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យុវតីខ្មែរខំសង្វាតជួយ
បែជាកសិករកែច្នែជន្លែន
ធ្វើជាជីដំណាំដើម្បីនិ-
រន្តរភាព...ទំព័រ១៨

ជីវិតកម្សាន្ត
ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩
នៅសហរដ្ឋអាមែរិក
បានកើនឡើងជាង
១៦មុឺននាក់...ទំព័រ១៤

អន្តរជាតិ
មានការលើកឡើងថា
តម្លែខ្ពស់ធ្វើឲ្យការបែ-
មូលទិញសែូវស្ដុកទុក
មិនទាន់ឈ្មួញ...ទំព័រ១០

សែដ្ឋកិច្ច

បាល់ឱបអាមែរិកដាក់ពាក្យក្ស័យធន
ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩

ព័ត៌មានកីឡា

២៣សូមអានទំព័រ

រដ្ឋាភិបាលដក់ចេញចំណាត់ការបន្ថេម 
ជួយសេចសេង់សេដ្ឋកិច្ចដេលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩

KOIKAផ្ដល់ជំនួយ១០លានដុលា្លារ
សមេប់អាហារសិសេសក្នងុខេត្ត៣

 រី  សុ ចាន់ 

 ភ្ន ំពៃញ ៈទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្ត-ិ
ការអន្តរជាតិកូរ៉្រ (KOICA) ផ្តល់
ជំនួយ១០លានដុលា្លារដល់ក្រសួង
អប់រំ ដើម្របីអនុវត្តកម្មវិធីផ្តល់អាហារ
នៅតាមសាលារៀនដ្រលប្រើប្រស់
កសិផលសហគមន៍រយៈព្រល៥ឆ្នាំ
ដ្រលនឹងផ្តល់ផលដល់សិស្រសប្រមាណ
៦៥០០០នាក់និងកសិករខ្នាតតូច
ប្រមាណ៧៥០គ្រួសារ។
ពិធីចុះហត្ថល្រខប្តូរសារផ្តល់

ជំនួយន្រះធ្វើឡើងកាលពីថ្ង្រទី៣០
ខ្រមីនា រវាងKOICA ក្រសួងអប់រំ
នងិកម្មវធិីស្របៀងអាហារពភិពលោក
(WFP)។កម្មវិធីន្រះអនុវត្តចាប់ពីឆ្នាំ
២០២០ដល់ឆ្នាំ២០២៤ នឹងគ្រប-
ដណ្តប់លើខ្រត្ត៣រួមមានខ្រត្តកពំង-់
ឆ្នាំងកំពង់ធំនិងពោធិ៍សាត់។
អង្គការWFP បានបញ្ជាក់ក្នុង

ស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ង្រទី
៣០ខ្រមីនាថាជំនួយន្រះនឹងរួមចំ-
ណ្រកផ្រសារភ្ជាប់ការផ្តល់អាហារនៅ
តាមសាលារៀន...តទៅ ទំ ព័រ ៦

ធូ វិរៈ
 

ភ្នំពៃញ : រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
បានសម្រចលើកល្រងការបង់-
ពន្ធអប្របបរមាក្នុងរយៈព្រល៣
ខ្រដល់វិស័យអាកាសចរណ៍
នងិលើកល្រងការបង់ពន្ធប្រចាំ
ខ្រគ្រប់ប្រភ្រទសម្រប់ប្រតិបត្ត-ិ
ករក្នងុវសិយ័ទ្រសចរណ៍ដ្រល
ន្រះជាវធិានការបន្ថ្រមទៀតក្នងុ

គោលបំណងសម្រលបន្ទុក
វិស័យឯកជនដ្រលរងផលប៉ះ- 
ពាល់ដោយសារត្រការរីករាល-
ដលវរីសុករូ៉ណូា។ន្រះបើតាម
ស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់
រដ្ឋាភិបាលដ្រលច្រញផ្រសាយ
កាលពីថ្ង្រអងា្គារ។
ស្រចក្តីប្រកាសពត័ម៌ានបាន

ឲ្រយដងឹថាការលើកល្រងការបង់
ពន្ធអប្របបរមា១០ភគរយត្រូវ

អនុវត្តចាប់ពីខ្រមីនារហូតទៅ
ដល់ខ្រឧសភឆ្នាំ២០២០
សម្រប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ-
ណ៍នៅកម្ពុជា។ រដ្ឋាភិបាលក៏
សម្រចឲ្រយក្រុមហ៊ុនអាកាស-
ចរណ៍ត្រវូរៀបចំប្រកជ់ពំាក់ជា
ដំណាក់កាលក្រយពីរយៈ-
ព្រលពន្រយារន្រះ។
ចំពោះវិស័យទ្រសចរណ៍

ដ្រលកំពុងរងផលប៉ះពាល់

ធ្ងន់ធ្ងរពីការរាតត្របាតជំងឺកូវីដ-
១៩ រដ្ឋាភិបាលបានសម្រច
លើកល្រងការបង់ពន្ធគ្រប់ប្រ-
ភ្រទរួមមានសណា្ឋាគារផ្ទះ-
សំណាក់ភោជនីយដ្ឋាននិង
ក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារអាកាសចរ-
ណ៍ដ្រលចុះបញ្ជីនៅអគ្គនា-
យកដ្ឋានពន្ធដរ។
ស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្ត

ថាវិធានការ...តទៅ ទំព័រ  ១០

សា្ថានទូតនានាកំពុង 
 ស្វះស្វេងជួយដល់
ពលរដ្ឋរបស់ខ្លនួឲេយ
បានចេញពីកម្ពជុា

វិធានការបិទជាសកល
កាន់តេតឹងរឹុងខណៈចំនួន
សា្លាប់ដោយសារកូវីដ១៩
ឡើងជាង៣៦០០០នាក់

នៀម ឆៃង

ភ្នំពៃញ  ៈសា្ថានទូតនានានៅ
កម្ពុជាកពំងុស្វះស្វ្រងជយួដល់
ពលរដ្ឋរបសខ់្លនួឲ្រយបានច្រញពី
កម្ពុជាខណៈដ្រលក្រុមហ៊ុន
ហោះហើរបានលបុចោលជើង
ហោះហើរហើយការរឹតបន្តឹង
ការធ្វើដំណើរចូលកម្ពុជាបាន
ចូលជាធរមាន នៅព្រលដ្រល
កម្ពុជាកំពុងរៀបចំច្របាប់ដក់
ប្រទ្រសក្នុងគ្រមានអាសន្ន
ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩។
សា្ថានទូតអាល្លឺម៉ង់កាលពី

ថ្ង្រអាទិត្រយបានរៀបចំជើងហោះ-
ហើរចំនួន២...តទៅទំព័រ  ៤

កៃុង ប៉ារីសៈការបិទមិនឲ្រយ
ធ្វើដំណើរយ៉ាងតឹងរុឹងដ្រល
មានគោលបំណងចង់បញ្រឈប់
មិនឲ្រយមានការឆ្លងវីរុសផ្លូវ-
ដង្ហើមកូរ៉ូណាប្រភ្រទថ្មីបាន
ត្រូវពង្រីកនៅទូទាំងពិភព-
លោកកាលពីថ្ង្រចន្ទ ខណៈ
ចំនួនអ្នកសា្លាប់បានកើនឡើង
ជាង៣៦០០០នាក់នងិរលក-
ន្រការផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩ នៅ
អាម្ររិកបានជំរុញឲ្រយមាន
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រងទប់សា្កាត់
នៅក្នុងប្រទ្រសន្រះមិនឲ្រយឆ្លង
រីករាលដលតទៅទៀត។
ទោះបីជាមានក្តីសង្រឃឹមតិច-

តួចនៅក្នុងការរឹតត្របិតមិនឲ្រយ
ធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទ្រសអុី-
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រដ្ឋមន្ត្រកី្ម្រងន្រក្រសួងយុត្តធិម៌គឺជាក្ដសីង្រឃឹមថ្មសីម្រប់នីតិរដ្ឋ និងយុត្តធិម៌សង្គមនៅកម្ពជុា

ពៃះមហា កៃសតៃ បានចៃញ 
ពៃះរាជ កៃឹតៃយ តៃង តាំង  និង 
កៃសមៃួល សមាស ភាព នៃ 
សមា ជិក រាជរដ្ឋាភិ បាល ចំនួន 
៩ រូប  បន្ទាប់ ពី រដ្ឋ សភា បាន 
បោះ ឆ្នាត គាំទៃ លើ សំណើ 
របស់ លោក នយករ ដ្ឋ មន្តៃី  
ហ៊ុន  សៃន។ ក្នុង នោះ លោក 
កើត រិ ទ្ធ  តៃូវ បាន តៃង តាំង ជា 
រដ្ឋមន្តៃ ីយតុ្ត ិធម ៌ជនំសួ ឲៃយ លោក 
អង្គ វងៃស  វឌៃឍាន  ដៃល បាន កាន់ 
តំណៃង ជា រដ្ឋមន្តៃី យុត្តិធម៌ ក្នុង 
រយៈ ពៃល ជាង ២ អាណត្ត ិរដ្ឋាភិ- 
បាល រួច មក ហើយ  ហើយ តៃូ វ 
បានដំឡើង ឋានៈ ជាទៃ សរ ដ្ឋ- 
មន្តៃ។ី ការ តៃង តាងំ លោក  កើត 
រិ ទ្ធ នៃះ ជា សញ្ញា បង្ហាញ ពី ក្តី 
សងៃឃឹម ថ្ម ីលើ ការ ធ្វើកំណៃ ទមៃង់ 
ចៃបាប់  និង យុត្តិធម៌ ដើមៃបី ពងៃឹង 
នីតិរដ្ឋ  និង យុត្តិធ ម៌ សង្គម នៅ- 
ក្នុងកម្ពុជា ។

លោក នយក រដ្ឋ មន្តៃី  ហ៊ុន 
សៃន  ធ្លាប់ បាន មាន បៃសា ស ន៍ 
ថា  ការ ផ្លាស់ ប្តូរ សមាស ភាព 
សមា ជិក រាជ រដ្ឋាភិបា ល មួយ- 
ចំនួន  គឺជា កា រចាំ បាច់ ដោយ- 
សា រ តៃ រ ដ្ឋមន្តៃី ខ្លះ  មាន ភាព- 
អស កម្ម យ៉ា ងខ្លាំង ដោយ មិន 
បាន បំពៃញ កិច្ចការ តាម ការ- 
រំពឹង ទុក រប ស់ លោក ឡើយ។ 
ទន្ទមឹ នងឹ នៃះ ដៃរ  មជៃឈដ្ឋាន សា- 
ធរណជន ជាតិ  និង អន្តរជាតិ 
មយួ ចនំនួ កប៏ាន សង្កៃត ឃើញ 
ភាព អសកម្ម  និង កង្វះ សមត្ថ- 
ភាព ក្នុង ការ ដឹក នំរ បស់ រដ្ឋ- 
មន្តៃីនោះ  ផង ដៃរ ។

កម្ពុជា ទទួល បាន ការ រិះ គន់ 
ជា ញឹក ញាប់ អំពី បញ្ហា សិទ្ធ ិមនុសៃស  
ករណីតុលា ការ កាត់ក្តី ដោយ 
អយុ ត្តិធម៌  និង មិន អ ពៃយា កៃឹត  
អពំើ ពកុ រលយួ នៃ មន្តៃ ីតលុា ការ 
ការ ជៃៀត ជៃក កិច្ចការ តុលា ការ 
ពី មន្តៃី នៃ នីតិ បៃតិ បត្តិ។ល។ 
បើទោះជា អណំាច តលុា ការ តៃវូ 
កំណត់ ឲៃយ ឯករាជៃយ ពី អំណាច- 
នីតិ បៃតិប ត្តិ និង អំណាច នីតិ- 
បៃបញ្ញ ត្តិក្ដី ក៏ ថា្នាក់ ដឹក នំរដ្ឋា ភិ- 
បាល  តៃវូ បាន គៃ មើលឃើ ញថា 
បាន ជៃៀត ជៃក ចូល ក្នុង កិច្ច- 
ការ តុលា ការ ដោយ ផ្ទាល់ ឬ 
ដោយ បៃយោល ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
កិច្ចការ មួយ ចំនួន ដូចជា  ការ- 
ចាប់ខ្លួន   ការឃុំ និង ការ កាត់ ក្តី 
អ្នក នយោ បាយ  ការ ស្នើ តៃង- 
តាំង  និង ផ្លាស់  ប្តូរ ចៅកៃ ម ពៃះ- 
រាជ អាជា្ញា  និង មន្តៃ ីតុលា កា រសំ- 
ខន់ ៗ ដោយ ពុំសូវ មាន តមា្លា-
ភា ព និងមិន គោរព គោល ការណ ៍

គុ ណូ ប ធិបតៃ យៃយ។
គៃ ក៏សង្កៃត ឃើញ ថា  ថា្នាក់- 

ដឹក នំ កៃសួង យុត្តិ ធម៌ ក៏មាន 
ភាព អសកម្ម ក្នុង ការធ្វើ កំណៃ- 
ទមៃង ់បៃពន័្ធ ចៃបាប ់នងិ យតុ្ត ិធម ៌
នៅ កម្ពុជា ដៃល ជា សកម្ម ភាព 
ជា អាទ ិភាព មយួ នៃ យទុ្ធ សាស្តៃ 
ចតុកោ ណដំ ណាក់កាល  ទី ៤ 
របស់ រាជរដ្ឋាភិ បាល ក្នងុ នីតិ កាល 
ទី៦នៃ រដ្ឋសភា ។ យុទ្ធ សាស្តៃ- 
ចតុកោណ  បាន កំណត់ ថា  មាន 
បញ្ហា បៃឈម ចំពោះ ការ ផ្តល់- 
សៃវា សាធ រណៈនិង សៃវា កម្ម- 
យុត្តិ ធម៌ ដៃល នៅ មិន ទាន់ 
ទទួល បាន ការទុ កចិត្ត គៃប់- 
គៃន ់ព ីសណំាក ់សា ធរ ណជន 
នៅឡើ យ។

លោក  កើត  រិ ទ្ធ  ជា បញ្ញ វន្ត 
ខែ្មរ មួយ រូប ដែល បែសូតចែញ 
ពី គែួសារ កសិករ  ហើយ ទទួល 
បាន ជោគជ័យ ទាំង ជីវភាព- 
គែួសារ  ការ សិកែសា  និង អាជីព 
ជា មន្តែី រាជ ការ 

លោក កើត  រិ ទ្ធ មាន បៃវត្តិ  
ជា កូន កសិករ មកពី ខៃត្ត កំពង់- 
ចាម  លោក តៃូវ បាន គៃទ ទួល 
សា្គាល់ ថា  ជា បុគ្គល ដៃល មាន 
ការ តស៊ូ ក្នុង ជីវិត រហូត បាន 
ជោគ ជ័យ យ៉ាង ខ្លាំង ទាំង ក្នុង 
ជីវភាព គៃួសារ  ការ សិកៃសា  និង 
ការ ងរ ជា មន្តៃី រាជ ការ។ លោក 
ជា រដ្ឋ មន្តៃ ីក្មៃង បំផុត ទី២  បន្ទាប់ 
ពី  លោក សាយ  សំ អាល់  រដ្ឋ- 
មន្តៃី កៃសួង បរិសា្ថាន ដៃលជា 
កូនបៃុស បង្កើត របស់លោ ក 
សា យ ឈុំ អ នុ បៃ ធន  និង ជា 
អគ្គ លៃខ នៃ គណ បកៃស បៃជា- 
ជន កម្ពុជា ។

លោ ក កើ ត រិ ទ្ធ  ទទួល បាន 
ការ ទុក ចិត្ត យ៉ាង ខ្លាំង ពី លោក 
ហ៊ុ ន សៃ ន ហើយ ដៃល លោក 
តៃង តៃផ្តល់ ភារ កិច្ច សំខន់ៗ 
ពាក់ព័ ន្ធ នឹង កិច្ចការ ចៃបាប់  និង 
នយោបា យ។ លោក  កើត  រិ ទ្ធ 
ជា បញ្ញ វន្ត ខ្មៃរ មា្នាក់  ដៃល មាន 
ចំណៃះ ដឹង ខ្ពស់  និង ភាព ឆ្លា ត- 
វៃ ក្នុង កា រដឹ កនំកា រផ្តល់ យោ- 
ប ល់ ជា យុទ្ធ សាស្តៃ និ ង ដំណោះ- 
សៃយ ចំពោះ ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ 
ទៅ លើ បញ្ហា នយោ បាយ របស់ 
គណ បកៃស បៃជា ជន កម្ពុជា  និង 
រាជរ ដ្ឋាភិ បាល កម្ពជុា។ បើទោះ- 
បីជា  លោក  ពុំមាន បៃវត្តិ ជាប់- 
សៃសៃឡា យ ជា កូន ចៅ របស់ 
ថា្នាក់ ដឹកនំ  នៃ គណប កៃស បៃជា- 
ជន កម្ពជុា ក៏ដោយ ក៏ លោកតៃវូ-  
បាន ទទលួ ការលើ កតម្កើ ង នងិ 
ដំឡើង ឋានៈ យ៉ាង ឆប់ រហ័ស 

បផំតុ បើ ធៀប ទៅ នងឹ មន្តៃ ីដទៃ- 
ទៀត ដៃល បាន បមៃើការ ជា 
មន្តៃី រា ជការ ដូច គា្នា លោ ក បាន 
ចលូ បមៃើ ការ រាជ ការ ក្នងុ អឡំងុ 
ឆ្នាំ ២០០៣  បន្ទាប់ពីបញ្ចប់- 
ការសិកៃសានៅបៃទៃសបារាំង។

លោក  កើត រិ ទ្ធ  ធ្លាប់ បាន ចលូ 
រួម យ៉ាង សកម្ម ក្នងុ ការ ចរចា រក- 
ដំណោះ សៃយ នយោ បាយ ជា-  
មួយ អតីត គណ បកៃសស ង្គៃះ- 
ជាត ិ ហើយ បាន  នងិ កពំងុ កាន ់
តំណៃង រដ្ឋ  និង នយោ បាយ ជា 
ចៃើន ទៀត  កៃពី តួនទី ជា រដ្ឋ- 
មន្តៃ ីយុត្ត ិធម៌ មាន ជា អាទិ៍  សមា- 
ជិក គណៈ កមា្មា ធិកា រ កណា្តាល 
នៃ គណ បកៃស បៃជា ជន កម្ពុជា 
សមា ជិក កៃុម បៃឹកៃសាភិ បាល នៃ 
សហ ភាព សហ ព័ន្ធ យុវ ជនកម្ពជុា 
សមា ជិក នៃ អង្គ ភាព បៃតិ កម្ម- 
រហ័ស នៃ ទីស្តី ការ គណៈ រដ្ឋ- 
មន្តៃ។ី លោក បាន ចូល រួម ចំណៃក 
ក្នុងកា រ ផ្តល់ ធតុ ចូល ក្នុង ការ- 
តាក់ តៃង ចៃបាប់ សំខន់ៗ ជា 
ចៃើ ន ជា ពិសៃស  កៃម ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ កៃម នីតិ វិធី ពៃហ្ម ទណ្ឌ 
ចៃបាប់ ស្តីពី គណ បកៃស នយោ- 
បាយ  ចៃបាប់ ស្តីពី អង្គ ការ ចាត់- 
តាងំ តលុា កា រ ចៃបាប ់ស្តពី ីលក្ខន្តកិៈ  
ចៅ កៃម  និង ពៃះ រាជអាជា្ញា និង 
ចៃបាប ់ស្តពី ីការ រៀបច ំ នងិ បៃពៃតឹ្ត 
ទៅ នៃ ឧ ត្ត ម កៃុម បៃឹកៃសា នៃ អង្គ- 
ចៅ កៃម ។ល។

នៅក្នុង សហ គម ន៍អ្នក ចៃបាប់ 
មាន មៃធវី ចៅកៃ ម និង ពៃះ រា ជ- 
អាជា្ញា  ពួក គាត់ មាន ការ កោ ត- 
សរសើ រពី សម ត្ថភាព របស់ 
លោក  កើត  រិ ទ្ធ ហើយ ពួក គាត់ 
សងៃឃឹម ថា  បន្ទា ប់ពី លោក បាន 
ចូល កាន់ តំណៃង ជា រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសួង យុត្ដិ ធម៌  លោកនឹង 
សកម្ម ក្នុង ការ ជំរុញ លៃបឿន នៃ 
កណំៃ ទមៃង ់ចៃបាប ់នងិ យតុ្ត ិធម ៌
នៅ កម្ពជុា ឲៃយ កាន ់តៃ លឿន នងិ 
មាន បៃសិទ្ធ ភាព ខ្ពស់ ក្នងុ គោល- 

ដៅ ដើមៃបី ពងៃងឹ គុណ ភាព សៃវា- 
យុត្តិ ធម៌ ធន ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ 
តៃឹម តៃូវ  និង ការ អនុវត្ត សៃចក្តី 
សមៃច តុលា ការ ឲៃយ មាន បៃសិទ្ធ- 
ភាព កាត ់បន្ថយ អំពើ ពកុរ លួយ 
នៅ ក្នុង បៃព័ន្ធ តុលាកា របង្កើន 
បៃសិទ្ធ ភាព ការង ររដ្ឋ បាល តុលា- 
កា រធន ការ កាត ់សៃច ក្ត ីដោយ 
យុត្តិធម៌  ចំពោះ បុគ្គល គៃប់ រូប  
ការ ពារ នងិ បញ្ចៀស ឲៃយ បាន នវូ 
ការ ជៃៀតជៃ ក ក្នុង ការ កាត់- 
សៃចក្ត ីរប ស់ ចៅ កៃម  ធន ការ- 
តៃ ងតាំង មន្តៃី កៃសួង  និង មន្តៃី 
តុលាកា រ ដោយ បៃកាន់ យក នូវ 
គោល ការណ៍ គុ ណូ ប ធិ បតៃ យៃយ។ 
   តនួាទ ីនងិ ភារ កចិ្ច សខំាន់ៗ  របស់ 
កែសួង យុត្តិ ធម៌  និង រដ្ឋ មន្តែី 

កៃសួង យុត្ត ិធម៌ ទទួល បន្ទកុ 
គៃប ់គៃង វសិយ័ យតុ្ត ិធម ៌នៅក្នងុ 
បៃទៃស   ទន្ទមឹ នងឹ នៃះ រដ្ឋ មន្តៃ-ី 
យុត្តិ ធម៌ ក៏ ទទួល បាន អំណាច 
នងិ តនួទ ីធំៗ ជា ចៃើន ទៀត ដចូ-  
ជា  លោក ជា សហ បៃធន កៃមុ- 
បៃឹកៃសា កំណៃ ទមៃង់ ចៃបាប់  និង 
យុត្តិ ធម៌ ជា សមា ជិក នៃ ឧ ត្ត ម- 
កៃុម បៃឹកៃសា នៃ អង្គ ចៅ កៃម។ 
កៃុម បៃឹកៃសា កំណៃ ទមៃង់ ចៃបាប់ 
និង យុត្តិ ធម៌ ដៃល ធ្លាប់ មាន 
សហ បៃធន គឺ លោក  ឌិ ត  មុន្ទី 
និង លោក  សុខ  អាន  តៃ តៃូវ- 
បាន ផ្ទៃរ មក លោក  អង្គ វងៃស- 
វឌៃឍាន កៃយ មរណ ភាពលោក  
សុខ  អាន។  បុ៉ន្តៃ កៃមុ បៃកឹៃសា នៃះ 
ហាក់  មិន មាន សកម្ម ភាព អ្វី 
គួរឲៃយ កត់ សមា្គាល់ សោះ ឡើយ 
ដោយ សា រតៃ ពំុ សូវ មាន ការ ឯក- 
ភាព និង កិច្ច សហ ការ គា្នា ក្នុង 
ចំណោម ថា្នាក់ ដឹក នំ។ ដូច្នៃះ 
ហើយ សងៃឃឹម ថា លោ ក  កើត  
 រិ ទ្ធ នឹង ជំរុញ ឲៃយ កៃុម បៃឹកៃសា នៃះ 
មាន សកម្ម ភាព រស់ រវីក ឡើង- 
វិញ ដោយ ដក់ ចៃញ បាន នូវ 
ផៃន ការ យុទ្ធ សាស្តៃ  និង ទិស- 
ដៅ សកម្ម ភាព ចៃបាស ់លាស ់ក្នងុ 

ការ ធ្វើ កំណៃ ទមៃង់ ចៃបាប់  និង 
យុត្ត ិធម៌ នៅ កម្ពជុា ដើមៃបី សមៃច 
បាន នូវ គោល ដៅ ចមៃបង  និង 
សកម្ម ភាព ជា អាទិ ភាព នៃ យុទ្ធ- 
សាស្តៃ ចតុ កោណ របស់ រាជ- 
រដ្ឋាភិ បាល។ កិច្ច ការ ទំាង នៃះ ក ៏
ជា អ្វ ីដៃល បៃជា ជន កម្ពជុា ទទូៅ  
សហ គម ន៍ ជាតិ និង អន្តរ ជាតិ 
តៃង រំពឹង ចង់ ឃើញ  និង ចង់ បាន 
ផងដៃរ។

កៃសួង យុត្ត ិធម៌  ក៏ មាន តួនទី 
យ៉ាង សំខន់ ក្នងុការ ធន នូវ យុ ត្ត-ិ 
ធម៌  ចំពោះ មុខ ចៃបាប់  សមៃប់ 
បគុ្គល គៃប ់របូ ជរំញុ ឲៃយ មានការ- 
អនវុត្ត ឲៃយ បាន តៃមឹ តៃវូ នវូ សៃច- 
ក្ត ីសមៃច របស់ តុលា ការ ចូល- 
រួម ធន នូវ ឯក រាជៃយ របស់ ចៅ- 
កៃម ក្នុង ការ បំពៃញ មុខ ងរ 
សៃបតា ម គោល ការណ៍ បៃង- 
ចៃកអំ ណាចដៃ ល ធន ដោយរដ្ឋ- 
ធម្មនុញ្ញ ដោយ មិន ឲៃយ មាន ការ- 
ជៃៀត ជៃក ពី មជៃឈ ដ្ឋាន ណា 
មួយ ឡើយ។ ជា ពិសៃស  សៃចក្ត-ី 
សមៃច សា្ថាពរ របស់ តុលា ការ 
តៃូវតៃ អនុវត្ត ឲៃយ បាន ដោយ មិន 
មាន ការ រាំង ស្ទះ  ដោយ សៃចក្តី 
សមៃច របស់ សា្ថា ប័ន ផៃសៃង ឡើយ ។

រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសួង យុត្ត ិធម៌  មាន- 
ភារកិច្ច ក្នុង ការ ស្នើ តៃង តាំង 
ផ្លា ស់ប្តូរ  បញ្ច ប់ តួនទី  ដក់ ឲៃយ 
នៅកៃ កៃប ខ័ណ្ឌ ផ្អា ក តួនទី 
របស់ ពៃះ រាជ អាជា្ញា ទៅ ឧ ត្ត ម- 
កៃុម បៃឹកៃសា នៃ អង្គ ចៅ កៃម  និង 
រៀប ចំ ពៃះរាជ កៃឹតៃយ ថា្វាយពៃះ- 
មហា កៃសតៃ  ដើមៃបី ឡាយ ពៃះ- 
ហស្ដ លៃខ។  ក្នងុ កៃប ខណ័្ឌ នៃ 
ភា រកិច្ច នៃះ រ ដ្ឋមន្តៃ ីកៃសួង យុត្ត-ិ 
ធម៌ មាន ឥទ្ធ ិពល យ៉ាង ខ្លាងំ ក្នងុ 
ការ រៀប ចំ  និង អនុវត្ត គោល- 
នយោ បាយ យុត្តិ ធម៌ ការ តៃ ង- 
តាំង ការ ផ្លាស់ប្តូរ  និង កា រដក់ 
វិន័យ មន្តៃ ីតុលា ការ ចៅកៃ ម និង 
ពៃះរាជ អាជា្ញា នៅ ទូទំាងបៃទៃស។ 
កន្លង មក កិច្ច ការ ទាំង នៃះ  តៃូវ- 

បាន ទទួល ការ រិះគន់ ជា ចៃើន 
ដោយ មជៃឈ ដ្ឋាន អ្នក ចៃបាប់ ន ន 
ពីពៃះ  ការ អនុ វត្ត មិន មាន តមា្លា- 
ភាព សមត្ថ ភាព  និង យុត្តិ ធម៌។ 
មាន ចៅ កៃម  និង ពៃះ រាជ អាជា្ញា 
មយួ ចនំនួ  តៃវូ អនញុ្ញាត ឲៃយ កាន ់
តំណៃង បៃធន  អនុ បៃធន និង 
ពៃះ រា ជា្ញា អាជា្ញា ជា ចៃើន ឆ្នា ំជាប់ គា្នា 
នៅ  កន្លៃង តុលា ការ ដដៃល 
ដោយ មិន មាន ការ ផ្លាស់ ប្តរូ  បើ- 
ទោះ ជា ចៃបាប់ តមៃូវ ឲៃយ មាន ការ- 
ផ្លាស់ ប្តូរ រៀង រាល់ ៤ឆ្នាំ ម្តង ក៏ 
ដោយ  ខណៈ ពៃល  ដៃល មាន 
ចៅកៃ ម និង ពៃះរាជ អាជា្ញា ខ្លះ 
តៃូវ បាន គៃ ផ្លាស់ ប្តូរ ពី ខៃត្ត មួយ 
ទៅ ខៃត្ត មួយ ជា ញឹក ញាប់ នៅ 
រៀង រាល់ ៤ ឆ្នាំ ម្តង។  ករណី នៃះ 
អាច ឲៃយគៃ មើ លឃើ ញ ថា  មាន 
ភាព អយុត្តិ ធម៌ សូមៃបីតៃ ក្នុង 
ចំណោម ចៅកៃ ម  ឬពៃះរា ជ- 
អាជា្ញា ដូច គា្នា ។

កិច្ច ការ មួយ ដ៏ សំខន់ ដៃល 
កៃសួង យុត្តិ ធម៌ មិន ទា ន់បាន 
បពំៃញ គ ឺការ ដក ់ឲៃយ ដណំើរ ការ 
តុលា ការ ពាណិជ្ជ កម្ម  និង តុលា- 
ការ ការ ងរ។ បើ ទោះជា  ចៃបាប់ 
ស្តពី ីអង្គ ការ ចាត ់តាងំ តលុា កា រ 
តៃូវ បាន បៃកា ស ឲៃយ បៃើ តាំង ពី- 
ឆ្នា២ំ០១៤ ក ៏ដោយ  ក ៏តលុា ការ 
ទាងំ ២ នៃះ  នៅ មិន ទាន់ តៃវូ បាន 
ដក់ ឲៃយ ដំណើរ ការ នៅ ឡើយ ទៃ។  
តុលា ការ ពាណិជ្ជ កម្ម  និង តុលា- 
ការ ការ ងរ  មាន សារៈ សំខន់ 
យ៉ាង ខ្លាំង ក្នុង ការ ដោះ សៃយ 
រឿង ក្ត ីការ ងរ  និង រឿង ក្ត ីពាណិជ្ជ- 
កម្ម ហើ យ ដៃល ពាណិជ្ជ ករ ជាតិ 
វិនិយោ គិន អន្តរ ជាតិ  កម្មករ- 
និយោ ជិត  និង និយោ ជក រំពឹង 
ចង់ ឲៃយ ដំណើរ ការ បាន ឆប់ ដើមៃបី 
ដោះ សៃយ វិវាទ របស់ ពួក គៃ 
បៃកប ដោយ បៃសិទ្ធ ភាព  និង 
គណុ ភាព ខ្ពស ់ ព ីពៃះ តៃ ភាព- 
អសកម្ម នៃតុ លាកា រយុតា្តា ធិការ- 
រួម។ កិច្ច ការ នៃះ ក៏ ជា ការងរ 
គន្លះឹ ក្នងុ ការ ជំរុ ញ ការ ទាក់ ទាញ 
វិនិយោ គ បរទៃស មក កម្ពជុា  នងិ 
ជួយ កាត់ បន្ថយ ការ កក ស្ទះ 
សំណុំ រឿង នៅ តុលា ការ ទូទៅ 
ផង ដៃរ និង ជំរុញ នូវ គុណ ភា ព 
នៃ សៃវា យុត្តិ ធម៌។ ដូច ពាកៃយ 
សោ្លាក ថា យុត្តិ ធម៌ យឺត យ៉ាវ គឺ 
ជាកា រ បដិ សៃធ យុ ត្តិធ ម៌។

សរុប សៃចក្ត ីមក សា ធរ ណ- 
ជន ជាតិ  និង អន្តរ ជាតិ កំពុង 
រង់ចាំ មើល ថា រ ដ្ឋមន្តៃី  ក្មៃង នៃ 
កៃសួងយុត្តិធ ម៌នឹង   អាច ផ្តល់ 
ក្តីសងៃឃឹម ថ្មី ដល់ ការ ពងៃឹង 
នីតិរដ្ឋ  និង យុត្ត ិធម៌ សង្គម នៅ 
កម្ពជុា យ៉ាង ណា? 

ដោយ  មាស  ភក្តី
នៅ ថ្ងៃទី ៣០  មីន ២០២០

លោក កើត រិទ្ធ រដ្ឋមន្តែកីែសួងយុត្តធិម៌ដែលទើបតែវូបានតែងតំាង។ រូបថត សហ ការី



សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញ:  សមត្ថកិច្ចក្រសួងមហា-
ផ្ទ្រកំពុងបន្តនីតិវិធីសាកសួរមនុស្រស
មួយចំនួនទៀតក្នងុចំណោម១៣នាក់
(ជនបរទ្រស៥នាក់)ដ្រលត្រូវបាន
ឃាត់ក្នុងរយៈព្រល២ថ្ង្រពាក់ព័ន្ធនឹង
ការផលិតនិងការលក់ឧបករណ៍ក្ល្រង-
កា្លាយសម្រប់ធ្វើត្រស្តនងិការពារកូវដី
១៩បនា្ទាប់ពីមានមនុស្រស៤នាក់ទើប
ត្រវូបានអនញុ្ញាតឲ្រយត្រឡប់ទៅផ្ទះវញិ
ក្រយព្រលអប់រំរួច។
លោកឆាយគឹមខឿនអ្នកនាំពាក្រយ

អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបាន
ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍ពីម្រសិលមិញថាក្នុង
ចំណោមមនុស្រស១៣នាក់ដ្រលសមត្ថ-
កចិ្ចជនំាញឃាត់ខ្លនួនៅថ្ង្រទី២៩នងិ
៣០ខ្រមីនានោះគឺមាន៤នាក់ត្រវូបាន
សមត្ថកចិ្ចអបរ់ំហើយអនុញ្ញាតឲ្រយវលិ
ទៅផ្ទះវិញរីឯមនុស្រស៩នាក់ទៀតកំពុង
ស្ថិតក្នុងនីតិវិធីសាកសួរនៅឡើយ។
លោកបន្តថាមនុស្រស៩នាក់នោះ

ត្រវូបានឃាត់ខ្លនួព្រលសមត្ថកចិ្ចបើក
ប្រតិបត្តិការបង្ក្របទូទំាងប្រទ្រសចំនួន
១២ករណីក្នុងនោះមាន៩ករណីនៅ
ក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ២ករណីនៅខ្រត្ត
ព្រះសីហនុនិង១ករណីនៅខ្រត្តសៀម-
រាប។ចំពោះអ្នកដ្រលត្រូវបានអប់រំ
ហើយអនុញ្ញាតឲ្រយទៅផ្ទះវិញនោះគឺ
ជាអ្នកលក់តាមអនឡាញដ្រលពួក-

គាត់ មិនមានផលិតផលក្នុងស្ដុកទ្រ
ហើយប្រសិនបើមានគ្រកុម្មង់៉ទិញទើប
ទៅយកពីអ្នកផ្រស្រងមកលក់បន្ត។
លោកឆាយគឹមខឿនបញ្ជាក់ថា៖

«សមត្ថកិច្ចបានរឹបអូសឧបករណ៍ក្ល្រង-
កា្លាយមួយចំនួនធំ ក្នុងនោះមានម្ជុល
ធ្វើត្រស្តឈាម២១ដើមឧបករណ៍ត្រស្ត
បនា្ទាន់១៣ក្រស(នៅភ្នំព្រញ)និង
៤៨កញ្ចប់(នៅព្រះសីហនុ)សម្លៀក-
បពំាក់៤០០កំបុ្ល្រនងិមា៉ាស់ក្ល្រងកា្លាយ
១៩១៥០០មា៉ាស់ផងដ្ររ។ទោះយ៉ាង-
ណាករណីលក់ផលិតផលមិនត្រឹម-
ត្រវូន្រះទាក់ទងសន្ដិសុខជាតិទំាងមូល
ដូច្ន្រះយើងត្រូវត្រការប្រឆាំងនឹងជន
ឆ្លៀតឱកាសទាំងអស់ន្រះដោយបន្ត
ចុះប្រតិបត្តិការបន្តបនា្ទាប់ទៀត»។
លោកឡីសុភាពប្រធានសមាគម-

សហព័ន្ធវិនិយោគិនកម្ពុជានិងជា
ប្រធានសមាគមអ្នកលក់ឱសថកម្ពជុា
បានថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថាលោកគាំទ្រ
ចំពោះប្រតិបត្តិការបង្ក្របរបស់សមត្ថ-
កចិ្ចលើអ្នកឆ្លៀតឱកាសប្រកបមខុរបរ
រកសីុមិនស្មោះត្រង់ន្រះ។បើមានអាជីវ-
កររកសុីមិនត្រឹមត្រូវស្របព្រលដ្រល
ប្រទ្រសជាតិកពំងុរងគ្រះដោយជងំឺកូវដី
១៩ប្របន្រះនឹងបង្កគ្រះមហន្ដរាយ-
មួយកម្រតិថ្រមទៀតដល់អ្នកប្រើប្រស់។
លោកបានជរំញុឲ្រយសមត្ថកចិ្ចចាត-់
វិធានការឲ្រយតឹងរឹុងបំផុតចៀសវាងការ-
លក់ដូរក្រងចំណ្រញគា្មោនគិតពីប្រយោជន៍

ជាតិ និងផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើ-
ប្រស់ផលិតផល។
លោកបញ្ជាក់ថា៖ «ប្រទ្រសយើង

កពំងុជបួគ្រះពីជងំឺកូវដី១៩ន្រះអា-
ជីវករឬឱសថការីយើង មិនគួរក្រង-
ចំណ្រញហួសហ្រតុព្រកទ្រគួរត្រនាំ
គា្នាធ្វើទានបរិចា្ចាគសមា្ភារខ្លះតាមដ្រល
អាចធ្វើទៅបានហើយបើយើងមា្នាក់ៗ 
គិតត្រពីចំណ្រញតើអ្នករងគ្រះជាជន-
ជាតិយើងនងឹទៅជាយ៉ាងណាបើគាត់
គា្មោនលទ្ធភាពទិញរបស់ថ្ល្រៗ នោះ?»។
  ការបង្ក្របន្រះក្រយពីលោក
នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស្រនបានប្រ-
កាសដក់បទបញ្ជាយ៉ាងមឹុងមា៉ាត់ហើយ
កាលពីថ្ង្រទី២៩ខ្រមីនាលោកន្រត
សាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ
បានបញ្ជាឲ្រយនគរបាលទទូាងំប្រទ្រស
សហការជាមួយនគរបាលនាយកដ្ឋាន
ប្រឆាំងបទល្មើសបច្ច្រកវិទ្រយាស្រវ-
ជ្រវនិងចាប់ឃាត់ខ្លួនមា្ចាស់ឱសថ-
សា្ថានរូបណាដ្រលលក់ឧបករណ៍ធ្វើ
ត្រស្តនងិការពារជងំឺCovid-19គា្មោន
ការអនុញ្ញាតស្របច្របាប់។
ជាមួយគា្នាន្រះដ្ររកាលថ្ង្រទី៣០ខ្រ

មីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហុ៊នស្រន
ត្រវូបានFreshNewsដកស្រង់ប្រសា-
សន៍ថារាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រចបញ្ជា
ទិញមា៉ាស់ពី៣លានកើនដល់៥លាន
២ស្រនមា៉ាស់សម្រប់ច្រកចាយជូនពល-
រដ្ឋ និងផ្តល់ជូនគ្រូព្រទ្រយកម្ពជុានៅក្នងុ

អំឡុងព្រលមានបញ្ហាCovid-19ន្រះ។
លោកបានចាត់ឲ្រយក្រសួងសុខាភិ-

បាលបញ្ជាទញិពីក្រប្រទ្រសចនំនួ៤
លានមា៉ាស់ និងបញ្ជាទិញពីរោងចក្រ-
ផ្ទាល់នៅខ្រត្តព្រះសីហនុចំនួន១លាន
២ស្រនមា៉ាស។់ចពំោះរោងចក្រផលតិ
មា៉ាស់នៅខ្រត្តព្រះសីហនុក្រយពី
បញ្ជាទិញទំនិញហើយរោងចក្រន្រះ
នឹងកា្លាយជារោងចក្រផលិតមា៉ាស់
សម្រប់ផ្គត់ផ្គង់ឲ្រយរដ្ឋដើម្របីប្រើប្រស់
នៅក្នុងស្រុកត្រម្តង។
ក្រពីរោងចក្រផលិតមា៉ាស់ន្រះ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាឲ្រយ
រោងចក្រមួយទៀតដ្រលមានសមត្ថ-
ភាពអាចផលិតទឹកអាល់កុលជាង

១០០០០លតី្រក្នងុ១ថ្ង្រសម្រប់ជា
ទំនិញផ្គត់ផ្គង់ឲ្រយរដ្ឋផងដ្ររដោយទុក
អាល់កុលជាទំនិញយុទ្ធសាស្ត្រសម្រប់
ប្រើប្រស់ក្នុងកាលៈទ្រសៈន្រការរីក-
រាលដលជំងឺCovid-19នៅកម្ពុជា។
    លោកបានបញ្ជាក់ថាព្រលន្រះ
មា៉ាស់ប្រៀបដចូជាគ្រប់កាភំ្លើងដ្រល
ត្រវូបម្រងុទុកដើម្របីការពារខ្លនួខណៈ-
ថវិកាដ្រលចំណាយទៅលើការទិញ
មា៉ាស់អាលក់លុនងិអាវសម្រប់ផ្គត-់
ផ្គង់ដល់គ្រូព្រទ្រយនោះត្រូវបានលោក
អះអាងថាជាថវកិារបស់សប្របុរសជន
ដ្រលបានបរិចា្ចាគជាបន្តបនា្ទាប់ដល់
គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង
ជំងឺកូវីដ១៩កន្លងមកន្រះ៕

ថ្ង្រពុធទី១ែខម្រសាឆា្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៣

រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចាត់ទុកសមយុទ្ធកម្ពជុា-ចិនអំឡុង
ជំងឺកូវីដផ្ទះុឡើងថាជានិមិត្តសញ្ញារឹងមំាក្នងុប្រវត្តសិាស្ត្រ

ខន សាវិ 

 កំពតៈប្រមុខការពារជាតិកម្ពុជា
លោកទៀបាញ់ បានលើកឡើងថា
កងទព័កម្ពជុា-ចនិបានបន្រសល់ទកុនវូ
និមិត្តសញ្ញាដ៏រឹងមាំមួយក្នុងប្រវត្តិ-
សាស្រ្ដន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគា្នា។
លោកអះអាងថាកងទព័ប្រទ្រសទាងំ២
បានកៀកសា្មោគា្នាឆ្លងកាត់ភាពលំបាក
ក្នងុអឡំងុព្រលន្រការផ្ទុះជងំឺកវូដី១៩
ដើម្របីជម្នះរៀបចំសមយុទ្ធនាគមាស
ប្រចាំឆា្នាំដោយជោគជ័យ។
នៅក្នងុពធិីបទិការធ្វើសមយទុ្ធនាគ-

មាសលើកទី៤រវាងកងទព័កម្ពជុា-ចនិ
ដ្រលបានធ្វើឡើងរយៈព្រល១៥ថ្ង្រ
ចាប់ផ្តើមពីថ្ង្រទី១៥-៣០ខ្រមីនានៅ
ខ្រត្តកំពតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជា
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀ
បាញ់បានថ្ល្រងថាការធ្វើសមយទុ្ធន្រះ
គឺដើម្របីលើកកម្ពស់ចំណងសាមគ្គី-
ភាពមតិ្តភាពនងិការបណ្ដុះបណា្ដាល
ចំណ្រះដឹងការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសធ
ន្រកងទ័ពប្រទ្រសទាំង២។
លោកបន្តថាការរៀបចំសមយទុ្ធន្រះ

ក៏មិនម្រនជាការគំរាមកំហ្រងដល់
ប្រទ្រសណាមយួឡើយ។ផ្ទយុទៅវញិ
គឺជាការរួមគា្នាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំង
ភ្ររវកម្មដ្រលជាភារកិច្ចរួម ដ្រល
បណា្ដាប្រទ្រសនៅលើពភិពលោកត្រវូ
សហការទប់សា្កាត់ឱ្រយបានទាន់ព្រល-
វ្រលាដើម្របីថ្ររក្រសាសុខសុវត្ថិភាពក្នុង
តំបន់និងពិភពលោក។
លោករដ្ឋមន្ត្រីថ្ល្រងថា៖«[សមយុទ្ធ

នាគមាស]បានបន្រសល់ទុកនូវនិមិត្ត-
សញ្ញាមយួដ៏រងឹមាំកត់ត្រទកុក្នងុប្រវត្ត-ិ
សាស្ត្រយោធាន្រកចិ្ចសហប្រតបិត្តិការ
មិត្តភាពរវាងប្រទ្រសទាំង២និងកង-
កមា្លាំងប្រដប់អាវុធទាំង២ដោយសារ
ការរៀបចំសមយុទ្ធន្រះ»។
លោកបន្ថ្រមថា៖«ស្របព្រលដ្រល

បណា្ដាប្រទ្រសទាងំអស់នៅលើសកល-
លោក និយយជារួមនិយយដោយ-
ឡ្រកប្រទ្រសកម្ពជុា-ចនិបាននងិកពំងុ
ប្រយុទ្ធប្រឆាំងយ៉ាងសកម្មជាមួយការ-
រកីរាលដលន្រជងំឺផ្លវូដង្ហើមCovid-19
ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ។ប៉ុន្ត្រទោះជាមានការលំបាក
យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទ្រសយើង
ទាំង២ជម្នះគ្រប់ឧបសគ្គបាន។ រួមចិត្ត

ត្រមួយកៀកសា្មោគា្នា និងធ្វើជាមួយគា្នា
គ្រប់ការលំបាករៀបចំសមយុទ្ធន្រះ
សម្រចបានជោគជ័យតាមផ្រនការ
គ្រងទុក»។
សមយុទ្ធនាគមាសដ្រលកាន់ត្រ

មានទ្រង់ទ្រយធំពី១ឆា្នាំទៅ១ឆា្នាំលើក
ទី៤ន្រះធ្វើឡើងក្រមប្រធានបទ«រួម-
គា្នាប្រឆាងំភ្ររវកម្មនងិការងារមនសុ្រស-
ធម៌»ដ្រលមានការចូលរួមពីកងទ័ព
កម្ពជុា-ចនិជាង៣ពាន់នាក់នងិអាវធុ
យុទ្ធភណ្ឌធុនធ្ងន់មានដូចជារថក្រះ
រថពាសដ្រកឧទ្ធមា្ភាគចក្ររួមជាមួយ
និងកាំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិ ឧបករណ៍
សម្រប់សុើបការណ៍ឧបករណ៍
សម្រប់ដោះមីននិងឧបករណ៍
សម្រប់បន្រសាបសារធាតុគីមីជាដើម។
លោកទៀបាញ់ក៏បានបងា្ហាញពីការ-

