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ជីីវិត
ិ និិងការងារបច្ចុុប្
� ប្ ន្ននរបស់់លោ�កត្រូ�វូ បានផ្តាាស់ប្តូ
់ រ�ូ ហើ�ើយ!
ដោ�យ ពិិន សំំខុុន - ថ្ងៃ�ៃទីី៥ មករា ២០២១
២០២១
ដោ�យសារតែ�កូូវី ីដ១៩ រដ្ឋឋបាលប្រ�ទេ�សនិិមួួយៗ
បានដាក់់បញ្ជា
ា តឹឹងរ៉ឹឹ�ងមិិនឱ្យយប្រ�ជាពលរដ្ឋឋចេ�ញក្រៅ��ផ្ទះះ�
មិិនមានការទៅ�ជិិតអ្ននកដ៏៏ទៃ� មិិនឱ្យយធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ ហាងធំំ
តូូចត្រូ�ូវបិិទទ្វាារ, រោ�ងចក្រ�ក៏៏បីីទទ្វាារដូូចគ្នាា , រោ�ងកុុន
ល្ខោ�ោនក៏៏ត្រូ�ូវផ្អាាកសម្តែ�ែង, យន្តតហោះ�ះ រថភ្លើ�ើ�ង រថយន្តត
ត្រូ�ូវបញ្ឈឈរជើ�ើងចោ�លនឹឹងកន្លែ�ែង ... តាំំងតែ�ពីី១ឆ្នាំំ�មក
ហើ�ើយ ។ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល១ឆ្នាំំ�នោះ�ះ គេ�សង្កេ�េតឃើ�ើញ
សេ�ចក្តីី�ត្រូ�ូវការរបស់់មនុុស្សសមិិនដូូ ចពីីមុុនទៀ�ៀតទេ�,
កាងារជាច្រើ�ើ�នបានប្តូូ�ររូូបរាង ជាពិិសេ�ស កាងារ
ពាណិិជ្ជជកម្មម-ឧស្សសហកម្មម មុុខរបរចិិញ្ចឹឹ�មជីីវិិត មិិនបាន
ឋិិតឋេ�រនៅ�ដូូចពីីមុុនទៀ�ៀតដែ�រ។
តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បានជាការងារបានប្តូូ�ររូូបរាង ?
រដ្ឋាាភិិបាលនៃ�ប្រ�ទេ�សក្នុុ�ងសាកលលោ�ក បាន
តទៅ�ទំំព័័រទីី០៤

រដ្ឋឋបាល បាយដិិន ដកសម្ព័័�ន្ធធមិិត្តត ត្រាំ�ំ ចេ�ញពីីសារព័័ត៌៌មាន
ដែ�លទទួួលការឧបត្ថថម្ភភមូូលនិិធិិពីីសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក

អាជ្ញាា�ធរ និិងសមត្ថថកិិច្ចចខេ�ត្តតកណ្តាា�ល ជាប់់ព្រំ�ំដែ�នវៀ�ៀតណាម ចុះះ�ទប់់

ស្កាា�ត់់ការលួួចឆ្លលងដែ�នខុុសច្្បាប់់ ដើ�ើម្្បីីទប់់ស្កាា�ត់់ការរីីករាលដាលជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩

រដ្ឋឋបាលត្រាំ�ំ រងការចោ�ទប្រ�កាន់់ថា បានព្យាាយាមបង្វិិ�ល

ទីីភ្នាាក់់ងារសារព័័ត៌៌មានដែ�លបានទទួួលការឧបត្ថថម្ភភមូូលនិិធិិពីី

សហព័័ន្ធធ ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងការនិិយាយកាន់់ជើ�ើងអោ�យបក្សស សម្រា�ប់់
តំំណែ�ងប្រ�ធានាធិិបតីីរបស់់គាត់់។
ដោ�យ៖ Pranshu Verma

Pranshu Verma

ផ្សាាយថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២១ និិងធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាព
ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២១
ទីីក្រុ�ង
ុ វ៉ាា ស៊ីី�ងតុុន៖ ប្រ�ធានស្តីីទី
� នៃ�
ី ទីីភ្នាាក់ងា
់ រសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក

ទទួួលបន្ទុ�កប្រ
ុ �ព័័ន្ធផ្ស
ធ សព្វវផ្សាាយសកល បានដេ�ញចោ�លមេ�ដឹឹកនាំំ
ពហុុសារព័័ត៌៌មាន

តទៅ�ទំំព័័រទីី១០

សូូមអាានអត្ថថបទនៅ�ៅទំំព័័រទីី០៥
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អាមេ�រិិកថ្មីី� ២០២១

ដោ�យ៖ សុុបិិន ពិិន

លេ�ខគណនេ�យ្យយរបស់់ត្រាំ�ំ ជាការសម្រេ�េចចិិត្តត

ថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២០២១

មួួយដែ�លមនុុស្សសជាច្រើ�ើ�នបានប្រា�ថ្នាាចង់់បាន

អាមេ�រិ ិកចូូលក្នុុ�ងយុុគសម័័យថ្មីី�មួយ
ួ ជាមួួយ

អោ�យធ្វើ�ើអ
� ញ្ចឹឹង
� ជាយូូរមកហើ�ើយ មិិនផ្តតល់់ក្បាាល

លោ�ក Joe Bidden Jr. ជាប្រ�ធានាធិិបតីី និិង

មេ�ក្រូ�ូធំំមួយ
ួ អោ�យគាត់់ ដែ�លគាត់់អាចប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

ស្ត្រី��ទី
ី ី មួួយ ស្បែ�ែកខ្មៅ�ៅ និិ ងជាជនជាតិិ អាស៊ីី�

ជេ�រប្រ�ទេ�ចអ្ននកកាសែ�ត និិងមនុុស្សសដែ�លបាន

ខាងត្បូូ�ង លោ�កស្រី�ី Kamala Harris ជាអនុុ
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By Soben Pin

for several days. Pope Francis said that the

February 7, 2021

attack on Capitol Hill was just shocking, an

America enters a new era with Joe

act that attacks America’s very own core of

Bidden Jr. as President and the first woman,

democracy. This action also explains how

black and South Asian Kamala Harris as

democracy is also very fragile.

Vice President. Trump refused to concede

Then Twitter blocked President Trump’s
account, a decision that many people wished

ប្រ�ធានាធិិបតីី។ ត្រាំ�ំបានបដិិសេ�ធមិិនសុុខចិិត្តត

Twitter had done long ago, not to give him

ចុះះ�ចាញ់់ការបោះ�ះឆ្នោ�ោត និិងប្រ�ជាជនស្ទើ�ើ�រតែ�

a mega microphone that he used to insult

ជាងពាក់់កណ្តា
ា លនៅ�តែ�ជឿ�ឿលើ�ើគាត់់។ ប្រ�ទេ�ស

journalists and those who spoke up against
him during his four years of presidency.

ត្រូ�ូវបានបែ�ងចែ�កទៅ�តាមផលប្រ�យោ�ជន៍៍បក្សស។

The unlikely decision, Twit-ter executives

ខ្ញុំំ�� នៅ�ឯប្រ�ទេ�សបារាំង
ំ នៅ�ពេ�លដែ�លសភា

with other internet giants like Facebook

Capitol Hill ស្ថិិ�តក្រោ��មការវយប្រ�ហារដោ�យ

and Amazon together decided they will all

អ្ននកតវ៉ាា រាប់់ពាន់់នាក់់ដែ�លគាំំទ្រ�ត្រាំ�ំ នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៦

block him. Soon a dozen others followed.

ខែ�មករា។ វាក្លាាយជាព័័ត៌៌មានសំំខាន់់នៅ�ទំំព័័រ

A week after the Capitol Hill attack,

មុុ ខសម្រា�ប់់បណ្តា
ាញសារព័័ ត៌៌មានអ៊ឺឺ� រ៉ុុ�បអស់់

Trump issued a video from the official

រយៈៈប្រាំ�ំពីី រថ្ងៃ�ៃ។សម្តេ�េចសង្ឃឃគ្រឹ�ឹ ស្តតសាសនា

white house Twitter account that he was

Pope Francis បាននិិយាយថា ការវាយប្រ�ហារ

in shock of what was happening and that

នៅ�សភា Capitol Hill គឺឺជារឿ�ឿងរន្ធធត់់ចិិត្តត ជា
ទង្វើ�ើ�ដែ�លវាយប្រ�ហារយ៉ាា ងខ្លាំំ �ងលើ�ើស្នូូ�លនៃ�

និិយាយប្រ�ឆាំំងគាត់់ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�ល ៤ ឆ្នាំំ�ជា

ប្រ�ធានាធិិបតីី។ ដូូចគ្នាានឹឹងការសម្រេ�េចចិិត្តតនេះ�ះ

លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយផ្ទាាល់របស់
់
ប្រ់ �ទេ�សអាមេ�រិក។
ិ

ដែ�រ នាយកក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Twitter ជាមួួយបណ្តា
ា

សកម្មមភាពនេះ�ះក៍៍ពន្យយល់់ផងដែ�រ ពីីការដែ�ល

រក្រុ�ុមហ៊ុុ�នយក្សសៗផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដូូចជា ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយកំំពុុងតែ�ផុុយស្រួ�ួយ។

Facebook និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Amazon រួួមគ្នាាធ្វើ��កា
ើ រ

បន្ទាាប់់មក ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Twitter បានប្លុុ�កបិិទ

តទៅ�ទំំព័័រទីី១១

the election and almost half of America still

there will be peaceful transition. It was too

believe him. The country is divided along

late. The house proceeded with the second

party interests. I was in France when Capitol

impeachment one week before Trump left

Hill was under attack by thousands of pro

the White House with eight votes from the

Trump protestors on January 6. It became

Republican Party. The U.S Senate postponed

the headline news for European channels the im-peachment trial in the Senate until
Please see New America 2021/11
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tmkBITMB½rTI 01 ជីីវិិត និិងកាារងាារបច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់...
នាំំគ្នាាទប់់ ស្កាាត់់ការរាតត្បាាតជម្ងឺឺ�

បញ្ជា
ា ទីីញរបស់់ផ្សេ�េង តាមទូូរស័័ព្ទទ ឬតាម

ថ្មីី�នេះ�ះ តាមការណែ�រនាំំរបស់់អ្ននកឯកទេ�ស

កុំំ�ព្យូូ�ទ័រ័ ដោ�យមិិនចាំំបាច់់ចេ�ញពីីផ្ទះះ�ទេ�ហើ�ើយ

សុុខាភិិបាល ហើ�ើយដែ�លប្រ�ជាពលរដ្ឋឋក្នុុ�ង

បើ�ើចេ�ញទៅ� ក៏៏រករបស់់របរដោ�យខ្លួួ�នឯង

លោ�ក ក៏៏ព្រ�មជឿ�ឿនឹឹងធ្វើ�ើ�តាម បានធ្វើ�ើ�ឱ្យយកា

មិិនបានដែ�រ ពីីព្រោះ��ះហាងវាបិិទទ្វាារ... ដូូច្នោះ�ះ�

ងារ២៥៥លានកន្លែ�ែងក្នុុ�ងលោ�ក បានត្រូ�ូវ

ហើ�ើយមនុុស្សសម្នាា ត្រូ�ូវស្វែ�ែងរកវត្ថុុ�ដែ�លគេ�

បាត់់បង់់ ហាងពាណិិជ្ជជកម្មម ឬ រោ�ងចក្រ�

ត្រូ�ូវការនោះ�ះ បញ្ជា
ា តាម‹អនឡាញ›មានៈៈ

ជាច្រើ�ើ�ន បានត្រូ�ូវដួួលរលំំ តែ�មិិនដួួ ល

‹អាម៉ាា ហ្សូូ�ន› ‹គ្ហូូ�គោ�ល›ជាដើ�ើម... បន្ទាាប់់មក

ទាំំងអស់់នោះ�ះទេ� .ដោ�យសារក្នុុ�ងរយៈៈកាល

មានៈៈ បុុគ្គគលិិកដឹឹកជញ្ជូូ�ន ខ្វាាត់់ខ្វែ�ែង មាន

មួួយឆ្នាំំមកនេះ�ះ
�
មនុុស្សសមិិនបានចេ�ញក្រៅ��

ទាំំងយន្តតហោះ�ះដឹឹកទំំនិិញថែ�មទៀ�ៀត... ស្អីី�

ផ្ទះះ�ច្រើ�ើ�នថ្ងៃ�ៃ - កាងារក៏៏ត្រូ�វូ បាត់់បង់់ ឬក៏៏បាន

ក៏៏ មាន អ្វីី�ក៏៏ ថោ�ក គុុ ណភាពធានាបាន

ត្រូ�ូវណែ�នាំំឱ្យយធ្វើ�ើ�នៅ�ផ្ទះះ� - មិិនបាននាំំក្រុ�ុម

ចំំណាយខាងតុុបតែ�ង នឹឹងចំំណាយសម្រា�ប់់

ពីី ផ្សាារ ឬពីី ភោ�ជនីីយដ្ឋាាន បានកើ�ើ ន

អ្ននកបំំរើើ�តុុបានថយចុះះ� ចំំណែ�កអ្ននកបញ្ជា
ា

ល្បឿ�ឿ�នប្រា�ក់់ ចំំណូូល ៤-៥ដង លើ�ើស

ទិិញគេ�ធ្វើ�ើ�តាម‹អនឡាញ› ក៏៏ធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានការ

ការគិិតស្មាាន, ការទិិញរបស់់របរគ្រ�ប់់យ៉ាាង

ធ្វើ�ើ�ដល់់អ្ននកដឹឹកជញ្ជូូ�នតាម‹តាក់់ស៊ីី� Uber

តាម‹អនឡាញ›បានក្លាា យជាវិិធីីប្រើ�ើ�បំំផុុត

Food›បានកើ�ើនឡើ�ើង, មិិនតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� គេ�

ជំំនួួ សកាដើ�ើ រមើ�ើ លឥវ៉ាា ន់់តាមហាងធំំៗ,

ក៏៏ឃើ�ើញអ្ននកទិិញរកសៀ�ៀវភៅ�ធ្វើ�ើ�ម្ហូូ�បច្រើ�ើ�ន

� ៣,៤%
ចំំណូូលតាម‹អនឡាញ›មានទំំហ៊ំំ១

ធ្វើ�ើ�ខ្លួួ�នឯង ឬក៏៏ ទីីញឆ្នាំំ�ងអាគ្គីី�សនីី ទើ�ើ ប

ទំំហ៊ំំ�៣២%។

គ្នាា ឬរៀ�ៀនធ្វើ�ើ�អ្វីី�មួួយ សម្រា�ប់់សាកល្បបង
ផលិិតថ្មីី�ស្រួ�ួលចំំអិិនអាហារ នៅ�ផ្ទះះ�ដែ�រ
មានការកើ�ើនចំំនួួនលក់់១៩% ។

បណ្តាា ញសមាជិិករួួមគំំនិិត ថ្មីី�ថែ�មទៀ�ៀត
ដូូចជានៅ�‹ប្រេ�េសិិល› នៅ�‹ម៉ិិ�កស៊ីី�ក› នៅ�‹រុុស្សីី�›
នៅ�‹ឥណ្ឌា
ា › ដែ�លកំំពុុងតែ�មានជោ�គជ័័យ
ដូូចគ្នាាដែ�រក្នុុ�ងវិិស័័យលក់់ទំំនិិញគ្រ�ប់់យ៉ាាង‹អន
ឡាញនោះ�ះ› ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកចំំណេ�ញធំំជាងគេ�
នោះ�ះគីី‹អាម៉ាា ហ្សូូ�ន›ឬក៏៏‹ហ្វេ�េសប៊ុុ�ក› ដែ�លជា

រង្គគសាល នៅ�តាមទីីផឹឹកភេ�សជ្ជៈៈ� នៅ�តាម

ម្ចាាស់់នៃ�គំំនិិតរកស៊ីី� ដ៏៏ឆ្លាាតវៃៃឯណោះ�ះទេ�។

ទីី កំំ សាន្តតសិិល្បៈៈ� តាមបំំណងបានដូូ ច

ហាងរកស៊ីី�ធំំតូូចជាច្រើ�ើ�នបានកែ�រទម្រ�ង់់

ពេ�លមុុនទៀ�ៀតទេ�។

របៀ�ៀបរកស៊ីី�តាម‹អនឡាញ›ឬក៏៏តាមតម្រូ�វូ ការ

ពេ�លនៅ�ផ្ទះះ�ច្រើ�ើ�ន តើ�ើគេ�ទៅ�ធ្វើ�ើ�អ្វីី�វិិញ?

នៃ�‹ជីីវិិតថ្មីី�ជំំនាន់់កូវីូ ីត១៩›ស្ទើ�ើ�រតែ�គ្រ�ប់់ហាង

ពីីព្រោះ��ះតែ�នៅ�ផ្ទះះ�ច្រើ�ើ�ន តាំំងតែ�ពីី១ឆ្នាំំ�

ទាំំងអស់់ដែ�លនៅ�បើ�ើកទ្វាារនៅ�ឡើ�ើយ ទៅ�

ហើ�ើយ, នៅ�ឡូូវែែល‹ប៊ីី�សនីីស›ខ្មែ�ែរជាច្រើ�ើ�ន

នោះ�ះហើ�ើយ មនុុស្សសតែ�ងតែ�រក បង្កើ�ើ�តកាងារ
នៅ�ចំំពោះ�ះមុុខ ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឱ្យយនៅ�ទំំនេ�រ ដូូចជា
ពេ�លវេេលាដឹឹកជញ្ជូូ�នក៏៏រហ័័ស ។
រូូបភាពថ្មីី�នៃ�របៀ�ៀបប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ពេ�លវេេលា

- ជួួសជុុ លផ្ទះះ�សម្បែ�ែងដោ�យខ្លួួ�នឯង -

នឹឹងរបស់់របរ ធ្វើ�ើ�ឱ្យយយើ�ើងយល់់ថា មនុុស្សសម្នាា

មើ�ើលដំំណាំំដាំំដុុសជុំំ�វិិញផ្ទះះ� - ប្រើ�ើ�ទូូរស័័ព្ទទ

គេ�នាំំគ្នាារៀ�ៀបផ្ទះះ�ឱ្យយទៅ�ជាការិិយាល័័យ

ច្រើ�ើ�នសម្រា�ប់់ ទាក់់ទង - មើ�ើ លថែ�រសុុខ

ទៅ�ជាសាលារៀ�ៀន ទៅ�ជាផ្ទះះ�បាយ ទៅ�ជា

ភាពតាមវិិធីីថ្មីី� ដោ�យសារទម្លាាប់់ថ្មីី� នៅ�ផ្ទះះ�

កន្លែ�ែងហាត់់ប្រា�ណ កន្លែ�ែងកំំសាន្តតរបស់់

នៅ�សល់់ពេ�លច្រើ�ើ�ន ... ទាំំងអស់់នេះ�ះតម្រូ�វូ

គ្រួ�ួសារគេ� ។ ដូូ ច្នេះ�ះ�គេ�សម្រុ�ុកទៅ�ទិិញៈៈ

ឱ្យយមនុុស្សសគិិតអំំពីីថា‹តើ�ើត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�យ៉ាាងណា

-របស់់ជួួសជុុលផ្ទះះ� -របស់់របរអេ�ឡិិកត្រូ�ូ

ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយខ្លួួ�នអញធ្វើ�ើ�ការនៅ�ផ្ទះះ�បានស្រួ�ល
ួ ?

និិកសម្រា�ប់់លេ�ង -គេ�ទិិញគ្រឿ��ឿងធ្វើ�ើ�ម្ហូូ�ប ឬ
ធ្វើ�ើ�នុំំ�ដោ�យខ្លួួ�នឯង -ទិិញសៀ�ៀវភៅ�បង្កើ�ើ�ន

ឈើ�ើ ឬក៏៏សរសេ�រសៀ�ៀវភៅ� ក៏៏សាងសិិល្បៈៈ�

ការអាន -គេ�ទិិញសម្ភាារៈ�សម្រា�ប់់គូូរ ឆ្លាាក់់

អ្វីី�មួួយដើ�ើម្បីី�ទុុកជាស្នាាដៃ�...។ ពេ�លធ្វើ�ើ�ការ

ឬក៏៏ស្មូូ�នសម្រា�ប់់ពេ�លវេេលាកំំសាន្តតរបស់់គេ�

នៅ�ផ្ទះះ� ក៏៏ត្រូ�វរៀ�
ូ ៀបចំំកន្លែ�ែងសមរម្យយ សម្រា�ប់់

-គេ�ជាវកុុន ជាវគ្ហេ�េម មានទាំំងចូូលលេ�ង

ធ្វើ�ើ�ការកុំំ�ឱ្យយរាយមាយ កុំំ�ឱ្យយកូូនរើើ�បាន កុំំ�ឱ្យយ

ល្បែ�ែង‹កាស៊ីី�ណូូ អនឡាញ›ក៏៏មានច្រើ�ើ�ន...

