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ក្រុមBarcelona(Barca)នៅ
ត្រផ្ដោតលើការសាងក្រមុរបស់ខ្លនួ
ឡើងវិញជាមួយMessi...ទំព័រ១៥

សង្គ្រមសម្ដីដ៏ក្ដោគគុករវាងតារា-
ចម្រៀងខ្រមនិងថោនបានឈាន
ដល់ចំណុចបញ្ចប់...ទំព័រ១៣

ព័ត៌មានកីឡាព័ត៌មានជាតិ

UNៈ  កុមារ៤៦៣លាន 
នាក់នៅទូទំាងសកល - 
លោកមិនអាចចូលរៀន
ដោយសារជំងឺកូវីដ ១៩

សមត្ថកិច្ចសន្នដិ្ឋាន 
ថាករណីសា្លាប់បុរស 
មា្នាក់និងកូន៣នាក់ 
គឺជាអំពើឃាតកម្ម

ARDBនឹងសិក្សា 
សំណើរបស់CRF
ដ្លចង់បានទុន
ទិញសូ្វបន្ថម្

បរុញី ូវយូក៉ៈ យោងតាមការ-
សិក្សាមួយរបស់អង្គការសហ-
បជ្ាជាតិដល្ត្វូបានចញ្-
ផ្សាយកាលពីថ្ង្ពុធ បានឲ្យ
ដងឹថាសប្ពល្ជងំឺរាតតប្ាត
កូវីដ១៩ និងមានការបិទសា-
លារៀននោះ ១ភាគ៣ន្
សិស្ស ដ្លទទួលរងការប៉ះ-
ពាល់នៅជុវំញិពភិពលោកមនិ
អាចចូល...តទៅទំព័រ១១

ឃុត  សុភ ចរិ យា

ភ្នពំៃញៈ សមត្ថកិច្ចខណ្ឌស្ន
សុខរាជធានីភ្នំព្ញកាលពី
ម្សិលមិញបានសន្និដ្ឋានជាបឋម
ថាករណីបុរសមា្នាក់សា្លាប់ដោយ
ចងកលើជណ្ដើរឡើងឡៅតឿ
និងកូនស្ី៣នាក់ទៀតសា្លាប់
លើគ្ន្បន្ទប់ផ្ទះជួល១កន្លង្
កាលពីយប់ថ្ង្ពធុនៅភមូឧិក-
ញ៉ាវាំងសង្កាត់ភ្នំព្ញថ្មីនោះ
គឺជាអំពើឃាតកម្មខណៈស្ត្ីជា
ភរិយារន្ធត់ចិត្តខ្លាងំព្លទើបមក
ពីធ្វើការថ្មម៉ាងព្លយប់។
លោកហួរម៉្ងវា៉ាងអធិការ-

ខណ្ឌស្នសុខ បានប្ប់ភ្នំ-
ព្ញប៉ុស្តិ៍កាលពីម្សិលមិញថា
លោកជាសុខជុំអាយុ៤០ឆ្នាំ
ជាអ្នករត់មូ៉តូកង់៣សា្នាក់នៅផ្ទះ
ជលួក្នងុភមូ-ិសង្កាត់កើតហ្តុ
ខងលើរួមទំាងកូនសី្របស់គាត់
៣នាក់ទៀតដ្លរួមមានឈ្មោះ
ជុំម៉្ងជូអាយុ១៦ឆ្នាំ,ជុំម៉្ង
ចិនអាយុ៥ឆ្នាំ និងឈ្មោះ ជំុ
ម៉្ងជៀនអាយុ៤ឆ្នាំត្ូវបាន
ស្ត្ីជាប្ពន្ធនិងសាច់ញតិប្ទះ
ឃើញសា្លាប់...តទៅទំព័រ ៦

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញៈ ធនាគារកសិកម្ម-
នងិអភវិឌឍ្ន៍ជនបទ(ARDB)
ដ្លគ្ប់គ្ងដោយរដ្ឋនឹង
សិក្សាសំណើរបស់សហព័ន្ធ-
ស្ូវអង្ករកម្ពុជា(CRF)ក្នុង
ការបង្កើនទុនកម្ចីពិស្សពី
រដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្មូលទិញ
ស្វូនៅរដវូប្មលូផលខងមខុ
ន្ះដ្លជាវិធានការមួយ
ដើមប្ីសមច្បានតាមទសិដៅ
នាំច្ញប្មាណ៨០០០០០
តោននៅឆ្នាំន្ះ។
លោកសុងសារ៉ន ប្ធាន

CRFបានចូលរួមប្ជុំជាមួយ
ប្ធានធនាគារកសិកម្ម និង
អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (ARDB)
កាលពថី្ង្ពធុពិភាកស្ាអពំីសា្ថាន-
ការបច្ចុប្បន្នន្ទីផ្សារស្ូវអង្ករ
នងិការប្មលូផលដើមបី្សកិស្ា
ពលីទ្ធភាពន្ការផ្ដល់ទនុកម្ចីពី
រដ្ឋាភិបាលក្នងុរដវូកាលបម្លូ
ផលស្ូវខង...តទៅទំព័រ ១០

មន្ត្ី អតីតបក្សប្ឆំាង៣រូបស្នើសំុឲ្យលើកបម្មសិទ្ធិធ្វើនយោបាយ
វ៉ន ដារា៉ា 

ភ្នំពៃញ ៈ សមាជិកគណៈ-
កមា្មោធិការអចិន្្តយ៍និងគណៈ-
កមា្មោធិការនាយកន្អតីត
គណបក្សសង្្គោះជាតិដ្ល

កំពុងស្ថិតនៅក្នងុការហាមឃាត់
មិនឱ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយ
រយៈព្ល៥ឆ្នាំតាមអំណាច
សាលដីកាល្ខ៣៤០ របស់
តុលាការកំពូលកាលពីម្សិលមិញ
បានដក់លិខិតទៅលោកឧប-

នាយករដ្ឋមន្ត្ីសខ្ងស្នើសុំ
ឲ្យលើកបម្មសិទ្ធិនយោបាយ
ដើម្បីផ្តល់នីតិសម្បទាឡើងវិញ។
យោងតាមលិខិតស្នើសំុរបស់

លោកសុនឆ័យអតីតសមា-
ជិកគណៈកមា្មោធិការអចិន្្តយ៍

លោកភាវគមឹឈននងិលោក
វា៉ាសាមុ៉នអតីតសមាជិកគណៈ-
កមា្មោធិការនាយកន្អតីតគណ-
បកស្សង្គ្ះជាតិចុះថ្ង្ទី២៧
ខ្សីហាបានសរស្រថា៖
«សូមគោរពជូន...តទៅទំព័រ  ៤

 សុទ្ធ   គឹម សឿន 

 ភ្នំពៃញ:  មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ
ផ្ដល់ឈាមន្ក្សួងសុខ-
ភិបាលកាលពីម្សិលមិញបាន
បង្ហាញនូវក្ដីបារម្ភយា៉ាងខ្លាំង
អំពីការធា្លាក់ចុះយា៉ាងគំហុកនូវ
ចំនួនអ្នកស្ម័គ្ចិត្តផ្ដល់ឈាម

នៅក្នុងរយៈព្ល៦ខ្ដើមឆ្នាំ
២០២០ដ្លទទួលបានត្ឹម
ត្៦ពាន់ប្លាក ប្មាណជា
១១ភាគរយ បើធៀបនឹងឆ្នាំ
២០១៩ទទួលបានចំនួន
៧មុនឺប្លាក។យោងតាមលោក
សុខប៉ូប្ធានមជ្ឈមណ្ឌល
ជាតិផ្ដល់ឈាមដល្បានថ្លង្

កាលពីម្សលិមញិក្នងុសន្និសីទ
សារព័ត៌មានស្ដីពី«ការផ្ដល់
ឈាមដើម្បីសង្គ្ះជីវិត»នៅ
ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្ី។
លោក ប៉ូ បានថ្ល្ងទៀតថា

គិតត្ឹម ៦ខ្ដំបូងដើមឆ្នាំ
២០២០ន្ះអត្ការបរិច្ចាគ
ឈាមបានធា្លាក់ចុះប្មាណ

១១ ភាគរយនៅព្លដ្ល
តម្ូវការប្ើប្ស់បានកើន-
ឡើងពី១ឆ្នាំទៅ១ឆ្នាំប្មាណ
១មុនឺប្លាក។ខណៈពល្ដល្
តម្ូវការឈាមនៅកម្ពុជានៅ
ខ្វះចនោ្លាះពី២០ទៅ៣០ភាគ-
រយដើម្បីជួយដល់ជនរងគ្ះ
ដ្លកំពុងតូ្វការឈាមជា

ចំបាច់។
លោកប៉ូថ្ល្ងថា៖«ដើម្បីកុំ

ឲ្យមានក្ដីកង្វល់ពីការខ្វះខត
ឈាមនងិទប់សា្កាត់ការលក់ដរូ
ឈាមដ្លសប្បុរសជនបាន
បរិច្ចាគន្ះទាល់ត្មានអត្
អ្នកស្មគ័្ចតិ្តបរចិ្ចាគឈាមកើន
លើសពី៨០...តទៅទំ ព័រ ៦

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមបារម្ភពីការ-
ធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកនូវចំនួនអ្នកស្មគ្័ចិត្តផ្ដល់ឈាមដ្លទទួលបានតឹ្ម៦ពាន់ប្លាករយៈព្ល៦ខ្

ស្ទងូសៃវូ រដូវវសៃសា
ប្ជាកសិករញញឹមដក់កាម្រា៉ាខណៈព្លគាត់កំពុងស្ទូងស្ូវរដូវវស្សាស្ថិតនៅភូមិតាបា៉ាងស្ុកអង្គស្នួលខ្ត្តកណា្ដាល

កាលពីសបា្ដាហ៍មុន។រូបថតសំរិទ្ធ



ទម្លាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរមយួ-
ចំនួននៅមនការបែពែឹត្តអំពើ
លោភលន់ដោយមិនចែះខ្មាស-
អៀនតាំងពីសម័យលង្វែកឬ
បុរាណកាលមកម្លែ៉ះ ខណៈ
ដែលកងទព័សៀម(ពាកែយបច្ច-ុ
បែបន្ននែះកងទ័ពថែ)បានចូល
វាយលកុបន្ទាយលង្វែកមនិចុះ
ដោយសារតែមនកំផែងដើម
ឫសែសីដ៏កែសឃ្មឹក។
ដោយសារតែចង់ឈ្នះទ័ព

ខ្មែរ ពួកទ័ពសៀមក៏ផ្លាស់ប្តូរ
យុទ្ធសាស្តែដោយបាចបែក់
ដួងចូលទៅក្នុងពែឫសែសីនោះ
បន្ទាប់ពីគែបានសិកែសាដឹងថា
ពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះនៅសម័យនោះ
ចង់មនចង់បានលឿនក៏នំគ្នា
ចូលកាប់ឆ្ការពែឫសែសីដែលជា
របងដ៏កែស់នោះដើមែបីដណ្ដើម
យកបែក់ដួងទាំងនោះមក
ចាយដោយភ្លែចគិតថាជាទង្វើ
រំលាយរបងបំផ្លាញបន្ទាយ
ខ្លួនឯង។បន្ទាប់ពីដឹងថាខ្មែរ
ឆ្ការពែឫសែសីស្ទើរអស់ហើយ
នោះទ័ពសៀមក៏បានចូលលុក-
លុយវាយបែកបន្ទាយលង្វែក
នៅកែបែរកែងុឧដងុ្គផ្លវូជាតិលែខ
៥ពីភ្នំពែញទៅខែត្តកំពង់ឆ្នាំង
ដោយជោគជ័យហើយបាន
បែមូលយកគម្ពីរកែបួនខ្នាតពី
ពែះគោនិងពែះកែវទៅសែុក-
គែអស់គ្មានសល់។នែះគឺជា
បែវត្តិសាស្តែសម័យលង្វែក
ដែលខ្មែរសម័យនោះចាញ់
សង្គែមជាមួយនឹងបែទែស
សៀមជតិខងតាមរយៈបែវត្ត-ិ
រឿងពែះគោពែះកែវខ្មែរ។
ឥរិយាបថចង់មន ចង់បាន

ខសុរបៀបបែបនែះហាក់កពំងុ
ជះឥទ្ធិពលអាកែក់មកដល់
សង្គមបច្ចបុែបន្នដោយមនពល-
រដ្ឋខ្មែរខ្លះមិនបានគិតពីរបស់
ជាកែរដំណែលឬក៏ទែពែយសមែបត្តិ
របស់អ្នកដទែទែគឺដឹងតែសែវា
សែទែញបែមូលយកហើយ។
ករណីដូចជាគែន់តែមន
គែះថា្នាក់ចរាចរណ៍នៅកន្លែង
ណាមួយភ្លាមមើលតែម្ចាស់
របសួចង់សន្លប់ផងគឺនំគ្នាទៅ
ជួយលិចកើតក៏ឆ្លៀតបូតយក
នឡិកាខែសែកកាបូបឬក៏ទូរ-
ស័ព្ទដែនិយាយរួមយកបានអី
គឺយកហ្នងឹ។ដូចគ្នានែះដែររឿង
ឆែះផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះខំបែមូលរបស់-
របរគ្នាពីក្នងុផ្ទះមកដាក់ខងកែ
មនអ្នកមកបន្លំយកទែពែយគ្នា
បន្តទៀតដោយបែើពាកែយថាដចូ

របស់ជយភ័ណ្ឌ។មែយ៉ាងវិញទៀត
កន្លងមកមនការជីកគស់-
កកាយរករូបបដិមនិងរបស់-
បុរាណដែលមនធាតុដើមជា
លោហធាតុធ្វើពីមសសំរឹទ្ធ
សា្ពាន់ក្តី...ដោយអ្នកខ្លះមន
រហូតដល់បែើម៉ាសុីនរាវរក
លោហធាតុទាំងនោះពីក្នុងដី
ទៀតកម៏នគឺដើមែបីដតុរលំាយ
ចមែញ់យកសាច់មសយក
សំរឹទ្ធនិងសា្ពាន់យកលក់ហើយ
ក៏កំណត់យកសកម្មភពនែះ
ធ្វើជាមខុរបរតែម្តង។ទន្ទមឹនងឹ
នែះមនបុគ្គលខ្លះថែមទាំង
ហា៊ានយកវត្ថុបរុាណជារបូបដ-ិ
មពែះឬក៏លំពែង ដាវដែល
បានចុះបញ្ជីបែតិកភណ្ឌជាតិ
ដាក់នៅក្នុងវត្តរួចទៅហើយក៏
នៅមនអ្នកលួចយកមកចមែញ់
ឲែយចែញវត្ថុមួយធ្វើថ្មីឬក៏ផ្លាស់-
ប្តូររូបរាងចាស់តែម្តងដែលជា
ហែតុធ្វើឲែយបាត់បង់នវូឫសគល់
នែវបែបធម៌ដ៏ចំណាស់របស់ខ្មែរ។
ដោយសារសកម្មភពបែបនែះ

នៅតែបន្តមននៅតាមវត្តអា-
រាមមួយចំនួនទើបថ្មីៗនែះ
កែសងួវបែបធម៌នងិវចិតិែសលិែបៈ
បានចែញលខិតិ១ចែបាប់កាល
ពីថ្ងែ៥សីហាឆ្នាំ២០២០បែ-
គែនសម្តែចពែះសងែឃនយក
នន្ទង៉ែតដើមែបីជួយធ្វើអន្ត-
រាគមន៍ឲែយបញែឈប់ករណីនែះ។
លុះដល់ថ្ងែទី១៣ខែសហីាឆ្នាំ
២០២០សម្តែចពែះសងែឃ-
នយកនន្ទង៉ែតក៏បានចែញ
លិខិត១ចែបាប់បែគែនពែះមែ-
គណរាជធានីខែត្តស្តីពីការ-
បញែឈប់ការរំលាយបំណែកឬ
ក៏បុរាណវត្ថុពែញលែញអំពី
លោហធាតុដើមែបីសតិពែះពទុ្ធ-
បដិមឬរូបចម្លាក់ផែសែងៗតាម
វត្តអារាមដើមែបីធ្វើអន្តរាគមន៍
បន្ត។បើតាមបែសាសន៍លោក
ឡុងប៉ុណ្ណសុីរីវត្ថអ្នកនំពាកែយ
កែសងួវបែបធម៌ថា៖«ចពំោះវត្ថ-ុ
បុរាណណាដែលបានចុះបញ្ជី
ក្នុងបែតិកភណ្ឌជាតិរួចហើយ
ហើយអ្នកដែលថែរកែសាមនិគង-់
វងែសបើបាត់ឬក៏យកទៅរលំាយ
វត្ថុបុរាណនោះគឺតែវូមនទោស-
ទណ្ឌទៅតាមចែបាប់ហើយពែះ
មុននឹងសមែចចិត្តយកទៅដា
ក់ថែរកែសានៅទីវត្តអារាមក្តី ឬក៏
ថែរកែសានៅតាមផ្ទះក្តីគឺសុទ្ធតែ
មនកិច្ចសនែយជាមួយសមត្ថ-
កិច្ចថាបើបាត់ ឬក៏យកទៅ
រំលាយវត្ថុបុរាណទាំងនោះទៅ
ធ្វើជារបស់ថ្មីក៏ដោយគឺតែូវ-
មនទោស»។លោកបន្តទៀត
ថា៖«កែសួងតែងតែលើកទឹក-

ចិត្តម្ចាស់វត្ថុបុរាណឬក៏នៅវត្ត-
អារាមបើការពារមិនគង់ទែ
សមូយកទៅដាក់នៅសារមន្ទរី-
ជាតិដោយស្ម័គែចិត្ត។កែសួង
មិនផ្តល់ជារង្វាន់អ្វីធំដុំនោះទែ
តែគែន់តែមនជួនសគុណ
បន្តចិបន្តចួដែលម្ចាស់វត្ថុបុរាណ
បានខំថែរកែសាតាំងពីយូរមក
ហើយតែប៉ុណ្ណឹង»។
ទោះជាយា៉ាងណាលោកសីុរី-

វត្ថលើកឡើងថាកែសួងនៅ
មនការខ្វះចនោ្លាះនូវយន្តការ-
ខ្លះដែលតែវូធ្វើឲែយបែសើរឡើង
នវូកចិ្ចសហបែតិបត្តកិារជាមយួ
សា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសែសកែ-
សួងធម្មការនិងកិច្ចការសា-
សនអាជា្ញាធរដែនដីនិងសមត្ថ-
កិច្ចក្នុងកិច្ចការថែរកែសាបែតិក-
ភណ្ឌឲែយបានគង់វងែស។ក៏ប៉ុន្តែ
កែសងួវបែបធម៌នងិវចិតិែសលិែបៈ
មិនលើកទឹកចិត្តឲែយបែជាពល-
រដ្ឋដើរជីកគស់កាយដីរកវត្ថុ
បុរាណធ្វើអាជីវកម្មយកមក
ដាក់នៅសារមន្ទរីជាតិដើមែបីបាន
កមែជើងសាឬក៏រង្វាន់នោះ
ទែ។តែកែសួងនិងមន្ទីររាជ-
ធានីខែត្តនៅថា្នាក់កែមជាតិ
នៅតែខិតខំសហការជាមួយ
អាជា្ញាធរដែនដីធ្វើការផែសព្វ-
ផែសាយ និងអប់រំបែជាពលរដ្ឋ
នៅតាមមូលដា្ឋានឲែយយល់ពី
តម្លែនែវត្ថុបុរាណជាតិតែូវតែ
ចូលរួមថែរកែសា។
ចំណែកឯលោក ជាយុទា្ធា

ជាងចម្លាក់កែបាច់បរុាណនៅលើ
សា្ពាន់លែបីមួយរូបនៅសែកុពញា-
ឮខែត្តកណា្តាលក៏មនិពែញចតិ្ត
ផងដែរ ចំពោះការដែលយកវត្ថ-ុ
បរុាណដែលជាលោហធាតុមក
រំលាយរួចច្នែធ្វើរបស់ថ្មីឬក៏លក់

ទៅឲែយអ្នកលក់អែតចាយដើមែបី
ចមែញ់យកសា្ពាន់នោះ។លោក
បានលើកឡើងថា ទោះបីជា
លោកធ្វើការងរជាមួយនឹង
សា្ពាន់មែនតែលោកមិនធា្លាប់
ទិញវត្ថុបុរាណដែលមនជាតិ
សា្ពាន់យកមកចមែញ់យកសា្ពាន់
មកឆ្លាក់នោះទែពែះវារឹង
ងយនងឹបាក។់ប៉នុ្តែលោកទញិ
តែសា្ពាន់ដែលគែលក់បោះដុំ
សែប់ប៉ណុ្ណោះគឺទន់ងយឆ្លាក់
ចែញជារូបរាង។កាលពីដើម
ទសវតតែសរ៍ឆ្នាំ៨០លោក ជា
យុទា្ធាបានឃើញបែជាពលរដ្ឋ
មួយចំនួននៅតំបន់សែកុពញាឮ
និងសែុកឧដុង្គដែលជាទីកែុង
ចាស់បានគស់កកាយដីនៅ
តាមចែតយិបរុាណដោយពែល
ខ្លះជកីបានវត្ថុបរុាណដចូជារបូ
ពែះដាវលំពែងនិងខែលធ្វើ
ពីលោហធាតុខ្លះសែបមស
យកមកចមែញ់ដើមែបីលក់ខ្លះ
មិនតែឹមតែរំលាយលោហធាតុ
ទែ គឺថែមទាំងរំលាយបំបែក
ថ្មបុរាណរូបបដិមទៀតផង។
លោកយុទា្ធាមិនគំទែការដើរ
ជីកគស់ដើមែបីយកវត្ថុបុរាណ
មករំលាយដើមែបីលក់នោះទែ
ដោយលោកយល់ឃើញថា វា
ជារបស់រមួសមែប់ពលរដ្ឋខ្មែរ
ទាងំអស់គ្នាដែលចាំបាច់តែវូតែ
យកទៅថែរកែសាដោយដាក់នៅ
សារមន្ទីរជាតិ។
សមែប់អ្នកសែី ម្ចាស់ហាង

ឈ្មាះកសុលរចនដែលលក់
គែឿងចម្លាក់នៅកែបែរវត្តឧណា្ណោ-
លោមរាជធានីភ្នំពែញក៏បាន
រិះគន់ទៅលើការរំលាយវត្ថុបុរាណ
យកមកធ្វើថ្មីឬក៏ចមែញ់លោ-
ហធាតុដើមែបីលក់យកលយុផង

ដែរ។អ្នកសែីបានលើកឡើងថា
នៅហាងកុសលរចនរបស់
អ្នកសែី មិនទិញរបស់ចាស់ៗ
ពីបុរាណដូចជារូបបដិមរូប-
ពែះឬក៏វត្ថុបែើបែស់ពីបុរាណ
នោះទែគឺខុសចែបាប់។មែយ៉ាងវញិ
ទៀតអ្នកសែីមនជនំឿថារបស់
អស់ទាំងនោះគឺសុទ្ធគែអភិ-
សែករួចហើយអ៊ីចឹងមិនហា៊ាន
ទិញដើមែបីលក់បន្តទែដោយ
អ្នកសែីសខុចតិ្តកមុ្ម៉ង់ឲែយជាងធ្វើ
ថ្មីចម្លងឲែយដូចគ្នានឹងរបស់ចាស់-
បុរាណវិញហើយបែប់អ្នក
ទិញតែង់ៗថាវាមិនមែនជាវត្ថុ
បុរាណនោះទែតែវាជារបស់
ចាក់ពុម្ពឬក៏ឆ្លាក់ធ្វើថ្មីឲែយមើល
ទៅដូចរបស់វត្ថុបុរាណតែ-
ប៉ុណ្ណោះ។
សរុបសែចក្ដីមកវិញមិនថា

ជាពលរដ្ឋសាមញ្ញឬក៏ពែះសងែឃ
ចៅអធិការវត្តដែលមនឥទ្ធិ-
ពលនោះទែគឺមិនគួរបន្តវបែបធម៌
ចង់មនចង់បានឬក៏ចង់កែច្នែ
វត្ថុបុរាណតាមរយៈការរំលាយ
លោហធាតុដើមែបីលាភសកា្ការៈ
ផ្ទាល់ខ្លនួឬក៏ចង់បង្ហាញសា្នាដែ
បង្កើតថ្មីទៀតនោះទែ។បើទោះ
បីជារបស់វត្ថុបុរាណហ្នឹងចាស់
ពុកផុយពែកហើយក៏ដោយក៏
តែូវតែមនគណៈកម្មការវាយ-
តម្លែថាតើគួរទុកឬក៏រំលាយ-
ចោលធ្វើថ្មីក៏តែូវមនឯកសារ
នងិមនការសមែចពីថា្នាក់ជាតិ
ផងដូចអគរឬក៏ពែះវិហារ
ចាស់ៗដែលនៅសែសសល់ពី
សម័យបុរាណជាដើម៕

ចូលរួមផ្តល់យោបល់តាម
រយៈ soprach.tong@
phnompenhpost.com
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ការស្ថាបនារបងថ្មនៅ
មុខវិមានសន្តភិាពដ្ល
កំពុងដំណើរការតូ្វធ្វើ
ឡើងតាមរចនាប័ទ្មខ្មរ្
អោមប៊ុនធឿន

ភ្នពំែញៈគមែងសា្ថាបនរបង-
ថ្មនៅមខុវមិនសន្តភិពឬទសី្ត-ី
ការគណៈរដ្ឋមន្តែី ដែលកំពុងដំ-
ណើរការសា្ថាបននែះតែវូរៀបចំ
តាមបែបរចនប័ទ្មខ្មែរ ដែល
នំមកនូវសោភណភព និង
សណា្តាប់ធា្នាប់។នែះបើតាម
លោកម៉ែតមសភក្តីអ្នកនំ-
ពាកែយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពែញ
កាលពីថ្ងែទី២៦សីហា។
លោកម៉ែតមសភក្តី បាន

ឲែយដឹងថាការធ្វើរបងថ្មនែះ
ជាយន្តការក្នុងកញ្ចប់ការងរ
មួយដែលមនទាំងសោភណ-
ភពទាំងសណា្តាប់ធា្នាប់ទាំង
ការចូលរួមលើកស្ទយួពិការភព
ឬជនពកិារឲែយពកួគត់អាចបែើ-
បែស់បាននវូសែវាសាធារណៈ
តាមផ្លូវផងដែរ។
មន្តែីនំពាកែយរូបនែះថ្លែងថា៖

«ពែលយើងធ្វើរបងទៅវាមន
សណា្តាប់ធា្នាប់រៀបរយផងហើយ
នៅចញ្ចើមថ្នល់យើងនឹងរៀប
ការូ៉ឡាឲែយមនផ្នែកសមែប់ជន-
ពិការភ្នែកអាចដើរបាន»។
ទោះយា៉ាងណា ក្នុងគមែង

ធ្វើរបងថ្មនៅមខុទសី្តកីារគណៈ-
រដ្ឋមន្តែីនែះអ្នកនំពាកែយសាលា-
រាជធានីភ្នំពែញ មិនទាន់បាន
ដងឹចែបាស់ថាតែវូចណំាយថវកិា
ប៉ុន្មាននោះទែ ហើយគមែង
នែះសមែចបានប៉នុ្មានភគរយ
ក៏នៅមិនទាន់ចែបាស់ដែរ ដោយ
លោកកំពុងរង់ចាំដំណឹងពីផ្ទែ-
ក្នងុនែការធ្វើគមែងនែះ។មយួ
វិញទៀតការសាងសង់នោះក៏
មនការប៉ះពាល់ខ្លះៗដែរដល់
បែជាពលរដ្ឋប៉នុ្តែលោកមស-
ភក្តីថាមិនទាន់ឃើញមនការ-
តវា៉ាណាមួយកើតឡើងឡើយ។
លោកមសភក្តី ថ្លែងថា៖

«បែជាពលរដ្ឋពីដើមមក គត់
សាងសង់លយចែញមកលើផ្លូវ
របស់យើង។អាហ្នងឹបើមើលទៅ
លើប្លង់មើលទៅលើកម្មសិទ្ធិ។
អ៊ចីងឹតែវូតែបងប្អនូបែជាពលរដ្ឋ
ចូលរមួជាមួយគ្នានៅពែលដែល
យើងតមែឹមរបង»។
កាលពីដើមខែកក្កដាឆ្នាំ២០២០

លោកឃួងសែងអភបិាលរាជ-
ធានីភ្នំពែញបានដឹកនំអាជា្ញាធរ
ខណ្ឌដូនពែញនិងមន្ទរីជំនញចុះ
ពនិតិែយមើលសា្ថានភពនែគមែង
ខងលើនែះនិងបានស្នើឲែយបង
ប្អូនបែជាពល...តទៅទំព័រ៦



មុំ គន្ធា

ភ្នំពេញៈ ប្រមុខការពារជាតិ
លោកទៀបាញ់ ព្រមានថា នឹង
មិនលើកល្រងបានឡើយចំពោះ
បគុ្គលមយួចំនួនដ្រលបានចោទ-
ប្រកាន់មកលើរាជរដ្ឋាភិបាលថា
បានផលិត និងបោះពុម្ពផ្រនទី
ខ្នាត១/២៥០០០ន្រះដ្រលជា
ការធ្វើឱ្រយបាត់បង់ទឹកដី។
ក្នងុពធិីប្រគល់នងិទទលួផ្រនទ ី

ឋានល្រខព្រំដ្រនគោកកម្ពុជា-
វៀតណាមខ្នាត១/២៥០០០ឲ្រយ
ក្រសងួស្ថាប័នពាក់ពន័្ធចនំនួ៣៥
យកទៅប្រើប្រស់ពីម្រសិលមិញ
នៅវិមានសន្តិភាពឧបនាយករដ្ឋ- 
មន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ
លោកទៀបាញ់ លើកឡើងថា
រាជរដ្ឋាភបិាលបានបពំ្រញកចិ្ចការ
ន្រះបានល្អបំផុតជាប្រវត្តិសស្រ្ត
មិនដ្រលមានសម្រប់ប្រទ្រស
កម្ពុជាដោយសរការធ្វើបាននូវ
ផ្រនទីខ្នាត១/២៥០០០ន្រះ
ដ្រលជាជោគជយ័មយួដ៏ធំសម្រប់ 
ជាឯកសរជាតិរបស់កម្ពុជា។
លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុមំនិអាចអត-់

ឱនឲ្រយបានទ្រចំពោះអ្នកមួយចនំនួ
ចោទប្រកាន់ថា ការផលិតនិង
បោះពុម្ពផ្រនទីខ្នាត១/២៥០០០
ន្រះជាការធ្វើឲ្រយបាត់ស្រុក បាត់

ប្រទ្រសបាត់ទកឹដីជាដើមន្រះ។វា
ជាជោគជ័យរបស់ប្រទ្រសយើង
ដ្រលយើងបានធ្វើដោយលំបាក»។ 
លោកថា៖«ដោយសរយើង

សម្រចបានលុះត្រត្រមានការ-
ឯកភាពពីប្រទ្រសជិតខងយើង
ផងដ្ររ។មានការពិបាកណាស់
ប៉ុន្ត្រប្ររជាមានជនអគតិមួយ
ចំនួនមកចោទប្រកាន់យើងដោយ    
គ្មានមូលដ្ឋានច្របាស់លាស់»។
លោកបន្ថ្រមថាចពំោះអ្នកដ្រល  

ធ្វើប្រជាភិថុតអ្នកដ្រលនិយាយ
គ្មានមូលដ្ឋានគ្មានការពិតទាក់-
ទងនឹងការបោះពុម្ពផ្រនទីខ្នាត
១/២៥០០០ន្រះនឹងត្រូវចាត់-
វិធានការទៅតាមផ្លូវច្របាប់។
គណៈកមា្មាធកិារកចិ្ចការព្រដំ្រន

កម្ពជុាកាលពីថ្ង្រទ១ីសហីាបាន- 
ជួបពិភាក្រសាការងារជាមួយភាគី
វៀតណាមនៅច្រកទា្វារព្រំដ្រន
អន្តរជាតិម៉ុកប្រ ខ្រត្តត្រនិញ។
ភាគីទំាង២បានប្រគល់នងិទទលួ
ផ្រនទីឋានល្រខព្រំដ្រនគោក
ខ្នាត១/២៥០០០ ដ្រលបាន-
កណំត់ព្រដំ្រន៨៤%ដ្រលកម្ពជុា
និងវៀតណាមបានឯកភាពគ្នា។
ការរៀបចំប្រគល់និងទទួល

ផ្រនទីន្រះ បានធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពី
លោកហ៊នុស្រននាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រ
កម្ពុជានិងលោកង្វៀនសួនហ៊្វុក

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមចុះហត្ថ- 
ល្រខទទលួស្គាល់បង្គាលព្រំដ្រន   
ប្រទ្រសទំាង២ដ្រលសម្រចបាន
ចនំនួ៨៤ភាគរយកាលពីថ្ង្រទ៥ី
ខ្រតុលាឆ្នាំ២០១៩។
ការយកផ្រនទីខ្នាត១/២៥០០០   

ទៅតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជា-
ជាតិលោកទៀបាញ់មនិទាន់អាច 
កំណត់បានថានៅព្រលណានៅ-
ឡើយទ្រ។ប៉នុ្ត្រលោកថាសម្រប់
ទាងំអស់គ្នាត្រវូដងឹនងិប្រើប្រស់
ផ្រនទីន្រះដ្រលជាផ្រនទីពតិប្រកដ   
មិនដ្រលមានពីមុនមកទ្រ។
លោកទៀបាញ់ថា៖«យើងបាន-   

បោះបង្គាលសមា្គាល់យា៉ាងជាក់-
លាក់ដ្រលយើងមិនដ្រលធ្វើបាន

ទ្រពីមុនមក។ប៉ុន្ត្រព្រលន្រះយើង
ធ្វើបានហើយយើងមានមោទនភាព   
ខ្លាំងណាស់ ដ្រលបានបោះពុម្ព
នងិប្រគល់ទៅតាមក្រសងួស្ថាបន័
សម្រប់ប្រើប្រស់»។
ចំពោះកិច្ចការនៅស្រសសល់

ចំនួន១៦%ទៀតទើបបញ្ចប់ក្នុង
ការបោះបង្គាលព្រំដ្រនកម្ពុជា
នងិវៀតណាមលោកទៀបាញ់ថ្ល្រង  
ថាបំណងរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជាគឺ
ចង់បញ្ចប់ឱ្រយបានឆប់ៗ។ប៉ុន្ត្រ
កម្ពុជាមិនអាចធ្វើបានត្រមា្នាក់ឯង
នោះទ្រ គឺត្រូវមានការចរចា
ពភិាក្រសាគ្នាជាមយួភាគីវៀតណាម
រហូតប្រទ្រសទាំង២ឯកភាពគ្នា
ទើបអាចបញ្ចប់បាន។

