
សហគមន៍ភេទទី៣រៀបចំ
ការបេកួតបវរកញ្ញាបេចាំ
ខេពេញ១ឆ្នាំស្វេងរក
រាជិនីសមេស់...ទំព័រ១៣

ជីវិតកម្សាន្ត
ការតស៊ូមតិចុងកេយ
រវាងTrumpនិងBiden
ល្អជាងមុនប៉ុន្ដេនៅតេមាន
ការវាយបេហារ...ទំព័រ១១

អន្តរជាតិ
រដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំ
ផេនការក្នុងការកំណត់
ផលិតផលសមេប់ជំរុញ
ការនាំចេញ...ទំព័រ៨

សេដ្ឋកិច្ច
ថ្ងៃអង្គារ ទី២៧ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០ លៃខ ២៧៧៥ / តម្លៃ  ១២០០    រៀល

www.postkhmer.com

LewisHamiltonវា៉ាដច់កំណត់តេ
ចំនួន៩១លើករបស់Schumacher

ព័ត៌មានកីឡា

ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

ទំព័រ១៥

ក្រមុហុ៊នGoldman
Sachsព្រមបង់ប្រក់
ពិន័យ២,៩ពាន់លាន
ដុលា្លារដើម្របីបញ្ចប់ការ-
សុើបអង្ក្រតលើការ-
ពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លនួក្នងុ
គម្រង«1MDB»

កងទ័ពមួកខៀវកម្ពុជា
៧៣នាក់ច្រញទៅ
បំព្រញប្រសកកម្មនៅ
ប្រទ្រសសូ៊ដង់ខាងត្របូង

  អុឹង  ម៉ៃង គង់ 

សាខាក្រមុហុ៊នGoldman
Sachsនៅម៉ាឡ្រសីុទទួល
សារភាពថាក្រមុហុ៊នបានឃុប-
ឃិតរំលោភច្របាប់ប្រឆំាងអំពើពុក-  
រលួយនៅបរទ្រសរបស់សហរដ្ឋ-
អាម្ររិក នៅក្នងុគម្រងដ៏ធំមួយ
ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលនិធិទ្រព្រយរដ្ឋ
(sovereign wealth fund)
នៅអាសីុអាគ្ន្រយ៍ ដ្រលគ្រដឹងថា
ជាប្រទ្រសម៉ាឡ្រសីុ។ ក្រមុហុ៊ន
Goldman Sachs ដ្រលគ្រ
សា្គាល់ថាជាក្រមុហុ៊នវិនិយោគ
និងជាធនាគារលំដាប់ពិភពលោក
មួយរបស់សហរដ្ឋអាម្ររិកមន
ទីសា្នាក់ការកណ្តាលនៅទីក្រងុញូវ-
យ៉កបានយល់...តទៅទំព័រ១២

មុំ គន្ធា

ភ្នពំៃញៈ កងទព័មកួខៀវ៧៣
នាក់បានចាកច្រញពីប្រទ្រស
កម្ពុជាទៅបំព្រញប្រសកកម្ម
មនុស្រសធម៌នៅប្រទ្រសស៊ូដង់
ខាងត្របូងកាលពីយប់ថ្ង្រអាទតិ្រយ
ទី២៥ខ្រតុលាដើម្របីចូលរួម 
រក្រសាសន្តិភាពក្រមឆត្រអង្គ-
ការសហប្រជាជាតិ។ន្រះបើ
តាមអ្នកនាំពាក្រយមជ្រឈមណ្ឌល
ជាតិគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងរក្រសា
សន្តិភាពបោសសម្អាតគ្រប់
មីននិងគ្រប់មិនទាន់ផ្ទុះ
អ្នកនាងកុសលម៉ាលីនដា។
អ្នកនាងម៉ាលីនដាប្រប់ភ្នំ-

ព្រញប៉ុស្តិ៍ម្រសលិមញិថាកងទព័
មួកខៀវកម្ពុជាចំនួន៧៣នាក់
ន្រះ ក្នុងនោះមនស្រីចំនួន
២៨នាក់ត្រូវទៅជំនួសកងទ័ព
មកួខៀវចនំនួ៧៣នាក់ដ្ររ(ស្រី
២នាក់)ដ្រលត្រវូបញ្ចប់ប្រសក-
កម្មរបស់ខ្លួន...តទៅទំព័រ ៦

លោកហុ៊នស្រនសម្ដ្រងការធុញទ្រន់នឹងប្រទ្រសខ្លះនិងអ្នកប្រឆំាងខ្លះ
ដ្រលអះអាងថាកម្ពជុាអនុញ្ញាតឲ្រយចិនបោះមូលដ្ឋានយោធានៅក្នងុដ្រនដីកម្ពជុាដោយលោកប្រប់ឲ្រយបង្ហាញភ័ស្ដតុាងឲ្រយបានច្របាស់

 នៀម  ឆៃង 
 
ភ្ន ំពៃញៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊នុ

ស្រនកាលពីថ្ង្រចន្ទម្រសិលមិញ បាន
សម្ដ្រងការធុញទ្រន់នឹងប្រទ្រសខ្លះ
និងអ្នកប្រឆាំងខ្លះដ្រលអះអាងថា
កម្ពុជាអនុញ្ញាតឱ្រយចិនបោះមូលដា្ឋាន

យោធានៅក្នុងដ្រនដីកម្ពុជា។ លោក
ប្រប់ឱ្រយអ្នកដ្រលចោទប្រកាន់ប្រប
ន្រះត្រវូបង្ហាញភ័ស្តុតាងឱ្រយបានច្របាស់។
លោកបានថ្ល្រងដូច្ន្រះ ក្នុងព្រល

លោកធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកការ-
ដា្ឋានសាងសង់សា្ពានប្រតុងខ្រស្រកាប
ឆ្លងកាត់ទន្ល្របាសាក់ពីតំបន់កោះ-

ព្រជ្រ ទៅកាន់ទីក្រុងរណបកោះនរា
និងពីកោះនរាទៅផ្លូវជាតិល្រខ១។
លោកហ៊ុនស្រនមនប្រសាសន៍

ដូច្ន្រះថា៖ «តើចិនមនកងទ័ពនៅ
កម្ពជុាទ្រ?កម្ពជុាឱ្រយសទិ្ធិចនិបោះទព័
នៅកម្ពុជាពីអង្កាល់ណ?ខ្ញុំបញ្ជាក់
ឡើងវិញខ្ញុំធុញទ្រន់ជាមួយជន-

បរទ្រសមួយចំនួន បូកនឹងខ្ម្ររយើង
រញុអាសភាពការណ៍ហ្នងឹ។សមូបញ្ជាក់
ណ យើងធុញទ្រន់ណស់ហើយ
អស់លោកអ្នក។នាយករដ្ឋមន្ត្រី
និយាយមិនសា្ដាប់ លោកឯងមន
ភ័ស្តុតាងឯណបញ្ច្រញមក ថា
កម្ពុជាមនកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជា-

មួយនឹងចិនប្រើប្រស់ផ្ដាច់មុខនូវ
កពំង់ផ្ររាមរយៈព្រល៣០ឆា្នា។ំច្រញ
មកបញ្ច្រញភ័ស្តុតាងនោះមក! បើ
អ្នកឯងមិនបញ្ច្រញភ័ស្តុតាងហ្នឹង
មនន័យថាអ្នកឯងភូតកុហក»។
លោកបន្តថា៖«ហើយរឿងន្រះនៅ

ក្នុងព្រលប្រជុំគណៈ...តទៅ ទំ ព័រ ៤

ធូ វិរៈ

ភ្នំពៃញ :ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ
ទនុអាណកិជនកម្ពជុា(OCIC) 
ដ្រលជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគក្នុង
ស្រកុដ៏មនសកា្តានពុលក្នងុវសិយ័  
ជាច្រើនបានបង្ហាញផ្រនការ

បោះទុនសរុប២,៥ពាន់លាន
ដុលា្លារសម្រប់អភិវឌ្រឍកោះនរា  
ទៅជាទកី្រងុរណបថ្មីមយួទៀត
ស្ថិតនៅជាប់ទន្ល្រចតុមុខក្នុង
ភមូសិាស្រ្តរាជធានីភ្នពំ្រញស្រប  
ព្រលក្រមុហ៊នុកពំងុដណំើរការ
កសាងសា្ពានចនំនួ២ខ្រស្រតភា្ជាប់

តំបន់កោះអភិវឌ្រឍន៍ន្រះទៅផ្លូវ
ជាតិល្រខ១និងទៅទីក្រុង
រណបកោះព្រជ្រនៅដើមទន្ល្រ
បាសាក់នោះ។
ក្នងុកម្មវធិីបើកការដា្ឋានសាង-

សង់សា្ពានទាងំ២ខ្រស្រដ្រលមន
វត្តមនរបស់លោកនាយក-

រដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនស្រននៅព្រឹក
ថ្ង្រចន្ទលោកពុងឃាវស្រអគ្គ-
នាយកនិងជាក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល  
ក្រុមហ៊ុនOCICបានថ្ល្រងថា
ក្រុមហ៊ុនOCICមនផ្រនការ
ចណំយថវកិាសរបុ២,៥ពាន់
លានដុលា្លារ...តទៅទំព័រ  ៨

OCICនឹងបោះទុន$២,៥ពាន់លានអភិវឌ្រឍកោះនរា
ការ ដ្ឋាន សាង សង់ សា្ពានបៃតុង ខៃសៃកាបឆ្លងកាត់ទន្លៃ បាសាក់ពីតំបន់កោះពៃជៃ ទៅ កោះនរា និងរូបតូចឆ្វៃងខាងលើ ជារូបប្លង ់នៃសា្ពាន។ រូបថតSPM



ក្នុងទ្រឹស្តីទំនាក់ទំនងអន្តរ-
ជាតិពាក្រយ«ផលប្រយោជន៍
ជាតិ»និង«សទិ្ធិអធបិត្រយ្រយ»
គឺជាពាក្រយគន្លះឹដ្រលមានសារៈ-
សំខាន់ក្នងុការកំណត់គោលជំហរ
និងឥរិយាបថរបស់ប្រទ្រសមួយ
ចំពោះប្រទ្រសមួយផ្រស្រងទៀត។
ចំពោះពាក្រយ «ផលប្រ-

យោជន៍ជាតិ»គ្រត្រងត្រ
និយាយយា៉ាងសាមញ្ញថា
«គ្មានទ្រមិត្តភាពឬសត្រូវ
អចិន្រ្តយ៍គឺមានត្រផលប្រ-
យោជន៍អចនិ្រ្តយ»៍។អាម្ររកិ
និងចិន មានមនោគមន៍វិជា្ជា
ខសុគ្នាកគ៏ង់អាចចាប់ដ្រល្អកូ-
ល្អិននឹងគ្នាបានក្នុងរដ្ឋបាល
ប្រធានាធិបតី និកសុននិង
រដ្ឋបាលបន្តបនា្ទាប់មកទៀត។
ជប៉ុនដ្រលរងការទមា្លាក់

គ្រប់ប្រកបរមាណូពអីាម្ររកិក៏
អាចកា្លាយជាសម្ពន្ធមិត្តចាក់ទឹក
មិនល្រចក្រយសង្គ្រមលោក-
លើកទី២ជាមួយអាម្ររិក
បាន។វៀតណាមគឺជាប្រទ្រស
កមុ្មយុនសី្តហើយអាម្ររកិគជឺា
បតិាប្រជាធបិត្រយ្រយហើយប្រ-
ទ្រសទំាង២គឺជាសត្រវូសង្គ្រម
ឆ្លងទសវត្រសរ៍ប្រយុទ្ធសុីសាច់
ហតុឈាមក៏គង់មានថ្ង្រស្នទិ្ធ-
សា្នាលគ្នាវិញបា នដោយសារ
ត្រផលប្រយោជន៍។អរឺ៉បុដ្រល
ចោទកម្ពជុាថាគ្មានប្រជាធបិ-
ត្រយ្រយក៏នៅត្រអាចចុះកិច្ចព្រម-
ព្រៀងពាណជិ្ជកម្មស្ររីជាមយួ
ប្រទ្រសកមុ្មយុនសី្តវៀតណាម
ដោយសារត្រផលប្រយោជន៍។

ព្រលខ្លះទនំាក់ទនំងការទតូ
អាចមានភាពល្អក់កករមួយ
រយៈកាលដោយសារត្រននិា្នា-
ការរបស់ថា្នាក់ដឹកនាំឬគណ-
បក្រសនយោបាយ។ឧទាហរណ៍
ចនិនងិជប៉នុមានទនំាក់ទនំង
ស្រដ្ឋកចិ្ចធធំ្រងណាស់ប៉នុ្ត្រជនួ-
កាលទៅស្នទិ្ធគ្នាជលួកាលទៅ
ព្រងើយកន្តើយនងឹគ្នាគ្មានការ
ផ្លាស់ប្តូរទស្រសនកិច្ចផ្លូវការទៅ
វិញទៅមកមួយរយៈ។
ជាមយួនងឹភាពមនិស្ថតិស្ថ្ររ

ន្រមតិ្តភាពនងិជម្លាះអ្វដី្រល
សខំាន់នៅក្នងុទនំាក់ទនំងអន្តរ-
ជាតិដ្ររនោះគថឺាមតិ្តរបស់មតិ្ត
មនិប្រកដថាជាមតិ្តរបស់យើង
ហើយសត្រូវរបស់មិត្ត ក៏មិន
ប្រកដថាជាសត្រវូរបស់យើង
ដ្ររ។ឧបមាថាបើចិននិង
អាម្ររិកឈ្លាះគ្នាតើកម្ពុជា
ឈ្លាះគ្នាជាមយួគ្រដ្ររឬយា៉ាង
ណា?បើឥណា្ឌានងិបា៉ាគីសា្ថាន
ឈ្លាះគ្នាតើកម្ពជុាឈ្លាះគ្នាជា
មួយគ្រដ្ររឬយា៉ាងម៉្រច?
បើអរឺ៉បុនងិអាម្ររកិស្អបច់និ

តើកម្ពជុាត្រវូស្អប់ចិនតាមគ្រដ្ររ
ម្រនទ្រ?តើផលប្រយោជន៍
កម្ពជុានៅឯណាហើយតើផល-
ប្រយោជន៍អឺរ៉ុបនិងអាម្ររិក
នៅឯណាក្នងុទំនាក់ទំនងជា-
មួយចិន?ចម្លើយគឺប្រកដ
ណាស់ថាមិនដូចគ្នាទ្រ។
ឥឡវូយើងក្រឡ្រកមកមើល

ពាក្រយ«សទិ្ធិអធបិត្រយ្រយ»វញិ-
ម្តង។សិទ្ធិអធិបត្រយ្រយគឺជា
សិទ្ធិក្នុងការសម្រចជោគ-
វាសនានិងគោលជំហររបស់
ប្រទ្រសខ្លួនដោយផ្អ្រកលើ
ផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លនួ។

មិនម្រនបរទ្រសថាទៅលិច
ទៅលិចទៅកើតទៅកើត
ហើយកម្ពុជាអង្គុយចាំត្រធ្វើ
តាមគ្រថានោះទ្រព្រះផល-
ប្រយោជន៍របស់ប្រទ្រសនីមួយៗ
មិនដូចគ្នាទ្រ។
ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ត្រងក្នុង

ព្រលបច្ចុប្របន្នយើងសង្ក្រត
ឃើញថាតាមបណា្តាញសារ-
ព័ត៌មានអន្តរជាតិដ្រលភាគ-
ច្រើនលើសលប់គ្រប់គ្រងដោយ

បស្ចិមប្រទ្រសគ្រត្រងត្រ
បណ្តះុបង្អាប់ប្រទ្រសចិនហើយ
សូម្របីត្រកម្ពុជាដ្រលមានទំ-
នាក់ទនំងជតិស្នទិ្ធជាមួយចនិ
ក៏គ្រផ្រសាយចោទប្រកាន់ហាក់-
ដូចជាកម្ពជុាជាពិរុទ្ធជនឬប្រទ្រស
គ្មានក្រមសលីធម៌ហើយគ្មាន
អធិបត្រយ្រយជាតិរបស់ខ្លួន។
នៅព្រលកម្ពជុាទទលួជនំយួ

ពចីនិគ្រហៅថាជាជនំយួដើម្របី
គំទ្រ«របបក្រុងភ្នំព្រញ»។
ព្រលកម្ពជុាទទលួកម្ចពីីចនិគ្រ
ចោទថាជា«អនា្ទាក់បណំលុ»។
ព្រលចិនវិនិយោគសង់កំពង់-
ផ្រឬព្រលានយន្តហោះគ្រថា
ប៉ះពាល់សន្តិសខុនងិស្ថរិភាព
តំបន់។សូម្របីត្រព្រលកម្ពុជា
ត្រងតាំងជនជាតិចិនធ្វើជាទី-
ប្រកឹ្រសាកគ៏្រចាត់ទកុថាគ្រះ-
ថា្នាក់ដ្ររទោះបីជាជនជាតិចនិ
នោះគឺជាមា្ចាស់វិនិយោគរាប់-

រយលានដលុា្លារនិងបានបរចិា្ចាគ
៥០មុនឺដលុា្លារនៅព្រលកម្ពជុា
ជួបគ្រះអាសន្នទឹកជំនន់ក្ត។ី
អ៊ីចឹងសួរថាតើកម្ពុជាមិន

អាចវិនិច្ឆ័យបានខ្លួនឯងទ្រឬ
ថាកម្ចីមយួណាមានការប្រក់
ខ្ពស់ឬទាប?ឬក៏មិនដឹងទ្រ
ថាខ្លនួមានសមត្ថភាពសងប៉នុ
ណា?តើកម្ពុជាមិនអាច
សម្រចលើការកសាងអភវិឌ្រឍ
ហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងស្រុក

របស់ខ្លួនដ្ររម្រនទ្រ?បាន
ជំនួយពីចិនដើម្របីកសាងផ្លូវ
នងិសា្ពានតើដើម្របីត្រប្រើប្រស់
ផ្តាច់មុខដោយរដ្ឋាភិបាលឬ
យា៉ាងណា?តើកម្ពជុាមនិច្រះ
ច្រណ្រនចង់បានសម្រប់ប្រ-
ទ្រសខ្លួនទ្រឬនៅព្រលដ្រល
ប្រទ្រសជតិខាងគ្រមានកពំង-់
ផ្រទឹកជ្រជាច្រើនទទួល
កបា៉ាល់ដឹកទំនិញនិងទ្រស
ចរណធ៍ំៗ ហើយមានព្រលាន-
យន្តហោះដ្រលអាចទទួល
យន្តហោះទំហំយក្រសចុះបាន
ដ្ររនោះ?តើកម្ពជុាពតិជាមនិ
អាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានដោយ
ខ្លនួឯងម្រនទ្រថាមតិ្តណាជយួ
មតិ្តណាមនិជយួកម្ពជុានោះ?
តើកម្ពុជាមិនអាចបន្តកិច្ច-
សហប្រតិបត្តិការដ្រលមាន
ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកជា-
មួយប្រទ្រសជាមិត្តដ្ររម្រន-

ទ្រ?កម្ពជុាជលួដីឱ្រយចនិគ្រថា
បាត់បង់អធិបត្រយ្រយដ្ររ ចុះ
កាលអឺរ៉ុបដក់អាណានិគម
នៅអាសុីនងិអា្រហ្វកិគ្រចាប់
យកប្រទ្រសទាំងមូលមិន
ដ្រលបងល់យុឱ្រយប្រទ្រសមា្ចាស់
ស្រកុផងមានត្រយកពន្ធនងិ
យកប្រជាជនធ្វើជាទាសករ
ថ្រមទៀតនោះគ្របរយិាយដចូ
ម្ត្រចវញិទៅ?តើចនិមានដ្រល
ដក់ពន្ធលើកម្ពុជាពីអង្កាល់
ណា?តើចិនធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់
ដល់សិទ្ធិអធិបត្រយ្រយរបស់
កម្ពជុាពីអង្កាល់ណា?តើចនិ
ចង់គ្រប់គ្រងដកីម្ពជុាពីអង្កាល់
ណា?តើកម្ពុជាឱ្រយចិនគ្រប់-
គ្រងដីពីអង្កាល់ណា?ន្រះគឺ
ជាការទាក់ទងដ្រលមានប្រ-
យោជន៍ទៅវញិទៅមកមនិម្រន
មានប្រយោជន៍ត្រមា្ខាងដោយ
បំពាននោះទ្រ។បើចិនរកសុី
ចំណ្រញគ្រនៅហើយបើមិន
ចណំ្រញគ្រវ្រចបង្វ្រចទៅស្រកុ
គ្រវិញគឺជារឿងធម្មតា។
ព្រលខ្លះគ្រត្រងត្រនិយាយ

ថាគ្រមិនបង្ខំឱ្រយកម្ពុជាកាន់
ជើងប្រទ្រសណាមួយនោះទ្រ
ហើយគ្រមានបំណងជួយពង្រងឹ
និងការពារអធិបត្រយ្រយភាព
របស់កម្ពុជា។ប៉ុន្ត្រតាមរយៈ
ការរិះគន់បន្តុះបង្អាប់រាល់ទង្វើ
របស់កម្ពជុានងិការសម្រចចតិ្ត
របស់កម្ពជុានោះគជឺាការដក់
សមា្ពាធដោយប្រយោលដ្រល
រារាំងដល់សិទ្ធិស្វ័យសម្រច
និងសិទ្ធិអធិបត្រយ្រយរបស់
កម្ពុជាក្នុងការរាប់អានមិត្ត
របស់ខ្លួន។ការវាយប្រហារ
ចោទប្រកាន់មកលើកម្ពុជាគឺ

ស្មើនងឹការចោទថាកម្ពជុាគ្មាន
សមត្ថភាពធ្វើការសម្រចលើ
អធិបត្រយ្រយភាពរបស់ខ្លួន។
កម្ពជុាត្រវូមានសទិ្ធសិម្រច

ដោយខ្លនួឯងក្នងុការប្រស្រយ័
ទាកទ់ងជាមយួមតិ្តដោយផ្អ្រក
លើផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់
ខ្លនួ។កម្ពជុាមនិអាចសា្តាប់មតិ្ត
មា្ខាងហើយទៅស្អប់មិត្តមា្ខាង
នោះទ្រ។ប្រទ្រសទាងំអស់ក្នងុ
លោកត្រងត្រប្រកាន់យកផល-
ប្រយោជន៍ជាតិរបសខ់្លនួជាធ។ំ
កម្ពជុាកដ៏ចូគ្នាដ្ររក្នងុនាមជា
រដ្ឋអធិបត្រយ្រយ កម្ពុជាត្រូវ
សម្រចលើជោគវាសនាដោយ
ខ្លួនឯងនិងមានសិទ្ធិជ្រើស-
រីសមិត្តនិងបង្កើនកិច្ចសហ-
ប្រតិបត្តិការដ្រលមានប្រយោ-
ជន៍ចំពោះប្រជាជនចំពោះ
ឱកាសការងរចំពោះនយោ-
បាយនងិចពំោះស្រដ្ឋកចិ្ចរបស់
ខ្លួន។ការធា្លាក់ចូលក្នុងអនា្ទាក់
ន្រជម្លាះដ្រលមិនស្ថិតស្ថ្ររ
ហើយដ្រលបម្រើផលប្រ-
យោជន៍ឱ្រយប្រទ្រសដទ្រមិន
ម្រនជាការសម្រចចិត្តដោយ
ឈរលើសិទ្ធិអធិបត្រយ្រយ និង
ផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួន
នោះទ្រហើយការចាប់បង្ខំ
ឱ្រយកាន់ជើងភាគីណាមួយ
ដោយផ្ទាល់ក្តី ឬដោយប្រ-
យោលក្តី គឺជាការបំពានលើ
សទិ្ធិសម្រចអធបិត្រយ្រយរបស់
ប្រទ្រសដ្រលប្រទ្រសនមីយួៗ 
មិនចង់បានសោះឡើយ៕

ដោយ សឹ៊ម វីរៈ ទីប្រកឹ្រសា យ៊ទ្ធ -  
សាស្ត្រ ន្រវទិ្រយា សា្ថាន ចក្ខ ុវសិយ័ 
អាស៊ី  (AVI) 
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«ផលប្រយោជន៍ជាតិ»និង«សិទ្ធិអធិបត្រយ្រយ»
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បើ អឺរ៊៉ប  និង អាម្ររិក ស្អប់ ចិន   តើ កម្ពជុា ត្រវូ ស្អប់ ចិន 
តាម គ្រ ដ្ររ ម្រន ទ្រ? តើ ផល ប្រយោជន៍ កម្ពជុា នៅ ឯណា ហើ យ 
តើ ផល ប្រយោជន៍ អឺរ៊៉ប  និង អាម្ររិក នៅ ឯណា ក្នងុ ទំនាក់ ទំនង 
ជា មួយ ចិន? ចម្លើយ គឺ ប្រកដ ណាស់ ថា មិន ដូច គ្នា ទ្រ។
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តពីទំព័រ១...រដ្ឋមន្ត្រី ខ្ញុំបាន
និយាយថាកំុភ្ល្រចណាឆ្នាំ១៩៧០
ទម្លាក់ព្រះករុណាបិតា ដោយរដ្ឋ-
ប្រហារឆ្នាំ១៩៧០ ក្រមហ្រតុ-
ផលប្រឆងំយៀកកងុនៅលើទកឹដី
កម្ពុជា ឥឡូវអ្នកឯងប៉ុនប៉ងធ្វើអី
ចំពោះខ្ញុំបានជាម្ដងហើយម្ដង-
ទៀត វត្តមនចិនៗ ហើយពួក
អាក្រមុក្របត់ជាតិន្រះបង្ខំមនសុ្រសឱ្រយ
ធ្វើសកម្មភាពប្រឆំងទូតចិននៅ
ភ្នំព្រញក៏វាធ្វើ»។
លោកហ៊ុនស្រនបានបញ្ច្រញ

ឈ្មោះ លោក ហូរ វា៉ាន់ អតីត-
តំណាងរាស្ត្រអតីតគណបក្រស
សង្គ្រះជាតិដ្រលតុលាការកំពូល
រំលាយថាជាអ្នកដ្រលបញ្ជាឱ្រយធ្វើ
បាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតចិន និង
ស្ថានទតូសហរដ្ឋអាម្ររកិកាលពី
ថ្ង្រទី២៣តុលាទៅប្រឆំងនឹងវត្ត-
មនយោធាចិននៅកម្ពជុាបើទោះ-
បីជាគ្មោនយោធាចិននៅកម្ពុជាក៏-
ដោយ។ លោកថ្ល្រងដោយសម្ដី
ធ្ងន់ៗថា៖ «រឿងអីអាហ្រងមក
បញ្ជាធ្វើបាតុកម្មប្រឆំងទូតចិន
ប្រឆំងវត្តមនយោធាចិន? ពួក-
អាហ្រងឆ្កតួប្រយត័្នប្រពន្ធអាហ្រង
កនូអាហ្រងដ្រកអត់សខុកពំងុត្រ
ភ័យ។អាហ្រងឈប់បានឈប់ទៅ  
ចំណាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយ បើទោះបី
អាហ្រងដណ្ដើមអណំាចបានគ្រក៏
មិនឱ្រយអាហ្រងធ្វើកុងសីដ្ររ»។
លោកបន្តថា៖«ពិតហើយកូន-

ប្រសុរបស់ខ្ញុំក៏ធា្លាប់ទៅល្រងជាមយួ
ប្រពន្ធហូវា៉ាន់ប៉នុ្ត្រឯងត្រវូដងឹណា

ប្រពន្ធកូនអាហ្រងកំពុងត្រនៅភ្នំ-
ព្រញ អាហ្រងជាម្រខ្លាងន្រអំពើ
ក្របត់អ៊ចីឹងរឿងអីដ្រលមនិចាត់ការ
ពួកអាក្របត់នៅខាងក្នុងបើអាពួក-
ក្របត់នៅខាងក្នងុទទួលបទបញ្ជាពីអា
ម្រក្របត់។អ៊ីចឹងអាជា្ញាធរឬតុលា-
ការគ្រចាត់ការអាហ្នឹងរឿងត្រឹម-
ត្រវូតាមច្របាប់ព្រះអាម្រចោរ រត់-
គ្រចខ្លួនដល់បញ្ជាកូនចោរធ្វើ
សកម្មភាពមិនអាកូនចោរជាប់-
គុក។អ៊ីចឹងអាហ្រងកុំរុញគ្រឱ្រយ
ជាប់គុកណា!អាហ្រងត្រូវចាំ»។
លោកបានចាក់សំឡ្រងលោក

ហូរវា៉ាន់ដ្រលបានបញ្ជាដល់អ្នក-
តវា៉ានៅមុខស្ថានទូតចិននិងនៅ
មុខទូតសហរដ្ឋអាម្ររិកឱ្រយទៅធ្វើ
បាតុកម្ម ដោយមនការបន្ថ្រម
ប្រក់ឱ្រយពួកគ្រចំនួន២០០ដុលា្លារ។
ទោះយា៉ាងណា លោកនាយករដ្ឋ-
មន្ត្រីសង្រឃឹមថាភរិយារបស់លោក
ហរូវា៉ាន់មនិធ្វើជាភា្នាក់ងារប្រងច្រក
លយុដល់ពកួឧទ្ទាមក្នងុស្រកុនោះ
ទ្រ។ លោកចាត់ទុកការចោទ-
ប្រកាន់រឿងវត្តមនយោធាចិនថា
ជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅរកការផ្ដលួ-
រំលំរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើពួកគ្រ
ប្រមូលកម្លាំងបាន។ លោក ហ៊ុន
ស្រនបញ្ជាក់ច្របាស់ថាគ្មោនវត្ត-
មនកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាទ្រមន
ត្រអ្នកជំនួញនិងអ្នកវិនិយោគិន
ចិន ដូចនៅប្រទ្រសផ្រស្រងទៀត-
ដ្ររ។ លោកដច់ខាតត្រវូត្រការ-
ពារសន្តិភាពឱ្រយខាងត្របាន។
លោកយ៉ងសំងកុមរប្រធាន

គណៈកម្មោធិការនាយកគណបក្រស
ប្រជាធបិត្រយ្រយមលូដ្ឋាន(GDP)

ថ្ល្រងថា មកទល់ព្រលន្រះលោក
មិនទន់អាចសន្និដ្ឋានថាវាជាការ-
ពិតឬយា៉ាងណាទ្រចំពោះការចោទ-
ប្រកាន់ប្របន្រះ។ ប៉ុន្ត្រការចោទ-
ប្រកាន់ប្របន្រះនំាឱ្រយមនការយល់
ខុសនិងមនទំនាស់ផ្ទ្រក្នុង។
លោកស្នើឱ្រយរដ្ឋាភិបាលពន្រយល់

