KHMERPOST USA

ISSUE309 JANUARY 25TH - 07TH, 2021

Page.1

ពិិធីីផ្ទេ�េរដំំណែ�ងប្រ�ធានាធិិបតីីទីី៤៦នៃ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រីីក
ដោ�យ ពិិន សំំខុុន - ថ្ងៃ�ៃទីី២១ មករា ២០២១
ពិិធីផ្ទេី �េរដំំណែ�ងប្រ�ធានាធិិបតីីអាមេ�រីកាំំង
ី
ថ្ងៃ�ៃទីី២០មករា
ឆ្នាំំ�២០២១នេះ�ះ មានភាពចម្លែ�ែកខុុសប្រ�ក្រ�តីី ដោ�យ
គ្មាា នការអបអរសាទរពីីប្រ�ធានាធិិបតីីចេ�ញពីីដំំណែ�ង
ដូូចដែ�លធ្លាាប់់មានធ្វើ��ើនៅ�វិ ិមាន"កាពីីតូូល"នោះ�ះទេ�, ពីី
សេ�សទៅ�ទៀ�ៀតនោះ�ះ ពុំំ�មានអនុុញ្ញាាត្តិិ�ឱ្យយប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ
ចូូលមកអបអរជាសាធារណៈៈ ហើ�ើយនឹឹងមានកងទ័័ព
ប្រ�មាន២ម៉ឺឺ�ននាក់់ ដាក់់រាយនៅ�ជុំំ�វិ ិញបរិ ិវេេណវិ ិមាន"កា
ពីីតូូល" ពីីព្រោះ��ះតែ�មានពត៌៌មាន ពីី"អេ�ហ្វវប៊ីី�អាយ"ថា
ក្រុ�ុមហឹឹង្សាាគាំំទ្រ�លោ�ក ត្រាំ�ំ អាចនឹឹងមានគម្រោ��ងចូូល
មកអុុកឡុកម្តតងទៀ�ៀត។
តាំំងពីីព្រ�លឹម
ឹ លោ�ក ឌណាល់់
ុ

ត្រាំ�ំ បានចាកចេ�ញពីីសេ�ដ្ឋវិឋ ិមាន ជាមួួយភរិ ិយា ដោ�យ
ឧទ្ធធម្ភាាកចក្រ�"ម៉ាា រី ីនវ័ ័ន"សំំដៅ�ទៅ�កាន់់បន្ទាា យ"អន់់ឌ្រូ�"ូ
ដើ�ើម្បីី�បន្តតរដំំណើ�ើរតាមយន្តតហោះ�ះ"អ៊ែ�ែរហ្វវកវ័ ័ន"ទៅ�កាន់់
លំំនៅ�ដ្ឋាា នរបស់់លោ�ក

តទៅ�ទំំព័័រទីី០៣

ទ្រ�ង់់ នរោ�ត្តតម រណឫទ្ធិិ� នឹឹងយាងមកកាន់់តំំណែ�ង គណបក្្សប្រ�ឆាំំងក្នុុ�ងមាគ៌ាាទៅ�កាន់់អំំណាច

ជាព្រះ�ះប្រ�ធានគណបក្្សហ្វ៊ុុ�នស៊ិិ�នប៉ិិ�ចឡើ�ើងវិិញ

By ឌឹឹ ខេ�មបូូឌា ដេ�លីី -January 21, 2021

សម្ដេ�េចក្រុ�ុមព្រះ�ះ នរោ�ត្តតម

រណឫទ្ធិិ� ព្រះ�ះប្រ�ធានគណបក្សស
ហ្វ៊ុុ��នស៊ិិ�នប៉ិិ�ច នឹឹងយាងមកកាន់់
តំំណែ�ងជាព្រះ�ះប្រ�ធានគណបក្សស
រាជានិិយមនេះ�ះឡើ�ើងវិ ិញ នាពេ�ល
ឆាប់់ៗខាងមុុខ បន្ទាាប់់ពីីព្រះ�ះអង្គគ
បានបាត់់ព្រះ�ះភ័័ក្ត្រ�រពីីឆាកនយោ�បាយ
តទៅ�ទំំព័័រទីី ០៩

ដោ�យ ពិិន សំំខុុន - ថ្ងៃ�ៃទីី១៧មករា២០២១

ក្នុុងស្ថា
ា នភាពបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ មាគ៌ាាទៅ�រកដណ្តើ��ើ ម
�
អំំណាចនយោ�បាយ របស់់គណបក្សសប្រ�ឆាំំង បានត្រូ�វូ
គេ�មើ�ើលឃើ�ញ
ើ ថា ពុំំ�ទាន់់មានលទ្ធធភាព‹ប្តូូរអំំ
� ណាច›ពីី

គណបក្សសប្រ�ជាជនបានឡើ�ើយទេ� ដោ�យហេ�តុុថា

គណបក្សសកាន់់អំណា
ំ
ចកំំពុង
ុ តែ�នៅ�រឹងមាំំ
ឹ
ជាងគណបក្សស

ប្រ�ឆាំំងនៅ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយ‹ម៉ាា ស៊ីី�នបំំបែ�កបំំបាក់់ផ្ទៃ�ក្នុ
ៃ ង
�ុ

ចំំពោះ�ះបក្សសប្រ�ឆាំំង›របស់់នាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី� ហ៊ុុ�ន សែ�ន
នៅ�តែ�មានប្រ�សឹឹទ្ធិិ�ភាពខ្ពពស់នៅ់ �ឡើ�យ
ើ ដែ�លកំំពុង
ុ តែ�

ធ្វើ��ឱ្យ
ើ យសកម្មមភាពប្រ�ឆាំំង រឹ ឹតតែ�ទន់់ជ្រា�យជាបន្តតបន្ទាាប់់ ។
ថ្វីី�ត្បិិ�តតែ�គេ�ដឹឹងថា

តទៅ�ទំំព័័រទីី ១៨
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tmkBITMB½rTI 01 ពិិធីីផ្ទេ�េរតំំណែ�ងប្រ�ធាានាាធិិបតីីទីី៤៦
នៅ�រដ្ឋឋ"ហ្លលរី ីដា" ប៉ុុ�ន្តែ�ែមុុ ននឹឹ ងឡើ�ើង

យន្តតហោះ�ះ លោ�ក ត្រាំ�ំ បានថ្លែ�ង
ែ សន្ទទរកថា
ខ្លីី�មួួ យ ទៅ�កាន់់ អ្ននកគាំំទ្រ�លោ�កនៅ�

បន្ទាា យ"អន់់ ឌ្រូ�ូ"នៅ�រដ្ឋឋម៉ាារី ីឡែ�ន ដែ�ល

និិ យាយពីី ជោ�គជ័័ យមិិ នដែ�លចាញ់់ នៃ�
អាណត្តិិ�របស់់លោ�ក នឹឹងនៅ�ចុុងក្រោ��យ
សង្កកត់់ធ្ងងន់់ទៅ�លើ�ើការសម្រេ�េចជម្រុ�ុញឱ្យយ

បានវ៉ាា ក់់សាំំង កាពារជម្ងឺឺ�"កូូវី ីឌ១៩"បាន
យ៉ាា ងលឿ�ឿន ដោ�យប្រើ�ើ�ពេ�លតែ�៩ខែ� ហើ�យ
ើ

លោ�កបញ្ចចប់់ប្រ�យោ�គ ដោ�យសន្យាាថា"ខ្ញុំំ��
នឹឹងត្រ�ឡប់់មកវិ ិញ" ដោ�យមិិនមានពោ�ល

ប្តើ�ើ�មមុុខដំំណែ�ងប្រ�ធានាធិិបតីីនៃ�សហរដ្ឋឋ

ធ្វើ��ើទៅ�បាន។

ប្រ�ធានាធិិបតីី ជោ� បាយដិិន អមដោ�យ"

ទៀ�ៀត មានលោ�ក មីីត រមនីី មានអតីីតអនុុ

ទៅ�ហើ�ើយ ក្រោ��មស្នូូ�រទះះដៃ� នឹឹងសម្រែ�ែក
ជ័័យឃោ�ស ជូូនពរដល់់អ្ននកទាំំងពីីរ កងរំ ំពង

ពាក់់របាំំងមុុខ កាពារជម្ងឺឺ�ឆ្លលង (ផ្ទុុ�យគ្នាានឹឹង

នឹឹងរង់់ចាំំ គឺឺប្រ�ធានាធិិបតីីទាំង
ំ ៣រូូប ២រូូបមក

មហាវិ ិទ្យាាល័័យរបស់់លោ�កស្រី�ី, រួួមដំំណើ�ើរ

នរណាពាក់់ម៉ាាស់់ នៅ�មុុននេះ�ះបន្តិិ�ច)ខាង

មកពីីគណបក្សសសាធារណរដ្ឋឋ វត្តតមានលោ�ក

រី ីករាយទេ� មិិនតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ពីីធីីនៅ�ខ្វះះ�ខាត

ម៉ាា ក់់ខណល ប្រ�ធានព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភា ទាំំង២មក

សមាជិិកព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភាខាងសាធារណរដ្ឋឋច្រើ�ើន
�

ដោ�យក្តីី�អបអរ។ វត្តតមានដ៏៏គួរួ ឱ្យយកត់់សម្គាាល់់

ភាគីីខាងលោ�ក ឌណាល់់ ត្រាំ�ំ ដែ�លគ្មាា ន

ពីីគណបក្សសប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ នឹឹង១រូូបទៀ�ៀត

គណបក្សសសាធារណរដ្ឋឋពុំំ� មានទឹឹ កមុុ ខ

អនុុប្រ�ធានាធិិបតីី ម៉ាា យ ផិិន លោ�ក មីីត

តែ�បន្តិិ�ច ក៏៏អាចនឹឹងក្លាា យជាគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ គឺឺ

ពីីគណបក្សសសាធារណរដ្ឋឋ ជាពិិសេ�សជា

រៀ�ៀបទង់់ជាតិិអាមេ�រី ីកាំំង ២ម៉ឺឺ�នទង់់ ចម្រុះ�ះ�

ចូូលទៅ�ទទួួលធម្មមពីអា
ី ចារ្យយកាតូូលិិក នាវិ ិហ៊ាា

រមួួយនៅ�ទីីក្រុ�ុងវ៉ាាស៊ីី�នតោ�នគឺឺជាប្រ�ធានាធិិបតីី

លា ហារី ីស អមដោ�យប្តីី�លោ�កស្រី�ី ដែ�ល

បានក្លាា យជា"លោ�កប្រុ�ុសទីី ២ Second
Gentleman"ក៏៏ជាងារដំំបូូងបង្អអស់់ ផ្តតល់់ឱ្យយ
ស្វាាមីីនៃ�អនុុប្រ�ធានាធិិបតីីស្រី�ី មិិនដែ�ល

សក្ខីី�ភាពនៃ�ការរំ ំលឹឹកដល់់វិ ិញ្ញាាណក្ខខន្ធធ

ពលរដ្ឋឋអាមេ�រី ីកាំំង៤០ម៉ឺឺ� ននាក់់ ដែ�ល

បានបាត់់ បង់់ ជីីវិ ិត ដោ�យជម្ងឺឺ� រាតត្បាាត

មុុននឹឹងចេ�ញដំំណើ�ើរទៅ�កាន់់វិ ិមាន"កាពីី

បាយដិិន ឧទ្ទាា នតាម"ត្វីី�ទ័័រ"តាំំងពីីព្រឹ�ក
ឹ មិិញ

រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញនៃ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រី ីក។

ដោ�យលោ�កស្រី�ីអនុុប្រ�ធានាធិិបតីី កាម្្

ពណ៌៌ បក់់ រវិ ិចជំំ នួួសមនុុ ស្សសទៅ�វិ ិញ ជា

ហើ�ើយមិិនអាចមកចូូលរួួមពិិធីីផ្ទេ�េដំំណែ�ង

តូូល"ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ពិិធីីចូូលកាន់់ដំំណែ�ង តាម

ដែ�លនៅ�រក្សាាដំំ ណែ�ងជាសាស្ត្រា�ា ចារ្យយ

នាក់់យ៉ាាងណែ�នណាន់់តាន់់តាប់់ គេ�បាន

ទីី២ បន្ទាាប់់ពីីលោ�ក ប្រ�ធានាធិិបតីី គ្លីី�ង តុុន

ដែ�លដានទទួួលធម្មមពីីសាសនាកាតូូលិិក

លោ�កស្រី�ីទីី១ First Lady"ដំំ បូូ ងបង្អអស់់

នៅ�ពីីមុខវិ
ុ ិមានកាពីីតូូល សួួនច្បាារ

សម្ភោ�ោធអាណត្តិិ�ថ្មីី�អ្វីី� ដែ�លនឹឹងកើ�ើតឡើ�ើង
លោ�កជោ�បាយដិិនបានប្តើ�ើម
� ពិិធីដោី �យ

ិ
បន្ទាាប់់ពីីសម្បបត់់នៅ�វិមាន"កាពីីតូូល"រួួចមក

ឌណាល់់ ត្រាំ�ំ តែ�ម្នាាក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

ដែ�លធ្លាាប់់តែ�ទទួួលប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ រាប់់ម៉ឺឺ�ន

នៅ�ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះទេ� ។

អាមេ�រី ីក ចាប់់ពីីម៉ោ�ោ ង១២នៃ�ថ្ងៃ�ៃទីី២០នេះ�ះ

ប្រ�ធានាធិិបតីី ដាន់់ ក្វែ�ែល... ថ្វីី�ត្បិិ�តតែ�គ្រ�ប់់គ្នាា

ពាក្យយ ពីីអ្ននកស្លាាប់់ដោ�យកូូវី ីដ១៩ ឬក៏៏និយា
ិ យ
ពីី ឈ្មោះ�ះ�លោ�ក ជោ� បាយដិិ ន នឹឹ ងពិិ ធីី
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ប្រ�ធានាធិិបតីី ជាមួួយប្រ�ជាជាតិិ ដែ�ល ជោ�
នេះ�ះថា"ជាថ្ងៃ�ថ្មីី�សម្រា�ប់
ៃ
សហ
់
រដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក"។
ក្រោ��មសញ្ញាានៃ�ការត្រ�ឡប់់ទៅ�រកអាមេ�រី ីក

មនុុស្សសជំំនិត
ិ របស់់ លោ�ក ឌណាល់់ ត្រាំ�ំ ជា

រី ីកដែ�លគេ�ទុុ កចិិ ត្តតជាអ្ននកជួួ យកអាសារ

នឹឹងឯកោ� រី ីឯភាពរឹ ឹងមាំំ គឺឺនៅ�ខាងអ្ននកដែ�ល

មានប្រ�ជាពលរដ្ឋឋច្រើ�ើ�នដែ�រ ដែ�លចូូលមក

មើ�ើលឃើ�ញ
ើ ថា បើ�ើទោះ�ះជាលោ�ក ដណាល់់

ពាក់់ម៉ាាស់់ នៅ�រាយដាច់់ឆ្ងាា យពីីគ្នាា នាទីី

វិ ិមាន ដើ�ើម្បីី�ទស្សសនៈៈ ១-ប្រ�ព័័ន្ធផ្ស
ធ សព្វវផ្សាាយ

ខាងក្រៅ��វិ ិមានវិ ិញ ចរាចរបិិទ នឹឹងហាង

លោ�កឡើ�ើងកំំដៅ�គឺឺជាព្រឹ�ឹត្តិិ�ការមិិនពិិត

ប៉ូូ�លិស
ិ ជាង២ម៉ឺឺ�ននាក់់ បានយាមច្រ�កចូូល

៤-ជនជាតិិភាគតិិចនឹឹងជនអន្តោ�ោ ប្រ�វេេសន៍៍

ត្តិិ�ឱ្យយ ព្រឺ�ឺត្តិិ�ការថ្ងៃ�ៃទីី៦មករា កើ�ើតឡើ�ើងបាន

ដោ�យមេ�រោ�គ"កូូវី ីត១៩"គឺឺជាជម្ងឺឺ�ផ្តាាសាយ

ពីីធីគោ�
ី រពទង់់ជ័យ
័ អាមេ�រិកកាំំ
ិ ងបាន

ថា អាចនឹឹងទៅ�តាមលោ�កឌណាល់់ត្រាំ�នា
ំ

ធ្លាាប់់ មានពីី មុុនមកទេ�, បាននាំំគ្នាាទៅ�

ដែ�លមានគេ�ស្រ�ឡាញ់់រាប់់អាន នៃ�អាមេ�

សញ្ញាាដល់់មហាជនថា អនាគតលោ�ក ត្រាំ�ំ

កាពារប្រ�ជាធិិ បតេ�យ្យយក្នុុ�ងពិិ ភពលោ�ក,

កាពារនឹឹងគោ�រពតាមរដ្ឋឋធម្មនុ
ម ញ្ញញ
ុ ។ គេ�អាច

រួួមអបអរក្នុុ�ងពិិធីីដែ�រនោះ�ះ ប្រ�កាន់់ វិ ិន័័យ

ត្រាំ�ំ បានព្យាាយាមប្រើ�ើ�ឱកាស៤ឆ្នាំំ�នៃ�សេ�ដ្ឋឋ

ពលីីជីីវិ ិតក្នុុ�ងសមរភូូមិិ នៅ�ផ្នូូ�រយោ�ធា"អា
កលីីងតុុន"នារដ្ឋឋ"វ៉ាា ស៊ីី�នតុុន ឌីីស៊ីី�"ដដែ�ល

ធ្លាាអមនឹឹងទង់់ ២០ម៉ឺឺ�នដើ�ើមនោះ�ះ ។ នៅ�

ជាសត្រូ�ូវនៃ�ពលរដ្ឋឋ ២-ធាតុុអាកាសពីីភព

រី ីកាំំង ទាំំង៣រូូបផង។

ពាណិិជ្ជជកម្មម បានត្រូ�ូវបិិទទ្វាា រ ទាហ៊ាា ននឹឹង

៣-អាមេ�រី ីកនឹឹងអស្ចាារ្យយជាថ្មីី�ម្តតងទៀ�ៀត

ប្រ�ធានាធិិបតីី ដើ�ើមកំំណើ�ើតមក ពីីគ្រួ�ួសារ

នឹឹងបរិ ិវេេណ យ៉ាា ងប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន មិិនអនុុញ្ញាា

គឺឺជាគ្រោះ��ះថ្នាាក់់របស់់អាមេ�រី ីក ៥-ជម្ងឺឺ�បង្កក

លោ�កស្រី�ី កាម្លាា ហារី ីស ជាអនុុប្រ�ធានាធិិបតីី

នៅ�វិ ិមាន"កាពីីតូូល" ម្តតងទៀ�ៀតឡើ�ើយ។

ធម្មមតា... គឺឺវត្តតមាននៃ�អ្ននកដែ�លគែ�សង្ស័័�យ

ភរិ ិយា លោ�កប្រ�ធានព្រឹ�ឹទ្ទទសភា មីីត ម៉ាា ក់់

ត្រូ�វូ ប្រា�រព្ធធដោ�យអ្ននកចម្រៀ��ៀងល្បីី�ឈ្មោះ�ះ�"ឡេ�

ថ្ងៃ�២
ៃ ០មករានោះ�ះ បែ�រជាមកខាងលោ�ក ជោ�

លោ�ក ត្រាំ�ំ ស្រា�ប់់តែ�បោះ�ះបង់់លោ�កត្រាំ�ំ

ហារី ីស ឡើ�ើងស្បបត់់មុុនគេ� ដើ�ើម្បីី�ចូូលកាន់់

នាំំឱ្យយមានការធូូរទ្រូ�ូង ពីីព្រោះ��ះការដឹឹកនាំំ

ដល់់វេេនស្បបត់់ចពោះ�ះមុុខព្រះ�ះនឹឹងចំំពោះ�ះមុុខ

ដែ�លបណ្តាា លឱ្យយខូូចខាតយូូរឆ្នាំំ�មកហើ�ើយ

នៅ�វិ ិមាន"កាពីីតូូល"ឯណោះ�ះ ពិិធីីផ្ទេ�រេ

ដំំណែ�ងដោ�យគ្មាា នប្រ�ធានាធិិបតីីចាស់់ ក៏៏

នៅ�តែ�ចម្លែ�ែកខុុសធម្មតាដែ�
ម
រ តែ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ទៅ�
យ៉ាា ងអធឹឹកអធមបានដដែ�ល ដោ�យមន្ត្រី�ី�សំំ

ខាន់់ៗក្នុុ�ងសភា នឹឹងព្រឺ�ឺទ្ធធសភា សមាជិិក

តុុលាកាកំំពូូល មន្ត្រី�ី�ក្នុ�ងរដ្ឋាាភិិ
ុ
បាលលោ�ក
ត្រាំ�ំ ទាំំងគណបក្សសសាធារណរដ្ឋឋ ទាំំង
គណបក្សសប្រ�ជាធិិ បតេ�យ្យយ ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសារ

នៃ�លោ�កជោ� បាយដិិ ន នឹឹ ង កាម្លាា ហា
រី ីស ជាពិិ សេ�សនោះ�ះ ប្រ�ធានាធិិបតីី មុុន

ៗ៣រូូប នឹឹងភរិ ិយា ក៏៏មានវត្តតមាននៅ�ទីីនោះ�ះ
ដែ�រ ជាសញ្ញាានៃ�ការគាំំទ្រ�ដល់់រដ្ឋឋបាលថ្មីី�

។ អ្ននកដែ�លគួួ រឱ្យយចាប់់ អារម្មមណ៍៍ជាងគេ�

នោះ�ះ គឺឺអនុុប្រ�ធានាធិិបតីី ម៉ាា យ ផិិន នឹឹង
ខណែ�ល ដែ�លធ្លាាប់់ នៅ�ជិិ តស្នឺឺ�តនឹឹង
នៅ�រយៈៈចុុងក្រោ��យ ដែ�លជាសញ្ញាានៃ�ការ
ជានាគ្នាា រវាងគណបក្សសធំំទាំំងពីីរ ហើ�ើយ

ធ្វើ��ើឱ្យយឌណាល់់ ត្រាំ�ំ រឺឺតតែ�នៅ�ឯកោ�, នឹឹង

ឌីីគ្ហាាៗ Lady Gaga" មុុននឹឹងលោ�កស្រី�ី កាម្លាា

បាយដិិន នឹឹងលោ�កស្រី�ី កាម្លាា ហារី ីស វិ ិញ

អំំណាចជាអនុុប្រ�ធានាធិិបតីី, បន្ទាាប់់មកទើ�ើប

នយោ�បាយជួួសជុល
ុ ផ្លូូវរបស់់
ឌណាល់់ ត្រាំ�ំ
�

ប្រ�ជាជាតិិ របស់់លោ�ក ជោ� បាយដិិន ដើ�ើម្បីី�

នោះ�ះ នឹឹងមានការលំំបាកលំំបិិន បុុន្តែ�ែនឹឹង

ទស្សសនាព្យូូ� យាត្រា�របស់់កងកម្លាំំ�ងទ័័ ព
នៅ�មហាវិ ិថីី"ផែ�នស៊ិិ�វេេនា", បន្ទាាប់់មក ក៏៏

ទៅ�គោ�រពវិ ិញ្ញាានក្ខខន្ធធកងទ័័ ព ដែ�លបាន

អមដំំណើ�ើរដោ�យអតីីតប្រ�ធានាធិិបតីីអាមេ�

លោ�ក ជោ� បាយដិិន បានក្លាា យជា

សញ្ជាាតិិ"អាយរី ីស"មានអាយុុ៧៨ឆ្នាំំ�, នឹឹង
ស្ត្រី�ី�ជាដំំ បូូ ងក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រ មាន
អាយុុ៥៦ឆ្នាំំ� ថែ�មទាំំងជាអនុុប្រ�ធានាធិិបតីី

នៃ�គ្រួ�ួសារ"ជនជាតិិ ស្បែ�ែកខ្មៅ�ៅ"ផង

នឹឹង"ជនជាតិិអាស៊ីី�ឥណ្ឌា
ា "ដំំបូូងបង្អអស់់ ក្នុុ�ង

ប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រនៃ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រី ីកផង, បាន
ចូូលកាន់់អំណា
ំ
ចជាផ្លូូវការ
បានប្តើ�ើម
� តាំំងពីី
�

ម៉ោ�ោ ង១២ថ្ងៃ�ត្រៃ �ង់់ នៃ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី២០មករា២០២១
នេះ�ះទៅ�ហើ�ើយ សម្រា�ប់់អាណត្តិិ�៤ឆ្នាំំ� ៕
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អ្ននកប្រ�ឆាំំង នៅ�មុុនពេ�លសមាជបក្្សកុុម្មុុ�យនីីស្តត
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ការស្នើ�ើ�សុំំ�យោ�បល់់ពីីកាសែ�ត Reuters
លើ�ើការឃុំឃាំ
ំ� ង
ំ សកម្មមជនទេ�។ ប្រ�ឆាំំងរដ្ឋឋ”
ទោះ�ះបីី ជាមានការធ្វើ�ើ�កំំ ណែ�ទម្រ�ង់់
និិងបង្កើ�ើ�នការបើ�ើកចំំហរ អោ�យមានការ
ផ្លាាស់់ ប្តូូ�រសង្គគមក៍៍ដោ�យ បក្សសកុំំ�ម្មុុ�យនីីស្តត

ដោ�យ៖ James Pearson

អ្ននកដឹឹកនាំថ្នា
ំ ាក់ជា
់ តិិ និិងគោ�លនយោ�បាយ

កំំពុុងនៅ�ធ្វើ�ើ�បន្តត។ គាត់់បានប្រា�ប់់កាសែ�ត

ទីី ក្រុ�ុងហាណូូយ (Reuters) -

ដែ�លប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�រៀ�ៀងរាល់់ ៥ឆ្នាំំ�ម្តតង។

Reuters ថា ក្រ�សួួងសន្តិិ�សុុខវៀ�ៀតណាម

Phu Trong មានវ័ ័យ ៧៦ ឆ្នាំំ� អត់់ ឳន

ក្នុុ� ងរយៈៈពេ�លប៉ុុ� ន្មាានសប្តាាហ៍៍ថ្មីី� ៗនេះ�ះ

តិិ ចតួួ ចលើ�ើការរិៈ��គន់់ និិ ងបានគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

