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ក្រុ�ុមអ្ននកជំំនាញផ្នែ�ែកអាកាសធាតុុព្រ�មានថា អនាគតកាន់់តែ�ក្តៅ�ៅ�

ប៉ុុ�ន្តែ�ែបើ�ើក្តៅ�ៅ�ប៉ុុ�ណ្ណាា� វាអាស្រ័�័យលើ�ើយើ�ើងទាំំងអស់់គ្នាា�
របាយការណ៍៍វិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�ថ្មី
រ �មួ
ី ួយបាន

បង្ហាាញថា ផលប៉ះះ�ពាល់ដ៍
់ ៍បំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាាញខ្លះះ�

ខាងជើ�ើងរដ្ឋឋកាលីីហ្វ័័�រញ៉ាា បានក្លាា យជា

កម្តៅ�ៅផែ�នដីីនៅ�ពេ�លនេះ�ះ

ភ្លើ�ើ�ងឆេះ�ះព្រៃ�ៃធំំ បំំផុុតទីីពីីរ នៅ�ក្នុុ�ង
ប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�ររ ដ្ឋឋ កាលពីីថ្ងៃ�ៃអាទិិត្យយ។

កាសតិិចតួួចដើ�ើម្បីី�បញ្ឈឈប់់រឿ�ឿងនេះ�ះកុំំ�ឱ្យយ

របាយការណ៍៍វិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�ថ្មី
រ �រី បស់់

នៃ�ការឡើ�ើង

គឺឺជៀ�ៀសមិិនផុុតទេ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�តែ�មានឳ
កាន់់តែ�អាក្រ�ក់់ទៅ�ៗ។

ដោ�យ៖ Brad Plumer និិ ង Henry

Fountain

អគ្គីី�ភ័យ
័ Dixie បានបំំផ្លាាញទីីក្រុ�ង
ុ មួួយ

និិងបង្ខំំ�ឱ្យយមនុុស្សសរាប់់ពាន់់នាក់់ភៀ�ៀសខ្លួួ�ន
ចេ�ញពីីផ្ទះះ�សម្បែ�ែងរបស់់ពួួកគេ�នៅ�ភាគ

អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិបានបង្ហាាញថា

ប្រ�ទេ�សជាច្រើ�ើ�ន បានអូូសបន្លាា យពេ�ល

ទប់់ស្កាាត់់ការបញ្ចេ�េ ញឥន្ធធនៈៈហ្វូូ�ស៊ីី�ល
របស់់ខ្លួួ�នអស់់រយៈៈពេ�លជាយូូរមកហើ�ើយ
ពួួកគេ�មិិនអាចបញ្ឈឈប់់ការកើ�ើនឡើ�ើង

កម្តៅ�ៅផែ�នដីី ខ្លាំំ�ងក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ៣០

ឆ្នាំំ�ខាងមុុខ ទោះ�ះបីីជានៅ�តែ�មានឳកាស
តទៅ�ទំំព័័រទីី០២

ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាអនុុម័័តច្្បាប់់ស្តីី�ពីីហេ�ដ្ឋាា�រចនាសម្ព័័�ន្ធធទឹឹកប្រា�ក់់
១ ពាន់់ពាន់់លានដុុល្លាា�រធ្វើ�ើ�ឱ្្យលោ�ក បៃ� ដិិន ឈ្នះះ�ទ្វេ�េភាគីី
ការអនុុម័័ តនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងបន្ទាាប់់ ពីី
ការចរចាអស់់រយៈៈពេ�លជាច្រើ�ើ�នខែ� បើ�ើ
ទោះ�ះបីីជាមានការព្រួ�ួយបារម្ភភអំំពីីឱនភាព
ឆ្លុះះ��បញ្ចាំ
ំ�ងពីីការចង់់បានរបស់់ភាគីីទាំង
ំ ពីីរ
ចំំ ពោះ�ះកញ្ចចប់់ ចំំណាយដែ�លបានរង់់ ចាំំ
ជាយូូរមកហើ�ើយ។

តទៅ�ទំំព័័រទីី ០៧

ដំំណើ�ើរជីីវិិតនៃ�កីីឡាករមុុជទឹឹកជនជាតិិអាមេ�រិិក លោ�ក Jordan Windle

ចេ�ញពីីមណ្ឌឌលកុុមារកំំព្រា�កម្ពុុ�ជាទៅ�ឆាកពិិភពលោ�ក នៅ�អូូឡាំំពិិកទីីក្រុ�ុងតូូក្្យូូ
Sudiksha Kochi
USA TODAY
កាលពីីទារក Jordan Windle ត្រូ�ូវបានគេ�ប្រ�ទះះឃើ�ើញ
នៅ�ក្នុុ�ងកន្ត្រ�ក
រ មួួយនៅ�ខាងក្រៅ��ខ្លោ�ោងទ្វាារមណ្ឌឌលកុុមារកំំព្រា�
និិងវិ ិជ្ជាាជីីវៈ�ស្ត្រី�ី�ចោ�មចៅ� នៅ�រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុជា។
�

បច្ចុុ�ប្បបន្ននកីីឡាករវ័ ័យ ២២ ឆ្នាំំ�រូូបនេះ�ះ គឺឺជាអ្ននកមុុជទឹឹកដំំបូូងគេ�
តទៅ�ទំំព័័រទីី០៤
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Ko Barrett អនុុប្រ�ធាន
tmkBITMB½rTI 01 ក្រុ�ុមអ្ននកជំំនាាញផ្នែ�ែកអាាកាាសធាាតុុ... ក្រុ�ុមអ្នលោ�កស្រី�ី
នកជំំនាញ និិងជាទីីប្រឹ�ឹក្សាាជាន់់ខ្ពពស់់

តិិចតួចដើ�
ួ
ម្បីី�
ើ ការពារអនាគតដ៏៏អាក្រ�ក់់បំផុុត
ំ

ក៏៏ដោ�យ។

មនុុស្សសបានដុុតកំំដៅ�ផែ�នដីីប្រ�ហែ�ល

១,១ អង្សាាសេ� ឬ ២ អង្សាាហ្វាារិ ិនហៃ� តាំំងពីី

សតវត្សសរ៍ ៍ទីី ១៩ ភាគច្រើ�ើ�នដោ�យការដុុត

អ្វីី�ដែ�លមាននៅ�ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។”

យ៉ាាងណាមិិញមិិនបាត់់បង់អ្វីី�
់ ៗទាំំងអស់់

ទេ� ហើ�ើយមនុុស្សសនៅ�តែ�អាចការពារភពផែ�ន

ដីីបាន មិិនឱ្យយក្តៅ�ៅជាងមុុន។ ការធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ�

នឹឹងត្រូ�ូវការកិិច្ចចខិតខំ
ិ ប្រឹំ �ង
ឹ ប្រែ�ែងសម្រ�បសម្រួ�ួល

ផ្នែ�ែកអាកាសធាតុុនៅ� រដ្ឋឋបាលមហាសមុុទ្រ�

ត្រូ�ូវបានជំំរុុញដោ�យប្រ�ទេ�សនានាដែ�ល

បន្ថែ�ែមថា ការកាត់់បន្ថយ
ថ ការបំំភាយឧស្ម័័�ន

ភ្លាាមៗ និិងមាននិិរន្តតរភាព “ ពិិតជាអាចធ្វើ�ើ�

ក្តៅ�ៅនេះ�ះ រលកកំំដៅ�បានបណ្តាា លឱ្យយមនុុស្សស

នាំំឱ្យយមានការផ្លាាស់ប្តូូ�
់ រយ៉ាា ងលឿ�ឿនពីីឥន្ធធនៈៈ

របាយការណ៍៍បានអនុុម័័ តដោ�យ

ស្លាាប់់រាប់់រយនាក់់នៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក និិង

ចេ�ញនៅ�ថ្ងៃ�ៃច័ន្ទទដោ
័ �យក្រុ�ុមអន្តតររដ្ឋាាភិិបាល

បរិ ិយាកាស ដូូចជា កាបូូនឌីីអុុក ស៊ីី�ត និិង
មេ�តានទប់់កម្តៅ�ៅ។

របាយការណ៍៍នេះ�ះបាននិិយាយថា ការ

របាយការណ៍៍នេះ�ះបានសន្និិ�ដ្ឋាា នថាប្រ�សិិនបើ�ើ

ទូូ លំំទូូលាយ មានទាំំងបច្ចុុ�ប្បបន្ននភាព

ប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�មនុុស្ស
រ
ស។ មួួ យទសវត្សស

វាកើ�ើតឡើ�ើង ការឡើ�ើងកម្តៅ�ៅផែ�នដីីទំន
ំ ងជា

ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�” បើ�ើយោ�ងតាមរបាយការណ៍៍ដែ�ល

និិ ងបញ្ចេ�េ ញឧស្ម័័�នផ្ទះះ�កញ្ចចក់់ ចូូលក្នុុ�ង

ផ្លាាស់ប្តូូ�
់ រអាកាសធាតុុរហូូតមកដល់់បច្ចុុប្បបន្នន
�

ព្រៃ�ៃបានកើ�ើ តឡើ�ើងហួួសពីី ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

“ប៉ុុ� ន្តែ�ែនេះ�ះគ្រា�ន់់ តែ�ជាការចាប់់ ផ្តើ�ើ�ម

ដុុតឥន្ធធនៈៈហ្វូូ�ស៊ីី�លបោ�សសំំអាតព្រៃ�ៃឈើ�ើ

រដ្ឋាាភិិបាលចំំនួន
ួ ១៩៥ និិងផ្អែ�ែកលើ�ើការសិិក្សាា

ដកកាបូូ នអោ�យច្រើ�ើ�នចេ�ញពីី ខ្យយល់់។

បាននៅ�ស៊ីី�បេ�រី ី ទួួរគីី និិងក្រិ�ិក។

នាពេ�លអនាគត នៅ�ចំំពោះ�ះមុុខយើ�ើង។”

សកលជាមធ្យយមចាប់់តាំង
ំ ពីីសតវត្សសរ៍ ៍ទីី១៩

ហ្វូូ�ស៊ីី�លចាប់់ផ្តើ�ើ�មភ្លាាមៗប្រ�កបដោ�យសក្តាានុុពល

កាណាដា ទឹឹ កជំំ នន់់ បានបំំ ផ្លិិ�ចបំំផ្លាាញ
ប្រ�ទេ�សអាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់ និិងចិិន ហើ�ើយភ្លើ�ើ�ងឆេះ�ះ

