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សិក្ខាសាលាស្ដីពីករ- 
ប្រកសដាក់ឱ្យអនុវត្ត
វិធីល្របថ្នាំបង្ការជាមុន
នៅកម្ពុជា...ទំព័រ១២

ជីវិតកម្សាន្ត
ទីភ្នាក់ងរថមពលបរ- 
មាណូអន្តរជាតិថអុីរ៉ង់
ផលិតសារធាតុអ៊ុយរ៉ា-
នីញ៉ូមស្ដុកទុក...ទំព័រ១០

អន្តរជាតិ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
កម្ពុជាសម្រចលើក
ព្រលពិព័រណ៍ផលិត-
ផលខ្ម្ររ...ទំព័រ៨

ស្រដ្ឋកិច្ច

ប៊ុន ធឿន 

ភ្នំពៃញៈ សាលាដំបូងរាជ-
ធានីភ្នំពេញបានចេញដីកា
កោះហៅសកម្មជនអតីតគណ-
បកេសសង្គេះជាតិចំនួន៦៧នាក់
ឱេយចូលសវនាការនៅថ្ងេទី២៦

ខេវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០ពីបទ«រួម-
គនំតិកេបត»់នងិបទ«ញុះញង-់
ឱេយមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់
សន្តិសខុសង្គម»ដេលបេពេឹត្ត
នៅកម្ពជុាក្នងុអំឡុងឆ្នាំ២០១៩។
តាមដីកាកោះឱេយចូលសវនា-

ការរបស់លោកសេងហៀង

ពេះរាជអាជា្ញារងអមសាលាដំបូង
រាជធានីភ្នំពេញបានឱេយដឹងថា
កេយពីបានដាក់រឿងជំនំុជមេះ
រួចសមេចឱេយឈ្មោះ គេុយ
សុខេមរិទ្ធ, សេងខន,ទិតេយ
សូផាត,រឿងសំណាង,ឃិន
សុខហៀង...តទៅទំព័រ  ៤

សុខ  វៃងឈាង

មន្តេីសុីវិលមួយចំនួនដេល
មានតំណេងជាថា្នាក់ដឹកនាំ
ជាន់ខ្ពស់នៅកេសួងការពារ-
ជាតិអាមេរិកតេូវបានបញេឈប់
ការងារឬលាលេងដោយមិន-

ដងឹពីមលូហេតុហើយតេវូបាន
ជំនួសដោយបុគ្គលជំនិតរបស់
លោកTrumpធ្វើឱេយកើនឡើង
នវូការពេយួបារម្ភខណៈពេល-
ដេលបេធានាធិបតីរូបនេះនៅ-
តេមិនទទលួសា្គាល់លទ្ធផលនេ
ការបោះឆ្នាត។

កាលពីថ្ងេចន្ទទី៩ខេវិច្ឆិកា
លោកTrump បានបញេឈប់
ការងាររដ្ឋមន្តេីកេសួងការពារ-
ជាតិលោកMarkEsper
ដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីមូល-
ហេតុនេការបណ្ដេញចេញនេះ។
នៅពាក់...តទៅ ទំព័រ ១១

ម៉ៃ គុណមករា

ភ្នពំៃញៈ បេទេសកម្ពជុារំពឹងថាការ-
សមេចបាននូវកិច្ចពេមពេៀងភាពជា-
ដេគូសេដ្ឋកិច្ចគេប់ជេុងជេយតំបន់
(RCEP)ដេលតេវូបានចុះដោយបេមខុ
ថា្នាក់ដកឹនាំនេបណា្តាបេទេសបេជាជាតិ
អាសា៊ានរមួទាងំបេទេសដេគ៥ូផេសេងទៀត

កាលពីថ្ងេអាទតិេយគជឺាការបើកទផីេសារ
ដ៏ធំបំផុតថ្មីមួយទៀតសមេប់ខ្លួនក្នុង
ការជរំញុការនាចំេញខណៈដេលខ្លនួ
ទើបតេសមេចបានកិច្ចពេមពេៀង
ពាណជិ្ជកម្មសេរីជាមួយចនិនងិក៏កពំងុ
បើកការចរចាជាមួយបណា្តាបេទេស
មួយចំនួនទៀតផងដេរ។
ការបញ្ចប់ការចរចានងិចុះហត្ថលេខា

លើកិច្ចពេមពេៀងRCEPក្នុងឆ្នាំនេះ
គឺជាកិច្ចពេមពេៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី
ដធ៏ំបផំតុក្នងុពភិពលោកពតិជាមាន
សារៈសំខាន់ណាស់ដើមេបីសា្តារសេដ្ឋកចិ្ច
តបំន់ឡើងវញិឆប់រហស័បនា្ទាប់ពីវបិត្តិ
ជំងឺកូវីដ១៩ការពងេីកខេសេចងា្វាក់តម្លេ
តំបន់ និងជាពិសេសជាការបងា្ហាញ
ជំហរគំាទេបេព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មសេរីពហុ-

ភាគីដេលផ្អេកលើគោលការណ៍ចេបាប់។
RCEPរមួមានបេទេសចនំនួ១៦គឺ

បេទេសថេកម្ពជុាមា៉ាឡេសុីឥណ្ឌនូេសុី
សងិ្ហបរុីហ្វលីពីនីវៀតណាមមយី៉ានម់ា៉ា
ឡាវបេុ៊យណេចិនជប៉ុនកូរ៉េខាង-
តេបូង(លើកលេងឥណា្ឌាដកខ្លួនចេញ
កាលពីខេវចិ្ឆកិាឆ្នាំ២០១៩)អសូ្ដេលី
និងនូវេលសេឡង់...តទៅទំព័រ ៨

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំៃញៈ លោកនាយករដ្ឋមន្តេីហ៊នុ
សេននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធជាង១០០០
នាក់ផេសេងទៀតនៅក្នងុពេឹត្តកិារណ៍៣
វិច្ឆិកាបានធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានជាលើក
ទ៣ីនងិរងច់ាំធ្វើតេស្តលើកទី៤ដេល
ជាលើកចុងកេយដើមេបីរកជំងឺកូវីដ-
១៩ខណៈកម្ពជុាបានបេកាសផ្តល់
មា៉ាស់ជាង២លាននិងសមា្ភារវេជ្ជសាស្តេ
ផេសេងទៀតដល់បេទេសឡាវដើមេបី
បេយុទ្ធបេឆំងនឹងជំងឺនេះ។
សេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់កេសួង

សុខាភិបាលបានឱេយដឹងកាលពីថ្ងេទី
១៥ខេវចិ្ឆកិាថាសណំាកអ្នកពាក់ពន័្ធ
បេមាណ១៣០០នាក់ដេលវិទេយាសា្ថាន
បា៉ាស្ទរ័កម្ពជុាបានពិនិតេយធ្វើតេស្តរកវីរុស
ករូ៉ណូាជាលើកទ៣ីគមឺានចនំនួ១១-
៩៥សំណាកទទួលបានលទ្ធផល
អវិជ្ជមាន។កេសួងបន្តថាចំណេកវត្ថុ
សំណាកវិភាគ១០៥ដេលនៅសល់
គឺវិទេយាសា្ថានបា៉ាស្ទ័របន្តពិនតិេយនៅថ្ងេទី
១៥វិច្ឆិកាបន្តទៀត។
កេសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា៖

«គតិពីថ្ងេទ៤ីដល់ថ្ងេទ១ី៤វចិ្ឆកិាឆ្នាំ
២០២០សរុបចំនួនតេស្តដេលបាន
ធ្វើវិភាគមានចំនួន...តទៅទំព័រ  ៦

តុលាការកោះហៅសកម្មជនអតីតបក្សសង្គះ្ជាតិ៦៧
នាក់ឱ្យចូលសវនាការពីបទ«រួមគំនិតក្បត់»និង«ញុះញង់»

លោកTrumpផ្លាស់ប្តូ រមន្ត្ីសីុវលិជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៅក្សួងការពារ-
ជាតិដោយដាក់បុគ្គលជំនិតរបស់ខ្លនួចូលក្យពីចាញ់ការបោះឆ្នោត

លោកហុ៊នស្ននិង
អ្នកពាក់ព័ន្ធជាង១០០០
នាក់រង់ចំាធ្វើត្ស្តរកកូវីដ
លើកចុងក្យខណៈ
ត្ស្តលើកទី៣អវិជ្ជមាន

កម្ពជុារំពឹងពងី្កទីផ្សារកាន់ត្ធំក្នងុតំបន់បនា្ទាប់ពី
RCEPតូ្វបានចុះហត្ថល្ខាជាផ្លវូការពីថ្ងអ្ាទិត្យ

ថ្នាក់ដឹកនំានៃបៃទៃសកម្ពជុា បៃមុខថ្នាក់ដឹកនំាអាស៊ាន និង៥បៃទៃសជាដៃគូផៃសៃងទៀតបានចុះហត្ថលៃខាលើ RCEP តាមអនឡាញកាលពីមៃសិលមិញ។ រូបថតកេសួងពាណិជ្ជកម្ម



ថ្ងៃទី២០ខៃវិច្ឆិកាគឺជាទិវា
កុមារពិភពលោកជាថ្ងៃដ៏សំខាន់
ដៃលបៃទៃសជាចៃើននៅជុំវិញ
ពិភពលោកផ្តោតការយកចតិ្តទកុ-
ដាក់លើកុមារទទួលស្គាល់នូវ
បញ្ហាបៃឈមដៃលពួកគៃជួបបៃទះ
និងធានាថាសំទៃបៃងរបស់ពួកគៃ
មិនតៃមឹតៃតៃវូបានគៃដឹងឮបុ៉ណ្ណោះ-
ទៃ ប៉ុន្តៃថៃមទាំងចាត់វិធានការ
ឆ្លើយតបផងដៃរ។
ឆ្នាំនៃះទិវាកុមារពិភពលោកបៃ-

រព្ធក្នងុកាលៈទៃសៈដៃលកំពុងមាន-
វិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរ។វឌៃឍនភាពសំខាន់ៗ
ដៃលបៃទៃសកម្ពុជាសមៃចបាន
នៅក្នុងទសវតៃសរ៍កន្លងមកថ្មីៗ នៃះ
ដូចជាកុមារកាន់តៃចៃើនបានចូល-
រៀនអតៃមរណភាពកុមារថយ-
ចុះនិងការទទួលបានទឹកស្អាត
បៃើបៃស់ រួមទំាងអាហារូបត្ថម្ភ
ចៃើនជាងមុនជាដើមកំពុងតៃូវ
បំផ្លាញវិញដោយជំងឺកូវីដ១៩។
កិច្ចខិតខំបៃឹងបៃងឆ្លើយតប

បានចាប់ផ្តើមភា្លាមៗបនា្ទាប់ពីមៃ-
រោគនៃះបានឆ្លងចូលមកកាន់
បៃទៃសកម្ពុជាប៉ុន្តៃផៃនការនៃ
ការស្តោរទៃបើងវញិនងឹលាតសន្ធងឹ
រយៈពៃលយរូទៅអនាគត។យើង
តៃវូផ្តល់អាទិភាពដល់កុមារដោយ
ដាក់ពួកគៃជាចំណុចស្នលូជាបៃះ-
ដូងនៃផៃនការស្តោរទៃបើងវិញនិង
ធានាថាពួកគៃតៃវូបានផ្ដល់ឱកាស
ឱៃយចូលរមួបានពៃញលៃញសៃប-
ពៃលដៃលយើងកំពុងគិតគូរជាថ្មី
ពីពិភពលោកថ្មីសមៃប់អនាគត។
ជាទីបំផុតកុមារនឹងរស់នៅក្នុង
ពិភពលោកថ្មីនៃះយូរជាងគៃ
ហើយពួកគៃសមនឹងទទួលបាន
នូវពិភពលោកមួយដៃលផ្ដល់

លទ្ធភាពឱៃយពួកគៃអាចបំពៃញ
សកា្ដានុពលរបស់ខ្លួនបាន។
ស្ថតិក្នងុនយ័ឈានទៅសមៃច

គោលបំណងនៃះសមៃប់កុមារ
កាលពសីបា្តោហ៍មនុខ្ញុមំានសៃចក្ត-ី
រីករាយក្នុងការរៀបចំនូវកិច្ចបៃជុំ
តាមបៃព័ន្ធអនទៃបាញជាមួយយុវ-
ជនកម្ពុជាចំនួន២៧រូបដៃលមក
ពីអង្គការយុវជនផៃសៃងៗ គ្នា។ កិច្ច-
បៃជុនំៃះធ្វើទៃបើងដើមៃបីធានាថាកិច្ច
ខិតខំបៃឹងបៃងរបស់យូនីសៃហ្វ
ក្នងុរយៈពៃលបុ៉នា្មានខៃនិងឆ្នាំខាង-
មុខនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីបារម្ភ
និងក្តីសងៃឃឹមរបស់យុវជន។ការ-
សន្ទនាយើងធ្វើឡើងតាមZoom
ហើយថាមពលក្នុងបន្ទប់បៃជុំ
បង្ហាញពអីនភុាពរបស់បច្ចៃកវទិៃយា
ក្នងុការផៃសារភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ
នងឹកមុារនងិលើកទកឹចតិ្តឱៃយមាន
ការសហការគ្នា។បុ៉ន្តៃគួរឱៃយសោក-
ស្ដាយយើងដងឹថានៅមានកមុារ
ជាចៃើននាក់ទៀតដៃលរស់នៅ
តាមតំបន់កៃីកៃបំផុតនិងដាច់-
សៃយាលជាងគៃនៅកម្ពជុាពុមំាន
លទ្ធភាពរៀនសូតៃនិងទទួល-
បានសៃវាតាមបៃព័ន្ធអនឡាញ
ឡើយ។ឧបសគ្គនៃះប៉ះពាល់ដល់
ការសិកៃសារបស់ពួកគៃនៅក្នុងឆ្នាំ
២០២០នៃះនៅពៃលការសិកៃសា
ភាគចៃើនតៃវូបានយកទៅបងៃៀន
នៅលើបៃព័ន្ធអនទៃបាញ។វាជា
គមា្លាតនៃការបៃើបៃស់បៃព័ន្ធឌីជី-
ថលដៃលយើងទំាងអស់គ្នាតៃូវ
ចូលរួមកាត់បន្ថយ។
នៅពៃលកចិ្ចពភិាកៃសាជជៃកអពំី

សរៈសំខាន់នៃការលើកកម្ពស់
សុខភាពយើងឃើញថាមានការ-
ចាប់អារម្មណ៍យា៉ាងខា្លាងំពយីវុជន
ទំាងអស់។យុវតីបូរមីបាននិយាយ
ថាគៃួសរនាងតៃូវការព័ត៌មាន

ទាក់ទងនឹងអាហារូបត្ថម្ភ។ប្អនូបន្ត
ថា«ព័ត៌មានទាំងនោះគួរតៃតៃូវ
បានផៃសព្វផៃសាយតាមអនទៃបាញ
ហើយយើងក៏តៃូវការយកចិត្តទុក-
ដាក់កាន់តៃខា្លាងំក្នងុការចៃកចាយ
ព័ត៌មានទៅដល់បៃជាជនរស់នៅ
តំបន់ដៃលគ្មានអីុនធឺណិតបៃើ-
បៃស់»។នៅពៃលនិយាយដល់
ជងំកឺវូីដ១៩លទ្ធភាពទទលួបាន
ថា្នាបំង្ការបានកា្លាយជាក្តបីារម្ភដ៏ធំ-
ធៃងសមៃប់អ្នកចូលរមួទំាងអស់
ហើយយុវជនខ្លះខា្លាចបៃទៃស
ចណំលូទាបដចូជាកម្ពជុាជាដើម
ពំុទទួលបានថា្នាំបង្ការនៃះស្មើភាព-
គ្នានឹងបៃទៃសដទៃទៀត។យុវជន
ឈ្មាះសៀមបានលើកទៃបើងថា
«ថា្នាំបង្ការគួរមានសមៃប់មនុសៃស-
ជាតិនងិមនិគរួយកទៅបៃើបៃស់
ជាឧបករណ៍នយោបាយឬដើមៃបី
រកបៃក់ចំណៃញឡើយ»។
កិច្ចពិភាកៃសាក៏បានឈានទៅ

ជជៃកគ្នាពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត
បនា្ទាប់ពីបានជជៃកយា៉ាងចៃើន
ពីបញ្ហាសុខភាពរាងកាយ។អ្នក-

ចូលរួមមួយចំនួនបារម្ភថាការ-
ស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះចៃើនដើមៃបីបង្ការ
មិនឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩អាចធ្វើឱៃយ
គៃប់គ្នាកាន់តៃមានអារម្មណ៍តប់-
បៃមល់ហើយវាក៏បង្កើននូវឥទ្ធពិល
អវិជ្ជមានរបស់បៃព័ន្ធបណ្តាញ
សង្គមតាមអនទៃបាញទៅលើសុខុ-
មាលភាពរបស់យុវជនផងដៃរ។
ផ្ទយុនឹងបៃកាន់ផ្នត់គំនិតថាយុវជន

មិនអាចរស់បានឡើយបៃសិន
មិនបានបៃើបៃស់ជាប់ជានិច្ចនូវ
កម្មវធិីTikTokនងិInstagram
ប្អនូទមឹសវុណ្ណរ៉ងុនយិាយថា«ខ្ញុំ
ពៃយាយាមដកខ្លួនមិនបៃើបណ្តាញ
ទនំាក់ទនំងសង្គមនៅពៃលខ្ញុំមាន
អារម្មណ៍តានតឹងនៅពៃលបៃើវា
ចៃើនពៃក»។ចំណៃកប្អូនAliza
Samthikនិយាយថា«ខ្ញុំពិតជា
សងៃឃឹមថានៅថ្ងៃមយួនងឹមនិមាន
នរណខា្លាចមនិហា៊ានសុំឱៃយគៃជយួ
និងទទួលជំនួយពីគៃឡើយ»។
ពៃលវៃលាកាន់តៃគួរឱៃយចាប់-

អារម្មណ៍កាន់តៃខា្លាំងនៅក្នុងកិច្ច-
ពិភាកៃសានៅពៃលដៃលយើងបាន-

ជជៃកគ្នាអំពីអនាគតរបស់យុវជន
ដៃលកំពុងប៉ះពាល់ដោយជំងឺរាត-
តៃបាតកូវីដ១៩។ប្អូននារីរ័ត្នបាន
លើកឡើងពីរឿងមិត្តភក្តិមា្នាក់ដៃល
មិនអាចតៃឡប់ទៅសលារៀន
វិញបាននៅពៃលដៃលសលា-
រៀនបើកទា្វារជាថ្មីពៃះថាគៃសួរ
របស់នាងតៃូវពឹងផ្អៃកលើបៃក់-
ចំណូលដៃលនាងរកបានពីការធ្វើ-
ការ។នារីរ័ត្នបានលើកឡើងថា
«មិត្តភក្តិខ្ញុំនាងបាក់ទឹកចិត្តយា៉ាង-
ខា្លាងំហើយចង់ទៅរៀនវិញ»។ជា-
ចុងកៃយយុវជនទំាងអស់យល់-
សៃបថាផៃនការស្ដារឡើងវិញ
កៃយជងំរឺាតតៃបាតនៃះបញ្ចប់តៃវូ
ឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាវិសមភាព
នងឹល្អគៃប់គៃន់សមៃប់បៃជាជន
ទំាងអស់បើមិនដូច្នាះទៃវាគឺជាការ-
បាត់បង់ឱកាសកៃលម្អទៃបើងវិញ។
យើងមានក្តរីីករាយណស់ដោយ

បានដងឹថាក្តបីារម្ភភាគចៃើនដៃល
បានលើកទៃបើងដោយកុមារ និង
យុវជនតៃវូបានបញ្ចលូរួចជាសៃច
ទៅក្នុងផៃនការសកលចំនួន៦
ចណំចុដៃលយនូសីៃហ្វនងិដៃគូ
ដទៃទៀតដូចជាChildFundAl-
liance,PlanInternational,
Save theChildren,SOS
Children'sVillagesនិង
WorldVisionបានរួមគ្នាបង្កើត
ទៃបើង។ផៃនការនៃះថៃមទាំង
ផ្តោតសំខាន់លើបញ្ហាបមៃបមៃួល
អាកាសធាតុដៃលជាក្តីបារម្ភរបស់
កមុារកម្ពជុាដៃលបានលើកទៃបើង
ជាមួយយើងដោយទទូចនិងជាញឹក-
ញាប់ក៏ដូចជាការទាមទារនូវការ-
បង្កើនជនំយួដល់កមុាររងគៃះពី
ជម្លាះឬគៃះមហន្តរាយធម្មជាតិ
នានាផងដៃរ។ផៃនការនៃះនឹង
យកទៅបង្ហាញនៅក្នុងកិច្ចបៃជុំ
ពិសៃសមួយនៃមហាសន្និបាត
អង្គការសហបៃជាជាតិស្តីអពំជីងំឺ
កូវីដ១៩នៅក្នងុខៃធ្នខូាងមុខដើមៃបី
កៀរគរឱៃយរដ្ឋជាសមាជិកយកចិត្ត-
ទកុដាក់លើបញ្ហានានាដៃលកំពងុ
ប៉ះពាល់ខា្លាងំដល់ពលរដ្ឋរងគៃះ។
នៅទីបញ្ចប់ ខ្ញុំបានចាកចៃញ

ពីការពិភាកៃសានៃះពោរពៃញដោយ
ក្ដីសងៃឃឹមដោយសរតៃថាមពល
និងគំនិតដៃលផ្ដល់ដោយយុវជន
ទាំងនៃះ។លើសពីនៃះក៏មាន
មលូហៃតុផៃសៃងទៀតដៃលធ្វើឱៃយខ្ញុំ
មានសុទិដ្ឋិនិយមផងដៃរ។បញ្ហា
ជាចៃើនដៃលបានលើកទៃបើងតៃវូ
បានកពំងុដោះសៃយដោយរាជ-
រដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូចដៃលយើង
ឃើញការងរអនវុត្តដោយកៃសងួ
អប់រំយុវជននិងកីទៃបាក្នុងការ-
ដោះសៃយលទ្ធភាពទទួលបាន
ការសិកៃសាតាមឧបករណ៍ឌីជីថល។
ជាទិដ្ឋភាពធំជាងនៃះការឆ្លើយ-
តបយា៉ាងរហ័សរបស់រាជរដា្ឋាភិបាល
ក្នងុអឡំងុពៃលនៃការរាតតៃបាតជា
សកលនៃះធ្វើឱៃយបៃទៃសកម្ពុជា
កា្លាយជាបៃទៃស១ក្នុងចំណម
បៃទៃស២-៣តៃបុ៉ណ្ណោះដៃលពំុមាន
ករណីបាត់បង់ជីវិត។បៃទៃស
កម្ពជុាកប៏ានដាក់ឱៃយអនវុត្តកម្មវិធី
ឧបត្ថម្ភសច់បៃក់ជាលើកដំបូង
ដល់បៃជាពលរដ្ឋដៃលងយរង-
គៃះបំផុតដៃលកំពុងរងផលប៉ះ-
ពាល់ពីជំងឺកូវីដ១៩។ វិធានការ
ទាងំនៃះគឺជាមលូដា្ឋានគៃឹះដ៏រងឹមាំ
ដើមៃបីឈានទៅសមៃចវឌៃឍនភាព
បន្ថៃមទៀតនាពៃលអនាគត។
សម្តីដៃលខ្ញុចំំាបានចៃបាស់ជាងគៃ

គឺជាសម្តីរបស់ប្អូនសុវណ្ណោរ៉ុង។
ប្អនូបាននិយាយថា«នៅពៃលយើង
រង់ចាំឱៃយជំងឺកូវីដ១៩បញ្ចប់ទៅ
យើងមិនគួរអង្គុយស្ងៀមដោយ
មិនធ្វើអ្វនីោះទៃ!យើងអាចធ្វើអ្វីៗ 
បានចៃើនណស់ដូចជារៀនចំណៃះ-
វិជា្ជាថ្មីៗ និងធ្វើសកម្មភាពឱៃយសកម្ម
លើផ្នៃករាងកាយជាដើម»។ប្អូន-
សៃីមា្នាក់បានតបវិញថាប្អូនបាន
បង្កើតនវូកៃមុសបៃបរុសធម៌១កៃមុ
ដើមៃបីជួយលើកកម្ពស់ការអប់រំ។
យុវជនទំាងនៃះមិនតៃឹមតៃមាន
គំនិតតៃមឹតៃវូបុ៉ណ្ណោះទៃពួកគៃក៏ធ្វើ
សកម្មភាពតៃឹមតៃូវផងដៃរ។
កិច្ចសន្ទនារបស់យើងនៅមិន-

ទាន់ចប់នៅឡើយទៃ។ក្នុងរយៈ-
ពៃលប៉ុនា្មានសបា្ដាហ៍ខាងមុខនៃះ
យូនីសៃហ្វនឹងបៃើបៃស់វៃបសយ
ក៏ដូចជាបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម
ដើមៃបីបន្តកិច្ចសន្ទនានៃះដៃល
ផ្ដល់ជាវៃទិកាឱៃយយុវជនកាន់តៃ
ចៃើននាក់បានបញ្ចៃញសំទៃបៃង។
យើងក៏អញ្ជើញឱៃយពលរដ្ឋកម្ពុជា
ទាងំអស់បានចលូរមួនៅក្នងុការ-
សន្ទនានៃះផងដៃរ។សូមចូលរួម
ជាមួយយើងតាមរយៈវៃបសយ
https://www.unicef.org/
cambodia/។សមូបៃើបៃស់ទវិា
កុមារដើមៃបីរួមគ្នាសៃមៃជាថ្មីពីពិភព-
លោកមួយដៃលកាន់តៃបៃសើរ
ជាងមុន៕
ដោយលោកស្រីហ្វ័រូហ្គហ្វយូ

ហ្រសិថនាយិកាយូនីស្រហ្វប្រចាំ
ប្រទ្រសកម្ពុជា
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គំរូអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចាស់(ឆ្វេង)និងគំរូថ្មី។រូបថត អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម

ក្រសួងឱ្រយប្រើគំរូអត្តសញ្ញាណ-
ប័ណ្ណថ្មី មានសុវត្ថភិាពជាងមុន
ឡុងគីមម៉ារីតា

ភ្នពំេញៈក្រសួង មហាផ្ទ្រ  បា ន 
ដ ក់ឱ្រយ  ប្រើប្រ ស់ សន្លឹក អត្ត- 
សញ្ញា ណប័ ណ្ណ  សញ្ជាតិ  ខ្ម្ររ គំរូ ថ្មី 
ដ្រល ធានា សុវត្ថិ ភាព ជាង មុន 
សម្រប់ ផ្តល់ជូន ប្រជា ពលរ ដ្ឋ 
ខណៈ អត្ត សញ្ញាណ ប័ណ្ណ សញ្ជាតិ- 
ខ្ម្ររ គរំ ូចាស ់ ដ្រល ពលរដ្ឋ កពំងុ 
ប្រើ ប្រស ់នៅ មាន តម្ល្រ ស្មើ  នងិ 
អាច ប្រើ ប្រស់ បាន រហូត ដល់ 
អ ស់ សុពល ភាព ។

តាម ស្រចក្ត ីជ ូនដណំងឹ របស ់
ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ  កាល ពី ថ្ង្រទី 
១ ១ វិច្ឆកិា ឆ្នានំ្រះបានឲ្រយដឹង ថា 
ការ ដក់ ឱ្រយ ប្រើ ប្រស់ សន្លកឹ អត្ត- 
សញ្ញាណ ប័ណ្ណ សញ្ជាតិ ខ្ម្ររ គំរូ- 
ថ្មី ន្រះគឺ ក្នុង គោលបំ ណង ធ្វើ ឲ្រយ 
សន្លឹកអ ត្តសញ្ញា ណ  ប័ណ្ណ- 
សញ្ញា តិ ខ្ម្ររ កាន់ ត្រមាន លក្ខណៈ- 
សុវត្ថិ ភាព ខ្ពស់។  សន្លឹក អត្ត- 
សញ្ញាណ ប័ណ្ណ សញ្ជាតិ ខ្ម្រ រគំរូ - 
ថ្ម ីន្រះ គឺ មាន សញ្ញា សុវត្ថ ិភាព- 
ពិស្រស (Hologr am) ខុស ពី 
គំរូ ចាស់ ។

ក្រ ពី ប្រកាស យ៉ាង ដូច្ន្រះ 
ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ ក៏ បាន ណ្រនាំ 

ឲ្រយ ពលរដ្ឋ ទាញ យក (Do wn-
load) កម្ម វធិ ីGDI eServices 
តាម រយៈ Link  ខាង ក្រម ផង- 
ដ្ររ ដើ ម្របីសួរ  ព័ត៌ មាន  និង ឆ្លើយ- 
តប នូវ រាល់ សំណួរ  សំណូ មព រ 
ទាក់ ទង នឹងអត្ត សញ្ញាណ  កម្ម ។

ក្រសួង បាន បញ្ជាក់ ថា៖«កម្ម- 
វិធី ដ្រល អាច ទាញ បាន ទាំង- 
នោះ  រួម មាន  ប្រព័ន្ធ ប្រតិ បត្តិ- 
ការ(iOS) សូម Download 
App Store : https:/ /app s.- 
ap ple .com/us/app/gdi-
news/id1400 86 6008។ 
ជាមយួ ប្រពន័្ធ ប្រត ិប ត្តកិារ (An 
droid)  សូម Do w nload 
Google Play: https://play-.
google.com/store/apps/
details ឬ ទាក់ ទង រៀង រាល់ 
ម៉ាង ធ្វើ ការ  មក កាន់ ទូរ ស័ព្ទ 
ប្រចាំ ការ  (Call Center)
ល្រខ 1271ដោយ ឥត គិ តថ្ល្រ 
គ្រប់ ប្រព័ន្ធ ទូរ ស័ព្ទ »។ 

លោក ត ុប ន្រ ត អ្នក នាពំា ក្រយ  
និង ជា អគ្គ នាយក រងន្រ អគ្គ- 
នាយក ដ្ឋាន អត្ត សញ្ញាណ កម្ម 
ក្រសួង មហាផ្ទ្រ  បាន ប្រប់- 
ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ...តទៅទំព័រ៥

លោកសខ្រងស្នើឱ្រយអភិបាលរាជធានី-ខ្រត្តកំណត់
ព្រំប្រទល់រដ្ឋបាលរបស់ខ្លនួឱ្រយរួចនៅដំណាច់ខ្រធ្នូ
វ៉នដារ៉ា

ភ្នពំេញៈ លោកស ខ្រង  ឧប នា -  
យក រដ្ឋ មន្រ្ត ី រដ្ឋ មន្រ្ដ ីក្រសួង មហា - 
ផ្ទ្រ បាន ស្នើ  ឲ្រយអភិ បាល រាជ ធានី - 
ខ្រត្ដ  កំណត់ ព្រំ ប្រទល់ រដ្ឋ បាល  
របស់ ខ្លនួ ឲ្រយ បាន ច្របាស់ លាស់  ហើ យ 
ដក ់មក ក្រសងួ  ឲ្រយ បាន  រចួ រាល់ នៅ 
មុន ដំណាច់ ខ្រធ្នូ  ឆ្នាំ ន្រះ ជា កំហិត 
ដើម្របី ដោះ ស្រយ បញ្ហា ប្រ ឈម  ពា ក់  - 
ព័ន្ធ នឹង ការ បោះ ឆ្នាត ជ្រើ ស រើស 
ក្រមុ ប្រកឹ្រសា ឃំុ-សង្កាត់ អាណ ត្ដ ិ ទី ៥។