លោកបា៉ាចន័្ទរឿនប្រធានវទិ្រយា-
ស្ថានប្រជាធិបត្រយ្រយកម្ពុជាថ្ល្រង
ពីម្រសិលមិញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រព្រះ-
រាជាណាចក្រកម្ពជុាត្រង់មាត្រ៣៥   
បានច្រងពកីារការពារនងិការផ្តល់
ឱកាសឱ្រយពលរដ្ឋសម្ត្រងមតិចលូ-
រមួក្នងុសកម្មភាពស្រដ្ឋកចិ្ចសង្គម
នយោបាយក៏ដូចជាផ្តល់់នូវមតិ
ត្រឡប់ទៅវញិចពំោះកចិ្ចការរបស់
សមត្ថកិច្ចក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាល។
លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំយលថ់ាទាក-់ 

ទងនងឹរឿងព្រដំ្រនន្រះប្រជាពលរដ្ឋ
គ្រប់រូបមានសិទ្ធិក្នុងការសួរនាំ
បញ្ច្រញមតិ ការយល់ឃើញនិង
ការបារម្ភរបស់គត់ក្នុងទិដ្ឋភាព
ណាមួយដ្រលគត់មើលឃើញ។
ចណំាតក់ារដោយការដកទ់ោស-
ទណ្ឌឬការព្រមានបបំទិសទិ្ធិស្ររ-ី
ភាពប្រជាពលរដ្ឋអាជា្ញាធរមាន
សមត្ថកចិ្ចមនិគរួយកមកប្រើទ្រត្រ
អ្វីដ្រលគរួធ្វើគកឺារផ្តល់ពត័ម៌ានឱ្រយ
ប្រជាពលរដ្ឋបានគ្រប់ជ្រងុជ្រយ
ទាន់ព្រលវ្រលា ដោះស្រយ
ប្រកបដោយតមា្លាភាព និងភាព-
ត្រមឹត្រវូដ្រលអាចឱ្រយប្រជាពលរដ្ឋ
អាចទទួលយកបានជាដំណោះ-
ស្រយដ្រលល្អបំផុត»។
កាលពីថ្ង្រទី២៥សហីាលោក

នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស្រនបាន-
បញ្ជាលោកទ្រសរដ្ឋមន្ត្រី វា៉ា

គមឹហងុប្រធានគណៈកមា្មាធិការ
កចិ្ចការព្រដំ្រនឱ្រយចុះទៅជបួប្រជា- 
ពលរដ្ឋដ្រលអះអាងថាបាត់ដីនៅ 
ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំនៅតាមបណោ្ដោយ
ព្រំដ្រនកម្ពុជា-វៀតណាមដោយ
លោកប្រប់ឲ្រយបើកចំហចំពោះ
ព័ត៌មានជុំវិញបញ្ហាបោះបង្គាល
ព្រំដ្រន។លោកវា៉ាគឹមហុងប្រប់
ពីម្រសិលមិញថាលោកនឹងចុះជួប
ពលរដ្ឋនៅក្នងុខ្រត្តនោះប៉នុ្ត្រមនុ
នងឹចុះទៅលោកស្នើឱ្រយអភបិាល
ខ្រត្តត្របូងឃ្មុំស្រង់ស្ថតិិពតិប្រកដ
ពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដ្រលបាន-
បាត់បង់ដីធ្លីរបស់ពួកគត់។
កាលពីចុងខ្រមុនចូលដើមខ្រ

សីហាន្រះអាជា្ញាធរបានចាប់ខ្លួន
លោករ៉ងុឈនុប្រធានសហភាព
សហជីពកម្ពុជា និងជាតំណាង
ក្រមុប្រកឹ្រសាឃ្លាមំើលកម្ពជុាដក-់
ពន្ធនាគរបណោ្ដោះអាសន្នដោយ
ចោទពបីទញុះញង់។ការចាប់ខ្លនួ   
ន្រះធ្វើឡើងបនា្ទាប់ពីលោកបាន-
ចុះទៅជបួពលរដ្ឋនៅឃុំត្រពាងំផ្លងុ  
ស្រកុពញាក្រកខ្រត្តត្របូងឃ្មុំដ្រល  
ពលរដ្ឋអះអាងថាកម្ពជុាបាត់ដីទៅ
វៀតណាម។បុ៉ន្ត្រគណៈកមា្មាធិការ-  
ចម្រុះកិច្ចការព្រំដ្រនច្រនចោល
ការលើកឡើងន្រះហើយចាត់ទកុ
ជាការញុះញង់ និងបំភាន់ស-
ធារណមតិជាតិនិងអន្តរជាតិ៕
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អង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោកសរសើរកម្ពជុាពីការបេឆំាងកូវីដ
 នៀម  ឆេង

ភ្នពំេញៈ លោកហ្រសូរា៉ាបប៉ឡូ-ូ
លីកាស្វីលី អគ្គល្រខធិការ-
អង្គការទ្រសចរណ៍ពភិពលោក
កោតសរសើរកម្ពជុានិងសមត្ថ-
ភាពដឹកនំារបស់លោកនាយក- 
រដ្ឋមន្ត្រីហុ៊នស្រនក្នងុការប្រយុទ្ធ-  
ប្រឆំងនឹងការផ្ទុះឡើងន្រជំងឺ
កូវីដ១៩និងការចាប់ផ្ដើមទ្រស-
ចរណ៍ក្នងុស្រកុឡើងវញិដោយ
អនុវត្តបានវិធានសុវត្ថិភាព
យា៉ាងល្អតាមអនុសសន៍របស់
អង្គការទ្រសចរណ៍ពិភពលោក។ 
  លោកហ្រសូរា៉ាបប៉ូឡូលីកា
ស្វលីី(ZurabPololikashivili)
បានសរស្ររលិខិតមួយជូន
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុ៊នស្រន
កាលពីថ្ង្រទី២១សីហាឆ្នា២ំ០២០ 
ដោយលោកបានសរសើរដល់
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពជុាដ្រលបាន
ដក់ច្រញនូវវិធានការប្រកប-
ដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសកម្ម
បផំតុក្នងុការប្រយទុ្ធប្រឆងំនងឹ
ការផ្ទុះឡើងន្រជំងឺកូវីដ១៩។
លោកហ្រសូរា៉ាបបូ៉ឡូលីកាស្វីលី

បានសរស្ររថា៖«យើងខ្ញុំពិត-
ជារីករាយខ្លាងំណាស់ដោយបាន

ឃើញកម្ពុជាកំពុងត្រចាប់ផ្ដើម
ទ្រសចរណ៍ក្នុងស្រុកឡើងវិញ
ស្ថិតក្រមការគ្រប់គ្រងដ៏ល្អ 
និងបានដក់អនុវត្តវិធានសុវត្ថិ- 
ភាពចាំបាច់និងអនាម័យក៏ដូច- 
ជាគោលការណ៍ណ្រនំានានានៅ 
តាមតំបន់ទ្រសចរណ៍។ការចាប់- 
ផ្ដើមឡើងវិញប្រកបដោយការ-
ទទលួខសុត្រវូន្រះពតិជាស្រប
តាមអនុសសន៍ណ្រនាំរបស់
អង្គការទ្រសចរណ៍ពិភពលោក»។ 
លិខិតរបស់អគ្គល្រខធិការ-
អង្គការទ្រសចរណ៍ពិភពលោករូប-
ន្រះបន្តថា៖«ដចូសម្ដ្រចបានជ្រប 
ហើយថា អង្គការទ្រសចរណ៍
ពិភពលោកកំពុងសម្របសម្រលួ
ការបើកឡើងវញិនវូវសិយ័ទ្រស- 
ចរណ៍ដោយសហការជាមួយ
ប្រទ្រសជាសមាជិកនិងអង្គការ
អន្តរជាតិនានាតាមរយៈការ-
បង្កើតគោលការណ៍ណ្រនំានងិ
អនុសសន៍សម្រប់ចាប់ផ្ដើម
ឡើងវិញនូវសកម្មភាពទ្រស-
ចរណ៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់»។
ជាមួយគ្នាន្រះលោកក៏បាន

ថ្ល្រងអំណរគុណដល់កម្ពុជា
សម្រប់ការចូលរួមក្នងុកិច្ចខិត-

ខំប្រឹងប្រងន្រះដ្រលបានឆ្លុះ-
បញ្ចាំងពីការរួមចំណ្រកក្នុង
សកម្មភាពរបស់អង្គការទ្រស-
ចរណ៍ពិភពលោកក្នុងអំឡុង-
ព្រលដ៏លំបាកន្រះ។អង្គការ-
ទ្រសចរណ៍ពិភពលោកកោត-
សរសើរយា៉ាងខ្លាងំដល់ការដឹក-
នាំរបស់លោកហ៊នុស្រនដ្រល
ត្រងត្រយកសុវត្ថិភាពប្រជា-
ពលរដ្ឋនិងសុខុមាលភាពរបស់
ពលរដ្ឋជាអាទិភាព។
លោកហ្រសូរា៉ាបប៉ឡូលូកីាស្វលីី 

ក៏បានថ្ល្រងដ្ររថា នៅថ្ង្រឈប់-
សម្រកសងបុណ្រយចូលឆ្នាំពី
សបា្ដាហ៍មុនន្រះជាការចូលរួម
ចណំ្រកដល់ការចាប់ផ្ដើមឡើង
វញិនវូទ្រសចរណ៍ប្រកបដោយ
សុវត្ថិភាពនិងការទទួលខុស-
ត្រូវក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។
តាមរបាយការណ៍បឋម

របស់ក្រសួងទ្រសចរណ៍ស្ដីពី
ស្ថិតិទ្រសចរជាតិអំឡុងព្រល
ឈប់សម្រកសងពិធីបុណ្រយចូល- 
ឆ្នាំចាប់ពីថ្ង្រទី១៧ ដល់២១
ខ្រសីហាឆ្នាំ២០២០មានទ្រសចរ 
ដើរកម្រសាន្ដចំនួន១,៤៥លាន-
នាក់ក្នុងនោះមានទ្រសចរបរ-
ទ្រស១៤០០០នាក់ហើយ

ទ្រសចរជាតិបានចាយវាយប្រ- 
មាណជាង១០០លានដលុា្លារ។ 
  លោកស្រីឆយសុីវលីន
ប្រធានសមាគមទីភា្នាក់ងារទ្រស- 
ចរណ៍កម្ពជុាហៅកាត់ថាCATA
បានថ្ល្រងពីម្រសលិមញិថាលខិតិ
សរសើររបស់អគ្គល្រខធិការ
អង្គការទ្រសចរណ៍ពភិពលោក
គឺជាចណំចុវជិ្ជមានសម្របក់ម្ពជុា 
ដ្រលធ្វើឲ្រយទ្រសចរអន្តរជាតិ 
នៅប្រទ្រសដ្រលរងផលប៉ះពាល់ 
តិចពីកូវីដ១៩ពិចារណាពី 
ជម្រើសទ្រសចរណ៍ពួកគ្រ។
លោកស្រីថា៖«វាមានភាព-

ជាវិជ្ជមានហើយសម្រប់កម្ពុជា
មានន័យថាយើងល្របីហើយលើ 
ពិភពលោកហើយយើងរក្រសា
បានវធិានសវុត្ថភិាពយើងអន-ុ 
វត្តបានល្អគឺមិនមានការរីករាល- 
ដលខ្លាងំគឺយើងអាចគ្រប់គ្រង 
បាន។ដូច្ន្រះវាជាចំណុចល្អមួយ
ដ្រលធ្វើឲ្រយមនុស្រសលើសកល- 
លោកដ្រលមានស្ថានការណ៍រាង  
ស្រកស្រន្តគ្រអាចនកឹឃើញ
ដល់កម្ពុជា»។
លោកស្រីបន្តថាក្នងុអឡំងុថ្ង្រ

ឈប់សម្រកសងបុណ្រយចូល-
ឆ្នាំថ្មីកាលពីសបា្ដាហ៍មុនន្រះ

លោកស្រីសង្ក្រតឃើញប្រជា- 
ពលរដ្ឋកម្ពុជាអនុវត្តវិធាន-
សវុត្ថភិាពនងិអនាមយ័បានល្អ
ជាពិស្រសនៅតំបន់ទ្រស- 
ចរណ៍ធំៗ ដោយអ្នកធ្វើដណំើរ
កម្រសាន្តបានពាក់មា៉ាស់នងិរក្រសា
គមា្លាតសុវត្ថិភាពហើយអាជា្ញា- 
ធរបានរៀបចំទឹកអាល់កុល
សមា្លាប់ម្ររោគ។
ប៉ុន្ត្រលោកស្រី ក៏សង្ក្រត-

ឃើញមានភាពធូររលុងបន្តិច-
បន្តួចផងដ្ររពីសំណាក់ប្រជា- 
ពលរដ្ឋពីជនបទមយួចនំនួតចូ 
ដ្រលធ្វើដំណើរកម្រសាន្តទៅកន្ល្រង
ទ្រសចរណ៍ខ្នាតតូច។ទោះ

យា៉ាងណាអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានបាន 
អន្តរាគមន៍បានល្អដោយចុះ
ប្រប់ដល់អ្នកដ្រលធ្វ្រសប្រហ្រស
លើការរក្រសាគមា្លាតសុវត្ថិភាព
និងអនាម័យ។
គតិត្រមឹថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ម្រសលិ-

មិញកម្ពុជាមិនមានករណីថ្មី
ជំងឺកូវីដ១៩អស់ព្រល២
សបា្ដាហ៍មកហើយនងិគ្មានអ្នក- 
ស្លាប់ដោយជងំឺន្រះទ្រ។តលួ្រខ
អ្នកឆ្លងមានសរុបមានចំនួន 
២៧៣នាក់និងបានជាសះ-
ស្របើយ២៦៤នាក់។បច្ចបុ្របន្នន្រះ
អ្នកដ្រលកំពុងសម្រកព្រយា- 
បាលនៅសល់៩នាក់៕

សកម្មភាពការពារកូវីដ១៩ពេលកមេសាន្តនៅសៀមរាបថ្មីៗ នេះ។ រូបសលាខ្រត្ត

 លោក វ៉ា គឹមហុង, លោកទៀ បាញ់ និងលោកហុ៊ន ម៉ាណេត ពីមេសិលមិញ។ រូបហា៊ានរង្រសី

បេមុខការពារជាតិបេកាសមិនអត់ឱនឲេយជនណាថារដ្ឋាភិបាលធ្វើឲេយបាត់ដីតាមរយៈផេនទីថ្មី
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នៀម ឆេង

កណ្តាល ៈ យោធាវៀតណាម  
កំពុង បៃក្លាយ តង់ បណ្ដោះ អា សន្ន  
ដៃល  ខ្លួន អះអាង ថា ធ្វើ ឡើ ង ដើមៃបី 
ទប់ ស្កាត់ ករ ឆ្លង ដៃ ន ខុស ចៃបាប់ 
ក្នុង ពៃល មាន  ជំងឺ កូវីដ ១៩ នោះ  
ទៅ ជា   ជមៃក រងឹ មា ំនៅ កៃបៃរ ភមូ ិក្អម- 
សំណ កៃម ឃុំ ក្អម សំណ ខៃត្ត 
កណា្ដោល  ដោយ អះអាង ថា ករ- 
សង់ ជមៃក រឹង មំា នៃះ ធ្វើ ឡើង ដោយ- 
សរ ទីតាំង   នោះ លិច ទឹក។ នៃះ បើ 
តាម ករ បញ្ជាក់ របស់  សមត្ថកិច្ច។

បើ តាម លិខិត ចុះ ថ្ងៃ ទី ២៦ សីហា  
របស់ លោក ឈឿន សុចិតៃ  ស្នង- 
ករ នគរ បាល ខៃត្ត កណា្ដោល ឲៃយ ដឹង 
ថា កមា្លាំង ប៉ុស្តិ៍ នគរ បាល ករពារ 
ពៃដំៃន ក្អម សណំ ចនំនួ ៨ របូ បាន 
សហករ ជាមួយ កមា្លាំង យោធា 
ពៃដំៃន   ៦០១ ចនំនួ ៧របូ  រមួ ទាងំ 
នាយ ប៉ុស្តិ៍ ក្អម សំណ កល ពី ថ្ងៃទី 
២ ៥  សីហា បាន ចុះ ទៅ ពិនិតៃយ 
ចំណុច តង់ ចាស់ របស់ យោធា ករ - 
ពារ ពៃដំៃន វៀតណាម គ ឺប៉សុ្តិ៍ ៩២៥  
វិញ សឿង នៅ ភូមិ ភូវី ឃុំ កូឡុក 
សៃុក ទិន ចូវ ខៃត្ត អាន យ៉ាង។

ទីតំាង នៃះ  ទល់ នឹង ភូមិ ក្អម- 
សំណ  កៃម ឃុំ ក្អម សំណ សៃុក 

លើក ដៃក ខៃត្ត កណា្ដោល។
លោកឈឿន សចុតិៃ បញ្ជាក ់ថា 

នៅ ពៃល ចុះ ទៅ ដល់ ទីតាំង នៃះ  
សមត្ថកិច្ច បាន ជួប ជាមួយ ភាគី 
វៀតណាម ដៃល កំពុង សង សង់ 
តង់ ថ្មី ដៃល ជា ជមៃក រឹង មាំ សង- 
សង ់ព ីឈើ  សសរ ថ្ម កម្ពស ់៣ ម៉ៃតៃ 
និង មាន ទំហំ៥គុណនឹង ៤ ម៉ៃតៃ 
ដោយ មាន ដបំលូ បៃក ់សង័្កស ីស្ថតិ 
នៅ ឃ្លាត ព ីខៃសៃ បនា្ទាតព់ៃដំៃន  ដៃល 
កម្ពុជា គៃប់ គៃង បច្ចុបៃបន្ន ចមា្ងាយ 
បៃមាណ ១២០ម៉ៃតៃ។

លិខិត របស់ លោក  សុចិតៃ បន្ត 
ថា៖«ទន្ទមឹ នោះកមា្លាងំ ពី ៣ អង្គភា ព  
បាន ទៅ ជបួ បៃធាន ប៉សុ្តិ៍ ៩២៥ វញិ 
សឿង ដើមៃបី   ទាម ទារ ឲៃយ ភាគី វៀត - 
ណា ម បញៃឈប់ សកម្មភាព សង ស ង់ 
តង់ ថ្ម ីខាង លើនៃះ ។ បុ៉ន្តៃ ភាគី វៀត - 
ណាមបាន បញ្ជាក់ ថា គៃ ធ្វើ តាម 
បញ្ជា ថា្នាក ់លើ របស ់គៃ ហើយ ថា្នាក-់ 
លើ របស ់គៃ មាន គមៃង សង សង ់
តង់ ថ្មី  ជា ជមៃក រឹង មាំ ចំនួន ៤ 
គោលដៅ  លើ ១០  គោលដៅ ចាស ់
ដៃល មាន សៃប់»។

កល ពី ថ្ងៃពុធ អភិបាល សៃុក 
លើក ដៃក  និង កមា្លាំង ពាក់ ព័ន្ធ បាន 
ចុះ ទៅ តៃួត ពិនិតៃយ ទីតាំង ខាង លើ 
ម្ដង ទៀត និង ...តទៅទំព័រ  ៥ 

មន្ត្រីអតីតបក្រសប្រឆំាង៣រូប...
តពីទំព័រ ១...សម្តៃច កៃ ឡា - 

ហោម ស ខៃង ឧប នា យករដ្ឋ-  
មន្តៃ ី រដ្ឋ មន្តៃ ីកៃសងួ មហា ផ្ទៃ  សុ ំ
លើក បមៃ ម សិទ្ធិ នយោ បា យ  
ដើមៃបី ផ្តល់ នីតិសមៃប ទា  ឡើង  វិញ »។  
លិខិត   ដដៃល បាន លើក ឡើង 
ថា ពួកគៃ កំពុង ស្ថ ិត នៅ ក្នងុ ករ- 
ហាម ឃត ់មនិ ឱៃយ  ធ្វើ សកម្ម ភា ព 
នយោ បាយ សមៃប ់រយៈ ពៃល 
៥ឆ្នាំ តាម អំណាច សល ដីក 
លៃខ  ៣៤០(ឆ) ករណ ីគណ- 
ប កៃស សង្គៃះ ជាតិ  ចុះ ថ្ងៃទី១៦ 
ខៃវិច្ឆិក ឆ្នាំ២០១៧ របស់ 
តុលា  ករ កំពូល។ ករ ស្នើ សុំ 
សិទ្ធ ិធ្វើ នយោ បាយ វិញនៃះដោ យ 
ផ្អៃក តាម មាតៃ ៤៥ថ្ម(ីស្ទនួ ១ ) 
នៃ ចៃបាប់ ស្តី ពី គណ បកៃស នយោ - 
បាយ ដៃល បង្កលក្ខណៈឱៃយ អ្នក 
ដៃល តៃវូ បាន ហាម ឃតម់និ ឱៃយ  
ធ្វើ សកម្ម ភាព នយោ បាយ អាច 
ទទួល បាន នីតិ សមៃបទាធ្វើ នយោ - 
បាយឡើងវិញ។ 

លិខិត ខាង លើ នៃះ បញ្ជាក់ថា ៖ 
«  ខ្ញុ ំបាទ សូម ស្នើ សំុសម្តៃច កៃឡា   - 
ហោម ឧប នា យក រដ្ឋ មន្តៃ ី មៃ តា្តា  
ពិនិតៃយ  តា ម នីតិវិ ធី  ដើមៃបី  ផ្តល់  
នីតិ សមៃប ទា ធ្វើ នយោ បាយ ឡើ ង - 
វិញ ដល់ រូប ខ្ញុ ំ ដោយ  ក្តអី នុគៃះ ។  

សៃចក្តី ដូច បា នគោ រព ជមៃប 
ជូន ខាង លើ  សូម  សម្តៃច  កៃឡា - 
ហោម មៃតា្តា  ពិនិតៃយ  និង សមៃ ច 
ដ៏ខ្ពង់ ខ្ពស់ »។ 

លោក  សុន ឆ័យ  មិនអាច 
ទាក់ទង សំុ ករ   អតា្ថា ធិបៃបា យ  បន្ថៃ ម  
ជំុវិញ ករ ស្នើសំុ នៃះ បានទៃ ក ល- 
ពមីៃសលិ មញិ ដោយ សរ ទរូសព័្ទ   
របស់ លោក  មិន អាច  ទាក់ ទង 
បាន   ។ លោក  អូ៊  ច័ន្ទរ័ត្ន  អតីត 
តំណា ង រាស្តៃ អតីត គណបកៃស 
សង្គៃះ ជាតិ  បាន ថ្លៃង កល- 
ពីមៃសិល មិញ ថា លោក មិន បាន   
ឃើញ លិខិត ស្នើ  សុំ របស់  មនៃ្ដី 
ជា នខ់្ពស ់ទាងំ  ៣ របូ របស ់អតតី 
គណ បកៃស សង្គៃះ ជាត ិនៃះ ទៃ។ 
ប៉ុន្ដៃ លោក ថ្លៃង  ថា  ពិត ជាមាន 
អ្នក ចង់ ស្នើ  សំុ សិទ្ធ ិធ្វើ នយោ បា យ  
ឡើង វិញ  មៃន ។ លោកបន្ត ថា ៖ 
« ខ្ញុ ំគៃន ់តៃ ដងឹ ថា ពកួគាត ់អាច 
នឹង មាន ករ សមៃច ចិត្ដ បៃប- 
នៃះ  ។ ខ្ញុ ំយល់ ថាករ ស្នើ សិទ្ធ ិរប ស់ 
ពួកគាត់ នៃះ វា គឺ ជា ជំហាន ១ 
ដើមៃបី យក សិទ្ធ ិក្នងុ នាម ជា ពល រដ្ឋ  
ធម្មតា កុំ ឱៃយ មាន ករ ភ័យ ខា្លាច  
ក្នងុ ករ និយយស្ដ ី និង ករ ទំនា ក់-
ទំនង ជា ដើម ។ ពៃះ បើ គា្មាន 
សិទ្ធិ នយោបាយ សូមៃបីតៃ ករ- 

និយយគា្នា  ក៏តៃូវ តៃ មាន ករ- 
បៃុង បៃយ័ត្ន ដៃរ ។ ដូច្នៃះ ករ- 
រស់នៅ របស់ ពួក គាត់   គឺមាន ករ- 
លំបាក »។ លោក អ៊ូ ច័ន្ទរ័ត្ន 
បន្តថា  ករស្នើ សុំ នៃះ ក៏ពៃះ  
មនៃ្ដីជាន់ខ្ពស់អតីត គណបកៃស 
បៃឆំង  ទាំង នៃះ នៅ មិន ទាន់ 
ទទួល បាន ដំណះ សៃយ ណា - 
មួយ  ពី តុលា ករ កំពូល  ចំពោះ 
បមៃមសិទ្ធ ិធ្វើ នយោ បាយ សៃ ប- 
ពៃល ដៃល រឿងនៃះ បាន អូស- 
បនា្លាយ យូរ មក ហើយ  ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«សមៃប់ ខ្ញុំ ករ-  
ស្នើ សិទ្ធិ នៃះ មិន មាន អ្វីប្លៃក ទៃវា 
ជារឿង ធម្មតាសមៃប់ ពួកគាត់ 
ពៃះ យើង ដឹង ហើយ  ពួក គាត់ 
បាន រងគៃះ ដោយ ករ រំលាយ  
គណបកៃស នងិ  បទិ សិទ្ធ ិនយោបាយ 
ចៃើន ឆ្នា ំហើយ ។ ខ្ញុំ មើលទៅ ករ- 
សមៃច របស់ តុលាករ កំពូល  
កលពឆី្នា ំ២០ ១៧ នោះ គឺ មិន អាច 
ថយ កៃ យ ទៃ បើ សិន ជាថយ- 
កៃយ  គៃ មិន ចាំ បាច់ ទុក រហូត 
ដល់ដាច់  EBA ទៃ »។  

លោក ខៀ វ សុ ភ័គ អ្នក នំា ពា កៃយ  
កៃសួង មហាផ្ទៃ     បាន ថ្លៃង  ថា 
កៃសួង  មហាផ្ទៃ  បាន ទទួល 
លិខិ  ត របស់ មនៃ្ដជីាន់ ខ្ពស់  អតីត 

គណបកៃស សង្គៃះ  ជាតិ ទាំង៣ 
នាក់  នៃះ  រួច ហើយ  កល ពីមៃសិល- 
មិ ញ   ហើយ  តៃូវ បានលោក ស 
ខៃងចាត ់ឱៃយមនៃ្ដ ីពាកព់ន័្ធ ពនិ ិតៃយ 
មើល លើ ករ ស្នើ សុំ នៃះ ។

លោកថ្លៃង បន្ត ថា ៖« សម្ដៃច 
កៃឡាហោម លោកបាន ចារ 
លើ លិខិត នៃះ  ហើយឱៃយ អគ្គ នា - 
យក  ដា្ឋាន រដ្ឋបាល  អគ្គស្នង ករ 
នគរបាល ជាតិ និង កៃមុ អ្នក ចៃបា ប់ 
កៃសួង ពិនិតៃយ ដើមៃបី លើក ជា 
យោបល់ មក ជូន លោក វិញ »។ 
លោក ថ្លៃង ថា ករណី នៃះ  បើ  តា ម 
នីតិវិធី  គឺ  កៃសួង មហាផ្ទៃ តៃូវ 

ពិនិតៃយ ទើប ដាក់   ជូន ទៅ លោក 
នាយករដ្ឋ មនៃ្ដ ី ដើមៃបី    លោក នា យ ក- 
រដ្ឋ មន្តៃ ីស្នើ ទៅ ពៃះ មហា  កៃស តៃ  សុំ 
ឲៃយ ពៃះ អង្គ  ឡាយ  ពៃះ  ហស្ត លៃ ខា  
សមៃច  ជា ចុងកៃ យ ។ 

លោកបា៉ា ចន្ទរឿនបៃធាន វិទៃយា - 
ស្ថាន បៃជាធិប តៃយៃយ កម្ពុ ជា 
លើ ក ឡើង  ក្នុង នាម ជាពល រដ្ឋ 
និង ជា អ្នក ធ្វើ ករងារ ផ្នៃក លទ្ធិ- 
បៃជា ធិប តៃយៃយ នៅ  កម្ពជុា មា្នា ក់ថា 
អ្នក នយោបាយ ខ្មៃរ គួរ តៃ ដ ល់ 
ពៃល ដាកច់ុះ រឿង ទនំាស ់ ផ្ទាល ់
ខ្លនួឬទំនាស់ បកៃស ពួកដោយ ឡៃ ក  
សនិហើយ ងាក មក រក ករ ចរចា 

ដើមៃបី អាច អង្គុយធ្វើ ករ ជា មួយ  
គា្នា សមៃប ់  ឲៃយ មាន កមា្លាងំ រងឹ  មា ំ
បមៃើ បៃជាជន  នងិ ដោះ  សៃ យ 
បញ្ហា  ចមៃបងៗរបស់ ជាតិ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖«សៃុក ខ្មៃរ 
យើង យើង មើល បៃវត្ដិ សសៃ្ដ 
៥០០ឆ្នា ំទៅកៃយ គា្មាន ពៃល - 
ណា ដៃល ខ្មៃរ យើង មាន សៃច ក្ដ ី- 
សុខ សន្ដភិាព ភាព សុខ ដុម រម- 
នា ជាមួយ គា្នា បាន យូរ ជាង  
កៃ យ  ករបោះ ឆ្នាត ឆ្នា១ំ៩៩ ៣    
ដៃ ល  កម្ពជុា ដើរ តាម ដំណើរ ករ 
បៃជា  ធិបតៃយៃយ ក្នុង ករ គោរព 
សិទ្ធិ មនុសៃស ទៃ »៕    

លោកសុន ឆ័យ   មន្តេ ីជាន់ ខ្ពស់ អតី ត គណ បកេស សង្គេះ ជាតិ ដេល ស្នើ សំុ ឲេយ លើក  បមេម សិទ្ធ ិនយោបាយ។ រូបថត ជីវ័ន

វៀតណាមប្រក្លាយតង់ទៅជា
ជម្រករឹងមំានៅក្រប្ររព្រំដ្រន
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នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសន្តសុិខប្រប់ឲ្រយក្រមុហុ៊នសន្តសុិខឯកជន២៦ទៅបំព្រញឯកសារបន្ថ្រម
សុទ្ធ គឹម សឿន

ភ្នពំេញ: នាយក ដ្ឋាន គៃប់គៃង សន្តសុិ ខ  
ឯកជន នៃ អគ្គស្នងការដ្ឋាន នគរ បាល ជា តិ 
បាន បៃប់ ឲៃយ កៃុមហ៊ុន ផ្ដល់ សៃវា សន្តិ - 
សុខ ឯកជន ចនំនួ ២៦មក ផ្ដល ់អាសយ- 
ដ្ឋាន លៃខ ទូរស័ព្ទ ទាក់ ទង និង បំពៃញ 
ឯកសារ មយួ ចនំនួ បន្ថៃម ទៀត ចាបព់ ីថ្ងៃ 
ជនូ ដ ំណ ឹង រ ហតូ ដល ់ថ្ងៃទ៣ី០  ខៃកញ្ញា 
ឆ្នា២ំ០២០ ខណៈ មន្តៃ ីថ្លៃង ថា កៃមុ ហ៊នុ 
សន្តិ សុខ ទាំង២៦ នៃះ គ្មាន សកម្មភាព 
បមៃើសៃវា កម្ម ទៃ។

តាម សៃចក្ដ ីជនូ ដណំងឹ របស ់នាយក- 
ដ្ឋាន គៃប់គៃង សន្ដិសុខ ឯកជន  នៃ អគ្គ - 
ស្នង ការដ្ឋាន នគរ បាល ជាត ិចុះ ថ្ងៃទ២ី ៦ 
ខៃសីហា ឲៃយ ដឹង ថា កន្លង មក នៃះ កៃុម-
ហ៊ុន ផ្ដល់ សៃវា សន្ដិ សុខ ឯកជន ចំនួន 
២៦ កៃុមហ៊ុន មិន មាន សកម្ម ភាព បមៃើ 
សៃវាកម្ម សន្ដ ិសុខ ឯកជនហើយ នាយក- 
ដ្ឋាន គៃប់ គៃង សន្ដិសុខ ឯកជន ក៏ មិន - 
អាច ទនំាក ់ទនំង បាន ដៃ ល ធ្វើ ឲៃយ តលួៃខ 
នៃ ការគៃប់ គៃង សន្ដ ិសុខ ឯកជន មិន មា ន  
ភាព សុកៃឹត។ 

សៃចក្ដី ជូន ដំណឹង បាន បន្ត ថា ដូច្នៃះ 
នាយក ដ្ឋាន គៃប់ គៃង សន្ដិ សុខ ឯក ជន 
សូម ជូន  ដំណឹង ដល់ លោក អគ្គនា យក 
លោក សៃី អគ្គនា យិកា កៃុ មហ៊ុន ផ្ដល់ 

សៃវា សន្ដ ិសុខ ឯកជន  ដៃល ពំុមាន សកម្ម - 
ភាព បមៃើ សៃវាកម្ម ទំាងនៃះ  សូម ទាក់ ទ ង 
មក នាយក ដ្ឋាន គៃប់ គៃង សន្ដ ិសុ ខ  ឯក ជ ន 
ដើមៃបី ផ្ដល់ អាសយដ្ឋាន លៃខ ទូរស័ព្ទ ទា ក់- 
ទង នងិ បពំៃញ ឯកសារ មយួ ចនំនួ បន្ថៃម 
ទៀត  ចាប់ពី ថ្ងៃ ជូន ដំណឹង រហូ ត ដល់ 
ថ្ងៃទី៣០  ខៃ កញ្ញា  ឆ្នាំ ២០២០។

លោក លមឹ សខុា រស្ម ីបៃធាន នាយក- 
ដ្ឋាន គៃបគ់ៃង សន្ដសិខុ ឯកជន បាន ថ្លៃ ង 
ពី ថ្ងៃ ពុធ  ថា មន្តៃី ជំនាញ ការ ជូន ដំណឹង 
នៃះ ដោ យ សារ កៃុមហ៊ុន សន្ដិ សុខ ដៃល 

បានមក ចុះបញ្ជី ទាំង២៦ នោះ  គ្មាន 
សកម្មភាព អ្វី ទាំងអស់ ក្នុង កិច្ច ការជួយ 
ការពារ សន្ដិ សុខ សុ វត្ថិភាព សង្គម។