ឱ្រយបានច្របាស់។ប្រសិនបើរដ្ឋាភិ-
បាលបានពន្រយល់ច្របាស់លាស់
ហើយលោកឯកភាពជាមួយ
លោក ហ៊ុនស្រន ដ្រលទមទរ
ឱ្រយអ្នកធ្វើការចោទប្រកាន់នោះត្រវូ
បងា្ហាញភ័ស្តតុាង។បុ៉ន្ត្រលោកមិន-
យល់ស្របទ្រចំពោះការចាប់ខ្លួន
ពលរដ្ឋនៅព្រលពួកគ្រធ្វើការតវា៉ា
ប្រឆំងនឹងវត្តមនយោធាចិននៅ
កម្ពុជា ប្រសិនបើដឹងថាមនម្រ-
ខ្លាងនៅពីក្រយ រដ្ឋាភិបាលគួរ
ត្រចាប់ម្រខ្លាងនោះ។
លោកថ្ល្រងថា៖«វាទមទរឱ្រយ

មនការអប់រំការពន្រយល់គត់ដើម្របី
កុំឱ្រយគត់មនការយល់ខុស។
ដូច្ន្រះបើរដ្ឋាភិបាលនិយាយថា
មនិពតិមនិមនវត្តមនយោធាចនិ
លើទឹកដីខ្ម្ររបើពលរដ្ឋនិយាយ
មនិពតិរដ្ឋាភិបាលត្រវូពន្រយល់គត់
ថារឿងន្រះមិនពិត ហើយអប់រំ
ណ្រនាំគត់ទៅ។មនិបាច់ចាប់មនិ
បាច់ចងគត់ទ្រព្រះគត់ធម្មតា
គត់ច្រះត្រឮតពីគ្រហើយការឮត
គ្នាដ្រលគ្មោនមូលដ្ឋានច្របាស់លាស់
គឺជាបញ្ហា»។
លោក គង់ គំ អតីតទីប្រឹក្រសា

អតតីគណបក្រសសង្គ្រះជាតិដ្រល
បច្ចុប្របន្នន្រះជាប្រធានកិត្តិយស
គណបក្រសឆន្ទៈខ្ម្ររបានប្រៀបធៀប

ការចោទប្រកាន់ន្រះទៅនងឹសុភា-
សតិខ្ម្ររមយួដ្រលថា«ចោទឆ្ក្រថា
ឆ្កួតដើម្របីវាយឆ្ក្រជា»។លោក
ពន្រយល់ថាបរទ្រសបានចោទកម្ពជុា
ថាមនមូលដ្ឋានយោធាចិនប៉ុន្ត្រ
ការពិតមិនមនទ្រ វាគ្រន់ត្រជា
ការស្មោននិងសង្រស័យ ឬជាការ
ទស្រសន៍ទយសម្រប់ព្រលអនា-
គតដ្រលគ្មោនមូលដ្ឋានជាក់-
ស្ដ្រង។ការចោទប្រកាន់ន្រះគឺជា
ការបនា្លាចនិងជាការបំភិតបំភ័យ។
លោកបន្តថា សហរដ្ឋអាម្ររិក

ដ្រលមននិនា្នាការទៅក្រុមអ្នក-
នយោបាយប្រឆំងដ្រលបំពង
សឡំ្រងដើម្របីចោទប្រកាន់កម្ពជុា។
យា៉ាងណាក៏ដោយលោកថាមន
ត្រពលរដ្ឋខ្ម្ររទ្រជាអ្នកកំណត់ការ-
ពិតដោយមិនប្រប្រួលទៅតាម
ខ្រយល់ន្រមហាអំណាចដ្រលមន
គំនិតប្រឆំងកម្ពុជា។ កម្ពុជាត្រូវ
មនភាពច្របាស់លាស់ប្រកាន់ស្មោរតី
រដ្ឋធម្មនុញ្ញ មិនអនុញ្ញាតឱ្រយមន
មូលដ្ឋានទ័ពបរទ្រសណានៅលើ
ទឹកដីខ្លួន។ លោកថ្ល្រងថា៖«ខ្ញុំ
អពំាវនាវដល់ក្រមុអ្នកមនសុ្រសភ្ន្រក
ភ្លឺត្រធ្វើខា្វាក់ មនុស្រសត្រចៀកឮត្រ
ធ្វើថ្លង់និងមនុស្រសដ្រលគិតត្រផល-
ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយចោទ-
ប្រកាន់ផ្ដ្រសផ្ដាសនោះ ឱ្រយឈប់
គិតពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន
ងាកមកគតិពីប្រទ្រសជាតិនិងគតិ
ពីប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនទូទៅនៅ
ក្នុងប្រទ្រសដ្រលគ្រមិនបម្រើ
បរទ្រសអំពីការចោទប្រកាន់រឿង
វត្តមនយោធាចិនន្រះ។សូមកុំ
ប្រើប្រស់បញ្ហាន្រះដើម្របីបំផ្លាញ

ស្រចក្ដីសុខប្រជាពលរដ្ឋខ្លនួឯង»។
លោក ម៉ា មុន្នីវណ្ណ អតីត-

តំណាងរាស្ត្រអតីតគណបក្រស
សង្គ្រះជាតិ យល់ឃើញថា
កម្ពុជាជាប្រទ្រសប្រកាន់នូវអព្រយា-
ក្រតឹភាព មិនចូលបក្រសសម្ពន័្ធ។
ដូច្ន្រះកម្ពជុាត្រវូគោរពតាមរដ្ឋធម្ម-
នុញ្ញរបស់ខ្លនួហើយម្រដឹកនំាវ្រ-
ឆ្លាតត្រូវច្រះទញប្រយោជន៍ពី
មហាអំណាច។
អ្នកវិភាគនយោបាយ លោក

ឡៅម៉ុងហ្រថ្ល្រងពីម្រសិលមិញដ្ររ
ថាលោកមិនអាចសន្និដ្ឋានថា
មនឬគ្មោនវត្តមនមលូដ្ឋានទព័ឬ
យោធាចិននៅកម្ពុជា ដូចការ-
សង្រស័យទ្រ។លោកស្នើថាប្រសនិ-
បើកម្ពុជាកំពុងជាប់ផុងនៅក្នុងការ- 
ប្រកួតប្រជ្រងភូមិសស្ត្រនយោ-
បាយរវាងសហរដ្ឋអាម្ររកិនងិចនិ
នោះវាអាចជាការប្រសើរប្រសិន-
បើកម្ពជុាស្នើសហប្រធានកិច្ចព្រម-
ព្រៀងទីក្រងុបា៉ារីសឱ្រយបង្កើតគណៈ-
កម្មោធិការអព្រយាក្រឹតសម្រប់
កម្ពុជា។ គណៈកម្មការន្រះមន
ភារកិច្ចពិនិត្រយការអនុវត្តលក្ខ-
ខន្តិកៈន្រកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីអព្រយា-
ក្រតឹភាពស្ដីពីការហាមមនិឱ្រយមន
មូលដ្ឋានយោធា និងទ័ពបរទ្រស
នៅកម្ពជុា។ លោកថ្ល្រងថា៖ «វា
អាចមនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការ-
រំដោះខ្លួនច្រញពីភក់ជ្រដ្រល
កម្ពុជាបានជាប់ចាប់តំាងពីចុង
ទសវត្រសរ៍ឆ្នា១ំ៩៦០មក»។
សស្ត្រចារ្រយប្រវត្តិសស្ត្រលោក

ឌៀបសផុលពន្រយល់ថាការចោទ-
ប្រកាន់ថាមនវត្តមនយោធាចិន

នៅកម្ពជុាប្រៀបបាននឹងការចោទ-
ប្រកាន់កាលពីឆ្នាំ១៩៧០អំពីវត្ត-
មនពួកយៀកកុងនៅកម្ពុជាដើម្របី
ទម្លាក់សម្ដ្រចព្រះនរោត្តមសីហនុ
ពីអំណាច។ការចោទប្រកាន់ទំង
២ន្រះ មនគោលដៅដូចគ្នា គឺ
ដើម្របីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាល។ប៉នុ្ត្រភាព
ខុសគ្នានោះគឺកាលពីឆ្នាំ១៩៧០
ពិតជាមនវត្តមនពួកយៀកកុង
នៅលើដីកម្ពុជាម្រន ខណៈព្រល
ដ្រលការចោទប្រកាន់បច្ចុប្របន្នវិញ
មិនមនវត្តមនយោធាចិននៅ
កម្ពុជាទ្រ។លោកថា៖«អ្នកដ្រល
ចោទនោះ សុទ្ធត្រមនទិសដៅ។
អ្នកចោទពីមុន គឺដើម្របីទម្លាក់
សម្ដ្រចព្រះនរោត្តមសីហនុពីតំ-
ណ្រងចុះឥឡវូចោទហើយហើយ
ត្រវូបានបងា្ហាញថាអត់មនទ្រម៉្រច
ក៏នៅត្រចោទទៀត?»។លោក
បានរំឭកអំពីការចោទប្រកាន់របស់
សហរដ្ឋអាម្ររិកថាអុីរា៉ាក់មន
អាវុធប្រល័យលោកប៉ុន្ត្រក្រយ-
មករកមិនឃើញអាវុធនោះទ្រ។
លោកថ្ល្រងថា៖ «តើកម្ពុជាអាច
អ៊ីចឹងដ្ររអត់?វាអាស្រ័យលើ
អាម្ររកិទ្រហើយនងិអាស្រយ័លើ
មនសកិាររបស់ខ្ម្ររយើង។បើសនិ
ជាអត់មនហើយនៅត្រនិយាយ
អ៊ចីងឹទៀតតើអ្នកនោះមនបំណង
អី?មនបំណងចង់កម្ទ្រចប្រទ្រស
ខ្ម្ររដូចអុីរា៉ាក់ឬយា៉ាងម៉្រច?»។
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ បានសុំការអតា្ថា-

ធបិ្របាយពីសណំាក់លោកហរូវា៉ាន់
និងលោកកឹមសុខាប្រធានអតីត
គណបក្រសសង្គ្រះជាតិប៉ុន្ត្រលោក
មិនឆ្លើយតប៕
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លោក ហុ៊ន សែន...

ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នពំេញៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុ៊នស្រន
ប្រកាសដក់ឱ្រយប្រើប្រស់បណ្តោះអាសន្ន
នូវការធ្វើចរាចរណ៍ផ្លូវក្រមដីតភា្ជាប់
ចរាចរណព៍ីផ្លវូជាតិល្រខ៤ទៅមហាវថិី
សហព័ន្ធរសុ្រសុីត្រង់រង្វង់មលូចោមចៅ
ដើម្របីកាតប់ន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍
បនា្ទាប់ពីមនការស្នើសុំពីលោកឃួង
ស្រងអភិបាលរាជធានីភ្នំព្រញ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាស

យា៉ាងដូច្ន្រះ ក្នុងព្រលលោកប្រកាស
បើកការដ្ឋានសងសង់ស្ពោនប្រតុង
ខ្រស្រកាប្លិ៍ឆ្លងកាត់ទន្ល្របាសក់តភា្ជាប់
ពីទីក្រុងកោះព្រជ្រទៅកាន់កោះនរា
នងិពីកោះនរាឆ្ពោះទៅផ្លវូជាតិល្រខ១
ក្នងុភូមិសស្ត្រសងា្កាត់និរោធខណ្ឌច្របារ-
អំពៅកាលពីម្រសិលមិញ។លោកប្រកាស
យា៉ាងដូច្ន្រះថា៖«ប្រកាសដក់ឱ្រយប្រើ-
ប្រស់ជាបណ្តោះអាសន្នផ្លូវក្រមដី
ប្រវ្រង៤៨៨ម៉្រត្រ»។
លោកឃួងស្រងអភិបាលរាជធានី

ភ្នំព្រញបានថ្ល្រងក្នុងឱកាសនោះថា
ដោយសរត្រស្ថានភាពន្រការកកស្ទះ
នៅចំណុចរង្វង់មូលចោមចៅមនការ-

លំបាកកាន់ត្រខា្លាំងខណៈផ្ន្រកខ្លះន្រ
ស្ពោនកំពុងបន្តការសងសង់នៅឡើយ
ដចូ្ន្រះមនត្រការបើកឱ្រយចរាចរណ៍ន្រ
ផ្លវូក្រមដីដ្រលបានសងសង់រួចរាល់
ជាបណ្តោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះទើបអាច
ជួយសម្រួលបាននូវការកកស្ទះចរា-
ចរណ៍។លោកបញ្ជាក់ថាគម្រងស្ថាប-
នាស្ពោនអាកាសនិងផ្លវូក្រមដីចោមចៅ 
ដ្រលបានបើកការដ្ឋានកាលពីថ្ង្រ២៩
ខ្រមិថុនាឆ្នាំ២០១៨ហើយបច្ចុប្របន្ន
ការស្ថាបនាផ្លវូក្រមដីបានអនុវត្តរួច-
រាល។់លោកបញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុបំាទសមូ
គោរពអនុញ្ញាតស្នើសំុសម្រចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់
ពីសម្ត្រចត្រជោបើកដំណើរការជូន
ប្រជាពលរដ្ឋជាបណ្តោះអាសន្នដើម្របី
ជួយសម្រួលដល់លំហូរចរាចរណ៍និង
កាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅ
តបំន់ន្រះរហតូដល់ព្រលការដ្ឋានត្រវូ
បញ្ចប់ និងសម្ពោធដក់ប្រើប្រស់
ជាផ្លូវការនាព្រលខាងមុខ»។
ក្រពីន្រះលោកស្រងក៏អពំាវនាវ

ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលរស់នៅក្នងុតំបន់
ន្រះនងិអ្នកធ្វើដណំើរឆ្លងកាត់ចលូរមួ
សហការផ្តល់ភាពអធ្រយាស្រយ័យោគ- 
យល់នងិភាពអតធ់្មត់ខ្ពស់ចពំោះផល- 

ប៉ះពាល់ដ្រលនឹងរំខានដ្រលអាចកើត
មនឡើងដោយការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវ
នានាផងដ្ររ។
ស្ពោនអាកាសនងិផ្លវូក្រមដីចោម-

ចៅជាគម្រងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជា តាមរយៈរដ្ឋបាលរាជធានី-
ភ្នពំ្រញដោយទទលួម៉ាការសងសង់
ដោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនអាណិក
ជនកម្ពុជា(OCIC)ដោយចាប់
ដំណើរការសងសង់ក្នុងរយៈព្រល
៣០ខ្រនិងចំណាយថវិកាសង-
សង់ចំនួន២២លានដុលា្លារ។ មន្ទីរ
សធារណការនងិដកឹជញ្ជនូរាជធានី
ភ្នំព្រញបានប្រកាសថាការសងសង់
ន្រះគឺត្រូវបានប្រងច្រកជា៣ផ្ន្រក
គឺស្ពោនទី១ជាស្ពោនអាកាសម្រ
តភា្ជាប់ចរាចរណ៍ពីមហាវិថីសហ-
ព័ន្ធរុស្រសុី មកផ្លូវជាតិល្រខ៣មន
ប្រវ្រងសរបុ៤០៨ម៉្រត្រទទងឹ១៥,៨
ម៉្រត្រដ្រលមនចរាចរណ២៍គន្លងទៅ
និង២គន្លងមកជម្រលស្ពោន
៤,៥ម៉្រត្រ និងមនកម្ពស់អតិបរម
ដ្រលអាចចរាចរណ៍ក្រមស្ពោន
មន៥,៥ម៉្រត្រ។
ចពំោះស្ពោនទ២ីបបំ្រកច្រញពីស្ពោន

អាកាសម្របត់ឆ្វ្រងតភា្ជាប់ចរាចរ
ណ៍ពីមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្រសុីឆ្ពោះទៅ
ផ្លូវវ្រងស្រងសម្រប់ចរាចរណ៍
១ទសិដ្រលមន១គន្លងរថយន្តនងិ
១គន្លងទោចក្រយានយន្តមនប្រវ្រង
សរុប២០២ម៉្រត្រ (ស្ពោនអាកាស
ប្រវ្រង៤០ម៉្រត្រ ផ្លូវក្រមដីប្រវ្រង
១១៨ម៉្រត្រ និងផ្លូវលើដីប្រវ្រង
៤៤ម៉្រត្រ)ទទឹង៥,២៥ម៉្រត្រ។
ចំណ្រកស្ពោនទី៣ជាស្ពោនកោងបត់
ឆ្វ្រងតភា្ជាប់ចរាចរណ៍ពីផ្លូវវ្រងស្រង
មកផ្លូវជាតិល្រខ៣មនប្រវ្រងសរុប
២០៦ម៉្រត្រ(ស្ពោនអាកាសប្រវ្រង៦០
ម៉្រត្រ ផ្លូវក្រមដីប្រវ្រង១១៨ម៉្រត្រ
និងផ្លូវលើដីប្រវ្រង២៨ម៉្រត្រ)ទទឹង
៥,២៥ម៉្រត្រសម្រប់ចរាចរណ១៍ទសិ
ដ្រលមន១គន្លងរថយន្តនងិ១គន្លង
ទោចក្រយានយន្ត។បើតាមមន្ទីរ
សធារណការចំពោះផ្លូវក្រមដីជា
ផ្លូវតភា្ជាប់ចរាចរណ៍ពីផ្លូវជាតិល្រខ៤
មកមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្រសុីដ្រលមន
ប្រវ្រងសរុបជិត៥០០ម៉្រត្រ ទទឹង
៨,៥ម៉្រត្រសម្រប់ចរាចរណ៍១ទិស
ដ្រលមន២គន្លងរថយន្តនងិ១គន្លង
ទោចក្រយានយន្ត។

លោកគង់សុវណ្ណអនុប្រធានក្រុម
កម្មវធិីសវុត្ថភិាពចរាចរណ៍សហគមន៍
ន្រគម្រងអភវិឌ្រឍន៍ផ្លវូជនបទជហំាន
ទី២របស់ក្រសួងអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ
ប្រប់ភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍ពមី្រសលិមញិថាការ-
ប្រកាសឱ្រយប្រើប្រស់ផ្ន្រកណាមយួន្រ
ផ្លវូដ្រលមនិទន់បានសងសង់ចប់គឺ
ជាការដោះស្រយបញ្ហាប្រឈមចំ-
ពោះមខុស្របព្រលកណំាត់ផ្លវូន្រះជបួ
ប្រទះបញ្ហាកកស្ទះចរាចរណ៍យា៉ាង
ខា្លាំងកា្លា។ស្របព្រលប្រកាសដក់ឱ្រយ
ប្រើប្រស់បណ្តោះអាសន្នន្រះលោក
ជឿថាមន្ត្រីបច្ច្រកទ្រសប្រកដជាបាន
ត្រៀមលក្ខណៈរចួជាស្រចជាពសិ្រស
បញ្ហាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកដំណើរព្រះ
ថាបើមនបញ្ហាអ្វីកើតឡើងជាយថា- 
ហ្រតុនោះគឺជាការទទួលខុសត្រូវ-
រួម។លោកថា៖«បើសិនជាបញ្ហាទំង-
អស់ត្រូវបានដោះស្រយមុនជម្រប
ជនូថា្នាក់ដកឹនាមំនុលោកប្រកាសនោះ
គជឺារឿងល្អវញិព្រះយើងដងឹហើយ
ថាការកកស្ទះន្រះគឺធ្វើឱ្រយមនុស្រស
ខាតបង់ព្រលវ្រលាចំណូលនិងមន
បញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយខាតបង់ទំង
ស្រដ្ឋកិច្ចជាតិទៀត»៕

លោក នាយករដ្ឋមន្តែី បែកាស ដាក់ ឱែយបែើ បែស់ បណ្តោះ អាសន្ន ផ្លវូ កែម ដី នៅ រង្វង់ មូល ចោម ចៅ 



សុទ្ធ គឹម សឿន

ក្រច្រះៈ ក្នងុ នាម អាជ្ញាធរ ខេត្ត កេចេះ 
អភិបាលរង ខេត្ត  លោក គង់ គឹមនី  
ជំរុញ ឱេយ អាជ្ញាធរ មូលដ្ឋាន សេវជេវ 
រកមខុ មេខេយល ់ដេល កៀរ គរ បេ ជ ពល- 
រដ្ឋ ចូលទៅ កាប់ ទន្ទេន ដី កេុម ហ៊ុន 
សមេបទាន សេដ្ឋកិច្ច  CHPB Devel-
opment នៅ ឃុំ កំពង់ចាម  សេុក 
សំបូរ  ខេត្ត កេចេះ  ដោយ តមេូវ ឱេយ 
បញេឈប់ សកម្មភាព នេះ ជបនា្ទាន់  
បនា្ទាប់ពី មានការ ស្នើ ពី កេុមហ៊ុន ឱេយ 
អាជ្ញាធរ ជួយ អន្តរា គមន៍។

លោក គង់ គឹម នី  បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍  
កាលព ីថ្ងេទ២ី៦  តលុាថា លោក បាន- 
ជំរុញ ឱេយ អាជ្ញាធ រមូលដ្ឋាន ជួយ ទប់- 
ស្កាត់ សកម្មភាព រំលោភ ទន្ទេ ន ដី 
របស់ កេុមហ៊ុន  CHPB Develop-
ment។ ក្នុង នោះ មាន ដីពេ របស់ រដ្ឋ 
មួយ ចំនួន  ក៏តេូវ បាន គេ រំលោភ យក 
ធ្វើជ កម្ម សិទ្ធិ ផង ដេរ។ ពលរដ្ឋ ទាំង- 
នោះ ជឿ តាម ការ ញុះញង ់របស ់មេខ្លោង   
មា្នាក់ មិន ស្គាល់ អត្តសញ្ញាណ  ដោយ 
បេប់ ឱេយ ពួក គាត់ ទៅ ចាប់យក ដី នៅ 
តបំន ់នោះ  ពេមទាងំ នយិាយ កហុកថា 
អាជ្ញាធរ នឹង កាត់ ចេក ដី ឱេយ ពលរដ្ឋ 
ដេល មក រស់នៅ  និង អាសេ័យ ផល 
លើដ ីជក ់ស្ដេង។ ដចូ្នេះ ពកួគាត ់បាន- 
នាំគា្នា ទៅ សង់រោង  សង់ ខ្ទម  និង យក 
ដើម ចេក  ដូង  ស្វាយ  និង ដំណាំ 
មួយចំនួន ទៀ ត ទៅ ដំ នៅលើ ដី នោះ  
ដើមេបី សមា្គាល់ ជ ដី របស់ ពួក គាត់។

លោក ថា ៖«ខ្ញុំ អត់ ចាំ ចំនួន អ្នក ទៅ 
ទន្ទេន ដ ីហ្នងឹ ទេ ប៉នុ្ដេ ក្នងុនាម អាជ្ញាធរ 
ខ្ញុំ សូម អំពាវនាវ ដល់ បេជពលរដ្ឋ ឱេយ 
ចេះ គោរព ចេបាប់  កុំ ធ្វើ អ្វី បំពាន ចេបាប់។ 
បើសិនជ បងប្អូន ខ្វះ ដី ពិតបេកដ  ខ្ញុំ 
សុ ំឱេយ បងប្អនូ ដកព់ាកេយ ស្នើសុ ំដ ីសមេប ទាន-   
សង្គមកចិ្ច នងិ មលូ ដ្ឋាន  ឬ បង ប្អនូ ផ្ទាល ់  
មក អាជ្ញាធរ ខេត្ត។ យើង នងឹ ពចិារណា 
ផ្ដល ់ជនូ ពកួគាត ់ ហើយ ជក ់ស្ដេង ដចូ 
យើង បានធ្វើ កន្លង មក នេះ  គឺ យើង 
បាន ចេក ដ ីសង្គមកចិ្ច ជនូ ពលរដ្ឋ កេកីេ 
ជចេើន គេួសរ រួច មក ហើយ»។

លោក ឈិត ណន  មេឃុំ កំពង់ចាម  
សេកុ សបំរូ ថ្លេង កាលព ីថ្ងេទ២ី៦  តលុា  
ថា  លោក បានទទួល អនុស សន៍ ពី 
ថា្នាក់លើ ហើយ  ដោយ តមេូវ ឱេយ ធ្វើការ- 
ផេសព្វផេសាយ  ឬ ជនូ ដណំងឹ ឱេយ ពលរដ្ឋ ដងឹ 
គេប់ៗ គា្នា សិន  ដើមេបី ឱេយ ពួកគាត់ បាន- 
យល់ អំពី នីតិ វិធី ចេបាប់។ ពួក គាត់ ជ 
ពលរដ្ឋ ចំណាក សេុក ខ្លះ  និង មួយ- 
ចនំនួ ទៀត ពលរដ្ឋ នៅក្នងុ មលូដ្ឋាន ឃុ ំ
កពំងច់ាម  ប៉នុ្ដេ ពកួគាត ់បាន ជឿ តាម- 
ការ ញុះញង់ របស់មេ ខ្លោង។

លោក បញ្ជាក់ថា ៖«មេខ្លោង ដេល 
ញុះញង់ ពលរដ្ឋ គ ឺគាត់ ធ្វើ អ្វីមួយ មិន 
បើកចំហ ទេ គឺ គាត់ បំផុសបំផុល 
ឱេយពលរដ្ឋ ទៅ ចាប់ យក ដី កេុមហ៊ុន  
បនា្ទាបម់ក ស្នើសុ ំឱេយ អាជ្ញាធរ ទទលួស្គាល ់  
សទិ្ធ ិកានក់ាប ់ដ ីជនូ គាត ់ហើយ គាត ់ក ៏
លក ់ទៅ ឱេយ មេខ្លោង ហ្នងឹ តេ ម្ដង។ ពកួ- 
គាត់ មិនមេន ជ អ្នក ខ្វះខាត ដី ឬ ជ 
គេួសរ កេីកេ អ្វី ទេ គឺ និយាយ រួម គាត់  

ដើរ ចាប់ដី រដ្ឋ លក់»។
បើ តាម មេឃុំ រូបនេះ កេុមហ៊ុន សមេប-

ទាន  សេដ្ឋកិច្ច  CHPB Development 
មាន ដ ីចនំនួ ១២ ១៩០ហកិតា  សមេប ់
វិនិ យោគ ដំ ដំណំា កសិ-ឧសេសាហកម្ម លើ 
ដំណាំ កៅស៊ូ។ តេ បច្ចុបេបន្ន នេះ ដីពេ 
កេុមហ៊ុន ១ផ្នេកធំ  កំពុង រង ការកាប់- 
ទន្ទេន ព ីសណំាក ់បេជ ពលរដ្ឋ ចណំាក- 
សេកុ  យក ធ្វើជ កម្មសទិ្ធ ិនងិ បាន សង- 
សង់ សំណង់ អនាធិបតេយេយ ដូចជ  
កូនខ្ទម  សង់ រោង  និង ដំ ដើម ចេក លើដី 
កេុមហ៊ុន នោះ ទៀត ផង។

លោក ជ ចំរើន  តំណាង កេុមហ៊ុន 
សមេបទាន សេដ្ឋកិច្ច  CHPB Devel-
opment បាន ថ្លេង កាលពីថ្ងេទី២៦ 

តុលា  ថា  ការចុះ ពិនិតេយមើល ទីតាំង ដី 
សមេបទាន សេដ្ឋកិច្ច របស់ កេុមហ៊ុន ពី 
សណំាក ់អាជ្ញាធរ នេះ  បនា្ទាបព់ ីកេមុ ហ៊នុ  
បានស្នើ ដល ់កេសងួ  អាជ្ញាធរ ខេត្ត  នងិ 
មន្ទរី ពាកព់ន័្ធជយួ ទបស់្កាត ់ការកាប ់រាន-   
ដីពេ របស់ កេុមហ៊ុន ធ្វើជ កម្មសិទ្ធិ ពី 
ពលរដ្ឋ ចំណាកសេុក ជចេើន គេួសរ ។

លោក បន្តថា  អាជ្ញាធរ បាន ជួយ 
អន្តរាគមន ៍ហើយ  ដោយ ជរំញុ ឱេយ មាន 
មន្តេី មូលដ្ឋាន ចុះ ផេសព្វផេសាយ  ហាម- 
ឃាត់ ពលរដ្ឋ មិន ឱេយ ទៅ ឈូសឆាយ ដី 
របស់ កេុមហ៊ុន បន្ត ទៀត។ កេុមហ៊ុន 
ធ្លោប់បាន ហាមឃាត់ ជចេើន លើក 
មកហើយ  ប៉ុន្ដេ ពលរដ្ឋ មួយចំនួន នៅ 
តេ បន្ត ធ្វើ សកម្មភាព តាម ការ ញុះញង ់

របស់ មេខ្លោង មា្នាក់។
លោក ថា ៖«យើង មិនមាន វិធនការ 

កៅ្ដៅ អ្វី ដក់ ពួកគាត់ ទេ  គឺ គេន់តេ ហាម- 
ឃាត់ ឬ ជូនដំណឹង  ប៉ុន្ដេ មិនមាន បេើ 
ហងិេសា អ្វ ីដក ់ពកួគាត ់ទេ តេ ពកួគាត ់មនិ 
ស្ដៅប់ យើង។ អ៊ីចឹង យើង បានតេ ស្នើសុំ 
ឱេយ អាជ្ញាធរ ជួយ អន្តរាគមន៍  ពេះ ដី 
កេមុហ៊នុ មយួ ចនំនួ ធតំេវូបាន គេ រលំោភ- 
យក ធ្វើជ កម្មសិទ្ធិ ទៅ ហើយ»។

មន្តេី សមេបសមេួល សិទ្ធិមនុសេស នេ 
សមាគមអាដហុក  បេចំាខេត្ត កេចេះ 
លោក ធីម ហ៊ន  ថ្លេង កាលពី ថ្ងេ ទី២៦  
តុលា  ថា  លោក មិន ទាន់ បាន ចុះទៅ 
សកិេសា ករណនីេះ បាន សុជីមេ ទេ  ប៉នុ្ដេ 
លោកថា បេសិន មាន ករណី ដូច ភាគី 
កេមុហ៊នុ  នងិ អាជ្ញាធរ លើកឡើង មេន  
គឺ ពិត ជ ខុស ចេបាប់។  លោកស្នើឱេយ 
អាជ្ញាធរ គួរតេមាន វិធនការ ទប់ស្កាត់ 
ឱេយ បាន សមរមេយ  ដោយ ចៀសវាង ការ- 
បេើបេស់ អំពើ ហិ ងេសា ដក់ ពួក គាត់។

មន្តេសីទិ្ធមិនសុេសរបូនេះ បញ្ជាកថ់ា ៖ 
« ខ្ញុ ំគតិថា  មនុ ដក ់វធិនការ ទបស់្កាត ់
ទៅលើ ពួកគាត់  អាជ្ញាធរ គួរតេ មាន 
ការសកិេសា ព ីដើមហេត ុឱេយ បាន ចេបាស ់លាស ់
សិន ថា  តើ ពលរដ្ឋ ជ អ្នក ខិល ខូច ទៅ 
រំលោភ យក ដី កេុមហ៊ុន  ឬ កេុមហ៊ុន 
ខិលខូច ទៅ ឈូសឆាយ លើស ដេន- 
កណំត ់ដ ីរបស ់ខ្លនួ  ហើយ មក ប៉ះពាល ់
ដល់ ដី បេជពលរដ្ឋ ទៀត  ឬ យា៉ាង- 
ណា។ ដូច្នេះ ក្នុងនាម អាជ្ញាធរ  តេូវតេ 
ពេយាយាម រក វិធនការ ដោះសេយ 
ដោយ សន្ដិវិធី តាមផ្លូវ ចេបាប់»៕