ចូលរមួសកសា្តាយនិងចូលរមួរលំ្រក-
ទកុ្ខចពំោះការបាតប់ង់អាយុជវីិតប្រជាជន
ចនិរាប់ពាន់នាក់រមួទាងំការប៉ះពាល់
វិស័យស្រដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងររបស់ប្រទ្រស
ចនិដ្រលបណា្ដាលមកពីម្ររោគជងំផឺ្លវូ-
ដង្ហើមកូវីដ១៩។
លោកបន្តថា៖«បើទោះបីស្ថិតក្នុង

សា្ថានភាពយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រមុខ
រាជរដ្ឋាភបិាលកម្ពជុាក៏ដចូជាប្រជាជន
កម្ពជុាទាងំមលូនៅត្រមានគោលជហំរ
មិនងាករ្រក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរឹង-
មាំដើម្របីរមួសខុរមួទកុ្ខជាមយួរដ្ឋាភបិាល
នងិប្រជាជនចនិដោយពុមំានការរសី-
អើងហើយសង្រឃឹមថាជំងឺដ៏កាច-
សាហាវមួយន្រះនឹងត្រូវបានបញ្ចប់
នៅក្នុងព្រលដ៏ឆាប់ខាងមុខន្រះពី
ពិភពលោកទាំងមូល»។
លោកវា៉ាង វិនធៀន អគ្គរដ្ឋទូតចិន

ប្រចាំកម្ពជុាដ្រលធ្វើដណំើរទៅចលូរមួ
ប្រកាសបិទសមយុទ្ធនាគមាសដ្រល
ធ្វើឡើងនៅទីលានបាញ់គ្រប់ពិត

ត្រជោស្រនជុំគិរីន្រសាលាហ្វឹកហ្វឺន
បាញ់គ្រប់ពតិរបស់កងពលតចូល្រខ
៧០ស្ថតិក្នងុភមូិត្រពាងំវ្រងឃុំត្រពាងំ-
រាងំស្រកុជុគំរីីខ្រត្តកពំតក៏បានលើក-
ឡើងដ្ររថាកងទ័ពប្រទ្រសទាំង២
បានបងា្ហាញឱ្រយឃើញនវូមតិ្តភាពដ្រល
រឹងមាំប្រៀបដូចដ្រកថ្រប។
លោកថ្ល្រងថា៖«លំហាត់ហ្វឹកហ្វឺន

លើកន្រះដ្រលត្រូវបានរៀបចំឡើង
ក្នងុសា្ថានភាពដ៏ពសិ្រសនងិមានអត្ថ-
នយ័យ៉ាងជ្រលជ្រត្រវូបានកត់ត្រ
ក្នងុប្រវត្តិសាស្រ្តន្រកចិ្ចសហប្រតិបត្ត-ិ
ការមិត្តភាពរវាងប្រទ្រសទាំង២ និង
កងទ័ពទាំង២ប្រទ្រស»៕
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សមត្ថកិច្ច បង្កេបទីតំាងលក់ឧបករណ៍តេស្ដកូវីដ១៩ក្លេងក្លាយនៅភ្នពំេញ។ រូបថតជីវ័ន
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ស្ថានទូតនានាកំពុង...
តពីទំព័រ  ៤...ដោយ បាន ដឹក 

អ្នក ដំណើរ សរុប  ៤៤៦ នាក់ 
ទៅ បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់។ ក្នុង 
ចំនួន នៃះ រួម មាន  ជន ជាតិ 
អាល្លម៉ឺង់  ៣០២ នាក់ បៃល ហៃសិុក  
៣២ រូមា៉ានី ២១នាក់ ស្វ៊សី ៦ នា ក់ 
និង ជន ជាតិ ផៃសៃង ទៀត  ដៃល 
រស់ នៅ អចិនៃ្តយ៍ នៅ អាល្ល ឺម៉ង់ ។ 
បុ៉ន្តៃ  អាល្លម៉ឺង់  មិន មាន គមៃ ង  
រៀប ចំ យន្ត ហោះ ដើមៃបី ធ្វើ មាតុ ភូ មិ  -  
និវត្តន៍ បន្ត ទៀត ទៃ។ នៃះ បើ តា ម  
ការ បញ្ជាក់ របស់ អ្នក នាំ ពាកៃយ 
សា្ថា នទូត អាល្លឺម៉ង់។

ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត សហរដ្ឋ អា មៃរិ ក  
កាល ពីថ្ងៃ ចន្ទ  បាន ជួប ជាមួយ 
លោក ថោង  ខុន រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសួ ង 
ទៃស ចរណ ៍ ដោយ លោក ស្នើ សុ ំ
ឲៃយ កម្ពុជា ជា ពិសៃស កៃសួង 
មហា ផ្ទៃនងិ កៃសងួ ការ បរ ទៃ ស 
យោគ យល់ ដល់ ពលរដ្ឋ អា មៃរិ - 
កាំ ង ទាំង អស់ នៅ កម្ពុជា ដៃល 
ទិដ្ឋាការ របស់ ពួក គៃ ផុត កំណត់ ។

លោកសៃ ីEmily Zeeberg 
អ្នក នាំ ពាកៃយ សា្ថានទូត  អាមៃរិក 
ថ្លៃង ថា កៃសួង ការ បរទៃស អា - 
មៃរិក បាន បៃប់ បៃជាពលរដ្ឋ រប ស់ 
ខ្លួន  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៩ ខៃមីនា  
មិន ឲៃយ ធ្វើ ដំណើរ លក្ខណៈ អន្តរ - 
ជាតិ។ លោក សៃី ថា ពួកគៃ គួរ 
បៃញាប់តៃឡប់ ទៅវិញ តាម ជើ ង  - 
ហោះ ហើរ ពាណិជ្ជកម្ម ហើយ 
មិន តៃូវ រង់ ចាំ ការ ជម្លៀស តាម 
យន្ត ហោះ របស់ រដ្ឋាភិបាល ទៃ 
ពៃះ កម្ពុជា មិន ស្ថតិ ក្នងុ តារាង 
អាទិភាព   សមៃ ប់  ពលរដ្ឋ អា - 
មៃរិកាំង ទៃ។

ចំណៃក សា្ថានទូត អង់គ្លៃស  
បៃចា ំកម្ពជុា បាន ឲៃយ ដងឹ កាល ព ី
មៃសលិ មញិ ថា បច្ចបុៃបន្ន នៃះ មាន 
ពលរដ្ឋ ពី ចកៃភព អង់គ្លៃស 

បៃមា  ណ  ២៥០ នាក់ កំពុង ស្ថ ិត  
នៅ កម្ពុជា ដោយ សារ តៃ ជើង- 
ហោះ ហើរ  ចៃញ ពី ភ្នំពៃញ តៃូវ 
បាន លុប ចោល  ដោយ មាន   
ការ ជូន ដំណឹង ខ្លី បំផុត។

លោ ក សៃី វុទ្ធី សុកញ្ញា អ្នក- 
នំា ពាកៃយ សា្ថាន  ទូត អង់គ្លៃស បា ន  
ថ្លៃង បៃប់ តាម អុីមៃល  កាល ពី 
ថ្ងៃ អង្គារ ថា៖ «យើង បាន ជំរុញ 
ឲៃយ កៃុមហ៊ុន ហោះ ហើរ បន្ថៃម 
លទ្ធ ភាព ដឹកសមៃប់  ជើង ហោះ - 
ហើរណា   ដៃល នៅមាន ដូច ជា 
កៃមុហ៊នុ Qatar Airways នៅ 
មាន ការ ហោះ ហើរ  ទៃ  កាល ពី 
ថ្ងៃ  អង្គារ  ហើយ យប់  ថ្ងៃ អង្គារក៏ 
មាន ដៃរ ហើយ ឲៃយ ពួក គៃ បន្ត 
ហោះ ហើរ ទៀត។ ទោះយ៉ាង- 
ណា  កៃុមហ៊ុន ហោះ ហើរ   គឺ ជា 
កៃមុហុ៊ន ធ្វើ ពាណិជ្ជកម្ម បើ សិន- 
ជាពួក គៃ គ្មាន អ្នក ជិះ មកទៃ  ដោ យ  -  
សារ តៃ ការ រតឹ បន្តងឹ ការ ចលូ  មក 
កម្ពជុានោះ  ពកួ គៃ នងឹ សន្មតថា 
ពួក គៃ មិន អាច ដំណើរ ការ ហោ ះ    - 
ហើរ បាន ទៃ»។

លោក សៃី បន្ត ថា សា្ថាន ទូត 
អង់គ្លៃស  កំពុង ធ្វើ ការ ជាមួយ 
កៃមុហុ៊ន ហោះ ហើរ ដើមៃបី បញ្ចះុ-  
បញ្ចលូ ពួក គៃ ឲៃយ រៀប ចំ ការ ហោ ះ-  
ហើរ ពិសៃស  ដើមៃបីមក ទទួល 
ពលរដ្ឋ ចកៃភព អង់គ្លៃស ពី 
កម្ពជុា ។ សា្ថាន ទូត ក៏បានស្នើ ទៅ  
អគ្គនាយកដ្ឋាន អនោ្តោ បៃវៃ ស ន៍ 
ដោយ ស្នើ ឲៃយ   ពនៃយារទិដ្ឋាការ 
ដោយ ស្វ័យ បៃវត្តិ ដោយ សារ - 
តៃ អ្នក ដណំើរ ជា ចៃើន បារម្ភ អពំ ី
ការរស់ នៅ កម្ពុជា ដោយផុត- 
សុពលភាព។

កម្ពជុា កំពុង រៀបចំ បង្កើត ចៃបា ប់  
ស្ដី ពី ការ គៃប់ គៃង បៃទៃ ស ក្នុង 
គៃ មាន អាសន្ន។ កាល ពី មៃសិល- 

មញិលោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី ហ៊ ុន 
សៃន បាន ដកឹនា ំការ បៃជុ ំ ដើមៃប ី
ពិនិតៃយ លើ ខ្លឹម សារ  នៃ សៃចក្ដី - 
ពៃង ចៃបាប ់នៃះមនុ នងឹ កចិ្ច បៃជុ ំ 
គណៈ រដ្ឋ មន្តៃី នឹង អនុម័ត ចៃបាប់ 
នៃះ នៅ ថ្ងៃសុកៃ។

កៃសួង ការ បរទៃស  កាល ពី 
សបា្ដាហ៍ មុន បាន ចៃញ សៃចក្ដ ី- 
ជូន ដំណឹង អំពី ការ រឹត បន្តឹង ការ 
ធ្វើ ដណំើរ  សមៃប ់ជន បរទៃស 
ដៃល មាន បំណង ចូល មក  កម្ព ុជា 
ដោយ ការ រឹត បន្តឹង នោះ  បាន 
ចូល ជា ធរមាន កាល ពី យប់ ថ្ងៃ 
ចន្ទ ។ វធិានការ នៃះ រមួ មាន ផ្អា ក 
គោល ការ ណ៍ លើក លៃង ទិដ្ឋា-
ការ តមៃូវ ឲៃយ ជន បរទៃស  មាន 
លិខិត ធានា សុខភាព ដៃល បញ្ជាក់ 
ថា  គ្មាន ជំងឺ កូវីដ១៩ និង មាន 
ទឹក បៃក់ ធានា រា៉ាប់ រង ៥មឺុន ដុ ល្លារ  
និង តៃវូ នៅដច់ ដោយ ឡៃក ពៃ ល  
មក ដល់។ 

កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ មៃសិល មិញ  
រដ្ឋ លៃខា ធិកា រដ្ឋាន អាកាស ចរ 
សុីវិល បាន រំឭក ដល់  កៃុម ហ៊ុន 
អាកាស ចរណ៍ ទាំង ក្នុង សៃុក 
និង អន្តរជាតិ  អំពី បមៃម នៃះ 

ពៃម ទាំង បាន បន្ថៃម លក្ខខណ្ឌ 
មួយ ចំនួន ទៀត។ លក្ខ ខណ្ឌ នោះ  
គ ឺមនិ អនញុ្ញាត ឲៃយ កៃមុ ហ៊នុ ណា 
មួយ ដឹក ជន បរទៃស ដៃល មាន 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ដច់ ខាត។ 

រដ្ឋ លៃខា ធកិា រដ្ឋាន អាកាស- 
ចរសុវីលិ  បាន សរសៃរ ថា៖ «បើ 
សិន ជា មាន ករណី បៃប នៃះ កើ ត   - 
ឡើង កៃមុ ហ៊នុ តៃវូ ទទលួ ខសុ- 
តៃវូ ទំាង សៃងុ ក្នងុ ការ នំា យក អ្ន ក -   
ដំណើរ រូប នោះ តៃឡប់ ទៅ កាន់ 
គោល ដៅ ដើម របស់ គត់ វិញ» ។ 
ទោះ យ៉ាង ណា គោលការណ៍ 
រឹត  បន្តឹង ការ ធ្វើដំណើរ មិន តៃូវ 
បាន អនុវត្ត សមៃប់ បុគ្គលិក 
កៃុម ហ៊ុន ទៃ។

លោកតុប សុភ័ក អ្នកនំា ពា កៃយ 
កៃសួង ទៃសចរណ៍ ថ្លៃង ពី មៃសិល- 
មិញ ថា កៃសួង ទៃសចរណ៍ មិ ន-   
មាន សមត្ថកិច្ច លើ ការ ដោះ សៃ  យ  
ផ្នៃក ទិដ្ឋាការសមៃប់ ភ្ញៀវ ទៃ ស - 
ចរទៃ។ កៃសួង ក៏ មិន មាន តួ លៃ ខ 
ចំនួន ភ្ញៀវ ដៃល នៅកម្ពជុា ដៃរ ។ 

លោកផត សុផនិត អ្នក នំា - 
ពាកៃយ កៃសួង មហា ផ្ទៃ  ថ្លៃង ពី 
មៃសិល មិញ ថា អគ្គ នាយកដ្ឋាន 

អនោ្តោ បៃវៃសន៍  បាន សុំ គោល- 
ការណ៍  សមៃច ពី ថា្នាក់ ដឹក នាំ 
កៃសួង មហា ផ្ទៃ រួច ហើយ។ 
លោក ស្នើ ឲៃយ ទាក ់ទងទៅ លោក 
កៃវ វណ្ណថន អ្នក នាំ ពាកៃយ អគ្គ - 
នាយកដ្ឋាន អនោ្តោបៃវៃសន៍ បុ៉ន្តៃ  
លោក  វណ្ណ ថន មិនអាច ទាក់ ទ ង  
បាន ទៃ ។

លោកគិន ភាបៃធាន វិទៃយា សា្ថា ន 
ទំនាក់ ទំនង អន្តរជាតិ  នៃ រាជ - 
បណ្ឌិតៃយ សភា កម្ពុជា  ថ្លៃង ថា   
បៃទៃស នានា កពំងុ បៃឈម នងឹ 
សតៃូវ រួម គឺ កូវីដ១៩។ ដូច្នៃះ 
បញ្ហា នានា  រឿង នយោបាយ  គួរ-   
ទុក មួយ ឡៃកហើយ យក ឱកា ស 
នៃះ បង្ហាញ ការ រួប  រួម សហការ គ្នា ។

 គិត តៃឹម ថ្ងៃ អង្គារ មៃសិលមិញ 
កម្ពុជា បាន រក ឃើញ អ្នក ឆ្លង 
ជងំ ឺកវូដី១៩  សរបុ  ចនំនួ ១០៩ 
នា ក ់ ដោយ មានអ្នក ឆ្លង ថ្ម ីចនំនួ 
២នាក់ ទៀត  គឺ មា្ដាយ និង កូន នៅ 
ខៃត្ត សៀ ម រាប ។ អ្នក ទាំង ២  
បាន ឆ្លង   ពី បុរស ជា សា្វាមី  និង 
ឪពុក ដៃល បាន ទៅ ចូលរួម ពិធី 
សាស នា នៅបៃទៃ ស  មា៉ាឡៃសីុ 
កាល ពី ចុង ខៃ កុម្ភៈ៕

 នៀម   ឆេង 

ភ្នំ ពេញៈ  ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទូត រុសៃសុី បៃចាំ 
កម្ពជុា ដៃល ផតុ អា ណត្ត ិ លោក  Dmitri 
Tsvetkov  ថ្លៃង ថា បៃទៃស រុសៃសុី នឹង 
ផ្ដល់ ជំនួយ ដល់ កម្ពុជា   ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ- 
បៃឆំង នឹង ព័ត៌ មាន ក្លៃង កា្លាយ  និង   
គំ ទៃ ដល់ កម្ពុជា  ដើមៃបី ឲៃយ មាន ការ ចុះ  
កចិ្ច ពៃម ពៃៀង ពាណជិ្ជ កម្ម សៃរ ី នងិ ផ្ដល ់
មា៉ាស់ ដល់ ម្ពុជា ។ ជំហរ គំទៃ នៃះ  តៃូវ 
បាន លោក  Dmitri Tsvetkov  ថ្លៃង 
បៃប់ លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  ហ៊ុន សៃន  
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  ក្នុង ពៃល លោក ជួប 
លោក  ហ៊ុន  សៃន  ដើមៃបី ជមៃប ល 
ពៃល ផុត អា ណត្តិ  ធ្វើ ឡើង នៅ វិមាន- 
សន្តិភាព កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ។  នៃះ បើ តាម 
ព័ត៌មា ន នៅ លើ ទំព័រ ហ្វៃស ប៊ុក លោក   
ហ៊ុន   សៃន ។ 

  លោក  Dmitri Tsvetkov  បាន 

បពំៃញ បៃស ក កម្ម ជា ឯក អគ្គ រដ្ឋ ទតូ រសុៃសុ ី 
បៃចា ំកម្ពជុា រយៈ ពៃល ៦  ឆ្នា។ំ   ក្នងុ  រយៈ-  
ពៃល   ៦  ឆ្នាំ នៃះ   កម្ពុជា   និង  រុសៃសុី  បាន 
ចុះ ហត្ថ លៃខា  លើ ឯក សារ ចំនួន   ៦២   
ហើយ ក៏ បាន ចុះ ហត្ថ លៃខា លើ កិច្ច - 
ពៃម ពៃៀង ចំនួន  ១៤  ផង ដៃរ ។ 

ហ្វៃស ប៊ុក លោក  ហ៊ុន  សៃន  សរសៃរ 
ថា ៖   «ជាង នៃះ ទៀត ឯក ឧត្តម ក៏ បាន 
គោរព ជមៃប ជូន សម្ដៃច តៃជោ ថា នៅ 
ក្នងុ ដណំាក ់កាល ខាង មខុ នៃះ  រសុៃសុ ី នងឹ 
ផ្ដល់ ជំនួយ ដល់ កម្ពុជា ជា ពិសៃស ក្នុង 
ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ព័ត៌មាន ក្លៃង កា្លាយ  
ហើយ នងឹ ជយួ គទំៃ ដល ់កម្ពជុា ដើមៃប ីឱៃយ 
មាន ការ ចុះ ហត្ថ លៃខា លើ កិច្ច ពៃម- 
ពៃៀង ពាណជិ្ជ កម្ម សៃរ ី ហើយ ឯក ឧត្តម 
ក៏ បាន ជមៃប ជូន សម្ដៃច តៃជោ ផង ដៃរ 
ថា  រុសៃសុី កំពុង តៃ តៃៀម រៀប ចំ បញ្ជូន 
មា៉ាស់   មក ផ្ដល់ ជូន កម្ពុជា   ដើមៃបី ជា ការ- 
ចូល រួម ចំណៃក  ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ បៃ ឆំង 

ជំងឺ  COVID-19  ផង ដៃរ » ។ 
លោ ក   ជា   ពៅ  បៃធាន នាយក ដ្ឋាន   

បៃឆំង បទ ល្មើស បច្ចៃក វិទៃយា ថ្លៃង ថា  
លោក  មិន មាន ព័ត៌ មាន ពាក់ ព័ន្ធ នឹង 
ជំនួយ ឧបត្ថម្ភ ពី រុសៃសុី  លើ ការ បៃយុទ្ធ- 
បៃឆំង ព័ត៌មា ន ក្លៃង កា្លាយ ទៃ។

  លោក  ឆយ   គឹម ខឿន   អ្នក នាំ ពាកៃយ 
អគ្គ ស្នង ការ នគរ បាល ជាតិ  ថ្លៃង ថា  
កន្លង មក មាន បៃទៃស ជា ចៃើន បាន 
បង្ហាញ កិច្ច សហ ការ លើ កិច្ច ការ បៃយុទ្ធ 
នឹង ព័ត៌ មាន ក្លៃង កា្លាយ។ កិច្ច សហការ 
ទាងំ នោះ ខ្លះ ធ្វើ ឡើង ក្នងុ របូភាព ជា ការ- 
ផ្លាស់ ប្ដរូ ព័ត៌ មាន   និង ការ បណ្ដះុ បណា្ដាល ។   

លោក ថ្លៃង ថា ៖   « មាន កចិ្ច សហ បៃត-ិ 
បត្តិការ ក្នុង ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ព័ត៌មាន ទៅ វិញ 
ទៅមក ក្នុង ការ បៃឆំង ជា មួយ នឹង បទ- 
ល្មើស បច្ចៃក វិទៃយា  ដូច ជា ជួយ បណ្ដុះ- 
បណា្ដាល  ផ្ដល ់ពត័ ៌មាន។   ប៉នុ្តៃ ជាក ់ស្ដៃង  
ជួយ ជា ឧប ករណ៍ សមា្ភារ  ដូច អត់ មាន 

ទៃ។  តៃ ខ្ញុំ មិន អាច ជមៃប បាន បៃទៃស 
ប៉ុនា្មាន  ហើយ មាន បៃទៃស ប៉ុនា្មាន ទៃ 
ពៃះ នៃះ យើង គោរព លើ អនុ សៃសរ ណៈ 
យោគ យល់ គ្នា» ។ 

 លោក  គិន   ភា  បៃ ធាន វិទៃយា សា្ថាន 
ទំនាក់ ទំនង អន្តរ ជាតិ  នៃ រាជ បណ្ឌិតៃយ- 
សភា កម្ពុជា ថ្លៃង ថា  ការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង 
នងិ ពត័ ៌មាន ក្លៃង កា្លាយ គ ឺជា កចិ្ច ការ ដៃល 
បៃទៃស នានា នៅ លើ ពិភព លោក កំពុង ធ្វើ។  

លោក ថ្លៃង ថា៖  «ខ្ញុំ យល់ ថា  រុសៃសុី 
យល់ ពី ហានិ ភ័យ ដៃល កើត ឡើង ពី  
ព័ត៌ មាន ក្លៃង កា្លាយ ។  បើ យើង មើល 
ទំនាក់ ទំនង កម្ពុជា  ជា មួយ រុសៃសុី  ក៏ ល្អ 
បៃសើរ  ដូច ជា ទំនាក់ ទំនង សម្ព័ន្ធ មិត្ត 
បៃវត្ត ិសាស្តៃ ព ីអតតី កាល  ដៃល ចា ំបាច ់
ជួយ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក » ។ 

 សា្ថាន ទតូ រសុៃសុ ីបៃចា ំទកីៃងុ ភ្នពំៃញ  មនិ 
បាន ឆ្លើយ តប នឹង សំណួរ ដៃល សួរ តាម 
អីុមៃល ទៃ កាល ពី មៃសិល មិញ ៕ 

គេ ូពេទេយ ជំនាញ  ចិន ខាង បេឆំាង នឹង ជំងឺកូវី ដ ១៩ នៅ មន្ទរី ពេទេយ មួយ នៅ ភ្នពំេញ កាលពីថ្ងេ ទី ៣០មីនា  ។ រូប ជីវ័ន

រុស្សី៊នឹងផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពជ៊ាប្ឆំាងព័ត៌មានក្លង្ក្លាយនិងផ្ដល់មា៉ាស់រួមប្ឆំាងកូវីដ១៩

សមត្ថកិច្ចកំពុង
រកម្ខ្លាងជួញ
ថ្នាញំៀនដ្ល
អណ្ដត្ក្នង៊សមុទ្

គឹម សារុំ

កោះកុងៈ នគរ បាលបៃ ឆំង 
គៃឿង ញៀន  ខៃត្ត កោះ កុង កំពុ ង 
ស្វៃង រក មៃ ខ្លា ងគៃឿង ញៀនទម្ងន់  
២០, ០៥គីឡូ   បនា្ទាប់ ពី បៃទះ 
ឃើញ អណ្តៃត លើ ទឹ ក សមុទៃ នៅ 
ភូមិ  អាឡា តាន់ ឃុំ ជៃយ បៃស់ 
សៃកុ- ខៃត្ត កោះ កងុ  កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី
២៨ មនីា  ដោយ បាន សុ ំ សហការ 
ជា មួយ ប៉ូលិស អន្ត រជាតិ ។

លោក  មីន  រស្មី  ស្នង ការ រង 
នគរបាលផៃន បៃឆំង បទ ល្មើស 
គៃឿងញៀន ខៃត្ត កោះ កុង ឲៃយ ដឹង 
ពី មៃសិល មិញ ថា ករណី គៃឿង- 
ញៀន នៃះ  សមត្ថ កិច្ច កំពុង បន្ត 
សៃវ ជៃវ រក មៃខ្លាង   ដោយ សុំ 
សហ ការ  ជា  មួយ នគរ បាល - 
អន្តរ ជាតិ ។ 

លោក ថា៖ « ករណី នៃះ យើង 
កំពុង បើក កា រសៃ វជៃវ យ៉ាងក្តោ-   
គគកុ  នងិ ជនូ ដណំងឹ ដល ់ប៉លូសិ 
អន្តរ ជាតិ ឲៃយជួយធ្វើ ការនៃះ»។

លោក បន្ត ថា  ដើមៃបី បាន ឃើញ  
ជាក ់ស្តៃង កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី៣០  មនីា 
ស្នង កា រដ្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត កោះ- 
កុង  បាន បង្ហាញ ជា សា ធារណៈ 
តាម រយៈ ធ្វើ សន្និសី ទ កាសៃ  ត 
ដោយមាន លោក សៃ ី មិថុនា 
ភូថង អភិបាល ខៃ ត្ត កោះ កុង  នងិ 
ពៃះ រាជ អាជា្ញា រង នៃ សា ល ដំបូង 
ខៃត្ត កោះកុង ចូល រួ មផង ដៃរ ។ 

លោក  មីន  រស្ម ី បញ្ជាក់  ់ថា  ការ- 
រកគៃឿ ងញៀននៃះ ដោយ សារ 
បុ៉នា្មាន ខៃ មុន មាន ការរត់ ពន្ធ គៃឿង- 
ញៀន  តាម ផ្លូវទឹក  ឆ្លង ដៃន ពី ថៃ  
ចូល តាម ផ្ទៃ សមុទៃក ម្ពជុា ហើយ 
បាន ធា្លាក់ គៃឿងញៀន  ចូល ក្នុង 
ទកឹ សមទុៃ ក្នងុ ដៃន ទកឹថៃ ។ ចាប ់
ពីពៃល នោះ មក ្ចន គរបាលខៃត្ត 
បាន ផៃសព្វផៃសាយ ដល់ ពលរដ្ឋ  ពិ- 
សៃស អ្នកនៃសាទ ថា  បៃសនិ បើ 
ឃើញ អ្វី  សងៃស័យ  អណ្តៃត ទឹក 
សូមរា យការណ៍ បនា្ទាន់ ។ 

លោក បន្តថា  លុះនៅ  ពៃឹក ថ្ងៃ 
ទី២៨ មីនា  បៃជា នៃសាទ មា្នាក់ 
បានបើក កាណូត ទៅ  នៃ សាទ ក៏ 
បៃទះ ឃើញ  កញ្ចប់ បា្លាស្ទកិ អណ្តៃត 
ទឹក សមុទៃ  និង បាន រាយ ការណ ៍
ជូន សមត្ថ កិច្ច   ហើយ ពៃល យក 
ពិនិតៃយ  នៅ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគ របាល 
ខៃត្ត  ឃើញ កញ្ចប់ តូចៗ ជា ចៃើន ។ 
   លោ កថា កៃយ បើក កញ្ចប់ 
នោះ  សមត្ថ កិច្ច បាន ធ្វើតៃ ស្ត វត្ថុ 
ក្នុងកញ្ចប់នោះ ទើប ដឹ  ង ថា ជា 
គៃឿង ញៀន បៃភៃទ មៃតំហ្វៃ តា- 
មី ន (ICE) មា៉ាទឹក កក ដៃល មាន 
ទ ម្ងន់  ២ ០ ,០ ៥ គី ឡូ កៃម ៕



ថ្ងៃពុធ ទី១ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

សហគមន៍ភូមិក្បាលរមាសចាស់ពិន័យមនុស្ស៣នាក់ដ្លល្មើសនឹងបម្មបិទភូមិ
សុទ្ធ គឹម សឿន

ស្ទងឹត្រែង: បៃជា សហគមន ៍
ភមូ ិកៃបាល រមាស ចាស ់ឃុ ំកៃបា ល-  
រមាស សៃកុ សៃសា ន បាន ឃា ត់ 
ខ្លនួ នងិ ផា ក ពនិយ័ អ្នក នៅកៃ 
សហគមន ៍  ចនំនួ៣នាក ់បនា្ទា ប ់
ពី អ្នកភូមិ បានសមៃច ហា ម- 
ឃា ត់ មនុសៃស ពី ខាងកៃ ស ហ - 
គមន៍  ចៃញ-ចូល នៅក្នុង ភូមិ ជា- 
បណ្ដោះអាសន្ន ដើមៃបី បង្ការ ទប់ - 
សា្កាត់ ការឆ្លង រីក រាលដាល នៃ 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ និង គោរព តាម 
បៃពៃ ណី  ពួ ក គាត់។

លោករឿង សមៃបត្ត ិមៃឃំុ កៃបា ល  - 
រមាស សៃុក សៃសា ន  ថ្លៃ ង ពី 
មៃសិលមិញ ថា បៃជា ពលរដ្ឋ រស់  - 
នៅ ក្នងុ ឃំុ កៃបាល រមាស ទំាង អ ស់ 
សរុប៧ភូមិដោយ ពួកគាត់ តៃ ង - 
តៃ បៃតបិត្ត ិតាម ជនំឿ ត ព ីដនូតា 
របស ់ពកួគាត ់ដៃល តៃវូ បទិ ភមូ ិ
ក្នុង ១ឆ្នាំ ម្ដង គឺ ចាប់ពី ខៃមីនា 
ដល់ ខៃមៃសា ជា រៀងរាល់ឆ្នាំ 
ខណៈ ភមូនិមីយួៗ តៃវូ ឆ្លាសគ់ា្នា 
បិទ ភូមិ ម្ដង ១ភូមិៗហើយ ក្ន ុង 
ភមូ ិន ីម ួយ ៗ  តៃ ូវ  បទិ  រយៈ ពៃ ល ព ី
៣ទៅ៦ថ្ងៃដោយ អ្នកភូមិ ហា ម- 
ឃាត់ មនុសៃស ពី ខាងកៃ ចៃញ-
ចូល នៅក្នុង សហគមន៍ របស់ 
ពួកគៃ។ លោក បន្តថា ការបិទ 

ភមូ ិ នៃះ គ ឺធ្វើ ឡើង តាម ទនំៀម- 
ទមា្លាប ់ដនូតា ហើយ ពៃលនៃះ វា 
ជាការ ល្អដោ យសារ មន្តៃ ីជំ នា ញ 
និង អាជា្ញាធរ នៅ ទូទាំង បៃទៃ ស 
កំពុង មមាញឹក ក្នងុការ បៃយុទ្ធ -  
បៃឆងំ ការឆ្លង រកី រាលដាល នៃ 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ខណៈ រាជ រដា្ឋា ភិបា ល  
បានបៃកាស បិទ ទីកន្លៃង កមៃសា ន្ត  
មួយចំនួន ផងដៃរ។

លោកសមៃបត្ត ិបន្ត ថា ៖«អ្នក - 
ភូមិ កៃបាល រមាស ចាស់ បាន ឃា ត់ - 
ខ្លួន មនុសៃស កៃ សហគមន៍  ៣ 
នាកដ់ោយ ពនិ ័យ  ជា បៃក ់ចនំ ួន 
ចន្លាះ ព ី៣០ ទៅ៤០មុនឺ រៀល 
ដោយសារតៃ មនុសៃស ទំាង៣ នា ក់ 
នៃះ បាន ចចៃស ចង់ ចូលក្នងុ ភូ មិ 
កៃបា ល  រមាស ចាស់  ក្នុង អំឡុ ង- 
ពៃ ល អ្នកភមូ ិហាមឃាត ់ហើយ 

អ្នក ទំាង៣នាក់មិនបាន យល់ - 
ដឹង ពី ទំនៀម ទមា្លាប់ របស់ អ្នក- 
ភូមិ។ យើង មិន បានដាក់ ទោស - 
ទណ្ឌ អ្វ ីធ្ងន់ធ្ងរ ទៃ គឺ គៃន់តៃ ពិន័ យ 
ជា បៃក ់តចិតចួ ហើយ ពកួ គាត ់
៣នាក់ នៃះ ជា កម្មករ ត ភ្ជាប់ 
បៃព ័ន្ធ ទកឹ នងិ បៃពន័្ធ ភ្លើង របស ់
កៃមុហុ៊ន មួយ នៅ តំបន់ នះ»។

លោក បន្ថៃមថា ក្នងុ រយៈ ពៃ ល 

ប៉ុនា្មាន ថ្ងៃ ជាប់ គា្នា នៃះ អាជា្ញាធរ 
មលូដា្ឋាន  បាន សហការ ជាមយួ 
មន្តៃី នៃ មន្ទីរ សុខាភិបាល ខៃ ត្ត 
ស្ទឹងតៃង ចុះ ផៃសព្វផៃសាយ អំពី 
វធិាន  ការ បង្ការ ទបស់ា្កាត ់ការឆ្លង 
ជំងឺ កូ វីដ១៩ដល់ បៃជាពលរ ដ្ឋ 
នៅក្នុង សហគមន៍ មូលដា្ឋាន។ 
អា ជា្ញា ធរ បាន អំពាវនាវ ឲៃយ ពលរ ដ្ឋ 
អនុវត្ត វិធាន អនាម័យ សា្អាត ជា - 
បៃ ចា ំដោយ តៃវូ លាង សមា្អាត ដៃ 
នឹង សាប៊ូ ឬ អាល់កុល មុន និង  
កៃយពៃល ប៉ះពាល ់វត្ថ ុអ្វមីយួ 
ដៃល មិន សា្អាត។

អ្នកសៃ ីយ៉ៅ សងុ អាយ ុ៥៤ 
ឆ្នាំ ជា តំណាង សហគមន៍ ភូមិ 
កៃបី ជៃុំ  បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ថា អ្នកភូមិ កៃបី ជៃុំ ក៏ ដូច អ្នក - 
ភូមិ កៃបាល រមាស ចាស់ ដៃរ ភគ - 
ចៃើន ជា ជនជាតិភគតិច ឡាវ 
និ ង   ព្នង ស្ថិតនៅក្នុង ឃុំ កៃបាល- 
រមាស បាន អនុវត្ត ទំនៀម ទមា្លាប់ 
ដនូតា ដចូគា្នា។ ចពំោះ ភមូ ិកៃប-ី 
ជៃុ ំនងឹ ចាបផ់្ដើម បទិ ព ីថ្ងៃទ២ី៩ 
ដល់ ថ្ងៃទី៦ ខៃមៃសា ខាង មុខ 
ហើយនងឹ មា ន ការ ហាម មនសុៃស 
កៃ សហគមន៍  ចូល ឬ ចៃញពី 
សហគមន ៍ដោយ តៃវូ រងច់ា ំដ ល ់
ផុតកំណត់ ថ្ងៃ បិទ ភូមិ នៃះ។

អ្នកសៃ ីបន្តថា ការបិទ ភូមិ នៃះ 
សៃប ពៃលដៃល មន្តៃ ីសុខា ភិបា ល 

រួមទាំង អាជា្ញាធរ មូលដា្ឋាន ចុះ 
ផៃសព្វផៃសាយ អប់រំ ណៃនាំ អំពី វិធី 
បង្ការ ទប់សា្កាត់ ការឆ្លង ជំងឺ កូ វីដ 
១៩។ អ្នកសៃ ីនិយាយ ថា ៖« តា  ម 
ជំនឿ ពី ដូនតា របស់ ពួក យើង 
បើ  ក្នងុ ១ខៃ មាន អ្នកភមូ ិចាបព់ ី
៣នាក់ ឡើងទៅ សា្លាប់ បន្ត បនា្ទា ប់ 
គា្នា នះ អ្នកភូមិ ទាំងអស់ តៃូវ 
នាំគា្នា រៀបចំ ពិធី បន់សៃន់ ដល់ 
ពៃលឹង ដូនតា និង អា រុក អារក្ខ 
អ្នកតា មា្ចាស់ សៃកុដើមៃបី សំុ សៃ ច- 
ក្ដ ីសុខហើយ បើ មាន ជំងឺ រាត តៃបា  ត  
គ ឺតៃវូ នាគំា្នា ហាមឃាត ់មនសុៃស ព ី
កៃ សហគមន៍ ចៃញ-ចូល នៅ 
ក្នុង  ភូមិ»។

អ្នកសៃី យ៉ៅ សុង បាន ឲៃយ 
ដងឹ  ថា នៅក្នងុ ខៃមនីា នៃះ  មាន 
អ្នកភូមិ ៣នាក់ បាន ឈឺ សា្លាប់  
ដោយ ជំងឺផៃសៃងៗ ប៉ុន្តៃ មិន 
ពាកព់ន័្ធ ជ ំង ឺ ក ូវដី១៩ នះទៃ។ 
អ្នកភូមិ មា្នាក់ បាន សា្លាប់ កាល ពី 
ដើម ខៃមីនា  ដោយ ជំងឺ គៃនុ ពោះ - 
វៀន ចំណៃក មា្នាក់ ទៀត បាន 
សា្លាប់ កា ល ពី ១សបា្តាហ៍ មុន  
ដោយសារ ខៃយល់គ ឬ គំាងបៃះ - 
ដងូ។ ចណំៃក អ្នកភមូ ិមា្នាកទ់ៀត  
ឈ្មាះ ប៉ម អាយុ ៥៨ឆ្នាំ ជា 
ជនជាតិ ព្នង   បាន សា្លាប់ កាលពី 
ថ្ងៃទី២៣ ខៃមីនា  ដោយ សារ 
ជំងឺ រលាក កៃពះ៕

ផ្លវូ ចូល ទៅ កាន់ ភូមិ ក្រែបាល រមាស ចាស់  ក្នងុ ស្រែកុ ស្រែសាន ត្រែវូ បាន  ដាក់ បារ៉ាស់ បិទ ហាម ចូល ។ រូបថត សហ ការី

ពីថ្ង្២ដល់ថ្ង្៦ម្សានឹងមានភ្លៀងពីខ្សោយទៅបង្គរួន តំបន់មួយចំនួន
ឡុង គីម មា៉ា រីតា
ភ្នំព្រែញ ៈ ចាប់ពី ថ្ងៃទី២ ដល់ 

ថ្ងៃទី៦ ខៃមៃសា  អាច នឹងមាន 
ភ្លៀង ធា្លាក់ពី កមៃិត ខៃសាយ ទៅ 
បង្គរួនៅ តំបន់ មួយ ចំនួន ខណៈ- 
ដៃល អំឡុង ពៃល នះ សីតុ ណ្ហ - 
ភព  អបៃបបរមា ទូទាំង បៃទៃស 
មា ន ចន្លាះ ពី២៤-២៧អងៃសា សៃ 
និង អតិបរមា មាន ចន្លាះ ពី៣ ២ - 
៣៧ អងៃសា សៃ។ នៃះ បើ តាម កៃ-
សួង ធន ធាន ទឹក និង ឧតុ និយ  ម ។

កៃសួង ធន ធាន ទឹកបាន ចៃ ញ  
សៃចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី សា្ថាន    - 
ភព ធាតុអាកាសចុះ  ថ្ងៃទី ៣១ 
ខៃមីនា ឆ្នាំ ២០២០  ឲៃយ ដឹងថា 
ចាប់ពី ថ្ងៃទី ១ ដល់ ថ្ងៃ ទី៧ 
ខៃមៃសា ឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជា 
នងឹ ទទលួរង ឥទ្ធពិល ព ីជៃលង 
សមា្ពាធ ទាប លើ ផ្ទៃ បៃទៃស ជា - 
មួយនឹង ខៃយល់ បក់ មកពី សមុទៃ 
ចិន ខាងតៃបូងដៃលជា ហៃតុ នំា ឲៃយ 
បណា្ដោ ខៃត្ត នៅ តបំន ់វាលទនំាប 
កណា្ដោល តបំន ់ខ្ពងរ់ាប ឦសាន 
និង តំបន់ មាត់ សមុទៃ នឹងមាន 
ភ្លៀង ធា្លាក។់ កៃសងួ បាន ឲៃយ ដងឹ 
ក្នុង សៃចក្តី ជូន ដំណឹង ដដៃ ល  
ថា ចាប់ពី ថ្ងៃ ទី២ ដល់ ថ្ងៃទី៦ 
ខៃមៃសា បណា្ដោ ខៃត្ត នៅ តំបន់ 
វាល ទំនាប  ភគ កណា្ដោល និង 

ភគ ពាយពៃយនងឹមាន ភ្លៀង ធា្លា ក ់
នៅក្នងុ កមៃតិ ពី មធៃយមទៅ ប ង្គ ូរ។ 
ចំណៃក បណា្ដោ ខៃត្ត ដទៃ ទៀតនឹ ង 
អាចមាន ភ្លៀង តិចហើយ ចា  ប់ ពី 
ថ្ងៃទី៤ដល់ ថ្ងៃទី៧ផ្នៃក   មួយ ចំនួ ន  
នៅ តំបន់ ខ្ពង់រាបឦសានអាច នឹ   ង 
មាន ភ្លៀង នៅក្នងុ កមៃតិ ពី ខៃសា យ 
ទៅ មធៃយម។  សមៃប់ តំបន់ ជាប់ - 
មាត់ សមុទៃចាប់ពី ថ្ងៃទី២ ដល់   
ថ្ងៃទី៧ ខៃមៃសា នឹង អាច មាន 
ភ្លៀង ធា្លាក់ នៅក្នុង កមៃិត ពី តិច 
ទៅ បង្គរួដៃល ក្នងុ ផ្នៃក មួយ ចំនួ ន 
នៃ ខៃត្ត កោះ កុង នឹង អាច មាន 

ភ្លៀង ធា្លាក់ នៅ ក្នងុ កមៃតិ ពី មធៃយ ម 
ទៅ បង្គរួ ផង ដៃរ។ កៃសួង  បន្ត ថា៖ 
« អាសៃ ័យ   សា្ថាន ភព ធាតុ អា - 
កា សដូច បា ន  ជមៃប ជូន ខាង លើ 
សូម សា ធា រណ ជន ជៃប ជា ព័ត៌ - 
មាន។ សូ ម  បៃុង បៃយ័ត្ន  ចំពោះ 
បាតុភូត ផ្គរ រន្ទះ និង ខៃយល់ កន្តៃ ក់ 
ដៃល នឹង អាច កើតមាន ចាប់ពី 
ថ្ងៃទី២ដ ល់ ថ្ងៃទី៦ខៃ មៃសា» ។

លោក ស៊នុ សផុាត តណំាង 
សហគមន៍ និង ជា បៃធាន សម្ព ័ន្ធ 
កសិករ នៅ ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ 
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ពី មៃសិល- 

មញិ ថា បៃជា សហគមន ៍នៅ ក្ន ុង 
ខៃត្ត របស់ លោករង ចំ់ាតៃ ទឹក ភ្លៀ ង 
ដើមៃបី ចាប់ផ្តើម បង្កបង្កើន ផល 
ដាំ ដំណាំ ធ្វើ  សៃ ធ្វើ ចមា្ការ របស់ 
ខ្លនួ តៃ បុ៉ណ្ណោះ ពៃះថាមួយ រយ ៈ 
ចុង កៃយ នៃះ មិន មាន ភ្លៀ ង 
ធា្លាក់សោះ។ «បើសិន ជា នៅ ក្ន ុង  
ដើមខៃ មៃសា ពិត ជា មា ន ធា្លាក់ 
ភ្លៀង មៃននឹងធ្វើ ឲៃយ បៃជា កសិ ក រ 
យើងមាន ភព សបៃបា យចិត្ត ពៃះ 
តំបន់ របស់ យើងសុ ទ្ធ តៃ បៃជា- 
កសិករដៃល ចំាបាច់ តៃវូ បៃើ បៃ ស់ 
ទឹកក្នងុ ការដំា ដំណំា ជា លក្ខ ណៈ 
គៃសួារ។ បើ សិនជា ភ្លៀង ធា្លា ក់ 
ចៃើន ទៅ បាន ចាប ់ផ្តើម ធ្វើសៃ 
ពៃះ មនិ មាន បៃព័ន្ធ ធារាសាស្តៃ 
អី ទៅ ដ ល់ ពួក យើង ទៃ ទាល់តៃ 
រដវូវសៃសា មកបាន ទកឹ បៃើ បៃ ស ់
គៃប់។ បើ តំបន់ មួយ ចំនួន មាន 
បៃព័ន្ធ ធារាសាស្តៃក៏តៃវូ រំាង ស្ង ួត  
អស់ ដៃរ»។ ទោះ យា៉ៅង ណាលោ ក 
សុផាត បារម្ភ ថា ក្នងុ ករណី ដៃ ល  
ភ្លៀង ក្នងុអំឡុង ពៃល នៃះ គៃន់ - 
តៃ ជា ភ្លៀង កក់ខៃ ដៃលមាន 
ចំនួន តិច តួចហើយ បន្ត ក្តា ហួ ត -  
ហៃង ទៅវញិនះ បញ្ហ ខ្វះ ខា ត 
ទឹក បៃើបៃស់ និង បៃកប  របរ 
កសិកម្ម នៅតៃ ជួបបៃទះ នូវ- 
ការលំ បាក  ដដៃល៕

ប្រែឡាយ ទឹក  រីង ហួត ហ្រែង ក្នងុ ស្រែកុ មោង ឫស្រែសី ពី ឆ្នា ំ  មុន ។ រូបថត ហុង មិនា 

កម្មករសំណង់ជិត១០០នាក់ព្មយកសំ-
ណងបណ្តោះអាសន្ន$១០០ពីថៅក្ចិន

ឡុង គីម មា៉ា រីតា

ព្រែះសីហនុៈ កម្មករសំណង់  
ជតិ១០០នាក ់ពៃម ទទលួ យក 
បៃក១់០០ ដលុា្លារជា បណ្ដោះ- 
អាសន្ន  ដើ មៃបី បាន បៃក់ តៃឡប់ 
ទៅ សៃកុ កំណើត បនា្ទាប់  ពី ពួកគៃ 
តវា៉ា នៅ ពៃល ការ  ដា្ឋាន  សំណង់  
ឈ្មាះ ថាយ សឿ ដៃល មាន  
ថៅកៃ ជនជាតិ ចិន  ស្ថតិ នៅ ភូមិ៤ 
សង្កា  ត់ លៃខ៤ ក្នងុ ខៃត្ត ពៃះ សីហ  នុ 
បា ន ផា្អាក ការ ងរ ពួក គៃ ហើយ  
បាន បណ្តៃញ ពួក គៃ ចៃ ញ   មិន ឲៃយ 
សា្នា ក់  នៅ ក្នងុ ការដា្ឋានដោ យ មិន- 
ទាន់ បើក បៃក់ ឈ្នលួឲៃយ ។

