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កីឡា
ដំណើរទៅរកជើងឯករបស់ហង្ស
ក្រហមត្រវូរង់ចំាដោយសារត្រ
ក្រមុរួមក្រងុ...ទំព័រ ១៥

គម្រងថតកុនខ្នាតធំរឿងប្រមាញ់-
ប្រវត្តសិាស្ត្រផលិតកម្មDLទទួល
បានចំណាប់អារម្មណ៍...ទំព័រ ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត

មន្ត្រីកម្ពជុាជួបមន្ត្រី
ថ្រដើម្របីសំុបើកច្រក
ទ្វារព្រំដ្រនអន្តរជាតិ
ប៉ោយប៉្រតឡើងវិញ

វីរុសកូរូ៉ណាបង្កឲ្រយ
មនុស្រសជិត៤៧មុឺន
នាក់ស្លាប់និងឆ្លង
ជិត៩លាននាកន់ៅ
ទូទំងពិភពលោក

ក្រសួងសុខាភិបាលដាក់ដំណើរការកម្មវិធីវ្រឆ្លាតតាមស្មាតហ្វនូសម្រប់ព្រទ្រយអង្គឌួង

កូវីដ១៩មិនបាន
ប៉ះពាល់ដល់ការ-
សង់ព្រលានយន្ត-
ហោះភ្នំព្រញថ្មីនោះទ្រ

លោកហុ៊នស្រន៖រដា្ឋាភិបាលមានសច់ប្រក់
គ្រប់គ្រន់សម្រប់បើកប្រក់់ខ្រដល់មន្ត្រីរាជការនិងដោះស្រយវិបត្តិក្នងុអំឡុងប្រឈមនឹងជំងឺកូវីដ

នៀម ឆៃង

កណ្តាល ៈលោកនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រីហ៊ុនស្រនបានបញ្ជាក់
ថារដ្ឋាភិបាលមានសាច់ប្រក់
ជាង៣ពាន់លានដលុា្លារនងិទនុ
បម្រុងអន្តរជាតិប្រមាណ២០
ពាន់លានដុលា្លារ គឺគ្រប់គ្រន់

សម្រប់បើកប្រក់ខ្រដល់មន្ត្រី
រាជការនិងដោះស្រយវិបត្តិ
ក្នងុអឡំងុព្រលប្រឈមនងឹជងំឺ
កូវីដ១៩។
លោកហ៊ុនស្រនបានថ្ល្រង

យ៉ាងដូច្ន្រះកាលពីម្រសិលមិញក្នុង
អំឡុងព្រលលោកទៅពិនិត្រយ
ការដ្ឋានសាងសង់ព្រលានយន្ត-

ហោះអន្តរជាតិថ្មីនៅខ្រត្តកណ្ដាល
ដ្រលនងឹត្រវូបញ្ចប់នៅឆ្នា២ំ០២៣
ដោយត្រូវចំណយទឹកប្រក់
ប្រមាណ១៥០០លានដលុា្លារ។
ការថ្ល្រងរបស់លោកធ្វើឡើង
ដើម្របីពន្រយល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
នងិបកស្រយចពំោះការរិះគន់
មួយចំនួនដ្រលលើកឡើងថា

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងអស់
ប្រក់នៅឆ្នា២ំ០២១។
លោកមានប្រសាសន៍យ៉ាង-

ដូច្ន្រះថា៖«អ្នកខ្លះបង្ហោះហ្វ្រស-
ប៊កុថាឆ្នាំក្រយកម្ពជុានងឹអត់
មានប្រក់បើកបៀវត្រសរ៍ទ្រ។ខ្ញុំ
គ្រន់ត្របញ្ជាក់ថាកូវីដមិនអាច
សមា្លាប់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនស្រន

បានទ្រ។ឥឡវូន្រះមន្ត្រីរាជការ
កងកមា្លាំងប្រដប់អាវុធទទួល
បានការឡើងបៀវត្រសរ៍»។
លោកបន្តថា៖ «ព្រលនោះ

កវូដីកពំងុវាយប្រហារចណំលូ
ធ្លាក់ចុះបុ៉ន្ត្ររាជរដ្ឋាភិបាលនៅ-
ត្រមានសមត្ថភាពដើម្របីដឡំើង
បៀវត្រសរ៍ហើយ...តទៅទំព័រ  ៦

ខន សា វិ 

បនា្ទាយ មានជយ័ៈ អភបិាល-
ខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យបានជួប
ពិភាក្រសាជាមួយមន្ត្រីខ្រត្តស្រះ-
ក្រវរបស់ថ្រកាលពីថ្ង្រម្រសិលមិញ
ដើម្របីចរចាសំុបើកច្រកទ្វារព្រំដ្រន
អន្តរជាតិប៉ាយប៉្រតឡើងវិញ
ខណៈដ្រលកម្ពជុាប្រកាសអនុ-
ញ្ញាតឱ្រយពលរដ្ឋវៀតណមអាច
ធ្វើដំណើរច្រញចូលប្រទ្រស
កម្ពុជាឡើងវិញ។
លោកលីសារីអ្នកនាំពាក្រយ

សាលាខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ
ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍ថានៅថ្ង្រទី
២២មិថុនាលោកអ៊ំុរាត្រីអភិ-
បាលខ្រត្ត...តទៅទំព័រ  ២

កៃុងប៉ា រីសៈ យោងតាម-
ចំនួនសរុបមកពីប្រភពផ្លូវការ
នានា ដ្រលAFPប្រមូលបាន
ត្រឹមម៉ាង១៩ម៉ាងសកល
កាលពីថ្ង្រអាទតិ្រយបានឲ្រយដងឹថា
វីរុសផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណបាន
បណ្ដាលឲ្រយមនុស្រសយ៉ាងតិច
៤៦៥៣០០នាក់សា្លាប់ តាំង
វរីសុន្រះបានចាប់ផ្តើមផ្ទុះឡើង
នៅប្រទ្រសចិនកាលពីខ្រធ្នូ
ឆ្នាំ២០១៩។
ចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណ

យ៉ាងតចិ៨៨៩០៣១០នាក់
ត្រូវបានគ្រ...តទៅទំព័រ១២ 

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញៈលោកនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រីហ៊នុស្រនបានអះអាងថា
ដំណើរការសាងសង់ព្រលាន
យន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំព្រញថ្មី
នឹងមិនប្រឈមបញ្ហោកង្វះទុន
វិនិយោគទ្របើទោះបីប្រទ្រស
កម្ពុជាកំពុងទទួលរងផលប៉ះ-
ពាល់ស្រដ្ឋកិច្ចដោយសារការ-
រាតត្របាតជងំឺកវូដី១៩ក៏ដោយ
ខណៈដណំើរការសាងសង់នៅ
ព្រលន្រះសម្រចបានប្រមាណ
៣០ភាគរយ។...ត ទៅ ទំព័រ ៩

 ឡុង  គីម មា៉ា រីតា  

ភ្ន ំពៃញៈក្រសួងសុខាភបិាល
ដក់ដំណើរការកម្មវិធី Smart
Hospitale-HealthYoeung
នៅក្នុងមន្ទីរព្រទ្រយព្រះអង្គឌួង
ដ្រលជាកម្មវិធីដំណោះស្រយ

បច្ច្រកវិទ្រយាសុខាភិបាលកម្ពុជា
ដំបូងគ្រនៅកម្ពុជាដោយផ្តល់
ភាពងាយស្រួលសម្រប់អ្នក-
ជងំឺនងិវ្រជ្ជបណ្ឌតិក្នងុការគ្រប-់
គ្រងកំណត់ត្រប្រវត្តិព្រយាបាល
និងការណត់ជួបដោយស្វ័យ-
ប្រវត្តិនៅលើទូរស័ព្ទដ្រ។

លោកមម៉ប៊នុហ្រងរដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្ល្រង
ក្នុងឱកាសប្រកាសដក់ឲ្រយដំ-
ណើរការនូវកម្មវិធីន្រះ កាលពី
ថ្ង្រចន្ទថាមន្ទីរព្រទ្រយអង្គឌួងគឺ
ជាមន្ទីរព្រទ្រយរដ្ឋដំបូងគ្រដ្រល
បានដក់ឲ្រយដំណើរការនូវកម្មវិធី

បច្ច្រកវិទ្រយាសុខាភិបាលថ្មីន្រះ
បនា្ទាប់ពីបានទទួលជោគជ័យ
ក្នងុដណំើរការកម្មវធិីមន្ទរីព្រទ្រយ
ឌីជីថល«ព្រទ្រយយើង»។
លោកបន្តថាការដក់ដណំើរ-

ការន្រះក៏ព្រះត្រក្រមុគ្រូព្រទ្រយ
ទំងអស់ក្នុងមន្ទីរព្រទ្រយន្រះ

បានយល់ដងឹអពំីសារៈសខំាន់
ន្របច្ច្រកវិទ្រយានិងអាចប្រើ-
ប្រស់នវូបច្ច្រកវទិ្រយាបានយ៉ាង
សា្ទាត់ជំនាញ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«កម្មវិធី

ន្រះ អាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
របស់អ្នកជំងឺ...តទៅ ទំ ព័រ ៤

រូបភាព នៃ គមៃង សាងសង់ ពៃលានយន្តហោះអន្តរជាតិ ភ្នពំៃញ ថ្ម ីនៅ សៃកុ សា្អាង  សៃកុកណ្តាលស្ទងឹ  និង កៃងុ តាខ្មៅ។ រូបថតSPM
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តពីទំព័រ ១ ...បាន ជួបបៃជុំ 
ជាមួយ មន្តៃី ខៃត្ត សៃះកៃវ នៅ 
ទីស្នាក់ការ គយ ដៃល ស្ថិតនៅ 
ចៃ ក ខាង បៃទៃស ថៃដើមៃបី ពិភា    - 
កៃសា អំពី ការស្នើសុំ បើក ចៃកទ្វារ 
ពៃំដៃន ប៉ោយប៉ៃត - ខ្លង លឹក 
រវាង បៃទៃស ទំង ២ ឡើង វិញ 
កៃយ ពី តៃូវបាន បិទតាំង ពី ខៃ 
មីនា មក ដោយសរ ជំងឺ កូ វីដ ១៩   ។ 

 លោក បន្តថា មលូហៃត ុសមូ 
បើក ចៃក ពៃ ំដៃន ឡើង វិញ នៃះ គឺ 
ធ្វើឡើង កៃយពី មាន សំណូ ម   ពរ 
របស់ ពលរដ្ឋ កម្ពុជា  ដៃល តៃង 
ចៃញចូល បៃទៃស ថៃជា ពិសៃ ស 
អាជីវករ ខ្មៃរ ដៃលមាន តូប  ល  ក់-  
ដូរ នៅ ផៃសារ រុង ក្លឿ  ។   លោ ក  ថា  ៖ 
« បងប្អូន ពល រដ្ឋ យើង នៅ ផៃសារ 
រុង ក្លឿ  មធៃយម មាន បៃហៃ ល ១ 
មឺុន ២ ពាន់ នាក់បាន ចៃញ ចូ ល 
បៃកប របរ រកសីុ ។ ( ការបិទ ពៃ ំ- 
ដៃន ) ធ្វើឱៃយ បងប្អូន ជួប បញ្ហា  
ជីវភាព » ។   លោក ថា លទ្ធ ផល 
នៃ ការជួប ពិភាកៃសា នៃះ គឺ ខៃត្ត 
នឹងបៃកាស ជា ផ្លវូការ នៅ កៃ យ  
មាន លទ្ធ ផល ពី កិច្ច បៃជុំ ។ 

 ការស្នើសុ ំដើមៃបឱីៃយ បៃទៃស ថៃ 
បើក   ចៃកទ្វារ ពៃ ំដៃន  ប៉ោយ ប៉ៃត 
នៃះ គឺធ្វើឡើង បនា្ទាប់ពី កៃសួង 
ការ បរ ទៃស  បាន ផ្ញើ លិខិត មួយ  
ចុះ ថ្ងៃទី ១៩ មិថុនា ទៅកាន់ លោ ក 
ស ខៃង រដ្ឋមន្តៃ ីកៃសងួមហាផ្ទៃ 
ដោយ បញ្ជាក់ថា លោក នាយក- 
រដ្ឋ មន្តៃ ីហុ៊ន សៃន បាន ឯកភា ព  
នៅ ថ្ងៃទ ី១៧ មថិនុា អនញុ្ញាតឱៃយ 
ពលរដ្ឋ វៀតណាម អាចធ្វើ ដំ ណើរ  
ឆ្លងកាត់ ពៃំដៃន ចៃញ ចូលមក 
កម្ពជុា វិញ ។   លិខិត ដៃល ចុះ ហ ត្ថ-
លៃខា ដោយ លោក អ៊ុច បូរ រិ ទ្ធ 
រដ្ឋលៃខាធិការ បៃចំាការ កៃសួ ង 
ការបរទៃស  សរ សៃរថា ៖« រាជ     - 

រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា  បានសមៃច 
និរាករណ៍ សៃចក្ដបីៃកាស ព័ត៌ មា  ន 
និង កំណត់ ទូត ចុះ ថ្ងៃទី ១៨  មីនា 
ឆ្នា ំ២០២០ របស់ កៃសួង ការបរទៃ ស 
ស្ដពីី ការផ្អាក ជា បណ្ដោះ អាស ន្ន  
ចំពោះ ការធ្វើដំណើរ ចូល បៃទៃ ស 
កម្ពជុា  ដោយ ពលរដ្ឋ វៀតណាម 
និង ការធ្វើដំណើរ ចូល បៃទៃស 
វៀត ណាម  ដោយ ពលរដ្ឋ កម្ពជុា 
តាមផ្លូវ គោកផ្លូវទឹក និង ផ្លូវ អា - 
កា ស » ។   លិខិត បន្តថា កម្ពជុា នឹ ង 
អនុវត្ត សៃច ក្ដ ីបៃកា ស ចុង កៃ យ 
របស ់គណៈកម្មកា រ អន្តរកៃសងួ 
ដើមៃបី បៃយុទ្ធ នឹង ជំងឺ កូ វីដ ១៩ 
ចុះ ថ្ងៃទី ២០ ឧសភាដូចដៃល បា ន 
អនុវត្ត កន្លងមក រួចមក ហើយ  
ជាមួយ បៃទៃស ដទៃ ទៀតដោ យ 
អនុញ្ញាតឱៃយ ពលរដ្ឋ វៀតណាម 
ចូល- ចៃញ  ពី កម្ពជុា ដោយ អនុវ ត្ត 
តាម វិធាន សុខា ភិបាល ។ 

 កាលព ីថ្ងៃ មៃសលិមញិ ភ្ន ំពៃញ- 
បុ៉ស្ដិ៍ មិនអាច សំុ ការបញ្ជាក់ ពី លោ ក 
កុយ គួ ង អ្នក  នាំពាកៃយ កៃសួង 
ការ បរ ទៃស  បាន ទៃ  ដោយសរ 
លោក មិន លើក ទូរស័ព្ទ ។ 

  រដ្ឋាភិបាល  វៀតណាម បាន 
សមៃច បិទ ពៃំដៃន ទំងអស់  
ជា មួយ កម្ពុជា តាំងពី ថ្ងៃទី ១៨ 
ខៃ មីនាដើមៃបី អនុវត្ត វិធានការ ទប់ - 
ស្កាត ់ការឆ្លង ជងំ ឺក ូវីដ ១៩  ដោយ  
មិន បាន ជូនដំណឹង ជាមុន មក  
រដ្ឋាភិបាល កម្ពុ ជា ឡើយ ។ 

  លោកអៃម សុវណា្ណារិទ្ធ អធិ កា រ  
កៃុង បាវិត   បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្ដិ៍  ពី 
មៃសលិ មញិ ថា លោក បានឃើញ 
សៃចក្ដី បៃកាស របស់ កៃសួង 
ការ បរទៃស  ផ្ញើ ទៅកាន ់កៃសងួ 
មហាផ្ទៃ  អំពី ការ សមៃច អនុ - 
ញ្ញាត ឱៃយ ពលរដ្ឋ វៀត ណាម  ធ្វើ 
ដំណើរ ឆ្លង កាត់ ពៃំដៃន ចូល 
កម្ពុជា។ ប៉ុន្តៃ លោក មិន ទន់ 
ទទួល បាន គោលការណ៍ ជា ផ្លវូ - 
ការ  ពី ថា្នាក់ ដឹក នាំ ជុំវិញ ការ- 
សមៃច នៃះ នៅឡើយ ទៃ ។   
លោក  បញ្ជាក់ ថា ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ 
នៅតាម ពៃដំៃន  តៃង សរួ លោក 
អំពី ថ្ងៃ ដៃល ភាគី វៀតណាម អា ច 
បើក ពៃំដៃន ដើមៃបី អនុញ្ញា ត ឱៃយ 
ពកួគាត ់ បាន ធ្វើ  ដណំើរ ចលូទៅ 
វៀតណាម ដើមៃបី ពៃយា បាល ជំងឺ ៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នំពេញ: សមត្ថ កិច្ចនៃ ស្នង- 
ការ ដ្ឋាន នគរ បាល រាជ ធានី ភ្នំ- 
ពៃញ បាន បញ្ជូន បុរសមា្នាក់ ទៅ 
ស លាដ ំបងូ ភ្នពំៃញ ពថី្ងៃ ទ២ី១  
ខៃមិថុនា បនា្ទាប់ ពី ឃាត់ ខ្លនួ ករណី 
មនិស្តាប ់ការ ណៃនា ំនគរបាល- 
ចរាចរណ៍ នៅ ម្តុ ំ  រង្វង់ មូល ចោម- 
ចៅ  ខណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជ័យ ហើយ 
បាន បើករ ថយន្ត លឿន  បង្ក ឲៃយ 
មន្តៃី ចរា ចរ ណ៍ មា្នាក់ ដួល ។

លោក សៃម  រតនា  នាយ ការិ-
យា ល័យ នគ របាល ចរាច រណ៍ 
ផ្លូវ គោក  នៃ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគ រ- 
បាល រាជ ធានី ភ្នំពៃញ បាន ថ្លៃង 
ពី មៃសិ ល មិញ ថា  ជន បង្ក ឈ្មោះ  
ពុ ធ មនោ រមៃយ តៃវូ បាន នគរ បាល 
ប ញ្ជនូ ទៅ ស លា ដបំងូ រាជ ធាន ី

ភ្នពំៃញ នៅ រសៀល ថ្ងៃទ ី២១  ខៃ 
មិ ថុនា ដើមៃបី បន្ត នីតិ វិធី ចៃបាប់ ។ 

លោក ថា៖«យើង បាន បញ្ជនូ 
ទៅ  សលា ដំបូង រាជ ធានី ភ្នពំៃញ 
ហើយ  ប៉ុន្ដៃ ខ្ញុំ មិន ទន់ បាន ដឹង 
ពី នីតិវិ ធី របស់ តុលាកា រ ទៃ ...» ។

លោក គុជ  គឹម ឡុង  ពៃះរា ជ- 
អាជា្ញា រង និ ង ជា អ្នក នំា ពាកៃយ ស- 
លាដំ បូង រាជ ធានី ភ្នពំៃញ បាន ឲៃយ 
ដឹង ពី មៃសិល មិញ ថា  សំណំុ រឿង 
នៃះកំពុង តៃូវ បាន លោក ពៃះ - 
រាជ អាជា្ញារ ង ឡុង  ជៀប  សក សួរ 
តៃ មិន ទន់ សមៃច យា៉ោងណា  ទៃ ។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «លោក 
ពៃះ រាជ អាជា្ញា រង ឡុង  ជៀប  កំពុង  
សួរ គាត់  មិន ទន់ ចប់ ទៃ ពៃះ 
ជន សងៃស័យ កពំងុ តៃវូ កា រ មៃធាវ ី
ជួយ ការ ពារ រឿង ក្ដី ហ្នឹង ឲៃយ គាត់  
បៃសនិ បើ លោក ពៃះរាជ អាជា្ញា រង 

សួរ ចប់ ឬសមៃច យា៉ោង ណា ទៀត ចា ំ
ខ្ញុំ ជ មៃ បជូន ពៃល កៃយ ទៀត» ។

លោក ចៃ វ  ហាក់  ស្នង ការ រង- 
នគរ បាល រាជ ធានី ភ្នពំៃញ ទទួល 
បន្ទុក ចរាច រណ៍ ផ្លូវគោ ក  បាន 
បដ ិសៃធ ធ្វើ អតា្ថា ធ ិបៃបា យ   ពកីរ- 
ណី នៃះ  កាលពី មៃសិល មិញ  ដោយ 
លោក ថា  កំពុង រវល់ ខា្លាំង ។

លោក ម៉ន  វុធី អធិ ការ នគរ- 
បាល ខ ណ្ឌ ពោធិ៍ សៃន ជ័យ  បាន 
ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា  ករណី នៃះ 
សមត្ថ កិច្ច លោក  មិន មៃន ជា 
អ្នក រៀប ចំ សំណុំ រឿង ទៃ ។

លោក ថា៖«មន្តៃ ីជនំាញ ចរា- 
ចរណ៍ រាជធានី ភ្នំពៃញ ជា អ្នក 
ចាត់ ចៃង រឿង នៃះ ខាង ខ្ញុ ំអត់ ពាក់- 
ព័ន្ធ ទៃ។តៃ រឿង នៃះ ខ្ញុំ បាន ដឹង 
ថា  សមត្ថ កិច្ច បាន បញ្ជូន ទំង 
សណំុ ំរឿង នងិ ជន សងៃសយ័ ទៅ 

តុលា ការ  ប៉ុន្ដៃ ខ្ញុំ មិន ទន់ ដឹង 
តុលា ការ សមៃច បៃប ណា ទៃ» ។ 
    តាម របាយ ការ ណ៍ ស្នង ការ- 
ដ្ឋាន នគរ បាល រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 
កៃពីបើករ ថយ ន្ត បង្ក ឲៃយ មន្តៃី 
នគ របាល ចរាចរណ៍ ដួល ជននៃះ 
បានបៃើ ស្លាក លៃខ មនិ តៃមឹ តៃវូ 
ដោយ យក ស្លាកលៃ ខ រថយ ន្ត 
ផៃសៃង មក ពាក់ លើ រថ យន្ត  ខ្លួន  ។

តាម របាយ ការណ៍ នៃះ ជន- 
បង្ក តៃវូបាន ចោទ បៃកា ន ់លើ ៣ 
ចំណុចផៃសៃង គា្នា រួម មាន  ទី១-
ការ រារាំង សមត្ថ កិច្ច ពៃល កំពុង 
អ នុ វត្ត កា រងរ  ទី២-ការ បៃើបៃ ស់ 
ស្លាក លៃខ ក្លៃងកា្លា យ(យក ស្លាក- 
លៃខ រថ យន្ត ផៃសៃង មក ពាក់)
និង ទី៣- បើក រត់គៃ ច ពី ក ន្លៃ ង 
កើ ត ហៃ តុ ក្នងុ គោល បំណង គៃច- 
វៃះ ពី ការ ទទួល ខុស តៃវូ ៕ 

មន្ត្រកីម្ពជុាជួបមន្ត្រីថ្រដើម្របីសំុបើកច្រក...

បញ្ជនូអ្នកបើកបរបង្កឲ្រយនគរបាលដួលទៅតុលាការ

ចេក ទ្វារ ពេដំេន អន្តរ ជាតិប៉ោយ ប៉េត កាល ពី ពេល កន្លង មក   ។ រូបថត មិនា 

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ  កៃសួង អប់រំ  យុវ - 
ជន និង កីឡានឹង បន្ត ពនៃយា រពៃ ល 
ការ   បើក សលា រៀន  និងការ  បៃ ឡ  ង 
បាកឌ់បុ រហតូ ដល ់ចងុ ឆ្នា ំ២០ ២    ០  
ដើមៃបី ចូល រួម ទប់  ស្កាត់ រល ក  ទី- 
២  នៃ ការ រីក រាលដល ជំងឺ កូវី ដ 
១៩ ខណៈ បច្ចុបៃបន្នសិសៃស បៃ- 
ហៃល៥០ %ក្នងុ ចំណ  ម  ស ិសៃស 
សរុប  ៣លាន នាក់ ទូទំង បៃទៃ ស  
មិន ទន់ ទទួល បាន ការ សិកៃសា 
ពៃ  ញ លៃញ តាម បៃព័ន្ធ ឌីជី ថល ។

នៃះ បើ តាម លោក  ហង់ ជួន  
ណារ៉ុន  រដ្ឋ មនៃ្ដី កៃ សួង អប់រំ  
ថ្លៃង ក្នងុ សន្ន ិសទី សរ ពត័ ៌មាន 
នៃ ការ  បើក ការដ្ឋាន ជួស ជុល  
នងិ កៃ លម្អ អគារ  « មជៃឈ មណ្ឌ ល 
សមៃប់ ការ អប់រំ ឌីជី ថល  និង 
ការ អប់រំ ពី ចមា្ងាយ » កាល ពី ថ្ងៃ 
មៃសិ ល មិញ   នៅ  វិទៃយា ល័យ ពៃះ- 
សុសីវុត្ថិ  ។ លោកថ្លៃង ថា  ជហំរ 
របស់ រាជ រដ្ឋា   ភិបាល គឺ  តៃូវ បន្ត 
បៃុង បៃយ័ត្ន  ពៃះ  មិន ចង់ ឱៃយ 
សង្គៃម កូវីដ ១ ៩  នៃះផ្ទុះ ឡើង 
ម្ដង ទៀត នៅ កម្ពុ ជា  ឡើយ ។  
លោក ថា កម្ពជុា   ទើប  តៃ ទទលួ- 
បាន   សន្តិ ភាព  ២០  ឆ្នាំ ។  ដូច្នៃះ  
២០ ឆ្នាំ នៃះ  កម្ពុជា  ទទួល បាន 
សមិទ្ធ ផល ធំធៃង ណាស់ ។  បើ 
សិន ជា មាន ករណី ផ្ទុះ ឡើង ជងំ ឺ
កូវីដ ១៩  នឹង ធ្វើ ឱៃយ បៃទៃស ដើរ   
ថយ កៃយ ១០ ទៅ ២០ឆ្នាំ។ 
«យើង ចំា មើល បន្តចិ ទៀត ថា  តើ 
ស្ថាន ភាព វា យា៉ោង ម៉ៃច។  យើង 
ចា ំមើល ថា  តើ បៃទៃស ដៃ ល គៃ 
បើក សលា វា យា៉ោង ម៉ៃច  វា មា ន 
បញ្ហា អ្វីខ្លះ ។ យើង ចូល រៀ ន 

យឺត  វា មិន អីទៃ ជាជាង យើង 
ធ្វើ ដោយ បៃថុយ បៃថាន ។ នៃះ 
ជា ជំហរ របស់ សម្ដៃច តៃជោ 
នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដី »។ 

បើ តាម លោក រដ្ឋមនៃ្ដ ី កៃសងួ 
អប់រំ  បាន រៀប ចំ យុទ្ធសសៃ្ត 
រចួហើយ ចពំោះការ រៀប ច ំបើក 
ដំណើរ ការ សលា រៀន ឡើង- 
វិញ  ។ លោក  ថា បើ បើក សលា- 
រៀន វិញ គឺ ចាប់ ផ្ដើម ដំណើរ ការ 
ពី សលា ដៃល មាន ស្ដង់ ដ 
ខ្ពស់ ។ ប៉ុន្ដៃ សលា ដៃល មាន 
សិសៃស កកកុញ មិន អាច អនុវត្ត 
បាន ទៅ តាម វិធាន ការរបស់ 
កៃសួង សុខា ភិបាល ឬក ៏អង្គ-
ការ  សុខភាព ពិភព លោកគឺ មិន 
អា ច  អនុញ្ញាតឱៃយ បើក វិញ ទៃ   ។

លោក  បញ្ជាក់  ថា៖«ចាប់ពី 
ពៃល នៃះរហូត ដល់ ចុង ឆ្នាំ 
២០២០  សល់ ពៃល បៃមាណ 
៥ខៃ ដូច្នៃះ បើ យើង ចាំ បន្តិច 
ហើយ ដំណើរ ការ ជាជំហានៗ 
ទល ់តៃ ស លា    រៀន អាច អនវុត្ដ  
បាន នូវស្ដង់ ដដូច នៅ បៃ ទៃស   
គៃ ទៀត»។ លោ ក  បន្ថៃម ថា 
នៅ ពៃលដៃល កៃសងួ អនញុ្ញាត 
ឱៃយ បើក ដំណើរ ការ សលារៀន 
ឡើងវញិ គ ឺតៃវូ តៃ អនវុត្ត វធិាន- 
ការ ណៃនាំ របស់ កៃសួង សុខា- 
ភិ បាល និង អង្គកា រ   សុខភាព 
ពិភព លោកនៃះ ជា លក្ខខណ្ឌចំា-  
បាច់ ។ លោក ថ្លៃង ថា ៖ «យើង  
នងឹ បន្ត ឱៃយ មាន ការ បងៃៀន តាម 
បៃប ចមៃុះ ទំង កា រ  រៀន តាម 
បៃព័ន្ធ អនឡាញ ទំង នៅ រៀន 
ក្នុង ថា្នាក់ រៀន។ នៅ ពៃ ល  ដៃល 
យើង ឃើញថា ស្ថានភាព ជំងឺ 
កូវីដ  ទៅ ជាធម្មតា វិញ ហើយ 

ទើប យើង ឱៃយ បងៃៀន នៅ ក្នុង 
ថា្នាក់ រៀន ឱៃយ កាន់ តៃ ចៃើន »។ 

បើ តាម លោក រដ្ឋ មនៃ្ដី   សិ សៃស  
នៅ តាម សលារៀន ចណំៃ  ះ  ដ ឹង  
ទូទៅ របស់ រដ្ឋ  ទំង អស់ មា ន ៣ 
លាននាក់។ លោក បញ្ជាក់ ថា  ៖ 
« ក្នុង ចំណម  សិសៃស  ៣លា ន 
នាក់  នៃះសិសៃស បៃមាណ១,៥ 
លា ន នាក់ ប៉ុណ្ណាះ  ដៃល ទទួល  - 
បាន សៃវា ការ សកិៃសា តាម បៃពន័្ធ 
ឌីជី  ថល(អនឡាញ)។  ចំ ណៃក   
សិ  សៃស ១,៥លាននាក ់ទៀត  គាត ់
តៃូវ ពឹង ទៅ លើការ សិកៃសា តាម 
សៀវ  ភៅ គោល សិកៃសា របស់ 
កៃសួង អប់រំ »។

កៃសួង អប់រំ កាលពីថ្ងៃទី៨ 
ខៃ មៃស ឆ្នា ំ២០២០ បាន ចៃ ញ 
សៃច ក្ដី ណៃនាំ មួយ  ស្ដី ពី ការ- 
ពនៃយា រពៃល ការ រៀប ចំ ការ បៃ-
ឡង  សញ្ញា បតៃ មធៃយម សិកៃសា 
បឋម ភមូ ិនងិ ការ បៃឡងសញ្ញា- 
បតៃ មធៃយម សិកៃសា ទុតិយភូមិ 
សមៃ ប់ ឆ្នាំ សិកៃសា ២០១៩-
២០២០ដើ មៃប ីចលូរមួ ទប ់ស្កាត ់
និង បង្ការការ រីក រាល ដល នៃ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩ ។ កៃសួង បានណៃ-  
នាំថា ៖«ពនៃយា  រពៃល រៀប ចំ ការ- 
បៃឡង សញ្ញា  បតៃ មធៃយម សកិៃសា 
បឋម ភូមិដៃ ល កៃសួង គៃង 
នឹង បៃពៃតឹ្ត ទៅ ចាប់ ពីថ្ងៃ (ចនោ្លាះ   
ពី ថ្ងៃ)ទ ី៣ ខៃ សីហា ដល់ ថ្ងៃទី 
១០ខៃ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ និង 
ពនៃយា  រពៃល រៀប ចំ ការ បៃឡង 
សញ្ញា បតៃ មធៃយម សកិៃសា ទតុយិ-
ភមូ ិដៃល គៃង នងឹ បៃ ពៃតឹ្ត ទៅ 
ចាប់ ពី ថ្ងៃ (ចនោ្លាះ ពី ថ្ងៃ) ទី ១៧ 
ខៃ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ដល់ ថ្ងៃ 
ទី៩  ខៃ កញ្ញា ឆ្នា ំ ២០២០ »៕

