
ឃុត សុភចរិយា

ពោធិ៍ សាត់ /បាត់ ដំបងៈ ផ្ទះ- 
ប្រជា ពល រដ្ឋ  រាប់ រយ ខ្នង នៅ ក្នុង 
ខ្រត្ត ពោធិ៍ សាត់   ត្រវូ បាន ទឹក ជំន ន់ 
ជន់ លិច  ខណៈ សា្ពាន  ជា ច្រើន កន្ល្រ ង    
និង កំណាត់ ផ្លូវ ជា ច្រើន ខ្រស្រ    នៅ 
ក្នុង ខ្រត្ត ន្រះ  និង ខ្រត្ត ផ្រស្រង ទៀត 
ត្រូវ  បាន ទឹក ហូរ ច្រះ កាត់ ផ្តាច់  
ធ្វើ ឲ្រយ ខចូ ខាត បន្ទាប ់ព ីម្រឃ  បាន  
ធ្លាក់ ភ្លៀង  ជា បន្ត បន្ទាប់      នៅ តាម 
តំបន់ ជួរភ្នំ និង ខ្ពង់រាបន្រ ខ្រត្ត ភា គ - 
ពាយ ព្រយ និង ភាគឧត្តរ ក្នុង ព្រល 
បុ៉ន្មា ន  ថ្ង្រ មក ន្រះ ។ ...តទៅទំព័រ ៤

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ គណៈ កម្មការ ទី ៩ 
ន្រ រដ្ឋសភា បាន អនមុត័ ទាងំស្រងុ  
លើ ស្រចក្ត ីព្រងច្របាប ់ស្តពីកីារ- 
អនុម័ត យល់ព្រម លើ កិច្ច ព្រម-
ព្រៀង  ពាណជិ្ជ កម្ម ស្ររ ីអាសា៊ាន- 
ហងុកងុ  (AHKFTA) ន្រសា-
ធរណរដ្ឋ ប្រជា មានតិ ចនិ ដ្រល  
បើក ផ្លវូ ឲ្រយ រាជរដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា 
ក្នុង ការ បន្ត នីតិវិធី ន្រ ការ ធ្វើ 
សច្ចា បន័  លើ កចិ្ច ព្រមព្រៀង ន្រះ 
សម្រប់ បើក ទីផ្រសារ នំច្រញ ថ្មី 
មួយ ទៀត នៅ ក្នុង តំបន់  ដ្រល 
ផ្ន្រក ឯកជន ចត់ទុក  ជា ទីផ្រសារ 
មាន សកា្តានពុល   សម្រប ់ផលតិ- 
ផល កម្ពុជា ។

ការ អនុម័ត ន្រះ ត្រូវ ធ្វើ ឡើង 
រវាង គណៈកម្មការ សាធរណការ  
ដកឹ ជញ្ជនូ  ទរូគមនគមន ៍ ប្រស-
ណយី ៍ឧស្រសាហ កម្ម រ៉្រ  ថាមពល  
ពាណជិ្ជ កម្ម រៀប ចដំ្រន ដ ីនគរបូ-
នយី កម្ម នងិ សណំង ់ ដ្រល ហៅ 
កាត់ ថា «គណៈកម្ម ការទី៩»ន្រ 
រដ្ឋសភា  ដឹកនំ ដោយ  ប្រធន 
គណៈកម្មការ លោក ស្រី  និន  
សាផនុ  ជាមយួ នងឹ  លោក  បា៉ាន 
សូរស័ក្ត ិ រដ្ឋ មន្ត្រកី្រសួងពាណិជ្ជ - 
កម្ម ដ្រល ដកឹន  ំ មន្ត្រ ីជនំញ ស្ថតិ 
ក្រម ឱវាទ ក្រសួង ការពារ ស្រចក្ត ី - 
ព្រងច្របាប់ ន្រះ ...តទៅទំព័រ ១០ 

ថ្ងៃពុធ ទី២៣ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ លៃខ ២៧៥១ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

www.postkhmer.com

ពិព័រណ៍នៅMirage«តើខ្ញុំធម្មជាតិ?»
ស្រាយចម្ងល់រវាងមនុស្សនិងធម្មជាតិ...ទំព័រ១៣

Pepតម្កើងFodenខណៈCityចាប់ផ្ដើម
ជាមួយនឹងជ័យជម្នះ៣-១...ទំព័រ១៥

ជីវិតកម្សាន្ត កីឡា

ផ្ទះរាប់រយខ្នង ស្ពាន
ជាច្រើនកន្ល្រងនិង
ផ្លវូជាច្រើនខ្រស្រត្រវូ
ទឹកជំនន់ជន់លិច

គណៈកម្មការរដ្ឋសភា
អនុម័តស្រចក្តីព្រងច្របាប់
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជ-
កម្មអាស៊ាន-ហុងកុង

លោកហុ៊នស្រនថ្ល្រងទៅUNថាប្រទ្រសក្រកី្រ
គឺជាមុខព្រញួន្រការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះដំណើរការន្រការកសងជាតិរបស់ខ្លនួពីប្រទ្រសមហាអំណាច

នៀម ឆៃង

ភ្នពំៃញៈ លោក ហុ៊ន ស្រន  នយករដ្ឋ - 
មន្ត្រី កម្ពុជា  បាន ថ្ល្រង ទៅ កាន់ អង្គការ- 
សហប្រជាជាត ិថា ប្រទ្រស ក្រីក្រ គឺ ជា 
មុខ ព្រួញ ន្រ ការ ដក់ ទណ្ឌកម្មចំពោះ 
ដណំើរ ការ កសាង ជាត ិរបស ់ខ្លនួ ហើយ 
ការ ប្រកួត ប្រជ្រង ភូមិសាស្ត្រ នយោ បា យ  

របស ់ ប្រទ្រស មហា អណំាចបាន រាងំ ខ្ទ ប ់
សិទ្ធិ ស្វ័យ សម្រច របស់ ប្រទ្រស កំពុង- 
អភវិឌ្រឍន៍ ក្នុង ការ ជ្រើស រីស   ឯករាជ្រយ   
និង ដ្រ គូ មិត្តភាព។

លោក បាន ថ្ល្រង ដចូ្ន្រះ  នៅ ក្នងុ សារ ជា 
វីដ្រអូដ្រល ថត ទុក មុន  ដ្រល ត្រូវ បាន 
ចក ់ផ្រសាយ ក្នងុ  កចិ្ច ប្រជុ ំកម្រតិ ខ្ពស ់ដើម្រប ី
រំឭក ខួប លើក ទី៧៥ របស់ អង្គការ សហ - 

ប្រជា ជាតិនៅ សាល ប្រជុំ ន្រ មហា សន្និ - 
បាត  អ.ស.ប នៅ ទីក្រុងញូវ យ៉ក កាល 
ពី   ថ្ង្រ ចន្ទ ទី២១ ខ្រកញ្ញា។ 

លោក មាន ប្រសាសន៍ ថា បន្ទាប់ ពី 
ភាព ខ្ទ្រច ខា្ទា ំក្ន ុងសង្គ្រម លោក លើក ទ ី២  
ម្រដឹកនំ ពិភព លោក បាន ប្រកាស ថា 
ការ ប្រើ ប្រស់ នូវ យន្តការ អន្តរជាតិ 
សម្រប់ លើក ស្ទយួ ស្រដ្ឋកិច្ច  និង ការ រីក- 

ចម្រើន ក្នងុ សង្គម សម្រប ់ប្រជា ជន គ្រប ់
រូប   គឺ ជា មធ្រយោបាយ ជា សារវន្ត ក្នុង ការ- 
ធន នូវ សុខសន្តិភាព  ការ លើក កម្ពស់ 
សិទ្ធ ិ មនុស្រស និង ធន នូវ វឌ្រឍនភាព សង្គ ម ។ 
ការ ប្ដ្រជា្ញា  និង យន្តការ ន្រះ  ក៏ មាន ច្រង នៅ   
ក្នងុ បពុ្វកថា របស ់អ.ស.ប ផង ដ្ររ។  បុ៉ន្ត្រ 
ជាក់ ស្ដ្រង វា  កំពុង រង ការ បំផ្លចិ បំផ្លា ញ ។

លោក បន្ត ថា ពហុភាគី ...តទៅទំព័រ  ៥ 

បៃជាពលរដ្ឋជញ្ជនូ របស់របរ ពៃល ទឹកជំនន់ជន់លិច ផ្ទះ របស់ ពួកគៃ នៅ ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត់  កាលពីថ្ងៃទី ២១ ខៃកញ្ញា ឆ្នា២ំ០២០។ រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក

ប្រទ្រសជាង៦០ចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់WHOដើម្របីជួយប្រទ្រសក្រកី្រឲ្រយទទួលបានវ៉ាក់សំងការពារជំងឺកូវីដ១៩
កៃុង ហៃសឺណៃវៈ ប្រទ្រស អ្នក មាន 

ជាង ៦០ បាន ចូល រួម ជា មួយ កម្មវិធី 
គាំទ្រ ដោយ អង្គការ សុខភាព ពិភព- 
លោក (WHO)  ដើម្របី ជួយ សម្រួល 
ដល ់ក្រមុ ប្រទ្រស អ្នក ក្រ មាន លទ្ធភាព 
ទទួល បាន វា៉ាក់ សាំង ការពារ ជំងឺ- 
កវូដី១៩  ប៉នុ្ត្រ អាម្ររកិ  នងិ ប្រទ្រសចនិ 
មនិ មាន នៅ ក្នងុ បញ្ជ ី ដ្រល ត្រវូ បាន គ្រ 
បោះ ពុម្ព ច្រញ ផ្រសាយ កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ទ្រ ។ 

អង្គការ សុខភាព ពិភព លោក  បាន 
សហការ ជា មួយ ក្រុម សម្ព័ន្ធ មិត្ត វា៉ាក់- 
សាំង សកល  Gavi  និង ក្រុម ចម្រុះ  
ទ ទលួ បន្ទកុ ការ ច្ន្រ ប្រឌតិ ត្រៀម រៀបច ំ
ការពារ វីរុស រាតត្របាត  ដោយ បាន 
បង្កើត យន្ត ការ មួយ ដ្រល មាន បំណង 
ធន ឲ្រយ មាន ការ ច្រកចយ វា៉ាក់សំាង 
ការពារ ជំងឺ កូវីដ១៩ ឲ្រយ បាន ស្មើ ភាព  
នៅ ព្រល អនគត នោះ ។  

ប៉ុន្ត្រ យន្ត ការ  ដ្រល ត្រូវ បាន គ្រ 
សា្គាល ់ថា  Covax  បាន ខតិ ខ ំប្រងឹប្រង 
រ្រអង្គាស មូលនិធិ  ដ្រល ត្រូវ ការ ចំ- 
បាច់  ដើម្របី ផ្តល់ ឲ្រយ ប្រទ្រស ដ្រល មាន 
ប្រក់ ចំណូល ទាប ចំនួន ៩២  និង 
ប្រទ្រស ដទ្រ ទៀត  ដ្រល បាន ចុះ 
ហត្ថល្រខា រួចហើយ  នោះ ។      

អង្គការ ចំនួន ៣  បាន និយាយ នៅ 
ក្នុង ស្រចក្តី ថ្ល្រង ការណ៍ រួម មួយ ថា  

អង្គការ សុខភាពពិភព លោក   បាន 
លើក ទកឹចតិ្ត ដល ់ប្រទ្រស ទាងំ អស ់ន្រះ 
ឲ្រយ ឆ្លើយ តប វិបត្តិ ន្រះ  នៅ ត្រឹម ចុង- 
សបា្តាហ៍ មុន  និង នៅ ព្រល ឱសានវាទ  
ផុត សុពល ភាព នោះ  ប្រទ្រស ចំនួន 
៦៤  បាន ចលូ រមួ រចួ ហើយ  នងិ ប្រទ្រស 
ចំនួន ៣៨ ផ្រស្រង ទៀត  ត្រូវ រំពឹង ថា នឹង 
ចូល រួម នៅ ប៉ុន្មាន ថ្ង្រ ខាង មុខ ន្រះ ។ 

ស្រចក្ត ីថ្ល្រង ការណ ៍នោះ  បាន ឲ្រយ ដងឹ 

ថា  នៅ ក្នុង ចំណោម អ្នក ដ្រល បាន  
ចុះ ហត្ថល្រខា នោះ គឺ «គណៈកម្មការ- 
អឺរ៉ុប តំណាង ប្រទ្រស សមាជិក EU 
ទាំង ២៧  បូក នឹង ប្រទ្រស ន័រវ្រស  និង 
អុី ស្លង់» ។  

សហរដ្ឋ  អាម្ររិក  ដ្រល ស្ថិត នៅ 
ក្រម ការ គ្របគ់្រង របស ់លោក ប្រធ- 
ន ធិបតី ដូណាល់ ត្រ ំ បាន រិះ គន់ ឥត- 
ឈប់ ឈរ ដល់អង្គការ...តទៅ ទំព័រ១២



ថ្មីៗនេះមានការប៉ុនប៉ងយក
បញ្ហាទន្លេមេគង្គធ្វើជាបញ្ហា
នយោបាយនិងសន្តិសុខហើយ
ថេមទាំងមានការពេយាយាមចាត់-
ទុកតំបន់មេគង្គដូចតំបន់សមុទេ
ចិនខាងតេបូងថេមទៀត។
តាមពិតទៅ កេបខ័ណ្ឌអភិ-

វឌេឍន៍នៅអនុតំបន់មេគង្គតេូវ
បានរៀបចំឡើងជាមួយបេទេស
ដេគូជាចេើន និងមានចេើន
សេទាប់ដើមេបីឆ្លើយតបទៅនងឹ
ការសហការជាក់ស្តេងជាមួយ
ដេគូនីមួយៗ។នៅពេលការ-
បេកតួបេជេងរវាងដេគូទាងំនេះ
កើនឡើងកេបខណ័្ឌទន្លេមេគង្គ
បានកា្លាយជា“សម្លចាប់ឆាយ”
នេយន្តការចមេុះដេលសមេបូរ
តេសុន្ទរកថាពីរោះស្តាប់ កិច្ច-
សនេយាខេយល់និងការវាយបេហារ
តាមពាកេយសម្តីរវាងបេទេស
មានអណំាចដេលបេការទាងំ-
នេះមិនបានចូលរួមចំណេក
ដល់ការអភិវឌេឍពិតបេកដនៅ
ក្នុងតំបន់ឡើយ។
និន្នាការខាងលើកើតចេញ

ពី“មនោសញ្ចេតនស្អប់ចិន”
របស់តួអង្គមួយចំនួនដេល
មានបញ្ហាបេទំាងបេទើសជាមួយ
ចិនឬបេទេសដេលគិតថាចិនគឺ
ជាការគំរាមកំហេងសន្តិសុខ។
បញ្ហាកង្វល់ផ្នេកនយោបាយ

នងិសន្តិសខុពតិជាមានដចូជា
កង្វះខាតតមា្លាភាពនេទនិ្ននយ័-
ជលសស្តេ និងឥរិយាបថ
ពេងើយកន្តើយមិនចូលរួមនៅ
ក្នងុកិច្ចខិតខំបេងឹបេងគេប់គេង
ធនធានទឹកក្នងុតំបន់របស់ចិន។
យា៉ាងណាក្តី មិនមេនបេទេស
ជាប់ដងទន្លេមេគង្គទាំងអស់
សុទ្ធតេគិតថាចិនជាការគំរាម-
កំហេងនោះទេ។បេទេសជាប់
ដងទន្លេមេគង្គស្ទើរតេទាងំអស់
គិតថាការគេប់គេងធនធានទកឹ
គរួតេតេវូបានកេលម្អប៉នុ្តេពកួ-
គេក៏គិតដេរថាមិនគួរយក
បញ្ហាមេគង្គទៅធ្វើជាបញ្ហាសន្ត-ិ
សុខនោះទេ។
បេទេសជាប់ដងទន្លេមេគង្គ

គិតថាបញ្ហាបច្ចេកទេសគួរតេ
តេូវបេងចេកឱេយដាច់ជាមួយ
បញ្ហាភូមិសស្តេនយោបាយ។
ការយកបញ្ហាមេគង្គទៅបេៀប-
ធៀបជាមយួបញ្ហាជម្លាះទកឹដី
ដូចជាបញ្ហាសមុទេចិនខាង-

តេបងូគជឺាការបេៀបធៀបខសុ-
ទំនង។ភាពស្មគុស្មាញនិងកតា្តា
ពេលវេលាគឺខុសគ្នាសេឡះ។
បញ្ហាបេទាំងបេទើសទាក់ទង
នឹងទន្លេមេគង្គ គឺជាបញ្ហាតេ
មួយរយៈពេលនិងអាចគេប់-
គេងបានផ្ទយុពីជម្លាះទកឹដីនៅ
សមទុេចនិខាងតេបងូដេលស្មគុ-
ស្មាញហួសបេមាណហើយបាន
កើតមានឡើងជាចេើនសត-
វតេសរ៍មកហើយ។
ការពេយាយាមយកបញ្ហាមេ-

គង្គធ្វើជាបញ្ហាសន្តិសខុគឺដើមេបី
តេបមេើផលបេយោជន៍របស់
បេទេសមួយចំនួនតូចបុ៉ណ្ណោះ។
ការរញុចេនបេបនេះកអ៏ាចជា
បំណងចង់ឱេយតំបន់មេគង្គកា្លាយ-
ជាវេទិកានេការបេកួតបេជេង
រវាងបេទេសមហាអំណាច
ដេលអាចកា្លាយទៅជាកង្វល់
សន្តិសខុកានត់េធ្ងន់ធ្ងរសមេប់
តំបន់។បេទេសជាប់ដងទន្លេ-
មេគង្គពុំមានអំណាចអ្វីអាច
គេប់គេងការបេកតួបេជេងរវាង
បេទេសមានអំណាចនោះទេ
ហើយមានសមត្ថភាពតិចតួច
ក្នុងការទប់ទល់នឹងការដាក់-
សមា្ពាធចាប់បង្ខំឱេយកាន់ជើង
មហាអំណាចណាមួយឬ
ជេើសរើសយកតេមា្ខាង។
ការធ្វើបេបនេះមានតេធ្វើឱេយ

ខេសោះធនធានមនសុេសនងិថវកិា
ដើមេបីសមេបសមេួលយន្តការ-
កិច្ចសហបេតិបត្តិការមេគង្គ
ប៉ុណ្ណោះពេះថាបេទេសមេ-
គង្គភាគចេើនកំពុងតេមានការ-
លំបាកក្នុងការសមេបសមេួល
រួចទៅហើយ។ការយកបញ្ហា
មេគង្គទៅធ្វើជាបញ្ហាសន្តិសុខ
នឹងធ្វើឱេយយើងបាត់បង់គោល-
ដៅពិតបេកដថាតើយើងកំពុង
តេបមេើផលបេយោជន៍របស់
បេជាជននៅក្នងុតំបន់ឬក៏បមេើ
ឱេយរបៀបវារៈរបស់បេទេសមាន
អំណាច?
មានភាសិតមួយដេលគេ

លើកឡើងថា“មានអ្នកជតិខាង
ល្អនៅកេបេរ គឺបេសើរជាងមាន
សច់ញាតិដេលនៅឆា្ងាយ”ហើយ
ក៏មានភាសិតមួយដេលលើក
ថា“យើងអាចផ្លាស់ប្តូរមិត្តភកិ្ត
បានប៉នុ្តេយើងមនិអាចប្តរូអ្នក-
ជិតខាងបានឡើយ”។បណា្តា-
បេទេសតាមដងទន្លេមេគង្គ
កំពុងតេខិតខំបេឹងបេងជំរុញ
ការរមួរស់ដោយសខុសន្តនងិ
សុខដុមជាមួយគ្នាទោះបីជា
មានបញ្ហាបេទំាងបេទើសជា-

មួយគ្នាក៏ដោយ។
ដោយសរតេមានសមា្ពាធ

ទាក់ទងនឹងតមា្លាភាពចិនបាន
សុខចិត្តបន្តចេករំលេកទិន្ន-
នយ័ជលសស្តេជាមយួគណៈ-
កម្មការទន្លេមេគង្គ(MRC)
ដេលអាចជួយរួមចំណេកដល់
ការតេួតពិនិតេយស្ថានភាពទឹក-
ទន្លេ និងពេយាករទឹកជំនន់ឱេយ
កាន់តេបេសើរឡើង។គណៈ-
កម្មការទន្លេមេគង្គក៏ទទួលឋានៈ
ជា “អ្នកសង្កេតការណ៍”នៅ
ក្នុងកេុមការងារបច្ចេកទេសស្តី-
ពីធនធានទឹកនៅកេមយន្ត-

ការកិច្ចសហបេតិបត្តិការមេ-
គង្គ-ឡានឆាង(MLC)ជាមយួ
ចិនផងដេរ។
ទាក់ទងនឹងការអភិវឌេឍកិច្ច-

សហបេតិបត្តិការមេគង្គ-ឡាន-
ឆាងគឺផ្តាតលើគមេងជាក់-
ស្តេង ដេលគំទេដល់បណា្តាបេ-
ទេសតាមដងទន្លេមេគង្គតាម-
រយៈគមេងធនុតចូនងិមធេយម
តេឹមកមេិត៥០មុឺនដលុា្លារ ក្នុង
១គមេង។គមេងទាំងនេះ
មានគោលដៅគំទេដល់ការ-
កសងសមត្ថភាពការអប់រំ
កសិកម្មនងិការកេលម្អជវីភាព
បេជាជនតាមមូលដា្ឋាន។
គមេងក្នុងកិច្ចសហបេតិ-

បត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាងមាន
តមា្លាភាពល្អបើបេៀបធៀបជា-

មួយគមេងនៅកេមគំនិត
ផ្តចួផ្តើមខេសេកេវាត់និងផ្លវូ(BRI)
ពីពេះថាគ្មាននរណាដឹងឱេយ
ពិតបេកដទេថាតើBRIមាន
គមេងអ្វីខ្លះ?គំទេដោយរដ្ឋ
ឬឯកជន?បញ្ជីគមេងផ្លវូការ
គឺពិបាកនឹងស្វេងរកណាស់។
បញ្ហាតមា្លាភាពមនិមេនមាន

តេចំពោះបេទេសចិនទេ។ដេគូ-
អភិវឌេឍន៍ផេសេងទៀតក៏មាន
បញ្ហាកង្វះខាតតមា្លាភាពដចូគ្នា
ដេរ។បេទេសដេគូខ្លះតេងតេ
សនេយានូវគមេងជំនួយនិង
គំនិតផ្តួចផ្តើមននដេលមាន

ទំហំធំធេងបុ៉ន្តេគ្មាននរណាដឹង
ឱេយពតិបេកដថាគមេងទាងំ-
នោះមានអ្វីខ្លះនរណាជាអ្នក-
អនុវត្ត នរណាជាអ្នកទទួល
ផលនោះឡើយ។
ការកំណត់គមេងជាក់លាក់

មានសរៈសំខាន់ណាស់សមេប់
កិច្ចសហបេតិបត្តិការអភិវឌេឍន៍។
ការពាក់ព័ន្ធចូលរួម (stake
holdership)និងភាពជាមា្ចាស់
(ownership)របស់បេទេស
មា្ចាស់ផ្ទះក៏មានសរៈសំខាន់
ផងដេរ។ រដា្ឋាភិបាលមា្ចាស់ផ្ទះ
ឬសូមេបីតេស្ថាប័នជំនញដេល
មានសមត្ថកិច្ចលើកិច្ចសហ-
បេតិបត្តកិារលើវសិយ័ណាមយួ
ពេលខ្លះតេងតេស្តាប់ឮនូវ
របាយការណ៍ជំនួយដ៏ធំធេង

បុ៉ន្តេពួកគេក៏គ្មានព័ត៌មានជាក់-
លាក់ស្តពីីគមេងដេលបេទេស
ដេគូសនេយាឬគមេងដេល
កំពុងតេអនុវត្តដេរ។ពេលខ្លះ
សូមេបីតេរដា្ឋាភិបាលមា្ចាស់ផ្ទះ
កម៏និដងឹដេរថាតើជនំយួមលូ-
និធិទំាងនោះតេវូបានបេើបេស់
យា៉ាងដូចម្តេចដើមេបីអ្វីដើមេបីនរ-
ណានិងនរណាជាអ្នកអនុវត្ត?
ករណនីេះមនិមេនតេមឹតេជា
ករណីរបស់បេទេសកម្ពុជា
នោះទេ។យា៉ាងណាក្តីរាជរដា្ឋា-
ភិបាលនៅតេគួរសមនិងអរ-
គណុជានចិ្ចចពំោះជនំយួរបស់
បេទេសដេគូពេះយើងមិន
ចង់ខ្វះការគួរសមឬមិនចង់ធ្វើ
ឱេយល្អក់កករទំនក់ទំនង។
បេទេសដេគូខ្លះមិនខ្វល់នឹង

ធ្វើការជាមួយរដា្ឋាភិបាលមា្ចាស់-
ផ្ទះដេលជាដេគូផ្លូវការរបស់
ពួកគេផង។ពួកគេទាក់ទងតេ
ជាមួយនឹងអង្គការមិនមេន
រដា្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេបុ៉ណ្ណោះ
ប៉ុន្តេបេរជាទាមទារជារឿយៗ
ឱេយរដា្ឋាភិបាលមា្ចាស់ផ្ទះទទួល-
ស្គាល់សកម្មភាពរបស់ពួកគេ
នៅពេលដេលរដា្ឋាភិបាលមិន
ធា្លាប់បានទទួលរបាយការណ៍
អ្វីសោះ។បេទេសដេគូខ្លះដើរ
បេមូលទិន្នន័យពីបេទេសមា្ចាស់-
ផ្ទះ ប៉ុន្តេចុងកេយមិនពេម
ចេករំលេកលទ្ធផលនេការ-
សិកេសោរបស់ពួកគេទេ។ដូច្នេះ
ដេគូអភិវឌេឍន៍ ក៏តេូវមានការ-
ទទួលខុសតេូវចំពោះបញ្ហា
តមា្លាភាពផងដេរ។
បេទេសដេគូគរួតេគទំេការ-

អភិវឌេឍនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គ
តាមរយៈការសយំោគនងិការ-
បំពេញបន្ថេមនិងការកាត់-

បន្ថយភាពចេដំេលនេយន្តការ-
ដេលមានសេប់។ពួកគេមិន
គួរជំរុញឱេយមានការរើសអើង
ការយកបញ្ហាមេគង្គមកធ្វើជា
បញ្ហានយោបាយនងិសន្តិសខុ
ឬចោទបេកាន់ដាក់កហំសុរវាង
បេទេសមានអំណាចដោយ
ភ្លេចគិតគូរពីផលបេយោជន៍
ពតិបេកដនេការអភវិឌេឍនៅត-ំ
បន់មេគង្គនោះទេ។
ពួកគេគួរតេជួយគំទេដល់

ការស្វេងរកដណំះសេយលើ
បញ្ហាជាក់ស្តេងននដូចជា
ការនេសទខុសចេបាប់ដេលធ្វើឱេយ
អន្តរាយដល់ធនធានមច្ឆជាតិ
តាមដងទន្លេមេគង្គឱេយហិន-
ហោចខា្លាំងជាងគេះរាំងស្ងួត
ឬស្ថានភាពកមេតិទឹកទាបនៅ
ទន្លេមេគង្គដេលកើតមានម្តង-
មា្កាលទៅទៀត។ពួកគេគួរតេ
ជួយបេទេសមេគង្គឱេយមានលទ្ធ-
ភាពគេប់គេងធនធានទឹករបស់
ខ្លួនដោយផ្អេកលើវិទេយាសស្តេ
ទិន្នន័យវិភាគនិងអពេយាកេឹត។
ចុងកេយបេទេសដេគូគួរ-

តេគំទេនិងលើកទឹកចិត្តដល់
ការរមួរស់ដោយសខុសន្តនងិ
ភាពជាអ្នកជិតខាងល្អនៅក្នុង
តបំន់មេគង្គនេះដេលបានឆ្លង-
កាត់សង្គេមបផំ្លចិបផំ្លាញចេើន
ឆ្អេតឆ្អន់រួចទៅហើយ។នេះមិន-
មេនជាក្តីកង្វល់ដេលហួស-
ហេតុនោះទេ នៅពេលដេល
យើងគិតថាការយកបញ្ហាសន្ត-ិ
សខុមកលាយឡំចេបកូចេបល់
អាចនំឱេយមានសង្គេមដោយ
តួអង្គតំណាងកើតឡើងសជាថ្មី
ដូចសម័យសង្គេមវៀតណាម
ដេលបានបំផ្លិចបំផ្លាញតំបន់
មេគង្គយា៉ាងដំណំ។សមេប់កម្ពជុា
លទ្ធភាពនេការកើតឡើងនេ
សង្គេមវៀតណាមលើកទ២ីគឺ
ជាគេះភ័យដ៏គួរឱេយខា្លាច ជា
សុបិនអាកេក់រាប់ទសវតេសរ៍
ដេលនៅបនេសល់មរតកខ្មាងងតឹ
រហូតដល់សព្វថ្ងេ។
ក្នុងនមជាបេទេសដេល

មានសន្តិភាពកេយគេបង្អស់
នៅតំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍ និង
មេគង្គកម្ពុជាគ្មានបំណងបេ-
ថា្នានងឹកា្លាយទៅជាឆាកឬវេទកិា
សម្តេងឫទ្ធិអំណាចរបស់បេ-
ទេសមហាអណំាចសជាថ្មមី្តង
ទៀតដូចកាលសម័យសង្គេម
វៀតណាមទៀតឡើយ។
ស៊ឹមវីរៈ
ទីបេឹកេសោយុទ្ធសស្តេនេវិទេយា-

ស្ថានចក្ខុវិស័យអាសីុ(AVI)
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ភិបាលម្ចាស់ផ្ទះដេលជាដេគូផ្លូវការរបស់ពួកគេផង។
ពួកគេទាក់ទងតេជាមួយនឹងអង្គការមិនមេនរដ្ឋាភិបាល
របស់ពួកគេប៉៊ណ្ណោះប៉៊ន្តេបេរជាទាមទារជារឿយៗឲេយ
រដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ផ្ទះទទួលស្គាល់សកម្មភាពរបស់...



វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ តំណាង ក្រសួង បរិស្ថាន ក្រ សួង- 
អប់រំ យុវ ជន និង កីឡា ក្រសួង ព័ត៌ មាន 
និង ក្រសួង ទ្រស ចរណ៍ សហ ការ ជា មួយ  
ទ ីភ្នាក ់ងារ ជនំយួ អា ម្ររកិ (USAID)កាល ពី 
ម្រសិល មិញ បាន បើក យុទ្ធ នា ការ«ការ ពារ ព្រ- 
ឡង់តាម រយៈ ការ ទាក់ ទង ផ្លាស់ ប្ដូរ ឥរិយា- 
បថ សង្គម»  ដោយ ផ្តោត លើ បរ ិស្ថាន ដើម្រប ី
ការ ពារ  ព្រ ឈើ និង សត្វ ព្រ នៅ  កម្ពុជា ។

 តាម ស្រច ក្ដី ប្រកាស ព័ត៌ មាន ស្ដីពី ការ- 
សម្ពោធ ជា ផ្លវូ ការ នវូ យទុ្ធ នាការ ន្រះបាន ឱ្រយ 
ដឹង ថា ដោយ ទទួល ស្គាល់ ពី សរៈ សំ ខាន់   
ន្រព្រ ឈើ ក្នុង តំបន់ ទ្រស ភព ជីវ ចម្រុះ 
សម្របូរ ប្រប ដ្រល បាន ម ក ពី ព្រ ឈើ  និង អត្ថ- 
ប្រ យោជន៍ ព្រ ឈើ ដ្រល ទ្រ ទ្រង់ ជីវ  ភព រស់- 
នៅ  USAIDនិង ក្រសួង ពាក់ ព័ន្ធ សំខាន់ ៗ  
នៅ  កម្ពុជា បាន ព្រម ព្រៀង សហ ការ គ្នា 
លើក កម្ពស់ ការ ចូល  រួម របស់ ស ធា រណ- 
ជន ក្នុង ការ  ការ ពារ ព្រ ឈើ និង សត្វ ព្រ 
តាម រយៈ យុទ្ធ នា ការ ន្រះ បន្ថ្រម ទៀត ។  

លោក ស្រ ី វីណា រ្រដឌី នាយិ កា ប្រស ក កម្ម 
USAIDបាន ថ្ល្រង ថា យុទ្ធ នា ការ ន្រះ  បងា្ហាញ 
ពី ភព ជា ដ្រ គូ យូរ អង្វ្រង របស់ USAID ក្នុង 
វ ិសយ័ បរ ិស្ថាន នៅ កម្ពជុា កដ៏ចូ ជា ការ បន្ត 
ការ ប្ដ្រជា្ញា ចិត្តចំពោះ ការ អភិរ ក្រស ជីវ ចម្រុះ 
ដ៏មាន សរៈ សំខាន់ របស់ កម្ពុជា ។

លោក ស្រ ីថា ៖«យើង សង្រឃឹម ថា យុទ្ធ នា- 
ការ  ន្រះ  នឹង ជួយ លើក ទឹក ចិត្ដ ប្រជា ជន- 
កម្ពុជា ច្រើន ថ្រម ទៀតក្នុងចូល រួម ការ ពារ 

ក្ររ ដំណ្រល ធម្ម ជាតិ របស់ ខ្លួន »។ 
បើ តាមUSAID យុទ្ធ នា ការ ន្រះ គឺ ជា កិច្ច- 

ខិត ខំ ប្រងឹ ប្រង រួម គ្នា  រវាង គម្រង អនា គត 
ប្រ តង កម្ពជុាUSAID នងិ គម្រង ព្រ ឡង ់
ប្រ តង USAID ដើម្របី អភិ រក្រស តំបន់ ទ្រស- 
ភព ព្រ ឡង់ ។យុទ្ធ នា ការ ន្រះមាន គោល- 
ដៅ លើក កម្ពស់ ការ យល់ ដឹងអំពី មុខ ងារ 
សំខាន់ ៗ  ន្រ ប្រព័ន្ធ អ្រកូ ឡូ សុី និង ជីវ ចម្រុះ 
របស់ ព្រ ឡង់ ទៅ ដល់ សធារ ណ ជន ក៏ដូច- 
ជា លើក កម្ពស់ កា រផ្លាស់ ប្ដូរ ឥរិ យា បថ  និង 
សកម្ម  ភព ជា វិជ្ជ មាន ដ្រល មាន តួ នាទី ពង្រងឹ  
អភិ រក្រស ជីវ ចម្រុះ និង ការ ពារ ព្រ ឈើ ។

លោក  សៅ  សុ ភព រដ្ឋ ល្រខាធិ ការ- 
ក្រសួង បរិ ស្ថានដ្រល ធ្វើ ជា អធិបតី ន្រ ពិធី- 
សម្ពោធ យុទ្ធ នាកា រ ន្រះបានថ្ល្រង ដ្ររ ថា  
ក្រសួង បរិ ស្ថាន ជឿ ថា  យុទ្ធ នា ការ ន្រះ ឆ្លើយ- 
តប នឹង ការ ប្ត្រជា្ញា ចិត្ត របស់ រាជ រដ្ឋា ភិ បាល 
លើ ការ គ្រប់ គ្រង ព្រ ឈើ  និង ជីវ ចម្រុះ  ប្រ- 

កប ដោយ ចីរ ភព ដូច ដ្រល មាន ច្រង ក្នុង 
ច្របាប់ រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ ស្តី ពី ការ ការ ពារ បរិ ស្ថាន 
នងិ ការ គ្រប ់គ្រង ធន ធាន ធម្ម ជាត ិ។ជាម ួយ 
ន្រះ ក៏ ស្រប នឹង យុទ្ធ សស្ត្រ ចតុ កោណ 
ដណំាក ់កាល ទ៤ី  នងិ ផ្រ  ន ការ យទុ្ធ សស្ត្រ 
អភ ិវឌ្រឍន ៍ជាត ិឆ្នា ំ២០១៩ -២០២៣ ផ ងដ្ររ ។ 
   លោក ថ្ល្រង ថា៖ «ក្នុង បរិបទ ន្រះ  យើង 
ឃើញ ថា  យុទ្ធ នា ការន្រះ គឺ ជា ការ បង្កើន កចិ្ច 
ខិត ខំ ប្រងឹ ប្រង របស់ យើង ដើម្របី សម្រច បាន 
នូវ ការ ផ្លាស់ ប្តូរ ឥរិ យា បថ ដ៏ មាន ន័យ  និង 
ការ លើក កម្ពស ់សកម្ម ភព ជា វជិ្ជ មាន ឆ្ពោះ 
ទៅ រក កិច្ច ការ ពា រ ព្រឈើ  និងកា រ អភិ រក្រស- 
ជី វ ចម្រុះ នៅ ក្នុង ប្រ ទ្រស របស់ យើង» ។

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ៖«ខ្ញុំ សង្រឃឹម  និង 
ជឿ ជាក់ យា៉ាង មុត មាំ ថា  គម្រង ន្រះ នឹង 
អាច ជួយ ផ្តល់ ព័ត៌ មាន ផ្តល់ ការ អប់ រំ  និង 
ទទួល បាន ការ  ចូល រួម ពី សំ ណាក់ ប្រជា ជន- 
កម្ពុជា ទាំង ក្ម្រង  និង ចាស់ ស្តី អំពី ការ ការ- 
ពារ ព្រ ឡង់  ហើយ អ្វី ដ្រល យើង ទាំង អស់ 
គ្នា ចាំ បាច់ ត្រូវ  ធ្វើ នោះ  គឺ ការ ពារ បរិ ស្ថាន ដ៏ 
ស្រស់ ស្អាត របស់ យើង ឱ្រយ គង់ វង្រស »។

បើ តាម លោក សៅ សុភព ចាប់- 
 តាងំ   ព ីឆ្នា ំ២០១៥ មក  រាជ រដ្ឋា ភ ិបាល បាន 
ច្រញ អនុ ក្រឹត្រយ ប្រគ ល់ ភរ កិច្ច ឱ្រយ  ក្រ សួង  
បរិ ស្ថាន ជា អ្នក គ្រប់ គ្រង តំបន់ អភិ រក្រស ។ 
ជា លទ្ធ ផល  ក្រ សួង បាន ដក់ បញ្ចលូ តំបន់- 
ការ ពារ ធម្ម ជាត ិចនំនួ ៦៦ កន្ល្រង  ដ្រល មាន 
ផ្ទ្រ ដ ីសរបុ ៧,២៥ លាន ហកិ តា ស្មើ នងឹ ៤០ 
ភគ រយ ន្រ ផ្ទ្រ ដី ប្រទ្រស កម្ពុជា   គិត ត្រឹម    
ថ្ង្រទី ២០  ខ្រ ឧស ភ  ឆ្នាំ ២០២០ ៕

ថ្ង្រពុធ ទី២៣ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

គ.ជ.ប នឹងធ្វើការ ចុះ ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្ម ីដើមខែតុលា
 ឡុង  គីម ម៉ា រីតា 

ភ្ន ំពេញៈ  គណៈ កមា្មា ធកិារ ជាត ិ
រៀប ច ំការ បោះ ឆ្នាត  ( គ . ជ . ប)  
បាន ប្រកាស ឱ្រយ ដងឹ ថា  ការ ពនិតិ្រយ 
បញ្ជី ឈ្មាះ និង ការ ចុះ ឈ្មាះ 
បោះ ឆ្នាត  នឹង ត្រូវ ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ 
នៅ គ្រប់ ឃុំ   សងា្កាត់ ទូ ទាំង ប្រ- 
ទ្រស ក្នុង ថ្ង្រ ត្រ មួយ  គឺ ថ្ង្រ ទី១  
ខ្រ តលុា  នងឹ ត្រវូ បញ្ចប ់នៅ ថ្ង្រទ ី
១៩ ខ្រ តុលា   ឆ្នា ំ២០២០   ដ្រលជា  
ការ ធ្វើ បច្ចុ ប្របន្ន ភព បញ្ជី ឈ្មាះ 
អ្នក បោះ ឆ្នាត ជា រៀង រាល ់ឆ្នាំ។ 

 យោង តាម ស្រច ក្ដ ីប្រ កាសព័ត៌- 
មាន របស់   គ. ជ. ប  ដ្រល ច្រញ 
ផ្រសាយ កាល ព ីថ្ង្រ ទ ី២១  ខ្រ កញ្ញា  
បាន ឱ្រយ ដឹង ថា ៖ « យោង តាម ស្ថតិិ  
ប្រ ជា ពល រដ្ឋ   នងិ ចនំនួ ការ ិយា- 
ល័យ បោះ ឆ្នាត បា៉ាន់ ស្មាន   គ  .  ជ.ប  
មាន ផ្រន ការ ចុះ ឈ្មាះ អ្នក បោះ- 
ឆ្នាត ថ្ម ី ចំនួន ៣០០  ៣៩០  នាក់  
នងិ លបុ ឈ្មាះ ច្រញ ព ីបញ្ជ ីបោះ- 
ឆ្នាត ចំ នួន  ១២៣  ២៥១ នាក់  រី ឯ  
ការយិា លយ័ បោះ ឆ្នាត មាន ចំនួន   
២៣   ៤១៨  កា រិ យា ល័យ »។ 

 ស្រច ក្ដី ប្រ កាស ព័ត៌មានដ-
ដ្រល ន្រះ បាន ឱ្រយ ដឹង ថា  ប្រ ជា- 
ពលរដ្ឋ ដ្រល មាន ឈ្មាះ នៅ ក្នងុ 

បញ្ជី បោះ ឆ្នាត ចុង ក្រយ  ឆ្នាំ 
២០១៩   មាន ចំនួន  ៨  ៦២៩-  
៣៥៧ នាក់។  ដោយ អនុ វត្ត តាម 
ប្រតិទិន ន្រ ការ ពិនិត្រយ បញ្ជ ីឈ្មាះ  
និងការចុះ ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត ឆ្នាំ 
២០ ២០   បញ្ជ ីឈ្មាះ ទី តំាង ការិ យា លយ័ 
បោះ ឆ្នាត   និង បញ្ជី បោះ ឆ្នាត 
ចងុ ក្រយ  ឆ្នា ំ២០១៩  ត្រវូ បទិ 
ផ្រសាយ តាម បណា្តា ឃុ ំ សងា្កាតទ់-ូ 
ទាំង ប្រ ទ្រស កាល ពី  ថ្ង្រ ទី ២១   
ខ្រ កញ្ញា  ឆ្នាំ ២០២០។ 

 លោក  ហង្រស  ពទុា្ធា  អ្នក នា ំពាក្រយ  
គ. ជ. ប បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាល ពី ម្រសិល មិញ ថា  គោល បំ-
ណង ន្រ ការ បិទ ផ្រសាយ បញ្ជ ីបោះ- 
ឆ្នាត ចងុ ក្រយ  ឆ្នា២ំ០១៩  គ ឺ
ដើម្រប ីឱ្រយ អ្នក ដ្រល បាន ចុះ ឈ្មាះ 
រួច ហើយ  មក ពិនិត្រយ  និង ផ្ទៀង- 
ផ្ទាត់ ទិន្ន ន័យ  ហើយ ប្រសិន បើ 
ទនិ្ន នយ័ ក្នងុ បញ្ជ ីបោះ ឆ្នាត  មនិ 
ត្រឹម ត្រូវ តាម ទិន្ន ន័យ ក្នុង អត្ត- 
សញ្ញាណ ប័ណ្ណ សញ្ជាតិ ខ្ម្រ រ នោះ  
អ្នក បោះ ឆ្នាត អាច ស្នើ សំុ ក្រ តម្រវូ  
ជា មយួ ក្រមុ ចុះ ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត 
ក្នងុ អឡំងុ ព្រល ន្រការ  ចុះឈ្មាះ 
បោះ ឆ្នាត នៅ តាម ឃុំ  សងា្កាត់  
ក្នងុ អឡំងុ ព្រល ចុះ ឈ្មាះ  ដ្រល 
ចាប ់ផ្ដើម ដ ំណើរ ការ នៅ ដើម ខ្រ 

តុលា ខាង មុខ ន្រះ ។  
ស្រច ក្ដ ីប្រកាស   ព័ត៌ មាន ដដ្រល 

បាន ឱ្រយ ដងឹ ថា   ល្រខា ធកិារ ដ្ឋាន 
រាជ ធានី- ខ្រត្ត រៀប ចំការ បោះ- 
ឆ្នាត  សហ ការ ជា មួយ ក្រមុ ប្រកឹ្រសា 
ឃុ ំ សងា្កាត ់បាន រៀប ចបំទិ ផ្រសាយ 
រួច រាល់ ជា ស្ថាព រ នៅ តាម ឃុំ   
សងា្កាត់ ចំនួន ១ ៦៤៤  ឃំុ  
សងា្កាត់។  ដោយ ឡ្រក មាន សងា្កាត់  
ចំនួន២  ស្ថិត នៅ ក្រុង កោះ រ៉ុង   
ខ្រត្ត ព្រះ សីហនុ  មិន ទាន់ បាន បិទ  
ផ្រសាយ នៅ ឡើយ ទ្រ  ដោយ សរ 
មាន ភ្លៀង  និង ខ្រយល់ ខា្លាំង។  

 លោក   ពទុា្ធា  កប៏ាន ឱ្រយ ដងឹ ក្នងុ 
ស្រច ក្ដ ីប្រ កាស ពត័ ៌មាន ផង ដ្ររ 
ថា ៖   « មាន ខ្រត្ត មយួ ចនំនួ ទៀត 
បាន ជបួ នវូ ឧប សគ្គ ដចូ ជា ភ្លៀង   
ខ្រយល់   នងិ ទកឹ ជនំន់  ដ្រល នាំ ឱ្រយ 
មាន ការ ពបិាក ក្នងុ ការ ធ្វើ ដណំើរ   
បុ៉ន្ត្រ មិន បាន ធ្វើ ឱ្រយ មាន ការ រំាង- 
ស្ទះ ដល់ ការ ងារ ន្រះ ទ្រ » ។   

 គ. ជ. ប ក៏ បាន អំពាវ នាវ ផង 
ដ្ររ  ដល ់ប្រជា ពល រដ្ឋ  ទៅ ពនិតិ្រយ 
បញ្ជ ីឈ្មាះ  នងិ ចុះ ឈ្មាះ បោះ- 
ឆ្នាត  ដើម្របី ឱ្រយ ប្រកដ ថា ខ្លួន 
ឯង មាន ឈ្មាះ នៅ ក្នុង បញ្ជី  
ហើយ ខ្លួន ឯង មាន សិទ្ធិ បោះ- 
ឆ្នាត  ហើយ បើ ពនិតិ្រយ ទៅ ឃើញ 

មាន ភព មិន ប្រក្រ តី  សុំ ឱ្រយ ធ្វើ 
ការ  ស្នើសុំ  ដើម្របី ធ្វើ កា រ ក្រ តម្រូវ  
នងិ ប្តងឹ បដ ិស្រធ ចពំោះ ជន ទាងំ 
ឡាយ ណា  ដ្រល មាន ឈ្មាះ ក្នងុ 
បញ្ជី  ត្រ មិន គ្រប់ លក្ខ ខណ្ឌ ។ 

លោក   កន  ស វា ង្រស  អ្ន ក សម្រប-  
សម្រលួ ផ្ន្រក អង្ក្រត  នងិ តស៊ ូមត ិ
របស ់អង្គការ ឃ្លា ំមើល ការ បោះ- 
ឆ្នាត  Comfrel បាន ថ្ល្រង ថា  
ចពំោះ ប ញ្ច ីឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត  ជា 
រៀង រាល់ ឆ្នាំ  គឺមាន ភព ល្អ - 
ប្រសើរ   ត្រ ដោយ ហ្រតុ ថា ពី១ 
ឆ្នា ំទៅ ១ឆ្នា ំស្ថាន ភព របស់ប្រ-  
ជា ពល រដ្ឋ  ត្រង មាន ការ ប្រប្រលួ  
ដចូ្ន្រះ ការ ធ្វើ បច្ចបុ្រប ន្ន ភ ព របស់ 
គ. ជ. ប  និង ការ ចូល រួម របស់ ប្រ- 
ជា ពល  រដ្ឋ  គ ឺជា កតា្តោ សខំាន ់ នងិ 
ត្រួត ពិនិត្រយ ឱ្រយ បាន ហ្មត់ ចត់ ។ 

 លោក  កន  សវា ង្រយ  ថ្ល្រង ថា៖  
« ខ្ញុំ មិន រំពឹង ថា  នៅ ក្នុង ឆ្នាំន្រះ  
នឹង មាន ការ ចូល រួម ផុសផុល ពី 
សណំាក ់ប្រជា ពល រដ្ឋ ក្ន ុង ការ- 
ទៅ ពនិតិ្រយ ឈ្មាះ  នងិ ចុះ ឈ្មាះ 
បោះឆ្នាត នោះ ទ្រ  ព្រះ ថា មាន 
កតា្តោ ៣  សខំាន់ៗ   គ ឺពាក ់ពន័្ធ នងឹ 
កតា្តោ ជីវភព  ការ ប្រង ច្រក នូវ  
ព័ត៌ មាន ដល់ ប្រជា ពល រដ្ឋ  និង 
ការ ផ្រសព្វ ផ្រសាយ ជា ដើម» ៕   

លោក សៅ សុភាព ពេលចូលរួមក្នងុកម្មវិធីនៅ 
កេសួងបរិស្ថានពីមេសិលមិញ។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

កែសួងពាក់ព័ន្ធបែើកយុទ្ធនាការការពារពែឡង់

មន្តែ៖ីការបញ្ចលូកែបខ័ណ្ឌមន្តែី 
ធ្វើតាមនីតិវិធីរបស់សាមីកែសួង

មុំ គន្ធា

ភ្នពំេញៈ អ្នក នំាពា ក្រយក្រ សួ ង- 
មខុ ងា រ សធា រ ណៈ លោ ក   យក ់
ប៊ុន ណា  បាន អះអា ង ពីម្រសិ ល- 
មិញ ថា  កា រដ្រល ក្រ សួង មុខ ងារ 
សធា រណៈ យល់ ព្រម  បញ្ចូ ល 
ប្រក្ខ ជន ចំនួន ៥៣ រូប  ទៅ ក្នុង 
ក្រប ខ័ណ្ឌ មន្រ្ត ីរាជការ ន្រ ក្រសួង 
ស្រដ្ឋ កិច្ច និ ង ហិរញ្ញវត្ថ ុ គឺបា ន 
ធ្វើ ឡើង ដោ យ ផ្អ្រកតា មនីតិ - 
វធិរី បស ់សមកី្រ ស ួងដ្រ ល បាន  
ប្រ ឡ ងត្រឹ ម ត្រូ វ។

យោង តាម លិខិត របស់ លោក  
ព្រុ ំសុខា ផ្ញើជូ ន ឧបនា យក រដ្ឋ- 
មន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី ក្រ សួង ស្រដ្ឋ កិច្ច 
និងហិ រញ្ញវត្ថុ  លោក  អូន  ព័ន្ធ- 
មុ នីរ័ត្ន ចុះ ថ្ង្រទី ៣១  ខ្រក ក្កដឆ្នា ំ
២០២០ដ្រលភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ទើប 
ទទួល បាន ម្រសិលមិ ញ  ឱ្រយ  ដឹងថា 
ក្រសួ ង មុ ខងារសធា រណៈ មិន 
យល់ ទាស់ ទ្រ ចំពោះ សំណើ សំុ 
ប ញ្ចូល ប្រក្ខជន ចនំនួ ៥៣ នាក ់
ឱ្រយ ចូល បម្រើ ការងារ ក្នងុ ក្របខ ័ណ្ឌ 
ក្រសួង ស្រដ្ឋកិ ច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ 
ក្នុង នោះ ប្រក្ខ ជន ជាស្រ្តី មា ន 

ចំនួន ២៦ នាក់។
លោក  ព្រុ ំ សុខា បា នបន្ថ្រ មថា 

ដើម្របី ជំរុញ ការ រៀបចំ អត្ដល្រខ 
និង ការ បើក ផ្តល់ បៀវត្រស រ៍មន្រ្តី 
រាជ ការ ថ្មី ឱ្រយ បាន ឆប់ រហ័ស 
សមី ក្រសួង ត្រូវ រៀប ចំ បំព្រញ 
សលាក បត្រ ព័ត៌មា ន មន្រ្តី រាជ- 
ការ នៅ លើ ក្រដស  និង ក្នុង 
ប្រពន័្ធ អន ឡាញ ក្រសងួ មខុងារ 
សធា រណៈ ឱ្រយបាន រួចរាល់ ក្នុង 
រយៈ ព្រល ២ សបា្តោហ ៍  នងិរៀប ច ំ
ថវកិា ឱ្រយ រចួ រាល ់ដើម្រប ីធានា ការ- 
បើក ផ្តល ់ប្រក ់បៀវត្រស រប៍នា្ទាប ់ព ី
បាន ទទួល អត្តល្រ ខ។ 

លោក បាន បញ្ជាក ់ក្នងុលខិតិ 
នោះថា ៖«ដោយ ឡ្រក ចំពោះ 
កម្ម សិក្រសា  មិន ត្រវូ បាន អនុញ្ញា ត 
ត្រវូរង់ ចំា ស្ថាន ភព ជំងឺកូវីដ  ១៩  
ត្រូវ បាន បញ្ចប់ ឬ ទទួល បាន 
ការណ្រនា ំថ្ម ីព ីប្រមខុ រាជ រដ្ឋាភ-ិ 
បាល និង ក្រយ ពី ទទួល បាន 
ទិដ្ឋា ការ ពីក្រសួង  មុខ ងារ ស- 
ធារ ណៈ» ។

យា៉ា ង ណា ក្ដ ីកា រដ ក់  បញ្ច ូល 
ប្រ ក្ខ ជ ន ចំនួ ន ៥ ៣ រូប ន្រះ ទៅ 
ក្នុង ក្រ ប ខ ័ណ្ឌ...តទៅទំព័រ ៨
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តពីទំព័រ  ១...លោកចាប នាង អភិ - 
បាល កៃុង ពោធិ៍សាត់  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
បុ៉ស្តិ៍ នៅ ពៃកឹ ថ្ងៃអង្គារ ថា ជំនន់ ទឹក ស្ទងឹ-  
ពោធិ៍សាត់  បានជន់ លិច ប៉ះ ពាល់ ផ្ទះ 
បៃជា ពលរដ្ឋ ជាង  ២០០ខ្នង និង វត្ត ចំនួ ន  
២ ក្នុង នោះ ក៏ មានវត្ត ហ្លួង  ក្នុង សង្កាត់ 
លល កស ផង ដៃរ។ លោក បញ្ជាក់ ថា ៖ 
«ទន្ទឹម ជា មួយ គ្នា នៃះ អាជា្ញាធរ បាន 
តៃៀម ជាសៃច ហើយ នូវ ទីទួល សុវត្ថិ - 
ភាព សមៃប់ ជម្លៀស ពលរដ្ឋ ចៃញ ពី តំប ន់ 
បៃឈម ការ ជន់ លិច ដោយ ជំនន់ នៃ 
ស្ទឹង ពោធិ៍ សាត់ នៃះ»។ 

លោកអុ៊ង រដ្ឋា អភិបាល រង សៃកុ វាល- 
វៃង ក ៏បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ពមីៃសលិ មញិ  
ដៃរ ថា សា្ពាន ឈើ ចំនួន ២ ស្ថិត ក្នុង ឃុំ  
កៃពើ ២  នងិ ឃុ ំបៃមោយ តៃវូ បាន ទកឹ ហរូ 
កួច ដច់ ខូចខាត ទំាង សៃងុ ហើយ កំណា ត់ 
ផ្លវូ លំចំនួន ៧ ខៃសៃក្នងុ ឃំុទំាង ២ នៃះ ក៏តៃវូ- 
បាន ទឹកហូរ ចៃះ កាត់ ផ្ដាច់ ជាចៃើន កន្លៃ ង 
មិន អាចធ្វើ ចរាចរណ៍ ឆ្លង កាត់ បាន។

លោក ថ្លៃង ថា ៖«រហូត មក ទល់ ពៃល 
នៃះ យើង នៅ តៃ បារម្ភ អំពី បញ្ហា ជំនន់ 
ទឹក ភ្លៀង ពៃះ វា មិន គៃន់ តៃបង្ក ផល - 
ប៉ះ ពាល់ ដល់ ជីវភាពរស់ នៅ បៃចាំថ្ងៃ 
របស ់បៃជា ពលរដ្ឋ ប៉ណុ្ណោះ ទៃ ថៃម ទាងំ 
ធ្វើ ឲៃយ ខូច ខាត ហៃដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធ របស់ 
ជាតិ មួយ ចំនួន ថៃម ទៀត  ហើយ ក្នុង 
ខណៈ នៃះ អាកាស ធាតុ នៅ តៃបន្ត មាន 

ភ្លៀង ធា្លាក់ ក្នុង កមៃិត ពីតិច មក ចៃើន នៅ 
ឡើយ »។ 

លោក ឃុត ឧសុភា នាយក រដ្ឋ បាល 
សាលា ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត ់បាន ឲៃយ ដងឹ កាល 
ពី ថ្ងៃ ទី ២១  កញ្ញា ថា៖  « នៅ ពៃល នៃះ  
កណំា ត ់ផ្លវូ ជាត ិលៃខ ៥៥ ជា ចៃើន កន្លៃង 
ក្នងុ ភមូ ិសាស្តៃឃុសំរំោង សៃកុ ភ្ន ំកៃវា ញ 
តៃវូ បាន ទឹក ជន់ លិច ហើយ សា្ពាន កំពង់ -  
លា្វា ដៃល មាន ទីតំាង ស្ថតិ នៅ កៃបៃរ សា លា 
បឋម សកិៃសា សរំោង ធ្វើព ីឈើ បៃវៃង ជាង 
៦ ០ ម៉ៃតៃ តភា្ជាប ់ឃុ ំសរំោង នងិ ឃុលំាច 
នៃសៃកុ ភ្ន ំកៃវាញ តៃវូ បាន ទឹក ហូរ កួច បា ក់ 
ទាំង សៃុង កាល ពីលា្ងាច ថ្ងៃ អាទិតៃយ »។ 

កៃ ពី នៃះជំនន់ ទឹក ភ្លៀង  ក៏បាន ជន់ - 
ល ិច តបំន ់មយួ ចនំនួ នៃ  ជរួភ្ន ំនងិ ខ្ពងរ់ាប 
ភាគ ពាយពៃយ និង ភាគ ឧត្តរនៃ បៃទៃស 
កម្ពុជា ផង ដៃរ ។  

 អាជា្ញាធរ ខៃត្ត បាត់ ដំបង កាល ពីថ្ងៃ ទី 
២០ ខៃ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ បាន ចៃញ 
សៃចក្ដ ីជូន ដំណឹង បនា្ទាន់ មួយ ដោយ បា ន 
អពំាវ នាវ ដល ់បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល រស ់នៅ 
តាម បណ្តោយ ដង ស្ទឹង សង្កៃ ឲៃយ បង្កើន 
ការ បៃុង បៃយ័ត្ន ខ្ពស់ ចំពោះ គៃះ ទឹក- 
ជនំ ន ់តាម ដង ស្ទងឹ ដៃល បង្ក ឡើង ដោយ 
ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង និង ទឹក ដៃល ហូរ ចាក់ ពី 
តំបន់ ភ្នំ  និង ខ្ពង់ រាប នៃ ខៃត្ត នៃះ ។ 

លោក មូល ធន នាយករដ្ឋ បាល សា លា 
ខៃត្តបាត ់ដបំង បាន បៃប ់ភ្ន ំពៃញ ប៉សុ្តិ៍ ថា 
នៅ ពៃល នៃះ លំនៅ ឋាន ពលរដ្ឋ មួយ- 
ចំនួន និង កំណាត់ ផ្លវូ មួយ ចំនួន ទៀត ក្នងុ  
ឃុំ ពៃ ជីក និងឃុំ បាសាក់ សៃុក រុក្ខ គិរី 

កំពុង រង ការ ជន់ លិច ដោយ ជំនន់ ទឹក ភ្លៀ ង 
ប៉ុន្តៃ នៅ មិន   ទាន់ មាន ផល ប៉ះ ពាល់  
ធ្ងន់ ធ្ងរ នៅ ឡើយ ទៃ ។

លោក អ៊ចុ អ៊ុភំនី ីសៃសារា៉ា បៃធាន មន្ទរី- 
ទៃស ចរណ៍ ខៃត្ត បាត់ ដំបង បាន ចៃញ 
សៃចក្ដី ណៃ នាំឲៃយ ផ្អាក ដំណើ រការ ជា - 
បណ្តោះ អាសន្ន នូវ រម ណីយ ដ្ឋាន មួយ- 
ចំនួន ដៃល មាន ទីតាំង ស្ថិត នៅតាម 
ជៃលង ភ្នំ ដង ស្ទឹង និង បឹង បួ ដើមៃបី 
ការពារ សុវត្ថិ ភាព ជូន ភ្ញៀវ ទៃស ចរ ពី 
បញ្ហា នានា ដៃល អាច កើត មាន ជាយថា - 
ហៃតុ។ លោក បន្ត ថា ៖ « អ្នក ផ្ដល់ សៃវា 
លើវិស័យ ដំណើរ កមៃសាន្ត តាម តំបន់ 
រមណីយ ដ្ឋាន ទាំង នៃះ តៃូវ ទទួល ខុស- 
តៃូវ ដោយ តៃូវ ណៃ នាំដល់ ភ្ញៀវ ទៃសចរ 
របស់ ខ្លួន ឲៃយបង្កើន ការ បៃុង បៃយ័ត្ន ខ្ពស់ 
និង កំុពៃយា យាម លៃង ទឹក ក្នងុ តំបន់ រម ណី យ - 

ដ្ឋាន ទាំង នៃះ ក្នុង គៃកំ ពុង មាន ភ្លៀង 
ធា្លាក់ ខា្លាំង »។

ជា មួយ គ្នា នៃះ លោក អ៊ុន ប៊ុនលី 
នាយក រដ្ឋបាល សាលា ខៃត្ត ប៉ៃលនិ បាន 
ឲៃយ ដឹង ថា ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ កន្លង មក នៃះ ភ្លៀង 
បានធា្លាក់ គៃប ដណ្ដប់ ទូទាំង ខៃត្ត ក្នុង 
កមៃិ ត ពី៧០ទៅ ១០៥ មិល្លី ម៉ៃតៃ  ធ្វើ ឲៃយ 
កម្ពស់ ទឹក តាម ដង ស្ទឹង  និង បៃព័ន្ធ អូរ 
នានា  នៅក្នុង ខៃត្ត នៃះ បាន ជន់ ឡើង 
យា៉ាង គំហុក។  ដំណាំរួម ផៃសំ របស់  បៃជា- 
កសកិ រ រមួ មាន  មា្នាស ់ដឡំងូ ម ីនងិ ពោត  
ជា ចៃើន ហិកតា និង ផ្ទះ បៃជា ពលរដ្ឋ 
ជាចៃើន ខ្នង ក្នងុ  ឃុ ំស្ទងឹ តៃង ់ នងិ ឃុសំ្ទងឹ- 
កាច់  នៃសៃុក សាលា កៃ បាន រង ការ 
ជន់ លិច យា៉ាង ដំណំ។ លោក ថា៖  «នៅ 
ពៃល នៃះអាជា្ញា ធរ  កំពុង ចុះសៃង់ ស្ថតិិ នងិ 
ជួយ អន្តរា គម ន៍ផ្ដល់ អាហារ បមៃុ  ង មួយ 

ចំនួនដល់ កៃុម គៃួសារ  រង គៃះ ដោយ 
ទឹក ជំនន់ ក្នុង តំបន់ ទាំង នោះ»។ 

ចណំៃក លោក ជា ពសិិដ្ឋ អ្នក នំា ពាកៃយ 
រដ្ឋ បាល ខៃត្ត ឧត្តរ មាន ជ័យ ក៏ ឲៃយ ដឹង ដៃរ 
ថា នៅ ពៃល នៃះ អាជា្ញាធរ ខៃត្ត បាន 
សមៃច ផ្អាក ការ ធ្វើ ចរាចរណ៍ ឆ្លង កាត់ 
សា្ពាន អរូ ជកី ឬ សា្ពាន តា ម៉កុ ស្ថតិ ក្នងុ ភមូ ិ
អូរ ចិញ្ចៀន ឃុំអ ន្លង់វៃង  សៃុកអន្លង់ វៃង 
ជា បណ្តោះ អាសន្ន  ដោយ សារ សា្ថាន ភា ព  
ទឹក ហូរ កាត់ សា្ពាន មាន កមៃិត ខា្លាំង ។ 

លោក បន្ត ថា សា្ថាន ភាព ទឹក នៅ សា្ពាន 
តាម៉កុ ក្នងុ សៃកុ អន្លង ់វៃង បានហក ់ឡើង 
លើស ព ីកមៃតិ បៃកាស អាសន្ន២៥ ស.ម 
(កមៃិត បៃកាស អាសន្ន កម្ពស់ ៤,២០ 
ម៉ៃតៃ )។ លោក បាន បញ្ជាក ់ថា៖  «ជនំន ់
ទឹក ភ្លៀង ក្នុង រយៈ ពៃល ១សបា្ដាហ៍ កន្លង 
មក នៃះ បាន ប៉ះពាល់ ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 
និងដំណាំ រួមផៃសំ របស់ បៃជាពលរដ្ឋ នៅ 
ក្នុង ៤ កៃុង-សៃុក នៃ ខៃត្ត ឧត្តរមាន ជ័យ 
រួម មាន  កៃុង សំរោង សៃុក អន្លង់ វៃង 
សៃកុតៃពាងំ បៃសាទ នងិ សៃកុ បនា្ទាយ- 
អម្ពលិ។ បុ៉ន្តៃ យើង នៅមិន ទាន់ មាន ការ- 
វាយ តម្លៃ ពីទំហំ នៃ ការ ខូច ខាត នៅ  
ឡើយ ទៃ »។

បើ  តាម ការ ពៃយាកររបស់ កៃសួ  ង ធន- 
ធាន ទឹក  និង ឧតុ និយម នៅ ពៃល នៃះ 
បៃទៃស កម្ពជុា នៅ តៃ បន្ត ស្ថតិ កៃម ឥទ្ធ ិ- 
ពល នៃបៃព័ន្ធ វិសមា្ពាធ ទាប និងខៃយល់- 
មូសុ ង និរតី នៅឡើយ ដៃល ធ្វើ ឲៃយ ភ្លៀង 
នៅតៃ បន្តធា្លាក់ ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ ទូទាំង- 
បៃទៃស ក្នុង កមៃិត ពី តិច ទៅ ចៃើន ៕

ផ្ទះរាប់រយខ្នង...