ពិិបាករក ឬក៏៏ កន្លែ�ែងប្រើ�ើ�វិិទ្យុុ�ទាក់់ទងទៅ�

ធ្វើ�ើ�ឱ្យយកើ�ើ នការទិិញជឯកជន លើ�ើសមុុ ន

ទីីស្នាាក់់ការកុំំ�ឱ្យយមានរំំខាន ... ក្មេ�េងដែ�ល

ប្រ�មាណ១៥%។ ដូូច្នេះ�ះ�គេ�ឃើ�ើញមនុុស្សសម្នាា

មិិនបានទៅ�រៀ�ៀន ដោ�យសារសាលារៀ�ៀន

សម្រុ�ុកចូូលកន្លែ�ែងលក់់គ្រឿ��ឿងសង្ហាារឹ ឹម តុុ

ត្រូ�ូវផ្អាាក ឬក៏៏ កម្មមវិិធីីជាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបាន

ទូ្្�� តាំំង វាំំងនន គ្រែ�ែពូូក សម្រា�ប់់រៀ�ៀប

លុុបចោ�ល ក៏៏ជាបន្ទុុ�កឳពុុកម្តាា យ ដែ�ល

កន្លែ�ែងដេ�កសាជាថ្មីី�, សម្រុ�ុកចូូលកន្លែ�ែង

ត្រូ�ូវរៀ�ៀបចំំឱ្យយកូូននៅ�ផ្ទះះ�នោះ�ះ រៀ�ៀនឱ្យយបាន

លក់់ គ្រឿ��ឿងអេ�ឡិិកត្រូ�ូនីីក ទិិញកុំំ� ព្យូូ�ទ័័រ

ច្រើ�ើ�នដូូចគ្នាាដែ�រ។

តាប្លែ�ែត ទូូ រស័័ព្ទទថ្មីី� អិិនទ័័ រណែ�ត លឿ�ឿន

‹ប៊ីី�សនីីស›ជាច្រើ�ើ�នមិិនបានរលំំទេ�

បែ�រជារី ីកចំំរើើ�នទៀ�ៀតផង
វាក៏៏មានអ្ននកដែ�លយកចំំណេ�ញកប់់
ក្តោ�ោ ង បានពីី‹កូូវិិដ១៩›វិិញដែ�រ គឺឺពាណិិជ្ចចក
ម្មមដែ�លកំំពុង
ុ លូូតលាស់ជា
់ ងគេ� នាឱកាស
នេះ�ះ មានពាណិិជ្ជជកម្មម‹អនឡាញ›ដែ�លគេ�

ហើ�ើយកាក់់កបជាងគេ� នៅ�ពេ�លដែ�ល‹ប៊ីី�

ហើ�ើយដោ�យគ្មាានថ្នាំំចាក់
�
ព្យា
់ ាបាលនៅ�ឡើ�ើយ

ទៅ�ហាត់់ប្រា�ណ មិិនបានទៅ�ជួួបជុំំ�គ្នាានៅ�

› ឬក៏៏ថា‹បើ�ើអត់កា
់ រធ្វើ�ើ� អញទៅ�គូូរគំំនូូរ ឆ្លាាក់់

ប្រា�កដហើ�ើយ ដែ�លថារបៀ�ៀបរកស៊ីី�ថ្មីី�

សនីីស›មួួយចំំនួួនទៀ�ៀតដួួលរលំំ វានឹឹងបង្កើ�ើ�ត

មិិនបានចេ�ញទៅ�បរិិភោ�គម្ហូូ�បចំំណីីប្លែ�ែកៗ
ឆ្ងាាញ់់ៗនៅ�តាមភោ�ជនីីយដ្ឋាាន - មិិនបាន

នៅ�ផ្ទះះ�ជាមួួយកូូនចៅ� - រៀ�ៀនវិិជ្ជាាអ្វីី�ថ្មីី�មួួយ

នៃ�ទំំហ៊ំំ�លក់់ក្នុុ�ងហាងទាំំងអស់់ ដែ�លមាន

ការខ្លាាចជម្ងឺឺ� រាតត្បាាត‹កូូ វិិត១៩›

គ្រួ�ួសារចេ�ញដំំណើ�ើរទៅ�កំំសាន្តតទីីឆ្ងាា យ -

អានសៀ�ៀវភៅ� - មើ�ើលទូរូ ទស្សសន៍៍ -មើ�ើលកុុន
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លេ�ខ៣១០ ថ្ងៃ�ៃទីី០៨-២១ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២០២១

។ គេ�ក៏៏ឃើ�ើញមនុុស្សសម្នាា សម្រុ�ុកចូូលដែ�រ
តាមភោ�ជនីីយដ្ឋាានធ្លាាប់់ល្បីី�ឈ្មោះ�ះ� ដើ�ើម្បីី�
បញ្ជា
ា ទីីញម្ហូូ�បឆ្ងាាញ់ៗ
់ ឬក៏៏នាំំគ្នាា សម្រុ�ុកចូូល

ហាងម្ហូូ�បចំំណីី‹ចាប់់ហួយ
ួ ›ទីីញគ្រឿ��ឿងគ្រៅ��
ធ្វើ�ើ�ម្ហូូ�បខ្លួួ�នឯង, ភោ�ជនីីយដ្ឋាាន ឬ ហាងលក់់

ម្ហូូ�បទាំំងនោះ�ះមិិនបានខាតបង់់ទេ� ពីីព្រោះ��ះ

ព្រ�មទាំំងពលរដ្ឋឋភាគតិិច ដែ�លរស់់នៅ�
នោះ�ះគ្រួ�ួសារនិិមួួយៗខិិតខំំសំំអាតផ្ទះះ�សម្បែ�ែង

ភូូមិិផងរបងជាមួួយ មិិនទាន់់បានកែ�ទម្រ�ង់់

សំំអាតខ្លួួ�ន សំំអាតសម្លៀ�ៀ�កបំំពាក់់ ដោ�យ

តាមវិិធីីថ្មិិ�នោះ�ះនៅ�ឡើ�ើយទេ� ដោ�យគេ�មិិន

ប្រើ�ើ�ផលិិតផលថ្មីី� ពីីឧស្សសហកម្មមខាងផលិិត

ជឿ�ឿ រដោ�យពួួ កគេ�មិិនចង់់ ចំំណាយលើ�ើ

ថ្នាំំ�ពេ�ទ្យយ ដែ�លការលក់់បានកើ�ើនចំំណួួន

វិិនិិយោ�គនាពេ�លនេះ�ះ, គេ�ជឿ�ឿថា‹ចប់់ កូូ

ហួួសពីីការស្មាាន(កើ�ើន២០%) ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឱ្យយ

វិិដ១៩›ស្ថាានភាពនឹឹងត្រ�ឡប់់ទៅ�ដូូចដើ�ើម

មេ�រោ�គនោះ�ះ ចូូលមកដល់់ខ្លួួ�នគេ� នឹឹងក្រុ�ុម

វិិញហើ�ើយ មិិនចាំំបាច់់ផ្លាាស់់ប្តូូ�រអ្វីី�ទេ�។

គ្រួ�សា
ួ របាន។ ទាំំងនោះ�ះមិិនទាន់់និិយាយពីី

អ្ននកវិិភាគជាច្រើ�ើ�នយល់់ថា‹ជម្ងឺឺ�រាតត្បាាត›

ការរកឃើ�ើញ‹វ៉ាាក់សាំំ
់ ង›សម្រា�ប់់ចាក់កា
់ ពារ

នេះ�ះ នឹឹងនៅ�ច្រើ�ើ�នឆ្នាំំតទៅ
� �ទៀ�ៀត, ដោ�យសារ

មេ�រោ�គ ដ៏៏កាចសាហាវនោះ�ះផង។

‹វ៉ាា សរ៉ឺឺ�ស›ចាស់់ មិិនទាន់់ចប់់ទីីបាត់់ផង ក៏៏

រួួមសេ�ចក្តីី�ទៅ�តាមការកត់់សម្គាាល់់របស់់

ស្រា�ប់់ តែ�មាន‹វ៉ាា ររ៉ឺឺ�សថ្មីី�›ចាប់់ ប្តើ�ើ�មបន្តតរ

ក្រុ�ុមអ្ននកបច្ចេ�េកទេ�ស តាមដានការវិិវត្តតន៍៍នៃ�

ការព្រួ�ួយបារម្មមថែ�មថ្មីី�មួួយទៀ�ៀតទៅ�ហើ�ើយ

សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងឆ្នាំំ�មុុន ជីីវិិត

ដូូច្នេះ�ះ�វិិធានការរឺឺតត្បឹឹ�ត តឹឹងតែ�ង ដូូចគ្នាានឹឹង

មនុុស្សសនឹឹងគ្រួ�សា
ួ របានប្តូូ�រច្រើ�ើ�នហើ�ើយ ការ

ពេ�លនេះ�ះ អាចនឹឹងបន្តតរទៅ�មុុខទៀ�ៀតក៏៏បាន ។

លក់់គ្រឿ��ឿងជួួសជុុល កែ�រសម្ភភស្សសផ្ទះះ� បាន

ប្រ�សិិនបើ�ើករណីី គ្មាានវ៉ាា ររ៉ឺឺ�សចាស់់ឬ

កើ�ើនរហូូតដល់់៧០% នៅ�៣ខែ�ចុុងក្រោ��យ

ថ្មីី�បន្តតរវេេនទៅ�ទៀ�ៀតទេ�នោះ�ះ យើ�ើងយល់់ថា

ឬក៏៏ស្មើ�ើ�២០%ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�, ការប្រើ�ើ�ប្រ�ព័័ន្ធធ‹វ៉ាា ត់់

ការរកស៊ីី�របស់់បងប្អូូ�នទាំំងអស់់ក៏៏គួួរតែ�ប្តូូ�រ

សាប់់› ប្រ�ព័័ន្ធ‹ធ អាំំងស្តាាក្រា�ម›ឬប្រ�ព័័ន្ធ‹ធ ហ្វេ�េ

ហើ�ើយដែ�រ...ការទិិញដូូរ‹អនឡាញ› នឹឹង

សប៊ុុ�ក›សម្រា�ប់់ទាក់ទ
់ ងទៅ�មិិត្តតភក្ត្រ�របងប្អូូ�ន

រស់់នៅ�ដោ�យប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននតាម‹ជីីវិិតថ្មីី�› វា

បានធ្វើ�ើ�ឱ្យយកើ�ើនការទិិញទូូរស័័ព្ទទ‹ស្មាាតហ្វូូ�ន›

នឹឹងនៅ�មានជីីវិិតបន្តតរទៅ�ទៀ�ៀត ពីីព្រោះ��ះវា

កើ�ើនកម្មមវិិធីីសម្រា�ប់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ដោ�យមិិន

មានភាពងាយស្រួ�ួល វាមានផាសុុខភាព

អស់់លុុយទាក់់ទងគ្នាា បាន។

ជាងមុុន វាចំំណេ�ញជាងមុុន... ជាពិិសេ�ស

អភិិវឍ្ឍឍន៍៍នៃ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចឥតព្រា�ងទុុក

អ្ននកដ៏៏ ទៃ� បានសម្រេ�េចយកវិិធីី រស់់នៅ�

នោះ�ះ បានភាគគុុណលើ�ស
ើ ពីីការស្មាាន៣-

ក្នុុ�ង‹ជីីវី ីតថ្មីី�›សម្រា�ប់់ជាមាគ៌ាាជីីវិិតរស់់នៅ�

៤ដងទៅ�ហើ�ើយ ពីីព្រោះ��ះមនុុស្សសជាច្រើ�ើ�ន

ថ្មីី� ច្រើ�ើ�នគ្នាាណាស់់ទៅ�ហើ�ើយ... យើ�ើងនឹឹង

បានយក‹ការដើ�ើរ›ជាការហាត់់ប្រា�ណប្រ�ក្្

នៅ�មនុុ ស្សសចំំនួួ នតិិចតួួច ដែ�លមិិនបាន

រដីី ប្រ�ចាំំជីី វិិត, ខ្លះះ�លេ�ងល្បែ�ែងតាម‹អន

ទទួួលអភិិវឌ្ឍឍន៍៍ថ្មីី�នេះ�ះ៕

ឡាញ›ឡើ�ើង៤០%, ដឹឹកបញ្ជូូ�នម្ហូ�បអា
ូ
ហារ
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(កណ្តាាល)៖ អភិិបាលខេ�ត្តតកណ្តាាល
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ឲ្យយដឹឹងថា ដោ�យទទួួលបានអនុុសាសន៍៍របស់់

លោ�ក គង់់ សោ�ភ័័ណ្ឌឌ បានដាក់់បទបញ្ជា
ា

ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយតាម ច្រ�កចេ�ញ-ចូូលព្រំ�ំដែ�ន

សម្តេ�េចតេ�ជោ� ហ៊ុុ�ន សែ�ន នាយករដ្ឋឋមន្ត្រី��នៃ�
ី

ទៅ�សមត្ថថកិិច្ចចនៅ�តាមព្រំ�ំដែ�នទាំំងអស់់

ទាំំងយប់់ ដល់់អាណិិកជនចំំនួន
ួ ៦៨គ្រួ�សា
ួ រ
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បើ�ើ ទៅ�ក៏៏ មិិនបានសែ�នដែ�រ ព្រោះ��ះជាប់់

សំំដៅ�ទប់់ស្កាាត់់ការឆ្លលងរាលដាល នៃ�ជំំងឺឺ

ចត្តាាឡីីស័័កចំំនួួន១៤ថ្ងៃ�ៃ ដូូច្នេះ�ះ�ត្រូ�ូវរៀ�ៀបចំំ
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កជាដាច់់ខាត។

សែ�នទេ� បើ�ើបាត់់មុខ
ុ ពួួកគាត់់ទទួលខុ
ួ
ស
ុ ត្រូ�ូវ

ដោ�យអនុុវត្តតតាមបទបញ្ជា
ា ដ៏៏ម៉ឺឺ�ងម៉ាា ត់់

ហើ�ើយដល់់ថ្ងៃ�សែ�នក្រុ�
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របស់់សម្តេ�េចតេ�ជោ� ហ៊ុុ�ន សែ�ន នាយក

ពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិិញ។

រដ្ឋឋមន្ត្រី��នៃ�កម្ពុ
ី
�ុជា, នាយឧត្តតមសេ�នីី យ៍៍
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នៅ�ជាប់់ព្រំ�ំដែ�ន លោ�កបានអំំពាវនាវដល់់

នគរបាលជាតិិ, លោ�ក គង់់ សោ�ភ័័ ណ្្

ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�ល

ឌ អភិិបាលខេ�ត្តតកណ្តាាល និិងលោ�ក

រស់់នៅ�ទីីនេះ�ះ ក៏៏ដូូចជា

ឧត្តតមសេ�នីីយ៍ទោ�
៍
ឈឿ�ឿន សុុចិិត្រ� ស្ននងការ

ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋខ្មែ�ែររស់់នៅ�

នគរបាលខេ�ត្តតកណ្តាាល, កម្លាំំ ង
� វរសេ�នាតូូច

ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាម

នគរបាលការពារព្រំ�ំដែ�នគោ�ក លេ�ខ៦០៥

ត្រូ�ូវគោ�រពតាមអនុុសាសន៍៍

� របាលការពារព្រំ�ំដែ�ន កម្លាំំ ង
កម្លាំំ ង
� ប៉ុុ�ស្តិ៍៍នគ
�

របស់់សម្តេ�េចតេ�ជោ�

ប៉ុុ�ស្តិ៍៍�នគរបាលរដ្ឋឋបាល នៃ�ស្ននងការដ្ឋាាន
កម្លាំំ �ងយោ�ធាការពារព្រំ�ំដែ�ន កម្លាំំ �ង

ស្រុ�ុក លោ�កបានចាត់់វិិធានការណ៍៍បន្ទាា ន់់

សូូមកុំំឆ្ល
� ង
ល ទៅ�សែ�នព្រេ�េនដូូនតានៅ�ប្រ�ទេ�ស

ត្រូ�ូវរួមគ្នាាទប់
ួ
់ស្កាាត់់កុំំ�ឲ្យយមានប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ

នគរបាលខេ�ត្តតកណ្តាាល សហការជាមួួយ
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ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុជា
ឹ
និិង
� ថ្នាាក់់ដឹកនាំំខេ�ត្តត

កូូវី ីដ-១៩ មិិនទាន់់ថមថយនៅ�ឡើ�ើយទេ�៕
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KHMERPOST USA

លេ�ខ៣១០ ថ្ងៃ�ៃទីី០៨-២១ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២០២១

នយោ�បាយថ្មីី�នៃ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រីីក

ដោ�យ ពិិន សំំខុុន - ថ្ងៃ�ទី
ៃ ៤
ី មករា២០២១

គឺឺស្លាាប់់២៦ម៉ឺឺ�ននាក់់ហើ�ើយមកទល់់ថ្ងៃ�នេះ�ះ
ៃ

សហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប(ទំំនងជាលំំបាក) ដែ�ល

លោ�កប្រ�ធានាធិិបតីីថ្មីី� ជោ� បាយដិិន

នឹឹងបានឆ្ងងងជម្ងឺឺ�ចំំនួួនជាង១១លាននាក់់

សហភាពនោះ�ះកំំពុុងតែ�ជ្រុ�ុលខ្លួួ�នប្តើ�ើ�មដាក់់

នឹឹងលោ�កស្រី�ីអនុុប្រ�ធានាធិិបតីី កាម្លាា ហា

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ទីី២-ត្រៀ��ៀមកម្លាំំ �ងកាយនឹឹង

ទុុ នទុុកចិិត្តត ទៅ�លើ�ើចិិនដែ�លវាយលុុក

រី ីស បានឡើ�ើងកាន់់អំំណាចពីីថ្ងៃ�២
ៃ ០មករា

ចិិត្តតរបស់់ពលករ-ពាណិិជ្ជជករ-ឧស្សាាហករ

សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច មកលើ�ើដែ�នដីីរបស់់ខ្លួួ�ន, នឹឹ ង

គឺឺជាប្រ�ធានាធិិបតីីដែ�លប្រ�កាន់់នយោ�បាយ

សម្រា�ប់់បញ្ឈឈរសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចសហរដ្ឋឋឡើ�ង
ើ វិិញ,

ពង្រឹ�ឹងកងទ័័ពសម្ព័័�ន្ធធមិិត្រ�អឺឺរ៉ុុ�ប-អាមេ�រី ីក-

ប្រ�ពៃ�ណីីនៃ�គណបក្សសដែ�លលោ�កពាក់់ប្លាាក

នៅ�ពេ�លដែ�លលោ�កត្រាំ�ំបង្ខំំ�ឱ្យយប្រ�ទេ�ស‹ដើ�ើរ

អង់់គ្លេ�ស
េ ‹អូូតង់់›ឡើ�ើងវិិញ ទីី៦- ចងសម្ព័័�ន្ធធ

នោះ�ះទៀ�ៀតផងដែ�រ, លោ�កគ្រា�ន់់តែ�ជាសេ�ដ្ឋីី�

ទាំំងឈឺឺ›តែ�ទៅ�មុុខមិិនរួួច ទីី៣- ផ្សះ�ះផ្សាា

ភាពជាមួួយអាស៊ាាន ជាមួួយអាស៊ីី�ប៉ាា ស៊ីី�ហ្វីី�

សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចដ៏ល្បីី�ល្បា
៏
ាញម្នាាក់់ ដែ�លមានមហិិច្ឆិិ�

រការបែ�កបាក់់ របស់់ប្រ�ជាជាតិិ ជាក្រុ�ុម

ក ប្រ�ទេ�សនៃ�ឈូូងសមុុទ្រ�ឥណ្ឌា
ា ដែ�ល

តា‹សាកល្បបងពិិភពនយោ�បាយ›ប្រ�កបដោ�យ

ប្រ�កាន់់ពូូជសាស្ត្រ�រ ស្បែ�ែកស ស្បែ�ែកខ្មៅ�ៅ,

ការដកខ្លួួ�នរបស់់អាមេ�រី ីកចេ�ញពីីទីីនោះ�ះ

ល្បិិ�ចកលតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�, ហេ�តុុនេះ�ះហើ�យ
ើ បាន

ប្រ�កាន់់វណ្ណៈៈ � ជាអ្ននកមានអ្ននកក្រ�, ដែ�ល ត្រាំ�ំ

បានគម្រា�មកំំហែ�ងដល់់អធិិបតេ�យ្យយភាព

ជា នៅ�ពេ�លបោះ�ះឆ្នោ�ោត គេ�ឃើ�ើញតំំបន់់ដែ�ល

បានជម្រុ�ុញរហូូតដល់់មានការវាយលុុក

សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច នឹឹងសន្តិិ�សុុខប្រ�ទេ�សដែ�លធ្លាាប់់

គណបក្សសសាធារណរដ្ឋឋធ្លាាប់តែ�ឈ្នះះ
់
�ឆ្នោ�ោត

ចូូលដល់វិិ់ មាន‹កាពិិតូូល›ដោ�យក្រុ�ុមប្រ�កាន់់

ជាប្រ�ពៃ�ណីីទៅ�ហើ�ើយ បែ�រទៅ�ជាចាញ់់គ

ពណ៌៌សម្បុុ�រ... លោ�ក បាយដិិន នឹឹងធ្វើ�ើ�ឱ្យយ

ណបក្សសប្រ�ធាធិិបតេ�យ្យយទៅ�វិិញ, ពីីព្រោះ��ះ

មានការផ្សះ�ះផ្សាាជាតិិមុុនគេ� គឺឺសកម្មមភាព

បន្ទាាប់់ពីី៤ឆ្នាំំ�នៃ�ការដឹឹកនាំំរបស់់ ឌណាល់់

រួួមគ្នាានៅ�សភាទាំំង២ រវាងគណបក្សស

ត្រាំ�ំ មូូលដ្ឋាានរបស់់គណបក្សសសាធារណរដ្ឋឋ

ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ(កណ្តាាល នឹឹ ង ឆ្វេ�េង

គេ�មិិនទទួួលយកទស្សសនៈៈនយោ�បាយ ឌ

កណ្តាាល)នឹឹងគណបក្សសសាធារណរដ្ឋឋ(ដែ�ល

ណាល់់ ត្រាំ�ំ តទៅ�ទៀ�ៀតបានទេ�។

បែ�កខ្ញែ�ែកគ្នាាដោ�យសារកាពារនយោ�បាយ

តាមប្រ�ពៃ�ណីីនៃ�‹គណបក្សសប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ

ជាមិិត្រ�នៃ�ប្រ�ទេ�សសេ�រី ី នឹឹងជាមិិត្រ�ណា
សហរដ្ឋឋអាមេ�រី ីក យ៉ាា ងធ្ងងន់់ធ្ងងរ ទីី៧- ត្រ�ឡប់់
ទៅ�មជ្ឈឺឺ�មបូូព៌ាា ដោ�យប្តើ�ើ�មពីីសន្ធិិ�សញ្ញាា‹នូូ
គ្លេ�េអ៊ែ�ែរ›ជាមួួយប្រ�ទេ�សដែ�លគាំំទ្រ�‹អ៊ីី�ស្លាា
មហឹឹង្សាា›ដែ�លអាចបញ្ឆេះ�ះ �ជាសង្គ្រា�ាមពីីភព
លោ�កបាន ទីី៨- បន្តតរកាពារប្រ�ទេ�សដែ�ល
ប្រ�ឈមគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ខ្លាំំ ង
� ពីីប្រ�ទេ�សចិិន ដូូចជា
កូូរ៉េេ�ខាងត្បូូ�ង តៃ�វ៉ាា ន់់ ជប៉ុុ�ន ឥណ្ឌា
ា ... ដែ�ល

Democrate› ប្រ�កបដោ�យបទពិិសោ�ធន៍៍
យោ�បាយគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ក្នុុ�ងការដឹឹកនាំំប្រ�ទេ�ស
នឹឹងដឹឹ កនាំំពិិភពលោ�ក ដែ�លនោះ�ះជាតួួរ
នាទីីប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រ របស់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រី ីក
។ ផ្ទុុ�យគ្នាានេះ�ះ លោ�កអតីីតប្រ�ធានាធិិបតីី
ឌណាល់់ ត្រាំ�ំ ដែ�លមានឈ្មោះ�ះ�ថា
ជា‹គណបក្សសសាធារណរដ្ឋឋ Republican›
តែ�គ្មាានបទពិិសោ�ធន៍៍ជាអ្ននកនយោ�បាយ
នៃ�គណបក្សសរបស់់លោ�កទេ� នឹឹងក៏៏មិិនមែ�ន
ជាអ្ននកដឹឹកនាំំនយោ�បាយពិិភពលោ�កតាម

ក្នុុ�ងរូូបភាពដូូចខាងលើ�ើនេះ�ះ គេ�នឹឹង

លោ�ក ត្រាំ�ំ)... ទាំំងនេះ�ះ គឺឺជានយោ�បាយ

មិិនពិិបាកយល់់ទេ� ថាតើ�ើ ក្នុុ� ងអាណត្តិិ� ថ្មីី�

អាទិិភាព របស់់អាណត្តិិ� ជោ� បាយដិិន

របស់់លោ�កប្រ�ធានាធិិបតីី ជោ� បាយដិិន

នឹឹ ង កាម្លាា ហារី ីស ដែ�លត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ� ឱ្យយ

សហរដ្ឋឋអាមេ�រី ីកនឹឹនដើ�រើ ទៅ�ទិិសណាមួួយ?

