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ភ្នពំេញៈលោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី
ហ៊នុស្រនបានប្រកាសកាលពី
ថ្ង្រម្រសិលមិញថាចាប់ពីថ្ង្រព្រហ-
ស្របតិ៍ន្រះទៅលោកនឹងច្រញ
ទៅធ្វើការឬហាត់ប្រណនៅ
ខាងក្របានហើយបនា្ទាប់ពី
លទ្ធផលន្រការធ្វើត្រស្តលើកទី
៤ដ្រលជាលើកចុងក្រយរបស់

លោកភរយិានងិអ្នកនៅជាមួយ
លោកព្រមទាងំអ្នកពាក់ពន័្ធនឹង
ព្រឹត្តិការណ៍៣វិច្ឆិកាទាំងអស់
បង្ហាញថាអវិជ្ជមានកូវីដ១៩។
លោកហ៊នុស្រនបានបង្ហាះ

សារនៅលើបណ្តាញសង្គមរបស់
លោកពមី្រសលិមញិថាទោះបីជា

លោកវិលទៅធ្វើការឬហាត់ប្រណ
នៅខាងក្រដូចមុនថ្ង្រទី៤វិច្ឆិកា
ឡើងវិញក៏ដោយប៉ុន្ត្រលោក
នៅត្រមិនទាន់ឱ្រយកូន និងចៅ
មកផ្ទះលោកមួយរយៈទៀតដើម្របី
ធានាឱ្រយប្រកដថាលោកគ្មាន
ម្ររោគចម្លងទៅកូន និងចៅ

ឡើយ។លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី
ក៏បានប្រកាសផងដ្ររថាព្រតឹ្តិ-
ការណ៍៣វិច្ឆកិានឹងត្រវូបិទបញ្ចប់
ការធ្វើចត្តាឡីស័កទៅតមព្រល-
វ្រលាកំណត់របស់ក្រសួងសុខា-
ភិបាល។
សម្រប់រាជធានភី្នំព្រញខ្រត្ត

កណ្តាលខ្រត្តពោធិ៍សាត់ខ្រត្ត
ព្រវ្រងនិងខ្រត្តកំពង់ធំដ្រល
មានអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ និង
ប្រយោលចំនួន១៧០២នាក់
(ជនជាតិហងុគ្រីចនំនួ៥នាក)់
នឹងត្រូវបិទបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍
៣វិច្ឆិកានៅថ្ង្រទី១៩ខ្រវិច្ឆិកា

ន្រះ។ខ្រត្តកំពង់ឆ្នាងំ(១១នាក់)
នឹងបិទបញ្ចប់ថ្ង្រ២១ខ្រវិច្ឆិកា
ខ្រត្តក្រប(១៨នាក់)ខ្រត្តព្រះ-
សីហនុ(៤០នាក់)និងខ្រត្ត
កំពង់ចាម(១នាក់)នឹងបិទ-
បញ្ចប់ថ្ង្រ២៣ខ្រវចិ្ឆកិានងិខ្រត្ត
ចុងក្រយគ្រដ្រលនឹងបិទបញ្ចប់
គឺខ្រត្តព្រះវិហារ(២០នាក់)
និងខ្រត្តរតនគិរី(១០នាក់)នឹង
បិទបញ្ចប់នៅ...តទៅទំព័រ៥

មុំគន្ធា

កំពតៈ«យុទ្ធនាការ១ស្រន
កោងកាង»ដ្រលត្រវូបានប្ររព្ធ-
ឡើងស្ទើរព្រញ១ឆ្នាំក្នុងសហ-
គមន៍ន្រសាទចំនួន៨ ក្នុងខ្រត្ត
កពំតត្រវូបានប្រកាសបទិបញ្ចប់
ដោយយទុ្ធនាការន្រះបានបណ្តុះ
និងដាំកូនកោងកាងបានចំនួន
ជាង១ស្រនដើមគ្របដណ្តប់លើ
ផ្ទ្រដី១៥,៥ហិកត លើសការ-
រំពឹងទុក។
យោងតម...តទៅទំព័រ៦

នៀមឆេង

ភ្នពំេញៈមន្ត្រីរដា្ឋាភបិាលនងិ
អ្នកនាំពាក្រយគណបក្រសកាន់អំ-
ណចថ្ល្រងថាលិខិតសមាជិក-
រដ្ឋសភានិងព្រទឹ្ធសភាសហរដ្ឋ-
អាម្ររកិដ្រលរិះគនព់ីបញ្ហានៅ
កម្ពុជាគ្រនត់្រជាទស្រសនៈផ្ទាល-់
ខ្លួនហើយរំពឹងថាអាម្ររិក

គោរពគោលការណ៍ឯករាជភាព
និងអធិបត្រយ្រយទៅវិញទៅមក
និងមិនជ្រៀតជ្រកកិច្ចការផ្ទ្រ-
ក្នុងន្ររដ្ឋអធិបត្រយ្រយ ខណៈ
អ្នកវិភាគមើលឃើញថាមានបញ្ហា
បន្តិចបន្តួចត្រូវគ្របំប៉ោង។
សមាជកិសភានងិព្រទឹ្ធសភា

សហរដ្ឋអាម្ររិក៨រូបកាលពី
ថ្ង្រទី១៦ខ្រវចិ្ឆកិាបានសរស្ររ

លិខិតមួយទៅរដ្ឋមន្ត្រីការ-
បរទ្រសអាម្ររិកMikePom-
peoស្នើឱ្រយលោកដោះស្រយ
ការធា្លាក់ចុះការការពារសិទ្ធិ-
មនុស្រស និងប្រជាធិបត្រយ្រយនៅ-
កម្ពុជា។លិខិត៣ទំព័ររបស់
សមាជិកសភាអាម្ររិក៤រូប
និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា៤រូប
បានរៀបរាប់ពីការកាន់អណំច

របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ហុ៊នស្រននិងថាមានអំពើ
ហិង្រសាការគំរាមកំហ្រងនិងរឹត-
ត្របិតនិងមានអំពើពុករលួយ។
ពកួគ្របន្តថាបនា្ទាប់ពីគណ-

បក្រសប្រឆងំត្រវូបានរលំាយនៅ
ឆ្នា២ំ០១៧សមាជិកអតីតបក្រស
ន្រះជាច្រើនត្រូវបានចាប់ខ្លួន
ហើយរដា្ឋាភិបាលបាននិង

កំពុងធ្វើច្របាប់រឹតត្របិតស្ររីភាព
នានា។ពកួគ្រក៏បានយោងលើ
របាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លា-ំ
មើលសិទ្ធិមនុស្រសHuman
RightsWatchដ្រលចុះផ្រសាយ
ថាអ្នកទោសនយោបាយ៥៥
នាក់រួមមានសកម្មជនបរសិា្ថាន
សកម្មជនបក្រសប្រឆងំនងិអ្នក-
សារព័ត៌មាន...តទៅទំព័រ៤
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ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍

ទំព័រ     ១៥

លោកហុ៊នសែនបែកាសចែញទៅធ្វើការវិញបន្ទាប់ពី
លទ្ធផលធ្វើតែស្តចុងកែយរបស់លោកអវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩

មន្តែកីម្ពជុារំពឹងថាអាមែរិកគោរពឯករាជភាពបន្ទាប់ពីមន្តែចីែបាប់អាមែរិករិះគន់កម្ពជុា កម្ចទិីញផ្ទះនិង
សំណង់កើនឡើង
ខ្ពស់ក្នងុតែមីាស-
ទី៣ឆ្នា២ំ០២០

បណ្តះុនិងដំាកោងកាង
ជាង១០មឺុនដើមក្នងុ
យុទ្ធនការ១សែនកោង-
កាងដែលបានធ្វើជិត១ឆ្នាំ Trumpបណ្តែញនយក

គែប់គែងសុវត្ថិភាពអីុនធឺណិត
អាមែរិករឿងផែសាយព័ត៌មាន
ទាក់ទងការបោះឆ្នាត

ម៉េគុណមករា

ភ្នំពេញៈការដាក់ពាក្រយសុំ
ឥណទានសម្រប់កម្ចីទិញផ្ទះ
និងសំណង់បានកើនឡើងយា៉ោង-
ខា្លាំងចំនួន៥០ភាគរយកាលពី
ត្រមីាសទី៣ធៀបនងឹត្រមីាសទី២
ទោះបីជាមានភាពតនតឹងលើ
ស្រដ្ឋកិច្ចដោយសារត្រជំងឺកូវីដ-
១៩ក៏ដោយ។...តទៅទំព័រ៩

សៅសម្ភសេស

លោកChristopherKrebs
នាយកទីភា្នាក់ងរសន្តិសុខ
ហ្រដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបច្ច្រក-
វិទ្រយាដ្រលបានដឹកនាំយុទ្ធនា-
ការប្រឆំងនឹងពាក្រយចចាម-
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កាលពីថ្ងៃអាទិតៃយកន្លងទៅ
មានកៃមុហុ៊នឈ្មោះModerna
របស់អាមៃរិកដៃលកំពុងធ្វើ
តៃស្តសាកលៃបងលើគុណភាព
ថ្នាំវ៉ាក់សំាងការពារជំងឺកូវីដ១៩
បានបញ្ជាក់ថមានបៃសិទ្ធភាព
ដល់ទៅ៩៤,៥ភាគរយក្នងុចំ-
ណោមអ្នកសាកលៃបង១៥០០០
នាក់ហើយមានតៃ៥នាក់ក្នុង
ចំណោមនោះបុ៉ណោ្ណោះដៃលមាន
ឆ្លងកូវដី១៩តៃពួកគៃមនិធ្ងន់ធ្ងរទៃ។
ដោយឃើញបៃសិទ្ធភាពនៃ
វ៉ាក់សំាងនៃះកៃមុហុ៊នModer-
naមានផៃនការដាក់ពាកៃយទៅ
រដ្ឋបាលគៃប់គៃងចំណីអាហារ
និងឱសថរបស់អាមៃរិកដើមៃបី
សុកំារអនុញ្ញាតឱៃយបៃើបៃស់ជា
ផ្លូវការដោយកៃុមហ៊ុនរំពឹងថ
នឹងបញ្ចៃញឱៃយបៃើនៅពាក់កណ្តាល
ខៃធ្នូឆ្នាំនៃះតៃមិនទាន់បាន
ដលម់នសុៃសទទូៅទៃគឺនងឹផ្តល់
តៃទៅលើកៃុមជនងាយគៃះ
សនិប៉ុណោ្ណោះ។ចណំៃកមនសុៃស
ទូទៅវិញគឺកៃុមហុ៊នបានបញ្ជាក់
ថនឹងមាននៅដំណច់ខៃមៃ-
សាឆ្នាំ២០២១។នៃះបើតាម
ទូរទសៃសន៍CNN កាលពីថ្ងៃទី
១៦ខៃវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០។
សៃចក្តីអត់ធ្មត់របស់ពលរដ្ឋ-

កម្ពជុាក៏ដូចពលរដ្ឋទូទំាងពិភព-
លោកគឺបានទន្ទឹងរង់ចាំវ៉ាក់-
សាំងកូវីដ១៩នៃះតាំងពីដើម
ឆ្នាំមកបនា្ទាប់ពីអង្គការសុខ-
ភាពពិភពលោក(WHO)បៃ-
កាសពីការរាតតៃបាតជាសកល
នៃជំងឺកូវីដ១៩កាលពីថ្ងៃទី
១១ខៃមនីាឆ្នាំ២០២០រហតូ

មកទល់បច្ចុបៃបន្ន។អី៊ចឹងតៃវូរង់-
ចាំបន្តិចទៀតសិនតៃក៏នៅតៃ
ខិតខំពៃយាយាមបងា្ការកុំឱៃយជំងឺ-
កូវីដនៃះឆ្លងចូលក្នងុសហគមន៍
ទមៃំមានវ៉ាក់សំាងចៃកជូន
គៃប់គ្នា ខណៈបៃទៃសកម្ពុជា
តៃូវបានអង្គការWHOទទួល
សា្គាល់ថ បានទប់សា្កាត់ជំងឺកូ-
វីដ១៩បានល្អដោយពំុមានអ្នក-
សា្លាប់ដោយគៃន់តៃមានការ-
ឆ្លងហើយពៃយាបាលជាសះសៃបើយ
វិញ។ផ្អៃកតាមទិន្នន័យនៃការ-
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ របស់កៃសួង
សុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី១៧
ខៃវចិ្ឆកិាឆ្នា២ំ០២០គមឺានអ្នក-
ឆ្លងកើនដល់៣០៣នាក់ហើយ
បានជាសះសៃបើយចនំនួ២៩១
នាក់និងគ្មោនអ្នកសា្លាប់ទៃ។
ប៉នុ្តៃអ្វដីៃលនៅតៃបារម្ភនោះ

គឺបទពិសោធនៃពៃឹត្តិការណ៍
ថ្ងៃទី៣ខៃវិច្ឆិកាដៃលរាជរដា្ឋា-
ភិបាលទទួលសា្វាគមន៍គណៈ-
បៃតិភូមកពីបៃទៃសហុងគៃដឹីក-
នាំដោយរដ្ឋមន្តៃីកៃសួងការ-
បរទៃសលោកភីធើសុីចាតូ

ហើយមុនធ្វើដំណើរមកកម្ពុជា
លោករដ្ឋមន្តៃកីារបរទៃសហងុ-
គៃីរូបនៃះបានឆ្លងកាត់ការធ្វើ-
តៃស្តកូវដី១៩រួចហើយដោយ
លទ្ធផលអវជិ្ជមាន។ក៏ប៉នុ្តៃនៅ
ពៃលគត់បានចូលបៃទៃស
កម្ពុជាហើយតៃឡប់ទៅវិញ
ឆ្លងកាត់បៃទៃសថៃបៃរជាអា-
ជា្ញាធរថៃបានបញ្ជាក់ថគត់
មានផ្ទកុមៃរោគកូវដី១៩ហើយ
ថៃមទាំងបានចម្លងមកអង្គរកៃស
គត់ជាជនជាតិខ្មៃរមា្នាក់កៃយ
ពីធ្វើតៃស្តមុនគៃ។បនា្ទាប់មក
រាជរដា្ឋាភិបាលបានធ្វើតៃស្តលើ
អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយគត់
ហើយបានរកឃើញមន្តៃីជាន់-
ខ្ពស់៣រូបមានវីរុសកូវីដ១៩។
ទន្ទឹមនងឹនៃះរាជរដា្ឋាភិបាល

បានតាមរកអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹង
ពៃឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី៣ខៃវិច្ឆិកា
(COVID-19Contacttrac-
ing)ដើមៃបីធ្វើតៃស្តទាំងអស់
តៃលទ្ធផលអវិជ្ជមាននៅលើក
ទី៣ហើយនៅថ្ងៃទី១៨វិច្ឆិកា
មៃសិលមិញគជឺាថ្ងៃធ្វើតៃស្តចងុ-

កៃយលើកទី៤ដើមៃបីបញ្ជាក់
ថគ្មោនការឆ្លងជងំឺនៃះចលូទៅ
ក្នុងសហគមន៍។
ជាមួយនោះដៃរ រាជរដា្ឋាភិ-

បាលបានចៃញវិធានការជា
បន្តបនា្ទាប់ដើមៃបីទប់សា្កាត់ការ-
ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ចូលក្នងុសហ-
គមន៍ដោយសមៃចបិទខារា៉ា-
អូខៃក្លបិកមៃសាន្តពហកុឡីដា្ឋាន
និងសាលារៀនរយៈពៃល២
សបា្តាហ៍ហើយអ្នកពាក់ពន័្ធក្នងុ
ពៃឹត្តិការណ៍នោះគឺធ្វើចតា្តាឡី-
ស័កខ្លួនឯងនៅផ្ទះ រួមទាំង
លោកនាយរដ្ឋមន្តៃីហ៊ុនសៃន
ផងដៃរដោយមានសណំកនៃ
អ្នកពាក់ព័ន្ធជិត៣៨៦៦នាក់
តៃូវបានធ្វើតៃស្តរកវីរុសកូវីដ១៩
តៃលទ្ធផលអវិជ្ជមាន។នៃះបើ
តាមរបាយការណ៍កៃសួងសុ-
ខាភិបាលពីថ្ងៃទី១៦ខៃវិច្ឆកិា។
ទាងំនៃះគឺអ្វដីៃលកម្ពជុាបាន

ជួបបៃទះដោយមិននឹកសា្មោន
ថវនឹងកើតមានឡើង។សំណួរ
សួរថ តើយើងតៃូវធ្វើអ្វីទៀត
បនា្ទាប់ពីតៃស្តរកមៃរោគកូវីដ១៩

លើកទី៤នៃះទមៃំដល់ពៃល
មានវ៉ាក់សំាងការពារជំងឺកូវីដ-
១៩ហូរចូលមកដល់បៃទៃស
របស់យើង?
អ្វីៗដៃលតៃូវធ្វើនោះគឺតៃូវ-

តៃមានក្ដីសងៃឃឹមឡើងទមៃំថ្ងៃ
ល្អមកដល់(ថ្ងៃមានវ៉ាក់សំាង
ការពារជំងឺកូវីដ១៩)ហើយ
តៃូវនាំគ្នាចៀសវងនូវការបៃ-
ថយុបៃថនជាមយួនងឹជងំឺដ៏កាច-
សាហាវ១នៃះពីពៃះបទពិសោធ
នៃពៃតឹ្តិការណ៍៣វិច្ឆកិាបុ៉ណ្ណឹង
គឺវល្មមគៃប់គៃន់ហើយនៅ
ពៃលដៃលរដ្ឋបានចណំយថវកិា
ជាចៃើនដើមៃបីធ្វើតៃស្តកូវីដ១៩
និងបានជះឥទ្ធពិលដល់ចងា្វាក់-
ផលតិកម្មនងិកចិ្ចការមយួចនំួន
ដោយសារការចំណយពៃល
ងាកមកធ្វើចតា្តាឡីស័ករបស់
មន្តៃីជានខ់្ពស់ផងជាពិសៃសគឺ
បទិសាលារៀនសាជាថ្មីអស២់
សបា្តាហ៍ដៃលបង្កឱៃយមានការ-
ត្អូញត្អៃរពីមាតាបិតាសិសៃស។
បៃសិនបើវមិនមានការឆ្លងជំងឺ-
កូវីដ១៩ទៅក្នងុសហគមន៍
ទៃនោះគិតថជាជោគជ័យ១
ក្នុងការដោះសៃយបញ្ហាតៃ
អ្វីដៃលសំខាន់នោះគឺតៃូវទប់-
សា្កាត់ការឆ្លងចូលមកពីខាង-
កៃទៅបានហើយ។
ខណៈមានការកៃសមៃួល

លក្ខខណ្ឌធ្វើដំណើរចូលមក
កម្ពជុាដៃលចៃញដោយកៃសួង-
សុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី១១
ខៃវិច្ឆកិាឆ្នា២ំ០២០គឺជាចំណុច
ល្អហើយដៃលបញៃឈប់លៃងអន-ុ
ញ្ញាតឱៃយធ្វើចតា្តាឡីស័កនៅផ្ទះ
ខ្លនួឯងចំនួន១៤ថ្ងៃដូចមុនទំាង
ខ្មៃរ និងបរទៃសដៃលចូលមក
កម្ពជុាបើទោះបីជាធ្វើតៃស្តដំបូង
គ្មោនជំងឺកូវីដ១៩ក៏ដោយពោល-
គឺតមៃូវឱៃយសា្នាក់នៅតៃទីតាំងឬ
ក៏សណ្ឋាគរដៃលរដ្ឋកណំត់រចួ
ហើយប៉ណុោ្ណោះ។តៃអ្វដីៃលជាក្ដី
បារម្ភនោះគឺខា្លាចមានករណី-
ពិសៃសចំពោះអ្នកដំណើរបរ-
ទៃសដៃលជាវិនិយោគិនធុរជន
បុគ្គលិកកៃុមហ៊ុនអ្នកជំនាញ-
ការនិងអ្នកបច្ចៃកទៃសមកពី
បៃទៃសចនិជប៉នុករូ៉ៃខាងតៃបងូ
វៀតណមថៃសហរដ្ឋអាមៃ-
រិកនិងសហគមន៍ដៃលទទួល
បានការធានាគឺមានន័យថ
ក្នុងរយៈកៃម១៤ថ្ងៃ ជនបរ-
ទៃសនៃះអាចចូលមកធ្វើការ
និងអាចជួបអ្នកដៃលបាន
ណត់គ្នារួចហើយតៃូវទៅ
កន្លៃងសា្នាក់ណមួយឱៃយបាន
ចៃបាស់លាស់បនា្ទាប់ពីសមត្ថ-
កិច្ចពាក់ពន័្ធអនុមត័ឱៃយចលូមក
បាននោះ។ជនបរទៃសនៃះតៃវូ
បានធានាដោយបៃធានកៃុម-
ហ៊ុនផ្ទាល់តៃក្នុងករណីដៃល

បៃពៃឹត្តខុសការធានានោះគឺ
តៃូវទទួលខុសតៃូវចំពោះមុខ
ចៃបាប់នៃពៃះរាជាណចកៃកម្ពុជា
ដៃលមានជាធរមាន។
ចំពោះករណីពិសៃសដៃល

អនុញ្ញាតរយៈពៃលកៃម
១៤ថ្ងៃនៃះអាជា្ញាធរពាក់ព័ន្ធ
គរួតៃបងា្ហាញឱៃយបានលម្អតិជាង
នៃះក្នុងការគៃបគ់ៃងសា្ថានការ-
ណ៍និងការតៃតួពិនិតៃយតាមដាន
ពីដណំើរការចពំោះជនបរទៃស
ដៃលទទួលបាននូវករណីពិសៃស
នៃះដើមៃបីធានាថគ្មោនការ-
ចម្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចូលក្នុង
សហគមន៍។បើតាមលក្ខខណ្ឌ-
កៃបៃថ្មីនៃះមានន័យថ ជា
ជនបរទៃសពិសៃសនៃះគឺមិន
បានធ្វើចតា្តាឡីស័កដូចគៃឯង
នោះទៃបើទោះបីជាគត់សា្នាក់-
នៅសៃុកខ្មៃរលើសពី១៤ថ្ងៃក៏-
ដោយ។នៃះបើតាមអត្ថន័យ
ខ្លឹមសារនៃការកៃបៃថ្មីនៃះនៅ
ក្នងុចំណុចកថខណ្ឌលើកឡើង
ថ៖«ទិដា្ឋាការដៃលមានសុពល-
ភាពសៃបតាមនីតិវិធីនៃចៃបាប់
ស្តពីីអនោ្តាបៃវៃសន៍ដៃលតៃវូបាន
ផ្តល់ឱៃយពីសំណក់សា្ថានទូត-
កម្ពជុាឬពីសា្ថានកងុស៊ុលកម្ពជុា
នៃបៃទៃសសាម»ី។ចុះបៃសនិ-
បើករណីជនបរទៃសពិសៃស
នៃះចូលមករាប់រយនាក់ឬក៏
រហូតដល់រាប់ពាន់នាក់តើអាជា្ញា-
ធរមានបានតៃៀមលក្ខណៈគៃប់-
គៃន់ហើយឬនៅក្នុងការតៃួត-
ពនិិតៃយនងិតាមដានសកម្មភាព
របស់ជនបរទៃសពិសៃសនៃះ?
  ជាងនៃះទៅទៀតអាជា្ញាធរ
តៃូវតៃួតពិនិតៃយមើលគុណភាព
អាល់កុលឬក៏មា៉ាស់ដៃលលក់
តាមទីផៃសារដៃលបញ្ហានៃះ គួរ
ពិនិតៃយនិងបង្កៃបជាបៃចាំជា-
ជាងរង់ចាំមានហៃតុការណ៍
កើតឡើងទើបនាំគ្នាចុះចាប់
អាល់កុលក្លៃងកា្លាយឬក៏មា៉ាស់
គ្មោនគុណភាពនោះ។
សរុបមកវិញសុខចិត្តទៃំ

អត់ធ្មត់ខិតខំបៃងឹទប់សា្កាត់និង
បងា្ការជំងឺកូវីដ១៩នៃះតទៅ-
ទៀតបនា្ទាប់ពីតៃស្តលើកទី៤
ទមៃំដល់ពៃលមានវ៉ាក់សំាង
កូវដី១៩ចលូមកដលន់ៅពៃល
ខាងមុខនៃះដៃលអាចបៃើ-
បៃស់គៃប់គ្នាបានពីពៃះ
កន្លងមកកម្ពុជាបានគៃប់គៃង
សា្ថានការណ៍ទៅតាមដំណក់ៗ 
បានល្អរួចមកហើយហើយតៃូវ-
បានអន្តរជាតិទទួលសា្គាល់ផងដៃរ
អ៊ីចឹងការខំបន្តកិច្ចការបន្ថៃម
ទៀតកាន់តៃល្អបៃសើរ៕

ចូលរួមផ្តល់យោបល់តាម-
រយៈ  soprach.tong@
phnompenhpost.com
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ទម្រាដំល់ព្រាលមានវ៉ាក់សំាងតើគួរត្រាវូធ្វើអ្វទីៀតដើម្រាបីកំុឱ្រាយឆ្លងកូវីដដល់សហគមន៍?

គ្រពូ្រទ្រយពិនិត្រយកម្តៅកម្មករនៅវិទ្រយាល័យជម្ពវ័ូនមុនដាក់ឲ្រយធ្វើចតា្តៅឡីស័កកន្លងមក។រូបថតហៃងជីវ័ន

វិភាគសង្គម
តុងសុប្រាជ្ញ
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ក្រសួងជំរុញឱ្រយបង្កើតស្រដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន តាមរយៈផលិតផលទ្រសចរណ៍ក្នងុសហគមន៍ដើម្របីបង្កើនចំណូល
វ៉ន ដារ៉ា 

ភ្នំពេញៈ  កៃសួង បរិស្ថានកំពុង 
លើកទឹក ចិត្ដនិង ជំរុញ ការកសង 
សៃដ្ឋ កចិ្ច មលូដ្ឋាន  តាម រយៈ ការ រៀបច ំ
ផលិត ផល ទៃសចរណ៍ ខ្នាត តូច នៅ 
ក្នុង សហ គមន៍  ដើមៃបី ផ្តល់ ជមៃើ ស 
ការងារ ថ្មី និង បង្កើន ចំណូល ដល់ 
បៃជាពល រដ្ឋ មូលដ្ឋាន  ដោយ កាត់ 
បន្ថយ ការ ពឹងផ្អៃក ពីការ បៃមូល ផល 
អនុផល ពៃ ឈើ  ហើយ រួម គ្នា ថៃ រកៃសា 
ការពារ បរិស្ថាន ។ នៃះ បើតាម រដ្ឋមន្តៃី 
បរិស្ថាន លើកឡើង ពីមៃសិល មិញ។ 

រដ្ឋ មនៃ្ដី កៃសួង បរិស្ថាន  លោក សយ 
សំអាល់  បាន សរសៃរ លើ ហ្វៃស ប៊ុក 
របស ់លោក បៃប នៃះ  ក្នងុ ពៃល ចៃក រលំៃក   
បន្ត  អំពី ទិដ្ឋ ភាព  នៃ រមណីយ ដ្ឋាន តំបន់ 
បៃតិក ភណ្ឌ វបៃប ធម៌ ធម្ម ជាតិ  រមណីយ- 
ដ្ឋាន ភ្នពំៃះ  ក្នងុ សៃកុ ថ្មពកួ  ខៃត្ត បន្ទាយ- 
មាន ជយ័។  លោកសយ  សអំាល ់ សរសៃរ   
ថា ៖«យើង លើក ទឹក ចិត្ត  និង ជំរុញ ការ- 
កសង សៃដ្ឋ កិច្ច មូល ដ្ឋាន  ដូច ជា ការ- 
រៀប  ចំ ផលិត ផល ទៃស ចរណ៍ ខ្នាត តូច  
ដើមៃបី ផ្តល់ នូវ ជមៃើស ការងារ ថ្មី  និង 
បង្កើន ចំណូល សមៃប់ អ្នក សៃុក  និង 
ដើមៃបី បន្ថយ ការ ពឹង ផ្អៃក របស់ អ្នក សៃុក 
លើ ផល អនុ ផល ពៃ ឈើ»។ 

បើ តាម កៃសួង បរិស្ថាន  សហ គមន៍ 
ទៃស ចរណ៍ ធម្ម ជាតិ  គៃប់ គៃង ដោយ 
កៃសងួ បរសិ្ថាន បច្ចបុៃបន្ន មាន ចនំនួ ២២  
គៃប ដណ្តប់ លើ ផ្ទៃ ដីទំហំ ៣៥ ០០៣ 
ហិកតា  ស្ថិត ក្នុង តំបន់ ការ ពារ ធម្ម ជាតិ 
ចំនួន ១២  នៃ ខៃត្តចំ នួន ៨  គឺ  រតនគិរី  

កពំងស់្ព ឹ កោះ កងុ  ពោធិ៍សត ់ ពៃះវហិារ  
កំពង់ធំ  កំពត  និង ខៃត្ត កំពង់ ឆ្នាំង។  

កៃ ពទីៃស ភាព តបំន់ ទៃសចរណ ៍ធម្ម- 
ជាត ិទាងំ នៃះ  កម៏ាន រមណីយ ដ្ឋាន ទៃស- 
ចរណ៍ ធម្ម ជាតិ ថ្មី ជា ចៃើន ទៀត  ដៃល 
កំពុង ទាក់ ទាញ ភ្ញៀវ ទៃសចរ  ដូច ជា 
សហ  គមន៍ ទៃស ចរណ៍ ធម្ម ជាតិ រលាក់- 
កង ជើង (ភ្នំ ខ្នង ផៃសារ) ស្ថិត ក្នុងសៃុក 
ឱរ៉ាល់  ខៃត្ត កំពង់ ស្ពឺ  សហ គមន៍ ផាត់- 
សណ្ដាយ  នៅ ខៃត្ដ កំពង់ធំ  សហ គមន៍ 
ទកឹជប ់ខ្នារ ពោធិ៍ខៃត្ត សៀម រប  នងិ ត ំបន ់  
បឹង ស្នៃហ៍ ខៃត្ត ពៃវៃង។  តំបន់ វាល ធំ នៃ 
ឧទៃយាន ជាតិ វីរជ័យខៃត្ត រតន គិរី  ទៃស- 
ចរណ ៍ធម្មជាត ិចៃក ល្អៀង  ខៃត្ត ពោធិ៍ សត ់ 
និងជីផាត នៅ ខៃត្ត កោះ កុង ជា ដើម។ 

លោក  នៃតៃ ភក្តៃ  រដ្ឋ លៃខ ធកិារ  នងិ 
ជាអ្នក នំពាកៃយ កៃសួង បរិស្ថាន ថ្លៃងថា  
ការ ផ្តល ់សៃវា កម្ម ទៃសចរណ៍ ធម្ម ជាតិ នៅ 
ក្នុង តំបន់ ការពារ ធម្ម ជាតិ  បាន និង កំពុង 
នំ យក នូវ ចំណូល ថវិកា រប់ លាន ដុលា្លារ 
អាមៃរិក ចាក់ ចូល ក្នុង សៃដ្ឋ កិច្ច នៅ មូល- 
ដ្ឋាន។ កៃ ពីនៃះ ចូល រួម ផៃសព្វ ផៃសាយ ពី 
សកា្តា នុ ពល ទៃស ចរណ៍ ធម្មជាតិ  ដៃល 
កម្ពុជា មាន សមៃប់ ពល រដ្ឋ និង ទៃសចរ- 
បរទៃស  ហើយ ក៏ ចូល រួម បណ្តុះ ស្មារតី 
សៃឡាញ់  និង ការពារ បរិស្ថាន  ធន ធាន- 
ធម្ម ជាតិ ដល់ សធា រណ ជន។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«រយៈពៃល ៩ខៃ ឆ្នានំៃះ 
ចំណូល ពីការ ផ្តល់ សៃវា កម្ម ទៃសចរណ៍ 
ធម្ម ជាត ិនៅ ក្នងុ តបំន ់សហគមន ៍ចនំនួ ២២  
ក្នុង តំបន់ ការពារ ធម្មជាតិ ១២កន្លៃង  នៃ 
ខៃត្ត ទំាង ៨នៃះ  តៃូវ បាន បា៉ាន់ ស្មាន ថា  
បាន  ចាក់ ចូល ក្នុង សៃដ្ឋ កិច្ច នៅ មូល ដ្ឋាន 