លិខិត របស់ លោក  ស ខ្រង  ផ្ញើ 
ទៅ  អភិ បាល រាជ ធានី- ខ្រត្ដ កាល ពី 
ថ្ង្រ  ទី ១៣ ខ្រ វិច្ឆិកា  ឆ្នាំ ន្រះ  ស្ដីពី  
«ការ កំណត់ ព្រំ ប្រទល់ រដ្ឋ បាល 
រាជ ធានី -  ខ្រត្ដ  ក្រុង -ស្រុក -ខណ្ឌ 
នងិ ឃុ ំ-សង្កាត ់ ដ្រល មនិ ទាន ់មាន 
ភាព ច្របាស ់លាស ់សម្រប ់បម្រើ ឲ្រយ  
ការ បោះ ឆ្នាត ជ្រើស រើស ក្រមុ ប្រ ឹក្រសា  
ឃំុ សង្កាត់  អាណត្ដ ិទី ៥» ន្រះ  បាន 
សរ ស្ររថា   ស្ថាន ភាព ជាក់ ស្ត្រង  
នា ព្រល បច្ចបុ្របន្ន  ព្របំ្រទល់ រដ្ឋ បា ល  
ថា្នាក់ ក្រម ជាតិ  នៅ តំបន់ មួយ- 
ចំនួន បាន ធ្វើ ការ កំណត់ ច្របាស់ លា ស់ 
រចួ ហើយ ។  ប៉នុ្ដ្រ តបំន ់ខ្លះ  នៅ មនិ- 
ទាន់ បាន សិក្រសា  និង កំណត់ ឱ្រយ បាន 
ច្របាស់ លាស់ នៅ ឡើយ ។ 

លោក  ស ខ្រង  បញ្ជាក់  ថា ៖ 
« ហ្រតុ ន្រះនំា ឱ្រយ មាន ការ ប្រទាញ - 
ប្រទង់ ដណ្តើម សមត្ថ កិច្ច គ្នា  ក្នុង- 
ការ គ្រប់ គ្រង  បាន ជះ ឥទ្ធ ិពល មិន - 
ល្អ ដល់ ការ ផ្តល់ ស្រវា សធា រណៈ 
ជូន ប្រជា ពល រដ្ឋ  កា ររៀប ចំផ្រន- 
ការ អភិ វឌ្រឍ ន៍ ការការពារ សន្ត ិសុខ- 
សណា្តាប់ ធា្នាប់  និង កិច្ច ការ ផ្រស្រងៗ 
ទៀត នៅ តំបន់ ទាំ ង នោះ »។   

ក្រ សួង មហា ផ្ទ្រ ស្នើ អភិបាល 
រាជ ធាន-ីខ្រត្ដ  ជរំញុ គណៈ កម្មការ 
សិក្រសា ស្រវ ជ្រវ ក្រស ម្រួល ព្រំ - 
ប្រទល់ ថា្នាក់ រាជ ធានី -ខ្រត្ត  ដ្រល 
បាន បង្កើត នា ព្រល កន្លង មក  ឱ្រយ 
ធ្វើ  ការសិក្រសា  និង វាយ តម្ល្រ លម្អិត 
ឱ្រយ បាន ច្របាស់ លាស់ អំពី ស្ថាន ភា ព  
ព្រ ំប្រទល់ រដ្ឋ បាល  និង ភាព ចំា បា ច់ 
ន្រ ការ ក្រស ម្រួល ព្រំ ប្រ ទល់ រដ្ឋ - 
បាល ដ្រល មិន ទាន់ បាន កំណត់- 
ច្របា ស់ លាស់ ក្នុង ដ្រន សមត្ថ កិច្ច 
របស់ ខ្លួន ។ ក្រសួង មហាផ្ទ្រ បាន 
ណ្រនំា  ឲ្រយ ក្រមុ ការងរ ធ្វើ  ការ សិក្រសា  
វាយ តម្ល្រ លម្អិត  អំពី ស្ថាន ភាព  
នងិ ភាព ចា ំបាច ់ ន្រ ការ ក្រស ម្រលួ 
ព្រំ ប្រទល់ រដ្ឋ បាល រាជធានី -ខ្រត្ដ 
ទាំងអស់  គឺ  ត្រូវ ផ្អ្រក តាម កតា្តា 
ប្រជា សស្ត្រ  និង ភូមិ សស្ត្រ   
ស្រប  តាម គោល ការណ៍  និង នីតិ វធិ ី 
រួម សម្រប់ ការ សិក្រសា ស្រវ ជ្រវ ក្រ - 
សម្រួល ព្រំ ប្រទល់ រដ្ឋ បាល រាជ- 
ធានី -ខ្រត្ត -ក្រងុ-ស្រកុ- ខណ្ឌ-ឃំុ-  

សង្កាត់  របស់ ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ ។
 លខិតិ ដដ្រល បញ្ជាក ់ថា  ចពំោះ 

ព្រំ ប្រ ទល់រដ្ឋបាល រាជ ធានី -ខ្រត្ត  
ដ្រល មិន ទាន់ មាន ភាព ច្របាស់ លា ស់  
ឬ មាន ទំនាស់ រវាង រាជ ធានី  និង 
ខ្រត្ត រវាង ខ្រត្ត  និង ខ្រត្ត  អភិ បាល 
រាជ ធានី- ខ្រត្ដ  ត្រូវ ពិនិត្រយ  សិក្រសា 
សម្រប សម្រលួ  និង ដោះ ស្រយ ឱ្រយ 
មាន ការ ឯក ភាព គ្នា រួច ធ្វើ របា យ- 
ការណ៍ លម្អតិ អំពី លទ្ធ ផល សម្រ ច 
បាន  និង លើក សំណើ សុំ ការ ក្រ - 
សម្រួល ព្រំ ប្រទល់ រដ្ឋ បាល របស់ 
ខ្លួន  មក ក្រសួង មហា ផ្ទ្រ ឱ្រយ បាន 
មនុ ដណំាច ់ខ្រ ធ្ន ូ ឆ្នា ំន្រះ  ជាកហំតិ  
ដើម្របី ក្រសួង មាន មូល ដ្ឋាន គ្រប់ - 
គ្រន់  ក្នងុ ការពិនិត្រយ  និង លើក យោ - 
បល់ ស្នើ សុំ ការ សម្រ ច ពី ប្រ មុខ- 
រាជ រដ្ឋា ភិបា ល ។

លោកអំ សំអាត នាយក រងកម្ម -   
វិធី សុើប អង្ក្រត ន្រអង្គការ ការ ពារ- 
សទិ្ធ ិមនសុ្រស   លកីាដ ូ ថ្ល្រង ពមី្រសិល- 
ម ិញថា កន្លង មក ព្រះ ត្រ បញ្ហា ន្រ 

ការ កំណត់ ព្រ ំប្រទល់ រដ្ឋ បាល រាជ- 
ធានី-ខ្រត្ដ-ក្រុង-ស្រុក ខណ្ឌ  និង 
 ឃំុ - សង្កាត់ មិន ទាន់ មាន ភាព ច្របា ស់  - 
លាស ់គ ឺមាន បញ្ហា កើត ឡើង ច្រើ ន  
ចំពោះ ប្រជាពលរដ្ឋ ពិស្រស នៅ 
ព្រល មាន បញ្ហា ដីធ្លកីើត ឡើង រដ្ឋ - 
បាល រាជធានី-ខ្រត្ដ បាន  រញុ បញ្ហា  
នោះ ដក់គ្នា ។ លោក បន្ត  ថា ៖« ការ- 
មិន ទាន់ កំណត់ ព្រ ំប្រទល់ របស់ រដ្ឋ - 
បាល រាជ ធានី- ខ្រត្ដបាន ច្របាស់ - 
លាស់ ក៏ នាំ ឲ្រយ មាន បញ្ហា ផ្រស្រង ៗ  
ជាច្រើន ទៀតដល់ ប្រជា ពល រដ្ឋ 
ផង ដ្ររ  ដូច ជា បញ្ហា  ការ បញ្ជាក់ 
អត្ត សញ្ញាណ ជាដើម   ព្រះ  ពល - 
រដ្ឋ  មិន ដឹង ថា ត្រូវ ទៅ បញ្ជាក់អត្ដ- 
សញ្ញាណ របស់ ខ្លួន នៅ  រដ្ឋ បាល 
ខ្រត្ដ ណា មួយ ជាក់ លាក់   ហើយ រដ្ឋ - 
បាល ខ្រត្ដ របស់ ខ្លនួ ក៏ មិន ហា៊ាន 
បញ្ជាក់ ឲ្រយ ដូចគ្នា » ។

លោក  សោម  សរូើដ  អគ្គ ល្រខា- 
ធិការ រង  ន្រ គណៈ កមា្មា ធិការ ជាត-ិ 
រៀប ចំ ការ បោះ ឆ្នាត (គ.ជ.ប.) 
ថ្ល្រង ពមី្រសលិ មញិ ថា៖«ការ កណំត-់ 
ព្រំប្រទល់ ច្របាស់ លាស់ ន្រះគឺ ជា - 
ការ កំណត់ ព្រ ំប្រទល់ រដ្ឋ បាល ជាក់ - 
ស្ដ្រង របស់ រដ្ឋ បាល ឃំុ-សង្កា ត់ 
នីមួយៗ ហើយ ប្រជា ពល រដ្ឋ ដ្រល 
រស់ នៅ ក្នុង ព្រំ ប្រទល់ រដ្ឋ បាល ឃុំ-  
សង្កាត់ នោះគឺជា ប្រជាពលរដ្ឋ ដ្រ  ល 
មាន សិទ្ធិ បោះ ឆ្នាត ជ្រើ សរើ ស 
តំណាង របស់ ខ្លួននៅ ក្នុង ក្រប- 
ខ័ណ្ឌ ឃុំ-សង្កាត់ ។ ដូច្ន្រះ ការ- 
កំណត់ ព្រ ំប្រទល់ របស់ រដ្ឋ បាល ឃំុ- 
សង្កាត់  បាន ច្របាស់ លាស់ គឺ បាន 
ជួយ សម្រលួ ដល់ គ.ជ.ប ក្នងុ ការ -  
រៀបចំបញ្ជី បោះ ឆ្នាត ស្រប តាម 
គោលការណ៍  ន្រ ច្របាប់ »៕
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តុលាការកោះហៅសកម្មជន...
តពីទំព័រ ១...និង ម៉ៃន យ៉ន 

ជាដើមឱៃយ ចលូ មក សាលា ដបំ ូង 
រាជ ធានី ភ្នំ ពៃញ ( ជាន់ ទី១ 
សាល ស វនា ការទ១ី) នៅថ្ងៃទ ី
២៦ ខៃ វចិ្ឆកិា វៃលាម៉ោង ៨ នងិ 
៣០ នាទី ពៃឹក ជា កំហិត ។ 

លោក មៃធាវី សំ សុគង់ ដៃ ល 
តៃូវ បាន  តុលាការ អញ្ជើញ ឱៃយ 
ទៅចូល រួម ការ ពារ ក្តីនៅ ថ្ងៃទី 
២៦ ខៃវិ ច្ឆិកា បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ- 
បុ៉ស្តិ៍ កាល ពី មៃសិល មិញ ថា លោ ក 
មិន ទាន់ ដឹង ចៃបាស់ ពីចំនួន កូន ក្ត ី  
ដៃល លោក តៃវូកា រពារ ថា  មាន 
ប៉នុា្មាន នាក ់នៅ ឡើយ ទៃ ដោយ- 
សារ នៅ មាន អ្នក ផៃសៃង ទៀត  
កពំងុ បន្ត ពងឹ ពាក ់ លោក  ឱៃយ ជយួ 
ការពារ ក្តី ដៃរ ។ 

លោកបាន  បញ្ជាក់ ថា ៖«យ៉ោង - 
ណា  ខ្ញុ ំគិត ថា អ្នក ដៃល ខ្ញុ ំមិន បា ន 
ការ ពារហ្នឹ ង បៃហៃល ជា តុលា - 
ការ គៃ ស្នើសុំ ទៅគ ណៈមៃ ធាវី 
ដើមៃបី ចាត់ តំាង ដោយ សារ រឿង- 
ក្តី របស់ ពួក គាត់ សុទ្ធ តៃជា រឿង 
ឧកៃិដ្ឋ អ៊ី ចឹង ទាមទារ ឱៃយមាន 
មៃធាវី ការពារ ដាច់ ខាត »។ 

លោក អុី រិន្ទ អ្នកនាំ ពាកៃយ 
សាលា ដំបូង រាជ ធានី ភ្នំពៃញ 
បាន បៃប់ភ្នំ ពៃញ ប៉ុស្តិ៍ កាល ពី 
មៃសិល មិញ ថា  ក្នុង ដីកា បញ្ជូន 

ដៃល មាន ឈ្មាះ ៦៨ នាក់ 
នោះ គឺមាន  ៦៧ នាក់ តៃូវ បាន 
តុលាការ កោះ ហៅ ដោយ ជាប់ - 
ពាក់ ព័ន្ធ ក្នុង បទ រួម គំនិត កៃបត់ 
និង បទ ញុះ ញង់ ឱៃយ មាន ភាព- 
វកឹវរ ធ្ងន ់ធ្ងរ ដល ់សន្តសិ ុខ សង្គម  
ដៃល នៅ ក្នុង នោះ បញ្ជាក់ពី 
ដីកាកោះ  ហៅ របស់ អយៃយ ការ 
អម សាលា ដំបូង និង លិខិត- 
អញ្ជើញ មៃធា វី ហៃតុ នៃះ  មៃធា វី  
ដៃល មាន ឈ្មាះ ក្នងុ ដីកា បញ្ជ ូន  
នោះ  មិន មៃន ពាក់ព័ន្ធ នៅ ក្នុង 
បទ ល្មើស ហ្នងឹ ទៃ គឺគាត់ ជាមៃ - 
ធាវីការ ពារ ក្តឱីៃយជន ជាប់ ចោទ ។  

លោក អីុ  រិន្ទ ថ្លៃង ថា ៖«ម ក ដ ល់ 
ថ្ងៃទី ១៥ ខៃ វិច្ឆិកានៃះ  មៃធាវី 
ដៃល អញ្ជើញ ឱៃយចូល រួម ក្នុង 
ការការ ពារ ក្ត ីជន តៃវូ ចោទ មនិ- 
មៃន តៃ លោក សំ សុគង់ នោះ ទៃ 
គឺ គណៈ មៃធាវី បាន ចាត់ តាំង 
លោក មៃធាវី យុង ផានិត 
លោក សៃីមៃ ធាវី សុិន សុវ័ន 
លោក មៃធា វី ឆៃ វិបុល លោក 
មៃ ធាវី ជុំ អ៊ៀក លោក មៃ ធាវី 
ញ៉ ញៃន និង កញ្ញាមៃ ធាវី លី 
រតនា ចលូ រមួ ដើមៃប ីការពារ សទិ្ធ ិ
ជន ជាប់ ចោទ ផង ដៃរ »។  

 លោក  អុី រិន្ទ បាន ពនៃយល់ ថា 
នៅក្នុង បញ្ជី រាយ មុខ លិខិតបើ 

កាល ណា បៃើដីកាកោះ  មាន- 
នយ័ ថា កោះ ហៅជន ជាប ់ចោទ 
បើ មៃធាវី ភាគ ចៃើន  គឺ គៃ បៃើ 
លខិ ិ ត អញ្ជើញ ។ លោក បញ្ជា ក ់
ថា មៃធាវ ី ដៃល នងឹ ចលូរមួការ- 
ការពារ ក្ត ីនោះ ដៃរ នៅ មិន បៃក ដ  
ថា មាន តៃ ចំនួន បុ៉ណ្ណងឹ ទៃ អា ច  
នៅ ពៃល កៀក ថ្ងៃ ចូល សវនា ការ  
ជ ន តៃូវ ចោទ អាច ពឹង ពាក់ 
មៃធាវី ផៃសៃង ណា ទៀត ដើមៃបី 
ជួយ  ការ ពារ ក្តី ពួក គាត់ គឺតាម  
ភាព ជាក់ ស្តៃង ទៀត ។ 

មិន មាន បៃភព ទាក់ ទង ជន- 
ជាប់ ចោទ ដៃល តៃូវ បាន តុលា - 
ការ កោះ ហៅ ឱៃយ ចូល ខ្លួន  ក្នុង 
សវនាការ  នៃះ  ដើមៃបី សំុ ធ្វើ អតា្ថា - 
ធិបៃបាយ បាន ទៃ ពី មៃសិល មិញ។

ប៉ុន្តៃ លោក អ៊ូ ចាន់ រ័ត្ន អតីត 
តំណាង រាស្តៃ នៃ អតី ត គណ- 
បកៃស សង្គៃះ ជាតិ យល់ ឃើញ 
ថា ក្នុង ចំណោម អ្នក ដៃល តៃូវ 
តលុា ការ កោះ ហៅ នៃះ មនិ មៃន 
ជា អ្នក ដៃល ធ្វើ ការ សមៃច -  
ចិត្ត នយោ បាយ ទៃ ដូច ច្នៃះ ការ - 
ចោទ បៃកាន់ របស់ តុលា ការ 
ទៅ លើពួក គៃហាក់ ដូច ជាធ្ងន់ - 
ធ្ងរ ពៃក។ លោក ថ្លៃង ថា៖«ខ្ញុំ 
មើល ឃើញ ថា អាហ្នឹង វាជា 
សិទ្ធិចូល រួម របស់ ពួក គាត់ ទៃ 

ហើយ ចៃតនា នៃ ការ ផ្តួល រំលំ 
ហ្នឹង យើង មិន ដឹង ថា គាត់ មាន 
ចៃតនា យ៉ោ ង ម៉ៃច ឬ ក៏ពួក គាត់ 
យល ់ថា  គៃន ់តៃជាការ ចលូ រមួ  
ដើមៃបី ធ្វើ ឱៃយមាន ការ ផា្លាស់ ប្តូរ ឬ 
ក៏គាត់ គៃន់ តៃបៃើ បៃស់ សិទ្ធិ 
របស់ គាត់ ដោយ មិន មាន ចៃត នា  
ផ្តួល រំលំ រដា្ឋា ភិបាល ទៃ »។ 

 បើ តាម លោក ច័ន្ទ រ័ត្ន បើទោះ - 
ជា ពួក គាត់ មាន ចៃតនា ក្នុង ការ- 
ផ្តួល រំលំ រដា្ឋាភិបាល ក៏ដោយ ក៏ 
រដា្ឋា ភិបាល តៃូវ តៃ ពិនិតៃយ មើល 
និង វាយ តម្លៃ ឡើង វិញ ថាតើកា រ- 

សៃក ថា ផ្តួល រំលំ ឬ ក៏ចង់ ឱៃយ 
មាន  ការ ផា្លាស់ ប្តូ រនោះ ពួក គាត់ 
មាន លទ្ធភាព ទៅ រួច ដៃរ ឬ អត់ 
ក្នងុ ចំណោម ពួក គាត់ ទំាង នោះ ។ 
លោកចាន់ រ័ត្ន ថ្លៃង យ៉ោង ដូច្នៃះ 
ទៀត ថា ៖ «សមៃប់ ខ្ញុំ ផា្ទាល់ ជា 
ទសៃសនៈ  ខ្ញុំ មើល ទៅ ពួកគា ត់  
ទី ១ មិន មាន លទ្ធ ភាព ទៃ ទី២ 
មិន មាន ភ័ស្តុតាង អ្វី បញ្ជាក់ថា 
ពួក គាត់ អាច នឹង ធ្វើទៅ កើត ទៃ 
ហើយ ខ្ញុយំល់ ថា តុលាការ បច្ច ុ- 
បៃបន្ន អាច នឹង មាន ជា សមា្ពាធ 
បន្ថៃម ទៅ លើកៃមុ បៃឆងំ នោះ- 

ហើយ» ។
 សវនាការ បទ ល្មើស ឧកៃិដ្ឋ 

លើបទ ចោទ «រួម គំនិត កៃបត់» 
និង«ញុះ ញង់ ឱៃយបៃពៃឹត្ត បទ- 
ល្មើស ជាអាទិ៍» នៃះ  មាន លោក 
សៃង ហៀង ជា តំណាង អយៃយ - 
ការ។ ចំណៃក កៃុម បៃឹកៃសា ជំនុំ - 
ជមៃះ មាន លោក រស់ ពិសិដ្ឋ 
ជា បៃធាន កៃមុ បៃកឹៃសា ជនំុ ំជមៃះ 
លោក កើត សំាង និ ង លោក 
អឹុម វណ្ណ: ជាចៅ កៃម បៃកឹៃសា។ នៃះ 
បើ តាមដីកា កោះឱៃយ ចូល សវនា - 
កា របស់ លោកសៃង ហៀង ៕

សមត្ថ កិច្ច កំពុង បិទ ដីកា របស់ តុលាការ នៅ របង អគារ  អតី ត ទីស្នាក់ ការ គណ បក្ស សង្គះ្ ជាតិ ។ រូបថត FN
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គជប គ្រោងចុះបញ្ជបី ក្រោសនយោបាយនិងប្រោក្ខជនឈរឈ្មោះតាមអនឡាញឆ្នាកំ្រោយ
នៅ សុីវុត្ថា

ភ្នំពេញៈ គណៈកម្មាធិការ ជាតិ រៀបចំ 
ការបោះ ឆ្នាត (គ.ជ.ប) គៃង ធ្វើការ- 
សាក លៃបង ចុះបញ្ជី គណបកៃស នយោបាយ  
និងបៃក្ខជន ឈរ ឈ្មាះ បោះឆ្នាត  តាម- 
បៃព័ន្ធ អនឡាញ  នៅ ឆ្នាំ កៃយ នៃះ  ដើមៃបី 
បង្កើន ការទុកចិត្ត ពី ភាគី ពាក់ព័ន្ធ  និង  
ឆ្លើយ តប ទៅនឹង ការរីកចមៃើន  នៃ បៃព័ន្ធ 
ព័ត៌មន វិទៃយា នៅ កម្ពុជា  ក៏ ដូចជា នៅ លើ 
ពិភព លោក។

លោកឌមឹ សវុណ្ណារុ ំ អ្នកនា ំពាកៃយ  គ.ជ.ប. 
បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ព ីមៃសលិមញិ  ថា  ដណំើរ- 
ការ នៃ ការរៀបចំ ចុះ បញ្ជី គណ បកៃស នយោ- 
បាយ  និង បៃក្ខជន ឈរ ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត  
គៃង ចាប់ផ្តើម ធ្វើ សាកលៃបង នៅ ឆមស 
ទ១ី  នៃ ឆ្នា២ំ០២១ ខាង មខុ ។ ប៉នុ្តៃ សមៃប ់
កិច្ច ការ នៃះ គ.ជ.ប.នឹង រៀបចំ កិច្ចបៃជុំ ពិ- 
គៃះ យោបល ់ជាមយួ ភាគ ីពាកព់ន័្ធ  មនុ នងឹ  
សមៃច ដាក់ឱៃយ ដំណើរការ សាក លៃបង។

បើ តាម មន្តៃី នាំពាកៃយ រូបនៃះ  គឺ  គ.ជ.ប.  
គៃងពិភាកៃសា ជាមួយ  សមគម  សា្ថាប័ន- 
រៀបចំ ការបោះ ឆ្នាត ពិភព លោក (Asso-
ciation of World Election Bodies) 
ក្នងុ កៃបខណ័្ឌ ជាសមជកិ ពៃញ សទិ្ធ ិ ចាប-់ 
តាំងពី ថ្ងៃទី៣  ខៃកញ្ញា  ឆ្នាំ២០១៩មក  
ដើមៃប ីដងឹ ថា  សមគម នៃះ  អាចជយួ អ្វ ីបាន 
ចពំោះ កចិ្ចការ បោះ ឆ្នាត  រឯី សមៃប ់សម្ភារ  
នងិ បច្ចៃកទៃស (IT)  គ.ជ.ប. នងឹ ពភិាកៃសា 
ជាមួយ ភាគី ជប៉ុន។

លោក ឌមឹ សវុណ្ណារុ ំ បញ្ជាកថ់ា ៖«ចពំោះ 
ការចុះបញ្ជតីាម បៃពន័្ធ  IT  នៃះ   គ ឺ បញ្ចៀស 
បាន នូវ បៃក្ខជន ម្នាក់  ឈរ ឈ្មាះ ឱៃយ គណ- 

បកៃស នយោ បាយ លើស ព១ី    ឬ ចៀសវាង ឱៃយ 
បៃក្ខជន អាច ឈរ ឈ្មាះ ឱៃយ២  ឬ៣ គណ បកៃស  - 
នយោបាយ។ សមៃប់ អ្នកដៃល មនសិទ្ធិ  
ឬ  អាចចុះ ឈ្មាះ បាន តាម បៃពន័្ធ អនឡាញ   
តៃវូ មនឈ្មាះ ក្នងុ បញ្ជ ីនៅ កៃសងួ មហាផ្ទៃ   
និង សៃបតាម ចៃបាប់ ស្តីពី គណបកៃស នយោ- 
បាយ»។ លោក ថា  ក្នងុ រយៈពៃល កន្លង មក  
មន បៃក្ខជន ខ្លះ ឈរ ឈ្មាះ ឱៃយ គណ បកៃស- 
នយោបាយ លើស ពី១  ឬ ២គណ បកៃស។

លោក សុខ ឥសាន  អ្នក នាំពាកៃយ គណ- 
បកៃស បៃជាជ កម្ពុជា  គាំទៃ ចំពោះ ការធ្វើ- 
ទំនើបកម្ម នៃ ការចុះ បញ្ជី គណបកៃស នយោ- 
បាយ និង បៃក្ខជន ឈរ ឈ្មាះ បោះឆ្នាត តាម-  
បៃពន័្ធ អនឡាញ របសគ់.ជ.ប.។ នតីវិធិ ីនៃះ   
សៃប តាម បរិបទ នៃ ការរីក ចមៃើន បច្ចៃក- 
វិទៃយា ក្នុង បៃទៃស កម្ពុជា បច្ចុបៃបន្ន  និង ភាគ- 
ចៃើន គៃ បៃើបៃស់ បៃព័ន្ធ អនឡាញ នៃះ។

លោក ថ្លៃងថា ៖ «ខ្ញុ ំយល ់ឃើញ  គ.ជ.ប.  
រៀបចំ នៃះ  គឺ  ឆ្លើយ តប ទៅនឹង ទំនើបកម្ម- 
បច្ចៃកវទិៃយា ទនំើប  ពៃះ រាល ់កចិ្ចការ អ្វីៗ  នងឹ 
ជួយ សមៃួល ដល់ គណ បកៃស នយោ បាយ 
កាន់តៃ ចៃើន  ហើយ វា គួរ គបៃបី ណស់ ដៃល  
គ.ជ.ប. បៃកាស ឱៃយ មន ការបៃើ បៃស់ 
បច្ចៃកវិទៃយា  នៃ ការចុះ ឈ្មាះ តាម បៃព័ន្ធ- 
អនឡាញ នៃះ»។

លោក  សុខ ឥសាន  បន្តថា ៖ «ប៉ុន្តៃ នៅ 
ក្នុង កិច្ចការ នៃ ការចុះ ឈ្មាះ តាម បៃព័ន្ធ- 
អនឡាញ នៃះ  មិនមៃន តៃ ចុះ បាន គៃប់ គា្នា 
នោះ ទៃ  លុះ តៃ តៃ គណ បកៃស ណ ដៃល 
សៃបទៅ តាម ចៃបាប់ ហើយ បានចុះ បញ្ជី នៅ 
កៃសងួ មហាផ្ទៃ ជាផ្លវូការ  ដោយមន តម្កល ់
ទកុ នវូ លក្ខន្តកិៈ  ហើយ បាន បពំៃញ បៃប បទ 
ផៃសៃងៗ  ដៃល មន ការចៃង នៅ ក្នុង ចៃបាប់ 
ស្តីពី គណបកៃស នយោបាយ  ទើប អាច មន 

សិទ្ធ ិចុះ បញ្ជ ីបៃក្ខជន និង គណបកៃស ក្នុងការ- 
បៃកួត បៃជៃង ក្នុង ការ បោះ ឆ្នាត បាន»។

បៃធាន គណបកៃស យុវជន កម្ពុជា  លោក 
ពៃជៃ សៃស់  ក៏បាន គាំទៃ ចំពោះ ផៃនការ 
របស់. គ.ជ.ប.  នៃះ ដៃរ  សៃប ពៃល  កម្ពុជា  
និង ពិភព លោក កំពុង ជួប បញ្ហា បៃឈម 
ទៅនឹង ជំងឺ កូវីដ១៩  នា ពៃល បច្ចុបៃបន្ន។

លោក ថ្លៃងថា ៖«ការចុះ បញ្ជី នៃះ  ក៏ជា 
មធៃយាបាយ មួយ  និង បរិបទ ថ្មី សមៃប់ 
កម្ពុជា  ជាពិសៃស អ្នក នយោបាយ វិវឌៃឍ 
ដល ់ការបៃើ បៃស ់បៃពន័្ធ ឌជី ីថលក្នងុ ការ- 
ធ្វើ ការងារ តាម បៃព័ន្ធ អន ឡាញ»។ 

លោក បន្ថៃមថា ៖ «បើ អ្នក នយោបាយ 
ធ្វើការ ដោយ ផ្ទាល ់ វា មន ការលបំាក  ហើយ   
មន ភាព ស្មគុ សា្មាញ យ៉ាង ចៃើន ក្នងុ ការចុះ- 
បញ្ជ ីនាពៃល កន្លង មក នៃះ។ បើ មន ការចុះ- 
បញ្ជ ីបៃពន័្ធ អនឡាញ នៃះ នងឹ បង្ក ភាព ងាយ- 
សៃួល  ប៉ុន្តៃ អ្វី ដៃល ជាការពៃួយ បារម្ភ  និង 
ជាបញ្ហា ចោទ  គ ឺ គតយិតុ្ត ដៃល តៃវូ បញ្ជាក ់
ពី អាជា្ញាធរ  តៃូវ ធ្វើ យ៉ាង ដូច ម្តៃច»។ 

មន្តៃី ផ្នៃក អង្កៃត ការបោះ ឆ្នាត នៅ 
អង្គការ ខុម  ែ្រហ្វល  លោក  កន សាវា៉ាង  
ទទលួ សា្គាល ់ដៃរ ថា  ការចុះ បញ្ជ ីគណបកៃស- 
នយោបាយ  ឬ បៃក្ខជន ឈរ ឈ្មាះ បោះ ឆ្នាត   
តាម បៃពន័្ធ អនឡាញ  ជា រឿង ល្អ   ប៉នុ្តៃ តៃវូ តៃ   
មនការ រៀបច ំនតីវិធិ ីឱៃយ បាន តៃមឹតៃវូ។  បើ 
មនិ ដចូោ្នាះ ទៃ  វា ជាការរសី អើង ចពំោះ ការ- 
ចុះ បញ្ជី តាម បៃព័ន្ធ នៃះ។