ខុុសត្រូ�វូ ចំំពោះ�ះការឡើ�ើងកម្តៅ�ៅផែ�នដីី ដោ�យ

ថយក្រោ��យទេ�” ។ ប៉ុុ� ន្តែ�ែលោ�កស្រី�ីបាន

ថា “ប្រ�ព័័ ន្ធធអាកាសធាតុុមិិ នមានការ

ថាមពល។ ហើ�ើយផលវិ ិបាកអាចត្រូ�វូ បាន

បរិ ិយាកាសនៅ�ត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ� ២០៥០ ដែ�លនឹឹង

គួួរឱ្យយសង្ស័័�យទេ�ដែ�លមនុុស្សសជាអ្ននកទទួួល

សន្និិ�ដ្ឋាា នថារាល់់ការកើ�ើនឡើ�ើងនៃ�សីីតុុណ្ហហ ភាព

ឱ្យយមានភាពខុុសប្លែ�ែកគ្នាានៅ�ក្នុុងអាកាសធាតុុ
�

គេ�ដឹឹងទូូទាំង
ំ ពិិភពលោ�ក៖ គ្រា�ន់់តែ�នៅ�រដូូវ

របាយការណ៍៍ថ្មីី�នេះ�ះរកឃើ�ើញថា គ្មាា នអ្វីី�

និិងបរិ ិយាកាសជាតិិបានមានប្រ�សាសន៍៍

ក្នុុ�ងចំំណោ�ម បណ្តាាប្រ�ទេ�សនានា ដើ�ើម្បីី�
បញ្ឈឈប់់ការបន្ថែ�ែមកាបូូនឌីីអុុកស៊ីី�តទៅ�ក្នុុ�ង

ធ្យូូ�ងថ្មម ប្រេ�េង និិងឧស្ម័័�នដើ�ើម្បីី�ទាញយក
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លេ�ខ៣២២ ថ្ងៃ�ៃទីី ០៩ - ២២សីីហា ឆ្នាំំ�២០២១

នឹឹងបញ្ឈឈប់់ និិងធ្លាាក់់ចុះះ�នៅ�ប្រ�ហែ�ល ១.៥

ជាង ១៤០០០ គឺឺ ជាសេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េប
ិ ាសាស្ត្រ�ររូូបវិទ្យា
ិ ានៃ�ការប្រែ�ែប្រួ�ួល
វិទ្យា

អាកាសធាតុុ។ វានឹឹងក្លាា យជាចំំណុុចគោ�ល

អង្សាាសេ�។

មួួយនៅ�ពេ�លដែ�លអ្ននកការទូូតប្រ�មូូលផ្តុំំ�គ្នាា
�

ក្នុុងកិិ
� ច្ចចប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង នោះ�ះសីីតុុណ្ហហ ភាពសកល

អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ នៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ Glasgow

ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ប្រ�សិិនបើ�ើប្រ�ទេ�សនានាបរាជ័័យ

នៅ�ខែ� វិ ិច្ឆិិ�កា នៅ�ឯកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�កំំពូូលរបស

ស្តីី�ពីីការប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ ជាក្រុ�ុមអ្នក
ន

មានភាពប្រ�ហាក់់ ប្រ�ហែ�លគ្នាានៅ�ក្នុុ�ង
ចុុងក្រោ��យនេះ�ះ ទំំនងជាភពក្តៅ�ៅបំំផុុតនៅ�
លើ�ើពិិភពលោ�កក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ១២៥០០០

ឆ្នាំំ�។ ផ្ទាំំ�ងទឹឹកកករបស់់ពិិភពលោ�កកំំពុុង
រលាយ និិងចុះះ�ថយក្នុុងអត្រា�មួួ
យ “មិិនធ្លាាប់់
�

មានពីីមុុនមកយ៉ាា ងហោ�ចណាស់់ ២០០០

ឆ្នាំំ�ចុុងក្រោ��យនេះ�ះ។” កម្រិ�ិតកាបូូនឌីីអុុកស៊ីី�ត
នៅ�បរិយា
ិ
កាសមិិ នខ្ពពស់់ដូូចនេះ�ះទេ�

វិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�ដែ�
រ លអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ

យ៉ាាងហោ�ចណាស់់ កាលពីី ២ លានឆ្នាំំ�មុុន។

បានកោះ�ះប្រ�ជុំំ�។ បើ�ើទោះ�ះបីីជាប្រ�ទេ�សនានា

បានចាប់់ផ្តើ�ើ�មកាត់់បន្ថយ
ថ ការបំំភាយឧស្ម័័�ន

កម្រិ�ិតទឹក
ឹ មហាសមុុទ្រ�បានកើ�ើនឡើ�ើង

នៅ�ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះក៏៏ដោ�យ ក៏៏ការឡើ�ើងកម្តៅ�ៅផែ�នដីី

ជាមធ្យយម ៨ អ៊ីី�ញក្នុុងរយៈៈពេ�លមួួ
យសតវត្សសរ៍ ៍
�

អង្សាាសេ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លពីី រទសវត្សសរ៍ ៍
ខាងមុុខនេះ�ះ ដែ�លជាអនាគតដ៏៏ក្តៅ�ៅគគុុក