បៃមាណ ជាង ២៥,២១លាន ដុលា្លារ។ 
ក្នងុ នោះ មាន ភ្ញៀវ ទៃសចរ ជាត ិ នងិ អន្តរ- 
ជាតិ   ៥៣៦ ៥៤៥ នក់ ។ (ភ្ញៀវ ទៃស ចរ 
ជាតិ ៥២៩ ១៦០ នក់ និង ភ្ញៀវ ទៃស ចរ- 
អន្តរ ជាតិ មាន ចំនួន ៧ ៣៨៥នក់)។ 

បើ តាម លោក  ភកៃ្តា  ចនំនួ ភ្ញៀវ ទៃសចរ 
ដើរ កមៃសាន្ត នៅ តាម តបំន ់ទៃសចរណ ៍ធម្ម- 
ជាតិ នន  ក្នុង តំប ន់ អភិ រកៃស និង ការពារ 
ដោយ កៃ សួង បរិស្ថាន ឆ្នាំនៃះ មាន ការ- 
កើន  ឡើង  បើ បៃៀប ធៀប នឹង ឆ្នាំ ២០១៨ 
នងិ ២០១៩។  ទ ិន្ននយ័ កាល ពឆី្នា ំ២០១៨  
មាន ភ្ញៀវ ទៃស ចរ សរុប ៣៤៣ ៨៥២- 
នក់ ទាញ ចំណូល បាន  ១៦,១៦ លាន 
ដុលា្លារ អាមៃរិក។  ចំណៃក ឆ្នាំ ២០១៩  
ទទួល ភ្ញៀវ ទៃស ចរ  ៤០២ ២៩៣ នក់   
បាន ចំណូល បៃមាណ  ១៨,៩០លាន 
ដុលា្លារ អាមៃរិក។ 

លោក ថ្លៃងថា ៖«ការ អភិវឌៃឍ ទៃស- 
ចរណ ៍ធម្មជា ត ិគ ឺជា យទុ្ធ សស្តៃ តៃមឹ តៃវូ 
ដើមៃបី បង្កើន ជវីភាព បៃជា សហ គមន ៍មលូ- 
ដ្ឋាន បង្កើត ជមៃើស ថ្ម ីមខុ របរ ថ្ម ីជនូ បៃជា- 
សហ គមន ៍ ដើមៃបី កាត ់ផា្តាច ់ការបៃកប របរ 
បៃពៃណី របស់ ពល រដ្ឋ ចូល ពៃ កាប់ ឈើ 
និង ចូល ពៃបរ បាញ់ សត្វ និង ការ ចាញ់ 
លៃបិច កល ការញុះញង់ របស់ កៃុម ជន- 
ខិលខូច មួយ ចំនួន ចូល ទន្ទៃន កាន់ កាប់ 
ដី ពៃ ដោយ ខុស ចៃបាប់»។ 

 តាម អ្នក នំពាកៃយ រូបនៃះ រជរដ្ឋាភិ- 
បាល កម្ពុជា  មាន គោល នយោ បាយ បៃ- 
កា្លាយ ទីតាំង មួយ ចំនួន ក្នុង តំបន់ ការពារ 
ធម្ម ជាតិ  ដៃល មាន សកា្តា នុពល ទៃស- 
ចរណ៍ ទៅ ជា តំបន់ ទៃសចរណ៍ ធម្ម ជាតិ 
ដើមៃបី បង្កើន សៃដ្ឋ កចិ្ច សមៃប ់សហគមន ៍
មូល ដ្ឋាន ចូល រួម អភិ វឌៃឍ និង ធ្វើ ឱៃយ មាន 

កណំើន សៃដ្ឋ កចិ្ច ជាត។ិ  កៃពនីៃះ ចលូ រមួ   
ពងៃងឹ បៃសទិ្ធ ភាព អភរិកៃស ធន ធាន ធម្ម ជាតិ   
និង ជីវចមៃុះ។  បច្ចុបៃបន្ន គោល នយោ- 
បាយ នៃះ បាន កា្លាយ ជា ការ ពិត  ហើយ 
បាន និង កំពុង តៃ អនុ វត្ត  និង ផ្តល់ ផ្លៃផា្កា ។

លោក ងើម ឡូញ  បៃជាពលរដ្ឋ ជន- 
ជាតិ ដើម ភាគ តិច ព្នង  រស់នៅ ភូមិ ពូចារ   
ឃុ ំសៃពៃះ  សៃកុ កៃវសមីា   ខៃត្ដ មណ្ឌល- 
គិរី បៃប់ ថា តាម រយៈគមៃង របស់ 
អង្គការ  WCS  សហការជា មួយ កៃសួង 
បរិស្ថាន  បច្ចុបៃបន្ន លោក  និង ពលរដ្ឋ ក្នុង 
ភមូ ិមយួ ចនំនួ ទៀត កពំងុ បង្កើត របរ កៃ ច្នៃ 
សមា្ភារ បៃើ បៃស់ ពីឫសៃសី  ធ្វើ ជាវត្ថុ បៃើ- 
បៃសប់ៃចា ំថ្ងៃ នងិ វត្ថ ុអនសុៃសា វរយី ៍ ដចូ ជា   
កៃវ ទឹក  បា៉ាន់ តៃ  បៃអប់ សមៃប់ ដក់- 
កៃដស ជូត មាត់ ជាដើម ។ 

លោក បៃប់ ថា ៖«ពួក ខ្ញុំ ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ- 
ការងារ កៃច្នៃ កាល ពីខៃកក្កដ  តាម រយៈ 
គមៃង  អង្គការ  WCS  ដៃល បាន ផ្ដល់ 
មា៉ាសុនី កៃច្នៃ ឫសៃសី សមៃប ់ផលតិ  ផលតិ- 
ផល កៃច្នៃ ពី ឫសៃសី ។ បច្ចុបៃបន្ន  ពួកយើង 
លក់ ផលិត ផល ដៃល កៃច្នៃ  បាន ថវិកា 
បៃមាណ១ ០០០ ដលុា្លារ ហើយ ។ ពកួ យើង 
និង បៃជា ពលរដ្ឋ នៅ តាម ភូមិ មួយ ចំនួន 
ទៀត ក្នុង សៃុកកៃវ សីមា  ក៏កំពុង ផលិត 
សមា្ភារ កៃច្នៃ ពី ឫសៃសី នៃះ ដៃរ»។

បើ តាម លោក ឡូញ  បច្ចុបៃបន្ន លោក 
និង បៃជាពលរដ្ឋ ក្នុង ភូមិ កៃ ពី ធ្វើ- 
ការងារ កៃច្នៃ សមា្ភារ បៃើ បៃស់ ពីឫសៃសី ក៏ 
បាន បៃកប របរ ធ្វើសៃ  និង ដំដុះ ដំឡូង 
ផងដៃរ  ហើយ បច្ចបុៃប ន្ន បៃជា សហគមន ៍
កំពុង បន្ត ផលិត សមា្ភារកៃច្នៃ ពីឫសៃសី ដើមៃបី 
លក់ បន្ត មក លើ ទីផៃសារ៕ 

នៅ  សុី វុត្ថា  
  
កំពង់ ចាមៈ  យ៉ាង ហោច ណស់ 

រថយន្ត ដឹក ទំ និញ ធុនធ្ងន់ ៣២  
គៃឿង     ដៃល ធ្វើរ ចរចរ នៅ លើ  
បណ្ដាយ ផ្លវូ ជាត ិលៃខ ៦០   ក្នងុ 
ភូមិ សស្តៃ  ភូមិ រំដួល  ឃុំ គរ  
សៃុក ពៃ ឈរ   ខៃត្ត កំពង់ ចាម  
តៃវូ បាន ឃាត ់ផាក ពនិយ័  ពៃះ 
ដឹក ទំ និញ លើស ទម្ងន់ កំ ណត់ 
នៃ ចៃបាប់ ដៃល តមៃូវ ឱៃយ រថ យន្ត 
ធុនធ្ងន់ ដឹក តៃឹម តៃ ៤០ តោន  
ទំាង តួឡាន  និង ទំ និញ ។  

 កៃសួង សធារ ណ ការ   និង 
ដឹក ជញ្ជូន  កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៦   ខៃ 
វិច្ឆិកា  បាន បៃ កាសអនុវត្ត    
ពងៃឹង វិធា ន ការ យ៉ាង តឹង រុឹង 
បន្ថៃ ម   ដល ់មា្ចាស ់កៃមុ ហ៊នុ ដកឹ- 
ជញ្ជូន  មា្ចាស់ រថ យន្ត ធុន ធ្ងន់   
និង អ្នក បើក បរ រថ យន្ត ធុន ធ្ងន់ 
ទាំង អស់  ដៃល បាន កំ ពុង ធ្វើ 
ចរចរ ណ៍នៅ ទូទាំង បៃ ទៃស។ 

 លោក   សុ៊ន  ចាន់ ថុល  រដ្ឋ មន្តៃី 
កៃសងួ សធារណ ការ   នងិ ដកឹ- 
ជញ្ជនូ  បាន ដឹក នំ កៃមុ ការ ងារ ចុះ 

តៃតួ ពិនិតៃយ  និង ឃាត់ បាន រថ យន្ត  
នៅ ថ្ងៃ អនុវត្ត ដំ បូង នៅ ខៃត្ត កំ- 
ពង់ចាម  ដោយ ឃាត់ រថយន្ត 
ធនុធ្ងន ់ចនំនួ   ៣២ គៃឿង  ដៃល 
បាន ដឹក ទំ និញ  ដូច ជា  សៃូវ  
ដឡំ ូង   ចណំ ីសត្វ   ស្វាយ   នងិជរ័-  
កៅ ស៊ូ  ដៃល បាន ផ្ទុក ទំ និញ 
លើស ទម្ងន់ កំ ណត់ រហូត បៃ មាណ 
ជា ១០តោន ។ 

 លោក  ចាន់ ថុល  ថ្លៃង ថា ៖  
« កៃមុ ហ៊នុ ផ្គត ់ផ្គង ់  សហ គៃស   

និង មា្ចាស់ រថ យន្ត ដឹក ជញ្ជូន 
ទាំង អស់ តៃូវ ចូល រួម សហ ការ 
អនុវត្ត ចៃបាប់ នៃះ ឱៃយ បាន មុឺង- 
មា៉ាត់ បំផុត   ដើមៃបី ចៀស វាង 
មហន្ត រយ ដល ់ផ្លវូ ជាត ិ  ( ឆប ់ខចូ  
មុន អាយុ កាល)   និង កាត់ បន្ថយ 
គៃះ ថា្នាក់ ចរចរណ៍ ផង ដៃរ» ។ 

   លោក   ឯក   រដ្ឋ  អន ុរដ្ឋ លៃខ- 
ធិការ នៃ កៃ សួង សធារ ណ ការ   
នងិ ដកឹ ជញ្ជនូ   បាន ឱៃយ ដងឹ កាល 
ពី មៃសិលមិញ ថា ចៃបាប់ អនុ ញ្ញាត 

ទាំង តួ ឡាន   និ ង ទំនិញ សរុប 
ចំនួន  ៤០   តោន     ប៉ុន្តៃ សមៃប់ 
រថ យន្ត ដៃល លោក ទៃស រដ្ឋ- 
មន្តៃី ស៊ុន  ចាន់ ថុល  ឃាត់ បាន 
គឺ ដឹក លើសរ ហូតដ ល់ ៥០   តោន   
ដៃល មាន ន័យ ថា   លើស   ១០   តោន  
ដៃល តមៃវូ ឱៃយ រី ទំនិញ  ១០  តោន 
ចៃញ  ដោយ ឱៃយ យក ឡាន មក 
ដឹក ចៃញ ទៅ វិញ។  

 លោក   រដ្ឋ  មន្តៃី បញ្ជាក់ ថា   
ក្នុង ចៃបាប់ ស្តី ពី ចរ ចរណ៍ ផ្លូវ- 
គោក តៃវូ ពិន័យ តៃ ១០ តោនតៃ 
ប៉ុណ្ណោះ  បើ លើស ពី  ៥-១០ 
ភាគ រយ តៃូវ ផាក ពិន័យ  ក្នុង 
មយួ តោន ១០   មុនឺ រៀល  ហើយ 
លើស ចាប ់ព ី  ១០ -២០ ភាគ រយ  
តៃូវ ផាក ពិន័យ ២០មុឺន រៀល 
ក្នុង ១តោន។     បើ លើស ជាង   
២០ ភាគ រយ   គឺ ពិន័យ  ១ តោន   
៣០ មុឺន រៀល   និង ដក បណ្ណ - 
បើកប រ  ហើយ ឃាត់ រថយន្ត  
រកៃសា ទុក ១ ឆ្នាំ។ 

 លោ កថ្លៃង ថា ៖ « កៃសងួ បាន 
ដក់ ចៃញ នូវ ការ អនុ វត្ត ចាប់- 
តាំង ពី យូ រណស់ មក ហើយ  

ប៉ុន្តៃ កៃសួង បាន យោគ យល់  
ហើយ នៅ ពៃល ដៃល ចាប់ បាន 
ហើយ ធ្វើ ការ ផាក ពនិយ័   នៅ តៃ 
មិន រង ចាល   ( ដោយ ) មនុសៃស 
ខ្លះ ចាប់ ផាក ពិន័យ ហើយ នៅតៃ 
មិន ខ្លាច ឧទា ហរណ៍ ចាប់ បាន 
១ ជើង ផាក បុ៉ណ្ណៃះ ឬ   ប៉ុណ្ណោះ  
ប៉នុ្តៃ គៃ រត ់បាន ចៃើន ជើង ទទលួ 
បាន ផល ចំណៃញ លើស ហ្នងឹ ទៀត » ។ 

 លោក   គង់  រតនៈ   នយ ក វិទៃយា-  
ស្ថាន សុវត្ថ ិភាព ចរ ចរណផ៍្លវូគោក 
បាន ថ្លៃង ថា   ស្ថាន ភាព នៃ ការ 
ដឹក ជញ្ជូ ន ទំនិញ លើ ស ទម្ងន់ 
នៅ ក្នុង បៃ ទៃស នៅ តៃ មាន   
ដោយ សរ បៃ សិទ្ធភាព នៃ សៃច ក្ត ី
បៃកាស របស់ កៃសួង   ឬការ- 
អនុវត្ត ចៃបាប់ នៅ មាន កមៃិត នៅ 
ឡើ យ   បើ ទោះ បី កន្លង មក នៃះ  
កៃ សួង បាន ចៃញ សៃច ក្ត ីបៃកាស 
ឱៃយ មាន ការ គោរព ចៃបាប ់ នងិ មនិ 
ឱៃយ មា  ន ការ ផ្ទុក ទំ និញ លើស- 
ទម្ងន់  មាន កន្លៃង ថ្លឹង ជញ្ជីង  
និង កៃុម មន្តៃី ជំនញ បន្ត ចុះ 
ឃាត់   ប៉ុន្តៃ បៃ សិទ្ធភាព នៃ ការ- 
អនុ វត្ត  និង គោរព នៅ តៃ មិន 

មាន ដដៃល »។   
 លោក  រតនៈ  ថ្លៃង ថា៖ « កា រ- 

ដឹក ទំនិញ លើស ទម្ងន់ទៀត 
សោត   វា ហាក ់ប ីដចូ ជា គ្មាន ការ- 
ថម ថយ នោះ ទៃ   ស មៃប ់ខ្ញុ ំ យល-់  
ឃើញ ថា បៃសិទ្ធភាព នៃ ការ- 
គោរព ទៅ លើ បទ ដ្ឋាន   គតិ យុត្ត     
មិន តៃូវ បាន អនុវត្ត  ។   យើង គួរ 
តៃ ស្វៃង រក ឫសគល់ នៃ បញ្ហា 
តើ កតា្តា អ្វី ខ្លះ ដៃល ពល រដ្ឋ   និង 
មា្ចាស់ រថ យន្ត   មិន ខ្លាច   ឬ មិន 
គោរព ចៃបាប់ ហ្នឹង ដោយ សរ មន ្តៃី 
តៃតួ ពិនិតៃយ   តៃ ូវ រូ៉ វគ្នា ជា បៃ ព័ន្ធ   ឬ 
ដោយ សរ បៃ ជា ពល រដ្ឋ » ។     

 កៃសួង សធារ ណ ការបាន 
ឱៃយ ដឹង ថា  ក្នុង រយៈ ពៃល  ៩ខៃ 
ឆ្នាំ នៃះ  កៃុម ការងារ ជំនញ  
សហ ការ ជា មួយ សមត្ថ កិច្ច 
មលូ ដ្ឋាន បាន ធ្វើ ការ តៃតួ ពនិតិៃយ 
យន យន្ត ធុនធ្ងន់ សរុប ចំនួន 
ជាង ១លាន ៥សៃន គៃឿង ក្នងុ 
នោះ  ដឹក  លើស ទម្ងន់ ចំនួន   
៤១៥  ៩១៧គៃឿង  ស្មើនឹ ង  
២៦,៩៦   ភាគរយ  នៃ ចំនួន 
យន យន្ត សរុប នៅ កម្ពុជា ៕ 

ភ្ញៀវចូលទីតំងលក់វត្ថអុនុសេសាវរីយ៍១នៅសេកុប ន្ទាយសេ ីខេត្តសៀមរបពីខេកុម្ភៈ។ រូប ហុង មិន

លោក សុ៊ន ចាន់ថុល ឃាត់រថយន្ត ៣២គ្រឿង ដឹកលើសទម្ងន់នៅ ថ្ង្រអនុវត្ត វិធាន តឹងរឹុងដំ បូង

មន្តេ ីជំ នញ តេតួ ពិនិតេយ ទម្ងន់ រថ យន្តដឹក ទំ និញ  ។ រូបថត កៃសួង សធារណការនិងដឹកជញ្ជូន



 តពីទំព័រ ១...ត្រូវបានចាប់-
ខ្លនួនងិឃុំខ្លនួដោយសារការ-
អនុវត្តសិទ្ធិស្ររីភាពក្នុងការ-
បញ្ច្រញមតិ និងជួបជុំដោយ-
សន្តិវិធី។
ក្រមុសមាជិកសភានិងព្រទឹ្ធ-

សភាអាម្ររិកជំរុញឱ្រយរដ្ឋា- 
ភិបាលអាម្ររិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្ត
របស់ខ្លួនបញ្ជូនសារទៅលោក
ហ៊នុស្រនថា«ការបង្ក្របលើ
បក្រសប្រឆាំងនិងស្ររីភាពន្រ
ការបញ្ច្រញមតិមនិអាចទទលួ
យកបានទ្រ...វាជារឿងសខំាន់
ណាស់ដ្រលយើងត្រូវត្រមាន
ជហំរច្របាស់លាស់នងិស្របគ្នា
ក្នងុការថ្កោលទោសលោកហុ៊ន
ស្រននិងការបង្ក្របលើស្ររី- 
ភាពបញ្ច្រញមតិ...ទោះបីជា
រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងកំពុងស្ថតិ
ក្នុងអន្តរកាលឆ្ពោះទៅកាន់
រដ្ឋបាលថ្មីក៏ដោយ»។
ក្រមុមន្ត្រីដដ្រលស្នើឱ្រយលោក

Pompeoធ្វើការជាមួយក្រ- 
សួងរតនាគរអាម្ររិក ដើម្របី
ដក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជាក់លាក់ន្រ 
គណបក្រសប្រជាជនកម្ពុជានិង
ថា្នាក់ដឹកនំាសមត្ថកិច្ចដ្រលរ៉ាប-់ 
រងក្នុងការចាប់ខ្លួននានាដោយ
ប្រើប្រស់ច្របាប់GlobalMag-
nitskyActនិងជំរុញឱ្រយរដ្ឋា- 
ភិបាលផ្រស្រងទៀតធ្វើដូចគ្នាដ្ររ។ 
លើសពីន្រះទៀតពកួគ្រស្នើឱ្រយ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាម្ររិកពិ- 
និត្រយឡើងវិញនូវប្រព័ន្ធអនុ- 
គ្រះពន្ធសម្រប់កម្ពជុាពាក់ព័ន្ធ 
នឹងសា្ថានភាពរបស់សហជីព 
ហើយថាមានត្រសមា្ពោធដ៏ធ្ងន-់
ធ្ងរទ្រទើបអាចប្ដរូអាកប្របករិយិា
របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាន។
ស្រដៀងគ្នាន្រះសា្ថានទូត-

សហរដ្ឋអាម្ររិកប្រចាំកម្ពុជា
កាលពីថ្ង្រទី១៧ វិច្ឆិកាបាន
បង្ហោះសារលើទំព័រហ្វ្រសប៊ុក
ថាខ្លនួកំពុងតាមដនលើករណី
បណ្តងឹតលុាការទៅលើសកម្ម-
ជនក្នុងសង្គមសុីវិលអ្នកសារ-
ព័ត៌មាននិងអ្នកគំទ្រអតីត-
បក្រសប្រឆាំង។
សា្ថានទតូសរស្ររថា៖«យើង

សូមអំពាវនាវឱ្រយអាជា្ញាធរការ-
ពារស្ររភីាពទាងំន្រះដចូដ្រល
មានច្រងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញន្រប្រ- 
ទ្រសកម្ពជុាហើយប្រកាន់ជំ- 
ហានប្រកបដោយអត្ថន័យក្នងុ 
ការបើកឡើងវិញនូវលម្ហ-
នយោបាយនិងលំហសម្រប់
ពលរដ្ឋនៅក្នងុអំឡុងព្រលឈាន
ទៅរកការបោះឆ្នាតឃុំសង្កោត់
ឆា្នា២ំ០២២និងការបោះឆ្នាត-
ជាតិឆា្នាំ២០២៣»។
ព្រលសួរពីមូលហ្រតុន្រការ 

ច្រញស្រចក្ដីថ្ល្រងការណ៍លើ-
ហ្វ្រសប៊ុកន្រះលោកChad

Roedemeierអ្នកនាំពាក្រយ-
សា្ថានទតូសហរដ្ឋអាម្ររកិបាន
ថ្ល្រងថា៖«មន្ត្រីសហរដ្ឋអាម្ររិក 
បានលើកឡើងពីក្ដីបារម្ភអំពី
លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយនិងសិទ្ធិ-
មនុស្រសជាមួយកម្ពុជានិងអ្នក
ពាក់ពន័្ធ។យើងគទំ្រប្រជាជន-
កម្ពុជាសិទ្ធិដូចមានច្រងក្នុង 
រដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការទទួលបាន
លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយនិងស្ររី- 
ភាពជាមូលដ្ឋាន»។
ចំពោះលិខិតរបស់សមាជិក

រដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាលោក
Roedemeierថ្ល្រងថាលិខិត
នោះបង្ហោញពីទស្រសនៈន្រសមា- 
ជិកសភាអាម្ររិកពីគណបក្រស
នយោបាយធំៗទាំង២។ប៉ុន្ត្រ
សា្ថាបន័នតីិប្របញ្ញត្តិនៅដច់នងិ
ឯករជ្រយពីសា្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល
សហរដ្ឋអាម្ររិក»។
លោកផ្រសុីផានអ្នកនាំ- 

ពាក្រយរដ្ឋាភបិាលបដសិ្រធអតា្ថា- 
ធិប្របាយអំពីករណីទាំង២ន្រះ
និងបង្វ្ររសំណួរទៅក្រសួង
ការបរទ្រស។ប៉នុ្ត្រភ្នពំ្រញប៉សុ្តិ៍
មិនអាចសុំការអតា្ថាធិប្របាយ
ពីសំណាក់លោកកុយគួងអ្នក-
នាពំាក្រយក្រសងួការបទ្រសនងិ
សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ 
បានទ្រ។
លោកជីនមា៉ាលីនអ្នកនាំ- 

ពាក្រយក្រសួងយុត្តិធម៌ថ្ល្រងថា
ទិដ្ឋភាពច្របាប់ទាំងនៅកម្ពុជា
នៅអាម្ររិកនិងសង្គមប្រជា-
ធបិត្រយ្រយដទ្រទៀតមនិមានអ្វី
ខុសគ្នាទ្រ គឺថាបើមានបទ-
ល្មើសកើតឡើងសណំុំរឿងនងឹ
ត្រវូបញ្ជនូទៅតលុាការនងិបន្ត
តាមនីតិវិធី។លោកថាលិខិត
របស់សមាជិករដ្ឋសភានិងព្រទឹ្ធ- 
សភាសហរដ្ឋអាម្ររិកគឺជា
ទស្រសនៈផា្ទាល់ខ្លនួដ្រលពកួគត់
អាចមានផលប្រយោជន៍ឬ
ទំនាក់ទំនងពិស្រសជាមួយក្រមុ 
អ្នកនយោបាយប្រឆាំង។
លោកថ្ល្រងដូច្ន្រះថា៖ «ជា-

គោលការណ៍កម្ពុជាធ្វើការ
ជាមួយសហរដ្ឋអាម្ររិកក្នុង
ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋ
ហើយយើងសង្រឃមឹថាសហរដ្ឋ-
អាម្ររិកនឹងគោរពគោលការណ៍ 
អន្តរជាតិ និងធម្មនុញ្ញរបស់
អង្គការសហប្រជាជាតិជា-
ពិស្រសលើគោលការណ៍ន្រ
ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក
ការគោរពឯករជភាពនិងអធិប-
ត្រយ្រយទៅវិញទៅមកនិងការ-
មិនជ្រៀតជ្រកក្នុងកិច្ចការផ្ទ្រ-
ក្នុងន្ររដ្ឋអធិបត្រយ្រយ»។
លោកសុខឥសានអ្នកនាំ-

ពាក្រយគណបក្រសប្រជាជនកម្ពជុា
ថ្ល្រងថាការស្នើសុំឱ្រយដកប្រពន័្ធ
អនុគ្រះពន្ធឬដក់ទណ្ឌកម្ម

លើមន្ត្រីកម្ពជុានោះមានជាយរូ
មកហើយ។ប្រសិនបើមានការ-
ដក់ទណ្ឌកម្ម ឬដកGSPវា
មនិប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភបិាលទ្រ
ត្រវាប៉ះពាល់ដល់កម្មករនិ- 
យោជិតនិងអ្នកពឹងអាស្រ័យ
លើកម្មករនយិោជតិហើយអ្នក- 
ទទួលខុសត្រវូគឺសហរដ្ឋអាម្រ- 
រិកទៅវិញទ្រ។
លោកថ្ល្រងថា៖«អ៊ីចឹងអ្នក- 

ណាអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្រស?
ចោទកម្ពុជាថា រំលោភសិទ្ធិ-
មនុស្រសបិទសិទ្ធិស្ររីភាពប៉ុន្ត្រ
អ្នកដ្រលធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់
ជីវភាពកម្មករនិយោជិតនិង
ក្រមុគ្រសួារកម្មករនយិោជតិទ្រ
ដ្រលជាអ្នករលំោភសទិ្ធិមនសុ្រស
ជាក់ស្ដ្រង។ឥឡូវដក់ទណ្ឌ- 
កម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រជរដ្ឋាភិ- 
បាលប៉ុនា្មានដណ្តប់នាក់ហើយ
សួរថាតើវាមានប៉ះពាល់ដល់
មន្ត្រីទំាងនោះទ្រ?វាអត់សោះ!
គ្រន់ត្រគ្រមនិបានទៅអាម្ររកិ
វាមានងប់អីគ្ររស់នៅស្រកុខ្ម្ររ
សម្របូរសប្របាយចង់ងបហ់ឹ្នង»។ 
លោកJamesSokអ្នក-
វិភាគនយោបាយដ្រលមាន
មូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាម្ររិក
ថ្ល្រងថាក្នុងព្រលដ៏ខ្លី មុននឹង
អាម្ររិកមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីគ្មាន-
សកម្មភាពអ្វីកើតមានទ្រចំពោះ 
ការស្នើសុំរបស់សមាជិកសភា
ទាំងនោះបើទោះបីជាលោក
Pompeoមានជំហរប្រឆាំង-
នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនមកលើ
ប្រទ្រសនៅអាសុីជាពិស្រស
នៅកម្ពជុាក៏ដោយ។លោកបន្ត
ថាអ្វីៗអាស្រ័យលើគោល-
នយោបាយការបរទ្រសនៅតំបន់
អាសីុបា៉ាសីុហ្វកិ របស់ប្រធានា- 
ធិបតីអាណត្តិថ្មីដ្រលនឹងចូល
កាន់អាណត្តិថ្មីនៅខ្រមករ។
លោកថ្ល្រងថា៖«បញ្ហោបន្តចិ-

បន្តចួរឿងសិទ្ធិមនុស្រសនៅកម្ពជុា
ត្រូវបានគ្របំបោ៉ាងរិះគន់ដក់
ការគបសង្កត់ត្រធាតុពិតន្រ 
ការគបសង្កត់ន្រះមនិម្រនរឿង
សិទ្ធិមនុស្រសទ្រ វាពាក់ព័ន្ធនឹង
មហាអំណាចដ្រលប្រកួតប្រ- 
ជ្រងលើភូមិសាស្ត្រស្រដ្ឋកិច្ច
នៅក្នុងតំបន់។
អ្នកវិភាគនយោបាយលោក

ឡៅម៉ុងហ្រថ្ល្រងថាកិច្ចប្រឹង-
ប្រងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា
និងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាម្ររិក
ក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្រសនៅ
កម្ពុជាគួរត្រទទួលបានការ-
កោតសរសើរយា៉ាងខា្លាងំ។ប៉នុ្ត្រ
លោកថាវានៅត្រជាចម្ងល់ថា
តើលោកPompeoអាចធ្វើ
តាមការស្នើឱ្រយដក់ទណ្ឌកម្ម 
ន្រះនៅក្នុងអំឡុងអន្តរកាល
ន្រះដ្ររឬទ្រ?
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នគរបាលបញ្ជនូបុរស២នាក់ទៅតុលាការរឿង
វាយបំផ្លាញសំណាកបូជនីយដ្ឋានសាសនាក្នងុវត្ត

 សុទ្ធ  គឹម សឿន   

 កណ្ដាល : មន្ត្រីជំនាញន្រ
អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុក
ពញាឮពីម្រសលិមញិបានបញ្ជនូ
ជនសង្រស័យចំនួន២នាក់ទៅ
សាលាដំបូងខ្រត្តកណា្ដាល
ដើម្របីចាត់ច្រងតាមនីតិវិធី
បនា្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនពីថ្ង្រទី១៧
ខ្រវិច្ឆិកា ក្នុងអំឡុងពួកគ្រវាយ
បំផា្លាញរូបសំណាកបូជនីយដ្ឋាន
សាសនានៅលើភ្នំប្រសិទ្ធិ៍ក្នុង
វត្តត្រយ័ត្រឹង្រស ស្ថតិនៅភូមិតាពិជ 
ឃុំឈា្វាំងស្រុកពញាឮខ្រត្ត
កណា្ដាល។
លោកដួងត្រងអធិការនគរបាល

ស្រកុពញាឮបានថ្ល្រងពីម្រសិលមិញ 
ថា សមត្ថកិច្ចជំនាញបាន
បញ្ជូនជនសង្រស័យចំនួន២
នាក់ឈ្មាះគង់សំណាងនិង
ឈ្មាះប៊ិនសុភាទៅសាលា-
ដបំងូខ្រត្តនៅថ្ង្រទ១ី៨ខ្រវចិ្ឆកិា
ដើម្របីឱ្រយតលុាការចាត់ច្រងតាម
នីតិវិធីច្របាប់។ សមត្ថកិច្ចបាន
ឃាត់ខ្លួនពួកគ្រពាក់ព័ន្ធការធ្វើ
ឱ្រយខូចខាតដោយច្រតនានូវបូជ-
នីយដ្ឋានសាសនាឬបូជនីយដ្ឋាន

វត្ថុក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា នៅ
ចំណុចលើភ្នំប្រសិទ្ធិ៍ក្នងុបរិវ្រណ
វត្តត្រ័យត្រឹង្រស។ជនសង្រស័យ
បានធ្វើឱ្រយខូចខាតរូបសំណាក
ព្រះនាងគ្រប់លក្ខណ៍១រូបសណំាក 
ព្រះនាងពៅ១ រូបសំណាក
កុមារព្រជ្រ១ រូបសំណាកព្រះ
អង្គច្រក១ព្រះក្លស្រសចំនួន ៣
ផើងផា្កោ១ពាង២បង្គោលសូឡា១  
គ្រឿងសកា្កោរៈដូចជាបាយសី
ផា្កោភ្ញីមួយចំនួនរូបសំណាកព្រះ-
នាងទ្រពប្រណម្រយ៤រូបសណំាក
ក្របាលនាគ២អាស្រមអ្នកតា១
និងរបារដ្រកទា្វារព្រះវិហារ។
លោក ដួង ត្រង បញ្ជាក់ថា

ជនសង្រស័យឈ្មាះគង់សណំាង
ជាអ្នកប្រព្រឹត្ត រីឯឈ្មាះប៊ិន
សភុាជាអ្នករត់តាក់សុីដកឹជន-
សង្រស័យមកកន្ល្រងកើតហ្រតុ។
ចំពោះមូលហ្រតុន្រការវាយ-
បំផា្លាញន្រះគឺមិនម្រនដោយ-
សារកំហងឹបន់ស្រន់អ្វីមយួមនិ
បានសម្រចទ្រ គឺជនសង្រស័យ
មានជងំឺសរស្រប្រសាទ(បញ្ហោ
ខួរក្របាល)បុ៉ន្ដ្រគ្មានលិខិតព្រទ្រយ
បញ្ជាក់ទ្រ ជំងឺគត់រីឡើងម្ដង។
បុរសឈ្មាះបិ៊នសុភាមិនមាន

ទោសកំហុសរហូតដល់ការឃុំ
ខ្លួនទ្រដោយសារគត់ជាអ្នក-
រត់តាក់សីុហើយត្រវូជនសង្រសយ័
ជួលឱ្រយដឹកមករកកន្ល្រងស័ក្តសិិទ្ធិ
អុជធូបបន់ស្រន់ប៉ុន្ដ្រមិននឹក-
សា្មានថាជនស្រស័យទៅវាយបផំា្លាញ
រូបសំណាកទ្រ។
លោកសូសារិនអ្នកនំាពាក្រយ

សាលាដំបូងខ្រត្តកណា្ដាលពី
ម្រសិលមិញមិនទាន់អាចទាក់-
ទងសុំការបញ្ជាក់ជុំវិញករណី
ន្រះបានទ្រ ដោយទូរស័ព្ទ
លោកគ្មានអ្នកទទួល។
លោក សូត្រសុីម មន្ត្រីន្រ

មន្ទីរវប្របធម៌ និងវិចិត្រសិល្របៈ
ខ្រត្តកណា្ដាលដ្រលជាអ្នក-
អភិរក្រសភ្នំប្រសិទ្ធិ៍បានថ្ល្រងពី
ម្រសិលមិញថាលោកបានទូរ-
ស័ព្ទរយការណ៍ទៅមន្ត្រីប៉ុស្តិ៍
នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំឈា្វាំង
ដោយសារមានបុរស២នាក់
បានជិះរថយន្តមកឈប់លើភ្នំ
ប្រសិទ្ធិ៍ហើយក្នងុនោះជនសង្រស័យ 
មា្នាក់ឈ្មាះគង់សណំាងបាន
រត់សំដៅទៅព្រះវិហារ រួចធ្វើ
សកម្មភាពធាក់ទា្វារព្រះវិហារនិង 
វាយកម្ទ្រចវត្ថុបូជា៕

មន្ត្រកីម្ពជុារំពឹងថាអាម្ររិកគោរពឯករាជភាព...



