អស់ រយៈ- 
ព្រល ៦ខ្រ កន្លង មក   ដើម្របី  ទប់- 
ស្កាត់ ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ- 
១៩ នៅ កម្ពុជា ។ 

លោក  ណារ៉ុន  ថ្ល្រង ថា ៖ « ខ្ញុំ 

សូម លើក ទឹក ចិត្ដ ឲ្រយ គណៈ គ្រប់-  
គ្រង សលា បន្ត អន ុវត្ដ នវូ ស្តង-់ 
ដា អនា មយ័  តាម គោល ការណ ៍
ប្រតិបត្តិ ស្តង់ ដា  ដ្រល ក្រសួង 
បាន ដាក់ ច្រញ ទៅ ឲ្រយ បាន ខ្ពស់ ។  
សលា រៀន សធារ ណៈ របស់ 
រដ្ឋ យើង មាន សសិ្រស ច្រើន  ដចូ្ន្រះ 
យើង បាន...តទៅ ទំ ព័រ ៦

 ខន សា វិ

ពៃះសីហនុៈ   ខ្រត្ត ព្រះសី ហន ុ
នឹង កា្លាយ ជា ខ្រត្ត ទី២  បនា្ទា ប់ពី 
ខ្រត្ត សៀម រាប  ដ្រល មាន មន្ទ ីរ- 
ពិ សោ ធន៍ សម្រប់ ធ្វើ ត្រស្ដ 
សណំាក រក ជងំ ឺក ូវដី ១៩   ដោយ 

មនិ ចាំ បាច ់បញ្ជូន សំណាក មក 
ធ្វើ ត្រស្ដ នៅ រាជ ធាន ីភ្នពំ្រញ ដចូ 
មុន ទៀត ទ្រ  ខណៈ គម្រង 
សង សង់ ត្រវូ ចាប់ ផ្ដើម នៅ ព្រល 
ដ្រល មាន ការ ឯក ភាព លើ ប្លង់- 
គោល រួច រាល់  ។ 

កាល ព ីថ្ង្រ អា ទតិ្រយ  លោក  មម៉- 

ប៊នុ ហ្រង  រដ្ឋមន្ត្រ ីក្រសងួ សខុា- 
ភ ិបា ល លោក  សយ  ស ំអាល ់
រដ្ឋ មន្ត្រ ីក្រ សួង បរិស្ថាន  និង លោក 
គួច  ចំរីន  អភិ បាល ខ្រត្ត ព្រះ សី- 
ហនុ បាន ចុះ ពិ និត្រយនៅ ទីតាំង 
ក្នុង មន្ទីរ ព្រទ្រយ បង្អ្រក ខ្រត្ត ព្រះ- 
សហីន ុ ស្ថតិក្ន ុង សង្កាត ់ល្រខ៤ 

ក្រុង ព្រះ សី ហនុ ដើម្របី គ្រង 
សង សង់ មន្ទីរ ពិសោធន៍ វ្រជ្ជ- 
សស្ដ្រ នៅ ព្រល ខាង មុខ ន្រះ  
សម្រប់ ធ្វើ ត្រស្ដ លើ សំណាក 
រក ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។

លោក  ម៉ម  ប៊ុន ហ្រង បាន 
បញ្ជាក់ ថា  ការ សង សង់ មន្ទីរ- 

ពិសោធ ន៍ ន្រះ  គឺ ទទួល បាន ការ- 
ឯកភា ព ពី រដា្ឋាភិ បាល រួច ហើយ  
ហើយ មា៉ាសុីន នឹង អាច ទទួល 
បាន ពី ប្រទ្រស ចិន  ខណៈ លោក 
គួច  ចំរីន  បាន បញ្ជាក់ ដ្ររ ថា 
នៅព្រល មានកា រ ឯកភាព លើប្លង់ 
គោ ល រួច រាល់ ...តទៅទំព័រ ៤

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈ ក្រុម ហ៊ុន Marvel 
Garment Co. ដ្រលជា  បុត្រ- 
សម័ន្ធ របស់ ក្រុមហ៊ុន  Shen-
zhou International Group 
Holdings  មាន  មលូ ដា្ឋាន ផលតិ  
សម្លៀក បំពាក់  ដ៏ ធំ នៅ ប្រទ្រស 
ចិន  នឹង គ្រង ចាប់ផ្តើម ប្រតិ-
បត្តកិារផ្លវូ ការនៅ ដើម  ខ្រ    ក្រយ 
ក្នងុ តបំន ់ស្រដ្ឋកចិ្ច ពសិ្រស ភុ្នពំ្រញ      
ទោះ បីជា ការ រីករាល ដាល ជំងឺ 
កូវីដ ១៩នៅត្រ  បន្ត បំភ័យ  ។  

តបំន ់ស្រដ្ឋ កចិ្ច ពសិ្រស ភ្នពំ្រញ 
បាន  ឲ្រយដឹង  កាល ពីថ្ង្រ អង្គារ ថា 
បនា្ទាប ់ព ីការ សង សង ់បាន ១  ឆ្នា ំ
កន្លះ  ក្រុមហ៊ុន Marvel Gar-
ment Co. បាន បញ្ចប់ គម្រង  
សងសង ់រោង ចក្រ ដណំាក ់កាល 
ទី១ របស់ ខ្លួននៅ តំបន់ ស្រដ្ឋ- 
កិច្ច ពិស្រស ភ្នំព្រញ ។ 

ក្រុម ហ៊ុន  Marvel Gar-
ment Co.  នងឹ ចាប ់ផ្តើម ជ្រើស-
រីស កម្មករ និយោជិត ដើម្របី ដំ-
ណើរការ ចង្វាក់ ផលិត មា៉ាស់មុខ  
ដើម្របី នាំច្រញ ទៅកាន់ ទីផ្រសារ 
ប្រទ្រស ជប៉ុន  ។ 

លោក  YAN DELIN អគ្គ- 
នាយក ក្រុមហ៊ុន Marvel Gar-
ment Co.បាន ឲ្រយ ដឹង នៅ ក្នុង 
ស្រចក្ត ីប្រកាស ពត័ម៌ាន ថា  ក្រមុហ៊នុ    
ន្រះ បាន ចាប់ផ្ដើម រៀបចំ កន្ល្រង 
ស្នាក ់របស ់កម្មករ  នងិ អគារ ជុវំញិ  
ហើយ  លោករពំងឹ ថា គម្រង  ន្រះ  
នឹង បង្កើត ការងរ ក្នុង ស្រុក  
១៧ ០០០ នាក់ ។

លោកបាន បញ្ជាកថ់ា៖«  ទោះ ប ី 
ស្ថតិ ក្ន ុងស្ថាន ភា ពដ ៏លបំាក ន្រះ 
ក៏ ដោយ  ក៏ យើង បាន សម្រច  
ចិត្ត ឈាន ទៅមុខ  ដូច្ន្រះ យើង 
អាច រៀប ចំខ្លួន សម្រប់ ក្រយ 
ព្រល ស្ថាន ភាព កវូ ីដ១៩។  ដោយ  
ធ្វើ ដូច្ន្រះ  យើង នឹង បន្ត បង្កើត 
ឱកាស ការងរ...តទៅទំព័រ ៩ 

MarvelGarment
នឹងដំណើរការផលិត
មា៉ាស់ក្នងុPPSEZ
ចាប់ពីខ្រក្រយ

មនុស្រសរាប់មុឺននាក់
តវ៉ាទាមទារឲ្រយបរុស-
ខ្លាងំប្រឡារុសចុះ
ច្រញពតំីណ្រង

សិសៃស ចូលរៀន វិញ ដោយពាក ់ របំាងមុខ ការពារពី ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ១៩ នៅ ខៃត្ត សៀម រប  កាលពីថ្ងៃមៃសិលមិញ ។ រូបថត ក្រសួង អប់រំ  យុវជន និង កីឡា

កៃុងមី នស្ក៍ៈ   អ្នកតវ៉ា ប្រឡា- 
រុស រាប់ មឺុន នាក់  កាល ពី ថ្ង្រ - 
អាទិត្រយ  បាន ប្រមូលផ្តុំ នៅ រដ្ឋ- 
ធានី មីនស្ក៍  ដោយ ជំរុញ ឲ្រយ 
បរុស ខា្លាងំ  អាឡចិ សនឌ់រឺ  ល-ូ 
កា សិនកូ  ចុះ ច្រញ ពី តំណ្រង  
ហើយ ពួក គ្រ  បាន ផ្គើន នឹង ការ 
គំរាម កំហ្រង ការ ចាប់ ខ្លួន  និង    
ការ ដាក់ ពង្រយ កង កមា្លាំង   
ទ្រង់ ទ្រយ ធំ ។      

មនសុ្រស ជាង ១០ មឺនុ នាក ់ ត្រវូ 
បាន រំពឹង ទុក ថា  នឹង ឡើង ទៅ 
តាម ដង ផ្លូវ នានា ន្រ ក្រុង មីនស្ក៍  
កាល ពីចុង សបា្តាហ៍កន្លង ទៅ  
និង អ្នកកាស្រត AFP បាន 
នយិាយ ថា  ហ្វងូ មនសុ្រស នៅ ក្នងុ 
ក្រុង មីនស្ក៍  អាច ធំ ជាង ន្រះ ទៅ 
ទៀត កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ។ 

 ទាហាន កាណុង បាញ់ទឹក  
រថពាស ដ្រក និង រថយន្ត បា- 
ឡាំងដាស់ ជា ច្រើន គ្រឿង  ត្រូវ 
បាន ដាក់ ពង្រយ ទៅ កាន់ 
កណា្តាលក្រងុ មនីស្ក៍   ប៉នុ្ត្រ ក្រមុ អ្នក-  
តវ៉ា មក ពី គ្រប់ មជ្រឈដា្ឋាន ច្រញ ពី 
ឪពុកមា្តាយ ជា មួយ កូន   រហូត 
ដល់ សិស្រស  និង ក្រុម បព្វជិត 
បាន ជួប ជុំ គា្នាយា៉ាង  ព្រហើន ។    

យោង តាម ក្រុម សិទ្ធិមនុស្រស 
Viasna  បាន ឲ្រយ ដងឹ ថា  មនសុ្រស 
ប្រហ្រល ២៥០ នាក់ ត្រូវ បាន 
ចាប់ ខ្លួន  នៅ...តទៅទំព័រ ១២



B½t’manCati

យោងតាមទ្រសឹ្តីន្រទនំាក់ទនំង
អន្តរជាតិពិភពលោកគឺស្ថិតនៅ
ក្នុងសភាពអនាធិបត្រយ្រយជានិច្ច
ដូច្ន្រះហើយប្រទ្រសទាំងឡាយ
ត្រងត្រស្វ្រងរកតលុ្រយភាពអណំាច
ដើម្របីរក្រសាការពារសន្តិសុខរបស់
ខ្លួន។ជាមួយនឹងភាពល្រចធ្លោ
របស់ចិនទាំងផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច និង
យោធាអាម្ររិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្ត
របស់ខ្លួនមានការភ័យខ្លោចក្នុង-
ការបាត់បង់តុល្រយភាពអំណាច
ដ្រលគាំទ្រដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់
អាម្ររិកនៅក្នុងសណា្តាប់ធា្នាប់
ពិភពលោកនាព្រលបច្ចុប្របន្ន។
អាម្ររិកចាត់ទុកចិនថាជា “រដ្ឋ
ក្រប្រនិយម”(revisionist
state)ហើយបានសម្ត្រងការ-
ព្រយួបារម្ភនិងចោទចិនពីការអនុវត្ត
នយោបាយវាតទីនិយមយោធា
នងិការប៉នុបង៉ឈានទៅរកអនតុ្ត-
រភាព(hegemony)(អំណាច
ខ្លោំងលើសគ្រ)។
បើយើងក្រឡ្រកមើលពីចណំចុ

ក្តៅយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើននាព្រល
បច្ចុប្របន្នដូចជាសមុទ្រចិនខង-
ត្របូងត្រវា៉ាន់ សង្គ្រមពាណិជ្ជកម្ម
នងិសង្គ្រមបច្ច្រកវទិ្រយាជាដើមធ្វើ
ឱ្រយយើងគិតថាលទ្ធភាពន្រការ-
ប្រឈមមុខដាក់គា្នារវាងមហា-
អណំាចទាងំ២ហាក់ដចូជាចៀស
មិនរួច។តើអាចនឹងមានសង្គ្រម
រវាងចនិនងិអាម្ររកិពភីាពតាន-
តងឹនាព្រលបច្ចបុ្របន្នដ្ររឬទ្រ?បើ
មានតើសង្គ្រមនឹងមានទម្រង់ប្រប
ណា?បើយើងមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រ
យើងអាចប្រមើលមើលពីទម្រង់

៣ន្រសង្គ្រមដ្រលអាចកើតមាន
ឡើងរវាងចិននិងអាម្ររិកគឺ៖
សង្គ្រមលោកលើកទី៣សង្គ្រម
ត្រជាក់ទី២និងសង្គ្រមដោយតួ-
អង្គតំណាង(proxywars)តាម
តំបន់។សង្គ្រមលោកលើកទី៣
គឺជាទម្រង់ន្រការប្រមើលមើល
ដ្រលមានលក្ខណៈជ្រុលនិយម។
នៅព្រលដ្រលចនិត្រវូបានគ្រចាត-់
ទុកថាជាការគំរាមកំហ្រងសន្តសុិខ
និងជាប្រទ្រសដ្រលចង់ច្របាមយក
អំណាចខ្លោងំលើសគ្រដោយយោធា
តើយើងគួរចាត់ទុកចិនដូចជាអាល្ល-ឺ
ម៉ង់ និងជបុ៉នក្នងុសម័យសង្គ្រម
លោកទាំង២លើកដ្ររឬទ្រ?
តើចនិមានបានឈា្លោនពាននិង

កាន់កាប់ប្រទ្រសណាមួយហើយ
ឬនៅ?តើចិនមានដាក់នឹមអាណា-
នគិមចក្រពត្តិនយិមដ្ររឬទ្រ?តើ
ចិនមានបានសមា្លោប់រង្គាលប្រជា-
ជនប្រទ្រសណា១ឬទ្រ?តើចិនគឺ
ជារដ្ឋភ្ររវករឬយ៉ាងណា?
តើនឹងអាចមានព្រឹត្តិការណ៍

ស្រដៀងនឹងការវាយឆ្មក់របស់
ជប៉ុនលើកំពង់ផ្រយោធាPearl
Harbor របស់អាម្ររិកដ្រលជា
កតា្តៅជំរុញឱ្រយអាម្ររិកប្រឡូកក្នុង
សង្គ្រមលោកដ្ររឬទ្រ?ទម្រង់
ទី២ន្រសង្គ្រមគឺ“សង្គ្រមត្រជាក់ទី
២”ដ្រលត្រវូបានគ្រពភិាក្រសាយ៉ាង
ផុសផុលថាអាចកា្លោយជាការពិត
ឬកំពុងត្រកើតឡើងរួចទៅហើយ
នាព្រលបច្ចុប្របន្ន។ប៉ុន្ត្របើកើត
មានពតិម្រនសង្គ្រមត្រជាក់លើក
ន្រះគឺមនិម្រនជាជម្លោះមនោគមន-៍
វិជា្ជាការប្រកួតប្រជ្រងជើងឯកអវ-
កាសឬការរត់ប្រណំាងសពា្វាវុធ
នុយក្ល្រអ្រ៊រ ដូចសង្គ្រមត្រជាក់
លើកមុននោះទ្រ។លើកន្រះគឺ

មានទដិ្ឋភាពផ្រស្រងដចូជាសង្គ្រម
ពាណិជ្ជកម្មសង្គ្រមបច្ច្រកវិទ្រយា
សង្គ្រមអីុនធឺណិតការប្រកួត
ដណើ្តមឥទ្ធពិលលើសា្ថាប័នអភិបាល-
កិច្ចសកលឬក៏សង្គ្រមចម្រះុទិដ្ឋ-
ភាព។ការប្រកួតប្រជ្រងត្រួតត្រ
លើក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីក៏អាចជា
សមរភូមិមួយនៅក្នុងសង្គ្រម
ត្រជាក់ទី២ដ្រលបាននិងកំពុង
ប្រងច្រកប្រទ្រសនានាតាមប៉ូល
អំណាចនីមួយ ៗឧទាហរណ៍ដូចជា
ការប្រកតួប្រជ្រងរវាង“គនំតិផ្តចួ-
ផ្តើមផ្លូវនិងខ្រស្រក្រវាត់”របស់ចិន
ជាមួយនឹង“យុទ្ធសាស្ត្រឥណ្ឌូបា៉ាសីុ-
ហ្វិក”របស់អាម្ររិកជាដើម។
ប៉ុន្ត្របើសង្គ្រមត្រជាក់ទី២

កំពុងត្រកើតមានពិតម្រនសង្គ្រម
ន្រះអាចនឹងមានសមរភូមិតិច-
ជាងសង្គ្រមត្រជាក់ទី១ដោយ-
សារថាចិនមានការអល់អ្រកក្នុង
ការឈានទៅប្រកួតប្រជ្រងដណ្តើម
ការដឹកនំានៅគ្រប់សមរភូមិជាមួយ
អាម្ររិកដូចអ្វីដ្រលសហភាព
សូវៀតបានព្រយាយមធ្វើក្នងុសម័យ
សង្គ្រមត្រជាក់លើកមុន។
ការប្រើពាក្រយ “ប្រកួតប្រជ្រង”

គ្រប់គ្រងក្របខ័ណ្ឌពហុភាគីក៏មិន-
ត្រឹមត្រូវទាំងស្រុងដ្ររពីព្រះថា
ថវិកាវិភាគទានរបស់ចិនចំពោះ
ប្រព័ន្ធពហុភាគីនៅទាបនៅឡើយ
បើប្រៀបធៀបជាមួយអាម្ររិក
ហើយវាក៏មិនម្រនជាការប្រកួត-
ប្រជ្រងដ្ររប្រសិនបើអាម្ររិកគិត-
ត្រពីដកខ្លនួច្រញពីប្រព័ន្ធពហុភាគី
នងិអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនដ្រល
ខ្លួនបានខិតខំចូលរួមបង្កើតឡើង
បនា្ទាប់ពីសង្គ្រមលោកលើកទី២
តួយ៉ាងដូចជាការដកខ្លនួពីអង្គការ
UNESCOអង្គការសុខភាពពិភព-
លោកក្រុមប្រឹក្រសាសិទ្ធិមនុស្រស
របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកិច្ច-
ព្រមព្រៀងទីក្រុងបា៉ារីសស្តីពីការ-
ប្រប្រួលអាកាសធាតុជាដើម។
ប្រទ្រសចិនសម័យទំនើបតាម-

ពិតបានអាស្រ័យផលជាច្រើនពី
ប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចពិភពលោក
ដ្រលបង្កើតឡើងដោយអំណាច
គ្រប់គ្រងរបស់អាម្ររកិហើយចនិ
ក៏ពំុទាន់បានបង្កើតនូវប្រព័ន្ធអភិ-
បាលកិច្ចសកលណាមួយនៅឡើយ

ទ្រទាំងផ្ន្រកនយោបាយនិង
ស្រដ្ឋកិច្ច។ចិនហាក់ដូចជាមិន-
ទាន់បានសម្ត្រងមហចិ្ឆតាចង់ដាក់
បន្តបុប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ខ្លួន
ឬពង្រីកប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់
ខ្លនួទៅលើប្រទ្រសដទ្រដ្ររហើយ
មកទល់ព្រលន្រះក៏ពុំទាន់មាន
ប្រទ្រសណាក្នងុលោកដ្រលប្រកាស
ទទួលយកប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ច
តាមប្របចិនដ្ររ។
ទម្រង់ទី៣ន្រសង្គ្រមនោះគឺ

សង្គ្រមដោយតួអង្គតំណាងនៅ
តំបន់អាសុីបា៉ាសុីហ្វិកដ្រលជា
វ្រទិកាប្រកួតប្រជ្រងចម្របងរវាង
អាម្ររិកនិងចិន។ដូចក្នងុសង្គ្រម
ត្រជាក់លើកទី១ការប្រកួតប្រជ្រង
រវាងអាម្ររិកនិងចិនអាចឈាន
ទៅរក“សង្គ្រមក្តៅ”រវាងប្រទ្រស
ដ្រលគាំទ្រប៉ូលនីមួយៗ។តំបន់
ក្តៅដូចជាសមុទ្រចិនខងត្របូង
និងត្រវា៉ាន់គឺសុទ្ធត្រជាចំណុចដ្រល
អាចធ្វើឱ្រយសង្គ្រមក្តៅផ្ទុះឡើង។
សម្រប់តំបន់ម្រគង្គលទ្ធភាព

ន្រការផ្ទុះឡើងន្រ“សង្គ្រមវៀត-
ណាមទ២ី”គឺមនិអាចផាត់ចោល
បានឡើយនៅព្រលដ្រលវៀត-
ណាមនិងចិនត្រងត្រប្រឈម-
មុខដាក់គា្នាជារឿយៗនៅសមុទ្រ
ចិនខងត្របូង។កម្ពុជាធា្លោប់មាន
បទពសិោធទទលួរងពឥីទ្ធពិលន្រ
“សង្គ្រមវៀតណាមទី១” រួច
ហើយតាមរយៈសង្គ្រមដោយ
តួអង្គតំណាង។នៅព្រលដ្រល
កម្ពុជាជួយវៀតណាមដោយ
អនុញ្ញាតឱ្រយប្រើប្រស់“ផ្លូវលំសី-
ហនុ”(SihanoukTrail)នៅ
លើទកឹដីរបស់ខ្លនួដើម្របីឱ្រយកងទព័
វៀតណាមខងជើងដឹកជញ្ជូន
ស្របៀង និងអាវុធអាម្ររិកបាន
ទមា្លោក់គ្រប់ប្រកលើកម្ពុជាជាង
២លានតោនធ្វើឱ្រយប្រជាជនខ្ម្ររ
សា្លោប់និងរបួសយ៉ាងតិច១០មុឺន
នាក់និងបាត់បង់ទីជម្រកជាង
២លាននាក់។
ការទមា្លោក់គ្រប់ប្រករបស់

អាម្ររិកត្រូវបានគ្រចាត់ទុកថា
ជាកតា្តៅមយួដ្រលជយួពង្រងឹការ-
កាន់កាប់អំណាចរបស់ក្រមុប្រល័យ
ពូជសាសន៍ប៉ុលពត។នៅក្នុង
សម័យសង្គ្រមត្រជាក់នៅព្រល

ដ្រលផ្ន្រកផ្រស្រងទៀតន្រអាសុី-
អាគ្ន្រយ៍មានសន្តិភាពប្រទ្រស
ពាក់កណា្តាលន្រអនុតំបន់ម្រគង្គ
បានរងគ្រះដោយសង្គ្រមបង្ហរូ-
ឈាមដ្រលអសូបនា្លោយរហតូដល់
ចងុទសវត្រសរ៍ឆ្នាំ១៩៩០នៅព្រល
ដ្រលសង្គ្រមសុីវិលបានបិទទំព័រ
ចងុក្រយរបស់ខ្លនួនៅកម្ពជុាក្នងុ
ឆ្នាំ១៩៩៨។ពិតណាស់ថាទាំង
អាម្ររិកនិងចិនមិនចង់ប្រឈម
មុខដាក់គា្នាដោយសង្គ្រមនោះទ្រ។
ចំពោះចិននិងវៀតណាមវិញក៏ដូច-
គា្នា។ទោះបីជាពួកគ្រប្រឈមមុខ
ច្រើននៅក្នុងសមុទ្រចិនខងត្របូង
ក្តី ពួកគ្រក៏មិនចង់មានសង្គ្រម
តទល់ដោយផា្ទាល់ដ្ររដោយសារ
ត្រពួកគ្រមានទំនាក់ទំនងស្អិត-
រមួតរវាងគណបក្រសកុម្មយុនីស្តទំាង
២និងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដ្រល
ធំជាងគ្របំផុតនៅតំបន់អាសីុអា-
គ្ន្រយ៍ (លើសពី១០០ប៊ីលាន
ដុលា្លោរក្នុង១ឆ្នាំ)។
យ៉ាងណាក្តីគ្រក៏មិនអាចបំភ្ល្រច

ដ្ររថាក្រយសង្គ្រមលោកលើក
ទី២ ប្រទ្រសទាំង២ធា្លោប់មាន
សង្គ្រមច្រើនលើកច្រើនសាជា-
មួយគា្នាបូករួមទាំងការប្រយុទ្ធ
បង្ហរូឈាមនៅឆ្នា១ំ៩៧៤ដណ្តើម
កាន់កាប់ប្រជុំកោះParacelក្នងុ
តំបន់សមុទ្រចិនខងត្របូង។
ដចូ្ន្រះទោះបីជាចនិនងិអាម្ររកិ

មិនចង់តទល់ផា្ទាល់ដោយសង្គ្រម
ក៏ដោយសង្គ្រមដោយតួអង្គតំ-
ណាងអាចនងឹល្រចឡើងសាជាថ្មី
ហើយប្រទ្រសតូចតាចនឹងត្រវូទទួល
រងគ្រះឧទាហរណដ៍ចូក្នងុករណី
សង្គ្រមវៀតណាមលើកទី១ដ្ររ។
ទាំងន្រះគឺជាការប្រមើលមើល

ពីទម្រង់ផ្រស្រងៗនិងលទ្ធភាពន្រ
ការកើតឡើងន្រសង្គ្រមរវាងចិន
និងអាម្ររិក។ដូចក្នុងសង្គ្រម
ត្រជាក់លើកទី១ដ្ររមហាអំណាច
មិនអាចលើកល្រងចំពោះការ-
ប្រកាន់ជំហរស្ងៀមសា្ងាត់ និង
អព្រយាក្រតឹ្រយភាពបានឡើយ។មាន
ជម្រើសតិចណាស់សម្រប់រដ្ឋតូច-
តាច។ទោះចង់ឬមនិចង់ជម្រើស
ទាំងនោះត្រងត្រមានហានិភ័យ
ខ្ពស់ចំពោះឯករាជ្រយ និងអធិបត្រយ្រយ-
ភាពរបស់រដ្ឋតូច។ប្រទ្រសនានា
អាចការពារសុវត្ថិភាពនិងសន្តសុិខ
របស់ខ្លួនបានទាល់ត្រយើងរៀន
ពីម្ររៀនប្រវត្តិសាស្ត្រ។ជាអកុសល
សម្រប់កម្ពុជាប្រវត្តិសាស្ត្រន្រការ-
ឈ្លោះគា្នារវាងមហាអំណាចគឺជា
ប្រវត្តិសាស្ត្រដ្រលគួរឱ្រយខ្លោចឃោរ-
ឃៅនិងដាបដោយឈាមពីព្រះ
ថាសង្គ្រមត្រជាក់គឺត្រជាក់ត្រ
រវាងប្រទ្រសមហាអំណាចបុ៉ណ្ណោះ
ត្រវាក្តៅសម្រប់ប្រទ្រសតូចតាច៕
ដោយស៊ឹមវីរៈទីប្រឹក្រសាយ៊ទ្ធ-

សាស្ត្រន្រវិទ្រយាសា្ថានចក្ខុវិស័យ
អាស៊ី(AVI)

ការប្រមើលមើលទម្រង់៣ន្រសង្គ្រមរវាងចិននិងអាម្ររិក
ភ្នំេពញប៉៊ស្តិ៍ថ្ង្រអង្គារទី៨ែខកញ្ញាឆ្នាំ២០២០www.postkhmer.com២ lixitmitþGñkGan

លោកDonaldTrumpនិងលោកXiJinpingនាព្រលកន្លងមក។AFP

យុវជនរំលោភក្ម្រង
អាយុ៤ឆ្នាំត្រវូបញ្ជូន
ទៅស្នងការដ្ឋាននគរ-
បាលខ្រត្តពោធិ៍សាត់
គឹមសារំ៊

ពោធិ៍សាត់ៈនគរបាលស្រកុបាន
បញ្ជនូយុវជនមា្នាក់ទៅស្នងការដា្ឋាន
នគរបាលខ្រត្តពោធិ៍សាត់ពីរសៀល
ម្រសិលមិញ បនា្ទាប់ពីចាប់ខ្លនួភា្លោមៗ
តាមបណ្តងឹរបស់មា្តៅយក្ម្រងស្ររីង-
គ្រះកាលពីថ្ង្រទី៦កញ្ញាពាក់ព័ន្ធ
ពីបទរំលោភស្រពសន្ថវៈក្ម្រងស្រី
អាយុ៤ឆ្នាំប្រព្រតឹ្តនៅភូមិរហាទិល
ឃំុតាលោស្រកុតាលោស្រនជ័យ។
លោកហ្រមមុនីអធិការនគរបាល

ស្រកុតាលោស្រនជ័យថ្ល្រងពីម្រសិល-
មិញថាជនសង្រស័យឈ្មោះវុ៉នសីុ
ហ្រអាយុ២០ឆ្នាំ រីឯក្ម្រងស្រីរង
គ្រះឈ្មោះស.ថអាយុ៤ឆ្នាំពួក-
គ្ររស់នៅក្នុងភូមិ-ឃំុកើតហ្រតុខង-
លើ។លោកបន្តថាជនសង្រស័យ
បានសារភាពអំពីការប្រព្រតឹ្តទៅ
លើក្ម្រងរងគ្រះអស់ហើយ គឺសីុ-
ចង្វាក់គា្នាទៅនឹងបណ្តងឹរបស់មា្តៅយ
ក្ម្រងរងគ្រះ។«ក្រពីជាប់ពាក់ព័ន្ធ
នឹងបទល្មើសរំលោភស្រពសន្ថវៈ
ជនសង្រស័យក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើ
គ្រឿងញៀនដ្ររព្រះក្នងុទឹកនោម
គាត់មានផ្ទកុសារធាតុញៀន»។
លោកមុនីប្រប់តាមសម្តីជន-

សង្រស័យដ្រលធា្លោប់ទៅធ្វើកម្មករនៅ
ប្រទ្រសថ្រហើយបានប្រើប្រស់
គ្រឿងញៀនថាជនន្រះទើបត្រមក
ស្រកុបានត្រកន្លះខ្របុ៉ណ្ណោះក៏កើត
មានហ្រតុការណ៍ន្រះ។ត្រជនន្រះ
ថា រូបគ្រនៅផ្ទះមិនបានប្រើគ្រឿង-
ញៀនទ្រ។នៅវ្រលាម៉ាងជាង៨
ព្រកឹថ្ង្រទី៦កញ្ញាក្ម្រងស្រីរងគ្រះ
បានទៅល្រងផ្ទះជនសង្រស័យដ្រល
ផ្ទះរបស់ពួកគ្រនៅចមា្ងាយពីគា្នាត្រ
ប្រមាណ៤០ម៉្រត្របុ៉ណ្ណោះ។
លោកថាព្រលនោះជនសង្រស័យ

បានបបួលក្ម្រងរងគ្រះទៅខង-
ក្រយផ្ទះរបស់ខ្លនួ ដើម្របីប្រះផ្ល្រ
ត្រប្រកហើយជនសង្រស័យបានចាប់
ក្ម្រងស្រីរងគ្រះរំលោភស្រពសន្ថវៈ
ត្រម្តង។ បនា្ទាប់ពីបានទទួលរងនូវ
ការចាប់រំលោភ ក្ម្រងស្រីរងគ្រះ
បានដើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយ
ស្រកយំផង។ដោយមានការសង្រស័យ
មា្តៅយក្ម្រងស្ររីងគ្រះបានសួរកូន
បុ៉ន្ត្រក្ម្រងរងគ្រះមិនច្រះនិយយ
រៀបរាប់ដូចមនុស្រសព្រញវ័យបាន
គិតត្រពីយំហើយដ្រចង្អុលទៅ
ប្រដាប់ភ្រទរបស់នាង។ ក្ម្រងរង-
គ្រះមានសា្នាមជំានៅត្រង់ប្រដាប់-
ភ្រទ។ក្រយទទួលបានពាក្រយ-
បណ្តឹងភា្លោមកមា្លោងំនគរបាលឃំុ
បានចុះដល់ផ្ទះជនសង្រស័យហើយ
ក៏នំាខ្លនួមកសាកសួរត្រម្តង៕
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 វ៉ន ដារ៉ា 

សីហនុៈ  នគរ បាល ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ  
កំពុង សាក សួរ  និង កសាង សំណំុ រឿង ជន- 
សងៃស័យ ចំនួន ១៧ នាក់  ដើមៃបី បញ្ជនូ ទៅ 
តុលា ការ  ពាក់ ព័ន្ធ  ករណី លួច កាត់  ខៃសៃ ភ្លើង 
សមៃប់ ត បណ្ដាញ បំភ្ល ឺ តាម មហា វិថី នានា  
ស្ថតិ ក្នងុ ភូមិ គគីរ  ឃំុបិត តៃងំ  សៃកុ ពៃ នប់ ។  
នៃះ បើ តាម លោក ជួន  ណរិន្ទ  ស្នង ការ នគរ-  
បាល ខៃត្ដ នៃះ  ។ 

លោក  ជួន ណរិន្ទ   ថ្លៃង  ពីមៃសិល មិញថា 
កៃយ ពី ទទួល បាន  បណ្តងឹ រាយ ការណ៍ ពី 
កៃមុហុ៊ន  ឌុយរា៉ាល់ អៃឡិច តៃចិ ករណី មាន 
ជន ខិល ខូច លួច កាត់ ខៃសៃ ភ្លើង របស់ កៃមុ - 

ហុ៊ន  ដៃល បាន ត បណ្ដាញ បំភ្លតឺាម មហា វិថី 
នានា នៅ តំបន់ ពយ មា៉ា ចូវ  ស្ថតិ ក្នងុ ភូមិ គគីរ 
ឃំុ បិត តៃងំ  លោក គួច  ចំរើន  អភិ បាល 
ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ  បាន ចៃញ  បញ្ជា ផ្ទាល់  និង 
មាន ការ សមៃប សមៃលួ នីតិ វិធី ពី លោក  
សៀ  ង  សុខ  ពៃះ រាជ អាជ្ញា នៃ អយៃយ  ការ អម- 
សាលា ដំបូង ខៃត្ដ  ដើមៃបីឲៃយ សមត្ថ កិច្ច  ចុះ 
សៃវជៃវ  រក ជន ខិល ខូច ។ កមា្លាងំ ជំនាញ 
បាន សៃវ ជៃវ  ទៅ ដល់  ទី តំាង បៃមូល ទិញ  
អៃត ចាយ ចំនួន  ៥កន្លៃង។  លោក   ណរិន្ទ  
ថ្លៃង ថា៖« ក្នងុ  កិច្ច បៃតិ បត្ត ិការ  សមត្ថ កិច្ច 
បាន បង្កៃប លើ ទី តំាង ចំនួន  ២កន្លៃង  ឃាត់- 
ខ្លនួ  ជន សងៃស័យ១៧ នាក់ និង ចាប់ យក សមា្ភារ 
វត្ថ ុតាង ពាក់ ព័ន្ធ មក កាន់ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ- 