លោក បន្តថា ដូច្នៃះ មន្តៃី ជំនាញតៃូវ 
កៃើន រឭំក ពកួ គត ់ឲៃយ ចា ត ់ តណំាង កៃមុ- 
ហ៊ុន មា្នាក់ មក បង្ហាញ ខ្លួន ដោយនាំ  យក 
មក ជា មួយ នូវ ឯកសារ ពាក់ព័ន្ធ មួយ 
ចនំនួ  ។ លោក បញ្ជាកថ់ា៖« យើង មនិ ដងឹ 
ថា កៃុមហ៊ុន គត់ បិទ ហើយឬ នៅទៃ? 
បើ គត់ លៃង មាន សកម្មភាព អ្វី គឺ យើ ង 
នឹង ស្នើសុំ ទៅ កៃសួង មហាផ្ទៃ ដើមៃបី បិទ 

ឬ លុប ឈ្មាះ កៃុមហ៊ុន គត់ តៃម្ដង ប៉ុន្ដៃ 
បើ គត់ មិន ទាន់ បិទ ទៃ តៃវូ មក ប ង្ហា ញ ខ្ល ួន   
ដើមៃបី ជជៃក គ្នា រក ដំណោះ សៃយ បន្ត 
ទៀត  »។ បើ តាមលោក  សខុា រស្ម ីវសិយ័ 
សន្ត ិសខុ ឯកជន មាន សារៈ សខំាន ់ ក្នងុ 
ការ រួមចំណៃក ថៃរ កៃសា សន្ត ិសុខសណា្តា ប់   - 
ធា្នាប់ សាធា រណៈ និង សុវត្ថភិាព ជូន ពល រដ្ឋ 
កដ៏ចូជា សង្គម ជាត ិទំាង មលូ ជា ពសិៃស 
ភា្នាកង់រ សន្ត ិសខុ ឯកជន  ដៃល ឈរជើង 
នៅតាម តបំន ់សៃ ដ្ឋកចិ្ច ពសិៃស ធនាគរ 
កន្លៃង ប្តូរបៃក់ ទីតាំង លក់ វត្ថុ មានតម្លៃ 
មាសពៃជៃ ផៃសារ ទនំើប ផៃសារ សាធារណៈ 
ស ណា្ឋា គរទំ នើ ប ៗ  ភោជនីយ ដ្ឋាន 
រ មណ ី យ ដ្ឋា ន ផ្ទះសណំាក ់បរុ ីរោងចកៃ 
ក្លិប កមៃសាន្ដ និង ទីកន្លៃង កមៃសាន្ដ នានា។     

លោក ន ុក ណៃ បៃធាន ផ្នៃក ទផីៃសារ នៃ 
កៃុមហ៊ុន សន្ដិសុខ ភី អិ ល(ខៃ ម បូ ឌា)
សុី ឃៃយួ រី ធី(P.L (Cambodia)Secu-
rity Co ..,LTD)ដៃល មាន សន្តិសុខ 
ជិត ៣០០ នាក់ បាន ថ្លៃងកាល  ពី  ថ្ងៃ ពុធ  
ថា កៃុមហ៊ុន របស់  លោក បាននិងកំពុង 
បមៃើសៃវា កម្ម ជនូ អតថិជិន យ៉ាង សកម្ម 
ដើមៃបី ចូលរួម ចំណៃក ថៃរកៃសា សន្ដិ សុខ 
សណា្តាប់ ធា្នាប់ សុវត្ថិ ភាព សង្គម ហើយ  
បុគ្គលិក សន្ដិ សុខ របស់ លោក តៃងតៃ 
សហការ ជាមួយ មន្តៃី សមត្ថ កិច្ច យ៉ាង- 
ល្អ។ លោក  បន្តថា បុគ្គលិក សន្ដិសុខ 

ដៃល បានផ្ដល់ សៃវា សន្ដិសុខ ឯកជន 
ដល ់សហគៃស នងិ គៃឹះសា្ថាន ទាងំ អស ់
តៃូវបាន កៃុមហ៊ុន ពិនិតៃយ មើល ទៅលើ 
សាវតារ បៃវត្តិរូប របស់ បុគ្គ លិ កមា្នាក់ៗ 
យ៉ាង ចៃបាស់  លាស់ មុននឹង សមៃចចិត្ត 
ជៃើសរីស ឲៃយ  ចូល បមៃើ ការងរ។ 

លោក បញ្ជាក់ថា៖«ពួក ខ្ញុំ កំពុង បមៃើ 
ការងរ ក្នុង វិស័យ ការពារ សន្ដិសុខ នៃះ 
ជាចៃើន ឆ្នាំ ហើយ ប៉ុន្ដៃ មិនដៃល មាន 
បញ្ហា អ្វី ជា មួ យ  សមត្ថ កិច្ច និង អតិថិជន 
ទៃ គ ឺយើង បាន ជយួ ការពារ ទៃពៃយ សមៃបត្ត ិ
អតិថិ ជន ក៏ដូច ជា អចលន ទៃពៃយ របស់ 
អតិ ថិជន បាន យ៉ាង ល្អ »។

កៃុម ហ៊ុន សុវត្ថិ ខៃ ម បូ គៃុប ខូ អិ ល-  
ធ ីឌ ី(SOWATHE CAMBO GROUP 
Co., LTD(S.C.G) ដៃលមាន ឈ្មាះ 
ក្នុង ប ញ្ជី  របស់ នាយកដ្ឋាន គៃប់គៃង 
សន្ដិសុខ ឯកជន នៃ អគ្គស្នងការដ្ឋាន 
នគរ បាល ជាតិ ពី មៃសិលមិញ មិនទាន់ 
អាច ស្វៃងរក បៃភព ទាក់ទង សំុ ការ បញ្ជា ក់  
ជំុវិញ សៃចក្ដ ីជូន ដំណឹង នៃះ ទៃ។ 

ចំណៃ ក  កៃមុ ហ៊នុសន្ត ិសខុ  អមឹ.អៃស.
អឹម សិ ក ឃៃយូ រី ធី (ខៃ ម បូ ឌា)ខូ អិ ល ធី ឌី 
(M.S.M) ក៏មាន ឈ្មាះ ក្នុង បញ្ជី ដៃរ 
បុ៉ន្ដៃ  ក៏  មិនទាន់ អាច ស្វៃងរក បៃភព ទាក់ - 
ទង សុំ ការបញ្ជាក់ ជុំវិញ ការជូន ដំណឹង 
នៃះ ផង ដៃរ៕

សន្ត ិសុខ ឯក ជន ម្នាក់ នៅ កេ កេមុ ហុ៊ន មួយ ក្នងុ ខណ្ឌ ដូន ពេញ ពីមេសិល មិញ ។ រូបថត ជីវ័ន

វៀតណាម...
តពីទំព័រ  ៤...បាន សំណូម ពរ 

ឲៃយ ភាគី វៀតណាម បញៃឈប់ ការ 
សាងសង់ ជា បនា្ទាន់ ។ ប៉ុន្តៃ ភាគី 
វៀត  ណាម  មនិ ឯកភាព បញៃឈប ់ការ 
- សាង សង់ នោះ ឡើយ។ នៃះ បើ តា 
ម  លិខិត របស់ លោក ស្នង ការ ខៃត្ត 
កណា្តាល ដដៃល។

សមត្ថកិច្ច មូលដ្ឋាន មា្នាក់ ដៃល 
ថ្លៃង ក្នងុ លក្ខខណ្ឌ មិន បញ្ចៃញ ឈ្មាះ   
ឲៃយ ដឹង ថា ចាប់ តំាង ពី បញ្ហា កូវី ដ 
កើត ឡើង  វៀតណាមបាន បោះ ត ង ់
នៅ កៃបៃរ  ពៃំដៃនកម្ពុជា ក្នុង សៃុក 
លើក ដៃក ចនំនួ១០ទតីាងំប៉នុ្តៃ ម ិន 
ស្ថតិ  នៅ លើ ពៃដំៃន ទៃ គ ឺនៅ ក្នងុ ទឹក ដី 
វៀតណាម   បៃមាណ ជាង ១០ ០ 
ម៉ៃតៃ ពី ពៃំដៃន។ រហូត មក ទល់ 
ពៃល នៃះ ទីតាំង ទាំង ១ ០ នៃះ មិន 
តៃវូ បាន រុះ រី នៅ ឡើយ។ វៀតណា ម  
និយយ ថា គៃ សាង សង់ សំណ  ង់ 
ខ្ពស់  ដោយ សារនៅទី តំាង នោះ មា ន  
ទឹក លិច នៅ រដូវ  វសៃសា ។  ដូច្នៃះ គៃ 
បាន ប្ដូរ ពី តង់  ទៅ ជា សំណង់ មាន 
សសរ ខ្ពស់ បៃក់ ស័ង្កសី។

លោក វា៉ា គឹមហុង ទៃស រដ្ឋ មន្តៃី 
ទទួល បន្ទុក កិច្ចការ ពៃំដៃន  ថ្លៃ ង 
បៃប ់អ្នក សារពត័ ៌មាន  នៅទសី្ដកីារ 
គណៈ រដ្ឋ មន្តៃ ីកាល ពមីៃសលិ មញិ ថា 
លោក បាន ឃើញ ពត័ម៌ាន អពំ ីការ- 
សាង សង ់ជមៃក ថ្ម ីរបស ់វៀតណាម 
បុ៉ន្តៃ លោក មិន ទាន់ បាន ទទួល របា យ - 
ការណ៍ ពី អាជា្ញាធរ ខៃត្ត នៅ ឡើយ។  

លោក បញ្ជាក់ថា តំបន់ ថ្ម ៣ ដុំ  ជា 
ចំណុច មួយ ដៃល ភាគីទាំង ២ មិន 
ទាន់ ឯកភាព គ្នា។ លោក ថ្លៃង ថា៖ 
«យើង អត់ ទាន់ ឯក ភាព គ្នា យើង 
ទកុ  នងិ ស្នើ ឲៃយ ខាង បារាងំ  នាយក-  
រដ្ឋ មន្តៃ ីទំាង ២បាន ស្នើ ឲៃយ បៃធានា - 
ធិបតី បារាំង  ជួយលើ  តំបន់ ដៃល 
នៅ សៃសសល់ ១៦ភាគ រយ នោះ 
ដើមៃប ីឲៃយ គត ់បងៃៀន យើង ក្នងុ ការ- 
ចម្លង ពី ផៃនទី បោន ១ លើ១០០ ពា ន់ 
មក ១ លើ  ៥០ ពាន់។ សំណើនៃះ  
មិន ទាន់ចៃញ ជា លទ្ធផល  ដុំ កំភួន 
នៅ ឡើយ ដោយ សារ យើង មិន ឯក - 
ភាពគ្នា ជា បៃប បទ បច្ចៃក ទៃស» ។

លោក គង់ សុភ័ណ្ឌ អភិបាល 
ខៃត្ត កណា្តាល នងិ លោក កយុ គងួ 
អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង ការបរទៃស  
មិន អាច សំុ ការ បញ្ជាក់ ពី ជំហរ រប ស់ 
កម្ពជុា  លើ ការ  បៃ កា្លាយ ព ីការ បោះ 
តង់  ទៅ ជា ការ សាង  សង់ជមៃក  ថ្មី 
រងឹ  មំា  របស់ វៀត ណាម នៃះ បាន ទៃ។ 
ប៉ុន្តៃ កៃសួង ការបរទៃស ធា្លាប់ បាន 
ផ្ញើ កំណត់ ទូត ម្ដង ហើយ   ទៅ វៀត - 
ណាម ពាក ់ពន័្ធ នងឹ ការ បោះតង់ នៅ 
ពៃំដៃន មិន ទាន់ ឯកភាព។ លោក 
គង់ សុភ័ណ្ឌ  បាន ថ្លៃង បៃប់ វិទៃយុបា - 
រា ំង  អន្តរ ជាត ិថា  កម្ពជុា  មនិ អាច  ចុះ  
ទៅ  បង្ខ ំ ឲៃយ   វៀត ណាម  ឈប់  សាង ស ង់  
បាន  ទៃ  ពៃះ  ការ  សាង សង់  នោះ  
ធ្វើ  ឡើង នៅ  លើ  ទឹក ដី  វៀត ណាម ។

លោក សុខ ទូចបៃធាន រាជ បណ្ឌ ិតៃយ- 
សភា ដៃល ធា្លាប ់បាន ចុះ ទៅ សៃវ- 
ជៃវ នៅ តាម ពៃំដៃន  ថ្លៃង ពី មៃសិល- 

មិញ ថាពៃដំៃន ពី ក្អម  សំណ  ដល់ ជៃ  ធំ 
ក្នងុ ខៃត្ត កណា្តាល មានចណំចុ ដៃ ល 
តៃូវ បាន បោះ បង្គោល ពៃំដៃន រួច  
ហើ យហើយ ក៏  មាន  ចំណុច មិន ទា ន់ 
ឯកភាព គ្នា។ បុ៉ន្តៃ នៅ ពៃដំៃន ចំណុ ច 
នៃះ សុទ្ធ តៃ មាន បង្គោល ពៃដំៃន ដៃ ល 
បនៃសល់ទុក ពី សម័យ បារាំង។

លោក បន្ត  ថា  បើ តាម ការ ពៃម- 
ពៃៀង ភាគី ទាំង ២  អាច សាង សង់ 
ផ្លូវ បាន នៅកៃបៃរ  ពៃំដៃន។ ចំពោះ 
ចំណុច ខ្លះ ដៃល មាន ការ លំបាក ផ្ល ូវ 
នោះ អាច សាង សង់ នៅ បៃមាណ 
១០  ម៉ៃតៃ ពី ពៃដំៃន។ ក៏ បុ៉ន្តៃ សំណ ង់ 
ជា អគរ ដូច នៅ ក្នុង ខៃត្ត កណា្តាល  
នៃះមិន អាច សាង សង់ បាន ទៃ។ 
លោក ថា៖ «បើ វៀតណាម  មនិ មាន 
ដំណោះ សៃយយើង អាច មាន វិធា ន - 
ការ ៤ដំណាក់ កាល ទី១ គឺ ផ្ញើ កំណ ត់ 
ទតូ ទ២ី ហៅ គណៈ កម្មការ កចិ្ច ការ 
ពៃំដៃន(ទាំង សង ខាង)មកសួរ 
បញ្ជាក់ ថា  តើ យើង បាន គោរព កិច្ច - 
ពៃម ពៃៀង ហើយ ឬ នៅ? ទី៣យើ ង  
អាច សាង សង់ វិញ នៅ ចមា្ងាយ    ដូច 
គ្នា ពៃះគៃ មនិ គោរព យើង ក ៏អាច 
មនិ គោរព ដៃរ។ ទ ី៤ យើង អាច បៃើ- 
បៃស់ កមា្លាំង ទៅ វាយ ចោល  ប៉ុន្តៃ 
វាយ ចោល  វា រំលោភ លើ អធិប- 
 តៃ យៃយ  ភាព បៃទៃស គៃ ពៃះ គៃ ធ្វើ 
នៅ បៃទៃស  គៃ។  តៃ យើង ក ៏អាច ធ្វើ  
នៅលើ ដី យើង ដៃល ធ្វើ ឲៃយ យើង 
មិន គោរព គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក។ តៃ 
អ្នក ណា ជា អ្នក ជាន ់ឈ្ល ីសន្ធ ិសញ្ញា 
មុន គៃ  គឺ វៀតណាម»៕
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មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមបារម្ភ...
តពីទំ ព័រ ១...ភាគរយ នៃ 

ចំនួន បៃជា ជន កម្ពុជា សរុប   
ពោល គឺ បើ មាន អ្នក ប រិ ច្ចាគ 
ឈាម រហូត ដល់  ៨០ ភាគ រយ  
គឺ កម្ពុជា នឹង មិន មាន ក្ដី កង្វល់ 
ខ្វះ ឈាម ទៀត ទៃ។   ចំពោះ សព្វ ថ្ងៃ 
នៃះ  កម្ពជុា នៅ ខ្វះ ឈាមបៃមាណ  
ច ន្លោះ ព ី  ២០   ទៅ ៣០ ភាគ រយ  
ក្នុង មួយ ឆ្នាំ » ។ 

 លោក  ប៉ូ   បានថ្លៃង  ឲៃយ ដឹង 
ទៀត ថា ៖   «យើង មាន ក្ដី បារម្ភ 
ចៃើន ជុំវិញ ការខ្វះ ឈាម នៃះ។   
មូល ហៃត ុដៃល មនិ សូវ មាន អ្នក- 
ស្ម័គៃ ចិត្ត បរិច្ចាគ ឈាម នៃះ  គឺ 
ពល រដ្ឋ ខ្មៃរ យើង នៅ មិន ទាន់ 
យល់ ពី សារៈ សំខាន់ នៃ ការ- 

បរិច្ចាគ ឈាម  ហើយ យើង ក៏ 
មនិ ទាន ់បាន ផៃសព្វ ផៃសាយ ឲៃយ បាន 
ទូ លំ ទូលាយ ដៃរ។   មៃយ៉ាង ទៀត  
ពួក គាត់ នៅ  សងៃស័យ ថា  ការ- 
បរិច្ចាគ ឈាម ធ្វើ ឲៃយ ខូច សុខ- 
ភាព។  ករណី ទាំង អស់ នៃះ  ខ្ញុំ 
សូ ម ប ញ្ជា ក់ ថា  ការ បរិច្ចាគ 
ឈាម មិន មាន បញ្ហា សុខភាព 
ទៃ  ហើយ ថៃម ទាំង ជួយ សុខ- 
ភាព យើង ឲៃយ ល្អ ទៅវិញ  ហើយ 
យើង នឹង ធ្វើ កា រ ផៃស ព្វ ផៃសា យ 
បន្ថៃម ទៀត ពី គុណ សមៃបត្តិ នៃ 
ការ បរិច្ចាគ ឈាម » ។ 

 លោក  ហុក   គឹម ចៃង  អគ្គ- 
នាយក បច្ចៃក ទៃស នៃ កៃសួង 
សុខា ភិ បាល បាន ថ្លៃង កាល ពី 

មៃសិល មិញ ដៃរ ថា  ការ ស្ម័ គៃ ចិត្ត 
ចូល រួម បរិ ច្ឆា គ ឈាម នៃះ នៅ 
មាន កមៃតិ ទាប នៅ ឡើយ   ដោយ 
ក្នុង នាម មន្តៃី ជំនាញ   និង ក្នុង 
នាម កៃសងួ សខុាភ ិបាល នៅ តៃ 
ជរំញុ ឲៃយ មាន ការ ចលូរមួ បរចិ្ចាគ- 
ឈាម ឲៃយ បាន ផុស ផុល ថៃម- 
ទៀត ដើមៃបី ជួយ សង្គៃះ ជីវិត 
មនុសៃស ដៃល កំពុង ខ្វះខាត 
ឈាម ជា ចៃើន នាក់ ។ 

 លោក  បាន ឲៃយ ដឹង ទៀត ថា    
ការ ផ្គត់ ផ្គង់ ឈាម ឲៃយ បាន គៃប់- 
គៃន់ ទៅ ដល់ អ្នក ជំងឺ  និង 
គៃួសារ អ្នក ជំងឺ ដៃល កំពុង តៃូវ 
ការ ឈាម នៃះ  គឺ ជា គោ ល ន- 
យោបាយ ចំបាច់ មួយ ដើមៃបី 
ផ្ដល់ ទំនុក ចិត្ត សបៃបុរស ជន   ក៏ 
ដូច ជា ជំរុញ  លើក ទឹក ចិត្ត ដល់ 
សាធារណ ជន ឲៃយ ចូល រួម ក្នុង 
ការ បរិ ច្ចាគ ឈាម កាន់ តៃ ចៃើន 
ឡើង ថៃម ទៀត ។   

 លោក បញ្ជាក់ ថា៖ « ការ បរចិ្ចាគ 
ឈាម គឺ ជា អំពើ សបៃបុរស ធម៌ 
មួយ  និង មាន សារៈ សំខាន់ 
ណាស ់សមៃប ់ជន រង គៃះ នៅ 
តា ម មន្ទីរ ពៃទៃយ នានា ដៃល តៃូវ 
ការ ឈាម ជា ចំ បាច់   តៃ តាម- 
រយៈ ការ សៃវជៃវ បាន ឲៃយ ដឹង 
ថា  វា ក ៏អាច មាន អត្ថ បៃ យោជន ៍
ចពំោះ ស ុខ ភាព អ្នក ផ្តល ់ឈាម 

ដៃរ  ពោល គឺ   ការ ផ្ដល់ ឈាម 
អាច កាត់ បន្ថយ ការ កកើត 
កោសិ កា ជំងឺ មហា រីក  និង កាត់ 
បន្ថយ ហា និភ័យ នានា ចំពោះ 
សុខ ភាព យើង » ។ 

 លោក   ពៃជៃ   ចិនា្ដា   ជា បុគ្គ- 
លិក អង្គការ មួយ នៅ រាជ ធានី 
ភ្នពំៃញ ដៃល ធា្លោប ់បរចិ្ចាគ ឈាម 
ចំនួន   ៣លើក មក ហើយ បាន 
ថ្លៃង កាល ពី មៃសិ ល មិញ ថា  ការ 
បរចិ្ចាគ ឈាម  គ ឺជា មធៃយ បាយ 
ដ៏ មាន សុវត្ថិ ភាព   និង ងាយ- 
សៃលួ មយួ ដៃល អាច ឲៃយ គៃប ់គា្នា 
ធ្វើ បាន សមៃប់ ជួយ  ដល់ សហ-  
គមន ៍នៅ ពៃល ដៃល មាន តមៃវូ- 
ការ ជា  ចំ បាច់។   រាល់ តំណក់ 
ឈាម នី មួយៗ គឺ សុទ្ធ តៃ ជា ក្តី 
សងៃឃឹម របស់ ជន រង គៃះ  នៅ 
ក្នុង មន្ទីរ ពៃទៃយ ។   លោក ថា ៖ « ពៃ ល  
ដឹង ថា  អង្គ ការ របស់ ខ្ញុំ រៀប ចំ កម្ម វិធី 
ស្មគ័ៃ ចិត្ត បរិច្ចាគ ឈាម   ខ្ញុ ំបាន ចុះ 
ឈ្មោះ ភា្លោម   ពៃះ មាន អា រម្ម ណ ៍ 
ថា  ខ្ញុំ កំពុង តៃ បាន ជួយ ជីវិត 
មនុសៃស មា្នាក់។  ខ្ញុំ មាន មោទ- 
នភាព ដៃល បាន កា្លោយ ជា ផ្នៃក 
មួយ នៃ អ្នក ជួយ ជន រង គៃះ  
ពៃះ ការ បរិច្ចាគ ឈាម  គឺ 
បៃៀប ដូច ជា ការ ផ្ដល់ ជីវិត មួយ   
ដចូ្នៃះ សមូ កុ ំមាន ការ សា្ទាក ់ស្ទើរ 
នៅ ក្នុង ការ ចូល រួម » ៕ 

តពីទំព័រ ២...រដ្ឋ មៃតា្តា យោគ - 
យល ់ និង ចលូរមួ សហការ ជាមយួ 
រដ្ឋបាល រាជធានី ភ្នំពៃញ ។ 

លោក ឃួង សៃង  បញ្ជាក់ថា ៖ 
«ដោយហៃតុថា  កំណាត់ ផ្លូវ នៃះ  
មនិមាន ផ្លវូ ថ្មើរជើង ដើរ ទៃ  ដចូ្នៃះ 
យើង នឹង ធ្វើ ឲៃយ មាន ចិញ្ចើម សមៃប់ 
អ្នក ថ្មើរ ជើង ដើរ ឲៃយបានសា្អាត  
សម ជាទី កៃុង ដៃល ជាបៃះដូង 
នៃ ពៃះរាជា ណាចកៃ កម្ពជុា» ។ 

 នៅចុង សបា្តាហ៍ ទី២  នៃខៃ នៃះ  
រដ្ឋបាល រាជធានី ភ្នំពៃញ  បាន 
បញ្ជាក់ ថា  គមៃង នៃ ការសា្ថាប- 
នា របង ថ្ម  នៅ មខុ ទសី្តកីារ គណៈ- 
រដ្ឋមន្តៃ ីតាម មហា វិថី សហព័ន្ធ រុសៃសីុ  
បៃវៃង ជិត ១គីឡូម៉ៃតៃ  ចប់ពី 
ការា៉ាស់សំាង តូតាល់ ដល់ ស្តបុ វត្ត- 
នាគវ័នបាន ចប់ផ្តើម ដំណើរ ការ 
ហើយ  កៃយព ីរដ្ឋបាល រាជធាន ី

ភ្នំពៃញ បានរៀប ការ៉ូឡា  ចប់ពី 
ការា៉ាស់សាំង តូតាល់  រហូតដល់ 
ផ្លូវ  R៦ (ស្តុបកា្តាន់២) រួច រាល់។

មន្តៃី រដ្ឋបាល រាជធានី ភ្នំពៃញ 
បញ្ជាក់ ថា  គមៃង នៃះរដ្ឋបាល 
រាជ ធា នី  ភ្នំពៃញ គៃង ធ្វើ ជា២ 
ដំណាក់ កាលក្នងុ នះដំណាក់ - 
កាល ទី១  ចប់ផ្ដើម អនុវត្ត ការ- 
ដ្ឋាន ចៃញពី ការា៉ាស់សំាង តូតាល់  
រហូត ដល់ ផ្លវូ R៦ (ស្តបុកា្តាន់២)  
មានបៃវៃង ៦៥០ ម៉ៃតៃ  កម្ពស់ 
២ម៉ៃតៃ។ ដំណាក់កាល ទី២  
ចប់ផ្ដើម ពី ផ្លូវ  R៦ នៃះ  ដល់ 
ស្តបុ វត្ត នាគវន័ដៃល មាន បៃវៃង 
៤៣៧ម៉ៃតៃ។

ចំពោះ ការរៀបចំ ការូ៉ឡាសមៃប់  
ថ្មើរ ជើង ពី ការា៉ាស់សំាង តូតាល់  
ដល់ ផ្លូវ R៦ (ស្តុបកា្តាន់២) គឺ កៃុម 
ការងារ បាន ធ្វើរួចហើយ។ ពៃល 
នៃះ កៃុម ការងារ កំពុង សា្ថាប នា 
របង ថ្ម តាម គមៃង បន្ត ទៀត៕

អ្នក ផ្តល់ ឈាមម្នាក់  កំពុង ផ្តល់ ឈាម កាលពី ខែ មុន   ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសី គមែងរបងថ្មរចនាប័ទ្មខ្មែរនៅមុខវិមនសន្តភិាពកំពុងដំណើរការស្ថាបនា។ រូប ហៃង ជីវ័ន

សមត្ថកិច្ចសន្នដិ្ឋានថា ករណី...
តពីទំព័រ១...ក្នងុ ហៃតុ ការណ៍  

ដ៏ គួរ ឲៃយ តក់ ស្លុត បំផុត កាល ពី  
មោ៉ាង ៩ យប់  ថ្ងៃ ពុធ ។

លោក  ម៉ៃង វា៉ាង  បាន បន្ត ថា  
នៅ កន្លៃង កើត ហៃតុ កៃមុ សមត្ថ- 
កិច្ច ជំនាញ បាន ពិនិតៃយ ឃើញ 
សព មនុសៃស ៤ នាក់  [ឪពុក  និង 
កនូ  សៃ]ី ស្ថតិ ក្នងុ ទតីាងំ ផៃសៃងៗ 
គា្នា ក្នងុ នះ សព ក្មៃង សៃ ី២ នាក ់
អាយុ ៤  និង ៥ឆ្នាំ ស្ថិត នៅ លើ 
គៃ នៃ ជាន់ ផ្ទាល់ ដី  ដោយមាន 
សា្លោក សា្នាម មៃម ដៃ ជាប់ នៅ 
បពំង ់ក  ខណៈ សព ក្មៃង សៃ ីវយ័ 
ជំទង់ អាយុ ១៦ ឆ្នាំ មា្នាក់ ទៀត  
នៅ លើ ពកូ នៃ បន្ទប ់ឡៅ តឿ នងិ 
មាន សា្នាម មៃម ដៃ ជាប់ តៃង់ 
បំពង់ ក ផង ដៃរ ។ ចំណៃក សព 
បុរស ជា ឪពុក នះ  ស្ថិត នៅ 
ជាប់ កំា ជណ្ដើ រឡើង ឡៅ តឿ  ក្នងុ 
សា្ថាន ភាព ចង ក នឹង កៃមា និងមាន  
សា្នាម ហូរ ឈាម តាម ចៃមុះ ។  

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា៖«យោង  
ចម្លើយ របស់ ស្តៃ ីជា បៃពន្ធ ឈ្មោះ  
ឌមី  សខុ នាថ  អាយ ុ៣៨ ឆ្នា ំ ជា 
កម្មការ ិនីរោង ចកៃ  និង លទ្ធ- 
ផល ធ្វើ កោសល វិច្ច័យ លើស ព 
ជន រង គៃះ ទំាង ៤  កៃមុ សមត្ថ- 
កិច្ច ជំនាញ បាន សន្និ ដ្ឋាន ក្នុង- 

ជំហាន ដំបូង ថា  ករណី សា្លោប់  របស់ 
ឪពុក  និង កូន សៃី  ទាំង ៤ នាក់ 
ខាង លើ នៃះ  គឺ ជា ករណី ឃាត- 
កម្ម  បង្ក ឡើង ពី បុរស ជា ឪពុក  
ដៃល មាន ចិត្ត កៃវ កៃធ ឥត- 
ពិច រណា ហើយ ដច់ ចិត្ត ចៃបាច់ - 
ក កូន សៃីទាំង ៣ ឲៃយសា្លោ ប់រួច- 
ហើយ សមា្លោប ់ខ្លនួ ឯង ជា កៃយ 
ដោយ ចង ក នឹង កៃមា» ។

លោក  ម៉ៃងវា៉ាង  បាន បន្ត ថា  
កៃយ ធ្វើកោសលៃយ វចិយ័ សាក- 
សព រួច កៃុម សមត្ថកិច្ច ជំនាញ 
បាន បៃគល ់សព ឪពកុ  នងិ កនូ- 
សៃី ទាំង ៤ នាក់ នះ  ទៅ ឲៃយ ស្តៃី 
ជា បៃពន្ធ និង សាច់ ញាតិ ដើមៃបី 
រៀបច ំធ្វើ បណុៃយ តាម បៃពៃ ណ។ី   

ជុំវិញ ករណី នៃះ  ប្អូន សៃី 
បង្កើត របស ់លោក ជា  សខុ ជុ ំ គ ឺ
អ្នកសៃ ី ជា  សៃ ីនាង  អាយុ ២៧ 
ឆ្នាំ បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  
នៅ យប់ ថ្ងៃ កើត ហៃតុ វៃលា មោ៉ាង 
ជិត ៩ យប់  គាត់ បាន ឮ សំឡៃង 
បង ថ្លៃ សៃី   គឺ អ្នក សៃី  ឌីម  សុខ- 
នាថ  សៃក ទៃហោ យំ។ ពៃល 
នះ គាត់ ដៃល សា្នាក់ នៅ ផ្ទះ ជួល 
កៃបៃរ គា្នា   បាន ស្ទុះ ទៅ មើល  ក៏ 
ឃើញ បង បៃសុ សា្លោប់ ដោយ ចង- 
ក  និង ក្មយួ សៃ ីតូចៗ ២ នាក់ ទៀត 

សា្លោប់ នៅ លើ គៃ។ 
អ្នក សៃី  ជា  សៃី នាង  បាន 

ថ្លៃង ថា៖  «ខ្ញុសំៃន រន្ធត ់ចតិ្ត ខា្លោងំ 
ណាស ់នៅ ពៃល នះ  ហើយ ម ិន 
ដឹង ថា  តៃូវ ធ្វើអ្វី នះ ទៃ កៃពី 
អង្គុយ យំ ពៃះ ខ្ញុំ ជា សៃី  និង 
មាន ផ្ទៃ ពោះ ជិត គៃប់ ខៃ ផង 
នះ។ បង ថ្លៃ សៃខី្ញុ ំ ក៏ បាន សៃក 
ឲៃយ អ្នក ជិត ខាង មក ជួយ សៃយ 
ទមា្លោក់ សព ប្ដី របស់ គាត់ ចុះ មក 
កៃម។ បនា្ទាប់ មក គាត់ បាន ឡើង 
ទៅ លើ ឡៅ តឿ  ហើយ ក៏ សៃក 
យំ ខា្លោំងៗ ម្ដង ទៀត ថា  កូន សៃី 
ចៃបង របស់ គា ត់អាយុ ១៦ ឆ្នាំ ក៏ 
សា្លោប់ ផងដៃ រ  »។ 

ចំណៃក អ្នក សៃ ី ឌឹម  សុខ នាថ  
ដៃល ជា បៃពន្ធ  និង ជា មា្ដាយ ក្មៃង 
រង គៃះ ទាងំ ៣នាក ់ បាន បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  កន្លង មកឲៃយ តៃ 
មាន ទំនាស់ ពាកៃយ សម្ដី តិច តួច 
ក្នុង គៃួសារ គឺ ប្ដី របស់ គាត់ តៃង- 
តៃ គំរាម ថា  នឹង សមា្លោប់ ខ្លនួ ពៃម- 
ទាំង កូនៗ ចោល ទាំង អស់នៅ 
ថ្ងៃ ណា មួយ មិន ខាន ទៃ  ហើយ 
កាល ពី ពៃកឹ ថ្ងៃ ពុធ  មុន ពៃល ចៃញ 
ទៅ ធ្វើ ការ នៅ រោង ចកៃ  គាត់ ក៏ 
បាន ទាស់ សម្ដ ីតិច តួច នឹង ប្ដ ីរបស់  
គាត់ ម្ដង ទៀត។  លុះ ដល់ វៃលា 

មោ៉ាង បៃមាណ ៨ :៣០ នាទ ីយប ់
ថ្ងៃ ពុធ ពៃល តៃឡប់ ពី ធ្វើ ការ 
វិញគា ត់ ក៏ បៃទះ ឃើញ ហៃតុ- 
ការណ៍ ដ៏ រន្ធត់ ដៃល មិន នឹក- 
សា្មោន ដល់ គឺ ប្ដី និ ង កូនៗ ទាំង- 
អស់ តៃូវ សា្លោប់ ។ 

អ្នក សៃ ី ឌឹម សុខ នាថ  បាន 
និយាយ ទាំង ខៃសឹក ខៃសួល ថា៖  
«ខ្ញុំមិន ដឹង ថា  វាជា អំពើ អមនុ- 
សៃសធ ម៌រ បស់ គាត់ ឬ យា៉ាង ណា 
នះ ទៃ  ប៉ុន្តៃ សមត្ថ កិ ច្ចបៃប់ 
ថា  កនូៗ របស ់ខ្ញុ ំសា្លោប់ ដោយ សារ 
ចៃបាច់ ក ហើយ រឿងនៃះ ទំនង - 
ជា ប្ដីខ្ញុំ ជាអ្នក សមា្លោប់។ កៃយ 

សមា្លោប់  កូន ៗ  អស់ ហើយ គាត់ 
បាន សមា្លោប ់ខ្លនួ ឯង តាម កៃយ 
ដោយ ចង ក នឹង កៃមា»។

ជុំវិញ ករណី នៃះ  លោក  វៃជ្ជ- 
បណ្ឌិត  នង  សុវណ្ណ រ័ត្ន  មន្តៃី- 
ជំនាញ ផ្នៃក កោស លៃយ វិច័យ  
អម សា លា ដំបូង រាជ ធានី ភ្នពំៃញ   
ដៃល បាន ចុះ ធ្វើ កោសលៃយ វិច័យ 
សាក សព ឪពុក កូនទាំ ងនះ 
បា នប ញ្ជាក់ បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ 
ថា  យោង តាម ការ ពិនិតៃយ និ ង 
សា្លោក សា្នាមដៃល បាន រក ឃើញ 
ជាប់ នៅ ផ្នៃក បំពង់ ក របស់ ក្មៃង 
សៃី រង គៃះទាំ ង៣ បងា្ហាញ ថា 

ជន រង គៃះ ជា កនូ ទាំង ៣ នាក ់
បាន សា្លោប់ដោយ សារ ចៃបាច់ ក 
ដៃល ជា អំពើ របស់ ជន សងៃស័យ 
ជា ឪពុក ។ចំណៃក ជន សងៃស័យ 
កៃយ ពីធ្វើ សកម្ម ភាព រួច បា ន 
ធ្វើ អត្ត ឃាត ចង ក សមា្លោប់ ខ្លួន 
នៅ កន្លៃង កើត ហៃតុ តៃ ម្ដង ។

ទោះ បីយា៉ាង ណា  នៅ ពៃល 
សាក សួរ ថា  តើ អំពើ ឃាត កម្ម 
នៃះមាន ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ទៅនឹង 
ករណ ីរលំោភ បពំាន ផ្លវូ ភៃទ លើ 
កុមារី ទាំង ៣នះ ដៃរ ឬ ទៃ?  
លោក  សុវណ្ណ រ័ត្ន  បាន បញ្ជាក់យា៉ាង  
ខ្លី ថា៖ «គា្មោន នះទៃ »  ៕

ទិដ្ឋភាពសកសពជនរងគែះ និងស្តែជីាម្ដាយ(ស្ដា)ំកំពុងយំសោក នៅកន្លែងកើតហែតុ។ រូបថត ប៉ូលិស

ការស្ថាបនា...