តពីទំព័រ១...ថ្ងៃទី២៥ខៃវិច្ឆកិា។
លោកហ៊ុនសៃនបានលើក-

ឡើងថា៖«សូមរំឭកចំពោះ
អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដៃលមាន
បងប្អូនកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័ក
ដៃលមនិទាន់ដល់ថ្ងៃតៃវូបញ្ចប់
តៃវូណៃនំាឱៃយបន្តធ្វើចត្តាឡីស័ក
ឱៃយបានតៃមឹតៃវូបើមិនដចូ្នៃះទៃ
នងឹតៃវូបៃឈមនងឹការតមៃវូឱៃយ
ធ្វើចត្តាឡសីក័១៤ថ្ងៃឡើងវញិ
ពៃះផ្នៃកសខុាភបិាលកណំត់
រយៈពៃល១៤ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃយក
សំណាកដំបូងមកធ្វើតៃស្ត»។
លោកបានបញ្ជាក់ថាការ-

បៃកាសបិទបញ្ចប់ពៃឹត្តិការណ៍
៣វិច្ឆិកាមិនមៃនមានន័យថា
បញ្ចប់ការខិតខំដើមៃបីបៃយុទ្ធ
ជមួយជំងឺកូវីដ១៩នោះទៃ
ផ្ទុយទៅវិញគៃប់គ្នាតៃូវខិតខំ
ចៃើនជងមុន ដើមៃបីទប់ស្កាត់
ឃាតករលាក់មុខដៃលមើល
មិនឃើញតមរយៈការពាក់មា៉ាស់
ការលាងដៃការរកៃសាគមា្លាត
សុវត្ថិភាពទៅតមការណៃនាំ
របស់កៃសួងសុខាភិបាល។
លោកហ៊នុសៃនបានថ្លៃងថា៖

«តៃវូចងចំាថាបៃជជនកម្ពុជ
រួមទំាងបៃជជនលើពិភពលោក
ស្អប់កូវីដ១៩ខា្លាងំណាស់តៃ
កូវីដ១៩មិនតៃឹមតៃមិនស្អប់យើង
វិញនោះទៃ តៃវាថៃមទាំង
សៃឡាញ់យើងទៀតផងដៃល
ការសៃឡាញ់របស់វាមកលើ
យើងនឹងធ្វើឱៃយយើងស្លាប់ឬខូច-
ខាតសុខភាពតៃប៉ុណ្ណោះ»។
លោកនាយករដ្ឋមនៃ្តីក៏បាន

លើកឡើងផងដៃរថាការបិទ-
បញ្ចប់ពៃឹត្តិការណ៍៣វិច្ឆិកាក៏
សំដៅឱៃយកៃសួងអប់រំយុវជន
និងកីឡាកៃសួងការងារ និង
បណ្តុះបណា្តាលវិជ្ជាជីវៈរៀបចំ
បើកសលារៀននិងសលា

បណ្តះុបណា្តាលវិជ្ជាជីវៈឡើងវិញ
ពៃមទាំងធ្វើឱៃយសភាពការណ៍
គៃប់ផ្នៃកគៃប់វិស័យវិលទៅរក
ភាពបៃកៃតីដូចមុនថ្ងៃ៣វិច្ឆកិា
ឡើងវញិតៃការបៃយទុ្ធជមយួ
កូវីដ១៩នៅតៃជអាទិភាពនៃ
ការងារទាំងអស់គ្នាដដៃល។
លោកថា៖«ពៃតឹ្តិការណ៍៣វិច្ឆិ-

កាបានបងៃៀនយើងបានរំឭក
យើងបានដស់តឿនយើងនងិ
បានណៃនាំយើងឱៃយមានការ-
បៃុងបៃយ័ត្នជនិច្ចទើបអាច
យកឈ្នះលើកូវីដ១៩បាន។
តៃូវមា្ចាស់ការទប់ស្កាត់ជមុន
តមវិធីការពារបៃសើរជង

ការពៃយាបាល»។
នៅថ្ងៃមៃសិលមិញដៃរលោកវៃង

សខនុរដ្ឋមនៃ្តីកៃសងួកសិកម្ម
រកុា្ខាបៃមាញ់នងិនៃសទកប៏ាន
បៃកាសពីលទ្ធផលអវិជ្ជមាន
កូវីដ១៩ក្នុងការធ្វើតៃស្តលើក
ចុងកៃយរបស់លោកផងដៃរ។
លោកលើកឡើងថា៖«ខ្ញុំពតិជ
មានក្តីរំភើបរីករាយជពន់ពៃក
កៃយពីទទួលបានដំណឹងពី
កៃសួងសុខាភិបាលថាលទ្ធផល
នៃការធ្វើតៃស្តទៅលើសំណាក
ដៃលបានផ្តល់ជលើកទី៤គឺ
ទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមាន
កូវីដ១៩»។

ចំណៃកលោកបៃក់សុខុន
រដ្ឋមនៃ្តីកៃសងួការបរទៃសនងិ
សហបៃតិបត្តិការអន្តរជតិក៏
បានបៃកាសពីលទ្ធផលនៃការ-
ធ្វើតៃស្តចុងកៃយនៃះផងដៃរ។
លោកថា៖«លទ្ធផលនៃការធ្វើ-
តៃស្តរកមៃរោគកវូដី១៩លើក-
ទី៤របស់ខ្ញុំនិងកៃុមគៃួសរខ្ញុំ
គឺអវិជ្ជមានទាំងអស់គ្នា»។
ទោះយ៉ាងណាកាលពមីៃសលិ-

មិញកៃសួងសុខាភិបាលបាន
រកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុស
កូរ៉ូណាថ្មីចំនួន១នាក់ទៀតគឺ
សៃ្តីខ្មៃរអាយុ៤៩ឆ្នាំនៅខណ្ឌ
បឹងកៃងកង រាជធានីភ្នំពៃញ
ដៃលទើបបានធ្វើដំណើរមកពី
សហរដ្ឋអាមៃរិកបន្តជើងហោះ-
ហើរនៅបៃទៃសកូរ៉ៃខាងតៃបូង
មកដល់បៃទៃសកម្ពជុថ្ងៃទី១៦
ខៃវិច្ឆកិា។អ្នកជំងឺរូបនៃះតៃវូបាន
ដក់ឱៃយសមៃកពៃយាបាលនៅ
មណ្ឌលសុខភាពចាក់អងៃ
រាជធានីភ្នំពៃញ។ចណំៃកអ្នក-
ដំណើរតមយន្តហោះជមួយ
សៃ្តីរូបនៃះសរុប១២៣នាក់
មានលទ្ធផលតៃស្តអវិជ្ជមាន
និងតៃូវបានដក់ឱៃយធ្វើចត្តាឡី-
សក័១៤ថ្ងៃនៅវទិៃយាលយ័ហ៊នុ
សៃនបូរី១០០ខ្នងចំនួន១៨នាក់
នៅស្ថានទតូជប៉នុចនំនួ១នាក់
និង១០៤នាកផ់ៃសៃងទៀតតៃវូដក់
នៅសណា្ឋាគរចំនួន៤ផៃសៃងគ្នា។
បើតមកៃសួងសុខាភិបាល

គិតតៃឹមថ្ងៃទី១៨ខៃវិច្ឆិកាឆ្នាំ
២០២០នៃះបៃទៃសកម្ពជុរក-
ឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ចំនួន
៣០៤នាក់ (សៃ្តី៦២នាក់)
ដៃលក្នងុនោះមានអ្នកពៃយាបាល
ជសះសៃបើយសរុបចំនួន២៩១
នាក់(សៃ៦ី០នាក)់នងិកពំងុ
សមៃកពៃយាបាលនៅមន្ទរីពៃទៃយ
ចំនួន១៣នាក់៕

ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ទី១៩ែខវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍B½t’manCati NATIONALwww.postkhmer.com ៥

គឹម  សារុំ 

ព្រះ វិហារៈ នគរបាលបានបញ្ជូន
បុរសជឪពុកចុងមា្នាក់ទៅស្នងការ-
ដ្ឋាននគរបាលខៃត្តពៃះវិហារពីមៃសិល-
មញិបនា្ទាប់ពីចាបខ់្លនួកាលពីថ្ងៃទី១៧
វិច្ឆិកានៅឃុំរណសិរៃស សៃុកសង្គមថ្មី
ខៃត្តពៃះវហិារពាកព់ន័្ធរលំោភកនូចងុ
របស់ខ្លួនជអនីតិជន២នាក់។
លោកជួនមឿនអធិការនគរបាល

សៃុកសង្គមថ្មីឱៃយភ្នំពៃញប៉ុស្តិ៍ដឹងពី
មៃសិលមិញថាជនសងៃស័យឈ្មោះក្អើយបឿ
អាយុ៥៤ឆ្នាំជកសកិររស់នៅក្នងុឃុំ
រណសិរៃស។ចំណៃកកុមារីរងគៃះជ
បងអាយុ១៣ឆ្នាំ(ឈបរ់ៀន)នងិប្អនូ
អាយុ៩ឆ្នាំជសិសៃសកំពុងរៀនថា្នាក់ទី២។
លោកបន្តថា៖«សមត្ថកចិ្ចជនំាញខ្ញុំ

កំពុងសួរចម្លើយជនសងៃស័យនិងសក-

សួរក្មៃងសៃីរងគៃះដើមៃបីធ្វើកណំតហ់ៃតុ
បញ្ជនូទៅខៃត្ត។រឯីជនសងៃសយ័កប៏ាន
សរភាពដៃរពាក់ព័ន្ធអំពើល្មើសនៃះ»។
លោកអធកិារជនួមឿនបៃប់តម

សម្តីសៃ្តីជមា្តាយក្មៃងរងគៃះថាគត់
បានលៃងលះគ្នាជមួយប្តីមុនបាន
កូនសៃី២នាក់(ក្មៃងរងគៃះ)ហើយ
បានយកប្តីកៃយឈ្មោះក្អើយបឿ
(បៃពន្ធស្លាប់)បានកូនសៃីមា្នាក់ទៀត។ចាប់-
តំងពីបានរួមរស់ប្តីបៃពន្ធជមួយគ្នា
មកគឺគត់មនិដៃលមានអារម្មណ៍ថាប្តី
កៃយមា្នាកន់ៃះធ្វើបាបកនូសៃីគតទ់ៃ
ពៃះគត់សង្កៃតឃើញថាបុរសជ
ឪពុកចុងនៃះចាត់ទុកកូនសៃីគត់
ដូចជកូនបង្កើតដៃរ។មា្តាយក្មៃងសៃី
រងគៃះកៃពីធ្វើសៃក៏ដើរធ្វើការសុ-ី
ឈ្នួលគៃមិនសូវបានទំនៃរនៅផ្ទះទៃ
រីឯជនសងៃស័យធម្មតជអ្នករស់នៅ

ជនបទតៃងចៃះហូបសៃខ្លះហើយ។ចពំោះ
របររកសីុរបស់ជនសងៃស័យវិញកៃពីធ្វើ
សៃក៏ចៃះតៃដើរធ្វើការរកសុីចិញ្ចឹម
ជីវិតទៅតមទមា្លាប់របស់គត់ទៅ។
លោកបញ្ជាក់តមសម្តីក្មៃងសៃី

រងគៃះជកូនបងថាឪពុកចុង
របសន់ាងបានចាបរ់លំោភនាងតងំពី
អាយុ៩ឆ្នាំ(អំឡុងឆ្នាំ២០១៨)។ប៉នុ្តៃ
ឪពុកចុងនាងតៃងគំរាមមិនឱៃយនិយយ
បៃប់មា្តាយឬប្អនូសៃីនាងដងឹទៃហើយ
បើពកួគៃដងឹគឺជនសងៃសយ័នងឹសមា្លាប់
នាងចោល។ដោយទៃំនឹងការឈឺចាប់
លៃងបានហើយជឱកាសល្អដៃល
ឪពុកមា្តាយនាងទៅសៃអស់ផងនោះ
ក្មៃងរងគៃះបានរត់ទៅបៃប់លោក
អនុភូមិពីដំណើររឿងនៃះ។
លោកឱៃយដឹងថាបនា្ទាប់មកលោក

អនុភូមិបានរាយការណ៍បៃប់នគរបាល

ប៉ុស្តិ៍ឃុំរណសិរៃសហើយនគរបាលឃុំ
បានរាយការណ៍បន្តមកលោក។
បនា្ទាប់ពីទទលួបានគោលការណ៍ពី

ខៃត្តហើយលោកបានដកឹនាំកមា្លាងំចុះ
ទៅភូមិកើតហៃតុដោយជិះគោយន្តទៅ
ប៉ុន្តៃដោយសរតំបន់កើតហៃតុនៅ
ជនបទដច់សៃយលតៃូវធ្វើដំណើរ
ចមា្ងាយផ្លូវជង២០គីឡូម៉ៃតៃទើបទៅ
ដល់ភូមិនោះ។
លោកមឿនថ្លៃងថា៖«សមត្ថកិច្ច

ខ្ញុំទៅដល់ភូមិកើតហៃតុពៃលប់ទៅ
ហើយដូច្នៃះមិនអាចដឹកជនសងៃស័យ
តៃឡប់មកវញិទាន់ទៃ។យើងទកុជន-
សងៃស័យនៅទីនោះ១យប់ពៃឹកថ្ងៃទី
១៧ វិច្ឆិកាទើបនាំជនសងៃស័យមក
អធិការដ្ឋាននគរបាលសៃកុសង្គមថ្មី»។
ទាក់ទងបទល្មើសនៃះជនសងៃស័យ

បានបៃប់សមត្ថកចិ្ចថាគត់បានចាប់

កូនសៃីចុងរំលោភបានតៃម្តងទៃគឺ
យប់ថ្ងៃទី១១វចិ្ឆកិាឆ្នាំ២០២០ដៃល
បៃពៃឹត្តនៅលើផ្ទះរបស់គត់តៃម្តង
ចណំៃកកនូចងុប្អនូវញិគឺគត់មនិបាន
រលំោភទៃ។ប៉នុ្តៃទោះយ៉ាងណាក្មៃង-
សៃីជកូនបងបាននិយយថាឪពុក
បានចាប់នាងរំលោភចៃើនដងមក-
ហើយ។ រីឯក្មៃងសៃីប្អនូវិញនិយយថា
ឪពុកបានចាប់នាងរំលោភដៃរតៃ
គៃន់តៃប៉ះបៃដប់ភៃទប៉ុណ្ណោះ។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោក

អធិការជួនមឿនបញ្ជាក់ថា៖«រឿងនៃះ
បើទោះជជនសងៃស័យមិនសរភាព
អស់យ៉ាងណាក្តី ប៉ុន្តៃបើផ្អៃកតម
ចម្លើយរបស់ក្មៃងសៃីទាំង២នាក់និង
ចម្លើយសរភាពរបស់ជនសងៃស័យ
បងា្ហាញថាពតិជមានបទល្មើសកើត-
ឡើងមៃន»៕

នគរបាលចាប់ខ្លនួបុរសជាឪពុកចុងម្នាក់ក្រោយពីរំលោភកូនចុងស្រោ២ីនាក់ជាអនីតិជន

ក្រោសួងនិងក្រោមុហុ៊នប្រោកាសបង្រោៀន
ពីជំនាញកក់សំបុត្រោយន្តហោះ

 អោម ប៊ុនធឿន 

ភ្នំព្រញៈ កៃសួងទៃសចរណ៍
និងកៃុមហ៊ុនAlliancePlus
Solutionបានបៃកាសជៃើស-
រីសសិសៃសនិសៃសិតឱៃយចូលរៀន
វគ្គបណ្តុះបណា្តាលឥតគិតថ្លៃ
លើជំនាញកក់សំបុតៃយន្តហោះ
តមបៃព័ន្ធAMADEUSដើមៃបី
ផ្ដល់ជំនាញបន្ថៃមដល់អ្នកដៃល
កំពុងសិកៃសាជំនាញទៃសចរណ៍។
 បើតមសៃចក្ដីជូនដឹណឹង
របស់កៃសួងទៃសចរណពី៍ថ្ងៃ៥
វិច្ឆកិាដៃលបានផៃសព្វផៃសាយ
ពីថ្ងៃ១៧វិច្ឆកិាការជៃើសរសី
នៃះមានភា្ជាប់នវូលក្ខខណ្ឌមួយ
ចំនួនក្នុងនោះគឺសមៃប់តៃ
សិសៃសនិសៃសិតដៃលកំពុងសិកៃសា
តមគៃះឹស្ថានសិកៃសាទៃសចរណ៍
និងបដិសណា្ឋារកិច្ចទូទំាងបៃទៃស។
តៃូវមានលិខិតបញ្ជាក់ការ-
សិកៃសាពីគៃះឹស្ថានសិកៃសាទៃស-
ចរណ៍និងបដិសណា្ឋារកិច្ចដៃល
ខ្លួនកំពុងសិកៃសា,មានការទទួល-
ខុសតៃូវ និងមានសមត្ថភាព
ខ្ពស់ក្នុងការសិកៃសា,មានកមៃិត
ភាសអង់គ្លៃសនិងមានមូល-
ដ្ឋានគៃឹះផ្នៃកកុំពៃយូទ័រផងដៃរ។
អ្នកនំាពាកៃយកៃសួងទៃសចរណ៍

លោកតុបសុភ័កបានបៃប់
ភ្នពំៃញបុ៉ស្តិ៍ពីមៃសិលមិញថាសិសៃស
និសៃសិតដៃលកំពុងរៀនតម
សលារដ្ឋនិងឯកជនអាចចុះ-
ឈ្មោះបៃឡងបាន។ អត្ថបៃ-
យោជន៍ដៃលទទួលបានមាន
ដូចជឱកាសការងារចៃើន។
លោកសុភ័កថ្លៃងថា៖«គត់
អាចរៀនហើយគត់មកហាត់
ការងារជមួយខាងកៃុមហុ៊នហ្នងឹ

ឬមួយក៏ពួកគត់អាចរកការងារ
នៅកន្លៃងណាមួយដៃលសម-
សៃបតមជំនាញ...ជគុណ-
បៃយោជន៍គត់ទទួលបាន
វិញ្ញាបនបតៃបញ្ជាក់សមត្ថភាព
ពីកៃសួងទៃសចរណ៍ មាន
ឱកាសកា្លាយជភា្នាក់ងារលក់
សំបុតៃតមបៃព័ន្ធទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ
(MobileApp)ផងដៃរ»។
លោកសុភ័កបានឱៃយដឹងថា

ការជៃើសរីសនៃះមិនកំណត់
ពីចំនួនទៃប៉ុន្តៃការរៀនគឺចៃក
ជ២ពៃលអាចរៀនម្តង២៥នាក់
ក្នងុ១ថា្នាក់មានពៃកឹនិងលា្ងាច
«អ៊ីចឹងទៅអ្នកទំនៃរពៃឹករៀន
ពៃឹកអ្នកទំនៃរលា្ងាចរៀនលា្ងាច
ដៃលក្នងុ១សបា្តាហ៍រៀនពីថ្ងៃចន្ទ
ដល់សុកៃរយៈពៃល២សបា្តាហ៍។
វគ្គនៃះនឹងឈប់ទទួលពាកៃយ
ថ្ងៃទ៣ី០វចិ្ឆកិាហើយបៃឡងចូល
សិកៃសានៅខៃធ្នូឆ្នាំ២០២០»។
លោកដរីយ៉ាអ្នកជំនាញ
ផ្នៃកលក់និងទទួលខុសតៃវូលើ
បច្ចៃកវិទៃយានៃកៃុមហ៊ុន Alli-
ancePlusSolutionបាន
ឱៃយដឹងថា AMADEUSគឺជ
បៃព័ន្ធឌីជីថលដៃលអាចកក់-
សំបុតៃយន្តហោះឬសៃវាផៃសៃងៗ 
ដៃលមានក្នងុតំបន់ដោយបៃើកំុ-
ពៃយូទ័រឬទូរស័ព្ទដៃស្មោតហ្វូន។
លោកថា៖«វាដំណើរការលើ

វៃបសយដៃលតមៃវូឱៃយអ្នកបៃើ-
បៃស់មានUserសមៃប់ចលូ
បៃើ។តមរយៈកម្មវិធីហ្នឹងអ្នក-
បៃើអាចកក់សំបុតៃយន្តហោះ
នៅកៃុមហុ៊នហោះហើរទំាងអស់
នងិអាចកក់ទៅលើធានារាប៉រ់ង
សំបុតៃរថភ្លើងឬអ្វីផៃសៃងដៃល
មានក្នុងតំបន់ផងដៃរ»៕

លោកហុ៊នស្រោនប្រោកាសច្រោញទៅធ្វើការវិញបនា្ទាប់ពី...

លោកនាយក រដ្ឋ មន្ត្រ ី ហុ៊ន ស្រន និង លោក ស្រ ីបុ៊នរ៉ានី។ រូបថតSPM
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តពទីពំរ័ ១... សៃចក្តជីនូដណំងឹ របស ់
អង្គការ អាក់សិន អៃតកម្ពុជា  (Ac-
tionAid Cambodia-AAC) ដៃល 
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ទទួល បាន ពី មៃសិលមិញ  
ឱៃយ ដងឹថា  យទុ្ធ នាការ ១សៃនកោងកាង 
តៃូវបានធ្វើឡើង រយៈពៃល ស្ទើរ ពៃញ 
១ ឆ្នាំ  ដោយបាន ចាប់ ផ្តើម ឡើង ពីខ ៃ 
កញ្ញា  ឆ្នា២ំ០១៩   រហតូដល ់ខៃ សហីា  
ឆ្នាំ២០២០ នៅតាម ដៃន សហគមន៍ 
នៃសាទ ក្នុង ខៃត្ត កំពត ។ 

យទុ្ធនាការ នៃះ សហការ រៀបច ំឡើង 
ដោយ អង្គការ អាក់សិន អៃត កម្ពុជា 
(AAC)  មជៃឈមណ្ឌល អភិវឌៃឍន៍ ស្តៃី 
និង កុមារ នៅ កម្ពុជា  (CWDCC)  
អង្គការ សាមគ្គី (SAMAKY)  សហ- 
គមន៍ តៃពាំង សង្កៃ  សហគមន៍ កំពង់- 
សាមគ្គី  សហគមន៍ តៃពាំង រពៅ   
សហគមន៍ ពៃក ត្នាត  សហគមន៍ 
កៃបថ្ម ី សហគមន ៍ទទងឹថ្ងៃ  សហគមន ៍
កោះ គៃឹសា្នា  និង សហគមន៍ លក  
កៃម កិច្ច សហ បៃតិ បត្តិ ការ ជាមួយ 
ខណ្ឌ រដ្ឋបាល ជលផល ខៃត្ត កពំត  នងិ 
ដោយមាន ការ គាំទៃ ពី សបៃបុរសជន  
និង កៃុម អ្នកសៃឡាញ់ បរិសា្ថាន ទាំង 
ក្នុង  និង កៃ បៃទៃស។

បើ តាម សៃចក្ត ីជនូ ដណំងឹ នៃះ  គោល- 
បណំង  នៃ យទុ្ធនាការ ១សៃន កោងកាង  
គឺ ដើមៃបី កៀរគរ ការចូលរួម បដិភាគ ពី 

សាធារណ ជន សមៃប ់គំាទៃ សហគមន ៍
នៃសាទ ទាំង៨  បណ្តុះ កូន កោងកាង 
ចនំនួ ១សៃន ដើម  នងិ រៀបច ំពៃតឹ្តកិារណ ៍
ដាកំនូ កោងកាង  នងិ សកម្មភាព ផៃសៃងៗ 
ដើមៃបី អភិវឌៃឍន៍ សហគមន៍។

យុទ្ធនាការ នៃះ ក៏តៃូវបាន ផ្តួចផ្តើម- 
ឡើង ដើមៃបី ជរំញុ ការចលូរមួ របស ់សាធា- 
រណជន  ជាពិសៃស យុវជន ឱៃយ ចូលរួម 
ថៃរកៃសា  និង ការ ពារ ពៃ កោងកាង ដៃល 
ជា ជមៃក ដ៏ សំខាន់ របស់ ជីវចមៃុះ  និង 
ជាធនធាន ដ៏ចមៃបង មួយ  ដៃល រកៃសា នូវ 

តុលៃយភាព បៃព័ន្ធ អៃកូឡូ សុី  និង បរិសា្ថាន ។
នាយក បៃចាំ បៃទៃស នៃ អង្គការ អាក់- 

សិន  អៃត កម្ពុជា  លោក ហុង រស្មី  បៃប់ 
ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  ព ីមៃសិលមញិ ថា  វាជា ជោគជយ័ 
ធំធៃង សំខាន់ មៃនទៃន  ដោយ  សារ ការដាំ 
កោង កាងនៃះ លើស ព ីការរពំងឹ ទកុ  ហើយ 
អ្វី ដៃល ជោគជ័យ ទៀត នោះ គឺ  ការចូលរួម 
គាំទៃ ពី បៃជាពលរដ្ឋ នៅ ក្នុង សៃុក ដៃល 
ជាសមាជិក សហគមន៍ ទាំងមូល តៃម្តង។

លោក មានបៃសាសន៍ ថា ៖«ការដាំ 
លើស ផៃន ការ ១សៃនដើម  គជឺា ជោគ ជយ័   

សខំាន ់មយួប៉នុ្តៃ ជោគជយ័ សខំាន ់ជាង- 
គៃ មួយ ទៀត នោះ  គឺ គមៃង យើង រក 
ថវិកា គាំទៃ ពីអ្នក ខាងកៃ ទើប អាច ធ្វើ- 
យទុ្ធនាការ ដា ំនៃះ បាន។ ប៉នុ្តៃ ជាកស់្តៃង 
លទ្ធផល នៃការ ដាំ នៃះ  គឺ បាន ដោយ 
ការខិតខំ បៃឹង បៃង របស់ បៃជានៃសាទ  
ដៃលជា សមាជិក សហគមន៍ ទាំងមូល 
តៃម្តង  ដោយ ពួក គាត់ បាន ចូលរួម 
ទាំងអស់គា្នា  រើស ពូជ ខ្លួន ឯង  ដាំ ដោយ 
ខ្លួន ឯង  ដៃល យើង មានការ គាំទៃ ថវិកា 
តិចតួច មៃន ទៃន»។

លោក ហុង រស្មី  បន្តថា  កោងកាង 
ទាក់ទាញ ភ្ញៀវ ទៃសចរ  និង លើក- 
កម្ពស ់ទៃសចរណ ៍ធម្មជាត ិ នងិ សៃដ្ឋ កចិ្ច   
បៃតង នៅ កម្ពុជា  ហើយ នៃះ ជា សា្នាដៃ  
នៃ សាមគ្គីភាព របស់ សហគមន៍ តាម- 
មូលដា្ឋាន ពិតបៃកដ  ដៃល លោក 
ពិតជា មានមោទនភាព  និង កោត-   
សរសើរ ការដឹកនាំ  និង ចូលរួម របស់ 
សហគមន៍ នៃសាទ ទាំង៨។ ក្នុង នោះ  
មាន បៃជាជន  សិសៃសា នុសិសៃស  និង 
យវុជន សៃឡាញ ់បរសិា្ថាន  កៃម ការ- 
សមៃប សមៃួល ពី រដ្ឋបាល ជល ផល 
ខៃត្ត កំពត និង អង្គការ ដៃគូ ទាំង អស់។ 

បើ តាម នាយក អង្គការ រូបនៃះ  គឺ មាន 
សហគមន៍ ជាចៃើន ទៀត បាន ស្នើ ឱៃយ 
អង្គការ អាកស់និ អៃត កម្ពជុា ផ្តចួផ្តើម បន្ត 
យទុ្ធនាការ នៃះ ទៀត  ហើយ លោក អាច នងឹ   

មាន យទុ្ធនាការ បន្ត ទៀត។ ប៉នុ្តៃ ដណំាក-់ 
កាល នៃះ លោក មនិ ទាន ់មាន ការជជៃក ព ី  
ផៃនការ ជាក់ លាក់ ណាមួយ នៅ ឡើយ ទៃ។

លោក សមឹ ហុមី  បៃធាន សហគមន ៍
នៃសាទ តៃពាំង សង្កៃ  បាន ឱៃយ ដឹងដៃរ 
ថា  ពៃ កោងកាង  គជឺា ឆ្នាងំ បាយ របស ់
អ្នកនៃ សាទ កៃីកៃ។ តាំងពី ចាប់ផ្តើម 
យុទ្ធនាការ ១សៃន កោងកោង នៃះ  
ជីវចមៃុះ នៅក្នុង សហគមន៍ មានការ- 
កើនឡើង ចៃើន  ហើយ ចំនួន អ្នក នៃ - 
សាទ ក៏កើន ឡើង ជាង មុន។ 

ចំណៃក បៃធាន សហគមន៍ នៃសាទ 
ពៃកត្នាត  លោក អ៊ុក សុវណា្ណារិទ្ធ  
បានបង្ហាញ ព ីសៃចក្ត ីសោមនសៃស ដៃល 
សហគមន ៍របស ់លោកបាន កា្លាយជា ផ្នៃក 
មួយ ដ៏សំខាន់ ក្នុង យុទ្ធនាការ នៃះ។ 