កើ�ើ នឡើ�ើងទ្វេ�េដងចាប់់ តាំំងពីី ឆ្នាំំ� ២០០៦

ចុុងក្រោ��យនេះ�ះ ហើ�ើយអត្រា�កំំណើ�ើនបាន

សរុុបទំំ នងជាកើ�ើ នឡើ�ើងប្រ�ហែ�ល ១,៥

មក។ អាកាសធាតុុភ្លើ�ើ�ងឆេះ�ះព្រៃ�ៃកាន់់តែ�អា

ឥឡូូវនេះ�ះកំំពុុងតែ�កើ�ើតឡើ�ើងហើ�ើយ។

ក្រ�ក់់ទៅ�ៗ នៅ�ទូូទាំំងពិិភពលោ�ក។ ការ

ឡើ�ើងកំំដៅ�ខ្លាំំ�ងនៅ�ក្នុុ�ងមហាសមុុទ្រ�ដែ�ល

នៅ�កំំដៅ� ១.៥ អង្សាា អ្ននកវិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�រ

អាចសម្លាាប់់ត្រី�សមុុទ្រ�
ី
និិងថ្មមប៉៉ប្រះ�ះទឹឹក ផ្កាាថ្មម

បានរកឃើ�ើញថា គ្រោះ��ះថ្នាាក់់កើ�ើនឡើ�ើងគួួរ

បានកើ�ើនឡើ�ើងទ្វេ�េដងចាប់់តាំង
ំ ពីីទសវត្សសរ៍ ៍

ឱ្យយកត់់សម្គាាល់់។ មនុុស្សសជិិត ១ ពាន់់លាន

ឆ្នាំំ� ១៩៨០។

នាក់់នៅ�ទូូទាំង
ំ ពិិភពលោ�កអាចនឹឹងទទួួលរង

រលកកំំ ដៅ�គំំ រាមកំំ ហែ�ងដល់់អាយុុជីីវិ ិត
មនុុស្សសរាប់់ រយលាននាក់់ ទៀ�ៀតនឹឹ ងតស៊ូូ�

Image source: climate.gov

ដើ�ើ ម្បីី�ទឹឹក ដោ�យសារគ្រោះ��ះរាំំងស្ងួួ�តធ្ងងន់់

ជាមធ្យយមនឹឹងបន្តតកើ�ើនឡើ�ើងដែ�លអាចលើ�ើស

ដើ�ើម្បីី�ពិភា
ិ ក្សាាពីីវិ ិធីីបង្កើ�ើ�នកិិច្ចចខិតខំ
ិ ប្រឹំ �ង
ឹ ប្រែ�ែង

រស់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនឹឹងត្រូ�ូវបាត់់បង់់។ ថ្មមប៉៉ប្រះ�ះទឹឹក

ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងមុុនសម័័យឧស្សាាហកម្មម។

ឧស្ម័័�ន។

ធ្ងងរ។ ប្រ�ភេ�ទសត្វវ និិងរុុក្ខខជាតិិខ្លះះ�ដែ�លនៅ�
ផ្កាាថ្មមដែ�លទ្រ�ទ្រ�ង់់ជលផលសម្រា�ប់់តំំបន់់
ធំំៗ នៅ�លើ�ើពិិភពលោ�កនឹឹងទទួួលរងនូូវ

២ អង្សាា ៣ អង្សាា ឬ ៤ អង្សាាសេ� បើ�ើ

របាយការណ៍៍នេះ�ះពិិ ពណ៌៌នាអំំ ពីីរបៀ�ៀប
ដែ�លកម្រិ�ិតកម្តៅ�ៅបន្ថែ�ែមនីីមួួយៗនាំំមកនូូវ

របស់់ពួួកគេ�ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយការបំំភាយ

ចំំ នួួនមេ�ដឹឹ កនាំំពិិភពលោ�កកំំ ពុុ ង

ការស្លាាប់់ វិ ិនាសយ៉ាា ងច្រើ�ើ�នជាញឹឹកញាប់់។

គ្រោះ��ះថ្នាាក់់កាន់់តែ�ខ្លាំំ�ងច្រើ�ើ�នឡើ�ើង ដូូចជា

កើ�ើនឡើ�ើង រួួមទាំំង ប្រ�ធានាធិិបតីី បៃ�ដិិន

លោ�ក Piers Forster អ្នក
ន វិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�រ

រាំំងស្ងួួ�តកាន់់តែ�អាក្រ�ក់់ និិងការកើ�ើនឡើ�ើង

ផែ�នដីី ដល់់ ១.៥ អង្សាាសេ� ទោះ�ះបីី ជា

ផ្នែ�ែកអាកាសធាតុុនៅ�សាកលវិ ិទ្យាាល័័យ
Leeds និិងអ្ននកជំំ នាញអន្តតរជាតិិរាប់់រយ
នាក់់ដែ�លបានជួួយសរសេ�ររបាយការណ៍៍
នេះ�ះបាននិិ យាយថា “យើ�ើង រំ ំពឹឹ ងថានឹឹ ង