មន្ទរីពិសោធន៍បង្ហាញថាម្សៅទឹកដោះគោNutrilattខ្វះសារជាតិដ្ក
វ៉នដារ៉ា

ភ្នំពេញៈ អគ្គ នា យក ដ្ឋាន 
ការពារ អ្នក ប្រើ ប្រស ់កចិ្ច ការប្រ-
កតួ ប្រជ្រង នងិ បង្ក្រប ការ ក្ល្រង- 
បន្ល ំ «ក.ប .ប . »  កាល ពីម្រសិលមិញ  
បាន បង្ហាញ  លទ្ធ ផល វភិាគ របស ់
មន្ទីរ ពិ សោធន៍ ទទួល ស្គាល់ ជា 
អន្តរ ជាត ិនៅ ប្រទ្រស សងិ្ហបរុ ីថា  
សរ ជាត ិដ្រក (Iron) នៅ ក្នងុ 
ម្រសៅ ទឹក ដោះ គោ    Nutrilatt  
មាន កម្រតិ ទាប ជាង ការ ប្រ កាស 
របស់ ក្រុម ហ៊ុន  និង ស្តង់ ដកូ-
ដចិ អន្ត រ ជាត ិ។ ការ បង្ហាញលទ្ធ- 
ផល វិភាគ ន្រះ ធ្វើ ឡើង ដោយ  
លោក  ផាន  អនូ  អគ្គ នា យក  ន្រ 
អគ្គ នាយក ដ្ឋាន  ក.ប.ប.  និងមាន  
ការ ចលូ រមួព ីតណំាង មាតា បតិា 
ន្រ ទារក រង គ្រះ តំណាង ក្រុម- 
ហ៊នុ  Nutrilatt  តណំាង អង្គ ការ  
WHO  អង្គការ  UNICEF  អង្គ- 
ការ Helen Keller Interna-
tional  នងិ តណំាង មជ្រឈ មណ្ឌល 
គា ំពារ មាតា នងិ ទា រក ន្រ ក្រ សងួ 
សុខា ភិបាល ។

លោក  ផាន  អូន  បាន ថ្ល្រង 
ប្រប់ ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្ដិ៍ កាល ពីថ្ង្រពុធ  
ថា  លទ្ធ ផល វភិាគ ម្រសៅ ទកឹ ដោះ- 

គោ មា៉ាក  Nutrilatt  លើល្រខ 
Batch ចំនួន ៦ (B/N: 487, 
488, 536, 537, 538, 539)  
ដ្រល  ធ្វើកា រវិ ភាគ ដោយ មន្ទីរ- 
ពិសោធន៍ ឯក រាជ្រយ និង មាន ការ - 
ទទួល ស្គាល់ ជា អ ន្តរ ជាតិ (In-
dependent and  Interna-
tionally  Accredited Labo-
ratory)  ឈ្មោះ  Eurofins 
Food  Testing Singapore  
PTE  LTD.  នៅ ប្រទ្រស សងិ្ហ បរុ ី 
បង្ហាញ ថា  ជាតិ ដ្រក  (Iron)  ដ្រល    
មាន នៅ ក្នុងម្រសៅ ទឹក ដោះ គោ  
ទំាង   ន្រះ  មាន កម្រតិ ទាប ជាង ការ-   
ប្រកាស របស់ ក្រមុ ហុ៊ន  និង 
ស្តង់- ដកូដិច អន្តរ ជាតិ  (Codex 
International Standard) ។ 

លោក បាន បញ្ជាក់ ថា ៖«ក្រយ  
ការ បង្ហាញ លទ្ធផល ន្រះ  យើង 
ចង់ ឱ្រយ មាន នីតិវិធី ដោះ ស្រយ 
សំណង ជូន ជន រងគ្រះ តាម រដ្ឋ- 
ប្រប វ្រណី។  បើ សិន ជា ក្រុម ហ៊ុន 
គាត់អាច ដោះ ស្រយ បាន ជា- 
មួយ មាតា បិតា ទារក ដ្រល រង- 
គ្រះ នោះ ។ បើ សនិ ជា គាត ់មនិ 
ព្រម ទ្រ  យើង នងឹ បញ្ជនូ សណំុ-ំ 
រឿង ន្រះ  បន្ត ទៅ ដោះ ស្រយ តាម 
នីតិ វិធី  តុលា ការ » ។ 

លោក  ផាន  អូន  បាន ឲ្រយ ដឹង 
ថា  បច្ចុប្របន្ន  ក .ប .ប.  កំពុង សុំ 
គោល ការណ ៍ ព ី រដ្ឋ មន្រ្ដី ក្រសងួ 
ពាណិជ្ជ កម្ម  ដើម្របី  បញ្រឈប់ ការ - 
ច្រក ចាយ លក់ ផលិត ផល ម្រសៅ 
ទកឹ ដោះ គោ ន្រះ ។  លោកបញ្ជាក ់ 
ថា ៖« ទោះ បីជា យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ  
ដើម្របី សខុ មុាល ភាព  ប្រជា ពល- 
រដ្ឋ យើង ត្រូវ ត្រ ដើរ ត្រួត ពិនិត្រយ 
មើល ។  (ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍  ទី ២៦  
ខ្រ សីហា  ន្រះ )  ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ 
ប្រចា ំខ្រ  យើង នងឹ ណ្រនា ំឱ្រយ មន្រ្ដ ី
ចុះ ពនិតិ្រយ មើល ម្រសៅ ទកឹ ដោះ គោ 
ន្រះ  បើ  មាន លក់ នៅ លើ ទីផ្រសារ 
យើង នឹង ដក ហូត » ។ 

 លោក បន្ដ ថា   បញ្ហា ខ្វះ ជាតិ 
ដ្រក ន្រះ  ទារក ដ្រល ប្រើ ប្រស់ 
ម្រសៅ ទឹក ដោះ គោ ន្រះ  អាច ប្រ- 
ឈម នឹង បញ្ហា ស្ល្រក ស្លាងំ  អស់- 
កមា្លាំង  កាយ វិការ សរី រាង្គ ចុះ- 
ខ្រសាយ  ដ្រល  បច្ចបុ្របន្ន មាតា បតិា 
ទា រក ដ្រល បាន ជួបប ញ្ហា សរុប 
មាន ១៦ គ្រួសរ  ក្រយ ព្រល 
ឱ្រយ ទារក ប្រើ ប្រស់ ម្រសៅ ទឹក ដោះ- 
គោន្រះ ហើយ ជបួ បញ្ហា  នងិ  ស្នើ 
មក ក .ប . ប.  ដោះ ស្រយ ។ 

អ្នក  ស្រ ី លវី  សណំាង  មាតា- 
ទារក មា្នាក់ ដ្រល បាន ប្រើ ប្រស់ 
ម្រសៅ ទកឹ ដោះ គោ ន្រះ  ហើយ កនូ 
កពំងុ មាន បញ្ហា កើត ជងំ ឺខ្វះ គ្រប ់

ឈាម ក្រហម  និង ខ្វះ ជាតិ ដ្រក 
ធ្ងន់ ធ្ងរ ។  លោក ស្រ ីថា  ក្រមុ មាតា- 
បិតា ទារក រង គ្រះ កាល ពី ថ្ង្រទី៦ 
ខ្រ កក្កដ   ឆ្នាំ ២០២០  បាន ស្នើ 
ទៅ លោក  មម៉  ប៊នុ ហ្រង  រដ្ឋ មន្រ្ត ី
ក្រសងួ សខុា ភបិាល ដើម្រប ីធ្វើ ការ 
ត្រតួ ពនិតិ្រយ ទៅ លើ គណុ ភាព ម្រសៅ 
ទឹក ដោះ គោ ន្រះ ដ្ររ  ។  ប៉ុន្ដ្រ មិន 
ទទួល បាន លទ្ធ ផល  ណា មួយ 
ឡើយ ។  ទើ ប ស្នើ ទៅ  ក. ប. ប.  
រហូត បង្ហាញ លទ្ធ ផល កាល ពី 
ថ្ង្រពុធកន្លងមក ន្រះ ។     

 អ្នក ស្រី បាន ប្រប់ ថា ៖ « ក្រុម 
មាតា បិតា ទារក រងគ្រះ ស្នើ ឱ្រយ 
ក្រុម ហ៊ុន ម្រសៅ ទឹក ដោះ គោ ន្រះ 
ទទលួ ខសុ ត្រវូ  នងិ ទទលួ ស្គាល ់
ជា ស ធារណៈ ថា  ម្រសៅ ទកឹ ដោះ- 
គោ ន្រះ  ពតិ ជា ខ្វះ ជាត ិដ្រក ម្រន  
នងិ ស្នើ ឱ្រយ ក្រមុ ហ៊នុ ត្រវូ ទាក ់ទង 
ទៅ មន្ទ ីរព្រទ្រយ កមុារ ជាត ិ  នងិ មន្ទរី- 
ព្រទ្រយ គន្ធ បបុា្ផា   ដើម្របី ពនិតិ្រយ មើល 
ន ិង ទទលួ ខសុ ត្រវូ ចពំោះ ទារក 
ដ្រល រងគ្រះ ព្រះ ប្រើ ប្រស់ 
ម្រសៅ ទឹក ដោះ គោ ន្រះ »។ 

ក្រយ ពី អគ្គ នាយក ដ្ឋាន  
ក.ប.ប.  បង្ហាញ លទ្ធ ផល កាលព ី  
ថ្ង្រ ពុធកន្លង មកន្រះ ក្រមុ ហ៊នុ ម្រសៅ 
ទឹក ដោះ នូទ្រី ល្រត  បាន  ច្រញ 

លខិតិបដ ិស្រធ លើ លទ្ធ ផល ន្រះ 
ទាងំ ស្រងុ  ដោយ អះអាង ថា  មាន 
ភាព មិន ប្រក្រ តី  ជា ច្រើន  ។  

លខិតិ របស ់ក្រមុ ហ៊នុ សរស្ររ 
ថា៖« ក្រ ុម ហ៊នុ ម្រសៅ ទកឹ ដោះ នទូ្រ-ី 
ល្រត  សូម បដិស្រធ ទាំង ស្រុង 
នវូលទ្ធផ ល ន្រ ការ ប្រកាស របស ់ 
ក.ប.ប ។  ក្រុម ហ៊ុន Nutrilatt  
សង្ក្រត ឃើញ ថា  មាន ភាព មិន 
ប្រក្រ តីជា ច្រើន  នៅ ក្នុង ការ - 
ប្រកាស លទ្ធ ផល ជា ឯក តោភាគ ី
របស់  ក.ប.ប ។ លទ្ធ ផល នោះ 
មា ន ភាព ខុស គា្នា យ៉ាង ខា្លាងំពី  
លទ្ធ ផល ដ្រល ក្រុម ហ៊ុន ទទួល 
បាន ពី មន្ទីរ ពិសោធន៍  BVAQ  
នងិ មន្ទរី ពសិោធន ៍ ALS ន្រប្រ-
ទ្រស សិង្ហ បុរី  ដ្រល មាន ល្រខ 
កូដ  537 / 562 / 563 / 568  
ដ្រល  ក.ប.ប  ត្រង ត្រ យក ទៅ 
ធ្វើ ពិ សោធន៍  និង ទទួល ស្គាល់ 
ជា ផ្លូវ ការ»។ 

ឆ្លើយ តប នឹង ការ បក ស្រយ  
របស់ ក្រុម ហ៊ុន ម្រសៅ ទឹក ដោះ - 
នូ ទ្រី ល្រត   ខាង លើ  អគ្គ នា យក- 
ដ្ឋាន  ក.ប .ប . បាន ធ្វើ ការ - 
បដិស្រធ ទាំង ស្រុង ចំពោះ ព័ត៌- 
មានក្នុង លិខិត ដ្រល ក្រុមហ៊ុន 
ន្រះ បាន លើក ឡើង  ៕

លោកផានអូនថ្លេងទៅកាន់អ្នកកាសេត។ រូបថត ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ថ្ង្រសុក្រ ទី២៨ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៧

ភ្នំពេញ ៖ ក្រយព្រល រាជ-
រដ្ឋាភបិាល កម្ពជុា បានច្រញ ស្រចក្ត-ី
ប្រកាស ក្នុង ការបិទ គ្រឹះស្ថានសិក្រសា 
ទូទាំងប្រទ្រស ដើម្របី ទប់ស្កាត់ ក្នុង 
ការរីក រាលដល ន្រ វីរុស កូ វីដ ១៩ 
ការសិក្រសា រៀនសូត្រ ត្រូវបាន អនុវត្ត 
តាម ប្រព័ន្ធ អន ឡាញ ឬ តាម ការ- 
សិក្រសា ពី ចមា្ងាយ ។ 

 សលា ហ៊្រ រ៉ុ ដស៍ អន្តរជាតិ ស្ថិត 
ក្នុងចំណោម គ្រឹះស្ថានសិក្រសា ដ្រល 
ឈានមុខ គ្រ នៅ កម្ពុជា ដ្រល បាន 
ត្រៀមខ្លួន រួចជាស្រច ក្នុងការ- 
ផ្តល់នូវ ការអប់រំ ប្រកបដោយ គុណ-
ភាព តាមរយៈ ប្រព័ន្ធ អ្រឡិចត្រូនិក 
ដល់ សិស្រសានុសិស្រសគ្រប់រូប ។ 

 ដោយ ជឿជាក់ថា ផលប៉ះពាល់   
ន្រ វីរុស កូ វីដ ១៩ នឹងធ្វើ ឱ្រយមាន ការ- 
អូសបនា្លាយ ព្រល ន្រ ការសិក្រសា ពី 
ចមា្ងាយ សលា ហ៊្រ រ៉ុ ដស៍ អន្តរជាតិ 
បាន ចងក្រង នូវ ប្រព័ន្ធ កម្មវិធីសិក្រសា 

អ្រឡិចត្រូនិក របស់ខ្លួន ដើម្របី បង្ក 
លក្ខណៈ ងយស្រួល បំផុត ក្នុង ការ 
បន្ត ផ្តល់នូវ ការអប់រំ ដល់ សិស្រសា-
នុសិស្រស ។ 

 នាយិកា សលា ហ៊្រ រ៉ុ ដស៍ អន្តរ-
ជាតិ លោកស្រី Phillips Barson 
មាន ប្រស ស ន៍ថា “ ហ៊្រ រ៉ុ ដស៍ មាន 
មោទនភាព ខ្ពស់បំផុត ដ្រល បាន 
កា្លាយជា គ្រឹះស្ថានសិក្រសា ឈានមុខ 
គ្រក្នុងការ អភិវឌ្រឍ ប្រព័ន្ធ សិក្រសា 
អ្រឡិចត្រូនិក ផា្ទាល់ខ្លួន ដើម្របី ឆ្លើយ-
តប នឹង ការអប់រំ ក្នុង បរិបទ កូ វីដ ១៩ 
ន្រះ ។ ”

 ប្រព័ន្ធ សិក្រសា អ្រឡិចត្រូនិក ន្រះ 
អាចឱ្រយ សិស្រសានុសិស្រស សិក្រសា គ្រប់ 
មុខ វិជា្ជា ដូច នៅ សលា ដ្ររ ។ គ្រូ-
បង្រៀន នៅ សលា ហ៊្រ រ៉ុ ដស៍ អន្តរ-
ជាតិ មានគុណ វ ឌ្រឍិ ខ្ពស់ ក្នុងការ 
ប្រើប្រស ់កម្មវធិ ីដ ៏ទនំើប ន្រះ ប្រកប-
ដោយ ភាព ស្ទាតជ់នំាញ ក្នងុការ ផ្តល ់

ចំណ្រះដឹង ដល់ សិស្រសានុសិស្រស ។ 
មាតាបតិា ឬ អាណាព្រយាបាល ក ៏អាច 
តាមដន ការសិក្រសា រៀនសូត្រ 
កិច្ចការ ផ្ទះ ជួយ បង្រៀន បុត្រ ធីតា 
បន្ថ្រម តាមរយៈ ប្រព័ន្ធ អប់រំ អ្រឡិច-
ត្រូនិក ន្រះ ផងដ្ររ ។ 

 សលា ហ៊្រ រ៉ុ ដស៍ អន្តរជាតិ ជា 
សលារៀន អន្តរជាត ិឈានមខុ គ្រ 
មយួ ដ្រល ប្រើប្រស ់កម្មវធិសីកិ្រសា 
អន្តរជាតិ  ដូចជា  កម្មវិធី IEYC 
(International Early Years 
Curriculum) កម្មវធិ ីIPC (In-
ternational Primary Cur-
riculum) កម្មវិធី IGCSE 
(International General Cer-
tificate of Secondary Edu-
cation) និង កម្មវិធី ចំណ្រះដឹង 
ទូទៅ ខ្ម្ររ ប្រកបដោយ គុណភាព 
ខ្ពស់បំផុត និង មាន បន្ថ្រម ថា្នាក់ 
ភាស ចិន ផងដ្ររ ។ 

សាលាអន្តរជាតិឈានមុខមួយនៅកម្ពុជាបានបោះជំហានមុនគេក្នុងការចង-
កេងកម្មវិធីសិក្សាអនឡាញផ្ទាល់ខ្លនួសមេប់ការអប់រំក្នងុបរិបទកូវីដ-១៩

ពា
ណិ

ជ្ជក
ម្មប

ង់ប
្រក់

សមេប់ព័ត៌មានបន្ថេមឬព័ត៌មានចុះឈ្មោះចូលរៀនសូមទាក់ទងមកកាន់៖
023 936 999, 010 296 688 - សខា អូឡាំពិក 
023 974 999, 061 296 688 - សខា បឹង ក្រងកង ១ - កម្រិត ម ត្រ្ត យ្រយ 
023 973 999, 077 296 688 - សខា បឹង ក្រងកង ១ - កម្រិត បឋមសិក្រសា 
023 973 999, 077 296 688 - សខា បឹង ក្រងកង ១ - កម្រិត មធ្រយមសិក្រសា 

គ្រហទំព័រ FACEBOOK Page:  
https://www.facebook.com/HarrodsInternationalAcademy/
See our Video Graduation 2020: https://rb.gy/faamhl
Download the school App: 
IOS: https://apple.co/3fmDL26, Android: https://bit.ly/39QMp7V
គ្រហទំព័រ: https://harrods.edu.kh/ , Youtube: https://rb.gy/bh4cv6



� ងហា�  ង និង អគ� � យក 
លី �្រស្រង
និពន� � យក

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

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

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

ផ ក់ ស� ងលី
កា រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វង្រស សុខ្រង, ព្រ ុំ  ភ័ក្រ ្ត 

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

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន �េដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

កា រ� ន ិពន�  ព័ត៌ � ន អន្ត រ� តិ
ប្រ  ក់ ស យ

កា រ�និពន�    ជីវិតកមេសា ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រ�និពន�    រងជីវិត កមេសា ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
ណ្រម វណ� ៈ

កា រ�និពន�   �េហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌� ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �្រង  

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

  គឹម ស រុំ, ហឹុន ពិស,ី  ខន ស វិ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ៉ន ដា រា� , សួស  យ៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  ខ្រង សុខគនា�   

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  ស្រត កីឡា , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
កា រ�រូបថត

ហ្រង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រង្រសី

អ្ន ក�េស�េ �លអក� រ វិរុទ� 
�្រក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

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

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

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

�្ន េក  ផេសា យ � ណិជ� កម�
�្រម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

�្រវ  ពុទ្ធ ី, 012 966 605
ផន សុខជា  , 012 717 404

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

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

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

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេ� 
ព្រ�្រ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេ�
 �ុិល សោ ភា 

� យិកា ហិរ�� វត� ុៈ ហា� ង តា ំងម៉្រង
�េ � នគណ�េយេ�ៈ េ�៊្រ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរច� �េហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យ�េត្ត �ៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

ជា ន់ទី ៧ ន្រ អគ រ THE ELEMENTS
CONDOMINIUM មហា វិថី សម្ត ្រច

ហុ៊ន ស្រន(ផ្ល វូ៦០ម៉្រត្រ ) ភូមិ�្រ  កតា ឡុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�្រ  ក្រ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យ�ៀមរ ប

ផ្ទ ះល្រខ៦២៩ ផ្ល វូល្រខ៦ សងា្កា  ត់ស្វា  យដង� ុំ 
ក្រ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

ខន សាវិ

ភ្នំពេញៈ   ក្រសួង អប់ រំ យុវជន និង កីឡា 
បាន ប្រកាស អនុ ញ្ញាត ឲ្រយ គ្រឹះ ស្ថាន សិក្រសា 
សធារណៈ ចាប់ ពី ថ្នាក់ ទី ៩ ដល់ ថ្នាក់ ទី ១២ 
មយួ ចនំនួ នៅ ទ ូទំាង ប្រទ្រស បើក ដណំើរ ការ 
ឡើង វិញ  ប៉ុន្ត្រ គ្រឹះ ស្ថាន សិក្រសា សធារណៈ 
គ្រប ់កម្រតិ អាច បើក ដណំើរ ការ ឡើង វញិ នៅ 
ក្នុង ខ្រត្ត  ដ្រល មាន កម្រិត ហានិ ភ័យ ទាប 
ចំនួន ៤  គឺ ទី រួម ខ្រត្ត ក្រច្រះ ស្ទឹង ត្រង រតន- 
គិរី និង ទី រួម ខ្រត្ត មណ្ឌល គិរី។

ការ បើក ដំណើរ ការ គ្រឹះ ស្ថាន សិក្រសា ឡើង 
វិញ  ក្នុង ដំណាក់ កាល ទី ២ គឺ ចាប់ ផ្តើម ថ្ង្រ ទី 
៧ ខ្រ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ សម្រប់ គ្រឹះ ស្ថាន- 
សិក្រសា សធារណ: ខ្លះ និងគ្រឹះ ស្ថាន សិក្រសា 
ឯកជនខ្លះ។ ថ្នាក ់មធ្រយម សកិ្រសា  នងិ មត្រ្តយ្រយ- 
សិក្រសា  នឹង អាច បញ្ចប់ ឆមាសទី២ត្រឹមចុង- 
ខ្រ វចិ្ឆកិា រឯី ថ្នាក ់បឋម សកិ្រសា  អាច បញ្ចប ់ត្រមឹ 
ដំណាច់ ខ្រ ធ្នូ ខណៈ សម័យ ប្រឡង សញ្ញា- 
បត្រ មធ្រយម សិក្រសា ទុតិយ ភូមិ ធ្វើ ឡើង នៅ ថ្ង្រ 
ទី២១ ធ្នូ និង សម័យ ប្រឡង សញ្ញា បត្រ 
មធ្រយម សិក្រសា បឋម ភូមិ  ធ្វើ ឡើង ៣០ វិច្ឆិកា ។ 

ស្រចក្ដី ណ្រ នាំ ថ្មី  របស់ ក្រសួង អប់ រំ  ច្រញ 
នៅ ថ្ង្រ  ទី ២៧   ខ្រ សីហា  បន្ត ថ ក្រសួង នឹង ពិនិ ត្រយ 
លទ្ធ ភាព  ដើម្របី បើក ដំណើរ ការ គ្រឹះ ស្ថាន- 
សិក្រសា សធារណៈ  តាម រាជ ធានី -ខ្រត្ត ផ្រស្រង 
ទៀត តាម លក្ខណៈ ទ្រង់ ទ្រយ តូច ហើយ  
គ្រឹះ ស្ថាន សិក្រសា ឯក ជន ចាប់ ពី មត្ត្រយ្រយ - 
សិក្រសា  ដល់ ឧត្តម សិក្រសា ដ្រល បើក ឡើង វិញ  
ក្នងុ ដណំាក ់កាល ទ ី២ គ ឺត្រវូ ដាក ់ពាក្រយ ស្នើ សុ ំ 
និង ចុះ កិច្ច ព្រម ព្រៀង ជា មួយ ក្រសួង ជា មុន ។

 នៅ តាម គ្រឹះ ស្ថាន សិក្រសា ត្រូវ អនុ វត្ត វិធាន- 
ការ បាញ់ ថ្នាំ សមា្លាប់ ម្រ រោគ កំណត់ ចំនួន 
សិស្រស ពី១៥ ដល់ ២០ នាក់ ក្នុង ១បន្ទប់ 
ដ្រល រៀប ចំ គមា្លាត សុវត្ថ ិភាព យ៉ាង ហោច- 
ណាស់ ចមា្ងាយ ពី គ្នា ចំនួន ២ ម៉្រត្រ ត្រូវ បើក 
ច្រក ច្រញ ចលូ ក្នងុ បរ ិវ្រណសលា ទាងំ អស ់

ដើម្របី បញ្ចៀស ការ កក កុញ និង ឱ្រយ មាន ការ- 
ឈរ តម្រង់ ជួរ  នៅ ច្រក ចូល មាន គមា្លាត ពី គ្នា 
១,៥ ម៉្រត្រ ឡើង វិញ។ គ្រឹះ ស្ថាន សិក្រសា ត្រូវ 
មាន បន្ទប់ សុខ ភាព ដ្រល មាន គ្រូ ទទួល- 
បន្ទុក សុខ ភាព ចាំ ជួយ សង្គ្រះ បឋម និង 
ពិនិត្រយ សុខ ភាព សិស្រស  និង បុគ្គ លិក សិក្រសា 
ត្រូវ ឱ្រយ អាណា ព្រយា បាល សិស្រស ផ្ដល់ ព័ត៌ មាន  
អពំ ីសខុ ភាព  នងិ  ប្រវត្ត ិន្រ ការ ធ្វើ ដណំើរ នងិ 
ត្រូវ វាស់ កម្ដៅ មុន ព្រល សិស្រស  និង បុគ្គ លិក - 
សិក្រសា ចូល ទៅ ក្នុង បរិ វ្រណបន្ទប់សិក្រសា។

វិទ្រយា ល័យ បាក់ ទូក ស្ថិត នៅ ក្នុង រាជ ធានី 
ភ្នំព្រញ ដ្រល ជា វិទ្រយា ល័យ ដ្រល មាន សិស្រស 
ថ្នាក់ ទី ១២ ច្រើន ជាង គ្រ នៅ ក្នុង ប្រទ្រស គឺ 
ត្រូវ បាន ជ្រើស រីស ជា សលា រៀន ដំបូង គ្រ  
ដើម្របី បើក ឡើង វិញ  នៅ ក្នុង ដំណាក់ កាល ទី 
២  ន្រះ ដ្រល មាន ទាងំ ការ សកិ្រសា នៅថ្នាក ់រៀន 
ផ្ទាល់ និង ការ សិក្រសា ពី ចមា្ងាយ ដោយ ប្រើ- 
ប្រស់ បច្ច្រក វិទ្រយា ។ ក្រសួង អប់ រំ លើក ឡើង 
ទៀត ថ ចំពោះ គ្រឹះ ស្ថាន សិក្រសា ដទ្រ ទៀត 
ដ្រល មិន ទាន់ បាន បើក ដំណើរ ការ ឡើង វិញ 
ត្រូវ បន្ត ការ សិក្រសា ពី ចមា្ងាយ  ខណៈ ក្រសួង 
កពំងុ បន្ត សហ ការ ជា មយួ គ្រប ់ភាគ ីពាក ់ពន័្ធ 
ដើម្របី សកិ្រសា ស្ថាន ភាព នងិ វាយ តម្ល្រ ការ រៀប- 

ចំ របស់ គ្រឹះ ស្ថាន សិក្រសា សម្រប់ ត្រៀម ខ្លួន 
បើក ដំណើរ ការ ដំណាក់ កាល ទី ៣ ។

រដា្ឋា ភិ បាល បាន ប្រកាស បិទ សលា រៀន 
ទាំង អស់ នៅ ទូ ទាំង ប្រទ្រស តាំង ពី ខ្រ មីនា  
ដោយ តម្រូវ ឱ្រយ សិស្រស ទាំង នៅ ទី ក្រុង  និង ជន- 
បទ សកិ្រសា ព ីចមា្ងាយ តាម រយៈ កម្ម វធិ ីបង្រៀន 
តាម ទូ រទស្រសន៍ ឬ បណា្ដាញ សង្គម ហ្វ្រស ប៊ុក 
ដើម្របី ទប ់ស្កាត ់កុ ំឱ្រយ មាន ការ ឆ្លង រាល ដាល ន្រ 
ជំងឺ កូវីដ ១៩។ ការ បើក ដំណើរ ការ សលា- 
រៀន ឡើង វិញ គឺ ត្រវូ ច្រក ច្រញ ជា ៣ ដំណាក់ - 
កាល  គឺ ដំណាក់ កាល ទី ១ សម្រប់ សលា  
ដ្រល មាន ស្ដង់ ដាសុវត្ថិ ភាព ខ្ពស់ ដំណាក់ - 
កាល ទី ២ សម្រប់ សលា មាន ស្ដង់ ដាសុវត្ថិ -  
ភាព មធ្រយម និង ដំណា ក់ កាល ទី ៣ សម្រប់ 
ស លា រៀន ដ្រល មាន ស្ដង់ ដាអប្រប បរមា ។

នៅក្នុង ដំណាក់ កាល ទី ១ គឺមាន  សលា - 
រៀន អន្តរ ជាត ិឯក ជន ចនំនួ ២០  មាន ស្ដង ់ដា 
សុវត្ថិ ភាព ខ្ពស់ ត្រូវបាន អនុញ្ញាត ឱ្រយ បើក 
ដំណើរ ការ ឡើង វិញ នៅ ក្នុង ខ្រ សីហា ន្រះ ។

លោក រស់ សុវាចា មន្រ្តី នាំ ពាក្រយ ក្រសួង 
អបរ់ ំ បាន ប្រប ់ភ្ន ំព្រញ ប៉សុ្ដិ៍   ថ មនិ ទាន ់អាច 
បញ្ជាក ់អពំ ីចនំនួ សលា រដ្ឋ  នងិ ឯក ជន ចនំនួ 
ប៉នុា្មាន ឡើយ ដ្រល ត្រវូ បើក ក្នងុ ដណំាក ់កាល 

ទី ២ ន្រះ។
កម្ពុជា បាន ទប់ ស្កាត់ បាន មិន ឱ្រយ ជំងឺ កូវីដ 

១៩ ឆ្លង ចូល ទៅ ក្នុង សហ គមន៍ ហើយ កាល - 
ពី ព្រល ថ្មី ៗ  ន្រះ លោក នាយក រដ្ឋ មន្រ្តី ហ៊ុន 
ស្រន ក ៏បាន ប្រកាស ថ ការ បើក សលា រៀន 
ឡើង វិញ និង ការ អនុ ញ្ញាត ឱ្រយ ពល រដ្ឋ ឈប់ 
សម្រក សង ចូល ឆ្នាំ គឺ ដោយ សរ កម្ពុជា 
កំពុង គ្រប់ គ្រង បាន ជំងឺ រាត ត្របាត ន្រះ ។

ក្នងុ រយៈ ព្រល ចនំនួ ១៣  ថ្ង្រ ចងុ ក្រយ ន្រះ 
កម្ពជុា បាន រាយ ការណ ៍គ្មាន ករណ ីថ្ម ីនោះ ទ្រ 
ហើយ អ្នក ជំងឺ កូវីដ ១៩ កំពុង សម្រក ព្រយា - 
បាល នៅ សល់ ត្រ ៩ នាក់ ក្នុង ចំណោម អ្នក- 
ឆ្លង ទាំង អស់ ចំនួន ២៧៣ នាក់ ចាប់ តាំង ពី 
បាន រក ឃើញ ករណី ឆ្លង ដំបូង កាល ពី ថ្ង្រ ទី 
២៧  ខ្រ មករា មក ។ ការ រាល ដាល ជំងឺ កូវីដ 
១៩ ជា សកល បាន វាយ ប្រហារ យ៉ាង ខ្លាំង 
ទាងំ សខុ ភាព សធារណៈ  ទាងំ ស្រដ្ឋ កចិ្ច នងិ 
ការ អប់ រំ។ កាល ពី ខ្រ មិថុនា អង្គ ការ យូនី- 
ស្រហ្វ ថ្ល្រង  ថ សិស្រស ជាង ១ ពាន់ លាន នាក់ 
នៅ ទូ ទាំង ពិភ ព លោក ស្ថិត នៅ ក្រ សលា 
ឬ សលា នៅ ក្នងុ ១០៥ ប្រទ្រស ក្នងុ ចណំោម 
១៣៤ ប្រទ្រស បាន បិទ ទា្វារ ដោយ សរ 
ការ រាត ត្របាត ន្រ ជំងឺ កូវីដ ១៩ ៕ 