លោក និយាយថា ៖«យុទ្ធនាការ ១ 
សៃន កោងកាង មាន សារៈសំខាន ់ ពៃះ 
បៃជាពលរដ្ឋ ក្នុង សហគមន៍ បាន ជៃួត- 
ជៃប កាន់តៃ ចៃើន ព ីសារៈសំខាន ់នៃ ពៃ- 
កោងកាង  ហើយ ចូលរួម ទាំងអស់ គា្នា 
ក្នុង ការងរ ការពារ ពៃ កោងកាង  និង 
ជីវចមៃុះ គៃប់ បៃភៃទ»។

ចនំនួ កោង កាង ក្នងុ គមៃង  គ ឺដាឱំៃយ 
បាន ចំនួន ១០០ ០០០ដើម  ប៉ុន្តៃ 
ចំនួន កោងកាង ដៃល ដំាបាន មាន 
ចំនួន រហូត ដល់ ១១១  ២៤០ ដើម ឬ 
ស្មើ នឹង១១១,២៤%៕ 

ទេសភាពដេលមានដើមកោងកាងដុះចេញពីផ្ទេទឹកគួរឱេយចង់គយគន់ នៅខេត្តកំពត។ រូប AAC

បណ្តះុ និងដំាកោងកាងជាង១០មឺ៉នដើមក្នងុយ៉ទ្ធនាការ...
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� ង��  ង និង អគ� � យក 
លី �ៃសៃង

� រីនិពន� ជា ន់ខ� ស់
ចូសហូ ពូរ�ូសុតមៃន                           

បេ ធា ន� េ ប់�េ ង  � រី និពន�  
សំ រិទ្ធ 

អនុបេ ធា ន �េ ប់�េ ង � រីនិពន�  
សូ វិសា ល

អនុបេ ធា ន �េ ុម អ្ន ក យកព័ត៌ម ន
� ក់ សា៊ា ងលី

� រីនិពន� រង ព័ត៌ម នជា តិ
 វងៃស សុខៃង, ពៃ ុំ  ភ័កៃ ្ត 

� រីនិពន�  ព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
ម៉ៃ គុណមករា 

� រីនិពន�  រ ងព័ត៌ម ន �េដ�  កិច�  
រា� ន់ រីយ 

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

� រីនិពន�    ជីវិតកមេ� ន្ត  
បា៉ា ន់ សុីមា៉ា � 

� រីនិពន�    រងជីវិត កមេ� ន្ត    
បា៉ា ន់ រិទា�   , ហុង រស្ម ី

� រីនិពន�   រងព័ត៌ម នកី�    
ឈ ន ណន 

� រីនិពន�   រង/អ្ន កបក�េ  ព័ត៌ម នកី�   
ណៃម វណ្ណ ៈ

� រីនិពន�   �េហទំព័រ
លា ង  � ន់ណា រា� 

អ្ន កយកព័ត៌ម នជា ន់ខ� ស់
មា ស សុខជា , នៀម ឆៃង  

អ្ន កយកព័ត៌ម ន
ឃុត សុភ ចរិយ , យឺន ពន្ល ក,

  គឹ ម សា រុំ, ហឹុន ពិស,ី  នៅ  សុីវុតា្ថា  ,
ឡុង គឹមមា៉ា រីតា ,សុទ្ធ  គឹមសឿន,   វ �ន ដា រា� ,
 សួស  យ៉ា មី, ធូ វីរៈ,  � ម ប៊ុនធឿន 
ខៃង សុខគនា�  , មុំ គនា�  , រ័ត្ន  សុជា តា  

អ្ន កបក�េ  
 ប៊ុន  ផលា្លា  ,  សៃត កី� , ជិន ណា ន

ខឿន ឌីយ៉ា , សយ រា� សុី
� រីរូបថត

ហៃង ជីវ័ន, ហុង  មិនា ,
ហា៊ា ន រងៃសី

អ្ន កកេសមេ �លអក្ខ � វិរុទ� 
�ៃក រស់, មុី សុមុនី, សួន ឡង់ទី

បេ ធា ន�្ន េកផលិត កម�  និង� ះពុម� 
ញឹម សុកៃ ភីរៈ 
�្ន េករច� ទំព័រ

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

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

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

 ចា ប ណា រិទ្ធ , 017 996 241
ហ៊ុន ចា ន់�ៃត, 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
បេ ធា ន�េក� យ� �េតស្ត ីទី

ថិញ រិទ្ធ ី, 087 888 854
បេ ធា ន�េក� យ� �េត

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

បេ ធា ន�្ន េករដ� � ល និង ធនធា នមនុសេ� 
ពៃ�ៃ  សុជា តិ

ជំនួយ� រ�្ន េករដ�� ល  និងធនធា នមនុសេ�
 �ុិល � ភា 

� យិ� ហិរ�� វត� ុៈ ហា៊ា ង តា ំងម៉ៃង
បេ ធា នគណ�េយេ�ៈ េស៊ៃ ន វិច្ឆ ិកា 

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

� រិយា ល័យខេត្ត �ៀម� ប
សុភា រិទ្ធ  ប្ល ៉ន�ៀល
ផូស �េ�   ខូ អិលធីឌី 

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

ហុ៊ន សៃន(ផ្ល វូ៦០ម៉ៃតៃ ) ភូមិ�ៃ  កតា ឡុង
សងា�  ត់ចា ក់អ�ៃ  កៃ  ម, ១២៣៥៣ ,

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

០២៣ ៨៨៨  ១៦២
Cellcard ៈ ០៧៨ ៥៥៥ ១៦៦, 

០៧៨ ៥៥៥ ១៣៣
Smart ៈ ០៨៦ ៨២២ ៩៩៩,  

០៨៦ ២៧៧ ៩៩៩
� រិយា ល័យ�ៀម� ប

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

ទូរស័ព្ទ  ០៦៣ ៩៦៦ ២៩០

រុក្ខវិទូជបុ៉ននិងកម្ពជុារកឃើញរុក្ខជាតិថ្មីកម្រនៅដ្រនជម្រកសត្វព្រក្រវសីមា
ឃុត សុភចរិយា

មណ្ឌល គិរីៈ រុក្ខជាតិ បៃភៃទ ថ្មី 
ដៃល មាន ដោយ កមៃ  និង ជិត ផតុ- 
ពូជ ២បៃភៃទ  តៃូវ បាន កៃុម រុក្ខវិទូ 
ជបុ៉ន និងកម្ពជុា ចុះសៃវ ជៃវរក- 
ឃើញ នៅក្នុង តំបន់ ដៃន ជមៃក 
សត្វ  ពៃ កៃវ សមីា  ភាគឦ សាននៃ 
បៃទៃស កម្ពុជា។ នៃះ បើ យោង- 
តាមការ ផៃសព្វផៃសាយ របស់ អង្គការ 
WCS កាល ពី ថ្ងៃ ទី ១៧  ខៃ វិច្ឆកិា  ។ 

បើតាម  WC S រុក្ខជាតិ បៃភៃទ 
ថ្ម ីទំាង ២ បៃភៃទ នោះ តៃវូបាន កៃ ុម  
អ្នក សៃវ ជៃវផ្នៃក រុក្ខជាតិមក ពី 
បៃទៃស ជប៉នុ នងិ អ្នក ជនំាញ ការ 
ផ្នៃក រុក្ខ ជាតិ កម្ពជុា មកពី វិទៃយា សា្ថា ន 
សៃវ ជៃវ  និង អភិវឌៃឍន៍ ពៃ ឈើ 
នៃរដ្ឋ បាល ពៃ ឈើ និងអ្នក ជំនា ញ   
មកពី កៃសួង បរិសា្ថាន សមៃច ដា ក់  - 
ឈ្មោះ តាម បៃប វិទៃយា សាស្តៃ ថា 
«មា៉ាឈី លូស កាំបូឌី យ៉ាណា 
(Machilus cambodiana) 
និង មា៉ាឈី លូស សី មៃន សុីស 
(Machilus seimensis)» 
ដោយ សំដៅ ទៅ លើ បៃទៃស  និង 
តំបន់ ដៃល តៃូវ បាន រក ឃើញ ។

WCS   បញ្ជាក់ ថា៖« ទោះបី ជា 
អង្គកា រ  IUCN មិន ទាន់ បាន ដាក់ - 
បញ្ចូល រុក្ខ ជាតិ  ថ្មីទាំង ២បៃភៃទ 
នៃះ ចលូ ទៅ ក្នងុ បញ្ជ ីកៃហម រប ស ់
ខ្លនួ ក្ត ីកក៏ៃមុ អ្នក សៃវ ជៃវ  ជឿថា  
ដើមឈើរក ឃើញ ថ្មទំីាង ២បៃ ភៃ ទ  

នៃះ  កំ ពុង រង ការ គំរាម កំហៃង ជិត  - 
ផុ ត ពូជដោយ សារ បៃភៃទ រកុ្ខ ជា ត ិ
ទំា ង២បៃភៃទ នៃះ  មាន ចំ នួ ន តិ ច- 
តចួ នៅក្នងុ ពៃ សៃង ហើយ កៃមុ 
អ្នក សៃវ ជៃវ  បាន រកឃើ ញ ដើម- 
ឈើ បៃ ភៃទ នៃះ  តៃ ២-៣ដើ ម  
ប៉ុណ្ណោះ ក្នុង អំ ឡុង ពៃល ធ្វើការ- 
សិកៃសា សៃវ ជៃវ របស់ ខ្លួន »។

ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃកៃវ សីមា 
តៃូវ   បានគៃ សា្គា ល់ ថា ជាទី ជមៃក 
សមៃប់ រុក្ខជាតិ តូចៗ និង ដើម ឈើ 
សរបុជាង ២៦០ បៃភៃទ ក្នងុ នោះ 
មាន២ ០  បៃភៃទ កំពុង ឈាន ទៅ - 
រក ការ ផតុ ពជូ ជាសកល  នងិ ៥៣ 
បៃភៃទ ទៀត  តៃ ូវ បា ន រ ដ្ឋ បា ល ពៃ- 
ឈើ ចាត់ ចំណាត់ ថា្នាក់ជា បៃភៃទ 
ឈើ បៃណីតឬបៃភៃទ ឈើលៃ ខ 
១ លៃខ ២ ឬ លៃខ ៣។ 

កៃពី តំបន់ ដៃន ជមៃក សត្វ ពៃ  
កៃ វ សីមា កៃមុ អ្នក សៃវ ជៃវ ក៏បា ន 
ពិពណ៌នា ផង ដៃរ អំពី បៃភៃទរុក្ខ - 

ជាតិ ថ្មីៗ  នៅ ឧទៃយាន ជាតិ បូក គោ ខៃត្ត  
កំពត និង ដៃន ជមៃ ក សត្វ ពៃ ជួរ-  
ភ្ន ំកៃវាញ ភាគ កណា្តាល។  សំណា ក  
នៃបៃភៃ ទរុ ក្ខ ជា តិ ថ្ម ីៗ  ទំា ង អ ស់បា ន 
រកៃសាទកុ នៅឯ បន្ទប ់ រកៃសា សណំាក 
ជីវចមៃះុ របស់ រដ្ឋ បាល ពៃឈើ ។ 

ជុវំញិ ករណ ីនៃះ បៃធាន អង្គការ  
WCS លោក កៃន សរិរីដា្ឋា  បៃប ់
ភ្នំពៃញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ដើមៃបី ចូល រួ ម 
ចំណៃ ក នៅ ក្នុង កិច្ច ការពារ និង 
អភិរកៃស  រុក្ខជាតិ បៃភៃទ ថ្មី ទាំង ២ 
នៃះ អង្គការ របស់ លោក នឹង បន្ត 
ជំរុញ ដល់ បុគ្គលិកដៃល កំពុង 
បមៃើ ការ ងារ នៅក្នងុ  តបំន ់គោល- 
ដៅនៃ គមៃង អភិរកៃស ទាំង អស់ 
របស់ ខ្លនួធ្វើ ការ សិកៃសាបន្ត និង កត់  - 
សមា្គាល់ អំពីសារៈបៃយោជន៍ នៃ 
បៃភៃទ រុក្ខជាតិ  ដ៏កមៃ នៃះ បន្ថៃម 
ទៀត។ លោក  ថា៖«រហូត មក ទ ល់  - 
ពៃល នៃះ យើង នៅមិន ទាន់ ដឹង 
ចៃបាស់ ថា រុក្ខ ជាតិ បៃភៃទ ថ្មី នោះ 

ជាបៃភៃទ រុក្ខ ជាតិ ឱស ថឬ ជាដើ ម-   
ឈើ ដៃល ស្ថិត នៅ ក្នុង ចំណាត់ - 
ថា្នាក់ ជាបៃភៃទ ឈើ បៃណីត នៅ 
ឡើយ ទៃ។ ក្នុង ជំហាន ដំបូង នៃះ 
យើង ចាំ បាច់  តៃូវធ្វើ ការការពារ 
និង អភិរកៃស ឈើនៃះ ឱៃយបាន ល្អ ដើ មៃបី 
ទុក ឱៃយ មនុសៃស ជំនាន់ កៃយ បាន 
ឃើញ  និង សិកៃសាសៃវ ជៃវ បន្ត » ។

បើតាម លោកឆង ភូរិន្ទ អនុ - 
បៃធាន វិទៃយា សា្ថាន សៃវ ជៃ វ និង អភិ  - 
វឌៃឍន ៍ពៃ ឈើ ដៃល បាន ចុះសកិៃសា 
សៃវ ជៃវ រួម គ្នា ជាមួយ រុក្ខវិទូ ជន- 
ជាតិ ជប៉ុន ឈ្មោះ Tetsukazu 
Yahara អំពីរុក្ខ ជាតិ បៃភៃទ ថ្មី 
នៃះ បាន បៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍នៅ ថ្ងៃ 
ទី ១៧  ខៃ វិច្ឆិកា  ថា ការចុះ សិកៃសា 
សៃវ ជៃវ អំពី ពៃឈើ នៅកម្ពុជា 
បានចាប់ ផ្ដើម តាំង ពី ឆ្នាំ២០០៩ 
ប៉ុន្តៃ ការ រក ឃើញ នូវ ឈើ បៃភៃទ 
ថ្ម ីនៃះ ក្នងុ អឡំងុ ឆ្នា ំ២០១១ នងិ 
២០១៥។ លោក ថា៖« Machi lu s 

cambodiana និង Machilus 
seimensis ជាបៃភៃទ ឈើ ឱស ថ  
វា មាន អមៃបូរ សៃដៀង គ្នា ទៅ នឹង រុក្ខ - 
ជាតិ ឬ ដើម ទៃពពីរូ ឬដើមមៃះ-  
ពៃ ភ្នំ»។ លោក ភូរិន្ទ  បន្ត ថា 
Machilus មិន មៃន រក ឃើញ តៃ 
នៅ ក្នងុ តបំន ់ដៃន ជមៃក កៃវ សមីា 
ទៃ តៃ តៃូវ បាន រកឃើញ នៅ ក្នុង 
តំបន់ ឧទៃយាន ជាតិ ភ្នំបូក គោ និង 
ជួរ ភ្នំ កៃវាញ កណា្តាល ផង ដៃរ។ 
ឈើ បៃភៃទ ថ្ម ីនៃះ កត៏ៃវូ បាន គៃ រក 
ឃើញ នៅ ភាគ ខាង តៃបូង បៃទៃស 
វៀត ណាម និង បៃទៃស ថៃ ផង ដៃរ ។ 
លោក ថា ៖«បើកំុ មាន វិបត្ត ិជំងឺ កូវីដ-  
១៩ ទៃ នោះ លោក Tetsukazu 
Yahara នឹង មក សហការ ជាមួ យ   
យើងចុះសៃវ ជៃវ អំពី បៃភៃទ ឈើ 
ឬ រកុ្ខ ជាត ិថ្មីៗ  បន្ត ទៀត នៅ ចងុ  ខៃ 
វិច្ឆិកា នៃះ»។ 

ជុំវិញ ការរក ឃើញ នូវ រុក្ខជាតិ 
បៃភៃ ទ ថ្មនីៃះ ដៃរលោក នៃតៃ ភក្តៃ 
រដ្ឋលៃខា ធកិារ នងិ ជាអ្នក នា ំពា កៃយ 
កៃសួង បរិ សា្ថានបាន សម្ដៃង  ក្ដ ីសា ទរ 
ជាខា្លាំង ដោយ  និយយ ថា កម្ពុជា 
សា្វាគមន៍ ចំពោះ កិច្ចសហការ 
ជាដៃ គូនៅ ក្នងុ ការចុះ សិកៃសា សៃវ - 
ជៃវ រួម គ្នា អំពី បៃភៃទរុ ក្ខ ជាតិ 
សត្វ ពៃ និង ជីវ ចមៃុះ ផៃសៃងៗ 
ទៀត នៅក្នុ ង តំបន់ ដៃន ជមៃក 
សត្វ ពៃ ក៏ដូចជា នៅ ក្នុង តំបន់ 
បៃើបៃស់ ចៃើន យ៉ាង និង របៀង 
ជីវចមៃុះ នានា៕ 

ឡុង គីម ម៉ា រីតា

ភ្នពំេញៈ សាលាដំបូង រាជធាន ី
ភ្នំពៃញ បាន សមៃច ផ្តនា្ទា ទោស 
លោក ននួ ប៉កុ អតតី បៃធាន មន្ទរី 
រៀបចំ ដៃនដី  នគរូបនីយ កម្ម និង 
សំណង់ ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ ដាក់ 
ពន្ធនាគរ ៧ ឆ្នាំ ពិន័យ ជា បៃក់ 
ចូល ថវិកា រដ្ឋ ១០០លាន រៀល 
នងិ របឹអសូ ដ ីចនំនួ ៣ កន្លៃង របស ់
លោក មក ធ្វើជា សមៃបត្តិ រដ្ឋ វិញ ។

លោក នួន ប៉ុក តៃូវបាន អង្គ - 
ភាព បៃឆំង អំពើ ពុករលួយ   ឃាត់ - 
ខ្លនួ   ព ីថ្ងៃ ទ ី១  ខៃ មនីា នៅផ្ទះ  របស ់

លោក     ស្ថិត ក្នុង ខៃត្ត ពៃះសីហនុ 
និង  បាន បញ្ជូន ទៅ តុលាការ 
កាល ពី ថ្ងៃ៤ មីនា  ២០២ ០ ។

លោក គុជ គឹម ឡុង ពៃះរា ជ - 
អាជា្ញារង និង ជា អ្នកនំាពាកៃយ សា លា - 
ដំបូង រាជធានី ភ្នពំៃញ បៃប់ ភ្នពំៃ ញ- 
បុ៉ស្តិ៍ ពី មៃសិល មិញ ថា តុលា ការបា ន - 
សមៃច ផ្តនា្ទាទោស លើ លោក នួន 
ប៉ុក កាលពី ថ្ងៃទី១៧ វិច្ឆិកា លើ 
បទ ចោទ ចំនួន៣ករណី គឺ បទ 
រំលោភ អំណាច  បទ បំពាន ធនធា ន  
ធម្មជាតិ និង បទ ផ្តល់  និង បៃើ បៃ ស់  
ឯកសារ ក្លៃង ដោយ អាជា្ញាធរ។

លោក បញ្ជាក់ថា៖«សាល កៃម 

នៃះ បាន ទុក សិទ្ធ ិឱៃយ ជនជាប់ ចោ ទ 
ប្តងឹ ឧទ្ធរណ៍ តាម ការ កំណត់ ដោ យ  
ចៃបាប់ ក្នងុករណី កើត ទុក ្ខមិន សុខ- 
ចិត្តនឹង សៃចក្តី សមៃច នៃះ»។

លោក នួន ប៉ុក អាយុ៤៥ឆ្នាំ 
បាន កាន់ តំណៃង ជា បៃធាន មន្ទីរ 
ដៃនដី ខៃត្ត ពៃះ សីហនុ ចាប់ពី ឆ្នាំ 
២០១៦ ដល់ ឆ្នាំ២០១៨។

បើ តាម លិខិត បំភ្ល ឺរបស់ អង្គ ភាព 
បៃឆំង អំពើពុករលួយ ការចាប់ - 
ខ្លួន អតីត បៃធាន មន្ទីររូបនៃះ ធ្វើ 
ឡើង បនា្ទាប់ពី  សា្ថាប័ន នៃះ  បាន 
ទទ ួ ល ពាកៃយបណ្តងឹ ព ីជនរងគៃះ 
ដៃល បាន ចោទ លោក នួន ប៉ុក 
ថា បាន យក កមៃ សៃវា កៃចៃបាប ់ 
ពី ការធ្វើ បណ្ណ ដី ក្នុង ១ប្លង់ តម្លៃ 
១៦០០ដុលា្លារ និង ការ កាត់ ឈ្មោ ះ  
ផ្ទៃរកម្មសិទ្ធិ  ក្នុង  ១ប្លង់ តម្លៃ 
១០០០ដុលា្លារ។ 

បន្ថៃម ពីនៃះ លោកប៉ុក ក៏ តៃូវ 
បាន ចោទបៃកាន់ ថា  ទទួលបា ន 
តំណៃង ជា បៃធាន មន្ទីរ រៀបចំ 
ដៃនដ ីដោយ ការ សកូបា៉ាន ់ហើយ 
ក្នងុអំឡុងពៃល កាន់តំណៃង លោក 
បានស្នើ ដក តំណៃង មន្តៃី កៃម- 
ឱវាទ ដោយ មិនមាន មូលហៃតុ 
ចៃបាស់លាស់ ផងដៃរ។ ប៉ុន្តៃ តាម 

ការឆ្លើយបំភ្លឺ ជាមួយ អង្គភាព 
បៃឆងំ អពំើពកុរលយួ លោក ននួ 
ប៉កុ បាន បដសិៃធ រាល ់ការចោទ- 
បៃកាន់ ខាង លើនៃះ ទាំងអស់។

លោកសុឹង សៃន ករុណា អ្នក - 
នាំពាកៃយ  សមាគម អាដហុក បាន 
សាទរ ចំពោះ ចំណាត់ការ  របស់ 
តុលាការ ទៅ មន្តៃី ពុករលួយ រូប - 
នៃះ ។ លោកចង់ឃើញ មាន 
ចំណា ត់ការ បន្ថៃមទៀត ទៅលើ 
មន្តៃ ីពុករលួយ ដទៃ ទៀត ដៃល មា ន 
បាន ដោយ អំពើ ខុសចៃបាប់ និង 
ខុស  បៃកៃតី ដៃល   ទទួល រង  ការ រិះ - 
គន់ ពី សំណាក់ បៃជាពលរដ្ឋ។

លោកបន្តថា ជាការ ពតិបើ ក្ន ុង 
ករណី ដៃល មាន ការ ចាត់ វិធានកា រ  
ទៅលើ មន្តៃី ពុករលួយ ទាំងនោះ 
កាន់តៃ ចៃើន នោះ នឹងធ្វើ ឱៃយ បៃជា - 
ពលរដ្ឋ មានការ ពៃញចិត្ត  ហើយ 
វា ក៏ នាំ ឱៃយ ទៃពៃយសមៃបត្តិ របស់ រដ្ឋ 
រកៃសាបាន តៃឹម តៃូវ មិនមាន ការ- 
រំលោភបំពាន ពី សំណាក់ មន្តៃី ឬ 
ជនខិលខូចពៃះតៃ មន្តៃ ីទំាង នោះ 
មានការ ខា្លាចរអា លៃង ហា៊ាន 
បៃពៃឹត្ត នូវ អំពើ ពុក រលួយ បន្ត - 
ទៀត ។ លោក បញ្ជាកថ់ា៖ «គរួតៃ 
មាន ការសុើបអង្កៃត និង សៃវ - 

ជៃវ ហើយ ចាតវ់ធិានការ ឱៃយ បាន 
តៃឹមតៃូវ ថៃមទៀត ពៃះនៃះ គឺ  - 
ជា  ការងារ មួយ ដៃល ខាង ពលរដ្ឋ 
និង ខាង សង្គម សុីវិល ចង់ឃើញ 
ការអនុវត្ត បៃប ហ្នឹង»។ បើ តាម 
លោក ករុណា ចំណាត់ ការ លើ អតី ត  
មន្តៃី រូប នៃះ  ក៏ អាចជា ផ្នៃក មួយ  
នៃ  ការ អនុវត្ត ចៃបាប់ ផង  ដៃរ ពៃះ 
វា  ជាការ ពងៃឹង  គុណភាពសៃវា- 
កម្ម  របស់ រដ្ឋ ឱៃយ បានល្អ តៃឹមតៃូវ 
ឡើង វិញ និង បង្កើន ជំនឿ ចិត្ត ពី 
សាធារ ណជន ឱៃយ មាន ជំនឿ ចិត្ត 
លើ ការអនុវត្ត ចៃបាប់ របស់ មន្តៃី 
រដា្ឋាភិបាល។

កាលពី ថ្ងៃទី២៧ ខៃ កុម្ភៈ  សា - 
លា  ដំបូង រាជធានី ភ្នំពៃញ ក៏បាន 
សមៃច ផ្ដនា្ទាទោស លោក លឿម 
ប៊នុ រឿន អតតី បៃធាន មន្ទរី ដៃនដ ី
ខៃត្តពោធិ៍សាត់ រួមទំាង អនុបៃធា ន  
មន្ទរី នងិ មន្តៃ ីមន្ទរី មា្នាកទ់ៀត ពបីទ 
សមា្អាត បៃក់ រលំោភ អំណាច និង 
វីតិកៃម ដោយ ដាក់ ពន្ធនាគរ ចំនួ ន 
៨ឆ្នាំ ផង ដៃរ ។ អតីតមន្តៃី មន្ទីរ 
ដៃនដី ទំាង៣នាក់ តៃវូបាន ចាប់ ខ្ល ួន 
ដោយ អង្គភាព បៃឆំង អំពើពុក- 
រលយួ នៅ ខៃត្ត ពោធិ៍សាត ់កាលព ី
ខៃកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩៕

រុក្ខ ជាតិ ដេល ទើប រក ឃើញ នៅ ដេន ជមេក សត្វ ពេ កេវសីម។ រូបថត WCS

អតីតប្រធានមន្ទរីរៀបចំដ្រនដីខ្រត្តព្រះសីហនុត្រវូតុលាការផ្តន្ទាទោសឱ្រយជាប់ពន្ធនគារ៧ឆ្នាំ

អតី ត បេធាន មន្ទរី ដេន ដី ខេត្ត ពេះ សីហនុ លោក នួន  បុ៉ក។ រូបថត សហ ការី
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ភ្នំពេញ:   ក្រុមការងារ  ចរចា កិច្ច ព្រម- 
ព្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម  ស្ររី  (FTA)ទ្វ្រភាគី 
កម្ពជុា -ករូ៉្រ ខាង ត្របូង បាន  បន្ត ចរចា  គ្នា ក្នងុ   
ជុ ំទ ី៤កាល ពថី្ង្រ ម្រសលិមញិ ដើម្រប ី ពន្លឿន 
និង សម្រច  ឱ្រយ បាន   នូវ កិច្ច ព្រម ព្រៀង 
ពាណិជ្ជ កម្ម ស្ររី  ថ្មី ១ ទៀត ដ្រល តាម ការ  - 
គ្រង ទុក នៅ ចុង ឆ្នាំន្រះ ក្រយ  ពី   រដ្ឋ- 
មន្ត្រី ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម តំណាង កម្ពុជា   
ចុះ ហត្ថ ល្រខា  លើ កចិ្ច ព្រម ព្រៀង ភាព ជា 
ដ្រគូ ស្រដ្ឋកិច្ច គ្រប់ ជ្រុង ជ្រយ តំបន់ 
(RCEP)កាល ពី ថ្ង្រអាទិត្រយ កន្លងទៅ។  

លោក ស៊ាង ថ្រ អ្នក នាំពាក្រយ ក្រសួង 
ពាណិជ្ជកម្មប្រប់ភ្នំព្រញ ប៉ុស្តិ៍ ថា ការ- 
ចរចា FTA ន្រះមាន រយៈ ព្រល ៣ថ្ង្រ 
ដ្រល  ចាប់ ផ្តើម ពីថ្ង្រ ពុធ ទី១៨ដល់ថ្ង្រទី 
២០ ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្នាំន្រះ  ដ្រល ជា ការ ចរ ចា 
ជុំចុង ក្រយ  ដើម្របី ឈាន ទៅ សម្រច    
និង ដាក់ ជូន ប្រមុខ ដឹក នាំ ន្រ ប្រទ្រស 
ទាំង ២ ពិនិត្រយ  និងសម្រ ច។ 

ទោះ បី  ការ ចរចា  ត្រូ វ បាន ធ្វើ ឡើ ង ៣ 
លើក  ទៅ ហើយ ក្ត ីក ៏មន្ត្រ ីនា ំពាក្រយ   ក្រសងួ 
ពាណិជ្ជកម្ម  មិន អាច បញ្ជាក់ ពីកិច្ចការ   
នៅស្រសសល់ ដ្រល ក្រុមការងារ ន្រ 
ប្រទ្រស ទាំង២ នៅ បន្តពិភាក្រសា គ្នា ដ្ររ។ 

លោក ថ្ល្រងថា៖« ដោយ សរ កចិ្ច ចរចា 
កពំងុ ដណំើរ ការ  យើង មនិ ទាន ់អាច សន្ន-ិ
ដា្ឋាន បាន ភា្លាម នោះ ទ្រ ។ ភាគ ីទាងំ ២ នងឹ 
ខិត ខំ ជំរុញ ការ ងារ តាម ការ គ្រង ទុក »។

ការ ចរចា FTA ជុ ំទ១ី ត្រ ូវ បាន ធ្វើ ឡើ ង 
កាលពី ខ្រ កក្កដា ហើយ ជុំ ទី២ ធ្វើ ឡើង 
កាល ពី ថ្ង្រ ទី ៣១ខ្រសីហាដល់ថ្ង្រទី២ 
កញ្ញា នងិ ជុ ំទ៣ី ត្រវូ បានបញ្ចប ់កាលព ី
ថ្ង្រទី៨   ខ្រ តុលា  ដោយ  ភាគី ទំាង ២   គ្រងនឹង   
បញ្ចប់ ស្រចក្តី ព្រង FTAនៅ ចុង ឆ្នាំ ន្រះ។ 

ការ ចរចា លើក ចងុក្រ យ ន្រះ  ប្រទ្រស  
ទាងំ ២ បាន ពភិាក្រសា គ្នា ផ្តោត លើ ច្របាប ់ ទទូៅ  
ប្រភព ដើម ទំនិញ    នីតិវិធី ពន្ធ គយ ការ- 
ចលូ ទផី្រសារ  នងិ បញ្ហា ផ្រស្រងៗ  ទៀត ។ ន្រះ 
បើ យោង តាម ភា្នាក់ ងារ សរ ព័ត៌មាន កូរ៉្រ 
ខាង ត្របូង  Yonhap News Agency។ 

មន្រ្តី ក្រសួង ពាណិជ្ជកម្ម កូរ៉្រ  ត្រូវ បាន 
ដក ស្រង់ សម្តី  ដូច ដ្រល បាន និយា យ ថា ៖ 
«FTAជាមួយ ប្រទ្រស កម្ពុជានឹងផ្តល់ ឱ្រយ 
ក្រុមហ៊ុន  កូរ៉្រ ខាង ត្របូង  នូវការ ចូល ទីផ្រសារ 
អាសុ ីអាគ្ន្រយ ៍ ដ្រល កពំងុ រកី ចម្រើន យា៉ាង  
ឆប់ រហ័ស »។  

លោក ប៉្រន សវុជិាត ិអ្នក នា ំពាក្រយប្តរូ- 
វ្រន ន្រ  ក្រសងួពាណជិ្ជកម្ម  ធ្លាប ់ បាន ប្រប់  
ថា  ភាគ ីទាងំ២ បាន បន្ត ខតិ ខ ំពភិាក្រសា  ផ្ន្រក 
បច្ច្រក ទ្រស យា៉ាង ហ្មត ់ចត ់ ដើម្របី រក្រសា នវូ 
អត្ថ ប្រយោជន៍ ឱ្រយ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក  ។  

លោក ថ្ល្រង ថា៖«ចពំោះ បញ្ហា ប្រឈម 
ដ្រល ទាកទ់ង នងឹ របាងំ ពន្ធគយ (tariffs) 
និង របាំង មិនម្រន ពន្ធ (NTMs) យើង 
សង្រឃឹម ថា នងឹ អាច សម្រលួ បាន ល្អ ប្រសើរ 
ក្រយ ព្រល មាន កិច្ច ព្រមព្រៀង  ន្រះ»។ 