ជំនន់   ទឹក ភ្លៀង  បាន ជន់ លិច ផ្លវូ ១ខ្ស្ នៅ ខ្ត្ត ពោធិ៍សាត់ ។ រូបថត ហ្វៃស ប៊ុក 



តពីទំព័រ១...និយមកំពុងទទួល
រងការវាយប្រហារយ៉ាងដំណំ
ពិស្រសគឺដោយសារទង្វើជាតិ-
និយមជ្រុលនិងគាំពារនិយម
របស់ប្រទ្រសមហាអំណាចខ្លះ
លើសកលលោក។លោកមាន
ប្រសាសន៍ដូច្ន្រះថា៖ «ជំនួស
ការទទួលបានការគំាទ្រជារឿយៗ 
ប្រទ្រសកពំងុអភវិឌ្រឍន៍ត្រងត្រវូ
បានប្រកា្លាយជាមខុព្រញួន្រការ-
ដាក់ទណ្ឌកម្មចពំោះកចិ្ចដណំើរ-
ការប្រឹងប្រងកសាងជាតិរបស់
ខ្លួនដ្រលមិនបានល្អឥតខ្ចោះ
ស្របតាមស្តង់ដារបស់ប្រទ្រស
អភវិឌ្រឍន៍ខណៈដ្រលសមត្ថភាព
ន្រប្រទ្រសទន់ខ្រសោយទាំងនោះ
នៅមានការខ្វះខាតក្នងុកចិ្ចការ-
ពារសទិ្ធិមនសុ្រសជាមលូដា្ឋានដចូ-
ជាសិទ្ធិទទួលបានសន្តភិាពសិទ្ធិ
រស់រានមានជវីតិសទិ្ធិទទួលបាន
អាហារទីជម្រកនិងការងារ
ជាដើម»។លោកបន្តថាទំាងន្រះ
គឺជាមូលហ្រតុមួយដ្រលចូល-
រួមចំណ្រកក្នុងការបំផ្លិចបំផ្លាញ
យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការខិតខំប្រឹង-
ប្រង និងអភិវឌ្រឍជាតិរបស់
ប្រទ្រសក្រីក្រតាមរយៈការធ្វើ
នយោបាយូបនីយកម្មលើបញ្ហា
សិទ្ធិមនុស្រស បម្រើឱ្រយរបៀបវារៈ
ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់
ប្រទ្រសអភិវឌ្រឍន៍មួយចំនួន។
លោកមានប្រសាសន៍បន្តថា៖

«ការប្រកួតប្រជ្រងរវាងមហា-
អំណាចបានបង្កជាការរំាងខ្ទប់
ដល់សិទ្ធិស្វ័យសម្រចរបស់

ប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍ក្នុងការ-
ជ្រើសរើសយកឯករាជ្រយ និង
អធបិត្រយ្រយជាមាគា៌ាសម្រប់ការ-
អភិវឌ្រឍក៏ដូចជាការជ្រើសរើស
ដ្រគូមតិ្តភាពដើម្របីសន្តភិាពនងិ
ការអភិវឌ្រឍ។ខ្ញុំគិតថាន្រះជា
ឧបសគ្គពិតប្រកដ៏ចម្របងមួយ
របស់ប្រទ្រសកពំងុអភវិឌ្រឍន៍ក្នងុ
ការធ្វើឱ្រយសម្រចបាននវូគោល-
ដៅរបៀបវារៈឆ្នាំ២០៣០បន្ថ្រម
លើបញ្ហាប្រឈមបន្ទាន់ទំាងឡាយ
ដ្រលបង្កដោយការរាតត្របាតន្រ

ជំងឺកូវើដ១៩និងផលប៉ះពាល់
ន្រជំងឺន្រះមកលើសង្គមនិង
ស្រដ្ឋកិច្ច»។
កម្ពជុាជឿជាក់ថាបណា្ដារដ្ឋជា

សមាជិកត្រូវត្រអនុវត្តទៅតាម
បទប្របញ្ញត្តិដ្រលមានច្រងក្នុង
ស្រចក្ដីប្រកាសស្ដីពីការរឭំកខបួ
ទី៧៥ន្រអង្គការសហប្រជាជាតិ
ដ្រលបានអនុម័តក្នងុកិច្ចប្រជំុន្រះ។
ជោគជ័យក្នុងការអនុវត្តគោល-
ដៅប្រកបដោយមហិច្ឆតាន្រះ
នឹងត្រសួត្រយផ្លវូសម្រប់មនុស្រស
ជំនន់ក្រយឱ្រយអាចរស់នៅបាន
ក្នុងវិបុលភាពនិងសង្គមមួយ
ប្រកបដោយបរយិបន័្ននងិភាព-

សុខដុមរមន។ន្រះបើតាមការ-
លើកឡើងរបស់លោកហុ៊នស្រន។
លោកថាសហគមន៍អន្តរជាតិ

ពិតជាទាមទារចង់បានអង្គការ
សហប្រជាជាតិមយួរងឹមាំដ្រល
មានសមត្ថភាពព្រញល្រញក្នុង
ការដោះស្រយគ្រប់បញ្ហាប្រឈម
ដ្រលកើតមាននៅក្នុងតថភាព
ន្រសតវត្រសរ៍ទី២១។កម្ពជុាទទួល-
សា្គាល់តួនទីស្នលូន្រប្រព័ន្ធពហុ-
ភាគីនិយមក្នុងការដោះស្រយ
បញ្ហាប្រឈមសកលដ៏ស្មុគ-

សា្មាញដ្រលពិភពលោកកំពុង
ជួបប្រទះនព្រលបច្ចបុ្របន្ន។
លោកគិនភាប្រធានវិទ្រយាសា្ថាន

ទំនក់ទំនងអន្តរជាតិន្ររាជ-
បណ្ឌិត្រយសភាកម្ពុជាថ្ល្រងពីម្រសិល-
មិញថាការលើកឡើងរបស់លោក
ហុ៊នស្រនឆ្លះុបញ្ចោងំពីភាពជាក់-
ស្ដ្រងដ្រលប្រទ្រសមហាអំណាច
មយួចនំនួអនវុត្តទៅលើប្រទ្រស
ក្រកី្ររមួទាងំកម្ពជុាផង។លោក
សង្ក្រតឃើញថាប្រទ្រសមហា-
អំណាចប្រើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្រស
ប្រជាធិបត្រយ្រយជាឧបករណ៍
ដើម្របីលាបពណ៌នងិវាយប្រហារ
ប្រទ្រសមយួទៀតបន្ថ្រមទៅលើ

វធិានការពាណជិ្ជកម្មដចូជាការ-
ដកការអនុគ្រះពន្ធជាដើម។
លោកថា៖«ដូចកម្ពុជាអ៊ីចឹង

នៅព្រលយើងមានទំនក់ទំនង
ល្អជាមួយចិន ដ្រលផ្ដល់ផល-
ប្រយោជន៍ខាងផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច
នយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រពាណិជ្ជ-
កម្មផ្រស្រងៗយើងឃើញប្រទ្រស
លោកខាងលិចមានសហរដ្ឋអា-
ម្ររកិនងិសហភាពអរឺ៉បុជាដើម
គ្រមានវធិានការផ្រស្រងៗដើម្របីធ្វើ
ម៉្រចឱ្រយទំនក់ទំនងរបស់យើង
ជាមួយចិនមានភាពល្អក់កករ។
គ្រទាញយើងមិនឱ្រយយើងដើរតាម
ខ្រស្របន្ទាត់នយោបាយការបរទ្រស
មយួដ្រលបម្រើផលប្រយោជន៍
ឱ្រយប្រជាពលរដ្ឋប្រទ្រសជាតិ។
គ្រចង់ឱ្រយយើងអនុវត្តគោល-
នយោបាយមួយដ្រលដើរតាម
ខ្រស្របន្ទាត់របៀបវារៈនយោបាយ
របស់ពួកគ្រដ្រលគ្រគូសវាស
ដើម្របីមានឥទ្ធពិលខាងភូមិសាស្ត្រ
នយោបាយរបស់គ្រ»។លោក
បន្តថាវិធានការននរបស់ប្រទ្រស
មហាអំណាចមកលើប្រទ្រស
ក្រីក្រដូចជាការផ្អាកប្រព័ន្ធអនុ-
គ្រះពន្ធ២០ភាគរយដោយ
សហភាពអឹរ៉ុបសម្រប់កម្ពុជា
និងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុម-
ហ៊ុនឯកជនមួយនៅកម្ពុជា
ដោយសហរដ្ឋអាម្ររិកតិចឬ
ច្រើនបានរួមចំណ្រកបងា្អាក់
ដំណើរការអភិវឌ្រឍន្រប្រទ្រស
កម្ពុជាក៏ដូចជាគោលដៅអភិ-
វឌ្រឍន៍ប្រកបដោយចរីភាពរបស់
អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ
២០៣០និង២០៥០៕
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ភ្នំពេញៈលោកហង់ជួន

ណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអប់រំ-
យុវជននិងកីឡាបានឱ្រយដឹង
កាលពីដើមសបា្ដាហ៍ថាក្រសងួ
បានប្រគល់សិទ្ធិដល់ប្រធាន
មន្ទីរអប់រំរាជធានី-ខ្រត្ដ ដើម្របី
អាចចុះហត្ថល្រខាលើអនុស្រស-
រណៈន្រការយោគយល់គា្នានងិ
ច្រញលិខិតអនុញ្ញាតបើក
ដំណើរការឡើងវិញក្នងុដំណាក់-

កាលទី២ចំពោះគ្រឹះសា្ថាន
សិក្រសោដ្រលច្រញអាជា្ញាប័ណ្ណ
អនុញ្ញាតដោយការិយល័យច្រក
ច្រញចូលត្រមួយរបស់រដ្ឋបាល
ក្រងុស្រកុខណ្ឌ។ការសម្រច
ប្រគល់សិទ្ធិដល់ប្រធានមន្ទីរ
អប់រំនៅតាមបណា្ដារាជធានី-
ខ្រត្ដន្រះក្រសួងអប់រំបាន
យោងទៅលើស្រចក្តីណ្រនំ
ល្រខ៤៣អយក.សណនចុះ
ថ្ង្រទី១ខ្រកញ្ញាឆ្នាំ២០២០ស្តី
ពីការបើកដំណើរការឡើងវិញ

ចពំោះគ្រឹះសា្ថានសកិ្រសោចណំ្រះ-
ទូទៅនិងមត្ត្រយ្រយសិក្រសោឯក-
ជនក្នុងដំណាក់កាលទី២ និង
គោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដា
(SOP)សម្រប់ដំណើរការ
គ្រឹះសា្ថានសិក្រសោឡើងវិញក្នុង
បរិបទន្រជំងឺកូវើដ១៩ របស់
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា
ចុះនៅថ្ង្រទី៤ខ្រសីហាឆ្នាំ
២០២០។
លោកហងជ់នួណារ៉នុបាន

ឱ្រយដឹងថាក្រសួងប្រគល់សិទ្ធិ
ជូនប្រធានមន្ទីរអប់រំ យុវជន
នងិកឡីារាជធានី-ខ្រត្តក្នងុការ-
ចុះហត្ថល្រខាលើអនុស្រសរណៈ
ន្រការយោគយល់គា្នា និងលិ-
ខិតអនុញ្ញាតឱ្រយបើកដំណើរការ
ឡើងវញិក្នងុដណំាក់កាលទី២
ចំពោះគ្រឹះសា្ថានសិក្រសោ ដ្រល
ច្រញអាជា្ញាប័ណ្ណអនុញ្ញាត
ដោយការិយល័យច្រកច្រញ
ចូលត្រមួយរបស់រដ្ឋបាលក្រុង
ស្រកុខណ្ឌក្នងុដ្រនសមត្ថកចិ្ច
របស់ខ្លួន។ ក្រយពីបានចុះ
ត្រួតពិនិត្រយវាយតម្ល្រទីតាំង

គ្រឹះសា្ថានសិក្រសោ ស្របតាម
គោលការណ៍ប្រតិបត្តិស្តង់ដា
(SOP)រចួផ្ញើរបាយការណ៍ស្តី
ពីការចុះត្រួតពិនិត្រយគ្រឹះសា្ថាន-
សិក្រសោ និងលិខិតអនុញ្ញាតឱ្រយ
បើកគ្រឹះសា្ថានសិក្រសោឡើងវិញ
មកក្រសួង (នយកដា្ឋានរដ្ឋ-
បាល)យ៉ាងយូរ៣ថ្ង្រក្រយ
ព្រលច្រញលិខិតអនុញ្ញាត។
លោកបុិចបូឡ្រនប្រធាន

ក្រុមប្រឹក្រសោភិបាលសហព័ន្ធ-
ស្រវាអប់រំនៅកម្ពុជា(Presi-
dent of Federation of
EducationServices in
Cambodia)បានថ្ល្រងកាល
ពថី្ង្រទី២១ខ្រកញ្ញាបានឱ្រយដងឹ
ថាការប្រគល់សទិ្ធិដល់ប្រធាន
មន្ទីរអប់រំ រាជធានី-ខ្រត្ដ ក្នុង
ការចុះហត្ថល្រខាលើអនុស្រស-
រណៈន្រការយោគយល់គា្នានងិ
ច្រញលខិតិអនុញ្ញាតបើកដណំើរការ
ឡើងវញិក្នងុដណំាក់កាលទី២
ដល់គ្រឹះសា្ថានសិក្រសោន្រះគឺ
បានបងា្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹង-
ប្រងរបស់រាជរដា្ឋាភិបាលនិង

ក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្នុងការទប់-
សា្កាត់ការរើករាលដាលជំងឺកូវើដ-
១៩និងការប្រឹងប្រងផ្ដល់
ការអប់រំដល់សិស្រសោនុសិស្រស
នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។
លោកថ្ល្រងថា៖«គ្រឹះសា្ថាន-

សកិ្រសោដ្រលមានអាជា្ញាបណ័្ណនៅ
ថា្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌក៏អាច
ធ្វើបានដ្ររព្រះគ្រះឹសា្ថានទំាង-
នោះស្ថិតនៅជនបទមានភាព
អំណោយផលល្អទាំងបរិវ្រណ
សាលានិងបរិសា្ថាន។ដូច្ន្រះ
គ្រឹះសា្ថានសិក្រសោនៅថា្នាក់ក្រុង
ស្រកុខណ្ឌមានបណា្ដារាជធានី-
ខ្រត្ដពួកគាត់អាចធ្វើបានតាម
ការណ្រនំរបស់ក្រសួងអប់រំ
និងរដា្ឋាភិបាលលើការការពារ
និងរក្រសោអនម័យ»។
លោកបានបញ្ជាក់ថាក្រយ

ពីការបើកដំណើរការគ្រះឹសា្ថាន-
សិក្រសោឡើងវិញដំណាក់កាលទី
២ក្នងុរយៈព្រលជាង១សបា្ដាហ៍
កន្លងមកន្រះទំាងក្រសួងអប់រំ
និងគ្រះឹសា្ថានសិក្រសោអប់រំនន
បានរកវិធីន្រគន្លងថ្មីបានត្រមឹ-

ត្រវូ ទំាងការសម្របខ្លនួរបស់
សិស្រស និងអាណាព្រយាបាល
សិស្រសគ្រូបង្រៀនគឺបានយល់
ដឹងគ្រប់ៗគា្នា។
លោករស់សុវាចាអ្នកនំ-

ពាក្រយក្រសួងអប់រំយុវជននិង
កីឡា បានបញ្ជាក់ថាការ-
ប្រគល់សិទ្ធិដល់ប្រធានមន្ទីរ
អប់រំរាជធានី-ខ្រត្ដន្រះបន្ទាប់
ពីក្រសួងអប់រំមានកិច្ចប្រជុំ
បច្ច្រកទ្រសពិភាក្រសោលម្អិត
គ្រប់ជ្រុងជ្រយជាមួយនឹង
មន្ទីរអប់រំ រាជធានី-ខ្រត្ដទាំង
២៥ដើម្របីពិគ្រះយោបល់ក៏
ដូចជាណ្រនំនៅក្នុងការគ្រប់-
គ្រងទប់សា្កាត់និងបងា្ការការរើក-
រាលដាលន្រជំងឺកូវើដ១៩ដូច
មានច្រងនៅក្នុងគោលការណ៍
ប្រតិបត្តិស្តង់ដា(SOP)ចុះ
កាលពីថ្ង្រទី៤ខ្រសីហាឆ្នាំ
២០២០របស់ក្រសួងអប់រំ។
លោកថ្ល្រងថា៖«ជាទូទៅ

មន្ទីរអប់រំនៅទូទាំង២៥រាជ-
ធានី-ខ្រត្ដមានតួនទីជាស្រន-
ធិការរបស់ក្រសួងអប់រំ»៕រដ្ឋមន្តេីកេសួងអប់រំចុះពិនិតេយសាលាកេយបើកវិញ។រូបថតក្រសួងអប់រំ

លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ ឲែយមន្តែ ីពិនិតែយផ្ទាងំផែសាយ
ពាណិជ្ជ កម្ម គែឿង សែវឹង តាមទីសាធារណៈ
វ៉នដារ៉ា

ភ្នំពេញៈលោកខៀវកាញារើទ្ធ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន បាន
អនុញ្ញាតដល់មន្រ្ដីតាមមន្ទីរ
ព័ត៌មានរាជធានី-ខ្រត្ដទំាងអស់
ត្រវូពិនិត្រយមើលតាមទីសាធារណៈ
នូវផ្ទាំងផ្រសោយពាណិជ្ជកម្ម
គ្រឿងស្រវឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន
ដ្រលហសួព្រលកំណត់ឱ្រយដាក់
តាងំ។ការអនុញ្ញាតន្រះបានធ្វើ
ឡើងក្នងុកចិ្ចប្រជុំប្រចាំសបា្តាហ៍
របស់ក្រសួងកាលពីថ្ង្រចន្ទ
ទី២១ខ្រកញ្ញា។
លោករដ្ឋមន្រ្ដីបានបញ្ជាក់ថា

ដោយហ្រតុកន្លងមកមានក្រមុ-
ហ៊នុគ្រឿងស្រវងឹមយួចនំនួបាន
ធ្វើខុសពីគោលការណ៍អនុញ្ញាត
របស់ក្រសួង ឱ្រយផ្រសព្វផ្រសោយ
គ្រឿងស្រវឹងអំពីការផ្តល់រងា្វាន់
ផ្រស្រងៗ ន្រះសម្រប់រយៈព្រល
មុនពិធីបុណ្រយធំៗដូចជាចូល-
ឆ្នាំប្រព្រណីជាតិខ្ម្ររ បុណ្រយ
អុំទូកនិងព្រលពិធីចូលឆ្នាំចិន
ជាដើមប៉ុន្ត្រក្រុមហ៊ុនមួយចំ-
នួនមិនព្រមដកសា្លាកយីហោ
ផ្រសោយពាណិជ្ជកម្មផ្តល់រងា្វាន់
ច្រញពីទសីាធារណៈដ្រលបាន
អនុញ្ញាតនោះទ្រ។
លោកកាញារើទ្ធបានថ្ល្រងថា៖

«មន្ទីរពត័៌មានរាជធានី-ខ្រត្តត្រវូ
ចាត់មន្ត្រីទៅពិនិត្រយមើលតាម
ទីសាធារណៈបើសិនជាក្រុម-

ហុ៊នណាមិនបានដកផ្ទាងំបា៉ាណូ
ផ្រសោយពាណជិ្ជកម្មគ្រឿងស្រវងឹ
ដ្រលមានភា្ជាប់ការផ្តល់រងា្វាន់
នោះច្រញទ្រក្រុមការងារត្រូវ
ដកច្រញហើយត្រវូឱ្រយក្រមុហ៊នុ
នោះបង់ថ្ល្រស្រវា»។
លោកមុំគង់ប្រធានអង្គការ

ចលនដើម្របីសុខភាពកម្ពុជា
(CMH)បានថ្ល្រងឱ្រយដឹងថា
បច្ចុប្របន្នការផ្រសព្វផ្រសោយពីការ-
លក់គ្រឿងស្រវឹងនៅក្នងុប្រទ្រស
កម្ពុជាបានឈានដល់បន្ទាត់
ក្រហមគឺហួសដ្រនកំណត់។
លោក គង់ បានថ្ល្រងថា៖

«សម្រប់ខ្ញុំយល់ថា ប្រទ្រស
កម្ពុជាយើងទាល់ត្រមានច្របាប់
[គ្រប់គ្រងលើគ្រឿងស្រវឹង]
ទើបមានភាពងាយស្រួលក្នុង
ការអនុវត្ដការហាមឃាត់ការ-
ផ្រសោយពាណជិ្ជកម្មគ្រឿងស្រវងឹ
ន្រះ។ ការផ្រសោយពាណិជ្ជកម្ម
គ្រឿងស្រវឹងនព្រលបច្ចុប្របន្ន
ន្រះគឺពិតជាគួរឱ្រយព្រួយបារម្ភ
ម្រនទ្រនព្រះការផ្រសោយទាងំ-
នោះបានជរំញុឱ្រយយវុជនកមុារ
និងស្រ្ដី ចាប់ផ្ដើមស្រពគ្រឿង-
ស្រវឹងក្នងុកម្រតិកាន់ត្រច្រើន»។
លោកផុសសុវណ្ណអ្នកនំពាក្រយ

ក្រសួងព័ត៌មានថ្ល្រងកាលពី
ម្រសិលមិញថាក្រុមហ៊ុនបាន
ដាក់ផ្រសព្វផ្រសោយហើយមិនបាន
ដកច្រញវិញតាមព្រលវ្រលា
ដ្រលក្រសួងកំណត់៕

ដូចកម្ពជុាអី៊ចឹងនៅពេលយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជា-
មួយចិនដេលផ្តល់ផលបេយោជន៍ខាងផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយ
យុទ្ធសាស្តេពាណិជ្ជកម្មផេសេង ៗយើងឃើញបេទេសលោកខាង-
លិចមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរុ៉បជាដើមគេមាន
វិធានការផេសេង ៗដើមេបីធ្វើម៉េចឲេយទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយ...
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ខន  សាវិ

ភ្នំពេញៈ កៃសួង រៀបចំ ដៃនដី  
បញ្ជាក់ ថា ពលរដ្ឋ ចំនួន ៥កៃុម  ដៃល 
អះអាងថា  មាន ចំនួន  ១ ២១៧គៃសួារ 
កំពុង មាន ទំនាស់ ដីធ្លី នៅ សៃុក ចំនួន 
៣ នៃ ខៃត្ត កោះកុង  គឺ គៃួសារ ខ្លះ ក្នុង 
ចំណោម នោះ  មិនមាន មូលដ្ឋាន 
ផ្លូវចៃបាប់ សមៃប់ឱៃយ កៃសួង ដោះ- 
សៃយ ឱៃយ ឡើយ។  ការអះ អាង នៃះ  
កៃយព ីមាន កៃមុ ពលរដ្ឋ នៅ ខៃត្ត នៃះ 
រាប់រយ នាក់ ចៃញ តវ៉ា នៅមុខ កៃសួង 
ជា ថ្មី កាលពី ថ្ងៃ ទី២១  កញ្ញា។

លខិតិ ចុះ ថ្ងៃទ២ី១  កញ្ញា  របស ់កៃសងួ   
រៀបច ំដៃនដ ី នគរបូ នយីកម្ម  នងិ សណំង ់ 
បញ្ជាក់ថា  កៃុម ពលរដ្ឋ ទាំង៥ កៃុម នៃះ  
នៅ សៃុក សៃ អំបិល  ថ្មបាំង  និង សៃុក 
បទុម សាគរ  ដៃលខ្លះ មាន ទំនាស់ ដីធ្លី 
ជាមយួ កៃមុហ៊នុ  Koh Kong Planta-
tion  និង កៃុម ហ៊ុន Koh Kong Sugar 
Industry Co.,LTD។ ខ្លះ ទៀត មាន 
ទំនាស់ ជាមួយ កៃុមហ៊ុន  ហៃង ហ៊ុយ  
អៃ្រហ្គ ីខល័  ឈរ័ គៃបុ  នងិ ខ្លះ មាន ទនំាស ់
ជាមយួ កៃមុហ៊នុ  UNION DEVELOP-
MENT GROUP CO.,LTD(UDG) 
ប៉ុន្តៃ តៃូវបាន ដោះ សៃយ បញ្ចប់ ជា 
សា្ថាពររួចហើយ។

លិខិត ដដៃល បន្តថា  ចំពោះ ពលរដ្ឋ 
មួយចំនួន ទៀត  ពុំ មាន ឈ្មោះ ក្នុង ការ- 
ទាមទារ ដី  ដោយសារ មិនមាន វត្ត មាន 
មក បពំៃញ សលាក បតៃ តាម ការ បៃកាស   
ផៃសព្វផៃសាយ របស់ កៃសួង កាលពី ឆ្នាំ 
២០១៧  និង ខ្លះ ទៀត មិន មាន ឯកសារ 
កានក់ាប ់ដ។ី កៃមុ ពល រដ្ឋ ទាងំនៃះ  គ ឺខ្លះ 
ទាមទារ សុំ ចុះ បញ្ជី ដីធ្លី  ខ្លះ ស្នើសុំ ដី 
សមៃបទាន សង្គម កចិ្ច  នងិ ខ្លះ ប្ដងឹ ទាមទារ 
ដី ពី កៃុមហ៊ុន មក វិញ។

កៃសួង បានបន្តថា ៖«ចំពោះ កៃុម- 
ពលរដ្ឋ ចនំនួ ៣៣គៃសួារ  ប្ដងឹ ទាមទារ 
ដី ពី កៃុម ហ៊ុន  UDG  គឺ កៃសួង ពិនិតៃយ 
ឃើញថា  មាន បៃជា ពលរដ្ឋ ចំនួន 
១៣គៃសួារ ធ្លាប ់ទទលួ បាន ការដោះ- 
សៃយ រួច ហើយ  និង បៃជាពលរដ្ឋ 
ចំនួន ២០គៃួសារ ទៀត  មិនស្ថិត ក្នុង 
កៃុម បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល រង ផល ប៉ះ- 
ពាល់ តៃូវ ដោះ សៃយ»។

លខិតិ របស ់កៃសងួ នៃះ បាន ធ្វើ ឡើង   
តៃ ប៉ុនា្មោន ម៉ោង  បនា្ទាប់ពី ពលរដ្ឋ មក ពី 
ខៃត្ត កោះកងុ  រមួទាងំ តៃបងូ ឃ្មុ ំ នងិ ខៃត្ត 
សា្វាយរៀង  រាប់ រយ នាក់ បាន នាំគ្នា 
ឡើង មក តវ៉ា  និង បិទ ផ្លូវ នៅ ខាងមុខ 
កៃសួង រៀបចំ ដៃនដី  នគរូប នីយកម្ម  
និង សំណង់  កាលពី ថ្ងៃទី២១  កញ្ញា  
ដើមៃបី ទាម ទារ ឱៃយ ពន្លឿន ដំណោះ- 
សៃយ ជូន ពួក គត់។ 

លោក សំ វុទ្ធី  តំណាង ពលរដ្ឋ ទាំង 
៣៣ គៃួសារ មាន ទំនាស់ ជាមួយ 
កៃុមហ៊ុន  UDG  លើកឡើង ថា  ក្នុង 
ចំណោម ទាំង ៣៣ គៃួ សារ  ដៃល បាត់ 
ដីធ្លី សរុប ចំនួន ២៧៩ហិកតា  គឺ 
គៃួសារ ខ្លះ ពិតជា ធ្លាប់ ទទួលបាន 
ដំណោះ សៃយ មៃន។ ប៉ុន្តៃ ដំណោះ- 
សៃយ ទាំង នោះ  គឺ មិន សម សៃប នឹង 

ដី ដៃល តៃូវ បាត់ បង់ ទៅ ខាង កៃុម ហ៊ុន ។ 
លោក បានបន្តថា  ការដោះ សៃយ 

កាលព ីឆ្នា២ំ០១០  គ ឺពលរដ្ឋ ខ្លះ ទទលួ- 
បាន ដ ីតៃមឹ ២ហកិតា  ១ហកិតា  ខ្លះ ទៀត 
បានដ ីទហំ ំតៃមឹ ២៤ម៉ៃតៃ  នងិ បណោ្ដោយ 
បៃហៃល ៨០ម៉ៃតៃ។ ឯ មួយចំនួន ទៀត  
មិនទទួល បាន ដី  ប៉ុន្តៃ ទទួលបាន លុយ 
តៃឹម ៤០០ ទៅ ៥០០ ដុលា្លារ ប៉ុណោ្ណោះ  
ខណៈ ដី  ដៃល ពួកគត់ បាត់បង់ គឺ ខ្លះ 
៨ហិកតា ទៅ ដល់ ជាង ១០ហិកតា។

តណំាង ពលរដ្ឋ របូនៃះ អះអាងថា ៖« ខ្ញុ ំ
មាន  ដ ី៩ហកិតា ប៉នុ្តៃ គៃ ឱៃយ លយុ តៃ ៤៨០   
ដលុា្លារ និងឱៃយ ដ ីវញិ បាន ២ហកិ តា  កន្លះ។ 
បើ យើង មិន ទទួលយក  មាន នយ័ ថា  ស្មើ 
នងឹ  អត ់ ដោយ សារ កាល នោះ  គ ឺគៃ បាន- 
បណ្ដៃញ  ចៃញ ព ីដ ីតៃ ម្ដង។ គ ឺបៃើ សទុ្ធតៃ 
ប៉ៃអឹម  កង សន្ដសុិខ និង កមា្លាងំ បរិសា្ថាន» ។

លោក ប៊ុន សារិន  អាយុ ៥៦ឆ្នាំ  
ដៃល មាន ទនំាស ់ដធី្ល ីទហំ ំ១២ហកិតា 
ជាមួយ កៃុមហ៊ុន  UDG  ដៃរ នោះ  
លើកឡើងថា  ដី របស់ លោក  គឺ មាន 
ឯកសារ កាន់កាប់ ទទួល សា្គាល់ ដោយ 
អាជា្ញាធរ ភូមិ  និង ឃុំ  ហើយ ថៃមទាំង 
មាន លិខិត ទទួល សា្គាល់ ពី កៃមុ ហុ៊ន នៅ 
ពៃល ចុះ ដោះ សៃយ សំណងផង។ 

លោក នយិាយថា ៖«ឯកសារ ហ្នងឹ  គ ឺ
មានការ បញ្ជាក់ ពី អាជា្ញាធរ  ដៃល មាន 
ពៃំ បៃទល់ ចៃបាស់ លាស់  និង មានការ- 
ផ្ដិត មៃដៃ ទទួល សា្គាល់ រវង អ្នក មាន ដី 
ជាប់ គ្នា  ហើយ យកទៅ ឱៃយ អាជា្ញាធរ 
បញ្ជាក់ ទទួល សា្គាល់។ ឥឡូវ នៃះ  គឺ 
យើង ទាមទារ ឱៃយ កៃមុ ហ៊នុ  នងិ កៃសងួ 
ពាកព់ន័្ធ  ដោះសៃយ ជាសណំង ដ ីវញិ 
ក៏ យើង យក  បើ មិន អ៊ីចឹង ទៃ  បើ 

ដោះសៃយ សំណង ជាលុយ  គឺ 
អាសៃ័យ តាម ការ ចរចា គ្នា ដើមៃបី ឱៃយ 
សៃបតាម តម្លៃ ទី ផៃសារ»។

កាលពី ថ្ងៃទី២១  ខៃកញ្ញា  ពលរដ្ឋ 
ទាងំ៥ កៃមុ មក ព ីខៃត្ត កោះកងុ  រមួទាងំ 
បៃជាពលរដ្ឋ មានទំនាស់ ដីធ្លី នៅ ខៃត្ត 
សា្វាយរៀង  និង ខៃត្ត តៃបូង ឃ្មុំ បៃហៃល 
៤០០នាក់  បាន នាំគ្នា តវ៉ា បិទផ្លូវ នៅ 
មុខ កៃសួង ដៃនដី  ដើមៃបី សុំ ជួប ផ្ទាល់ 
ជាមួយ លោក  ជា សុផរា៉ា  រដ្ឋមនៃ្តី 
កៃសួង នៃះ។ ប៉ុន្តៃ តៃូវបាន កមា្លាំង 
សមត្ថកិច្ច រាជធនី ភ្នំពៃញ បំបៃក  និង 
អនញុ្ញាត ឱៃយ អង្គយុ តវ៉ា នៅលើ ចញិ្ចើម- 
ផ្លវូ វញិ។ ពកួ គត ់បាន តៃឡប ់ទៅ សៃកុ 
វិញ នៅ ថ្ងៃ ដដៃល  បនា្ទាប់ពី ញត្តិ របស់ 
ពួកគត់ តៃូវបាន ទទួល។

លោក ឈឹម សាផន  អាយុ ៦៥ឆ្នាំ  

តំណាងឱៃយ កៃុម ពលរដ្ឋ មាន ទំនាស់ 
ដីធ្លី មួយ កៃុម ទៀត មាន ចំនួន ៨៤៣ 
គៃួសារ  និយាយ ថា  ការនាំ គ្នា មក តវ៉ា 
ជាថ្មី នៃះ  ដោយសារ ការដក់ ញត្តិ នៅ 
កៃសងួ ដៃនដ ីជាចៃើន ដង  មនិទទលួ- 
បាន ការឆ្លើយ តប ឱៃយបាន ជាក់ លាក់ ពី 
រដ្ឋមនៃ្តី កៃសួង នៃះ  ដើមៃបី ចាត់ មនៃ្តី 
ដោះសៃយ ដីធ្លី ជូន ពួក គត់។

លោក បន្ថៃមថា ៖ «គោល បំណង 
សំខាន់ ដៃល ពួកខ្ញុំ មក ថ្ងៃនៃះ  គឺ សួរ 
ទៅ ឯកឧត្តម (ជា  សុផរា៉ា  រដ្ឋមនៃ្តី 
កៃសួង ដៃនដី) តើ ដោះ ឱៃយ ពួកខ្ញុំ នៅ 
ពៃលណា  គឺ ថ្ងៃណា  ខៃណា ឱៃយ ចៃបាស់  
ហើយ អ្នកណា ជាអ្នក ដោះ សៃយ។ គ ឺ
ចង់បាន ចម្លើយ ប៉ុណ្ណឹង  ហើយ ពិត- 
បៃកដ។ បើ មិន ផ្ដល់ ចម្លើយ ដោះ 
ពៃល ណា ទៃ  ហើយ អស់ ជមៃើស  គឺ 

ពួកខ្ញុំ តៃឡប់ ទៅ វិញ  គឺ ទៅ នៅលើ ដី 
រៀង ខ្លួន  ហើយ បោះ តង់ យក តៃម្ដង  
ដោយសារ ដី ទាំង នោះ ឈប់ ដំ អំពៅ 
៤ទៅ ៥ឆ្នាំ ហើយ»។

លោក សាផន  បន្តថា  កៃុម ពលរដ្ឋ 
របស់ លោក  គឺ មាន ទំនាស់ ដីធ្លី ចំនួន  
១៧២០ហិកតា  តាំងពី ឆ្នាំ២០០៩  
ខណៈ ដី ទាំង នោះ តៃូវបាន កាន់កាប់ 
ដើមៃបី ធ្វើ ចមា្ការ  និង ធ្វើ សៃូវ  តាំងពី 
អំឡុង ឆ្នាំ១៩៨០។ ដី តំបន់ ទាំងនោះ 
មនិមាន លខិតិ កានក់ាប ់ទទលួ សា្គាល ់
ពី អាជា្ញាធរ ភូមិ ឃុំ ឡើយ  ប៉ុន្តៃ មាន 
លិខិត ទទួល សា្គាល់ ពៃំដី រវង គៃួសារ 
មួយ  ទៅ គៃួសារ មួយ ទៀត។

អភិបាល សៃុក បទុម សាគរ  លោក 
ហាក់ ឡៃង  មិន ធ្វើ អតា្ថាធិបៃបាយ ជុំវិញ 
បញ្ហា ដីធ្លី របស់ ពលរដ្ឋ ៣៣គៃួសារ 
នៃះ ទៃ  ដោយ លោក អះអាងថា ករណ ី
ទំនាស់នៃះ  បានកើត ឡើង មុនពៃល 
អាណត្តិ របស់ លោក ចូល គៃប់គៃង 
សៃុកនៃះ  និង មៃយ៉ោង ទៀតនោះ លិខិត 
របស់ កៃសួង ដៃនដី បានបក សៃយ 
ចៃបាស់ រួច ហើយ។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«ខ្ញុ ំទើប ចលូ មក កាន ់
ជាអភិបាល សៃុក ហើយ រឿងនៃះ គឺជា 
រឿង ចាស់ បនៃសល់ ទុក តាំង ពី អភិបាល 
ចាស់២ ជំនាន់ មក ហើយ។  អ៊ីចឹង!  ខ្ញុំ 
មិនអាច បញ្ជាក់ ជូន ឱៃយ បានចៃបាស់- 
លាស់ ទៃ  ណាមួយ កៃសួង ដៃនដី គឺ 
ចៃបាស់ ជាង យើង  ដោយសារ ពល រដ្ឋ 
មិនមៃន ទើបតៃ ប្ដឹង ម្ដង ហ្នឹង ទៃ»។ 

