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ព័ត៌មានជាតិ
ក្រសួងបរិស្ថានសហការជា-
មួយអ្នកពាក់ព័ន្ធរៀបចំតំាង
ពិព័រណ៍សត្វស្លាប...ទំព័រ៧

ជីវិតកម្សាន្ត

Skateistanស្ទយួកុមារ
សម្រចក្ដសុីបិនធំតាមរយៈ
កីឡាជិះស្គនិីងអប់រំ...ទំព័រ ១៣

សេដ្ឋកិច្ច

ក្រមុហុ៊នចុះបញ្ជីនៅផ្សារមូល-
បត្រកម្ពជុា(CSX)នៅត្រ
រក្សាបានកំណើន...ទំព័រ ៩

ចាន់បុ៊នហឿនបានយកឈ្នះ
ជើងខ្លាងំទំាង២ដើម្ីបយកប្រក់លាន

ព័ត៌មានកីឡា

ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍

ទំព័រ១៥

ក្រសួងអប់រំប្ដ្រជ្ញា
រៀបចំកន្ល្រងលាងដ្រ
ឱ្រយបានយ៉ាងតិច
២០០កន្ល្រងក្នងុ១ឆ្នាំ

RCEPនឹងក្លាយ-
ជទីផ្រសារថ្មីមួយ-
ទៀតសម្រប់កម្ពជុ
ជំរុញករនំាច្រញ

 មុំ គន្ធា

ភ្នំពៃញៈ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ
យវុជននិងកឡីាលោកហង់ជនួ
ណារ៉ុនបានថ្ល្រងថាក្រសួងនឹង
រៀបចំកន្ល្រងលាងដ្រឱ្រយបាន
យ៉ាងតិច២០០កន្ល្រងក្នុង១ឆ្នាំ
ដើម្របីធ្វើយ៉ាងណាឱ្រយនៅតាម
គ្រះឹស្ថានទំាងអស់នៅទូទំាងប្រ-
ទ្រសមានកន្ល្រងលាងដ្រចាប់ពី
ព្រលន្រះដល់ឆ្នាំ២០២៥ដើម្របី
លើកកម្ពស់អនាម័យដ្រលជា
ការចាំចាច់ក្នុងការថ្ររក្រសាសុខ-
ភាព។
លោករដ្ឋមន្រ្តីបានថ្ល្រងដូច-

ន្រះនៅក្នងុទិវា...តទៅទំព័រ ៦

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញ: កម្ពុជារំពឹងថាការ-
បញ្ចប់ន្រកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជ-
កម្មក្នងុតំបន់ន្រភាពជាដ្រគូស្រដ្ឋ-
កិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រយក្នុងតំបន់
(RCEP)ដ្រលគ្រងនឹង
បញ្ចប់នៅចុងឆ្នាំន្រះនឹងបើក-
ឱកាសថ្មីមួយទៀតសម្រប់
ប្រទ្រសកម្ពជុាក្នងុការធ្វើពពិធិ-
កម្មការនាំច្រញ...តទៅទំព័រ ៩

ជំនន់ទឹកភ្លៀងនិងទឹកដ្រលហូរពី
ប្រទ្រសថ្របានធ្វើឱ្រយជន់លិចស្រកុ-ក្រងុទំាង៩ន្រខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ

ឃុត សុភចរិយា

បន្ទាយ មាន ជយ័ ៈ ខណៈខ្រត្ត
ពោធិ៍សត់បាត់ដំបងប៉្រលិន
និងបណា្ដាខ្រត្តមួយចំនួនទៀត
រមួទាងំរាជធានីភ្នពំ្រញទកឹបាន
ចាប់ផ្ដើមស្រកទៅវិញជាបណ្ដើរៗ 
នោះនៅឯខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ

ជំនន់ទឹកភ្លៀងនិងទឹកដ្រលហូរ-
ចាក់ពីប្រទ្រសថ្រតាមអូរព្រដំ្រន
បានបង្កឱ្រយមានការជន់លិចកាន់-
ត្រខ្លាំងឡើងថ្រមទៀតដោយ
គ្របដណ្ដប់លើក្រងុ-ស្រកុទាងំ
៩ន្រខ្រត្តន្រះទាំងមូល។
លោកលីសរីអ្នកនាំពាក្រយ

រដ្ឋបាលខ្រត្តបនា្ទាយមានជ័យ

បានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍កាលពី
ម្រសិលមិញថាដោយសរភ្លៀង
នៅត្របន្តធា្លាក់និងទឹកដ្រលហូរ-
ធា្លាក់មកពីស្ទងឹបវ្រលខ្រត្តបាត-់
ដំបងនិងពីប្រទ្រសថ្រតាមអូរ
ព្រំដ្រននៅត្របន្តហូរចាក់យ៉ាង-
គំហុកធ្វើឱ្រយកម្ពស់ទឹកស្ទឹងមង្គល-
បុរីនិងស្ទងឹសិរីសោភ័ណហក់-

ឡើងលើសពីកម្រតិប្រកាសឱ្រយ
ប្រុងប្រយ័ត្នដ្រលបណា្ដាលឱ្រយ
ជន់លិចនិងប៉ះពាល់លំនៅឋាន
ប្រជាពលរដ្ឋសរុប២២១៧៨
ខ្នងផ្ទះដ្រលស្ថតិនៅតាមតបំន់
មាត់អូរស្ទងឹនិងទីទំនាបន្រក្រុង-
ស្រកុទំាង៩នៅទូទំាងខ្រត្តបនា្ទាយ-
មានជ័យ។...តទៅទំព័រ  ២

វ៉ន ដារា៉ា 

ភ្នពំៃញៈ ក្នងុដណំើរការពនិតិ្រយ
បញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះ
បោះឆ្នាតឆ្នាំ២០២០គតិត្រមឹ
ថ្ង្រទី១៨ខ្រតុលាគណៈកមា្មោ-
ធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នាត

(គ.ជ.ប)បានទទួលពាក្រយ
បណ្ដឹងពីគណបក្រស និងភាគី
ពាក់ព័ន្ធចំនួន១០៣បណ្ដងឹក្នុង-
នោះដោះស្រយជាសះចំនួន
៤១បណ្ដងឹ និងកំពុងបន្តដោះ-
ស្រយចំនួន៦២បណ្ដឹង។
យោងតាមស្រចក្ដីប្រកាស-

ព័ត៌មានរបស់គ.ជ.បស្ដពីីការ-
ដាក់ការទទួលនិងការដោះ-
ស្រយពាក្រយបណ្ដងឹក្នងុដំណើរ-
ការពិនិត្រយបញ្ជីឈ្មោះនិងការ-
ចុះឈ្មោះបោះឆ្នាតឆ្នាំ២០២០
កាលពមី្រសលិមញិបានឱ្រយដងឹថា
គិតត្រឹមថ្ង្រទី១៨ខ្រតុលាន្រះ

គ.ជ.បបានទទួលពាក្រយបណ្ដឹង
ពីគណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជា
ចនំនួ៥បណ្ដងឹគណបក្រសសម្ព័ន្ធ
ដើម្របីប្រជាធបិត្រយ្រយចនំនួ៩៤
បណ្ដងឹនិងប្រធានក្រមុចុះឈ្មោះ
បោះឆ្នាតចនំនួ៤បណ្ដងឹសរបុ
ចំនួន១០៣បណ្ដឹង។

ក្នងុចណំោមបណ្ដងឹទាងំន្រះ
មាន៥៥បណ្ដឹងត្រូវបានប្ដឹង
ទៅកាន់ក្រមុប្រកឹ្រសាឃុំសង្កាត់
ជាពាក្រយបណ្ដងឹសំុឱ្រយផ្ដនា្ទាទោស
នងិ៤៨បណ្ដងឹប្ដងឹផ្ទាល់នៅគ.-
ជ.បជាករណីប្ដងឹមន្រ្ដីបោះឆ្នាត
និងសមាជិក...តទៅទំព័រ  ៤

គជបទទួលបានបណ្តងឹ១០៣នៅក្នងុដំណើរករពិនិត្រយនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នាត
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ជំនន់ទឹកភ្លៀងនិងទឹកដែលហូរពី...
 តពីទំព័រ ១...លោក បាន ថ្លៃ ង  

ថា ៖ « គៃះទឹក ជំនន់ នៃះ  បានធ្វើ 
ឱៃយពលរដ្ឋ ចំនួន ១៥ នាក់ លង់ ទឹក 
ស្លាប់  និង ១៣៧៦៣ នាក់ ក្នងុ 
ចំណោម១៩៦៥៣៦ នាក់ ដៃល 
រង ផល ប៉ះ ពាល់ ដោយ ទឹក ជន់ លិ ច 
ផ្ទះ សំបៃង តៃវូបាន ជម្លៀស ចៃញ 
ទៅ កាន់ ទីទួល មាន សុវត្ថភិាព ខណៈ  
ដំណំា សៃវូ ជិត ៥ មឺុនហិក តា និង 
ដំឡូ ងមី  រួម ទំាង ដំណំា រួម ផៃសំ សរុ ប 
ចំនួន ជិត ១ មឺុន ហិកតា ទៀត តៃវូ បា ន 
ទឹក ជន់លិច ទំាង សៃងុ »។ កៃ ពី 
នៃះ ហៃដ្ឋា រចនា សម្ពន័្ធ មួយ ចំនួន  
ក៏តៃវូបាន ទឹក ជន់ លិច ផង ដៃរ ក្នងុ 
នោះ ជន់ លិចសលា រៀន ចំនួន 
១១ ៨ កន្លៃង ប៉ះ ពាល់  ដល់ ការ- 
សិកៃសា របស់ សិសៃស រាប់ពាន់ នាក់  
និង ជន់ លិច មណ្ឌល សុខភាព ចំនួ ន 
៩ កន្លៃង និង សលា ឃំុ៥ កន្លៃង  
ប៉ះ ពាល់  ដល់  ការងារ ផ្ដល់ សៃវា 
សធារណៈ មួយ ចំនួន នៅក្នុង 
សហ គមន៍ មូលដ្ឋានរួមទំាង ជន់ លិ ច 
ប៉ះពាល់ ផ្លូវ ៥៩៦ កន្លៃង មាន 
បៃវៃង  សរុប  ៣៨៦ គីឡូ ម៉ៃតៃ 
ប៉ះពាល់ ការធ្វើ ដំណើរ ទៅ មក រប ស់ 
បៃជា ពលរដ្ឋ ក្នុង ការ ដឹក ជញ្ជូន 
ទំនិញ  និង កសិផល នានា ផង ដៃរ ។

បើតាម លោក  សរី ក្នងុ ចំណោ ម 
កៃងុ-សៃកុ ទំាង ៩ របស់ ខៃត្ត បនា្ទា យ  - 
មាន ជ័យ ដៃល កំពុង រងការ ជន់ លិ ច 
ដោយ ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង និង ទឹក ដៃល 
ហូរ ចាក់ មកពី បៃទៃស ថៃ នាពៃល- 
នៃះ មានកៃងុ -សៃកុ ចំនួ ន៣ រួម មា ន 
កៃងុ ប៉ោយ ប៉ៃត  សៃកុ អូរជៃ និង  
សៃកុ ថ្ម ពួក រង ការ ជន់ លិច ធ្ងន់ ធ្ងរ 
ជាង គៃ ។ លោក ថ្លៃង ថា៖ «នៅ 
ពៃល  នៃះ លៃបឿន ទឹក ដៃល ហូរ ធា្លាក់ 
ពីបៃទៃ សថៃ តាម អូរពៃដំៃ ន ក្នងុ 
ភូមិ សស្តៃ កៃងុ- សៃកុ ទំាង ៣  នៃះ  
បានថ យ ចុះ បន្តចិ បើធៀប កាល- 
ពី   ថ្ងៃអាទិតៃយ  ដៃល មាន ភ្លៀង ធា្លាក់ 

ខ្លាងំ  នៅភាគ ខង ជើង ជាប់ តំបន់ 
ជួរ ពៃ ំដៃន កម្ពជុា-ថៃ» ។

កៃម កិច្ច សហការ ចូល រួមពី 
មន្ទរី ស្ថាប័ន ពាក់ ព័ន្ធ ពិសៃស ពី 
កង កមា្លាំង បៃដប់ អាវុធ ទំាង ៣ 
បៃភៃទ ដៃល រួម មាន កង ទ័ព កង- 
រាជ អាវុធ ហត្ថ និង នគរ បាល បៃជា  - 
ពលរដ្ឋ ជា ចៃើន គៃួសរ   នៅ ក្នុង 
តំបន់ ទំនាប ជាប់ មាត់ អូរ  តៃវូ បាន 
ជួយ អន្តរា គមន៍  ជម្លៀស ម ក កាន់ 
ទីទួល សុវត្ថ ិភាព ហើយ តៃវូ បាន 
ផ្ដល់  ជំនួយ សង្គៃះ បឋម ពី អាជា្ញា- 
ធរ  មាន អង្ករ មី ទឹក តៃ ី ទឹក សីុអុីវ 
កៅសូ៊ តង់ កន្ទៃលភួយ មុង ផង ដៃរ ។ 

លោក បុ៊ ឈីន ពលរដ្ឋ នៅ ភូមិ 
ពៃគុប សងា្កាត់ ផៃសារ កណា្ដា ល  កៃងុ 
ប៉ោយ ប៉ៃត  បាន បៃប់ ភ្ន ំពៃញ បុ៉ស្តិ៍ 
ថា ទឹក បាន ជន់ លិច ភូមិ របស់  លោ ក  
ក្នងុ ជមៃតៃមឹ ចង្កៃះ  កាល ពី ពៃកឹ 
ថ្ងៃ ចន្ទ បុ៉ន្តៃ គៃសួររបស់ លោក  នៅ 
មិន ទាន់ សមៃច ចិត្ត ចាក ចៃញ ពី 
ផ្ទះ ទៅ កាន់ ទីទួល សុវត្ថភិាព នៅ 
ឡើយ ទៃ។ លោក ថ្លៃង ថា៖«ជំនន់ 
នៃះគឺ បង្កម ក ពីមាន ភ្លៀង ធា្លាក់  ចៃើ ន 
ជាប់ ៗ គ្នាជា ចៃើន ថ្ងៃ និងមកពី ខង 
ភាគី ថៃ គៃបាន បើក ទា្វារ ទឹក ទមា្លាក់ 
ពីផ្នៃក ខង លើម ក ។ យ៉ោង ណាក្តី 
ជំនន់ នៃះ អាច នឹង សៃក ទៅ វិញ ក្នងុ 

រយៈ ពៃល ៤-៥ ថ្ងៃ ទៀត យ៉ោង យូរ  
បៃសិន បើគ្មាន ភ្លៀង ហើយ ថៃ បា ន 
បិទ ទា្វារ ទឹក របស់ ពួក គៃ វិញ »។

អាជា្ញាធរ ថៃ នៅ ខៃត្ត សៃះ កៃវ 
កាល ពី ថ្ងៃ  ទី ១៥  ខៃ តុលា  បាន ជូន- 
ដំណឹង ដល់ ភាគី កម្ពជុា  អំពី ការ- 
បើក ទា្វារ ទឹក នៅ ភាគ ខង លើនៃ 
សៃកុ អារញ្ញ និង បាន អំពាវ នាវ ដ ល់ 
ពលរដ្ឋ កម្ពជុា ដៃល រស់ នៅក្ន ុង  
តំបន់ ទីទំនាប តាម ដងអូរ ពៃដំៃន 
(កម្ពជុា-ថៃ)  បង្កើ ន ការ បៃងុ បៃយ័ ត្ន 
ចំពោះ បញ្ហា គៃះ ទឹក ជំនន់។  នៃះ 
បើ តាម   លោក ឃុន សុខ អ្នកនំា - 
ពាកៃយ គណៈ កមា្មា ធិការ ជាតិ គៃប់- 
គៃង គៃះ មហន្ត រាយ ។ 

លោក   ថ្លៃង ថា គិត តៃមឹ ថ្ងៃទី ១៩ 
ខៃតុលា ឆ្នា២ំ០២០ គៃះ ជំនន់- 
ទឹក ភ្លៀង បាន សមា្លាប់ មនុសៃស ២៥ 
នាក់ និង  ប៉ះពាល់ ទី ជមៃក  របស់ 
បៃជា ពលរដ្ឋ ជាង ៨ មឺុន គៃសួរ 
ស្មើ នឹង ៣៤ មឺុន នាក់ ក្នុង  នោះ  
៣៧៣៩៦ នាក់ តៃវូ បាន ជម្លៀស 
ទៅ កាន់ ទីទួល សុវត្ថ ិភាព។ ជាមួ យ  
គ្នា នៃះ ទឹក ជំនន់ បាន ជន់ លិច  និង 
ធ្វើ ឱៃយ  ប៉ះ ពាល់ ដំណំា សៃវូ និង ដំណំា 
រួម ផៃសំ សរុប ជាង ៣០ មឺុ ន ហិកតា 
ប៉ះ ពាល់ ផ្លវូ ជាតិ ផ្លវូ ខៃត្ត និង ផ្លវូ លំ 
សរុប បៃវៃង ជាង ១៨០០ គ.ម៕

សុទ្ធ គឹម សឿន

ស្ទឹងត្រែងៈ ជន សងៃស័យ បៃុស 
សៃី ២នាក់ កំពុង តៃូវបាន ពៃះរាជ- 
អាជា្ញា ខៃត្ត ស្ទឹងតៃង  សកសួរ  
ករណ ីជញួដរូ គៃឿង ញៀន ៤កញ្ចប ់
ធ ំ ស្មើនងឹ ជតិ ៤គឡីកូៃម  បនា្ទាបព់ ី
នគរបាល ខៃត្ត ឃាត ់ខ្លនួ កាល ព ីថ្ងៃ 
ទ ី១៧-១៨  តលុា  នៅ សងា្កាត ់សៃះ- 
ឫសៃស ី កៃងុ ស្ទងឹ តៃង  ខណៈ ពកួគៃ 
កំពុង ចៃកចាយ គៃឿង ញៀន។ 
ជាមួយ គ្នានៃះ អគ្គ ស្នងការដ្ឋាន- 
នគរបាល ជាតិ ក៏ បាន បងា្ហាញ ពី ការ-  
ចាប ់ខ្លនួ មនសុៃស ២៣ នាក ់ពាក ់ពន័្ធ 
គៃឿង ញៀន ផង ដៃរ។

លោក ឈុ ំស៊ាង ហាក ់ អ្នកនា ំពាកៃយ   
សលា ដបំងូ ខៃត្ត ស្ទងឹតៃង ថ្លៃង ព ី
មៃសិលមិញ ថា  ជនសងៃស័យ ឈ្មាះ  
អិនុ ថា  ភៃទ សៃ ី អាយ ុ៤៧ឆ្នា ំ នងិ 
ឈ្មាះវា៉ាន ភូរ  ភៃទ បៃុស  អាយុ 
២៧  ឆ្នា ំ កពំងុតៃវូ បាន ពៃះរាជ អាជា្ញា 
នៃ សលា ដបំងូ ខៃត្ត  សក  សួរ តាម-  
នតីវិធិ ីដោយ មនិ  ទាន ់សមៃច យ៉ោង- 
ណា នោះ ទៃ ។ លោក ថា ៖«យើង 
បានបញ្ជូន សំណុំរឿង ហ្នឹង ដល់ ដៃ 
ពៃះ រាជ  អាជា្ញា ហើយ។  ពៃះរាជ អាជា្ញា 
កពំងុ   ធ្វើកា រសក សរួមនិ ទាន ់បាន  
ចោទបៃកាន ់ទៃ។ ខ្ញុ ំគតិ ថា  បៃហៃល   
ជា នៅ ថ្ងៃទី២០  ខៃតុលា  អាច នឹង 
សមៃច ចោទបៃកាន់  ឬ សមៃច 
ជា ផ្លូវការ ហើយ។ ប៉ុន្ដៃ ចំពោះ នៅ 
ថ្ងៃទី១៩  ខៃតុលា នៃះ  គឺ គៃន់តៃ 
ធ្វើការ សកសរួ សនិ  ពៃះ ថ្ងៃនៃះ 
[ថ្ងៃទី១៩] ពៃលវៃលា ខ្លី ពៃក»។  

នាយ ការយិលយ័ បៃឆងំ គៃឿង- 
ញៀន នៃ ស្នងការដ្ឋាន នគរបាល 
ខៃត្ត ស្ទងឹតៃង  លោក ចៃម ផានតិ  
ថ្លៃង មៃសិលមញិ ថា  សមត្ថ កចិ្ច បាន- 
បញ្ជូន  ជនសងៃស័យ ២នាក់ ទៅ ស- 

លា ដបំងូ ខៃត្ត ស្ទងឹតៃងនៅ ថ្ងៃ ទ ី១៩  
តុលា  ឱៃយ តុលាការ ចាត់តាម នីតិវិធី 
ពាកព់ន័្ធ គៃឿងញៀន ចនំនួ ជតិ ៤គ-ី 
ឡកូៃម បៃភៃទមៃត ំហ្វៃតាមនី  នងិ 
ថា្នាំ គៃវី ចំនួន  ២ថង់ តូច ទៀត។

បើ តាម មន្តៃ ីរបូនៃះ  ជនសងៃស័យ 
ដៃល សមត្ថកចិ្ច ឃាតខ់្លនួ បាន នោះ 
ជា បងប្អនូ ជដីនូ មយួ នងឹគ្នា  រសន់ៅ 
សងា្កាត់ សៃះ ឫសៃសី  កៃុង ស្ទឹង តៃង ។ 

លោក ចៃម ផានិត  បញ្ជាក់ថា ៖ 
« កៃយព ីបាន សកសរួ ជនសងៃសយ័ 
ទាងំ ២នាកយ់ើង កពំងុ ធ្វើការ សៃវ- 
ជៃវ រក ជនសងៃស័យ ពាកព់ន័្ធ បន្ថៃម- 
ទៀត  ប៉ុន្ដៃ អ្នកពាក់ព័ន្ធ ធំ បំផុត  គឺ 
នៅ  បៃទៃស ឡាវ  អ៊ចីងឹ យើង ពបិាក 
តាម ចាប់ ពួកគៃ។ យើង អាច នឹង 
ស្នើ  សុ ំខង ភាគ ីឡាវ ជយួ សហការ  
ដើមៃប ីចាប ់កាតផ់ា្ដាច ់បណា្ដាញ ជញួ ដរូ   
គៃឿងញៀន ឆ្លងដៃន មក កម្ពុជា» ។

តាម របាយការណ ៍របស ់ស្នងការ- 
ដ្ឋាន នគរបាល ខៃត្ត ស្ទឹងតៃង  គឺ  
បៃតបិត្ត ិការបង្កៃប នៃះ  កៃម ការ- 
បញ្ជា ផា្ទា ល់ពី លោក អូត សុីវតា្ថា  
ស្នងការ នគរបាល ខៃត្ត ស្ទឹងតៃង  
ដោយមាន ការសមៃប សមៃួល ពី 
អយៃយការ អម សលាដបំងូ ខៃត្ត ស្ទងឹ- 
តៃង។ កាលព ីថ្ងៃ ទ១ី៧  ខៃតលុា  
កមា្លាំង សមត្ថកិច្ច  បាន ឃាត់ខ្លួន 

ជនសងៃស័យ មា្នាក ់ឈ្មាះ អិនុ ថា  នៅ  
សងា្កាត់ សៃះ ឫសៃសី  កៃុង ស្ទឹង តៃង  
ខៃត្ត ស្ទងឹ តៃង។ លុះ ដល ់ថ្ងៃទ១ី៨  
ខៃតុលា  កមា្លាំង សមត្ថកិច្ច ក៏បាន- 
បន្ត  សៃវជៃវ  ឈានដល ់ឃាតខ់្លនួ 
ជន សងៃស័យ មា្នាក់ ទៀត ឈ្មាះ  វា៉ាន 
ភូរ  នៅ ជិត ចៃក អន្តរជាតិ តៃពាំង- 
កៃៀល ជាមយួ បៃទៃស ឡាវ  ដោយ 
ដកហូត គៃឿងញៀន  ជិត៤គីឡូ - 
កៃម  និង សមា្ភារ មួយ ចំនួន ទៀត ។

 របាយការណ ៍របស ់អគ្គស្នងការ- 
ដ្ឋាន នគរបាល ជាត ិព ីមៃសិលមញិ  ឱៃយ 
ដងឹ ថា  ជនសងៃស័យ ចនំនួ ២៣នាក ់
(សៃ ីមា្នាក)់ តៃវូ បាន សមត្ថកចិ្ច ឃាត-់ 
ខ្លនួ ក្នងុ បៃតបិត្តកិារ បង្កៃប បទ ល្មើស   
គៃឿងញៀន ចនំនួ ១៥ករណី ទទូាងំ 
បៃទៃស នៅ ថ្ងៃទ១ី៨  តលុា ។ ក្នងុ- 
ច ំ ណោម ជនសងៃស័យ ទាងំ ២៣ នាក ់ 
មានមខុ សញ្ញា ជញួដរូ គៃឿង ញៀន 
១៣នាក់ និង បៃើបៃស់១០នាក់ ។

របាយ ការណ ៍បន្តថា  សមត្ថកចិ្ច 
បាន ដកហតូ វត្ថតុាង នៅថ្ងៃទ១ី៨  
តលុា  រមួមាន  មៃត ំហ្វៃតា មនី (ice)  
១,៧៤ កៃម និង ៤៩កញ្ចប់ តូច  
កៃតា   មនី ៩,៤២កៃម។ បទ ល្មើស 
ដៃល   បង្កៃប បាន  គ ឺនៅ ខៃត្ត បាត-់  
ដ ំបង  កពំងស់្ព ឺ កៃចៃះ  តាកៃវ  នងិ 
រាជធានី ភ្នំពៃញ៕

ជនបែសុសែ២ីនាក់កំពុងតែវូបានសួរចម្លើយខណៈចាប់ខ្លនួ
២៣នាក់ទៀតពាក់ព័ន្ធការជួញដូរនិងបែើបែស់គែឿងញៀន

ជនសង្រែស័យជួញគ្រែឿងញៀនត្រែវូបានចាប់ខ្លនួថ្ង្រែទី១៨តុលា នៅខ្រែត្តស្ទងឹត្រែង។រូប ប៉ូលិស

មន្ត្រែ ីនិង អាជ្ញា ធរ  ចុះ ជួយ ពល រដ្ឋ ត្រែវូ ទឹក ជន់ លិច   ។ រូបថត សលា ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជ័យ 
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គឹម  សារុំ 
 
កំពង់ ស្ព ឺ ៈ នគរ បាល ខៃត្ត កំពង់ ស្ព ឺ

បាន បញ្ជនូ  ស្តៃ ី សៃវឹង ខួប ម្នាក់ ដៃល 
សងៃស័យ បៃើ ពូថៅ កាប់ សម្លាប់ ប្តី 
ដៃល សៃវឹង ខួប ដូច គ្នា   ទៅ តុលាការ  
ខៃត្ត កាល ពីមៃសិល មិញ បន្ទាប់ ពី   តៃវូ 
បាន ចាប់ខ្លនួ  កាល ពី ថ្ងៃ ទី១៧ តុលា 
នៅ ភូមិ ថ្ម ីឃំុ ជំា សង្កៃ  សៃកុ ភ្នសំៃចួ  ។ 

លោក   សម  សាក់  ស្នងការរង 
ទទួលផៃន  ពៃហ្មទណ្ឌ បៃប់ភ្ន ំពៃញ- 
បុ៉ស្តិ៍ ពីមៃសិលមិញ ថា  សៃ្តសីងៃស័យ 
ឈ្មោះ មឃ  សៃ ី អាយុ  ៤០ឆ្នា ំ តៃវូ 
សមត្ថកិច្ច ជំនញ  បញ្ចប់ នីតិវិធី សា ក - 
សួរ និង បាន បញ្ជនូ ទៅ សាលា ដំបូ ង 
ខៃត្ត នៅរសៀល ថ្ងៃ មៃសិល មិញ  ។  សៃ្ត ី
សងៃស័យ បាន លៃង លះ គ្នា ជា មួយ ប្តី 
ដើម យូរ ហើយ  ហើយ បាន  យក ជន- 
រងគៃះ ជា ប្ត ីបុ៉ន្តៃចាប់តំាង ពី បាន 
គ្នា  មក  ជន រងគៃះ សនៃយាជាមួយ 
គត់ ថា  នឹង ចៃក ទៃពៃយសមៃបត្ត ិខ្លះ ឲៃយ 
ទៅ គត់  តៃគត់ មិន បាន ចៃក  ដូចអ្វ ី
ដៃល សនៃយា ទៃ ។ ជនរងគៃះតៃង - 
តៃ បង្ក  ជម្លាះ ជាមួយ គត់រហូត  មិន- 
តៃ  បុ៉ណ្ណោះ ពៃលឈ្លាះ គ្នា ម្តងៗ  ប្តី 
របស់ គត់  តៃង តៃ ដៃញ  គត់ មិន ឲៃយ 

នៅ ផ្ទះ ជា មួយ ទៃ ហៃតុដូច្នៃះ  គត់ក៏ 
ម នគំនំុ ជា មួយ ជនរងគៃះ ។ លុះ 
នៅ ថ្ងៃ ទី ១៧ តុលា  សៃ្ត ីសងៃស័យ គិត 
ថា  នឹង សម្លាប់ ប្តី គត់ ឲៃយបាន មុន 
ហើយ គត់ ក៏ ទិញ សៃស  ២០០ 
រៀល ផឹក ។ បន្ទាប់ ពី ផឹក សៃ ហើយ  
គត់ បាន យក ពូថៅ កាន់ ឡើង ទៅ 
លើ ផ្ទះ  ខណៈ  ជនរងគៃះ កំពុង 
ដៃក   កាប់ រហូត សា្លាប់ តៃ ម្តង ។ 

លោក សាយ  បុ៊ន ថន  អធិការ 
នគរបាល សៃកុ ភ្នសំៃចួ   ថ្លៃង កាល ពី 
ថ្ងៃ ១៨ ខៃ តុលា  ថា  ប្តដីៃ ល  ជា ជនរង - 
គៃះ  ឈ្មោះ ជា  សុះ អាយុ ៥២ឆ្នា ំ។ 
ពួកគៃ គ្មោន កូន ជា មួយ គ្នា ទៃ  ។ 

លោក បៃប់ ថា ៖«សៃ្ត ីសងៃស័យ 
គឺ សមត្ថកិច្ច របស់ ខ្ញុ ំឃាត់ ខ្លនួ តំាង  
ពី ថ្ងៃ កើត ហៃតុ មកម្លៃះ៉  បុ៉ន្តៃ កាល  
នោះ ខ្ញុ ំគៃន់ តៃ បៃើ ពាកៃយ ថា  ហៅ  
សាក សួរទៃ ។ គត់ ទើប ឆ្លើយ  
សារភាព នៅ ថ្ងៃ ទី ១៨ តុលា  
ហើយ  យើង ក៏ ឃាត់ ខ្លនួ គត់  តៃ 
ម្តង  ទៅ »។ លោក  បុ៊ន ថន  រៀប- 
រាប់ បៃប់ តាម សម្តសីៃ្ត ីសងៃស័យ  
ថា  អ្នកទំាង២នក់ នៃះ ជា មនុសៃស  
ញៀន សៃសៃ វឹងខួប ដូចគ្នា ។ 
ចាប់តំាង ពី បាន គ្នា ជា ប្ត ីបៃពន្ធ 