ទីរួមខេត្តចំនួន៤នឹងបើកសាលារៀនគេប់កមេតិឡើងវិញក្នងុដំណាក់កាលទី២

សាលា បឋម សិកេសា ជ័យ ជំនះ  ក្នងុ ខណ្ឌ ដូន ពេញ  កាល ពី ថ្ងេ ទី ២៥ សីហា ។ រូបថត ហ្រង ជីវ័ន

ធនាគារPPCBankផ្តល់ថវិកា$៦០០០សមេប់ដោះមីននៅខេត្តសៀមរាប
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នពំេញៈ  ធនា គរ  PPCBank  កាល- 
ពីម្រសិល មិញ បាន ផ្ដល់ ថវិកា ចំនួន ៦០ ០ ០  
ដលុា្លារ ដល ់អង្គការ  APOPO  ដើម្រប ីគទំ្រ 
ដល់ សម្ម ភាព បោស សមា្អាត យុទ្ធ ភណ្ឌ 
មិន ទាន់ ផ្ទុះ នៅ  ភាគ ខង ជើង ន្រ   ខ្រត្ដ  
សៀម រាប  ដ្រល ថវិកា  ន្រះ ត្រូវ  រំពឹង ថ  
អាច បោស សមា្អាត យុទ្ធ ភណ្ឌ មិន ទាន់ - 
ផ្ទុះ  នៅ លើផ្ទ្រ ដី ប្រមាណ  ពី ២៣០០០  
ទៅ  ២៥០០០ម៉្រត្រ ការ៉្រ ។

លោក  Shin Chang Moo  នា យក- 
ប្រត ិបត្ត ិ ធនា គរ  PPCBank  បាន ថ្ល្រង 
ក្នុង ពិធី ប្រកាស ផ្ដល់ ជំនួយ ន្រះ កាល ពី 
ម្រសិល មិញ ថ PPCBank ពិត ជា មាន 
ការ សោក ស្តាយ  ចំពោះ ប្រជា ជន មួយ 
ចំនួន នៅ ភាគ ខង ជើង  ន្រ ខ្រត្ត សៀម- 
រាប ដ្រល  ពួក គ្រ កំពុង  រស់ នៅ ក្នុង ស្ថាន- 
ភាព ប្រ ថុយ ប្រថន  និង គ្មាន សុវត្ថិ ភាព  
ដ្រល  សូម្របី  ត្រ ការ បោះ ជំ ហាន ច្រញ 
ពីផ្ទះ  ទៅ ប្រកប របរ ចិញ្ចឹម ជីវិត   ឬ ធ្វើ- 
ដំណើរ ទៅ សលា រៀន  ក៏មាន ការ- 

លំបាក ដ្ររ ។ លោក ថ្ល្រង ថ ៖« ដូច្ន្រះ   វា 
ជា កិត្តិ យស ណាស់   សម្រប់ ពួក យើង  
ក្នុង ការ  ផ្តល់ ការ គំទ្រ ដល់   APOPO  
សម្រប់ ប្រសក កម្ម ដ៏ អស្ចារ្រយ  និង គួរ ឱ្រយ 
កោត សរសើរ ន្រះ »។

លោក  Michael Heiman   ប្រធាន  
គ្រប់ គ្រង  គម្រង របស់  APOPO  ប្រចាំ 
ប្រទ្រស កម្ពជុា  ថ្ល្រង  ថ  ការ បរចិា្ចាគ របស ់
ធនាគរ  ន្រះ នឹង អាច ឱ្រយ  ក្រុម ការងារ 
របស់  APOPO  អាច ធ្វើ ការ ស្វ្រង រកមីន  
និង យុទ្ធ ភណ្ឌ មិន ទាន់ ផ្ទុះ នៅ ក្នុង ខ្រត្ត 
សៀម រាប លើផ្ទ្រ ដី ប្រមាណ ពី ២៣០ ០ ០  
ទៅ  ២៥០០០  ម៉្រត្រ ការ៉្រ  ។ លោក បាន  
ថ្ល្រង ថ ៖« ពួក យើង    សង្រឃឹម ថ   ការ-  
បរិចា្ចាគ  ថវិកា ន្រះ អាច សង្គ្រះ    និង ផ្តល់ 
ក្តី សង្រឃឹម ស ជា ថ្មី ម្តង ទៀត ដល់ ប្រជា - 
ជន កម្ពុជា  ក្នុង ការ រស់  នៅ ប្រកប របរ 
ចិញ្ចឹ  ម  ជីវិត ដ៏ ព្រញ ល្រញ  »។

ស្រច ក្ដ ីប្រកាស ពត័ម៌ាន ស្ដពីកីារ ផ្ដល ់
ជនំយួ ន្រះ លើក ឡើងថ  ប្រទ្រស កម្ពជុា  
គឺជា ប្រទ្រស មួយ ក្នុង ចំណោម ប្រទ្រស  
ដ្រល មាន គ្រប់ មីន  និង យុទ្ធភណ្ឌ មិន- 

ទាន់ ផ្ទុះ បន្រសល់  ពី   សម័យ សង្គ្រម អស់ 
ជាង  ៣ទសវត្រសរ៍ក ន្លងមក ។   ក្នុង នោះ 
ខ្រត្ត សៀម រាប  គឺ ជា ខ្រត្ដ ១ដ្រល  ស្ថិត- 
នៅ ភាគ ខង ជើង ន្រ ប្រទ្រស កម្ពុជា  
កំពុង រង ផល ប៉ះពាល់  បណា្ដាល មក ពី 
យទុ្ធ ភណ្ឌ មនិ  ទាន ់ ផ្ទុះ នៅ ស្រស សល ់ព ី
សម័យ សង្គ្រម  លើ ផ្ទ្រ ដី ប្រមាណ ១០ ០ ០  
គីឡូ ម៉្រត្រ ការ៉្រ ។  ចំនួន ដ៏ ច្រើន លើស ល ប់  
ន្រះ បាន ធ្វើ ឱ្រយ  ចំនួន ជន ពិការ  ដ្រល 
បណា្ដា ល មក ពី គ្រះ ថ្នាក់ ន្រ គ្រប់ មីន 
មាន  ប្រមាណ   ៤០ ០០០ នាក់ ។

ស្រច ក្ដ ីប្រកាស ន្រះ ឱ្រយ ដងឹ ថ ៖« តាម- 
រយៈ កិច្ច ប្រ តិ បត្តិការ ជា មួយ អង្គការ  
APOPO  ប្រជា ជន នៅ ក្នុង ភាគ ខង- 
ជើង ខ្រត្ត សៀ ម រាប  នឹង អាច ប្រើ ប្រស់ 
ដី របស់ ពួក គ្រ ឡើង វិញ  ប្រកប ដោយ 
ទំនុក ចិត្ត  និង អាច   ត្រឡប់ ទៅ រស់ នៅ 
ក្នុង ជីវ ភាព សមរម្រយ  និង មិន ព្រួយ បារម្ភ 
អំពី គ្រះថ្នាក់ ជាយ ថ ហ្រតុ ដ្រល បណា្ដា ល 
មក ពី គ្រប់ មីន ទៀត ឡើយ »។ 

បើ តាម លោក  Michael Heiman  
ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៥  APOPO  តាម 

រយៈ កចិ្ច សហ ប្រត ិបត្ដ ិការ ជាមយួ មជ្រឈ- 
មណ្ឌល សកម្ម ភាព កំចាត់មីនកម្ពុជា 
(CMAC ) APOPO  បាន  នាំ យក 
កណ្តុរ ហិត មីន ពី ទ្វីប អា្រហ្វិក   ចំនួន  
៤៣ក្របាល  មក កាន់  ប្រទ្រស កម្ពុជា ជា  
លើក ដំបូង   ដើម្របី រុក រក មីន ។ តាមរយៈ 
ភាព វ្រឆ្លាត ពី ធម្មជាតិ  ក្នុង ការ ហិត ក្លិន 
ដើម្រប ីរកុរក  មនី  កណ្តរុ ហតិ មនី  ១ ក្របាល  
អាច ធ្វើ ប្រ ត ិបត្ត ិការ  ហតិ ស្វ្រង រក មនី លើ  
ទំហំ ដី  ៤០០ម៉្រត្រ ការ៉្រ ក្នុង រយៈ ព្រល  
ត្រឹម ត្រ  ១ ថ្ង្រ ប៉ុណោ្ណោះ ។ ចំ នួន ន្រះ បើ 
ប្រៀប ធៀប ទៅ នឹង   ក្រុម  អ្នក បោស- 
សមា្អាត មនី តាម រយៈ ឧបករណ ៍រកុរក មនី 
ដោយ ដ្រ  គឺ  ត្រូវ ប្រើ រយៈ ព្រល រហូត ដល់  
៦ថ្ង្រ ឯ ណោះ ។ លោក បាន បន្ថ្រម ថ  
រយៈ ព្រល  ៨ ឆ្នាំ កន្លង មក ន្រះ   រហូត មក 
ដល់ បច្ចុប្របន្ន  ក្រុម ការងារ   APOPO  
បានធ្វើ ការ បោសសមា្អាត មីន លើ ផ្ទ្រ ដី 
សរបុ  ជតិ  ២ លាន  ម៉្រត្រ  ការ៉្រ នៅ ទទូាងំ 
ប្រទ្រស កម្ពជុា   នងិ បាន រក ឃើញ គ្រប-់ 
មនី ចនំនួ  ៥៧៥៩  នងិ សណំល ់ជាត ិផ្ទុះ 
ចំនួន ៤០៩៥៤ ៕
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ទិន្នន័យទីផ្សារមូលបត្កម្ពុជា 
 វិធីសា្រស្តជួញដូរតាមការដេញថ្លេ(ATM)

No Stock cloSiNg Price oPeNiNg Price HigH low

1 ABC 17,360 17,220 17,400 17,220

2 GTI 3,500 - 3,500 3,500

3 PAS 14,780 14,700 14,800 14,700

4 PEPC 3,410 3,450 3,450 3,400

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

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

7 PWSA 6,100 6,100 6,100 6,000

កាលបរិច្ឆេទ: ២៧ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០ 

ហ៊ឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ ស្ថរិភាព ថ្លេ លក ់រាយ សាច-់ 
ជេូក និង ជេូក រស់ កំពុង ជំរុញ ឲេយ  មាន 
កំណើន  ការ ចិញ្ចឹម នៅ តាម  កសិដ្ឋាន 
នងិ គេួសារ  ដើមេបី ផ្គត ់ផ្គង់ តមេូវ ការ ក្នងុ 
សេកុ  នងិ  កាត ់បន្ថយ   ការ នា ំចលូ ជេកូ- 
រស ់ព ីបេទេស ជតិ ខាង។ នេះ ជា សញ្ញា 
វជិ្ជមានសមេប ់ ឈាន ដល ់ការ នា ំចេញ  
នៅ ពេល អនាគត។ នេះ បើ  យោង តាម 
បេធាន  សមាគម អ្នក ចិញ្ចឹម សត្វ  កម្ពុជា ។ 

កេសួង កសិកម្ម រុកា្ខា បេមាញ់ និង 
នេសាទ កាល ពី ដើម ខេ កក្កដ  បាន 
ចេញ សារាចរមួយ ស្តី ពី  ការ បង្កើន 
យុទ្ធនាការ ជំរុញ ផលិត កម្ម កសិកម្ម 
នៅ  ក្នុង ន័យ បង្កើន ផលិត កម្ម សេបៀង- 
អាហារ នងិ ការ ចញិ្ចមឹ សត្វ ដើមេបី បពំេញ  
តមេូវ ការ ក្នុង សេុក និង ការ នាំ ចេញ។ 

ចណំចុ សខំាន ់មយួ  នៅ ក្នងុ លខិតិ នោះ 
បាន សរសេរ ថា កម្ពជុា តេវូ ខតិ ខ ំជរំញុ 
ការ ចញិ្ចមឹ សត្វ ដើមេប ីធានា ការ ផ្គត ់ផ្គង ់
សាច់ និង ផលិត ផល សត្វ សមេប់ 
បំពេញ តមេូវ ការ ហូប ចុក របស់ បេជា - 
ពល រដ្ឋ ដោយ តេូវ រៀបចំ យុទ្ធនាការ 
បំផុស  ដល់ បេជា កសិករ ដេល ចិញ្ចឹម 
លក្ខណៈ គេួសារ ឲេយ បង្កើន ការ ចិញ្ចឹម 
សត្វ  ដេល មាន វដ្តផលិត កម្ម ខ្លី និង 
ដោះ សេយ បាន ទាន ់ពេល វេលាបញ្ហា 
សន្តិ សុខ សេបៀង។

លោក សេ៊ុន ពៅ បេធាន សមាគម 
អ្នក ចិញ្ចឹម សត្វ កម្ពុជា កាល ពី ថ្ងេ ពេ-
ហសេបតិ៍ បាន បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ការ- 
ផ្ទុះ ឡើង នេ ជំងឺ ប៉េស្ត ជេូក  កាល ពី ឆ្នាំ 
មនុ បាន ធ្វើ ឲេយ ការ ចញិ្ចមឹ ជេកូនៅពេល 
នោះ ធា្លាក់ ចុះ យ៉ាង គំហុក  ពិសេស ការ- 
ចិញ្ចឹម ជា លក្ខណៈ គេួសារ ដេល មិន- 

មាន  បេព័ន្ធ ជីវ សុវត្ថិភាព តេឹម តេូវ។  
ជេកូ ជា ចេើន តេវូ ងាប ់នងិ មនិ មានតម្លេ 
ខ្ពស់ នៅលើ ទីផេសារ ទេ  ក្នុង ពេល នោះ ។ 
លោក បន្ត ថា ទោះ យ៉ាង ណា ចាប់ តាងំ- 
ពី ដើម ឆ្នាំ ២០២០ មក តម្លេ ជេូក រស់ 
ក្នុង សេុក បាន ចាប់ ផ្តើម មាន ភាព ល្អ- 
បេសើរ  ជា បន្ត បនា្ទាប់ ដោយ ពេល នេះ   
ជេូក រស់ មាន តម្លេ   ពី  ១៣ ០០០រៀល 
ទៅ ១៣ ៥០០ រៀល ក្នុង  ១  គីឡូកេម 
ខណៈ រយៈពេល ដូចគ្នា កាលពី ឆ្នាំ មុន 
មាន តម្លេ បេហេល ៨ ០០០រៀល ។

លោក  ថ្លេង ថា៖ « តម្លេ សត្វ ជេូក រស់  
ពេល នេះ គ ឺបាន រកេសា នៅ ថេរ បេមាណ 
១ ខេ មក ហើយ។ នេះ ជា តម្លេ ល្អ  មេន- 
ទេន ដេល អាច ផ្តល់ ផល ចំណេញ 
ចេើន គួរ សម សមេប់ អ្នក ចិញ្ចឹម»។

ជា មយួ នងឹ ស្ថរិភាព តម្លេ នេះ លោក 
សេ៊ុន ពៅ  អះអាង ថា ការ ចិញ្ចឹមក្នុង 

សេុក កំពុង មាន កំណើន ទាំង នៅ  កសិ- 
ដ្ឋាន  ធំៗ និង ជា លក្ខណៈ គេួសារ  ។

បើ តាម លោក ពៅ បច្ចបុេបន្ន តមេវូ ការ 
សាច់ ជេូក នៅ កម្ពុជា ក្នុង  ១ ថ្ងេ មាន 
ចនោ្លាះ ពី  ៨ ០០០-៩ ០០០ កេបាល ។ 
ដើមេប ីបពំេញ តមេវូ ការ នេះ កម្ពជុា បាន 
នា ំចលូជេកូ ព ីកេ បេទេស បេមាណ ព ី
២ ០០០-៣ ០០០ កេបាល ក្នុង ១ ថ្ងេ។

អតីត មា្ចាស់ កសិដ្ឋាន ចិញ្ចឹម ជេូក 
មួយ  កន្លេង ក្នុង ខេត្ត កណា្តាល លោក 
ញមឹ សាវ៉ាត ដេល បច្ចបុេបន្ន បាន ប្តរូ មខុ- 
របរ ទៅ ជា អ្នក ផ្តល់ កូន ជេូក និង ចំណី 
ឲេយ បេជាកសិករ តាម មូល ដ្ឋាន ចិញ្ចឹម 
នោះ  បាន និយយ ថា បនា្ទាប់ ពី ការ- 
ចិញ្ចឹម បាន ធា្លាក់  ចុះ យ៉ាង គំហុក ដោយ- 
សារ ការ ផ្ទុះ ឡើង នេ ជំងឺ ប៉េស្ត កាល ពី 
ឆ្នាំ មុន នៅ ពេល នេះ  ការ ចិញ្ចឹម  ជេូក 
ចាប ់ផ្តើម កើន ឡើង វញិ ហើយ ។ លោក 

បន្ត ថា កំណើន នេ ការ ចិញ្ចឹម   នៅ ពេល 
នេះ គឺ ដោយ សារ  វ មាន  តម្លេ ខ្ពស់។ 

លោក នយិយ ថា៖  « ដោយ សារ មនិ 
មាន កម្មករ គេប់ គេន់  ខ្ញុំ បាន សមេច 
ចិត្ត ឈប់ ចិញ្ចឹម ជេូក ដោយ ខ្លួន ឯង 
ប៉ុន្តេ ខ្ញុំ នៅ តេ បន្ត មុខ របរ នេះ ដដេល  
ពេះ វ មាន ទផីេសារ ល្អ។ បច្ចបុេបន្ន ខ្ញុបំាន 
បេវស់ កូន ជេូក និង ផ្តល់ ចំណី ទៅ ឲេយ 
អ្នក ចញិ្ចមឹ នៅ តាម ភមូ ិហើយ នៅ ពេល  
លក់ យើង លក់ ចេក បេក់ គ្នា ។ ការ- 
ចិញ្ចឹម ជេូក កំពុង មាន ទីផេសារ ល្អ»។ 

លោក បន្ថេម   ថា តាម រយៈ គោល- 
ការណ៍ របស់កេសួង កសិកម្ម ក្នុង ការ-  
កាត់ បន្ថយ ការ នាំ ចូល ជេូក ពី បេទេស  
ជតិ ខាង នោះ លោក គតិ ថា ការ ចញិ្ចមឹ 
ជេកូ បេកដ ជា មាន កណំើន ខ្ពស ់ឡើង 
វិញលឿន បេសិន បើ មនិ មាន ជងំឺ ណា 
រាត តេបាត ដូច ឆ្នាំ មុន ទៀត៕ LA

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ : កេុមហ៊ុនថេ Ray  
Power  Supply  Co., Ltd នងឹ  
ធ្វើ ការ វិនិយោគ  ក្នុង ទឹក បេក់   
ជិត ៤០ លាន ដុលា្លារ ដើមេបី សាង- 
សង ់សា្ថានយី ផលតិ អគ្គសិន ីដើរ  
ដោយ ថាមពលពន្ល ឺ ពេះអាទតិេយ  
អានុភាព  ៣ ០ មេហា្គាវ៉ាត់ នៅ   
ក្នុង   ខេត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ  នា 
ពេល  ឆប់ៗ នេះ។

ផេនការ វនិយិោគ នេះ ធ្វើ ឡើង  
បនា្ទាប់ ពី កេុម ហ៊ុន ទទួល បានការ - 
អនុម័ត ពី កេុម បេឹកេសា អភិវឌេឍន៍ 
កម្ពជុា (CDC) កាល ព ី ថ្ងេ ទ២ី៥ 
ខេ សីហា ។ គមេង   នេះ មាន 
ទតីាងំ ស្ថតិ នៅ ឃុ ំឈ្នរួ មាន ជយ័  
សេកុ ពេះ នេតេ ពេះ  ខេត្ត បនា្ទាយ- 
មាន ជ័យ ជាមួយ នឹង ទុន វិនិ - 
យោគ  ៣៩,៨ លាន ដុលា្លារ។

លោក វុិចទ័រ ហេសូនា អគ្គ នា-
យក នេ អគ្គ នាយក ដ្ឋាន ថាមពល   
កេសួង រ៉េ និង ថាម ពល  បាន 
បេប់  ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ថា  កេុម ហ៊ុន 

នេះ បាន ចុះ កិច្ច ពេម ពេៀង ក្នុង 
ការ ទញិ-លក ់ថាមពល ជាមយួ   
អគ្គិសនី កម្ពុជា រួច រាល់ ហើយ 
ក្នងុ តម្លេ ៧,៦ សេន សមេប ់   ១ 
គឡីវូ៉ាត ់ម៉ាង  ដេល នេះ ជា តម្លេ 
សមរមេយ  អាច ទទួល យក បាន។

លោក ថ្លេង ថា៖ «តាម ផេនការ  
គមេង នេះ នងឹ ត ភា្ជាប ់ទៅ កាន ់
បណា្តាញ ជាតិ នៅ ឆ្នាំ ២០២១ 
ដូច្នេះ នៅ ឆ្នាំ នេះ កេុម ហ៊ុន នឹង 
រៀបច ំដធី្ល ីនងិ កមុ៉្មង ់សមា្ភារ ដើមេប ី 
ដំណើរ ការ គមេង»។

លោក បន្ត ថា  គមេង ថាម-
ពល  សូឡា ៣០  មេហា្គាវ៉ាត់ នេះ 
នឹង សាងសង់ ជើង ទមេ នៅ លើ 
ផ្ទេដី បេហេល  ៤០ហិក តា  ។ 
លោក បញ្ជាក់ ថា ៖  «ការ អនុវត្ត  
គមេង ថាមពល សឡូា នាពេល  
នេះ  គឺ ជា ការ ធ្វើ ពិពិធកម្ម របស ់
រដ្ឋាភបិាល ក្នងុ វសិយ័ ថាមពល 
ដើមេបី សន្តិសុខ ថាមពល អគ្គិ-
សនី នៅ កម្ពុជា »។

 ក្នងុ ឯកសារ ដកទ់ៅ ផេសារហ៊នុ  
ថេ  កាល ពី ខេ វិច្ឆិកា កេុម ហ៊ុន  

B.Grimm Solar Power បាន 
បេកាស ថា  កេុម ហ៊ុន បាន ចូល   
ក្នុង កិច្ច ពេម ពេៀងទិញ លក់   
ជា មយួ កេមុហ៊នុ Ray Power 
Supply  ក្នុង តម្លេ  ៣០មុឺន  
ដលុា្លារ លើ គមេង ដឡំើង បន្ទះ 
ថាម ពល សូឡា ដេលមាន  
កមា្លាំង ៣០  មេហា្គាវ៉ាត់ នេះ ។ 

កិច្ច ពេម ពេៀង នេះ ផ្ដល់ ដល់ 
កេុមហ៊ុន B. Grimm Solar 

Power នវូ សទិ្ធិ ក្នងុ ការ អភវិឌេឍ 
គមេង PV ដោយអនុ លោម  
តាម កចិ្ច ពេម ពេៀង ទញិ ថាមពល   
(PPA) រយៈពេល  ២០ ឆ្នា ំ ក្នងុ 
កិច្ច ពេម ពេៀង ជាមួយ  អគ្គិសនី 
កម្ពុជា ហើយ ការ ចេក ចាយ 
ថាម ពល អគ្គសិន ីកេមុហ៊នុ នេះ 
នងឹ ពភិាកេសា លម្អតិ ជាមយួ អគ្គ-ិ
សនី កម្ពុជា។

បើ តាម លោក  ហេសនូា សព្វ ថ្ងេ  

រដ្ឋាភបិាល បាន អភវិឌេឍ គមេង 
ថាមពល សឡូា ដេល មានអាន-ុ 
ភាព សរបុ  ៤៥០  មេហា្គាវ៉ាត់ ់ ក្នងុ 
នោះ  ១៨០  មេហា្គាវ៉ាត ់បាន ភា្ជាប ់
មក បណា្តាញ ជាតិ រួចរាល់   ។

អគ្គសិន ីកម្ពជុា  បានឲេយ ដងឹ ថា 
តមេូវ ការ ថាមពលអគ្គសិន ី ក្នងុ 
បេទេស   តេូវ  រំពឹង ថា នឹង កើន  ពី   
១,៥ ជីហា្គាវ៉ាត់  ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៩ 
ដល ់ ២,៣ ជហីា្គាវ៉ាត ់ នៅ ក្នងុ    ឆ្នា ំ 
២០២០ និង  ២,៨  ជីហា្គាវ៉ាត់   
តេឹម  ឆ្នាំ ២០២១ ។

ថ្លេង   ក្នុង ពេល   ធ្វើ បទ បងា្ហាញ  
ស្ដពី ីចក្ខវុ ិសយ័ ថាម ពល  ក្នងុ ឆ្នា ំ 
២០២០  របស់ បេទេស កម្ពុជា 
កាល ព ីឆ្នា ំមនុ  លោក  កេវ  រតនៈ  
អគ្គនា យក អគ្គសិន ីកម្ពជុា  បាន 
ឲេយ  ដឹង ថា  បេទេស កម្ពុជា នឹង 
បង្កើន ការ វិនិយោគ ថាមពល 
សឡូា ឲេយ បាន  ១២  ភាគរយតេមឹ  
ឆ្នាំ ២០២០  និង បង្កើន វ រហូត 
ដល ់  ២០  ភាគរយ ក្នងុ រយៈពេល  
៣  ឆ្នាំ បនា្ទាប់ ។

លោកបាន បន្ត    ថា  ថាមពល 

សូឡា នឹង តេូវ  បេើ បេស់ ដើមេបី 
ឆ្លើយ តប នឹង កំណើន តមេូវការ 
អគ្គិសនី នៅក្នុង វិស័យ  ឧសេសា - 
ហកម្ម  នងិ ពាណជិ្ជកម្ម ។  លោក 
បញ្ជាក់ ថា ៖ « យើង ចង់ បង្កើត 
រោងចកេ   ពី ថាមពល សូឡា នៅ 
ទី តាំង ជា ចេើន ទៀត ។  យើង  
ជឿ ជាក ់ថា  ថាមពល សឡូា នងឹ 
ផ្ដល់ តម្លេ កាន់ តេ ទាប»។ 

កាលពី ខេ មករា  ឆ្នាំ  ២០១៨   
កម្ពជុា  បាន ចេញ ចេបាប ់ថ្ម ីសមេប ់ 
ការធ្វើ សមាហរណ កម្ម ថាមពល  
សឡូា ខណៈ តមេវូ ការ ថាមពល 
របស់ បេទេស នេះ  តេូវ បាន គេប- 
ដណ្ដប់ ដោយ វរីអគ្គិសនី បេ-
ហេល  ៤៨  ភាគរយ  និង ធេយូង ថ្ម 
បេហេល  ៤៧  ភាគរយ ។

កម្ពជុា គេង ចណំាយ បេក-់ 
ឧបត្ថម្ភ ធន ជាង  ១០០ លាន 
ដុលា្លារ  នៅ ឆ្នាំ  ២០២១ ដើមេបី 
កាត ់ បន្ថយ ពន្ធ អគ្គសិន ីក្នងុ ការ- 
ជំរុញ កំណើន សេដ្ឋកិច្ច  និង  
បន្ថយ បន្ទុក ហិរញ្ញ វត្ថុ ដល់ អា-
ជីវ កម្ម និង គេួសារ ៕ 

ស្ថរិភាព តម្ល ្កំពុង ធ្វើ ឲ្យ ការ ចិញ្ចមឹ ជូ្ក ក្នងុ សុ្ក ចាប់ ផ្តើម មាន កំណើន ឡើង វិញ 

កម្ពជុា នឹង មាន ស្ថានីយអគ្គសិនីពី ពន្ល ឺព្ះអាទិត្យ ថ្ម ី១ បន្ថម្ ទៀត 

ផ្ទាងំ បន្ទះសូឡា ដេល  បាន ដំឡើង  នៅ ស្ថានីយក្នងុខេត្ត កំពត ។ ហេង ជីវ័ន



ធូ វិរៈ 

ភ្នពំេញ: ថ្នាក់ដកឹនាំក្រសងួកសកិម្ម
រុក្ខាប្រមាញ់និងន្រសាទបានស្នើឲ្រយ
កូរ៉្រខាងត្របូងជួយបង្កើតផ្រសារបោះដុំ
កសិផលខ្ម្ររក្នុងគោលបំណងជំរុញ
ករដាំដុះនិងរកទីផ្រសារឲ្រយកសិករ។
ក្នុងជំនួបពិភាក្រសាស្តីពីវឌ្រឍនភាពន្រ

ករអនុវត្តគម្រងលើវិស័យកសិកម្ម
ក្រមករគាំទ្ររបស់ប្រទ្រសកូរ៉្រនៅ
ទសី្តកីរក្រសងួកសកិម្មកលពថី្ង្រពធុ
លោកវ្រងសាខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួង
កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់និងន្រសាទ
បានស្នើសំុឲ្រយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណ-
រដ្ឋករូ៉្រលោកParkHeung-kyeong
ជយួរៀបចំបង្កើតផ្រសារបោះដុំកសផិល
ខ្ម្ររជាពិស្រសបន្ល្រ។
លោកសាខុនបានលើកឡើងថ

សព្វថ្ង្រហ្រដា្ឋារចនាសម្ពន័្ធគាទំ្រវសិយ័
កសិកម្មបន្ល្ររបស់កម្ពុជាដូចជាផ្ទះ
សណំាញ់នងិប្រពន័្ធស្រចស្រពដណំាំ
កពំងុមានននិា្នាកររកីចម្រើនយ៉ាងឆាប-់
រហ័សគួរឲ្រយកត់សមា្គាល់នៅប៉ុនា្មានឆា្នាំ
ចុងក្រយន្រះ។
លោកថ្ល្រងថ៖«សមូលោកឯកអគ្គ-

រដ្ឋទតូពនិតិ្រយពចិារណាជយួបង្កើតផ្រសារ
បោះដុំកសិផលពសិ្រសបន្ល្រនៅរាជ-
ធានីភ្នពំ្រញនងិតាមបណា្តាខ្រត្តដ្រល
មានសក្តានពុលមយួចនំនួ។ខ្ញុំសង្រឃឹមថ
រដា្ឋាភបិាលករូ៉្រនងឹបន្តជយួគាំទ្រដល់
ករអភិវឌ្រឍវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាឲ្រយ
កន់ត្ររីកច្រើននៅ ព្រលអនាគត»។
លោកន្រតអង្គារអ្នកគ្របគ់្រងទទូៅ

ផ្រសារទំនើប«ផ្រសារអាហារសុវត្ថិភាព»
របស់ក្រមុហ៊នុK.C.C.VPlantation
Co.,Ltdបានប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍កល
ពីថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ថបច្ចុប្របន្នន្រះផ្រសារ

ដើមគដ្រលជាផ្រសារបោះដុំបន្ល្រធំជាង
គ្រនៅទីក្រុងភ្នំព្រញមិនទាន់អាចបំ-
ព្រញតម្រូវករទីផ្រសារបន្ល្រដ្រលមាន
សុវត្ថិភាពនៅឡើយទ្រ។
លោកមានជំនឿថ បើផ្រសារបោះដុំ

កសិផលន្រះត្រូវបានបង្កើតឡើងវា
នងឹជយួពង្រកីទផី្រសារបន្ថ្រមទៀតដល់
កសិករនិងវិស័យឯកជន។លោក
ថ្ល្រងថ៖«នៅព្រលមានផ្រសារន្រះវានងឹ
ជួយរកទីផ្រសារឲ្រយកសិករហើយពួក-
គាត់កន់ត្រមានទំនុកចិត្តលើករ-
ដាំដុះសម្រប់ផ្គត់ផ្គង់មកលើទីផ្រសារ
ដោយមិនបារម្ភអត់មានអ្នកទិញ»។
កញ្ញាប៊ុនសៀងប្រធានក្រុមហ៊ុន

NaturalAgricultureVillageដ្រល
ជាក្រមុហ៊នុទទលួទញិបន្ល្រនងិច្រក-
ចាយក្នងុស្រកុបានសា្វាគមន៍នងិគាទំ្រ
ចពំោះគនំតិផ្តចួផ្តើមបង្កើតផ្រសារបោះដុំ
បន្ល្រន្រះដោយកញ្ញាបានអះអាងថ
វានឹងជួយលើកកម្ពស់ និងបង្កើត
ឱកសទីផ្រសារដល់កសិផលខ្ម្ររកន់
ត្រល្អប្រសើរថ្រមទៀតខណៈប្រជា-

ពលរដ្ឋកនត់្រមានករយល់ដងឹចពំោះ
ករដាំដុះបន្ល្រតាមគោលករណ៍
អនុវត្តកសិកម្មល្អ(GAP)។
កញ្ញានិយយថ៖«ខ្ញុំគិតថវានឹង

ផ្តល់ទីតាំងកន់ត្រងយស្រួលដល់
អ្នកលក់ និងអ្នកទិញ។ ផ្រសារដើមគ
សព្វថ្ង្រមានលក្ខណៈចង្អៀតហើយ
ម្រយ៉ាងទៀតវាក៏នឹងផ្តល់ភាពងយ-
ស្រួលដល់អ្នកទិញក្នុងករសមា្គាល់
មួយណាជាបន្ល្ររបស់ខ្ម្ររ និងបន្ល្រ
មួយណាជាបន្ល្រនាំចូលផងដ្ររ»។
លោកស្រីវុឌ្រឍីអ្នកនាំពាក្រយក្រសួង

កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងន្រសាទ
ប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍កលពីខ្រម្រសាថ
តាមករព្រយករ កម្ពុជាមានលទ្ធភាព
ក្នុងករផ្គត់ផ្គង់បន្ល្រក្នុងស្រុកប្រចាំឆា្នាំ
២០២០ន្រះចនំនួ៧១៦១១៣តោន
ស្មើនឹង៦៨ភាគរយន្រតម្រូវករបន្ល្រ
សរុបជាង១លានតោន។លោកបន្ត
ថ ដើម្របីបំព្រញតម្រូវករក្នុងស្រុក
កម្ពជុាចាំបាច់ត្រវូនាំបន្ល្រពីវៀតណាម
និងថ្រប្រមាណ៣២ភាគរយ៕LA

ទីកេុង ហាណូយៈប្រទ្រស
វៀតណាមកពំងុធ្វើឲ្រយឧស្រសាហ-
កម្មឈើមានតមា្លាភាពនិងស្រប-
ច្របាប់ដើម្របីគាទំ្រដល់ករនាចំ្រញ
ផលិតផលពីឈើហុបនិងបង្កើន
ឧស្រសាហកម្មផលិតឈើហុប
នៅក្នុងប្រទ្រសន្រះ។
តម្រូវករន្រះបានកើតមាន