លោក ថា ៖«ទាក់ទង ទៅនឹង ការចុះ បញ្ជី 
បៃ ពន័្ធ អនឡាញ នៃះវា ល្អ  ប៉នុ្តៃបើ គ.ជ.ប. មន   
នីតិវិធី  និង រៀបចំ ឱៃយ បានតៃមឹ តៃវូពាក់ ព័ន្ធ  បទ- 
ដា្ឋាន គតិ យុត្ត និង ចៃបាប់ហើយ មន ការ គាទំៃ ពី 
រដា្ឋាភិបាលរឹតតៃ បៃសើរ ១ កមៃិត ទៀត»៕

ឡុង គីម ម៉ា រីត

កេបៈ  អាជា្ញា ធ រខៃ ត្ត កៃប  កំពុង ចុះ 
សិកៃសា បន្ថៃម ទៀតលើ ករណី សាង សង់- 
ស ំណ ង ់១ក ន្លៃង  ដៃល គៃង អភវិឌៃឍ ជា 
បាង ហា្គា ឡូ ខណៈ អភិ បាលខៃត្ត អះអា ង 
ថា  បៃសិ នបើ គមៃង នៃះ ប៉ះពាល់ ដី - 
ស ហគមន៍ ពៃឈើ  និង ស ង់ ខុសពី ទមៃង់  
ដើម នោះ នឹង មន វិធាន ការ តាម ចៃបាប់ ។

កាលពី ខៃកញ្ញា ឆ្នាំ នៃះ  រដ្ឋបាល- 
ពៃឈើ កៃប បាន ចៃញ សៃចក្តី បៃកាស 
ជា លើក ទី៣ ដោយ ពៃមន ចាត់ វិធា ន- 
ការ តា មចៃបាប់ ចំពោះ លោក តោ សុ វុ ឌៃឍី  
អាយុ ៥៨ឆ្នា ំ និង ជា អាណិក ជន ខ្មៃរ មកពី  
អា មៃរិក មន លំនៅក្នងុភូមិ  ក្ត ីចាស់ សងា្កាត់- 
បាក់ ខៃង ខណ្ឌ ជៃយ ចងា្វារ  រា ជធានី- 
ភ្នពំៃ ញ ដៃល បាន សាង សង ់បាង ហា្គា ឡ ូ
ក្នុង ដៃន ដីពៃ សហ គម ន៍ អ្នក តា ឈរ  
ក្ន ុង ភូមិ ចម្ការ ៣ ឃំុ ពងទឹក សៃកុ ដំណក់- 
ចង្អើរ  ខៃត្ត កៃប ។

លោក សោម ពិ សិ ដ្ឋិ អភិ បាលខៃត្ត 
កៃប បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ថា តាម 
ការសិ កៃសា  ករណីនៃះ ឃើញ ថា ការសា ង- 
សង់ សំណង់ នៃះ  មួយ ផ្នៃក គឺ សង់ លើ 
ដីកម្ម សិទ្ធិ សៃប ចៃបាប់ របស់លោ ក តោ 

សុ វុ ឌៃឍីតាម ប្លង់លៃខ០១ ចៃញ ដោយ កៃ- 
សួងកសិក ម្ម។  ប៉ុន្តៃ ដោយ សារម្ចាស់  
ស ំណង់ រំ លោភ ចូល ដី ស ហគ មន៍ ពៃ- 
ឈើ  ទើប  អាជា្ញា ធរផ្អាក សកម្ម ភាពជា- 
បណ្តោះអាស ន្ន។

 លោក បញ្ជា កថ់ា៖  «យើង កពំងុ ចុះទៅ 
សិកៃសា បន្ថៃម ទៀត ចំពោះ ករណីនៃះ ថា 
រឿងនៃះ វា យ៉ាង ម៉ៃច?យើង បាន ឲៃយ 
ផ្អាក សក ម្មភាព សាង សង់  សិន តៃបើ- 
គាត់ នៅតៃ វាតទី បន្ថៃម យើង នឹង មន 
វិធាន ការ តាម ផ្លូវ ចៃបាប់ ។ អាជា្ញាធ រ ខៃត្ត 
កំពុង  ពិចា រណ លើ ជមៃើស ២ថា   ឲៃយ គាត់ ់
វាយ កម្ទៃច ចោល លើ សណំង ់ដៃល បាន 
សាង សង់ រួចឬក៏ ណៃនំា ឲៃយ គាត់ វិ និ យោគ បន្ត 
ហើយ បំពៃញ នីតិ វិធី បង់ ពន្ធ ចូល  រដ្ឋ»។

លោក ថ ឹង ប ូរ ិន បៃធាន មន្ទរី កសកិម្ម 
ខៃត្ត កៃប បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា 
សំណង់នៃះគឺ គា្មាន ចៃបាប់ អនុញ្ញា តទៃ។ 
បរិវៃណ ដី នោះ  ចំណុច ខ្លះ ជា ដី មន ប្លង់ 
លៃខ ០១ ឯ ចណំចុ ខ្លះទៀត ជា ដ ីសហ- 
គមន ៍ ពៃឈើ ហើយ  ការ សាងស ង ់នោះ 
កន្លៃង ខ្លះ ចូល ដី សហគមន៍ ពៃ ឈើ ។ 

លោក ថ្លៃង ថា៖ «អាជា្ញា ធរគំាទៃ ឲៃយ មន 
ការ វិនិយោ គ និង អភិវឌៃឍ  ប៉ុន្តៃ តៃូវសុំ- 
ចៃបាប់ ជា មុន សិន  ពិសៃស តំបន់ នោះ វា 

ពាក ់ពន័្ធ ទៅ នងឹ បៃភៃទ ដ ីដៃល គរួ អនវុត្ត 
តាម គោល ការណ ៍របស ់ជនំាញ។ យើង 
នងឹ ស្នើ ឲៃយ ជនំាញ មក ពនិតិៃយ លើ គមៃង 
របស់ គាត់។យើង ឃើញ មន ការដឹក 
សម្ភារ ចលូ  ហើយ យើង នងឹ ចុះ ឃ្លា ំមើល 
ថាមនការ សាងស ង់ អ្វី បន្ថៃម ទៀត » ។ 

លោក តោ សុ វុ ឌៃឍី  មិន អាច សុំ ការ- 
អ តា្ថា ធិបៃបាយ បាន ទៃ ពៃះ ទូរស័ព្ទ ចូល 
មិន មន អ្នក ទទួ ល។ 

ប៉ុន្តៃ បើតា ម ការបក សៃយ នៅក្នុង  
កំ ណត់ហៃ តុ កាលពី ខៃសីហា លោក 
តោ សុ វុ ឌៃឍី បាន អះអាង ថា នៅពៃល 
ទិញ ដី នៃះ ភា្លាម លោក បាន ស្នើ ដូរ បៃ- 
ភៃទ ដីដើមៃបី អាចយ  កមក អភិវឌៃឍ ជា តំបន់- 
ទៃសច រណ៍ ធម្មតា បុ៉ន្តៃ សំណើនៃះ ក៏តៃវូ- 
 បា នអូស បនា្លា យ ពៃល ។ ទន្ទមឹនឹ ងនៃះ  
លោ ក ក៏ មិន ដឹង ថាដី នៃះមន បង្គាល 
របង រប ស ់ម្ចាស ់មនុ តៃមឹ ណ ដៃរ ខ ណៈ 
លោកប ន្ត បៃើបៃ ស់ ដីទៅតាម បង្គាល 
ដៃល បាន បោះ ទុក មុន។ 

លោក ថា៖  «ម ុនពៃល ឈសូ ឆយ ឥត 
បាន ទៅ ជួប ជាមួយ មន្តៃី វាស់វៃង ដី  
 លក្ខណៈ ជា បៃព័ន្ធ នៅ ភូមិ អន្ទង់ ស  ឲៃយ 
គាត់ជួយ ផ្ទៀងផ្ទា ត់ ពៃំដី ទៃ។ តៃ មន្តៃី 
វាសដ់ ីលក្ខណៈ ជា បៃពន័្ធ បាន ឆ្លើយ ថាដ ី

០១ មិនបាច់ វាស់វៃង ទៀត ទៃ ម្ចាស់ ដី 
អាច បៃើបៃស ់តាម ពៃ ំដៃល បាន បោះ រចួ 
មិន មន បញ្ហា ទៃ ដូច្នៃះ  ខ្ញុក៏ំ ចាប់ ផ្តើម បៃើ- 
បៃស់ សាង សង់ កៃយូស ១  និង ផ្ទះ លម្អៃ 
៦ខ្នង ដើមៃបី សា្នាក់ នៅ និង កៃ លម្អ ដី» ។

លោក សៃី គឹម ច ន្នី អភិបា លសៃុក- 
ដណំក ់ចង្អើរ បានបៃ ប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ដៃរ 
ថា លោក តោ សុ វុ ឌៃឍី បាន ទិញ ដី ទំហំ 
ជិត៤ហិកតា ពី លោក សៃ ីបុ៊ ក យ៉ាន កាល 
ពី ខៃមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩។ កៃយ- 
ម ក លោក តោ សុ វុ ឌៃឍី បាន ឈូស- 
ឆយដី សហគ ម ន៍ បៃ មណ ជា ង១មុឺន 
ម៉ៃតៃ ការ៉ៃ បន្ថៃម ទៀត ដើមៃបី សាង សង់ 
ជា សំណង់ រឹង មំ ។

លោកសៃ ីយល់ថា៖ «ការចុះ វាយ តម្លៃ 
បន្ថៃម ទៀត ពី កៃុម ជំនាញ គឺជា  រឿង បៃ- 
សើរ  ដើមៃប ីបាន ឃើញ ព ីសា្ថានភា ព ជាក-់ 
ស្តៃងហើយ ខាង ខ្ញុំ ក៏បាន  រាយ ការណ៍ 
ទៅ ថា្នាក់ ខៃត្ត ដៃរ ហើយ បើ បាន ថា្នាក់ ខៃត្ត 
ចុះម កគឺជា ការល្អដើមៃបី វាយ តម្លៃថា ឲៃយ 
គាត់ វាយ កម្ទៃ ច ចោលឬ ក៏ ឲៃយ គាត់ ដាក់ 
វិនិ យោគ ជួល ពីរ ដ្ឋមក ធ្វើ អ៊ីចឹង វិញ។ 
យើង រក ដំណះ សៃយ ណ ល្អៗ ទាំង- 
អស់ គា្នា ទៅ  ពៃះ អីបើ សា្តាប់ តាម សា្ថាន - 
ភាពគឺ សង់ ឡើង ដោយ អ ចៃត នា ទៃ»៕

លោកឌឹម សុវណ្ណារំុ អ្នកនំាពាកេយ(គជប)សង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតនៅឥណ្ឌា តមអនឡាញ ក្នងុខេនេះ។រូប គជប

អាជ្ញាធរខ្រោត្តក្រោប ចុះសិក្រោសាបន្ថ្រោមលើការអភិវឌ្រោឍបាងហ្គាឡូខុសពីទម្រោង់ដើម

ក្រោសួងឱ្រោយប្រោើ...
តពទីពំរ័ ៣...ព ីមៃសលិមញិ ថា 

សន្លឹក អត្ត សញ្ញាណ ប័ណ្ណ គំរូ ថ្មី 
គឺ អាច បង្កើនសុវត្ថភិាព ជាង មុន 
ពៃះ មន ភា្ជាប់ សញ្ញា  Holo-
gram នៅ ពី កៃយ ខ្នង ។

លោក  ថា៖ «តាម ពិ ត សន្លឹក- 
ប័ណ្ណ នៃះ  គឺ បង្កើន សុវត្ថិ ភាព  
ចៀសវាង មន ការ ក្លៃង បន្ល ំ នងិ 
ងាយ សៃលួ ជា ងមនុ សមៃប ់អ្នក 
បៃើ បៃស់ ដោយ វា មន ភា្ជាប់ ជា- 
មយួ នងឹ សញ្ញា សវុត្ថ ិភាព ដៃល 
ហៅ ថា  Hologram អាច បងា្ហាញ 
យ៉ាង ចៃបាស់ ដោយ មន ពន្លឺ 
ផ្លៃកៗ នៅពៃ ល ថត ចម្ល ង »។ 

 លោក បាន  ពនៃយល ់ថា ចពំោះ 
សន្លឹក ប័ណ្ណ ចាស់ និង សន្លឹក- 
ប័ណ្ណ ថ្មីគឺខុសគា្នា តៃង់Holo- 
gram តៃសុពល ភាព គឺមន 
រយៈ ពៃល ១០ឆ្នា ំដូច គា្នា។

លោក បញ្ជាក់ ថា៖  «សមៃប់ 
បង ប្អនូ បៃជា ពលរដ្ឋ យើង ដៃល 
គាត់ មន អត្ត សញ្ញាណ ប័ណ្ណ 
កំពុង បៃើ បៃស់ ហើយ  គឺ គាត់ 
អាច បន្ត បៃើ បៃស់ បាន រហូត ដល់ 
អ ស ់សពុល ភាពជា ធម្មតា។ប៉នុ្តៃ  
សមៃប់ បងប្អូន ពល រដ្ឋដៃល  
មិន ទាន់ មន អត្ត សញ្ញា ណប័ ណ្ណ 
ហើយ គាត ់ទៅ ធ្វើ នោះ កៃសងួ- 
មហា ផ្ទៃនងឹ ចៃញ គរំ ូថ្ម ីជនូ  ... »។ 
   គិត តៃមឹ ខៃ វិ ច្ឆ កា  អគ្គ នាយ ក- 
ដា្ឋាន អត្ត សញ្ញាណ កម្ម កៃសងួ- 
មហាផ្ទៃ  បាន ចៃញ អត្ត សញ្ញាណ- 
ប័ណ្ណ សញ្ជាតិ ខ្មៃរ ជូន ពលរដ្ឋ ខ្មៃរ  
ទាងំ ២ ភៃទ អាយចុាបព់ ី១៥ឆ្នា ំ 
ឡើង ទៅ  ជាង១១ លាន នាក់ ។

លោក បា៉ា ច័ន្ទ រឿន បៃធាន- 
វិទៃយា សា្ថាន បៃជាធិ បតៃ យៃយ កម្ពជុា  
បាន សាទរ ចំពោះ ការ ដាក់ឱៃយ 
បៃើបៃ ស ់សន្លកឹ  អត្តស ញ្ញាណ- 
ប័ណ្ណ សញ្ជាតិ ខ្មៃរ គំរូ ថ្មដីៃលមន  
ស ញ្ញាស ុវត្ថភិាព ពសិៃស នៃះ។ 
  ក៏ប៉ុន្តៃ លោក បាន សំណូម ព រ 
ឱៃយ ្ធ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ លើ ៤ ចំណុច 
បន្ថៃម ទៀត ដោយ «ទី១ គួរ បង្កើន 
គុណ ភាព នៃ សន្លកឹ អត្តសញ្ញា ណ- 
ប័ ណ្ណ  ពីពៃះ សន្លឹក មុន មន 
គុណ ភាព ទាប ណស់  ពលរដ្ឋ 
បៃើបៃ ស់ មិន បាន ប៉ុនា្មាន ផង ក៏ 
រលុប និង របើក អស់ ។ទី២តៃូ វពិ- 
និតៃយ ឡើងវិញ ការបៃើ បៃស់  រូប- 
ទង ់ជាត ិខ្មៃរ នៅ លើ សន្លកឹ បណ័្ណ 
ឱៃយ បាន តៃមឹ តៃវូ  ពីពៃះ រូប ទង់- 
ជាតិ ដៃល បាន បៃើ បៃស់ កន្លង 
មក ដូចជា   ខុសពី ទមៃង់ នៃ រូប- 
ទង់ ជាតិ ដៃល បាន ចៃង ក្នុង ឧប- 
សម្ពន័្ធ នៃ រដ្ឋធ ម្មនុញ្ញ ឆ្នា១ំ៩៩៣។ 
 ទី៣ សូម លើកក ម្ពស់ ការការពា រ  
ឯកជន ភាព និង សុវត្ថិ ភាព នៃ 
ពត័៌ មន ផ្ទាល់ខ្លួ ន របស់ ពលរដ្ឋ  
និង ទី៤ តៃវូ ធានា អភិ បាល កិច្ច- 
ល្អ ក្នងុ ការចៃញ បណ័្ណ ជនូ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ជាពិសៃ ស សូម ចៃញ 
ប័ណ្ណ ឱៃយទាន់ ពៃលវៃលា  និង មិន- 
មន អំពើពុ ករ លួ យ» ៕
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តពទីពំរ័  ១...៣៧៦២ វត្ថ ុសណំាក 
(ក្នុង នោះ មាន អ្នក ធ្វើ តៃស្ត លើក ទី១ 
ចំនួន ១៧៤១នាក់ និង លើក ទី២ 
ចំនួន ៨២៥នាក់ និង តៃស្ត លើក ទី៣ 
ចំនួន ១១៩៥សំណាក) ដោយ 
លទ្ធផល បង្ហាញ ថា មាន អ្នក វិជ្ជមាន 
វរីសុ ក ូវដី១៩ចនំនួ៤នាក ់ដៃល កពំងុ 
សមៃក ពៃយាបាល នៅ មន្ទរី ពៃទៃយ មិត្ត ភា ព 
ខ្មៃរ- សូ វៀត»។ បើ តាម កៃសួង  សុខា- 
ភិបាល  ចំពោះ លទ្ធផល ជាទូទៅ វិញ 
តៃមឹ ថ្ងៃទ១ី៤ ខៃ វចិ្ឆកិា គ ឺមនិ មាន អ្នក- 
វិជ្ជមាន កូ វីដ១៩ ថ្មី នោះ ទៃ ហើយក៏ 
មិន មាន ករណី ជាសះសៃបើយ នោះដៃរ 
ខណៈ គតិ តៃមឹ ថ្ងៃទ១ី៥ វចិ្ឆកិា បៃទៃ ស 
កម្ពុជា មាន អ្នក ឆ្លង វីរុស កូ រ៉ូណា  សរុប  
៣០២នាក់ ហើយ តៃូវ បាន ពៃយា បាល  
ជាសះសៃបើយ ចនំនួ ២៨៩នាក ់នងិ បន្ត 
សមៃកពៃយាបាល ចំនួន ១៣នាក់។

លោក ហុ៊ន សៃនកាលពី ថ្ងៃ១៤ វិច្ឆកិា 
បាន សរសៃរ នៅលើ  ទំព័រ ហ្វៃ ស ប៊ុក 
របសល់ោក ថា លោក នងិ កៃមុគៃសួារ 
តៃវូបាន កៃមុគៃពូៃទៃយ បាន យក សំណា ក 
ទៅធ្វើ តៃស្ត ជា លើក ទី៣ហើយ ជា លទ្ធ  - 

ផ ល គឺ អវិជ្ជមាន កូ វីដ១៩ ទាំង អស់។ 
ជាមួយ នឹង លទ្ធផល តៃស្ត អវិជ្ជមាន នៃះ 
លោករពំងឹថា ការធ្វើ តៃស្ត ជា លើក  ទ៤ី 
នងឹ ទទលួបាន លទ្ធ ផល អវជិ្ជមាន បន្ត 
ទៀត ។ លោក  បញ្ជាក់ថា៖«ខ្ញុំ នឹង បន្ត 
ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក រហូតដល់ ថ្ងៃទី១៨ វិច្ឆ ិកា 
ដៃល នងឹតៃវូ ធ្វើតៃស្ត លើក ទ៤ី នងិ ជា 
លើក ចុង កៃយ ដៃល ខ្ញុ ំសងៃឃឹមថា  នឹ ង 

មាន លទ្ធផល អវិជ្ជមាន  ទំាង ខ្ញុ ំ និង ភរិ យា 
ពៃម ទំាង បងប្អនូ បៃមាណ ជាង ១០ ០ ០ 
នាក់ ដៃល ធ្វើ ច តា្តា ឡី ស័ក ក្នុងពៃល 
ជាមយួគ្នា ពថី្ងៃ ទ៤ី វចិ្ឆកិា ២០២០ដៃ ល 
នឹងធ្វើ ឱៃយ ការពៃួយបារម្ភ អំពី កូ វីដ ១៩ 
តៃវូបាន កាត់បន្ថយ នៅក្នងុ រាជ ធានី ភ្ន ំ- 
ពៃញ នងិ ខៃត្ត កណា្តាល ដៃល នងឹ អាច 
ឈាន ទៅ បើក សាលារៀន ឡើងវិញ 

សមៃប់ ការសិកៃសា របស់ កូន ចៅ យើង» ។
សៃបពៃល ជាមួយ គ្នា នៃះ  លោក 

នាយ  ក រដ្ឋ មន្តៃី ក៏បាន ឱៃយ ដឹង ដៃរ ថា 
កម្ពុជា  បានផ្តល់ មា៉ាស់២ លាន មា៉ាស់ 
និង សមា្ភា រវៃជ្ជ សាស្តៃ មួយ ចំនួន ទៀត  
ដល ់ បៃទៃស  ឡាវ ដើមៃប ីចលូរមួចណំៃក 
បៃយុទ្ធ បៃឆំង ជាមួយ បៃទៃស ជា មិត្ត 
ជតិ ខាង នៃះ ហើយ សងៃឃមឹ ថា បៃទៃស 
ទាំង ២ នឹង រួម គ្នាឱៃយ ទទួល បាន ជោគ- 
ជ័យ ក្នុងការ បៃយុទ្ធ បៃឆំង នឹង ជំងឺ កូ - 
វដី  ១៩។ លោក បញ្ជា ក ់ថា៖«តាង នាម 
នៃ រាជរដ្ឋាភបិាល នៃ ពៃះរា ជាណា ចកៃ 
កម្ពុជា ខ្ញុំ សូម ធ្វើការ បរិច្ចាគ នូវ មា៉ាស់ 
ចំនួន ២លាន និង សមា្ភា រវៃ ជ្ជ សាស្តៃ 
មួយ ចំនួន ទៀតដូច មាន ក្នងុ បញ្ជរីា យ-  
នាម ជនូ ដល ់រដ្ឋាភបិាល នងិ បៃជាជន 
នៃ សាធា រណរដ្ឋ បៃជាធិប តៃយៃយ បៃជា - 
មានិត ឡាវ»។ បើ តាម លោក ហ៊ុន 
សៃន មា៉ាស់  និង សមា្ភារ ផៃសៃងៗ ទៀត 
នងឹ តៃវូ នាយំក ទៅ  ទកីៃងុ វៀង ចន្ទន ៍នា 
ពៃឹក ថ្ងៃ ចន្ទ នៃះ តាម ជើង យន្ត ហោះ 
ពិសៃស របស់ កម្ពុជា។

លោក គិ ន ភា បៃធាន វិទៃយា សា្ថាន 

ទំនាក់ ទំនង អន្តរជាតិ  នៃ រា ជប ណិ្ឌ តៃយ- 
សភា កម្ពុជា យល់ឃើញ ថា នៃះ គឺជា 
កាយវិការ ដ៏ល្អ មួយ  ដៃល  បង្ហា ញថា 
កម្ពុជា គឺជា បៃទៃស  គំរូ មួយ ក្នុង ការ-  
ជួយ គ្នា ទៅវិញទៅមក បើទោះជា 
កម្ពុជា មិនមៃនជា បៃទៃស អ្នកមាន 
ក៏ដោយ។ លោក បញ្ជាក់ ថា៖«យើង 
ដឹងថា បៃទៃស កម្ពុជា និង ឡាវ គឺជា 
បៃទៃស ដៃលមាន ទំនាក់ ទំនង នឹង គ្នា 
ល្អ ហើយ ជា អ្នកជិតខាង ល្អ ជា បង - 
ប្អូន ល្អ និង តៃងតៃ ផ្តល់ ការគំទៃ គ្នា 
ជយួ គ្នា ទៅវញិទៅមក»។ នៃះ បង្ហាញ 
ឱៃយ ឃើញ ពី ការផ្តល់ តម្លៃ នៃ មិត្តភាព 
និង កិច្ច សហ បៃ ត្តិ ប ត្តិ ការ រវាង 
បៃទៃស ទាំង២។ លោក បន្ត ថា ៖«បើ 
និយាយ ពី ទិដ្ឋភាព ក្នុង កៃបខ័ណ្ឌ នៃ 
នយោបាយ ការទតូ វញិ គកឺម្ពជុា កពំងុ 
ដើរ នៅក្នុង ផ្លូវ ដ៏ តៃឹម តៃូវ មួយ ដោយ 
បង្ហាញ ភាពជា គំរូ នៅក្នុង តំបន់ ដៃល 
ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយនឹង ការជួប ការ លំបា ក 
ដូច គ្នា។ ក្នុងការ លំបាក នៃះ គឺអាច 
ចៃករំលៃក ជួយ គ្នា ទៅ តាម លទ្ធភាព 
រៀងៗ ខ្លួន»៕

លោក ហុ៊ន សែន  និង សមភាគីឡាវ ក្នងុ ជំនួប នៅ វិមាន សន្ត ិភាព ពី ឆ្នា ំមុន។ រូបថត SPM

លោក  ហុ៊ន សែន និង អ្នក ពាក់ ព័ន្ធ ជាង ១០០០ នាក់  រង់ ចំា ធ្វើ តែស្ត រក  កូវីដ ...

 នៀម   ឆែង 
 
 ភ្នំ ពែញៈ កម្ពុជា បញ្ជាក់ 

បៃប់ កិច្ច បៃជុំ កំពូល អាសា៊ាន 
លើក ទី ៣៧ និង បៃប់ ទៅ  ទី- 
បៃឹកៃសា សន្តិ សុខ ជាតិ អាមៃរិក 
ក្នុង កិច្ច  បៃជុំ កំពូល អាសុី បូពា៌ា   
លើក ទី១៥   ថា  កម្ពជុា មិន អនុ ញ្ញាត 
ឱៃយ  មាន មូល ដ្ឋាន ទ័ព បរទៃស 
លើ ទឹក ដី របស់ ខ្លួន ឡើយ ទាំង 
ពៃល បច្ចុបៃបន្ន  និង នា ពៃល- 
  អនា គត ។ 

 លោក ឧប នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  
អូន  ព័ន្ធ មុនីរ័ត្ន   រដ្ឋ មន្តៃី កៃសួង 
សៃដ្ឋ កិច្ច  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ  បាន 
ចូលរួម ក្នុង កិច្ច បៃជុំ អន្តរ ជាតិ 
សំខាន់ៗ  ចំនួន ២  រួម មាន  កិច្ច- 
បៃជុំ កំពូល អាសា៊ាន លើក ទី 
៣៧  នងិ កចិ្ច បៃ ជុ ំកពំលូ អាសុ-ី 
បូពា៌ា លើក ទី ១៥  ដៃល លោក 
តំណាង ឱៃយ លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃី  
ហ៊ុន  សៃន។   

ក្នងុ កិច្ច បៃជំុ ទំាង ២ នៃះ  លោក 
បាន បញ្ជាក់ យា៉ាង ចៃបាស់  អំពី 
ជហំ ររបស ់កម្ពជុា ក្នងុ ការ គោរព 
រដ្ឋ ធម្ម នញុ្ញ របស ់ខ្លនួ ដៃល ហាម 
មិន ឱៃយ មាន វត្ត មាន មូល ដ្ឋាន 
យោធា  នងិ យោធា បរទៃស លើ 
ទឹក ដី កម្ពុជា ។  

ក្នុង កិច្ច បៃជុំ កំពូល អាសា៊ាន 
លើក ទី ៣៧   ដៃល បៃពៃឹត្ត ទៅ 
តាម បៃព័ន្ធ វីដៃ អូ  កាល ពី ថ្ងៃ ទី 
១២  វិច្ឆិកា  លោក  អូន  ព័ន្ធ- 
មុនីរ័ត្ន បាន មាន បៃ សាសន៍ 
ដូច្នៃះ ថា៖   « ដើមៃបី ជមៃះ នូវ 

មន្ទិល សងៃស័យ នានា ដៃល តៃូវ 
បាន លើក ឡើង ដោយ បៃភព 
ផៃសៃងៗ  ដៃល ចោទ បៃកាន់ ថា  
កម្ពុជា បាន ធ្វើ កិច្ច ពៃម ពៃៀង 
ក្នងុ ការ អនុញ្ញាត ឱៃយ  មាន មលូដ្ឋាន 
យោធា បរទៃស  កម្ពុជា សូម 
បញ្ជាក់ ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត ថា រាជ- 
រដ្ឋាភិ បាល កម្ពជុា គោរព រដ្ឋ ធម្ម នុញ្ញ 
នៃ ពៃះ រាជា ណាចកៃ កម្ពជុា  នងិ 
បៃកាន ់ខា្ជាប ់នវូ ឯក រាជភាព  នងិ 
អពៃយា កៃឹត ភាព  ក្នុង កិច្ច ការពារ 
ជាត ិ  នងិ អធបិតៃ យៃយ ភាព ដោយ   
មិន អនុញ្ញាត ឱៃយ មាន វត្តមាន 
យោធា បរទៃស ណា មួយ នៅ ក្នងុ 
ទឹក ដី កម្ពជុា ឡើយ» ។ 

  កាល ព ីខៃ កក្កដ   ឆ្នា ំ ២០១៩   
កាសៃត  The  Wall Street 
Journal  បាន ចៃញ ផៃសាយ 
អត្ថបទ មួយ ដោយ សៃង់ សម្ដី 
មន្តៃ ីសហរដ្ឋ អា មៃរិក មិន បញ្ចៃញ 
ឈ្មោះ  ដៃល អះអាង ថា  កម្ពុជា 
បាន ចុះ កិច្ច ពៃម ពៃៀង សមា្ងាត់ 
អនុញ្ញាត ឱៃយ យោធា ចិន បៃើ- 
បៃស់ មូល ដ្ឋាន ទ័ព រាម  នៅ 
ពៃល ដៃល ទីកៃុង ប៉ៃកាំង កំពុង 
ជំរុញ ទៅ មុខ នូវ  ផៃន ការ ដក់ 
យោធា របស់ ខ្លនួ នៅ ជំុវិញ ពិភព- 
លោក ។ 

 នៅ ក្នុង កិច្ច បៃជុំ កំពូល អាសុី 
បូពា៌ា  លើក ទី ១៥  រៀប ចំ ឡើង 
តាម អន ឡាញ កាល ព ីថ្ងៃ ទ ី១៤  
វចិ្ឆកិា  លោក  Robert O'Brien 
ទីបៃឹកៃសា សន្តិ សុខ ជាតិ អាមៃរិក 
ដៃល ចូលរួម ក្នុង កិច្ច បៃជុំ នៃះ 
តំណាង ឱៃយ សហ រដ្ឋ អាមៃរិក   