មក នៅ ពៃល ជនរងគៃះ សៃវឹង 
សៃ ម្តង  ៗ គឺ គត់ តៃងតៃដៃញ សៃ្ត ី
សងៃស័ យ  ចៃញ ពី ផ្ទះ ហើយ សៃ្តី 
សងៃស័យ ពៃល ខ្លះ ក៏ មិន បាន ដៃក 
ផ្ទះ ដៃរ ពៃះ បើ ចូល ផ្ទះ តៃវូ ប្ត ីវ៉ៃ។ 
ដោយសារតៃ ប្តី ចៃះ តៃ ដៃញ 
បៃពន្ធ  (សៃ្ត ីសងៃស័យ) នៃះ ហើយ 
ទើប បាន  ជា សៃ្តសី ងៃស័យ មន គំនំុ។  
លុះ នៅម៉ោង បៃមណ ជាង ៧ 
យប់ ថ្ងៃ ទី ១៧ តុលា  ខណៈ ជនរង- 
គៃះ សៃវឹង សៃ ខ្លាងំ ដៃក ល ក់ 
មិន ដឹង ខ្លនួ សៃប់តៃ  សៃ្ត ីសងៃស័យ 
យក  ពូថៅ កាប់ សំពង បណ្តាលឲៃយ   
សា្លាប់ តៃ ម្តង ។ ជនរងគៃះ តៃ ូវសៃ្ត ី  
សងៃស័យ កាប់ តៃវូ ចិញ្ចើម  ខង ឆ្វៃ ង 
១  កន្លៃង  តៃវូ  គុម្ពតៃចៀក ក ញ្ចងឹ ក។ 

លោក បន្ត ថា  កៃយកើតហៃតុ  
សមត្ថកិច្ច  បាន ចុះ ទៅដល់ ផ្ទះកើត  
ហៃតុ  និង បៃមូល  បាន ព័ត៌ មន 
និង បាន  សាកសួរ សាកៃសី នៅជំុវិញ 
កន្លៃ ង កើតហៃតុ   ទើប សន្នដិ្ឋានជា  
បឋមថា  ករណីនៃះ អាច ជា  មនុសៃស  
សា្គល់គ្នា ជា មួយ ជនរងគៃះ  ជា 
អ្នក សម្លាប់ ។ ដូច្នៃះ សមត្ថ កិច្ច  បាន  
អនុវត្ត ទៅ តាម ជំនញ  រហូត ដល់ 
មន ការ ចាប់   ឃាត់ ខ្លនួ ស្តៃ ីសងៃស័យ ៕

 នៀម   ឆេង 
 
បាត់ដំបងៈ  សម ជិក នៃ 

អតីត គណបកៃស សង្គៃះ ជាតិ 
ខៃត្ត បាត ់ដបំង  ២  នក ់ តៃវូ បាន 
សមត្ថ កិច្ច ឃាត់ ខ្លួន  កាល ពី ថ្ងៃ 
សៅរ៍  និង អាទិតៃយ និង បញ្ជូន 
មក សាលា ដំបូង រាជ ធានី ភ្នំ- 
ពៃញ  ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ បៃមថ 

ចំពោះ អង្គ ពៃះ មហា កៃសតៃ ។ 
  អ្នក ដៃល តៃូវ បាន ចាប់ ខ្លួន 

ទាំង ២  មន ឈ្មោះ  គង់   ប៊ុន- 
ហា៊ាង  អាយ ុ ៦៦   ឆ្នា ំ នងិ ឈ្មោះ  
ហងៃស  សៃង  អាយុ  ៦៩ ឆ្នាំ ។   
អ្នក ទាងំ ២  រស ់នៅ  ឃុ ំកពំង ់ពៃះ 
និង ឃុំ អន្លង់ វិល  សៃុក សង្កៃ  
ខៃត្ត បាត់ ដំបង និង ជា អតីត 
សមជកិ គណៈ កម្ម ការ បៃតបិត្ត ិ 
បកៃស បៃចំា ខៃត្ត បាត់ ដំបង។  
លោក  គង់  ប៊ុន ហា៊ាង  តៃូវ បាន 
ឃាត់ ខ្លួន នៅ លា្ងាច ថ្ងៃ សោរ៍  
ចណំៃក លោក  ហងៃស  សៃង  តៃវូ 

បាន ឃាត់ ខ្លួន នៅ ពៃឹក ថ្ងៃ អា-
ទិតៃយ។  នៃះ បើ តាម លោក  ឌឹម  
សារឿន  អតីត  សម ជិក  កៃុម - 
បៃឹកៃសា  ខៃត្ត  បាត់  ដំ បង នៃ  អតីត 
គណបកៃស សង្គៃះ ជាតិ ។ 

 លោក  ឌមឹ  សារឿន  នយិាយ 
ថា  លោក មិន ចៃបាស់ អំពី មូល- 
ហៃត ុនៃ កា រ ឃាត ់ខ្លនួ ទៃ  ដោយ- 
សារ តៃ អ្នក ទាំង ២ មិន បាន  

ធ្វើសកម្ម ភាព អ្វី កៃយ គណ-
បកៃស សង្គៃះ ជាតិ តៃូវ បាន- 
រំលាយ  ហើយ អ្នក ទាំង ២ មិន- 
មៃន ជា អ្នក សកម្ម លើ បណ្តាញ 
ស ង្គម ទៃ ។ 

  លោក   លមឹ  ព ុទ្ធ ីឡា  ស្នងការ- 
រង  ផៃន  ការងារ  ពៃហ្ម  ទណ្ឌ  នៃ 
ស្នង ការដ្ឋាន នគរ បាល ខៃត្ត 
បាតដ់បំង  បាន បញ្ជាក ់ថា  ពតិ- 
ជា មន ការ ចាប ់ខ្លនួ មនសុៃស ទាងំ 
២ នក់ នៃះ មៃន  ហើយ បញ្ជូន 
មក រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ កាល ពី ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ។ 

  លោក  ឆយ  គឹម ខឿន  អ្នក- 
នំ ពាកៃយ អគ្គ ស្នង ការ ដ្ឋាន នគរ- 
បាល ជាតិ  មិន អាច សុំ ការ- 
បញ្ជាក់ បាន ទៃ កាល ពី មៃសិល- 
មញិ  ប៉នុ្តៃ លោក បាន ថ្លៃង បៃប ់ 
វិទៃយុ អាសុី សៃរី ថា  អ្នក ទាំង ២ 
តៃវូ បាន ចាប ់តាម ដកីា ពាក ់ពន័្ធ 
នឹង ការ  បៃមថ ចំពោះ អង្គ ពៃះ- 
មហា កៃសតៃស។ 

  លោក   គុជ   គឹម ឡុង  អ្នក- 
នំពាកៃយ អយៃយ ការ អម សាលា- 
ដំបូង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ  បាន 
បញ្ជាក់ ថា  អ្នក ទាំង ២ តៃូវ បាន 
បញ្ជនូ មក ដល់ តលុាកា រ ហើយ  
ដោយ លោកពៃះ រាជ អា ជា្ញា  
សៃង ហៀង  កំ ពុង សាកសួរ ។

  យោង តាម រដ្ឋ ធម្ម នញុ្ញ  ជពំកូ  
២  មតៃ ៧  បាន ចៃង យា៉ោង- 
ចៃបាស់  ថា អង្គ  ពៃះ មហាកៃសតៃ  
មិន   អាច នរណ រំលោភ បំពាន 
បាន ឡើយ។ កាល ពី  ឆ្នា ំ២០១៨  
មតៃ ៤៣៧  នៃ កៃម ពៃហ្ម- 
ទណ្ឌ តៃូវ បាន ធ្វើ វិសោធ ន- 
កម្មដោយ ចៃង លម្អិត អំពី បទ  
«បៃមថ ចំពោះ អង្គ ពៃះ មហា- 
កៃសតៃ»។   យោង តាម មតៃ  
៤៣៧  ( ស្ទួន)  អ្នក បៃមថ 
ចំពោះ អង្គ ពៃះ មហាកៃសតៃ តៃូវ 
ផ្ដន្ទា ទោស ដក ់ពន្ធន គរ ព ី ១  
ឆ្នា ំទៅ  ៥   ឆ្នា ំ  នងិ ពនិយ័ បៃក ់ព ី
២ លាន  ទៅ ១០ លាន រៀល ៕   

តពីទំព័រ ១...កៃមុ បៃកឹៃសា ឃំុ- 
សងា្កាត់ ។ 

លោក ហ៊ៃល សារា៉ាត់ សម-
ជិក គ.ជ.ប ថ្លៃង ក្នងុ កិច្ច បៃជំុ 
ជាមួយ ភាគី ពាក់ព័ន្ធ  ស្ដ ីពី ការ ធ្វើ 
បច្ចបុៃបន្ន  ភាព  ដំណើរ ការ  ការ- 
ពិនិតៃយ បញ្ជ ីឈ្មោះ និង ការ ចុះ - 
ឈ្មោះ បោះ ឆ្នាត ឆ្នាំ ២០២០ 
កាលពីមៃសិលមិញ នៅ ទីស្ដកីារ    
គ.ជ.ប រាជធានីភ្នំពៃញ  ថា៖ 
«បណ្ដងឹ ទាក់ទង ទៅ នឹង ការ ចុះ- 
ឈ្មោះ បោះ ឆ្នាតរហូត មក ទល់ - 
ពៃលនៃះមន បណ្ដងឹ មួយ ចំនួន 
ពាក់ព័ន្ធ ការ ចុះ ឈ្មោះ បោះ - 
ឆ្នាត តៃវូ បាន ដក់ និង ដោះ- 
សៃយ នៅ ឃំុ -សងា្កាត់ ហើយ 
មួយ ចំនួន ទៀត បាន បន្ត ដក់ 
មក កាន់ គ.ជ.ប»។

លោក ថ្លៃង  ថា គ.ជ.ប  បញ្ចប់ 
ការ ចុះ ឈ្មោះ តាម ឃំុ -សងា្កាត់ 
ក៏បុ៉ន្ដៃ ពំុ មន ន័យ ថា ដំណើរ- 
ការ ពិនិតៃយ បញ្ជ ីឈ្មោះ និង ការ- 
ចុះ ឈ្មោះ បោះ ឆ្នាត ទំាងមូល 
សមៃប់ ឆ្នា ំ២០២០ តៃវូ បញ្ចប់ 
ទំាង សៃងុ នោះទៃ គឺ នៅមន 
នីតិវិធី ជាចៃើន បន្ត បន្ទាប់ ទៀត 
ក្នងុ   នោះ មន  ការ បូក សរុប លទ្ធ-
ផល នៃ ការ ចុះ ឈ្មោះ បោះឆ្នាត 
ទូទំាង បៃទៃស និង  ការ ដោះ-
សៃយពាកៃយ បណ្ដឹង ពាក់ព័ន្ធ 
ជាដើម ។ លោក បន្ត ថា កាល- 
បរិច្ឆៃ ទ  ចុង កៃយសមៃប់ ការ- 
ពិនិតៃយ សមៃច និង ផ្ដល់ សុពល- 
ភាព  លើ បញ្ជ ី ឈ្មោះ បោះ ឆ្នាត 
ឆ្នា ំ២០២០ ជា ផ្លវូ ការ គឺ នៅ ថ្ងៃ ទី 
៣១ ខៃ ធ្ន ូឆ្នា ំ២០២០ បន្ទាប់ ពី 
បញ្ចប់ ជា សា្ថាពរ នូវ គៃប់ នីតិ វិធី  
និង ការ ដោះសៃយ លើ ពាកៃយ- 
បណ្ដងឹ ដៃល ពាក់ព័ន្ធ ។

លោក ឌឹម សុវណ្ណរំុ សមជិក 

និង ជា អ្នក នំ ពាកៃយ  គ.ជ.ប 
បញ្ជាក់ បន្ថៃម កាល ពីមៃសិល- 
មិញថា គិត តៃមឹ   វៃលា ម៉ោង ៦ 
លា្ងាច ថ្ងៃ ទី ១៨ ខៃ តុលា ឆ្នានំៃះ 
បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល បាន អញ្ជើញ 
មក ចុះ ឈ្មោះ បោះ ឆ្នាត មន 
ចំនួន ២៥៦ ៥៤៥នក់ នៃចំ- 
នួន បៃជាពលរដ្ឋ ដៃល តៃវូ ចុះ- 
ឈ្មោះ សរុប ចំនួន ៣០០ ៣៩០ 
នក់ ដៃល ស្មើនឹង ៨៥,៤០%។ 
លោក ថ្លៃង ថា ៖ «យើង សា្វាគមន៍ 
រាល់ បណ្ដ ឹង ពៃះ យើង ធ្វើ កិច្ច- 
ការ អ្វក៏ីដោយ  មិន ដៃល ល្អឥត- 
ខ្ចោះ នោះទៃ ។ យន្ត ការ បណ្ដងឹ 
មន ចៃើន គឺ យើង  ចាត់ វិធាន- 
ការទៅ តាម យន្ត  ការ នោះ។ 
យើង បន្ត  ធ្វើ កិច្ច ការងារ នៃះ 
ដើមៃបី តម្លាភាព ការងារ អាច ឲៃយ 
ភាគី ពាក់ព័ន្ធ ទំាង អស់  ទទួល 
យក  បាន និង អស់ ចិត្ដ ទំាង អស់ 
គ្នា លើ កិច្ច ការងារ នៃះ »។ 

បើ តាម  លោក ឌឹម សុវណ្ណរំុ 
នៅ ថ្ងៃអងា្គរនៃះ  គ.ជ.ប  នឹង 
បៃជំុ ដើមៃបី ពិនិតៃយ មើលថា  តើ នីតិ- 
វិធី អនុញ្ញាតឲៃយ ធ្វើ ការ ដោះ-
សៃយ យា៉ោង ម៉ៃច។ ពិនិតៃយ មើល 
ការ ប្ដងឹ នោះ របៀបម៉ៃច គឺ  តៃវូ  
ដោះ សៃយ ទៅតាម នីតិវិធី 

ចៃបាប់ ជាធរមន ។ បណ្ដងឹ ខ្លះ វា 
អាច បញ្ចប់ នៅ តៃឹមគ.ជ.ប 
បណ្ដងឹ   ដៃល មិន អាច បញ្ចប់ នៅ 
គ.ជ.ប គឺអាច ប្ដងឹ តទៅ កៃមុ- 
បៃកឹៃសា ធម្មនុញ្ញ ថៃម ទៀត  ទៅ 
តាម  បៃភៃទ បណ្ដងឹ ។ 

លោក ខឹម វាសន  បៃធាន 
គណ  បកៃស សម្ពន័្ធ ដើមៃបី បៃជា ធិប- 
តៃ យៃយ  និង លោក ចិន ថុន  អ្នក- 
នំពាកៃយ គណ បកៃសនៃះ  បដិ សៃធ  
អតា្ថា ធិបៃបា យ កាល ពី មៃសិល មិញ 
ដោយ បៃប់ ថា  ជាប់ រវល់ ។

លោក ឆុង ចាន់ថន តំណង 
មក ពីគណបកៃស យុវជន កម្ពជុា  
សង្កៃត ឃើញថា ការ ចុះ ឈ្មោះ  
និង ការពិនិតៃយ បញ្ជ ីឈ្មោះ បោះ- 
ឆ្នាត  មិន  មន បញ្ហា កើត ឡើង 
គួរ ឲៃយ កត់ សម្គល់នោះទៃ។ 
លោក  បន្ដថា ៖«ខ្ញុ ំសង្កៃត ឃើញ 
មន គណ បកៃស មួយ ចំនួន បាន 
បៃប់  ទៅ បៃជាពលរដ្ឋ ថាអ្នក 
ដៃល  សៃឡា ញ់ ជាតិ និង បៃជា- 
ពល រដ្ឋ ទាល់តៃ បៃឆំង ជាមួយ 
គ.ជ.ប។ បុ៉ន្ដៃ គណបកៃស ខ្ញុំ 
សង្កៃតឃើញថា គ.ជ. ប បាន 
បៃងឹ បៃង ក្នងុ ការ រៀបចំ ការ ចុះ 
ឈ្មោះ បោះឆ្នាត ឆ្នា ំនៃះ  ទទួល- 
បាន លទ្ធផល ល្អ »។

លោក  សំ គន្ធាមី  នយក បៃតិ-  
បត្ដិ អង្គការ  NIFEC មើល 
ឃើញ   ថា មនៃ្ត ីរបស់  គ.ជ.ប 
បាន   ខិត ខំ បៃងឹ បៃង ក្នងុ ការ អនុ- 
វត្ដ កិច្ច ការ ងារ រៀបចំ ចុះ ឈ្មោះ 
បោះ ឆ្នាត ក្នុង ឆ្នាំ នៃះ។ ប៉ុន្ដៃ 
លោក  សូម សំណូម ពរ ឲៃយ គ.ជ.ប 
ធ្វើ បច្ចបុៃបន្ន ភាព លើ សម្ភារ និង 
បរិកា្ខារសមៃប់ ការ រៀប ចំ  ចុះ 
ឈ្មោះ បោះឆ្នាត ឲៃយ បាន ទំនើប 
និង ទាន់ ពៃលវៃលាក្នងុ ពៃល អនុ- 
វត្ដ  ការងារ នពៃលខងមុខ ។ 
លោក ថ្លៃង ថា ៖«ខ្ញុ ំមើលឃើញ 
បញ្ហា បៃឈ ម មួយ ចំនួន  ចំពោះ 
ការ ដំណើរ  ការ ចុះ ឈ្មោះ បោះ- 
ឆ្នាត នៃះ ក្នងុ នោះ មន ឧប-
ករណ៍ សម្ភារ សមៃប់ ដំណើរការ 
នៃ ការ ចុះ ឈ្មោះ បោះឆ្នាតមន 
សភាព ចាស់  ៗ  បៃព័ ន្ធ  អីុន ធឺ-
ណិត មន លៃបឿន យឺត និង បញ្ហា 
អគ្គសិនី។ បញ្ហា ទំាងនៃះ នំឲៃយ 
មន  ការ លំបាក ដល់ ការ ចុះ- 
ឈ្មោះ បោះឆ្នាត »៕

ស្ត្រីស្រវឹងខួបដ្រលប្រើពូថៅកាប់សម្លាប់ប្តីត្រវូបញ្ជនូទៅតុលាការ

សមជិកអតីតCNRP២នាក់ត្រវូបានចាប់ខ្លនួ
បញ្ជនូទៅតុលាការពីបទប្រមថព្រះមហាក្រសត្រ

គជប...

លោក  ឌឹម សុវណ្ណារំុ អ្នក នំាពាកេយ  គជប ។ រូបថត ហុង មិន 

យោង តាម រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ  ជំពូក២ មតៃ៧ បាន 
ចៃង យា៉ោង ចៃបាស់ថា អង្គពៃះ មហាកៃសតៃ មិនអាច នរណ 
រំលោភ បំពាន បានឡើយ។ កាលពីឆ្នាំ ២០១៨ មតៃ 
៤៣៧  នៃកៃមពៃហ្មទណ្ឌតៃូវបាន ចៃងលម្អិត អំពីបទ  
«បៃមថចំពោះ អង្គពៃះ មហាកៃសតៃ»។...



ថ្ងៃអងា្គរ ទី២០ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

កែបៈ លោក គង់ យ័ន្ត សមា- 
ជិក កៃមុ បៃកឹៃសា ឃំុ អង្កោល  សៃកុ 
សណំាក ់ចង្អើរ ពៃម ទទួល កំហុស 
និង បាន កាយ ដី ដៃល ចាក់ ចូល 
ក្នងុ សមុទៃ ចមា្ងាយ បៃមាណ ជាង  
១០ ម៉ៃតៃ វិញ អស់ហើយ  នៅ 
ចំណុច ផៃ ចំណត ទូក នៃសាទ 
១ កន្លៃង  ស្ថិត នៅ តាម ឆ្នៃរ  ក្នុង 
ខៃត្ត កៃប ដោយ លោក អះ- 
អាងថា ជា កំហុស អ ចៃតនា  
កើតពី ការ យល់ ចៃឡំ  ។

ការ សមៃច កាយ ដី ចៃញ វិញ 
នៃះ  បាន ធ្វើ ឡើង  បនា្ទាប់ពី លោក 
សោម ពិសិដ្ឋ អភិបាល នៃ 
គណៈ អភ ិបាល ខៃត្ត កៃប កាល 
ពី ថ្ងៃទី១៦ ខៃ តុលា បាន ចុះ 
ទៅ ពិនិតៃយ មើល និង បាន បញ្ជា 
ភ្លាមៗ ឲៃយ កាយ ដី ដៃល បាន ចាក់ 
ចូល សមុទៃ  នៅ ចំណុច ផៃ ចំណត 
ទកូ នៃ សាទ  ស្ថតិ នៅ ភមូ ិអពំៃ ង 
ឃុ ំអង្កោល សៃកុ ដណំាក ់ចង្អើរ 
ខៃត្ត កៃប  និង ឱៃយរកៃសា សភព  
ដើម វិញ ។

លោក  សោម  ពិសិដ្ឋ បាន ថ្លៃង 
ក្នងុពៃលចុះពិនិតៃយនោះ ថា លោក 
គង់ យ័ន្ត ជា សមា ជិក កៃមុ បៃកឹៃសា  
ឃំុ អង្កោល គឺ បាន បៃពៃតឹ្ត កំហុស 
អ ចៃត នា តៃ ប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នៃះ 
រដ្ឋ បាល ខៃត្ត ក៏បាន ធ្វើ កិច្ច សនៃយា 
ស្តី បនោ្ទាស និង តមៃូវ ឲៃយ លោក 
គង់ យ័ន្ត  កាយ ដី ទំាង អស់ ដៃល 
បាន ចាក់ ចូល សមុទៃ នោះ ចៃញ 
វិញ ហើយ  ដោយ ថ្លៃ ចំណា យ 
ទំាង ឡាយ គឺជា បន្ទកុ របស់ គាត់ ។ 
   លោក បញ្ជាក់ ថា៖ «យើង មាន 
ការ ណៃ នា ំគាត ់កុ ំឲៃយ មាន កំហុស 
បៃប នៃះ កើត ឡើង ទៀត» ។ 

លោក សៃី គឹម ចាន់នី អភិ- 
បាល សៃកុ សណំាក ់ចង្អើរ បាន 
បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពីថ្ងៃទី 
១៨  តុលា ថា  បនា្ទាប់ ពី មាន បញ្ជា 
ពី អភិ បាល ខៃត្ត ឃើញថា លោក 
គង ់យន័្ត បាន កាយ ដ ីចៃញ វញិ 
អស់ ហើយ។ លោក សៃី បន្តថា 
ទំហំ ដៃល បាន ចាក់ ដីចូលសមុទៃ  
គឺ មាន បៃវៃង ១៦ ម៉ៃតៃ ។

លោក សៃ ី បាន រៀប រាប់ ថា៖ 
«ដំបូង ឡើយ គាត់ បាន សំុ សមា្អាត 

សំរាម ចៃញពី មាត់ ទឹក  ហើយ 
យើង ក៏បាន អនុ ញ្ញាតឲៃយ  គាត់ 
សមា្អាត ឬ ចាក ់ខៃសាច ់លបុ សរំាម 
ដៃល អណ្តៃ ត ចូល មក តាម ឆ្នៃរ 
នៃះ។ តៃ បៃរជា បាន ពត័ ៌មាន ថា 
គាត់ បាន យក ដី ចាក់ ហើយ យើង 
ក៏ បាន ចុះ ទៅ ភ្លាមៗ» ។

បើ តាម លោក សៃ ីចាន់ នី ការ- 
ចាក់ ដី ចូល សមុទៃ នៃះ គឺ បាន 
ធ្វើ ឡើង អំឡុង ថ្ងៃទី ១៥  តុលា 
ខណៈ ដៃល លោក គង់  យ័ន្ត 
បាន ទទួល សិទ្ធ ិគៃប់ គៃង ផៃ នោះ 
ពី រដ្ឋា ភិបាល  ដើមៃបី មើល ការ- 
ខុស តៃូវ  និង បៃមូល កមៃ នៃ 
ការចត ទូក របស់ អ្នក នៃសា ទ 
ក្នុង សហ គមន៍ ។

លោក  គង់  យ័ន្ត  សមា ជិក  
កៃ ុមបៃកឹៃសាឃំុ  អង្កោល បាន បៃប់ 
ភ្នពំៃញ បុ៉ស្តិ៍ កាល ពីថ្ងៃ ទី ១៨  
តុលា ថា  កំហុស នៃះ គឺ មកពី 
ការ ភន់ ចៃឡំ របស់ លោក តៃ- 
ប៉ណុ្ណោះ។ លោក បន្ត ថា ដបំងូ- 
ឡើយ លោកបានស្នើ សំុ ទៅ  
អា ជា្ញាធ រខៃត្ត ដើមៃបី សុំ សមា្អាត 
សំរាម ចៃញ ពី មាត់ ឆ្នៃរ។ កៃយ 

ពី មានការ អនុញ្ញាត លោក ក៏ 
បាន សមៃច ទិញ ដីមក ចាក់ 
លុប តាម ឆ្នៃរ ទាំង នោះ  ដោយ 
មនិ ដងឹ ថា ខសុ គោល ការ ណ៍នៃ 
ការ អនុ ញ្ញាត នោះ ទៃ ។

 យ៉ាង ណា ក្ដី លោកបាន 
បញ្ជាក់ ថា៖ «ខ្ញុំ ទទួល កំហុស 
ដៃល ខ្ញុំ មាន ការ យល់ ចៃឡំ 
ហើយ ខ្ញុ ំបាន កាយ ដី ចៃញ វិញ 
ហើយ ខ្ញុ ំគៃន ់តៃ ចង ់សមា្អាត ឆ្នៃរ 
នៃះ ប៉ុណ្ណោះ គា្មាន ចៃតនា ណា 
ចង់ ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះពាល់ បរិសា្ថាន នោះ 
ទៃ។ ខ្ញុ ំចាក់ ៣០ ឡាន ទៃ ដល់ 
ពៃល កាយ ចៃញ ជាង ៤០ ឡាន  
ហើយ នៅ កាយ មិន ទាន់ អស់ 
ទៀត ពៃះ សំរាម ចៃើន ពៃក ហូរ 
មក ចៃើន ណាស់» ។

លោក  អ៊ុ ប សុវណ្ណ ចាន់ ថន  
មន្តៃ ីអ ង្កៃតនៃ អង្គ ការ សមា គម- 
លីកាដូ  បៃចាំ ខៃត្ត កំពត និង 
កៃប បាន លើក ឡើង ថា បៃសិន- 
បើ ករណីនៃះ  គឺជា កំហុស  
អ ចៃតនា នោះ ការស្ត ីបនោ្ទាស 
តា មនី តិវិធី រដ្ឋបាល   គឺជា រឿង 
សម សៃប។ ប៉ុន្តៃ បៃសិន បើ  

ក្នុង ករណី មិន មៃន ជា កំហុស  
អ ចៃតនា  ហើយ បុគ្គល បៃពៃឹត្ត 
ជា មន្តៃ ីរាជ ការ ទៀត នោះ កំហុស 
គឺ កាន់តៃ ធ្ងន់ ធ្ងរ  ពៃះថា នៃះ 
គឺជា គំរូ អាកៃក់ មួយ ដៃល នាំ ឲៃយ 
កើត មាន បទ ល្មើស នៃ ការ- 
រំលោភ យក តំបន់ ឆ្នៃរ ។

លោក បាន បញ្ជាក ់ថា៖  «ធាត ុ
ពិត  ដៃល គាត់ ជា អាជា្ញា ធរ ហ្នឹង  
គាត់ គួរតៃ យល់ គាត់ គួរតៃ ដឹង 
ថា ការចាក់ ចូល សមុទៃឬ ចាក់ 
សមា្អាត ហ្នងឹ គរួតៃ ធ្វើ អ្វ ីកំុ ឲៃយ មាន 
កំហុស មាន ន័យ ថា គាត់ គួរ- 

តៃ ដឹង និង ធ្វើ យ៉ាង ម៉ៃច?តៃ 
បើទាក់ទង នឹង ខៃត្ត ថា នៃះ ជា 
កំហុស អ ចៃតនា នោះ ការ ណៃ- 
នាំ គឺ តៃូវ កុំ ឲៃយ គាត់ ធ្វើ អ្វី មួយ 
ប៉ះពា ល់ បន្តទៀ ត។ក្នុង នាម  
ជា អាជា្ញាធ រ បៃសនិ បើ គាតម់ាន 
ការធ្វៃស បៃហៃស ហើយ មិន 
មាន ព័ត៌មាន បៃក ធា្លាយ វា អាច 
នាំ ឲៃយ បៃជា ពលរដ្ឋ ផៃសៃង ទៀត  
ធ្វើតាម គាត់ រហូត ហើយ ចាក់ 
លុប សមុទៃ បន្តិច ម្តងៗ ។ ទាំង- 
នៃះ ជា អ្វី ដៃល ពួក យើង កំពុង 
ពៃួ យ បា រម្ភ» ៕

 ឡុង គីម ម៉ា រីតា 

កំ ពង់ធំៈ  អ្នក សៃ ី ហៀប  ជូ អាយុ ៣៥ឆ្នាំ 
ជា សមាជិកនៃគៃសួារ មួយ  ក្នងុ ចណំម 
ពលរដ្ឋ បៃមាណ ២០០ គៃួសារ  រស់- 
នៅ ក្នុង សហ គមន៍ អូរ ដស់ ស្គរ ស្ថិត- 
នៅ ក្នុង ឃុំ មាន រិទ្ធ  សៃុក សណា្ដាន់   
ខៃត្ត កពំង ់ធ ំដៃល ភគ ចៃើន នៃ គៃសួារ 
ទាំង នោះ  រស់ នៅ ដោយ ពឹង ផ្អៃក 
លើការ ចូល ពៃ ដួស ជ័រ ទឹក បាន បងា្ហាញ 
នូវ ក្ដ ីបារម្ភ ពី ការ ធា្លាក់ ចុះ នូវ ចំ ណូល  និង 
ការ ថយ ចុះ ចំនួន ដើម ជ័រទឹក  ដោយ សារ 
ការ កាប់ បំ ផ្លាញ។ 

 ស្តៃ ីរបូ នៃះ បាន អះ អាង ថា  ការ ធា្លាក-់ 
ចុះ នូវ ចំ ណូល  និង ការ ថយ ចុះ ចំ នួន 
ដើម ជ័រ ទឹក  បាន គំ រាម កំ ហៃង ដល់ ជី វភព 
រស ់នៅ របស ់បៃ ជា សហ គមន ៍ជា ចៃើន 
គៃសួារ  ក្នងុ រយៈ ពៃល ២ ឆ្នា ំចុង កៃយ នៃះ។ 

 អ្នក សៃ ី ហៀ ប  ជូ    បានថ្លៃង ថា៖ « ខ្ញុំ 
បៃកប របរ រក ជ័រទឹក ជាង  ៦ ឆ្នាំ  មក- 
ហើយ  នៅ ក្នុង តំបន់ ពៃ ឡង់ បង ប្អូន 
យើង មួយ ចំនួន  ចង់ ឈប់ រក ជ័រទឹក 
អស់ ហើយ  ពៃះរ កមក ល ក់ បាន 
ថោក ពៃក  គៃ ថា  ចុះ ថោក  ពៃះ មិន 
សូវ មាន អ្នក បៃើ ទូក  គៃ មិន សូវ ធ្វើ ទូក  
ហើយ បើ នៅ តៃ ចុះ ទៀត  ពួក ខ្ញុ ំ យ៉ាប់ ហើយ » ។ 