ថ្ងេអងា្គារ ទី២៧ ែខតុលា ឆា្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

អាជ្ញាធរជំរុញឱ្យរកមុខម្ខ្យល់ញុះញង់ឱ្យពលរដ្ឋទន្ទន្ដីកុ្មហុ៊នសម្បទានស្ដ្ឋកិច្ច

អាជ្ញាធរខ្រត្តក្រច្រះចុះពិនិត្រយការទន្ទ្រនដីក្រមុហុ៊នសម្របទានស្រដ្ឋកិច្ចពីថ្ង្រទី២២តុលា។រូប រដ្ឋបាលខេត្តកេចេះ

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នំព្រញៈ រាជ រដ្ឋាភិបាល  ស្នើ 
កេសមេួល ពេំបេទល់ រដ្ឋបាល  
រវាង រាជធនី ភ្នំពេញ  និង ខេត្ត 
កណា្តាល  ដោយ កាត់ ផ្ទេដី ទំហំ 
ជង ៣០០ ហិកតា  ចេញពី 
កេុង តាខ្មៅ  ឱេយ ស្ថិ ត កេម ការ- 
គេបគ់េង របស ់ខ ណ្ឌ ដង្កា  ដើមេប ី
សមេលួ ដល ់ការអនវុត្ត គមេង 
ប្លង់ មេ សមេប់ អភិវឌេឍទីកេុង 
រណប ថ្មី។

យោង តាម លិខិត  ១ចេបាប់  
ចុះ ហត្ថលេខា  ដោយ លោក 
នាយក រដ្ឋមន្តេី ហ៊ុន សេន  
ដក់ជូន  លោក សយ ឈុំ  
បេមខុ រដ្ឋ ស្តទី ី កាលព ីថ្ងេទ១ី៩  
ខេតលុា នងិ តេវូបាន ផេសព្វ ផេសាយ   
កាលព ីពេល ថ្មីៗ  នេះ  គ ឺ ការកេ- 
សមេួល ពេំបេទល់ នេះ  កេ តេ 
ពី ការ សមេួល ដល់ ការអភិវឌេឍ 
ទកីេងុ រណប បងឹ ទពំនុ  នងិ បងឹ- 
ជើងឯក  ក៏ ដើមេបី សមេួល ដល់ 
ការគេប់គេង រដ្ឋបាល  កិច្ចការ- 
អភវិឌេឍន ៍ ការរកេសា សណា្តាប់ ធ្នាប ់ 

ការផ្តល់ សេវា សធរណៈ  និង 
ការងារ សង្គម ផេសេងៗ ផង ដេរ។

លខិតិ ដដេល បាន បញ្ជាកថ់ា  
ទំហំ ផ្ទេដី  ដេល តេូវ បានស្នើ 
កាត់ ចូល ខណ្ឌ ដង្កា  គឺមាន 
ទំហំ  ៣៧៦ហិកតា  មក នៅ 
តេឹម  ៣០២ហិកតា  បនា្ទាប់ ពី 
បាន ចុះ ពនិតិេយ ជកស់្តេង  ដោយ 
កាត់ ចេញពី ភូមិ ស្ទឹង ជេ  ភូមិ 
ពេ កតា ពៅ នេ សងា្កាត់ ដើម- 
មៀន។ ភូមិ ពេក អញ្ជាញ នេ 
សងា្កាត់ ពេក ឫ សេសី  និង ភូមិ ពេ ក-  
ឡុង នេ សងា្កាត់ តា ក្តុល  ពេម- 
ទាងំ ភមូបិ តា្តា ជ ីនេ សងា្កាត ់ពេក- 
ហរូ ដោយ មាន៤  សងា្កាត ់ ឬ ស្មើ 
នឹង ៥ភូមិ។

លិខិត ដដេល  បានបញ្ជាក់ថា ៖ 
«  សងា្កាត់ ចំនួន ៤  ស្មើនឹង ៥ភូមិ  
ដេលមាន លំនៅឋាន សរុប 
ចំនួន ១៣៩ខ្នង ផ្ទះ  ស្មើ នឹង  
១៧៧គេួ សរ  មាន បេជ- 
ពលរដ្ឋ ចំនួន ៧៥៣ នាក់» ។

ទន្ទមឹ នងឹនេះ  រាជរដ្ឋាភបិាល  
ក៏ បាន ឱេយ ដឹង ដេរ ថា  រដ្ឋបាល 
ខេត្តកណា្តាល បាន គោរព ស្នើ- 

សុំ កាត់ ផ្ទេដី ទំហំ ២ហិកតា  
មាន  ជង ៥០០០ម៉េតេការ៉េ  
ដេល ជ ផ្នេក ១ នេ ដី វត្ត បទុម- 
សគរ  ហៅ វត្ត ទួល តា កេបៅ  
ស្ថតិ ក្នងុ សងា្កាត ់ចាក ់អងេ កេម  
ខណ្ឌ មាន ជយ័  រាជធន ីភ្នពំេញ  
ឱេយស្ថិត នៅ កេម ការគេប់គេង 
របស់ សងា្កាត់ ដើម មៀន  កេុង 
តាខ្មៅ  ខេត្ត កណា្តាល វិញ។ 

បើ តាម លោក នាយក រដ្ឋមន្តេ ី
ហ៊ុន សេន  សរសេរ ក្នុង លិខិត 

នោះ  ការស្នើ កាត់ នេះ  គឺ ដើមេបី 
ឱេយ ផ្ទេដី វត្ត ទាំងមូល ស្ថិត កេម 
ការ គេប់ គេងរ បស់ រដ្ឋបាល តេ ១ 
នងិ ងាយសេលួ ក្នងុ ការចុះ ប ញ្ជ ី
សមា្គាល់ មា្ចាស់ អចលន វត្ថុ ជូន 
វត្ត។ ផ្អេក តាម បទ បេបញ្ញត្ត ិ ចេបាប ់ 
និង មូលដ្ឋាន ដូច បាន ជមេប 
នេះ  លោកហ៊ុន សេន  រំពឹងថា  
លោក សយ  ឈុំ បេមុខ រដ្ឋ- 
ស្តទី ី នងឹ អនញុ្ញាត  ដើមេប ីកេបេ 
សមេួល ពេំ បេទល់ រដ្ឋបាល  

រវាង រាជធនី -ខេត្ត ទាំង ២នេះ ។
លោក  បានបញ្ជាក់ថា ៖ 

« សេច  ក្ត ីដចូ បាន គោរព ជមេប 
ជនូ ខាងលើ  សមូ សម្តេច បេមខុ- 
រដ្ឋ ស្តទី ី មេតា្តា ពនិតិេយ  នងិ សមេច  
ដចូ សេច ក្ត ីស្នើសុ ំខាងលើ  ដោយ   
ក្តី អនុ គេះ»។

លោក ន ូសវុណា្ណារា៉ា  អភបិាល 
កេុង តាខ្មៅ បេប់ ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ 
កាលពី ថ្ងេទី២៦  តុលាថា  ការ- 
កេ សមេួល ពេំបេទល់ នេះ  គឺ 
គេន ់តេ ជ ការ កាតផ់្ទេ ដ ីនេ ផ្នេក 
ខ្លះ នេ ភមូ ិទាងំនោះ ចេញ មក ឱេយ 
ស្ថិត កេម ការគេប់គេង របស់ 
រដ្ឋបាល ខណ្ឌ ដង្កា ប៉ុណ្ណាះ។ 
លោក បានបន្តថា  នេះ  មនិមេន 
ជការ ដោះដូរ  ឬ ប្តូរ ឈ្មៅះ ភូមិ  
សងា្កាត ់ទាងំមលូ នោះទេ  ហើយ 
បេជពលរដ្ឋ  ដេល រស់ នៅក្នុង 
តំបន់ រ ដ្ឋបាល ដេន ដី  នឹង ធ្វើ 
លិខិត ផ្លោស់ប្តូរ ទៅតាម ស្ថាន- 
ភាព ជក់ ស្តេង។

លោក សវុណា្ណារា៉ា បាន បញ្ជាក ់
ថា ៖«នេះ គជឺ ការចលូរួម សហ- 
ការ គា្នា ពាក់ព័ន្ធ នឹង ទិន្នន័យ 

ផេសេងៗ  ដេលកាតច់លូ រាជ ធន ី
ភ្នំពេញ ហ្នឹង។ ខ្ញុំ គេន់តេ ចូល- 
រួម  ហើយ ការកាត់ បេប ណា 
ទៀត  គឺ សមេច ទៅលើ ថា្នាក់- 
លើ។ ចំពោះ ឯកសរ របស់ 
បេជពលរដ្ឋ  គឺ នឹង ធ្វើ ដូច ការ- 
ធ្លោប ់កាត ់ពមីនុៗ មក  ដេល ធ្លោប ់
កាត់ កន្លង មក  គឺ មិនមាន បញ្ហា 
ទេ  យើង កេសមេួល ទៅតាម- 
ហ្នងឹ  បើ មាន ការ សមេច យា៉ាង- 
ណា នោះ»។

នៅ ពេល ទាក់ទង  កាលពី ថ្ងេ 
ទី២៦  ខេតុលា  លោក សេី គឹម 
ញបឹ  អភបិាល ខណ្ឌ ដង្កាបាន-  
បដិសេធ ធ្វើ អតា្ថាធិបេបាយ។

បើយោង តាម ចេបាប ់ស្តពី ីការ- 
គេបគ់េង រដ្ឋបាល រាជ ធន-ី ខេត្ត  
កេុង  សេុក  ខណ្ឌ  តេង់ មាតេ ៦  
បាន ចេងថា  ការបង្កើត  ការលបុ- 
ចោល   ការកេបេ ពេបំេទល់  នងិ  
ការកណំត ់ឈ្មៅះ ខេត្ត តេវូបាន- 
សមេច ដោយ ពេះ រាជកេតឹេយ  តាម- 
សណំើ របស ់នាយក រដ្ឋ មន្តេ ី កេយ- 
ពី នាយក រដ្ឋមន្តេី បាន  ទទួល 
សំណើ ពី កេសួង មហាផ្ទេ ៕ 

រដ្ឋាភិបាលស្នើកាត់ផ្ទដី្ជង៣០០ហិកតា ពីខ្ត្តកណ្តាលឱ្យស្ថតិក្មការគ្ប់គ្ងរបស់រាជធានីភ្នព្ំញ

លោកហុ៊ន ស្រន ក្នងុកិច្ចប្រជំុ នាវិមនសន្តភិាព ពីថ្ង្រទី២៣ តុលា។ រូបថត SPM



គឹមសារុំ

ភ្នំពេញៈ តុលាការកំពូលពី
ម្សិលមិញប្កាសតម្កល់សាលដី- 
កាចាប់ខ្លួនរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍
ដ្លអនុវត្តលើលោកហ៊ាងគឹម-
ស្ឿនអនុប្ធានគណបក្ស
មហសាមគ្គីជាតិខ្ម្រនិងគូកន
ម្នាក់ទៀតដ្លប្តឹងមោឃភាព
នឹងដីកាចាប់ខ្លួនន្ះបន្ទាប់ពី
ជំនុំជម្ះកាលពីថ្ង្ទី១៩ តុលា
ពាកព់ន័្ធនងឹការបង្ហោះសារបម្ថ 
ពីរឿងឧត្តមកុ្មប្ឹក្សាពិគ្ះ
និងផ្តល់យោបល់។
លោកជូងជូងីម្ធាវីការពារ

សិទ្ធិឱ្យលោកហ៊ាងគឹមស្ឿន
ប្ប់តាមទូរស័ព្ទពីម្សិលមិញ
ក្យពីបានសា្តាប់ការប្កាស
សាលដីកាថាលោកហ៊ាងគឹម-
ស្ឿននងិលោកថលុសផុាន់ណា  
ប្ធានក្ុមយុវជនន្គណបក្ស
មហសាមគ្គីជាតិខ្ម្រជាកូនក្តី
របស់លោកបានពឹងពាក់លោក
ក្នងុការប្តងឹសារទកុ្ខទៅតលុាការ-
កំពូលប្ឆាំងនឹងដីកាចាប់ខ្លួន
គាត់។តុលាការកំពូលបានបើក-
សវនការកាលពីថ្ង្ទ១ី៩តលុា
កន្លងមក។ប៉ុន្ត្តុលាការកំពូល
បានប្កាសសាលដីកានៅថ្ង្
ទ២ី៦តលុាដោយសមច្តម្កល ់ 
តាមសាលដីការបស់សាលា-
ឧទ្ធរណ៍ដដ្ល។
បើតាមលោកមធ្ាវីការតម្កល់

សាលដីកាចាប់ខ្លួនកូនក្តីរបស់
លោកន្ះគឺតុលាការកំពូលបាន- 
លើកហ្តុផល និងសំអាងថា
ឈ្មោះហ៊ាងគឹមស្ឿន គា្មោន
ឯកសារតាមផ្លូវច្បាប់ដូចជាអត្ត-
សញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏សៀវភៅ-
គ្ួសារសៀវភៅសា្នាក់នៅដ្ល
ជាភ័ស្តុតាងបង្ហោញថាឈ្មោះ
ហ៊ាងគឹមស្ឿនមនលំនៅ
ជាក់លាក់ឡើយ។

លោកម្ធាវីថ្ល្ងថា៖«មន-
ន័យថាដីកាតាមចាប់ខ្លួននោះគឺ
នៅដដ្លមនន័យថានៅត្
តាមចាប់ខ្លួនអ៊ីចឹងហើយ»។
កាលពីថ្ង្ទី១៩ តុលាដ្ល

ជាថ្ង្បើកសវនការនោះ លោក
មធ្ាវីជូងជូងីបានប្ប់ចៅក្ម   
ថាដើមហត្ុន្សណំុំរឿងន្ះគឺ
ដំបូងឡើយលោកព្ជ្ស្ស់
ប្ធានបក្សយុវជនកម្ពុជាបាន-
ប្តងឹកនូក្តីរបសល់ោក។ដើមបណ្តងឹ   
បានសរស្រក្នុងពាក្យបណ្តឹង
ដាក់ថាកូនក្តីរបស់លោកមន
លំនៅស្ថិតក្នុងភូមិទួលសង្ក្
សង្កាត់ទួលសង្ក្ខណ្ឌឫស្សីក្វ
រាជធានីភ្នពំញ្។បន្ទាប់មកសា-
លាដំបូងរាជធានីភ្នំព្ញបាន-
ច្ញដីកាកោះហៅកូនក្តីលោក
តាមអាសយដា្ឋានដូចក្នុងពាក្យ-
បណ្តឹង។ប៉ុន្ត្ខាងនគរបាល
សង្កាត់ទលួសង្ក្បានបញ្ជាក់ថា
ឈ្មោះហ៊ាងគឹមស្ឿន គា្មោន
ឈ្មោះនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលរបស់
លោកទ្។តាមពិតកូនក្តីរបស់
លោករស់នៅសង្កាត់ទកឹថា្លាខណ្ឌ
ស្នសុខរាជធានីភ្នំព្ញ។
លោកម្ធាវីជូងជូងី ប្ប់

ចៅក្មថា៖«ដោយសារត្តលុា-  
ការច្ញដីកាកោះហៅខុសអា-
សយដា្ឋានក៏ច្ញដីកាតាមចាប់-
ខ្លួនកូនក្តីខ្ញុំទៅ»។
ប៉នុ្ត្លោកពជ្្សស្់ដល្ក៏

ជាសមជិកឧត្តមក្ុមប្ឹក្សា-
ពិគ្ះនិងផ្តល់យោបល់ដ្ល
ជាដើមបណ្តឹងប្ប់ពីម្សិលមិញ
ដ្រថាការសម្ចស្ចក្តីរបស់
តុលាការកំពូលន្ះ គឺជាការ-
សម្ចមួយត្ឹមត្ូវយុត្តិធម៌
តាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយដោយ-
សារត្លោកហ៊ាងគឹមស្ឿន
បំពានលើសិទ្ធិអ្នកដទ្ដ្ល
លើសពីច្បាប់កំណត់ទៅទៀត
ព្ះលោកហ៊ាងគមឹស្ឿននងិ

គូកនបានបង្ហោះសារថាឧត្តម-
ក្ុមប្ឹក្សាពិគ្ះនិងផ្តល់យោ-
បល់ជាក្ុមមួយទ្ពងទប់ជើង- 
គ្មនតំណ្ងខ្យល់។ល។
លោកថ្ល្ងថា៖«ខ្ញុំប្តឹងគាត់

ដោយសារគាត់ប្មថសមជកិ
ឧត្តមកុ្មបឹ្កស្ាពគ្ិះនងិផ្តល់
យោបល់ដល្ប៉ះពាល់ដល់សច្-   
ក្តីថ្លថ្្នរូរបស់ក្មុប្កឹស្ា។គាត់មន  
ចរិតញុះញង់ឱ្យពលរដ្ឋបាត់បង់
ជំនឿលើឧត្តមក្ុមប្ឹក្សា»។
ម្បក្សរបូន្ះបញ្ជាក់ថា៖«រឿង

ន្ះយើងមនិអាចទទលួយកបាន
ទ្យើងចាត់ទកុថាជាការប្មថ
ដល់ព្ះមហក្សត្ទៀតព្ះ
ឧត្តមក្ុមប្ឹក្សាដំណើរការទៅ
បានគឺអាស្យ័លើព្ះរាជក្តឹយ្-
ហើយព្ះរាជកឹ្ត្យឡាយព្ះ-
ហស្តល្ខាពីព្ះមហក្សត្»។
តាមកំណត់ហ្តុរបស់តុលា-

ការកំពូលគឺសំណុំរឿងន្ះត្ូវ-
បានសាលាដបំងូរាជធានីភ្នពំញ្
ច្ញដកីានៅថ្ង្ទ២ី០ខ្ម្សា
ឆា្នាំ២០២០ បង្គាប់ឱ្យសមត្ថកិច្ច
ចាប់ខ្លួនលោកហ៊ាងគឹមស្ឿន
អនបុធ្ានគណបកស្មហសាម-
គ្គីជាតខិ្មរ្នងិលោកថលុសផុាន-់
ណាប្ធានក្ុមយុវជនន្គណ-   
បក្សមហសាមគ្គីជាតិខ្ម្រ។
យោងតាមដីកាស្វង្រកចាប-់

ខ្លនួនោះបានសមច្ចោទបក្ាន់ 
ជនត្វូចោទទាងំ២នក់ន្ះពីបទ  
«ញុះញង់ឱ្យប្ព្ឹត្តបទឧក្ិដ្ឋ
ជាអាទិ៍នងិអពំើប្មថ»ដល្
ប្ព្ឹត្តឡើងកាលពីថ្ង្ទី១០
ខ្តុលា ឆា្នាំ២០១៩បន្ទាប់ពី
លោកហ៊ាងគឹមស្ឿនបាន-
បង្ហោះសារលើបណា្តាញសង្គម
ហ្វស្ប៊កុបម្ថដល់ឧត្តមក្មុ-
ប្កឹស្ាពិគ្ះនងិផ្តល់យោបល់
ពាកព់ន័្ធករណីអញ្ជើញលោកវ៉ា 
គមឹហងុបភំ្លឺរឿងព្ដំន្កម្ពជុា-
វៀតណាម៕
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តពីទំព័រ១...ហើយនឹងតូ្វ
វិលត្ឡប់មកមតុភូមិវិញនៅ
ថ្ង្ទី២៧ខ្តុលា។
អ្នកនងម៉ាលនីដាបានថ្លង្

ថាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគ្ប់គ្ង
កងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពនឹង
មនវធិានការដចូគា្នាទៅនងឹកង
កម្លាំងមុនៗ ដ្លវិលមកពីប្-
ទស្ម៉ាលដីរ្គឺនៅពល្ដល្
ពកួគាត់មកដល់ព្លានយន្ត-
ហោះអន្តរជាតិភ្នំព្ញភា្លាមគឺ
មជ្ឈមណ្ឌលទទួលបានកិច្ច
សហប្តិបត្តិការពិនិត្យសុខ-
ភាពពីមន្្តីន្ក្សួងសុខាភិ-
បាលភា្លាម។
អ្នកនងបញ្ជាក់ថា៖«ហើយ

ពកួគាត់ក៏មនិទាន់អនញុ្ញាតឱ្យ

វិលត្លប់ទៅគ្ហដា្ឋានភា្លាម
ដ្រប៉នុ្ត្ពកួគាត់ត្វូបញ្ជនូទៅ
ធ្វើចតា្តាឡសីក័រយៈពល្១៤ថ្ង្
នៅវិទ្យាសា្ថានហ្វកឹហ្វនឺកងកម្លាងំ
រក្សាសន្តិភាពបណ្តុះបណា្តាល
បោសសម្អាតមីននិងកាកសំ-
ណល់សង្គម្នៅស្កុឧដងុ្គ»។
ពួកគាត់នឹងតូ្វអនុញ្ញាតឱ្យត្-
លបទ់ៅគហ្ដា្ឋានវញិបន្ទាប់ពី
ធ្វើចតា្តាឡីស័កគ្ប់ចំនួន១៤
ថ្ង្ក្នុងករណីការធ្វើត្ស្តចុង-
ក្យអវិជ្ជមនជំងឺកូវីដ១៩។
ក្នុងឱកាសជូនដំណើរក្ុម

កងទ័ពមួកខៀវទៅបំព្ញប្ស-
កកម្មនៅប្ទ្សស៊ូដង់ខាង-
តប្ងូកាលពីយប់ថ្ង្ទី២៥តលុា
នៅពល្ានយន្តហោះអន្តរជាតិ

ភ្នំព្ញលោកស្មសុវណ្ណនី
អគ្គនយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិ
គ្ប់គ្ងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិ-
ភាពបោសសម្អាតមីននិងកាក- 
សំណល់សង្គ្មថ្ល្ងថាបើ
ទោះបីជាពិភពលោកកំពុងត្
ជបួវបិត្តិរាតតប្ាតដោយសារត្
ជំងឺកូវីដ១៩ក៏ដោយក៏កម្ពុជា
មនិរារក្ចពំោះការបញ្ជនូកង-
កម្លាំងមួកខៀវទៅចូលរួមរក្សា
សន្តិភាពក្មឆត្អង្គការ
សហប្ជាជាតិដ្រ។លោក
សវុណ្ណនីកប៏ានក្ើនរឭំកដល់
នយទាហនទាំងអស់ដ្ល
ចញ្ទៅបពំញ្បស្កកម្មនងិ
កំពុងបំព្ញប្សកកម្មមនុស្ស-
ធម៌នៅក្ប្ទ្សត្ូវថ្ទាំ
សខុភាពអនវុត្តតាមការណន្ំ
របសក់ស្ួងសខុាភបិាលការ-

ណន្ំរបស់មន្ត្ីអង្គការសហ-
បជ្ាជាតិនៅក្នងុតបំន់បពំញ្
ប្សកកម្មរបស់ខ្លួននិងតាម
ការណ្នំរបសន់យករដ្ឋមន្្តី
ហ៊ុនស្នពីវិធានការការពារ
ទប់សា្កាត់ និងបង្ការជំងឺកូវីដ-
១៩។លោកថ្ល្ងថា៖«ទាំង-
អស់គា្នាក៏ត្ូវថ្រក្សាប្ព្ណី
ទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អផូរផង់របស់
ខ្មរ្ឱយ្បានល្អដើមបី្លើកតម្កើង
កតិ្តយិសបទ្ស្កម្ពជុានៅលើ
ឆាកអន្តរជាតិជាពិស្សត្ូវ
ច្ះស្ឡាញ់យកអាសាគា្នា
ដូចបងប្អូនបង្កើតនៅគ្ប់-
កាលៈទ្សៈ»។
ចាប់តាំងពីឆា្នាំ២០០៦មក

កម្ពុជាបានបញ្ជូនកម្លាំងជាង
៧១០០នក់ក្នុងនោះមន
ស្្តីចំនួនជាង៣៥០នក់ទៅ

ចលូរមួបស្កកម្មរបស់អង្គការ
សហប្ជាជាតិ។
បច្ចុបប្ន្នកម្ពជុាមនកងកម្លាងំ

៥កងសរុបចំនួន៧៨៧នក់
កំពុងបំព្ញប្សកកម្មរក្សា
សន្តិភាពក្មឆត្របស់អង្គ-
ការសហប្ជាជាតិក្នងុនោះមន  

លបីង,់ស៊ដូង់ខាងត្បងូ,ម៉ាលី
នងិអា្រហ្វកិកណា្តាល។កម្លាងំ
មួកខៀវទាំងអស់ន្ះធ្វើឱ្យ
បទ្ស្កម្ពជុាជាបទ្ស្ដល្
បានបរិចា្ចាគកងកម្លាំងរក្សា
សន្តិភាពច្ើនជាងគ្លំដាប់ 
ទី២នៅក្នុងតំបន់អាសា៊ាន៕

សុទ្ធគឹមសឿន

ភ្នពំេញ:លោកនយករដ្ឋមន្ត្ី
ហុ៊នស្នបានបញ្ជាឱ្យរដ្ឋមន្ត្ី
ក្សួងចំនួន៤ចាត់មន្ត្ីជំនញ
ចុះទៅវយតម្ល្ការខូចខាតផ្លូវ
ដោយសារទឹកជំនន់ជាបន្ទាន់
ដើម្បីដាក់ផ្នការជួសជុល និង
សា្ថាបនឡើងវិញ ខណៈក្សួង
សាធារណការទើបរកឃើញបឋម
ថាមនផ្លវូប្មណ៤០០គីឡូ-
ម្៉ត្បានរងការខូចខាត។
លោកហុ៊នស្នបានថ្លង្ក្នងុ

ឱកាសបើកការដា្ឋានសាងសង់
សា្ពានឆ្លងទន្ល្បាសាក់ភា្ជាប់ពីកោះ-
ព្ជ្ទៅកោះនរា ពីម្សិលមិញថា
លោកបានបញ្ជារដ្ឋមន្ត្ីន្ក្សួង
៤រូបរួមមនក្សួងសាធារណការ
និងដឹកជញ្ជូន ក្សួងធនធានទឹក
និងឧតុនិយមក្សួងអភិវឌ្ឍន៍ជន-
បទនិងក្សួងកសិកម្មដោយតូ្វ
ឱ្យមន្ត្ីជំនញក្សួងទំាង៤ន្ះ
ចុះវយតម្ល្ការខូចខាតជាមួយមន្ត្ី
ក្សួងស្ដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«និយាយពីរឿង
ផ្លវូយើងខូចខាតទំាងផ្លវូជាតិផ្លវូ
ខ្ត្តផ្លវូលំសា្ពានមួយចំនួនហើយ
ទំនប់ប្ឡាយមួយចំនួនតូ្វបាក់-
ប្ក។អី៊ចឹងទ្កំុចំាមន្ទរីរាយការ-
ណ៍!កំុចំាមន្ទរីកសិកម្មក្តីអភិវឌ្ឍន៍
ជនបទក្តីធនធានទឹកក្តីសាធារណ-
ការក្តីវយតម្ល្ខូចខាតពីខាងក្ម។ 
ឥឡូវក្សួងនីមួយៗមនរដ្ឋល្ខា-
ធិការអនុរដ្ឋល្ខាធិការច្ើនណាស់។ 
ចុះទៅ!ហើយក្សួងស្ដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ ចុះទៅជាមួយទៅ។ធ្វើ-
ការជាមួយខ្ត្តជាមួយមូលដា្ឋាន!
កំុបង្អង់យូរទឹកស្កភា្លាមចាប់ផ្តើម
ធ្វើភា្លាមចាប់ផ្តើមជួសជុលគឺសា្តារ
ឡើងវិញបន្ទាន់»។

លោកវ៉ាសុឹមសុរិយាអ្នកនំពាក្យ
ក្សួងសាធារណការថ្លង្ពីម្សិល-
មិញថាមន្ត្ីជំនញបានចាប់ផ្ដើម
ចុះវយតម្លនិ្ងតួ្តពិនិត្យការ-
ខូចខាតផ្លវូដោយសារទឹកជំនន់ចាប់-
តំាងពីដើមសបា្ដាហ៍មុនហើយនឹង
ចុះតួ្តពិនិត្យបន្តទៀតដើម្បីរង់ចំា
ព្លទឹកស្កឬស្ងតួទឹកកុ្មការ-
ងរនឹងចុះទៅជួសជុលនិងសា្ថាបន
តាមគោលដៅទំាងនោះ។បញ្ហោទឹក-
ជំនន់ឆា្នាន្ំះធ្វើឱ្យផ្លវូសំខាន់មួយ-
ចំនួនបានខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដ្លបង្ក
ការរំាងស្ទះដល់ការធ្វើដំណើរនិង
ការដឹកជញ្ជនូទំនិញននជាច្ើន។ 
«យើងបានចុះទៅវយតម្លនិ្ងតួ្ត-
ពិនិត្យបណ្តើរៗហើយគឺមនទំាង
ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្ីចុះផា្ទាល់រដ្ឋល្ខា-
ធិការនិងអនុរដ្ឋល្ខាធិការ។អី៊ចឹង
យើងបានធ្វើបណ្តើរៗ  រកឃើញផ្លវូ
ខូច៤០០គីឡូម្៉ត្ហើយយើង
មិនទុកយូរទ្បន្ទាប់មកយើងនឹង
មនកុ្មការងរផ្ស្ងៗទៀតចុះទៅ
ពិនិត្យបន្ដទៀតដើម្បីដាក់ផ្នការ
ចុះធ្វើត្ម្ដង»។
លោកគង់រតនៈនយកវិទ្យា-

សា្ថានសុវត្ថភិាពចរាចរណ៍ថ្លង្ថា

លោកគំាទ្អនុសាសន៍លោក
នយករដ្ឋមន្ត្ី ដ្លតមូ្វឱ្យរដ្ឋ-
មន្ត្ីទំាង៤ក្សួងធ្វើកិច្ចការន្ះឱ្យ
បានលឿនបុ៉ន្ដ្ក្នងុនមមន្ត្ីបច្ច្ក-  
ទ្សតូ្វត្គិតគូរពីគុណភាពនិង
បច្ចក្ទ្សជាចម្បង។«បើតាម
អនុសាសន៍អ្នកនយោបាយឬថា្នាក់
ដឹកនំគាត់ចង់បានអ្វីៗ ឱ្យលឿន
ដូចមត់គាត់អី៊ចឹង បុ៉ន្ដ្ក្នងុនម
យើងជាអ្នកបច្ចក្ទ្ស តូ្វត្
ធ្វើតាមបច្ចក្ទ្សដើម្បីការពារឱ្យ
បានជាប់ល្អគង់វង្សយូរអង្វង្គឺ
មិនម្នធ្វើឱ្យត្រួចពីដ្ឃើញសា្អាត 
ត្៣ឬ៤ខ្ហើយខូចវិញទ្»។
បើតាមរបាយការណ៍គណៈ-

កម្មោធិការជាតិគ្ប់គ្ងគ្ះ-
មហន្តរាយគិតតឹ្មថ្ងទី្២៤ខ្តុលា 
រាជធានី-ខ្ត្តចំនួន២០បានរងការ-
ប៉ះពាល់ដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀង។ 
ក្នងុនោះពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់
ចំនួន១៣៦៤៤២គួ្សារស្មើប្មណ 
៥៤៥៧៦៨នក់ពលរដ្ឋតូ្វបាន
ជម្លៀសទៅទីទួលសុវត្ថភិាពចំនួន
១១៨៣៨គួ្សារស្មើប្មណ
៤៧៣៥២នក់និងពលរដ្ឋសា្លាប់
៤០នក់៕

កងទ័ពមួកខៀវកម្ពជុា៧៣នាក់...