បាន ថ្លៃង អំពី ការ ពៃួយ បារម្ភ 
របស់ សហ រដ្ឋ អា មៃរិក ចំពោះ 
បញ្ហា នៃះ។   

 លោក  Robert O'Brien  
បាន ថ្លៃង ដូច្នៃះ ថា ៖« សហ រដ្ឋ 
អា មៃរិក ក៏ មាន ការ ពៃួយ បារម្ភ 
ផង ដៃរ អពំ ីផៃន ការ របស ់កម្ពជុា  
ក្នុង ការ ធ្វើ ជា មា្ចាស់ ផ្ទះ សមៃប់  
កង ទ័ព ជើង ទឹក បរទៃស  និង 
បុគ្គលិក របស់ គៃ  នៅ ឯ មូល- 
ដ្ឋាន កង ទ័ព ជើង ទឹក រាម នៅ 
ឈូង សមុទៃ ថៃ។  វត្តមាន កង- 
ទ័ព ជើង ទឹក បរទៃស នៅ កម្ពុជា 
នឹង ធ្វើ ឱៃយ ប៉ះ ពាល់ ដល់ ដំណើរ- 
ការ នៃ ការ ដោះ សៃយ វិវាទ 
ដោយ សន្តិ វិធី  ការ លើក កម្ពស់ 
សុវត្ថ ិភាព នា វា ចរណ៍   និង សៃរី ភាព 
នៃ ការ ធ្វើ នាវា ចរណ៍  និង ការ- 
ហោះ ហើរ នៅ ក្នុង តំបន់ » ។ 

 ឆ្លើយ តប នឹង ការ លើក ឡើង 
នៃះ  លោក រដ្ឋ មន្តៃ ី អូន  ព័ន្ធ មុនីរ័ត្ន   
បាន ថ្លៃង ថា  បញ្ហា នៃះ តៃូវ បាន 
លើក មក ចោទ បៃកាន់ ម្ដង- 
ហើយ ម្ដង ទៀត  ពៃម ទាំង មាន 
ការ ផៃសព្វ ផៃសាយ គ្មោន មូល ដ្ឋាន  
ដៃល អាច ធ្វើ ឱៃយ អន្តរាយ ដល់ 
ការ ជឿ ទុក ចិត្ត គ្នា  និង បង្ក 
អរភិាព រវាង បៃទៃស  កម្ពជុា   នងិ 
បៃទៃស ក្នុង តំបន់ ។ 

  លោក ថ្លៃង ថា៖   « ខ្ញុំ បាន 
បញ្ជាក ់រចួ មក ហើយ នៅ ក្នងុ កចិ្ច- 
បៃជុំ កំពូល អាសា៊ាន លើក ទី 
៣៧  ហើយ នាយក រដ្ឋ មនៃ្តី 
របស ់ខ្ញុ ំក ៏បាន ធ្វើ ការ បញ្ជាក ់ដចូ 
គ្នា នៃះ ម្តង ហើយ ម្តង ទៀត ថា  

កម្ពុជា គ្មោន  ហើយ ថ្ងៃ មុខ ក៏ នឹង 
ពុំ មាន ដៃរ នូវ មូល ដ្ឋាន យោធា 
បរទៃស ណា មួយ នៅ លើ ទឹក ដី 
របស់ ខ្លួន ។ 

  លោក បន្ត ថា ៖  « ខ្ញុ ំសូម បញ្ជាក ់
សា ជា ថ្មី ថា រាជ រដ្ឋា ភិបាល 
កម្ពជុា បៃកាន់ ខា្ជាប់ យា៉ាង មឺុង មា៉ាត់ 
នូវ គោល ការណ៍ ឯក រាជៃយ  និង 
អពៃយា កៃតឹ  តាម សៃចកី្ត ចៃង ក្នងុ 
រដ្ឋ ធម្មនញុ្ញ នៃ ពៃះ រាជា ណា ចកៃ 
កម្ពុជា  ដៃល ហាម ឃាត់ ដច់- 
ខាត នវូ វត្ត មាន មលូ ដ្ឋាន យោធា 
បរទៃស  នៅ ក្នងុ បៃ ទៃស កម្ពជុា » ។ 

  ក្នុង នាម ជា បៃ ទៃស មួយ 
ដៃល មាន អធបិ តៃយៃយ  នងិ ឯក- 
រាជៃយ មាន បូរណ ភាព ទឹក ដី 
ពៃញ លៃញ  កៃម ការ គៃប់- 
គៃង របស់ រដ្ឋាភិ បាល សៃប- 
ចៃបាប់  និង មាន សិទ្ធិ ស្មើ គ្នា ដូច 
បៃជា ជាត ិដទៃ ទៀត ក្នងុ តបំន ់ក ៏
ដូច ជា នៅ ជុំ វិញ ពិភព លោក   
បៃទៃស កម្ពុជា មាន សិទ្ធិ ពៃញ- 
លៃញ  និង មិន អាច កាន់ ផ្តាច់ 
បាន ក្នុង ការ កៃ លម្អ មូល ដ្ឋាន 
កង ទ័ព ជើង ទឹក  កំពង់ ផៃ  ឬ 
ហៃដ្ឋា រចនា សម្ព័ន្ធ នា វា ចរណ៍ 
របស់ ខ្លួន  ដើមៃបី បំពៃញ សៃច កី្ត 
តៃវូ ការ ក្នងុ ពៃល បច្ចបុៃបន្ន  សៃប 
តាម រដ្ឋ ធម្ម នញុ្ញ របស ់បៃទៃស។  
នៃះ ជា ការ លើក ឡើង របស់ 
លោក   អូន   ព័ន្ធ មុនី រ័ត្ន ។ 

  បើ តាម លោក  អនូ   ពន័្ធ មនុរីត័្ន   
ដដៃល  ការ កៃ លម្អ មូលដ្ឋាន 
កង ទ័ព ជើង ទឹក រាម តមៃូវ ឱៃយ 
មាន ការ រុះ រី ប្ដូរ ទី តាំង មជៃឈ- 

មណ្ឌល សមុទៃ ចៃញ ពី មូល- 
ដ្ឋាន ទព័ រាម។   មជៃឈ មណ្ឌល នៃះ 
មិ ន តៃូវ បាន បិទ ចោល នោះទៃ  
ហើយ កម្ពុជា ក៏ បាន សា្វា គមន៍ 
ដល ់មតិ្ត បរ ទៃស ទាងំ អស ់ដៃល 
ចង់ ចូល រួម ផ្ដល់ ហិរញ្ញ បៃប ទាន 
ទៃ ទៃង់ ដល់ មណ្ឌល នៃះ ។

លោក ប ញ្ជាក់ យា៉ាង ចៃបាស់ 
ថា៖  « យើង សា្វា គមន៍ ចំពោះ ការ - 
ផ្តល់ ជំនួយ  និង ការ បន្ត ផ្តល់ 
ជំនួយ ពី សហរដ្ឋ អាមៃរិក  អសូៃ្តា- 
ល ី ករូ៉ៃ ខាង តៃបងូ  ជប៉នុ  ចនិ  នងិ 
បៃទៃស ដទៃ ទៀត   ដរាប ណា 
ជំនួយ នៃះ មិន រារាំង យើង ក្នុង 
ការ អនុវត្ត សិទ្ធិ អធិប តៃយៃយ 
របស់ ខ្លួន » ។ 

  លោក  ឯក   សុវណា្ណា រា៉ា  អ្នក- 
វិភាគ នយោ បាយ  បាន ថ្លៃង ថា  
បើ ទោះ បី ជា មាន ការ បញ្ជាក់ ពី 
បញ្ហា នៃះ នៅ ក្នុង កិច្ច បៃជុំ ថា្នាក់ 

តំបន់  នៃះ បៃប នៃះ ក៏ ដោយ  ក៏    
មន្ទិល សងៃស័យ របស់ សហរដ្ឋ 
អាមៃរិក នៅ មិន តៃូវ បាន លាង- 
ជមៃះ ទៃ។  

លោក ថា  សហ រដ្ឋ អា មៃរិក 
ចង់ ឱៃយ ការ អភិ វឌៃឍ នោះ មាន 
តមា្លា ភាព  ហើយ ចង់ ឱៃយ  ទំនាក់- 
ទំនង រវាង កម្ពុជា  និង ចិន  និង 
រវាង កម្ពុជា    និង សហរដ្ឋ អា - 
មៃរិក មាន  តុលៃយ ភាព ។ 

  លោក ថ្លៃង ថា ៖«  វា តៃូវ ការ 
ពៃល វៃលា ចៃើន  នងិ ឥរ ិយា បថ 
ចៃើន ទៀត  ដើមៃបី លុប បំបាត់ 
ភាព មន្ទលិ សងៃស័យ នៃះ។  ទាល-់ 
តៃ មាន ការ សហកា រ  ឬ ការ- 
លាង ជមៃះ ដោយ ការ រួប រួម គ្នា 
រវាង មន្តៃី បច្ចៃក ទៃស  និង មន្តៃី 
បច្ចៃក ទៃស  ទើប អាច ឈាន 
ដល ់ការ លបុ បបំាត ់ការ មន្ទលិ- 
សងៃស័យ នៃះបាន» ៕   

លោក អូន  ព័ន្ធ មុនីរ័ត្ន បញ្ជាក់រឿង មូល ដ្ឋានទ័ព បរទែសនៅក្នងុ កិច្ចបែជំុកំ ពូល២

លោក អូន ព័ន្ធមុនី រ័ត្ន ក្នងុ កិច្ចបែ ជំុ កំ ពូល តាម វីដែអូ។ រូបថត កៃសួងសៃដ្ធកិច្ច
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

កា រីនិពន� ជា ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ៉ូសុតមៃន                           

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

អនុ�្រ ធា ន �្រ ប់�្រ ង កា រីនិពន�  
សូ វិសា ល

អនុ�្រ ធា ន �្រ ុម អ្ន ក យកព័ត៌មា ន
ផ ក់ សា� ងលី

កា រីនិពន� រង ព័ត៌មា នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

កា រីនិពន�  ព័ត៌មា ន ស្រដ�  កិច្ច  
ម៉ៃ គុណមករា 

កា រីនិពន�  រ ងព័ត៌មា ន ស្រដ�  កិច្ច  
រា� ន់ រីយ 

កា រី ន ិពន�  ព័ត៌ មា ន អន្ត រជា តិ
បៃ  ក់ សា យ

កា រីនិពន�    ជីវិតកម្រសោ ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា ឡា 

កា រីនិពន�    រងជីវិត កម្រសោ ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

កា រីនិពន�   រងព័ត៌មា នកី�    
ឈ ន ណន 

កា រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�្រ  ព័ត៌មា នកី�   
ណៃម វណ� ៈ

កា រីនិពន�   �្រហទំព័រ
លា ង  ផ ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌មា នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម �ៃង  

អ្ន កយកព័ត៌មា ន
ឃុត សុភ ចរិយា , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុ�, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា�  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ ន៉ ដ រា� ,
 សួស  យា៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

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

ខឿន ឌីយា៉ា , សយ រា� សុី
កា រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា� ន រងៃសី

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

�្រ ធា នផ្ន ្រកផលិត កម្ម  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
ផ្ន ្រករច� ទំព័រ

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

ផ្ន ្រករច� �្រ  ហ្វ ិក
េទព ធឿនធីតា , ទឹម បូរិទ្ធ 

ផ្ន ្រក  ផ្រសោ យ � ណិជ្ជ កម្ម
�ៃម៍  អុ៊ងសួ៊ន តិក 

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

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

Jessa Piastro, 092 445 983
�្រ ធា ន�្រក� យកា �្រតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
�្រ ធា ន�្រក� យកា �្រត

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

�្រ ធា នផ្ន ្រករដ� បា ល និង ធនធា នមនុស្រ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយកា រផ្ន ្រករដ�បា ល  និងធនធា នមនុស្រ�
 �ុិល សោ ភា 

� យិកា ហិរញ� វត� �ៈ ហា� ង តា ំងម៉ៃង
�្រ ធា នគណន្រយ្រយៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

ែផ្ន កព័ត៌មា នវិទ្រ�  និងរច� �្រហទំព័រ
េសង ណា ក់, នី សុីយា៉ា , វង់ អូន

កា រិ� ល័យ�្រត្ត សៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស ម្រ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិពៃ  កតា ឡុង
សង្កា  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
កា រិ� ល័យសៀម� ប

ផ្ទ ះលៃខ៦២៩ ផ្ល វូលៃខ៦ សង្កា  ត់សា្វា  យដង� ុំ 
កៃ ងុសៀមរា ប

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

តើការខុសឈ្មោះក្នងុសំបុត្រកំណើតអាចទាមទារធ្វើថ្មបីានឬទ្រ?
គឹម សារុំ

កន្លង ម កកា រធ្វើ សំ បុតៃ កំ ណើត 
ឬ លិខិ តអតៃ នុ កូល ដ្ឋាន ផៃសៃងៗ  
គតឺៃងមា នក រ ណខី ុសឈ្មោះ  ឬ  
អក្ខរាវិ រុទ្ធនៅពៃ លចៃ ញជាផ្លូវ - 
ការ។ ដើមៃបី ដោះ សៃយ ប ញ្ហា 
នៃះ តើព ល រដ្ឋ អា ចទា មទា រ ធ្វើ 
ថ្មីបាន ឬ ទៃ ?   ជុំវិ ញប ញ្ហា នៃះ 
ភ្ន ំពៃ ញ បុ៉ ស្ដិ៍បា ន សមា្ភាស ជា មួ យ 
លោ ក មៃធាវី  ផុន   ធារិន  បមៃើ- 
ការ នៅ ការ ិយា លយ័ មៃធាវ ី ផនុ  
ធារិន ក្នុង បុរីឌឺ មៃគង្គ រ៉ូយា៉ាល់ 
ផ្ទះ លៃខ ៧១ ផ្លូវ  M08  ភូមិ ខ្ទរ 
សង្កាត់ ពៃក លៀប ខណ្ឌ ជៃយ- 
ចង្វារ  រាជ ធានី ភ្នំពៃញ ដៃល 
មាន ខ្លឹម សារ ដូច ខាង កៃម ៖  

ឧបមាថា  លោក (ក)បាន ធ្វើ 
សបំតុ្រ កណំើត  ត្រ នៅ ព្រល ធ្វើ 
នោះ  ត្រវូ បាន មន្ត្រ ីអត្រនុ កូល- 
ដ្ឋាន សរស្រ រឈ្មោះ គាត ់ខសុ  ឬ 
ខ្វះ ព្រយញ្ជនៈ ណា មយួ ន្រ ឈ្មោះ 
របស់ គាត់។ តើ លោក(ក)អាច 
ទាម ទារ ធ្វើ ឡើង វិញ បាន ទ្រ ? 
    មុន ឈាន ដល់ សំណួរ ខាង- 
លើ នៃះ  សូម ស្វៃង យល់ ពាកៃយ ថា 
“សំបុតៃ អតៃនុ កូល ដ្ឋាន”បន្តចិ  
សនិ។ សបំតុៃ អតៃន ុកលូ ដ្ឋាន 
គឺជា សំបុតៃ សមៃប់ កត់ តៃ 
ភាព ជា សុី  វិល នៃ បៃជា ពល- 
រដ្ឋ ខ្មៃរ និង ជន បរ ទៃស  ដៃល 
រស់នៅ សៃ បចៃបា ប់  ក្នុង ដៃន- 
សមត្ថ កិច្ច កំណត់ នៃ ចៃបាប់ ពៃះ- 

រា ជា ណាច កៃ កម្ពជុា។ សបំតុៃ- 
អតៃនុ កូល ដ្ឋាន  រួម មាន៖ សំ- 
បុ តៃកំ ណើ ត សំបុតៃ អាពាហ៍- 
ពិពា ហ៍ និង សំបុតៃ មរណ ភាព ។ 
    តា មចៃបាប់ លោក(ក)ឬ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ មាន សិទ្ធិ ស្នើសុំ ធ្វើការ- 
កៃត មៃវូ  ឈ្មោះ ឬ អក្ខរា វរិទុ្ធ លើ 
សំបុតៃ កំណើត  ឬ សំបុតៃ បញ្ជាក់ 
កណំើតក្នងុ ឆ្នា ំមនិ ទាន ់ដច ់នៅ 
សា លាស ង្កាត/់ឃុ ំបាន ទោះ ជា 
កំហុស បច្ចៃកទៃ ស នោះ កើត ចៃញ 
ពី មន្តៃ ីអតៃនុកូល ដ្ឋាន ឬ បៃជា- 
ពលរដ្ឋ ក៏ដោយ។ មាន ន័យ ថា 
ការ ស្នើ សុ ំកៃ តមៃវូ សបំតុៃ កណំើត 
ឬ សំបុតៃ បញ្ជាក់ កំណើត  បាន 
តៃ អំឡុង ១២ ខៃ ប៉ុណ្ណោះ គិត- 
ចាប់ ពីថ្ងៃ ចុះ សំបុតៃ អតៃ នុកូល - 
ដ្ឋាន នោះ គឺ ចនោ្លោះ ថ្ងៃទី១  ខៃ 
ម ករា ដល់ ថ្ងៃទី៣១  ខៃធ្នូ នៃ 
ឆ្នា ំនមីយួៗ ដោយ មន្តៃ ីអតៃន-ុ 
កូល ដ្ឋាន សា លា សង្កាត់  /ឃុំ។  
ក្នងុករណី មាន កហំសុ មនិ អាច 
កៃ បាន រួម មាន ៖ ស រសៃរ ខុស 
ចៃើន ពៃកឬ សរ សៃរឬ បំពៃញខុស  
ខ្ទងក់្នងុ ករណ ីនៃះ មន្តៃ ីអតៃន-ុ 
កូល ដ្ឋាន តៃូវ បំពៃញ បៃប បទ- 
មោឃ ភាព សំបុតៃ កំណើត ឬ 
សំបុតៃ បញ្ជាក់ កំណើត នោះ 
ហើយ តៃវូ ចៃញ សបំតុៃក ំណើត 
ឬ សបំតុៃ បញ្ជាក ់កណំើត ថ្ម ីមយួ 
ទៀត ជំនួស ជូន បៃជាព លរដ្ឋ 
តាម នីតិ វិធី ។

ដោយ ឡៃក សំបុ តៃកំ ណើត  

ឬ សំបុតៃ បញ្ជាក់ កំណើត តៃូ វ- 
បាន ឆ្លង ឆ្នាំ  និង បញ្ជូន ទិន្ន ន័យ 
ផុតពី សា លាស ង្កា ត់/ឃំុ ការ ស្នើ  
សុំ កៃ តមៃូវ ឈ្មោះ ឬ អក្ខរា វិរុទ្ធ 
តមៃូវ ឱៃយ ដក់ ពាកៃយ ស្នើសុំ ទៅ 
តុលាកា រនៃ ទី តំា ង បញ្ជ ីអតៃនុ- 
កូលដ្ឋាន  របស់ សាមី ខ្លនួ ដើមៃបី ឱៃយ  
តុលា ការ ចៃញ សាល កៃម កៃ- 
តមៃូវ ឈ្មោះ ឬ អក្ខរា វិ ទ្ធ នោះ។  
កៃយ ព ីទទលួ បាន  សាល កៃម 
រួច យើង អាច ស្នើសុំ កៃ តមៃូវ 
ទិន្ន ន័យ អត្ត សញ្ញាណ  នៅ 
នាយ កដ្ឋាន អតៃនុ កូលដ្ឋា ន 
នៃ អគ្គ នាយ កដ្ឋាន អត្ត សញ្ញាណ- 
កម្មនៃ កៃសួង មហា ផ្ទៃឬ សា លា- 
កៃងុ សៃកុ ខណ្ឌ  នៃ ទតីាងំ ដៃល 
បញ្ជ ីអតៃនុ កូល ដ្ឋាន របស់ សាមី- 
ខ្លួន កំពុង រកៃសា ទុក ។ 

ករណី ប្រប ន្រះ  ហ្រត ុអ្វ ីបាន- 
ជា មន្ត្រី អត្រនុ កូល ដ្ឋាន មិន 
ទទួល ខុស ត្រវូ  ព្រះថា គឺសមត្ថ - 
កិច្ច ផ្ន្រ កគា ត់ ទ្រ ដ្រល ជា  អ្នក បំ- 
ព្រញ  ឈ្មោះ ខុស ?

ក្នុង ករណី ជា កំហុស បច្ចៃក- 
ទៃស របស់ មន្តៃី អតៃនុ កូលដ្ឋា ន 
ក្នងុការ សរសៃរ ឈ្មោះ ឬ  អក្ខរា- 
វិរុ ទ្ធ ខុស បៃ ជាព លរដ្ឋ  តៃូវ មាន 
ករណី យកិច្ចនិង កាតព្វ កិច្ច តៃតួ- 
ពិនិតៃយ  មុន យក ទៅ  បៃើ បៃស់ 
ជា ផ្លវូ ការ ប៉នុ្តៃ បៃជាព លរដ្ឋ ខ្លនួ- 
ឯង បានដងឹ អពំ ីកហំសុ នោះ ឬ 
បណ្តៃត បណ្តោយ មនិ ពៃម យក 
ទៅ កៃ កំហុស នោះ ឱៃយ ទាន់ពៃ ល- 
វៃលា នៅ សា លាស ង្កាត់/ឃុំ  
តា មចៃបាប់ កំណត់ នោះ មាន- 
នយ័ ថា បៃជាព លរដ្ឋ នោះ មាន 

កំហុស ដោយ កើត ចៃញ ពី ខ្លនួ ឯង 
ដៃល មិន អាច បនោ្ទោស លើ មន្តៃី 
អតៃនុ កូលដ្ឋា ន ទំាង សៃងុ បាន 
ឡើយ ។ មៃយ៉ាង ទៀត ចៃបាប ់ក ៏បាន 
ទុក សិទ្ធ ិឱៃយ បៃជា ពលរដ្ឋ  កៃត មៃវូ 
តាម នីតិ វិធី ចៃបាប់ ផង ដៃរ ។

ចុះ បើ មាន ករណី ប្រប ន្រះ  តើ 
លោក(ក)អាច ប្តឹង មន្ត្រី ដ្រល 
បំ ព្រញ ឈ្មោះ គាត់ ខុស នោះ 
បាន ទ្រ?

បើ និយាយ មៃន ទៃ នទៅ  លោក 
(ក)ឬ បៃជា ពលរដ្ឋ មាន សិទ្ធិ 
ប្តងឹ មន្តៃី អតៃនុ កូលដ្ឋាន ក្នុង 
ករណី  ដៃល មន្តៃី អតៃនុ កូល- 
ដ្ឋាន ណា មួយ បង្ក ឱៃយ មាន កំហុស 
ចៃើន ពៃក ដោយ សារ ការ កើត 
ចៃញពី ភាព ខ្ជីខា្ជា ឬ  ការ ធ្វៃស- 
បៃហៃស មន្តៃី អតៃនុ កូ លដ្ឋាន 
នោះ  គួ រតៃ ទទួល រង ការពិ ន័យ 
រដ្ឋបាលឬ បញ្ចប់ តួនាទី ពី មន្តៃី- 
អតៃនកុ ូលដ្ឋា នដើមៃបី បង្ក ភាព- 
ងយ សៃលួ ដល ់បៃជា ពលរដ្ឋ។  
ដោយ ឡៃក ក្នុងករ ណី កំហុស 
អក្ខរាវិរុ ទ្ធ កើត មាន ម្តងមា្កាល  
ហើយ មិន មៃនជា ចៃត នា របស់ 
មន្តៃី អតៃនុ កូល ដ្ឋាន តៃ ជា 
ចំណៃក ការ ទទួល ខុសតៃវូ រប ស់ 
សាមី ខ្លួន មិនបាន តៃួតពិនិតៃយ 
ផ្ទៀង ផ្ទោត់ គួរ មិន តៃូវ ដ ក់បន្ទុក 
កំហុស លើ មន្តៃី អតៃនុកូ ល- 
ដ្ឋាន ទាំង សៃុ ង ឡើយ  គួរ ដោះ- 
សៃយ កៃ តមៃវូ តាម នីតិវិ ធី ចៃបាប់ 
កំណត់ វិ ញ៕

 អោម   ប៊ុន ធឿន   

 ភ្នំព្រញៈ  អង្គ ការ   WWF  
បាន សម្តៃង ការ សោក សា្តាយ 
យា៉ាង ខា្លោងំ ចពំោះ កនូ សត្វ ផៃសាត 
ដៃលបាន ងប់ នៅ ក្នងុ ឃំុរ កាខ្ន ុរ  
សៃកុ កៃ ូច ឆ្មោ  ខៃត្ត តៃបងូ ឃ្មុ ំ ដៃល 
មន្តៃី ជំ នាញ សងៃស័យ ថា  ជា កូន 
របស់ សត្វ ផៃសាត ១ កៃបាល ដៃល 
បាន ងប់ កាល ពី សបា្ដាហ៍ មុន   

អាច  បណា្តោល មក ពី ខ្វះ អា ហារ ។ 
 លោក   អ៊ុក   វិបុល   បៃធាន 

នាយក ដ្ឋាន ជល ផល   បាន 
បៃប ់ភ្ន ំពៃញ ប៉សុ្តិ៍ កាល ពមីៃសលិ- 
មិញ ថា  កូន សត្វ ផៃសាត ដៃល 
ទើប តៃ ងប់ ថ្មីនៃះ    មាន អាយុ 
បៃហៃល ៧ ថ្ងៃ   និង មាន ទម្ងន់ 
បៃមាណ ១ ២ គឡី ូកៃម  ជា កនូ 
សត្វ ផៃសាត ដៃល មិន ទាន់ ឈប់ 
បៅ ដោះ នៅ ឡើយ។   តាម ការ- 

ពិនិតៃយ ខ្លួន ផៃសាត  ដៃល ងប់  
នោះ មិន មាន សា្នាម របួស ឬ 
សញ្ញា នៃ ការ ជាប់ មង របស់        
អ្ន កនៃ សាទ ទៃ ។     

 លោក   វិបុល   ថ្លៃង យា៉ាង-  
ដូ  ច្នៃះ ថា៖ « យើង បា៉ាន់ សា្មោន 
មើល ទៅ  យើង ពិនិតៃយ មើល 
សាក សពអត ់ឃើញ មាន សា្នាម 
ជាប់ មង ជាប់ អី ទៃ   ហើយ វា 
សា្លោប ់នៅ សៃស ់ល្អ  មាន នយ័ ថា  
វា សា្លោប់ ក្នុង ទឹក ដី តៃបូង ឃ្មុំ តៃ ម្តង  
ពៃះ បើវា សា្លោប់ នៅ កៃចៃះ ឬ 
ស្ទឹង តៃង នោះ ពៃល ហូរ ទៅ វា 
បៃកដ ជារ លួយ។   យើង ដក់ 
ការ សងៃស័យ ថា  កូន ផៃសាត នៃះ 
បៃហៃល ជា ទៅ តាម មៃ ពៃះ វា 
នៅ បៅ ដោះ  ហើយ យើង ដក់ 
ការ សងៃសយ័ ថា  ផៃសាត មនុ ដៃល 
សា្លោប ់នៅ តៃបងូ ឃ្មុ ំដៃរ ដៃល មាន 
អាយុ ២៨ ឆ្នាំ អាច ជា មៃ របស់ 
កូន ផៃសាត ទើប សា្លោប់ ថ្មី នៃះ »   ។ 

លោ ក   អ៊ុក   វិបុល   នឹង ធ្វើ កិច្ច - 

បៃ ជុំ តាម  អន ឡាញ  វីដៃអូ  
Conference  ជា មួយ អង្គការ  
WWF និង ឆ្មោំ ទន្លៃ នៅ ខៃត្ត 
កៃចៃះ   និង ស្ទឹង តៃង ដើមៃបី ធ្វើ 
ការ វាយ តម្លៃ ពិត បៃកដ។  លោ ក  
វិបុល  ក៏ បាន បញ្ជាក់ ផង ដៃរ ថា 
កូន ផៃសាត អាច ងប់ ដោយ សារ 
សត្វ ផៃសាត ឈ្មោល ផៃសៃង ទៀត 
វាយ សមា្លោប ់នងឹ កន្ទយុ  នៅ ពៃល 
វា តាម កៀង មៃ ផៃសាត ផង ដៃរ ។   

 បនា្ទោប់ ពី កូន ផៃសាត បាន ងប់  
អង្គ ការ   WWF  បាន ចៃញ 
សៃច ក្តី ថ្លៃង ការណ៍ នៅ ថ្ងៃទី 
១៤  ខៃវិ ច្ឆិកា  ដោយ បង្ហាញ ពី 
ការ សោក សា្តាយ យា៉ាង ខា្លោំង   នៃ 
ការ បាត់ បង់ កូន ផៃសាត ថ្មី នៃះ ។     

  សៃច ក្ត ីថ្លៃង ការ ណ៍របស់ អង្គ- 
ការ   WWF  បាន ឱៃយ ដងឹ ថា  មន្តៃ ី
ជំនាញ នៃ រដ្ឋ បាល ជល ផល  
និង បុគ្គលិក អង្គការ WWF  
បាន ពិនិតៃយ  និង ធ្វើ កោស លៃយ- 
វិច័យ លើ ផៃសាតដៃល ងប់ នោះ  

ដោយ បាន សន្មតថា   សត្វ 
ផៃសាត  ១ កៃបាល នៃះបាន ងប់ 
បៃមាណ ជារ យៈ ពៃល ២ ថ្ងៃ 
ហើយ   បើ គិត តៃមឹ ថ្ងៃ ទី១ ៤   វិច្ឆកិា ។   

 អង្គ ការ   WWF  បញ្ជាក់ ថា   
លទ្ធ ផល នៃ ការ វិភាគ បឋម  
បាន បង្ហាញ ថា   សត្វ ផៃសាត 
ដៃល ងប់ នៃះ ជា កូន សត្វ- 
ផៃសាត ឈ្មោល   ដៃល មាន អាយុ 
បៃមាណ ៧ថ្ងៃ   ហើយ មាន ទម្ងន ់
ចំនួន ១២ គីឡូកៃ ម   និង បៃវៃង   
១០៣សង់ ទី ម៉ៃតៃ ។   WWF  
ថ្លៃង ថា ៖   « គៃ ចា ំបាច ់តៃវូ អនវុត្ត 
បនា្ទោន ់នវូ វធិាន ការ រមួ គ្នា ឱៃយ ខា្លោ ំង 
បន្ថៃម ទៀត ដើមៃបី ការពារ សត្វ 
ផៃសាត   ឱៃយ រួ ច ផុត ពី ការ បាត់ បង់   
សៃប ពៃល ដៃល លទ្ធ ផល  នៃ 
ការ ធ្វើ ជំ រឿន ចុ ង កៃ យប ង្អស់ 
បា ន បង្ហាញ ថា  មាន សត្វ ផៃសាត  
តៃ ចំនួន ៨៩  កៃបាល ប៉ុណ្ណោះ   
ដៃ ល កំពុង រស់ នៅ ក្នុង ទន្លៃ មៃ- 
គ ង្គ នៃ កម្ពុជា » ៕    