បាល ខៃត្ត ដើមៃបី បន្ត តាម នីតិវិធី »។
លោក  បន្តថា  បច្ចបុៃបន្ន សមត្ថ កិច្ច កំពុង 

សាកសួរ ជន សងៃស័យ ទំាង ១៧ នាក់នៅ 
ស្នង  ការដ្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ដ  ពៃះ ជន-  
សងៃស័យ កំពុង ឆ្លើយ ទមា្លាក់ កំហុស ដក់ គ្នា ។  
សមត្ថ កិច្ច   ចង់ ដឹង ថាតើ ករណី នៃះ ជន  សងៃស័  យ  
លួច កាត់ ខៃសៃភ្លើង គៃន់ តៃ ជ ចៃតនា ចង់ បា ន  
លុយ តិច តួច ពីការ លក់ ខៃសៃ ភ្លើង  ឬ ក៏ មាន 
ចៃតនា ផៃសៃង ទៀត។ « ឥឡូវ នៃះ ជន សងៃស័យ 
ទំាង  ១៧  នាក់ កំពុង ឆ្លើយ ដក់ គ្នា។  យើង 
កំពុង បូក សរុប បន្ត ទៀត ពៃះ ពៃល នៃះ មិន- 
ទាន់ ហួស នីតិ វិធី របស់ នគរបាល យុត្ដ ិធម៌ ទៃ ។  
នៃះ ជរឿង មួយ ដៃល យើង មិន អាច ទទួល- 
យក បាន វា ជ ផល បៃ យោជន៍ តូច តាច  អំពី 

ការ លក់ សា្ពាន់  ដៃល បាន ទាញ ចៃញ ពីខៃសៃ ភ្លើ ង 
នោះ។  បុ៉ន្ដៃ ផល ប៉ះពាល់ ដល់ ការ អភិ វឌៃឍ 
ខ្លាងំ  ពៃះ ខៃសៃ ភ្លើង នៃះ  គឺ មិន ងាយ យក ទៅ 
បំពាក់ ឬ តឡើង វិញ បាន ដោយ ងាយ ទៃ »។ 

តាម របាយការណ៍ របស់ ស្នង ការ ដ្ឋាន- 
ខៃត្ដ ពៃះ សីហនុ  ជន សងៃស័យ ទំាង ១៧ នាក់ 
នោះសុទ្ធ តៃ ជ ជន ជតិ ខ្មៃរ   ក្នងុ នោះ      ឃាត់- 
ខ្លនួ នៅ ទីតំាង ទិញ លក់ អៃត ចាយ  នៅ ភូមិ 
៥ សងា្កាត់ ៤  មាន ៥ នាក់ ។ ១   ញិុល មាន  ភៃ  ទ 
បៃសុ អាយុ  ៤៤ ឆ្នា(ំមា្ចស់ ទី តំាង) ។  ២ ណុ ន  
ណៃត  ភៃ ទ សៃ ី អាយុ  ៤១ ឆ្នា ំ (បៃ ពន្ធ មា្ចស់ 
ទីតំាង )។  ៣   ជន សៃង  ភៃទ បៃសុ  អាយុ  
៤២ឆ្នា ំ(កម្ម ករ) ។  ៤  ពៅ  ភស្ដ ី ភៃទ បៃសុ  
អាយុ  ៣៤ឆ្នា ំ  (កម្ម ករ )និង   ៥   ឈី  ម៉ៃង  

ភៃទបៃសុអាយុ  ៤២ ឆ្នា ំ (ក ម្មករ)។
 វត្ថ ុតាង ចាប់ យក  មាន សមៃបក ខៃសៃ ភ្លើង 

មា៉ាក  THIPHA  ចំនួន  ១ បាវ  (ជ របស់ កៃមុ- 
ហុ៊ ន ឌុយ វា៉ាល់ អៃឡិ ច តៃចិ )។  ចំណៃក  ទី- 
តំាង ទី  ២  ស្ថតិ ក្នងុ ឃំុ បិត តៃងំ  ឃា ត់ ខ្លនួ ជន 
សងៃស័យ ១២ នាក់  រួម មាន ១ ហៃង  ភា  ភៃទ- 
បៃសុ  អាយុ  ៣៥ ឆ្នា ំ មុខរប រ ទិញ អៃត ចាយ  
និង បៃពន្ធ ឈ្មោះ ដិក  គីម មាន អាយុ  ៣៩ឆ្នា ំ
អ្នក ទំាង ២មាន សៃកុ កំណើត នៅ ភូមិបឹង- 
វៃង  សៃកុ សា្វាយ អន្ទរ ខៃត្ត ពៃវៃង។ ឯជន ១០ 
នា ក់  ទៀត សុទ្ធ តៃ រស់ នៅ ខៃត្តពៃះ សីហ នុ  ។  
កៃ ពីនៃះ  មាន សមា្ភារ វត្ថ ុតាង  សា្ពាន់ ខៃសៃ ភ្លើង 
១៥ គី ឡូ កៃម  មា៉ា ក  THIPHA ជ  កម្ម សិទ្ធិ 
របស់ កៃមុ ហុ៊ន ឌុយ វា៉ាល់ អៃឡិច តៃចិ ៕

 ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ  អង្គ ការ កម្ម វិធី អភិ វឌៃឍន៍- 
ធន ធាន យុវជន(YRDP)និង យុវ- 
ជន មួយ ចំនួន បាន ស្នើ ឲៃយ រដ្ឋាភិ- 
បាល ដក់ ប ញ្ចូ ល  សិសៃស និសៃសិត 
និង ពៃះ សងៃឃក្នុង ប ញ្ជី បៃឡា ជតិ - 
របប សន្ដ ិសុខ សង្គម (ប ស ស)  
ដើមៃបី  បាន សៃវា ពិនិតៃយ នងិ ពៃយាបាល 
សុខ ភាព ដោយ ឥតគិត ថ្លៃ ។

ការ ស្នើ ឡើង នៃះ គ ឺបាន ធ្វើ ឡើង 
នៅ ក្នងុ វៃទិកា យុវ ជន ស្តពីីកា លានុ- 
វត្ត ភា ព ទីផៃសារ ការងារ របស់ យុវ ជន- 
កម្ពុជ ក្នុង សា្ថាន ភាព កូ វើដ១៩ និង 
ការ ដក បៃព័ន្ធ អនុ គៃះ ពន្ធ(EBA) 
ពី ថ្ងៃទី៦  កញ្ញា  នៅ ភោ ជ នីយ ដ្ឋាន 
ទន្លៃ បា សាក់ ២ រាជ ធានី ភ្ន ំពៃញ 
ដៃល មាន យុវ ជន ជង ១០០ នាក់ 
បាន ចូល រួម ។

លោក សៃ ី ចាន់ រា៉ា មី នាយិ កា  អង្គ- 
ការ(YRDP) បាន លើក ឡើង ថា 
ប ស ស គឺជ ផ្នៃក មួយ នៃ គោល- 
នយោ បាយ របស់ រដ្ឋា ភិ បាលក្នុង 
កិច្ច គំពារ សង្គម រយៈ ពៃល១០ឆ្នាំ 
ដៃល ផ្ដោតតៃលើ អ្នក មាន ការ ងារ 
ធ្វើ ប៉ុន្តៃយុវ ជនដៃល ជ ឆ្អឹង ខ្នង នៃ 
បៃទៃសជតិ  និង សៃដ្ឋ កិច្ច  មិន ទាន់ 
តៃវូបាន ដក់ បញ្ចូល ផងទៃ។

លោក សៃ ី បន្ត ថា៖  «ដចូ្នៃះ  យើង 
ផៃសព្វ ផៃសា យ ឲៃយ យុវ ជន ដឹង ពី អ្វដីៃល ជ 
ប ស ស ដើមៃបី ដឹង ពី សារៈ សំខន់ 
របស់ វា។ យើង បាន ជជៃក ក្នុង 
វៃទិកា យុវជន ចៃើន ដង ដៃរ ដើមៃបី 
ដក់ សំណើ ទៅ រដ្ឋាភិ បាលឲៃយ ពិចារ- 
ណ  គួរ តៃ ដក់ យុវ ជនដៃល កំពុង 
សកិៃសាឲៃយ កា្លាយ ជ សមា ជិក  ប ស ស  
ដើមៃបី ទទួល បាន ការ ថៃ សុខ ភាព 
ដោយ ឥត បង់ ថ្លៃ»។ 

កា រអះ អាង របស ់លោក សៃ ី ចាន ់
រា៉ា មី ដូចនៃះ បនា្ទាប់ពីមាន យុវជន 
ជ ចៃើនបាន លើកពី បញ្ហា នៃះ សៃប 
ពៃល ដៃល ពួកគៃគួរតៃ ទទួល បាន 
នូវ អត្ថ បៃយោ ជន៍ នៃះ ពៃះ ពួក- 
គៃគជឺ ធន ធាន ដ ៏មាន សារៈ សំ ខន់ 

ដៃល តៃវូ ការគំពារ ពី រដ្ឋាភិបាល។ 
មៃយា៉ាងទៀត បច្ចបុៃបន្ន ដោយសារមាន 
ករណីកូ វើដ១៩ និង ការបាត់ បង់ ផ្នៃក 
ខ្លះនៃ(EBA)ក៏បាន ធ្វើ ឲៃយ យុវជន 
បាត់ បង់ ការ ងារ  និង ពិបាក រក ការ ងារ 
ធ្វើ ដើមៃបី ទៃទៃង់ ការ សិ កៃសា និង 
ជីវភាពបៃចំា ថ្ងៃ ផង ដៃរ ។

យុវជន វង រកៃសា ជ និសៃសិត ឆ្នាំ 
ទី២ នៅ សា កល វិទៃយា ល័យ បញ្ញា- 
សាស្តៃ បាន ថ្លៃងថា មាន យុវ ជន 
ជ ចៃើន ជ ពសិៃស សសិៃស នសិៃសតិ 
រួមទំាង ពៃះសងៃឃ ផង  តៃង បៃ ឈម 
បញ្ហា សុខភាព នងិ គ្មោន បៃក ់គៃប-់ 
គៃនដ់ើមៃប ីពនិតិៃយពៃយា បាល ជងំ ឺតាម  
មន្ទីរ ពៃទៃយ ដៃលរដ្ឋាភិ បាលគួរតៃ 
គិត គូរ ពី បញ្ហា នៃះ។  

យុវជន រូប នៃះ បន្ត ថា ៖«ខ្ញុំ រំពឹង 
ថា រដ្ឋាភិបា លនឹង យក សំណើ ទាក់- 
ទង នឹង ពៃះស ងៃឃ និង យុវជន ហ្នឹង 
ដក ់ទៅក្នងុ កចិ្ច បៃជុ ំដើមៃប ីពភិាកៃសា- 
គ្នា។ បើគត់ [រដ្ឋាភិបាល]មិន ទាន់ 
បដិ សៃធ ឬក៏ មិន អើពើ យើង នឹង 
បៃមូល គ្នា ឬ  សួរ ទៅ កៃ សួងឬ ក៏ស្នើ 
ជ ថ្ម ី ទៀត» ។

លោក ហៃង សួរ អ្នក នាំ ពាកៃយ 
កៃសួង ការ ងារ និង បណ្តះុ បណ្ដាល- 
វិជ្ជាជីវៈ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី 
ថ្ងៃទី៦ កញ្ញា  ថា នៅ ចំពោះមុ ខ រដ្ឋា- 
ភិបា លបាន សមៃច ផ្តល់  ប ស ស  
ដល ់កម្មក រន ិយោ ជតិ  នងិ មន្តៃ ីរាជ- 
ការ និង អ្នក ដៃល ស្ថិត នៅ មុខ- 
សញ្ញា នៃ មូ ល និធិ សម ធម៌ បុ៉ណ្ណោះ។ 
បុ៉ន្តៃរដ្ឋា ភិបា លនឹង ពិនិតៃយ លទ្ធ ភាព 
ក្នងុ ការផ្តល ់ជនូ ទៅ កាន ់មខុ សញ្ញា 
ផៃសៃងៗ ទៀត ក្នុង ពៃល ខង មុខ ។

លោកថា៖ «ចំពោះ មុខ  បសស 
ផ្តល់សៃវា ដល់ កម្មករ និយោ ជិត 
ដល់ មន្តៃី រាជការ  និង អ្នក ស្ថិត 
នៅមុខ សញ្ញា នៃ មូលនិ ធិ សម ធម៌ 
តៃបុ៉ ណ្ណោះ។តាម ចៃបាប់ ស្តពីី បសស 
គឺ យើង នឹង ព ងៃកី មុខ សញ្ញា និង 
កំណត់ លក្ខ ខណ្ឌ ដើមៃបី មុខ សញ្ញា 
នីមួយៗចូល ជ សមា ជិក  និង ទទួល 
បាន សៃវា បសស  បន្ត ទៀត »៕

អោម បុ៊នធឿន 

ភ្នពំេញៈ រដ្ឋាភិបាល  សមៃច 
កាត់ ផ្ទៃបឹង តាមោក ទំហំ ជង 
៣៨ហិកតា បន្ថៃម ទៀត  បៃគល់ឲៃយ 
កៃសួង  និង សា្ថាប័ន រដ្ឋ  ពៃមទំាង  
ឯក ជន  ដើមៃបី  ធ្វើការ អភិវឌៃឍ នៃះ បើ 
តាម អនុកៃតឹៃយ ចំនួន២  ចុះ ថ្ងៃ ទី ១  
កញ្ញា  ដៃល ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ ទទួលបាន  
ពី ថ្ងៃអាទិតៃយ។ សង្គម សីុវិល សម្តៃង-   
ការបារម្ភ  ចំពោះ ការបងៃមួ បឹង នៅ 
ក្នងុ កៃងុ ឲៃយ រួមតូច នៃះ ដោយសារ  
វា បៃឈម នឹង ហានិភ័យ គៃះ 
ទឹកជំនន់ លិច លង់ ទី កៃងុ។  

បើ តាម អនុកៃតឹៃយ ទំាង២ នៃ ការ- 
សមៃច កាត់ ផ្ទៃបឹង តាមោក ថ្ម ីចុង- 
កៃយ នៃះ អនុកៃតឹៃយ ១ សមៃច 
កាត់  ផ្ទៃ ដី ទំហំ ១៥ ហិកតា នៃ បឹង 
តាមោក  ឲៃយ ទៅ គណៈកមា្មោធិការ- 
ជតិ  គៃប់ គៃង គៃះ មហន្តរាយ  
គណៈកមា្មោធិការ សិទ្ធ ិមនុសៃស កម្ពជុ  
និង អាជ្ញាធរ កម្ពជុ គៃប់ គៃង សកម្ម- 
ភាព កមា្ចត់ មីន  និង សង្គៃះ ជន- 
ពិការ ដោយ សារ មីន។ 

 អនុកៃតឹៃយ១ ទៀត  ធ្វើ បៃទានកម្ម 
ផ្ទៃដី  ជង ១៥ ហិកតា ជូន ដល់ 
កៃសួង អភិវឌៃឍន៍ ជន បទ សមៃប់ 
សង់ ទីសា្នាក់ការ ថ្ម ី  និង ផ្ទៃ បឹង  ជង 
៨ហិកតា   ទៀត តៃូវ បៃគល់ ជូន  
លោក  សៃង វុទ្ធ ី តំណង កៃមុហុ៊ន 
ឯក ជន  ធ្វើជ កម្មសិទ្ធ ិ ដោយ ពន្ធ 
និង អាករ ផៃសៃងៗ  ជបន្ទុក របស់ 
រដ្ឋ។

លោកម៉ៃត មាស ភក្ត ី  អ្នក នំា- 
ពាកៃយ  រដ្ឋបាល រាជធានី ភ្នពំៃញ មិន 
អធិបៃបាយ អ្វ ីចៃើន ទៃ  ដោយថានៃះ 
ជការ សមៃច របស់ រដ្ឋាភិបាល។ 
បុ៉ន្តៃ លោក បញ្ជាក់ថា  ជទូទៅ មុន 
ការសមៃច   រាល់ គមៃង អភិវឌៃឍន៍ 
ផៃសៃងៗ  តៃង តៃវូបាន គិត គូរ ជមុន 
អំពី ផល ប៉ះពាល់ ផៃសៃងៗ  ទំាង 
បរិសា្ថាន  និង សង្គម  ហើយក៏ តៃវូ 
ថ្លងឹថ្លៃង  អំពី ផល ចំណៃញ មក វិញ 

ផងដៃរ  ដើមៃបី មាន គមៃងការ 
អភិវឌៃឍ ផៃសៃងៗ កើត ឡើង។ 

ទាក់ទង នឹង ការធ្វើ ដី បឹង ឲៃយកាន់ 
តៃ តូច នៃះ  លោក អៀង វុទ្ធ ី នាយក- 
បៃតិបត្តិ អង្គការ សមធម៌ កម្ពុជ  
សម្តៃង ការពៃយួ បាម្ភ ខ្លាងំ ចំពោះ 
ទឹក ជំនន់  អាច នឹង កើតមាន ឡើង 
បង្ក ផល ប៉ះពាល់ ដល់ ពលរដ្ឋ ដៃល   
រស់នៅ ជំុវិញ តំបន់ បឹង នោះ  ក៏ 
ដូចជ បងប្អនូ បៃជពលរដ្ឋ នៅក្នងុ 
ទីកៃងុ ភ្នពំៃញ ទំាងមូល ផង ដៃរ។ 

លោក បៃប់ ពីថ្ងៃអាទិតៃយ ថា ៖« ក្នងុ   
នាម សង្គម សីុវិល  យើងមាន ការ- 
បារម្ភ  ខ្លាងំមៃន ទៃន ដៃល ធ្វើឲៃយ មាន  
ការរួម តូច នៃ បឹង ទំាង អស់ នោះ  
ហើយ សងៃឃឹមថារដ្ឋាភិបាល ធ្វើ ការ-   
សិកៃសា ឲៃយបាន សីុ ជមៃ។ ពៃះ 
បញ្ហានៃះ អាចជះ ឥទ្ធពិល ទៅ ដល់ 
ជីវភាព  និង ការរស់នៅ រាប់ លាន 
នាក់ របស់ បៃជពលរដ្ឋ នៅទី កៃងុ 
ភ្នពំៃញ  ក៏ ដូចជ អ្នក ដៃល  រស់នៅ 
ជំុវិញ តំបន់ នោះ ផង ដៃរ» ។ 

សា្ថានភាព ជក់ស្តៃង នៅ រាជធា- 
នី  ភ្នពំៃញ ថ្មីៗ  នៃះ  មានទឹក ជន់ លិច   
ខ្លាងំ។ លោកវុទ្ធ ី ថា បើតាម ការ- 
សិកៃសា   សៃវ ជៃវ របស់ អ្នក ជំនាញ 
មួយចំនួន  និងបរទៃស ផង  បញ្ជាក់ 
ថា  បឹង នោះ មាន តួនាទី សំខន់ 

ណស់  គឺ តមៃវូឲៃយ រកៃសា ទុកក្នងុទំហំ 
មួយ អាច ធានា បាន នូវការស្តកុ ទឹក- 
ភ្លៀងក៏ ដូចជ  កាក សំ ណល់   និង 
ទឹក កខ្វក់ ចៃញពី ទី កៃងុ។  

របាយការណ៍ ចុង ឆ្នា ំ២០១៩   
របស់ សមាគម ធាងត្នាត  ដៃល 
និយាយ  អំពី  «បឹង ចុង កៃយ ក្នងុ 
រាជធានី ភ្នពំៃញ»  ជ ភាសា ខ្មៃរ  
កមៃស់ ជង ៣០ ទំព័រ  ចៃញផៃសាយ 
ថ្ងៃ ទី២៤  ខៃធ្ន ូ ឆ្នា២ំ០១៩  សមា គម   
ធាង ត្នាត  មើលឃើញ ថា  ការលុប 
បឹង ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល់ ជីវចមៃះុ  បរិ សា្ថាន  
បង្កឲៃយ មាន ទឹក ជំនន់។  ពលរដ្ឋ រាប់ 
ពាន់ គៃសួារ  បៃឈម នឹង ការគំរាម- 
កំហៃង  រួមទំាង បាត់ បង់ លំនៅ ឋាន  
ហើយ បឹង ធម្មជតិ ធំ ជង គៃ  និង 
ចុង កៃយ គៃ  កំពុង បៃឈម នឹង 
ការបាត់បង់ នៅ ពៃល ខង មុខ។   

គួរ បញ្ជាក់ថា  បើ តាម ការកំណត់ 
ក្នងុ អនុកៃតឹៃយ  ចុះ ថ្ងៃទី៣  ខៃកុម្ភៈ  
ឆ្នា២ំ០១៦  ស្តពីី ការកំណត់ ផ្ទៃបឹង 
តាមោក ជសមៃបត្តិ សាធារណៈ 
របស់ រដ្ឋ ឲៃយ ដឹងថា  បឹង តាមោក  ឬ 
បឹង កប់ សៃវូ  មានផ្ទៃ ទឹក  និង ផ្ទៃ ដី 
សរុប  ៣ ២៣៩,៧ហិកតា។ វា ជ 
បឹង ធម្មជតិ ដៃលធំ ជងគៃ នៅ 
ភ្នពំៃញ  ស្ថតិនៅ សងា្កាត់ គោក រកា  
ខណ្ឌ ពៃកពៅ្នា  ភាគខង ជើង 

ទីកៃងុ ភ្នពំៃញ។ 
កាលពី ថ្ងៃទី២  សីហា  ឆ្នា ំ២០១៨  

រដ្ឋាភិបាល បាន ចៃញ អនុកៃឹតៃយ 
សមៃច កាត់ ផ្ទៃបឹង តាមោក ទំហំ  
២០ហិកតា  ដើមៃបី សាង សង់ ផៃសារ 
ផ្គត់ផ្គង់ បន្លៃ  ផ្លៃឈើ  និង ជចំណត- 
រថយន្ត  និង អនុញ្ញាតឲៃយ រើផៃសារ បន្លៃ 
ពី ផៃសារ ដើមគ ទៅផៃសារ ថ្ម ីនៅ បឹង- 
តាមោក វិញ។ លុះ ដល់ ឆ្នា ំ២០២០ 
ថ្ងៃ ទី១៣  ខៃមីនា  ផ្ទៃ ដី បឹង តាមោក 
ឬ បឹង កប់ សៃូវ ទំហំ ៧៥ ហិកតា 
ទៀត  តៃវូ បាន រដ្ឋាភិបាល កាត់ ឲៃយ 
សាលា រាជធានី ភ្នពំៃញ បង្កើត សួន  
និង ឧទៃយាន ធម្មជតិ សាធារណៈ។ 

មក ដល់ ថ្ងៃ ទី២៧  ខៃមៃសា  ឆ្នាំ 
២០២០  រដ្ឋាភិបាល បានសមៃច 
កាត់ ផ្ទៃបឹង តាមោក  ៣៤ហិក តា  
បន្ថៃម ទៀត  ក្នងុ នោះ  ៣០ហិកតាតៃវូ   
បៃគល់ ទៅ លោក សៃ ី គីម ហា៊ាង  ជ- 
តំណង កៃមុ ហុ៊ន ឯកជន មួយ។

ចំណៃក អនុកៃតឹៃយ ១ ទៀត ចុះ ថ្ងៃ 
ទី២២  ខៃមិថុនា  ឆ្នា ំ២០២០  ផ្ទៃ ដី 
បឹង តាមោក ជិត ៣០០ ហិកតា តៃវូ- 
បាន កាត់ ជូន កៃសួង ការ ពារ ជតិ 
ដើមៃបី រៀបចំ អគ្គបញ្ជា ការ ដ្ឋាន កង- 
យោធពល ខៃមរភូមិន្ទ និង បៃើ- 
បៃស់ ជ កន្លៃង ដឹក នំា បញ្ជា យុទ្ធ- 
សាស្តៃ យូរ អង្វៃង៕

នគរបាលខេត្តពេះសីហនុកំពុងសាកសួរជនសងេស័យ១៧នាក់ករណីលួចកាត់ខេសេភ្លើងបំភ្លឺតាមផ្លវូ

អង្គការYRDPនិងយុវជនស្នើបញ្ចលូ
និសេសិតនិងពេះសងេឃក្នងុបញ្ជ(ីបសស)

កាត់ផ្ទេបងឹតាមោកជាង៣៨ហិកតាទៀតធ្វើការអភិវឌេឍ
ខណៈសង្គមសីុវិលបារម្ភពីហានិភ័យគេះទឹកជំនន់លិចកេងុ

បឹងតាមោកនៅជាយកេងុភ្នពំេញដេលតេវូកាត់ផ្នេកខ្លះសមេប ក់ារអភិវឌេឍ។ រូប ហ្វៃសប៊ុក



តពីទំព័រ១...ការសាងសង់
នងឹចាប់ផ្ដើម។នេះបើតាមការ-
ចុះផេសាយដោយទពំរ័ហ្វេសប៊ុក
របស់រដ្ឋបាលខេត្តពេះសីហនុ។
លោកសេីលមឹសាមានបេ-

ធានមន្ទរីសុខាភិបាលខេត្តពេះ-
សីហនុបានបេប់ភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍
ពីមេសិលមិញថាមន្ទីរពិសោធន៍
នេះនឹងបេើបេស់សមេប់ធ្វើ
តេស្ដជំងឺទូទៅនិងជំងឺកូវីដ១៩
និងដើមេបីបញេឈប់ការដឹកជញ្ជូន
សំណាកដេលរៀងរាល់ថ្ងេខេត្ត
បានបញ្ជនូសំណាកតាមរថយន្ត
ជាមធេយមពី២០០ទៅ៣០០ទៅ
តេស្ដរកជំងឺកូវីដ១៩នៅរាជ-
ធានីភ្នពំេញ។បុ៉ន្តេការសាងសង់
នៅពេលណាការចណំាយនងិ
សមត្ថភាពអាចធ្វើតេស្ដលើ
សំណាកបានចំនួនប៉ុន្មានក្នុង
១ថ្ងេគឺលោកសេីមិនទាន់ដឹង
ចេបាស់នៅឡើយទេ។
លោកសេីបានថ្លេងថា៖«រាល់

ថ្ងេនេះខេត្តពេះសីហនុនៅតេ
មានយន្តហោះចុះជាបេចាំ។
វាអត់ទៀងទេនៅថ្ងេខ្លះយើង
អាចបញ្ជនូសំណាកមកធ្វើតេស្ដ
នៅភ្នពំេញមានដល់៣-៤រយ-
សំណាកហើយថ្ងេខ្លះទៀត

មានតេមឹ៥០-៦០សណំាក»។
លោកឃាងភារមេយមន្តេីនំ-
ពាកេយខេត្តពេះសីហនុបានលើក
ឡើងថាការបញ្ជាក់ពីទំហំថវិ-
កាដេលរដ្ឋាភិបាលតេវូចំណាយ
សមេប់សាងសង់មន្ទរីពិសោធន៍
នេះគឺអាចដឹងកេយពីការ-
សិកេសាប្លង់គោលចប់ហើយដក់
ទៅឱេយលោកនយករដ្ឋមន្តេីពិនិតេយ
សមេច។លោកបន្តថាខេត្ត
ចង់សាងសង់ឱេយឆាប់បំផុតតាម
ដេលអាចធ្វើបានដោយសារ
វាគឺជាតមេូវការចាំបាច់បំផុត។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«បច្ចបុេបន្ន

នេះអ្នកដំណើរមកពីកេបេ-
ទេសដេលជាអ្នកវនិិយោគនងិ
ទេសចរ ជាពិសេសគឺមកពីបេ-
ទេសចិនគឺយើងតេវូយកសំណាក
ទៅធ្វើតេស្ដនៅវិទេយាសា្ថានបា៉ាស្ទរ័
នៅរាជធានីភ្នំពេញដេលវាតេូវ
ការចំណាយពេលយូរហើយ
យ៉ាងតិចក៏មានចំនួន២ថ្ងេដេរ
ទមេំលទ្ធផលចេញ។អី៊ចឹង!វា
មិនឆ្លើយតបទៅនឹងតមេូវការ
ចាំបាច់ និងជាក់ស្ដេងនៅក្នុង
ខេត្តពេះសីហនុនោះទេ»។
លោកបានបន្តថានៅពេល

បច្ចុបេបន្នគឺក្នុង១សបា្ដាហ៍ខេត្ត

ពេះសីហនុទទួលបានជើង-
ហោះហើរ៣ជើង មកពីកេ
បេទេសប៉ុន្តេក្នុងសបា្ដាហ៍ខ្លះ
តិចជាងនិងសបា្ដាហ៍ខ្លះទៀត
ចេើនជាង៣ជើងក៏មានដេរ
ដេលភាគចេើនជាជើងហោះ-
ហើរមកពីបេទេសចនិ។លោក
បានបញ្ជាកថ់ាដោយសារជងំ-ឺ
កូវីដ១៩មិនទាន់ធូរសេល
អ្នកដំណើរជនជាតិចិនទំាងនោះ
ភាគចេើនជាវិនិយោគិននិង
មានតិចតួចជាអ្នកទេសចរ។
មន្តេីខេត្តរូបនេះបានបន្ថេម

ថាបើបេៀបធៀបទៅនងឹអឡំងុ
បុណេយចូលឆា្នាំចិនកាលពីខេ
មករាដេលជាពេលជំងឺកូវីដ១៩
ចាប់ផ្ដើមផ្ទះុខា្លាងំគឺនៅខេត្តពេះ-
សីហនសុឹងតេគ្មានជើងហោះ-
ហើរចលូឡើយក្នុង១សបា្ដាហ។៍
ផ្ទយុទៅវញិមានតេអ្នកធ្វើដំណើរ
ចេញពីខេត្តពេះសីហនុតេឡប់
ទៅបេទេសកំណើតវិញ។
នៅពេលទាក់ទងសុំបញ្ជាក់

បន្ថេមពីលោកសេី ឱ វណ្ណឌីន
រដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនំ-
ពាកេយកេសួងសុខាភិបាលកាល
ពីថ្ងេមេសិលមិញភ្នពំេញបុ៉ស្ដិ៍មិន-
ទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបនៅ

ឡើយទេ។
ខេត្តសៀមរាបដេលជាខេត្ត

តំបន់ទេសចរណ៍ដ៏សំខាន់ដេរ
នោះបានកា្លាយជាខេត្តដំបូង
គេនៅកម្ពុជាដេលមិនចាំបាច់
បញ្ជូនសំណាករកជំងឺកូវីដមក
ធ្វើតេស្ដនៅរាជធានភី្នពំេញដចូ
មុនទៀតបន្ទាប់ពីបានចាប់ផ្ដើម
ដំណើរការមន្ទីរពិសោធន៍រក-
ជំងឺនេះដោយខ្លួនឯងនៅក្នុង
មន្ទរីពេទេយបង្អេកខេត្តកាលព២ី
សបា្ដាហ៍មុន។
លោកកេសួសារា៉ាត់បេធាន-

មន្ទរីសុខាភិបាលខេត្តសៀមរាប
បានថ្លេងថាវាគជឺាមន្ទីរពសិោធន៍
ចាស់ហើយតេវូកេឱេយកា្លាយទៅ
ជាមន្ទីរពិសោធន៍សេបតាម
លក្ខណៈបច្ចេកទេសដើមេបីធ្វើ-
តេស្ដសំណាកជំងឺកូវីដ១៩។
លោកបន្តថាមន្ទីរពសិោធន៍
នេះគឺអាចធ្វើតេស្ដបានចាប់ពី
៥០ទៅ៦០សំណាកក្នងុ១ថ្ងេ។
ប៉ុន្តេបច្ចុបេបន្ននេះនៅក្នុងខេត្ត
សៀមរាបមានអ្នកតេវូធ្វើតេស្ដ
បេចាំថ្ងេក្នងុរង្វង់ចនំនួ២០នក់
ប៉ុណ្ណោះដេលភាគចេើនគឺជា-
ជនជាតិខ្មេរដេលវិលតេឡប់
មកពីបេទេសថេ៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងេអងា្គរទី៨ែខកញ្ញាឆា្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៤

សុទ្ធ គឹម សឿន

តាកែវៈចៅកេមសាលាដបំងូ
ខេត្តតាកេវ សមេចឃុំខ្លួនជន-
សងេស័យមា្នាក់ពីបទ «ប៉ុនប៉ង
មនសុេសឃាត»បន្ទាបព់ីបានកាប-់
បេហារលើស្តេីមា្នាក់ជាចេើន
កាបំតិបណា្តាលឲេយដច់កដេខាង-
ឆ្វេងនិងជះទឹកអាសុីតកាលពី
ខេកមុ្ភៈឆា្នា២ំ០១៩នៅភមូិពេះម្លប់
ឃុំកណ្ដងឹសេកុបាទីខេត្តតាកេវ
ដេលកាលនោះជនសងេសយ័បាន-
រតគ់េចខ្លនួទៅខេត្តប៉េលនិពោធ-ិ៍
សាត់និងខេត្តបាត់ដំបង។
លោកលឹមសុខន អ្នកនំ-

ពាកេយសាលាដំបូងខេត្តតាកេវ
ថ្លេងពីមេសលិមញិថាជនសងេសយ័
ឈ្មាះគបុផាភេទបេសុអាយុ
៤៣ឆា្នាំរស់នៅភូមិពេះម្លប់ឃុំ
កណ្ដឹង សេុកបាទី ខេត្តតាកេវ
តេូវបានលោកចៅកេមនេសា-
លាដំបូងខេត្តតាកេវ សមេច
ឃុំខ្លនួនៅលា្ងាចថ្ងេទ៦ីខេកញ្ញា
នៅក្នងុពន្ធនគរខេត្ត។ជននេះ
តេវូបានចោទបេកាន់ពបីទប៉នុ-
ប៉ងមនុសេសឃាតដោយចេតន
តាមមាតេ២៧ និងមាតេ
១៩៩នេកេមពេហ្មទណ្ឌ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«យើង

បានសមេចឃុខំ្លនួតាមសាល-
កេមរបស់តលុាការខេត្តតាកេវ

ចុះថ្ងេទ១ី៨ខេមេសាឆា្នាំ២០២០
ដេលតេូវផ្តន្ទាទោសតាមចេបាប់
ដោយការឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនគរ
ខេត្តតាកេវ រយៈពេល១៤ឆា្នាំ
បន្ទាប់ពីគត់បានបេពេតឹ្តបទល្មើស
ហើយរត់គេចខ្លួនជិត២ឆា្នាំ»។
លោកង៉េងជួបេធាននយក-

ដ្ឋាននគរបាលពេហ្មទណ្ឌនេអគ្គ-
ស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិថ្លេង
ពីមេសិលមិញថា មន្តេីជំនញនេ
នយកដ្ឋាននគរបាលពេហ្ម-
ទណ្ឌបានបញ្ជូនជនសងេស័យ
ទៅសាលាដំបូងខេត្តតាកេវនៅ
ពេឹកថ្ងេទី៦ខេកញ្ញាដើមេបីផ្តន្ទា-
ទោសតាមផ្លូវចេបាប់។
លោកបន្តថា កាលពីថ្ងេទី៥

ខេកញ្ញាលោកខេងម៉េងឈាង
នយការិយល័យពេហ្មទណ្ឌ
កមេិតសេលបានដឹកនំកមា្លាំង
សហការជាមួយកមា្លាំងស្នង-
ការដ្ឋាននគរបាលខេត្តប៉េលិន
និងកមា្លាំងស្នងការដ្ឋានខេត្ត
បាត់ដំបងបានអនុវត្តដីកា
បងា្គប់ឲេយចាប់ខ្លួន-ឃុំខ្លួនលេខ
១០៤/២០២០ចុះថ្ងេទ៨ីមេសា
ឆា្នាំ២០២០របស់សាលាដំបូង
ខេត្តតាកេវ។ក្នុងការអនុវត្តនេះ
សមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជនសងេស័យ
ឈ្មាះគុបផា នៅចំណុចភូមិ
ចម្លងរមាំងលើឃុំអូរសំរិល
សេុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបង។

លោកបញ្ជាក់ថា៖«តាមដីកា
តលុាការគឺចោទបេកាន់គត់ពី
បទប៉នុបង៉មនសុេសឃាតប៉នុ្ដេខ្ញុំមនិ
ទាន់ដងឹនតីវិធិីតលុាការសមេច
ឃុំខ្លួនឬបេបណាទេ»។
ស្តេីរងគេះឈ្មាះសានចិន្តា

ពីមេសិលមិញមិនអាចស្វេងរក
បេភពទាក់ទងសុំការបញ្ជាក់ជុវំញិ
ដើមហេតុនេករណីនេះបានទេ។
របាយការណ៍របស់នយក-

ដ្ឋាននគរបាលពេហ្មទណ្ឌនេ
អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ
ឲេយដងឹពីមេសលិមញិថាជនសងេសយ័
ឈ្មាះគុបផា កាលពីថ្ងេទី២៧
កុម្ភៈឆា្នាំ២០១៩បានធ្វើសកម្ម-
ភាពយកកាំបិតបុ័ងតោ កាប់-
បេហារទៅលើស្តេីឈ្មាះសាន
ចិន្តាជាចេើនកាំបិតបណា្តាលឲេយ
ដច់កដេខាងឆ្វេងបន្ទាប់មកជះ

ទឹកអាសុីតបន្ថេមទៅលើជន-
រងគេះបណា្តាលឲេយរលាកពេញ
ផ្ទេមខុនងិខ្លនួនៅភមូឃិុំខាងលើ
ដោយសារទំនស់ពាកេយសម្តី។
របាយការណ៍បន្តថាបន្ទាប់ពី

បេពេតឹ្តអពំើដ៏សាហាវទៅលើស្ដេី
រងគេះជនសងេស័យបានរត់ទៅ
សងំលំាកខ់្លនួនៅតាមបណា្តាខេត្ត
ននដូចជានៅខេត្តប៉េលិន
ខេត្តពោធិ៍សាត់ និងខេត្តបាត់-
ដំបងជាដើម។ប៉ុន្តេតុលាការ
ខេត្តតាកេវ បានសមេចបើក
សវនការកាត់ទោសកំបាំងមុខ
ជនតេូវចោទឲេយជាប់គុកចំនួន
១៤ឆា្នាំ ដោយតំណាងអយេយការ
ចោទបេកាន់ពីបទ «ប៉ុនប៉ង-
មនុសេសឃាតដោយចេតន»
ហើយការដក់ទោសនេះដោយ
គិតចាប់ពីថ្ងេចាប់ខ្លួនបាន៕

សម្រេចឃំុជនសង្រេស័យពីបទមនុស្រេសឃាត ក្រេយកាប់និងជះទឹកអាសីុតលើស្រេ្តមី្នាក់

ខ្រេត្តព្រេះសីហនុនឹងមនមន្ទរីពិសោធន៍សំណាក...