ចំណៃក  លោក  យឹង វំងវីរៈ  មៃ ឃុំ 
តានួន  មិនអាច សុំ ការបញ្ជាក់ បន្ថៃម 
បានទៃ  ដោយ ហៅ ទូរស័ព្ទ ចូល ចៃើន 
លើក  ប៉ុន្តៃ លោក មិន ទទួល។ 

លោក  អំ សំអាត  បៃធន គៃប់គៃង 
ផ្នៃក ឃ្លាំមើល សិទ្ធិ មនុសៃស  នៃ អង្គការ 
លីកាដូ  ទទួល សា្គាល់ ថា  ជុំវិញ បញ្ហា 
ទនំាស ់ដធី្ល ីនៅ ខៃត្ត កោះកងុ  តៃវូបាន- 
អាជា្ញាធរ ខៃត្ត  និង កៃសួង ដៃនដី ដោះ- 
សៃយ បាន ចៃើន មក ហើយ។ ប៉ុន្តៃ 

លោក ថា  ទន្ទឹម គ្នានៃះ  លោក ក៏ ចង់ 
ឱៃយមាន ការដោះ សៃយ បញ្ចប ់ឱៃយបាន- 
ឆប ់ ចពំោះ ការទាមទារ  របស ់ពលរដ្ឋ  
ដៃល នៅ សៃសសល់ មួយ ចំនួន។

លោក បន្តថា  សៃប ពៃល មានការ- 
លើកឡើង ខ្វៃង គ្នា  ដៃល ពលរដ្ឋ ខ្លះ 
អះអាង ថា  មិនទាន់ ទទួលបាន ដំ ណោះ-  
សៃយ សមរមៃយ  និង មិន ទទួល បាន 
ដណំោះ សៃយ ទាលត់ៃ សោះ នោះ  ប៉នុ្តៃ 
កៃសួង ឆ្លើយតប ថា  ពលរដ្ឋ ទាំងនោះ 
មិនមាន ឯកសារ គៃប់ គៃន់  ហើយ 
ទំនាស់ តៃូវបាន ដោះសៃយ បញ្ចប់ 
ជាដើម។ លោក ថា  កៃសងួ គួរ សកិៃសា អពីំ 
បញ្ហា ឫស គល់ របស់ គៃួសារ នីមួយៗ  
ហើយ ដោះ សៃយ  នោះ អាចនឹង ទទួល 
យកបាន ពី សំណាក់ បៃជាពលរដ្ឋ។

មន្តៃ ីសទិ្ធ ិមនសុៃស របូនៃះ ថ្លៃង ព ីមៃសលិ មញិ   
ថា ៖«យើង តៃូវ ពិនិតៃយ មើល ឫស គល់ នៃ 
បញ្ហា ទាំងមូល របស់ គៃួសារ នីមួយៗ ថា  
តើគៃួ សារ មួយ ហ្នឹង មាន បញ្ហា អ្វី ខ្លះ  
ហើយ  ដោះសៃយ តៃម្ដង ទៅ ដើមៃបី កុំឱៃយ 
ដោះ សៃយ បញ្ហា មួយ  នៅ សល់ បញ្ហា 
មួយ ទៀត  អា ហ្នឹង គឺ មិន ចៃះ ចប់ ទៃ 
ដៃលធ្វើ ឱៃយ ការដោះ សៃយ ចៃះតៃ អូស- 
បនា្លាយ ។ បើ មើល លើ បញ្ហា របស់ គត់  
មាន អ ីខ្លះ  ឱៃយ គត ់ដក ់មក សមៃប ់ដោះ- 
សៃយ។ អា ហ្នឹង គឺ ដោះ ទៅ  អាច មិន    
ធ្វើឱៃយ ពួកគត់ មាន បញ្ហា អ្វី ទៀត ទៃ»។

ចំណៃក លោក  ថោង ច័ន្ទតារា  អ្នក- 
សមៃប សមៃលួ សមាគមការពារ សទិ្ធ-ិ 
មនុសៃស អាដហុក  នៅ ខៃត្ត កោះ កុង  
លើក ឡើង ថា  ពលរដ្ឋ មាន ជម្លាះ ដីធ្លី 
ទាងំ៥ កៃមុ នៅ ខៃត្ត កោះកងុ  កន្លង មក  
មាន អ្នក ខ្លះ ទទលួបាន ដណំោះសៃយ   
សមរមៃយ  ហើយ ខ្លះទៀត តៃវូ បាន  បង្ខ ំឱៃយ 
ទទួលយក ដំណោះសៃយ តិច តួច។ 
លោក បញ្ជាកថ់ា  ពលរដ្ឋ ដៃល ទទលួ- 
បាន ដំណោះសៃយ កន្លងមក  គឺ អ្នក- 
រស់ នៅ លើ ដី ជាក់ស្ដៃង ដៃល មាន ផ្ទះ 
នៅក្នុង ភូមិ  ឃុំ មាន ជម្លាះ។ ប៉ុន្តៃ អ្នក 
មានផ្ទះ សមៃបៃង នៅ កៃ ភូមិ  និង ឃុំ 
មាន ជម្លាះ  គ ឺមនិតៃវូ បាន ដោះសៃយ 
សមៃប ់ការបាត ់បង ់ដសីៃ ចមា្ការ  របស ់
ពួកគៃ នោះ ទៃ។

លោក ថ្លៃងថា ៖«អាជា្ញាធរ ថា  ពកួគត ់
ខ្វះ លិខិត សា្នាម កាន់កាប់  អាហ្នឹង គឺ 
ពកួគត ់ពតិជា ខ្វះខាត មៃន  ដោយសារ 
ពួក គត់ ចៃះ តៃ កាន់ កាប់  និង រស ់នៅ យរូ 
ឆ្នាំ មក ហើយ»។

ទោះ យា៉ោងណា  លោក  រស់ វីរា៉ាវុធ   
បៃធន មន្ទរី ដៃនដ ីខៃត្ត កោះកងុ  បញ្ជាក ់ 
ថា  កន្លងមក  អ្នកដៃលធ្លាប់ ដក់ ពាកៃយ 
បណ្ដឹង សុំ ដោះ សៃយ ដីធ្លី  គឺ តៃូវបាន- 
ដោះសៃយ ចប ់សព្វ គៃប ់អស ់ហើយ។ 
ប៉ុន្តៃ មូលហៃតុដៃល មាន ពលរដ្ឋ បន្ត 
ចៃញ តវ៉ា  ដោយ សារ កៃយ មក ទៀត  
អ្នក ធ្លាប់ ទទួលបាន ដំណោះ សៃយ 
បាននា ំកៃមុ ថ្ម ីផៃសៃង ទៀត  មក ដកព់ាកៃយ 
សុំ ដំណោះ សៃយ។

លោក  វរីា៉ាវធុ  បញ្ជាកថ់ា ៖«ខ្ញុ ំមនិ ដងឹ 
ដៃរ  អ្នក ថ្មី មក សុំ ដំណោះ សៃយ  គឺ 
គត់ បានអះអាង ថា  គឺ នៅ ក្នុង កៃុម 
នៃះ កៃុម នោះ អ៊ីចឹង»៕  

ពលរដ្ឋមកពីខេត្តកោះកុង សា្វាយរៀង និង តេបូងឃ្មុ ំមកតវ៉ារឿងដីធ្លនីៅមុខកេសួងរៀបចំដេនដី កាលពីថ្ងេទី២១ កញ្ញា។ រូបថត ហុង មិនា

ក្រសួងថា ជាង១ពាន់គ្រសួារមានជម្លោះដីធ្លនីៅកោះកុង ខ្លះគ្មានមូលដ្ឋានច្របាប់ត្រវូដោះស្រយ

ចពំោះ ពលរដ្ឋ មយួ ចនំនួ ទៀត  ពុមំាន ឈ្មោះ ក្នងុ ការ ទាមទារ ដ ីដោយ- 
សារ មិនមាន វត្តមាន មក បំពេញ សលាកបតេតាមការ បេកាស ផេសព្វផេសាយ របស់ 
កេសងួ កាលពីឆ្នា២ំ០១៧ នងិ ខ្លះទៀត មនិមាន ឯកសារ កានក់ាបដ់។ី កេមុពលរដ្ឋ 
ទាំងនេះ គឺខ្លះ ទាមទារ សុំចុះ បញ្ជី ដីធ្លី  ខ្លះស្នើសុំដីសមេបទាន សង្គមកិច្ច . .. 
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ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ ស្ថាន ឯកអគ្គ រាជទតូ កម្ពជុា  
បៃចាំ សហព័ន្ធ រុសៃសុី អំពាវនាវ ដល់ 
បៃជា ពលរដ្ឋ និង និសៃសិត ដៃល កំពុង 
រស់នៅ សហព័ន្ធរុសៃសីុទំាង អស់ ឲៃយ បង្កើ ន  
ការ បៃងុ  បៃយ័តុ្ន ឡើង វិញបនា្ទាប់ពី និ សៃសិ ត 
ខ្មៃរ ម្នាក់ ដៃល រស់នៅ ទីនោះ បាន ឆ្លង 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ក្នងុ អំឡុង ពៃល ដៃល សម្ទះុ 
នៃ កា រឆ្លង ក្នងុ បៃទៃស នៃះ នៅតៃ បន្ត ។

សៃចក្តអំីពាវនាវ រប ស់  ស្ថាន ទូត  កា ល- 
ពី ថ្ងៃទី១៨កញ្ញា  បញ្ជាក់ ថា នា ពៃ ល ថ្ម ីៗ  
នៃះ មន និសៃសិត ខ្មៃរ ១រូប ដៃល កំពុ ង 
សិកៃសា នៅ សហព័ន្ធរុសៃសុី  បាន ឆ្លង ជំងឺ 
កូ វីដ១៩ហើយ កំពុងស្ថតិ ក្នងុការ តាម - 
ដាន នងិ ការពៃយាបាល របស ់វៃជ្ជបណ្ឌតិ 
រុសៃសីុ។ សៃចក្ត ីអំពាវនាវ  មិន បាន  បញ្ជា ក់ 
ពី ឈ្មោះ និសៃសិត ដៃល បាន ឆ្លង នោះទៃ 
ដោយ គៃន់តៃ បានលើកឡើង ពី ការ- 
សង្កៃត   របស់ ខ្លនួ ក្នងុ សបា្តាហ៍ ចុង ក ៃ យ 
នៃះថា ការឆ្លង ជងំ ឺក ូវដី១៩នៅ សហ- 
ព័ន្ធរុសៃសុីបាន កើនឡើងសនៃសឹមៗជិត 
ទៅ  ដល់៦ពាន់ ករណីជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ ។

សៃច ក្ត ីអំពាវ នាវ បន្ត ថា ស្ថាន ឯក អគ្គ  - 
រាជទូត កម្ពុជា សូម អំ ពាវ នាវ ចំពោះ 
ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ និសៃសិត និង សិកា្ខា កា ម យោ ធា  
ខ្មៃរ ដៃល កំពុង រស់នៅ និង សិកៃសា នៅ 

ទទូាងំ សហពន័្ធរសុៃសុ ីមៃតា្តា ពងៃងឹ ឡើង 
វិញនូវ ស្មោរតី បៃងុបៃយ័ត្ន ខ្ពស់បៃកា ន់ - 
ខ្ជាប់ ជានិច្ច នូវ វិធាន ការ រកៃសា អនាម័យ  
តាម ការណៃនាំ របស់ គៃូពៃទៃយ និង 
គោរព តាម ការណៃនាំ របស់ អាជា្ញា ធរ 
រុសៃសុី ដើមៃបី ការពារ ខ្លួន ពី ជំងឺ នៃះ។

ស្ថាន ឯក អគ្គរាជទូត សងៃឃឹម យ៉ាង មុ ត - 
មំ ថា ៖«បងប្អនូ បៃជា ពលរដ្ឋ និសៃសិ ត នងិ 
សកិា្ខា កាម យោធា ខ្មៃរ ទាងំ អស ់ពតិ ជា 
នងឹ ចលូ រមួ អនវុត្ត ជាបៃចា ំតាម សៃចក្ត ី
ណៃនាំ នៃះ ពៃម ទាំង ជួយ ដាស់តឿន 
កៃើនរំឭក គ្នា ទៅវិញ ទៅ មក ក្នងុ គៃ 
ដៃល ពិភព លោក នៅតៃ បន្ត បៃឈម មុ ខ 
នឹង ការ រាត តៃបាត នៃ ជំងឺ នៃះ នៅ ឡើយ » ។

លោក ថាច់ វណ្ណា បៃធាន កៃមុ បឹ កៃសា -  
ភិ បាល នៃ សមគមនិសៃសិត ខ្មៃរ  បៃចាំ 
សហព័ន្ធរុសៃសុី  បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី ថ្ងៃ 
ទី ២១ កញ្ញា ថា ស្ថាន ភាព នៃ ជំងឺ កូ វីដ 
១ ៩នៅ រុសៃសីុ នាពៃល បច្ច ុបៃប ន្ន គ ឺមនិមន 
ការធូរសៃល ទៃ។ លោកថា សមៃប់ 
និសៃសិត ខ្មៃរដៃ ល  កំពុង សិកៃសា នៅ ទូទំា ង  
សហព័ន្ធរុសៃសុីក៏ កំពុង មនការ ពៃួយ- 
បារ ម្ភ ខ្លាងំ ផងដៃរ បនា្ទាប់ពី ស្ថាន ឯក អគ្គ-
រាជទូត កម្ពជុា បៃចំា ទីកៃងុ មូ៉ ស្គបូាន ចៃ ញ 
លិខិត បៃកាស មួយ អំពីនិ សៃសិត ខ្មៃរ 
១រូប ដៃល បាន ឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ១៩។ 

លោកបញ្ជាក់ ថា៖«នៅ គៃប់ សក ល - 

វិទៃយាល័យ ទាំងអស់  បាន អនុ ញ្ញា តឲៃយ 
និសៃសិត សិកៃសា តាមរយៈ អន ឡាញ ដោ យ- 
ឡៃក សកលវិទៃយាល័យ មួយចំនួន គឺ 
តមៃូវ ឲៃយ ទៅ សិកៃសា ផ្ទាល់ នៅ សលា 
ជាពិសៃស និសៃសិត កំពុង សិកៃសា ឆ្នា ំទី១ ។ 
ការ ទៅ សកិៃសា ផ្ទាល ់នៅ សលា គ ឺធ្វើ ឲៃយ 
និសៃសិត មនការ ពៃួយបារម្ភ យ៉ាងខ្លាំង  
ចំពោះ ការឆ្លង ជំងឺ មួយ នៃះដៃល វា ងា យ - 
សៃលួ នឹង ឆ្លង ជំងឺ គៃប់ ពៃល វៃលា ផង- 
ដៃរ ទោះប ីនសិៃសតិ ខ្មៃរ នៅ ទនីៃះ ម្នាក់ៗ  

ម ន វិធី សស្តៃ ការពារ ដោយ ពាក់ ម៉ាស់ 
និង  លាងដៃ នឹង ទឹក អាល់ កុល ក៏ដោយ » ។ 

លោក ថាច ់វណ្ណា  បន្ថៃម ថា ដោយ- 
សរ តៃម ធៃយា បាយ ធ្វើដំណើរ របស់ 
និសៃសិត ខ្មៃរ នៅ ទីនោះ ភាគចៃើន ធ្វើ- 
ដំណើរ តាម រថយន្ត កៃុង និង មៃតៃូ 
ដៃល មន មនសុៃស ធ្វើ ដណំើរ យ៉ាង ចៃើន 
កុះ ករ  គ ឺកានត់ៃ ធ្វើ ឲៃយ នសិៃសតិ ខ្មៃរ ងាយ 
នឹង បៃឈម នូវ ការ ឆ្លង ខណៈ មន 
និសៃសិត មួយ ចំនួនកំពុង បៃឈម នឹង 

ការ  លំបាក ពីបញ្ហា ជីវភាព បើ ទោះ 
មនការ ជួយ ឧបត្ថម្ភខ្លះ ៗ ពីមន្តៃី ទូត 
ក៏ដោយ។ លោករៀប រាប់ថា ៖« សមៃ ប់ 
និសៃសិត នៅ ទីនៃះ ក្នងុ ស្ថា ន ភាព ជំងឺ   កូ វីដ- 
១៩ រីក រាល ដាល នៃះ រួមមន១ ពៃយួ- 
បារម្ភ អពំ ីការឆ្លង ជងំ។ឺ ២ ការ ចណំយ 
ទូទៅ  បៃចាំថ្ងៃ សមៃប់ និសៃសិត សុីវិល 
ទាំងអស់ នៅ ទូទាំងបៃទៃស រុសៃសុី នៃះ 
បៃក់ ចំណយ បៃចំាខៃ ទំាង សៃងុ  គឺ បា ន 
មកពី ការ ឧ បត្ថម្ភ របស់ គៃសួរ រៀង ៗ  ខ្លនួ »។

កាលពី ខៃមៃស កន្លង ទៅ មន 
សិកា្ខា កាម យោធា កម្ពុជា ដៃល កំពុង 
សកិៃសា ឆ្នា ំទ៣ីជនំាញ វៃជ្ជ សស្តៃ ទទូៅ 
នៅ សកល វិទៃយា ល័យ វៃជ្ជសស្តៃ យោ - 
ធា សហពន័្ធរសុៃសុ ីចនំនួ៣ នាក ់បាន ឆ្លង 
ជំងឺ កូ វីដ១៩បនា្ទាប់ពី បាន បញ្ជូនទៅ 
ពិនិតៃយ សុខភាព នៅ មន្ទីរពៃទៃយ។ នៃះ 
បើតាម លខិតិ១ចៃបាប ់របស ់ស្ថាន ឯក-
អគ្គរាជទូត កម្ពុជា  បៃចាំ បៃទៃស រុសៃសុី 
ផ្ញើមក កាន ់នាយកដា្ឋាន ទាក ់ទង អន្តរ- 
ជាត ិ នៃ កៃសងួ ការពារ ជាត។ិ បនា្ទាបព់ ី
មន ករណីនៃះ បៃមុខ ការពារជាតិ ក ម្ព ុជា 
លោកទៀ បាញ់ក៏បាន រំឭក ដល់ សិកា្ខា - 
កាម យោធា ទាំងអស់  ដៃល កំពុង បន្ត 
ការសិកៃសា នៅឯ កៃ បៃទៃស ឲៃយ យ ក - 
ចិត្ត ទុក ដាក់ ថៃរកៃសា សុខភាព ដើមៃបី 
ចៀស ឆ្ងាយ ពី ជំងឺ ឆ្លង ផង ដៃរ៕

ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនិងនិស្សិតខ្មរ្នៅរុស្សី៊បង្កើនការបុ្ងប្យ័ត្នជំងឺកូវីដ

ពល រដ្ឋ ខ្មេរ វិល តេឡប់ មក ពី បរទេស   កាលពី ខេមិថុនា ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន
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សំ រិទ្ធ 
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ផ ក់ ស៊ា ងលី
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អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
ម ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

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

  គឹម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន ស វិ,
�ុង គឹមម៉ោ រើតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ�ន ដ រា៉ា , សួស  យា៉ោ មី,
ធូ វើរៈ,  ខៃង សុខគនា�   

អ្ន កបក�ែ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  �ៃត កី� , ជិន ណ ន

ខឿន ឌីយា៉ោ , សយ រា៉ា សុី
� រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហ៊ា ន រងៃសី

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

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

សួន  ស វ ៉ាតឌី, ជំុ  សុគន្ធី, 
ដាញ់ បូរា៉ត់, ថាន វាសនា

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

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

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

កៃវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404
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�ែ � ន�ែក� យ� �ែត

នូ ច ន់ធី, 096 999 2828
យឹម វ សនា , 015 814 499

�ែ � ន�្ន ែករដ� បា ល និង ធន� នមនុសែ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន ែករដ�បា ល  និងធន� នមនុសែ�
 �ុិល សោ ភ 

� យិ� ហិរ�� វត� �ៈ ហ៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�ែ � នគណ�ែយែ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទែ�  និងរច� �ែហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយា៉ោ , វង់ អូន

� រ�� ល័យ�ែត្ត �ៀម� ប
សុភ រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �ែ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ នៃ អគា រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហ វិថី សម្ត ៃច

ហុ៊ន �ៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា �ុង
សង្កា  ត់ច 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
� រ�� ល័យ�ៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

មន្ត្រីសង្រស័យការដុតសម្លាប់ខ្លនួរបស់សង្រឃ១អង្គមកពីមនវិបត្តិផ្លវូចិត្ត
អោម ប៊ុនធឿន 

បាត់ដំបងៈ ពៃះ សងៃឃ ១ អង្គ 
គង ់នៅ វត្ត កណ្តាល ស្ថតិ ក្នងុ ភមូ ិ
រចំៃក ៤សង្កាត ់រត នៈ  កៃងុ បាត-់ 
ដំបងបាន ធ្វើអត្តឃាត ដោយ 
ដុត សម្លាប់ ខ្លួនឯង  កាល ពី - 
វៃលា ម៉ោង ១១ និង៣០ នាទី 
ថ្ងៃ តៃង ់ថ្ងៃទ ី២ ១ ខៃ កញ្ញា  ដោយ  
មន្តៃ ីនគរ បាលសងៃស័យ ថា  អាច 
បណ្តាល មក ព ីពៃះ សងៃឃ អង្គ នៃះ 
មន វបិត្ត ិផ្លវូ ចតិ្ត គ ឺ មនិ មន ពាក-់ 
ព័ន្ធ នឹង រឿង អ្វី ផៃសៃង នោះ ទៃ។ 

លោក ឆង វ៉ាន់ឆៃ អធិការកៃងុ   
បាត់ ដំបង បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មញិ 
ថា៖«ករណ ីរឿង ហ្នងឹ យើង បាន 
ធ្វើ ការ សៃវ ជៃវ ហើយ សង្កៃត 
ឃើញ ថា ពិត ជា គាត់ បាន ធ្វើអត្ត- 
ឃាតដោយ ខ្លនួ គាត់ពិត បៃកដ  
មៃន»។ លោក  វ៉ាន ់ឆៃ បាន ជរំញុ 
ឱៃយ សួរ បញ្ហា នៃះ  ទៅ មន្តៃី  ការិយា - 
ល័យ បច្ចៃក  ទៃ ស  នៃស្នងការ - 
នគរ បាល ខៃត្ត បាត់  ដំបង ដៃល   
បានចលូរមួ ពនិតិៃយក្នងុ ករណ ីធ្វើ 
អត្ត ឃាត នៃះ។ លោក បញ្ជាក់ ថា ៖  
« សមូ សរួ បញ្ជាក ់បន្ថៃម ទៅការិ-
យា ល័យ បច្ចៃ ក    ទៃស ខៃត្ត ទើប   
ចៃបាស់ លាស់ ពៃះ ខ្ញុជំា អធិការកៃងុ   
ទៃ អ៊ីចឹង ការ ឆ្លើយ របស់ ខ្ញុំ មន 
កមៃតិ ប៉នុ្តៃ ឯក ទៃស  ខៃត្តជ ំនាញ  
ខ្លាងំ ជាង កៃងុ តៃ យា៉ោង ណ ការ- 
សន្និ ដ្ឋា ន គឺ បៃប ហ្នឹង ហើយ »។    

បៃធាន ការិយា ល័យ បច្ចៃក- 
ទៃស  និង កោសលៃយ វិច័យ ខៃត្ត 
បាត់ ដំបង លោក ជាម ជម្ពូរ័ត្ន  

បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិ ល មិ ញ 
ថា ករណ ីពៃះ សងៃឃ ធ្វើ អត្ត ឃា ត 
ខ្លនួ ឯង នៃះ ដោយមើល ទៅលើ 
អង្គ ហៃត ុអាច សន្ន ិដ្ឋាន ថា ពៃះ- 
សងៃឃ អង្គ នៃះសគុត ដោ យ ធ្វើអត្ត- 
ឃាត ដោយ ដតុ សម្លាប ់ខ្លនួ ឯង។  
លោកបាន ថ្លៃង ថា ៖«យើង មើល 
លើ អង្គ  ហៃតុ ទៅ ឃើញ ថា ចង្កៃន  
ដៃល តខៃសៃ ភ្លើង ហ្នងឹ ត ចលូ ទៅ 
កន្លៃង កៃម គៃ  ដោយ  ចង្កៃន 
ដំទឹក អគ្គ ិសនី ហើយ មិន មៃនជា 
ការ ដទំកឹ យរូៗ ទៅ វ ឡើង កម្តៅ 
បណ្តាល ឱៃយ ឆៃះ កៃដស និង សៃបង់-  
ជវីរ ដៃល គរ រៀប ចទំកុ ជា សៃច 
នោះ ទៃ គ ឺជនរង គៃះ បាន  យក 
សៃបង់ជីវរ ចង ខ្លនួ ចង ភ្ជាប់ ទៅ នឹង 
គៃ(ហើយ ដុត ឱៃយ ឆៃះ ) » ។ 

បើតាម លោក ជម្ព ូរ័ត្ន ដៃល 
បាន សរួ ពត័ម៌ន ពពីៃះ សងៃឃនៅ 
ខៃត្ត សៀម រាប ដៃល តៃវូ ជាបង- 
បង្កើ ត របស់ពៃះ សងៃឃ រង  គៃះ 
ឱៃយ ដឹង ថា កាលពី មុន បុណៃយ ភ្ជុ ំពៃះ-  
សងៃឃ រង គៃះ តៃង ត្អញូ ត្អៃ រព ី
ការ លបំា ក ចតិ្តមនិ ចង ់រស ់នៅ បន្ត 
ទៀត បៃ ប់ ទៅបង បៃុស រប ស់ 
ខ្លនួ ជា ហរូ ហៃ តាមទរូ សព័្ទ ហើយ  
បង កប៏ាន ធ្វើការ អបរ់ ំណៃ នាបំ្អនូ 
កុឱំៃយ ពបិាក ចតិ្ត ជាពសិៃស កុគំតិ 
ខ្លី រក តៃ សម្លាប់ ខ្លួន ។ 

យោង តាម របាយ ការណ ៍របស ់
ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត បាត់- 
ដបំង បា ន ឱៃយដងឹ ថា លោក សងៃឃ 
ធ្វើ   អត្តឃាត ខ្លនួ បណ្តាល ឱៃយ ស្លាប់  
នៅ ក្នុង កុដិលៃ ខ២ ជាន់ ទី ២  
ឈ្មោះ ហ៊ាត ហក់ ពៃះជន្ម ២១ ឆ្នា ំ

មក ព ីឃុបំល័្លង្ក សៃកុ បៃសទ- 
បាគ ង ខៃត្ត សៀម រាប  តៃ លោក 
ទៅ  គង់ កាន់  បិណ្ឌ នៅ វត្ត កណ្តាល 
ដៃល គតិ មក ដល ់ពៃល ពៃះអង្គ 
ធ្វើ អត្តឃាត នោះ មន រយៈ ពៃល 
៥ ខៃ ហើយ ។   

បើតាម ពៃះ គៃូចៅ អធិកា វត្ត 
កណ្តាល ពៃះ នាម កៃវ សំពង់  
ដៃល បាន ទៅ ទាន ់ហៃត ុការណ ៍
នោះ  ឱៃយដឹង ថា នៅ ពៃល កើត 
ហៃតុ ពៃះអង្គ បាន ឃើញ ផៃសៃង 
ហយុ យា៉ោង ខ្លាងំ ចៃ ញ ព ីក្នងុ បន្ទប ់
ពៃះ សងៃឃ រង គៃះ  ហើយ ពៃះ អង្គ  
ក៏ឡើង ទៅ បើកទា្វា រ មើល ប៉ុន្តៃ 
បន្ទប់ នោះ បាន ដក់ គន្លះឹ ខង ក្នងុ 
ហើយ ឃើញ បៃប នោះ ពៃះអង្គ 
ក៏សៃក ហៅគា្នា មក ជួយ គាស់ 
ទា្វារ ដើមៃបី ចូល  ពន្លត់ ភ្លើង ។ « អាតា្មោ 
ជាមួយ សម ណៃរ ១អង្គ ទៀត 
នាមហៃង ហីុនវ៉ា នៅពៃ ល ឃើញ  
ផៃសៃង ភ្លើង បាន ហុយ យា៉ោង ខ្លាំង 
ចៃញ ពីក្នុង បន្ទប់ ដោយ បន្ទ ប់ 
នោះ បាន ដក់ គន្លឹះ ពីខង ក្នុង    
អាតា្មោសៃ ក ហៅ គា្នាមក ជួយ 
ពន្ល ត់ ភ្លើង។ យើង នំាគា្នា ទាញ ទា្វារ  
បើក ចូល ទៅ ក៏ឃើ ញ លោក តៃ ូវ 
បាន ភ្លើង ឆៃះ ពៃញ បន្ទប់ និង 
ពៃ ញ ខ្លនួ បៃណ អស ់។ ពៃល ភ្លើង 
កពំងុ ឆៃះ អាតា្មោ បាន ឮ សឡំៃង 
សូតៃ ធ ម៌ថា ពុទ្ធ ំសរណំ គច្ឆាមិ ។ 
យើង នាំគា្នាយក ទឹក ចក់ ពន្លត់ 
ភ្លើង អស ់ទៅហើយ  លោ ក កផ៏តុ 
ដង្ហើម នៅ ម៉ោង ១២  និង ១៥ 
នាទ ីអាតា្មោភព បាន ខល ទៅ ឱៃយ 
សមត្ថ កិច្ច មក ពិនិតៃយ »៕ 

គឹម  សារុំ 

  សា្វាយ រៀង ៈ បុរស ជា ឪ ពុក 
ម្នាក់  ដៃល បាន ផឹក សៃ សៃវឹង  
ហើយ វយ ដំ កូន សៃី ខ្លួន ឯង  
រហតូ ដល ់សន្លប ់ ដោយ សរ តៃ 
ខឹង កូន សៃ ីលៃង ទូ រស័ព្ទ ដល់ យ ប់  - 
ជៃ ពៃក   កាល ព ីយប ់ថ្ងៃ ទ ី១៣ 
ខៃកញ្ញា  ឆ្នាំ  ២០២០ នៅ ភូមិ ថ្មី  
សង្កា ត់ ចៃក ម្ទៃស  កៃុង បាវិត 
តៃូវ បាន នគរ បាល  បញ្ជូន ទៅ 
សលា ដំបូង ខៃត្ត ស្វាយ រៀង  
កាល ពី មៃសិល មិញ។ 

លោក  កៅ   ហ៊ន  អធិការរង 
កៃុង បាវិត  ទទួល ផៃន ពៃហ្ម - 
ទណ្ឌ ឱៃយដឹង    ថា  បុរស  ជា ឪពុក  
ឈ្មោះ  ចន ់ ចរំើន  អាយ ុ៤៤ឆ្នា ំ
រើឯក្មៃង សៃី  អាយុ១៦ ឆ្នាំ ។  
លោក និយាយ ថា ៖«ជន  ជា ឪពុ ក 
ម្នាក់ នោះ ខ្ញុំ បញ្ជូន  ទៅ ការិ យា - 
លយ័  ពៃហ្មទណ្ឌ កមៃតិ ធ្ងន ់ខៃត្ត 
ស្វាយរៀង  ហើយ  ហើយ ខង 
មនៃ្ត ីជំនាញ កំពុង ចត់ ការ បន្ត »  ។

លោក  កុយ   សុភព  ស្នង ការ - 
រង ទទួល ផៃនពៃហ្មទណ្ឌ  នៃ ស្ន ង - 

ការដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត ស្វាយ - 
រៀង មិនអាច ទាក់ទង សំុព័ត៌ម ន  
លម្អិត  បានទៃ ។ 

 បើ តាម  លោកកៅ  ហ៊ន  ហៃតុ - 
ការណ ៍នៃះ  បាន កើត ឡើង តាងំ- 
ព ីថ្ងៃ ទ ី១៣   ខៃ កញ្ញា  ឆ្នា ំ២០២០ 
នៅភូមិ ថ្មី   សង្កាត់ ចៃកម្ទៃស  
កៃុង  បាវិត  ប៉ុន្តៃ កៃយ កើត - 
ហៃតុ   កូន សៃី រងគៃះ មិនបាន 
ដក ់ពាកៃយបណ្តងឹ មក សមត្ថកចិ្ច 

នគរបាល ប៉សុ្តិ៍  ឬ នគរបាល  កៃងុ 
បាវិត   នោះ ទៃ ។ រហូត ដល់ មន 
ការបង្ហាះ ក្នុង បណ្តាញ សង្គ  ម 
ហ្វៃស បុ៊កទើប មន ការ  ភ្ញាក់ ផ្អើ ល  
ហើយ ថា្នាក់ លើ ក៏  បញ្ជា   ដល់ កម្លា ំង 
របស ់លោក  ឱៃយ ធ្វើ ការ សៃវជៃវ 
ក៏ បាន ឈាន ទៅ ចប់ ខ្លនួ ជន- 
សងៃស័យ នៅ ថ្ងៃ ទី ២ ១   ខៃ កញ្ញា ។ 

លោក គឹម  ឡៃ  នាយ  ការិយា -  
ល័យ ពៃហ្មទណ្ឌក  មៃិតធ្ងន់  នៃ ស្នង - 

ការ ដ្ឋាននគរបាល ខៃត្ត  ស្វាយ - 
រៀង  បាន ថ្លៃង កាល ព ីមៃសលិ មញិ  
ថា  ជន សងៃស័យម្នាក់នៃះ    តៃូវ 
បាន  បញ្ជូន ទៅ សលា ដំបូង 
ខៃត្ត  ស្វាយ រៀង រួច ហើយ  កាល- 
ព ីរសៀល ថ្ងៃ មៃសលិ មញិ ព ី ពៃះ 
ជនម្នាក់ នៃះ  បៃើ  ហិងៃសា លើ កូន- 
បង្កើត ខ្លួន ឯង ពៃផៃសៃពៃក  ។ 
ចំពោះ មូលហៃតុ នៃ ការវយ  ដំ 
កូន ខ្លួនឯងនោះ  គឺ ដោយសរ 
ជនសងៃស័យ  ខឹង  កូន   លៃង ទូរ ស័ព្ទ  
យប់ៗ  ជៃ ពៃក  ហើយ គាត់ ហ ម 
មិន ស្តាប់ ទើប វយ ដំ កូន ទៅ។ 