អ្នក សៃី បាន ឲៃយ ដឹង ថា  តម្លៃ ជ័រ ទឹក 
បាន ធា្លាក់ ចុះ ពី ៣ ០០០រៀល  ក្នុង ១ 
គ ីឡ ូកៃម  មកនៅ ជាង ១ ០០០រៀល 
ក្នុង ១គី ឡូកៃម  ហើយ ក៏មិន អាច ដឹង 
មុន ផង ដៃរ ថា តម្លៃ នៃះ នឹង តៃូវ ធា្លាក់ 
បន្ត ទៀត  ឬយ៉ាង ណា ទៃ ។

លោក សៃី  បាន និយយ ដោយ ត្អូញ- 
ត្អៃរ យ៉ាង ដូច្នៃះ ថា ៖   « ខ្ញុំ មិន ដឹង ថា  ចុះ 
ប៉ុនា្មាន ទៀត  នៃ ការ លក់ ចៃញ ជ័រទឹក 
នៃះ ទៃ។  តៃ ឆ្នាំ នៃះ  ពិត ជា លក់ បាន 
តិច មៃន ទៃន  ហើយ តម្លៃ ថោក ទៀត»។  

 យោង តាម ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊ុក របស់ 
គមៃង រៃ ដបូក កម្ពុជា -កូរ៉ៃ  ដៃល ជា 
គមៃង មួយ ស្ថិត នៅ កៃម កៃសួង 
បរសិា្ថាន  នងិ ដៃ គអូភវិឌៃឍន ៍បាន ឲៃយ ដងឹ 
ថា  ក្នុង រយៈ ពៃល  ៩ ខៃ  ដើម ឆ្នាំ 
២០២០ នៃះ   សហ គមន៍ អូរ ដស់ ស្គរ  
បាន លក់ ជ័រ ទឹក ជិត  ៥តោន  ដៃល 
បៃមូល ទិញ  ពី បៃជា ពលរដ្ឋ ក្នងុ សហ- 
គមន៍ ហើយ នៅ សល់ រកៃសា ទុកក្នុង  
ឃ្លាំង បៃ មាណ ជិត ២តោន។

 លោក  ចឹក  សុវណ្ណ សំ  មន្តៃី សមៃប- 
សមៃួល គមៃង រៃ ដ បូក កម្ពុជា -កូរ៉ៃ  
បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី ថ្ងៃ ពុធ 
ថា  បៃជា សហ គមន៍  មិន តៃឹម តៃ 
បៃឈម នឹង បញ្ហា នៃ ការ ធា្លាក់ ចុះ នៃ 
តម្លៃ នៃះ ទៃ ហើយ  ក ៏កពំងុ បៃឈម នងឹ 
ការ គំរាម កំហៃង ដល់ ដើម ចៃបោះ  ឬ ជ័រ- 
ទឹក  ពៃះ  ការ កាប់ បំផ្លាញ ដោយ ជន- 
ខិល ខូច  គៃះ រាំង ស្ងួត  ខៃយល់ កន្តៃក់  
នងិ ផៃន ការ ដ ីសមៃប ទាន សង្គម កចិ្ច ក្នងុ 
តំបន់ របស់ ខ្លួន ផង ដៃរ ។   

 លោក បាន បន្ថៃម ថា ៖  « វា មាន ការ- 
ថយ ចុះ ចៃើន គួរ សម ដៃរ  ណា មួយ 
ដោយ សារតៃ ដើម ជរ័ ដៃល សហ គមន ៍
បៃមលូ បាន  មាន ការ ថយ ចុះ  ដោយ- 
សារ មាន បទ ល្មើស នៃ ការ លួច កាប់  
ហើយ ដើម មួយ ចំនួន ទៀត  ក៏ អស់ 

ជ័រទឹក ដៃរ  ហើយ ថយ នៃះ  ក៏ ពៃះ 
ចនំនួ ដើម ជរ័ ទកឹ យើង  វា បាន បាត ់បង ់
អស់ ចៃើន  ហើយ តម្លៃ ថោ ក  ហើយ 
បៃជា ជន  អត ់ទៅ បៃមលូ។  តម្លៃ ក ៏ធា្លាក ់ 
ពួក គាត់  ក៏ លៃង ចង់ ទៅ បៃ មូល» ។ 

 លោក   ចឹក   សុវណ្ណ សំ   បាន បន្ត ថា  
ដោយ សារ តៃ បៃជា ពល រដ្ឋ  នៅ ក្នុង 
សហ គមន៍ រស់ ពឹង ផ្អៃក លើ ការ រក ជ័រ- 
ទឹក  ដូច្នៃះ គមៃង រៃ ដ បូក ទំ រីង  គឺ ជា 
គមៃង មួយ  ដៃល បាន គាំទៃ ដល់ 
ដំណើរ ការ បៃមូល លក់ ជ័រ ទឹក នៅ ក្នុង 
សហ គមន៍ អូរ ដស់ ស្គរ  ដោយ បាន 
ជសួ ជលុ រោង ស្តកុ ជរ័ទកឹ  ផ្តល ់សមា្ភារ- 
 ស្តកុ ជ័រ ទឹក  ទុន វិនិយោគ  បង្កើត សហ- 
គៃស ផលិត  និង ផ្គត់ផ្គង់ ជ័រទឹក និង  

ជួយ រក ទីផៃសារ ទិញផលិត ផល ជ័រ ទឹក ដោយ 
ភ្ជាប់ ជា មួយ សហ គមន៍ កសិក ម្ម  និង 
អង្គ ការ ដៃ គនូៅ មលូ ដ្ឋាន ។  ប៉នុ្តៃ ដោយ- 
សារ កតា្តា ទីផៃសារ  បាន ធ្វើ ឲៃយ ប៉ះ ពាល់ 
ដល់ ជីវ ភព របស់ បៃជា សហគ មន៍  
ដៃល អាច ឲៃយ ពួក គាត់ វិ ល ទៅ រករបរ- 
កាប់  ឈើ វិញ   ដូច្នៃះ  លោក  រំពឹង ថា  
អាជា្ញា ធរ ពាក់ ព័ន្ធ  និង ដៃគូអភិវ ឌៃឍន៍  គួរ- 
តៃ មាន ការ ចូលរួម ជំរុញ បន្ថៃម ទៀត  
ដោយ ធ្វើ យ៉ាង ណា ឲៃយ តម្លៃ ទផីៃសារ ជរ័ ទកឹ  
មាន លំ នឹង ឡើង វិញ ។ 

លោក  នៃតៃ  ភក្តៃ   អ្នក នាំ ពាកៃយ 
កៃសងួ បរសិា្ថាន   បាន នយិយ ថា   តាម 
រយៈ កៃសួង បរិសា្ថាន ដៃល មាន មន្តៃី 
ឧទៃយា នុរកៃស   នឹង  នៅ តៃ បន្ត សហ ការ  

ជា មយួ បៃ ជា សហ គមន ៍  នៅ ក្នងុ តបំន ់
ការ ពារ សត្វ ពៃ   ក្នុង ការ បន្ត ការ ពារ  
ទប់ សា្កោត់  និង បងៃ្កាប បទ ល្មើស ធន- 
ធាន ធម្ម ជាត ិ  ដចូ ជា  ការ លចួ កាប ់ឈើ  
និង ការ ប របាញ់ សត្វ ជា ដើម។  

 អ្នក នាំ ពាកៃយ រូប នៃះ   បាន បញ្ជាក់ 
ទៀត ថា៖  « យើង នឹង បន្ត ធ្វើ បន្ត ទៀត   
ដើមៃបី ឲៃយ ចៃបោស់ ថា   តំបន់ ការពារ ធម្ម- 
ជាតិ របស់ យើង  នឹង ការពារ  កុំ ឲៃយ មាន 
បទ ល្មើស    ហើយ ចាំ បាច់   តៃូវ ការ ការ- 
ចូល រួម ពី សហ គន៍ យើង  ហើយ យើ ង  
ក ៏ឃើញ ថា   មាន សហគមន ៍មយួ ចនំនួ  
មាន កៃមុ ជន ខលិ ខចូ     ដៃល គាត ់លក ់
ដើម ជ័រ ចៃបោះ  ឬ ជ័រ ទឹក ហ្នឹង   ទៅ ឲៃយ 
ឈ្នួញ   ទៅ ឲៃយ អី ហើយ   ឬ ក៏ លួច កាប់ អី 
ហើយ  ក៏ បៃកាស  ថា   គៃ មក លួច កាប់ ។   
នៃះ ក៏ យើង ទទួល បាន ព័ត៌ មាន នៃះ 
ដៃរ។   ខ្ញុំ ស្នើ ឲៃយ ចូល រួម ទំាង អស់ គា្នា   
ដោយ ភព សោ្មាះ តៃង់ » ។   

យោង តាម ការ សិកៃសា រប ស់ គមៃង 
រៃ ដ បូក ទំរីង  ឲៃយ ដឹងថា សមា ជិក មា្នាក ់ៗ 
នៃសហគមន៍ អូរ ដស់ ស្គរ ក្នុង១គៃួ- 
សារ   ជា មធៃយម មាន ដើម ជ័រ ៦០ ០  ដើម ។ 
ជ័រទឹក ថា្លា លក់ បាន បៃមាណ ១៥ ដុលា្លារ  
ក្នុង ចំ ណុះ៣ ០ លីតៃ  និង ជ័រ ល្អក់ លក់ 
បាន បៃមាណជាង ៧ ដលុា្លារ  ក្នងុ ច ំណុះ 
៣០ លីតៃ ។  ជា មធៃយម  ក្នុង១ គៃួសារ 
អាច រក ចំណូល ពី ជ័រទឹក ក្នុង ចនោ្លាះ  
បៃមាណ  ៥០ - ១០០ ដុលា្លារ  ក្នុង  ១ខៃ  
ហើយ សមា ជិក សហគម ន៍  អា ចរក- 
ចំណូល ពី ជ័រទឹក នៃះ បានពៃញក្នុង 
រយៈពៃល ១ឆ្នាំ ៕   

លោកគង់ យ័ន្ត កាយដីចេញពីសមុទេវិញ កេយមានបញ្ជាពីអភិបាលខេត្ត

បេ ជា សហគមន៍អូរដាស់ស្គរ បារម្ភ ពី ការ ធ្លាក់ តម្លេ ជ័រ ទឹកយ៉ាង គំ ហុក

ពល រដ្ឋ  ដុត រណ្ដៅដើម ជ័រ ទឹក  ក្នងុ សែកុ សណ្ដៅន់ ដើមែបី យក ជ័រ លក់ ។ រូបថត សហ ការី

ការចុះពិនិតែយករណីចាក់ដីចូលសមុទែពីថ្ងែ១៦ តុលា។ រូបថត រដ្ឋបាលខៃត្ត



តពីទំព័រ ១...ពិភពលោកលាង
សម្អាតដៃ និងទិវាអនាម័យនៅតាម
គៃឹះស្ថានសិកៃសាក្នុងបរិបទជំងឺកូវីដ១៩
កៃមបៃធានបទ«លាងសម្អាតដៃ
សមៃប់ទាំងអស់គ្នា Washing
Hands for All»ដៃលបៃពៃឹត្តពីថ្ងៃ
ទ១ី៧តលុាឆ្នាំ២០២០ក្នងុវិទៃយាលយ័
ពាមជីកងសៃុកកងមស ខៃត្តកំពង់-
ចាមដៃលមនការចូលរួមពីមនៃ្តីកៃ-
សងួមន្ទីរតណំាងអង្គការដៃគអូភិវឌៃឍន៍
លោកគៃូអ្នកគៃូអាជ្ញាធរនិងសិសៃសា-
នុសិសៃសជចៃើនរូប។
លោកហង់ជួនណារ៉ុងបានលើក-

ឡើងថា៖«ធ្វើយ៉ាងណាតៃូវសងសង់
កន្លៃងលាងសម្អាតដៃយ៉ាងតិច២០០
ក្នុង១ឆ្នាំដើមៃបីឱៃយសលាទាំងអស់នៅ
ទូទំាងពៃះរាជណាចកៃកម្ពជុមនកន្លៃង
លាងដៃពីពៃលនៃះដល់ឆ្នាំ២០២៥ដើមៃបី
ឱៃយយើងមនកន្លៃងលាងសម្អាតដៃ
ហើយដើមៃបីធ្វើយ៉ាងណាលើកកម្ពស់
សុខភាពអនាម័យតាមគៃះឹស្ថានសិកៃសា។
ការលាងសម្អាតដៃគជឺការចាំបាច់ក្នងុ
ការថៃរកៃសាសុខភាព»។
ទិវាពិភពលោកលាងសម្អាតដៃ

(GlobalHandWashingDayលើក-
ដំបូងតៃូវបានបៃរព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី១៥
ខៃតុលាឆ្នាំ២០០៨នៅទូទាំងពិភព-
លោក។បច្ចុបៃបន្នតៃូវបានគៃកំណត់
យកថ្ងៃទី១៥ខៃតុលាធ្វើជថ្ងៃបៃរព្ធ
ធ្វើទិវានៃះជផ្លូវការ។ទិវានៃះគឺជថ្ងៃ

ដ៏សខំាន់មយួដើមៃបីគទំៃនងិកៃើនរឭំក
ដល់សធារណជនឱៃយចូលរួមលើកកម្ពស់
ការផៃសព្វផៃសាយអពីំសរៈសខំាន់នៃអនា-
ម័យដៃជពិសៃសតាមរយៈការលាង-
សម្អាតដៃនងឹសប៊ូនងិជការបផំសុឱៃយ
មនការផ្លាស់ប្តូរចាប់ពីកមៃិតគោល-
នយោបាយរហតូដល់កមៃតិអ្នកអនវុត្ត
សកម្មភាពនៅតាមសហគមន៍។
បៃធានបទសមៃប់ទិវាពិភពលោក

លាងសម្អាតដៃឆ្នាំ២០២០នៃះគឺសៃប
នឹងបរិបទថ្មីដៃលបានដឹកនាំអនុវត្ត
ដោយកៃសួងសុខាភិបាលអង្គការសុខ-
ភាពពភិពលោក(WHO)នងិអង្គការ-
យូនីសៃហ្វ (UNICEF)ក្នុងបរិបទ
ជំងឺកូវីដ១៩នៃះ។
លោករដ្ឋមនៃ្តីបានថ្លៃងថា៖«ការលាង

ដៃជមួយនឹងសប៊ូជវិធីមួយក្នុង
ចណំោមវធិីនានាដៃលមនបៃសទិ្ធភាព
និងសមញ្ញបំផុតដើមៃបីបញៃឈប់ការរីក-
រាលដាលនៃវរីសុពសិៃសការរាតតៃបាត
នៃមៃរោគកូវីដ១៩។ដូចនៃះការលាង-
ដៃនងឹសប៊ូតៃវូតៃជអាទភិាពមយួនៅ
ពៃលបច្ចុបៃបន្ននៃះនិងទៅអនាគត។
យើងលាងសម្អាតដៃសមៃប់ទំាងអស់
គ្នា ដើមៃបីឱៃយសង្គមទាំងមូលចូលរួម
រកៃសាអនាម័យដៃជសកល»។
បើតាមលោកហង់ជួនណារ៉ុនការ-

លាងដៃនឹងសប៊ូជួយកាត់បន្ថយការ-
ឆ្លងជំងឺមួយចំនួនដូចជជំងឺរាករូស
បាន៥០ភាគរយជំងឺផ្លូវដង្ហើមបាន

២៣ភាគរយនិងជំងឺរាតតៃបាតដៃល
ជភា្នាក់ងារបង្កជំងឺដូចជជំងឺអាសន្នរោគ
អៃបូឡាជំងឺសុីហ្ក័រឡូសសុីស(shi-
gellosis)ជំងឺសរ(SARS)និងជំងឺ
រលាកថ្លើមបៃភៃទEទៀតផង។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ការបៃរព្ធ-

ទិវាពិភពលោកលាងសម្អាតដៃនិង
អនាម័យនៅតាមគៃឹះស្ថានសិកៃសានា
ពៃលនៃះគឺជការជួយជំរុញបន្ថៃម
ទៀតសមៃប់ចូលរួមដើមៃបីឈានទៅ
សមៃចគោលដៅរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល
ដៃលបានកំណត់នៅឆ្នាំ២០២៥...
ការលាងសម្អាតដៃនៃះ...កាត់បន្ថយ
អតៃមរណភាពរបស់កុមរទាក់ទងនឹង
ជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនិងបញ្ហាកង្វះ
អាហារូបត្ថម្ភដៃលតៃងកើតឡើងចំពោះ
កុមរដោយគៃន់តៃលាងដៃនឹងសបូ៊»។
ទន្ទឹមនឹងនៃះលោករដ្ឋមន្តៃីបានស្នើ
ឱៃយគៃឹះស្ថានដៃលមិនទាន់មនកន្លៃង
លាងសម្អាតដៃតៃូវចលនារកបៃភព
ធនធានដើមៃបីសងសង់ឱៃយបាននងិចាត-់
តាងំឱៃយសសិៃសអនុវត្តការលាងសម្អាតដៃ
នៅគៃប់វៃនសិកៃសា។
ទីបៃឹកៃសាគមៃងអនាម័យគំរូតាម

សលារៀនអង្គការGIZលោកម៉ៃង
គមឹសនបានថ្លៃងក្នងុទិវានៃះថាអតៃ
លាងសម្អាតដៃកៃយបៃើបៃស់បង្គន់
ទូទាំងពិភពលោកមនតៃ១៩ភាគរយ
ឬមនតៃម្នាក់ក្នុងចំណោម៥នាក់បុ៉ណោ្ណោះ
ដៃលបានលាងដៃជមួយសប៊ូ។
លោកបានបន្តថា បៃសិនបើអតៃ

លាងសម្អាតដៃនៅតៃមនកមៃិតទាប

បៃបនៃះនោះករណីនិងហានិភ័យ
នៃការចម្លងរោគរាករូសនិងជំងឺផ្លូវ-
ដង្ហើម ជពិសៃសជំងឺកូវីដ១៩នឹង
មនសភាពធ្ងន់ធ្ងរទូទាំងពិភពលោក
ក្នុងនោះរួមទាំងកម្ពុជផងដៃរ។
លោកម៉ៃងគឹមសនបានបញ្ជាក់ថា៖

«ដើមៃបីរួមចំណៃកបងា្ការទប់ស្កាត់ជំងឺ
កូវីដ១៩តាមសលារៀនបច្ចុបៃបន្នកៃុម-
ការងារគមៃងអនាម័យគរំូតាមសលា-
រៀនកំពុងខ្នះខ្នៃងរៀបចំទម្លាក់កញ្ចប់
ថវិកាបន្ថៃមបៃមណ១២៥០០០ដុលា្លារ
បន្ថៃមទៀតទៅខៃត្តគោលដៅទំាង៥
របស់ខ្លនួរួមមនខៃត្តកំពង់ចាមតៃបូង-
ឃ្មុំស្ទឹងតៃង រតនគិរី និងមណ្ឌលគិរី
តាមរយៈមន្ទីរអប់រំដើមៃបីសងសង់
បរិកា្ខារលាងសម្អាតដៃ និងផ្តល់នូវសម្ភារ-
អនាម័យនានាសមៃប់សលារៀនដៃល
ពុំទាន់មនសម្ភារបរិកា្ខារគៃប់គៃន់»។

លោកថា ក្នុងនាមដៃគូអភិវឌៃឍន៍
គមៃងអនាម័យគំរូតាមសលា-
រៀននៃអង្គការGIZនៅតៃប្តៃជ្ញាបន្ត
ជយួគទំៃទាំងស្មារតីបច្ចៃកទៃសនងិ
ហរិញ្ញវត្ថុតាមលទ្ធភាពរបសខ់្លួនដើមៃបី
លើកកម្ពស់កម្មវិធីទឹកស្អាតនិងអនា-
ម័យតាមសលារៀនរហូតដល់ចុង
បញ្ចប់នៃគមៃង។
បើតាមលោកម៉ៃងគឹមសនចាប់ពី

ឆ្នាំ២០១៩-២០២០នៃគោលការណ៍
អនុវត្តលក្ខខណ្ឌអបៃបបរមស្តពីីទឹកស្អាត
និងអនាម័យតាមសលារៀនគឺមន
សលារៀនចំនួន៣៦៣២មនបរិ-
កា្ខារលាងសម្អាតដៃទោល(ឬស្ថិតនៅ
កមៃិតផ្កាយ១)និងសលារៀនចំនួន
២៣៦៧មនបរិកា្ខារលាងសម្អាតដៃ
ជកៃុម(ឬស្ថិតនៅកមៃិតផ្កាយ២និង
ផ្កាយ៣)៕
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ក្រសួងអប់រំប្ត្រជ្ញារៀបចំកន្ល្រង...
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� ងហា�  ង និង អគ� ន យក 
លី �ៃសៃង

កា រ�និពន� � ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           

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

អនុ�េ � ន �េ ប់�េ ង កា រ�និពន�  
សូ វិសា ល

អនុ�េ � ន កេ ុម អ្ន ក យកព័ត៌� ន
ផា ក់ សា៊ា ងលី

កា រ�និពន� រង ព័ត៌� ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រ�និពន�  ព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

កា រ�និពន�  រ ងព័ត៌� ន សេដ�  កិច�  
រា៉ា ន់ រ�យ 

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

កា រ�និពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

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

កា រ�និពន�   រងព័ត៌� នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រ�និពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌� នកី�   
�ៃម វណ្ណ ៈ

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

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

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

  គឹម សា រុ�, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
�ុង គឹមមា៉ា រ�តា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ�ន ដ រា៉ា , សួស  យ៉ា មី,
ធូ វ�រៈ,  ខៃង សុខគនា�   

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណ ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា៉ា សុី
កា រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

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

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

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

�្ន េករចន �េ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

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

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

�ៃវ  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 � សនា , 015 814 499

�េ � ន�្ន េករដ� � ល និង ធន� នមនុសេស 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រ�្ន េករដ�� ល  និងធន� នមនុសេស
 �ុិល � ភា 

ន យិកា ហិរ�� វត� �ៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
�េ � នគណ�េយេយៈ េស៊ៃ ន វិច� ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌� នវិទេ�  និងរចន �េហទំព័រ
េសង ណ ក់, នី សុីយ៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យខេត្ត សៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កតា �ុង
សងា្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យសៀមរ ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សងា្កា  ត់សា្វា  យដង្គ ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

 វ៉ន  ដា រ៉ា  

 ភ្នំ ពេញៈ  លោក សៃ ី ឱ  វណ្ណ ឌីន  
អ្នក នំា ពាកៃយ កៃសួង សុខា ភិបាល 
អំពាវ នាវ ដល់ បៃជា ពល រដ្ឋ តៃវូ  
បញៃឈប់ ការ ទិញ ឱសថ ពៃយា បាល ជំងឺ 
ទឹក នោម  ផ្អៃម  តាម រយៈ អ្នក លក់  អន- 
ឡាញ លើ បណ្ដាញ សង្គម ហ្វៃស- 
បុ៊ក    ពៃះ អាច បង្ក គៃះ ថ្នាក់ ដល់ 
អាយុ ជីវិត  ទន្ទមឹ គ្នា នៃះ ដៃរ  កៃ សួង 
ក៏ ពៃ មាន  ចាត់ វិធាន ការ តាម ផ្លវូ- 
ចៃបាប់ ជា ធរ មាន  បើ នៅ តៃ បន្ត ផៃសាយ 
លក់ ដោយ គ្មាន ចៃបាប់ អនុ ញ្ញាត ។ 

 លោក សៃី  ឱ  វ ណ្ណ ឌីន  ថ្លៃង ថ    
ពៃះ តៃ ននិា្នាការ បច្ចៃក វទិៃយា ទនំើប 
នា ពៃល បច្ច ុបៃបន្ន  ជន ខលិ ខចូ បាន 
ឆ្លៀត ឱកាស ផៃសព្វ ផៃសាយ លក់ ឱ- 
សថ នងិ បរកិា្ខា រពៃទៃយ លើ អន ឡាញ  
យ៉ាង អនា ធបិ តៃយៃយ  ដចូ្នៃះ កៃ សងួ 
សុខា ភិបាល  អំពាវ នាវ ដល់  ភាគី 
ពាក ់ពន័្ធ  និង អាជា្ញា ធរ មាន សមត្ថ- 
កិច្ច ជួយ ចាត់ វិធាន ការ តាម ផ្លូវ 
ចៃបាប់ ផង ដៃរ ។ 

 លោក សៃ ីថ្លៃង ថ ៖ « ការ ពៃយា- 

បាល ជំងឺ ទឹក នោម ផ្អៃម  គឺ តមៃវូ ឱៃយ 
មាន ការ ពិនិតៃយ ពៃយា បាល តាម បច្ចៃក- 
ទៃស វៃជ្ជ សាស្តៃ  ដោយ គៃ ូពៃទៃយ 
ដៃល មាន ការ បណ្តះុ បណ្ដាល តៃមឹ- 
តៃវូ ។  ការ ទិញ ថ្នា ំមក ពៃយា បាល ខ្លនួ 
ឯង  នឹង មាន គៃះ ថ្នាក់ ដល់ អាយុ- 
ជីវិត ។  បៃជា ពល រដ្ឋ ដៃល មាន 
បញ្ហា សុខភាព  កំុ ទិញ ឱ សថ នោះ 
បៃើបៃស់  ហើយ តៃវូ ទៅ ស្វៃង រក 
ការ ពិនិតៃយ ពៃយា បាល ពី គៃ ូពៃ ទៃយ ដៃល 
មាន ជំនាញ តៃមឹ តៃវូ  ទទួល សា្គល់ 
ពី កៃសួង សុខា ភិ បាល»  ។  

លោក សៃបីញ្ជាក់ ថ ៖ « ជន ដៃល 
ផៃសាយ តាម អន ឡាញ នូវ ឱសថ  ឬ 
បរិកា្ខា រពៃទៃយ គ្មាន ចៃបាប់ អនុញ្ញាត ពី 
កៃសួង សុខា ភិបាល  តៃវូ តៃ បញៃឈប់ 
ជា បនា្ទាន់  ហើយ កៃសួង នឹង ចាត់- 
ការ តាម ផ្លវូ ចៃបាប់ ជា ធរ មាន ។ តៃវូ 
គោរព ចៃបាប់ គៃប់ គៃង ឱសថ  ដៃល 
មាន ជាធរ មាន  ដៃល គៃប់ មុខ 
ឱសថ  តៃវូ តៃ ចុះ បញ្ជកិា នៅ កៃសួង 
សុខា ភិបាល  ហើយ ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ 
ឱសថ  តាម រូប ភាព ណ ក៏ដោយ ក៏ 
តៃវូ តៃ មាន ចៃបាប់ អនុញ្ញាត ពីកៃ សួង 

សុខា ភិបាល ដៃរ ។  ដូច្នៃះ ពល រដ្ឋ 
តៃវូ ចូល រួម រាយ ការណ៍ មក កៃសួង- 
សុខា ភិបាល នូវ ភាព មិន បៃកៃតី 
ទំាង ឡាយ  ជា មួយ នឹង បៃភព 
ចៃបាស់ លាស់ ដើមៃបី ជាមូល ដ្ឋាន 
នៃការ សៃវ ជៃវ  និង ចាត់ វិធាន ការ 
បាន ទាន់ ពៃល » ។   

 លោក សៃ ីបញ្ជាក់ ថ ៖ « បើ យើង 
មិន ជឿ  និង មិន ទិញ  គឺ មិន បារម្ភ 
ដល់ ហា និភ័យ សុខ ភាព  ហើយ 
អ្នក លក់ ក៏លក់ មិន ដច់  យូរៗ ទៅ 
ឈប់ ឯង ហើយ ។  កៃសួង  ក៏ កំពុង 
បន្ត សៃវ ជៃវ លើ ករណី ទាំង នៃះ  
(អ្នក លក់ ឱសថ គ្មាន ចៃបាប់ លើ អន ឡាញ )  
ជា បណ្តើរៗ ។  កន្លង មក កៃសងួ   ក ៏
បាន ចាត់ ការ ផាក ពិន័យ  និង បិទ 
បាន មួយ ចំនួន ហើយ ដៃរ »។

អ្នក លក់ ឱសថ តាម អន ឡាញ 
ដៃល មាន  គណនី ឈ្មាះ  «ស្តៃច 
ឱសថ បុរាណ ខ្មៃរ  សញ្ញា នា គ រាជ »   
ទី តំាង នៅ ភំ្នពៃញ  បាន ឱៃយ ដឹង តាម 
រយៈ  សារ បង្ហាះ ដៃល មាន ខ្លមឹ សារ 
ថ  អ្នក  ដៃ ល មាន បញ្ហា ជំងឺ លើស- 
ជាតិ  ស្ករ  ឬ ជំងឺ ទឹកនោម ផ្អៃម  ដៃល 

បាន  ពៃយាយម ពៃយា បាល ដោយ បៃើ 
ថ្នា ំបារំាង  ថ្នា ំខ្មៃរ  ថ្នា ំផៃសៃងៗ ទៀត 
មិន បាន ផល  ឬ ទើប នឹង  កើត ជំងឺ 
នៃះ  មិន បាច់ លៃប ថ្នាំ ពៃទៃយ នំា 
តៃប៉ះ ពាល់ ដល់ គៃឿង ក្នងុ ទៅ ថ្ងៃ 
មុខ នោះ ទៃ តៃ តៃវូ បៃើ ថ្នា ំបុរាណ 
ខ្មៃរ ផៃសំ ឡើង ពី ធម្ម ជាតិ  សុទ្ធ សាធ 
ដោយ មិន បៃើ បៃស់ ជាតិ គីមី  ឬ 
សារ ធាតុ រកៃសា ទុកផៃសៃ ង ៗ  ១ ០០% 
និ ង មិន ប៉ះ ពាល់ ដល់ សុខ ភាព   
ដៃល មាន តម្លៃ តៃមឹ ៥០ ដុលា្លារ  ក្នងុ 
១ឈុត  ពិសាក្នងុ រយៈ ពៃល  ១  ខៃ 
កន្លះ ទៅ ២ ខៃ ។ 

 លោក សៃ ីជា ទចូ អ្នក ឯក ទៃស 
ជំងឺ ទឹក នោម ផ្អៃម និ ង ជា អតីត - 
នា យកិា មជៃឈ មណ្ឌល ជងំ ឺទកឹ នោម 
ផ្អៃម កម្ពុជា ( Cambodia Dia-
betes Center) អំពាវ នាវ ដល់ 
ពលរដ្ឋ កុំ បៃើ បៃស់ ឱសថ បុរាណ 
គៃប់ បៃភៃទ  ពៃះ អាច ប៉ះពាល់ 
ដល់ សុខ ភាព។  បើ ពលរដ្ឋ មាន 
ជំងឺ ទឹក នោម ផ្អៃម តៃូវ ស្វៃង រក 
ពៃទៃយ ជំនាញ ផ្នៃក វៃជ្ជ សាសៃ្ដ ដើមៃបី 
ពៃយាបាល ។