ប្រទ្រស  កម្ពុជា រំពឹង ថា FTAនឹង ជួយ  
ជំរុញ បង្កើន កា រ នាំ ច្រញ នូវ ផលិត ផល 

កសកិម្មក្រច្ន្រ សត្វរស ់វាយ ន ភណ្ឌ កាត-់ 
ដ្ររ និងសម្លៀកបំពាក់  និង គ្រឿង ផ្គុំ 
ផ្រស្រងៗទៅកាន់ទីផ្រសារ កូរ៉្រ ខាង ត្របូង ។ 
ន្រះបើ តាម  លោក សុវិជាតិ។

លោក ថ្ល្រងថា៖«  យើង  រពំងឹ ទកុ ថា ក្រយ  
បញ្ចប់ ការ ចរចា ចរន្ត ពាណិជ្ជ កម្ម  និង 
ស្ថាន ភាព ទីផ្រសារ សម្រប់ ទំនិញ រវាង ភាគី    
ទាំង ២នឹង បាន កាន់ ត្រ ប្រសើរ ជាង មុន »។ 

ទំនិញ សំខាន់ៗ ដ្រល កម្ពុជា នាំទៅ 
កាន ់ប្រទ្រស ករូ៉្រខាងត្របងូ  រមួមាន សម្លៀក- 
បពំាក ់ ផលតិ ផល ធ្វើ ដណំើរ  ស្រប្រក ជើង 
ភ្រសជ្ជៈ  កៅស៊ូ ថា្នាំព្រទ្រយ គ្រឿងបនា្លាស់ 
អ្រឡិចត្រូនិក និង ផលិតផល កសិកម្ម 
ហើយ កម្ពុជា នាំចូល មកវិញ  ដូចជា 

យានយន្ត គ្រឿង អ្រឡិចត្រូនិក សមា្ភារ 
ផ្ទះបាយ ភ្រសជ្ជៈ ថា្នាំព្រទ្រយ និង ផលិត- 
ផល ពី បា្លាស្ទិក ។

អ្នកស្រី ម៉ា សុធ អ្នក គ្រប់គ្រង ផ្ន្រក 
លក់ ក្រុមហ៊ុន Kirirom Food Prod-
uct Co.ដ្រល ជា រោងចក្រ ក្រច្ន្រ និង 
នាចំ្រញ ផលតិផល ព ីផ្ល្រស្វាយ នងិ បាន 
នាំ ច្រញ ទៅកាន់ ទីផ្រសារ កូរ៉្រ កន្លងមក 
បាន ជឿ ថា នៅព្រល FTA ចូល ជា ធរមាន   
វា នឹង ជួយ ធ្វើឱ្រយ ការនាំយក ផលិត ផល 
ខ្ម្ររ ទៅ កាន ់ទផី្រសារ ករូ៉្រ មាន ចនំនួ កើន ឡើង  
ហើយ  ព្រលនោះ ក ៏ជា ឱកាស សម្រប ់វនិ-ិ
យោគនិ  ប្រទ្រស ទាងំ២ ក្នងុ ការ ស្វ្រង រក  
ដ្រគូ ពាណិជ្ជកម្ម ផងដ្ររ ៕ LA

ម៉េ គុណមករា

ភ្នំពេញ: ប្រទ្រស កម្ពុជា និង 
សហភាព អឺរ៉ុប បាន ប្ត្រជា្ញា ថា នឹង 
លើកកម្ពស់ ពាណិជ្ជកម្ម និង 
ការវិនិយោគ ជា កិច្ចខិតខំ ប្រឹង- 
ប្រង មួយ ក្នុង ការស្ដារ ស្រដ្ឋកិច្ច ឱ្រយ 
ស្ទុះ ងើបឡើង វិញ នៅក្រយព្រល 
ជងំ ឺក ូវដី ១៩ ទោះបជីា ប្លកុ មយួ ន្រះ  
បានសម្រច ដក  ប្រព័ន្ធ អនុ គ្រះ ពន្ធ 
២០ ភាគរយ លើ ប្រទ្រស កម្ពុជា 
កាលពី ថ្ង្រទី ១២  ខ្រសីហា ក៏ដោយ ។ 

 ការប្ដ្រជា្ញាចិត្ត ន្រះ  ត្រូវបាន ធ្វើ 
ឡើង ក្នុងអំឡុងព្រល កិច្ចប្រជុ ំរវាង 
លោក សខុ ស ុភ ័ក្ដ រដ្ឋល្រខាធកិារ 
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម កម្ពុជា និង 
លោក Petros Sourmelis 
ប្រធន ក្រុម គណៈប្រតិភូ ពាណិជ្ជ- 
កម្ម និង ស្រដ្ឋកិច្ច របស់ សហភាព 
អឺរ៉ុប ប្រចាំ នៅ ប្រទ្រស ថ្រ តាមរយៈ 
វីដ្រអូ ខុនហើ្វរឹុន កាលពី ថ្ង្រ ចន្ទ។ 

 កិច្ចប្រជុំ ន្រះ មាន គោលបំណង 
ពិភាក្រសា លើ ការត្រៀម រៀបចំ 
សម្រប់ អនុគណៈកមា្មាធិការ ស្ដីពី 
ពាណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគ 
នៅក្នុង កិច្ចប្រជុំ លើក ទី ១១ ន្រ 
គណៈកមា្មាធិការ ចម្រុះ កម្ពុជា 
សហភាព អឺរ៉ុប នៅ ថ្ង្រទី ២៥ ដល់ 
ថ្ង្រទី ២៧  ខ្រវិច្ឆិកា តាមរយៈ វីដ្រអូ 
ខុនហើ្វរឹុន។ 

 លោក សុខ សុ ភ័ ក្ត បាន ឱ្រយ 
ដឹងថា ភាគី ទាំង ២បាន ពិភាក្រសា 
អំពី ផ្រនការ ន្រ ការ ស្ទុះ ងើបឡើង 
ផ្ន្រក ស្រដ្ឋកិច្ច ក្រយព្រល ជំងឺ កូ - 
វីដ ១៩ ជាពិស្រស ការស្ដារ ឡើង- 
វិញ លើ ពាណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិ- 
យោគ និង ការធ្វើ វិសោធនកម្ម 
ច្របាប ់របស ់ប្រទ្រស កម្ពជុា ទាកទ់ង 
នឹង ពាណិជ្ជកម្ម និង ការវិនិយោគ 
និង ការចរចា របស់ ប្រទ្រស កម្ពុជា 
ទាក់ទង នឹង កិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជ- 
កម្ម ស្ររីទ្រ្វ ភាគី និង ពហុភាគី ។ 

ជាមួយគ្នាន្រះដ្ររ លោក បាន ឱ្រយ 
ដឹងថា ៖ « ភាគី ទាំង២ ក៏បាន 
ពិភាក្រសា អំពី ការអភិវឌ្រឍរបៀបវារៈ 
នៅក្នុង អង្គការ ពាណិជ្ជកម្ម ពិភព- 
លោក នងិ ផលប៉ះពាល ់ដោយសរ 
ត្រ កិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្ម ស្ររី 
រវាង អឺរ៉ុប និង ប្រទ្រស វៀតណាម 
លើ ប្រទ្រស កម្ពុជា » ។ 

 លោក បាន ថ្ល្រងថា ៖ «[ យើង ] 
បានលើកឡើង អំពី ផលប៉ះ- 
ពាល់ កើតច្រញពី វិបត្តិ កូ វីដ - 
១៩ បានធ្វើឱ្រយ ការបញ្ជាទិញ ពី 
បណា្តា ប្រទ្រស ក្នុង សហភាព 
អរឺ៉បុ មានការ ថយចុះ ដោយសរ 
ការបិទ ទីផ្រសារ ក្នុងស្រុក និង 
ការកាត់បន្ថយ ការប្រើប្រស់ 
ក្នុងស្រុក » ។ 

 កាលពី ថ្ង្រទី ១២  ខ្រសីហា 
គណៈកម្មការ អឺរ៉ុប (EC) 
បានសម្រច ដកព ន្ធ អនុគ្រះ 
ពាណិជ្ជកម្ម ២០ ភាគរយ ពី 

ប្រទ្រស កម្ពុជា ។ ការណ៍ ន្រះ 
ប៉ះពាល់ ១ ភាគ ៥ ឬ ស្មើនឹង ១ 
ពាន់ លាន អឺរ៉ូ (១,១៤ ពាន់ 
លាន ដុលា្លារ អាម្ររិក ) ន្រ 
ការនាំច្រញ ប្រចាំឆ្នាំ របស់ 
កម្ពុជា ទៅ ប្លុក ប្រទ្រស ២៧ 
របស់ អឺរ៉ុប មួយ ន្រះ ។ 

 ខ ណៈ ដ្រល កាលពីដើម ខ្រ 
សីហា កិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជ- 
កម្ម រវាង អរឺ៉បុ  នងិ វៀតណាម បាន 
ចលូ ជា ធរមាន ជា កចិ្ចព្រមព្រៀង 
មយួ ដ្រល នៅ ទបីផំតុ លបុចោល 
ពន្ធ ៩៩ ភាគរយ លើ ទនំញិ ទំាង- 
អស់ ដ្រល បាន ជួញ ដូរ រវាង ភាគី 
ទាំង២ន្រះ ។ 

 លោក កា ំង ម៉ ូន ីកា អគ្គនាយក- 
រង សមាគម រោងចក្រ កាត់ដ្ររ 
កម្ពុជា បាន សរស្ររ មកកាន់ 
ភ្នពំ្រញ ប៉សុ្ដិ៍ កាលពមីនុ ថា កចិ្ច- 
ព្រមព្រៀង របស់ អឺរ៉ុប និង វៀត- 
ណាម គ ឺមនិត្រវូ គ្នា នងឹ តម្ល្រ ស្នលូ 

ដ្រល បាន អះអាង នោះទ្រ ការ- 
សម្រចចិត្ត ក្នុង ការផ្ដល់ អត្ថ- 
ប្រយោជន៍ ពាណិជ្ជកម្ម ដល់ 
ប្រទ្រស វៀតណាម ខណៈដ្រល 
ការពិចារណា លើ វិធន ការដ្រល 
អាចធ្វើ ទៅបាន  ដើម្របី ដាកទ់ណ្ឌ- 
កម្ម លើ ប្រជាជន កម្ពជុាជាពិស្រស 
កម្មករ ជា ស្ដ្រី ដ្រល ងាយ រង ផល - 
ប៉ះពាល ់ខា្លាងំ បផំតុ នៅក្នងុ វសិយ័ 
កាត់ដ្ររ ស្រប្រកជើង និង ទំនិញ 
ធ្វើដំណើរ ។ 

  អឺរ៉ុប គឺជា ដ្រគូ ពាណិជ្ជកម្ម 
ឈានមុខ គ្រ របស់ កម្ពុជា មាន 
ចនំនួ ៤៥ ភាគរយ ន្រ ការនំាច្រញ 
របស់ ប្រទ្រស កម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ ២០ 
១៨ ។ ការនាំ ច្រញទៅ អឺរ៉ុប 
សម្រចបាន ៤,៩ ពាន់ លាន អឺរ៉ូ 
(៥,៥ ពាន់ លាន ដុលា្លារ )កាលពី             
ឆ្នាំ ២០១៨ កើនឡើង ជិត ២ដង 
ដល ់២,៥ ពាន ់លាន អរឺ៉ ូកាលព ីឆ្នា ំ
២០១៣   ៕ LA

 សម្លៀក បំពាក់ ជា ផលិត ផល សំខាន់ ១  ដេលកម្ពជុា   នំាទៅកាន់ទីផេសារ បេទេស កូរ៉េ។ ហុង មិនា

ប្រតិភូកម្ពជុា-កូរ៉្រខាងត្របូងពន្លឿនការចរចាបញ្ចប់FTAទ្វ្រភាគី

អឺរុ៉បសន្រយាជួយកម្ពជុាស្រចស្រង់ស្រដ្ឋកិច្ចក្រយវិបត្តជំិងឺកូវីដ១៩

ធូ វិរៈ

ភ្នំពេញ : មន្ត្រី ទូត  កម្ពុជា  
និងដាណឺ មា៉ាក  ដ្រល ជា ប្រទ្រស 
ស្ថិតនៅ ភាគខាង ជើង អឺរុ៉ប  
បងា្ហាញ ពី  កិច្ច សហការ លើការ- 
ជំរុញ វិស័យ ធុរកិច្ច ន្រ ប្រទ្រស 
ទំាង ២ក្នងុ ព្រល អនាគត ខណៈ   
ទំហំពាណិជ្ជកម្ម ន្រ ប្រទ្រស 
ទំាង  ២មាន  កម្រតិទាប ត្រមឹត្រ 
ជាង ៣០០លានដុលា្លារ បុ៉ណ្ណោះ  
កាល ពីឆ្នា ំ២០១៩។ 

លោក អូ៊ក សោភ័ណ ឯក- 
អគ្គ រាជ ទូត កម្ពជុា ប្រចំា ប្រទ្រស 
ថ្រ  បាន ជួប ពិភាក្រសា គ្នា ជាមួយ 
លោក  Jon Thorgaard ឯកអគ្គ- 
រាជ ទូត ដាណឺ មា៉ាក ដ្រល មាន  
និវាសដា្ឋាន នៅ  ប្រទ្រស  ថ្រ  កាល- 
ពី  ថ្ង្រអងា្គារ  ដើម្របី  រឹត ចំណង ទំនាក់- 
ទំនង      និង បើក ផ្លវូ ដល់ វិស័យ ធុរ-
កិច្ច សម្រប់ប្រទ្រស ទំាង២។ 

ក្នងុ ជំនួបន្រះ លោក សោភ័ណ  
បាន លើក ឡើង ពីការប្ត្រជា្ញាចិត្ត 
របស   ់ ស្ថាន ទូតកម្ពជុា  ក្នងុ ការ ជំរុញ   
ការ ទូត ស្រដ្ឋ កិច្ច ដ្រល ផ្តោត សំខាន់ 
លើ វិស័យ ពាណិជ្ជ កម្ម  ទ្រសចរណ៍  
និង វប្របធម៌  ព្រម ទំាង យុទ្ធសស្ត្រ  
ថ្រ បូក ១  ដើម្របី ទាក់ ទាញ វិនិយោគិន   
និង ភ្ញៀវ ទ្រសចរ ឱ្រយ ទៅ កម្រសាន្ត  
និង ធ្វើធុ រ កិច្ច កាន់ ត្រ ច្រើន នៅ 
ក្នងុ ប្រទ្រស កម្ពជុា ។

លោក Jon បាន ឱ្រយ ដឹង ក្នងុ 
កិច្ចប្រជំុន្រះថា  វិធន ការ ទប់- 
ស្កាត់ ការ ឆ្លង ជំងឺ កូវី ដ ១៩ របស់ 
រដា្ឋាភិបាល ដាណឺមា៉ាក កន្លងមក 
បាន ធ្វើ ឱ្រយប៉ះ ពាល់ ដល់ ការ នំា- 
ច្រញ  របស់ ដាណឺមា៉ាក ដ្ររ ។

លោក ថ្ល្រងថា៖« ខ្ញុំ  មាន សុទិដ្ឋិ- 
និយម  ជា មួយ នឹង ការ ប្ត្រជា្ញា ចិត្ត 
បន្ត ជំរុញ ការ ទូត ស្រដ្ឋ កិច្ច ជាមួយ   
ប្រទ្រស នានា  រាប់ ទំាង កម្ពជុា  
ដើម្របី  ពង្រឹង  និង ពង្រីក ទំហំ 
ពាណិជ្ជ កម្ម »។ 

លោក  លឹម  ហ្រង  អនុ ប្រធន  
សភា ពាណិជ្ជ កម្ម កម្ពជុា  បានឱ្រយ 
ដឹងថា ប្រទ្រស កម្ពជុា បាន នំា- 
ច្រញទំនិញ ចម្របង មួយ ចំនួន 
ទៅ បណា្តា ប្រទ្រស នៅ តំបន់ អឺរុ៉ប  
រួម ទំាង ប្រទ្រស ដាណឺមា៉ាក ដ្រល  
រួមមាន អង្ករ សម្លៀក បំពាក់ 
ស្រប្រក  ជើង កាបូប  និង ផលិត- 
ផល ធ្វើ ដំណើរ  ព្រមទំាង គ្រឿង- 
ផ្គុអំគ្គសិនី៕ LA

ទូតកម្ពជុានិងដា-
ណឺម៉ាកប្ត្រជា្ញាគំំទ្រ
ធុរកិច្ចទៅវិញទៅមក
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តពីទំព័រ ១...របាយការណ៍ 
ពកីារយិាល័យឥណទាន (CBC) 
ឱៃយ ដឹងថា ការដាក់ ពាកៃយសុំ ឥណ-  
ទាន របស់ អតិថិជន នៅ តៃីមាស    
ទ ី៣  ឆ្នា ំ២០២០ សមៃបអ់តថិជិន 
ដៃលមាន បំណង ដាក់ ពាកៃយសុំ 
ឥណទាន កម្ចី ទិញ ផ្ទះ បាន កើន 
ឡើង ជាង ៥០ ភាគរយ ។  

 សមតុលៃយ កម្ចី អតិថិជន បាន 
បន្ត កើនឡើង ក្នុង ចំនួន ៤,៣៥ 
ភាគរយ គិត តៃឹម ខៃកញ្ញា  ឆ្នាំ 
២០២០ ។ តៃឹម ចុង តៃីមាស ទី៣ 
សមតុលៃយ កម្ចី សរុប មាន ចំនួន 
សរុប ៩,១១ ពាន់ លាន គណ- 
នីក្នុងចំណោម នោះ កម្ចី ទិញ ផ្ទះ 
មាន ចំនួន ១០,៥៨ ភាគរយ ។    
ប៉ុន្តៃ កម្ចី ទិញ ផ្ទះ មាន ចំនួន ជាង 
ពាក់កណ្ដាល  តំណង ឱៃយ 
៥១,៥១ ភាគរយ នៃ សមតុលៃយ 
កម្ចី អតិថិជនដៃលបានដាក់ 
ពាកៃយ សរុប ខណៈដៃល កម្ចី 
ហិរញ្ញវត្ថុ ផ្ទាល់ខ្លួន មាន ចំនួន 
៤៧,៩០ ភាគរយ ។ 

 CBC ឱៃយដឹងថា ៖« ទោះបីជា 
ចនំនួ គណន ីកម្ច ីទញិ ផ្ទះ មាន ចនំនួ 
១០,៥៨ ភាគរយ ក្នុងចំណោម 

គណនី កម្ចី សរុប ក៏ដោយ បើ 
និយាយ អំពី ចំនួន សាច់បៃក់ ក ម្ចី 
វា បាន កើនឡើង ជាង ពាកក់ណ្ដាល 
នៃ សមតុលៃយ កម្ចី សរុប » ។ 

 លោក អិុន ចាន់នី បៃ ធាននា- 
យក បៃតិបត្តិធនាគារ អៃសុីលីដា 
ភីអិលសុី បាន បៃប់ ភ្នំពៃញ ប៉ុស្ដិ៍ 
កាលពី ថ្ងៃ ពុធ ថា កាលពី ចុងខៃ 
តុលា  ឆ្នាំ ២០២០ ធនាគារ របស់ 
លោកមា ន កម្ច ីសរបុ ចនំនួ ៤១៥ 
២០២ ដោយ ទឹក បៃក់កម្ច ីសរុប 
មាន ចនំនួ ៤ ០៨៨ ១៩៤ ២៩៤ 
ដលុា្លារ អាមៃរកិ ក្នងុចណំោម នោះ 
កម្ចី ទិញ ផ្ទះ មាន ចំនួន ៦ ៥០១ 
( ឬ ១,៥៧ ភាគរយ នៃ កម្ច ីសរបុ ) 
និង ផលប តៃ កម្ចី ទិញ ផ្ទះ ស្មើនឹង 
១៦២ ៧៣១ ៦៦៩ដុលា្លារ 
អាមៃរកិ ឬ ៣,៩៨ ភាគរយ នៃ កម្ច ី
សរបុ ។ ទហំ ំកម្ច ីជា មធៃយម សមៃប ់
កម្ចី ទិញ ផ្ទះ គឺ  ២៥ ០៣២ ដុលា្លារ 
អាមៃរិក ។   ធៀប នឹង រយៈពៃល 
ដចូគា្នា កាលព ីឆ្នាមំនុ( ខៃតលុា  ឆ្នា ំ
២០១៩) ធនាគារ នៃះ មាន កម្ចី 
សរបុ ចនំនួ ៣៩៩ ៧០៨ ជាមួយ 
នឹង កម្ចី សរុប មាន ចំនួន ៣ ៦៥៦ 
០០៨ ៤០៧ដុលា្លារ អាមៃរិក 

ក្នងុចណំោម នោះ កម្ច ីទញិ ផ្ទះ មាន 
ចនំនួ ៧ ៥២២ ឬ ១,៨៨ ភាគរយ 
នៃ កម្ច ីសរបុ នងិ ផលប តៃ កម្ច ីទញិ 
ផ្ទះ មាន ចនំនួ ១៨៨ ០៦០ ៣៨៥ 
ដុលា្លារ អាមៃរិក ឬ ៥,១៤ ភាគរយ 
នៃ កម្ចី សរុប ។ ទំហំ កម្ចី ជា មធៃយម 
មាន ចំនួន ២៥ ០០១ ដុលា្លារ ។  

 លោក ចានន់ ីថ្លៃងថា ៖« យើង 
ឃើញថា ធនាគារ អៃសុីលី ដា 
មានការ តងឹរឹងុ យា៉ាង ខ្លាងំ ហើយ 
ធនាគារ មិនបាន ផ្ដល់ កម្ចី ចៃើន 
សមៃប់ ហិរញ្ញវត្ថុ ទិញ ផ្ទះ នោះ 
ទៃ ។ នៅ ឆ្នានំៃះ កម្ច ីនៃះ តចិជាង 
កាលពី ឆ្នាំមុន ។ កម្ចី ទិញ ផ្ទះ 
គឺជា កម្ចី រយៈពៃល វៃង ដូច្នៃះ បើ 
សិន ជា  យើង ផ្ដល់ កាន់តៃចៃើន 
វា នឹង បង្ក ឱៃយ មាន ភាពមិន សុីគា្នា 
នៃ ទៃពៃយសកម្ម របស់ យើង និង 
បំណុល របស់ យើង ។ នៃះ គឺជា 
មូលហៃតុ មួយ ក្នុងចំណោម 
មូលហៃតុ ជាចៃើន ដៃល យើង 
មិនបាន ផ្ដល់ កម្ចី ទិញ ផ្ទះ ចំនួន 
ចៃើន នោះទៃ ។ មៃយ៉ាងវិញ ទៀត 
ធនាគារ អៃសុីលីដា ផ្ដោត ការ-  
យក ចិត្តទុកដាក់ លើ ហិរញ្ញវត្ថុ កម្ចី 
ទិញ ផ្ទះ ដៃលជា មា្ចាស់ ដើម  » ។ 

 ទន្ទឹមនឹងនៃះ លោក Shin 
Chang-moo បៃ ធាននា យក- 
បៃតិបត្តិ ធនាគារ PPCBank  

របស ់ករូ៉ៃខងតៃបងូ បាន ឱៃយ ដងឹថា  
កម្ចី របស់ ធនាគារ លោក ផ្ដល់ 
ដល់ វិស័យ អចលនទៃពៃយ និង 
សំណង់ បាន ធា្លាក់ចុះ ២២ 
ភាគរយ ដោយសារតៃ វធិានការ 
របស ់ធនាគារ  ដើមៃប ីកាតប់ន្ថយ 
ហានិភ័យនៅ ក្នុងអំឡុង ពៃល   
នៃះ ។ 

 លោក ថ្លៃងថា ៖ « យើង កំពុង 
ពៃយយាម ក្នុង ការធ្វើ ពិពិធ កម្ម 
ផលប តៃ ឥណទាន តាមរយៈ 
ចនំនួ អ្នក ខ្ច ីនងិ តាមរយៈ វសិយ័ 
នានា ជា វិធានការ ដ៏ សំខន់ នៃ 
ការកាត់បន្ថយ ហានិភ័យ ។ ជា 
លទ្ធផល កម្ចី ទៅរក វិស័យ 
សណំង់ និង អចលន ទៃពៃយ របស ់
យើង បាន ធា្លាក់ចុះ ខណៈដៃល 
ឥណទាន បៃើបៃស់ ផ្ទាល់ខ្លួន 
រួមមាន កម្ចី ទិញ ផ្ទះ និង កម្ចី 
ទញិ រថយន្ត បាន កើន ឡើងដល ់
១៣ ភាគរយ គិត តៃឹម តៃីមាស 
ទី ៣  ឆ្នាំនៃះ » ។ 

 លោក លើកឡើងថា ៖« ជាមួយ 
គា   ្នានៃះដៃរ យើង កំពុង តៃួតពិនិតៃយ 
ដោយ យកចិត្តទុកដាក់ បំផុត លើ 
ទីផៃសារ អចលនទៃពៃយ លើ មូលដា្ឋាន 
ធម្មតា ដើមៃប ីគៃបគ់ៃង លើ បា៉ារ៉ាម៉ៃតៃ 
ហានភិយ័ ដចូជា អន ុបាត បៃកក់ម្ច ី
ធៀប នឹង តម្លៃ » ។ 

 លោក Shin បន្ថៃមថា ៖ « មាន 
ទសៃសនៈ ទ ុទិ្ទដ្ឋ ិនយិម លើ សៃដ្ឋកចិ្ច 
នៅ ឆ្នាំកៃយ ដៃល កើតឡើង 
ជាទូទៅ នៅក្នុង ចំណោម សហ- 
គមន៍ អាជីវកម្ម ដោយ មិន គិតពី 
ឧសៃសាហកម្ម ឬ វិស័យ នោះទៃ ។ 
យើង ក៏មាន ភាពមិនចៃបាស់- 
លាស់ ថា តើ នៅពៃលណ វា 
នងឹ ចាបផ់្ដើម តៃឡប ់ទៅរក ភាព- 
ធម្មតា និង កើនឡើង ជាថ្មី 
នោះទៃ ។ ប៉ុន្តៃ ខ្ញុំ ជឿជាក់ យា៉ាង 
មុតមាំ ថា យើង ក្នុងនាម ជា 
ធនាគារពាណិជ្ជ អាចមាន 
តនួាទ ីតចូ មយួ ក្នងុ ការជយួ ឱៃយ វា 
កើតឡើង បាន » ។ 

 ទុនវិនិយោគ នៅក្នុង វិស័យ 

សណំង់ បាន កើនឡើង ១៣,២៦ 
ភាគរយ ធៀប នឹង រយៈពៃល 
ដូចគា្នា កាលពី ឆ្នាំមុន ដល់ ជាង 
៣,៨៤ ពាន់ លាន ដុលា្លារ នៅ 
ឆមាស ទី ១ ឆ្នាំនៃះ ។ នៃះ បើ 
យោងតាម កៃសងួ រៀបច ំដៃនដ ី
នគរូបនីយកម្ម និង សំណង់ ។ 

របាយការណ៍ ដដៃលក៏ បាន 
ឱៃយ ដឹងបន្ត ទៀត ថា ខ្លួន បាន 
ទទលួ ការ ដាក ់ពាកៃយសុ ំគមៃង 
សាងសង់ ចំនួន ២ ៥២២ 
ក្នុងអំឡុង ពៃលនៃះ កើនឡើង 
៤៧៥ ឬ ២៣,២០ ភាគរយ 
ធៀប នឹង ២០៤៧   ដៃល 
ទទួលបាន កាលពី ឆមាស  ទី ១ 
ឆ្នាំមុន ៕ LA

សិង្ហបុរីៈ  ការ លក់  ផ្ទះ  ឯកជន 
ថ្ម ី ដោយ  កៃមុហ៊នុ អភវិឌៃឍន ៍អចល-
នទៃពៃយ បាន ធា្លាក ់ចុះ ៥១,៧ ភាគ-
រយ  ក្នងុ ខៃ  តលុា  ធៀប នងឹ ខៃ មនុ  
ដោយ  បង្អាក ់ចំពោះ ការ ទិញ  បនា្ទាប ់  
ព ីការ ទបស់ា្កាត ់ថ្ម ីតៃវូ បាន អនវុត្ត  
ល ើ   ការ ចៃញ  ជមៃើស នៃ ការ- 
ទិញ ( OTPs) ឡើង វិញ ។

 ការ ទិញ    មាន តៃឹម   តៃ  ៦៤២ 
យនូតី ក្នងុ ខៃ តលុា  ព ីចនំនួ  ១៣២៩   
យនូតី ក្នងុ ខៃ កញ្ញា  ដៃល ជា ចនំនួ  
ខ្ពស់ ក្នុង រយៈពៃល  ជាង ២ ឆ្នាំ  
នៃះ ។ នៃះ បើ យោង តាម  តលួៃខ 
ពី  អាជា្ញាធរ អភិវឌៃឍន៍ ទីកៃងុ (URA) 
ផៃសព្វផៃសាយ កាល ពីថ្ងៃ ចន្ទ ។ 

ការ លក ់ផ្ទះ ឯកជន  ធា្លាក ់ចុះ ៣១, 
១ភាគរយ ព ី៩៣២ យនូតី ក្នងុ ខៃ 
តលុា ធៀប នងឹ រយៈពៃល  ដចូ គា្នា 
នៃ ឆ្នាំ មុន។ 

តលួៃខ នោះ មនិ បាន រមួ បញ្ចលូ   
នវូ យនូតី របស ់ខនុ ដ ូមានសៃប ់
ដៃល  ជា ការ អភិវឌៃឍ លំនៅឋាន 
រួម គា្នា រវាង រដ្ឋ  និង ឯកជន។ 

បញ្ញត្តថិ្ម ីដៃល បាន ដាក ់ចៃញ 
កាល ព ីថ្ងៃទ ី២៨  ខៃ កញ្ញា  ដោយ 
អាជា្ញាធរ  អភិវឌៃឍន៍ ទីកៃុង  បាន 
បាន  រឹតតៃបតិ  ដល់ កៃុមហ៊ុន អភិ-

វឌៃឍន ៍ ព ីការ ចៃញ នវូ  OTPs  ដដៃល   
នៃ យូនីត តៃ១ក្នុង រង្វង់ ១២ ខៃ 
បនា្ទាប ់ព ីជមៃើស នៃ ការ ទញិ មនុ 
ផុត សុពលភាព ។ 

ការ សមៃច បៃប នៃះ មាន បណំង   
រតឹបន្តងឹ ទផីៃសារ អចលនទៃពៃយ  ដៃល  
គៃ ជឿ ថា  មាន អតិផរណ  លើ 
ចនំនួ   លក ់ផ្ទះ ឯកជន ដៃល  លើក  
ទឹកចិត្ត  ដល់ការ បៃុង បៃយ័ត្ន ហិ-
រញ្ញវត្ថ ុ ក្នងុ ទិញ ផ្ទះ  ចំពៃល ការ ធា្លាក់- 
ចុះ សៃដ្ឋកិច្ច បណ្ដាល មក ពី កូវីដ- 
១៩  និងបរិយាកាស ការងរ  
មិន មាន ភាព ចៃបាស់ លាស់។ 

ការ ចៃញ  OTPs ឡើង វិញ 
សំដៅ លើ  ការ រៀប ចំ ដៃល អ្នក- 
ទិញ ផ្ទះ ឯកជន មួយ ចំនួន ធ្វើ 
ជាមួយ អ្នក អភិវឌៃឍន៍ តាមរយៈ 
ភា្នាក់ងរ អចលន ទៃពៃយ ដើមៃបី 
ចៃញ  OTPs ឡើង វញិ នៅ ពៃល 
ផតុ កណំតដ់ោយ គា្មាន ការ ខត- 
បង់ នៃ ថ្លៃ កក់ ។

ការ លក់ ធា្លាក់ ចុះ ក៏ អាច រួម- 
ចណំៃក  មក ព ី ការ ធា្លាក ់ចុះ យា៉ាង 
គំហុក នៃ ការ កក់ យូនីតថ្មី។ 

ចំនួន  ផ្ទះ ឯកជន ថ្មី ធា្លាក់ ចុះ  
៦៨, ៤  ភាគរយ  ដល់ ទៅ ៤២៣  
យនូតី ក្នងុ  ខៃ តលុាថយ ព ី១៣៤០  