លោក ថ្លៃង ថា  ៖«គាត់ បៃដៅ 
កូន  តៃ គាត់ វយ គា្នា ដល់ សន្លប់  
និង បៃើ អំពើ ហិងៃសា  ពៃផៃសៃពៃក ។  
គាត់ មិន តៃូវ ធ្វើ បៃប នៃះ ទៃ »។

បើ តាម មនៃ្តី នគរបាល នៅ 
បុ៉ស្តិ៍ សង្កាត់ ចៃកម្ទៃស  កៃងុ បាវិ ត   
មួយរូប បៃប់ ថា  ជនជា ឪពុក- 
បង្កើ ត នោះ  រស់ នៅ ជា មួយ  កូន- 
សៃ ីចនំនួ ៣នាក ់ចណំៃក បៃពន្ធ 
ជន សងៃស័យ   បាន គៃច ទៅ ធ្វើ- 
ការ នៅ រាជធាន ីភ្នពំៃញ    ដោយ- 
សរ  តៃ  មិន ចង់ រស់ នៅ ជាមួយ 

ជនសងៃស័យ ពី  ពៃះ បុរស ម្នាក់ 
នៃះ តៃង បៃើហងិៃសា វយដ ំ បៃពន្ធ 
កនូ ពៃល ផកឹ សៃ សៃវងឹ ។  ជន- 
សងៃស័យ ជា មនុសៃស ផឹក សៃ ចៃើ ន  
ហើយ បង្ក ជម្លាះ  និង តៃង តៃ បៃើ 
ហិងៃសា លើ បៃពន្ធ កូន ខ្លនួ ឯង ។

បើតាម  សម្ត ីរបស់ ក្មៃង សៃ ីរង - 
គៃះ  ដៃល បាន សម្ភាស ដល់ 
បណ្តាញ សង្គម ហ្វៃស ប៊កុ  បាន 
រៀបរាប់ ថា  កាល ពី ឪពុក របស់ 
នាង វយ ដំ លើរូបនាង នោះ  នា ង  
បានបៃប់ឪពុក កុំ ឱៃយវ យនាង 
ហើយ សួរ គាត់ ថា  ខ្លាច គុក ទៃ 
តៃ ឪពុក នាង ឆ្លើយ ថា  មិន ខ្លាច 
ជាប់ គុក អី ទៃ  ហើយ ឪពុក នាង 
តៃង តៃ វយ ធ្វើ បាប ម្តាយ នាង 
ជានិច្ច  រហូត ម្តាយ នាង ទៃ ំលៃ ង - 
បាន ក៏ រត់ទៅ រស់ នៅរាជ ធានី 
ភ្នំពៃញ។ ក្មៃង សៃី រងគៃះ ថា ៖ 
«នៃះ បើ ថា ខ្ញុំ  ជា កូន ចុ ង ទៅ មិន 
ថា ទៃ  តៃ ខ្ញុ ំជា កូន បង្កើត សោះ  
គាត់ វយ ខ្ញុំ ដល់ ថា្នាក់ ហ្នឹង  ។ បើ 
ចៃបាប់ ឱៃយ គាត់លៃង លះ ជា មួយ 
ម្តាយ ខ្ញុំ ក៏ ល្អ  ពៃះ  រស់ នៅ គា្មោន 
សៃច ក្ត ីសុខ ទៃ » ៕

នគរបាលបានបញ្ជនូឪពុកវ៉្រកូនស្រីសន្លប់ទៅសាលាដំបូងខ្រត្តសា្វាយរៀង

បុរស ដែល វ៉ែ កូន សែ ីបង្កើត ខ្លនួ ឯង រហូត ដល់ សន្លប់ ។ រូបថត នគរបាល 

មន្ត្រី៖ការបញ្ចលូមន្ត្រកី្នងុ...
តពីទំព័រ ៣...ម នៃ្តី រា ជកា រ នៃ 

កៃ សួង សៃ ដ្ឋ កិ ច្ច និ ង ហិ រ ញ្ញវ ត្ថុ 
នៃះ ម ន ការ  រិះគន់ នៅ តាម 
បណ្តាញ សង្គម (Face book)
មួយចំ នួន  ក្នុ ង នោះ មនអ្នក 
ខ្លះចោទ ថា អ យុត្តិធម៌   ហើយ 
ថា  ការ ជៃើ សរើស យក មនៃ្ត ីមន 
សមត្ថ ភព បៃឡង ជាប់ ទើប ល្អ 
បើ រើ សបៃប នៃះ គា្មោន តម្លា ភព 
នោះទៃ ។

ក ៏ប៉នុ្តៃ  ឆ្លើ យ តប នងឹការ ចោទ- 
បៃកាន់  និង រិះគ ន់នៃះ  អ្ន ក នាំ- 
ពា កៃយនៃកៃ សួង មុខ ងរ សធា- 
រណៈ  លោក  យក់  ប៊ុនណ 
បាន បញ្ជាក់ បៃប់ ភ្នំពៃញ  ប៉ុ ស្ដិ៍ 
កាល ពី ថ្ងៃមៃសិ ល មិញថា បៃ ក្ខជន 
ទាំង ៥៣នា ក់នៃះ  ជាមនៃ្តី  ជាប់ 
កិច្ច សនៃយា នៅ កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច 
និង ហិរ ញ្ញវត្ថុ យូរ មក ហើយ  
ហើយ កៃសួង នៃះ  មន គោល- 
ការណ៍ ពី រាជ រ ដ្ឋាភិបា ល ក្នងុ ការ- 
ជៃើស រើស មនៃ្តី។

លោក បានថ្លៃង  ថា៖  «កៃសងួ 
សៃដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ  បាន 
អនុវត្ត  ទៅតា មនីតិ វិធី ដោយ 
មន  ការ បៃឡង ជៃើស រើស  ការ- 
សម្ភាស នៅ ក្នុង កៃប ខ័ណ្ឌផ្ទៃ - 
ក្នុង របស់ កៃសួង សៃដ្ឋ កិច្ច 
ផ្ទាល់តៃ ម្តង ។មនៃ្តី ទាំង ៥៣ 
នា ក់ នៃះ មិនមៃ នជា ប់ដោ យ 
ស្វ័ យ បៃវ ត្តិ នោះ ទៃ  ដោ យ សរ 
ផៃ នកា រកៃប ខណ័្ឌ របស ់កៃ សងួ 
មនរួច ហើ យ ហើ យ កា រជៃើ ស- 
រើ សនៃះ ក៏ ម ននី តិ វិ ធី រ បស់ កៃ- 
សួ ង ដៃរ  ដៃល   បានអ នុ វត្ត តា ម 

គោល  ការ ណ៍ តៃ ឹម តៃវូមិ ន មៃ ន 
កៃ សួ ងចៃះតៃជៃើ ស រើសដក់ 
បញ្ចលូ ដោយស្វ ័យបៃ វត្ត ិទៃ» ។

បើតាម  លោក  យក ់ ប៊នុ ណ 
ការងរ នៃះ កៃ សួ ង សៃដ្ឋកិ ច្ច 
និង ហិ រញ្ញវ ត្ថុ បា ន រៀ បចំ នូ វ 
 គ ណៈកម្មការស មៃ ប់ តៃ ួតពិ និតៃយ  
លើការ ជៃើ សរើ ស ម នៃ្តីទាំ ង- 
 អ ស់នៃះ  ដោ យផ្អៃ កលើប ទ ពិ- 
សោ ធ ការ ងរ រ ប ស់ពួក គាត់ផ្អៃ ក 
លើមតិយោ  ប ល់ រប ស់ អ ង្គភ ព 
ដៃ លបៃើ បៃស់ មនៃ្តី ទាំង នៃះ 
ទៅ តាម នី តិ វិធី តៃឹ ម តៃូ វ។បៃ ក្ខ- 
ជន ទាំង អស់  បាន បំពៃញ តាម 
គោលកា រណ៍ នីតិ វិធី ដៃល បាន 
កំណ ត់រួ ចហើយ  ហើយ លិខិត 
របស់ កៃសួង មុខ ងរ សធា រណៈ 
គៃន់តៃ ជាកា រ ឆ្លើយ តប សមៃប់ 
ការ អនុវ ត្ត នីតិ វិធី បន្ត តៃ បុ៉ណ្ណោះ។ 
   លោកបានបន្ត ថា  ធ ម្មតា ការ- 
ជៃើស រើស មនៃ្តគី ឺទៅតា ម  ផៃន- 
ការ កៃប ខ័ណ្ឌ បៃចំ ឆ្នាំ នីមួ យៗ 
ដៃលរ ដ្ឋា ភិបា ល បាន អនុ ម័ត ។ 
ដូចនៃះ កៃសួង សៃដ្ឋកិ ច្ច  និង 
ហិរ ញ្ញវ ត្ថុ ជៃើស រើស មនៃ្តី ជាង 
៥០ រូបនៃះ  នៅ ក្នុង ផៃន ការ 
របស់ រដ្ឋាភិ បាល ដៃល បាន អនុ- 
ម័ត ឱៃយ កៃ សួងនៃះ  រួច ហើយ 
ទើបមនការ ជៃើស រើស ចៃញ  
ពី មនៃ្តី ដៃល ធា្លាប់ បាន បំពៃញ 
ការ ងរ នៅក្នុង កៃសួង ផ្ទាល់ 
ដោយ សរ ពួក គាត់ ដឹង ពី បៃប- 
បទ នីតិ វិធីនៃ ការ ងរ នៅ ក្នងុ អង្គ- 
ភព ស្ថា បន័  ដៃល គាត ់ធា្លាប ់ធ្វើ 
នោះ សៃប់  ៕
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,300 17,340 17,380 17,300

2 GTI 3,390 - 3,390 3,390

3 PAS 14,000 14,300 14,300 13,980

4 PEPC 3,240 3,280 3,280 3,240

5 PPAP 11,700 11,700 11,700 11,700

6 PPSP 2,290 2,300 2,300 2,290

7 PWSA 6,060 6,180 6,180 6,060

កាលបរិច្ឆេទ: ២៣ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ 

រោងចក្ផលិត 
ដ្ក  តម្ល ្ ជាង$ 
១៦ លាន គ្ង  
ចាប់ ផ្តើមឆាប់ៗ

Yamato Green ចាប់ អារម្មណ៍ វិនិយោគ លើ វិស័យកសិ-ទ្សចរណ៍ 

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញ : កេមុហ៊នុចនិ  Hong  
De  Sheng  Steel  (Cambo-
dia)  Co., Ltd  ដេល វិនិយោគ 
លើ រោង ចកេ ផលិត ដេក ថេប 
មាន   តម្លេ ជាង  ១៦  លាន ដលុា្លារ  
នៅ សេកុ ឧដងុ្គ ខេត្ត កពំង ់ស្ព ឺ  ឲេយ 
ដងឹ ថា កេមុហ៊នុ គេង នងឹ ដាក ់
ឲេយ ដំណើរ ការ  ឆប់ៗនេះ ។    

កេុមហ៊ុន នេះ បាន ចូល មក វិនិ- 
យោគ  នៅ កម្ពុជា កាលពី ឆ្នាំ មុន  
ដោយសារ ...ត ទៅ ទំព័រ  ១០

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ សា្ថានយី ផលតិ ថាម- 
ពល អគ្គិសនី ពី ពន្លឺ ពេះអាទិតេយ 
មាន អានុភាព៣០ មេហ្គា វ៉ាត់  
ស្ថតិ ក្នងុ សេកុ កេគរ ខេត្ត ពោធិ៍-
សាត់ និង តេូវ បានរដា្ឋាភិបាល  
អនុម័ត  ឱេយ សាងសង់ កាលពី  ខេ 
កក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ នោះ  តេូវ 
បាន ដាក់ បញ្ចូល  ក្នុង បណ្តាញ  
ជាតិ សាកលេបង ហើយ ខណៈ 
នេះ គឺ ជា ផ្នេក មួយ នេ ផេនការ 
តភា្ជាប់ ថាម ពល សា្អាត ទៅ ក្នុង 
បណ្តាញ ជាតិ ឱេយ បាន  ៤៥០  
មេហ្គាវ៉ាត់   នៅ មុន ដំណច់ ឆ្នាំ 
២០២២ ។

អគ្គ នាយក អគ្គិសនី កម្ពុជា 
លោក កេវ រតនៈ កាល ពី ថ្ងេ 
អង្គារ  បាន បេប់ សារ ព័ត៌មាន 
ក្នុង  សេុក Fresh News ថា 
សា្ថានីយ ផលិត ថាមពល អគ្គិ-
សនី ពី ពន្លឺ ពេះអាទិតេយ កមា្លាំង 

៣០ មេហ្គាវ៉ាត់ នេះ តេវូ បានដាក ់ 
ឱេយ ដណំើរការ ដោយ ភា្ជាប ់ជាមួយ  
បណ្តាញ ជាតិ ដេល ស្ថិត ក្នុង ឃុំ 
សា្នា អនេសា សេុក កេគរ ។ 

លោកបាន ថ្លេង ថា៖ «សា្ថានយី 
ថាម ពល អគ្គសិន ីដើរ ដោយ ពន្ល ឺ
ពេះអាទតិេយ ៣០ មេហ្គាវ៉ាត ់ថ្មនីេះ 
ស្ថិត ក្នុង ចំណោម ថាមពល ពី 
ពន្លឺ ពេះអាទិតេយ ២០០ មេហ្គា-
វ៉ាត់ ដេល នឹង តេវូ ដាក់ ឱេយ ដំណើរ- 
ការ ពី ឆ្នាំ ២០២០ ដល់ ទៅ ឆ្នាំ 
២០២២ ។ នេះ ជា ផេន ការដេល  
តេៀម ផលិត ថាមពល ឱេយ បាន 
ចេើន ថេម ទៀត សមេប ់ផ្គត ់ផ្គង ់
នៅ ឆ្នាំ ខាង មុខ ជាពិសេស ក្នុង 
រដូវបេំង ហើយ ក៏ ជា ផ្នេក មួយ 
ក្នុង ការ ប្តេជា្ញាចិត្ត របស់ រាជ រដា្ឋា-
ភបិាល កដ៏ចូជា អគ្គសិន ីកម្ពជុា 
ក្នងុ ការ បង្កើន ភាគរ យ ថាម ពល 
កកើត ឡើង វិញ និង ថាម ពល 
សា្អាត ( ពន្ល ឺពេះ អា  ទតិេយ) ឱេយ ដល ់
យ៉ាង តិច  ៤៥០ មេហ្គាវ៉ាត់ មុន 

ដាច់ ឆ្នាំ ២០២២»។
លោក វិចទ័រ ហេសូ នា អគ្គ នា-

យក នេ  អគ្គ នាយក ដា្ឋាន ថាម ពល 
កេសួង រ៉េ និង ថាម ពល បាន 
បេប ់ភ្នពំេញ ប៉សុ្តិ៍ នា  ថ្ងេ អង្គារ ថា 
ការដាក ់បញ្ចលូ ទៅ ក្នងុ បណ្តាញ  
ជាត ិនៅ ពេល នេះ(ក្នងុ សបា្តាហ ៍
នេះ) គឺ ស្ថិត ក្នុងដំណក់ កាល  

សាក លេបង តេ ប៉ុណោ្ណោះ ខណៈ 
ការ  សាងសង់ ទើប  បញ្ចប់ កាល 
ពី ពាក់ កណ្តាល ខេ កញ្ញា នេះ ។

លោក បានថ្លេង ថា៖« ការដាក ់
បញ្ចូល នូវ ថាម ពល  អគ្គិសនី ពី 
ពន្ល ឺពេះ អាទតិេយ ថ្ម ីបន្ថេម ទៅ ក្នងុ 
បណ្តាញ ជាតិ និង ផ្តល់ ឱេយ អគ្គិ-
សនី កម្ពុជា នូវ ឧត្តមភាព   កាន់ 

តេ ខា្លាំង ក្នុង វិស័យ ថាម ពល »។ 
លោក បន្ថេម ទៀត ថា ជា មយួ 

នឹង កិច្ច ខិត ខំ របស់ អាជា្ញាធរ ពាក់ -  
ពន័្ធ នៅ ពេល នេះ លោក រពំងឹ ថា 
នឹង មាន សា្ថានីយ  ផលិត ថាម - 
ពល អគ្គិសនី ពី ពន្លឺ ពេះអាទិតេយ 
ថ្មីៗ  បន្ថេម ទៀតដាក់ឱេយ ដំណើរ- 
ការ   នៅ ពេល ខាង មខុ  ដេលមាន 
ដចូ ជា សា្ថានយីផលតិ ថាម ពល 
អគ្គិសនី ពី ពន្លឺ ពេះអាទិតេយ នៅ  
កំពង់ ឆ្នាំង បាត់ដំបង ពោធិ៍-
សាត់ និង បនា្ទាយ មាន ជ័យ  ។

តមេវូការ បេើបេស ់ថាមពល 
អគ្គសិន ីនៅ កម្ពជុា មាន កណំើន 
ជា មធេយម ចនោ្លាះ ព ី១៦  ទៅ  ១៨ 
ភាគរយ  ក្នុង  ១ ឆ្នាំ  លើក លេង 
តេ  នៅ ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៨-២០១៩ 
ដេល មាន កំណើន ជា គំហុក 
រហូត  ទៅ ដល់  ២៥ ភាគរយ ។ 
បច្ចបុេបន្ន កម្ពជុា អាច ផលតិ ថាម-  
ពល អគ្គសិន ីបាន ចនោ្លាះ ព ី៧០  
ទៅ  ៨០  ភាគរយ នេ តមេូវការ 

បេើបេស ់សរបុ ខណៈ ចណំេក 
នៅ សល ់តេវូ បាន បពំេញ ដោយ 
ការ ទិញ ពី បេទេស ជិត ខាង។ 
នេះ បើ យោង តាម របាយការណ ៍
របស់ កេសួង រ៉េ និង ថាមពល ។

របាយការណ៍ ឱេយ ដឹង ទៀត ថា 
ចាប ់ព ីឆ្នា ំ ២០០៦ ដល ់ដណំច-់ 
ឆ្នាំ  ២០១៩ ការ វិនិយោគ លើ 
វិស័យ អគ្គិសនី មាន តម្លេ សរុប 
៦,១ ពាន ់លាន ដលុា្លារ  ដេល ឆ្លុះ 
បញ្ចាងំ ព ីតមេវូការ កើន ឡើង នេ 
វិស័យ ថាមពល ក្នុង រយៈ ពេល 
ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ចុង កេយ  នេះ ។

របាយការណ៍ បេចាំឆ្នាំ ២០- 
១៨  របស់ អាជា្ញាធរ អគ្គិសនី 
កម្ពជុា (EAC) បង្ហាញ ឱេយឃើញ 
ថា បេទេសកម្ពុជា បាន បង្កើន 
ការ ផ្គត់ផ្គង់ ថាមពល អគ្គិសនី 
ដល ់២ ៨៧០, ៦៥ មេហ្គាវ៉ាត ់ 
នៅ ឆ្នាំ  ២០១៩ កើន ឡើង  ពី  
២ ៦៥០,២៦ មេហ្គាវ៉ាត់  នៅ 
ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៨៕ LA

ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញ: កេមុ ហ៊នុ  Yamato  Green 
Co ., Ltd របស់ ជប៉ុន មាន ផេនការ  វិនិ-
យោគលើ វិស័យ កសិ -ទេសចរណ៍ នៅ  
បេទេស កម្ពុជា ដើមេបី  រួម ចំណេក លើក- 
កម្ពស់ វិស័យ ទេសចរណ៍  ដេល កំពុង   រង 
ផល ប៉ះពាល់ យ៉ាង ខា្លាំង ពី   ការ រាត តេបាត 
ជាសកល   នេ ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 

ព័ត៌មាន នេះ តេូវ បាន លើក ឡើង   ក្នុង 
ឱកាស នេ   ជនំបួ ពភិាកេសាមយួ  រវង លោ ក  
Nabeshima  Katsuhito អគ្គ នាយក 
កេមុ ហ៊នុ Yamato  Green   ជា មយួ នងឹ  
លោក ថោង ខុន រដ្ឋ មន្តេី កេសួង ទេស-
ចរណ៍ នៅទីស្តីការ  កេសួង ទេសចរណ៍  
កាលពី ថ្ងេ ចន្ទ ។

លោក ថោង ខនុ បាន ណេ នា ំឱេយ កេមុ- 
ហ៊នុ គរួ សម្លងឹ មើល ឱកាស  វនិយិោគ នៅ 
ក្នុង ខេត្ត សៀ ម រាប និង កំពង់ ធំ  ដេល ជា 
តំបន់ មាន សកា្តា នុពលសមេប់  ការ វិនិ- 

យោគ លើ វិស័យ កសិ -ទេសចរណ៍ និង 
អេកូ  ទេសចរណ៍។  លោក  លើក ឡើង ថា 
នៅ ក្នងុ អឡំងុ ពេល  ការ រកី រាលដាល ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩  កេសួង បាន   យក ចិត្ត ទុក ដាក់  
និង ជំរុញ លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ វិស័យ ឯក - 
ជនលើ  ការ វិនិយោគ លើ វិស័យ អេកូ- 
ទេសចរណ៍ និង កសិ -ទេសចរណ៍។

 លោក ថ្លេងថា៖ «  យើង បាន ឯកភាព 
គ្នា នងឹ រៀប ច ំចុះ ហត្ថ លេខា លើ អនសុេសរ- 
ណៈ យោគ យល់ គ្នា  នៅ ពេល ខាង មុខ 
ដើមេបី ជំរុញ ឱេយ កិច្ច សហការ គ្នា បេពេឹត្ត 
ទៅ  បេកប ដោយ ភាព ជោគ ជយ័ សមេប ់
ជា បេយោជន៍ដល់ភាគី     ទាំង ២  »។ 

លោ ក  Katsuhito និយយ   ថា តាម 
រយៈ គមេង   ខេសេ កេវត ់បេតង (Green 
Belt) ដេលទើប បង្កើតឡើងដោយភាគ ី
កម្ពុជា វ  នឹង ចូល រួម ចំណេកយ៉ាង  ចេើន  
ក្នុង ការ  លើក កម្ពស់    វិស័យ ទេសចរណ៍ 
សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម   កម្ពុជា ។  

លោក ថ្លេងថា៖ «កេុមហ៊ុន នឹងធ្វើ ឱេយ 

ផលិត ផលក សិកម្ម   កម្ពុជា កា្លាយ ទៅ ជា 
កសិ -ទេសចរណ៍ ដេល  ភ្ញៀវ ទេសចរ  
ជាតិ  និង អន្តរ ជាតិ អាច ទទួល ទាន 
អាហរ ដេល មាន សេប់ នៅ តាម តំបន់ 
ទេសចរណ ៍នមីយួៗ បេកប ដោយ សវុត្ថ-ិ 
ភាព  ហើយ ពួកគេ  ក៏ អាច ចូល រួម ទសេស-
នា បច្ចេក ទេស នេ ការ ដាំដុះ  និង ថេ ទាំ 
ដំណំ បន្លេ  ផងដេរ»។

អ្នក សេ ីឆយ សុវី លនី បេធាន សមា- 
គម ទីភា្នាក់ ងរ ទេសចរណ៍ កម្ពុជា   បាន 
បេប់ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ កាលពី ថ្ងេ អង្គារ  ថា  
ទោះជា វិស័យ ទេសចរណ៍  កម្ពុជា កំពុង 
បន្ត រង ផល  ប៉ះ ពាល់   ខា្លាំងពី  ការ រាត តេបាត 
ជំងឺ កូវីដ  ១៩  ប៉ុន្តេ វិស័យ នេះនៅតេ មាន 
សកា្តា នុ ពល សមេប់ ទាក់ ទាញ ការ- 
វនិយិោគ ព ីកេ បេទេស ។  អ្នកសេ ីបន្តថា 
គមេង វិនិយោគ នេះ នឹង  ជួយ បង្កើត 
ផលិត ផល ថ្មីៗ បន្ថេម ទៀត ដើមេបី បមេើ  
វិស័យ ទេសចរណ៍ នៅ កម្ពុជា។ 

អ្នកសេ ីបានថ្លេងថា៖ « ការ ទាក ់ទាញ 

គមេង  វិនិយោគ នេះ ដោយសារ  បេទេស  
យើង មាន សកា្តា នុពល លើ វិស័យ ទេស-
ចរណ៍ និង កសិកម្ម  សេបពេល និនា្នា ការ 
របស ់ភ្ញៀវ ទេសចរចង ់ទៅ ទសេសនា តបំន ់
រមណី យដា្ឋាន បេប កសិ-ទេសចរណ៍  
ជាជាង ទៅ មើល តំបន់វបេបធម៌ ទេសចរ - 
ណ៍    ជា ដើម »។ 

កាលព ីខេកក្កដា កេមុហ៊នុ Yamato  
Green បាន ចុះ អនុសេសរណៈ នេ ការ- 
យោគ យល់គ្នា (MoU) ជាមួយ កេសួង 
កសកិម្ម ក្នងុ គោល បណំង ដើមេប ីអភវិឌេឍ 
បន្លេ សុវត្ថិភាព សមេប់ ទីផេសារ ក្នុងសេុក 
និង ការនាំ ចេញ ទៅ កេ បេទេស ។

តាម រយៈ  ការចុះ  MoU  នេះ កេុមហ៊ុន 
ជប៉ុន  ១០  នឹង មកជួយ អភិវឌេឍ គេប់ - 
ជេុងជេយ លើ ខេសេចង្វាក់ ផលិត កម្ម  
បន្លេ ទៅ តាម ជំនាញ នីមួយៗ ។ សព្វ ថ្ងេ  
កេមុហ៊នុ  កពំងុ  ទទលួ   ជោគ ជយ័ លើ ការ- 
វិនិយោគ លើ ការ ដាំ បន្លេ សុវត្ថិ ភាព នៅ 
ខេត្ត បាត់ដំបង និងមណ្ឌល គិរី៕ LA

អគ្គសិនី ពី ពន្លព្ឺះអាទិត្យ កម្លាងំ ៣០ ម្ហ្គាវ៉ាត់ដាក់ ដំណើរ ការ 

ការដ្ឋានសាង សង់ សា្ថានីយ ផលិតថាម ពល ពី ពន្ល ឺពេះអាទិតេយ   កម្លាងំ ៣០ 
មេហ្គាវ៉ាត់  ក្នងុ ខេត្ត បន្ទាយ មន ជ័យ ។ រូបថត ហុឹន ពិសី



តពីទំព័រ ១...កាលពីថ្ងៃចន្ទ។
បន្ទាប់ពីពិនិតៃយលើអត្ថបទកិច្ចពៃមពៃៀង

ពាណជិ្ជកម្មសៃរីអាស៊ាន-ហងុកងុអ្នកសៃី
និនសផុនបានបៃកាសពីការឯកភាព
ទាងំសៃងុទៅលើបៃបបទនងិនតីិវធិីនៃការ-
ស្នើសុំសច្ចាប័នលើកិច្ចពៃមពៃៀងនៃះ។
លោកបា៉ានសរូសក័្តិបានថ្លៃងថាកម្ពជុា

នឹងទទួលបានអត្ថបៃយោជន៍ជាចៃើនពី
កិច្ចពៃមពៃៀងពៃលវាចូលជាធរមាន។
លោកថា៖«កៃសងួពាណជិ្ជកម្មបានខតិខំ

បៃឹងបៃងក្នុងការជំរុញការនំចៃញតាម
រយៈការធ្វើពពិធិកម្មទផីៃសារទាញយកបៃយោជន៍
ឱៃយអស់លទ្ធភាពពីកចិ្ចពៃមពៃៀងពាណិជ្ជកម្ម
សៃរីននដៃលកម្ពជុាជាសមាជិកនិងស្វៃង-
រកទីផៃសារបន្ថៃមតាមរយៈការចរចបង្កើត
កចិ្ចពៃមពៃៀងពាណជិ្ជកម្មសៃរទី្វៃភាគីជាមយួ
ដៃគូពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗ»។
សៃចក្តីពៃងចៃបាប់នៃះនឹងតៃូវដាក់ចូល

ក្នងុរបៀបវារៈនៃកចិ្ចបៃជុំពៃញអង្គរដ្ឋសភា
នពៃលខាងមុខ។
លោកសងុសរន៉បៃធានសហពន័្ធសៃវូ-

អង្ករកម្ពជុាបានថ្លៃងថាហងុកងុគឺជាទផីៃសារ
ដម៏ានសកា្តានពុលមយួសមៃបផ់លតិផល
កម្ពជុាជាពសិៃសវសិយ័កៃច្នៃចណំីអាហារ
ហើយបៃសិនកិច្ចពៃមពៃៀងនៃះចូលជា
ធរមាននោះមាននយ័ថាកម្ពជុាអាចបង្កើន
ផលតិភាពក្នងុការធ្វើពពិធិកម្មនចំៃញទៅ
កាន់ទីផៃសារហុងកុងបន្ថៃមទៀត។
លោកថ្លៃងយ៉ាងដូច្នៃះថា៖«ទីកៃុងហុងកុង

គជឺាទកីៃងុមយួដៃលមានទនំើបកម្មនៅក្នងុ
វសិយ័ចណំីអាហារការជញួដរូផៃសៃងៗ នងិ
ជាចៃកទា្វារហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់នៅក្នុងតំបន់។
ដចូ្នៃះការសមៃចបាននវូFTAជាការបើកផ្លវូ
ថ្មីមួយសមៃប់ផលិតផលរបស់យើង»។
កចិ្ចពៃមពៃៀងពាណជិ្ជកម្មសៃរីចនិអាស៊ាន

ហុងកុង(AHKFTA) ចូលជាធរមាន

កាលពីថ្ងៃទី១១ខៃមិថុនឆ្នាំ២០១៩
សមៃប់ហុងកុង និងបៃទៃសជាសមាជិក
អាស៊ានដចូជាឡាវមយី៉ានម់ា៉ាសងិ្ហបរុីថៃ
និងវៀតណាម។
ស្ថិតកៃមកិច្ចពៃមពៃៀង AHKFTA

ហុងកុងនិងសិង្ហបុរី ផ្ដល់ការចូលទីផៃសារ
ដោយរចួពន្ធហើយនងឹដាកប់ញ្ចលូពន្ធគយ
សូនៃយនៅពៃលកិច្ចពៃមពៃៀងនៃះចូល
ជាធរមាន។ បៃទៃសបៃ៊ុយណៃមា៉ាឡៃសុី
ហ្វីលីពីននិងថៃ នឹងលុបចោលពន្ធគយ
លើផលតិផល៨៥ភាគរយដៃលបានជញួដរូ
ជាមយួហងុកងុក្នងុរយៈពៃល១០ឆ្នាំនងិ
កាត់បន្ថយបន្ទាតព់ន្ធ១០ភាគរយផៃសៃងទៀត
ក្នុងរយៈពៃល១៤ឆ្នាំ។
បៃទៃសឥណ្ឌូនៃសុីនិងវៀតណាមនឹង

លុបចោលពន្ធគយលើផលតិផល៧៥ភាគរយ
ក្នងុរយៈពៃល១០ឆ្នាំនងិកាតប់ន្ថយបន្ទាត់
ពន្ធ១០ភាគរយផៃសៃងទៀតក្នុងរយៈពៃល
១៤ឆ្នាំ។ចណំៃកកម្ពជុាឡាវនងិមយី៉ានម់ា៉ា
នងឹលបុចោលពន្ធគយលើផលតិផលរបស់
ពួកគៃ៦៥ភាគរយក្នុងរយៈពៃល១៥ឆ្នាំ
និងកាត់បន្ថយបន្ទាត់ពន្ធ២០ភាគរយ
ផៃសៃងទៀតក្នុងរយៈពៃល២០ឆ្នាំ។
AHKFTAនិងអាស៊ាន-ហុងកុងកិច្ច-

ពៃមពៃៀងវិនយិោគចនិ(AHKIA)តៃវូបាន
ចុះហត្ថលៃខាដោយរដ្ឋមន្ដៃីកៃសងួសៃដ្ឋកចិ្ច
អាស៊ាននិងលៃខាធិការទទួលបន្ទុកការ-
អភិវឌៃឍពាណិជ្ជកម្ម និងសៃដ្ឋកិច្ចរបស់
ហងុកងុកាលពីថ្ងៃទី១២ខៃវចិ្ឆកិាឆ្នាំ២០១៧
នៅទីកៃុងPasayCityបៃទៃសហ្វីលីពីន។
អាស៊ានគជឺាដៃគពូាណជិ្ជកម្មឈានមុខគៃ

ទ២ីរបស់ហុងកងុផ្នៃកពាណជិ្ជកម្មទនំញិ
កាលពីឆ្នាំ២០១៩និងជាកិច្ចពៃមពៃៀង
ឈានមខុគៃទី៤ផ្នៃកពាណជិ្ជកម្មសៃវាកម្ម
កាលពីឆ្នាំ២០១៨។ពាណជិ្ជកម្មទនំញិសរបុ
រវាងហុងកុងនិងអាស៊ានមានចំនួន១០១៨
ពាន់លានដុលា្លារហុងកុងកាលពីឆ្នាំ
២០១៩ និងពាណិជ្ជកម្មសៃវាកម្មសរុប
រវាងភាគីទំាង២មានចនំនួ១៣៧ពានល់ាន
ដលុា្លារហងុកងុកាលពីឆ្នាំ២០១៨។នៃះបើ
យោងតាមកៃសងួពាណជិ្ជកម្មនងិឧសៃសាហ-
កម្មរបស់តំបន់រដ្ឋបាលពិសៃសហុងកុង។
កាលពីចុងឆ្នាំ២០១៨អាស៊ានជាប់ចំណាត់-

ថា្នាក់ទ៤ីក្នងុចណំោមទសិដៅនៃការវនិយិោគ
ផ្ទាល់ខាងកៃជាចៃើនរបស់ហុងកុងមាន
ភាគហ៊នុចនំនួ៤៨០ពាន់លានដលុា្លារហងុកងុ
និងជាប់ចំណាត់ថា្នាក់ទី៦នៃបៃភពវិនិយោគ
ផ្ទាល់ខាងកៃរបស់ហុងកុង៕LA
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រោងចក្រផលិតដ្រកតម្ល្រជាង...
ត ពី ទំព័រ ៩...មើលភាព-