បានសម្រេ�េច នៅ�១០០ថ្ងៃ�ដំំបូ
ៃ ង
ូ នៃ�អាណត្តិិ�

ជាមួួយគ្នាានឹឹងការបោះ�ះបង់់លោ�ក ត្រាំ�ំ

របស់់ប្រ�ធានាធិិបតីីថ្មីី� ។

ចោ�លនេះ�ះ ‹មូូលដ្ឋាាន›គេ�បានឱ្យយរដ្ឋឋបាលថ្មីី�

បន្ទាាប់់មក តើ�ើអ្វីី�ទៀ�ៀតដែ�លគណបក្សស

របស់់លោ�កជោ�បាយដិិននូូវអំំណាចពេ�ញដៃ�

ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ ចាត់់ទុក
ុ ថា ជាការខូូចខាត

នៃ�‹សភាដំំណាងរាស្ត្រ�រ› នឹឹងអំំណាច‹ព្រឺ�ឺទ្ធធ

ត្រូ�ូវតែ�ជួស
ួ ជុុលជាបន្ទាា ន់់ នឹឹងជាបន្ទាាប់់មក

សភា›រួួមទាំំងអំំណាច‹សេ�ដ្ឋឋវិិមាន› សម្រា�ប់់

ទៀ�ៀតនោះ�ះ?

ប្តូូ�រទិិសដៅ�នយោ�បាយសហរដ្ឋឋ ឱ្យយត្រ�ឡប់់

គឺឺនយោ�បាយក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស ដែ�ល

ថយក្រោ��យវិិញ ពីីព្រោះ��ះគេ�ចាត់់ទុុកថាជា

ឌណាល់់ ត្រាំ�ំ បានធ្វើ�ើ�ឱ្យយសហរដ្ឋឋអាមេ�រី ីក

ការខូូចខាត។

ក្លាា យជាឯកោ� ដើ�ើម្បីី�ប្រ�យោ�ជន៍៍ស.រ.អា.

ដំំបូូងថា‹តើ�ើគណបក្សសប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ

តែ�ម្នាាក់់ឯង ឬក៏៏សម្រា�ប់់តែ�កេ�រឈ្មោះ�ះ�តែ�ខ្លួួ�ន

គេ�ចាត់់ទុុកថាអ្វីី�ដែ�លជាការខូូចខាតរបស់់

ឯង គឺឺ៤- ជួួសជុុ លទំំនាក់់ ទំំនងជាមួួយ

ប្រ�ទេ�ស?›

ពិិភពលោ�ក ដោ�យត្រ�ឡប់់មកចូូលរួម
ួ កា

គឺឺជាអាទិិភាព ទីី១- គឺឺប្រ�យុុទ្ទទកំំចាត់់

ពារបរិិដ្ឋាានពីីភពលោ�ក អង្គគការសុុខភាព

ជម្ងឺឺ�រាតត្បាាត‹កូូវី ីត១៩› ដែ�លលោ�ក ត្រាំ�ំ

ពិិភពលោ�ក ជាមួួយអ.ស.ប. ដែ�ល ឌណាល់់

មិិនបានធ្វើ�ើ� ហើ�ើយបានបណ្តាាលឱ្យយស្លាាប់់ម្លាាប់់

ត្រាំ�ំ បានផ្តាាច់់ ខ្លួួ�នចេ�ញពីី ប្រ�ទេ�ស១៩៧

ពលរដ្ឋឋអាមេ�រី ីកាំំង៤ពាន់់នាក់់ជារៀ�ៀងរាល់់ថ្ងៃ�ៃ

ទីី ៥-ត្រ�ឡប់់ ទៅ�ចងសម្ព័័�ន្ធធភាពជាមួួ យ

ទាំំងនោះ�ះបង្ហាា ញពីីភាពធ្លាាក់ចុះះ
់ �នៃ�សន្តិិ�ភាព
ពិិភពលោ�ក ដែ�លលោ�ក ជោ� បាយដិិន
យល់់ថា‹សហរដ្ឋឋអាមេ�រី ីកមិិនអាចរក្សាា
សន្តិិ�ភាពពិិភពលោ�កបានទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើ
គ្មាានសម្ព័័�ន្ធធមិិត្រ� នៅ�ជុំំ�វិិញពិិភពលោ�កទេ�
នោះ�ះ›

តទៅ�ទំំព័័រទីី១២

KHMERPOST USA
‹‹ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ពិិភព
លោ�ក››

ISSUE310 FEBRUARY 8TH - 21ST, 2021

អាចនឹឹងមានរដ្ឋឋប្រ�ហារសារជាថ្មីី�នៅ�ប្រ�ទេ�សភូូមា

Page.7
ថ្វីី�ត្បិិ�តតែ�នៅ�ក្នុុ�ងអាណត្តិិ�របស់់លោ�កស្រី�ី
ដែ�លនៅ�ឆ្នាំំ២
� ០១៧ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ
បានបន្ទោ�ោ សពីី‹មានការធ្វើ�ើ�បាប បណ្តាាលឱ្យយ

ដោ�យ ពិិន សំំខុុន - ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ១កុុម្ផៈៈ�២០២១
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ី ល្បីី�ល្បា
៏
ាញ

អាសន្នន ចំំនួួន១ឆ្នាំំ� ក្រោ��មការដឹឹកនាំំរបស់់

ប្រ�ហារយោ�ធា សាជាថ្មីី�ម្តតងទៀ�ៀត ដោ�យសារ

រោ�អីីនយ៉ាា›យ៉ាា ងច្រើ�ើ�នម៉ឺឺ�ននាក់់ក៏៏ដោ�យ។

យោ�ធា ដោ�យមាន ឧត្តតមសេ�នីីយ មីីយីីន

រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញភូូមា ផ្តតល់់ឱ្យយអាសនៈៈសភា

ភ្លាាមៗនេះ�ះ អង្គគការសហប្រ�ជាតិិ បាន

ស្វេ�េ ជាអតីីតអនុុប្រ�ធានាធិិបតីីតែ�ងតាំំង

ចំំនួួន២៣ នឹឹងដំំណែ�ងគន្លឺះះ��៣ ជារដ្ឋឋមន្ត្រី��ក្នុុ�
ី ង

ចេ�ញសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការថ្កោ�ោលទោ�សយ៉ាា ង

និិយាយ កាលពិិថ្ងៃ�ៃសុុក្រ�ថា‹មានការលួួច

ឡើ�ើងជាប្រ�ធានាធិិបតីីស្តីទី
�ី ›ី នៅ�ពេ�លដែ�ល

រដ្ឋឋបាល(ក្រ�សួួងមហាផ្ទៃ�ៃ, ក្រ�សួួងកាពារជាតិិ

ម៉ឺឺ�ងម៉ាា ត់់ថា‹ការដែ�លយោ�ធាយកអំំណាចពីី
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ព្រ�លឹឹមថ្ងៃ�ចន្ទទនោះ�ះមក
ៃ
នៅ�សល់់តែ�សម្លេ�េង
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មនៃ�ថ្ងៃ�ចូ
ៃ ូលកាន់់ដំំណែ�ង របស់់សភាថ្មីី�នៃ�

បណ្តាា ញពត៌៌មានយោ�ធាតែ�១ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ។ ពិិ

គ្រ�ប់់គ្រ�ង‹ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង›ដែ�លក្រុ�ុមយោ�ធានៅ�តែ�
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ី ន
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យោ�ធា កាលពីីរដ្ឋឋប្រ�ហារលើ�ើកមុន
ុ , ទោះ�ះជា

ឯករាជ្យយឆ្នាំំ១
� ៩៤៨មក គឺឺនៅ�ឆ្នាំំ១
� ៩៦២ម្តតង

យោ�ធាដែ�លមិិនព្រ�មទទួួ លស្គាាល់់

ទាមទារយកបញ្ជីី�ឈ្មោះ�ះ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោត

យ៉ាា ងនេះ�ះក្តីី� លោ�កស្រី�ី ស៊ូូ�ជីី ជា‹ជ័័យលាភីី

នឹឹងឆ្នាំំ១
� ៩៨៨ម្តតងទៀ�ៀត ឆ្នាំំ៨
� ៨នោះ�ះហឿ�ឿយ

លទ្ធធផលនៃ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតសាកល បាន

មកផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ តែ�គណកម្មមការបោះ�ះឆ្នោ�ោត

រង្វាា ន់់ណូូបែ�លសន្តិិ�ភាព› នៅ�តែ�មានប្រ�ជា

ដែ�លលោ�កស្រី�ី អូូនសាំំង ស៊ូូ�ជីី

ប្រ�កាសដោ�យអ្ននកនាំំពាក្យយរបស់់ខ្លួួ�ន

មិិនបានផ្តតល់់ឱ្យយទេ� ។

ប្រី�យ
ី ភាពខ្ពពស់់ជាមួួយប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដដែ�ល,

នៅ�ភូូមា អូូនសាន់់ ស៊ូូ�ជីី បានត្រូ�ូវ់់ ់�នាំំចាប់ខ្លួួ�ន
់

ជាមួួយប្រ�ធានាធិិបតីី វី ីន មីីយីីង នឺឺងមន្ត្រី�ី�
ជាន់់ ខ្ពពស់់ខ្លះះ�ទៀ�ៀត ដោ�យក្រុ�ុមយោ�ធា
ដឹឹកនាំំដោ�យឧត្តតមសេ�នីីយ ប្រ�មុុខកងទ័័ពដ៏៏
មានអំំណាច មីីនអូង
ូ ឡេ�ង កាលពីីព្រ�លឹម
ឹ
ថ្ងៃ�ចន្ទទនេះ�ះ
ៃ
, នេះ�ះជាដំំណឹឹងដែ�លទទួួលបាន
តាមទូូរស័័ព្ទទពីីអ្ននកនាំំពាក្យយរដ្ឋាាភិិបាល ទៅ�
សារពត៌៌មាន‹រ៉៉យទ័័រ› ។ គណបក្សស NDL
លោ�កស្រី�ី ស៊ូូ�ជីី ទើ�ើបនឹង
ឹ ជាប់់ឆ្នោ�ោតជាង៨០%
សម្រា�ប់់អាណត្តិិ�៥ឆ្នាំំ�ជាលើ�ើកទីី២ កាលពីី
ខែ�វិិច្ឆិិកា
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គណបក្សសក្រៅ��រដ្ឋាាភិិបាលថា ហានិិភ័័យធំំសម្រា�ប់់កម្ពុុ�ជា គឺឺការ
អាចបាត់់បង់់អធិិបតេ�យ្យយភាពជាតិិរបស់់ខ្លួួ�ន
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សេ�រី ីពហុុបក្សស ដោ�យមានការចូូលរួួម គាំំទ្រ�

មន្ត្រី�ី�ខ្ពពស់់គណបក្សសប្រ�ជាធិិបេ�តយ្យយ

ពីីមហាអំំណាចលោ�កសេ�រី ី និិងអនុុវត្តតន

មូូលដ្ឋាា ន GDP ប្រ�តិិកម្មមថា ហានិិភ័័យធំំ

យោ�បាយការបរទេ�ស ទាំំងមហាអំំណាច

សម្រា�ប់់កម្ពុុ�ជាគឺឺការអាចបាត់់បង់អ
់ ធិិបតេ�យ្យយ

ក្នុុ�ងតំំបន់់ និិងមហាអំំណាចពិិភពលោ�ក

ភាពជាតិិដែ�លត្រូ�ូវស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

អាចទទួួលយកបាន។

របស់់វៀ�ៀតណាម ឬក្លាាយជាប្រ�ទេ�ស

ការអះះអាងនេះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងស្រ�បពេ�ល

អាយ៉៉ងរបស់់ចិិន។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង

ប្រ�មុុ ខរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជាបានផ្ញើ�ើ� រលិិខិិត

គ្នាារវាងវៀ�ៀតណាម និិងចិិនបង្កកឲ្យយមាន ទាំំង

អបអរសាទរអគ្គគលេ�ខាធិិការមជ្ឈឹឹ�មបក្សស

ហានិិភ័័យ និិងឱកាសសម្រា�ប់់កម្ពុុ�ជា។

នៃ�គណៈៈកម្មាា ធិិការ មជ្ឈឹឹ�មបក្សសកុុម្មុុ�យនិិ

គណកម្មាា ធិិ ការនាយកគណបក្សស

សវៀ�ៀតណាម លោ�ក ង្វៀ�ៀ�ន ហ្វូូ�ចុុង ដែ�ល

ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយមូូលដ្ឋាា ន បណ្ឌិិ�ត សាម

បានជាប់់ឆ្នោ�ោតសាជាថ្មីី� ជាអគ្គគលេ�ខាធិិកា

អ៊ីី�ន បានសរសេ�រលើ�ើទំំព័័រហ្វេ�េសប៊ុុ�ករបស់់

រមជ្ឈឹឹ�មបក្សសនៃ�បក្សសកុុម្មុុ�យនិិសវៀ�ៀតណាម

លោ�កនៅ�ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះថា ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាម

សម្រា�ប់់អាណត្តិិ�ទីី១៣ នេះ�ះ។

មានមហិិច្ឆិ�តាចង់
ិ
់គ្រ�ប់់គ្រ�ង ហើ�ើយបើ�ើអាច

កាលពីី ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�កុុ ម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២០២១

គឺឺលេ�បត្រ�បាក់់កម្ពុុ�ជាតែ�ម្តតង។ ដោ�យឡែ�ក

ប្រ�មុុ ខរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជា បានផ្ញើ�ើ� លិិខិិត

ប្រ�ទេ�សចិិនមាននយោ�បាយច្បាាស់់លាស់់

លោ�ក ង្វៀ�ៀ�ន ហ្វូូ�ចុុង ដែ�លត្រូ�ូវបានជ្រើ�ើ�សតាំំង

ចំំពោះ�ះកម្ពុុ�ជា គឺឺទប់់ទល់់កុំំ�ឲ្យយវៀ�ៀតណាម

សាជាថ្មីី�ឲ្យយដឹឹ កនាំំបក្សសកុុ ម្មុុ� យនិិ សវៀ�ៀត

យកកម្ពុុ�ជាបាន ពីីព្រោះ��ះ កម្ពុុ�ជាមានផល

ណាម។ ក្នុុ�ងសារលិិខិិតនោះ�ះ លោ�ក ហ៊ុុ�ន

ប្រ�យោ�ជន៍៍សម្រា�ប់ភូ
់ មិ
ូ សា
ិ ស្រ្ត�តនយោ�បាយ

សែ�ន បានអះះអាងថា ចំំណងមិិត្តតភាពរវាង

របស់់ពួួកគេ�។

គណបក្សសប្រ�ជាកម្ពុុ�ជា និិងបក្សសកុុម្មុុ�យនិិ

លោ�ក អះះអាងថា ការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង

សវៀ�ៀតណាម នឹឹងត្រូ�ូវបានបន្តតពង្រឹ�ឹងឲ្យយបាន

រវាងចិិននិិងវៀ�ៀតណាម ក៏៏ផ្តតល់់ឱកាសឲ្យយ

កាន់់ តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�

កម្ពុុ�ជាផងដែ�រ ក្នុុ�ងការកាច់់ចង្កូូ�តប្រ�ទេ�ស

ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ប្រ�ជាជន និិងប្រ�ទេ�សជាតិិ

ទៅ�កសាងអធិិបតេ�យ្យយភាពរបស់់ខ្លួួ�នជាមួួយ

ទាំំងពីីរ។

ភាពរុុងរឿ�ឿងសម្បូូ�រសប្បាាយ ដោ�យអាច

គណកម្មាា ធិិ ការកណ្តា
ា លរបស់់

ចងសម្ព័័�ន្ធធភាពជាមួួយចិិន ជាមិិត្តតល្អអ ដែ�ល

គណបក្សសប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជា កាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី៣

ចិិនគោ�រពស្រ�ឡាញ់់ និិងឲ្យយតម្លៃ�ៃ ហើ�ើយពុំំ�

ខែ�កុុ ម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២០២១ បានចេ�ញសេ�ចក្តីី�

មាននយោ�បាយចងអាឃាតជាមួួយកម្ពុុ�ជា។

ប្រ�កាសព័័ ត៌៌មានស្តីី�អំំពីីការឆ្លើ�ើ�យឆ្លលងគ្នាា

បណ្ឌិិ�ត សាម អ៊ីី�ន បញ្ជា
ា ក់់ថា កម្ពុុ�ជា

រវាងមេ�ដឹឹកនាំំគណបក្សសប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជា

អាចរក្សាាអធិិបតេ�យ្យយខ្លួួ�នបាន លុះះ�ត្រា�តែ�

លោ�ក ហ៊ុុន
� សែ�ន និិងអគ្គគលេ�ខាធិិការបក្សស

កម្ពុុ�ជាមានគោ�លនយោ�បាយបង្រួ�ួបបង្រួ�ម
ួ

កុុម្មមយនិិសវៀ�ៀតណាម លោ�ក ង្វៀ�ៀ�ន ហ្វូូ�

ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងជាតិិតាមគោ�លការណ៍៍ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ

ចុុង តាមទូូរស័័ព្ទទ តទៅ�ទំំព័័រទីី ២៣

តុុលាការក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញយកបញ្ហាាជំំងឺឺកូូវី ីដ១៩ ដើ�ើម្បីី�ពន្យាារ
ពេ�លដំំណើ�ើរការរឿ�ឿងក្តីី�លោ�ក កឹឹម សុុខា បន្តតទៀ�ៀត
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សកម្មមនៅ�ក្នុុ�ងយុុទ្ធនា
ធ ការនៃ�ការដោះ�ះស្រា�យ

មន្រ្តី��ីជាន់់ខ្ពពស់់តុុលាការក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ

សំំណុំំ� រឿ�ឿងកកស្ទះះ� ដែ�លត្រូ�ូវដាក់់ជូន
ូ ក្រ�សួួង

ការក្តីី�ឱ្យយប្រ�ធានគណបក្សសសង្រ្គោះ��ះ�ជាតិិ

លោ�ក កូូយ សៅ� បញ្ជា
ា ក់់ថា ដើ�ើម្បីី�

បានច្រា�នចោ�លសំំណើ�ើររបស់់សហមេ�ធាវី ី
ដែ�លស្នើ�ើ�ឱ្យយបន្តត

យុុត្តិិ�ធម៌៌ឲ្យយបានទាន់់ពេ�លវេេលា។

សវនាការសំំណុំំ� រឿ�ឿង

ដំំណើ�ើរការសំំណុំំ� រឿ�ឿងរបស់់លោ�ក កឹឹ ម

ក្រោ��យពេ�លខកខានដំំណើ�ើរការអស់់

ត្រូ�ូវពិិ និិត្យយ និិ ងពិិ ចារណាគ្រ�ប់់ ទិិដ្ឋឋភាព

មេ�បក្សសប្រ�ឆាំំងលោ�ក កឹឹម សុុខា ឡើ�ើងវិ ិញ
រយៈៈពេ�លជិិត១ឆ្នាំំ�។

តុុ លាការក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញបញ្ជា
ា ក់់ ថា

សំំណុំំ� រឿ�ឿងរបស់់ប្រ�ធានគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�

ជាតិិ លោ�ក កឹឹម សុុខា មិិនទាន់់អាចដាក់់

សុុខា ឡើ�ើងវិ ិញបាន ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
ទាំំងអស់់ដើ�ើម្បីី�ធានានូូវសិិទ្ធិិ�និិងផលប្រ�យោ�ជន៍៍

របស់់ភាគីីពាក់់ព័័ន្ធធស្រ�បតាមនីីតិិវិ ិធីីច្បាាប់់
ព្រ�មទាំំងវេេលាសមស្រ�បផងដែ�រ។

ទោះ�ះជាយ៉ាា ងណាក៏៏ ដោ�យ ក្រុ�ុម

កម្មមវិ ិធីីសវនាការបាននៅ�ឡើ�ើយទេ� ព្រោះ��ះ

អ្ននកឃ្លាំំ�មើ�ើ លខ្លះះ�និិ យាយថា ការលើ�ើក

មិិនទាន់់ច្បាាស់់លាស់់នៅ�ឡើ�ើយ។

ពេ�លបើ�ើកសវនាការករណីីលោ�ក កឹឹម សុុខា

ស្ថាា នភាពជំំងឺឺកូូ វី ីដ១៩ នៅ�ធ្ងងន់់ ធ្ងងរ និិ ង
ការអះះអាងនេះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតាមរយៈៈ

ហេ�តុុផលរបស់់តុុលាការជុំំ�វិ ិញការពន្យាា
ដោ�យយកលេ�សថា គ្រ�ប់់គ្រ�ងបញ្ហា
ា កូូវី ីដ

លិិខិិតរបស់់សាលាដំំបូូងរាជធានីីភ្នំ�ំពេ�ញ

មិិនទាន់់បាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែបែ�ជាតុុលាការពន្លឿ�ឿ�ន

ឆ្លើ��យ
ើ តបទៅ�នឹឹងសំំណើ�ើរសុំំ�បន្តតសវនាការ

អ្ននករិះ��គន់់ខ្លះះ� បានចោ�ទជាសំំណួួរ ថា តើ�ើ

កាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២០២១ ដែ�ល

ឡើ�ើងវិ ិញរបស់់សហមេ�ធាវី ីការពារក្តីី�របស់់

អតីីតមេ�បក្សសប្រ�ឆាំំង លោ�ក កឹឹ ម សុុខា

ិ
សវនាការលើ�ើករណីីផ្សេ�េងៗជាច្រើ�ើ�នទៅ�វិញ។

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាតុុលាការអាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងបញ្ហា
ា
កូូវី ីដ ចំំពោះ�ះការបើ�ើកសវនាលើ�ើករណីី ផ្សេ�េង

កាលពីីខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០២១ នេះ�ះ។

ៗបាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនអាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងបញ្ហា
ា កូូវី ីដ

កូូ យ សៅ� អះះអាងថា សវនាការរបស់់

សុុខ ទៅ�វិ ិញ?

ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ លោ�ក

លោ�ក កឹឹម សុុខា មិិនទាន់់អាចបន្តតដាក់់

ចំំពោះ�ះការបើ�ើកសវនាករណីីលោ�ក កឹឹ ម
គណៈៈកម្មាា ធិិ ការនាយកគណបក្សស

កម្មមវិ ិធីីនាពេ�លនេះ�ះបាននៅ�ឡើ�ើយទេ� ដោ�យ

ប្រ�ជាធិិ

កូូវី ីដ១៩ នៅ�តែ�មានស្ថាា នភាពធ្ងងន់់ធ្ងងរជាស

Cambodia Daily នៅ�ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះថា ការពន្យាា

មូូលហេ�តុុថា ការឆ្លលងរី ីករាលដាលនៃ�មេ�រោ�គ
កល និិងមិិនទាន់់មានភាពច្បាាស់់លាស់់
នៅ�ឡើ�ើយ។

លោ�កកូូយសៅ�បញ្ជា
ា ក់់ថាសាលាដំំបូូង

រាជធានីីភ្នំ�ំពេ�ញកំំពុុងតែ�មមាញឹឹកនៅ�ក្នុុ�ង

តេ�យ្យយមូូលដ្ឋាា ន GDP បណ្ឌិិ�ត

សាម អ៊ីី�ន បានប្រា�ប់់សារព័័ ត៌៌មាន The

ពេ�លសវការកាត់់ក្តី�សំំណុំំ
ី
� រឿ�ឿងលោ�ក កឹឹម
សុុខា បានធ្វើ�ើ�ឱ្យយប៉ះះ�ពាល់់យ៉ាាងខ្លាំំ �ងដល់់

សិិទ្ធិិ�សេ�រី ីភាពរបស់់មេ�បក្សសប្រ�ឆាំំងរូូបនេះ�ះ
ជាពិិសេ�ស គឺឺសិិទ្ធិិ�នយោ�បាយរបស់់លោ�ក

ចំំណាត់់ការសំំណុំំ� រឿ�ឿងព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌដែ�ល

តែ�ម្តតង។

ចង្អៀ�ៀ�តក្នុុ�ងពន្ធធនាគារ។ លោ�កថា ករណីីនេះ�ះ

ឃើ�ើញយ៉ាា ងច្បាាស់់ផងដែ�រ អំំពីីប្រ�ព័័ន្ធធ

មានជនត្រូ�ូវចោ�ទ ឬជនជាប់់ចោ�ទ យ៉ាា ង
ជាបញ្ហា
ា ប្រ�ឈមដែ�លត្រូ�ូវចូូលរួួមឲ្យយបាន

លោ�កបន្តតថា បញ្ហា
ា នេះ�ះ ក៏៏បង្ហាាញឲ្យយ
តទៅ�ទំំព័័រទីី ២៣
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លោ�ក រ៉ុុ�ង ឈុុន ហៅ�ការចាប់់ និិងឃុំំ�ខ្លួួ�នលោ�ក
ជាដើ�ើមហេ�តុុធ្វើ�ើ�ឱ្យយស្អុុ�យឈ្មោះ�ះ�រដ្ឋាាភិិបាល
By ឌឹឹ ខេ�មបូូឌា ដេ�លីី -February 5, 2021
ប្រ�ធានសហភាពសហជីីពកម្ពុ�ជា
ុ លោ�ក

លោ�កទៅ�វិិញទេ� ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយប៉ះះ�ពាល់់ដល់់
កេ�រ្តិ៍៍ឈ្មោះ� �ះ�របស់់រដ្ឋាាភិិបាល។

រ៉ុុ�ង ឈុុន បានអះះអាងនៅ�ក្នុុ�ងពេ�លសវនាការ

លោ�ក រ៉ុុ�ង ឈុុន ត្រូ�ូវបានចាប់់ខ្លួួ�នកាលពីី

នៅ�ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះថា ដើ�ើមចមដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយរដ្ឋាាភិិបាល

ចុុងខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០២០ ដោ�យចោ�ទប្រ�កាន់់

លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន ស្អុុ�យឈ្មោះ�ះ� និិងប៉ះះ�ពាល់់

លោ�កពីីបទញុះះ �ញង់់ បង្កកភាពវឹ ឹកវរធ្ងងន់់ធ្ងងរដល់់

ដល់់កេ�រិ៍្តត�ឈ្មោះ�ះ�លោ�កហ៊ុុ�ន សែ�ននោះ�ះ គឺឺការ

សង្គគមជាតិិ បន្ទាាប់់ពីីប្រ�ធានសហជីីពរូបនេះ�ះ
ូ

ចាប់់ ខ្លួួ�នលោ�ក ពុំំ� មែ�នដោ�យសារសេ�ចក្តីី�

បានចេ�ញសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ង
ែ ការណ៍៍មួួយពាក់់ព័ន្ធ
័ បញ្ហាា
ធ

ថ្លែ�ែងការណ៍៍របស់់លោ�ករឿ�ឿងបញ្ហាាដីី ធ្លីី� នៅ�

ដីីធ្លីី�របស់់ពលរដ្ឋឋក្នុុ�ងខេ�ត្តតត្បូូ�ងឃ្មុំំ�� ជាប់់ព្រំ�ំដែ�ន

ព្រំ�ំដែ�នកម្ពុុ�ជា វៀ�ៀតណាមនោះ�ះទេ�។
ការអះះអាងនេះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ពេ�ល

វៀ�ៀតណាម។

សាលាដំំបូូងរាជធានីីភ្នំពេ�
�ំ ញ នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ខែ�កុុម្ភៈៈ�

ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ�២០២០ លោ�កហ៊ុុ�ន សែ�ន អះះអាង

នេះ�ះ បានបន្តតបើ�ើកសវនាការសំំណុំំ� រឿ�ឿងរបស់់

ថាលោ�កជាអ្ននកបញ្ជា
ា ឱ្យយចាប់់ ខ្លួួ�ន លោ�ក រ៉ុុ�ង

តំំណាងក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាឃ្លាំំ�មើ�ើលកម្ពុ�ុជា លោ�ក រ៉ុុ�ង

ឈុុន និិងប្រ�ធានគណបក្សសខ្មែ�ែរឈ្នះះ� លោ�ក

ឈុុន កញ្ញាា ស កនិ្នន�កា និិងលោ�ក តុុន និិមល

សួួង សុុភ័័ណ្ឌឌ ក្រោ��យពេ�លអ្ននកនយោ�បាយរូូប

ក្រោ��មបទចោ�ទប្រ�កាន់់ «ញុះះ �ញង់់បង្កកឱ្យយមាន

នេះ�ះបានធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពទាមទារឱ្យយដោះ�ះលែ�ង

ភាពវឹ ឹកវរធ្ងងន់់ធ្ងងរដល់់សង្គគម»។

ក្នុុ�ងបន្ទទប់់សវនាការនោះ�ះ មេ�ធាវី ីការពារ

ឱ្យយរដ្ឋាាភិិបាលលោ�ក ឈិិន បូូរ៉ាាវុុធ បានសួួរទៅ�

By ឌឹឹ ខេ�មបូូឌា ដេ�លីី -February 5, 2021

ករណីីមន្ត្រី�ី�មួួយចំំនួួនបានទៅ�ដល់់កន្លែ�ែងកើ�ើតហេ�តុុហើ�ើយ

ឧបនាយករដ្ឋឋមន្ត្រី��ី និិងជារដ្ឋឋមន្ត្រី��ក្រ�សួ
ី
ួងមហាផ្ទៃ�ៃ

តែ�មិិនធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពបាញ់់ពន្លលត់់អគ្គិិ�ភ័័យភ្លាាមៗនោះ�ះទេ� តែ�

លោ�ក ស ខេ�ង បាន ទទួួលស្គាាល់់ថា មានប៉ូូ�លិិសអគ្គិិ�ភ័័យ

បែ�រជានៅ�តថ្លៃ�ៃជាមួួយជនរងគ្រោះ��ះទៅ�វិិញ។

មួួយចំំនួួនបានឆ្លៀ�ៀ�តឱកាសតថ្លៃ�ៃជាមួួយម្ចាាស់់ផ្ទះះ� ដែ�លជា

លោ�ក ស ខេ�ង ក៏៏ប្រ�កាសទទួួលស្គាាល់់ថា ករណីី

ជនរងគ្រោះ��ះ មុុននឹឹងប្រ�ត្តិិ�បត្តិិ�ការបាញ់់ទឹឹកពន្លលត់់អគ្គិិ�ភ័័យជូូន

បែ�បនេះ�ះ គឺឺសមត្ថថកិិច្ចច ឬ ប្រ�តិិបត្តិិ�ករដែ�លជានគរបាល គឺឺ

ពួួកគេ�។
ថ្លែ�ែងក្នុុ�ងពិិធីីនៃ�ទិិវាអន្តតរជាតិិរំំលឹឹកដល់់ជនរងគ្រោះ��ះ

ខុុសទាំំងស្រុ�ុង ហើ�ើយលោ�កបញ្ជា
ា ឱ្យយលុុបបំំបាត់់ភាពអសកម្មម
នេះ�ះជាបន្ទាា ន់់។

ដោ�យគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ចរាចរណ៍៍ផ្លូូ�វគោ�កលើ�ើកទីី១៥ នៅ�ខេ�ត្តត

ករណីីសមត្ថថកិិច្ចចទារប្រា�ក់់ពីីជនរងគ្រោះ��ះនេះ�ះមិិនមែ�ន

កណ្ដា
ា ល នាព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី២ខែ�កុុម្ភៈៈ�នេះ�ះ លោ�ក ស ខេ�ង បាន

ជារឿ�ឿងថ្មីី�នោះ�ះឡើ�ើយ ត្បិិ�តកន្លលងមកក្រៅ��ពីីជនរងគ្រោះ��ះដោ�យ

បញ្ជា
ា ទៅ�គណៈៈបញ្ជា
ា ការឯកភាព រាជធានីី-ខេ�ត្តត យកចិិត្តត

អគ្គិិ�ភ័័យដែ�លត្រូ�ូវការ សេ�វាបន្ទាា ន់់ពីីសមត្ថថកិិច្ចចដែ�លមានការ

ក្រោ��យការចាប់់ខ្លួួ�នលោ�ក រ៉ុុ�ង ឈុុន កាលពីី

លោ�ក រ៉ុុ�ងឈុុន និិងបានអត្ថាា ធិិប្បាាយរឿ�ឿង
ព្រំ�ំដែ�ន តំំបន់់ដែ�លនាំំឱ្យយមានការចាប់់ខ្លួួ�នលោ�ក
រ៉ុុ�ង ឈុុន នោះ�ះ។

លោ�ក រ៉ុុ�ង ឈុុន ថា ហេ�តុុអ្វីី�បានជាលោ�កធ្វើ�ើ�

លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន អះះអាងថានឹឹងមានការ

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងរឿ�ឿងព្រំ�ំដែ�ន?

ចាប់់ខ្លួួ�នអ្ននករិះ ��គន់់រដ្ឋាាភិិបាលលោ�ក រឿ�ឿង ព្រំ�ំដែ�ន

មេ�ធាវី ីដដែ�ល បានចាត់់ ទុុកការចេ�ញ

បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត ពិិសេ�សនឹឹងចាប់់ខ្លួួ�ននរណាដែ�ល

សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍របស់់ លោ�ក រ៉ុុ�ងឈុុន នៅ�

ចោ�ទប្រ�កាន់់រដ្ឋាាភិិបាលលោ�កអំំពីីរឿ�ឿងក្បបត់់ជាតិិ

ថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�កក្កកដាឆ្នាំំ�២០២០ថា បានធ្វើ�ើ�ឱ្យយ

ព្រោះ��ះធ្វើ�ើ�ឱ្យយបាត់់ បង់់ទឹឹកដីីខ្មែ�ែរ ទៅ�លើ�ើដៃ�

ប៉ះះ�ពាល់់ ធ្ងងន់់ធ្ងងរដល់់កេ�រ្ត៍៍�ឈ្មោះ�ះ�រដ្ឋាាភិិបាល។

វៀ�ៀតណាមទៀ�ៀតនោះ�ះ។

ឈរក្នុុ�ងរង្វវង់់ក្រ�ចកសេះ�ះ ពាក់់ខោ�អាវស្លាា

លោ�ក ស ខេ�ង ទទួួលស្គាាល់់ថាមានប៉ូូ�លិិសអគ្គិិ�ភ័័យឆ្លៀ�ៀ�តតថ្លៃ�ៃ
ជាមួួយជនរងគ្រោះ��ះមុុននឹឹងបាញ់់ទឹឹកពន្លលត់់ភ្លើ��ើងឱ្យយជនរងគ្រោះ��ះ

ទោះ�ះបីី យ៉ាាងណាក៏៏ ដោ�យ ទាំំងអង្គគការ

ទុំំ� និិងមានទឹឹកមុុខរឹ ឹងមាំំផង អតីីតសមាជិិក

ជាតិិ និិងអន្តតរជាតិិ បានទាមទារឱ្យយដោះ�ះលែ�ង

គណៈៈកម្មាា ធិកា
ិ រជាតិិរៀ�ៀបចំំការបោះ�ះឆ្នោ�ោត គជប

លោ�ករ៉ុុ�ង ឈុុន សកម្មមជនបក្សសប្រ�ឆាំំង និិង

មកពីីគណបក្សសសង្រ្គោះ��ះ �ជាតិិ លោ�ក រ៉ុុ�ង ឈុុន

សកម្មមជសិិទ្ធិិមនុ
� ស្ស
ុ ស ព្រ�មទាំំងបរិិស្ថាានផ្សេ�េងទៀ�ៀត

បានឆ្លើ�ើ�យ ទៅ�កាន់់មេ�ធាវី ីរបស់់រដ្ឋាាភិិបាលថា

ដែ�លត្រូ�ូវបានអាជ្ញាាធរចាប់់ខ្លួួ�ន ព្រោះ��ះជាប់់ពាក់់ព័ន្ធ
័ ធ

លោ�កគ្មាានគោ�លបំំណងទៅ�មើ�ើល ឬនិិយាយ

នឹឹងការទាមទារឱ្យយដោះ�ះលែ�ង លោ�ក រ៉ុុ�ង ឈុុន

រឿ�ឿងព្រំ�ំដែ�នទេ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពលរដ្ឋឋបានប្រា�ប់់លោ�ក

និិងចោ�ទប្រ�កាន់់រឿ�ឿងញុះះ �ញង់់ដូូចគ្នាានេះ�ះដែ�រ។

ថា ដើ�ើមចមនៃ�វិិវាទដីីធ្លីី�របស់់ពួួកគាត់់ ពាក់់ព័័ន្ធធ

កាលពីីខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០២០ សង្គគមស៊ីី�វិិល

នឹឹងការបោះ�ះបង្គោ�ោលព្រំ�ំដែ�នដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយបាត់់បង់់

ជិិត៤០ស្ថាាប័័ន ស្នើ�ើ�ឱ្យយរដ្ឋាាភិិបាលលោ�កហ៊ុុ�ន

ដីីធ្លីី� ហើ�ើយប៉ះះ�ពាល់់ជីវភាព
ី
រស់់នៅ�របស់់ពលរដ្ឋឋ។

សែ�ន បញ្ឈឈប់់ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់បទចោ�ទ ញុះះ �ញង់់

ជារូូ
តំំណាងក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាឃ្លាំំមើ�
� លកម្ពុ
ើ
�ុ បនេះ�ះ

បន្តតទៀ�ៀត ព្រោះ��ះបទចោ�ទនេះ�ះនឹឹងធ្វើ�ើ�ឱ្យយប៉ះះ�ពាល់់

ទុុកដាក់ពិិនិិត្យ
់
យមើ�ើលករណីីប៉ូូ�លីីសអគ្គិិ�ភ័យ
័ ឆ្លៀ�ៀ�តតថ្លៃ�ៃជាមួួយ

ទារថ្លៃ�ជា
ៃ មុុននោះ�ះ ក៏៏មានករណីីផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត ពិិសេ�សករណីី

ម្ចាាស់់ផ្ទះះ�ដែ�លរងគ្រោះ��ះមុុននឹង
ឹ ធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការបាញ់់ទឹកពន្លលត់
ឹ
ភ្លើ់ �ង
�ើ

ឆក់់ ឬប្លលន់់ ដែ�លសមត្ថថកិិច្ចចបង្ក្រា�ាបបាន ក៏៏លេ�ចឮព័័ត៌៌មាននៃ�

ឱ្យយគេ�។

ការទារប្រា�ក់់ពីីជនរងគ្រោះ��ះផងដែ�រ។

ជាមួួយគ្នាានេះ�ះ លោ�កបានបញ្ជា
ា ទៅ�គណៈៈបញ្ជា
ា ការ

របាយការណ៍៍របស់់នាយកដ្ឋាានបង្កាា រពន្លលត់់អគ្គិិ�ភ័័យ

កងឯកភាពរាជធានីី-ខេ�ត្តត ទាំំងអស់់ ឱ្យយពង្រឹ�ឹងការផ្តតល់់សេ�វា

និិងសង្គ្រោះ��ះ �នៃ�ក្រ�សួួងមហាផ្ទៃ�ៃ បានឱ្យយដឹឹងថា គ្រោះ��ះអគ្គិិ�ភ័័យ

សាធារណៈៈជូូនពលរដ្ឋឋឱ្យយមានប្រ�សិិទ្ធធភាព ជាពិិសេ�សត្រូ�ូវ

នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២០ បានកើ�ើតឡើ�ើងចំំនួួនជិិត១ពាន់់ករណីី

បញ្ជា
ា ក់់នៅ�ក្នុុ�ងបន្ទទប់់សវនាការថា សេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ែង

ធ្ងងន់់ធ្ងងរដល់់សេ�រី ីភាពបញ្ចេ�េ ញមតិិរបស់់ពលរដ្ឋឋ

ពិិនិិត្យយ និិងលុុបបំំបាត់់ករណីីមន្ត្រី�ី�ពន្លលត់់អគ្គិិ�ភ័័យទារប្រា�ក់់ពីី

ដែ�លបណ្ដា
ា លឱ្យយមនុុស្សស២៤នាក់់ស្លាាប់់ និិង៣៦នាក់់ទៀ�ៀត

ការណ៍៍របស់់គាត់់មិិនធ្វើ�ើ�ឱ្យយប៉ះះ�ពាល់់កេ�រ្ត៍៍�ឈ្មោះ�ះ�

នៅ�កម្ពុុ�ជា ព្រ�មទាំំងដើ�ើរផ្ទុុ�យពីីគោ�លការណ៍៍
ជាតិិ និិងអន្តតរជាតិិផងដែ�រ៕

ជនរងគ្រោះ��ះ ជាថ្នូូ�រនឹឹងការបាញ់់ទឹឹកពន្លលត់់អគ្គិិ�ភ័័យ។

រងរបួួស។ ករណីីនេះ�ះមានការកើ�ើនឡើ�ើងចំំនួួន២២០ករណីី

ការអះះអាងនេះ�ះ ដោ�យលោ�កកត់់សម្គាាល់់ឃើ�ើញមាន

លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន នោះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែការចាប់់ឃុំំ�ខ្លួួ�ន

បើ�ើធៀ�ៀបនឹឹងឆ្នាំំ�២០១៩៕
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លេខ៣១០ ថ្ងៃ�ៃទីី០៨-២១ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២០២

tmkBITMB½rTI 01 រដ្ឋឋបាាល បាាយដិិន ដកសម្ព័័�ន្ធធមិិត្តត ត្រាំ�ំ�..
ដែ�លទទួួ លបានការឧបត្ថថម្ភភមូូល

មូូលនិិធិិពីីសហព័័ន្ធនៅធ �ក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស ស្ថិិ�ត

បោ�សសម្អាាតរបស់់រដ្ឋឋបាលបាយដិិន ដើ�ើម្បីី�

កាលពីី ថ្ងៃ�ៃព្រ�ហស្បបតិ៍៍ នាយកវិិទ្យុុ�

នធិិពីី សហព័័ ន្ធធជាផ្នែ�ែកមួួ យនៃ�កិិច្ចចខិិតខំំ

ក្រោ��មរដ្ឋឋបាលលោ�ក បាយដិិន។

ងារជាអនុុប្រ�ធានទីីប្រឹ�ឹក្សាាសន្តិិ�សុុខជាតិិ

យូូរអង្វែ�ែងនៅ�វិិទ្យុុ�ផ្សាាយសម្លេ�េងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក

ដែ�រ។ Victoria Coates ជាអ្ននកគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

ជាអ្ននកដែ�លបានបម្រើ�ើ�ការងារជានាយក

របស់់អនុុប្រ�ធានាធិិបតីី Dick Cheney ផង
បណ្តាា ញផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�មជ្ឈឹឹ�មបូូព៌ាា គឺឺជា
ទីីប្រឹ�ក្សា
ឹ ាអនុុប្រ�ធាន សន្តិិ�សុខ
ុ ជាតិិ នៅ�ក្នុុ�ង

បោ�សសម្អាាតសម្ព័័�ន្ធធមិិត្តតរបស់់ប្រ�ធានាធិិបតីី

ផ្សាាយសម្លេ�េងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកនិិងអនុុប្រ�ធាន

ប្រ�ធានស្តីីទី
� ី Kelu Chao បានដេ�ញចោ�ល

ប្រ�ធានការិិយាល័័យផ្សសព្វវផ្សាាយគុុយបា ក៍៍

ថា ធ្វើ�ើ�អោ�យមានការផ្លាាស់់ប្តូូ�រធំំដុំំ�នៅ�ក្នុុ�ង

មុុនរឿ�ឿងនេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើង លោ�ក Pack បាន

ជូូនដំំណឹឹងរបស់់រដ្ឋឋបាលត្រាំ�វិិទ្យុុ�
ំ ផ្សាាយសម្លេ�េង

ដូូណាល់់ ត្រាំ�ំ។

ប្រ�ធានវិិទ្យុុ�អ៊ឺឺ�រ៉ុុ�បសេ�រី ី/វិិទ្យុុ�សេ�រី ីភាព (Radio

Free Europe/Radio Liberty) វិិទ្យុុ�អាស៊ីី�សេ�រី ី
និិងបណ្តាា ញផ្សសព្វវផ្សាាយមជ្ឈឹឹ�មបូូព៌ាា កាលពីី

របស់់គាត់់ត្រូ�វូ បានដកចេ�ញពីីដំំណែ�ង និិង
បានលាឈប់់ពីីការងារ ផងដែ�រ។ មួួយថ្ងៃ�ៃ
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រដ្ឋឋបាលត្រាំ�ំ។

លោ�កបាយដិិន ត្រូ�ូវបានគេ�រំំពឹឹ ង

ទីី ភ្នាាក់់ងារប្រ�ព័័ ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ។ ក្នុុ�ងថ្ងៃ�ៃ

ល្ងាាចថ្ងៃ�សុ
ៃ ក្រ�
ុ នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមមនុុស្សសពីីរ

អោ�យមក ជំំនួួសគាត់់។ Yolanda Lopez
មណ្ឌឌលសារព័័ ត៌៌មានវិិទ្យុុ�ផ្សាាយសម្លេ�េង
សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក និិងជាអ្ននកត្រូ�ូវមកជំំនួួស
Robert R. Reilly ដែ�លបានជ្រើ�ើ�សតាំំង
ដោ�យ Pack ។

ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងរបស់់ Pack នៅ�ឯ

ទីី ភ្នាាក់់ងារសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកទទួួលបន្ទុ�ក
ុ
ប្រ�ព័័ន្ធផ្ស
ធ សព្វវផ្សាាយសកលត្រូ�ូវបានកត់់សម្គាាល់់

ដោ�យការមានការបះះបោ�រច្រើ�ើ�ន។ ពេ�ល
គាត់់ ចូូលកាន់់ តំំណែ�ងស៊៊ប់់ គាត់់ បាន

នាក់់ដែ�លបានដឹឹងពីីដំំណើ�ើររឿ�ឿង។

ដេ�ញចោ�លនាយកប្រ�តិិបតិ្តត�សារព័័ត៌៌មាន

ពួួ កគេ�ត្រូ�ូវបានជ្រើ�ើ�សតាំំងក្នុុ�ងខែ�ធ្នូូ�

៤ នាក់់ ក្រោ��មទស្សសនៈៈគាត់់ ជាមួួយនឹឹង

ដោ�យនាយកទីីភ្នាាក់់ងារនៅ�ពេ�លនោះ�ះ គឺឺ

ក្រុ�ុមគណៈៈគ្រ�ប់់គ្រ�ង។

លោ�កMichael Pack ជាសម្ព័័�ន្ធធមិិត្តតរបស់់

គាត់់ក៍ត្រូ�
៍ ូវបានចោ�ទប្រ�កាន់់ថាគាត់់បាន

អតីីតជំំនួួយការរបស់់ត្រាំ�ំ គឺឺលោ�ក Ste-

ដកបុុគ្គលិិកដែ�លរិៈ
គ
��គន់់ការដឹឹកនាំំរបស់់គាត់់

ទូូ លាយមួួ យ ដើ�ើ ម្បីី�ដកចេ�ញនូូ វអ្វីី�ដែ�ល

ថាខ្វះះ�ខាតថវិិកា និិងព្យាាយាមមិិនអនុុម័័ត

phen K. Bannon ជាផ្នែ�ែកនៃ�ការខិិតខំំធំំ

គាត់់បង្អអត់់អង្គកា
គ រក្រោ��មទស្សសនៈៈជាលេ�ស

គាត់់ជឿ�ឿថាមានភាពលំំអៀ�ៀងលើ�ើបក្សសពីីខាង

ទិិដ្ឋាា ការអោ�យទៅ�អ្ននកសារព័័ត៌មា
៌ នបរទេ�ស

សារព័័ត៌៌មាន។ និិយោ�ជិិកជាច្រើ�ើ�ន មាន

ទាំំងថ្មីី� និិងចាស់់ដែ�លធ្វើ�ើ�ការងារនៅ�ក្នុុ�ង

ទីីភ្នាាក់់ងារ បានចោ�ទប្រ�កាន់់លោ�ក Pack

៧៦នាក់់ នៅ�វិិទ្យុុ�ផ្សាាយសម្លេ�េងសហរដ្ឋឋ

ថាបានព្យាាយាមបង្វិិលវាអោ
�
�យចូូលទៅ�ក្នុុ�ង

ការដេ�ញចោ�ល មានទាំំង វិិទ្យុុ�អ៊ឺឺ�រ៉ុុ�នសេ�រី ី/វិិទ្យុុ�សេ�រី ីភាព ជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង
បោ�សសំំអាត បង្វែ�ែរអោ�យមានកាផ្លាាស់់ប្តូូ�រនៅ�ក្រោ��មរដ្ឋឋបាលត្រាំ�ំ
Credit...Michal Kamaryt/CTK, via Associated Press