ជនសងែស័យពីបទមនុសែសឃា  ត តែវូបានចាប់ខ្លនួនៅខែត្តបាត់ដំបងថ្ងែទី៥ កញ្ញា។ រូបប៉ូលិស

កម្មករ រោង ចក្រេ វ៉ាយ អូល្រេត ប្រេមណ ២៥ ០ 
នាក់ ស្នើ សំុ ឲ្រេយ   EU ជួយ រឿង រោង ចក្រេ បិទទ្វារ 

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំពែញៈ កម្មករកម្មការិនី
រោងចកេវា៉ាយអូលេតបេមាណ
២៥០នក់តំណាងឲេយកម្មករ
១២៨៤នកក់ាលពីមេសលិមញិ
បានបេមូលផ្តុំគ្នាដក់ញត្តិនៅ
មខុទសីា្នាកក់ារសហគមន៍អរឺ៉បុ
(EU)បេចាំនៅកម្ពុជាដើមេបី
ស្នើឲេយសា្ថាប័នមួយនេះជួយអន្ត-
រាគមន៍ឲេយរោងចកេដេលបាន
បិទទា្វារដោះសេយផលបេយោ-
ជន៍ជូនកម្មករទៅតាមចេបាប់។
បើតាមញត្តិរបស់កម្មករដេល

បានដក់ជូនសហគមន៍អឺរ៉ុប
(EU)រោងចកេវា៉ាយអូលេត
មានទតីាងំនៅភមូតិេពាងំឈូក
សងា្កាត់អូរបេកក្អមខណ្ឌសេន-
សុខបានពេយួរការងារកម្មកររយៈ-
ពេល២ខេចាប់ពីខេឧសភាដល់
ខេមិថុនឆា្នាំ២០២០។ញត្តិ
ដដេលបន្តថាក្នុងពេលនោះ
កេុមហ៊ុនបានបេកាសបិទទា្វារ
រោងចកេជាសា្ថាពរនៅថ្ងេទី១ខេ
កក្កដឆា្នា២ំ០២០ដោយមិនបាន
ដោះសេយផលបេយោជន៍ជូន

កម្មករតាមផ្លូវចេបាប់ស្តីពីការ-
ងារនោះឡើយ។ញត្តិកម្មករ
បញ្ជាក់ថា៖«ស្នើសុំសហគមន៍
អឺរ៉ុបបេចាំនៅបេទេសកម្ពុជា
មេតា្តាជួយរកយុត្តិធម៌ ឲេយបង-
ប្អនូកម្មករកម្មការិនីនៅរោងចកេ
វា៉ាយអូលេតដោយសុំឲេយកេុម-
ហុ៊នទូទាត់បេក់ឈ្នលួជូនកម្មករ
៤ចណំចុ។ស្នើសុំឲេយកេមុហ៊នុ
ផ្តលប់េក់ដលក់ម្មករដេលមាន
ផ្ទេពោះចាប់ពី៤ខេឡើងទៅតេវូ
ទទួលបាន៥០ភាគរយពីកេមុ-
ហ៊ុនរយៈពេល៣ខេនេលុយ
លម្ហេមាតុភាព»។
បន្ថេមពីនេះកម្មករក៏ស្នើឲេយ

សហគមន៍អឺរុ៉បជួយអន្តរាគមន៍
ទៅកេមុហុ៊នឲេយទូទាត់បេក់ចំនួន
៥ថ្ងេនេថ្ងេសមេកចលូឆា្នាំនងិ
ស្នើឲេយកេសួងការងារបញ្ចូន
សំណុំរឿងវិវាទរោងចកេវា៉ាយ-
អូលេតនេះទៅកេុមបេឹកេសាអា-
ជា្ញាកណា្តាល។
លោកសេីPokPounមន្តេី

ផ្នេកពត័ម៌ាននេសហគមន៍អរឺ៉ុប
(EU)បេចំានៅកម្ពជុាមិនអាច
ទាក់ទង...តទៅទំព័រ  ៥



តពីទំព័រ១...សំុការអត្ថាធិប្បាយ
បានទ្កាលពីម្សិលមិញ។
អ្នកសី្អុ៊ងចាន់ធឿនតំណាង

កម្មករដ្លបានដាក់ញត្តិជូន
សហគមន៍អឺរ៉ុបកាលពីម្សិល-
មិញបានប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ថា
សហគមន៍អឺរ៉ុបបានសន្យាថា
ខ្លួននឹងពិនិត្យទៅលើសំណើ
របស់កម្មករនិងជំរុញរឿងន្ះ
ទៅកាន់អ្នកបញ្ជាទិញដើម្បី
ដោះស្យបញ្ចប់វិវាទទំាងន្ះ។
អ្នកស្ីបានបន្តថា៖«ក្នុងនាម
ខ្ញុំជាកម្មករនិងបងប្អូនយើង
មួយចំនួននៅមានឆន្ទៈ ចង់
ស្វ្ងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅស្ថា-
ប័នពាក់ព័ន្ធដទ្ទៀត។យើង
សងឃ្មឹថាយើងនងឹទទលួបាន
យុត្តិធម៌តមច្បាប់និងចង់ឲ្យ
រោងចក្គោរពច្បាប់និងផ្តល់
នូវអ្វីដ្លកម្មករត្ូវទទួល
បាន»។
បុ៉ន្ត្លោកបូ៊សំណាងប្ធាន

រដ្ឋបាលរោងចក្វា៉ាយអូល្ត
ថ្លង្ថាការដាក់ញត្តិទៅសហ-
គមន៍អឺរ៉ុបន្ះគឺនឹងមិនមាន
ឥទ្ធិពលអ្វីមកលើក្ុមហ៊ុន
នោះទ្ព្ះរោងចក្បាន

ដោះស្យទៅតមច្បាប់និង
ស្ចក្តីប្កាសរបស់ក្សួង
ការងារដោយបានផ្តល់សណំង
ដល់កម្មករចំនួន៣ចំណុច
ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការបិទទា្វារ
រោងចក្ហើយ។
លោកបានបន្តថាចំពោះ

ដណំោះសយ្ទាងំន្ះកម៏ាន
ការគំាទ្ពីក្សួងការងារដោយ
មានកម្មករជាច្ើនបានមក
ទទួលយកដំណោះស្យទំាង
ន្ះ។លោកបញ្ជាក់ថា៖«អ្វីដ្ល
គាត់បានទាមទារគឺជារឿងផ្ស្ង
ហើយអ្វដីល្យើងធ្វើគឺធ្វើទៅ
តមច្បាប់និងមានការចូលរួម
ពីខាងក្សួង។ខ្ញុំក៏មិនដឹងថា
យ៉ាងម៉្ចបានជាគាត់នៅត្
ទាមទារដ្រ»។លោកអះអាង
ថា៖«លក្ខខណ្ឌដ្លយើងបាន
ផ្តល់ឲយ្គាត់គឺការផ្តល់បក្់ខ្
ចុងក្យ ប្ក់បំណាច់ឆ្នាំ
និងប្ក់បំណាច់អតីតភាព
ការងារហើយមកដល់ព្ល
ន្ះមានកម្មករជាង៩០០នាក់
ហើយបានមកទទួលយក
លក្ខខណ្ឌន្ះនិងនៅមានជា
បន្តបនា្ទាប់»៕
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ឡុងគីមម៉ារីតា
ភ្នពំេញៈរាជរដា្ឋាភិបាលបាន-

សម្ចផ្លាស់ប្តរូទីតំងសលាដំបូង
និងសលាឧទ្ធរណ៍ភ្នព្ំញពីទីតំង
ចាស់ទៅទីតំងថ្មីស្ថតិនៅតំបន់
អភិវឌ្ឍន៍OCICក្នងុខណ្ឌជ្យ-
ចងា្វារដោយផ្តល់ឲ្យកុ្មហុ៊នលីឈួង
សំណង់ និងអាហរ័ណនីហរ័ណ
ទទួលការសងសង់អគារសលា
យុត្តធិម៌ថ្មដ្ីលមានកម្ពស់៧ជាន់។
លិខិតដ្លចុះហត្ថល្ខាដោយ

លោកសុកផ្ង រដ្ឋល្ខាធិការ
ជំនួសរដ្ឋមន្ត្ីទទួលបន្ទកុទីស្តកីារ
គណៈរដ្ឋមន្ត្ីចុះថ្ងទី្៣១សីហា
និងតូ្វបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្មីៗ ន្ះ
ឲ្យដឹងថាចំពោះសំណើសំុគោលការណ៍
អនុញ្ញាតសងសង់អគារសលា
យុត្តិធម៌ថ្មមីានទំហំ១៩៩៥៩ម្៉ត្
ក្ឡាសម្ប់ប្ើប្ស់ធ្វើអគារ
សលាដំបូងរាជធានីនិងសលា-
ឧទ្ធរណ៍ភ្នព្ំញតូ្វបានអនុញ្ញាត។
លិខិតបន្តថាការដោះដូរទីតំងរបស់
សលាដំបូងរាជធានីដ្លមានផ្ទ្-
ដីទំហំ១៧៥៦ម្៉ត្ក្ឡាស្ថិត
ក្នងុសងា្កាត់វាលវង់ខណ្ឌ៧មករា
ជាថ្នរូនឹងការសងសង់អគារថ្មដីោយ
អនុវត្តស្បតមគោលការណ៍ឯក-
ជនភាវូបនីយកម្ម។ដើម្បីធានា
ដំណើរការន្ការសងសង់អគារថ្មី

ន្ះ រដា្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យផ្ទរ្
កម្មសិទ្ធិទីតំងដីសលាដំបូងរាជ-
ធានីភ្នំព្ញជូនកុ្មហុ៊នលីឈួង
សំណង់ និងអាហរ័ណនីហរ័ណ
មុនការសងសង់ដោយពន្ធប្ថាប់-
ត្ជាបន្ទកុរបស់រដ្ឋ។
បន្ថម្ពីន្ះទៀត រដា្ឋាភិបាល

បញ្ជាក់ទៀតថា៖«នៅព្លសលា-
ឧទ្ធរណ៍ភ្នព្ំញនិងមហាអយ្យការ
អមសលាឧទ្ធរណ៍ភ្នព្ំញផ្ទរ្ទៅ
ទីតំងថ្មីរួចរាល់អនុញ្ញាតឲ្យក្សួង
យុត្តធិម៌យកទីតំងសលាឧទ្ធរណ៍
បច្ចប្ុបន្នវិញដើម្បីប្ើប្ស់។តម្ល្
ន្ការដោះដូរតូ្វមានការយល់ព្ម
ពីគណៈកមា្មាធិការឯកជនភាវូប-
នីយកម្មដោយភា្ជាប់ជាមួយថវិកា
រដ្ឋចំនួន៣លានដុលា្លារសម្ប់ជូន
កុ្មហុ៊ន(បំពាក់សមា្ភារបរិកា្ខារនិង
គ្ឿងសងា្ហារិម)ផងដ្រ»។
លោកជិនមា៉ាលីនអ្នកនំាពាក្យ

ក្សួងយុតិ្តធម៌បានថ្លង្នៅថ្ង្ទី
៦កញ្ញាថាលោកមិនបានដឹងព័ត៌-
មានលម្អតិ ន្ការដោះដូរទីតំង
សលាដំបូង និងសលាឧទ្ធរណ៍
ទៅទីតំងថ្មីន្ះនោះទ្។បុ៉ន្ត្លោក
លើកឡើងថាបើសិនក្នងុព្លខាង
មុខសលាឧទ្ធរណ៍តូ្វបានផ្លាស់-
ប្តរូហើយប្គល់ទីតំងចាស់ ឲ្យ
ក្សួងយុត្តធិម៌នោះនឹងផ្តល់សរៈ-

សំខាន់ខា្លាងំស្បព្លទីតំងក្សួង
យុត្តិធម៌ក្នងុព្លបច្ចប្ុបន្នមានភាព
តូចចង្អៀតដ្លពិបាកក្នងុការបំព្ញ
ការងារ។«បើសិនជាឧទ្ធរណ៍ផ្លាស់-
ប្តរូទៅទីតំងថ្មីអគារសព្វថ្ងនឹ្ងកា្លាយ
ទៅជាអគាររដ្ឋបាលរបស់ក្សួង
យុត្តិធម៌ ដ្លអាចប្ើការផ្នក្
រដ្ឋបាលរបស់មន្ត្រីបស់ក្សួង។
ជាធម្មតយើងបានអគារបន្ថម្
ព្ះមនុស្សវាច្ើនកន្លង្វាតូច
ចង្អៀត អី៊ចឹងយើងបានកន្លង្ឲ្យ
មន្ត្ីធ្វើការបន្ថម្»។
លោក អុី រិន្ទ និងលោកសួស

វិទ្យារា៉ាន់ឌីអ្នកនំាពាក្យសលាដំបូង
រាជធានីមិនអាចទាក់ទងសំុការ-
អត្ថាធិប្បាយបានទ្។
លោកបា៉ាច័ន្ទរឿនប្ធានវិទ្យា-

ស្ថានប្ជាធិបត្យ្យកម្ពជុាថ្លង្ថា
ការដោះដូរទីស្នាក់ការរបស់រដ្ឋកន្លង
ទៅគឺមានចំណុច៣ដ្លតូ្វពិនិត្យ
គឺការមិនបានបងា្ហាញតមា្លាភាពន្
ការដោះដូរឲ្យបានច្បាស់លាស់ដល់
ប្ជាពលរដ្ឋ។ ម្យា៉ាងទៀតលោក
ថា ចំពោះបញ្ហាដោះដូរន្ះទៀត-
សោត ក៏បានធ្វើឲ្យបាត់បង់ស្លាក-
ស្នាមប្វត្ថិសស្ត្ន្ទីតំងទំាងនោះ
ខណៈការដោះដូរភាគច្ើនបានធ្វើ
ឲ្យមានការប្កខ្ញក្គា្នាកាន់ត្ឆ្ងាយ
រវាងការិយល័យរដ្ឋបាលនីមួយៗ 

ដ្លបង្កការលំបាលដល់ពលរដ្ឋ
ក្នងុការស្វង្រកស្វាសធារណៈ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«តមពិតនៅ

សុ្កគ្អភិវឌ្ឍន៍គ្ព្យាយមដាក់
ការិយល័យរដ្ឋបាលទំាងអស់ ឲ្យ
នៅជំុគា្នាព្ះគ្មានប្លង់ម្របស់
គ្ហើយនៅភ្នព្ំញយើងក៏ឮថា
មានដ្រ។កន្លងមកគឺមានត្ផ្នការ
បុ៉ន្ត្ការអនុវត្តគឺមិនទាន់ច្ញដូច
ការជាក់ស្តង្ទ្។បើគ្អភិវឌ្ឍ
smartcityនៅសុ្កគ្ហ្នងឹគឺគ្
ប្ងច្កតំបន់គ្ត្ម្តងមានតំបន់
រដ្ឋបាលតំបន់ទូតតំបន់ពលរដ្ឋរស់-
នៅដ្លងាយសួ្លក្នងុការគ្ប់គ្ង
និងមានរបៀបរៀបរយ។ត្ខុសពី
សុ្កយើងរាល់ថ្ង្គឺប្កខ្ញក្អស់
ហើយការិយយល័យរដ្ឋបាលដោះ-
ដូរអស់រត់ទៅនៅជាយកុ្ងខ្លះនៅ
ក្កុ្ងទៀត»។លោកច័ន្ទរឿន
រំពឹងថារដា្ឋាភិបាលនឹងរៀបចំតំបន់
រដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋ ឲ្យមានលក្ខណៈ
ល្អប្សើរនិងនៅជិតៗគា្នាឡើងវិញ
ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយសួ្លដល់
ប្ជាពលរដ្ឋក្នងុការស្វង្រកស្វា
សធារណៈនិងកាន់ត្រហ័សព្ះ
ថាការដ្លទីតំងស្វារដ្ឋបាលរបស់
រដ្ឋនៅប្កខ្ញក្គា្នាយ៉ាងដូច្នះ្នឹង
បង្កភាពយឺតយ៉ាងហើយប្សិទ្ធ-
ភាពន្ការងារនឹងធា្លាក់ចុះ៕

រដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ប្តរូទីតំាងតុលាការក្រងុនិងសាលាឧទ្ធរណ៍ កម្មកររោងចក្រវ៉ាយអូល្រត
ប្រមាណ២៥០នាក់...

កុ្មហុ៊នMeridianInternationalHold-
ingទទួលបានពានរងា្វាន់រហូតដល់ទៅ១៣
ក្នងុចំណោមពានរងា្វាន់សរុបចំនួន៣២សម្ប់
គម្ង FlatironbyMeridian ដ្លជា
គម្ងថ្មីចុងក្យរបស់កុ្មហុ៊ននៅក្នងុ
កម្មវិធីពានរងា្វាន់អចលនទ្ព្យប្ចំាឆ្នាំលើកទី
៥របស់PropertyGuruCambodiaដ្ល
តូ្វបានធ្វើឡើងនៅសណា្ឋាគារSofitel
PhnomPenhPhokeethraកាលពីថ្ងទី្៥
ខ្កញ្ញាឆ្នាំ២០២០។
គម្ងFlatironbyMeridianដ្លជា

គម្ងថ្មីចុងក្យរបស់កុ្មហុ៊ន ក៏ទទួល
បានការស្ងើចសរសើរ(Highlycommend-
ed)និងការទទួលស្គល់ជាពិស្សផងដ្រ។
ពានរងា្វាន់ចំនួន៨ដ្លកុ្មហុ៊នទទួលបាន

មានដូចជា៖ពានរងា្វាន់កុ្មហុ៊នអភិវឌ្ឍន៍ល្អ-
ដាច់គ្,ពានរងា្វាន់កុ្មហុ៊នអភិវឌ្ឍន៍អគារ-
ពហុមុខងារល្អដាច់គ្,ពានរងា្វាន់ការអភិវឌ្ឍ
លំនៅឋានបម្ើស្វាកម្មល្អដាច់គ្,ពានរងា្វាន់
អគារពហុមុខងារដ្លមានការរចនាមូ៉ដខាង
ក្នងុល្អដាច់គ្,ពានរងា្វាន់លំនៅឋានបម្ើ
ស្វាកម្មដ្លមានការរចនាខាងស្ថាបត្យកម្ម
ល្អដាច់គ្,ពានរងា្វាន់អគារពហុមុខងារដ្ល
មានការរចនាខាងស្ថាបត្យកម្មល្អដាច់គ្,ការ
ទទួលស្គល់ជាពិស្សលើកិច្ចការទទួលខុស-

តូ្វសង្គមនិងការទទួលស្គល់ជាពិស្សលើ
ការរចនាមូ៉ដប្កបដោយនិរន្តរភាព។
ការបើកសម្ពោធអគារនៅចំទីតំងកណា្តាល

ន្រាជធានីន្ះ គឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្សើរឡើងនូវ
ការអភិវឌ្ឍនៅក្នងុតំបន់តមរយៈការបង្កើត
អគារអភិវឌ្ឍន៍ចមុ្ះថ្មីយ៉ាងរស់រវើកមួយ។
កុ្មហុ៊នអភិវឌ្ឍន៍បានបង្កើតឲ្យមានទីតំង
ប្មូលផ្តុំមនុស្សមួយដ្លជាក្តីប្ថា្នារបស់
អតិថិជនដ្លយើងអាចមើលឃើញតមរយៈ
សមិទ្ធផលន្អគារដ៏ល្ចធ្លាកម្ពស់៤១ជាន់

និងទទួលបានពានរងា្វាន់មួយន្ះ។គម្ង
FlatironbyMeridianផ្តល់ជាប្លង់កម្មសិទ្ធិ
អចិៃន្ត្យ៍ជាអគារអភិវឌ្ឍន៍ចមុ្ះនិងមានទី-
តំងនៅក្នងុប្ះដូងន្មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជ-
កម្មន្ទីកុ្ងភ្នព្ំញ។
អគារន្ះមានការិយល័យធ្វើការចំនួន

៣០០យូនីតហាងទំនិញចំនួន៥ហាងភ្ស-
ជ្ជៈ និងភោជនីយដា្ឋាន និងមានអាផតមិន
អូត្លចំនួន៣២២ យូនីត ដ្លនឹងតូ្វ
គ្ប់គ្ងដោយកុ្មហុ៊នTheAscottLim-

itedជាកុ្មហុ៊នបុត្សម្ពន័្ធផ្តាច់មុខរបស់
កុ្មហុ៊នCapitaLandLimited ដ្លជា
កុ្មហុ៊នឈានមុខគ្ទី១នៅក្នងុតំបន់អាសីុ-
បា៉ាសីុហ្វកិក្នងុការគ្ប់គ្ងលំនៅឋានបម្ើ-
ស្វាកម្មប្បអន្តរជាតិ។
ការរចនាមូ៉ដដ្លមានលក្ខណៈខុសប្លក្ពី

គ្ន្ះ គឺក្នងុគោលបំណងដើម្បីជំរុញកមិ្តថ្មី
មួយន្ការរចនាមូ៉ដ និងដើម្បីលើកទឹកចិត្ត
ការរស់នៅតមប្បផ្នរស់រវើក និងការធ្វើ
ការងារប្បបរិយកាសថ្មីទៅដល់អ្នកប្ើ-
ប្ស់តមរយៈសមាហរណកម្មន្អាជីវកម្ម
ប្កបដោយការគិតពិចារណាខ្ពស់និងជម្ើស
ន្ការសម្កលម្ហ។្
កុ្មហុ៊នMeridianInternationalHold-

ingបន្តពងឹ្ងខ្លនួកាន់ត្រឹងមំាដោយចាប់ផ្តើម
ពីការអភិវឌ្ឍអចលនទ្ព្យកមិ្តមធ្យមទៅ
កមិ្តខ្ពស់នៅរាជធានីភ្នព្ំញ។ ចំពោះពាន-
រងា្វាន់ថ្មីន្ះគឺជាកមា្លាំងចលករមួយថ្មីដ្ល
ជំរុញកុ្មហុ៊នឲ្យកាន់ត្មានការប្ត្ជា្ញាចិត្ត
ក្នងុការបង្កើតថ្មីនិងផ្តាតទៅលើមុខងារចមុ្ះ
សម្បូរប្បន្អគារ និងផ្នត់គំនិតដ្ល
រួមបញ្ចលូទំាងប្បបទន្ការរស់នៅដ្លជា
ស្ចក្តប្ីថា្នារបស់អតិថិជន និងអ្នករស់នៅ
ទីកុ្ង ក៏ដូចជាការប្តូរមុខមាត់ថ្មីន្វិស័យ
អចលនទ្ព្យរបស់ប្ទ្សកម្ពជុាផងដ្រ៕

Meridian International Holding កាន់ ពានរង្វាន់ ក្រមុហុ៊ន អភិវឌ្ឍ ន៍ល្អ ដាច់ គ្រ  និង  ទទួល 
បាន ពានរង្វាន់ ផ្ស្រងៗ ជាច្រើន ទៀត ទៅលើ គម្រង ប្រណីត Flatiron by Meridian
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តពីទំ ព័រ ១...  ណៃនាំ ដល់ 
គណៈ គៃប់  គៃង សាលា ក្នុង 
នោះ  សាលា  មត្ដៃយ ៃយសិកៃសា គឺ 
ឲៃយ រៀន បៃង ចៃក ចៃញ ជា២  វៃន          
[ សិសៃស  ១ថ្នាក់  មាន  ២០  ទៅ  ៣០  
នាក់  ដូច្នៃះ បៃង ចៃក ជា  ២វៃន  
ក្នងុ ១ថ្នាក ់មាន សសិៃស រៀន តៃមឹ  
១៥ នាក់ ប៉ុ ណ្ណោះ  ]» ។

 លោក រដ្ឋ មនៃ្ដី  បានថ្លៃង ថ ៖  
« ចណំៃក  ថ្នាក ់បឋម សកិៃសា បាន  
បៃង ចៃក ចៃញ ជា  ៣ វៃន  គឺ ក្នុង  
១ សបា្ដាហ៍ សិសៃស រៀន  តៃ   ២ ថ្ងៃ 
ទៃ   នៃះ ជា ការ បើក សាក លៃបង ។   
បើ ការ បើក សាក លៃបង នៃះ  
ដំណើរ ការ បាន ជោគ ជ័យ  នៅ 
ថ្ងៃ កៃយ កៃសួង នឹង ពិនិតៃយ  
ការ បើក  ឡើង វិញ ដើមៃបី ឲៃយ សិសៃស 
បាន រៀន រឹត តៃ ចៃើន ថៃម ទៀត »  ។  

 យោងតាម កៃសងួ អបរ់ ំ  គៃឹះ- 
សា្ថាន សិកៃសា សាធា រណៈ ចាប់ ពី  
ថ្នាក់ ទី  ៩  ដល់ ថ្នាក់ ទី   ១២  នៅ 
ទូទំាង បៃទៃស តៃវូ បាន អនុញ្ញា ត 
ឲៃយ បើក ដំណើរ ការ ចូល រៀន 
ឡើង វញិ កាល ព ីថ្ងៃ មៃសលិ មញិ ។  
បុ៉ន្តៃ  គៃះឹ សា្ថាន សិកៃសា សាធា រណៈ 
ដៃល  អាច បើក ដណំើរ ការ  ឡើង 
វិញ គៃប់ កមៃតិ សិកៃសា  គឺ មាន តៃ  ៤  
ប៉ុណ្ណោះ  គឺ ទី រួម ខៃត្ត  កៃចៃះ  

ស្ទងឹ តៃង   រត នគរិ ី នងិ ទ ីរមួ ខៃត្ត 
មណ្ឌល គិរី  ពៃះ  ខៃត្ដ ទាំង នៃះ 
កមៃិត ហា និភ័យ ទាប នៃ ការ - 
ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ  ១៩ ។ 

 លោក រដ្ឋ មនៃ្ដ ី ថ្លៃង ថ៖  « ក្នងុ 
ថ្ងៃ បើក ឡើង វិញ ដំបូង នៃះ  ខ្ញុំ 
សង្កៃត ឃើញ សសិៃស ខ្លះ ពកួ គាត់ 
ហាក់ បី ដូច ជា ភ្លៃច   ( មៃ រៀន )  ជា- 
ពិ សៃស សិសៃស នៅ ថ្នាក់ បឋម 
សិកៃសា ថ្នាក់ ទី ១- ទី២។   ប៉ុន្ដៃ 
សមៃប់ សិសៃស ពី ថ្នាក់ ទី ៥  ថ្នាក់ ទី ៦  
ពួក គាត់  មិន សូវ ភ្លៃច  ទៃ  ពៃះ 
ពួក គាត់ អាច រៀន បាន ដោយ- 
ខ្លនួ ឯង នៅ ផ្ទះ  និង រៀន  តាម អន-  
ឡាញ  ដូច្នៃះ ការ បើក ដំ ណើរ- 
ការ ឡើង វិញ នៃះ ក៏ បាន ជួយ កុំ 
ឲៃយ សិសៃស ភ្លៃច មៃរៀន  សិសៃស 
អាច ចូល រៀន វិញ បាន » ។   

 លោក រដ្ឋ មនៃ្ដ ីបាន  អះ អាង ថ  
គណៈ គៃប់ គៃង សាលា  បាន 
ខិត ខំ បៃឹង បៃង រៀប ចំ បើក- 
សាលា ឡើង វិញ ដោយ គោរព 
តាម ស្ដង់ ដាអនា ម័យ ដៃល 
កៃសងួ បាន ណៃនា ំ ហើយ បាន 
អំពាវ នាវ បន្ត ដល់  គណៈ គៃប់- 
គៃង  និង លោក គៃូ អ្នក គៃូ ទាំង- 
អស់  អប់រំ សិសៃសា នុសិសៃស ឲៃយ 
បន្ត អនុវ ត្ដ ស្ដង់ ដា  អនា ម័យ 

ដើមៃបី ធានា សុវត្ថិ ភាព ដល់ 
សិសៃស  និង ចូល រួម ក្នុង ការ បៃ- 
យុទ្ធ បៃ ឆំង នឹង ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។   

 កៃ សងួ អបរ់ ំ  ក ៏បាន កណំត ់ឲៃយ 
អនុ វត្ត ស្តង់ ដា អនា ម័យ ដល់ 
សាលា រៀន   តៃូវ រៀប ចំ បរិសា្ថាន 
សិកៃសា បៃកប ដោយ សុវត្ថិ ភាព  
បរិយា ប័ន្ន  ផា សុកភាព  និង 
មៃតៃី ភាព  កៅ អី ការ អង្គុយ 
សមៃប់ សិសៃសា នុ សិសៃស  តៃូវ 
រកៃសា គមា្លាត សុវត្ថិ ភាព យា៉ាង- 
ហោច ណាស់២ម៉ៃតៃ   និង រៀប ចំ 
ចណំុះ ថ្នាក ់ដោយ កណំត ់ សសិៃស 
មិន ឱៃយ លើស ពី ១៥  ទៅ  ២០  
នាក់  ក្នុង  ១ ថ្នាក់ ។  សិសៃសា នុ- 
សិសៃស ទាំង អស់  មុន ពៃល ចូល 
សាលា  តមៃូវ ឲៃយ មាន ការ វាស់ 
កម្តៅ  វាយ តៃ សមា្គល់   លាង- 
សមា្អាត ដៃ កមា្ចាត់ មៃរោគ  ពាក់  
មា៉ាស់  ឬ របាំង មុខ កាត់ បន្ថយ 
ការ បៃមូល ផ្ដុំ  ជា ដើម ។  

 លោក  រស់  សុវា ចា  អ្នក- 
នាំពាកៃយ កៃសួងអប់រំ  យុវជន  
និង កីឡា  បាន ថ្លៃង កាល ពី 
មៃសិល មិញ ដៃរ ថ  ការ អនុ ញ្ញាត 
ឲៃយ ចូល រៀន គៃប់ កមៃិត  គឺ 
សមៃប់ តៃ គៃឹះសា្ថាន សិកៃសា 
សាធារណៈទី រួម ខៃត្ត ចំនួន  ៤   

រួម មាន ខៃត្ត កៃចៃះ  ស្ទឹង តៃង  
រតន គិរី និង មណ្ឌល គិរី   ដៃល   
ខៃត្ដ ទាំង នោះ មាន អតៃ ឆ្លង 
កូវីដ ១៩  ក្នុង កមៃិត ទាប ។    