កាលព ីរសៀល ថ្ងៃ  ទ២ី៧ ខៃ 
មនីាឆ្នា ំ២០២០ មានកម្ម ករ ជតិ 
១០០នាកប់ាន បៃមលូផ្តុ ំគា្នា តវា៉ា  
នៅក្នុង ការដា្ឋាន សំណង់ អគារ 
កម្ពស១់២ជាន ់បនា្ទាបព់ ីថៅកៃ 
ជនជាតិ ចិនបាន ផា្តាច់ ទឹក ផា្តាច់ - 
ភ្លើង នៅ កន្លៃង ដៃល ពួកគាត់ 
សា្នាក់  នៅ  បណ្ដោះ  អាសន្នហើ យ   
បង្ខ ំឲៃយ ពកួគាត ់ចាក ចៃញ ដោ យ  
មិន បើកបៃក់ ខៃ ឲៃយ ពួកគាត់ ។

អ្នកសៃី នឿ សុខ គាំ កម្មករ 
សំណង់  ដៃល មាន សៃកុ កំណើ ត  

នៅ ខៃត្ត បាត ់ដំបង បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ព ី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា អ្នកសៃ ី
បាន ធ្វើ ការ នៅ ការដា្ឋាន សណំង ់
នៃះ  ជាង ១ឆ្នាំ មក ហើយ ប៉ុន្តៃ 
ក្នុង រយៈពៃល ចុងកៃយ នៃះ 
ខាង កៃមុហុ៊ន បាន ជំរុញ ឲៃយ កម្ម ក  រ 
ទំាងអស់ ថៃម ម៉ៅង និង ព ន្លឿ ន 
កា  រងរ ឲៃយ ឆប ់ចប ់ដោយ អះ អា ង 
ថា ពៃល ចប់ ការងរ នឹង បើក  
បៃ ក់  ឈ្នួល សរុប ជូន កម្មករ ។ 
បុ៉ន្តៃ នៅ ពៃល មានការ  ផ្ទះុ ជំងឺ កូ - 
វីដ ខាង ថៅកៃ ចិនបាន បៃកា  ស 
ឲៃយ កម្មករ ទំាងអស់ ឈប់ សមៃ  ក 
ទៅផ្ទះដោយ មិន ពៃម បើក បៃ ក់ - 
ឈ្នលួ  ដៃល នៅ សៃស សល់រយៈ - 
ពៃល ជាង ២ខៃនះ ឲៃយ  ទៃ។

អ្នកសៃ ីបញ្ជាក ់ថា៖ « យើង ធ្វើ- 
ការ ទៅ ឲៃយ មៃការ ម៉ៅ បន្ៗត ដៃ ល  
មានការ ទទួល បន្ៗត  គា្នាទៅ តា ម -   
ការ ងរហើយ កៃុម ហ៊ុន ចៃះ តៃ   
ឲៃយ យើង ធ្វើ ទៅៗ ចាំ ចប់ ហើយ 
ចាំ បើក ទាំងអស់។ ពៃល យើង 
រៀប ការ៉ ូទាងំយប ់ទាងំ ថ្ងៃ ហើយ 
គៃ ថា អត ់មាន គៃ ផា្អាក កា រដា្ឋា ន 
ហ្នឹង។ បៃក់ ឈ្នួល  ដៃល ពួកខ្ញុំ 
(មៃការ)តៃវូ ទទួល បានក្នងុ មា្នា  ក់  ៗ  
ខ្លះ ក៏  ២ពាន់ ...តទៅទំព័រ  ៨ 



សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញៈ បរុសដែលបានបើក-
រថយន្តបុកមនុសែស២នាក់ពែល
កំពុងជិះម៉ូតូ បណ្តាលឲែយស្លាប់
កាលពីយប់ថ្ងែទី៣០ មីនា នៅ
ភមូិគោកឃ្លាងសង្កាត់គោកឃ្លាង
ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពែញ
ដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនបាន
ប៉ុនា្មានម៉ោងកែយកើតហែតុ
តែូវបានបញ្ជូនទៅសលាដំបូង
រាជធានីភ្នំពែញពីមែសិលមិញ។
លោកសែមរតនានាយការិយា- 

ល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនែស្នង-
ការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នពំែញ
ថ្លែងពីមែសិលមញិថានៅថ្ងែទ៣ី១
ខែមនីាដោយមានការឯកភាពពី
ពែះរាជអាជ្ញាអមសលាដំបូង-
រាជធានីភ្នពំែញសមត្ថកចិ្ចជនំាញ
បានបញ្ជូនជនបង្កគែះថា្នាក់-
ចរាចរណ៍មា្នាក់ឈ្មាះសែងចិនា្តា
អាយ៣ុ៧ឆ្នាំភែទបែសុទៅស-
លាដបំងូរាជធានីភ្នពំែញបនា្ទាបព់ី
បុរសរូបនែះបើករថយន្តបុកបរុស
២នាក់ស្លាប់កាលពីម៉ោង២១:
១០នាទីថ្ងែទី៣០ខែមីនា។
លោកបន្តថាកែយពីបង្កគែះ- 

ថា្នាក់ចរាចរណ៍រចួជនសងែស័យបាន- 

រត់គែចខ្លនួប៉នុ្ដែលោកហរួម៉ែងវ៉ាង  
អធកិារនគរបាលខណ្ឌសែនសខុ
បានដឹកនាំកមា្លាំងផ្ទាល់ក្នុងបែតិ-
បត្តិការនែះដោយតាមចាប់ខ្លួន
ជនសងែស័យបានក្នុងប៉ុនា្មានម៉ោង
កែយមក។លុះពែឹកឡើងតែូវ-
បានបញ្ជូនទៅតុលាការ នៅថ្ងែ
ទី៣១ខែមីនាដើមែបីអនុវត្តបន្ត
តាមនីតិវិធីចែបាប់។
លោកថា៖«កែយកើតហែតុ 

រយ:ពែលបែហែលជ៤ម៉ោងជន- 
បង្កឈ្មាះសែងចិនា្តា តែូវបាន-
សមត្ថកចិ្ចខណ្ឌសែនសខុសែវជែវ  
ចាប់ខ្លួនបាននៅម៉ោងបែហែល
១:២០នាទីរលំងអ្រធាតែពែះពែល   
បុកភា្លាមៗនោះគាត់រត់គែចខ្លួន»។
អ្នកនាំពាកែយសលាដំបូងរាជ-

ធានីភ្នំពែញលោកគុជគឹមឡុង
ពីមែសិលមិញមិនអាចទាក់ទងសុំ
ការបញ្ជាក់ពីករណីនែះបានទែ។
លោកហួរម៉ែងវ៉ាង អធិការ

នគរបាលខណ្ឌសែនសុខថ្លែងពី
មែសិលមិញថាកមា្លាំងលោកបាន-
ចូលរួមសហការក្នុងបែតិបត្តិការ
នែះដែរប៉នុ្ដែមន្តែីជនំាញនែស្នង-
ការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នពំែញ
បានចុះមកធ្វើកណំតហ់ែតុផ្ទាល។់
ដចូ្នែះលោកមនិបានដងឹចែបាស់ពី

របាយការណ៍លម្អិតទែ។
លោកថា៖«អ៊ីចឹងបែហែលជ

សណំុំរឿងនែះគែបញ្ជនូទៅតលុា- 
ការរួចរាល់ហើយ»។
តាមរបាយការណ៍ស្នងការដ្ឋាន

នគរបាលរាជធានីភ្នំពែញឲែយដឹង
ពីមែសិលមញិថាមានករណីគែះ-
ថា្នាក់ចរាចរណ៍មយួបង្កឡើងដោយ
រថយន្ត១គែឿងមា៉ោកធនុ្រដពណ៌
ខ្មាពាក់ស្លាកលែខភ្នពំែញ2BA
.9111បានបើកបុកម៉ូតូ១គែឿង
បណ្តាលឲែយស្លាប់មនុសែស២នាក់
នៅលើផ្លូវ59Pភូមិគោកឃ្លាង
សង្កាត់គោកឃ្លាងខណ្ឌសែនសខុ   
វែលាម៉ោង២១ៈ១០នាទីរចួជន-
បង្កក៏បានបើករថយន្តគែចខ្លួន។
បើតាមកាមែរា៉ាសវុត្ថភិាពដែល

គែបង្ហោះលើហ្វែសប៊កុបង្ហោញឲែយ
ឃើញពីមែសិលមិញថាមានបុរស
២នាក់ជិះម៉តូូ១គែឿងមា៉ោកHonda 
DreamC125តាមបណ្តាយផ្លវូល ំ 
បត់ឡើងមកផ្លវូមយួទៀត។ប៉នុ្ដែបត់ 
មនិទាន់ផតុកម៏ានរថយន្ត១គែឿង  
បើកយា៉ោងលឿនបុកពែញទំហឹង
បណ្តាលឲែយបរុសទាងំ២នាក់ស្លាប។់ 
បនា្ទាប់ពីបកុអ្នកបើករថយន្តបើករត់
បនែសល់ទកុស្លាកលែខភ្នពំែញ2BA-
9111នៅកន្លែងកើតហែតុ៕

តពី ទំ ព័រ ១...ដើមែបីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពអា-
ហារបូត្ថម្ភនងិការអភិវឌែឍជនបទដោយជរំញុកណំើន
កសកិម្មនងិបង្កើនសន្តិសខុសែបៀងតាមរយៈការទញិ
និងការបែើបែស់កសិផលក្នុងសហគមន៍មកចម្អិន
អាហារបែចាំថ្ងែនៅសលារៀន។
អង្គការWFPបានបញ្ជាក់ថា៖«គមែងនែះនឹង

ផ្តល់ផលដល់សិសែសានុសិសែសបែមាណ៦៥០០០
នាក់ដែលក្នងុនោះពាក់កណ្តាលជកមុារីដែលកពំងុ
សកិែសានៅតបំន់អសន្តិសខុសែបៀងដែលមានអតែកង្វះ
អាហារូបត្ថម្ភខ្ពស់និងសូចនាករអប់រំទាប។គមែង
នែះនងឹជយួបង្កើតចំណលូដល់កសកិរខ្នាតតចូចនំនួ
បែមាណ៧៥០គែួសរដែលនឹងកា្លាយជអ្នកផ្គត់ផ្គង់
អាហារសមែប់គមែង។កែុមបែឹកែសាឃុំសង្កាត់និង
មន្តែីរបស់មន្ទីរជំនាញផែសែងៗនៅរដ្ឋបាលថា្នាក់កែម
ជតិនឹងទទួលបានការគាំទែលើការបណ្តុះបណ្តាល
និងការបង្ហោត់បង្ហោញ»។
អង្គការWFPនឹងអនុវត្តតែតួពិនិតែយនិងគំាទែបច្ចែក-

ទែសដល់គមែងដោយផ្អែកលើការគែប់គែងរយៈ-
ពែលវែងរបស់កម្មវិធីនែះ និងកិច្ចសហបែតិបត្តិការ
ដែលមានសែប់ជមួយកែសួងអប់រំ។

 អង្គការWFPលើកឡើងថាកណំើនសែដ្ឋកចិ្ចយា៉ោង- 
ឆប់រហ័សរបស់បែទែសកម្ពុជក្នុងរយៈពែល២ 
ទសវតែសរ៍ចុងកែយនែះទាមទារឱែយមានការអភិវឌែឍជ
បនា្ទាន់នូវធនធានមនុសែសដើមែបីឆ្លើយតបនឹងតមែូវការ
ជំនាញនែទីផែសារនាពែលអនាគត។ ដោយសរកង្វះ
អាហារបូត្ថម្ភនៅតែជកង្វល់ផ្នែកសខុភាពសធារណៈ
គមែងបច្ចុបែបន្ននែះរមួចណំែកដោះសែយបញ្ហោនែះ
ដោយផ្តល់ការអប់រំដល់កុមារផ្តល់ និងបងែៀនពី
អាហារូបត្ថម្ភនិងជួយសែដ្ឋកិច្ចក្នុងសហគមន៍។

អង្គការWFPបញ្ជាក់ថា៖«គមែងនែះនឹងជួយគំាទែ
ក្នងុដណំើរការផ្ទែរការគែប់គែងគមែងនែះមកនៅជ
កម្មសិទ្ធិរបស់កែសួងឱែយបាននៅឆ្នាំ២០២៤ខងមុខ»។
លោករស់សុវចាអ្នកនាំពាកែយកែសួងអប់រំបាន

បែប់ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍ពីថ្ងែអង្គារថា៖«កែសងួអប់រំយុវជន
និងកីឡាស្វាគមន៍កិច្ចសហការវិជ្ជមានជមួយដែគូអភិ-
វឌែឍន៍និងគែប់ភាគីពាក់ពន័្ធក្នងុគោលបំណងចូលរួម
ចំណែកការងរកំណែទមែង់អប់រំយុវជននិងកីឡាតាម
គែប់រូបភាពដូចជការទែទែង់អាហារូបត្ថម្ភសិសែសានុ-
សិសែសសមែប់ចូលរួមលើកកម្ពស់គុណភាពការសិកែសា»។
យោងតាមគែហទំព័រWFPបានឱែយដឹងថាអតែ

បែវ៉ាឡង់នែបញ្ហោបែឈមសន្តិសុខសែបៀងនិងកង្វះ
អាហារូបត្ថម្ភនៅតែមានកមែតិខ្ពស់នៅឡើយដោយមាន
បែជជន១៨ភាគរយរស់នៅកែមបនា្ទាត់ភាពកែកីែ
នែអាហារ និងអតែកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរាុំរ៉ែមាន៤០
ភាគរយក្នងុចំណមកុមារអាយុកែម៥ឆ្នា។ំការទទួល-
បានអាហារគែប់គែន់ និងគែប់បែភែទនៅតែជក្តី
កង្វល់ដ៏ចមែបងសមែប់ជនងយរងគែះបំផុត។
ទោះយា៉ោងណបែទែសកម្ពុជក៏បែឈមនងឹឱកាស

ដោះសែយបញ្ហោដូចជការពែយាករកំណើនសែដ្ឋកិច្ច
បែកបដោយសុទិដ្ឋិនិយម ផលិតភាពកសិកម្មដែល
កំពុងកើនឡើង និងវែទិកាគោលនយោបាយ 
សន្ដិសុខសែបៀងដែលមានភាពស្វាហាប់ដោយមាន
កិច្ចគាំពារសង្គមជអាទិភាពជតិខ្ពស់៕

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងែពុធទី១ែខមែសឆ្នាំ២០២០ B½t’manCatiNATIONAL www.postkhmer.com៦

KOIKAផ្ដល់ជំនួយ...

កុមារីញ៉ាំអាហារ ពេល  សមេក នៅ សាលារៀន។ រូបWFP

បញ្ជនូបុរសបើករថយន្តបុកមនុស្សស្លាប់ទៅតុលាការ



ថ្ងៃពុធ ទី១ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

លើកទឹកចិត្តឲ្យមន្ត្រីៀនវគ្គបណ្តះុបណ្តាលមុខជំនាញ៣ខណៈអាល្លម៉ឺង់ទទួលរ៉ាប់រង
ឃុត សុភចរិយា

ភ្នំពេញៈ កៃសួង បរិសា្ថាន 
លើក ទឹកចិត្ត មន្តៃី ជំនាញ ក្នុង 
សា្ថាបន័ របស ់ខ្លនួ  ឲៃយចលូ រមួ ដាក-់ 
ពាកៃយ ច ូលរៀន វគ្គ បណ្ដុះ បណ្ដាល   
លើ មុខ ជំនាញ ចំនួន ៣  នៅ 
សាកល  វិទៃយាល័យ  Dresden  
នៃ បៃទៃស អាល្លឺម៉ង់  ខណៈ 
មានការ បៃកាស បើក ការបណ្ដុះ- 
បណ្ដាល ពី សា្ថាប័នអប់រំ របស់ 
បៃទៃស មួយ នៃះ  សមៃប់ មន្តៃី 
ជំនាញ គៃប់គៃង ជាន់ ខ្ពស់។

វគ្គ បណ្ដុះ បណ្ដាល នៃះ  សហ- 
ការ រៀបចំ ឡើង ដោយ អង្គការ  
UNEP  អង្គការ  UNESCO  និង 
កៃសួង បរិសា្ថាន  ការអភិរកៃស ធម្ម- 
ជាត ិ នងិ សវុត្ថភិាព នយុ ក្លៃអ៊ៃរ  នៃ 
សហព័ន្ធ អាល្លឺម៉ង់  (German 
Federal Ministry for the 
Environment, Nature Con-
servation and Nuclear 
Safety) ។ 

 យោង តាម សៃចក្ដ ីជនូដណំងឹ 
ស្ដពី ី«វគ្គ សកិៃសា អពំ ីការគៃប ់គៃង 
បរិសា្ថាន សមៃប់ ឆ្នាំ ២០២០- 
២០២១»រ បស់ កៃសួង បរិសា្ថាន  
ចុះ ថ្ងៃ ទី២៣  មីនា  ឆ្នាំ២០២០ 
ដៃល ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ទទួលបាន-  
ថ្ងៃទី៣០  មីនា  គឺ មុខ ជំនាញ 

ទាំង ៣ ដ៏មាន សារៈសំខាន់ នោះ  
រួម មាន  ការគៃប់ គៃង ធនធាន- 
ទឹក ចមៃុះ (Integrated Wa-
ter Resources Manage-
ment) ភាព ចលត័ បៃកប ដោយ 
និរន្តរ ភាព (Sustainable 
Mobility) និង ការគៃប់ គៃង 
បរិសា្ថាន សមៃប់ បៃទៃស កំពុង- 
អភិវឌៃឍន៍ (Environmental 
Mana ge ment for develop-
ing country)។

បើ តាម សៃចក្ដ ីជនូដណំងឹ នោះ  

វគ្គ សិកៃសា រយៈពៃល ខ្លី លើ មុខ- 
ជនំាញ ស្ដពី ីការគៃប ់គៃង ធន ធាន   
ទឹក ចមៃុះ នឹ ងតៃូវ ធ្វើ ឡើង ចាប់ ពី 
ថ្ងៃទ២ី៦  ខៃសហីា  ដល ់ថ្ងៃទ២ី២  
ខៃ កញ្ញា  ២០២០។ មុខ ជំនាញ 
ស្ដីពី ភាពចល័ត  បៃកប ដោយ 
នរិន្តរភាព  នងឹតៃវូ ធ្វើ ឡើង ចាបព់ ី
ថ្ងៃទ១ី៣  ខៃវចិ្ឆកា  ដល ់ថ្ងៃទ៩ី  ខៃធ្ន ូ 
ឆ្នា២ំ០២០។ រ ីឯ មខុ ជនំាញ ស្ដពី ី
ការគៃប់ គៃង បរិសា្ថាន សមៃប់ 
បៃទៃស កំពុង អភិវឌៃឍន៍ នឹងតៃូវ 
ចាប ់ផ្តើម ធ្វើ ព ីថ្ងៃទ១ី៣  មករា  ដល ់ 

ថ្ងៃទី ១៥  កក្កដា  ឆ្នាំ២០២១ ។
សៃចក្ដី ជូនដំណឹង បញ្ជាក់ ថា ៖ 

« ការចណំយ លើ សបំតុៃ យន្ត ហោះ     
ទៅ មក  និង ការសា្នាក់ នៅ  រួមទាំង   
ការចំណយ បៃចាំ ថ្ងៃ និង ការធា នា -  
រា៉ាប់រង សុខភាព ជាបន្ទុក របស់ 
រដា្ឋាភិបាល អាល្លឺម៉ង់»។

ទោះ យ៉ាងណ  សិកា្ខាកាម  
ដៃល អាច ដាក់ ពាកៃយ ចូលរួម ក្នុង 
វគ្គសកិៃសា លើ មខុជនំាញ ទាងំនៃះ  
គជឺា មន្តៃជីនំាញ គៃប ់គៃង ជាន ់ខ្ពស ់ 
ដៃល រៀបចំ  និង អនុវត្ត សៃចក្តី- 

សមៃច នយោបាយ  ក៏ ដូចជា អ្នក- 
ធ្វើ សៃចក្ត ីសមៃច នៅ ក្នងុ កៃសងួ 
អាជា្ញាធរ រដា្ឋាភិ បាល មូលដា្ឋាន។ 
កៃ ពនីៃះ សា្ថាបន័ មនិមៃន រដា្ឋាភ-ិ 
បាល នៃ បៃទៃស កំពុង អភិវឌៃឍន៍ 
(រួមទំាង សៃដ្ឋកិច្ច ឧសៃសាហកម្ម 
ថ្មីៗ )  ដៃលធ្វើ ការ លើការ ការពារ 
ធន ធាន ទកឹ ឬ ជា អ្នកជនំាញ គៃប-់ 
គៃង ជាន់ ខ្ពស់ ដៃលមាន បៃវត្តិ 
បច្ចៃកទៃស ខាង ចរាចរណ៍  និង 
នគ រូបនីយ កម្ម ។ នៃះ បើ យោង- 
តាម លក្ខខណ្ឌ របស់ សាកល- 
វិទៃយាល័យ  Dresden ដៃល បាន- 
ចុះ ផៃសាយ ជាសាធារណៈ  នៅលើ 
គៃហ ទពំរ័  www.tu-dresden.
de/bu/umwelt/cipsem។

ជុំវិញ សៃចក្ដី ជូនដំណឹង នៃះ  
លោក នៃតៃ ភក្តៃ  រដ្ឋលៃខា ធកិារ  
នងិជាអ្នក នាពំាកៃយ កៃសងួ បរសិា្ថាន  
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  វគ្គ សិកៃសា 
លើ មខុ ជនំាញ ទាងំ៣ ខាងលើ នៃះ  
នឹង ជួយ ពងៃឹង សមត្ថភាព របស់ 
មន្តៃី រាជការ។ ជាពិសៃស មន្តៃី 
ជំនាញ នៃ កៃសួង បរិសា្ថាន ឲៃយ 
សៃប  ទៅនងឹ ការវវិឌៃឍថ្ម ីនៃ បច្ចៃក- 
វិទៃយា ពាក់ព័ន្ធ នឹង ការ គៃប់ គៃង 
បរិសា្ថាន ផង  និង ដើមៃបី ធ្វើ ទំនើប- 
កម្ម សា្ថាប័ន នៃះ ផង។

លោក ថ្លៃង ថា  កៃយពី មាន 
ការ  ផៃសព្វផៃសាយ នូវ ដំណឹង នៃះ  

មាន មន្តៃី ជាចៃើន នៃ កៃសួង 
បរិសា្ថាន ចាប់ អារម្មណ៍ លើ វគ្គ-  
សកិៃសា នៃះ។ ប៉នុ្តៃ  ពៃល នៃះ កៃសងួ   
នៅ មនិទាន ់ដងឹ ព ីចនំនួ អ្នកដៃល 
បាន ចូលទៅ កាន់ គៃហទំព័រ របស ់  
សាកល វិទៃយា ល័យ  Dresden 
នោះ ដើមៃប ីបពំៃញ ពាកៃយ ចលូរមួ វគ្គ- 
សិកៃសា នោះ នៅ ឡើយ ទៃ។

លោកភក្តៃ បញ្ជាក់ថា ៖«ការ- 
ពងៃងឹ សមត្ថភាព មន្តៃី ជនំាញ នៃ 
កៃសួង បរិសា្ថាន  មិនមៃន ផ្ដោត 
សំខាន់ ទៅលើ ការ បញ្ជូន មន្តៃី ឲៃយ 
ទៅ ចូលរួម វគ្គ បណ្ដុះ បណ្ដាល 
នៅ កៃ បៃទៃស  ដើមៃបី ដកសៃង់ 
បទពសិោធ ព ីកៃ បៃទៃស នោះ ទៃ  
តៃ ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ ជាតិ របស់ យើង  
ក៏ កៃសួង បរិសា្ថាន  បានសហការ 
ជាមួយ សាលា ភូមិន្ទ រដ្ឋបាល នៃ 
កៃសងួ មខុងារ សាធារណៈ  បើក- 
វគ្គបណ្ដុះ បណ្ដាល មន្តៃី របស់ 
យើង ទាំង ថា្នាក់ ជាតិ  និង ថា្នាក់ 
កៃម ជាតិ ផង ដៃរ»។

បើ តាម លោក ភក្តៃ  កៃសួង 
បរសិា្ថាន  សហការ ជាមយួ សាលា-  
ភូមិន្ទ រដ្ឋបាល នៃ កៃសួង មុខងារ 
សាធារណៈ បើក វគ្គ បណ្ដុះ-  
បណ្ដាល មុខ ជំនាញ ដល់ មន្តៃី 
សកម្ម នៃ បណ្ដា មន្ទីរ អង្គភាព 
កៃម ចំណុះ កៃសួង បរិសា្ថាន  
តាំងពី ឆ្នាំ២០១៥  មក ម្លៃ៉ះ៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ កៃសួង បៃ សណីយ៍ និង 
ទូរគមនាគមន៍  បាន បងា្ហាញ ពី  វឌៃឍន ភា ព 
នៃ ការ ផៃសារ ភា្ជាប ់ទំនាកទ់នំង សៃវាកម្ម 
និង ការងារ ផៃសៃង ៗ  បាន ល្អ បៃសើរ  ទៅ 
ដ ល់ បៃជាពលរដ្ឋ នៅ គៃប់ ទីកន្លៃង 
ទូទាំង បៃទៃស តាមរយៈ ការ អភិវឌៃឍ 
វសិយ័ បៃសណយី ៍នងិ ទរូគមនាគមន ៍
នៅ កម្ពុជា ។

លោក  មាស  ប៉ូ  អនុ រដ្ឋ លៃខា ធិការ  
និង ជា អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង នៃះ បាន 
ថ្លៃង ក្នុង សន្និសីទ សារព័ត៌ មាន  ស្ដីពី 
«វឌៃឍន ភាព នងិ ទសិដៅការងារ បន្ត រប ស ់
កៃសួង បៃ សណីយ៍ និង ទូរគ ម នា - 
គមន៍» ដៃល រៀប ចំដោយ អង្គភាព អ្នក- 
នាំ ពាកៃយ រាជ រដា្ឋា ភិបាល កាល ពី ថ្ងៃចន្ទ 
នៅ ទីស្ដកីារ គណៈ រដ្ឋ មនៃ្ដ ីថា  រាល់ សៃវា 
ទាំង អស់ គៃប់ វិស័យ  តៃូវ បាន ខិត ឱៃយ 
បាន កាន់ តៃ ជិត កៀក នឹង បៃជា ជន 
ដៃល សព្វ ថ្ងៃ ការ បន្ថៃម សៃវា ថ្មី ៗ  បាន  
ជួយ បង្កើន ទំនុក ចិត្ដ របស់ បៃជា ជន  
លើ ការ បៃើ បៃស់ សៃវា បៃ សណីយ៍ ។ 
ចំពោះ សៃវា ទូរគមនាគមន៍ សម័យ ថ្មី 
នៃះ បាន ជួយ ជំរុញ ការ លើក កម្ពស់ 
សៃដ្ឋ កិច្ច ដោយ បៃជា ជន គៃប់ រូប ទទួ ល-  
បាន អត្ថ បៃយោជន៍ ទោះ ពួកគាត់ នៅ 

ទីណ ក៏ អាច ទាក់ ទង គា្នា បាន យ៉ាង ជិត- 
ស្និទ្ធ តាម រយៈ ទូរស័ព្ទ ដៃដៃរ។ 

លោកថ្លៃង ថា ៖« ជា ពិសៃស ដោយ- 
សារ ទូរស័ព្ទ ដៃ សា្មាត ហ្វូន ដៃល កំពុង 
ពៃញ នយិម  ព ីសំណក់ សៃទាប់ យុវវ័យ  
សិសៃស និសៃសិ ត  មនៃ្ដ ីរាជ ការ និយោជិត  
បុគ្គលិក ពល ករ កម្មករ កម្មការិនី អាជី វ -  
ករ បណ្ដា កៃមុ ហុ៊ន ធ្វើ ធុរកិច្ច តូច ធំ  បា ន 
បៃើ បៃស់ មធៃយាបាយ ទូរ គម នាគ ម ន៍ 
បច្ចៃក ទៃ ស  ទូរគមនាគមន៍  និង ព័ត៌មា ន  
សម័យ ទំនើប នៃះ សមៃប់ បំពៃញ ការ - 
ងារ បា ន រហ័ស ទាន់ ពៃល វៃលា  ដោះ-  
សៃយ ជីវ ភា ព រស់ នៅផ្ញើ បៃក់ ពីកន្លៃង 
មួយ ទៅ កន្លៃ ង  មួយ ទៀត បាន ទាន់ ចិត្ដ 
មាន សុវត្ថ ិភា ព » ។ 

លោក លើកឡើង ទៀត ថា តាមរយៈ 
វិស័យ ទូរគមនាគមន៍ នៃះ អ្នក សិកៃសា 
អាច សិកៃសា សៃវ ជៃវ រៀន សូតៃ រហូត 
ដ  ល់ ការ បៃកប អាជីវកម្ម  ក៏បាន ផ្លាស់ - 
ប្ដរូ ពី លក្ខណៈ បៃពៃណី បៃរ មក  បៃើ បៃ ស់ 
បៃព័ន្ធ សៃវា អុីន ធឺណិត  ដើមៃបី ដោះ ដូរ  
អីវា៉ាន់ លក់ -ទិញ ទំនិញ ដោយ បៃើ បៃ ស់  
បច្ចៃក វិទៃយា ទំនើប  នាពៃល បច្ចបុៃបន្ន នៃះ ។ 
លោក បន្ដថា ដូច្នៃះ ហើយ  បាន ជា យើ ង 
សង្កៃត ឃើញ ថា ការ អភិវឌៃឍបច្ចៃក- 
វិទៃយា ឌីជីថល បាន កាត់ បន្ថយ គមា្លាត 
ពី  ទីកៃងុ  និង ជន បទឱៃយ ខតិ មកជតិ គា្នា ។ 

ពីមុន នៅ តាម ជន បទ សៃវា ទូរស័ព្ទ ពុំ 
ទាន់ មាន សមត្ថ ភាព គៃបដណ្ដប់ ទូទំា ង  
បៃទៃស នៅឡើយ  ភាគចៃើន អ្នកនៅ 
ទី បៃជុំ ជន មាន អាទិភាព ទទួល បាន 
សៃវា ពៃញ លៃញ ជាងអ្នក នៅ ជន បទ ។ 
ប៉នុ្ដៃ ឥឡវូ បនា្ទាបព់ ីកៃសងួ បាន ឱៃយ មាន 
បណ្ដាញ ខៃសៃ កាប្លិ៍អុប ទិក ទៅដល់ ជន- 
បទជា បណ្ដើរៗដោយ បាន កសាង ហៃដា្ឋា  -  
រចនា សម័្ពន្ធ  បង្កើត សា្ថានីយអង់តៃន  
នៅតាម ទី កន្លៃង ដៃល ពំុ ទាន់ មាន តាម- 
រយៈ មូល និធិ សៃវា សកលដៃល ជា យន្ត     - 
ការ ជួយ លើក ទឹក ចិត្ដ ដល់ បៃតិ បត្ដិ ករ 
ទូរគមនាគមន៍  ឲៃយហា៊ាន វិនិយោគ នៅ 
តាម ទី ជន បទ ដោយ ការ ចំណយ រប ស់  
ពួក គៃ អាច កាត់ រំលស់ ពីចំនួន វិភាគ ទា ន  
ដៃល  ពកួគៃ មាន  កាតព្វ កចិ្ច  តៃវូ បង ់ទៅ 
សៃវា សកល  (USO)។ 

លោក ប៉ូ  បញ្ជាក់ថា ៖«យន្ត ការនៃះ 
បាន ផ្ដល ់លទ្ធភាព ឱៃយ បៃ ជា ពល រដ្ឋ នៅ 
តាម ភូមិ  ឃុំ ដៃល  ពីមុន ពុំ ទាន់ មាន 
សៃវា អីុន ធឺណិត គឺពុំ អាច ទូទាត់ ថ្លៃ 
ទំនិញ ឬលក់ ទំនិញ ពួកគាត់ បាន ឡើ យ  
ទាល់ តៃ ពួកគាត់ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ កាន់ ទី - 
កន្លៃង នោះ ដោយ ផ្ទាល់ តៃ ពៃលនៃះ 
ពួកគាត់  សហគមន៍ គាត់ មាន សៃវា 
ផ្ញើ  បើក បៃក់ នៅ កៃបៃរ លំនៅឋាន  »។

លោក បាន  លើកឡើងថា កតា្ដោនៃះ 

បងា្ហាញ ឱៃយ ឃើញថា ចាប់ តាំង  ពី ពៃល 
ដៃល រាជ រដា្ឋា ភិបាល  បាន ជំរុញ ការ- 
អភិវឌៃឍ ឱៃយ កាន់ តៃ ទំនើប នូវ សៃវា 
ទរូគមនាគម ន ៍  នងិ ពត័ម៌ាន បាន ផ្ដល ់
ឱកាស ជូន  ដល់ បៃជា ជន   ឲៃយ   ចាប់ ផ្ដើម 
សា្គាល់  ពី វិសាល ភាព នៃ ការ បៃើ បៃស់ 
បច្ចៃកវិទៃយា ថ្មីនៃះ  និង ក៏បាន  ផ្លាស់  ប្តូរ 
សា្ថាន ភាព គៃសួារ សហគមន៍ ផង ដៃរ ។

លោក លើក ឡើង ថា ពល រដ្ឋ  មា្នាក់ៗ 
កពំងុ ជាប ់មមាញកឹ  ចពំោះការ បៃកប-  
មុខ របរ រៀងៗ ខ្លួន ដៃល បាន ផ្លាស់ ប្ដូរ 
ផ្នត់ គំនិត  បៃរ មក និយម ការ បៃកួត- 

បៃជៃង តាម បៃប ទនំើប  ទាងំ ការ សកិៃសា 
ការងារ ធុរកិច្ច បៃប បច្ចៃក វិទៃយា 
ឌី ជីថល  វិញ ។ 

គួរ បញ្ជាក់ផង ដៃរ ថា បច្ចុបៃបន្ន រាជ- 
រដា្ឋា ភបិា ល  កម្ពជុា  កពំងុ រៀប ច ំគោល- 
នយោបាយ ជាតិ ដោយ  គៃប់ គៃង រដ្ឋ - 
បាល បៃទៃស ជា រដា្ឋាភិបាល ឌីជីថល 
ក្នុង នោះកៃសួង បៃសណីយ៍ និង ទូរ - 
គមនាគមន៍  ក៏ ជា កៃសួង សមាជិក  
ក្នុង ចំណោម កៃសួង ពាក់ព័ន្ធ នានា  
ក្នុង ការ រៀប ចំ គោល ន យោ បាយ 
ឌីជីថល នៃះ ផងដៃរ ៕ 

សកម្មភាពមន្តេ ីបរិស្ថានចុះពិនិតេយពេឈើ នាពេលកន្លងមក។ រូបថត កៃសួងបរិសា្ថាន

លោក មាស បូ៉ (ឆ្វេង)អ្នកនំាពាកេយកេសួងបេសណីយ៍ក្នងុ សន្នសីិទ កាសេតពី ថ្ងេ ចន្ទ ។ រូបថត រងៃសី

ក្សួងប្សណីយ៍បង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពន្ការផ្សារភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងបានល្អប្សើរ
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� ងហា�  ង និង អគ្គ នា យក 
លី �ៃសៃង
និពន� នា យក

ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           
�ៃ � ន� ៃ ប់�ៃ ង  កា រ� និពន�  

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

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

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

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន �ៃដ�  កិច�  
�៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �ៃដ�  កិច�  
ស៊ន សា  រា៉ា ត, គុណ គួរចៃតនា  

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

កា រ�និពន�    ជីវិតកមៃសា ន្ត  
បា៉ៅ ន់ សុីម៉ៅ � 

កា រ�និពន�    រងជីវិត កមៃសា ន្ត    
បា៉ៅ ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�ៃ  ព័ត៌� នកី�   
បុិច សុីនួន

កា រ�និពន�   �ៃហទំព័រ
លា ង  ផា ន់ណា រា៉ា 

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

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

  គឹម សា រុំ, រី សុចា ន់, ហឹុន ពិស,ី
 ខន សា វិ, ឡុង គឹមម៉ៅ រីតា ,
សុទ្ធ  គឹមសឿន,  វ៉ន ដ រា៉ា , 

សួស  យា៉ៅ មី, ស៊ុង សុវណ្ណ នី 
អ្ន កបក�ៃ  

 � គ សំភ័�� ៃ  , ប៊ុន  ផលា្លា  ,
សៃត កី� , ជិន ណា ន

កា រ�រូបថត
ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,

ហា� ន រងៃសី
អ្ន កកៃស�ៃ �លអក� � វិរុទ� 

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

ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ៃករចនា ទំព័រ

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

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

�្ន ៃក  ផៃសា យ � ណិជ� កម្ម
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

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

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

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

�ៃ � ន�្ន ៃករដ� បា ល និង ធន� នមនុសៃ� 
ពៃជៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន ៃករដ�បា ល  និងធន� នមនុសៃ�
 �ុិល សោ ភា 

នា យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�ៃ � នគណ�ៃយៃ�ៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទៃ�  និងរចនា �ៃហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ៅ , វង់ អូន

កា រិ� ល័យ�ៃត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
បុ៉ស្ត ិ៍  �ៃ�   ខូ អិល ធីឌី 

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

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

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

មន្ត្រីសម្របសម្រលួឲ្រយជនពិការដកពាក្រយប្ដងឹទាហាន២នាក់
ខន   សាវិ 
 
 ប៉ៃ ល ិនៈ   មន្តៃី រាជ រដ្ឋា ភបិាល 

និង មន្តៃី តុលាការ បាន សមៃប- 
សមៃួល ឲៃយ បុរស ជា ជន ពិការ 
ម្នាក់ ដកពាកៃយ បណ្ដឹង  កៃយ  
បាន ប្ដងឹ ទាហានការ ពារ ពៃ ំដៃន 
លៃខ ៥០៤នៃ យោធពល ភមូភិាគ 
ទី ៥  ពីបទ បង្ក ហិងៃសា។ 

 លោក   សខុ   ទតិៃយា   បរុ ស ជន- 
ពិការ ជា បុគ្គ លិក បមៃើ ការ ខាង 
គណ នៃយៃយ ក្នងុ កៃមុ ហ៊នុ អគ្គសិ នី  
នៅ សៃុក សាលា កៃ  ខៃត្ត ប៉ៃ- 
លនិ  បាន ឲៃយ ដងឹ ថា   ការ  សមៃច 
ដក ពាកៃយ បណ្ដឹង របស់ លោក 
បាន ធ្វើ ឡើង កៃយពីអភិបាល-  
ខៃត្ត ប៉ៃ លិន លោក  ផាន់ ចាន់- 
ធលុ   រមួ ទាងំ មនៃ្ត ីកង រាជ អាវធុ- 
ហត្ថ ខៃត្ត   មៃ បញ្ជា ការ កង - 
យោធ ពល ភូមិ ភាគ ទី ៥   និង ពៃះ- 
រាជ អាជា្ញា តុលា ការ ខៃត្ត ប៉ៃ លិន  
បាន ចៃញមក ជួយ សមៃប- 
សមៃួល។  លោក ទិតៃយា បាន  
ប្ដងឹ ទា ហាន ឈ្មោះ  ឈនិ   ណបុ   
និង ឈ្មោះ  អិុន   ខ្លឹង  កាល ពី ថ្ងៃ 
ទី ២៩  ខៃ មីនា ពី ការ បង្ក ហិងៃសា 
ដោយ រឿង ការ បង់ សៃវា អគ្គិសនី។

 លោក  ទិតៃយា ថ្លៃង ថា៖  « និ- 
យាយ រួម ទៅ   យើង ជា ពល រដ្ឋ 
ខ្មៃរ  អ៊ី ចឹង ! យើង តៃូវ មន ការ- 
យោគ យល ់ និង សមៃប សមៃលួ 
គ្នា ទៅ   ហើយ អភិ បាល ខៃត្ត ប៉ៃ-  
លិន   កង រាជ អាវុធ   និង ពៃះ រាជ - 
អាជា្ញា  បាន ជួយ សមៃប សមៃលួ ។   
ណា មួយ បៃ ទៃស យើង កំ ពុង 

ជបួ បញ្ហា ជងំ ឺ( កវូដី ១៩ )  យើង 
តៃវូ ការ កង ទព័ បមៃើ ការ   ហើយ 
ខ្ញុ ំក៏ បើក ចិត្ត ទូលាយ ទៅ សមៃប-  
សមៃួល  ហើយ សមៃច អត់ 
យក សណំង អ ីព ីពកួ គត ់ទៃ » ។ 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ២៥ មីនា   ទាហាន 
ទំាង ២នាក់ ក្នងុ ចំ ណោម ទាហាន 
បៃ ហៃល ១០ នាក់ មក ពី កង ការ- 
ពារ ពៃំ ដៃន គោក លៃខ ៥០៤ 
ដៃល នា ំគ្នា ធ្វើ ដណំើរ ទៅ បង ់ថ្លៃ 
ភ្លើង នៅ កៃុម ហ៊ុន អគ្គិស នី នៅ 
សៃុក សាលា កៃ បាន បៃើ - 
ហ ិងៃសា ទៅ លើ លោក   សខុ   ទតិៃយា  
ខណៈ កំ ពុង បំពៃញ កិច្ច ការ ។   
ការ បៃើ បៃស ់ហងិៃសា នៃះ   ដោយ- 
សារ ទា ហាន ទាំង ២នាក់ នោះ 

បាន ខឹង លោក   ទិតៃយា   ដៃល 
បាន បញ្ជា ឱៃយ កៃុម ជាង របស់ 
កៃមុ ហ៊នុ ទៅ ដ ក កងុ ទរ័ ភ្លើង នៅ 
អង្គ ភាព កង ទ័ព   បនា្ទាប់ ព ីមិន បាន  
បង់ ថ្លៃ ភ្លើង អស់ រយៈ ពៃល ៦ ខៃ។ 

  លោក   ទិតៃយា   បាន ឲៃយ ដឹង ថា   
ខាង កៃុម ហ៊ុន អគ្គិស នី របស់ 
លោក បាន សមៃច ផ្ដល់ បៃក់  
ចំ នួន ១៥ លាន រៀល  ដើ មៃបី 
សមៃប់ ឱៃយ លោក យក ទៅ បៃើ- 
បៃ ស់ ក្នុង ការ ពិនិតៃយ ពៃយា បា ល 
លើ សា្នាម រប ួស លើ កៃបាល   ដៃល 
តៃវូ រង ការ វាយ ពី សំ ណាក់ ទា ហាន ។ 

 លោក ទិតៃយា ថ្លៃង  ថា៖  « និ- 
យាយ រួ ម ទៅ   កា  រ វ៉ៃ ហ្នឹង  មិ ន 
បណា្ដាល ឱៃយបៃក កៃបាល អី ទៃ 

គៃន ់តៃ វា នៅ  ឈ ឺកៃបាល   ហើយ 
ខ្ញុំ មិន ទាន់ បាន ទៅ ពិនិតៃយ មើល 
នៅ ឡើយ ។   ខ្ញុំ តៃូវ ឱៃយ គៃ ពិនិតៃយ 
មើល សិន  ចៀស វាង ជំា ឬ 
ឈាម ក ក អី ជា ដើម ។   កុង ទ័រ 
ភ្លើង ដៃល គត ់( ទា ហាន) យក 
មក វ៉ៃកៃបាល ខ្ញុ ំហ្នងឹ គ ឺមន ទម្ងន ់
បៃ ហៃល ១ គ ីឡកូ ន្លះ ដៃ រ  ហើយ 
គៃន ់តៃ យក ( កងុ ទរ័ ភ្លើង ) មក 
អុក ៗ  ៤ - ៥ ដ ង   ហើយ បើ ជៃុល 
ខា្លាំង   បៃក កៃបាល អី ដៃរ ហ្នឹង » ។ 

  លោក   ប៉ូលី  ឧត្តម  មនៃ្តី នាំ- 
ពាកៃយ តុលា ការ ខៃត្ត ប៉ៃ លិន  
មិនអាច ទាក់ ទង   តាម ទូរ ស័ព្ទ 
បាន ទៃ ក្នងុ ការ សំុ អតា្ថា ធិបៃបាយ។ 

  លោក   យិន   ម៉ៃង លី  មនៃ្តី 

សមៃប សមៃលួ សម គម អាដ- 
ហុក ខៃត្ត បាត់ ដំបង បាន អះ- 
អាង ថា    ក្នុង សំ ណុំ រឿង ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ គឺ តុលា ការ នៅ តៃ បន្ត នី តិ-  
វិធី ដើមៃបី រក ឱៃយ ឃើញ នូវ ជន 
ដៃល បៃ ពៃឹត្ត បទ ល្មើស  ថ្វី ដៃបិត 
ជន រ ង គៃះ បាន សមៃច ដក- 
ពាកៃយ បណ្ដឹង  និង ទទួល បាន 
សំណង ក្ដី ។ 

លោក ម៉ៃង លី  ថ្លៃង ថា  ៖   
« តៃូវ រក ឱៃយ ឃើញ សិន   តើ ជន- 
ហ្នឹង មន បៃពៃឹត្ត បទ ល្មើស អ ត់ 
ហើយ បើ រ ក ឃើញ បទ ល្មើស 
ណា ម ួយ   គ ឺជន នោះ តៃវូ ទទលួ- 
រង ទណ្ឌ កម្ម   ហើយ សំ ណង 
ទើប កើត មន តាម កៃយ   
ហើយ បៃ សិន បើ ជន ហ្នឹង អត់- 
មន បៃ ពៃឹត្ត បទ ល្មើស អី ទៃ   
សំណង ក៏ អ ត់ តៃូវ កើត មន 
ដៃរ។  កៃម នីតិ វិធី ពៃហ្ម ទណ្ឌ 
បាន និយាយ ថា   នៅ ពៃល ណា 
បណ្ដឹង អា ជា្ញា អាច ចប់ បាន   គឺ 
ទាល់ តៃ ជន ល្មើស ទទួល ទណ្ឌ- 
កម្ម ចប់ » ។  លោក  ថា   បណ្ដឹង 
អាជា្ញា មិន អាច បិទ បញ្ចប់  តៃឹម -  
តៃ បង់ លុយ ឱៃយ ជន រង គៃះ  
ឡើ យ   ពៃះ ការ ធ្វើ បៃប នៃះ  គឺ 
មិន អាច ឱៃយ បុគ្គល ដៃល ធ្លាប់ 
បាន បៃ ពៃតឹ្ត បទ ល្មើស   ជា ពសិៃស 
អ្នក មន អ ំណាច  នងិ លយុ កាក ់  
រាង ចាល ឡើយ   ហើយ ក៏ មិន 
មៃន ជា បៃទៃស ដៃល មន នី តិរ ដ្ឋ   
ដៃល ចៃបាប់ តៃូវ តៃ អនុ វត្ត ដោយ 
ស្មើភាព គ្នា ចំ ពោះ បុគ្គល គៃប់- 
រូប នោះ ដៃរ ៕ 