ខណៈៈពេ�លដែ�លបក្សសកុុម្មុ�ុយនីីស្តកំ
ត ំ ពុុង

ការបង្រ្កា�ាបនេះ�ះ បានធ្វើ�ើ�អោ�យក្រុ�ុម

វៀ�ៀតណាម ដឹឹកនាំំដោ�យ លោ�ក Nguyen

កាន់់អំណា
ំ
ចនៃ�ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាមពន្លឿ�ឿ�ន

សិិទ្ធិ�មនុ
ិ
ុ ស្សស និិងអ្ននកច្បាាប់់ អន្តតរជាតិិ ខ្លះះ�

ការរៀ�ៀបចំំកិច្ច
ិ ប្រ�
ច ជុំំ� ដ៍៍មានសារសំំខាន់់បំផុ
ំ ត
ុ

ចោ�ទជាសំំណួួរថា តើ�ើវៀ�ៀតណាមរំ ំលោ�ភ

ដទៃ�ទៀ�ៀត ដោ�យមិិនប្រា�ប់់ពីីមូូលហេ�តុុអ្វីី�

ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប៉ុុ�ន្មាានឆ្នាំំ�នេះ�ះ មេ�ដឹឹកនាំប
ំ ក្សស

លើ�ើស្មាា រតីីនៃ�កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង ពាណិិជ្ជជកម្មម

សោះ�ះ ដោ�យគ្រា�ន់់តែ�ចោ�ទថា គាត់់មាន

បានធើ្វ�វ�ជាអធិិបតីី បានបង្កើ�ើ�នការបង្រ្កា�ាប

ឬសន្ធិិ�សញ្ញាាជាមួួយបណ្តាា របច្ចឹឹ�មប្រ�ទេ�ស

ទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយសកម្មមជន។

មកលើ�ើអ្ននកប្រ�ឆាំំង នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមក្រុ�ម
ុ

ដែ�លបានជួួ យជម្រុ�ុញប្រ�ទេ�សអោ�យ

ពួួកគេ� (ប៉ូូ�លីីស) បានកោះ�ះហៅ�ពួួកគាត់់

សិិទ្ធិ�មនុ
ិ ុស្សស សកម្មមជន និិងទិិន្ននន័័យដែ�ល

លឿ�ឿនទៅ�មុុខលើ�ើមុុខងារពង្រឹ�ឹងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច

និិងស្វែ�ែងរកមូូលហេ�តុុកាត់់ទោ�សពួួកគាត់់

កាសែ�ត (Reuters) ទទួួលបាន។

នៅ�អាស៊ីី�អគ្នេ�េយ៍៍ដែ�រ ឬយ៉ាា ងណា។ ខ្ញុំំ��

សារតែ�បាន

ដោ�យប្រើ�ើ�មាត្រា�ច្បាាប់់ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌមួួយដែ�ល

បញ្ជីី�ឈ្មោះ�ះ�ចំំនួនអ្ននកទោ
ួ
�សនយោ�បាយ

ត្រូ�ូវបានប៉ូូ�លីីសកោះ�ះហៅ�ជាច្រើ�ើ�នដង

ជាប់់គុុករយៈៈពេ�លរវាងពីី ១១ ឆ្នាំំ� ដល់់ ១៥

គ្មាានភាពច្បាាស់់លាស់់។ វារំ ំលោ�ភច្បាាប់់

ដែ�លជាប់់ពន្ធធនាគាររយៈៈពេ�លយូូរ និិងការ

រួួច មកហើ�ើយ ចាប់់ តាំំងពីី ថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�ធ្នូូ�

ឆ្នាំំ� ពីីបទរកឃើ�ើញថា ពួួកគេ�បានផ្សសព្វវផ្សាាយ

ទាំំង ស្រុ�ុង ក៍៍ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់វា

គំំរាមកំំហែ�ងមកលើ�ើសកម្មមជន មានការ

ឆ្នាំំ�២០២០មក"ង្វៀ�ៀ�ន កាងអា និិ យាយ

ការឃោ�សនាប្រ�ឆាំំងរដ្ឋឋ៕

កើ�ើនឡើ�ើង នៅ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប៉ុុ�ន្មាានឆ្នាំំ�នេះ�ះ

ជាសកម្មមជនអតីី តយុុទ្ធធជន នៅ�ទីី ក្រុ�ុង

ជាប្រ�ចាំំ"កាងអា និិយាយ។ ខ្ញុំំ��បានប្រា�ប់់

នាំំអោ�យមានការបង្រ្កា�ាបនៅ�មុុនសមាជបក្សស

ហាណូូយ បដិិសេ�ដ មិិននិិយាយលម្អិិ�ត

កុំំ�ម្មុុយនីី
ស្តត ដែ�លនឹឹងរៀ�ៀបចំំធ្វើ�ើ�ឡើ�ង
ើ នៅ�ក្នុុង
�
�

សប្តាាហ៍៍នេះ�ះ ជាការជួួបជុំំ�ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់រក

បានឡោ�មព័័ទ្ធធចាប់់អ្ននករិៈ��គន់់រដ្ឋាាភិិបាល

ពួួ កគេ�ថា ពួួ កគេ�មិិនអាចបំំ បិិទមាត់់ ខ្ញុំ��ំ

ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយក្នុុ�ងស្រុ�ុកយ៉ាា ងតឹឹងរឹ ឹង។

ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាម បានទទួួ លរង

ការផ្តតន្ទាាទោ�សពីីសំំណាក់់អន្តតរជាតិិ ក្នុុ�ង
ខែ�នេះ�ះ នៅ�ពេ�លដែ�លខ្លួួ�នបានកាត់់ទោ�ស

អ្ននកកាសែ�តឯករាជ្យយចំំនួួន ៣ នាក់់ ដោ�យ
រិៈ��គន់់រដ្ឋាាភិិបាល អោ�យ

អត្ថថបទបកប្រែ�ែពីី កាសែ�ត reuters
ភាសាអង់់ គ្លេ�េស https://www.reuters.

បានទេ�។” ក្រ�សួួងការបរទេ�សវៀ�ៀតណាម

អំំពីីហេ�តុុការណ៍៍ទេ� គ្រា�ន់់តែ�និិយាយថា

com/article/vietnam-politics-dissent-

ដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងការស៊ើ�ើ�បសួួររបស់់ប្រ�ព័័ន្ធធ

គាត់់ គឺឺជាប្រ�ធានបទនៃ�ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត

idCNL4N2JM14L

ផ្សសព្វវផ្សាាយបរទេ�ស មិិនបានឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹង
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ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ទ្វេ�េដងរបស់់ MCC ត្រៀ��ៀម
សិិស្្សវិិទ្្យាល័័យចូូលរៀ�ៀនមហាវិិទ្្យាល័័យ
កម្មមវិ ិធីី ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ទ្វេ�េដងរបស់់មហា

និិយាយ។ “ពួួកគេ�កំពុ
ំ ង
ុ តស៊ូូដោ� �យខ្លួួ�នឯង

វិ ិទ្យាា ល័័យ Middlesex Community Col-

អោ�យក្លាា យជាសិិស្សសពូូកែ�ក្នុុងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន
�

lege សិិស្សសវិ ិទ្យាាល័័យទទួួលបានឳកាស

ប៉ុុ�ន្តែ�ែក៍កំ
៍ ពុ
ំ ង
ុ ធ្វើ�ើ�ខ្លួួ�ន អោ�យទទួួលជោ�គជ័័យ

ដ៍៍មានតម្លៃ�ៃដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់ប
់ ទពិិសោ�ធន៍៍

នៅ�ពេ�លអនាគត ជានិិស្សិិ�តមហាវិ ិទ្យាាល័័យ

ការសិិក្សាារបស់់ខ្លួួ�ន។ ការចាប់់យកវគ្គគសិក្សា
ិ ា

ផងដែ�រ។ ពួួកគេ�កំពុ
ំ ង
ុ កសាងជំំនាញ ដែ�ល

ដំំណាលគ្នាា ជាទុុនសម្រា�ប់វិ់ ិទ្យាាល័័យ និិង

MCC's Dual Enrollment Prepares
High School Students for College

In Middlesex Community College's Dual Enrollment program, high
school students receive valuable opportunities to enhance their academic
experience. Taking concurrent courses
for high school and college credit

មហាវិ ិទ្យាាល័័យ ធ្វើ�ើ�អោ�យសិិស្សសត្រៀ��ៀម
បានល្អអប្រ�សើ�ើ សម្រា�ប់់ មហាវិ ិទ្យាាល័័យ
និិ ងធ្វើ�ើ�អោ�យសិិស្សសកាន់់ តែ�ស្រួ�ួចស្រា�វ
ប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងដាក់់ពាក្យយ--- និិងទទួួលបាន
ជោ�គជ័័យនៅ�ក្នុុ�ង----ការអប់់រំ ំជាន់់ខ្ពពស់់។

Middlesex ផ្តតល់់ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�សិិស្សស

ទ្វេ�េដង ជាមួួ យការទទួួ លបានធនធាន
សាលាពេ�ញលេ�ញ។ ក្នុុងពេ�លជម្ងឺឺ�រាតត្បាាត
�
សាលាក៍៍មានបញ្ចូូ� លសេ�វារៀ�ៀនពីីចម្ងាា យ
តាមរយៈៈបណ្ណាាល័័យ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសម្រា�ប់់
ការចម្រើ�ើ�នលូូតលាស់់ ហៅ�កាត់់ថា (ACE)
ដែ�លអាចជួួយបញ្ជូូ�នសិិស្សសទៅ�សាលា
មានរយៈៈពេ�ល ៤ ឆ្នាំំ�។ Ellen Grondine
នឹឹងនាំំប្រ�យោ�ជន៍៍ មកអោ�យពួួ កគេ� នៅ�

ដៃ�គូូ K-16 ការសិិក្សាា និិងកិិច្ចចការសិិស្សស

មហាវិ ិទ្យាាល័័យ។”

របស់់ MCC ហៅ�ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ទ្វេ�េដងថា
ជា “ការខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងជាក្រុ�ុម។”
"លើ�ើសពីីឳកាសទទួួលបានទុុនសម្រា�ប់់

Ford ជឿ�ឿថា ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ទ្វេ�េដង
ដំំ ណាលគ្នាា មានផលប្រ�យោ�ជន៍៍ ច្រើ�ើ�ន
ដូូចជា មិិនចាំបា
ំ ច់់រៀ�ៀនវគ្គគបំំប៉៉នបន្ថែ�ែម មិិន

មហាវិ ិទ្យាាល័័យ ឬផលប្រ�យោ�ជន៍៍ ផ្នែ�ែក

បន្ថែ�ែមលើ�ើកិិច្ចកា
ច រមេ�រៀ�ៀនធម្មមតា មានសក្តាា

សេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ សន្សំំ�លុ
ច
យ
ុ គ្រួ�ួសាររាប់់ពាន់់ដុល្លាា
ុ រ

នុុពល បង្កើ�ើ�នទម្ងងន់់ GPA និិងមិិនរៀ�ៀនវគ្គគ

យើ�ើងមានបំំណងបង្រៀ��ៀនសិិស្សសពីីដើ�ើមទីី

ផ្តើ�ើ�ម សម្រា�ប់់មហាវិ ិទ្យាាល័័យ មានភាព

អំំពីីរបៀ�ៀបស្វែ�ែងរកធនធាន និិងការគាំំទ្រ�

ងាយស្រួ�ួលជាមួួយបរិ ិយាកាសស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា

ដែ�លមានស្រា�ប់់ ដល់់សិស្ស
ិ សរបស់់យើ�ើងនៅ�

ដូូចនៅ�វិ ិទ្យាាល័័យ។

MCC” Grondine និិយាយ។ “យើ�ើងដឹឹងថា

“វាជាបទពិិ សោ�ធន៍៍របស់់ខ្ញុំ��ំ ដែ�ល

នេះ�ះនឹឹងរួួមចំណែ�កដល់
ំ
កា
់ រសិិក្សាារយៈៈពេ�ល

សិិស្សសងើ�ើបឡើ�ើងតស៊ូូ�វគ្គគចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ទ្វេ�េដង

យូូរ និិងភាពជោ�គជ័័យផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន។”

និិងចង់់ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�រៀ�ៀនវគ្គគចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ទ្វេ�េដង

Anne Ford គ្រូ�ូភាសាអង់់គ្លេ�េសម្នាាក់់

ច្រើ�ើ�នថែ�មទៀ�ៀត កាន់់ តែ�ឆាប់់រហូូតដល់់

នៅ�សាលា Innovation Academy Charter
Charter

អស់់វគ្គ”គ Ford និិយាយ។ តាម រយៈៈកម្មមវិ ិធីី

School នៅ�ទីី ក្រុ�ុង Tyngsboro បាន

ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ទ្វេ�េដងរបស់់ Middlesex សិិស្សស

បង្រៀ��ៀនវគ្គគចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ទ្វេ�េដងរបស់់ MCC

បង្កើ�ើត
� ការប្រែ�ែភាសាមហាវិ ិទ្យាាល័័យ ពង្រី�ីក

ចាប់់ តាំំងពីី នាងបានចាប់់ ផ្តើ�ើ�មបង្រៀ��ៀន

ជំំនាញរបស់់ពួួកគេ� និិងសន្សំំ�លុុយថ្លៃ�ប
ៃ ង់់

នៅ�សាលានេះ�ះ នៅ�ក្នុុ� ងឆ្នាំំ�២០១៨ មក
ម្ល៉េះ�ះ��។ ថ្នាាក់់របស់់គាត់់ មានទាំំងវិ ិញ្ញាាសា

មហាវិ ិទ្យាាល័័យ ក្នុុ� ងខណៈៈពេ�លពួួ កគេ�
នៅ�ក្នុុ�ងវិ ិទ្យាាល័័យ។ មិិ នស្រ�ឡាញ់់ម្តេ�េច

ប្រ�ឡងភាសាអង់់គ្លេ�េសកម្រិ�ិត១ តន្រ្តី�ី�នៃ�

កើ�ើតទៅ�?”

អក្សសរសាស្ត្រ�រកុុមារ ល្ខោ�ោនសម័័យទំំនើ�ើប

Jesena Kalabokis គឺឺជាសិិស្សសថ្មីី�នៅ�

ឧក្រិ�ិ ដ្ឋឋកម្មម និិ ងការដាក់់ ទោ�ស នៅ�ក្នុុ� ង
អក្សសរសាស្រ្ត�ត។ Ford ជឿ�ឿថា ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�

សាលា Innovation Academy Charter

ទ្វេ�េដងរបស់់ MCC ផ្តតល់់ “ឳកាសអស្ចាារ្យយ”

ដោ�យការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ទ្វេ�េដងរបស់់ MCC ។នាង
។នាង

ដល់់សិិស្សស។

ចាប់់អារម្មមណ៍៍ការជម្នះះ�ខ្លួួ�ននាង នៅ�ពេ�ល

“សិិស្សសរៀ�ៀនវគ្គគការរចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ទ្វេ�េដង
កំំពុង
ុ វិ ិនិិយោ�គលើ�ើអនាគតផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន” នាង

School ដែ�លបានរៀ�ៀនច្រើ�ើ�នវគ្គគផ្តល់
ត អោ់ �យ

នាងត្រៀ��ៀមចូូលមហាវិ ិទ្យាាល័័យ និិងសម្រ�ប
តទៅ�ទំំព័័រទីី១៣

for college and to give themselves
a competitive edge in applying for and succeeding in - higher education.
Middlesex provides Dual Enrollment students with full access to
campus resources. In the pandemic,
this includes remote services through
the libraries, Academic Centers for
Enrichment (ACE), peer tutoring,
and advising - who can help students
transfer to four-year schools. Ellen
Grondine, MCC's Dean of K-16
Partnerships, Academic & Student
Affairs, calls Dual Enrollment a
"team effort".
"Beyond the opportunity to
earn college credit or the economic
benefits of saving families thousands
of dollars, we aim to teach students

ការបង្រៀ��ៀនសិិស្សសតាមផ្ទះះ�និិងការផ្តតល់់ប្រឹ�ក្សា
ឹ ា

ជាព្រឹ�ឹទ្ធធបុុរសទទួួលបន្ទុុ�កកិិច្ចចការភាពជា

KHMERPOST USA

allows students to better prepare

Please see MCC's Dual Enrollment/13
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នយោ�បាយសហរដ្ឋឋអាមេ�រីីក បន្ទាាប់់ពីី ឌណាល់់ ត្រាំ�ំ

ដោ�យពិិនសំំខុន
ុ -ថ្ងៃ�ទី
ៃ ២
ី ៤មករា២០២១

គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ ដែលនឹងធ្វើឱ្យ

នៅវ ិមាន‹កាពីតូល›កាលពីថ្ងៃទី៦មករា ជ

ដំណ�ើ រជីវ ិតថ្មីរបស់លោកត្រាៈំ គេ

កិច្ចកាពារខ្លួនលោក
នឹងមានការលំបាកនឹង

ម្រុញជាច្រើនថ្ងៃដោយលោក ត្រាំ ពុំមាន

មិនបានឃ�ើញលោកអតីតប្រធានាធិបតី

រ�ើរួច នាល�ើកក្រោយនេះ។ មតិមួយចំនួន

អ្នកណាទទួលខុសត្រូវនោះទេ។
ក្រៅពីនេះ

ឌណាល់ ត្រាំ ទេ ចាប់តាំងពីថ្ងៃលោកអស់

និយាយថា ការធ្វើ‹អំពិចមិន›លោក ត្រាំ

លោកត្រាំ នៅមានរ�ឿងសាំញំ៉ា ខុសច្បាប់

ដំណែងមក
តែពត៌មានបាននៅតែនិយាយ

នៅក្រោយពេលដែលលោកត្រាំ លែងជា

មួយចំនួនទ�ៀតដែលត្រូវដោះសារជាមួយ

ពីលោក ពីវាស្នាមិនប្រាកដរបស់លោក

ប្រធានាធិបតីទៅហ�ើយនោះ
គឺជាការធ្វើខុស

តុលាការ ក្នុងនាមជាប្ររជាពលរដ្ឋធម្មតា

នៅពេលអស់អំណាចទៅហ�ើយថាលោក

ទាំងនោះជាកង្វល់ដ៏មមាញឹកទៅថ្ងៃមុប�ើ
ខ
ទោះជាលោក ឌណាល់ ត្រាំ មានបំណង
ត្រឡប់មកកាន់នយោបាយវ ិញក៏ដោយ។
ម្យ៉ាងទ�ៀត ថ្វីត្បិតតែបានសម្លេងឆ្នោ ត
ច្រើនមែនក៏ដោយ‹ជាង៧០លានសម្លេង›
លោកត្រាំបានចាញ់ឆ្នោ ត
បាត់បង់មណ្ឌ ល់
ដែលគណបក្សសាធារណរដ្ឋធ្លា ប់តែឈ្នះ
នោះ ជាច្រើនកន្លែង ពីព្រោះតែមូលដ្ឋាន
រ ឹងមាំរបស់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
មិនបានបរឥរ
ិយាបទនោះទេ តែពួក
្តូ

បានត្រឡប់ទៅភូមិគ្រឺះនៅរដ្ឋ‹ផ្លរ ីដា›របស់

ប្រកាន់‹ប្រពៃណី›សាធារណរដ្ឋ រាប់ទាំង

លោក នៅតំបន់ដថ្លៃ
៏ បំផត
ុ នៅសហរដ្ឋ

វ ិហ៊ា សាសនារដ្ឋសាថារណរដ្ឋ គ៏គេ

អាមេរ ីក ។ លោកបានត្រូវគេរ ំពឹងទុកថា

មិនបានចេញទៅឃោសនាគាំទ្រលោក

នឹងទទួលការបន្តរ‹អាំពិចមិន›ដាក់ទោស

ត្រាំ ថែមទ�ៀត ហេតុនោះហ�យ
ើ បាន

លោក ដោយព្រឺទ្ធសភាថ្មី នាថ្ងៃទី៨កុមភៈ្

ឆ្នោ ត លោក បាយដិន ឡ�ើងជាង៨០លាន

ខាងមុខ ដែលសមាសភាពគណបក្ស

សម្លេង ជាពិសេសមកពីតំបន់‹ប្រពៃណី

សាធារណរដ្ឋ មានចំនន
ួ តិចជាងខាង

សាធារណរដ្ឋ›។

គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
ចាប់តាំងពីសប្តាហ៏

ត្រាំ�ំ បានទុុកជាកេ�រដ៏៏លំំបាកឱ្យយបាយ

ថ្ងៃទី២២មករា នេះទៅហ�ើយ ពីព្រោះមាន

ដិិ ន នឹឹ ង ហារី ីសៈៈ ចំំ នួួនមនុុស្សសស្លាាប់់

ការស្បត់់ចូលកាន់ដំណែង
របស់ព្រឺទ្ធសមា

ជាង៤០ម៉ឺឺ�ននាក់់ ដោ�យ‹កូូវី ីដ១៩›នា១០ខែ�

ជិកថ្មិពីររូប
មកពីគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ

កន្លលងមកនេះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឱ្យយអាមេ�រី ីកក្លាា យជាប្រ�ទេ�ស

ដែលទ�ើបនឹងឈ្នះឆ្នោ ត នៅរដ្ឋ‹ជចជ្យា›។
លោក ត្រាំ បានត្រូវសមាជិកសភាខាង

នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
ដូច្នេះអាចនឹងមានការផ្លាស់

ដូចជារ�ឿងមិនបានបង់តាក់ជាច្រើនឆ្នា ំ

លោក១៧រូប បានសម្រេចចិត្តបោះបង់

ប្តូរនិតិវ ិធី ដោយសារគណបក្សទាំង២មិន
ចង់ឃ�ើញអំព�ើហឹង្សាដែលបានក�ើតឡ�ើង

ដូចជារ�ឿងប្តឹងផ្លល់ពីការរ ំលោភផ្លូវភេទ

លោកចោល
បន្ថែមល�ើចំនួនភាគច្រើនរបស់
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ឆ្លលងជម្ងឺឺ�រាលដាល ដ៏៏ច្រើ�ើ�នជាងគេ�ក្នុុងលោ�ក
�

(ច្រើ�ើ�នជាងអាមេ�រីកាំំងស្លាាប់់នៅ�សង្គ្រា�
ី
ាមលោ�ក
លើ�ើកទីី២ទៅ�ទៀ�ៀត) - មនុុស្សសឥតកាងារ
តទៅ�ទំំព័័រទីី១២
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ADB ព្រ�មានថា កម្មមការិនី
ិ ីរោ�ងចក្រ�កាត់់ដេ�រនៅ�កម្ពុុ�ជា៨១% នឹឹង
រងផលប៉ះះ�ពាល់់ដោ�យសារបដិិវត្តតន៍៍ឧស្សាាហ៍៍កម្មមទីី៤
By ឌឹឹ ខេ�មបូូឌា ដេ�លីី -January 21, 2021

ឥណ្ឌូូ�ណេ�ស៊ីី� ហ្វីី�លីីពីីន និិងវៀ�ៀតណាម ដើ�ើម្បីី�

ធនាគារអភិិវឌ្ឍឍន៍៍អាស៊ីី� ឬ ADB ព្រ�មាន

ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងបដិិវត្តតន៍៍ឧស្សាាហ៍៍កម្មមទីី៤ ។

ថា កម្មមការិ ិនីីរោ�ងចក្រ�កាត់់ដេ�រនៅ�កម្ពុុ�ជា ៨១%

ជាមួួយគ្នាានេះ�ះ ADB ជំំរុញ
ុ ឲ្យយកម្ពុុ�ជា អភិិវឌ្ឍឍ

នឹឹ ងរងផលប៉ះះ�ពាល់់ ប្រ�សិិនមិិនមានការ

ិ ីអប់់រំ ំ បណ្ដុះ��
កម្មមវិធី
ះ បណ្ដាា លបច្ចេ�េកទេ�ស និិង

អភិិវឌ្ឍឍន៍៍ជំំនាញដល់់ពួួកគាត់់ឲ្យយទាន់់ពេ�ល
ស្រ�បតាមដំំណើ�ើ ការបដិិវត្តតន៍៍ឧស្សាាហកម្មម
លើ�ើកទីី៤ ទេ�នោះ�ះ។

ិ
វិជ្ជាាជី
ីវៈ� ដោ�យផ្ដោ�ោ តតាមបដិិវត្តតន៍៍ឧស្សាាហ៍៍

ិ ័យការដេ�រ និិងទេ�សចរណ៍៍
កម្មមទីី៤ ក្នុុ�ងវិស័
ផងដែ�រ។

របាយការណ៍៍មួួយរបស់់ធនាគារអភិិវឌ្ឍឍន៍៍
អាស៊ីី�ដែ�លចេ�ញផ្សាាយនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២០ មករា

របាយការណ៍៍របស់់ក្រ�សួួងការងារ និិង

ឆ្នាំំ�២០២១នេះ�ះ បង្ហាាញថា ឧស្សាាហកម្មមកាត់់ដេ�រ

ក្រ�សួួងទេ�សចរណ៍៍ កាលពីីឆ្នាំំ�២០២០ ឱ្យយដឹឹង

សម្លៀ�ៀ�កបំំពាក់់ និិងទេ�សចរណ៍៍នៅ�កម្ពុុ�ជា

ថា មានរោ�ងចក្រ�បិិទដំណើ�ើ
ំ
រការ១២៩ រោ�ងចក្រ�

ជាផ្នែ�ែកមួួយដ៏៏សំខា
ំ ន់់សម្រា�ប់កំ
់ ណើ�ើន
ំ
ការងារ

ិ ័យទេ�សចរណ៍៍
ហើ�ើយអាជីី វកម្មមក្នុ�ុងវិស័

ភាពប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងអន្តតរជាតិិ និិងឆ្លើ�យ
ើ� តបទៅ�នឹឹង
បដិិវត្តតឧស្សាាហកម្មមលើ�ើកទីី៤ផងដែ�រ ។

ប្រ�មាណ៣ពាន់់កន្លែ�ែងត្រូ�ូវបានបិិទទ្វាា រ និិង
ផ្អាាកដំំណើ�ើ រការ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយកម្មមករ ឬបុុគ្គគល