ឡើងព្រលវៀតណាមក្លាយជា
អ្នកនាចំ្រញឈើនិងផលិតផល
ធ្វើពីឈើដ៏ធំមយួក្នងុពភិពលោក
បណា្តាលឲ្រយមានករសុើបអង្ក្រត
ពីដ្រគូពាណិជ្ជកម្មធំៗ ។
កលពីខ្រមថិនុាក្រសងួពាណ-ិ

ជ្ជកម្មអាម្ររិក(DOC)បាន
ផ្តចួផ្តើមឲ្រយមានករសុើបអង្ក្រត

ចំពោះករគ្រចពន្ធសម្រប់ផលិត-
ផលក្តារបន្ទះនាចំលូពីប្រទ្រស
វៀតណាម និងបានសង្រស័យ
អំពីករប្រើប្រស់ធាតុផ្រសំមាន
ប្រភពពីប្រទ្រសចិន។
អ្នកនាចំលូផលតិផលពីឈើ

ហុបរបស់វៀតណាមសំខាន់ៗ 
ដទ្រទៀតរួមមានៈ សហភាព
អឺរ៉ុប(EU) ចិនជប៉ុន និង
សាធារណរដ្ឋកូរ៉្រក៏ដាក់ឲ្រយមាន
ច្របាប់តាមដានកន់ត្រតឹងរុឹង
ជាងមនុដើម្របីធានាដល់ប្រភព
ដើមន្រឈើហុបស្របច្របាប់។
ដើម្របីសម្របសម្រលួករនា-ំ

ច្រញផលិតផលដ៏សំខាន់ន្រះ
វៀតណាមកពំងុព្រយយមបង្កើត
«ប្រពន័្ធធានាផ្លវូច្របាប់ឈើហបុ
វៀតណាមៈ(VNTLAS)ឲ្រយស្រប
ជាមួយករច្រញអាជា្ញាប័ណ្ណន្រ
ករអនវុត្តច្របាប់ព្រឈើអភបិាល-
កចិ្ចនងិពាណជិ្ជកម្ម(FLEGT)

របស់សហភាពអរឺ៉បុកលពីមនុ
សម្រប់ករនាចំ្រញផលតិផល
ឈើទៅកន់ទីផ្រសារអឺរ៉ុប។
ករចលូរមួជាមយួសហភាព

អរឺ៉បុក្នងុករអនវុត្តកចិ្ចព្រមព្រៀង
ភាពជាដ្រគូស្ម័គ្រចិត្តស្តីពី FLT-
GTនងឹមនិត្រមឹត្រលើកកម្ពស់
ករនាចំ្រញផលតិផលឈើទៅ
កន់ទីផ្រសាអឺរ៉ុបនោះទ្រប៉ុន្ត្រ
ថ្រមទាំងបង្កើនកិត្តិស័ព្ទនិង
ករបើកចំហទីផ្រសារដទ្រទៀត។
កិច្ចព្រមព្រៀងនោះគឺស្រប

ជាមយួច្របាប់ព្រឈើវៀតណាម
ទាំងករហាមឃាត់ករនាំចលូ
នាំច្រញករធ្វើអាជីវកម្មករ-
ក្រច្ន្រ និងករធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
ឈើដោយខុសច្របាប់។
លោកNgoSyHoai

អនុប្រធាននិងជាអគ្គល្រខា-
ធិករន្រសមាគមផលិតផល
ឈើហបុនងិព្រឈើវៀតណាម

(VIFORES)បាននយិយថ
«ករធ្វើជាដ្រគូជាមយួសហភាព
អឺរ៉ុបនឹងធ្វើឲ្រយឧស្រសាហកម្ម
ផលតិឈើហបុក្នងុស្រកុឈាន
ឡើង១កម្រិតទៀត»។
ក្រមុទទួលបានផលប្រយោជន៍

នឹងរួមមានសហគ្រសក្រច្ន្រ
ផលិតផលពីឈើ និងនាំច្រញ
ជាង៣០០០មូលដា្ឋានភូមិ
សិប្របកម្ម៣៤០និងគ្រួសារ
កសិករតាមព្រភ្នំប្រហ្រល១,៤
លានគ្រួសារ។
ក្រុមហ៊ុនវៀណាមភាគច្រើន

ដ្រលក្រច្ន្រនិងនាំច្រញឈើទៅ
កន់អឺរ៉ុបអាចបំព្រញលក្ខខណ្ឌ
ស្តង់ដាទាំងន្រះ។ន្រះបើតាម
ករអះអាងរបស់លោកHoai។
លោកនយិយថ៖«សកម្មភាព

ន្រះនឹងធ្វើឲ្រយទៅជាប្រព័ន្ធនូវអ្វី
ដ្រលឧស្រសាហកម្មបាននងិកពំងុ
ធ្វើត្រប៉ុណ្ណោះដោយព្រលន្រះ

ធ្វើអ្វីៗ ត្រវូស្ថតិនៅក្រមក្របខណ័្ឌ
ច្របាប់សម្រប់ករអនវុត្តប្រកប-
ដោយតមា្លាភាព»។
ដើម្របីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង

ជាមួយអឺរ៉ុប(VPA/FLEGT)
នោះក្រសងួកសកិម្មនងិអភវិឌ្រឍន៍
ជនបទ(MARD) វៀតណាម
បានបញ្ចប់នវូស្រចក្តីព្រងក្រតឹ្រយ
សម្រប់អនុវត្ត«ករអះអាងផ្លវូ-
ច្របាប់ន្រឈើហបុវៀតណាមដើម្របី
ដាក់ទៅរដា្ឋាភិបាលសម្រប់ដាក់
ឲ្រយប្រើប្រស់។
VNTLASជាប្រព័ន្ធជាតិ

ដើម្របីធានានូវភាពអនុលោម
ជាមួយបទប្របញ្ញត្តិនានាស្តីពី
ឈើហបុនៅគ្រប់ដណំាក់កល
ន្រករផ្គតផ់្តង់ឈើរមួមានករ-
ប្រមូលផលករនាំចូលករ-
ទិញករលក់ករដឹកជញ្ជូន
ករក្រច្ន្រ និងករនាំច្រញ៕
VNS_ANN/RR

វៀតណាមកំពុងរៀបចំឧស្សាហកម្មឈើឲ្យមានភាពស្បច្បាប់សម្ប់ការនំាច្ញ

កម្ពជុាស្នើឲ្យកូរ្៉ជួយបង្កើតផ្សារបោះដំុកសិផល

លោក វេង សាខុន (សា្តា)ំ និង លោក Park Heung-Kyeong។ រូបថតសហករី

ARDBនឹងសិក្សាសំណើ...
តពីទំព័រ ១...មុខន្រះបានប្រប់

ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍ថ ដោយសារត្ររដូវ
ប្រមូលផលនឹងមកដល់នៅព្រលខ្លី
ខាងមខុន្រះទាមទារឲ្រយមានករបង្កើន
កម្ចីបន្ថ្រមទៀតដល់វិស័យស្រូវអង្ករ
ដើម្របីផ្តល់លទ្ធភាពមានមូលនិធិគ្រប់-
គ្រន់ដើម្របីទិញស្រូវពីកសិករ។
លោកលើកឡើងថ៖«យើងព្រញចិត្ត

នឹងរដា្ឋាភិបាលដ្រលបន្តបញ្ច្រញកម្ចី
ពសិ្រសសម្រប់វសិយ័ស្រវូអង្ករដើម្របី
ប្រមូលស្រូវពីកសិករដើម្របីធ្វើឲ្រយមាន
ស្ថរិភាពដល់តម្ល្រស្រវូ។ដចូ្ន្រះសម្រប់
រដូវប្រមូលផលនឹងចូលមកដល់ក្នុង
ព្រលឆាប់ៗយើងបានស្នើទៅធនាគារ
កសកិម្មនិងអភវិឌ្រឍន៍ជនបទឲ្រយលើក
យកសំណើរបស់យើងន្រករបង្កើន
ទំហំកម្ចីពិស្រសទៅរដា្ឋាភិបាលដោយ-
សារត្រនៅឆា្នាំន្រះ យើងគ្រងនឹង
នាំច្រញប្រហ្រល៨០០០០០តោន
ដចូ្ន្រះវាទាមទារឲ្រយយើងត្រវូមានប្រក់
ចនោ្លាះពី៨០ទៅ១០០លានដលុា្លារដើម្របី
សម្រចបានតាមទិសដៅនាំច្រញ»។
ជាមួយគា្នាន្រះដ្ររCRFក៏បានស្នើ

ទៅARDBចំពោះករស្នើសុំលើករ
ពន្រយរព្រលករកំណត់ព្រលវ្រលាន្រ
ករសងកម្ចីយ៉ាងហោចណាស់១២
ខ្រដើម្របីអាចឲ្រយពកួគ្រមានព្រលវ្រលា
គ្រប់គ្រន់ ក្នុងករទិញស្រូវពីកសិករ
និងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រន់សម្រប់
ករសងប្រក់កម្ចី។
លោកកៅថចប្រធានARDB

បានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍ថ លោកនឹង
សកិ្រសាលើសណំើន្រះជាពសិ្រសលោក
នឹងសិក្រសាអំពីទិន្នផលនៅក្នុងរដូវ
ប្រមូលផលខាងមុខន្រះ។
លោកបញ្ជាក់ថ៖«យើងចាបំាច់ត្រវូ

សិក្រសាអំពីទិន្នផលន្រករប្រមូលផល
សម្រប់រដូវប្រមូលផលខាងមុខន្រះ
សិនមុននឹងយើងដាក់សំណើទៅរដា្ឋា-
ភិបាលសម្រប់ករបង្កើនទំហំកម្ចី»។
លោកថ្ល្រងថ៖«យើងចាំបាច់ត្រូវ

យល់ដឹងឲ្រយបានច្របាស់លាស់ថ តើ
ទិន្នផលប្រមូលផលនៅព្រលខាងមុខ
តម្រូវឲ្រយយើងបង្កើនកម្ចីបន្ថ្រមទៀត
សម្រប់វិស័យស្រូវអង្ករឬអត់?»។
លោកបន្ថ្រមថនៅព្រលករសកិ្រសា

បញ្ចប់លោកនងឹដាក់សណំើទៅរដា្ឋា-
ភិបាលទាំងករបង្កើនទំហំកម្ចី និង
ព្រលវ្រលាសម្រប់ករសង។
កម្ពជុាបាននាចំ្រញអង្ករជាង៤២៦-

០៧៣តោនទៅទីផ្រសារអន្តរជាតិនៅ
រយៈព្រល៧ខ្រដបំងូឆា្នាំ២០២០ដោយ
កើនឡើងជាង៣៨ភាគរយធៀបនឹង
៣០៨០១៣តោនក្នុងរយៈព្រល
ដូចគា្នាកលពីឆា្នាំ២០១៩។ន្រះបើ
យោងតាមទិន្នន័យបានពីក្រសួង
កសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងន្រសាទ។
ប្រទ្រសចនិនៅត្រជាទផី្រសារធជំាងគ្រ

សម្រប់អង្ករកម្ពុជាដោយនាំចូល
១៥៥៣២៧តោនស្មើនឹង៣៦,៤៦
ភាគរយន្រករនាំច្រញអង្ករសរុប
របស់កម្ពុជាខណៈដ្រលទីផ្រសារអឺរ៉ុប
បាននាំចលូ១៤៤២៤៧តោន(៣៣,-
៨៥ភាគរយ)តំបន់អាសា៊ានបាននំាចូល
៥៧០៦៤តោន(១៣,៣៩ភាគរយ)
និងទិសដៅផ្រស្រងទៀតមានចំនួន
៦៩៤៣៥តោន(១៦,៣ភាគរយ)។
ទិន្នន័យបង្ហាញដ្ររថកលពីឆា្នាំ

២០១៩កម្ពុជាបាននាំច្រញអង្ករ
៦២០១០៦តោនធា្លាក់ចុះ០,៩៧
ភាគរយធៀបនឹង៦២៦២២៥តោន
កលពីឆា្នាំ២០១៨៕LA

សកម្មភាព កេច្នេឈើ នេ កេមុហុ៊ន Tai Phuoc នៅវៀតណាម។NVS
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កុមារា Alvaro Cabrera ស្វែង រក សែវាទូរស័ព្ទនៅ លើកំពូលភ្ន។ំ AFP

លោក សែ ីMarise Payne  ថ្លែង   នៅក្នងុ អំឡុងសនុ្នសីិទកាសែត ។ AFP

ត ពីទំព័រ ១...រៀនបានទេ។
របាយការណ៍ពីអង្គការយូនី-

សេហ្វបានឲេយដឹងថា តាមការ
បា៉ាន់បេមាណកមុារ៤៦៣លាន
នាក់ខ្វះសមា្ភារ ឬឧបករណ៍
អេឡចិតេូនកិដើមេបីបន្តការរៀន
សូតេពីចមា្ងាយ។
លោកសេីHenriettaFore

នាយកបេតិបត្តិអង្គការមូល-
និធិកុមាររបស់អង្គការសហ-
បេជាជាតិបានថ្លេងក្នងុសេចក្ត-ី
ថ្លេងការណ៍មួយថា៖«ចំនួន

កុមារដេលការសិកេសារបស់
ពកួគេតេវូបានរខំានទាងំសេងុ
ជាចេើនខេមកនោះគឺជាស្ថាន-
ភាពគេអាសន្ននេវិស័យអប់រំ
ជាសកល»។
លោកសេីForeបានថ្លេងថា

ស្ថានភាពដ៏លំបាកទាំងនេះ
អាចធ្វើឲេយប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋ-
កចិ្ចនងិសង្គមជាចេើនទសវតេសរ៍
ខាងមុខនេះ។
អង្គការសហបេជាជាតិបាន

បា៉ាន់បេមាណថាកុមារ១,៥

ពាន់លាននាក់នៅទូទំាងពិភព-
លោកបានរងការប៉ះពាល់
ដោយការបិទបេទេសឬបិទ
សលារៀនដេលបណ្តាលមក
ពីជំងឺរាតតេបាតកូវីដ១៩នេះ។
របាយការណ៍នោះបាន

បង្ហាញពីភាពខសុគ្នានេទីតាងំ
ភូមិសស្តេដេលកុមារមាន
លទ្ធភាពទទលួបានការអបរ់ំពី
ចមា្ងាយដោយនៅអឺរ៉ុបរងប៉ះ-
ពាល់តិចជាងនៅអា្រហ្វិកឬ
ផ្នេកជាចេើននេតំបន់អាសុី។

របាយការណ៍របស់អង្គការ
សហបេជាជាតិគឺផ្អេកទៅលើ
ទិន្នន័យដេលបេមូលមកពី
បេទេសបេហេល១០០ដេល
បានធ្វើការវាស់ស្ទង់ពីលទ្ធភាព
របស់សធារណជនក្នុងការ-
បេើបេស់អុីនធឺណិត ទូរ-
ទសេសន៍និងវិទេយុ។
របាយការណ៍របស់អង្គការ

យូនីសេហ្វបាននិយាយថា
ក្មេងៗខ្វះលទ្ធភាពទទួលការ-
អប់រំពីចមា្ងាយ៕AFP/PSA

កែុង បាង កកៈ នាយករដ្ឋ-
មន្តេីបេយុធ ចាន-អូចាបាន
ថ្លេងកាលពីថ្ងេពុធថាបេទេស
ថេតេូវការទាក់ទាញកេុមភ្ញៀវ-
ទេសចរបរទេសហើយបាន
ស្វាគមន៍ចំពោះបេព័ន្ធគេប់-
គេងជំងឺនៅតាមកន្លេងទេស-
ចរណ៍នោះ។
លោកបេយុធចាន-អូចា

បានថ្លេងថា ការវិលតេឡប់
មកវញិរបស់កេមុភ្ញៀវទេសចរ
បរទេសអាចនឹងចាប់ផ្តើមជា-
មួយចំនួនមានកំណត់នេការ-
មកដល់តេប៉ុណ្ណោះដើមេបីធ្វើ-
តេស្តវិធានការគេប់គេងជំងឺ-

កវូដី១៩របស់បេទេសថេដេល
នឹងតេូវធ្វើឡើងឲេយបានទូលំ-
ទូលាយ។
លោកបេយុធចាន-អូចា

បានស្វះស្វេងរកមធេយោបាយ
ដើមេបីធ្វើឲេយកេុមអ្នកទេសចរ
មានការពេយួបារម្ភតចិតចួអពំី
រលកនេការឆ្លងវីរុសផ្លូវដង្ហើម
កូរ៉ូណថ្មីមួយនេះ។
លោកនាយករដ្ឋមន្តេីបេ-

យុធ ចាន-អូចាថ្លេងថា៖«នឹង
មានការបង្កើតបេព័ន្ធដើមេបី
បំពេញបន្ថេមឡើងវិញ ជើង-
ហោះហើរតេូវតេដំណើរឡើង-
វិញនៅពេលពួកគេ បានទៅ

ដល់គោលដៅទីសំចតរបស់
ពកួគេនងឹតេវូតេបញ្ជាក់ឲេយដងឹ
ចេបាស់ហើយពួកគេនឹងតេូវតេ
ដាក់ឲេយនៅដាច់ដោយឡេកពី
អ្នកដទេផេសេងទៀត»។
លោកបេយុធបានថ្លេងថា

ការវិលតេឡប់មកវិញរបស់
កេុមអ្នកទេសចរគឺមានសរៈ-
សំខាន់យា៉ាងខា្លាំងសមេប់
បេទេសថេ។«បេសិនបើមិន
បានធ្វើអ្វីទាល់តេសោះនោះ
រឿងរា៉ាវជាចេើននឹងកាន់តេ
អាកេក់ខា្លាំងឡើង។ការសន្មត
នឹងតេូវបិទបេទេសកេុមនិ-
យោជិតនឹងតេូវពេយួរការងរ។

លោកបានថ្លេងថាថាតើរដា្ឋាភ-ិ
បាលអាចជួយពួកគេដោយ
របៀបណ?
លោកបេយុធ ចាន-អូចា

បានផ្តល់ការធានាអះអាងថា
កេុមអ្នកទេសចរអាចនឹងតេូវ
បានគេតេួតពិនិតេយសុខភាព
ហើយបានថ្លេងថាលោកបាន
សងេឃឹមថាបេជាជនក្នុងតំបន់
នឹងស្វាគមន៍ពួកគេវិលតេឡប់
មកបេទេសថេវិញ។
លោកបេយុធបានថ្លេងថា៖

«បេជាជនក្នុងតំបន់នឹងតេូវតេ
យកចតិ្តទកុដាក់ដល់កេមុអ្នក-
ទេសចរទំាងនោះ»៕ BKP/SK

កែុង កង់បែរា៉ាៈ  រដា្ឋាភិបាល
អសូ្តេលីបានសនេយោផ្តល់មលូ-
និធិដល់កិច្ចបេឹងបេងសកល
ដើមេបីធានាថាបណ្តារដ្ឋកេីកេមាន
លទ្ធភាពទទួលបានវា៉ាក់សំងការ-
ពារជំងឺកូវីដ១៩ក្នុងតម្លេថោក។
លោកសេីMarisePayne

រដ្ឋមន្តេីការបរទេស និងលោក
GregHunt រដ្ឋមន្តេីសុខា-
ភិបាលកាលពីថ្ងេពុធបាន
បេកាសថា បេទេសអូស្តេលី
បានផ្តល់លយុ៨០លានដលុា្លារ
អសូ្តេលី(៥៧,៦លានដលុា្លារ
អាមេរិក)ដល់កេុមហ៊ុនCO-
VAXAMCជាគំនិតផ្តួចផ្តើម
ដំបូងដេលតេូវបានសមេប-
សមេួលដោយសម្ព័ន្ធមិត្តវា៉ាក់-
សំងអន្តរជាតិGAVI។
គំនិតផ្តួចផ្តើមនេះតេូវបាន

បង្កើតឡើងដើមេបីធានាថាកេមុ
ឱសថនានាតេូវផ្គត់ផ្គង់ដល់
បេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍នូវវា៉ាក់-
សំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ទៅ

តាមចំនួនដូសដេលអាច
លេលកទិញបាន។
បេទេសជាចេើនក្នុងនោះ

មានចកេភពអង់គ្លេស កា-
ណដា និងបេទេសអុីតាលី
បានប្តេជា្ញាផ្តល់ជំនួយដល់
គំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ។
លោកសេី Payneនិង

លោកHunt បានថ្លេងថា
បេទេសអូស្តេលីចង់ធានាថា
វា៉ាក់សំងមួយមានសុវត្ថិភាព
បេសិទ្ធភាព និងអាចលេលក
ទិញបេើបេស់បាននៅជុំវិញ
ពិភពលោក។
ពួកគេ បានថ្លេងនៅក្នុង

សេចក្តីថ្លេងការណ៍រមួមយួថា៖
«តាមរយៈការគំទេដល់កេុម-
ហ៊ុនCOVAXAMCនេះ
បេទេសអសូ្តេលនីងឹជយួធានា
ឲេយមានវា៉ាក់សំងការពារជំងឺ
កូវដី១៩សមេប់បណ្តាបេទេស
នៅកោះបា៉ាសុីហ្វិកនិងអាសុី-
អាគ្នេយ៍»៕Xinhua/PSA

UNៈកុមារ៤៦៣លាននាក់នៅទូទំាងសកលលោកមិនអាចចូលរៀន...

អូស្ត្រាលីសន្រាយផ្តល់មូលនិធិ
ដើម្រាបីជួយប្រាទ្រាសក្រាកី្រាទទួល
បានវ៉ាកសំ់ាងការពារកូវដី១៩

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រាី ប្រាយុធចាន-អូចាគំាទ្រាឲ្រាយមានកា រវិល-
ត្រាឡប់មកវិញរបស់ក្រាុមអ្នកទ្រាសចរបរទ្រាសចូលប្រាទ្រាសថ្រា

លោក  នាយករដ្ឋមន្តែ ីថែ បែយុធ ចាន-អូ ចា ពែយាយាម ទិញ  តំណាប់ ទុរែន នៅ ក្នងុ ដំណើរ ទសែសនកិច្ច របស់ លោក  ទៅ កាន់ ខែត្ត រា៉ាក់យ៉ង កាល ពី ថ្ងែអង្គារកន្លង ទៅ ។ BKP
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ឧទ្ធម្ភាគចក្រ ចម្របំាង រុស្រសី៊១ គ្រឿង  ហោះ នៅ ពីលើ រថពាសដ្រក រុស្រសី៊ និងUS។AFP 

កងកម្លាំងUSរបួសនៅក្នុងការ
ប្រឈមមុខជាមួយរុស្រសីុនៅសីុរី

ក្រុង វ៉ាសុីន តោនៈ  យោង-
តាម សៃត វិមាន បាន ឲៃយ ដឹង ថា  
រថយន្ត យោធា  និង ឧទ្ធមា្ភាគ- 
ចកៃ វាយ បៃហាររបស់ រុសៃសី៊  
បាន ឡោម ព័ទ្ធ រថ ពាស ដៃក 
យោធា អាមៃរិក ២ គៃឿង  នៅ- 
ក្ន៊ង ការ បៃឈម មុខ ដាក់ គ្នា  
យ៉ាង តងឹតៃង មយួ  នៅ  បៃទៃស 
សុ ីរ ីភាគឦសាន  កាល ព ីថ្ងៃ ពធុ  
ដោយ បាន បណ្តាល ឲៃយ កង- 
កមា្លាំង អាមៃរិក  រង របួស ។ 

 រូបភាព  វី ដៃ អូ បៃឈម មុខ 
ដាក់ គ្នា ដៃល បាន ចៃក រំលៃក 
នៅ លើ គៃហ ទំព័រ ធ្វី ធើរ   បាន 
ថត បង្ហាញ ឲៃយ ឃើញ  កៃុម អ្នក 
នៅ កៃបៃរ កន្លៃង កើត ហៃតុ  និង 
កៃុម ជន ជាតិ រុសៃស៊ី ខ្លួន ឯង ផ្ទាល់  
ទំនង ជា បង្ហាញ ឲៃយ ឃើញ រថ - 
យន្ត កងកមា្លាំង  និង ឧទ្ធមា្ភាគ- 
ចកៃ រុសៃស៊ី  កំពុង ពៃយា យម  ដើមៃបី 
ឡោម ពទ័្ធ រថយន្តយោធា អាមៃ- 
រកិ  ហើយ បន្ទាប ់មក បាន បង្ខ ំឲៃយ 
ពួក គៃ ចាក ចៃញ ពី តំបន់ នោះ  
នៅ ជិត តំបន់ Dayrick ។ 

រថយន្ត ជា ចៃើន គៃឿង  ទំនង 
ជា បាន ប៉ះ ទង្គិច គ្នា នៅ កន្លៃង 
ចំណុច មួយ ដៃលអាច កើត 
ឡើង ទៅបាន នៅ កន្លៃង ចាប់- 
ផ្តើម បៃឈម មុខ ដាក់ គ្នា  ដៃល 
ឧទ្ធមា្ភាគ ចកៃ ១គៃឿង  ក្ន៊ង 
ចំណោម ឧទ្ធមា្ភាគ ចកៃ ទាំង- 
នោះ  បាន ហោះ សំកាំង យ៉ាង 
ទាប នៅ ពី លើ រថយន្ត អាមៃរិក 
ដៃលបាន ឈប់ នៅ ទី នោះ ដោយ  
បាន បាញ់ រះ ទៅ លើ ពួក គៃ ។ 

 កៃុម បៃឹកៃសា សន្តិ សុខ ជាតិ- 
សៃត វិមាន  បាន ថ្លៃង នៅ ក្ន៊ង 
សៃចក្តី ថ្លៃង ការណ៍ ១ ថា  រថ-
យន្ត យោធា រុសៃសី៊  បាន វាយ - 
បៃហារ ទៅ លើ រថពាស ដៃក 
ATV អាមៃរិក ១គៃឿង « ដោយ 
បាន បង្ក ឲៃយ អ្នក បើក បរ រថយន្ត 
យោធា រង របួស នៅ ទី នោះ » ។ 

មនិ មាន ពត័ម៌ាន លម្អតិ ចៃញ 
ពី កៃុម បៃឹកៃសា សន្តិ សុខ ជាតិ  ឬ 
មន្ទរី បញ្ចា កោណ ថា តើ មាន អ្នក 
បើក បរ ប៉នុ្មាន នក ់បាន រង របសួ 
នោះ  ទៃ៕ AFP/SK 

ក្រុង ចាក់រី ការៈ  មន្តៃី បាន 
ថ្លៃង ថា  កៃុម ជួយ សង្គៃះ នៅ- 
ក្ន៊ង បៃទៃស អាហ្វ ហា្គានី សា្ថាន  
កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ  បាន ស្វៃង រក 
កៃុម អ្នក នៅ រស់  ដោយ សារ 
ទឹកជំនន់ យ៉ាង ខ្លាំង  ដៃល បាន 
បង្កឲៃយសា្លាប់មនុសៃស ជាង ១០០ 
នក់  ហើយ បាន បំផ្លិច បំផ្លាញ 
ផ្ទះសំបៃង រាប់ រយ ខ្នង  នៅ កៃបៃរ 
ទីកៃុង កាប៊ុល ។ 

 កៃុម កង កមា្លាំង យោធា  បាន 
ទាញ យក ជន រង គៃះ រាប ់សបិ 
នក់  ចៃញ ពី គំនរ អគរ បាក់-
បៃក  នៅ ក្ន៊ង ទី កៃុង ចាក់ រី ការ  
ជា រដ្ឋ ធានី របស់ ខៃត្ត បា៉ារ វា៉ាន់  
កៃយ ពី មាន ភ្លៀង ធា្លាក់ នៅ 
ពៃល យប់ យ៉ាង ខ្លាំង  បាន បង្ក 
ឲៃយ មាន ទឹក ជំនន់ យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ  
ដៃល បាន ជន់ លិច នៅ ពាស-
ពៃញ ទី កៃុង មួយ នៃះ ។ 

 មន្តៃី  និង កៃុម សាកៃសី  បាន 
និយយ ថា  ក្មៃង ជា ចៃើន នក់  

នៅ ក្ន៊ង ចំណោម ជន រង គៃះ 
ដោយ សារ ទកឹ ជនំន ់ បាន សា្លាប ់
នៅ ទី នោះ ។ 

 ពលរ ដ្ឋ បៃចាំ តំបន់  គឺ លោក 
ម៉ូ ហាម៉ៃដ  ហា្គាសុីម  ជា កសិករ 
មាន វយ័ ៤៥ ឆ្នា ំមា្នាក ់ បាន បៃប ់
កាសៃត AFP ថា  សមា ជិក 
គៃួសារ របស់ លោក ចំនួន ១១ 
នក់  បាន សា្លាប់  នៅ ក្ន៊ង ទឹក- 
ជំនន់ នោះ ។ 

 លោក ម៉ូ ហាម៉ៃដ  ហា្គា សុីម 
បាន ថ្លៃង ថា ៖« ប្អូន សៃី របស់ ខ្ញ៊ំ  
ប្ត ីរបស ់នង  កនូ សៃ ីទាងំ ២  នងិ 
កូន ៗ  របស់ ពួក គៃ ទាំង អស់  
កពំងុ ដៃក លក ់យ៉ាង ស្កប ់ស្កល ់ 
នៅ ក្ន៊ង ផ្ទះ មួយ នៅ ទី នោះ » ។  

«នៅ ពៃល ទឹក ជំនន់  បាន 
វាយបៃហារ  ផ្ទះ បាន បាក់ រលំ 
ទៅ លើ ពួក គៃ ។  សមា ជិក 
គៃួសារ របស់ ខ្ញ៊ំ ៧ នក់  បាន 
សា្លាប ់ ពកួ គៃ ភាគ ចៃើន ជា ក្មយួ-
សៃី  និង ក្មួយ បៃុស របស់ ខ្ញ៊ំ » ។ 

 គំនរ ដុំ ថ្ម ចៃញ ពី អគរ បាក់- 
បៃក  តៃូវ បាន បាក់ រាយ បា៉ាយ 
នៅ ពាស ពៃញ ទ ីកៃងុ  ដោយ ផ្លវូ 
ជា ចៃើនកន្លៃង  បាន បិទ ដោយ 
ភក ់ កម្ទៃច កម្ទ ី នងិ រថ យន្ត បាន 
កៃឡាប់ ពៃញ ផ្លូវ  ។ 

កៃសួង គៃប់ គៃង គៃះ មហ-
ន្តរាយ រដ្ឋ អាហ្វ ហា្គាន ីសា្ថាន  បាន 
ថ្លៃង ថា  ចំនួន អ្នក សា្លាប់ ដោយ-
សារ ទឹក ជំនន់  បាន កើន ឡើង 
រហូត ដល់ ១០០ នក់  ដោយ 
មាន មនុសៃស បៃហៃល ១០០ 
នក់ ផៃសៃង ទៀត  បាន រង របួស  
និង ផ្ទះ ជិត ៥០០ ខ្នង  តៃូវ បាន 
បំផ្លិច បំផ្លាញ ខ្ទៃច គ្មាន សល់ ។ 

 នៅ ក្ន៊ង ផ្នៃក ខ្លះ របស់ ទី កៃុង 
ចាក់ រីការ  កៃុម ពល រដ្ឋ ដៃល 
មាន ចតិ្ត អន្ទះ សា  បាន បៃមលូ- 
ផ្ត៊ំ គ្នា ឈរ មើល កៃុមអ្នក  ជួយ-
សង្គៃះ  កំពុង បៃើ បៃស់ រថ-
យន្ត ធុន ធ្ងន់  ដៃល អាច ទាញ 

យក មនុសៃស ជា ទី សៃឡាញ់ 
របស់ ពួក គៃ ចៃញ ពី គំនរ បាក់-
បៃក នោះ ។ 

 កៃុម ពល រដ្ឋ ជា ចៃើន  បាន 
ឈរ នៅ លើ ដំបូល ផ្ទះ  ស្ថិត នៅ 
កៃម ភ្លៀង បន្ត ធា្លាក់ យ៉ាង ខ្លាំង  
ដោយ បាន ឱប មនុសៃស ជា ទី- 
សៃឡាញ់ របស់ ពួក គៃបាន 
ទាញ ចៃញ ពី គំនរ បាក់ បៃក ។ 

លោក ហាមី ដា  មាន វ័យ ៧០ 
ឆ្នា ំបាន នយិយ ថា ៖« ខ្ញ៊ ំបាន នៅ 
ផ្ទះ មា្នាក់ ឯង  នៅ ពៃល ទឹក ជំនន់ 
បាន វាយ បៃហារ  ខ្ញ៊ ំជិះ បង្អចួ  នងិ 
បាន កំពុង តោង វា យ៉ាង ជាប់  
អស់ រយៈ ពៃល ២ ម៉ាង  រហូត-
ដល ់មាន អ្នក ជតិ ខង ចៃញ មក 
ជួយ សង្គៃះ ខ្ញ៊ំ » ។ 

«ខ្ញ៊ំ បាន បាត់ បង់ អ្វី ៗ  ទាំង-
អស់  គៃឿង អលង្ការ របស់ ខ្ញ៊ំ  
លុយ កាក់  និង ទៃពៃយ សមៃបត្តិ 
ទាំងអស់ របស់ ខ្ញ៊ំ » ៕  AFP/SK

ទឹកជំនន់ជន់លិចយ៉ាងខ្លាំងបង្កឲ្រយមនុស្រស
ជាង១០០នាក់ស្លាប់នៅអាហ្ហ្គានីស្ថាន

ក្រមុ ក្ម្រង ប្រសុ ស្រ ី អង្គយ៊ នៅលើ រថយន្ត ក្រឡាប់  ដោយសារ ទឹក ជំនន់។ AFP

អ្នក ភូមិ  រងផល  ប៉ះ ពាល់  ដោយ ទឹក ជំនន់  កំពុង សម្អាតភក់ ក្រយភ្លៀងធ្លាក់ ។ AFP
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ក្រងុប៉ារសី: រដ្ឋ មន្ដ្រ ីមហាផ្ទ្រ បារាងំ 
បាននិយាយ  ការពារ សិទ្ធិ ស្ដ្រី ក្នុង ការ- 
ដ្រក សំដិល ថ្ង្រ អាក្រត ល្វ្រង លើ នៅ 
តាម  បណ្ដា ឆ្ន្ររ សមទុ្រ នានា ក្រយ ព ី
ប៉ូលិស ម្នាក់ ព្រមន ទ្រសចរ មួយ ក្រុម 
ដោះ អាវ សំដិល លើ ឆ្ន្ររ ភាគ ខាងត្របូង  
ដ្រល បង្ក ការ រិះ គន់ យា៉ាង ខា្លាំង លើ 
បណ្ដាញ សង្គម ។ 