លោក សៃ ីថ្លៃង ថ ៖ «មាន ពលរដ្ឋ 
ជាចៃើន គត ់ធា្លាប ់ទាកទ់ង មក សរួ 
ខ្ញុំ ដៃរ ខ្ញុំ តៃង តៃ បៃប់ គត់ ថ កុំ 
ចៃះ តៃ ជឿហ្វៃស ប៊កុ។ អ្នក លក ់ថ្នា ំ
ពៃយា បាល លើ ហ្វៃស ប៊ុក គ្មាន អ្នក- 
ណ អាច យក ជាការ បាន ទៃ ។ ដចូ- 
ជា អ្នក លក់ ខ្លះ ថ  ស្លកឹ មៃុ ំអាច ពៃយា បាល 
ទឹក នោម ផ្អៃម បាន ជាសះ អ្វី នោះ  
គឺ មិន ពិត ទៃ  ពៃះ ឱសថ អ្វី ក៏ 
ដោយ គឺ តៃូវ មាន កមៃិត តៃឹម តៃូវ  
តាម ស្ដង់ដ វៃជ្ជ សាសៃ្ត  មិន អាច 
ចៃះ តៃ បៃើ ៗ បាន ទៃ  » ។ 

 ពល រដ្ឋ មាន ផ្ទកុ ជំងឺ ទឹក នោម- 
ផ្អៃម ២នាក់  គឺ លោក  មូ៉វ  យុ៉ង  រស់- 
នៅ សៃកុ សា្អាង  ខៃត្ដ កណ្ដាល  និង 
លោក  ប៉ក់  ឃី  រស់ នៅ ខៃត្ដ បនា្ទាយ- 
មាន ជ័យ  បាន បញ្ជាក់ ថ   ពួក- 
លោក មិន ដៃល ទិញ ថ្នា ំតាម អន- 
ឡាញ  ឬ ហ្វៃស បុ៊ក យក មក បៃើ ទៃ   
ហើយ តៃង តៃ ទៅ ទទួល ថ្នាបំងា្ការ 
ជំងឺ នៃះ ដោយ ឥត គិត កមៃ នៅ 
មន្ទរី ពៃទៃយ រដ្ឋ ធំៗដូច ជា  មន្ទរី ពៃទៃយ- 
ពៃះកុសុមៈ  មន្ទរី ពៃទៃយ មិត្ដ ភាព ខ្មៃរ- 
សូវៀត  ជា ដើម ៕   

មុំ គន្ធា

សៀម របៈ ដោយ មាន ការ សហការ 
ជាមួយ នឹង សមាគមមគ្គុទៃ្ទស ក៍ សត្វ - 
សា្លាប កម្ពជុា នងិ មាន ការ គទំៃ ព ីគមៃង 
ពៃ ឡង់ បៃតង កៃសួង បរិសា្ថាន បាន រៀប ច ំ
ពពិរ័ណស៍ត្វ សា្លាប កម្ពជុា កៃម បៃធាន- 
បទ «ការ មើល សត្វ សា្លាប ផៃសារ ភា្ជាប់ ជា- 
មយួ ទៃសចរណ ៍ធម្មជាត»ិ  ដៃល ធ្វើ ឡើង 
នៅ ក្នុង ខៃត្តសៀម រាបរយៈ ពៃល ២ថ្ងៃ  គឺ 
នៅ ថ្ងៃ ទី ១៧-១៨ ខៃ តុលា ឆ្នា ំ២០២០ ។

ឆ្នាំនៃះ  គឺជា ការ តាំង ពិព័រណ៍សត្វ - 
សា្លាប លើក ទី ២ ក្នុង គោល បំណង ផៃសព្វ - 
ផៃសាយ ពីសកា្តានុ ពលសត្វ សា្លាប កម្ពុជា 
នៅតាម  តំបន់ ការ ពារ ធម្ម ជាតិ ដើមៃបី 
បង្កើន ចំណៃះ ដឹង ដល់ សាធា រណជន 
អំពី សារៈ សំខាន់ នៃ សត្វ សា្លាប និង ការ- 
ងារ អភិរកៃស  បណ្តះុ ចិត្ត សៃឡាញ់ និង ការ-  
ចូល រួម ពីសាធា រណជ ន ជាពិសៃស 
យុវជន ក្នងុ ការ ថៃ រកៃសា និង អភិរកៃស សត្វ - 
សា្លាប នៅ កម្ពុជា និង ទាក់ ទាញ ដល់ 
វសិយ័ ទៃស ចរណ៍ នៅ តាម តបំន ់ការពារ 
ធម្មជាតិ ដោយ រួម បញ្ចូល សកម្ម ភាព 
មើល សត្វ សា្លាប ដើមៃបី លើក កម្ពស់ ជីវភា ព 
សហ គមន៍។

លោក នៃតៃ ភក្តៃ អ្នក នាំពាកៃយ 
កៃសួង បរិសា្ថាន បាន បៃប់ ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍   
កាល ពី ថ្ងៃ  ទី ១៨  តុលា ថ ការ តាំង- 
ពិព័រណ៍សត្វសា្លាប នៅ ឆ្នាំ នៃះ  មានការ- 
ខុសប្លៃក ពី ឆ្នា ំមុន  ដោយសារឆ្នានំៃះ  កៃ 
ពី ការ រៀប ចំនូ វស្តង់ តាំងពិព័រណ៍ ការ-
រៀបចំរូប សត្វ  គឺ កៃសួង មានការ  រៀបចំ នូ វ  
ដំណើរ ទសៃសនកិច្ច របស់ អ្នកចូ លរួ ម និង 
សិសៃសា នុសិសៃស នៅ ក្នុង ខៃត្តសៀម រាប  
ដើមៃបី ទៅ ទសៃសនា កន្លៃង សត្វ សា្លាប នៅ  
ភ្នកំៃម ។ សមៃប់ ថ្ងៃ ទី២គឺ មាន ការរៀប- 

ចំនូវ ការ គូររូប នៅ តាម ស្តង់ ហើយ ក្មៃងៗ  
នឹង បានគូ ររូបសត្វ សា្លាប ដៃល មាន នៅ 
ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា ដូច ជា សត្វ  តៃដក់ 
តៃយង យកៃស តៃយង ចង្កំកស តា្មាត និង 
សត្វ សា្លាប  ជាចៃើន បៃភៃទ ទៀត ។ 

លោក ភក្តៃ បាន ថ្លៃង ថ៖ « នៅ ឆ្នាំ 
កៃយ យើង គៃង នឹង រៀប ចំ ជា លក្ខណ ៈ  
អាសា៊ាន តៃ ម្តង  ដៃល មាន ការ ចូល រួមជា-
ចៃើន បៃទៃស ជាសមា ជិក អាសា៊ាន  និងអ្នក  
នៅ កៃបៃទៃស ចូលរួម ផង ដៃរ បុ៉ន្តៃ យើង  
មិន ទាន់ កំណត់ ពី ទីតំាង នៅ ឡើយ ទៃ»។

បើ តាម លោក  ភក្តៃ បៃទៃស កម្ពុជា 
តៃវូ បាន ពភិព លោក ទទលួ សា្គល ់ថ  ជា 
បៃទៃស មួយ សមៃបូរ ដោយ ជីវចមៃះុ  ហើយ 
នៅ ក្នុង នោះ  កម្ពុជា មានបៃភៃទ សត្វ 
ជាចៃើន ដៃល នៅលើ ពិភព លោក កំពុង  
ជិត ផុត ពូជ  ឬរង នូវ ការ គំរាម កំហៃង 
ប៉នុ្តៃ សត្វ ទាងំ នៃះ  មាន នៅ ក្នងុ បៃទៃស- 
កម្ពជុា ដចូជា  តា្មាត តៃយង យកៃស  កៃៀល 
តៃដក់ សា្វាក ន្ទុយស តូច ថ្ពាល់ លឿង  
សា្វាកា្តាម  ជាដើម ។ 

លោក ថ ៖ «បៃភៃទ សត្វ ទាំងនៃះ ជា 
បៃភៃទ សត្វ កមៃ ហើយ បៃសិន បើ យើង 
រៀប ចំនូវ ការ តាំង ពិព័រណ៍រូប ភាព សត្វ 
សា្លាប នៅ អាសា៊ាន នៃះ  គ ឺកម្ពជុា យើង នងឹ 
តៃវូ បាន គៃសា្គល ់កាន ់តៃខា្លាងំ ថៃម ទៀត 
ថ ជា បៃទៃស ដៃល សមៃបរូ ទៅដោយ សត្វ  
កមៃ។ បៃភៃទ សត្វ កមៃទាងំអស ់នៃះ កពំងុ 
តៃ ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ ទៃស ចរ មក ទសៃសនា 
ដូចជា  នៅ តំបន់ ពៃក ទាល់ ដៃល មាន 
អ្នក ទៃសចរ មក ទសៃសនា ចៃើន »។

លោក ភក្តៃ បន្ត ថ ការ តាំង ពិព័រណ៍ 
នៃះ គឺជា ផ្នៃក មួយ នៃ ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ នូវ 
សកា្តា នុពល នៃ ជីវចមៃុះនៅ កម្ពុជា  និង 
ការ ផៃសារ ភា្ជាប់ នឹង ទៃសច រណ៍ធម្ម ជាតិ ។

អ្នក តំណង មកពី គមៃង  USAID 
ពៃឡង់ បៃតង លោក អ៊ុន ចកៃី ដៃល 
បាន ចូលរួម  បើក ការ តាំង ពិព័រ ណ៍បាន 
លើក ឡើង ថ ការ អភិ រកៃស ជីវចមៃុះ ដូច- 
ជា  ពៃ ឈើ សត្វ ពៃ និង សត្វ សា្លាប ជាដើ ម 
នៃះគឺជា ផ្នៃក មួយ ស្ថិត ក្នុង គោល ដៅ 
អភិរកៃស របស់ គមៃង USAID ពៃ ឡង់ 

ដៃល ផ្តាត ទៅ លើការ ការ ពារ នងិ អភកិៃស 
ធន ធាន ធម្មជាតិ ផៃសៃងៗ នៅ ក្នុង តំបន់ 
ទៃស ភាព ពៃ ឡង់។ លោក ថ្លៃង ថ៖«ថ្ម ៗី   
នៃះ គមៃង បាន ដក់ បៃព័ន្ធ កាមៃ រា៉ា ដើ មៃបី 
ចាប់ រូប ភាព តាម ដន អំពី បៃភៃទ សត្វ - 
សា្លាប ដៃល មាន នៅ ក្នងុ ពៃ នៃ តំបន់ ការ- 
ពារ ធន ធាន ធម្មជា ត ិហើយ ជា លទ្ធ ផល 
យើង ទទួល បាន វត្ត មាន នៃ បៃភៃទ សត្វ 
សា្លាប កមៃមួ យ ចំនួន ដូច ជា តៃយង យកៃស 
តៃយង ចង្កំកស ទាពៃ សា្លាប ស តា្មាត  
ជា ដើម ...»។ 

កម្មវិ ធីពិ ព័រណ៍ សត្វ សា្លាប នៃះ រៀបចំ - 
ឡើង ចំនួន ២ ថ្ងៃ នៅតា ម  បណ្ដាយ សួន - 
ចៃបារ មាត់ ស្ទងឹ នៃ ទីរួម ខៃត្ត សៀម រាប ដោ យ  
មាន ស្តង់ សមៃប់ ដក់ តាំង បងា្ហាញនូ វ រូប- 
ភាពនៃ បៃភៃទ សត្វ សា្លាប ជាចៃើន បៃភៃទ 
សៀវ ភៅ គំនូរ សៀវ ភៅ ផៃសព្វ ផៃសាយ អំពី 
បរិសា្ថាន ផៃសៃងៗ សមិ ទ្ធ ផល និង ផលិត- 
ផល របស់ បៃជា សហគមន ៍ដៃល រស់ នៅ 
ក្នងុ តំបន់ ការពារ និង អភិរកៃស ធន ធាន ធម្ម - 
ជាតិ ផង ដៃរ ៕

ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្រយពលរដ្ឋបញ្រឈប់ការទិញឱសថទឹកនោមផ្អ្រមតាមអនឡាញ

ក្រសួងបរិស្ថានសហការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធរៀបចំតំាងពិព័រណ៍សត្វស្លាប

សត្វ ត្មាត ចុះ សីុ សាច់  ដេល កេមុ អភិរកេស ដាក់ ឲេយ សីុ   នៅ ខេត្ត ពេះ វិហារ កាល ពី ខេ មិថុន ។ រូបថតហៃង ជីវ័ន
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វិស័យឯកជនឈានមុខកម្ពជុានិងជបុ៉នជួបពិភាក្សាគ្នាថ្ងន្្ះ
ធូ វិរៈ  

ភ្នំពេញ : តំណាងវិស័យឯកជន
កម្ពជុានងិតណំាងវសិយ័ឯកជនជប៉នុ
ដែលទាំង២មានឥទ្ធិពលក្នុងវិស័យ
ធុរកិច្ចនឹងជួបពិភាកែសាគ្នានៅថ្ងែនែះ
ក្នុងទីកែុងភ្នំពែញក្នុងគោលបំណង
ជំរុញធុរកិច្ចនិងទាក់ទាញការវិនិយោគ
បន្ថែមទៀតរវាងកម្ពុជា-ជប៉ុនឱែយរីក-
ចមែើនខណៈទិន្នន័យនែពាណិជ្ជកម្ម
ទ្វែភាគីបង្ហាញពនីនិ្នាការធ្លាកច់ុះតចិតចួ  
ក្នុងពែលរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។
លោកគិតម៉ែងបែធនសភាពាណិជ្ជ-

កម្មកម្ពុជានឹងទទួលស្វាគមន៍លោក-
សែីមា៉ារីសហារ៉ូតា(Ms.Marisa
Haruta)បែធនតណំាងថ្មីនែអង្គការ
ពាណិជ្ជកម្មកែបែទែសជប៉ុនបែចាំ
កម្ពុជា(Jetro)ដែលភាគីទាំង២នឹង
ពិភាកែសាលើរបៀបវារៈនែការពងែងឹកិច្ច-
សហបែតិបត្តិការក្នុងការលើកកម្ពស់
ទំនក់ទំនងធុរកិច្ច និងការវិនិយោគ
លើវិស័យពាណិជ្ជកម្មរបស់ធុរជន
បែទែសទំាង២។នែះបើតាមសែចក្តី-
បែកាសពត័ម៌ានរបស់សភាពាណជិ្ជកម្ម
កម្ពុជាចែញផែសាយកាលពីថ្ងែសៅរ៍។
សែចក្តីបែកាសព័ត៌មានបន្តថាជំនួប

នែះក៏ជាការសម្តែងការគួរសមនិង
ណែនំខ្លួនរបស់លោកសែីហារ៉ូតា
ក្នុងឱកាសដែលលោកសែីតែូវបាន

ចាត់តាងំជាបែធនតណំាងថ្មីនែអង្គការ
ពាណិជ្ជកម្មកែបែទែសជប៉ុនបែចាំ
កម្ពុជាផងដែរ។
លោកងួនម៉ែងតិចអគ្គនយក

សភាពាណជិ្ជកម្មកម្ពជុាបែប់ភ្នពំែញ-
ប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងែចន្ទថាជំនួបពិភាកែសា
នែះនឹងផ្តោតសំខាន់លើការពងែងឹកិច្ច-
សហបែតិបត្តកិាររវាងសភាពាណជិ្ជកម្ម
កម្ពុជាជាមួយនឹងអង្គការJetroលើ
វិស័យធុរកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដែល
កម្ពុជានិងជប៉ុនតែងតែលើកកម្ពស់
ក្នុងពែលកន្លងមក។
លោកថ្លែងថា៖«យើងសង្កែតឃើញ

ថាធរុកចិ្ចជប៉នុមានការចាប់អារម្មណ៍
មកវិនិយោគនៅបែទែសយើងយ៉ាង-
ខា្លាំង។ [ពែះហែតុនោះ]ទើបយើង
ចង់ពងែងឹកចិ្ចសហបែតបិតិ្តការបន្ថែម
ដើមែបីផ្តល់ទំនុកចិត្តរវាង[វិនិយោគិន]
ជប៉នុនងិកម្ពជុាយើងដែលនែះជាការ
ខតិខំបែងឹបែងរបស់រដា្ឋាភបិាលដើមែបី
ទាក់ទាញវនិយិោគនិជប៉នុកានត់ែចែើន  
ថែមទៀត។ពួកគត់មានចំណាប់-
អារម្មណ៍មកវនិយិោគលើវិស័យកសិកម្ម
នៅកម្ពុជាកាន់តែចែើន»។
លោកសកុចនិ្តោសោភាអគ្គលែខា-

ធិការកែុមបែឹកែសាអភិវឌែឍន៍កម្ពុជា
(CDC)បានឱែយដឹងតាមរយៈសែចក្តី-
បែកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលកិច្ច-
បែជុំលើកទី២០នែគណៈកមា្មាធិការ

ចមែុះកម្ពុជា-ជប៉ុន កាលពីខែកញ្ញា
កន្លងទៅថាភាគីទាងំ២បានប្តែជា្ញានងឹ
បន្តសហការគ្នាដោយខតិខដំោះសែយ  
បញ្ហានៅសែសសល់ក្នុងការសមែប-
សមែួលបែបបទនីតិវិធីឱែយកាន់តែ
សមញ្ញនងិឆាប់រហ័សដើមែបីឱែយគមែង  
វនិយិោគរបស់ជប៉នុដែលកពំងុដណំើរ-
ការមានសកម្មភាពកាន់តែល្អបែសើរ
ធនបាននូវការបែកួតបែជែង។
លោកថ្លែងថា៖«ខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណ

យ៉ាងជែលជែដល់អ្នកវិនិយោគ
ជបុ៉នដែលតែងតែជឿជាក់មកលើរាជ-
រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា»។

លោកសកុចនិ្តោសោភាបានឱែយដងឹ
ថាសកម្មភាពវនិយិោគរបស់វនិយិោ-
គនិជប៉នុទាងំអសន់ៅកម្ពជុាជាពសិែស  
ការវិនិយោគក្នុងវិស័យកម្មន្តសល
មិនមែនវាយនភណ្ឌបាននិងកំពុងដើរ-
តនួទយី៉ាងសខំាន់ក្នងុការរមួចណំែក
ដល់ការធ្វើពិពិធកម្មសែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
ការអភិវឌែឍធនធនមនុសែសសែបទៅ-
តាមគោលនយោបាយអភិវឌែឍន៍វិស័យ
ឧសែសាហកម្មកម្ពុជា។
គិតតែឹមខែកក្កដាឆា្នាំ២០២០CDC 

បានចុះបញ្ជីគមែងវិនិយោគរបស់
ជប៉ុនចំនួន១៤៤គមែងដែលមាន

ទនុវនិយិោគសរបុ២,៨ពាន់ដលុ្លារ។
ក្នុងនោះគមែងចំនួន៦៦បាន
វនិយិោគនៅក្នងុតបំន់សែដ្ឋកចិ្ចពសិែស  
ដែលមានទុនវិនិយោគសរុប៣៤០
លនដុល្លារ។នែះបើតាមCDC។
អង្គការពាណិជ្ជកម្មកែបែទែស

ជប៉នុគជឺាអង្គការមយួរបស់រដា្ឋាភបិាល  
ជប៉ុនដែលមានគោលដៅចមែបងក្នុង-
ការលើកកម្ពស់ពាណជិ្ជកម្មនងិការវនិ-ិ
យោគរវាងបែទែសជប៉ុនជាមួយបណា្តា-
បែទែសននជំុវិញពិភពលោក។
អង្គការនែះតែូវបានបង្កើតឡើងនៅ
ក្នងុឆា្នា១ំ៩៥៨ដើមែបីជរំញុការនចំែញ
របស់ជប៉ុនទៅបរទែស។
យោងតាមទនិ្ននយ័ពីអង្គការ(Jetro) 

កម្ពុជាបាននំចែញទំនិញមានតម្លែ
ជាង១០៤៥លនដុល្លារទៅកាន់
ទីផែសារបែទែសជប៉ុនក្នុងរយៈពែល៨
ខែដើមឆា្នាំ២០២០ដែលធ្លាក់ចុះ៥,៣  
ភាគរយបើធៀបនងឹរយៈពែលដចូគ្នា
កាលពីឆា្នាំ២០១៩ដែលមានចំនួន
ជាង១១០៣លនដុល្លារ។
ទិន្នន័យដដែលបានឱែយដឹងថាក្នុង

អំឡុងពែលនែះកម្ពុជាក៏បាននំចូល
ទំនិញមកវិញមានតម្លែជាង៣០០
លនដលុ្លារធ្លាក់ចុះ១៤,២ភាគរយ
បើធៀបនឹងរយៈពែលដូចគ្នាកាលពី
ឆា្នាំមុនដែលមានចំនួនជាង៣៥០
លនដុល្លារ៕LA

អ្នកឧកញ៉ា  គិត ម៉េង  បេធានសភា ពាណិជ្ជកម្ម កម្ពជុា ។ រូបថតហែងជីវ័ន

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ : កែសួងពាណិជ្ជកម្ម
បានចែញបែកាសតមែូវឱែយអ្នក
មានអាជីវកម្មតាមបែព័ន្ធអែឡចិ- 
តែនូកិទៅដាក់ពាកែយស្នើសុំលខិតិ  
អនុញ្ញាតនិងអាជា្ញាបណ្ណដើមែបី
អាចបែតបិតិ្តការសែបចែបាប់នៅ
កម្ពជុាសែបពែលដែលអាជវីកម្ម
តាមអែឡចិតែនូកិកពំងុរកីចមែើន  
យ៉ាងខា្លាងំជាពសិែសបន្ទាប់ពីការ  
រីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។
ចែបាប់ពាណជិ្ជកម្មតាមបែពន័្ធ

អែឡិចតែូនិករបស់កម្ពុជាតែូវ
បានចូលជាធរមានកាលពីខែ
វិច្ឆិកា ឆា្នាំ២០១៩។ចែបាប់នែះ
បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង
គែបគ់ែងពាណជិ្ជកម្មតាមបែពន័្ធ
អែឡចិតែនូកិនៅកម្ពជុាដែលវា
នឹងផ្តល់លទ្ធភាពឱែយសហគែស  
ធុនតូចនិងមធែយមនៅកម្ពុជា
អាចភា្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងខែសែចង្វាក់
ផលិតកម្ម និងទីផែសារក្នុងសែុក

និងអន្តរជាតិ។
បែកាសរបស់កែសងួពាណជិ្ជ-

កម្មស្តីពកីារផ្តល់លខិតិអនញុ្ញាត 
ឬអាជា្ញាបណ្ណពាណិជ្ជកម្មតាម
បែព័ន្ធអែឡិចតែូនិកដែលចុះ
ហត្ថលែខាដោយលោកបា៉ាន
សរូសក័្តិរដ្ឋមន្តែីកែសងួពាណជិ្ជ-
កម្មកាលពីថ្ងែទី៩ខែតុលឆា្នាំ
២០២០នែះឱែយដឹងថាបែកាសនែះ  
ធ្វើឡើងក្នងុគោលបណំងដើមែបី
កំណត់បែបបទឯកសរតមែូវ
ក្នងុការផ្តល់ការបន្តសពុលភាព 
ការធ្វើបច្ចបុែបន្នភាពនិងការកែ-
បែពត័ម៌ានលខិតិអនញុ្ញាតឬ
អាជា្ញាបណ្ណពាណជិ្ជកម្មតាមបែពន័្ធ
អែឡចិតែនិូកដើមែបីមានតមា្លាភាព  
និងបង្កលក្ខណៈងយសែួល
ដល់អ្នកស្នើសុំ។
បែកាសនែះបានបន្តថាបែបបទ  

និងនីតិវិធីនែការស្នើសុំលិខិត
អនុញ្ញាតបានតមែូវឱែយរូបវន្ត-
បគុ្គលសហគែសឯកជនដែល   
នឹងបែកបអាជីវកម្ម ធ្វើបែតិ-

បត្តកិារឬសកម្មភាពពាណជិ្ជកម្ម 
តាមបែព័ន្ធអែឡិចតែូនិកតែូវ
ដាក់ពាកែយស្នើសុំលខិតិអនញុ្ញាត  
នៅនយកដា្ឋានចុះបញ្ជីពាណជិ្ជ-
កម្មអគ្គនយកដា្ឋានសែវាពាណជិ្ជ-
កម្មនែកែសួងពាណិជ្ជកម្ម។
បន្ទាប់ពីទទួលបានពាកែយស្នើ-

សុំមន្តែីរបស់កែសួងពាណិជ្ជកម្ម
នឹងពិនិតែយលើភាពតែឹមតែូវនែ
លក្ខខណ្ឌតមែូវ ព័ត៌មាននិង
ឯកសរដែលបានបពំែញហើយ 
តែូវឆ្លើយតបដល់បុគ្គលស្នើសុំ
ក្នុងរយៈពែលយ៉ាងយូរបែំថ្ងែ
នែថ្ងែធ្វើការ។
លោកស៊ាងថែអ្នកនំពាកែយ

កែសួងពាណិជ្ជកម្មបែប់ភ្នំពែញ-
ប៉ុស្តិ៍ថាបែកាសនែះតមែូវឱែយ
អ្នកបែកបអាជវីកម្មលក់ទនំញិ
ឬសែវាកម្មតាមបែព័ន្ធអែឡិច-
តែូនិកសុំអាជា្ញាប័ណ្ណពីកែសួង
ពាណជិ្ជកម្ម។ការធ្វើបែបនែះក៏
នងឹជយួជរំញុកណំើនសែដ្ឋកចិ្ច
របស់កម្ពជុាតាមរយៈការបែមលូ  

ចំណូលពន្ធពីការលក់ដូរនោះ។
លោកថ្លែងថា៖«យើងកំពុង

មានការវវិត្តជឿនលឿនក្នងុឧសែសា-
ហកម្ម៤.០ដចូ្នែះចែបាប់នែះនងឹ
ជួយឱែយយើងអាចគែប់គែង
អាជវីកម្មតាមបែពន័្ធអែឡចិតែនូកិ  
បែកបដោយបែសទិ្ធភាពទាកទ់ង
នឹងជម្លាះពាណិជ្ជកម្មនិងការ
បែមូលពន្ធពីវិស័យនែះ»។
ទោះបយី៉ាងណាបែកាសនែះ  

បានឱែយដឹងថា ចំពោះរូបវន្ត-
បុគ្គលឬសហគែសឯកជន
ដែលធ្វើសកម្មភាពឬបែតិបត្តកិារ
ដែលតែូវបានលើកលែងការ-
តមែូវឱែយស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាត
បែកបអាជវីកម្មតាមបែពន័្ធអែឡចិ-  
តែូនិក រួមមានការផែសព្វផែសាយ
ពាណិជ្ជកម្មអំពីទំនិញឬសែវា
របស់ខ្លនួរមួបញ្ជលូទាងំការផែសាយ  
លក់ទនំញិឬសែវាដែលមនិមែន  
ជាសណំើបង្កើតកចិ្ចសនែយាការ-  
បមែុងទុកសែវាដែលមិនមាន
ការកក់បែក់ឬទទូាត់កមែដោយ  

អតិថិជនឬអ្នកបែើបែស់ពែម-
ទាងំការលក់ទនំញិឬសែវាកម្ម
របស់របូវន្តបគុ្គលឬសហគែស
ឯកបុគ្គលដែលមានផលរបរ
នៅកែមកមែតិផលរបរជាអ្នក
ជាប់ពន្ធតូច។
ជាមួយគ្នានែះការទិញលក់

ឬសែវាដែលមានលក្ខណៈគែសួរ   
ឬតាមរដវូកាលបែមលូផលជា
ស្នាដែសលិែបៈផ្ទាល់ខ្លនួសទុ្ធសធ 
ការបង្ហាត់បងែៀនដោយឯកជន 
ផ្ទាល់ខ្លនួឬការបង្ហាតប់ងែៀនឬ  
អប់រំសសនរបស់រដ្ឋហើយ
ការបង្ហាត់បងែៀនដោយសមាគម  
ដែលមនិរកបែកច់ណំែញដោយ  
ផ្ទាល់ឬបែយោលនងិសកម្មភាព  
បែតបិត្តិការដោយស្ថាបន័រដ្ឋក្នងុ
ការផ្តល់សែវាសធរណៈក៏តែវូ
បានលើកលែងការតមែវូឱែយស្នើ
សុំលិខិតអនុញ្ញាតផងដែរ។
លិខិតអនុញ្ញាតនឹងមាន

សពុលភាពរយៈពែល២ឆា្នាំនងិ
អាជា្ញាប័ណ្ណមានសុពលភាព

ក្នុងរយៈពែល៣ឆា្នាំគិតចាប់ពី
ថ្ងែផ្តល់លិខិតអនុញ្ញាតនិង
អាជា្ញាបណ័្ណដោយកែសងួពាណជិ្ជ-
កម្ម។នែះបើតាមបែកាស។
លោកឡីសុភាពបែធន

សហពន័្ធពាណជិ្ជកម្មតាមអែឡចិ- 
តែូនិកកម្ពុជាបានឱែយដឹងក្នុង
វែទកិាមយួកាលពីខែមនីឆា្នានំែះ 
ថាពាណជិ្ជកម្មតាមរយៈអែឡិច-
តែនិូកបានបើកចំហដល់ពិភព-
លោកនវូឱកាសជាចែើនសមែប់
សហគែសធុនតូចនិងមធែយម
(SMEs)ក្នងុសែកុ។លោកឱែយ
ដឹងទៀតថាខណៈដែលអ្នក-
បែើបែស់ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន
កពំងុកើនឡើងហើយបែទែស
កម្ពុជាកំពុងចាប់យកបដិវត្តន៍
ឧសែសាហកម្មទី៤មានកែមុហ៊នុ  
កាន់តែចែើនជែើសរីសធ្វើឱែយ
សែវារបស់ពួកគែអាចរកបាន
តាមរយៈអនឡាញដែលកពំងុ
មាននិន្នាការពែញនិយមនៅ
ទីផែសារបែទែសកម្ពុជា៕LA

ក្សួងពាណិជ្ជកម្មច្ញប្កាសតមូ្វឱ្យអាជីវកម្មតាមអ្ឡិចតូ្និកសំុច្បាប់



ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នំពៃញ: ទោះបីជាការរីករាល-
ដាលជំងឺកូវីដ១៩កំពុងប៉ះពាល់
ដល់ផ្សារហ៊ុនក្នុងតំបន់និងពិភព-
លោកក៏ដោយក្ុមហ៊ុនចុះបញ្ជី
មួយចំនួននៅលើក្ុមហ៊ុនផ្សារ- 
មូលបត្កម្ពុជា(CSX)បាន
រាយការណ៍ប្តិបត្តិការវិជ្ជមាន 
នាប៉ុនា្មានខ្កន្លងមកន្ះ។

 ក្ុមហ៊ុន Pestech(Cam-
bodia)Plcបានរាយការណ៍
ប្ក់ចំណ្ញសុទ្ធកើនឡើង
៣០០ភាគរយមានចនំនួ៩,២៤៣   
លានដុលា្លារបើធៀបនឹងតួល្ខ
កាលពីឆ្នាំ២០១៩ចនំនួ២,៣៤៣
លានដុលា្លារ។ ចំណ្កប្ក់-
ចំណ្ញសុទ្ធរបស់ក្ុមហ៊ុនរដា្ឋា-
ករទឹកស្វយ័តក្ុងភ្នំព្ញកើន-
ឡើងខ្លាងំ៧១ភាគរយនិងធនាគារ
Acledaប្ក់ចំណ្ញសុទ្ធកើន-
ឡើង២,៧ភាគរយ។
កពំងផ់្ស្វយត័ភ្នពំញ្កប៏ាន