ដោ�យឡែ�កបដិិវត្តតឧស្សាាហកម្មមលើ�ើក

និិ យោ�ជិិ តរាប់់ សែ�ននាក់់រងផលប៉ះះ�ពាល់់

ិ ័យឧស្សាា
ទីី៤ នឹឹងលុុបបំំបាត់់ការងារក្នុុ�ងវិស័

ដោ�យសារបាត់់បង់់ការងារ និិងប្រា�ក់់ចំណូ
ំ ូ ល។

កម្មមកាត់់ដេ�រ និិងទេ�សចរណ៍៍។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវានឹឹង

ចំំ ណែ�កភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរអន្តតរជាតិិ នៅ�

ិ នូូវតម្រូ�ូវការផលិិតភាពខ្ពពស់់
ជំំនួួសមកវិញ

ឆ្នាំំ�២០២០ មានការធ្លាាក់់ចុះះ�ជិត
ិ ៨០% បើ�ើធៀ�ៀប

ជាងមុុន ដែ�លបង្កើ�ើត
� កំំណើ�ើនការងារ៣៩%ក្នុុង
�

ទៅ�នឹឹងឆ្នាំំ�២០១៩ ពោ�លគឺឺនៅ�ឆ្នាំំ�២០១៩ មាន

ិ ័យ
ឧស្សាាហកម្មមកាត់់ដេ�រ និិង២% ក្នុុ�ងវិស័
ទេ�សចរណ៍៍ សម្រា�ប់់កម្មមករជំំនាញនៅ�កម្ពុុ�ជា។

ភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរអន្តតរជាតិិជាង៥លាននាក់់ បាន

ADB បង្ហាាញទៀ�ៀតថា ចំំណេះ�ះដឹឹងរបស់់

នៅ�ឆ្នាំំ�២០២០ កម្ពុុ�ជាទទួួលបានភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរ

ិ ័យកាត់់ដេ�រ និិង
និិយោ�ជកនៅ�កម្ពុុ�ជាក្នុុ�ងវិស័

អន្តតរជាតិិត្រឹ�ឹមតែ�ជាង១លាននាក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�៕

ទេ�សចរណ៍៍ មានកម្រិ�ិតទាបជាងប្រ�ទេ�ស

មកទស្សសនា ឬលេ�ងកម្សាាន្តតនៅ�កម្ពុុ�ជា ចំំណែ�ក

អ្ននកវិិភាាគយោ�ោបាាយថាា កាារដើ�ើរសុំំ�វ៉ាា�ក់់សាំំ�ងរបស់់ប្រ�មុុខ
រដ្ឋាា�ភិិបាាលកម្ពុុ�ជាា គឺឺជាាយុុទ្ធធសាាស្ត្រ�របំំប៉ោ�ោ�ងសភាាពកាារណ៍៍
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អ្ននកឃ្លាំំ�មើ�ើលសង្គគម ប្រិ�ិតកម្មមថា ការដើ�ើ
សុំំ�វ៉ាា ក់់សាំំង ពីីប្រ�ទេ�សនេះ�ះ ឬប្រ�ទេ�សនោះ�ះ
របស់់លោ�ក ហ៊ុុន
� សែ�ន គ្រា�ន់់តែ�ជានយោ�បាយ
ពង្រី�ីកព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ឲ្យយធំំ និិងឲ្យយឮសូូរខ្ទទរខ្ទាា រ
ដើ�ើម្បីី�បិិទបាំង
ំ ចំំនុចខ្សោ�ោ
ុ
យរបស់់ខ្លួួ�នប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។
ិ គនយោ�បាយសង្គគម និិ ងជា
អ្ននកវិភា
អនុុប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលនៃ�ចលនានិិស្សិិ�ត
ដើ�ើម្បីី�លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ លោ�ក គឹឹម សុុខ
បានប្រា�ប់់សារព័័ត៌៌មាន The Cambodia Daily
នៅ�ថ្ងៃ�នេះ�
ៃ ះថា ការដើ�ើរសុំំ�វ៉ាា ក់សាំ
់ ង
ំ ប្រ�ឆាំំងវី ីរុុស
ី ១៩ នេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�បិិទបាំំងសម្ពាាធរបស់់
កូូវីដ
សហគមន៍៍អន្តតរជាតិិដូូចជាអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ
សហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប និិងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិក
ិ ជាដើ�ើម
ដែ�លពួួកគេ�ទាមទាររដ្ឋាាភិិបាលលោ�ក ហ៊ុុ�ន
សែ�នគោ�រពសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសនិិងស្តាា រលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ
ិ ។
ឡើ�ើងវិញ

កាលពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ២
ី ៩ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០ កន្លលងទៅ�
លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន អះះអាងថា លោ�កនឹឹងមិិន
ី ១៩ពីី
ទទួួលយកវ៉ាា ក់់សាំំងប្រ�ឆាំំងជំំងឺឺកូូវីដ
ប្រ�ទេ�សណាដែ�លមិិនទាន់់ទទួល
ួ ស្គាាល់់ដោ�យ
អង្គគការសុុខភាពពិិភពលោ�ក ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ការ
ពិិសោ�ធន៍៍លើ�ើប្រ�ជាពលរដ្ឋឋខ្មែ�ែរនោះ�ះទេ�។
យ៉ាា ងនេះ�ះក្តីី� កាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�មករា
នេះ�ះ លោ�ក បានត្អូូ�ញត្អែ�ែរថា លោ�កព្រ�ម
ទទួួលយកវ៉ាាក់សាំ
់ ង
ំ ពីីមិត្តតចិ
ិ ន
ិ ព្រោះ��ះវានឹឹងអាច
ជួួយដោះ�ះស្រា�យការលំំបាករបស់់កម្ពុុ�ជាក្នុុ�ង
ដំំណាក់់កាលដំំបូូងចំំពោះ�ះការរាតត្បាាតនៃ�ជំំងឺឺ
ី ១៩។
កូូវីដ
យ៉ាា ងណាក៏៏ដោ�យ កាលពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៦ ខែ�ធ្នូូ�
ឆ្នាំំ�២០២០ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នFUSUN PHARMA របស់់
ចិិន បានចុះះ�កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងជាមួួយក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
អាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់ BioNTech ថា នឹឹងបញ្ជាា រទិិញវ៉ាាក់សាំ
់ ង
ំ
ីដ១៩
ការពារជំំងឺឺកូូវី
ពីីក្រុ�ម
ុ ហ៊ុុន
� នេះ�ះ យ៉ាា ងតិិច

លោ�ក គឹឹម សុុខ អះះអាងថា លោ�ក ហ៊ុុ�ន
សែ�ន កំំ ពុុងទាញអារម្មមណ៍៍ ពលរដ្ឋឋខ្មែ�ែរ
ជាពិិសេ�សយុុវជន និិងកម្មមករ ឲ្យយផ្ដោ�ោតលើ�ើ
ការភ័័យខ្លាាចពីីជំំងឺឺកូូវី ីដ១៩ ដើ�ើម្បីី�បន្សាាបការ
ប្រ�តិិកម្មមតវ៉ាា របស់់ពួក
ួ គេ� នៅ�ពេ�លមានសម្ពាាធ
ិ ័យសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ពាណិិជ្ជជកម្មម និិងវិស័
ិ ័យ
លើ�ើវិស័
ការទូូតរបស់់កម្ពុុ�ជា ជាដើ�ើម ពីីមហាអំំណាច
លោ�កសេ�រី។
ី
លោ�ក បញ្ជាាក់់ថា ការដាក់់សម្ពាាធរបស់់
ប្រ�ទេ�សមហាអំំណាចទាំំងនោះ�ះអាចនឹឹងធ្លាាក់់
សង្កកត់់ លើ�ើរបបដឹឹកនាំំរបស់់លោ�ក ហ៊ុុន
� សែ�ន
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២១នេះ�ះ។
ិ គរូូបនេះ�ះ រិះ��គន់់ថា ការស្នើ�ើ�សុំំ�
អ្ននកវិភា
វ៉ាា ក់់សាំំងពីីប្រ�ទេ�សឥណ្ឌា
ា បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតនោះ�ះ
គឺឺក្នុុងចេ�តនាដើ�ើម្បីី�បង្កាាមុុ
ខមាត់់វ៉ាាក់សាំ
់ ង
ំ របស់់
�
ចិិន ប្រ�សិិនវ៉ាា ក់់សាំំងរបស់់ចិិនហូូរចូូលទៅ�
កម្ពុុ�ជា ហើ�ើយមិិនត្រូ�ូវបានពលរដ្ឋឋស្វាា គមន៍៍
សាទរប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់នោះ�ះ។
ការអះះអានេះ�ះធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងបន្ទាាប់់ ប្រ�មុុ ខ
រដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជាប្រ�កាសទទួួលជំំនួយ
ួ វ៉ាាក់សាំ
់ ង
ំ
ី
ប្រ�ឆាំំងជំំ ងឺឺកូូវីដ១៩ ចំំ នួួន១លានដូូសពីី
មហាមិិត្តតចិន
ិ ក្នុុងពេ�លដំំ
ណាលគ្នាានោះ�ះ កម្ពុុ�ជា
�
ក៏៏បានស្នើ�ើ�សុំំ�វ៉ាា ក់់សាំំងពីីប្រ�ទេ�សឥណ្ឌា
ា និិង
ប្រ�ទេ�សរុុស្ស៊ីី��ផងដែ�រ។

ចំំនួួន ១០០ លានដូូស ដែ�លពួួកគេ�រំពឹ
ំ ឹងថា
វ៉ាា ក់់សាំង
ំ ទាំំងនេះ�ះនឹឹងបញ្ជូូ� នដល់់ប្រ�ទេ�សចិិន
នៅ�ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២១។
អ្ននកសង្កេ�េតការណ៍៍ អះះអាងថា តាម
លទ្ធធផលតេ�ស្តតនៅ�ប្រ�ទេ�សប្រេ�េហ្ស៊ីី��ល វ៉ាាក់សាំ
់ ង
ំ
Sinovacរបស់់ចិិនមានប្រ�សិិទ្ធធភាពតែ�៥០,៣៨%ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�
ដែ�លខុុសពីីការប្រ�កាសរបស់់រដ្ឋាាភិិបាលចិិន
កន្លលងមកថា វ៉ាា ក់់សាំំងនេះ�ះនឹឹងមានប្រ�សិិទ្ធិិ�
ដល់់ទៅ�ភាព៧៨% នោះ�ះ។
ក្រុ�ុមអ្ននកឃ្លាំំ�មើ�ើលសង្គគម រិះ��គន់់ថា ថវិ ិកា
ដែ�លរដ្ឋាាភិិ បាលកម្ពុុ�ជាប្រ�កាសទទួួ លពីី
សប្បុុ�រសជនជាង ៥០ លាន ដុុល្លាា រ កាលពីីដើ�ើម
ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០ កន្លលងទៅ� មិិនទាន់់ត្រូ�ូវបាន
អនុុញាតិិឲ្យយប្រើ�ើ�បា្រ�ស់់ ដើ�ើម្បីី�ទិិញថ្នាំំ�បង្កាា រជំំងឺឺ
ី ១៩ ពីីប្រ�ទេ�សណាមួួយនៅ�ឡើ�ើយទេ�
កូូវីដ
ខណៈៈសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ប្រ�មុុខរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជា
អនុុវត្តតតែ�ផែ�នការទទួួលវ៉ាា ក់់សាំំង និិងស្នើ�ើ�សុំំ�
វ៉ាា ក់សាំ
់ ង
ំ ប្រ�ឆាំំងជំំងឺឺកូូវី ីដ១៩ ពីីបណ្តាា ប្រ�ទេ�ស
ជាមិិត្តតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។
ពួួកគេ� ថា ស្ថាានភាពកូូវី ីដ១៩នៅ�កម្ពុុ�ជា
មិិនទាន់់ដល់់ម្រិ�ិតអាសន្ននរហូូតដល់់រង់់ចាំំ
មិិ នបាន នូូវវ៉ាា ក់់សាំំង ដែ�លអនុុ ញ្ញាាតឲ្យយ
ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ដោ�យអង្គគការសុុខភាពពិិភពលោ�ក
នោះ�ះឡើ�ើយ៕
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tmkBITMB½rTI 01 ទ្រ�ង់់នរោ�ោត្តតម រណឬទ្ធិិ� នឹឹងយាាង...
យ៉ាា ងយូូរ ដោ�យត្រូ�វូ ទៅ�សម្រា�កព្យាាបាល
ព្រះ�ះកាយនៅ�ក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស ។
ថ្លែ�ង
ែ ក្នុុងសន្និិ�សីី
ទសារព័័ត៌៌មាននៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៩
�

អ្ននកម្នាា ង អ៊ុុ�ក ផល្លាា រណឫទ្ធិិ� ទទួួលមរណភាព
រួួមទាំំងអ្ននករួួមដំំ ណើ�ើរមួួ យចំំ នួួនទៀ�ៀតរង
របួួសធ្ងងន់់ស្រា�ល។

ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២១នេះ�ះអនុុប្រ�ធានគណបក្សស

គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ចរាចរណ៍៍បានកើ�ើតឡើ�ើង

ហ្វ៊ុុ��នស៊ិិ�នប៉ិិ�ច លោ�ក ហេ�ង ចាន់់ថា បញ្ជាាក់់

ទៅ�លើ�ើក្បួួ�នព្រះ�ះទីីនាំំងរបស់់សម្តេ�េចក្រុ�ម
ុ ព្រះ�ះ

ថា សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ សម្ដេ�េចក្រុ�ុមព្រះ�ះ នរោ�ត្តតម

ជាលើ�ើកទីី២ហើ�ើយ ក្រោ��យពេ�លលើ�ើកទីីមួួយ

រណឫទ្ធិិ� បានព្យាាបាលព្រះ�ះរាជសុុខភាព

បានកើ�ើតឡើ�ង
ើ នៅ�ក្នុុងខេ�ត្តតកំំ
ពង់ចា
់ ម បណ្តាា ល
�

ជាសះះស្បើ�ើ�យវិ ិញហើ�ើយ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះព្រះ�ះអង្គគ

ឱ្យយអ្ននកម្នាា ងអ៊ុុ�ក ផល្លាា រងរបួួសធ្ងងន់់ធ្ងងរផងដែ�រ។

នឹឹងអាចដឹឹកនាំំការងារក្នុុ�ងគណបក្សសវិ ិញបាន

អនុុប្រ�ធានគណបក្សសហ៊ុុន
� ស៊ិិ�នប៉ិិ�ច ដដែ�ល

ថែ�មទៀ�ៀតផង។

បញ្ជាាក់់ថា រចនាសម្ព័័�ន្ធធក្រោ��មការដឹឹកនាំំរបស់់

លោ�កបន្តតថា បច្ចុុ�ប្បបន្ននព្រះ�ះអង្គគកំំពុុង
គង់់នៅ�ប្រ�ទេ�សបារាំំងនៅ�ឡើ�ើយ និិងកំំពុុង

សម្ដេ�េចក្រុ�ុមព្រះ�ះ នរោ�ត្តតម រណឫទ្ធិិ� ត្រូ�ូវបាន

ព្យាាយាមរកជើ�ើងហោះ�ះហើ�ើរ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ

ទាំំងអស់់ តាំំងពីីលើ�ើដល់់ក្រោ��មដល់់ថ្នាាក់លើ�ើ
់ ។

មកកាន់់ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាក្នុុ�ងពេ�លឆាប់់ ៗ

ជាមួួយគ្នាានេះ�ះ លោ�កក៏៏បានអំំពាវនាវ

ខាងមុុខនេះ�ះ។

អនុុប្រ�ធានគណបក្សសរូូបនេះ�ះអះះអាងថា
សម្ដេ�េចព្រះ�ះប្រ�ធាននឹឹងយាងមកដឹឹកនាំំគណបក្សស
រាជានិិយមមួួយនេះ�ះ ក្នុុងពេ�លឆាប់់
ៗនេះ�ះ ពោ�ល
�

By ឌឹឹ ខេ�មបូូឌា ដេ�លីី -January 21, 2021

ក្រោ��មហេ�តុុផលរដ្ឋឋអំំណាចរបស់់លោ�កហ៊ុុ�ន

មន្ត្រី�ី�ជាន់់ខ្ពស់
ព គ
់ ណបក្សសប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ

សែ�ន មិិនព្រ�មផ្តតល់់សុព
ុ លភាព លិិខិត
ិ ឆ្លង
ល ដែ�ន

មូូលដ្ឋាា ន GDP អះះអាងថា ការធ្វើ��ើមាតុុភូូមិិ

និិងមិិនផ្តតល់់ទិដ្ឋ
ិ កា
ឋ រ ឬវី ីហ្សាាដល់់ពួក
ួ គេ�ឡើ�យ
ើ ។

និិវត្តតន៍៍របស់់មន្ត្រី�ី�ជាន់់ខ្ពពស់់គណបក្សសប្រ�ឆាំំង

យ៉ាា ងណាក៏៏ដោ�យ ការធ្វើ�មា
�ើ តុុភូូមិនិ
ិ វិ ត្តតន៍៍

នឹឹងភាគីីលោ�ក សមរង្ស៊ីី�� នឹឹងមិិនអាចទៅ�រួួច

របស់់មន្ត្រី�ី�ជាន់់ខ្ពពស់់គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ

ទេ�ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមានភ្លើ�ើ�ងខៀ�ៀវពីី លោ�ក ហ៊ុុ�ន

ទាំំង២លើ�ើកកន្លលងមកនោះ�ះ សុុទ្ធតែធ �ត្រូ�វូ បរាជ័័យ

សែ�ន។

ទាំំងស្រុ�ុង ទាំំងការធ្វើ��ើមាតុុភូូមិិនិិវត្តតន៍៍ដើ�ើម្បីី�

រៀ�ៀបចំំរួច
ួ រាល់់ហើ�ើយ គឺឺមានគ្រ�ប់់ជាន់់ថ្នាាក់់

ដល់់សកម្មមជនចាស់់ៗដែ�លធ្លាាប់់គាំទ្រ�
ំ គណបក្សស
រាជានិិយមមួួយនេះ�ះ ចូូលរួួមជាមួួយគណបក្សស
ិ ទៀ�ៀតផង។
ហ្វ៊ុុ��នស៊ិិ�នប៉ិិ�ចឡើ�ើងវិញ
សម្តេ�េចក្រុ�ុមព្រះ�ះ នរោ�ត្តតម រណឫទ្ធិិ� ធ្លាាប់់

គឺឺក្នុុងពេ�លស្ថា
ា នភាពជំំងឺឺកូូវី ីដ១៩បានធូូរស្រា�ល
�
ហើ�ើយមានជើ�ើងយន្តតហោះ�ះមកកាន់់កម្ពុុ�ជា។

បានជាប់់ឆ្នោ�ោតជានាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ក្នុុងការបោះ�ះឆ្នោ�ោត
�

កាលពីី ថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ�២០១៨

ឆ្នាំំ�១៩៩៣ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអំំណាចមិិនបានធ្លាាក់់លើ�ើដៃ�

សម្តេ�េចក្រុ�ុមព្រះ�ះ នរោ�ត្តតម រណឫទ្ធិិ� បាន

របស់់ព្រះ�ះអង្គគទាំង
ំ ស្រុ�ុងទេ� ដោ�យអតីីតនាយក

តែ�ងតាំំងបុុត្រ�របស់់ព្រះ�ះអង្គគ ១អង្គគ គឺឺព្រះ�ះអង្គគ

រដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ហ៊ុុ�ន សែ�ន ដែ�លលើ�ើកបន្តុុ�បដោ�យ

ម្ចាាស់់ នរោ�ត្តតម ចក្រា�វុុឌ្ឍឍ ជាប្រ�ធានស្តីី�ទីីរបស់់

វៀ�ៀតណាមបានឡាំំប៉ាាចំំពោះ�ះលទ្ធធផលឆ្នោ�ោត

គណបក្សសរាជានិិយមហ្វ៊ុុ��នស៊ិិ�នប៉ិិ�ច។កាលណោះ�ះ

រហូូតនាំំឱ្យយមានការសម្រ�បសម្រួ�ួលបង្កើ�ើ�តជា

សម្ដេ�េចក្រុ�ម
ុ ព្រះ�ះនៅ�សម្រា�កព្យាាបាលព្រះ�ះរាជ

សហនាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ទីី១ និិងទីី២ តែ�ម្តតង។

សុុខភាពនៅ�ប្រ�ទេ�សបារាំំងនៅ�ឡើ�ើយ។

អគ្គគលេ�ខាធិិការបក្សសប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយមូូលដ្ឋាា នថា
មាតុុភូូមិិនិិវត្តតន៍៍របស់់ភាគីីលោ�ក សមរង្ស៊ីី�� មិិនអាចទៅ�រួួច
ទេ� បើ�ើគ្មាា នភ្លើ�ើ�ងខៀ�ៀវពីីលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន

ដែ�លរៀ�ៀបចំំ ឡើ�ើងដោ�យអ៊ុុ� នតាក់់ កាលពីី

ចាប់់តាំំងពីីអាណត្តិិ�ទីី១មក គណបក្សស

កាលពីីខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០១៨ ក្បូូ� នព្រះ�ះ
ទីីនាំំងរបស់់ទ្រ�ង់់នរោ�ត្តតម រណឫទ្ធិិ� បានជួួប

រាជានិិ យមមួួ យនេះ�ះ ក៏៏ កាន់់ តែ�ធ្លាាក់់ ចុះះ�នូូ វ

គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ចរាចរណ៍៍ជាមួួយរថយន្តតឈ្នួួ�ល

មួួយគ្រឿ��ឿងនៅ�ស្រុ�ុកព្រៃ�ៃនប់់ ខេ�ត្តតព្រះ�ះសីីហនុុ

មានអាសនៈៈនៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋសភាតែ�ម្តតង។
ិ គនយោ�បាយ ធ្លាាប់់លើ�ើកឡើ�ើង
អ្ននកវិភា

បណ្តាា ញឱ្យយព្រះ�ះអង្គគរងរបួួសធ្ងងន់់ធ្ងងរ ហើ�ើយត្រូ�វូ

ថា គណបក្សសហ៊ុុ�នស៊ិិ�នប៉ិិ�ច នឹឹងមិិនអាចស្តាា រ

បានបញ្ជូូ� នទៅ�ព្យាាបាលនៅ�ក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស។
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ចរាចរណ៍៍នេះ�ះបានបណ្តាា លឱ្យយ

ប្រ�ជាប្រិ�ិយភាពឡើ�ង
ើ វិ ិញបានជាដាច់់ខាតទៅ�

ប្រ�ជាប្រិ�ិយភាពជាបន្តតបន្ទាាប់់ រហូូតដល់់លែ�ង

ថ្ងៃ�ៃអនាគត៕

អគ្គគលេ�ខាធិិការគណបក្សស GDP បណ្ឌិិ�ត
សាម អ៊ីី�ន បានប្រា�ប់់សារព័័ត៌៌មាន The Cam-

ផ្តួួ�លរំលំ
ំ ំ និិងការផ្សះ�ះផ្សាាជាតិិជាមួួយប្រ�មុុខ
រដ្ឋាាភិិបាលលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន។

bodia Daily នៅ�ថ្ងៃ�នេះ�
ៃ ះថា មន្ត្រី�ី�ជាន់់ខ្ពស់
ព ់អតីីត

កាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២១

គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិមិិនហ៊ាា ន ហើ�ើយក៏៏

លោ�ក សម រង្ស៊ីី�� បានសរសេ�រលើ�ើទំំព័័រហ្វេ�េ

ិលត្រ�លប់់
មិិនមានចេ�តនាពិិតប្រា�កដក្នុុងការវិ
�

សប៊ុុ�ករបស់់លោ�កថា អនុុប្រ�ធានគណបក្សស

ចូូលកម្ពុុ�ជានោះ�ះទេ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�ចេះ�ះតែ�បន្តត

សង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ អ្ននកស្រី�ី មូូរ សុុខហួួរ មិិនត្រូ�ូវ

និិទានរឿ�ឿងវិ ិលចូូលស្រុ�ុក ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឱ្យយមហាជន

បានគេ�អនុុញ្ញាាតិិឲ្យយឡើ�ង
ើ យន្តតហោះ�ះ ក្រុ�ុមហ៊ុុន
�

ភ្លេ�េច និិងកុំំ�ឱ្យយអ្ននកគាំំទ្រ�អស់់សង្ឃឹឹ�មលើ�ើបក្សស

អាកាសចរណ៍៍ Singapore Airlines ឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�

ខ្លួួ�នតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ដោ�យឆ្លលងកាត់់ប្រ�ទេ�សសឹឹង្ហហ

ការអះះអាងនេះ�ះធ្វើ�ឡើ�ើ �ង
ើ បន្ទាាប់់ពីអនុ
ី ប្រុ �ធាន
គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ អ្ននកស្រី�ី មូូរ សុុខហួួរ

បុុរី ី នោះ�ះទេ� ពីីព្រោះ��ះអ្ននកស្រី�ីមិិនមានទិិដ្ឋឋការ
ដើ�ើម្បីី�ចូូលប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាឡើ�ើយ។

បានប្រ�កាសពីីបរាជ័័យនៃ�ការធ្វើ��ើមាតុុភូូមិិ

ដោ�យឡែ�ក យុុទ្ធធនាការមាតុុភូូមិិនិិវត្តតន៍៍

និិវត្តតន៍៍របស់់ខ្លួួ�នចូូលទៅ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាជាថ្មីី�

ិ �ិកា ឆ្នាំំ�២០១៩ ដែ�លដឹឹកនាំំដោ�យ
៩ ខែ�វិឆ្ឆិ

ទៀ�ៀត កាលពីីពាក់់កណ្តាា លខែ�

លោ�ក សម រង្ស៊ីី�� តទៅ�ទំំព័័រទីី១៨

មករា នេះ�ះ
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ឮសម្លេ�េងក្នុុ�ងត្រ�ចៀ�ៀក Tinnitus ជាជម្ងឺឺ�ផ្លូូ�វចិិត្តត

KHMERPOST USA
ដែ�លនៅ�ពេ�លដែ�លមានរង្វវង់់មួយ
ួ ណារលាក ក៏៏រំ ំខាន
ដល់់ទំំនាក់់ទំំនងនៅ�កន្លែ�ែង៤ទៀ�ៀតនៃ�ខួួរក្បាាល ដែ�ល
បណ្តាា លឱ្យយសសៃ�បសាតខូូច ចរន្តតទាក់់ទង វាធ្វើ�ើ�ឱ្យយ

ិ ា ណមួួ យ ក្នុុ� ងចំំ ណោ�ម
ការស្តាាប់់ ជាវិញ្ញា

យុុវជនម្នាាក់់ទៀ�ៀត ធ្លាាប់់ឮសម្លេ�េងមនុុស្សសនិិយាយ

ធ្វើ�ើ�អ្វីី�ក៏៏មិិនបានការដែ�រ...› រហូូតដល់់យុុវជននោះ�ះ

ឮជាសម្លេ�េង រញ៉ាំំ�រញ៉ូូ� វ ខ្ទទរខ្ទាា រពេ�ញក្នុុ�ងត្រ�ចៀ�ៀក នាំំ

វិ ិញ្ញាាណ៥របស់់មនុុស្សស ដ៏៏សំខា
ំ ន់់មួយ
ួ នៅ�ក្នុុងត្រ�ចៀ�ៀក
�

មករកខ្លួួ�ន ជួួនកាលស្តាាប់់ឮគេ�និិ យាយពិិខ្លួួ� ន ពីីទីី

ធ្វើ��ើតាម ហើ�ើយលេ�បថ្នាំំ�សម្លាាប់់ខ្លួួ�ន ដោ�យថ្នាំំ�គ្រា�ប់់

ឱ្យយពិិបាកក្នុុងចិិ
ិ លក់់ ឈឺឺចាប់់ពេ�ញក្បាាល
� ត្តត ដេ�កក៏៏មិន

ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយមនុុ ស្សស‹ស្តាាប់់ នឹឹងឮ› ហើ�ើយយល់់ពីី

ឆ្ងាា យ ហើ�ើយសម្លេ�េងនោះ�ះរំ ំខានមិិនឱ្យយដោ�កលក់់បាន

មួួយប្រ�អប់់ តែ�សំំណាងល្អអ បានពេ�ទ្យយសង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់

អស់់កម្លាំំ�ងកាយកម្លាំំ�ងចិិត្តត អាចរកសម្លាាប់់ខ្លួួ�នបាន...