តពីទំព័រ ៥...ជាង ក៏៣ពាន់ ជាង»។
អ្នកសៃី ពិសិដ្ឋ ធរា៉ា មៃការ សំណង់ 

ដៃ ល ទទួល សាង សង់ ផ្នៃក  រៀប ឥដ្ឋ  ការ៉ូ  
ក្នងុ ការដ្ឋាន នៃះ និង មន កម្មករ មួយ ចំនួ ន   
ថ្លៃង  ថា បនា្ទាប់ ពី កម្មករ បាន ផ្ទុះ ការតវា៉ា 
ភាគី ខាង កៃមុហុ៊នបានសមៃច ផ្តល់ ជូ ន   
កម្មករ ក្នងុ ម្នាក់ៗ   ១០០ ដលុា្លារ  ដើមៃបី ជា 
សោ ហ៊យុ តៃឡប ់ទៅផ្ទះ សនិ ហើយ នៅ 
ថ្ងៃទី៣០ ខៃមៃសា ខាង មុខ កៃុមហ៊ុន 
នឹង ទូទាត់  សង កម្មករ បន្ថៃម ទៀត។ 

អ្នក សៃ ីសម្តៃង ក្ត ីបារម្ភ សៃប ពៃល ដៃ ល 
កៃមុហុ៊ន នៃះ បាន  បញ្ជាក់ ថា នៅ ចំពោះ- 
មុខ គៃ ទូទាត់ ជូន តៃ កម្មករ បុ៉ណោ្ណោះ ហើ យ 
ចំពោះ មៃការ ដៃល ទទួល ម៉ៅការ បន្ត នោះ 
គឺមិន ទាន់ មន ដំណោះ សៃយ  ទៃ។ អ្នក - 
សៃី បន្ថៃម ថា៖«ខ្ញុំ មន មៃការ ចិន មួយ 
ទៀ ត ទទួល ពី កៃុម ហ៊ុន ផា្ទាល់  បនា្ទាប់ពី 
ខាង កៃមុ ហុ៊នបាន ឲៃយ ម្តង  ៦០០០ ដុលា្លារ  
យក ទៅ ចៃក គ្នា ម្នាក់ប ន្តិចៗ ហើយ គៃ 
ថាយក ប៉ណុ្ណងឹ ទៅ ដោះសៃយ ម្ហបូ សនិ- 
ទៅ ចា ំថ្ងៃ ចន្ទ ចា ំដោះ សៃយ ទៀត ដល ់
ថ្ងៃចន្ទ គៃ ឲៃយតៃ៣ ពាន់ ដុលា្លារ ទៀត ទៃ 
ហើយ ចៃក កម្មករ តៃ ម្នាក់ ១០០ ដុលា្លារ ៗ  

អស់ រលី ង »។
បើតាម អ្នកសៃ ីធរា៉ាទឹក បៃក់ ដៃល កៃមុ  - 

ហ៊នុ នៃះ មនិទាន ់បើក ជនូ ពកួ គត ់ ដៃ ល 
មន អ្នក ម៉ៅការ  ជាចៃើន កៃមុ ផៃសៃង ៗ   គ្នា 
និង កៃមុ កម្មករ ទំាងអស់មន ចំនួន សរុ ប   
បៃមណ ជាង៣មុនឺ ដលុា្លារ ដៃល អ្នកសៃ ី
រំពឹងថា អាជា្ញាធរ ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ជួយ អន្តរា - 
គមន៍  ផ្តល់ ដំ ណោះសៃយ ជូន ពួកគត់ 
ហើ យ ក្នុងករណី ដៃល ដល់ ថ្ងៃ កំណត់  
មនិមន ដណំោះសៃយ នោះ កម្មករ នងឹ 
បន្ត ការ តវា៉ា បន្ត ទៀត។

តំណាង កៃុមហ៊ុន ថា យ សឿ ដៃល 
មន ថៅកៃ ជា ជន ជាតិចិន  មិន អាច 
ស្វៃងរក បៃភព ទាក់ ទង  ដើមៃបី សួរនាំ ពី 
ករណនីៃះ បាន ទៃ។ ប៉នុ្តៃ ទោះ យា៉ៅង ណា  
បើ តាម អ្នកសៃ ីចាម សុខ គ ដៃល ទទួ ល- 
បាន គមៃង ព ីកៃមុហ៊នុ ថា យ សឿ នៃះ 
ផា្ទាល់ បញ្ជាក់ ថា លុយ ដៃល កៃុម ហ៊ុន  
មិនទាន់ បើក ជូន អ្នក សៃី  ដើមៃបី បន្ត ផ្តល់ 
ជូនអ្នកម៉ៅ ការពី អ្នក សៃី បន្ត ទៀត នោះ 
មនដល់ទៅជាង ៥ មុឺន ដុលា្លារ។ 

អ្នក សៃី បន្ត ថា អ្នក សៃី ក៏ រង់ចាំ លុយ 
ព ីកៃមុ ហ៊នុ នៃះទម្លាក ់មក ឲៃយដ ូចគ្នា  ប៉នុ្តៃ 
កៃមុ ហុ៊នបាន  ពៃយា យាម គៃច វៃះ និង មិ ន  - 
ពៃម បើក ឲៃយ  រហូត។ អ្នកសៃី សុខគ 
បញ្ជាក ់ថា លយុ មនិ ពៃម បើក ថៃម ទាងំ 

ដៃញ កម្មករ អ្នក សៃី មិន ឲៃយ សា្នាក់ នៅ ក្នុង 
ការដ្ឋាន ទៀត។ «ឲៃយ កម្មករ ទាំង អស់ រី 
ចៃញពី ក្នុង ការដ្ឋាន ហ្នឹង ទាំងអស់ ខា្លាច 
ឆ្លង  ជំងឺ កូ វីដ ប៉ុន្តៃ អត់ បើកបៃក់ អត់ ឲៃយ 
លុយ គៃ គៃ ម៉ៃ ច រីចៃញ បាន គៃ ធ្វើការ 
បៃើ កម្លាងំ ពលកម្ម របស់គៃ អត់ មន លុ យ 
កម្មករម៉ៃច ពៃម។ ខ្ញុំ អាណិត កម្មករ ខ្ញុំ 
ណាស់ពួក គត់សៃលួនិយាយ គ្នា ណា  ស់  ។ 
កម្មករ មក ធ្វើការ គត់ មន បៃពន្ធ មន 
កនូដលព់ៃល ដៃញ គត ់ទៅផ្ទះ អត ់មន 
លុយទៅផ្ទះ ម៉ៃច ហើយ ទៅ មន អី ហូប »។

លោក យ៉ ូវ ខៃមរា បៃធន មន្ទរី ការងារ 

ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ ថ្លៃ ងពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា មន្តៃ ីមន្ទ ីរ- 
ការងារ នឹង បន្ត សមៃប សមៃួល ករណី 
នៃះ បន្ត ទៀតខណៈដៃល កៃមុ ហ៊នុ បា ន 
យល់ពៃម ផ្តល់ សំណងខ្លះ ជូន កម្មករ  
និង បន្ត ដោះសៃយ ក្នុងពៃល ខាងមុខ  
ទៀត។ « នៃះជា រូបភាព ការបន្ត ការ - 
ម៉ៅការ ទៃ ដោយសារតៃ កៃបត់ ទំនុក  ចិត្ត 
សមៃប់ អ្នកម៉ៅការ បន្ត ទៅ អ្នកម៉ៅការ 
ធំ អ៊ីចឹង ណា។ ដល់ពៃល គត់ មិន ដឹង 
ប្តងឹ  អ្នក  ណា គត់ មកប្តងឹ មន្ទរី មន្ទរី ក៏ ជួ យ  
គត ់ទៅ។ យើង ចា ំមើល សមៃប សមៃលួ 
បន្ត ទៀត»៕

ទាហាន ២នាក់ ដៃល បាន បង្ក ហិងៃសា លើជន ពិការ រឿង ការ បង់ ថ្លៃ អគ្គសិនី  ។ រូបថត សហ ការី

កម្មករ សំណង់ ពៃល តវ៉ា ទាម ទារ បើក បៃក់ ឈ្នលួ ពី ថៅកៃចិន   ។ រូបថត សហ ការី

កម្មករសំណង់...
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រុស្សី៊គំាទ្កម្ពជ៊ាលើកិច្ចព្មព្ៀងពាណិជ្ជកម្មស្រី
ធូ វិរៈ

ភ្នពំេញៈ លោក Dmitry Tsvetkov  
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ប្រទ្រស រុស្រសី៊ គាំទ្រ ប្រ-
ទ្រស កម្ពជ៊ា លើ កចិ្ច ព្រម ព្រៀង ពាណជិ្ជ- 
កម្ម ស្ររ ីជាមយួ  នងឹ ប្រទ្រស រសុ្រស៊ ីដ្រល 
វិស័យ ឯកជន រំពឹង ថា ពាណិជ្ជ កម្ម ថ្មី 
ន្រះ នងឹ បង្កើន ការ នា ំច្រញ ផលតិ ផល 
របស់ខ្លួន ទៅ ទីផ្រសារ ថ្មី។

ថ្ល្រង នៅក្ន៊ង កិច្ចប្រជុំ ជាមួយ លោក   
Dmitry Tsvetkov ឯកអគ្គរដ្ឋទូត 
រុស្រសី៊ ប្រចាំ នៅ ប្រទ្រស កម្ព៊ជា កាលពី 
ថ្ង្រ ចន្ទ លោកនាយក រដ្ឋមន្ដ្រ ីហ៊នុ ស្រន 
បាន ឲ្រយ ដឹងថា ប្រទ្រស ទាំង២ មាន 
ទនំាកទ់នំង ការទតូ ល្អ។ ប្រទ្រស រសុ្រស៊ ី
បាន រមួ ចណំ្រក ដល ់ក ំណើ ន ស្រដ្ឋកចិ្ច 
របស់ ប្រទ្រស កម្ព៊ជា។

លោក ថ្ល្រង ថា៖ «ប្រទ្រស រុស្រស៊ី នឹង 
ផ្ដល់ ជំនួយ ដល់ ប្រទ្រស កម្ព៊ជា និង 
គាំទ្រ ប្រទ្រស កម្ព៊ជា ក្ន៊ង ការ ចុះ ហត្ថ - 
ល្រខា លើ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម 
ស្ររី ន្រះ។ ក្ន៊ង រយៈ ព្រល ៦ ឆ្នាំ កន្លង 
មក ប្រទ្រស កម្ព៊ជា និង រុស្រស៊ី បាន ចុះ- 
ហត្ថល្រខា លើ ឯកសារ ចំនួន  ៦២ និង 
បាន ចុះ ហត្ថល្រខា លើ កិច្ច ព្រម ព្រៀង 
ចំនួន ១៤»។

កម្ព៊ជា និង រុស្រស៊ី បាន សន្រយាថា នឹង 
រៀប ច ំ  ដណំើរ ទស្រសនកចិ្ច  រវាង ថា្នាក ់ដកឹ- 
នា ំ ន្រ ប្រទ្រស ទាងំ ២  ក្នង៊ គោល បណំង  

ដើម្រប ីពង្រងឹ កចិ្ច សហ ប្រត ិបតិ្តការ នងិ 
បង្កើន ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វ្រភាគី។

លោក ហ៊ុន ស្រន ថ្ល្រងថា៖ «យើង 
កពំងុ រៀបច ំសម្រប ់ដណំើរ ទស្រសនកចិ្ច 
លោក នាយក រដ្ឋមន្ដ្រ ីប្រទ្រស រសុ្រស៊ ីមក 
កាន់ ប្រទ្រស កម្ព៊ជា ព្រមទាំង ខ្លួន ខ្ញ៊ំ 
ផ្ទាល ់ក ៏នងឹ ទៅធ្វើ ទស្រសន កចិ្ច ប្រទ្រស 
រុស្រស៊ី ផង ដ្ររ»។

បច្ច៊ប្របន្ន កម្ព៊ជា បាន នាំ ច្រញ  អង្ករ 

របស់ ខ្លួន   ទៅ កាន់  ទីផ្រសារ ជាង ២០   
ទិស ដៅ នៅ សហភាព អឺរ៉ុប។

លោក លន់ យ៉្រង អគ្គ ល្រខា ធិការ 
សហពន័្ធ ស្រវូ អង្ករ កម្ពជ៊ា (CRF) បាន  
ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្ដិ៍ កាល ពី ថ្ង្រ អង្គា រថា 
កិច្ច ព្រម ព្រៀង ន្រះ នឹង បង្កើន សមត្ថ-
ភាព ប្រកតួ ប្រជ្រង ន្រ ការ នា ំច្រញ អង្ករ 
របស់ ប្រទ្រស កម្ព៊ជា។

លោក បន្តថា៖ «យើង បាន នាំ ច្រញ 

អង្ករ ទៅ ទីផ្រសារ រុស្រស៊ី ប៉ុន្ត្រ វា មាន ចំនួន 
តិច តួច ធៀប នឹង ទិស ដៅ ទីផ្រសារ ផ្រស្រង 
ទៀត។ ប្រសិន បើ យើង មាន កិច្ច ព្រម- 
ព្រៀង  វា នងឹ ផ្ដល់ ឱកាស កាន ់ត្រ ច្រើន 
ស ម្រ ប ់ប្រទ្រស កម្ពជ៊ា ក្នង៊ ការ បង្កើន 
ការ នាំ ច្រញ អង្ករ របស់ខ្លួន ទៅ រុស្រស៊ី»។

លោក កាងំ ម៉ ូន ីកា អគ្គ ល្រខាធកិារ 
រង សមាគម រោងចក្រ កាតដ់្ររ នៅ កម្ពជ៊ា 
បាន ឲ្រយ ដងឹថា កចិ្ច ព្រមព្រៀង ពាណជិ្ជ- 

កម្មន្រះ នឹង បង្កើនទំហំ  ពាណិជ្ជកម្ម 
និង ឧស្រសាហកម្ម នាំ ច្រញ ទាំង អស់។

លោក ថ្ល្រងថា៖ «រហតូ មក ដល ់ព្រល 
ន្រះ កម្ព៊ជា  ក៏បាន នាំ ច្រញនូវ ផលិត- 
ផល មួយ ចំនួន ទៅ កាន់ ប្រទ្រស រុស្រស៊ី 
ផងដ្ររ ប៉ុន្ត្រក្ន៊ង ចំនួន តិចតួច បំផុត»។

ពាណិជ្ជកម្ម ទ្វ្រភាគី រវាង   កម្ព៊ជា និង 
សហពន័្ធរសុ្រស៊ ីមាន តម្ល្រ ប្រមាណ   ជាង 
៥៥,៣៩ លាន ដុលា្លារ កាលពី ឆ្នាំ មុន 
ធ្លាក ់ ចុះ  ៤០,៤៤ ភាគ រយ បើ ធៀប នងឹ 
ឆ្នាំ២០១៨ ដ្រល មាន តម្ល្រ ជាង៩៣ 
លាន ដុលា្លារ។ ន្រះ បើ យោងតាម 
របាយ ការណ៍  ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម។

ទិន្នន័យ ន្រះ បង្ហាញថា ប្រទ្រស 
កម្ព៊ជា បាន នាំ ច្រញ ផលិតផល ក្ន៊ង 
តម្ល្រ  ប្រហ្រល ៥១ លាន ដលុា្លារ កាលព ី
ឆ្នាមំនុ កើន ឡើង ២៧,៨ភាគរយ ធៀប 
នឹង ឆ្នាំ២០១៨ ខណៈដ្រល ការនាំ- 
ចូល មាន តម្ល្រ ៣,៦លាន ដុលា្លារ។

EAEU គឺជា អង្គការ អន្តរជាតិ មួយ 
ដ្រល តណំាង ប្លក៊ របស ់បណា្ដា ប្រទ្រស 
នៅ អាសុី កណា្ដាល ភាគ ខាងជើង នងិ 
អឺរ៉ុប ខាង កើត ដោយ មាន ផលិត ផល  
ក្នង៊ស្រកុ សរបុ (GDP) រមួ ចនំនួ ៥ ពាន ់ 
ពាន់ លាន ដុលា្លារ។

ប្ល៊ក ន្រះ រួមមាន រដ្ឋ ជា សមាជិក៥ គឺ 
អា ម្រ ន ីប្រឡា រសុ កា ហ្រសា ក ់សា្ថាន កៀ-  
ហ្រសី៊  សុ ីសា្ថាន នងិ រសុ្រស៊ ីដោយមាន ប្រជា- 
ជន សរុប ១៨៣ លាន នាក់ ៕LA

ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញៈ កំពង់ផ្រ ស្វយ័ត ២ 
ដ្រល បាន ចុះ បញ្ជ ីនៅ ផ្រសារ មលូ- 
បត្រ   កម្ព៊ជា បាន រាយការណ៍ ពី 
ប្រតិបត្តិកា រអាជីវ កម្ម ដ៏ រឹងមាំ 
របស់ ខ្លួន ក្ន៊ង ឆ្នាំ កន្លង ទៅ  មុន 
ព្រល មាន ការ រីក រាល ដាល ជំងឺ 
កូវីដ១៩ បាន ផ្ទ៊ះ ឡើង ។

យោង តាម ឯកសារ  ដ្រល ផ្ញើ 
ទៅ ផ្រសារ ហ៊ុន មូលបត្រ កម្ព៊ជា 
កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ  កំពង់ផ្រ ស្វយ័ត 
ភ្នពំ្រញ (PPAP) បាន  បង្ហាញ 
ការ លក ់ ២៧,១៩ លាន ដលុា្លារ 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ដោយកើន 
ឡើង  ៣១, ៤៣ ភាគរយ បើ 
ធៀប នឹង ឆ្នាំ២០១៨។  ប្រក់ 
ចណំ្រញ ប្រតបិត្ត ិការ  បាន កើន 
ឡើង  ជិត  ៧៩ ភាគរយ  ដល់ 
១៥, ៨លាន ដលុា្លារ  ខណៈដ្រល 
PPAP រក ប្រក់ ចំណ្រញ សុទ្ធ 
បាន   ១១,៥ ៥លាន ដលុា្លារ  កើន 

ឡើង  ៤២, ៨៤ភាគរយ។  
ជា មយួគា្នាន្រះកពំងផ់្រ ស្វយត័  

ព្រះសហីន ុ(SAP)  កប៏ានប្រ-
កាស  ការ កើន ឡើង ប្រក ់ចណំលូ  
របស ់ពកួ គ្រ កាល ពឆី្នា ំ២០១៩ 
ដ្ររ ។  ប្រក់ ចំណូល បាន កើន- 
ឡើង  ២១, ១៧ ភាគរយ  ដល់  
៨៣, ៤៨ លានដុលា្លារ ជាមួយ 
នឹង ប្រក់ ចំណ្រញ ប្រតិបត្តិ ការ  
កើនឡើង ជតិ   ២៧ ភាគរយដល ់
២០, ៣៤លាន ដុលា្លារ។

 លោក Jong Weon Ha 
អនុ  ប្រធន   ក្រុមហ៊ុន ផ្រសារ មូល - 
បត្រកម្ព៊ជា( CSX) បាន ប្រប់ 
ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្ដិ៍ ថា  កពំងផ់្រ ស្វយត័ 
ចំនួន ២ន្រះ ដ្រល បាន ចុះបញ្ជី  
នៅ ផ្រសារ មលូបត្រ កម្ពជ៊ា (CSX)
ទើប  នឹង បាន ប្រកាស ការ កើន- 
ឡើង  ប្រក ់ចណំលូ របស ់ពកួគ្រ  
កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩។ យោង តាម  
ការ បង្ហាញ ព ី PPAP នងិ  PAS 
ក្រុមហ៊ុន ទាំង ២ន្រះ បង្ហាញ 

ប្រក ់ចណំ្រ ញ គរួ ឲ្រយ កត ់សមា្គាល ់ 
កាល ពីឆ្នាំ ២០១៩។  

លោកថ្ល្រងថា៖ « លទ្ធ ផល 
ន្រះ បាន មកពី ការ កើនឡើង 
បរិមាណ  ទំនិញ និង កុងតឺន័រ 
ក្ន៊ង អំឡ៊ង ព្រល នោះ។ ទោះ- 
យ៉ាង ណា  ប្រក់ ចំណ្រញ សុទ្ធ 
បាន ធ្លាក់ចុះ បនិ្តច ដោយ សារ 
ត្រ   ការ កើន ឡើង ការ ចំណាយ 
ពន្ធ លើ ប្រក ់ចណំលូ ដ្រល បាន 
ពន្រយា រព្រល »។  

ទន្ទឹមនឹង ការ រីករាលដាល 
កូវីដ ១៩ នៅ ត្រ រីករាល ដាល 
ដល់  បណា្ដា ប្រទ្រស ជាច្រើន ជុំ- 
វញិ ព ិភព លោក  នងិតបំន ់ដ្រល 
ធ្វើ  ឲ្រយ រង ផល ប៉ះពាលខ់ា្លាងំ ដល ់
ផ្រសារ ហ៊ុន  ក្រុម ហ៊ុន ផ្រសារ មូល- 
បត្រ កម្ព៊ជា នៅ ត្រ រាយការណ៍ 
ការ ធ្លាក់ ចុះ ខា្លាំង ន្រ ស កម្ម ភាព 
ជួញដូរ ចាប់តាំង ពី ខ្រ កុម្ភៈមក។

លោកថ្ល្រងថា៖ « ផ្រសារហ៊ុន ជុំ- 
វញិ ព ិភព លោក ត្រវូ បាន រងផល 

ប៉ះពាល់ ដោយ សារ  ជំងឺ ន្រះ ។ 
សម្រប់ ប្រទ្រស កម្ព៊ជា ចាប់ ពី 
ពាក ់កណា្ដាល ខ្រ កមុ្ភៈ  សន្ទស្រសន ៍
CSX បាន ធ្លាក ់ចុះ ប្រហ្រ ល  ១៦ 
ភាគ រយ ។ ទោះបជីា ការ ជញួដរូ  
មិន សកម្ម ក៏ដោយ  មិន មានអ្វី 
សំខាន់ត្រូវ និយយ នោះទ្រ »។  

លោក បន្ថ្រម ថា៖ «តាម ការ- 
យល់ ឃើញ របស់ ខ្ញ៊ំ ផល ប៉ះ- 
ពាល់ ន្រះ នឹង មាន រយៈ ព្រល ខ្លី 
ហើយ  វា នឹង ស្ទ៊ះ ងើប ឡើង វិញ  
នៅ ព្រល អនាគត ដ៏ខ្លី ។ ឧទា-
ហរណ៍ ទី ផ្រសារ ហ៊ុន សំខាន់ៗ  
ជុំវិញពិ ភពលោក ដូចជា ផ្រសារ- 
ហ៊ុន  Nikkei 225 ផ្រសារ ហ៊ុន  
Dow Jones  ផ្រសារ ហ៊ុន S&P 
500 KOSPI Composite 
Index ផ្រសារ ហ៊ុន NASDAQ 
Composite  បានចាប ់ផ្ដើម ស្ទ៊ះ  
ងើប ឡើង វិញ  ហើយ។ ខ្ញ៊ំនៅ ត្រ 
គិត ថា ន្រះជា ឱកាស ដ៏ល្អ ក្ន៊ង 
ការទិញ ភាគ ហ៊ុន នៅ ក្ន៊ងតម្ល្រ 

កាន់ ត្រ ទាប  »។ 
លោក បន្តថា សម្រប់ CSX 

ក្ន៊ង  អំឡ៊ង ព្រល ២-៣សបា្ដាហ៍ 
ចុង ក្រយ ន្រះ សន្ទស្រសន៍ CSX 
ពិត ជា មាន ស្ថិរភាព ទោះ បីជា 
បាន រាយការណ ៍ ករណ ីថ្ម ីការ រក 
ឃើញ ជំងឺ កូវីដ ១៩  ក៏ ដោយ ។ 

លោក លើក ឡើងថា ៖ « ដូច 
ដ្រល  ខ្ញ៊ ំបាន លើក ឡើង អ៊ចីងឹ ខ្ញ៊ ំ
គិត  ថា ផល ប៉ះពាល់ មានរយៈ - 
ព្រល ខ្លី និង មិន មាន ភាព ស្ម៊គ- 
សា្មាញ ណាមួយ  ក្ន៊ង រយៈព្រល 
វ្រង  នោះទ្រ។ ទ ីផ្រសារ ន្រះ នងឹស្ទ៊ះ 
ងើប ឡើង វញិ ដលត់ម្ល្រ ខាង  ក្នង៊ 
របសខ់្លនួ  នៅព្រល សា្ថាន ការណ ៍ 
ធូរស្រល ឡើងវិញ »។  

យោងតាម ទិន្នន័យ របស់  
CSX តម្ល្រ ផ្រសារ ហ៊ុន៣ នៅក្ន៊ង 
ចំណោម  ៥ បានធ្លាក់ចុះ ដោយ-  
សារ ត្រ ការ បិទ ការ ជួញដូរ នៅ 
ថ្ង្រ ម្រសិល មិញ តម្ល្រ ភាគ ហ៊ុន 
របស់   ក្រុម ហ៊ុន   PPAP បាន 

ធ្លាក ់ ចុះ មក នៅ ត្រមឹ ១០ ៧០០ 
រៀល ដ្រល បិទ ការ ជួញដូរ  ក្ន៊ង 
តម្ល្រ  ១០០រៀល ចំណ្រក តម្ល្រ 
ភាគ ហ៊ុន ក្រុម ហ៊ុន តំបន់ស្រដ្ឋ- 
កិច្ច  ពិស្រស ភ្នំព្រញ (PPSP)   
បាន ធ្លាក់ ចុះ  មកនៅត្រឹម  ២- 
៣១០ រៀល ដ្រល បទិ ការ ជញួ- 
ដូរ  ក្ន៊ងតម្ល្រ ២០រៀលនិង ក្រុម- 
ហ៊នុ  PAS បាន ធ្លាក ់ចុះ មក នៅ 
ត្រឹម  ១៣ ១៤០ រៀល ដ្រល 
បិទ  ការ ជួញដូរ  ក្ន៊ង តម្ល្រ  ក្រម 
២០ រៀល។ ម៉្រយាង វញិ ទៀតតម្ល្រ  
ភាគ ហ៊ុន  ក្រុម ហ៊ុន PWSA 
បាន  កើន ឡើង ដល់ ៥ ៩៦០ 
រៀល ។  មិនមាន ការជួញដូរ 
សម្រប ់ភាគ ហ៊នុ ក្រមុ ហ៊នុ GTI 
នោះ ទ្រ កាល ពី ថ្ង្រ ម្រសិល មិញ ។ 

តម្ល្រ សន្ទស្រសន៍  CSX បាន 
ធ្លាក់ចុះ  ចំនួន ០,០ ៨ ភាគរយ 
មក នៅ ត្រឹម ៥៩០, ៦៣ពិន្ទ៊  
និង តម្ល្រ ជួញដូរ  គឺ ១៩, ៦៣ 
រៀល៕ LA 

លោក ហុ៊ន  សេន ក្នងុ ជំនួប ពិភាកេសាជា មួយ លោក Dmitry Tsvetkov កាល ពី ថ្ងេ ចន្ទ។ រូបថត SPM

កំពង់ផ្ទំាង២មានប្តិបត្តកិារល្អក្នង៊ឆ្នាចំាស់បុ៉ន្ត្រងផលប៉ះពាល់ក្នង៊ឆ្នាន្ំះ
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តម្លៃខ្ពស់ធ្វើឲៃយការបៃមូលទិញសៃវូស្តកុទុកមិនទាន់ឈ្មញួ
ហុឹនពិសី

ភ្នំពេញៈ ម្ចាស់ រោង ម៉ាសុីន កិន សៃូវ 
និង ឈ្មួញ បៃមូល ទិញ សៃូវ ក្នុង ខៃត្ត 
ពៃវៃង  បាន លើក ឡើង ថា  ទោះ បី ជា 
បៃមខុ រដ្ឋា ភបិាល  បៃកាស ឲៃយ ផ្អាក ការ- 
នាំ ចៃញ សៃូវ  និង អង្ករ ស  ចាប់ ពីចុង- 
សបា្តាហ៍ នៃះ  និង បាន  ជំរុញ ឲៃយ អ្នក នៅ 
ក្នុង សៃុក បង្កើន ការ  បៃមូល ទិញ សៃូវ 
យក មក ស្តកុ ទកុ  ក ៏ដោយ ប៉នុ្តៃ ការបៃ-
មលូ ទញិ សៃវូ ជាក ់ស្តៃង របស ់ពកួ គាត ់ 
គឺ មិនមន កំណើន នោះ  ទៃ ។

លោកនាយក រដ្ឋ មន្តៃី ហ៊ុន សៃន 
កាល ពី ថ្ងៃ ទី ៣០ ខៃ មីនា បាន ចៃញ 
បញ្ជា ឲៃយ ផ្អាក ការ នា ំចៃញ សៃវូ នងិ អង្ករ 
ស ជា  បណ្តោះ អាសន្ន ទៅ បរទៃស 
ចាប់ ពីថ្ងៃទី៥ ខៃមៃសា ឆ្នាំ២០២០ 
កៃម ហៃត ុផល ដើមៃប ីធានា បាន សន្ត-ិ 
សខុ សៃបៀង ក្នងុ កាលៈទៃសៈនៃ ការ រកី 
រាល ដល នៃ ជងំឺ កូវីដ ១៩ ។  ទន្ទឹម នងឹ 
នៃះ លោក ក៏ បាន ស្នើ ឲៃយ រោង ម៉ាសីុន 
កិន សៃវូ ទំាង អស់ តៃវូ យក ចិត្ត ទុកដក់  
បៃមូល ទិញ សៃូវ នៅ តាម ទីកន្លៃង 
ដៃល បៃជាជន ធ្វើ ការ ចៃតូ កាត ់ដោយ 
រកៃសា តម្លៃ សៃូវ ឲៃយ បាន ល្អ ចៀស វាង ការ- 
បង្អាប់ ថ្លៃ ផងដៃរ ។ 

លោក ឈុន ធំ បៃធាន រោង ម៉ាសុីន 
កិន  សៃូវ ឈុន ធំ ដៃល ស្ថិត នៅ សៃុក 
សា្វាយ អន្ទរ ខៃត្ត ពៃវៃង បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ព ីថ្ងៃ អង្គារ ថា ទោះ  ប ី
ជា រដ្ឋាភិបាល បៃកាស ឲៃយ រោង ម៉ាសុីន 
កិន សៃូវ បង្កើន ការ យក ចិត្ត ទុក ដក់ 
បៃមូល ទិញ  សៃូវ ពី បៃជា កសិករ ក៏- 
ដោយ  តៃ លោក សង្កៃត ឃើញ ថា  ការ- 
បៃមូល ទិញ  មិន មន អ្វី បៃ បៃួល ទៃ ។ 
លោក បន្ត ថា  កតា្តា ដៃល ធ្វើឲៃយ ការ បៃ-
មូល ទិញ សៃូវ ពី បៃជា កសិករ មិន មន 
ការ បៃ បៃលួ នា ពៃល នៃះ គដឺោយសារ  
ផល សៃូវ តៃូវ បាន កសិករ បៃមូល ជិត 
អស ់ហើយ នងិម៉ៃយាង ទៀត ពកួ គៃ ក ៏នៅ 
មន ឱកាស យក សៃូវ ទៅ លក់ នៅពៃំ-

ដៃន  រហូត ដល់ ចុង សបា្តាហ៍ នៃះ  ដៃរ។
លោក ថ្លៃង ថា៖ «ផល សៃូវ នៅ ពៃល 

នៃះ ជិត អស់ ហើយ(សៃូវ សៃល) 
ហៃតុ  នៃះ សកម្ម ភាព នៃ ការ បៃមូល 
ទញិ របស ់រោង  ម៉ាសុនី កនិ សៃវូ  ខ្ញុ ំក ៏មនិ 
មន ចៃើន    ដៃរ។ ការ បៃមូល ទិញ មិន- 
សូវ  មន សកម្មភាព ខ្លាំង  ក៏ អាច មន 
ទាក់   ទង នឹង តម្លៃ ខ្លះ ដៃរ » ។ 

បើ តាម លោក  ឈុន ធំ គិត តៃឹម ថ្ងៃ 
តៃង ់ ថ្ងៃ ទ ី៣១ ខៃ មនីា តម្លៃ សៃវូសៃល  
(សើម) នៅ ខៃត្ត ពៃវៃង  មន តម្លៃ  ពី 
៩០០ -៩៥០ រៀល ក្នុង ១ គីឡូ កៃម 
ចំណៃក សៃូវ  (ស្ងួត)  មន តម្លៃ ពី   
១ ០៥០  ទៅ  ១ ១០០ រៀល។

ម្ចាស់ រោង ម៉ាសុី ន មួយ កន្លៃង ក្នុង 
ខៃត្ត  ពៃវៃង ដៃល សុ ំមនិ បញ្ចៃញ ឈ្មោះ  
បាន និយាយ ថា បនា្ទាប់ ពី រដ្ឋាភិបាល 
បៃកាស  ផ្អាក ការ នាំ ចៃញ សៃូវ មន 
ឈ្មញួ វៀត ណាម ជា ចៃើន បាន សមៃកុ 
មក បៃមលូ ទញិ សៃវូ ព ីបៃជា កសកិរ ខ្មៃរ   

ដោយ  ឲៃយ តម្លៃ ខ្ពស់ ជាង ពៃល ធម្មតា 
ហៃត ុនៃះ ឈ្មញួ ក្នងុ សៃកុ នងិ  រោងម៉ា-
សុីន  មិន ទាន់ មន សកម្ម ភាព អ្វី គួរ ឲៃយ 
កត់ សម្គាល់ ទៃ ។ លោក បន្ត ថា ការ- 
សមៃុក ចូល មក បៃមូល ទិញ នៃះបាន 
ធ្វើ ឲៃយ តម្លៃ សៃូវ ស្ទុះ ឡើងជា បន្ត បនា្ទាប់ 
ជាក់ ស្តៃង តម្លៃ សៃូវ នោះនៅ  ចៃក ចកៃី 
ក្នុង សៃុក ពៃះស្តៃច ខៃត្ត ពៃវៃង  ដៃល 
វៀត ណាម បៃមូល ទិញ  ១ ០៧០ ទៅ  
១ ០៨០រៀល ក្នុង ១ គីឡូកៃម កាល 
ព ីថ្ងៃ ចន្ទ បាន កើន ឡើង ដល ់១ ១០០ 
ទៅ ១ ១២០ រៀល នា ថ្ងៃ អង្គារ នៃះ ។

លោក អះអាង ថា៖ «តម្លៃ ខ្ពស់ បៃប 
នៃះ គ ឺមនិ មន ឈ្មញួ  ក្នងុ សៃកុ  ឬ ម្ចាស ់  
រោង ម៉ាសុីន ក្នុង សៃុក ណា ហ៊ាន ទិញ 
ទៃ »។ លោក បន្ត ថា៖ «ខ្ញុំ មិន ទាន់ ទិញ 
ទៃ រង់ចាំ មើល ឲៃយ ចុះ ថ្លៃ បន្តិច សិន » ។ 

លោកបាន  បៃប់ ទៀត ថា ដោយ- 
សារ ពៃល នៃះ ជា ចងុ ដៃ ទៅ ហើយ នោះ 
ហៃតុ នៃះ គុណភាព សៃូវ ក៏ មិន សូវ ល្អ  

ដៃរ ។ លោក  បាននិយាយ   ថា៖ « តម្លៃ 
សៃូវ  នឹង ធា្លាក់ ចុះ ខ្លះចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ៦ ខៃ 
មៃសា  តទៅ » ។ 

លោក បៃប់ ទៀត ថា ទន្ទឹម នឹង ការ- 
សមៃកុ ចលូ មក បៃមលូ ទញិ ព ីសណំាក ់ 
ឈ្មួញ វៀតណាម នៃះ ខង ធនាគារ 
អភិវឌៃឍន៍ ជន បទ (ARDB)  ក៏ បាន 
បៃប ់ឲៃយ ពកួ គាត ់ជញួ  បៃមលូ ទញិ សៃវូ  
យក មក ស្តុក ទុក ដៃរ ដោយ ARDB  
បាន សនៃយា  ថា  នឹង ទម្លាក់ ទុន  ខ្លះ   ឲៃយ ខ្ចី 
យក ទៅ  បៃើ បៃស់ ។ 

ធនាគារ អភិវឌៃឍន៍ ជន បទ និង កសិ-
កម្ម (ARDB)ដៃល ជា ធនាគារ បង្កើត 
ឡើង ដោយ   រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា កាល ព ី
ថ្ងៃ ទី ៣០ ខៃ មីនា បាន ចៃញ សៃចក្តី - 
បៃកាស ព័ត៌មន មួយ  ដោយ សរសៃរ 
ថា «អនវុត្ត តាម អន ុសាសន ៍ណៃនា ំដ ៏
ខ្ពង់ ខ្ពស់ និង  បទ បញ្ជា របស់ សម្តៃច 
អគ្គ មហ សៃនាបតី តៃជោ ហ៊ុន សៃន 
នាយក រដ្ឋមន្តៃី នៃ ពៃះ រាជាណា ចកៃ- 

កម្ពុជា នៅ ក្នុង សន្និ សីទ  សារ ព័ត៌ មន 
នា ថ្ងៃ ទ៣ី០ ខៃមនីា ឆ្នា២ំ០២០ ដៃល 
សមៃច ផ្អាក ការ នា ំចៃញ សៃវូ នងិ អង្ករ 
ស ជា បណ្តោះ អាសន្ន ទៅ បរទៃស 
ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី ៥ ខៃមៃសា ឆ្នាំ ២០២០ 
ម៉ាង  ២៣ :៥៩ នាទីតទៅ ក្នុង គោល- 
បំណង ដើមៃបី ធានា បាន នូវ សន្តិ សុខ 
សៃបៀង  ក្នងុ កាលៈទៃសៈ នៃ ការ រកីរាល- 
ដល នៃ ជំងឺ  កូវីដ ១៩ ធនាគារអភិ-
វឌៃឍន៍ ជនបទ និង កសិកម្ម សូម ជំរុញ 
និង លើក  ទឹក ចិត្ត ឱៃយ កៃុមហ៊ុន និង   
រោង ម៉ាសុីន ទាំង អស់ បន្ត ទិញ សៃូវ 
OM 5451 និង IR 85 (504) ពី 
កសិករ ក្នុង  តម្លៃ ទីផៃសារ។

អគ្គនាយក ធនាគារ អភិវឌៃឍន៍ ជន-
បទ និង កសិកម្ម (ARDB)  លោក 
កៅ ថាច បាន និយាយ ថា ក្នុង នាម ជា 
ធនាគារ រដ្ឋ (ARDB)តៃង តៃ ជួយ គំា-  
ទៃ ដល់ វិស័យ កសិកម្មតាម រយៈ ការ 
ទម្លាក ់បៃក ់ជយួ ដល ់រោង ម៉ាសុនី កនិ- 
សៃូវ  ដើមៃបី ឲៃយ ពួក គាត់ មន លទ្ធ ភាព 
កាន់ តៃ ចៃើន ក្នុង ការ បៃមូលទិញ  សៃូវ 
ពី បៃជាកសិករ   មក ស្តុក ទុក ។ លោក 
បន្ត  ថា នៅ ពៃល ដៃល រដ្ឋាភិបាល កំ-
ណត់ វិធាន ផ្អាក ការ នំា ចៃញ  ARDB 
តៃូវ  តៃ ខិត ខំ ដើមៃបី  ជួយ ឲៃយ រដ្ឋាភិបាល 
អាច សមៃច បាន  តាម  ផៃនការ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖ «បច្ចបុៃបន្ន យើង កពំងុ 
តៃ តៃៀម ដើម ទុន ផ្ទាល់ របស់ ធនាគារ  
ដើមៃបី បញ្ចៃញ ទៅ ជយួ ដល ់រោង ម៉ាសុនី  
ក្នុង ការ បៃមូល ទិញ សៃូវ ពី កសិករ »។

បើ តាម លោក កៅ ថាច បច្ចបុៃបន្ន ក្នងុ 
ចំណម មូលធន របស់ ធនាគារ អភិ-
វឌៃឍន៍ ជនបទ  គឺមន  បៃមណ  ៧០-
៨០ ភាគរយ  ដៃល តៃវូ បាន ផ្តល ់ទៅ ឲៃយ 
វិស័យ សៃូវ អង្ករ។

កាល ព ីឆ្នា ំ២០១៩  ការ នា ំចៃញ សៃវូ 
ទៅ  កាន់ បៃទៃស វៀត ណាម មន បរិ-
មណ ២,១៥ លាន តោន ។ នៃះ បើ 
យោង  តាម ទិន្នន័យ ពី កៃសួង កសិកម្ម 
រុកា្ខា បៃមញ់ និង នៃសាទ៕  LA

តពីទំព័រ១...នៃះ សមៃប់ 
សកម្មភាព អាជីវកម្ម នៅ ទីកៃុង 
ភ្នំពៃញ ខៃត្ត សៀម រាប កំពត 
ពៃះសហីន ុកៃប កៃងុបាវតិ  នងិ   
កៃុង ប៉ាយ ប៉ៃត សមៃប់ រយៈ- 
ពៃល  ៣ខៃ ចាបព់ ីខៃ មនីា ដល ់
ខៃ ឧសភា ។

សៃចក្តី បៃកាស ព័ត៌មន ឲៃយ 
ដងឹ  ថា៖  «អាជវីកម្ម ទាងំ នៃះ  នៅ 
តៃ ម ន កាតព្វ កិច្ច ដក់ លិខិត 
បៃកាស ពន្ធអាករ  និង បៃើបៃស ់
បៃព័ន្ធ អនឡាញ សមៃប់ គៃប់- 
គៃង  អាករ លើ តម្លៃបន្ថៃម (E-
VAT) ជារៀ ងរាល ់ខៃ ក្នងុ អឡំងុ 
ពៃល នៃ ការលើ ក លៃង នៃះ »។

ទន្ទឹមនៃះ រដ្ឋា ភិបាល ក៏ បាន 
ពងៃីក វិសាលភាព នៃយន្តការ 
នៃ ការ ចូល រួម ចំណៃក ឧបត្ថម្ភ 
២០ ភាគ រយ នៃបៃក់  ខៃ អបៃប-
បរម ដល ់កម្មករ  នយិោជិត ដៃល  
រង ផល ប៉ះ ពាល់ ពីការ ពៃយួរ  ឬ ផ្អាក 
ដំណើរ ការ អាជីវកម្ម ដល់ បៃតិ-
បត្តិករ ក្នុង វិស័យ ទៃសចរណ៍  
ដៃល រៀប រាប់ ខង លើ ។ 

សៃចក្ត ីបៃកាសពត័ម៌ន បាន 
បញ្ជាក់ថា៖ «ការ ផ្តល់ បៃក់ 
ឧបត្ថម្ភ   ២០ ភាគ រយនៃ បៃក ់ខៃ 
អបៃប បរម នៃះ តមៃវូ ឲៃយ ភា្ជាប់ ជា- 
មយួ នវូ លក្ខខណ្ឌ នៃការ ចលូ រមួ 
វគ្គ បណ្តុះ បណា្តោល រយៈ ពៃល ខ្លី 

១- ២ សបា្តាហ ៍ដៃល រៀប ច ំឡើង 
ដោយ  កៃសួង ទៃសចរណ៍»។

លោក សុនិ  ចាន ់សៃរវីតុា្ថា   អ្នក- 
នាំ ពាកៃយ រដ្ឋលៃខ ធិការ ដ្ឋា ន 
អាកាស ចរសុី វិល បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី ថ្ងៃ អង្គារថា 
ការ លើក លៃង ការ បង ់ពន្ធ អបៃប- 
បរម ចំនួន  ១០  ភាគ រយ នឹង 
ជួយ សមៃល បន្ទុក បាន មួយ 
ផ្នៃក ដល់ កៃុមហ៊ុ ន អាកាសចរ-
ណ៍ ដៃល កំពុង បៃតិបត្តិការ នៅ 
កម្ពុជា  ដៃល រង ផល ប៉ះ ពាល់ 
ដោយសារ ជំងឺ កូវីដ ១៩។ 

លោក បាន ថ្លៃងថា៖ «ដោយ 
រដ្ឋា ភបិាល មន បន្ទកុ ធ្ងនដ់ោយ- 

សារ ជំងឺ កូវីដ ១៩  ទើប រដ្ឋា ភិ-
បាល សមៃចធ្វើ ការ លើក លៃង 
ការ បង់ ពន្ធ អបៃប បរម  សមៃប់ 
វិស័យ អាកាសចរណ៍  តៃ ខ្ញុំ ជឿ 
ថា  រាជរដ្ឋា ភិបាល នឹង បន្ត ជួយ 
បន្ថៃម  ទៀត  បៃសិន បើ បញ្ហា 
វីរុស  កូរ៉ូ ណានៃះ នៅ បន្ត អូស- 
បនា្លាយ តទៅទៀត»។

អ្នកសៃី ឆយ សុីវ លីន បៃ-
ធាន សមគមទីភា្នាក់ ងរ ទៃស- 
ចរណ៍ កម្ពុជា  បានឲៃយ ដឹងថា 
វិធាន  ការរបស់ រដ្ឋា ភិបាល នៃះ  
នឹង ជួយ សមៃល បន្ទុក ក្នុង   
ការ បន្តរកៃសា អាជីវកម្ម  និង 
ការងរ របស់ កម្មករ  និយោជិត  

ក្នុង វិស័យ ទៃសចរណ៍ ។ 
អ្នកសៃី ថ្លៃងថា៖ «យើង សូម 

អរគុណ រដ្ឋា ភិបាលដៃលបាន 
គិតគូរដល់កម្មករ  និយោជិត  
ដៃល វិធាន ការ នៃះ នឹង ជួយ 
លើក ទឹក ចិត្ត វិស័យ ឯក ជន ក្នុង 
ការ បន្ត អាជវីកម្ម របស ់យើង ក្នងុ 
អំឡុង មន ការ រីក រាល ដល នៃ 
វីរុស កូរ៉ូណានៃះ»។

បើ យោង តាម  លោក ចាន់ 
សៃរីវុតា្ថា  ដោយ សារ បញ្ហារីក- 
រាល  ដល  វរីសុ ករូ៉ ូណា បច្ចបុៃបន្ន 
អាកាស យានដ្ឋាន អន្តរ ជាតិ 
ខៃត្ត សៀម រាប បាន កាត់ បន្ថយ 
ការ ហោះ ហើរ បៃមណ ៩០ 

ភាគ រយ  អាកាសយាន ដ្ឋានអន្តរ  - 
ជាត ិភ្នពំៃញ បៃមណ ៦០ ភាគ-  
រយ និង អាកាសយាន ដ្ឋាន 
អន្តរជាតិ ពៃះសីហនុ   បៃមណ 
៧០ភាគ រយ ។

ទន្ទឹម នឹង រដ្ឋាភិបាល ក៏ បាន 
ណៃ នា ំឲៃយ សា្ថាបន័ រដ្ឋ  នងិ អពំាវ- 
នាវ  ដល់ ម្ចាស់ អគារ  និង រោង- 
ចកៃ ឲៃយ ជួយ សមៃួល ដល់ ភាគី 
អ្នកជួល  ដោយចៀស វាង ការ- 
បញៃឈប់  កិច្ចសនៃយា  ឬបណ្តៃញ- 
ចៃញ លើ ការ ពនៃយារពៃល សមៃប ់ 
ការ បង់ថ្លៃ សៃវា  ជួល  និង ការ- 
ដៃញ ថ្លៃ សៃវា ជួល ជាយ ថា - 
ហៃតុ ផៃសៃងៗ ៕ LA

ទិដ្ឋភាពកសិកររង់ចំារថយន្តមកដឹកសេវូយកទៅលក់ឲេយឈ្មញួនៅក្នងុខេត្តកំពង់ឆ្នាងំកាលពីពេលថ្មីៗ នេះ។ រូបថត រា៉ាហុីម

រដ្ឋាភិបាលដក់ចៃញចំណាត់ការបន្ថៃមជួយសៃចសៃង់...