ក្រុម អាវុធហត្ថ បារាំង   ល្របាត   ឆ្ន្ររ ន្រ 
ទីក្រុង ម្រឌីទ្ររណ្រ Sainte-Marie-
la-Mer កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន បាន  ស្នើ 
សុំ ក្រុម អាក្រត ល្វ្រង លើ ឲ្រយ បិទ  បាំង 
រាង កាយ វញិ  ជា ការ ឆ្លើយ តប នងឹ ការ- 
ប្ដឹង តវ៉ា ពី សំណក់ គ្រួសារ មួយ ។ 

ប៉នុ្ដ្រ សកម្មភាព ប្រប ន្រះ បាន បង្ក ជា 

កហំងឹ រិះ គន ់លើ បណ្ដាញ សង្គម ដ្រល 
អ្នក ប្រើ ប្រស់ ងឿង ឆ្ងល់ ថា តើ ការ- 
អនុវត្ដ ន្រះ ពិត ជា ខុស ច្របាប់ ម្រន ទ្រ ? 
អ្នក ប្រើ ហ្វ្រសប៊ុក ម្នាក់ បាន សរស្ររ  
ថា ៖« តើ ក្រងុ Sainte-Marie-la-Mer 
ព្រល ន្រះកា្លាយ ជា ប្រទ្រស អារា៉ាប៊ី-
សាអូ៊ឌីត ហើយ ម្រនទ្រ?»។ 

រដ្ឋ មន្ដ្រី មហាផ្ទ្រ  លោក ជើរា៉ាដ 
ដាម៉ានីន បាន សរស្ររលើ Twitter 
ថា ៖ « វ ពិត ជា ខុស ដ្រល ស្ដ្រី ត្រូវបាន 
ព្រមន អំពី សម្លៀកបំពាក់ របស់ 
ពួកគ្រ។ ស្ររីភាព ពិត ជា វត្ថុ មន តម្ល្រ  
ហើយ វ ជា រឿង ធម្មតាដ្រល ក្រុម មន្ដ្រី 
គួរ ត្រ ច្រះ សារភាព កំហុស »។ 

ការ ដ្រក សដំលិ អត ់អាវ ក្នងុ ប្រទ្រស 

បារាំងមិន  ត្រូវបាន ចាត់ ទុក ជា ទង្វើ  
បង្ហាញ ក្ររភ្រទ នោះ  ទ្រ ទោះបីជា វ 
អាច   ត្រវូ បាន ហាម ឃាត់ ដោយ អាជា្ញាធរ  
មូលដា្ឋាន ចំពោះ សម្លៀកបំពាក់ ខ្លះ ។ 

ប៉ុនា្មាន ឆ្នាំ ចុង ក្រយ ន្រះ ការ ដ្រក 
សដំលិ ថ្ង្រ អាក្រត ល្វ្រង លើ  នៅ បារាងំ 
ហាក់ ថម ថយ ប្រជា ប្រិយភាព ។ ការ- 
ស្ទង់មតិ មួយ បាន បង្ហាញ ថា ស្ដ្រី វ័យ 
ក្ម្រង បារម្ភ ពី បញ្ហា បៀត បៀន ផ្លូវ ភ្រទ  
និង ការ ប្រមថ លើ រាង កាយ តាម ឆ្ន្ររ ។ 

តាម ការ ស្ទង់ មតិ  Ifop ស្ដ្រ ីបារំាង  តិច  
ជាង ២០ភាគរយ អាយ ុ ក្រម ៥០ ឆ្នា ំ
នៅ បន្ដ ប្រព្រណី សំដិល អាក្រត អត់ 
អាវ បើ ធៀប នឹង  ៤៣ភាគរយ ក្នុង ឆ្នាំ 
១៩៨៤ ៕ AFP/HR

ប៉ាន់រិទ្ធា

ភ្នំព្រញៈ  ទី បំផុត សង្គ្រម ពាក្រយ សម្តី   
ដ្រល ជា ជម្លាះ រវង តារា ចម្រៀង ប្រសុ 
សឡំ្រង ស្អក  ខ្រម នងិ  អតតី  ផលតិ កម្ម    
ថោន   នោះ ឈាន ទៅ  ដល់   ចំណុច  
បញ្ចប ់ រឿង ហើយ   ក្រម ម្លប ់សន្តភិាព  
ដោយ សារ គូ ភាគី ទាំង   ២  បាន សុខ- 
ចិត ្ត   ថយ ក្រយ មួយ ជំហាន   ម្នាក់ ៗ  
ដើម្របី បញ្ចប់រឿង។ ន្រះ បើ យោង ទៅ 
តាម សារ បង្ហើបប្រប់ ពី សំណក់   ខាង 
ប្រធាន   សមគម មិត្ត  សិល្របៈ  ស្ម័គ្រ ចិត្ត 
ជួយ    សង្គម    លោក ហ្រង ឡុង  និង 
 ដូច  ជា  តាម ការ ឆ្លើយ តប    តាមស្រចក្តី- 
សន្រយា រ បស ់លោក  ថា  នងឹ ជយួ សម្រប-  
សម្រួល   កាល  ពី  ថ្ង្រដ្រល បាន ផ្ទុះ   រឿង 
ជម្លាះ   ដំបូង  មក នោះ ។ 

អម      ទៅ ដោយសំណ្ររ    និង រូប  ថត-  
១សន្លកឹ   ដ្រល ឈរ ក្រប្ររ គ្នា២  នាក ់តារា  
ចម្រៀង ខ្រម   លោក ហ្រង ឡុង បង្ហើរ   
សារ ១ ឃា្លា ថា ៖ « ដំណឹង  ល្អ  សម្រប់ 
បងប្អូន  បនា្ទាប់   ពី ចំណយ  ព្រល ជាង 
៣ម៉ាងរហូតដល់ម៉ាង១យប់។  
ខ្ញុបំាទ  បាន រក ដណំោះ ស្រយ   ឈ្នះ ឈ្នះ 
ដើម្របី បញ្ចប់ ជម្លាះ រ វង ផលិត-
កម្មថោន និង  តារា ចម្រៀង ខ្រម។  
ទីបំផុតភាគីទាំងពីរ  បានទទួល យក  
ដំណោះ  ស្រយ រួម  មួយ  ដោយ   បញ្ចប់ 
ជម្លាះ អត់ឱន  អធ្រយាស្រ័យ ឲ្រយ គ្នា 
បញ្ចប ់ការ វ យ  ប្រហារ គ្នា បន្ត ការ  រាប-់  
អានគ្នា ជា បង ប្អូន ខ្ម្ររ  ដូចគ្នា  ក្រម  
គោល   ការណ ៍ឈ្នះ ឈ្នះ ដើម្របបីន្ត ជ្រក 
ក្រម  ម្លប់ សន្តិភាព ក្រម ការដឹកនាំ  
ដ៏ ខ្ព ង់ ខ្ពស់  របស់ សម្ត្រច ត្រ ជោ ហ៊ុន-  

ស្រន។  អរ គុណ  ស ន្តិភាព»។ 
ទោះប ីជា យា៉ាងណ  ដណំោះ ស្រយ  

រវង តារា ចម្រៀង ប្រុស  ដ្រល ទើបត្រ 
បាន   ចូល ទ្រនំ ផលិត  កម្ម ថ្មី  Galaxy 
Navatra ត្រ ក៏ត្រូវ អតីត ផលិត កម្ម 
ចាស ់ថោន  បាន ទម្លាយ រឿង មនិ ទាន-់   
ផុត  កុងត្រ ហើយ  លោក ខ្រម ក៏ តប 
សារ  ដ ៏វ្រង អនា្លាយ  ទៅ ថៅក្រ ផលតិ កម្ម 
វញិ   បង្កើ ត ការភា្ញាក ់ផ្អើល ដល ់មហាជន 
នោះ គ្រន់ ត្រ ជា ការ បញ្ចប់   ពាក្រយ សម្តី 
រៀង ខ្លួន ដោយ សារមន អ្នក សម្រប - 
សម្រលួ  ដ្រល ជា ប្រធាន  សមគម មតិ្ត  
សិល្របៈ   ស្ម័គ្រ ចិត្ត ជួយ សង្គម     លោក-  
ហ្រង ឡុង  ត្រ ប៉ុណោ្ណោះ  ដោយ ពុំ មន 
លខិតិ សា្នាមតាម ផ្លវូ ច្របាប ់នោះ ឡើយ ។ 
ខណៈ  លោក ហ្រង ឡុង បាន បញ្ជាក់ 
ប្រប ់ តាម ទរូ សព័្ទ ដល ់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ ថា៖  

«រឿង  ន្រះ- 
ក្រយ  ពី ខ្ញុំ បាទ 
បាន ជួយ សម ្រប-  
សម្រួល  នោះ គឺ ភាគី 
ទាំង សងខាង- 
មន  លោក- 
ខ្រម  និង ថៅ- 
ក  ្រ ផលិត កម្ម 
ថោន បាន សុខ-  
ចិត្ត  លុបចោល 
នូវ  សារ នានា -  
បាន  បង្ហាះ តាម 
បណ្ដាញ សង្គម 
ដ្រល ជា ហ្រតុ នាំ 
ឲ្រយ បង្កើន ជម្លាះ-  
ខា្លាំង  តាម  បណ្ដាញ  
សង្គម  ។ និយាយ ឲ្រយ 
ចំ  ទៅ គឺ ភាគី ទាំង  ២ 
សន្រយា ថា នងឹ បញ្រឈប ់
ការ  តប តគ្នា ជា សារ-  
តាម ប ណ្ដាញ សង្គម 
ន្រះ  ហើយ ក៏ បញ្ចប់ - 
ត្រឹម ន្រះ ត្រ ម្តង »។ 

ដោយ ឡ្រក ភ្នំព្រញ - 
ប៉ុស្តិ៍   ក៏ បាន ព្រយាយាម 
ទាកទ់ង  ដើម្រប ីសុ ំការ បក- 
ស្រយ    បន្ថ្រមពី ខាងតារា-  
ចម្រៀង   ប្រុស      ចំណូល ថ្មីន្រ    
ផលិតកម្ម  Galaxy Navatra  
លោក  ខ្រម ច្រើន  លើក  ច្រើន សា  ដ្ររ 
ត្រ ល្រខ  ទរូសព័្ទ  លោក  ពុ ំអាច ទនំាក-់ 
ទំនង  បាន ឡើយ កាល ពី  រសៀល  ថ្ង្រ ទី  
២៧ ខ្រ     សីហា  ឆ្នាំ ២០២០ ម្រសិល មិញ  
ន្រះ ៕ 

ស្ដ្រីបរាំងអាយុក្រម៥០ឆ្នាំមិនដល់២០%នៅដោះអាវសំដិលថ្ង្រ។រូបថត AFP

ជម្លោះរវាងផលិតកម្មថោននិងតារាចម្រៀងប្រសុខ្រមត្រវូបនលោកហ្រងឡុងអះអាងថាបនបញ្ចប់។រូបថត ហ្វ្រសប៊ុក 
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សង្គ្រមសម្តីដ៏ក្តៅគគុករវាងតារាចម្រៀង
ខ្រមនិងថោនបានឈានដល់ចំណុចបញ្ចប់
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  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាស ី មធៃយម។  មាន សមត្ថភាព បៃើ 
កមា្លាំង  កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា   
នៃះ  ប ណ្តាល  មក ព ីលោ កអ្នក មាន 
សុខភា ព ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ក៏ មាន 

ចិត្ត  ហ ្មង  សៅ ខ្លះ ៗ    ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ ភៅ ធម៌  
ឬ     ស្តាប់ ពៃះធម ៌   ឲៃយ  ចៃើន ដើមៃបី ជមៃះ ចិត្ត មន្ទិល។  
រីឯ   ការនិយាយ ស្តី   មិន សូវ  ជា ល្អ ប៉ុន្មាន ទៃ   បញ្ហា -  
ស្នៃហា        គ ូស្នៃហ ៍  យល ់  ចតិ្ត ជា ធម្មតា  ។ ថ្ងៃនៃះ គរួតៃ  
យក   ចិត្ត ទុក ដាក់ទៅលើ បញ្ហា សុខ ភា ពស្នៃហា។

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

រាសី ឡើង ខ្ពស់ ។ ការ ពោល ពាកៃយសម្ត ី   
ទៅ កាន់ អ្នក ផង  តៃង មាន គៃ យក      ចិត្ត- 
ទុក ដាក់ ស្តាប់ ។ ចំ ពោះ  បញ ្ហា សុខ   ភាព  
គឺ មិន មាន ជំ ងឺ មក បៀត  បៀន       ដល់ រូ ប- 

កាយ    អ្នក ឡើយ ។   រីឯការ ធ្វើ  ដំណើរ ទៅ   កាន់ ទី ជិត- 
ឆ្ងាយ  នឹង មាន គៃ ចំា ទទួល  ស្វាគមន៍   រាក់ ទាក់ ជាក់ ជា 
ពំុ ខាន   ឡើយ។  ចំណៃក  ឯ បញ្ហា   ស្នៃហា គូ ស្នៃហ៍ មាន 
កា រ        យល  ់ចិត្ត គ្នា យា៉ាង  ល្អកូ  ល្អនិបង្កើត បានជា  សម្ពន័្ធ- 
ស្នៃហ   ប៍ាន ល្អបៃសើរ  និង មានភាពផ្អៃមល្ហៃម    ។    

 រាសី មធៃយម។ កតា្តាសុខភាព ផ្លវូ - 
កាយ   មំា មួន  ល្អ   បុ៉ន្តៃ តៃវូ ចំណយ 
ទំាង  កមា្លាងំ កាយ  និងចិត្ត ចៃើន ក្នងុ- 
ការ បំពៃញ ការងារ ផៃសៃងៗ  ហើយ 

មាន      លទ្ធផល បង្គរួ តៃ បុ៉ណ្ណោះ ។ ការ ធ្វើ ដំណើរ ទៅ    
កា ន  ់  ទី ជិត ឆ្ងាយ  តៃង មាន គៃ ទទួល ស្វាគមន៍  បុ៉ន្តៃ   
គៃ   នឹង ទន្ទងឹ ចំាទទួល ផល ពី  អ្នកវិញ ដៃរ ។ ថ្ងៃ នៃះ 
រាល  ់កា រ ពៃយាយាម ទំាង  ឡាយ  ហាក់ ដូចមាន សភាព  
ខៃសត ់ ខៃសោយ បន្តចិ តៃ មិន មាន ភាព ដុ នដាប ទៃ  ។     

រាសឡីើងខ្ពស ់តៃដៃត ។ ការបៃកប- 
រប រ     រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ នឹងបាន  
ផល   ល្អបៃសើរ តៃសុខភាព ផ្លូវ - 
កាយ  អាច  តៃូវ យាយីដោយ ជំងឺ ។  

លាភ     សកា្ការៈចៃើន បាន ដោយធម៌   មាន សមត្ថ-  
ភាព       ដោះ សៃយ បញ្ហា  ឬធ្វើ ការ សមៃចចិត្ត 
ផៃសៃង ៗ     បា នល្អ ក្នុង ថ្ងៃនៃះ ។  ចំណៃក ឯ សៃចក្តី- 
ស្នៃហា       មា ន ការ  យល់ ចិត្ត  គ្នា បាន ល្អ  រី ឯ ការធ្វើ- 
ដំណើរ       ទៅ ទីនន វិញ  តៃង មាន ជោគ ជានិច្ច ។

រាសមីធៃយម។  ថ្ងៃនៃះ មាន សមត្ថភាព 
បៃើ  កមា្លាំង  កាយ ជាង កមា្លាំង បៃជា្ញា 
នៃះ បណ្តាល  មក ពី លោ កអ្នក មាន 
សុខ ភាព  ផ្លូវកាយ ល្អ  តៃ ចិត្ត មាន ការ- 

ហ្មង  សៅ ខ្លះ ៗ   ហៃតុ នៃះ គួរ អាន សៀវ  ភៅ    ធម៌  ឬ   
ស្តាប់  ពៃះ ធម៌ ឲៃយ បាន ចៃើន។    រីឯ ការ និយាយ   ស្តី ក៏ 
មិន    សូវ ជាល្អ ប៉ុន្មាន ដៃ រ តៃូវ  យក  ការបៃុង   បៃយ័ត្ន  
ខ្ពស ។់ ចពំោះ បញ្ហាស្នៃហា  គ ឺគសូ្នៃហ ៍  អ្នក  យល ់ដងឹ  
ពី     ទឹក   ចិត្តគ្នា ដូចជា សព្វដង  មិន  រកាំ រកូស ទៃ ៕  

រាសីសៃតុចុះ ។ ទឹកចិត្ត ចៃើនតៃ មាន 
ភាព   សោមនសៃសនឹងអំពើ អកុសល  
ផៃសៃងៗ ដៃល អាចមានគៃះ  កើត - 
ឡើង   ។ សៃចក្តសី្ន ៃ ហាវិញ    គូស្នៃហ  ៍ 
ហាក់មានភាព ពៃងើយ កន្តើយ     បន្តចិ   

គបៃប  ី ផ្តល  ់ ភា ព កក់ក្តាឲៃយ គ្នា បាន ចៃើន។ ការ- 
បៃកប  របរ រក   សីុផៃសៃងៗ គួរ ក ុ ំបណ្តាយ  ឲៃយ  បៃឈម 
ទៅ  នឹង ហានិភ័យ  ខា្លាងំពៃក  ទើប ជា ការ បៃសើរ ។  
រីឯ  លាភ សកា្ការៈ វិញ ពិបាក ទទួល បាន ផលល្អ។ 

រាសី  ឡើង ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន ទឹក -  
ចិត្ត  បៃកប ដោយ ក្តីមៃតា្តា  ករុណ   ឲៃយ 
គ្នា ទៅ វញិ  ទៅ មក  បាន     យា៉ាង ល្អ ។ រឯី  
សៃច ក្តី ស្នៃ ហា   គូ ស្នៃហ ៍  នឹង បៃកប - 

ទៅ    ដោយ  ភាព ផ្អៃមល្ហៃម ចំពោះ គ ្នា    ផងដៃរ ។   រីឯ- 
ការ    បៃ កប  របរ រក ទទួល ទាន ផៃសៃង ៗ   បាន      ផល   
លើស   ព ី  សព្វ ដង ។  ការ ធ្វើ ដំ ណើរ  ទៅ  ទី   នន     តៃង - 
ត   ៃ   ទទួល  បាននូវ  សុវត្ថិ ភាព ។ ចំណៃក ឯ    លាភ - 
សកា្ការៈ   វ ិញ  ទទួលបាន ផល គួរជាទី ពៃញចិត្ត។   

រាសី  សៃុតចុះ។ សុខភាព ផ្លូវ កាយ 
តៃូវ  បៀត បៀន ដោយ ជំងឺ បណ្តាល 
ឲៃយ    ទឹក ចិត្តអ្នក មាននូវ ភាពចៃបូក-  
ចៃបល់។  ចំពោះ  សៃចក្តី ពៃយាយាម   

ក    ៏       មា ន  ការ  ធ្លាក់ ចុះ ខណៈសមត្ថភាពក្នុង ការ-  
បំពៃញ   ការ  ងារ  តៃូវ ធ្លាក់ ចុះដៃរ   គឺ ខ្វះ  សមត ្ថភាព 
សមៃ ច     ចិត ្ត។ ចំពោះ  ការ បៃកប របរ រក ទទួល- 
ទាន         នន វញិ អាចនងឹខាត បង។់ សៃចក្ត ីស្នៃហា 
ចៃើន         ត ៃ ខ្វះ    ភាព កក់ ក្តា  និង រកាំរកូស នឹងគ្នា ។   

 រាសី ឡើងខ្ពស់ តៃដៃត ។ ការបំពៃញ- 
ភារ    កិច្ច ផៃសៃង  ៗ ទទួល បាន  ភាព ជោគ-  
ជយ័   ដោយសរ  អ្នក  នងឹ បពំៃញការងារ 
យា៉ាង  ស្វាហាប  ់ ទឹក ចិត ្ត  មោះ    មុត ។ រឯី- 

ការ   នយិាយ ស្ត ីធ្វើឲៃយ អ្នកដទៃពៃញ ចតិ្ត  ន ងិ   គោរព។ 
ប ើជា  អ្នក បៃកប របរ រកទទួល ទាន  ផៃសៃង ៗ    នឹង ទទួល - 
បាន   នវូ ការជឿ ទកុចតិ្ត ព  ីដៃ គពូាណជិ ្ជ កម្ម  ដោយ ភាព- 
សោ្មាះ   តៃង់ របស់ អ្ន ក ។ ចំពោះ លាភ សកា្ការៈ    វិញ គឺ 
មាន   ភា ព រលូន  ល្អ ជាទី គប់ចិន្តាសមៃប់គូស្នៃហ៍ ។    

រាសីឡើងខ្ពស់។ ការ និយាយស្តី គឺ 
ចៃើន     តៃ ពោល នវូ ពាកៃយ ពតិ  ទៅ កាន ់
អ្នក  ផងទំាងពួង  ។ ចំពោះ មុខ របរ រក- 
ទទួល ទាន វិញ គឺ ថា បាន ផល ជាទី- 

គប  ់   ច តិ្ត។  ការ ធ្វើ ដណំើរ    ទៅ   កាន ់ទ  ីជតិ ឆ្ងាយ មាន 
សវុត្ថ ិ     ភាព ល្អ។ រឯី បញ្ហា   ស្នៃហាវញិ    គសូ្នៃហ ៍ មាន  
ភាព              ល្អូក  ល្អិន  នឹង គ្នា លើស ពីធម្មតា និង  គ្មាន    
ភាព             រកាំរកូស នៅក្នុង ចិត្ត     ឡើយ  ។ ចំណៃក ឯ-  
លាភ             សកា្ការៈ វញិ ទទលួ បាន ផលជាទី គបច់តិ្ត។

រាសី សៃតុចុះ។ យើងតៃវូ យក ចិត្ត ទុក- 
ដាក   ់  ជាពិសៃស ចំពោះ ការ ធ្វើដំណើរ  
បញ ្ហា   ស្នៃហា   នឹង  កើត មាន ទំនស់  
បណ្តាល មក ពី រឿង  តូច តាច ។ រីឯ - 

សុខ      ភា ពផ្លូវ កាយ អាច  នឹង បៀត បៀន ដោយ រោគ។  
ទឹ ក        ចិត្តពោ រពៃញទៅ  ដោយ រឿងស្មុគស្មាញ  គួរអា ន 
សៀវ    ភៅធម៌ ឬ ទសៃសន វិជា្ជាបានចៃើន ។ ការ  និយាយ - 
ស្តី        គបៃបី កុំ ស្តីរោ យ រា យឥត បៃយោជន៍អី។ ចំពោះ  
លាភ      សកា្ការៈ  ពិបាក ទទួល បាន ផល ខា្លាំងណស់។  

រាសីសៃុតចុះ។ ជើងលៃខ ស្ថិត 
នៅ    លើ កម្ម  ហៃត ុនៃះអស ់ លោក- 
អ្នក  អាច នឹង តៃូវ ហត់ នឿយ ចៃើ ន 
នៅ ក្នុង ការបំពៃញ កាតព្វ កិច ្ច ទាំង -   

ឡាយ។   មៃយា៉ាង ទៀ តទឹកចិត្ត អាច រង នូវ  សមា្ពាធ 
ផៃសៃងៗ   ចៃើនផងដៃរ ។ចំពោះ អាជីវកម្ម វិញ  មិនគួរ- 
ទទលួ   យក  ហានភិយ័ ខ្ពស ់ពៃកឡើយ ។ ចណំៃក 
ឯ    សៃច ក្តសី្នៃហាវញិ  តៃវូ តៃ មាន សៃចក្តសីន្តាស-  
បៃណី ឲៃយ គ្នា ជានិច្ច ផងទើបជាការ  បៃសើរ។     

អ្នក តំណាង កៃមុ អត្ដពលិក អូឡំាពិក លើ កោះ ឋាន សួគ៌ នៅ ពៃតឹ្ដកិារណ៍ កីឡា Tokyo Games។ រូបថត AFP

គំាងដំណើរក្រេបចន្ទទឹកឃ្មុំប្ដបី្រេពន្ធជបុ៉ន
ក្លាយជាអ្នកតំណាងផ្រេសាយប្រេទ្រេសកប់វ្រេរ

កៃងុ តកូៃយ ូ: គសូ្នៃហ ៍កៃប ទកឹ- 
ឃ្មុំ ជន ជាតិ ជប៉ុន ដៃល ជាប់ នៅ 
បៃទៃស កាប់វៃរ ដោយសរតៃ 
វិបត្ដិ កូវីដ តៃូវបាន ដាក់ ងារ ជា 
អ្នក តំណង កៃុម អត្ដពលិក 
អឡូាពំកិ លើ កោះ ឋាន សគួ ៌នៅ 
ពៃឹត្ដិការណ៍ កីឡា Tokyo 
Games ឆ្នាំ កៃយ ។ 

លោក រីគីយា៉ា និង អ្នកសៃី 
អាយូមិ កាតាអូកា ចាប់ ផ្ដើម 
ដណំើរ ទៃសចរណ ៍កៃប ទកឹ ឃ្មុ ំ
ជុំវិញ ពិភព លោក កាល ពី ខៃ ធ្នូ 
នៅ អា ្រហ្វិក ខាង តៃបូង និង ឆ្ពាះ 
ទៅ ទិស ខាង ជើងក្នុង ខៃ កុម្ភៈ  
នៅ ពៃល ទំហំ នៃការ រីក រាល- 
ដាល ចាប់ ផ្ដើម កាន់តៃ ធំ ។ 

លោក រកីាយា៉ា អាយ ុ២៩ ឆ្នា ំ
បាន ធ្វើ បទសមា្ភាស តាម វដីៃអ ូ ព ី
ដៃន កោះ ថា ៖ « យើង គតិ ថាការ- 
ស្នាក់ នៅ បៃទៃស កាប់ វៃរគឺជា 
ជមៃើស ដ៏ សុវត្ថិភាព បំផុត ។ 
យើង មាន សំណង ណស់  
ដៃល  យើង អាច មក ដល់ ដៃន ដី 
នៃះ ។ ចំនួន អ្នក ឆ្លង វីរុស បាន 
កើន ឡើង ខា្លាងំ នៅ ជប៉នុ ។ អរឺ៉បុ 
ក ៏ផ្ទុះ ខា្លាងំ ដៃរ ។ នយិាយ  សោ្មាះ- 

តៃង់ ខ្ញុំ យល់ ថា យើង មាន 
សំណង ដៃល អាចមក ដល់ 
ទីឋាន ដ៏ សៃស់ ស្អាត នៃះ »។ 

ប៉នុ្ដៃ ពៃល អាកាសយានដា្ឋាន 
បៃទៃស នៃះ តៃវូ បាន បទិ ពកួគៃ 
ក៏ ជាប់ គំង នៅទឹកដី កាប់វៃរ ។ 

លោក រីគីយា៉ា ដៃល បៃកប- 
របរ ជលួ ផ្ទះ ក្នងុ កៃងុ តកូៃយ ូនងិ ធ្វើ 
ជា ជាង ថត វដីៃអ ូបាន ចាប ់ផ្ដើម 
ផលិត វីដៃអូ  និង ថត រូប ឲៃយ 
ភោជនីយដា្ឋាន  និង រីសត ក្នុង 
សៃុក ជា ថ្នូរ នឹង អាហារ និង 
ទីស្នាក់ ។ 

លោក ក៏ បង្ហាះ វីដៃអូ លើ 
គណនី អុីនស្ដាកៃម របស់ ខ្លួន  
ដោយ រំលៃច រាល់ សកម្មភាព 
ចាប ់ព ីភរយិា អាយមូ ិដើរ លៃង 
តាម ដង វិថី ដៃន កោះ សល់  
ដោយ ការ បោយដៃ ស្វាគមន៍ 
ពលរដ្ឋ មា្ចាស់សៃុក រហូត ដល់ 
គមៃង ច្នៃ បង្កើត ថ្មី  និង ការ- 
តុបតៃង ផៃសៃង ៗ  ។ 

លៃបី ពី មាត់ ១  ទៅ មាត់ ១  
ហើយ បណ្តាញ ផៃសព្វ ផៃសោយ ក្នុង 
សៃកុ យក ចុះ ផៃសោយ ពៃង ពៃត   
រហូត ដល់ ទាក់ ភ្នៃក កៃុម មន្ដៃី 

អត្ដពលិក បៃចាំ បៃទៃស ។ 
បៃធន គណៈកម្មការ កីឡា 

Tokyo Games លោក 
លីអូណដូ ឃុនញ៉ា បាន 
សមៃច  ចិត្ដ ទាក់ទង  និង ស្នើ ប្ដី 
បៃពន្ធ ជប៉ុន ធ្វើ ជា ដៃគូ   សហ-
ការ  គ្នា   ក្នុងការ ផៃសព្វផៃសោយ ។ 

លោក បាន បៃប់ AFP តាម 
អុីមៃល ថា ៖ « យើង អញ្ជើញ 
ពួកគៃ ធ្វើ ជា  អ្នក តំណង   របស់ 
យើង  ពពីៃះ ពកួគៃ បាន ផលតិ 
វីដៃអូ គុណភាព ខ្ពស់ ជា ចៃើន 
ស្ដីពី ដៃន កោះ សល់ និង មាន 
ការ ចាប ់អារម្មណ ៍ចៃើន ព ីមហា-
ជន។ ពួកគៃ កំពុងតៃ ជួយ 
ផៃសព្វផៃសោយ ពី បៃទៃស យើង 
ទោះ  ក្នងុ កាលៈទៃសៈ ដ ៏លបំាក 
នៃះ ក៏ដោយ »។ 

បៃទៃស កាបវ់ៃរ ដ ៏តចូ ជាមយួ 
បៃជាជន បៃមាណ ៥៥មុនឺ នក ់
គៃង បញ្ជូន អត្ដពលិក ឆ្នើម 
មួយ ចំនួន តូច ទៅចូល រួម ពៃឹត្ដិ- 
ការណ៍ កីឡា Tokyo 2020 
Games ដៃល តៃូវ បាន ពនៃយា រ 
ពៃល កាល ព ីដើម ឆ្នា ំដោយសរ 
ការ ផ្ទុះ ជំងឺ កូវីដ ៕ AFP/HR

 លោក រីគីយ៉ា និង អ្នកសៃី អាយូមិ កាតាអូកា ជាប់ គាំង នៅបៃទៃសកាប់វៃរ។ រូបថត AFP



បាសេឡណូា: ក្រមុ  Barce-
lona (Barca) នៅ ត្រ ផ្ដោត 
លើ ការ សាង ក្រុម របស់ ខ្លួន 
ឡើង វិញ ជាមួយ ប្រធាន ក្រុម 
Lionel Messi ហើយ នឹង ធ្វើ 
គ្រប់ យ៉ាង តាម លទ្ធភាព  ដើម្របី 
រក្រសា ទុក ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ របស់  ក្រុម 
ជម្រើស ជាតិ អាហ្រសង់ ទីន រូប- 
ន្រះ ក្នុង ក្រុម បន្ត ទៀត  ។ ន្រះ ជា 
សម្ដី របស់ ល្រខា ធិការ បច្ច្រក-
ទ្រស លោក Ramon Planes 
កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ។

ម្រធាវី របស់ កីឡាករ Messi 
កាល ពី ថ្ង្រ អង្គារ  បានផ្ញើ ឯក- 
សារ១ តាម រយៈ ប្រពន័្ធ អ្រឡចិ- 
ត្រូ និច ដ្រល យក ជាផ្លូវការ  នៅ 
អ្រស្រប៉ាញ    ទៅ កាន ់ក្រមុ Barca 
ដើម្របី ប្រប់ ពី បំណង របស់ 
កីឡាករ  វ័យ ៣៣ ឆ្នាំ ចង់ ប្រើ 
ប្រស់  ខ សន្រយា ក្នុង កុង ត្រ 
ដ្រល នឹង អនុញ្ញាត ឲ្រយ រូប គ្រ 
ចាក  ច្រញ  ដោយ គ្មាន តម្ល្រ ខ្លួន ។

ត្រ យ៉ាង ណា  សម្រប់ ក្រុម 
អ្នក មាន បុណ្រយ បាន ឲ្រយ ដឹង ថា 
លក្ខន្តកិៈ នោះ អស ់សពុលភាព 
ហើយ ហើយ ក្លិប  ដ្រល ចង់ 
ទិញ  ត្រូវ ចំណាយ ថ្ល្រ ផ្ដោច់កុង- 
ត្រ នូវ ទឹក ប្រក់ចំនួន ៧០០ 
លាន ផន ($ ៨២៨លាន) 
ប្រសនិ បើ កឡីាករ  Messi ចង ់
ចាក ច្រញ ដោយ មិន ចាំ បាច់ 
មាន ការ ព្រម ព្រៀង ពី ក្លិប ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង រឿង រ៉ាវ របស់ 
កីឡាករ ឆ្នើម មាឌ ល្អិត រូប ន្រះ 
លោក ល្រខាធិការ បច្ច្រក ទ្រស 
Planes បាន និយយ ប្រប់ 

បណា្ដាញ សារព័ត៌មានទាំង- 
ឡាយ  ថា ៖ « ក្រុម  Barca និង 
កីឡាករ Messi ដូច គូ សា្វាមី 
ភរិយ ១ គូ អ៊ីចឹង  ដ្រល ភា គី 
ទាំង២ ត្រង ផ្ដល់ ឲ្រយ គ្នា ទៅ វិញ- 
ទៅ មក នវូ អ្វ ៗី   ជា ច្រើន ហើយ ក ៏ 
បាន នា ំមក នវូ ភាព រកី រយ យ៉ាង- 
ច្រើន ដល់ អ្នក គំ ទ្រ ផង ដ្ររ ។ 
ពតិ ណាស ់ន្រះ ជា ប្រវត្ត ិរឿង រ៉ាវ 
ដ៏ សំខាន់ ណាស់ ខណៈ គំនិត 
របស់ ពួក យើង ក្នុង ក្លិប  នៅ ត្រ 
ចង់ បង្កើត វដ្ដ ចក្រ ជោគ ជ័យ ថ្មី 
ក្នុង រង្វង់ កីឡាករ ល្អ បំផុត របស់ 
ពិភព លោក » ។ 

កីឡាករ Messi ដ្រល មា្ចាស់ 
ជយ លាភី ពាន កីឡាករ ល្អ ជាង 
គ្រ លោក ចនំនួ ៦ដង ចាប ់ផ្ដើម 
មិន សប្របយ ចិត្ត  ខា្លាំង ៗ  ឡើង 
រយៈព្រល១២ថ្ង្រចុង ក្រយ 

ន្រះ អពំ ីរបៀប ដណំើរ ការ  របស ់
ក្លិប ក្រម ការ គ្រប់គ្រង របស់ 
លោក ប្រធាន Josep Maria 
Bartomeu ។