លោក ម្រធាវី ផុន ធារិន កាលពីកន្លងមក  ។ រូបថត សហ ការី

កូន ផ្រសោត ដ្រល ងាប់ ព្រល ថ្ម ៗី កន្លង មកន្រះ  ។ រូបថត WWF

កូនផ្រសោត១ក្របាលទៀតងាប់ដ្រលអ្នកជំនាញសង្រស័យថាខ្វះអាហារ



តពីទំព័រ១...បុ៉ន្តែរដ្ឋមនែ្តីទំាងអស់
ក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាកិច្ចពែមពែៀងRCEP
នៅតែបើកចំហទទួលភាគីឥណ្ឌាជានិច្ច។
លោកអូនព័ន្ធមុនីរ័ត្នឧបនាយករដ្ឋ-

មនែ្តីរដ្ឋមនែ្តីកែសងួសែដ្ឋកចិ្ចនងិហរិញ្ញវត្ថុ
តណំងលោកនាយករដ្ឋមនែ្តីហ៊នុសែន
កាលពីថ្ងែទី១៥ខែវចិ្ឆកិាឆ្នា២ំ០២០បាន
ដកឹនាំគណៈបែតភិូជាន់ខ្ពស់កម្ពជុាចលូរមួ
កចិ្ចបែជុំកពំលូលើកទ៤ីស្តពីីRCEPនែះ
តាមបែពន័្ធវដីែអូដោយមានការចលូរមួ
ពីបែមុខដឹកនំាRCEPទំាង១៥និងអគ្គ-
លែខាធិការអាស៊ាន។សមែប់កម្ពុជា
រាជរដ្ឋាភិបាលបានបែគល់សិទ្ធិជូនលោក
បា៉ានសរូសក័្តិរដ្ឋមនែ្តីកែសងួពាណជិ្ជកម្ម
ចុះហត្ថលែខាលើកិច្ចពែមពែៀងនែះ។
បើយោងតាមសែចក្តីបែកាសពត័ម៌ាន

នែះបែមុខដឹកនាំRCEPបានសរសើរ

ចំពោះរដ្ឋមនែ្តី និងអ្នកចរចាទាំងអស់
ដែលបានខតិខំបែងឹបែងក្នងុរយៈពែល
៨ឆ្នាំកន្លងមកនែះ និងសមែចបាននូវ
អាណត្តិដែលបានផ្តល់ឱែយកាលពីកចិ្ចបែជុំ
កំពូលRCEPលើកទី៣ឆ្នាំ២០១៩។
សែចក្តីបែកាសព័ត៌មានឱែយដឹងថា៖

«ការសមែចបាននូវកិច្ចពែមពែៀងRCEP
នាពែលនែះជាសមទិ្ធផលដម៏ានសរៈ-
សំខាន់ជាបែវត្តិសសែ្តសមែប់កម្ពុជា
និងតំបន់ដែលនឹងចូលរួមចំណែកក្នុង
ការគាពំារនិងលើកកម្ពស់សកលភាវបូ-
នីយកម្ម និងគំាទែបែព័ន្ធពាណិជ្ជកម្ម
សែរីពហុភាគីដោយផ្អែកលើចែបាបដ់ែល
ជាបុរែលក្ខខណ្ឌមិនអាចខ្វះបានសែប
តាមគោលការណ៍នែការធ្វើពាណជិ្ជកម្ម
ដោយសែរីនិងយុត្តិធម៌»។
សែចក្តីបែកាសពត័ម៌ានបន្តថា៖«កចិ្ច-

ពែមពែៀងនែះក៏នឹងកា្លាយជាកមា្លាំង
ចលករដ៏សខំាន់ក្នងុការជយួដល់ដណំើរ-
ការនែការអភិវឌែឍសង្គម-សែដ្ឋកិច្ចបែកប-
ដោយចីរភាពនិងបរិយាប័ន្ន»។
លោកLimJockHoiអគ្គលែខាធកិារ

អាស៊ានបានថ្លែងថាការចុះហត្ថលែខាលើ
RCEPគឺជាពែតឹ្តកិារណ៍បែវត្តសិសែ្តដែល
គសូបញ្ជាក់យា៉ាងចែបាស់អពំីតនួាទីរបស់
អាស៊ានក្នុងការនាំឱែយសមែចបាននូវកិច្ច-
ពែមពែៀងពហុភាគីនែះទោះបីជាមាន
បញ្ហាបែឈមទាងំក្នងុតបំន់នងិពភិពលោក
និងបែើពែលចរចាដល់ទៅ៨ឆ្នាំក្តី។
លោកបានថ្លែងក្នងុសែចក្តីថ្លែងការណ៍

ថា៖«RCEPនឹងផ្តល់នូវការជំរុញដ៏ចំា-
បាច់មួយក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនិងការងើបឡើង
យា៉ាងឆប់រហស័សមែប់ការធ្វើអាជវីកម្ម
នងិកតា្តាមនសុែសនៅក្នងុតបំន់របស់យើង
ជាពសិែសអឡំងុពែលនែវបិត្តិជងំឺកវូដី-
១៩នាពែលបច្ចុបែបន្ននែះ»។
លោកហងុវណ្ណៈអ្នកសែវជែវសែដ្ឋកចិ្ច

នៅរាជបណ្ឌតិែយសភាកម្ពជុាបានឱែយដងឹ

កន្លងមកថាRCEPគជឺាទមែង់ពាណជិ្ជ-
កម្មរបស់អាស៊ានហើយវានងឹមានសរៈ-
សខំាន់ខា្លាងំបផំតុសមែប់អាស៊ានដោយសរ
វានឹងជួយពងែឹងវិស័យផលិតកម្មដើមែបី
ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុង
បណ្ដាបែទែសនានានៅក្នុងតំបន់។
លោកបញ្ជាក់ថា៖«នែះមានន័យថា

បណ្ដាបែទែសនៅក្នងុតបំន់នែះទទួល-
បានឱកាសកាន់តែចែើនក្នុងការជំរុញ
ការនាចំែញទៅបណ្ដាបែទែសជាសមាជកិ
ហើយRCEPនងឹជយួជរំញុលហំរូពាណជិ្ជ-
កម្មនងិទាកទ់ាញការវនិយិោគកាន់តែចែើន
ជាមួយសមាជិកទៅកាន់តំបន់នែះ»។
ផ្អែកតាមលទ្ធផលនែការចរចានិង

ការសិកែសារបស់វិទែយាស្ថានERIAបាន
បង្ហាញថាកែយពកីចិ្ចពែមពែៀងRCEP
នែះចូលជាធរមានគិតជាកំណើនបែចាឆំ្នាំ
ការនាចំែញរបស់ម្ពជុានងឹកើនឡើងចនំនួ
៧,៣%វនិយិោគចនំនួ២៣,៤%,នងិ
GDPកើនចនំនួបែមាណ២%លើGDP
ដែលមានបច្ចុបែបន្នសមែប់កម្ពុជា៕LA
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ពិព័រណ៍ផលិតផលខ្មែរចំនួន២តែវូបានពនែយារពែល
ម៉ៃគុណមករា

ភ្នពំៃញៈកែសងួពាណជិ្ជកម្ម
កម្ពជុាបានសមែចលើកពែល
ការរៀបចំពែឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍
ពាណជិ្ជកម្មផលតិផលខ្មែរក្នងុ
យុទ្ធនាការទិញផលិតផលខ្មែរ
រដវូកាលទី៥នៅខែត្តសៀមរាប
នងិខែត្តពែះវហិារដើមែបីចលូរមួ
បង្ការការរីករាលដលជំងឺកូវីដ-
១៩ដែលផ្ទុះឡើងជាថ្មីកែយ
ពែឹត្តិការណ៍ថ្ងែទី៣ខែវិច្ឆិកា។
សែចក្តីជូនដំណឹងរបស់កែ-

សងួពាណជិ្ជកម្មកាលពីថ្ងែសកុែ
ឱែយដងឹថាកែសងួមានកតិ្តិយស
សូមជមែបជូនដំណឹងដល់
សធារណជនទូទៅបងប្អូន
ផលតិករអាជវីករសហគែស
ធនុតចូនងិមធែយមកម្ពជុាដែល
បានដក់ពាកែយចលូតាងំបង្ហាញ
ផលិតផលខ្មែរនៅក្នុងឱកាស
នែការរៀបចំយុទ្ធនាការទិញ
ផលតិផលខ្មែររដវូកាលទី៥ឆ្នាំ
២០២០នៅខែត្តសៀមរាប
ចាប់ពីថ្ងែទី២១-២៤ខែវិច្ឆិកា
ឆ្នាំ២០២០និងខែត្តពែះវិហារ
ចាប់ពីថ្ងែទី២៣-២៦ខែវិច្ឆិកា
ឆ្នាំ២០២០ឱែយបានជែបថា៖
អនវុត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំ
របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុង
ការចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាល-
ដលជំងឺកូវីដ១៩ឱែយទាន់ពែល-
វែលាកែសងួពាណជិ្ជកម្មសមូ

បែកាសលើកពែលរៀបចំពែតឹ្ត-ិ
ការណ៍ពពិរ័ណ៍ពាណជិ្ជកម្មក្នងុ
ខែត្តទាំង២ខាងលើរហូតដល់
មានសែចក្តីជូនដំណឹងជាថ្មី។
លោកសខុដរទិ្ធិអនុបែធាន

កែមុការងរជំរុញភូមិ១ ផលិត-
ផល១នែកែសួងពាណិជ្ជកម្ម
បានបែប់ភ្នំពែញប៉ុស្តិ៍កាលពី
ថ្ងែអាទិតែយថា អនុវត្តតាមការ-
ណែនាំរបស់ថា្នាក់ដកឹនាំកែសងួ
ក្នងុការចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីក-
រាលដលនែជងំឺកវូដី១៩ទើប
គមែងនែការរៀបចំពែឹត្តិការ-
ណ៍ពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្ម ក្នុង
ខែត្តសៀមរាបនិងពែះវិហារ

ដែលគែងនឹងបែរព្ធធ្វើនោះ
តែូវបានលើកពែល។
លោកបន្តថា៖«យើងនងឹមាន

ការបែជុំជាមយួនងឹថា្នាក់ដកឹនាំ
កែសងួដើមែបីពភិាកែសាថាតើនងឹ
សមែចធ្វើនៅថ្ងែណមួយនែ
ខែកែយដោយសរតែយើង
រពំងឹថាការរកីរាលដលនែជងំឺ
កូវីដ១៩នឹងថមថយទៅវិញ
ឆប់ៗនែះដូចមុនពែឹត្តិការណ៍
ថ្ងែទី៣ខែវិច្ឆិកា»។
លោកបន្ថែមថាកែសួងបាន

រៀបចំពិពរ័ណ៍ដោយជោគជយ័
កាលពីដើមខែនែះនៅក្នុងខែត្ត
មណ្ឌលគិរីនិងរតនគិរីដោយ

មានការចូលរួមពីអាជីវករនិង
បងប្អូនបែជាពលរដ្ឋដែលក្នុង
ពែលនោះមានការរៀបចំតែមឹតែ
១០០ស្តង់ប៉ណុ្ណោះហើយបាន
ដក់គមា្លាតនៅឆ្ងាយៗពីគា្នា
ខណៈមុនការផ្ទុះឡើងការរីក-
រាលដលជងំឺកូវដី១៩កាលពី
ឆ្នាំមុនៗគឺមានចំនួនបែមាណ
៤០០ស្តង់។
លោកឈនួដរា៉ារដ្ឋលែខា-

ធិការកែសួងពាណិជ្ជកម្មដែល
អញ្ជើញជាអធបិតភីាពក្នងុពធិី
បើកពែតឹ្តកិារណ៍ពិព័រណ៍ផលិត-
ផលខ្មែរនៅក្នុងកែុងបានលុង
ខែត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងែទី៧

ខែវិច្ឆកិាឆ្នាំ២០២០បានអំពាវ-
នាវដល់ផលិតករខ្មែរតែូវខិតខំ
អភិវឌែឍផលិតផលឱែយបានចែើន-
មុខបន្ថែមទៀតសមែប់បមែើ
ទីផែសារដោយផ្តាតលើការយក-
ចិត្តទុកដក់ទៅលើគុណភាព
ផលិតផលសោភណភាព
សុវត្ថិភាពការវែចខ្ចប់និងតែូវ
មានតម្លែសមរមែយទើបអាច
ចូលរួមបែកួតបែជែងជាមួយ
ទំនិញបរទែសបាន។
លោកថ្លែងថា៖«ទោះជាស្ថតិ

ក្នុងកាលៈទែសៈដ៏លំបាកនែ
វិបត្តិកូវីដ១៩ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាល
កម្ពជុាបានខតិខំបពំែញការងរ
យា៉ាងសកម្មដូចជាបានចរចា
បើកទីផែសារជាមួយបែទែសដែគូ
ពាណជិ្ជកម្មហើយថ្មីៗ នែះទើប
ចុះកិច្ចពែមពែៀងពាណិជ្ជកម្ម
សែរីជាមួយបែទែសចិនដែល
ជាឱកាសសមែប់ទនំញិកម្ពជុា
ជែៀតចលូទផីែសារអន្តរជាតិបាន
កាន់តែចែើនឡើង»។
យោងតាមលោកដរិទិ្ធតាម

ផែនការការរៀបចំពិព័រណ៍ពា-
ណិជ្ជកម្មផលិតផលខ្មែរ ក្នុង
យុទ្ធនាការទិញផលិតផលខ្មែរ
នឹងតែូវបែរព្ធធ្វើនៅភ្នំពែញនា
ពាក់កណ្ដាលខែធ្នូដោយមាន
កែមុហ៊នុចលូរមួជាង២០០ក្នងុ
នោះកែុមហ៊ុនបរទែសដែល
មានសខានៅកម្ពុជាបែមាណ
ជា១០០កែុមហ៊ុន៕LA

ផលិតផលខ្មៃរដៃលដាក់តាំងបង្ហាញក្នុងពៃឹត្តិការណ៍តាំងពិព័រណ៍នាពៃលកន្លងមក។រូបថតហែងជីវ័ន

កម្ពជុារំពឹងពងែកីទីផែសារ...

រោងចកែអគ្គសិនី
ពីធែយូងថ្ម២៦៥មែ-
ហ្គាវ៉ាត់សង់រួច
បែហែល៦០%
ធូវិរៈ

ភ្នំពៃញ:កែុមហ៊ុនHan
SengCoalMineCo Ltd
(HSCMC)កំពុងពន្លឿនការ-
កសងរោងចកែអគ្គិសនីដំណើរ-
ការដោយធែយងូថ្មអនភុាព២៦៥
មែហា្គាវា៉ាត់នៅក្នងុសែកុតែពាងំ-
បែសទខែត្តឧត្តរមានជ័យ
ដើមែបីបំពែញតមែវូការបែើបែស់
ថាមពលនៅខែត្តមួយនែះ។
លោកឌី រា៉ាដូ អភិបាលរង

ខែត្តនងិជាអ្នកនំាពាកែយរដ្ឋបាល
ខែត្តឧត្តរមានជ័យបានបែប់
ភ្នពំែញប៉សុ្តិ៍ថាជាគោលការណ៍
របស់រដ្ឋាភបិាលគមែងសង-
សង់រោងចកែអគ្គិសនីដំណើរ-
ការដោយធែយងូថ្មនែះនងឹបញ្ចប់
នៅចងុឆ្នាំ២០២២ហើយគែង
នឹងដក់ឱែយដំណើរការដំណក់-
កាលទី១ចនំនួ១៣០មែហា្គា-
វា៉ាត់នៅចុងឆ្នាំ២០២១។
លោករា៉ាដូបានឱែយដឹងថាគិត

មកដល់ពែលនែះដណំើរសង-
សង់សមែចបានបែហែល៦០
ភាគរយហើយ។រោងចកែនែះ
វិនិយោគក្នុងតម្លែ២៩៤,៣
លានដុលា្លារ។
លោកថ្លែងថា៖«យើងកំពុង

សិកែសាពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន
លើគមែងតភា្ជាបខ់ែសែបណ្ដាញ
បញ្ជនូតងស់ែយុង២៣០គឡីវូ៉លុ
ពីអនុស្ថានយីក្នងុខែត្តសៀមរាប
ភា្ជាប់មកសែុកតែពាំងបែសទ
ខែត្តឧត្តរមានជយ័។យើងកពំងុ
ពន្លឿនកិច្ចការនែះដើមែបីអាច
ទទួលបានអគ្គិសនីបែើបែស់
ពែះយើងពែយាករថាយើងអាច
នឹងខ្វះខាតថាមពលអគ្គិសនី
នៅរដូវបែំងនែះ»។
លោកបន្តថារោងចកែនែះ

នឹងចែកចាយថាមពលមកផ្គត់-
ផ្គង់ក្នុងខែត្តឧត្តរមានជ័យនិង
ខែត្តសៀមរាប។សព្វថ្ងែខែត្ត
ឧត្តរមានជ័យ មានតមែូវការ
ថាមពលអគ្គិសនីសរុប១០មែ-
ហា្គាវា៉ាត់ដែលមានបែជាជនរស់-
នៅចំនួនជាង២៦មុឺននាក់។
លោកបែប់ថា៖«ថាមពល

អគ្គសិនីពីរោងចកែនែះនងឹផ្តល់
បែយោជន៍...តទៅទំព័រ៩
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កម្ពជុាត្រវូការរោងចក្រក្រច្ន្រផលិតផលកម្រតិស្តង់ដា
ហុឹន ពិសី

ភ្នពំេញៈ កម្ពជុា តៃវូ ការ ពងៃកី ការវនិ-ិ  
យោគ បន្ថៃម លើ រោង ចកៃ  កមៃតិ ស្តង-់ 
ដា កៃច្នៃ ផលិត ផល ពី សត្វ តៃចៀកកាំ 
សមៃប ់ការ នា ំចៃញ ខណៈ ដៃល ឯក-
សារ ភាគី ចិន ផ្ញើ មក ឱៃយ កម្ពុជា បំពៃញ 
ដើមៃប ីបើក ផ្លវូ  ឈាន ទៅ   ការ   នា ំចៃញ ទៅ 
បៃទៃស ចនិជា ផ្លវូ ការ អាច   នងឹ  រចួ រាល ់
នៅ   ដំណាច់ ឆ្នាំ នៃះ ។ 

អគ្គនាយក នៃ អគ្គនាយកដា្ឋាន កស-ិ
កម្ម នៃកៃសងួ កសកិម្ម រកុា្ខាបៃមាញ ់និង 
នៃសាទ លោក ងិន ឆយ បាន បៃប់ 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ នាថ្ងៃ អាទិតៃយថា ដោយ - 
សារ   កម្ពុជា ចង់ មាន ឯកសារ  និង ការ- 
សិកៃសា លម្អិត   ចៃបាស់ លាស់ ហៃតុ នៃះ   
ក្នុង ចំណោម សំណួរ ដៃល ភាគីចិន 
បញ្ជូន ឱៃយ មក បំពៃញ បៃមាណ ៣០០ 
នា ពៃល កន្លង មក គឺ មិន ទាន់ រួច រាល់  
អាច ផ្ញើ តៃឡបទ់ៅ ឱៃយ ភាគ ីចនិ   វញិ បាន 
ទៃ ។ លោក បន្ត ថា ទន្ទមឹ នងឹ កង្វះខាត 
ព័ត៌ មាន មួយ ចំនួន សមៃប់ បំពៃញ ឱៃយ 
ទៅ បៃទៃស ចិនកម្ពជុា ក៏ មាន បញ្ហាទាក់-  
ទង  នឹង រោងចកៃ កៃច្នៃ   កមៃិត ស្តង់ ដា 
បៃទៃស ចិន  ផង ដៃរ ។  

លោក លើក ឡើង ថា៖ «សព្វ ថ្ងៃ    យើង 
មិន ទាន់ មាន រោង ចកៃកៃច្នៃ ទឹក មាត់ 
តៃចៀកកាំ កមៃិត ស្តង់ ដាដៃល អន្តរ - 
ជាតិ ទទួល សា្គាល់ ជា ផ្លូវ ការ  ទៃ ដោយ 

ការ  កៃច្នៃ ភាគ ចៃើន តៃវូ  បាន ធ្វើ ឡើង ជា   
លក្ខណៈ គៃួសារ តៃប៉ុណោ្ណោះ។ នៃះ ជា 
ចំណុច មួយ ដៃល ពិបាក  ដោយ យើង 
នៅ  មាន ការ ខ្វះ ខាត ចៃើន » ។

ទោះ ជា យ៉ាង ណា លោក បៃប់ ថា 
បច្ចុបៃបន្ន  កៃុម ការ ងារ ជំនាញ និង ផ្នៃក 
ពាក់ ព័ន្ធ កំពុង   ធ្វើ ការ ងារ នៃះ យ៉ាង- 
សសៃក សសៃ ំដោយ រពឹំង ថា សណំរួ  
ទាំង ជិត៣០០  នឹង តៃូវ បញ្ចប់ ទាំង- 
សៃុង នៅ   ដំណាច់ ឆ្នាំ  នៃះ ។  លោក បន្ត 
ថា  ៖ « យើង មិន ចង់ បៃញាប់ ពៃកក្នុង 
ការ    ផ្ញើឯកសារ ទៅ   ភាគីចិនទៃ ពៃះ 
យើង មិន ចង់ ឱៃយ អ្វី ដៃលផ្ញើ ទៅ  គៃ Re-
ject  (បដិសៃធ) ចោលទៃ។ 

សមៃប ់  ការ វនិយិោគ លើ ផ្ទះ តៃចៀក- 

កា ំលោក ងនិ ឆយ បៃប ់  ថា សកម្ម- 
ភាព  ការ ពងៃីក ការ ចិញ្ចឹម តៃចៀក កាំ  
កពំងុ មាន ចលនា កើន ឡើង  ជា មយួ  ក្ត ី  
រពំងឹ ថា ការ មក ដល ់នៃ ពាណជិ្ជកម្ម សៃរ ី 
ទ្វៃភាគកីម្ពជុា នងិ ចនិ នងឹ ធ្វើ ឱៃយកម្ពជុា 
មាន ទីផៃសារ នៅ ចិន កាន់ តៃធំ ។

គុណភាព សមៃបុក តៃចៀកកាំ កម្ពុជា  
តៃូវ បាន គៃ ទទួល សា្គាល់ ជា អន្តរជាតិ 
ថា មាន គណុភាព ល្អ ពៃះ កម្ពជុាមាន  
តបំន ់ធម្មជាត ិចៃើន ដោយ មនិសវូ មាន 
ឧសៃសាហកម្ម ធំៗ ដៃល បញ្ចៃញ ផៃសៃង 
នាំ ឱៃយ សមៃបុក តៃចៀកកាំ មិន ល្អ ។

លោក ណាង សធុ ីបៃធាន សហពន័្ធ 
សមៃបកុ តៃចៀកកា ំកម្ពជុា  ទទលួ សា្គាល ់ 
ថា នៅ កម្ពុជាបច្ចុបៃបន្នពិត ជា   មិន ទាន់ 

មាន  រោង ចកៃ កៃច្នៃ ទកឹ មាត ់តៃចៀក កា ំ 
កមៃិត ស្តង់ដា អន្តរជាតិ ទៃ ប៉ុន្តៃ បើ 
ទផីៃសារ នៃះ មាន ទហំ ំកាន ់តៃ ធ ំពសិៃស 
មាន ការ នាំ ចៃញ ផ្លូវ ការ ទៅ  បៃទៃស 
ចិន  នោះ ការ វិនិយោគ លើ រោងចកៃ កៃ- 
ច្នៃ នងឹ កើត មាន ជា បន្ត បនា្ទាប ់។ លោក 
និយយ ថា ដោយ សារ សមៃបុក និង ទឹក- 
មាត ់សត្វ តៃចៀកកា ំមាន តម្លៃ ខ្ពស ់នៅ 
លើ ទផីៃសារ អន្តរ ជាត ិ ហៃត ុនៃះ កណំើន 
នៃ ការ វនិយិោគ លើ វសិយ័ នៃះ នងឹ មាន 
សម្ទុះចៃើន នៅ ពៃល អនាគត ។ 

លោក និយយ  ថា៖ « ការវិនិយោគ 
លើ  រោងចកៃ កៃច្នៃ ផលិត ផល ពី សត្វ 
តៃចៀកកា ំ មនិ មាន បញ្ហា  ទៃ ប៉នុ្តៃ អ្វ ី  ជា 
ឧបសគ្គ ពៃល នៃះ គឺ ទីផៃសារ  »។

បើ   តាម លោក សធុ ីបច្ចបុៃបន្ន សមៃបកុ 
តៃចៀកកាំ មិនទាន់ សមា្អាត មាន តម្លៃ 
ជា  ចនោ្លោះ ពី  ៥០០-៨០០ ដុលា្លោរ ក្នុង  
១  គីឡូកៃម ចំណៃក   សមៃបុក   សមា្អាត 
រចួ  មាន តម្លៃ ចនោ្លោះ ព ី១ ៨០០ ដលុា្លោរ  
ដល ់៣ ៥០០  ដលុា្លោរ  ។ តម្លៃ នៃះ មាន 
ភាព បៃហាក់ បៃហៃល គ្នា បើ ធៀប ទៅ 
នឹង ឆ្នាំ មុន ។

ជា មួយ នឹង ផ្ទះ អភិរកៃស តៃចៀកកាំ 
បៃមាណ ៣ ០០០ ខ្នង  លោក សុធី 
បាន នយិយ ថា   ក្នងុ  ១  ខៃ  កម្ពជុា អាច 
បៃមូលផល សមៃបុក តៃចៀកកាំ បាន 
យ៉ាង  តចិ ចនោ្លោះ ព ី១០០០ ទៅ  ១៥ ០ ០  
គីឡូកៃម៕ LA

កេុមកម្មករ កំពុង សម្អាត សមេបុក តេចៀកកាំ។ រូបថត ហៃង ជីវ័ន

វៀតណាមដាក់ឱ្រយដំណើរការ
បណា្តាញភ័ស្តភុារកម្មវ្រឆ្លាតអាស៊ាន

ទីកេុង ហាណូយៈ លោក 
នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីវៀតណាម   Nguy-
en Xuan Phuc និង  នាយក- 
រដ្ឋ មន្តៃី សិង្ហបុរី  Lee Hsien 
Loong បាន ចូល រួម សម្ពោធ 
បណា្តាញ ភស័្តភុារកម្ម  វៃឆ្លោត អាសា៊ាន   
កាល ពី ថ្ងៃ សៅរ៍ នៅ  វៀតណាម 
ដោយ ចាត ់ទកុ  ភស័្តភុារកម្ម នោះ  
ជា ផ្នៃក ដ៏ សំខាន់  នៃការ អនុវត្ត 
ការ ភា្ជាប់ អាសា៊ាន ។ 

 ចណំត ផៃស្ងតួ កងុតនឺរ័  Vinh 
Phuc  នងិមជៃឈមណ្ឌល ភស័្តភុារ-
កម្ម នោះ តៃវូ បាន ផ្តល ់នវូ អាជា្ញា-
ប័ណ្ណ  វិនិយោគ នៅ ថ្ងៃ នោះ  ដៃរ។ 

 គមៃង ដៃល ស្ថិត នៅ  ភាគ 
ខាង  ជើង នៃ ខៃត្ត Vinh Phuc 
តៃូវ បាន អភិវឌៃឍដោយ  កៃុមហ៊ុន   
T&T Group របស់ វៀតណាម  
និង  កៃុមហ៊ុន YCH Group 
របស់ បៃទៃស សិង្ហបុរី។ វា តៃូវ 
បានគៃ   រពំងឹ ថា  ជា មជៃឈមណ្ឌល  
ភ័ស្តុភារ កម្ម ធំបំផុត នៅ ភាគ-
ខាងជើង វៀតណាម   ដៃល មាន 
ទុនវិនិយោគ  ជា ង ១៦៣ លាន 
ដុលា្លោរ  អាមៃរិក។ 

  លោកនាយក រដ្ឋ មន្តៃ ីវៀតណាម  
Nguyen Xuan Phuc បាន 
និយយ ថា៖«នៃះ ជា គមៃង 

បៃកប ដោយ អត្ថនយ័  ហើយ វា 
ជា សញ្ញា  ដ៏បៃទាក់ កៃឡា និង  
ឆ្លើយ តប មួយ នៅ អាសា៊ាន »។ 

លោក បាននយិយថា   រដ្ឋ មនៃ្ត ី
សិង្ហបុរ ី Lee Hsien Loong 
បាន លើក ឡើង ថា  កពំង ់ផៃ ដធ៏ ំ
នៃះ  ជា គមៃង វិនិយោគ លើ  
បណា្តាញ ភ័ស្តុភា រកម្មដ៏ធំ បំផុត 
ដៃល  វិនិយោគ  ដោយ  កៃុមហ៊ុន 
សិង្ហបុរី នៅ បៃទៃស   វៀតណាម។ 

លោក Lee  បាន ឱៃយ ដឹង ថា៖ 
«កំពង់ផៃ នៃះ  នឹង ជា គមៃង 
ភា្ជាប ់ធរុកចិ្ច ថា្នាក ់ជាតរិបស ់យើង 
ស្ថតិកៃម  ការ ផ្តចួ ផ្តើម បណា្តាញ  
ភស័្តភុា រកម្ម វៃឆ្លោត អាសា៊ាន។  វា 
នងឹ ពងៃងឹ វសិយ័ ភស័្តភុារកម្ម  នងិ 
ភា្ជាប់  ចងា្វាក់ ផ្គត់ផ្គង់ ក្នុង តំបន់  
នងិការ បៃើបៃស ់  បច្ចៃកវទិៃយា  ឱៃយ 
ពៃញ លៃញ»។ 

វា នងឹ ភា្ជាប ់កចិ្ច ខតិខ ំបៃងឹបៃង  
សមាហរណ កម្ម សៃដ្ឋកចិ្ច អាសា៊ាន   
និងធ្វើ ឱៃយ សុីចងា្វាក់ គ្នា ជាមួយ 
ការ ផ្តួច ផ្តើម  ដៃល មានសៃប់ 
ដចូជា ផៃនការ មៃ ស្តពី ី ការ ភា្ជាប ់
អាសា៊ាន  ឆ្នាំ ២០២៥  បណា្តាញ 
ទីកៃុង វៃឆ្លោត អាសា៊ាន និងការ- 
ផ្តចួ ផ្តើម  សមៃប ់សមាហ រណ កម្ម  
អាសា៊ាន៕  VNS_ANN/RR

តពី ទំព័រ ៨...ចៃើន ដល់ បៃជាជន 
រស់  ក្នុង ខៃត្ត ឱៃយ ទទួល បានថាម ពល 
បៃើ បៃស់ គៃប់ គៃន់ ក្នុងការ លើក- 
កម្ពស់ កមៃិត ជីវភាព  និង សៃដ្ឋ កិច្ច 
គៃួសារ»។