រាយការណ៍ថារកប្ក់ចំណូល
បានប្ហ្ល២២,២៦៤លាន
ដុលា្លារក្នុងរយៈព្ល៩ខ្ដំបូង
បើធៀបនឹង២១,៧០៧លានដុលា្លារ
ក្នុងរយៈព្លដូចគា្នាកើនឡើង
២,៥៦ភាគរយ។
លោកJongWeonHaអនុ-

ប្ធានCSXបានប្ប់ភ្នំព្ញ-

ប៉ុស្ដិ៍ថាប្តិបត្តិការរបស់ក្ុម-
ហ៊ុនចុះបញ្ជីខុសគា្នាពីឧស្សាហ-
កម្មមួយទៅឧស្សាហកម្មមួយ។
ទោះយ៉ាងណាបត្បិត្តកិារជារមួ
កំពុងទទួលបានភាពវិជ្ជមាន
ទោះបជីាស្ថតិក្នងុសភាពការណ៍
ន្ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
ក៏ដោយ។ លោកថាអាជីវកម្ម
ក្នងុវសិយ័កពំងផ់្ហាកដ់ចូជា
ធ្វើបានយ៉ាងល្អទោះបីជាការ-
ចរាចរកាន់ត្ទាបក្នងុអំឡុង 
ព្លជំងឺកូវីដ១៩ន្ះក៏ដោយ
ខណៈដ្លឧស្សាហកម្មកាត់- 
ដ្រត្ូវរងផលប៉ះពាល់យ៉ាង- 
ខ្លាំងដោយសារត្កង្វះតម្ូវ- 
ការការបញ្ជាទិញធា្លាក់ចុះនិង
ការពនយ្ារពល្នាចំញ្ផលតិ- 

ផលទៅឱ្យអតិថិជនដ្លបណា្ដាល 
មកពីការបិទប្ទ្សនៅក្នុង 
អឡំងុពល្ការរកីរាលដាលន្
ជំងឺកូវីដ១៩។
លោកបន្តថាសម្ប់តំបន់

ស្ដ្ឋកិច្ចពិស្សភ្នំព្ញប្ក់-
ចំណ្ញបានធា្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង
ហើយក្មុហ៊នុន្ះចង់បម្ងុទកុ
សាច់ប្ក់មួយចំនួនដើម្បីប្ើ-
បស្់នៅក្នងុបត្បិត្តកិារជាជាង
ការចក្សាចប់ក្់ក្នងុទមង្់ន្
ភាគលាភដល់ភាគទុនិក។
លោកឱយ្ដងឹថារោងចក្កាត-់

ដរ្សម្លៀកបពំាក់GrandTwin
Internationalsបានរងផល-
ប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយការរីក- 
រាលដាលជំងឺកូវីដ១៩មានការ-

ធា្លាកច់ុះការបញ្ជាទញិនៅត្មីាស
ទី២ឆ្នាំ២០២០ដល្បណា្ដាលឱយ្
មានការធា្លាកច់ុះបក្ច់ណំលូនៅ
ត្ីមាសទី២ឆ្នាំ២០២០បើធៀប
នឹងត្ីមាសទី២ឆ្នាំ២០១៩។
លោកថា៖«ន្ះបង្ហាញថាការ-

រីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ពិតជា
ប៉ះពាល់លើអាជីវកម្មរបស់ក្ុម-
ហុ៊នចុះបញ្ជីពិតម្នទោះជាយ៉ាង-
ណាយើងមិនគួរមានការបារម្ភ
ព្កនោះទ្ដោយសារត្ក្ុម-
ហ៊ុនទាំងនោះកំពុងដំណើរការ
បានល្អហើយផលប៉ះពាល់បានធ្វើ
ឱ្យកំណើនរបស់ពួកគ្ថមថយ
ល្បឿនត្ប្សិនបើមិនមានកូវីដ
នោះវានឹងមានកំណើនកាន់ត្
ខ្លាំង។ ខ្ញុំយល់ឃើញថាន្ះជា
ព្លវ្លាដ៏ល្អមួយសម្ប់
ក្មុវនិយិោគនិវឆ្្លាតក្នងុការទញិ
ភាគហ៊នុក្នងុតម្ល្ទាបហើយរកស្ា- 
ទុកលក់ក្នុងតម្ល្ខ្ពស់នៅព្ល
អនាគតខណៈដ្លពាណិជ្ជកម្ម
និងស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សកម្ពុជា
ត្វូបានពយ្ាករថានងឹមានកណំើន
វជិ្ជមានចាបព់ីឆ្នាំកយ្ន្ះហើយ
រដា្ឋាភិបាលបានខិតខំបឹ្ងប្ង
អស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការជួយ
ក្ុមហ៊ុននិងអាជីវកម្មក្នុងស្ុក
និងជំរុញសកម្មភាពស្ដ្ឋកិច្ច
នៅក្នុងប្ទ្សតាមរយៈវិធាន-
ការមួយចំនួន»៕LA

តពីទំព័រ ១...និងទទួលបាន
លំហូរចូលការវិនិយោគកាន់ត្ 
ច្ើនថ្មទៀតពីតំបន់ន្ះ។

 លោកបា៉ានសូរស័ក្ដិ រដ្ឋមន្ដ្ី
ក្សួងពាណិជ្ជកម្មដ្លដឹកនាំ
ក្ុមគណៈប្តិភូរបស់កម្ពុជា
ចូលរួមកិច្ចប្ជុំថា្នាក់អន្ដររដ្ឋមន្ដ្ី
ភាពជាដ្គូស្ដ្ឋកិច្ចគ្ប់ជ្ុង-
ជ្យក្នុងតំបន់លើកទី១១នៅ
ក្សួងតាមរយៈវីដ្អូខុនហ្វើរុិន
បានឱ្យដឹងថាតាមរយៈកិច្ចប្ជុំ
ន្ះរដ្ឋមន្ដ្ីទាងំអស់របស់អាសា៊ាន 
បានទទួលសា្គាល់ការរីកចម្ើន
អំពីកិច្ចព្មព្ៀងន្ះនិងត្ូវ
រៀបចំឯកសារគោលសម្ប់ម្-
ដឹកនាំរបស់សមាជិកនីមួយៗ
ចុះហត្ថល្ខនៅក្នុងកិច្ចប្ជុំ
កំពូលRCEPលើកទី៤នៅថ្ងទី្៤ 
ខ្វិច្ឆិកាខងមុខន្ះ។
លោកថ្លង្បន្តទៀតថា៖«អង្គ- 

ប្ជុំបានវាយតម្ល្ខ្ពស់ដល់កិច្ច- 
ខិតខំបឹ្ងប្ងរបស់គណៈ-
កមា្មាធិការលើការចរចាស្ដីពី
ពាណជិ្ជកម្មនងិក្មុការងរផ្នក្
កិច្ចការច្បាប់ដ្លបានបញ្ចប់
ការងររបស់ពួកគ្តាមផ្នការ
ទោះបីជាបញ្ហាប្ឈមដ្ល
បានបង្កឡើងដោយសារត្
ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩
ក៏ដោយ»។
លោកថា៖ «យើងរំពឹងថា

កិច្ចព្មព្ៀងន្ះនឹងត្ូវបាន
ចុះហត្ថល្ខត្ឹមចុងឆ្នាំន្ះ
ខណៈដល្វានងឹបង្កើតកប្ខណ័្ឌ
ភាពជាដ្គូជាមួយការធ្វើឱ្យ
កាន់ត្ទំនើបមានប្សិទ្ធភាព
កាន់ត្ខ្ពស់ទូលំទូលាយព្ម-
ទាងំផ្ដល់ផលបយ្ោជន៍ស្ដ្ឋកចិ្ច
ដល់គា្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈ
ការបង្កើនពាណិជ្ជកម្ម និងការ-
វិនិយោគនៅក្នុងតំបន់»។
RCEPនឹងកា្លាយជាកិច្ចព្ម-

ព្ៀងពាណិជ្ជកម្មស្រី (FTA)
ឈានមុខគ្មួយនៅលើពិភព-
លោកដ្លរួមមាន ប្ទ្សជា
សមាជកិចនំនួ១៦មានបជ្ាជន
រួមជិត៣,៦ពាន់លាននាក់(ឬ
៤៨,១ភាគរយន្បជ្ាជនពភិព-
លោក)ខណៈដ្លផលិតផល
សរុបក្នុងស្ុក (GDP)ជាង
២៨,៥ពាន់ពាន់លានដុលា្លារ(ឬ
៣២,៧ភាគរយន្ផលតិផលក្នងុ
ស្ុកសរុបលើពិភពលោក)និង
មានតម្ល្ពាណិជ្ជកម្មសរុបជាង
១១,២ពាន់ពាន់លានដុលា្លារ(ឬ
២៩,៥ភាគរយន្ពាណិជ្ជកម្ម
ពិភពលោក)។
ប្ទ្សចំនួន១៥ដោយ

លើកល្ងត្ប្ទ្សឥណា្ឌាគរួ-
ឱ្យកត់សមា្គាល់នឹងចុះហត្ថ-
ល្ខលើកិច្ចព្មព្ៀងន្ះ។
សមាជកិទាងំអស់មនិទាន់អាច
ឆ្លើយតបនឹងការបារម្ភរបស់
ប្ទ្សឥណា្ឌាអំពីឱនភាព

ពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណា្ដា-
ប្ទ្សជាសមាជិកនោះទ្។
ន្ះបើយោងតាមកាស្តNa-
tionបានរាយការណ៍។
ទោះបជីាគា្មានបទ្ស្ឥណា្ឌា

ក៏ដោយ ក៏ RCEPនឹងគ្ប-
ដណ្ដប់លើប្ជាជនជាង២,២
ពាន់លាននាក(់ឬ៣០ភាគរយ
ន្ប្ជាជនពិភពលោក)GDP
សរុបមានជាង២៥,៦ពាន់ពាន់-
លានដុលា្លារ(ឬ២៩,៣ភាគរយ
ន្GDPពភិពលោក)នងិតម្ល្
ពាណិជ្ជកម្មជាង១០,៤ពាន់-
ពាន់លានដលុា្លារ(ឬស្មើ២៧,៤ 
ភាគរយន្ពាណិជ្ជកម្មពិភព- 
លោក)។
លោកហុង វណ្ណៈអ្នក-

ស្វជ្វស្ដ្ឋកិច្ចនៅរាជ-
បណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជាបានឱ្យ
ដឹងថាRCEPគឺជាទម្ង់ពា- 
ណិជ្ជកម្មរបស់អាសា៊ានដ្ល
ត្ូវបានរៀបចំអស់រយៈព្ល
ជាច្ើនឆ្នាំដើម្បីបើកចំហ-
ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ
នៅក្នងុតបំន់។លោកបន្ថម្ថា
កិច្ចព្មព្ៀងន្ះនឹងមាន
សារៈសខំន់ខ្លាងំបផំតុសមប្់
អាសា៊ានដោយសារត្វានឹងជួយ
ពង្ឹងវិស័យផលិតកម្មដើម្បី
ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្ម
នៅបណា្ដាប្ទ្សនានានៅ- 
ក្នុងតំបន់។
លោកបានថ្ល្ងបញ្ជាក់ថា៖

«ន្ះមានន័យថាបណា្ដាបទ្ស្
នានានៅក្នុងតំបន់ន្ះទទួល-
បានឱកាសកាន់ត្ច្ើនក្នុង
ការជរំញុការនាំចញ្ទៅបណា្ដា
ប្ទ្សជាសមាជិក។ជាមួយ
គា្នាន្ះដ្រ RCEPនឹងជួយ
ជំរុញលំហូរពាណិជ្ជកម្ម និង
ទាក់ទាញការវិនិយោគកាន់ត្-
ច្ើនជាមួយសមាជិកទៅកាន់
តំបន់ន្ះ»។
លោកវណ្ណៈបានលើកឡើង

ថា៖ «ខ្ញុំគិតថានៅព្លន្ះ
ប្ទ្សកម្ពុជាមិនដូចពីមុន
នោះទ្។នៅព្លន្ះយើង
មានផលិតផលកសិកម្មជាច្ើន
ក្ពីកាត់ដ្រនិងវាយនភណ្ឌ។
លើសពីន្ះប្ទ្សកម្ពុជា
យើងទទលួបានឱកាសកានត់្
ច្ើននៅក្នងុការទាកទ់ាញការ-
វិនិយោគកាន់ត្ច្ើនពីតំបន់
ន្ះសម្ប់កា រនាំច្ញទៅ
បណា្ដាបទ្ស្ផស្ង្ទៀតដល្
ជាដ្គូរបស់អាសា៊ាន»។
RCEPរួមមានប្ទ្សចនំនួ

១៦ក្នុងនោះមានប្ទ្សថ្
កម្ពុជាមា៉ាឡ្សុី ឥណ្ឌូន្សុី
សិង្ហបុរីហ្វីលីពីនវៀតណាម 
មីយ៉ាន់មា៉ាឡាវប្ុ៊យណ្ចិន
ជប៉ុនកូរ៉្ខងត្បូងឥណា្ឌា
អូស្ដ្លី និងប្ទ្សនូវ្ល-
ស្ឡង់៕LA
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ទកីៃងុប៉ៃកាងំៈទនិ្ននយ័ផ្លវូការ  
បានបង្ហាញកាលពថី្ង្ចន្ទឱយ្ដងឹ 
ថាស្ដ្ឋកិច្ចចិនមានកំណើន
៤,៩ភាគរយ ក្នុងត្ីមាសទី៣ 
ធៀបនងឹរយៈពល្ដចូគា្នាន្ឆ្នាំ
មនុដល្ធ្វើឱយ្ការងើបឡើងវញិ  
របស់បទ្ស្ចនិបនា្ទាប់ពីការ-
បិទប្ទ្សបណា្ដាលមកពីជំងឺ-
កូវីដដ្លឈានកាន់ត្ជិតដល់
កមិ្តនៅមុនការរីករាលដាល។
ប៉នុ្ត្បទ្ស្ដល្មានសដ្្ឋកចិ្ច

ធំបំផុតទី២របស់ពិភពលោក
ន្ះកើនឡើងទាបជាងបន្តិច
ធៀបនងឹការរពំងឹទកុក្នងុត្មីាស
ទី៣ពីខ្កក្កដាដល់ខ្កញ្ញាដល្
ព្មានពីភាពមិនប្កដប្ជា
នៅព្លខងមុខដោយសារ
«បរិយកាសអន្តរជាតិនៅត្
ស្មគុសា្មាញ»។ន្ះបើយោងតាម
ទិន្នន័យពីការិយល័យជាតិ
ស្ថិតិ(NBS)។
យោងតាមការព្យាកររបស់

មលូនធិិរបូយិវត្ថុអន្តរជាតិ(IMF)  
ការងើបឡើងវញិរបស់ចនិរហតូ  
មកទល់ព្លន្ះបានធ្វើឱ្យ
ចិនស្ថិតនៅលើវិថីដើម្បីកា្លាយ-
ជាប្ទ្សរីកចម្ើនស្ដ្ឋកិច្ច
ធំតម្យួគត់នៅឆ្នាំន្ះខណៈ-

ព្លដ្លប្ទ្សជាច្ើន
ជុំវិញពិភពលោកបន្តត្ដាប-
ត្ដួសជាមួយការបិទបទ្្ស
និងរលកថ្មីន្ការឆ្លងវីរុស»។
អ្នកវភិាគដល្ស្ទង់មតិដោយ   

AFPកាលពីមុនន្ះបានចង្អលុ  
ចំណុចដ្លនំាឱ្យមានកំណើន 
ប្ចាំត្ីមាសទី៣ក្នុងប្ទ្ស
ចិនដ្លវីរុសកូរ៉ូណាកើតមាន
ដំបូងមានចំនួន៥,២ភាគរយ
ធៀបនឹងតី្មាសដូចគា្នាន្ឆ្នាំមុន
និងកើនពី៣,២ភាគរយក្នុង
ត្ីមាសទី២កន្លងទៅ។
NBS បានបង្ហាញថា ការ-

លក់រាយកើនឡើងយ៉ាងរហ័ស  
ជាងការរំពឹងទុកក្នុងខ្កញ្ញា
មានចនំនួ៣,៣ភាគរយកើនពី 
០,៥ភាគរយធៀបនឹងខ្សីហា។ 
ប៉ុន្ត្កំណើនន្ះនៅតយ្ឺត

ជាងកំណើនទិន្នផលឧស្សាហ- 
កម្មដ្លមានល្បឿនលឿនជាង
ការរំពឹងទុកនៅ៦,៩ភាគរយ   ធៀប-
នឹងខ្កញ្ញាដូចគា្នាន្ឆ្នាំមុន។  
អ្នកដកឹនាំបកស្កមុ្មយុនសី្ដចនិ 

បានកោតសរសើរការដោះសយ្   
បញ្ហាវីរុសរបស់ខ្លួនដ្លផ្តល់
នូវវា៉ាក់សំាងពិសោធន៍ដល់បជ្ា-
ពលរដ្ឋរាប់ស្ននាក់ពល្ដល្  

ខ្លួនស្វ្ងរកដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំង
ប្ភពដើមន្ការរីករាលដាល។ 
បជ្ាជនក្នងុបទ្ស្ចនិបាន  

តឡ្ប់ទៅទញិអវីា៉ាន់ធ្វើដណំើរ
និងការបរិភោគដ្លផ្ទុយ-
សឡ្ះពីប្ជាជនជាច្ើនក្នងុ
ពិភពលោក។
ប៉នុ្ត្ការព្យួបារម្ភរយៈពល្

វ្ងជុំវិញការងរ និងការកើត-
ឡើងវិញន្វីរុសក្នុងប្ទ្ស
ចនិកពំងុទាញទមា្លាក់ទនំកុចតិ្ត
អ្នកប្ើប្ស់ទោះបីរដា្ឋាភបិាល  
មានបណំងបង្កើនតម្វូការក្នងុ
ប្ទ្សរបស់ខ្លួនក្តី។
លោកLuTingប្ធានអ្នក-

ស្ដ្ឋកិច្ចនៅធនាគារវិនិយោគ
Nomuraបានលើកឡើងថា៖
«ប្ទ្សចិនបានកសាងការងើប-  
ឡើងវញិយ៉ាងឆប់រហស័របស់
ខ្លួនតាមរយៈការបិទប្ទ្ស
ការធ្វើត្ស្តទ្ង់ទ្យធំ ការ-
តាមដានចំនួនប្ជាជននិង
ការជំរុញសារពើពន្ធ»។
លោកបានបន្ថម្ថា៖«កតា្តា

ផ្ស្ងៗ ទៀតដូចជាកំណើន
នំាច្ញនិងការងើបឡើងតម្វូ-
ការបនា្ទាប់ពីទឹកជំនន់ក៏ជំរុញ
សកម្មភាពក្នុងខ្កញ្ញាដ្រ»។

ប៉នុ្ត្ចនិមនិមន្រចួផតុទាងំ-
ស្ុងពីហានិភ័យន្រលកទី២
ន្ជំងឺកូវីដ១៩នោះទ្ដ្ល
អាចបណា្ដាលឱ្យតមូ្វការទំនង-
ជាបាត់បង់ខ្លះហើយភាពតាន-
តឹងរវាងអាម្រិកនិងចិនអាច
ធ្វើឱ្យរាំងស្ទះដល់ការនាំច្ញ
របស់ចិននិងការវិនិយោគ។
អ្នកនំាពាក្យន្ការិយល័យ

ស្ថតិជិាតិអ្នកនាងLiuAihua
បាននិយយកាលពីថ្ង្ចន្ទថា
ទោះបីជាសដ្្ឋកចិ្ចចនិបានបន្ត
ងើបឡើងវិញក៏ដោយ រូបភាព
សកលនៅត្សអ្ាប់នៅឡើយ  
ជាមួយអស្ថរិភាពនិងភាពមិន- 
ច្បាស់លាស់។
អ្នកនាងបានបញ្ជាក់ថាសមា្ពាធ  

ដ៏ខ្លាំងក្នុងការទប់សា្កាត់ករណី
វីរុសឆ្លងពីបរទ្សនិងការ-
ការពារពីការកើតឡើងវញិវរីសុ
នៅក្នុងប្ទ្ស។
ទន្ទឹមនឹងនោះ អត្គា្មាន

ការងរធ្វើនៅតំបន់ទីក្ុងបាន
ធា្លាក់ចុះបន្ថ្មទៀតដល់៥,៤
ភាគរយក្នុងខ្កញ្ញាទោះបីជា
កំណើនវិនិយោគងកទៅរក
សញ្ញាវជិ្ជមានជាលើកដបំងូក្នងុ
ឆ្នាំ២០២០ក្ដី៕AFP/RR

សេដ្ឋកិច្ចចិនស្ទះុងើបដល់៤,៩ភាគរយក្នងុតេមីាសទី៣

RCEPនឹងក្លាយ...កេមុហុ៊នចុះបញ្ជនីៅCSXនៅតេរកេសាបានកំណើន

កៃមុហុ៊នកំពង់ផៃស្វយ័តកៃងុភ្នពំៃញនៅតៃរកៃសាបានកំណើនអំឡុងពៃលកូវីដ។ រូបថតជីវ័ន



ឌីជីប៊ីត្រៀមជាស្រចដើម្បីដាក់ច្រញស្រវាកម្មធនាគារជាច្រើន

ថ្ងៃអង្គារ ទី២០ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍www.postkhmer.com១០

 វិស័យធនាគារwww.postkhmer.com/ប៉ុស្តិ៍-ហ្វ័រឃើស

 ធនាគារ ឌ ីជ ីប៊ ីកពំងុ រៀបច ំផៃនការ 
ដើមៃបី ណៃនាំ សៃវាកម្ម និង ផលិតផល 
របស់ ធនាគា រជាចៃើនរហូតដល់ 
សៃវាកម្ម ធនាគារ ចល័ត ដើមៃបី ពងៃឹង 
ជហំរ របសខ់្លនួ នៅក្នងុ វសិយ័ ហរិញ្ញវត្ថ ុ
ដៃល កំពុងមាន ការបៃកួត បៃជៃង ។ 

 ធនាគារ ឯកទៃស រប ស ់ករូ៉ៃខាងតៃបងូ 
ដៃល បានបៃកា្លាយ ទៅជា ធនាគារ 
ពាណិជ្ជ ពៃញលៃញ នៅថ្ងៃទី៣០ 
ខៃកញ្ញា  មួយនៃះ បាន និង កំពុង បន្ត 
បង្កើន ផ្នៃក ការផ្តល់ បៃក់កម្ចី បន្ថៃម 
ទៀត ដៃលជា អាជីវកម្ម ស្នូល របស់ 
ខ្លួន ។ ធនាគារ ឌ ីជី ប៊ី មាន ស្នាក់ការ 
កណ្តាល  នៅតាម បណ្តាយ មហាវិថី 
កម្ពុជា កៃម បាន ចាប់  ផ្តើម បៃតិ-
បត្តិការ របស់ខ្លួន ប នា្ទា ប់ ពី ទទួល បាន 
អាជា្ញាប័ណ្ណ ពី ធនាគារជាត ិ នៃ កម្ពុជា 
ក្នុង ឆ្នាំ២០១០។ 

 លោក Lee Yong Man អគ្គនា-
យក  របស់ ធនា គារ ឌី ជី ប៊ី បាន មាន 
បៃសសន៍ថា ៖« ការ កា្លាយខ្លួន ទៅជា 
ធនាគារពាណជិ្ជ គជឺា ជហំាន ដ ៏ធ ំមយួ 
ដើមៃបី ពងៃីក បៃតិបត្តិការ របស់ យើង 
នៅក្នុង ឧសៃសាហកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ 
កម្ពុជា ។ អាជា្ញាប័ណ្ណ ថ្មី នៃះ នឹង 
អនុញ្ញាត ឱៃយ យើង ផ្តល់នូវ ផលិតផល 
ថ្មីៗ ពៃញលៃញ ដល់ អតិថិជន របស់ 
យើង ។ ការធ្វើឱៃយ កាន់តៃបៃសើរឡើង 
រាល់ ផលិតផល របស់ យើង នឹង ជួយ 
សមៃួល  ដល់ អាជីវកម្ម របស់ អតិថិជន 
ឱៃយ កាន ់តៃមាន បៃសទិ្ធភាព នងិ បពំៃញ 
តាម តមៃូវការ ផ្ទាល់ខ្លួន របស់ ពួកគៃ 
ផងដៃរ » ។  

 ធនាគារ ឌី ជី ប៊ី មាន ផលិតផល 
ជាចៃើន រួមមាន សៃវាកម្ម បៃក់ បញ្ញើ 
សៃវាកម្ម ផ្ទៃរបៃក់ ក្នុង  និង កៃបៃ-
ទៃស អតៃ ប្តូរបៃក់ បរទៃស នៅ លើ 
ធនាគារ ចល័ត និង ធនាគារ តាម អីុន- 
ធឺណិត ជាដើម ដៃល នឹងតៃូវ ផ្តល់ជូន 
ក្នុង រយៈពៃលដ៏ខ្លីខាងមុខ ។ 

« ដោយសរតៃ លក្ខណៈ នៃ អាជា្ញា-
ប័ណ្ណ របស់ធនាគារ ឯកទៃស គឺយើង 
អាច ផ្តល់   តៃ សៃវាកម្ម បៃក់កម្ចី តៃ- 
ប៉ុណ្ណោះ ។ ដូច្នៃះហើយ យើង មិន 
ទាន់មាន បទពិសោធចៃើន នៅក្នុង 
ការផ្តល់ សៃវាកម្ម មួយចំនួន ដូចជា 
សៃវាកម្មគណនី សនៃសំ បៃក់ បញ្ញើ ក៏ 

ដូចជា កាត ឥណទាន ជាដើម» ។ 
« ប៉ុន្តៃ ដោយសរតៃ យើង មាន 

អតិថិជន ទទួល សៃវា បៃក់កម្ចី ជាង  
៧ ០០០ នាកន់ោះ យើង រពំងឹថា  បៃត-ិ
បត្តិការ សៃវាកម្ម ចៃើន បៃភៃទ របស់ 
យើងនឹង អាច ចូលរួមបាន កាន់តៃ 
សកម្ម នៅក្នុងពៃល ឆប់ៗខាងមុខ 
ខណៈ ដៃល យើង បាន តៃៀម ខ្លួន 
រចួជាសៃច  ជាមយួនងឹ ផលតិផល ថ្មីៗ   
របស់ យើង » ។ 

« ធនាគារ ឌ ីជបី៊ ីនងឹ បង្កើន កចិ្ចខតិខ ំ
បៃឹងបៃង ដើមៃបី ផ្តល់ជូន នូវ តម្លៃ អតិ-
បរ ិមា ដល ់អតថិជិន របសខ់្លនួ តាមរយៈ 
ការ ផៃសាយពាណិជ្ជកម្ម និង យុទ្ធនាការ 
ផៃសព្វផៃសាយ ជា សធារណៈ និង តាម 
បៃព័ន្ធ ផៃសព្វផៃសាយ សង្គម ។ លើសពី- 
នៃះទៅទៀត លោក ពៃប សវុត្ថ ិដៃល 
ជា ទូត សុច្ឆន្ទៈ របស់ យើងបាន ធ្វើការ 
ជា មួយ យើង អស់ រយៈពៃល ជាង ១០ 
ឆ្នាំ មកហើយ ដើមៃបី ជំរុញ អាជីវកម្ម 
ធនាគារ រប ស់ យើង ក៏ដូចជា ជួយ ឱៃយ 
ធនាគារ យើង បាន ទៅដល់ បៃជាជន 
នៅ ទូទាំងបៃទៃស ផងដៃរ ។ ខ្ញុំ ក៏ ចង់-
ឃើញ មានការ បើក សខា ថ្មី ៗ បន្ថៃម-
ទៀត នៅតាម បណ្តា ខៃត្ត នានា ដៃល 
ជា កតា្តា គន្លឹះ សំខាន់ដើមៃបី លើកកម្ពស់ 
សៃវាកម្ម ធនាគារ របស់ យើង ។ 

 កិច្ចខិតខំ បៃឹងបៃងរ បស់ ធនាគារ 

តៃូវបាន គាំទៃ ដោយ បុគ្គលិក ដៃល 
ទទលួបាន ការបណ្តុះ បណ្តាល យ៉ាង- 
ល្អ ចនំនួ ៦០០ នាក ់នៅ ទាងំ ៩ សខា 
នៅ ទូទាំងបៃទៃស  ហើយ ផ្តល់ជូន 
សៃវាកម្ម ធនាគារ ឆបរ់ហស័ តាមរយៈ 
វៃទិកា ឌីជីថល របស់ខ្លួន » ។ 

« ទីផៃសារ សំខាន់ របស់ យើង សមៃប់ 
ការផ្តល់ សៃវាកម្ម បៃក់កម្ចី គឺ សហ-
គៃស ធុន តូច និង មធៃយម (SMEs) 

ដៃល យើង បានធ្វើ ចាប់តាំងពី យើង 
បង្កើត ធនាគារ ហើយ យើង នឹង បន្ត-
សកម្មភាព នៃះ តទៅទៀត ។ សមៃប់ 
សៃវា បៃក់ បញ្ញើ ទីផៃសារ ចមៃបង របស់ 
យើង គឺ ផ្តាត សំខាន់ លើ បៃជាជន 
កម្ពុជា ប៉ុន្តៃ នឹង រួមបញ្ចូល សជីវកម្ម 
កូរ៉ៃ និង ជនជាតិ កូរ៉ៃ ដៃល រស់នៅក្នុង 
បៃទៃស ក ម្ពុ ជា ផងដៃរ » ។  

« បច្ចុបៃបន្ន កម្ចី សមៃប់ អាជីវកម្ម 

របស ់ ធនាគា រ ឌី ជី ប៊ី គឺជា ផលិតផល 
របស ់ធនាគា រ ដៃល លកដ់ាច ់ជាងគៃ ។ 
ប៉ុន្តៃ ទោះជា យ៉ាងណ ផលិតផល 
បៃក់ បញ្ញើ របស់ យើង ជាមួយនឹង 
អតៃ ការបៃក់ បៃកួតបៃជៃង រួម 
ជាមួយនឹង បច្ចៃកវិទៃយា ចុងកៃយ លើ 
កម្មវិធី ទូរស័ព្ទ ចល័ត នឹង កា្លាយជា 
ផលតិផល ស្នលូ មយួទៀត របស ់យើង 
ដៃល នឹងតៃូវ បន្ថៃម នៅក្នុង អនាគត    
ដ៏ ខ្លី ខាងមុខ » ។  

« ធនាគារ នឹង បន្ត ផ្តាតទៅលើ ការ-
អភិវឌៃឍ ធនធានមនុសៃស របស់ខ្លួន 
ដោយ   ផ្តលក់ារ បណ្តុះបណ្តាល ជនំាញ 
សមៃប់ បុគ្គលិក  ។ យើង នាំមក នូវ 
វធិសីស្តៃ ថ្ម ីនងិ បៃពន័្ធ សមៃប ់ការពារ 
ហានភិយ័ វធិសីស្តៃ ទផីៃសារ ទាកទ់ាញ 
អតិថិជន និង ការ អភិវឌៃឍ ជំនាញ 
គៃបគ់ៃងដើមៃប ីធានាថា  បគុ្គលកិ របស ់
យើង នៅតៃ ទទួលបាន ការ បណ្តុះ- 
បណ្តាល ដ៏ ល្អ និង មាន សមត្ថភាព 
ទៅតាម ផ្នៃក នីមួយៗ នៃ ការ ទទួល 
ខុសតៃូវ ចមៃប ង របស់ ពួកគៃ » ។ 