រដ្ឋឋបាល ត្រាំ�ំ។

ចុះះ�ចេ�ញតាមសំំណើ�ើររដ្ឋឋបាលលោ�ក បាយ

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកបានរងការរិៈ ��គន់់ ព្រោះ��ះតែ�

លោ�ក Ted Lipien ជាអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងវិិទ្យុុ�

នៅ�ក្នុុ�ងសេ�ត្តតវិិមាន ដែ�លបានព្យាាយាមសួួរ

ការនិិយាយកាន់់ជើ�ើងអោ�យបក្សស សម្រា�ប់់

អ្ននកនាំំពាក្យយមួួយរូូប របស់់ទីីភ្នាាក់់ងារ

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកទទួួលបន្ទុ�កប្រ
ុ �ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ

ដិិន។

សកល បដិិសេ�ធមិិនផ្តតល់់យោ�បល់់។

អ៊ឺឺ�រ៉ុុ�បសេ�រី ី/វិិទ្យុុ�សេ�រី ីភាព ធ្លាាប់់ជាមន្ត្រី�ីមា
� នមុុខ

ណ៍៍មុុ នគេ�ដោ�យ NPR និិងPolitico គឺឺជា

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក និិងបានក្លាា យជាអ្ននករិៈ ��

ការដេ�ញចោ�ល ត្រូ�ូវបានរាយកា

ព័័ត៌មា
៌ នចុុងក្រោ��យគេ�បង្អអស់់នៃ�ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រ

ជាបន្តតបន្ទាាប់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីភ្នាាក់ងា
់ រសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក
ទទួួលបន្ទុ�កប្រ
ុ �ព័័ន្ធផ្ស
ធ សព្វវផ្សាាយសកល និិង

សារព័័ត៌៌មានដែ�លទទួួលបានការឧបត្ថថម្ភភ

តំំណែ�ងខ្ពពស់់ម្នាាក់់នៅ�វិិទ្យុុ�ផ្សាាយសម្លេ�េង
គន់់ដ៍៍មុុតស្រួ�ួចម្នាាក់់នៃ�ទីី ភ្នាាក់់ងារប្រ�ព័័ ន្ធធ

ផ្សសព្វវផ្សាាយ។លោ�កបានដឹឹកនាំំវិិទ្យុុ�អាស៊ីី�សេ�រី ី
ពីីមុុន គឺឺជាប្រ�ធានគណៈៈបក្សសសាធារណៈៈ
រដ្ឋឋ នៅ� Idaho និិងក៍៍ជាអ្ននកធ្លាាប់់បម្រើ�ើ�ការ

ការចាត់់តាំំងឡើ�ើងវិិញនូូវអ្ននករាយការណ៍៍
ទៅ�រដ្ឋឋមន្ត្រី��ក្រ�សួ
ី
ង
ួ ការបរទេ�ស Mike Pompeo នូូវសំំណួួរមួួយនៅ�ក្នុុ�ងព្រឹ�ឹត្តិិកា
� រណ៍៍នៅ�

ឯសាលាក្រុ�ុង ជាកន្លែ�ែងស្នាាក់់ការកណ្តាាល
នៅ�ក្រុ�ុងវ៉ាា ស៊ីី�ងតុុន។

ក្រោ��យពីីលោ�ក Pack បានលាឈប់់

រដ្ឋឋបាលបាយដិិន ប្រ�ញាប់់ប្រ�ញាល់់ដាក់់

highest quality of business support to help
manage this new funding.
Ani Vong is a Khmer American
woman, Lowellian and Entrepreneur. As
owner and operator of Humanity Boutique
in Downtown Lowell since 2014, she has
led the store through slow economic times
and now, during COVID-19, Ani has
transformed her business into an e-commerce presence and pop-up shop.
“One of the greatest gifts the ownership of Humanity afforded Ani is a central
place in the community - as a business
owner, a Khmer woman, and a supporter
of entrepreneurs and businesses. She is
well connected within the business community as well as the nonprofit community in Lowell and surrounding areas.
Ani’s ability to wear many hats as a business owner, along with the demands of her
nonprofit volunteer work, has forged her
into a sensible, entrepreneurial spirit. It’s
this spirit, we believe, that will be of great

ថាមានហានិិភ័័យផ្នែ�ែកសន្តិិ�សុុខ។

នៅ�សវនាការគណៈៈកម្មាា ធិកា
ិ រកិិច្ចចការ

បរទេ�ស ក្នុុ�ងខែ�កញ្ញាា អ្ននកច្បាាប់់មកពីីបក្សស

ទាំំងពីីរបានចោ�ទប្រ�កាន់់លោ�ក Pack ពីីការ
មើ�ើលស្រា�លបេ�សកកម្មមរបស់់ទីីភ្នាាក់់ងារ

រួួមទាំំងការប្រ�យុុទ្ធធប្រ�ឆាំំងព័័ ត៌៌មានមិិន
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ដែ�លមាននៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សរុុស្សីី�

ចិិន ហុុងកុុង កូូរ៉េេ�ខាងជើ�ើង អ៊ីី�រ៉៉ង និិងបែ�ល

ឡារ៉ុុ�ស។ លោ�ក Pack បានធ្វើ�ើ�ព្រ�ងើ�ើយ

កន្តើ�ើ�យទៅ�នឹឹងដីីកាកោះ�ះហៅ�របស់់សភា
អោ�យចូូលរួម
ួ សវនាការ៕

លោ�កស្រី�ី Chao ជានិិយោ�ជិិកធ្វើ�ើ�ការងារ

The Entrepreneurship Center at Community Teamwork
Hires Popular Local Business Owner, Ani Vong
Lowell, MA — Ani Vong, a wellrespected, local businesswoman, joins
the Entrepreneurship Center (ECenter)
team, working in partnership with former
female founders KellyAnne Mello and
Franky Descoteaux.
The Entrepreneurship Center at
Community Teamwork has recently received $650K in funding – including
from a highly competitive Small Business Administration (SBA) PRIME grant.
With nearly 200 national applications,
the Entrepreneurship Center was one of
27 awardees, only two of whom operate in Massachusetts. In partnership with
Lowell’s Community Development Block
Grant (CDBG) COVID emergency funds,
PRIME funds will be used to hire local
consultants who will provide critical support to businesses negatively impacted by
COVID-19. As the new Specialized Technical Assistance Team’s (STAT) Program
Coordinator, Ani Vong will ensure the

អាមេ�រិិក ព្រោះ��ះតែ�គាត់់បានចាត់់ទុុកពួួកគេ�

benefit to the Entrepreneurship Center at
Community Teamwork,” Franky Descoteaux, Director of the Entrepreneurship
Center expressed.

As the STAT Program Coordinator at
the Entrepreneurship Center, Ani will provide culturally and language competent
consulting to underserved restaurants and
retailers across Lowell, with specific focus in Cambodia Town, The Acre, Downtown, and Back Central. The Entrepreneurship Center at Community Teamwork
will work with local partners to identify
consultants, including the Cambodian
Mutual Assistance Association (CMAA),
Coalition for a Better Acre (CBA), Working Cities Challenge, African Community
Center of Lowell (ACCL), Portuguese
American Center, the LatinX Community
Center for Empowerment and others. The
goal of the STAT team is to work with the
business owner to resolve current business challenges and to help them achieve
future business goals. Consultants will
work collaboratively with business owners, completing necessary tasks, training
new critical skills, setting up systems for
long-term success, and amplifying local
business awareness through coordinated
marketing.
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គ្មាា នការគាំំទ្រ�ពីីគណៈៈបក្សស
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ឡើ�ើយ។

ធ្វើ�ើ�តាម។

សាធារណៈៈរដ្ឋឋ

សវានាការព្រឹ�ឹទ្ធធសភាពីីបទចោ�ទប្រ�កាន់់
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after Bidden’s inauguration. Now it has

punish the 3rd ranking Republic Party

been more than three weeks, America still

Congresswoman Liz Cheney because she

waits for the stimulus bill that has been

denounced Trump for the Capitol Hill

មួួយសប្តាាហ៍៍ក្រោ��យការវាយប្រ�ហារនៅ�

លើ�ើលោ�ក ត្រាំ�ំ នឹឹ ងប្រ�ព្រឹ�ឹ ត្តតទៅ�នៅ�សប្តាាហ៍៍

stalled since November. Bidden signed

insurrection. She survived the vote.

សភា Capitol Hill ត្រាំ�ំបានចេ�ញវី ីដេ�អូូមួួយពីី

ក្រោ��យ ដោ�យសារតែ�រដ្ឋឋបាលលោ�កបាយដិិន

the executive order for a 1.9 trillion dollar

A few Bidden executive orders on his

គណនេ�យ្យយ Twitter របស់់មន្ត្រី��នៅី �សេ�តវិ ិមាន

ជាប់់រវល់់ជាមួួយការចាក់់ថ្នាំំវ៉ា
� ា ក់សាំំ
់ ង និិងកញ្ចចប់់

package bill, the house voted on Friday

first days in the office will change America
for the next several decades to come. In

បង្ហាាញថា គាត់់មានការរន្ធធត់់ចិិត្តតនូូវអ្វីី�ដែ�លបាន

2017, under the Trump administration,

ិ ។
កើ�ើតឡើ�ើងហើ�ើយថានឹឹងមានការផ្ទេ�េរដោ�យសន្តិិ�វិធីី

the U.S. exited the Paris Climate Change

វាយឺឺតពេ�លហើ�ើយ។សភាបានបន្តតការចោ�ទប្រ�កាន់់

Agreement — a consensus of world leaders

លើ�ើកទីីពីីរ មួួយសប្តាាហ៍៍ នៅ�មុុនពេ�ល ត្រាំ�ំបាន

from 196 countries came together and signed

ចាកចេ�ញពីីសេ�តវិ ិមាន ដែ�លមានសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោត

to adopt new environment strategy toward

ចំំនួួន ៨ សម្លេ�េងមកពីី បក្សសសាធារណៈៈរដ្ឋឋ។

net-zero greenhouse emission by 2050,

ព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភាសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក បានពន្យាារការធ្វើ�ើស
�

which America entered during the Obama
administration. Bidden has re-entered the

វនាការនៅ�ក្នុុ�ងព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភា រហូូតដល់ក្រោ��
់
យពេ�ល

agreement on day one. Bidden also revoked

ពិិធីីចូូលកាន់់តំំណែ�ងរបស់់លោ�កបាយដិិន។

Keystone XL Company permits from drill-

មកទល់់ពេ�លនេះ�ះ មានរយៈៈពេ�លជាងបីី សប្តាាហ៍៍

ing oil on federal re-serve lands; however,

កន្លលងទៅ�ហើ�ើយ ប្រ�ទេ�សអាមេ�រិ ិកនៅ�តែ�រង់់ចាំំ

the company boast it has enough permits

ច្បាាប់់ សង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់ ដែ�លបានជាប់់ គាំំង

with no Republican support.

for the next five years having obtained

ចាប់់តាំំងពីីខែ�វិ ិចិ្ឆឆ�កាមកម្ល៉េះ�ះ��។ លោ�កបាយដិិន

ថវិ ិកាសង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់។ ក្នុុ�ងពេ�លនេះ�ះដែ�រ មេ�ដឹឹកនាំំ

The Senate trial for Trump’s im-

them from the Trump administration. As

បានចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើបទបញ្ជា
ា រប្រ�តិិបតិ្តត�នៃ�

សភាបក្សសសាធារណៈៈរដ្ឋឋ (GOP) បានព្យាាយាម

peachment will take place next week, as

for the rest of the oil, they have a contract

កញ្ចចប់់ថវិ ិកាដែ�លមានទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួន មួួយរយ

ដកចេ�ញឋានៈៈទីីបីី ជាស្ត្រី��តំំណា
ី
ងរាស្ត្រ�របក្សស

the Bidden administra-tion is busy with

with Canada already underway that the

កៅ�សិិបសែ�នកោ�ដិិដុុល្លាារ (1.9 trillion) ដែ�ល

សាធារណៈៈរដ្ឋឋ គឺឺលោ�កស្រី�ី Liz Cheney ពីីព្រោះ��ះ

vaccine rollout and the stimulus package.

company would have no problem with the

សភាបានបោះ�ះឆ្នោ�ោត កាលពីីថ្ងៃ�ៃសុុក្រ� ដោ�យ

តទៅ�ទំំព័័រទីី១៣

Meanwhile, the GOP leadership tried to oil delivery de-mand. However, President
Please see New America 2021/13
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ពីីសោ�កនាថកម្មមនៅ�កម្ពុុជា
� ហើ�ើយបញ្ចេ�េ ញ

ដល់់រដ្ឋឋបាលយោ�ធាដូូចពេ�លមុុនដែ�រ›...

វិិធានការពីីវិិមានកាពិិតូូល ពីីសេ�ដ្ឋឋវិិមាន

ប្រ�យោ�គនេះ�ះ បានន័័យថានយោ�បានអា

ដែ�លទ្រឹ�ឹស្តី�នេះ�ះវាផ្ទុ
ី
យនឹឹ
ងនយោ�បាយ
�ុ

ជាគន្លឹះះ��ដំំបូូងនៃ�កម្លាំំ �ងសហរដ្ឋឋអាមេ�រី ីក

ដើ�ើ ម្បីី�គាំំទ្រ�ជាមួួ យគ្នាានឹឹ ងបញ្ហាាធ្ងងន់់ ធ្ងងរ

មេ�រី ីកាំំងពេ�លនេះ�ះ កំំពុុងឋិិតនៅ�ជិិតខ្មែ�ែរ

ឌណាល់់ ត្រាំ�ំ នា៤ឆ្នាំំ�កន្លលងមកថា‹ជា

មុុននឹឹងបោះ�ះដៃ� ទៅ�រកមហាប្រ�ទេ�ស ជា

អ្ននកប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយហើ�ើយ សូូមចាប់់យក

ការចាយវាយខ្ជះះ�ខ្ជាាយដ៏៏គ្មាានប្រ�យោ�ជន៍៍

សម្ព័័�ន្ធធមិិត្តតចាស់់ ដែ�លអ្ននកវិិភាគនិិយាយ

នៅ�ប្រ�ទេ�សថៃ� រួួមទាំំងបញ្ហាានៅ�កម្ពុុ�ជា

របស់់ប្រ�ធានាធិិបតីីអាមេ�រី ីកាំំងមុុនៗ› ។

ថា លោ�ក បាយដិិន អាចធ្វើ�ើ�បាន។

សម្លាាប់់ លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយពីី សំំណាក់់

សូូមបញ្ជា
ា ក់់ ថា នយោ�បាយលោ�ក

ផង ដែ�លមានទម្រ�ង់់ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា គឺឺ‹ការ

ឱកាសឱ្យយបាន! ។

ការបញ្ឆះះ �ម៉ាា ស៊ិិ�ននយោ�បាយត្រ�ឡប់់

ជោ� បាយដិិន ជានយោ�បាយកណ្តាាល

ក្រោ��យនេះ�ះ មិិនមែ�នជាការងាយស្រួ�លនោះ�ះ
ួ

មនុុស្សសធម៌៌ សន្តិិ�ភាពនិិយម,ដែ�លអាចប្រ�មូូល

ទេ� ពីីព្រោះ��ះថាម្យ៉ាា� ង ប្រ�ជាជាតិិអាមេ�រី ីកាំំង

អ្ននកនយោ�បាយខាងឆ្វេ�េងនិិយម(សង្គគមនិិយម

បានបាក់់បែ�កជាជម្រៀ��ៀក តាំំងពីីលើ�ើដល់់

ដូូចជា ប៊ឺឺ�នីី សិិនឌ័័រ) នឹឹងអ្ននកនយោ�បាយ

ក្រោ��ម ប្រ�កាន់់គណបក្សស ប្រ�កាន់់ពូជ
ូ សាស្ត្រ�រ

ស្តាំំ �និិយម(ក្រុ�ុមសាធារណរដ្ឋឋ)បាន។ គេ�

លែ�ងជឿ�ឿទាំំងសារពត៌៌មានសេ�រី ីល្បីី�ឈ្មោះ�ះ�

អាចប្រៀ��ៀបប្រ�ដូូចនយោ�បាយដែ�លធ្លាាប់់

ផង, តាំំងពីី៤ឆ្នាំំ�មកហើ�ើយ ការឃោ�សនា

មានរួួចមកហើ�ើយបាន នៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋបាល

របស់់ ត្រាំ�ំ បានផ្តតល់់ឱ្យយក្រុ�ុមដែ�លគាំំទ្រ� ត្រាំ�ំ

ប្រ�ធានាធិិបតីី អូូបាម៉ាា ដែ�លពេ�លនោះ�ះ

ជាពិិសេ�សក្រុ�ុមស្តាំំ ផុ
� ត
ុ កើ�ើនកម្លាំំ ង
� មកវិិញ

លោ�ក បាយដិិន ជាអនុុប្រ�ធានាធិិបតីី ។

បាន ដូូចជា‹ខេ�ខេ�ខេ� KKK›ក្រុ�ុម‹ប្រា�វប៊ូូ�យ
Proud Boys›ក្រុ�ុម‹អតីីតណាស៊ីី�›ក្រុ�ុម‹ខ្វាា

ឥឡូូវនេះ�ះ គុុណភាពបន្ថែ�ែម ដ៏៏មានកម្លាំំ �ង
នៃ�សហគមន៏៏អាស៊ីី� នៅ�រដ្ឋឋបាលសហរដ្ឋឋ

ណុុន Qanon›...។ល។ ដែ�លជាក្រុ�ុមហឹឹង្សាា

អាមេ�រី ីក គឺឺ លោ�កស្រី�ី កាម្លាា ហារី ីស ដែ�ល

និិយម ដ៏៏ គ្រោះ��ះថ្នាាក់់បំំផុុតនោះ�ះ ...ហើ�ើយ

មានឈាមជ័័រជាជនជាតិិភាគតិិចមកពីី អា

ម្យ៉ាា� ងទៀ�ៀត ប្រ�ទេ�សអតីី តសម្ព័័�ន្ធធមិិត្រ�

បើ�ើ ទោះ�ះជាមានការលំំបាកនឹឹ ងរក

យោ�ធានិិយម›, ពីីព្រោះ��ះសហរដ្ឋឋអាមេ�រី ីក

ហ្វ្រី�ី�ក ជាពិិសេ�ស អាស៊ីី� ហើ�ើយជាស្ត្រី�ី�ភេ�ទ

លោ�កសេ�រី ី ដែ�លធ្លាាប់់ត្រូ�ូវគេ�ទាត់់ចោ�ល

ការត្រូ�ូវរ៉ូូ�វគ្នាា របស់់ប្រ�ទេ�សសេ�រី ីជាសម្ព័័�ន្ធធ

អាចនឹឹងចំំណេ�ញនយោ�បាយ‹គ្រា�ប់់១បាញ់់

ទៀ�ៀតផងនោះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឱ្យយខ្មែ�ែរយើ�ើងរឺឺតតែ�មាន

បានប្រឹ�ឹងហាត់់រៀ�ៀនរស់់ដោ�យគ្មាានសហរដ្ឋឋ

មិិត្រ�ក្តីី� ដោ�យសារតែ�ខ្លះះ�មានការជ្រុ�ុល

បានសត្វវ៣›។ សហរដ្ឋឋអាមេ�រី ីករបស់់ ជោ�

សង្ឃឹឹ�ម នឹឹងមានលទ្ធធភាព នឹឹងខឹឹតចូូលជីី

អាមេ�រី ីក អស់់រយៈៈ៤ឆ្នាំំ�ដែ�រ ដូូចជាបារាំំង-

ដំំណើ�ើរក្តីី� ក៏៏ ប្រ�ទេ�សទាំំងនោះ�ះមានការ

បាយដិិន បានថ្លែ�ង
ែ ការកាលពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ី២កុុម្ភៈៈ�

តគ្នាា ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយរដ្ឋឋបាលនេះ�ះយល់់ពីកង្វវល់
ី
់

អាល្លឺឺ�ម៉៉ង តម្រូ�ូវឱ្យយចាប់់ដៃ�រកស៊ីី�ជាមួួយចិិន

ធូូរទ្រូ�ូង នឹឹងវត្តតមានរបស់់លោ�ក ជោ� បាយ

ថា‹ថ្កោ�ោលទោ�សរដ្ឋឋប្រ�ហារយោ�ធា នៅ�មៀ�ៀង

សេ�រី ីភាព នៃ�ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋខ្មែ�ែរជាមិិនខាន ៕

ដើ�ើម្បីី�រស់់ ដែ�លចិិននៅ�ជាសត្រូ�ូវរបស់់អា

ដិិន ក្នុុ�ងនយោ�បាយថ្មីី�របស់់សហរដ្ឋឋអាមេ�

ម៉ាា › ហើ�ើយបន្តតរថា‹អាចនឹឹងដាក់់ទណ្ឌឌកម្មម

មេ�រី ីករួួចទៅ�ហើ�ើយ នៅ�ឡើ�ើយ។

រី ីកដែ�រ ។ គេ�មើ�ើលឃើ�ើញថា ការត្រ�ឡប់់

តើ�ើ ធ្វើ�ើ�ដូូចម្តេ�េច ដើ�ើ ម្បីី�ឱ្យយសម្ព័័�ន្ធធមិិត្រ�
ចាស់់ ត្រ�ឡប់់មករកគ្នាាវិិញបាន?