ការ ស្នើ សុ ំច្រក ផ្លវូ ជាមយួ  ក្លបិ 
របស់  Messi កើត មាន ឡើង 
មនិ ដល ់២ សបា្ដោហ ៍ផង ក្រយ 
ការ បរ ជ័យ ដ៏ អាមា៉ាស់ របស់ 
ក្រុម Barca ក្រម ថ្វីជើង 
របស់ ក្រុម អាល្លឺម៉ង់ Bayern 
Munich ៨-២ អំឡុង ការ- 
ប្រកតួ ក្នងុ ក្រប ខណ័្ឌ Champi-
ons League វគ្គ ៨ ក្រុម ចុង- 
ក្រយ ដោយលទ្ធផល នោះ 
បង្ហាញ ថា ក្លិប យក្រស អ្រស្រប៉ាញ  
មយួ ន្រះ បញ្ចប ់រដវូ កាល ដោយ 
អត់ មាន ពាន អ្វី ក្នុង ដ្រ ឡើយ 
ដ្រល ជា លើក ដំបូង ក្នុង រយៈ- 
ព្រល ១២ ឆ្នាំ ចុងក្រយ។   

ជាមួយ គ្នា ន្រះដ្ររ លោក 
Planes ដ្រល មាន ភារ កចិ្ច ត្រតួ- 
ពនិតិ្រយ ការ ទញិ ដរូ កឡីាករ របស ់
ក្លិប នៅ ត្រ មាន សុទិដ្ឋិ និយម 
ចំពោះ ក្រុម ក្រម ការ ដឹក នាំ 
របស ់គ្រ ូបង្វកឹ ថ្ម ីលោក Ronald 
Koeman  ដ្រល ទើប ត្រូវ បាន 
ត្រង តាំង ប៉ុនា្មាន ថ្ង្រ ន្រះ។

លោក  Planes  បន្ថ្រម ថា ៖ 
« ខ្ញុ ំគតិ ថា អនាគត របស ់ក្រមុ  គ ឺ
មាន ភាព វិជ្ជមាន ជាមិន ខាន ។ 
ខ្ញុ ំមាន សទុដិ្ឋនិយិម ។ យើង នៅ 
ត្រ ត្រូវ ការ កីឡាករ ដ្រល មាន 
បទ ពសិោធ ដចូ  Messi ក ៏ដចូ- 
ជា កីឡាករ ផ្រស្រង ទៀត ដ្រល ជា 
អនា គត របស់ ក្រុម ផង ដ្ររ ។ 
យើង កំពុង ធ្វើ ការ ផ្ន្រក  ផ្ទ្រ ក្នុង  
ដើម្របី បញ្ចុះ បញ្ចូល  Messi ឲ្រយ 
ព្រម នៅ បន្ត » ៕ AFP/VN

ថ្ង្រសុក្រ ទី២៨ ែខសីហា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

យឺនពន្លក

ភ្នំពេញៈ  អ្នក ប្រដាល់ ជា ប្រក្ខភាព  
ដណ្តើម ប្រក់ លាន  ក្នុង កម្ម វិធី  Mas 
Fight  ន្រ សង្វៀន ថោន  នា ថ្ង្រ អាទិត្រយ 
ន្រះ វ្រង  សុភ័ក្រ   និង  ស្រង  ស្រឿន មាន 
បទ ពិសោធ ចាស់ ជាង គ្រ  ចំណ្រក ជើង- 
ថ្ម ី២ រូប ទៀត មាន   ផន  រះ និង  អុ៊ង  កំសត់   
ដ្រល ទើប ត្រ សាង ឈ្មាះ ល្របី បន្តចិ បន្តចួ  
បាន ចូល ខ្លនួ មក ដណ្តើម ប្រក់ លាន ន្រះ 
ដ្ររ  ក្នងុ ប្រភ្រទ ទម្ងន់ ៦៣,៥ គីឡូក្រម។  
យ៉ាង ណា ក្ត ីវត្ត មាន របស់   វ្រង សុភ័ក្រ  ត្រវូ 
បាន គ្រ កត់ សមា្គាល់ ថា  មាន សមត្ថភាព  
មាន ប្រៀប ជាង គ្រ  មាន បទ ពិសោធ លើ 
សង្វៀន ល្អ ជាង គ្រ  ខណៈ  គ្រ ូបង្វកឹ ក៏ មាន 
ទំនុក ចិត្ត រំពឹង ថា  មាន លទ្ធភាព ច្រើន  ក្នងុ 
ការ ដណ្តើម យក ប្រក់ លាន ន្រះ ។ 

ប្រភព ពី គណៈ កម្មការ ផ្គ ូផ្គង  លោក  
ជួប  វុតា្ថា  បាន ឲ្រយ ដឹង ថា  ការ ផ្គ ូផ្គង គឺ ពិនិត្រយ 
ទៅ លើ សមត្ថភាព បច្ចបុ្របន្ន  ដោយ ថ្លងឹ- 
ថ្ល្រង មើល ថា  ជើង ចាស់ មួយ ចំនួន  កម្រតិ  
បច្ច្រកទ្រស  ឬ កមា្លាងំ ធា្លាក់ ចុះ  ចំណ្រក 

កីឡាករ ជើង ថ្ម ីមួយ ចំនួន  ចាប់ ផ្តើម មាន 
បច្ច្រកទ្រស  និង កមា្លាងំ ល្អ  ជា បណ្តើរៗ  
ត្រវូ ជួប ប្រកួត គ្នា បាន ល្អ ។ ទោះ ជា យ៉ាង- 
ណា  ការ ផ្គ ូផ្គង នៅ សង្វៀន ថោន  មាន 
ការ គោរព គោល ការណ៍ ឯក ភាព គ្នា  រវាង 
ភាគី ចំនួន ៣  គឺ ខាង ស្ពនស័រ , មា្ចាស់ 
សង្វៀន  និង ខាង មន្ត្រ ីបច្ច្រកទ្រស របស់ 
សហព័ន្ធកីឡា  ប្រដាល់ គុន ខ្ម្ររ ។

 តាម ការ ស្រង់  ស្ថតិិ ប្រ វត្ត ិប្រ កួត របស់ 
កីឡាករ ទំាង ៤  គឺ មាន កម្ពស់ ១,៧០ម៉្រត្រ 
ដូច គ្នា  បុ៉ន្ត្រ  វ្រង  សុភ័ក្រ  ប្រ កួត បាន ច្រើន 
ជាង គ្រ  គឺ ៧២ ដង  ឈ្នះ ៥៧   ចាញ់ ១៣   
ស្មើ ២ ដង ក្នងុ នោះ ផ្តលួ ដ្រ គូឲ្រយ សន្លប់ 
បាន ២៥ លើក ។  បនា្ទាប់មក  ស្រង  ស្រឿន  
ធា្លាប់ ប្រ កួត បាន  ៧០   ឈ្នះ ៥២   ចាញ់ ១៥  
ស្មើ ៣ ដង  ក្នងុ នោះ ផ្តលួ ដ្រ គូ ឲ្រយ សន្លប់ 
បាន ១៥ ដង ។

 ចំណ្រក ជើង ថ្ម ី អុ៊ង  កំសត់  មាន បទ- 
ពិសោធ ខ្ច ីវស្រសាជាង គ្រ  គឺ ធា្លាប់ ប្រ កួត បាន  
៣២ដង  ឈ្នះ ២៣   ចាញ់ ២   ស្មើ ៧ ដង  
ក្នងុ នោះ ផ្តលួ ដ្រ គូ ឲ្រយ សន្លប់ ចំនួន ១៧ ដង  
ហើយ  ជើង ថ្ម ីកីឡាករ  ផន  រះ  ទើប ត្រ 

សាង ភាព ល្របី ថ្មីៗ  ន្រះ  ដោយ ប្រ កួត បាន 
៦៩  ឈ្នះ ៤៧  ចាញ់ ១៥   ស្មើ ៧ ដង  ក្នងុ 
នោះ  ផ្តលួ ដ្រ គូ ឲ្រយ សន្លប់ បាន ១០ ដង ។ 

លោក  ហង្រស  សឺុន គ្រ ូបង្វកឹ របស់  វ្រង  
សុភ័ក្រ  បាន  ប្រប់  ថា ៖« ការ ប្រ កួត ន្រះ  
គឺ រំពឹង  ឈ្នះ ច្រើន   បើសិន  សុភ័ក្រ  ចាប់ 
ឆ្នាត ប៉ះ   ផន  រះ  ឬ  អុ៊ង  កំសត់  នៅ វគ្គ 
ជម្រះុ បុ៉ន្ត្រ បើ ប៉ះ  ស្រង  ស្រឿន ប្រប រង 
លំបាក  និង តឹង ត្រង ខា្លាងំ ។  យ៉ាង ណា ក៏ 
ដោយ សុភ័ក្រ  ហាត់ ត្រៀម ប្រ កួត បាន 
ល្អ  ហើយ បើ តាម ខ្ញុ ំមើល  វា មាន ប្រៀប 
ច្រើន  ក្នុង ការ ដណ្តើម យក ឈ្នះ ទំាង 
២វគ្គ» ។ 

ចំណ្រក  វ៉្រង  សុភ័ក្រ  បាន និយយ ថា៖ 
« មួយ រយៈ ន្រះ  ខ្ញុ ំមាន បញ្ហា សុខភាព   មិន 
សូវ បាន ឡើង ប្រ កួត  បុ៉ន្ត្រ ព្រល ន្រះ ខ្ញុ ំហ្វកឹ- 
ហាត់ បាន ល្អ ត្រៀម រួច ហើយ  ហើយការ-  
ប្រ កួត ដណ្តើម ប្រក់ លាន ន្រះ  ខ្ញុ ំរំពឹង  
ឈ្នះ។  និយយ ទៅ  ខ្ញុ ំសង្រឃឹម ឈ្នះ ៩០ 
ភាគ រយ   ព្រះ ដ្រ គូ  ដ្រល ត្រវូ ប៉ះ ប្រ កួត 
ជា មួយ ខ្ញុ ំក្នងុ ចំណោម ៣នាក់ ន្រះ  ខ្ញុ ំគិត 
ថា  មិន លំបាក ខា្លាងំ នោះ ទ្រ  ក្នងុ ការ-  

ប្រ កួត យក ឈ្នះ  បុ៉ន្ត្រ ចំា មើល ជាក់ស្ត្រង 
ទៅ  ព្រះ វ៉្រ គ្នា  ប្រងឹ រៀង ខ្លនួ» ។ 

ចំណ្រក លោក  សឹុម  ហ្រង  គ្រ ូបង្វកឹ  
អុ៊ង  កំសត់  បាន ប្រប់ ថា ៖« ក្នងុ ចំណោម 
កីឡាករ ៤ នាក់ ខាង លើ ន្រះ  ខ្ញុ ំគិត ថា  មាន 
ក្របច់  ផ្តលួ ដ្រ គូ ម៉្រយាង មា្នាក់ ទ្រ ។  អុ៊ង  កំសត់  
មាន បទ ពិសោធ ឡើង សង្វៀន តិច ជាង 
គ្រ ម្រន   បុ៉ន្ត្រ ចិត្ត ធំ  ព្រល ប្រ កួត វាយ សម្រកុ 

គ្មាន ញញើត  ហើយ វាមានក្របច់ ល្អ  គឺ 
មិន ច្រះ លាក់ កមា្លាំង  ដោយ  ចូល វាយ 
ភា្លាមៗ ។ បើ ផ្តលួ គ្រ មិន បាន  គឺ សន្លប់ ខ្លនួ-  
ឯង  គឺ មិន ចូល ចិត្ត វ៉្រ អូស បនា្លាយ ព្រល- 
វ្រលា នោះ ទ្រ   ព្រះ ក្នងុ ជ័យ ជម្នះ កន្លង- 
មក របស់ វា ចំនួន ២៣ លើក  គឺ ផ្តលួ គ្រ ឲ្រយ 
សន្លប់ បាន រហូត ដល់ ១៧ លើក  គឺ ឈ្នះ 
ពិន្ទ ុត្រ ៦ លើក បុ៉ណោ្ណោះ » ៕

បេក្ខភាពទំាង៤នាក់ដេលតេវូបេកួតម៉ារ៉ាតុងដណ្តើមបេក់លាននៅថោន។ សហ ការី

វេងសុភ័កេរំពឹងឈ្នះបេក់លានពីMas Fight  នៅសង្វៀនថោន

Osakaដកខ្លួនតេឹមវគ្គ១/២
ពីការបេកួតក្នងុកម្មវិធីWTA
កេុងញូវយ៉ក: កីឡាការិនី 

សញ្ជាត ិជប៉នុ Naomi Osaka 
បាន ដក ខ្លួន ច្រញ ពី ការ  ប្រកួត 
វាយ កូន បាល់ (តិន្នីស ) ក្នុង 
កម្ម វិធី WTA Western & 
Southern Open នៅ ក្រងុ ញវូ- 
យ៉ក ត្រឹម វគ្គ ១/២ កាល ពី ថ្ង្រ 
ព្រហស្របតិ៍ ម្រសិល មិញ ដើម្របី ជា 
ការ ប្រឆំង តវា៉ា ដល់ ប៉ូលិស 
ដ្រល បាន បាញ ់បរុស ស្រប្រក ខ្មា 
គ្មាន អាវុធ មា្នាក់ នៅ ឯ រដ្ឋ វីស- 
ស្កុន  សុីន (Wisconsin)  
សហរដ្ឋអាម្ររិក។

កឡីាការនិ ីOsaka ដ្រល ជា 
ជើង ឯក ពាន លំដាប់ Grand 
Slam ២ សម័យ កាល នឹងត្រូវ 
ប្រឈម ជាមួយ កីឡាការិនី 
ប្រលហ្រសុកិ Elise Mertens ឯ 
កន្ល្រង  ដាក់ ឲ្រយ នៅ ដោយ ឡ្រក 
ដ្រល ជា កន្ល្រង ត្រ មួយ សម្រប់ 
រៀប ចំ ព្រឹត្តិការណ៍ ដ៏ធំ   US 
Open ដ្រល នឹង ចាប់ ផ្ដើម នៅ 
ថ្ង្រ ចន្ទ សបា្ដោហ៍ ក្រយ ន្រះ ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ សម្រច ចិត្ត 
ន្រះ កីឡាការិនី Osaka បាន 
ឲ្រយ ដឹង តាម រយៈ ការ  ផូស្ត លើ 
បណា្ដាញ សង្គម Twitter ថា ៖ 
« មនុ ព្រល ខ្ញុ ំជា អត្ត ពលកិ ខ្ញុ ំជា 
ស្ត្រ ីស្រប្រក ខ្មា មា្នាក ់។ ហើយ ក្នងុ 
នាម ជា ស្ត្រី ស្រប្រក ខ្មា មា្នាក់ ខ្ញុំ 
មាន អារម្មណ៍ ថា មាន បញ្ហា 
សំខាន់ ៗ  ជា ច្រើន នៅ ចំពោះ 
មុខ ដ្រល ត្រូវ ការ ការ យក ចិត្ត- 
ទុក ដាក់ ភា្លាម ៗ  ជា ជាង មើល ខ្ញុំ 

ល្រង កីឡា វាយ កូន បាល់ ត្រ 
ម៉្រយាង  នោះ» ។

កីឡាការិនី វ័យ ២២ ឆ្នាំ បាន 
បន្ត ឲ្រយ ដឹង ទៀត ថា ៖ « ខ្ញុំ មិន 
រំពឹង ថា មាន អ្វី ធំ ដុំ កើត ឡើង 
នោះ ឡើយ ជាមួយ នឹង ការ ដក 
ខ្លនួ របស ់ខ្ញុ ំត្រ ប្រសនិ បើ ខ្ញុ ំអាច 
ធ្វើ ការ ពភិាក្រសា មយួ ដ្រល ចាប-់ 
ផ្ដើម  ក្នុង វិស័យ កីឡា ពណ៌ ស 
ដោយ ភាគ ច្រើនន្រះ ខ្ញុំ គិត ថា 
គឺ ជំហាន មួយ ដ្រល កំពុង បោះ 
ទៅ រក ទិស ដៅ ដ៏ ត្រឹម ត្រូវ » ។

ទង្វើ របស់ នាង កើត មាន 
ក្រយ បុរស ជនជាតិភាគតិច 
អាម្ររិក  Jacob Blake ត្រូវ 
បាន បាញ ់៤គ្រប ់ចខំ្នង កាល- 
ព ីថ្ង្រ អាទតិ្រយ នៅ ក្រងុ ខ្រណសូា 
(Kenosha) រដ្ឋវសីស្កនុសុនី 
ខណៈ  ក្រុម  បាល់ បោះអាជីព  
Milwaukee Bucks នៅ ក្រប-
ខណ័្ឌ   NBA បាន ធ្វើពហ ិការមនិ 
ចូល រួម ប្រកួត កាត់ ក្ដី (play-
off) កាល ពី ថ្ង្រ ពុធ ។

ក្រយ មក ទៀត  ការ ប្រកួត 
កាត់ ក្ដី នៅ NBA ទាំង អស់ 
ដ្រល ត្រវូ ធ្វើ នៅ ថ្ង្រ ពធុ ត្រវូ ផ្អាក 
ទាំង អស់ ហើយ ការ ប្រកួត 
ប្រស ស្របល ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ 
Major League Baseball 
និង ក្រុម បាល់ បោះនៅ NBA 
ផ្ន្រក នារី ក៏ ធ្វើ ប្រប ហ្នឹង ដ្ររ មុន 
នឹង កីឡាការិនី  Osaka កា្លាយ 
ជា អ្នក ដំបូង គ្រ ក្នុង កីឡា  វាយ 
កូន បាល់ ន្រះ៕ AFP/VN

Barcaទំនងខ្វះMessiមិនបាន

កីឡាករMessi(ឆ្វេង)និងលេខាធិការបច្ចេកទេសលោកPlanes(ស្ដា)ំរបស់កេមុBarcelona។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នពំេញៈ ខណៈ    ថ្មីៗ  នេះ ផ្ទុះ ការ រិះគន ់ នៅ តាម-
បណ្តាញ  សង្គម យ៉ាង ក្តៅ គគុក   កេយពី    ចេញ   
លក់ សៀវ   ភៅ    មាន ចំណង    ជើង   ថា « Possible 
Crush»  របស់ អ្នក និពន្ធ  លោក  លី តារា ដេល 
មាន  ការ កត ់តេ  នវូ  សរូ សៀង ភា  សា ខ្មេរ ជា អកេសរ-   
ឡាតាំង  ដោយ ភាគ  ចេើន អ្នក  អកេសរសាសេ្ត  ជាតិ 
និយម  សម្តេង ការ មិន ពេញ ចិត្ត ចំពោះ  ការ និពន្ធ  
សៀវ ភៅ  នេះ  ថា  វា ប៉ះពាល់ ដល់ ភាសា ជាត ិ ។ 

ជា រឿយៗ សងឹ តេ គេប ់ បញ្ហា ដេល  ពាក ់ពន័្ធទៅ 
នឹង រឿង សង្គម ឬតម្លេ  វបេបធម៌ជាតិ  នោះ គេក៏-  
រមេង ឃើញវត្តមាន   តារា  ចមេៀង សេ ី ពហ ុជនំាញ 
និង លេបី នៅក្នុង សង្គមសិលេបៈ ទាំង ផ្នេក ចមេៀង 
បេពេណី និង សម័យ  អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម ក៏ 
បាន បញ្ចេញ ជា មតិ   យោបល់ ខ្លះ ដេ រ  ក្នុង ផ្នេក នេ 
ការ បេើ បេស់ អកេសរសាសេ្ត ជាតិ មួយ នេះ  ដេល 
បាន    លើក ឡើង ជា សំណូម ពរ ទៅ ដល់ យុវជន 
ខ្មេរ     ឲេយ សេឡាញ់  ភាសា ជាតិ   និង ចេះ បេើ អកេសរ- 
ជាតិ  បាន តេឹម តេូវ ។ 

តារា  ចមេៀងសេ ីដេល មាន មខុ   របរ  ជា ចេើន  នៅ 
កេ  ពី  សិលេបៈ  ដូច ជា បើក   សមា្អាង ការ សេវាកម្ម 
ជលួ   តនេ្ត ីទាងំ សមយ័ នងិ តនេ្ត ីបេពេណ ី មាន ផ្ទះ 
ជួល   និង  ចុង កេយ ដាក់  ហ៊ុន រក សុី ពុះ ដីឡូត៍ - 
លក់     នោះ អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម បាន សេរ សេរ 
សារ ថា៖ « តោះ    រួម  គ្នា ជួយ ជាតិ ! ខ្ញុំ  នឹង ចាប់- 
ផ្ដើម   Unfriend  ឬ លុបមិត្តភក្តិ  ចោល  ចំពោះ 
មិត្ត  ណ ដេលបានសរសេរ អង់គ្លេស  ជា  សូរ - 
សៀង ខ្មេរ  ឬសុងីខ្មេរ។  អ្វ ីដេល គបេបី 
សរ   សេរ នោះ  គឺ   ការ សរសេរខ្មេរ ជា 
សូរ សៀង  ខ្មេរ និង សរសេរ អង់ - 
គ្លេស  ជា   សូរសៀង អង់ គ្លេស ។  
គោល បណំង  របស ់ខ្ញុ ំ  ចងឲ់េយ- 
យុវជន ខ្មេរ  សរសេរ អកេសរ ខ្មេរ   
ឬ អកេសរ អង ់គ្លេស  ឲេយ បានតេមឹតេវូ   
នងិ  កាត  ់បន្ថយ ការ សរសេរ ដេល ខសុ    
អក្ខរា វរិទុ្ធ   ផង ដេរ។ (មតិ្ត ដេលមានឈ្មោះ 
បេក   ស្លុយ) សុំទោស ទុកជាមុន»។ 

រំពេច  នោះ  ក៏ មាន ការ កោត សរ សើរ 
ភា្លាម ពី សំណក់ កេុម សេឡាញ់ អកេសរ - 
សាសេ្ត ជាត ិដេរ ថា៖ « រួមគ្នា អភ ិរកេស 
អកេសរខ្មេរ  ចូល រួម  សរ សេរ    អកេសរ  
ខ្មេរ  ដើមេបីថេ ពេ លឹង ជាតិ របស់ 
យើង។  ខ្ញុំបាទ សូម អរ  គុណ 
អ្នកបង  ខាត់ សុឃីម ដេល  
បានផ្ញើ សារមួយនេះ  ទៅ  
កាន់ មនុសេស   ទាំងអស់ 
ដេល ញៀន នឹង ការ - 
សរ សេរ អកេសរ អង់-  
គ្លេស សំនៀង ខ្មេរ  
គឺពិតជា ល្អ - 
ណស ់ អ្នក- 
បង  ខ្ញុំក៏ ចង់ 
ឲេយ  តារា ទាំង អស់  ធ្វើ  - 

ការ     សំណូមពរ ក្មេងខ្មេរ យើង  ឲេយ  ចូ លរួម សរសេរ 
អកេសរ  ខ្មេរ ឲេយ បាន តេឹមតេូវ  នៅតាម បណ្តាញ 
សង្គម    ផេសេងៗ  ដោយ ចូល រួម  លុ ប បំបាត់  អកេសរ - 
អង ់ គ្លេស សំនៀងខ្មេរ ជា បនា្ទាន់»។

កេយ មក ក ៏មាន ការ  សរ សើរតារា  ចមេៀង  សេ ី
រូប នេះ ថា៖ « មាន តេ  ខាត់ សុឃីម 

ទ    េជា   តា រា   មា្នាក់  ដេល គត់ ហ៊ាន 
ថា   ហ៊ាន  ន ិយយ  ហ៊ាន រិះ គន់ 
ចំៗ  ឃើញ  ម៉េ ចថាអី៊ចឹង  កា ្លា - 
ហ ន អ៊ីចឹង  ខ្ញុំចូលចិត្ត។  គឺថា 
គត ់ សេឡា ញ ់  ជាត ិសាសនា 

និង  វបេបធម៌  របស់ ខ្មេរ យើង - 
ណស  ់គរួឲេយ សររសើរ ដោយ  
ស្មោះ ។ល។»។ 

ឯ   លោក លី តារា ជា 
មា្ចាស់ សា្នាដេឈ្មោះ ថា   
« Possible    Crush» 
ដេល    រង ការ រិះ  គន ់ 

ខា្លាំង    នោះបញ្ជាក់ 
ថា គេន់  តេជា  
ការ   ច្នេ បេឌិត-   
សមេប់ អ្នក-    
អាន រំសាយ-     
នូវអារម្មណ  ៍  
ដេលមាន 
ចំនួនតេ  
ប៉ុនា្មោន 
ទំព័រ៕ 

ខាត់ សុឃីម សំណូមពរ យុវជន ខ្មែរ 
បែើ  អកែសរខ្មែរតែមឹ តែវូ ស្ទយួតម្លែជាតិ

តារាចមេៀង ខាត់ សុឃីម ចេញ សារ ឈឺឆ្អាលរឿង 
តម្លេ នេ អកេសរ  សាសេ្តជាតិ ខ្មេរ ។ រូបថត ហ្វេសប៊ុក 

LIFESTYLE

www.postkhmer.com

ខេសេ បេយុទ្ធ ម៉ាត់ នូរុណ របស់បឹងកេត បនអូស បល់ រំលង អុ៊ក សុវណ្ណ របស់ វិសាខា កន្លង មក។ រូប  CNCC

បឹងកែត មានសមា្ពាធ ឯ ណាហ្គា 
ថា តានតឹង ពែលប៉ះ ស្វាយរៀង
   ឈន ណន

ភ្នពំេញៈ អ្នក ចាត់ការទូទៅ កេមុ 
បឹងកេត លោក បេ មករា   មើល 
ឃើញ ថា កេមុរបស់   លោក និង  
វិសាខា សុទ្ធតេ មាន សមា្ពាធផ្លវូ-  
ចិត្ត ខណៈ កេមុទំាង ២ តេវូវិល 
មក  ជួបគ្នា សមេប់ ការ បេកួត 
ដោយ បេើ កីឡាករ ខ្មេរ សុទ្ធ ក្នងុ វគ្គ 
ជមេះុ ៨ កេមុ  ពាន រង្វាន់ សម្តេច 
ហ៊ុន សេន លើក ទី ១៤ ឆ្នាំ 
២០២០ ចំណេក កេមុ ណហ្គាវើល 
គិត  ថា ពួក គេនឹង តេវូ បេឈម ការ- 
បេកួត ដ៏ តានតឹង ជាមួយ កេុម 
ពេះខ័នរាជ សា្វាយរៀង តេភ្នពំេញ-  
កេន  បាន តេៀមទំាង កាយ ចិត្ត 
និងឆន្ទៈ ដើមេបី ជួប កេុម គិរើវង់- 
សុខសេន ជ័យ។

កេុម  បឹង កេត នឹង តេូវ បើក 
កីឡដា្ឋាន ខេមបូឌាអ៊េរវ៉េ ទទួល 
កេុម វិសាខា នៅ រសៀល ម៉ាង 
៣:៣០ នាថ្ងេអាទិតេយ  ហើយ ការ- 
វិល មក ជួបគ្នា រវាង កេុម សមេបូរ 
ដោយ ធនធាន កីឡាករ ក្នងុ សេកុ 
ទំាង ២ នេះ តេូវ បាន លោក បេ 
មករា មើល ឃើញ ថា ទំាង  កេមុ 
បឹង កេត របស់ លោក និង វិសាខា 
សុទ្ធតេ មានសមា្ពាធ ផ្លវូ ចិត្ត ដូច គ្នា 
ពេះ បនា្ទាប់ ពី ការ បេកួត ជើង ទី ១ 
ក្នងុ វគ្គ ៨ កេមុនេះ កេមុទំាង ២នេះ 
ក៏ បានចាប់ ឆ្នាត ប៉ះគ្នា សមេប់ 
ការ បេកួតបើក ឆក ជើង ទី ២ នេ 
លីក កំពូល កម្ពជុា នៅ សបា្តៅហ៍ 
បនា្ទាប់ ផងដេរ។

លោក បេ មករា បាន ចាត់ ទុក 
ការ ចាប់ ឆ្នាត ជួបគ្នា ផ្តនួៗ របស់ 
បឹងកេត និងវិសាខា ថា ជា គូ ពេង 
មិនពេត់ ដេល ធ្វើ ឲេយកេមុទំាង ២ 
មាន សមា្ពាធ ដូច គ្នា។ លោក បាន 

និយយ ថា៖  «ការ ចាប់ ឆ្នាត ជួប 
វិសាខា ទំាង ពាន សម្តេច និង 
លីកកំពូល នេះ ខ្ញុ ំជឿថា អារម្មណ៍ 
កេមុ ទំាង ២ មាន គំនាប តិចតួច គឺ 
រាង មានសមា្ពាធ ផ្លវូ ចិត្ត ដេរ។ តេ 
យ៉ាង ណ កីឡា ចាប់ ប៉ះ  អ្នក ណ 
តេវូ លេង ជាមួយ អ្នក នោះ គឺ យើង 
បេងឹ បេង អស់ពី សមត្ថ ភាព ដោយ 
យើង ផ្តៅត ទំាង ២  អត់ គិត មួយ 
ណ សំខាន់ជាង នោះ ទេ»។

ការ យក ឈ្នះ កេមុ ខេត្តតេបូងឃ្មុំ 
៤-១ ក្នងុការ បេកួត លើកចុង- 
កេយ  វគ្គ១៦ កេមុ កាល ពី ថ្ងេពុធ 
វិសាខា មិនបាន ដាក់ កីឡាករ ល្ៗអ  
របស់ខ្លនួ ឲេយចូល លេង នោះ ទេ គឺ  
ទុក ឲេយ កមា្លាងំ មុត សេចួ ទំាង នោះ 
សមេករកេសា កមា្លាងំ ដើមេបី តេៀម  
ជួប កេមុ បឹងកេត នៅ ថ្ងេអាទិតេយនេះ 
ពេះជំនួប នេះ វា ជា ពេល ដេល    
វិសាខា តេវូជមេះ បញ្ជ ីចាស់  កេមុ 
បឹងកេត ដេល បាន ទមា្លាក់  ពួក គេ 
នៅ វគ្គ ពាក់កណ្តាល ផ្តៅច់ ពេ័តេ 
តាម រយៈ ការ ឈ្នះ ៤-០ កាល ពី 
ឆ្នា ំ២០១៩។ យ៉ាង ណ ក៏ ដោយ 
បឹងកេត ក៏ តេវូការ ឈ្នះ ដាច់ ខាត 
ដើមេបី ឆ្ពាះ ទៅ ការពារ តំណេង 
ជើងឯករបស់ ខ្លនួដូចគ្នា។

ដោយ ឡេក គេ ូបង្វកឹ  របស់ កេមុ 
ណហ្គា វើល មាស ចាន់ណ បាន 
មើលឃើញ ថា ការ បើកទា្វារ កីឡ-
ដា្ឋាន សា្តៅតចាស់ ដើមេបី ទទួល កេមុ 
សា្វាយរៀង នៅ ល្ងាច ថ្ងេសៅរ៍ នេះ 
វានឹង កា្លាយជា  ការ បេកួត ដ៏ តាន- 
តឹង។ លោក បាន និយយ ថា៖  
«ការ ជួបកេមុ សា្វាយរៀងក្នងុ ពាន- 
រង្វាន់ សម្តេច នេះ ដឹង តេ មាន 
ភាពតានតឹង ហើយ ពេះ សុទ្ធតេ 
ជា កេុម ដេល មាន កមេិត លេង 
បេហក់ បេហេល  គ្នា»។

យ៉ាង ណ ក៏ដោយ លោក មាស 
ចាន់ណ ពិតជា ចង់ ឃើញ កេមុ 
របស់ លោក ឈ្នះ កេមុ ធា្លាប់ ឈ្នះ 
ជើង ឯក ៤ សម័យ កាល សា្វាយរៀង 
សមេប់ ការ បេកួត ជើងទី ១ នៅ 
លើ ទឹក ដី ខ្លួនឯង នេះ។ លោក  
បញ្ជាក់ ថា៖  «យើង នឹង បេងឹ បេង 
ធ្វើ ឲេយ បាន ល្អ នៅ ជើង ទី ១ នេះ 
ពេះ ជា ការ បេកួត នៅ លើ ទឹកដី 
របស់ យើង តេ ខ្ញុ ំគិត ថា នឹង មាន 
ភាព តឹងតេង ខា្លាងំ»។

ជាមួយគ្នា នេះ ភ្នំពេញ កេន 
ដេល  តេូវ បាន គេ ចាត់ទុក ថា ជា 
កេុម  ដេល សមេបូរ ខា្លាំង ទៅ ដោយ 
កីឡាករ  វ័យ ក្មេងៗ មាន គុណ- 
ភាព លេង ខ្ពស ់ហើយ  ទើប ទមា្លាក ់
កេមុ អាសុអីរឺ៉បុ នៅវគ្គ ជមេុះ ១៦ 
កេមុ ជាមយួ ការ ឈ្នះ ទាងំ ២ ជើង 
១០-០ នោះ បាន តេៀម ខា្លាំង 
បផំតុ សមេប ់ការ សា្វាគមន ៍កេមុ 
គរិវិង ់សខុសេនជយ័ នៅ កឡីដា្ឋាន 
RSN នា ល្ងាចម៉ាង ៦ ថ្ងេសៅរ៍ 
នេះ ដើមេបី ឆ្ពាះ ទៅ សមេច ការ 
ឈ្នះ ពាន របស់ ខ្លួន។

ខេសេ បេយុទ្ធវ័យ ២២ ឆ្នាំ របស់ 
ភ្នពំេញ កេន ពៅ បុ៉នវុទ្ធ ីបាន 
និយយ ថា៖  «កេមុ របស់ យើង  
បាន តេៀម ខ្លួន រួច រាល់ ហើយ  
សមេប់ ការ បេកួត ជាមួយ គិរើវង់ 
គឺ យើង តេៀម ទំាង កាយ ចិត្ត និង 
ឆន្ទៈ ពេះ គិរើវង់  មាន កីឡាករ 
ខ្មេរ  ដេល មាន គុណ ភាព មួយ ចំនួន 
ផង ដេរ អី៊ចឹង យើង មិន អាច មើល 
សេល ការ បេកួត នេះ ទេ ដេបិត អី 
ការ បេកួត នៅ ពាន សម្តេចនេះ  
យើង មាន គោល ដៅ ចេបាស់ លស់   
គឺ ចង់ បាន ពាន ដូច្នេះ  យើង តេងតេ 
តេៀម ជា និច្ច  សមេប់ ការ បេកួត 
របស់ យើង»៕

តារា ចមេៀងសេ ីពហុជំនាញអ្នក នាង 
ខាត់ សុឃីម ។ រូបថត ហេង ជីវ័ន 
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