មានការកើ�ើនឡើ�ើងអាកាសធាតុុធ្ងងន់់ធ្ងងរយ៉ាាង

ខ្លាំំ�ងនៅ�ក្នុុងរយៈៈពេ�ល
២០ ឬ ៣០ ឆ្នាំំ�ខាងមុុខ
�
នេះ�ះ” ។ ជាអកុុសល អ្វីី�ៗអាចអាក្រ�ក់់ជាង

គ្រោះ��ះទឹឹ កជំំ នន់់ និិ ងរលកកម្តៅ�ៅ គ្រោះ��ះ

ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប៉ុុ� ន្មាា នឆ្នាំំ�ចុុងក្រោ��យ
នេះ�ះ អ្ននកវិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�ក៏
រ អា
៏ ចទាញទំំនាក់ទំ
់ ន
ំ ង
យ៉ាា ងច្បាាស់់រវាងការឡើ�ើងកម្តៅ�ៅផែ�នដីី និិង

ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍អាកាសធាតុុធ្ងងន់់ធ្ងងរជាក់់លាក់។
់
របាយការណ៍៍

សីីតុុណ្ហហ ភាពថ្មីី�សាហាវ

ៗជាច្រើ�ើ�នដែ�លពិិ ភពលោ�កបានឃើ�ើញ
ដូូចជា រលកកំំដៅ�អាក្រ�ក់់បំំផុុតដែ�លបាន

បំំផ្លាាញតំំបន់ប៉ាាស៊ីី�ហ្វិិ�
់
កភាគពាយ័័ព្យយ កាលពីី

បានគាំំទ្រ�គោ�លដៅ�កំំណត់កា
់ រឡើ�ើងកម្តៅ�ៅ

ខែ�មិិថុុនា “កើ�ើតឡើ�ើងដោ�យសារតែ� ឥទ្ធិិ�ពល

ការរស់់នៅ�របស់់ប្រ�ទេ�សកោះ�ះមួួយចំំនួួន។

គោ�លនយោ�បាយបច្ចុុប្បបន្នននៅ�ក្នុុ
ងប្រ�ទេ�ស
�
�
ដែ�លបំំពុុលបរិ ិយាកាសធំំៗ នៅ�ឆ្ងាា យពីី

ការបញ្ចេ�េ ញឧស្ម័័�នផ្ទះះ�កញ្ចចក់់គួរួ ឱ្យយកត់់សម្គាាល់់

ទៅ�ដល់់ “ចំំណុុចកំំពូូល” ដ៏៏គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ក៏៏

បញ្ចេ�េ ញឧស្ម័័�នផ្ទះះ�កញ្ចចក់់ធំំៗ ទាំំង ១០ គឺឺ

កម្រិ�ិតទឹឹកសមុុទ្រ�អាចគំំរាមកំំហែ�ងដល់់

ភពផែ�នដីី កាន់់ តែ�ក្តៅ�ៅ ហានិិ ភ័័យនៃ�ការ

ការសម្រេ�េចគោ�លដៅ�ក៏៏ ដោ�យ។ អ្ននក

នឹឹងកើ�ើតមានដែ�រ ដូូចជា ការដួួលរលំំនៃ�

ចិិន អាមេ�រិ ិក សហភាពអឺឺរ៉ុុប
� ឥណ្ឌាា

និិងអង់់តាក់់ទិិកខាងលិិច។

កាណាដា។

ផ្ទាំំ�ងទឹឹ កកកដ៏៏ ធំំនៅ�ប្រ�ទេ�សហ្គ្រី�ី�នឡែ�ន

រុុស្ស៊ីី��
ជប៉ុុ� ន ប្រេ�េស៊ីី�ល ឥណ្ឌូូ�នេ�ស៊ីី� អ៊ីី�រ៉៉ង់់ និិ ង

របស់់មនុុស្សសលើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធអាកាសធាតុុ” ។

ធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានគ្រោះ��ះរាំំងស្ងួួ�ត ភ្លៀ�ៀ�ងធ្លាាក់់ និិង
ទឹឹកជំំនន់់កាន់់តែ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរ។

កម្រិ�ិតទឹឹក នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ៧ ខែ�សីីហា នៅ�

បឹឹង Oroville ក្នុុ�ងស្រុ�ុក Butte រដ្ឋឋកាលីីហ្វ័័�
តទៅ�ទំំព័័រទីី០៥
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tmkBITMB½rTI 01 ដំំណើ�ើរជីីវិិតនៃ�កីីឡាាករមុុជទឹឹក...
មានដើ�ើមកំំណើ�ើតនៅ�កម្ពុុ�ជាចូូលរួួមប្រ�កួួត

គ្រូ�ូពេ�ទ្យយ ដែ�លមកយឺឺតដោ�យសារតែ�

តាំំងពីីនៅ�ក្នុុ�ងមណ្ឌឌលកុុមារកំំព្រា� ពីី

នៅ�ក្នុុ�ងទស្សសនាវដ្តីី�គាត់់ បានឃើ�ើញ
អត្ថថបទមួួយនិិយាយអំំពីីបុុរសម្នាាក់់ដែ�ល

កីីឡាអូូឡាំំពិិក។

ទារករហូូតដល់ក្លាា
់ យជាកូូនចិិញ្ចឹឹ�ម និិងត្រូ�វូ

KHMERPOST USA

លេ�ខ៣២២ ថ្ងៃ�ៃទីី ០៩ - ២២សីីហា ឆ្នាំំ�២០២១

ជាប់់រវល់់វះ�កាត់់។

“បំំណងប្រា�ថ្នាា របស់់ខ្ញុំ��ំមួួយតាំំងពីីនៅ�តូូច

គឺឺចង់ក្លាា
់ យជាឳពុុក។ ខ្ញុំំ�តែ�ងតែ�ចង់់
ក្លាា យជា
�
ឳពុុកម្នាាក់់។” នៅ�ពេ�លខ្ញុំំ��ដឹឹងថាមនុុស្សសនៅ�

លីីវអាចស្មុំំ�កូូ
� នចិិញ្ចឹឹ�មពីីប្រ�ទេ�សកម្ពុុជា
� នោះ�ះ
គឺឺជាផ្លូូ�វដែ�លខ្ញុំំ��បានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ។”

អាចមានឱកាសផ្តតល់់ផ្ទះះ�មួួយដល់់កូូនខ្ញុំំ�� ខ្ញុំំ��
អាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�ៗដែ�លមិិនត្រឹ�ឹមតែ�បំំពេ�ញក្តីី�សុុ

បិិន្តតរបស់់ខ្ញុំ��ធ្វើំ �ើ�ជាឳពុុកប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំ��ំ
ក៏៏ កំំពុុងធ្វើ�ើ�អ្វីី�មួួ យសម្រា�ប់់ ប្រ�ទេ�សដែ�ល

មានសង្គ្រា�ាម និិងរងគ្រោះ��ះដោ�យភាពក្រី�ីក្រ�
ជាពិិសេ�ស ក្រោ��យពីីរបបខ្មែ�ែរក្រ�ហម។”

បាននាំំយកទៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក លោ�ក

គាត់់បានទូូរស័័ព្ទទទៅ�លេ�ខសេ�វាកម្មម

Windle បានជួួ បប្រ�ទះះរឿ�ឿងរ៉ាា វជាច្រើ�ើ�ន
ដូូចជា ការតស៊ូូ� ការខិិតខំំ មហិិច្ឆឆតា ឱកាស

ស្មុំំ�កូូ
� នចិិញ្ចឹឹ�មដែ�លបានចុះះ�នៅ�ផ្នែ�ែកខាងក្រោ��ម
នៃ�អត្ថថបទ ហើ�ើយសួួរថាតើ�ើឳពុុកម្តាា យនៅ�

និិងពេ�លនេះ�ះ កីីឡាអូូឡាំំពិិក។

លីីវអាចចិិញ្ចឹឹ�មកូន
ូ បានដែ�រឬទេ�? សេ�វាកម្មម

កម្ពុុ�ជាបានផ្ញើ�ើ�រូូបភាព Jordan មក លោ�ក
Jerry បាននិិយាយថាគាត់់ស្រ�ឡាញ់់ទារក

បាននិិយាយថា អាចបាន ដូូច្នេះ�ះ�គាត់់បាន

នោះ�ះភ្លាាម។

លោ�ក Windle នឹឹងត្រូ�ូវប្រ�កួួតក្នុ�ុងវគ្គគ

សួួរព័័ ត៌៌មានអំំ ពីីរបៀ�ៀបដំំ ណើ�ើរការស្មុំំ��

ពាក់់កណ្តាា លផ្តាាច់់ព្រ័�័ត្រ�នៃ�វេេទិិកាចម្ងាា យ

កូូនចិិញ្ចឹឹ�ម។

១០ ម៉ែ�ែត្រ� នៅ�ថ្ងៃ�ៃសៅ�រ៍ ៍ នៅ�ទីី ក្រុ�ុងតូូ ក្យូូ�
(យប់់ថ្ងៃ�ៃសុុក្រ�នៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក)។

លោ�ក Jerry បាននិិយាយថា “ខ្ញុំំ��ជា
មន្រ្តី�ី�យោ�ធាម្នាាក់់ ពីីមុុ ន ហើ�ើយខ្ញុំំ�� មាន

នេះ�ះគឺឺជាដំំណើ�ើររឿ�ឿងរបស់់អ្នក
ន មុុជទឹឹក
អូូឡាំំពិិក៖
ចេ�ញពីីប្រ�ទេ�សកម្ពុុជាទៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ
កិ
�
លោ�ក Jerry Windle បានចិិ ញ្ចឹឹ�ម
Jordan នៅ�ពេ�លគាត់់មានអាយុុ ១៨ ខែ�។

ទំំនាក់ទំ
់ ន
ំ ងយ៉ាាងស្អិិ�ត រមួួតជាមួួយប្រ�ទេ�ស
លោ�ក Jerry Windle
បានស្មុំំ��កូូ នពីី ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។ លោ�ក
Jerry ដែ�លកាលនោះ�ះនៅ�លីីវ និិងស្រ�ឡាញ់់
ភេ�ទដូូ ចគ្នាា ចង់់ បានឱកាសមានកូូ ន