សន្ទស្សន៍ន្ការបញ្ជាទិញក្នងុប្ទ្សចិន

បន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការលុបបំបាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ការបញ្ជាទិញ
នៅក្នុងប្រទ្រសចិនបានស្ទុះឡើងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងមីនន្រះបើធៀបនឹងខ្រកុម្ភៈ។រូបថតAFP

Source: China NBS
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ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុតំបន់ចាយ-
ប្រក់អឺរ៉ូទាំង១៩ប្រទ្រសនឹង
រៀបចំសន្និសីទតាមរយៈវីដ្រអូ
នៅថ្ង្រទី៧ខ្រម្រសាខាងមុខ
ដើម្របីព្រយាយមបង្កើតការឆ្លើយ-
តបផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចចំពោះវិបត្តិ
វីរុសកូរ៉ូណា។
លោកMarioCenteno

ប្រធានក្រុមរដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងហិ-
រញ្ញវត្ថុរបស់តំបន់ចាយប្រក់អឺរូ៉
កាលពីថ្ង្រចន្ទបានឲ្រយដឹងនៅ
លើគណនីTwitterផ្ទាល់ខ្លួន
ថា៖«ប្រទ្រសជាសមាជកិអរឺ៉បុ
នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ង្រទី៧ខ្រ
ម្រសាដើម្របីពង្រងឹការឆ្លើយតប
គោលនយោបាយសហភាពអរឺ៉បុ
(EU)ចំពោះកូវីដ១៩»។

កិច្ចប្រជុំជាក់ស្ដ្រងត្រូវបាន
ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំតាម
រយៈវីដ្រអូកាលពីថ្ង្រទី២៦ខ្រ
មីនរបស់ម្រដឹកនំEUដ្រល
បានប្រប់ទៅដល់ប្រទ្រសជា
សមាជកិថាវាមានរយៈព្រល២
សបា្ដាហ៍ក្នងុការបង្កើតការឆ្លើយ-
តបរួមមួយចំពោះវិបត្តិន្រះ។
វិបត្តិន្រះបានធ្វើឲ្រយអឺរ៉ុបធា្លាក់
ចលូទៅក្នងុការដើរថយក្រយ
ន្រស្រដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខា្លាំង។
ទោះយ៉ាងណាការអំពាវនវ

របស់ក្រុមម្រដឹកនំនោះបាន
បង្ហាញការខ្វ្រងគំនិតគ្នាយ៉ាង-
ខា្លាំងរវាងបណា្ដាប្រទ្រសភាគ-
ខាងជើងដ្រលរឹតបន្តឹងច្របាប់
សារពើពន្ធ និងបណា្ដាប្រទ្រស
នៅភាគខាងត្របូងដ្រលស្រដ្ឋ-

កិច្ចមានបញ្ហាច្រើន។
ខណៈក្រមុប្រទ្រសក្នងុតបំន់

អរឺ៉បុមានប្រទ្រសជាច្រើនដ្រល
ប្រើប្រក់អរឺ៉ូសន្នសិទីតាមរយៈ
វីដ្រអូនៅសបា្ដាហ៍ក្រយនឹង
ត្រូវបើកចំហចំពោះបណា្ដាប្រ-
ទ្រសអឺរ៉ុបផ្រស្រងទៀតផងដ្ររ។
ប្រទ្រសអីុតាលីអ្រស៉្របាញ

បារាំងនិងបណា្ដាប្រទ្រសប្រើ-
ប្រស់របូយិបណ័្ណអរឺ៉ូផ្រស្រងទៀត
កាលពីសបា្ដាហ៍មនុបានអពំាវ-
នវឲ្រយមានការបង្កើតមូលបត្រ
បំណុលតំបន់ចាយប្រក់អឺរ៉ូរួម
ព្រលណាមួយដោយហៅថា
«មូលបត្របំណុលកូរ៉ូណា»។
នោះជាការក្តីប្រថា្នាយូរមក

ហើយសម្រប់បណា្ដាប្រទ្រស
អឺរ៉ុបភាគខាងត្របូងដ្រលមាន

បំណុលច្រើនដូចជាអីុតាលី
ប៉ុន្ត្រត្រូវបានជំទាស់យ៉ាងខា្លាំង
ដោយបណា្ដាប្រទ្រសភាគខាង-
ជើងដ្រលប្រយត័្នប្រយ្រងចពំោះ
ឱនភាព។
បញ្ហាសម្រប់បណា្ដាប្រទ្រស

ដូចជាអីុតាលីដ្រលជាសមា-
ជិកកំពុងស្ថិតក្នុងការចំណាយ
លើសចណំលូខា្លាងំបផំតុដោយ-
សារបំណុលសាធារណៈកើន
ដល់១៣០ភាគរយន្រផលតិ-
ផលក្នងុស្រកុសរបុ(GDP)គឺ
ជាខ្រស្រដ្រលត្រវូចងភា្ជាប។់ពកួ-
គ្រភ័យខា្លាចថាទីផ្រសារជាច្រើន
នឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយសារត្រ
ទំនុកចិត្តអវិជ្ជមានដ្រលបាន
បណា្ដាលឡើងដោយការស្វ្រង-
រកជំនួយ៕AFP/LAលោកMarioCentenoប្ធានកុ្មរដ្ឋមន្ត្ីហិរញ្ញវត្ថុតំបន់EU។AFP

ក្ងុរីយ៉ាដៈប្រទ្រសអារា៉ាប៊-ី
សាអ៊ូឌីតបានឲ្រយដឹងថាក្រុម-
រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ និងធនគរ
កណា្ដាលន្រក្រុមប្រទ្រសដ្រល
មានស្រដ្ឋកចិ្ចជឿនលឿនដ្រល
ហៅថាG20នឹងជួបប្រជុំគ្នា
ក្នុងជុំទី២នៅថ្ង្រអង្គារសម្រប់
កិច្ចភាក្រសាដើម្របីជំរុញការឆ្លើយ-
តបចំពោះវិបត្តិវីរុសកូរ៉ូណា។
ថា្នាក់ដឹកនំ G20 កាលពី

សបា្តាហ៍មនុបានសន្រយា«របួរមួ
គ្នា»ប្រយទុ្ធប្រឆងំការរកីរាល-
ដាលន្រវីរុសកូរ៉ូណា ដោយ
បានប្រប់ថាពួកគ្រនឹងចាក់-
បញ្ចូលកញ្ចប់ទឹកប្រក់៥ពាន់
ពាន់លានដលុា្លារទៅក្នងុស្រដ្ឋ-
កិច្ចសកលលោកដើម្របីសា្តារការ-
ធា្លាក់ចុះដ៏ខា្លាំងនព្រលន្រះ។
ប្រទ្រសអារា៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីតក្នងុ

នមជាប្រធានប្តូរវ្រនបានឲ្រយ
ដងឹថាក្រមុរដ្ឋមន្ត្រីនងិទ្រសាភ-ិ
បាលធនគរនងឹប្រជុំលើកទ២ី
ដើម្របីរកមុខវិធានការឆ្លើយតប
ជាសកលដ្រលមានការសម្រប-
សម្រលួចពំោះការរកីរាលដាល
កូវីដ១៩ និងការអនុវត្តផ្ន្រក
ស្រដ្ឋកិច្ចនិងមនុស្រស។
លោកប្រធានធបិតីអាម្ររកិ

DonaldTrumpនងិប្រធាន-
ធិបត្រយ្រយរុស្រសុីVladimirPu-
tinនងឹចលូរមួប្រជុំកពំលូដកឹ-
នំដោយព្រះមហាក្រសត្រអារា៉ាប៊ី-
សាអ៊ូឌីតព្រះនមKingSal-
manដ្រលបានអពំាវនវឲ្រយមាន
ការសម្របសម្រលួខណៈព្រល
សមា្ពាធកំពុងកើតមានដើម្របី
បញ្ចប់សង្គ្រមតម្ល្រប្រងរវាង
ទីក្រុងរីយ៉ាដនិងទីក្រុងម៉ូស្គូ។

កិច្ចប្រជុំកើតឡើងបន្ទាប់ពី
មានការរិះគន់ដល់ក្រមុប្រទ្រស
G20ថាមានយតឺយ៉ាវក្នងុការ-
ដោះស្រយវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩
ដ្រលបណា្ដាលឲ្រយមនុស្រសជាង
៣៧ ៥០០នក់សា្លាប់នៅលើ
សកលលោកនិងបណា្ដាលឲ្រយ
មានក្តីព្រយួបារម្ភផ្ន្រកហរិញ្ញវត្ថុ
ខណៈប្រជាជននៅក្នុងពិភព-
លោកប្រហ្រល២ភាគ៥ស្ថិត
ក្នុងភាពជាប់គំង។
ក្រសួងការបរទ្រសចិនបាន

នយិយថាតលួ្រខប្រក់៥ពាន់
ពាន់លានដលុា្លារគជឺាទកឹប្រក់
សរុបន្រកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រះ
ដ្រលអនុម័តដោយប្រទ្រស
នីមួយៗ ន្រក្រុមប្រទ្រស G20
ដោយបន្ថ្រមថាការរមួចណំ្រក
របស់ប្រទ្រសចនិមានទកឹប្រក់
៣៤៤ពាន់លានដុលា្លារ។
នៅព្រលមានក្តីបារម្ភចំពោះ

ប្រទ្រសក្រកី្រថាគ្មានលទ្ធភាព
ទទលួហរិញ្ញវត្ថុឬសមា្ភារសខុា-
ភិបាលគ្រប់គ្រន់ក្រុមអ្នកដឹក-
នំប្រទ្រសG20បានសន្រយា
ផងដ្ររដើម្របីធ្វើការងរជាមួយ
សា្ថាបន័ផ្រស្រងទៀតដចូជាមលូ-
និធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ(IMF)
ដើម្របីបញ្ច្រញកញ្ចប់ហិរញ្ញវត្ថុ
ឲ្រយបានច្រើនដើម្របីគទំ្រប្រទ្រស
កំពុងអភិវឌ្រឍន៍។
ប្រធានធិបតីបារាំងលោក

EmmanuelMacronបាន
សរស្ររលើTwitterថាការផ្តចួ-
ផ្តើមដ៏ខា្លាងំ១នងឹត្រវូបានផ្រសព្វ-
ផ្រសាយដើម្របីជួយប្រទ្រសនៅ
អា្រហ្វិកដោះស្រយវិបត្តិ។
លោកPutinបានអំពាវនវ

ឲ្រយមានបញ្រឈប់ការដាក់ទណ្ឌ-
កម្មនៅក្នុងអំឡុងព្រលរីករាល
ដាលន្រះដោយប្រប់ក្រមុអ្នក-
ដឹកនំប្រទ្រសG20ថាវាជា
បញ្ហាន្រ«អាយុជីវិតនិងការ-
សា្លាប»់។ប្រទ្រសរសុ្រសុីប្រឈម
ការដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនពី
ប្រទ្រសលោកខាងលចិបន្ទាប់
ពីការឈ្លានពានយកតំបន់គ្រី-
មាកាលពីឆ្នាំ២០១៤។
ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនិង

ការវិនិយោគG20ក៏បានប្រជុំ
វិសាមញ្ញផងដ្ររកាលពីថ្ង្រចន្ទ
ព្រលដ្រលពកួគ្របានវាយតម្ល្រ
ពីផលប៉ះពាល់បណា្ដាលមកពី
វិបត្តិពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។
ពកួគ្រនយិយថាបានធ្វើកចិ្ច-

ការដើម្របីធាននូវលហំរូការផ្គត់-
ផ្គង់សមា្ភារវ្រជ្ជសាស្ត្រឆ្លងកាត់
ព្រំដ្រនដ្រលមានការខ្វះខាត
ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទ្រសដ្រល
ទទលួរងផលប៉ះពាល់ខា្លាងំព្រម
ទាងំលហំរូផលតិផលកសកិម្ម
ចាបំាច់នងិទនំញិនងិស្រវាកម្ម
សំខាន់ៗដទ្រទៀត។
ស្រចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្រយ

ដឹងថា៖«យើងនឹងប្រឆំងការ-
ក្រងចំណ្រញ និងការបង្កើន
តម្ល្រមិនមានមូលដា្ឋាន»។
ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីប្រទ្រសG20ក៏

ព្រមានថា វិធានការសង្គ្រះ
បន្ទាន់អនុម័តចពោះវិបត្តិត្រូវ
ត្រ «មិនប្រកាន់បក្ខពួកមាន
តមា្លាភាពនងិបណ្ដាះអាសន្ន»
ហើយថាពួកគ្រមិនបង្កើតនូវ
ឧបសគ្គដល់ពាណជិ្ជកម្មឬការ-
រំខានដល់ចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកល
នោះទ្រ៕AFP/RR

រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុG20រួមគ្នាដោះស្រយ
វិបត្តិស្រដ្ឋកិច្ចនិងការរីករាលដាលកូវីដ១៩



ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី១ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០BUSINESS www.postkhmer.com១២

WB:កំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាសី៊ខាងកើតធ្លាក់ច៊ះអតេកេកីេកើនឡើង
                                                                       ទីក្រងុវ៉ាសីុនតោនៈ ធនាគារ ពិភព- 

លោកបាន ឲៃយ ដឹង  កាលពី  ថ្ងៃ ចន្ទ ថា ការ- 
ធ្លាក់ ចុះ សៃដ្ឋ កិច្ច ដៃល បណ្តាល មក ពី 
វិបត្ត ិការរីក រាល ដាល វីរុស កូ រូ៉ ណ អាច 
បណ្តាល ឲៃយ កំណើន  បៃ ទៃស  ចិន ធ្លាក់- 
ចុះ  ខណៈ បៃជា  ជន ជាង  ១១ លាន នាក់ 
នៃ បណ្តា បៃ ទៃស   ក្នងុ តំបន់ អាសីុ ខាង 
កើត   នឹង ធ្លាក់ ទៅក្នងុ ភាព កៃកីៃ ។  

លោក Aaditya Mattoo បៃធន 
អ្នក សៃដ្ឋ កិច្ច នៃ ធនាគារ ពិភព លោក 
បៃចំា តំបន់ អាសីុ ខាង  កើត  និង បា៉ាសីុហ្វកិ  
បាន និយាយ  ថា ការរីក រាល ដាល កំពុង 
បណ្តាល ឲៃយ «មាន ការ ភ័យ ខា្លាច ក្នុង 
ពិភព លោក  ដៃលមិនធ្លាប់ ជួប បៃទះ 
ដៃល បណ្តាល ឲៃយ កំណើន សៃដ្ឋ កិច្ច 
ជាប់ គំាង និងអាច បង្កើន ភាពកៃកីៃ នៅ 
ទូទំាង តំបន់នៃះ »។ 

យោង តាម របាយ ការណ៍ ស្តពីី ផល ប៉ះ- 
ពាល់ នៃ ការរីក រាល ដាលនៅ ក្នងុ តំបន់  
សូមៃបី ក្នងុ ករណី មាន សៃណ រី យោល្អ បំផុត  
តំបន់ នៃះ នឹង ឃើញ ការ ធ្លាក់ចុះ កំណើន 
សៃដ្ឋកិច្ច  ដោយ   បៃទៃស ចិន នឹង ធ្លាក់ចុះ 
កំណើន  សៃដ្ឋ កិច្ច ពី៦,១ ភាគរយ ក្នងុ ឆ្នាំ 
២០១៩  មក នៅ តៃមឹ២,៣  ភាគ រយ 
បុ៉ណ្ណោះ នៅក្នងុ ឆ្នា ំនៃះ ។ 

ជាមួយ ចំនួន បៃជាជន ពិភព លោក 

២ ភាគ៥ នៃ ពិភពលោក ទូទាំង មូល 
តៃវូ ជាប់ គំាង  ដៃល បណ្តាល មក ពី ការ- 
បិទ អាជីវ កម្ម  និងភាព យឺត យា៉ាវ ក្នុង 
ការ ដកឹ ជញ្ជនូ  ដើមៃប ីពៃយាយាម ទបស់ា្កាត ់
វីរុស  បៃទៃស ចិន ដៃល ជា បៃភព នៃ 
ការផ្ទះុ ឡើង នៃវីរុស នៃះ បៃហៃល គៃច- 
រួច ពី ការ ធ្លាក់ ចុះ បុ៉ន្តៃ ទោះ ជា បៃប នៃះក្ដ ី
បៃទៃស ចនិ នៅ តៃ រងគៃះ  ដោយ សារ 
ការ ធ្លាក់ចុះ យា៉ាង រហ័ស។ 

កាលពី ២ខៃ មុន កៃុម អ្នក សៃដ្ឋ កិច្ច- 

ធនាគារ ពិភព  លោក ពៃយាករ ថា បៃទៃស 
ចិន មាន កំណើន សៃដ្ឋ កិច្ច ៥,៩ ភាគ រយ 
ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ                       ដៃល ជា កំណើន ដ៏ អន់ បំផុត 
ចាប់ តាំងពី ឆ្នាំ ១៩៩០ មក  ។ 

ពៃល នៃះ  បៃទៃស ដៃល មាន សៃដ្ឋ- 
កិច្ច ធំ បំផុត ទី២ ក្នុង ពិភព លោក  បៃ- 
ឈម ទសៃសនវិស័យ កាន់តៃ អន់ ដៃល 
ឆ្លុះបញ្ចាំង ក្នុង កំណត់ តៃ ធ្លាក់ចុះ ក្នុង 
សកម្ម ភាព ផលិត កម្ម  ក្នុង ខៃ កុម្ភៈ 
ហើយផលិតកម្ម ឧសៃសាហ កម្ម  ដៃល 

បាន ធ្លាក់ ចុះ ក្នុង រយៈ ពៃល ៣០ ឆ្នាំ ។ 
របាយ ការណ៍ ធនាគារ ពិភព លោក  

បាន ឲៃយ ដឹង ថា  បៃទៃស ក្នុង តំបន់ អាសុី 
ខាង កើត  នងិ បា៉ាសុហី្វកិ  កៃ ព ីបៃទៃស 
ចិន  អាច មាន កំណើន យឺត តៃឹម ១,៣  
ភាគរយ  ពី តួ លៃខ គោល ២,៨  ភាគរយ  
ក្នងុ សៃណ រ ីយោដៃល មាន ទទុិ្ទដ្ឋ ិនយិម 
កាន់ តៃ ខា្លាំងបៃៀប ធៀប  នឹង កំណើន  
៥,៨  ភាគរយ  កាល ពី ឆ្នាំ មុន ។ 

របាយការ ណ៍ នោះ បាន បន្ត ថា៖ 
«ការរីក រាល ដាល កំពុង ធ្វើ ឲៃយ   ប៉ះ ពាល់ 
សៃដ្ឋ កិច្ច តំបន់ កាន់ តៃ  ជៃលជៃ បុ៉ន្តៃ 
ជមៃ  និង រយៈ ពៃល  នៃ ក្ត ី ពៃយួ បារម្ភ  
មិន ចៃបាស់ លាស់  ទាល់តៃ សោះ» ដោយ  
ក ត់ សមា្គាល់  ចំពោះ តំបន់ ដៃល មាន  
បញ្ហា សៃប់ ទៅ ហើយដោ យ  សារ   ជម្លាះ 
ពាណិជ្ជ កម្មជា មួយ  សហរដ្ឋ អាមៃរិក ។ 

ធនាគារ ពិភព លោក បាន ពៃមាន 
ថា៖«ការទប់ សា្កាត់ នៃ ការ រីក រាលដាល 
វរីសុ អាច អនញុ្ញាត  ឲៃយ មាន ការ ងើប ឡើង 
វិញ ប៉ុន្តៃ ហានិភ័យ នៃ សមា្ពាធ ហិរញ្ញវត្ថុ 
លើស ពី ឆ្នាំ ២០២០ ទៅ ទៀត »។ 

ធនាគារ នៃះ បន្ថៃម ថា៖« ភាព ងា យ - 
រ ងគៃះបំផុត គឺ បៃទៃស ទំាង ឡាយ - 
ណ ដៃល ពឹងផ្អៃក ខា្លាងំ លើ ពាណិជ្ជ កម្ម  
ទៃស ចរ ណ៍   និងទំនិញ (នំាចៃញ- 
នំាចូល)ដៃល ពឹង ផ្អៃក លើ បៃក់ ជំពាក់- 

បំណុល និងដៃល ពឹង ផ្អៃកលើ លំហូរ 
ហិរញ្ញវត្ថ ុដៃល ងាយ បង្ក ហៃតុ»។ 

របាយ ការណ ៍នោះ ឲៃយ ដឹងថា បើ ករណ ី
ល្អ បំផុតនោះ គឺការ ធ្លាក់  ចុះ ដ៏ រហ័ស 
ប៉ុន្តៃ កៃយ មក ងើប ឡើង វិញដ៏ ខា្លាំង 
នោះបៃជា ជន តិចជាង ២៤លាន នាក់ 
ក្នុង តំបន់ នៃះ  នឹង រួច ផុត ពី ភាព កៃីកៃ។ 

ប៉ុន្តៃ ផ្ទុយទៅវិញ បៃជា ជន ១១  
លាន នាក់ បន្ថៃម ទៀត អាច ធ្លាក់ ទៅ- 
ក្នុង ភាព កៃីកៃ  កៃម ទសៃសន វិស័យ 
អវិជ្ជមាន កាន់ តៃ ខា្លាំង បៃប នៃះ ដៃល 
មាន ការ ធ្លាកច់ុះ ផ្នៃក សៃដ្ឋ កចិ្ច ដ ៏ធ្ងនធ់្ងរ  
ប៉ុន្តៃ ការ ងើប ឡើង វិញ យឺត ។ 

លោក  Mattoo បាន និ យា យ  ថា  
បៃទៃស ចំនួន ១៧ ក្នុង  តំបន់ នៃះ ជា 
គន្លឹះ ដល់ ចងា្វាក ់ តម្លៃ ក្នុង ពិភព លោក  
និង មាន  ចំនួន ៧០ ភាគ រយ នៃ ពា - 
ណិជ្ជ កម្ម ពិភព លោក « បៃ ទ ៃស    ទាំង- 
អស់ ទទួ ល   រង ផលប៉ះ ពាល់ »ហើយ 
ពៃលនៃះ បៃទៃស ខ្លះ មាន ករណី កូ វីដ 
១៩ ខ្ពស់បំផុត។ 

លោក បាន បៃប់ថា៖«ក្នងុ ពិភព លោក 
ពឹងផ្អៃក គា្នា ដៃល ជោគ វាសនា សៃដ្ឋកិច្ច 
របស់ យើង តៃវូ បាន ផៃសារ ភា្ជាប់ គា្នា នឹងមាន 
ការ ពងៃងឹ ទៅ វិញ ទៅមក ពីពៃះ ការ- 
ភ័យខា្លាច ប៉ះពាល់ បៃទៃស សំខាន់ៗ  ទំាង- 
អស់ ដំណល គា្នា»។ AFP/RR

ប្រធានធនាគារពិភពលោកលោកDavidMalpassក្នងុសន្នសីិទកន្លងមក។ AFP



ក្រុងវ៉ាសុីនតោនៈ   ក្រុមហ៊ុន 
បណ្តាញ   ហាង លក់ ទំនិញ ដ ៏ល្រប ី
របស់ អាម្ររិក Macy's កាល- 
ពថី្ង្រចន្ទបាន ប្រកាស ថាខ្លនួ នងឹ  
អនុញ្ញាត ឲ្រយ បុគ្គលិក        ភាគច្រើន 
ឈប់សម្រក   បន្ទាប់ ពី ការរីក-
រាលដាល វរីសុករូ៉ណូ  ដ្រល បង្ខ ំ
ឲ្រយ ក្រុម ហ៊ុនន្រះ បិទ ហាង    ។  

 ក្រុមហ៊ុនន្រះបាន ឲ្រយ ដឹង នៅ 
ក្នងុ  ស្រចក្ដបី្រកាស ពត័ ៌មាន មយួ 
ថា ៖« ខណៈ ដ្រល អាជីវ កម្ម ឌីជី - 
ថ ល  នៅត្រ បើក ដណំើរ ការ  យើង  
បា ន ខាតបង់ការ លក់  ច្រើន  
ដោយ សារ ការបិទ ហាង     »។  

ស្រចក ្ដីប្រកាស ព័ត៌ មានន្រះ 
បន្តថា ៖«  យើង នឹង     ប្តូរ   ទៅ ប្រើ- 
ប្រស ់  កមា្លាងំពល កម្ម  អប្រប បរមា  
ដ្រលចាបំាច ់ ដើម្របី   រក្រសា  ប្រតបិត្ត-ិ 
ការ មលូដា្ឋាន ។ ន្រះ  មាន នយ័ ថា  
ភាគ  ច្រើន ន្រ សហ ការី របស់ 
យើង  នឹង  អនុញ្ញា ត ឲ្រ យ ឈប់- 
សម្រក  ព ីការងារ ដ្រលចាប ់ផ្ដើម   
នៅ សបា្ដាហ៍  ន្រះ »។  

ស្រចក្ដីប្រកាស ព័ត៌ មាន ឲ្រយ 
ដឹង ថា  ការ កាត់បន្ថយចំនួន  
តិចតួច  ន្រះ  ត្រូវបានធ្វើឡើង 
នៅក្នុង ប្រតិបត្តិការ អនឡាញ 
របស់ ក្រុម ហ៊ុន លក់រាយ មួយ 
ន្រះ  ហើយ  ក្រមុ ហ៊នុន្រះ  នងឹ បន្ត 
ការ ចំណយ ប្រក់សម្រប់ 
ការថ្រ រក្រសា សុខ ភាព  របស់ បុគ្គ-
លិក ដ្រល   អនុញ្ញាត ឲ្រយឈប់- 

សម្រក ពី  ការងារ  «យ៉ាង ហោច-  
ណស់  រហូតដល់ខ្រ ឧ សភា  » 
ជាមួយ នឹង  គោលបំណង ជួល 
ពួកគ្រ ឲ្រយ ធ្វើ  ការ  វិញ  ។ 

ក្រមុហ៊នុ Macy'sកពំងុ ជម្នះ   
រចួ ហើយ ជាមយួ   ការ ធ្លាក ់ ចុះ  ន្រ 
ផ្រសារ ទំនើប  នៅ អា ម ្ររិក  ដោយ  - 
សារ   អតថិជិន ច្រើន ឡើង ផ្លាស-់ 
ប្តូរ ទៅ  រក ការ  ទិញ ទំនិញ    តាម     
ពាណិជ្ជកម្ម អ្រ ឡិចត្រូនិក អន- 
ឡាញ  (online e-com-
merce)ដូចជា  ក្រមុ ហុ៊ន Am a-  
zon  ជាដើម ។  

កាល ពខី្រ កមុ្ភៈ ក្រមុ ហ៊នុន្រះ 
បាន ប្រកាស ថា ខ្លួ ន នឹង បិទ 
ហាង លក ់១២៥ នងិ កាត ់បន្ថយ 
ការងារ ២០០០ នក់ ក្នុង រយៈ - 
ព្រល ៣ឆ្នាកំ្រយ ជា ផ្ន្រក  មយួ 
ន្រ យទុ្ធ សាស្ដ្រ ដើ ម្របីសន្រសំ  ប្រក ់ 
១,៥ ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។  

វរីសុ ន្រះបាន បណ្តាល  ឲ្រយ   ក្រមុ-   
ហ៊ុន  Macy's ត្រូវ ច្រញ បញ្ជា   
ឲ្រយបិទ ហាង លក់ ជាច្រើន របស់ 
ខ្លួន  កាល ពីដើមខ្រ ន្រះ  និង  នៅ 
ក្នុង  ស្រច ក្ដីប្រកាស ព័ត៌មាន   
ក្រមុ ហ៊នុន្រះ បាន  ឲ្រយ ដងឹថា ខ្លនួ 

នឹង បន្ត  បិទ ទីតាំង ទាំង អស់ 
របស ់ខ្លនួ រហតូដល ់«  យើង    មើល 
ឃើញច្របាស ់លាស ់ចពំោះ ព្រល- 
វ្រលា  ណ ដ្រល  មាន សុវត្ថិភាព  
ក្នុងការ បើក ដំ ណើរ  ការ ឡើង 
វិញ» ដ្រល រួម មាន  យីហោ 
Bloomingdales   និង 
Bluemercuryរបស់ខ្លួន ។   

 ក្រុម ហ៊ុន Macy's  បាន ឲ្រយ 
ដងឹ ថា៖«  នងឹ មាន  ការ អន ុញ្ញាត 
ឲ្រយសម្រក ព ីការងារ កានត់្រតចិ 
នៅក្នុង អាជីវ កម្មឌីជីថលរបស់ 
យើង  ដ្រលគាទំ្រ  ផ្ន្រក  ច្រកចាយ 
និង  ផ្ន្រក បម្រើអតិ ថិជន  ដូច្ន្រះ 
យើង អាច  បន្ត បម្រើ  អតិថិជន 
របស់យើងតាម អន ឡាញ  »។  

ការកាត់ បន្ថយ ការងារ នឹង 
បន្ថ្រម ដល ់ អត្រ គា្មាន ការងារធ្វើ 
ដ្រល កើនឡើង របស់អាម្ររិក  
ព្រះ  ការរីករាល ដាល វីរុស 
កូរ៉ូណ  ដ្រល    បាន បណ្តាល  ឲ្រយ 
មាន ការ ទាមទារ អត្ថ ប្រយោជន ៍
ជាច្រើន  ពី ការបាត់បង់   ការងារ 
ធ្វើ  ក្នុងដំណក់កាល ដំបូង   ន្រះ 
បាន កើន ឡើង ដល់៣,៣ លាន 
កាល ព ីសបា្ដាហ ៍មនុ  ខណៈដ្រល 
ក្រុមតំណង រាស្ដ្រ  បានចាប់- 
ផ្ដើមដាក់  ឲ្រយ    ដំណើរ ការ  ច្របាប់ 
ចំណយនូវទឹក  ប្រក់  ២,២ ពាន ់
ពាន់ លាន ដុលា្លារ  ដ្រល ជាផ្ន្រក 
មយួ ន្រ ការ បន្ថយ   ផល ប៉ះពាល ់
ស្រដ្ឋ កិច្ច៕AFP/LA 
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ប៉្រកាងំៈទនិ្ននយ័ ផ្លវូ ការដ្រល 
ច្រញ ផ្រសាយ កាលពី ថ្ង្រ អងា្គារ  
បាន បងា្ហាញ ថា សកម្ម ភាព 
រោងចក្រ នៅក្នុង ប្រទ្រស ចិន 
បាន ស្ទុះ ងើប ឡើង វិញ កាលពី 
ខ្រ មីន  ពី កម្រិត ទាប បំផុត ទៅ 
ការពង្រកី ផលតិ កម្ម  ខណៈ  ការ-  
រា ល ដាល កូវីដ១៩     បន ្ត បំផ្លា ញ    
ស្រដ្ឋ កិច្ច ពិភព លោក ។

ក្រុមហ៊ុន ជា ច្រើន បាន ចាប់-  
ផ្ដើម ការងារ ឡើង វញិ ជា បណ្ដើរ ៗ   
បន្ទាប់ពី ត្រូវ បាន បញ្រឈប់ នៅ 
ទ្រងឹ នៅ ឆ្នានំ្រះ  ដើម្រប ីទបស់ា្កាត ់
ការរីក រាលដាល វីរុស ដ្រល 
បណ្តាល ឲ្រយ មនុស្រស សា្លាប់ ន្រះ  
ទោះ  បីជា បញ្ហា ប្រឈម បន្ថ្រ ម 
ទៀត នឹង កើត ឡើង ស្ទុង ៗ  
ក្នងុព្រល អនគត ដចូជា តម្រវូ- 
ការ  ខាងក្រ យឺតយ៉ាវ  ដោយ- 
សារ  ការរីក រាលដាល យ៉ាង 
រហ័ស របស់ វីរុស ន្រះ ទូទាំង- 
ពិភព លោក។

យោង តួល្រខ កា រិ យ  ល័យ  

ជាតិ ស្ថិតិ(NBS) ស ន្ទស្រសន៍ 
ការ ទិញ របស់ ប្រ ទ្រស  ចិន 
(PMI)ជាការ វាស ់វ្រង ដ៏ សខំា ន់   
ន្រ  សកម្ម ភាព ផលិត កម ្ម   បាន 
បងា្ហា ញ  គួរ ឲ្រយ   ភា្ញាក់ ផ្អើល ក្នុង  
កម្រិត ចំនួន ៥២, ០ ក្នុង  ខ្រ  មីន ។

ចំនួន ន្រះ គឺ ខ្ពស់ ជាង ៤៤,៨  
ដ្រល ក្រុម អ្នក វិភាគ បាន រំពឹង 
ទុក នៅ ក្នុង ការ អង្ក្រត ដោយ  
ព័ត៌មាន Bloomberg។

NBS បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  ចំនួន 
ន្រះ« ឆ្លុះ បញ្ចាំង ថាជាង ពាក់- 
កណ្តាល ន្រ ក្រមុ ហ៊នុ ដ្រល បាន 
ស្ទង់ មតិ បាន បង្កើន ការ ចាប់- 
ផ្ដើម បន្ត ការងារ និង ការ ផលិត 
របស់ ពួកគ្រ ឡើង វិញ ចាប់ពី ១ 
ខ្រ មុន  ប៉ុន្ត្រ វា មិន បងា្ហាញ ថា 
ប្រតិ បត្តិការ ស្រដ្ឋ កិច្ច ប្រទ្រ ស  
របស់ យើង បាន ត្រឡប់ ទៅ 
កម្រិត ធម្មតា នោះ ទ្រ »។

ត ួល្រខ ន្រះ ជា ការស្ទុះ ងើប ឡើង 
វិញ ពី៣៥,៧កាលពី ខ្រ កុម្ភៈ  
ដ្រល អាក្រក់ បំផុត ចាប់ តាំង ពី 

ប្រទ្រស ចិន បាន ចាប់ ផ្ដើម 
កត់ត្រ ទិន្នន័យ ន្រះ កាលពី 
ឆ្នា២ំ០០។ ការ បងា្ហាញ  គ ឺ   លើស 
ពី   កម្រិត មធ្រយមភាគ ៥០ ដ្រល  
មាន ន័យ ថា  វិស័យ ន្រះ  កំពុង  
មានដំណើការ កើន ឡើង វិញ ។

សន្ទស្រសន៍  PMIដ្រល មិន 
ម្រន ផលិត កម្ម បាន កើន ឡើង 
ក្នុង ចំនួន ៥២,៣  ក៏ លើស ពី ការ - 
ព្រយាករ របស់ អ្នក វិភាគ ផង ដ្ររ ។

ប៉ុន្ត្រ ក្រុម ស្រដ្ឋវិទូ បាន វិភាគ 
ដោយ ប្រុង ប្រយ័ត្ន ថា ទិន្ន ន័យ 
ន្រះ អាច មិន សូវ ល្អ សម្រប់ 
ព្រលវ្រលា ផ្រស្រង ទៀត ន្រ ខ្រ 
មីន កន្លងទៅ  ន្រះ  ។

លោក Lu Ting លោក 
Wang Lisheng និង លោក 
Wang Jing ជា អ្នក វិភាគ នៅ 
ក្រមុហ៊នុ  Nomura បាន ឲ្រយ ដងឹ  
នៅក្នុង របាយការណ៍ មួយ  មុន 
ព្រល ទិន្នន័យ  PMI  ច្រញ 
ផ្រសាយ  ជាសាធរណៈ ថា ពកួគ្រ 
រំពឹង ថា ៖«កំណើន អវិជ្ជ មាន 

យ៉ាង ខា្លាំង សម្រប់ ទិន្នន័យ 
សកម្ម ភាព ស្ទើរ ត្រ ទាំងអស់ 
កាលពី ខ្រមីន» ដោយសារ ត្រ 
អត្រ ការ ចាប់ ផ្ដើម បន្ត អា ជីវ - 
កម ្ម យឺតយ៉ាវ  និង ធ្លាក់ចុះ តម្រូវ - 
ការ  ខាង ក្រ ។

ការរីក រាល ដាល វីរុស នៅ 
ព្រល ន្រះ បាន បណ្តាល ឲ្រយ១ 
ភាគ ៣ ន្រ ប្រជាជន លើ ពិភព- 
លោក បងា្ខាំង ខ្លួន នៅ ក្នុង ផ្ទះ 
ជាមួយ នឹង ក្រុម ស្រដ្ឋ វិទូ ដ្រល 
ព្រយាករ ថា ការ ដើរ ថយ ក្រយ ន្រ 
ស្រដ្ឋកិច្ច ខា្លាំង បំផុត ក្នុង ប្រ វ ត្ដិ- 
សាស្ដ្រថ្មីៗន្រះ នឹង កើតឡើង។

ប្រទ្រស ចិន ជា កន្ល្រង ដ្រល 
ករណី វីរុស ដំបូង បាន  ផ្ទុះ  ឡើង  
ហើយ  ក ៏ជា ប្រទ្រស ក្នងុ ច ំណោ ម  
ប្រទ្រ ស   ដបំងូ គ្រ ក្នងុការ កតត់្រ 
ផលប៉ះពាល់    ច្រើនគួរ ឲ្រយ កត់- 
សមា្គាល   ់ ដោយ  សារ ត ្រ វធិន ការ  
ដាក ់ឲ្រយ នៅ ដោយ ឡ្រក ដ ៏តងឹរុងឹ  
ក្នងុ គោល បណំង  ទប ់សា្កាត  ់ការ- 
រីក រាល ដាល  ៕ AFP/LA
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ក្រមុហុ៊នប្រងយក្រសរុស្រសី៊
នៅVenezuelaដកខ្លនួ
ថយក្នង៊អំឡ៊ងវិបត្តិកូវីដ១៩
ក្រងុមូស៉្គូៈRosneft ជា ក្រមុ- 

ហ៊ុន ប្រង ឈាន មុខ គ្រ របស់ 
ប្រទ្រសរុស្រសុី  បាន ប្រកាស 
កាលពីចុងសបា្តាហ៍ កន្លងទៅ 
ថា ខ្លួន នឹង ផ្អាក សកម្ម ភាព 
របស ់ខ្លនួ នៅ ក្នងុ ប្រ ទ្រស វ៉្រណ្រ- 
ស៊ុ យ អ្រឡា និង លក់  ទ្រព្រយ- 
សកម្ម របស់ ខ្លួន នៅ ទីនោះ 
ដ្រល  ជា ប្រទ្រស មួយ ទទួលរង 
ផល ប៉ះពាល់ ដោយ ការ ដាក់ 
ទណ្ឌ កម្ម ពាណិជ្ជ កម្ម របស់ 
អាម្ររិក ។

ក្រមុ ហ៊នុ មយួន្រះ បាន ឲ្រយ ដងឹ 
នៅ ក្នងុ ស្រច ក្ដ ីប្រកាស ពត័ ៌មាន 
មួយ ថា ៖ «  ក្រុម ហ៊ុន  Rosneft 
ប្រកាស បញ្ចប់ ប្រតិបត្តិ ការ 
របស់  ខ្លួន នៅ ក្នុង ប្រទ្រស វ៉្រណ្រ- 
ស៊យុ  អ្រឡា នងិ បោះ បង ់ចោល 
ទ្រព្រយ សកម្ម របស ់ខ្លនួ  ដ្រលជាប ់
ទាក ់ទង នងឹ ប្រតបិត្ត ិការ នៅ ក្នងុ 
ប្រទ្រស វ៉្រណ្រ ស៊ុយអ្រឡា»។

ទោះ យ៉ាង ណ រសុ្រសុ ីនៅត្រ ជា 
ដ្រគូដ៏សំខាន់ មួយ ចំពោះ ទី- 
ក្រុង  ការា៉ាកាស។ Rosneft  ជា  
ក្រុម  ហ៊ុន ប្រងរដ្ឋ ឈា នមុខគ្រ  
បាន ឲ្រយ ដឹងថា  ខ្លួន  បាន លក់  
ទ្រព្រយ  សកម្ម  ប្រទ្រស វ៉្រណ្រ ស៊យុ- 
អ្រឡា របស់ខ្លួន ឲ្រយ ក្រុម ហ៊ុន   
មយួ ដ្រល គ្របគ់្រង ១០០ ភាគ- 
រ យដោយ រដា្ឋាភិបា ល រុស្រសុី ។ 

ផល ប្រយោជន៍ដ្រល បា ន 
លក់ដោយ  ក្រុម ហ៊ុន  Rosneft 
រួម មាន ទុន វិនិយោគ រួម របស់ 
ក្រុម ហ៊ុន Petromonagas 
ក្រុម ហ៊ុន Petroperija    ក្រុម- 
ហ៊ុន Boqueron  ក្រុម ហ៊ុន 
Petromiranda នងិ ក្រមុ ហ៊នុ 
Petrovictoria « ព្រម ទាងំ ក្រមុ- 
ហ៊ុន  ផ្ដល់ ស្រវា  អណ្ដូង ប្រង  
ជាច្រើន ប្រតិបត្តិ ការ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម និង  ប្រតិបត្តិ ការ ជួញដូរ »។ 

ក្រមុ ហ៊នុ  មយួន្រះ បាន បញ្ជាក ់  
ថា  ភាគ ហ៊ុន  និង ប្រតិប ត្តិ ការ    
ទាំង អស់របស់ ក្រុម ហ៊ុន Ros-
neft ដ្រលជាប់ទាក់ទង នឹង  
ប្រទ្រស  វ៉្រណ្រ ស៊ុយ អ្រឡា នឹង  
« ត្រូវ បោះបង់ ចោល ត្រូវ បញ្ចប់   
ឬ លក់  ចោល  ក្នុងតម្ល្រ ទាប »។ 

 ប្រទ្រស រសុ្រសុ ីជាមយួ ចនិ នងិ 
គុយបា គឺជា សម្ព័ន្ធ មិត្ត មួយ 
ក្នងុចណំោម សម្ពន័្ធ មតិ្ត សខំាន ៗ់  
ជាច្រើន  របស់  លោក ប្រធន - 
ធិបតី Nicolas Maduro  
ជាម្រដឹកនំ របស់ ប្រទ្រស 
វ៉្រណ្រ ស៊យុអ្រឡា  ប៉នុ្ត្រ ការដាក ់
ទណ្ឌ កម្ម របស់ អាម្ររិក ប្រឆំង 
នងឹ  របប  របស ់លោក    បានដាក ់ 
ក្រមុ ហ៊នុ  Rosneft ស្ថតិ ក្រម 
សមា្ពាធ កាន់ត្រ ខា្លាំងឡើង ៗ  ។  

កាល ពីខ្រ កុម្ភៈ ទី ក្រុងវា៉ាសុីន - 
តោន បាន ប្រកាស  ការដាក់ 
ទណ្ឌ កម្ម ប្រឆំងនឹង ក្រុម ហ៊ុន 
បុត្រ សម្ព័ន្ធរបស់ ក្រុម ហ៊ុន  
Rosneft ដោយ សារ ត្រ វត្តមាន 
របសខ់្លនួ នៅ ក្នងុ ប្រទ្រស វ៉្រណ្រ- 
ស៊ុយអ្រឡា ។  

ទីភា្នាក់ងារ ព័ត៌ មាន រុស្រសុី   Ria 
Novosti បានរាយការណ៍ថា  
លោក Mikhail Leontiev 
អ្នក  ន ំពាក្រយ  ក្រមុ ហ៊នុ Rosneft   
បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  ក្រុម ហ៊ុនន្រះ  
បាន បពំ្រញ កាតព្វ កចិ្ច របសខ់្លនួ   
ហើយ នៅព្រលន្រះ  មាន សិទ្ធិ 
រពំងឹថា នងឹ  មាន ការ លបុ ចោល 
ការដាក់ទណ្ឌ កម្ម  ។  

កាល ពខី្រ សហីា  មនុ ប្រទ្រស 
រសុ្រសុ ី នងិវ៉្រណ្រស៊យុអ្រឡា បាន 
សហ ការគា្នា  អភិ វឌ្រឍ អណ្ដូង 
ឧស្ម័ន  ថ្មី ២នៅ ឆ្ន្ររ ភាគ ខាង 
កើត  នៅ សមុទ្រ ការា បៀន ។ 

 លោក  Igor Sechin ប្រ ធ ន    
ក្រុម ហ៊ុន Rosneft  ជា សម្ព័ន្ធ- 
មិត្ត ជិតស្និទ្ធ របស់ លោក ប្រធ 
ន   ធិបតី រុស្រសុី វា៉ា្លាឌីមៀរ  ពូទីន-  
គឺជា វិនិយោគិន មួយ រូប ក្នុង 
ចំណោម វិនិយោគិន សំខាន់ ៗ  
ក្នុងក្រុមហ៊ុនន្រះ  ។ 

លោក  Maduro បាន ដកឹន ំ
ប្រទ្រស វ៉្រណ្រ ស៊យុអ្រឡា ចាប-់ 
តាងំ ព ីឆ្នា ំ២០១៣។ លោក ត្រវូ 
បាន ជាប់ឆ្នាត ជាថ្មី សម្រប់ 
អាណត្តទិ ី២ កាល ពឆី្នា ំ២០១៨ 
ជាការ បោះ ឆ្នាត មួយដ្រល 
បាន ធ្វើ ពហិកា រដោយ គណ- 
បក្រស  ប្រឆំង  ដ្រល បាន ច្រន 
ចោល លទ្ធ ផល ន្រះ ។

អាម្ររិក និង មួយ ផ្ន្រកធំន្រ 
សហ គម ន៍  អន្តរជាតិ ក៏ បាន 
បដិស្រធ   មិន ទទួល សា្គាល ់ជោគ- 
ជ័យ   របស់ លោក  Maduro 
ហើយទី ក្រុង វា៉ាសុីន តោន បាន 
ដាក់សមា្ពាធ ស្រដ្ឋ កិច្ច ជាមួយ  
ការដាក់ ទណ្ឌ កម្ម ប្រឆំង នឹង 
រដា្ឋា ភិបាល នៅទី នោះ ។

អាម្ររិក កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៤  
ដ្រល បានដាក់ទណ្ឌ កម្មរួច 
ហើយ លើ  ក្រុម ហ៊ុន Rosneft  
ជា  ក្រុម ហ៊ុន មួយ ក្នុង ចំណោម 
ក្រុម ហ៊ុន ឈាន មុខ គ្រ ជា ច្រើន 
របស់ ប្រទ្រស រុស្រសុី ដោយសារ  
ការ គាំទ្រ របស់ ទី ក្រុង ម៉ូស្គូដល់   
ក្រមុ ជន បបំ្រក ខ្លនួ  នងិ ការ កាន-់ 
កាប ់ តំបន់ គ្រីមៀ ពី សំ ណក ់ 
រុស្រសុី ។ ប៉ុន្ត្រ វិធនការ ន្រះ  ត្រូវ 
បាន  កម្រតិ ក្នងុ ការ  ទបស់ា្កាត ់ការ- 
ផ្ដល ់ ហិរ ញ្ញ ប្រប  ទាន  ពី  អា ម្រ រិក   
សម្រប់  ក្រុម ហ៊ុន ប្រង ឈា ន 
មុខ  មួយន្រះ ៕   AFP/LA

ក្រមុហុ៊នMacy'sបិទហាងកាត់បុគ្គលិក
បុ៉ន្ត្របន្តលក់តាមអនឡាញកំពុងព្រញនិយម

                អតិថិជន ប្រជ្រៀតគា្នា ក្នងុ ហាង Macy's នៅអាម្ររិក កាលពីខ្រវិច្ឆកិា   ។             AFP
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ក្រងុវ៉ាសីុនតោនៈយោងតាម
ចំនួនសរុបចុងក្រោយច្រោញពី
មជ្រោឈមណ្ឌលសម្រោប់ប្រោព័ន្ធ
វិទ្រោយាសាស្ត្រោនិងវិស្វកម្ម(CSSE)
ន្រោសាកលវិទ្រោយាល័យJohns
Hopkinsបានឲ្រោយដឹងថាអាម្រោ-
រិកបានរាយការណ៍ថាមាន
ករណីឆ្លងជាង១៦មុឺននាក់។
នៅអាម្រោរិករដ្ឋញូវយ៉ករងការ