កំណាត់ផ្លវូមួយខេសេដេលតេវូទឹកជំនន់ជន់លិចធ្វើឲេយខូចខាត។រូបថតហ្វ្សប៊ុក

កំពូលតម្កល់ដីកាចាប់ខ្លនួរបស់ឧទ្ធរណ៍ដែលអនុវត្តលើលោកហ៊ាងគឹមសែឿនលោកនាយករដ្ឋមន្តែីបញ្ជាឱែយរដ្ឋមន្តែី៤កែសួងចាត់មន្តែី
ជំនាញចុះវាយតម្លែការខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់

ពិធីជូនដំណើរកងទ័ពមួកខៀវពីយប់ថ្ងេទី២៥ខេតុលា។រូបថតសហការី
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� ង��  ង និង អគ� ន យក 
លី �ៃសៃង

� រ�និពន្ធ � ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           

�្រ � ន� ្រ ប់�្រ ង  � រ� និពន្ធ  
សំ រិទ្ធ 

អនុ�្រ � ន �្រ ប់�្រ ង � រ�និពន្ធ  
សូ វិសា ល

អនុ�្រ � ន ក្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
ផ ក់ សា� ងលី

� រ�និពន្ធ រង ព័ត៌ម ន� តិ
 វងៃស សុខៃង, �ៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រ�និពន្ធ  ព័ត៌ម ន ស្រដ្ឋ  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

� រ�និពន្ធ  រ ងព័ត៌ម ន ស្រដ្ឋ  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

� រ� ន ិពន្ធ  ព័ត៌ ម ន អន្ត រ� តិ
បៃ  ក់ សា យ

� រ�និពន្ធ    ជីវ�តកម្រសោ ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

� រ�និពន្ធ    រងជីវ�ត កម្រសោ ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា្ធា   , ហុង រស្ម ី

� រ�និពន្ធ   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

� រ�និពន្ធ   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

� រ�និពន្ធ   �្រហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌ម ន� ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹម សា រុ�, ហឹុន ពិស,ី  ខន សា វិ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន, 

 វ�ន ដ រា� , សួស  យា៉ា មី,
ធូ វីរៈ,  ខៃង សុខគនា្ធា   

អ្ន កបក�្រ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កីឡា , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា� សុី
� រ�រូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

អ្ន ក�្រស�្រ �លអក� រ វ�រុទ្ធ 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

�្រ � ន�្ន ្រកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន ្រករចន ទំព័រ

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

�្ន ្រករចន �្រ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

�្ន ្រក  ផ្រសោ យ � ណិជ� កម្ម
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

Jessa Piastro, 092 445 983
�្រ � ន�្រក� យ� ស្រតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រ � ន�្រក� យ� ស្រត

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

�្រ � ន�្ន ្រករដ្ឋ � ល និង ធន� នមនុស្រ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន ្រករដ្ឋ� ល  និងធន� នមនុស្រ�
 �ុិល សោ ភា 

ន យិ� ហិរ�� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�្រ � នគណ�្រយ្រ�ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌ម នវ�ទ្រ�  និងរចន �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

� រ�� ល័យ�្រត្ត សៀមរ ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �្រ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០�៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា�  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
� រ�� ល័យសៀមរ ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

សុទ្ធ គឹម សឿន

ក្រច្រះ:  យុ វជន ១ កៃុម ឈ្មោះ  
អៃក ូយវុ ទតូ (Young Eco Am-
bassador)ចំននួ ១៥ នាក ់បាន 
ចុះធ្វើ  ទសៃស នកិច្ច សិ កៃសា  នៅ តំបន់ 
ការ ពារ សត្វ ផៃសាត ក្នងុ ខៃត្ត កៃចៃះ 
រយៈ ពៃល ៣ ថ្ងៃដើ មៃបី ស្វៃង យល ់ព ី
កម្មវិធី អភិរកៃស នានា របស់ អង្គ ការ  
WWFនិង វិធី សាស្តៃ ធ្វើ ការ ងារ 
ក្នុង ភាព ជា ដៃគូ ពហុ ភាគី ។

លោក  ទៃព អ សា្នា រិ ទ្ធ បៃធាន 
កិច្ចការ សាធា រណៈ និង គៃប់ គៃង 
ព័ត៌មាន នៃ អង្គការ មូលនិធិ សកល 
សមៃប ់អភិរកៃស  ធម្ម ជាតិ(W W F)
បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា  កៃុម- 
ការងារ របស ់អង្គការ WWF បាន 
ដឹកនាំ កៃុម យុវ ជនអៃកូ យុវ ទូត 
ទាំង ១៥ នាក់ នៃះទៅ តំបន់ ទៃស- 
ភាព ពៃ លិច ទឹក មៃ គង្គ។ដំណើ រ- 
ទសៃសន  កិច្ចសិកៃសា នៃះគឺដើ មៃបីស្វៃ ង- 
យ ល ់ព ីកម្មវធិ ីអភរិកៃស  របសW់ WF 
និង វិធី សាស្តៃ ធ្វើ ការ ងារ ក្នុង ភាព- 
ជា ដៃគូ ពហុ ភាគី ជា មួយ សា្ថាប័ ន 
រដ្ឋាភិ បាល  ថា្នាក់ ជាតិ  អាជា្ញាធ រ  

សហគមន៍ តា ម ដង ទន្លៃ មៃ គង្គ  
យុវ ជន  វិស័យ ឯក ជន អង្គ ការ- 
ដៃគូ និង ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ នា នា ។

លោក បន្ត ថា  ដំណើរ ទសៃសន កិច្ច- 
សិកៃសា នៃះគិត ចាប់ ពី ថ្ងៃទី ២៤  ដល់ 
ថ្ងៃទ ី២៦ ខៃ តលុា  ដោយ កៃមុ យវុ- 
ជន  ទទួល បាន បទ ពិសោធ  ផ្ទាល់ ពី  
ការ តៃតួ ពិនិតៃយ តាម ដន សត្វ ផៃសាត 
ទន្លៃ មៃគ ង្គ និងស្វៃង យល់  អំពី វិធី- 
បា៉ាន់ បៃមាណ ចំនួន សត្វ ផៃសាត ។

លោក ថា៖ «កៃុម យុវ ជនបាន 
ជួប សំណៃះ សំណាល ជា មួយ 
មន្តៃី ពងៃឹង ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ របស់ 

រដ្ឋាភិ បាល ដៃល បៃចំា ការ នៅ អន្លង់ 
ផៃសាត កាំ ពី  ដើមៃបី ស្វៃង យល់ អំពី 
កិច្ច ការ របស់ ឆ្មោ ំទន្លៃ  លទ្ធផ ល ការ- 
ងារ  និង បញ្ហា បៃឈម  ។ ពួក គា ត់ 
ចាប់អារ ម្មណ៍ ខ្លាំង លើកិច្ច ការ 
ដៃល យើង កំពុង ធ្វើ នៃះ»។ 

កញ្ញា វិ ន ពុទា្ធា លី  មន្តៃី ទំនាក់- 
ទំនង កៃុម យុវ ជន អៃកូ យុវ ទូត 
បាន ថ្លៃង ពី មៃសិល មិញ ថា ដំ ណើ រ - 
ទសៃសន កិច្ច សិកៃសា នៃះ តៃវូ បាន រៀប- 
ចំ ដោយ អង្គ ការ  WWF ដើមៃបី 
ផ្ដល់ ឱកាស ឱៃយ កៃុម យុ វជន ស្វៃង- 
យល ់ពី កា រអភិ រកៃស ស ត្វ  ផៃសាត  និង 

ធន ធាន ធម្មជាតិ នានា។ 
កញ្ញា  បន្ត ថា  បនា្ទាប់ពី បញ្ចប់- 

ដំណើរ ទសៃសន កិច្ច សិ កៃសានៃះ   កៃមុ- 
យុ វជន នឹង បៃើបៃ ស់ ចំណៃះ ដឹង 
និង បទ ពិសោធ ដើ មៃបីផៃស ព្វផៃសាយ 
បន្តទៅ សា ធារ ណ ជន តាម រយៈ 
បៃព័ន្ធ ឌីជី ថល ។ ការផៃស ព្វ ផៃសាយ 
នៃះ ក្នុ ង   បំណង ផ្តល់ព័ ត៌ មាន ដល់ 
យវុ ជ ន កម្ព ុជាទ ូទៅ អពំ ីសា្ថាន ភាព 
សត្វ ផៃសាត ទន្លៃ មៃគង្គ  និងជំរុញ 
ឱៃយចលូរមួ ការពារ សត្វ ផៃសាត ដៃល 
នៅ  ស ល់ ក្នុង ទន្លៃ កុំ ឱៃយ ផុត ពូជ ។

កញ្ញា វិ ន ពុទា្ធា លី បញ្ជាក់ ថា៖ 
«ដំណើរ ទសៃសនកិ ច្ច សិកៃសា នៃះ  ពួក- 
ខ្ញុំ បាន ទ ទួល  ចំណៃះ ដឹង  ចៃើន ពី 
មន្តៃី WWF និង អាជា្ញា ធរ ដៃល 
ពកួ គាត ់បាន ធ្វើ បទ បងា្ហាញ ព ីកចិ្ច- 
កា រ អភិរកៃស  និង ផលប៉ះ ពាល់ 
នានា។ កិច្ច ការ បន្តទៀត  គឺ ពួក ខ្ញុំ 
នងឹ ចង កៃង ជា មា ត ិកា សខំន់ៗ   ឬ 
ចង កៃង រូប ភាព  និង វី ដៃ អូ ផៃស ព្វផៃសាយ  
ដើមៃបី បំផុ ស គំ និត ឱៃយ ចូល រួម  ការ- 
ពារ បរិ សា្ថាន និង ការពារ អភិ រកៃស  
ជីវចមៃុះ ផង ដៃរ » ។ 

នៅ ពៃល ទា ក់ ទង ទៅ កាន់លោក  

ម៉ុក  ពន្លក  នាយ ខណ្ឌ រដ្ឋបាល 
ជល ផល ខៃត្ត កៃចៃះ   ពី  មៃសិល មិញ 
ដើ មៃបី សុ ំអ តា្ថា ធបិៃបា យ ប ន្ថៃ ម ព ីការ- 
ងា រ អ ភិ រកៃស ស ត្វ ផៃសាត នៃះ លោ ក 
បាន ថ្លៃង ថា  កំពុង ជាប់ រវល់ បៃជុំ 
មិនអា ច និយា យ  ទូរស័ព្ទ បាន ទៃ។ 

ក៏ បុ៉ន្តៃ តាម របាយ ការណ៍ នៃ ការ- 
តា ម ដន សត្វ ផៃសាត ទន្លៃ មៃគ ង្គ ឆ្នា ំ
២០២០ របស់ អង្គ ការ  WWF ដៃល 
បាន ប ងា្ហាញ ក្នុង ទិវា អន្ត រជាតិ នៃ 
ស ត្វ  ផៃសាត ទកឹ សាប នៅ ថ្ងៃ២៤ ខៃ 
តលុា ថា  អ្នក វទិៃយា សាស្តៃ បាន បា៉ា ន ់
បៃមាណ ថា មាន សត្វ ផៃសាតតៃ៨៩ 
កៃបាល ប៉ុណ្ណោះ កំ ពុ ង  រស់នៅ ក្នុ ង 
ទន្លៃមៃ គង្គ កម្ពុជា ដៃលជា  ចំនួន 
ថៃ រ ប នា្ទាប់ពី បាន ធា្លាក់ ចុះ ក្នងុ បុ៉នា្មោន 
ទស វតៃស រ៍ក ន្ល ង ទៅ នៃះ។  

រដ្ឋ បាល ជល ផល  និងWWF 
បាន អំពាវនា វ ឱៃយ មានការអនុវត្ត 
សកម្ម ភាព និង វិធាន កា ររួមគា្នា ជា 
បនា្ទាន់ បន្ថៃ ម ទៀ ត ពី សា្ថាប័ន រាជ- 
រដ្ឋាភិ បាល កម្ពុជា ដៃល ពាក់ ព័ន្ធ   
សហ គ ម ន៍  និង ពី សំណាក់ ដៃគូ- 
បច្ចុបៃបន្ន  និង ដៃគូ ផៃសៃ ង ទៀ ត  នៅ   
ថ្ងៃ  អនា គត  ៕

វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំព្រញៈ  លោក វៃង សាខុន 
រដ្ឋ មនៃ្តី កៃសួង កសិកម្ម រុកា្ខា - 
បៃមាញ់ និង នៃសាទ នឹង បើក 
យុទ្ធនាការ ធ្វើការ សា្តារ ជា បឋម 
លើការ ដំដុះ  ដំណំា សៃវូ ឡើង វិ ញ 
ដល់ បៃជា ពលរដ្ឋ ដៃល រង ផ ល -  
ប៉ះពាល ់ ដោយសារ  គៃះ ជនំន ់
ទកឹ ភ្លៀង នៅ ក្នងុ ខៃត្ដ  បាត ់ដបំង 
ពោធិ៍ សាតន់ងិ បនា្ទាយ មាន ជ ័យ 
ចាប់ពី ថ្ងៃទី ២៩ ខៃតុលា  រហូត 
ដល់ សបា្ដាហ៍ ទី ១ នៃ ខៃ វិច្ឆិកា ។ 

 លោក វៃង សាខុន  បាន សរ - 
សៃរ នៅ លើ ហ្វៃស បុ៊ក របស់ លោ ក  
កាលព ីថ្ងៃ សៅរ ៍ទ ី២៤ ខៃ តលុា  
ដោយ យោង ទៅ តាម លទ្ធ ផល 
នៃ ការ ចុះ តៃួត ពិនិតៃយ  និង វាយ- 
តម្លៃ ពី សា្ថាន  ការ ខូច ខត ដំណាំ 
សៃូវ ដោយ សារ ទឹក ជំនន់ ទឹក- 
ភ្លៀង កន្លង មក របស់ បៃធាន 
មន្ទីរ កសិកម្ម ខៃត្ត បាត់ ដំបង  
ពោធិ៍សាត់ បនា្ទាយ មាន ជ័យ 
ដោយ មាន ការ សហ ការ ជា មយួ 
អគ្គនាយក ដ្ឋាន កសិកម្ម ។

លោក បាន ឱៃយ ដឹង ថា មាន ទីតំា   ង  
មួយ ចំនួន អាច មាន លទ្ធ ភាព 
ចាប់ ផ្តើម ធ្វើ ការ សា្តារ ការ ដំ ដុះ 
ដំណាំ សៃូវ បាន ជា មួយ នឹង 
លទ្ធ ភាព បៃភព ទឹក គៃប់ គៃន់ 
សមៃប់ សៃូវ សៃល។  លោក 
ថ្លៃង ថា ៖«តាម រយៈលទ្ធផល ខ ង  - 
លើ នៃះ កៃសួង កសិ កម្ម នឹ ង 
សហការ ជាមួយ មន្ទីរ កសិ កម្ម 
ខៃត្ត ទំាង៣រួម ជា មួយ នឹង អា ជា្ញា ធរ 

ថា្នាក់ កៃម ជាតិនឹង បើក យុទ្ធ នា  - 
ការ ធ្វើការ សា្តារ ជា បឋម លើការ- 
ដំដុះ ដំណាំ សៃូវ ឡើង វិញ»។

បើ តាម លោក រដ្ឋ មនៃ្ដី យុទ្ធ - 
នាការ ធ្វើការ សា្តារ ជា បឋម លើ - 
ការ ដំដុះ  ដំណាំ សៃូវ ឡើង វិញ 
នៃះ  ធ្វើឡើង  នៅឯ ខៃត្តបាត់ ដំប ង 
នៅ ថ្ងៃ ទី២៩ ខៃតុលា នៅ ភូមិ 
ពៃក្លតូ ឃំុ ពៃ តៃឡាច សៃកុ រុក្ខ - 
គរិ។ី នៅ ខៃត្ត ពោធិ៍ សាត ់នងឹ ធ្វើ 
ថ្ងៃ ទ៣ី០ ខៃតលុា  នៅ ភមូ ិរបោះ- 
រំា ង ឃំុអូរ តា បោ៉ាង សៃកុបាកា ន។ 
ចំណៃក ខៃត្ត បនា្ទាយ មានជ័យ 
នឹង ធ្វើយុទ្ធ នាការ នៃះ  នៅ សបា្តា ហ៍ 
ទ១ី ខៃ វចិ្ឆកិាឆ្នា ំ២០ ២០នៅ ក្នងុ 
ឃុំរ ហាត់ ទឹក សៃុក មង្គល បុរី។

លោក រដ្ឋ មនៃ្ដី បញ្ជាក់ ថា៖ 
« សមៃប់ ការ ចាប់ ផ្តើម យុទ្ធ នា កា រ  
អន្តរា គមន៍ ជា បឋម នៃះ  យើង 
នឹង រៀប ចំឱៃយ មាន តៃក់ ទ័ រយា៉ាង- 
តិច ៥គៃឿង គោយន្ត ពងៃប ដី 
ចំនួន  ៥គៃឿង និង មា៉ាសុីន ដំ - 
គៃប ់សៃវូ ចនំនួ៣ ទៅ ៤គៃឿ ង  
នៅ លើ ទតីាងំ ភមូ ិនមីយួៗ  ដៃល 
បាន  កំណត់ ខងលើ ក្នុង ខៃត្ត 
នី មួយៗ  រួមជា មួយ ការ ផ្តល់ពូជ 
សៃវូសៃល  រយៈ ពៃលខ្ល ីរួមជា- 
មួយ នឹង ការ ផ្តល់ គៃឿង ឧប ភោ គ   - 
បរិ  ភោគ មួយ ចំនួនសមៃប់ គៃួ - 
សារ រង គៃះ នីមួយៗ ផង ដៃរ » ។

លោក ងនិ ឆយ អគ្គនាយក 
នៃ អគ្គនាយក ដ្ឋាន កសិកម្ម នៃ 
កៃសួង កសិកម្ម មិន អាច ទាក់ ទ ង 
បាន ទៃ កាលព ីមៃសិល មញិ។ ប៉នុ្ដៃ 
លោក បា៉ាង វណា្ណោសៃដ្ឋ បៃធាន 

មន្ទរី កសិកម្ម ខៃត្ដ បនា្ទា យ  មាន ជយ័ 
បាន ថ្លៃង   ថា តៃឹម ថ្ងៃទី ២៥ ខៃ 
តុលា នៅ ខៃត្ដ បនា្ទាយ មា ន ជ័យ 
ផល ប៉ះពាល់លើ ដំណំា  សៃូវ  
ដោយសារ ជំនន់ ទឹក ភ្លៀង នៃះ 
មាន បៃមាណ ជាង៦មុឺន ហិក- 
តា។ ចំណៃក ដំណាំ រួម ផៃសំ ក្នងុ 
នោះ មាន ដូចជា ដំឡូង មី មា ន  
បៃមាណជាង១មុនឺ ហកិ តា នងិ 
បន្លៃ ផៃសៃងៗ ជាង២០០ហិកតា    ។ 

លោក ថ្លៃង ថា ៖«ឥឡូវ យើង 
កំពុង វាយ តម្លៃ លើ ការ ខូច ខត 
ទីតាំង ដៃល រង ផល ប៉ះពាល់ 
ធ្ងន់   ធ្ងរ  គឺ នៅសៃកុ មង្គល បុរ ីនិង 
កៃុង សិរីសោ ភ័ណ។ ឥឡូវ ឯក- 
ឧត្ដ ម រដ្ឋ មនៃ្ដ ីកៃសួង កសិកម្ម  បា  ន 
ដក់ ផៃនការ យុទ្ធ នាការ មក  សា្ដា រ  
ឡើង វិញ ដល់ ពលរដ្ឋ ដៃល រង- 
ផល ប៉ះពាល់។  ក្នងុ ជំហាន ទី១ នៃះ 

ពលរដ្ឋ ដៃល រងផល ប៉ះ ពាល់ ខ្លា ំង  
តាងំ ពគីៃះ រាងំ ស្ងតួ រហតូ ដល ់
ទកឹ ជនំន ់នាពៃល នៃះគ ឺស្ថតិ នៅ 
ទីតាំង ឃុំ រហាត់ ទឹក នៃ សៃុក 
មង្គល  បុរី »។

លោក នាយក រដ្ឋ មនៃ្ដី  ហ៊ុន 
សៃន ក៏ បាន ថ្លៃង នៅ ក្នុង ពៃល 
ចុះសួរ សុខ ទុក្ខ និង ចៃក អំណ យ  
ជូន ពលរដ្ឋរង គៃះ ដោយ ទឹក- 
ជនំន ់ក្នងុ ខៃត្ត បនា្ទាយ មាន ជយ័ 
កាល ពថី្ងៃ សៅរ ៍ទ ី២៤ ខៃតលុា 
ថា រាជ រដ្ឋាភិបាល  បាន គិត រួច 
ជា សៃច ហើយ ថា កៃយ ទកឹ- 
ជំន ន់ បាន តៃៀម ពូជ សៃូវ ចំនួន 
២ ០០០ តោនដៃល ជា ពជូ សៃវូ  
មនិ បៃកាន ់រដវូសមៃប ់ផ្ដល ់ជ ូន  
ពល រដ្ឋ រងផល ប៉ះពាល់ ដោយ 
ជំនន់ នៃះ ក្នងុ១គៃសួារ នឹង ទទួ ល 
បាន១០០គីឡូ កៃម។ បុ៉ន្ដៃ កា រ   - 

ផ្តល់ ជូន នៃះ   សមៃប់ តៃ ពល រដ្ឋ  
ដៃល រង ការ ខូច  ខតតៃ បុ៉ណ្ណោះ ។ 
លោក ថ្លៃង ថា ៖«ពលរដ្ឋ មិន ធ្វើ 
សៃូវ  តៃ ពួក គាត់ដំ ដំណាំ នោះ 
គរឺាជ រដ្ឋាភបិាល នងឹ ផ្តល់ នវូ ពជូ 
ដំណំា ចំនួន  ៦ មុខ ដំណំា ដើមៃប ី 
ទុក បង្កបង្កើន ផល កៃយ ទឹក- 
សៃក វិញថៃម ទាំង មាន គៃឿង - 
ចកៃ កសិ កម្មមក បមៃើ ជូន បៃជា -  
កសិករ ផង ដៃរ។ កៃសួង ពាក់ - 
ព័ន្ធ ទាំង អស់ តៃូវ មាន ការ វាយ- 
តម្លៃ នៃ ការ ខូច ខត របស់ បៃជា-  
ជន ក្នងុ ពៃលទឹក ជំនន់  ជា ពិសៃ ស 
កៃសួង កសិកម្ម ដោយ យើង 
ដោះ សៃ យជូន តៃ អ្នក ដៃល  
ខូច ខត ទៃ» ។

លោក ថៃង  សារឿន  បៃធាន 
សម្ពន័្ធ សហ គមន ៍កសកិរ កម្ពជុា  
(CCFC) លើក ឡើង កាល ពី មៃសិ ល- 
មិញ ថា យុទ្ធ នាការ ធ្វើការ សា្តារ 
ជា បឋម លើការ ដំដុះ  ដំណំា សៃ ូវ  
ឡើង វិញគឺ ជា ផ្នៃក ធំ មួយ នៃ គោ ល-   
នយោបាយ របស ់រាជ រដ្ឋា ភបិា ល  
ដៃល បានរៀប ចំ ទុក រួច ទៅ ហើ យ  ។ 
លោក ថ្លៃង បន្តថា ៖«ដូច្នៃះ គៃប់ 
កៃសួ ង សា្ថាប័ន ទំាង អស់គឺ តៃូវ 
ទទលួ ខសុ តៃវូ តាម ផ្នៃក ផៃសៃងៗ 
គា្នាក្នងុ ការ សា្ដារ ឡើង វិញ និង កា រ-  
គាពំារ ជយួ ដល ់បៃជា ពលរ ដ្ឋ រង 
ផល ប៉ះពាល់ កៃយ គៃះ ជំន ន់ 
ទឹក ភ្លៀង នៃះ បញ្ចប់ ទៅវិញ។ 
តាមរយៈ យុទ្ធ នាការ នៃះនឹង អាច 
កៀរគរ អ្នក ចូល រួម ឧបត្ថម្ភ ដើមៃបី 
ជួយ សា្ដារ ដល់ សៃដ្ឋ កិច្ច បៃជា  - 
ពលរដ្ឋ ឡើង វិញ  »៕

យុវជន១ក្រុមចុះស្វ្រងយល់ពីការអភិរក្រសសត្វផ្រសោតនៅក្រច្រះ

ក្រសួងកសិកម្មនឹងបើកយុទ្ធនាការដំាស្រវូនៅខ្រត្តរងគ្រះខ្លាងំដោយទឹកជំនន់

កង កម្លាងំ  ជួយ ច្រតូ ស្រវូ ពល រដ្ឋ ត្រវូ ទឹក ជន់ លិច នៅ បន្ទាយ មន ជ័យ។ រូបថត សហ ការី

ដំណើរស្វ្រងយល់ពីផ្រសោតរបស់យុវជននៅក្រច្រះពីថ្ង្រ២៤ តុលា។ រូប WWF
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ភ្នំពៃញ: ផ្សារមូលបត្កម្ពុជា
(CSX)បានដាក់ឱ្យដំណើរការ
គំនិតផ្តួចផ្ដើមថ្មីមួយដ្លហៅថា
«៣៥នាទីអំពីអាជវីកម្ម»ដើរតួជា
វ្ទិកាថ្មីមួយសម្ប់សហគ្ស
ធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងស្ុក
(SME)បង្ហាញអពំីគរំូអាជវីកម្ម
និងច្ករំល្កបទពិសោធនិង
យុទ្ធសាស្ដ្អាជីវកម្មជាពិស្ស
ដើម្បីស្វ្ងយល់បន្ថ្មអំពីការ
កៀរគរមូលនិធិតាមរយៈទីផ្សារ
ភាគហ៊ុន។

 លោកហងុសខុហរួអគ្គនាយក
ក្ុមហ៊ុនផ្សារមូលបត្កម្ពុជា
បានប្ប់ភ្នំព្ញប៉ុស្ដិ៍កាលពីថ្ង្
ចន្ទថាវ្ទិកាថ្មីន្ះនឹងដើរតួនាទី
ដ៏សំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់ឱកាស
ដល់SMEsក្នងុស្កុដើមបី្ចក្-
រំល្កបទពិសោធអាជីវកម្ម    
របស់ពួកគ្និងគំរូមិនគ្ន់ត្
ដល់សាធារណជនប៉ុណ្ណោះទ្
ប៉ុន្ត្ថ្មទាំងដល់វិនិយោគិន
ផងដ្រ។

 លោកថ្លង្ថា៖«គនំតិផ្ដចួផ្ដើម
ន្ះនឹងដើរតួជាវ្ទិកាសម្ប់
SMEដើម្បីច្ករំល្កបទ-
ពិសោធអាជីវកម្មរបស់ពួកគ្
និងអាចប្ប់ដល់សាធារណ-
ជនអំពីអ្វីដ្លពួកគ្កំពុងធ្វើ។
វាក៏ជាសា្ពានភា្ជាប់ពួកគ្ជាមួយ
វិនិយោគិនផ្ស្ងៗទៀតដ្ល
មានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយ
ក្ុមហ៊ុនទាំងនោះអាចនិងចាប់
ដ្វិនិយោគរួមគ្នាផងដ្រ»។

 CSXបានដាក់ដំណើរការ
ទផីស្ារកណំើនរបសខ់្លនួកាលពី
ចុងឆ្នាំ២០១៥។យោងតាមបទ- 
ប្បញ្ញត្តិក្ុមហ៊ុនត្ូវបានតម្ូវ 
ឱ្យមានដើមទុន ប្តិបត្តិការ
អប្បបរមា៥ស្នដុល្លារដើម្បី
ចុះបញ្ជី។ក្មុហ៊នុន្ះកត៏ម្វូ
ឱយ្ចញ្ផស្ាយលទ្ធផលហិរញ្ញ-
វត្ថុដ្លបានធ្វើសវនកម្ម១ឆ្នាំ
និងបង្ហាញប្ក់ចំណ្ញ
វិជ្ជមានឬលំហូរសាច់ប្ក់
បត្បិត្តកិារវជិ្ជមានជាមយួនងឹ
កមិ្តប្ក់ចំណ្ញដុលឱ្យ
បានយ៉ាងហោចណាស់១០
ភាគរយ៕LA
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កម្ពជុាចាប់ផ្តើមកំណត់ផលិតផលសម្រាប់ជំរុញការនំាច្រាញ
ម៉ៃ គុណមករា 

ភ្នពំៃញ: រដា្ឋាភបិាលកពំងុរៀបចំផន្ការ
ក្នុងការកំណត់ប្ភ្ទន្ផលិតផល
សកា្ដានុពលនិងអាទិភាពដើម្បីបង្កើន
ការនាចំញ្ក្នងុការចាបយ់កអត្ថបយ្ោជន៍
ពីកិច្ចព្មព្ៀងពាណិជ្ជកម្មស្រីដ្ល
ចុះហត្ថល្ខានៅព្លថ្មីៗជាមួយចិននិង
ជាប្ទ្សមួយចំណមប្ទ្សផ្ស្ងៗ
ទៀតក្នងុតបំន់នងិពភិពលោកក្នងុកប្ខណ័្ឌ
ទ្វ្ភាគីនិងពហុភាគី។

 លោកសា៊ាងថ្ រដ្ឋល្ខាធិការក្សួង
ពាណិជ្ជកម្មបានដឹកនាំកិច្ចប្ជុំលើកទី៤
ជាមួយនាយកដា្ឋានពាក់ព័ន្ធរបស់ក្សួង
កាលពីថ្ង្សុក្មុនស្ដីពីការលើកកម្ពស់
ការផលិតនិងជំរុញការនាំច្ញនៅក្នុង
តំបន់ និងទ្វ្ភាគីនៅទីស្តីការក្សួងបាន
ថ្ល្ងថាបនា្ទាប់ពីមានកិច្ចប្ជុំ៣លើក
រចួមកហើយកស្ងួបានបង្កើតក្មុការងរ
មួយចំនួនមានដូចជាល្ខាធិការដា្ឋាន
ស្វជ្វនិងការអភិវឌ្ឍ និងផលិតផល
អាទិភាពព្មទាំងរៀបចំរបាយការណ៍
ដើម្បីបង្កើនល្បឿនការងរន្ះ។
លោកថ្ល្ងបន្តថា៖ «គោលបំណងន្