 លោក Lee បន្ថៃម ថា ៖« ការខិតខំ 
បៃឹងបៃង ទាំង នៃះ គឺ ដើមៃបី ធានាថា 
បុគ្គលិក របស់ យើង នឹង កា្លាយ ជា អ្នក-
ចូលរួម ដ៏សំខាន់  សមៃប់ ឧសៃសាហ-
កម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ក្មៃងខ្ចី ដៃល កំពុង  វិវឌៃឍ 
ទៅមុខ សមៃប់ បៃទៃស កម្ពុជា »៕  ធនាគារ ឌីជីប៊ី មានបុគ្គលិកជាង៦០០នាក់ កំពុងបម្រើការងារនៅតាមសាខានានានៅទូទាំងប្រទ្រស។ រូបថត supplied 

ធនាគារ ឌីជីប៊ី បានកា្លាយជាធនាគារពាណិជ្ជព្រញល្រញនៅថ្ង្រទី៣០ ខ្រកញ្ញា។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន  
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អុឹងម៉េងគង់

បន្ទាប់ពីមានជម្លោះដ៏យូរអង្វែងនៅ
ភាគខាងតែបូងនែតំបន់កូកាស៊ីស និង
បន្ទាប់មកបានបែកាសធ្វើសង្គែមជាផ្លវូ-
ការនោះថ្មីៗ នែះបែទែសតួកគីបានលូក-
ដែចូលជួយបែទែសអាស៊ែបែហែសង់។  
តួកគីបានផ្គត់ផ្គង់ជាអាវ៊ធដល់សម្ព័ន្ធ-
មតិ្តរបស់ខ្លនួក្នងុការធ្វើសង្គែមជាមយួ
បែទែសអាមែនីនងិបានអត្តនោមត័ផិ្ទែរ
កងទ័ពចែញពីបែទែសស៊ីរីទៅជួយ
បន្ថែមទៀតដោយមនិមានការអនញ៊្ញាត
ពីកែ៊ងអង់ការ៉ា។
សកម្មភាពរបស់បែទែសតួកគីបាន

ផ្ទុយពីមហាអំណាចផែសែងទៀត ដែល
តែងតែអំពាវនវឱែយបញែឈប់សង្គែម។
ក្នុងនោះបែធានធិបតីតួកគីលោក
Recep Tayyip Erdogan បែរជា
បែប់ឱែយបែធានធិបតីអាស៊ែបែហែសង់
លោកIlhamAliyevខំបែងឹយកឈ្នះ
ក្នុងសង្គែមនែះទៅវិញ។
ជាការកត់សមា្គាល់មួយរយៈពែល

ច៊ងកែយនែះ តួកគី បានបង្កឱែយមាន

ភាពតានតឹងជាចែើនដែលមានដូចជា
ការផ្គត់ផ្គង់សមា្ភារធ្វើសង្គែមនងិបញ្ជនូ
កងទ័ពទៅកាន់លីប៊ីការដាក់ពងែយ
កងទ័ពជើងទឹកនៅសម៊ទែមែឌីទែរ៉ា-
ណែដើមែបីបង្អតួពីអណំាចរបស់ខ្លនួនងិ
ពងែីកបែតិបត្តិការយោធា បែឆាំងនឹង
កែ៊មឧទ្ទាមឃើដនៅភាគខាងជើងអ៊ីរ៉ាក់។  
ចំណែកនៅសី៊រីវិញ តួកគីបានធ្វើការ-

វាយលក៊បែទែសនែះចនំនួ៣ដងរួចមក
ហើយហើយបានបញ្ជូនកមា្លោំងយោធា
ទៅកាន់តំបន់ Idlibដែលកាន់កាប់
ដោយបែទែសស៊ីរីពែមទំងបានគំរម
បែតិបត្តកិារយោធាទៅលើកែម៊បែដាប់-
អាវ៊ធភែរវករនៅតំបន់ភាគខាងជើងនែ
បែទែសស៊ីរីនពែលថ្មីៗនែះទៀតផង។
លើសពីនែះទៅទៀតតួកគី ក៏មាន

យោធានៅបែទែសកាតាសូមា៉ាលីនិង
អាហ្វហា្គានីស្ថាននិងកំព៊ងរកែសាភាព
ស្ងប់ស៊ខនៅតំបន់បាល់កង់ក៊ំឱែយមាន
សងែ្គាម។ ទមា្លោប់ដាក់យោធានៅតាម
បែទែសផែសែងៗបែបនែះគឺពែញនិយម
តាំងពីសម័យនែចកែភពអូតូម៉ង់ម្លែ៉ះ។
ដោយឡែកគោលនយោបាយការ-

បរទែសថ្មីដែលតែវូបានបង្កើតឡើងក្នងុ
ឆា្នាំ២០១៥ដើមែបីបែឆាំងនឹងបែទែស
លោកខាងលិចនិងការទមទរឱែយមាន-
ការផ្លោស់ប្តូរស្ថាប័នអន្តរជាតិ ក៏ដូចជា
ទមទរឱែយអង្គការសហបែជាជាតិផ្តល់
ជាសំឡែងដល់បែជាជាតិននកែពី
បែទែសលោកខាងលចិនោះបានធ្វើឱែយ
តកួគីកាន់តែក្អែងកា្អាងគ្មានខា្លោចសោះ-
ឡើយក្នុងការបង្អួតសច់ដ៊ំរបស់ខ្លួន
ទៅកាន់បែទែសជិតខាង។
យ៉ាងណាក៏ដោយគោលនយោបាយ

បែឆំាងនឹងលោកខាងលិច និងការពែយា-
យមពងែឹងអំណាចរបស់តួកគី តែូវ
បានគែមើលឃើញថាតួកគីតែូវបាន
បែទែសលោកខាងលចិបោះបង់ចោល
ក៏ដូចជាការផ្តាច់ចែញនូវទំនក់ទំនង
ការទតូពាណជិ្ជកម្មនងិវបែបធម៌ជាមយួ
ជាតិសសន៍ដទែទៀត។
គោលនយោបាយមួយនែះគឺលែច

របូរងឡើងក្នងុឆា្នាំ២០១៥ខណៈពែល
ដែលគណបកែសយ៊ត្តិធម៌ និងអភិវឌែឍន៍
(AKP)បានបាត់បង់សំឡែងជាចែើន
នៅក្នុងសភាជាលើកដំបូងដែលមិន

ធា្លោប់មានក្នុងរយៈពែល១ទសវតែសរ៍
បន្ទាប់ពីសំឡែងគំទែបកែសបែជាធិបតែយែយ
បែជាជនឃែីដ(HDP)កើនឡើងខា្លោំង។
ចង់មនិចង់ដើមែបីដណ្តើមអណំាចមក

ឱែយAKPវិញលោកErdoganបាន
បង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយអ្នកជាតិ-
និយមទំងខាងស្តាំ និងខាងឆ្វែងនិង
បន្តបែយទ៊្ធបែឆាងំនងឹកែម៊ឧទ្ទាមឃើដ
ដែលទទួលបានការគំទែយ៉ាងខា្លោំងពី
សណំាក់អ្នកជាតិនយិមស្តាំMHPនងិ
អ្នកជាតិនិយមថ្មីនៅខាងឆ្វែងទោះជាពួក-
គែទំង២មានមនោគមន៍វិជា្ជាខ៊សគ្នាក្តី។
ការបង្កើតសម្ពន័្ធភាពជាមួយអ្នកជាតិ-

នយិមនងិការបងែបួបងែមួអណំាចក្នងុ
ការជួយដល់គោលនយោបាយការ-
បរទែសឯកតោភាគីនិយមនិងនយោ-
បាយនិយមរបស់តួកគី បានធ្វើឱែយ
លោកErdoganឆ្លៀតឱកាសផ្លោស់ប្តរូ
អំណាចរបស់សភាទៅជាអណំាចរបស់
បែធានធិបតីពោលគឺអំណាចរបស់
លោកតែម្តង។
ប៉៊ន្តែទោះបីជាតួកគី បែឹងបែងពែយា-

យមពងែីកអំណាចរបស់ខ្លួននៅស៊ីរី

លីប៊ីនិងមែឌីទែរ៉ាណែខាងកើតយ៉ាង-
ណាក៏ដោយ លទ្ធផលហាក់បីដូចជា
ផ្ទយុពីការរពំងឹទក៊របស់លោកបែធាន-  
ធិបតី Erdogan។ ពែះគិតមកដល់
ពែលនែះ តួកគីនៅតែមិនអាចកមា្ចាត់-
ចោលទំងសែ៊ងនូវកងជីវពលឃើដ
នៅតាមពែំដែនរបស់បែទែសតួកគីនិង
បែទែសស៊ីរីឡើយ។
ចំណែកឯកិច្ចពែមពែៀងដែនសម៊ទែ

របស់ទីកែ៊ងអង់ការ៉ាជាមួយលីប៊ី និង
សកម្មភាពរបស់តួកគីនៅក្នងុសម៊ទែមែ-
ឌីទែរ៉ាណែខាងកើតក៏មនិបានផ្លោស់ប្តរូ
ស្ថានភាពបែឆាងំនងឹតកួគីនៅក្នងុតបំន់
នោះបានដែរ។
ផ្ទុយទៅវិញការចូលរួមរបស់យោធា

តួកគីនៅក្នុងជម្លោះផែសែងៗ  ក៏ដូចជា
ជម្លោះរបស់បែទែសអាស៊ែបែហែសង់នងិ
បែទែសអាមែនីបានធ្វើឱែយបែទែស
លោកខាងលិច និងកែ៊មបែឆំាងមួយ
ចំនួនទៀត កាន់តែខឹងសមែបានឹង
បែទែសតួកគីហើយពែយាយមទញ
ទមា្លោក់លោកបែធានធិបតីលោក Er-
doganឱែយទល់តែបាន៕

សុខសេីលុច

កាលពីថ្ងែស៊កែគែូបងែៀន 
នែអន៊វិទែយាល័យមា្នាក់តែូវបាន
ជនល្មើសកាត់កែបាលនៅជាយ-
កែង៊បា៉ារសី។អាជា្ញាធរបែទែស
បារំងបានឱែយដឹងថាជនរង-
គែះជាគែូបងែៀនបែវត្តិវិទែយា
នងិភមូិវទិែយានៅថា្នាក់ទី៦ឈ្មាះ
SamuelPatyអាយ៊៤៧ឆា្នា។ំ
ទូរទសែសន៍ BFM របស់បារំង
បានផែសាយថា ថ្មីៗ នែះមាតា-
បិតាសិសែសកាន់សសនអ៊ិ-
ស្លោមនៅទីនោះបានត្អូញត្អែរ
ថាគែូបងែៀនមា្នាក់បានបង្ហាញ
រូបត្លុកអំពីពែយាការីMuham-
madដល់សិសែសដែលនែះជា
ការបែមាថដល់សសនអិ៊ស្លោម 
ទោះជាការបង្ហាញនែះគឺជា
ផ្នែក១នែមែរៀនស្តីពីសែរីភាព
នែការបញ្ចែញមតិក្តី។
យោងតាមរបាយការណ៍

ប៉ូលិសបារំងបានឱែយដឹងថា
ការវាយបែហារបានកើតឡើង
កែយម៉ាង៥ល្ងាចនៅជិត
សលរៀន Bois d' Aulne
នែកែ៊ង Conflans-Saint-
Honorineនៅប៉ែកពាយពែយ 

ទីកែ៊ងបា៉ារីស។ ជនល្មើសបាន
យកកាំបិតវែងដែលបែើដោយ
អ្នកលក់សច់មកកាត់កែបាល
គែូបងែៀននោះ។បន្ទាប់មក
ជនល្មើសបានថតរូបកែបាលគែូ-
បងែៀនរូបនែះ ដើមែបីផូស្តក្នុង
គែហទពំរ័Tweeterរបសខ់្លនួ
កែមឈ្មាះ @Tchetchene_
270។នៅពែលប៉ូលិសលែបាត
បានបែទះឃើញសកសពគែូ-
បងែៀនក៏បានឃើញជនសងែស័យ
ដែកាន់កំាបិតពែយាយមរត់គែចខ្លនួ។  
នៅពែលប៉លូសិពែយាយមចាប-់
ខ្លួនជនល្មើសជនល្មើសបាន
គំរមមកលើប៉ូលិសវិញ ដោយ
សែកថា“AllahouAkbar”។  
នៅទីបំផ៊តបូ៉លិសសមែចបើក-
ការបាញ់១០គែប់ធ្វើឱែយជន-
ល្មើសបានស្លោប់នៅនឹងកន្លែង។
រដ្ឋអាជា្ញាថា្នាក់ជាតិបែឆាំង

ភែរវកម្មបារំងបានបើកការ-
ស៊ើបអង្កែតមួយភា្លោមៗ ពីបទ
«មន៊សែសឃាតពាក់ព័ន្ធនឹង
សកម្មភាពភែរវកម្ម និងអំពើ
ឧកែិដ្ឋភែរវកម្ម»។ជនល្មើសគឺ
ជាយវ៊ជនជនជាតិTchetch-
eneអាយ៊១៨ឆា្នាំ។ជនមា្នាក់
នែះមិនមានបែវត្តិជាភែរវករទែ

តែធា្លោប់តែូវបានចាប់ខ្លួនដោយ
បទល្មើសលហ៊នែការបំផ្លោញ
ទែពែយសមែបត្តិសធារណៈ។នៅ
លើTweeterដែលមានផូស្ត
រូបកែបាលគែូបងែៀននោះ ជន-
ល្មើសបានសរសែរថា៖«ក្នងុ  
នមពែះអាឡាដ៏មានមែតា្តាធម៌
ពោរពែញដោយក្តីមែតា្តា[...]
ជូនចំពោះMacron,មែដឹកនំ
នែពកួមនិសោ្មាះនងឹពែះខ្ញុំបាន
សមា្លោប់ឆ្កែដ៏នរកមួយរបស់ឯង

ដែលហា៊ានបែមាថMuham-
mad សូមឱែយពួកបែភែទដូច
នែះនៅឱែយស្ងៀមស្ងាត់ ម៊ន 
នឹងពួកយើងដាក់ទោសពួក- 
ឯង»។
បែធានធិបតីបារំងលោក

Emmanuel Macron បាន
ទៅកន្លែងកើតហែត៊ជាមួយរដ្ឋ-
មន្តែីកែសួងមហាផ្ទែ Gerard
Darmaninផងដែរដែលបាន
វលិតែឡប់មកទីកែង៊បា៉ារសីវញិ

បន្ទាប់ពីដំណើរទសែសនកិច្ចផ្លូវ-
ការរបស់លោកនៅបែទែស
មា៉ារ៉៊ក។
ពាក់ព័ន្ធនឹងសវតារនែការ-

វាយបែហារនែះ លោក Ma-
cronបានបង្ហាញអំពីផែនការ
បែយ៊ទ្ធបែឆាំងនឹងអ្វីដែលគត់
ហៅថា «អ៊ិស្លោមនិយមបំបែក
ខ្លនួ»នៅក្នងុខែនែះ។ក្នងុសន៊្ទរ-
កថាមួយលោកបានហៅស-
សនអ៊ិស្លោមថាជាសសន
មួយ ដែលកំព៊ងមានវិបត្តិនៅ
ទូទំងពិភពលោកដោយសរ
តែការបែកាន់ជំហរតឹងតែង
ខា្លោំងក្នុងចំណោមជនមូស្លីម។
លោកMacronបាននិយយ
ថាគែូបងែៀនរូបនោះតែូវបាន
គែធ្វើឃាតដោយសរគត់
បងែៀនអំពីសែរីភាពនែការ-
បញ្ចែញមតិ។
រដ្ឋមន្តែីកែសួងអប់រំ Jean-

Michel Blanquer បាន
សរសែរនៅលើបណា្តាញសង្គម
ថា៖ «សធារណរដ្ឋកំព៊ងរង
ការវាយបែហារ»។
ហែត៊ការណ៍នែះកើតឡើង

ចំពែលមានការជំន៊ំជមែះលើ
រឿងក្តីបែវត្តិសស្តែទៅលើអ្នក

សមគំនិត១៤នក់នៅក្នុង
ការវាយបែហារមួយកាលពីខែ
មករឆា្នាំ២០១៥ ទៅលើ
កាសែត Charlie Hebdo
ដែលបានច៊ះផែសាយគំនូរត្លុក
អំពីពែយាការី Muhammad
ដែលអំពើបែបនែះ តែូវបាន
ហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៊ឹងដោយ
អ្នកគោរពសសនអ៊ិស្លោម។
នៅក្នងុការបាញ់បែហារកាលពី
ឆា្នាំ២០១៥ជនល្មើស២នក់
បានបើកការវាយបែហារដើមែបី
ធ្វើការសងសកឹឱែយពែយាការីMu-
hammad។
កាលពីខែមន៊អ្នកកែសមែលួ

អត្ថបទរបស់កាសែតCharlie
Hebdoបានរំឭកអំពីការចាប់-
ផ្តើមជនំ៊ំជមែះរឿងក្តីនែះដោយ
បានបោះព៊ម្ពផែសាយរូបត្លុកថ្មី
អំពីពែយាការី Muhammad។
២សបា្ដាហ៍កែយមកមន៊សែស
២នក់តែូវបានគែចាក់នៅម៊ខ
អតតីទីស្នាក់ការកាសែតChar-
lieHebdoនៅកែ៊ងParis។
ការវាយបែហារនែះ ក៏តែូវ

បានអាជា្ញាធររប់ជាការវាយ-
បែហារសងសឹកជាលើកទី២
លើអ្នកកាសែត៕

ហេតុអ្វីតួកគីកេ្អងក្អាងហ៊ានដំឡើងស ច់ដំុជាមួយនឹងបេទេសជិតខាង?

គេូបងេៀនម្នាក់ន កេងុប៉ារីសតេូវគេសម្ប់ដ យក ត់កេបាលពេះតេបង្ហាញរូបត្លុកMuhammad
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អាមេរិករិះគន់តួកគីដេលបញ្ជនូនាវារុករកបេង
ទៅភាគខាងកើតនេសមុទេមេឌីទេរ៉ាណេ

 អុ ឹង  ម៉េង គង់ 

  អាមៃរិក  បាន រិះ គន់ បៃទៃស 
តួកគី លើ រឿង បញ្ជូន នាវា រុក រក 
បៃង របស់ ខ្លួន សាជា ថ្មី  ទៅ 
ភាគ ខាង កើត នៃ សមុទៃ មៃឌីទៃ- 
រ៉ាេណ   និង បាន ចោទ បៃកាន់ 
រដ្ឋាភិបាល បៃទៃស នៃះ ពី បទ 
បង្ក ជម្លោះ ជា ឯកតោ ភាគី  និង 
ដោយ ចៃតនា ជា មួយ  កៃិក ។ 

  កាល ព ីថ្ងៃ អង្គារ  សបា្តាហ ៍មនុ 
អ្នក នំា ពាកៃយ កៃសួង ការ បរទៃស 
អាមៃរិក លោក សៃ ី  Morgan  
Ortagus  បាន លើក ឡើង នៅ  
ក្នងុ សៃចក្ត ីថ្លៃង ការណ៍១ ថា៖   
« អាមៃរិក មិន យល់ សៃប នឹង ការ- 
បៃកាស របស់ តួកគី  កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
១១  ខៃ តុលា  ក្នងុ ការ បញ្ជនូ នាវា 
រុក រក បៃង ទៅ ភាគ ខាង កើត នៃ 
សមុទៃ មៃឌីទៃរ៉ាណៃ  ដៃល ជា 
ទីតំាង ស្ថតិ នៅ កៃម ការ គៃប់ - 
គៃង របស់ កៃកិ នោះ ឡើយ  ហើយ 
ស្នើ ឱៃយ តួកគី បញៃឈប់ គមៃង 
បញ្ជនូ នាវា នៃះ ភា្លោម » ។ 

លោក សៃី  Morgan  Orta-
gus  ក៏ បាន បន្ថៃម ដៃរ ថា  ការ - 
បង្ខិត បង្ខំ  ការ គំរម កំហៃង ការ - 
បំភិត បំភ័យ  និង សកម្ម ភាព 
យោធា របស់ តួក គី  មិន អាច 
ដោះ សៃយ ភាព តាន តឹង នៅ 
ភាគ ខាង កើត នៃ សមទុៃ មៃឌទីៃ- 
រ៉ាណៃ បាន ទៃ  ដូច្នៃះ យើង ស្នើ 
ឱៃយ តួកគី បញៃឈប់ សកម្មភាព 
របស ់ខ្លនួ  ហើយ ងក មក រក ត ុចរចា 
ជា មួយកៃិក ឱៃយ បាន ឆប់ បំផុត ។ 

 អ្នក នាំ ពាកៃយ កៃសួង ការ បរ- 
ទៃស តកួគ ី លោក  Hami  Aksoy  
បាន ឆ្លើយ តប ទៅ អាមៃរិក វិញ 
ថា  តួកគី  មិន បាន បង្កើន ភាព- 

តាន តងឹ នៅ ក្នងុ សមទុៃ អាហ្គៃន  
និង សមុទៃ មៃឌីទៃរ៉ាណៃ ទៃ  
ប៉នុ្តៃ កៃកិ ទៅ វញិ ទៃ ដៃល ជា អ្នក 
បង្កើន ភាព តាន តឹង មួយ នៃះ ។ 

 ចណំៃក ឯ រដ្ឋ មន្តៃ ីការ បរទៃស 
អាល្លមឺង៉ ់ លោក  Heiko  Maas  
ក៏ បាន រិះគន់ តួកគី ដៃរ ថា  ការ- 
បញ្ជូន នាវា ទៅ ក្នុង ដៃនទឹក ដ៏- 
ចមៃងូ ចមៃស នៃ ភាគ ខាង កើត 
សមុទៃ  មៃឌីទៃរ៉ាណៃ នឹង ធ្វើ ឱៃយ 
ប៉ះពាល់ ដល់ កិច្ច បៃឹង បៃង 
ចរចា ជម្លោះ រវាង បៃទៃស ទាំង ២ ។ 

 ជម្លោះ រវាង បៃទៃស ទាំង ២ 
បាន កើន ឡើង ខា្លោំង  នៅ ពៃល 
តួកគី បញ្ជូន នាវា ១ ឈ្មោះ ថា  
Oruc  Reis  ទៅ កាន ់ភាគ ខាង- 
តៃបូង នៃ កោះ  Kastellorizo  
របស់ កៃិក  ដៃល នៅ ជិត ឆ្នៃរ- 
សមុទៃ ភាគ ខាង តៃបូង របស់ 
តួកគី ។  រឿង នៃះ ធ្វើ ឱៃយ កៃិក ខឹង 
សមៃបា  ហើយ បាន ជរំញុ ឱៃយ EU  
ដក់ ទណ្ឌកម្ម លើ រដ្ឋាភិបាល 
កៃុង អង់ការ៉ានៃបៃទៃស តួកគី ។ 

 ទាក ់ទនិ នងឹ បញ្ហា នៃះ  កៃសងួ 
ការ បរទៃស កៃកិបាន ពិពណ៌នា   
ទង្វើ របស់ តួកគី  ថា ជា ការ បង្ក 
ឱៃយ មាន ការ គំរម គំហៃង ដល់ 
សន្តិសុខ នៅ ក្នុង តំបន់ ។  

 រដ្ឋ មន្តៃ ីរ៉ៃ  និង ថាមពល របស់ 
តួកគី  លោក  Fatih  Donmez  
បាន សរសៃរ នៅ លើ បណ្តាញ 
សង្គម ធ្វធីើរ ថា  បៃទៃស របស់ 
លោក នឹង ខិតខំ ការ ពារ សិទ្ធ ិរបស់ 
ខ្លនួ  និង ថា ទំនាក់ ទំនង រវាង កៃកិ  
និង តួកគី  គឺ មាន ភាព ស្មគុ សា្មោញ  
ដោយ សារ ជម្លោះ ជា ចៃើន  រប់ 
ចាប់ តំាង ពី ការ កាត់ ក្ត ីនៅ តុលា - 
ការ មៃឌីទៃរ៉ាណៃរហូត ដល់ ការ - 
បៃក បាក់ ជន ជាតិ  Cyprus ៕ 

អតីតរដ្ឋមន្តេីការពារជាតិមិុកសិុកតេូវសហរដ្ឋ
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សុខ  វេង ឈាង 

 អតីត រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង ការ ពារ-
ជាតិ មុិក សុិក  តៃូវ បាន អាជា្ញា ធរ 
សហ រដ្ឋ អាមៃរកិ ចាប ់ខ្លនួ ។ ការ- 
ចាប់ខ្លួននៃះកើត ឡើង កាល-
ពីយប់ ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍  ទី ១៦    
តុលា  នៅ ពៃល លោក ធ្វើ ដំណើរ 
ទៅ ដល ់អាកាស យាន ដ្ឋាន អន្តរ- 
ជាតិ  ទីកៃុង ឡូស អៃនជឺលៃស  
រដ្ឋកាលី ហ្វ័រ នីញ៉ា ។  

យោង តាម រដ្ឋ អាជា្ញា អាមៃរិក 
បៃចាំ នៅ ទី កៃុង ញូវ យ៉ក បាន 
ឱៃយដឹង ថា  នាយ ឧត្ដមសៃនីយ៍  
Salvador  Cienfuegos  ដៃល 
មាន តួនាទី ជា រដ្ឋ មន្តៃី ការ ពារ-
ជាត ិមុកិ សុកិ  ព ីឆ្នា ំ២០១២  ដល ់
ឆ្នាំ ២០១៨  តៃូវ បាន ចាប់ ខ្លួន  
តាម ការ ស្នើ សុំ របស់ រដ្ឋ បាល 
បៃឆំង ការ ជួញ ដូរ គៃឿង ញៀន  
(DEA) ។  លោក  Cienfuegos  
តៃវូ បៃឈមនងឹ ការ ចោទ បៃកាន ់
ព ីបទ ឃបុ ឃតិ ចៃក ចាយ  គៃឿង-
ញៀន  ទៅ កាន់ សហ រដ្ឋ អាមៃរិក  
និង ពី បទ លាង លុយ កខ្វក់  នៅ 
ក្នុង ដៃន ដី អាមៃរិក  បទ ល្មើស 
ទាំង ២នៃះ បាន កើត ឡើង នៅ 
អំឡុង ខៃ ធ្នូ  ឆ្នាំ ២០១៥  និង ខៃ 
មករ  ឆ្នាំ ២០១៧ ។  លោក 
Cienfuegos  អាច ជាប់ ពន្ធ-
នាគារ រហតូ ដល ់៣០ ឆ្នា ំ  បៃសនិ 
ជា តុលា ការ រក ឃើញ ថា   លោក 
ពិត ជា បាន បៃពៃឹត្ត បទ ល្មើស  
ទាំង នៃះ មៃន ។ 

ក្នុង ពាកៃយ បណ្ដឹងបញ្ជូន ទៅ 
តុលាការ  រដ្ឋ អាជា្ញា បាន សរ សៃរ 
ថា ៖«ជា ថ្នូរ នឹង ការ បង់ បៃក់-

សំណូក  គាត់ ( លោក  Cienfu-
egos)  បាន អនុញ្ញាត ឱៃយ កៃុម 
ជួញ ដូរ គៃឿង ញៀន  H-2  ដៃល 
ជា កៃមុ ១  តៃង តៃ បៃពៃតឹ្ត អំពើ - 
ហិងៃសា រួម មាន ទំាង ការធ្វើទារុ ណ-  
កម្ម  និង ឃាតកម្ម  អាច ធ្វើ សកម្ម - 
ភាព ដោយ មិន ចាំ បាច់ ខា្លោច ការ- 
ចាប់ ខ្លួន » ។ 

 ឯក សារ ពាកៃយ បណ្ដឹង ក៏ បាន 
លើក ឡើង នូវ ភ័ស្តុតាង បៃមូល  
បាន ព ីការ ឃា្លោ ំមើល  ទនំាក ់ទនំង 
តាម បៃព័ន្ធ អៃឡិច តៃូ និក ដៃល 
បង្ហាញ ថា  លោក  Cienfuegos  
បាន ណៃ នាំ កៃុម  H-2  ឱៃយ សា្គាល់ 
មន្តៃី ពុក រលួយ ផៃសៃង ទៀត  និង 
បាន បញ្ចៃញ អត្ត សញ្ញាណ របស ់
សាកៃសី មួយ ចំនួន  ជា ហៃតុ នាំ ឱៃយ 
មាន ការ សមា្លោប់ សាកៃសី ទាំង នោះ 
ទៀត ផង ។  

 លោក Cienfuegos  នឹង 
បង្ហាញ ខ្លួន ជា លើក ដំបូង ចំពោះ 
មុខ តុលា ការ  តាម រយៈ ការ-
ទនំាក ់ទនំង តាម វីដៃ អូ  នៅ លា្ងាច 
ថ្ងៃ សុកៃ  ទី ១៧  តុលា  ហើយ 
បនា្ទាប់ មក  លោក នឹង តៃូវ បញ្ជូន 
ទៅ ទី កៃុងញូវ យ៉ក  ជា ទី កន្លៃង 
ផ្ដើម ការ សុើប អង្កៃត ។ 

 ការ ចាប់ ខ្លនួ លោក  Cienfue-
gos  បាន ធ្វើ ឱៃយ មាន ការ សងៃស័យ  
លើ សចុរតិ ភាព  របស ់កង យោធា 
មុិក សុិក  នៅ ក្នុង សង្គៃម កមា្ចាត់ 
កៃមុ ជួញ ដូរ គៃឿង ញៀន ។ កា ល ពី 
មនុ កង យោធា  មុកិ សុកិ តៃវូបាន 
បៃជា ជន  និង ដៃ គូ អន្តរ ជាតិ  ចាត់ - 
ទុក ថា   ជា សា្ថាប័ន រដ្ឋាភិបាល តៃ ១ 
គត ់ ដៃល មនិ ស្ថតិ កៃម ឥទ្ធពិល 
របស់ កៃមុ ជួញ ដូរ គៃឿង  ញៀន  

ហើយមាន អំពើ ពុករលួយ តិច 
តួច បំផុត ។ 

ជាក់ ស្តៃង  ក្នុង រយ: ពៃល ជាង 
១ទសវតៃសរ៍ ចុង កៃយ មក នៃះ  
កង យោធាមុិក សុិក  បាន ដើរ-
តួនាទី ចមៃបង  នៅ ក្នុង សង្គៃម 
កមា្ចាត់ កៃុម ជួញ ដូរ គៃឿង ញៀន  
ពី ពៃះ កង កមា្លោំង ប៉ូលិស មុិក-
សុិក  នៅ មាន លក្ខណ: បៃមូល ផ្តុំ 
នៅ ឡើយ  ហើយ ពោរ ពៃញ ទៅ - 
ដោយ អំពើ ពុក រលួយ  និង ខ្វះ 
សមត្ថ ភាព នៅ ក្នុង ការ បៃយុទ្ធ 
ជាមួយ នឹង កៃុម បៃដប់ អាវុធ 
ទាំង នៃះ ។ 