ប៉ះពាល់ដោយជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាង
គ្រោបំផុតដ្រោលបានរាយការណ៍
ករណីឆ្លងចំនួន៦៦០០០នាក់
និងសា្លាប់១២១៨នាក់។
លោកអភិបាលរដ្ឋញូវយ៉ក

អាន្រដូកូមូ៉បានថ្ល្រោងកាលពី
ថ្ង្រោចន្ទថាអ្វីដ្រោលកំពុងកើតឡើង
នៅក្នងុរដ្ឋញូវយ៉កន្រោះមិនម្រោន
ជារឿងធម្មតាទ្រោ ដោយបាន
ប្ត្រោជា្ញា«ច្រោករំល្រោកម្រោរៀនទំាង-
អស់ន្រោះនៅទូទំាងប្រោទ្រោស»។
USNSComfortជាវានា-

ព្រោទ្រោយទាហានជើងទឹកដ្រោលមាន
គ្រោចំនួន១០០០និងបន្ទប់វះ-

កាត់ចំនួន១២បានបើកសំដៅ
ទៅកាន់កំពង់ផ្រោក្រោងុញូវយ៉ក
កាលពីថ្ង្រោចន្ទ ដ្រោលផ្តល់ជា
កន្ល្រោងសា្នាក់ដល់អ្នកជំងឺដ្រោល
មិនម្រោនអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩។
យោងតាមការធ្វើបច្ចបុ្រោបន្នភាព

របស់ESSEបានឲ្រោយដឹងថា
ទូទំាងសកលលោកប្រោទ្រោស

ទំាងអស់ និងតំបន់បានរាយ-
ការណ៍រួមគ្នាថាមានអ្នកឆ្លង
ចំនួនជាង៧៧មុឺននាក់ និង
សា្លាប់ចំនួន៣៦៨៧៣នាក់។
អីុតាលីគឺជាប្រោទ្រោសទី២ដ្រោល

មានអ្នកឆ្លងជាង១០មុឺននាក់
និងមានអ្នកសា្លាប់ចំនួន១១-
៥៩១នាក់៕Xinhua/PSA 

លោកត្រធំ្វើសន្នសីិទកាស្រតទាក់ទងការរាលដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩។AFP

ក្រុងវៀងចន្ទន៍ៈបរិកា្ខារព្រោទ្រោយ
ដ្រោលផ្តល់ជូនដោយប្រោទ្រោស-
ចនិដើម្រោបីជយួប្រោទ្រោសឡាវក្នងុ
ការប្រោយុទ្ធប្រោឆាំងការឆ្លង-
រាលដាលជំងឺកូវីដ១៩នោះ
ត្រោូវបានប្រោគល់នៅក្នុងរដ្ឋ-
ធានីវៀងចន្ទន៍ន្រោប្រោទ្រោសឡាវ
កាលពីថ្ង្រោចន្ទ។

យោងតាមសា្ថានទតូចនិប្រោចាំ
នៅក្នងុប្រោទ្រោសឡាវបានឲ្រោយដងឹ
ថាបរិកា្ខារព្រោទ្រោយរួមមានឧបករណ៍
សម្រោបធ់្វើត្រោស្តចនំនួ២០១៦
ឈតុសម្លៀកបពំាក់ការពារខ្លនួ
ចំនួន៥០០០កំប្ល្រោនិងមា៉ាស់ការ-
ពារចំនួន៤០៥០០០បន្ទះ។
ទីប្រោឹក្រោសាស្រោដ្ឋកិច្ច និងពា-

ណិជ្ជកម្មរបស់សា្ថានទូតចិន
ប្រោចាំនៅក្នុងប្រោទ្រោសឡាវគឺ
លោកវា៉ាងឃ្រោយីហុី និងអនុរដ្ឋ- 
មន្ត្រោីសខុាភិបាលរបស់ប្រោទ្រោស-
ឡាវលោកប៊ុនហ្វ្រោងភូមិមា៉ា-
ឡ្រោសុដីហ៍បានចលូរមួនៅក្នងុ
ពិធីប្រោគល់សមា្ភារទាំងនោះ។
យោងតាមសា្ថានទូតចិន

បានឲ្រោយដងឹថាប្រោទ្រោសចនិមាន
ទនំាក់ទនំងកចិ្ចសហប្រោតបិត្ត-ិ
ការយ៉ាងសំខាន់បំផុតជាមួយ
ប្រោទ្រោសឡាវដើម្រោបីពង្រោឹងការ-
ទប់សា្កាត់នងិគ្រោប់គ្រោងជងំឺកូវដី
១៩។ ក្នុងនាមជាសហគមន៍
មួយ ដោយបានច្រោករំល្រោក
អនាគតរួមគ្នាប្រោទ្រោសចិន
បានត្រោៀមលក្ខណៈជាស្រោច
ដើម្រោបីធ្វើការរួមគ្នាជាមួយឡាវ
ក្នុងការដោះស្រោយផលវិបាក
នៅក្នុងប្រោទ្រោសន្រោះ។
ក្រោមុអ្នកជំនាញវ្រោជ្ជសាស្ត្រោចិន

បានទៅដល់ក្រោងុវៀងចន្ទន៍កាល- 
ពីថ្ង្រោអាទិត្រោយ៕Xinhua/SKបុគ្គលិកព្រលានយន្តហោះដាក់សម្ភារជំនួយចិនច្រញពីយន្តហោះ។Xinhua

ចិនប្រគល់ជំនួយសុខាភិបាលឲ្រយឡាវដើម្របី
ប្រយុទ្ធប្រឆំាងការរាលដាលន្រជំងឺកូវីដ១៩

សាកលវិទ្រយាល័យJohnsHopkinsៈចំនួនអ្នក-
ឆ្លងកូវីដ១៩នៅអាម្ររិកកើនឡើងជាង១៦មុឺននាក់

លោកមូនស្នើឲ្រយចាត់ការតាមផ្លូវច្របាប់សម្រប់អ្នកបំពានវិធានការដាក់ឲ្រយនៅដា ច់ពីគ្រ
ក្រងុស្រអ៊លូៈប្រោធានាធបិតី

កូរ៉្រោខាងត្រោបូងលោកមូនជ្រោអុីន
កាលពីថ្ង្រោអង្គារបានអំពាវនាវ
ឲ្រោយចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវ-
ច្រោបាប់ឲ្រោយបានខា្លាំងកា្លាបន្ថ្រោម-
ទៀតប្រោឆាំងក្រោុមអ្នកដ្រោល
បានបំពានច្រោបាប់ដាក់ឲ្រោយនៅ
ដាច់ដោយឡ្រោកពីគ្រោដោយ-
សារឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណា១ថ្ង្រោ
នៅមុនគោលនយោបាយន្រោ
ការឃុំខ្លួនឯងនៅឲ្រោយឆា្ងាយពីគ្រោ
ទៅលើក្រោុមអ្នកដំណើរទាំង-
អស់មកពីបរទ្រោសឲ្រោយចូលជា
ធរមាន។
លោកប្រោធានាធិបតីមូន-

ជ្រោអុីនបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖
«ប្រោសិនបើវិធានការដាក់ឲ្រោយ
នៅដាច់ដោយឡ្រោកពីគ្រោត្រោូវ
បានគ្រោបំពាននោះដំណោះ-
ស្រោយនិងវិធានការទៅតាម
ផ្លូវច្រោបាប់ឲ្រោយបានខា្លាំងកា្លាគួរត្រោូវ
បានធ្វើឡើងដើម្រោបីការពារ-
សុវត្ថិភាពសហគមន៍»ដោយ
លោកបានថ្ល្រោងនៅឯកិច្ចប្រោជុំ
គណៈរដ្ឋមន្ត្រោីប្រោចាំសបា្តាហ៍។
លោកមូនជ្រោអុីនបានថ្ល្រោង

ថាទោះបីការឆ្លើយតបទៅនឹង
ការទប់សា្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩
របស់ប្រោទ្រោសកូរ៉្រោខាងត្រោបូង
បានទទលួការសរសើរអពំីភាព
ជោគជ័យជាមួយការប្រោយុទ្ធ-
ប្រោឆាំងម្រោរោគន្រោះក្តី ក៏សញ្ញា
ន្រោ«ការធ្វើឲ្រោយមានលំនងឹបន្តចិ-

ម្តងៗ »នៅក្នុងសា្ថានការណ៍
នៅទីន្រោះ«គឺនៅត្រោមានមធ្រោយា-
បាយយូរអង្វ្រោងក្នុងការឆ្ពោះ-
ទៅរកដំណាក់កាលស្ថិរភាព
កាន់ត្រោខា្លាំងឡើង»។
លោកមនូជ្រោអុនីបានបន្ថ្រោម

ថា៖«យើងត្រោូវការចាត់វិធាន-

ការឲ្រោយបានខា្លាំងកា្លាបន្ថ្រោមទៀត
និងការគ្រោប់គ្រោងឲ្រោយបានព្រោញ-
ល្រោញជុំវិញការរាតត្រោបាតន្រោ
ការឆ្លងរកីរាលដាលមកពីក្រោ
ប្រោទ្រោសកាន់ត្រោច្រោើនឡើង»។
លោកមូនជ្រោអុីនបានបញ្ជាក់
ថា៖«ការទប់សា្កាត់ន្រោការឆ្លង-

រីករាលដាលមានការធា្លាក់ចុះ
តិចតួច»ហើយលោកបាន
ព្រោមានប្រោឆាំងរាល់សកម្មភាព
ណាមួយដ្រោលបានធ្វើឲ្រោយកិច្ច-
ខិតខំប្រោឹងប្រោងប្រោឆាំងការ-
ឆ្លងវីរុសរបស់ប្រោជាជន«បាន
ធា្លាក់ដល់កម្រោិតសូន្រោយនោះ»។

ប្រោទ្រោសកូរ៉្រោខាងត្រោបូងបាន
អះអាងអំពីករណីឆ្លងបន្ថ្រោម-
ទៀតចំនួន១២៥នាក់កាល-
ពថី្ង្រោចន្ទនងិ៤នាក់បន្ថ្រោមទៀត
បានសា្លាប់។
លោកមូនជ្រោអុីន បានថ្ល្រោង

ទៅកាន់សមាជិកគណៈមន្ត្រោី
នៅក្នុងសុន្ទរកថារបស់លោក
ទៅកាន់ក្រោុមអ្នកកាស្រោតថា៖
«ការយកចិត្តទុកដាក់ជា-
ពិស្រោសដើម្រោបីកាត់បន្ថយ
ចំនួនអ្នកសា្លាប់និងកាត់បន្ថយ
សមត្ថភាពរបស់អាជា្ញាធរ    
ដាក់ឲ្រោយនៅដាច់ដោយឡ្រោកពី
គ្រោទៅលើការទប់សា្កាត់ក្រោុម-
អ្នកឆ្លងនៅមន្ទីរព្រោទ្រោយ ដ្រោល
បានដាក់មនុស្រោសយ៉ាងច្រោើន
នោះ»។
ប្រោធានាធិបតីកូរ៉្រោខាងត្រោបូង

បានថ្ល្រោងថាវាបានកា្លាយទៅជា
រឿងមនិអាចគ្រោចវ្រោះបានដើម្រោបី
បិទសាលារៀនម្តងទៀត។
រដា្ឋាភិបាលបានសម្រោចចតិ្ត

ជាដំណាក់កាល នៅក្នុងការ-
បង្រោៀនក្រោមុសសិ្រោសសាលាតាម
អនឡាញ៕Yonhap/SK 

ប្រធានាធិបតីមូនជ្រអីុន(ស្តា)ំថ្ល្រងនៅក្នងុកិច្ចប្រជំុគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅការិយាល័យប្រធានាធិបតីនៅក្នងុទីក្រងុស្រអូ៊លកាលពីថ្ង្រទី៣១ខ្រមីនា។Yonhap



ថ្ងៃពុធ ទី១ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  WORLDwww.postkhmer.com ១៥

ប្រជា   ជនពាក់ ម៉ាស់   ជាវិធា ន     ក រ   ទប់ស្កា ត  ់មិនឲ្រយឆ្លង    ជំ ងឺកូវី ដ  ១៩   នៅ  អៀរឡង់ខាងជើង ។ AFP

ក្រងុ ឌយុប្លាងំៈ  រដ្ឋមន្តៃ ីយតុ្តធិម ៌បាន 
ថ្លៃង កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ថា  អ្នក ទោស 
បៃហៃល ២០០ នាក់  នឹង តៃវូ បាន ដោះ- 
លៃង បណ្តោះអា សន្ន ព ីពន្ធ នាគារ អៀរ- 
ឡង់ ខាង ជើង  នៅ ក្នុង កិច្ចបៃឹង បៃង 
មយួ  ដើមៃប ីទប ់សា្កាត ់ការ រាល ដាល វរីសុ 
កូរ៉ូណា   មិន ឲៃយ ឆ្លង ដល់ អ្នក ទោស។ 

នៅ ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ មួយ 
លោក សៃ ីណាអមូ ី ឡងុ  បាន ថ្លៃង ថា៖ 
«បៃសិន បើ យើង តៃូវ គៃប់ គៃង វិបត្តិ 
ដៃល កពំងុ រាល ដាល យ៉ាង ឆប ់រហស័ 
ដៃល យើង កពំងុ បៃឈម នៃះ  វា ពតិ ជា 
សខំាន ់ណាស ថ់ា ដៃល ឥឡវូ នៃះ យើង  
តៃវូ ចាប់ ផ្តើម ចាត់ វិធាន ការ  ដើមៃបី កាត់- 
បន្ថយ ចំនួន អ្នក ទោស របស់ យើង »។   

លោក សៃីឡុង  បាន បន្ថៃម ថា  សៃវា 
អ្នក ទោស ក្នុង តំបន់  រំពឹង ទុក ថា នឹង 
មាន ដោះ លៃង អ្នក ទោស២០០ នាក ់ព ី 
អ្នក ទោស បៃហៃល ១៥០០ នាក់ ។  

លោក សៃី រដ្ឋមន្តៃី  បាន ថ្លៃង ថា  
លោក សៃី នឹង បៃើ បៃស់ អំណាច បើក 
ចំហទៅ ដល់ ការិយល័យ របស់ លោក- 
សៃី  ដើមៃបី អ្នក ទោស ដៃល តៃូវ គៃង 
ដោះ លៃង ដោយ ស្វ័យ បៃវត្តិ នៅ ក្នុង 
អំឡុង ៣ ខៃ កៃយ នៃះ ។ 

អ្នក ទោស ជា ចៃើន បៃភទ  នឹង មិន 
ទាន់ ទទួល សិទ្ធិ ឲៃយ ដោះ លៃង ជា - 
បណ្តោះ អាសន្ន ឡើយ នៅ ក្នុង នោះ 
មាន អ្នក ជាប់ ទោស១ ជីវិត  ឬ  តៃវូ  ចាប់- 
ឃុខំ្លនួដោយសារ  បញ្ហា ធ្ងន ់ធ្ងរ ក្នងុ នោះ 

មាន អពំើ ហងិៃសា ក្នងុ គៃសួារ  ន ិង ទោស 
ពី បទ ភៃរវកម្ម និង  ឃាត កម្ម ជា ដើម ។  

អ្នក ដៃល តៃវូ ដោះ លៃង នោះ  នងឹ តៃវូ 
ជាប់ បមៃម គោចរ  និង បមៃម មិន 
ទំនាក់ ទំនង ជា មួយ ជន រង គៃះ  គៃឿង- 
សៃវឹង និង បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ ទៃ ។  

ពួកគៃ  ក៏ នឹង តៃូវ ហៅ ឲៃយ តៃឡប់ មក 
ពន្ធនាគារ វិញ  នៅ ពៃល ណា មួយ  
ដោយ  មិន គិត ថា តើ លក្ខខណ្ឌ ទាំង- 
អស់ នៃះ តៃូវ រំលោភ បំពាន ឡើយ ។ 

យោង តាមមន្តៃី កៃសួង សុខ ភាព 
សាធារណៈ បាន ឲៃយ ដងឹ ថា  គតិ ពៃឹក ថ្ងៃ 
ចន្ទ មាន អ្នកឆ្លង  កវូដី ១៩  ចនំនួ ៥៣៣ 
នាក់  និង ២២ នាក់  សា្លាប់  នៅ អៀរ ឡង់ 
ខាង ជើង ៕ AFP/PSA

តពីទពំ័រ  ១... អៃសៃប៉ាញ ក្តី  ក៏ 
វិធាន ការ រឹត បន្តឹង  ដៃល បាន រក- 
ឃើញ ថា  មាន មនសុៃស បៃហៃល 
២ ភាគ ៥   នៅ លើ សកល លោក   
សា្នាក់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ របស់ ពួក គៃ។   

 កៃុង ម៉ូ ស្គូ  និង  កៃុង ឡា ហ្គូស  
បាន ចូល រួម អំពាវ នាវ ឲៃយ ទី កៃុង 
ទាងំ អស ់នៅ ទ ូទាងំ ពភិព លោក 
សា្នាក់ នៅ ក្នុង ផ្ទះ  ចំណៃក រដ្ឋ 
វឺរជីន ៀ   មា៉ារី ឡៃន  និង កាន់ - 
សាស់  បាន កា្លាយ ជា រដ្ឋ ចុង- 
កៃយ គៃ បំផុត របស់ អាមៃរិក  
បាន បៃកាស ចៃញ បញ្ជា ឲៃយ ដាក ់
រដ្ឋ ក្នងុ គៃ អាសន្ន  ដើមៃបី ឲៃយ ពល-  
រដ្ឋ សា្នាក ់នៅ ក្នងុ ផ្ទះ មនិ តៃវូ ចៃញ 
ទៅ ខាង កៃ ជា ដាច់ ខាត ។ 

  រដ្ឋ ធានី  វា៉ា សុីន តោន បាន 
អនុវត្ត យ៉ាង តៃឹម តៃូវ ។ 

 នៅ ក្នងុ នមិតិ្ត របូ មយួ នៃ ទហំ-ំ 
ឧបសគ្គ បៃឈម មុខ មនុសៃស- 
ជាត ិ នា វា ពៃទៃយ  យោ ធា អាមៃរកិ 
១គៃឿង  បាន បើក សំដៅ ចូល 
ទៅ កាន់ ទី កៃុង ញូវ យ៉ក  ដើមៃបី 
បន្ធរូ បន្ថយ សមា្ពាធ នៅ តាម មន្ទរី- 

ពៃទៃយ មួយ ចំនួន  ដៃល បាន 
កំពុង ទប់ សា្កាត់  ជុំ វិញ ការផ្ទុះ នៃ 
ការ ឆ្លង  រាល ដាល  វី រុសផ្លូវ- 
ដង្ហើម កូ រ៉ូ ណាបៃភៃទ ថ្មី នៃះ ។ 

 យោង តាម ចំនួន សរុប របស់ 
កាសៃត AFP បាន ឲៃយ ដឹង ថា  
ករណី ឆ្លង ជំងឺ កូវីដ ១៩  បាន  
អះ អាង នៅ ទូ ទាំង ពិភព លោក  
បាន កើន ឡើង ដល់ជា ង  ៧៧ - 
មឺុន  នាក់  ដោយ មាន ចំនួន 
៤១៣០០០ នាក់  នៅ ក្នុង 
បៃទៃស អរឺ៉បុ  ខណៈ បើ តាម ការ- 
អះ អាង ចំនួន អ្នក សា្លាប់ ចៃើន 
បំផុត ដៃល ចៃញ ពី អឺរ៉ុប ។ 

 កៃុម មៃដឹក នាំ ពិភព លោក  
មាន មួយ ចំនួន ក្នុង ចំណម 
បៃទៃស ទាំង នោះ  តៃូវ បាន រឹត- 
តៃបិត មិន ឲៃយ ធ្វើ ដំណើរ  ឬ បង្ខំ 
ដាក់ ឲៃយ នៅ ដាច់ ដោយ ឡៃក ពី 
គៃ  នៅ តៃ កំពុង រក មធៃយោ បាយ 
ដោះ សៃយ  ជា មយួ វបិត្ត ិសៃដ្ឋ- 
កចិ្ច  នងិ សង្គម  ដៃល ញរ័ កកៃើក 
និងមិន ធា្លាប់ បាន ជួប បៃទះ ពី 
មុន  ចាប់ តាំង ពី សង្គៃម លោក 

លើក ទី ២ ។ 
 វិមាន កៃឹម ឡាំង  បាន ថ្លៃង ថា  

បៃធា នា ធិប តី អាមៃរិក លោក ដូ 
ណាល់  តៃំ  និង សម ភាគី បៃ- 
ធា នា ធិប តី រុសៃសុី របស់ លោក  គឺ 
លោក វា៉ា្លាឌ ីមៀរ  ព ូទនី  បាន ពភិា- 
កៃសា គា្នា « អំពី កិច្ច សហ បៃតិបត្តិ- 
ការ យ៉ាង ជតិ ស្នទិ្ធ » ស្ត ីព ីការ ឆ្លង 
រីក រាល ដាល វី រុស ផ្លូវ ដង្ហើមកូ រ៉ូ - 
ណា  បៃភៃទ ថ្មី  ហើយ ពិភា កៃសា 
អំពី ការ ធា្លាក់ ចុះ តម្លៃ បៃង ឆៅ  
នៅ ក្នុង ការ សន្ទនា តាម ទូរ ស័ព្ទ 
កាល ពី ថ្ងៃ ចន្ទ ។ 

នាវា អាមៃរកិ  USNS  Com-
fort  ដៃល មាន កន្លៃង សមៃប់ 
ដាក ់គៃ ចនំនួ ១០០០  នងិ មាន 
បន្ទប់ វះ កាត់ ចំនួន ១២ បន្ទប់  
ទើប តៃ ចូល ចត បាន ១ថ្ងៃ  
កៃយ ពី លោក ដូ ណាល់  តៃំ 
បាន ពងៃីក ចាត់ វិធាន ការ ដាក់ 
មនុសៃស ឲៃយ នៅ ឆ្ងាយ ពី គា្នា  នៅ 
ក្នងុ បៃទៃស អាមៃ រកិ  រហតូ ដល ់
ចុង ខៃ មៃសា ។ 

អភបិាល កៃងុ ញវូ យក៉  លោក  

ប៊ីល   ឌឺ  បា្លាស់ សៃយូ បាន ថ្លៃង 
ថា ៖«ការ មក ដល់ របស់ នាវា  
Comfort  គឺ ជា ទឹក ចិត្ត ដ៏ ល្អ 
មយួ សមៃប ់ជន ជាត ិអាមៃរកិ »  
ដៃល នឹង បាន ជួយ ដល់ មនុសៃស  
ដៃល តៃូវ ការ ថៃ ទាំ សុខ ភាព 

យ៉ាង ខា្លាំង  មិន ទាក់ ទង ទៅ នឹង 
វី រុស កូ រ៉ូ ណា  ដោយ បាន បន្ធូរ- 
បន្ថយ បណា្តោញ បន្ទុក  នៅ ក្នុង 
មន្ទីរ ពៃទៃយ យ៉ាង ចៃើន សន្ធឹក- 
សនា្ធាប់ ។ 

នៅ ក្នុង បៃទៃស រុសៃសុី  លោក ពូ- 

ទីន បាន ស្នើ ឲៃយ កៃុម ពល រដ្ឋ នៅ 
ក្នុង ទី កៃុង ម៉ូស្គូ « តៃូវ គោរព 
បមៃម ឲៃយ បាន ខា្ជាប់ ខ្ជួន បំផុត » 
ដៃល តៃវូ បាន គៃ មើល ឃើញ ថា  
បាន បិទ ហាង លក់ ទំនិញ មិន 
សំខាន់ ទាំង អស់ ៕ AFP/SK

អៀរឡង់ខាងជើងគ្រោងដោះល្រោងអ្នកទោសប្រោហ្រោល២០០នាក់ដើម្រោបីបញ្ចៀសការឆ្លងកូវីដ១៩

វិធានការបិទជាសកលកាន់ត្រោតឹងរឹុងខណៈចំនួន...
សម្ត្រចប៉ាប ្រហ្វង ់ សីុ ស (ស្តា ំ)  ជួបពិភាក្រសា ជាមួយ   នាយករដ្ឋមន្ត្រអីុីតាលីហ្គ ូ សិប ប៉ ្រ កុនទី  នៅ បុរី វ៉ាទីកង់។  AFP លោក រដ្ឋមន្ត្រសុីខាភិបល  អ្រ ស្រប៉ាញ សល វ៉ាឌ័រ អីុល ឡា ធ្វើសន្ន ិសីទស រព័ត៌មន   កលពីថ្ង្រទី៣០ ខ្រមីនា។AFP 

 បុគ្គលិក ព្រទ្រយ  ដឹកអ្នក  ជំងឺដ្រ ល ឆ្លង វីរុស កូរួ៉ណា      ចូលទៅ មន្ទ ីរព្រទ្រយ ១នៅ តំបន់ Essen អាល្លម៉ឺង់ភាគខាងលិច    ។ AFP
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នេះ   ជា  កម្ទេច   មី សីុល   ដេល បាញ់  ដោយ  កេមុឧទ្ទាម ហូ៊ ធី  ទៅ លើ  ទី កេងុ រី យ៉ាដ។ AFP

ក្រុមចម្រះុដឹកនំាដោយអារ៉ាបី៊
សាអូ៊ឌីតឆ្លើយតបក្រុមឧទ្ទាមហូ៊ធី
ដោយការវាយប្រហារផ្លវូអាកាស

កេុង រី យ៉ាដៈ  កៃុម ចមៃុះ 
យោធា ដៃល  ដឹក នាំ ដោយ      
បៃទៃសអារ៉ាប៊ ី សាអ៊ ូឌតី កាល-
ពីថ្ងៃ ចន្ទ  បាន បើក ការ វាយ-
បៃហារ ផ្លូវ អាកាស យ៉ាង ខ្លាំង-
កា្លា  ទៅ លើ រដ្ឋ ធាន ីសាណា  បាន 
គៃប ់គៃង ដោយ កៃមុ ឧទ្ទាម ហ៊ ូធ ី 
នៅ ក្នុង បៃទៃស យៃ ម៉ៃន  នៅ 
ក្នុង ការ សង សឹក ទៅ នឹងការ - 
វាយ បៃហារ មីសុីល ជា ចៃើន-
គៃប់ ទៅ លើ ទី កៃុង រី យ៉ាដ ។

 កៃុម ពល រដ្ឋ នៅ ក្នុង ទី កៃុង-
សា ណា  បាន រយ ការណ៍ អំពី 
ការ ផ្ទុះ ជា ចៃើន គៃប់  កៃយ ពី 
ការ វាយ បៃហារ  បាន ចាប់ផ្តើម  
នៅ ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ គ្នា កាន់តៃ 
ខ្លាំង ឡើង ថ្មី មួយ  ទោះបីជា 
អង្គការ សហ បៃជា ជាតិ  បាន 
អំពាវ នាវ ឲៃយ មាន បទ ឈប់-
បាញ់ មួយ  ដើមៃបី ការ ពារ កៃុម 
ជន សុី វិល យៃ ម៉ៃន  មិន ឲៃយ ឆ្លង 
រីក  រល ដាល វី រុសផ្លូវដង្ហើម កូ រ៉ូ- 
ណា បៃភៃទ ថ្មី ក្តី  ។ 

 កៃុម ចមៃុះ  បាន ថ្លៃង នៅ ក្នុង 
សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ មួយ  ដៃល 
បាន ចៃញ ផៃសាយ ដោយ ទី ភ្នាក់-
ងារ សារ ព័ត៌ មាន អារ៉ាប៊ី  សាអ៊ូ-
ឌតី ផ្លវូ ការ ថា  បៃតបិត្ត ិការយោ-
ធា បាន កំណត់ គោល ដៅ ទៅ-

លើ « ហាង លក់ ទំនិញ  សភ 
នងិ កន្លៃង ទ ីតាងំ » ដាក ់ម ីសុលី-
បាលី ស្ទិក  និង យន្ត ហោះ ្រដូន 
មួយ ចំនួន  នៅ ទូ ទំង តំបន់ 
ដៃល បាន គៃប ់គៃង ដោយ កៃមុ- 
ឧទ្ទាម ហ៊ូ ធី ។  

 ទូរទសៃសន៍ អាល់- មា៉ាសុីរ៉ាហ៍  
ដៃលគៃប់ គៃង ដោយ កៃមុឧទ្ទាម- 
ហ៊ូ ធី បាន រយ ការណ៍ ថា  មាន 
ការ វាយ បៃហារ ផ្លវូ អាកាស យ៉ាង-
តចិ ១៩ លើក  ទៅ លើ គោល ដៅ 
ខ្លះ  នៅ ក្នងុ ទ ីកៃងុ សា ណា  ដៃល 
ក្នុង នោះ មាន មូល ដា្ឋាន យោ ធា 
មួយ ចំនួន  និង បណ្ឌិត ៃយសភ- 
យោ ធា ១កន្លៃង ផង ដៃរ ។ 

បៃតិបត្តិការ វាយ បៃហារ ផ្លូវ-
អាកាស  បាន ធ្វើ ឡើង  កៃយ- 
ពី ទ័ព អាកាស អារ៉ាប៊ី សាអ៊ូឌីត  
បាន បាញ ់ទមា្លាក ់ម ីសុលី បាល-ី
ស្ទិក របស់ កៃុម ឧទ្ទាម ហ៊ូ ធី ទៅ- 
លើ ទី កៃុង រី យ៉ាដ  និង ពៃំដៃន  
ទី កៃុង ជី ហៃសាន កាល ពី ល្ងាច 
ថ្ងៃសៅរ៍  កន្លង ទៅ ។ 

ការ វាយ បៃហារ នោះ  បាន 
បង្ក ឲៃយ  ជន សុីវិល ២ នាក់ រង- 
របួស នៅ ក្នុង ទី កៃុង រី យ៉ាដ  
ដៃល ស្ថិត នៅ កៃម ការ ដាក់ 
បមៃមគោចរ រយៈ ពៃល ១៥ 
ម៉ាង  រៀង រល់ ថ្ងៃ ៕ AFP/SK

ក្រុមត លីបង់សម្លាប់កងកម្លាំងអាហ្ហា្គានីសា្ថាន
អស់រប់សិបនាក់នៅក្នងុការវាយប្រហារចំនួន២

កេងុគនុ ឌ  ូសៈ  មន្តៃ ីបាន ថ្លៃង 
ថា  កៃុម តាលី បង់  បាន សមា្លាប់ 
ប៉ូលិស  និង កៃុម យុទ្ធជន គំទៃ 
រដា្ឋាភិ បាល   អាហ្វហា្គានី សា្ថាន  
បៃហៃល ២៤ នាក ់ នៅ ក្នងុ ការ- 
វាយ បៃហារ ២  ដៃល បាន កើត- 
ឡើង  ខណៈ គូ  សតៃូវ ទំង ២  
តៃូវ បាន គៃ សន្និដា្ឋាន ថា  តៃូវ 
បាន កំពុង រៀប ចំ សមៃប់ កិច្ច- 
ពិភកៃសា សន្តិ ភពនៅ  អាហ្វ- 
ហា្គានី សា្ថាន ។ 

 អ្នក នាំ ពាកៃយ ប៉ូលិស ខៃត្ត 
លោក ហា្គាលលី  អាសស់រឺ  បាន 
ថ្លៃង បៃប់ AFP ថា  នៅ ក្នុង 
ឧបៃបត្តិហៃតុ មួយ  ក្នុង   ចំណោម 
ឧបៃបត្តិហៃតុ ជា ចៃើន  កាល-
ពីល្ងាច ថ្ងៃ អាទិតៃយ  កៃុម បះ បោរ 
បាន សមា្លាប់ ទហាន យ៉ាង តិច 
៦ នាក់         ប៉ូលិស ១៣ នាក់  និង 
យុទ្ធ ជន គំទៃ រដា្ឋាភិ បាល មួយ- 
ចនំនួ ផៃសៃង ទៀត  នៅ កន្លៃង ប៉សុ្តិ៍ 

តៃួត ពិនិតៃយ មួយ ចំនួន  នៅ ជិត 
អគរ ទី សា្នាក់ ការ ប៉ូលិស ១ 
កន្លៃង  នៅ ក្នុង ខៃត្ត តាក់ ហារ 
ភគឦ សាន ។ 

 នៅ កន្លៃង ពិធី រៀប អាពាហ៍-
ពិពាហ៍ មួយ  តៃូវ បាន កំពុង 
រៀបចំ ធ្វើ ឡើង នៅ ក្នុង អគរ 

មួយ នៅ ពៃល នោះ  ប៉ុន្តៃ      កៃុម 
អ្នក វាយ បៃហារ មនិ បាន សមៃកុ 
ទៅទី សា្នាក់ ការ ទំង នោះ ទៃ ។ 

 លោក ហា្គាលីល  អាស់សឺរ 
បាន ថ្លៃង ថា ៖« ប៉ូលិស  បាន 
ខំបៃឹង ការ ពារ  និង ទប់ ទល់ 
យ៉ាងស្វិត សា្វាញ  មិន ឲៃយ     កៃុម-

តាលី បង់ ចូល ទៅ កាន់ កន្លៃង 
ពិធី អាពាហ៍ ពិពាហ៍ នោះ ជា-
ដាច់ ខត » ។ 

 លោក ម៉ូ ហាម៉ៃដ  អាហៃសាម-
អាហ្វ ហៃសាលី  ជា សមា ជិក មា្នាក់ 
របស់ កៃុម បៃឹកៃសា ខៃត្ត តាក់ ហារ  
បាន បៃប់    ពីចំនួន អ្នក សា្លាប់ តិច- 
តួច  ដោយ លោក ថ្លៃង ថា  បូ៉លិស 
១៧ នាក់  និង យុទ្ធ ជន គំទៃ 
រ ដា្ឋាភិ បាល បាន សា្លាប់   នៅ ក្នុង 
ការ វាយ បៃហារ   យ៉ាង តិច រយៈ 
ពៃល ៧ ម៉ាង ។ 

 កៃុម តាលី បង់  មិន បាន ធ្វើ- 
អតា្ថាធិ បៃបាយ ភ្លាម ៗ  អំពី ការ-
វាយ បៃហារ នោះ ទៃ ។ 

 នៅ ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ 
មួយ  កៃសួង ការ ពារ ជាតិ  បាន 
ថ្លៃង ថា  យុទ្ធ ជន តាលី បង់ មា្នាក់  
បាន   វាយ បៃហារ ទៅ លើ ប៉ុស្តិ៍  
តៃតួ ពនិតិៃយ យោធា ១ កន្លៃង  នៅ 
ខៃត្ត ហៃសា ប៊ុល៕ AFP/SK  

កងកម្លាងំ ស ន្តសុិខ អា  ហ្វហ្គានីស្ថា ន   ឈរ យម  នៅ បុ៉ស្តិ៍   ជួ រមុ ខ របស់  កងទ័ ពជាត  ិកេយ ការវាយ បេ ហ ររបស់ កេងុ តាលីបង់  នៅក្នងុ កេងុ គុនឌូស។ AFP

 ទហន អាហ្វហ្គានីស្ថាន   បេមូល ផ្តុ ំនៅ  លើផ្លវូ  ក្នងុ កេងុ គុន ឌ  ូស ។AFP
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ក្រុងវ៉ាសុីនតោន : ពិធីការិនី  Fox 
News ម្នាក់ បាន បង្ក ការ ខឹង សម្បា 
យ៉ាង ខ្លាងំ ដោយ បាន តម្អញូ តម្អរ្  នវូ ក្ដ ី
បារម្ភ ថា តើ ស្ដ្ី គួរ ត្ ត្ូវ ធ្វើ សក់ និង 
កច្ក របស ់ខ្លនួ តាម របៀប ណា អឡំងុ- 
ព្ល ន្ការ ប្កាស អាសន្ន ជំងឺ កូវីដ - 
១៩ ន្ះ ។ 

Ainsley Earhardt ចង់ មនន័យ 
ថា នាង សដំៅ លើ កង្វល ់បច្ា ំថ្ង ្ដល្ 
មិន សូវ សំខន់ ជាជាង បញ្ហា ស្លាប់ រស់  
ខណៈ ដ្ល មនុស្ស ជា ច្ើន កំពុង ត្ 
ជ្លួ ចប្ល ់។ ប៉នុ្ដ ្វា មនិ បាន បញឈ្ប ់
អ្នក រិះ គន់ តាម បណា្ដាញ សង្គម ដ្ល 
ចាត់ ទុក ការ ត្អូញ ត្អ្រ របស់ ពិធីការិនី 
អំពី  អារម្មណ៍  ត្អូញត្អ្រ របស់ ខ្លួន  ដ្ល 

កើតឡើង ពីការ បិទ ទីក្ុង និង រក្សា 
គម្លាត  ន្ះ ជា  « មនុស្ស អត់ ខួរ» និង 
« អាតា្មា និយម »។ 

អ្នកស្ី Earhardt បាន ប្ប់ អ្នក - 
ទស្សនា កម្មវិធី ជជ្ក នា ព្ល ព្ឹក ដ៏ 
ល្បី របស់ លោក ប្ធានាធិបតី  ដូណាល់ 
ត្ ំ« Fox and Friends» ថា ៖ «ន្ះ 
មិន ម្ន ជា កង្វល់ អាទិភាព នោះ ទ្  ត្ 
ស្ដ្ ីតូ្វ ត្ ធ្វើ សក់ ។ ខ្ញុ ំបាន ឃើញ  មន  
គ្ សរស្រ ថា យើង នឹង ឃើញ ពណ៌  
សក់ ពិត ប្កដ ល្ច ច្ញ ឡើង  ដោយ- 
សរ គល់ សក់ របស់ យើង កំពុង ត្ ដុះ 
ច្ញ ខ្ពស់ »។

អ្នកស្ី និយយ ថា ៖ « មិត្ដភក្ដិ របស់ 
ខ្ញុំ  ទាំងអស់ និយយ ថា ឯង ដឹងទ្ វា 

មិន ម្ន ជា កង្វល់ អាទិភាព ទ្  ហើយ 
យើង ដឹង ថា មន មនុស្ស ស្លាប់ ច្ើន 
ត្ យើង អត់ បាន ធ្វើ ក្ចក សោះ »។ 

អ្នក រិះ គន់ ម្នាក់ បាន សរស្រ នៅលើ 
Twitter ថា មយួ ផ្នក្ មក ព ីភាព ចប្ាស-់ 
លាស់ ន្ សធារណរដ្ឋ និយម របស់ 
លោក ត្ំ ហើយ ម្នាក់ ទៀត បាន បន្ដ 
ថា បញ្ហា មយួ ទៀត កើតឡើង ព ី «បញ្ហា 
របស់ ស្ដ្ី ស្ប្ក ស ទ្ព្យ ស្ដុក »។ 

ប៉នុ្ដ ្អ្នក ខ្លះ បាន សរសរ្ ការពារ  អ្នក- 
ម្ដាយ កូន ១  អាយុ ៤៣ឆ្នាំរូប ន្ះ  
ដោយ បាន លើក ឡើង ថា អ្នកស្ ីគន្-់ 
ត ្បង្ហាញ ព ីក្ដ ីកង្វល ់ នងិ បាន ចោទ ថា 
អ្នក រិះ គន់ ខ្លះ ពិត ជា ហួស ហ្តុ ព្ក 
ហើយ៕ AFP/HR Ainsley Earhardt ជាពិធីការិនី FOX NEWS និង អ្នកនិពន្ធ សៀវភៅ  ។ AFP

ពិធីការិនី Fox News រង ការ រិះ គន់  ដែល ត្អញូត្អែរ ថា ស្ដែ ីខ្វល់ចិត្ដអត់ បានទៅ សាឡន 

ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំព្រញៈ ទោះបី  មន វ័យ-   
ចាស ់ប ន្តចិ  មន្ ក្ត ីត ្ទកឹ  ដម ន ្ 
សូរ សៀង បន្លឺ ក្នុង បទ  ចម្ៀង  
បង្ហើរ  តាម  រលក   ធាតុ   អាកាស-   
របស ់  អ្នក ស្ី ណាវី មីស៊ុសុីម៉ា  
កំពុង ត្ អង្ួន  អារម្មណ៍ អ្នក - 
ស្តាប ់  ខ្លាំង     ក្នុង  បណា្ដាញ    សង្គម 
ជា មួយ     បទ ចម្ៀង    ត្ង និង  
ច្ៀង    ខ្លនួ   ឯង    មន  ចណំង   ជើង 
ថា  « សង្្គាម កូវីដ ១៩»។ 

ម្ចាស ់ សនំៀង ជា អាណកិជន  
ខ្មរ្    ម្នាក ់រស ់នៅ    ជប៉នុ គអឺុ្នក ស្ ី
ណាវ ីមសី៊សុុមី៉ា បាន   នពិន្ធ នងិ   
ច្ៀង        ប ទ «សង្គម្  កវូដី ១៩» 
យ៉ាងពីរោះរណ្តំ ខណៈ បទ   ន្ះ   
បង្ហាញ  ពី សោក នាដ កម្ម   កើត- 
ច្ញ  ពី ជំងឺ ផ្លូវ ដង្ហើម  ដ៏ កាច-   
សហាវ    ហើយ  ពិភព លោក 
កំពុង   ត្   ព្ួយ បារម្ភ ខ្លាំង និង 

អំពាវ នាវ ឲ្យ ចូល រួម ទប់ ស្កាត់ 
ជាសកលទាំង អស់គ្នា នោះ ។

   តាម រយៈ  វីដ្អូ  បទចម្ៀង-    
មន រយៈ ព្ល ៥ នាទី ច្ៀង 
ដោយ   អ្នក ស្ ីណាវី  មសី៊សុុមី៉ា  
ដ្ល    បាន   ប ង្ហាះ   ថ្មីៗន្ះ   មន  
អ្នក គំទ្យ៉ាង ច្ើន  ពី ពលរដ្ឋ 
ខ្ម្រ   ទាំង  ក្នុង និង ក្ ប្ទ្ស  
ខណៈ ត្មឹ ត ្១ សបា្តាហ ៍សោះ-  
មន  ចលូ មើល  171K នងិ ចនំនួ  
162 Shares ពម្ ទាងំ   សរសើរ 
ព ី អត្ថ ន័យ  បទ   ន្ះ ទៀត ផង ។     
តាម ខ្លមឹសរ បទច ម្ៀង  ន្ះ គ ឺ
ចង់បង្ហាញ ពីភាព  សង្វ្គ  និង  
រន្ធត់  នៅ លើ សកល  លោក  - 
កំពុង  ត្រ ងនូវ  ទុក្ខសោក ដោយ   
សង្គ្ម    មិន  បង្ហូរ  ឈាម ឬ  ជា 
សង្គ្ម   ងងឹត   កាច ស ហាវ-  
មន   ខ្លួន មើល  មិន  ឃើញ   ។

ក្នុង  នោះ ដ្រ អ្នកស្ី ក៏ ចង់ 
បង្ហាញ    ពី ផលប៉ះពាល់ ធំ ធ្ង-   

កើត   ចញ្  ព ី កវូដី ១៩ គ ឺមនសុស្   
គ្ប់ គ្នារស់  នៅ   មន   ជីវិត   គ្ច- 
ផតុ ព ី ជងំ ឺន្ះ  ត្វូ សម្ងលំាក ់ខ្លនួ  
ក្នុង  ផ្ទះ    ដោយ  មិន   ទៅ  ធ្វើ ការ    រក  
ចំណូល   អ្វី  ហើយ   មនុស្ស   អាច- 
នឹង  ដ ច់  ពោះស្លាប់   ឬ  ប៉ះ ពាល ់  
ដល ់ ស្ដ្ឋកិច្ច  គ្ួសរ  កាន់ ត្ 
ធ្ងន់ ធ្ងរ    ប្សិន  បើ ស្ថានភាព-  
ឆ្លង ដោយ សរ ជងំ ឺន្ះ មនិ បាន  
ថយ ចុះ ឬ រក   ថា្នាំ បង្ការ   មិន ទាន់    
ឃើញ   ទ្នោះ   ។

ក្   ព ី ចចុ  Like នងិ Share    
បទ  «សង្្គាមកូវីដ១៩»  ក៏ ត្ូវ 
បាន  ប្យិ មតិ្ត  ចលូ  Comment 

ថា៖ « ពីរោះណាស់ មន   ន័យ 
ជ្ល  ជ្ ស្តាប់ ហើយ   ចង់ - 
ស្តាប  ់ ទៀត។ អរគណុ សណំព្វ- 
ចិត្ត  ដ្ល  ចំណា យ   ព្ល   និពន្ធ  
និង    កម្លាំង ច្ៀង  បក ស្យ-    
បទ    ចម្ៀង ន្ះ   ចក្  ជា ចណំ្ះ-   
ដឹង  ខ្លះ និង  ជា ការ ស្តាប់ ផង»។ 
ចំណ្ក ឯ សរ មួយ ទៀត បាន-  
លើក  សរសើ  រថា ៖  «អរ គុណ-  
ណាស់  អូន សម្លាញ់ បង  បាន 
ស្តាប  ់ ហើយ មនន័យ ខ្លាំង- 
ណាស់ ទំនុក ច្ៀង ទាក់ ទង 
នឹង  ការ ការ   ពារ សុខ ភាព  ដល់ 
មនុស្ស  ទូទាំង ពិភពលោក ជា - 

មយួ   នងឹជងំឆ្លង ដក៏ាចសហាវ  
មួ យ ន្ះ »។ 

ទន្ទឹម  នឹង  ការ សរសើរចំពោះ  
បទ ច ម្ៀងរបស ់ អ្នក ស្ ី ណាវ ី
ម  ីស ៊សុុមី៉ា   ស្្ត ីខ្មរ្ វយ័ ចណំាស-់  
កពំងុ រ ស ់ នៅ បទ្ស្   ជប៉នុ នោះ 
គ ្  មិន បាន ដឹង ពី ប្វត្តិ របស់ អ្នក - 
ស្ី  ថា តើគគ់គឺ ជា ប្ជាជន-  
ធម្មតា ដ្ល ចូល   ចិត្ត សិល្បៈ   
ចម្ៀង ឬ គត់ជា អតីត តារា-  
ចម្ៀង  នា សម័យ អតីត កាល 
ណា មួយទ្  ដោយសរ ពុំអាច 
ទទួល ការ ឆ្លើយ តប ពី អ្នក ស្ី 
តាម  ហ្វ្សប៊ុក  ។ បង ប្អូន ខ្ម្រ     

ជនំាន ់  កយ្   មនិ សវូ    ស្គាល ់ដរ្  
ហើយ គត់ កំពុង រស់ នៅ ក្ 
បទ្ស្  ខណៈ   ថ្មីៗ  ន្ះ  អ្នក  ស្ ី
បង្ហាញ   ខ្លួន នៅ  តាម  បណា្ដាញ - 
សង្គម    ទាំង   បទ និពន្ធថ្មី  ខ្លួនឯង  
និង ច្ៀង ឡើង វិញ  គឺ ជា   បទ-  
មរតក  ដើម     ។  ឯ បទ «សង្្គាម 
កូវីដ ១៩» ន្ះ  ក៏ ត្ូវ   អ្នកស្ី    
បញ្ជាក់ តាម ហ្វ្ស ប៊ុក   ថា យក  
លំនាំ តាម  បទ  « Solenzara»     
ជា ប  ទ       លោក   Enrico  Macias   
និពន្ធ   អំឡុង ឆ្នាំ ១៩៦៦ ហើយ  
សូ ម   រក្សា  សិទ្ធិ  មិន   អនុ ញ្ញាត   ឲ្យ      
Cover   នោះ   ឡើយ៕ 