កិច្ចប្ជុំលើកទី៤ន្ះគឺដើម្បីត្ួតពិនិត្យ
និងបញ្ចប់ការធ្វើបញ្ជីផលិតផលនិង
ផលិតផលមានសកា្ដានុពលរបស់កម្ពុជា
ដើម្បីរៀបចំផ្នការបង្កើនការនាំច្ញទៅ
ទីផ្សារអន្តរជាតិស្ថិតក្មក្បខ័ណ្ឌក្នុង

តំបន់ និងទ្វ្ភាគីជាពិស្សដើម្បីទាញ
យកអត្ថប្យោជន៍ពីកិច្ចព្មព្ៀងពា-
ណិជ្ជកម្មស្រីដ្លមានស្ប់ និងកិច្ច-
ព្មព្ៀងពាណិជ្ជកម្មស្រីទ្វ្ភាគី និង
ពហុភាគីដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតផល
ក្នុងស្ុកនិងបង្កើនការនាំច្ញ»។
ថ្ល្ងមកកាន់ភ្នំព្ញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ង្ចន្ទ

លោកសា៊ាងថ្ថាកស្ងួកពំងុសកិស្ានងិ
ត្ូវស្វជ្វបន្តសិន(ត្ូវការព្លវ្ល
ថ្មទៀត)ទើបកំណត់បាននូវមុខទំនិញ
ទាំងនោះ។លោកថា៖«គោលដៅនាំច្ញ
របស់យើងគឺសម្ប់ទីផ្សារដ្លកម្ពុជា
មានទាំងអស់ហើយអាចចង្អុលបង្ហាញ

ទីផ្សារជាក់ស្ដ្ងមួយចំនួន»។
លោកលឹមហ្ងអនុប្ធានសភា-

ពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានឱ្យដឹងថាគំនិត
ផ្តួចផ្ដើមន្ះគឺជាការឆ្លើយតបនឹងសា្ថាន-
ការណ៍បច្ចុប្បន្នដ្លពិភពលោកកំពុង
ផ្ដាតការយកចិត្តទុកដាក់លើការបង្កើន
ផលិតផលកសិកម្មដ្លកំពុងស្ថិតនៅក្នុង
របៀបវារៈដ៏សំខាន់ អំឡុងព្លន្ការរីក-
រាលដាលជំងឺកូវីដ១៩នាព្លបច្ចុប្បន្ន។
លោកថា៖«ក្នុងអំឡុងព្លការរីក-

រាលដាលជងំឺកូវដី១៩ផលតិផលកសកិម្ម
កំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍លើពិភព-
លោក។ដោយសារត្យើងជាបទ្ស្មាន

មូលដា្ឋានលើកសិកម្មដូច្ន្ះន្ះគឺជារឿងដ៏
ល្អដ្លរដា្ឋាភិបាលកំណត់ផលិតផល
អាទិភាពដើម្បីជំរុញការផលិតនិង
ការនាំច្ញ»។ «នៅព្លយើងកំណត់
ផលតិផលអាទភិាពរចួហើយយើងនងឹមាន
ផ្នទីចង្អុលផ្លូវ និងគោលនយោបាយ
ពិតប្កដដូច្ន្ះយើងមិនគ្ន់ត្បង្កើន
ការផលិតសម្ប់ការនាំច្ញប៉ុណ្ណោះទ្
ប៉ុន្ត្ក៏ទាក់ទាញការវិនិយោគកាន់ត្ច្ើន
ថ្មទៀតនៅក្នុងការក្ច្ន្អាហារខណៈ
ដ្លនៅព្លន្ះយើងនាំច្ញវត្ថុធាតុ-
ដើមសំខាន់ៗ»។

 កស្ងួកសកិម្មបង្ហាញថាកម្ពជុានាចំញ្
ផលិតផលកសិកម្មជាង៣លនតោនទៅ
ទីផ្សារអន្តរជាតិ គិតត្ឹមពាក់កណា្ដាល
ខ្កញ្ញា។ ទិន្នន័យន្ះបង្ហាញថាគិតត្ឹម
ថ្ង្ទី១១ខ្កញ្ញាកម្ពុជាបាននាំច្ញ
ផលិតផលកសិកម្មសម្ចជាច្ើនដ្ល
រមួមានអង្ករដឡំងូមីមច្កៅស៊ូផ្លស្ា្វាយ
សស្់សា្វាយចន្ទីចក្ពោតសណ្ដក្សៀង
បន្ល្នងិថា្នាជំក់។  ផលតិផលកសកិម្មទាងំ-
នោះត្ូវបាននាំច្ញទៅប្ទ្សថ្
វៀតណាមចិនជប៉ុនកូរ៉្ខាងត្បូងសិង្ហបុរី
ហ្វីលីពីនមា៉ាឡ្សុី ឥណ្ឌូន្សុី ឥណា្ឌា
ស្ីលង្កាអូស្ត្លីបា៉ាគីសា្ថានរុស្សុីបារាំង
ប្លហ្សុិកអីុតាលីសាធារណរដ្ឋឆ្ក
ក្ូអាសុីស្វ៊ីសហូឡង់អាល្លឺម៉ង់អាម្រិក
ចកភ្ពអងគ់្លស្បឡ្ារសុនូវ្លស្ឡង់
ស៊ុយអ្តនិងហុងគ្ី៕LA

កសិករកំពុងបៃមូលផលតៃសក់នៅសង្កាត់ជៃយចង្វារនាពៃលកន្លងមក។ រូបថតមិនា

តពីទំព័រ១...ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍
ក្ងុរណបថ្មីន្ះលើទហំំ១២៥  
ហកិតាដោយក្នងុនោះទនុវនិយិោគ  
ជិត៥៥០លនដុល្លារនឹងត្ូវ
ចំណាយលើការអភិវឌ្ឍហ្ដ្ឋ-
រចនាសម្ព័ននៅកោះន្ះដ្ល  
មនុស្សប្មាណ៥មុឺននាក់
អាចរស់នៅបាន។
លោកពុងឃាវស្ថ្ល្ងថា៖

«គមង្អភវិឌឍ្ន៍កោះនរាន្ះ
នឹងផ្តល់អត្ថប្យោជន៍ស្ដ្ឋកចិ្ច
និងសង្គមយ៉ាងច្ើនដល់បទ្ស្
ជាតិយើង។ជាពិស្សក្នុង
កាលៈទស្ៈន្សា្ថានភាពលបំាក
ន្ផ្នក្សដ្្ឋកចិ្ចក្នងុអឡំងុពល្  
មានវបិត្តិជងំសឺខុភាពជាសកល  
ដល្កម្ពជុាកពំងុត្វូការគមង្ 
វិនិយោគបន្ថ្មជាច្ើនដើម្បី
ទ្ទ្ង់ស្ដ្ឋកិច្ចឱ្យបានរឹងមាំ»។
លោកឃាវស្ ថ្ល្ងបន្តថា

ក្មុហ៊នុនងឹត្វូចណំាយ៣៩,៦ 
លនដលុ្លារលើគមង្សាងសង់
សា្ពានចនំនួ២ខស្្ដល្បើកការដា្ឋាន

នាព្លន្ះដោយក្នុងនោះ
សា្ពានទី១ជាបភ្ទ្សា្ពានប្តងុ  
យោងខ្ស្កាបតភា្ជាប់ពីផ្លូវជាតិ
លខ្១ទៅកាន់តបំន់អភវិឌឍ្ន៍
កោះនរាមានបណ្ដាយ៦០ម៉ត្្ 
និងទទឹង២១ម៉្ត្នឹងត្ូវ
ចំណាយថវិកាសាងសង់ចំនួន
១,៦លនដលុ្លារដោយប្ើព្ល
សាងសង់១២ខ្។
លោកបន្ថ្មថាសា្ពានទី២

គជឺាបភ្ទ្សា្ពានបត្ងុខស្្កាប  
តភា្ជាប់ពីតបំន់អភវិឌឍ្ន៍កោះនរា
ទៅកាន់ទីក្ុងរណបកោះព្ជ្
មានប្វ្ង៨២៤ម៉្ត្ និង
ទទឹង២៤,៥ម៉្ត្និងគ្ង
នឹងចំណាយថវិកាសាងសង់
ចំនួន៣៨លនដុល្លារដោយ
ត្វូប្ើព្លសាងសង់៣៥ខ្។
គិតចាប់តាំងពីខ្មករាមក

ដល់ពល្ន្ះក្មុហ៊នុOCIC
បានបុកគ្ឹះប្តុងចាក់ថ្មនិង
ខ្សាច់បំព្ញច្ំងទន្ល្ដើម្បី
សាងសង់ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

តាមគរំូប្លង់ន្គមង្អភវិឌឍ្ន៍
តបំន់កោះនរាដោយសមច្បាន
ជាង២៧ភាគរយន្ការសាងសង់
ហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ៣ឆ្នាំ។ន្ះ
បើតាមលោកអគ្គនាយក។
លោកបន្តថាសព្វថ្ង្ន្ះ

គមង្ហដ្ា្ឋារចនាសម្ពន័្ធន្ះ
កំពុងប្ើប្ស់កមា្លាំងពលកម្ម
ចនំនួ៧០០នាក់ហើយកមា្លាងំ
ពលកម្មអាចកើនរហូតដល់ 
៧០០០នាក់នៅពល្គមង្មាន  
សកម្មភាពសាងសង់ព្ញល្ញ

ហើយបនា្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសាងសង់
តំបន់អភិវឌ្ឍន៍កោះនរាន្ះនឹង
ជួយបង្កើតឱកាសការងរបាន
ប្មាណ១មុឺនកន្ល្ងថ្មទៀត
ដើម្បីប្តិបត្តិការប្ចាំថ្ង្។
លោកឃងួសង្អភបិាល

រាជធានីភ្នំព្ញបានថ្ល្ងក្នុង
កម្មវធិីន្ះថាការសា្ថាបនាសា្ពាន
ទំាង២ទតំីាងន្ះនងឹរមួចណ្ំក  
ដោះស្យការកកស្ទះចរាចរ
នៅត្ង់គល់សា្ពានព្ះមុនីវង្ស
និងសា្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់

បានមួយផ្ន្កធំព្មទាំងជួយ
សម្លួដល់ការធ្វើដណំើររបស ់ 
បជ្ាពលរដ្ឋនងិកាត់បន្ថយការ
ចំណាយថ្ល្ដឹកជញ្ជូនផលិត-
ផលនិងស្វាកម្ម។
លោកថ្លង្ថា៖«ខ្ញុសំមូអបអរ

សាទរវឌ្ឍនភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និង 
ការសមច្ចិត្តរបស់ក្ុមហ៊ុន
ក្នងុការដាក់ទនុវនិយិោគដ៏ច្ើន
សន្ធឹកសនា្ធាប់់លើគម្ងធំៗ 
នៅរាជធានីភ្នពំញ្នងិចលូរមួ
សហការយ៉ាងល្អជាមួយសាល-
ក្ងុភ្នពំញ្ក្នងុការសា្តរកសាង 
និងអភិវឌ្ឍហ្ដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
រូបវន្តនៅក្នុងទីក្ុង»។
លោកបានឱយ្ដងឹថាខណ្ឌចប្ារ-

អំពៅជាខណ្ឌថ្មីមួយដ្លទើប
ត្ូវបានបង្កើតថ្មីកាលពីឆ្នាំ
២០១៣។ទោះបីជាខណ្ឌន្ះ
ទើបត្វូបង្កើតឡើងថ្មីកព៏តិមន្  
ប៉ុន្ត្សម្ទុះន្ការអភិវឌ្ឍតំបន់
ភមូិសាស្ត្ន្ះកខ៏ា្លាងំកា្លាដោយ
ទទួលបានការវិនិយោគគម្ង
ធៗំ ជាច្ើនដល្មានដើមទនុ
វិនិយោគរាប់រយលនដុល្លារ
នៅក្នុងប៉ុនា្មានឆ្នាំន្ះ៕LA

OCICនឹងបោះទុន...

លោក ពុង ឃាវសៃ អគ្គនាយក OCIC  ឡើង ថ្លៃង មៃសិលមិញ។ រូបថតSPM

CSXដាក់ឲ្រាយដំណើរ-
ការគំនិតផ្ដចួផ្ដើមថ្ម១ី
មានឈ្មោះថា«៣៥
នាទីអំពីអាជីវកម្ម»



ថ្ងៃអង្គារ ទី២៧ ែខតុលា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  esdækic© BUSINESSwww.postkhmer.com ៩

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ: អគ្គនាយក ដ្ឋាន គយ និង 
រដ្ឋាករ កម្ពុជា (GDCE)នៃកៃសួង 
សៃដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ បាន សមៃច 
ពនៃយា រពៃលនៃ  ការ បង់ កមៃ អាជា្ញា ប័ណ្ណ 
ជើង សា គយ ចាប់ពី ឆ្នាំ ២០១៩   ដល់ 
ឆ្នាំ ២០២០  ដល់   វិស័យ ភ័ស្តុ ភារកម្ម 
កម្ពុជា ដៃល កំពុង រង ផល ប៉ះ ពាល់  
ដោយ សារ ការ បន្ត រីក រាល ដល ជំងឺ 
កូវីដ ១៩   បនា្ទាប់ ពីការ ស្នើសុំ  របស់ 
វិស័យ  ឯក    ជន   ដៃល  ធ្លាក់ ចុះ បៃក់ 
ចំណូល ដោយសារ វិបត្តិកូវីដ១៩។ 

 លិខិត ចុះ ហត្ថ លៃខា ដោយ  លោក 
គណុ ញមឹ  អគ្គ នាយក នៃ អគ្គនាយក- 
ដ្ឋាន គយ  និង រដ្ឋាករ កម្ពុជា កាលពី 
ថ្ងៃទ ី១៣ សហីា  ដៃល កាសៃត ភ្នពំៃញ- 
ប៉សុ្តិ៍ ទទលួ បាននៅ ថ្ងៃ ចន្ទ បាន បង្ហាញ 
ថា ការ សមៃច លើក លៃង កមៃ អាជា្ញា-
ប័ណ្ណ   ជើង សា គយ ឆ្នាំ២០១៩ និង 
២០២០គឺ ឆ្លើយ តប តាម សំណើរ បស់ 
សមា គម  ភ័ស្តុភារ កម្ម កម្ពុជា។ 

លខិតិ នៃះ បាន ឱៃយ ដងឹថា   អគ្គនាយក-  
ដ្ឋាន គយ   និង រដ្ឋា ករ កម្ពុជា   ក៏បាន 
តមៃូវ ឱៃយ   លោក លោកសៃី ជា រូបវន្ត- 
បគុ្គល នងិ នតី ិបគុ្គល ជើង សា គយ  ដៃល  
កំពុង បៃកប អាជីវកម្ម បំពៃញ បៃប បទ 

បញ្ចៃញ ទំនិញ ពី គយ តៃូវ បង់ កមៃ 
អាជា្ញា ប័ណ្ណ ជើង សាគយ ឆ្នាំ២០ ២១  
ឱៃយ បាន មុន ដំណាច់ ឆ្នាំ ២០២០។ 

លោក សុិន ចន្ធី  បៃធន សមាគម 
ភ័ស្តុភារ កម្ម កម្ពុជា (CLA) ដៃល មាន 
សមាជិក ១២០  កៃុមហ៊ុន  បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញប៉ុស្ដិ៍ពី ថ្ងៃ ចន្ទ  ថា លោក បាន 
ដក់សំណើនៃះ ទៅ កៃសួង  សៃដ្ឋ កិច្ច  
និង ហិរញ្ញវត្ថ កាលពី ថ្ងៃទី ៣០ខៃ មិថុនា 
ឆ្នា ំនៃះ  បនា្ទាប ់ព ីមើល ឃើញ ព ីផលប៉ះ- 
ពាល់ បណា្តាល មក ពី កា រ រីក រាល  ដល 
ជំងឺ កូវីដ១៩  លើ ដំណើរការ បៃព័ន្ធ 
សៃដ្ឋកិច្ច និង ពាណិជ្ជកម្ម ជា អន្តរជាតិ ។

លោក ឱៃយ ដងឹថា អ្នក បៃកប អាជវីកម្ម 
ជើងសា គយ ដៃល កំពុង បៃតិបត្តិ ការ 
បំពៃញ បៃប បទ បញ្ចៃញ ទំនិញ ពី គយ 
តៃូវ បង់ កមៃ  អា ជា្ញា ប័ណ្ណ ជើង សា គយ 
ចំនួន  ៥០០ ដុលា្លារ ក្នុង ១ ឆ្នាំ សមៃប់  
១  អាជា្ញា ប័ណ្ណ  ក៏ កំពុង តៃ ទទួល រង 
ផល ប៉ះពាល់ ពី វិបត្តិ សុខ ភាព នៃះ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖« យើង សបៃបាយ រីក- 
រាយ ណាស ់នងិ សមូថ្លៃង អណំរគណុ 
ដល់  កៃសួង សៃដ្ឋកិច្ច  និង ហិរញ្ញវត្ថុ ក៏ 
ដចូ ជា អគ្គ នាយក ដ្ឋាន គយ នងិ រដ្ឋាករ 
កម្ពុជាដៃល បាន សមៃច លើក លៃង 
ការ បង់ កមៃ អាជា្ញា ប័ណ្ណ ជើង សាគ យ   
ពៃះ យើង កំពុង ជួប បញ្ហា កង្វះខាត  

[ធ្លាក់  ចំណូល របស់ កៃុមហ៊ុន]ដៃល 
ជួប បៃទះ នូវ បញ្ហា ជំងឺ កូវីដ ១៩»។ 

សព្វ ថ្ងៃ កៃសងួ ពាណជិ្ជកម្ម បាន ចុះ 
បញ្ជីអាជា្ញា ប័ណ្ណ ជើង សាគយ បាន 
ចំនួន ជិត  ៥០០ អាជា្ញាប័ណ្ណ។ នៃះ បើ 
តាម លោក ចន្ធី។ 

យោងតាម ទនិ្ននយ័ ព ីGDCE ដៃល 
ចៃញ ផៃសាយ កាលព ីថ្ងៃ ពធុ អគ្គ នាយក- 
ដ្ឋាន បៃមលូ ចណំលូ ពន្ធ បាន ជាង  ១,២៧  
ពាន់ លាន ដុលា្លារ  នៅ ឆមាស ទី ១ ធ្លាក់ 
ចុះ  ១៦,២  ភាគរយ ធៀប នងឹ រយៈពៃល  

ដូចគ្នា កាលពី ឆ្នាំមុន ដៃល  មាន ចំនួន 
១,៥១៧  ពាន់ លាន ដុលា្លារ ។

លោក គុណ  ញឹម អគ្គ នាយក នៃ អគ្គ-  
នាយកដ្ឋាន គយ និង រដ្ឋាករ កម្ពុជា  
ធ្លាប ់ បាន លើក ឡើង  ក្នងុ ពៃល កន្លង មក 
ថា  ការ ធ្លាក់ចុះ បៃក់ ចំណូល  ពន្ធគយ  គឺ 
ដោយសារ ការ ធ្លាក់ ចុះ បៃក់ចំណូល 
ពន្ធ ពីមុខ ទំនិញ យានយន្ត ដៃល មាន 
៣១,៧  ភាគរយ គៃឿង សណំង ់ធ្លាក ់ 
២៨,២ ភាគរយ  ប៉ុន្តៃ  បៃក់ ចំណូល 
ពន ្ធ បាន ព ីបៃង ឥន្ធនៈ កើន ឡើង  ៥,៥  

ភាគរយ និង មុខ ទំនិញ ចមៃុះ ផៃសៃង 
ទៀត  មាន កំណើន  ៣,១   ភាគរយ ។

លោក ថ្លៃង ថា ៖« ការ នាចំលូ មខុ ទនំញិ  
យាន យន្ត ដៃល ជា បៃភព ចណំលូ គយ 
សំខាន់ សមៃប់  GDCE បាន ធ្លាក់ចុះ 
យា៉ាង ខា្លាងំ ជា ពសិៃស នៅក្នងុ តៃមីាស 
ទី ២ ឆ្នាំ ២០២០ នៃះ »។

លោក បាន ពនៃយល់ ថា ការ ធ្លាក់ ចុះ 
ចំណូល ពៃល នៃះ ពៃះ ទំហំ ពាណិជ្ជ - 
កម្ម អន្តរ ជាតិ ធ្លាក់ ចុះ  ដោយ នៅ ក្នុង 
ឆមាស ទី ១ ឆ្នាំ ២០២០នៃះ  ការ នាំ- 
ចលូ ទនំញិ បាន ធ្លាក ់ចុះ  ៩,៤   ភាគរយ  
ខណៈ តម្លៃ នា ំចៃញ ធ្លាក ់ចុះ០,៧  ភាគរយ  
ក្នងុចណំោម នោះ តម្លៃ នាចំៃញ ផលតិ- 
ផល កាតដ់ៃរ បាន ធ្លាកច់ុះ  ៧,៥  ភាគរយ  
ប៉ុន្តៃ តម្លៃ ផលិត ផល សៃូវ អង្ករ  កៅស៊ូ  
និង កសិផល ផៃសៃង ទៀត សរុប កើន- 
ឡើង  ១៤,៥  ភាគរយ ។

កាលពី ឆ្នាំមុន កម្ពុជា បៃមូល ពន្ធ   
បាន បៃហៃល ៦ពាន ់លាន ដលុា្លារ ក ើន 
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 កៃុមហ៊នុ Amber International 
កពំងុ បង្កើតនវូ បទពសិោធសណ្ឋ  គារ  
នៅ ខៃត្តកំពត ជាមួយនឹង រម ណីយ- 
ដ្ឋាន លដំប ់ផ្កាយ ៥ ដប៏ៃណតី ដបំងូ គៃ 
នៅក្នុង តំបន់ នោះ ក្នុង គោល បំណង 
បៃក្លាយ តំបន់  ដៃល ហ៊ុមព័ទ្ធ ដោយ 
សមៃស ់ធម្មជាត ិដ ៏អស្ទារៃយ នៃះ ដក ់នៅ 
លើ ផៃនទី ពិភពលោក ។ 

 ស្ថិតនៅលើ ផ្ទៃដី ដៃលមាន ទៃស-
ភាពដ៏ សៃស់បំពៃង ជាង ១,៥ ហិកតា 
នៅតាម ដង ទន្លៃ អមដោយ ទៃសភាព 
ដ៏ សៃស់តៃកល នៃ ជួរ ភ្ន ំដំរី និង ទីកៃងុ ដ៏ 
សៃស់ស្អាត នៅ ផ្ទៃ ខាងកៃយ រ មណី- 
យ  ដ្ឋា ន បៃណីត Amber Kampot 
កំពុង បង្ហាញ នូវ ភាព ទាក់ទាញ ដ៏ ខា្លាងំ 
ជាមួយនឹង ករផ្តល់ជូន បទពិសោធ  ល្អ 
បៃណីត កមៃតិ អន្ដរជាតិ ។ 

 បៃធាន កៃមុហុ៊ន Amber Interna-
tional Holdings លោក Taihei 
Yamada ថ្លៃងថា ៖« យើង គៃង ធ្វើ ឱៃយ 
ខៃត្តកំពត ក្លាយទៅជា ទិសដៅ ដ៏ លៃបី-
លៃបាញ លំដប់ អន្តរជាតិ ខណៈ យើង 
សងសង់ រមណីយដ្ឋាន បៃណីត លំ-
ដប់ ផ្កាយ ៥  ដំបូង គៃ បង្អស់ នៅក្នងុ 
ទីតំាងដៃល មិនទាន់មាន ករកៃច្នៃ នៃ 
សមៃស់  ធម្មជាតិ ដ៏ បៃណីត ដៃល មិន 
ធា្លាប់ មាននៅ តំបន់អាសីុ ដូចជា តំបន់ 
Labuan Bajo ក្នងុបៃទៃស ឥណ្ឌនូៃសីុ 
កោះ Ogasawara ក្នងុបៃទៃស ជបុ៉ន 
និងតំបន់ Tash-kent នៅ អូ៊ ស បៃ គី- 
ស្ថានជាដើម ។ 

 ជាមយួនងឹ ទៃសភាព ដ ៏សៃសស់្អាត 
ដៃល លាក់ខ្លួន នៅ ជុំវិញ ពិភពលោក 
គោលដៅ របស់ កៃុមហ៊ុន Amber 
International គឺ បើកចំហទៅកន់ 
ពិភពលោក ដោយ ធ្វើករ ជាមួយ 
សហគមន៍ ក្នុង តំបន់ និង ធ្វើឱៃយ តំបន់ 
នៃះ កន់តៃ មាន ភាព ទាក់ទាញ  និង 
អាច ទៅ កមៃសាន្តបាន ។ 

 ខណៈ ខៃត្តកំពត គឺ ជាទី តាំងទី ១ 
គមៃង ទី ២ របស់ Amber គៃង ធ្វើ 
នៅ Labuan Bajo នៅលើ កោះ 
Flores ក្នុងបៃទៃស ឥណ្ឌូនៃសុី 
ដៃលជា ចៃក ផ្លូវ ទៅកន់ កោះ Ko-
modo និង កោះ នាគ របស់ខ្លួន មុន 
ពៃល ពងៃីក រមណី យ ដ្ឋា ន បៃណីត 
ទៅកន់ ទីតាំង ដ៏ សៃស់បំពៃង ផៃសៃង 

ទៀត ដៃល មិនទាន់មានករប៉ះពាល់ ។ 
 ជាមួយនឹង ឆ្នៃរ ខៃសាច់ ស កៃបុស បៃវៃង 

១ ៥០០ ម៉ៃតៃកំពុង រង់ចាំ ស្វាគមន៍ 
ភ្ញៀវទៃសចរ ជា បន្តបនា្ទាប់ ដៃល បាន 
កក់ បន្ទប់ គួប ផៃសំនឹង ករជិះទូក 
លក្ខណៈ ឯកជន ពី ទីបៃជុំជនគឺរម-  
ណី យដ្ឋា ន Amber Kampot 
តៃូវបាន រចនា ឡើង ដើមៃបី ផ្តល់ជូន នូវ 
បទ ពិសោធ ដ៏ អស្ទារៃយ ។ 

« ដើមៃបី បំពៃញតមៃូវករ របស់ ភ្ញៀវ-
ទៃសចរ ដៃល ធញុទៃន ់នងឹ គោលដៅ 
ធំៗ ដូចជា នៅ កោះ បាលី និង ភូ កៃ ត 
យើង កំពុង រកមើល ទីតាំង ដៃល កំពុង 
លាក់ខ្លួន ។ ទោះយ៉ាងណ ដោយ ខ្វះ 
កន្លៃង ស្នាកន់ៅ បៃណតី ក្នងុ តបំនទ់ាងំ 
នោះ ទើប កៃុមហ៊ុន Amber Inter-
national គឺជា កៃុមហ៊ុន ដំបូង គៃ 
ដៃល បង្កើត រមណីយដ្ឋាន បៃណីត 
លំដប់ ផ្កាយ ៥ នៃះ ឡើង » ។   

 លោក Yamada បន្តថា ៖« ខៃត្ត-
កំពត គឺជា ទីកន្លៃង មួយ ដៃលមាន 
ធនធាន សមៃប់ វិស័យ ទៃសចរណ៍ ដ៏ 
អស្ចារៃយ ជាចៃើន រួមមាន ធម្មជាតិ ដ៏ 
សៃស់បំពៃង សំណង់ អគារ បៃវត្តិ-
សស្តៃ ដ៏ អស្ចារៃយ ។ ដូច្នៃះ ផៃនករ របស់ 
ខ្ញុំ គឺ កសង រមណីយដ្ឋាន បៃណីត 
នៅក្នុង ទីតំាង ដៃល កំពុង លាក់ខ្លួន 
បៃបនៃះ ។ ខ្ញុ ំទទួលស្គាល់ថា  ខៃត្តកំពត 
មាន ភាព ទាក់ទាញ ភ្ញៀវទៃសចរ ដ៏ 
អស្ចារៃយ ដូចជា អគារ សម័យកល 
អាណនិគម បារំាង ពៃភ្ន ំនិង ដងទន្លៃ 
ជាដើម បុ៉ន្តៃ វានៅ ខ្វះ កន្លៃង សមៃក 

លម្ហៃកយ ស្តង់ដអន្តរជាតិ លំដប់ 
ផ្កាយ៥ រហូតមកដល់ ពៃលនៃះ » ។ 

 រមណីយដ្ឋាន បៃណីត នៃះ គឺ មិន 
ប៉ះពាល ់បរសិ្ថាន ១០០ ភាគរយ គ ឺមនិ 
បៃើ បា្លា ស្ទិ ក និង មាន ទីតាំង ស្ថិត នៅ 
តាម ដង ទន្លៃ នៃ ខៃត្តកពំត នងិ នៅ ជតិ 
ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា សខា ខៃត្ត 
កពំត ដៃលជា ឧ ទាហរណ ៍នៃ សមៃស ់
ស្ថាបតៃយកម្ម អាណនិគម បារាំង ដ៏ 
សៃស់ស្អាត ។  

Amber Kampot មាន វីឡា 
បៃណីត បៃភៃទ បន្ទប់ គៃង ១ ចំនួន 
២១ វីឡា ទំហំ ៧៧ ម៉ៃតៃករ៉ៃ ខណៈ 
វីឡា បៃភៃទ បន្ទប់ គៃង ២ មាន ៥ វីឡា 
មាន ទំហំ ១៨០ ម៉ៃតៃករ៉ៃ និង មាន 
បន្ទបទ់ទលួភ្ញៀវ ។ គៃប ់វឡីា ទាងំអស ់
មាន បំពាក់ ឧបករណ៍បៃើបៃស់ រួច 
ជាសៃច និង មាន អាង ហៃល ទឹក 
លក្ខណៈ ឯកជន មានផ្ទះ បាយ នៅ ខាង 
ក្នងុ និង កន្លៃងសមៃប់ចម្អនិ អាហារ 
នៅ ខាងកៃ  ហើយ ក៏មាន ចុង  ភៅ 
សមៃប  ់រៀបចំ ម្ហបូ ផ្ទាល់ខ្លនួ ផងដៃរ ។ 

 រមណីយដ្ឋាន លំដប់ ផ្កាយ ៥ ដ៏ 
បៃណីត នៃះ មាន បមៃើ សៃវាកម្ម 
ជាចៃើន បៃភៃទ ដូចជា សៃបា៉ា ភោជនី-
យដ្ឋាន នងិ បារ ន៍ៅ ជតិ អាង ហៃល ទកឹ 
ដៃល Amber Kampot កំពុង បន្ត 
ផ្តល់ជូន នូវ បទពិសោធកន់តៃ សមៃបូរ 
បៃបនិងបៃណីត ។ 

« កៃុមហ៊ុន Amber Interna-
tional ប្តៃជា្ញា ចូលរួមចំណៃក ៣ ភាគ-
រយ នៃ បៃក់ចំណៃញ សុទ្ធ របស់ ខ្លួន 

ដល់ សហគមន៍ ជា កន្លៃង ដៃល ពួកគៃ 
ធ្វើ អាជីវកម្ម ។ ឧទាហរណ៍ ទិសដៅ 
ដៃល កំពុង ស ំងំលាក់ខ្លួន ជារឿយៗ 
ទាំង ហៃដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ករអប់រំ និង 
ករបណ្តុះបណ្តាល វិជា្ជាជីវៈ មិន តៃូវ 
បាន អភិវឌៃឍ ពៃញលៃញនៅឡើយ» ។ 