ក្រសួងអប់រំបន្តពន្រយារការបើកសាលារៀននិងការ-
ប្រឡងដើម្របីទប់សា្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ



នៀម  ឆេង

ភ្នពំេញៈ  អគារស្នាក់ការកណ្ដាល
គណបក្សប្ជាជនកម្ពុជាដ្ល
ចំណយថវិកាសងសង់អស់
ជាង៣០លានដុលា្លារនឹងតូ្វ
បើកសម្ពោធប្ើប្ស់ផ្លូវការ
នៅថ្ង្ទី២៨មិថុនា២០២០ខាង
មុខន្ះបនា្ទាប់ពីបានសងសង់
រចួរាល។់ន្ះបើតាមការអះអាង
របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្ីហ៊នុ
សន្បធ្ានគណបកស្បជ្ាជន
កម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញ។
លោកហ៊នុសន្បានបញ្ជាក់

ក្នុងព្លលោកចុះពិនិត្យមើល
ការដ្ឋានសងសង់ព្លានយន្ត-
ហោះថ្មីនៅខ្ត្តកណ្ដាលថា៖
«គ្ថាបានលយុពណី?ចម្លើយ
របស់ខ្ញុំប្ប់ទៅអ្នកឯងវិញ
សមាជិកសមាជិកាគណបក្ស
ប្ជាជនកម្ពុជាមានគ្ប់មជ្ឈ-
ដ្ឋានទំាងអស់តំាងពីកម្មករតំាង-
ពីកសិករតាំងពីពាណិជ្ជករតាំង-
ពីស្ដ្ឋី និយាយអីចឹងទៅចុះ
កូនស្ដ្ឋី។អ៊ីចឹងមានអីពិបាក
ត្ឹមជាង៣០លានដុលា្លារ យក
ទៅសងសង់សម្ប់អគារគណ-
បក្សមួយដ្លជាបក្សកាន់អំ-
ណច។ឯពកួអ្នកឯងដើររ្លុយ
ធ្វើន្ះធ្វើនោះពីសមាជិករបស់
អ្នកឯងរឿងរបស់អ្នកឯង»។
លោកក៏បានវាយបកលើអតីត

គណបកស្សង្គ្ះជាតដិល្ធា្លាប់
បានប្មូលថវិកាដើម្បីបង្កើត
ទូរទស្សន៍ព្ះអាទិត្យផងដ្រ។
ប៉ុន្ត្មិនអាចបង្កើតបានហើយ

បក្់ដល្បម្លូបានក៏មនិដងឹ
បាត់ទៅណ។
តាមគហ្ទពំរ័របស់គណបក្ស

ប្ជាជនកម្ពុជាអគារស្នាក់ការ
ន្ះត្វូបានបញ្ចប់ការសងសង់
កាលពីថ្ង្ទី២០មិថុនាដោយ
ចំណយព្លជិត២០ខ្គិត
ចាប់ពីខ្វចិ្ឆកិាឆ្នាំ២០១៨មក។
អគារទីស្នាក់ការន្ះស្ថិតនៅ
តាមបណ្ដាយវិថីព្ះនរោត្តមក្នងុ
សង្កាត់ទន្ល្បាសក់ខណ្ឌចំការ-
មនជាប់នឹងអគារវិមានពឹ្ទ្ធ-
សភា។វាតូ្វបានសងសង់លើ
ផ្ទ្ដីទីតាំងអគារចាស់មានទំហំ
ប្មាណ១,៦ហិកតានិងមាន
កម្ពស់៥ជាន់ទហំំសណំង់អគារ
ជាង៥០ ០០០ម៉្ត្ក្ឡា។
លោកហ៊ុនស្នថ្ល្ងថាការ-
សម្ពោធនៅថ្ង្២៨មិថុនាក៏
សប្នងឹខបួន្ការបង្កើតគណ-
បក្សប្ជាជនកម្ពុជាផងដ្រ។
ក្ពីបញ្ជាក់លើការចណំយ

សងសង់អគារស្នាក់ការបក្សន្ះ
លោកហុ៊នស្នក៏បានវាយបក
លើអ្នករិះគន់ចំពោះការទិញរថ-
យន្តយោធា២៩០គ្ឿងពីប្ទ្ស
ចិនផងដ្រ។លោកបញ្ជាក់ថា រថ-
យន្តទាំងន្ះទិញដោយប្ើថវិកា
សប្បុរសជនជិត២០លានដុលា្លារ
ហើយបញ្ជាទិញកាលពីខ្មិថុនា
ឆ្នាំ២០១៩។ រថយន្តទាំងនោះ
គួរបានមកដល់កម្ពុជាពីខ្កុម្ភៈ
បើគា្មានជំងឺកូវីដ១៩ទ្នោះ។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«អ៊ចីងឹ

មិនម្នជារឿងថ្មីទ្ដ្លហ៊ុន
សន្បានធ្វើរឿងន្ះជោគជយ័

ខា្លាងំណស។់ពល្មានសភាព-
ការណ៍ម្ដងៗវសិយ័ឯកជនចលូ-
រួមជួយកងទ័ព។អ៊ីចឹងបានជា
មានអង្គភាពធ្វើសម្ព័ន្ធភាពជា-
មយួគា្នា។ក្មុហ៊នុន្ះធ្វើសម្ពន័្ធ-
ភាពជាមួយក្ុមហ៊ុនន្ះក្ុម-
ហ៊ុននោះធ្វើសម្ព័ន្ធភាពជាមួយ
អង្គភាពនោះ។អ៊ីចឹងទវ្ាទៅជា
ការផស្ារភា្ជាប់រវាងកងទព័ជាមយួ
នឹងប្ជាជនប្ះមិនដច់»។
លោកហ៊នុសន្បានរឭំកថា

ការទិញរថយន្តយោធាទាំងន្ះ
បនា្ទាប់ពីលោកបានមើលឃើញ
ពលីំបាកក្នងុការជម្លៀសពលរដ្ឋ
នៅព្លបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនី
នៅឡាវដល្ធ្វើឲយ្ប៉ះពាល់ដល់
សុ្កថាឡាបរិវា៉ាត់ខ្ត្តស្ទងឹត្ង
កាលពីឆ្នាំ២០១៨។លោកថា
ពល្នោះកម្ពជុាមានការលំបាក

ក្នុងការសង្គ្ះពលរដ្ឋរួមមាន
ស្ត្ីកូនក្ម្ងនិងមនុស្សចាស់។
ដោយប្ើពាក្យធ្ងន់ៗលោក

ហ៊នុសន្បានបដ្ចូអ្នករិះគន់
រឿងទិញរថយន្តយោធាន្ះទៅ
នឹង«តិរចា្ឆាន»។លោកថាប្-
សនិបើពួកគ្មិនមន្ជាតិរចា្ឆាន
ទ្ពួកគ្គួរត្សប្បាយចិត្តពី-
ព្ះថារថយន្តដ្លបានបំពាក់
ឲយ្កងកមា្លាងំបដ្ប់អាវធុន្ះវា
ជាមធ្យោបាយជាតិ មិនម្ន
គ្ន់ត្ជាការការពារជាតិទ្។
លោកថា៖«បើខ្ញុំជាជនជាតិ

កម្ពជុាមា្នាក់សឡ្ាញ់ជាតិឃើញ
បានមធយ្ោបាយដកឹជញ្ជនូយា៉ាង
ច្ើនចលូមកក្នងុបទ្ស្កម្ពជុា
វាសប្បាយចិត្តដោយសរត្យើង
មិនខ្វះមធ្យោបាយក្នងុព្លយើង
មានការចាំបាច់»។លោកបាន

ឲយ្ដងឹដរ្ថារហតូមកទល់ពល្
ន្ះប្ទ្សចិនបានផ្ដល់រថ-
យន្តឲយ្លោក១៥៧គ្ឿងដ្ល
កំពុងប្ើនៅកម្ពជុា។កម្ពជុានៅ
ត្ត្ូវការបន្តទៀតនូវរថយន្ត-
ព្ទ្យរថយន្តសង្គ្ះអគ្គិភ័យ។
ក្ពីន្ះលោកនាយករដ្ឋ-

មន្ត្ីក៏បកស្យពីការវិភាគថា
កូនច្បងរបស់លោក គឺលោក
ហុ៊នមា៉ាណ្តនឹងកា្លាយជានាយក-
រដ្ឋមន្ត្ីជំនួសលោក។ លោក
ហ៊នុសន្មនិបដសិ្ធទ្ប៉នុ្ត្
ថាមានប្ក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្ី
ច្ើនណស់។រូបលោកក្នងុនាម
ជាឪពុកលោកគាំទ្កូនរបស់
លោកនិងអប់រំកូនឲ្យមានសមត្ថ-
ភាពយា៉ាងហោចឲ្យបាន៨០ឬ
៩០%ន្សមត្ថភាពលោកដ្រ។
ទោះយា៉ាងណលោកថាការ-

កា្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្វីាអាស្យ័
លើការគាំទ្ក្នុងបក្ស និងការ-
គំាទ្ពីសំណក់ពលរដ្ឋតាមរយៈ
ការបោះឆ្នាត។លោកនឹងបន្ត
ដឹកនំា១០ឆ្នាំទៀត ដ្លព្ល
នោះលោកហ៊ុនមា៉ាណ្តនឹង
មានអាយុ៥៣ឆ្នាំដ្លអាចធ្វើ
នាយករដ្ឋមន្ត្ីបាន។
លោកបានបន្តថា៖«...ក្ម្ង

ជំនាន់ក្យមិនម្នមានត្
ហ៊ុនមា៉ាណ្ត មួយដ្លមាន
លក្ខណសម្បត្តិទ្គឺមានច្ើន
ណស់ក្នងុគណបកស្បជ្ាជន។
ព្លវ្លានឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកឯង
បានឃើញហើយអ្នកឯងអាន្ះ
វាអផ្សុកវារត់ទៅជ្កក្បាល
នៅស្ុកគ្ហើយវាអផ្សុកអត់
អីធ្វើគិតត្ឡាយទៅនិយាយ
ទៅផ្ទ្រអំណចទៅ»។
លោកថាបច្ចប្ុបន្នន្ះគា្មានអ្នក-

ណមានសមត្ថភាពមកជំនួស
លោកបានទ្ហើយក្នងុគណបក្ស
ប្ជាជនក៏មិនមានតួអង្គណ
ដ្លមកជំនួសលោកបានដ្រ។
លោកថ្ល្ងថា៖«អ្នកឯងសម្លឹង
មើលទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់
គណបក្សប្ជាជនតំាងពីថា្នាក់
កណ្ដាលរហតូដល់ថា្នាក់ខត្្តធ្វើ
មិនម្នសម្ប់២ឆ្នាំឬ៣ឆ្នាំទ្
ធ្វើសមប្់៥០ឆ្នា១ំ០០ឆ្នាំទៅមខុ
អ្នកឯងត្វូចា។ំគ្វនិិយោគទុន
ទៅលើការរៀបចំហ្ដ្ឋារចនា-
សម្ព័ន្ធ និងការបណ្ដុះបណ្ដាល
ធនធានមនុស្ស មិនម្នសំដៅ
ដឹកនាំឆក់កណ្ដៀតប្បពួក-
អ្នកឯងទ្អ្នក...តទៅទំព័រ ៤

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ គណៈកមា្មាធិការជាតិរៀបចំ
ការបោះឆ្នាត(គ.ជ.ប)នឹងបំផ្លាញ
សន្លឹកឆ្នាត ដ្លបានប្ើប្ស់រួច
ក្នងុការបោះឆ្នាតចនំនួ៤លើកកន្លង-
មកចំនួនជាង២១លានសន្លឹកនិង
ឯកសរចាស់ៗ មយួចនំនួទៀតដោយ
អំពាវនាវអ្នកសង្កត្ការណ៍នានាមកពី
ខាងគណបកស្នយោបាយសង្គមសុវីិល
ចូលរួមក្នុងពិធីន្ះដើម្បីតមា្លាភាព។
បើតាមស្ចក្តីជូនដំណឹងរបស់គ.ជ.ប

អនុលោមតាមច្បាប់ គ.ជ.បមានសមត្ថ-
កិច្ចសិទ្ធិអំណចនិងមានភារកិច្ចរៀបចំ
គណៈកម្មការដើម្បីបំផ្លាញសន្លកឹឆ្នាត
ដល្បានប្ើបស្់ក្នងុការបោះឆ្នាត
ជ្ើសរសីតណំងរាស្ត្តាមអាណត្តិ
នីមួយៗ បនា្ទាប់ពីបានរក្សាទុកដោយ
សុវត្ថិភាពនូវសន្លឹកឆ្នាតទាំងនោះ
អស់រយៈព្ល៦ឆ្នាំ។គ.ជ.បបានឲ្យ
ដឹងទៀតថាចំពោះការកម្ទ្ចចោល
នូវសន្លកឹឆ្នាតដ្លបានប្ើប្ស់ក្នុង-
ការបោះឆ្នាតជ្ើសរីសក្ុមប្ឹក្សា

ឃុំសង្កាត់តាមអាណត្តិនីមួយៗវិញ
គធឺ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីបានរកស្ាទកុដោយ
សុវត្ថិភាព នូវសន្លឹកឆ្នាតទាំងនោះ
រយៈព្ល៣ឆ្នា។ំសច្ក្តីជនូដណំងឹ
ដដ្ល បញ្ជាក់ថា៖«អនុវត្តន្ច្បាប់
នៅថ្ង្ទី២៤ខ្មិថុនាឆ្នាំ២០២០
វ្លាម៉ាង៨:៣០នាទីព្ឹកគ.ជ.ប
នឹងរៀបចំពិធីបំផ្លាញសន្លកឹឆ្នាតដ្ល
បានប្ើប្ស់រួចក្នុងការបោះឆ្នាត
ឆ្នាំ២០១២ឆ្នាំ២០១៣ឆ្នាំ២០១៤
ឆ្នាំ២០១៧និងឯកសរចាស់ៗមួយ
ចនំនួនៅទតីាងំផ្ទះលខ្៩ផ្លវូ៣៤៥
ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំព្ញ»។
លោកហង្សពុទា្ធាអ្នកនំាពាក្យគ.ជ.ប

បប្់ភ្នំពញ្ប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ងអ្ាទិតយ្ថា
ន្ះគជឺាលើកទ៤ីហើយដល្គ.ជ.ប
បានបំផ្លាញសន្លឹកឆ្នាតចាប់តាំងពី
គ.ជ.បរៀបចំការបោះឆ្នាតដោយខ្លនួ-
ឯងនៅឆ្នាំ១៩៩៨មកដល់បច្ចុប្បន្ន។
លោកបន្តថាចំពោះសន្លកឹឆ្នាតសរុប

ទំាង៤ឆ្នាំដ្លគ្ងនឹងបំផ្លាញចោល
ន្ះគឺមានជាង២១លានសន្លឹកឬស្មើ
២៤០៣៧កញ្ចប់ដោយក្នងុនោះឆ្នាំ

២០១២មានជាង២មុឺនសន្លឹកឆ្នាំ
២០១៣មានជាង១២លានសន្លឹក
ឆ្នា២ំ០១៤មានជាង២មុនឺសន្លកឹនិង
ឆ្នាំ២០១៧មានជាង៩លានសន្លឹក។
លោកពទុា្ធាបន្ថម្ថាកព្ីសន្លកឹ-

ឆ្នាតទាងំន្ះកម៏ានឯកសរជាច្ើន
ទៀតដល្គ.ជ.បបានរកស្ាទកុជាង
១០ឆ្នាំមកហើយក៏នឹងត្ូវយកមក
បផំ្លាញចោលក្នងុព្លជាមយួគា្នាន្ះ
ផងដ្រខណៈគ.ជ.បបានប្កាស
អញ្ជើញតំណងគណបក្សនយោបាយ
អ្នកសង្កត្ការណ៍ជាត-ិអន្តរជាតិនងិ
ប្ព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាតិនិង
អន្តរជាតិចលូរមួធ្វើជាសកស្ីនងិយក
ព័ត៌មានក្នុងពិធីបំផ្លាញសន្លឹកឆ្នាត
ន្ះដើម្បីបង្ហាញតមា្លាភាព។លោក
បញ្ជាក់ថា៖«បើសិនជាគ.ជ.បមិន
រៀបចំការបំផ្លាញសន្លឹកឆ្នាតហ្នឹងទ្
មានន័យថាគ.ជ.បហ្នឹងមិនអនុវត្ត
ច្បាប់ព្ះយើងមានតួនាទីក្នុងការ-
បំផ្លាញសន្លឹកឆ្នាតទាំងន្ះហើយក៏
ដើម្បីកំុឲ្យមានភាពចង្អៀតណ្នដ្ល
ពបិាកស្វង្រកទតីាងំរកស្ាទកុឯកសរ

ទាំងន្ះ»។
លោកស្ងសុខ្ងប្ធានគណ-

បក្សសញ្ជាតិកម្ពុជាបានប្ប់ភ្នំព្ញ-
ប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្អាទិត្យថាការបំផ្លាញ
សន្លឹកឆ្នាតនិងឯកសរទាំងន្ះគឺ
មិនមានភាពមិនប្ក្តីឬសង្ស័យអ្វី
នោះទ្ព្ះគ.ជ.បបានធ្វើឡើង
ដោយត្ឹមត្ូវហើយក៏បានប្កាស
ឡើងជាសធារណៈ។ម្យោ៉ាងទៀតលោក
យល់ថា៖«តាមយើងសង្កត្ជាក់ស្ត្ង
ក្នងុអំឡុងព្លបោះឆ្នាតហ្នងឹគ្ប់ភាគី
ទំាងអស់ដ្លបានយល់ព្មទំាងអស់គា្នា
ក្នងុការទទលួយក(លទ្ធផលឆ្នាត)
ដោយមានតំណងគ្នីមួយៗចូលរួម
គ្ប់ជំនាន់។អី៊ចឹងខ្ញុំគិតថាការបំផ្លាញ
ន្ះដូចជាអត់មានពាក់ព័ន្ធអ្វីទៅហ្នឹង
ភាពចម្ូងចម្សដ្លកើតមាន
អំឡុងព្លបោះឆ្នាតកន្លងមកទ្ព្ះ
បើគា្មានការយល់ព្មក៏មិនមានការប្ង-
ច្កអាសនៈច្កកៅអីនោះដ្រ»។
លោកកនសវាង្សអ្នកសម្ប-

សម្ួលផ្នក្អង្កត្នងិតស៊ូមតិរបស់
អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នាតខុម-

ែ្រហ្វលថ្ល្ងថាដោយយោងទៅតាម
ច្បាប់ដ្លកម្ពជុាមានការបំផ្លាញសន្លឹក-
ឆ្នាតទាងំន្ះគឺត្មឹត្វូនងិសប្ទៅ
តាមច្បាប់ហើយក៏មិនមានភាពមន្ទលិ-
សង្ស័យអ្វនីោះដ្រ។បុ៉ន្ត្លោកស្នើឲយ្
គ.ជ.ប គួររក្សាឯកសរន្ការបោះ-
ឆ្នាតទំាងនោះ ទុកជាសធារណៈ
សម្ប់អ្នកជំនាន់ក្យ។លោក
បញ្ជាក់ថា៖«បើទោះបីជាការបំផ្លាញ
នូវឯកសរជា(ក្ដស)ក៏ដោយគ.ជ.ប
គួរតរ្កស្ាពត័៌មានដល្មានទាងំអស់
ន្ះទាក់ទងនឹងលទ្ធផលឆ្នាតទាំង
ការិយាល័យទំាងភូមិក៏ដោយនិងសំណំុ
ឯកសរពាកយ្បណ្ដងឹទាងំឡាយដល្
បានធ្វើការដោះស្យនិងកាត់ស្ចក្តី។
ឯកសរទំាងអស់ន្ះគួរត្រក្សានៅលើ
បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឬគ្ហទំព័រ
បព្ន័្ធទិន្នន័យណមួយរបស់គ.ជ.ប
ហើយបង្ហាញជាសធារណៈព្ះ
ឯកសរន្ះគឺជារឿងមួយល្អដ៏មាន
បយ្ោជន៍ខា្លាងំមន្ទន្សមប្់អ្នក-
សិក្សាឬក៏អ្នកពាក់ព័ន្ធគាត់បាន
ទទួលព័ត៌មានទាំងន្ះ»៕
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តពីទំព័រ១...បានទាំងអស់
ឲ្យត្មកមន្ទីរព្ទ្យប៉ុន្មានគឺ
មានក្នុកម្មវិធីនះ្ប៉ុណ្ណឹង។
(កម្មវិធីន្ះ)គ្ប់គ្ងទាំង
ទិន្នន័យគ្ប់គ្ងទាំងឱសថ
ទាំងបរិក្ខារ និងករប្ើប្ស់
ដោយបានដាក់បញ្ចូលក្នងុន្ះ
ទាំងអស់»។
លោក ម៉មប៊ុនហ្ងបាន

អះអាងថារដា្ឋាភិបាលមានមហិច្ឆតា
និងចក្ខុវិស័យក្នុងករដំឡើង
កម្មវិធីប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងមន្ទីរ-
ព្ទ្យឌីជីថល «ព្ទ្យយើង»
និងឈានទៅដល់ករប្ើ-
ប្ស់កម្មវិធីSmartHospi-
tale-HealthYoeungគ្ប់
មន្ទីរព្ទ្យរដ្ឋទូទាំងប្ទ្ស។
លោករដ្ឋមន្ត្ី ក៏បានជំរុញ

ផងដ្រដល់គ្ប់មន្ទីរព្ទ្យនៅ
កម្ពុជាត្ូវស្វ្ងយល់និងត្ូវ
វិវត្តខ្លួនឲ្យទាន់បច្ច្កវិទ្យាជា
មុនសិនតាមរយៈករកសាង
ហ្ដា្ឋានរចនសម្ពន័្ធនៅក្នងុ
មន្ទីរពទ្យ្នងិចណំ្ះរបស់ក្មុ
គ្ូព្ទ្យ។
លោកស្ី ប៉ុងលីមសាន

សហសា្ថាបនិកនិងជានយក-
ប្តិបត្តិន្កម្មវិធីមន្ទីរព្ទ្យឌីជី-
ថល«ព្ទ្យយើង»បានឲ្យដងឹ

ថា អ្នកជំងឺ អាចប្ើប្ស់
បច្ច្កវិទ្យាន្ះបានតាមរយៈ
កតឌីជីថលe-HealthYoeung
មានល្ខកូដកតចំនួន១៦
ខ្ទង់ និងQR កូដមួយដ្ល
តំណាងឲ្យអ្នកជំងឺមា្នាក់។
លោកស្ីបានថ្ល្ងបន្តថា

អ្នកជងំឺដល្មានកតមយួន្ះ
នងឹអាចទទលួបានកណំត់ត្
វ្ជ្ជសាស្ត្របស់ខ្លួនពីមន្ទីរ-
ពទ្យ្ផស្ង្ៗដល្ពកួគាត់ធ្លាប់
ទៅដោយស្វ័យប្វត្តិគ្ន់ត្
ចុះឈ្មាះកតរបស់ពួកគាត់
នៅមន្ទរីពទ្យ្នោះត្ប៉ណុ្ណោះ។
ជាពិស្សក្យពីមានកត
និងប្ើប្ស់កម្មវិធីលើទូរស័ព្ទដ្
e-HealthYoeungAppពួក-
គាត់អាចទៅពយ្ាបាលនៅមន្ទរី-
ព្ទ្យហើយរបាយករណ៍ករ-
ព្យាបាលទាំងអស់នឹងបង្ហាញ
ដោយស្វ័យប្វត្តិទៅក្នុងទូរ-
ស័ព្ទដ្របស់គាត់។
លោកស្ីបានបញ្ជាក់ថា៖

«ទាំងកតនិងកម្មវិធីសុខភាព
លើទរូសព័្ទដ្e-HealthYoe-
ungAppមានមុខងរសំខាន់ៗ 
ដ្លមានអត្ថប្យោជន៍ជា
ច្ើនដល់អ្នកជំងឺនិងវ្ជ្ជបណ្ឌតិ។
នៅក្នុងកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទដ្

មានមខុងរដចូជាករគប្់គង្
កំណត់ត្ប្វត្តិជំងឺករណាត់
ជួប និងប្ព័ន្ធរំឭកណាត់ជួប
ព្ទ្យស្វ័យប្វត្តិករគ្ប់គ្ង
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លនួករអានអត្ថ-
បទគន្លឹះថ្ទាំសុខភាពប្ចាំថ្ង្
ព្មទំាងព័ត៌មានថ្មីៗ ពីក្សួង
សុខាភិបាលនិងសា្ថាប័នជនំញ
ននក្នងុវិស័យសុខាភិបាល»។
លោកលូលីឃាងនយក-

មន្ទីរព្ទ្យព្ះអង្គឌួងបានឲ្យ
ដឹងផងដ្រថា បច្ចុប្បន្នន្ះ
សង្ក្តឃើញថាព្លអ្នកជំងឺ
ទៅពទ្យ្ម្តងៗពកួគាត់ត្វូកន់
ឯកសារបវ្ត្តិជងំឺច្ើនមានករ-
បាត់បង់លំបាកប្ប់ប្វត្តិជំងឺ

ទៅវ្ជ្ជបណ្ឌិតនិងចំណាយ
ព្លយូរក្នុងករទទួលស្វា
ព្យាបាល។
លោកលីឃាងបានថ្លង្ឲយ្

ដឹងទៀតថា៖ «ន្ះគឺជាភាព-
ជោគជយ័មយួដល្មន្ទរីពទ្យ្
ព្ះអង្គឌងួបានសមច្បពំាក់
កម្មវិធីមន្ទីរព្ទ្យវ្ឆ្លាត e-
HealthYoeungនិងកត
សុខភាពវ្ឆ្លាតនៅមន្ទីរព្ទ្យ
មួយន្ះដើម្បីក្លាយជាមន្ទីរ-
ព្ទ្យឈានមុខគ្ក្នុងករផ្តល់
ស្វាសុខាភិបាលឌីជីថលជូន
ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងអ្នកមក
ទទួលស្វាព្យាបាលនៅមន្ទីរ-
ព្ទ្យ»។

លោកបញ្ជាក់ថា៖«បើទោះ
យើងជាមន្ទីរព្ទ្យរដ្ឋម្នប៉ុន្ត្
យើងខំវិវត្តខ្លួនឲ្យខា្លាំងព្ះ
សម័យបច្ចក្វិទ្យាដល់ដំណាក់-
កលន្ះហើយដល្យើងត្វូ
ធ្វើវាហើយអ្នកជងំឺគាត់ត្វូត្
ដងឹថាគាត់ឈឺគាត់ត្វូត្មក
មន្ទីរព្ទ្យ។ន្ះមិនម្នបាន
នយ័ថាយើងបង្ខំគាត់ទ។្ប៉នុ្ត្
គាត់ត្វូត្ដងឹខ្លនួគាត់បើទោះ-
ជាគាត់ភ្លច្នៅពល្គាត់មាន
កររំឭកនៅតាមទូរស័ព្ទដ្ គាត់
នឹងយល់»។តាមស្ចក្តីប្-
កសព័ត៌មានរួមរបស់កម្មវិធី
ប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងមន្ទីរព្ទ្យឌីជី-
ថល “ព្ទ្យយើង”និងក្ុម-
ហ៊នុហ្វឺសវីមុិនថ្កអ្សា៊ាបាន
ឲ្យដឹងថា កម្មវិធីឌីជីថល«ព្ទ្យ-
យើង»បានចាប់ស្វជ្វនិង
ផលិតតាំងពីឆ្នាំ២០១៣និង
ចាប់ផ្តើមដាក់ឲយ្ដណំើរករនៅ
មន្ទីរព្ទ្យដំបូងគ្នៅដើមឆ្នាំ
២០១៧។ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន
មានគ្លីនិកមន្ទីរព្ទ្យរដ្ឋ និង
ឯកជនចំនួនជិត១៤០បាន
ចុះឈ្មាះប្ើកម្មវិធីមន្ទីរព្ទ្យ
ឌីជីថល«ព្ទ្យយើង»នៅរាជ-
ធនីភ្នពំញ្នងិតាមបណា្តាខត្្ត
ចំនួន១២នៅកម្ពុជា ខណៈ
កម្មវិធីឌីជីថលមួយនះ្ មាន
អ្នកចុះឈ្មាះប្ើសកម្មជាង
៥០០០នក់៕
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ក្រសួងសុខាភិបាល...