 កាល ព ី២ឆ្នា ំមនុ លោក  Cien-
fuegos  តៃូវ បាន មន្ទីរ បញ្ច-
កោណ ផ្តល់ កិត្តិយស  សមៃប់ 
ឧត្តម ភាព របស់ លោ ក។  តៃ ឆ្នាំ 
នៃះ  សកម្ម ភាព ឧកៃិដ្ឋ របស់ 
លោក  បើ សនិ បង្ហាញ ថា  ជា ការ- 
ពិត មៃននោះ  គឺ នឹង កា្លោយ ជា 
សញ្ញា ១ទៀត នៃ គុណ វិបត្តិ  
នៅ ក្នងុ សង្គៃម កមា្ចាត ់កៃមុ ជញួ-
ដូរ គៃឿង ញៀន  ដៃល សង្គៃម 
នៃះ មាន ការ គាំទៃ ពី សហ រដ្ឋ-
អាមៃរិក ។  

បៃធា នា ធិបតី មុិក សុិក  លោក  
Andres  Manuel  Lopez-
Obrador  បាន ឆក់ ឱកាស នៃ 
ការ ចាប់ ខ្លួន លោកCienfuegos  
ដើមៃបី វាយ បៃហារ រដ្ឋ បាល មុន 
របស់ អតីត បៃធា នា ធិប តី  En-
rique  Pena  Nieto  ថា  ពោរពៃញ 
ទៅ ដោយ អំពើ ពុករលួយ ។ 

 លោក Lopez  Obrador  បាន 
និយាយ ថា៖ « នៃះ គឺ ជា ឧទា-
ហរណ៍ ដៃល មិន អាច បៃកៃក 

បាន នៃ ការ រលំ រលាយ រដ្ឋាភិ-
បាល  និង ជា ឧទាហរណ៍  អំពី 
របៀប ដៃល រដ្ឋ បាល សាធារណៈ  
និង សៃវា សាធារណៈរបស់ រដ្ឋាភិ-
បាល  តៃវូ បាន បនា្ទាប បនោ្ថាក ក្នងុ 
សមយ័ សៃរ ីនយិម ថ្ម(ីNeo- Lib-
eral  Period ) » ។ 

បៃធា នាធិប តី មុិក សុិក រូប នៃះ 
ក៏ បាន អះ អាង ផង ដៃរ ថា  ថា្នាក់-
ដឹក នាំ យោធាបច្ចុបៃបន្ន  គឺ « មិន-
ងយ ពុក រលួយនោះ  ទៃ »  ហើយ 
បាន សនៃយា ថា  នឹង ពៃយួរ ការ ងរ  
មន្តៃ ីណ មយួ  នៅ ក្នងុ រដ្ឋាភ ិបាល  
របស់ លោក   បៃសិន បើ រក ឃើញ 
ថា  ពួក គៃ បាន ជាប់ ទាក់ ទង ទៅ 
នឹង អំពើ ពុក រលួយ មៃន នោះ ។ 

គរួ បញ្ជាក ់ថា  លោក  Cienfu-
egos  មាន ងរ ថា  «El Padri-
no»  ឬ ជា ភាសា អង់ គ្លៃស ថា 
«The Godfather »  គឺ ជា អតីត 
រដ្ឋ មន្តៃី មុិក សុិក ទី ២  ដៃល តៃូវ 
បាន ចាប់ ខ្លួន ដោយ សហ រដ្ឋ-
អាមៃរិក ជាប់ ពាក់ ព័ន្ធ ទៅ នឹង ការ- 
ជួញ ដូរ គៃឿង ញៀន ។  មុន នៃះ   
លោក  Genaro  Garcia  Luna  
ជា អតីត រដ្ឋ មន្តៃី សន្តិ សុខ សា-
ធារណៈ  មាន តួនាទី គៃប់ គៃង 
ប៉លូសិ  ចាប ់ព ីឆ្នា២ំ០០៦  រហតូ 
ដល់ ឆ្នាំ ២០១២  តៃូវ បាន ចាប់-
ខ្លួន  នៅ រដ្ឋ តិច សាស់ កាល ពី ឆ្នាំ 
មុន  ពី បទ ឃុប ឃិត  ចៃក ចាយ 
គៃឿង ញៀន  ជា មួយ នឹង ការ-  
ចោទ បៃកាន់ ថា  បាន ទទួល 
សំណូក សូក បា៉ាន់ រប់ លាន 
ដុលា្លោរ ពី ស្ដៃច ជួញ ដូរ គៃឿង-
ញៀនឈ្មោះ  Joaquin«El-
Chapo » Guzman ៕ 
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Skateistan ស្ទយួ   
កុមារ សម្រេចក្ដសុីបិន 
ធំ   តាម រយៈ កីឡា 
ជិះ  ស្គ ីនិង ការ អប់រំ 

ហុង រស្មី

ភ្នំពេញ : មានកំណើតធំធាត់ក្នុង
គ្រួសារក្រីក្រនៅជាយក្រុងភ្នំព្រញ
កញ្ញាចាន់សង្វា«ទីន»កូវជួបបញ្ហា
មិនត្រឹមត្ររបាំងសង្គម វប្របធម៌ និង
ស្រដ្ឋកិច្ចគ្រួសារប៉ុណ្ណោះទ្រប៉ុន្ដ្រទីន
ថ្រមទាំងរងនូវអំពើហិង្រសាទៀត។
កញ្ញាទនីបាននយិាយថា៖«កាល-

ពីកមុារភាពខ្ញុំរងគ្រះដោយសារអពំើ
ហិង្រសាពីឪពុកខ្ញុំស្ទើរត្ររៀងរាល់ថ្ង្រ
ដ្រលធ្វើឱ្រយខ្ញុំល្រងមានជំនឿចិត្ដ និង
មិនចង់រាប់អានមិត្ដភក្ដិអ្វីឡើយ»។
ក្នុងវ័យ៦ឆ្នាំ ទីនធា្លាប់ស្រម្រចង់

កា្លាយជាគ្រូបង្រៀនឱ្រយអង្គការក្ររដ្ឋា-
ភិបាលដ្រលអាចជួយកុមារក្រីក្រទទួល-
បានការអបរ់ំដ៏ប្រសើរចៀសផុតពីអពំើ
ហិង្រសានិងរស់នៅដោយស្មើភាព។
ឈានដល់វ័យ១៨ឆ្នាំយុវតីរូបន្រះ

ចាប់ផ្ដើមការងរស្ម័គ្រចិត្ដក្នុងអង្គការ
មួយដ្រលសហការជាមួយSkate-
istanCambodiaដ្រលផ្ដល់ការ-
សិក្រសាជំនាញជិះកា្ដារស្គី។
ទីនបានរំឭកប្រប់ព្រលចាប់ផ្ដើម

សា្គាល់ Skateistanថា៖ «អសា្ចារ្រយ
ណាស់!ខ្ញុំមនិធា្លាប់ឃើញកឡីាអីឡយូ
ប្របន្រះឡើយ»។

យា៉ាងណាមញិកញ្ញាឆ្ងល់ណាស់ថា
ហ្រតុអ្វីមិនសូវមានមនុស្រសចូលចិត្ដ
ល្រងកីឡាន្រះជាពិស្រសក្ម្រងស្រី។
បនា្ទាប់មកទីនចង់សាកល្របង និង
ចូលរួមជាមួយSkateistan។
SkateistanCambodiaជាផ្ន្រក

មួយន្រអង្គការ Skateistan ពិភព-
លោកដ្រលបង្កើតឡើងក្នងុឆ្នាំ២០០៨
ដោយកីឡាករស្គីអូស្ដា្រលីលោក
OliverPercovichនៅព្រលលោក
រស់នៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលប្រទ្រស
អាហ្វហ្គានីសា្ថាន។Skateistanផ្ដល់
កម្មវិធីសិក្រសាជាច្រើនរួមមានការល្រង
ស្គីនងិការអបរ់ំបណំងបង្កើតធនធាន
មនុស្រសកាន់ត្រប្រសើរឡើង។
ជាមយួប្រសកកម្មផ្ដល់តម្ល្រដល់កមុារ

តាមរយៈកឡីាស្គីកា្ដារនងិការអបរ់ំប្រប
ច្ន្រប្រឌិតSkateistanCambodiaត្រវូ
បានបង្កើតឡើងក្នងុឆ្នាំ២០១១តាម-
រយៈលោកBenjaminPecqueurដ្រល
បច្ចុប្របន្នជានាយកប្រចាំប្រទ្រស។
នៅសាលាស្គី ក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ

កុមារអាចរីករាយនឹងការល្រងស្គីនិង
ថា្នាក់រៀនប្របសលិ្របៈប្រកបដោយភាព-
ច្ន្រប្រឌិតក្នុងបរិសា្ថានសុវត្ថិភាព។
កញ្ញាទីនបានប្រប់ភ្នំព្រញប៉ុស្ដិ៍

ថា៖«ខ្ញុំជាក្ម្រងស្រីមានសណំាងដ្រល

Skateistanជ្រើសរីសខ្ញុំធ្វើការ
ជាមួយ។ខ្ញុំកា្លាយជាគ្រូបង្រៀនមា្នាក់
តាមក្ដីស្រម្រ»។
ទោះរងការមាក់ងយអំឡុងព្រល

រៀនក្ដី កញ្ញាបានអះអាងថាកញ្ញា
ខិតខំយា៉ាងត្រដបត្រដួសដួលរលាត់
ដ្រជើងរហតូកា្លាយជាកឡីាការនិីកម្ពជុា
ដំបូងបំផុតនិងឆ្នើមក្នុងចំណមក្រុម
ថ្រមទៀតផង។
បច្ចបុ្របន្នកញ្ញាចានស់ង្វា«ទនី»កវូ

អាយុ២៧ឆ្នាំជានាយិកាគ្រប់គ្រង
ទូទៅនៅSkateistanCambodia
ក៏ជាអ្នកចាត់ច្រងផ្រនការគម្រង
ប្រចាំឆ្នាំ និងត្រួតពិនិត្រយការអនុវត្ដ
កម្មវិធីស្នូលរបស់អង្គការ។
កញ្ញាទនីបានឱ្រយដងឹថា៖«កឡីាស្គី

ជួយកុមារមានជំនឿចិត្ដ ផ្ដល់ភាព
ស្រស់បំព្រងនិងច្រះរៀនរៀបចំនិង
សម្រចគោលដៅជវីតិ។ទំាងន្រះគជឺា
ជំនាញសំខាន់សម្រប់ជីវិតរបស់
ពួកគ្រ។លើសពីន្រះកីឡាស្គីក៏ផ្ដល់
ភាពសប្របាយរីករាយថ្រមទៀត»។

អង្គការបានដក់ច្រញនូវកម្មវិធី
សិក្រសាចំនួន៤ដ្រលកុមារសហគមន៍
ថ្មីៗ ត្រវូបានណ្រនាំវគ្គសកិ្រសាស្គីជនំាញ
បំណិនជីវិតសមា្ភារសិក្រសានិងការ-
អភិវឌ្រឍចំណ្រះដឹង។
កម្មវធិីសកិ្រសាទាងំន្រះសា្វាគមន៍កមុារ

អាយុចន្លាះពី៥ទៅ១៧ឆ្នាំនងិគ្រប់
កម្រិតសិក្រសា។អង្គការSkateistan
កំពុងប្រតិបត្ដិការសាលាស្គីរបស់ខ្លួន
នៅទកី្រងុកាប៊លុនងិមា៉ាហ្រសាអុសីារហី្វ
(អាហ្វហ្គានសីា្ថាន)ភ្នពំ្រញ(កម្ពជុា)
ចហូនណ្រសប៊ើក(អា្រហ្វកិខាងត្របងូ)
នងិកពំងុសាងសង់សាលាថ្មីក្នងុទកី្រងុ
បាមយា៉ាន់(អាហ្វហ្គានីសា្ថាន)។
កញ្ញាទីនបន្ដថា៖«ជាង៨០ភាគ-

រយន្រសិស្រសនៅកម្ពុជាមកពីគ្រួសារ
ចណំលូទាប។កម្មវធិីសកិ្រសារបស់យើង
មិនគិតថ្ល្រឡើយខណៈSkateistan
ផ្ដាតលើក្រមុកមុារដ្រលត្រវូបានផាត-់
ច្រញពីកីឡានិងឱកាសអប់រំជាពិស្រស
កមុារីកមុារពកិារនងិកមុារមកពគី្រសួារ
ចំណូលទាប»។

កញ្ញា សុភាអាយុ២១ឆ្នាំបាន
កា្លាយជាគ្រូនៅSkateistanដ្រល
យកគំរូតាមអ្នកគ្រូបង្រៀនក្រយ
ព្រលប្ដ្រជា្ញាល្រងស្គីនៅអង្គការន្រះ។
កញ្ញាទីនបានឱ្រយដឹងថា៖«ក្រយ

បញ្ចប់វគ្គសកិ្រសាផ្ន្រកភាពជាអ្នកដកឹនាំ
យុវជនកញ្ញាសុភាបានស្មគ័្រចិត្ដធ្វើជា
គ្រូស្គីហើយព្រលន្រះគាត់ជាសមាជកិ
នៅសាលាស្គីដ្រលជួយកុមារដូចជា
របូគាត់ច្រះរៀបចំគោលដៅនងិធ្វើការ
ឆ្ពោះទៅអនាគតកាន់ត្រប្រសើរ»។
Skateistan អាស្រ័យទាំងស្រុង

លើការបរិចា្ចាគដើម្របីដំណើរការកម្មវិធី
រួមមានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលមូលនិធិ
ក្រមុហ៊នុនានានងិបគុ្គលគ្រប់របូដ្រល
មានទស្រសនវិស័យលើកកម្ពស់កុមារ
តាមរយៈកីឡាស្គីនិងការអប់រំ។
ព័ត៌មានបន្ថ្រមមាននៅវ្របសាយ

www.skateistan.orgអុនីសា្ដាក្រម
និងហ្វ្រសប៊ុក@skateistan។
SkateistanCambodiaស្ថិតនៅ
ក្នុងFactoryPhnomPenh៕

កញ្ញា សុភា អាយុ ២១ឆ្នាំ ជា គេូ នៅ Skateistan និង កញ្ញា ទីន អាយុ ២៧ឆ្នាំ  ជា នាយិកា គេប់គេង ទូទៅ ។ រូបថតសហការី

Skateistan Cambodia ផ្ដល់ ការ អប់រំបេបច្នេ បេឌិត ក្នុង បរិស្ថាន សុវត្ថិភាព ។ រូបថតសហការី កុមារ កំពុងជិះ ស្គីកា្ដារ នៅ ទីលាន ជិះ ស្គី ស្ថិត នៅ Factory Phnom Penh។ រូបថតសហការី



រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ ទឹកចិត្ត
ប្រកបដ យឆន្ទៈមោះមុតនៅក្នងុ
ការបំព្រញការងារមានសុវត្ថភិាព។
ចំណ្រកការដើរត្រច់ចរទៅទីនានា

មានគ្ររាក់ទាក់គួរជាទីព្រញចិត្ត។ រីឯស្រចក្ត-ី
ស្ន្រហាវិញ គឺគូស្ន្រហ៍មានភាពផ្អ្រមល្ហ្រមខ្លាងំ។
ចំណ្រកឯលាភសកា្ការៈវិញទទួលបានផលល្អ។
ចំពោះបញ្ហាសុខភាពវិញលោកអ្នកមានសភាព
ល្អទំាងផ្លវូកាយនិងផ្លវូចិត្តគ្មានក្តីសៅហ្មងទ្រ។

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

វិញក៏ត្រវូប្រយ័ត្នចាញ់បោកគ្រដ្ររ។ថ្ង្រន្រះសម្រប់
ទំនាក់ទំនងស្ន្រហាគួរផ្តល់នូវភាពកក់ក្តាឱ្រយគ្នាទៅ-
វិញទៅមក។ដយឡ្រកគ្រះលោកអ្នកគឺនៅឯទិស-
បស្ចមិ ដូច្ន្រះត្រវូត្រមានការប្រងុប្រយ័ត្នខ្ពស់ផង។
ចំពោះការធ្វើដំណើរទទួលបានសុខសុវត្ថិភាព។

រាសីស្រុតចុះ។ការប្រកបរបររក-
ទទលួទាននានាបានទទួលផលជា
ធម្មតប៉ុន្ត្រត្រូវចំណាយកមា្លាំង-
កាយ និងកមា្លាំងចិត្តយ៉ាងច្រើន។

ចពំោះការនយិយស្តីប្រកបដយក្តគីោរព។រឯី
ស្រចក្តីព្រយាយមមានការធ្លាក់ចុះការធ្វើដណំើរ
ទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយត្រូវត្រមានការប្រុងប្រយ័ត្ន
ឱ្រយបានខ្ពស់ផងទើបទទួលបា នស្រចក្តីសុខ។
ចំពោះស្រចក្តីស្ន្រហាមានការយល់ចិត្តគ្នាល្អ។

រាសីឡើងខ្ពស់។ការនិយ យស្តី
ច្រើនពោលពាក្រយពិតទៅកាន់អ្នក-
ផងគ្នា។ការប្រកបមុខរបររក-
ទទួលទាននានានឹងមានផល-

ចំណ្រញគប់ចិត្តធ្វើឱ្រយទឹកចិត្តរបស់លោកអ្នក
មានសម្ទះុខ្លាងំឡើងនៅក្នងុការបំព្រញការងារ
ផ្រស្រងៗ ។ រីឯការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយ
មានសុវត្ថភិាពល្អ។ ចំណ្រកឯបញ្ហាស្ន្រហាវិញ
គូស្ន្រហ៍មានភាពល្អកូល្អនិនឹងគ្នាដូចជាធម្មត។

 រាសីឡើងខ្ពស់។ ការយត្រទៅ
កាន់ទីកម្រសន្តនានារបស់លោក-
អ្នករម្រងមានការទទួលរាក់ទាក់
ខ្លាំងពីសំណាក់ញាតិជិតឆ្ងាយ

យ៉ាងកក់ក្តាព្រះទឹកចិត្តល្អគួរឱ្រយរាបអ់ាន។ការ-
ប្រកបរបររកទទួលទាននានាអ្នកអាចចាញ-់
បោកគ្រដ យសារត្រភាពស្មាះត្រង់ព្រក។ រីឯ
លាភសកា្ការៈវិញនឹងទទួលបានផលគួរជាទីគប់-
ចិត្តតបទៅត មការខំប្រឹងប្រងរបស់ខ្លួនឯង។

រាសីមធ្រយម។ ការបំព្រញការងារ
ផ្រស្រងៗនងឹត្រវូចណំាយកមា្លាងំច្រើន
ហើយក៏ត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ន
ក្នងុការបពំ្រញការងាររបស់លោក-

អ្នកឱ្រយបានខ្ពស់តមដ្រលអាចធ្វើបាន។ចំពោះ
លាភសកា្ការៈនឹងបានអាស្រ័យដយការខិតខំ-
ប្រងឹប្រងរបស់ខ្លនួត្រប៉ណុ្ណោះ។ចណំ្រកស្រច-
ក្តីស្ន្រហាវញិត្រវូត្របង្កើននវូភាពស្នទិ្ធសា្នាលនងិ
ផ្តល់ភាពកក់ក្តាឱ្រយគ្នាច្រើនទើបល្អប្រសើរ។

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រអងា្គរទី២០ែខតុលាឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ៤កើត ខៃកត្តិក ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃអង្គារ  ទី២០ ខៃតុលា ឆ្នាំ២០២០

  ហោរាសាស្តៃបៃចំាថ្ងៃ

រាសីឡើងខ្ពស់។ការប្រកបរបរ-
រកទទួលទា ននានាវិញនឹងបានផល-
ចំណ្រញយ៉ាងគប់ចិត្តសុខភាព
ផ្លូវកាយរឹងបុឹងល្អមានអារម្មណ៍

ស្រស់ថ្លាគួរជាទីម្រត្រីពីសំណាក់អ្នកផងទំាងពួង
មានសមត្ថភាពអាចបង្កើតគំនិតច្ន្រប្រឌិតទៅរក-
វឌ្រឍនភាពន្រអាជីវកម្មផ្រស្រងៗ។ការធ្វើដំណើរទៅ-
កាន់ទីជិតឆ្ងាយគប្របីប្រយ័ត្នបន្តិច។ចំពោះបញ្ហា
ស្ន្រហាហាក់មានភាពល្អូកល្អិននឹងគ្នាដូចមុន។   -

ទសៃសន៍ទាយតាមកៃបួនសប្តគៃះ និងនព្វគៃះ នៃពៃហ្មជាតិខ្មៃរ   ដៃាយលោក វ៉ាយ វិបុល  
មន្តៃីសៃវជៃវហោរាសាស្តៃ និងទំនៀមទម្លាប់  នៃកៃសួងធម្មការ និងសាសនា។

 រាសីល្អបង្គួរ។ សម្រប់មុខរបររក-
ទទួលទា ននានាបានផលល្អបង្គួរ
ត្រប៉ុណ្ណោះ។ការគិតចំពោះបញ្ហា
ផ្រស្រងៗច្រើនត្រមានគនំតិសញុមនិ

ហា៊ានសម្រចចតិ្តដ យខ្លនួឯងឡើយ។លោកអ្នក
គរួត្របង្កើនភាពមា្ចាស់កា រប្រកបដយការទទលួ-
ខសុត្រវូទើបជាការប្រសើរ។ចពំោះស្រចក្តីស្ន្រហា
គប្របីបង្កើនអនុស្រសវរយី៍ល្ៗអ ជាមួយគ្នាឬក៏ផ្តល់នវូ
ព្រលវ្រលាសម្រប់គ្រួសារឱ្រយបានគ្រប់គ្រន់៕    

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ថ្ង្រន្រះអ្នក-
ចូលចិត្តសិក្រសផ្ន្រកអក្រសរសាស្រ្ត
សុខភាពផ្លវូកាយអាចមានជំងឺបៀត-
បៀនខ្លះត្រដយអំណាចកមា្លាំង-
ចិត្តមានភាពខ្លាំងកា្លាធ្វើឱ្រយសុខភា ព

ផ្លវូកាយមនិធ្លាក់ក្នងុភាពធ្ងន់ធ្ងរទ្រ។ការប្រកប-
របររកទទួលទាននានានឹងបានផលចំណ្រញ
ធម្មត។រឯីបញ្ហាស្ន្រហាវញិគូស្ន្រហ៍នឹងមានការ-
អធ្រយាស្រ័យឲ្រយគ្នាទៅវិញទៅមកបា នល្អប្រព្រ។

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ការប្រកប-
របររកទទួលទានផ្រស្រងៗនឹងបាន
ផលល្អប្រសើរ។ ចំណ្រកឯស្រចក្ត-ី
ស្ន្រហាគូស្ន្រហ៍នឹងរស់នៅជាមួយគ្នា

ប្រកបទៅដយសុភមង្គល។ត្រចំពោះការបំព្រញ
ការងារផ្រស្រងក៏ត្រវូត្រប្រងុប្រយ័ត្នពិស្រសប្រយ័ត្ន
មានគ្រះដយសារទឹក។លោកអ្នកមានទឹកចិត្ត
ប្រកបដយស្រចក្តកីា្លាហាននិងធ្វើការសម្រច-
ចិត្តប្រកបដយការទទួលខុសត្រវូខ្ពស់ត្រម្តង។   

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។រាល់ការ-
បំព្រញការងារផ្រស្រងៗ រម្រងទទួល-
បានផលតបស្នងជាទីព្រញចិត្ត។
ការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយប្រ-

កបដយសវុត្ថិភាព។ខណៈការនយិយស្តីមាន
ឧត្តមគតិហើយសុខភាពផ្លូវចិត្តមានភាពល្អ
ពោលគមឺានចតិ្តម្រត្តាករណុាចពំោះមនសុ្រសនងិ
សត្វ។ចពំោះបញ្ហាស្ន្រហាគសូ្ន្រហ៍យលច់តិ្តគ្នា
ល្អនិងមានភាពផ្អ្រមល្ហ្រមកាន់ត្រល្អខ្លាំង។

រាសីល្អបង្គួរ។ការនិយយស្តីច្រើន
ប្រកបទៅដ យហ្រតុផល ឬមាន
អំណះអំណាងច្របាស់លាស់។ រីឯ-
ការបពំ្រញកចិ្ចការផ្រស្រងៗច្រើនត្រធ្វើ

ដ យភាពមុឺងមា៉ាត់និងហ្មត់ចត់ ហើយមានការ-
ជ្រមជ្រងពីអ្នកដទ្រទើបបានជាការប្រសើរ។
ចំណ្រកឯស្រចក្តីស្ន្រហាវិញទាមទារកា រយល់-
ចិត្តគ្នានិងច្រះអធ្រយាស្រ័យគ្នាឱ្រយបានច្រើនទើប
ជាការល្អប្រព្រសម្រប់សម្ព័ន្ធភាពគូស្ន្រហ៍។

កុនឯកសារស្តពីីសិល្បករសៀកខ្មរ្ជាប់
ក្នងុជម្ើសកម្មវិធីមហោស្ពUNAFF

ផលិត ករ លោក JoelGershon(កណា្តាល)និងតួអង្គក្ម្រងប្រុសខ្ម្ររទាំង២។ រូបថតសហការី

សុខឌីណានិងណ្រមសុផាព្រលសម្ត្រងសិល្របៈសៀកក្នុងភាពយន្តឯកសារ។ រូបថតសហការី

ប៉ាន់ រិទា្ធា 

ភ្នំពៃញៈ ភាពយន្តឯកសារ-
រយៈព្រល៩០នាទីស្តីពីក្ម្រង-
ប្រសុខ្ម្ររអ្នកល្រងសៀក២របូ
ដ្រលផលតិករអាម្ររកិលោក
JoelGershonថតនៅអឡំងុ
ឆ្នាំ២០១១-២០១៨ត្រូវបាន
គ្រជ្រើសយកទៅចាក់បញ្ចាំង
ក្នងុកម្មវធិីមហោស្រពភាពយន្ត
ន្រសមាគមអង្គការសហប្រជា -
ជាតិ ឬ UnitedNations
AssociationFilmFestival
ថ្ង្រទី២១ខ្រតុលាឆ្នាំ២០២០
ន្រះត្រម្តង។
ន្រះបើតមស្រចក្តីប្រកាស

ច្រញពីគ្រហទំព័ររបស់សាលា
ហា្វារពន្លឺសិល្របៈ បង្ហាះឱ្រយដឹង
កាលពីម្រសលិមញិន្រះថ៖«ខ្រស្រ-
ភាពយន្តឯកសាររយៈព្រល-
៩០នាទីមានចំណងជើងថ
«CirqueduCambodia»
ដ្រលរៀបរាប់ពីជីវិតតស៊ូរបស់
សិល្របករសៀកវ័យក្ម្រងខ្ម្ររ-
ចំនួន២រូបត្រូវចាក់បញ្ចាំងជា
សកលនៅក្នុងកម្មវិធីមហោ-
ស្រពភាពយន្តរបស់អង្គការ-
សហប្រជាជាតិនៅថ្ង្រទី២១

ខ្រតុលាឆ្នាំ២០២០ន្រះ។
ភាពយន្តន្រះចណំាយព្រល៨
ឆ្នាំដើម្របីថតនៅក្នុងប្រទ្រស-
ចំនួន៤។អ្នកផលិតលោក
JoelGershonនិយយពី
រឿងរា៉ាវក្ម្រងជំទង់ខ្ម្ររ២នាក់
មកពីភូមិជនបទក្នុងប្រទ្រស
កម្ពុជា ដ្រលជីវិតពួកគ្រត្រូវ-
បានផា្លាសប់្តរូបនា្ទាប់ពីបានចលូ
រៀននៅសាលាហា្វារពន្លឺសលិ្របៈ
ស្ថិតនៅក្នុងខ្រត្តបាត់ដំបង»។
ដំណើររឿងន្រះ ផលិតករ

លោកJoelGershonបាន
បងា្ហាញសាច់រឿងស្តីពីក្ម្រង-
ជំទង់ខ្ម្ររ២នាក់ មានឈ្មាះ
សុខឌីណានិងណ្រមសុផា
ដ្រលមកពីភូមិជនបទមួយ-
ហើយជីវិតពួកគ្រត្រូវបាន
ផា្លាស់ប្តូរបនា្ទាប់ពីបានចូលរួម-
«ចលនាសៀកសង្គម»នៅសា-
លាហា្វារពន្លឺសិល្របៈ។កុនរឿង
CirqueduCambodia-
ដ្រលចាក់បញ្ចាងំជាលើកដបំងូ
នៅថ្ង្រទ២ី១តលុាឆ្នាំ២០២០
នៅមហោស្រពភាពយន្តន្រ
សមាគមអង្គការសហប្រជា-
ជាតិឬUnitedNations
AssociationFilmFestival

ន្រះគឺជាខ្រស្រភាពយន្តដបំងូមនិ
ធ្លាប់មានពីមុនផងដ្ររ។
បើតមលោកហួតតរា-

នាយកប្រតិបត្តិន្រសហគ្រស
សង្គមហា្វារបានឱ្រយដឹងក្នុងកិច្ច-
សមា្ភាសន៍របស់VOAខ្ម្ររថ៖
«សផុានងិឌណីាដបំងូចលូ-
រៀននៅអង្គការហា្វារពន្លឺសលិ្របៈ
ជាអង្គការក្ររដ្ឋាភិបាល-
ដ្រលផ្តល់ក្តីសង្រឃឹមដល់កុមារ
ក្រីក្ររាប់ពាន់នាក់ដ្រលមាន
បញ្ហាផ្ន្រកសង្គម និងបញ្ហា
ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងគ្រួសារពួកគ្រ។
គ្រទាំង២នាក់ មានឱកាស
សិក្រសនិងធ្វើការនៅអង្គការ-
ហា្វារព្រលពួកគ្រធំដឹងក្តី។ពួក-
គ្រមានទ្រពកោសល្រយនងិរៀន
សូត្រអ្វីឆប់ច្រះហើយកត្តា
ន្រះហើយដ្រលធ្វើឱ្រយពួកគ្រ
បានទៅរៀនបន្តនៅឯទីក្រុង
Montrealប្រទ្រសកាណាដ
កាលពីឆ្នាំ២០១៦»។
ប្រសិនបើចង់ទស្រសនាវីដ្រអូ

ន្រះអាចចូលទៅកាន់តំណ-
ភា្ជាប់https://bit.ly/3k5wZki
ដើម្របីមើលខ្រស្រភាពយន្តឯក-
សាររឿង«CirqueduCam-
bodia»៕
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រិន ដាវីត ឆ្លងផុតវគ្គជម្រះុ ចំណ្រករ៉ាដ្រត 
អះអាងថាមិនសន្លប់ដោយសារខ្លានាង
ឈនណន

ភ្នំពេញៈ  កីឡាករ ជមៃើសជាតិ គុនខ្មៃរ រិន 
ដាវីត បាន ក្លាយ ជា បៃក្ខភាពដៃល បាន ឈ្នះ 
កៅ អី មុន គៃ ក្នងុករ បន្ត ឡើង ទៅកន់ករ បៃកួត 
វគ្គ ពាក់កណ្តាល ផ្តាច់ ពៃត័ៃ នៃ ករ បៃកួតដណ្តើម 
ខៃសៃ កៃវាត់ ទម្ងន់ ៥៤គីឡូកៃម នៅ លើ សង្វៀន 
PNN ចំណៃក សៃន រ៉ាដៃត បានអះអាង ថា 
រូបគៃនឹងមិនអាច សន្លប់ដោយងាយ កៃម 
ស្នាដៃ ខំា ខា្លានាង ដៃល បាន វាយ កៃង បណ្តាល 
ឱៃយរូប គៃបៃក យ៉ាងធំ នោះ ទៃ។