 លោក   ថ្លៃង ថ ៖« នៅ ក្នងុ ការ- 
បើក ដំណើរ ការ សាលា  រៀន 
ឡើង វិញ នៅ ដំណាក់ កាល ទី ២ 
នៃះ  គឺ គណៈ គៃប់ គៃង សាលា- 
រៀន ទាំង អស់ តៃូវ ចូល រួម អនុវត្ដ  
នូវ ស្តង់ដា អនា ម័យ  និង គោល- 
ការណ៍ បៃតិ បត្ត ិស្តង់ ដា  (SOP)  
របស់ កៃ សួង  សុខា ភិបាល  ដើមៃបី 
ទប់ សា្កាត់ ការ រីក រាល ដាល នៃ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ » ។    រដា្ឋាភិ បាល 
បាន បៃកាស បិទ សាលា រៀន 
ទាំង អស់ នៅ ទូទាំង បៃទៃស 
តាំង ពី ខៃ មីនា   ដោ យ តមៃូវ ឱៃយ 
សសិៃស ទាងំ នៅ ទីកៃងុ  និង ជន បទ 
សិកៃសា ពី ចមា្ងាយ   តាម រយៈ កម្មវធិ ី
បងៃៀន តាម ទូរ ទសៃសន៍  ឬ បណា្ដាញ 
សង្គម ហ្វៃស ប៊ុក   ដើមៃបី ទប់- 
សា្កាត ់កុឲំៃយ  មាន ការ ឆ្លង   ជងំ ឺកវូដី-  
១៩ ។  ចំ ណៃក ការ បើក ដំណើរ- 
ការ សាលា រៀន ឡើង វិញ   គឺ តៃូវ 
ចៃក ចៃញ ជា  ៣  ដំណាក់ កាល គឺ 
ដំណាក់ កាល ទី ១  សមៃប់  
សាលា ដៃល មាន ស្ដង់ ដា សុវត្ថ-ិ 
ភាព ខ្ពស់  ទី  ២  សមៃប់ សាលា 
មាន ស្ដង់ ដា សុវត្ថ ិភាព មធៃយមនងិ 
ទ ី ៣  សមៃប ់សាលា រៀន ដៃល 
មាន ស្ដង់ ដា អបៃប បរ មា ៕ 

ក្រសួងអប់រំសម្រចបើកសាលា...
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ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក ផ្ន្រកលក់ការផ្រសព្វផ្រសាយពាណិជ្ជកម្ម-៤នាក់

តួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ

រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន•	  ជូនដំណឹង និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដល់
អតិថិជនអំពីផលិតផល និងស្វាកម្មថ្មីៗបំផុតរបស់កាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍
ស្វាកម្មអតិថិជន•	
បង្កើតសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយម៉ាកយីហោរបស់កាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍នៅ•	
ក្នុងទីផ្សារ
តំណាងឱ្យកាស្តភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍ក្នុងការដាក់•	 សំណើសំុការផ្សាយពាណិជ្ជ-  
កម្ម និងយុទ្ធនាការទីផ្សារ
ស្វ្ងរកអតិថិជនសកា្តានុពល•	  និងរៀបចំយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ
បង្កើត•	  និងថ្រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនមុន និងក្យព្លលក់
ស្វ្ងយល់ពីតម្ូវការ/ការឆ្លើយតប/ការរិះគន់របស់អតិថិជន•	  និងធ្វើបច្ចុ-
ប្បន្នភាពព័ត៌មនទីផ្សារ
ជួ•	 យអតិថិជនក្នុងការរចនាអត្ថបទផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងផ្តល់យោបល់ 
ដល់ពួកគ្អំពីការធ្វើផ្នការប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្កបដោយប្សិទ្ធភាព
សម្ចតាមគោលដៅលក់ប្ចាំខ្•	  និងត្ីមស
ការងារផ្ស្ងទៀតដ្លតម្ូវដោយប្ធានគ្ប់គ្ងផ្ន្កពាណិជ្ជកម្ម•	

លក្ខណសម្របត្តិ/បទពិសោធ
ចូលចិត្តក្នុងការជួបជាមួយអតិថិជន ច្ះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯង ស្វាហាប់ •	
មនការប្ត្ជា្ញាចិត្តខ្ពស់ ទំនាក់ទំនងល្អ ច្ះធ្វើបទបងា្ហាញ និងជំនាញ 
ទំនាក់ទំនង។ 

ធ្វើការជាក្ុម ត្ូវមនឥរិយាបថវិជ្ជមន ច្ះជួយជំរុញការលក់•	
បញ្ចប់បរិ•	 ញ្ញាបត្ផ្ន្កអាជីវកម្ម  ទីផ្សារ ឬមនបទពិសោធផ្ន្កលក់ និង 
ទីផ្សាររយៈព្ល៣ឆ្នាំ
មនបទពិសោធផ្នក្លក់•	  និងយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
មនចំណ្ះដឹងភាសអង់គ្ល្សល្អ•	  ទាំងការនិយាយ និងការសរស្រ
អាចធ្វើការក្មសម្ពាធ•	  និងបំព្ញការងារតាមព្លវ្លាដ្លបាន 
កំណត់

ប្ក្ខជនដ្លមនចំណាប់អារម្មណ៍ សូមដាក់ប្វត្តិរូបភា្ជាប់មកជាមួយរូបថត 
អមនឹងប្ក់ខ្ដ្លរំពឹង ទុកមកកាន់ផ្ន្ករដ្ឋបាល និងធនធានមនុស្សមិនឲ្យ
ហួសពីថ្ង្ទី៣០ ខ្កញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ។

អាសយដា្ឋានៈ ជាន់ទី៧ ន្អគារ The Elements Condominium 
(រ្សីុដ្នណាញ) មហាវិថីសម្ត្ចហ៊ុនស្ន (ផ្លូវ៦០ម៉្ត្) 
ភូមិព្កតាឡុង សងា្កាត់ចាក់អង្ក្ម ខណ្ឌមនជ័យ រាជធានីភ្នំព្ញ។  
ទូរស័ព្ទ: ០២៣ ៨៨៨ ១៦១-១៦២ 
អីុម្ល: jobs@phnompenhpost.com 

ក្ុមហ៊ុនផូសម្រឌាខូអិលធីឌ ីផ្តល់ឱកាសការងារប្កបដោយតម្លាភាព។
មនត្ប្ក្ខជនដ្លតូ្វបានជ្ើសរើសបុ៉ណ្ណោះដ្លនឹងតូ្វបានទាក់ទងដើម្បី 
សម្ភាស៕

ឃំុខ្លនួបុរសចិនម្នាក់ពាក់ព័ន្ធការចាប់ជំរិត
សុទ្ធ គឹម សឿន

ព្រះសហីនុៈ  ជនសងៃសយ័ ជន- 
ជាតិ ចិន មា្នាក់  តៃូវបាន តុលាការ  
សមៃច ឃុខំ្លនួ ដោយ ចោទបៃកាន ់
ព ីបទ «ចាប ់នងិ បងា្ខាងំ មនសុៃស ដោយ  
ខសុចៃបាប»់  បនា្ទាបព់ ីឃាតខ់្លនួ  នៅ 
ថ្ងៃ ទ៥ី  កញ្ញា  ពាកព់ន័្ធ ការចាប ់ជរំតិ 
ទារបៃក់ ពី ជនរង គៃះ ជា ជន- 
ជាតិ ចិន មា្នាក់ នៅ ភូមិ២  សងា្កាត់៣  
កៃុង -ខៃត្ត ពៃះសីហនុ  ខណៈ 
សមត្ថ កិច្ច កំពុង សៃវជៃវ រក បក្ខ- 
ពួក បន្ថៃម ទៀត។

លោក លឹម ប៊ុនហៃង  អ្នកនាំ - 
ពាកៃយ សាលាដបំងូ ខៃត្ត ពៃះស ីហន ុ 
ថ្លៃង ពី មៃសិលមិញ ថ  ចៅកៃម នៃ 
សា  លា ដំបូង ខៃត្ត ពៃះសីហនុ  
សមៃច ឃុំខ្លួន ជនសងៃស័យ ជា 
ជនជាតិ ចិន  ឈ្មោះ  ZHANG 
KUN DUAN  ភៃទ បៃុស  អាយុ  
២១ឆ្នាំ  នៅ ពន្ធនាគារ ខៃត្ត នៅ 
លា្ងាច ថ្ងៃទី៦  ខៃកញ្ញា។

លោក ថ ៖«គឺ តៃូវបាន ឃុំខ្លួន 
បណ្ដាះអាសន្ន តាម ន ីត ិវធិ ីរចួ រាល ់  
ហើយ ដោយ ចោទបៃកាន ់ព ីបទចាប ់  
នងិ បងា្ខាងំ មនសុៃស ដោយ ខសុចៃបាប ់ 
ប៉ុន្ដៃ ខ្ញុំ ចាំ មិន ចៃបាស់ មាតៃ ទៃ»។ 

លោក កុល ផា លី  ស្នងការរង 
នគរ បាល ខៃត្ត ពៃះសហីន ុទទលួ- 

បន្ទកុ ផ្នៃក ពៃហ្មទណ្ឌ បៃប ់ព ីមៃសលិ-  
មិញ ថ  សមត្ថកិច្ច បាន បញ្ជូន 
ជនសងៃស័យ ជា ជន ជាតិចិន នោះ 
ទៅ សាលាដំបូង ខៃត្ត ពៃះសីហនុ  
កាល ពី ថ្ងៃទី៦  ខៃកញ្ញា ហើយ។

លោក ថ  កៃពី ជនសងៃស័យ  
មា្នាក ់នៃះ  សមត្ថកចិ្ច បាននងិ កពំងុ 
សុើបអង្កៃត  នងិ សៃវជៃវ រក ជន- 
សងៃស័យ ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ ករណីនៃះ 
បន្ថៃម ទៀត។  ជនសងៃស័យ សារ- 
ភាពថ  នៅមាន បក្ខពួក ពាក់ព័ន្ធ 
នឹង សំណុំ រឿងនៃះ ។ លោក ផាលី  
បៃបថ់  នៅថ្ងៃ ទ៥ី កញ្ញា   ជន ជាត ិ  
ចិន មា្នាក់  បានទូរស័ព្ទ រាយ ការណ៍ 
មក សមត្ថ កចិ្ច ថ  មាន ជនជាត ិចនិ 
មា្នាក់  កំពុង ជួញដូរ គៃឿងញៀន 
នៅលើ ភ្នំ ១កន្លៃង  ស្ថិត ក្នុង ភូមិ២  
សងា្កាត៣់  កៃងុ- ខៃត្ត ពៃះសហីន។ុ 
កៃយព ីទទលួ ពត័ ៌មាន សមត្ថកចិ្ច 
បាន រៀបចំ កមា្លាំង ចុះទៅ ទីតាំង 
នោះ ភា្លាមៗ  ដើមៃបី បង្កៃប។

លោក ថ ៖«ពៃល ទៅដល ់ សមត្ថ- 
កិច្ច បាន ឃើញ ជន ជាតិចិន មា្នាក់ 
ដៃ  មាន ជាប់ ចំណង ទាំង២  តៃូវគៃ 
រុ ំស្កតុ  ដោយមាន សា្នាមរបសួ  ហើយ    
មាន មៃសៅ ស មយួថង ់នៅ ក្នងុ កាបបូ 
របស ់ជន ជាតចិនិ នោះ។ បនា្ទាប ់មក   
សមត្ថកចិ្ច យើង បាន នាមំក ស្នងការ- 
ដា្ឋាន នគ របាល ខៃត្ត ដើ មៃបី សួរ នាំ » ៕ 
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� ង��  ង និង អគ� ន យក 
លី �ៃសៃង
និពន្ធ ន យក

ចូសហូ ពូរ�ូសុត�ៃន                           
�េ � ន� េ ប់�េ ង  កា រ� និពន្ធ  

សំ រិទ្ធ 
អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន្ធ  

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

ផា ក់ សា៊ា ងលី
កា រ�និពន្ធ រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន្ធ  ព័ត៌� ន សេដ្ឋ  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន សេដ្ឋ  កិច�  
រា៉ា ន់ រីយ 

កា រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ សា យ

កា រ�និពន្ធ    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីម៉ា � 

កា រ�និពន្ធ    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា្ធា   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន្ធ   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រ�និពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណា រា៉ា 

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

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

  គឹម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
ឡុង គឹមម៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ�ន ដ រា៉ា , សួស  យ៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគនា្ធា   

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វ�រុទ្ធ 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�េ � ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករចន ទំព័រ

សួន  សា វា ៉ាតឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

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

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម�
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុសេ�
 ញុិល សោ ភា 

ន យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា៊ា ង តា ំង�៉ៃង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរចន �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

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

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី ស�្ត ៃច

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រ�� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា�  ត់សា�  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

 មុំ   គន្ធា 

ភ្នំ ពេញៈ  បុរស ម្នាក់  និង នារី 
២នាក់ តៃូវ បាន ចោទ បៃកាន់ ពី 
បទ ញុះ ញង់ បង្ក ឱៃយ មន ភាព-  
វកឹ វរ ធ្ងន ់ធ្ងរ ដល ់សន្ត ិសខុ សង្គម 
នងិ តៃវូ បាន ឃុ ំខ្លនួ ជា បណ្ដោះ- 
អា សន្ន នៅ ក្នងុ ពន្ធ នា គារ ពៃស  
កៃយ ពី ពួក គៃ ធ្វើ សកម្ម ភាព 
នានា ទាម ទារ ឲៃយ រាជ រដ្ឋា ភបិាល 
បញៃឈប ់ការ សមៃច ចតិ្ត លបុ បងឹ 
តា មោក   ដៃល ជា បងឹ ធម្ម ជាត ិដ ៏
ធ ំមយួ តៃូវ បាន កាត ់បន្ថយ ទ ំហំ 
សមៃប់ អភិ វឌៃឍ។ 

 លោក   គុច   គឹ ម ឡុង   ពៃះរាជ- 
អាជា្ញា រង អម សាលា ដំបូង រាជ- 
ធានី ភ្នំពៃញ  និង អ្នក នាំពាកៃយ  
បាន អះ អាង ថា   កៃយ ពី សាក- 

សួរ ចប់ តាម នីតិ វិធី តំណាង 
អយៃយ ការ  ពៃះ រាជ អាជា្ញា រងអ ម-  
សាលា រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ បាន 
សមៃច ចោទ បៃកាន់ មនុសៃស  
ទាងំ ៣ នាក ់នោះ ព ីបទ ញុះ ញង ់
បង្ក ឱៃយ មន ភាព វកឹ វរ ធ្ងន ់ធ្ងរ ដល ់
សន្តិ សុខ សង្គម តាម បញ្ញត្តិ 
មតៃ ៤៩៤  នងិ ៤៩៥ នៃ កៃម- 
ពៃហ្ម ទណ្ឌ  ហើយ បាន បញ្ជូន 
សំណុំ រឿង ទៅ ចៅ កៃម សុើប- 
សួរ តាម នីតិ វិធី ចៃបាប់  » ។ 

 យុវ ជន ៣នាក់ ដៃល តៃូវ បាន 
ចាប ់ខ្លនួកាល ព ីថ្ងៃ ទ ី៣  ខៃកញ្ញា   
មនឈ្មោះ  លោក  ថុន  រដ្ឋា  
កញ្ញា  ឡងុ  គនា្ធា  នងិ កញ្ញា  ភនួ-  
កៃវ រស្មី  ដោយ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ- 
ផៃសាយ ព័ត៌ មន ដោយ ពុំ មន 
ចៃបាប់ អនុញ្ញាត និង ការ បង្ហោះ 

ពត័ ៌មន ព ីការ ធ្វើ យទុ្ធ នា ការ  ដើរ 
ទៅ គៃហ ដ្ឋាន របស់ លោក នាយក- 
រដ្ឋ មន្តៃី ដើមៃបី ស្នើ សុំ អន្តរា គមន៍  
ពី ការ លុប បឹង តា មោក ។ 

 លោក   សុឹង   សៃន ករុណា  
អ្នក នាំពាកៃយ និង ជា មនៃ្តី សុើប- 
អង្កៃត ជាន់ ខ្ពស់ នៃ សម គម 
ការពារ សិទ្ធិ មនុសៃស អាដ ហុក 
បាន ឲៃយ ដងឹ  ថា   ការចាប ់ពកួ គាត ់
ទាំង ៣នាក់ នោះ  កើត ចៃញ ពី 
ការ បញ្ចៃញ មតិ តាម បណា្ដោញ- 
សង្គម   ដៃល  លោក សង្កៃត 
ឃើញ ថា  សា្ថាន ភាព នៃ ការ- 
បញ្ចៃញ មតិ នា ពៃល បច្ចុបៃបន្ន 
នៃះ មន ហានិ ភ័យ ខ្ពស់ នៅ 
ពៃល មន ការ រិះគន ់ទាក ់ទង នឹង 
ការ ដឹក នំា របស់ រាជ រដ្ឋាភិ បាល  គឺ 
តៃង តៃ ទទួល រង ការ ចាត់ វិធាន- 
ការ តាម រយៈ ផ្លវូ ចៃបាប់ ជា រឿយៗ។  
ករណី នៃះ ហើយ ដៃល ខាង 
សង្គម សុ ីវលិ តៃង តៃ លើក ឡើង 
ថា វា ជា ការ រំលោភ លើ សិទ្ធិ- 
សៃរីភាព ជា មូល ដ្ឋាន  ពិសៃស 
សិទ្ធ ិបញ្ចៃញ មតិ  ដៃល  សមត្ថ- 
កិច្ច រដ្ឋាភិ បាល មិន គួរ ណា បៃើ 
វធិាន ការ បៃបនៃះ ទៃ   គរួ តៃ បើក 
ឱៃយ មន សទិ្ធ ិទលូ ំទលូាយ  ដើមៃប ី
ឱៃយ ពួក គៃ មន ការ បញ្ចៃញម តិ 
តាម ឆន្ទៈ  និង គោល បំណង 
របស់ ពួក គៃ  នោះ ពួក គៃ នឹង 
បញ្ចប់ ការ ទាម ទារ តវា៉ា របស់  

ពួក គៃ ហើយ។ 
 លោក   សុឹង   សៃន ករុណា  

បាន ថ្លៃង ថា ៖ « យើង ឃើញ 
ហើយ ថា មន ការ ចាត ់វធិាន ការ 
ជា បន្ត បនា្ទាប់ លើ ការ រឹត តៃបិត 
សៃរីភាព ក្នុង ការ បញ្ចៃញ មតិ។  
នៃះ ជា ការ ពៃួយ បារម្ភ របស់ 
យើង    ហើយ សហ គមន៍ ជាតិ - 
អន្តរ ជាត ិកពំងុ មន បៃត ិកម្ម នៅ 
ក្នងុ រឿ ង នៃះ  ដៃល សៃរ ីភាព នៃះ 
កំពុង ស្ថិត នៅ ក្នុង ការ គំរាម- 
កំហៃង   ខណៈ សា្ថាន ភាព នយោ បាយ 
នៅ ក្នុង បៃទៃស ក៏ កាន់ តៃ មន 
សា្ថាន ភាព ធ្ងនធ់្ងរ ទៅៗ  ពសិៃស 
សៃរី ភាព នៃ ការ គោរព សិទ្ធិ- 
មនសុៃស  នងិ លទ្ធ ិបៃ ជាធបិ តៃយៃយ 
ពិត បៃកដ នៃះ ហើយ » ។ 

ទោះយ៉ាង ណាក៏ ដោយ លោក  
ផៃ   សីុ ផាន   អ្នក នំា ពាកៃយ រាជ រដ្ឋា ភិ- 
បាល បាន បៃប់ ភ្ន ំពៃញ បុ៉ស្តិ៍ មៃសិល- 
មិញ ថា  ជា ធម្ម តា សង្គម សីុវិល 
តៃង តៃ ការ ពារ សិទ្ធ ិរបស់ សីុវិល 
បុ៉ន្តៃ រាល់ ការ ចាប់ ឃំុ ខ្លនួ ឬ ការ- 
វិនិច្ឆយ័ គឺ ស្ថតិ នៅ លើ តុលា ការ 
ទៅ តាម ហៃតុ ផល  និង អង្គ ចៃបាប់ ។ 

 លោក បាន ថ្លៃង ថា  ៖  « សង្គម- 
សីុវិល គួរ តៃ ធ្វើ ការ តសូ៊ មតិ   ជួយ 
សមៃប សមៃលួ ធ្វើ យ៉ាង ណា កំុ 
លើក ទឹក ចិត្ត ឱៃយ មនុសៃស រំលោភ 
ចៃបាប់ ។  អ្វ ីដៃល ជា អាទិភាព របស់  
រាជ រដ្ឋាភិ បាល គឺ ការ ពារ សណា្ដោប់- 

ធា្នាប់  ការ ពា រ បរិយ កាស បៃ កៃតី- 
ភាព នៃ ការ រស់ សុខ កៃសៃម កៃសាន្ត 
របស់ មហា ជន »។  

 លោក  ថ្លៃង ថា៖«បុ៉ន្តៃ ជា បទ- 
ពិសោធកន្ល ង មក សង្គម សីុវិល ក៏ 
ដូច ជា អង្គការ មិន មៃន រដ្ឋាភិ- 
បាល មួយ ចំនួន កា្លាយ ទៅ ជា 
សកម្ម ជន ទៅវិញ ដៃល នៃះ 
ហើយ ជា ការ ដើរ តួ ខុស »។ 

  យោង តាម របាយ ការណ៍ 
របស់ មជៃឈ មណ្ឌ ល សិទ្ធិ មនុសៃស 
កម្ពជុា   (CCHR) បាន ឱៃយ ដឹង ថា   
លោក ថនុ   រដ្ឋា   ដៃល ជា សកម្ម- 
ជន បរិសា្ថាន នៃ  អង្គការ មតា 
ធម្មជាតិ  តៃូវ បាន ចាប់ ខ្លួន នៅ 
ផ្ទះជួ ល របស់ លោក ក្នុង ខណ្ឌ 
ពោធិ៍ សៃន ជ័យ រាជ ធានី ភ្ន ំពៃញ។ 
ចំ ណៃក កញ្ញា   ឡុង   គនា្ធា   និង 
កញ្ញា   ភួន   កៃវ រស្មី  តៃូវ បាន 
អាជា្ញាធរ មន សមត្ថ កិច្ច តាម- 
ដន សកម្ម ភាព  និង ចាប់ ខ្លួន 
នៅ ពៃល ដៃល គាត់  ដើរ ពី វត្ត ភ្នំ 
សំដៅ ទៅ ផ្ទះ លោក នាយក- 
 រដ្ឋ មនៃ្តី ហ៊ុន  សៃន   ក្នុង គោល- 
បំណង ស្នើ ជួប លោក  ហ៊ុន   
សៃន ដើ មៃបី ចៃ ក រំ លៃក ក្តី ក ង្វល់ 
របស ់នាង ច ំពោះ បញ្ហោ បរសិា្ថាន 
មួយ ចំនួន រួម មន ការ អភិវឌៃឍ 
បឹង តា មោក ដៃល ជា បឹង មួយ 
ក្នងុ ច ំណម បងឹ ចងុ កៃយ នៅ 
ក្នុង រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ ៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

ពោធិ៍សាត:់ អាជា្ញា ធរ ខៃត្ត ពោធិ៍- 
សាត់ បាន ទុក ពៃល ៧ ថ្ងៃ ដល់ ពល- 
រដ្ឋ ចនំនួ ២១ គៃសួារ  ដៃល អាជា្ញា ធរ 
អះ អា ង ថា  បាន តាំង លំនៅ មិន 
សៃប ចៃបាប់ ក្នុង តំបន់ ការ ពារ ធម្ម-
ជា តិ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ ភ្នំ សំ កុស 
ឲៃយបៃ ញាប់ រុះរី ផ្ទះ និង ខ្ទម ចំ នួ ន 
៤៣ខ្នង របស់ ខ្លួន ចៃញ ពី តំបន់ 
នោះ ជា បនា្ទាន់  និង បាន ពៃ មន 
ចាត ់វធិាន ការ តាម ផ្លវូ ចៃបាប ់ កៃយ 
ពៃល ផុត ឱសាន វាទ នៃះ ។

សៃចក្តី ជូន ដំណឹង របស់ លោក 
ម៉ា  ធនិន  អភិ បាល ខៃត្ត ពោធិ៍- 
សាត់ ចុះ ថ្ងៃទី ៣  ខៃកញ្ញា  ដៃល 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្ដិ៍ ទើប បាន ទទលួ ពថី្ងៃ ៦ 
កញ្ញា  ឲៃយ ដឹង ថា  បច្ចុបៃបន្ន នៃះ ផ្ទៃដី 
តំបន់ ការ ពារធ ម្មជាតិ ដៃន ជមៃក- 
សត្វ ពៃ ភ្ន ំសំ កុស ចាប់ ពី ចំណុច សា្ពាន- 
អូរ ១៧ រហូ តដល់ លើ ភ្នំ១៥០០  
ភូមិ ដី កៃហម  ឃុំ អន្លង់ រាប  សៃុក- 
វាល វៃង  ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត់ កំពុង 
តៃូវបាន ជន ខិល ខូច មួយ ចំនួន  
ទន្ទៃន ពៃ កាន់ កាប់ ដី យ៉ាង អនា- 
ធិប តៃយៃយ  បើទោះ ជា អាជា្ញា ធរ- 
ដៃនដី  និង  មន្តៃី ជំនាញ ធា្លាប់ បាន  

ណៃនាំ  ក៏ ដោយ។
សៃចក្ត ីជូន ដំណឹង បន្ត ថា ដូច្នៃះ 

ដើមៃបី ថៃ រកៃសា ពៃ និង ដី តំបន់ ការ ពារ 
ធម្ម ជាតិ ដៃល ជា បៃភព ធនធា ន- 
ធម្ម ជាតិ ដ៏ សំខាន់ រដ្ឋ បាល សា លា- 
ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត់ នឹង ចាត់ វិធា ន ការ  
រដ្ឋបាល បោស សម្អាត ទីតាំង រស់- 
នៅ មនិ សៃប ចៃបាប ់ក្នងុ តបំន ់នោះ។ 
រដ្ឋ បាល ខៃត្ត ទុក  ពៃល ១ស បា្តា ហ៍ 
គិត ចាប់ ពីថ្ងៃ ជូន ដំណឹង នៃះ ទៅ 
សមៃប់ ឲៃយ ពលរដ្ឋ ចំនួន ២១ គៃ-ួ 
សាររុះរី ផ្ទះ និង ខ្ទម ទាំង ៤៣ ខ្នង 
ដៃល សង់ មិន សៃប ចៃបាប់ ចៃញពី 
ចំណុច ខាង លើ ដោយ ខ្លនួ ឯង  និងឲៃយ 
បញៃឈប ់សកម្ម ភាព កាប ់រកុរាន ដី ពៃ 
ក្នុង តំបន់នោះតទៅ ទៀត ។

សៃចក្តី ជូន ដំណឹង បញ្ជាក់ ថា 
«ដល់ ថ្ងៃ ផុត កំណត់ នៃ សៃច ក្ដី- 
ជូនដំ ណឹង នៃះ រ ដ្ឋ បាល ខៃត្ត នឹង 
ចាត់ វិធាន ការ រុះរី ដោយ មិន ទទួ ល- 
ខុស តៃូវ រាល់ ការ ខូច ខាត ទៃពៃយ- 
សមៃបត្ត ិនោះ ទៃ  ក្នងុ ករណីនៃះ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ណា ដៃល រឹងរូសឬ បៃឆំង 
តបត ដោយ ហងិៃសា តៃវូ ទទ ួលទោស 
តាម ចៃបាប់ ជា ធរ មន »។

លោក ផាន់  សុភា រី ន នា យក- 
ដៃន ជមៃក ស ត្វពៃ ភ្ន ំស ំកសុ សៃកុ 

វាលវៃង  បាន ថ្លៃង ពី ថ្ងៃទី ៦ កញ្ញា 
ថា លោក បាន យក សៃចក្ដី ជូន- 
ដណំងឹ នៃះ ទៅ ពនៃយល ់កៃមុ ពលរដ្ឋ 
ទាំង ២១ គៃួសារ នោះ ឲៃយ រួច រាល់ 
ហើយ កា ល ពី ថ្ងៃទី៥  ខៃកញ្ញា  
ដោយ លោក ជរំញុ ឲៃយ ពលរដ្ឋ សហ- 
ការ ជា មួយ អាជា្ញា ធរ ដើមៃបី ថៃរកៃសា 
តំបន់ ការ ពារ ធម្មជាតិ ដៃន ជមៃ ក 
ស ត្វពៃ ភ្នំ សំ កុស។

លោក បន្ត ថា  ពលរដ្ឋ ទំាង នោះគ ឺ
ជា អ្នក ចំណាក សៃុក មក ពី តំបន់ 
ន ិង ខៃត្ត ផៃសៃងៗគា្នា ដៃល បាន នំាគា្នា 
មក កាប់ រុករាន ដីពៃ ភ្នំ សំ កុស 

ចាប់ពី ឆ្នាំ២០១៨ ឬ ឆ្នាំ ២០១៩ 
ហើយ មន អ្នកខ្លះ បានលក់ បន្ត ឲៃយ 
អ្នកផៃសៃ ង ផង។ពួក គាត់ បាន សា ង- 
សង់ ខ្ទម តូចៗ បៃ មណ៤ ៣ខ្ន ង 
ដើមៃបី សម្គល់  និង កាន់ ដី នៅ តំបន់ 
នោះ  ប៉នុ្ដៃ មនិ មន កា រទទលួ សា្គល ់
ពី អាជា្ញា ធរ មូ លដ្ឋាន ទៃ ។

លោក ថា៖ «ដល់ ថ្ងៃ កំណ ត់នៃ 
ឱសាន វាទ គឺ  ពួក គាត់ តៃូវ ចុះ រុះរី 
ផ្ទះឬ ខ្ទម ដៃល នៅ មិន ទាន់ មន 
ការរុះរី ទំា ង អ ស់  ចៃញពី តំបន់ ការ - 
ពារ ធម្ម ជាតិ។ អាជា្ញា ធរ មូល ដ្ឋាន 
នឹង តាម ដន   និង  គៃប់ គៃង ជន- 

ចំណូល សៃុក ដោយ មិន តៃូវ ចៃញ 
លិ ខតិ បញ្ជាក ់លនំៅ ឋាន ឬ លិខតិ- 
បញ្ជាក់ កម្ម សិទ្ធិ ដីធ្លី ជូន អ្នក ដៃល 
រំលោភ យក ដី នៅ តំបន់ ការ ពារ  
ធ ម្មជាតិ ឡើយ» ។

លោក សំ  ច័ន្ទ គា  មន្តៃី សមៃប- 
សមៃលួ ផ្នៃក សទិ្ធ ិមនសុៃស នៃ សម គម 
អាដ ហុក បៃចាំ ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត់ 
បាន ថ្លៃង  ពីថ្ងៃទី ៦ កញ្ញាថា  លោក 
មិន ទាន់ បាន ទទួល ដំណឹង នៃះ ទៃ 
ប៉នុ្តៃ លោក ថា នងឹ ចុះ សុើប អង្កៃត ព ី
ករណី ពលរដ្ឋ ២១ គៃួសារ នៃះ។

លោក ថា៖«ខ្ញុំ អត់ ទាន់ ហា៊ាន 
មន មតិ ជុំវិញ ករណី នៃះ ទៃ ពៃះ 
ខ្ញុំ មិន ទាន់ បាន ចុះទៅ សុើប អង្កៃត 
ចៃបាស់ ពី ទីតាំង ហើ យនឹ  ង សា្ថាន- 
ភាព សាច ់រឿង ចៃបាស ់លាស។់ ប៉នុ្តៃ 
ខ្ញុំ គៃង ចុះទៅ សុើបអង្កៃត ដើមៃបី 
ចង់ដឹងថា តើ ពួកគាត់ ជា ជន ខិ ល- 
ខូច  ដើរ ចាប់ដីទន្ទៃន ដី ខុសចៃបាប់ 
ឬ ពួកគាត់ ជា ជនរងគៃះ? ខ្ញុំ នឹង 
ចុះ សុើប អង្កៃត សិន»។

តណំាង ពលរដ្ឋ ទាងំ ២១ គៃសួារ 
ដៃល កំពុង រស់ នៅ តំបន់ នោះមិ ន- 
ទាន់ អាច ស្វៃងរក បៃភព ទាក់ទង 
សុ ំការប ញ្ជាក ់ ជុវំញិ ករណ ីនៃះ បាន 
ទៃ  កាល ពី មៃសិល មិញ ៕

មនុស្ស៣នាក់តូ្វជាប់ឃំុពីបទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរដល់សន្តសុិខសង្គម

អាជា្ញាធរទុកព្ល១សប្ដាហ៍ឲ្យពលរដ្ឋរុះរើលំនៅឋានពីដ្នជម្កសត្វ

ទិដ្ឋភាពសំណង់លំនៅឋាននៅក្នងុតំបន់ភ្នសំំកុស។ រូបថត សហការី

លោក ថុន រដ្ឋា បង្ហាញ ការទាម ទារ កន្លង មក។ រូបថត ហ្វៃសប៊ុក 



ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ លោក ស៊ូ សុជាតិ  អគ្គ-
នាយ ក  គណៈ កម្មការ មូលបត្រ កម្ពុជា  
(SECC)  បាន ឲ្រយ ដឹង ថា ការ អនុម័ត 
លើ  ស្រចក្តី ព្រង ច្របាប់ ស្តី ពី មូលបត្រ 
រដ្ឋ នឹង ត្រួស ត្រយ ផ្លូវ សម្រប់ រដ្ឋាភិ-
បាល ក្នុង ការ មាន ឧបករណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថុ 
ថ្មមីយួ ដើម្រប ីធ្វើ ពពិធិ កម្ម ប្រភព ហរិញ្ញ- 
ប្របទាន កៀរ គរ ហរិញ្ញ  ប្របទាន ក្នងុ ស្រកុ  
នងិ ក្រ ស្រកុ នងិ  ជយួកាត ់បន្ថយ ការ 
ខ្ចី  បុល ពី បរទ្រស ។  

ស្រចក្ត ីព្រង ច្របាប ់មលូបត្រ បណំលុ 
រដ្ឋ  ត្រវូ បាន អនមុត័ ក្នងុ អឡំងុ  កចិ្ច ប្រជុ ំ
ព្រញ អង្គ គណៈរដ្ឋ មន្ដ្រ ី ក្រម អធិបតី- 
ភាព  លោ ក នាយករដ្ឋ មន្ដ្រី ហ៊ុន ស្រន 
កាល ពី ថ្ង្រសុក្រ សបា្តាហ៍ មុន។

បើ យោង តាម លទ្ធ ផល ន្រ កិច្ច ប្រជុំ  
ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ  ១៩៩៣ ការគ្រប់គ្រង 
បំណុល សាធារណៈ របស់   រដ្ឋាភិបាល   
កម្ពុជា  គឺមាន ភាព ប្រយ័ត្ន ប្រយ្រង  
ច្របាស់  លាស់  និង ហ្មត់ចត់។ នៅ ក្នុង 
បរិការណ៍ បច្ចុប្របន្ន ដោយ ពិនិត្រយ មើល 
នូវ បញ្ហា ប្រឈម ពី កតា្តា ខាង ក្រ និង 
ខាង ក្នងុ មយួ ចនំនួ ដ្រល អាច បង្ក ផល 
ប៉ះពាល់ ជាយថា ហ្រតុ លើ សា្ថានភាព 
បំណលុ សាធារណៈ   ជាមយួ នងឹ គោល- 