ដែ�លបានកើ�ើ តឡើ�ើងក្នុុ�ងអំំ ឡុុងសង្គ្រា�ាម
វៀ�ៀតណាម” ។

ផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន។

លោ�ក Jerry បាននិិយាយថា គាត់់កំំពុុង
អង្គុុយនៅ�ក្នុុ
ងការិ
ិយាល័័យវេេជ្ជជបណ្ឌិិ�ត អាន
�
�
ទស្សសនាវដ្តីី� និិ ងរង់់ ចាំំនិិយាយជាមួួ យ

កម្ពុុ�ជាដោ�យសារតែ�អំំពើ�ើឃោ�រឃៅ�ដែ�ល
បានកើ�ើ តឡើ�ើងជាមួួ យខ្មែ�ែរក្រ�ហមនិិ ងអ្វីី�

នៅ�ពេ�លដែ�លមណ្ឌឌលកុុមារកំំ ព្រា�

Jerry បាននិិយាយថា “នៅ�ពេ�លខ្ញុំំ��
ឃើ�ើញគាត់់នៅ�ក្នុុងរូូ
� បថត គាត់់រលីីងរលោ�ង
ទឹឹកភ្នែ�ែក និិងស្ងួួ�តបបូូរមាត់់។ ក្នុុ�ងរូូបថត
គាត់់កំំពុុងសម្លឹឹ�ងមកខ្ញុំំ��។”

មេ�ដោះ�ះនៅ�ក្នុុ�ងមណ្ឌឌលកុុមារកំំ ព្រា�
ដែ�លមានឈ្មោះ�ះ�ថា “ពិិសីី” ដែ�លប្រែ�ែថា
“សម្លាាញ់់តូូច” ជាភាសាអង់់គ្លេ�េស។
លោ�ក Jerry បាននិិយាយថា "ពួួកគេ�
និិយាយថា ពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ�ព្រោះ��ះគាត់់ជា

លោ�ក Jerry Windle បានប្រា�ប់់

ខ្ញុំំ��មានអារម្មមណ៍៍ថា មានទំំនាក់់ទំំនង
យ៉ាា ងខ្លាំំ�ងជាមួួ យប្រ�ទេ�ស និិ ងអ្វីី�ដែ�ល

សារព័័ត៌៌មាន USA TODAY Sports ថា

ពួួកគេ�បានឆ្លលងកាត់់ ខ្ញុំំ��គិិតថា ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំ��ំ

ក្មេ�េងចេះ�ះ ចូូលចិិត្តតអោ�យគេ�យកចិិត្តតទុុកដាក់់
ថ្នាាក់់ថ្មមម និិងតែ�ងតែ�ចង់់បាននរណាម្នាាក់់
តទៅ�ទំំព័័រទីី០៩
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ងក្លាា យជាអ្ននកអព្យាាក្រឹ�ឹតកាបូូននៅ�
tmkBITMB½rTI 02 ក្រុ�ុមអ្ននកជំំនាាញផ្នែ�ែកអាាកាាសធាាតុុ... ចិិឆ្នាំនំ� ថានឹឹ
២០៦០ - បន្ទាាប់់មក អ្វីី�ដែ�លជិិតដល់់

រញ៉ាា (ខាងលើ�ើ) ហើ�ើយនៅ�ឆ្នាំំ� ២០២០ មុុន
ពេ�លគ្រោះ��ះរាំំងស្ងួួ�តកាន់់តែ�អាក្រ�ក់់ទៅ�ៗ

ដោ�យសារការប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុបាន
កាត់់បន្ថយ
ថ កម្រិ�ិតទឹក
ឹ នៅ�បឹឹង និិងអាងស្តុុក
�

ទឹឹកធំំៗ ដែ�លបម្រើ�ើ�ដល់់អាមេ�រិ ិកខាងលិិច។

របាយការណ៍៍បាននិិ យាយថា ព្យុះ�ះ�

ស៊ីី�ក្លូូ�នត្រូ�ូពិិចទំំនងជាកាន់់តែ�ខ្លាំំ�ងក្នុុងរយៈៈពេ�ល
�

៤០ ឆ្នាំំ�ចុុងក្រោ��យនេះ�ះ ជាការប្រែ�ែប្រួ�ួលមិិន

អាចពន្យយល់់បាន ដោ�យការប្រែ�ែប្រួ�ួល
ធម្មមជាតិិតែ�មួួយមុុខ។

របាយការណ៍៍បានកត់់ សម្គាាល់់ថា

ដោ�យសារសីីតុុណ្ហហ ភាពនៅ�លើ�ើពិភពលោ
ិ
�ក
នៅ�តែ�បន្តតកើ�ើនឡើ�ើង ដូូច្នេះ�ះ�គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ក៏៏

នឹឹ ងកើ�ើ តឡើ�ើងដែ�រ។ សូូមពិិចារណាអំំ ពីី
រលកកំំ ដៅ�ដ៏៏ គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ពីី អតីីតកាល
កើ�ើតមានឡើ�ើងតែ�ម្ដដងគត់់នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់នីី

បានព្រ�មានថាប្រ�សិិនបើ�ើភពផែ�នដីីនៅ�តែ�

២ អង្សាាសេ�នៃ�ការឡើ�ើងកំំ ដៅ�ផែ�នដីី

ផលប៉ះះ�ពាល់់ខ្ពពស់់” នឹឹងកើ�ើនឡើ�ើង។

បន្ថែ�ែម ដូូចជាការកាត់់បន្ថថយការបញ្ចេ�េ ញ

បន្តតឡើ�ើងកំំដៅ�ផែ�នដីី “លទ្ធធភាពទាប តែ�

លោ�ក Robert Kopp អ្នក
ន វិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�រ