អណំោយផលទតីាងំភមូសិស្តៃ
និងការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់ពីរដា្ឋា-
ភិបាលដល់វិនិយោគិនពីបរ-
ទៃស។កៃមុហ៊នុបានអះអាងថា
រោងចកៃនឹងដំណើរការឆប់ៗ 
នៃះដោយរោងចកៃមានផលតិ
ដៃកថា្នាំងអំពៅដៃកកងដៃល
អាចផលតិដៃកបានចនំនួ៥០
មុឺនតោនក្នុង១ឆ្នាំ។
កៃមុហ៊នុHongDeSheng

Steelបានចុះបញ្ជីនៅកៃុម-
បៃកឹៃសាអភវិឌៃឍន៍កម្ពជុាកៃមទនុ
វិនិយោគ១៦,៧លានដុលា្លារ
កាលពីខៃមៃសឆ្នាំ២០២០។
ក្នុងដំណើរទសៃសនកិច្ចទៅ

រោងចកៃនៃះកាលពីថ្ងៃចន្ទ
លោក កៃវ រតនៈ អគ្គនយក
អគ្គិសនីកម្ពុជា(EDC)បាន
ឱៃយដឹងថា កៃុមហ៊ុននៃះគៃង
នឹងដំណើរការនៅខៃវិច្ឆិកាឆ្នាំ
២០២០។កៃុមហ៊ុននៃះនឹង
ផលតិដៃកឱៃយបាន១៥០០០០
តោននៅក្នងុឆ្នាំដបំងូនងិចនំនួ
២០០០០០តោននៅឆ្នាំបន្ទាប់
ដើមៃបីបំពៃញតមៃូវការទីផៃសារនៅ
ក្នុងសៃុក។នៃះបើតាមសរ-
ព័ត៌មានBTV។
លោកថ្លៃងថា៖«កៃុមហ៊ុន

នឹងបំពាក់គៃឿងចកៃរួចរាល់
នៅខៃកៃយនៃះហើយអាច
ចប់ផ្តើមចង្វាក់ផលិតកម្មនៅ
ដើមខៃវចិ្ឆកិាឆ្នានំៃះ។រោងចកៃ
នៃះនឹងបៃើបៃស់កមា្លាំងពល-
កម្មសរុប២៥០នក់»។
លោកយសមនុរីា៉ាត់អគ្គន-

យកនៃអគ្គនយកដា្ឋានធនធាន
រ៉ៃនៃកៃសួងរ៉ៃ និងថាមពល
បានបៃប់ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍កាលពី
ថ្ងៃអង្គារថារោងចកៃផលតិដៃក
នៃះនឹងចូលរួមចំណៃកកាត់-
បន្ថយការនំចលូដៃកបានមយួ
ផ្នៃកពីកៃបៃទៃស។
លោកថ្លៃងថា៖«យើងស្វា-

គមន៍នងិគាំទៃចពំោះការបង្កើត
រោងចកៃផលិតដៃកពីកាកសំ-
ណលដ់ៃកចស់ៗសមៃប់បៃើ-
បៃស់ក្នុងសៃុក»។
ទិន្នន័យពីអគ្គនយកដា្ឋាន

គយនងិរដា្ឋាករកម្ពជុាឱៃយដងឹថា
ក្នងុឆមាសទី១ឆ្នាំ២០២០នៃះ
កម្ពុជានំចូលសមា្ភារសំណង់
ដៃកនងិសុមីង៉ត៍ក្នងុតម្លៃសរបុ
៥៦៥,៩១លានដុលា្លារ។
ទនិ្ននយ័បានបង្ហាញថាការ-

នចំលូសមា្ភារសណំង់មានតម្លៃ
៣៨១,៨៤លានដលុា្លារស្មើនងឹ
៦៧២៧៨៥តោនដៃកតម្លៃ
១៤០,៨លានដុលា្លារស្មើនឹង
២១៧១៥១តោននងិសុមីង៉ត៍
តម្លៃ៤៣,២៧ លានដុលា្លារ
ស្មើនឹង៦៨១៨១៧តោន។
កាលពីឆ្នាំ២០១៩កម្ពជុានំ

ចូលសមា្ភារសំណង់ ដៃកនិង
សុមីង៉ត៍មានតម្លៃ១៥០៦,៥៥
លានដុលា្លារក្នុងនោះសមា្ភារ
សណំង់តម្លៃ៩០០,៥១លាន
ដុលា្លារស្មើ១,៧លានតោន
ដៃក៤៧៧,១៩លានដុលា្លារ
ស្មើ៧២២៦២១តោននងិសុ-ី
ម៉ងត៍១២៨,៨៥លានដុលា្លារ
ស្មើ១,៩៧លានតោន៕LA

ទកី្រងុ ប៉ារសីៈរដា្ឋាភបិាលបារាងំបាន
ឱៃយដងឹកាលពីចងុសបា្តាហ៍កន្លងទៅថា
ខ្លួនបន្តជំទាស់ចំពោះកិច្ចពៃមពៃៀង
ពាណិជ្ជកម្មសៃរីដៃលស្ថិតនៅក្នុង
ទមៃង់ស្នើថ្មីៗ នៃះរវាងសហភាពអរឺ៉បុនងិ
បៃទៃសក្នុងតំបន់អាមៃរិកខាងតៃបូង
ដោយសរតៃក្តីពៃួយបារម្ភចមៃបងអំពី
ការកាប់បំផ្លាញពៃឈើក្នុងតំបន់។
រដា្ឋាភបិាលបារាងំឱៃយដងឹថាខ្លនួបាន

ដាក់ចៃញនវូការទាមទារចនំនួ៣សមៃប់
ការចរចបន្តដៃលនឹងរួមបញ្ចូលជា
សខំាន់ចពំោះទសិដៅគរួគោរពនៃកចិ្ច
ពៃមពៃៀងទកីៃងុបា៉ារសីលើការបៃយទុ្ធ-
បៃឆំងការបៃបៃួលអាកាសធាតុ។
កិច្ចពៃមពៃៀងរវាងសហភាពអឺរ៉ុប

និងបៃទៃសក្នុងប្លុកពាណិជ្ជកម្មសៃរី
អាមៃរកិខាងតៃបងូហៅកាត់«Merco-
sur»ដៃលមានបៃទៃសជាសមាជិក
ដចូជាបៃសុលីអាហៃសងទ់នីបា៉ារា៉ាហា្គាយ
និងអ៊ុយរូហា្គាយបានយល់ពៃមជា
គោលការណ៍កាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពី
ទាស់គា្នារយៈពៃល២ទសវតៃសរ៍។

រដា្ឋាភិបាលបារាំងបានឱៃយដឹងក្នុង
សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍ថា«កចិ្ចពៃមពៃៀង
ដៃលបានពៃងឡើងមនិមានបទបៃបញ្ញត្តិ
ដើមៃបីដាក់វិន័យលើការអនុវត្តរបស់
បណា្តាបៃទៃសក្នុងMercosurក្នងុការ
បៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងការកាប់បំផ្លាញ
ពៃឈើនោះទៃ»។

សៃចក្តីថ្លៃងការណ៍នោះបានបន្ថៃម
ថា៖«នៃះជាការខ្វះខាតដខ៏ា្លាងំក្នងុកចិ្ច
ពៃមពៃៀងនៃះនិងវាជាមូលហៃតុ
សំខាន់ដៃលបារាំងជំទាស់កិច្ចពៃម-
ពៃៀងដៃលបានពៃងឡើងនៃះ»។
សៃចក្តីថ្លៃការណ៍របស់បារាំងបាន

កើតមានពៃលដៃលរបាយការណ៍តៃវូ

បានគៃផ្តល់ជនូនយករដ្ឋមន្តៃីJean
Castexដៃលរិះគន់ខា្លាងំៗ ចំពោះកិច្ច-
ពៃមពៃៀងពាណជិ្ជកម្មសៃរីដោយបាន
ពពិណន៌វាថាជាការខកខានសមៃប់
អឺរ៉ុបដើមៃបីបៃើបៃស់អំណាចចរច
របសខ់្លនួដើមៃបីទទលួបាននវូការធាន
ទាំងសៃុងលើបញ្ហាបរិស្ថាន។
របាយការណ៍កមៃស់១៨៤ទំព័រ

ដៃលបានបង្ហាញយ៉ាងលម្អិតចំពោះ
ការបផំ្លាញពៃឈើនៃតបំន់អាមា៉ាហៃសនូ
និងមានការកើនឡើងនៃផលិតកម្ម
សច់គោក្នុងតំបន់នោះ។
កិច្ចពៃមពៃៀងនៅតៃតៃូវការផ្តល់

សច្ចាប័ន ដោយបៃទៃសជាសមាជិក
ទាងំ២៧បៃទៃសបារាងំស្ថតិនៅឆ្ងាយ
តៃមា្នាក់ឯងដោយបង្ហាញការជំទាស់។
អ្នកនំពាកៃយរបស់លោកសៃីអធកិារ-

បតីអាល្លមឺង៉់AngelaMerkelបាន
និយយថាលោកសៃីកាលពីដើមខៃ
នៃះបានបង្ហាញការសងៃស័យជាខា្លាំង
ជុំវិញកិច្ចពៃមពៃៀងនោះបៃសិនបើ
មានការកើនឡើងការបំផ្លាញពៃឈើ។

បៃធានធិបតីបារាំងលោកEm-
manuelMacron ជាអ្នករិះគន់
លៃចមខុមាត់ជាងគៃចពំោះបៃធានធបិ-
តីបៃសុីលលោកJairBolsonaro
ដៃលជាអ្នកជំនញខាងការបៃបៃួល
អាកាសធាតុដៃលបានកាត់បន្ថយការ
រឹតតៃបិតលើការធ្វើអាជីវកម្មនៃភាព
សមៃបូរបៃបនៃពៃអាមា៉ាហៃសូន។
ក្នងុភាពសៃពៃចសៃពលិមនិធម្មតា

កាលពីឆ្នាំមុនលោកMacronបាន
ស្តីបនោ្ទាសលោកBolsonaroថាជា
មនុសៃសឆោតល្ងង់មិនធម្មតាបន្ទាប់ពី
មៃដឹកនំបៃសុីលផ្ទាល់បានសម្តៃង
ការយល់ពៃមចំពោះការបង្ហាះលើ
ហ្វៃសប៊ុកដោយនិយយថាBrigitte
Macronគា្មានភាពទាក់ទាញដូចស្តៃី
ទី១របស់គាត់គឺលោកសៃី Michelle
Bolsonaro។
លោកBolsonaroបានវាយបក

ដោយចោទលោកMacronថាបាន
ចត់ទកុបៃសុលីដចូជា«ដៃនដីអាណា-
និគមឬគា្មានមនុសៃស»៕AFP/RR

បារំាងជំទាស់FTAអឺរុ៉ប-អាម្ររិកខាងត្របូងព្រះព្រយួបារម្ភបំផ្លាញព្រឈើ

គណៈកម្មការ...

ប្រធានាធិបតី បរំាង លោក Emmanuel Macron។ រូបថតAFP
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ហ្វី លី ពីន ទាញ យក បទពិស ធពី
លី បី៊ ដើម្បី ប្យុទ្ធប្ឆំាង ភ្រវកម្ម

ប្យុធ សន្យាផ្តល់ប្ក់ដល់បុគ្គលិក ស្ម័គ្ចិត្តបន្ថ្មទៀតបើសិនវីរុសផ្ទះុឡើងវិញ

ក្រុងទ្រីប៉ូលីៈភារធារីហ្វីលី-
ពីនប្រចាំនៅប្រទ្រសលីប៊ីគឺ
លោកElmerG.Catoកាល-
ពីថ្ង្រចន្ទ បានបង្ហាញបំណង
របស់ប្រទ្រសលោកដើម្របីទាញ
យកបទពិសោធរបស់លីប៊ី
ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុម
ភ្ររវករIS។
លោកCatoបានថ្ល្រងក្នុង

អឡំងុជនំបួមយួជាមយួរដ្ឋមន្ត្រី
ការពារជាតិSalahAddin-Al-
Namroush ន្ររដ្ឋាភិបាល
លីប៊ីគាំទ្រដោយអង្គការសហ-
ប្រជាជាតិ។ន្រះបើយោងតាម
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍មួយដ្រល
បានច្រញដោយក្រសួងការ-
ពារជាតិលីប៊ី។
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍នោះ

បានឲ្រយដឹងថា៖«លោកភារ-
ធារីរូបន្រះ បានបញ្ជាក់ពីបំ-
ណងរបស់ប្រទ្រសដើម្របីចាប់-
ផ្តើមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង

ប្រទ្រសលីប៊ីនិងហ្វីលីពីនក្នុង
ការធ្វើសមយុទ្ធដ្រនសមុទ្រ
រួមគា្នាផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានគា្នាទៅ-
វិញទៅមក និងការពារតាម
ប្រព័ន្ធអុីនធឺណិត»។
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍នោះ

បានឲ្រយដឹងថា៖«លោកភារធា-
រីរូបន្រះ ក៏បានបញ្ជាក់អំពី
បំណងប្រថា្នារបស់ប្រទ្រស
របស់លោកដើម្របីផលប្រ-
យោជន៍ពីបទពិសោធ របស់
ភាគីលីប៊ីនៅក្នងុសង្គ្រមរបស់
ខ្លួនប្រឆាំងក្រុមISនៅក្នុង
ទីក្រុងសុីទីដើម្របីទទួលបាន
ផលប្រយោជន៍ពីបទពិសោ-
ធដ៏ល្របីឈ្មោះន្រះនៅក្នុង
មធ្រយោបាយមួយដ្រលអាច
ផ្តល់សមត្ថភាពដល់កងកមា្លាងំ
ប្រដប់អាវុធនៅក្នុងប្រទ្រស
ហ្វីលីពីនដើម្របីបង្កើនសមត្ថ-
ភាពខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង
ភ្ររវកម្ម»៕Xinhua/PSA

ក្រងុស្រអ៊លូៈប្រធានាធបិតី
ករូ៉្រខាងត្របងូលោកមនូជ្រអុនី
បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ង្រចន្ទថា
សារៈសំខាន់អំពីប្រតិបត្តិការ
សកលបានផ្អ្រកទៅលើពហុ-
ភាគីនយិមនៅក្នងុការប្រយទុ្ធ-
ប្រឆាំង ការឆ្លងរាលដលវីរុស
ផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណា ដ៏ចម្ល្រក
មួយន្រះ។
លោកមូនជ្រអុីនបានថ្ល្រង

នៅក្នុងសុន្ទរកថាតាមវីដ្រអូ-

ខនុហ្វើរនិមយួនៅក្នងុកចិ្ចប្រជុំ
អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចំា
ឆា្នាំថា៖«សាមគ្គីភាព និង
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺជា
អំណាចត្រមួយគត់របស់-
មនុស្រសលោកដ្រលវីរុសមិន
អាចប្រកួតប្រជ្រងបាន»។
«នៅព្រលស្រដៀងគា្នានោះ
វាគឺជាអាវុធដ៏ខា្លាំងកា្លាបំផុត
សម្រប់ការប្រើប្រស់របស់
យើងដ្រលអាចកមា្ចាត់វីរុស

ន្រះបាន»។
នៅក្នុងគោលបំណង ដើម្របី

សម្រចគោលដៅនោះលោក
មូនជ្រអុីនបានលើកយក
យោបល់៣ដចូជាមធ្រយោបាយ
ធានាឲ្រយមានយុត្តិធម៌ដើម្របី
ទទួលបានវា៉ាក់សាំង និងវិធី 
ព្រយោបាលជងំឺការសា្តារពហភុាគ-ី 
និយមនិងការលើកកម្ពស់
«Green Recovery»ឡើង
វិញជាដើម។
លោកមូនជ្រអុីន បានថ្ល្រង

ថា៖«តាមរយៈមលូនធិិសកល
យើងគួរត្រផ្តល់ភាពងយ-
ស្រួលក្នុងការទិញវា៉ាក់សាំង
ទុកជាមុនឲ្រយបានគ្រប់គ្រន់
សម្រប់អង្គការអន្តរជាតិដើម្របី
ធានាថាក្រុមប្រទ្រសកំពុង-
អភិវឌ្រឍន៍មួយចំនួនក៏អាចច្រក-
រំល្រកផលប្រយោជន៍ជាច្រើន
ផងដ្ររ»ដោយបានថ្ល្រងសនុ្ទរ-
កថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្រិត
ខ្ពស់ដើម្របីប្ររព្ធខួបលើកទី-
៧៥របស់អង្គការសហប្រជា-

ជាតិនោះ។
លោកមូនជ្រអុីនបានកំពុង

និយាយនៅក្នុងសមត្ថភាព
របស់លោកក្នងុនាមជាម្រដកឹ-
នាំរបស់ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងត្របូង
ដ្រលបានធ្វើជាប្រធានក្រុម
ប្រទ្រសមហាអណំាចកណា្តាល
ទាំង៥ដ្រលមានឈ្មោះថា
MIKTAនៅឆា្នាំន្រះ។ប្រទ្រស
៤ផ្រស្រងទៀតគឺប្រទ្រសមុិក-
សុិកឥណ្ឌូន្រសុី តួកគី និង
ប្រទ្រសអូស្តា្រលី។

លោកមនូជ្រអុនីបានបញ្ជាក់
ថាប្រទ្រសកូរ៉្រខាងត្របូងគឺ
ជាកន្ល្រងទីសា្នាក់ការមួយចំនួន
របស់វិទ្រយោសា្ថានវា៉ាក់សាំងអន្តរ-
ជាតិដោយបានបញ្ជាក់អះអាង
ជាថ្មីថាការប្ត្រជា្ញាចិត្តរបស់ខ្លួន
ដើម្របី«ឲ្រយមានការគាំទ្រយា៉ាង
សកម្មចពំោះសកម្មភាពផ្រស្រងៗ» 
ដើម្របីផ្តល់វា៉ាក់សំាងទៅឲ្រយក្រុម
ប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍។
លោកមនូជ្រអុនីបានសង្កត់

ធ្ងន់ថា៖«ទី២យើងត្រូវត្រសា្តារ

ពហុភាគីនយិមឡើងវញិដើម្របី
សណា្តាប់ធា្នាប់អន្តរជាតិ»។
រួមគា្នាចាត់វិធានការទប់សា្កាត់
បង្ការជំងឺឆ្លងបញ្ហាន្រះ នឹង
កំពុងជំរុញឲ្រយស្រដ្ឋកិច្ចសកល
បានល្អប្រសើរឡើងវិញ»។
ប្រធានាធិបតីលោកមូន-

ជ្រអុីនបានបញ្ជាក់ថាការបន្ត
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩កំពុងគំរាម-
កំហ្រងដល់សា្មោរតីពហុភាគី-
និយមរួមរបស់អង្គការសហ-
ប្រជាជាតិ៕Yonhap/SK

ក្រុងបាងកកៈ នាយករដ្ឋ-
មន្ត្រីថ្រលោកប្រយធុចាន-អ-ូ
ចាបានសន្រយោនឹងផ្តល់ប្រក់-
ពសិ្រសច្រើនបន្ថ្រមទៀតដល់
ក្រមុអ្នកស្មគ័្រចតិ្តសខុាភិបាល
ប្រសិនបើប្រទ្រសមួយន្រះ
រងការឈឺចាប់ដោយសាររលក
ន្រការឆ្លងរាលដលជំងឺកូវីដ-
១៩លើកទី២ម្តងទៀត។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រ-

យុធចាន-អូចាបានសន្រយោ

កាលពីថ្ង្រចន្ទ ខណៈលោក
បានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីមួយ
ដើម្របីផ្តល់ប្រក់ចំនួន៣៥០០
បាតក្នុងមា្នាក់ជូនដល់បុគ្គលិក
ស្ម័គ្រចិត្តចំនួន១,០៥លាន
នាក់នៅទូទាំងប្រទ្រសដ្រល
បានធ្វើការទប់សា្កាត់ការផ្ទុះ-
វរីសុផ្លវូដង្ហើមកូរ៉ូណាប្រភ្រទថ្មី
ដ៏ចម្ល្រកន្រះជាលើកដំបូង។
ទឹកប្រក់ចំនួន៣,៦២ពាន់

លានបាត នៅក្នុងការប្រគល់

ជនូជាពសិ្រសបានផ្ទ្ររដោយ-
ផ្ទាល់ចូលទៅក្នុងល្រខកុង-
ធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគ្រ
ត្រូវបានជូនក្នុង១ខ្រ៥០០
បាតចាប់ពីខ្រមីនារហូតដល់
ខ្រកញ្ញាន្រះ។
ទោះបីជាយា៉ាងណាក៏ដោយ

ក៏លោកឧត្តមស្រនយី៍ប្រយធុ-
ចាន-អូចាមិនបាននិយាយថា
តើមានថវកិាបន្ថ្រមប៉នុា្មោននោះ
ទ្រ នឹងត្រូវរៀបចំប្រគល់ទៅ 
ឲ្រយ សម្រប់បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត
សខុាភិបាលក្នងុភមូិប្រសនិបើ
ប្រទ្រសត្រូវដោះស្រយជា-
មួយការទប់សា្កាត់ការឆ្លងវីរុស
ជុំថ្មីម្រននោះ។
នៅក្នងុកចិ្ចប្រជុំមយួជាមយួ

ក្រុមអ្នកតំណាងភូមិ មកពី
ទូទាំងប្រទ្រសនៅកន្ល្រង
សាលតាំងពិព័រណ៍មឿងថង-
ថានីនៅក្នុងខ្រត្តនុនថាក់ប៊ុរី
លោកឧត្តមស្រនីយ៍ប្រយុធ-
ចាន-អូចាបានថ្ល្រងថារដ្ឋាភិ-
បាលសូមថ្ល្រងអំណរគុណ

យា៉ាងជ្រលជ្រដល់ក្រមុកង-
កមា្លាំងស្ម័គ្រចិត្តហើយបាន
សន្រយោនឹងយកចិត្តទុកដក់
ដល់អ្នកទាំងអស់ដ្រលបាន
ដើរតនួាទីយា៉ាងសខំាន់នៅក្នងុ
ការទប់សា្កាត់ការឆ្លងរាលដល
ជំងឺកូវីដ១៩ទទួលបានជោគ-
ជ័យដ្រលបានរាតត្របាតនៅ
ទូទាំងពិភពលោក។
នៅត្រង់ចំណុចន្រះ រដ្ឋាភិ-

បាលបានបញ្ចលូទកឹប្រក់ទៅ
ក្នងុល្រខកងុធនាគាររបស់ពកួ-
គ្ររួចជាស្រចហើយលោក
ប្រយុធបានថ្ល្រងថា លោក
សង្រឃឹមថាទឹកប្រក់ន្រះនឹង
ត្រូវចំណាយដើម្របីសា្តារស្រដ្ឋ-
កិច្ចឡើងវិញ។
លោកប្រយធុបានថ្ល្រងថា៖

«បើគា្មោនអ្នកទាំងអស់គា្នាទ្រ
យើងនឹងមិនអាចត្រូវបានគ្រ
ចាត់ទុកថាជាប្រព័ន្ធមួយក្នុង
ចំណោមប្រព័ន្ធសុខាភិបាល
សាធារណៈល្អបំផុតនៅក្នុង
ពិភពលោកទ្រ»៕BKP/SKលោកប្រយុធចាន-អូចាចូលរួមជាមួយក្រមុស្មគ័្រចិត្តសុខាភិបាលភូមិ។BKP

ប្រធានាធិបតីកូរ៉្រខាងត្របូងលោកមូនជ្រអីុនថ្ល្រងសុន្ទរកថានៅឯកិច្ចប្រជំុមហាសន្នបិាតUNនៅបុរីញូវយ៉ក។Yonhap

ទង់UNត្រូវគ្រមើលឃើញនៅក្នងុជំនួបសកម្មភាពប្រប្រលួអាកាសធាតុ។AFP

នៅក្នុង សុន្ទរកថាUNលោក មូនថាកិច្ចសហ-
ប្តិបត្តិការពហុភាគីជាគន្លះឹប្ ឆំាងវី រុស
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កម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាន១៤នាក់
ស្លាប់ក្នងុការប្រយុទ្ធជាមួយតលីបង់

ក្រុង កាន់ដាហារៈ  មន្តៃី បាន 
ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា  ទាហាន 
និង ប៉ូលិស អាហ្វ ហា្គានី ស្ថាន 
យ៉ាង តិច ១៤ នាក់  បាន ស្លាប់  
នៅ ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ គ្នា យ៉ាង- 
ខ្លាំងកា្លា ជា មួយ កៃុម តាលី បង់  
នៅ ក្នុង បៃទៃស អាហ្វ ហា្គានី-
ស្ថាន ភាគ ខង តៃបូង  ខណៈ អពំើ 
ហិងៃសា  បាន ផ្ទុះ កាន់ តៃ ខ្លាំង 
ឡើង  នៅ ក្នុង បៃទៃស  នៃះ  
ទោះប ីជា កចិ្ច ពភិាកៃសា សន្តភិាព 
កំពុង ដំណើរ កា រ ក្តី ។ 

 កៃុម យុទ្ធ ជន តាលី បង់  បាន 
បើក ការ វាយ បៃហារ មយួ  កាល- 
ព ីយប ់ថ្ងៃ អាទតិៃយ  ទៅ លើ ទ ីតាងំ 
មួយ ចំនួន  របស់ កង កម្លាំង 
សន្តិសុខ អាហ្វ ហា្គានី ស្ថាន  នៅ 
ក្នុង ខៃត្ត អ៊ូ រូស ហា្គាន់  ភាគ ខង-
តៃបូង  ដោយ បាន ធ្វើ ឱៃយ ចំនួន អ្នក- 
ស្លាប ់យ៉ាង ចៃើន  នងិ បង្ក ឱៃយកង- 
កម្លាំង អាហ្វ ហា្គានី ស្ថាន  រង- 
របួស ជា ចៃើននាក ់ ។ 

 មន្តៃី អាហ្វហា្គានី ស្ថាន  បាន 
ថ្លៃង ថា  សៃុក ហ្គី ហៃសាប  បាន 
គៃប់ គៃង ដោយ រដ្ឋាភិ បាល  ក៏ 

បាន ធ្លាក់ ចូល ទៅ ក្នុង កណ្តាប់-
ដៃ  របស់ កៃុម បះ បោរដៃរ ។ 

អ្នក នា ំពាកៃយ អភបិាល ខៃត្ត  គ ឺ
លោក ហៃសុីល ហ្គៃ  អុីបាឌី  បាន 
ថ្លៃង បៃប ់AFP ថា ៖«ខណៈ  ការ- 
បៃយុទ្ធ គ្នា យ៉ាង ខ្លាំង កា្លា  កំពុង 
បន្តនោះ  កង កម្លាំង របស់ យើង  
បាន ដក ថយ ចៃញ ពី ទីតាំង ខ្ល ះ  » ។ 

 មន្តៃី បាន ថ្លៃង ថា  កង កម្លាំង 
សន្តិ សុខ អាហ្វ ហា្គានី ស្ថាន ១៤ 
នាក់  បាន ស្លាប់  និងមួយ ចំនួន 
ទៀត រង របួស នៅ ក្នុង ការបៃ-
យុទ្ធ យ៉ាង  ស្វិតស្វាញ នៅ ទី នោះ ។ 

លោក អាមើ ម ូហា ម៉ៃដ  បារកិ-
ៃហៃស៊ ជា បៃធន កៃមុ បៃកឹៃសា ខៃត្ត 
អ៊ ូរសូ ហា្គាន ់ បាន ថ្លៃង ថា ៖« ការ- 
បៃយុទ្ធ គ្នា នោះ  បាន រំកិល ជិត  
ដល់ ទី ស្នាក់ ការ ប៉ូលិស មួយ  
ចំនួន។  យើង   តៃ ូវ ការ  កម្លា ំង   
ជំនួយ   បន្ថៃម »។ 

ការ បៃ  យទុ្ធគ្នា បាន កើ ត ឡ ើង  
សៃ បពៃល ដៃល កៃុម អ្នក ចរចា   
អាហ្វហា្គានីស្ថាន   និងកៃុម - 
តាលីបង់  កំពុងបៃ ជុំ     នៅ ក្នុង ទី - 
កៃុង ដូ ហា ៕ AFP/SK

តពីទំព័រ  ១...សុខ ភាព- 
ពិភពលោក  ក្នុង ការ ដោះ- 
សៃយ វិបត្តិ វីរុស រាតតៃបាត  និង 
កំពុង ដំណើរការ ដក ខ្លួន ចៃញ ពី 
អង្គការ នៃះ  មិន ស្ថិត នៅ លើ 
បញ្ជី នោះ ទៃ ។  

ចំណៃក បៃទៃស ចិន  ជា ទី 
ដៃល វីរុស ផ្លូវ ដង្ហើម កូរ៉ូណដ៏ 
ចម្លៃក នោះ   បាន ផ្ទុះ ឡើង កាល- 
ព ីចងុ ឆ្នា ំ២០១៩  ក ៏មនិ មន នៅ   
ក្នុង  បញ្ជី នោះ ដៃរ។ 

បៃធន Gavi លោក  Seth 
Berkley បាន ថ្លៃង បៃប់ សន្និ- 
សីទ ជា  ក់ ស្តៃង មួយ  នៅ ពៃល 
ដៃល តៃូវ បាន គៃ សួរ អំពី អវត្ត- 
មន ពី បញ្ជី នោះ ថា៖ «គោល - 
បំណង របស់  Covax  នៃះ  គឺ 
ខិត ខំ បៃឹងបៃង ធ្វើ ការងារ ជា- 
មួយ បណ្តា   បៃទៃស ទាំង អស់ 
នៅ ក្នុង ពិភព លោក »។ 

លោក បាន ថ្លៃង ថា៖ «ខ្ញុំ អាច 
ធនា ចំពោះ អ្នក ថា យើង មន 
ការ សន្ទនា  ហើយ នឹង បន្ត 
សន្ទនា ជា មួយ បៃទៃ ស ទាំង- 
អស់ដើមៃបី  ទទួល លទ្ធផល  
ជោគជ័យ មួយ »។  

ជា ការ បន្ថៃម ទៅ លើ ការងារ  
ដើមៃបី ឱៃយ បៃទៃស ជា ចៃើន ទៀត 
ចូល រួម ជា មួយ  Covax លោក  
Seth Berkley បាន ថ្លៃង ថា  
មន ការ ពិភាកៃសា បន្ត ជា មួយ 
បៃទៃស ជា ចៃើន ដៃល បង្កើត 
វា៉ាក់សំង អំពី ថា«តើ ពួក គៃ មន 
វា៉ាក់សំង ជោគ  ជ័យ ចៃញ ជា 
លទ្ធផល ហើយ ឬ នៅ  តើ យើង 
អាច ធ្វើ ឱៃយបៃកដ ថា ពកួ គៃ  អាច 
ផ្តល់ ឱៃយអ្នក ដទៃ នៅ ក្នុង ពិ ភព- 
លោក ដោយ របៀ បណ ?»។ 

គោល បណំង របស់  Covax  គ ឺ

តៃវូស្វៃង រក វា៉ាកស់ងំ ដៃល មន 
សុវត្ថិភាព  និង បៃសិទ្ធភាព ឱៃយ 
បាន ចំនួន ២ ពាន់ លាន ដូស 
តៃឹម ចុង ២០២១ ។ 

ប៉ុន្តៃ យន្ត ការ នៃះ  បាន និង 
កំពុង បៃឈម នឹង ឧបសគ្គ ធំៗ 
ជា ចៃើន រាប ់មនិ អស ់ ដចូ ជា ខ្វះ 
មូលនិធិ ជា ដើម។ 

អង្គការ សខុភាពពភិពលោក  
បាន នយិយ ថា  បៃក ់បៃហៃល 
៣៨ ពាន់ លាន ដុលា្លារ  កំពុង 
តៃូវការ សមៃប់ កម្មវិធី ACT-
Accelerator  របស់ ខ្លួន ទាំង- 
សៃុង  ដៃល រាប់ បញ្ចូល Covax  
ប៉ុន្តៃ កិច្ចសហបៃតិបត្តិការ 
សកល  ក៏ឈាន ទៅ រក ការ- 
បង្កើត  និង ធនា ឱៃយ មន ការ ធ្វើ 
តៃស្ត  នងិ ពៃយាបាល ជងំ ឺកវូដី ១៩  
និង ពងៃឹង បៃព័ន្ធ សុខភាព ។  

ប៉ុន្តៃ រហូត មក ទល់ ពៃល នៃះ  

កម្មវធិនីៃះ  បាន ទទលួ បាន ទកឹ- 
បៃក់ ៣,០ ពាន់ លាន ដុលា្លារ នៃ 
ចំនួន ដៃល តៃូវ ការ នោះ ។ 

លោក បៃធន អង្គការ សុខ- 
ភាពពិភពលោក  តៃ្រ ដូ ស 
អាដហាណូម  ហ្គឺ បៃីយៃស៊ុស 
បាន បងា្ហាញ សុទិដ្ឋិនិយម ថា 
បៃទៃស ចៃើន ណស់  ដៃល 
តំណង ឱៃយ២ ភាគ ៣ នៃ បៃជា- 
ជន សកល លោក  បាន យល់- 
ពៃម ចលូ រមួ នៅ ក្នងុ កម្ម វធិ ីរបស ់
អង្គការ នៃះ។ 

លោក តៃ្រ ដូ ស បាន ថ្លៃង នៅ 
ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ នោះ 
ថា៖ « ជំងឺ កូវីដ ១៩  គឺ ជា វិបត្តិ 
សកល មិន ដៃល ធ្លាប់ មន ពី 
មុន      ដៃល បាន ទាមទារ ឱៃយ មន 
ការ ឆ្លើយ តប ជា សកល» ដោយ 
ពៃមន បៃទៃស នានា បៃឆំង 
ការ បៃឹងបៃង ទិញ វា៉ាក់ សំង 

ស្តុក សមៃប់  ដៃល បៃជាជន 
របស់ ពួក គៃ ប៉ុណ្ណោះ ។    

លោក បៃធន អង្គការ សុខ- 
ភាព ពិភព លោក រូប នៃះ បាន 
ថ្លៃង ថា៖ « ភាព ជាតិ និយម ទៅ 
លើ វា៉ាក ់សងំ នងឹ មនិ គៃន ់តៃ ធ្វើ 
ឱៃយជងំ ឺនៃះ នៅ  បន្ត រយៈ ពៃល យរូ 
ប៉ុណ្ណោះ ទៃ  ថៃម ទាំង ធ្វើ ឱៃយ ការ - 
ស្តារ សៃដ្ឋ កិច្ច សកល អូស- 
បនា្លាយ ពៃល យូរ តទៅ ទៀត»។