លោកស្រីបុ៉ងលីមសានបង្ហាញសា្មាតហ្វនូសុខាភិបាល។រូបហ្ងជីវ័ន

អគារស្នាក់ការ...
តពីទំព័រ៣...ឯងអាចយល់»។
លោកអូ៊ច័ន្ទរ័ត្នអតីតតំណាង-

រាស្ត្ខ្ត្តតាក្វន្អតីតគណ-
បក្សសង្គ្ះជាតិបានថ្ល្ងថា
ករសមច្របស់បកស្មនិមានអ្វី
គួរជំទាស់ទ្ប៉ុន្ត្លោកបារម្ភពី
ករប៉ះពាល់ដល់គោលករណ៍-
ប្ជាធិបត្យ្យ។
ប៉ុន្ត្លោកគិន ភាប្ធន-

វិទ្យាសា្ថានទំនក់ទំនងអន្តរជាតិ
ន្រាជបណ្ឌត្ិយសភាកម្ពជុាថ្លង្ថា
ករចូលរួមវិភាគទានសាងសង់
អគារគណបក្សន្ះបង្ហាញពី
សាមគ្គីភាពរបស់គណបក្សកន់-
អំណាចហើយបញ្ជាក់ពីរយៈ-
ព្លទៅអនគតន្គណបក្ស
ប្ជាជនកម្ពុជា។
លោកបានថ្ល្ងថា៖«ក្នុងរយៈ-

ព្ល១០ឆ្នាំទៅមុខខ្ញុំយល់ថា
មិនមានគណបក្សណាមាន
កមា្លាងំឬមានសក្ដានពុលក្លាយ-
ជាដ្គូប្កួតប្ជ្ងជាមួយ
គណបកស្បជ្ាជនទ។្បើយើង
មើលលើករត្ៀមខ្លួនរបស់
គណបក្សទំាងករកសាងរចន-
សម្ព័ន្ធ និងករត្ៀមធនធន
ដទ្ទៀតរបស់បក្សបញ្ជាក់ថា
បក្សន្ះ ប្ៀបបានទៅនឹងដំរី
ធំមួយដ្លពិបាកសត្វម្ឹគី-
ម្ឹគាណាទៅតទល់»៕



ឃុតសុភចរិយា
 
កំពង់ស្ពឺៈបុរសម្នាក់និងគោ

៤ក្បាល ត្ូវបានរន្ទះបាញ់
ស្លាប់ភ្លាមៗនៅកណ្ដាលវាល-
ស្ព្លម្ឃកំពុងភ្លៀង។
ហត្ុការណ៍ន្ះបានកើតឡើង
ខណៈបុរសរងគ្ះកំពុងបរ-
រទ្ះគោ ត្ឡប់ពីស្ទៅផ្ទះ
របស់គាត់ ដ្លមនទីតាំង
ស្ថតិនៅក្នងុភមូិកប្ៀឃុំស្វាយ-
រពំារស្កុបសដ្្ឋខត្្តកំពង់ស្ពឺ
កាលពីល្ងាចថ្ង្ទី២១ខ្
មិថុនាឆ្នាំ២០២០។
លោកឯមសរន៉នាយនគរ-

បាលប៉ុស្តិ៍ស្វាយរំពារ បាន
បប្់ភ្នពំញ្ប៉សុ្តិ៍កាលពីថ្ង្ចន្ទ
ថាបុរសរងគ្ះឈ្មោះមស
ជ្ុនអាយុ៦៨ឆ្នាំ។ មុនព្ល
កើតហត្ុជនរងគ្ះបានជិះ
រទ្ះគោទៅស្ ដ្លមន
ចម្ងាយប្មណ៧០០ម៉ត្្ពី
ផ្ទះរបស់គាត់ដើមប្ីភ្ជរួរាស់នងិ
ពង្បដីស្ សម្ប់បង្ក-
បង្កើនផលស្ូវរដូវវស្សា។
លោកសរន៉បានបញ្ជាក់ថា៖

«នៅវ្លម៉ោង៥:៣០នាទី

ល្ងាច ខណៈម្ឃកំពុងភ្លៀង
ជនរងគ្ះ ក៏បានបររទ្ះពី
ស្តឡ្ប់មកផ្ទះវិញហើយក៏
តូ្វរន្ទះបាញ់ស្លាប់នៅកណ្ដាល
ផ្លូវជាមួយនឹងសត្វគោចំនួន៤
ក្បាលដ្លគាត់បានទឹមជាប់នឹង
រទ្ះ២កប្ាលនងិ២កប្ាលទៀត   
ចងជាប់រទ្ះផ្នក្ខាងក្យ»។
លោកសរ៉នបានឲ្យដឹងថា

សពជនរងគ្ះត្ូវបានកុ្ម
គ្ួសរនិងសច់ញាតិ រៀបចំ 
ពិធីបណុយ្បជូាសពនៅល្ងាចថ្ង្
ចន្ទ[ម្សិលមិញ] ចំណ្កសត្វ
គោ៤កប្ាលដល្ត្វូរន្ទះបាញ់
ងាប់ដ្រនោះ ត្ូវបានកូនៗ
របស់គាត់លក់ទៅឲយ្ឈ្មញួក្នងុ
តម្ល្៣លនរៀល ដើម្បីយក
លុយរៀបចំបុណ្យសព។
លោក ក្វ វី ទីប្ឹក្សាជាន់-

ខ្ពស់ន្គណៈកម្មោធិការជាតិ-
គប្់គង្គ្ះមហន្តរាយបាន
ប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ង្ចន្ទថា
គិតត្ឹមថ្ង្ទី២២ខ្មិថុនាឆ្នាំ
២០២០បាតុភូតរន្ទះបាញ់
បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន
២៨នាក់ស្លាប់ និង២០នាក់
ទៀតរងរបួស៕

នៀមឆេង

ភ្នំពេញៈឯកអគ្គរាជទូតនិង
តំណងអចិន្្តយ៍កម្ពុជាប្ចាំ
ការិយាល័យអង្គការសហប្ជាតិ
នៅទីក្ុងហ្សឺុណ្វលោកអាន
សុខខឿនថ្លង្ប្ប់ទៅកុ្មបឹ្ក្សា
សិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្ជា-
ជាតិថាការលើកឡើងរបស់
គណៈប្តិភូចក្ភពអង់គ្ល្ស
លោកស្ី RitaFrenchអំពី
បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាធ្វើ
ឡើងខុសរបៀបវារៈ និងយកសិទ្ធិ-
មនុស្សធ្វើជារឿងនយោបាយ។
ការលើកឡើងរបស់លោកអាន

សុខខឿនធ្វើឡើងកាលពីថ្ង្ទី
២៦ខ្មថិនុាក្នងុការបន្តសមយ័ 
បជ្ុំលើកទី៤៣ក្នងុកចិ្ចពភិកស្ា
ទូទៅលើរបៀបវារៈទី១០ស្ដីពី
ជំនួយបច្ចក្ទ្សនិងការកសង
សមត្ថភពនងិឆ្លើយតបទៅនងឹ
ការលើកឡើងរបស់លោកស្ី
RitaFrenchពាក់ព័ន្ធនឹង
បជ្ាធបិតយ្យ្នងិសទិ្ធិមនសុស្
នៅកម្ពុជា។
លោកស្ី RitaFrench

តំណងចក្ភពអង់គ្ល្សនិង
អៀវឡង់ខាងជើងកាលពីថ្ង្ទី
២៦ខ្មថិនុាបានថ្លង្អពំីការ-

ផ្ដល់ជំនួយបច្ច្កទ្សហើយ
លោកស្ីបានលើកឡើងពីក្ដី-
បារម្ភអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅ
បទ្ស្មយួចនំនួរមួទាងំកម្ពុជា
ផងដ្រ។ចំពោះប្ទ្សកម្ពុជា
លោកសី្លើកឡើងថា៖«យើង
លើកទឹកចិត្ត ឲ្យប្ទ្សកម្ពុជា
ចាត់វិធានការបន្ថ្មទៀតដើម្បី
ស្ដារលទ្ធិប្ជាធិបត្យ្យនិងស្រី-
ភពន្ការបញ្ច្ញមតិ។យើង
អបអរសទរកិច្ចសហប្តិបត្តិ-
ការជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិស្ស  
និងកិច្ចការបច្ច្កទ្សជាមួយ
ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គ-
ការសហបជ្ាជាតិទទលួបន្ទកុ
សិទ្ធិមនុស្សOHCHR»។
ជាការឆ្លើយតបលោកអាន

សុខខឿនបានថ្ល្ងថាកម្ពុជា
មនការសោកស្ដាយយា៉ោងខា្លាំង
ដល្របៀបវារៈទ១ី០របស់ក្មុ-
បឹ្ក្សាសិទ្ធិមនុស្សស្ដីពីកិច្ចសហ-
បត្បិត្តកិារបច្ច្កទ្សនងិការ
កសងសមត្ថភពត្ូវបានប្ដូរ
ទិសដៅន្កិច្ចប្ជុំដោយសរ
ហ្តុផលនយោបាយ។លោក
ថា របៀបវារៈន្ះតាមពិតមិន
មនអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងប្ទ្ស
កម្ពុជាទ្ហើយបទបងា្ហាញអំពី
ស្ថានការណ៍កម្ពុជានឹងត្ូវធ្វើ

ឡើងនៅព្លក្យឆប់ៗន្ះ។
លោកថ្ល្ងថា៖«ទង្វើដ៏អំនួត
របស់គណៈប្តភិូខាងលើគឺជា
ការបងា្ហាញយា៉ោងច្បាស់ក្ឡ្ត
អំពីការធ្វើនយោបាយភវូបនីយ-
កម្មនៅក្នុងកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្ស
នងិការបំពានទៅលើកុ្មប្កឹស្ា
សិទ្ធិមនុស្សដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមន្ះ។
ការអនុវត្តប្បន្ះ គឺចាំបាច់
ណស់ត្ូវត្រារាំងនិងបញ្ឈប់
កំុឲ្យមនបន្តទៀតប្សិនបើយើង
ទាងំអស់គា្នាចង់រកស្ាការពារភព
ជឿជាក់ និងប្សិទ្ធភពរបស់
ស្ថាប័នន្ះក្នុងការលើកកម្ពស់
និងការពារសិទ្ធិមនុស្ស»។

លោកសុខខឿនថ្លង្ថាកម្ពុជា
ផ្ដល់តម្ល្ខ្ពសច់ពំោះសរ្ភីពន្
ការបញ្ច្ញមតិដ្លធ្វើឡើង
ស្បតាមច្បាប់។កម្ពុជាមន
បព្ន័្ធផស្ព្វផស្ាយទាងំអស់សរបុ
ជាង១០០០អង្គភពមនទាងំ
ស្ថាប័នរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិង
មនការផ្សាយដោយមិនមន
ការត្ួតពិនិត្យជាមុន។ចំណ្ក
អ្នកប្ើហ្វ្សប៊ុកមនជាង៨
លនគណនី។ការថ្ល្ងសរ
នយោបាយនិងការធ្វើអតា្ថា-
ធិប្បាយលើកិច្ចការសធារណៈ
ដោយការជ្រប្មថការស្អប់-
ខ្ពើមការញុះញង់ឲយ្បព្្តឹ្តបទ-

ឧកិ្ដ្ឋការអំពាវនាវឲ្យមនការ
បះបោរប្ឆំងរាជរដ្ឋាភិបាល
ដ្លកើតច្ញពីការបោះឆ្នាត
តាមប្បប្ជាធិបត្យ្យនិង
ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មនក្លង្កា្លាយ
ពុំមនតម្ល្ស្មើនឹងស្រីភពន្
ការបញ្ច្ញមតិនោះឡើយ។
សកម្មភពប្បន្ះក៏ត្ូវបាន
ថ្កោលទោសដូចគា្នានៅបណ្ដា-
ប្ទ្សនៅទ្វីបអឺរ៉ុប។ន្ះបើ
តាមការលើកឡើងរបស់លោក
អានសុខខឿន។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ការអនវុត្ត

សទិ្ធិសរ្ភីពន្ការបញ្ចញ្មតិ
តូ្វភ្ជាប់មកជាមួយនូវករណីយ-

កិច្ចការទទួលខុសត្ូវពិស្ស
នងិដន្កណំត់ដចូមនចង្ក្នងុ
រដ្ឋធម្មនញុ្ញន្ព្ះរាជាណចក-្
កម្ពជុាស្ចក្ដីប្កាសជាសកល
ស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញា
អន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិង
សិទ្ធិនយោបាយ»។
នៅក្នុងបទអន្តរាគមន៍ដច់-

ដោយឡ្កមួយទៀតនៅកិច្ច-
បជ្ុំកាលពីថ្ង១្៩ខ្មថិនុាឆ្នាំ
២០២០លោកសុខខឿនបាន
ថ្លង្ប្ប់កុ្មបឹ្ក្សាសិទ្ធិមនុស្ស
អង្គការសហប្ជាជាតិថាកម្ពុជា
ជាប្ទ្សដំបូងគ្ដ្លអនុញ្ញាត
ឲ្យបើកការិយាល័យឧត្តមស្នង-
ការសហប្ជាជាតិទទួលបន្ទុក
សិទ្ធិមនុស្សប្ចាំនៅកម្ពុជា។
ន្ះគឺបានបងា្ហាញពីការប្ដ្ជា្ញា
របស់កម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់
ការពារនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្ស។
លោកសុខឿនបានថ្ល្ងថា៖

«កម្ពជុាផ្ដល់តម្ល្ទៅលើភពជា
ដ្គូពហុភគីតាមរយៈកិច្ច-
សន្ទនាដ្លមនលក្ខណៈចូលរួម
វិជ្ជមននិងគោរពគា្នាទៅវិញទៅ
មកដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភព
ន្កិច្ចសហប្តិបត្តិការបច្ច្ក-
ទ្សនិងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្ស
ជាក់ស្ដ្ង»៕

ថ្ង្អងា្គរទី២៣ែខមិថុនាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

តំណាងកម្ពជុាប្រចំាUNចាត់ទុកការថ្ល្រងរបស់ប្រតិភូអង់គ្ល្រសថាយកសិទ្ធមិនុស្រសធ្វើជារឿងនយោបាយ

លោកអានសុខខឿននិងលោកសេីRitaFrench។ រូបថតសហការី

សមត្ថកិច្ចកំពុងស្រវជ្រវរកអ្នករំលោភយកដីក្នងុដ្រនជម្រកសត្វព្រ
ឃុតសុភចរិយា

ពេះវិហារៈ អាជា្ញាធរសុ្ក
រវៀង និងក្ុមមន្ត្ីឧទ្យានុរក្ស
ន្មន្ទីរបរិស្ថានខ្ត្តព្ះវិហារ
កំពុងបន្តកិច្ចសហការគា្នាស្វ-
ជ្វស្វ្ងរកអត្តសញ្ញាណក្ុម
ជនសង្ស័យក្នុងបទល្មើសកាប់
រានដីព្បម្ណ២០០ហិកតា
ក្នងុតបំន់ដន្ជមក្សត្វព្បឹង
ព្រដើម្បីចាប់ឃាត់ខ្លនួបញ្ជូនឲ្យ
តុលការចាត់វធិានការទៅតាម
នីតិវិធីច្បាប់។
លោកព្ំ សុីថា អធិការរង

ស្កុរវៀងបានថ្លង្ថាក្នងុកចិ្ច-
សហបត្ិបត្តិការរមួគា្នារវាងកង
បញ្ជាការឯកភពស្ុករវៀង
និងមន្ត្ីឧទ្យានុរក្សន្មន្ទរីបរិស្ថាន 
ខ្ត្តព្ះវិហារកាលពីថ្ង្ទី១៩
ខ្មថិនុាឆ្នាំ២០២០សមត្ថកចិ្ច
ចម្ុះ បានរកឃើញបទល្មើស
កាប់រានដីព្១កន្ល្ង ក្នុង
តបំន់ដ្នជម្កសត្វព្បងឹពរ្
ក្នុងភូមិសស្ត្ឃុំរម្មណីយ៍។
លោកសុីថាបានបញ្ជាក់ថា៖  

«ទីតាំងដ្លត្ូវបានគ្កាប់-
រានមនទំហំប្មណ២០០
ហកិតានិងមនដកំនូឈើហបូ- 
ផ្ល្ជាច្ើនប្ភ្ទរួមមនដូង-
ក្អូបស្វាយចន្ទី ទុរ្ន សវ-
ម៉ោវស្វាយខ្ទិះនិងស្វាយក្វ-

រមៀត។នៅចំកណ្ដាលទីតាងំដី
ដល្ត្វូបានកាប់រានមនសង់
ផ្ទះឈើប្ក់ស័ង្កសី១ខ្នងនិង
ឧបករណ៍សម្ភារកសិកម្មជា-
ច្ើនទៀត»។
បើតាមលោកសុីថាក្មុជន-

ប្ព្ឹត្តបទល្មើសទំនងជាបាន
ដងឹខ្លនួជាមុនហើយបាននាំគា្នា
រត់គច្ខ្លនួពីទីតាងំខាងលើន្ះ
មុនព្លសមត្ថកិច្ចទៅដល់។
យា៉ោងណក៏ដោយ រហូតមក-
ទល់ពល្ន្ះកម្លាងំសមត្ថកចិ្ច
ចម្ុះនៅមិនទាន់រុះរីផ្ទះ និង
ដកឬកាប់បំផ្លាញដំណំហូប-
ផ្ល្ពីទីតាំងដីព្ន្តំបន់ដ្ន-
ជម្កសត្វព្បឹងព្រនោះនៅ
ឡើយទ្។
លោកសុងច័ន្ទសុជាតិប្ធាន

មន្ទីរបរិស្ថានខត្្តព្ះវហិារបាន
ឲ្យដឹងថាក្យពីប្ទះឃើញ
ករណីន្ះ លោកបានដក់- 
បញ្ជាឲ្យក្ុមមន្ត្ីឧទ្យានុរក្ស
បន្តសហការជាមួយអាជា្ញាធរ
មូលដ្ឋាន និងកម្លាំងសមត្ថកិច្ច
ប្ដប់អាវុធទាំង៣ប្ភ្ទចុះ
ស្វជ្វរកឲ្យឃើញអត្តសញ្ញាណ
ន្ក្ុមជនសង្ស័យ ដ្លបាន
កាប់រានដីព្ ក្នុងតំបន់ដ្ន-
ជម្កសត្វព្បឹងព្រដើម្បី
ឃាត់ខ្លនួមកសរួនាំនងិកសង
សំណុំរឿងបញ្ជូនឲ្យតុលការ
ចាត់វិធានការទៅតាមផ្លវូច្បាប់។
លោក ច័ន្ទសុជាតិ ថ្ល្ងថា៖ 

«នៅព្លន្ះក្ុមមន្ត្ីឧទ្យា-
នុរក្សយើងទទួលបានតមុ្យ
ខ្លះៗ ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្ុមជន-

ប្ព្ឹត្តបទល្មើសហើយ និង
កំពុងសហការជាមួយសមត្ថ-
កិច្ចពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីឈានទៅ
ដល់ការឃាត់ខ្លួន ក្ុមជន
ប្ព្ឹត្តបទល្មើស មកសួរនាំ
និងចាត់វិធានការទៅតាមនីតិ-
វិធីច្បាប់»។ កាលពីខ្កុម្ភៈ
កន្លងទៅន្ះសមត្ថកចិ្ចសងា្កោត់
រដ្ឋបាលព្ឈើរវៀង បាន
សហការជាមួយកម្លាំងសមត្ថ-
កិច្ចមូលដ្ឋាននិងប្ជាសហ-
គមន៍ព្ឈើសំព្ងចុះស្វ-
ជវ្នងិបង្កប្បានច្ើនករណី
និងបានឃាត់ខ្លួនជនប្ព្ឹត្ត
បទល្មើស៨នាក់ បញ្ជូនទៅ
តុលការដើម្បីផ្ដនា្ទាទោសផងដ្រ។
លោកហោប៊នុហរួអភិបាល

ស្ុករវៀងបានថ្ល្ងថាករណី
កាប់រានដីព្សហគមន៍ និងដី-
ព្សធារណៈរបស់រដ្ឋ មកធ្វើ
ជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាអំពើ
ល្មើសច្បាប់។លោកថ្ល្ងថា៖ 
«ខ្ញុំនិងក្ុមការងារបានចុះទៅ
ពនិតិយ្ដល់ទតីាងំនោះនងិបាន
ឃើញទីតាំងនោះ ត្ូវបានគ្
កាប់រានពិតប្កដម្ន។ករណី
ន្ះយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យ
ជនប្ព្ឹត្តបទល្មើសរួចខ្លួន
ឡើយ។យើងនឹងសុើបអង្ក្ត
រកម្ចាស់នងិម្ខ្លាងដើមបី្ចាត-់
ការតាមនីតិវិធី»៕

ដីពេក្នងុដេនជមេកសត្វពេតេវូបានគេរំលោភយក។ រូបថតFN

បុរសម្នាក់ស្លាប់រួមទំាងគោ
៤ក្របាលងាប់ដោយសររន្ទះបាញ់



តពីទំព័រ១...បៀវត្សរ៍ក្នុង១ខ្
បើក២ដង។សុំចង្អុលបង្ហាញទៅបើ
អ្នកឯងរង់ចាំយកជោគជ័យឲ្យរដ្ឋា-
ភបិាលហ៊នុសន្ដលួអ្នកចប្ាស់ជា
ចលូទៅក្នងុការវង្វង្ទសិដៅត្ខ្ញុំចង់
ឲ្យអ្នកឯងវង្វ្ងទិសដៅរហូតទៅដ្រ
ព្ះបានជាឡប់ទៅហើយឲយ្វាឡប់
រហូតទៅមិនចំាបាច់រកគូ្ស្ចទឹក»។
លោកបញ្ជាក់ថា រហូតមកដល់

ពល្ន្ះបើទោះបជីារងផលប៉ះពាល់
ពីកវូដី១៩ក៏ដោយនៅកម្ពជុាមនិទាន់
មានកុ្មហុ៊នណាមួយប្កាសក្ស័យ-
ធននៅឡើយហើយក៏មិនបានប្កាស
ពីការខ្វះទុនវិនិយោគទ្។ការសាង-
សង់ពល្ានយន្តហោះដល្មានតម្ល្
១៥០០លានដុលា្លារជាសក្ខភីាពបញ្ជាក់
ច្បាស់ហើយវានៅត្បន្តសាងសង់
ទៅតាមផន្ការ។លោកទទលួសា្គាល់
ថាចណំលូមានការធ្លាក់ចុះខ្លះត្គយ 
នៅត្អាចប្មូលពន្ធបានប្មាណ
១,២ពាន់លានដុលា្លារបើទោះបីមិន
បាន២ពាន់លានដលុា្លារតាមផន្ការ។
ការធ្លាក់ន្ះមិនដល់ថា្នាក់អត់មាន
សាច់ប្ក់បើកបៀវត្សរ៍នោះទ្។
លោកមានបស្ាសន៍ទៀតថា៖«មាន  

អ្នកសរស្រសារព័ត៌មានគ្ដក់ការ-
ងឿងឆ្ងល់ថាតើកម្ពជុាមានសាច់-
បក្់សទុ្ធទ្មានបក្់ពតិបក្ដទ្

នៅក្នុងដ្ដ្លថាមានជាង៣ពាន់
លានដុលា្លារនោះ?ជាង៣ពាន់លាន
ដុលា្លារនោះខ្ញុំអត់ទាន់និយាយអំពី
ប្មាណ២០ពាន់លានដុលា្លារដ្ល
ជាទនុបម្ងុអន្តរជាតិទ។្ខ្ញុំនយិាយ
អពំីបញ្ហាសាច់បក្់។រឿងកម្ពជុាខ្ញុំសំុ
បញ្ជាក់ថាមាយាទរបស់យើងគឺការ-  
សនស្ំហើយសនស្ំន្ះទៀតសោតមនិ
ម្នសន្សំតួល្ខទ្គឺសន្សំលុយ។
យើងសល់សាច់លុយជាង៣ពាន់លាន
ប្មាណ៣,៥ពាន់លាន»។
លោកហ៊នុសន្ថ្លង្បន្តថា៖«សុំ

គ្ន់ត្ប្ប់ពួកអ្នកឯងវិញថា កំុមើល
ស្លរដ្ឋាភិបាលរបស់ហុ៊នស្នឲ្យ
សោះហើយកំុមើលស្លពីសមត្ថភាព
របស់ហ៊ុនស្នក្នុងការដោះស្យ
បស្និបើហ៊នុសន្គ្មានលទ្ធភាពទ្
មិនអាចឈរជើងនៅក្នុងហ្វូងអ្នក-
នយោបាយស្ុកខ្ម្រ រយៈព្ល៤១
ឆ្នាំកន្លងទៅទ។្តាំងពីអាយុ២៦ឆ្នាំ
កន្លះធ្វើរដ្ឋមន្ត្ីរួចហើយអាយុ៣២
ឆ្នាំធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្ីហើយធ្វើជាង
៣៥ឆ្នាំរួចទៅហើយហើយធ្លាប់ប្ើ
ក្បាលអ្នកឯងឲ្យក្រដ្ឋធម្មនុញ្ញ»។
នៅថ្ង្ពុធទី២៤ខ្មិថុនា ស្អ្ក

ន្ះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្ីនងឹបក្ាស
អំពីថវិកាជួយដល់ពលរដ្ឋក្ីក្ និង
ងយរងគ្ះដោយសារវបិត្តិជងំឺកវូដី

១៩។ រដ្ឋាភិបាលនឹងតូ្វចំណាយ
ប្មាណជា២៥លានដុលា្លារក្នុង១
ខ្សម្ប់សង្គ្ះជួយទំនុកបមុ្ង
ទៅដល់មនសុស្ជាង៦០មុនឺគ្សួារ។
ថវិកាន្ះ នឹងយកច្ញពីថវិកាចរន្ត
ដ្លជាចំណូលធម្មតាដ្លមាន
ចំនួនក្នុងរង្វង់ ៤០០លានដុលា្លារក្នុង
១ខ្ក្នងុអឡំងុពល្កវូដី។ប៉នុ្ត្ថវកិា
ចំនួន២០០លានដុលា្លារន្ចំណូល
ចរន្តនឹងតូ្វចំណាយលើបៀវត្សរ៍មន្ត្ី
រាជការ។
លោកគិនភាប្ធនវិទ្យាសា្ថាន

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិន្រាជបណ្ឌិត្យ-
សភាកម្ពុជាយល់ថាការលើកឡើង
របស់លោកហ៊នុសន្ទនំងជាសដំៅ
ដល់កុ្មមន្ត្ីអតីតគណបក្សសង្គះ្-
ជាតិដ្លលោកកត់សមា្គាល់ឃើញ
ធ្វើការរិះគន់លោកហ៊ុនស្នមិនថា
ត្ក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ១៩ឬក្នុងការ-
ដក់ដោយផ្នក្ន្បព្ន័្ធអនគុ្ះពន្ធ
EBA។លោកថ្លង្ថា៖«អ្វីដល្ពកួគ្
ចង់បានគឺការដួលរលំន្រដ្ឋាភិបាល។ 
ពួកគ្ត្ងត្លើកដដ្លៗស្ទើរត្
គប្ព់ល្វល្ាឲយ្ត្មានបញ្ហាអ្វីកើត

ឡើងគ្ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលដួលរលំ។
ដូច្ន្ះជាការពិត គឺក្ុមអតីតគណ-
បក្សសង្គ្ះជាតិក្ុមប្ឆំង»។
លោកអ៊ូចន័្ទរត័្នអតតីតណំាងរាស្ត្

ខ្ត្តតាក្វន្អតីតគណបក្សសង្គះ្-
ជាតិយល់ឃើញថាឥទ្ធពិលន្ជំងឺកូវីដ
១៩មានភាពធំធ្ងណាស់នៅទូទំាង
ពិភពលោក។កម្ពុជានឹងបន្តរងគ្ះ
ពីឥទ្ធិពលជំងឺន្ះរយៈព្លពី២ទៅ
៣ឆ្នាំទៀត។លោកថាបើទោះបីជា
រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ពីទំហំសាច់ប្ក់
ក៏ដោយក៏លោកនៅមិនប្កដក្នងុចិត្ត
ថា រដ្ឋាភិបាលពិតជាមានប្ក់ដូចការ- 
អះអាងនោះទ្ហើយទឹកប្ក់ដ្ល
ជួយដល់អ្នកក្ីក្និងងយរងគ្ះ
មានតិចតួចប៉ុណ្ណោះ។លោកថ្ល្ងថា
រដ្ឋាភិបាលនឹងមិនដួលរលំទ្សូម្បី
ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចក៏មិនដួលរលំដរ្ប៉ុន្ត្
ពលរដ្ឋប្ហ្លជារងគ្ះដោយសារ
ការខ្វះខាតជីវភាពខា្លាំង។ «ខ្ញុំគិតថា
យា៉ាងច្ើនរាស្ត្រងគ្ះហើយរដ្ឋា-
ភិបាលនៅត្បន្តអ៊ីចឹងទៅ។រាស្ត្រង- 
ទុក្ខលំបាកខ្វះខាតម្ហបូអាហារហើយ
អាចមានបញ្ហាសង្គមមយួចនំនួដល្
កើតឡើងចៀសមិនរួចទ្ព្លណា
សដ្្ឋកចិ្ចមានវបិត្ត។ិខ្ញុំជឿថានងឹមាន
វិធនការទៅតាមនោះហើយខ្ញុំជឿថាគឺ
រាស្ត្ទ្ដ្លជាអ្នករងគ្ះនោះ»៕
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សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញ:  ប្រទ្រសនូវ្រលស្រឡង់(New-
Zealand)បានផ្តល់ថវិកាប្រមាណ៣,៨
លានដុលា្លារអាម្ររិកជាលើកដំបូងសម្រប់
បោសសមា្អាតមនីនៅកម្ពជុាក្នងុរយៈព្រល
៦ឆ្នាំនៅគោលដៅខ្រត្តបាត់ដំបងបន្ទាយ-
មានជ័យនិងប៉្រលិនស្របព្រលដ្រល
សមត្ថកិច្ចខ្រត្តប៉្រលិនទើបប្រមូលបាន
គ្រប់មីនប្រភ្រទMD៨២Bចំនួន១០
គ្រប់នៅសង្កាត់បយ៉ាខាក្រុងប៉្រលិន។
លោកលីធុជទ្រសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទកុ

ប្រសកកម្មពិស្រសនិងជាអនុប្រធានទ១ី
ន្រអាជា្ញាធរមនីបានថ្ល្រងពថី្ង្រទី២១មថិនុ
ថាប្រទ្រសនូវ្រលស្រឡង់បានសម្រច
ផ្តល់ថវិកាជំនួយឥតសំណង៥,៩លាន-
ដុលា្លារ(NewZealand)ស្មើនឹងប្រមាណ
៣,៨លានដុលា្លារអាម្ររិកដើម្របីចូលរួម
ការងរបោសសមា្អាតមីនមនុស្រសធម៌នៅ
កម្ពុជា។ជំនួយន្រះសម្រប់គម្រងរយៈ-
ព្រល៦ឆ្នាំក្នុងខ្រត្តគោលដៅសំខាន់ៗ
រួមមានបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យនិង
ប៉្រលិនក្នុងដំណាក់កាលទី៤ន្រះ។
លោកឲ្រយដឹងថាកន្លងមកមានបណា្ដា

ប្រទ្រសជាមិត្ត និងដ្រគូមួយចំនួនបាន
ចូលរួមលើការងរសកម្មភាពមីនមនុស្រស-
ធម៌យ៉ាងសកម្មជាមួយកម្ពុជាដូចជា
ប្រទ្រសអង់គ្ល្រសសហរដ្ឋអាម្ររិកអាល្ល-ឺ
ម៉ង់ ន័រវ្រសស្វ៊ីសអៀរឡង់ អូស្ដ្រលី
កាណាដាចនិជប៉នុករូ៉្រខាងត្របងូអង្គការ
UNDPនិងអង្គការUNICEFផងដ្ររ។
លោកលីធុជបញ្ជាក់ថា៖«យើងសូម

អរគណុចពំោះរាជរដា្ឋាភបិាលនងិប្រជា-

ជននូវ្រលស្រឡង់ដ្រលបានផ្តល់កិច្ចសហ-
ប្រតិបត្តិការចូលរួមចំណ្រកជាមួយរាជ-
រដា្ឋាភិបាលកម្ពជុាក្នងុការផ្តល់ដីសុវត្ថិភាព
ជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមសហគមន៍និងកាត់-
បន្ថយគ្រះថា្នាក់ដោយសារមីន។ជាពិ-
ស្រសអាជា្ញាធរមីនសូមវាយតម្ល្រខ្ពស់
ចពំោះភាពជាដ្រគូនងិកចិ្ចសហប្រតិបត្ត-ិ
ការយ៉ាងល្អជាមួយប្រទ្រសមា្ចាស់ជំនួយ
ទាំងអស់ន្រះ»។
ករណីដាច់ដោយឡ្រកមួយទៀតកាលពី

ថ្ង្រទី២០ខ្រមិថុនអាជា្ញាធរខ្រត្តប៉្រលិន
សហការជាមយួមជ្រឈមណ្ឌលសកម្មភាព-
កំចាត់មីនកម្ពុជា(CMAC)បានចុះទៅ
ប្រមូលយកគ្រប់មីនប្រភ្រទMD៨២B
ចំននួ១០គ្រប់ដ្រលកប់ក្នុងដីចមា្ការពល-
រដ្ឋ១កន្ល្រងនៅភូមិបហ៊ុយត្របូង សង្កាត់
បយ៉ាខាក្រុងប៉្រលិនខ្រត្តប៉្រលិន។
លោក អុឹង សុផល អធិការរងនគរ-

បាលក្រុងប៉្រលិនបានថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រទី
២១មិថនុថាគ្រប់មីនប្រភ្រទMD៨២B
ចំននួ១០គ្រប់នោះត្រវូបានអាជា្ញាធរនងិ
អង្គភាពCMACយកមករក្រសាទុកនៅ
ទីតាំងមានសុវត្ថិភាពរួចហើយ បន្ទាប់ពី
ពលរដ្ឋមា្នាក់បានប្រទះឃើញហើយរាយ-
ការណ៍ប្រប់សមត្ថកិច្ច។ក្នុងចំណោម
គ្រប់មីនទាំងនោះមានមួយចំនួននៅ
មានគុណភាពដ្រលអាចផ្ទុះបាន។
លោកបន្តថាពលរដ្ឋបានយកគ្រឿង-

ចក្រទៅជីកកកាយដីរបស់ខ្លួននៅក្រប្ររ
មាត់ស្ទងឹដើម្របីពង្របដីឲ្រយស្មើ។លុះកំពុង
ជីកកកាយស្រប់ត្រប្រទះឃើញគ្រប់មីន
១០គ្រប់នៅក្រប្ររៗ គ្នាធ្វើឲ្រយមា្ចាស់គ្រឿង-
ចក្រភ័យនិងផ្អាកសកម្មភាពហើយ
បានរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចមូលដា្ឋាន
ដើម្របីសុំអន្តរាគមន៍ពីអង្គភាពជំនញ
ចុះមកយកទៅកម្ទ្រចចោល។