បើ តាម  លោក  វុចិទរ័  ហៃសនូា  អគ្គនា-
យក នៃ អគ្គ នាយក ដា្ឋាន ថាមពល  នៃ 
កៃសងួ រ៉ៃ  នងិ ថាមពល  បៃទៃស កម្ពជុា 
មាន តមៃូវការ ថាមពល អគ្គិសនី ជា - 
មធៃយម ជាង  ២ ០០០  មៃហា្គាវា៉ាត ់ ក្នងុ  ១  
ឆ្នាំ ប៉ុន្តៃ តមៃូវការ  នៃះ នឹង ធា្លោក់ មក នៅ 
តៃឹម  ១ ៨០០  មៃហា្គា វា៉ាត់ នៅ  ក្នុង ឆ្នាំ 
២០២០  នៃះ។ 

កាលពី ថ្ងៃទី  ២៣ ខៃតុលា ឆ្នាំនៃះ 
រដា្ឋា ភបិាល កម្ពជុា  បាន អនមុត័ គមៃង 
វិនិយោគ ហៃដា្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ អគ្គិសនី 
ក្នុង ទំហំ  ទឹក បៃក់ សរុប ជិត  ១ ២០០  
លាន  ដុលា្លោរ ដៃល    រួម មាន  គមៃង វារី - 
អគ្គសិន ីតាតៃលើ   មាន អាន ុភាព១៥០    
មៃហា្គាវា៉ាត ់ នៅ សៃកុ ថ្មបាងំ ខៃត្ត កោះ-
កុង ពៃម ទាំង គមៃង សាង សង់ ខៃសៃ 
បណា្តាញ បញ្ជូន អគ្គិ សនី  ៥០០   គីឡូ-  
វ៉ុល  ពី ភ្នំពៃញ ទៅ ពៃំដៃន កម្ពុជា ឡាវ   
បៃវៃង ១៩៩,៥២ គីឡូម៉ៃតៃ  និង  ខៃសៃ 
បណា្តាញ បញ្ជនូ អគ្គ ិសន ី៥០០ គឡីវូ៉លុ   
បៃវៃង  ១០៧  គឡីមូ៉ៃតៃ  ព ីខៃត្ត  បាតដ់-ំ
បង ទៅ ពៃំដៃន កម្ពុជា-ថៃ ៕  LA

រោងចក្រអគ្គសិនីពី
ធ្រយូងថ្ម២៦៥...
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រដ្ឋាភិបាល អទូ្រីស ឯកភាពលើវិធានការប្រឆ ងំភ្ររវកម្ម បន្ទាប់ពី ម នកា រវយប្រហារន  Viennaកាលព ីខ្រតុលា
 សុខ ស្រី លុច

រដ្ឋាភបិាលអទូ្រសីបានឯក-
ភាពលើវិធានការប្រឆាំងភ្ររវ-
កម្ម បន្ទាប់ពីមានការវាយ-
ប្រហារនៅViennaកាលពី
ខ្រតលុា។វធិានការន្រះរមួមាន
ការផ្តន្ទាទោសលើបុគ្គលដ្រល
ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើស
ភ្ររវកម្មអាចជាប់ឃុឃំាងំអស់
មួយជីវិតការឃា្លាំមើលបុគ្គល
ដ្រលត្រវូបានផ្តន្ទាទោសពីបទ-
ល្មើសទាក់ទងនងឹភ្ររវកម្មតាម
អ្រឡិចត្រូនិកនៅព្រលត្រូវ
បានដោះល្រងនិងវិធានការ
មួយទៀតគឺការដក់ទោស
ព្រហ្មទណ្ឌចំពោះសកម្មភាព
ដ្រលពាក់ពន័្ធនងឹសាសននងិ
នយោបាយ។
កាលពីខ្រកក្កដ ប្រធាន-

ធិបតីប្រទ្រសបារាំងលោក-

EmmanuelMacronបាន
ផ្តួចផ្តើមគំនិតបង្កើតរណសិរ្រស
អរឺ៉បុរមួមយួប្រឆាងំនងឹសាស-
ននយោបាយអ៊ិសា្លាម។ម្រ-
ដឹកនំអឺរ៉ុបផ្រស្រងទៀត រួមទាំង
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទ្រស
អុីតាលីកាលពីខ្រកក្កដបាន
និយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបគួរ-
ត្រអនុម័តច្របាប់របស់សហរដ្ឋ-
អាម្ររិកUSAPatriot Act
ដ្រលច្របាប់ន្រះផ្តល់ឱ្រយភា្នាក់ងារ
សន្តិសុខកាន់ត្រមានអំណាច
ក្នុងការឃា្លាំមើលណាមួយ។
អធិការបតីប្រទ្រសអូទ្រីស
លោកSebastianKurzបាន
នយិាយកាលពីថ្ង្រទី១១វចិ្ឆកិា
ថារដ្ឋាភិបាលក៏គ្រងនឹងបិទ
សមាគមឬវិហារអ៊ិសា្លាមដ្រល
ត្រូវបានគ្រចាត់ទុកថា «ជំរុញ
ឱ្រយមានភ្ររវកម្ម»និងអាចឱ្រយ
សាធារណជនរាយការណ៍ពី

សកម្មភាពអំពើហិង្រសានៅលើ
វ្រទិកាអនឡាញបាន។វិធាន
ការដ្រលបានគ្រងទុកដ្រល
នងឹត្រវូបញ្ជនូទៅសភាក្នងុខ្រធ្នូ
សម្រប់បោះឆ្នាតសម្រចនងិ
ទាមទារឱ្រយមានការឃុំខ្លួនជា
បណ្តោះអាសន្នសម្រប់បគុ្គល
ដ្រលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទ
ភ្ររវកម្ម។ សំណើរបស់រដ្ឋាភិ-
បាលក៏រួមបញ្ចូលទាំងផ្រនការ
ដើម្របីដកពលរដ្ឋ២នក់ដ្រល
ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទភ្ររវ-
កម្មន្រសញ្ជាតិអូទ្រីសរបស់
ពួកគ្រ។
លោកKurzបាននយិាយថា

ក្នុងករណីខ្លះមនុស្រសដ្រលទើប
ត្រូវបានដោះល្រងនឹងត្រូវមាន
ការឃា្លាំមើលដោយបំពាក់កង-
ដ្រនិងកងជើងអ្រឡិចត្រូនិក។
វិធានការប្របន្រះកើតមាន

ឡើងបន្ទាប់ពីមានការវាយ-

ប្រហារមួយចំនួននៅតំបន់
អឺរ៉ុបរយៈព្រលថ្មីៗន្រះដោយ
ថ្ង្រទី២ខ្រវិច្ឆិកាមានការវាយ-
ប្រហារមយួបានសមា្លាប់មនសុ្រស
៤នក់នៅកណា្តោលទីក្រុងVi-
enna។មនុស្រស២០នក់
ផ្រស្រងទៀតរមួទាងំមន្រ្តីប៉លូសិ
មា្នាក់បានរងរបួសពីការវាយ-
ប្រហារនោះ។
កាលពីថ្ង្រទី២ វិច្ឆិកាក្រុម-

រដ្ឋអ៊ិសា្លាមបានអះអាងថា
ចំពោះការវាយប្រហារគឺមាន
ការជាប់ពាក់ពន័្ធនងឹក្រមុរបស-់
ខ្លួន។ នៅក្នុងស្រចក្តីថ្ល្រង-
ការណ៍មួយ ដ្រលច្រញផ្រសាយ
តាមរយៈទីភា្នាក់ងារព័ត៌មាន
Amaqរបស់ខ្លនួរមួជាមយួខ្រស្រ-
វីដ្រអូដ្រលបងា្ហាញថាខ្មាន់-
កាំភ្លើងនោះបានស្របថដោយ
ស្មាះត្រង់ចពំោះម្រដកឹនំក្រមុ
ភ្ររវកម្មក្នុងការធ្វើសកម្មភាព

ន្រះ។អាជា្ញាធរនៅក្នុងប្រទ្រស
អូទ្រសីបានកណំត់អត្តសញ្ញាណ 
ជនសង្រស័យឈ្មាះKujtim-
Fejzulaiអាយុ២០ឆា្នាំសញ្ជាតិ
២គឺអទូ្រសីនិងមា៉ាស្រដ្វានខង-
ជើង។បុរសរូបនោះធា្លាប់ជាប់
ការចោទប្រកាន់ពីបទព្រយា-
យាមចូលរួមជាមួយក្រុមISIL
(ISIS)នៅក្នុងប្រទ្រសសុីរី
និងត្រូវបានគ្រដោះល្រងឱ្រយ
មានស្ររីភាពវិញនៅខ្រធ្នូ។
ការសុើបអង្ក្រតទាក់ទងនឹង

មលូហ្រតុដ្រលប្រទ្រសអទូ្រសី
មិនមានការសង្ក្រតលោក-
Fejzulaiទោះបីត្រូវបានគ្រ
ប្រគល់ទៅអាជា្ញាធរស្លូវា៉ាគី។
លោកFejzulaiគាត់បាន
ព្រយាយាមទិញគ្រប់កាំភ្លើងនៅ
ហាងមួយនៅBratislava
កាលពីខ្រកក្កដ។
ចំណ្រកការវាយប្រហារនៅ

ទីក្រុងVienna កើតឡើង
បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនៅ
ទីក្រុងNiceប្រទ្រសបារាំង
ដ្រលក្នុងនោះមាន មនុស្រស៤
នក់បានសា្លាប់។បន្ទាប់ពីមាន
ការវាយប្រហារជាច្រើនរួចមក
ប្រទ្រសបារាំងក៏បានចាប់ផ្តើម
បិទវិហារអ៊ិសា្លាម និងកំពុង
បង្ក្របអង្គការដ្រលសង្រសយ័ថា
កំពុងធ្វើឱ្រយមានការស្អប់ខ្ពើម។
ទោះយា៉ាងណា ការភ័យខ្លាច
ចំពោះការដក់ទណ្ឌកម្មជា-
សមូហភាពនិងការកើនឡើង
ន្រសាសនអ៊ិសា្លាមបុប្រយា ជា-
ពិស្រសអង្គការBarakaCity
ដ្រលអង្គការន្រះត្រូវបានគ្រ
រំលាយនៅចុងខ្រតុលាឆា្នាំ
២០២០ន្រះ។
អ្នកវិភាគបានលើកឡើង

ពីទង្វើរបស់ប្រទ្រសអូទ្រីស 
ថា...តទៅទំព័រ ១១

ទីភា្នាក់ងារថាមពលបរមណូអន្តរជាតិថា  អីុរ៉ង់ផលិតសារធាតុអុ៊យ រ៉ានីញូ៉មស្តុកទុកចំនួន១២ដងហួសចំនួនកំណត់
សៅ  សម្ភស្រស 

របាយការណ៍ច្រញពីភា្នាក់-
ងារនុយក្ល្រអ៊្រររបស់អង្គការ
សហប្រជាជាតិបាននិយាយ
ថាអុីរ៉ង់បានផលិតជាតិអ៊ុយ-
រា៉ានីញ៉ូមកម្រិតទាប(សារធាតុ
សម្រប់ផលតិថាមពលបរមា-
ណ)ូចនំនួ២៤៤២,៩គឡីូក្រម 
លើសចំនួនន្រការអនុញ្ញាតឱ្រយ
ផលិតជាង១២ដងបើគិតតាម
កិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្ល្រអ៊្ររឆា្នាំ
២០១៥ដ្រលកំណត់ឱ្រយស្តុក-
ទុកត្រឹមត្រ២០២,៨គីឡូក្រម។
ការរកឃើញន្រះត្រូវបាន

រាយការណ៍ដោយទីភា្នាក់ងារ
ថាមពលបរមាណូអន្តរជាតិ
(IAEA)កាលពីថ្ង្រទី១១វចិ្ឆកិា
នៅក្នុងឯកសារសមា្ងាត់មួយ
ដ្រលបានផ្រសព្វផ្រសាយដល់
ប្រទ្រសជាសមាជិក និងទី-
ភា្នាក់ងារព័ត៌មានជាដ្រគូ។
IAEAបានរាយការណ៍ថា

អីុរ៉ង់បាននិងកំពុងបន្តបង្កើនការ- 
ផលតិជាតិអ៊យុរា៉ានីញ៉មូដោយ
បន្រសុទ្ធសារធាតុន្រះច្រញដល់ទៅ
៤,៥ភាគរយខ្ពស់ជាងភាគរយ
ដ្រលគ្របានអនញុ្ញាតឱ្រយបន្រសុទ្ធ
ក្រមកិច្ចព្រមព្រៀងស្ថិតក្នុង
បរិមាណ៣,៦៧ភាគរយ។
ឯកសារនោះក៏បានបញ្ជាក់

ផងដ្ររថាការពន្រយល់របស់

អុីរ៉ង់ជុំវិញវត្តមានន្រសមា្ភារ
នុយក្ល្រអ៊្ររនៅទីតំាងដ្រលមិន-
បាននៅក្នុងប្រទ្រសគឺជាទង្វើ
មួយ«ដ្រលមិនគួរទុកចិត្តបាន»។ 
ទោះបីជាអាជា្ញាធរអុីរ៉ង់បាន

ផ្តល់ព័ត៌មានខ្លះអំពីទីតាំងន្រះ
ក៏ដោយ«ខងទីភា្នាក់ងារសូម-
ជម្របប្រប់ដល់អុីរ៉ង់ថា ខ្លួន
នៅត្រចាត់ទុកការឆ្លើយតប
របស់អុីរ៉ង់ គឺជាការឆ្លើយតប
មយួដ្រលមនិគរួឱ្រយទកុចតិ្តខង
បច្ច្រកទ្រសទ្រ»។ន្រះបើតាម
របាយការណ៍ដដ្រល។
យា៉ាងណាមិញ កាលពីថ្ង្រ

១២ ខ្រវិច្ឆិកាព្រះមហាក្រសត្រ
ប្រទ្រសអារា៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីតព្រះ-
អង្គមា្ចាស់SalmanbinAbdu
lazizAlSaudបានទទូចនៅ
ក្នុងសុន្ទរកថាប្រចាំឆា្នាំរបស់
ទ្រង់ទៅកាន់សា្ថាប័នប្រឹក្រសា
កំពូលរបស់រដ្ឋាភិបាលន្រ
ប្រទ្រសនៅលើពិភពលោកឱ្រយ
«ប្រកាន់ជំហរដច់ខត»ដើម្របី
ដោះស្រយការខតិខំប្រងឹប្រង
របស់អុរីង៉់ក្នុងការអភវិឌ្រឍកម្មវធិី
ផលតិថាមពលនុយក្ល្រអ៊្ររនងិ
មីសុីលផ្លាង។
ព្រះអង្គមានបន្ទលូដចូ្ន្រះថា៖

«ប្រទ្រសយើងកំពុងរងគ្រះ-
ថា្នាក់យា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ពីគម្រង
អភវិឌ្រឍនក៍ម្មវធិីផលតិថាមពល
របស់អុីរ៉ង់ និងផលប៉ះពាល់

របស់វាទៅកាន់ប្រទ្រសដទ្រ-
ទៀតការជំរុញអំពើភ្ររវកម្ម
របស់វាបង្កអណា្តោតភ្លើងជម្លាះ
និកាយសាសន។ យើងសូម
អពំាវនវឱ្រយមានជហំរដច់ខត
ពីសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្របី
ប្រឆាំងនឹងអុីរ៉ង់ដោយទាមទារ
នូវការដោះស្រយនិងធាន
បាននូវការគ្រប់គ្រងបានកុំឱ្រយ
មានការផលិតអាវុធដ្រលបង្ក
ឱ្រយមានការបំផ្លាញទ្រងទ់្រយធំ
និងការអភិវឌ្រឍកម្មវិធីមីសុីល
ផ្លាងរបស់ខ្លួនផងដ្ររ»។
ទោះបីជាយា៉ាងណាគ្រមិន-

ទាន់ឃើញមានប្រតកិម្មភា្លាមៗ 
ពីអុីរ៉ង់ចំពោះការលើកឡើង
របស់ព្រះមហាក្រសត្រនោះ-
ឡើយ។ ក្រុងត្រអ្ររ៉ង់បាន
ចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់
ព្រះអង្គមា្ចាស់ថាជា«ការចោទ-
ប្រកាន់គា្មានមលូដ្ឋាន»នងិបាន
បដិស្រធថា ខ្លួនមិនបានដក់
ក្រុមប្រដប់អាវុធនៅមជ្រឈិម-
បូពា៌ាទ្រ។
នៅថ្ង្រទី១២ខ្រវចិ្ឆកិាដដ្រល

នោះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអុីរ៉ង់ប្រចាំ
នៅអង្គការសហប្រជាជាតិ
លោក MajidTakht-Ra-

vanchiបានលើកឡើងថា
សកម្មភាពនុយក្ល្រអ៊្រររបស់
អារា៉ាប៊ីសាអ៊ូឌីត និងរបប
អុីស្រអ្រលគួរត្រ«មានតមា្លា-
ភាព»។
លោកបានគូសបញ្ជាក់ថា

ទីភា្នាក់ងារថាមពលបរមាណូ
អន្តរជាតិ (IAEA)គួរត្ររក្រសា
ឯករាជភាពអព្រយាក្រឹតភាព
និងវិជា្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន។
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និ-

បាតអង្គការសហប្រជាជាតិ
ស្តីពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆា្នាំ
របស់IAEAលោកMajidបាន

និយាយថា៖«ប្រសិនបើអារា៉ា-
ប៊សីាអ៊ូឌតីកពំងុស្វ្រងរកកម្មវធិី
បរមាណូប្រកបដោយសន្តិភាព
វាគួរត្រធ្វើសកម្មភាពប្រកប-
ដោយតមា្លាភាព និងអនុញ្ញាត
ឱ្រយ IAEA ផ្ទៀងផ្ទាត់ការងារ
នុយក្ល្រអ៊្រររបស់ខ្លួន»។
លោកក៏បានគូសបញ្ជាក់ថា

របបអុីស្រអ្រលមិនទាន់បាន
ចូលរួមក្នុងសន្ធិសញ្ញាមិន-
សាយភាយអាវុធនុយក្ល្រអ៊្ររ
(NPT)នៅឡើយទ្រហើយក៏
មិនបានអនុញ្ញាតឱ្រយមានការ-
ផ្ទៀងផ្ទាត់សកម្មភាពនុយក្ល្រ-
អ៊្រររបស់ខ្លួនទ្រ។
លោកបានជំរុញឱ្រយ IAEA

ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធីសាស្ត្រឯក-
រាជ្រយ និងវិជា្ជាជីវៈ ដើម្របីដោះ-
ស្រយបញ្ហាន្រះ។
លោកក៏បានលើកឡើងពី

សារៈសំខន់ន្រថាមពលនុយ-
ក្ល្រអ៊្ររដ្រលមានច្រងនៅក្នុង
សន្ធិសញ្ញាNPTនិងលក្ខន្តិកៈ
របស់ IAEAផងដ្ររ។ លោក
បានមានប្រសាសន៍ថាភារកចិ្ច
មយួរបស់IAEAគឺលើកកម្ពស់
ការប្រើប្រស់ថាមពលនុយ-
ក្ល្រអ៊្ររដោយសន្តិវិធីនិងជំរុញ
កចិ្ចសហប្រតបិត្តកិារអន្តរជាតិ
ក្នុងចំណមរដ្ឋដ្រលជាសមា-
ជិក។នៅក្នងុកិច្ចសមា្ភាសន៍មួយ
ជាមួយនឹង...តទៅទំព័រ ១១
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តពីទំព័រ១...កណ្ដាលឆ្នាំ២០២០
នេះលោកEsperបានប៉ះទង្គចិជាមួយ
លោកTrumpដោយលោកEsper
បានបេឆំងនឹងគោលបំណងរបស់
លោកTrumpក្នុងការដាក់ពងេយ
កងយោធាដើមេបីបង្កេបការធ្វើបាតុកម្ម
តវ៉ាបេឆំងការសម្លាប់ជនជាតិអាមេ-
រិកសេបេកខ្មៅលោកGeorge-Floyd។
មួយថ្ងេកេយការបណ្ដេញចេញ

លោក Esper នាយកខុទ្ទកាល័យ
រដ្ឋមន្តេីកេសួងការពារជាតិលោកសេី
JenStewardរដ្ឋលេខាធិការកេសងួ
ការពារជាតិស្ដីទី ទទួលបន្ទុករៀបចំ
គោលនយោបាយរបស់លោកJames
Andersenនិងរដ្ឋលេខាធិការ
កេសួងការពារជាតិ ទទួលបន្ទុក
ចារកម្មនងិសន្តសិខុលោកJoseph-
Kernan បានលាលេងពីតំណេង
ដោយមិនដឹងថា ពួកគេលាលេង
ដោយស្ម័គេចិត្តឬតេូវបានគេបង្ខំ។
នាយកមជេឈមណ្ឌលជាតិបេឆំង

ភេរវកម្មលោកChristopherMiller
បានឡើងធ្វើរដ្ឋមន្តេីកេសួងការពារ-
ជាតិស្ដីទី។ លោកAnthony Tata
ដេលជាអតីតឧត្ដមសេនីយ៍តេី១រូប
និងជាអតីតអ្នកវិភាគអភិរកេសនិយម
បេចាំប៉សុ្តិ៍ទរូទសេសន៍FoxNewsនងឹ
ឡើងជំនួសលោកAndersen។
លោកEzraCohen-Watnick
ដេលជាអតីតបុគ្គលិកនេកេុមបេឹកេសា
សន្តសិខុជាតិរបស់សេតវមិនលោក-
TrumpនឹងឡើងជំនួសលោកKer-
nan។លោកKashPetalក៏ជាអតតី
បុគ្គលិកនេកេុមបេឹកេសាសន្តិសុខជាតិ
របស់សេតវិមនTrumpនឹងឡើង
ជំនួសលោកសេី Steward។ បុរស
ទាំង៣ចុងកេយនេះ គឺតេូវបានគេ
គិតថាមនភាពស្មៅះស្ម័គេទៅកាន់
លោកTrumpយ៉ាងខា្លាងំហើយជា-
ពិសេសលោកCohen-Watnick

និងលោក Petalដេលបានចូលរួម
សកម្មភាពការពារលោកTrumpនងិ
វយបេហារFBIក្នុងការសុើបអង្កេត
ការលូកដេរបស់រុសេសុីនៅក្នុងការ-
បោះឆ្នាតឆ្នាំ២០១៦។
សមជិកសភាតំណងរាស្តេមកពី

បកេសបេជាធិបតេយេយ លោកAdam-
Smithដេលជាបេធានគណៈកម្មការ
កងបេដាប់អាវុធនេសភាតំណង-
រាស្តេបានថ្កោលទោសការផ្លាស់ប្ដូរ
នេះ ក្នុងសេចក្ដីថ្លេងការណ៍មួយថា៖
«វពបិាកក្នងុការនយិយហសួកមេតិ
ថាតើមនគេះថា្នាក់យ៉ាងណក្នងុការ-
ផ្លាស់ប្ដូរថា្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នេកេ-
សួងការពារជាតិខណៈពេលដេលកំពុង
មនការផ្ទេរអំណចបេធានាធិបតី»។
លោកបន្តទៀតថា៖«បេសនិបើនេះ

ជាការចាប់ផ្ដើមនេទនំោរមយួថ្មីដេល
លោកបេធានាធិបតីអាចនឹងបណ្ដេញ-
ចេញ ឬបង្ខំឱេយអ្នកជំនាញសន្តិសុខ
ជាតិលាលេងដើមេបីជំនួសដោយ
បុគ្គលដេលយល់ថាមនភាពស្មៅះ-
ស្ម័គេនឹងលោកនោះ រយៈពេល៧០
ថ្ងេខាងមុខគឺមនគេះថា្នាក់បំផុត»។
គេមិនបានដឹងថាហេតុអ្វីបានជា

លោកTrumpធ្វើឱេយរង្គោះរង្គើថា្នាក់-
ដឹកនំាមន្ទរីបញ្ចកោណកេយពីការ-
បេកាសជ័យជម្នះលោកBidenរយៈ-
ពេលប៉ុនា្មៅនថ្ងេនោះទេ។ កង្វះហេតុ-
ផលបានធ្វើឱេយកើនឡើងការសងេស័យ
ទៅលើសកម្មភាពលោកTrump។
អ្នកវភិាគមយួចនំនួបានគតិថាលោក
Trumpធ្វើបេបនេះ គឺដើមេបីធ្វើឱេយ
ដំណើរការផ្ទេរអំណចរបស់លោក-

Bidenកាន់តេពិបាក។ អ្នកវិភាគ
ផេសេងទៀតបានគតិថាអ្នកជនំតិលោក
Trumpគឺកំពុង«តេបុរ»ចូលតំណេង
សំខាន់ៗដេលលោកBidenពិបាក
នឹងដកចេញ ពេលដេលលោកចូល
កាន់តំណេងរហូតដល់អ្នកខ្លះគិតថា
លោកTrump គឺកំពុងរៀបចំធ្វើរដ្ឋ-
បេហារ។
ទសេសនាវដ្ដី TheAtlanticបាន-

លើកឡើងកាលពីមុនការបោះឆ្នាត
ថាលោកTrumpអាចធ្វើរដ្ឋបេហារ
បានតាមរយៈការបេើបេស់ចេបាប់
Insurrection Actធ្វើការបេកាស
អាសន្ននៅរដ្ឋSwing State មួយ-
ចំនួនហើយបញ្ជូនទាហានចូលទៅ
រដ្ឋទាំងនោះ។តេការបេកាសអាសន្ន
នងិការដាក់ពងេយទាហានតាមរយៈ
ការបេើបេស់ចេបាប់ Insurrection
Actគឺអាចធ្វើឡើងលុះតេតេមន
ភាពចលាចលនិងអសន្តិសុខយ៉ាង-
ខា្លាំងនៅរដ្ឋទាំងនេះ ដេលមិនអាច
ទបស់្កោត់បានដោយអាជា្ញាធររបស់រដ្ឋ។
មកដល់ពេលនេះមនិមនភាពចលា-
ចលឬអសន្តិសុខខា្លាំងនោះទេដូច្នេះ
ការដាក់ពងេយទាហានគឺមិនអាច
ធ្វើបានហើយអ្នកវភិាគមយួចនំនួគតិ
ថាទាហានភាគចេើននឹងមិនស្ដាប់
បញ្ជារបស់លោកTrumpឱេយធ្វើរដ្ឋ-
បេហារនោះទេ។
យ៉ាងណមិញការបណ្ដេញចេញ

លោកEsperនិងថា្នាក់ដឹកនំាជាន់ខ្ពស់
ផេសេងៗ ទៀតក៏អាចគេន់តេជាជម្លាះ
គោលនយោបាយប៉ុណ្ណោះ ដោយ-
សរលោកEsperបានបេឆំងការ-
ដកទ័ពពីតំបន់មជេឈិមបូពា៌ាតេលោក-
Trumpបានសនេយាទៅអ្នកគាំទេថា
លោកនឹងដកទាហានឱេយអស់មុនថ្ងេ
បុណេយណូអេល។បុ៉ន្តេអ្វៗី ទំាងអស់នេះ
គឺគេន់តេជាការសន្និដា្ឋានរបស់អ្នក-
វិភាគប៉ុណ្ណោះ ដោយហេតុផលនិង
គោលបណំងពតិរបស់លោកTrump
គឺមិនទាន់ដឹងនៅឡើយ៕

ថ្ងេចន្ទទី១៦ែខវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ WORLDwww.postkhmer.com ១១

តពីទំព័រ១០...រដ្ឋមន្តេីកេសួងការ-
បរទេសអុីរ៉ង់លោកMohammad Ja-
vadZarifកាលពីខេមុនលោកបាន
និយយថា៖«បេសិនបើអ្នកជឿថាសរ-
ធាតុអ៊ុយរា៉ានីញ៉ូមកមេិតទាបជាង១ពាន់
គីឡូកេមនេះគេប់គេន់សមេប់ផលិត
គេប់បេកអ៊ីចឹងយើងមនជាតិអ៊ុយរា៉ា-
នីញ៉ូមដេលមនកមេិតទាបគេប់គេន់
សមេប់ផលិតគេប់បេកចំនួន៨គេប់
កាលចនោ្លាះឆ្នាំ២០១០ដល់ឆ្នាំ២០១៥
មុនយើងចុះកិច្ចពេមពេៀងនុយក្លេអ៊េរ
របសអ់ុរីង៉់JCPOAមកេម៉្លះប៉នុ្តេពេលនោះ
យើងមិនផលិតគេប់បេកទេ»។
លោកបន្តថា៖«ឥឡូវនេះយើងមន

បេហេល៣ពាន់គីឡូកេមដេលយោង-
ទៅតាមការវិភាគនិងការគណនាគឺគេប់-
គេន់សមេប់គេប់បេក៣គេប់រួចទៅ
ហើយ។ ដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់រង់ចាំ
រហូតដល់ចុងឆ្នាំនោះទេ។ប៉ុន្តេដូច
នយិយអ៊ចីងឹយើងមនិមនបណំងបង្កើត
គេប់បេកទេពេះយើងជឿថាអាវុធ
នុយក្លេអ៊េរមិនអាចជួយបង្កើនសន្តិសុខ
ឬបង្កើនស្ថិរភាពរបស់យើងទេ»។
គួរបញ្ជាក់ផងដេរថា ភាពតានតឹងនេ

បេទេសទំាង២នេះបានកើនឡើងចាប់តំាង
ពីបេធានាធបិតីអាមេរកិលោកដណូល-់
តេំ បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ច
ពេមពេៀងនុយក្លេអ៊េរដ៏សំខាន់ជាមួយ
មហាអំណចពិភពលោកនៅឆ្នាំ២០១៨
នងិបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកចិ្ចយ៉ាងតងឹ-
រុឹងលើសធារណរដ្ឋអ៊ិស្លាមមួយនេះ។
ទំនាក់ទំនងរវងលោកតេំជាមួយ

ពេះអង្គម្ចាស់អារា៉ាប៊ីសអ៊ូឌីតMoham-
medbin-Salman(MBS)បានបេឆំង
នឹងការរិះគន់អន្តរជាតិអំពីកំណត់សិទ្ធិ
របស់ទកីេងុRiyadhដេលបានបង្កឡើង
ដោយការសម្លាប់អ្នកកាសេតអារា៉ាប៊ីស-
អ៊ូឌីតJamalKhashoggiតួនាទីរបស់
ទីកេុងRiyadhនៅក្នុងសង្គេមយេម៉េន
និងការឃុំខ្លួនសកម្មជនស្តេីជាដើម៕

តពទីពំរ័១០...ជាការរតឹបន្តងឹចេបាប់ទៅ
លើអ្នកដេលកាន់សសនាអ៊ិស្លាម។
ទោះយ៉ាងណការបង្កើនការឃ្លាំមើល
លើបេជាជនមូស្លីម នឹងធ្វើឱេយអ្នកកាន់
សសនាអ៊ិស្លាមកាន់តេឆ្ងាយពីរដា្ឋាភិ-
បាលនងិស្ថាបន័រដ្ឋរបស់បេទេសអទូេសី
មួយនេះ។
មេដឹកនាំនិងបេទេសខ្លះពេមនថា

ជំហររបស់លោកKurzនិងលោកMa-
cronនឹងតេូវបានពួកសកម្មបេយុទ្ធនិង
ជនដទេទៀតបេើដើមេបីធ្វើឱេយអឺរ៉ុបបេឆំង
នឹងសសនាអ៊ិស្លាម។
បេធានាធិបតីតួកគីលោកRecep-

TayyipErdoganបានជជេកវេកញេក
ជាមួយលោកMacronជុំវិញការលើក-
ឡើងរបស់បេធានាធិបតីបារាំងដេលថា
អ៊ិស្លាមជាសសនាមួយកំពុងស្ថិតក្នុង
បញ្ហា។ ការបន្តគាំទេរបស់រដា្ឋាភិបាល
បារំាងចំពោះសិទ្ធិក្នងុការបង្ហាញរូបត្លកុរបស់
ពេយាការីមហាម៉ាត់បានធ្វើឱេយកេងុAnkara
មនការខឹងសមេបាយ៉ាងខា្លាំង។
លោកErdogan បានចោទបេកាន់

លោកMacronថាមនបញ្ហាផ្លវូចតិ្តដេល
ការចោទបេកាន់នេះបានជំរុញឱេយ
ទីកេុងបា៉ារីសកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូត
របស់ខ្លនួពីបេទេសតួកគីមកបេទេសវិញ។
លោកMacronបានសម្តេងការគាទំេម្តង
ហើយម្តងទៀតចំពោះសេរីភាពនេការ-
បញ្ចេញមតិ បនា្ទាប់ពីការសម្លាប់លោក-
Samuel Patyនៅជាយកេុងបា៉ារីស
កាលពីខេមុន។ លោកPatyតេូវបាន
សកម្មបេយុទ្ធកាត់កេបាលបនា្ទាប់ពីបាន
បង្ហាញរូបត្លុកពីទសេសនាវដ្តីរឿងកំប្លេង
Charlie Hebdo ទៅកាន់សិសេសរបស់
គាត់នៅក្នុងមេរៀនទាក់ទងនឹងសេរីភាព
ការនិយយស្តី។
ការលើកឡើងរបស់លោកMacronធ្វើ

ឱេយមនការជំរុញឱេយធ្វើពហិការក្នងុការបេើ
ផលិតផលបារំាងពីសំណក់បេទេសដេល
មនអ្នកកាន់សសនាអ៊ិស្លាមចេើន៕

លោក Trump...

លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រ។ំAFP

ទីភ្នាក់ងារថាមពល...រដ្ឋាភិបាល អទូ្រីស...
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ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នពំេញៈ ដោយ ចង់ បង្ការ ការ - 
ឆ្លង  មេរោគអេដស៍ ដេលជា - 
ទង្វើ  បារម្ភ ពី សុខុ មាល ភាព  នេ  
សា ធារណ ជន មជេឈ  មណ្ឌល    
ជាតិ បេយុទ្ធនឹង  ជំង ឺ អេដស៍  - 
ជំងឺសើសេបេក  និង កាម រោគ- 
(NCHADS)កេម ការ ឧបត្ថម្ភ  
របស ់ អង្គ ការ  UNAIDS និង   
សហការ ជាមយួ គមេង EpiC 
បាន  រៀបចំ សិកា្ខាសាលា ស្តីពី  
ការ បេកាស ដាក់ ឱេយ អនុវត ្តវិធី-  
លេប  ថ្នាំ បង្ការ   ជាមុន    នៅពេល  
បេពេឹត្ត   បេឈមនឹង ការ ឆ្លង ម េ - 
រោគ   អេដស៍ ដេល ហៅ កាត ់ថ 
«បេឹព PrEP» ក្នុង  បេទេស-  
កម្ពុជា។   សិកា្ខា  សាលា នេះ នឹង 
បេរព្ធ ធ្វើ  ក្នុង រាជ ធានី-ខេត្ត 
ចនំនួ៥រមួ មាន  រាជ ធាន ីភ្នពំេ ញ 
ខេត្ត កណ្តាល ខេត្ត  បាត់ដំបង 
ខេត្ត សៀមរាប នងិ ខេត្ត បន្ទាយ- 
មាន ជ័យ។

កម្ពជុា   កា្លាយជា បេទេស  មយួ  
នេ   ចណំោម    ៧ បេទេស  នៅ ក្នងុ 
ស ក ល   លោក    បាន ស មេច-    
គោល  ដៅ «៩០ -៩០-៩០»  
មាន ន័យថ ៩០ ភាគរយ នេ 
អ្នក ផ្ទកុមេរោគអេដស ៍ បាន ដងឹ  
ពី សា្ថាន ភាព  មេរោគ អេដស ៍-  
របស ់    ខ្លួន  ៩០  ភាគ  រយ នេ អ្នក- 
ដេល   ដងឹថ ខ្លនួមាន ផ្ទកុ មេរោគ  
អេដស ៍បានទ ទលួ កា រពេយា បាល  
ដោយ  ឱស ថ   បេឆាងំ នងឹ មេ  រោគ  
អេ ដស៍  និង៩០ភាគ រយ  នេ  
អ្នក   កំពុង ទទួល ការពេយាបាល  
ដោយ  ឱសថ បេឆាងំ នងឹមេ រោគ  

អេដស៍   មាន បន្ទុក មេ រោគ - 
អេដស៍ ក្នុង  ខ្លួនទាប បំផុតហៅ 
viral load suppression 
របស  ់អង្គការ UNAIDS មនុ ឆា្នា ំ
២០២០។

បើទោះជា បេទេសកម្ពុជា 
សមេចបាននូវ ភាពជោគជ័យ  
ក្នុង ការឆ្លើយតប នឹង មេរោគ-  
អេដស  ៍ ជាចេើនក្តីក៏ ការ  ឆ្លង មេ - 
រោគ    អេដស៍ ថ្មី  នៅ តេបន្ត កើត- 
មាន ជា ពិសេសក្នុង ចំណោម 
ក េមុ    បេជា ជន បេឈម មខុខ្ពស ់
រួម  មាន ស្តេី បមេើ សេវា កមេ សាន្ត  
កេុម បុរស រួម ភេទ ជា មួយ  បុរស 
ស្តេី  ក្លេងភេទនិង កេុម អ្នក ចាក់ - 
គេឿង  ញៀន ។ 

តាមរយៈ អង្គការសុខភាព-  
ពិភព   លោក(WHO) វិធីល េប- 
ថ្នាំបង្ការ ជាមុន នៅពេល មាន 
ការ   បេពេឹត្តបេឈម នឹង ការឆ្លង  
ម េរោគ  អេដស៍  ហៅថ បេឹព-  
(PrEP) ជាវិធីសាស្តេ ដេល-   
មាន  បេសិទ្ធភាព លើស ពី  ៩០ 
ភាគ    រយ  នៅ ក្នុង ការ បង្ការ ការ 
ចម្លង  មេរោគ អេដស៍  ពេល-   
ដេល លេប វារាល់ថ្ងេ។ បេឹព រួម 
ជា មួយនឹង  ការ ធ្វើ  តេស ្ត  រក មេ- 
រោគ  អេដស៍ និង កាម រោគ ការ - 
ពេយាបាល  ការបេើបេស ់សេម 
អនម័យ  និងទឹករំអិល នឹង 
ពងេកី   កចិ្ច ខតិខបំេងឹបេង  ឆ្ពោះ  
ទៅរកការ  បញ្ចប់ ការរីករាល-  
ដាល   នេ ជំងឺ អេដស៍   ដេលជា - 
ការ គំរាម កំហេង  ដល់ សុខភាព 
សា ធារ ណ ៈ មួយ      ក្នុង បេទេស-     
កម្ពុជា។

វេជ្ជ  បណ្ឌិត ស្ទីវ វីកណល  

បេធាន   គមេង EpiC នេ អង្គ - 
ការ  FHI 360 បាន បន្ថេម ថ៖ 
«  តាមរយៈ  បទ ពិសោធជា - 
សកល  យើង អាចបេកដ  ថ 
បេឹព មាន បេសិទ្ធ ភាព។ នៅ ទី - 
កន្លេង ដេលមាន ថ្នាំបេឹព  
(KhmerPrEP)   តេូវ បាន-   
ទទួល    យក   និង បេើ  ជា ទូ ទៅ   
ដោយ បុគ្គល  ដេលអាច មាន 
ហា និភ័យ  ខ្ពស់ ក្នុង ការ ឆ្លង-  
មេរោគ អេដស៍  យើង  សង្កេត  
ឃើញ  ថ  អតេ  នេ ការ ឆ្លង មេ - 
រោគ  អេដស៍  ថ ្មី  អា  ចតេូវ បាន-  
កាត ់  បន្ថយ ជាង ៩០ភាគ រយ  

បេសិន បើ បេើ វា ជា បេចំា នោះ។  
យើង  មាន  មោទនភាព   ក្នុង ការ-
គាំទេ  ដល់ NCHADS  ក្នុង ការ- 
ដាក់  ឱេយដំណើការ  ខ្មេរបេឹព-
(KhmerPrEP)  និងលើក-  
ទឹក ចិត្ត  ដល់ សហគមន៍  ទាំង-  
អស់  ដេលមាន ហានិភ័យ ឱេយ 
ចលូ    រមួ យ៉ាងសកម្ម នៅ ក្នងុ ការ- 
អភ  ិវឌេឍដ៏សំខាន់    នេះ»។

វេជ្ជបណ្ឌិត វ្ល៉ាដាន់កាអាន់  
្រឌីវា៉ា នយិកាបេចាំបេទេ ស   
របស់ អង្គការ UNAIDS ក្នុង 
បេទេស កម្ពុជា  ក៏បាន បញ្ជាក់    
ថ ៖«យើងមនិអាចបញេឈប ់ការ- 

ឆ្លងមេរោគអេដស៍ថ្មកី្នងុ  បេទេ ស  
កម្ពជុា បាន ទេ បេស ិន បើ  យើង 
បេកាន់  ខា្ជាប់អនុ វត្ត    ការ ង រ 
ដូចធម្មតា។ យើង ចាំ បាច់  
តេូវពងេីកបេឹព ជា អន ្តរា គ មន ៍ 
បង្ការ មេរោគ អេដស៍  បន្ថេម  
ដេល មា ន បេសិទ្ធ   ភាព។ ការ- 
ផ្តល់   បេឹព ដឹកន ំ ដោយ សហ - 
គមន៍   អាចតេូវបាន បញ្ចូល   ក្នុង 
សេវា    បង្ការ  ម េរោគ   អេដស ៍    ដេល  
មានសេប់ និង ជាគន្លឹះ នៅ ក្នុង  
ការរកេសា ការ គេប់គេង នេ ការ រីក- 
រាល ដាល និង  បញ្ចប ់ ជំង ឺ - 
អេដស ៍  ដេល  គរំាម  ក ំហេ ង   ដល ់

សុខ ភាព សា ធារណជន  »។
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត លី ពេញ - 

ស៊ុន បេធាន មជេឈមណ្ឌល ជាតិ 
បេយុទ ្ធ នឹង ជំងឺអេដស៍  ជំងឺ - 
សើសេ បេក   និង  ជំងឺ កាមរោគ -  
មាន បេសាសន ៍ ថ ៖ «បន្ទាប់ ពី 
សិកា្ខាស ិលាបេកាស ដាក ់ឱេយ - 
អន ុវត្ត វិធី លេបថ្នាំបង្ការ ជាមុន     
ពេល    បេ ពេឹត្ត       បេឈមនឹង ការ 
ឆ្លង   មេរោគ  ករ៏ៀប ច ំឱេយ មាន ការ 
បង្វឹក ដល់អ្នកផ្តល់ សេវា  តាម - 
បណ ្តា គ្លនីកី  នៅ ទទូាងំ រាជ ធាន ី      
ខេត្តទាំង៥ នេះ ផង ដេរ»។  

ខណៈ  យទុ្ធនការ នេះ បានធ្វើ     
នៅ ភ្នពំេញ កាលព ី ថ្ងេទ ី២ វចិ្ឆកិា 
និង   ខេត្ត កណ្តាល កាល  ពី ថ្ងេ ទី 
១០ ខេ វិច្ឆកិា ឆា្នា ំ២០២០ កន្លង- 
មក  ហើយ នៅ ខេត្ត បាត់ ដំបង  
សៀមរាប នងិ  បន្ទាយ មាន ជយ័  
នឹង  ធ្វើ បន ្ត ពី សា្ថានភាព ល្អ  បេ-
សើរ  កេ ពី   កា រ ផ្ទុះ ជំងឺ កូវីដ ១៩  
ឡើង វិញ ។ 

ចង់ ស្វេង  យល់ ពី ការ ការពារ  
នូវ សុខ ុមាលភាព និង ការ បេើ - 
បេស ់  ថ្នាំ  បេឹព(PrEP) បាន- 
តេមឹ តេវូ នោះ  អាច  ចលូទៅ  កាន ់
គេហ  ទំព័រ  https://www.fa-
cebook.com/kapeakh 
និង តាម គេហទំព័រ https://-
tohtest.org/៕

សិក្ខា សាលា ស្តីពី  ករ បេកស ដាក់ ឱេយ អនុវត ្តវិធី លេប  ថ្នាំ បង្ការ   ជាមុន ពេល  បេពេឹត្ត   បេឈមនឹង ករ ឆ្លង ម េ រោគ   អេដស៍ ហៅថ «បេឹព PrEP» ។ រូបថត សហ ការី

ថ្នាបំង្ការករឆ្លង មេរោគអេដស៍ឈ្មោះ បេពឹ-PrEP។ រូបថត សហ ការី សិក្ខាកម ចូល រួម ក្នងុ សិក្ខាសាលា បេកសបេើ ថ្នា ំ បេពឹ-PrEP។ រូបថត សហ ការី

សិក្ខាសាលាស្ដពីីករប្រកសដាក់ឱ្រយអនុវត្តវិធីល្របថ្នាបំង្ការជាមុន  
នៅកម្ពជុានាព្រលត្រវូប្រព្រតឹ្តប្រឈមនឹងករឆ្លងម្ររោគអ្រដស៍



ថ្ងៃចន្ទ ទី១៦ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០  ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ១៣ Email: socialite@phnompenhpost.com 
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ការចូលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយឯកអគ្គរាជទូតម៉ាឡែសី៊
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ស្មាតហ្វូនrealmeC15QualcommEditionដែលមានថាមពលថ្មធំនៅ
កម្ពជុាបានដាក់លក់ជាផ្លវូការហើយកាលពីថ្ងែទី១៣ខែវិច្ឆកិាក្នងុតម្លែ១៦៩ដ៊ល្លារ

realme ដៃលជា ម៉ាក ពៃញនិយម ផ្នៃក បច្ចៃកវិទៃយា កាលពី ថ្ងៃទី ១០ ខៃវិច្ឆកិា បានដាក់ បៃកាស ជា ផ្លវូការ 
នូវ realme C15 មូ៉ ដៃល ដំបូង ដៃលមន ថាមពល ថ្ម 6 000mAh និង ការ សាក លឿន 18W ដៃលមន 
តម្លៃ ១៦៩ ដុល្លារ និង ជា ជមៃើស ដ៏ ល្អ សមៃប់ អតិ ថ ជិន សា្មា ត ហ្វ ូន លំដាប់ ថវិកា ។ សៃប ពៃលនៃះ realme 
ថៃមទំាង នំាមក នូវ នាឡិកាឆ្លាត វៃ realme Watch S ដៃលមន តម្លៃ ៩៩ ដុល្លារ។ សមៃប់ realme 
C15 បានដាក់ លក់ កាលពី ថ្ងៃទី ១៣ ខៃវិច្ឆកិា ចំណៃកឯ realme Watch S នឹងដាក់ លក់ នៅ ថ្ងៃទី ១៦ 
ខៃវិច្ឆិកានៃះ ។ អ្វីដៃល គួរ ឱៃយ កត់សម្គាល់ ទៀតនោះ គឺ realme C15 មូ៉ ដៃល នៃះ នៅតៃ បាន បន្ត នូវ 
គុណសមៃបត្ត ិដៃលមន ថាមពល ថ្ម ធំ របស់ C series ដោយមន ថាមពល ថ្ម ធំ 6 000mAh អាច និយាយ 
ទូរស័ព្ទ បាន ៤៦ ម៉ាង ឬ មើល YouTube បានរយៈពៃល ៤៨ ម៉ាង ៕  

 លោក Abang Shafiq  បៃធាន គៃប់គៃង ទូទៅ នៃ រមណីយដា្ឋាន Sandy Beach Resort បាន ចូលជួប 
សម្តៃង ការគួរសម ជាមួយ ឯកឧត្តម Eldeen Husaini  Mohd Hashim ឯកអគ្គរាជទូត ម៉ាឡៃសីុ បៃចំា 
កម្ពុជា  កាលពី ថ្ងៃ ពុធ កន្លងទៅ ។ នៅក្នុង ជំនួប សម្តៃង ការគួរសម នោះ ភាគី ទំាង ២ បាន ពិភាកៃសាអំពី 
ផលប៉ះពាល់ នៃ ជំងឺ កូ វីដ ១៩ ទៅលើ ឧសៃសាហកម្ម ទៃសចរណ៍ ។ សូមបញ្ជាក់ថា  រមណីយ ដា្ឋា ន នៃះ មន 
ទីតំាង ស្ថតិនៅលើ កោះរុ៉ង សន្លមឹ នៃ ខៃត្ត ពៃះសីហនុ ៕ 

ធនាគារហ្វីលីពផ្តល់ជំនួយសប្ុបរសធម៌ក្នងុរដូវកាលកូវីដ១៩

បែសិតឥណ្ឌាសម្តែងការគួរសមក្នងុពិធីប៊ណ្យកឋិន

 ធនាគារ ហ្វ ីលី ព បានរៀបចំ កម្មវិធី សបៃបុរសធម៌ មួយ មន ឈ្មាះថា « យុទ្ធនាការ ១+២ ជួយ ដល់ មណ្ឌល 
សុខភាព ក្នងុ រដូវ កាល កូ វីដ ១៩» ដើមៃបី រួមចំណៃក ការពារ សុខុមលភាព បៃជាពលរដ្ឋ ក្នងុ សហគមន៍ ក្នងុ 
ភូមិភាគ បៃតិបត្តកិា រ របស់ខ្លនួ នៅ ទូទំាងបៃទៃស នៅ ថ្ងៃ តៃមួយ ពៃមៗ គា្នា គឺ ថ្ងៃទី៩ ខៃវិច្ឆកិា ឆ្នា២ំ០២០ ។ 
មណ្ឌល សុខភាព ទំាង ១០ ដៃល បាន ជៃើស ក្នងុចំណោម ខៃត្ត កៃងុ  រួមមន ខៃត្តកណ្តាល តៃបូងឃ្មុ ំបាត់ដំបង 
សៀមរាប តាកៃវ ខៃត្តកំពង់ឆ្នាងំ កំពង់ចាម កៃចៃះ និង ខៃត្តសា្វាយរៀង។ ចំពោះសម្ភារ ដៃល បរិចា្ចាគ ដល់ 
មណ្ឌល សុខភាព ទំាង ១០ រួមមន ម៉ាស់ ការពារ ចំនួន ៥០០បៃអប់ សាបូ៊ លងដៃ ចំណុះ ៥០០ មិល្ល ីលីតៃ 
ចំនួន ១៦៨០ ដប និង ជៃ ល លងដៃ ចំណុះ ៥០០ មិល្ល ីលីតៃ ចំនួន ១៨០០ ដប ។  សម្ភារ ដៃល បាន បរិចា្ចាគ 
នៃះ គឺ បានមកពី សាច់បៃក់ ដៃល បាន បរិចា្ចាគ ដោយ បុគ្គលិក របស់ កៃមុហុ៊ន ទំាង  ៣   របស់ កៃមុហុ៊ន Phil-
lip Capital ( រួមមន ធនាគារ ហ្វ ីលី ព កៃមុហុ៊ន ធានារា៉ាប់រង ទូទៅ ហ្វ ីលី ព និង កៃមុហុ៊ន ធានារា៉ាប់រង 
អាយុជីវិត ហ្វ ីលី ព ) និង ដាក់ បន្ថៃម ២ ដងដោយ ធនាគារ ហ្វ ីលី ព  លើ សាច់បៃក់ ដៃល  បាន បរិចា្ចាគ ៕ 

 ក្នងុឱកាស ពិធីបុណៃយ កឋិនទាន (Kathina Festival) ឯ កអគ្គរដ្ឋទូត ឥណ្ឌា បៃចំា កម្ពជុា លោកជំទាវ 
Devyani Uttam Khobragade បាន ចូលជួប សម្តៃង ការគួរសម ជាមួយ សម្តៃច ពៃះមហា អរិយវងៃស 
បណ្ឌិត ឃី សុវណ្ណ រតនា ដៃលជា សាកលវិទៃយាធិការរង ទទួលបន្ទុក និង គណៈ គៃប់គៃង នៃ ពុទ្ធិក- 
សាកលវិទៃយាល័យ ពៃះសីហនុ រាជ ។ ជំនួប កាលពី ថ្ងៃទី ៦  ខៃវិច្ឆកិា នោះ គឺ បាន គូសបញ្ជាក់ អំពី ទំនាក់ទំនង 
ដ៏ យូរអង្វៃង រវាង រដា្ឋាភិបាល ឥណ្ឌា និង សាកលវិទៃយាល័យ ។ ដើមៃបី ជា និមិត្តរូប នៃ ការគោរព លោកជំទាវ 
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ក៏បាន នំាយក អាហារ ឥណ្ឌា ១ សៃ ក់មក បៃគៃន ផងដៃរ ៕  
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១៤ ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍  ថ្ងៃចន្ទ ទី១៦ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០   Email: socialite@phnompenhpost.com 
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មិនា

 កៃមុហ៊នុ ផសូ មៃ ឌា ខ ូអ ិល ធ ីឌ ី(Post Media Co 
Ltd) និង កៃុមហ៊ុន ផៃសា រមលូ ប តៃ កម្ពុជា (CSX) បាន 
ចុះហត្ថលៃខា លើ អនុសៃសរណៈ នៃ ការយោគយល់ គា្នា 
កាលពី ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ សបា្តាហ៍ មុន ក្នុង គោលបំណង 
លើកកម្ពស ់ការយលដ់ងឹ អពំ ីទផីៃសារ មលូ ប តៃ នៅ កម្ពជុា 
និង ពងៃីក វិសាលភាព នៃ ការ ចៃកចាយ ព័ត៌មន ទីផៃសារ 
មូល ប តៃ ដៃល តៃឹមតៃូវ ចៃបាស់លស់ ទាន់ពៃលវៃល 
អាច ទុកចិត្តបាន និង បៃកបដោយ វិជា្ជាជីវៈ ទៅកាន់ 
សាធារណជន តាមរយៈ ភា្នាក់ងារ សារព័ត៌មន ។ 
កិច្ចសហបៃតិបត្តិការ នៃះ  រួមមន ការបោះ ផៃសាយ 
របាយការណ៍ ពិសៃស បៃចាំខៃ ដៃល ផ្តល់ ខ្លឹមសារ អំពី 
មូលដា្ឋានគៃឹះ ក្នុងការ វិនិយោគ លើ មូល ប តៃ នៅ កម្ពុជា 
នៅលើ កាសៃត ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ ទាងំ ខៃមរភាសា នងិ ភាសា 
អង់គ្លៃស ។ អនុសៃសរណៈ នៃ ការយោគយល់ គា្នា នៃះ 
តៃូវបាន ចុះហត្ថលៃខា ដោយ ឯកឧត្តម ហុង សុហួរ 
អគ្គនាយក របស់ CSX និង លោក លី តៃសៃង 
ចាងហា្វាង នងិ ជា អគ្គនាយក របស ់កាសៃត ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍ 
នៅ ការិយាល័យ របស់ CSX ។ មន វត្តមន នៅក្នុង ពិធី 
នោះដៃរ គ ឺលោក James Ong នាយក បៃតបិត្ត ិរបស ់
កៃុមហ៊ុន ផូស មៃ ឌា និង លោក Jong Weon Ha 
អគ្គនាយករង កៃុមហ៊ុន ផៃសា រមូល ប តៃ កម្ពុជា ផងដៃរ ។  
សមូបញ្ជាកថ់ា អត្ថបទ ដបំងូ តៃវូបាន បោះផៃសាយ នៅក្នងុ 
កាសៃតភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ខៃឧសភា ៕  

ភ្នំពែញប៉៊ស្តិ៍និងកែ៊មហ៊៊នផ្សារមូលបតែកម្ពុជាសហការគ្នា
ដើម្ីបលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីទីផ្សារមូលបតែនៅកម្ពជុា



ក្រុងបាស្រល: ប្រធាន ក្រុម  
Sergio Ramos ស៊ុត បាល់ 
ពិន័យ ១១ ម៉្រត្រ អត់ ចូល  ២ 
លើក ខណៈ ក្រមុ  អ្រស្រប៉ាញ  ត្រវូ 
ពឹង លើ គ្រប់ បាល់ ចុង ម៉ាង 
របស់ កីឡាករ Gerard 
Moreno ទើប អាច ស្មើ ជាមួយ 
ក្រមុ ម្ចាស់ ផ្ទះ ស្វ៊សី  អឡំងុ ការ- 
ប្រកួតន្រកម្មវិធី Nations 
League កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ ។ 

Ramos បានធ្វើការ បង្ហាញ 
វត្តមន ជា លើក ទី១៧៧ ឱ្រយ 
អ្រស្រប៉ាញ ដ្រល ចំនួន ន្រះ  នាំ 
ឱ្រយ ខ្រស្រ ការពារ ចាស ់វស្រសា របូ ន្រះ 
កា្លាយ ជា កឡីាករ នៅអរឺ៉បុ ល្រង 
ក្នងុ ក្រមុ ជម្រើស ជាត ិ ច្រើន ជាង 
គ្រ បំផុត ក្នុង ប្រវត្តិសាស្ត្រ 
ពោល គ ឺលើស កណំត ់ត្រ របស ់
អ្នក ចាំ ទី អីុតាលី  Gianluigi 
Buffon  ចំនួន ១លើក។

ត្រ ជនំសួ ឱ្រយ ការ អប អរ ចពំោះ 
កំណត់ ត្រ  នៅ ក្រុង បាស្រល 
ន្រះ វា ប្ររជា បានកា្លាយ ទៅ ជា 
យប់  ដ្រល មិន អាច បំភ្ល្រច បាន 
សម្រប់ កីឡាករ វ័យ ៣៤ ឆ្នាំ  
ទៅវិញ នោះ គឺ ការ  ស៊ុត បាល់- 
ប៉្រណាល់ ទី អត់ ផុត ដ្រ អ្នក ចាំ ទី  
Yann Sommer  ២ ដង ។ 

 យ៉ាង ណា ក្ដី លោក Luis 
Enrique  គ្រូបង្វឹក អ្រស្រប៉ាញ 
នៅ ត្រ នយិយ ការពារ  Ramos 
ថា ៖ « តលួ្រខ ប៉្រណាល ់ទ ីរបស ់ 

Ramos គឺ ហួស កម្រិត ពិភព-
លោក ហើយ ។  បើ មន ការ ទាត ់
លើក ទី៣ គ្រ នឹង នៅ ត្រ ទទួល 
បន្ទុកហ្នឹង ដដ្រល » ។

Ramos ស៊ុត បញ្ចូល ទី បាន 
សម្រច  ២៥គ្រប់ បន្ត បនា្ទាប់ 
គ្នា សម្រប ់ការ ទាត ់១ទល ់នងឹ 
១ ជាមួយ អ្នក ចាំ ទី ក្នុង ប្រអប់ 
គ្រះ ថា្នាក ់ ត្រ ការ ភ្លាត ់លើក ន្រះ 
នងឹ ធ្វើ ក្រមុ អ្រស្រប៉ាញ ដាច ់ខាត 
ត្រូវ ឈ្នះ អាល្លឺម៉ង់ នៅ ប្រកួត 
ចុង ក្រយ នា ក្រុង Sevilla 
នៅ ថ្ង្រ អង្គារ ទើប អាច ឡើង  
ទៅវគ្គ ៤ក្រុម ចុង ក្រយ ។

កឡីាករ  Moreno ដ្រល ស៊តុ 
ឱ្រយ អ្រស្រប៉ាញ តាម ស្មើ  និយយ 
ថា ៖ « យើង ចង់ បាន ជ័យ ជម្នះ 
ហើយ ក្រមុ ព្រយាយម រហតូ ដល ់
ទី បញ្ចប់ ។ វា មិន សម តាម 
បំណង យើង  ត្រ យើង នៅ មន 
ឱកាស ឆ្លង ទៅ វគ្គ បន្ត បើ ទោះ 
ជា យើង ត្រវូ ប្រឈម ជាមួយ ការ- 
ប្រកួត ដ៏ លំបាក ក៏ ដោយ » ។

ក្រុម របស់ លោក Enrique 
រក បាន ត្រ ៣គ្រប់ ប៉ុណ្ណោះ 
ក្នុង ចំណម ការ ប្រកួត ៥ 
លើក ចុង ក្រយ  ហើយ ជា ថ្មី 
ម្ដង ទៀត បាន ប្រឹង ប្រង យ៉ាង 
ខា្លាំង ដើម្របី បំប្រក កំព្រងរបស់ 
ក្រមុ ស្វ៊សី ដ្រល មន ការ រៀប ច ំ
យ៉ាង ល្អ ជាមួយ នឹង ឱកាស នាំ - 
មុខ មុន  នៅ នាទីទី២៦ ដោយ 

កីឡាករ  Remo Freuler។
ក្រយ ត្រូវ ម្ចាស់ ផ្ទះ បំប៉ាង 

សណំាញ ់ទ ីខ្លនួ   ក្រមុ អ្រស្រប៉ាញ 
បាន ព្រយាយម រក ចនោ្លាះ ស៊ុត 
បញ្ចូល ទី វិញ ហើយ ក៏ មន 
ឱកាស ស៊ុត បាល់ ពិន័យ ១១ 
ម៉្រត្រ ២ លើក នៅនាទីទី ៥៧ 
នងិ ៨០ ត្រ គរួ ឱ្រយ សា្ដាយ កឡីាករ  
Ramos ធ្វើ ឱ្រយ ក្រុម ទាំងមូល 
បាន ត្រឹម ខក ចិត្ត  ប៉ុណ្ណោះ ។

ការ ពិន័យ ផ្ដល់ បាល់ ១១ 
ម៉្រត្រ លើក ទី២ ឱ្រយ អ្រស្រប៉ាញ 
នោះ ក្រុម ស្វ៊ីស ក៏ ត្រូវ បាត់ បង់ 
សមជិក ម្នាក់ ដ្ររ  ក្រយ ខ្រស្រ - 
ការពារ Nico Elvedi  បាន 
កាតលឿង លើក ទ ី២ ដ្រល ស្មើ 
កាត ក្រហម ដោយសារ បាន 

ផ្ដួល ខ្លួន សា្កាត់ ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ   Al-
varo Morata ។

១០ នាទី ចុង ក្រយ ក្រយ 
មនចំនួន កីឡាករ ច្រើន ជាង 
អ្រស្រប៉ាញ ក៏ ធ្វើ ការ វាយ សម្រុក 
ម្ដង ហើយ ម្ដង ទៀត រហូត ចុង- 
ក្រយ ក៏ មន គ្រប់ បាល់ តាម 
ស្មើ បាន វិញ ដោយ  Moreno 
នាទីទី ៨៩។