សមៃប់ ករ បៃកួតជមៃះុ លើក ទី ២ បៃចំា 
ពូល A កល ពី ថ្ងៃអាទិតៃយ កន្លងមកនៃះ រិន 
ដាវីត បាន  វាយ ប្តរូ ជាមួយ គួន ឡំា ងកូសីុន 
យ៉ាងស្វតិស្វាញ បំផុត ពៃះ ម្នាក់ៗ សុទ្ធតៃ 
តៃវូករ ឈ្នះ ៣ពិន្ទ ុ បន្ថៃម ទៅលើករ ឈ្នះ នៅ 
ថ្ងៃ បើក ឆក ដូច គ្នា។ យ៉ាងណ ក៏ ដោយ ករ- 
វាយ ចៃញ របស់ ដាវីត ចំ គោល ដៅ បាន ល្អ ជាង 
ដៃល នំា ឱៃយ រូបគៃអាច យក ឈ្នះ លើ ឡំាងកូសីុន 
ដោយពិន្ទ ុជា ឯកច្ឆន្ទ ៥-០។

ករ ឈ្នះ ជា លើក ទី២ នៃះបាន ជួយ ឱៃយ រិន 
ដាវីត អាច ឡើងទៅ កន់ករ បៃកួត វគ្គ ១/២ផ្តាច់- 
ពៃត័ៃ  ទោះ នៅ សល់ ១ បៃកួត ទៀត ជាមួយ ធន់ 
អៀនឡៃ ក៏ ដោយ ខណៈ ករ បៃកួត កលពី 
ថ្ងៃអាទិតៃយ នោះ ដៃរ អៀន ឡៃ បានវាយកៃង 
ស្តា ំផ្តលួ ឱៃយ សឺុន ថៃសន់ ឱៃយសន្លប់ ធំ នៅ 
តៃមឹទឹក ទី ៣ ដើមៃបី ទទួលបាន ៣ពិន្ទ ុ  ខណៈ 
ករ បៃកួត បើក ឆក អៀនឡៃ បាន ចាញ់ គួន 
ឡំា ងកូសីុន ដោយសរ មិនអាចសមៃក ទម្ងន់ 
តាមករ កំណត់ បាន។ 

ដោយ ឡៃក  ករ បៃកួតមិត្ត ភាព រវាង សៃន 

រ៉ាដៃត និង ខំា ខា្លានាង នៅ ថ្ងៃ អាទិតៃយ នោះ ដៃរ 
គឺ បាន ក្លាយ ជា ករ បៃកួតដៃល មន ភាព ជក់- 
ចិត្តខា្លាងំ បំផុត ពៃះ អ្នកទំាង ២ នៃះ បាន  វាយ 
ប្តរូ គ្នា   ខា្លាងំក្លាបំផុត បនា្ទាប់ ពី ខា្លានាង បាន វាយ 
កៃង បណ្តាល ឱៃយ រ៉ាដៃត បៃក យ៉ាង ធំ នៅ កៃបៃរ 
តៃចៀក ខាង ស្តា ំនាចុងទឹកទី ២ នោះ បុ៉ន្តៃ    
ករ វាយ គ្នា យ៉ាង រន្ធើន  នៃះបាន តៃមឹ ស្មើ គ្នា។

ជាមួយ គ្នា នៃះ សៃន រ៉ាដៃត  បានអះអាង 
ថា រូបគៃនឹងមិនសន្លប់ កៃម ផ្លៃ កៃង របស់    
ខំា ខា្លានាង នោះ ទៃ។ រ៉ាដៃត បាន  និយយ ថា៖ 
«នៅ ពៃល ខ្ញុតំៃវូ មួយកៃង នៅ ចុង ទឹក ទី ២ នោះ 
ខ្ញុរំង ពិបាក ទប់ អារម្មណ៍ដៃរ ពៃះវា  បៃក ធំ  
បុ៉ន្តៃ វាអត់ អីនោះ ទៃ ដោយសរ ខ្ញុ ំបាន តំាង- 
ជំហរខ្លនួ ឯង ហើយ ដឹង ថា  ទោះ បីជា វ៉ៃ ខ្ញុយំ៉ាង- 
ម៉ៃច  ក៏មិន សន្លប់នោះ ដៃរ»។

សៃន រ៉ាដៃត បន្ថៃម ថា៖ «ខ្ញុ ំដឹងតៃ មិនសន្លប់ 
ហើយ គឺ លុះ តៃ តៃ វាយខ្ញុ ំមួយ កៃង  ឱៃយ ដៃកលៃង 
ដឹងខ្លនួ  តៃ ម្តង ទើបខ្ញុ ំដៃក បុ៉ន្តៃ បើ ខ្ញុ ំនៅ  ដឹង ខ្លនួ 
ខ្ញុ ំតៃវូតៃ ងើប វាយ ទៀត ហើយ សមៃប់ ករ- 
បៃកួត នៃះ ខ្ញុំ ដូច ជា មិន សូវ  តៃូវ កន្លៃង ណ 
ធ្ងន់នោះទៃ គឺ តៃវូតៃ ១កៃង នៃះ ឯង ចំណៃក 
កណ្តាប់  ដៃ របស់ គៃ ខ្ញុ ំអាច បិទ បាន»។

ចំណៃក ខំា ខា្លានាង បាន និយយ ថា៖         
« ករបៃកួតនៃះ ពិត ជា មន ភាពស្វតិស្វាញ 
ខា្លាងំ សមៃប់ ខ្ញុ ំពៃះគត់ ល្អ ពិបាក នឹង យក 
ជ័យជម្នះ  ហើយ ចំណុច ពិសៃស របស់ គត់ គឺ 
ទោះ បីជា គត់ អស់ យ៉ាង ណ  ក៏ គត់មក វ៉ៃ 
ជាមួយ យើង ដៃរ។ ចំណៃក ករ  វាយ កៃងឱៃយ 
បៃក នៃះដោយសរគត់វាយកៃង ឱៃយខ្ញុបំៃក 
ចុងចងា្កាមុន ទើប ខ្ញុ ំវាយ កៃងសងវិញ»៕

ចាន់បុ៊នហឿនបានយកឈ្នះជើងខ្លាងំទំាង២ ដើម្របីយកប្រក់លាន
   ឈន ណន/ យឺន ពន្លក

ភ្នំពេញ ៈ  កីឡាករ ចាន់ ប៊ុនហឿន  
បាន រក ឃើញ ជ័យជម្នះ ដ៏ សំខាន់ 
របសខ់្លនួ គ ឺករ យក ឈ្នះ លើ ជើង ខា្លាងំ 
សោម វិឆ័យ និង គង់ សំបូរ ដើមៃបី 
ក្លាយ ជា ម្ចាស់ទឹក បៃក់ ៣,៤លាន 
រៀល ពី ករ បៃកួត ម៉ារ៉ាតុង ដណ្តើម 
បៃក់ លាន ទម្ងន់ ៦៣,៥ គីឡូកៃម 
នៅ លើ សង្វៀនថោន កល ពី ថ្ងៃ 
អាទិតៃយ។

 កីឡាករ  ចាន់  ប៊ុន ហឿន  ដៃល បាន 
សំងំ ហ្វឹក ហាត់ យ៉ាង ស្ងៀមស្ងាត់ នៅ  
ក្លបិ ថ្ម គោល ពោធិ៍ សៃន ជយ័ នោះ  បាន 
បងា្ហាញ ករ បៃកួត យ៉ាង ល្អ បំផុត នៅ 
ក្នុងវគ្គ ជមៃុះ   ជាមួយ សោម វិឆ័យ គឺ 
នៅ  ក្នងុករ បៃកតួ ៣ទកឹ នោះ  ចាន ់ ប៊នុ- 
ហឿន  វ៉ៃ បាន ល្អ  ដោយ ភាគ ចៃើន បៃើ 
កៃបាច់ ជង្គង់  និង កណ្តាប់ ដៃ  វាយ ចៃញ 
លឿន  រហ័ស និង  តៃង់ ចូល គោ ដៅ 
ចៃបាស់ៗ  ដើមៃបី ឈ្នះ សោម វិឆ័យ 
ដោយ ពិន្ទុ។

ជាមួយជ័យជម្នះ នៃះ  បាន ជួយ  ឱៃយ  
ចាន់  ប៊ុន ហឿន ឡើងទៅជួប គង់ 

សំបូរ ដៃល បាន យក ឈ្នះ លើ ជើងថ្មី 
អៃលីត ភក្តី ដោយ ពិន្ទុ មិនឯកច្ឆន្ទ 
៤-១។ នៅ ក្នុងករ  បៃកួតផ្តាច់ពៃ័តៃ 
មន ៣ទឹក ដៃរ នោះ  គង់ សំបូរ បាន 
បៃើគៃប ់ លៃបចិ បៃ កតួ  នងិខ ំបៃងឹ អស ់ព ី
សមត្ថភាព  ប៉ុន្តៃ គ្មាន លទ្ធភាព យក 
ឈ្នះ  ចាន់  ប៊ុន ហឿន  នោះ ឡើយ  គឺ 
បាន ចាញ់  ដោយ ពិន្ទុ ដាច់ តៃ ម្តង  
ដោយ ទទួលបាន  បៃក់រងា្វាន់   ចំនួន 
១,៨ លាន រៀល ។ 

គង ់សបំរូ បាន នយិយ កៃយករ- 
បៃកួត  ថា៖  « នៅក្នុងករ បៃកួត ជុំ ទី ១ 
មន ករ  វាយ ប្តូរ គ្នា ខា្លាំង ដៃរ ហើយ 
សមៃប់ ករ បៃកួត ផ្តាច់ ពៃ័តៃ ជាមួយ 
ចាន់ ប៊ុនហឿន ខ្ញុំ បាន ពៃយាយម  
វាយប្តូររហូត ឡើង អស់ ខ្លួន ឯង។  នៅ 
ទឹក ទី ១ និង ទឹក ទី ៣ ខ្ញុំ ក៏ មន សងៃឃឹម 
ឈ្នះ ដៃរ ប៉ុន្តៃ នៅ ទឹក ទី ២ គត់វាយ 
ចូល ចៃើន ពៃក។ គត់ ខ្ពស់ ជាង និង 
វៃង ជាង ខ្ញុំ អ៊ីចឹង  ករ បៃកួត  ខ្ញុំ វាយ 
អត់សូវ ដល់ គត់ ដោយ ខ្ញុំ បាន ពៃយា- 
យម  អស់ពី សមត្ថ ភាព ហើយ ហើយ 
ខ្ញុំក៏  មន ករ សោក ស្តាយ ផងដៃរ 
ចំពោះ ករ ចាញ់នៃះ»។

ចំណៃក ចាន់ ប៊ុនហឿន ក៏ បាន 
សរសើរ ពី ភាព ខា្លាំង របស់ គង់ សំបូរ 
ផង ដៃរ ពៃះ ករ វាយ ចៃញ របស់ 
សំបូរ ពិសៃស ស្នៀតទាត់  បាន ធ្វើ ឱៃយ 
រូប គៃចង់យ៉ាប់ ម្តងៗ ទៅ ហើយ ពៃះ 
វា ឈឺ ខា្លាំង ពៃក។

ចាន ់ប៊នុហឿន  នយិយ កៃយ ករ 
បៃកួត ថា៖ «គង់ សំបូរ ល្អ ទាត់ និង 
ម៉ាត ់ពៃះ ករ ទាត ់១ ជើងៗ របស ់គត ់
ខ្ញុំ ទៃំ អត់ ចង់ បាន គឺ គត់ បាន ទាត់ 
បំបុក ជើង យើង  ដោយ សរ គត់ ដឹង 
ថា ជើង យើង ឈឺ គៃន់តៃ ខ្ញុំ ស៊ូ ទៃំ 
តៃម្តង។   នៅ ក្នុង ករ បៃកួត ៣ ទឹក នៃះ 
ខ្ញុ ំសងៃឃមឹ ឈ្នះ ចៃើន នៅទកឹទ ី២ ពៃះ 
ខ្ញុ ំបាន វាយគត ់ចលូ ចៃើន ដៃល ធ្វើ ឱៃយ 
គត់ រង ពិបាក ម្តងៗ ដៃរ ហើយ នៅ 
ពៃល នៃះ ខ្ញុំ មន អារម្មណ៍ ចង់ វាយ 
ផ្តាច ់គត ់(វាយឱៃយសន្លប)់ ប៉នុ្តៃ យើង 
រងអស់ ដៃរ»។

គរួបញ្ជាកថ់ា ចាន ់ប៊នុ ហឿន  ជា ប្អនូ- 
បង្កើត  របស ់អ្នក បៃដាល ់ចតិ្ត ធ ំវាយមនិ 
ដក ថយ  ថៃ  ប៊នុ ហាន  ដៃល មន សៃកុ  
កណំើត  នៅ  ភ្ន ំសៃចួ  ខៃត្ត កពំងស់្ព ឺ គ ឺជា 
អ្នក បៃដាល់  ដៃល ធ្លាប់ ឈ្នះ បាន ខៃសៃ- 

កៃវាត ់មក គៃបគ់ៃង ដចូ គ្នា  ប៉នុ្តៃ អាជពី 
មួយ នៃះ  ពួក គៃ មិន បាន បៃ កួត ជាប់- 
លាប ់ ដោយ វត្តមន បៃ កួត បាត់ ឃើញ ៗ  
មិន ទៀងទាត់។

យ៉ាង ណ ក៏ដោយ អតីត កីឡាករ 
ជើងខា្លាំង លោក  ឯម  វុតា្ថា  ដៃល ជា  
អ្នក គៃប់ គៃង កីឡាករ  ចាន់  ប៊ុន ហឿន  

បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កៃយករ- 
បៃកួត ថា  បនា្ទាប់ ពី ឈ្នះ បាន បៃក់- 
លាន នៃះ  លោក នឹង ជំរុញ  ឱៃយ  ចាន់   
ប៊នុ ហឿន  បន្ត ហ្វកឹ ហាត ់ឱៃយ បាន សកម្ម 
ខា្លាំង ក្លា  ដើមៃបី តៃៀម បៃ កួត ក្នុង ខៃសៃ- 
កៃវាត់ ខាង មុខ  ក្នុង ទម្ងន់ ៦៣,៥  ឬ 
៦០ គីឡូកៃម ៕

ចាន់ បុ៊នហឿន បាន ទាត់ទៅលើ គង់ សំបូរ នៅ ពេល បេកួត ផ្តាច់ ពេត័េ។ រូបថតសហ ករី

ហង្រសក្រហមប្រឈមនឹង
អវត្តមានរបស់VanDijk

 ឡុង ដ៍ : កៃុម ករ ពារ  ជើង ឯក 
កៃប ខ័ណ្ឌ Premier League 
អង់គ្លៃស  Liverpool កល ពី 
ថ្ងៃ អាទិតៃយ  ទទួល នូវ ដំណឹង 
អាកៃក់  ពៃល  ក្លិប អះអាង ថា ខៃសៃ - 
ករពារ ដ៏ សំខាន់ Virgil van 
Dijk រង របសួ កៃបាល ជង្គង ់ធ្ងន ់ធ្ងរ 
ខណៈមន សៃចក្ដី រយករណ៍ 
ថា អាចនឹង អវត្តមន រហូត ដល់ 
បញ្ចប់ រដូវ កល  ។

កីឡាករ Van Dijk ដៃល នឹង 
តៃូវ ធ្វើ ករ វះ កត់ បាន ធ្វើ ដំណើរ 
ខ្ចក ៗ  ដើរខ្ញើចៗ កៃយ មន ករ- 
ឈូស ស្កាត់ យ៉ាង អាកៃក់ ពី អ្នក- 
ចាំ ទី Jordan Pickford របស់ 
កៃុម Everton ក្នុងជំនួបកៃុម 
នៅ កៃុង តៃ មួយ ដៃល ស្មើ ២-២ 
កល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ នៅឯ កីឡដា្ឋាន 
Goodison Park ។

Liverpool បាន បៃកស ថា ៖ 
« ខៃសៃ ករ ពារ កណ្តាល របស ់យើង  
រង របួស ជង្គង់ ធ្ងន់ ធ្ងរ កៃយ មន 
ករ ប៉ះ ទង្គិច ជាមួយ នឹង អ្នកចាំ ទី 
Jordan Pickford របស ់Ever-
ton កៃយ ករ  បៃកួត បៃពៃឹត្ត 
ទៅ បាន ៦ នាទី នៅ ឯ កីឡដា្ឋាន 
Goodison Park » ។

សៃចក្ដី បៃកស នោះ បន្ត ថា  ៖ 
« Van Dijk ចាំ បាច់ តៃូវ ប្ដូរ ចៃញ 
ហើយករ ពិនិតៃយ បន្ថៃមចំពោះ 
របួស  បងា្ហាញ ឱៃយ ឃើញ ថា ចាំ - 
បាច់ តៃវូ វះ កត់ ។ ពៃលនៃះ គ្មាន 
ពៃល វៃលា ជាក់ លាក់តៃូវ បាន 

ដឹង ឡើយ ចំពោះ ករ វិល តៃឡប់ 
មក វិញ របស់ គៃ » ។

វា នឹង បៃើ ពៃល យ៉ាង ហោច  
ណស់ ក៏ រប់ ខៃ ដៃរ មុន ពៃល 
មនវត្តមន ខៃសៃ ករពារដ៏ រឹង មំ 
រូប នៃះ ហើយ នៃះនឹង ធ្វើឱៃយ 
លោក Jurgen Klopp ជួប នូវ 
បញ្ហា យ៉ាង ធ្ងន់ ធ្ងរ ដៃល តៃវូ ដោះ 
សៃយ ដើមៃបី ធ្វើ យ៉ាង ណ រកៃសា  
កៃុមឱៃយ នៅ មន ទមៃង់លៃងល្អ 
រដូវ កល នៃះ។  

បៃធន កៃុម ជមៃើស ជាតិ 
ហូឡង់វ័យ២៩ ឆ្នាំ  ក៏ បៃឈម 
ផងដៃរ ក្នុង ករ ខក ខាន ចូល រួម 
លៃង  ក្នុង ពៃឹត្តិករណ៍  Euro 
2020 ដៃល នឹង រៀប ចំ ឡើង នៅ 
ខៃ មិថុនា ឆ្នាំ កៃយ នៃះ ដៃរ ។

Van Dijk សរសៃរ សរ ផូស្ត  
តាម បណ្តាញ សង្គមថា ៖ « ពៃល 
នៃះ ខ្ញុ ំផ្ដោត តៃលើ ករ ជា ព ីរបសួ 
របស់ ខ្ញុំ ហើយ ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ គៃប់- 
យ៉ាង  ដៃល ខ្ញុំ អាច ធ្វើ បាន  ដើមៃបី 
តៃឡប់ មក វញិ ឱៃយ បាន ឆប់ បំផុត 
តាមដៃល អាច » ។ 

សរ របស ់Van Dijk   បានបន្ត 
ទៀត  ថា ៖ « ទោះជា មន ករ ខក- 
ចិត្ត ខា្លាំង   ក៏ ខ្ញុំ នៅ តៃមន ជំនឿ  
មុតមំ ថា អំឡុង ពៃល មន  វិបត្តិ 
តៃង តៃមន ឱកស ជានិច ្ច  ។ ខ្ញុំ 
នងឹ ធ្វើឱៃយ បៃកដ ថា ខ្ញុ ំតៃឡប ់  មក 
វិញ ជាមួយ នឹង ភាព កន់តៃ បៃ - 
សើរ   ជាង មុន រឹង មំ ជាង មុន និង  
ខា្លាំង ជាង មុន »  ៕ AFP/VN

សេន រ៉ាដេត បាន ពេយាយាម បិទការ វាយ របស់ ខំា ខា្លានាង ទំាង មាន របួសដេរ អស់៧ថ្នេរ។ រូប PNN



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ តារាសម្តែងសែីអតីតជាសែីស្អាត-
លែខ១បែចាំឆ្នាំ២០១៤កញ្ញាស៊នីយបូ៊នីនៅ
តែជាអ្នកសិលែបៈចិត្តទូលាយក្នុងសកម្មភាព
សបែបុរសធម៌ជួយសង្គមខណៈពែលថ្មីៗនែះ
កញ្ញាបានបរិចា្ចាគជាបែក់ចំនួន១ម៊ឺនដ៊លា្លារ
សមែប់ចូលរួមជួយសមែលទ៊ក្ខលំបាកដល់
បែជាពលរដ្ឋខ្មែរកំព៊ងតែរងគែះដោយសរទឹក-
ជំនន់ និងទទួលបានការកោតសរសើរពីខាង-
ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលទៀតផង។
បើតាមសរភា្ជាប់ដោយលខិតិថ្លែងអណំរគណ៊

ពីថ្នាក់ដកឹនាំកពំលូនោះកញ្ញាស៊នីយបូ៊នីបាន
សរសែរនៅក្នុងអី៊នស្តាកែមថ៖ «សងែឃឹមថ
ទាងំនែះនងឹអាចជយួសមែលទក៊្ខលបំាករបស់
បងប្អូនយើងមួយចំណែកក្នុងគែអាសន្ននែះ។
នាងខ្ញុំក៏សូមគោរពអរគ៊ណ ចំពោះការខិតខំ
បែឹងបែងយ៉ាងយកចិត្តទ៊កដាក់ របស់រដា្ឋាភិ-
បាលជាពិសែសកងកម្លាំងបែដាប់អាវ៊ធគែប់
ស្ថាប័នក្នុងការច៊ះជួយសង្គែះបងប្អូនបែជា-
ពលរដ្ឋយើងទាំងរាជធានីនិងបណ្តាខែត្ត-
នានាផងដែរសូមបួងសួងដល់វត្ថស័ុក្តិសិទ្ធទំិាង-
អស់តាមថែរកែសាការពារកម្ពជុាឱែយរួចផ៊តពីគែះ-
មហន្តរាយនែះឆប់ៗ»។
ភា្លាមៗ នោះក៏ផ្ទុះនូវការសរសើរពីមហាជន

មួយរំពែចចំពោះទឹកចិត្តដ៏បែពែរបស់
តារាសម្តែងសែីដែលកពំង៊តែកាកក់ប-
ខា្លាំងទីផែសារថតក៊ននៅថែ ខណៈកញ្ញា
មិនតែឹមតែសែូបបានបែជាបែិយភាព
ក្នងុសែក៊ប៉ណ៊្ណោះទែក៏អាចមនសមត្ថ-
ភាពបញ្ចែញទែពកោសលែយសម្តែង-
បានធ្វើឱែយផលិតករបែទែសថែពែញ-
ចិត្តខា្លាំងបន្តក៊ងតែថ្មីផងដែរនាពែល
កន្លងមកថ្មីៗនែះ។
មហាជនដែលជាអ្នកគាំទែ ក៏បាន

ចលូរមួបញ្ចែញជាមតិយោបល់ថ៖«ខ្ញុំ
សរសើរនិងអរគ៊ណចំពោះកញ្ញា-
យូប៊ីនយ៉ាងកែលែង។អរគ៊ណចែញ
ពីចិត្តខា្លាំងណស់សមែប់ទឹកចិត្តដែល
ឈរនៅខាងគា្នាក្នុងគែមនអាសន្ន-
យ៉ាងណក៏កំ៊ភ្លែចមើលថែស៊ខភាពខ្លនួ-
ឯងផងណសែឡាញ់និងបារម្ភ»។
គួររំឭកដែរថតារាសម្តែងសែីសែស់

សច់សខ្ចីសមែស់ផូរផង់ជាកូនចៅអ្នក-
សែ៊កកោះធំខែត្តកណ្តាលវ័យ២៦ឆ្នាំ
ដែលធា្លាប់បានឈ្នះពានជាតារាសម្តែង
ឆ្នើមក្នុងពែឹត្តិការណ៍មហោសែពភាព-
យន្តជាតិលើកទី៥នែឆ្នាំ២០១៧កញ្ញា
សិ៊នយូបី៊នក៏ធា្លាប់មនទឹកចិត្តសបែបុរស-
ធម៌ដ៏ទូលាយជាងគែម្តងមកហើយដែរ
ក្នុងការបរិចា្ចាគបែក់ចូលរួមមូលនិធិ
កូវីដ១៩ចំនួន៤ពាន់ដ៊លា្លារ៕

កេុង ឡុងដ៍ :កែ៊មWest
HamUnitedបានធ្វើឱែយថ្ងែ
តែឡប់ចូលទីលានដំបូងរបស់
GarethBaleជាមួយកែ៊ម
TottenhamHotspur
(Spurs)ជួបនូវខកចិត្តមួយ
ដោយការតាមពីការនាំម៊ខ៣-០
រហូតស្មើ៣-៣ខណៈកែ៊ម
AstonVilla(Villa)នៅបន្ត
រកែសានូវការចាប់ផ្ដើមដ៏ឥតខ្ចាះ
របស់ខ្លួនជាមួយនឹងជ័យជម្នះ
១-០លើកែម៊ម្ចាស់ផ្ទះLeices-
terCityអំឡងុការបែកតួកាល-
ពីថ្ងែអាទិតែយ។
នែះជាការបង្ហាញខ្លួនលើក

ដំបូងរបស់Baleសមែប់ការ-
បែកួតកែបខ័ណ្ឌPremier
Leagueអងគ់្លែសកែយកា្លាយ
ជាសមជិកថ្មីជាមួយក្លិបចាស់
ម្ដងទៀតក្នុងនាមជាកីឡាករខ្ចី
ជើង១រដូវកាលពីកែ៊មនៅ
អែសែប៉ាញRealMadridខណៈ
ពែលរបូគែដរូចលូនៅនាទទីី៧២
កែ៊ម Spursបានធ្វើការនាំម៊ខ
កែ៊មភ្ញៀវរួចហើយ៣-០។
តែខែសែបមែើសញ្ជាតិវែលស៍

ជបួនវូបទពសិោធដែលមនិអាច
បំភ្លែចបានខណៈកែ៊មរបស់
លោក JoseMourinho
សែឡាំងកាំងនឹងទិចនិកវាយ-
បកហើយអ្វីដែលសំខាន់Bale
ក៏ជាម្នាក់ ក្នុងចំណមកីឡាករ
ដទែទៀតដែលខ្ជះខា្ជាយឱកាស
ស៊៊តបញ្ចូលទីម៊នពែលWest
Hamយកស្មើវិញបាន។
សមែប់ការបែកួតសបា្ដាហ៍ទី

៥ របស់Spursនែះនៅវគ្គទី
១ការបែកួតដំណើរការតែ៤៥
វិនាទីប៉៊ណ្ណោះកីឡាករSon
Heung-minទម្លុះសំណញ់ទី
ឱែយកែ៊មម្ចាស់ផ្ទះនាំម៊ខ១-០
បាត់ហើយម៊ននឹងHarry
Kaneថែម២គែប់ទៀតនៅ
នាទីទី៨និង១៦តែតង់ទី២
កែម៊ភ្ញៀវតាមស្មើបានវញិតែមឹ-
តែ៨នាទីច៊ងកែយនែការ-
បែកួតដោយ៣គែប់នោះ
បំប៉ាងសំណញ់ទីដោយFa-
bianBalbuena,Davinson
Sanchez(ចូលទីខ្លួនឯង)
និងManuelLanzini។
WestHamកា្លាយជាកែ៊មទី

១ក្នុងបែវត្តិសស្តែរបស់Pre-
mierLeagueដែលគែចផត៊ពី
បរាជ័យកែយតែូវនាំម៊ខដល់
ទៅ៣គែប់ ឬលើសពីនែះ
កែយការបែកួតដំណើរការ
រហូតដល់នាទីទី៨១។
គែូបង្វឹករបស់កែ៊ម Spurs

លោកMourinhoសម្ដែងការ-
សោកស្ដាយថ៖ «យើងធ្វើការ
គែប់គែងការបែកួតនែះ។យើង
ឃើញKaneប៊ិះនឹងស៊៊តបាន
គែប់ទី៤តែប៊កបង្គោលទី
ហើយបនា្ទាប់មកBaleសឹងតែ
បញ្ចប់គែប់យ៉ាងតែមិនអាច។
នែះជាការបែកួតដែលយើង
មន៣ពិន្ទុក្នុងដែទៅហើយតែ
យើងបាត់អស់២ពិន្ទុ»។
ប៊រសព័រទ៊យហា្គោល់បានបន្ត

ថ៖ «យើងគួររឹងមំជាងនែះ។
ពួកគែសំណងល្អតែបែហែល

ជាពួកគែស័ក្ដិសមនឹងទទួល-
បានសណំងល្អហ្នងឹ។ពកួយើង
ស៊យតែទនំងជាពកួយើងសម-
តែជួបសំណងមិនល្អហ្នឹង»។
ការបែកួតនៅកីឡដា្ឋានKing

Powerឯណះវិញកែ៊មVilla
រង់ចាំរហូតដល់នាទីទី៩០+១
ទើបអាចរកឃើញជ័យជម្នះ
លើកទី៤នៅរដូវកាលនែះ
ដោយខែសែបមែើRossBarkley
ដែលជាកីឡាករខ្ចីជើងពីកែ៊ម
Chelseaជាអ្នកមនគ៊ណ-
សមែបត្តិយ៉ាងធំធែងកែយស៊ត៊
កែតំបន់គែះថ្នាក់បញ្ចូលទី
យ៉ាងល្អអស្ចារែយ។
ជារឿងនឹកស្មានមិនដល់

ដែលកែ៊មមួយបែើពែលតែ
ប៉ន៊ា្មានខែកែយការបែកតួចង៊-
កែយនែរដូវកាលម៊នគឺជាថ្ងែ
ដែលបែជែងដើមែបីរស់តែពែល
នែះឡើងទៅលែខ២ក្នងុតារាង
ពនិ្ទុនៅដើមរដវូកាលនែះដោយ
តាមពីកែយEverton១ពិន្ទុ
ហើយរឹតតែអស្ចារែយទៀតនោះគឺ
ម៊នបែកួតនែះកែ៊មរបស់លោក
DeanSmithបបំាក់កែម៊ជើង-
ឯកចាស់Liverpool៧-២។
លោកSmith បាននិយយ

ថ៖«វាពតិជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អ
ណស់។ការមកទីនែះហើយ
ឈ្នះគឺពិតជាកែ៊មល្អមែន។
កីឡាករជាចែើនហត់នឿយ
ហើយពួកគែចាប់ផ្ដើមជាមួយ
រដូវកាលថ្មីយឺតៗ តែចែបស់។
យើងរីករាយនឹងអ្វីដែលធ្វើបាន
នាពែលនែះ»៕AFP/VN

យូបី៊នចិត្តទូលាយបរិច្ចាគប្រាក់$១មឺ៉ន
ជួយជនរងគ្រាះដោយសារទឹកជំនន់
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LIFESTYLE
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កញ្ញា សីុន យូបី៊ន  តេវូ ថ្នាក់ដឹកនំា កំពូល ចេញ លិខិត 
ថ្លេង អំណរគុណ ពី ចិត្តសបេបុរស។ រូបថតហ្វែសប៊៊ក

Bale (ស្ដា)ំ របស់ Spurs លោតតេតបេជេងយកបល់ជាមួយខេសេការពារ Cresswell របស់កេមុ Villa។ AFP

Baleខកចិត្តថ្ង្រាល្រាងដំបូង
ខណៈVillaបន្តភាពឥតខ្ចាះ

តារា  សេសីេស់កញ្ញា សីុន យូបី៊ន  ចិត្ត ទូលាយ បរិច្ចាគ 
បេក់ ១មឺុនដុលា្លារ  ដើមេបីជួយដល់ ជន រង គេះដោយសរ 

ទឹក ជំនន់  ។ រូបថតហ៊ងមិនា
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