លោកអុឹងសុផលបញ្ជាក់ថា៖«មា្ចាស់
ចមា្ការមា្នាក់ហ្នងឹគត់ធា្លាប់បានជលួគ្រឿង-
ចក្រយកទៅកាយពង្របដីរបសគ់ត់នៅ
ត្រង់ចំណុចហ្នឹងកាលពីថ្ង្រទី២៧ខ្រ
ឧសភាហើយប៉ះចំគ្រប់មីនផ្ទុះយ៉ាង
កក្រើករបសួធ្ងន់២នក់ក្រយមកកត៏្រវូ
គ្របញ្ជនូទៅសង្គ្រះនៅមន្ទរីព្រទ្រយបង្អ្រក
ខ្រត្តប៉្រលិន។បន្ទាប់មកគត់ក៏ជួលគ្រឿង-
ចក្រផ្រស្រង១ទៀតមកជីកកកាយដីហ្នឹង
ដដ្រលស្រប់ត្រប្រទះឃើញគ្រប់មីន
ទាំង១០គ្រប់ន្រះត្រម្ដង»។
លោក ហ្រង រតនអគ្គនយកមជ្រឈ-

មណ្ឌលសកម្មភាពកំចាត់មីនកម្ពុជា
(CMAC)បានថ្ល្រងពីម្រសិលមិញថាលោក
មនិទាន់បានទទលួដំណងឹន្រះនៅឡើយ
ដោយលោកអះអាងថាមន្ត្រីជំនញCMAC
កំពុងរៀបចំរបាយការណ៍។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំអត់ទាន់បានដឹង

រឿងគ្រប្រទះឃើញគ្រប់មីនហ្នឹងទ្រប្រ-
ហ្រលជំនញខ្ញុំគត់កំពុងរៀបចំរបាយ-
ការណ៍បញ្ជូនមកខ្ញុំហើយចាំមានរបាយ-
ការណ៍សិនទើបខ្ញុំជម្របជូនបាន»។
តាមរបាយការណ៍របស់អាជា្ញាធរមីន

បានឲ្រយដឹងពីម្រសិលមិញថាក្នុងរយៈព្រល
៦ខ្រដំបូងន្រឆ្នាំន្រះ មានមនុស្រសគ្រះ-
ថា្នាក់របួសនិងសា្លាប់ចំនួន៣៥នក់(សា្លាប់
៨នក់ និងដាច់អវយវៈ៩នក់)ដោយ-
សារគ្រប់មីននិងគ្រប់យុទ្ធភណ្ឌមិន-
ទាន់ផ្ទុះ។ក្នុងនោះខ្រត្តដ្រលគ្រះថា្នាក់
ច្រើនរមួមានបាតដ់បំងបន្ទាយមានជ័យ
កំពង់ធំពោធិ៍សាត់ក្រច្រះព្រះវិហារ
ប៉្រលិន ត្របូងឃ្មុំ មណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រង
និងឧត្តរមានជ័យ៕
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ចា ង��  ង និង អគ� � យក 
លី�្រស្រង
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ចូសហូពូរ៉ូសុតម្រន
�េ � ន� េ ប់�េ ង  � រ� និពន្ធ  

សំរិទ្ធ
អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង � រ�និពន្ធ  

សូវិសា ល
អនុ�េ � ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន

ផ ក់សា�ងលី
� រ�និពន្ធ រង ព័ត៌� ន� តិ
វង្រសសុខ្រង,ព្រុំភ័ក្រ្ត

� រ�និពន្ធ  ព័ត៌� ន សេដ�  កិច្ច  
ម៉្រគុណមករា

� រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌� ន សេដ�  កិច្ច  
រា៉ាន់រីយ

� រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ 
ប្រក់សា យ

� រ�និពន្ធ    ជីវ�តកមេ� ន្ត  
បា៉ាន់សុីមា៉ា�

� រ�និពន្ធ    រងជីវ�ត កមេ� ន្ត    
បា៉ាន់រិទា�,ហុងរស្មី

� រ�និពន្ធ   រងព័ត៌� នកី� 
ឈនណន

� រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី� 
ណ្រមវណ�ៈ

� រ�និពន្ធ   �េហទំព័រ
លា ងផ ន់ណា រា៉ា

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មាសសុខជា ,នៀម�្រង

អ្ន កយកព័ត៌� ន
ឃុតសុភចរិយ ,យឺនពន្លក,
គឹមសា រុ�,រីសុចា ន់,ហឹុនពិស,ី
ខនសា វិ,�ុងគឹមមា៉ារីតា ,
សុទ្ធគឹមសឿន,វ៉នដា រា៉ា,

សួសយ៉ាមី,ធូវីរៈ,ខ្រងសុខគន�
អ្ន កបក�េ  

ប៊ុនផលា្លា,�្រតកី� ,ជិនណា ន
ខឿនឌីយ៉ា,សយរា៉ាសុី

� រ�រូបថត
ហ្រងជីវ័ន,ហុងមិន ,

ហា�នរង្រសី
អ្ន ក�េស�េ �លអក� � វ�រុទ្ធ 

�្រករស់,មុីសុមុនី,សួនឡង់ទី
�េ � ន�្ន េកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 

ញឹមសុក្រភីរៈ
�្ន េករច� ទំព័រ

សួនសា វា៉ាតឌី,ជំុសុគន្ធី,
ដាញ់បូរា៉ត់,ថានវាសនា

�្ន េករច� �េ  ហ� ិក
េទពធឿនធីតា ,ទឹមបូរិទ្ធ

�្ន េក  ផេ� យ � ណិជ� កម� 
�្រម៍អុ៊ងសួ៊នតិក

ចា បណា រិទ្ធ,017996241
ហ៊ុនចា ន់ណ្រត,017578768
ប្រជ�មុន្នីរៈ,0121237777
ក្រវពុទ្ធី,012966605

ផនសុខជា ,012717404
JessaPiastro,092445983

�េ � ន�េកចា យ� �េតស្ត ីទី
ថិញរិទ្ធី,087888854
�េ � ន�េកចា យ� �េត
នូចា ន់ធី,0969992828
យឹមវាសន ,015814499

�េ � ន�្ន េករដ� បា ល និង ធន� នមនុសេស
ព្រ�្រសុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�បា ល  និងធន� នមនុសេស
�ុិល� ភា

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈហា�ងតា ំងម៉្រង
�េ � នគណនេយេ�ៈេស៊្រនវិច�ិកា

ែផ្ន កព័ត៌� នវ�ទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសងណា ក់,នីសុីយ៉ា,វង់អូន

� រ�� ល័យខេត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធប្ល៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី៧ន្រអគ រTHEELEMENTS
CONDOMINIUMមហា វិថីសម្ត្រច

ហុ៊ន�្រន(ផ្លវូ៦០�៉្រត្រ)ភូមិ�្រកតា �ុង
សង្កាត់ចា ក់អ�្រក្រម,១២៣៥៣,

រាជធា នីភ្នពំ្រញ
ទូរស័ព្ទ:០២៣៨៨៨១៦១,

០២៣៨៨៨១៦២
Cellcardៈ០៧៨៥៥៥១៦៦,

០៧៨៥៥៥១៣៣
Smartៈ០៨៦៨២២៩៩៩,

០៨៦២៧៧៩៩៩
� រ�� ល័យសៀម� ប

ផ្ទះល្រខ៦២៩ផ្លវូល្រខ៦សង្កាត់សា�យដង�ុំ
ក្រងុសៀមរាប

ទូរស័ព្ទ០៦៣៩៦៦២៩០

 គឹម សា រុំ

កណ្ដាលៈ សមត្ថកិច្ចព្រហ្ម-
ទណ្ឌកម្រិតស្រលន្រស្នង-
ការដា្ឋាននគរបាលខ្រត្តកណា្ដាល
កាលពីម្រសិលមិញបានបញ្ជូន
ជនសង្រស័យមា្នាក់ក្នុងចំណោម
៣នក់ទៅសាលាដំបូងខ្រត្ត
ក្រយពតីាមចាបខ់្លនួបានពថី្ង្រ
ទី២០មិថុនពាក់ព័ន្ធករណីព្រតួ
វាយបុរសមា្នាក់បណា្ដាលឲ្រយសា្លាប់
កាលពីថ្ង្រទី១១មថិនុនៅភមូិ
អំពិលដំាទឹកឃំុវិហារលួងស្រកុ
ពញាឮខ្រត្តកណា្ដាល។
លោករឿនណារា៉ាស្នងការ-

រងទទួលផ្រនព្រហ្មទណ្ឌខ្រត្ត-
កណា្ដាលប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍ពី
ម្រសិលមិញថាជនសង្រស័យរូបន្រះ
ឈ្មោះសុីណាតអាយុ៣៣ឆ្នាំ
ជាកម្មករសំណង់មានលំនៅ
ក្នុងភូមិធ្លូកអណ្តូងឃុំស្លក្រម
ក្រុង-ខ្រត្តសៀមរាប។ ជនន្រះ
ត្រវូបានសមត្ថកចិ្ចលោកបញ្ជនូ
ទៅសាលាដំបូងខ្រត្តកណា្ដាល

នៅថ្ង្រទី២២មិថុន ក្រយពី
បំព្រញសំណុំរឿងចប់។
លោកបានបន្តថាជនសង្រស័យ

និងបក្ខពួកបានរត់គ្រចខ្លនួភា្លាមៗ
បន្ទាប់ពីវាយជនរងគ្រះកាល-
ពីយប់ថ្ង្រទី១១មិថុននៅស្រកុ
ពញាឮខ្រត្តកណា្ដាលត្រត្រូវ
សមត្ថកិច្ចរបស់លោកសហការ-
ជាមួយនគរបាលខ្រត្តសៀមរាប
ស្រវជ្រវចាប់ខ្លនួបានមា្នាក់នៅ
ភមូិកណំើតរបស់គ្រកាលពីថ្ង្រ
ទី២០ខ្រមិថុន។
លោកថ្ល្រងថា៖«ក្រយឃាត់

ខ្លនួនងិបញ្ចប់កចិ្ចការសាកសរួ
រួចរាល់គឺជនសង្រស័យត្រូវបាន
កសាងសំណំុរឿងបញ្ជនូទៅតុ-
លាការនៅថ្ង្រន្រះ(២២មិថុន)។
នៅមានជនសង្រសយ័ផ្រស្រងទៀត
ដ្រលសមត្ថកចិ្ចខ្ញុំនងឹធ្វើកចិ្ចការ
ន្រះបន្តទៀត»។
លោកព្រញ វុទ្ធីនយផ្ន្រក-

ព្រហ្មទណ្ឌន្រអធិការដា្ឋាននគរ-
បាលស្រុកពញាឮបានឲ្រយដឹង
ពីថ្ង្រទី២១មិថុនដ្ររថាតាម

ព័ត៌មានពីគ្រួសារជនរងគ្រះ
ទាំងជនរងគ្រះនិងក្រុមជន-
សង្រស័យមានស្រុកកំណើតនៅ
ខ្រត្តសៀមរាប។បុ៉ន្ត្រពួកគ្របាន
មកធ្វើសណំង់នៅស្រកុពញាឮ
ខ្រត្តកណា្ដាល។លុះនៅយប់ថ្ង្រ
ទី១១មិថុនគ្នីគ្នាជនរងគ្រះ
៣នក់បានឲ្រយលុយទៅជនរង-
គ្រះដើម្របីទិញម្ហូបត្រជនរង-
គ្រះប្ររជាទិញស្រមកផឹក។
លោកបន្តថាព្រលនោះក្រមុ

ជនសង្រស័យបានស្ដីបនោ្ទាសក៏
ទាស់សម្តីគ្នាហើយក្រុមជន-
សង្រស័យបានយកដ្រកគស់នងិ
ចបជីកវាយជនរងគ្រះបណា្ដាល
ឲ្រយរបួសធ្ងន់។បន្ទាប់មកក្រុម
ជនសង្រស័យបានអូសជនរងគ្រះ
ទៅកន្ល្រងផ្រស្រងរួចគ្រចខ្លួន។
លោកថា ពួកគត់វាយជន-

រងគ្រះដួលហើយក៏លើកជន-
រងគ្រះទៅកន្ល្រងផ្រស្រងនិងយក
ប៉្រលចូកខ្រសាច់លុបឈាមដើម្របី

បំបិទភ័ស្តុតាងហើយនំគ្នាគ្រច
ខ្លួនអស់»។
លោកបានបន្តថាភា្លាមនោះ

ជនរងគ្រះមនិទាន់សា្លាប់ទ្រ។
លុះព្រឹកឡើងថ្ង្រទី១២មិថុន
មា្ចាស់ការដា្ឋានសំណង់បានរាយ-
ការណ៍មកសមត្ថកិច្ចរបស់លោក
ទើបសមត្ថកិច្ចបានយកជនរង-
គ្រះទៅមន្ទរីព្រទ្រយបង្អ្រកស្រកុ
ពញាឮដើម្របីសង្គ្រះ។ប៉ុន្ត្រ
បន្ទាប់ពីព្រយាបាលបាន១យប់
គ្រូព្រទ្រយប្រប់សាច់ញាតិជន-
រងគ្រះថាអ្នកជំងឺមានសភាព
ធ្ងនធ់្ងរទើបក្រមុគ្រសួារដកឹទៅ
ស្រកុកំណើតនៅខ្រត្តសៀមរាប
ត្រគត់បានដាច់ខ្រយល់សា្លាប់
នៅពាក់កណា្ដាលផ្លូវ។
លោកបានបញ្ជាក់ថាករណី

ន្រះសមត្ថកិច្ចបានសា្គល់អត្ត-
សញ្ញាណក្រមុជនសង្រសយ័អស់
ហើយបុ៉ន្ត្រមិនទាន់អាចបញ្ជាក់
ប្រប់ឈ្មោះក្រុមជនសង្រស័យ
បានទ្រព្រះសមត្ថកិច្ចកំពុង
ធ្វើការងរន្រះបន្តទៀត៕

បញ្ជនូជនសង្ស័យទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធករណីវ្៉មនុស្សស្លាប់

យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទះុដេលរកឃើញនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្មីៗ នេះ។ រូបថតអាជា្ញាធរមីន

ជនសងេស័យកេយពេលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លនួបាន ។ រូបថតប៉ូលិស

នូវ្លស្ឡង់ផ្ដល់ជំនួយប្មាណ៣,៨លានដុលា្លារសម្ប់សមា្អាតមីន



ក្រមុហុ៊នចិនគ្រងនឹងដំឡើងម៉ាសីុនសម្លាប់សមសភាពចង្រនៅលើផ្ល្រស្វាយ
ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ : ក្រុមហ៊ុន Cam MJ Ag-
ricultural Park Co., Ltd ដ្រល ជា 
ការ វនិយិោគ របស ់  វនិយិោគនិ ជន ជាត ិ
ចិន   គ្រង នឹង ដំឡើង ម៉ាសុីន សម្លាប់ 
សមសភាព ចង្រ  លើ ផ្ល្រឈើ ស្រស់ 
សម្រប ់ នា ំច្រញ ទៅ ទផី្រសារ ប្រទ្រស ចនិ  
បនា្ទាប ់ព ីប្រទ្រស កម្ពជុា ទទលួ បាន សទិ្ធ ិ  
នាំច្រញ ផ្ល្រ ស្វាយ ស្រស់ ជា ផ្លូវ ការ ទៅ 
កាន ់ទផី្រសារ ដធ៏ ំនៅ អាសុមីយួ ន្រះ ចនំនួ  
៥០  មុឺន តោន ក្នុង ១ឆ្នាំ។ 

បច្ចុប្របន្ន  ន្រះ មន ត្រ រោងចក្រ របស់ 
ក្រុមហ៊ុន  Hyundai Mao Legacy 
Co., Ltd ១   គត់  ដ្រលមន ស្តង់ដា 
លាង   សម្អាត នងិ សម្លាប ់សមសភាព 
ចង្រ តាម ស្តង់ដា សម្រប់  នាំ ច្រញ ។ 
រោង ចក្រ ន្រះ មន សមត្ថភាព សម្លាប់ 
សមសភាព ចង្រ បាន ប្រមណ   ១៥  
តោន ប៉ណុ្ណោះ ក្នងុ  ១  ថ្ង្រ   ដ្រល បរមិណ 
ន្រះនឹង មិន ទាន់ អាច បំព្រញ តាមតម្រវូ- 

ការ សម្រប់ នាំ ច្រញនៅ ឡើយ។
លោក ឈុន ដារ៉ូ ប្រធាន ផ្ន្រក  រដ្ឋ-

បាល របស់ ក្រុមហ៊ុន Cam MJ Ag-
ricultural Park ដ្រល ជា រោង ចក្រ  
ក្រច្ន្រ នាំ ច្រញ ផលិត ផល ពី ផ្ល្រ ស្វាយ  
បាន ប្រប់ ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ កាលពី ថ្ង្រ ចន្ទ 
ថា ក្រមុហ៊នុ របស ់លោក កពំងុ ដណំើរ- 
ការ សងសង ់ហ្រដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធ ដើម្រប ី
ដំឡើង  ម៉ាសុីនសម្លាប់ សមសភាព 
ចង្រ លើ ផ្ល្រ ស្វាយ  ដោយ ទកឹ ក្តៅ ចនំនួ 
២  គ្រឿង ។  លោក ថ្ល្រងថា៖ « យើងកពំងុ  
បញ្ជាទិញ ម៉ាសុីន សម្អាត ផ្ល្រ ស្វាយ ពី 
បរទ្រស ខណៈ  ព្រល ន្រះ សណំង ់អគារ 
បាន សង់ រួច  ហើយ គឺ នៅ រង់  ចាំត្រ នាំ 
ចូល ម៉ាសុីន មកដំឡើង ត្រ ប៉ុណ្ណោះ»។ 

លោក  ដារ៉ូ  បាន ឲ្រយ ដឹងថា ក្រុម ហ៊ុន 
របស់លោក មន រោងចក្រ ចំនួន ២ គឺ  
រោង ចក្រ ក្រច្ន្រ តំណាប់ ស្វាយ ដ្រល 
សង  សង់ លើ ផ្ទ្រ ដីទំហ ំ១០០ ហិកតា 
ក្នុង  ស្រុក គង ពិសី  ខ្រត្ត កំពង់ ស្ពឺ និង 
រោងចក្រ ដ្រល គ្រង នងឹ ដឡំើង  ម៉ាសុនី  

សម្លាប ់សមស ធាត ុចង្រ លើ ផ្ល្រ ស្វាយ  
និង វ្រច ខ្ចប់ នៅ លើ  ផ្ទ្រ ដី ២៤ ហិកតា 
ក្នុង ស្រុក ភ្នំស្រួច  ខ្រត្ត  កំពង់ ស្ពឺ។ 

លោក និយាយថា៖«  តាម ផ្រន ការ 
យើង គ្រងនឹង ដាក់ ឲ្រយ ប្រើ ប្រស់ ម៉ា-
សុនី វ្រចខ្ចប ់នងិ ម៉ាសុនីសម្លាប ់សម- 
ស ភាព ចង្រលើ ផ្ល្រស្វាយនៅ ចុង ឆ្នាំ 
ន្រះ។  យើង សប្របាយ រកីរាយ នៅព្រល 
ប្រទ្រស ចនិឲ្រយ យើង នា ំច្រញ ផ្ល្រ ស្វាយ  
ស្រស់ទៅទីផ្រសារ គាត់ ដ្រល ន្រះ នឹង 
ជួយ ជំរុញ ការ ផលិត របស់ ក្រុមហ៊ុន 
យើង បន្ថ្រម ទៀត » ។ 

លោក ងិន ឆយ អគ្គនាយក  ន្រ 
អគ្គនា យក ដា្ឋាន កសកិម្ម ក្នងុ ព្រល ទៅ  
ធ្វើ    ទស្រសនកចិ្ច  នៅ ក្រមុហ៊នុ  ន្រះ កាល ព ី
សបា្តៅហ ៍មនុ   បា ន ស្នើ ឲ្រយ   ក្រមុ  ហ៊នុ ពន្លឿន 
ការ រៀប ចំ ហ្រដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ  វ្រច ខ្ចប់ 
នងិ ដឡំើង ម៉ាសុនី កម្ចាត ់សម សភា ព 
ចង្រ ឲ្រយ បាន លឿនតាម ដ្រល អាច ធ្វើ 
បាន  ហើយ ក ៏បាន ស្នើ ឲ្រយ ក្រមុហ៊នុ  បន្ត  
សហការ  ជិត ស្និទ្ធ ជា មួយ នាយក ដា្ឋាន 

ការពារ ដណំា ំ អនាមយ័ នងិ ភតូ គាម- 
អនាម័យ រៀប ចំ ហ្រដា្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធឲ្រយ 
ស្រប តាម ស្តង់ ដាអនាម័យ  និង ភូត- 
គាម អនាម័យ របស់ ចិន ។  

លោក បន្តថា៖« យើង នឹង អញ្ជើញ 
មន្រ្តី ភូត គាម អនាម័យរបស់  ប្រទ្រស 
ចនិ មក ពនិតិ្រយ មើល ហ្រដា្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ 
ដោយ ផ្ទាលរ់បស ់ក្រមុ ហ៊នុ  ដើម្រប ីឲ្រយ ត្រវូ 
តាម ស្ដងដ់ាចនិ ត្រ ម្តង ។ យើង ក ៏ស្នើ ឲ្រយ   
ក្រុម ហ៊ុន ចុះ កិច្ច សន្រយា ជា មួយ ម្ចាស់ 
ចម្ការ ស្វាយ ក្នុង ការ ទទួល ទិញ ផ្ល្រ- 
ស្វាយ ពី ពួកគាត់»។

 ថ្ល្រង ក្នងុ សន្នសិទី សរពត័ម៌ន មយួ 
កាលពី សបា្តៅហ៍មុន លោក ងិន ឆយ 
បាននិយាយ ថា  ការ វិនិយោគ  ទៅ លើ 
ម៉ាសុនី សម្លាប ់   សមសភាព ចង្រ ដោយ   
ទកឹ ក្តៅ  (Hot Water Treatment)
នងឹ ត្រវូ ចណំាយ ទនុ យា៉ាង តចិ  ៥០មុនឺ 
ដុលា្លារ ក្នុង១ គ្រឿង  ដោយ មិន គិត ពី 
តម្ល្រ សំណង់  និង តម្ល្រ ដី ។ 

កាលពី ថ្មីៗន្រះ កម្ពុជា បាន ចុះ កិច្ច- 

ព្រម ព្រៀង ផ្លូវ ការ   ជា មួយ ប្រទ្រស ចិន 
ដើម្រប ីជា ការ បើក ផ្លវូ ឲ្រយ មន ការ នា ំច្រញ   
ផ្ល្រ ស្វាយ ស្រស់ ចំនួន ៥០ មុឺន តោន 
ក្នុង ១ ឆ្នាំ ទៅប្រទ្រស ចិន ។ 

របាយកាណ ៍ក្រសងួ កសកិម្ម បាន ឲ្រយ 
ដងឹ ថា ក្នងុរយៈ ព្រល  ៥ ខ្រ ឆ្នា ំ ២០២០  
ន្រះ  កម្ពុជា បាន នាំច្រញ ផ្ល្រស្វាយ 
ស្រស់  ៤៤ ០៩៩តោន  កើន ឡើង 
១៤ ៨៨៥ តោន  ស្មើ នឹង  ៥០,៩៥  
ភាគរយ  ធៀប នឹង រយៈ ព្រល ដូច គា្នា 
កាល ព ីឆ្នា ំមនុ ។ របាយការណ៍ ន្រះ  ឲ្រយ 
ដឹង ទៀត  ថា  កាល ពី  ឆ្នា ំ ២០១៩  កម្ពជុា 
នាំ ច្រញ ផ្ល្រ ស្វាយ ស្រស់ ចំនួន  ៥៨- 
១៦២ តោន  ទៅ កាន ់ប្រទ្រស ចនំនួ  ៥  
រួម មន ថ្រ  វៀត ណាម  សិង្ហបុរី  បារាំង  
រុស្រសុី  និង ទី ក្រុង ហុងកុង ។ 

របាយការណ ៍ ក្រសងួ កសកិម្ម ឲ្រយ ដងឹ 
ថា  គតិ ត្រមឹ ចងុ ឆ្នា ំ ២០១៩ នៅ កម្ពជុា 
មន ផ្ទ្រដី ដាំដុះ ស្វាយ ១២៥ ៣១៩  
ហកិតា  ក្នងុ នោះ ផ្ទ្រដ ីប្រមលូផល មន 
៩១ ៣៩៨ ហិកតា ៕ LA

ម៉េ គុណមករា  

ភ្នពំេញៈ គណៈ កម្មការ មូលបត្រ- 
កម្ពជុា  (SECC)   នងិ  Ruifeng- 
tianfu Investment Co ជា 
ក្រមុ ហ៊នុ ពហ ុផលតិ ផល  របស ់  ចនិ  
ចាប់ដ្រគា្នា អភិវឌ្រឍទីផ្រសារ ខុម៉ូឌីធី 
នៅ កម្ពុជា ។ ទីផ្រសារ ន្រះ ក៏ នឹង 
បង្កើត  Platform មួយ សម្រប់ 
លើក កម្ពស ់ការ ជញួដរូ ផលតិ ផល  
កសិ កម្ម   នៅព្រល អនាគត។  

លោក  ស៊ូ សុជាតិ  អគ្គនាយក  
SECC បាន  ប្រប ់ក្រមុ អ្នកយក- 
ពត័ ៌មន នៅ ក្រ ជនំបួ  ន្រ ពធិ ីចុះ  
ហត្ថ ល្រខា  កាល ពថី្ង្រ ចន្ទ ថា ក្រមុ- 
ហ៊ុន ន្រះ និងSECC ក្នុង ការ- 
ពគិ្រះ យោបល ់ នងិ សកិ្រសា អពំ ី
បញ្ហា បច្ច្រក ទ្រស នានា សម្រប ់
ការ អភិវឌ្រឍទីផ្រសារ ខុម៉ូឌីធី សម្រប់ 
ការជញួ ដរូ  ផលិត ផល ២ ប្រភ្រទ   
គ ឺផលតិ ផល ហរិញ្ញ វត្ថ ុដចូជា មស  
ដ្រល រំពឹង ថា នឹង ចាប់ ផ្ដើម  ក្នុង 
ព្រល ឆប ៗ់  នងិ  ក្រ ព ី   ហរិញ្ញ វត្ថ ុ  
ដូចជា ទំនិញ កសិ កម្ម ។

 លោក ថ្ល្រង ថា ៖ « អនុស្រស រណៈ  
ន្រ ការ យោគ យលគ់ា្នា (MoU) 
ន្រះ នឹង បើក ផ្លូវ សម្រប់ ទាំង  
SECC និង ក្រុម ហ៊ុន  ក្នុង ការ- 
ចាប់ ផ្ដើម  ការ សិក្រសា និង ដើម្របី 
ពិភាក្រសា សម្រប់ ការ បង្កើត ពិ គ្រះ-  

យោបល ់ នងិ ការ គាទំ្រ ផ្ន្រក បច្ច្រក- 
ទ្រស សម្រប់ ការ អភិវឌ្រឍទីផ្រសារ  - 
ខមុ៉ឌូធី ីនៅ កម្ពជុា ។ វាជា ទផី្រសារ 
ថ្មមីយួ ដ្រល  មនិ ជាបទ់ាក ់ទង នងឹ   
ផ្រសារហ៊ុន នោះ ទ្រ  »។ 

លោក លើក ឡើងថា៖« ទផី្រសារ 
ខមុ៉ឌូធី ីជា អ្វ ីដ្រល  SECC  ពតិ ជា  
ចង ់បាន  ដោយសរ វា អាច បង្កើត 
ច្រកជញួ ដរូថ្ម ី សម្រប ់ ផលតិ    ផល 
កស ិកម្ម   ក្នងុ ការ ធ្វើ កចិ្ច ព្រមព្រៀង    
នៅ ព្រល អនាគត ។ នោះ ជា មលូ- 

ហ្រត ុដ្រល  យើង ត្រវូការ ក្រមុហ៊នុ  
មយួ មន  ស្ថា នភាព ហរិញ្ញវត្ថ ុ  រងឹម ំ
និង  បទ ពិសោធខ្ពស់ ដូច ជា   ក្រមុ- 
ហ៊ុនន្រះ  ព្រះ  ពួកគ្រ ជា  ក្រុម - 
ហ៊ុន ធំមួយ »។  

លោក Chen Xin  អ្នកចាត-់ 
ការ ទូទៅ  ក្រុម ហ៊ុន Ruifeng-
tianfu Investment បាន ឲ្រយ 
ដឹងថា  ក្រុម ហ៊ុនន្រះ មន បទ- 
ពិសោធខាង ការ វិនិយោគ នៅ 
ក្នងុ វសិយ័ ជាច្រើន នៅ  ចនិ ជាមយួ 

គោល បណំង  វនិយិោគ នៅ  កម្ពជុា  
គ ឺអនវុត្ត តាម គោលការណ ៍គំនិត  
ផ្តចួ ផ្ដើម ខ្រស្រ  ក្រវាត ់នងិ ផ្លវូ របស ់  
ប្រធានា ធិបតី សុី ជីនភីង ។  

លោកបន្ត ថា៖«  យើង ទទួល  
បាន ការ គាំទ្រ ពី ម្រ ដឹកនាំ  របស់ 
ប្រទ្រស ចិន  ដើម្របីវិនិយោគ នៅ 
ក្នងុ ប្រទ្រស កម្ពជុា  ក្នងុ ការ អភ-ិ 
វ ឌ្រឍទីផ្រសារ ខុម៉ូឌីធី នៅ កម្ពុជា ។  
បនា្ទាប ់ព ីការ សកិ្រសា  នងិការ ពភិា- 
ក្រសា គា្នា ជា មយួ  SECC  ក្រមុ ហ៊នុ  

របស់ យើង នឹង សម្រច ចិត្ត 
វិនិយោគ នៅ ក្នុង វិស័យ ផ្រស្រងៗ 
នៅ ក្នុង ប្រទ្រស  កម្ពុជា »។  

 លោក បញ្ជាកថ់ា  ៖« ដចូ ដ្រល 
អ្នក បាន ដឹង ហើយ ថា  ប្រទ្រស 
កម្ពុជា  និង ចិន  នឹង សម្រច 
បាន  កចិ្ចព្រម ព្រៀង  ពាណជិ្ជកម្ម 
ស្ររី ក្នុង ព្រល ឆប់ៗ និង មន 
ទនំាក ់ទនំង ជតិ ស្នទិ្ធ រវាង ប្រទ្រស 
ទាំង ២  ក្រុមហ៊ុន យើង មន 
ចំណាប់ អារម្មណ៍ ក្នុង ការ អភិវឌ្រឍ 
ទីផ្រសារ  ខុម៉ូឌីធី នៅ កម្ពុជា »។

ទោះយា៉ាងណា  ព្រល វ្រលា 
ជាកល់ាក ់ន្រ ការ បង្កើត ផ្រសារ ន្រះ 
មនិ ទាន ់ត្រវូ បានកណំត ់នោះទ្រ  
ដោយ វា អាស្រ័យ លើ លទ្ធផល  
ន្រ ការ សិក្រសា រួម គា្នា ន្រះ  ខណៈ- 
ដ្រល   SECC  ក៏ កំពុង ស្ថិត នៅ 
ក្នងុ ដណំាក ់កាល បញ្ចប ់ន្រ ការ- 
ព្រង បទប្រប ញ្ញត្តិ នានា សម្រប់  
ការ គ្រប់ គ្រង ទីផ្រសារ ន្រះ ផងដ្ររ ។    
ន្រះ បើតាមលោក សុជាតិ ។ 

លោកលើកឡើងថា ៖« ចាបព់ ី
ព្រលន្រះ យើងនងឹ សកិ្រសា  រមួគា្នា 
ហើយ បនា្ទាបម់ក យើងនងឹ បញ្ជនូ  
លទ្ធ ផលន្រះ ទៅ ថា្នាក ់លើ  របស់ 
យើង  ដើម្របី សម្រចលើ ការ- 
បង្កើត ទីផ្រសារ ន្រះ  »។ 