ដៅ ន្រ ការ ធ្វើ ពិពិធ កម្ម ប្រភព ហិរញ្ញ-
ប្របទាន  ស្រប ទៅ តាម ភាព រីក ចម្រើន 
ន្រ ស្រដ្ឋកចិ្ច  កម្ពជុា   ព្រម ទាងំ ការ សម្លងឹ 
ឆ្ពោះ ទៅ រក ការ ប្រ កា្លាយ ពី ប្រទ្រស 
ដ្រល មាន ចំណូល មធ្រយម កម្រិត ទាប 
ទៅ ជា ប្រទ្រស មាន ចំណូល មធ្រយម 
កម្រតិ ខ្ពស ់នា ព្រល ខាង មខុ ការ ចាប-់ 
ផ្ដើម សាក ល្របង បោះផ្រសាយ មូលបត្រ 
រដ្ឋ ដើម្រប ីកៀរគរ ទនុ ព ីផ្រសារ មលូបត្រ ក្នងុ 
និង ក្រ ប្រទ្រស មក បំព្រញ ស្រចក្ដី 
ត្រូវ ការ នូវ ធនធាន និង ហិរញ្ញ ប្របទាន   
គឺ  ជា កាលានុ វត្តភាព  និង អាទិភាព ថ្មី 

សម្រប់ កម្ពុជា។ 
ស្រចក្តី ប្រកាស ព័ត៌មាន   សរស្ររ ថា 

«មូលបត្រ រដ្ឋ គឺ ជា ឧបករណ ៍ហរិញ្ញ វត្ថ ុ
សំខាន់ មួយ សម្រប់ បម្រើ ឲ្រយ រាជ រដ្ឋា-
ភិបាល ក្នុង ការ កៀរគរ ហិរញ្ញប្របទាន 
ទាំង ក្នុង ស្រុក និងក្រ ស្រុក ពី វិស័យ 
ឯកជន សម្រប់ ការ អភិវឌ្រឍ ស្រដ្ឋកិច្ច 
នងិ សង្គម»  ។  លខិតិ បាន បន្ត ថា«ដើម្រប ី
ឆ្លើយតប នងឹ បរកិារណ ៍បច្ចបុ្របន្ន ន្រ ការ 
អនវុត្ត ជាក ់ស្ដ្រង  ទាងំ  ផ្ន្រ កបច្ច្រកទ្រស  
គ្របគ់្រង ប្រតបិត្ត ិការ ចណំលូ ចណំាយ 
ផ្ន្រក លក្ខខណ្ឌ  នងិ បទដ្ឋាន គតយិតុ្ត ថ្ម ី 

ន្រ ប្រព័ន្ធ ទីផ្រសារ មូលបត្រ  របស់ កម្ពុជា 
ព្រម ទាងំ ស្រចក្ដ ីត្រវូ ការ ថ្មីៗ  របស ់វសិយ័   
ឯកជន  រាជរដ្ឋា ភិបាល បាន រៀបចំ 
ស្រចក្ដី ព្រងច្របាប់  ស្ដីពី មូលបត្រ  រដ្ឋ 
(ថ្មី) ន្រះ ឡើង   ដោយ ធ្វើ និរាករណ៍  
ច្របាប់ ស្ដីពី  មូលបត្រ រដ្ឋ  ឆ្នាំ  ២០០៧ 
ទាំង ស្រុង »។ 

លោក  ស៊ូ សុជាតិ  បាន ឲ្រយ ដឹងថា 
មូលបត្រ បំណុលរដ្ឋ  គឺជា ឧបករណ៍ 
ហរិញ្ញវត្ថ ុដ ៏សខំាន ់ សម្រប ់រដ្ឋា ភបិាល  
ក្នុង ការធ្វើពិពិធ កម្ម  ប្រភព ហិរញ្ញ ប្រប-
ទាន ។ លោក បន្ត    ថា  ៖ « មូលបត្រ ន្រះ 
នឹងអាចឲ្រយ រដ្ឋា ភបិាល បោះ ផ្រសាយ ដើម្រប ី 
កៀរគរ ហរិញ្ញប្របទាន ព ីសាធារណ ជន 
ជាពិស្រ ស ពី វិស័យ  ឯកជន សម្រប់ 
ការ អភិវឌ្រឍ ប្រទ្រសជាតិ  »។ 

លោកថ្ល្រងថា ៖ « ការអនមុត័  ស្រចក្ត ី
ព្រង ច្របាប់ន្រះ  គឺជា ការរៀបចំ របស់ 
រដ្ឋា  ភិបាល ។ នៅព្រល មានស្រចក្ដតី្រវូ-  
ការ  រដ្ឋា ភបិាល អាច ប្រើឧបករណហ៍-ិ 
រញ្ញ វត្ថនុ្រះ  ដើម្របី កៀរគរ ហិរញ្ញ ប្របទាន  » ។ 
លោកលើកឡើង ថា ៖ « មូលបត្រ បំ-
ណុល ក៏អាច ជួយរដ្ឋា ភិបាល ក្នុង ការ 
កាត ់ បន្ថយ កម្ច ីបរទ្រស ផង ដ្ររ។ វា នងឹ 
ផ្ដល់ជម្រើស សម្រប់  រដ្ឋា ភិបាល  ក្នុង 
ការ កំណត់ ថា តើ រដ្ឋា ភិបាល ត្រូវ ការ 
កម្ច ីប៉នុា្មាន ព ីបរទ្រស  នងិ  តើរ ដ្ឋា ភបិាល  

ន ឹងបោះផ្រសាយ មលូបត្រ បណំលុ ប៉នុា្មាន  
ដើ ម្រប ីទទលួបាន ហរិញ្ញ ប្របទាន ព ីវសិយ័  
ឯកជនទាំង  ក្នុងស្រុក និងក្រស្រុក»។

លោក  Jong Woen Ha អនុ ប្រធាន  
ក្រមុហ៊នុ ផ្រសារ មលូបត្រ  កម្ពជុា (CSX) 
បាន ឲ្រយ ដងឹ ថា រដ្ឋា ភបិាល កពំងុ រៀបច ំ
ក្របខណ័្ឌ បទ ប្របញ្ញត្ត ិបន្ថ្រម ទៀត  ព ីការ 
ច្រញ មលូបត្រ បណំលុ រដ្ឋ  ការ ចុះ បញ្ជ ី
ការ ជួញ ដូរ និង ការ ដក់ ប្រក់ បញ្ញើ ។  

លោក បញ្ជាក ់ថា  ៖ « យើង សង្រឃមឹ ថា 
មលូបត្រ រដ្ឋ នងឹ ត្រវូ ចុះ បញ្ជ ីនងិ ជញួ- 
ដរូ នៅលើ  CSX ហើយ យើង ត្រៀម ខ្លនួ 
រួច រាល់  លើ ហ្រដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ ន្រះ »។ 

លោក បន្ថ្រមថា  ៖« នៅព្រល រដ្ឋា ភិ-
បាល ត្រវូ ការ ប្រក ់សម្រប ់ការ វនិយិោគ  
ឬ ការចំណាយ ណា មួយ  ពួកគ្រអាច 
ពិចារណា ការ ច្រញ មូលបត្រ បំណុល 
ន្រះ។ វាជា ជម្រើស មួយ ផ្រស្រង ទៀត ន្រ 
ហរិញ្ញ ប្របទាន រហស័  ដ្រល មនិ ទាម ទារ 
លក្ខ ខណ្ឌតម្រវូ ណា  មយួ  នោះ ទ្រ ប៉នុ្ត្រ 
ត្រវូ បាន ចាត ់ទកុ  ជាប្រភ្រទ ឥណទាន។ 
ហរិញ្ញ ប្របទាន ក្នងុ ស្រកុ ធ្វើ ឲ្រយ  ស្រដ្ឋ កចិ្ច 
ក្នងុ ស្រកុ កានត់្រ មាន ស្ថរិ ភាព  នងិអភ-ិ 
វឌ្រឍ  រហ័ស ។ រដ្ឋាភិបាល ក៏ នឹង មាន អំ-
ណាច បន្ថ្រម ទៀត លើ ឆក អន្តរជាតិ   
ព្រល ការខ្ចី មូលនិធិ ពី បណា្ដា ប្រទ្រស 
ផ្រស្រង ទៀត មាន កម្រិត ទាប»៕LA

ហុឹន ពិសី

ភ្នំពៃញៈ ការ ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម 
ទ្វ្រ  ភាគ ីរវាង ប្រទ្រសកម្ពជុា នងិ 
ជប៉ុន   ក្នុង   រយៈ ព្រល ៧ ខ្រ ដើម 
ឆ្នា ំ២០២០ ន្រះ មាន តម្ល្រ សរបុ 
ជាង ១,១៧ ពាន់ លាន ដុលា្លារ 
ធា្លាក ់ចុះ ជតិ ៦ ភាគ រយ បើ ធៀប 
នឹង រយៈ ព្រល ដូច គ្នា កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៩។ ន្រះ បើតាម ទនិ្ននយ័ 
ពី អង្គការ ពាណិជ្ជកម្ម ក្រ ប្រ-
ទ្រស ប្រទ្រសជប៉ុន Jetro ។

ទនិ្ននយ័   បង្ហាញ ថា ចាប ់ព ីខ្រ 
មករា ដល ់ខ្រ កក្កដ ឆ្នា២ំ០២០ 
ទំហំពាណិជ្ជ កម្ម ទ្វ្រភាគី   រវាង 

ប្រទ្រស ទាំង ២ មាន តម្ល្រ ជាង  
១ ១៧៥ លាន ដុលា្លារ  ធា្លាក់ ចុះ 
៥,៧១ ភាគ រយ ធៀប នឹង រយៈ- 
ព្រល ដូច គ្នា  ឆ្នាំ ២០១៩ ដ្រល 
មាន តម្ល្រ ១ ២៤៦ លាន ដលុា្លារ។ 
ក្នុង នោះ ការ នាំ ទំនិញ ពី កម្ពុជា 
ទៅ  ជប៉នុ មាន តម្ល្រ ៩១៤,៤១ 
លាន ដលុា្លារ ធា្លាក ់ចុះ ៣ភាគរយ 
បើ ធៀប នងឹ រយៈ ព្រល ដចូ គ្នាឆ្នា ំ
២០១៩ ដ្រល មាន  ៩៤២,៩៨ 
លាន ដលុា្លារ ចណំ្រក ការនាចំលូ  
មាន តម្ល្រ  ២៦០,៧៣ លាន ដុ-
លា្លារ ធា្លាក ់ចុះ ១៤,០៦ ភាគ រយ 
ពី ចំនួន ៣០៣ ,៤ លាន ដលុា្លារ។

អន ុប្រធាន សភា ពាណជិ្ជកម្ម 

កម្ពុជា លោក លឹម ហ្រង បាន 
ប្រប ់ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ង្រ ចន្ទ 
ថា ការ ផ្ទុះ ឡើង ន្រ ជងំ ឺកវូដី១៩ 
បាន ធ្វើ គ្រប ់ចង្វាក ់ការ ធ្វើ ពាណ-ិ 
ជ្ជកម្ម នៅ គ្រប់ ប្រទ្រស លើ ពិភព- 
លោក ធា្លាក់ ចុះ ជា បន្ត បនា្ទាប់ 
ជាពសិ្រស  ក្នងុ ត្រមីាស ទ ី២ នងិ 
ដើម  ត្រមីាស ទ ី៣ ។ កវូដី ១៩ ក ៏
បាន  ធ្វើ ឲ្រយ  ការ ធ្វើ ដំណើរ  ត្រូវ 
ជាប់  គំង ដ្ររ ។ 

លោក ថ្ល្រង ថា៖  « នៅ មនុ ព្រល  
ផ្ទុះ ជំងឺ កូវីដ១៩  ទំហំ ពាណិជ្ជ - 
កម្ម នងិ ចនំនួ ភ្ញៀវ ទ្រសចរ រវាង  
កម្ពជុា នងិ ជប៉នុ  បាន កើន ឡើង 
រៀង រាល់ ឆ្នាំ ប៉ុន្ត្រ នៅ ព្រល ន្រះ 

ភាព មមាញឹក ទំាង  នោះ មិនទាន ់ 
មាន ភាព ល្អ ប្រសើរ វិញ ទ្រ » ។

បើ ទោះ ប ីបច្ចបុ្របន្ន ពភិព លោក  
អាច គ្រប់ គ្រង ជំងឺ សកល ន្រះ 
បាន ខ្លះ ហើយក ៏ដោយ ក ៏ លោក 
លមឹ ហ្រង នៅ ត្រ មនិ ហ៊ានវាយ 
តម្ល្រ   ប្រប ណា នោះ ទ្រ ទាក់ ទង 
នងឹ ទហំ ំពាណជិ្ជកម្ម ទ្វ្រភាគ ីន្រះ  
សម្រប់ រយៈ ព្រល ដ្រល នៅ 
សល់ ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០  ន្រះ។

លោក  ហងុ  វណ្ណៈ  អ្នក ស្រវ- 
ជ្រវ ស្រដ្ឋកិច្ច ន្រ រាជ បណ្ឌិត្រយ- 
សភា កម្ពុជា  បានអះអាង   ថា 
ហ្រតុផល ចម្របង ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ 
ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វ្រភាគី ធា្លាក់- 

ចុះ គឺ ដោយ សារ ជំងឺ កូវីដ១៩ 
ខណៈ   ស្រដ្ឋកិច្ច  ប្រទ្រស ជប៉ុន 
ទាំង មូល ក៏ កំពុង ធា្លាក់ ចុះ ដ្ររ ។  
ការ ធា្លាក់ ចុះ ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម 
លក្ខណៈ ទ្វ្រភាគី របស់ ជប៉ុន គឺ 
កើត មាន ស្ទើរ គ្រប ់ប្រទ្រស ដ្រគ ូ
ពាណិជ្ជកម្ម ទាំង អស់ ។ លោក 
បន្ត ថា ប្រឈម មខុ នងឹ ការ ធា្លាក ់ចុះ  
កំណើន ស្រដ្ឋកិច្ច ដោយ សារ 
កូវីដ ១៩ បញ្ហា សន្តិសុខ ជាតិ  
នងិ តបំន ់(សមទុ្រ ចនិ ខាង ត្របងូ) 
ក៏ កំពុង ធ្វើ ឲ្រយ ប្រទ្រស ជប៉ុន ជួប 
នឹង បញ្ហា ជា ច្រើន ផង ដ្ររ។ 

លោក អះអាង ថា៖ « ខ្ញុំ គិត ថា 
សា្ថាន ភាព ន្រ កំណើន ទំហំ ពា-

ណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា ជប៉ុន នឹង មិន 
អាច មាន កំណើន ឡើង វិញ ក្នុង 
ព្រល ឆប ៗ់  ទ្រ ដោយ ត្រវូ រង ់ចា ំ
រហូត ដល់ ឆ្នាំ ២០២១ ព្រះ 
បច្ចុប្របន្ន កំណើន ន្រ វិនិយោគិន 
ជប៉ុននៅ កម្ពុជា លើ វិស័យ មួយ 
ចនំនួ ដចូ ជា កសកិម្ម ទ្រសចរ- 
ណ ៍នងិ សណំង ់ចាប ់ផ្តើម កម្រើក  
ឡើង វិញ  បណ្តើរ  ៗ ហើយ »។

កាលពី ឆ្នាំ ២០១៩ ការ នាំ- 
ច្រញ   ពី កម្ពុជា ទៅ ទីផ្រសារ  ជប៉ុន  
សម្រច បាន  ១,៧ ពាន់ លាន 
ដលុា្លារ កើន  ឡើង ៧,៧  ភាគរយ    
ធៀប នឹង ឆ្នាំ  ២០១៨ ។ ន្រះ បើ 
តាម ទិន្នន័យ ពី  Jetro ៕ LA
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 

 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដ្រញថ្ល្រ(ATM)
No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,300 17,300 17,300 17,200

2 GTI 3,060 3,350 3,350 3,060

3 PAS 14,120 14,600 14,600 14,120

4 PEPC 3,220 3,300 3,300 3,220

5 PPAP 11,660 11,680 11,680 11,660

6 PPSP 2,300 2,300 2,300 2,300

7 PWSA 6,000 6,060 6,060 6,000

កាលបរិច្ឆ្រទ: ៧ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ 

ទំហំ ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វភ្ាគី កម្ពជុា ជបុ៉ន រយៈ ព្ល ៧ ខ្  ធ្លាក់ ចុះ ជិត ៦ភាគ រយ  

លោកនាយករដ្ឋមន្តៃ ីហុ៊ន សៃន ដឹកនំា  កិច្ច បៃជំុគណៈ រដ្ឋមន្តៃ ី កាល ពី ថ្ងៃទី ៤ ខៃ សីហា ។ រូប SPM

មូលបត្ បំណុល រដ្ឋ នឹង ជួយ រដ្ឋាភិបាល ក្នងុ ការ ធ្វើ ពិពិធកម្មប្ភព ធនធន 



ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញ:កម្ពជុានៅតែចាត់ទកុ    
វិស័យឧសែសាហកម្មជាវិស័យ
ចមែបងសមែប់ការអភវិឌែឍសែដ្ឋកចិ្ច
ប៉នុ្តែមានទនំោរងាកចែញពីការ- 
ពឹងផ្អែកខ្លាំងលើឧសែសាហកម្ម
វាយនភណ្ឌទៅរកគោលដៅ
អភិវឌែឍន៍ឧសែសាហកម្មមិនមែន
វាយនភណ្ឌដើមែបីចាប់យក
ឱកាសវិនិយោគកែបែទែស
ជាពសិែសពីបែទែសចនិ។នែះ
បើតាមអ្នកសិកែសាសែវជែវ។
លោកគីសែរីវឌែឍន៍អ្នកសែវ-

ជែវផ្នែកសែដ្ឋកិច្ចនែរាជបណ្ឌិតែយ-
សភាកម្ពុជាបែប់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍
កាលពីអងា្គារថារដ្ឋាភបិាលនងឹ
បន្តអនុវត្តគោលនយោបាយ
សមែប់រយៈពែល៥ឆ្នាទំៀតដោយ
ងាកចែញពីវិស័យវាយនភណ្ឌ
ដើមែបីចាប់ឱកាសវិនិយោគពី
បែទែសចិន។
លោកថ្លែងថា៖«ការអភិវឌែឍ  

ដែលងាកចែញនែះពីវិស័យ
វាយនភណ្ឌនៅពែលនែះមនិមែន   
ដោយសារការដកអនុគែះពន្ធ
EBAនោះទែតែជាការអភិវឌែឍ  
ឈានទៅចាប់យកឱកាសថ្មីនែ
ការវិនិយោគដែលហូរចែញពី
បែទែសចិនមកវិញដោយសារ
ការជះឥទ្ធពិលនែសង្គែមពាណ-ិ
ជ្ជកម្មចិន-អាមែរិកប៉ុណ្ណោះ»។
តាមអ្នកសិកែសាសែវជែវរូប

នែះការអភវិឌែឍលើឧសែសាហកម្ម
ថ្មីនែះរដ្ឋាភបិាលនងឹយកចតិ្ត-
ទកុដក់លើឧសែសាហកម្មគែឿង
អែឡិចតែូនិកអគ្គិសនី និង
គែឿងបន្លាសរ់ថយន្តដោយលើក  
ទឹកចិត្តឲែយមានការវិនិយោគពី

កែបែទែសកាន់តែចែើន។
លោកនយិាយថា៖«ខ្ញុំជឿថា

ការវិនិយោគលើវិស័យនែះនឹង
ជយួបង្កើនតម្លែពែះឧសែសាហកម្ម
នែះនងឹបែើបែស់កមា្លាងំពលកម្ម
តិចជាងមុនដែលទទួលបាន
ចណំលូខ្ពស់ជាងវិសយ័កាត់ដែរ  
ហើយឧសែសាហកម្មបែភែទនែះ
សមរមែយជាមយួបែជាពលរដ្ឋខ្មែរ 
ពែះការបណ្តុះបណ្តាលជនំញ
ដល់ពកួគាត់នងឹតែវូចណំយពែល 
ខ្លីនងិងាយយល់ឆប់ចែះអាច
បមែើការងារបានភា្លាមៗ»។
លោកបន្ថែម៖«ឧសែសាហកម្ម

របស់យើងចលូដល់ជុំទ២ីហើយ 
ដែលកាលពីមុនយើងអភិវឌែឍ
តែលើវសិយ័វាយនភណ្ឌចពំោះ  
ជុទំ២ីនែះគឺជាយទុ្ធសាស្តែកែច្នែ
កសផិលកសកិម្មឲែយទៅឧសែសា-
ហកម្មកែច្នែសែបៀងអាហារកញ្ចប់
ដើមែបីទប់ទល់ជាមយួការផលតិ
លើសនែកសិផលនិងជំរុញ
កំណើននែតម្លែបន្ថែមនៅក្នុង
សែដ្ឋកចិ្ចជាជាងឲែយកសកិរបែះ
តែផ្លែឈើយកទៅលក់»។
លោកបន្តថាតាមរយៈគោលន-

យោបាយអភិវឌែឍឧសែសាហកម្ម
នែះរដ្ឋាភបិាលបានសមែចកែ-
ទមែង់លើវិស័យពន្ធដរកង-
កមា្លាំងបែដប់អាវុធបែព័ន្ធដឹក-
ជញ្ជនូបែព័ន្ធអប់រំ និងការបណ្តះុ-
បណ្តាលវជិា្ជាជវីៈនងិការលើក-
ទឹកចិត្តដល់កម្មករជាដើមដើមែបី
ជរុំញឲែយវិសយ័ឧសែសាហកម្មមាន  
ការលូតលាស់ទៅមុខរហ័ស។
កាលពីថ្ងែទី១៤ខែសីហា

គណៈរដ្ឋមន្តែីបានឲែយដឹងថា
ដើមែបីរួមចំណែកដល់ការរកែសា
កំណើនសែដ្ឋកិច្ចខ្ពស់បែកប-

ដោយចីរភាពនិងបរិយាប័ន្ន
រដ្ឋាភិបាលបានដក់ចែញនិង
កំពុងអនុវត្តគោលនយោបាយ  
អភិវឌែឍន៍វិស័យឧសែសាហកម្ម
កម្ពុជាឆ្នាំ២០១៥-២០២៥។
សែចក្តីបែកាសនោះបានបន្ត

ថាគោលនយោបាយនែះគឺជា
យទុ្ធសាស្តែជរំញុកណំើនសែដ្ឋកចិ្ច
ថ្មីរបស់កម្ពុជាក្នុងការផ្តោតលើ
ពិពិធកម្មសែដ្ឋកិច្ចការពងែឹង
ភាពបែកតួបែជែងនងិការលើក  
កម្ពស់ផលិតភាពឲែយសែបតាម
បរិបទនែការបែបែួលរចន-
សម្ព័ន្ធសែដ្ឋកិច្ចក្នុងសែុកនិង
សភាពការណ៍បែបែលួនែភូមិ-
សាស្តែនយោបាយនងិសែដ្ឋកចិ្ច
ក្នុងតំបន់និងពិភពលោក។
ក្នុងឆ្នាំ២០១៧-២០១៨

រដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តរួចមក-
ហើយលើគោលនយោបាយ
អភិវឌែឍន៍វិស័យឧសែសាហកម្ម

ដោយទទួលបានសមិទ្ធផល
វិជ្ជមានដោយអនុបាតវិស័យ
ឧសែសាហកម្មបានកើនឡើងពី
២៧,៧ភាគរយនៅឆ្នាំ២០១៥  
ដល់៣២,៦ភាគរយនៅឆ្នាំ
២០១៨ នែផលិតផលក្នុង
សែកុសរបុ(GDP)ដែលសមែច  
បានមុនគោលដៅកំណត់តែឹម
៣០ភាគរយនៅឆ្នាំ២០២៥។
គណៈរដ្ឋមន្តែីឲែយដងឹថាតាមរយៈ  

គោលនយោបាយនែះរដ្ឋាភបិាល  
មានគោលដៅបង្កើននងិពពិធិកម្ម
មខុទនំញិនចំែញផ្នែកកម្មន្តសាល  
(មនិមែនជាវាយនភណ្ឌ)ឲែយបាន
១៥ភាគរយនងិជរំញុការនចំែញ  
ទនំញិកែច្នែកសកិម្មឲែយបាន១២ 
ភាគរយនែបរិមាណនំចែញ
សរុបនៅឆ្នាំ២០២៥។
កម្ពជុាបាននិងកំពុងធ្វើពិពិធ-

កម្មមខុទនំញិនចំែញរបសខ់្លនួ
ជាបន្តបន្ទាប់នងិបន្តជរំញុកណំើន 

នែការនំចែញកសិផលកែច្នែ
ឲែយកាន់តែសមែបរូបែបដោយមនិ
ពឹងផ្អែកតែការនំចែញទំនិញ
កម្មន្តសាលផ្នែកសម្លៀកបពំាក់
និងសែបែកជើងនោះទែ។
យោងតាមសែចក្តីបែកាស

ពត័ម៌ានក្នងុគោលនយោបាយ
នែះរដ្ឋាភិបាលក៏បានដក់ទិស-
ដៅនងឹចុះបញ្ជជីាផ្លវូការសហ-
គែសធុនតូច៨០ភាគរយនិង
មធែយម៩៥ភាគរយហើយសហ-
គែសធុនតូចនិងមធែយមតែវូមាន   
បញ្ជិកាគណនែយែយ និងតារាង
តុលែយការតែឹមតែូវឲែយបាន៥០
ភាគរយនិង៧០ភាគរយរៀង
គា្នានៅតែឹមឆ្នាំ២០២៥។
ការចុះបញ្ជីសហគែសធុន-

តចូនងិមធែយមមានផលបែយោជន៍
ក្នងុការរមួចណំែកពងែងឹអភបិាល  
កចិ្ចអាជវីកម្មនងិឱកាសទទលួ
បានហិរញ្ញបែបទាន៕LA
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កុងសុ៊លវៀតណាម
ប្រចំានៅឡាវកំពុង
ប្រងឹប្រងស្តារពា-
ណិជ្ជកម្មឡើងវិញ

កេងុវៀងចន្ទន៍ៈការយិាលយ័
ពាណជិ្ជកម្មបែទែសវៀតណម
នៅក្នុងបែទែសឡាវបានដក់
នវូវធិានការជាចែើនដើមែបីគាទំែ
ដល់អ្នកនំចែញវៀតណម
ចំពែលដែលមានការធា្លាក់ចុះ
ចំណូលក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
រវាងបែទែសទាងំ២ក្នងុឆមាស
ដំបូងឆ្នាំ២០២០នែះ។
កុងស៊ុលពាណិជ្ជកម្មបែចាំ

សា្ថានទតូវៀតណមក្នងុបែទែស  
ឡាវអ្នកនងLeThiPhuong
Hoaបានបែប់សារព័ត៌មាន
វៀតណមVNAថាការិយា-
លយ័បានបញ្ជនូបញ្ជីឈ្មោះអ្នក
នំចែញវៀតណមជាទៀងទាត់
ទៅកាន់ភា្នាក់ងាររបស់ឡាវ។
អ្នកនងHoaបានបន្ថែមថា

ភា្នាក់ងារទាំងនោះបានជូនដំ-
ណងឹដល់សហគែសក្នងុសែកុ
ដែលតែូវការទំនិញវៀតណម។ 
ការយិាលយ័នោះបានធ្វើជា-

មួយនឹងកែុមធុរកិច្ចដើមែបីដោះ-
សែយបញ្ហាលបំាកក្នងុការដកឹ
ជញ្ជូនទំនិញខណៈការសមែប-
សមែួលជាមួយកែសួងឧសែសា-
ហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មឡាវ
ដើមែបីដក់ចែញនូវយន្តការជាក់-
ស្តែងដើមែបីគាំទែដល់កែុមហ៊ុន
ទាំងនោះ។
យោងតាមអគ្គកុងស៊ុលតមែូវ-

ការក្នុងបែទែសឡាវសមែប់
ផលិតកម្មសមា្ភារសំណង់និង
ផលតិផលបែើបែស់បានធា្លាក់
ចុះចែើនដោយសារផលប៉ះពាល់
នែកូវីដ១៩។
អ្នកនងអគ្គកងុស៊លុបន្តថា

ការរកីរាលដលនែកវូដី១៩ក៏
បានបង្កការរំខនដល់ការដឹក-
ជញ្ជូនទំនិញនិងសកម្មភាព
ពាណិជ្ជកម្មផងដែរ។
ជាក់ស្តែងទំហំពាណិជ្ជកម្ម

ទ្វែភាគីរវាងវៀតណមនងិឡាវ
ក្នងុឆមាសដបំងូឆ្នាំនែះធា្លាក់ចុះ
១៤,៦ភាគរយធៀបរយៈពែល
ដូចគា្នាក្នុងឆ្នាំមុនដោយមាន
តម្លែ៤៩១,៧លានដុលា្លារ។
ក្នុងនោះបែទែសវៀតណម

បាននំចូលទំនិញពីបែទែស
ឡាវមានតម្លែ២១៤,៨លាន
ដលុា្លារធា្លាក់ចុះ៦,១ភាគរយបើ
ធៀបទៅនឹងរយៈពែលដូចគា្នា
ឆ្នាំមុន ខណៈការនំចែញវិញ
មានតម្លែ២៧៦,៨លានដលុា្លារ
នែទំនិញទៅកាន់បែទែសជិត
ខងមួយនែះ ធា្លាក់ចុះ២០,២
ភាគរយ៕VNS_ANN/RR

តពី ទំព័រ ១...បន្ថែមទៀតនៅក្នងុ
បែទែសកម្ពជុា»។
កែុមហ៊ុនMarvel បានបន្តពងែីក

គមែងរបស់ខ្លួននៅក្នុង PPSEZ
ហើយបច្ចុបែបន្នកែុមហ៊ុននែះស្ថិតក្នុង
ដំណក់កាលទី៣នែការអភិវឌែឍដែល
គែបដណ្ដប់លើផ្ទែដីទំហំ៤៣ហិកតា។
គមែងនែះតែូវបានបង្កើតឡើងជា

ចង្កោមនែរោងចកែផលតិសម្លៀកបពំាក់
ដោយមានការកាត់ដែរ បោះពុម្ពបា៉ាក់
វែចខ្ចប់និងឃ្លាំងសន្និធិទំនិញ។
បែតិបត្តកិារនែះជាប់ទាកទ់ងនឹងការ-

ជួលដីទំហំ៦,៤ហិកតាហើយជានិមិត្ត-
រូបមួយផែសែងទៀតនែកិច្ចសហបែតិ-
បត្តិការរវាងកែុមហ៊ុនទាំង២ក្នុងការ-
ពងែឹងកមា្លាំងរួមការងារនិងសែដ្ឋកិច្ច។
សមាគមរោងចកែកាតដ់ែរនៅកម្ពជុា 

(GMAC)កាលពីខែមិថុនបានឲែយដឹង
ថារោងចកែសម្លៀកបំពាក់សែបែកជើង

និងទំនិញធ្វើដំណើរបែហែល២៥០
បានផ្អាកបែតិបត្តកិារហើយកម្មករជាង
១៣០០០០នក់នៅក្នុងវិស័យនែះ
ភាគចែើនជាស្ដែីបានបាត់បង់ការងារ
របស់ពួកគែហើយចំនួននែះទំនងជា
នឹងកើនឡើងខ្លាំង។
លិខតិនោះបានបន្តថាកាលពីតែីមាស-  

ទ១ីឆ្នានំែះអ្នកទញិជាចែើនបានលបុចោល   
ការបញ្ជាទញិបន្ទាបព់ីទនំញិទាងំនោះ
តែូវបានបញ្ចប់ឬកំពុងដំណើរការផលិត។ 
គែបា៉ាន់បែមាណថាការលក់សម្លៀក-
បំពាក់សែបែកជើងនិងទំនិញធ្វើដំណើរ
របស់កម្ពជុានៅតែមីាសទ២ីឆ្នាំនែះទនំង
ជានឹងធា្លាក់ចុះមកនៅតែឹមពី៥០ទៅ
៦០ភាគរយប៉ុណ្ណោះបែចាំឆ្នាំ។
លោកហាក់សែរីអ្នកគែប់គែងសែវា

បមែើអតិថិជននៅPPSPដែលជា
កែមុហ៊នុគែប់គែងតបំនស់ែដ្ឋកចិ្ចពសិែស  
ភ្នំពែញ(PPSEZ) បានឲែយដឹងថា

PPSPមានកែមុហ៊នុសរបុ១០៨កពំងុ
បែតិបត្តិការនៅក្នុងPPSEZ។
PPSEZ បានឲែយដឹងថាខ្លួនទទួល

បានទំហំពាណិជ្ជកម្ម១,១៣៩ពាន់
លានដុលា្លារកាលពីឆ្នាំមុនកើនឡើង
១៤ភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨។
ទិន្នន័យរបស់កែសួងសែដ្ឋកិច្ច និង

ហរិញ្ញវត្ថុបងា្ហាញថាបែទែសកម្ពជុាបាន

នចំែញទនំញិមានតម្លែ២,៦៨៨ពាន់លាន
ដលុា្លារតាមរយៈតបំន់សែដ្ឋកចិ្ចពសិែស
(SEZs)កាលពីឆ្នាំមនុកើនឡើង២៧
ភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៨។
មានកែុមហុ៊នចំនួន៤៦៥ កំពុង

បែតិបត្តកិារនៅក្នងុSEZsទំាង៥៤របស់
បែទែសកម្ពជុាដោយផ្ដល់ការងារដល់
កម្មករជាង១០០០០០នក់៕LA

MarvelGarmentដំណើរការ...