 លោក Yamada ថ្លៃងថា ៖« ខណៈ 
យើង កំពុង ចង់ រីកចមៃើន រួមគា្នា ជា- 
មយួ សហគមន៍ រមណ ីយដ្ឋា ន Amber 
Kampot ផ្តលជ់នូ ករបណ្តុះបណ្តាល- 
វិជា្ជាជីវៈ ដល់ បៃជាជន ក្នុង តំបន់ ដៃល 
មាន បណំង ចង ់ក្លាយជា អ្នកធ្វើករ នៅ 
សណ្ឋគារ ដៃល ដឹកនាំ ដោយ អ្នក-
គៃប់គៃង សណ្ឋគារ ជាន់ខ្ពស់ និង 
មាន បទពិសោធករងរ នៅ សណ្ឋ-
គារ Aman, Sofitel និង Four 
Seasons ។ យើង ក៏ ផ្តល់ឱកស 
ករងរ ដល់ និសៃសិត ដៃល បញ្ចប់ ករ- 
សិកៃសា ដោយ ជោគជ័យ នៅ Amber 
Kampot ផងដៃរ ។  

 ជាមួយនឹង ករយកចិត្តទុកដក់ 
ខ្ពស់ ក្នុងករ ធានាបាន នូវ ស្តង់ដ 
គុណភាព ខ្ពស់បំផុត Amber Kam-
pot បច្ចបុៃបន្ន គ ឺតៃវូបាន បើក ដណំើរករ 
សកលៃបង មុនពៃល បើកសម្ពោធ ជា 
ផ្លូវករ នៅ ខៃមករា ខាងមុខ ។ 

 សហគៃិន ជនជាតិ ជប៉ុន រូបនៃះ 
បន្ថៃមថា ៖« ខណៈ យើង កំពុង ធ្វើឱៃយ 
ខៃត្តកពំត ក្លាយជា គោលដៅ ទៃសចរ-
ណ៍ ដ៏ លៃបីលៃបាញនោះ យើង តៃូវផ្តោត 
សខំាន ់លើ ឧត្តមភាព ហើយ ឥឡវូនៃះ 
វា មនិ មាន អ្វ ីល្អបៃសើរ ជាង ម្ហបូអាហារ 

របស់ យើង នោះទៃ ដោយ ផ្តោតលើ 
អហារ កម្ពជុា ដ ៏ឈ្ងយុឆ្ងាញ ់រមួជាមយួ 
ម្ហូប អាហារបៃប បស្ចិមបៃទៃស  និង 
បៃបអាសុី ផងដៃរ ។ 

Amber Kampot ផ្តល់ជូន នូវ 
សកម្មភាព ជាចៃើន រួមមាន ករ ជិះ ស្គី 
ជិះ ក យ៉ាក ់ជិះ ក្តោរបន្ទះ ឬក ៏ភ្ញៀវ អាច 
សមៃក នៅ កន្លៃង លម្ហៃកយ នៅលើ 
ឆ្នៃរ ខៃសាច់ សកៃបុស និង រីករាយ ជាមួយ 
ទៃសភាព ដ៏ សៃស់តៃកល ខណៈ គយ-
គន់ ទឹកទន្លៃ ហូរ ដ៏ ស្ងប់ស្ងាត់ ។ 

 ជាមួយគា្នានៃះដៃរ រមណីយដ្ឋាន 
បៃណតី  Amber Kampot ក ៏ផ្តលជ់នូ 
ករ ទៅ ទសៃសនា កោះ ឯកជន មួយ 
ដោយ  ជិះទូក ចៃ ញពីរមណីយដ្ឋាន 
ចនោ្លាះ  ពី ១៥ ទៅ ២០ នាទី ទៅដល់ 
កោះ នោះ ដើមៃបី រីករាយ ជាមួយ បទ- 
ពិសោធនៅ ឆ្នៃរ ដ៏ សៃស់ស្អាត ដៃល 
មិនអាច រៀបរាប់ បាន ។ 

 លោក Yamada បញ្ជាក់ថា ៖« នៅ 
ពៃល យើង ជិះទកូ ទៅលៃង កោះ យើង 
អាច ឈប់ មើល ទូក កំពុង នៃសទ  
ដៃលមាន ន័យ ថា  យើង អាច ទិញ អា-
ហារ  សមទុៃ សៃស់ៗ  យកទៅ ធ្វើជា ម្ហបូ 
និយយ រួម វា ពិតជា អស្ទារៃយ » ។ 

 អ្វី ទាំងអស់ ដៃល បាន ផ្តល់ជូន គឺ ជា 
ករប្តៃជា្ញាចិត្ត ខ្ពស់ដើមៃបី ឲៃយ ករ ស្នាក់- 
នៅ រមណីយដ្ឋាន បៃណីត Amber  
Kampot បៃកបដោយ ភាពជឿជាក់ 
និង ជា បទពិសោធមួយ ដៃល ស្ថិត 
នៅក្នុង ករចងចាំរ បស់ លោកអ្នក 
ដៃល មិនអាច បំភ្លៃចបាន ៕ 

រមណីយដ្ឋានប្រណីតលំដប់ផ្កាយ៥ដំបូងគ្រនៅក្នុងខ្រត្តកំពត អមដោយទ្រសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលន្រជួរភ្នំដំរី។  
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ក្រុងបាងកកៈ  ប្រធាន សភា 
លោក ឈនួ  លកី ផ្រ បាន អពំាវ-
នាវ ឱ្រយ សមា ជកិ សភា  នងិ ព្រទឹ្ធ-
សភា  បង្កើត ឱ្រយ មាន កិច្ច ខិត- 
ខំប្រឹង ប្រង រួម មួយ  ដើម្របី 
ដោះស្រយ ជម្លោះ នយោ បាយ  
នៅ ក្នុង កិច្ច ប្រជុំ សភា ពិស្រស 

រយៈ ព្រល ២ ថ្ង្រ  ដ្រល បាន ចាប-់
ផ្តើម កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ ។  

 លោក ឈួន  លីក ផ្រ  ក ៏បាន 
ព្រមាន ក្រុម អ្នក នយោ បាយ 
ផងដ្ររ ថា  មិន ត្រូវ យក ក្រង - 
ចំណ្រញ លើ សភា  នៅ ក្នុង 
មធ្រយោ បាយ មយួ  ដ្រល អាច នងឹ 

ធ្វើ ឱ្រយ ស្ថាន ការណ៍ កាន់ ត្រ 
អាក្រក់ ខ្លោំង ឡើង នោះ ទ្រ ។ 

កិច្ច ប្រជុំ នោះ  បាន កំពុង 
រៀបចំ ធ្វើ ឡើង កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ 
និង ថ្ង្រ អង្គារ  ត្រូវ បាន កោះ ប្រជុំ 
ស្ថតិ នៅ ក្រម ច្របាប ់រដ្ឋ ធម្មនញុ្ញ 
មាត្រ ១៦៥  ដ្រល បាន ច្រង ថា  
រដ្ឋាភិ បាល អាច ស្នើ សុំ ឱ្រយ បើក 
កិច្ច ប្រជុំ សភា  និង ព្រឹទ្ធ សភា រួម- 
គ្នា មួយ  ដើម្របី ពិភាក្រសា ទូ ទៅ 
ដោយ គ្មាន ការ បោះ ឆ្នាត  ស្តាប ់
យោបល់ របស់ ក្រុម សមា ជិក  
ស្តី ពី បញ្ហា សំខន់ ៗ  នោះ ទ្រ។ 

 កិច្ច ប្រជុំ ពិស្រស  កំពុង ធ្វើ-
ឡើង  នៅ មុន សមា ជិក សភា  
គ្រង វិល ត្រឡប់ មក ប្រជុំ ជា 
ផ្លូវការ វិញ  នៅ ថ្ង្រ ទី ១  ខ្រ វិច្ឆិកា 
ខង មុខ ន្រះ ។ 

 លោក ឈួន  លីក ផ្រ  ក៏ បាន 
ថ្ល្រង ផង ដ្ររ ថា  សមា ជិក សភា 

ខ្លះ   មិន បាន ឯកភាព ជា មួយ 
ការ បើក កចិ្ច ប្រជុ ំពសិ្រស  នោះ-
ទ្រ  ដោយ បាន លើក ឡើង អំពី 
ជម្លោះ ក្រុម អ្នក នយោ បាយ 
គបូដបិក្ខ  អាច នងឹ ឆ្លៀត ឱ កាស 
ន្រះ  ដើម្របី ចង្អុល ស្តី បនោ្ទោស  
ជា ជាង ធ្វើ ការ រួម គ្នា  សម្រប់ 
បំណង ល្អ របស់ ប្រទ្រស ថ្រ 
១ន្រះ ណាស់ ។ 

 លោក  បាន ថ្ល្រង ថា ៖« ខ្ញុំ បាន 
ប្រប់ ក្រុម សមា ជិក សភា ថា  
ពួក គ្រ ត្រូវ ត្រ ព្រយោ យាម  ដើម្របី 
ទបស់្កាត ់តាម រយៈ ការ ធ្វើ សហ-
ប្រតបិត្តកិារ  នងិ ការ បង្ហាញ អពំ ី
គំនិត យោ បល់ ដ្រល មាន ប្រ-
យោជន៍  ហើយ ន្រះ  គឺ មិន ម្រន 
ជា កិច្ច ពិភាក្រសា រិះ គន់ ខ្លោំង ៗ  
នោះ ដ្ររ» ។ 

 ការ ធ្វើ អតា្ថាធិ ប្របាយ ទៅ លើ 
ការ រៀប ចំ សន្តិ សុខ  នៅ ក្នុង 

ករណី ក្រុម បាតុករ ប្រឆាំង រដ្ឋា-
ភិបាល  បាន ដង្ហ្រ ក្របួន ទៅ កាន់ 
សភា  ខណៈ សភា កពំងុ ត្រ ប្រជុ ំ
នៅ ទ ីនោះ  លោក ឈនួ  លកី ផ្រ 
បាន ថ្ល្រង ថា  លោក មាន ជំនឿ 
ថា  ស្ថាន ការណ៍ នោះ  នឹង មិន 
កា្លោយ ជា អំពើ ហិង្រសា  និង ការ - 
អនវុត្ត មនិ ឱ្រយ កង កមា្លោំង ប៉លូិស  
ឬ យោធា  នឹង មិន ចាំ បាច់ ត្រូវ 
ដក់ ពង្រយ នោះ ដ្ររ ។ 

លោក អាត ថា គូន  សុី រិឡាត-
ថា យា៉ា គូន  ជា សមា ជិក សភា 
១រូប  របស់ គណបក្រស ផា-
ឡាងំប្រឆា រ៉ាត ់ កពំងុ គ្រប ់គ្រង 
អំណាច (PPRP)  និង ជា អ្នក 
តម្រង ់ទសិ រដ្ឋាភ ិបាល បាន ថ្ល្រង 
ថា  ក្រុម គណបក្រស ចម្រុះ បាន 
ណ្រ នា ំឱ្រយ សមា ជកិ សភា  ចលូ-
រួម ប្រជុំ ឱ្រយ បាន គ្រប់ គ្រន់ ។ 

លោក អាត ថា គូន  បាន ថ្ល្រង 

ថា  កិច្ច ប្រជុំ កាល ពី ថ្ង្រ ចន្ទ  
គ្រង ចាប ់ផ្តើម នៅ ម៉ាង ៩  នងិ 
៣០ នាទ ីព្រកឹ  ហើយ បញ្ចប ់ទៅ 
វិញ នៅ ម៉ាង ១០ យប់  ដោយ 
បាន ចំណាយ ព្រល អស់ ១២ 
ម៉ាង  នងិ ៣០ នាទ ី ហើយ កចិ្ច-
ប្រជុំ នោះ នឹង ត្រូវ បាន ធ្វើ ឡើង 
ដោយ បើក ចំហ  មិន ម្រន ជា 
កិច្ចប្រជុំ បិទ ទ្វារ នោះ ទ្រ ។ 

 លោក អាត ថា គូន  បាន ថ្ល្រង 
ថា  ក្រមុ សមា ជកិ សភា  នងឹ ត្រវូ 
បាន គ្រ អនុញ្ញាត  ឱ្រយ និយាយ 
និង ផ្តល់ យោបល់ ដល់ រដ្ឋាភិ-
បាលអំ ពីរបៀប  ដោះ ស្រយ 
បញ្ហា នា នា  ដោយ បាន បន្ថ្រម - 
ថា  រដ្ឋាភិ បាល  និង គណ បក្រស 
ផាឡាងំ ប្រ ឆា រ៉ាត ់PPRP  បាន 
រៀប ចំ ព័ត៌ មានអំពី  ស្ថានការណ៍ 
បច្ចុប្របន្ន ដើម្របី បង្ហាញ ដល់ អង្គ - 
ប្រជុំន្រះ  ៕ BKP/SK

សុខវ្រងឈាង

 ប្រធានា ធិបតី សហ រដ្ឋ អា- 
ម្ររិក លោក  Donald  Trump  
បាន ប្រឈម មុខ ជា មួយ នឹង 
ប្រក្ខជន មក ពី បក្រស ប្រជា ធិប - 
ត្រយ្រយ លោក  Joe  Biden  ក្នុង 
ការ តស៊ូ មតិ លើក ចុង ក្រយ  
មុន ការ បោះ ឆ្នាត នៅ ខ្រ វិច្ឆិកា 
ខង មុខ ន្រះ ។  

កាល ពី ថ្ង្រ ព្រហស្របតិ៍  ទី ២២  
ខ្រ តុលា  ជា ការ តសូ៊ មតិ លើក ចុង- 
ក្រយ  ដ្រល អាច និយាយ បាន ថា  
មាន សណា្ដាប់ ធា្នាប់ ជាង ការ តសូ៊ 
មតិ លើក ទី ១  ដ្រល ប្រព្រតឹ្តទៅ 
កាល ពី ខ្រ កញ្ញា ។  លើក ទី ១  ការ- 
តសូ៊ មតិ ពោរ ព្រញ ទៅ ដោយ  
ភាព រញ៉្រ រញ៉្រ  ការ ប្រមាថ  និង 
និយាយ ឡូ ឡា កាត់ សម្ដគី្នា 
ទៅ វិញ ទៅ មក ។ 

 ចំពោះ លើក ចុង ក្រយ ន្រះ 
វិញ  គណៈ កម្មការ  បាន រៀបចំ 
ការ តស៊ូ មតិ ដោយ បាន ផា្លោស់- 
ប្ដូរ លក្ខ ខណ្ឌ កំណត់ ទុក ព្រល 
ឱ្រយ ត្រឹម ត្រ ២ នាទី  សម្រប់ 
ប្រក្ខជន នី មួយៗ ឆ្លើយ នឹង 
សំណរួ  របស ់អ្នក សម្រប សម្រលួ  
និង បិទ មី ក្រូ ហ្វូន ប្រក្ខជន  ក្នុង 
រយៈ ព្រល ដ្រល ប្រក្ខ ជន មា្នាក់ 
ទៀត កំពុង និយាយ ។ 

 ជំនួស ឱ្រយការ រំខន គ្នា ឥត - 
ឈប់ ឈរ ដូច ក្នុង ការ តស៊ូ មតិ 
លើក ទី ១   បុរស ទំង ២  បាន 

បង្ហាញ អារម្មណ៍ តាម រយៈ ការ - 
ធ្វើ សកម្មភាព ដចូ ជា  គ្រវ ីក្របាល  
ងក ់ក្របាល  ញញមឹ  សើច  លើក- 
ដ្រ  និង គ្រវី ម្រម ដ្រ  ជា ដើម ។  

យា៉ាង ណា ក៏ ដោយ បើ ទោះ បី- 
ជា មាន ការ ក្រ លក្ខ ខណ្ឌ ន្រ ការ- 
តស៊ូ មតិ ក៏ ដោយ  ភាព តាន តឹង  
ដ្រល កើត ពី ការ វាយ ប្រហារ 
ផា្ទោល់ ខ្លួន  ការ ជំទស់ គ្នា លើ 
គោលន យោ បាយ  និង ការ - 
នយិាយ មនិ ពតិ នៅ ត្រ កើត មាន 
ក្នុង ការ តស៊ូ មតិ លើក ន្រះ ។ 

ក្នងុ ការ ឆ្លើយ សំណួរ ទី ១  ប្រក្ខ- 
ជន ទំង ២ បាន ប្រកាន់ ជំហរ ផ្ទយុ 
គ្នា ទក់ ទង នឹង ការ រត ត្របាត 
COVID- 19 ។  លោក  Trump  
អះ អាង ដោយ ផ្ទយុ ពី ការ ពិត ថា  
ជំងឺ ន្រះ  កំពុង ត្រ  «បាត់ ទៅ វិញ »  
និង និយាយ ថា  ៩៩%  ន្រ ប្រជា- 
ជន បាន ជា សះស្របើយ ពី COV-
ID- 19 ។  លោក  ក៏ បាន អះ អាង 
ថា  ការ ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង  COV-
ID- 19  របស់ រដ្ឋ បាល លោក គឺ 
មាន ប្រសិទ្ធ ភាព  ដោយលោក  
លើក ឡើង ថា  ចំនួន មនុស្រស ស្លោប់  
២០០០០០ នាក់  គឺ ទប ជាង ការ- 
ព្រយោករថា  ប្រជា ជន អាម្ររិក  ២ 
លាន នឹង ស្លោប់  ត្រ លោក មិន បាន 
បញ្ជាក់ អំពី ប្រភព ន្រ ការ ព្រយោ ក រ 
ន្រះ ទ្រ ។  លោក បាន បន្ត ទៀត ថា  
អាម្ររិក មាន វា៉ាក់ សំង រួច ជា- 
ស្រច  ត្រ មក ដល់ សព្វ ថ្ង្រ អាម្ររិក 
មិន ទន់ មាន វា៉ាក់ សំង ដ្រល មាន 

ការ អនុញ្ញាត ឱ្រយ ប្រើ ប្រស់ ជា 
សធារណៈ  ទ្រ ។  

 រី ឯ លោក  Biden  វិញ បាន 
ទម ទរ ឱ្រយ រដ្ឋាភ ិបាល ធ្វើ សកម្ម- 
ភាព កាន់ ត្រ ខ្លោំង  ដើម្របី ត្រៀម 
សម្រប ់ «រដវូរ ង ងងតឹ »  ខង- 
មុខ ន្រះ  ដ្រល អាច នឹង មាន ការ- 
រីក រល ដល  COVID- 19  កាន់- 
ត្រ ខ្លោំង  និង មាន មនុស្រស ស្លោប់ 
កាន់ ត្រ ច្រើន ។ 

ក្រ ពី ន្រះ  លោក  Biden  
បាន វាយ ប្រហារ បក្រស សធារ- 
ណ រដ្ឋ  ដោយ  បាន ចោទ ថា  រដ្ឋ 
ដ្រល ដឹក នាំ ដោយ អភិបាល មក 
ពី បក្រស សធារណ រដ្ឋ គឺ មាន ការ - 
ឆ្លង COVID -19 ច្រើន ខ្លោំង ។ 

លោក នយិាយ ថា ៖  «ក្រឡ្រក 
ទៅ មើល រដ្ឋ ដ្រល មាន ការ កើន- 
ឡើង ករណី  COVID- 19  យា៉ាង 

ខ្លោំង ។  ពួក គ្រ ជា រដ្ឋ ក្រហម  
ពួកគ្រ គឺ ជា រដ្ឋ នៅ តំបន់ មជ្រឈិម - 
ពាយព្រយ  ពកួ គ្រគ ឺជា រដ្ឋ នៅ តបំន ់
មជ្រឈិម ពាយព្រយ លើ ។  នោះ - 
ហើយ  គឺ ជា កន្ល្រង ដ្រល មាន 
ការ កើន ឡើង យា៉ាង ខ្លោងំ » ។  ការ- 
វាយ ប្រហារ ន្រះ  គ ឺមាន ភាព មនិ 
ពិត  ដោយ សរ សព្វ ថ្ង្រ ការ- 
រលដលCOVID- 19  គឺ កំពុង 
កើន ឡើង នៅ គ្រប់ រដ្ឋ ន្រ សហ - 
រដ្ឋ អាម្ររកិ  ដោយ មនិ គតិ ថា តើ 
រដ្ឋ ទំង នោះ  គឺ គ្រប់ គ្រង ដោយ 
បក្រស ប្រជា ធិប ត្រយ្រយ  ឬ បក្រស 
សធារណ រដ្ឋ ។ 

បនា្ទោប់ ពី អ្នក សម្រប សម្រលួ 
បាន ធ្វើ ការ ផា្លោស់ ប្ដរូ ទៅ ប្រធាន- 
បទ សន្ត ិសុខ ជាតិ  លោក Trump  
បាន វាយ ប្រហារ លោក  Hunter  
Biden  ដ្រល ជា កូន របស់ លោក 

Biden ថា  ក្រមុ ហុ៊ន របស់ លោក  
បាន ទទួល ប្រក់  ៣,៥ លាន 
ដុលា្លោរ ពី អតីត អភិបាល ក្រងុ មូ៉ស្គ ូ 
ចំ ព្រល ឪពុក ធ្វើ ជា អនុ ប្រធានា - 
ធិបតី អាម្ររិក ។  លោក  Trump  
ក៏ បាន ចោទ លោក  Biden  ថា 
បាន ទទួល ប្រក់ កំុ មី ស្រយុង ពី 
អាជីវ កម្ម របស់ លោក  Hunter  
Biden  ផង ដ្ររ ។  ការ អះអាង 
របស់ លោក  Trump  គឺ ផ្អ្រក លើ  
របាយ ការណ៍ របស់ សមា ជិក 
ព្រទឹ្ធ សភា មក ពី បក្រស សធារណ- 
រដ្ឋ  ត្រ របាយ ការណ៍ ន្រះ  គឺ មិន 
បាន បង្ហាញ ភ័ស្តតុាង ច្របាស់- 
លាស់ ដ្រល បញ្ជាក់ ថា លោក  
Hunter  Biden  ពិត ជា បាន 
ទទួល ប្រក់ នោះ ម្រន ទ្រ។ 

 ជំុវិញ ការ ចោទ ប្រកាន់ ន្រះ 
លោក  Biden  បាន ឆ្លើយ តប នឹង 
លោក  Trump  វិញ ដោយ បាន 
និយាយ ថា  លោក មិន ដ្រល យក 
ប្រក់ ១ ស្រន ពី ប្រភព បរទ្រស 
ណា មួយ ទ្រ ក្នងុ ជីវិត របស់ លោក ។  
ភា្ជាប់ ជា មួយ ការ ឆ្លើយ តប ន្រះ 
លោក បាន វាយ ប្រហារ បក ទៅ 
លោក  Trump  វិញ អំពី ការ បើក 
គណនី ធនាគរ នៅ ប្រទ្រស ចិន  
និង បាន បង់ ពន្ធ នៅ ចិន ច្រើន 
ជាង នៅ សហ រដ្ឋ អាម្ររិក ។  ការ- 
ចោទ ប្រកាន់ របស់ លោក  Biden  
គឺ ផ្អ្រក លើ ការ រយ ការណ៍ របស់ 
កាស្រត  The  New  York  
Times  ដ្រល បាន អះ អាង ថា  ពួក- 

គ្រ មាន ឯក សរ ប្រកាស ពន្ធ របស់ 
លោក  Trump ។  

ក្រ ពី ន្រះ លោក  Biden  
បាន ហៅ លោក  Trump  ថា ជា 
មនុស្រស គ្មាន សីល ធម៌  ជា ម្រដឹក- 
នាំ ធ្វើ ឱ្រយ មាន ជម្លោះ  ដ្រល បាន 
រខំន ដល ់ការ ឆ្លើយ តប របស ់រដ្ឋាភ-ិ 
បាល ទៅ នឹង វិបត្តិCOVID -19 ។ 

យា៉ាង ណា មិញ  អ្នក វិភាគ ខ្លះ 
បាន គិត ថា  ការ តស៊ូ មតិ ន្រះ 
ប្រហ្រល ជា រៀបចំ យឺត ព្រល 
ហើយ  នងិ មាន ឥទ្ធពិល តចិ តចួ 
ទៅ លើ ការ បោះ ឆ្នាត ខង មុខ 
ន្រះ  ដោយ គិត ត្រឹម ព្រល ន្រះ 
ប្រជា ជន ប្រមាណ ជាង ៥០ 
លាន នាក់  បាន បោះ ឆ្នាត រួច- 
ហើយ តាម រយៈ ការ បោះ ឆ្នាត 
តាម ប្រអប់ សំបុត្រ ។ 

ដើម ឡើយ ការ តសូ៊ មតិ ប្រធា- 
នា ធិបតី ន្រះ  គឺ ធ្វើ ឡើង  ក្នុង 
ចំណោម ការ តសូ៊ មតិ ប្រធា នា - 
ធិបតី ចំនួន ៣លើក  ដ្រល ការ-  
ត សូ៊  មតិ ប្រធានា ធិបតី លើក ទី ១  
ប្រព្រតឹ្ត នៅ ថ្ង្រ ទី ២៩  ខ្រ កញ្ញា  
និង លើក ទី ២  នៅ ថ្ង្រ ទី ១៥  ខ្រ 
តុលា ។  ត្រ ការ តសូ៊ មតិ លើក 
ទី២ នៅ ថ្ង្រ ទី ១៥  ខ្រ តុលា  ត្រវូ 
បាន លុប ចោល  ក្រយ ពី លោក  
Trump  និង ភរិយា របស់ លោក 
បាន ឆ្លង COVID- 19  ដ្រល តម្រវូ 
ឱ្រយ រៀបចំ ការ តសូ៊ មតិ តាម រយៈ 
វីដ្រអូ  បុ៉ន្ត្រ លោក Trump  បាន 
បដិ ស្រធ មិន ចូល រួម ៕ 
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តពទំីព័រ១...ព្រមបង់ប្រក់
ពិន័យចំនួន២,៩ពាន់លានដុលា្លារ
ឱ្រយទៅអាជ្ញាធរនានាហើយក្នងុ
នោះប្រក់ពិន័យចំនួន១,៣ពាន់-
លានដុលា្លារនឹងត្រវូបង់ទៅក្រសួង
យុត្តធិម៌អាម្ររិក។ ន្រះគឺជចំនួន
ទឹកប្រក់ពិន័យដ៏ច្រើនសន្ធកឹ-
សនា្ធាប់មិនធ្លាប់មានក្នងុការអនុវត្ត
ច្របាប់ប្រឆំាងអំពើពុករលួយរបស់
សហរដ្ឋអាម្ររិកដ្រលហាមឃាត់
មិនឱ្រយក្រមុហុ៊នអាម្ររិកសូកប៉ាន់
ម្រដឹកនំាបរទ្រស។
អនុប្រធនការិយាល័យFBI

ប្រចំាទីក្រងុញូវយ៉កលោកWil-
liam Sweeney បននិយាយ
ថា៖«ការលោភលន់គឺជរឿងមិន
ល្អ។ការលោភលន់ប្របន្រះបង្ក
ឱ្រយមានការខាតបង់យា៉ាងធំធ្រង
ទៅលើសង្គម។ការប្រព្រតឹ្តអំពើ-
ពុករលួយដ្រលគ្មានការសុើប-
អង្ក្រតតាមដានធ្វើឱ្រយបត់បង់ជំ-
នឿទុកចិត្តមកលើស្ថាប័នសធ-
រណៈនិងអង្គភាពរដ្ឋដូចគ្នាដ្ររ»។
ក្រមុហុ៊នធនាគរGoldman

Sachs បនដោះស្រយដាច់-
ដោយឡ្រករួចហើយជមួយ
រដា្ឋាភិបលមា៉ាឡ្រសីុ ដោយបន
ឯកភាពគ្នា កាលពីរដូវក្តៅកន្លង
ទៅលើកញ្ចប់ទឹកប្រក់សំណង
ចំនួន៣,៩ពាន់លានដុលា្លារក្នងុ
នោះក្រមុហុ៊ននឹងទូទាត់សងជ
សច់ប្រក់ចំនួន២,៥ពាន់លាន-
ដុលា្លារ និងសន្រយាប្រមូលប្រក់
១,៤ពាន់លានដុលា្លារទៀតដ្រល
ត្រវូបនលួចច្រញពីគម្រង
«1MDB» ប្រគល់ឱ្រយទៅរដា្ឋាភិ-
បលមា៉ាឡ្រសីុ។ ជផ្ន្រកមួយន្រ
ការព្រមព្រៀងគ្នាន្រះ រដា្ឋាភិបល
មា៉ាឡ្រសីុបនយល់ព្រមទមា្លាក់-
ចោលការចោទពីបទព្រហ្មទណ្ឌ

និងការប្តងឹប្តល់ផ្រស្រងៗទៀតក្នងុ
ប្រទ្រសមា៉ាឡ្រសីុដ្រលពាក់ព័ន្ធ
នឹងធនាគរGoldmanSachs
រួមទំាងការប្តងឹប្តល់ទៅលើសខា
ក្រមុហុ៊នន្រះលើអតីតនាយកនិង
លើនាយកបច្ចបុ្របន្នរបស់ក្រមុហុ៊ន
ផងដ្ររ។
ការប្រើថវិកាដោះស្រយបញ្ចប់

បញ្ហាខាងលើន្រះ រួមទំាងការបង់-
ប្រក់ពិន័យឱ្រយទៅនិយតករនានា
ផ្រស្រង ៗផងរួមមានហុងកុង៣៥០
លានដុលា្លារចក្រភពអង់គ្ល្រស
១២៦លានដុលា្លារ និងសិង្ហបុរី
១២២លានដុលា្លារធ្វើឱ្រយក្រមុហុ៊ន
ត្រវូចំណាយទឹកប្រក់ចំនួន៥,១
ពាន់លានដុលា្លារក្នងុរឿងអាស្រវូ
ន្រះ។ត្រទោះជយា៉ាងណាក្រមុ-
ហុ៊នអាចនឹងប្រឈមនឹងការចោទ
ពីបទរដ្ឋប្របវ្រណីផ្រស្រងៗ ទៀត។
តួល្រខ៥,១ពាន់លានដុលា្លារន្រះ
គឺប្រហាក់ប្រហ្រលនឹងប្រក់
ចំណ្រញដ្រលក្រមុហុ៊នទទួល-
បនក្នងុរយៈព្រល៩ខ្រ ក្នងុឆា្នាំ
២០២០។ គិតត្រមឹចុងខ្រកញ្ញា
ឆា្នានំ្រះ ក្រមុហុ៊នមានសច់ប្រក់
ក្នងុដ្រចំនួន១៥៣ពាន់លាន-
ដុលា្លារដ្រលកើនឡើងចំនួន២០
ពាន់លានដុលា្លារធៀបនឹងរយៈ-
ព្រល៣ខ្រមុន។
នៅក្នងុស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ទៅ