ទំំនាក់់ទំន
ំ ង ដឹឹងពីីគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ដឹឹងហើ�ើយចងចាំំ ទៅ�ជា

ស្កកប់់ទេ�, គេ�មានអាការៈ�របៀ�ៀបនេះ�ះ៣-៤ឆ្នាំំ� បន្ទាាប់់ពីី

បានជួួ យឱ្យយរួួចជីីវិ ិត ហើ�ើយទទួួ លការព្យាាបាល

ដែ�លសម្លេ�េងនោះ�ះទោះ�ះជាមនុុស្សសថ្លលង់់សោះ�ះ ក៏៏ឮសម្លេ�េង

ចំំណេះ�ះ, មិិនតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�នាំំឱ្យយយើ�ើងរី ីករាយ ឬកើ�ើតទុុក្ខខ

រៀ�ៀននៅ�មហាវិ ិទ្យាាល័័យ យ៉ាា ងប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរហូូតដល់់

រហូូតដល់់បានជាសះះស្បើ�ើ�យ។

នោះ�ះដែ�រ ពីី ព្រោះ��ះវាជាជម្ងឺឺ� ខួួរក្បាាល ពុំំ�មែ�នជាជម្ងឺឺ�

បាន ដោ�យសារតែ�សម្លេ�េងដែ�លឮនោះ�ះទៀ�ៀតផង ។

បានលទ្ធធផលល្អអប្រ�សើ�ើរ ប៉ុុ�ន្តែ�ែការខឹឹតខំំប្រឹ�ឹងរៀ�ៀនពេ�ក

អាការជម្ងឺឺ�

រី ីឯការស្តាាប់់មិិនឮ គេ�ហៅ�ថា‹ថ្លលង់់› ឬក៏៏ឮសម្លេ�េងដែ�ល

ទៅ� បណ្តាា លឱ្យយមានជម្ងឺឺ�ផ្លូូ�វចិិត្តតមួួយ ដែ�លបណ្តាា ល

ជាជម្ងឺឺ�ដែ�លគេ�មិិនសូូវស្គាាល់់ តែ�វេេជ្ជជបណ្ធិិ�ត

ត្រ�ចៀ�ៀកទេ�។
វី ីធីីព្យាាបាលដោ�យធម្មមជាតិិ

មិិនមានរូូបពិិត‹រវើើ �រវាយ›គឺឺជាជម្ងឺឺ� ដែ�លពេ�ទ្យយឥឡូូវ

ិ
ការស្រា�វជ្រា�វតាមវិទ្យាាសាស្ត្រ�រ
នៅ�ប្រ�ទេ�ស‹ស៊ុុយ
�

គេ�មានបទពិិសោ�ធន៌៌ច្រើ�ើ�នហើ�ើយ ការព្យាាបាលក៏៏

អែ�ដ›Laboratoire New Nordic បានរកឃើ�ើញ‹តូូន

រឹ ឹតតែ�ប្រ�សើ�ើរ ផ្ទុុ�យគ្នាានឹឹងកាលពីី៣០ឆ្នាំំ�មុុនសោះ�ះ គេ�

Tone› ដែ�លគេ�ផ្សំំ�ជាគ្រា�ប់់ ថ្នាំំ�លេ�ប ចម្រា�ញ់់ខាប់់

ហៅ�ថា‹ជម្ងឺឺ�ឆ្កួួ�ត› ដែ�លព្យាាបាលមិិនជា គេ�យកទៅ�

ចេ�ញពីី (Sarrassin, myrtilles, galanga, Houblon, vit.

ដាក់់‹ពេ�ទ្យយឆ្កួួ�ត› ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែឥឡូូវនេះ�ះ គេ�ហៅ�ថា‹ជម្ងឺឺ�ផ្លូូវចិិ
� ត្តត›

B3, C, Magnesium) ហើ�យ
ើ ក្នុុ�ងនោះ�ះមានផ្សំំ�ជាពិិសេ�ស
ជាមួួយ Ginkgo ដែ�លជាសារជាតិិ នាំំឱ្យយមាន‹ការ

ពីីព្រោះ��ះគេ�អាចមើ�ើលជាដាច់់ស្រ�ឡះះវិ ិញបាន។

ព្យាាបាលនឹឹងថែ�រទាំំ›ការស្តាាប់់សម្លេ�េង ឱ្យយបានឮយ៉ាា ង

មានមនុុ ស្សសខ្លះះ� ស្រា�ប់់ តែ�មានឮសម្លេ�េងក្នុុ�ង

ល្អអ។

ត្រ�ចៀ�ៀក ដូូចជួួនម៉ាា ស៊ិិ�នឡានបញ្ឆេះ�ះ�ចោ�ល ជួួនកាល
ឮដូូចជារៃៃយុំំ�ខ្ទទរខ្ទាា ជួួនកាលឮដូូចសម្លេ�េងមនុុ ស្សស

ថ្នាំំ�គ្រា�ប់់ ‹តូូន› មានលក់់នៅ�តាមឱសថស្ថាាន

និិយាយ ជួួនកាលឮរងុំំ�ៗរង៉ូូ�វៗ ដាច់់ៗ មិិនច្បាាស់់ជា

នៃ�ប្រ�ទេ�សបារាំំង ទូូរស័័ព្ទទ 01 85 49 35 05 វេេបសាយ

សម្លេ�េងអ្វីី� មិិនចេះ�ះចប់់ ។ មានមនុុស្សសចំំណាស់់ម្នាាក់់

www.vitalco.com ។
ថ្នាំំ�គ្រា�ប់់មួួយមុុខទៀ�ៀត ដែ�លគេ�លក់់តាម‹អន

នោះ�ះ មានឮសម្លេ�េងក្នុុ�ងត្រ�ចៀ�ៀក៥ឆ្នាំំ�ហើ�ើយ ឮដូូចជា

ឱ្យយយុុវជននោះ�ះក្លាា យទៅ�ជាពិិការកម្លាំំ�ងកាយ នឹឹងចិិត្តត

ម្នាាក់់បានពន្យយល់់ថា គេ�បានរកជម្ងឺឺ�នោះ�ះនៅ�ក្នុុងត្រ�ចៀ�ៀក
�

ផ្គគរលាន់់ឬរញ្ជួួ� យផែ�នដីី បើ�ើទោះ�ះជាខ្លួួ�ននៅ�ជិះះ�ទូូក

ធ្វើ��អ្វីី�ធ្ងងន់
ើ
់មិិនបាន បាត់់បង់់ការចងចាំំ ការគិិតត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ

តែ�មិិនឃើ�ញ
ើ ថាមានបញ្ហា
ា អ្វីី�នោះ�ះទេ�, ដល់់ក្រោ��យមក

ឡាញ› ទំំនងជាមានប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាពសមរម្យយដែ�រ ដោ�យមាន

កណ្តាា លបឹឹងតែ�ម្នាាក់់ គ្មាា នសម្លេ�េងអ្វីី�បន្តិិ�ចក៏៏ដោ�យ

អស់់រលីីង និិយាយតែ�ម្នាាក់់ឯងក៏៏មាន... ថ្ងៃ�ៃមួួយនោះ�ះ

ទើ�ើបគេ�ដឹឹងថា ជាជម្ងឺឺ�រលាកខួួរក្បាាល នៅ�ត្រ�ង់់រង្វវង់់

អ្ននកបានទទួួលកាតសាកល្បបងកោ�តសសើ�ើរច្រើ�ើ�ន

ម្នាាក់់នោះ�ះជឿ�ឿថា ដោ�យសារតែ�ខ្លូូ�នមិិនបានថែ�រទាំំ

សម្លេ�េងក្នុុ�ងត្រ�ចៀ�ៀក បានប្រា�ប់់យុុជននោះ�ះថា‹ចូូរឯង

កន្លែ�ែងដែ�លទទួួលសម្លេ�េងទៅ�វិ ិញសោះ�ះ។ ទំំនាក់់ទំន
ំ ង

មានឈ្មោះ�ះ�ថា‹ស្ងងប់់ស្ងាាត់់Silencil›ទីីស្នាាក់កា
់ រនៅ�‹ឌេ�លវែែរ

ត្រ�ចៀ�ៀកឱ្យយបានដិិតដល់់ ទើ�ើបទៅ�ជាយ៉ាា ងហ្នឹឹ�ង។

សម្លាាប់់ខ្លួួ�នទៅ� រូូបរាងឯងគ្មាា នប្រ�យោ�ជន៍៍អ្វីី�ទៀ�ៀតទេ�

ជាមួួយនឹឹងសម្លេ�េង នៅ�ក្នុុ� ងខួួរក្បាាលមាន៥កន្លែ�ែង

Delware›សហរដ្ឋឋអាមេ�រី ីក ៕
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សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក និិយាយថា សកម្មមភាពរូូបីីយប័័ណ្ណណវៀ�ៀតណាម
"មិិនសមហេ�តុុផល" ប៉ុុ�ន្តែ�ែទប់់លើ�ើពន្ធធទំំនិិញនាំំចេ�ញឬនាំំចូូល

មានការដាក់់ទណ្ឌឌ កម្មមពន្ធលើ�ើទំ
ធ
និ
ំ ញ
ិ នាំំចេ�ញឬនាំំចូូល

ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ ដែ�លនឹឹងចូូលកាន់់តំណែំ �ងនៅ�ថ្ងៃ�ពុ
ៃ ធ
ុ

អាមេ�រិ ិក និិងត្រូ�វូ តែ�ដោះ�ះស្រា�យ” តំំណាងពាណិិជ្ជជកម្មម

សង្វាាក់់ផ្គត់
គ ផ្គ
់ ង់
គ ចេ�
់ ញពីីប្រ�ទេ�សចិិន។ វៀ�ៀតណាម គឺឺជា

នេះ�ះ។

អាមេ�រិ ិក លោ�ក Robert Lighthizer បាននិិ យាយ

អ្ននកទទួួ លផលធំំ មួួយពីី ការវិ ិនិិ យោ�គពីី ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
ទាំំងនោះ�ះ កំំពុុងស្វះះ�ស្វែ�ែងជៀ�ៀសវាងពន្ធធលើ�ើទំំនិិញ

ដោ�យ៖ Reuters, Wire Service Content Jan.
16, 2021, at 6:51 a.m.
សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក បាននិិយាយថា សកម្មមភាព

ក្រ�សួួងរតនាគារជាតិិ អាមេ�រិ ិក នៅ�ក្នុុ� ងខែ�ធ្នូូ�

នៅ�ក្នុុងសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការណ៍
៍ ។“ខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�មថាសហរដ្ឋឋអាមេ�រិក
ិ
�

រូូបីីយវត្ថុុ�វៀ�ៀតណាម “មិិនសមហេ�តុុផល” ប៉ុុ�ន្តែ�ែទប់់

បានហៅ�ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាមថាជា “អ្ននកមានឧបាយ

និិងវៀ�ៀតណាមអាចស្វែ�ែងរកផ្លូូវមួួ
� យសម្រា�ប់់ដោះ�ះស្រា�យ

ពន្ធធលើ�ើទំំនិិញនាំំចេ�ញឬនាំំចូូល។

បោ�កបញ្ឆោ�ោតរូូបីីយប័័ណ្ណណ” ដោ�យសារតែ�ការកើ�ើនឡើ�ើង

ការព្រួ�ួយបារម្ភភរបស់់យើ�ើង។”

របស់់អាមេ�រិ ិក ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ�មានតម្លៃ�ៃស្មើ�ើ�នឹឹង ៣៧០
ពាន់់ លានដុុ ល្លាា រ ដែ�លបាននាំំចូូលពីីប្រ�ទេ�សចិិន
និិងបានធ្វើ��អោ�
ើ
យក្រុ�ុមហ៊ុុ�នជាច្រើ�ើ�ន បានប្តូូ�រទិិសដៅ�

នាំំចេ�ញឬនាំំចូូលរបស់់អាមេ�រិ ិក ដូូចអាមេ�រិ ិកធ្វើ��ើលើ�ើ
ប្រ�ទេ�សចិិន។
ការសម្រេ�េចចិិត្តតរបស់់ USTR ដើ�ើម្បីី�ទប់់ការបញ្ជាា

រូូបភាពឯកសារ៖ លុុយដុុងវៀ�ៀតណាមបង្ហាាញ

ចំំ នួួនពាណិិជ្ជជកម្មមលើ�ើសរបស់់វៀ�ៀតណាម ជាមួួយ

រដ្ឋាាភិិបាលវៀ�ៀតណាម បាននិិយាយកាលពីី

នៅ�រូូបនេះ�ះ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០១៧ RE-

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក ជាចំំនួួនលើ�ើសគណនេ�យ្យយរូូបីីយ

ថ្ងៃ�សៅៃ �រ៍ ៍ថា ខ្លួួ�នស្វាា គមន៍៍ការសម្រេ�េចចិិត្តតរបស់់ USTR

រយកពន្ធធលើ�ើទំំនិិញនាំំចេ�ញឬនាំំចូូលប្រ�ឆាំំងទំំនិិញ

UTERS/Thomas White/Illustration/File Photo

ប័័ ណ្ណណ សាកល និិងការអន្តតរាគមន៍៍ទីីផ្សាារប្តូូ�រប្រា�ក់់

ដោ�យធ្វើ�ើ�ការពិិពណ៌៌ នាវាថាជា “លទ្ធធផលវិ ិជ្ជជមាន”

វៀ�ៀតណាម បានផ្តតល់់អ្ននកដែ�លបានជ្រើ�ើ�សតាំំងរបស់់

REUTERS

បរទេ�សធ្ងងន់់ធ្ងងរ ដើ�ើម្បីី�ទប់់តម្លៃ�ៃរូូបីីយប័័ណ្ណណដុុង(dong)

នៃ�កិិច្ចចខិតខំ
ិ ប្រឹ�
ំ ង
ឹ ប្រែ�ែងរបស់់រដ្ឋាាភិិបាល និិងអ្ននកជំំនួញ
ួ

លោ�ក បាយដិិន ធ្វើ�ជា
�ើ តំំណាងពាណិិជ្ជជកម្មម គឺឺលោ�កស្រី�ី

របស់់ខ្លួួ�ន។

មកទាំំងពីីរប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាម និិងអាមេ�រិ ិក។

Katherine Tai មានដង្ហើ�ើ�មដកខ្លះះ�នៅ�ក្នុុ�ងការសម្រេ�េច

ដោ�យ៖ DAVID LAWDER

“វៀ�ៀតណាម នឹឹងបន្តតកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់

ចិិត្តតចូូលកៀ�ៀកជិិតវៀ�ៀតណាម។

WASHINGTON (Reuters) - រដ្ឋឋបាលប្រ�ធានាធិិបតីី

ក្រុ�ុមអ្ននកជំំ នួួញ និិ ងអ្ននកជំំ នាញខាងផ្នែ�ែក

ដូូណាល់់ ត្រាំ�ំ បាននិិ យាយកាលពីី ថ្ងៃ�ៃសុុក្រ�ថា

ពាណិិជ្ជជកម្មម ខ្លាាចក្រែ�ែងតែ�រឿ�ឿងនេះ�ះនឹឹងធ្វើ��ើអោ�យពន្ធធ

ខ្លួួ�ន បើ�ើកទីីផ្សាាររបស់់ខ្លួួ�ន និិងលើ�ើកកម្ពពស់កា
់ រជជែ�កគ្នាា

សកម្មមភាពរបស់់វៀ�ៀតណាម បញ្ចុះះ��តម្លៃ�ៃរូូបីីយប័័ណ្ណណ

លើ�ើទំំនិិញនាំំចេ�ញឬនាំំចូូល នៅ�ក្នុុ�ងការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត

លើ�ើគោ�លនយោ�បាយ និិងផ្សាារភ្ជាាប់់ការអនុុវត្តតកិិច្ចច

បាយដិិ ន បានបដិិ សេ�ធមិិនផ្តតល់់យោ�បល់់លើ�ើ

របស់់ខ្លួួ�ន “មិិនសមហេ�តុុផល” និិងរឹ ឹតបន្តឹឹ�ងពាណិិជ្ជជកម្មម

របស់់ USTR ដែ�លបានបើ�ើកកាលពីីខែ�តុុលា ជាការ

ព្រ�មព្រៀ��ៀងអោ�យបានខ្ជាាប់់ ខ្ជួួ� ន រវាងភាគីី ទាំំងពីី រ

ការសម្រេ�េចចិិត្តតរបស់់ USTR ។

អាមេ�រិ ិក ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនបានចាត់់ វិ ិធានការបន្ទាាន់់ ដើ�ើម្បីី�

បាញ់់មួួយផ្នែ�ក
ែ ពីីបក្សសសាធារណៈៈរដ្ឋឋរបស់់លោ�ក ត្រាំ�ំ

ដើ�ើម្បីី�រក្សាាស្ថេ�េរភាពទំំនាក់់ទំំនងពាណិិជ្ជជកម្មម ជាមួួយ

រដ្ឋាាភិិបាលវៀ�ៀតណាម បាននិិយាយថា ក្រ�សួួង

ដាក់់ទណ្ឌឌ កម្មមលើ�ើពន្ធធទំំនិិញនាំំចេ�ញឬនាំំចូូលទេ�។

ដែ�លដាក់់ទណ្ឌឌ កម្មមលើ�ើពន្ធធទំំនិិញនាំំចេ�ញឬនាំំចូូល

គោ�លដៅ�ពាណិិជ្ជជកម្មមមួួយមានតុុ ល្យយភាព មាន

ពាណិិជ្ជជកម្មម និិងទីីភ្នាាក់់ងារពាក់់ព័័ន្ធរធ បស់់ខ្លួួ�នតាំំងចិិត្តត

ការបញ្ចេ�េ ញលទ្ធធផលនៃ�ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតផ្នែ�ែក

ក្នុុងអំំ
៤ ឆ្នាំំ�នៃ�ការកាន់់តំណែំ �ងរបស់់លោ�ក។
� ឡុងពេ�ល
ុ

ចេ�រភាព និិ ងមានផលចំំ ណេ�ញទៅ�វិ ិញទៅ�មក”

ជជែ�កជាមួួយ USTR ដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហា
ា កំំពុុង

៣០១ លើ�ើការអនុុវត្តតរូូបីីយប័័ណ្ណណវៀ�ៀតណាម ការិ ិយាល័័យ

USTR បាននិិយាយថា ខ្លួួ�នបានប្រឹ�ឹក្សាាយោ�បល់់

រដ្ឋាាភិិបាលបាននិិយាយនៅ�ក្នុុងសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែ
ងការណ៍៍។
�

ប្រ�ឈម នៅ�ក្នុុ� ងទំំនាក់់ ទំំនងរវាងប្រ�ទេ�សទាំំងពីីរ

តំំណាងពាណិិជ្ជជកម្មមអាមេ�រិ ិកហៅ�កាត់់ថា (USTR)

ជាមួួយក្រ�សួួងរតនាគារជាតិិ ស្តីី�ពីីគោ�លនយោ�បាយ

ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតផ្នែ�ែក ៣០១ ត្រូ�ូវបានកំំណត់់

បាននិិយាយថា ខ្លួួ�ននឹឹងបន្តតធ្វើ�ើ�ការវាយតម្លៃ�ៃជម្រើ�ើ�ស

អត្រា�ប្តូូ�រប្រា�ក់់របស់់វៀ�ៀតណាម។

ធ្វើ�ឡើ�ើ �ង
ើ ក្រោ��យពីីបញ្ញញត្តិិ�មួួយនៅ�ក្នុុងច្បាាប់់
ពាណិិជ្ជជកម្មម
�

អ្ននកនាំំពាក្យយក្រុ�ុមបណ្តោះ�ះ�អាសន្ននរបស់់លោ�ក

ដើ�ើម្បីី�បិិទបញ្ចចប់់ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតជាផ្លូូ�វការ។
(ធ្វើ��ើសេ�ចក្តីី�រាយការណ៍៍ដោ�យ David Lawder;

ដែ�លមានទាំំងអស់់ ដើ�ើម្បីី�កែ�តម្រូ�ូវស្ថាានការណ៍៍។

“ជាទង្វើ�ើ� គោ�លនយោ�បាយ និិងការអនុុវត្តតមិិន

អាមេ�រិ ិក គឺឺជាឧបករណ៍៍ដូូចគ្នាាដែ�ល Lighthizer បាន

រាយការណ៍៍បន្ថែ�ែមដោ�យ Khanh Vu នៅ� Hanoi; ពិិនិិត្យយ

ដំំណើ�ើការនោះ�ះ នឹឹងបញ្ជូូ� នបន្តតទៅ�រដ្ឋឋបាលរបស់់លោ�ក

ត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ដែ�លនាំំអោ�យមានការវាយតម្លៃ�ៃរូូបីីយប័័ណ្ណណ

ប្រើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�បោ�សសំំអាតសង្រ្គា�ា មពន្ធធលើ�ើទំនិ
ំ ញ
ិ នាំំចេ�ញ

ដោ�យ Will Dunham, Chris Reese, Aurora Ellis និិង

ខុុស ធ្វើ��ើអោ�យខូូចប្រ�យោ�ជន៍៍កម្មមករ និិងអ្ននកជំំនួួញ

ឬនាំំចូូ លប្រ�ឆាំំងនឹឹ ងប្រ�ទេ�សចិិ ន ដែ�លនាំំអោ�យ

Frances Kerry)

ចូូ បាយដិិ ន ជាប្រ�ធានាធិិ បតីី ជាប់់ ឆ្នោ�ោត បក្សស
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កុុម្មុ�ុយនិិស្តត ប្រ�ទេ�សដែ�លគែ�ត្រូ�ូវចាត់់ការ

ជាមួួយនឹឹងប្រ�ទេ�សអាស៊ាានឯទៀ�ៀតដែ�ល

ឡើ�ើងដ៏៏១លាននាក់់ទៅ�ហើ�ើយ(គ្មាាន

វ៉ាាន ធ្លាាប់់គ្មាានជម្រើ�ើ�សអ្វីី� ត្រូ�ូវរកមធ្យោ�ោបាយ

សេ�រី ីនិិយមទេ� មិិនតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�រឺ ឺតតែ�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយ

ឯករាជ្យយ ។ ហេ�តុុ នេះ�ះហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើ

សុុខភាពល្អអ មិិនអាចបញ្ឆេះ�ះ�ម៉ាាស៊ិិ�នសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ ច

កាពារប្រ�ទេ�សដោ�យខ្លួួ�នឯង) ៣- ពង្រឹ�ឹង

លោ�កនាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី� ហ៊ុុ�ន សែ�ន ដឹឹកនាំំ

សហគមន៍៍ ខ្មែ�ែរ ដ៏៏ ច្រើ�ើ�នលើ�ើសលុុបនៅ�

បានទេ�) - គ្មាានការថែ�របរិ ិយាកាសទប់់ស្កាាត់់

កម្លាំំ�ងជាមួួ យ‹អូូ តង់់ ›ឡើ�ើងវិ ិញ ពីី ព្រោះ��ះ

ខឺឺតចូូលទៅ�កាន់់តែ�ជិត
ិ ចិិនថែ�មទៀ�ៀតដើ�ើម្បីី�

ក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស ជាពិិសេ�សក្រុ�ុមខាងគាំំទ្រ�

កំំ ដៅ�សម្រា�ប់់ ពិិភពលោ�ក - ប្រ�ទេ�ស

អង្គគការនោះ�ះជាកម្លាំំ�ងលោ�កសេ�រី ីទាំំងមូូល

រស់់ នាប៉ុុ� ន្មាានឆ្នាំំ�ចុុងក្រោ��យនេះ�ះ, ដែ�ល

គណបក្សសប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយឱ្យយឈ្នះះ�ឆ្នោ�ោ ត

បែ�កបាក់់ សាមគ្គីី�ប្រ�កាន់់ ពណ៌៌សម្បុុ�រ

បើ�ើមិិនជួួយជម្រុ�ុញរដ្ឋឋបាលលោ�ក បាយ

យ៉ាា ងធ្ងងន់់ធ្ងងរ ពន្យុះ�ះ�ឱ្យយមានកុុប្បបកម្មមហឹឹង្សាា

ដិិន ឱ្យយយល់់ច្បាាស់់ពីីចំំណងកុុម្មុ�ុយនិិស្ត្រ�រ

ប្រ�ឆាំំងវិ ិមានកាពិិតូូល ដោ�យក្រុ�ុមហឹឹង្សាា

ហើ�ើយគីី តពីី បញ្ហា
ា រំ ំដោះ�ះកម្ពុុ�ជាទេ�នោះ�ះ

ស្តាំំ�ផុុតរបស់់ត្រាំ�ំ - ទំំនាក់់ទំំនងឆ្លលង‹អាត់់

ដំំ ណោះ�ះស្រា�យកម្ពុុ�ជានឹឹ ងមិិ នមានការ

ឡងទីីក› បានត្រូ�ូវគេ�លែ�ងទុុកចិិត្តតអាមេ�រី ី

ជាក់់លាក់់នឹឹងរហ័័សរហួួន នោះ�ះទេ� ។ អា

កាំំង - នៅ�ផ្នែ�ែកខាង‹អាស៊ិិ�ប៉ាាស៊ិិ�ហ្វីី�ក›ប្រ�ទេ�ស

មេ�រី ីកគេ�ប្រា�ប់់ ហើ�ើយថា‹គេ�នឹឹ ងមិិ នរំ ំលំំ

ចិិនបានអុុកឡុុក ដោ�យគ្មាានខ្លាា ចចិិត្តត បង្កក

រដ្ឋឋបាលបច្ចុុ�ប្បបន្នននោះ�ះទេ� តែ�គេ�នឹឹងជួួយ

រសង្គ្រា�ាមនៅ�សមុុត្រ�ចិន
ិ ខារត្បូូ�ង ឈ្លាានពាន

ប្រ�ទេ�សឱ្យយវិ ិវត្តតន៍៍ទៅ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយនឹឹង

ប្រ�ទេ�សតូូចតាច ក្នុុ�ងល្បឿ�ឿ�នយ៉ាា ងអស្ចាារ្យយ

គេ�រពសិិទ្ធិ�មនុ
ិ ុស្សស›បាន។ មើ�ើលពីីទិិសនេះ�ះ

- លើ�ើកចិិនឱ្យយក្លាា យជាមហាអំំណាចកំំពូល
ូ

គណបក្សសប្រ�ឆាំំង ដែ�លសម្បូូ�រអ្ននកកាពារ

ពិិភពលោ�ក ដោ�យមិិនដឹឹងខ្លួួ�ន មកទល់់

នៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រី ីកនេះ�ះ គួួរប្រ�ញាប់់សម្លឹឹ�ង

ពេ�លនេះ�ះ ។ ទាំំងអស់់នេះ�ះសុុទ្ទទតែ�ត្រូ�ូវ

ទៅ�រកអាមេ�រី ីកឱ្យយជួួយបក្សសប្រ�ឆាំំងទៅ�រក

រដ្ឋឋបាលលោ�កជោ�បាយដិិនត្រូ�ូវដោះ�ះស្រា�យ

ភាពចុះះ�សម្រុ�ុងគ្នាា ដើ�ើម្បីី�ចូូលរួួមការបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត

ជាអាទិិភាពទាំំងអស់់ មិិនថាត្រូ�វប្រើ�ើ�ពេ
ូ
�ល

សេ�រីគួួរឱ្យយជឿ�ឿបាន
ី
នៅ�ឆ្នាំំ�២០២២-២៣ជាអាទិិភាព

អស់់ព៉ុុ�ណ្ណាាទេ� ។ កេ�រដំំណែ�លរបៀ�ៀបនេះ�ះ

ជាប្រ�ញាប់់ បំំផុុត ដែ�លអាមេ�រី ីកគេ�ជួួ យ

មិិនបានជាជំំនួយ
ួ ដល់់ការជឿ�ឿនលឿ�ឿនរបស់់

បាន កុំំ�‹រង់់ចាំំទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ង›ឱ្យយសោះ�ះ បើ�ើចង់់

ប្រ�ទេ�ស នឹឹងរបស់់ពលរដ្ឋឋអាមេ�រី ីកាំំងទេ�

ដែ�លអាមេ�រី ីកាំំងយកទៅ�ប្រើ�ើ� សម្រា�ប់់

នៅ�ដើ�ើមអាណត្តិិ�នៃ�លោ�កប្រ�ធានាធិិបតីី

ពីី ព្រោះ��ះតែ�ត្រូ�ូវត្រ�ឡប់់ក្រោ��យ ដើ�ើម្បីី�ទៅ�

ថ្មីី� ជោ� បាយដិិន គេ�ដាក់់នយោ�បាយសម្រា�ប់់

ជួួសជុុលអ្វីី� ដែ�ល ឌណាល់់ ត្រាំ�ំ បានធ្វើ�ើ�

ការពារនឹឹ ងពង្រី�ី កឥទ្ថីី�ពល នៅ�ក្នុុ� ង
សាកលលោ�ក ៣-ចូូ លរួួមជាសមាជិិ ក

ឱ្យយខូូ ចខាត ទើ�ើបអាចបន្តតរទៅ�មុុ ខទៀ�ៀត

អង្គគការសុុខភាពពិិភពលោ�ក ដែ�លប៉ុុ�ន្មាាន

បាន។ គេ�នឹឹ ងបានឃើ�ើញចំំ ណាត់់ ការ

ឆ្នាំំ�មកហើ�ើយចិិនយកបានវេេទិិការពិិភពលោ�ក

អាទិិភាពទាំំងនោះ�ះ នឹឹងកើ�ើតឡើ�ើងបន្តតរប

ដ៏៏ធំំមួួយសម្រា�ប់់ប្រើ�ើ�ឃោ�សនាកុុម្មុ�យនិិ
ុ
ស្តត

ន្ទាាប់់ បន្ទាាន់់គ្នាា តែ�ដែ�លយើ�ើងនឹឹងមិិនបាន
ឃើ�ើញនោះ�ះ គឺឺអ្វីី�ដែ�លកើ�ើតនៅ�ទីីឆ្ងាា យ នៅ�

តាមចិិ ត្ត្្� ដោ�យគ្មាានអាមេ�រីកាំ
ី ំងនៅ�
ទីីនោះ�ះ(ដែ�លជាបុុព្វវហេ�តុុនៃ�ពត៌៌មានពីី‹កូូ

ក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស ដែ�លមន្ត្រី�ី�រដ្ឋឋបាល បាយដិិន

វិ ិត១៩›ផ្ទុះះ��នៅ�ប្រ�ទេ�សចិិន តែ�ដំំណឹឹងចេ�ញ

នឹឹ ងយកនយោ�បាយថ្មីី�ទៅ�អនុុ វត្តតន៍៍ នៅ�

មកយ៉ាា ងយឺឺតពេ�ល ចិិននឹឹងអ.ស.ប.លាក់់

ឯនាយសមុុទ្រ�។

ដំំណឹឹង ក្រោ��យ៣ខែ�ពិិមេ�រោ�គរាតត្បាាត

សហរដ្ឋឋអាមេ�រី ីកនៅ�ជាមួួ យពិិ ភព

ទើ�ើបមានប្រ�តិិកម្មមកាពារពីីពិភ
ិ ពលោ�កយឺឺត

លោ�កៈៈ ចំំណងមិិត្តតភាពជាមួួយប្រ�ទេ�ស

ពេ�លអស់់) ៤-នៅ�អាស៊ាានមានប្រ�ទេ�ស៣

ជាច្រើ�ើ�ន មិិនថាតែ�ពួួកប្រ�ទេ�សកុុម្មុ�យនីី
ុ
ស្តត
ទេ� សូូម្បីី�តែ�ពួួកសម្ព័័�ន្ធធមិិត្តត ក៏៏លែ�ងទុុកចិិត្តត

ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងក្រ�សែ�ភ្នែ�ែកនៃ� ជោ� បាយដិិន
គឺឺកម្ពុុ�ជា ឡាវ នឹឹងហ្វីី�លីីពីីន ជាប្រ�ទេ�ស

សហរដ្ឋឋអាមេ�រី ីកដែ� ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ នាឱកាស

កំំពុុងនៅ�ក្រោ��មឥទ្ធិិ�ពលចិិន បានបាត់់បង់់

ជាដំំបូូងនេះ�ះ លោ�ក បាយដិិន នឹឹងទៅ�ធ្វើ�ើ�

លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ បាត់់បង់់ការគោ�រព

ឱ្យយត្រ�ឡប់់ក្រោ��យវិ ិញនូូវ ១-សន្ធិិ�សញ្ញាាស្តីី�

សិិទ្ធិ�មនុ
ិ
ុស្សស នឹឹ ងប្រ�ព្រឺ�ឺត្តិិ�អំំពើ�ើពុុ ករលួួយ

ពីីកំំដៅ�ពិិភពលោ�កដែ�លមានប្រ�ទេ�ស១៩០ជាស

៥-នយោ�បាយនៅ�សមុុទ្រ�ចិន
ិ ទំំនងជាមិិន

មាជិិក ដែ�លជាការខិិតចូូលមកជិិតអាមេ�

មានការផ្លាាស់់ប្តូូ�រធំំដុំំ�ទេ� នៅ�មហាសាគរ

រី ីកវិ ិញ នូូវប្រ�ទេ�សធំតូ
ំ ច
ូ ក្នុុងជំំ
� នឿ�ឿនឹឹងបំំណង

ប៉ាាស៊ីី�ហ្វីី�ក គឺឺអាមេ�រី ីកនៅ�នៅ�រក្សាាគំំនាប

ដូូចគ្នាា (សហភាពអឺឺរ៉ុប
� ុ អបអរនឺឺងជោ�បាយ

យោ�ធាជាមួួយចិិន ហើ�យ
ើ សហការជាមួួយ

ដិិន តែ�បានទៅ�ចាប់់ដៃ�រកស៊ីី�ជាមួួយប្រ�ទេ�ស

កូូរ៉េេ�ខាងត្បូូ�ង តាយវ៉ាាន់់ នឹឹងជប៉ុុ�ន(វៀ�ៀតណាម

ចិិ នជ្រុ�ុល ពីី ព្រោះ��ះមិិ នទាន់់កក់់គ្តៅ�ៅនឹឹ ង

មិិនទាន់ថាយ៉ាា
់
ងណានោះ�ះទេ�)ជិិតស្និិ�តជាង

មិិ ត្តតភាពជាមួួ យអាមេ�រិ ិកនៅ�ឡើ�ើយ) ២-

មុុន ៦-នៅ�មជ្ឍឹឹ�មបូូព៌ាា អាចនឹឹងមានការ

ពង្រឹ�ឹងសម្ព័័�ន្ធធភាពនៅ�អាស៊ាាន នៅ�តំំបន់់

ចរចាស្តីី�អំំពីីការដាក់់សន្ធិ�ស
ិ ញ្ញាាស្តីី�ពីី‹នូូក្លេ�េ

ប៉ាាស៊ីី�ហ្វីី�ក ដែ�លអាមេ�រី ីកបានដើ�ើរចោ�ល

អ៊ែ�ែ›ឡើ�ើងវិ ិញ... ។ល។

ទុុ កឱ្យយចិិ នអុុកឡុុកបានតាមអំំពើ�ើចិិ ត្តតនា
ពេ�លមុុន (អូូស្ត្រា�ាលីី ឥណ្ឌាា

ជប៉ុុ�ន តាយ

កម្ពុុ�ជាបន្ទាាប់់ពីរី ជ្ជជកាល ឌណាល់់ ត្រាំៈ�ៈ�
ដោ�យសារលោ�កប្រ�ធានាធិិបតីី ត្រាំ�ំ ចូូលចិិត្តត

កម្ពុុ�ជាលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន នៅ�ក្នុុ�ងកន្ត្រ�រក

ជូូយប្រ�ទេ�សឱ្យយប្តូូ�រអ្ននកកាន់់អំំណាច ៕
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កាារចុះះ�ឈ្មោះ�ះ��ទ្វេ�េដង...
ខ្លួួ�នទៅ�តាមការរំ ំពឹឹងទុុកថ្មីី�។

“ខ្ញុំំ��គិត
ិ ថា ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ទ្វេ�េដង នឹឹងជួួយ
ខ្ញុំំ�� ពេ�លចូូលមហាវិ ិទ្យាាល័័យ ពីីព្រោះ��ះខ្ញុំំ��នឹង
ឹ
មានគំំនិត
ិ ល្អអៗអំំពីអ្វីី�
ី ដែ�លសាលារំ ំពឹឹងពីីខ្ញុំ”��ំ

នាងនិិយាយ។ “វាក៍៍អាចជួួយកាត់់បន្ថថយ
បន្ទុុ�កហិិរញ្ញាាវត្ថុុ�បានខ្លះះ� នៅ�ពេ�លរៀ�ៀន

មហាវិ ិទ្យាាល័័យ ព្រោះ��ះខ្ញុំំ��ទទួួលបានទុុ ន
សម្រា�ប់់មហាវិ ិទ្យាាល័័យរួួចហើ�ើយ ក្នុុងពេ�ល
�
ខ្ញុំំ��រៀ�ៀននៅ�វិ ិទ្យាាល័័យ។”
Kalabokis ចាប់់អារម្មមណ៍៍ការសិិក្សាា
ផ្នែ�ែកសារព័័ ត៌៌មាននៅ�មហាវិ ិទ្យាាល័័យ
នាងបានរៀ�ៀនវគ្គគចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ទ្វេ�េដង នាង

ចាប់់ អារម្មមណ៍៍ខ្លាំំ�ង មានទាំំង ថ្នាាក់់រៀ�ៀន

ភាសាអង់់គ្លេ�េស និិងវគ្គគផ្តើ�ើ�មលើ�ើមុខ
ុ វិ ិជ្ជាាផ្នែ�ែក
ចិិត្តវិត ិជ្ជាា ។ នាងរំ ំភើ�ើបដែ�លនាងទទួួលបាន
វគ្គគ ហើ�ើយកន្លលងមក នាងបានសម្រេ�េចការ

រំ ំពឹឹងទុុក តម្រូ�ូវធ្វើ�ើ�កិិច្ចកា
ច រច្រើ�ើ�ន។ “វាស្រួ�ួល

ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ� ព្រោះ��ះយើ�ើងរៀ�ៀននៅ�សាលា” នាង
និិយាយ។ “អ្ននកអាចរៀ�ៀនតិិចមុុខវិ ិជ្ជាានៅ�

មហាវិ ិទ្យាាល័័យ ព្រោះ��ះអ្ននកកំំពុង
ុ ទទួួលបាន
ទុុនសម្រា�ប់់មហាវិ ិទ្យាាល័័យរួួចហើ�ើយ។ វា

គឺឺជាជម្រើ�ើ�សអស្ចាារ្យយមួួយ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជា
សិិស្សសដែ�លចូូលចិិត្តតការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង។”

យោ�ងតាមបទពិិ សោ�ធន៍៍របស់់

Grondine, Ford និិង Kalabokis អំំពីីការ
ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ទ្វេ�េដងរបស់់ MCC ដែ�លខិិតខំំ

ផ្តតល់អោ់ �យសិិស្សស។ ជាមួួយដៃ�គូូ ២៥ ដែ�ល

បានបង្កើ�ើត
� ឡើ�ង
ើ ជាមួួយ វិ ិទ្យាាល័័យ នៅ�ក្នុុង
�

តំំបន់់ Middlesex ត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នរួួចជាស្រេ��ច
ស្វាាគមន៍៍ដៃ�គូូថ្មីី�។

សូូមចូល
ូ មើ�ើល https://www.middlesex.

mass.edu/dualenroll/default.aspx សម្រា�ប់់

ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម ស្តីី�ពីី ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ទ្វេ�េដង

នៅ� MCC ឬទំំនាក់ទំ
់ ន
ំ ង dualenrollment@
middlesex.mass.edu.

ឆមាសនិិទាឃរដូូវរបស់់ MCC ចាប់់ផ្តើ�ើ�ម

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�មករា សូូមចូូលមើ�ើល

www.middlesex.mass.edu/registration
ឬទូូ រស័័ព្ទទទៅ�លេ�ខ៖ 1-800-818-3434
ដើ�ើម្បីី�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�សម្រា�ប់់វគ្គគ។

ិ
ស្វែ�ែងរកផ្លូូ�វរបស់់អ្ននកនៅ�មហាវិទ្យាាល័័
យ

Middlesex Community College ជាមហា
វិ ិទ្យាាល័័យធំំទូូលាយបំំផុុត នៅ�រដ្ឋឋ Mas-

sachusetts មានអ្ននកដឹឹកនាំកា
ំ រសិិក្សាាតាម
អនឡាញ ជាង ២០ ឆ្នាំំ�។ យើ�ើងអប់់រំ ំចូូលរួួម

និិងផ្តតល់់ភាពអង់់អាចដល់់អ្ននករៀ�ៀនសូូត្រ�
មកពីីចម្រុះ�ះ�សហគមន៍៍ ផ្តតល់់ ៨០ វិ ិញ្ញាាបន

ប័័ត្រ� និិងកម្មមវិ ិធីីវិ ិញ្ញាាបនប័័ត្រ� បូូករួមទាំ
ួ
ំង
វគ្គគមិិនគិិតកំំរៃៃចំំនួួនរាប់់រយ។ Middlesex
Community College ៖សិិស្សសជោ�គជ័័យ
ចាប់់ផ្តើ�ើ�មនៅ�ទីីនេះ�ះ!៕
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early on how to leverage the many
resources and support available to
our students at MCC,” Grondine
said. “We know this will contribute
to their long-term academic and
personal success.”
Anne Ford, an English Teacher at
Innovation Academy Charter School
in Tyngsboro, has been teaching
MCC Dual Enrollment courses since
she began at the school in 2018. Her
classes include English Composition
I, Classics of Children’s Literature,
Modern Drama and Crime & Punishment in Literature. Ford believes
MCC’s Dual Enrollment provides “an
incredible opportunity” for students.
“Students taking Dual Enrollment courses are investing in their
own future,” she said. “They are
challenging themselves to become
better students now, but also setting
themselves up for future success as
an undergraduate. They are developing skills that will benefit them
in college.”
Ford believes there are many
benefits of concurrent Dual Enrollment, including not having to take
extra courses in addition to a normal
workload, potentially boosting their
weighted GPA, and taking introductory college courses while still in the
comfort of familiar surroundings at
their current high school.
“It has been my experience that
students rise to the challenges of Dual
Enrollment courses, and are eager
to enroll in more Dual Enrollment
courses as soon as their first ends,”
Ford said. “Through the Middlesex
Dual Enrollment program, students
establish their college transcript,
expand their skills, and save money
on college courses all while still in
high school. Honestly, what's not
to love?”
Jesena Kalabokis is a junior at
Innovation Academy Charter School
who has already taken several of
MCC’s Dual Enrollment course
offerings. She was interested in
challenging herself as she prepares
to enter college and adjust to new
expectations.
“I think Dual Enrollment will

help me when I get to college because
I will have a good idea of what will
be expected of me,” she said. “It also
might help to alleviate some of the
financial burden that comes with
college since I am already earning
college credit in high school.”
Kalabokis – who is interested
in studying journalism in college –
has taken Dual Enrollment courses
that sparked her interest, including
several English classes and an Introduction to Psychology course.
She appreciates having access to
these courses and has so far risen
to meet the expectations required
of the more rigorous coursework.
“It's easy to sign up for since we
take the classes through our school,”
she said. “You might be able to take
less classes in college since you are
earning college credit. It is a great
option if you are a student who
enjoys being challenged.”
According to Grondine, Ford
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and Kalabokis’ experiences are what
MCC’s Dual Enrollment strives to
provide to students. With 25 established partnerships with high schools
across the region, Middlesex is at
the ready to welcome new partners.
Visit https://www.middlesex.mass.
edu/dualenroll/default.aspx for more
information on Dual Enrollment at
MCC, or contact dualenrollment@
middlesex.mass.edu.
MCC’s Spring semester starts on
January 26. Visit www.middlesex.
mass.edu/registration or call 1-800818-3434 to register for courses.
Discover your path at Middlesex
Community College. As one of the
largest, most comprehensive community colleges in Massachusetts, MCC
has been a proven leader in online
education for more than 20 years.
We educate, engage and empower
a diverse community of learners,
offering more than 80 degree and
certificate programs – plus hundreds
of noncredit courses. Middlesex
Community College: Student success starts here!.
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រមណីីយដ្ឋាានទេ�សចរណ៍៍ ២២កន្លែ�ែងនៅ�កម្ពុុ�ជា ក្លាាយជា
រមណីីយដ្ឋាានគំំរូូប្រ�ចាំំមានទេ�សភាស្អាាតបំំផុុត
ភ្នំំ�ពេ�ញ ៖ ក្រោ��យរាជរដ្ឋាាភិិបាលបាន

រាជាណាចក្រ�អច្ឆឆរិយៈៈ
ិ និិងចលនាប្រ�ឡងប្រ�ណាំំង

ទាំំងនោះ�ះក៏៏ត្រូ�ូវបានលោ�ករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី� ថោ�ង ខុុន

ដាក់់ចេ�ញចលនាប្រ�លងប្រ�ណាំំងរមណីីយដ្ឋាា ន

ទីីក្រុ�ង
ុ ស្អាាត រមណីីយដ្ឋាា នស្អាាត សេ�វាល្អអ បដិិ

អញ្ជើ�ើ �ញប្រ�គល់់ពានរង្វាាន់់ជូូនផងដែ�រ។

KHMERPOST USA
ជំំនាញវិ ិជ្ជាាជីីវៈ�ទេ�សចរណ៍៍ និិងការពេ�ញចិិត្តត
របស់់ភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរ។
រមណីីយដ្ឋាា នទេ�សចរណ៍៍ដែ�លទទួួល
បានជ័័យលាភីីទាំំង២២នោះ�ះ រួួមមាន៖
ី ិរីរម្យយ
១៖ រមណីីយដ្ឋាា នទេ�សចរណ៍៍វីគិ
ី
ផាញរីសត
ី
ខេ�ត្តតកំំពង់់ស្ពឺឺ�
២៖សហគមន៍៍ទេ�សចរណ៍៍ចំំបក់់ ខេ�ត្តតតាកែ�វ
៣៖ រមណីីយដ្ឋាា នទេ�សចរណ៍៍ភូូមិិវប្បបធម៌៌
ខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាប
៤៖ តំំបន់់វិ ិស្សសមកាលអន្តតរជាតិិឆ្នេ�េរមាស
ឆ្នេ�េរប្រា�ក់់ ខេ�ត្តតព្រះ�ះសីីហនុុ
៥៖ សហគមន៍៍ទេ�សចរណ៍៍បន្ទាា យឆ្មាា រ
ខេ�ត្តតបន្ទាា យមានជ័័យ
៦៖ រមណីីយដ្ឋាា នទេ�សចរណ៍៍សួួនស្នេ�េហ៍៍
ជនបទ ខេ�ត្តតបន្ទាា យមានជ័័យ
៧៖ រមណីីយដ្ឋាា នទេ�សចរណ៍៍ប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រ
វត្តតភ្នំំ� រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ
៨៖ រមណីីយដ្ឋាា នទេ�សចរណ៍៍បឹឹងសំំរឹ ឹទ្ធធ

ទេ�សចរណ៍៍គំំរូូលើ�ើកទីី១រួួចមក រមណីីយដ្ឋាា ន

សណ្ឋាា រកិិច្ចចល្អនេះ�
អ ះ ដោ�យបានរៀ�ៀបចំំឲ្យយមាន

ទេ�សចរណ៍៍ចំំនួួន៣៣ មកពីី ១៧រាជធានីី-

រួួចហើ�យ
ើ នូូវការជូូនជ័័យលាភីីទីីក្រុ�ង
ុ ស្អាាត និិង

ដើ�ើម្បីី�វាយតម្លៃ�ៃក្នុុងចលនា
ប្រ�ឡងប្រ�ណាំំង
�
រមណីីយដ្ឋាា នទេ�សចរគំំរូូ បេ�ក្ខខភាពរមណីីយដ្ឋាា ន

ខេ�ត្តតកំំពង់់ធំំ
៩៖ រមណីីយដ្ឋាា នទេ�សចរណ៍៍ទឹឹកធ្លាាក់់

ច្រ�កល្អៀ�ៀ�ង ខេ�ត្តតពោ�ធិ៍៍សាត់់

១០៖ រមណីីយដ្ឋាា នទេ�សចរណ៍៍ថ្ងៃ�ៃបាំំង
ឆ័័ត្រ� ខេ�ត្តតកែ�ប
១១៖ រមណីីយដ្ឋាា នទេ�សចរណ៍៍កំំពង់់
ភ្លុុ�ក ខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាប
១២៖ រមណីីយដ្ឋាា នទេ�សចរណ៍៍ជើ�ើងឯក
រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ
១៣៖ រមណីីយដ្ឋាា នទេ�សចរណ៍៍បឹឹងយក្សស
ឡោ�ម ខេ�ត្តតរតនគិិរី ី
១៤៖ រមណីីយដ្ឋាា នទេ�សចរណ៍៍ចំំការ
ស្នេ�េហ៍៍ រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ
ខេ�ត្តត បានស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតចូូលរួួមជាមួួយចលនានេះ�ះ

ជ័័យលាភីីសេ�វាល្អអ បដិិសណ្ឋាា រកិិច្ចចល្អអ ក្រោ��ម

ទេ�សចរណ៍៍ទាំំងអស់់ ត្រូ�វូ គោ�រពតាមសូូចនាករ

ក្នុុ�ងនោះ�ះមានរមណីីយដ្ឋាា នទេ�សចរណ៍៍ចំំនួួន
២២ បានទទួួលជ័័យលាភីីទេ�សចរណ៍៍គំំរូូដែ�ល

ឆ័័ត្រ�នៃ� រង្វាាន់់សម្តេ�េចតេ�ជោ�នាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�

គោ�លចំំនួួន៣ រួួមមាន៖

មានទេ�សភាពស្អាាតជាងគេ�។

សម្រា�ប់់ធុរុ កិិច្ចចបៃ�តងក្នុុងវិ
� ិស័័យទេ�សចរណ៍៍ ។

១៖ ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងរមណីីយដ្ឋាានទេ�សចរណ៍៍

សម្រា�ប់់ ការប្រ�ឡងប្រ�ណាំំ ងរមណីីយ

៖ ត្រូ�វូ រៀ�ៀបចំំក្រុ�ម
ុ ការងារទទួួលបន្ទុុ�កគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ក្រ�សួួងទេ�សចរណ៍៍បានកំំណត់់យក ឆ្នាំំ�

ដ្ឋាានទេ�សចរណ៍៍គំំ រូូលើ�ើកទីី ១នេះ�ះ មាន
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តម្រូ�ូវឲ្យយមានការធ្វើ��ើតេ�ស្តតនេះ�ះ ដែ�លបាន
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លទ្ធធផល?
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ផងដែ�រ។ អ្ននកត្រូ�វូ តែ�បង្ហាាញលទ្ធធផលធ្វើ��តេើ �ស្តត
ិ
អវិជ្ជជមាន
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ដែ�លធ្វើ�ដំ
�ើ ណើំ �ើរតាមយន្តតហោះ�ះចូូលមកសហរ

សម្រា�ប់់ការធ្វើ��ើដំំណើ�ើរជាបន្ថែ�ែម។ នេះ�ះ គឺឺជា

VeriFly app នឹឹងមានសម្រា�ប់់អតិថិ
ិ ជ
ិ ន ក្រុ�ុមហ៊ុុន
�

បើ�ើទោះ�ះបីីជាអ្ននកបានចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាា ក់់សាំំង

ចេ�ញបទបញ្ជាា រថា អ្ននកធ្វើ��ើដំំណើ�ើរទាំំងអស់់

ិ នការសុុវត្ថិិ�ភាព
ឲ្យយគិិតគូូរពិិចារណាលើ�ើវិធា

ចាប់់ផ្តើ��ើមពីីថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�មករា តទៅ� ប្រ�ព័័ន្ធធ

រួួចហើ�ើយ?