កម្ពជុាធ្វើពិពិធកម្មឧស្រសាហកម្មដើម្របីចាប់យកវិនិយោគិនថ្មី

យុវជន  តំាងបង្ហាញ  ស្នាដេ  កេច្នេ ទាក់ទងអគ្គសិនី ក្នងុពិព័រណ៍ យន្តហោះ កាល ពីឆ្នា ំ២០១៨។ រូបថតហែងជីវ័ន

អគារ របស់ Marvel លើទីតំាងជួល ក្នងុ  តំបន់សេដ្ឋកិច្ច ពិសេស ភ្នពំេញ។ រូបថតសហការី



យុទ្ធនាការផលិតវីដេអូសមេប់សិស្សថ្នាក់ទី១២
 ការអប់រំwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

តាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងរួមគ្នា
ជាមយួក្រសងួអបរ់ំយវុជននងិកឡីា
វិទ្រយាស្ថានបើកទូលាយនិងក្រុមហ៊ុន
SmartAxiataCoLtdបានប្រកាស
ពីការចាបផ់្ដើមផ្រសព្វផ្រសាយវដី្រអូម្ររៀន
អនឡាញពីកម្មវិធី «Smart 1,000
Grade 12VideoCollection»
ដើម្របីជួយដល់សិស្រសានុសិស្រសអាច
បន្តការសិក្រសាពីចម្ងាយនងិដើម្របីរៀបចំ
ខ្លួនសម្រប់ការប្រឡងមធ្រយមសិក្រសា
ទុតិយភូមិនៅក្នុងឆ្នាំន្រះ។
គំនិតផ្តួចផ្តើមន្រះទទួលបានការ-

គំទ្រពីមូលនិធិទឹកប្រក់១លាន
ដលុា្លាររបស់ក្រមុហ៊នុSmartAxiata
ដើម្របីប្រឆំងជំងឺកូវីដ១៩ខណៈមក
ដល់ព្រលន្រះ សលារៀននៅទូទាំង
ប្រទ្រសមិនទាន់បើកឡើងវិញទូលំ-
ទូលាយនៅឡើយ។
ឯកឧត្តមបណ្ឌតិសភាចារ្រយហង់ជនួ

ណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជន
និងកីឡាបានមនប្រសសន៍ថា៖
«ខណៈដ្រលក្រសងួអបរ់ំយវុជននងិ
កីឡាកំពុងត្រពង្រីកកាលានុវត្តភាព
ន្រការសិក្រសាពីចម្ងាយដូច្ន្រះមូលនិធិ
របស់ក្រុមហ៊ុនSmartAxiataគឺជា
ជនំយួយ៉ាងធធំ្រងដល់កចិ្ចខតិខំប្រងឹ-
ប្រងរបស់ក្រសួង ដោយបានជួយ
ទ្រទ្រង់ដល់ប្រព័ន្ធអប់រំរបស់កម្ពុជា
តាមរយៈបច្ច្រកវិទ្រយាឌីជីថល»។
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមន្រះផ្ដោតលើសិស្រស

ថា្នាក់ទី១២ពីព្រះសិស្រសដ្រលកំពុង
រៀនឆ្នាំចុងក្រយ សម្រប់មធ្រយម-
សិក្រសាចាំបាច់ត្រូវត្រៀមលក្ខណៈ
សម្រប់ការប្រឡងបញ្ចប់ហើយបន្ត
ចូលទៅរៀននៅសកលវិទ្រយាល័យ។
ក្រុមហ៊ុនSmart Axiataបាន

និយយនៅក្នុងស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌-
មនថា៖«កម្មវិធី Smart 1,000
Grade12VideoCollectionនឹង
កា្លាយជាធនធានដ៏សំខាន់សម្រប់
សិស្រសថា្នាក់ទី១២នាឆ្នាំន្រះក៏ដូចជា
ព្រលអនាគតហើយបណា្ណាល័យ
ឌជីថីលដ្រលមនផ្ទកុវដី្រអូអនឡាញ
ន្រះក៏នឹងជួយដល់ការត្រៀមខ្លួន
ជាស្រចរបស់ក្រសួងអប់រំសម្រប់
ព្រលអនាគតផងដ្ររ»។
មូលនិធិន្រះបានជួយគុណតម្ល្រ

យ៉ាងច្រើនបន្ថ្រមទៀតដល់កចិ្ចសហ-
ការនិងភាពជាដ្រគូយូរអង្វ្រងរវាង
ក្រុមហ៊ុនSmart Axiataក្រសួង
អប់រំយុវជននិងកីឡានិងវិទ្រយាស្ថាន
បើកទូលាយ។
រហូតមកទល់នឹងព្រលន្រះមន

វីដ្រអូចំនួនជាង៤០០ហើយដ្រល

បានផលិតឡើង។ ខណៈដ្រលមន
វីដ្រអូជាច្រើនទៀតកំពុងស្ថិតក្នុង
ដំណើរការផលិតក្នុងព្រលន្រះដ្ររ
ក្រសួងអប់រំ នឹងចាប់ផ្ដើមសម្ពោធឲ្រយ
ប្រើប្រស់វដី្រអូដ្រលបានរៀបចំយ៉ាង
មនរបៀបរៀបរយ។ វីដ្រអូទាំងនោះ
នឹងត្រូវបានចាក់ផ្រសាយនៅលើទំព័រ
បណា្ដាញសង្គមរបស់ក្រសួងរួមមន
នៅលើទំព័រ Facebook និងទំព័រ
YouTubeរបស់ក្រសួងផ្ទាល់ក៏ដូច
ជានៅលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្រសន៍កម្ពុជា២
(ប៉ុស្តិ៍អប់រំTVK2)ផងដ្ររ។
លោកThomasHundtនាយក-

ប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនSmart Axiata
បានមនប្រសសន៍ថា៖«យើងមន
បណំងចង់ធានាថាការបទិទា្វារសលា
មិនម្រនជាឧបសគ្គឡើយសម្រប់
ការអប់រំសិស្រសនៅកម្ពុជា។ក្រុមហ៊ុន

Smartត្រងមនការប្ដ្រជា្ញាចិត្តក្នុង
ការជួយទ្រទ្រង់ដល់វិស័យអប់រំនៅ
ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាន្រះ។យើងមន
ជំនឿចិត្តលើការធ្វើការជាដ្រគូ និង
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដូច្ន្រះហើយ
ទើបមលូនធិិទកឹប្រក់១លានដលុា្លារ
របស់ក្រុមហ៊ុនSmartAxiataត្រូវ-
បានបង្កើតឡើងដើម្របីជួយគំទ្រដល់
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងរបស់រាជរដ្ឋាភិ-
បាលកម្ពុជានិងជួយដល់សហគមន៍
ដ្រលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិ
ជំងឺរាតត្របាតសកល»។
មលូនធិិន្រះផ្ដោតលើគនំតិផ្ដចួផ្ដើម

នានាដោយផ្អ្រកលើគោលដៅចំនួន
បួនរួមមន៖បច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មនវិទ្រយា
សម្រប់ការអប់រំការគ្រប់គ្រងវិបត្តិ
គម្លាតសង្គមនងិអនាមយ័ផ្ទាលខ់្លនួ។
កម្មវិធីកិច្ចសហការជាដ្រគូ រវាងស្ថា-

បន័ឯកជននងិរដ្ឋត្រវូបានជរំញុលើក
ទឹកចិត្តឲ្រយដក់សំណើមកកាន់មូល-
និធិន្រះដើម្របីទទួលបានជំនួយមូល-
និធិរហូតដល់ទៅ២០មឺុនដុលា្លារសហ-
រដ្ឋអាម្ររិកសម្រប់កម្មវិធីនីមួយៗ។
ថ្ល្រងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះលោក

Javier Solaនាយកប្រតិបត្តិន្រ
វិទ្រយាស្ថានបើកទូលាយបានថ្ល្រងថា៖
«ការគំទ្រផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុដ្រលទទួល
បានពីមូលនិធិសង្គ្រះន្រះបានផ្ដល់
លទ្ធភាពឲ្រយវទិ្រយាស្ថានយើងខ្ញុំក្នងុការ-
កសងស្ទូឌីយោថតដ៏ទំនើបចំនួន២
យ៉ាងឆប់រហ័សដ្រលសុទ្ធត្រជាស្ទូ-
ឌីយោការពារសំឡ្រងនិងបំពាក់ទៅ
ដោយកា្ដោរខៀនវ្រឆ្លាតឧបករណ៍ថត
សំឡ្រងនិងម៉ាសុីនថតវីដ្រអូលំដប់
ខ្ពស់។នៅព្រលន្រះស្ទូឌីយោទាំងពីរ
ន្រះកពំងុដណំើរការប្រកបដោយភាព
ព្រញល្រញដូច្ន្រះយើងអាចផលិត
វីដ្រអូបានចំនួនរហូតដល់ទៅ៨០
វីដ្រអូ បង្រៀនក្នុងមួយថ្ង្រ។ក្រុម-
ការងារត្រួតពិនិត្រយគុណភាពបាន
ធ្វើការយ៉ាងហ្មត់ចត់ដើម្របីធានាថា
រាល់វីដ្រអូដ្រលបានថតគោរពតាម
បទដ្ឋានរបស់ក្រសួង និងមនគុណ-
ភាពខ្ពស់សម្រប់ការចាក់ផ្រសាយ។
យើងពិតជាមនស្រចក្ដីរំភើបរីករាយ
ក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងលោកគ្រូ
អ្នកគ្រូដ៏ចណំាននងិក្រមុការងារដ្រល
ឧស្រសាហ៍ព្រយាយមក្នងុការផលតិវដី្រអូ
ទាំងអស់ន្រះ»។
កាលពីខ្រមីនាគ្រប់សលារៀន

ទាំងអស់ត្រូវបានតម្រូវឲ្រយបិទទា្វារ
ដើម្របីរារាំងការរាតត្របាតន្រជំងឺកូវីដ-
១៩។ដោយមើលឃើញពីតម្រូវការ
បនា្ទាន់ក្នុងការជួយគំទ្រសម្ភារសិក្រសា
ពីចម្ងាយសម្រប់សិស្រសថា្នាក់ទី១២
ក្នុងការត្រៀមប្រឡង វិទ្រយាស្ថានបើក
ទូលាយបានដក់សំណើមកកាន់
មូលនិធិដើម្របីអនុវត្តគម្រងរួមគ្នា
ជាមយួក្រសងួអបរ់ំយវុជននងិកឡីា
និងក្រមុហុ៊នSmartAxiata៕  

ការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនឯកជននឹងជួយលើកកម្ពស់ការអប់រំ។  រហូតមកដល់ព្រលន្រះ វីដ្រអូជាង ៤០០ ត្រូវបានផលិតឡើង។  រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្ពោធស្ទូឌីយោផលិតវីដ្រអូ។    

រូបពីឆ្វ្រង: លោក Thomas Hundt, ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្រយ ហង់ជួន ណារ៉ុន និងលោក Javier Sola ។  

  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រអងា្គារទី៨ែខកញ្ញាឆ្នាំ២០២០www.postkhmer.com១០



WORLD

www.postkhmer.com

បូ៉លិសឈរយាមការពារនៅខាងមុខព្រះវិហារមួយបន្ទាប់ពីភ្លើងឆ្រះ។AFP

កងកម្លាងំរដ្ឋាភិបាលថ្រពិភាក្រសាដក់ពង្រយកម្លាងំដើម្របីចាប់ជនសង្រស័យ។BKP

ក្រងុណារ៉ាយា៉ាន់ហា្គានៈ  មន្ត្រ ី
បាន ថ្ល្រង កាល ពី ថ្ង្រ អាទិត្រយ ថា  
ចំនួន អ្នក ស្លាប់  ដោយ សរ ការ - 
ផ្ទុះ ហ្គាសមយួ  ដ្រល បាន កើត-
ឡើង  នៅ ក្នុង ព្រះ វិហរ អ៊ិស្លាម 
បង់ កា្លា ដ្រស មួយ កន្ល្រង  បាន 
កើន ឡើង  រហូត ដល់ ២៤ នាក់ 
ហើយ  ខណៈ ក្រុម អ្នក ជួយ- 
សង្គ្រះ  បាន ពិពណ៌ នា អំពី ថា  
តើ ក្រុម អ្នក នៅ រស់  បាន លោត 
ចូល ទៅ ក្នុង លូ ទឹក ស្អុយ គ្មាន 
គម្រប នៅ ជិតៗ នោះ ១ កន្ល្រង  

ដើម្របី រត់ ភៀស ខ្លួន  ច្រញ ពី 
អណ្តាត ភ្លើង ទាំង នោះ  ដោយ 
របៀប ណ ?  

 បុគ្គលិក សង្គ្រះ បនា្ទាន់  បាន 
ថ្ល្រង ថា  ក្រុម អ្នក គោរព បូ ជា  
នៅ កន្ល្រង បងួ សងួ កាល ព ីល្ងាច 
ថ្ង្រ សុក្រ  នៅ ព្រល ការ ផ្ទុះ នោះ  
បាន បង្ក ឲ្រយ មាន ដុំ ភ្លើង ឆ្រះ 
យ៉ាង សនោ្ធោ សនៅ្ធោ  នៅ ក្នុង 
ព្រះវិហរ  នៅ កណ្តាល ស្រុក 
ណ រ៉ា យ៉ាន់ ហ្គាន នៅ ជិត 
រដ្ឋធានី ដាកា្កា ។ 

 អ្នក នាំ ពាក្រយ ឯក ទ្រស មន្ទីរ- 
ព្រទ្រយ អគ្គិ ភ័យ  នៅ ក្រុង ដាកា្កា  
លោក ស មា៉ាន់ តា  ឡាល់ ស្រន 
បាន ថ្ល្រង ថា  មនុស្រស ៨ នាក់ 
បន្ថ្រម ទៀត  នៅ ក្នុង នោះ  មាន  
បព្វ ជិត  និង អ្នក សូត្រ ធម៌ នៅ 
ក្នុង ព្រះ វិហរ  ដ្រល បាន ដឹក នាំ 
ក្រុម អ្នក បួង សួង  បាន ស្លាប់ 
កាល ពី យប់ ថ្ង្រ អាទិត្រយ  បាន ធ្វើ 
ឲ្រយ ចំនួន អ្នក ស្លាប់  កើន ឡើង 
រហូត ដល់ ២៤ នាក់ ។ 

 លោក  បាន ថ្ល្រង ប្រប់ កា-

ស្រត AFP ថា ៖« ស្ថាន ភាព 
របួស របស់ មនុស្រស ១៣ នាក់  
ស្ថិត ក្នុង សភាព ធ្ងន់ធ្ងរ។  រង - 
កាយ របស់ អ្នក របួស ខ្លះ  គឺ ត្រូវ 
ភ្លើង ឆ្រះ ចំនួន ៧០ ទៅ ៨០ - 
ភាគ រយ »  ដោយ បាន បន្ថ្រម ឲ្រយ 
មាន ការ ព្រួយ បារម្ភ ថា  ចំនួន 
អ្នក ស្លាប់  អាច ហក់ ឡើង ខ្ពស់ 
តទៅ ទៀត ។ 

ប៉ូលិស  បាន ថ្ល្រង ថា  មនុស្រស 
សរុប ទាំង អស់ ៤៥ នាក់  បាន 
រង របួស៕AFP/SK  

ក្រុងស្រអ៊ូលៈ  អគ្គ ល្រខា-
ធិការ អង្គការ សហ ប្រជា ជាតិ  
លោក អង់ តូនី ញ៉ូ  ហ្គុយ តឺរ្រស 
បាន ថ្ល្រង កាល ព ីថ្ង្រ ចន្ទ ថា  ការ- 
ទូត  គឺ ជា « មាគ៌ា មួយ »  ឈាន 
ទៅ រក    សន្ត ិភាពយរូអង្វ្រង   នងិ 
ការ លុប បំបាត់ កម្ម វិធី អាវុធ- 
នុយ ក្ល្រអ៊្ររ  នៅ ឧបទ្វីប កូ រ៉្រ  
ដោយ បាន ស្នើ ឲ្រយ ប្រទ្រស កូ រ៉្រ 
ទាំង ២  និង អាម្ររិក  ចាប់ ផ្តើម 
ឲ្រយ មាន កិច្ច ខិត ខំប្រឹង ប្រង 
ការទូត  និង បន្ត កិច្ច ពិភាក្រសា 
ដ្រល បាន  ជាប ់គងំ របស ់ពកួ គ្រ 
ឡើង វិញ ។ 

 លោក អង ់ត ូន ីញ៉ ូ ហ្គយុ តរឺ្រស  
បាន អំពាវ នាវ នៅ ក្នុង សរ តាម 
អន ឡាញ មយួ  ដ្រល បាន ច្រញ 
ផ្រសាយ តាម យូ ធូប  សម្រប់ 
វ្រទិកា សកល ដើម្របី សន្តិភាព  
ជា វ្រទិកា ប្រចាំ ឆ្នាំ មួយ ដ្រល 
បាន រៀប ច ំដោយ ក្រសងួ បង្របួ- 
បង្រមួ ក្រងុ ស្រអ៊លូ  ដោយ បាន 
សម្ដ្រង ការ គំទ្រ  ដល់ ប្រទ្រស 
កូ រ៉្រ ខាង ជើង  និង ខាង ត្របូង  
ដើម្របី ស្វះ ស្វ្រង ឲ្រយ មាន កិច្ច-
សហប្រតិបត្តិការ ឆ្លង កាត់ 
ព្រំដ្រន  នៅ ក្នុង ការ ប្រយុទ្ធ- 
ប្រឆំង  ការ ឆ្លង រល ដាល ជំងឺ-
កូវីដ ១៩  និង គ្រះ មហន្តរយ 
ធម្មជាតិ ។ 

 លោក អង ់ត ូន ីញ៉ ូ ហ្គយុ តរឺ្រស 
បាន ថ្ល្រង  ដោយ ប្រើ ប្រស់ 
ឈ្មាះ ផ្លវូ ការ របស ់ក ូរ៉្រ ខាង ជើង 
ថា ៖« កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៨  ក្រុម 
ម្រដឹក នាំ របស់ សធារណ រដ្ឋ 
ប្រជា ធបិ ត្រយ្រយ ក ូរ៉្រ  សធារណ-

រដ្ឋ ក ូរ៉្រ  នងិ អាម្ររកិ  បាន បង្ហាញ  
ថា  ការ ចរចា  គ ឺអាច ធ្វើ ទៅ បាន  
ហើយ ដ្រល ការ ទូត  ជា មធ្រយោ-
បាយ ត្រ ១គត់  ដើម្របីឈាន- 
ទៅរក សន្តភិាព  នងិ លបុ បបំាត ់
កម្ម វិធី អាវុធ នុយ ក្ល្រ អ៊្ររ  របស់ 
កូរ៉្រ ខាង ជើង » ។ 

 លោក អង ់ត ូន ីញ៉ ូ ហ្គយុ តរឺ្រស 
បាន បន្ថ្រម ថា ៖« ការ ចរចា គឺ 
មាន សរៈ សំខាន់ យ៉ាង ខា្លាំង  
សម្រប់ គ្រប់ ភាគី ទាំង អស់  
ដើម្របី បន្ត អ្វី ដ្រល ពួក គ្រ  បាន 
ចាប់ ផ្តើម ។  សហគមន៍ អន្តរ-
ជាត ិ គ ឺចង ់ឃើញ ការ រកី ចម្រើន  
នៅ ក្នុង ការ ចរ ចា នោះ » ។ 

 កចិ្ច ពភិាក្រសា បញ្ហា នយុ ក្ល្រអ៊្ររ  
បាន ជាប់ គំង  ចាប់ តំាង ពី 

ជំនួបកំពូល  រវាង ម្រដឹក នាំ កូ រ៉្រ 
ខាង ជើង លោក គីម  ជុង អ៊ុន  
និង ប្រធា នា ធិប តី អាម្ររិក 
លោក ដូណល់  ត្រំ  បាន 
បញ្ចប់ ដោយ គ្មាន កិច្ច ព្រម-
ព្រៀង កាល ពី ដើម ឆ្នាំ ២០១៩  
ខណៈ ពួក គ្រ បាន បរជ័យ  ក្នុង 
ការ ស្វះ ស្វ្រង រក ការ ធ្វើ សម្រប-
ទាន  អពំ ីថា តើ ត្រវូ ធ្វើ យ៉ាង ណ 
ឲ្រយ ឈាន ទៅ រក  ការ លបុ បបំាត ់
កម្ម វិធី អាវុធ នុយ ក្ល្រអ៊្ររ  របស់ 
ក្រុង ព្រយុង យ៉ាង  និង ការ ដក - 
ទណ្ឌ កម្ម  និង ការ ធ្វើ សម្រប ទាន 
ជា ច្រើន ផ្រស្រង ទៀត  ដោយ 
របៀប ណ នោះ ។ 

លោក អង ់ត ូន ីញ៉ ូ ហ្គយុ តរឺ្រស  
ក៏ បាន បង្ហាញ ការ គំទ្រ របស់ 

លោក  ចំពោះ ការ ស្នើ សុំ របស់ 
ប្រទ្រស កូ រ៉្រ ខាង ត្របូង  ឲ្រយ មាន 
កិច្ច សហ ប្រតិបត្តិ ការ អន្តរ កូ រ៉្រ  
នៅ ក្នុង សុខាភិ បាល សធា-
រណៈ  និង តំបន់ មួយ ចំនួន 
ផ្រស្រងទៀត  ដ្រល អាច ប៉ះ ពាល់ 
ដល់ ប្រជា ជន  កូរ៉្រ ទាំង ២ ។ 

ក្រុង ស្រ អ៊ូល  បាន ស្វះ ស្វ្រង 
រក  ដើម្របី ចាប់ ផ្តើម បន្ត ឲ្រយ មាន 
ការ ចរចា  រវាង ប្រទ្រស ក ូរ៉្រ ទាងំ 
២ឡើង វញិ   តាម រយៈ ការ ផ្លាស-់ 
ប្តូរ ប្រប ន្រះ ទៅ វិញ ទៅ មក  
ស្រប ព្រល ទំនាក់ ទំនង មិន ល្អ  
ក្រយ ពី កូ រ៉្រ ខាង ជើង  បាន 
កម្ទ្រច ការិយ ល័យ ទំនាក់-
ទនំង   នៅ   ព្រដំ្រន ទ ីក្រងុ ក្រសងុ 
របស់ ខ្លួននោះ  ៕Yonhap/SK 

ខ្រត្តសងុកា្លាៈ  ក្រមុ បះ បោរ គរួ 
ឲ្រយ សង្រស័យ ២ នាក់  បាន ស្លាប់ 
នៅ ក្នុងការ ប៉ះ  ទង្គិច គ្នា  ២ លើក  
ក្នងុ  ចណំោម ៣ លើក  ដ្រល បាន 
កើត ឡើង នៅ ក្នុង ស្រុក ឆន់-
ណ  និង ថ្រប ផ  កាល ពី យប់ 
ថ្ង្រអាទិត្រយ ។ 

អង្គភាព រមួ មយួ របស ់ប៉លូសិ  
នងិ ទា ហន  ត្រវូ បាន បញ្ជនូ ទៅ 
កាន់ តំបន់ ជិត ស្រុក ឆន់ ណ  
និង ថ្រប ផ  ក្រយ ពី អង្គភាព 
រមួ នោះ   ត្រវូ បាន គ្រ រយ ការណ ៍
ថា  ក្រុម បះ បោរ ៤ នាក់  បាន 
មកដល់ នៅ ក្នុង តំបន់ នោះ  
ដោយ ជិះ ម៉ូ តូ ២ គ្រឿង ។ 

 កង កមា្លាំង អង្គភាព រួម  ត្រូវ 
បាន ដាក់ ពង្រយ នៅ ក្នុង តំបន់  
ដើម្របី ស្ទាក់ ចាប់  ខណៈ ក្រុម 
ជនសង្រស័យ  កំពុង ជិះ ម៉ូ តូ 
ភៀសខ្លួន  នៅ ក្នុង គោល ដៅ 
ខុសៗគ្នា ។ 

ពកួ គ្រ  ត្រូវ បាន ជាប ់ពាក ់ពន័្ធ  
នៅ ក្នុង ការ ប៉ះ ទង្គិច គ្នា ៣ ដង  
ជា មួយ ក្រុម ជន សង្រស័យ ។ 

 នៅ ក្នុង ការ ប៉ះ ទង្គិច គ្នា លើក 

ទី ៣  នៅ ឯ ឆ្ន្ររ សមុទ្រ សខោម  
នៅ ជិត ភូមិ ៤ នៅ ឃុំ កូ សបា  
ស្រុក ថ្រប ផ  ជន សង្រស័យ មា្នាក់ 
បាន ស្លាប់ ។  ជន សង្រស័យ នោះ 
មាន ឈ្មាះ ថា  អ៊ូ ស្មាន់  ឈី មីង  
មា ន វ័យ ៣៩ ឆ្នាំ ។

 អ្នក  បះ បោរដ្រល គ្រ សង្រស័យ 
៤ នាក់  បាន ស្លាប់ នៅ ក្នុង ការ - 
ប៉ះទង្គិច គ្នា ជា ច្រើន លើក  នៅ 
ក្នុង ខ្រត្ត បា៉ាត់ តានី ។ 

លោក អ៊ូ ស្មាន់  ត្រូវ បាន គ្រ 
សង្រសយ័ ព ីបទ ជាប ់ពាក ់ពន័្ធ  នៅ 
ក្នុង ការ បំផ្ទុះ គ្រប់ ប្រក ១គ្រប់   
នៅ មុខ សល រៀន បា៉ាប៊ូន  នៅ 
ឃុំ បា៉ាប៊ូន  ស្រុក ខូក ភូ  ខ្រត្ត 
បា៉ាត់តានី  កាល ពី ថ្ង្រ ទី ២២  ខ្រ 
មករ  ឆ្នាំ ២០១៣  បាន ធ្វើ ឲ្រយ 
ទា ហន  ល្របាត ៤ នាក់  របួស។

លោក  ត្រវូ បាន គ្រ សង្រសយ័ ថា 
មាន ការជាប់ទាក់ ទិន ក្នុង ការ- 
បផំ្ទុះ គ្រប ់ប្រក  នៅ លើ ផ្លវូ ១ នៅ 
ក្នងុ ស្រកុ សបា យយ៉ កាល ព ី ថ្ង្រ  
ទី ២៤  ខ្រ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ ។  
មនុស្រស ១០ នាក់  បាន រង របួស 
ក្នុង ការ បំផ្ទុះ នោះ ៕ BKP/SK

ចំនួនអ្កស្លប់ដោយសរការផ្ទះុហ្គាសនៅក្នុងព្រះវិហរបង់កា្លដ្រសកើនឡើងរហូតដល់២៤នាក់

អ្កបះប រ២នាក់ស្លប់នៅក្នុង
ការប៉ះទង្គិចគ្នានៅ ខ្រត្តសុងកា្ល

ប្រមុខUNថាការទូតគឺជាមាគ៌ា១ឈានទៅរកសន្តិភាព
យូរអង្វ្រងនិងកា រលុបបំបាត់នុយក្ល្រអ៊្ររនៅឧបទ្វបីកូរ៉្រ

អគ្គល្រខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញូ៉ហ្គយុតឺរ្រសកំពុងថ្ល្រងនៅក្នងុបទសម្ភាសមួយ។Yonhap
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នេះ គឺជា កម្ទេចមី សីុល cruise ដេល ធ្លាក់ ចូល ក្នងុ ពេលាន យន្ត ហោះ។ AFP

ឧទ្ទាមហូ៊ ធី ឆ្លងព្រំដ្រនវ យប្រហារទៅ-
លើ ព្រលានយន្តហោះអ រ៉ាបី៊ស អូ៊ឌីត

កេុង សាណាៈ  ទូរទសៃសន៍ 
អាល់- ម៉ាស៊ី រ៉ាហ៍  គៃប់ គៃង 
ដោយ កៃ៊ម ហ៊ូធី  បាន រយ-
ការណ៍ កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ថា  
កង ជី វពល ហ៊ូ ធី នៅ យៃ ម៉ៃន 
បាន ថ្លៃង ថា  ពួក គៃ  បាន បើក - 
ការ វាយ បៃហារ មួយ   ទៅ លើ 
ពៃលាន យន្ត ហោះមួយ   នៅ 
តាម ពៃំដៃន នៃ បៃទៃស អារ៉ាប៊ី  
សាអ៊ូឌីត  ។ 

 ទរូទសៃសន ៍នោះ  បាន នយិាយ  
ដោយ លើក ឡើង អំពី សៃចក្តី - 
ថ្លៃង ការណ៍ មួយ  របស់ អ្នក- 
នាំពាកៃយ យោធា ហ៊ូ ធី  គឺ លោក 
យា៉ាហ៍ យា៉ា  សារៀ ថា ៖« ការ - 
វាយបៃហារ ទៅ លើ  ពៃលាន 
យន្តហោះ អន្តរ ជាតិ អាប់ហា  
បាន កើត ឡើង  ជា  ការ ឆ្លើយ តប 
ទៅ នឹង «ការ វាយ បៃហារ ផ្លូវ-
អាកាស ជា ចៃើន លើក  របស់ 
កៃ៊ម ចមៃ៊ះដៃល ដឹក នាំ ដោយ 
បៃទៃស អារ៉ាប៊ី  សាអ៊ូ ឌីត  ទៅ 
លើ បៃទៃស យៃ ម៉ៃន » ។ 

 ទរូទសៃសន ៍ហ៊ ូធ ី មនិ បាន ផ្តល ់

ពត័ ៌មន លម្អតិ នានា  អពំ ីសពា្វា-
វ៊ធ បាន បៃើ បៃស់  នៅ ក្នុង ការ-
វាយ បៃហារ ខ៊ស ចៃបាប់ នោះ ទៃ  
ប៉៊ន្តៃ ការ វាយ បៃហារ របស់ 
ពួកគៃ ជា ចៃើន លើក កន្លង ទៅ  
មន មី ស៊ីល បាលី ស្ទិក  និង 
យន្តហោះ ្រដូន ដៃលមន ផ្ទុក 
គៃប់ បៃក ជា ចៃើន គៃប់  តៃូវ 
បាន គៃ បៃើ បៃស់  ។ 

 ពៃលាន យន្តហោះ   គឺ មន 
ទតីាងំ ស្ថតិ នៅ ក្នងុ ទ ីកៃង៊ អាប-់
ហា  ជា រដ្ឋ ធាន ីរបស ់ខៃត្ត អាសើ  
នៅ ភាគ និរតី បៃទៃស អារ៉ាប៊ី-
សាអ៊ូ ឌីត ។ 

បៃទៃស យៃម៉ៃន  បាន ធា្លាក់ 
ច៊ះ ក្នងុ សង្គៃម ស៊ ីវលិ មយួ  ចាប-់ 
តាងំ ព ីចង៊ ឆ្នា ំ២០១៤  នៅ ពៃល 
កៃម៊ ហ៊ ូធ ី ដៃលគាទំៃ ដោយ អ៊រីង់៉  
បាន ដណ្តើម គៃប ់គៃង យក ទកឹ ដ ី 
ភាគ ខាង ជើង បៃទៃស យា៉ាង-
ចៃើន  ហើយ បាន បង្ខំ ឲៃយ រដ្ឋាភិ-
បាល របស់ លោក អាប់ដ៍- រ៉ាប់-
ប៊ូម៉ាន់ ស៊ួរ ហាឌី  រត់ ចៃញ ពី រដ្ឋ-
ធានី សា ណា ៕  Xinhua/SK

តពីទំព័រ១...ទូទាំង បៃទៃស 
ក្នុង នោះ មន ១៧៥ នាក់  នៅ 
ក្នុង កៃ៊ង មីនស្ក៍ ។  

អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង មហា ផ្ទៃ 
បាន បដិសៃធ មិន បញ្ជាក់ពី  តួ- 
លៃខ ទាំង នោះ ទៃ។  

អ្នក តវា៉ាជា ចៃើន នាក់  បាន 
កាន់ ទង់ ពណ៌ កៃហម  និង ស 
និង បដ  ខណៈ កៃ៊ម អ្នក ភ្លៃង  
វាយ   ស្គរ  និង បៃគំតន្តៃី  ផៃសៃងៗ ។ 

ឥសៃសរ ជន បៃឆំង ជាន់ ខ្ពស់  
លោក សៃី  ម៉ារៀ កូ ឡៃស នីកូវា៉ា 
បាន ថ្លៃង បៃប់ កៃ៊ម សារព័ត៌- 
មន ថា៖«ថ្វី បើ មន ភ្លៀង ធា្លាក់ 
និង សម្ពាធ ពី អាជា្ញាធរ ក្តី  ក៏ 
មន៊សៃស ជា ចៃើន  បាន មកជួប- 
ជ៊ំគា្នានៅក្នុង  កៃ៊ង មីនស្ក៍  ចៃើន 
ជាង សបា្តាហ៍ ម៊ន ដៃរ»។  

« ខ្ញុ ំជឿ ថាការ តវា៉ា នៃះ  នងឹ បន្ត 
រហូត យើង ទទួល  ជ័យ ជម្នះ »។ 

ការ  តវា៉ា ជា ចៃើន មនិ ធា្លាប ់មន 
ពី ម៊ន  បាន កើត ឡើង  កៃយ ពី 
លោក  លូកា សិន កូ  ដៃល បាន 
គៃប់គៃង បៃទៃស អតីត សូវៀត 
រយៈ ពៃល ២៦ ឆ្នាំ  បាន ធ្វើ ការ 
បោះ ឆ្នាត ឡើង វិញ  ដោយ 
ទទួល បាន សំឡៃង ឆ្នាត គាំទៃ 
៨០ ភាគ រយ  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៩  ខៃ 
សីហា កន្លង ទៅ នៃះ ។ 

គូ បៃជៃង បកៃស បៃឆំង លោក- 
សៃី ស្វៃត ឡា ណា  ទីកហាណូ វ- 
សា្កា យា៉ា  និយាយ ថា  លោក សៃី 
បាន ឈ្នះ  ការ បោះ ឆ្នាត  ប៉៊ន្តៃ 
កង កម្លាងំ សន្ត ិសខ៊ របស ់លោក 
លូ កាសិនកូ  បាន ចាប់ ខ្លួន អ្នក- 
តវា៉ា រប់ ពាន់ នាក់ ភាគ ចៃើ ន នៃ 
ពួក គៃនោះ   បាន ចោទ ប៉ូលិស 
ពបីទវាយ ដ ំនងិ ធ្វើ ទារណ៊កម្ម  ។ 
លោកសៃី  បាន ចាក ចៃញ ពី 
បៃទៃសបៃឡារ៊ស  កៃយ ពី 

មន សម្ពាធ ពី អាជា្ញាធរ  និង  ទៅ 
ជៃក កោន នៅ បៃទៃស សម- 
ជិក EU  គឺ លី ទ៊យ អានី ។ 

បៃជាជន  បាន ធ្វើ បាត៊កម្ម 
នៅ ទូទាំង បៃទៃស ជិត ១ខៃ  
ទោះបី  ជា ចលនា តវា៉ា នៃះ  ខ្វះ 
មៃដកឹ នា ំ  មនភាពចៃបាស ់លាស ់
ក្តី ក៏ សកម្មជន ជា ចៃើន នាក់ 
បានជាប ់គក៊  ឬតៃវូ  បង្ខ ំឲៃយ ចាក- 
ចៃញ ពី បៃទៃសនៃះ ។  

កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ  កៃ៊ម អ្នក - 
តវា៉ា  បាន ហៃ កៃបួន ទៅ កាន់ 
នវិៃសនដ្ឋាន របស ់លោក លកូា- 
សិនកូ  នៅ វិមន ឯករជៃយ   ជា ទី 
ដៃល ពួក គៃបានសៃក បន្ទរ ថា  
«ត៊លាការ »  តើ អ្នក តៃូវ គៃបង់  
បៃក់ ឲៃយ ចំនួន ប៉៊នា្មាន ? 