លោក  សជុាត ិ ថ្ល្រងថា៖« យើង  
សង្រឃមឹ  យើង អាច  បង្កើត ទផី្រសារ 

នៅ ឆ្នាំ ក្រយ  នៅ ព្រល  យើង 
ទទួល បាន លទ្ធ ផល ល្អ ពី ការ- 
សិក្រសា  ដោយ សរ ត្រ វា អាច 
ជួយ បង្កើត ច្រក ជួញ ដូរ ថ្មីមួយ 
សម្រប់  ផលិត ផល កសិ កម្ម 
ក្នុង ការ រួម ចំណ្រក ដល់ ការ- 
អភិវឌ្រឍស្រដ្ឋ កិច្ច ជាតិ »។ 

ទនិ្ននយ័ នាចំ្រញ ផលតិ ផល- 
កសិកម្មរបស់ ក្រ សួង កសិ កម្ម 
រកុា្ខា ប្រមញ ់នងិន្រសទ   បង្ហាញ 
ថា ប្រទ្រស កម្ពុជា បានរំពឹង ថា 
ការ នាំច្រញ ផលិត ផល  កសិកម្ម 
នឹង កើន ឡើង  ដល់ជាង ៥ លាន- 
តោន  នៅ ឆ្នា ំ ន្រះ ខណៈ ក្នងុរយៈ- 
ព្រល  ៥ខ្រ មុន  ការ នាំច្រញ 
កសិផល  មន ចំនួន ជាង ១,៩ 
លាន តោន កើន ឡើង ជាង ៧  
ភាគ រយ  ធៀប  រយៈ ព្រល ដចូ គា្នា 
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ។ 

កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ ការ នាំ- 
ច្រញ សរបុ របស ់ ប្រទ្រស កម្ពជុា  
ទៅ ទីផ្រសារ អន្តរ ជាតិ  មន ចំនួន  
៤, ៨៧  លានតោន ក្នុង ចំ- 
ណម នោះ  ជាង  ៤ លាន តោន 
នាំ ច្រញ ទៅ បណា្ដា ប្រទ្រស អា- 
ស៊ាន  ៣៤០ តោន ទៅ  ប្រទ្រស 
ចិន ២៦១ ០ ០០តោន ទៅ 
ទីផ្រសារ សហ ភាព អឺរ៉ុប និង 
១៣៥  ០០០ តោន  ទៅ បណា្ដា 
ប្រទ្រស ផ្រស្រង ទៀត ៕ LA 
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លោក សូ៊ សុជាតិ (ឆ្វេង) និង លោក Chen Xin កាលពីថ្ងេមេសិលមិញ ។ រូបថត ហ៊ាន រង្រសី

SECCចាប់ដ្រគូក្រមុហុ៊នចិនអភិវឌ្រឍទីផ្រសារខុមូ៉ឌីធីនៅព្រលខាងមុខ



ទីក្រុងប្រ៊ុចស្រលៈ មេដឹកនាំចិន
និងមន្តេីជាន់ខ្ពស់អឺរ៉ុបបានបើកកិច្ច-
បេជុំតាមវីដេអូកាលពីថ្ងេចន្ទជាមួយ
ភាពតានតងឹកើនឡើងជុវំញិអតេពន្ធ
ថ្មីសដំៅកេមុហ៊នុចនិនងិក្តីកង្វល់របស់
អរឺ៉បុចពំោះភាពលេចធ្លោរបស់ទកីេងុ  
ប៉េកាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិ។

 បេមខុនេស្ថាបន័សខំាន់ៗ របស់អរឺ៉បុ 
នឹងពិភាកេសាបញ្ហាវីរុសកូរ៉ូណាជាមួយ
បេមខុដកឹនាំរបស់បេទេសចនិបនា្ទាប-់
ពីទីកេុងបេ៊ុចសេលខឹងទីកេុងប៉េកាំង
ដោយចោទបេកាន់ទីកេុងប៉េកាំងអំពី
ការធ្វើយទុ្ធនាការនេការរសីអើងជុវំញិ  
ការរីករាលដាល។
សហភាពអឺរ៉ុបតំណាងដោយលោក    

CharlesMichelបេធានកេមុបេកឹេសា
អឺរ៉បុនងិលោកសេីUrsulavonder
Leyen បេមុខគណៈកម្មការអឺរ៉ុប
ខណៈសមភាគចីនិមានលោកនាយក- 
រដ្ឋមន្តេីចិនLiKeqiangនិងលោក
បេធានាធិបតីXiJinping។
ចិននិងអឺរ៉ុបទាំង២នេះនិយាយថា

ពួកគេចង់ពងេឹងទំនាក់ទំនងប៉ុន្តេ
ទំនាក់ទំនងមានភាពចេបូកចេបល់
នៅក្នុងការខ្វេងគំនិតគ្នាជាចេើនលើ
បេធានបទរាប់ចាប់ពីចេបាប់ពាណជិ្ជកម្ម
និងវិនិយោគរហូតដល់សិទ្ធិមនុសេស
និងសន្តិសុខជាតិ។
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតទីកេុងប៉េកាំងបេចាំ

សភាពអឺរ៉ុបនិយាយកាលពីសបា្តាហ៍
កន្លងទៅថា កិច្ចបេជុំនៅថ្ងេចន្ទជា
ឱកាសដើមេបីធ្វើឲេយទំនាក់ទំនងមាន
ផលតិភាពកានត់េចេើននងិកានត់េរងឹមាំ
ដោយចាប់យកកាលានវុត្តភាពថ្មីៗ នងិ  

ដោះសេយបញ្ហាបេឈមនានា។
ប៉នុ្តេលោកបានចេនចោលកេងុបេ៊ចុ- 

សេលលើផេនការសមេប់ចេបាប់តងឹរុងឹ
ជាងមនុសមេប់កេមុហ៊នុបរទេសដេល
ទទួលបានការឧបត្ថម្ភធនយា៉ាងចេើន
ដេលនងឹផ្តាតលើកេមុហ៊នុចនិដោយ
និយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបមិនអនុវត្ត
ការ បើកចំហដេលខ្លួនបានផេសព្វផេសាយ
ដល់អ្នកដទេនោះទេ។
លោកដូណាល់តេំបេធានាធិបតី

អាមេរិកបានបន្តធ្វើសង្គេមពាណិជ្ជ-
កម្មជាមួយចិនខណៈពេលដេលការ-
លើកឡើងថាមេរោគឆ្លង   ពេលខ្លះតេូវ
បានគេហៅថា"Kung Flu”នៅក្នុង
បេទេសចិន។
សហភាពអរឺ៉បុបេើបេស់វធិីសស្តេដេល  

មានការថ្លឹងថ្លេងចេើនជាងដោយ
មើលចរតិលក្ខណៈចនិថាជា«សតេវូ
ជាបេព័ន្ធនិងជាគូបេជេង»ប៉ុន្តេក៏ជា
ដេគូចពំោះបញ្ហាមយួចនំនួដេរ។បេធាន   
ផ្នេកគោលនយោបាយបរទេសរបស់
តំបន់អឺរ៉ុបលោកJosepBorrell
បានជំរុញឲេយមានវិធីសសេ្តដ៏តងឹរឹុង។ 
ពេលជជេកជាមយួរដ្ឋមន្តេីការបរទេស  

អាមេរកិលោកMikePompeoកាល-  
ពីសបា្តាហ៍មុនលោកBorrellបាន
ស្នើឲេយមានការជជេកជាមួយទីកេុង
វ៉ាសុីនតោន បំណងបង្កើតខេសេបនា្ទាត់
ជួរមុខឆ្លងកាត់សមុទេ Atlantic រួម
បេឆាំងទកីេុងប៉េកាងំទោះជាបេបនេះ
ក្តីលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាសហភាពអឺរ៉ុប
តេូវតេបន្តផលបេយោជន៍របស់ខ្លួន
ដោយមិនដើរតាមដានជើងអាមេរិក
នោះទេ៕AFP/RR
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ទកី្រងុឡងុដ៍ៈធនាគរកណា្តាល  
សខំានៗ់ ក្នុងតបំន់អរឺ៉បុនងិអាសុី   
នងឹកាត់បន្ថយការផ្តល់ជនូកម្ចី
ជាបេក់ដលុា្លោរទៅកាន់អ្នកផ្តល់
កម្ចីបន្តដេលជាសញ្ញាណនេ
ទនំកុចតិ្តលើភាពតានតងឹទីផេសារ   
បណា្តាលមកពីការរកីរាលដាល
កពំងុតេធរូសេលទោះបីការឈឺ
ចាប់ផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចនៅតេរាុាំរ៉េ។
សរព័ត៌មានStraitstimes

របស់សងិ្ហបរុីបានដកសេង់បន្ត
ពីសរព័ត៌មានBLOOMB-
ERG បានឲេយដឹងថាធនាគរ
កណា្តាលអរឺ៉បុ(ECB)ធនាគរ
អង់គ្លេស(BOE)ធនាគរ
ជប៉ុន (BOJ) និងធនាគរ
ជាតិស្វ៊សី(SNB)បានឲេយដងឹ
ថាពួកគេនឹងកាត់បន្ថយការ-
ពឹងផ្អេកនេបេតិបត្តិការបេក់
ដុលា្លោរពីបេចាំថ្ងេទៅ៣ដង
ប៉ុណ្ណោះក្នុង១សបា្តាហ៍ចាប់ពី
ថ្ងេទី១ខេកក្កដា។

បេក់ដុលា្លោរជាកមា្លោំងស្នូល
នេពាណជិ្ជកម្មអន្តរជាតិហើយ
ធនាគរកណា្តាលអាមេរកិបង្កើន  
កិច្ចខិតខំបេឹងបេងដើមេបីផ្តល់
ជូនពួកគេនូវអតេថោកដោយ-
សរតេវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទំនងជា
ផ្លោស់ប្តូរទៅរកការរំឭកឡើង
វិញនេការធា្លោក់ចុះផ្នេកហិរញ្ញ-
វត្ថុឆា្នាំ២០០៨។
ធនាគរកណា្តាលអាមេរិក

បានបនា្ទាបការចំណាយនិង
ពនេយាររយៈពេលនេការផ្លោស់ប្តរូ
របស់ខ្លនួដេលមានសេប់ជាមយួ
ធនាគរកណា្តាលធំៗ ដេលជា
ផ្នេកមួយនេកញ្ចប់បន្ធូរបន្ថយ
របស់ខ្លួននៅក្នុងខេមីនា។
ធនាគរអឺរ៉ុបជាចេើនបាន

ទទលួយកកញ្ចប់ទកឹបេក់១៣០ 
ពាន់លានដុលា្លោរពីធនាគរ
កណា្តាលអាមេរិកសមេប់ការ-
ផ្តល់ជនូជាបន្តបនា្ទាប់ក្នងុអ្វីដេល  
ពេលនោះមានការបេើបេស់

ចេើនបផំតុនេបណា្តាញប្តរូបេក់
ចាប់តាំងពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ
សកល។
ជាមយួការចាក់បញ្ចលូសន្ទន-ី 

យភាពដ៏ចេើនសន្ធឹកសនា្ធាប់
ចាប់តាំងពីពេលនោះកមា្លោំងទី-
ផេសារសកលសមេប់បេក់ដលុា្លោរ 
បានធូរសេល។ បេតិបត្តិការ
បេក់ដលុា្លោរ៧ថ្ងេរបស់ធនាគរ

ECB,BOEនងិSNBស្ទើរតេ
មានអតេសូនេយចាប់តាំងពី
ពាក់កណា្តាលខេឧសភា។
លោកPietChristiansen

បេធានយទុ្ធសសេ្តនៅធនាគរ
Danskeក្នុងទីកេុងCopen-
hagenបេទេសដាណឺមា៉ាក
បាននយិាយថា៖«នេះបង្ហាញ
ថាការធា្លោក់ចុះបេក់ដុលា្លោរ»។

លោកបន្ថេមថា៖«វក៏អាច
មើលឃើញផងដេរនៅក្នងុការ-
ទទួលយកបេតិបត្តិការបេក់
ដលុា្លោរថ្មីៗ នេះដចូ្នេះវជាសញ្ញា 
ល្អបើបេៀបធៀបនឹងភាពតាន-
តឹងដេលយើងបានឃើញ»។
ទោះយា៉ាងណាធនាគរកណា្តាល   

ទាងំនោះឲេយដងឹថាពកួគេតេៀម
រចួរាល់ក្នងុការកេសមេលួឡើង-
វិញនូវការផ្តល់ជូននូវសន្ទនីយ-
ភាពដលុា្លោរពេលតេវូបានធានា
ដោយលក្ខខណ្ឌទីផេសារ។
លោកសេី Christine La-

gardeបេធានធនាគរកណា្តាល   
អរឺ៉បុបានពេមានដល់មេដកឹនាំ
សហភាពអឺរ៉បុកាលពីថ្ងេសកុេ
កន្លងទៅថាស្ថរិភាពទផីេសារថ្មីៗ 
នេះក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបជាផ្នេកមួយ
នេទកឹបេក់៧៥០ពាន់លានអរឺ៉ូ
ដេលបានស្នើឡើងជាមូលនិធិ
ស្តារឡើងវញិដេលជាការគទំេ
ដល់របូយិវត្ថុនងិវសខំាន់ណាស់

ដេលគមេងតេូវបានអនុម័ត
កាន់តេឆាប់កាន់តេល្អ។
ក្នុងបេទេសអង់គ្លេសវិញ

ធនាគរកណា្តាលបេទេសនេះ
បានកត់សមា្គាល់ពីការបន្ថយ
សមា្ពាធពីទផីេសារដេលជាហេតផុល  
ដើមពនេយតឺកម្មវធិីទញិមលូបតេ
បំណុាលរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងេ
ពេហសេបតិ៍ ជាការសមេចចិត្ត
ដេលធ្វើឲេយអ្នកវនិយិោគខកចតិ្ត
និងបានលើកសំណើដេលថា
តម្លេទេពេយសកម្មនងឹកាន់តេមាន  
ហានិភ័យចំពោះការផ្លោស់ប្តូរ
ណាមួយក្នុងសតិអារម្មណ៍ក្នុង
សបា្តាហ៍ខាងមុខ។
ទនិ្ននយ័ការងររបស់អាមេរកិ   

នៅសបា្តាហ៍នេះបង្ហាញថាការ-
កេធ្វើឲេយល្អបេសើរដេលមិន
ទាក់ទាញក្នងុសញ្ញានេការងើប-  
ឡើងវញិពីការធា្លោក់ចុះបណា្តាល- 
មកពីការរកីរាលដាលអាចបេើ
ពេលកាន់តេយូរ៕ST/RR

តពីទំព័រ១...ការលើកឡើងរបស់
លោកហុ៊នសេនបានធ្វើឡើងនៅក្នងុ
ដំណើរទសេសនកិច្ចទៅពិនិតេយមើលដំ-
ណើរការសងសង់ពេលានយន្តហោះ
អន្តរជាតិភ្នពំេញថ្មីនៅខេត្តកណា្តាល
កាលពីថ្ងេចន្ទ។
លោកថ្លេងថា៖«ដោយសរកូវីដ១៩

បានធ្វើឲេយសកលលោកជួបវិបត្តិសេដ្ឋ-
កិច្ចកម្ពជុាក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដេរ
ទោះយា៉ាងណារហូតមកដល់ពេលនេះ
មិនទាន់មានកេមុហុ៊នណាមួយបាន
បេកាសកេស័យធន និងកង្វះទុនវិនិ-
យោគនោះទេ»។លោកបន្តថា៖«ការ- 
សងសង់ពេលានយន្តនេះតេវូការទុន
វិនិយោគ១៥០០លានដុលា្លោរកេមុ-
ហុ៊ននេះមិនទាន់និយាយពីរឿងកង្វះ
ទុនហើយផ្អាកដំណើរការសងសង់
ទេដូច្នេះពេលានយន្តហោះតេវូធ្វើទៅ
តាមផេនការនិងការដា្ឋានទំាងអស់តេវូ
ដំណើរការជាធម្មតា»។
លោកបន្ថេមថា មកដល់ពេលនេះ

ការសងសង់សមេចបានបេមាណ
៣០ភាគរយហើយ។នេះជាពេលាន-
យន្តហោះបេភេទ4Fដេលអាចឲេយ
យន្តហោះធំៗ បេភេទAirbusA380-
800និងBoeing747-800ចុះចត
បាន។លោកថ្លេងថា៖«ខ្ញុំសងេឃឹមថា
កម្ពជុានឹងកាន់តេទាក់ទាញបានភ្ញៀវ-
ទេសចរ និងអ្នកវិនិយោគិនកាន់តេ
ចេើនកេយពីពេលានយន្តហោះអន្តរ-
ជាតិភ្នពំេញថ្មីនេះកសងរួចរាល់»។
លោកពុងឃាវសេអគ្គនាយកកេមុ-

ហុ៊នសជីវកម្មវិនិយោគកេបេទេស
កម្ពជុា(OCIC)ថ្លេងថាពេលានយន្ត-
ហោះអន្តរជាតិភ្នពំេញថ្មីនេះសងសង់
លើផ្ទេដី២៦០០ហិកតានៅក្នងុសេកុ

កណា្តាលស្ទងឹខេត្តកណា្តាលដេល
គេងនឹងដាក់ឲេយបេើបេស់ក្នងុដំណាក់-
កាលទី១នៅឆា្នាំ២០២៣។លោកបន្ត
ថាគមេងនេះនឹងតេវូវិនិយោគក្នងុ
តម្លេទឹកបេក់១,៥ពាន់លានដុលា្លោរ
ដោយមិនរាប់បញ្ចលូតម្លេដីដេលក្នងុ
ដំណាក់កាលទី១អាចនឹងទទួលភ្ញៀវ- 
ទេសចរ១៣លាននាក់ក្នងុ១ឆា្នាំៗ ។
បច្ចបុេបន្នគមេងនេះចំណាយទឹកបេក់
អស់ចំនួន១២០លានដុលា្លោររួចមក
ហើយដោយចំណាយលើការបេកឹេសា-
យោបល់ផ្នេករចនាគូរប្លង់ ខួងគេះឹ
ចាក់ដីបង្ហាប់ដីនិងកេគុណភាពដី។
លោកថ្លេងថា៖«គមេងនេះនឹងតេវូ

ចំណាយទឹកបេក់២០៨លានដុលា្លោរ
ទៀតចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ដំណាច់-  
ឆា្នានំេះ។ក្នងុនោះចាប់ពីខេកក្កដាទៅ
យើងនឹងតេវូចំណាយ១ថ្ងេ ១,១៥
លានដុលា្លោរ»។លោកបន្ថេមថា៖«មូល- 
និធិឥណទានបរទេសមិនអាចរកបាន
ភា្លោមៗ ទេហើយចំណាយបច្ចបុេបន្នពឹង-
ផ្អេកលើមូលនិធិក្នងុសេកុទោះជាយា៉ាង-   

ណាក្តីកេមុហុ៊ននឹងខិតខំបេងឹបេងឲេយ
អស់ពីសមត្ថភាពមិនឲេយមានការរំាង-
ស្ទះដល់គមេងសងសង់នេះទេ»។
កេមុហុ៊នOCIC នឹងគេប់គេងភាគ-

ហុ៊ន៩០ភាគរយជាមួយកេមុហុ៊នចិន
មួយផេសេងទៀតលើគមេងនេះខណៈ
នៅសល់១០ភាគរយទៀតជាកម្មសិទ្ធិ
របស់រដ្ឋលេខាធិការដា្ឋានអាកាសចរ-
សីុវិល(SSCA)។នេះបើយោងតាម
សេចក្ដីបេកាសព័ត៌មានដេលចេញ
ផេសាយដោយលោក តឹក រ៉េតសំរេច 
រដ្ឋលេខាធិការនេទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ដេី
កាលពីឆា្នាំ២០១៧។
បើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្តេី ហុ៊ន

សេននៅពេលដេលពេលានយន្តហោះ
អន្តរជាតិភ្នពំេញថ្មីដាក់ឲេយដំណើរការ
ជាផ្លវូការអាកាសយនដា្ឋានអន្តរជាតិ-
ភ្នពំេញចាស់នឹងបង្វេរទៅជាពេលាន
យន្តហោះសមេប់បមេើការហោះហើរ
ក្នងុសេកុនិងសមេប់បមេើដល់វិស័យ
ដឹកជញ្ជនូទំនិញតាមផ្លវូអាកាសនៅ
ពេលអនាគត៕LA

 ភាពតានតឹងនៃកិច្ចបៃជំុមៃដឹកនំា
អឺរុ៉បនិងចិនជំុវិញការដាក់ពន្ធថ្មី

កូវីដ១៩មិនបានប៉ះពាល់ដល់ការសង់...

អគារទីស្នាក់ការកណ្តាលធនាគារកណ្តាលអឺរុ៉បនៅFrankfurt។ AFP

ធនាគារកណ្តាលជាចៃើនកាត់បន្ថយការផ្តល់ជូនបៃក់ដុល្លារជាសញ្ញានៃទំនុកចិត្តទីផៃសារ

ទិដ្ឋភាពការដ្ឋានសងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នពំ្រញថ្មីកាលពីថ្ង្រចន្ទ។ SPM



ភោជនីយដ្ឋានប្រណីតៗបើកដំណើរការឡើងវិញ
ខណៈសណ្ឋាគារសូហ្វីត្រលផ្តោតលើទីផ្សារក្នុងស្រុក

ថ្ងៃអង្គារ ទី២៣ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍ www.postkhmer.com ១០

 បដិសណ្ឋារកិច្ចwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

 សណ្ឋាគារ សូ ហ្វី តៃ ល ភ្នំពៃញ ភោគី-
តៃ កំពុង ផ្តល់ជូន ការផ្លាស់ប្តូរ របៀប 
ស្នាក់ នៅក្នុង សណ្ឋាគារ របស់ខ្លួន 
ខណៈ ឧសៃសាហកម្ម សណ្ឋាគារ កំពុង  
បៃឹង ងើបឡើង វិញ ពី ផលប៉ះពាល់ ផ្នៃក 
ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសរ វិបត្តិ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ។ 

 លោក Charles-Henri Chevet 
អ្នក ចាតក់ារ ទទូៅ នៃ សណ្ឋាគារ ស ូហ្វ-ី 
តៃ ល បាន មានបៃសសន៍ថា  អ្វីដៃល 
គៃប់ សណ្ឋាគារ ទាំងអស់ គួរ ធ្វើ នៅ 
ពៃល ឥឡូវនៃះ គឺការផ្តោត ជាសំខាន់ 
លើ ទីផៃសារ ក្នុងសៃុក ខណៈពៃលដៃល 
វិស័យ ឧសៃសាហកម្ម ទៃសចរណ៍មិន 
ទាន់ ងើបឡើង វិញ ដូច កាលពីមុន ។ 

 លោក បានបន្តថា ៖« នៅក្នងុ រាជធាន ី
ភ្នំពៃញ យើង សង្កៃតឃើញ មាន ការ- 
កើនឡើង ខ្ពស់ នៃ តួ លៃខ វិជ្ជមាន 
ផៃសៃងៗ ក្នុងអំឡុងពៃល ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ចុង - 
កៃយនៃះ រហូតដល់ មានការ ផ្ទុះ 
ឡើង នៃ វីរុស មួយ បៃភៃទ នៃះដៃល 
ជះឥទ្ធិពល យ៉ាង អាកៃក់ ដល់ វិស័យ 
នានា វា គឺជា រឿង ដៃល មិន ធា្លាប់ កើត 
មាន ពីមុនមក ទៃ » ។  

 លោក Chevet បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ឲៃយ ដឹង ទៀតថា ៖« នៃះ ជា មូលហៃតុ 
ដៃល យើង ចាបផ់្តើម ផ្តលជ់នូ ការ ស្នាក ់
លម្ហៃកាយ នា ថ្ងៃ ចងុ សបា្តោហ ៍(Wee-
kend Staycation) នៅ សណ្ឋាគារ 
សូ ហ្វី តៃ ល ភ្នំពៃញ ភូ គី តៃ ដើមៃបី 
ទាក់ទាញ ភ្ញៀវ ក្នុងសៃុក   យើង បាន 
ធ្វើ រយៈពៃល ២សបា្តោហ៍ ដៃល បាន 
បញ្ចប ់ទៅដោយ ជោគជយ័ ។ សមៃប ់
កម្មវធិ ីផ្តលជ់នូ នៃះដៃរ លោកអ្នក អាច 
បង់បៃក់ ជាមុន ប៉ុន្តៃ អាច កំណត់ ថ្ងៃ 
ស្នាកន់ៅ នៅ ថ្ងៃ ណ កប៏ាន ក្នងុ អឡំងុ 
ពៃល ឥឡូវនៃះ រហូតដល់ ចុងឆ្នាំ » ។ 

 លោក ក៏បាន បន្តទៀតថា កម្មវិធី 
សមៃកលម្ហៃកាយ នៃះ កំពុងតៃ 
ទទលួបាន ការពៃញនយិម បណ្តើរៗ ព ី
សំណក់ បៃជាជន ខ្មៃរ ហើយ យើង ក៏ 
សបៃបាយរីករាយ ខា្លាំង ផងដៃរ ដៃល 
បន្ទប់ មួយចំនួន តៃូវបាន កក់ ដោយ- 
សរ កម្ម វិធី នៃះ ។ 

« នៅក្នុង ទីកៃុង មួយចំនួន ដូចជា 
ទីកៃុង បាងកក ហុងកុង និង សិង្ហ បុរី 
ទសៃសនៈ ទាក់ទាញ ការ  ស្នាក់ ពី ភ្ញៀវ 
ក្នុងសៃុកពៃលខ្លះ គឺ ការពៃញនិយម 
ណស់ ជាពិសៃស អតិថិជន បាន កក់ 

សណ្ឋាគារ នៅ ចុង សបា្តោហ៍ ឬ ថ្ងៃ 
ឈប់សមៃក » ។ 

« នៅក្នងុ ទកីៃងុ ភ្នពំៃញ មនិទានម់ាន 
នៅឡើយ ទៃ ប៉ុន្តៃ ការ រឹតបន្តឹង ចំពោះ 
វិបត្តិ ជំងឺ កូ វីដ ១៩  តៃូ វបាន គៃ មើល 
ឃើញថា ដំណើរ កមៃសាន្ត របស់ បៃជា-
ជន ក្នងុសៃកុ កាន ់តៃមាន សម្ទុះ ខា្លាងំ ។ 
ខណៈ ពិបាក ធ្វើដំណើរ ហើយ វា ជា 
រដូវក្តោ ផង នោះ កៃុមគៃួសរ និង គូ 
ស្វាមភីរយិ មយួចនំនួ បានជៃើសរសី 
សណ្ឋាគារ សូ ហ្វី តៃ ល ជា កន្លៃង 
សមៃកលម្ហៃកាយ ដើមៃបី ទទួលបាន 
នវូ បទពសិោធ ថ្មីៗ  ភាពសៃស ់សៃយ 
និង បំបាត់ទុក្ខ កង្វល់ ជាមួយនឹង  ការ- 
ហៃល ទឹក លៃង ក្នុង អាងទឹក ដ៏ ធំ 
អមដោយ សួនចៃបារ ដ៏ សៃស់ស្អាត , 
មាន មា៉ាសុីនតៃជាក់ និង ម្ហូបអាហារ ក៏ 
ដូចជា ភៃសជ្ជៈ ដ៏ ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាមួយ 
នឹង  សៃវាកម្ម ដ៏ អស្ចារៃយ » ។ 

 លោក Chevet បន្តថា  សណ្ឋាគារ 
សូ ហ្វី តៃ ល ភ្នំពៃញ ភោគី តៃ បើក 
ដំណើរការ អស់ រយៈពៃល ១០ ឆ្នាំ មក 
ហើយ ដោយ ទទួលបាន កៃរ្តិ៍ឈ្មាះ    
ដ៏ លៃបីលៃបាញ ។ ហៃតុ ដូច្នៃះហើយ 
សណ្ឋាគារ បាន ផ្តោត សំខាន់ លើ ការ- 
ផ្គត់ផ្គង់ អាហារ នៅ ភោជនីយដ្ឋាន 
ទាំងអស់ ក្នុង សណ្ឋាគារ ។ 

« នៅ ថ្ងៃទី ១៦ ខៃមិថុនា  កន្លង 
ទៅនៃះ ភោជនីយដ្ឋាន អីុតាលី Do 
Forni Italian របស់ យើង បាន បើក 

ឡើងវិញ ជាមួយនឹង ការផ្តល់ជូន 
ពិសៃស សមៃប់ ការ ស្នាក់នៅ ១    
យប់ រួមទាំង អាហារ ពៃលពៃឹក និង 
អាហារ ពៃល ល្ងាច ៣មុខ សមៃប់ 
មនុសៃស ២នាក់ នៅ ភោជនីយដ្ឋាន 
អីុតាលី Do Forni ក្នុងតម្លៃ ២៥០ 
ដុល្លារ » ។ 

 លោក បន្តថា ៖« ភោជនីយដ្ឋាន ចិន 
Fu Lu Zu របស់ យើង បាន បើក 
ដំណើរការ ឡើងវិញ អស់ រយៈពៃល ៣ 
សបា្តោហ៍ មកហើយ ហើយ មានការ- 
ផ្តល់ជូន អាហារ ពៃលពៃឹក ថ្មី ដៃល 
កំពុងតៃ ពៃញនិយម » ។  

 ខណៈ សណ្ឋាគារ សូ ហ្វី តៃ ល កំពុង 
ទទួល សំណើ កាន់តៃចៃើន ដើមៃបី ឲៃយ 
បើក ការបៃជុំ លក្ខណៈ អាជីវកម្ម 
ឡើងវញិ នោះ លោក Chevet ថ្លៃងថា 
« វា ជាសញ្ញា ដ៏ ល្អ មួយ » ដោយ លោក 
បាន ពៃយាករថា  វា នឹង ចំណយពៃល 
យ៉ាងហោចណស់ ១២ ខៃ មុនពៃល 
អ្វីៗ  វលិតៃឡប ់ទៅរក ភាពបៃកៃត ីដចូ 
មុនពៃល ជំងឺ កូ វីដ ផ្ទុះឡើង សមៃប់ 
វិស័យ សណ្ឋាគារ ក្នុង ទីកៃុង ភ្នំពៃញ ។ 

 ជាមយួនងឹ ការ ងើបឡើង វញិវា ទនំង 
ចាបផ់្តើម ព ីទផីៃសារ ក្នងុសៃកុ នងិ បនា្ទាប ់
មក ក្នុង តំបន់ និងអន្តរជាតិ លោក 

Chevet ផ្តល់ជូន ដំបូនា្មាន មួយចំនួន 
សមៃប់ សណ្ឋាគា រ តូចៗ នៅក្នុង 
ទីផៃសារ ។ 

« អ្វីដៃល សំខាន់ សូមកុំ ភ័យ ស្លន់- 
សោ្លា  តៃូវមាន យុទ្ធសស្តៃ មួយចំនួន 
ដូចជា កម្មវិធី ផ្តល់ជូន ពិសៃសៗ រយៈ- 
ពៃល ខ្ល ីប៉នុ្តៃ កុ ំទមា្លាក ់អតៃ បន្ទប ់របស ់
អ្នក ខា្លាំងពៃក ។ តៃូវ ដឹងថា  វា តៃូវការ 
ពៃលវៃល មនុពៃល អ្វីៗ  ងើប ឡើងវញិ 
សនៃសឹមៗ ។ សម្លឹង មើលទៅ អនាគត 
វៃងឆ្ងាយ តៃវូមាន យទុ្ធសស្តៃ បៃកប- 
ដោយ បៃសិទ្ធភាព » ។ 