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងបង្កាា រជម្ងឺឺ� បាន

ឲ្យយមានការធ្វើ��ើតេ�ស្តតថ្មីី� និិងណែ�នាំំទីីភ្នាាក់់ងារ

ដំំណើ�ើរអាចទាញយកឯកសារបាន ដូូចជា

អាកាសចរណ៍៍អាមេ�រិក
ិ American Airlines

ប្រ�ភេ�ទនេះ�ះទេ�។

ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២១

កាលពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ២
ី ១ ខែ�មករា បញ្ជាាក់់អំពី
ំ តម្រូ�
ី
វូ ការ

សុុខភាព health passport app ដែ�លអ្ននកធ្វើ��ើ

អ្ននកធ្វើ��ើដំំណើ�ើរតាមយន្តតហោះ�ះអាមេ�រិក
ិ

តម្រូ�ូវការធ្វើ�តេ�ើ �ស្តតជាសាកលចូូលជាធរមាន

ដោ�យ៖ Alison Sider

ពង្រី�ីកការទទួួលបានប្រ�ព័័ន្ធធលិិខិិតឆ្លលងដែ�ន

ចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�មករា។ មនុុស្សសដែ�លមក

នៅ�មុុនការធ្វើ��ើដំំណើ�ើរតាមយន្តតហោះ�ះ ខណៈៈ
និិងកើ�ើតមានវីីរុស
ុ ប្រ�ភេ�ទថ្មីី�។

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន American Airlines Group Inc.កំំពុុង

ី -១៩ អវិជ្ជ
ិ ជមាន។
លទ្ធធផលធ្វើ��ើតេ�ស្តតជម្ងឺឺ�កូូវីដ

ថា តើ�ើប្រ�ទេ�សណាមួួយដែ�លចូូលនៅ�ក្នុុ�ង

ពេ�លដែ�លករណីីជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩ បន្តតកើ�ើនឡើ�ើង

ដើ�ើម្បីី�បញ្ជា្រ�រ បដំំណើ�ើការពិិនិត្យ
ិ យផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់

តើ�ើខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវការធ្វើ��ើតេ�ស្តតអ្វីី�ខ្លះះ�? នៅ�ពេ�ល
ណា? តើ�ើមានអ្វីី�កើ�ើតឡើ�ើង ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ��គ្មាា ន

មជ្ឈឈមណ្ឌឌ លគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងបង្កាា រជម្ងឺឺ� ហៅ�

កាត់់ថា (CDC) នឹឹងតម្រូ�ូវឲ្យយមានការធ្វើ��ើតេ�ស្តត
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ី ១៩ អវិជ្ជ
ិ ជមានសម្រា�ប់់អ្ននកដំំណើ�ើរចូូលមក
CDC តម្រូ�ូវឲ្យយមានលទ្ធធផលធ្វើ��ើតេ�ស្តតជម្ងឺឺ�កូូវីដ

ប្រ�ទេ�សអាមេ�រិ ិក ខណៈៈពេ�លដែ�លអត្រា�នៃ�ការឆ្លលងថ្មីី�នៅ�តែ�ខ្ពពស់់ អាកាសយាន្តតដ្ឋាា នអន្តតរជាតិិ

ធ្វើ�ដំ
�ើ ណើំ �ើរបាន ដរាបណាអ្ននកមានការអនុុញ្ញាាត
ជាលាយលក្សសអក្សសរពីី អ្ននកផ្តតល់់ការថែ�ទាំំ

Miami ខែ�មីីនា រូូបថត៖ WILFREDO LEE/ASSOCIATED PRESS

សុុខភាពឬពីីបុគ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ សុុខាភិិបាលសាធារណៈៈ។

ចូូលជាធរមាននៅ�ក្នុុ�ងខែ�ធ្នូូ� នៅ�ពេ�លដែ�ល
មានការកើ�ើតឡើ�ើងវី ីរុុសកូូរ៉ូូណា
�
ថ្មីី�នៅ�ទីីនោះ�ះ។

បញ្ជាាក់់ជាលាយល័័ក្សសអក្សសរ ឬតាមសារអេ�

លិិខិិតវេេជ្ជជបណ្ឌិិ�តទៅ�បង្ហាាញក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

ឡិិចត្រូ�ូនិិច។ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នអាកាសចរណ៍៍អាច

អាកាសចរណ៍៍ ជំំនួស
ួ លទ្ធធផលតេ�ស្តត វិ ិជ្ជជមាន។

នាយកប្រ�តិិបតិ្តត�ក្រុ�ុមហ៊ុុន
� អាកាសចរណ៍៍

ទទួួលយកទាំំងពីីរ PCR និិងតេ�ស្តតរហ័័ស អង់់

តើ�ើនេះ�ះមានន័័យថា សហរដ្ឋឋអាមេ�រិក
ិ

បាននិិ យាថា ពួួ កគេ�រំពឹ
ំ ឹ ងខ្លះះ�លើ�ើការមាន

ទីីហ្សេ�េន (antigen tests)។ CDC បាននិិយាយ

លើ�ើកការហាមប្រា�មលើ�ើការធ្វើ�ដំ
�ើ ណើំ �ើរភាគច្រើ�ើ�ន

ិ នការរយៈៈពេ�លខ្លីី� ជាគោ�លនយោ�បាយ
វិធា

ថា ឧបករណ៍៍ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយតាមផ្ទះះ�ដែ�លបាន

មកពីីអ៊ឺឺ�រ៉ុុ�ប ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស និិងបណ្តាា រប្រ�

ថ្មីី�មួួយចូូលជាធរមាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែនិិយាយថា ពួួកគេ�

ិ គដោ�យមន្ទីី�រពិិ សោ�ធន៍៍ គួួ រតែ�
ធ្វើ��ើការវិភា

ទេ�សផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតឬ?

ជឿ�ឿថាការធ្វើ��ើតេ�ស្តតនឹឹងជួួយស្តាា រទំំនុុកចិិត្តត

ចាត់់ទុក
ុ ថាមានគុុណភាព ប្រ�សិិនបើ�ើឧបករណ៍៍

អត់់ទេ� លោ�កបាយដិិន បានច្រា�នចោ�ល

ឡើ�ង
ើ វិ ិញ នៅ�ក្នុុ�ងការធ្វើ��ដំ
ើ ំណើ�ើរក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល

នោះ�ះទទួួលបានការអនុុម័័តដោ�យអាជ្ញាាធរ

ភ្លាា មៗនូូវកិិ ច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់អតីីត

សុុខាភិិបាលថ្នាាក់់ជាតិិ។

ប្រ�ធានាធិិបតីី ដូូណាល់់ ត្រាំ�ំ លើ�ើការលើ�ើកការ

United Airlines Holdings Inc., ជាឧទាហរណ៍៍

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនមានឯកសារមកជាមួួយ

រឹ ឹតបន្តឹឹ�ងការធ្វើ��ដំ
ើ ំណើ�ើរ នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី២៦ ខែ� មករា

បាននិិយាថា ខ្លួួ�នកំំពុុងតែ�ធ្វើ��ើការងារជាមួួយ

អ្ននក ក្រុ�ុមហ៊ុុន
� អាកាសចរណ៍៍នឹឹងមិិនអនុុញ្ញាាត

ដោ�យចាត់់ទុុកថា នាំំឲ្យយមានការរី ីករាលដាន

ដៃ�គូូ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នការផ្គគត់់ផ្គគង់់ការធ្វើ��ើតេ�ស្តត

ឲ្យយអ្ននកឡើ�ើងយន្តតហោះ�ះទេ� នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាម

កាន់់តែ�អាក្រ�ក់់ និិងមានកើ�ើតការចម្លលងវី ីរ៉ុុ�សថ្មីី�

នៅ�នឹឹងកន្លែ�ែង ដូូចជា នៅ�ប្រ�ទេ�ស មិិចស៊ីី�កូូ

បទបញ្ជាា ររបស់់ CDC ។

ិ ពិិភពលោ�ក។
កាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នឡើ�ើង នៅ�ជុំំ�វិញ

យូូរ អង្វែ�ែង។ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នអាកាសចរណ៍៍

ិ ជមានរបស់់អ្ននក និិង
នាំំយកលទ្ធធផលតេ�ស្តតវិជ្ជ

ជាកន្លែ�ែងដែ�លមានតម្រូ�ូវការថ្មីី� បានដាក់់សន្ទះះ�

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នអាកាសចរណ៍៍ នៅ�តែ�ធ្វើ��ើការ

មានន័័យថា អ្ននកដែ�លមិិនមែ�នពលរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក

បិិទបើ�ើកខ្យយល់់ (damper) សម្រា�ប់់អ្ននកចង់់

ពិិនិិត្យយមើ�ើលពិិធីីសារជាក់់លាក់់ ដែ�លពួួកគេ�

ឬអ្ននករស់់នៅ�ជាអចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍ ជាទូូទៅ�មិិនអាចម

ធ្វើ��ើដំំណើ�ើរទីីកំំសាន្តតមាត់់សមុុទ្រ�។ “យើ�ើងនឹឹង

នឹឹងត្រួ�ត
ួ ពិិនិិត្យយលទ្ធធផលតេ�ស្តត។ អតិិថិិជនមក

កប្រ�ទេ�សអាមេ�រិក
ិ បានទេ� មានដូូច មកពីីអ៊ឺឺ�

ធ្វើ��ើការងារឲ្យយបានខ្លាំំ�ងក្លាា ដើ�ើម្បីី�ធានាថា វា

ពីី ចក្រ�ភពអង់់ គ្លេ�េសតាមអាកាសចរណ៍៍

រ៉ុុ�ប ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស ប្រេ�េស៊ីី�ល ចិិន និិងអ៊ីី�រ៉៉ង់់

ពិិតជាមានភាពងាយស្រួ�ួលធ្វើ�ដំ
�ើ ណើំ �ើរជាមួួយ

United Airlines បង្ហាាញលទ្ធធផលនៅ�ក្នុុ�ងកន្លែ�ែង

មានការលើ�ើកលែ�ងតិិចតួួច។ មានប្រ�ទេ�ស

ទទួួលភ្ញៀ�ៀ�វ នៅ�មុុខសន្តិិ�សុុខ ប៉ុុ�ន្តែ�ែសេ�ចក្តីី�

ជាច្រើ�ើ�ន មិិនអនុុញ្ញាាតឲ្យយអ្ននកធ្វើ��ើដំំណើ�ើរចូូល

មានតម្រូ�ូវការធ្វើ�តេ�ើ �ស្តត ក៍៍ដោ�យ ” Toby Enqvist

លម្អិិ�តអាចមិិនដូូចគ្នាាសម្រា�ប់់ប្រ�ទេ�សផ្សេ�េងទៀ�ៀត

ប្រ�ទេ�សអាមេ�រិ ិក ឬតម្រូ�ូវឲ្យយបន្តតធ្វើ�ើចត្តាាឡី
�
ស័
ី ក្តិិ�
័

ប្រ�ធានទទួួលបន្ទុុ�កផ្នែ�ក
ែ អតិិថិជ
ិ ននៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុន
�

អ្ននកនាំំពាក្យយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នអាកាសចរណ៍៍ United

រយៈៈពេ�លយូូរនៅ�ពេ�លមកដល់់។

បាននិិយាយ។

បាននិិយាយ។

ក្រុ�ុមហ៊ុុន
� United Airlines Holdings បើ�ើទោះ�ះបីីជា
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បាយដិិន ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើបទបញ្ជាារប្រ�តិិបតិ្តត�ស្តីី�ពីីថវិិកា
ទ្រ�ទ្រ�ង់់បញ្ចុះះ��តម្លៃ�ៃចំំណីីអាហារ និិងប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លអប្្បបរមា
ដោ�យ៖ GRACE SEGERS

នឹឹងទទួួលបានការគាំំទ្រ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ពីីអ្ននក

ថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ� មករា ឆ្នាំំ�២០២១ / CBS NEWS

សាធារណៈៈរដ្ឋឋ ដើ�ើម្បីី�អនុុ ម័័តឈរលើ�ើ

ប្រ�ធានាធិិ បតីី ចូូ បាយដិិ ន បាន

មូូលដ្ឋាា នទ្វេ�េភាគីី ឬយ៉ាា ងណា។ រហូូត

ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើបទបញ្ជាា រប្រ�តិិបតិ្តត�ចំំនួន
ួ

សេ្ថ�ថរភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច។
អ្ននកសាធារណៈៈរដ្ឋឋខ្លះះ� បានចោ�ទសួួរ
ថាតើ�ើនៅ�មានសេ�ចក្តីី�ត្រូ�ូវការមួួយសម្រា�ប់់

ពីីរ កាលពីីថ្ងៃ�ៃសុុក្រ� ដែ�លមានបទបញ្ជាា

KHMERPOST USA
គាត់់កាលពីីថ្ងៃ�សុ
ៃ ក្រ�
ុ លោ�ក បាយដិិន បាន
និិយាយថា ច្បាាប់់ថវិ ិកាសង្រ្គោះ��ះ�បន្ទាាន់់នា
ពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះ គឺឺគ្រា�ន់់តែ�ជា “ការបង់់រំ ំលោះ�ះ”
តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។
“យើ�ើងត្រូ�ូវការធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពច្រើ�ើ� ន
ថែ�មទៀ�ៀត និិងយើ�ើងត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ��ើអោ�យបាន
លឿ�ឿន” លោ�កបាយដិិននិិយាយ។ “យើ�ើង
ស្ថិិ�តក្នុុ� ងភាពអាសន្ននថ្នាាក់់ ជាតិិ ។ យើ�ើង
ត្រូ�ូវការធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពដូូចយើ�ើងស្ថិិ�តក្នុុ�ង
ភាពអាសន្ននថ្នាាក់់ ជាតិិ ។ ដូូចនេះ�ះ យើ�ើង

រប្រ�តិិបតិ្តត�មួួយ នឹឹងបង្កើ�ើ�នជំំនួួយសម្រា�ប់់
ចំំ ណីីអាហារសហព័័ ន្ធធ និិ ងបញ្ចេ�េ ញការ

ត្រូ�ូវតែ�បោះ�ះជំំ ហានទៅ�មុុ ខជាមួួ យអ្វីី�ៗ

ិ
ផ្តតល់់ថវិកាទ្រ�ទ្រ�ង់់
នៅ�ពេ�លដែ�លប្រ�ធានាធិិបតីី

គ្រ�ប់់យ៉ាាងដែ�លយើ�ើងមាន។”

ព្យាាយាមធ្វើ��អោ�
ើ យមានសេ្ថ�ថរភាពសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
ដោ�យគ្មាា នជំំនួួយពីីសភា ក្នុុ�ងពេ�លនៃ�ការ

នៅ�ក្នុុ�ងបទបញ្ជាា រទីីមួួយ លោ�កបាយ
ដិិន ស្នើ�ើ�ក្រ�សួួងកសិិកម្មម អនុុញ្ញាាតអោ�យ

“យើ�ើងត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពក្នុុ�ង

តាមកម្មមវិ ិធីីជំំនួួយអាហារូូបត្ថថម្ភភ ហៅ�កាត់់

ពេ�លឥឡូូវនេះ�ះ” លោ�ក បាយដិិន បាន

ថា (SNAP) មានគេ�ស្គាាល់់ជាទូូទៅ�ថាជា

និិយាយនៅ�ក្នុុងសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែ
ងការណ៍៍ នៅ�មុុន
�

ការបញ្ចុះះ��តម្លៃ�ៃចំំ ណីីអាហារ ១៥%។ នា

គាត់់ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើបទបញ្ជាា រ។ “យើ�ើង

ពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះ សភាបានអនុុម័តច្បា
័ ាប់់ថវិ ិកា

មិិ នអាច នឹឹ ងមិិ នទុុ កអោ�យប្រ�ជាជន

សង្រ្គោះ��ះ�បន្ទាាន់់មានទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួនមួួយមឺឺ

ស្រេ��កឃ្លាា នទេ�។”

នពាន់់លានដុុល្លាា រ $1 trillion ដែ�លបាន

រី ីករាលដាលវី ីរ៉ុុ�សកូូរ៉ូូ�ណា។

រដ្ឋឋនិិមួួយដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ� នផលប្រ�យោ�ជន៍៍

លោ�ក បាយដិិន បានស្នើ�ើ�ឡើ�ើងផែ�នការ

ទាល់់តែ�សភាអាចអនុុ ម័័តច្បាាប់់ ជំំនួួយ

សង្រ្គោះ��ះ�មួួយដែ�លមានទឹឹកប្រា�ក់់មួួយមឺឺ

សង្រ្គោះ��ះ�មួួយទៀ�ៀត សកម្មមភាពរបស់់លោ�ក

នប្រាំ�ំបួួនពាន់់លាន $1.9 trillion ទៅ�សភា

បាយដិិន មានបំំណងជាវិ ិធានការបញ្ឈឈប់់

ក៍៍ប៉ុុ�ន្តែ�ែ មិិនទាន់់ច្បាាស់់ថា តើ�ើផែ�នការនោះ�ះ

ភាពចន្លោះ�ះ�ប្រ�ហោ�ងដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ� អោ�យមាន

លើ�ើកទីី ពីីរដែ�រឬទេ� ក្រោ��យពីី សភាបាន
អនុុ ម័័តច្បាាប់់ ថវិ ិកាមានទឹឹ កប្រា�ក់់ ចំំនួួន
៩០០ពាន់់លានដុុល្លាា រកាលពីីខែ�ធ្នូូ�កន្លលងទៅ�។
ក៍៍ប៉ុុ�ន្តែ�ែ នៅ�ក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍របស់់

បង្កើ�ើ�នប្រ�យោ�ជន៍៍ជាអតិិប្បបរមា ១៥% ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
មិិនបានជួួយអ្ននកទទួួលផល SNAP ដែ�ល
មានចំំ នួួន ៤០% ជាផលប្រ�យោ�ជន៍៍
អតិិបរមា។
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SNAP មានទឹឹកប្រា�ក់់ មួួយពាន់់លានដុុល្លាា រ

ការបង្កើ�ើ�នការបង់់ប្រា�ក់ចំ
់ នួ
ំ ន
ួ ២០០០ដុុល្លាា រ

ការបង្កើ�ើ� នផលប្រ�យោ�ជន៍៍ SNAP

ប្រ�ទេ�ស (GDP) ចំំ នួួន $1.54 ពាន់់ លាន

ផ្តតល់់ថវិ ិកាទ្រ�ទ្រ�ង់់បន្ថែ�ែមដោ�យផ្ទាាល់់ចំំនួួន

បទបញ្ជាា ររបស់់លោ�កបាយដិិន ប្រា�ប់់

អាចបង្កើ�ើ�នផលិិតផលក្នុុងស្រុ�ុ
កសរុុបរបស់់
�

នឹឹងធ្វើ�ើ�ការស្នើ�ើ�សុំំ�ទៅ�សភាអនុុម័័តបញ្ញញត្តិិ�

ក្រ�សួួងកសិិកម្មមអាមេ�រិ ិក (USDA) អោ�យ

នឹឹងអាចជួួយសេ�ដ្ឋឋកិច្ចចដែ�
ិ
លកំំពុង
ុ បោ�កបក់់។

ដុុល្លាា រ និិងគាំំទ្រ�ការងាអោ�យមានការងារ

អនុុញ្ញាាតអោ�យរដ្ឋឋនិិមួយ
ួ ៗបង្កើ�ើ�នការបែ�ងចែ�ក

កាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ក្នុុ�ង SNAP ។

បទបញ្ជាា ររបស់់លោ�កបាយដិិ ន ក៍៍

រប្រ�តិិបតិ្តត�ទីីពីីរ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�អោ�យប្រ�សើ�ើឡើ�ើង

សហព័័ន្ធធនេះ�ះ ហើ�ើយបានបង្កើ�ើ�តចំំណូូ ល

អ្ននកដែ�លមិិនទាន់់ទទួួលបានការបង់់ប្រា�ក់់

ការពារសម្រា�ប់់កម្មមករសហព័័ន្ធធ និិងដឹឹកនាំំ

និិ ងការលក់់ ចំំណីីអាហារ។ ការវិ ិភាគ

ផ្តតល់់ថវិ ិកាចំំនួួន ៦០០ដុុល្លាា រ បង់់ដោ�យ

សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់ក្រ�សួួងកសិិកម្មមសហរដ្ឋឋអាមេ�រិក
ិ

ប្រា�ក់់ចំំណូូ លក្រោ��មកម្រិ�ិតដែ�លអាចរស់់

“ពិិចារណាចេ�ញគោ�លការណែ�នាំំថ្មីី�ដែ�ល

SNAP គ្រា�អាសន្ននសម្រា�ប់់អ្ននកដែ�លត្រូ�វូ ការ
វាបំំផុត
ុ ” នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមឯកសារការពិិត
ផ្តតល់់ដោ�យ

សេ�ត្តតវិ ិមាន ដែ�លអាច

មានន័័ យថា ប្រ�ជាជន ១២ លាននាក់់
ថែ�មទៀ�ៀតទទួួ លបានផលប្រ�យោ�ជន៍៍

កើ�ើនឡើ�ង
ើ ។ បទបញ្ជាា រ ក៍៍នឹឹងបង្កើ�ើ�នការរី ីក

រាលដាល ជាកម្មមវិ ិធីី កាតអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិច
electronic debit card សម្រា�ប់់និិស្សិិ�តដែ�ល

មានគុុណសម្បបតិ្តត�ទទួួលបានចំំណីីអាហារ

នៅ�តាមសាលារៀ�ៀនដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ ឬ
បញ្ចុះះ��តម្លៃ�ៃ។ លោ�កបាយដិិន កំំពុង
ុ ណែ�នាំំ

ក្រ�សួួងកសិិកម្មមសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកអោ�យ
“ពិិចារណាចេ�ញគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំថ្មីី�

ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ P-EBT ប្រ�ហែ�ល ១៥%
ដើ�ើម្បីី�ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ងតម្លៃ�ៃពិិតនៃ�ការខ្វះះ�ចំំណីីអាហារ
និិងធ្វើ�វាអោ�
�ើ
យកាន់់តែ�ងាយស្រួ�ួលសម្រា�ប់់

គ្រួ�ួសារដែ�លទាមទារផលប្រ�យោ�ជន៍៍។”

យោ�ងតាមសេ�ត្តតវិ ិមាន នេះ�ះអាចផ្តតល់់អោ�យ
គ្រួ�ួសារដែ�លមានកូូន ៣ នាក់់ នូូវការជួួយ
គាំំទ្រ�បន្ថែ�ែមចំំនួួន ១០០ ដុុល្លាា រ ក្នុុ�ងមួួយខែ�។

នៅ�ក្រោ��មបទបញ្ជាា រនេះ�ះ ក្រ�សួួង

កសិិកម្មមសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក ក៍៍អាចវាយតម្លៃ�ៃ

ផែ�នការចំំណីីអាហរលើ�ើកទីីបីឡើី �ង
ើ វិ ិញ ជា
មូូលដ្ឋាា នសម្រា�ប់់កំំណត់់ផលប្រ�យោ�ជន៍៍

SNAP ។ យោ�ងតាមឯកសារការពិិតពីីសេ�

ត្តតវិ ិមាន ផែ�នការ “ហួួសសម័័យជាមួួ យ
ការពិិតផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់គ្រួ�ួសារដែ�ល

កំំពុុងប្រ�ឈម នៅ�ពេ�លព្យាាយាមទិិញ និិង
ចំំអិិនអាហារមានសុុខភាពល្អអ។”

ដោ�យសារតែ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចធ្លាាក់ចុះះ�
់ ព្រោះ��ះតែ�

ជម្ងឺឺ�រី ីករាលដាល គ្រួ�ួសារអាមេ�រិ ិកកាន់់តែ�

ច្រើ�ើ�ន បានប្រ�ឈមនឹឹងការរកចំំណីីអាហារ
ដាក់់លើ�ើតុុ នៅ�ក្នុុងរយៈៈពេ�លប៉ុុ�ន្មាា
នខែ�នេះ�ះ។
�
មជ្ឈឈមណ្ឌឌ ល ស្តីី�ពីី អាទិិ ភាពថវិ ិកា និិ ង