អ្នក តវា៉ា ជា ចៃើន នាក់ បាន  
នយិាយ ថា  ពកួ គៃ នងឹ បន្ត ឡើង  
ទៅ តាម ដង ផ្លវូ នានា រហតូ ដល ់

លូកាសិនកូ  ច៊ះ  ពី តំណៃង  ។ 
លោក  Nikolai Dyatlov ជា 

អ្នក តវា៉ា មន វ័យ ៣២ ឆ្នាំ  បាន 
សៃក ថា ៖«លោក លូ កាសិនកូ  
តៃូវ តៃ ច៊ះ ចៃញ ពី តំណៃង »។ 

អ្នក តវា៉ា ម្នាក់ ឈ្មាះ   Anas-
tasia Bazarevich  មន វ័យ 
៤០ឆ្នា ំ បាន នយិាយ ថា៖ « ពាក-់ 
កណា្តាល ភូមិ  ជា ទី ដៃល ជីដូន 
របស់ ខ្ញុំ បាន រស់ នៅ នោះ បាន 
ចៃញ មក ចូល រួម តវា៉ា  នៅតាម 
ដងផ្លូវ រៀង រល់ យប់ »។   

ខណៈកៃ៊ម បា ត៊ករ   បាន 
បំបៃក ហ្វូងការ ជួបជ៊ំ   តវា៉ា  ជា - 
បណ្តើរៗ កាល ព ីយប ់ថ្ងៃ អាទតិៃយ  
នោះ រូបភាព ជា ចៃើន  បាន 
បង្ហាញ  កៃ៊ម ប៊រសរ៊ំកៃបាល និង  
ស្លៀកពាកស់៊ ី វលិ  ដៃល បៃដប-់ 
ដោយ ដំបង  បាន ដៃញ វាយ - 
កៃ៊ម បា ត៊ករ ៕ AFP/PSA

មនុស្រសរប់មុឺននាក់តវ៉ា ទមទរឲ្រយបុរសខ្លាងំប្រឡារុស...
អ្នក គំាទេបកេ ស បេឆ ងំ បេឡារុសចូល រួម កា រ  ជួប ជំុ   មួយ ដើមេបីតវ៉ា  បេឆំងលទ្ធ ផល    នេការបោះ ឆ្នោត បេ ធនាធិបតីនៅក្នងុ កេងុមីន ស៍្ក   កាលពីថ្ង េទី៦ កញ្ញា  ។ AFP 



ហុង រស្មី 

ភ្នំពេញ : ធ្វើ ទាហាន មិន- 
មែនជា  កិច្ចការ ងាយ ដូច បក- 
ចែក ឡើយ ។ វា ទាម ទារ ឲែយ មាន 
ការ ហ្វឹក ហ្វឺន  និង តែៀម ខ្លួន 
គែប់ ពែល  វែលា ដើមែបី ឆ្លើយ តប 
នឹង បញ្ហា ផែសែង ៗ  នៅ ទូទាំង- 
បែទែស ។ 

តាំងពី វ័យ ជំទង់ នៅពែល 
មៀច សិទ្ធិការែយ ជែស៊ីការែយ 
ឈាន  ជើង ចូល  សាលា បណ្ឌតិែយ- 
សភា យោធា អាមែរិក West- 
Point ដែល ឃ្លាតឆ្ងាយ ពី ភាព 
កក់ ក្ដៅ របស់ កែ៊មគែួសារ អ្នក-
សែី បាន ឲែយដឹងថា ខ្លួន ពិត ជា 
ចង់ បោះ បង់ ការ សិកែសា ចោល 
កណ្ដាលទ ី។ ប៉ន៊្ដែ អ្វ ីដែល ជរំញ៊ 
ចិត្ដ ឲែយ បន្ដ ព៊ះពារ រហូត ទទួល 
បាន ជោគ ជ័យ នោះ គឺ ទង់ ជាតិ 
នៅ លើ សា្មា នែះ ឯង ។ 

សិទ្ធិការែយ ជា កូនសែីតែមួយ 
គត់ ជាមួយ ប្អូន បែ៊ស មា្នាក់ ទៀត 
ក្នុង គែួសារ ដែល ឪព៊ក ជា មន្ដែី 
រាជការ និង មា្ដៅយ ជា អ្នក ជំនួញ 
ពែមទាំង ស្ដែី មែផ្ទះ បាន បែប់ 
ភ្នំពែញ  ប៉៊ស្ដិ៍ ថា ៖ « តាម ចាំ  ខ្ញុំ 
ខល  បែប់ មា៉ាក់ ខ្ញុំ ថា ខ្ញុំ ឈប់ 
ហើយ លើស ពី ៦ ដង អំឡុង 
ពែល សិកែសា »។ 

អ្នកសែី បន្ដថា ៖ « មែន ហើយ 
ខ្ញុំ មិន បាន បោះបង់ទែ ។ ប៉៊ន្ដែ ខ្ញុំ 
ពិត ជា គិត ចង់ ឈប់ មែន ពែល 
ជួប ការ លំបាក ខ្លាំង ពែក ។ អ្វី 
ដែល បន្ដ ជំរ៊ញ ចិត្ដ ខ្ញុំ ឆ្ពោះ ទៅ 
មខ៊ គ ឺថា ខ្ញុ ំបាន ពាក ់របូភាព ទង ់
ជាតិ ខ្មែរ នៅ លើ សា្មា  ដែល មិន 
តែឹម តែ តំណង ឲែយ ខ្លួន ឯង ឬ 
តែកូល មៀច ប៉៊ណ្ណោះ ទែ ប៉៊ន្ដែ 
ជាត ិមាត៊ភូមិ លើ ឆក អន្ដរជាតិ 
ផង ដែរ »។ 

មិន តែឹម តែ ស្ដែី រូប នែះ ទែ 
ដែល   ត្អញូ ត្អែរ  សសិែស នាយ ទាន 
ទាងំ  សែ ីទាងំ បែស៊ ដទែ ទៀត ក ៏
មាន បំណង ចង ់បោះ បង ់ចោល 
កណ្ដាល ទី ផង ដែរ ។ 

សិទ្ធិការែយ បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«ខ្ញុំ  អាច បង់ បោះ ឲែយ ខ្លួន ឯង 
បរាជ័យ តែ ខ្ញុំ មិន អាច ឲែយ បែ-
ទែស ខ្ញុំ បរាជ័យ ឡើយ ។ ភាព 
បរាជ័យ របស់ ខ្ញុំ បែកដ ជា 
លើស ពី បញ្ហា ផ្ទាល់ ខ្លួន ខ្ញុំ  

ដូច្នែះខ្ញុំ នៅតែ ខំ បន្ដ ទៅ ម៊ខ 
ជានិច្ច »។ 

West Point ស្ថិត នៅ លើ 
ទតីាំង ដ ៏សែស់ សា្អាត បផំ៊ត មយួ  
ដែល  សិទ្ធិការែយ បាន ឃើញ ។ 
សាលា ក៏ ជា បនា្ទាយ  ប៊រាណ 
ដែល ចំទើត លើ ទី ទួល ខ្ពស់ នែ 
ភ្នំ  និង ព័ទ្ធ ជ៊ំវិញ ដោយ ទន្លែ ។ 
ប៉៊ន្ដែ ក្នុង នាម ជា កូន ទាហាន 
ហ្វឹក ហាត់  សិទ្ធិការែយ គ្មានឱ-
កាស បាន  រកីរាយ នងឹ សមែស់ 
ធម្មជាតិ ពែ ភ្នំ ឡើយ ។ 

សិទ្ធកិារែយបាន ឲែយ  
ដឹងថា ៖ « ជា និ-
សែសិត បរទែស 
មា្នាក់ទង់ ជាតិ  
និង បែភព ដែល   
ខ្ញុំ មក គឺជា អ្វី 
ដែល និសែសិត  
នៅ West- 
Point បាន 
ឃើញ ម៊ន 
គែ ។ និ-
សែសិត ជា 

ចែើន ងឿង ឆ្ងល់ ដោយ សារ អ្វី 
ដែល ពួកគែបាន  ដឹង អំពី មាត៊-
ភមូ ិដ ៏សែស ់សា្អាត របស ់យើង 
គឺ អតីត កាល ដ៏ ខ្មា ងងឹត »។ 

នសិែសិត សែ ីខ្មែរ នៅ West- 
Point ដំបូង  បំផ៊ត រូប នែះ 
បាន  ណែនាពំកួគែនវូ វបែបធម ៌ 
បែពែណី ផូរផង់  រួម ទាំង ម៊ខ 
ម្ហូប ខ្មែរ  ដោយ បាន ឲែយ ដឹង 
ថា៖ « ខ្ញុ ំមនិពកូែ ធ្វើ ម្ហបូ ទែ តែ 
ខ្ញុំ ពែយាយាម ចម្អិន ឲែយ ពួកគែ 
បាន ភ្លកែស ម្ហូប ខ្មែរ យើង ។ 

ទោះ កែយ បញ្ចប ់ការ 
សិកែសា មិត្ដ រួម ថា្នាក់  

ជា ចែើន បាន 
មក លែង បែ- 
ទែស យើង 
ទៅតាម អ្វ ី

ដែល ខ្ញុំ បាន បែប់ ពួកគែ »។ 
ដល់ បច្ចុបែបន្ន មាន បែក្ខជន 

កម្ពុជា ៦នាក់ បាន សិកែសា នៅ 
សាលា West Point ដោយ 
៣នាក់  បាន បញ្ចប់ ការ សិកែសា 
មា្នាក់ បោះ បង់ និង  ២នាក់ ទៀត 
កំព៊ង បន្ដ ការ សិកែសា ។ 

លោក ហ៊៊ន មា៉ាណែត កូន-
បែ៊ស   ចែបង របស់ លោក នាយក- 
រដ្ឋ មន្ដែី ហ៊៊ន សែន តែូវបាន 
សា្គាល ់ជា បែក្ខភាព កម្ពជុា ដបំងូ 
ដែល បានបញ្ចប់ ការ សិកែសា 
នៅWest Point ក្នុង ឆ្នាំ 
១៩៩៩។ 

 មៀច សិទ្ធិការែយ ជែស៊ីការែយ 
គឺជា យ៊វតី កម្ពុជា ដំបូង និង តែ 
មួយ គត់ រហូត ដល់ បច្ចុបែបន្ន 
ដែល បាន បញ្ចប់ ការ សិកែសា នៅ 
West Point ក្នុង ឆ្នាំ ២០១១ 
ខណៈ ប្អូន បែ៊ស មៀច ជើររី 
សូវីសាល បានបញ្ចប់ ការ- 
សិកែសា ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៤ ។ 

សិទ្ធិការែយ បាន បន្ដ ទទួល 
សញ្ញាបតែ បរញិ្ញាបតែ ជាន ់ខ្ពស ់
ផ្នែក ចែបាប់ ក្នុង ចកែ ភព អង់- 
គ្លែស និង បន្ដ ទទួល ការ បណ្ដះុ- 
បណ្ដាល នីតិកម្ម បច្ចែកទែស 
នៅ កម្ពុជា ។ 

បច្ចុបែបន្ន អ្នកសែី សិទ្ធិការែយ 
អាយ៊ ៣២ ឆ្នាំ ដែល បាន 
រៀបការ ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៥ គឺជា 
មន្ដែី យោធា បមែើ ការងារ ផ្នែក 
នីតិកម្ម របស់ កែសួង ការពារ- 
ជាតិ  ក៏ ជា សាស្ដៅែចារែយ កែ 
ម៉ាង ផ្នែក ចែបាប់ នៅ សាកល-
វិទែយាល័យ បញ្ញា សាស្ដែ និង 
បាន ចូលរួម សែវាកម្ម សហ-
គមន៍ ជា ចែើន ទៀត ។ 

បញ្ហា បេឈម ពេល សិកេសា 
អ្នកសែី គិត ថា គែប់ កូ នទា-

ហាន ទាំង អស់ បែកដ ជា ឯក- 
ភាព  ថា West Point មនិ មែន 
ជា ទ ីកន្លែង ងាយ សែលួ ឡើយ ។ 
កែពី កមែិត នែការ សិកែសា ជាន់- 
ខ្ពស់ និសែសិត តែូវ ផ្ដៅត លើ ការ 
ហ្វឹក ហ្វឺន យោធា និង ប៊គ្គលិក- 
លក្ខណៈ ។ 

១ថ្ងែ ២៤ ម៉ាង និសែសិត តែូវ 
មាន សមត្ថភាព បត់ បែន ខ្ពស់- 
បំផ៊ត  រួមទាំង ពែល ដំណែក  
ដែល កូន ទាហាន តែូវ តែៀម 
លក្ខណៈ គែប់ ពែល វែលា ។ 

សិទ្ធិការែយ បាន និយាយ ថា៖ 
«ការ រស់ នៅ ការ ទទួល ទាន 
ការ ដក ដង្ហើម ចែញ ចូល ការ- 
សិកែសា និង ការ ចំណយ ពែល 
វែលា ជា នាយ ទាហាន ដ៏ មាន 
វិន័យ ពិត ជា មាន តម្លែ សមែប់ 
យោធា គែប ់របូ ។ រាល ់បគ៊្គលកិ- 
លក្ខណៈ តែូវ សម្ដែង ចែញ ឲែយ 
សា្វាហាប់  ទាំង ការ ឈរ ឥរិ-
យាប ថទទួល ទាន  របៀប  របប 
នែការ រៀបច ំកន្លែង គែង សទ៊្ធតែ 
គោរព ទៅតាម ស្ដង់ដា »។ 

ស្ដែី ដែល ហ្វឹក ហាត់ ទាហាន 
លនូ កែប លោត ឆតែយោង របូ 
នែះ ឲែយដងឹថា តាម ធម្មជាត ិស្ដែ ី
ខស៊ ព ីបរ៊ស  ជាពសិែស កមែតិ 
សមត្ថភាព រាងកាយ ។ 

អ្នកសែី បាន លើក ឡើង ថា ៖ 
« ខ្ញុ ំមាន មាឌ តចូ ជាង នសិែសតិ ជា 
ចែើន ទៀត  ដែល ធ្វើ ឲែយ ខ្ញុំ មាន 
ការ លបំាក ចពំោះ ការ ហ្វកឹ ហ្វនឺ 
ផ្នែក កាយ សមែបទា ។ វា ក៏ ជា ការ- 
លំ បាក ផង ដែរ ពីពែះ នាយទា-  
ហាន នៅWest Point គ្មាន ការ -  
រីស អើង សែ ីឬ បែស៊ នោះទែ »។ 

អ្នក សែី ជឿ ថា ចាប់ ពី ការ ខ្វះ 
មន្ដែី ជា ស្ដែី ...តទៅទំព័រ ១៤
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ជួបជាមួយនារីខ្មែរដំបូង និងតែមួយគត់បានបញ្ចប់
ការសិកែសានៅសាលាយោធា West Point

 យុវតី កម្ពុជា ដំបូង បាន បញ្ចប់ការ សិកេសា នៅ West Point ធ្វើ សមយុទ្ធ លោត ឆតេ ជាមួយ កង ទាហាន អាមេរិក។ រូបថត សហ ការី



រាសីស្រតុចុះ។ចំពោះការនិយាយ-
ស្តីច្រើនខ្វះការពិចារណាអាចធ្វើឲ្រយ
ខូចប្រយោជន៍ធំ។ការប្រកបរបររក-
ទទួលទាននានានឹងរងការខាតបង់

ដ្រលបណា្តាលមកពីសុខភាពផ្លវូកាយមិនប្រក្រតី
ផ្លវូចតិ្តរងសម្ពាធផ្រស្រងៗ។ស្រចក្តីស្ន្រហាមិនចុះ-
សម្រងុគ្នាដ្រលបណា្តាលមកពីខ្វះការពិចារណា។
រីឯការបំព្រញកា រងារផ្រស្រងៗត្រវូប្រើប្រស់កម្លាងំ-
កាយច្រើនជាងកម្លាងំប្រជា្ញាទើបបានផលល្អ។

រាសីល្អបង្គរួ។ការប្រកបរបររកទទួល-
ទា នផ្រស្រងៗគឺបានផលល្អគ្រន់បើ។
លោកអ្នកមនទឹកចិត្តប្រកបដោយក្ត-ី
ម្រត្តាច្រើន។ រីឯការប្រកបរបរផ្រស្រងៗ 

វិញក៏ត្រវូប្រយ័ត្នចាញ់បោកគ្រដ្ររ។ថ្ង្រន្រះសម្រប់
ទំនាក់ទំនងស្ន្រហាគួរផ្តល់នូវភាពកក់ក្តាឲ្រយគ្នាទៅ-
វិញទៅមក។ដោយឡ្រកគ្រះលោកអ្នកគឺនៅឯទិស
បស្ចមិ ដូច្ន្រះត្រវូត្រមនការប្រងុប្រយ័ត្នខ្ពស់ផង។
ចំពោះការធ្វើដំណើរទទួលបានសុខសុវត្ថភិាពល្អ។

រាសីមធ្រយម។ការពោលពាក្រយសម្តី
ធ្វើឲ្រយអ្នកផងយកចតិ្តទកុដាក់ស្តាប់
មនសមត្ថភាពក្នងុការបំព្រញការ-
ងារប្រកបដោយស្មារតីប្រងុប្រយត័្ន

ធ្វើឲ្រយបានផលគួរជាទីព្រញចិត្ត។ចំពោះការធ្វើ-
ដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយ គួរត្រយកចិត្តទុក-
ដាក់ចំពោះចំណងស្ន្រហារបស់អ្នក។រីឯលាភ-
សកា្ការៈវិញគឺទទួលបានផលបង្គួរត្រប៉ុណ្ណោះ។
ការធ្វើដំណើរទៅទីជិតឆ្ងាយមនសុវត្ថិភាព។

រាសីស្រតុចុះ។ការប្រកបរបររក-
ទទួលទាននានាបានទទួលផល
ជាធម្មតប៉នុ្ត្រត្រវូចំណាយកម្លាងំ
កាយនងិកម្លាងំចតិ្តយា៉ាងច្រើន។

ចពំោះការនយិាយស្តីប្រកបដោយក្តគីោរព។រឯី
ស្រចក្តីព្រយាយាមមនការធ្លាក់ចុះការធ្វើដំណើរ
ទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយនានា ត្រូវត្រមនការប្រុង-
ប្រយ័ត្នឲ្រយបានខ្ពស់ផងទើបទទួលបា នក្តីសុខ។
ចំពោះស្រចក្តីស្ន្រហាមនការយល់ចិត្តគ្នាល្អ។

 រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ ទឹកចិត្ត
ប្រកបដោ យឆន្ទៈមោះមតុនៅក្នងុ
ការបំព្រញការងារមនសុវត្ថភិាព។
ចំណ្រកការដើរត្រច់ចរទៅទនីានា

មនគ្ររាក់ទាក់គួរជាទីព្រញចិត្ត។ រីឯស្រចក្តី-
ស្ន្រហាវញិគគឺសូ្ន្រហម៍នភាពផ្អ្រមល្ហ្រមខា្លាងំ។
ចំណ្រកឯលាភសកា្ការៈវិញទទួលបានផលល្អ។
ចពំោះបញ្ហាសខុភាពវញិលោកអ្នកមនសភាព
ល្អទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តគ្មានសៅហ្មងទ្រ។

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការយាត្រទៅ-
កាន់ទកីម្រសន្តនានារបស់លោកអ្នក
រម្រងមនការទទលួរាកទ់ាក់ខា្លាងំពី
សណំាក់ញាតិជតិឆ្ងាយយា៉ាងកក-់

ក្តាព្រះទឹកចិត្តល្អគួរឲ្រយរាបអ់ាន។ ការប្រកបរបរ-
រកទទួលទាននានាលោកអ្នកអាចត្រវូចាញ់បោក
គ្រដោ យសរត្រភាពស្មាះត្រងព់្រក។រឯីលាភ-
សកា្ការៈវិញនោះនឹងទទួលបានផលគួរជាទគីប់-
ចិត្តតបទៅត មការខំប្រឹងប្រងរបស់ខ្លួនឯង។
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីស្រុតចុះខា្លាងំ។មនស្រចក្ត-ី
ព្រយាយាមខា្លាំងកា្លា ប៉ុន្ត្រច្រើនត្រ
បំព្រញនូវកិច្ចការផ្រស្រងៗដោយប្រើ
កម្លាំងកាយជាងកម្លាំងប្រជា្ញា។

ចពំោះការងារក៏ដចូជាការប្រកបរបររកទទលួទាន
ផ្រស្រងៗអា ចប្រឈមនឹងកា រខាតបង់ច្រើន។ការ-
និយាយស្តីច្រើនត្រពោលពាក្រយរោយរាយឥត-
ប្រយោជន៍។ចំណ្រកឯស្រចក្តីស្ន្រហាវិញនោះគឺ
មនភាពខុសពីធម្មតខ្វះភាពកក់ក្តាពីគ្រួសរ។  

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសីល្អបង្គួរ។ សម្រប់មុខរបររក-
ទទួលទា ននានាបានផលល្អបង្គួរ
ត្រប៉ុណ្ណោះ។ការគិតចំពោះបញ្ហា
ផ្រស្រងៗច្រើនត្រមនគនំតិសញុមនិ

ហា៊ានសម្រចចតិ្តដោ យខ្លនួឯងឡើយ។លោកអ្នក
គរួត្របង្កើនភាពម្ចាស់កា រប្រកបដោយការទទលួ-
ខសុត្រវូទើបជាការប្រសើរ។ចពំោះស្រចក្តីស្ន្រហា
គប្របីបង្កើនអនុស្រសវរយី៍ល្ៗអ ជាមយួគ្នាឬក៏ផ្តល់នវូ
ព្រលវ្រលាសម្រប់គ្រួសរឲ្រយបានគ្រប់គ្រន់៕       

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ថ្ង្រន្រះចូល-
ចិត្តសិក្រសផ្ន្រកអក្រសរសស្រ្តសុខ-
ភាពផ្លូវកាយ អាចមនជំងឺបៀត-
បៀនខ្លះត្រដោយសរអំណាច-
កម្លាំងចិត្តមនភាពខា្លាំងកា្លាធ្វើឲ្រយ

សុខភា ពផ្លូវកាយមិនធ្លាក់ក្នុងភាពធ្ងន់ធ្ងរទ្រ។
ការប្រកបរបររកទទួលទាននានានឹងបានផល-
ចំណ្រញធម្មត។ចំពោះបញ្ហាស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍
នឹងមនអធ្រយាស្រ័យគ្នាបានយា៉ាងល្អប្រសើរ។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ការប្រកប-
របររកទទួលទានផ្រស្រងៗនឹងបាន
ផលល្អប្រសើរ។ ចំណ្រកឯស្រចក្ត-ី
ស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍នឹងរស់នៅជាមួយគ្នា

ប្រកបទៅដោយសុភមង្គល។ត្រចំពោះការបំព្រញ
ការងារផ្រស្រងក៏ត្រវូត្រប្រងុប្រយ័ត្នពិស្រសប្រយ័ត្ន
មនគ្រះដោយសរទឹក។លោកអ្នកមនទឹកចិត្ត
ប្រកបដោយស្រចក្តកីា្លាហាននិងធ្វើការសម្រច-
ចិត្តប្រកបដោយការទទួលខុសត្រវូខ្ពស់ត្រម្តង។   

រាសីល្អបង្គួរ។ការនិយាយស្តីច្រើន
ប្រកបទៅដោ យហ្រតុផល ឬមន
អំណះអំណាងច្របាស់លាស់។ រីឯ-
ការបពំ្រញកចិ្ចការផ្រស្រងៗគឺច្រើនត្រ

ធ្វើដោ យភាពមុឺងម៉ាត់និងហ្មត់ចត់ហើយមន
ការជ្រមជ្រងពីអ្នកដទ្រទើបជាការប្រសើរ។
ចំណ្រកឯស្រចក្តីស្ន្រហាវិញទាមទារកា រយល់-
ចិត្តគ្នា និងច្រះអធ្រយាស្រ័យចំពោះគ្នាឲ្រយបាន-
ច្រើនទើបជាការល្អប្រព្រសម្រប់គូស្ន្រហ៍អ្នក។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។រាល់ការ-
បពំ្រញការងារផ្រស្រងៗ រម្រងទទលួ-
បានផលតបស្នងជាទីព្រញចិត្ត។
ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយ

ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ខណៈការនិយាយស្តី
មនឧត្តមគតិហើយសុខភាពផ្លូវចិត្តមនភាព-
ល្អពោលគមឺនចតិ្តម្រត្តាករណុាចពំោះមនសុ្រស
និងសត្វ។ចំណ្រកឯបញ្ហាស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍យល់-
ចិត្តគ្នាល្អនិងមនភាពផ្អ្រមល្ហ្រមកាន់ត្រខា្លាំង។

ជួបជាមួយនារីខ្មែរដំបូង និងតែ១...
តពទីពំរ័ ១៣...រហតូដល់រៀម-
ច្របងជាស្ដ្រី និងក្ដីរំពឹងន្រការ-
យល់យោគភាពជាស្ដ្រី(ដោយ-
សរការយោគយល់ភាពជា-
ស្ដ្រីត្រូវបានចាត់ទុកជាបញ្ហា
អសមត្ថភាព)មនការប្រឈម
ជាច្រើន។
ការគទំ្រនងិលើកកម្លាងំចតិ្ដ

ពីក្រមុគ្រសួរព្រលនៅជាកុមរ-
ភាពសិទ្ធិការ្រយឃើញឪពុក
ទទួលការងារនៅក្រប្រទ្រស
ជាហូរហ្រខ្លនួក៏មនការងឿង-
ឆ្ងល់ចុះហ្រតុអ្វីលោកបដិស្រធ។
អ្នកស្រីបានប្រប់ថា៖ «ខ្ញុំ

បានដងឹថាដោយសរគត់ត្រវូ
បំព្រញភារកិច្ចក្នុងប្រទ្រស
ដោយគត់ជាបញ្ញាវន្ដ ដូច្ន្រះ
គត់ត្រូវតបស្នងដល់មតុភូមិ
របស់គត់វិញ»។
មនិខសុពីសកលវទិ្រយាលយ័

ដទ្រការសកិ្រសជនំាញនាយទា-
ហានជាន់ខ្ពស់នៅWestPoint
ផ្ដោតលើវិទ្រយាសស្ដ្រ និង
ជំនាញវិស្វកម្មសម្រប់ដោះ-
ស្រយបញ្ហាប្រឈមផ្រស្រងៗ។
សិទ្ធិការ្រយបានឲ្រយដឹងថា៖

«WestPointតម្រូវជំនាញ
ន្រះខា្លាំងហើយខ្ញុំសិក្រសលើ
ផ្ន្រកជំនាញគោលនីតិកម្មអន្តរ-
ជាតិជាមួយជំនាញបន្ថ្រមវិស្វ-
កម្មបរិស្ថាន»។
យា៉ាងណាមិញកូនស្រីត្រ

១គត់ក្នុងគ្រួសរន្រះក៏បាន
ទទួលការគំទ្រ និងកម្លាំងពី
អ្នកម្ដោយដ្រលត្រងត្រលើកទកឹ-
ចិត្ដចំពោះកូនរៀងរហូតមក។
អ្នកស្រីសិទ្ធិការ្រយ និយាយ

ថា៖«កម្លាំងកាយនិងកម្លាំង-
ចិត្ដដ្រលគត់បានប្រគល់ឲ្រយខ្ញុំ
ធ្វើឲ្រយខ្ញុំកា្លាយខ្លួនជាស្ដ្រីសព្វថ្ង្រ
ន្រះ។បើខ្ញុំចលូចតិ្ដនងិប្រកតួ-
ប្រជ្រងផ្ន្រកកឡីាឬសកម្មភាព
បុរសៗ គត់ត្រងត្រគំទ្រនិង
លើកទឹកចិត្ដខ្ញុំជានិច្ច»។
ការត្រៀមខ្លនួឆ្ពាះទៅWest

Pointសទិ្ធកិារ្រយបានរៀបរាប់ពី

ដណំើរដើមទងអាចឈានជើង
ចូលសលាយោធកំពូលន្រះ
ដ្រលទាមទារទាំងចំណ្រះដឹង
កាយសម្របទានិងបុគ្គលិក-
លក្ខណៈដើម្របីទទួលបានពិន្ទុ
អាចទទួលយកបានទៅតម
ស្ដង់ដា។
អ្នកស្រី និយាយថាយា៉ាង-

ណាមញិប្រក្ខជនទទលួជោគ-
ជ័យត្រងត្រមនពិន្ទុលើស
កម្រិតស្ដង់ដាទាបបំផុតនិង
ការជាប់ជាប្រក្ខជនបម្រុង
(ក្រយការសម្ភាសច្រើន-
ដង)ពីព្រឹទ្ធសភារបស់ពួកគ្រ
(សម្រប់នាយទាហានអាម្រ-
រិក)ឬរដ្ឋមន្ដ្រីការពារជាតិ
(សម្រប់នាយទាហានបរ-
ទ្រសដូចជាអ្នកស្រី)។
សិទ្ធិការ្រយ បន្ដថា៖ «វាមន

រយៈព្រលជាង១០ឆ្នាំដ្រលខ្ញុំ
បានដាក់ពាក្រយសិក្រស។ដូច្ន្រះ
ព័ត៌មនន្រះទំនងជាមនការ-
ប្រប្រួលខ្លះត្រមូលដា្ឋានស្នូល
នៅត្រដដ្រល»។
ប្រក្ខជននឹងបន្ដធ្វើត្រស្ដ

ជំនាញអានសរស្ររនិង
គណិតវិទ្រយាត្រស្ដភាសស្ដង់-
ដានងិទបីផំតុវាយតម្ល្រសមត្ថ-
ភាពកាយសម្របទា។
អ្នកស្រីនយិាយថាព្រលឆ្លង

ផតុវគ្គទាងំន្រះប្រក្ខជនសកា្ដោន-ុ
ពលនឹងបន្ដវគ្គសម្ភាសច្រើន
ដំណាក់កាលរហូតទទួលបាន
ការជ្រើសតំងពីរដ្ឋមន្ដ្រីការ-

ពារជាតិ។
ប៉ុន្ដ្រស្រចក្ដីសម្រចចុង-

ក្រយគឺជាការសម្រចចិត្ដរបស់
សលាយោធWestPoint
ទោះប្រក្ខជននោះជាជនជាតិ
អាម្ររិកយា៉ាងណាក៏ដោយ។
ការលើកទកឹចតិ្ដដល់យវុជន

ជំនាន់ក្រយសិទ្ធកិារ្រយបានច្រក-
រំល្រកបទពិសធដល់សិស្រស-
ប្អូនដ្រលមនបំណងសម្រច
គោលដៅដោយត្រវូមនការព្រយា-
យាមការប្ដ្រជា្ញាចតិ្ដនងិការតស៊ូ
ជាជាងដុងពីកំណើតនិងឆ្លាតវ្រ។
អ្នកស្រីបន្ថ្រមថា៖«ការបរា-

ជ័យគឺជាការអភិវឌ្រឍខ្លួនតម
ធម្មជាតិ។បន្ដដំណើរឆ្ពាះទៅ
មខុនងិខតិខំពុះពារអស់ពីចតិ្ដ
ដើម្របីសម្រចគោលដៅហើយ
ខ្ញុំយល់ថាប្អូនៗ នឹងទទួល
ជោគជ័យ»។
អ្នកស្រីលើកទឹកចិត្ដឲ្រយយុវ-

ជនចូលបម្រើកងទ័ពតម
បណំងប្រថា្នាពពី្រះវាជាមខុ-
វិទ្រយាដ៏ល្អសម្រប់យុវវ័យនិង
ជាទីបំផុតន្រការច្រញដំណើរ
ជីវិត។
មៀចសិទ្ធិការ្រយជ្រសុីការ្រយ

បានបញ្ជាក់ថា៖ «ពីការស្រ-
ឡាញ់ជាតិមតុភូមិការជួយ
អ្នកដទ្រសមត្ថភាពកាយ-
សម្របទាស្រចក្ដីសុចរិតនិងការ-
ប្ដ្រជា្ញាចិត្ដ ខ្ញុំគិតថានាយ-
ទាហានជាភារកចិ្ចយា៉ាងអស្ចារ្រយ
ចំពោះការអភិវឌ្រឍយុវជន»៕

 

សិទ្ធកិារៃយ ក្នងុ ពិធី បៃគល់ សញ្ញាបតៃ  ឆ្នា២ំ០១១។ រូបថតសហការី

សិទ្ធិការៃយ (អង្គុយ ជួរ កណ្ដាល  ទី២ រាប់ពី ឆ្វៃង ) អំឡុងពៃល សិកៃសា  នៅ West Point។ រូបថតសហការី
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Djokovic ត្រវូបានដក សិទ្ធ ិពី US Open 
 ញូវ យ៉ក : កីឡាករ វាយ កូន - 

បាល ់(តនិ្នសី) អាជពីលដំាប ់
លៃខ ១ ពិភពលោក Novak 
Djokovic តៃូវ បាន ដក សិទ្ធិ 
យ៉ាង គួរ ឲៃយ ភ្ញាក់ ផ្អើលពីកម្ម វិធី 
US Open តៃឹម ជុំ ទី ៤ ឬ វគ្គ 
១៦ នាក់ ដោយសារ វាយកូន-  
បាល់ ទៅ ចំ  អាជ្ញា កណ្ដាល ខៃសៃ - 
បនា្ទាត ់កៃយ តៃវូ នា ំមខុ ១ ពនិ្ទ ុ
អំឡុង ការ បៃកួត  នៅ សិត ទី ១ 
ទល់ នឹង កីឡាករ អៃសៃប៉ាញ 
Pablo Carreno Busta ។

កីឡាករ  Djokovic ចាប់- 
ផ្ដើម មួ ម៉ា កៃយដួល អំឡុង 
ការ  បៃកួតនោះដៃលអាចជ 
ដើមហៃតុ   ធ្វើ ឲៃយ គៃថយ ទមៃង់ 
លៃង រហូត  តៃូវ តាមពី កៃយ 
គូបៃជៃង ៥-៦ ។  ពៃល នោះ  
ដោយសារ ទប់ អារម្មណ៍ មិន 
ជប់ គៃ បាន ដក កូន បាល់ ក្នុង 
ហោប៉ាវាយ ចោល ដោយ មិន 
មើល កៃយ ហើយ ចៃដនៃយ កនូ 
បាល់ នោះបាន ទៅ ចំ ក របស់ 
អាជ្ញា កណ្ដាល ខៃសៃ បនា្ទាត់ សៃី 
រហូត ដួល ទៅ លើ ដី ។