អត្ថន័យ បទ   «សង្រ្គាមកូវីដ១៩»   ដ្រល  ត្រង និង ច្រៀង ដោយ អ្នកស្រ ីណាវី មីសុ៊សីុម៉ា  កំពុងត្រ ផ្ទះុ ការគំាទ្រ   ក្នងុ បណា្តាញសង្គម  ។ រូប ហ្វ្សប៊ុក 

អ្នកស្រ ីណាវី មីសុ៊សីុម៉ា  ស្រ្តខី្ម្ររ រស់ នៅ ប្រទ្រស ជបុ៉ន ។ រូប ហ្វ្សប៊ុក 

បទច មែៀង   តែង  និង  ចែៀង ដោយ សែ្ត ី ខ្មែរវ័យ  ចំណាស់ ដែល    រស់ នៅ  
ជបុ៉ន    ស្ត ីពី ជំងឺឆ្លង កូវីដ១៩ កំពុងតែ ផ្ទះុ  ការគំាទែ  ក្នងុ បណា្តាញ សង្គម
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 ប្រជាកសិករ ខ្រត្ដ កំពង់ឆ្នាងំរៀបចំ បង្កើត ជីកំបុ៉ស ផ្រសំពី អាចម៍ជន្ល្រន ។ រូបថត សហ ការី  គម្រង ជីអាចម៍ជន្ល្រន  បាន ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ ជា ច្រើន ទំាង នៅ ក្នងុ ស្រកុ និងឆក អន្ដរជាតិ   ។ រូបថត សហ ការី

ខ្រង សុគន្ធា  

កំពង់ឆ្នាំង:  ជន្លៃន  រវីក រវីកៗ ទំនង 
ជា ធ្វើឲៃយ មនសុៃស មយួចនំនួ ញញើត នងិ 
ខ្ពើមរអើម។ ប៉ុន្តៃ សមៃប់  យុវតី   សុខ  
សធុារតន ៍ ដៃល មានទកឹចតិ្ត សៃឡាញ ់
ការងារស្ម័គៃចិត្ត ជួយ បៃជាកសិករ  
តាម សហគមន៍ នាង បាន បៃកា្លាយ 
សត្វ  ល្អិត នៃះ ទៅ ជា ជីជួយ ដល់ ការ- 
លតូ   លាស ់ ដណំា ំ នងិ រមួចណំៃក ដល ់
ការអភិវឌៃឍ វិស័យកសិកម្ម បៃកប ដោយ  
និរន្តរភាព។

ដើមៃបី មាន ឱកាស ចុះ ធ្វើការ ផ្ទាល់ 
ជាមួយ  បៃជាកសិករ នៅ តាម បណា្តា- 
សហគមន៍   នានា  យុវតី  ២៣ឆ្នាំ រូប- 
នៃះ ធា្លាប់ បានបមៃើការងារ   ស្ម័គៃចិត្ត 
ជាមួយ  អង្គការ ផៃសៃងៗ តាំងពី នាង 
រៀន  នៅ វិទៃយាល័យ។

នៅ លើ វិថី ជា អ្នកសៃវជៃវ វ័យក្មៃង 
មា្នាក ់កញ្ញា  យល ់ឃើញ ថា កសកិរ នៅ 
បៃទៃស កម្ពុជា មាន កង្វះចន្លាះ ក្នុង 
ការ  អនវុត្ត ការ បៃើបៃស ់ជ ីកបំ៉សុ ទាងំ 
នៅ  ជុំវិញ ផ្ទះ របស់ ពួកគៃ មាន កាក- 
សណំល ់ផៃសៃងៗ  គៃបគ់ៃន ់សមៃប ់ធ្វើ 
ជីបៃភៃទ នៃះ  មក បៃើបៃស់ លើ ដីសៃ 
ចមា្ការ  របស់ ខ្លួន។  

យវុត ីវយ័ ២៣ឆ្នា ំ របូនៃះ បន្តថា ៖ «វា 
ជា រឿង គរួ ឲៃយ សោកសា្តាយ  ដៃល បៃជា-
កសកិរ យើង មើល រលំង ការ បៃើបៃស ់
ធនធាន របស់ ខ្លួន ដៃល មាន  ឲៃយ កា្លាយ 
ទៅជា បៃយោជន៍  ដូចជា កសិករ ក្នុង 
បៃទៃស ដទៃ ទៀត កំពុង អនុវត្ត »។

សុធារតន៍   រៀបរាប់ ពី បទពិសោធន៍  
នៅ  ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៧  ក្នុងពៃល ដៃល 
នាង មាន ឱកាស ទៅ ចូលរួម ការ តាំង 
ពិព័រ ណ៍នៅ បៃទៃស ថៃ ហើយ វា ជា 
ពៃល ដៃលនាង បាន ចាប់ កាន់ សត្វ 
ជន្លៃន  ជា លើក ដំបូង ។

នាង បាន លើក ឡើង ថា៖ «ដំបូង 
ឡើយ  នាង ខ្ញុ ំពតិ ជាមាន អារម្មណ ៍មនិ 
សៃលួ  នងិ រាង ញញើត នងឹ សត្វ ជន្លៃន 
ទាំងនះ  តៃ បន្តិច កៃយ មក  ភាព - 
ញញើត ញញើម របស់ នាងខ្ញុំ  បាន 
រសាយ  បាត ់ទៅវញិ ម្តង បន្តចិៗ  បនា្ទាប ់
ពី នាងខ្ញុំ យល់ថា  ជន្លៃន  ជា សត្វ មាន 
អត្ថបៃយោជន៍ ចៃើន សមៃប់ បរិសា្ថាន។  
វា មាន សារៈសំខាន់  ក្នុង ការ ផ្តល់ សន្តិ-
សខុ  សៃបៀង អាហារ  ហើយ កអ៏ាច ជយួ 
កាត់ បន្ថយ ភាព កៃីកៃ របស់ បៃជាជន 
នៅ  តាម ទី ជនបទ បាន ផងដៃរ»។

សុធារតន៍  បាន ពាំ នាំ នូវ គំនិត ថ្មី 
ដៃល  នាង ទទួលបាន ពី ដំណើរ ទសៃសន-  
កិច្ច លើកនៃះ ហើយយក បទពិសោធ 
ទាំងនះ មក ច្នៃបៃឌិត  នៅ លើទឹកដី 
កំណើត របស់ខ្លួន  ដោយ ផ្ដើមពីការ-  
ចិញ្ចឹម ជន្លៃន បៃហៃល មួយ គីឡូ កៃម  
នៅ មជៃឈមណ្ឌល  Harpswell Foun-
dation ក្នុង ទីកៃុង ភ្នំពៃញ ។

អស់ រយៈ ពៃល  ៦ខៃ  នៃការ ចិញ្ចឹម  
និង  ថៃទាំ សត្វ ជន្លៃន ឃើញ ថា  ចំនួន 
ជន្លៃន  មាន ការកើន ឡើង ហួស ពី ការ- 
រំពឹង  ទុក  ហើយ កញ្ញា ទទួលបាន ជោគ-  
ជ័យ  ក្នុងការ  ផលិត ជី សរីរាង្គ ដៃល 
សមៃបូរ  ជីវជាតិ សមៃប់ ដំណាំ ផៃសៃងៗ  
នះ  គឺ  «ជីអាចម៌ ជន្លៃន »។

សុធារតន៍  បាន ពនៃយល់ ថា ៖ «Ver-
micomposting គឺជា វិធីសាស្តៃ 
ថ្មមីយួ  ក្នងុ ការ គៃបគ់ៃង កាក សណំល ់ 
និង កៃបៃ កាក សំណល់ សរីរាង្គ  ឲៃយ 
កា្លាយ ទៅ ជា ជីកំប៉ុស។ ចំពោះ ការ- 
ផលតិ  ជអីាចមន ៍ជន្លៃន វញិ  គ ឺជាការ- 
បៃើបៃស់ បៃភៃទ ពូជ ជន្លៃន ពិសៃស  
លាយ បញ្ចលូ គ្នា ជា មយួ កាក សណំល ់
សរីរាង្គ  ដៃល រកៃសា ទុក  មកផលិត ជា ជី 
អាចម៍ជន្លៃន»។ 

ជីនៃះ មាន ផ្ទុក អង់សុីម របស់ ជន្លៃន  

និង  មាន សារធាតុ ចិញ្ចឹម ដៃល ផ្ទុក ក្នុង 
កាក សំណល់ នះ  មាន បៃយោជន៍ 
ជាចៃើន សមៃប់ ដំណាំ ផៃសៃងៗ ។ 

សា្ថាបនិក ជន្លៃន រូបនៃះ លើក ឡើង  
ថា ៖«វត្ថ ុធាត ុដើម សខំាន ់ក្នងុការ ផ ល ិត  
ជអីាចម ៍ជន្លៃន  គ ឺជន្លៃន  ហៃតនុៃះ ទើប  
នាងខ្ញុំ ដាក់ ឈ្មោះ ការ រកឃើញ ថ្មី  ក៏ 
ដូចជា គមៃង ថ្មី នៃះ ថា  “ ជន្លៃន”  ។

គនំតិ ច្នៃ បៃឌតិ នៃ គមៃង ជន្លៃន នៃះ  
បាន ឈ្នះ រងា្វាន ់ផៃសៃងៗ  ដចូជា  Honda 
Foundation Award និង Dak 
Dam Incubation Program ក្នុង 
ឆ្នាំ ២០១៩  និង ក្នុង ឆ្នាំ ២០២០  នៃះ  
ជន្លៃន ក៏បាន ឈ្នះ រងា្វាន់ ក្នុង កម្មវិធី  
YSEALI Incubation program, 
2020 បៃពៃឹត្ត ទៅ នៅ បៃទៃស ឡាវ  
ដោយ មានការ ចលូរមួ ព ី ១១  បៃទៃស 
ផៃសៃង ទៀត ។

គោលដៅ នៃ បច្ចៃកវិទៃយា ថ្មី នៃះ គឺ 
ពៃយាយាម បៃកា្លាយ ការ ធ្វើ កសកិម្ម បៃប 
បៃពៃណ ី ទៅជា កសកិម្ម បៃប ពាណជិ្ជ-
កម្ម ដៃល ជួយ កសិករ រក ចំណូល បាន 
ចៃើន  ជាងមនុ  នងិ បង្កើត ឲៃយ មាន ការ ធ្វើ 
កសិកម្ម បៃកប ដោយ និរន្តរភាព  ។ 

គមៃង ជន្លៃន  តៃូវបាន ណៃនាំ ទៅ 
កាន ់ កសកិរ នៅ  សៃកុ សាមគ្គ ីមានជយ័  

ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង  ជាទីដៃលមាន បៃជា-
ជន ងាយ រងគៃះ  ដោយ ភាគចៃើន ជា 
កម្មករ រោងចកៃ  កង្វះ    អាហារ  បញ្ហា 
សខុភាព  នងិ  ចណំាក សៃកុ  ពៃះកតា្តា  
ជីវភាព។

ការអនុវត្ត  ចិញ្ចឹម ជន្លៃន   ជាមួយ នឹង 
សហគមន ៍កសកិរ ធ្វើ កសកិម្ម ខា្នាតតចូ 
អស់ រយៈពៃល  ២ ឆ្នាំ  មក នៃះ  បាន 
បងា្ហាញ ពី ភាពខា្លាំង នៃ គមៃង ជន្លៃន  
គឺ ការ ចំណាយ ថវិកា ដើមទុន  តិច  និង 
បៃើ  បៃសព់ៃលតៃមឹតៃ  ២  ទៅ ៣ ខៃ តៃ  
ទទួល  បាន លទ្ធផល ។ 

យុវត ីវយ័ ក្មៃង របូនៃះបានរៀបរាប់ ព ី
គុណបៃយោជន៍  ទៀត ថា ៖ «ជី អាចម៍ 
ជន្លៃន  ផ្តល់ ផលបៃយោជន៍ ជាចៃើន 
ដល់ ដំណាំ ផៃសៃងៗ ដូចជា  ជួយ ឲៃយ រុក្ខ-
ជាតិ  មានការ លូតលាស់ ល្អ  ទប់ សា្កាត់  
មិន ឲៃយ មាន ជំងឺ លើដំណាំ  ជួយ ជួស - 
ជុលដី ធ្វើ ឲៃយ ដី ធូ រ មាន ជីវជាតិ  និង 
ជួយ ឲៃយ រុក្ខជាតិ សៃូប ទឹក បាន ល្អ  និង 
កាត់បន្ថយ ការហូរ ចៃះ ដី ផងដៃរ »។ 

យា៉ាងណាមិញ  ជន្លៃន  ក៏ នៅ ជួប 
បញ្ហា  ផៃសៃងៗ  ពាកព់ន័្ធ នងឹ ការ ផ្លាសប់្តរូ 
ផ្នត់គំនិត របស់ បៃជាជន ក្នុងការ គៃប់- 
គៃង  កាក សណំល ់ នងិ ភាព ខ្ពើម រអើម 
របស់ ពួកគៃ ចំពោះ សត្វ ជន្លៃន។

បើទោះ  បជីា មាន បញ្ហា បៃឈម កើត 
ឡើង យា៉ាង ណាក ៏ដោយ  កយ៏វុត ីរបូនៃះ 
នៅតៃ មាន គោលគំនិត សុទិដ្ឋិនិយម 
ថា  គមៃង  ជន្លៃន នឹង តៃូវ បាន  បន្ត 
អនុវត្ត ពី បុគ្គល មា្នាក់ទៅ មា្នាក់ រហូត  
ដល់ សហគមន៍ ទាំងមូល  ដៃល មាន 
សហគមន៍ នៅ សៃុក សាមគ្គី មាន ជ័យ 
ជា  ជំរូសៃប់ ។ 

លើស ពនីះ  កញ្ញា  សធុារតន ៍  បាន 
បងា្ហាញ គោល ជំហរ  ថា៖ «នាងខ្ញុំ នឹង 
នៅ តៃ បន្ត ពងៃឹង និង ពងៃីក  ទសៃសន-
វិស័យ នៃ គមៃង   ជន្លៃន  ដូចជា  តៃួត- 
ពនិតិៃយ គណុភាព ជអីាចមជ៍ន្លៃន  រៀបច ំ
ផៃន ការ  ទផីៃសារ   កដ៏ចូជា  ការ ដកឹជញ្ជនូ 
ផលិត ផល  នៃះ ទៅ ដល់ ដៃ  អតិថិជន  
ជាដើម» ។

យុវតី រូបនៃះ    និយាយ ទាំង ញញឹម 
ថា៖ «ការ គំទៃ កសិករ ខា្នាតតូច  គឺជា 
ឆន្ទៈ  និង បំណង របស់ នាងខ្ញុំ ហើយ វា 
បាន ជំរុញ ឲៃយ នាង ខ្ញុំ  បង្កើត គមៃង 
ឈ្មោះ  ថា ជន្លៃន នៃះ ឡើង ។  នាងខ្ញុ ំ ជឿ- 
ជាក់  ថា គមៃង ជន្លៃននឹង តៃូវ បាន 
ផៃសព្វផៃសាយ  នងិ ចាបផ់្តើម អនវុត្ត ចៃញព ី
កសិករ មា្នាក់ ទៅ មា្នាក់ ទៀតរហូត តៃូវ 
បាន  អនុវត្ត ក្នុង សហគមន៍ ក៏ ដូចជា 
បៃទៃស ជាតិ យើង ផងដៃរ» ៕

 យុវតី សុខ សុធារតន៍ អាយុ២៣ឆ្នា ំសហស្ថាបនិក ជីកំបុ៉ស  ជន្ល្រន ដ្រល ស្ទយួ ដី ប្រជាកសិករ ខ្ម្ររ   ។ រូបថត សហ ការី

យុវតីខ្មែរខំសង្វាតជួយ
កសិករកែច្នែជន្លែនធ្វើជា
ជីដំណំាដើមែបីនិរន្តរភាព
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ក្រុង រ៉ាម៉ាឡា : ពិធី អាពាហ៍ពិពាហ៍ 
មួយ នៅ តំបន់ West Bank គៃន់តៃ 
បៃ អបៃកៃតី ភាព តៃ បន្ដិច ប៉ុណ្ណោះ  
ដោយ កូន កៃមំុ ប៉ាឡៃស្ទនី គៃង រូ៉ប ពណ៌- 
 ស វៃង  តៃ ពាក់ ម៉ាស ់ និង សៃម ដៃ 
ដើមៃបី  ការពារ   ជំងឺ កូវីដ  ១៩ ។ 

ខណៈ កូវីដ១៩ កំពុង រីករាល ដាល 
ជុវំញិ ពភិព លោក  ពៃតឹ្ដកិារណ ៍សាធា-
រណៈ  នានា តៃូវ បន លុបចោល ចំពោះ 
ការ  ជួប ជុំ មនុសៃស ចៃើន រួម ទាំង ពិធី 
មង្គល ការ ផង ដៃរ ។ 

អ្នក ដៃល ស្វះ ស្វៃងរៀបច ំពធិ ីមង្គល 
ការ តៃវូ តៃ ផ្លាស ់ប្ដរូ គមៃង របស ់ខ្លនួ ។  
កញ្ញា Baraa Amarneh នងិ សងៃសារ 
Imad Sharaf បន សមៃច ចិត្ដ បន្ដ 
ពធិ ីរបស ់ពកួគៃ  ទោះ ប ីជា កនូ កៃមុ ំមក 
ពីកៃុង  បៃតឡៃហៃម ជា តំបន់ ផ្ទុះ វីរុស 
កូរ៉ូណា នៅ West Bank  ក៏ ដោយ ។ 

អាពាហ៍ ពិពាហ៍អ្នក ទាំង២ គៃង   
ទុក  ជា ចៃើន ខៃ  ហើយ លោក Sharaf 
អាយុ ២៥ឆ្នាំ បន និយាយ ថា ពួកគៃ 

មិន ពនៃយា រពៃល ទៃ និង ចង់ បង្ហាញ បៃប ់
ពលរដ្ឋ ប៉ាឡៃស្ទនី ថា ជីវិត នៅតៃ បន្ដ រស់ 
ទោះ ក្នងុ កាលៈទៃសៈ ផ្ទកុ ជំងឺ ក៏ដោយ ។

 ទីកៃុង  ដៃល កៃុម គៃិស្ដ បរិស័ទ ជឿ 
ថា ជា ទីឋាន ពៃះ យៃស៊ូ បៃសូត នោះ 
តៃូវ បន បិទ២សប្ដាហ៍  ដោយ គ្មាន- 
នរណា ម្នាក់ អាច  ចៃញ ចូល គ្មាន ការ- 
អនុញ្ញាត ឡើយ ។ លោក Sharaf 

ដៃល  មក ពី ភូមិ កៃបៃរ ខាង  ហៃបៃុស 
ចម្ងាយ បៃមណ ២០ គឡីមូ៉ៃតៃ ភាគ- 
ខាង តៃបូង កៃងុ បៃតឡៃហៃម តៃវូ សំុ ការ- 
អនុញ្ញាត ពិសៃស ពីរដា្ឋាភិបល ដើមៃបី 
ចលូ កៃងុ ទទលួ Amarneh មក រៀប- 
ការ នៅ ភូមិ កំណើត កាល ពីថ្ងៃ សុកៃ ។ 

ពិធី មង្គល ការ នៃះ ទំនង ជា មន ការ- 
ចលូ រមួ ព ីភ្ញៀវ ជា ចៃើន នាក ់តៃ ទបីញ្ចប ់

កូន កំលោះ និង កូន កៃមុំ បៃរ ជា ទទួល 
ភ្ញៀវ តៃ សាច់ ញាតិ ប៉ុនា្មាន នាក់ ម្ខាង  
ដៃល តៃូវ ឈរ ឃ្លាត ឆ្ងាយ ពី គ្នា ។ 

លោក បន នយិាយ ថា ៖ «សា្ថានភាព 
និង ការ រីក រាល ដាល នៃ ជំងឺ   បង្ហាញ ថា 
យើង តៃវូតៃ រៀបការ ដោយ គ្មាន វត្ដមន 
របស់ ភ្ញៀវ  លើក លៃង កៃុម គៃួសារ »។ 

ខណៈ កូនកៃមុំ Amarneh    ចាក 

ចៃញ ព ីតបំន ់ដៃល តៃវូ បទិ  នងិ តៃវូ បន 
ចាត់ ទុក ជា បុគ្គល ងយ ឆ្លង រោគ  នាង 
នងឹ តៃូវ ដាក ់នៅ ដោយ ឡៃក រយៈ ពៃល 
១៤ ថ្ងៃ ។ 

លោក អះអាងថា ៖ « យើង និយាយ 
អំពី ការ ដាក់ ដោយ ឡៃក ១៤ថ្ងៃ ។  
ខ្ញុំ នៅ តៃ កំដរ ភរិយា ១ខៃ ឬ ចៃើន ជាង 
នៃះ »៕ AFP/HR

លោក Sharaf ប្រគល់ បាច់ ផ្កា ជូន ភរិយា ថ្មោង ថ្ម ីAmarneh ក្នងុ ថ្ង្រ មង្គល ។ AFP  មង្គល ការ របស់ ពួកគ្រ រៀបចំ ឡើង ក្នងុ សភាព ស្ងប់ ស្ងាត់  និង ប្រយ័ត្ន ប្រយ្រង   ។ AFP 

គូស្នេហ៍ប៉ាឡេស្ទនីជម្នះឧបសគ្គកូរូ៉ណាចូលរោងការតាមបេពេណីដ៏ស្ងប់ស្ងាត់

ក្រុង រ៉្រក្រយាវិក : ធ្វើ ចលនា កកាយ 
ទកឹ  យតឺ ៗ   នងិ អត ់ដង្ហើម វៃង  កៃមុ អ្នក 
ងតូ ទកឹ មក ជៃមជុ ទកឹ បងឹ កៃល ដោយ 
ទឹក កក នៅ ភាគ នីរតី    អុីស្លង់ ។ ខណៈ 
អ្នក  ដទៃ បៃហៃល ជៃើស យក ការ ងូត 
ទឹក  ក្ដា  នៅទីឋានលៃបី លៃបាញ  កៃមុ ចិត្ត- 
សឿង នៃះ ចង ់ងតូ ទកឹ កក  ដៃល ពកួគៃ 
សុទ្ធ តៃ អះអាង ថា ស្ទួយសុខភាព  ។ 

សីតុណ្ហាភាព  លើ ផ្ទៃ ទឹ ក បឹង  Klei-
farvatn ជា បឹង ជៃ បំផុត មួយ ក្នុង 
បៃទៃស មន កមៃតិ ដក  ៦ អងៃសាសៃ។ 
ដៃ កាន់ ពូថៅ លោក Andri Einars-
son ជា សហ អ្នក បង្វកិ នៅ សិកា្ខាសាលា  
ដ៏ ចម្លៃក នៃះ   ចោះ បៃហោង  កមៃល 
ទឹក លើ ផ្ទៃ បឹង  ស្ថិត នៅ ចម្ងាយ ធ្វើ 
ដំណើរ  បៃមណ ១ ម៉ាង ពី បឹង សៃបា៉ា 

លៃបី Blue Lagoon ដៃល មន ផ្ទៃទឹក 
ពណ៌  ផ្ទៃ មៃឃ ក្នុង កមៃិត សីតុណ្ហាភាព 
៣៨ អងៃសាសៃ ។ 

នៅ ផ្ទៃ ខាង លើ មនុសៃស ១៥ នាក់ 
ដៃល មក ពី ជាយ កៃុង រ៉ៃកៃយាវិក បន 
តៃៀម ខ្លនួ ជា សៃច។ លោក Einars-
son   ថា ៖ « ពួកគៃ បនតៃៀម ខ្លួន ទប់ 
ទល់ នឹង ភាព តៃជាក់ រួច ហើយ  រង់ ចាំ 
ពៃល រួច រាល់  យើង នឹង ចុះ ទឹក  ជា 
អ្វដីៃល យើង បន ហៅ ថា កា ហ្វកឹ ហាត់  
បំប៉ន សុខភាព »។ 

វា ចាប់ផ្ដើម ពី ទឹក មន សីតុណ្ហាភាព 
១០ អងៃសាសៃ បនា្ទាប់ មក ចាក់ ទឹក- 
កកងតូ   មនុ ពៃល សម្ដៃង ភាព កា្លាហាន 
ចុះ បឹង ទឹក កក តៃ ម្ដង។ រយៈ ពៃល២ នាទី 
ពួកគៃ តៃូវ អត់ ទៃំ នឹងទឹកកក  ដោយ 

ផ្ដាត អារម្មណ៍ លើ ការ សៃូប ខៃយល់ 
ចៃញ នងិចលូ  ជា អ្វដីៃល ពកួគៃ យល ់
ថា ជា ការ ជម្នះ   សីតុណ្ហាភាព តៃជាក់  ។ 

ពៃល ឡើង ព ីផ្ទៃទកឹ ពកួគៃ ជបួ បញ្ហា 
ខៃយល់ តៃជាក់  ដោយសារ ទឹក តៃជាក់ 
លើ រាងកាយ ធ្វើ ឲៃយ មនសុៃស ជា ចៃើន ញរ័ 
ជើង ។ ពៃល សៃួល បួល ឡើង វិញ  អត្ថ 

បៃយោជន៍ ពីការ ចុះទឹក តៃជាក់ តៃូវ 
បន  ទទួល សា្គាល់ តាំងពី   បុរាណ មក។ 

ទចិនកិ ដក ដង្ហើម  ជា គន្លឺះ ស្នលូ មយួ  
នៃ វិធីសាស្ដៃ  វីម ហូហ្វ ជា ឈ្មាះ យក 
លំនាំតាម អត្ដពលិក ហូឡង់ ម្នាក់ ។ 
ក្នុង  ឆ្នាំ ២០០៧ លោក បន ឡើង ភ្នំ - 
អៃវីរ៉ៃស កម្ពស់ ៧ ៤០០ ម៉ៃតៃ លើ 

នីវូ៉ទឹក សមុទៃ ដោយ ស្លៀក តៃ ខោ ខ្លី  
ហើយ លោក បញ្ចប់ ការ រត់ ពាក់ កណា្ដាល  
ម៉ារា៉ាតងុ ដោយ ជើង ទទៃ ទៅកាន ់ភាគ- 
ខាង ជើង នៃប៉ូល ខាង ជើង ។ 

លោក បន អះអាង ព ីអត្ថ បៃយោជន ៍
នៃ ការ ពៃយាបល រាងកាយ តាម រយៈ 
ទឹកកក ដៃល បញ្ចូល ជាមួយ ទិចនិក 
ដង្ហើម  ក្នងុ បរិយាកាស តៃជាក់ និង ការ- 
តាំង សមធិ  ដោយ វា អាច ជួយ ទប់- 
ទល់ នឹង ការ នឿយ ហត់  អស់កម្លាំង 
ស្ដៃស និង ពងៃឹង បៃព័ន្ធ ការងរ រាង- 
កាយ ផង ដៃរ ។ 

យា៉ាង ណាមញិ កៃមុ អ្នក វទិៃយា សាស្ដៃ 
មិន ទាន់ មន ភ័ស្ដុតាង ជាក់ លាក់ ទៃ ។

លោក Haukur Bjornsson 
វៃជ្ជបណ្ឌិត មក ពី កៃុម បល់ ទាត់ ជាតិ 
អុីស្លង់   ថា ៖ « ការ ជៃមុជ ទឹក កក គឺជា 
ផ្នៃក មយួ   តៃូវបន ណៃនា ំដើមៃប ីជយួ ឲៃយ 
ឆប់ ជា   ។ ប៉ុន ្ដៃ សំខាន់  គឺ ដំណៃក  និង 
ជវីជាត ិអាហារ  ពពីៃះ វា  ទទលួ សា្គាល ់
ពី វិទៃយា សាស្ដៃ »៕ AFP/HR 

វិធីសស្ដ្រ ន្រ ការស្របូ ខ្រយល់ និង បញ្ច្រញ ខ្រយល់ តាម ដង្ហើម  គឺជា ទិចនិក ត្រវូបាន ប្រើ ដើម្របី ទប់ ទល់នឹង ធាតុ ត្រជាក់ ។ រូបថត AFP

ការ ជ្រមុជទឹកកក ត្រវូ បាន ចាត់ ទុក ជា វិធីព្រយាបាល អាការ មួយ ចំនួន ។ រូបថត AFP លោក Andri Einarsson យក ពូថៅ វាយ បំប្រក កម្រល ទឹកកក ។ រូបថត AFP

ពលរដ្ឋចិត្ដសឿងអីុស្លង់
មុជទឹកកកដោយគិតថា
ផ្ដល់បេយោជន៍សុខភាព



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃពុធ ទី១ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com២០

ថ្ងៃ៩កើត ខៃចៃតៃ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស .២៥៦៣ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃពុធ  ទី១ ខៃមៃសា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីឡ ើ ងខ្ពស់តៃដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិៃសា ផ ្នៃក អក ៃសរ សាសៃ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវកាយ អាច មាន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្តៃ  ដោយសារ  តៃ អំ ណាច នៃ 

កមា្លាងំ   ចិត្ត  មាន     សភាព ខ្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព ផ្លូវ កាយ   មិ ន ឲៃយ មាន ភាព ធ្ងន់ ធ្ងរ បាន ។ការ     - 
 បៃកប  របរ រកទទួល ទាន នានាបាន  ផល ចំណៃញ 
ជា        ធម្មត  ។ រី ឯ បញ្ហា ស ្នៃហ    វិញ   គូ ស្នៃហ៍  នឹង មាន   
ភាព  អធៃយា សៃ័យ គ្នា បាន យ៉ាង ល្អ បៃសើរខ្លាំង  ។  

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសីឡើង ខ្ពស់ ។ ចំពោះ ទឹកចិត្ត បៃ- 
កប    ដោយ         ឆន្ទៈមោះមុត នៅ ក្នុង 
ការបំពៃញ         កិច្ច ការងារ  ឬ ការ បៃកប  - 
 របរ រក   ទទលួ ទា ន  ផៃសៃង ៗ ។  ចណំៃក     

ឯ ការ    ដើរ     តៃច  ់ចរ ទៅទីនានាមាន គៃ រាក់ ទាក  ់    គ រួ - 
ជា    ទ  ី    ពៃញ    ចិត្ត ។សៃចក្តសី្នៃហ  វិញ គឺ  គូស្នៃហ ៍    ហក   ់    - 
ដ ចូជា  មាន  ភាព    ពៃងើយ កន្តើយ  បន្តចិ    ដៃល        លោក- 
អ្នក          គួរ   តៃ ចៃះ ផ្តល   ់     ភាព កក់ក្តៅ បន្ថៃម ឲៃយ  គូស្នៃហ៍ 
ទើប    បាន  ល្អ បៃព ៃខ្លាំង  សមៃប់ សម្ព័ន្ធ ស្នៃហ៍។ 

រាសីល្អបង្គរួ ។ ទឹកចិត្តបៃកប   ទៅ 
ដោយ       ឆន្ទៈ  ខ្ពស់     ក្នងុ ដំណើរ ឆ្ពោះ    ទៅ  - 
គោល   ដៅ របស់ខ្លនួ។ រីឯ ការ    បំពៃញ- 
ការ ងា រ ផៃសៃងៗវិញ  តៃវូ     បៃឈ ម    នឹង 

ឧបសគ្គ     ជា ចៃើន។  លោក  អ្នក គួរតៃ   ស្វៃង  រក         ជំនួយ  
ឬ ការ    ជៃម ជៃង ពី អ្នក ដទៃទ ើប ជា ការ ល្អ     បៃសើរ ។    
ចំពោះ      សៃចក្តសី្នៃហ     លោកអ្នក   នឹង    ម និ    មាន អ ្វ ីជា 
ក្ត ី បារម្ភ ខ្លាងំ ទៃ  ។  រីឯ លាភ  សកា្ការៈ   វ ញិ  នោះ  នឹង 
ទទួល  បាននូវ  ភាគ ផល តៃមឹល្អ បង្គរួ តៃ បុ៉ណ្ណោះ ។

 រាសីឡើងខ្ពស់តៃដៃត  ។ កត្តៅ សុខ ភាព  
ផ្លវូ   កាយ  និងផ្លវូ   ចិត្ត ល្អ  ខណៈ ការ- 
នយិយ   ស្តវីញិ បៃកបទៅ ដោយសារ- 
 ឧត្តមគតិ ។ចំណៃកការ បៃកប របរ  រក- 

ទទួល   ទាន  នានា     បាន ផល ចំណៃញ លើស ធម្មត ។ រីឯ  
កា រ    ងា រ ដៃល លោក អ្នក បំ ពៃញ បាន ល្អ បំផុត គឺ ការ- 
កត  ់  ត ៃ     បញ្ជ ីសា្នាម  ។ ចពំោះ បញ្ហា ស្នៃហ  ដៃគ ូរបស់ 
អ្នក           តៃវូ ការ ការ ថ្នាក់ ថ្នម និង ចៃះ យក ចិត្ត ទុកដាក់     
បន្ថៃម     គឺ  កាន់ តៃ ល្អ សមៃប់សម្ព័ន្ធស្នៃហ អ្នក ។

រា សីឡ   ើង ខ្ពស់  ។ ការ បៃកប របរ   រក-  
ទទួល   ទា ន ផៃសៃង ៗ  នឹង បាន  ផល ល្អ   - 
បៃសើរ តៃសុខ ភាព ផ្លូវ កាយ អាច  
នឹង    តៃវូ យយីដោយ ជំងឺ ។ រីឯ   លាភ- 

សកា្ការ ៈ      ចៃើន តៃ បាន ដោយធម៌ ។ លោកអ្នក    មាន 
សមត   ្ថ   ភា ព ដោ   ះ សៃ យ បញ្ហា ឬធ្វើការ សមៃច-    
ចតិ     ្ត     ផៃសៃង ៗ បានល្អ ។  ចណំៃកឯ   សៃច ក ្ត ី  ស្នៃហ     វញិ 
ក៏  មាន    ការ យ  ល ់ ចិត្ត  គ ្នា ល្អ ដៃរ។ ចំពោះ កា រ ធ្វើ - 
ដំណើរ       ទៅ ទី នានា តៃងតៃ   មាន ជោគ ជ័យជានិច្ច ៕    

រាសីល្អបង្គួរ ។ ការបៃកប របរ រក - 
ទទលួ    ទាន នានា  បានផល ចណំៃញ  
យ៉ាង       គប់ ចិត្ត  មាន សមត្ថ ភាព   អាច        
ប ង្កើត  គំនិត ច្នៃ បៃឌិត ទៅ រក វ ឌៃឍន - 
ភាព  នៃ អាជីវកម្មផៃសៃងៗ។ រីឯ ការ   ធ្វើ- 

ដំណើរទៅ     កា ន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ    គបៃបី បៃយ័ត្ន  បន្តិច ។     
បញ ្ហា  ស្នៃហ    នងឹ មានការ ស្វៃង យលច់តិ្តគ្នា  បាន  
យ៉ាង    ល្អ   នងិ     មាន អធៃយា សៃយ័  គ្នា ។ ការ  ធ្វើ ដណំើរ  
ទៅ     ទី ជិត ឆ្ងាយចៃើន  បាន សុខសុវត្ថិភាពល្អ ។ 

រាសីល ្អ បង្គរួ ។ ការធ្វើ ដំណើរទៅ កាន់ 
ទី ជិត  ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថភិាព   ឯកា រនិ-
យយស្ត ីប ៃកបដោយ ហៃតុផល គួរ- 
ឲៃយ  គោរព ។ ចំពោះ ការ បៃកប របរ រក  - 

ទទួ ល ទាន នានា   អាច រួចដើម  តៃ លោក អ្នក នឹង  
បាន      បទ ពិ ស ធយ ៉ាង ល្អ បៃសើរ។ ថ្ងៃនៃះ លោក 
អ្នក      មានឆន្ទ ៈ   ខ្ពស់នៅ ក្នងុ ការសមៃច កិច្ចការ  
ផៃសៃងៗ ។ ចំពោះ  បញ្ហា ស្នៃហ វិញគឺ  ដៃគូរបស់ អ្នក  
មាន  ទំនុក ចិត្ត មក លើ លោក អ្នក ទ្វៃដងតៃ ម្តង   ។  

រាសសីៃតុចុះខ្លាងំ ។ ហនភិយ័ ដៃល  
លោក      អុ្នកអាច នឹង បៃឈម ទាក់ ទង- 
នឹង    ការ ធ្វើ ដំណើរ  និង ការ បំពៃញ ការ- 
ងារ  ផៃសៃង។ ចំពោះ ការ ចរចា ផៃសៃងៗ  

ម និ      ថ ទាក ទ់ង នងឹ ការងារ ឬ មខុ ជនំញួ ក្ត ីសងៃឃមឹ 
ជោគ      ជ័យ ដោយ តិច តួច តៃប៉ុណ្ណោះ។ រីឯ លាភ-    
សកា្ការៈ   ផៃសៃងៗ នងឹបានដោយសារ មាន ការ បៃងឹ- 
បៃង  ខ្ពស់ និងមាន ក្ត ីហត់ នឿយចៃើន។ ចំណៃក  
ឯ ការ   បៃកប របរ រកសុី មិន មាន ផល ល្អ ឡើយ។ 

 រាសីឡើ ង ខ ្ពស់ត  ៃ ដៃត  ។ការ និយយ  - 
ស្តី បៃកប ដោ យ ឧត្តម គតិ   ពោល គឺ 
រាល  ់  ពាកៃយ  សម្តី ដៃល និយយ ចៃញ - 
មក   តៃវូ  វិ ភាគ ឲៃយចៃបាស់លាស់ មុន នងឹ 

មាន  ការ ហស្តី ចៃញ ទៅ កៃ  ។  សៃចក្តី ស ្នៃហ 
ពោរ  ពៃញ  ដោយ  ភ   ក្ត ីភា ព  និង ភាព ផ្អៃម ល្ហៃម ល្អកូ- 
ល្អនិ   នងឹ គ្នា ។  ការ បៃក ប របរ រក ទទ ួល ទាន នានា 
បាន    ផល ចំ ណៃ    ញ  គួរ ជា  ទី គប់ ចិត្ត  ធ្វើ ឲៃយ  អ្នក មាន  
ទឹក ចិត្ត  បំ ពៃញ កិច្ច ការបាន  ទ្វៃឡើង ថៃម  ទៀត ។  - 

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

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

 រាសី ឡើង ខ្ពស់។ រាល់ការ បំពៃញ- 
ការ     ងារ ផៃសៃង ៗ  រមៃង ទទួល ផល តប - 
ស្នង  គួរ ជាទី ពៃញ ចិត្ត ។ ការ ធ្វើ- 
ដំណើរ  ទៅ  ទី ជិត ឆ្ងាយ បៃ កប ដោយ  

សុវត្ថ ិភាព។ ការ និយយ ស្ត ីបៃកប ដោយ ឧត្តម  គតិ  
សុខ   ភាព ផ្លវូ ចិត្ត មាន សភាព  ល្អ  ពោលគឺ ចិត្ត បៃកប- 
ដោយ    ក្ត ីមៃត្តៅ  និង ករុណា ចំពោះ មនុសៃស  និងសត្វ។  
ចំណៃក  ឯ បញ្ហា ស្នៃហវិញ  គឺ  គូ ស្នៃហ៍ យល់ ចិត្ត គ្នា 
ជា  ធម្មត មិន មាន បង្កើត ក្ត ីខ្វល់ ខ្វាយអ្វ ីឡើយ។

រាសីល្អបង្គួរ  ។ ការបៃកបរបររក- 
ទទួល     ទា នផៃសៃងៗ គឺបាន ផល ល្អ- 
គៃន ់  បើ ។ លោកអ្នក មាន ទកឹ ចតិ្ត  
បៃក បដោយ ក្ត ីមៃត្តៅចៃើន    ។ រ ីឯ ការ- 

បៃកប    រ បរ  ផៃសៃង ៗ វញិ   ក ៏តៃវូ បៃយត័្ន ចាញ ់បោកគៃ 
ដៃរ។ ទន្ទមឹ នងឹនៃះ  សមៃប ់ទនំាក ់ទនំង ស្នៃហ 
គួរ         ផ្តល់  ភាពកក់ក្តៅ ឲៃយ គ្នា ទៅ  វិញទៅមក  ។ ដោយ - 
 ឡៃក  គៃះ របស់ លោកអ្នក  គឺនៅ  ឯ ទិសបស្ចិម  
ដូច្នៃះ   តៃូវ តៃ  មានការបៃុង បៃយ័ត្នឲៃយបាន ខ្ពស់។
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ខ្ស្បម្ើMan City គំាទ្ការប្គល់ពានឲ្យហង្សក្ហម
ក្រងុ ឡងុដ:៍ ខៃសៃ បមៃើ របស់ ក្លបិ មៃខៀវ 

Manchester City  គឺ  Ilkay Gun-
dogan  បាន ទទួល សា្គាល់ ថា  រូប គៃ គំាទៃ  
ក្នងុ ការ បៃគល់ ពាន កៃប  ខ័ណ្ឌ Premier- 
League  ឲៃយ ទៅកៃមុ ហងៃសកៃហម Liv-
erpool កៃយ ពីមាន ផលវិបាក នៃ  ការ 
រាល ដាលវីរុស កូរូ៉ណា ។     

បច្ចបុៃបន្ន កៃមុ ដៃល មាន រហសៃសនាម 
ជាភាសាអង់គ្លៃស ថា «The Reds» នំា 
មុខ កៃមុ លៃខ ២ Man City ដាច់ ២៥ ពិន្ទ ុ
មុន នឹង ការ បៃកួត  ដៃល នៅ សល់ បុ៉នា្មាន 
សបា្ដាហ៍ ទៀត តៃវូ បាន បៃកាស ឲៃយ ផ្អាក  
ហើយ ក៏ មិន បៃកដ ថា  ពៃល ណា នឹង បាន 
ចាប់ ផ្ដើម ឡើង វិញ ដៃរ ហៃតុ នៃះ ហើយ 
ទើប បង្កឲៃយ មាន ការលើក ឡើង  ថា  រដូវ 
កាល  ២០១៩   - ២០២០ នឹង មិន អាច 
បញ្ចប់ សព្វគៃប់ ឡើយ ។

Man City ជា កៃមុ ដៃល គៃង ជើង ឯក 
លីក កំពូល របស់ អង់គ្លៃស ២ រដូវកាល 
ជាប់ ៗ  គា្នា បុ៉ន្តៃ សមៃប់ កីឡាករសញ្ជាតិ 
អាល្លម៉ឺង់ Gundogan ដៃល ធ្លាប់លើក  
ពាន កៃប ខ័ណ្ឌ Bundesliga នៅ បៃទៃស 
កំណើត ខ្លនួឯង កៃម ការ ដឹកនំា របស់ 
លោក  Jurgen Klopp ពៃល នៅក្នងុ កៃមុ 
Borussia Dortmund ជាមួយគា្នា នោះ 
នឹង មិន តវ៉ា អ្វ ីទំាងអស់  បើ គណៈ កម្មការ 
រៀប ចំ សមៃច បៃគល់ពានរដូវ កាល នៃះ   
ឲៃយ កៃមុ គូ បៃជៃង  ដៃល ដឹក នំា ដោយ អតីត 
គៃរូបស់ខ្លនួ គឺ Jurgen Klopp  ។

កីឡាករ វ័យ ២៩ ឆ្នា ំ រូប នៃះ បាន និយាយ 

ទៅ កាន់ ZDF ដៃល ជា  បៃព័ន្ធ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
នៅ អាល្លម៉ឺង់ ថា ៖ « សមៃប់ខ្ញុ ំ គា្មាន បញ្ហា 
អ្វ ីទំាងអស់ ។ អ្នកតៃវូ តៃ មាន ចិត្ត ជាអ្នក 
កីឡា យា៉ាង ពិត បៃកដ » ។

នៅ ពៃល តៃវូ បាន សួ រ ថា តើ ការ បៃកួត 
បញ្ចប់ រដូវកាល  ដៃល នៅសល់ ដោយ 
អត់មាន អ្នក គំា ទៃ ចូល រួម អាច ជា គំនិត 
មួយ ដ៏ គួរ ឲៃយចាប់ អារម្មណ៍ ដៃរ ទៃ? Gun-
dogan ដៃល ឡើង យន្តហោះ ចាក ចៃញ 

ពី អាល្លម៉ឺង់ មក អង់គ្លៃស  ដើមៃបី ចូលរួម 
ជាមួយ មៃឃខៀវ ក្នងុឆ្នា ំ២០១៦ បាន 
ឆ្លើយ ថា ៖ « និយាយ ដោយស្មាះ ខ្ញុ ំមិនអាច 
សៃមៃបាន  ទាល់ តៃ សះ ថា  តើ ការ ពិត 
វនឹង យា៉ាង ម៉ៃច ទៅ » ។ 

យា៉ាងណា ក៏ ដោយ Gundogan ក៏ 
ទទួល សា្គាល់ដៃរ ថា  បៃធន កៃមុ អ្នក រៀប- 
ចំ កៃប ខ័ណ្ឌ Premier League កំពុង 
បៃឈម ជាមួយ ជមៃើស ដ៏ ពិបាក ដោយរូប- 

គៃ បាន បៃប់ ថា ៖  « មាន ការ យល់ ឃើញ 
ផៃសៃង  ៗ  គា្នា ជាចៃើន ។ សមៃប់ កៃមុ ដៃល 
កំពុង ធ្វើ បាន យា៉ាង ល្អ រដូវ កាល នៃះ បៃកដ 
ណាស់  វ ពិត ជា អាកៃក់ មើល មៃន ទៃន 
បើ រដូវ កាល តៃវូ បាន ចាត់ ទុក ជាមោឃៈ  
តៃ សមៃប់ កៃមុ ណា  ដៃល សមៃច លទ្ធផល 
មិន សូវ បៃសើរ ហើយ អាច នឹង តៃវូ ធ្លាក់ 
ទៅ លីក លំដាប់ ទី ២ ការ រំលាយ រដូវកាល  
ចោល ហាក់ បី ដូច ជា ផ្ដល់ រង្វាន់ ពិសៃស 

ឲៃយ ពួក គៃ អី៊ចឹង » ។ 
ការ រំសាយ ចោល រដូវកាលនៃះ នឹង 

មាន ផលអាកៃក់ ដល់ កៃមុ ដៃល លៃង នៅ  
លីក លំដាប់ ទី ២  របស់ បៃទៃស អង់គ្លៃស  
ជាពិសៃស កៃមុ Leeds United និង  
West Brom ដៃល ដណ្ដើម បាន ចំណាត់ 
ថា្នាក់ ឡើង មក  Premier League ដោយ 
ស្វយ័ បៃវត្ត ិក្នងុ  រដូវកាល កៃយ ។

ជាមួយ គា្នា នៃះ Gundogan ដៃល 
បង្ហាញ ខ្លនួ ជា មួយ កៃមុ មៃឃខៀវ ក្នងុការ  
បៃកួត ផ្លូវ ការ បាន ៩២ ដង ហើយនោះ 
បាននិយាយ ដៃរ ថា  ខ្លនួ នឹង ពៃម កាត់បៃក់ 
ខៃ បៃសិន បើ ខាង ក្លបិចង់ ធ្វើ តាមគំរូ របស់ 
Juventus  ក្លិប យកៃស  នៅ  កៃប ខ័ណ្ឌ 
Serie A របស់ បៃទៃស អីុតាលី និង អតីត 
ក្លបិ របស់ ខ្លនួ Dortmund ។  