 លោក ថ្លៃងថា ៖« តៃវូ សម្លងឹ មើលទៅ 
ទីផៃសារ ក្នុងសៃុក ។ នោះ ហើយ ជា អ្វី 
ដៃល សណ្ឋាគារ មួយចំនួន នៅ ខៃត្ត 
ដៃលមាន មាន សកា្តោនុពល ទៃសចរ-
ណ៍ ក្នុងសៃុក កំពុង ធ្វើ ។ ឥឡូវនៃះ 
មនុសៃស កាន់តៃចៃើន កំពុងធ្វើដំណើរ 
ទៅកាន ់ខៃត្ត កៃប នងិ កពំត ដៃល វា ជា 
រឿង ដ៏ ល្អ ។ សៀមរាប ក៏ នឹងធ្វើ ដូច្នៃះ 
ដៃរ ដោយ សណ្ឋាគារ មួយចំនួន នឹង 
បើក ដំណើរការ ឡើងវិញ ក្នុងពៃល 
ឆប់ៗ  ពកួគៃ កពំងុ ទាកទ់ាញ ទៃសចរ 
មកពី ទីកៃុង ភ្នំពៃញ ដៃល ទៅ កមៃសាន្ត 
នៅ ទីនោះ » ។ 

 ខណៈ វិស័យនៃះ កំពុង រង ផល ប៉ះ- 
ពាល់ នោះ លោក  Chevet មាន 
ទំនុកចិត្ត ថា  វា នឹង ងើប ឡើងវិញ      
នៅ ឆ្នាំកៃយ ។ 

« ឧសៃសាហកម្ម សណ្ឋាគារ មាន សរៈ- 
សំខាន់ ខា្លាំង សមៃប់ សៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 
មា្ចាស់ សណ្ឋាគារ សមាគម សណ្ឋាគារ 
នងិ កៃសងួទៃសចរណក៍ពំងុ ខតិខ ំយ៉ាង- 
ខា្លាងំ ដើមៃប ីធ្វើឱៃយ វសិយ័នៃះ មាន សវុត្ថភិាព 
ពៃល កំពុង ឆ្លងកាត់ វិបត្តិ នៃះ និង ឲៃយ 
កាន់តៃ រឹងមាំ នាពៃល អនាគត » ។ 

« នៅ ខៃតុល គឺជា ខួប ២០ ឆ្នាំ នៃ ការ - 
បើក សណ្ឋាគារ ដំបូង របស់ យើង នៅ 
បៃទៃស កម្ពុជា គឺ សណ្ឋាគារ Sofitel 
Angkor Phokeethra Golf & Spa 
Resort នៅ ខៃត្តសៀមរាប ។ យើង 
គៃង រៀបច ំពធិ ីអបអរ ដ ៏ធ ំក្នងុឱកាស 
នៃះ ប៉ុន្តៃ ពិតណស់ គឺ យើង តៃូវ គិត 
ឡើងវិញ ។  

 លោក Chevet បានបញ្ជាក់ 
ថា ៖  «  ប៉នុ្តៃទោះ ជាយ៉ាងណ  យើង 
សងៃឃឹម ថា  នឹង មាន ពិធី អបអរ ដ៏ ធំ 
មួយ នៅ ឆ្នាំ កៃយ ដើមៃបី អបអរ- 
សទរ ខបួ ១០ ឆ្នា ំ របស ់សណ្ឋាគារ 
សូ ហ្វី តៃ ល ភ្នំពៃញ ភោគី តៃ  នៅ - 
ក្នុង  រាជធានី ភ្នំពៃញ »៕  

ភោជនីយដ្ឋានអីុតាលី Do Forni នៅសណ្ឋាគារសូហ្វីតែល បានបើកដំណើការឡើងវិញកាលពីថ្ងែទី១៦ ខែមិថុនា។  

លោក Charles-Henri Chevet អ្នកចាត់ការទូទៅនែសណ្ឋាគារសូហ្វីតែល។  
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ក្រុងស្រអ៊ូលៈ ក្រសួងការ-
ពារជាតិបានថ្ល្រងកាលពីថ្ង្រ-
ចន្ទថា ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើង
កំពុងរៀបចំធ្វើព្រយុហយាត្រ
យោធាទ្រង់ទ្រយធំមយួដើម្របី
ប្ររព្ធខួបលើកទី៧៥ន្រការ-
បង្កើតគណបក្រសពលករដ្រល
កំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចនៅខ្រ
តុលាខាងមុខន្រះស្របព្រល
មានការសន្និដ្ឋានថា ប្រទ្រស
កុម្មុយនីស្តមួយន្រះអាចប្រើ-
ប្រស់ព្រឹត្តិការណ៍ន្រះដើម្របី
បង្ហាញអាវុធយុទ្ធភណ្ឌថ្មីរបស់
ខ្លួន។
នៅក្នងុរបាយការណ៍មយួផ្ញើ

ទៅគណៈកមា្មាធិការការពារ-
ជាតិរបស់សភា ក្រសួងនោះ
បានថ្ល្រងថាអគារថ្មីៗ ជាច្រើន
ខ្នងដ្រលត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយ
នោះស្ថិតនៅក្រមការសាង-
សង់នៅកន្ល្រងព្រលានយន្ត-
ហោះមីរីម(Mirim)នៅក្នងុទី-

ក្រុងព្រយុងយា៉ាងជាសញ្ញាលទ្ធ-
ភាពមួយដ្រលកូរ៉្រខាងជើង
អាចបង្ហាញមីសុីលបាលីស្ទិក
អន្តរទ្វីប(ICBM)ឬមីសុីល
បាលីស្ទិកបាញ់ច្រញពីនាវា
មុជទឹក(SLBM)នៅថ្ង្រទី១០
ខ្រតុលាខាងមុខន្រះ។
ក្រសួងការពារជាតិបាន

ថ្ល្រងនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះ
ថា៖«យោធាប្រទ្រសកូរ៉្រខាង-
ជើង កំពុងបន្តសកម្មភាព-
រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយដើម្របី
ប្ររព្ធខួបទី៧៥ន្រការបង្កើត
គណបក្រសរបស់ខ្លួន» ដោយ
បានបន្ថ្រមថាការងរជសួជលុ
សម្រប់ទីលានគីមអុីលស៊ុង
ក៏ត្រូវបានគ្រមើលឃើញថា
កំពុងដំណើរការដ្ររ។
ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើងបានធ្វើ

ព្រយុហយាត្រយោធានៅថ្ង្រ-
បុណ្រយជាតិសំខាន់ជាច្រើនថ្ង្រ
ដើម្របីបង្ហាញសាច់ដុំយោធា

របស់ខ្លួនតាមរយៈការដក់-
តាំងអាវុធដ្រលទើបផលិតថ្មី
នៅក្នងុនោះរមួមានមីសុលីជា-
ច្រើនទៀតផងដ្ររ។តាមធម្មតា

ប្រទ្រសកូរ៉្រខាងជើងបាន
រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ធំជាងមុន
ដើម្របីប្ររព្ធខបួរៀងរាល់៥ឆ្នាំឬ
១០ឆ្នាំម្តងនៅក្នុងប្រទ្រស-

កុម្មុយនីស្តមួយន្រះ។
ក្រសួងការពារជាតិបាន

ថ្ល្រងថាគា្មានសកម្មភាពខុស-
ធម្មតាត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុង

ការទាក់ទងទៅនងឹកម្មវធិីអាវធុ
នុយក្ល្រអ៊្រររបស់កូរ៉្រខាងជើង
នោះទ្រប៉នុ្ត្រសកម្មភាពផលតិ-
មីសុីលនៅត្របន្ត។
ការសន្និដ្ឋាននោះបានកើត-

ឡើងស្របព្រលមានភាព-
តានតឹងកើនឡើងនៅតាម
តបំន់ឆ្លងកាត់ព្រំដ្រនក្រយពី
កូរ៉្រខាងជើងបានកម្ទ្រចការិ-
យាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉្រ
មួយនៅក្នុងព្រំដ្រនទីក្រុងក្រ-
សុងរបស់ខ្លួនកាលពីសបា្តាហ៍
មុនដោយសារមិនព្រញចិត្ត
ជុំវិញខិត្តប័ណ្ណប្រឆំងក្រុង-
ព្រយុងយា៉ាងដ្រលបានបង្ហាះ
ឆ្លងកាត់ព្រំដ្រន ដោយក្រុម-
សកម្មជននៅកូរ៉្រខាងត្របូង។
កូរ៉្រខាងជើង បានបញ្ជូន

កងកមា្លាងំទៅកាន់តបំន់ព្រំដ្រន
គា្មានយោធានិងលុបចោល
កចិ្ចព្រមព្រៀងកាតប់ន្ថយភាព-
តានតឹង៕Yonhap/SK

ក្រងុប៊្ររឡាងំៈមនសុ្រសរាប់រយនាក់បាន
ធ្វើកុបកម្ម នៅកណា្តាលទីក្រុងសា្តាត-
តហ៍្គាតន្រប្រទ្រសអាល្លឺមង៉់ក្នងុរយៈព្រល
ប៉ុនា្មានម៉ាងកាលពីព្រឹកថ្ង្រអាទិត្រយដោយ
បានគប់ដំុថ្ម និងដបទៅលើប៉ូលិសនិង
ចូលលួចប្លន់ហងជាច្រើនកន្ល្រងក្រយ
ពីវាយកម្ទ្រចបង្អួចហងលក់ទំនិញអស់
ជាច្រើនទៀត។
អាជា្ញាធរបានថ្ល្រងនៅក្នុងស្រចក្តីថ្ល្រង-

ការណ៍មួយច្រញពីទីក្រុងភាគនិរតីន្រះ
ថា៖«បច្ចបុ្របន្នប៉លូសិកពំងុធានាសន្តសិខុ
និងកំពុងសួរចម្លើយមនុស្រសជាង២០នាក់
ដ្រលបានចាប់ខ្លួនជាបណ្តាះអាសន្ន»។

ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍នោះ បានឲ្រយដឹង
ទៀតថាប៉ូលិស១២នាក់ក៏បានរងរបួស
នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយអ្នកធ្វើកុបកម្ម។ 
លោក Sascha Binder ដ្រលកំពុង

ដកឹនាំសមាជកិសភាតបំន់របស់គណបក្រស
សង្គមប្រជាធិបត្រយ្រយបានថ្កោលទោស
អំពើហិង្រសានោះយា៉ាងខា្លាំង។
«វាជាក់ស្ត្រងណាស់គឺមិនអាចទទួល-

យកបានជាដច់ខាតដ្រលនៅកណា្តាល
ប្រទ្រសរបស់យើងកា្លាយជាកន្ល្រងសង្គ្រម-
សុីវិលកំពុងផ្ទុះឡើង។យើងមិនដឹងថា
មានសមរភូមិប្រយុទ្ធគា្នានៅតាមដងផ្លូវ
នានានៅ ក្នងុរដ្ឋBadenWuerttemberg

មានទំហំធំប្របន្រះទ្រ»។
ភាពតានតឹងបានផ្ទុះឡើងរយៈព្រលខ្លី

ក្រយព្រលរំលងអ្រធាត្រដោយសារ
ប៉ូលិសត្រួតពិនិត្រយទៅលើអ្នកប្រើប្រស់
គ្រឿងញៀនខ្លះដ្រលបានប្រមូលផ្តុំបិទ
ទីលានSchlossplatzធំជាងគ្របំផុត
របស់ទីក្រុងន្រះ។
ការប៉ះទង្គិចគា្នាបនា្ទាប់មកបានផ្ទុះឡើង

នៅទីនោះខណៈក្រមុបាតកុរជាច្រើនក្រមុ
បានផ្ទុះហិង្រសាដោយពួកគ្របានប្រើ-
ប្រស់ដំបងឬដ្រកទីប វាយកម្ទ្រចកញ្ចក់ 
រថយន្តប៉លូសិអស់ជាច្រើនគ្រឿងនៅក្នងុ
តំបន់នោះ៕AFP/SK

ក្រងុគ្ររៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រស
អ្រហ្រសុីបលោកសាម្រហ៍ស្រសូ-
្រហ្គីបានថ្ល្រងកាលពីលា្ងាច
ថ្ង្រអាទិត្រយថាប្រទ្រសអ្រហ្រសុីប
បានសរសើរដល់កិច្ចខិតខំប្រងឹ-
ប្រងរបស់ប្រទ្រសចិនក្នុងការ- 
ជួយគំាទ្រឲ្រយមានកិច្ចសហប្រតិ- 
បត្តកិារអន្តរជាតិដើម្របីប្រយទុ្ធ-
ប្រឆំងការឆ្លងរាលដលជំងឺ-
កូវីដ១៩នៅក្នុងប្រទ្រសន្រះ។
សា្ថានទូតចិនប្រចាំនៅក្រុង-

គ្ររបានថ្ល្រងនៅក្នុងស្រចក្តី-
ថ្ល្រងការណ៍មួយថាសុន្ទរកថា

របស់លោកសាម្រហ៍ស្រសូ្រហ្គី
បានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ
របស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងគ្ររ
ជាមយួឯកអគ្គរដ្ឋទតូចនិប្រចាំ
នៅប្រទ្រសអ្រហ្រសុីបគឺលោក
LiaoLiqiangនៅអឡំងុព្រល
ដ្រលប្រទ្រសទាំង២បាន
ពិភាក្រសាគា្នាអំពីទំនាក់ទំនង
យា៉ាងសុីជម្រនិងកិច្ចសហ-
ប្រតិបត្តិការទៅវិញទៅមក
រវាងប្រទ្រសទាំង២។
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទ្រសអ្រហ្រសុីប

បានថ្ល្រងថា៖«បទពិសោធ

ជោគជ័យរបស់ប្រទ្រសចិន
ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆំងការឆ្លង
រាលដលន្រវីរុសផ្លូវដង្ហើម-
កូរ៉ូណាប្រភ្រទថ្មីដ៏ចម្ល្រកនោះ
កំពុងត្រូវបានសិក្រសាស្វ្រង-
យល់ដោយប្រទ្រសជាច្រើន
នៅលើពិភពលោក»។
«ប្រទ្រសអ្រហ្រសុីបមានឆន្ទៈ

ធ្វើការជាមួយមិត្តចិនដើម្របី
ទនំាក់ទនំងនងិកចិ្ចសហប្រត-ិ
បត្តិការអា្រហ្វិក-ចិនយា៉ាង-
សុីជម្រ»។
ប្រទ្រសអ្រហ្រសុបីនងិចនិមាន

ទំនាក់ទំនងទ្វ្រភាគីយា៉ាងល្អ
ដ្រលបានលើកកម្ពស់ភាព-
ជាដ្រគូយុទ្ធសាស្ត្រយា៉ាងទូលំ-
ទូលាយ។
ប្រទ្រសអា្រហ្វិកខាងជើងគឺ

ជាប្រទ្រសចូលរួមចំណ្រក
យា៉ាងសំខាន់មួយក្នុងការផ្តួច-
ផ្តើមគំនិត ផ្លូវ១ ខ្រស្រក្រវាត់១
របស់ចិន(BRI)សម្រប់ការ-
អភិវឌ្រឍអន្តរជាតិតាមរយៈ-
ភាពជាដ្រគូឈ្នះឈ្នះ ក្នុង
ចំណមប្រទ្រសផ្លូវ១ខ្រស្រក្រ-
វាត់១៕Xinhua/SK

ព្រយុហយាត្របង្ហាញអាវុធមីសីុលHwasong-15នៅលើរថយន្តចល័តជាច្រើនគ្រឿងនៅទីលានគីមអីុលសុ៊ង។Yonhap

អ្នកតវ៉ាម្នាក់ព្រយាយាមរារំាងបូ៉លិសប្រឆំាងកុបកម្មក្រយពីមិត្តគាត់ដួល។AFP

លោករដ្ឋមន្ត្រីពត៌័មនអូសាម៉ាហីុកាល់(កណ្តាល)ថ្ល្រងពាក់ព័ន្ធជំងកូឺវីដ១៩។AFP

កូ រ៉េខាងជើងកំពុងរៀបចំធ្វើពេយុហយាតេយ ធាដើមេបីបេរព្ខួបបកេស

 មនុសេស រាប់ រយ នាក់ នំាគ្នា ធ្វើ កុបកម្ម នៅ ក្នុង ទី កេុង ស្តាតត៍ហ្គាតនេបេទេសអាល្លម៉ឺង់

អេហេសីុបសរសើរ កិច្ចបេឹងបេ ងរបស់  ចិនក្នងុការជួយលើកស្ទយួកិច្ចសហបេតិបត្តិការបេឆ ងំ កូ វីដ១៩



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអងា្គរ ទី២៣ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០WORLD www.postkhmer.com១២

ក្រងុ អាដ្រនៈ  មន្តៃ ីភាគ ីទាងំ- 
២ បាន ថ្លៃង ថា  កៃុម បំបៃក ខ្លួន 
នៅ បៃទៃស យៃមៃ៉ន  ភាគ ខាង 
តៃបូង  បាន ដណ្តើម  គៃប់ គៃង 
កោះ យទុ្ធ សាស្តៃ ស ូក ូតៃ  ដៃល 
បាន ធ្លាក់ក្នុង កណ្តាប់ ដៃ របស់ 
កង កម្លាំង គាំទៃ រដ្ឋាភិ បាល  
ហើយ  ចាប់ ផ្តើម អនុវត្ត ស្វ័យ - 
គៃប់ គៃង នៅ ទី នោះ ។ 

 វិធន ការ នៅ ចុង សបា្តាហ៍  ជា 
វិបត្តិ យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងររវាង កៃុម - 
បំបៃក ខ្លួន  និង រដ្ឋាភិ បាល  
កៃយ  ពី ខកខាន  មិន បាន 
ចុះកិច្ច ពៃម ពៃៀង បៃង ចៃក 
អំណច   នៅ ក្នុង តំបន់ ជាចៃើន  
នៅ មុន ការ គៃប់ គៃង របស់ កៃុម 
ឧទា្ទាម ហ៊ ូធ ី ដៃល បាន រៀប ច ំធ្វើ 
ឡើង នៅ ក្នុង រដ្ឋធនី សា ណ  
និង ទឹក ដី ជាចៃើន  នៅ បៃទៃស 
យៃ មៃ៉ន ភាគខាង តៃបូង ។ 

 កៃុម បៃឹកៃសា អន្តរ ភាគ ខាង-
តៃបូង (STC) បាន បៃកាស 
ស្វ័យគៃប់ គៃង  នៅយៃ ម៉ៃន - 
ភាគ ខាង តៃបងូ  កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី២៦ 

ខៃ មៃសា  កន្លង ទៅ  ដោយ បាន 
ចោទ បៃកាន់ រដ្ឋាភិបាល ពី បទ  
ខក ខាន មិន បាន អនុវត្ត តួ នា ទី 
របស់ ខ្លួន  និង ពីបទ « បង្កើត 
ផៃន ការ សម្ងាត់ » បៃឆំង បុព្វ - 
ហៃតុ របស់ ពួក គៃ ។ 

  នៅ ក្នុង សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ 
មួយ ដៃលតៃូវ បាន ចៃញ ផៃសាយ 
កាលពលី្ងាច ថ្ងៃ សៅរ ៍ មន្តៃ ីSTC  
ជាន់ ខ្ពស់ម្នាក់់  គឺ លោក សា-
ឡៃម អាប់ ឌុល ឡាហ៍  អាល់- 
សូ កូ ទៃី  បាន សា្វាគមន៍ កង - 
កម្លាងំ កៃមុ បបំៃក ខ្លនួ  ជុ ំវញិ«ធ្វើ 
ឲៃយ សា្ថានការណ៍  នៅ លើ កោះ- 
សូកូ តៃ   វិលតៃឡប់  ទៅ រក 
សភាព ធម្មតា វិញ» ។

អ្នក នាំ ពាកៃយ រដ្ឋាភិ បាល បាន 
ថ្លៃង ថា  កៃុម បៃឹកៃសា អន្តរ ភាគ - 
ខាង តៃបូង នោះ  បាន « ធ្វើ រដ្ឋ- 
បៃហារ យ៉ាង ពៃញ ទំហឹង »នៅ 
កោះ នៃ មហា សមុទៃ ឥណ្ឌា  
ដៃល នៅ  កៃបៃរ  ផ្លូវ ដឹក ជញ្ជូន  សំ- 
ខាន ៗ់  នងិ លៃប ីឈ្មោះ ដោយ សារ 
ជ ីវចមៃុះរបស់ខ្លួន ៕AFP/SK 

តពីទំព័រ ១...កត់ តៃនៅ ក្នុង 
បៃទៃស ចនំនួ ១៩៦  នងិ តបំន ់។  
នៅ ក្នុង ចំណោម អ្នក ឆ្លង ទាំង- 
អស់ នោះ   មន យ៉ាង តិច          
៤ ១៣៩  ១០០ នាក់  តៃូវ គៃ 
ចាត់ ទុក ថា  បាន ជា សះ សៃបើយ ។  

ចនំនួ សរបុ ទាងំ អស ់នៃះ  បៃើ- 
បៃស់ ទិន្ន ន័យ  ដៃល AFP  
បៃមលូ បាន មក ព ីអាជា្ញាធរ ជាត ិ
នងិ ពត័ម៌ន ព ីអង្គការ សខុភាព 
ពភិព លោក ( WHO) បៃហៃល 
ជា បងា្ហាញ ឲៃយ ឃើញ ពី ភាគរយ   
នៃ ចំនួន អ្នក ឆ្លង វី រុស កូរ៉ូណ  
ពិត បៃកដ ។ 

 បៃទៃស ជា ចៃើន  កំពុង ធ្វើ 
តៃស្ត រក រោគ សញ្ញា  ឬ ករណី 
ឆ្លង វីរុស ធ្ងន់ ធ្ងរ បំផុត ។ 

ចាប់ តាំង ពី ម៉ាង ១៩  ម៉ាង 

សកល កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍  អ្នក - 
សា្លាប់ ថ្មី ៣៦៣៦ នាក់  និង 
ករណី ឆ្លង ថ្មី ១៤៧ ៨២១ នាក់ 
តៃូវ បាន គៃ កត់ តៃ នៅ ទូទាំង 
ពិភព លោក។  បៃទៃស  ដៃល 
មន អ្នក សា្លាប់ ថ្មី ចៃើន បំផុត  គឺ 
បៃទៃស បៃសុីល  ដោយ មន 
ចំនួន ១០២២ នាក់ បនា្ទាប់ មក  
គឺ បៃទៃស មុិក សុិក  មន អ្នក- 
សា្លាប់ ៣៨៧ នាក់  និង អាមៃ រិក  
ដៃល មន អ្នក សា្លាប ់ថ្ម ីចងុ កៃយ  
ចំនួន ៣៨៦ នាក់ ។ 

អាមៃរិក  គឺ បៃទៃស ដៃល រង- 
ប៉ះ ពាល ់ខា្លាងំ បផំតុ  ដោយ មន 
អ្នក សា្លាប ់១១៩ ៨៤៦ នាក ់ នងិ 
អ្នក ឆ្លង ២២ ៦៨ ០៩៣ នាក់ 
ហើយមន   អ្នក ជំងឺ យ៉ា ង តិច  
៦១៧ ៤៦០ នាក់  តៃូវ បាន គៃ 

បៃកាស ថា  បាន ជា សះ សៃបើយ ។  
បនា្ទាប់ ពី អាមៃរិក  ក៏ មន 

បៃទៃស ជា ចៃើន ទៀត  ដៃល 
មន ចំនួន សា្លាប់ ចៃើន បំផុត  គឺ 
បៃទៃស បៃសុលី  មនអ្នក សា្លាប ់
៤៩  ៩ ៧៦ នាក់ ពី ករណី ឆ្លង 
១០៦៧  ៥៧៩នាក់  អងគ់្លៃស 
មន អ្នក សា្លាប់ ៤២  ៦៣២ នាក់ 
ព ីករណ ីឆ្លង ៣០៤ ៣៣១ នាក ់ 
បៃទៃស អុីតាលី មន អ្នក សា្លាប់ 
៣៤ ៦៣៤ នាក់ ពី  ករណី ឆ្លង 
២៣៨  ៤៩៩ នាក់  និងនៅ  
បៃទៃស បា រាំង មន អ្នក សា្លាប់ 
២៩  ៦៣៣ នាក់ ពី ករណី ឆ្លង 
១៩៦  ៥៩៤នាក់។ 

បៃទៃស ដៃល មន ចនំនួ អ្នក- 
សា្លាប់ ចៃើន បំផុត តៃវូ បាន បៃៀប- 
ធៀប ទៅ នឹង ចំនួន បៃជាជន 

របស់ ខ្លួន គឺ បៃទៃស បៃល- 
ហៃសុកិ  ដោយ មន អ្នក សា្លាប ់៨៤ 
នាក់ ក្នុង ចំណោម បៃជាជន   
១០ មឺុន នាក់  បនា្ទាប់ មក គឺ 
បៃទៃស អង់គ្លៃស  មន អ្នក - 
សា្លាប ់ ៦៣ នាក ់ អៃសៃប៉ាញ មន 
អ្នក សា្លាប ់៦១ នាក ់ អុតីាល ីមន 
អ្នក សា្លាប់ ៥៧ នាក់  និង ស៊ុយ- 
អៃត មន អ្នក សា្លាប់ ៥០ នាក់ ។ 

បៃទៃស ចិ ន   ក្នុង នោះ មន 
កៃុង ហុង កុង  និង ម៉ា កាវ  រហូត 
មក ទល ់ពៃល នៃះ  បាន បៃកាស 
អ្នក សា្លាប់ ចំនួន ៤៦ ៣៤នាក់  
និង អ្នក ឆ្លង ចំនួន ៨៣ ៣៧៨ 
នាក់  ដោយ ៧៨៤១៣ នាក់ 
បាន ជា សះ សៃបើយ ។ ចំណៃក 
អឺរ៉ុប ទាំងមូល មន អ្នក សា្លាប់   
១៩២ ៧១៥ នាក់៕ AFP/PSA

ក្រមុអ្នកធ្វើ ការ ផ្ន្រក សុខភា ពត្រៀម ខ ្លនួមុន ចូលទៅតាម  ផ្ទះ   នៅក្នងុ អំឡុង   ចុះទៅ ធ្វើត្រស្ត   រក ជំងឺ កូវីដ ១៩ នៅ ក្រងុ មិុកសីុក ូ ស្របព្រលផ្ទះុ វីរុសកូរូ៉ណាជាថ្ម ី។ AFP

ក្រមុ បំប្រក ខ្លនួ  ប្រមូល ផ្តុ ំគ្នា ដើម្របី ត្រៀម  ប្រយុទ្ធ នៅ សមរភូមិ មុខ ។ AFP

វីរុសកូរូ៉ណាបង្កឲ្យមនុស្សជិត៤៧មុឺននាក់ស្លាប់និង...

កុ្មបំប្កខ្លនួនៅយ្ម្៉នភគខាង-
ត្បូងវាយដណ្តើមគ្ប់គ្ងកោះសូកូ្រតា
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ប៉ាន់ រិទ្ធា

ភ្នំពេញៈ  គ្រាន់ ត្រា បាន ផូស្ត-  
រូប ថត  ប្រាន ណឺរ ១ ស ន្លឹក និង  
របូ  ថត មាន ឈតុ   សម្លៀក  បពំាក ់ 
ន្រា តួ   អង្គ  ស្ត្រាច  និង   រូបមហ្រា សី-   
ប៉ុន្មាន  សន្លឹក  ន សម័យ អង្គរ  
នងិ   បង្ហោះសារ  ថា ៖ «ឆាប់ៗ ន្រាះ  
ពធិ ី  ក្រាងុពាល ី ខ្រាស្រា ភាព យន្ត រឿង  
« ប្រាមាញ់ ប្រាវត្តិ   សាស្ត្រា» ចង់ 
ដឹង   ថា ការ  បាត់ ខ្លួន  ព្រាះ បាទ-   
ជ័យវរ្ម័នទី៧  មានអាថ៌ កំបាំង  
ប្រាប    ណា?  សូម រង់ចាំ ទស្រាសន - 
ខ្រាស្រា ភាព យន្ត ខ្នាតធំមួយ ន្រាះ   
គ្រាប ់  រោង កុន  ទាំងអស់ នៅ ក្នុង  
ព្រាះរាជាណា ចក្រា កម្ពជុា » ភា្លាម 
ក ៏   មាន  អ្នក  បញ្ច្រាញ មត ិយោបល ់
យ៉ាង  ច្រាើនសន្ធកឹ   ដោយសារត្រា  
ចង់  ឲ្រាយ សាច់ រឿង  មួយ ន្រាះបាន 
ផលិត  ទៅ   មាន គុណ  ភាព  ល្អ   
សម្រាប់ វិស័យ   ភាព  យន្ត ខ្ម្រារ  ។ 

 ច្រាញ  ពី គ្រាហ  ទំព័រ  ផលិត កម្ម  
DL ក៏ ផ្តើម ជា សំណួរ ចង់ បាន    
មតិ  យោបល់ ពី មហាជន  ថា  ៖ 
«តើអ្នកគិតថា  រឿង  ប្រាមាញ ់-  
ប្រាវត្ត ិសាស្ត្រា  ជារ ឿង ប្រាភ្រាទ អ ្វ ី?  
អ្នក   បកស្រាយ ល្អ ជាង គ្រា នឹង - 
មាន  កាដូ លើក ទឹកចិត្ត  ពី ផលិត- 
កម្ម  DL ផងដ្រារ»។ 

រំព្រាចនោះ ក៏ មាន មតិចូល រួម  
ភា្លា មត្រាម្តង ថា៖ «រឿងប្រាមាញ់ 
ប្រាវតិ្តសាស្រា្ត  គជឺាប្រាភ្រាទរឿង-  
ប្រាវិត ្តវិទូ  ដ្រាលបង្ហោញ ពី អាថ៌-  
កំបាំង   ជា ច្រាើន    ពាក់ ព័ន្ធនឹង ការ- 

បា ត់  ព្រាះកាយ ព្រាះ បាទ ជ័យវ រ្ម័ន- 
ទ ី៧  និង រឿងរា៉ាវ ប្រាវិត្ត សាស្រា្ត 
ផ្រាស្រាង  ទៀត    នសម័យ មហា-  
នគរ  មនិ ថា  តថ ភាព  សង្គម     ន 
សម័យនោះ ឬនយោបាយ - 
សាសន ការធ្វើសកឹ នងឹ លើ ក  
បង្ហោញ នៅក្នុង ខ្រាស្រាភាព យន្ត - 
ខ្នាត  ធំ មួយ ន្រាះ  ផង ដ្រារ។ ជា-  

ពសិ្រាស រឿងដ ៏អសា្ចារ្រាយ ទាកទ់ង 
ប្រាវត ្តិព្រាះអង្គ  បាត់ ព្រាះកាយ-   
ដោយ  ទ្រាង់  បាន បន្រាសល់ ទុក        
ក្រារ មរតក  ជាច្រាើន    ឲ្រាយ  កូន ខ្ម្រារ 
បាន សា្គាល់  នូវ សា្នា   ព្រាះហស្ត 
របស់ ព្រាះ  អង្គ»។ 

ឯ  អ្នក ខ្លះ បាន ឲ្រាយ ជា យោបល ់
ថា ៖ «   រឿង ប្រាវត្ត ិសាស្រា្តប្រាបន្រាះ  

ចលូ ចតិ្តមើលណាស។់   បើសនិ 
ជា  លោក អ្នក និពន្ធ  រំល្រាច  ពាក្រាយ-  
ព្រាចន ៍ បរុាណ  សមយ័ នោះខ្លះៗ 
ផង ស្រាបតាម  សម្លៀក បំពាក់ 
សហ   សមយ័ ទៀត  មនិដងឹល្អ  យ៉ាង 
ណា ទ្រា។  សង្រាឃឹមថា បុរាណ ខ្ម្រារ 
ពាក្រាយ នងឹ មាន ច្រាើន អន្រាក  ក្នងុ 
វណ្ណ កម្ម ដ៏ អសា្ចារ្រាយ  ន្រាះ  ហើយ 

ឈ្មាះ   ទតីាងំ ងរមន្ត្រា ីព្រាះរា ជា 
ន សម័យ  នោះ  និង សាមញ្ញ  
ពាក្រាយ របស ់ អ្នកស្រាុក ជាដើម ។   
ពាក្រា យ ព្រាចន៍  បុរាណ ខ្ម្រារ យើង  គឺ 
គួរត្រា  សហការ  ជាមួយនឹង     
លោក     សាស ្ត្រាចា រ្រាយ  បណ្ឌតិ  វង្រាស   
សុធារា៉ា ដោយ សារ  លោកជា - 
អ្នក   ជំនញ  សិលា ចារឹក ខ្ម្រារ»។  