ក្រោ��យរបស់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រី ីក នឹឹ ងមិិន
មានដំំណើ�ើរដូូចពីពេ�លមុ
ី
ននោះ�ះទាំំ
ុ
ងស្រុ�ុង

ថ្វីី�ត្បិិ�តតែ�មានអំំណាចពេ�ញដៃ�ក៏៏ដោ�យ

ក្តីី� ក៏៏ ក្តី�ីសង្ឃឺឺ�មថា សហរដ្ឋឋអាមេ�រី ីកនឹឹ ង

លោ�ក ជោ� បាយដិិន មិិនបានប្រ�កាន់់យក

នៅ�មានជំំហ៊៊ររឹ ឹងមាំំសារជាថ្មីី� សម្រា�ប់់កា

នយោ�បាយផ្តាាច់់ការ ឬផ្តាាច់់ មុុខនោះ�ះទេ�

ពារ‹លទ្ធិិ� ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយនឹឹ ងការគោ�រព

លោ�កបានប្រ�កាសថា នឹឹង‹បង្រួ�ួបបង្រួ�ួម

សិិទ្ធធមនុុស្សស› នៅ�ក្នុុ�ងពិិភពលោ�កបាន។

គណបក្សសធំំទាំំង២ឱ្យយមកជួួបជុំំគ្នាា
� ជុំំ�វិិញតុុប្រ�ជុំំ�

ប៉ុុ�ន្តែ�ែករណីីនោះ�ះ ទំំនងជាត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ពេ�លយូរូ

ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា ជាតិិនឹឹងអន្តតរជាតិិ រួួមគ្នាា ,

សម្រា�ប់់ឱ្យយមាន‹លំំនឹឹងនឹឹងសណ្តាាប់់ធ្នាាប់់

មានតែ�លោ�កឌណាល់់ត្រាំ�ំតែ�ម្នាាក់់គត់់ដែ�ល

សាកលលោ�ក› សារជាថ្មីី�ឡើ�ើងវិិញបាន។

ត្រូ�ូវទទួល
ួ ការចោ�ទប្រ�កាន់់ នឹឹងកាត់់ទោ�ស

តើ�ើពេ�លណាទៅ�ទើ�ើបអាមេ�រី ីកអាចចូូល

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៩កុុម្ភៈៈ�២០២១ ពីីបទ‹ញុះះ �ញុុងឱ្យយ

មកជួួយប្រ�ទេ�សកម្ពុុជា
� ដែ�លកំំពុុងបាត់់បង់់

កាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី៦មករា២០២១កន្លលងមកបណ្ទាាល

យ៉ាា ងធ្ងងន់់ធ្ងងរ ទៅ�ហើ�ើយនោះ�ះ?

មានអំំពើ�ើរហឺឺង្សាា›នៅ�វិិមានកាពីីតូល
ូ ផ្ទុះះ��ឡើ�ើង

សិិទ្ធធសេ�រី ីភាពនឹឹ ងលទ្ធិិ� ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ

ឱ្យយមានមនុុស្សសរងគ្រោះ��ះដល់់ស្លាាប់៥
់ នាក់់ គ្នុុ�

រដ្ឋឋប្រ�ហារដោ�យកងទ័័ ព ចាប់់ ខ្លួួ�ន

ងនោះ�ះមានប៉ូូ�លីីសម្នាាក់់ផង។ នៅ�ចំំពោះ�ះមុុខ

ប្រ�ធានាធិិបតីីមន្ត្រី�ីជា
� ន់់ខ្ពពស់នឹឹ
់ ងនាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�

ទង្វើ�ើ�ឧក្រឹ�ឹ ដ្ឋឋហួួសហេ�តុុ របស់់លោ�ក ត្រាំ�ំ

អូូនសាំំង ស៊ូូ�ជីី ជាមន្ត្រី�ីជា
� ប់់ឆ្នោ�ោតនៅ�ភូូមា(ឬ

សមាជិិកសភាខាងគណបក្សសសាធារណរដ្ឋឋ

មៀ�ៀងម៉ាា ) កាលពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី កុុម្ភៈៈ�២០២១នេះ�ះ គឺឺ

ពុំំ�បានមូូលមតិិគ្នាា កាពារលោ�ក ត្រាំ�ំ ដូូច

ប្រា�កដ់់ជាការចាប់់ប្តើ�ើ�មជម្រុ�ុញឱ្យយសហរដ្ឋឋ

កាលពីីឱកាសចោ�ទប្រ�កាន់់កាលពីី២ឆ្នាំំមុ
� ន
ុ

អាមេ�រី ីក មានវិិធានការនយោ�បាយបន្ទាា ន់់

នោះ�ះទៀ�ៀតទេ�, ដែ�លនេះ�ះជាសញ្ញាានៃ�កា

សម្រា�ប់់ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាានៅ�អាស៊ាានដូូច្នេះ�ះ�

រប្តើ�ើ�មទុុកនយោ�បាយ ឌណាល់់ ត្រាំ�ំ ជា

អាចនឹឹងមានដំំណោះ�ះស្រា�យដូូចគ្នាា សម្រា�ប់់

អតីីតកាល ចូូលរួមក
ួ
សាងសហរដ្ឋឋអាមេ�

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាដែ�រ, តែ�នេះ�ះអាស្រ័�័យលើ�ើ
ពលរដ្ឋឋកម្ពុ�ុជា ទាំំងក្នុុ�ងទាំំងក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស

រី ីក ជាមួួយរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញដែ�លទាំំងអស់់គ្នាា
សន្យាាថាគោ�រពមិិនបំំពាន ត្រ�ឡប់់ ខ្លះះ�ៗ
ឡើ�ើងវិិញហើ�ើយ។ ការរួួបរួម
ួ ផ្សះ�ះផ្សាាជាតិិ

ចេះ�ះមូូលមាត់់គ្នាាបញ្ជុះះ� �បញ្ជូូ�លអ្ននកនយោ�បាយ
សហរដ្ឋឋអាមេ�រី ីក ឱ្យយប្រ�ញាប់់ចាប់អា
់ រម្មមណ៌៌
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លោ�កស្រី�ី បានប្រ�កាស់់ថ្កោ�ោ លទោ�ស ត្រាំ�ំ ពីី

ដោ�យ។ ចំំពោះ�ះប្រេ�េងនៅ�សេ�សសល់់ ពួួកគេ�

ការបះះបោ�រនៅ�សភា Capitol Hill ។ លោ�កស្រី�ី

មានកិិច្ចចសន្យាាមួួយជាមួួយប្រ�ទេ�សកាណាដា

បានរស់់ឡើ�ើងវិ ិញ ក្រោ��យពីីការបោះ�ះឆ្នោ�ោត។

រួួចហើ�ើយ កំំពុុងតែ�ដំំណើ�ើ ការ ដែ�លថា ក្រុ�ុមហ៊ុុន
�
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Bidden also cancelled the cross-border

levels during this unprecedented time. A

permit of TC Energy —a pro-ject that went

new era has begun and so a new legacy in

for four years under the Trump era. Now

so many ways.

បទបញ្ជា
ា រប្រ�តិិបតិ្តត�មួួយចំំនួួនរបស់់លោ�ក

នឹឹងមិិនមានបញ្ហា
ា ជាមួួយតម្រូ�ូវការផ្គគត់់ផ្គគង់ប្រេ�េ
់ ង

Canada wants its pay, under the fair trade

During the pandemic, more than

បាយដិិន នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីីមួួយចូូលកាន់់ការិ ិយាល័័យ

ឡើ�ើយ។ លោ�កប្រ�ធានាធបតីីបាយដិិន ក៍៍បាន

rule, Keystone’s fate may be crumbling as

400,000 Americans died in 11 months and

នឹឹ ងផ្លាាស់់ប្តូូ�រប្រ�ទេ�សអាមេ�រិ ិកសម្រា�ប់់ ច្រើ�ើ�ន

លុុបចោ�លអាជ្ញាារប័័ណ្ណណឆ្លលងដែ�នរបស់់ក្រុ�ម
ុ ហ៊ុុន
�

Bidden takes America toward a new height

27 million Americans were infected; we now
see the spike doing down for the first time.

ទសវត្សសន៍៍តទៅ�មុុខទៀ�ៀត។ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ២
� ០១៧ ស្ថិិ�ត

Infectious disease expert Dr. Fauci is also

ក្រោ��មរដ្ឋឋបាលត្រាំ�ំ សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក បានដកខ្លួួ�ន
ចេ�ញពីីកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងស្តីី�ពីីការ

happier at his job, giving an interview that

បម្រែ�ែបម្រួ�ួល

based on science. We now have daily press

អាកាសធាតុុ ជាកិិ ច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងដែ�លបាន

briefing from the White House, doing the

មូូលមតិិគ្នាា ជាឯកច្ឆ័័�ន្ធធរបស់មេ�ដឹ
់
កនាំំ
ឹ
ពិិភពលោ�ក

normal work that Americans expect their

មកពីី ១៩៦ ប្រ�ទេ�ស បានមកជួួបជុំំ�គ្នាា និិងបាន

leaders to do. During President Trump’s

ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាអនុុម័័តលើ�ើយុុទ្ធធសាស្ត្រ�របរិ ិដ្ឋាា ន

era, the press secretary was often fired

ថ្មីី� ឆ្ពោះ�ះ �ទៅ�រកផ្ទះះ�កញ្ចចក់់បៃ�តងដែ�លធ្វើ�ើ�អោ�យ

and had to deny all facts President Trump
didn’t want them to speak, that everything

ការបំំពុុលបរិ ិដ្ឋាា នមកសូូន្យយភាគរយ នៅ�ត្រឹ�ឹម

was okay while thousands of people died

ឆ្នាំំ�២០៥០ ដែ�លប្រ�ទេ�សអាមេ�រិ ិកបានចូូលក្នុុ�ង
អំំឡុុងពេ�លរដ្ឋឋបាលអូូបាម៉ាា ។ លោ�កបាយដិិន

every day. It was not okay, and still isn’t.
How America comes out of this pandemic

បានចូូលក្នុុ�ងកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងនោះ�ះវិ ិញ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី

TC Energy ជាគម្រោ��ងមួួយដែ�លមានរយៈៈពេ�ល

មួួយរបស់់គាត់់។ លោ�កបាយដិិន ក៍៍បានដក

៤ឆ្នាំំ� នៅ�ក្រោ��មយុុគសម័័យត្រាំ�ំ។ ឥឡវនេះ�ះ

The efforts to make America green,

and resiliency. These are the steps President

មកវិ ិញនូូវអជ្ញាារប័័ណ្ណណក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Keystone XL

ប្រ�ទេ�សកាណាដា ចង់់អោ�យខ្លួួ�នចេ�ញលុុយ

net-zero greenhouse emission by 2050 by

Bidden took during his first three weeks in

មិិនអោ�យខួួងយកប្រេ�េងនៅ�លើ�ើដីីបម្រុ�ុងរបស់់

ិ
ស្ថិិ�តក្រោ��មវិធានពាណិ
ិ ជ្ជជកម្មមត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវស្មើ�ើ�មុុខស្មើ�ើ�មាត់់

joining the world stage is a very bold and

the White House.

សហព័័ន្ធធ បើ�ើទោះ�ះបីីជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នមានអាជ្ញាារប័័

គ្នាា វាសនារបស់់ក្រុ�ម
ុ ហ៊ុុ�ន Keystone អាចដួួល

applaudable action by the Bidden administra-

The green new deal will create new

tion and will take America to unprecedented

jobs, while encouraging people to be in-

ណ្ណណ សម្រា�ប់់រយៈៈពេ�ល ៥ ឆ្នាំំ�ពីីរដ្ឋឋបាលត្រាំ�ំ ក៍៍

តទៅ�ទំំព័័រទីី១៦

of renewable energy.

is im-portant to show the world its strength

Please see New America 2021/16
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លេខ៣១០ ថ្ងៃ�ៃទីី០៨-២១ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២០២

សម័័យកាល៖ ប្រ�វត្តិិ�រថយន្តតអគ្គិិ�សនីី
មិិនមែ�នជាការច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតនៃ�សម័័យទំំនើ�ើបទេ� រថយន្តតអគ្គិិ�សនីីមានប្រ�វត្តិិ�យូូរអង្វែ�ែង
និិងមានរឿ�ឿងរ៉ាា វត្រូ�ូវបានគេ�និិយាយប្រា�ប់់គ្នាា ជាហូូរហែ�រ។ ត្រ�ឡប់់ទៅ�កាន់់ពេ�លវេេលា
មួួយ ពេ�លយើ�ើងស្វែ�ែងរកប្រ�វត្តិិ�រថយន្តតអគ្គិិ�សនីី។
១៨២៨ — ១៨៣៥
រថយន្តតអគ្គិិ�សនីីខ្នាាតតូូចដំំបូូង
សេះ�ះ និិងរទេះ�ះសេះ�ះ គឺឺជាទម្រ�ងនៃ�ការដឹឹកជញ្ជូូ�នពីីសម័័យដើ�ើម ក៍៍ប៉ុុ�ន្តែ�ែ អ្ននកច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិត
នៅ�ប្រ�ទេ�ស ហុុងហ្កាារី ី ប្រ�ទេ�សហូូឡង់់ និិងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក គិិតពីីអនាគត កំំពុុងបង្កើ�ើ�ត
រថយន្តតអគ្គិិ�សនីីខ្លះះ� ខ្នាាតតូូច ដំំបូូងគេ�។
១៨៣២
រថយន្តតប្រើ�ើ�ប្រេ�េងឆៅ� និិង រថយន្តតអគ្គិិ�សនីី ដំំបូូងគេ� ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង
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Timeline: History of the Electric Car
Article Published by US Government Energy Department

Not an invention of modern times, the electric car has a long
and storied history. Travel back in time as we explore the history
of the electric car.
1828 — 1835
First Small-Scale Electric Cars
Cars
Horse and buggies are the primary mode of transportation, but
innovators in Hungary, the Netherlands and the U.S. think to the
future, creating some of the first small-scale electric cars.
1832
First Crude Electric Vehicle Is Developed

អំំឡុុងឆ្នាំំ�១៨៣២ លោ�ក Robert Anderson បង្កើ�ើ�តរថយន្តតអគ្គិិ�សនីីប្រើ�ើ�ប្រេ�េងឆៅ�
មុុនដំំបូូងគេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនទទួួលបានជោ�គជ័័យទេ� រហូូតដល់់ឆ្នាំំ� ១៨៧០ ឬក្រោ��យមកទៀ�ៀត
ទើ�ើបរថយន្តតអគ្គិិ�សនីីបានក្លាា យជាការពិិត។ រូូបភាពនេះ�ះ គឺឺជារថយន្តតអគ្គិិ�សនីីមួួយ បង្កើ�ើ�ត
ឡើ�ើងដោ�យអ្ននកច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតម្នាាក់់ ជនជាតិិអង់់គ្លេ�េស ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១៨៨៤។
១៨៨៩ — ១៨៩១
រថយន្តតអគ្គិិ�សនីីដំំបូូងគេ� ប្រើ�ើ�នៅ�ក្នុុ�ងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក
លោ�ក William Morrison មកពីី Des Moines, Iowa, បង្កើ�ើ�តរថយន្តតអគ្គិិ�សនីីមួួយបាន
ជោ�គជ័័យនៅ�ក្នុុ�ងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក។ រថយន្តតរបស់់គាត់់មានរាងតូូចជាងរទេះ�ះអគ្គិិ�សនីី ក៍៍
ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាទាក់់ទាញការចាប់់អារម្មមណ៍៍លើ�ើរថយន្តតអគ្គិិ�សនីី។ ការផ្សាាយពាណិិជ្ជជកម្មមក្នុុ�ងឆ្នាំំ�
១៨៩៦ បង្ហាា ញថា រថយន្តតអគ្គិិ�សនីីជាច្រើ�ើ�នពីីមុុនៗមក មិិនសូូវខុុសគ្នាាពីីទូូររថភ្លើ�ើ�ងទេ�។
១៨៩៩
រថយន្តតអគ្គិិ�សនីី កើ�ើនប្រ�ជាប្រិ�ិយភាព
ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបជាមួួយរថយន្តតប្រើ�ើ�ថាមពលប្រេ�េងសាំំង និិងថាមពលចំំហាយទឹឹក
នាសម័័យនោះ�ះ រថយន្តតអគ្គិិ�សនីីមានសម្លេ�េងស្ងាាត់់ ងាយស្រួ�លបើ
ួ
�ើកបរ និិងមិិនបញ្ចេ�េ ញ
ជាតិិពុុល ក្លិិ�នអាក្រ�ក់់ --ក្លាា យជារថយន្តតមានប្រ�ជាប្រិ�ិយភាពយ៉ាា ងឆាប់់រហ័័ស សម្រា�ប់់
អ្ននកទីីក្រុ�ុង ជាពិិសេ�សស្រ្តី�ី�។
១៩០០ — ១៩១២
រថយន្តតអគ្គិិ�សនីីចូូលមកដល់់ហើ�ើយ
ក្នុុ�ងសតវត្សសរ៍ ៍ថ្មីី� រថយន្តតអគ្គិិ�សនីី កំំពុុងតែ�វក់់វី ីនៅ�ក្នុុ�ងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក មានចំំនួួន
ប្រ�ហែ�ល១ ភាគ៣ នៃ�រថយន្តតទាំំងអស់់ចររាចរណ៍៍នៅ�តាមដងផ្លូូ�វ។ រូូបភាពនេះ�ះ ស្ថិិ�តនៅ�
មហាវិិថីីទី៥
ី ទីីក្រុ�ង
ុ ញូូយ៉៉ក ក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន បង្ហាា ញពីីប្រ�ភេ�ទជម្រើ�ើ�សរថយន្តតដែ�លមាន។
១៩០១

លោ�ក Edison ផលិិតអាគុុយរថយន្តតអគ្គិិ�សនីី
អ្ននកច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតជាច្រើ�ើ�ន ធ្វើ�ើ�ការកត់់ត្រា�ពីីតម្រូ�វូ ការខ្ពពស់់នៃ�រថយន្តតអគ្គិិ�សនីី ការស្វែ�ែងរក
មធ្យោ�ោបាយធ្វើ�ើ�អោ�យបច្ចេ�េកវិិទ្យាាកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើឡើ�ើង។ ឧទាហរណ៍៍ លោ�ក Thomas
Edison បានគិិតថា រថយន្តតអគ្គិិ�សនីី គឺឺជាគំំរូូកំំពូូលសម្រា�ប់់ការដឹឹកជញ្ជូូ�ន និិងបាន
បង្កើ�ើ�តអាគុុយអោ�យកាន់់តែ�ល្អអ

ប្រ�សើ�ើ។

១៩០១
រថយន្តតអគ្គិិ�សនីី Hybrid ដំំបូូងគេ� នៅ�លើ�ើពិិភពលោ�ក ត្រូ�ូវបានច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិតឡើ�ើង
លោ�ក Ferdinand Porsche គឺឺជាស្ថាាបនិិករថយន្តតស្ព័័�រ មានឈ្មោះ�ះ�ដូូចគ្នាា បាន
បង្កើ�ើ�តរថយន្តត Lohner-Porsche Mixte គឺឺជារថយន្តតអគ្គិិ�សនីី hybrid ដំំបូូងគេ�បង្អអស់់
នៅ�លើ�ើពិិភពលោ�ក។ រថយន្តតប្រើ�ើ�ថាមពលអគ្គិិ�សនីី ផ្ទុុ�កនៅ�ក្នុុ�ងអាគុុយមួួយ និិងមាន
ម៉ាា ស៊ីី�នមួួយប្រើ�ើ�ប្រេ�េងសាំំង។
១៩០៨ — ១៩១២
ម៉ូូ�ដែ�ល T បោ�កបក់់លើ�ើរថយន្តតអគ្គិិ�សនីី
ម៉ូូ�ដែ�លម៉ាា ស T ធ្វើ�ើ�អោ�យរថយន្តតប្រើ�ើ�ថាមពលប្រេ�េងឥន្ទទនៈៈមានតម្លៃ�ៃសមរម្យយ។ ក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ�១៩១២ ការបញ្ឆេះ�ះ �ដោ�យប្រើ�ើ�អគ្គិិ�សនីី ត្រូ�ូវបានដាក់់អោ�យប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ជួួយបង្កើ�ើ�នការ
លក់់រថយន្តតប្រើ�ើ�ថាមពលប្រេ�េងឥន្ទទនៈៈបានកាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន។

តទៅ�ទំំព័័រទីី១៥

Around 1832, Robert Anderson develops the first crude electric
vehicle, but it isn't until the 1870s or later that electric cars become
practical. Pictured here is an electric vehicle built by an English
inventor in 1884.
1889 — 1891
First Electric Vehicle Debuts in U.S.
William Morrison, from Des Moines, Iowa, creates the first
successful electric vehicle in the U.S. His car is little more than an
electrified wagon, but it sparks an interest in electric vehicles. This
1896 advertisement shows how many early electric vehicles were
not much different than carriages.
1899
Electric Cars Gain Popularity
Compared to the gas- and steampowered automobiles at the time,
electric cars are quiet, easy to drive
and didn't emit smelly pollutants
-- quickly becoming popular with
urban residents, especially women.
1900 — 1912
Electric Cars Reach Their Heyday
By the turn of the century,
Please see History of the Electric
Car/15
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រូូបភាពនេះ�ះ គឺឺលោ�ក Henry Ford ជាមួួយរថយន្តត ម៉ូូ�ដែ�ល T និិងលើ�ើកទីី១លាន។
១៩២០ — ១៩៣៥
ការធ្លាាក់់ចុះះ�នៃ�រថយន្តតអគ្គិិ�សនីី
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electric vehicles are all the rage in the U.S., accounting for around
a third of all vehicles on the road. Pictured here is Fifth Avenue