លោក តៃ្រ ដ ូស អាដហាណមូ  
ហ្គឺ បៃីយៃស៊ុស បាន ថ្លៃង បៃប់ 
អ្នក កាសៃត ថា៖ «នៃះ មិន មៃន 
ជា អំណយ មនុសៃស ធម៌ទៃ»។ 

«នៃះ គ ឺជា ផល បៃយោជ ន ៍ល្អ 
បំផុត នៅ ក្នុង បៃទៃស នីមួយៗ 
នៅ ក្នងុ ព ិភពលោក » ។ បើ  យើង 
លិច ទឹក  លិចជា មួយ គ្នា  បើ 
ហៃល  ទ ឹក ក ៏យើង តៃវូ  តៃហៃល 
ជា មួយ គ្នាដៃរ  »៕ AFP/PSA កងកម្លាងំ  សន្ត ិសុខ អាហ្វហា្គានី ស្ថាន  ល្របាត ក្នងុ ការប្រឆំាង ក្រមុ តាលីបង់។ AFP

(ពី  ឆ្វ្រង  ) លោក បី៊  ល ហ្គ្រត  លោក Seth Berkley និង  លោក Dagfinn Hoybraten។ រូប ថត AFP

ប្រទ្រសជាង៦០ចូលរួមជាមួយកម្មវិធីរបស់WHO...
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ពិព័រណ៍នៅMirage
«តើខ្ញុំធម្មជាតិ?»
ស្រាយចម្ងល់រវាង
មនុស្រាសនិងធម្មជាតិ

ហុង រស្មី  

សៀមរាប : អង្គុយសញ្ជឹងគិតនឹក
អាណិតដល់អ្នកម្ដាយដែលខំពពោះ
ជាង៩ខែទមែំសមែលក្លាយជាទារក
ដ៏តូចបាតជើងកែហមរងាលរហូតដល់
ពែញរបូពែញរាងក្លាយជាស្ដែវីយ័៣៨
ឆ្នាំនាពែលបច្ចបុែបន្នខ្ចៅទូចបានចោទ-
សួរខ្លួនឯងអំពីបែភព មុនមិនទាន់
ចាប់កំណើតនិងវាលវដ្ដសងែសារ។
ខ្ចៅទចូវចិតិែករនិីមកពីបាតដ់បំង

ចោទសួរខ្លនួឯងថា៖«មុនពែលខ្ញុំកើត
តើខ្ញុំនៅឯណា?តើខ្ញុំនងឹទៅទណីា?
តើខ្ញុំកំពុងធ្វើអ្វ?ីហែតុអ្វីបានជាខ្ញុំកើត
មនជីវិតនែះហើយដើមែបីអ្វី?»។
អ្នកសែីមនអារម្មណ៍ចែបលូចែបល់

ដោយពែលខ្លះមនអារម្មណ៍ខឹង
ពែលខ្លះ ពិបាកចិត្ដហើយពែលខ្លះ
បែើពាកែយមនិសមគរួ។ហែតុអ្វអី្នកសែី
មនអារម្មណ៍ផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ច។
ពែលមើលឃើញបុបា្ផា និងរុក្ខជាតិ

អ្នកសែីស្ញប់ស្ញែងធម្មជាតិលើសពី

សមែស់ដ៏សែស់ស្អាតជាមយួនងឹភាព-
ស្ងៀមស្ងាត់បញ្ចែញភាពទាក់ទាញ
តំាងពីពែលឹមទល់ពែលប់រហូតដល់
អស់អាយុសងា្ខារនិងជាបែយោជន៍
ដល់ភពផែនដីថែមទៀត។
ខ្ចៅទចូជាអតតីសសិែសនៅហ្វារពន្ល-ឺ

សិលែបៈបានឱែយដឹងថា៖«ពួកគែងើប
ពពីែលមឹរចួក៏ញញមឹរហតូដល់ស្លាប់
ទៅវិញ។កែយពីពួកគែស្លាប់ក៏នៅ
តែញញឹមហើយពួកគែបានក្លាយជា
ដីរចួក៏ផ្ដល់ជវីតិឱែយរកុ្ខជាតិដទែទៀត។
១ជវីតិរបស់ពកួគែបានលះបង់ដោយ
មិនចង់បានអ្វីខ្ញុំឡើយ។តើនែះជា
ធម្មជាតិឬ?តើខ្ញុំអាចដូចពួកគែដែរ
ឬទែ?»។
ករសញ្ជឹងគិតនែះបានបង្កើតជា

ស្នាដែពិព័រណ៍ «តើខ្ញុំ ធម្មជាតិ?»
របស់វិចិតែករិនីខ្ចៅទូចដែលតែវូបាន
រៀបចំឡើងនៅ វិចិតែសលសិលែបៈ
សហសមយ័មរីា៉ាសែស(Mirage)ក្នងុ
សៀមរាបរហូតដល់ខែវិច្ឆកិឆ្នាំនែះ។
ពិព័រណ៍«តើខ្ញុំធម្មជាតិ?»ផ្ដាត

លើករបែណិប័តន៍សមធិនិងផែសារ-
ភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងមនុសែស និង
ធម្មជាតិ។វាក៏បានឆ្លុះបញ្ចៅំងពីខ្លួន-
ឯងនែះផងដែរ។
វិចិតែករិនីដែលស្វែងរកករអប់រំផ្លូវ-

ចិត្ត និងអារម្មណ៍នៅមជែឈមណ្ឌល
វិបសែសនាកម្មដ្ឋានធម្មលដ្ឋិកនៅឯ
ខែត្ដបាត់ដបំងរបូនែះជឿថាធម្មជាតិ
នងិករតាងំសមធិពតិជាទនំាក់ទនំង
នឹងគ្នាស្អិតល្មួត។ដូច្នែះ ស្នាដែគំនូរ
មនកររចនាដ៏ផ្ចតិផ្ចង់ពីសរសែដើម-
ឫសែសីតចូៗនងិគនំរូបែងផ្ទាងំនមីយួៗ
អាចបែើពែលដល់់រាប់ខែឯណោះ។
យោងតាមមីរា៉ាសែសបានឱែយដឹងថា

ពិព័រណ៍នែះនឹងបងា្ហាញពីស្នាដែស្នូល
២របស់គត់គឺ«ពែលបែសូត»ករ-
ជែើសរើសទកឹថា្នាំបែងនងិអាកែលូកិ
លើឈើនិង«ទទែស្អាត»ជាចំណុច
មូលតូចៗ នៅលើកែដសគំនូរ។
ខ្ចៅទូចបានបន្ដថា៖ «ខ្ញុំចង់

បងា្ហាញថាសន្ដភិាពនងិសខុដមុភាព
អាចកើតមនចំពោះមនុសែសគែប់រូប។
សម្លងឹមើលខ្លនួឯងនងិអ្នកដទែជុវំញិ

ខ្លួនខ្ញុំឃើញថាយើងសុទ្ធតែខិតខំ
បែងឹបែង។ខ្ញុំចង់ឱែយយើងទាងំអស់គ្នា
ទទួលបានសន្ដិភាពនិងចែះតែិះរិះ
ពិចារណា។ខ្ញុំចង់ឱែយអ្នកទាំងអស់គ្នា
មើលឃើញពីកម្លាំងសមែស់និង
ភាពបរិបូររបស់ខ្លួន»។
មនកណំើតក្នងុឆ្នាំ១៩៨២នែខែត្ដ

បាត់ដំបងអ្នកសែីខ្ចៅទូចបាន
ទទលួករបណ្ដុះបណា្ដាលពីហ្វារពន្ល-ឺ
សិលែបៈចន្លាះឆ្នាំ១៩៩៨-២០០៣
និងក្លាយជាអ្នកគែូនៅទីនះរហូត
ដល់ឆ្នាំ២០០៨ពែលអ្នកសែីចាប់-
អាជីពសិលែបៈពែញលែញ។
អ្នកសែីបានក្លាយជាអ្នកម្ដាយក្នុង

ឆ្នាំ២០០៩និងបានចំណាយពែល
៥ឆ្នាំនៅជាមួយគែួសរ។ក្នុងឆ្នាំ
២០០៩នះនិងឆ្នាំ២០២០ថ្មីនែះ
អ្នកសែី ទូចបានជាប់បែក្ខភាព
ដណ្ដើមពានរងា្វាន់SovereignAsia
ArtPrize។
អ្នកសែីទចូជាប់លែខ២នែកម្មវធិី

«YouKhinMemorialWomen's
Art Prize2010»និងតែូវបាន

ជែើសរើសក្នុងអត្ថបទសិលែបករទាំង
១០ របស់កម្ពុជាដោយទសែសនាវដ្ដី
SouthEastAsiaGlobe។
សមែប់ករបើកវិចិតែសលឡើង-

វញិមរីា៉ាសែសបានបែកន់ខ្ជាប់នវូរបៀប-
របបគន្លងថ្មីកែយពីបានបិទទា្វារ៥
ខែ។ពិព័រណ៍ខ្ចៅទូចស្ថិតក្នុងបញ្ជី
ដែលគែងដក់តាំងបងា្ហាញកលពី
ដើមឆ្នាំតែតែវូពនែយារពែលពែះកូវើដ។
KasiaSumislawskaអ្នកគែប់-

គែងផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅMirage
បានបែប់ភ្នំពែញប៉ុស្ដិ៍ថា៖«ពែល
នែះយើងយល់ថាស្នាដែរបស់ខ្ចៅ
ទូចស័ក្ដិសមនឹងពែលវែលានែះ។វា
ជួយដល់ករស្មឹងស្មាធិ៍លើកទឹកចិត្ដ
ដល់ករតែិះរិះពិចារណានិងបញ្ជូន
សរសន្ដិភាពនិងភាពស្ងប់សុខ»។
កែពីកំណត់ចំនួនភ្ញៀវសម្ភារទំាង-

អស់នៅវិចិតែសលតែូវបានសម្អាត
យ៉ាងយកចតិ្ដទកុដក់រមួទាងំដែទា្វារ
មុនពែលនិងកែយបិទទា្វារក៏ដូចជា
សម្អាតរៀងរាល់ពែឹកផងដែរ។ភ្ញៀវ
ដែលមនបញ្ហាសុខភាពឬគែុនក្ដា
តែូវបានលើកទឹកចិត្ដឱែយនៅផ្ទះ។
វចិតិែសលMirageContempo-

raryArtSpaceGalleryផ្ដាតលើ
ស្នាដែសិលែបៈរបស់សិលែបករខ្មែរ
សមែប់ករទសែសនារបស់មហជន-
ជាតិនិងអន្ដរជាតិបានបើកសម្ពោធ
ឡើងវញិជាមយួពពិរ័ណ៍ខ្ចៅទចូ«តើ
ខ្ញុំ ធម្មជាតិ?»បានបើកពីថ្ងែទី២៨
ខែសហីនងឹបន្តរហតូដល់ថ្ងែទ៩ីខែ
វិច្ឆិកឆ្នាំ២០២០។
MirageContemporaryArt

SpaceGalleryស្ថិតនៅលើវិថី
ឧកញ៉ាអ៊ុំឆយកែុងសៀមរាបបាន
បើកទា្វារចាប់ពីថ្ងែពុធដល់ថ្ងែសៅរ៍ ពី
ម៉ាង១១ពែឹកដល់៥លា្ងាច៕

ស្នាដៃ គំនូរ មានការ រចនា ដ៏ ផ្ចិត ផ្ចង់ ពី សរសៃ ដើម ឫសៃសី តូចៗ និង គំនូរ បៃង នីមួយៗ អាច បៃើពៃល ដល់ រាប់ ខៃ ។ រូបថតសហករើ

«តើខ្ញុ ំធម្មជាតិ?» ស្នាដៃអ្នកសៃ ីខ្ចៅ ទូច វិចិតៃការិនី មកពី បាត់ដំបង ។ រូបថតសហករើ ពិព័រណ៍ អ្នកសៃ ី ខ្ចៅ ទូច  នឹង បន្ត ដាក់តំាង ដល់ថ្ងៃ ទី៩ ខៃ វិច្ឆកិា ។ រូបថតសហករើ



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ  កម្មវិធី រថយន្ត តន្រ្តី 
ទិព្វ ខ្ម្ររ ន្រអង្គការ សិល្របៈ ខ្ម្ររ - 
អមតៈ ដ្រល សហការ ជា មួយ     
មជ្រឈ    មណ្ឌលបុប្ផាណា   រៀបចំ 
កម ្ម   វធិពីពិរ័ណ ៍អន ឡាញស្ត ីអពំ ី 
សំឡ្រង ឧបករណ៍ភ្ល្រង ភ្លយ -  
នៅ  តំបន់  អារ៉្រង ខ្រត្ត កោះ កុង 
នា ល្ងាច ថ្ង្រទី ២៣ ខ្រ កញ្ញា ឆ្នាំ 
២០២០ ន្រះ  ដើម្របី ច្រកជនូ  ដល ់ 
សាធារណជន អាច ទស្រសនា 
នងិ បន   សា្គាល ់ព ីឧបក រណ ៍ភ្ល្រង 
ដ៏ កម្រ ន្រះ ។

តាម លោក ឥន្ទ សម៉ា ណាក់ 
ដ្រល  ជា អ្នក  សម្រប សម្រួល-   
កម្មវិធី អភ វិ ឌ្រឍន  ៍សិល្របៈ ន្រ អង្គ- 
ការ  សិល្របៈ ខ្ម្ររ អមតៈ    ប្រប់ ឲ្រយ 
ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ដឹង ថា៖ « នឹង មន 
ការ ផ្រសាយផ្ទាល់ ពីកម្មវិធី តាម  
គ្រហទំព័រ  ហ្វ្រស ប៊ុក រថ យន្ត - 
តន្រ្តី  ទិព្វខ្ម្ររ នា ថ្ង្រពុធ ទី២៣ 
ខ្រ  កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ វ្រល-  
ម៉ាង ៦ ដល ់៧ នងិ  ៣០ នាទ ី
ល្ងាច  ។ សមូបង ប្អនូ រងច់ា  ំតាម-  
ដានទស្រសនា!  ទាំងនោះ គឺ មន  
កម្រង  រូប  ភាព ខ្លះៗ  ដ្រល ក្រុម 
ការ  ងារ  ចុះ  ស្វ្រងរកលោកតា- 
ដួង ញឹក   ជា ជនជាតិ ជង និង 
ជា    ម្ចាស់ ដើម  ន្រ ឧបករណ៍ ភ្ល្រង     
រួ មទាំង មន សកម្ម ភាព លោក    
បងា្ហាត់ បង្រៀន   សិស្រស ។  ភ្លយ គឺ 
ជា  ឧប ករណ៍  ភ្ល្រង កម្រ  មន អ្នក - 
សា្គាល ់ នងិ ឮព សីឡំ្រង វាណាស ់ 
ហើយ  ភាគច្រើន   គ្របន សា្គាល ់
ឧបករណន៍្រះ  ក្នងុ  របមំយួ ដ្រល 
មន ឈ្មោះ ថា «របភំ្លយសយួ» 
មនប្រភពមក ពខី្រត្ត កពំង ់ ស្ព ឺ។  
ដោយ ឡ្រក  ពពិរ័ណ  ៍ «សឡំ្រង-  
ភ្លយ»   អន ឡាញ នងិ អច ិន្រ្ត យ ៍
ន្រះ  យើង ខ្ញុំ នឹង នាំ លោក អ្នក-   

ទៅ  ឃើញ  ទដិ្ឋភាព  រកុរក ដ ៏ស្រន 
លំបក  ន្រ ឧបករណ៍ ភ្ល្រង មួយ-  
ន្រះ នៅ       អា រ៉្រង  ខ្រត្ត  កោ ះ កុង ជា-  
មួយ    សំឡ្រង ដ ៏ ពីរោះ  ស្ទើរ ត្រ - 
បត់ បង់ ទៅ ហើយ»។ 

លោក ឥន្ទ សម៉ាណាក់   បន្ត  
ថា ៖ « ន្រះជាពធិ ីសម្ពោធ   ផ្លវូការ 
នងិ   ជាលក្ខណៈ អនឡាញ  អម-  
ដោយ   កម្ម វធិ ីចនំនួ  ៣ សខំាន់ៗ  
រមួ   មនទ ី ១ ជា បទ បងា្ហាញ ស្ដពី ី
ដំណើរ ន្រថា្នាក់រៀន ឧបករណ៍-  
ភ្ល្រង   ភ្លយ  ទ ី ២ ជា កចិ្ច សន្ទនា ស្ដ ី
ពី    សារ ៈសំខាន់ន្របណ្ណសារ  និ ង   
ទី ៣  ជា  កិច្ចពិភាក្រសាស្ដីពី ការ-  
ចូល    រួម អភិរក្រស និង ផ្រសព្វ ផ្រសាយ 
តន្ត្រកីម្រ ។  សម្រប ់ «ពពិរ័ណ-៍ 
សំឡ្រង ភ្លយ » រៀបចំដោយកម្ម- 
វិធីរថយន្តតន្ត្រីទិព្វខ្ម្ររ ន្រ អង ្គ - 

កា រ  សលិ្របៈខ្ម្ររអមតៈ សហ ការ 
ជា  មួយ មជ្រឈមណ្ឌល ធន ធាន-  
សោតទស្រសន៍បុប្ផាណា និង 
សហ  គមន៍អ្រកូទ្រស ចរណ៍-  
តំបន់ ស្ទឹងអារ៉្រង ដ្រល  ទទួល 
បន   មូល និ ធិ ពី សា្ថាន  ទូត អាម ្រ-  
រិក  ប្រចាំ នៅកម្ពុជា មន ឈ្មោះ 
ថា  U.S. Ambassadors 
Fund for Cultural Preser-
vation»។ 

លោក  អ្នក អាច ចលូ រមួ កម្ម វធិ ី
ន្រះ តា ម  ទំព័រ ហ្វ្រសប៊ុក  មជ្រឈ - 
មណ្ឌល  បុប្ផាណា   https : //  
www.facebook. com/ bop 
hanacenter. cambodia  
នងិ រថយន្តតន្ត្រទីពិ្វខ្ម្ររ   https: 
//www.facebook.com/
KMMBOrganization៕ 

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រពុធ ទី២៣ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងេ៦កើត ខេអសេសុជ  ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តេូវ នឹង  ថ្ងេពុធ  ទី២៣ ខេកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តេបេចំាថ្ងេ

រាសី ឡ ើ    ង    ខ   ្ព  ស ់ត្រដ្រត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិ្រសា  ផ ្ន្រក  អ  ក  ្រស រ សាស្រ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវកាយ អាច មន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្ត្រ  ដោ យសារ  ត្រ អំ ណាច ន្រ 

កម្លាងំ   ចិត្ត  មន     សភាព ខា្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព ផ្លូវ កាយ       មិ ន  ឲ ្រយ ម     ន ភា    ព  ធ្ងន់ ធ្ងរ  បន ។ រីឯការ     - 
 ប្រកប     របរ រកទទួល ទា ន  នានា បន   ផល ចំណ្រញ ជា -        
ធម្មតា  ។ ចំព  ះ ប ញ   ្ហា   ស   ្ន្រ ហ      វិ ញ     គូ ស្ន្រហ៍   មន   ភាព-  
អធ្រយា         ស្រ័ យ គ្នា បន  ល ្អ  ប្រស ើរ និង សុខ សាន្ត   ល្អ។     

ទសេសន៍ទយតាមកេបួនសប្តគេះ និងនព្វគេះ នេពេហ្មជាតិខ្មេរ   ដេាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តេីសេវជេវហោរាសាស្តេ និងទំនៀមទម្លាប់  នេកេសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីខ្ពស់ត្រដ្រត  ។  ការនិយាយស្តី  
ប្រកបទៅ    ដោយការថ្លងឹ ថ្ល្រង ពី ហ្រ តុ-  
ផល  ល្អ ប្រសើរ ។ ថ្ង្រន្រះ លោក  អ្នក 
ហក់   មន សមត្ថភាពក្នុង ការសម្រច  

កិច ្ច ការផ្រស្រងៗ នឹង បនផល ល្អ  ប្រកប  ដោយ ឆន្ទៈ 
មះ មតុ  កា្លាហន ។ បើជាអ្នក ប្រកបរ បរ រក ទទលួ 
ទាន នឹង ទទួល  បន នូវ ផល  តប ស្នង យា៉ាង  គប់ ចិត្ត ។ 
ចំពះ ស្ន្រហ  វិញគឺ មន ភាព  ល្អូក ល្អិននឹង  គ្នា 
ល្អណាស់ មិនកើតភាពរកាំរកូស នោះឡើយ។        

រាសីឡើង ខ ្ពស់ត្រដ្រត  ។ រាល់ ការ- 
បំព្រញ  កិច្ច ការ ងារ ផ្រស្រង ៗ  ត្រងត្រ  
ទទួល    ប ន ជោគ ជ័យ គួរ ជា ទី គប់- 
ចិត្ត ។ រីឯ ការ ធ្វើ ដំ ណើរ ទៅ កាន់ ទី- 

ជិត    ឆ្ងាយ  ត្រង ត្រ មន គ្រ ទទួល រាក់ ទាក់ មន ទឹកចិត្ត  
ប្រកប   ដោយ ក្ត ីសោម នស្រស រី ករាយ  និង ពល  ពាក្រយ -  
សម  ្ត ីពីរោះ ពិសា ទៅ កាន់ អ្នក ផង ធ្វើ ឲ្រយ គ្រ ស្រឡាញ់  
ចូល   ចិត្ត ។ ទោះជា  យា៉ាង ណា   គួរ ត្រ យកចិត្ត  ទុក ដាក់ 
ខា្លាងំ      ទៅ លើ បញ្ហា សុខ ភាព  និង ស្ន្រហឲ្រយល្អ ផង។    

រាសីស្រតុចុះ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី 
ជិត   ឆ្ងាយ ដើម្របី បំ ព្រញ ការងារ ផ្រស្រង ៗ  
អាច   ជួប នូវ ភាព បរាជ័យ ធ្វើ ឲ្រយ មន ការ - 
ធា្លាក់ ទឹក ចិត្ត ជាខា្លាងំ ។ ចំពះ ការ និយាយ- 

ស ្ត ីម  ន  ភាព  រអាក់រអួល មិន គប់ ចិត្ត អ្នក សា្តាប់  ខណៈ 
បញ ្ហា    ស្ន្រហ វិញ គូ ស្ន្រហ  ៍គ្មោន ការ យល់ ចិត្ត គ្នា  គ្មោន ការ -  
អធ្រយា  ស្រយ័  ជាហ្រតុ បណា្តាល ឲ្រយមន ការ ប្រក បក់ គ្នា ។ 
ចំណ្រក   ឯ លភសកា្ការៈ ពិបក បន ផលណាស់។ រីឯ 
បញ្ហា    សុខ ភាព វិញ គឺ  មិន ល្អ ទំាង ផ្លវូ កាយ និង ផ្លវូចិត្ត។ 

រា សីល្អ បង្គរួ ។  រីឯការប្រកប របរ រក-  
ទទួល  ទា ន ផ្រស្រងៗ នឹង បន ផល កាក់- 
កប ជាធម្មតា ។ ចំពះ ការ ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ  កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយនានា វិញនោះ  ក៏  

ទទួល   បន  សុវត្ថភិាព ល្អ  ត្រទឹក ចិត្តរម្រង ប្រប្រលួ 
ទៅ   តា ម បរិយា កាសផងដ្ររ។    ប្រសិនបើ មន បញ្ហា 
ណា  មួយ កើត ឡើង ចំពះ លោកអ្នក គួ រ ត្រ ព្រយាយាម 
ដោះ    ស្រយ ដោយ  សន្រសឹម ៗ   បើ ពំុនោះទ្រ នឹង បង្ក ជា 
បញ ្ហា   ធំ មិនខាន ឡើយសម្រប់  សុខសុវត្ថភិាព៕              

រាសី ឡ ើង  ខ្ពស ់។ រាល់ការ បំព្រញ- 
ការ       ងារ  ផ ្រ ស  ្រ  ង ៗ  រម្រង ទទួល បនផល-  
តប    ស្នង   គួរ ជា ទ ី ព្រញ ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ     ទៅ  ទី ជិត ឆ្ងាយ ប្រ កប ដោយ  
សុវ ត្ថិ ភាពល្អ ។ រីឯ ការ និយាយ ស្តី 

ប្រកប       ដោយ   ឧត្តម  គត ិ ខណៈ សខុ   ភាព ផ្លវូ ចតិ្ត មន  
ស  ភាព   ល្អ   ព   ល  គឺ   ទឹក  ចិ ត្ត ប ្រកប ដោយ    ក្ត ីម្រតា្តា នងិ   
ករុណា  ។   ចំណ្រក    ឯ បញ្ហា ស្ន្រហ គូ ស្ន្រហ៍ យល់- 
ចិត្ត     គ្នា   ធម្មតា មិន ប   ង្កើត  ក ្តី ខ្វល់ ខា ្វាយ អ្វី ឡើយ។

រាសីមធ្រយម    ។  កា រ  ព ល  ពាក្រយ សម្ត ីធ្វើ 
ឲ្រយ   អ្ន ក ផ  ង   យ ក  ច  ិត្ត ទុក ដាក់  សា្តាប់ 
មន    សមត្ថភាព  ក្នងុ ការ បំព្រញការ -  
ងារ   ប្រកប ដោយ សា្មោរតី ប្រងុ ប្រយ័ត្ន 

ធ   ្វើ     ឲ្រយ   បន ផល គួរ ជា ទី   ព្រញ ចិត្ត។    ការ ធ្វើ ដំ  ណើរ        ទៅ     
ទី  ជិត   ឆ្ងា យ     ប ន ស ខុ សប ្របាយ ត្រ ក៏ គួរ ត្រ ប្រងុ ប្រ- 
យ័ ត្ន ដ្ររ  ។ រីឯ  លភ សកា ្ការ ៈ     វិញ    គឺ ទទួល  បន ផល  
បង្គរួ    ប ៉ ុ ណ   ្ណោះ    ។ ចំ ព ះ ប ញ្ហា ស្ន្រហ វិញនឹង មន 
ការ  អធ្រយាស្រយ័    និង ច្រះ យ គ យល់ គ្នា ផងដ្ររ។          

រាសីឡ  ើ ងខ្ពស់  ។ រាល់ការ បំព្រញ  
ការ   ងា រ ផ  ្រស ្រង  ៗ  រម្រង ទទលួ   ផល តប- 
ស្នង  គួរ  ជាទី ព្រញ ចិត្ត ។ ចំពះ ការ- 
ធ្វើ ដំណើរ  ទៅ កាន់ ទី ជិត  ឆ្ងាយ  ប្រ កប-  

ដោយ       សុវត្ថិ ភាព ។  រីឯ ការ និយាយ  ស្តី ប្រកប- 
ដោយ        ឧត្ត ម គត  ិ    ស ុខ ភា ព ផ្លវូ ចតិ្ត   មន ស ភាព   ល្អ   
ពល      គឺចិត្ត ប ្រ កប ដោយស្រចក្តី   ម្រតា្តា   ករុណា  
ចពំះ   ម ន សុ្រស  ន ងិ   សត្វ។  ការទទលួ ដ ំណងឹ  នានា 
សុទ ្ធ  សឹង ជា ដំ ណឹង    ល្អ   និង មន ស្រចក្តីសុខ។  

 រាសឡី ើ  ង     ខ     ្ព សត់   ្រ ដ ្រត  ។ ការ នយិាយ-   
ស្តី ប្រកប     ដោ   យ  ឧត្តម គតិ   ពល គឺ 
រាល   ់  ពាក្រយ  សម្តី ដ្រល និយាយ ច្រញ - 
មក   ត្រវូ  វ ិភាគ ឲ ្រយច្របាសល់ស ់មនុ នងឹ 

មន    ការ ហស្តី ច្រញ  ទៅ ក្រ  ។  ស្រចក្តី ស ្ន្រហ ពរ- 
    ព្រ ញ  ដោ   យ       ភ    ក្តី ភា    ព      និង ភាព ផ្អ្រម ល្ហ្រម ល្អូកល្អិន     
នឹង គ្នា ។ រីឯ ការ ប្រក ប  រ បរ រក ទទួ ល ទាន នានា បន        
ផល   ច ំ   ណ ្រ     ញ     គ ួរ   ជា  ទ ីគ  ប  ់ ចតិ្ត  ធ្វើ ឲ្រយ  អ្នក មន  ទកឹ ចតិ្ត  
បំ ព្រញនូវ   កិច្ច ការនា នា បន  ទ្វ្រឡើង ថ្រម  ទៀត ។  

-  

 រាសីស្រុ តចុ ះ ។ នៅក្នុងចិត្តអាច 
មន   បញ្ហា  ស្មុគសា្មោញខ្លះ ៗ  លោក-  
អ្នក គ្មោន ស្វ័យ ភាព គ្រប់ គ្រន់ ក្នុង- 
ការ  សម្រចចតិ្ត នានាឡើយ  គប្រប ីរក 

មនសុ្រស  គរួឲ្រយ ទកុចតិ្ត ដើម្របបី្រកឹ្រសា យបល ់ទើប ជា 
ការ ប្រសើរ ។  ចពំ ះ ការ ប្រ កប របរ រក ទទលួទាន 
ផ្រស្រងៗ មិនសូវ ជា បន ផលល្អប៉ុនា្មោន  ឡើយ។ 
ស្រច ក្តីស្ន្រហ អា ចនឹង  ផ្តល់ន ូវ ការ ថា្នាំង ថា្នាក ់  
ស្មុគសា្មោញច្រើន ដល់ ទឹក ចិត្ត របស់ លោកអ្នក។   

 រាសីមធ ្រយ  ម ។ ការនិយា យ ស្ត ីមន 
អ្នក ខ្លះ យ ក    ចិត្ត ទុក ដា ក់ សា្តាប់ ឯអ្នក 
ខ្លះ  ទៀត ព្រងើ យ កន្ដើយ ចំពះ អ្នក  
ហ្រតុ ន្រះ ត្រវូ ប្រយ័ត្ន  ការ និយាយ   ស្ត ី 

បន្តចិ ។ លោក អ្នក គួរគិត ឲ្រយ បន ហ្មត់ ចត  ់ មុន នឹង 
និយាយ    ទៅអ្ន ក ផ ង   ។     កា  រ ប្រកប របរ រក ទទួល  ទាន  
នានា    នឹង បន ផល បង្គរួ   សុខភាព ផ្លវូ កាយ ល្អបង្គរួ 
ខណៈ      ផ្លវូ ចិត្ត ម ន    ផ ល ប ះ៉ ពាល់ ខ្លះ ៗ ។ រីឯ បញ្ហា-  
ស្ន្រហ     គូ ស្ន្រហ៍ មន  ការ យល់ ចិត្ត គ្នា ជាធម្មតា ។

 រាសី   ឡ ើង ខ ្ព ស់ត្រដ្រត  ។  សុខភាព 
ផ្លវូ  កាយ  និង ផ្លវូ ចិត្ត គ្មោនផល ប៉ះ - 
ពាល   ់  អ្វ ីឡើយ ។  ចំពះ ការ ប្រកប-  
របរ រក     ទទួល  ទាន ផ្រស្រង ៗ  នឹង បន នូវ 

ផល  ចំណ្រញ        តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ ប្រងឹ ប្រង របស់ 
អ្នក   ខណៈ ដំណឹងដ ្រល   ទទ លួ បន ធ្វើ ឲ្រយ  លោក អ្នក      
ម ន ក្ត ី សោមនស្រស រី ក រា យ។   ចំណ្រកឯ     ការ ធ្វើដំណើរ     
ទៅ កា ន់  ទ ជិីត   ឆ្ងាយ វិ ញ រម្រង មនសុខសុវត្ថភិាព។  
រីឯ លភសកា្ការៈវិញ ទទួល បនផល ដោយរលូន។

សិសេសទំង ៣  រូប ដេល បន ហាត់រៀន ឧបករណ៍ ភ្លេងភ្លយ ពី លោកតា ដួង ញឹក ។ រូបថត CLA 

ល្ងាចថ្ងៃនៃះ សម្ពោធពិព័រណ៍ អនឡាញ
ពី   សំឡៃងឧបករណ៍ភ្លយនៅឯបុប្ផាណា 

សកម្ម ភាព ពេល លោកតា ដួង ញឹក ផ្លុឧំបករណ៍ភ្លយ ។ រូបថត CLA

លោកតា ដួង ញឹក វ័យ   ៨៦ ឆ្នា ំដេលចេះឧបករណ៍ភ្លយ។ រូបថត CLA

ក្រុម គណ   ៈ ប្រតិភូ នា នា បន ស្រុះ 
ស្រួល គ្នា អនុម័ត  ល្រី កិច្ច ព្រម ព្រង លក្ខ 
ខណ្ខ 



វុលវឺហេមតុន: លោក Pep Guar-
diola (Pep) ពោល ស្ងើច សរសើរ  
កីឡាករ Phil Foden ក្រោយ ក្រោុម  
Manchester City រួច ផុត  ពី ការ ភ័យ- 
ខ្លាចន្រោការ ចាប់ ផ្ដើម  យុទ្ធនាការ  ប្រោកួត 
ប្រោជ្រោង ដណ្ដើម ពាន រង្វាន ់ ក្នងុ ក្រោប ខណ័្ឌ 
Premier League ជាមួយ នឹង ជ័យ- 
ជម្នះ ៣-១ លើ ក្រោមុ ម្ចាស ់ផ្ទះ Wolver-
hampton Wanderers (Wolves) 
កាល ពី ថ្ង្រោ ចន្ទ ។ 

ការ ចាប់ ផ្ដើម យឺត របស់ ក្រោុម Man 
City ដោយសារពកួ គ្រោ សម្រោក បាន តចិ 
ព្រោះ ភារកិច្ច ប្រោកួត នៅ Champions 
League រដវូកាល មនុ បាន ទកុ ឱកាស 
ឱ្រោយ ក្រោុម ជើង ឯក ចាស់ Liverpool នាំ 
មខុ ដល ់ទៅ ៦ ពនិ្ទ ុមនុ ពកួ គ្រោ ចាប ់ផ្ដើម 
ធ្វើ ការ ប្រោកួត ដំបូង របស់ ខ្លួន ។  