គោ�លនយោ�បាយ ជាវិ ិទ្យាាស្ថាានស្រា�វជ្រា�វ
មិិ នស្ថិិ�តក្រ�មបក្សស បានរាយការណ៍៍ថា
មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យម្នាាក់់ក្នុងចំំ
�ុ ណោ�មប្រាំ�ំនាក់់

ដែ�លមានកូូន បានរាយការណ៍៍ថា គ្រួ�ួសារ
របស់់ពួួកគេ� ម្តតងម្កាា ល ឬជាញឹឹកញយ មិិន
មានចំំណីីអាហារហូូបគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ កាលពីី

៧ ថ្ងៃ�មុ
ៃ ន
ុ នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមទិិន្ននន័យ
័ ប្រ�មូូល
បានពីី ក្រ�សួួងកសិិកម្មមសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក

រវាងថ្ងៃ�ៃទីី៩ ដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�ធ្នូូ�។ មនុុស្សស
ពេ�ញវ័ ័យស្បែ�ែកខ្មៅ�ៅ និិងអាមេ�រិ ិកឡាទីីន
មានចំំ នួួនកាន់់ តែ�ច្រើ�ើ� ន ជាងពីី រដង

រាយការណ៍៍ថា គ្រួ�ួសាររបស់់ពួួកគេ�មិិ ន
មានចំំ ណីីអាហារហូូបគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ ជាង
មនុុស្សសស្បែ�ែកស។

អំំឡុុងពេ�លសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចធ្លាាក់់ចុះះ� មានបុុគ្គគល

ធ្វើ��ើជិិត ១៤០០០ កន្លែ�ែង។

អ្ននកចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ទាំំងនេះ�ះ បានចំំណាយជំំនួយ
ួ

មានបំំណងបញ្ចេ�េ ញថវិ ិកាទ្រ�ទ្រ�ង់់សម្រា�ប់់

មកវិ ិញសម្រា�ប់់អ្ននកផលិិត ការដឹឹកជញ្ជូូ� ន

ដោ�យផ្ទាាល់់។ សភា បានអនុុម័តច្បា
័ ាប់់មួយ
ួ

ឆ្នាំំ�២០១៩ ដោ�យសេ�វាស្រា�វជ្រា�វផ្នែ�ែក

ផ្ទាាល់់ទៅ�អោ�យពលរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកដែ�លរក

បានរកឃើ�ញ
ើ ថា ការបង្កើ�ើ�នផលប្រ�យោ�ជន៍៍

បាន កាលពីីខែ�មុន
ុ ។ លោ�កបាយដិិន គាំំទ្រ�

១៤០០ដុុល្លាា រ។

លោ�កបាយដិិន ក៍៍បានចេ�ញបទបញ្ជាា

នូូវអំំណាចទាមទារសមូូហភាព និិងការ

ការិ ិយាល័័យគ្រ�ប់់ គ្រ�ងបុុ គ្គគលិិកបង្កើ�ើ� ត
អនុុសាសន៍៍បង្កើ�ើ�នប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លអប្បបបរមា

សម្រា�ប់់ និិយោ�ជិិ កចំំ នួួន ១៥ដុុ ល្លាា រក្នុុ� ង
មួួយម៉ោ�ោ ង៕

elx309 éf¶TI25-07 Exmkra qñaM2021
លាស់ថា
់ ជួួយអ្វីី� ដូូច្នេះ�ះ�មានតែ�រង់់ចាំំ
tmkBITMB½rTI 01 គណបក្សសប្រ�ឆាំំ�ងក្នុុ�ងមាាគ៌ាា�ទៅ�ៅកាាន់់ ច្បាាស់់
៥-គ្មាា នទស្សសនៈៈរបស់់ក្រុ�ម
ុ ណាមួួយ ដែ�ល
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គណបក្សសប្រ�ជាជនពុំំ�មែ�នគ្មាា ន

ថ្ងៃ�ៃខាងមុុខជាប្រា�កដទៅ�ហើ�ើយ...តើ�ើនៅ�

នឹឹងសង្ឃឺឺ�មថា‹ក្រុ�ុមប្រ�ឆាំំងនឹឹងរួួមគ្នាា ឯកភាព

តែ�អ្ននកកាន់់ អំំណាច‹កាន់់ តែ�ជរា រងផ្ទេ�េរ
ដំំណែ�ងមិិនទាន់់បាន›, ‹កំំពុុងធ្វើ�ើ�កំំហុុស

ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ ថ្វីី�ត្បិិ�តតែ�នៅ�ក្នុុ�ងដង្គាា
បសេ�ដ្ឋឋកិច្ចចទន់
ិ
ខ្សោ�ោ
់
យ នឹឹងអំំណាចផ្តាាច់កា
់ រ

សកម្មមភាពក្រុ�ុមនិិមួយ
ួ ៗនឹឹងសារបញ្ជូូ� នទៅ�

ជំំនួួយពន្ធធ ឱ្យយអាមេ�រី ីកដាក់់ទណ្ឌឌ កម្មមបង្កកក

ដែ�លមានឆន្ទៈៈ�បំំរើើ �រាស្ត្រ�រពិិតប្រា�កដ›នោះ�ះ

ចលនាប្រ�ឆាំំងបានគ្រ�ប់់ពេ�លនៅ�ឡើ�ើយ

ចំំណុុចខ្សោ�ោយនោះ�ះទេ�ក៏៏ដោ�យ ពីីព្រោះ��ះ

ជាន់់ លើ�ើកំំហុុស›ឱ្យយសហភាពអឺឺរ៉ុុ�បផ្តាាច់់
លុុយមន្តី្រ�រ�ខ្មែ�ែរខ្លះះ�, អំំពើ�ើបំំផ្លាា ញជាតិិនៅ�តែ�

មានទំំនាស់់អ្វីី�ទៀ�ៀត?

គ្នាា ››ពេ�លនេះ�ះឬពេ�លក្រោ��យបាន ៥-គ្រ�ប់់

ពលរដ្ឋឋសុុទ្ធធតែ�ភូូតភរ ឬធ្វើ�ើ�មិិនបាន ៥-

មិិនមែ�នមិិនដឹឹងទេ�ថា‹គណបក្សសណាមួួយ

គណបក្សសកាន់់ អំំណាចនៅ�តែ�គ្រ�ប់់ គ្រ�ង

ប៉ុុ�ន្តែ�ែភាពមិិនច្បាាស់់លាស់់នឹឹងការភូូតភរ

... ទាំំងនេះ�ះជាសេ�ចក្តីី�សង្ឃឹឹ�មថាយកឈ្នះះ�

ក៏៏ ដោ�យ, អនុុ ញ្ញាាត្តតឱ្យយបរទេ�សចិិ នយួួន

ប្តូូ�រអ្ននកកាន់់អ្ននកកាន់់អំំណាចបច្ចុុ�ប្បបន្ននបាន
ហាក់់ដូូចជានៅ�ឆ្ងាា យពេ�កណាស់់ ។

បូូរណភាពប្រ�ទេ�សខ្មែ�ែរទៀ�ៀត...ទាំំងអស់់

២០២៣ គណបក្សសនិិមួួយៗ ដែ�លចូូល

ឱ្យយរាស្ត្រ�រដណ្តើ��ើ មអំំណាចមកឱ្យយខ្លលលយណ

យកឈ្នះះ�ឆ្នោ�ោតឃុំំ�សង្កាាត់់នាឆ្នាំំ�២០២២ជាមុុន

កាន់់អំំណាចនោះ�ះមិិនបាន?

ជាគ្រឹះ�ះ�របស់់គណបក្សសដែ�លមានប្រ�ជា

ក្រុ�ុមអ្វីី�ខ្លះះ�? គឺឺមានគណបក្សសប្រ�ឆាំំងជា

ប្រ�តិិបត្តិិ�›នៅ�កម្ពុុ�ជា។ ចុះះ�បើ�ើគណបក្សសដ៏៏

បន្តតទោះ�ះជាពួួ កខ្លួួ�នមានបានកប់់ ក្តោ�ោ ង

ដើ�ើម្បីី�ឈ្នះះ�ឆ្នោ�ោតសភាជាតិិ នៅ�ឆ្នាំំ�

មកបំំផ្លាា ញជាតិិឯងកកកុុញ បំំផ្លាា ញទាំំង
នេះ�ះសូូទ្ធធតែ�ជាបុុព្វវហេ�តុុគ្រ�ប់គ្រា�ន់
់
់ សម្រា�ប់់

ប្រ�គួួតយកអាសនៈៈសភា ត្រូ�ូវគិិតអំំពីីការ

វិ ិញបានហើ�យ
ើ ប៉ុុ�ន្តែ�ែហេ�តុុអ្វីី�ក៏៏នៅ�តែ�ប្តូូ�រដៃ�

ពីីព្រោះ��ះនេះ�ះជាដំំណាក់់ការពង្រឹ�ឹងមូូលដ្ឋាា ន

គណបក្សសប្រ�ឆាំំងបច្ចុុ�ប្បបន្នៈៈ� មាន

ប្រី�ី យទាំំងឡាយ ដែ�លចង់់ ដឹឹកនាំំ‹និិ តិិ
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មានប្រា�ជ្ញាាផលិិតក្បួួ� នពីីសមត្ថថភាពរបស់់ខ្លួួ�ន
ិ ី ពុំំ�មែ�នសុុទ្ធធតែ�ត្រូ�ូវការ
ព្រោះ��ះថា គ្រ�ប់់យុុទ្ធធវិធី
អ្ននកក្លាាហានទាំំងអស់់គ្នាាទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ គ្រ�ប់់ គ្នាា
ចាំំបាច់់ត្រូ�ូវហ៊ាា នលះះបង់់។
លោ�ក បញ្ជាាក់់ ថា ក្រុ�ុមមេ�ដឹឹ កនាំំ
នយោ�បាយ-Live Show ស្រែ��កបន្ទទររំ ំពងមេ�ឃ
ខ្ទ័័�រដីី ប៉ុុ�ន្តែ�ែពេ�លចុុងក្រោ��យនាំំគ្នាាអង្គុុ�យ រកនឹឹក
សម្ដីី�ដោះ�ះសាប្រា�ប់់ពលរដ្ឋឋ លាងកំំហុុសច្រំ�ំ
ដែ�លៗរបស់់ខ្លួួ�ន។
រហូូតមកទល់់ពេ�លនេះ�ះយ៉ាាងហោ�ចណាស់់
មានសមាជិិក និិងអ្ននកគាំំទ្រ�គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�
ជាតិិប្រ�មាណជាង១រយនាក់់ហើ�ើយ រងការ

មានចិិ នកុុ ម្មមយនិិ ស្តត ជាជំំ ហ៊៊រសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
នយោ�បាយ នឹឹងយោ�ធា ជាលំំនឹឹងគេ�រួួច
ទៅ�ហើ�ើយ។

គណបក្សសប្រ�ឆាំំងៈៈ

១-គេ�បានបំំ បែ�កបំំ បាក់់ មេ�ដឹឹកនាំំ

ជោ�គជ័័យរួួចទៅ�ហើ�ើយ ដោ�យសារការដាក់់

ហើ�ើយក៏៏ អាចធ្វើ�ើ�បាបយ៉៉ងណាក៏៏ អាចធ្វើ�ើ�
បាន ចំំ ណែ�កខាងមេ�ដឹឹ កនាំំ សម រង្សីី�

ម្ខាា ងទៀ�ៀត តែ�ងប្រើ�ើ�ប្រ�យោ�គដែ�លមិិនពិិត ឬ
ធ្វើ�មិ
�ើ ន
ិ បាន ឬក៏៏បំប៉ោ�ោ
ំ ងហួួសហេ�តុុ ញុះះ�ញង់់

ឱ្យយកូូនចៅ�ក្នុុ�ងបក្សសជេ�ប្រ�ទេ�សផ្តាាសារជា
សាធារណ នាំំឱ្យយសាធារណជនរកជឿ�ឿ
មិិនបាន ធុុញទ្រា�ន់់ លែ�ងគាំំទ្រ� ជាស្ថាាពរ ៕

រង្ស៊ីី�� បានវិ ិលចូូលកម្ពុុ�ជាវិ ិញក្រោ��យចាកចេ�ញ
ពីីកម្ពុុ�ជាជាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ� គឺឺចំំពេ�លដែ�លឪពុុកបង្កើ�ើ�ត

វឹ ឹកវរធ្ងងន់់ដល់់សន្តិិ�សុុខសង្គគម បន្ទាាប់់ពីីពួួកគេ�

របស់់លោ�កនាយករដ្ឋឋមន្រ្តី�ី� ហ៊ុុ�ន សែ�ន

បានចូូលរួួមក្នុុ�ងយុុទ្ធធនាការមាតុុភូូមិិនិិវត្តតន៍៍ ៩

ទទួួលមរណភាព។

វិ ិច្ឆិិកា
� របស់់លោ�ក សម រង្ស៊ីី�� កាលពីីឆ្នាំំ�២០១៩

កាលណោះ�ះ លោ�ក សម រង្ស៊ីី�� បានផ្ញើ��ើ

និិងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ចូូលស្រុ�ុកខ្មែ�ែរនៅ�ឆ្នាំំ�២០២១នេះ�ះ។

លិិខិតចូូ
ិ លរួួមរំ ំលែ�កទុុក្ខខដល់់ក្រុ�ម
ុ គ្រួ�ួសាររបស់់

លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន ធ្លាាប់់បានប្រ�កាស

លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន ។ ក្រោ��យមកបន្តិិ�ចលោ�ក

ហើ�ើយថា លោ�កនឹឹងមិិនចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាស្នើ�ើ�សុំំ�

ក៏៏ ទទួួលបានលិិខិិតលើ�ើកលែ�ងទោ�សពីី

ទៅ�ព្រះ�ះមហាក្សសត្រ�ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកលែ�ងទោ�សឱ្យយ

ព្រះ�ះមហាក្សសត្រ� តាមរយៈៈ លិិខិិតរបស់់នាយក

លោ�ក សម រង្ស៊ីី�� ទៀ�ៀតឡើ�ើយ។ លោ�កថែ�មទាំំង

រដ្ឋឋមន្រ្តី�ី�ដែ�លបានស្នើ�ើ�ឡើ�ើងពេ�លនេះ�ះ។

សច្ចាា រថា លោ�កសុុខចិិត្តតកាត់់ដៃ�ស្តាំំ�របស់់

អតីីតមេ�បក្សសប្រ�ឆាំំងរូូបនេះ�ះបានវិ ិលត្រ�ឡប់់

ខ្លួួ�នចោ�ល បើ�ើសិិនលោ�កធ្វើ��ើរឿ�ឿងដដែ�លនេះ�ះ

ចូូលកម្ពុុ�ជាជិិតដល់់ថ្ងៃ�បោះ�
ៃ ះឆ្នោ�ោតជាតិិឆ្នាំំ�២០១៣

ទៀ�ៀត។

ខណៈៈអ្ននកឃ្លាំំ�មើ�ើលសង្កេ�េតឃើ�ើញថាលោ�ក

លោ�ក សម រង្ស៊ីី�� បានចាកចេ�ញពីីកម្ពុុ�ជា

ហ៊ុុន
� សែ�ន ក៏៏ចង់បា
់ នភាពស្រ�បច្បាាប់់ពីវី ត្តតមាន

កាលពីីឆ្នាំំ�២០១៥ ហើ�ើយមកទល់់ពេ�លនេះ�ះ

របស់់លោ�ក សម រង្ស៊ីី�� ប្រ�ធានគណបក្សស

លោ�កនៅ�មិិនទាន់់មានភ្លើ�ើ�ងខៀ�ៀវណាមួួយពីី

សង្រ្គោះ��ះ�ជាតិិពេ�លនោះ�ះ សម្រា�ប់់បង្ក្រ�រប់់ដំណើំ �ើ

លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន ដើ�ើម្បីី�បានវិ ិលត្រ�ឡប់់ចូូល

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតរបស់់ខ្លួួ�ន ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយសហគមន៍៍

កម្ពុុ�ជានៅ�ឡើ�ើយទេ�។

អន្តតរជាតិិទទួួលស្គាាល់់ផងដែ�រ៕

កាលពីីខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៣ លោ�ក សម
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tmkBITMB½rTI 15 កាារណែ�នាំំ�ស្តីី�ពីីវិិធាានកាារណ៍៍កូូវីីត១៩
ចុះះ�ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ��ប្តូូ�រផែ�នការធ្វើ��ើដំំណើ�ើរ

ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត នៅ�រយៈៈពេ�ល២ ទៅ�៣

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នអាកាសចរណ៍៍ បានធ្វើ��ើការ

រយៈៈពេ�ល ៧ ថ្ងៃ�ៃ (ឬ ១០ ថ្ងៃ�ៃដោ�យគ្មាា ន

ឥឡូូវនេះ�ះ?

ផ្លាាស់់ប្តូូ�រកម្រៃ�ៃជាអន្តតរជាតិិច្រើ�ើ�នបំំផុុត និិង

កំំពុុងបន្ថែ�ែមភាពបត់់បែ�នសម្រា�ប់់អ្ននកដែ�ល
ត្រូ�ូវការថ្លឹឹ�ងថ្លែ�ែងផែ�នការរបស់់ខ្លួួ�ន និិងចូូល

មកប្រ�ទេ�សអាមេ�រិ ិក នៅ�មុុនតម្រូ�ូវឲ្យយធ្វើ�តេ�ើ �ស្តត
ថ្មីី� ចូូលជាធរមាន។

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន American និិង Delta Air Lines

Inc., DAL -1.65% នឹឹងអនុុញ្ញាាតឲ្យយមនុុស្សសកក់់

ិ ទៅ�
សំំបុុត្រ�យន្តតហោះ�ះអន្តតរជាតិិ ឡើ�ើងវិញ

ប្រ�ទេ�សអាមេ�រិក
ិ ដែ�លកំំណត់់ពេ�លវេេលា
ចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កុុម្ភៈៈ� តទៅ� ដរាបណាការ
ធ្វើ��ើដំំណើ�ើរថ្មីី�ចាប់់ ផ្តើ��ើម ឬនៅ�មុុ នថ្ងៃ�ៃទីី២៥

ខែ�មករា។ មានន័័យថា អ្ននកអាចកក់់សំំបុុត្រ�

យន្តតហោះ�ះនៅ�មុុនការធ្វើ��ើតេ�ស្តតតម្រូ�ូវ ដោ�យ

មិិនបង់់ថ្លៃ�ៃខ្ពពស់ជា
់ ងតម្លៃ�ៃចុុងក្រោ��យ។ ក្រុ�ុមហ៊ុុន
�
United លក់់សំបុ
ំ ត្រុ �យន្តតហោះ�ះខុុសគ្នាាសម្រា�ប់់

ការធ្វើ��ើដំំណើ�ើរដែ�លបានកំំណត់់ពេ�លវេេលា
ចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កុុម្ភៈៈ�។

តើ�ើខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវធ្វើ�តេ�ើ �ស្តតម្តតងទៀ�ៀត ឬធ្វើ�ចត្តាាឡី
�ើ
ស័
ី ័
ក្តិិ� ដែ�រឬទេ� នៅ�ពេ�លខ្ញុំំ��ត្រ�ឡប់់មកប្រ�ទេ�ស
ិ ?
អាមេ�រិក
ិ វិញ

CDC ផ្តតល់់ជាអនុុសាសន៍៍ថា ប្រ�ជាជន

ថ្ងៃ�ៃក្រោ��យការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ និិងរស់់នៅ�ផ្ទះះ�

ការធ្វើ��តេើ �ស្តត)។ ការធ្វើ��តេើ �ស្តតដោ�យខ្លួួ�នឯង
មិិនអាចជំំនួស
ួ ការរក្សាាគម្លាាត និិងការពាក់់

ម៉ាា ស់់មុុខបានទេ� មន្រ្តី�ី�បាននិិយាយ CDC

។ ប្រ�ធានាធិិបតីី បាយដិិន បាននិិយាយ
ថា គាត់់ជឿ�ឿជាក់់លើ�ើមនុុស្សសដែ�លមកដល់់

ពីីបរទេ�ស ត្រូ�វូ តែ�តម្រូ�ូវឲ្យយការធ្វើ�ចត្តាាឡី
�ើ
ស័
ី ័

ក្តិិ�ខ្លួួ�នឯង បទបញ្ជាា រប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់គាត់់
និិយាយថា អ្ននកធ្វើ��ដំ
ើ ំណើ�ើរតាមផ្លូូ�វអាកាស

នឹឹ ងត្រូ�ូវតម្រូ�ូវឲ្យយធ្វើ�ើ�តាមគោ�លការណ៍៍

ណែ�នាំំរបស់់ CDC រួួមទាំំងអនុុសាសន៍៍នៃ�
ការដាក់់ខ្លួួ�នឲ្យយនៅ�តែ�ឯង “តាមវិ ិសាលភាព
ដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�កើ�ើត។” វាមិិ នទាន់់

ច្បាាស់់លាស់អំ
់ ពី
ំ ថា
ី តើ�ើត្រូ�វូ អនុុវត្តតរបៀ�ៀបណា

និិងបទបញ្ជាា រមិិនបញ្ជាាក់់ឲ្យយបានច្បាាស់់លាស់់។
បទបញ្ជាា រ ក៍៍ណែ�នាំំទីីភ្នាាក់់ងារសហព័័ន្ធធ
ឲ្យយបង្កើ�ើ�តផែ�នការមួួយសម្រា�ប់់ធានាដល់់

ការអនុុវត្តតគោ�លការណ៍៍របស់់ CDC និិង
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សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹងស្តីី�ពីី
ការរៀ�ៀបចំំកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ជាសាធារណៈៈ
កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�បន្ទាា�ប់់របស់់អង្គគកាារផែ�នកាារ

The next meeting of the Northern

Northern Middlesex Metropolitan

Middlesex Metropolitan Planning

Planning Organization ហៅ�ៅកាាត់់ថាា

Organization (NMMPO) will be held

(NMMPO) នឹឹងប្រា�ារព្វវឡើ�ើងតាាមរយៈៈវីីដេ�អូូ

virtually on January 27, 2021 at 2:00

នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី២៧ ខែ�មករាា ឆ្នាំំ��២០២១ វេេលាាម៉ោ�ោ�ង

PM. At this meeting, the NMMPO

២.00 រសៀ�ៀល។ កិិច្ចប្រច �ជុំំ� NMMPO នេះ�ះ លោ�ោក

will hear updates on development of

អ្ននកនឹឹងបាានឭអំំពីប
ី ច្ចុុប្ប
� បន្ននភាាពនៃ�កាារវិិវត្តតន៍រ៍ បស់់

regional Transportation Improvement

កម្មមវិិធីីធ្វើ�ើ�អោ�ោយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង កាារដឹឹកជញ្ជូូ�ន

Program (TIP) and Unified Planning

នៅ�ៅក្នុុ�ងតំំបន់់ (TIP) និិងកម្មមវិិធីីធ្វើ�ើ�ផែ�នកាារ

Work Program for FFY 2022. In ad-

កាារងាាររួួមគ្នាា�សម្រា�ាប់់ឆ្នាំំ��២០២២។ បន្ថែ�ែមលើ�ើ
នេះ�ះ MPO នឹឹងពិិចាារណាាធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាាពអំំពីី
កាារអនុុវត្តតសុុវត្ថិិ�ភាាព។ របៀ�ៀបវាារៈ�ទាំំ�ងស្រុ�ុង
នៃ�កិិច្ចចប្រ�ជុំំ� លោ�ោក អ្ននកអាាចរកមើ�ើលតាាមរយៈៈ
www.nmcog.org.

អំំពីកា
ី រធ្វើ�តេ�ើ �ស្តតបន្ថែ�ែមភ្លាា មៗនៅ�មុុនពេ�ល
ចេ�ញដំំណើ�ើរ៕

dition the MPO will consider updates
to safety performance. The full agenda
can be found at www.nmcog.org.

Notice: NMMPO meetings are
currently being held virtually via the

ធ្វើ��កា
ើ រពិិចារណាលើ�ើវិ ិធានការសុុខភាណ
សាធារណៈៈ រួួមទាំំង ការពិិចារណារគិិតគូូរ

NOTICE OF PUBLIC
MEETING

កំំណត់់សំំគាាល់់៖ កិិច្ចចប្រ�ជុំំ� NMMPO នាា
ពេ�លបច្ចុុប្ប
� បន្ននកំពុុ
ំ ងត្រូ�ូវបាានរៀ�ៀបចំំធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតាាម
រយៈៈ Zoom platform វេេទិិកាា។ ព័័ត៌៌មាាន
អំំពីកា
ី ារចូូលរួួមកិច្ច
ិ ប្រច �ជុំំ� នឹឹងត្រូ�ូវផ្សសព្វវផ្សាាយតាាម
www.nmcog.org. លោ�ោក អ្ននកក៍៍អាាច

Zoom platform. Information about
accessing the meeting will be posted
at www.nmcog.org. You can also get
information on meeting access by
calling 978-454-8021, ext. 121 or
by emailing jhoward@nmcog.org.