ផ្លូូ�វកាន់់តែ�ល្អអ និិងការរកឃើ�ើញប្រេ�េងឆៅ�មានតម្លៃ�ៃថោ�កនៅ�រដ្ឋឋតិិចសាស់់ជួួយនាំំ
អោ�យមានការធ្លាាក់់ចុះះ�នៃ�យានយន្តតអគ្គិិ�សនីី។ នៅ�ឆ្នាំំ១
� ៩៣៥ ពួួកគេ�មានទាំំងអស់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
បានបាត់់ទៅ�វិិញ។ រូូបភាពនេះ�ះ គឺឺជាស្ថាានីីយ៍៍ចាក់់សាំំងដែ�លបានលេ�ចរូូបរាងឡើ�ើង
នៅ�ទូូទាំំងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក ធ្វើ�ើ� អោ�យមានប្រេ�េងសាំំងសម្រា�ប់់ពលរដ្ឋឋនៅ�តាមជនបទ
និិងនាំំអោ�យមានការកើ�ើនឡើ�ើងប្រ�ជាប្រិ�ិយភាពនៃ�រថយន្តតប្រើ�ើ�ថាមពលប្រេ�េងសាំំង។
១៩៦៨ — ១៩៧៣
ប្រេ�េងសាំំងឡើ�ើងថ្លៃ�ៃ
ជាង៣០ ឆ្នាំំទៀ�
� ៀត ប្រេ�េងសាំំងថោ�ក ប្រេ�េងសាំំងមានច្រើ�ើ�នក្រៃ�ៃលែ�ង និិងការធ្វើ�ើ�អោ�យ
ចំំហេះ�ះក្នុុ�ងម៉ាា ស៊ីី�នកាន់់តែ�មានភាពល្អអប្រ�សើ�ើឡើ�ង
ើ ជាបន្តតបន្ទាាប់់ ធ្វើ�ើ�អោ�យមានតម្រូ�ូវការ
តិិចតួួច សម្រា�ប់់រថយន្តតប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ប្រេ�េងឥន្ធធនៈៈ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១៩៦០ និិង១៩៧០ តម្លៃ�ៃ
ប្រេ�េងសាំំងបានហក់់ឡើ�ង
ើ ខ្លាំំ ង
� ដល់់កំំពូល
ូ នាំំអោ�យមានការចាប់់អារម្មមណ៍៍លើ�ើយានយន្តត
អគ្គិិ�សនីីឡើ�ើងវិិញ។
១៩៧១
យានអគ្គិិ�សនីី នៅ�លើ�ើឋានព្រះ�ះច័័ន្ទទ

in New York City around this time, showing the range in vehicle
options available
1901
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ក្នុុ�ងពេ�លដំំណាលគ្នាានេះ�ះ យានដែ�លបើ�ើកបរដោ�យមនុុស្សសដំំបូូងបង្អអស់់បើ�ើកបរនៅ�
ឋានព្រះ�ះច័័ន្ទទ។ យានប្រើ�ើ�អគ្គិិ�សនីីបើ�ើកបរលើ�ើឋានព្រះ�ះច័័ន្ទទរបស់់អង្គគការណាសា (NASA)
កំំពុុងជួួយបង្កើ�ើ�នមុុខមាត់់កេ�រ្តិ៍៍ឈ្មោះ� �ះ�នៃ�រថយន្តតអគ្គិិ�សនីី។
១៩៧៣
ជំំនាន់់បន្ទាាប់់នៃ�រថយន្តតអគ្គិិ�សនីី
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នផលិិតរថយន្តតតូូច និិងធំំជាច្រើ�ើ�ន ចាប់់ផ្តើ�ើ�មស្រា�វជ្រា�វស្វែ�ែងរកជម្រើ�ើ�ស
សម្រា�ប់់រថយន្តតជំំនួួសប្រេ�េងឥន្ទទនៈៈ។ ឧទាហរណ៍៍ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន General Motors បង្កើ�ើ�ត
រថយន្តតអគ្គិិ� សនីី ពិិសេ�ស (prototype) សម្រា�ប់់ ប្រើ�ើ�នៅ�ទីីក្រុ�ុង ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នបានតាំំង
បង្ហាា ញនៅ�ឯពិិធីីតាំំងពិិពណ៌៌លើ�ើកទីីមួួយ ស្តីី�ពីីការបង្កើ�ើ�តប្រ�ព័័ន្ធថា
ធ មពលមានការបំំពុុល
បរិិយាកាសទាប ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១៩៧៣។
១៩៧៤ — ១៩៧៧
អ្ននកនាំំមុុខគេ� នៅ�ក្នុុ�ងការលក់់រថយន្តតអគ្គិិ�សនីី
រថយន្តតអគ្គិិ�សនីីមួួយដែ�លទទួួលបានជោ�គជ័័យនាពេ�លនេះ�ះ គឺឺរថយន្តត SebringVanguard's CitiCar ។ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នផលិិត CitiCars ជាង២០០០ គ្រឿ��ឿង ជារថយន្តតខ្នាាត
តូូច មានរាងជ្រុ�ង
ុ មានសមត្ថថភាពរត់់លើ�ើផ្លូូ�វចម្ងាា យពីី៥០ ទៅ�៦០ ម៉ៃ�ៃ។ ប្រ�ជាប្រិ�ិយភាព
របស់់វា ធ្វើ�ើ�អោ�យ Sebring Vanguard ក្លាា យជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នផលិិតរថយន្តតធំំជាងគេ� ជាប់់
ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ទីី៦ នៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក នៅ�ឆ្នាំំ�១៩៧៥។
១៩៧៩
ការចាប់់អារម្មមណ៍៍លើ�ើរថយន្តតអគ្គិិ�សនីី ថយចុះះ�

Many innovators take note of the electric car’s high demand,
exploring ways to improve the technology. For example, Thomas
Edison thought electric vehicles were the superior mode of transportation and worked to build a better battery.
901
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ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបជាមួួយរថយន្តតប្រើ�ើ�ថាមពលប្រេ�េងសាំំង យានយន្តតអគ្គគសិិនីី នាពេ�លនេះ�ះ
បានដើ�ើរថយក្រោ��យវិិញ រួួមទាំំង ដំំណើ�ើការ និិងការរត់់រយៈៈចម្ងាា យនៅ�មានកម្រិ�ិត
ធ្វើ�ើ�អោ�យការចាប់់អារម្មមណ៍៍លើ�ើរថយន្តតអគ្គិិ�សនីី ថមថយជាលំំដាប់់។
១៩៩០ — ១៩៩២
បទបញ្ជា
ា រថ្មីី�ធ្វើ�ើ�អោ�យមានការចាប់់អារម្មមណ៍៍រថយន្តតអគ្គិិ�សនីីឡើ�ើងវិិញ
បទបញ្ជា
ា រសហព័័ន្ធធ និិងបទបញ្ជា
ា ររដ្ឋឋ បង្កើ�ើ�តឲ្យយមានការចាប់់អារម្មមណ៍៍ជាថ្មីី�លើ�ើ
រថយន្តតអគ្គិិ�សនីី។ លទ្ធធផល៖ អ្ននកផលិិតរថយន្តតចាប់់ផ្តើ�ើ�មការកែ�ប្រែ�ែរថយន្តតអោ�យមាន
ប្រ�ជាប្រិ�ិយភាព ជាម៉ូូ�ដែ�លរថយន្តតអគ្គិិ�សនីី អាចធ្វើ�ើ�អោ�យពួួកគេ�សម្រេ�េចល្បឿ�ឿ�ន និិង
ដំំណើ�ើការកាន់់តែ�ប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លគ្នាាទៅ�នឹឹងយានយន្តតប្រើ�ើ�ប្រេ�េងសាំំង។
១៩៩៦
EV1 ទទួួលបានការជឿ�ឿទុុកចិិត្តត
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន GM បញ្ចេ�េ ញ EV1 ជារថយន្តតអគ្គិិ�សនីីដែ�លរចនា និិងបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងពីីដីី។
EV1 ទទួួលបានការជឿ�ឿទុុកចិិត្តតយ៉ាាងឆាប់់រហ័័ស។ តទៅ�ទំំព័័រទីី១៨

Please see History of the Electric Car/18
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novative, using mod-ern technology to

a New Deal, build new airports, bridges

create solutions to our modern climate

and highways, put people to work and

crisis. The government announced it will

revived the American economy. President

ចង់់បានពីី មេ�ដឹឹកនាំំរបស់់ខ្លួួ� ន។ អំំឡុុងពេ�ល

purchase electric cars from any company

Bid-den’s bold fight for climate change, to

who are able to make them, solar stock

have completely renewable energy in every

កញ្ចចក់់បៃ�តងដែ�លការបំំពុុលបរិ ិដ្ឋាា នមកសូូន្យយ

ក្រ�សួួងព័័ត៌៌មាន តែ�ងតែ�ត្រូ�ូវបានដេ�ញចោ�ល

markets surged in January, General Motor

American home by 2050 is a revolution-

ភាគរយ នៅ�ត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ២
� ០៥០ តាមរយៈៈការចូូលរួួម

ជាញឹឹកញាប់់ និិងបានបដិិ សេ�ធរាល់់ការពិិត

Company and Ford came forward to take

ary step toward building a self-sustaining

អាមេ�រិ ិកឆ្ពោះ�ះ �ទៅ�កាន់់ថាមពលកកើ�ើតឡើ�ើងវិ ិញ
ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ថ្មី�មួ
ី ួ យ។
កិិ ច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងធ្វើ�ើ�អោ�យប្រ�ទេ�ស
អាមេ�រិ ិកក្លាាយជាបៃ�តង ការធ្វើ�ើ�អោ�យមានផ្ទះះ�

ធ្វើ�ើ�សន្និិ�សីីទកាសែ�តពីីសេ�តវិ ិមាន កំំពុុងធ្វើ�ើ�កា

ងារតាមធម្មមតា តាមដែ�លពលរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក រំំពឹឹង
យុុគសម័័យលោ�កប្រ�ធានាធិិបតីី ត្រាំ�ំ រដ្ឋឋមន្រ្តី��ី

economy by using new technology.

លើ�ើឆាកពិិភពលោ�ក គឺឺមានភាពលេ�ចធ្លោ�ោរ និិង

The Bidden administration also plans

ជាសកម្មមភាពទទួួ លបានការអបអរសាទរ

to reopen schools and put people back to

ពីី សំំណាក់់រដ្ឋឋបាលលោ�កបាយដិិ ន និិ ងនាំំ

work. Many Americans have been out of

ប្រ�ទេ�សអាមេ�រិ ិកទៅ�កាន់់ កម្រិ�ិតមួួយដែ�ល

work since the pandemic began, others

មិិនធ្លាាប់់មានពីី មុុនមក នៅ�ក្នុុ�ងពេ�លវេេលាមួួ

work from home for 11 months. Many

ដែ�លមិិនធ្លាាប់់មានពីីមុុនមក។ យុុគសម័័យថ្មីី�

women are out of work due to the lack of
childcare. Unemployment rate as of Janu-

មួួយបានចាប់់ផ្តើ�ើ�ម ហើ�ើយស្នាាដៃ�ថ្មីី�មួួយកំំពុុង

ary 2021 is 6.3%, doubled from January

ត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតតាមមធ្យោ�ោបាយច្រើ�ើ�ន។

2020 before the pandemic. Bidden plans

អំំឡុុងពេ�លនៃ�ការរី ីកាលដាលនៃ�ជម្ងឺឺ�កូូ

to com-plete 1 million vaccinations per

វី ីដ-១៩ ពលរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកជាង៤០០០០០នាក់់

day during his first 100 days. So far, half

បានស្លាាប់់នៅ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ១១ខែ� និិង២៧លាន
នាក់់ បានឆ្លលងជម្ងឺឺ� កូូវី ីដ-១៩ ឥឡូូវនេះ�ះ យើ�ើង

a million doses a day got to people’s arm

ព្រោះ��ះតែ�លោ�កប្រ�ធានាធិិបតីី មិិនចង់់អោ�យ

up the task. GM announced it will make all

as of Sunday February 7. President Biden’s

មើ�ើលឃើ�ើញថា ចំំនួួ ននេះ�ះកំំពុុ ងតែ�ធ្លាាក់់ ចុះះ�

និិយាយ សព្វវយ៉ាា ងមិិនជាបញ្ហា
ា ទេ� ខណៈៈពេ�ល

electric cars by 2035. This time reminds us

goal is attainable according medical experts

ជាលើ�ើកដំំបូូង។ អ្ននកជំំនាញខាងជម្ងឺឺ�ឆ្លលង លោ�ក

ដែ�លប្រ�ជាជនរាប់់ពាន់់នាក់់បានស្លាាប់់រាល់ថ្ងៃ់ �។
ៃ

of the 1930’s during the Great Depression,

as the infrastructure is being put in place

វេេជ្ជជបណ្ឌិិ�ត Fauci ក៍៍មានការសប្បាាយចិិត្តតចំំពោះ�ះ

វាមិិនមែ�នអត់់បញ្ហា
ា ទេ� ហើ�ើយនៅ�តែ�មិិនមែ�ន

when President Teddy Roosevelt created

to deliver them.

ការងាររបស់់គាត់់ បានផ្តតល់់បទសម្ភាាសថា វា

អត់់បញ្ហា
ា ដែ�រ។

តទៅ�ទំំព័័រទីី១៧
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ការដែ�លប្រ�ទេ�សអាមេ�រិ ិកចេ�ញផុុតពីីការ

ទើ�ើបនឹង
ឹ ត្រ�ឡប់់មកពីប្រី �ទេ�សអង់់គ្លេ�ស
េ

សម្តែ�ែងការមិិនពេ�ញចិិត្តត នឹឹ ងទាមទារ

ឆ្លលងរី ីករាលដាននេះ�ះ គឺឺមានសារសំំខាន់់ ដើ�ើម្បីី�

តែ�ត្រូ�ូវជាប់់ ឃុំំ�ឃាំំងនៅ�ផ្ទះះ�ចំំនួួ ន២០ឆ្នាំំ�

ឱ្យយដោះ�ះលែ�ង ស៊ូូ�ជីី នឹឹងអ្ននកនយោ�បាយ

មុុននឹឹងបានឈ្នះះ�ឆ្នោ�ោតជានាយករដ្ឋឋមន្ត្រី��ី

ទាំំងអស់់ជាបន្ទាា ន់់ - ប្រ�ទេ�សចិិនដែ�ល

កាលពីីឆ្នាំំ២
� ០១៧ ឥឡូវនេះ�ះ
កំំពុុងរងគ្រោះ��ះ
ូ

មានទំំនាក់់ទំំនងជីីតស្និិ�តនឺឺងក្រុ�ុមយោ�ធា

ប្រ�ទេ�សជាច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងសកលលោ�ក

រដ្ឋឋប្រ�ហារទេ� គេ�ក៏៏ពុំំ�ទានមានភស្តុុ�តាងថា

ថ្មីី� និិ ងលើ�ើកទកចិិ ត្តតប្រ�ជាជនអោ�យកាន់់ តែ�

មានជាពិិសេ�ស សហរដ្ឋឋអាមេ�រី ីក ចក្រ�ភព

ចិិននៅ�ពីីក្រោ��យយោ�ធាភូូមា ឬក៏៏យ៉ាាងណា

ិទ្យាាថ្មីី�ដើ�ើម្បីី�
មានគំំនិិតច្នៃ�ៃប្រ�ឌិិត ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់បច្ចេ�េកវិ
់

អង្គគគ្លេ�ស
េ សហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប ប្រ�ទេ�សអាស៊ាាន

នោះ�ះទេ�។

បង្កើ�ើ�តដំំណោះ�ះស្រា�យសម្រា�ប់់វិ ិបតិ្តត�អាកាសធាតុុ

មួួយចំំនួួ ន... បានចេ�ញសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការ

ថ្ងៃ�ៃទីី៣កុុម្ភៈៈ� - លោ�កស្រី�ី អូូនសាំំង

នាសម័័យទំំនើ�ើប។ រដ្ឋាាភិិបាលបានប្រ�កាសថា

ថ្កោ�ោលទោ�សរដ្ឋឋបានយោ�ធារបស់់ភូូមាភ្លាាមៗ

ស៊ូូ�ជីី បានត្រូ�ូវចោ�ទប្រ�កាន់់ ពីីបទ‹មាន

បង្ហាាញពិិភពលោ�កថា អាមេ�រិ ិកមានភាពរឹ ឹងមាំំ
និិ ងធន់់ នឹឹងជម្ងឺឺ� ។ ទាំំងនេះ�ះគឺឺជាជំំហានដែ�ល
លោ�កប្រ�ធានាធិិ បតីីបាយដិិន បានធ្វើ�ើ�អំំឡុុង
ិ
ពេ�លបីីសប្តាាហ៍ដំំបូ
៍ ង
ូ របស់់គាត់់នៅ�ក្នុុ�ងសេ�តវិមាន។
ដំំណោះ�ះស្រា�យបៃ�តងថ្មីី� នឹឹងបង្កើ�ើ�តការងារ

ខ្លួួ�ននឹឹងទិិញរថយន្តតអគ្គិិ�សនីីពីក្រុ�
ី ម
ុ ហ៊ុុន
� ណាដែ�ល
អាចផលិិតអោ�យខ្លួួ�ន ទីីផ្សាារផ្ទាំំ �ងសូូឡាបាន
កើ�ើនឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងខែ�មករា ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន General
Motor និិង Ford បានចេ�ញមុុខទទួល
ួ យកកិិច្ចចការ
ទាំំងនេះ�ះ។ ក្រុ�ុមហ៊ុុន
� General Motor បានប្រ�កាស
ថា ខ្លួួ�ននឹឹងផលិិតរថយន្តតអគ្គិិ�សនីីនៅ�ឆ្នាំំ២
� ០៣៥។
ពេ�លនេះ�ះបានធ្វើ�ើអ
� យយើ�ើងនឹឹងឃើ�ើញដល់់ កាលពីី

ឆ្នាំំ�១៩៣០ អំំឡុុងពេ�លដែ�លមានបញ្ហា
ា វិ ិបតិ្តត�
សេ�ដ្ឋឋកិច្ចចម
ិ ហាធ្ងងន់់ធ្ងងរ នៅ�ពេ�លដែ�លប្រ�ធានាធិិបតីី

Teddy Roosevelt បានបង្កើ�ើ�តដំំណោះ�ះស្រា�យ
ថ្មីី�មួួយ អោ�យកសាង ព្រ�លានយន្តតហោះ�ះ ស្ពាា ន
និិងផ្លូូ�វល្បឿ�ឿ�នលឿ�ឿន ដាក់់មនុុស្សសអោ�យធ្វើ�ើ�ការ

និិ ងពិិ និិត្យយស្តាារសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចអាមេ�រិ ិកឡើ�ើងវិ ិញ។
លោ�កប្រ�ធានាធិិបតីី បាយដិិន បានលេ�ចធ្លោ�ោ
រលើ�ើការប្រ�យុុទ្ធធនឹឹងការប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ

ធ្វើ�ើ�អោ�យមានថាមពលកកើ�ើតឡើ�ើងវិ ិញនៅ�តាម
គ្រ�ប់់ ផ្ទះះ�ពលរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកនៅ�ឆ្នាំំ�២០៥០ គឺឺជា
ជំំហានធ្វើ�ើប
� ដិិវត្តតឆ្ពោះ�ះ �ទៅ�រកការកសាងសេ�ដ្ឋឋកិច្ចច
ិ
ដែ�លមានចីីរភាពដោ�យខ្លួួ�នឯង តាមរយៈៈការប្រើ�ើ�
ប្រា�ស់់បច្ចេ�េកវិ ិទ្យាា។

រដ្ឋឋបាល បាយដិិ ន ក៍៍ មានផែ�នការបើ�ើក

សាលារៀ�ៀនឡើ�ើងវិ ិញ និិងដាក់់ប្រ�ជាជនអោ�យ
ត្រ�ឡប់់ ទៅ�ធ្វើ�ើ�ការងារវិ ិញ។ ពលរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក
ជាច្រើ�ើ�នអត់់ការងារធ្វើ�ើចា
� ប់់តាំំងពីីការរី ីករាលដាល
នៃ�ជម្ងឺឺ�ចាប់់ផ្តើ�ើម
� ប្រ�ជាជនខ្លះះ�ធ្វើ�ើកា
� រងារពីីផ្ទះះ�អស់់
រយៈៈពេ�ល១១ខែ�។ ស្ត្រី��ជា
ី ច្រើ�ើ�នអត់់ការងារធ្វើ�ើ�
ដោ�យសារតែ�កង្វះះ�អ្ននកមើ�ើលថែ�ទាំំកូូន។ អត្រា�
នៃ�ការអត់់ការងារធ្វើ�ើ�នៅ�ត្រឹ�ឹមខែ�មករាឆ្នាំំ២
� ០២១
មាន ៦.៣% ទ្វេ�េដងធៀ�ៀបនឹឹងខែ�មករា ឆ្នាំំ២
� ០២០
នៅ�មុុនការរី ីករាលដាននៃ�ជងម្ងឺឺ�កូវីូ ីដ-១៩។ លោ�ក

បាយដិិន មានផែ�នការបញ្ចចប់់ការចាក់់ ថ្នាំំ�វ៉ាាក
សាំំង អោ�យបាន ១លាន ដូូស ក្នុុ�ងអំំឡុង
ុ ពេ�ល
ចូូលកាន់់ ដំំណែ�ងរបស់់គាត់់ ១០០ថ្ងៃ�ៃដំំបូូង។
កន្លលងមក កន្លះះ�លានដូូសក្នុុ�ងមួួយថ្ងៃ�ៃបានចាក់់
លើ�ើដៃ�ប្រ�ជាជន គិិតត្រឹ�ម
ឹ ថ្ងៃ�អា
ៃ ទិិត្យយ ទីី៧ ខែ�កុុម្ភៈៈ�។
លោ�កប្រ�ធានាធិិ បតីី បាយដិិ នអាចសម្រេ�េច
គោ�លដៅ�នេះ�ះ នៅ�ពេ�លមានហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធ
សម្រា�ប់់ផ្តតល់កា
់ រចាក់់វ៉ាាក់សាំំ
់ ង។ គោ�លដៅ�របស់់

គាត់់អាចសម្រេ�េចបាននេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមអ្ននកជំំនាញ
ខាងផ្នែ�ែកវេេជ្ជជសាស្រ្ត�តដោ�យសារតែ�ហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធ

មានសម្រា�ប់់ការចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងកំំពុុងត្រូ�ូវបា
រៀ�ៀបចំំ៕

នយោ�បាយម្តតងទៀ�ៀត។

ពុំំំ�� មានសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការប្រ�ឆាំំងឬគាំំទ្រ�
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ប្រ�ព័័ន្ធធវិិទ្យុុ�ទាក់់ទងខុុសច្បាាប់់› រី ីឯលោ�ក
ប្រ�ធានាធិិបតីីជាប់់ឆ្នោ�ោត វី ីន មីីយីីន ត្រូ�ូវ
រងការចោ�ទប្រ�កាន់់ ពីីតុុលាការយោ�ធា
ថា‹គ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ទេ�សមិិនបានល្អអ›។ នៅ�
មានអ្ននកនយោ�បាយច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត បាត្រូ�ូវ
ចាប់់ ខ្លួួ�ន ហើ�ើយកំំពុុ ងតែ�វិិនិិច្ឆ័័�យទោ�ស
ដូូចគ្នាា ។ លោ�កស្រី�ី ស៊ូូ�ជីី បានប្រ�កាស
នៅ�ពេ�លគេ�ចាប់់ខ្លួួ�ន ឱ្យយប្រ�ជាពលរដ្ឋឋរើើ�បំំ
រះ�‹មិិនត្រូ�ូវឱ្យយក្រុ�ុមយោ�ធាធ្វើ�ើ�តាមអំំពើ�ើចិិត្តត
បានឱ្យយសោះ�ះ›៕
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លេខ៣១០ ថ្ងៃ�ៃទីី០៨-២១ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២០២

tmkBITMB½rTI 15 ប្រ�វត្តិិ�រថយន្តតអគ្គិិ�សនីី
១៩៩៧

រថយន្តតប្រើ�ើ�បច្ចេ�េកវិិទ្យាា Mass-Produced Hybrid ដំំបូូងគេ�

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Toyota បានណែ�នាំំ រថយន្តត ប្រើ�ើ�ថាមពល mass-produced hybrid

ដំំបូូងគេ� គឺឺជា រថយន្តត Prius ។ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០០ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Prius worldwide និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

Toyota បានក្លាា យជាក្រុ�ុមហ៊ុុ�នទទួួលជោ�គជ័័យក្នុុ�ងមួួយពព្រិ�ិចភ្នែ�ែក ឈានមុុខគេ�ខាង
រថយន្តតអគ្គិិ�សនីី ដ៍៍មានកេ�រ្តិ៍៍ឈ្មោះ� �ះ�។
១៩៩៩

ការកសាងរថយន្តតអគ្គិិ�សនីី អោ�យកាន់់តែ�មានភាពល្អអប្រ�សើ�ើ
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Ferdinand Porsche, founder of the sports car by the same name,
creates the Lohner-Porsche Mixte -- the world's first hybrid electric
car. The vehicle is powered by electricity stored in a battery and a
gas engine.
1908 — 1912
Model T Deals a Blow to Electric Vehicles

នៅ�ក្រោ��យឆាក អ្ននកវិិទ្យាាសាស្ត្រ�រ និិងវិិស្វវករ ធ្វើ�ើ�ការកែ�លម្អអរថយន្តតអគ្គិិ�សនីី និិង