ក្រុមអ្រស្រប៉ាញ   ព្រល ន្រះ 
កពំងុ ឈរ នៅ ល្រខ ២ ក្នងុគ្របុ 
ទី ៤ លីគ A ជាមួយ នឹង ៨ពិន្ទុ 
ដោយ តាម ពី ក្រយក្រុម ល្រខ 
១ អាល្លមឺង៉ ់១ពនិ្ទ ុខណៈ អ៊យុ-  
ក្រន មន ៦ពិន្ទុ នៅល្រខ ៣ 
ហើយ ស្វ៊ីស បាត តារាង មន 
៣ពិន្ទុ ៕ AFP/VN 

ឡុងដ៍: អ្នក ចាត់ ការ ក្រុម 
Derby County  សម្រច ចាក- 
ច្រញ ពី ក្រមុ ដ្រល កំពុង ត្រ យ៉ាប់- 
យុឺន នៅក្រប ខ័ណ្ឌ Champi-
onship  ន្រះហើយ ដោយមន 
ការ ព្រម ព្រៀង ទាំង សង ខាង 
កាល ពី ថ្ង្រ សៅរ៍ ហើយ អតីត 
កីឡាករ របស់ ក្រុម ជម្រើស ជាតិ 
អង់គ្ល្រស Wayne Rooney 
ដ្រលជា គ្របូង្ហាត ់ក្នងុ ក្រមុ ១ របូ 
ដ្ររ នោះ នឹង មក បំព្រញ តួនាទី 
ន្រះ បណ្ដោះ អាសន្ន ។

លោក Cocu ដ្រល ជា អតីត 
កីឡាករ របស់ ក្រុម ជម្រើស ជាតិ 
ហូឡង់ និង ក្រុម Barcelona  
ចលូ មក កាន ់តណំ្រង ជាគ្របូង្វកឹ 
ក្នុង ក្រុម   Derby  ឆ្នាំ មុន ក្រយ 
លោក  Frank Lampard ផ្លាស ់
ទៅ ដឹក នាំ ក្រុម  Chelsea ។

បុរស វ័យ ៥០ ឆ្នាំ មិន អាច 
បំព្រញ តាម មហិច្ឆតា របស់ ក្រុម  
ដ្រល ចង់ ឡើង ទៅ កាន់ លីគ 
កំពូល បាន ឡើយ ដោយជួយ ឱ្រយ 
បញ្ចប់ នៅ ចំណាត់ ទី១០ នៅ 
លីគ កម្រិត ទី២ របស់ អង់គ្ល្រស 
កាល ពី រដូវកាល មុន មុន នឹង 
ធា្លាក់ ដល ់បាត់ តារាង ន្រ ដើម រដូវ- 
កាល ន្រះ  ដោយ ការ ឈ្នះ បាន ត្រ 
១លើក ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង ចំណម 
ប្រកួត ទាំង ១១លើក  កន្លង មក  
ដូច្ន្រះ  សម្ពាធ មន កាន់ ត្រ ខា្លាំង  
ឡើង ៗ ចំពោះ លោក Cocu ។

ប្រកួត ចុង ក្រយ នៅ ផ្ទះ ខ្លួន- 
ឯង ដ្រល ក្រុម របស់ លោក 

ចាញ់ក្រុម Barnsley លោក  
Cocu អវត្តមន  ដោយសារ ត្រវូ 
នៅ ដាច់ ដោយ ឡ្រក  ពី អ្នក ដទ្រ 
ក្រយ លោក មន ទំនាក់ ទំនង 
ដោយ ផ្ទាល់ ជាមួយ នាយក- 
ប្រតិបត្តិ ក្រុម Derby លោក 
Stephen Pearce ដ្រល ធ្វើ 
ត្រស្ត វិជ្ជមន វីរុស កូរ៉ូណា ។

សម្រប់អតីត ប្រធាន ក្រុម 
អងគ់្ល្រស Rooney បាន ចលូ រមួ 
ជាមយួ ក្រមុ Derby ក្នងុ ខ្រ មករា 
ខណៈ កឡីាករ វយ័ ៣៥ ឆ្នា ំកពំងុ 
សម្លងឹ មើល ព ីលទ្ធភព ក្នងុ ការ- 
ឈាន ជើង ចូល  កាន់ តួនាទី  ជា 
គ្រូ បង្វឹក  លើក ដំបូង ស្រប ព្រល    
បន្ត ការ ល្រង បាល់  ក្នុង នាម ជា 
កីឡាករ ផង ដ្ររ ។

ក្រយ មន ការ ចាក ច្រញ 
របស់ លោក Cocu ន្រះ បាន ធ្វើ 
ឱ្រយមន ការ លើក ឡើង ថា អតីត 
ខ្រស្រ ប្រយុទ្ធ របស់ ក្រុម បិសាច-
ក្រហម Manchester United 
ឥឡូវន្រះ  អាច ត្រៀម ខ្លួន ធ្វើ ជា 
អ្នក ចាត់ ការ បាន ហើយ ។ 

លោក Cocu តាម រយៈ 
បណា្ដោញ  សង្គម Instagram 
របស់ ខ្លួន បាន រៀប រាប់ ថា ៖ « ខ្ញុំ 
សូម ឆ្លៀត ឱកាស ន្រះ ធ្វើ ការ 
អរគុណ ដល់ គ្រប់ គ្នា ក្នុង ក្លិប 
មន ដូច ជា ក្រុម ប្រឹក្រសា បុគ្គលិក 
និង កីឡាករ ទាំង អស់ សម្រប់ 
ការ គ ំទ្រ ដ៏ ល្អ របស ់ពួក គ្រ ចំពោះ 
របូ ខ្ញុ ំតាងំ ព ីខ្ញុ ំបាន ទៅ ដល ់ទកឹ ដ ី 
Pride Park» ៕ AFP/VN

ថ្ង្រចន្ទ ទី១៦ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

Ramos ប៉េណាល់ ទី អត់ ចូល ២ដង
ខណៈ អេសេប៉ាញ ស្មើជាមួួយស្វ៊ីស ១-១

 បេធាន បទ  « បេជា ជន ម្នាក់ លេង កីឡា មួយ មុខ» តេវូ បាន ផេសព្វផេសាយនៅ ខេត្តកំពង់ធំ 
យឺនពន្លក

ភ្នំព្រញៈ  ក្រមុ ការងរ ន្រ គណៈ កម្មា- 
ធិការជាតិ អូឡំាពិកកម្ពជុា  (NOCC)   
បាន រៀប ចំ កម្មវិធី  «កីឡា ដើម្របី ទំាង អស់ 
គ្នា» ឬ « Sport  For  All »   ដ្រល ជា 
កម្ម វិធី ប្រចំា ឆ្នាំ  ផ្តោត ទៅ លើ ការ អប់ រំ 
ស្វ្រង យល់ ពី កីឡា  ផ្តល់ ជូន ប្រ ជា ពល រដ្ឋ 
នៅ មូល ដា្ឋាន ផ្ទាល់  នៅ ស្រកុ បារាយណ៍  
ខ្រត្ត កំពង់ ធំ   ខណៈ កម្ម វិធី ន្រះ  ទទួល បាន 
ការ គំ ទ្រ ពី អង្គការ សាមគ្គី អូឡំាពិក 
អន្តរជាតិ  (OS)  ហើយ មន គោល- 
បំណង អប់រំ  ក្នងុ ប្រធាន បទ  «ប្រជា ជន 
ម្នាក់ ល្រង កីឡា មួយ មុខ» ។

ជា មួយ គ្នា ន្រះ អ្នក ជំនាញ កីឡា វ័យ 
ក្ម្រង គឺ  លោក  បុ៊យ  សោភ័ណ្ឌ  និង  ញ៉ាន  
សុខវិសាល  ធ្វើ ជា វាគ្មនិ រយៈ ព្រល ២ថ្ង្រ  
ដ្រល អនុវត្ត ផ្ទាល់  ជា ទ្រសឹ្ត ី និង ល្រង 
កីឡា ចំនួន ១២ ប្រភ្រទ  កាល ពីចុង- 
សបា្តោហ៍មកន្រះ។  លោក តុប  បញ្ញា  
ប្រធាន នាយកដា្ឋាន គ្រប់គ្រង គម្រង ន្រ  
NOCC  បាន ប្រប់ ភ្នពំ្រញ បុ៉ស្តិ៍ ថា ៖« ន្រះ 

ជា កម្ម វិធី ប្រ ចំា  ឆ្នា ំ២០២០  ដើម្របី  បញ្ជ្រប 
ការ ផ្រសព្វផ្រសាយ ចលនាអូឡំាពិក  និង ផ្តល់ 
ឱកាស ឱ្រយ យុវជន បាន ចូល រួម ល្រង កីឡា  
ក៏ ដូច ជា ផ្រសព្វផ្រសាយ ដំណើរ ការឆ្ពាះ ទៅ 
ទទួល រៀប ចំធ្វើ ជា ម្ចាស់ផ្ទះ សីុហ្គ្រម  លើក 
ទី៣២  ឆ្នា២ំ០២៣  នៅ កម្ពជុា »។

 លោក  បញ្ញា  បន្ត ថា ៖« គោល បំណង 
ធំ  គឺ ដើម្របី បណ្តះុ នូវ សា្មារតី កីឡា ជូន ដល់ 
មហាជន ទូទៅ  មិន ថា  ពួក គត់  ជា 
អត្តពលិក អាជីព  ឬ អ្នក ល្រងកីឡា  ដើម្របី 
សុខភព នោះទ្រ ពោល គឺ បញ្ជ្រប នូវ 
សា្មារតី កីឡា  ចំណ្រះ ដឹង ចលនា អូឡំាពិក 
ទៅ ដល់ ស្រទាប់ មហាជន នានា  ហើយ  
រយៈ ព្រល ២ ថ្ង្រ ន្រះ  មន អត្តពលិក ជា 
សិស្រសានុសិស្រស ចូល រួម ជាង ១០០០ 
នាក់  ដោយយើង ជួប ជំុគ្នា ល្រង កីឡា  នៅ 
ក្នងុ សាលាបឋមសិក្រសា-អនុវិទ្រយាល័យ 
បណ្តះុវិជា្ជ» ។

  ជាមួយ គ្នាន្រះ លោក  បុ៊យ  សុភ័ណ្ឌ  
អនុ ប្រធាន គម្រង ន្រ  NOCC  បាន 
និយយ ថា ៖« ដើម្របី ចូល រួម ទប់ សា្កាត់ 
ជំងឺកូវីដ១៩  ជា មួយ រាជ រដា្ឋាភិបាល ការ - 

រៀប ចំ ទិវា  កីឡា ដើម្របី ទំាង អស់ គ្នា  ន្រះគឺ 
ក្រមុ ការងរ បាន អនុវត្ត នូវ វិធាន ការ របស់ 
ក្រ សួង សុខាភិបាល យ៉ាង មឺុងម៉ាត់   តាម- 
រយៈ ការ ត្រតួ ពិនិត្រយ វាស់ កម្តោ  ពាក់ម៉ាស់  
បាញ់ អាល់ កុល  និង រក្រសា គម្លាត សុវត្ថភិព  
ខណៈ ទិវាន្រះ ជា  យុទ្ធនា ការ ដើម្របី ឆ្ពាះ 
ទៅ សីុហ្គ្រម  លើកទី ៣២  ឆ្នា ំ២០២៣  គឺ 
ប្រជាជន ម្នាក់ ល្រង កីឡា មួយមុខ» ។ 

ទាក់ ទង ទៅ នឹង វិញ្ញាសា ដាក់ អនុវត្ត 
លោក  បុ៊យ  សុភ័ណ្ឌ   បាន ប្រប់ ថា   យើង 
ដាក់ ឱ្រយ អនុវត្ត ចំនួន ១២  វិញ្ញា សា  មន 
សុ៊ត បាល់ទាត់ ១១ម៉្រត្រ ,  ចង ជើង ដើរ 
ប្រណំាង ជា ក្រមុ ,ឆ្លើយ សំណួរ ពី គុណ- 
តម្ល្រ អូឡំាពិក  និង ផ្រសព្វផ្រសាយ ការធ្វើម្ចាស់- 
ផ្ទះសីុ ហ្គ្រម  ឆ្នា ំ២០២៣ ,  ល្រង ឆ្លង កាត់ 
កង អូឡំាពិក , លំហាត់ ប្រណ ប្រប អ្ររូ៉បិ៊ក 
រត់ ប្រណំាង ជំុវិញ តារាង បាល់ទាត់,  ប្រកួត 
បាល់ទាត់ , ប្រកួត បាល់ទះ , ជិះកង់កម្រសាន្ត 
ជំុវិញភូមិ ផ្រសព្វផ្រសាយ វិធាន ការ ការពារ 
កូវីដ១៩ , បង្វលិ កង រត់ ជាក្រមុ,  ល្រប្រង 
អប់ រំសាមគ្គ ីជា ក្រមុ  និង សកម្មភព សម្អាត 
បរិសា្ថាន ជំុវិញ សាលារៀន ។ 

ចំណ្រក  លោក ញ៉ាន  សុខ វិសាល 
ប្រធាន នាយកដា្ឋាន ទំនាក់ ទំនង អន្តរជាតិ 
បាន  និយយថា  គោល បំណង ន្រ កម្មវីធី 
កីឡា ដើម្របី ទំាង អស់គ្នា  រួម មន ការ បំផុស 
ឱ្រយ ចូលរួម ល្រងកីឡា  ស្រប តាម គុណតម្ល្រ 
ន្រ ចលនា អូឡំាពិក  និង ផ្រសព្វ ផ្រសាយយុទ្ធ- 
នាការ «ប្រជាជន ម្នាក់ ល្រង កីឡាមួយ 

មុខ» ឆ្ពាះ ទៅ ធ្វើ ម្ចាស់ផ្ទះ សីុហ្គ្រម  ឆ្នាំ 
២០២៣ ។  លោក បន្ត ថា  តាម ពិត សកម្ម- 
ភព កីឡា ឆ្ពាះ ទៅ សីុហ្គ្រម ឆ្នា ំ២០២៣  
មន ច្រើន  បុ៉ន្ត្រ បញ្ហា កូ វីដ ១៩ ជា ឧបសគ្គ 
ខា្លាងំ  ហើយ ការ ធ្វើ  សកម្មភព បាន ជា  
បណ្តើរ ៗ  ខ្លះ  គឺ អនុវត្ត តាម ការ ណ្រនំា 
របស់ ក្រ សួង សុខាភិបាល ៕   

Cocu ចេញពី  Derby 
ខណៈ Rooney ជំនួស  

Ramosរបស់អ្រស្រប៉ាញសុ៊តបាល់ពិន័យ១១ម៉្រត្រត្រអត់សម្រច។AFP

ការជិះកង់កម្រសាន្តជំុវិញភូមិដ្រលបានធ្វើនៅក្នងុទិវាកីឡាដើម្របីទំាងអស់គ្នា។សហ ការី



ប៉ាន់ រិទ្ធា   

ភ្នំពេញៈ  ថ្មីៗ នេះ  អតីត ជា កញ្ញាឯក ចក្កវាឡ-  
កម្ពជុាកាលព ីឆ្នា ំ ២០១៧   កញ្ញា  ប៊ ីសធុារ ី សេប-់  
តេ បង្ហើប រឿង ថ្ម ីមយួ  ទៀត ដេលខ្លនួក ៏ជា តណំាង  
ឱេយ កម្ពុជាផងដេរ    សមេប់  ការ បេកួត បវរ កញ្ញា  
លំដាប់ពិភពលោ ក  ឈ្មោះ   Miss Charm In-
ternational 2020 ដេល តេូវ បាន លើក ពេល 
ទៅ  បេរព្ធ ធ្វើ នៅ  ឆ្នាំ ២០២១ វិញ ដោយ   សារ តេ 
ឧបសគ្គ បញ្ហា   ជំងឺ កូវីដ១៩ ។ 

តាម ពិត  ទៅ អតីត  កញ្ញឯក  ចក្កវាឡ  កម្ពុជា ឆ្នាំ 
២០១៧ កញ្ញា ប៊ី សុធារី គេន់ តេបាន បញ្ចប់ 
កុង តេ ជា មួយ នឹង   កេុម ហ៊ុន Arise Agency 
ភ្លាម ក៏ ក្តោប បាន ឱកាស  ថ្មី ភ្លេត គឺ កា្លាយជា-  
តំណាង  កម្ពុជា នៅ ក្នុង កម្ម វិធី បេកួត Miss-  
Charm International 2020 ដេល តេូវ  
បេរព្ធធ្វើ   នៅ បេទេស វៀតណាម  តាងំ ព ី  ខេ មករា  
ឆ្នា ំ២០២០  មក ម្លេ៉ះ តេ  ដោយ  សារ ការ បារម្ភ  រឿង 
ឆ្លង  ជំងឺ កូវីដ ១៩ នោះ  ទើប តេូវ ពនេយារពេល មិន 
ទាន់ កំណត់  ដោយ បាន អូស បន្លាយ  រហូត  មក- 
ដល់ចុង   ឆ្នាំ ២០២០នេះទៀត ផង  ។ 

នពេល    ថ្មី នេះ ទំនងជា   កញ្ញា  ប៊ី សុធារី បាន 
ទទលួ ពត័ម៌ាន ចេបាស ់ការ ហើយ  ទើប  បាន-  
បង្ហើរ សារ នៅតាម អីុន  សា្តោ កេម បន្ថេម 
ថា ៖ « ជមេប សរួ ពកុ ម៉េ បងប្អនូ មតិ្ៗត  
ក៏  ដូច ជា ហ្វេនៗ ទាំងអស់ គ្នា ថ្ងេនេះ  
នង   ខ្ញុំ  ប៊ី សុធារី សូម    មក ជមេប បង-  
ប្អូន   ទាំង អស់គ្នា  ឱេយ  បាន ដឹង ថា កម្ម- 
វិធី  Miss Charm នឹង លើក ទៅ 
ធ្វើ  នៅ ខេ ១០ ឆ្នា ំ២០ ២១ គ ឺឆ្នា ំ
កេយ  នេះ វិញ។ អរគុណ - 
សមេប់ ការសេឡាញ់  និង 
គំទេ»។ 

ដចូ្នេះ    គេ អាច នយិាយ បាន 
ថា  នេះ គ ឺជាការ កត ់សមា្គាល ់
ថ្មី   មួយ   បន្ថេម ទៀត  សមេប់ 
កម្មវិធី Miss Charm Inter-
national 2020  ជា    ការ បេកួត 
បវរ  កញ្ញា លំដាប ់ ពិភ ព លោក -  
ដេល    កញ្ញា ប៊ ីសធុារ ី  នងឹ កា្លាយ ជា 
នរី ខ្មេរ ដំបូង ដេល   បាន ចូល  រួម-   
បេកួត  នៅ ក្នុង  ក ម្ម វិធីនេះ ផ  ងដេរ។ 
ចពំោះ ដណំងឹ  កញ្ញា ប៊ ីសធុារ ីបាន 
សទិ្ធ ិជា តណំាង ឱេយកម្ពជុា គ ឺ កា្លាយ 
ជា Miss Charm Cambo- 
dia ដំបូង សមេប់ ចូល រួម 
កម្មវធិ ីបេកតួ  Miss Charm 
International 2020 
នោះ ក៏ តេវូ បាន អតីត កញ្ញា  
ឯក  ចក្ក វាឡ  កម្ពុជា ឆ្នាំ - 
២០១៧   បេប់ ឱេយ  ដឹង 

តាម ហ្វេសប៊ុកដេរ ថា៖«ជមេបសួរពុកម៉េ បង- 
ប្អូន អ្នក គំទេ ពេម ទាំង បេជា ជនកម្ពុជា-  

ទាងំអសគ់្នា នៅក្នងុ ឱកាស ថ្ងេនេះផងដេរ 
នងខ្ញុ ំប៊ ីសធុារ ីសមូ ជមេប ជនូពត័ ៌មាន 

ទៅ  កាន់ ពុក ម៉េ បងប្អូន និង អ្នក គំទេ 
ទាំង   អស់ គ្នា ឱេយ បាន ដឹង ថា នង ខ ្ញុំ នឹង 

កា្លាយ ជា Miss Charm Cam-
bodia ដំបូង  ដេល នឹង តេូវ 

តំណាង   ឱេយ  កម្ពុជា  ចូល រួម 
បេកួត  នៅ ក្នុង កម្មវិធី-  
Miss Charm In-
ternational 2020 

ដេល នេះ  គឺ ជា ឆ្នាំ ដំបូង  
នេ កម្មវិធី Miss Charm 

International ផង ដេរ»។
គួរ បញ្ជាក់  ដេរ ថា តារាម៉ូដេល 

រាងស្ល៊ីម សមេស់ សា្អាត កញ្ញា  ប៊ី- 
សុធារី   គឺ ជា បេក្ខនរី ខ្មេរ ទី ១ ជា  

អ្នក តំណាង ឱេយ បេទេស កម្ពុជា  ក្នុង-  
បេកួត     លដំាប់ ពិភពលោក និង  ជា  បេក្ខ- 

នរ ី ខ្មេរ មា្នាក ់ ទទលួ បាន   សទិ្ធ ិ ចលូ  រមួ 
បេកតួ  កម្មវធិលីដំាប ់ពភិព លោក  

Miss  Universe 2017 ម្តង 
ទៀត  កេយ ព ី បេទេស   

កម្ពុជា  បាន អស់ សិទ្ធិ 
មួយ  នេះ   រយៈ ពេល-  

៦៥ ឆ្នាំ មកហើយ
ដេរ ៕ 

CIvitkmSanþ
LIFESTYLE

បី៊ សុធារី បង្ហើបកម្មវិធី   Miss Charm  
ត្រវូ   លើក ព្រល ទៅធ្វើ នៅ  ឆ្នា ំ២០២១ 

អតីតកញ្ញាឯកចក្កវាឡឆ្នា២ំ០១៧ បង្ហើបរឿង កម្ម- 
វិធី  Miss Charm លើកពេល។ រូបថត អីុនសា្តោកេម

ខេសេ ការពារ Jose Fonte របស់ព័រទុយហ្គាល់  លោតតេត បល់ រំលង Anthony Martial របស់បរំាង។ AFP

កេុង ប៉ារីស : កេុម ជើង ឯក 
ពិភពលោកបារំាង និង  អាល្លម៉ឺង់ 
ទទួល បាន លទ្ធផល ជាទី  គប់ ចិត្ត 
ដូច គ្នា សមេប់ ការ បេកួត ក្នងុ កម្ម- 
វិធី UEFA Nations League 
កាល ពី ថ្ងេ សៅរ៍ កេយពេល 
កេមុទំាង ២ បាន  យក ឈ្នះ លើ     
គូ បេកួត រៀងៗ ខ្លនួ នោះ ។

ខេសេ បមេើ  N'Golo Kante របស់ 
កេមុ តោ ខៀវ Chelsea ទើប តេ 
អាច  សុ៊ត  គេប់ ទី ២ របស់ ខ្លនួ ឱេយ 
កេមុ ជមេើស ជាតិ តេ វា ជា គេប់ 
ដេល ជួយ ឱេយ  បារំាង  ឈ្នះ  កេុម  
ជើង ឯក អឺរុ៉ប ព័រទុយហ្គាល់ ១-០ 
ក្នងុ អំឡុង ការ បេកួត  នៅ ឯ កេងុ 
លីសបោន ហើយ ជ័យ ជម្នះ នេះ  
បាន ធាន ឱេយ កេុម របស់ លោក 
Didier Deschamps ជា កេមុ 
ដំបូង គេ ដេល បាន កក់ កៅ អី នៅ 
វគ្គ ចុង កេយ  ន ឆ្នា ំ២០២១ ។ 

កេមុ បារំាង  ពេល នេះ កំពុង នំ 
កេមុ ព័រ ទុយហ្គាល់ របស់ កីឡាករ 
Cristiano Ronaldo ៣ ពិន្ទុ 
បុ៉ណ្ណោះ មុនការ បេកួត លើក ចុង 
កេយ ជាមួយ កេុម សុ៊យ អេត 
នកេងុ បា៉ារីស នៅ ថ្ងេ អង្គារ តេ ពួក 
គេ ទទួល បាន នូវ ការ រា៉ាប់ រង នូវ 
ចំណាត់ ថា្នាក់  លេខ១ ក្នងុ កេមុទី 
៣ លីគ A ដោយសារ មាន កំណត់ 
តេ ជួប គ្នា ឬ បេកួត គ្នា (head-
to-head) ល្អ ជាង ។

« ជា រឿង បេសើរ ណាស់ ដេល 
ឃើញ កូន កេមុ ដណ្ដើមជ័យ ជម្នះ 
បាន  ហើយ វា សម តេ អី៊ចឹង ។ យើង 
បាន បំពេញ តាម គោល បំណង 
របស់ យើង ហើយ គឺ ការ បញ្ចប់  នៅ 
លេខ១ » ។ នេះ ជា សម្ដ ីរបស់គេ ូបង្វកឹ 
កេមុ បារំាង លោក Deschamps  

កេយ ឈ្នះ លើ ព័រទុយ ហ្គាល់ 
ដេល បាន លើក ពាន កម្ម វិធី  Na-
tions League នេះ ដំបូង គេ 
នៅ ផ្ទះ ខ្លនួ ឯង ក្នងុ ឆ្នា ំ២០១៩ ។

ចំណេក មិត្ត រួម កេុម របស់ 
Kante ដេល បេកប អាជីព នៅ   
Premier League អង់គ្លេស 
ជាមួយគ្នា គឺ ខេសេ បេយុទ្ធ Timo 
Werner សុ៊ត បញ្ចលូ ទី បាន ២ 
គេប់ នៅ ថ្ងេ តេឡប់ មក កាន់ 
កីឡដា្ឋាន នេ កេមុ ចាស់ របស់ ខ្លនួ 
RB Leipzig លើក ដំបូង ដោយ 
គេប់ បាល់ នោះ បាន រួម ចំណេក 
ជួយ ឱេយ កេមុ  អាល្លម៉ឺង់ ឈ្នះ អុ៊យ- 
កេន ៣-១ ។

ខេសេ បេយុទ្ធកំពុង ឡើង ជើង 
Werner បាន ចំណាយ ពេល ៤ 
ឆ្នា ំនៅ កេងុ Leipzig មុន  នឹង ចាក - 
ចេញ ទៅ កេងុ ឡុងដ៍ តេ រូប គេនៅ 
តេ លេច ធ្លា ដដេល  ដូច បរិយា - 
កាស ពី មុន អី៊ចឹង ន កីឡដា្ឋាន 
Red Bull Arena នេះ បើ ទោះ 
ជា មិន មាន វត្ត មាន របស់ អ្នក គំ ទេ 
ក៏ ដោយ ចុះ ។

ជាមួយ ជ័យ ជម្នះ នេះ បាន ធ្វើ 
ឱេយ អាល្លម៉ឺង់ លេង អត់ ចាញ់ សោះ 
ឡើយ ក្នងុ ចំណម  ១២ បេកួត 
ចុង កេយ របស់ ខ្លនួ ហើយ ឥឡូវ 
នេះ ឡើង ទៅ ឈរ នៅ  កំពូល នេ 
គេបុ ទី៤ ដោយ មាន ៩ ពិន្ទ ុពោល 
គឺ មាន ១ ពិន្ទ ុ នំ មុខ កេមុ លេខ ២ 
អេសេបា៉ាញ  ខណៈ ទំាង ២ កេមុ 
តេវូ បេឈម ជាមួយ គ្នា នៅ កេងុ 
Sevilla ន  ថ្ងេ អង្គារ ។ 

កីឡាករ  Werner បាន និយាយ 
បេប់ ទូរ ទសេសន៍ ZDF កេយ ការ- 
បេកួត ថា ៖ « ខ្ញុំ មាន រយៈ ពេល 
៤ឆ្នា ំដ៏ ជោគ ជ័យ នៅ ទី នេះ ហើយ 

វា ពិត ជា អសា្ចារេយ ណាស់  ដេល 
តេឡប់ មក វិញ ហើយ ឈ្នះ » ។

យា៉ាង ណា សមេប់ បេកួត នេះ 
កេមុអាល្លម៉ឺង់ ដេល ដឹក នំ ដោយ 
លោក Joachim Loew មាន 
ការ ហត់ នឿយ បន្តចិ ដេរ កេយ 
តេវូ កេមុ ភ្ញៀវ  អុ៊យ កេន ធ្វើ ការ នំ 
មុខ មុន យា៉ាង លឿន  នៅ នទីទី 
១២ ដេល សុ៊ត ដោយ  Roman 
Yaremchuk តេ ខេសេ បមេើ បេយុទ្ធ 
Leroy Sane បាន ជួយ ឱេយ កេមុ 
មា្ចាស់ ផ្ទះ  តាម ស្មើ វិញ នៅ នទីទី 
២៣ ។

Werner ជា  អ្នក ជួយ ឱេយ កេមុ 
អាល្លម៉ឺង់ នំមុខ វិញ ម្ដង  នៅ នទីទី 
៣៣ ហើយ កេយ មក ក៏ មាន 
ឱកាស សុ៊ត គេប់បាល់  ទី ២ នៅ 
នទីទី ៦៤  ក៏ ដូច ជា គេប់ ជ័យ- 
ជម្នះ ចុង កេយ របស់ កេមុ ផង- 
ដេរ។  « យើង អត់ មាន  កីឡាករ 
សំខាន់ ៗ  ២-៣  នក់ ដេល ធ្វើ ឱេយ 
កេមុ យើង ពិបាក ក្នងុ ការ រក ឱេយ 
ឃើញ ចង្វាក់ នេ ការ លេង » ។ នេះ 
ជា សម្ដ ីបន្ថេម របស់ កីឡាករ វ័យ 
២៤ ឆ្នាំ Werner ដេល បាន 
និយាយ ដល់ អវត្តមាន របស់        
ខេសេ បមេើ Toni Kroos ដោយសារ 
ជាប់ ពិន័យ និង ខេសេបមេើ ការពារ 
Joshua Kimmich ដោយសារ 
របួស ជង្គង់ ។

ចំណេក គេបង្វកឹ កេមុ អាល្លម៉ឺង់ 
លោក Loew បាន និយាយ ថា ៖ 
«យើង លេង   ដោយ អត់ មាន      
យុទ្ធ សាស្តេ សោះ នៅ វគ្គ ទី១ យើង 
ចាប់ ផ្ដើម គេប់ គេង ការ បេកួត បាន  
កេយ សមេក១៥ នទី។ ជា រួម  
យើង រីក រាយ ជាមួយ នឹង ជ័យ ជម្នះ 
នេះ » ៕ AFP/VN

បារំាង និង អាល្លម៉ឺង់ បាន បង្ហាញ 
ភាព ខ្លាងំ នៅ Nations League

តារាមូ៉ដេល និង អតីតកញ្ញាឯកចក្កវាឡកម្ពជុា ឆ្នា ំ២០១៧  
សេសីេស់ កញ្ញា បី៊ សុធារី ។ រូបថត ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
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