ខណៈ   មត ិមយួ ទៀត ក ៏បញ្ច្រាញ   
ប្រាប  ប្រាយត័្ន ប្រាយ្រាង ថា៖ « យក 
រឿង  ប្រាវត្ត ិសាស្ត្រា  មក ផលតិ  ត្រាវូ 
សម្រាិត  សម្រាំង តួ និង សមត្ថ - 
ភាព   ឲ្រាយ ខ្លាំង បន្តិច  បើមិន អ៊ីចឹង 
ទ្រា   គឺ ខ្មាស   អ្នកជិតខងយើង   
ហើយ   សម្លៀក បំពាក់ លើក  មក 
សម្ដ្រាង  ពី សម័យ   ណា  គួរ ត្រា - 
មាន ការស្រាវ ជ្រាវ  ព ីសមយ័នោះ  
គ្រាប ់  ទម្រាង ់មក  ប្រាើ ចៀសវាង កុ ំ
យក  សម្លៀក បំពាក់ សម័យ មុន 
សម័យ   ក្រាយ មក បញ្ចូល គ្នា - 
ត្រា មួយរឿង  ដើម្រាបីឲ្រាយត្រាបាន 
ព្រាះ   អ្នកមិនដឹង  មើល ហើយ-  
ក៏     បាន ត្រាឹម ត្រា មើល គឺ  មិន បាន 
ទទលួ     ចណំ្រាះ ដងឹត្រាមឹត្រាវូ  ខង   
ប្រាវត្តិ សាស្ត្រា នោះ ទ្រា» ។  

ទោះជា យ៉ាងណា គ្រា ក៏ មិន-  
ទាន់ ដ ឹង ច្រាបាស់ ថា គម្រាង ថត 
កុន  ខ្នាតធំ  បុរាណ ប្រាប ប្រាវត្តិ - 
សា្រស្រា្ត  ន សម័យ អង្គរ ដ្រាល  
ផលិត   ដោយ ផលិត  កម្ម   DL- 
បាន  ដាក់ ចំណង ជើង រឿងថា  
« ប្រាមាញ់ ប្រាវត្តិ សាស្រា្ត » នោះ 
មិន  ទទួល បាន ការ បក ស្រាយ 
លម្អិត ពី មា្ចាស់ ផលិត កម្ម  ឬ    
អ្នកគ្រាប់ គ្រាងទូទៅ នៅ ឡើយ ថា 
រឿង ន្រាះ នឹង ចាប់ ផ្តើម ថត នៅ 
ព្រាល ណា និង ត្រាូវ ចំណាយ 
ព្រាល ប៉ុន្មាន ខ្រា ឆា្នាំ និង ត្រាូវ 
ចំណាយ ប្រាក់  ប៉ុន្មាន នោះ 
ឡើយដោយ សារ ត្រា ខង ផលិត - 
កម្ម ន្រាះមិនទាន់បាន បញ្ជាក់ 
ប្រាប់នៅឡើយ ៕  

កេុង ប៉ារីស : តារា ភាពយន្ត បារំាង 
បាន ចាបផ់្ដើម ថើប គ្នា ជា ថ្ម ីក្នងុ សកម្ម-
ភាព ថត ខ្រាស្រា ភាពយន្ត បច្ចុ ប្រាបន្ន  ។ ន្រាះ 
បើ យោង តាម រដ្ឋមន្ត្រាី វប្រាបធម៌ បាន 
ឲ្រាយដឹង កាលពីចុង សបា្ដាហ៍។

លោក Franck Riester បាន ឲ្រាយ 
ដងឹ   ថា៖  «ឈតុ ឆាក ថើបគ្នា បាន ចាប-់ 
ផ្ដើមសា ជា ថ្មី នៅ ទីតាំង ថត ក្រាយពី 
តួ ប្រាុស ស្រាី ត្រាូវ  ឆ្លង កាត់ ការ  ពិនិត្រាយ រក 
វីរុស  កូរ៉ូណា  លទ្ធផល អវិជ្ជមាន»។

លោក បាន ទទូចទៀត  ថា ស្ន្រាហា ដ៏ 
រ៉ូម្រានទិក  វា មិន ងប់ស្ដូក នោះទ្រា ក្នុង 
អំឡុង ព្រាល មាន ការរីករាលដាល ជា 
សកល ន្រា វីរុស កូរ៉ូណា។

ខណៈ ព្រាល ដ្រាល ឧស្រាសាហកម្ម ថត 

ភាពយន្ត  ដ៏ធំ នៅអឺរ៉ុប ត្រាូវ បាន អនុ-
ញ្ញាត  ឲ្រាយ  ធ្វើ សកម្មភាព ឡើងវញិ កាល- 
ពី ដើមខ្រា ន្រាះ រដ្ឋមន្ត្រាីបារាំង បាន ថ្ល្រាង 
ប្រាប់ វិទ្រាយុ  ក្នុង ស្រាុកថា៖ «ពួកគ្រា (តួ- 
សម្ដ្រាង)  រង់ ចាំ បន្តិច មុនព្រាល ចាប់- 
ផ្ដើម   សម្ដ្រាងកាយវិការ  ថើបគ្នា ដ្រាល 
ជា  ឈតុ ដស៏ខំន ់ក្នងុ សលិ្រាបៈ ន្រា វសិយ័ 
ភាពយន្ត»។

យ៉ាងណាមិញ លោក មិន បាន 
បញ្ជាក់  ថា  ខ្រាស្រា  ភាពយន្ត មួយណា ឬ 
តារា សម្ដ្រាង មា្នាក់ណា ឡើយ ដ្រាល ជា 
គូ ដំបូង កា្លាហាន ហា៊ាន ថត ឈុត  ឱប 
ថើប  ដ៏ ស្និទ្ធ សា្នាល  ជម្នះ ភាព ខ្លាច រអា 
នឹង វីរុស កូរ៉ូណានោះទ្រា ។

នៅព្រាល ដ្រាល សួរ ថា   តើ ការ អនុវត្ត 

គោលការណ៍ គមា្លាត សុវត្ថិភាព អាច 
សមា្លាប ់វសិយ័ ភាពយន្ត នងិ ឈតុ ឆាក 
ផ្អ្រាមល្ហ្រាម ក្នុង រឿង ដ្រារ ឬទ្រា?

អ្នក នយោបាយបារាំង រូបន្រាះ បាន 
លើកឡើង ថា៖ «មិនដូច្នាះទ្រា ការ - 
ថើប គ្នា មិនម្រាន ជាទីបញ្ចប់ឡើយ»។

ក្រាយពីបិទទា្វារ រយៈព្រាល៣ខ្រា 
ដើម្រាបី កាពារ ការ រីករាលដាល ន្រាវីរុស 
កូរ៉ូណា រោង ភាពយន្ត  បារាំង   បាន ចាប់- 
ផ្ដើម សា្វាគមនទ៍ស្រាសនកិជនជា ថ្ម ីនៅថ្ង្រា 
ចន្ទ ដោយ ប្រាកាន់ខ្ជាប់នូវ គោល-
ការណ៍ រក្រាសា គមា្លាត សុវត្ថិភាព។ ន្រាះ 
មាន ន័យ ថា សាល បញ្ចាំង នីមួយៗ 
នឹង  មិន ត្រាូវ  មានចំនួន ទស្រាសនិកជន  
លើស ពាក់កណា្ដាល ឡើយ៕ AFP

គម្រោងថតកុនខ្នាតធំរឿង«ប្រោមាញ់ប្រោវត្តសិាស្រោ្ត»ផលិតកម្មDL
ទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ជាអនុសាសន៍ច្រោើនពីក្រោមុមហាជន

ឧស្រោសាហកម្មភាពយន្តបារាំងចាប់ផ្ដើមតួសម្ដ្រោងថតឈុតថើបគ្នាវិញហើយ

រូប តំណាង : តួសម្ដេង តេវូ ធ្វើតេស្ត វីរុស កូរូ៉ណា មុន នឹង ថត ឈុត ថើបគ្នា   ។ រូបថត AFP

រូប តំណាង : តួ អង ្គ មហាកេសតេ និង មហេសី ក្នងុឈុត សម្លៀក បំពាក់ សម័យ បុរាណ  តេៀមថត រឿង «បេមាញ់បេវត្តសិាសេ្ត»។ រូបថត DL Page 



ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃអងា្គរ ទី២៣ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសឡីើង ខ្ពស ់ ។ ចណំៃកឯលាភ-  
សក្ការៈ     ផៃស  ៃង ៗ នឹង បាន ដោយ អ្នក- 
ដទ   ៃផ្តលឲ់ៃយ ក្នងុ ករ បពំៃញ ករ ងារ 
ផៃសៃងៗ ចៃើន បៃកប ទៅដោយ ភាព- 

ឈ្លាសវៃ  និង គំនិត ច្នៃបៃឌិតខ្ពស់  ។ ទឹកចិត្ត របស់ 
លោក  អ ្នក ពោរពៃញ    ដោយភាព ចង់ ឈ្នះ លើ អ្នក- 
ដទៃ  ហៃតុនៃះ គួរ បង្កើនក្ត ីមៃត្តាបាន ចៃើន ។  ចពំោះ  
សៃច ក្តីស្នៃហា  វ ិញ   គួរ តៃ ចៃះ ចំណាយ ពៃល ផ្តល់ 
ភាព  កក់ក្តា សមៃប់ ដៃគូរបស់ លោក អ្នក ផង ។     

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសឡីើងខ្ពស។់ ចពំោះ ករយាតៃ 
ទៅ  កន ់  ទ ីកមៃសាន្ត  នានារបស់ លោក - 
អ្នក    រមៃង  មាន    ករទទួលរាក ់ទាក់ ពី 
សំណាក់  ញាតិ  ជិតឆ្ងាយ យា៉ាង កក់- 

ក្តា   ពៃះ ទឹកចិត្ត  បៃកប ដោយ សៃច ក្ត ីរាប ់អាន ។  
ចពំោះ ករ     បៃកប របររកទទលួទាន ផៃសៃងៗ លោក-  
អ្នក   អាច       នឹងតៃូវ ចាញ់បោក គៃដោយសារ តៃ ភាព- 
ស្មោះ       តៃង់ ។ ចំណៃក ឯ លាភសក្ការៈ វិញនោះ  
ទទួល    បានផល គាប់ចិត្ត តប តម ករ ខិតខំ។ 

រាសីមធៃយ ម។ ថ្ងៃនៃះ ក្នងុចិត្តអាច 
មាន    បញ្    ស្មគុសា្មោញខ្លះៗ  ត ៃគ ង់ 
អាច  ដោះ សៃយបាន បៃសើរ ឡើង- 
វិញ ។ ចំណៃក  ទឹកចិត្តលោកអ្នក នឹង 

បៃកប  ដោយ   ភាព ចង ់ ឈ្នះលើអ្នកដទៃ។ តៃ ថ្ងៃ នៃះ 
មិន គួរ ដាក់ ទុន វិនិ យ គ ណា  មួយ  ឡើយ ហើយក៏  
គួរ  តៃ ស្វៃង រក វិធ សីា សៃ្ត   លើក ទឹកចិត្ត ឲៃយ បាន សា្ងាត់ 
សិន  មុន បន្ត ព ចិារណា បញ  ្ចំពោះ មុខ។ រីឯ លាភ- 
សក្ការៈ  វិញ ក៏ នឹង ទទួល បាន ផលមធៃយមផងដៃរ។  

 រាសីល្អបង្គរួ  ។ ករបៃកបរបររកទទួល-     
ទា នផៃសៃងៗគឺបាន ផល ល្អគៃន់  បើ ។ 
លោកអ ្នក មាន ទឹក  ចិត្ត  បៃក បដោយ ក្ត-ី 
មៃត្តាចៃើន    ។ រី ឯ ករបៃកប    របរ  ផៃសៃង ៗ  

វិញ  ក៏ តៃវូ បៃយ័ត្ន ចាញ់ បោកគៃ ដៃរ។ ថ្ងៃនៃះ សមៃប់- 
ទំនាក  ់ ទំនង ស្នៃហា គួរ         តៃ ផ្តល់ នូវ ភាពកក់ក្តា ឲៃយ គា្នា  ទៅ-  
វិញ ទៅមក  ។ ដោយ        ឡៃក គៃះ  លោកអ្នក  គឺ នៅ  ឯ ទិស  
បស្ចមិ     ដូច្នៃះ តៃវូ តៃ  មានករបៃងុ បៃយ័ត្នខ្ពស់ផង។ 
ចំណៃក    ករធ្វើដំ ណើរ ទៅ ទីនានា  ទទួល បានសុខ។

រា សីឡ    ើ ង    ខ ្ព   ស់  ។ ករ បៃកប របរ   រក-  
ទទួល   ទាន ផៃសៃង ៗ  ន ងឹ បាន  ផល ល្អ   - 
បៃសើរ   តៃសុខ ភាព ផ្លូវ កយ អាច  
នឹង    តៃវូ យាយីដោយ ជំងឺ ។ រីឯ   លាភ- 

សក្ការ ៈ  ចៃើន តៃ បាន ដោយធម ៌។ លោកអ្នក    មាន 
សមត    ្ថ      ភាព ដោ     ះ      ស   ៃយ បញ្ ឬធ្វើករ សមៃច-    
ចតិ  ្ត            ផៃសៃង ៗ បានល្អ ។  ចណំៃក ឯ   ស ៃច ក ្ត ី  ស្នៃហា     វញិ 
ក៏     មាន    ក រ  យ   ល    ់   ចិត្ត    គា ្នា ល្អ ផង  ដៃរ។ ចំពោះ ក រធ្វើ- 
ដំណើរ       ទៅ ទី នានា តៃងតៃ   មាន ជោគ ជ័យជានិច្ច ៕     

រាសីឡ ើងខ ្ពស់តៃ ដៃត  ។ ចូលចិត្ត   
សិកៃសា  ផ្នៃក អកៃសរ សាសៃ្ត   សុខ ភាព - 
ផ្លវូ កយ  អា ច មាន ជងំបឺៀត បៀន ខ្លះ  
តៃ ដោយ សារអំ ណាច  កមា្លាំងចិត្ត-   
មាន      សភាព ខ្លាំងក្លា  និង សមត្ថភាព 

ករ  ពារ  សខុ   ភា ព   ផ្លវូ កយ មនិ ធ្លាក ់ក្នងុ ភាព ធ្ងន ់ធ្ងរ   
ឡើយ ។ ករ       បៃកប   របរ រកទទលួ ទាន នានា   បាន-   
ផល   ចណំៃញ       ធម្មត ។ បញ ្ស្នៃហា     គ ូស្នៃហ ៍នងឹ 
មាន ភាព      អធៃយា សៃ័យ គា្នា បាន យា៉ាង ល្អ បៃសើរ ។ 

រាសីឡ ើងខ ្ពស់តៃ ដៃត។ ករ បៃកប- 
របរ   រកទទួល ទាន ផៃសៃងៗ បាន ផល ល្អ - 
បៃសើរ។  សៃចក ្ត ីស្នៃហា  គូស្ន ៃហ  នឹ៍ង 
រស់នៅជាមួយគា្នា បៃកបទៅ  ដោយ -   

សុភមង្គល។ ចំពោះករបំពៃញ ករ ងារ  ក៏ តៃវូ មាន 
ករបៃងុបៃយ ័ត្នប ន្ត ិច ដៃរ   ពៃះ អាច នឹង មាន គៃះ  
ដោយសារទឹក ។ ថ្ងៃនៃះ  លោកអ្នក មាន ទឹកចិត ្ត 
បៃកប  ដោយ  ស ៃចក្តកី ្លាហា ន និងករ សមៃច  ចិត្ត 
ក៏ មានករទទួលខុសតៃវូខ្ពស់សមៃប់ តួនាទី។     

រាសសីៃតុចុះខ្លាងំ ។គៃះកច  អាច 
នឹង កើត ដោយសា រសម្តី តោង មាន  
ករ ពិចារណា ឲៃយបាន ចៃើន មុន នឹង 
ចៃញវាចា។ ចំពោះ សៃចក្តីស្នៃហា  

គូស្នៃហ៍ ហាក់ដូចជា មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ  
បន្តចិ    គបៃបីផ្តល់ភាព កក់ក្តាឲៃយ គា្នា  បានចៃើន។ រីឯ 
ករ       បៃកបរបររកទទួលទាននានា    គឺអាច បៃឈម    
នឹង    ករ ខតបង់ ដើម ទុនឬ ឡុងចុង ។ ចំណៃក លាភ- 
សក្ការៈ វិញ  កន់ តៃ ពិបាកនឹង  ទទួល បាន ផល។ 

រាសី ល្អ ប ង្គួរ ។ ករ និយាយស្តី ចៃើន 
បៃកប     ទៅ ដោ យ  ហៃតុផល  ឬ មាន 
អំណះ    អំណាង    ចៃបាស់លាស់  ។ រីឯ ករ- 
បំពៃញ  កិច្ចករផៃសៃងៗ ចៃើន តៃ ធ្វើ  

ដោយ     ភាព  មុងឺ មា៉ាត ់នងិ  ហ្មតច់ត។់ លាភ សក្ការៈ បាន 
ដោយ    មាន  ករ ប ៃងឹ  បៃង ខ្ពស ់ហើយ មាន ករ ជៃម- 
ជៃង    ព ីអ្នក ដទៃ  ទើប ជា ករបៃសើរ ។ ចណំៃកឯ  សៃច ក្ត ី  
ស្នៃហាវិញ   ទាម    ទារ ក  រ យល់ចិត្ត គា្នា  និង ចៃះ អធៃយា- 
សៃ័យ  ចំពោះគា្នា ឲៃយ បានចៃើនទើប ជាករល្អ  បៃពៃ ។          

 រាសីមធៃយម ។  ករ ពោល ពាកៃយ សម្តី 
ធ្វើ ឲៃយ  អ្ន ក ផង យក ចតិ្ត ទកុ ដាក ់ សា្តាប ់
មាន សមត្ថភាព  ក្នងុ ករ បំពៃញករ -  
ងារ បៃកប ដោយ សា្មោរត ីបៃងុ បៃយត័្ន 

ធ  ្វើ   ឲៃយ  បាន ផល គួរ ជា ទី   ពៃញ ចិត្ត។   ចំ ពោះ ករ ធ្វើ- 
ដំ ណើរ   ទៅកន ់ ទី ជិត ឆ្ងាយ    គួរ តៃ យក ចិត្ត ទុក-  
ដាក    ់    ចំ ពោះ ចំណង ស្នៃហារបស់ អ្នក ។ រីឯ លាភ-  
សក្ការៈ    វិញ   គឺ ទ ទួល  បាន ផល បង្គួរ តៃ ប៉ុណ្ណោះ  ។ 
ករ        ធ្វើ  ដំណើរ ទៅ ទី ជិត ឆ្ងាយ មាន សុវត្ថិភាព ។

 រាសីឡើង ខ្ពស់ តៃដៃត ។  ទឹក ចិត្ត  
បៃកប      ដោ យ     ឆន្ទៈមោះមតុនៅ   ក្នងុ 
ក រ   បំពៃញ          ករ ងារ មាន សុវត្ថភិាព ។  
ចំណៃក  ករដើរ     តៃច់ ចរ   ទៅ ទនីានា 

មាន     គៃ រាក់ ទាក ់    គួរ ជា     ទ ី   ពៃញ    ចិត្ត ។ រីឯ សៃច ក្តី-   
ស្នៃហា     វញិ   គសូ្នៃហគ៍ ឺមានភាព ផ្អៃមល្ហៃម ខ្លាងំ   ។ 
ចំណៃក ឯ លាភសក្ការៈ វិញ  ទទួល បាន ផលល្អ។ 
ចពំោះ  បញ្ សខុភាព វញិ  លោក អ្នក មាន សភាព 
ល្អ ទាំង ផ្លូវ កយ និងផ្លូវ ចិត្ត គា្មោន សៅហ្មងទៃ។ 

រាសលី្អបង្គរួ   ។ ចពំោះ បញស្្នៃហា  
គូស្នៃ ហ ៍     មានករ អធៃយា សៃ័យ  គា ្នា  
បាន   ល្អ  ។ ចណំៃក   បញ ្សុខ  ភាព     
ផ្លូវ កយវិញ   គឺ មាន ស ភាព     ល្អ- 

បៃសើរ   ដោយសារ  សខុ ភាព     ផ្លវូ  ចតិ្ត ក ៏ពុ ំមាន ហៃត ុ
ដៃល   នាំឲៃយ  សៅ ហ្មង អ្វី ឡើយ។   ថ្ងៃនៃះ  លោក  អ្ន ក គួរ 
ស្វៃង  រកព័ត៌មានឲៃយ បានគៃប ់ មុន  នឹង  ធ្វើ ករ - 
សមៃចចិត្ត លើករ វិនិ យគលើ មុខ  របរ រក ទទួល- 
ទាន   ណាមួយទើបជា ករ ល្អបៃពៃសមៃប់អ្នក  ។

សកម្មភាព សម្អាត បៃឡាយ និង ទឹក ទន្លៃ ដៃលពោរពៃញ ដោយ សំរាម បៃអប់អាហារ   ។ រូបថត AFP

 អាហារខ្ចប់ធ្វើឲ្យភ្នំសំរាមនៅថ្
រីកធំសន្ធកឹអំឡុងព្លបិទទីកុ្ង

កៃុង បាងកក : នៅបៃទៃស 
ថៃ  បា្លាស្ទិក ដៃល បៃើបៃស់ ម្ដង 
បោះចោល បាន  កើនឡើង  ខ្លាងំ 
អំឡុង ពៃល មានករបិទទីកៃុង 
ពៃះតៃ វីរុស កូរ៉ូណា។

តមៃវូ ករអាហារខ្ចប ់ដកឹ  ដល ់
ផ្ទះ បាន កើនឡើងខ្លាំង  និង  
បងា្អាក់ ដល់  កិច្ចខិត ខំបៃឹងបៃង 
សា្ដារ បរិសា្ថាន នៅបៃទៃស ថៃ។

នៅ  ដៃន សមុទៃ  ជៃូក ទឹក  ភៃ 
និង កនា្ធាយ  ចាប់ផ្ដើម បងា្ញ 
ខ្លួន  នៅ ឆ្នៃរ  ដៃល ធ្លាប់តៃ  មាន 
ភ្ញៀវ ទៃសចរ កកកុញ។  នៅ 
ទីកៃុង  ឯណះវិញ វត្តមាន 
បៃអប់  អាហារ ថង់បា្លាស្ទិក និង 
សម សា្លាបពៃ បាន ពូន ដូច ភ្នំ 
នៅ ទី ចាក់សំរាម  នាំ ឲៃយស្ទះ 
បៃឡាយ និង បំពុលទឹកទន្លៃ។

បៃធន វទិៃយាសា្ថាន បរសិា្ថាន ថៃ 
លោក Wijarn Simachaya 
បាន ឲៃយដងឹ ថា សរំាម  នៅទកីៃងុ 
បាន កើនឡើង ទ្វៃ ដង ចនោ្លាះ ខៃ 
មករា ដល់ មីនា បើធៀប នឹង 

ឆ្នាំមុន ដោយសារ តៃ តមៃូវ ករ 
អាហារ ខ្ចប់ចៃើន។

លោក បញ្ជាក់ថា៖ «គៃន់តៃ 
នៅកៃុងបាងកក កលពីខៃ 
មៃសា  សំរាម បាន កើនឡើង 
៦២ ភាគរយ ហើយសា្ថានភាព 
នៃះ    គួរ ឲៃយ  បារម្ភ ណាស់»។

សកម្មជន បរិសា្ថានថៃ  វ័យ  
១២ ឆ្នា ំRalyn "Lilly" Satid-
tanasarn  បាន និយាយ ថា៖ 
«ករ បំពុល ដោយ បា្លាស្ទិក អាច 
សមា្លាប់  មនុសៃស ចៃើនជាង វីរុស  
កូរ៉ូណា ទៅទៀត»។

  ថៃ  ដើរ ទន្ទឹម នឹង ឥណ្ឌូនៃសុី 
ហ្វីលីពីន ចិន និង វៀតណាម 
ដៃល  នាំ ឲៃយ មាន  សំរាម បា្លាស្ទិក   
៥០ភាគរយ  នៅ   មហាសមុទៃ   
នានា ក្នុងពិភពលោក។ នៃះ បើ 
យង តម កៃុម យុទ្ធនាករ 
អភិរកៃស សមុទៃ Ocean Con-
servancy។

ថៃ បាន ដាក់ ករ បៃើបៃស់ 
ថង ់បា្លាស្ទកិ នៅតមបណា្ដា ផៃសារ- 

ទំនើប និង ហាង ទំនិញ ធំៗ  នៅ 
កៃ ចៃបាប់ តំង ពីខៃ មករា។

ជនជាតិ ថៃ មា្នាក់ បៃើ បៃស់ 
ថង ់បា្លាស្ទិក ជា មធៃយម ៨ថង់ ក្នុង 
១ថ្ងៃ។ ចំនួន នៃះ ស្មើ នឹង  ១២ 
ដង  នៃចំនួន  បៃើបៃស់ ថង់ 
បា្លាស្ទិក របស់  ពលរដ្ឋ នៅ សហ-
ភាព អឺរ៉ុប។ 

សភាព ធម្មត តម បៃប គន្លង 
ថ្មី (new normal) នៅ 
បៃទៃស ថៃ ក៏ ពាក់ព័ន្ធ នឹង  ករ- 
បៃើបៃស់ បា្លាស្ទិក កន់តៃ ចៃើន 
រួមមាន ថង់ចៃក សមសា្លាបពៃ  
និង គៃឿងគៃអាហារ ដើមៃបី 
ធនាអនាម័យ ជាដើម។

Tara Buakamsri មក ពី 
អង្គករ  អន្តរជាតិ  Green 
peace បៃទៃស ថៃបាន លើក 
ឡើង ថា៖ «មួយ ផ្នៃកធំ នៃ ករ- 
បៃើបៃស់ បា្លាស្ទិក  ដ៏ចៃើន សព្វ- 
ថ្ងៃ នៃះ នងឹ ធ្លាកទ់ៅ តម សមទុៃ 
និង ទន្លៃនានា  ហើយ វា គួរឲៃយ 
បារម្ភ ណាស់ »៕ AFP

 

កំណើន សៃវ អាហារ ខ្ចប់ និង ដឹកជញ្ជូន បង្ក ឲៃយ មន បញ្ហា សំរាម បា្លាស្ទិក  កើន ឡើង ខ្លាំង។ រូបថត AFP



ថ្ងៃអងា្គរ ទី២៣ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

ដណំើរទៅរកជើងឯករបស់ហងស្កហ្ម
ត្ូវបន្តរង់ចាំដោយសារត្ក្ុមរួមក្ុង

ក្រុង ឡុងដ៍: ជំហាន ដើរ ទៅ 
កាន់ វៃទិកា ដើមៃបី លើក ពាន  នៃ 
កៃប ខ័ណ្ឌ Premier League 
របស់ កៃុម ហងៃសកៃហម  Liver-
pool តៃូវបាន អាក់ បន្តិច ទៀត 
កៃយ កៃមុ កពំងុ មាន ពនិ្ទ ុនា ំមខុ 
ក្នុង តារាង មួយ នៃះ បៃកួត  តៃឹម 
ស្មើ  ០-០ ជាមយួកៃមុ Everton 
ក្នងុ ជនំបួ   Merseyside Derby 
(ការប៉ះ គ្នា រវាង កៃុមក្នុង កៃុង តៃ 
មួយ) កាល ពី យប់ ថ្ងៃ អាទិតៃយ 
ដៃល នៃះ  ជា ការ តៃឡប់ មក បន្ត 
ការ បៃកួត បៃជៃង ឡើង វិញលើក 
ដំបូង កៃយ ផ្អាក សកម្មភាព 
អស់ រយៈ ពៃល ៣ ខៃ ។

កៃុម ដៃលមាន លោក Jur-
gen Klopp ជា គៃូ បង្វឹក តៃូវ 
បាន គៃប់ គ្នា ដឹង រួច  សៃច ហើយ 
ថា កៃយ ពី មានការ វិលមក វញិ 
កាល ពី យប់ ថ្ងៃ ពុធនៃ កៃប ខ័ណ្ឌ 
កំពូលមួយនៃះ ពួក គៃចាំ បាច់ 
ឈ្នះ តៃូវ ការ ជ័យ ជម្នះ តៃ ២ ដង 
ទៀត ប៉ណុ្ណោះ ដើមៃប ីធានា ឲៃយ ពកួ- 
គៃ កា្លាយ ជា ជើង ឯក លីក លំដាប់ 
ទី ១ របស់ បៃទៃស អង់គ្លៃស ជា 
លើក ដំបូង ក្នុង រយៈ ពៃល ៣០ 
ឆ្នា ំតៃ កៃមុ Liverpool មើល ទៅ 
ហាក ់ដចូ ជា រាង ធា្លាក ់ទមៃង ់លៃង 
បន្តិច សមៃប់ ការ បៃកួត ទី ១  

របស ់ខ្លនួ កៃយ ១០៦   ថ្ងៃ ចាប ់
ព ី មាន ការ បទិ ទ្វារ បៃទៃស ដើមៃបី 
ទប់ ស្កាត់ ការ រីក រាល ដាល វីរុស 
កូរ៉ូណា មក។

តៃ ទោះ បី ជា ខ្លួន មិនទទួល 
បាន លទ្ធផល   វិជ្ជមាន នៅកីឡ-
ដា្ឋាន Goodison Park តាម 
ដៃល ចង់ បាន ក៏ ដោយ ក៏ ពៃល 
នៃះ កៃុម Liverpool មាន២៣ 
ពិន្ទុ នាំ មុខ ដាច់ លើ កៃុម លៃខ ២ 
មៃឃ ខៀវ Manchester City 
ហើយ បើ កៃុម របស់ លោក Pep 
Guardiola បៃកួត ចាញ់ ពៃល 
ប៉ះ ជាមយួ Burnley នៅ ផ្ទះ ខ្លនួ- 
ឯង បនា្ទាប ់មក កៃមុ ហងៃសកៃហម 
អាច យក ឈ្នះ កៃុម Crystal 
Palace នៅ ទឹក ដី     Anfield 
នោះ ពួក គៃ កា្លាយ ជា ជើង ឯក 
រដូវកាល នៃះ ហើយ ។ ចុះ បើ 
លទ្ធផល មិន ដូច គិត ទុក អ៊ីចឹង 
តៃូវ រង់ ចាំ យ៉ាង ហោច ណាស់  
ពៃល កៃុម ទំង ២ បៃឈម ជា- 
មួយ  គ្នា នៅ ឯ  កីឡដា្ឋាន Etihad 
នា ថ្ងៃ ទី ២ ខៃ កក្កដាដៃរ ។

លោក Klopp ដៃល ដឹក នាំ 
Liverpool ឈ្នះ តៃ ២ ដង ក្នុង 
ចំណម ៧ លើក ចុងកៃយ នៃ 
គៃប ់កម្មវធិ ីបៃកតួ ទងំ អស ់បាន 
និយយ ថា ៖ « វា ជា ការ បៃកួត 

យក  ចាញ់ យក ឈ្នះ យ៉ាង ពិត- 
បៃកដ។ ទងំ ២កៃមុ បងា្ហាញ  ឲៃយ 
ឃើញ ថា  ពកួ គៃ ដងឹ យ៉ាង ចៃបាស ់
នៃះ ជា ជំនួប Derby ។  ភាគ- 
ចៃើន  យើង ជា អ្នក គៃប សង្កត់ 
តៃ ពកួ គៃ មាន ឱកាស ល្អ ៗ  ជាង។ 
កៃុម របស់ យើង មិន វាង វៃ គៃប់- 
គៃន់ ក្នុង ការ បៃើ បៃស ់ តំបន់ 
ដៃល មាន ចនោ្លាះ ទនំៃរ ។ តៃ វា ជា 
រឿង ធម្មតា នៅ ពៃល អ្នក ចាប់- 
ផ្ដើម លៃង ជាថ្ម ីម្ដង ទៀត ។ បាល-់ 
ទត់  ហាក់ ដូច ជា ប្លៃក ជាង មុន 
បន្តចិ (តាងំ ព ីមាន វរីសុ ករូ៉ណូា) 
តៃ ខ្ញុំ ទទួល  យក បាន » ។