ទទួួលព័័ត៌៌មាានបាានអំំពីីកិិច្ចចប្រ�ជុំំ� គ្រា�ាន់់តែ�ហៅ�ៅ

The NMMPO provides reasonable

ទូូរស័័ព្ទទទៅ�ៅលេ�ខ 978-454-8021 លេ�ខ

accommodations and/or language as-

បន្តត121 ឬ អ៊ីី�ម៉ែ�ែល jhoward@nmcog.

sistance free of charge upon request

org NMMPO

ផ្តតល់់កាារស្នាា�ក់់នៅ�ៅសមរម្យយ

(including but not limited to interpret-

និិងជំំនួួយខាាងផ្នែ�ែកភាាសាាដោ�ោយឥតគិិតថ្លៃ�ៃ

ers in American Sign Language and

តាាមកាារស្នើ�ើ�សុំំ� (រួួមទាំំ�ង អ្ននកបកប្រែ��ជាាភាាសាា

languages other than English, open or

សញ្ញាា�បែ�បអាាមេ�រិិក និិងភាាសាាផ្សេ�េងទៀ�ៀតក្រៅ��ៅពីី

closed captioning for videos, assistive

ភាាសាាអង់់គ្លេ�េស វីីដេ�អូូមាានអក្សសរនៅ�ៅលើ�ើអេ�ក្រ�ង់់

listening devices and alternate material

ឧបករណ៍៍ជំំនួួយកាារស្តាា�ប់់ និិងមាាន

សម្ភាា�រៈ�

formats), as available. For assistance,

ជំំនួយ
ួ ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។ សម្រា�ាប់់កាារសុំំ�ជំនួ
ំ យ
ួ សូូម

please contact Justin Howard at (978)

ទំំនាាក់់ទំំនងទៅ�ៅ Justin Howard តាាមរយៈៈ

454-8021, ext. 121 or at jhoward@

លេ�ខទូូរស័័ព្ទទ (978) 454-8021 លេ�ខបន្តត

nmcog.org. Requests should be made

121 ឬ អ៊ីី�ម៉ែ�ែល jhoward@nmcog.org.
កាារស្នើ�ើ�សុំំ� គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងអោ�ោយបាានឆាាប់់តាាមដែ�ល
អាាចធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅបាាន សម្រា�ាប់់តម្រូ�វូ កាារសេ�វាាជាាមុន
ុ រួួម
ទាំំ�ងភាាសាាសញ្ញាា� CART ឬ កាារបកប្រែ��ភាាសាា។

as soon as possible for services requiring advanced arrangements, including
sign language, CART or language
translation or interpretation.
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Lowell បែ�ងជា ៨ សង្កាាត់់ថ្មីី�
ទីីក្រុ�ង
ុ ឡូូវែែល រៀ�ៀបចំំប្រ�ពន្ធ័័�ថ្មីី� តាមក្តីី�

ហើ�ើយនិិង Lowell City Councils។ ករណីី

ដោ�យ កាត់់ជ្រា�កទីីក្រុ�ង
ុ ឱ្យយទៅ�ជាប្រាំ�ំបី(ី ៨)

បណ្តឹឹ� ង ហេ�តុុ ការណ៏៏ដ៏៏ ធំំហើ�ើយសំំខាន់់

ក្នុុ�ងបណ្តឹឹ� ងថ្លែ�ែងថា ប្រ�ព័័ន្ធធបោះ�ះឆ្នោ�ោត នា
ពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ដែ�លមានជាយូូរអង្វែ�ែងមក

សង្កាាត់់ ប្រ�ជាជនរស់់នៅ�សង្កាាត់់និិមួួយៗ

ហើ�ើយនេះ�ះគឺឺ មិិនគប្បីី� គឺឺជាប្រ�ព័័ ន្ធធដែ�ល

តែ�មួួយនាក់់ចេ�ញពីីសង្កាាត់់នោះ�ះ ក្រុ�ុងឡូូវែែ

រារាំំងមិិនឱ្យយ “minority” ជាប់់ឆ្នោ�ោត។ អស់់

លព្រ�មទាំំងយល់់ព្រ�ម រក្សាាមិិនកាត់់បំបែ�
ំ ក

មួួយ ដែ�លគួួរតែ�តាមដានគឺឺមាត្រា�ថ្មីី� ដែ�ល
សាលាក្រុ�ុងឡូូវែែល កំំ ពង់់តែ�រៀ�ៀបចំំ ប្តូូ�រ
ប្រ�ពន្ធ័័�បោះ�ះឆ្នោ�ោត។ ក្រោ��យពីីពេ�លប្តូូរប្រ�ពន្ធ័័�
�

មានសិិទ្ធបោះ�
ធ ះឆ្នោ�ោតជ្រើ�ើ�សរើើ �សយកតំំណាង

បោះ�ះឆ្នោ�ោតរួួចហើ�យ
ើ តើ�ើកម្លាំំ�ងឥទ្ធិិ�ពលខ្មែ�ែរ
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តម្រូ�ូវឱ្យយមាន តំំបន់់យ៉ាាងតិិចពីីរ សម្រា�ប់់
ទុុកឱ្យយ “minority”។ ទីី ពីីរ(2) គឺឺក្រុ�ុងឡូូវែែ
លត្រូ�ូវចំំណាយ $280,000 (ពីីដំំបូូងកម្រៃ�ៃ
ទាមទាមានតម្លៃ�ៃលើ�ើសពីី $2 million
ទៅ�ទៀ�ៀត) ទៅ�ឱ្យយមេ�ធាវី ីរបស់់អ្ននកផ្តើ�ើ�មក្តីី�
ប្តឹឹ�ង។
មានក្រុ�ុមមេ�ធាវី ីមកពីី Boston ដែ�ល
មានឈ្មោះ�ះ�ថា Oren M. Sellstrom, Lawyers'
Committee for Civil Rights and Economic Justice ព្រ�មទាំំងRobert G. Jones,
Daniel E. Fine, Matthew Mazzotta, Scott

នូូវពេ�លអនាគត នឹឹងក្លាា យទៅ�ជាយ៉ាា ងណា

S. Taylor, Ropes & Gray LLP ដែ�លជា

ដែ�រ?

តំំណាងអ្ននកប្តឹឹ�ង (Plaintiffs)។ ឫឯអ្ននកជាប់់

ថ្វីី�ត្បិិ�តតែ�អាថបទមួួយនេះ�ះគឺឺសំំដៅ�

ចោ�ទបណ្តឹឹ� ង (Defendants)គឺឺមាន ទីីក្រុ�ុង

ជូូនចំំពោះ�ះ ប្រ�ជាជនខ្មែ�ែរដែ�លរស់់នៅ� ទីីក្រុ�ង
ុ

ឡូូវែែល ដែ�លនូូវជាមួួយគ្នាានោះ�ះមាន City

ឡូូវែែល ក៏៏ប៉ុុ�ន្តែ�ែហេ�តុុការណ៍៍នេះ�ះ ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ�ង
ឱ្យយឃើ�ើញម្តតងទៀ�ៀតអំំពីី ភាពលំំបាកនៃ�ការ

Manager, City Councils គ្រ�ប់់ប្រាំ�ំបួួនរូូប,

តស៊ូូ�របស់់ខ្មែ�ែរ។ ចៃ�ដន្យយអី្វវ� ការប្តូូ�រប្រ�ព័័ន្ធធ
នេះ�ះកើ�ើតមានឡើ�ើងចំំពេ�ល ប្រ�ជាជនខ្មែ�ែរ

រូូប, និិង គណៈៈកម្មមការបោះ�ះឆ្នោ�ោត Lowell

School Committee Members គ្រ�ប់់ប្រាំ�ំមួួយ

មករស់់នៅ�ក្នុុងទីី
ុ ឡូូវែែលកាន់់តែ� ច្រើ�ើ�ន
� ក្រុ�ង

Election and Census Commission គ្រ�ប់់

ទាំំងមូូល ក៏៏ស្ទុះះ��កាន់់តែ� មានឥទ្ធិិ�ពលឡើ�ើងៗ។

លោ�ក Oren M. Sellstrom បានធ្វើ�ដំ
�ើ ណើំ �ើរ

បួួនរូូប។

ឡើ�ើងៗ ហើ�យ
ើ សម្លេ�េងបោះ�ះឆ្នោ�ោត របស់់ខ្មែ�ែរ
គេ�ថាប្តូូ�រនេះ�ះដើ�ើម្បីី�ជួួយខ្មែ�ែរ។
គម្រោ��ងប្តូូ�រនេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងក្រោ��យពីី

រយៈៈពេ�លច្រើ�ើ�នខែ�កន្លលងមក ក្រុ�ុងឡូូវែែល

សង្កាាត់់ Acre និិងសង្កាាត់់ Lower Highlands

ក៏៏សម្រេ�េចចិត្តត
ិ ថាមិិនជំំទាស់់ ហើ�ើយធ្វើ�តា
�ើ ម

ទេ�ព្រោះ��ះសង្កាាត់់ទាំង
ំ ពីីរដែ�លយោ�ងទៅ�តាម

មានការប្តឹឹ�ងទៅ�តុុលាការហើ�ើយ បន្ទាាប់់មក

កិិ ច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងលក្ខខខណ្ឌឌពីី រចំំ ណុុច។

ជំំរឿ�ឿនប្រ�ជាជនcensus មាន “minority”

មានការសម្រួ�ួលគ្នាា រវាង ភគីីប្តឹឹ�ង (Plaintiffs)

ទីីមួួយ(1)គឺឺ ជ្រើ�ើ�សយកប្រ�ពន្ធ័័�បោះ�ះឆ្នោ�ោតថ្មីី�

រស់់នៅ�ច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយតាមកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងគឺឺ

មកទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល ជាច្រើ�ើ�នដង ដើ�ើម្បីី�រាប
ចំំក្តីី� និិងផ្តតល់់ ជាគំំនិិត ទៅ�ដល់់ប្រ�ជាជន
មួួយចំំនួួន ដែ�លស្មមគ្រ័�័ចិិត្តតចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ប្តឹឹ�ង។
តទៅ�ទំំព័័រទីី២៣
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tmkBITMB½rTI 21 Lowell បែ�ងជាា ៨ សង្កាា�ត់់ថ្មីី�...
លុះះ�ដល់់ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៨ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០១៧

បំំ បែ�កជាប្រាំ�ំបីី(៨)សង្កាាត់់ ។ តាមកិិ ច្ចច

(May 18, 2017) ពាក្យយបណ្តឹឹ� ងក៏៏បានចាប់់ផ្តើ�ម
�ើ

ព្រ�មព្រៀ��ៀង ទីីក្រុ�ង
ុ ឡូូវែែលបំំរុង
ុ នឹឹងអនុុវត្តតន៍៍

ឡើ�ើង។ ថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កាឆ្នាំំ�២០១៧

ប្រ�ព័័ន្ធធថ្មីី�នេះ�ះ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២១ ហើ�ើយ។

(November 21, 2017) ចៅ�ក្រ�ម WILLIAM

តើ�ើខ្មែ�ែរបានទទួួលប្រ�យោ�ជន៍៍ពីីការប្តូូរ�

G. YOUNG, DISTRICT JUDGE បានសម្រេ�េច

ប្រ�ព័័ន្ធធបោះ�ះឆ្នោ�ោតនេះ�ះមែ�នឬ?

ចិិត្តតថា បណ្តឹឹ� ងនេះ�ះដែ�លមានលេ�ខ CIVIL

ខ្ញុំំ��មើ�ើ លឃើ�ើញប្រ�យោ�ជន៍៍ ខ្លះះ�ដែ�រ
ហើ�ើយក៏៏ គឺឺ ជាឧបសគ្គគដែ�រ។ ខ្ញុំំ��យល់់ថា

ACTION NO. 17–10895–WGY ឱ្យយបន្តតទៅ�មុុខ
ទៀ�ៀតនៅ� United States District Court, D.
Massachusetts.

ប្រ�ព័័ន្ធថ្មីី�ដែ�
ធ
លទុុកសង្កាាត់់ Acre (ក្នុុ�ងផែ�នទីី

គឺឺលេ�ខ ៧) និិងសង្កាាត់់ Lower Highlands

ក្នុុ�ងក្តីី�លេ�ខ 17–10895–WGY នេះ�ះ អ្នន
កបណ្តឹឹ� ងមាន ១៣នាក់់ ។ លោ�កអ្ននក

(លេ�ខ ៦) ឱ្យយទៅ� “minority” នោះ�ះគឺឺ

ប្រ�ហែ�លជាស្គាាល់់គាត់ខ្លះះ�ដែ�
់
រហើ�យ
ើ ព្រោះ��ះ

ចេ�ញមកពីីសង្កាាត់់នោះ�ះអញ្ចឹឹ�ង ប្រ�សឹឹនបើ�ើ

គាត់់សុទ្ធ
ុ ធតែ�ជាមិិត្តតភក្តិិ�របស់់យើ�ើងហើ�យ
ើ ដែ�ល

មានខ្មែ�ែរម្នាាក់់ខ្លាំំ�ងឈរឈ្មោះ�ះ�នៅ�តំំបន់់នេះ�ះ

ជាអ្ននកសកម្មមក្នុងសង្គគ
មផងដែ�រ គឺឺមានឈ្មោះ�ះ�
�ុ

ហើ�យ
ើ គឺឺប្រ�ហែ�លជាពុំំ�មានបេ�ក្ខខជនសាស

Chanmony HUOT, Vladimir Saldana,

ន៍៍ផ្សេ�េងៗ ប្រ�ថុុយហៀ�ៀនឈរឈ្មោះ�ះ�ប្រ�ជែ�ង

Champa Pang, Thoeun Kong, Lianna

ឡើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ បើ�ើកាត់់ទៅ�ជាសង្កាាត់់

Kushi, Denisse Collazo, Sue J. Kim, Soady

ដូូច្នេះ�ះ� ក៏៏ធ្វើ�ឱ្យ
�ើ យបេ�ក្ខខជនខ្មែ�ែរ មានការកក់់ក្តៅ�ៅ

Ouch, Tooch Van, Carmen Bermudez, Kei
Kawashima–Ginsberg, Daniel K. Uk, and

ម្យ៉ាា� ងដែ�រ។ ខ្ញុំំ��បារម្ភភថា ក្រែ�ែងប្រ�ហែ�លជា
មិិនប្រា�កដដូូចការស្មាា នទេ� ពីីព្រោះ��ះប្រ�ជាជន

Fahmina Zaman។

“minority” ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លមិិនមែ�នជាខ្មែ�ែរ

ការសម្រុះ�ះ�សម្រួ�ួលនិិងកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង

ហាក់់បីដូូច
ី ជាទុុកវាឱ្យយបេ�ក្ខខជន ខ្មែ�ែរជាប់់ឆ្នោ�ោត

សង្កាាត់់ Lower Highlands នេះ�ះ។ ធ្វើ�ើ�ឱ្យយ

ហើ�ើយ បើ�ើខ្មែ�ែរបោះ�ះឆ្នោ�ោតឱ្យយខ្មែ�ែរទាំំងពីី រ

សង្កាាត់់ Lower Highlands នេះ�ះក្លាា យទៅ�ជា

លទ្ធធផលគឺឺគេ�គ្រ�វាត់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតនោះ�ះចោ�ល

តំំបន់់ប្រ�កែ�កគ្នាា រវាង ខ្មែ�ែរនឹឹងខ្មែ�ែរ ព្រោះ��ះ

ហើ�ើយ។ មានន័័យថាប្រ�ព័័ន្ធធថ្មីី� បំំបែ�កខ្មែ�ែរ

ប្រ�ព័័ន្ធធថ្មីី�នេះ�ះជម្រុ�ុញឱ្យយខ្មែ�ែរជល់់គ្នាា ។

ឱ្យយតូូចទៅ�វិ ិញទេ� មាត្រា�ថ្មីី�នេះ�ះ មិិនឱ្យយមាន

ពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��ផ្ទាាល់បា
់ នឈរឈ្មោះ�ះ�ជា
បេ�ក្ខខជន School Committee ម្តតងៗ ខ្ញុំំតែ�ងតែ�
��

សាមគ្គីី�ភាព ដូូច្នេះ�ះ�ខ្មុំំ��យល់់ថា ប្រ�ព័័ន្ធចា
ធ ស់់

រំ ំពឹឹងលើ�ើប្រ�ជាជនក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងទាំំងមូូល ឱ្យយ

ងនោះ�ះឡើ�យ
ើ វាផ្ទុុ�យទៅ�វិ ិញទេ� បណ្តឹឹ� ងនេះ�ះ

រំ ំពឹឹងលើ�ើខ្មែ�ែរគ្រ�ប់់សង្កាាត់់ រំ ំពឹឹងលើ�ើខ្មែ�ែរគ្រ�ប់់រូូប

ធ្វើ��ើបាបខ្មែ�ែរខ្លួួ�នឯងទេ�។

ប្រ�ជាជនខ្មែ�ែរបានចេ�ញមកគាំំទ្រ�មែ�ន គឺឺ

មករស់់នៅ�ស្រុ�ុកអាមេ�រិ ិកហើ�ើយ ខ្ញុំំ��
ចង់់បានណាស់់ឱ្យយខ្មែ�ែរ រួួបរួួមគ្នាា ជាចង្កឹះះ��

ប្រៀ��ៀបបីីដូូចចង្កឹះះ��មួួយបាច់់អញ្ចឹឹ�ង។ ប្រ�ព
ន័្ធធ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតនាពេ�លបច្ចុុបន្នននេះ�ះ
អនុុញ្ញាាត
�
ឱ្យយប្រ�ជាជនគ្រ�ប់់រូូបនៅ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែលទៅ�

មួួ យបាច់់ ហើ�ើយមិិ នរី ីករាយនិិ ង ប្រ�ព័័ ន្ធធ

បោះ�ះឆ្នោ�ោត រើើ �សយកបេ�ក្ខខជន រហូូតទៅ�ដល់់

នេះ�ះជាមតិិ និិងជាសេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបថា

ប្រាំ�ំមួួយ(៦)នាក់់ ដោ�យមិិនមានកំំរិ ិតថា

យើ�ើងគួួរតែ�បារម្ភភណាស់់ ថាទៅ�អណាគត់់

បេ�ក្ខខជននោះ�ះមកពីី សង្កាាត់់ណាទេ�។

តើ�ើវាសនានយោ�បាយ របស់់ខ្មែ�ែរ នៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ

មានន័័យថាបើ�ើខ្មែ�ែរចេះ�ះរួួបរួួមគ្នាា បើ�ើមាន

ឡូូវែែល នឹឹងក្លាា យទៅ�ជាយ៉ាា ងណា។ សូូម

បេ�ក្ខខជនខ្មែ�ែរ ប្រាំ�ំមួួយនាក់់នោះ�ះ ខ្មែ�ែរអាច

មេ�តាជ្រា�ប សូូមមេ�តាពិិចារណា សូូមកុំំ�

ទៅ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតឱ្យយខ្មែ�ែរយើ�ើង ទាំំងប្រាំ�ំមួួយ

ប្រ�កាន់់ហើ�ើយយក រឿ�ឿងនេះ�ះមកដាក់់ធ្វើ��ជា
ើ

រូូប។ បើ�ើដូូច្នោះ�ះ�មិិនមានការប្រ�ឆាំំងគ្នាា រវាង

រឿ�ឿងផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន។ សង្ឃឹឹ�មថាសាប្តាាហ៍៍ក្រោ��យ

ខ្មែ�ែរនឹឹងខ្មែ�ែរទេ�។

ៗ ខ្មុំំ��នឹឹងអាចរៀ�ៀបរាប់់បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។ ទោះ�ះ

ផ្ទុុ�យទៅ�វិ ិញប្រ�ព័័ន្ធធថ្មីី� ដាក់់កំំហិិតឱ្យយ
ប្រ�ជាជន បោះ�ះឆ្នោ�ោតឱ្យយបេ�ក្ខខជនក្នុុ�ងតំំបន់់

លោ�ក Oren M. Sellstrom (ដែ�លជាអ្ននក

សង្ឃឹឹ�មថា គេ�ជាអ្ននកជាប់់ឆ្នោ�ោតដែ�រ ប្រ�ជាជន

ចេ�ញមុុ ខរាល់់វេេលាហើ�ើយជាអ្ននកដើ�ើរតួួ រ

សាសន៍៍ គេ� នឹឹ ង គាំំទ្រ�បេ�ក្ខខជនរបស់់គេ�

នាក់់ សម្លេ�េងសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតត្រូ�ូវបែ�កជាពីី រ

ជំំ នួួសអ្ននកផ្តឹឹ�ង) ហើ�ើយនិិ ង Lowell City

ដែ�រ។ មាននយ័័ថា សង្កាាត់់ Acre(7) និិង

Councilsដើ�ើរតួួរជាតំំណាងរបស់់(Defendants)។

Lower Highlands(6) គឺឺនឹឹងក្លាា យទៅ�ជា

តុុលាការ THE UNITED STATES DISTRICT

សង្កាាត់់ប្រ�ជែ�ងគ្នាា រវាងបេ�ក្ខខជនទាំំងឡាយ

COURT FOR THE DISTRICT OF MASSA-

ដែ�លជា “minority” ហើ�ើយនិិង រវាងខ្មែ�ែរ

CHUSETTS បានចេ�ញសំំណុំំ�រឿ�ឿងកិិ ច្ចច

និិងខ្មែ�ែរផងដែ�រ។

Lower Highlands នេះ�ះក៏៏ គេ�មានសេ�ចក្តីី�

ព្រ�មព្រៀ��ៀង CONSENT DECREE លេ�ខ Case

ខ្មែ�ែរណាដែ�លរស់់នៅ� ក្រៅ��ពីីសង្កាាត់់

No. 1:17-cv-10895-DLC ដែ�លមានអ្ននកប្តឹឹ�ង

ពីីរនេះ�ះ មិិនអាចនឹឹងមានសង្ឃឹឹ�មឈរឈ្មោះ�ះ�

នៅ�សល់់ចំំនួួន ១១អ្ននក គឺឺនៅ�មានឈ្មោះ�ះ�

ជាបេ�ក្ខខជនទេ� ពីីព្រោះ��ះ សង្កាាត់់នោះ�ះ ពុំំ�មាន

CHANMONY HUOT, VLADIMIR SALDAÑA,

ប្រ�ជាជនខ្មែ�ែរ គ្រ�ប់់ចំំនួួននឹឹង បោះ�ះឆ្នោ�ោតឱ្យយ

LIANNA KUSHI, THOEUN KONG, DENISSE

បានជាប់់ឡើ�ើយ។ ចំំណែ�កឯប្រ�ជាជនខ្មែ�ែរ

COLLAZO, SUE J. KIM, SOADY OUCH, TOOCH

ណា ដែ�លរស់់នៅ�ក្រៅ��សង្កាាត់់ទាំំងពីីនេះ�ះ

VAN, CARMEN BERMUDEZ, KEI KAWASHI-

ហើ�ើយដែ�លតែ�ងតែ� មានមោ�ទណៈៈភាព

MA-GINSBERG AND FAHMINA ZAMAN.

រអែ�ង ចេ�ញមកបោះ�ះឆ្នោ�ោត ឱ្យយបេ�ក្ខខជនខ្មែ�ែរ

ពួួកគាត់់មានគោ�លជំំហរថា ប្តូូរប្រ�ពន្ធ័័�
�

រាល់់ឆ្នាំំ�នោះ�ះ គឺឺគាត់់លែ�ងមានឱកាស នឹឹង

បោះ�ះឆ្នោ�ោតដូូច្នេះ�ះ�ធ្វើ�ើឱ្យ
� យ ប្រ�ជាជនដែ�លយើ�ើង

ចូូលរួួមទៀ�ៀតហើ�ើយ ពីីព្រោះ��ះ គាត់់ពុំំ�អាច

ហៅ�ថា “minority” ដូូចជាខ្មែ�ែរយើ�ើងជាដើ�ើម

ចេ�ញទៅ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតឱ្យយ បេ�ក្ខខជននៅ�ក្រៅ��

ហ្នឹឹ�ង មានឱកាសនឹឹងជាប់់ឆ្នោ�ោតច្រើ�ើ�នជាង

សង្កាាត់់របស់់គាត់់ដូូចជានៅ� Acre(7) ឬនៅ�

មុុ ន។ មានមិិ ត្តតភក្តិិ�ខ្មែ�ែរយើ�ើងមួួ យចំំ នួួន

Lower Highlands(6) ឡើ�ើយ។ វិ ិធីីបោះ�ះឆ្នោ�ោត

ដែ�លជាអ្ននកឈឺឺឆ្អាា លក្នុុ�ងសង្គគម ហើ�ើយជា
អ្ននកមុុខមាត់់តំំណាងរបស់់ខ្មែ�ែរក្នុុ�ងសង្គគម

ថ្មីី�នេះ�ះគឺឺហាក់់ដូូចជាគ្រ�វាត់់ពួួកគាត់់ចោ�ល

នាំំគ្នាាគាំំទ្រ�បណ្តឹឹ� ងហើ�ើយគាំំទ្រ�ការជ្រើ�ើ�សរើើស
�

តែ�ម្តតង។

យកប្រ�ព័័ន្ធធថ្មីី�នេះ�ះ ដោ�យត្រេ�េកអរ។ បណ្តឺឺ�

ក្នុុ� ងប្រ�ពន្ធ័័�ថ្មីី�នេះ�ះ ចំំ ពោះ�ះខ្មែ�ែរដែ�ល
រស់់ នៅ�សង្កាាត់់ ផ្សេ�េងៗ ហើ�ើ យចង់់

ងនេះ�ះក៏៏បានធើ្វ�វ�ឱ្យយមាន ការអាក់់ អន់់ចិិត្តត

ឈរឈ្មោះ�ះ�ជាបេ�ក្ខខជននោះ�ះ គាត់់មានតែ�

រវៀ�ៀង ប្រ�ជាជនផ្សេ�េងៗជាច្រើ�ើ�នផងដែ�រ។
ផែ�នទីីក្រុ�ុងឡូូវែែលខាងលើ�ើគឺឺ កាត់់

បង្ខំំ�ចិិត្តតប្តូូ�រទីីលំំនៅ�ដ្ធាា នរបស់់គាត់់់� ដើ�ើម្បីី�
មករកការគាំំទ្រ�ពីី ប្រ�ជាជនខ្មែ�ែរដែ�លនៅ�

នេះ�ះហើ�ើយ គឺឺល្អអចំំពោះ�ះខ្មែ�ែរ។ ការប្តូូ�រនេះ�ះ
មិិនមែ�នល្អអដូូចការអាស់់អាង ក្នុុ�ងក្តីី�បណ្តឹឹ�

ជួួយគាំំទ្រ� ហើ�យ
ើ គួួរឱ្យយរំ ំភើ�ើបណាស់់ ព្រោះ��ះ

ដែ�លរស់់នៅ�ក្នុុ�ង សង្កាាត់់Acre ហើ�ើយនិិង

រវាងភគីីប្តឹឹ�ង (Plaintiffs) ខាងលើ�ើដែ�លមាន
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តែ�មួួយនាក់់គត់់។ បើ�ើមានបេ�ក្ខខជនខ្មែ�ែរពីីរ

ដែ�ល រារាំំងភាពសាមគ្គីី�ទេ�។

យល់់ស្រ�ប ឬមិិ នស្រ�ប ខ្ញុំំ��ចង់់ឮមតិិ ពីី
លោ�កអ្ននកវិ ិញផង។
សូូមអរគុុណ!
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