ក្រោុម របស់ លោក Pep មិន អាច ភា្លាត់ 
ស្នៀតបានឡើយ ក្នុង ការ ប្រោកួត នៅ 
កឡីដ្ឋាន Molineux ន្រោះ  បើ ពកួ គ្រោ ចង ់ 
ប្រោជ្រោង  ជើង ឯក ខណ  ៈការ នំា មុខ  ២ 
គ្រោប់ មុន ចប់ វគ្គ ទី ១ ដោយសារ ការ-  
ស៊ុត បាល់ ប៉្រោណាល់ ទី របស់ ខ្រោស្រោ បម្រោើ 
Kevin De Bruyne នៅ នាទីទី ២០ 
និង ការ បំប៉ោង សំណាញ់ ទី យ៉ោង សា្អាត 
របស ់ Foden នៅ នាទទី ី៣២  ជយួ ផ្ដល ់
ទំនុកចិត្តឱ្រោយក្រោុមយ៉ោងខ្លាំង។

ភាពជឿជាករ់បស់ ក្រោមុ ម្រោឃ ខៀវ នៅ 
វគ្គ ទី ១  ចាប់ ផ្ដើម ច្រោបូក ច្រោបល់  ព្រោល 
ក្រោុម Wolves   គ្រោប សង្កត់ យ៉ោង ខ្លាំង   
ក្រោយ សម្រោក ១៥ នាទី ហើយ ក្រោុម 
លំដប់ កំពូល មួយ ន្រោះ ត្រោូវប្រោឹង  ទ្វ្រោដង 
បនា្ទាប់ ពី  Raul Jimenez ជួយ ឱ្រោយ ក្រោុម 
ម្ចាស់ ផ្ទះតាម   ២-១ មុន នឹង ខ្រោស្រោ ប្រោយុទ្ធ  

Gabriel Jesus ធានា ៣ ពិន្ទុ ឱ្រោយ ក្រោុម  
Man City នៅ នាទីទី ៩០+៥ ។

គ្រោប ់បាល ់របស ់ Foden  ជា ការ ផ្ដល់ 
នូវ កម្លាំង ចិត្ត ក្នុង ប្រោកួត ដំបូង របស់ គ្រោ 
តាងំ ព ីខ្រោស្រោ បម្រោើ របូ ន្រោះ ត្រោវូ បញ្ជនូ ត្រោឡប ់
មក ផ្ទះ យ៉ោង  អាម៉ោស ់រមួ ជាមយួ កឡីាករ 
Mason Greenwood របស់ ក្រោុម 
Manchester United ក្រោយ ទំាង ២ 
នាក់ ណាត់ នារី ចូល ទៅ ក្នុង សណា្ឋាគារ  
របស់ ក្រោុម ជម្រោើស ជាតិ អង់គ្ល្រោស ។

ការ រំលោភ គោល ការណ៍ ទប់ សា្កាត់ 
វីរុស កូរ៉ូណា របស់ Foden ក្រោយ ការ 
ប្រោកួត ក្នុង កម្មវិធី  Nations League 
របស់ ក្រោុម អង់ គ្ល្រោស ជាមួយ អុីស្លង់ ត្រោូវ  
ក្រោុម Man City  ថ្កាល ទោស ជា 
សាធារណៈ ត្រោ កឡីាករ វយ័ ២០ ឆ្នា ំនៅ 
ត្រោ ទទួល បាន ការជឿ  ជាក់ ពី គ្រោូបង្វឹក 
លោក Pep ជានិច្ច ។  

លោក Pep និយយ ក្រោយ ការ- 

ប្រោកួត  ថា ៖ « សម្រោប់ ការ ស៊ុត បញ្ចូល ទី 
និង ការ ល្រោង នៅ វគ្គ ទី ២ Foden ធ្វើ 
បាន ល្អ ណាស់ ។ គ្រោ ជួយ ក្រោុម យើង ឱ្រោយ 
គ្រោប់ គ្រោង បាល់ បាន ច្រោើន » ។

លោក  Pep ក៏រីក រាយ នឹង ការ ចាប់- 
ផ្ដើមដល៏្អន្រោះដ្រោរ  ព្រោះ ក្រោមុ របស ់លោក 
មន ព្រោល តិច  ក្នុង ការ  ត្រោៀម ខ្លួន ដោយ 
អ្នក ចាត ់ការ វយ័ ៤៩ ឆ្នា ំបន្ត ថា ៖ «  យើង 
មិន អាច  រត់ ច្រោើន  ព្រោះ ពួក យើង អស់ 
កម្លាងំ ត្រោ ជា រមួ យើង ធ្វើ បាន ល្អ ។ យើង 
ដឹង ថា លំបាក យ៉ោង ម៉្រោច  សម្រោប់ ការ - 
ប្រោកួតក្នុង កីឡដ្ឋាន ន្រោះ » ។    

លោក Pep  បន្ថ្រោម  ថា ៖ «សា្ថានភាព 
ដ្រោល កើត មន នៅ២ សបា្ដាហ៍ ចុង- 
ក្រោយ  ខ្ញុំ គិត ថា  ប៉ះពាល់ អារម្មណ៍  
យើងត្រោ យើង គ្រោប់ គ្រោង វា បាន ។  យើង 
ត្រោូវការ ព្រោល  ដើម្រោបី អាច  ឡើង ដល់ 
ចំណុច កំពូល    ត្រោ ន្រោះ ជា ការ ចាប់ ផ្ដើម    
ដ៏ ល្អសម្រោប់ក្រោុម » ៕ AFP/VN

យឺនពន្លក

ភ្នពំេញៈ  គណៈ កម្មាធិការ ជាតិ 
ស្រោប្រោ៉ស្រោយាល់ អូឡាំពិក កម្ពុជា 
(NSOCC)  បាន និង កំពុង ប្រោតិ- 
បត្ត ិការ ទៅ តាម គម្រោង  ប្រោចំា ឆ្នា ំ
២០២០  យ៉ោង សកម្ម  ទោះ បី ជា 
ការបំព្រោញ ការងរន្រោះ ប្រោឈម 
ទៅ នឹង បញ្ហា ជំងឺ ឆ្លង កូវីដ ១៩    
វាយ លុក ក៏ ដោយ  ហើយ ជា មួយ 
នឹង កម្ម វិធី ប្រោចំា ឆ្នា ំ ចំនួន ១១ លើក  
ដ្រោល មន វិសាល ភាព  ទៅ ដល់ 
ខ្រោត្ត ចំនួន ១២  និង រាជ ធានី ភ្នពំ្រោញ 
ច្រោើន ជាង គ្រោ  នោះ  NSOCC  បាន 
ប្រោតិបត្តកិារ  ការងរ  ដោយ ចាប់- 
ផ្តើម តំាង ពី ដើម ខ្រោ មីនា  នឹង គ្រោង 
បញ្ចប់   នៅ ខ្រោ វិច្ឆកិា  ខងមុខ ។

លោក  ឃ្លាងំ  ចន្ធ ូ  អគ្គ ល្រោ ខ- 
ធិការ ន្រោ គណៈ កម្មាធិការ ជាតិ 
ស្រោប្រោស៉្រោយាល់ អូឡំាពិក កម្ពជុា  បាន 
ប្រោប់ ថា ៖« គម្រោង  និង កម្ម វិធី  

ប្រោតិបត្តកិារ របស់  NSOCC ក្នងុ 
២០២០ ន្រោះ  បាន ដំណើរ ការ  និង 
ធ្វើ សកម្មភាព  ទៅ តាម ការ កំណត់  
ទោះ បី ជាបញ្ហា កូវីដ ១៩  បាន វាយ 
លុក ជា លក្ខណៈ សកល ក៏ ដោយ   
ព្រោះ យើង ធ្វើ សកម្មភាព  ទៅ តាម 
ការ ណ្រោ នំា របស់ ក្រោ សួង សុ ខភិ - 
បាល  គឺ មន អនាម័យ ល្អ  និង រក្រោសា 
គម្លាត ពី គា្នា  តាម ការ ណ្រោនំា» ។

 លោក  បន្ត ថា នៅ ក្នងុ គម្រោង 
ប្រោចំា ឆ្នា ំ ចំនួន ១១  ព្រោតឹ្តកិារណ៍ 
ន្រោះ  គឺ មន នៅ ក្នងុ រាជធានី ភ្នពំ្រោញ 
ចំនួន ៤ លើក ដោយ  ផ្តោត ទៅ លើ 
ការ ប្រោមូល ផ្តុ ំអាណាព្រោយាបាល ឱ្រោយ 
ច្រោះ គ្រោប់ គ្រោង ត្រោតួ អត្តពលិក ,ពិនិត្រោយ 
អំពី សុខ ភាព  និង វគ្គ បណ្តុះ - 
បណា្តាល គ្រោ ូបង្វកឹ  ក្នងុ នោះ យើង 
បាន អនុវត្ត នូវ គម្រោង មួយ ចំនួន 
ហើយ  និង សល់ ៦  គម្រោង ទៀត  
នៅ ខ្រោ តុលា  និង ខ្រោ វិច្ឆកិា។  

លោក ឃ្លាងំ ចន្ធ ូ បាន បន្ថ្រោម  

ថា  យើង សម្រោច បាន ៣ ខ្រោត្ត មន 
បាត់ ដំបង ព្រោះវិហារ  ខ្រោត្តតាក្រោវ 
និង រាជ ធានី ១។ ចំណ្រោក គម្រោង  
នៅ សល់ ចំនួន ៦ ទៀត   ដ្រោល ត្រោវូ 
សម្រោច ឱ្រោយ បាន  គឺ មន ដូច ជា   ថ្ង្រោ 
២៧  ខ្រោ កញ្ញា នឹង ធ្វើ  នៅ ខ្រោត្ត ២ 
រួម គា្នា គឺ ព្រោ វ្រោង  និង សា្វាយ រៀង  
បនា្ទាប់ មក  ថ្ង្រោ ទី ៤ ខ្រោ តុលា  គ្រោង 
នឹង ប្រោរព្ធ  កម្ម វិធី  នៅក្នុង ខ្រោត្ត 
សៀមរាប  និង កំពង់ ធំ  ហើយ នៅ  
ថ្ង្រោ ទី ១១ ធ្វើ  នៅ បនា្ទាយ មន ជ័យ  
និង បាត់ ដំបង  រួច នៅ  ថ្ង្រោ ទី ១៨ ធ្វើ  
នៅ ខ្រោត្ត សា្វាយ រៀង បន្ថ្រោម ទៀត ។ 
លុះចូល ដល់  ថ្ង្រោ ទី ៨  ខ្រោវិច្ឆកិា នឹង 
វិលមក ធ្វើ  នៅ រាជ ធានី ភ្នពំ្រោញ  និង 
ថ្ង្រោ ទី ១១ ខ្រោ វិច្ឆកិា ដដ្រោល ធ្វើ  នៅ 
ខ្រោត្ត កណា្តាល ។ 

គួរបញ្ជាក់ថា គណៈ កម្មាធិការ 
ជាតិ ស្រោប្រោស៉្រោយាល់ អូឡំាពិក កម្ពជុា  
ជា អង្គការ កីឡា  ដ្រោល ផ្តោត ទៅ 
លើ ជន ទំាង ឡាយ ណា  មន បញ្ញា 

ខ្រោសាយ  មិន ប្រោ ក្រោតី  មន សា្មារតី 
តិច  ឬ ពិការភាព  មិន ធ្ងន់ ធ្ងរ គឺ 
សា្ថាប័ន ន្រោះបាន ប្រោមូល មក បណ្តះុ- 
បណា្តាល អប់ រំ  តាម រយៈ ល្រោង កីឡា  
ដើម្រោបី បង្កើន សា្មារតី  ព្រោម ទំាងឱ្រោយ 
ពួក គាត់  ហ្វកឹ ហាត់ ល្រោង កីឡា ជា 
លក្ខណៈ មហាជន  ឱ្រោយ មន ភាព-  
ប្រោ សើរ ជាង មុន ។ 

ចំពោះ ការ ធ្វើ  សកម្មភាព  ដ្រោល 
ទទួល បាន ការ ឧបត្ថម្ភ ពី សប្រោបុរស- 
ជន  និង មន ក្រោសួង សង្គម កិច្ច 
អតីតយុទ្ធជន  និង យុវនីតិ សម្រោបទា  
ជា អាណា ព្រោយា បាល  នោះ គឺ 
NSOCC ពង្រោកី វិសាល ភាព បាន 
ចំនួន ១១ កម្ម វិធី នៅ  ទូ ទំាង ប្រោ - 
ទ្រោស  ក្នងុ  ព្រោតឹ្តការណ៍ចំនួន ៧  ធ្វើ 
នៅ ខ្រោត្ត  និង៤ ព្រោតឹ្តកិារណ៍ ធ្វើ នៅ  
រាជ ធានី ភ្នពំ្រោញ   ។ 

លោក  ស្រោម  សុខ  រដ្ឋ ល្រោខ- 
ធិការ ក្រោសួង សង្គម កិច្ច អតីត 
យុទ្ធជន  និង យុវនិតិ សម្រោបទា  ដ្រោល 

ជា អនុប្រោធាន SNOCC បាន ថ្ល្រោង  
ថា ៖« ក្នងុ ឆ្នា ំ២០២០ ន្រោះ  គណៈ 
កម្មាធិការ ស្រោ្រោប៉ស្រោយាល់ អូឡំាពិក 
កម្ពជុា ត្រោវូ ធ្វើ សកម្ម ភាព នៅ ក្នងុ 
រាជ ធានី ភ្នំព្រោញ ព្រោម ទំាង  ខ្រោត្ត 
សៀម រាប  កំពង់ ធំ  បាត់ ដំបង   
បនា្ទាយ មន ជ័យ   សា្វាយ រៀង  
តាក្រោវ  កំពត  កណា្តាល  កំពង់ ស្ពឺ  

កំពង់ ចាម   ព្រោះ វិហារ  និង ខ្រោត្ត ព្រោ- 
វ្រោង  ហើយ  ក្រោ ពី ន្រោះ  យើង បាន 
សហការ ជា មួយ អង្គ ការ សមគម  
ដ្រោល គ្រោប់ គ្រោង ជន ពិការ  ឬ ជន- 
បញ្ញា ខ្រោសាយ  ជាពិស្រោស ជន- 
ពិការភាព  ដើម្រោបី ឱ្រោយ ពួក គាត់ ទទួល 
បាន ការ អប់ រំ បណ្តះុ បណា្តាល  និង 
ភាព ឆ្លាត វ្រោ» ៕ 

ថ្ង្រោពុធ ទី២៣ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

សកម្មភាពលេងកីឡារបស់ក្មេងៗដេលរៀបចំដោយNSOCC។សហ ការី

ស្ប៉្ស្យាល់អូឡំាពិកបានពងី្កវិសាលភាពកីឡាទោះមានវិបត្តកូិវីដ

Ibrahimovicប្ដូចខ្លួន
ទៅនឹងBenjamin Button  
មីឡាន: ខ្រោស្រោ ប្រោយុទ្ធ ចាស់ វស្រោសា Zla-

tan Ibrahimovic និយយ  កំប្ល្រោង ថា 
រូប គ្រោ ដូច តួ  Benjamin Button  
ក្រោយ  ស៊ុត បញ្ចូល ទី ២ គ្រោប់   ជួយ 
ក្រោុម AC Milan (Milan) ឈ្នះ ក្រោុម 
Bologna ២-០ នៅ ផ្ទះ ខ្លួន ឯង អំឡុង 
ការ ប្រោកតួ បើក ឆក  ន្រោ  ក្រោប ខ័ណ្ឌ Serie 
A អីុតាលី ។

កីឡាករ Ibrahimovic បាន ទម្លុះ 
សំណាញ់ ទី ដោយ ការ ត្រោត យ៉ោង សា្អាត 
នៅ នាទទី ី៣៥ នងិ ការ ស៊តុ បាល ់ពនិយ័ 
១១ ម៉្រោត្រោ យ៉ោង អសា្ចារ្រោយ នៅ នាទីទី ៥០ 
ដើម្រោប ីជយួ ឱ្រោយ ក្រោមុ ម្ចាស ់ផ្ទះ ទទលួ បាន នវូ 
ការ ចាប់ ផ្ដើម ជាមួយ នឹង ជ័យ ជម្នះ 
ហើយ គ្រោប់ បាល់ ន្រោះ ធ្វើ ឱ្រោយ រូប គ្រោ រក 
បាន ៣ គ្រោប់ ពី ការ ប្រោកួត ចំនួន ២ លើក 
គិត គ្រោប់ កម្ម វិធី ទាំង អស់ ។ 

តាម ស្ទីល (របៀប) របស់ Ibrahi-
movic អតីត អ្នក ល្រោង របស់ ក្រោុម 
Paris Saint-Germain និង  Man-
chester United របូ ន្រោះ  និយយ ប្រោប 
អំនួត ថា រូប គ្រោ នឹង ស៊ុត បញ្ចូល ទី បាន 
ច្រោើន   បើ នៅ ក្ម្រោង ជាង ន្រោះ ដោយ ការ 
ប្រោៀប ធៀបខ្លួន ទៅ នឹង តួ Benjamin 
Button ដ្រោល ជា តួដក់ ដោយអ្នក និពន្ធ 
F. Scott Fitzgerald ។

កីឡាករ វ័យ៣៨ ឆ្នាំ ប្រោប់ ទូរទស្រោសន៍ 
Sky Italia ថា ៖ « ខ្ញុ ំកពំងុ មន រាង កាយ 
មំ ទាំ ល្អ ។ ខ្ញុំ ប្រោឹង ហាត់ ប្រោណ ខ្លាំង- 
ណាស់ ។ ន្រោះ ជា ការប្រោកួត ទី២ ន្រោ រដូវ- 
កាល ថ្មី ន្រោះ ។ យើង ឈ្នះ  ហើយ ខ្ញុំ អាច 
ស៊តុ បញ្ចលូ ទ ីបាន ទៀត ។ បើ ខ្ញុ ំនៅ អាយ ុ
២០ ឆ្នាំ ខ្ញុំ ស៊ុត បន្ថ្រោម២គ្រោប់ ទៀត ។ ខ្ញុំ 
មិន ទាន់ ចាស់ ទ្រោ។  ខ្ញុំ ដូច នឹង តួលោ្ខោន  
Benjamin Button អ៊ីចឹង» ។ 

Ibrahimovic  បន្ត ថា ៖ « និយយ 
ល្រោង ទ្រោ តាម ពតិ   ក្រោមុ ទាងំ មលូ ធ្វើ បាន 
ល្អ។ យើង មិន បាន ល្អ១០០ភាគ រយ ទ្រោ 
ហើយ នៅ មន កំហុស ខ្លះ ៗ  ដ្រោល យើង 
ត្រោង ត្រោ ព្រោយាយម លុប បំបាត់ ត្រោ យ៉ោង- 
ណា វា ជា សញ្ញា ល្អ សម្រោប់ ក្រោុម » ។

កីឡាករ សញ្ជាតិ ស៊ុយ អ្រោត បាន 
បន្ថ្រោម  ថា ៖ « ខ្ញុំ ព្រោញ ចិត្ត ការ មន ទំនួល 
ខុស ត្រោូវ។ សម្ពាធ  ធ្ងន់ គឺ ជា អ្វី ដ្រោល ខ្ញុ ំ
ដក់ ឱ្រោយ ខ្លួន ឯង ។ ខ្ញុំ មិនចង់ ឱ្រោយ អ្នក ដទ្រោ 
និយយ ពី អាយុ របស់ ខ្ញុំ ទ្រោ ។ វា មិន 
សំខន់  ដ្រោលខ្ញុំមន អាយុ៣៨ ឆ្នាំទ្រោ។  
ខ្ញុំ ចង់ បាន ការ ប្រោព្រោឹត្តចំបះ ខ្ញុំ  ដូច 
មនុស្រោស ម្នាក់ អាយុ២០ ឆ្នាំ អ៊ីចឹង » ។

Ibrahimovic រក បាន ១០ គ្រោប់ 
នៅ ក្រោបខ័ណ្ឌ Serie A ក្រោយ មក ចូល 
រួម ជាមួយ ក្រោុម Milan ជាថ្មី ម្ដង ទៀត 
កាលពខី្រោ មករា  រដវូកាល មនុ  ដោយ  រមួ 
ចំណ្រោក ជួយ ឱ្រោយ ក្រោុម  ដ្រោលមន លោក 
Stefano Pioli ដឹកនាំដណ្ដើម  បាន    
កៅ អី ១ សម្រោប់ ទៅ ប្រោកួត ប្រោជ្រោង នៅ 
តំបន់ អឺ រ៉ុប ហើយ កីឡាករ កម្ពស់ ជិត ២ 
ម៉្រោត្រោ រូប ន្រោះ បាន ប្រោប់ ថា គោល ដៅ 
របស់ ក្រោុម រដូវកាលថ្មីន្រោះ គឺ មិន លំបាក 
សម្រោច  នោះឡើយ ។

កីឡាករ Ibrahimovic បាននិយយ 
ទៀត ថា ៖ « គោល ដៅ របស់ យើង គឺ ធ្វើ 
ឱ្រោយ បាន ល្អ ជាង រដូវកាល មុន ។ កីឡាករ 
ក្ម្រោង ៗ  ប្រោឹងប្រោង ហ្វឹក ហាត់ ណាស់។ 
ពួក គ្រោ សា្ដាប់ បង្គាប់ ។ ពួក គ្រោ មន វិន័យ 
ហើយ បនា្ទាប់ ពី ៦ ខ្រោ ចុង ក្រោយ  ពួកគ្រោ 
បាន ដឹង ថា អ្វី ដ្រោល ពួក គ្រោ ត្រោូវ ធ្វើ ដើម្រោបី 
អភិវឌ្រោឍ ខ្លួន ឱ្រោយ កាន់ ត្រោ ប្រោសើរឡើង   
នោះ គឺ ត្រោូវផ្ដាត ការ យក ចិត្ត ទុក ដក់ 
ឱ្រោយបានរាល់ ថ្ង្រោ » ៕ AFP/VN

Pepតម្កើងFodenខណៈCity
ចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងជ័យជម្នះ៣-១

Foden(ស្ដា)ំរបស់ManCityបេជេងយកបាល់ជាមួយSaissរបស់Wolves។AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ  នាពេលថ្មីៗនេះខណៈតារាសំខាន់
២ដួងបានចាកចេញពីផលិតកម្មថោននោះ
សេប់តេលេចឮថាតារាចមេៀងសេីដេលកំពុង
តេឡើងកដូខា្លាងំកញ្ញាផានវរីា៉ាទីហៅកញ្ញារា៉ាប៊ី
បានពេលយពាកេយបញ្ជាក់អពំីគោលជហំរខ្លនួថា
មិនទាន់ដល់ពេលដេលរូបខ្លនួតេវូគិតគូររឿង
ផា្លាស់ប្តូរទេនំទេពោលគឺមិនចង់ដើរតាមគន្លង
រៀមចេបងសលិេបៈរមួទេនំដចូជាកញ្ញាមាសសខុ-
សោភានិងលោកខេមនោះឡើយ។
បើតាមបេភពអ្នកសលិេបៈស្នទិ្ធស្នាលនងឹតារា-

ចមេៀងសេីកាលពីចូលចិត្តបញ្ចេញកេបាច់រាំ
ពត់ពេនខ្លួនខា្លាំងក្នុងបទ«លុយលុយ»កញ្ញា
រា៉ាប៊ីនោះបានបង្ហើបថាសេបពេលដេលមាស
សខុសោភានងិខេមបានដកឹដេគ្នាចេញពថីោន
ពេមគ្នានោះសេសី្អាតរា៉ាប៊ីដេលជាតារាចមេៀង
សេីសខំាន់មា្នាក់របស់ផលតិកម្មថោនដេរ
នោះក៏ពេលយថានាងគ្មានបំណង
ផា្លាស់ទេនំចាស់ រីចូលទេនំថ្មីដូច
រៀមចេបងនោះឡើយ។ដោយនាង
បានអះអាងថានៅតេមានក្ដី-
សុខជាមួយនឹងថោនហើយ
ពេលនេះនាងក៏សង្កេត-
ឃើញដេរថាអ្នកដេលបាន
ចេញពីថោនទៅក៏មិន
សូវជាឃើញមានអ្នក-
ណាចេញបទចមេៀង
លេចធ្លាអ្វីនោះដេរទេ
អចី៊ងីនាងនៅតេបេកាន់ជហំរ
ខ្លនថានឹងមិនប្ដូរផលិតកម្ម-
នាពេលនេះទេ។
មិនតេប៉ុណ្ណោះកញ្ញារា៉ាប៊ីក៏

បេប់បន្ថេមដេរថា រូបនាង-
មានកេរ្ដិ៍ឈ្មាះនិងជីវភាព
ផា្លាស់ប្ដូរដោយសរតេថោន
បានផ្ដល់នូវឱកាសឱេយនាង
ហេតុនេះហើយ បានជានាង
មនិចង់ទៅផលតិកម្មណាផេសេង
ទេពេះតេបើទៅផលតិកម្មណា
ក៏នាងនៅតេធ្វើបទចមេៀងដោយ
ខ្លនួឯងដដេលហើយការនៅផលិត-
កម្មផេសេងអាជីពជាតារាចមេៀង-
នេះពបិាកណាស់ពេះអាចមាន
អ្នកកា ច់កងុគ្នាកាន់តេពបិាកជាង-
កន្លេងចាស់ថេមទៀតផង។
ដោយឡេកភ្នពំេញប៉សុ្តិ៍ក៏មនិអាច

ទំនាក់ទំនងកញ្ញារា៉ាប៊ីបញ្ជាក់ពីរឿង
ដេលលេចឮខាងលើថារបូនាងពតិជា
អះអាងដចូ្នាះមេនឬយ៉ាងណានោះទេ
ដោយសរបេព័ន្ធទូរស័ព្ទនាងមិនអាច
ទាក់ទងបាននោះឡើយកាលពីរសៀល-
ថ្ងេមេសិលមិញ។

ចំពោះរូបសមេស់វិញនាពេលកន្លងមក
ថ្មីៗនេះមហាជនលាន់មាត់សរសើរបេប
បេៀបធៀបការទាក់ទាញមកដាក់ទៅ-
លើកញ្ញារា៉ាប៊ីតេម្តងថា៖«ភាពសេស-់
ស្អាតនេមនុសេសមា្នាក់ជាពិសេស-
នារីៗ បានពីការរមួផេសំពផី្នេកទាងំ
អស់នេរាងកាយក្នងុនោះនា ង
មិនតេឹមតេមានទមេង់មុខ-
ភ្នេកមាត់ចេមុះដេជើងជា

ដើមនោះគឺតេូវតេស្អាតទាំងពេម
ទើបលេចនូវសម្ផសេសដ៏គួរឱេយគយ-
គន។់ប៉នុ្តេមនិគេប់គ្នាសទុ្ធតេមាន
ភ័ព្វល្អយ៉ាងនេះនោះទេ។កេតេ
មុខមា ត់ រាងរៅដើមទេូងដេល
គេប់គ្នាងាយផ្ដោតកេវភ្នេកភ្លាក៏
ជាផ្នេកសំខាន់មួយដេរនេសម្ផសេស
របស់នារីពេះជាក់ស្ដេងអ្នកខ្លះ
ស្អាតទាំងអស់ប៉ុន្តេភ្លាតូចពេកធំ
ពេកជាហេតុធ្វើឱេយពួកគេខ្វះភាពលេច-
ធ្លាពេលស្លៀកខោឬស្លៀកសំពត់។
តារាចមេៀងសេីដេលបានផ្តើម

ចេញពីអាជីពជាបេធានកេុមរាំកញ្ញា
រា៉ាប៊ី បច្ចុបេបន្ននេះសមេបូរទីផេសារសិលេបៈ
ចមេៀងនិងបានងារជាតំណាងទូត
សចុ្ឆន្ទៈរបស់កេមុហ៊នុទរូសព័្ទខេមហ្វនូ
និងកំពុងតេរៀបចំបង្កើតអាជីវកម្ម
ផា្ទាល់ខ្លួនកេពីសិលេបៈទៀតផង៕

ស្រីស្អាតរ៉ាបី៊បញ្ជាក់ថាមិនទាន់
ចង់ប្តរូពីទ្រនំផលិតកម្មថោនទ្រ
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តារា ចមេៀងសេ ីកំពុងឡើងកូដ នៅផលិត កម្ម ថោន 
កញ្ញា ផាន វីរា៉ាទី ហៅកញ្ញា រា៉ាបី៊។ រូបថតហ្វេសប៊ុក

លោក មៀច សុផាន់ណា ពេល ថ្លេង នៅ ក្នងុមហាសន្នបិតសហព័ន្ធ កីឡាបញ់កំា ភ្លើង ពី ថ្ងេចន្ទ។ រូបហុងមិនា

ប្រធានសហព័ន្ធកីឡាបាញ់កំាភ្លើងកម្ពជុានឹង
លាឈប់បើមិនបានម្រដាយនៅសី៊ហ្គ្រម
   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈបេធានសហព័ន្ធកីឡា
បាញ់កំាភ្លើងកម្ពជុាលោកនាយ-
ឧត្តមសេនីយ៍មៀចសុផាន់ណា
បានបេកាសថាលោកនឹងលា-
លេងពីតួនាទីជាបេធានសហព័ន្ធ
បើសិនជាបេភេទវិញ្ញាសបាញ់-
កំាភ្លើងកម្ពជុាមិនអាចដណ្តើម
បានមេដាយអ្វីសោះពីការបេកួត
សីុហ្គេមលើកទី៣២ឆ្នាំ២០២៣
ដេលកម្ពជុាតេវូធ្វើជាមា្ចាស់ផ្ទះ។
នៅក្នងុមហាសន្នបិាតបូកសរុប

ការងារបេចំាឆ្នា២ំ០១៩និងលើក
ទិសអនុវត្តឆ្នា២ំ០២០នៅទីស្នាក់-
ការគណៈកមា្មាធិការជាតិអូឡំាពិក
កម្ពជុា(NOCC)កាលពីថ្ងេចន្ទ
លោកមៀចសុផាន់ណាបាន
និយយតេង់ៗ ទៅកាន់គណៈ-
កមា្មាធិការបេតិបត្តិសហព័ន្ធនិង
ភាគីពាក់ព័ន្ធថាលោកនឹងលា-
លេងពីតំណេងជាបេធានបើសិន
វិញ្ញាសបាញ់កំាភ្លើងមិនដណ្តើម
បានមេដាយពីការបេកួតសីុហ្គេម
ឆ្នាំ២០២៣។
លោកមៀចសុផាន់ណាបាន

ថ្លេងថា៖«ឥឡូវយើងបេងឹបេង
ទំាងអស់គ្នាសិនហើយខ្ញុំជឿថា
យើងធ្វើកើតនិងធ្វើបានបុ៉ន្តេបើ
យើងមិនខំបេឹងបេងឱេយអស់ពី
សមត្ថភាពអី៊ចឹងសមេប់ការ-
បេកួតសីុហ្គេមលើកទី៣២ឆ្នាំ
២០២៣ខ្ញុំបេកាសជាផ្លវូការគឺ
យ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងបាន
មេដាយសំរឹទ្ធអីដេរតេបើអត់
បានមេដាយទេខ្ញុំសំុឈប់ហើយ
(goodbyemylovebaby)

តេទោះបីជាយ៉ាងណាខ្ញុំជឿថា
យើងតេវូធ្វើឱេយបាន»។
បេធានសហព័ន្ធរូបនេះបាន

បញ្ជាក់បន្ថេមទៅដល់កេមុការងារ
ជាជនបរទេសនៅក្នងុសន្នបិាត
នោះថា៖«ខ្ញុំសូមបេកាសថាបើ
សិនការបេកួតសីុហ្គេមឆ្នាំ២០២៣
យើងមិនដណ្តើមបានមេដាយអ្វ-ី
សោះខ្ញុំនឹងលាឈប់ពេះវាមិន
សមទាល់តេសោះគឺខ្ញុំមិនអាច
ធ្វើជាបេធានដឹកនំាសហព័ន្ធកីឡា
ដោយមិនទទួលបានសមិទ្ធផល
អ្វីសោះបេបនេះទេអី៊ចឹងសមេប់
គ្នាយើងស្តាប់ឱេយហើយខ្ញុំទុកឱេយ
គ្នាយើងជេើសបេធានថ្មីទៀតចុះ
កំុឱេយខ្ញុំនៅវាអត់បានការចល-
មេសៀតដដេលហ្នងឹ»។
ប៉ុន្តេគេមិនទាន់បេកដថា

វិញ្ញាសកីឡាបាញ់កំាភ្លើងអាច
មានវត្តមាននៅក្នុងការបេកួត
សីុហ្គេមឆ្នា២ំ០២៣នៅឡើយ
ទេពេះលោកវា៉ាត់ចំរីនអគ្គ-
លេខាធិការNOCCបានបេប់
ឱេយដឹងថាបច្ចុបេបន្នបេភេទកីឡា
បាញ់កំាភ្លើងតេវូបានគណៈកមា្មា-
ធិការជាតិរៀបចំការបេកួតសីុហ្គេម
ឆ្នាំ២០២៣ដាក់ចូលទៅក្នងុកម្ម-
វិធីបេកួតជាផ្លូវការដេលស្ថិត
ក្នុងចំណាត់ថា្នាក់បេភេទកីឡា
តេៀមបមេងុគឺមានន័យថាសហ-
ព័ន្ធនេះតេវូធ្វើការយល់ដឹងលើ
ការតេៀមលក្ខណៈចូលរួមសីុហ្គេម
ឆ្នាំ២០២៣បន្ថេមទៀត។
ជំុវិញនឹងការងារនេះលោក

មៀចសុផាន់ណាបានទទួល
ស្គាល់ថា៖«យើងបង្កើតសហព័ន្ធ
បានជិត១អាណត្តហិើយហើយ

និយយឱេយតេង់ទៅយើងនៅ
មិនទាន់បានបងា្ហាញស្នាដេជាដំុ
កំភួនអីដេរគឺយើងកំពុងបេងឹបេង
ថាធ្វើម៉េចឱេយសមេចបានជោគ-
ជ័យនិងស្នាដេជាដំុកំភួនដើមេបី
បងា្ហាញទៅដល់NOCCកេសួង-
អប់រំយុវជននិងកីឡានិងបងា្ហាញ
ទៅដល់រាជរដា្ឋាភិបាលដេលជា
អាណាពេយាបាលថាយើងអាចធ្វើ
ការងារនេះបាន»។
ជាមួយគ្នានេះសហព័ន្ធកីឡា

បាញ់កំាភ្លើងកម្ពជុាបានសមេច
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