សមៃប ់បៃកតួ បើក ឆក ដបំងូ 
របស់ខ្លួន នៃះ កៃុម Liverpool 
មិន បាន ដាក់ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ ឆ្នើម 
សញ្ជាតិ អៃហៃសុីប Mohamed 
Salah ឲៃយចលូ លៃង នោះ ឡើយ  
ទោះ បីមាន ឈ្មោះ ជា កីឡាករ 
បមៃងុ កដ៏ោយ ដោយសរ បារម្ភ 
ពី ហានិ ភ័យ ដៃល នឹងអាច ធ្វើ ឲៃយ 
កីឡាករ វ័យ២៨ ឆ្នាំ រង របួស  
បើសិន បៃថុយឲៃយ ចូល ទី លាន  
ខណៈ ខៃសៃ ការពារ ឆ្វៃង ដ៏ ឈ្លាស 
វៃរបស់ ខ្លួន Andrew Robert-
son ក៏ អត់ មាន វត្ត មាន ដៃរ 
ពៃះ    មាន របួស ៕ AFP/VN

Sigurdsson (កណ្ដាល ) របស់  Everton ប្រជ្រងជាមួយកីឡាករ Liverpool។ AFP

Mas Fightរកមិនឃើញអ្នកឈ្នះជើងឯកប្ក់លានចំនួន៥សប្តាហ៍ជាប់គ្នា
   យឺន ពន្លក

ភ្នពំ្រញៈ  ការ  បៃ កតួមា៉ារា៉ាតងុដណ្តើម 
បៃក់លាន នៃ កម្ម វិធី  Mas  Fight  
Cambodia  នៅ លើ  សង្វៀន ថោន  
បាន បន្ត រក មិន ឃើញ អ្នក ឈ្នះ បៃក់ 
លាន ចនំនួ ៥ សបា្តាហ ៍ជាប់ៗ  គ្នា បនា្ទាប ់
ពី អៃលីត សន់ និង ទូច ដៃវីត មិន 
អាច ផ្តលួ គ្នា ឲៃយ សន្លប ់នៅវគ្គ ផ្តាច ់ពៃត័ៃ 
កាល ពី ថ្ងៃអាទិតៃយ។

តាម រយៈនៃ ការ បៃកតួ នោះ កឡីាករ  
អៃលីត  សន់  របស់  ក្លិប ប៉ៃន កាក់ គុន 
ខ្មៃរ  បាន យក ឈ្នះ  ណាម  ម៉ូរា៉ាក់  ក្លិប 
រស្មី ពន្លឺ សមគ្គឺ ខៃត្ត បាត់ ដំបង  ដោយ 
ពនិ្ទ ុមនិ  ឯកច្ឆន្ទ ២-១ ខណៈ ជើង ថ្ម ី  ទចូ  
ដៃវតី  ក្លបិអរណុ រះ ខៃត្ត កណា្តាល   ឈ្នះ 
សៃក  ចាន់ រាជ  មក ពី ក្លិបមក ពី ខៃត្ត 
សៀមរាប  ដោយ ពិន្ទុ ដាច់។

យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  ទំង អៃលីត 
សន់ និង ទូច ដៃវីត សុទ្ធតៃគ្មោន 
សណំាង ទទលួ បាន  បៃក ់លាន ៣,៤ 
លាន រៀល ខណៈ អ្នក ទងំ ២ មនិអាច 
ផ្តលួ គ្នា ឲៃយ សន្លប ់ក្នងុវគ្គ ផ្តាច ់ពៃត័ៃ នោះ 
ហើយតាម ចៃបាប ់Mas Fight បើ គ្មោន 
អ្នក សន្លប់ ក្នុងការ បៃកួត ៩នាទី ពៃញ 

គ្មោន ឈបទ់ៃ នោះ តៃវូកណំត ់ឲៃយស្មើ គ្នា 
និងទទួល បាន បៃក់រងា្វាន់ ក្នុង មា្នាក់ៗ 
ចំនួន ១,៨លាន រៀល។

ចណំៃក ការ បៃកតួ ៤សបា្តាហជ៍ាប់ៗ  
គ្នាកន្លង មក នៃះ ពទុ្ធ ឆយរទិ្ធ ីនងិ វងៃស 
វិឆ័យ, មឿន សុខហ៊ុច និង យ៉ៃន 
ឌណីា, ធន ់ចានត់ាក ់នងិ សខុ សវនិ 
ពៃម ទងំ ការ ជបួគ្នា រវាង លាភ រដា្ឋា នងិ 
ធន ់អៀងឡៃ សទុ្ធ បាន បញ្ចប ់ដោយការ 
ស្មើ គ្នា នៅ វគ្គ ផ្តាច់ ពៃ័តៃ នៃះ ដូច គ្នា។

ទោះ យ៉ាង ណា ការ បៃកតួ ផ្តាចព់ៃត័ៃ 
របស់ អៃលីត សន់ និង ទូច ដៃវីត 
តៃូវ បាន គៃ មើល ឃើញ ថា   ពួក គៃ វ៉ៃ 
សមៃុកគ្នាក្នុង  លក្ខណៈ  ខ្លាច ញញើត 
គ្នា  មនិ សវូ ហា៊ាន ប្ត ូរកៃបាច ់គ្នា នោះ ឡើយ  
នាំ ឲៃយ  អាជា្ញា កណា្តាល បាន ពៃមាន  ទៅ 
លើ កឡីាករ ទងំ ២  ឲៃយ ចលូ វាយ សមៃកុ  
ខ្លាំងៗ  ផងដៃរ ។ 

លោក  ហាក់  សុខ ហៃង  ផលិត ករ 
នៃ កម្ម វិធី របស់ ទូរទសៃសន៍ ថោន  បាន 
បៃប ់ភ្នពំៃញ  ប៉សុ្តិ៍ ថា  ការ បៃ កតួ ដណ្តើម 
បៃក់ លាន  នៅ  Mas  Fight  Cam-
bodia  ចនំនួ ៥ សបា្តាហច៍ងុ កៃយនៃះ 
មិន ទន់ រក ឃើញ កីឡាករ ជា អ្នក ឈ្នះ  
ដោយ ផ្តួល ដៃ គូ ឲៃយ សន្លប់   ដើមៃបី ទទួល 

បាន បៃក់  ៣, ៤លាន  រៀល នៃះ នៅ 
ឡើយ ទៃ ។  

លោក បន្ត ថា៖ « ការ បៃ កួត របស់ ពួក 
គត ់ គ ឺអស ់ព ីសមត្ថភាព  នងិ ទក ់ទញ 
បំផុត  ប៉ុន្តៃ តាម ខ្ញុំ មើល ការ ហ្វឹក ហាត់ 
ល្អ  កមា្លាងំ  នងិ កាយ សមៃបទ ល្អ  គ ឺធានា 
បាន នូវ ការ បៃ កួត  មិន អាច សន្លប់ ។ 
ទោះ ជា យ៉ាង ណា ក្តី  កម្ម វិធី នឹង ខិត ខំ 
ស្វៃង អ្នក បៃដាល់ ឆ្នើមៗ  ដើមៃបី ឡើង បៃ- 
កួត  ឲៃយ កាន់ តៃ ល្អ  និង ឈន ទៅ ផ្តួល 
ដៃ គូ ឲៃយ សន្លប់  ដើមៃបី យក បៃក់ ចំនួន 
៣, ៤ លាន  រៀល  ដៃល តម្កល់ ទុក ជា- 
សៃច នៅ សបា្តាហ៍ កៃយៗ ទៀត »។ 

ចំណៃក លោក   សៅ  ប៊ុន ធឿន  គៃូ- 
បង្វឹក  ណាម  ម៉ូ រា៉ាក់  បាន និយយ ថា   
ណាម  ម៉រូា៉ាក ់ វាយ បាន ល្អ  តៃ  លទ្ធផល  
ឲៃយ ចាញ ់ អៃលតី  សន ់ ២ - ១  គ ឺគរួ សម 
ហើយ   ពៃះ ក្នុង ការ បៃ កួត បៃហាក់ 
បៃហៃល គ្នា បៃប នៃះ  វា អាសៃ័យ  លើ  
អ្នក ឲៃយ ពិន្ទុ  ចំណៃក យើង មិន ហា៊ាន 
បញ្ចៃញ មតិ ថា  ខុស  ឬ តៃូវ នោះ ទៃ ។  
លោក ថា  វ៉ៃ ប៉ណុ្ណងឹ  បើ គៃ លើក ដៃ  ណាម  
ម៉ូរា៉ាក់ ឲៃយ ឈ្នះ  ក៏បាន ដូច តៃ គ្នា   ពៃះ 
គៃ ហៅ ថា ចាញ ់ឬ ឈ្នះ  មនិ ដាច ់ដចូ គ្នា  
វា ជា សិទ្ធិ របស់ គៃ ។ 

លោក  ស៊ន  អៃលីត  គៃូ បង្វឹក របស់  
អៃលតី  សន់  បាន និយយ ថា ៖ « ការ- 
វិល មក កាន់ សង្វៀន បៃ កួត វិញ  របស់  
អៃលីត  សន់  ធ្វើ បាន ល្អ  ប៉ុន្តៃ ក្នុង 
ចណំម កឡីាករ វយ័ ក្មៃងៗ ដចូ គ្នា  ហ្វកឹ- 
ហាត់ បាន ល្អ ដូច គ្នា  គឺ កមា្លាំង នៅ ល្អ  
មនិ ងាយ នងឹ សន្លប ់បាន ឡើយ  ហៃត-ុ 
នៃះ បើ វ៉ៃ តាម ចៃបាប់  Mas Fight  មិន 
គិត ពី ពិន្ទុ នោះ  គឺ បាន លទ្ធផល ស្មើ 
នៃះហើយ »។ 

ចំណៃក លោក  អាត  សំរិទ្ធ  គៃូ បង្វឹក   
ទចូ  ដៃវតី  នយិយ ថា៖ «  វ៉ៃ បាន ប៉ណុ្ណងឹ  
ខ្ញុ ំសរ សើរ ថា  ដៃវតី ធ្វើ បាន ល្អ ណាស។់     
ខ្ញុំ គិត ថា  វា ទប់ ទល់ ជា មួយ  អៃ លីត  
សន់  បាន ៩នាទី  គឺ ល្អ ណាស់  ពៃះ 
នៅ ក្នងុ វគ្គ នៃះ  ខ្ញុ ំសងៃឃមឹ ឈ្នះ តចិ  អ៊ចីងឹ  
បាន លទ្ធផល តៃឹម ស្មើ ប៉ុណ្ណឹង  គឺ ជា 
មោទនភាព ល្អ មយួ  សមៃប ់ឈន ទៅ 
បៃ កួត  ក្នុង ចំណម កីឡាករ ខ្លាំងៗ  
លើក កៃយៗ ទៀត »៕

ទូច ដ្រវីត (ឆ្វ្រង) បាន ចូលប្តរូក្រងជាមួយ អ្រលីត សាន់ ក្នងុ វគ្គ ផ្តាច់ព្រត័្រ។ សហ ការី

Ramosរបួសត្Real
ហក់ឡើងទៅឈរកំពូលតារាង

ក្រុង ម៉ា្រឌីដ: កៃុមអធិរាជស 
Real Madrid  ទមា្លាក់  គូ បៃជៃង 
ស្លាប់ រស់  គឺកៃុម អ្នក មាន បុណៃយ 
Barcelona មក លៃខ២ ក្នុង 
តារាង ពិន្ទុ កៃប ខ័ណ្ឌ La Liga 
កៃយ  បៃកតួ ឈ្នះ កៃមុ មា្ចាស ់ផ្ទះ  
Real Sociedad ២-១ កាល ពី 
ថ្ងៃ អាទិតៃយ  ខណៈ ខៃសៃ ការ ពារ  
Sergio Ramos តៃូវ ដូរ ចៃញ  
កៃយ ស៊ុត បាល់ គៃប់  ដំបូង ឲៃយ 
កៃុម នាំ មុខ ។

 ការ បៃកួត នៃះ  វគ្គ ទី ១ កៃុម   
ទំង ២ មិន អាច ធ្វើ អ្វី គ្នា បាន  ទៃ 
លុះ  ដល់ តង់ ទី២  នាទីទី៥០ 
ទើប កីឡាករ Ramos មាន 
ឱកាស ស៊ុត បាល់ ប៉ៃណាល់ ទី 
សមៃច ជួយ ឲៃយ កៃុម ភ្ញៀវនាំ មុខ 
១-០ មនុ នងឹ ខ្លនួ ឯង តៃវូ ប្ដរូ ចៃញ 
ដោយសរ មាន របួស តៃ អ្វី ដៃល 
គួរ ឲៃយ កត់សមា្គលន់ោះ គឺថា នៃះ 
ជាស៊ុត បាល់ ពិន័យ ១១ ម៉ៃត ៃ 
មិនភា្លាត់ ២០ គៃប់ ជាប់ ៗ  គ្នា 
របស់  កីឡាក អៃសៃបា៉ាញ  វ័យ ៣៤ 
ឆ្នាំ រូបនៃះ ។

កៃយ មក នាទី ទី ៧០ ខៃសៃ 
បៃយុទ្ធ     Karim Benzema 
បានបន្ថៃម គមា្លាត នាំ មុខឲៃយ កៃុម 
អធិរាជស ១គៃប់ ទៀត ដោយ 
ការ ស៊ុត បាល់ ក្នុង តំបន់ គៃះ 
ថា្នាក់ បាន យ៉ាង ល្អ តៃ ខ្វះ ៧ នាទី 
ចប់ ការ បៃកួត កៃុម Real So-
ciedad ដៃល កំពុង បៃជៃង យក 

តំណៃង កៃុម នៅ ទី កំពូល ទំង ៤ 
(Top 4) ចាប ់ផ្ដើម មាន សងៃឃឹម  
វញិខ្លះ ៗ   កៃយ ខៃសៃ បមៃើ Mikel 
Merino  ស៊ុត   បំប៉ាង សំណាញ់ 
ទីបន្ថយ ការ នាំ មុខ មក តៃឹម ១ 
គៃប់ ។  លទ្ធផល ២-១ បាន បន្ត 
រហូត ដល់ ចប់ ការ បៃកួត ។

គៃូបង្វឹក លោក Zinedine 
Zidane  ពោល សរសើរ កឡីាករ 
Ramos ដៃល បាន កា្លាយ ជា ខៃសៃ- 
ការពាររក គៃប់ បាល់ បាន ចៃើន 
ជាង គៃរហូត ដល់ ៦៨គៃប់ 
ក្នុងកៃប ខ័ណ្ឌ La Liga ពោល 
គឺ បាន  បំបៃក កំណត់ តៃ របស់ 
លោក Ronald Koeman 
ដោយ   ថ្លៃង ថា ៖«គៃគ ឺជា ខៃសៃ ការ- 
ពារ ល្អ បផំតុ ក្នងុ លោក ។ អ្វ ីដៃល 
គៃ ធ្វើ និង សមៃច បាន ជា ចៃើន 
ឆ្នាំ មក នៃះ គឺ អស្ចារៃយ មៃន ទៃន ។ 
ពៃលនៃះ យើងបារម្ភ ពី របួស 
របស់ គៃ តៃសងៃឃឹម ថា នឹង មិន 
ធ្ងន ់ធ្ងរទៅចុះ»។

  កៃយ ដណ្តើម បាន  ៣ ពិន្ទុ 
នៃះ កៃមុ  Real មាន៦៥  ពនិ្ទ ុស្មើ 
គ្នា ជាមួយកៃុម Barca ដៃល 
លៃង ស្មើ កៃុម  Sevilla 0-0 តៃ 
ដោយ សរ  La Liga របស់ អៃ-
សៃបា៉ា  ញ បៃើរបូ មន្ត នៃ បៃវត្ត ិជបួ គ្នា 
(Head-to-Head) មិន មៃន  
គៃប់ សល់ ពីការ ស៊ុត បញ្ចូល     ទី 
ដូច្នៃះ Real ឈរ លៃខ ១ តៃឹម 
សបា្ដាហ៍ ទី ៣០ ៕ AFP/VN



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ  ថ្មីៗ នេះ  តារាចមេៀង សេី ចាស់វសេសា    
លំដាប់ កំពូល ទេនំ  ហងេសមាស ដេល   ឈរ  ជើង- 
បាន   យូរ អ្នក នាង ពេជេ សោភា តេូវ  មហា ជន  
កើត      សេចក្តី មន្ទិល ងឿង ឆ្ងល់   ខណៈ ស្ងាត់ៗ ក៏ 
សេប ់តេ  អ្នកនាង ពេជេ សោភា   បង្ហើប រឿង ពាកេយ 
ជា ភា ស   អង ់គ្លេស   ៣  ត ួ  គអឺកេសរ   CEO ដេលមាន 
ន័យ   ជា មុខ តំណេង ធំ មួយ របស់ កេុម ហ៊ុន ។ 
ពេជេ សោភា តារាចមេៀង សេី  ដេល ទទួល  

បាន  បេជាបេិយ ភាព លេបីលេបាញ  សេបាលៗ  គ្នា- 
ទៅ  នងឹ  តារាចមេៀង សេ ី  រមួ ជនំាន ់   ដចូ ជា  អ្នកនាង 
ឱក សុគន្ធកញ្ញា អ្នកនាង សុគន្ធ  នីស និង    
អ្នក នា ង មាស សុខ សោភា ផង ដេរ នោះ  ក៏ បាន 
បង្ហោះ    សរ ថា៖ «ពាកេយថា CEO ជាអ្វី?  ហើយ 
C នាម ជាអី? E នាមជាអី? O នាមជាអី?  ៣ 
ត  ួ អកេសរនេះ  មាន ន័យ  ណាស់ CEO    កុំ យក  ពាកេយ 
បាក   ់ទកឹ ចតិ្ត ឲេយ មនសុេស  កពំងុបាក ់ទកឹចតិ្ត ស្តាប ់ កុ ំ
នយិាយ រឿងប្ត ីមើលងាយ បេពន្ធ ឲេយ អ្នកបាក ់ទកឹ-  
ចតិ្តស្តាប ់ កុ ំ នយិាយ រឿងមា្តាយ ក្មេក មើលងាយឲេយ 
អ្នក  បាក់ ទឹក ចិត្ត ស្តាប់   បើខ្ញុំ និយាយតេង់ណា - 
ខុស  នាង ខ្ញុំសុំ ទោសផង»។  
កេ  ព ីមាន អ្នក គទំេ   ចលូ   ទៅ    ចចុ like បងា្ហោញ 

ព ី ភាព ចូល ចិត្ត នឹង សរ នោះយា៉ាង ចេើន ក៏ មាន 
មហាជ ន មួយ ចំនួន ក៏  មាន ក្តី   សងេស័យ  ឬ  
កើត ចម្ងល់  លើក ឡើង  ថា៖  « អីយា៉ា!Idol 
ពេជេ សោភា ជិត ក្លាយជា   CEO  របស់ 
កេមុ  ហ៊នុ ណា ដេរ  ហ្នងឹ? ឬ អ្នកនាង គេង 
បើ ក កេុម ហ៊ុន ផ្ទាល់ ខ្លួន ? »។ 
យា៉ាង ណា ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ក៏ - 

មិន  អាច សុំ ករ បញ្ជាក់ ពី 
ពេជេ   សោភា  បា ន  - 
ឡើយ ដោយ សរ 
បេព័ន្ធ ទូរ ស័ព្ទ  
អ្នកនាង - 
បាន  តេចូល 
តេូវ បាន ក្មេង 
សេ្តីមា្នាក់ លើក-  
ទទួល   ហើយតប  
ឆ្លើយ  បេប់ ថា៖  «សុំ 
អធេយាសេយ័ ផង បង សេ ី
សោភា គត់ រវល់ជាប់ 
ពិភាកេសា  រឿង  ករ ងារ  
មិន អាច ទទួល ទូរ - 
សព័្ទ បាន ទេ នា េពេល 
នេះ  ហើយ ក៏ មិន ដឹង  
ថា  ពេលណាចប់ ដេរ 
តេ  ចា ំគត ់ចប ់ខ្ញុ ំនងឹ 
ជមេប បេប់ គត់  - 
ឲេយ  តេ ទៅ វិញ »។ 
  មួយ  រយៈ ចុង - 

កេយ  នេះ អ្វី ដេល 
គរួ ឲេយ កតស់មា្គាល ់នោះ មហា- 

ជន  បាន សង្កេតឃើញ ថា  អ្នក នាង ពេជេ សោភា 
បាន   លេង ស្ទីល ថ្មី ដោយ មាន លេច រូបថត បេប 
សិចសុី ដ៏កមេ ថត ពី កេយ ខ្នង បង្ហោះ  តាម-  
បណា្តាញ  សង្គម អុីនស្តាកេម  ហើយ  គេន់តេ  
ឃើញ របូនោះ  ផសូ្ត   ភា្លាម ក ៏មាន អ្នក គទំេ លាន ់

មាត  ់ថា ៖ « អយីា៉ា ! Idol កពំងុ តេ ដរូ ស្ទលី 
ថ្មី  ឬ មក លេង ខ្លួន   បេប សិចសុី វិញ-  
ហើយ   ទេ តើ នៀក ! ពិត ជា ឆ្ងល់ ណាស់ 
អ្វី  ទៅ   ធ្វើឲេយ តារា សេី វ័យ សម បា្លាយ   រូប-  
នេះ ទើប តេ ហា៊ាន ថត ស្ទលី បេប សចិសុ ី

មធេយម  បេប នេះ  ឬ មួយ -   
នេះ   គឺជា ករ ដូរ ស្ទីល ថ្មី 
របស ់ គត់ ?» ។
អ្នកនាង ពេជេ- 
សោភា ធ្លាប ់ បាន 
បង្ហើប  បេប់  និង 
បំភ្លឺ រ ឿង រូបនោះ-   
ដេរ ថា ៖ « អ ូ! អត ់
មាន ដូរ ស្ទីល អ្វី 
នោះ ទេ បង ! រូប 
នោះ  គេន ់តេ ជា 
ករ បង្ហោះ បេប ់
ពី  ដំណើរករ នេ 
ករ បេបេលួ នងិ 

រកេសា  រូបរាង ឲេយ មាន 
សច ឈ់ាម សេសថ់ា្លា 
ល្អ កេយព ីបេើ បេស ់
អាហារ បំប៉ន  សុខ-  
ភាព   បេភេទ ខូឡាជិន 
កេមុហ៊នុ ខ្លនួឯង ។ ខ្ញុ ំ
អត់  ចង់ ដូរ  ឬ លេង  - 
ស្ទីល  ថ្មី អ្វី ទេ » ៕ 

ស្ងាត់ៗ   តារា ចមេៀង ចាស់ វសេសា ហងេស មាស  ពេជេ-  
សោភា  និយាយរឿង តំណេង CEO។ ហ្វេសប៊ុក 
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វ៉ាន់ វឿន បន លុតជង្គង់សេកអបអរ ជ័យជម្នះ របស់ ខ្លនួលើ អេ ណារ័ត្ន ក្នងុ វគ្គ ១/២ ផ្តាច់ពេត័េ។ រូបថត PNN

វ៉ាន់ វឿន ឈប់ ទទួល ការប្រកួត 
ទុក ព្រល ហាត់ត្រៀមជួប ចំរើន

មហាជនភ្ញាក់ផ្អើល ព្រជ្រ សោភ 
និយាយ    ពីរឿង   តំណ្រង  ជា CEO 

   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈ  មា្ចាស់ មេដាយ សំរឹទ្ធ 
សីុហ្គេម វ៉ាន់ វឿន បាន អះអាង ថា 
រូប គេនឹង ឈប់ ទទួល យក ករ- 
បេកួតផេសេងៗមួយ រយៈ ដើមេបី ទុក 
ពេល ហ្វកឹ ហាត់ បង្កើន សមត្ថ ភាព 
ឲេយ បាន កន់ តេ ខ្លាងំ សមេប់ តេៀម 
ករបេកួត ផ្តាច់ ពេត័េដណ្តើម ខេសេ- 
កេវត់មាស អម ជាមួយ បេក់ រងា្វាន់ 
១មឺុន ដុលា្លារ ជា មួយ អេលីត ចំរើន 
នៅ លើ សង្វៀន PNN ដេល នឹង 
គេង ធ្វើ នៅ ដើម ខេ  កេយ។
ករ កំណត់ ឈប់ ទទួល យក   

ករ បេកួត នៅ តាមសង្វៀនផេសេងៗ 
របស់ វ៉ាន់ វឿន តេវូបាន ធ្វើ ឡើង 
បនា្ទាប់ ពី រូប គេ បាន យកឈ្នះ លើ 
អេ ណារ័ត្ន ក្នងុករ បេកួត វគ្គ ១/២ 
ផ្តាច់ ពេត័េ កល ពី ថ្ងេ អាទិតេយ ខណៈ 
ករ បេកួតនេះគឺ មាន ភាព តានតឹង 
ខ្លាំង  បុ៉ន្តេ ករ វយ កេង  ឲេយ អេ 
ណារ័ត្ន បេក តេវូបាន វ៉ាន់ វឿន 
គិត ថា ជាចំណុច ដេល បាន ជួយ 
ឲេយរូប គេ បន្ត ឈ្នះ ណារ័ត្ន ដោយ 
ពិន្ទ ុមិន ឯក ច្ឆន្ទ ៣-២ លើក នេះ 
ពេះ មុន នេះ វឿន បាន ឈ្នះ 
ណារ័ត្ន ក្នងុ វគ្គ ដូច គ្នា ម្តង ហើយ 
នៅ លើ សង្វៀន CNC។
វ៉ាន់ វឿន ដេល ទើប ឈ្នះ បាន 

ខេសេ កេវត់ ទម្ងន់ ៥៧ គីឡូកេម ១ 
ទៀត អម ដោយ បេក់រងា្វាន់ ២០ 
លាន រៀល នៅ លើ សង្វៀន CNC 
កេយ ឈ្នះ បឺត សងេឃឹម ក្នងុ វគ្គ 

ផ្តាច់ ពេត័េ កល ពី ថ្ងេសៅរ៍ ទី ១៣ 
ខេមិថុនា នោះ បាន និយាយ ថា៖  
« អេ ណារ័ត្ន នៅ តេ ល្អ ហើយ បើ - 
សិនជា ខ្ញុ ំវយគត់ មិន បេកគឺ ករ- 
សងេឃឹមតេមឹ៥០- ៥០ ហើយ នៅ 
ក្នងុ ករ បេកួតនេះ ដេរ បើ សិនជាខ្ញុ ំ
វយ រញ៉េរញ៉េ ជាមួយ គត់ មិន 
ឈ្នះ គត់  ទេ ពេះ ខ្ញុអំាច ចាញ់ 
កមា្លាងំ គត់ អី៊ចឹង ខ្ញុ ំមាន តេ វយ 
ដកៗ ទៅ តាមបច្ចេក ទេស»។
 តាម រយៈ ករ បេកួត យា៉ាង ស្វតិ- 

ស្វាញ នៅ លើ សង្វៀន PNN 
កល ពី ថ្ងេអាទិតេយ នោះ អេ ណារ័ត្ន 
ដេល មាន មហិច្ឆតាចង់  ឈ្នះ លើ 
វ៉ាន់ វឿន ដោយ ពិន្ទ ុដាច់ នោះ បាន 
ពេយាយាម វយ សមេកុ យា៉ាង ខ្លាងំ 
បុ៉ន្តេ នៅ ចុង ទឹក ទី ២ ករ វយ កេង 
របស់ វ៉ាន់ វឿន បាន ធ្វើឲេយគេ បេក 
នៅ  កេម ភ្នេក ខង ឆ្វេង ហើយ 
នៅ ទឹក ទី ៥ វ៉ាន់ វឿន បាន  វយបេក 
បណា្តាល ឲេយ បេក នៅ កេម ភ្នេក 
ខង ស្តា១ំកន្លេង  ទៀត ដេល ធ្វើ 
ឲេយ ផ្ទេ មុខ អេ ណារ័ត្ន ដិតដាម ទៅ 
ដោយ ឈាម និងស្នាម ពកជំា។
យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ ករណី បេក 

របស់ អេ ណារ័ត្ន តេវូបាន វ៉ាន់ 
វឿន បង្ហើប ឲេយដឹង ថា វកើត ឡើង 
ដោយ សរ  ណារ័ត្ន ចេះ តេ វ យ 
សមេកុ តេ មិនសូវ ចេះ បិទ  ករ- 
វយ បក។  វ៉ាន់ វឿន បាន និយាយ 
ថា៖ «ករ បេក របស់ អេ ណារ័ត្ន គឺ 
ដោយសរ ករ ចូល  វយ របស់ គត់ 
ភាគ ចេើន ផ្តាតតេ ទៅ លើ ករ វយ 

គត់ មិនសូវផ្តាត ទៅ លើករបិទ 
ហើយ ខ្ញុ ំបាន មើល ឃើញ ចំណុច 
ខេសាយ នេះ។ បន្ថេម លើនេះ ខ្ញុំ  
បាន ទាត់ និង បោះ ជង្គង់  ទប់ ស្កាត់ 
ករ ចូល របស់ គត់បាន ល្អ»។
បនា្ទាប់ពី បាន យក ឈ្នះ លើ អេ 

ណារ័ត្ន  នៅ វគ្គ ពាក់កណា្តាល 
ផ្តាច់ពេត័េ ជា លើក ទី ២ នេះ វ៉ាន់ 
វឿន បាន បង្ហើប ថា រូបគេ នឹង ផ្អាក  
ទទួល យកករ បេកួត នៅតាម 
សង្វៀន ផេសេងៗ ដើមេបី ទុកពេល 
ហ្វកឹ ហាត់ ឲេយបាន គេប់ គេន់ តេៀម 
ករ បេកួត ផ្តាច់ ពេ័តេ ជាមួយ 
អេលីត ចំរើន ដេល គេង ធ្វើនៅ 
ថ្ងេទី ៥ ខេកក្កដា ខណៈ ចំរើន 
បាន បេលយ ពាកេយ កេយ រូបគេ 
បានទមា្លាក់ បុ៊ន សុធ  ថា ករ ជួប 
វ៉ាន់ វឿន ឬ អេ ណារ័ត្ន វ មិន 
លំបាកដូច ករបេកួតជាមួយ បុ៊ន 
សុធ នោះ ទេ ពេះ អ្នក ទំាង ២នេះ 
មានកម្ពស់ទាបជាងខ្លនួ។
មា្ចាស់ មេដាយ សំរឹទ្ធ សីុហ្គេម 

២ជំនាន់ វ៉ាន់ វឿន បាន បញ្ជាក់ 
ថា៖ «ចាប់ ពី ពេល នេះ ទៅ ខ្ញុ ំអត់ 
ទទួល យក ករ បេកួតផេសេង ទេ 
ពេះ ខ្ញុ ំទុក ពេល ហ្វកឹ ហាត់ ឲេយ បាន 
គេប់ គេន់ ជាមួយ អេលីត ចំរើន 
ហើយ បើ ទោះ  បីជា ចំរើន ខ្ពស់ជាង 
ខ្ញុ ំបុ៉ន្តេ ខ្ញុ ំនឹង ខិតខំ ហ្វកឹ ហាត់ ពងេងឹ 
សមត្ថ ភាព របស់ ខ្ញុ ំឲេយបាន ខ្លាងំ 
ជាង នេះ និងខំ បេងឹ បេកួតឲេយ អស់ពី 
សមត្ថ ភាព ដើមេបី បេជេង យក    
ខេសេ កេវត់ មាស»៕

តារាចម្រៀងស្រីជើងចាស់ជ្រកទ្រនំហង្រសមាស
បានយូរអ្នកនាងព្រជ្រសោភា។ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍
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