កាន់បុគ្គលិកក្រមុហុ៊ន លោក
នាយកប្រតិបត្តិ DavidSolo-
monបនលើកឡើងថា៖«ក្រមុ-
ហុ៊នរីករាយនឹងបិទបញ្ចប់បញ្ហា
ន្រះបុ៉ន្ត្រយើងនឹងមិនភ្ល្រចម្ររៀន
មួយន្រះទ្រ។នៅព្រលសហការី
ណាមា្នាក់រំលោភបទប្របញ្ញត្តិរបស់
ក្រមុហុ៊ន ហើយកាន់ត្រធ្ងន់ធ្ងរ
ជងន្រះទៀត គឺរំលោភច្របាប់
ដោយច្រតនានោះក្រមុហុ៊នត្រវូ

ត្រទទួលខុសត្រូវ និងទទួល
ស្គាល់នូវការបរាជ័យដ៏ធំដ្រលបង្ក
ឡើងដោយអំពើរបស់បុគ្គលនោះ
ចំពោះក្រមុហុ៊ន»។ក្រមុហុ៊នបន
ឱ្រយដឹងថា ក្រុមហុ៊ននឹងកាត់-
បន្ថយប្រក់លាភការ(com-
pensation) ចំនួន៣១លាន-
ដុលា្លារក្នងុឆា្នាំ២០២០ ពីលោក
Solomon និងថា្នាក់ដឹកនំាជន់
ខ្ពស់ដទ្រទៀត និងថាក្រមុហុ៊ន
នឹងព្រយាយាមប្រមូលត្រឡប់មក
វិញនូវទឹកប្រក់ចំនួន៧៦លាន-
ដុលា្លារដ្រលបនបង់ឬត្រវូបង់ឱ្រយ
ទៅនាយកប្រតិបត្តិចំនួន៣រូប
ដ្រលជប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នងុរឿង-
អាស្រវូពុករលួយន្រះ។លើសពី
ន្រះក្រមុប្រកឹ្រសាភិបលក្រមុហុ៊ន
នឹងទាមទារយកមកវិញនូវទឹក-
ប្រក់ចំនួន៦៧លានដុលា្លារដ្រល
បនបង់ឱ្រយទៅនាយកប្រតិបត្តិ
នានាដូចជលោកLloydBlank-
feinជដើម។
រឿងអាស្រវូន្រះជប់ទាក់ទង

នឹងទឹកប្រក់ចំនួន៤,៥ពាន់លាន-
ដុលា្លារដ្រលក្រសួងយុត្តិធម៌សហ-
រដ្ឋអាម្ររិកអះអាងថាត្រវូបនលួច

យកច្រញពីមូលនិធិ 1MDBក្នងុ
ឆា្នាំ២០១២និង២០១៣។អាជ្ញាធរ
បននិយាយថាទឹកប្រក់ន្រះត្រវូ-
បនប្រើប្រស់យកទៅទិញខុនដូ
សណា្ឋាគរនាវាកម្រសាន្តនិងយន្ត-
ហោះផ្ទាល់ខ្លនួ និងចំណាយថត
ភាពយន្តនានាដូចជរឿងThe-
Wolf of WallStreet ជដើម។
យោងតាមឯកសរតុលាការ
ធនាគរGoldmanSachsបន
រៀបចំការច្រញសញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋធំៗ
ចំនួន៣លើក សម្រប់មូលនិធិ
1MDBដ្រលតាមរយៈន្រះរ្រ-
អង្គាសបនថវិកាចំនួន៦,៥ពាន់-
លានដុលា្លារហើយធនាគររក
ចំណូលបនប្រមាណ៦០០លាន
ដុលា្លារពីការងរន្រះ។អតីតមន្ត្រី
ធនាគរចំនួន២រូបរបស់ធនាគរ
Goldman Sachs រងពាក្រយ-
បណ្តងឹដ្រលចោទថា ពួកគត់
បនជួយសម្រលួដល់ការលួច
លុយប្រមាណជង២,៧ពាន់-
លានដុលា្លារដ្រលបនមកពីការ-
រ្រអង្គាសនោះ។
ដំណោះស្រយចុងក្រយន្រះ

គឺមិនរាប់បញ្ចលូការចោទពីបទ

ព្រហ្មទណ្ឌទៅលើអតីតមន្ត្រី
ធនាគរចំនួន២រូប គឺលោក
Roger Ng និងលោកTim
Leissner នោះទ្រ។លោក
Roger Ng មិនព្រមសរភាពទ្រ
ហើយនឹងត្រវូឡើងសវនាការនៅ
ខ្រមីនាឆា្នាំ២០២១។លោកTim
Leissner ទទួលសរភាពថា
ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដ្រល
ប្តងឹដោយក្រសួងយុត្តធិម៌អាម្ររិក។
រឿងអាស្រវូន្រះមានជប់ពាក់-

ព័ន្ធដល់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី
មា៉ាឡ្រសីុ លោកNajib Razak
ដ្រលកាលពីរដូវក្តៅន្រះត្រវូបន
តុលាការប្រកាសថាមានទោស
លើបទចោទចំនួន៧ចំពោះរឿង
អាស្រវូន្រះ។តុលាការមា៉ាឡ្រសីុរក-
ឃើញថាគត់មានទោសពីបទ-
បំពានអំណាចលាងលុយនិង
រំលោភលើទំនុកចិត្ត។ លោក
Najibមិនទទួលសរភាពទ្រនិង
បននិយាយនៅមុខតុលាការថា៖
«មិនថា តុលាការសម្រចប្រប-
ណានោះទ្ររឿងន្រះនឹងមិនចប់
ត្រមឹន្រះទ្រ»។គត់បនប្តងឹតវា៉ាទៅ
តុលាការឧទ្ធរណ៍៕
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អាមេនីនិងអាស៊េបេហេសង់
ពេមពេៀងគោរពបទ-
ឈប់បាញន់ៅតំបន់មានជម្លោះ
ក្រងុវ៉ាសីុនតោនៈក្រសួងការ-

បរទ្រសអាម្ររិកបនប្រកាសថា
ប្រទ្រសអាម្រនី និងអាស៊្រប្រ-
ហ្រសង់ជថ្មីម្តងទៀតបនឯកភាព
គ្នាគោរព«បទឈប់បញ់មនុស្រស
ធម៌»មួយនៅក្នងុជម្លាះតំបន់
ណាហ្គរូណូ និងការា៉ាបក់ហ៍ឱ្រយ
មានប្រសិទ្ធភាពកាលពីថ្ង្រចន្ទ
ក្រយពីមានកិច្ចប្រងឹប្រង
នានាដើម្របីទប់ស្កាត់មិនឱ្រយមាន
ការបង្ហរូឈាមនៅតំបន់ជម្លាះ
បនបរាជ័យ។
ក្រមុម្រដឹកនំាពិភពលោក

បននិងកំពុងដណ្តើមគ្នាជ្រៀត-
ជ្រកអស់ជច្រើនសប្តៅហ៍ដើម្របី
សម្របសម្រលួឱ្រយមានបទឈប់-
បញ់មួយដោយប្រធនាធិបតី
ប្រទ្រសរុស្រសីុលោកវា៉ា្លាឌីមៀរពូទីន
បនប៉ាន់ប្រមាណថា រហូត-
មកទល់ព្រលន្រះមនុស្រសជិត
៥០០០នាក់បនស្លាប់ក្នងុការ-
ប្រយុទ្ធគ្នាយា៉ាងខា្លាងំកា្លានៅខ្រត្ត
សម្របូរទៅដោយភ្នំក្នងុរយៈព្រល
បុ៉នា្មានសប្តៅហ៍ថ្មីៗ ន្រះ។
បទឈប់បញ់គ្នាដំបូងមួយ

របស់ភាគីទំាង២បនចរចា
ដោយប្រទ្រសបរំាង និងបទ
ឈប់បញ់ទី២ដ្រលសម្រប-
សម្រលួដោយរុស្រសីុបនបរាជ័យ។
យោងតាមស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍

រួម១ច្រញពីក្រសួងការបរទ្រសUS
និងក្រមុ«មីនស្កិ៍»ដ្រលព្រយាយាម
ដឹកនំាឱ្រយភាគីទំាង២ចរចាដើម្របី
បញ្ចប់ជម្លាះនោះបនឱ្រយដឹងថា
បទឈប់បញ់ចុងក្រយបំផុត
បនចូលជធរមាននៅម៉ាង៨
ព្រកឹថ្ង្រចន្ទម្រសិលមិញ៕AFP/SK

កេមុហុ៊នGoldmanSachsពេម...

លោកWilliamSweeneyថ្ល្រងក្នងុសន្នសីិទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ង្រទី១៤ខ្រតុលាឆ្នា២ំ០២០។AFP
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សហគមន៍ភេទទី៣រៀបចំការបេកួតបវរកញ្ញាបេចំាខេ
ពេញ១ឆ្នាំស្វេងរករាជិនីសមេស់លើកស្ទយួយេនឌ័រ

ហុង រស្មី

ភ្នពំេញ : ជា អ្នក សលិប្ៈ អ្នក- 
សម្ដ្ង និង អ្នក រៀបចំ កម្មវិធី 
លោក យូស្ហ្វ ម៉ាណាបាត 
បាន រៀបចំ ព្ឹត្ដិការណ៍ សប្បុ-
រសធម៌ សម្ប់ ជន រង គ្ះ 
ដោយសារ ការផ្ទុះភ្នំ ភ្លើង  Taal 
Volcano ដល្ ស្នើ ឡើង ដោយ 
សហគមន៍ ហ្វីលីពីន Sa-
mapi។ 

ពល្ន្ះ គ្ ូបង្ៀន សាលា- 
មត្្តយ្យ ព្ញ ម៉ាង នៅ កម្ពុជា 
រយៈ  ព្ល  ៣ ឆ្នាំរូប ន្ះ បាន 
រៀបចំ ការ ប្កួត បវរកញ្ញា ភ្ទ 
ទ៣ី  MissCalendar Queen 
2020 នៅភោជនីយដ្ឋាន 
Wings&Beer ក្នុង រាជធានី 
ភ្នំព្ញ ។ 

ន្ះ  ជា ការ  ប្កួត បវរ-
កញ្ញា ខ្ទើយ ដ្ល ធ្វើ 
ឡើងប្ចាំ  ខ្ ព្ញ 
១ឆ្នាំ   សម្ប់ សម-
ជិក  ន្ សហគមន៍  LG-
BTQ+ ដល្ មន ជនំឿ- 
ជឿ ជាក់ រូប សម្ផស្ស ទ្ព- 
កោសល្យ និង ភាព វ្ ឆ្លាត ។ 
ការ ប្កួត បាន ចាប់ ផ្ដើម ពី 
ថ្ង្ទី៧ ខ្កុម្ភៈ ហើយ 
គ្ង  បញ្ចប់ នៅ ខ្ធ្នូ ឆ្នាំ 
២០២០ ឬ ខ្ មករា ឆ្នាំ 
២០២១ ខាង មុខ ។ 

បក្្ខនារ ីភទ្ទ៣ី បច្ា ំខ ្
ត្ូវ បង្ហាញ សម្ស់  ទ្ព- 
កោសល្យ និង ចំណ្ះ ដឹង 
របស់ ខ្លនួ នៅ តាម វគ្គ  នីមួយៗ។ 
រាជិនីសម្ស់ ប្ចាំ ខ្ នឹង ធ្វើ- 
ការ ប្កួត គ្នា ដើម្បី ស្វ្ង រក 
បវរកញ្ញា ឯក ត្ម្នាក់ គត់ ។ 

បុរស ហ្វីលីពីន រូប ន្ះ ប្ប់  
ភ្នំព្ញ  ប៉ុស្ដិ៍  ថា ៖ « ខ្ញុំ បន្ដ 
រៀបចំ កម្មវិធី ន្ះ ដោយសារ ខ្ញុំ 
បាន ជជ្ក ជាមួយ មិត្ដភក្ដិ ខ្ម្រ    
ជា សមជិក  LGBTQIA+ 
ដ្ល ពួកគ្ អរគុណ ចំពោះ 
ការបង្កើត កម្មវិធី ន្ះ ឡើង »។ 

លោក បន្ដថា ៖ « វា ហាក់ ជា 
ក្ដី  សុបិន កា្លាយ ជា ការ ពិត  
ខណៈ  ពួកគ្ ក៏ ជា អ្នក គំទ្ 
ដល់   ព្ឹត្ដិការណ៍ ប្កួត អន្ដរ-
ជាត ិដចូជា បវរកញ្ញា ចក្កវាឡ 
បវរកញ្ញា អន្ដរជាតិ និង បវរ-

កញ្ញាផ្នដីជាដើម »។ 
ការ ប្កួត ត្ូវ បាន រៀបចំ 

ឡើង  រៀង រាល់ ខ្  ដ្ល ខ្ 
នីមួយៗ  មន ប្ក្ខនារី ថ្មី  ៣ 
នាក់ ។ អ្នក ឈ្នះ អាច មន 
ឱកាស  ប្កួត នៅ វគ្គ ផ្ដាច់ ព្័ត្  
និង អាច ឈ្នះ រង្វាន់  ១ ក្នុង 

ចំណោម៧  ចាប់ ពី ខ្ កុម្ភៈ  
រហូត ដល់ ខ្ ធ្នូ  ឬ ខ្ មករា ។ 

លោក  ម៉ាណាបាត បាន 
និយាយ ថា ៖ « ខ្ញុំ ជ្ើសរីស 
បក្្ខនារ ីបក្តួ ត ្៣របូ បច្ា ំខ ្
រៀង រាល់ ខ្ ដោយសារ លទ្ធភាព  
មន ត្ ប៉ុណ្ណឹង ។ ប្ក់ រង្វាន់ 

តូ្វបាន បរិចា្ចាគ ដោយ សប្បុរស-
ជន និង មិត្ដភក្ដិ របស់ ខ្ញុំ ផ្ទាល់ ។ 
រាជនី សម្ស់ ន្ ខ្ នីមួយៗ 
ទទួល  បាន ប្ក់ ១០០ដុលា្លារ 
ហើយ អ្នក អត ់បាន ជាប ់ទទលួ- 
បាន ប្ក់ ៥០ ដុលា្លារ ម្នាក់ »។ 

កញ្ញា ខន ចាន់ សុនយា៉ា  
អាយុ ២៥ ឆ្នា ំជា អ្នក សម្ដង្ និង  
ជា អ្នក លក់ នៅ តាម ហាង បាន 
ឈ្នះ កញ្ញាឯក ប្ចាំ ខ្ មីនា ។ 

កញ្ញា  នយិាយ ថា ៖ « សមស្ ់
កើត ពីការ   ហា៊ាន ក្ក ឈរ 
ដើម្បី សិទ្ធិ ខ្លួន ឯង គឺជា អ្វី ដ្ល 
អ្នក ដទ្ មើល ឃើញ ថា យើង 
ក្កឡើង និង ហា៊ាន ក្ក 
ដើម្បី សហគមន៍ យើង »។ 

លោក ម៉ាណាបាត និយាយ 
ថា អ្នក ឈ្នះ ត្ូវ ធ្វើ ជា គំរូល្អ  
យល់ ដឹង អំពីតម្ល្  និង ការ- 
ទទួល  ខុស ត្ូវ ន្ កម្មវិធី ប្កួត 
Miss Calendar Queen។ 

មនុស្ស គ្ប់ រូបគ្ប់ ជាតិ-
សាសន៍ អាចចូលរួម ប្កួត 
បវរកញ្ញា ន្ះ  ដរាប ណា ប្ះ ដងូ 
របស់ ពួកគ្ ចង់ ប្កួត ប្ជ្ង 
ពតិ ៗ   ហើយ ពកួគ ្យល ់ចប្ាស ់
ពី  គោល បំណង ន្ ការ រៀបចំ ។ 

លោក ថា ៖ « ខ្ញុំ គិត ថា សហ-
គមន៍ LGBTQ នៅ កម្ពុជា មន 
អ្វី ច្ើន ត្ូវ បង្ហាញ ដូចជា 

សម្ផស្ស ចំណ្ះដឹង ប្ះដូង 
នងិ ទព្ កោសលយ្ ដ ៏សមបូ្រ បប្ 
របស់ ពួកគ្ ។ សហគមន៍  
LGBTQ ត្ងត្ ត្ៀម ខ្លួន 
បង្ហាញ សមត្ថភាព  នងិ រង ់ចា ំត ្
ឱកាស ប៉ុណោ្ណោះ »។ 

កញ្ញា ឈៀន សាក ់សផុនតិ 
ហៅ  ជូលីកា អាយុ ២៤ ឆ្នាំ ជា 
បក្្ខនារ ីបក្តួ បជ្ង្ កញ្ញា ឯក 
ប្ចាំ ខ្ កក្កដបាន និយាយ 
ថា៖ « ខ្ញុំ ត្ូវបានឱ្យ  តម្ល្ ដោយ 
សហគមន ៍ថ្ម ីន្ះ ។ វា បាន ផ្លាស-់ 
ប្ដូរ នៅព្ល យើងហា៊ាន បង្ហាញ 
ខ្លួន ឯង ថាជានរណា ។ យើង 
ដឹង  ថាយើង ក៏ ដូច ជា មនុស្ស 
ដទ្ ដ្រ »។ 

ដោយសារ វិបត្ដិ កូវីដ  បំផ្លាញ  
គម្ងព្ញ ១ឆ្នាំ  ក្យ ពី 
លោក  បាន រៀបចំ កម្មវិធី  ន្ះ 
ចនំនួ ៥ ដង រចួ ហើយ  កាលថ្ង ្ទ ី
២៣ ខ ្តលុា លោក បាន រៀបច ំ 
ការ ប្កួត ប្ចាំ ខ្ កក្កដ ។

ក្ព ីបង្ហាញ សម្ស់ ប្ក្ខ-
នារភីទ្ទ៣ី   ត្វូបាន ផ្ដល ់វទ្កិា 
និយាយ អំពី ខ្លួន ឯង  ឬ បញ្ហា 
សមភាព យ្នឌ័រ នៅ កន្ល្ង 
ការងរ និង សហគមន៍ ។ 

លោក នយិាយថា ៖ « បច្ចបុប្ន្ន 
ខ្ញុំ មន ក្ដីរីករាយ ចំពោះ តួនាទី 
ខ្លនួ   ឯង ជា អ្នក រៀបច ំនងិ សា្ថាប-
នកិ  Miss Calendar Queen 
2020 ដ្ល  បង្កើន អត្ថន័យ ន្ 
ជីវិត នៅ កម្ពុជា ន្ះ »។ 

លោក បន្ដថា ៖« ខ្ញុំ យល់ ថា 
ពឹ្ត្ដកិារណ៍ ន្ះ អាច ជួយ សហ-
គមន៍ LGBTQIA+ នៅ កម្ពុជា 
ដើម្បី ទទួល បាន ភាព ជឿ ជាក់ 
នងិ  បហ្ល្  ជា អាច បង្កើត  ក្មុ 
រ ៀបចំ ព្ឹត្ដិការណ៍  ដ្ល នឹង  
ជួយ លើក មុខ មត់ ដល់ សហ-
គមន៍ »។ 

លោក បញ្ជាក់ ថា ក្ព ីទកឹ- 
ប្ក់ មួយ ចំនួន រង្វាន់ ដ៏ ល្អ 
បផំតុ  សមប្ ់ពកួគ ្គ ឺក្ដ ីសងឃ្មឹ  
ឬ ឆន្ទៈ ចង់ ទទួល បាន បទ ពិ- 
សោធ  ពីការ ប្កួត ប្ជ្ង 
សម្ផស្ស និង សមត្ថភាព ។ 

សម្ប់ ព័ត៌មន បន្ថ្ម មន 
នៅ  ទំព័រហ្វ្សប៊ុក  https://
www.facebook.com/
Miss-Calendar-Queen-
104350121416574/៕ 

ការ បេកួត បវរកញ្ញា  បេចាំ ខេ កក្កដា នៅភោជនីយដា្ឋាន  Wing&Beer។ រូបថត សហ ការី

បវរកញ្ញាភេទទី៣ តេវូ បាន ផ្ដល់វេទិកា និយាយ អំពីយេនឌ័រ ។ រូបថត សហ ការី



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។

ចំពោះការនិយយស្តីប្រកបដយក្តគីោរព។រីឯ-
|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-
ក្តីស្ន្រហាវិញត្រវូត្របង្កើននូវភាពស្នទិ្ធសា្នាលនងិ
ផ្តល់ភាពកក់ក្តាឱ្រយគ្នាច្រើនទើបល្អប្រសើរ។

ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ង្រអងា្គរទី២៧ែខតុលាឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ងៃ១១កើត ខៃកត្តិក ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស .២៥៦៤ តៃូវ នឹង  ថ្ងៃអង្គារ  ទី២៧ 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
ផ្រស្រងៗច្រើនត្រមានគំនិតសុញមិន-

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

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត។ថ្ង្រន្រះអ្នក-
ចូលចិត្តសិក្រសផ្ន្រកអក្រសរសាស្រ្ត
សុខភាពផ្លវូកាយអាចមានជំងឺបៀត-
បៀនខ្លះត្រដយអំណាចកមា្លាំង-
ចិត្តមានភាពខ្លាំងកា្លាធ្វើឱ្រយសុខភា ព

ផ្លវូកាយមនិធ្លាក់ក្នងុភាពធ្ងន់ធ្ងរទ្រ។ការប្រកប-
របររកទទួលទាននានា នឹងបានផលចំណ្រញ
ធម្មត។រីឯបញ្ហាស្ន្រហាវិញគូស្ន្រហ៍នឹងមានការ-
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-
ការបំព្រញកិច្ចការផ្រស្រងៗច្រើនត្រធ្វើ

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

ឈុត ឆក ក្នងុ ភាពយន្ដ រឿង «Chi Chi Em Em» ដៃល បង្កើត ទំនោរ ថ្ម ីក្នងុ សង្គម ដ៏ អភិរកៃស របស់ វៀតណាម។ 

ភាពយន្ដវៀតណាមនៅតែតមែវូឱែយគ្មាន
រូបភាពសិចហិងែសានិងការបែឆំាងរដ្ឋ

កៃុង ហាណូយ :សិចអំពើ-
ហិង្រសនិងភ្រទសម្ព័ន្ធខ្ទើយ
រម្រងត្រូវបានចាត់ទុកជាទង្វើ
មិនគប្របីដ្រលត្រូវកាត់ច្រញ
ពភីាពយន្ដវៀតណាមត្រព្រល
ន្រះពួកគ្រកំពុងព្រយាយមឲ្រយវា
បើកចហំខណៈផលតិករភាព-
យន្ដរលកថ្មីខិតខំបំប្រករនាំង
កំណត់ដយប្រមុខដឹកនាំ
កុម្មុយនីស្ដដ៏អភិរក្រស។
ភាពយន្ដចងុក្រយក្នងុការ-

សាកល្របងបបំ្រកទស្រសនៈចាស់
គឺរឿង«ChiChiEmEm»
ឬ «Sister Sister»បញ្ចាំង
នៅឯមហោស្រពភាពយន្ដធំ
បំផុតនៅអាសុីនាសបា្ដាហ៍ន្រះ
ក្រយពីទទួលជោគជ័យខ្លាំង
នៅការិយល័យប្រអប់សំបុត្រ
វៀតណាម។
ភាពយន្ដប្របចិត្ដវិទ្រយាអំពី

រឿងរា៉ាវស្ន្រហាការបោកប្រស់
និងសងសឹងភាពយន្ដមាន
ឈុតឆករួមភ្រទរវាងនារី និង
សាច់រឿងផ្ដាតលើអំពើក្របត់
ផតិនងិវបិត្ដិផ្លវូចតិ្ដបានត្រៀម
ផលិតតំងពី៥ឆ្នាំមុន។
ផលិតករកូនកាត់វៀតណាម-

អាម្ររិកកាទីអ៊ូយ៉្រននិយយ
ថ៖ «ព្រលខ្ញុំប្រប់ពួកគ្រអំពី
សាច់រឿងមនុស្រសជាច្រើនតប
វិញថលោកឯងយកព្រលធ្វើ
អ្វីផ្រស្រងទៅសាច់រឿងប្របន្រះ
នឹងកាត់ចោលអស់ហើយ»។
ផលិតករវ័យ៣៩ឆ្នាំ ប្រប់

AFPថ៖«ប៉ុន្ដ្រភាពយន្ដន្រះ
ចង់រៀបរាប់អំពីស្ដ្រីសម័យថ្មី
ដ្រលរឹងមាំមោះមុតនិងពោរ-
ព្រញដយមហិច្ឆត»។
មុនព្រលបញ្ចាំងនៅមហោ-

ស្រពភាពយន្ដអន្ដរជាតិក្រុង
ប៊ូសានប្រទ្រសកូរ៉្រខងត្របូង
អ្នកស្រីថ៖«ខ្ញុមិំនចង់ឲ្រយភាព-

ភ័យខ្លាចរុំរឹតរូបខ្ញុំឡើយ»។
យោងទៅតមគោលការណ៍

ណ្រនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលភាព-
យន្ដវៀតណាមត្រវូមានមាតកិា
មនោគមន៍ល្អៗ ដើម្របីមកឆ្លង
គណៈកម្មការត្រតួពិនិត្រយហើយ
រូបភាពអាក្រតអំពើហិង្រស
និងការប្រឆំងនឹងរដ្ឋមិនត្រូវ-
បានអនុញ្ញាតឡើយ។
កាលពីឆ្នាំមនុផលតិករផាន

ដងឌី ប្រប់ថនីតិវិធីស្នើសុំ
ន្រះមនិខសុពីទារណុកម្មឡើយ
ខណៈផលិតករដទ្រសារភាព
ថពួកគ្រត្រូវត្រួតពិនិត្រយ និង
កាត់ចោលដយខ្លនួឯងដើម្របី
ចៀសវាងឡើងចុះៗ ។
អ្នកនិយមកុនមា្នាក់កញ្ញា

ត្រន់ហៀនវីអាយុ២១ឆ្នាំ

មកពីក្រងុហជូមីញិនយិយថ
គំនិតថ្មីៗ របស់ផលិតករនិង
ការរក្រសទុកនូវឈុតឆកជាប់
បម្រមគួរផ្ដើមក្នុងយុគសម័យ
ថ្មីន្រះ។
កញ្ញា អះអាងថ៖ «ស្ទីល

ភាពយន្ដប្របអភរិក្រសនយិមមនិ
អាចធ្វើឲ្រយយើងហា៊ានចាយ
លយុទញិសបំតុ្រនងិចណំាយ
ព្រលទៅមើលកុនឡើយ»។
អ្នកស្រី អ៊ូយ៉្រន បន្ថ្រមថ៖

«អ្វដី្រលខ្ញុំពតិជារកីរាយនោះគឺ
ព្រលយើងបញ្ជូនភាពយន្ដទៅ
គណៈកម្មការត្រតួពិនិត្រយពកួគ្រ
គ្រនត់្រស្នើឲ្រយកាត់បន្ថយឈតុ
ឆករមួម្រត្រី៣០ភាគរយនងិ
ពាក្រយព្រចន៍មិនសមរម្រយ២-៣
ឃ្លាប៉ុណ្ណោះ»៕AFP/HR

នារី ម្នាក់ ដើរ កាត់ ផ្ទាងំ ផៃសព្វផៃសាយ ភាពយន្ដ ។ រូបថតAFP
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Lewis Hamilton វ៉ាដាច់កំណត់ត្រា  
ចំនួន៩១លើករបស់ Schumacher 

ក្រុងព័រ ទី ម៉ៅ : Lewis Hamilton បាន 
បង្កើត នូវ ស្ថិតិ ថ្មី សមៃប់ កីឡា បៃណាំង 
រថយន្ត អាជីព Formula One (F1) 
កាល ព ីថ្ងៃ អាទតិៃយ ពៃល របូគៃ ដណ្ដើម បាន 
ជ័យ ជម្នះ ជា លើក ទី ៩២ នៅ ឯ កម្ម វិធី 
Portuguese Grand Prix ដើមៃបី វ៉ា ដាច់  
អតីត អ្នក បៃណាំង ដ៏ ឆ្នើម Michael 
Schumacher ក្នងុ បញ្ជកីណំត ់តៃរបស ់
កីឡា នៃះ ។

ជ័យ ជម្នះ នៃះ  ធ្វើឱៃយអត្ត ពលិក សញ្ជាតិ 
អងគ់្លៃស  មាន ចនំនួ១ដងលើស កណំត ់តៃ 
រយៈ ពៃល១៤ ឆ្នាំរបស់ Schumacher 
ដៃល ធ្លាប់ ទៅ ឈរ លើ វៃទិកា អ្នក លៃខ១ 
រហូត ដល់ ទៅ ៩១ លើក កៃយ ពីធ្វើ  ការ- 
បៃណាំង  F1 ដៃល ពោរ ពៃញ ដោយការ-  
ចៃសចៃល់លើក ដំបូង នៅ ឯ ទីលាន 
Algarve International Circuit នា 
បៃទៃស ព័រទុយហ្គល់   ។ 

កៃយ ឱប គ្នា យ៉ាង យូរ ជាមួយ ឪពុក 
របស់ ខ្លួន Anthony ដោយ មាន  មា្ដាយ ចុង 
Linda  នៅ កៃបៃរ ដៃល បាន មកធ្វើ  សាកៃស ីនវូ 
ការ សមៃច សមិទ្ធ ផល ដ៏ អសា្ចារៃយ នៃះ   
Hamilton បាន និយយ លើក តម្កើង កៃុម  
Mercedes របស់ ខ្លួនដោយបរិយយយ៉ាង - 
ចៃើន  មុន នឹង ឡើង ទៅ ឈរ លើ វៃទិកា ជយ- 
លាភី ជាមួយ មិត្ត រួម កៃុម  Valtteri Bottas ។

Hamilton  នយិយ ថា ៖ « ខ្ញុ ំជពំាក ់កៃមុ 
នៃះ និង មនុសៃស នៅ ក្នុង កៃុម នៃះ ចៃើន 
ណាស់ ។ សមៃប់ លទ្ធផល ការ ងារ ដ៏ 
អសា្ចារៃយ  របស់ ពួក គៃ គឺពួក គៃតៃង តៃ ជម្នះ 
ឧបសគ្គ ធំ ៗ  បានជា និច្ច ។  ពិត ជាកិត្តិយស 

ណាស ់ដៃល បាន ធ្វើ ការ ជាមយួ ពគួៃ  ពៃះ 
ថា កា រ រួម ការងារ ជាមួយ ពួក គៃគឺ កមា្លាំង  
ជំរុញ  ចិត្ត ដ៏ បៃសើរ បំផុត » ។

សមៃប ់ការ បៃណាងំដៃល មាន ទាងំ អស ់
៦៦ជុំនៃះ មា្ចាស់ ជើង ឯក ពិភពលោក ៦ 
សម័យ កាល Hamilton បាន ទៅ ដល់ ទី- 
ពៃ័តៃ មុនកីឡាករផៃសៃងៗ ជាមួយ នឹង ថិរ- 
វៃលា ១:២៩:៥៦.៨២៨ ម៉ាង ពោល គឺ 
មនុ  មតិ្ត រមួ កៃុម Bottas ចនំនួ ២៥. ៥៩២ 
វនិាទ ីនងិ មនុ កឡីាករ  Max Verstappen 
របស់ កៃុម គូ បៃជៃង Red Bull ចំនួន 
៣៤.៥០៨ វិនាទី ។