យូនីត កាល  ពី ខៃ កញ្ញា។ តួលៃខ  
នៃះ  ទាប ជា  ងពៃល ណ ទំាងអស់ 
នៃ ចំនួន  បើក លក់ អំឡុង  ពៃល 
មាន វបិត្ត ិ ដោយ កាល ព ីខៃ មៃសា 
មាន ចំនួន ៦៤០ យូនីត  និងខៃ 
ឧសភា មាន ៦១៥ យូនីត។ 

បៃសនិ បើ  រមួ បញ្ចលូ ទាងំ ខនុដ ូ 
ដៃល មាន សៃប់  ៦៨២ យូនីត 
ថ្មី  តៃូវ បាន លក់ កាល ពី ខៃ មុន 
ដោយ ធា្លាក់ ចុះ ៥០,៨ ភាគរយ  
ពី ខៃ កញ្ញា   និង ២៨,៩ ភាគរយ 
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សុខស្រីលុច

មនុស្សរាប់រយនាក់ត្ូវបាន
សម្លាប់នងិបហ្ល្២៥០០០ 
នាក់បានភៀសខ្លួនពីប្ទ្ស
Tigrayទៅប្ទ្សស៊ូដង់
ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមប្តិ-
បត្តិការយោធារបស់រដ្ឋាភិ-
បាលបឆ្ាងំនងឹមដ្កឹនាំរបស់
ប្ទ្សTigrayកាលពីជិត២
សបា្តាហ៍មុន។
ប្ភពជាច្ើនបាននិយាយ

ថាយន្ដហោះចម្បាំងប្ទ្ស-
អ្ត្យូពី បានទម្លាក់គ្ប់ប្ក
ទៅលើតបំន់ន្បទ្ស្Tigray
ខណៈរដ្ឋាភិបាលបានបដសិធ្
សម្ពាធពីអន្តរជាតិចំពោះការ-
សម្បសម្ួលនៅក្នុងជម្លាះ
រវាងភាគីអ្ត្យូពីនិងTigray។
យោងតាមបភ្ពពត័ម៌នពីមន្ត្ី
ការទតូនងិមន្ត្ីយោធាចនំនួ៤
របូបានឱយ្ដងឹថាកងទព័អាកាស 
អ្ត្យូពីបានទម្លាក់គ្ប់ប្ក
នៅក្នងុនងិជុវំញិតបំន់Mekelle
ន្តំបន់Tigray។
លោកDebretsionGe-

bremichaelម្ដឹកនាំរណ-
សិរ្សរំដោះប្ជាជនទីហ្វៀរ
(TigrayPeople'sLibera-
tionFront)បាននិយាយថា
យា៉ាងហោចណាស់មនមនសុស្ 
២នាក់ត្ូវបានសម្លាប់និងជា-
ច្ើននាក់រងរបួស។ លោក
បាននិយាយថាអ្ត្យូពី បាន
ទម្លាក់គប្់បក្នោះនៅតបំន់
Alamata ភាគខាងត្បូងTig-
rayដ្លបានរងការវាយ-
ប្ហារដោយយន្តហោះគ្មាន
មនុស្សបើក។
ជនភៀសខ្លួនប្ហ្ល-

២៥០០០នាក់បានភៀសខ្លួន
ទៅកាន់ប្ទ្សស៊ូដង់ហើយ
មនុស្សរាប់រយនាក់ត្ូវបានគ្
រាយការណ៍ថាបានស្លាប់ចាប-់
តាំងពីនាយករដ្ឋមន្្តីអ្ត្យូពី
លោកAbiy Ahmed បាន
បញ្ជាឱ្យធ្វើការវាយឆ្មក់តាម
អាកាសនិងការវាយលុកលើផ្លវូ-
គោកកាលពីថ្ង្ទី៤ខ្វិច្ឆិកា
ប្ឆាំងនឹងអ្នកគ្ប់គ្ងមូល-
ដ្ឋានរបស់Tigrayពីបទប្ឆាងំ

នឹងអំណាចរបស់លោក។ភាគី
ទាំងសងខាងត្ូវបានចោទ-
បក្ាន់ពីបទបព្្តឹ្តអពំើឃោរ-
ឃៅប្ឆាំងនឹងជនសុីវិល។
អ្នកការទូតម្នាក់បាននិយាយថា

កងទ័ពរបស់ប្ទ្សអ្ត្យូពី
កំពុងរាយការណ៍ថាខ្លួនបាន
ដណ្តើមកាន់កាប់បាន៦០ភាគរយ
ន្Tigrayហើយកំពុងរៀបចំ
ផ្នការវាយលុកចូលតំបន់
Mekelleក្នុងរយៈព្ល៣ថ្ង្។
ការវាយបហ្ារន្ះក៏បានធ្វើ

ឱ្យមនការប៉ះពាល់ទៅលើ
តំបន់ដ្លស្ថិតនៅជិតតំបន់
Tigray។ក្ុមអ្នកការទតូបាន
និយាយថា រ៉ុក្ក្តមកពីតំបន់
Tigrayភាគខាងជើងន្បទ្ស្ 
អត្យ្ពូីបានវាយបហ្ាររដ្ឋធានី
អ្រីទ្ ដ្លជាប្ទ្សជិត
ខាងកាលពី២សបា្តាហ៍មុន។
រណសរិស្រដំោះបជ្ាជនទីហ្វយុ
(TPLF)បានអះអាងថាមន
ការវាយប្ហារដោយគ្ប់-
រ៉កុ្កត្ទៅលើអាកាសយានដ្ឋាន
២នៅក្នុងតំបន់ដច់ដោយ-
ឡ្កមួយន្ប្ទ្សអ្ត្យូពី។
TPLFបាននិយាយថាខ្លួន

បានបាញ់រ៉ុក្ក្តចូលទៅក្នុងរដ្ឋ-
ធានីអរ្ីទ្កាលពីចងុសបា្តាហ៍
មុន។ម្ដឹកនាំTigrayបាន
ចោទប្កាន់រដ្ឋាភិបាលទីក្ុង
អ្រីទ្ពីបទបញ្ជូនរថក្ះ
និងទាហានឆ្លងកាត់ព្ំដ្ន
ប្ឆាំងនឹងពួកគ្ដ្លជាការ-
អះអាងមួយ ដ្លត្ូវបាន
បដសិធ្ដោយបទ្ស្អត្យ្ពូី
និងអ្រីត្។
គួរឱ្យកត់សម្គាល់ថាTPLF

នាំមុខការដើរដង្ហ្ក្បួនឧទា្ទាម
ទៅកាន់AddisAbabaដល្
បានទម្លាក់របបផ្តាច់ការMarx-
istនិយមនៅឆា្នាំ១៩៩១ និង
ទទលួរងនវូការវាយបហ្ារនៅ
ឆា្នាំ១៩៩៨-២០០០ជាមួយ 
អរ្ីទ្ដ្លបានសម្លាប់មនស្ុស
រាប់ពាន់នាក់។
លោក Abiy និងប្ធានា-

ធិបតីអ្រីត្លោក Isaias
Afwerkនៅឆា្នាំ២០១៨បាន
យល់ព្មបញ្ចប់ជម្លាះជា-
ច្ើនទសវត្សរ៍ដ្លជាលទ្ធ-

ផលបានធ្វើឱ្យនាយករដ្ឋមន្្តី
អ្ត្យូពីឈ្នះរង្វាន់ណូប្ល
សន្តិភាពកាលពីឆា្នាំ២០១៩។
ទោះយា៉ាងណាក៏ដោយ នៅ

ត្មនភាពស្អប់ខ្ពើមគ្នារវាង
រដ្ឋាភិបាលលោកIsaiasនិង
TPLFដល្រងឹទទងឹអពំីជម្លាះ
ព្ំដ្នកាលពីឆា្នាំ១៩៩៨- 
២០០០។ការភាន់ច្ឡំបាន
ជរំញុឱយ្អង្គការសហបជ្ាជាតិ
និងសហភាពអា្រហ្វិកថ្កោល-
ទោសកងទ័ពសហព័ន្ធអ្ត្យូពី  
ដោយចោទប្កាន់ពកួគ្ពីការ- 
ប្ើបស្់អាវធុបច្ចក្វទិយ្ាខ្ពស់
រួមទាំងយន្តហោះគ្មានមនុស្ស
បើកនៅក្នុងការវាយប្ហារ
ដល្តូ្វបានលើកឡើងថាបាន
បំផ្លាញទំនប់និងរោងចក្ស្ករ។ 
រដ្ឋាភិបាលអ្ត្យូពីបានបដិ-

ស្ធចំពោះការកំណត់គោល-
ដៅទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងតំបន់
សុីវិល ប៉ុន្ត្មិនបានធ្វើអតា្ថា-
ធិប្បាយលើរោងចក្ស្ករសន្ះ
ទ្។ម្ដឹកនាំ Tigray បាន
ចោទប្កាន់លោកAbiyមក
ពីក្ុមជនជាតិOromoធំជាង
គ្ចំពោះការធ្វើទុក្ខបុកម្ន្ញ
Tigray និងការព្យាយាមដក
ពួកគ្ច្ញពីរដ្ឋាភិបាលនិង

កម្លាងំសន្តសិខុក្នងុអឡំងុពល្
២ឆា្នាំចុងក្យន្ះ។ លោក
បាននយិាយថាពកួគ្បានប-្
ឆាងំនងឹលោកAbiyដោយវាយ- 
បហ្ារមលូដ្ឋានយោធាហើយ
បាននិយាយថា ប្តិបត្តិការ
យោធាគឺមនគោលបំណងដើមប្ី
ស្តារសណា្តាប់ធា្នាប់ឡើងវញិនងិ
«លើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋ»។
អង្គការលើកល្ងទោស

អន្តរជាតិ(Amnesty Inter-
national)បានថ្កោលទោស
ចំពោះការសម្លាប់មនុស្សរាប់
សិបនាក់ក្នងុការសម្លាប់រង្គាល 
ដ្លភាគីទាំង២បានស្តីបនោ្ទាស 
គ្នាទៅវិញទៅមក។
កាលពីដើមខ្វិច្ឆិកា លោក

GetachewRedaសមជិក
ជាន់ខ្ពស់ន្TPLFបានគរំាមធ្វើ
ការវាយប្ហារដោយមីសុីល
ទៅលើក្ងុAsmaraនងិកពំង់-
ផ្ម៉ារីតាន្រដ្ឋម៉ាសវា៉ា។មក
ដល់ព្លន្ះ មិនទាន់ដឹង
ច្បាស់ពីចំនួនគ្ប់រ៉ុក្ក្តដ្ល
ត្ូវបានបាញ់ទៅTigrayទ្។
នៅយប់ថ្ង្ទី១៣វចិ្ឆកិាមន

ការវាយប្ហារអាកាសយាន-
ដ្ឋានចំនួន២នៅក្នុងតំបន់
អាំហារា៉ារបស់ប្ទ្សអ្ត្យូពី

នៅភាគខាងត្បូងន្ទីប្ជុំជន
Tigray ដ្លជាការវាយ-
ប្ហារមួយដ្លTPLFបាន
អះអាងកាលពីថ្ង្ទី១៤ ខ្
វិច្ឆិកា។ រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ
បានទទួលស្គាល់ថាតំបន់
ព្លានយន្តហោះមនការខូច-
ខាតខណៈដ្លវ្ជ្ជបណ្ឌិត
ម្នាក់បាននិយាយថាទាហាន
២នាក់តូ្វបានសម្លាប់ និងរង-
របួសរហូតដល់១៥នាក់។  
លោកGetachewReda

សមជិកជាន់ខ្ពស់ន្TPLF
បាននិយាយនៅក្នុងស្ចក្តី-
ថ្ល្ងការណ៍មួយកាលពីថ្ង្ទី
១៤វិច្ឆិកាថា៖«កាលពីលា្ងាច
ម្សិលមិញយើងបានបង្កការ-
ខូចខាតយា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើ 
សមសធាតុយោធាន្ពល្ាន- 
យន្តហោះGondarនិងBa-
hirDar»។
ក្ុមអ្នកការទូតមន្្តីសន្តិ-

សុខក្នុងតំបន់ និងបុគ្គលិក
ជំនួយបាននិយាយថា ការ-
ប្យុទ្ធកំពុងរីករាលដលនៅ
តំបន់ពាយព្យតាមបណ្តាយ
ព្ំដ្ន Tigray ជាមួយតំបន់
Amhara ដ្លកំពុងគំទ្
ដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ

ដោយការប្យុទ្ធនៅជិតព្ំ-
ដ្នជាមួយស៊ូដង់និងអ្រីទ្។  
បទ្ស្ស៊ដូង់បានបទិព្ំដន្
របស់ខ្លួនមួយផ្ន្កដោយសរ
ការប្យុទ្ធន្ះ។
គួររំឭកផងដ្រថា TPLF

បានត្តួត្នយោបាយអត្យូ្-
ពីអស់រយៈព្លជិត៣ទសវត្សរ៍
ហើយបានធ្វើសង្គ្មតាម
ព្ំដ្នពីឆា្នាំ១៩៩៨-២០០០
ជាមួយអ្រីទ្ដ្លបានធ្វើឱ្យ
មនុស្សរាប់មុឺននាក់ស្លាប់។
បនា្ទាប់ពីការផ្តួលរំលំម្ដឹក-

នាំផ្តាច់ការMarxistនិយមនៅ
ឆា្នាំ១៩៩១TPLFបានដឹកនាំ
សម្ព័ន្ធភាពគ្ប់គ្ងពហុភាគី
របស់បទ្ស្រហតូដល់លោក
Abiy បានឡើងកាន់អំណាច
នៅឆា្នាំ២០១៨។
លោកAbiyដ្លមកពី

កលុសម្ពន័្ធអរូ៉មូ៉ូOromoដល្
ជាកុ្មធំបំផុតរបស់អ្ត្យូពី
បានបណ្ត្ញឧត្តមស្នីយ៍
ជាន់ខ្ពស់ជាច្ើនដល្ជាផ្ន្ក
ន្ការបង្ក្បលើការរំលោភ
សិទ្ធិមនុស្សពីអតីតកាលនិង
អំពើពុករលួយដ្ល Tigray-
ans ត្អូញត្អ្រថាដក់គោល-
ដៅលើពួកគ្៕

ស្ត្រមី្នាក់កាន់ទង់ជាតិអ្រត្រយូពកី្នងុអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ទទួលស្វាគមន៍កងទ័ពនៅក្នុងក្រុងអាឌីសអាប្របាកាលពីថ្ង្រទី១៧ខ្រវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០២០។AFP

មនុស្សរាប់រយនាក់ត្ូវបានសម្លាប់និងប្ហ្ល
២៥០០០នាក់ភៀសខ្លួនពីTigrayទៅស៊ូដង់



តពីទំព័រ១...ការលួចបន្លំអ្នក-
បោះឆ្នោតត្រូវបានបណ្ត្រញ-
ច្រញពីតំណ្រង។ន្រះបើ-
យោងតាមសារបង្ហោះតាម
Twitter របស់ប្រធានាធិបតី
អាម្ររកិលោកDonaldTrump
កាលពីថ្ង្រអង្គារ។
លោកTrumpបានបង្ហោះ

សារតាម Twitterចំនួន២ថា
ការបណ្ត្រញលោកKrebsន្រះ
«មានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីព្រល
ន្រះតទៅ»។សារទាំង២ន្រះ
ត្រូវបានប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម
សមា្គាល់ទង់ក្រហមថាជាការ-
ផ្រសព្វផ្រសាយមិនពិត។
លោកTrumpបានសរស្ររ

ថា៖«ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍ច្រញ
ដោយChrisKrebsកាលពី
ព្រលថ្មីៗន្រះ ស្តីពីសន្តិសុខ
សម្រប់ការបោះឆ្នោតឆ្នោំ២០-
២០មានភាពមិនត្រឹមត្រូវជា
ខ្លាំង ដោយសារពិតជាមាន
ករណីមនិប្រក្រតីនងិការក្ល្រង-
បន្លំសន្លឹកឆ្នោតម្រន រួមមាន

ដូចជា ការរាប់សន្លឹកឆ្នោត
មនុស្រសដ្រលបានសា្លាប់បាត់
អ្នកឃ្លាំមើលការរាប់សន្លឹក-
ឆ្នោតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត
ឱ្រយចូលទៅកាន់ទីតាំងបោះ-
ឆ្នោតមា៉ាសីុនរាប់សន្លកឹឆ្នោត...
ដោយដូរសំឡ្រងឆ្នោតពីTrump
ទៅសំឡ្រងឆ្នោតBiden វិញ
ការបោះឆ្នោតយឺតនិងមាន
ករណីច្រើនទៀត។ ដូច្ន្រះ
ហើយលោកChristKrebs
ដ្រលជានាយកទីភា្នោក់ងរ
សន្តិសុខហ្រដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
និងបច្ច្រកវិទ្រយាត្រវូត្របណ្ត្រញ-
ច្រញភា្លាមៗ»។
ជាការឆ្លើយតបវិញលោក

Krebsបានសរស្ររលើគ្រហ-
ទំព័រ Twitterថា៖«ខ្ញុំមាន
កិត្តិយសក្នុងការបម្រើជាតិ
ហើយអ្វីដ្រលខ្ញុំធ្វើជាអំពើ
ត្រឹមត្រូវ។ការពារថ្ង្រន្រះ រក្រសា
សន្តិសុខសម្រប់ថ្ង្រក្រយ»។
ការបណ្ត្រញច្រញន្រះ ធ្វើ

ឡើងក្រយក្រយទីភា្នោក់ងរ

របស់លោកKrebsគឺភា្នោក់ងរ
សន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអុីនធឺ-
ណិតនិងសន្តិសុខហ្រដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធកាលពីសបា្តាហ៍
មុនបានច្រញស្រចក្តីថ្ល្រង-
ការណ៍មួយដោយហៅការ-
បោះឆ្នោតឆ្នោ២ំ០២០ថា«មាន
សុវត្ថិភាពជាទីបំផុតក្នងុប្រវត្តិ-
សាស្ត្រអាម្ររិក»។
ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍នោះ

សរស្ររថា«គ្មានភស័្តតុាងណ
ដ្រលបង្ហោញថាប្រព័ន្ធបោះ-
ឆ្នោតណមួយត្រូវបានលុប-
ចោលបាត់ផ្លាស់ប្តូរត្រូវបាន
ក្រសម្រួលឡើយ»។
សមាជិកព្រឹទ្ធសភា Chris

Coons of Delaware បាន
និយាយតាមរយៈទូរទស្រសន៍
CNN ថា៖ «ការបម្រើការងរ
របស់លោក Chris Krebs
កន្លងមកគ្រន់ត្រជាសង្គ្រម
បាញ់ប្រហារព័ត៌មានពិតរវាង
លោកនិងTrumpក្នុងរយៈ-
ព្រល៤ឆ្នោំន្រះប៉ុណ្ណោះ»។
លោក Adam Schiffជា

ប្រធានគណៈកមា្មាធិការសុើប-
ការណ៍សមា្ងាត់ន្ររដ្ឋសភាសរ-

ស្ររក្នុងស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍
មយួថា៖«ប្រធានាធបិតីTrump
កំពុងសងសឹកលោកKrebs
និងមន្ត្រីដទ្រទៀតដ្រលបាន
បពំ្រញភារកចិ្ចរបស់ពកួគ្រ។វា
ជារឿងសង្វ្រគដ្រលTrump
ធ្វើទង្វើប្របន្រះប៉នុ្ត្រយើងអាច
ទាយដឹងមុនថា Trumpនឹង
បណ្ត្រញមន្ត្រីបន្តបនា្ទាប់ ក្នុង
ដំណើរការប្រជាធិបត្រយ្រយន្រះ»។
អ្នកស្រី Suzanne Spa-

uldingទីប្រឹក្រសាជាន់ខ្ពស់ស្តីពី
សន្តិសខុមាតភុមូិន្រមជ្រឈមណ្ឌល
សម្រប់ការសកិ្រសាអន្តរជាតិនងិ
យុទ្ធសាស្រ្ត បានសរស្ររលើ
Tweeterថា៖«លោកKrebs
គឺជាមនុស្រសត្រមា្នោក់គត់ដ្រលខ្ញុំ
គិតថាចាកច្រញពីរដ្ឋបាល
មួយន្រះដោយកិត្តិយសមិន
ម្រនច្រញដោយសារធ្វើខុស
បុ៉ន្ត្រចាកច្រញដោយភាពសា្អាត-
ស្អំ។សូមអរគុណចំពោះការ-
ងររបស់លោកក្នងុព្រល៤ឆ្នោំ
កន្លងមកនិងវឌ្រឍនភាពយា៉ាង-
ច្រើនដ្រលលោកបានធ្វើសម្រប់
សា្ថាប័ននិងប្រសកកម្ម»។
លោកAngusKingសមា-

ជិកព្រឹទ្ធសភានៅរដ្ឋMaine
ជាប្រក្ខភាពដ្រលត្រូវបានគ្រ
ត្រងតាំងជានាយកសុើបការណ៍
ជាតិសម្រប់អាណត្តិលោក
Bidenនាព្រលខងមុខបាន
និយាយថា៖ «លោក Krebs
ជាបុគ្គលិកមួយបម្រើប្រយោ-
ជន៍សាធារណៈ ដ្រលខិតខំ
ប្រឹងប្រងជួយកសាងសុវត្ថិ-
ភាពអុីនធឺណិតថ្មីដ្រលជា
ប្រពន័្ធងយប្រឈមនងឹគ្រះ-
ថា្នោក់។បើបញ្រឈប់ការងរគត់
លោក Trumpន្រះឯងដ្រល
បង្កគ្រះថា្នោក់ដល់ប្រជាជន
អាម្ររិកាំងទាំងឡាយ»។
គួររំឭកផងដ្ររថាកាលពីថ្ង្រ

ទី៩វចិ្ឆកិា២០២០ន្រះលោក
Trumpបានបណ្ត្រញច្រញ
មន្ត្រីសុីវិលជាន់ខ្ពស់មួយចំនួន
ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដ្រលក្នុង
នោះរួមមាន លោក Mark
Esper រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារ-
ជាតិដោយមិនបានបញ្ជាក់ពី
មលូហ្រតុន្រការបណ្ត្រញច្រញ
ទ្រប៉ុន្ត្រកាលពីពាក់កណ្ដាល
ឆ្នោំ២០២០ន្រះលោកEsper
និងលោកTrumpមានការប៉ះ-

ទង្គចិដោយសារលោកEsper
បានប្រឆំងនឹងគោលបំណង
របស់លោកTrumpក្នុងការ-
ដក់ពង្រយកងយោធា ដើម្របី
បង្ក្របការធ្វើបាតុកម្ម តវា៉ា
ប្រឆំងការសមា្លាប់ជនជាតិ
អាម្ររិកស្រប្រកខ្មាលោក
GeorgeFloyd។
១ថ្ង្រក្រយមកមន្ត្រីក្នុង

ក្រសួងការពារជាតិជាច្រើនរូប
មានលោកស្រីJenSteward
និងលោកJosephKernan
បានលាល្រងពីតណំ្រងដោយ
មិនដឹងពីមូលហ្រតុច្របាស់ថា
ជាការលាល្រងដោយស្មគ័្រចតិ្ត
ឬត្រូវបានគ្របង្ខំឡើយ។
កាលពីថ្ង្រចន្ទទី៩វិច្ឆកិារដ្ឋ-

អាជា្ញាជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុក
ខងឧក្រដិ្ឋកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការ-
បោះឆ្នោត លោកRichard
Pilgerបានលាឈប់ពីតណំ្រង
បនា្ទាប់ពីមានបញ្ជាពីរដ្ឋមន្ត្រី
ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអា-
ម្ររកិលោកWilliamBarrឱ្រយ
រដ្ឋអាជា្ញាសហព័ន្ធធ្វើការសុើប-
អង្ក្រតលើការចោទប្រកាន់រឿង
លួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោត៕
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Trump បណ្តេញ នាយក    ...

សៅ  សម្ភស្ស 

កាលពីថ្ង្រចន្ទប្រធានាធបិតី
អាម្ររិកលោកDonald-
Trumpបានបញ្ជាឱ្រយកាត់-
បន្ថយចំនួនកងទ័ពអាម្ររិក
ប្រមាណ២៥០០នាក់ពីប្រ-
ទ្រសអាហ្វហា្គានីសា្ថាននិង
២៥០០នាក់ផ្រស្រងទៀតច្រញ-
ពីប្រទ្រសអុីរា៉ាក់ ឱ្រយបានមុន
ពាក់កណ្ដាលខ្រមករាឆ្នោំ
២០២១ក្នុងអំឡុងព្រលកាន់-
អំណចចុងក្រយរបស់លោក។
ការបញ្ជាន្រះលោកTrump

មានគោលបំណងចង់បញ្ចប់
សង្គ្រមកាលពីយូរលង់ រវាង
អាម្ររិកនិងប្រទ្រសទាំង២
ដ្រលទង្វើន្រះមានលក្ខណៈ
ផ្ទុយទៅនឹងការផ្តល់យោបល់
របស់ម្របញ្ជាការយោធាក្នុង
ព្រលប៉នុា្មានឆ្នោំចងុក្រយន្រះ។
ប៉ុន្ត្រទោះយា៉ាងណក្ដី ការ-
កាត់បន្ថយចំនួនទ័ពន្រះ មិន-
មានលទ្ធផលជាដុំកំភួនក្នុង
ការបញ្រឈប់សង្គ្រមបានងយៗ 
ឡើយ។
បច្ចុប្របន្ន កងទ័ពសហរដ្ឋ-

អាម្ររិកឈរជើងក្នុងប្រទ្រស
អាហ្វហា្គានីសា្ថានមានចំនួនពី
៤៥០០ទៅ៥០០០នាក់នងិ
ក្នុងប្រទ្រសអុីរា៉ាក់មានចំនួន
ជាង៣០០០នាក់។
ការសម្រចចិត្តន្រះធ្វើឡើង

ត្រប៉ុនា្មានថ្ង្រប៉ុណ្ណោះ បនា្ទាប់ពី
លោក Trumpបានដំឡើង

តំណ្រងមន្ត្រីស្មាះត្រង់ប៉ុនា្មាន
នាក់នៅមន្ទីរបញ្ចកោណ
យោធាPentagonដ្រលអ្នក-
ទាងំនោះសទុ្ធត្រមានផ្នត់គនំតិ
ដូចលោកTrumpដ្ររ។ប៉ុន្ត្រ
ផ្រនការដ្រលដកកងទ័ពន្រះ
មានត្រផ្ដល់បន្ទុកដល់ប្រធា-
នាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីលោក
Joe Bidenព្រះលោកនឹង
ត្រូវកា្លាយជាប្រធានាធិបតីទី៤
ហើយដ្រលត្រូវដោះស្រយ
បញ្ហោជម្លាះ បន្រសល់ពីការ-
វាយប្រហារថ្ង្រទី១១ខ្រកញ្ញា
ឆ្នោំ២០០១។
ទោះយា៉ាងណ មន្ទីរបញ្ច-

កោណយោធាPentagon
បានជំរុញកុំឱ្រយមានការដកទ័ព
ភា្លាមៗដោយលើកហ្រតុផល
ថាការកាត់បន្ថយកងទព័គរួត្រ
ផ្អ្រកលើលក្ខខណ្ឌសន្តសិខុនៅ
ក្នងុប្រទ្រសនមីយួៗ។គម្រង
ការដកទ័ពន្រះគឺជាដើមហ្រតុ
ន្រការឈ្លាះប្រក្រកគ្នោរវាង
លោកTrump និងក្រុមមន្ត្រី
សន្តិសុខជាតិ។
កាលពីសបា្តាហ៍មុនលោក

Trump ក៏បានបណ្ត្រញ រដ្ឋ-
មន្ត្រីការពារជាតិលោកMark
Esper និងជ្រើសយកលោក
ChristopherMillerនាយក-
មជ្រឈមណ្ឌលប្រឆំងភ្ររវកម្ម
ជាតិមកជំនួសវិញ។
ទបី្រកឹ្រសាសន្តសិខុជាតិលោក

RobertO'Brienបាននយិាយ
កាលពីពាក់កណ្ដាលខ្រតុលា

ថាការដកកងទ័ពកាលពីខ្រ
តលុារបស់លោកឧត្តមស្រនីយ៍
Mark Milley ប្រធានអគ្គ-
ស្រនាធិការចម្រុះ គឺការជាធ្វើ
«ដោយសា្មានៗ»ពីព្រះគ្មាន
ការសម្រចចិត្តរបស់ប្រធានា-
ធិបតីត្រឹមត្រូវ។
លោកMitchMcConnell

ប្រធានសឡំ្រងសភាភាគច្រើន
បាននិយាយថា៖«គ្មានជន-
ជាតិអាម្ររិកាំងណ មិនចង់
ឈ្នះសង្គ្រមនៅអាហ្វហា្គានី-
សា្ថានប្រឆំងនឹងពួកភ្ររវករទ្រ
ប៉ុន្ត្រយើងក៏មិនអាចផ្លាស់ប្តូរ
សា្ថានភាពជាក់ស្ដ្រងនៅចពំោះ
មុខយើងដ្ររ។ ការដកកងទ័ព
អាម្ររកិម្ដងជា២ដងន្រះនងឹធ្វើ
ឱ្រយប៉ះពាល់ប្រទ្រសសម្ព័ន្ធមិត្ត

យើងហើយក៏ធ្វើឱ្រយប្រទ្រស
ដ្រលចង់ធ្វើបាបយើងសប្របាយ
ចិត្តដ្ររ»។
លោកMichael McCaul

ម្រដកឹនាំគណបក្រសសាធារណ-
រដ្ឋន្រគណៈកមា្មាធិការសភា
ការបរទ្រសបាននិយាយអំពី
ផ្រនការសម្រប់ប្រទ្រសអាហ្វ-
ហា្គានសីា្ថានថា៖«យើងត្រវូធានា
ឱ្រយបាននូវកមា្លាំងដ្រលនៅ
ស្រសសល់របស់យើងដើម្របី
ថ្ររក្រសាអនាគតដ្រលមនិឃើញ
និងដើម្របីការពារដល់ផលប្រ-
យោជន៍សន្តសិខុជាតិមាតភុមូិ
ក៏ដូចជាជួយការពារសន្តិភាព
សម្រប់ប្រទ្រសអាហ្វហា្គានី-
សា្ថានផងដ្ររ»។
មន្ត្រីសហរដ្ឋអាម្ររិកមានការ-

ព្រួយបារម្ភចំពោះការសម្រច-
ចតិ្តភា្លាមៗរបស់លោកTrump
ព្រះការសម្រចចិត្តរបស់
លោកភាគច្រើនបានផ្អ្រកលើ
របាយការណ៍ប្រពន័្ធផ្រសព្វផ្រសាយ
និងការជជ្រកតាមអុីនធឺណិត
បុ៉ណ្ណោះ។ក្រមុមន្ត្រីបានសម្ដ្រង-
ការព្រួយបារម្ភប្របន្រះក្នុង
លក្ខខណ្ឌអនាមិក ដើម្របីបាន
បន្តពិភាក្រសាលើការងរផ្ទ្រក្នុង
បន្តទៀត។
ថ្ល្រងពីវិមានព្រឹទ្ធសភា គឺ

លោកMcConnellបាននិ-
យាយថា ការដកថយរបស់
អាម្ររកិនងឹធ្វើឱ្រយពកួTaliban
«បានចិត្ត»ដ្រលសព្វថ្ង្រពួក-
ន្រះកំពុងបរាជ័យក្នុងការបំ-
ព្រញកាតព្វកចិ្ចរបស់ខ្លនួក្រម

កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដ្រល
បានចរចាកាលពីដើមឆ្នោំន្រះ
ហើយក៏ដូចជា«ផ្ដល់នូវជ័យ-
ជម្នះឃោសនាដ៏ធំសម្របើម
មយួនងិផ្ដល់កន្ល្រងមានសវុត្ថ-ិ
ភាពថ្មី សម្រប់ការធ្វើផ្រនការ
វាយប្រហារអាម្ររកិ»ដល់ពកួ
al-Qaidaផងដ្ររ។
យោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀង

ខ្រកមុ្ភៈការដកកងទព័អាម្ររកិ
នៅឆ្នោំក្រយគឺពាក់ព័ន្ធនឹង
ការប្ត្រជា្ញាចិត្តរបស់ពួក Tali-
banក្នងុការប្រយទុ្ធប្រឆងំនងឹ
ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដូចជាក្រុម
រដ្ឋអ៊ិសា្លាមនៅក្នុងស្រុកហើយ
ក៏មនិមានជាប់ទាក់ទងទៅនងឹ
ការចរចាជោគជ័យរវាងពួក-
Talibanនងិរដ្ឋាភិបាលឡើយ។
ក្រមុរដ្ឋអិ៊សា្លាមត្រវូបានគ្រមើល-
ឃើញថា បានបង្កគ្រះថា្នោក់-
ខ្លាំងនិងមានច្រតនាកំណត់
គោលដៅដល់ប្រទ្រសអាម្ររកិ
និងប្រទ្រសលោកខងលិច
ផ្រស្រងទៀត។
អ្នកចរចារដ្ឋាភិបាលរវាងពកួ

Talibanនិងអាហ្វហា្គានីសា្ថាន
បានជួបប្រជុំគ្នោអស់រយៈព្រល
ជាង១ខ្រនៅក្នុងរដ្ឋកាតា
ភាគកណ្ដាលដ្រលការចរចា
ន្រះមានសញ្ញាន្រការដំណើរ-
ការតិចតួចបំផុត។ទន្ទឹមនឹង-
ន្រះដ្ររ ពួក Talibanបាន
ធ្វើការវាយប្រហារសមា្លាប់
កងទព័អាហ្វហា្គានីសា្ថានស្ទើរត្រ
រាល់ថ្ង្រ៕

លោក  Trump បញ្ជាឱេយកាត់បន្ថយ ចំនួនកងទ័ព អ មេរិក ន  អហ្វហ្គានីស្ថាននិង អីុរ៉ាក់

លោក  អាស្ហ្វ  ហ្គានី  ថ្លង្ សុន្ទរកថា ទៅ កាន់ យោធាអាម្រិក ក្នងុ អំឡុង ព្ល លោក Trump បំព្ញទស្ស នកិច្ច ។ AFP
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រ័ត្ន សុជាតា

ភ្នំពេញ :   តាម សម្ដី  លោក ឪពុក នៃ 
សាសនា កាតូលិក នៅ ទីកៃុង ភ្នំពៃញ  
Princella Flavors of Saffron គឺ 
ជា ហាង គៃិស្តបរិស័ទ ប៉ាគីសា្ថាន ទី១  
ដៃល ទទួល បន ការពៃញនិយម   និង 
ជោគជ័យ លឿន បំផុត ក្នុង រយៈ ពៃល 
២៥ ឆ្នាំ កន្លង មក ។

Princella មាន ន័យ ថា  ជា មា្ចាស់-
កៃសតៃី លើ ទឹកដី ។ រីឯ  Flavors of 
Saffron ជា រសជាតិ នៃ បៃភៃទ ផ្កា 
មៃយ៉ាង  ដៃល មាន តម្លៃ ថ្លៃ ហើយ តៃូវ 
បន  គៃ និយម បៃើ ក្នុង ភៃសជ្ជៈ ។

អ្នកនាង Princella Anum Gill 
ជា  មា្ចាសហ់ាង បនបៃប ់ភ្នពំៃញ ប៉សុ្តិ៍  
ថា ៖ «Princella គឺ ជា ឈ្មោះ ដៃល 
ឪពុក ខ្ញុំ ជា អ្នក ដាក់ សមៃប់ ហាង នៃះ  
តៃ  Flavors of Saffron គឺ ខ្ញុំ ជា អ្នក 
បន្ថៃម ពៃះ ខ្ញុ ំគតិ ថា  វា មាន តម្លៃ សក័្ដ-ិ
សម នឹង ឈ្មោះ របស់ ខ្ញុំ ដូចគ្នា »។ 

គៃួសារ  របស់អ្នកនាង Princella  
បន  មក កម្ពុជា តាំង ពី ឆ្នាំ ២០១៧  
តាម ការ ណៃនាំ ពី មិត្តភក្តិ  ដើមៃបី មក 
សិកៃសា ឱកាស អាជីវកម្ម ជាក់ស្ដៃង នៅ 
ទឹកដីសុវណ្ណភូមិ។ 

៣-៤ ខៃ កៃយ មក  មា្ចាស់ ហាងវ័យ  
២៥ ឆ្នាំ  ដៃល បន រៀន ចប់ បរិញ្ញាបតៃ 
ផ្នៃក  ជំនួញ រូប នៃះ ក៏ សមៃចចិត្ត មក 
បើក  ហាង     នៅកម្ពុជា ដោយ មាន អ្នក- 
មា្ដាយ  នាង ផ្ទាល់  ជា ចុងភៅ  មាន បទ-
ពិសោធ ក្នុង ផ្ទះបយ    ១៥ឆ្នាំ ។

អ្នកនាង បន រៀបរាប់ ថា ៖ «មា៉ាក់ ខ្ញុំ 
ចម្អនិ ដោយ ក្ដ ីសៃឡាញ ់។ មនិ ថា អ្នក- 
ណា ទៃ  ឱៃយតៃ ភ្ញៀវ ដៃល ចូល មក  គត់ 
ចាត់ ទុក  ពួកគៃ ដូច មិត្តភក្តិ  ខាន ជួប គ្នា    
យូរ ហើយ មក លៃង គត់ ម្ដង អ៊ីចឹង។ 
ដូច្នៃះ គត់ តៃង ចង់ ធ្វើ ម្ហូប  ឆ្ងាញ់ បំផុត 
សមៃប់ ពួកគៃ »។

ជាមួយវត្តមានភ្ញៀវ  ចមៃុះ ជាតិ-
សាសន៍  រួមទាំង ភ្ញៀវ បស្ចិមបៃទៃស  
មា្ចាស់ ហាង វ័យ ក្មៃង រូបនៃះ បន បន្ត 
ថា៖ «ភ្ញៀវ  ដៃល ចលូ មក អាច ជឿជាក  ់
លើ ទកឹដៃ គត ់បន  ជាពសិៃស  នោះ គ ឺ
ហាង ទទួល សា្វាគមន៍  ទាំង អ្នកហូប 
បួស  និង អ្នកហូបធម្មតា» ។

អ្នកនាង  Princella ជា កនូសៃ ីចៃបង 
ក្នុង  គៃួសារ បន រំឭក ពី សម្ដីអតិថិជន 
ខ្មៃរ មា្នាក់ ដៃល ប្ដូរ ទសៃសនៈ យល់ឃើញ 
ព ីម្ហបូ ឥណា្ឌា  កៃយព ី បន ញ៉ាអំាហារ 
សា្នាដៃ មា្ដាយ នាង។ 

នាង បន រំឭក ទៀត ថា៖ « អតិថិជន 

មួយ ទៀត គត់ បន ចៃញ ទៅ ដោយ 
បនៃសល់ នៅ មតិយោបល់ មួយ ថា  នៃះ 
ជា កន្លៃង  ដៃល អ្នក មក  ពៃះ ចង់ 
ទទលួ ទាន ម្ហបូ  ដៃល ចម្អនិ ចៃញ ព ីចតិ្ត  
ជាកន្លៃងដៃល អ្នក ចង់ បន រសជាតិ 
ដើម  និង ចង់ បន ភាព ជា គៃួសារ »។

  ម្ហបួ ដៃល មាន ការពៃញនយិម បផំតុ 
សមៃប ់បរទៃស គ ឺ Butter Chicken 
(៦ដុល្លារ) និង  Haleem (ចាប់ពី 
៥ដុល្លារ) និង សមៃប់ ភ្ញៀវ ក្នុង សៃុក 
គឺ  Biryani (ចាប់ពី ៤ដុល្លារ) និង 
Aloo Parathas (២ដុល្លារ)។

Butter Chicken មាន លក្ខណៈ  
ដចូ  សម្លការ ី តៃ វា ខាប ់ជាង  ហើយ មនិ 
មាន បន្លៃ ទៃ ។ ម្ហូបនៃះ មាន លយ ទឹក 
ប៉ៃងប៉ាះ   និងគៃីម  ក្នុង នោះ ផង ដៃរ ។ 
វា មាន បៃភព មក ពី បៃទៃស ឥណា្ឌា ។ 

Haleem  មាន លក្ខណៈ បៃហាក់- 
បៃហៃល  គ្នា នងឹ  Butter Chicken តៃ 
សាច ់តៃវូ បន ចញិ្ចាៃំ ឱៃយ  មដ៉្ឋ មាន រោយ 
ខ្ញី  ខ្ទឹម លីង ពី លើ តិចៗ បន្ថៃម រស-

ជាតិ។ ទាំង២មុខ នៃះ អាច ញ៉ាំ បន 
ទាំង ជាមួយ បយ  និង នំបុ័ង ។ 

Biryani  សៃដៀង ទៅ នឹង បយ 
ឆការី   តៃ អង្ករ   រាង វៃងៗ  ហើយ ទន់ ឆ 
លយ ជាមួយ សាច់   ពណ៌ លឿង ៗ  ។

Aloo Parathas  ជា បៃភៃទ នំបុ័ង  
ស្នូល ដំឡូងបរាំង បុក  ផៃសំ នឹង រសជាតិ 
ហឹរ  តិចៗ ឆ្ងាញ់១បៃប  ។

ម្ហូប ក្នុង ហាង   ជា បៃភៃទ ម្ហូប ឥណា្ឌា  
ប៉ាគីសា្ថាន  ប៉ាន់ចាប៊ី  និង ឥណា្ឌា ខាង- 
ជើង  ដោយ គៃឿងផៃសំ តៃូវបន  នាំ យក 
ពី បៃទៃស ប៉ាគីសា្ថាន ផ្ទាល់ តៃ ម្ដង ។

កៃព ីបើក   ហាងអាហារ   Princella  
ក ៏បន ឱៃយ  ដងឹ ថា៖  «រយៈ ពៃល ៣ឆ្នា ំមក 
នៃះ  យើង បន ចៃករំលៃក ពី វបៃបធម៌ 
យើង យ៉ាង ចៃើន មាន ទាំង កៃបាច់រាំ    
នងិ ការ សាក ់ហានណ់ា  ដៃល មាន ការ- 
ពៃញ និយម យ៉ាងខា្លាំង នៅ ឥណា្ឌា ។ 
យើង  បន បងៀន  ជាចៃើន កន្លៃង ។ នៅ 
ផ្ទះ  ក៏ មាន ការបងៃៀន ផង ដៃរ  ដោយ  
គិត សៃវា បន្តិចបន្តួច ប៉ុណ្ណោះ» ។

ទីនៃះ ផ្ដល់ នូវ បរិយកាស   កក់ក្ដា   
រាក់ទាក់   ស្និទ្ធសា្នាល ដូច គៃួសារ តៃ 
មយួ  ។ តៃ អ្នកនាង  Princella  នៅ តៃ 
ចង ់បន្ថៃម    មា៉ាសុនីតៃជាក ់ ឱៃយ   អតថិជិន 
បន តៃជាក់ សៃួល ជាង នៃះ ។

នាង ក៏ បន  ផ្ដាំផ្ញើទៅ អតិថិជន ថា ៖ 
«ហាង នៃះ មិនមៃន តៃឹម តៃ ជា កន្លៃង 
ដៃល អ្នក មក កមុ្មង៉ ់អាហារ ញ៉ា ំ ប៉ណុ្ណោះ 
ទៃ  តៃ វា ជា សមិទ្ធ ផល  កើតឡើង ពី 
ការខិតខំ បៃឹងបៃង តស៊ូ របស់ គៃួសារ 
យើង ។ វា មិនមៃន គៃន់ តៃ ជា ការ រក 
លុយ  តៃ ជា ការផ្ដល់ឥទ្ធិពល ទៅលើ 
សហគមន៍ ដៃល នៅ ជុំវិញ  បង្ហាញ ពី 
វបៃបធម៌  ជំនឿ  និង ភាព ខា្លាំង ទៅ អ្នក- 
ដៃល តៃូវការ វា ក្នុង ជីវិត »។

ហាង  Princella Flavors of Saf-
fron   បើក ពីម៉ាង  ១០ ពៃឹក ដល់  ម៉ាង 
៩  យប់  ស្ថិត នៅលើ ផ្លូវ  7A ជិត  ផៃសារ  
Super Duper  ទួលទំពូង។   ទូរស័ព្ទ 
ដឹកជញ្ជូន លៃខ  ០៨៨ ៦៣០ ៥១- 
២៨ និង ០៨៨ ៦០៩ ៣០ ៧៦៕

Princella Flavors 
of Saffron បម្រើម្ហបូ  
ឥណ្ឌា ប៉ាគីស្ថាន ចម្អនិ  
ច្រញពីចិត្ត  ម្ចាស់ហាង  

នៅជាន់ខាងលើ ហាងអាហារ ក៏មានការ បងេៀន និង ការ ផ្ដល់សេវា  សាក់  ហាន់ណា ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសុី

អ្នកនាង Princella (ឆ្វេង) និង មា្ដាយ របស់អ្នកនាង (ឆ្វេងទី២) ជា ចុងភៅ បេចាំ ហាង ផ្ទាល់ ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសុី

ម្ហូប Butter chicken តម្លេ ៦ដុល្លារ មានលក្ខណៈ សេដៀង នឹង សម្ល ការីខាប់ ។ រូបថត ហា៊ាន រងៃសុី



ក្រងុសាក្រប : ធ្លាប ់ត្រវូ បាន 
ប្រើ ជា ការ បិទ បាំង ផ្ន្រក សំខាន់ 
របស់ បុរស អំឡុង ព្រល រដូវ រងា 
នៅ  ទី ប្រជុំជន  ប្រទ្រស ក្រូអាសុី  
ស្រម អំបោះ  ចាក់ សម្រប់ 
ស្រប ប្រដាប់ភ្រទ បុរស ឬ 
«ណាគមូចាក » បាន វលិ មក ជា 
ថ្មី ក្នុង នាម ជា វត្ថុ អនុស្រសាវរីយ៍    
ជា ស្នាដ្រ របស់ ស្ដ្រី ចំណាស់ ១ 
ក្រុមដ្រល ព្រយាយាម អភិរក្រស 
ប្រព្រណី  សម្លៀកបំពាក់ ចាក់ 
ពីការបាត់ បង់ ។ 

អ្នកស្រ ីសនុចា ឡ្រកា អាយ ុ
៥៥ ឆ្នាំ ដ្រល បើក សមាគម 
សម្លៀកបំពាក់ ចាក់  អភិរក្រស 
សិល្របៈ ហ្វាសសិន បុរាណ នៅ 
ភាគ កណា្ដាល តំបន់ លីកា បាន 
នយិាយ ថា ៖ «ណាគមុចាក ធ្វើ 
ឱ្រយ មហជន សើច  ក្នុង ន័យ ភា្ញាក់ 
ផ្អើល យា៉ាង ខា្លាំង ។ ទ្រសចរ ជា 
ច្រើន ទិញ វា  ជា វត្ថុ អនុស្រសាវរីយ៍  
ក្នុង ថ្ង្រ បុណ្រយ គ្រិស្តស្មាស់ »។ 

ក្នុង តំបន់ អឺរ៉ុប នា សម័យ 
ទសវត្រសរ៍ទី១៥ និង ទី ១៦ ការ- 
បិទ បាំង បរិវ្រណ ប្រឡោះ ភ្លា 
ដ្រល ត្រូវបាន ស្គាល់ ជា អាវ រងា 
អាច្រមក់ត្រូវបាន គ្រង ដោយ    
ស្ដ្រច ជា ច្រើន អង្គដចូជា ហ្រនរ ី

ទី៨ ន្រ ចក្រ ភព អង់គ្ល្រស ។ 
នៅ តបំន ់លកីា  ភាគ កណា្ដាល 

ប្រទ្រស ក្រអូាសុ ីស្រម អបំោះ 
ជួយ  គ្រង បំបាត់ អាការ  ចាញ់ 
រងា  ជា វត្ថ ុដ ៏ចា ំបាច ់ដ្រល ចាក ់ព ី
រោម ចៀម  ដោយ ស្នាដ្រ ស្ដ្រី ។ 

អ្នកស្រី ឡ្រកា បាន និយាយ 
ថា ៖ « ខោ ប្រព្រណ ីបរុាណ របស ់
បុរស មាន ភាព ធំរលុង ដោយ 
គ្មាន វត្ថុ របាំង ការពារ ដ្រល 
ពួកគ្រ ត្រូវ ជិះ ស្រះ និង ដើរ ឆ្លង 
កាត់ ព្រ ភ្នំ  ដើម្របី ប្រម្រ ប្រមូល 
អុស ដុត។ ដូច្ន្រះពួកគ្រ ពិត  ជា 
ត្រូវ ការ អាវ រងាពាក់ការពារ 
អាច្រមក់ ន្រះ ណាស់ »។ 

ក្នុង ភូមិ លីកកូផ្រ ត្រូវូ ស្រឡូ 
ដ្រលមាន ប្រជាជន ប្រមាណ 
១០០ នាក ់អ្នកស្រ ីឡ្រកា បាន 
បង្កើត សមាគម តារាជា ទីដ្រល 
ស្ដ្រី បាន ប្រមូល ផ្ដុំ គ្នា ដើម្របី ចាក់  
និង ត្របាញ ស្រម ជើង  កាបូប 
ដ្រ កន្រស្រង ប្រព្រណី ក៏ ដូចជា 
អាវ រងា អាច្រមក់ ផង ដ្ររ ។ 

អ្នកស្រី ឡ្រកា ដ្រល ជា មគ្គុ-
ទ្រ្ទសក៍ ទ្រសចរមា្នាក់ ផង នោះ 
បាន នយិាយ ថា វា បាន កា្លាយ ជា 
វត្ថុ ព្រញ និយម សម្រប់ ភ្ញៀវ- 
ទ្រសចរ ដ្រល មក កម្រសាន្ដ 

ឧទ្រយាន ជាត ិប្រជុ ំបងឹប ួ ក្រប្ររ ខាង 
Plitvice ជា តំបន់ ប្រតិកភណ្ឌ 
ពិភពលោក   ។ 

ឆ្នា ំមនុទ្រសចរ អាម្ររកិ ភាគ- 
ច្រើន ក្នុង ចំណោម   ៦០០ នាក់  
បាន មក ទស្រសនា ក្រុមសមាគម  
ស្ដ្រ ី ដ្រល ទទលួ បាន ការបរចិា្ចាគ 
ពី ស្ថានទូត នានា  និង អាជា្ញាធរ 
ក្រុង ផង ដ្ររ ។ 

ស្ដ្រី ទាំង នោះ លក់  ឬ ផ្ដល់ 
កាដ ូ អាវ រងា តចូៗ ប្រមាណ ១- 
៥០០ ឈុត  ដោយ មាន ការ វ្រច 
ខ្ចប់ ក្នុង ប្រអប់ ក្រដាស   ភា្ជាប់ 
ជាមួយប្រវត្ដិ រឿង រា៉ាវ  និង គ្រប់ 
វា៉ាលណ់ាត ់២ គ្រប ់« តណំាង- 
ឱ្រយ សុខុមាលភាព រឹង មាំ »។ 

អ្នក ចាក់ រោម ចៀម វ័យ ជ្រ   
ទាងំ នោះបាន ឱ្រយ ដងឹ ថា ស្រម  
ណាគមុចាក ធ្លាប ់ជា វត្ថ ុសខំាន ់
មួយ ចំពោះ ចំណង ដ្រ របស់ ស្ដ្រី  
ខណៈ កូន ក្រមុំ បាន រៀបចំ ចាក់ 
ត្របាញ អាវ រងា តូច សម្រប់ 
អនាគត ស្វាមី របស់ ខ្លួន ។ 

អ្នកស្រី ឡ្រកា និយាយ ទាំង 
អស់ សំណើច ថា  បើ ខាង ស្រី 
មិន ទាន់ អាច បា៉ាន់ ស្មាន ពី ទំហំ   
អាថក៌បំាងំ របសអ់នាគត  ស្វាម ី
នាង  ត្រូវ សក សួរ ទំហំខា្នាត ពី 
សច់ ញាតិ ខាង ប្រុស ។

អាវ រងា តូច មាន ទំហំ XL, 
XXL នងិ ខា្នាតពសិ្រស  សម្រប ់
« បុរស នៅ តំបន់ លីកា »។ 

បុរស   នៅតំបន់ នោះ ឈប់  
ប្រើ ប្រស់ ស្រមអំបោះ  នៅ  
ចុង ទសវត្រសរ៍ ឆ្នាំ ១៩៥០ ព្រល 
មាន ខោ ទ្រនាប់ សច់ កាតុង ។ 

អ្នកស្រី ឡ្រកា បាន ពោល 
ថា៖ « សោកស្ដាយ ណាស់ 
ដ្រល មិន អាច បន្ដ ប្រព្រណី ន្រះ 
ដល់ ក្ម្រង ជំនាន់ ក្រយ បាន ។ 
វា នឹង បញ្ចប់ ត្រឹម ជំនាន់ យើង 
ន្រះ ហើយ »៕ AFP/HR

ភ្នំេពញប៉ុស្តិ៍ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ ទី១៩ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ CIvitkmSanþLIFESTYLE www.postkhmer.com១៤

ថ្ង្រ៤កើតខ្រមិគសិរឆ្នាជូំតទោស័កព.ស.២៥៦៤ត្រវូនឹងថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ទី១៩ខ្រវិច្ឆកិាឆ្នា២ំ០២០

 ហោរាសាស្ត្រប្រចំាថ្ង្រ

រាសី ឡ ើ    ង    ខ   ្ព  ស  ់ត្រ ដ្រត  ។ ចូលចិត្ត   
សកិ្រសា   ផ ្ន្រក    អ   ក  ្រស រ សស្រ្ត   សខុ ភាព 
ផ្លូវ កាយ អាច មាន ជំងឺបៀត បៀន 
ខ្លះ   ប៉ុន្ត្រ  ដោ យសរ  ត្រ អំ ណាច ន្រ 

កមា្លាងំ      ចិត្ត  មាន     សភាព ខា្លាងំ ទើបអាច ការ ពារ    សុខ- 
      ភា ព     ផ្លូវ កាយ       មិ   ន ឱ្រយ មា     ន ភា      ព  ធ្ងន់  ធ្ងរ  បាន ។ រីឯការ-      
 ប្រកប       របរ រកទទួល ទា ន  នានា បាន   ផល ចំណ្រញ ជា -        
ធម្មតា  ។ ចំពោ   ះ   ប ញ   ្ហា   ស   ្ន្រ ហ       វិ ញ     គូ ស្ន្រហ៍   មាន   ភាព-  
អធ្រយា            ស្រ័ យ គ្នា បាន  ល ្អ  ប្រស ើរ និង សុខ សន្ត   ល្អ។     

ទស្រសន៍ទាយតាមក្របួនសប្តគ្រះនិងនព្វគ្រះន្រព្រហ្មជាតិខ្ម្ររដ្រាយលោកវ៉ាយវិបុល
មន្ត្រីស្រវជ្រវហោរាសាស្ត្រនិងទំនៀមទម្លាប់ន្រក្រសួងធម្មការនិងសាសនា។

រាសី  ឡើង   ខ្ពស់។ លោក អ្នក មាន  - 
សុខ     ភាព ជា ធម្មតា មិន មាន ជំងឺ មក 
បៀ ត    បៀន  ឡើយ ។ ចំពោះទឹកចិត្ត  
វិញ គឺ មាន    សភាព ស្ងប់  នឹង នរល្អ។   

ការ    និយាយ ស្តី   ច្រើនជាពាក្រយសម្តីគួរ ជា ទី ព្រញ - 
ចិត្ត   ទៅ  កាន់ អ្នក   ដទ្រ ។ ការ ប្រកបរបរ រកទ ទួល- 
ទាន  នានា បាន     ចណំលូ គរួជាទ ីព ្រញចតិ្ត ។   ចពំោះ 
ស្រច ក្តី  ស្រ្នហវ ិញ គឺ មាន ដំណើរការ យា៉ាងល្អ-  
ហើយ មាន ភាព រលូនចុះ សម្រុងនឹងគ្នា ត្រម្តង។  

រាសីឡើងខ្ពស់ត្រដ្រត  ។  ការនិយាយ 
ស   ្តរីបស់ អ្នក រម្រង មាន ការ ពិចារ ណា  
វ្រង ឆ្ងាយ  ហើយ ត្រង ថ្លងឹថ្ល្រងពី ផល-  
ប្រយោជន៍  និង ផលប៉ះ ពាល់ យា៉ា ង   ល្អ 

ប្រសើរ ។ ចំពោះ ស្រចក្តសី្ន្រហ ច្រើន ប្រកប ដោយ ភាព  
ចុះ  សម្រងុគ្នា បាន ល្អណាស់ ។ ចំណ្រកឯ ការ ប្រកប-   
របររ ក ទទួលទា ន  ផ្រស្រងៗ នឹង បាន ផល គួរជាទីគប់ ចិត្ត 
សម តាម ការខិតខំ ប្រងឹ ប្រង របស់ ខ្លនួឯង  ។ រីឯ ការធ្វើ 
ដំណើរ កម្រសាន្ត វិញ ក៏មាន សុខសុវត្ថភិាព ផង ដ្ររ។ 

រាសីមធ ្រយ  ម ។ ការនិយា យ ស្ត ីមាន អ្នក ខ្លះ 
យ ក      ចិត្ត ទុក ដា ក់ ស្តាប់ ខណៈ ឯអ្នក ខ្លះ   
ទៀត  ព ្រង ើ យ កន្ដើយ ចំពោះ អ្នក  ហ្រតុ 
ន្រះ ត្រវូ ប្រយ័ត្ន  ការ និយាយ   ស្ត ី បន្តចិ  ។ 

ថ្ង្រន្រះ លោក អ្នក គួរគិត ឱ្រយ បាន ហ្មត់ ចត ់  មុន នឹង និយាយ     
ច្រញមក កាន់ អ្ន ក  ផ ង   ។      ចំពោះ កា   រ ប្រកប របរ រក  ទទួល - 
ទាន   នានានឹង     បាន ផ ល បង្គរួ  បុ៉ណោ្ណោះ ខណៈ កតា្តា  សុខ- 
ភាព  ផ្លវូ កាយ ល្អ និង         ចិត្ត គ្មាន    ផ  ល ប ះ៉ ពា  ល់។ រីឯ បញ្ហា  
ស្ន្រហ       គូ ស្ន្រហ៍ ច្រះ  យល់ ចិត្ត គ្នាដូច  ជាសព្វ មួយដង ។

 រាសីឡើងខ្ពស់ ត្រដ្រត  ។  ការ និយាយ-  
ស្ត ី ច្រើនត្រ ពោ លពាក្រយ ពិត  ទៅ កាន់ 
អ្នក ផង។ ចំពោះ មុខ របរ រក ទទួល- 
ទាន នានាវិញនឹង   បាន ផល ចំណ្រញ  

យា៉ាង គប់ចិត្ត ធ្វើឱ្រយ ទឹកចិត្ត  អ្នក មាន សម្ទះុខា្លាងំ  ក្នងុ- 
ការ   បំព្រញការងារ ផ្រស្រង ៗ  ។ ចំ ណ្រកឯ ការធ្វើដំណើរ 
ទៅ កាន់ ទី ជិតឆ្ងាយ គឺច្រើន កើត មានសុវត្ថភិាពល្អ។ 
រីឯ  បញ្ហាស្ន្រហ វិញ គូស្ន្រហ៍ មា ន ភាព ល្អកូ ល្អនិនឹង - 
គ្នា ជាធម្មតា ហើយ ច្រះ បង្កើតនូវ ភាព ផ្អ្រមល្ហ្រម៕   

រាសមីធ្រយម។  កតា ្តា សខុភាព ផ្លវូ កាយ 
មាំ  មួនល្អ  ហើយ  ត្រូវ ចំណាយ  ទាំង  
កមា្លាំង កាយច្រើន ក្នុង ការ បំព្រញ   កិច្ច -  
ការ   ទាំងឡាយ ។ ថ្ង្រន្រះ លោក   អ្នក  
ត្រូវ វៀរចា ក នូវ អបាយមុខ ផ្រស្រងៗ 

ប្រយ័ត្ន  នាំ ទុក្ខទ ស ដល់ខ្លួន ។  ការ  ព្រយាយាម 
ហក់   មាន  ភាព ខ្រសត់ ខ្រសាយ ប ន្តិច  គឺ ខ្វះ នូវ ភាព- 
ស្វា ហប ់ក្នងុ កចិ្ច ការ ងារ រប ស ់ខ្លនួ  ។  បញ្ហា  ស្ន្រហ   
គូ ស្ន្រហ៍នៅ  មានភាព  អធ្រយាស្រ័យ  គ្នាបាន ល្អ ។      

រាសី  ឡើង ខ្ព ស់ ត្រដ្រត ។ ការប្រកប-  
របរ  រក ទទួល ទាន ផ្រស្រង ៗ  បាន ផល ល្អ  
ហើយ ដំណើរត្រច់ចរ ទៅ កាន់ ទី ជិត- 
ឆ្ងាយ ទទួល បាន នូវ ការ រាក់ ទាក់ ព -ី 

មនុស្រស  គ្រប់ ស្រទាប់ វណ្ណៈមិនខាន ទ្រ  ។ ចំពោះទឹក-  
ចិត្ត  លោក អ ្នកប្រកប ដោយ ក ្ត ីសោមនស្រស  និង មាន 
សមត្ថភាព ដោះ ស្រយ បញ្ហា ផ្រស្រង  ៗ   បាន យា៉ាង- 
ល្អ។  ចំណ្រក ឯ ស្រចក្ត ីស ្ន្រហវិញ  មាន ការ យល់- 
ចិត្ត ថ្លើម គ្នា បាន ល្អណាស់គ្មានភាពសៅហ្មង។                   

រាសីខ្ពស់ ត្រដ្រត  ។ ថ្ង្រន្រះ សម្ព័ន្ធ- 
ភាព ន្រ គូស្ន្រហ៍មានការ  ស្វ្រង  យល់ 
ចិត្ត គ្នា ប្រប សភាព ធម្មតា។  ចំពោះ  
ការ  បំព្រញ កិច្ចការ ផ្រស្រង ៗ  ច្រើន ត្រ 

ប្រកបទៅ  ដោ យស្មារតីទទួល ខុសត្រូវខ្ពស់  ។ 
ដោយ ឡ្រក ការ  ប្រកប រ បរ រកទទួល ទាន វិញនឹង 
បាន ផល ច្រើន គប ់ ប្រសើរ។  សម្រប ់ថ្ង្រន្រះ ដ្ររ 
លោក អ្នក មាន  សនា្តានចិត្ត  ដោយ ក្តី ម្រតា្តា  និង 
ករុណា ធម៌  ធ្វើ ឱ្រយ អ្នក ផងគោរពស្រឡាញ់ខា្លាំង ។ 

 រាសីស្រុតចុះ ។ ជ ើង ល្រខស្ថិត នៅ 
ល ើ អន្ត រាយ  ហ្រតុន្រះ រាល់ការ- 
បំព្រញ កិច្ច ការ   ផ្រស្រងៗត្រូវ  ត្រប្រុង- 
ប្រយ័ត ្នឱ្រយ ខ្ពស់ ។ ចំពោះ ទឹក ចិត្ត-  

ប្រកប ដោយ  ក្តីទ សៈ ច្រើន   ដ្រល អាច ញ៉ាំង ឱ្រយ  
អ្នកបពំ្រញ កចិ្ច  ការ  ជបួ  បរាជយ័  ដចូ្ន្រះត្រវូត្រ  មាន 
ការ   អត់ធ្មត់ ឱ្រយ បានច ្រើន ។   ចំណ្រកឯ ស្រច ក្តី- 
ស្ន្រហ វញិ ហក ់ដចូជា មាន ភាព រការំកសូ ហើយ 
គូស្ន្រហ៍ អ្នក ចូល ចិត្ត ចាប់ កំហុស បង្ករឿងរា៉ាវ ។    

 រាសី ស្រតុចុះខា្លាងំ ។  លោកអ្នក អាច 
នឹង  មាន គ្រះដោយសរត្រសម្តី  
ហើយ ល ភ សកា្ការៈផ ្រស្រង ៗ  ក៏ អាច   
បង់ បា ត  ់ដោយសរសម្តផីងដ្ររ។   