កីឡាករ មាន កម្ពស់១, ៨០ ម៉ៃតៃ Gun-
dogan បាន បញ្ជាក់ ថា៖ « បៃកដ ណាស់ 
ខ្ញុ ំគិត ថា  គា្មាន បញ្ហា វ នឹង ដំណើរការ ទៅ 
ដោ យ មិនមាន ការ ជំទាស់ អ្វ ីទំាង អស់  បុ៉ន្តៃ 
ពៃល នៃះ  នៅ អង់គ្លៃស  នៅមិន ទាន់ មាន 
ការ និយាយ ដល់ បញ្ហា នៃះ ទៃ »។ 

សៃប ពៃល ជំងឺកូវីដ ១៩ កំពុង រាត តៃបាត 
លើ សកលលោក ចកៃភព  អង់គ្លៃស  ក៏ 
ស្ថតិ  ក្នងុចំណោម ហ្នងឹ ដៃរ ហើយ បើ តាម 
តួលៃខ  បាន បង្ហាញ ថា  មនុសៃស ១ ២២៨ 
នាក់ បាន សា្លាប់ ដោយសារ វីរុសនៃះគឺ 
សូមៃបី នាយករដ្ឋ មន្តៃ ីBoris Johnson 
ក៏ស្ថតិ ក្នងុចំណោម អ្នក ឆ្លង ដៃល មាន ជាង 
១៩ ៥០០ករណី នោះ ដៃរ ៕     AFP/VN

តពីទំព័រ ២៤...  ឪពុក ចាស់ ជរា  
មាន ការ លំបាក ខាង ជីវភាព 
មិន អាច បន្តការ សិកៃសា បាន 
ទៀត នោះ។

 យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ នៅ ក្នុង 
ដំណាក់កាល ដ៏ ស្មគុ សា្មាញ នោះ 
សំ ថារ័ត្ន  បាន ងក  មក លៃង កីឡា 
លៃបុក្កតោ  រួច ក៏ បន្ត ហ្វកឹ ហាត់ កីឡា 
ចំបាប់   បៃ ដាល់ គុន ខ្មៃរ និង  លៃង 

កីឡា គុន ចមៃះុ  (MMA)  ហើយ 
ដោយ មាន ទៃពកោសលៃយ ផ្នៃក 
កីឡា ថារ័ត្ន បាន វិវឌៃឍ ខ្លនួ យា៉ាង 
ឆប់ រហ័ស ដើមៃបី កា្លាយ ជា កីឡា- 
ការិនី ដ៏ ឆ្នើម មា្នាក់ ដៃល មាន សមត្ថ- 
ភាព អាចបៃកួត និង ចៃញ ទៅ 
សម្តៃង នៅ លើ ឆក អន្តរជាតិ  
ទទួល បាន ជយ លាភី ជាបន្ត 
បនា្ទាប់  ពៃម ទំាង រីក ចមៃើន វិជា្ជាគុន  

បាន កា្លាយ ទៅ ជា អ្នក សម្តៃង កៃបាច់- 
គុន ឲៃយ ផលិត កម្ម ភាព យន្ត លៃបី- 
លៃបាញ  ទំាង ក្នងុ  និង កៃ បៃ ទៃស  
បុ៉ន្តៃ មិន ដៃល ខក ខាន ហ្វកឹ ហាត់ 
កីឡា បៃយុទ្ធ ជា បៃចំា ឡើយ ។  

ជាមួយ បទពិសធ យា៉ាង ជោក- 
ជំា ជាមួយ កីឡា នៃះ កីឡាការិនី  
វ័យ  ២៩ ឆ្នា ំ សំ  ថារ័ត្ន  បាន  ជាប់ 
ជា កីឡា ការិនី ឆ្នើម ជមៃើស ជាតិ 

លៃបុក្កតោ  កាល ពី ឆ្នា ំ២០១០  និង 
បាន ជាប់  ជា បរវរ កញ្ញា កៃបាច់ គុន 
ពិភព លោក  តាម រយៈការ  បៃកួត- 
បៃជៃង ជាមួយ កីឡាការិនី មក ពី 
បៃទៃសជា ចៃើន  ទៀត ដៃលធ្វើ  
នៅ បៃទៃស វៀតណាម   ហើយ 
បាន សាង ភាព លៃបី លៃបាញ  និង 
ទទួល បាន ការ ងរ ពី វិស័យ ភាព- 
យន្ត ដោយ អាច រក បាន បៃក់ 
ចំណូល ជួយ ខ្លនួ ឯង ផង និង ឪពុក 
មា្តាយ ចាស់ ជរា ផង ។ 

បន្ថៃម លើ នៃះ សំ  ថា រ័ត្ន  នៅ 
តៃ បន្ត ហ្វឹក ហាត់ កីឡា បៃយុទ្ធ  
ហើយ បាន ចៃញ ទៅ  បៃកួត   ក្នងុ 
ពៃតឹ្តកិារណ៍ គុន ចមៃះុ( MMA )
ចំនួន ៦ ដង ដោយ ឈ្នះ ៤  និង 
ចាញ់២ លើក ។  ចំណៃក ការ បៃកួត 
ចំនួន ៣ លើក  ក្នងុ កម្ម វិធី ONE- 
Championship  កាល ពី ឆ្នាំ 
២០១៤  និងឆ្នា ំ ២០១៥  សំ  ថារ័ត្ន 
បាន ឈ្នះ ១  និង ចាញ់  ២ ដង។

 ថា រ័ត្ន   បាន ផ្អាក ឡើង ទៅ បៃកួត  
នៅ សង្វៀន អាជីព  តំាង ពី ចុង ឆ្នា ំ
២០១៧  បនា្ទាប់ ពី ឈ្នះ កីឡាការិនី 
ថៃ  Kaewjai  Prachumwong  
នៅ សង្វៀន មួយ ក្នងុបៃទៃស ថៃ  
ហើយ បច្ចបុៃបន្ន ទូរទសៃសន៍ ថៃ  នៅ 

តៃ ស្នើ សំុ ឲៃយ ឡើង បៃ កួត  តៃ នាង 
បាន  បដិសៃធ ដោយ ងក មក ចង់ 
ធ្វើជា គៃូ បង្វឹក កៃបខ័ណ្ឌ នគរ- 
បាល ជាតិ វិញ ។

 សំ  ថារ័ត្ន បាន បញ្ជាក់ ថា៖  
«ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ  អាច និយាយ 
ថា  ជាជោគ ជ័យ ធំ បំផុត  ដោយ 
ខ្ញុំ បាន បៃឡង ជាប់ ជា ប៉ូ លិស  
បនា្ទាប ់ព ីខ្ញុ ំ បាន បដសិៃធ មនិ ធ្វើ 
ជាគៃ ូជមៃើស ជាត ិកឡីា លៃបុក្កតោ 
របស ់សហពន័្ធ កឡីា លៃបុក្កតោ- 
កម្ពជុា  គ ឺអាច នយិាយ ថា  សបុនិ 
បាន កា្លាយ ជា ការពិត  ពី ពៃះ 
ចណំង ់នងិ បណំង របស់ ខ្ញុ ំ បាន 
សមៃច ហើយ  ដោយ សារ តៃ 
កៃបាច់ គុន ក្នុង កីឡា បៃ យុទ្ធ នៃះ 
ហើយ  ដៃល នាំ ខ្ញុំ ទទួល បាន 
ជោគជ័យ គៃប់ កិច្ច ការ» ។ 

តាម  ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ជបួ សមា្ភាស 
ជា មួយមន្តៃី ជាន់ ខ្ពស់ ប៉ូ លិស 
ពួកគាត់បាន បៃប់ ដោយ  សំុ មិន- 
បញ្ចៃញ ឈ្មាះ  ថា   ការ ជៃើស រសី 
កៃប ខណ័្ឌ ប៉ ូលសិ តាម រយៈ កឡីា  
ដៃល មាន ចនំនួ ចៃើន  គ ឺមនិ ដៃល 
បៃ ឡង ឬ ធ្វើ តៃស្ត អ្វី ទៃ  ហើយ 
ឋានន្តរស័ក្តិ  គឺ មាន អត្តពលិក 
ខ្លះ  ឡើង លឿន បំផុត  ក្នុង រយៈ 

ពៃល ខ្លី  ប៉ុន្តៃ ស័ក្តិធំៗ មៃន ។ 
បៃភព ដដៃល បាន អះអាង ថា  
កាល ឆ្នាំ ២០១៧  ខាង កីឡា 
ទទួល បាន កៃប ខ័ណ្ឌ ១៣៦ 
កន្លៃង   ឆ្នាំ ២០១៨  បាន ១១៨ 
កន្លៃង  ឆ្នាំ ២០១៩  មាន  ៩៨ 
កន្លៃង  ខណៈ  ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ  
មាន ចំនួន ផ្តល់ រួច ហើយ  ប៉ុន្តៃ 
មនិ ទាន ់មាន ឯក សារ ផ្លវូ ការ  ធ្លាក ់
ដល់ ដៃ ខ្ញុំ នៅ ឡើយទៃ ។

 បៃភព ជា ចៃើន  ដៃល ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍  ទទលួ បាន  សទុ្ធ តៃ សុំ មនិ 
ឲៃយ បញ្ចៃញ ឈ្មាះ  និយាយ ថា  
ក្នុង  ចំនួន កៃប ខ័ណ្ឌ តាម រយៈ 
កីឡា ចំនួន ជិត ៤០០ នាក់ នៃះ  
បាន ទៅ អត្តពលកិ ល្មម ទៃ  ប៉នុ្តៃ 
មន្តៃ ីកឡីា  ឬ អ្នក មនិ បាន ចលូ រមួ 
ក្នងុ វសិយ័ កឡីា  គ ឺមក តាម បក្ខ- 
ពកួ  ឬ ភាព មនិ បៃ កៃត ីណា មយួ 
នោះ មាន ចំនួន ចៃើន គួរ ឲៃយ ចាប់- 
អារម្មណ៍ ។  បៃភព ដដៃល ខៃសឹប- 
បៃប ់ថា   មាន អត្តពលកិ ខ្លះ  ដៃល 
ជា កីឡា ពិត បៃកដ ក៏ រង ភាព 
អយុត្តធិម៌ដៃរ  គឺ បាន ជាប់ ជា បូ៉- 
លិស មិន អស់ លុយ មៃន  ប៉ុន្តៃ 
តៃូវ បាន គៃ កាត់ បៃក់ ខៃ  ចៃើន 
ចូល ខ្ទង់ ឆ្នាំ ឯណោះ  ៕ 

ខ្រស្រ បម្រើ Ilkay Gundogan (ស្តា)ំ បាន ព្រយាយាមតាម បិទ ខ្រស្រ បម្រើ Alex Oxlade របស់ក្រមុ Liverpool កន្លងមក។ រូបថត AFP

សំថារ័ត្នទទួលបានជោគជ័យធំស្បព្លការរីករាលដាលន្ជំងឺកូវីដ១៩

សំ ថារ័ត្ន បាន ព្រយាយាម ទប់ ការ វ៉្រ របស់ គូ ប្រកួត សម្រប់ការ បង្ហាញ ខ្លនួលើក ដំបូង ក្នងុ កម្ម វិធី ONE។ ភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍   ថ្ងៃពុធ ទី១ ែខមៃសា ឆ្នាំ២០២០ kILaSPORT www.postkhmer.com២២

ក្រុង ម៉ា ្រឌីដ:  តារាបាល់ ទាត់ ដ៏ ឆ្នើម 
របស់  ក្លបិ អ្នកមាន បុណៃយ  Barcelona 
គឺ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Lionel Messi បាន អះ- 
អាង ថា  កីឡាករ ក្នងុ ក្លបិ នឹង តៃវូ កាត់ 
បៃក់ ខៃ ៧០ ភាគ រយ  ដើមៃបី រួម ចំណៃក 
ផ្អៃក ហិរញ្ញ វត្ថជួុយ ទៃទៃង់ ក្លបិ ក្នងុការ  - 
ផ្ដល់ បៃក់ ឈ្នលួ  ពៃញ ដល់ បុគ្គលិក ផៃសៃង- 
ទៀត អំឡុង ពៃល បៃទៃស អៃសៃប៉ាញ  
កំពុង ស្ថតិ ក្នងុ ភាព អាសន្ន នៃះ ។  

សារ ដ៏ វៃង  ដៃល កីឡាករ សញ្ជាតិ 
អាហៃសង់ទីន  បាន សរសៃរ ផូស្ត តាម រយៈ 
បណ្ដាញ សង្គម Instagram របស់ ខ្លនួ   
កីឡាករ Messi មិន តៃមឹ តៃ បៃប់ ដំណឹង 
រឿង កាត់ បៃក់ ខៃ បុ៉ណ្ណងឹ ទៃ តៃ ថៃម ទំាង 
បាន ធ្វើ ការ រិះ គន់ ដល់ កៃមុ បៃកឹៃសា របស់ 
ក្លបិយកៃស នៅ អៃសៃប៉ាញ មួយនៃះ ផង ដៃរ 
ដោយ ចោទ កៃមុបៃកឹៃសា  ដៃល មាន លោក 
Josep Maria Bartomeu ជាបៃធាន 
ថា  កំពុង បំផ្លាញ ទឹក ចិត្ត កីឡាក រ។   

ក្លបិ នៅ អៃស៉ៃបញដទៃ ទៀត តៃវូ បាន 
គៃ រំពឹង ថា  នឹង ធ្វើ ដូច គ្នា ដៃរ ក្នងុការអនុវត្ត 
នូវ វិធី  កាត់ បៃក់ ខៃ កីឡាករ ជាបណ្ដាះ- 
អាសន្ន ពៃះតៃ  ការ ផ្អាកការ បៃកួត  
ដោយសារ ការ រាល ដាល វីរុស កូរូ៉ណ ធ្វើ 
ឲៃយ ក្លបិ មួយ ចំនួន តសូ៊  ដើមៃបី រស់រាន ផ្នៃក 
ហិរញ្ញវត្ថ ុ។   

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ បន្ថយ បៃក់ ខៃ របស់ 
កីឡាករ ក្នុងក្លិប Barcelona នៃះ 
កីឡាករ មាឌ ល្អតិ Messi បាន សរ សៃរ  
ក្នងុ សារ របស់ ខ្លនួ ថា ៖  « សមៃប់ ពួក យើង 
ជាពៃល ដៃល តៃវូ ឲៃយ អ្នក ទំាង អស់គ្នា ដឹង 
ថា  កីឡាករ ក្នងុ ក្លបិ នឹង កាត់ បៃក់ ខៃ របស់ 
ខ្លនួ ៧០ ភាគ រយ ក្នងុ ពៃល បៃទៃស មាន 
គៃះ អាសន្ន នៃះ ដើមៃបី ធ្វើ ការ រួ ម ចំណៃក 
ជួយ ឲៃយ បុគ្គលិក ដទៃ ទៀត របស់ ក្លបិ មាន 
ឱកាស ទទួល បាន បៃក់ឈ្នលួ បៃចំា ខៃ  
ពៃញ១០០ ភាគរយ ក្នងុ សា្ថាន ការណ៍ ដ៏ 
លំបាក ដៃល ចៃះ តៃ បន្ត ឥត ថម ថយ 

បៃបនៃះ » ។        
កីឡាករ វ័យ ៣២ ឆ្នារូំប នៃះបាន បន្ត 

ក្នងុសារ នោះ ថា ៖  « យើង ចង់ បញ្ជាក់ ឲៃយ 
ចៃបស់ ថា ចៃតនា របស់ យើង  តៃ ង តៃ មាន 
បំណងបនា្ទាប បៃក់ ខៃ របស់ ខ្លនួ  ពៃះ 
ពួក យើង យល់ ចៃបស់ ថា  នៃះជាហៃតុ - 
ការណ៍ មិន បៃកៃតី ហើយពួក យើង គឺ 
ជាមនុសៃស ដំបូង គៃ ដៃល តៃង តៃ ជួយក្លបិ 
ពៃល តៃូវបានស្នើ ។ ជាចៃើន ដង មក 
ហើយ ដៃល យើងបា ន ផ្ដចួ ចផ្ដើម គំនិត 
បៃបនៃះ  ដោយ ខ្លនួ ឯង ពៃល យើង យល់ 
ថា  ចំា បាច់ ឬ សំខាន់ » ។   

កីឡាករ  Messi ដៃល ជួយ ឲៃយ កៃមុ 
Barcelona ឬ ហៅ កាត់ថា Barca 
ឈ្នះ ពាន  La Liga កៃបខ័ណ្ឌកំពូល 
របស់ បៃទៃស អៃសៃប៉ាញ រហូត ដល់ ទៅ 
១០ ដងនោះ បាន បន្ថៃម ក្នងុសារ នោះ 
ទៀត ថា ៖ « ហៃតុ នៃះ មិនមាន អ្វ ីមក   បង្អាក់ 
យើង ឡើយ  បើ ទោះ ជា មាន ការ ធ្វើ ឲៃយ   
ពួក យើងភា្ញាក់ ផ្អើលខ្លះពី សំណក់  មនុសៃស 
មួយ ចំនួន ក្នងុ ក្លបិ ដៃល ពៃយាយាម តាម- 
ដាន និង ដាក់ សមា្ពាធ  លើ ពួក យើង ក្នងុ 
ការ ធ្វើ នូវ រឿង  ដៃល ពួក យើងតៃងតៃ  ដឹង 
ចៃបស់ ថា យើង នឹង ធ្វើ » ។             

សារ របស់  តារាបាល់ ទាត់ ដ៏ លៃបី ដៃល 
ឈ្នះ ពាន កីឡាករ  ល្អ ជាង គៃ លើ លោក 
FIFA Ballon d'Or ឬ Ballon d'Or 
ចំនួន ៦ លើក Messi តៃវូបាន មិត្តរួម 
កៃមុ ជាចៃើន យក ទៅ ផូស្ត បន្ត ភា្លាម ៗ  ដៃរ 
តាមផៃចនៃ បណ្ដាញ សង្គម របស់ ពួកគៃ 
រៀង ៗ  ខ្លនួ ក្នងុ នោះ មាន ដូច ជា កីឡាករ 
អៃសៃប៉ាញ ទំាង ៣ គឺខៃសៃ  ការពារ កណ្ដាល 
Gerard Pique, ខៃសៃ ការ ពារ សា្លាប ឆ្វៃង 
Jordi Alba និង ខៃសៃបមៃើ ការពារ Ser-
gio Busquets,  ខៃសៃបមៃើ សញ្ជាតិសីុលី 
Arturo Vidal, ខៃសៃបមៃើ Frenkie de 
Jong របស់ កៃមុជមៃើស ជាតិ ហូឡង់ , 
អ្នក ចំាទី សញ្ជាតិ អាល្លឺម៉ង់ Marc-

Andre ter Stegen, ខៃសៃបមៃើ បៃយុទ្ធ  
Antoine Griezmann របស់ កៃុម 
ជមៃើស ជាតិមាន់គក បារំាង និង កីឡាករ 
សញ្ជាតិ អុ៊យរូហ្គាយ  Luis Suarez ខៃសៃ- 
បៃយុទ្ធដៃល ធា្លាប់ បង្ក  បញ្ហា ញឹក ញាប់ 
កាល ពី អតីត។

គៃប់ គ្នា  សង្កៃត ឃើញថា   រវាង កីឡាករ 
និង កៃមុ បៃកឹៃសា របស់ ក្លបិ Barca កៃមុ 
ដៃល ធា្លាប់ លើក ពាន ដ៏  ធំ បៃចំា ទ្វបី អឺរុ៉ប 
ចំនួន ៥ សម័យ កាល មួយ នៃះ  ចាប់ ផ្ដើម 
មាន ទំនាក់ ទំនង កាន់ តៃ តឹង តៃង មៃន 
ទៃន ហើយ កៃយមាន ការ រិះ គន់ ជា 
សាធារណៈ លើ នាយក បច្ចៃក ទៃស Eric 
Abidal កាល ពី ខៃ កុម្ភៈ  ពី សំណក់កីឡាករ 
ជាប់ ឈ្មោះជាអ្នក សុ៊ត បញ្ចូល ទី  បាន 
ចៃើន ជាង គៃ ក្នុង បៃវត្តិសាស្តៃ របស់ 
ក្លិប   Messi ដោយគៃ រកបាន ដល់ 

៦២៧គៃប ់ជាមយួនងឹ ការ បង្ហាញ ខ្លនួ 
ផ្លូវ ការ ៦៦២បៃកួត ខណៈ ការ រិះ គន់ 
នៃះ គៃន់ តៃ រឿង មួយប៉ុណ្ណោះ  ក្នុង 
ចំណម បញ្ហា ចមៃូង ចមៃសកៃ 
ទីលាន ផៃសៃងៗ ទៀត ។

ចំណៃកបៃធាន ក្លបិ លោក Bartomeu  
ក៏ បាន ចៃញមក បញ្ជាក់ ពី បញ្ហា កាត់ បៃក់ 
ខៃ នៃះដៃរ។ លោក បានថ្លៃង ទៅកាន់ 
សារព័ត៌មាន កីឡា បៃចំា ថ្ងៃ Mundo 
Deportivo  ក្នងុ តំបន់ Catalan ថា ៖   
«រឿង សំខាន់ ទី ១ ដៃល ខ្ញុ ំចង់ បាន  គឺ 
គៃប់ យា៉ាង តៃូវ បាន យល់ ពៃម ដោយ 
មិនមាន ការ បង្ខ ំ បើ ទោះ ជា ខ្ញុ ំអាច យក 
ចៃបប់ មក អនុវត្តក៏ ដោយ តៃ ការ ដៃល 
យើង ចង់ បាន ការ ពៃមពៃៀង មួយ  ពៃះ 
វា ល្អ បំផុត សមៃប់ Barca និងយើង ចង់ 
ឃើញ ភាព ប្ដ ូរ ផ្ដាច់ របស់ ពួក គៃ » ។

ជាមួយ គ្នា នៃះ ក្លបិ Barcelona ក៏ 
បាន ឲៃយ ដឹង តាម រយៈ សៃចក្ដ ីបៃកាស របស់ 
ខ្លនួ នៅ ដើម សបា្ដាហ៍ នៃះដៃរ ថា  សមា- 
ជិក នៃ កៃុម អ្នក កីឡា អាជីព ទំាង អស់ 
ដៃល ភាគ ចៃើន ជា  បុគ្គលិក ក្នុង កៃុម - 
បាល់ បោះ សុទ្ធ តៃ បាន យល់ ពៃម កាត់- 
បន្ថយ បៃក់ ខៃ របស់ ពួកគៃដូចគ្នា ដៃរ។    

សៃចក្ដបីៃកាស នោះ បាន បន្ថៃម ថា ៖  
« ក្នងុ ករណី នៃះ កៃមុ បាល់ ទាត់ អាជីព 
ឈុត ធំតៃវូបាន កាត់ បៃក់ ខៃ ជាង៧០ 
ភាគ រយ ។  នៃះជា ការ រួម ចំណៃក បន្ថៃម 
របស់ កៃុមជាមួយ ក្លិប  ដៃល ការ ធ្វើ 
បៃបនៃះនឹង ធានាបាន១០០ភាគរយ 
ក្នងុការ បើ ក បៃក់ ខៃ ឲៃយ បុគ្គលិកមិន មៃន 
អ្នក កីឡា អាជីព ដៃល តៃវូ បាន សមៃក 
ពី ការងរ បណ្ដាះ អាសន្ន  នៅ សបា្ដាហ៍ 
នៃះ » ៕ AFP/VN 

ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ Messi ព្រមទំាង មិត្ត រួម ក្រមុ Arturo Vidal និង Jordi Alba បានអបអរ ការ រក គ្រប់បាល់របស់ពួក គ្រ កន្លងមក។ AFP

Messi អះ អាង ពីការ កាត់ ប្រាក់ ខ្រា  ត្រារិះ គន់ ថ្នាក់ដឹកនំា 



ក្រងុឡសូអ្រនជលឺ្រស: 
ដោយសារតែមិនអាច
ដោះសែយវិបត្តិនែការ-
រីករាលដាលវីរុសកូរ៉ូណា
ដែលធ្វើឲែយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ
របស់ខ្លួនកាន់តែអាកែក់
ទៅៗឥឡវូនែះកឡីាបាល-់ 
ឱបរបស់សហរដ្ឋអាមែរកិ
(USARugby)បាន
សមែចដាក់ពាកែយកែស័យ-
ធនហើយ។នែះបើតាម
ការឲែយដឹងពីសហព័ន្ធ-
បាលឱ់បអាមែរកិនៅដើម
សបា្ដាហ៍នែះ។
នៅក្នុងសែចក្ដីបែកាស

ដែលផូស្តតាមវែបសាយ
របស់ខ្លួនUSARugby
បានឲែយដឹងថាខ្លួនបាន
ដាក់ពាកែយកែស័យធន តាម
មាតែ១១ដែលអនញុ្ញាត
ឲែយអង្គភាពដែលកំពុង
មានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
រៀបចំនិងផ្ដល់ផែនការថ្មី
សមែប់បែក់បំណុល

ឡើងវិញ។
សែចក្ដីបែកាសដដែល

នោះបានឲែយដងឹទៀតថា៖
«បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ ដែល

កំពុងមានចែះតែកើន
ឡើងឥតថយដោយសារ
ផលប៉ះពាល់នែការរាត-
តែបាតនែជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩

ចំពោះសកម្មភាពនានា
នែកីឡាបាល់ឱប»។
វិស័យកីឡាទូទាំងពិ-

ភពលោកតែូវបាននាំទៅ

រកភាពជាប់គាំងពែះតែ
ជងំឺកវូដី១៩ខណៈអាជា្ញា-
ធរបានដាក់បមែមមនិឲែយ
មានការជួបជុំក្នុងទែង់-

ទែយធំក្នងុគោលបណំង
ធ្វើឲែយការរាលដាលរបស់
មែរោគនែះកាន់តែទាប។
USARugbyបានឲែយ

ដឹងថាការផ្អាកការបែកួត
បាននាំឲែយមានការខាត-
បង់ចំណូលយ៉ាងចែើន
ទាក់ទងទៅនឹងបែក់ចុះ-
ឈ្មោះជាសមាជិកបែក់
ដកខ្លួនរបស់អ្នកឧបត្ថម្ភ
និងថវិកាពីបែភពចំណូល
ផែសែងៗ ទៀត»។
ចំពោះការដាក់ពាកែយ

កែស័យធននែះ រួមបញ្ចូល
ទាំងគមែងសុំឲែយមាន
កញ្ចប់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញ-
វត្ថុដែលតែូវបានអនុម័ត
ដោយគណៈកមា្មោធិការ
បែតិបត្តិរបស់សហព័ន្ធ
បាល់ឱបពិភពលោក 
(WorldRugby)។
ជុំវិញបញ្ហានែះលោក

Barbara O'Brien 
បែធានUSARugby

នយិយថា៖«បើទោះបីជា
បរិយកាសបច្ចុបែបន្ន ពិត
ជាធំជាងកីឡាបាល់ឱប
ក៏ដោយក៏យើងនៅតែ
យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ
អ្នកមានភាគហ៊នុនងិអ្នក- 
គាំទែទាំងឡាយក្នុងកិច្ច-
បែឹងបែងបន្តធ្វើឲែយសហ-
គមន៍កីឡាបាល់ឱបមាន
ស្ថិរភាពដែលការបែកួត
អាចរីកចមែើនយ៉ាងពិត-
បែកដ»។
ទោះយ៉ាងណាសមែប់

កែុមបាល់ឱបជមែើស-
ជាតិរបស់អាមែរិកទាំង
បុរសនិងនារី ចនោ្លោះពី
អាយុ១៥ឆ្នាពំែមទាងំការ- 
បែកួតសមែប់៧បែទែស
(RugbySevensនឹង
បន្តការបែកួតជាធម្មតា
នៅពែលកីឡាបាល់ឱប
ចាប់ផ្ដើមឡើងវញិកែយ
ពីមានការរាលដាលនែ
ជំងឺនែះ៕AFP/VN

ថ្ងែពុធទី១ែខមែសាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ២៣

កីឡាករបាល់ឱបរបស់អាម្ររិកPerryBaker(ស្តា)ំបានព្រយាយាមរត់គ្រចច្រញពីការរំខានរបស់JoePeres។រូបAFP

បាល់ឱបអាមេរិកដាក់ពាកេយកេស័យធនដោយសារកូវីដ

កីឡាករបាល់បោះJoeYoungសន្រយាគោរពតាមច្របាប់ប្រទ្រសចិន
កីឡាករបាល់បោះពាក់លែខ១JoeYoungមកពីកែុមIndianaPacersបានគែប់គែងបាល់ពីការបែជែងរបស់BrandonKnightនែកែុមPhoenixSunsក្នុងការបែកួតកែបខ័ណ្ឌNBA
កន្លងមកហើយកាលពីថ្មីៗនែះJoeYoungបានធ្វើការសុំទោសនិងសនែយាគោរពតាមចែបាប់របស់បែទែសចិនដែលតមែូវឲែយនៅដាច់ដោយឡែកពីគា្នាកែយពីមានការយល់ចែឡំនៅឯសណា្ឋាគារ
ដែលរូបគែកំពុងនៅដាច់ពីអ្នកដទែ។ជាមួយនឹងនៅតែឯងនែះកីឡាករវ័យ២៧ឆ្នាំYoungបានសរសែរតាមបណា្ដាញសង្គមTwitterរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងែទី៣០ខែមីនាថារូបគែបានបរិចា្ចាគ៥០-
០០០មា៉ាស់ឲែយកែុងHoustonនិងសម្លៀកបំពាក់ចំនួន៣០០សមែប់បុគ្គិលិកពែទែយអំឡុងពែលធ្វើយុទ្ធនាការទប់ទល់វីរុសកូរ៉ូណា៕AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នពំេញៈ ក្រៅ ព ីមាន ភាព មមាញកឹ នងឹ ការ ថត 
កុន  ភាគ ជាប់ រដឹក ក៏ ដូចជា ថត ស្រៅប៉ត នានា នោះ 
តារា  សម្ត្រៅង ស្រៅ ី  រាង ស្ល៊មី    រាស ី  ឡើង  ក្រៅតឺៗ  កញ្ញា 
ដួង មា៉ានិច ក៏ ទទួល បាន ឱកាសគ្រៅង ជា តួ អង្គ  
តំណាង   ទ្រៅព ធីតា  សង្រៅ្កាន្ត  ចូល  ឆ្នាំ  ថ្មី  ដ្រៅល  កាន់- 
ត្រៅ  ខិត ជិត     មក ដល់   ខណៈ តារា ស្រៅី រូប ន្រៅះ បាន-  
បង្ហើរ  សារ សប្រៅបាយចិត្ត នឹង ការគ្រៅង ឈុត  សម្លៀក- 
បពំាក  ់ព្រៅះនាងគោរាគៈទ្រៅវ ីជា បតុ្រៅ ីទ២ីន្រៅ កបលិ 
មហា  ព្រៅហ្ម ក្នុងសម័យអង្គរ។

តារា ស្រៅឆី្នើមកញ្ញា ដងួ មា៉ានចិ  មហាជនភាគ- 
ច្រៅើន   សា្គាល់ តាមរយៈការសម្ដ្រៅង   ខ្រៅស្រៅ ភាព យន្ត - 
ភាគ  ជា ច្រៅើន ដ្រៅល សទុ្ធ សងឹ  ត្រៅ  ជា រឿង  ផ្ទុះ នវូ ការ 
គាំទ្រៅ ខ្លាំង ខណ ៈ បច្ចុប្រៅបន ្ន កញ្ញា មាន ប្រៅជា-  
ប្រៅិយភាព ល្រៅច ធ្លា ខ្លាំង   ជា  មួយ     ទ្រៅព-     
កោសល្រៅយ  ដប៏ុនិប្រៅសប ់ ក្នងុការ  សម្ដ្រៅង 
ព្រៅមទាំងមានរូបសម្រៅស់កាន់ ត្រៅ - 
ស្រៅស់សា្អាតផូរផង់ និង មាន  ភាព -  
រួស រាយ គ ួរឲ្រៅយ ស្រៅឡាញ់ ទៀត ផង។ 

ដោយ ឡ្រៅកថ្មីៗន្រៅះ  ខណ ៈ  ថ្ង្រៅចូល 
ឆ្នា ំថ្មី  ប្រៅព្រៅណីខ្ម្រៅរ ជិត  ចូល មក 
ដល់នោះ ពិតជាមាន ការ- 
ចាប់  អារម្មណ៍  ខ្លាំង ម្រៅន-   
ទ្រៅន   ក្រៅយ ព ីបាន ឃើញ  
តារា  ស្រៅី រូបន្រៅះ   បង្ហោះ 
រូប ភាព  និង សារ មួយ  
ក្នុង   បណា្ដាញ  សង្គម  - 
ដោយ    ឃើញ ថា កញ្ញា 
បាន  កា្លាយ ជា តួ អង្គ  តំណាង  ឲ្រៅយ 
ទ្រៅព ធីតា   សង្រៅ្កាន ្ដ ឆ្នាំថ្មី  ដ្រៅល 
គ្រៅង  សម្លៀក បំពាក់ ព្រៅះ នាង  
គោ រា គៈ ទ្រៅវី  ជា បុត្រៅី ទី២ ន្រៅ  
កបិល  មហា   ព្រៅហ្ម  ក្នុង 
សម័យ  អង្គរ  ហើយ  កញ្ញា 
ក៏ កើតមាននូវ ស្រៅចក្ដី - 
សោមនស្រៅស រីករាយខ្លាំង 
ដោយ បាន គ្រៅង សម្លៀក - 
បំពាក់ តំណាង  តួអង្គទ្រៅពធីតា-    
បង្ហោញ អំពីភាព សម្រៅបូរ ប្រៅប ន្រៅ  
វប្រៅប  ធម៌ ដ៏ត្រៅចះត្រៅចង់ របស ់ 
ខ្ម្រៅរយើង ប្រៅបន្រៅះ។ 

កញ្ញា ដួង មា៉ានិច ក៏បាន    
បង្ហោញ   ពី អារម្មណ៍ ខ្លួន  ដ្រៅរ 
ថា ៖ « សូមបួងសួង ដល ់ 
បារមី  ន្រៅបុព្វបុរសខ្ម្រៅរ  - 
គ្រៅប់សម័យកាល-   
សូម  ប្រៅទាន     
ពរ  

ជយ័   គនំតិ បញ្ញា សា្មារត ីដលក់លុបតុ្រៅខ្ម្រៅរ 
គ្រៅប   ់រូប  រួបរួម គា្នា ដើម្រៅបីសិក្រៅសាស្រៅវជ្រៅវ- 
ស្រៅឡាញ់  ថ្រៅរក្រៅសា  និង លើក តម្តើង នូវ - 

មរក ត    វប្រៅបធម៌ ជាតិ យើង ឲ្រៅយកាន់ត្រៅ ផុស ត្រៅ- 
ដ្រៅត រូបរាង  មានពន្លឺ ឡើង គ្រៅប ់ទម្រៅង់  
គ្រៅប់  សម័យ កាល  ដើម្រៅបី បង្ហោញ  លើ - 

ឆក ជាតិ  និងឆក  - 
អន្តរ   ជាតិ  - 
អំពី វប្រៅប ធម៌ 
ដ ៏ រុង រឿ ង-     
របស់ ខ្ម្រៅរ 
នា សម័យ  
ម ហា  ន គរ 

យើង»។
កញ្ញា បាន 

បន្តទៀតដ្រៅរ -  
ថា ៖ « កូនខ្ម្រៅរ 

ជំនាន់ក្រៅយ-   
ពិត  ជា មាន មោទន ភាព  

និង  កោត សរសើ រដល  ់បុព្វ - 
បរុស ខ្ម្រៅរ  ដ្រៅល បាន បន្រៅសល ់  
ទុក  នូវ   មរតក វប្រៅបធម៌ ដ៏- 
អសា្ចារ្រៅយ  រចនាបទ័្ម  ជា ច្រៅើន   
សម័យ កាល គួរ ឲ្រៅយសិក្រៅសា 
ស្វ្រៅង  យល់។   នាងខ្ញុំ  ដួង 
មា៉ានិច  គឺពិត ជា    មាន ក្តី- 
សោមនស្រៅស ដោយ  បា ន 
គ្រៅង   ស ម្លៀក   បំ ពា ក ់ តួ- 
អង ្គ  តណំាង ឲ្រៅយទ្រៅពធតីា 
សង្ក្រៅន ្ត ឆ្នាំថ្មី  ព្រៅះ នាង 
គោរា គៈ ទ្រៅ វី  ជា បុត្រៅី- 
ទី២ ន្រៅកបិលមហា- 

ព្រៅហ្ម៕
 

ដួង ម៉ានិច សប្បាយ ចិត្ត   នឹង ការ-  
គ្ង   តួ  អង្គសម្ប់ទ្ព ធីតា  ឆ្នា ំថ្មី 

LIFESTYLE

តារា សេ ី ដួង ម៉ានិច បនគេង តំណេង ជា តួ អង្គ ទេព 
ធីតា  ឆ្នា ំថ្ម ីជា បុតេ ីទី២ កបិលមហាពេហ្ម ។ រូប ហ្វ្រៅសប៊ុក 

តារា សម្តេង សេ ីរាង ស្ល៊មី កំពុង   
រាសី ឡើងកញ្ញា ដួង ម៉ានិច    ។ 

រូបថត ភ្នំព្រៅញ ប៉ុស្តុិ៍
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សំ ថារ័ត្ន ពេល បង្ហាញ កេបាច់ គុនដំបងជាមួយមិត្ត រួម កេមុ លេបុក្កតោ នៅ ក្នងុ ពេតឹ្តកិារណ៍ កីឡាជាតិ។ ភ្នំព្រៅញ ប៉ុស្តិ៍

សំ  ថារ័ត្ន  ទទួល បាន ជោគ ជ័យ ធំ 
ស្បព្ល ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ
   យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញៈ  ស្រៅប ព្រៅល ដ្រៅល 
ស្រៅុក ទ្រៅស កំពុងត្រៅ មាន វិបត្តិ 
ដោយ សារ ការ រីក រាល ដាល ន្រៅ 
ជងំ ឺឆ្លង កវូដី ១៩ នោះ កឡីា ការនិ ី 
សំ ថារ័ត្ន   បាន ចាត់ទុក ឆ្នាំ 
២០២០ ជា ឆ្នាំ ដ៏ ជោគ ជ័យ ធំ 
បផំតុ  ដ្រៅល កញ្ញា បាន ប្រៅើ ប្រៅស ់
នវូ ចណំ្រៅះ  នងិ ជនំាញ ដ្រៅលកើត 
ច្រៅញ ពី ការ តស៊ូ របស់ខ្លួន អស់ 
រយៈ ព្រៅលជា ច្រៅើន ឆ្នាំដើម្រៅបី ប្រៅ - 
ឡង ជាប ់ក្នងុ  ក្រៅប  ខណ័្ឌ ជា មន្ត្រៅ ី
នគរ បាល ជាតិ  ហើយ   បច្ចុប្រៅបន្ន  
ថារ័ត្ន កំពុង សិក្រៅសា ផ្ន្រៅក ច្រៅបាប់ 
ប៉ូលិស  និង គរុកោសល្រៅយ   ដ្រៅល 
គ្រៅង នឹង បញ្ចប់ នៅ ថ្ង្រៅ ទី ២៧  
ខ្រៅ មិថុនា  ឆ្នាំ ២០២០ ដើម្រៅបី 
ឈាន ទៅ ធ្វើ  ជា គ្រៅូ បង្វឹក ក្រៅបាច់- 
គុន ដល់ សិកា្ខា កាម នៅ សាលា 
បណ្ឌិត ្រៅយសភា នគរបាល ជាតិ 
កម្ពុជាន្រៅះ  ត្រៅ ម្តង ។ 

ការ មាន សមត្ថភាព ប្រៅ ឡង  
ជាប ់ជា ក្រៅប ខណ័្ឌ នរគបាល ជាត ិ
នមីយួៗ  ត្រៅវូ បាន គ្រៅ ទទលួ សា្គាល ់
ថា  មិន ម្រៅន ជា ការ ងយ នោះ 
ឡើយ  ប៉ុន្ត្រៅ ប្រៅ ភព ច្រៅបាស់ ការ 
បាន ឲ្រៅយ ដឹង ថា  រយៈ ព្រៅល  ៣ 
ឆ្នាំចុង ក្រៅយ  គឺ ពី ឆ្នាំ ២០១៧  
ដល ់២០១៩  អ្នក ជាប ់ក្រៅប ខណ័្ឌ 
មន្ត្រៅ ីនគរបាល  តាម រយៈ សកម្ម- 
ភាព កីឡា ចំនួន ៣៥៤ នាក់  
ដោយ គា្មាន ប្រៅ ឡង និង មាន 
លក្ខខណ្ឌ  គ ឺមនិ បង្ហោញ ព ីតមា្លា- 
ភាព នោះទ្រៅ  នាំ ឲ្រៅយ មជ្រៅឈ ដា្ឋាន ទូ- 

ទៅ មយួ ចនំនួ  ដាក ់ការ សង្រៅសយ័ 
ពី ភាព មិន ប្រៅ ក្រៅតី  ខណៈ  ដ្រៅល 
អ្នក ខ្លះ ចូល បម្រៅើ  ការ ងរ រយៈ- 
ព្រៅល ខ្លី សោះ  មាន ឋានៈ ខ្ពស់  
នងិ ពាក ់សក័្ត ិ៣  សក័្ត ិ៤  នងិ សក័្ត ិ
៥  ទាំង វ័យ ក្ម្រៅង បំផុត ។

 ទោះ ជា យ៉ាង ណា  សមត្ថភាព 
របស ់កឡីាការនិ ី ស ំ ថារត័្ន  ដ្រៅល 
ឆ្នើម ក្នងុ កឡីា  មនិ បាន ជាប ់ក្នងុ 
ភាព អនគុ្រៅះ តាម ជនំាញ កឡីា 
នោះ ទ្រៅ  គឺ ប្រៅឡង  ជាប់ តាម 
សមត្ថភាព  គួរ ឲ្រៅយ កោត សរសើរ ។ 
« នាងខ្ញុំ  បាន ប្រៅ ឡង ជាប់  តាម 
សមត្ថភាព ជំនាញ ពិតៗ  គា្មាន 
ខ្រៅស្រៅ បក្ខ ពួក  ឬ គា្មាន សូកបា៉ាន់  ឬ 
តាម រយៈ ឈ្នះ ជយ លាភី ល្រៅបី- 
ល្រៅបាញ ក្នុង កីឡា នោះ ទ្រៅ  គឺ ប្រៅ- 
ឡង  ចូល ក្រៅប ខ័ណ្ឌ ហើយ នៅ 
ព្រៅល ខ្ញុ ំបាន ចលូ រៀន វគ្គ រចួ រាល ់ 
ខ្ញុំ នឹង កា្លាយ ទៅ ជា គ្រៅូ បង្វឹក ផ្ន្រៅក 
ក្រៅបាច់ គុន ប្រៅចាំ សា លា  បណ្ឌិត្រៅយ 
សភា នគរបាល ជាតិ កម្ពុជា        
ត្រៅ ម្តង »។ 

ស ំ ថារត័្ន  នយិយ ថា ៖ « ខ្ញុ ំជា 
កឡីាកា រនិ ីឆ្នើម ធ្លាប ់ ឈ្នះ ជយ- 
លាភ ីថា្នាក ់ជាត ិ នងិ អន្តរជាត ិនវូ 
កឡីា ច្រៅើន ប្រៅភ្រៅទ  ពសិ្រៅស កឡីា 
ប្រៅយទុ្ធ ផ្ន្រៅក ក្រៅបាច ់គនុ  ប៉នុ្ត្រៅ មនិ- 
ម្រៅន ចូល ជា ប៉ូ លិស  តាម រយៈ 
សកម្មភាព កឡីា នោះ ទ្រៅ  គ ឺខ្ញុបំ្រៅ- 
ឡង  ចូល ត្រៅឹម ត្រៅូវ  តាម សមត្ថ- 
ភាព  ខណៈ ដ្រៅល  អ្នក ផ្រៅស្រៅង គ្រៅ 
ចូល បាន តាម រយៈ  ការ ល្រៅង  
ប្រៅភ្រៅទ កឡីា ផ្រៅស្រៅង ៗ   ដោយ មនិ 
ចាំ បាច់ ប្រៅឡង ឡើយ» ។

 ទោះ ជា យ៉ាង ណា កឡីា ការនិ ី 
សំ  ថារ័ត្ន  បាន បញ្ជាក់ ថា ការ- 
ឈាន បាន ចូល ទៅ ដាក់ ពាក្រៅយ 
ប្រៅ ឡង ចូល ប៉ូ លិស ន្រៅះ  បនា្ទាប់ 
ពី កញ្ញា បាន ទៅ សម្ត្រៅង ភាព- 
យន្ត  ផ្ន្រៅក ក្រៅបាច់ គុន   នៅ សាលា 
បណ្ឌតិ ្រៅយសភា នគរ បាល ជាត ិ ធ្វើ 
ឲ្រៅយ គ្រៅមើល  ឃើញ ភាព អសា្ចារ្រៅយ 
របស់គាត់ ព្រៅម ទាំង បាន ជំរុញ 
ឲ្រៅយគាត់ ដាក់ ពាក្រៅយ ប្រៅឡង ចូល 
ធ្វើជា ប៉ូលិស។  

សំ ថារ័ត្ន បាន បញ្ជាក់ ថា៖ 
«នៅ ព្រៅល នោះ មាន អ៊ំៗ នគរ- 
បាល ជាត ិមយួ ចនំនួបាន  កោត- 
សរសើរ  ហើយ ជួយ ជា គំនិត 
យោបល់ ដល់ ខ្ញុំថា   បើ ក្មួយ ប្រៅ - 
ឡង ចូល ក្រៅប ខ័ណ្ឌ ប៉ូលិស វិញ  
គ ឺអាច នងឹ កា្លាយ ជា គ្រៅ ូបង្វកឹ មា្នាក ់ 
របស់ នគរបាល ជាតិ មិន ខន   
ព្រៅះ ធន ធន ក្រៅបាច ់គនុ ន្រៅះមាន 
អ្នក ច្រៅះ ដោយ កម្រៅណាស់  ។ 
បនា្ទាប់ មក ខ្ញុំ ក៏ ព្រៅយា យម រក ដាក់ 
ពាក្រៅយ ប្រៅ ឡង ចលូ ហើយ បាន ជាប់ 
ជាសា្ថាពរ  ដោយ   គា្មាន អន្តរាគមន ៍
ពី នរណា មា្នាក់ នោះ ឡើយ »។ 

អ្នក ប្រៅយទុ្ធ គនុចម្រៅុះ ស ំថារត័្ន 
ដ្រៅល មាន រហស្រៅសនា មថា«តាឡន- 
តន»  ជា កូនអ្នក ជំនាញ តន្ត្រៅី 
ជើង ចាស់  លោក  អ៊ំ  ដារា៉ា   
ប៉ុន្ត្រៅ ក្ម្រៅង ស្រៅី ដ្រៅលបាន ប្រៅ ឡង 
ជាប់ បាក់ឌុប ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៨ 
រូបន្រៅះ  បាន ចូល សិក្រៅសា នៅ ក្នុង 
សាកល វិទ្រៅយាល័យ មួយ រយៈ- 
ព្រៅល ប៉ុណ្ណោះ ក៏ សម្រៅច ចិត្ត 
ឈប់  ខណៈ...តទៅទំព័រ  ២១
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