កៃយ បញ្ចប់ ដំណាក់ កាល ទី ១២ ក្នុង 
ចណំោម ការ បៃណាងំ ទាងំ១៧លើក  បៃចា ំ
រដូវកាល នៃះ Hamilton វ័យ៣៥ឆ្នាំមាន 

ពិន្ទុ សរុប ២៥៦ពិន្ទុ ឈរ លើ គៃ ក្នុងតារាង 
ខណៈ អ្នក លៃខ ២ Bottas មាន ១៧៩ 
ពិន្ទុ  ហើយ អ្នក ឈរ ទី ៣ Verstappen 
មាន ១៦២ ពិន្ទុ ។

បើ Hamilton  ជា ជើង ឯកពិភព លោក 
រដូវកាល នៃះ នោះ រូប គៃ នឹង ស្មើ  កំណត់- 
តៃចំនួន ៧ ដង របស់ Schumacher 
មួយ ទៀត ខណៈ ជ័យ ជម្នះ នៃះបាន បន្ថៃម 
តួលៃខ ក្នុង បញ្ចី កំណត់ តៃ ដៃល មិន ធ្លាប់ 
មាន របស់ គៃ ដោយ គិតទាំងពៃល នៃះ 
ដណ្ដើម ទី តាំង ជួរ មុខពៃល ចាប់ ផ្ដើម បាន 
ចនំនួ ៩៧លើក បញ្ចប ់ការ បៃណាងំ ដោយ 
ការ ឈរ លើ វៃទិកា ជយលាភី ១៦១ ដង 
នងិ បញ្ចបក់ារ បៃណាងំ ដោយមាន ពនិ្ទ ុ ៤៥  
ទីលាន បន្ត បនា្ទាប់ គ្នា ៕ AFP/VN

ក្រាសួងទ្រាសចរណ៍និងNOCCជម្នះប្រារព្ធខួបរត់ម៉ារ៉ាតុង២៥ឆ្នាំ
យឺន ពន្លក 

ភ្នំព្រញ: កៃសួង ទៃស ចរណ៍ 
បានសហ ការ ជា មួយ គណៈ- 
កមា្មាធិការ ជាតិ អូ ឡាំ ពិក កម្ពុជា 
(NOCC) នងិអាជា្ញាធរ ពាក ់ពន័្ធ 
ជម្នះ បៃរព ខួប ទិវ រត់ បៃណាំង 
ពាក់ កណា្ដាល មា៉ារា៉ាតុង អន្ដរ ជាតិ 
អង្គរ ខៃត្ត សៀម រាប លើក ទ ី២៥ 
ដៃល គៃង ធ្វើ នា ថ្ងៃ អាទតិៃយ  ទ៦ី 
ខៃធ្ន ូឆ្នា ំ២០២០ ខាង មខុ នៃះ បើ 
ទោះ បី ការ រៀប ចំ រង សមា្ពាធ ខា្លាំង  
ដោយ សារ វិបត្តិ ជំងឺ កូវីដ១៩។ 

ថ្លៃង ក្នុង សន្និសីទ កាសៃត  នា 
ថ្ងៃ ទី ២៤ ខៃ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ 
លោក វ៉ាត ់ចរំនី  រដ្ឋ លៃខា ធកិារ 
កៃសួង ទៃសចរណ៍ និង ជា អគ្គ - 
លៃខា ធកិារ  NOCC  បញ្ជាក់ ថា៖ 
«  ដោយ សារ ឆ្នាំ ២០២០ គឺ ជា 
ខបួ  ២៥ឆ្នា ំនៃ ពៃតឹ្តិ ការណ ៍កឡីា 
និង ទៃស ចរណ៍ ហៃតុ នៃះ ទោះ  
ការ រៀប ច ំក្នងុ កមៃតិ តចូ កដ៏ោយ  
កត៏ៃវូ តៃ រៀប ច ំឱៃយ បាន ដៃរ ដោយ 
តៃូវ   សមៃប សមៃួល អនា ម័យ 
ពៃម ទាំង ការ ពារ សុវត្ថិភាព និង 

ធ្វើ ការ គៃប់ គៃង ជា   ពិសៃស ។ 
យើង សហការ ជា មួយ កៃសួង 
សុខាភិបាលដើមៃបី  អនុញ្ញាត ឱៃយ 
ការរៀប ចំ នោះដំណើរ ការ ទៅ  
តាម លក្ខណៈ ដៃល គៃប់ គៃង 
មនុសៃស ចូល រួមបាន » ។

 លោក អគ្គ លៃខា ធិការបាន  
បន្ត ថា៖  «យើង ខិតខំ រៀប ចំ  ក្នុង 
កមៃិត តូច  ដោយ មិន ចង់ ឱៃយ វ  
បាត់ ពៃះ  យើង    បៃរព ្ធ២៤ឆ្នាំ  
មក ហើយ ។  យើង ដឹង ហើយថា  
កាល ពី  លើក ទី១ ឆ្នាំ១៩៩៦  
រត់មា៉ារា៉ា តុង នៅ សៀម រាប មាន 
តៃ ខ្មៃរ និង បរ ទៃស ជាង៣០០ 
នាក់ ប៉ុណោ្ណោះចូល រួម តៃជា បន្ត- 
បនា្ទាប ់អ្នក ចលូ រួមឡើងដល ់ខ្ទង ់
មុឺន មកពីទូ ទាំង ពិភពលោក »  ។

ហៃត ុអ្វ ីបាន ជា  យើង មនិ លបុ- 
ចោល កម្ម វិធី នៃះ អំឡុង ពៃល 
មាន វិបត្តិជំងឺ  កូវីដដូចនៃះ? 
លោក រដ្ឋ លៃខាធិ ការ កៃសួង 
ទៃសចរណ៍ ដដៃល បានធ្វើ ការ- 
ពនៃយល់ ថា ៖  «កៃសួង សុខា- 
ភិបាល អនុញ្ញាតសមៃប់តៃ 
ពៃឹត្តិការណ៍ ដៃល គៃប់ គៃង 

មនុសៃស ចូល រួម បាន ។ ពៃឹត្តិ- 
ការណ៍  របស់ ជាតិ ដូច ជា បុណៃយ 
អុំ ទូក គឺ  មិន អាច គៃប់ គៃង បាន 
ទៃ  ដោយសារ មានមនុសៃស មក 
ពី បៃ ភពផៃសៃង ៗ គ្នា តៃ សមៃប់ 
ការ រត់ បៃណាំង  យើង មាន ការ- 
ចុះ ឈ្មាះតៃឹម តៃូវ ដូច្នៃះ យើង  
ដឹង ពី អត្ត សញ្ញាណរបស់ អ្នក- 
ចូលរួម ហើយពិសៃស ក៏ មាន 
ការ ចូល រួម តៃួត ពិនិតៃយ អនា ម័យ 
សខុ ភាព តាម បច្ចៃក ទៃស របស ់
ជំនាញ សុខា ភិបាល ផងដៃរ » ។ 

ការ តៃៀម រៀប ចំ ទិ វ រត់ ពាក់- 
កណា្ដាល មា៉ារា៉ា តុង  នៃះ  ក៏ទទួល 
បាន ថវកិា ព ីសបៃបរុស ជន ផង ដៃរ 
សមៃប់ ជួយ អង្គការនានា ។ 

លោក សៃម ផលា្លា នា យក 
គៃប់ គៃង កម្ម វិធី ឱៃយ ដឹង ថា ៖  « ឆ្នាំ 
នៃះ  យើង ក៏មាន កម្ម វិធី បៃ មូល 
ថវិកា ពី សបៃបរស ជន ដើមៃបី 
បៃគល់  ជូន ទៅ អង្គការ ដៃ គូ 
មនុសៃសធម៌  ដូច មុនៗ ដៃរ ។   
កាល ពី ឆ្នាំ ២០១៩ យើង ទទួល 
បាន ថវិកាសរុប  $ ១៤៤,៦១១  
ដើមៃបី    ជូន ទៅ ដល់អង្គការ ដៃ គូ 

មនសុៃស ធម ៌ក្នងុ នោះ មាន ជនូ ទៅ 
កាក បាទ កៃហម កម្ពុជា ចំនួន 
$១០ ០០០ មន្ទីរ ពៃទៃយ គន្ធ បុបា្ផា 
$ ៥ ០០០ អង្គការ Cambodia 
Trust $ ៣ ៦០០ អង្គការ 
Handicap International 
Belgium $៣ ០០០ មន្ទរី ពៃទៃយ 
កុមារ អង្គរ $១១១ ២១១ 
និងអង្គការ បៃះ ដូង មាស ដៃល 
មាន អង្គការ បុតៃ សម្ព័ន្ធ ចំនួន ៥ 
នូវ ថវិកា $១១ ៨០០ »។ 

ទាក ់ទង នងឹ សវុត្ថ ិភាព ក្នងុ ការ 
បងា្ការ ជំងឺ កូវដី១៩ លោក នាយក  
បញ្ជាក់ ថា៖ « យើង ពិនិតៃយ គៃប់ 
អត្ត ពលិក ចូល រួម ពោល គឺ មាន 
អត្ត សញ្ញាណ ចៃបាស ់លាស ់អាច 
តៃួត ពិនិតៃយ និង តាម ដាន បាន 
ឧទាហរណ៍ ដូចកីឡាបាល់ ទាត់ 
អនុញ្ញាត ឱៃយ អ្នក ទសៃសនាអ៊ី ចឹង 
កាល មុន លក់ សំបុតៃ មិនបាច់ 
អត្ត សញ្ញាណ តៃ ពៃល នៃះ តៃូវ 
កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ។ ចំណៃក 

មា៉ារា៉ាតុង របស់ យើង  ក៏ អ៊ីចឹងដៃរ 
តៃូវ មាន វិធន ការ តាម ការ ណៃ- 
នាំ ពី អ្នក ជំនាញ របស់កៃសួង 
សុខា ភិបាល »។

លោក បាន សម្ដៃង ការ សោក- 
សា្ដាយ  ដៃល ពៃតឹ្តកិារណ៍ដ៏ ធំ ធ្លាប់ 
មាន អ្នក ចូល រួម រាប់ មឺុន នាក់ តៃ 
ពៃល នៃះ តៃវូ រៀប ចំ ក្នងុ ទៃង់ ទៃយ 
តូច   បុ៉ន្តៃ យ៉ាងណា នៅ រកៃសា ខួបទី 
២៥ ឆ្នា ំបៃប នៃះបាន គឺ ជា និរន្តរ- 
ភាព ល្អ ១ កមៃតិ ហើយ៕ 

លោក វ៉ាត់ ចំរើន (រូបកណ្តាល) ថ្ល្រងក្នងុសន្នសីិទសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំទិវរត់ប្រណំងអន្តរជាតិ 
ពាក់កណ្តាលមា៉ៅរ៉ាតុង ខួបលើកទី២៥ នៅអង្គរវត្ត ខ្រត្តសៀមរប។ សហ ការី

Rodgers តម្កើង Vardyថា
មនថ្វជីើងកម្រាតិពិភពលោក

ឡុង ដ៍ : លោក Brendan 
Rodgers និយយ សរសើរ 
ទមៃង់ លៃង របស់ Jamie 
Vardy ថា មាន កមៃិត ពិភព-
លោក កៃយ ខៃសៃ បៃយុទ្ធ រូប- 
នៃះបំប៉ាង សំណាញ់ ទី ដោយ 
កៃបាល របស់ ខ្លួន នៅ ចុង ម៉ាង 
ជួយ ឱៃយ កៃុម Leicester City 
ឈ្នះ  Arsenal ១-០ នៅ កៃ 
ផ្ទះ អំឡុង ការ បៃកួត  ក្នុង កៃប-
ខ័ណ្ឌ   Premier League 
កាល ពី ថ្ងៃ អាទិតៃយ ។

Vardy តៃឹម បាន អង្គុយ 
កៅអី កីឡាករ បមៃុង ប៉ុណោ្ណោះ 
ដោយសារ មិន ទាន់ ជា  ១០០ 
ភាគ រយពី របួស កំភួន ជើង តៃ 
គៃូ បង្វឹក លោក Rodgers 
សមៃច ដាក ់ឱៃយ ទៅ ធ្វើ ពៃយុះ ភ្លៀង 
នៅ តំបន់ បៃយុទ្ធអំឡុង ពៃល 
ការ បៃកួត នៅសល់៣០ នាទី  
ហើយ ក៏ បាន ផល  ពៃល កីឡា-
ករ សញ្ជាតិ អង់គ្លៃស  អាច ធ្វើ 
បានស មៃច គៃប់ ទី៦ របស់ 
ខ្លួន នារដូវកាល នៃះ នៅ នាទី- 
ទី ៨០ ។

Vardy វ័យ៣៣ ឆ្នាំហក់  
មាន ទមា្លាប់ ធ្វើ ឱៃយ កៃុម កាំភ្លើង-
ធំឈឺ ចាប់ ពៃះ បើ សរុប គៃប់ 
បាល់ ដៃល គៃ រកបាន   ក្នុង 
ចំណោម នៃ ការ ចូល លៃង ១២ 
លើក នៅ Premier League 
ទល់  កៃុម របស់ លោក Mikel 
Arteta មាន ចំនួន ១១ គៃប់ 

ហើយ  ខណៈ  នៃះ គ ឺជា ការ ជយួ 
ឱៃយ កៃុម  Leicester ឈ្នះ នៅ 
ទឹក ដី  Arsenal លើក ដំបូង 
គិត តាំង ពី ឆ្នាំ ១៩៧៣ មក ។

លោក  Rodgers និយយ 
ដចូ្នៃះ ថា ៖ « ផៃន ការ របស ់យើង 
តៃង តៃ ដាក់ បញ្ចូល Vardy 
ក្នុង ការ បៃកួត ជា និច្ច។ គៃ តៃង 
បាន រួម ចំណៃក យ៉ាង ធំធៃង 
ក្នុង បៃកួត សំខាន់ ៗ ។ ទមៃង់ 
នោះ  បងា្ហាញ ឱៃយ យើង ឃើញ ថា 
កមៃិត លៃង របស់ គៃ គឺ លំដាប់ 
ពិភពលោក ។  ពិត ជា សំណាង 
ល្អ ណាស់  ដៃល មាន កូន កៃុម 
ដូច គៃ » ។

ជយ័ ជម្នះ នៃះ មនិ តៃមឹតៃ រញុ 
Leicester ឱៃយ ឡើង ទៅ លដំាប ់
ទី ៤ ក្នុង តារាង ជាមួយនឹង 
១២ ពិន្ទុប៉ុណោ្ណោះ ទៃ តៃ ថៃម- 
ទាំង  ជា ការ សា្ដារ មុខ មាត់ ឡើង 
វិញ ពី បរាជ័យ ចំនួន២បៃកួត 
ជាប់ ៗ  គ្នា កន្លង មក ផង ដៃរ ។ 

លោក  Rodgers បានបន្ត 
ថា ៖ « យើង ស័ក្តិ សម នឹង បាន 
ជ័យ ជម្នះ  ពោល គឺ យើង បាន 
លៃង ទល់ នឹង កៃុម ដៃល មាន 
គុណ ភាព ល្អ និង មាន កីឡាករ 
ដៃល អាចលៃង ពៃញ កមា្លាំង 
រហតូ លើស ម៉ាង ក ៏បាន ។ ការ- 
រកៃសា កុំ ឱៃយ របូត គៃប់ បាល់ បន្ត 
និង ការ លៃង បៃកប ដោយ  
គណុ ភាព នងិ ភាព នងឹ ធងឹគ ឺជា 
រឿង ល្អបំផុត » ៕ AFP/VN

Hamilton កំពុង បញ្ជាឡាន របស់ ខ្លនួ អំឡុងការ ប្រណំងកម្មវិធី Portuguese Grand Prix។ AFP



ប៉ាន់ រិទ្ធា  

ភ្នំពេញៈ ដោយ សារ     ឧស្សាហ៍ ឃើញ បណ្តើរ 
សង្សារ  អាម្រិក រូប សង្ហា ចូវ៉ានី អ្នតូនីញ៉ូ ទៅ 
ចូលរួម   ក្នុង កម្មវិធី ផ្លូវការ ឬ កម្មវិធី សង្គម  នានា   
ដោយ   បើក ចំហ និង មាន រយៈ ព្ល យូរ ក្ល  
នោះ  ទើបនាពល្  ថ្មីៗ  ន្ះ សប្ ់ត ្ តារា សម្តង្ 
ស្ ី នងិ ម៉ដូល្របូ សស្ ់ រាង ស្ល៊មី  កញ្ញា ទមឹ រដ្ឋា 
ហាក ់ សម្តង្    នវូ ភាព  ជមញ្ខ្លា ំ   នងឹ សណំរួ ជជកី 
សរួ  នាពំ ី រឿង សម្ពន័្ធ ស្នហ្ ៍នាង ជាមយួ បរុស  ជាត ិ
អាម្រិក ដ្លនៅ  មិន  ទាន់   កំណត់ វ្លា ចូល រោង- 
ការ  នៅ  ឡើយ ។  

ប្ហ្ល   ទ្ំ ល្ង បានហើយ មើលទៅ   ទើប    
តារា   សម្ត្ង  សិច សុី ឬ សុីវិល័យ កញ្ញា ទឹម រដ្ឋា 
បន្ល ឺ ជាសារ តប វញិ ភា្លាមៗ ទៅ     នងឹ អ្នក    តាម សរួ នា ំ
រឿង  នាង ដចូ្ន្ះ   ថា៖ «មានសណំរួ ជាច្ើន  ហើយ 
ក៏   ជាសំណួរ ដដ្លៗ  ដ្ល សួរមកកាន់ ពួក- 
យើង ទំាង២។ ចម្លើយ   គឺ សូមរង់ចំា ទស្សនា  ភាគ- 
 ប ន្ត    អរគុណ    សម្ប់ ការស្ឡាញ់  និងគាំទ្ 
ខ្វល ខ់្វាយ មកកាន ់យើងទាងំ២តាងំ ព ីដើម រហ ូត    
ដ ល ់ ឥឡូវ»។  

ទោះជា យ៉ាងណា ក្តី  បើ តាម ការ តាម ដន ពី 
សម្ពន័្ធ  ស្នហ្ ៍   តារា សម្តង្ ស្ ីមាន រាង ស្ល៊មី ដល្ 
មហា ជនបាន  ឲ្យ រហ ស្ស  នាម នាង   ថា ជា តារា ស្ី 
សា្វាក ់ ស្ន្ហ ៍ ច្ើន ត ្ជា កន្លង ់បរទ្ស កញ្ញា ទមឹ 
រដ្ឋា និង មា្ចាស់ ស្នហ៍្ ថ្ម ីជនជាតិ អាម្រិក ដ្ល ជា    
សា្ថាបនកិ ន ្ក្មុហ៊នុ អច លនទព្យ្ មយួ គ ឺលោក 
ចូវ៉ានី អ្នតូនីញ៉ូ ពិត  ជា មាន ភាព សុីចង្វាក់ គា្នា 
និង   បង្កើត ភាព  ផ្អម្  ល្ហម្   មាន រយៈព្ល រាង យូរ- 
ក្ល ជាង គ្ម្ន  បើ ប្ៀប ធៀប នឹង ចំណង-  
ស្នហ្ ៍រវង នាង  ជាមយួ អតតី សងស្ារ ជា ជន  ជាត ិ 
បា៉ាគីសា្ថាន និង ប្សុីល  កន្លងមក   នោះ។

 ជាក់ ស្ត្ង តាមរយៈ រូបថត ១-  
សន្លឹក ដឹក ដ្គា្នា យ៉ាង សប្បាយចិត្ត 
នា ព្ល  ដើរ កម្សាន្ត ថ្មីៗ រវង តារា 
សម្ត្ង ស្ី រាង ស្ល៊ីម មាន រាសី ឡើង    
កូដ  ខ្លាំង ចុង ឆ្នាំន្ះ ក្នុងការ ចាប់ បាន 
ឱកាស ថត កនុ កញ្ញា ទមឹ រដ្ឋា នងិ សងស្ារ 
ជា  ជនជាត ិអាមរ្កិ  លប្ ី ក្នងុ វសិយ័ អចលន- 
ទ្ព ្យ    នោះ គ្ន់ ត្ បាន បង្ហាះ និង សរស្រ 
ថា ៖ «សាក ធ្វើ ទៅ កាន់ ដ្ មនុស្ស ដ្ល អ្នក 
សឡ្ាញ ់ក្នងុ ពល្ មាន អាកាស ធាត ុ   តជ្ាក ់
ប្ប  ន្ះ ស្ម្ មើល៍ ទៅ ថា អូន នឹង មាន 
អារម្មណ៍ យ៉ាង ម្៉ច ដ្រ?»។ ភា្លាម  ក៏ បង្ក ការ-   
ភា្ញាក់ផ្អើល   ពី សំណាក់ អ្នកគាំទ្ នាង ភ្ល្ត - 
ត្ ម្តង។ រំព្ច នោះ ក៏ ឃើញ  មាន ប្ិយមិត្ត 
ដ្ល និយម គាំទ្ ស្ឡាញ់  បាន បង្ហើរ  
សារ  តបវិញ  ថា៖ «ដូចជា មាន-  
អារម្មណ៍ ថា កក់ក្តៅ និង មាន 
ក្តី សុខ បំផុត ពិតជា ចង់ - 
ឃើញ បងស្ី   រៀប ការ  
ជាមួយគា្នា ឆប់ៗ  ន្ះ 
ខ្លាំង     ណាស់»។

ដោយឡក្  រឿង   ពល្ វល្ា រៀបការ  នៅ ពល្- 
ណា នោះ    កញ្ញា ទឹម រដ្ឋា ក៏   ធា្លាប់ បង្ហើប ប្ប់ 
ភ្នពំញ្ ប៉សុ្តិ៍ដរ្  ថា៖ « សមប្ ់ រឿង  រៀបការ  នាង 
ខ្ញុំ  មិន ទាន់ បរិយយ យ៉ាង ណា នោះ ទ្ ត្ សុំ ទុក 
ព្ល  វ្លា មួយ រយៈ  ទៀត សិន ដើម្បី ស្វ្ង យល់ 
ចតិ ្តគា្នា។ នាង    ខ្ញុ ំកស៏ុ ំមនិ ទាន ់កណំត ់ថា នៅ ពល្ 
ណា   នឹង ត្ូវ ដល់ ព្ល ត្ូវ ចាត់ ច្ង រឿង នោះ 
ព្ះ  ថា  ព្លវ្លា ទៅ ថ្ង្ ខង មុខ   នោះ យើង  
ពិត ជា មើល មិន ឃើញ ដ្រ»៕ 

កេុងឡុងដ៍ : លោក Carlo 
Ancelotti បានស្ដី បនោ្ទោស 
លោក អាជា្ញា កណា្ដាល Kevin 
Friend ថា ជា រឿង គួរ ឱ្យ អស់ 
សំណើចណាស់ ដ្ល ផ្ដល់ 
កាត កហ្ម ឱយ្  Lucas Digne 
អំឡុង ការ ប្កួត ក្បខ័ណ្ឌ 
Premier League ដល្ ក្មុ 
Everton ទទួល បាន នូវ លទ្ធ- 
ផល បរា ជ័យ លើក ដំបូង  នៅ 
ដើម រដូវកាល ថ្មី ន្ះ ក្ម ថ្មី 
ជើង របស់ ក្ុម មា្ចាស់ ផ្ទះ Sou- 
thampton ២-០ ។

Everton ល្ង អត់ ចាញ់  
សោះ ឡើយចំនួន ៨ លើក  អំ- 
ឡុង ព្ល ន្ះ  នៅ គ្ប់ កម្ម វិធី- 
ប្កួត ទាំង អស់ ត្ ពួក គ្ បាន 
សា្គាល់ រស ជាតិ ចាញ់ន្ះ ដោយ- 
សារ ការ លង្ ដចូសោះអង្គើយ 
នៅ ឯ កីឡដ្ឋាន St Mary's  
កាល ពី ថ្ង្ អាទិត្យ កន្លងទៅ។

ក្ុម របស់ លោក Ancelotti 
ដ្ល មានទម្ង់ ល្ង គួរ ចាប់ 
អារម្មណ៍ ខ្លាំង មុន ប្កួត ន្ះ 
ត្វូ តាម ព ីកយ្ក្មុ មា្ចាស ់ផ្ទះ 
Southampton នៅព្ល 
ខ្ស្បម្ើ James Ward-
Prowse ស៊តុ ពញ្ កមា្លាងំ ជើង  
ក្នុង តំបន ់គ្ះ ថា្នាក់  បញ្ចូល ទី 
យ៉ាង សា្អាត  នៅ នាទទី ី២៧ នងិ 
បនា្ទោប់ មក ខ្ស្ ប្យុទ្ធ Che 
Adams បន្ថ្ម ការ នាំ មុខ ទ្វ្- 
ដង  នៅ នាទី ទី ៣៥ ។

ក្យ ត្ូវ ក្ុមដ្ល មាន 
ឈ្មោះ ក ្ថា «The Saints» 
នា ំមខុ ក្មុ ភ្ញៀវ មនិ ត្មឹ ត ្មនិ 

អាច តាម ស្មើ វញិ បាន ថម្ ទាងំ 
កីឡាករ របស់ ខ្លួន Digne ត្ូវ 
បណ្ត្ញ ច្ញ ទៀត ផង នៅ 
នាទីទី ៧២ ដោយសារ ទាក់ 
ជើង Kyle Walker-Peters 
ដ្ល កំពុង រត់ លឿន ត្ ខ្ស្ 
ការពារឆ្វង្ របូ នោះ  តវ៉ា ថា ខ្លនួ 
គ្ន់ ត្ ជាន់ ក្ង ជើង  ដោយ 
អច្តនា ប៉ុណ្ណោះ។

ពាក់ ព័ន្ធ នឹង ការ ផ្ដល់ កាត- 
ក្ហម  ន្ះ លោក Ancelotti  
និយយ ថា ៖ « ការ ផ្ដល់ កាត- 
កហ្ ម នោះ គរួ ឱយ្ អសស់ណំើច 
ណាស់ ។ វ ជា រឿង អច្តនា 
ប៉ុណ្ណោះ ហើយ ប្កដ ណាស់ 
វ មនិ មន្ ជា ការ បង្ក គ្ះ ថា្នាក ់
អ្វី ទ្ ។ កំហុស នោះ សម នឹង 
ទទួល បាន កាត លឿង ច្ើន 
ជាង ។ វ ជា រឿង មិន ត្ឹម ត្ូវ 
និង អយុត្តិធម៌ ។ ពិត ណាស់ 
យើង នឹង ប្ដឹង តវ៉ា » ។

ទោះបីយ៉ាង ណា លោក  An-
celotti ទទួល សា្គាល់ថា ក្ុម 
លោក ពិត ជា ល្ង មិន ល្អ ម្ន 
ដោយ បរុស សញ្ជាត ិអុតីាល ីវយ័ 
៦១ ឆ្នាំ ប្ប់ ថា ៖ « យើង ល្ង 
មិន បាន ល្អ ឡើយ ពោល គឺ 
Southampton ល្អ ជា ង យើង 
ដូច្ន្ះ ពួក គ្ សមនឹង ឈ្នះ ។ ខ្ញុំ  
បាន និយយ ទៅកីឡាករ ទំាងអស់  
ថា រដូវ រង ជិត មក ដល់ ហើយ 
ហើយ ត្ូវ ប្ឈម នឹង វ » ។

ដោយ អវត្ត មាន កីឡាករ  Ri-
charlison ដ្ល ជាប់ ពិន័យ 
និង Seamus Coleman 
ដ្ល មាន របួស បនា្ទោប់ ពី ជំនួប 

រវង ក្ុម គូ ប្ជ្ង ក្នុង ក្ុង ត្ 
មួយ គឺ Liverpool ដ្ល 
បញ្ចប់ ទៅ ក្នុង លទ្ធផល ២-២ 
កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន នៅ ប្កួត 
ន្ះ ក្ុម Everton ហាក់ គា្មោន 
សម្ទុះ (ថាមពល) និង គុណ- 
ភាព ដ្ល ជា ចំណុច គួរ ឱ្យ ចាប់- 
អារម្មណ៍ យ៉ាង ខ្លាំង ព្ល ពួក 
គ្ ចាប់ ផ្ដើម យុទ្ធនាការ របស់ 
ខ្លួន នា រដូវកាល ន្ះឡើយ ។

អ្នក ចា ំទ ី Jordan Pickford 
របស់  Everton ឃើញ មាន  
សកម្ម ភាព លើក ដំបូង  តាំង ពី 
មាន រឿង ចម្ូង ចម្ស ពាក់- 
ពន័្ធ នងឹ ការ ឈសូ សា្កាត ់របស ់គ ្
រហូត ធ្វើ ឱ្យ ខ្ស្ ការ ពារ Virgil 
van Dijk  របស់  Liverpool 
មាន របួស ជង្គង់ ធ្ងន់ធ្ងរ ខណៈ 
ទង្វើ នោះ នំា ឱ្យមាន ការ ប្ើ ពាក្យ 
មើល ងយ មើ លថោក ចំពោះ 
កឡីា ករ អន្តរ ជាត ិអង ់គ្លស្ នៅ 
តាម បណា្ដាញ សង្គម ។

ប៉ុន្ត្ Everton នៅ ត្ ឈរ ទី 
១ ក្នុង តារាងពី លើ ក្ុម គូ- 
ប្ជ្ង និង ជា ជើង ឯក ចាស់  
Liverpool ដដ្ល ទោះ មាន 
១៣ពិន្ទុ ស្មើ គា្នាក៏ដោយ ព្ះ 
មាន គ្ប់ បាល់ ចំណ្ញ ច្ើន 
ជាង ខណៈ  Southampton 
ហក់ឡើងទៅ ល្ខ ៦ ដោយ 
មាន ១០ ពនិ្ទ ុហើយ កយ្ ចប ់
ប្កួត ន្ះ ក្ុម របស់ លោក 
Ralph Hasenhuttl ចាញ ់ត ្ 
២ ដង ប៉ណុ្ណោះ ក្នងុ ចណំម ការ- 
ប្កួត ១៣លើក ចុង ក្យ 
ក្នុងលីគ ៕ AFP/VN

កញ្ញា ទឹម រដ្ឋា  ធុញទ្រាន់ អ្នកជម្រាញ
សួររឿងមានគូស្ន្រាហ៍  មិនទាន់   រៀប ការ
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ថ្មីៗ នេះកញ្ញា ទឹម រដ្ឋា បង្ហោះ សារ   បេប ជមេញនឹង 
អ្នក   សួរ នំា ខ្លនួ និង គូស្នេហ៍រឿងដដេលៗ។ ហ្វ្សប៊ុក 

Digne (ឆ្វេង) របស់ Everton ឈូស សា្កាត់បេជេងយកបល់ ពី Walker-Peters របស់ Southampton។ AFP

Ancelotti ចំអកអាជ្ញា កណ្ដាល 
ខណៈ Everton ចាញ់ លើកទី ១

តារាសម្តេង និង មូ៉ដេល រាងស្ល៊មី  
កញ្ញា ទឹម រដ្ឋា ។ រូបថត ហុង មិនា
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