ដូច្ន្រះ  មិន  គួរ  ប ណោ្ដាយ  ឱ្រយ មាន ការថា្នាងំ ថា្នាក់ ណា-  
មួយ   ឡើយនៅ ថ្ង្រន្រះ  ។ ចំពោះការ បំព្រញការងារ 
ផ្រស្រងៗ បាន ផល  តិចតួច ត ្របុ៉ណោ្ណោះ ។ ដោយឡ្រក  
ស្រច ក្តសី្ន្រហ ក្នងុចិត្ត ច្រើនត្រ ពោរព្រញ ទៅដោយ 
ភាព មនោសញ្ច្រតនា និង ភាពអណ្ត្រតអណ្តងូ។     

 រាសី   ឡ ើង ខ ្ព ស់ត្រដ្រត  ។ កតា្តា សុខ- 
ភាព  ផ្លវូ    កាយ  និង ផ្លវូ ចិត្ត គ្មានផល ប៉ះ - 
ពាល   ់  អ្វ ីឡើយ ។  ចំពោះ ការ ប្រកប-  
របរ  រក     ទទួល  ទាន ផ្រស្រង ៗ  នឹង បាន នូវ 

ផល     ចំណ្រញ        តប ស្នង នឹង ការ ខិត ខំ ប្រងឹ ប្រង របស់ 
អ្នក   ខណៈ ដំណឹងដ ្រល   ទទ លួ បាន ធ្វើ ឱ្រយ  លោក អ្នក      
មា ន     ក ្ត ី សោមនស្រស រី ក រា យ។   ចំណ្រកឯ     ការ ធ្វើដំណើរ     
ទៅ កា ន់  ទ ជិីត   ឆ្ងាយ វិ ញ  រម្រង មានសុខសុវត្ថភិាព។  
រ ឯី  ល ភសកា្ការៈវិញ ទទួល បានផល ដោយរលូន។

ស្ត្រីចំណាស់នៅសមគមអភិរក្រសសិល្របៈសម្លៀកបំពាក់បុរាណជាអ្នកផលិតស្រមអំបោះ។រូបថត AFP

ស្រោមអំបោះស្រោបប្រោដាប់ភ្រោទបុរស
ក្លាយជាវត្ថុអនុស្រោសាវរីយ៍ទ្រោសចរណ៍

ស្រមអំបោះញាត់វ់៉ាល់ណាត់២គ្រប់ជាវត្ថអុនុស្រសាវរីយ៍។រូបថត AFP

រាស ី ឡើង ខ្ពស ់ត្រដ្រត ។ ការប្រកប របរ រក 
ទទួល  ទាន ផ្រស្រងៗ បាន ផល ល្អ  ហើយ 
ដំណើរ ត្រច់ចរ ទៅ កាន់ ទី ជិត ឆ្ងាយ-  
ទទួល បាន  ការរាក់ទាក់ពីមនុស្រស គ្រប់ 

ស្រទាប ់ វណ្ណៈ។ ចំពោ ះទឹកចិត្ត លោក អ្នកប្រកប ដោយ ក្តី- 
សោមនស្រស   នងិ មាន សមត្ថភាព អាច ដោះ ស្រយ បញ្ហា 
ផ្រស្រង  ៗ    បាន យា៉ាង ល្អ។  ចំណ្រកឯ  ស្រចក្តី ស្ន្រហវិញ 
គូស្ន្រហ៍  មាន ការ យល់ ចិត្ត ថ្លើម គ្នា បាន ល្អណាស់។ 
រីឯលភសកា្ការៈវិញ នឹង ទទួល បានផលជាទី  គប់ចិត្ត។   



ថ្ងៃពៃហសៃបតិ៍ ទី១៩ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០   ភ្នំេពញ ប៉ុស្តិ៍kILa SPORTwww.postkhmer.com ១៥

អេលីត  សាន់  ប្តេជ្ញា ផ្តលួ  កាយ៉ាក  ឱេយបាន 
   យឺន ពន្លក 

ភ្នពំេញៈ  ការ  ចាញ់   ទំាង  មិន អស់ ចិត្ត 
សមៃប់  ការ បៃកួត  វគ្គ ផ្តាច់ ពៃត័ៃ   ដណ្តើម 
បៃក់ ចំនួន ៣ , ៤ លាន រៀល  កន្លង មក 
អៃលីត  សាន់  បាន  សំុ ឱៃយ សង្វៀន ថោន   
រៀប ចំ ឱៃយ រូបគៃ បាន បៃ កួត សង សឹក  បាង 
កាយ៉ាក ឡើង វិញ  ហើយ  តប នឹង សំណើ 
នៃះ គណៈកម្មការ បៃចំា សង្វៀន  បាន 
សមៃច ដាក់ ជូន ហើយ  នៅ សបា្តាហ៍ នៃះ  
ដើមៃបី សង សឹក ក្នងុ កម្ម វិធី ដដៃលនៃះ  ។ 

ជា មួយ គ្នា នៃះ  អៃលីត សាន់  មហិច្ឆតា 
ធំ    ចង់ ផ្តលួ  ឬ ជមៃះ បញ្ជឱីៃយ អស់ មន្ទលិ 
ជាមួយ បាង កាយ៉ាក ពៃះ  ការ ផ្តល់ ពិន្ទ ុ
ឱៃយ ចាញ់  ៥-០ លើក មុន ពី  សំណាក់ ចៅ- 
កៃមទំាង៥ រូប នោះ បាន  ធ្វើ ឱៃយ  រូបគៃ មាន 
ការ  ខក ចិត្ត  ខ្លាងំ  និង មិន អស់ ចិត្ត អី៊ចឹង 
លើក  នៃះ គណៈ កម្មការបាន ផ្គ ូផ្គង នូវ 
សមាសភាព កីឡាករ២ នាក់ បន្ថៃម  ដើមៃបី 
ឱៃយសៃប ទៅ តាម រូប មន្ត  គឺ កីឡាករ  ជ័រ  
ពៅ  និង   ស៊ន  រ៉ាគីម ។   

បើ ទោះបីជា ការ បៃកួតនៃះ តមៃវូ ឱៃយ 
អ្នក ទំាង ៤ ធ្វើ ការ ចាប់ ឆ្នាតមុនការ បៃកួត 
ដៃល មិនទាន់ ដឹង ថា អ្នក ណា  តៃវូ ប៉ះ 
ជាមួយ អ្នក ណា នៅវគ្គ ជមៃះុ ដើមៃបី រក 
អ្នក ឈ្នះ ២នាក់ ឡើង ទៅ ជួបគ្នា នៅ វគ្គ 
ផ្តាច់ពៃត័ៃ បុ៉ន្តៃ   សាន់  មាន បំណង ចង់ 
ផ្តួល   កាយ៉ាក  ឱៃយ ធ្លាក់ ចៃញ ពី កម្ម វិធី    
ទោះ ជា ជួប គ្នា  ក្នងុ វគ្គណា  ក៏ ដោយ ។

អៃលីត  សាន់ បៃប់ ថា ៖ « ការ ចាញ់ 
លើក មុន   ធ្វើ ឱៃយ ចិត្ត ខ្ញុ ំមិន ស្ងប់   ពៃះ ការ- 
ផ្តល់ ពិន្ទ ុពី ចៅ កៃម  ៥- ០  មិន សម សោះ  
ដៃបិតអី  ខ្ញុ ំបៃងឹ វ៉ៃ បុ៉ណ្ណងឹ ដៃរ ម៉ៃច  អត់ បាន 
ពិន្ទ ុសោះ អី៊ចឹង ។  ខ្ញុមិំន តវ៉ា ចំពោះ លទ្ធផល 
ចាញ់ ទៃ  បុ៉ន្តៃ សំុ បៃ កួត សង សឹក វិញ  ដើមៃបី 
ជមៃះ មន្ទលិ  និង យក បៃក់ រង្វាន់ »។

 កីឡាករ រូប នៃះ បាន បញ្ជាក់  ថា ៖« អ្វី 
ដៃល សំខន់  គឺ លើក នៃះ បើ ចាប់ ឆ្នាត 
ប៉ះ គ្នា វគ្គ ជមៃះុ  ឬ វគ្គ ផ្តាច់ ពៃត័ៃ  គឺ ខ្ញុ ំ មាន 
បំណង ចង់ ផ្តលួ   បាង  កាយ៉ាក  ឱៃយ ចុះ 

ចាញ់ ដៃរ ។  ចំពោះ   ស៊ន  រ៉ាគីម  និង  ជ័រ  
ពៅ   ក៏ ជា ជើង ខ្លាងំ ដូច គ្នា  អី៊ចឹង ការ ចាញ់ 
ឈ្នះ  ខ្ញុ ំមិន សោក សា្តាយ ទៃ  បុ៉ន្តៃ ខ្ញុ ំ ពិត ជា 
ចង់ ជួប បាង  កាយ៉ាក  ដើមៃបី ឱៃយ មហា ជន 
ដឹងថា  អ្នក ណា មាន សមត្ថភាព ឈ្នះ   
ពិត បៃកដ  ដោយ មិន អាង លើ ខៃសៃ» ។ 

ចំណៃក លោក  ស៊ន  អៃលីត ជា គៃ-ូ 
បង្វកឹ  និយយ ថា ៖« លើក នៃះ  ខ្ញុ ំមាន 
សងៃឃឹម ឈ្នះ ៧០ភាគ រយ  ពៃះ ហ្វកឹ ហាត់ 
តៃៀម បាន ល្អ   ពិសៃស ការ ចាញ់ លើក 
មុន  ធ្វើ ឱៃយ អៃលីត សាន់ ចង់ សងសឹក 
ខ្លាងំ ចំណៃក ខ្ញុ ំគិត ថា  ការឱៃយ ចាញ់ មុន 
នោះ  មិន សូវ សម  ពៃះ ដូច ជា បៃហាក់ 
បៃហៃល គ្នា  ហើយ ការ វយ សមៃកុ  ដោយ 
កណា្តាប់ ដៃ ធ្ងន់ៗ របស់   សាន់  ធ្វើ ឱៃយ  បាង  
កាយ៉ាក  ដួល ចៃើន លើក ទៀត  បុ៉ន្តៃ 
លទ្ធផល ពិន្ទ ុ បៃរ ជា   សាន់  ចាញ់ រហូត 
ដល់  ៥ - ០ គឺ  ដូច ជា មិន អស់ ចិត្ត ។ 

ចំពោះ  កីឡាករ បាង  កាយ៉ាក  បាន  
បៃប់ថា ៖« ខ្ញុ ំហ្វកឹ ហាត់ តៃៀម ល្អ  បុ៉ន្តៃ 
ការ ឈ្នះ  ឬ ចាញ់  មិន ទាន់ ហាន និយយ 
ទៃ   ពៃះ អៃលីត  សាន់  កណា្តាប់ ដៃ ធ្ងន់ៗ  
និង វយ សនា្ធាប់ ខ្លាងំ ។  ខ្ញុ ំសងៃឃឹម ឈ្នះ ៥០ 
ភាគ រយ  និង មាន ការ ពៃយួ បារម្ភ  ដោយ- 
សារ តៃ កមា្លាងំ គៃ ៣ ទឹក  ទំនង ជា ល្អ ជាង 
ខ្ញុំ  ហើយ ខ្ញុំ នឹង បៃើ បច្ចៃកទៃស ជង្គង់ 

ទប់ទល់  និង ដក ថយ »។ 
ចំណៃក លោក សៃ ី សុមា៉ាលី  បៃពន្ធ  អៃ  

ភូថង  និង ជា អ្នក គៃប់ គៃង  បាង  កាយ៉ាក  
និយយ ថា ៖« បាង  កាយ៉ាក  កំពុង ហ្វកឹ- 
ហាត់  គោរព វិន័យ បាន ល្អ  ហើយ ខ្ញុ ំមិន 
ហា៊ាន ទសៃសន៍ ទាយ មុន ទៃ  ចំា មើល ទៅ ។   
ទោះ ជា យ៉ាង ណា  យើង   មិន បៃកដ ថា   
កីឡាករ  អៃលីត  សាន់  និង  បាង កាយ៉ាក  
បាន ចាប់ ឆ្នាត ប៉ះ បៃ កួត គ្នា  ឬ អត់ នោះ 
ទៃ  គឺ  ចំា មើល ជាក់ ស្តៃង ទៅ» ។ 

ជាមួយ គ្នា នៃះ លោក  ជួប  វុតា្ថា  អ្នក- 
គៃប់ គៃង សមាសភាព កីឡាករ បៃចំា 
សង្វៀន ថោន  និយយ ថា ៖« តាម រូប មន្ត 
បៃ កួត  ពួក គៃ តៃវូ បាន ចាប់ ឆ្នាត  បុ៉ន្តៃ បើ 
មើល តាម សមត្ថភាព របស់ កីឡាករ ទំាង 
៤ រូប លើក នៃះ  តៃវូ បាន គណៈ កម្មការ     
ផ្គ ូផ្គង វយ តម្លៃ ជា ទូ ទៅ ថា  មាន កមៃតិ 
បច្ចៃកទៃស ល្អ ម៉ៃយាង មា្នាក់  ហើយ អាច  និង 
ចាញ់  ឬ ឈ្នះ គ្នា  សុទ្ធ តៃ ឆ្លង កាត់ បៃ កួត 
តឹង តៃង ដូច គ្នា។ ទោះ យ៉ាង ណា គូ  បៃ - 
កួត  ដៃល មហា ជន ចង់ តាម ដាន  និង 
ទសៃសនា ខ្លាងំ ជាង គៃ  គឺ  អៃលីត  សាន់  
បៃ កួត សង សឹក  បាង  កាយ៉ាក ។  រីឯ  ស៊ន  
រ៉ាគីម  និង  ជ័រ  ពៅ  ក៏ ជា ជើង ខ្លាងំ  មាន 
សមត្ថភាព បច្ចៃកទៃស  បៃ កួត  សុទ្ធ តៃ 
ទាក់ ទាញ បំផុត» ៕ 

កេុង ឡុងដ៍ : ខៃសៃ បៃយុទ្ធ Marcus 
Rashford របស់ កៃុម បិសាច កៃហម 
Manchester United បនា្ទាប ់ព ីបាន 
ស្នើ សុំ  ឱៃយ រដា្ឋាភិបាល របស់ ចកៃភព 
អង់គ្លៃស ផ្ដល់ អាហារ ដល់ កុមារ កៃី កៃ 
នៅ ថ្ងៃ ឈប ់សមៃក របស ់សាលារៀន 
កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ចាប់ ផ្ដើម យុទ្ធនាការ 
ថ្មី មួយ ទៀត គឺ បៃឹង បៃង ជំរុញ  ក្មៃង ៗ  
ឱៃយអាន សៀវ ភៅ  ដោយ ម្ដង នៃះ មាន 
ការ អនុញ្ញាត ជាផ្លូវការ ។

កីឡាករ សញ្ជាតិ អង់គ្លៃស Rash-
ford បាន និយយ ថា ៖ «ខ្ញុំ បាន ចាប់- 
ផ្ដើម អាន សៀវ ភៅ នៅ អាយុ១៧ ឆ្នាំ 
ហើយ វ បាន ផ្លាស ់ប្ដរូ ទសៃសនៈ នងិ ចតិ្ត- 
គំនិត របស់ខ្ញុំ ទាំង សៃុង ។ ខ្ញុំ គៃន់ តៃ 
ចង់ ទទួល ឱកាស ក្នុង ការ រួម ចំណៃ ក 
យ៉ាង ពិត បៃកដ ជាមួយ នឹង អំណាន 
បន្ថៃម ទៀត ក្នុង នាម ជា ក្មៃង មា្នាក់ តៃ 
សៀវ ភៅមិន មៃន ជា វត្ថុមួយ ដៃល 
យើង អាចលៃ លក ទុក ក្នុង នាម ជា 
គៃួសារ មួយ ពៃល ដៃល យើង តៃូវ 
ការអាហារ នៅ លើ តុ នោះ ឡើយ » ។

កីឡាករ Rashford បានធ្វើការ- 
សហការ ជាមួយ រោងបោះ ពុម្ព Mac-
millan Children's Books ដើមៃបី 
ចាប់ ផ្ដើម បោះ សៀវ ភៅ ជា បន្ត បនា្ទាប់ 
ពាក់ ព័ន្ធ នឹង យុវ ជន ដោយចាប់- 
ផ្ដើមជាមួយ នឹងសៀវភៅ ដៃលមាន 
ចណំង ជើង « YOU ARE A CHAM-
PION» (អ្នក ជា ជើង ឯក) ក្នុង ខៃ 
ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ ខង មុខ ។

ពាក ់ពន័្ធ នងឹ សៀវ ភៅ នៃះ ខង រោង- 
ពមុ្ព Macmillan បាន ឱៃយ ដងឹ ថា ជពំកូ 
នីមួយ ៗ  នឹង សង្ខៃប រឿង រ៉ាវ នៃ ជីវិត 
ផ្ទាល់ ខ្លួន របស់កីឡាករ Rashford 
តៃម្ដង ហើយ នឹងទាញ យក អត្ថន័យ 
សំខន់ ៗ  មក បង្ហាញ ដូច ជា  តម្លៃ នៃ 
ការ សិកៃសា ការយល់ ដឹង ពី វបៃបធម៌ និង 

គំរូ នៃ តួនាទី របស់ ស្តៃី ។ 
ជាមយួ គ្នា នៃះ អត្ត ពលកិ បាល ់ទាត ់

វ័យ ២៣ ឆ្នាំ រូប នៃះ ក៏ មាន គមៃង 
ផងដៃរ ក្នុងការ បើកក្លិប អាន សៀវ ភៅ 
មួយ នៅ ឆ្នាំ កៃយ ដោយ  ស្នើ ផ្ដល់ 
ចំណង ជើង តាម បញ្ជី ឈ្មោះ របស់ 
រោងពុម្ភ Macmillan ។

កីឡាករ Rashford បាន និយយ 
ថា ៖ « មាន ពៃល ខ្លះ ការ បំភ្លៃច រឿង រ៉ាវ 
មិន សបៃបាយ ចិត្ត ផៃសៃង ៗ  ដោយ ការ- 
មកអាន សៀវ ភៅ ពិត ជា អាច ជួយ ខ្ញុំ 
បាន ។ ខ្ញុំ ចង់ ឱៃយ ក្មៃង ៗ  ទាំងអស់ ធ្វើ 
បៃប ហ្នងឹ ។ មនិ តៃមឹ តៃ សមៃប ់ក្មៃង ៗ  
ដៃល មាន លទ្ធភាពប៉ុណ្ណោះ ទៃ » ។

កៃយមានការជំទាស់ កន្លងមក  
ក្នុងខៃនៃះ រដា្ឋាភិបាល របស់ លោក 
នាយក រដ្ឋមនៃ្តី Boris Johnson 
បាន ទន់ ចិត្ត នឹង យុទ្ធ នាការ របស់ 
កឡីាករ Rashford ហើយ សនៃយា  នងឹ 
ផ្ដល់ អាហារ្រ ហ្វី (អត់ អស់ ថ្លៃ) ដល់    
ក្មៃង ៗ  កៃី កៃ នៅ ថ្ងៃ បុណៃយ គៃិស្ត សា្មោស់ 
ដៃល កំពុងប៉ះ ពាល់ ដោយ ការ រត- 
តៃបាត នៃ វីរុស កូរ៉ូណា ។

ពាក់ព័ន្ធនឹង Rashford អ្នក នាំ- 
ពាកៃយ ផ្លូវ ការ របស់ លោក នាយករដ្ឋ 
មន្តៃី Johnson  បានបៃប់ អ្នក- 
សារព័ត៌មាន ថា ៖ « វ ជា រឿង អសា្ចារៃយ 
ដៃល Marcus Rashford កំពុង រីក- 
ចមៃើន ដោយសារ ឥទ្ធ ិពល ព ីសៀវ ភៅ 
ដៃល គត់ អាន ហើយ យើង សា្វាគមន៍ 
ចពំោះ ក្លបិ សៀវភៅ របស ់គត ់ដៃល វ 
នងឹ អនញុ្ញាត ឱៃយ ក្មៃង ជាចៃើន បាន ផល 
ពី ការចូល រួម អាន  » ។

តៃ យ៉ាង ណាក្ដី  អ្នក នាំ ពាកៃយ រូបនៃះ 
អត់ បាន បៃប់ ពី ចំណង ជើង សៀវភៅ 
ដៃល លោក នាយក រដ្ឋ មន្តៃ ី Johnson 
ចូល ចិត្ត អាន  កាល ពី នៅ កុមារ ភាព 
នោះ ឡើយ ៕ AFP/VN

Rashford ធ្វើ យុទ្ធនាការ ឱេយ ក្មេង 
នៅ ចកេភព អង់គ្លេស អានសៀវ ភៅ 



ប៉ាន់ រិទ្ធា 

ភ្នំពេញៈ ខណៈនាពេលបច្ចុបេបន្ននេះ តារា
បេសុសេីគេប់របូហាក់រអ៊ពូីការងារសលិេបៈធ្លាក-់
ចុះក្នុងពេលជួបមានវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ សឹងតេ
គេប់គ្នានោះសេប់តេសេីស្អាត រឿនណាត
កពំងុតេផសុផលុខ្លាងំនងិមមាញកឹសមេកុថត-
កនុថតសមា្អាងការរកពេលសមេកសងឹតេគ្មាន
ទៅវិញ។
អតីតជាកញ្ញាឯកចក្កវាឡកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៨

កញ្ញារឿនណាតដេលសេបូបានបេជាបេយិភាព
ខ្លាងំពីមហាជនកាលពីពេលនាងជាតណំាងឱេយ
កម្ពុជាក្នុងការបេកួតបវរកញ្ញាចក្កវាឡពិភព-
លោកឆ្នា២ំ០១៨នងិកេយមកក៏ផសុផលុនងឹ
ទីផេសារថតកុនថតសេបត៉នានានិងថតMVបទ-
ចមេៀងជាហូរហេដេលនេះគឺជាការបោះ-
ជំហានដ៏ល្អ ឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យលើវិថី
សិលេបៈខណៈរូបសម្ផសេសវិញកាន់តេសេស់ផូរផង់
ជាទីបេតីនេកេមុកន្លងច់ង់ចោមរោមមនិតចិនោះ
ឡើយស្ម័គេស្មាះសុំឃុំគេងជាមា្ចាស់បេះដូង។
ជាក់ស្តេងថ្មីៗ នេះនារាតេីថ្ងេបេកាសលទ្ធផល

ជមេុះបឋមនេការបេកតួកញ្ញាឯកចក្កវាឡកម្ពជុា

ឆ្នាំ២០២០ដេលកញ្ញារឿនណាតមិនតេឹមតេ
ជារៀមចេបងមានបទពិសធល្អក្នុងវិស័យ
បេកួតបេជេងសមេស់ផ្នេកនេះថេមទាំងតេូវ
បានគេជេើសឱេយកា្លាយជាសមាជិកនេកេមុគណៈ-
កម្មការវាយតម្លេនងិផ្តលព់និ្ទុសមេប់អ្នកជនំាន-់
កេយនាងហើយរូបសមេស់របស់នាងក៏កាន់-
តេសេស់សភាតេម្តង។
អតតីកញ្ញាឯកចក្កវាឡឆ្នាំ២០១៨កញ្ញារឿន

ណាតដេលតេវូបានកម្មវិធីអញ្ជើញធ្វើជាគណ-
កម្មការនេកម្មវិធីបេកួតMissUniverse-
Cambodia2020នេះនាពេលបងា្ហាញវត្តមាន
នៅក្នុងកម្មវិធីកាលពីថ្ងេទី១៥ខេវិច្ឆិកាឆ្នាំ
២០២០កន្លងមកថ្មីៗនេះក៏ទទួលបានការ-
ចាប់អារម្មណ៍និងសរសើរខ្លាំងពីសំណាក់
មហាជន ជាពិសេស ែហ្វ៊នៗកេយឃើញ
សមេស់របស់កញ្ញាក្នុងឈុតមួយយ៉ាងទាក់-
ទាញនងិតបុតេងមខុសេស់ស្អាតហើយប្លេក
មានភាពលេចធ្លាខ្លាំងខណៈនាងបាន-
បង្ហាះតាមបណា្តាញសង្គមមនុពេលចលូរមួ
កម្មវិធីនោះ។
សេីសេស់វយ័២៥ឆ្នាំជាបបុា្ផាដុះនៅលើ

ទឹកដីកំណើតខេត្តកំពង់ចាមកញ្ញារឿន
ណាតក៏បញ្ជាកឱ់េយដងឹពីភាពប្លេកដេលរបូ-
នាងកពំងុតេសមេបរូទីផេសារការងារសលិេបៈនេះ
ក្នងុអារម្មណ៍បេបឆ្ងល់ខ្លនួឯងផងដេរលាយ-
ឡំដោយសណំើចតចិៗ បន្លឺឡើងថា៖«នាង-
ខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដេរហេតុអ្វីពេលនេះនាងខ្ញុំបេរជា
សមេបរូគេទាក់ទងការងារសលិេបៈសងឹតេគ្មាន
ពេលសមេកទៅវិញ។តេយ៉ាងណាក៏-
នាងខ្ញុំសមូថ្លេងនវូអណំរអរគណុសមេប់
ការគំទេពីសំណាក់បងប្អូនមហាជន
បណា្តាកេុមហ៊ុននិងផលិតកម្មនានាផង-
ដេរចពំោះការផ្តល់នវូភាពជឿជាក់មកលើ
សមត្ថភាពរូបនាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូត
មកដល់បច្ចុបេបន្ននេះ»៕

ស្រីស្រស់រឿនណាតក្តោបទីផ្រសារ
សិល្របៈណ្រនទោះក្នងុគ្រវិបត្តិកូវីដ
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ឈុត សម្លៀកបំពាក់ ដ៏ សេស់ស្អាត គេង ដោយ កញ្ញា 
រឿន ណាត សមេស់ ផូរ ផង់។ រូបថតហ្វេសប៊ុក

ខេសេបមេើបេយុទ្ធ Torres សុ៊តបល់ ផុតដេអ្នកចំាទី Neuer ក្នងុបេកួត ដេល អេសេប៉ាញ បំបក់អាល្លម៉ឺង់ ៦-០។ AFP

អ្រស្រប៉ាញឥតប្រណីអាល្លឺម៉ង់
រីឯGiroudល្រចធ្លោនៅបារំាង

កេងុ ប៉ារសី :FerranTorres
ធ្វើបានហ៊េតទេីក (ស៊ុត៣
គេប់)ពេលកេុមអេសេប៉ាញ
ផ្ដល់មេរៀនយ៉ាងជូរចត់ដល់
អាល្លឺម៉ង់ឱេយជួបនូវបរាជ័យដ៏
សេនអាមា៉ាស់លើកដំបូង ក្នុង
រយៈពេល៨៩ឆ្នាំដោយបំបាក់
ក្នុងលទ្ធផល៦-០អំឡុងការ-
បេកួតនាកេុងSevilleកាលពី
ថ្ងេអងា្គារហើយលទ្ធផលនេះធ្វើ
ឱេយកេុមរបស់លោក LuisEn-
riqueចលូរមួជាមយួកេមុបារាងំ
ឡើងទៅជុំចុងកេយនេកម្មវិធី
UEFANationsLeague។
ខេសេបមេើបេយុទ្ធ Torres

របស់កេុមManchesterCity
រូបនេះគឺទទួលបានការចាប់-
អារម្មណ៍ជាងគេសមេប់កេុម
អេសេប៉ាញដេលលេងបានយ៉ាង
ល្អខណៈអាល្លឺម៉ង់យ៉ាប់មេន-
ទេនហើយកេយបេកតួនេះធ្វើ
ឱេយមានចម្ងល់ជាចេើនចំពោះ
អនាគតរបស់គេូបង្វឹកអាល្លឺម៉ង់
លោកJoachimLoewដេល
មានសមា្ពោធរចួហើយមនុបេកតួ
នេះចាប់ផ្ដើម។
«នេះជាថ្ងេដ៏ខ្មាងងតឹសមេប់

ពួកយើង»។នេះជាសម្ដីរបស់
លោកLoewកេយអាល្លឺម៉ង់
ចាញ់យ៉ាងដំណំលើកទី១គិត
តាងំពីបរាជយ័កេមថ្វីជើងកេមុ
អូទេីសក្នុងលទ្ធផលបេបហ្នឹង
កាលពីឆ្នាំ១៩៣១។
អាល្លឺម៉ង់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការ

បេកួតចុងកេយដោយឈរទី
កំពូលក្នុងគេុបទី៤នេលីគ A
ពោលគឺនាំមុខអេសេប៉ាញ១ពិន្ទុ
ដចូ្នេះពគួគេតេមឹតេស្មើសមេប់
បេកតួនៅកឡីដ្ឋានLaCartuja
នោះនងឹបានឆ្លងទៅជុំចងុកេយ
នេពេឹត្តិការណ៍នៅខេតុលាឆ្នាំ-
កេយបានហើយ។
តេក្ដីសងេឃឹមរបស់អាល្លឺម៉ង់

តេូវបាត់បង់ពេលAlvaro
Morata,Torres,Rodriនិង
MikelOyarzabal រួមគ្នា
បំបោ៉ាងសំណាញ់ទីទាំងវគ្គទី១
និងទី២ រហូតដល់ទៅ៦គេប់
ខណៈចំនួនគេប់បាល់ហ្នឹង
បងា្ហាញថាតំបន់ការពារនៅតេ
ជាបញ្ហាធំរបស់អាល្លឺម៉ង់។
ពេលនេះអាល្លឺម៉ង់មានពេល

ជាចេើនខេដើមេបីរៀនសូតេពី
បរាជ័យដ៏ធ្ងន់នេះមុនចាប់ផ្ដើម
យុទ្ធនាការវគ្គជមេុះWorld
Cup2022នៅខេមីនាហើយ
បនា្ទាប់មកពេឹត្តិការណ៍Euro
2020ដេលតេូវលើកទៅខេ
មិថុនានិងកក្កដឆ្នាំកេយ។
ក្នងុពេលជាមយួគ្នាអេសេប៉ាញ

កា្លាយជាកេុមទី២ដេលបាន
ឡើងទៅជុំចុងកេយនេកម្មវិធី
Nations Leagueបនា្ទាប់
បារាំងដណ្ដើមបានកៅអីនេះ
ដោយការយកឈ្នះកេមុជើងឯក
ចាស់ព័រទុយហា្គាល់កាលចុង-
សបា្ដាហ៍កន្លងមក។
គេូបង្វឹកអេសេប៉ាញលោក

Enriqueបេប់ថា៖«វាជាការ-
បេកួតមួយក្នុងចំណោមការ-
បេកួតសមេបូរបេបនិងល្អបំផុត
របស់កេុមអេសេប៉ាញ»។
សមេប់កេុមបារាំងឯណោះ

វញិទោះជាបានឡើងទៅជុំចងុ-
កេយហើយយ៉ាងណាក្ដីកម៏និ
បានបន្ធូរជើងឱេយស៊ុយអេតដេរ
ដោយបេឹងបេងវាយបកពីការ-
នាំមខុរបស់កេមុគូបេជេងរហតូ
ដណ្ដើមបានជ័យជម្នះ៤-២
ខណៈកីឡាករOlivierGiroud
លេចធ្លាជាមួយនឹងការបន្តធ្វើ
កំណត់តេស៊ុតបញ្ចូលទី ក្នុង
កេុមជមេើសជាតិ។
ទោះមានវយ័៣៤ឆ្នាកំ្ដីតេខេសេ-

បេយុទ្ធរបស់កេុមChelsea
នៅតេជាកីឡាករសំខន់របស់
បារាងំហើយសមេប់បេកតួចងុ-
កេយនៅកឡីដ្ឋានStadede
Franceក្នុងគេុបទី៣ លីគA
នេះរបូគេរកបាន២គេប់បន្ថេម
ពីលើគេប់បាល់របស់ Ben-
jaminPavardនងិKingsley
Coman។
ឥឡូវនេះGiroudមាន៤៤

គេប់ ក្នុងកំណត់តេរបស់កេុម
រហសេសនាម«LesBleus»
ដោយនៅពីលើអតីតកីឡាករ
លោកMichelPlatiniដេល
មាន៤១គេប់ និងពីកេម
កីឡាករចូលនិវត្តន៍ Thierry
Henryដេលរកបានចេើនជាង
គេ៥១គេប់៕AFP/VN

តារា សម្តេង និង អតីត សេសី្អាតតំណាងសមេស់ 
កញ ្ញាឯក ចកេវាឡ កម្ពជុា ឆ្នា ំ២០១៨ កញ្ញា 

រឿន ណាត ។ រូបថតហ្វេសប៊ុក
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