កៃយ កើតហៃតុការណ៍  
ដៃល នឹក សា្មានមិន ដល់ នោះ 
កីឡាករស៊ៃប៊ីវ័យ  ៣៣ ឆ្នាំ 
ភ្លាមៗ ក ៏ ទៅ សុំ ទោស  នងិ ឈរ 
ឈ្ងោកមើល ស្តៃ ីអាជ្ញា កណ្ដាល 
រូប នោះ ពៃល គាត់ហាក់ មាន 
អាការ ឈឺ ចាប់ ដៃក លើ ឥដ្ឋ ។

បនា្ទាប់ មក អាជ្ញា កណ្ដាល 

បៃចាំ ពៃឹត្តិការណ៍ នៃះ លោក 
Soeren Friemel បាន 
បងា្ហាញ មុខ នៅ លើ ទីលាន នៃ 
កីឡដា្ឋាន Arthur Ashe និង 
នយិយ ទៅ កាន ់អាជ្ញា កណ្ដាល 
កាត់ ក្ដី ការ បៃកួត  Aurelie 
Tourte មុន នឹង មាន ការ- 
ពិភកៃសា ដ៏ យូរ ជមួយ កីឡាករ 
Djokovic ដៃល ធ្លាប់ គៃង ពាន 
កម្មវិធី US Open ៣ លើក ។ 

បើ ទោះ ជ មា្ចាស់ ជយ លាភី 
ពាន  Grand Slam ១៧ 
សម័យ កាល Djokovic បាន 
បក សៃយ ពនៃយល់ ថា ខ្លួន គា្មាន 
ចៃតនា វាយ កនូ បាល ់ទៅ ច ំមនៃ្ត ី
អាជ្ញា កណ្ដាល រូប ហ្នឹង ក៏ ដោយ 
តៃ តាម ចៃបប់ របស់ កីឡា តិន្នីស 
ជោគ វាសនា របស់ គៃតៃូវ បាន 
កំណត់ រួច រាល់ ហើយ ។ 

ចៃបប់ នៅ ក្នុង កម្មវិធី បៃកួត  

Grand Slam នានា  ចៃង ថា ៖ 
« កីឡាករ  កីឡាការិនី គៃប់ រូប 
មិន តៃូវ រំលោភ បំពាន លើ រាង- 
កាយ  មន្តៃ ីគ ូបៃជៃង ទសៃសនកិ- 
ជន ឬ អ្នក ដទៃ រូប ណ ឡើយ 
ក្នងុ បរ ិវៃណ នៃ កន្លៃង រៀប ច ំការ- 
បៃកតួ ។ អាជ្ញា កណ្ដាល ដោយ 
មាន ការ ពគិៃះ ជមយួ     បៃធន  
តៃួត ពិនិតៃយ ការ បៃកួត Grand 
Slam អាច ធ្វើ ការ បៃកាស ពី 
កហំសុ តៃមឹ តៃ ការ បៃពៃតឹ្ត ខសុ 
តៃ ម្ដង គត់ នៃ ចៃបប់ នៃះ » ។

បើ ទោះ ជ មាន ការ សុំ ការ - 
យោគ យល់ ចំពោះ ការ បៃពៃឹត្ត 
នៃះ ក៏ ដោយ ក៏កីឡាករ Djok-
ovic ចុង កៃយ នៅ តៃ តៃូវ 
បានដក សិទ្ធិ ពីការ បៃកួត នៃះ 
ដដៃល មុន   ដើរ ទៅ ចាប់ ដៃ 
ជមយួ កឡីាករ គ ូបៃជៃង Car-
reno Busta ដៃល ទទលួ បាន 

ជយ័ ជម្នះ ដោយ ស្វយ័ បៃវត្ត ិនងិ 
មុន  បៃឈម  នឹង ជមួយ ផល- 
អាកៃក់ នៃ ហៃតុ ការណ៍ លើក 
នៃះ ។ 

ការ ដក សិទ្ធិ នៃះ មិន តៃឹម តៃ 
ធ្វើ ឲៃយកីឡាករ Djokovic ធ្លាក់ 
ចៃញ ព ីពៃតឹ្តកិារណ ៍បៃចា ំឆ្នា ំដ ៏ធ ំ
នៃះ ទៃ តៃ ថៃម ទាំង បាន បញ្ចប់ 
នូវ ក្ដី សងៃឃឹម របស់ កីឡាករ 
លំដាប់ កំពូល រូប នៃះ ផងដៃរ 
ក្នុង ការ បាន ឈ្នះ ពាន Grand 
Slam ជ លើក ទី១៨ ដៃល 
មើល ទៅ ទំនង  ទៅ រួច កៃយ 
ការ បៃកួត  ដំណើរ ការ ទៅ ពី  ១ 
សបា្ដាហ៍ ទៅ ១ សបា្ដាហ៍ ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ សមៃច នៃះ  
កីឡាករ ចូល និវត្តន៍ សញ្ជាតិ 
អង់គ្លៃស Tim Henman 
ដៃល តៃូវ បាន ដក សិទ្ធិ ពី កម្ម វិធី 
Wimbledon នៅ បៃទៃស 
កំណើត ខ្លួន ឯង ដោយសារ 
កំហុស សៃដៀង គា្នា នៃះ ក្នុង ឆ្នាំ 
១៩៩៥ បាន បៃប់ គៃហ ទំព័រ 
Amazon Prime ថា ៖ « នៃះ 
ជ  ការ សមៃច ដ ៏តៃមឹ តៃវូ ។ ពតិ- 
មៃនហើយ គៃ មិនមាន ចៃតនា 
វាយ កូន បាល់ ឲៃយ ទៅ ចំ អាជ្ញា - 
កណ្ដាល ខៃសៃ បនា្ទាត់រូបនោះ 
ឡើយ គៃន់ តៃ វាយចោល 
ប៉ណុ្ណោះ។ ត ៃ យ៉ាងណក្ដ ីអ្នក- 
តៃវូ ទទលួ ខសុ តៃវូ នវូ ទង្វើ របស ់
ខ្លួន ទោះ  ជមានចៃតនា ឬ អត់ 
ក៏ដោយ» ៕ AFP/VN 

Djokovic ឈ្ងោកសួរនំាអាការរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលខ្ស្បនា្ទាត់សី្។ AFP

ហាប់គីដូ ប្រគល់លិខិត បញ្ជាក់ការហាត់ ក្របាច់ គុន ដល់ សមត្ថកិច្ច
   យឺន ពន្លក 

ភ្នំព្ញៈ  សហព័ន្ធខ្មៃរ កីឡាហាប់គី 
ដូ  កាល ពី លា្ងោច ថ្ងៃ អាទិតៃយ   បាន រៀប ចំ 
ពធិ ីបៃគល ់លខិតិ បញ្ជាក ់ ជនូ ដល ់សសិៃស  
កឡីា ហាបគ់ដី ូចនំនួ ១០ នាក ់ ដៃល ជ 
សមត្ថកិច្ច  នៅ កង អន្តរាគមន៍ទី១ 
បៃឆំង ភៃរវកម្ម  នៃ កង អង្គ រកៃស ហើយ 
ពធិ ីនៃះ  បាន  បៃរព នៅទ ីលានហ្វកឹហាត ់
របស់ សហព័ន្ធ ខ្មៃរ កឡីា ហាប ់គ ីដ ូ លើ 
ដបំលូ  អគារ សហពន័្ធកឡីា សហូ្វតនិ្នសី 
កម្ពុជ  ក្នុង ពហុកីឡដា្ឋានជតិ  កៃម 
វត្ត មាន លោក ឧត្តម សៃនីយ៍ ឯក  ម៉ក់  
សំអុល ជ បៃធន  លោក  គង់  ចាន់- 
ធីណា  អគ្គ លេខាធិការ, សមា- 
ជិកបៃតិបត្តិ  និង គៃូ បង្វឹក  ពៃម ទាំង 
តំណង មក ពី ក្លិប   និង អត្តពលិក       
ហាប់ គី ដូ  ជ ចៃើន នាក់ ទៀត ។ 

លោក  គង់  ចាន់ ធីណ  បាន បៃប់  
ថា ៖ «សិសៃស ដៃល បាន ទទួល លិខិត 
បញ្ជាក់ នៃះ  គឺ ជ សមត្ថកិច្ច ទាំង ១០ 
នាក ់ នៅ ក្នងុ កងអន្តរាគមន ៍ទ១ី  បៃឆងំ 
ភៃរវកម្ម   ដៃល បាន ឆ្លង កាត់ ការ ហ្វឹក- 
ហាត ់ជ បៃចា ំជ មយួ ខ្ញុ ំ ផ្ទាល ់ជ គៃ ូបង្វកឹ  

រយៈ ពៃល ៣ ខៃ មក ហើយ  ហើយ  ក្នុង 
ការ ហ្វឹក ហាត់ នៃះ  ខ្ញុំ បាន ផ្តល់ ជូន នូវ 
កៃបច់ ចាប់ កៃបច់ ក្លៃ  និង កៃបច់ បោក ដៃ 
គ ូ ដៃល កៃបច ់ទាងំ នៃះ  គ ឺសមៃចួ សមៃប ់
តៃ ខាង សមត្ថកិច្ច តៃ ម្តង  ដោយ គា្មាន 
លំដាប់ លំដោយ  ដូច ការ ហ្វឹក ហាត់  
សមៃប់ បៃ ឡង  ឬ ខាង សុខភព ការ-  
ពារ ខ្លួន នោះ ទៃ» ។  

ចពំោះ សមត្ថកចិ្ច ទាងំ ១០នាក ់ដៃល 
ទទួល បានលិខិតបញ្ជាក់ ពី ការ ហាត់ 
ហាប់គីដូ អស់ រយៈ ពៃល ៣ ខៃ នោះ 
មាន លោក  ភួង បញ្ញា  លោក  យ៉ាង 
វសិទ្ធិពងៃស  លោក  ភ សុធ   លោក 
សា៊ាង ពិសៃត   លោក  គឹង  ភក្ដី   លោក  
តុល បញ្ញា   លោក  គឹម វៃវ   លោក  
កុសល មា៉ាឡៃន   លោក  ម៉ន បូរៃត  និង  
លោក  ភឿន  ដារា៉ាបុតៃ ។ 

លោក  ចាន់ធីណ បាន បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«បើ គិត ពី កមៃិត ខៃសៃ កៃវាត់   គឺ លំបាក 
វាយ តម្លៃ   ពៃះពួកគាត់   ហាត់ កៃបច់ 
គុន សុទ្ធ  សមៃប់ ការ ងារ បៃ តិបត្តិការ 
របស ់សមត្ថកចិ្ច ដោយ មនិ រៀន ព ីទៃសឹ្ត ី 
ឬ ច្ចៃកទៃស សមៃលួ ខាង សខុភព នោះ 
ទៃ» ។ 

ចំណៃក លោក  ម៉ក់  សំអុល  បៃធន 
សហពន័្ធខ្មៃរ កឡីាហាបគ់ដី ូ  បាន ថ្លៃង  
ថា ៖« ការ ហ្វកឹ ហាត ់នៃះ  ជ ផៃនការ មៃ  
របស ់សហពន័្ធ ខ្មៃរ កឡីា ហាបគ់ដី ូ ក្នងុ 
ការ ពងៃីក ផល បៃ យោជន៍ កៃបច់ គុន 
កឡីា ហាបគ់ដី ូ ដល ់កង កមា្លាងំ សមត្ថកចិ្ច  
ជ ជហំានៗ  ទៅ តាម លទ្ធភព  ឲៃយ ដល ់
តាម បណ្ដា ក្លបិ  ឬ ខៃត្ត  ឬ ទទូាងំបៃទៃស  
ក៏ដូច ជតាម អង្គភព អង្គរកៃស   ពៃះ  
កៃបច ់គនុ ហាប ់គ ីដ ូនៃះ  ល្អ ក្នងុ ការ បៃើ- 
បៃស ់ ដចូ ជ កង កមា្លាងំ សមត្ថ កចិ្ច នៃះ 
ឯង  ដោយ សារ មាន កៃបច់ ចាប់  កៃបច់ 
ក្លៃ  នងិ កៃបច ់បោក ល្អ ជង គៃ  នងិ សបំរូ 
បៃប ផង ដៃរ» ។

លោក  ម៉ក់  សំអុល  បានបន្ថៃម ថា ៖ 
«អនាគត  យើង ចង់ ឲៃយ កៃបច់ ហាប់ គី ដូ  
បាន ចលូ ដល ់កង ទព័ នងិ កង នគរបាល 
ជត ិ ឬ សមត្ថកចិ្ច  ដើមៃប ីបៃើ បៃស ់ តាម 
សៃចក្ត ីតៃវូ ការ  ហើយ សហពន័្ធ  នងឹមាន 
ក្លបិ កឡីាហាប់គីដូ ជ ចៃើន ទៀត   ស្ថតិ 
តាម សាលាឯកជន  នងិ សាលា ភសា 
អន្តរជតិ នានា  ជ ចៃើន  នៅ  រាជ ធនី- 
ភ្នពំៃញ   ដៃល ហ្វកឹ ហាត ់សមៃប ់សខុ- 
ភព  និង កៃបច់ ការពារ ខ្លួន  ដូច្នៃះ រូប ខ្ញុំ  

និង សមាជិកបៃតិបត្តិ  បាន និង កំពុង 
ពភិកៃសាគា្នា  បៃជុ ំរាល ់ខៃ  ជបៃចា ំ ដើមៃបី 
ពងៃឹង ពងៃីក កីឡាហាប់គី នៃះ» ។ 

គរួ  បញ្ជាក ់ថា   បៃភៃទ កឡីា ហាប ់គ ីដ ូ
នៃះ  នៅ សៃកុ ខ្មៃរ  មាន នៅ សល ់ ពៃទឹា្ធា- 
ចារៃយ ជើង ចាស់ ដៃល មាន ខៃសៃ កៃវាត ់ខ្ពស់  
គឺ  លោក  សាន  គឹម សា៊ាន  មានខៃសៃ - 
កៃវាត ់ ខ្មា ១០ ដាន ់  លោក  ហកុ  ឈាង- 
គីម  ៧ ដាន់   និង លោក គៃូ  សៃង  ប៊ុន- 

សុង  ១០ ដាន់  នៅ សហរដ្ឋ អាមៃរិក  
ហើយ ជិត ២០ ឆ្នាំ កន្លង មក  ហាប់ គី ដូ  
បាន ប្តរូ បៃធន  ព ីលោក  សាន  គមឹសា៊ាន  
មក លោក  សៃង  ប៊នុ សងុ  ហើយ បច្ចបុៃបន្ន  
មាន លោក  ម៉ក់  សំអុល  កំពុង ធ្វើ ជ 
បៃធន  នងិ មាន លោក  គង ់ ចាន ់ធណី  
ជ អគ្គ លៃខាធិការ  ជរៀង រហូត មក  
ដៃល ទៃទៃង់ សហព័ន្ធ ឲៃយ ដំណើរ ការ 
បាន រលូន ៕  

សមត្ថកិច្ចទំាង ១០នាក់  បង្ហាញក្បាច់ហាប់គីដូ ក្នងុពិធី ផ្តល់ លិខិតបញ្ជាក់ការ ហាត់។ ពន្លក

អាល្លឺម៉ង់ រក មិនទាន់ ឃើញ ការ-  
ឈ្នះនៅ Nations League

បាស្ល : កៃុម ខា្លាំង  អាល្លឺម៉ង់ 
នៅ  មិនទាន់រក ឃើញ នូវ ជ័យ- 
ជម្នះដំបូង បាន   ដដៃល សមៃប់ 
ការ បៃកួត លកី កៃមុ ជមៃើស ជតិ 
Nations League របស់ អឺរ៉ុប 
កៃយ ពួក គៃ បាន បងា្ហាញ ពី 
ទមៃង់ លៃង ដ៏ គួរ ឲៃយ ធុញ ទៃន់ 
ដោយការ ទទួល បាន លទ្ធផល 
តៃមឹ ស្មើ ១-១ ជមយួ កៃមុ មា្ចាស ់
ផ្ទះ ស្វ៊ីស  អំឡុង ការ បៃកួតកាល 
ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។ 

ខៃសៃ បមៃើ  Ilkay Gundogan 
បាន ផ្ដល់ ឲៃយ កៃុម របស់ លោក 
Joachim Loew នូវ ការ ចាប់- 
ផ្ដើម ឥត ខ្ជាះ តៃឹម តៃ ១៤ នាទី 
ជមួយ នឹង ការ ស៊ុត បញ្ចូល ទី 
យ៉ាង សា្អាត   ឲៃយ កៃុម ភ្ញៀវ នាំ មុខ 
១-០ តៃ ខៃសៃ ការពារ Silvan 
Widmer បាន ជួយ ឲៃយ បៃទៃស 
ដ៏ តូច នៅ អឺរ៉ុប   តាមស្មើ បាន វិញ 
១-១  នៅ នាទីទី ៥៨ ។

ចុង កៃយ កៃុម អាល្លឺម៉ង់ 
ទំនង ជ រីក រាយ ចំពោះ លទ្ធផល 
សមៃប ់ការ បៃកតួទ ី២ ក្នងុ ពលូ 
ទី ៤ នៃ កៃប ខ័ណ្ឌ A ឬ លីក A 
នៃះ ដោយសារកៃុម មា្ចាស់ ផ្ទះ 
ស្វីស ដៃល មើល ទៅ មាន ជីវិត 
ជីវា៉ា ជង  ដោយ បៃកួត មិន ចាញ់ 
១៧ លើក ហើយ នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង 
បាន បង្កើត ឱកាស ល្អ ៗ  ជង ។

ជើង ឯក ពិភពលោក ៤ ដង 
អាល្លមឺង៉ ់ដៃល នៅ ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ 
ក៏ ស្មើ ជមួយ កៃុម អៃសៃប៉ាញ  

១-១ ដៃរ  អត់ ឈ្នះ  ១ បៃកួត 
ឡើយ ក្នុង ចំណម  ៤លើក  
សមៃប់ ការ  ដំណើរ  ការ  កម្ម វិធី  
Nations League លើក ដំបូង 
២ ឆ្នាំ មុន ហើយ  លៃង  ស្មើតៃ  ២ 
បៃកតួ ប៉ណុ្ណោះ សមៃប ់ការ  បើក 
ឆក នា ពៃល នោះ ក្នុង ជុំ នៃះ ។ 

គៃូបង្វឹក លោក Loew មាន 
អារម្មណ៍ ខឹង សមៃប នឹង កូន កៃុម 
ខ្លួន ដៃល មិន អាច ទាញ ផល  ពី 
ការ នំា មុខ ដ៏ លឿន នោះ ដោយ  
បៃប់ ថា ៖ « ពួក យើង មិន បាន 
ឆក់ ឱកាស រក គៃប់ បាល់ ទី ២ 
ហើយ បណ្ដាយ ឲៃយ ស្វ៊ីស គៃប 
សង្កត់ នៅ វគ្គ ទី ២ ។ ចុង កៃយ 
ខ្ញុ ំគតិ ថា លទ្ធផល ស្មើ គា្នា គ ឺសក័្ដ-ិ 
សម ហើយ » ។

អ្នក ចាត់ ការ វ័យ ៦០ ឆ្នាំ  បន្ត 
ថា ៖ «  ពៃល អ្នក នា ំមខុ ១-០ ក្នងុ 
ការ បៃកួត ២ លើក ហើយ អត់ 
ឈ្នះ សមូៃបី ១ ដង វា ជ រឿង គរួ ឲៃយ 
ខឹង ណស់ ។ វា ជ បញ្ហា មួយ 
ដៃល យើង មិន អាច បញ្ចប់ ការ 
បៃកួត ទាងំ សៃងុ បាន  ដៃល ពៃល 
នោះ  ខ្ញុ ំគតិថា ស្វ៊សី នងឹ  តៃវូ តាម 
ពី កៃយពួកយើង ២-០ » ។

កៃយបញ្ចប់បៃកួត  ទី២ នៃះ 
អាល្លឺម៉ង់ឈរ ទី៣ ក្នុង តារាង   
មាន ២ ពនិ្ទ ុ ខណៈ កៃមុ អៃសៃប៉ាញ  
លៃខ ១   មាន   ៤ ពនិ្ទ ុកៃយ កៃមុ 
របស់ លោក Luis Enrique 
មួយនៃះ បំបាក់ កៃុម លៃខ២ 
អ៊ុយកៃន ៤-០ ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ មហាជនរមែងមានការងឿងឆ្ងល់
ចពំោះតារាចមែៀងឯករាជែយកនូ១អ្នកនាងទចូ
សែីល័ក្ខណ៍បង្ហើរសារក្នុងបណ្តាញសង្គមបន្ត-
បនា្ទាប់ថាខ្លនួជាសែ្តីមែមា៉ាយពែញៗមាត់ហាក-់
ដូចជាចង់បង្ហាញចំណប់អារម្មណ៍អ្នកគាំទែថា
ចំណងស្នែហ៍ជាមួយប្តីសញ្ជាតិហូឡង់លោក
MortenKvammanបានដល់ផ្លូវបំបែកឬ
មួយគែន់តែជាអត្ថន័យមួយក្នុងបទចមែៀងថ្មី
របស់ខ្លួនដូចជាការបកសែយរាល់លើក។
កាលពីថ្ងែទី៥ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២០កន្លងមក

ថ្មីៗនែះបែរជាមានការចែញលិខិតបំភ្លឺមួយ-
ចែបាប់ជាភាសាអង់គ្លែសនិងជាភាសាខ្មែរពី
គណនីហ្វែសប៊កុឈ្មោះMortenKvamman
ដែលជាអតីតសា្វាមីអ្នកនាងទូចសែីល័ក្ខណ៍
បង្កើតភាពភា្ញាកផ់្អើលកាន់តែខ្លាងំក្នងុ
បណ្តាញសង្គម។តែទោះជាសារ
នោះបានរំលងផុត២-៣ថ្ងែមក
ហើយក្តី ក៏នៅមិនទាន់ឃើញមាន
បែតិកម្មជាសារអ្វី តបពីសំណក់-
តារាចមែៀងសែីយែយែទូចសែី-
ល័ក្ខណ៍នោះឡើយខណៈ
កាលពីមែសលិមញិនែះខង
ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍ក៏បាន-
ពែយាយាមទំនាក់ទំនង
តាមទរូសព័្ទដើមែបីសុំការ- 
បកសែយរឿងលិខិត
បំភ្លឺរបស់អតីតសា្វាមី
នាងដែរតែលែខ-
ទរូស័ព្ទដែលធ្លាប់
ទំនាក់ទំនង-
ចូលពីមុន-
នោះមិន-
អាចទា ក់-
ទងបាន-
ឡើយនាពែលនែះ។
នៅក្នុងលិខិតបំភ្លឺរបស់-

លោកMortenKvamman
នោះឃើញមានការបញ្ជាក់ពី
ចំណងស្នែហ៍បែកបាក់គា្នារវាង
លោកនិងអតីតភរិយាជាតារា-
ចមែៀងសែីខ្មែរអ្នកនាងទូច
សែីល័ក្ខណ៍តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ
២០១៩មក។តែជារឿយៗរាល់
សារបង្ហាះតាមបណ្តាញសង្គមពី
ទូចសែីល័ក្ខណ៍ពាក់ព័ន្ធរឿងសារ
បែកបា ក់ ឬពិបាកចិត្តនោះតារា-
ចមែៀងសែីរបូនែះតែងបកសែយ
ថា ជាអត្ថន័យសារក្នុងបទ-
ចមែៀងរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះ។
នាមយួរយៈពែលចងុកែយនែះ

គែឃើញការនយិមតបុតែងខ្លនួបែប

ប្លែកៗដចូជាការកាត់សក់ខ្លីហាក់ចង់បង្កើន
ទំនុកចិត្តឲែយខ្លួនឯងកែយពែលជួបរឿង
អាកែក់ដោយទូចសែីល័ក្ខណ៍តែងតែ
បង្ហាញវត្តមាននៅក្នងុបណ្តាញសង្គមជាមយួ

ទកឹមខុសោកសៅសែបនងឹអត្ថនយ័នែ
សារបែបលើកទឹកចិត្តដល់ខ្លួនឯង
ដូចជាសែ្តីទើបនឹងលែងលះប្តី
ផងដែរ។

ទូចសែីល័ក្ខណ៍បាន
បង្ហាះរូបក្នុងឈុត-
កីឡាបង្ហាញកែបាល-
ពោះនងិមាននំខបួក៏

រៀបរាប់ថា ៖ «គែចមិន
រួចទែបើមកចាប់ដល់ផ្ទះ

យា៉ាងនែះលោកអ៊ើយលោកសុំ
តែ២ម៉ាងហាត់បែណសិនថាហើយ
ថាទៀតលែងអ៊ើចងឹៗអ្នកណទែំបាន
លោក!អធែយាសែ័យមិនមែនខួបខ្ញុំថ្ងែ-
ហ្នងឹទែអ្នកយកមកឲែយគាត់ចង់បែប់ថា
ជប់លៀងឲែយអ្នកមែមា៉ាយទចូសែលីក័្ខណ៍
ពែះអត់មានអីលាក់ទៀត»។
កាលពីថ្ងែទ១ី១ខែកមុ្ភៈឆ្នាំ២០២០ទើប

នាងបង្ហាះសារថ្មីមួយទៀតដូចជាចង់
បញ្ជាក់ថាភាពទុក្ខសោកដែលបង្ហាញក្នុង
បណ្តាញសង្គមគែន់តែជាអត្ថន័យក្នុងបទ-
ចមែៀងដូចគា្នានឹងដំណឹងបែកបាក់គែួសារពី
មុនមកដែរ។ទូចសែល័ីក្ខណ៍បង្ហាះសាររួម-
ទាំងមានរូបបុរសមា្នាក់កំពុងតែថតMVបទ-
ចមែៀងថា៖ «មិនហា៊ានទទួលយកការពិត!!!
ការពិតវាជារឿងពិតនៅក្នុងចិត្តមនុសែសយើង
មា្នាក់ៗ ធ្លាប់ទែកាន់តែបំភ្លែចកាន់តែរវើរវាយ
គែប់ទីកន្លែងដែរធ្លាប់មានជាមួយគា្នាបើនៅតែ
នឹកបែបហ្នឹងសួរថាពែលណដែលយើងអាច
គែចពីសែមលមួយហ្នឹងបាន is coming
soon»៕

ទូច ស្រល័ីក្ខណ៍  មិន ទាន់ ប្រតិកម្ម 
នឹង     លិខិត បំភ្ល ឺរបស់ អតីតស្វាមី 
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ម៉ាត់ នូរុណ បន សុ៊ត ២ គេប់ ជួយ ឲេយកេមុ បឹងកេត បន្តឈ្នះ វិសាខា ៣-២ នៅ លីកកំពូល ។ រូបថតបឹងកែត

ភ្នំព្រញ ក្រន បន្ថ្រមឱកាសឲ្រយ 
បឹងក្រត ត្រណាហ្គា អត់សំណាង
   ឈន ណន  

ភ្នពំេញៈជ័យជម្នះរបស់កែមុ
ភ្នពំែញកែនលើកែមុមា្ចាស់ជើង-
ឯកពែះខ័នរាជសា្វាយរៀងបាន
បន្ថែមភាគរយ១កមែតិទៀតដល់
កែមុបឹងកែតក្នងុការឆ្ពោះទៅរក
ការឈ្នះពានលីកកំពូលកម្ពុជា
ក្នងុរដូវកាលនែះបុ៉ន្តែណហា្គាវើល
នៅតែជួបភាពអត់សំណងពែល
ពួកគែបានស្មើជាមួយកែមុកង-
យោធពលខែមរភូមិន្ទ(ទ័ព)។
បើទោះបីជាកែមុភ្នពំែញកែន

បានតែមឹស្មើ០-០ជាមួយកែមុ
សា្វាយរៀងនៅលើទឹកដីខ្លនួឯង
កាលជើងទី១បុ៉ន្តែការបែកួតជើងទី
២នៅកីឡដ្ឋានខែត្តសា្វាយរៀង
កាលពីថ្ងែអាទិតែយភ្នពំែញកែន
បានឈ្នះកែមុសា្វាយរៀង២-១
ដ៏គួរឲែយភា្ញាក់ផ្អើលហើយគែប់បាល់
ទំាង២នែះរកបានដោយកីឡាករ
ជបុ៉នNietoនៅនាទីទី៦និងទី
៣៥រើឯ១គែប់របស់សា្វាយរៀង
រកបានដោយបែក់មុនីឧត្តម
នៅនាទីទី២៣។
យា៉ាងណក៏ដោយការដណ្តើម

បាន៣ពិន្ទុពីកែមុសា្វាយរៀងលើក
នែះវាបានបង្ហាញឲែយឃើញពីការ- 
លះបង់របស់ភ្នពំែញកែនក្នងុការ- 
បិទនិងវាយបកដើមែបីរកែសាការនំា-
មុខនែះហើយអ្វីដែលគួរឲែយកត់-
សមា្គាល់នោះកីឡាករជួនចាន់ចាវ
បានសន្លប់១ភំាងនៅលើទីលាន
ខណៈរូបគែបានរត់ទៅទទួល
បាល់ហើយបុកចំជង្គង់ឆ្វែងរបស់
មិត្តរួមកែមុTimothyនៅនាទីទី
៩០+៧នោះ។
នៅកែយការសន្លប់១ភំាង

បណ្តាលឲែយមានភាពស្លន់សោ្លានៅ
លើទីលាននោះជួនចាន់ចាវបាន

បែប់ពីការលះបង់របស់កែុម
កែយរូបគែធូរសែលពីរបួសថា៖
«យើងមា្នាក់ៗសុទ្ធតែចង់ការពារ
គែប់បាល់។ខ្ញុំមិនបានដឹងខ្លនួទែ
នៅពែលនោះ(ពែលសន្លប់១
ភំាង)ខ្ញុំអរគុណអ្នកទំាងអស់គា្នា
ដែលបារម្ភពីខ្ញុំកែមុរបស់យើង
បានឈ្នះហើយ»។
យា៉ាងណក៏ដោយលោកកែវ

សុខង៉នអ្នកចាត់ការទូទៅកែមុ
ភ្នពំែញកែនបានជំរុញឲែយកូន-
កែមុលោកបង្កើនឆន្ទៈឲែយកាន់តែ
ខ្ពស់សមែប់តែៀមការបែកួត
កែយៗទៀត។លោកនិយាយ
ជាមួយកូនកែមុកែយបែកួតចប់
ថា៖«អ្វីដែលយើងទទួលបាននៅ
ថ្ងែនែះវាកើតចែញពីការជឿជាក់
លើគា្នាការតំាងចិត្តទំាងអស់គា្នា
និងការមានឆន្ទៈដូចគា្នាអ៊ើចឹងយើង
នឹងបន្ត៤បែកួតទៀតដោយខ្ញុំ
សងែឃឹមថាអ្នកទំាងអស់គា្នាមាន
ឆន្ទៈខ្ពស់ជាងនែះទ្វែដង»។
ជាមួយនឹងភាពជោគជ័យរបស់

ភ្នពំែញកែនលើសា្វាយរៀងនែះ
ដែរវាក៏បានបើកផ្លវូឲែយកែមុបឹង-
កែតកាន់តែមានភាគរយក្នងុការ-
ឆ្ពោះទៅរកការឈ្នះពានផងដែរ
ពែះបឹងកែតក៏បានយកឈ្នះ
លើកែមុមា្ចាស់ផ្ទះ វិសាខ៣-២
ផងដែរហើយការទទួលបានផល
ល្អ២ក្នងុពែលតែមួយនែះបាន
ជួយឲែយបឹងកែតបន្តឈរនៅលើ
កំពូលតារាងនឹងមាន៤ពិន្ទុលើ
កែមុសា្វាយរៀងគឺ៣៥ទល់នឹង
៣១ពិន្ទុខណៈការបែកួតសល់
៤លើកទៀតនឹងបញ្ចប់។
សមែប់ការបន្តឈ្នះវិសាខ

៣-២បន្ថែមទៅលើការឈ្នះ១-០
កាលពីជើងទី១នោះវាបានកើត
មានឡើងតាមរយៈការសុ៊តបាល់

បញ្ចូលទីចុងកែយរបស់ខែសែ-
បែយុទ្ធមា៉ាត់នូរុណនៅនាទីទី
៩០+៥ហើយមា៉ាត់នូរុណក៏ជា
អ្នកសុ៊តតាមស្មើនៅនាទីទី៥៨
ដើមែបីលុបបំបាត់គែប់បាល់នំាមុខ
របស់Filipនៅនាទីទី៥៥ផងដែរ
គឺនៅមុនពែលការរកបានគែប់-
បាល់របស់មិត្តរួមកែមុGopane
Mothusiនៅនាទីទី៦៣និងការ- 
តែតបញ្ចូលទីរបស់ខែសែបែយុទ្ធ
វិសាខAjayiនៅនាទីទី៧១។
ផ្ទយុពីនែះគែូកែមុណហា្គាវើល

លោកមាសចាន់ណបានបង្ហាះ
នៅលើហ្វែសបុ៊កថា៖«Itisnot
myyearដែលមានន័យជា
ភាសាខ្មែរថាវាមិនមែនជាឆ្នាំ
របស់ខ្ញុ»ំ។ការបង្ហាះសារស័ព្ទ
បែបនែះក៏ពែះតែណហា្គាវើល
នៅតែអត់សំណងក្នងុការឈ្នះ
បាន៣ពិន្ទុដែលធ្វើឲែយពួកគែបន្ត
ឈរនៅលែខ៦មាន២៣ពិន្ទសុ្មើ
វិសាខគឺតិចជាងកែមុទ័ព១ពិន្ទុ
និងតិចជាងកែមុភ្នពំែញកែន
ចំនួន២ពិន្ទ។ុ
សមែប់ការបែកួតនៅកីឡដ្ឋាន

សា្តាតចាស់ពីថ្ងែសៅរ៍នោះខែសែ-
បែយុទ្ធMarcioបានជួយឲែយ
ណហា្គាវើលនំាមុខនៅនាទីទី
៦៨ហើយMarcolinoបានជួយ
ឲែយទ័ពតាមស្មើនៅនាទីទី៧៣
បុ៉ន្តែការទាត់បាល់្រហ្វ៊ើឃីកនោះវា
ជាសំណងចែើនជាងបច្ចែកទែស
ពែះMarcolinoបានភា្លាត់ជើង
ខ្លួនឯងដួលក្នុងការទាត់បាល់
នោះតែការដួលរបស់គែធ្វើឲែយ
អ្នកចំាទីសូ៊យា៉ាទីសា្មោនបាល់ខុស
គឺលោតទៅមុនបាល់ដែលធ្លាក់
បុកដីនៅពីខងមុខរបស់គែធ្វើ
ឲែយបាល់នោះលោតផុតដែចូលទី
ដ៏គួរឲែយអស់សំណើច៕

ថ្មីៗ  លោក Morten Kvammen បង្ហោះលិខិតបំភ្លកឺារចោទបេកាន់
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