អាគុុ យ អោ�យកាន់់តែ�មានភាពល្អអប្រ�សើ�ើឡើ�ើង។ រូូបភាពនេះ�ះ អ្ននកស្រា�វជ្រា�វនៅ�ឯ

មន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍ជាតិិ ថាមពលកកើ�ើតឡើ�ង
ើ វិិញនៃ�ក្រ�សួួងថាមពល កំំពុុងធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតអាគុុយ
រថយន្តតអគ្គិិ�សនីី។
២០០៦

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Silicon Valley ចាប់់ផ្តើ�ើ�មផលិិតរថយន្តតអគ្គិិ�សនីី

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Tesla Motors ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Silicon Valley startup ប្រ�កាសថា ខ្លួួ�ននឹឹង

ធ្វើ�ើ�ការផលិិត

រថយន្តតអគ្គិិ�សនីីស្ព័័�រប្រ�ណីីត ដែ�លអាចរត់់ក្នុុ�ងចម្ងាា យជាង ២០០ម៉ៃ�ៃ។

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នរថយន្តតផ្សេ�េងទៀ�ៀតក៍៍កំំពុុងធ្វើ�ើ�ការងារលើ�ើរថយន្តតអគ្គិិ�សនីីរបស់់ខ្លួួ�ន ផងដែ�រ។
២០០៩ — ២០១៣

ការបង្កើ�ើ�តហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធធបញ្ចូូ�លអាគុុយ នៅ�ទូូទាំំងប្រ�ទេ�ស

ដើ�ើម្បីី�ជួួយអតិិថិិជនបញ្ចូូ�លអាគុុយរថយន្តតពេ�លបើ�ើ កបរ ក្រ�សួួងថាមពល ធ្វើ�ើ�ការ

វិិនិិយោ�គលើ�ើហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធធបញ្ចូូ�លថាមពល នៅ�ទូូ ទាំំងប្រ�ទេ�ស តម្លើ�ើ�ងកន្លែ�ែង
បញ្ចូូ�លថាមពល ១៨០០០កន្លែ�ែង នៅ�តាមទីីលំំនៅ�ដ្ឋាាន មណ្ឌឌលពាណិិជ្ជជកម្មម និិងទីី

សាធារណៈៈ។ រួួមទាំំង កន្លែ�ែងបញ្ចូូ�លថាមពលដែ�លតម្លើ�ើ�ងដោ�យក្រុ�ុមហ៊ុុ�នផលិិតរថយន្តត

និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នឯកជនផ្សេ�េងទៀ�ៀត សព្វវថ្ងៃ�នេះ�ះ
ៃ
មានកន្លែ�ែងបញ្ចូូ�លថាមពលចំំនួួន ៨០០០
កន្លែ�ែង នៅ�ក្នុុ�ងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក។
២០១០

មានលក់់បែ�បឧស្សាាហកម្មមនូូវឧបករណ៍៍បញ្ចូូ�លអគ្គិិ�សនីី Hybrid ជាលើ�ើកដំំបូូង

The mass-produced Model T makes gas-powered cars widely
available and affordable. In 1912, the electric starter is introduced,
helping to increase gas-powered vehicle sales even more. Pictured
here is Henry Ford with the first Model T and the 1 millionth.
1920 — 1935
Decline in Electric Vehicles

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន GM បានបញ្ចេ�េ ញ Chevy Volt គឺឺជាឧបករណ៍៍បញ្ចូូ�លអគ្គិិ�សនីី Hybrid បែ�ប

ឧស្សាាហកម្មម ជាលើ�ើកដំំបូង
ូ ។ Volt ប្រើ�ើ�បច្ចេ�េកវិិទ្យាាអាគុុយបង្កើ�ើ�តដោ�យក្រ�សួួងថាមពល។
២០១០

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Nissan ដាក់់អោ�យដំំណើ�ើការ LEAF

ក្នុុ�ងខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០១០ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Nissan បញ្ចេ�េ ញ LEAF រថយន្តតអគ្គិិ�សនីីទាំំងអស់់

ជារថយន្តតដែ�លបញ្ចេ�េ ញជាតិិបំំពុុលក្នុុ�ងបរិិដ្ឋាានកម្រិ�ិតសូូន្យយ។ ក្នុុ�ងខែ�មករា ឆ្នាំំ�២០១៣
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Nissan ចាប់់ ផ្តើ�ើ�មតម្លើ�ើ�ងរថយន្តតម៉ាា ក LEAF នៅ�រដ្ឋឋ Tennessee សម្រា�ប់់ទីីផ្សាារ
នៅ�អាមេ�រិិកខាងជើ�ើង និិង
២០១៣

អរគុុណចំំពោះ�ះកំំចីីផ្តតល់់អោ�យដោ�យក្រ�សួួងថាមពល។

អាគុុយយានយន្តតអគ្គិិ�សនីីធ្លាាក់់ថ្លៃ�ៃ

អាគុុយ គឺឺជាផ្នែ�ែកមួួយដែ�លមានតម្លៃ�ៃថ្លៃ�ៃបំំផុុតនៅ�ក្នុុ�ងរថយន្តតអគ្គិិ�សនីី។ អរគុុណ

ចំំពោះ�ះការ

វិិនិិយោ�គរបស់់ក្រ�សួួងថាមពល តម្លៃ�ៃអាគុុយបានធ្លាាក់់ថ្លៃ�ៃចុះះ�មកត្រឹ�ឹម

៥០% នៅ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ៤ ឆ្នាំំនេះ�ះ
�
ជួួយអោ�យរថយន្តតអគ្គិិ�សនីី មានតម្លៃ�ៃសមរម្យយសម្រា�ប់់
អតិិថិិជនប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់។
២០១៤

យានយន្តតអគ្គិិ�សនីី និិង ជម្រើ�ើ�សពហុុភាព

ឥឡូូវនេះ�ះ អតិិថិិជនមានជម្រើ�ើ�សពហុុភាពនៅ�ពេ�លទិិញរថយន្តតអគ្គិិ�សនីី រួួមទាំំង
រថយន្តត hybrids ឧបករណ៍៍បញ្ចូូ�លថាមពល hybrids និិងរថយន្តតអគ្គិិ�សនីីគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ
ទាំំងអស់់។ បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ មានកន្លែ�ែងបញ្ចូូ�លថាមពលរថយន្តតចំំនួួន ២៣ កន្លែ�ែង និិងមាន
៣៦ កន្លែ�ែងទៀ�ៀតសម្រា�ប់់រថយន្តតម៉ូូ�ដែ�ល hybrids ។
២០១៥

អនាគតនៃ�រថយន្តតអគ្គិិ�សនីី

រថយន្តតអគ្គិិ� សនីី មានសក្តាានុុ ភាពច្រើ�ើ�ន សម្រា�ប់់ ជួួយសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក បង្កើ�ើ�ត

អនាគតមួួយកាន់់តែ�មានចីីរភាព។ ប្រ�សិិនបើ�ើសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកធ្វើ�ើ�អន្តតរកម្មមរថយន្តតធុុន
ស្រា�លទាំំងអស់់អោ�យទៅ�ជារថយន្តត hybrids ឬរថយន្តតប្រើ�ើ�ថាមពលអគ្គិិ�សនីី យើ�ើង
អាចកាត់់បន្ថថយការពឹឹងផ្អែ�ែករបស់់យើ�ើងលើ�ើប្រេ�េងសាំំងមកពីីបរទេ�សបានពីី៣០% ទៅ�
៦០% និិងកាត់់បន្ថថយជាតិិកាបោ�នបំំពុុល បរិិដ្ឋាាន កើ�ើតចេ�ញពីីវិិស័័យដឹឹកជញ្ជូូ�នបាន
យ៉ាា ងតិិច ២០%៕

Better roads and discovery of cheap Texas crude oil help contribute to the decline in electric vehicles. By 1935, they have all
but disappeared. Pictured here is one of the gasoline filling stations
that popped up across the U.S., making gas readily available for
rural Americans and leading to the rise in popularity of gas-powered
vehicles.
1968 — 1973
Gas Prices Soar
Over the next 30 years or so, cheap, abundant gasoline and continued improvement in
the internal combustion engine created little
need for alternative fuel vehicles. But in the
1960s and 1970s, gas prices soar through
the roof, creating interest in electric vehicles
again. Please see History of the Electric Car/19
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1971
Over the Moon with Electric Vehicles

have drawbacks, including limited performance and range, causing
interest in electric cars to fade again.
1990 — 1992
New Regulations Renew Electric Vehicle Interest
New federal and state regulations create a renewed interest in
Around this same time, the first manned vehicle drives on the electric vehicles. The result: Automakers begin modifying popular
moon. NASA's Lunar rover runs on electricity, helping to raise the vehicle models into electric vehicles, enabling them to achieve
speeds and performance much closer to gasoline-powered vehicles.
profile of electric vehicles.
1996
1973
EV1 Gains a Cult Following
The Next Generation of Electric Vehicles
Many big and small automakers begin exploring options for alternative fuel
vehicles. For example, General Motors
develops a prototype for an urban electric
car, which the company displayed at the
First Symposium on Low Pollution Power
Systems Development in 1973.
1974 — 1977
Leader in Electric Vehicle Sales

GM releases the EV1, an electric vehicle that was designed
and developed from the ground up. The EV1 quickly gains a cult
following.
1997
First Mass-Produced Hybrid

One successful electric car at this time is Sebring-Vanguard's
CitiCar. The company produces more than 2,000 CitiCars -- a wedgeshaped compact car that had a range of 50-60 miles. Its popularity
makes Sebring-Vanguard the sixth largest U.S. automaker by 1975.
Toyota introduces the first mass-produced hybrid, the Prius.
1979
In 2000, Toyota releases the Prius worldwide, and it becomes an
Interest in Electric Cars Fades
Compared to gas-powered cars, electric vehicles at this time
Please see History of the Electric Car/21
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Department invests in a nation-wide
charging infrastructure, installing
History of the Electric Car/From
Car/From Page 19
18,000 residential, commercial and
instant success with celebrities, increasing its (and the electric vepublic chargers. Including chargers
hicle's) profile.
installed by automakers and other
1999
private companies, today there are
Building a Better Electric Car
8,000 public charging locations in
Behind the scenes, scientists and
the U.S.
engineers work to improve electric ve2010
hicles and their batteries. Pictured here is
First Commercially Available Plug-In
a researcher at the Energy Department's
Hybrid for Sale
National Renewable Energy Lab testing
GM releases the Chevy Volt, making it the
electric vehicle batteries.
first commercially available plug-in hybrid.
2006
The Volt uses battery technology developed
Silicon Valley Startup Takes on Elecby the Energy Department.
tric Cars
2010
Tesla Motors, a Silicon ValNissan Launches the LEAF
ley startup, announces it will
In December 2010, Nissan reproduce a luxury electric sports
leases the LEAF, an all-electric, zero
car with a range of 200+ miles.
tailpipe emissions car. In January
Other automakers take note,
2013, Nissan begins assembling the
accelerating work on their own
LEAF in Tennessee for the North
electric vehicles.
American market thanks to a loan
2009 — 2013
from the Energy Department.
Developing a Nation-Wide Charging Infrastructure
2013
To help consumers charge their vehicles on the go, the Energy
Electric Vehicle Battery Costs Drop
The battery is the most expensive
part in an electric vehicle. Thanks
to investments by the Energy Department, battery costs drop by 50
percent in just four years, helping
make electric vehicles more affordable for consumers.
2014
Electric Vehicles and a Multitude
of Choices
Consumers now have a multitude of choices when buying an
electric vehicle, including hybrids,
plug-in hybrids and all-electric.
Today, there are currently 23 plugin electric vehicle and 36 hybrid
models available.
2015
The Future of Electric Cars
Electric vehicles hold a lot of
potential for helping the U.S. create a more sustainable future. If
the U.S. transitioned all the light-duty vehicles to hybrids or plugin electric vehicles, we could reduce our dependence on foreign
oil by 30-60 percent, while lowering the carbon pollution from the
transportation sector by as much as 20 percent.

History of the Electric Car
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tmkBITMB½rTI 08 គណបក្សសក្រៅ��ៅរដ្ឋាា�ភិិបាាលថាា ...
ដែ�លបានប្តេ�េជ្ញាាពីីការរឹ ឹងចំំណងមិិត្តតភាព

កាន់់តែ�ខ្លាំំ �ងក្លាា។

កាលណាលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន ជួួ យបម្រើ�ើ�
ប្រ�យោ�ជន៍៍បក្សសកុុម្មុុ�យនិិស្ដវៀ�
ដ ៀតណាម មានន័័យ

ពួួកគេ� អះះអាងថា ការភ្ជាាប់់ចំំណងមិិត្តតភាព

ស្មើ�ើ�បម្រើ�ើប្រ� �យោ�ជន៍៍ជាតិិសាសន៍៍វៀ�ៀតណាម។

ជាប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�របានកត់់សម្គាាល់ឲ្យ
់ យឃើ�ើញនូូវ

ដោ�យឡែ�កនៅ�កម្ពុុ�ជា បក្សសនិិងរដ្ឋឋ គឺឺចែ�កដាច់់

ការពង្រឹ�ឹងភាពខ្លាំំ �ង នៃ�ភាពជាដៃ�គូូ និិងកិិច្ចច

ពីី គ្នាា

សហប្រ�តិិ បត្តិិ� ការយ៉ាា ងជិិ តស្និិ�ទ្ធធដែ�លបាន

ទៀ�ៀត មិិនខុុសអ្វីី�ពីគោ�
ី លការណ៍៍បម្រើ�ើ�គ្រួ�សា
ួ រ

បង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យគណបក្សសគ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ទេ�ស

ហ៊ុុ�នឡើ�ើយ ។

ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ខ្លឹឹ�មសារបក្សសប្រ�ជាជនសព្វវថ្ងៃ�ៃ

ប្រ�ទេ�សទាំំងពីីរ ដែ�លរុុញឲ្យយមានភាពរី ីកចម្រើ�ើ�ន

លោ�ក គឹឹម សុុខ សង្កកត់់ធ្កកន់់ថា លិិខិិត

លើ�ើគ្រ�ប់់វិ ិស័័យដែ�លនាំំមកនូូវផលប្រ�យោ�ជន៍៍

អបអរសាទររបស់់លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន ក៏៏

ទៅ�វិ ិញទៅ�មក។

បង្កកប់ន័
់ យ
័ ជ្រា�លជ្រៅ��ថា គ្រួ�ួសារហ៊ុុន
� ព្រ�មបន្តត

អនុុប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលនៃ�ចលនា

បម្រើ�ើ� មហិិច្ឆឆតារបស់់វៀ�ៀតណាម ជាថ្នូូ�រនឹឹ ង

និិ ស្សិិ�តដើ�ើម្បីី�លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិ បតេ�យ្យយ និិ ងជា

វៀ�ៀតណាមជួួយការពារអំំណាចគ្រួ�ួសារហ៊ុុ�ន

អ្ននកវិ ិភាគនយោ�បាយសង្គគម លោ�ក គឹឹម សុុខ

នៃ�គណបក្សសប្រ�ជាជនតទៅ�ទៀ�ៀត។

បានប្រា�ប់់ សារព័័ រ៌ ៌មាន The Cambodia

ឯកសារប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�តជាច្រើ�ើ�នបង្ហាាញថា

Daily នៅ�ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះថា ការចូូលរួួមអបរសាទរ

លោ�កហ៊ុុ�ន សែ�ន ទទួួលបានដំំណែ�ងជានា

របស់់លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន ចំំពោះ�ះមេ�ដឹឹ កនាំំ

យករដ្ឋឋមន្ត្រី��ី តាមរយៈៈការលើ�ើកបន្ទុុ�បដោ�យ

វៀ�ៀតណាម ក្នុុ�ងនាមជាមេ�ដឹឹកនាំំបក្សសប្រ�ជាជន

រដ្ឋឋការក្រុ�ុងហាណូូយកាលពីីឆ្នាំំ១
� ៩៨៥ ក្រោ��យ

អបអរសាទរអគ្គគលេ�ខាធិិការបក្សសកុុម្មុុ�យនិិស្ដដ

មានការចាប់់ខ្លួួ�ន លោ�ក ប៉ែ�ែន សុុវណ្ណណ ក្នុុ�ង

វៀ�ៀតណាម បង្កកប់អ
់ ត្ថថន័័យនៃ�សម្ព័័�ន្ធធភាពបម្រើ�ើ�

ឆ្នាំំ�១៩៨២ ដោ�យសារលោ�កមិិនយល់់ព្រ�ម

ប្រ�យោ�ជន៍៍បក្សសប្រ�ជាជន និិងបក្សសកុុម្មុុ�យនិិស្ដដ

តាមផែ�នការសំំលាប់់ខ្មែ�ែរដោ�យផែ�នការ ក៥

វៀ�ៀតណាម ឈរលើ�ើគោ�លការណ៍៍ផ្ដដល់់

និិងការអនុុញ្ញាាតឲ្យយជនជាតិិមករស់់នៅ�ក្នុុ�ង

ប្រ�យោ�ជន៍៍ និិងអំំណាចឲ្យយគ្នាា ជាយុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�រ។

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា និិ ងការស្លាាប់់ ដ៏៏អាថ៍៍ កំំបាំំង

លោ�ក ព្រ�មានថា សូូមកុំំ�ភ្លេ�េចថា បរិ ិបទ
របស់់វៀ�ៀតណាម បក្សសនិិ ងរដ្ឋឋ គឺឺតែ�មួួ យ

របស់់ លោ�កចាន់់ ស៊ីី� ៕
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tmkBITMB½rTI 08 តុុលាាកាារក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញយកបញ្ហាា�
តុុលាការមួួយដែ�លទទួួលរងឥទ្ធិិ�ពល
យ៉ាា ងខ្លាំំ �ងពីី សម្ពាាធនយោ�បាយរបស់់
កម្ពុុ�ជា។ ជាងនេះ�ះទៀ�ៀត ឥទ្ធិិ�ពលដ៏៏ខ្លាំំ ង
� ក្លាា
នេះ�ះ ក៏៏បានជះះផលអាក្រ�ក់់ផងដែ�រ ដល់់
ការដកប្រ�ព័័ន្ធធអនុុគ្រោះ��ះព័័ន្ធធ EBA របស់់
សហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប មកលើ�ើកម្ពុុ�ជា។
កាលពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ២
ី ២ ខែ�មករា ឆ្នាំំ២
� ០២១
សហមេ�ធាវី ីការពារក្តីី�លើ�ើសំំណុំំ� រឿ�ឿង
ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌលេ�ខ ៥៦៥២ ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៣
ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០១៧ របស់់ប្រ�ធានអតីីត
គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ លោ�ក កឹឹម សុុខា
ដែ�លបានសុំំ�បន្តតសវនាការឡើ�ើងវិ ិញ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវតុុលាការក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញបដិិសេ�ធ
ទាំំង ស្រុ�ុង។
ប្រ�ធានគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ
លោ�ក កឹឹម សុុខា ត្រូ�ូវអាជ្ញាាធរក្រុ�ុងភ្នំំពេ�ញ
�
ចាប់់ ខ្លួួ� នកាលពីី ថ្ងៃ�ៃទីី០៣ ខែ�កញ្ញាា
ឆ្នាំំ�២០១៧ ដោ�យចោ�ទប្រ�កាន់់ ពីីបទ
គប់់គិិតជាមួួយបរទេ�ស និិងត្រូ�ូវឃុំំ�ខ្លួួ�ន
នៅ�មន្ទីី�រឃុំំ�ឃាំំត្រ�ពាំំងផ្លុុ�ងក្នុុ�ងខេ�ត្តតត្បូូ�ងឃ្មុំំ��
ជាប់់ព្រំ�ំដែ�នវៀ�ៀតណាមប្រ�មាណ១ឆ្នាំំ�។
បន្ទាាប់់ពីជា
ី ប់់ឃុំំក្នុុ�
� ងផ្ទះះ�លោ�កជិិត១ឆ្នាំំ�
ទៀ�ៀត បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ លោ�ក កឹឹម សុុខា
ត្រូ�ូវបានតុុលាការផ្តតល់់សេ�រី ីភាពដើ�ើរហើ�ើរ
ច្រើ�ើ�នជាងមុុនក៏៏ពិិតមែ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែលោ�កត្រូ�ូវ
ស្ថិិ�តក្នុុ�ងការត្រួ�ួតពនិិត្យយរបស់់តុុលាការ
ជាប្រ�ចាំំ ជាពិិ សេ�សសិិទ្ធិិ�នយោ�បាយ

និិងការចាកចេ�ញទៅ�ក្រៅ��ប្រ�ទេ�សគឺឺត្រូ�ូវ
ហាមដាច់់ខាត។
កាលពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ខែ�កុុម្ភៈៈ� សហមេ�ធាវី ី
របស់់លោ�ក កឹឹ ម សុុខា អ្ននកស្រី�ី ម៉េ�េង
សុុភារី ី បានសរសេ�រលើ�ើទំំព័័រហ្វេ�េសប៊ុុ�ក
របស់់អ្ននកស្រី�ថា
ី សហមេ�ធាវី ីរបស់់លោ�ក
កឹឹម សុុខា ក្នុុ�ងការការពារកូូនក្តីី� ក៏៏ដូូចជា
ការចូូលរួួមលើ�ើកស្ទួួ�យប្រ�ព័័ ន្ធធយុុត្តិិ�ធម៌៌
របស់់សហមេ�ធាវី ី បាននាំំគ្នាាដាក់់ សំំ
ណើ�ើរសុំំ�បន្តតសវនាការ ៣លើ�ើក រួួចមក
ហើ�ើយ ដែ�លជាបេ�សកម្មមស្វែ�ែងរកយុុត្តិិ�ធម៌៌
សំំរាប់់ កូូនក្តីី�របស់់ខ្លួួ� ន តែ�នៅ�មិិនទាន់់
ិ មាននៅ�ឡើ�ើយ។
ទទួួលបានលទ្ធធផលជាវិជ្ជជ
ចំំណែ�ក សហមេ�ធាវី ីរបស់់លោ�ក
កឹឹ ម សុុខា មួួយរូូបទៀ�ៀត លោ�ក ផែ�ង
ហេ�ង អះះអាងថា នៅ�កម្ពុុ�ជាស្ថាាប័័ ន
នយោ�បាយគឺឺពិិតជាមានឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើ
ប្រ�ព័័ន្ធធតុុលាការខ្លាំំ �ង ជាពិិសេ�សរឿ�ឿងក្តីី�
ណាដែ�លមានលក្ខខណៈៈនយោ�បាយ
តែ�ម្តតង។
យ៉ាា ងណាក៏៏ដោ�យប្រ�មុុខរដ្ឋាាភិបា
ិ ល
លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន ធ្លាាប់់បានបង្ហើ�ើ�បមុុន
តុុ លាការហើ�ើយថា សំំណុំំ� រឿ�ឿងលោ�ក
កឹឹ ម សុុខា នេះ�ះ នឹឹ ងបញ្ចចប់់ រហូូតដល់់
ឆ្នាំំ២
� ០២៤ ពោ�លគឺឺក្រោ��យការបោះ�ះឆ្នោ�ោត
ក្រុ�ុមប្រ�ក្សាាឃុំំ� សង្កាាត់់ ឆ្នាំំ�២០២២ និិង
បោះ�ះឆ្នោ�ោតជាតិិឆ្នាំំ២
� ០២៣រួួចរាល់សិ
់ ន
ិ ៕
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