ផ្នែ�ែកអាកាសធាតុុនៅ�សាកលវិ ិទ្យាាល័័យ
Rutgersដែ�លបានជួួយសរសេ�ររបាយការណ៍៍
និិយាយថា "វាមិិនដូូចយើ�ង
ើ អាចគូូសបន្ទាាត់់

ប្រ�ហែ�លជាអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន។ សកម្មមភាព

លោ�កស្រី�ី Jane Lubchenco អនុុប្រ�ធាន

ថា “របាយការណ៍៍នេះ�ះធ្វើ�ើ�ឱ្យយខ្ញុំំមា
�� នអារម្មមណ៍៍

tte អ្ននកវិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�ផ្នែ�ែ
រ កអាកាសធាតុុនៅ�

ចប់់ហើ�ើយ។" ប៉ុុ�ន្តែ�ែរាល់់ការឡើ�ើងកំំដៅ�តែ�
បន្តិិ�ច វាបង្កើ�ើ�នហានិិភ័័យ។”

ក្រុ�ុមអ្ននកជំំ នាញប៉ាាន់់ ប្រ�មាណថា

គោ�លនយោ�បាយបច្ចុុប្បបន្នន
ដែ�លកំំពុុងបន្តត
�
ដោ�យរដ្ឋាាភិិ បាលពិិ ភពលោ�កនឹឹ ងធ្វើ�ើ�ឱ្យយ

ិ
ិ
និិងបច្ចេ�េកវិទ្យាានៃ�សេ�តវិ
មានបានមានប្រ�សាសន៍៍

ថា វាជាការបន្ទាាន់់ ។” “ឥឡូូវនេះ�ះគឺឺ ជា
ទសវត្សសដ៏៏សំខា
ំ ន់់សម្រា�ប់កា
់ ររក្សាាគោ�លដៅ�
១.៥ ដែ�លអាចសម្រេ�េចបាន។”

ខណៈៈពេ�លដែ�លការយល់់ដឹឹងបែ�ប

វិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�ទូ
រ ូលំទូ
ំ ូលាយអំំពីីការប្រែ�ែប្រួ�ួល

កើ�ើនឡើ�ើង ៣ ហ្វីី�តទៀ�ៀតនៅ�សតវត្សសនេះ�ះ
ជាករណីីដ៏៏អាក្រ�ក់់បំំផុុត។

ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រដែ�លមិិនអាចទាយទុុកជាមុុន

បាន អាចមានការកត់់ត្រា�ទុុក។ ឧទាហរណ៍៍
ប្រ�ព័័ន្ធច
ធ រន្តត សំំខាន់់នៅ�មហាសមុុទ្រ�អាត្លលង់់

ទិិកដែ�លជួួយរក្សាាស្ថិិ�រភាពអាកាសធាតុុ

នៅ�ទ្វីី�បអឺឺរ៉ុុប
� ឥឡូវនេះ�ះកំំ
ពុុងចាប់់ផ្តើ�ើ�មថយ
ូ

ចុះះ�។ ខណៈៈពេ�លដែ�លអ្ននកជំំនាញសន្និិ�ដ្ឋាា ន

ថា “ទំំនុុកចិិត្តតមធ្យយម” ប្រ�ព័័ន្ធធនេះ�ះទំំនងជា

មិិនដួួលរលំំភ្លាាមៗនៅ�សតវត្សសរ៍ ៍នេះ�ះទេ� វា

សហប្រ�ធានក្រុ�ុមដែ�លផលិិតរបាយការណ៍៍

នេះ�ះបាននិិ យាយថា ការផ្តោ�ោតលើ�ើផល
ប៉ះះ�ពាល់់ក្នុ�ុងតំំ បន់់គឺឺជាទិិដ្ឋឋភាពថ្មីី�មួួយដ៏៏

សំំខាន់់ បំំផុុតនៃ�របាយការណ៍៍នេះ�ះ។

លោ�កស្រី�ីបានមានប្រ�សាសន៍៍ថា “យើ�ើង
រកឃើ�ើញថា ការប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ
តំំបន់់។”

បានផ្តោ�ោតសំំខាន់់ទៅ�លើ�ើការផ្លាាស់ប្តូូ�
់ រជាស

កលដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�ទេ�ស និិងអាជីីវកម្មម

ពិិបាកចាត់់វិ ិធានការជាក់់លាក់ដើ�
់ ម្បីី�
ើ ការពារ
មនុុស្សស និិងទ្រ�ព្យយ សម្បបត្តិិ�។ ដើ�ើម្បីី�ជួយ
ួ ដល់់
ការធ្វើ�ើ�ផែ�នការបែ�បនេះ�ះ ក្រុ�ុមនេះ�ះ កាលពីី

ថ្ងៃ�ៃច័័ន្ទទបានចេ�ញនូូវផែ�នទីីអន្តតរកម្មមដែ�ល

បង្ហាាញពីីរបៀ�ៀបដែ�លប្រ�ទេ�សនិិមួយ
ួ ៗអាច

ស្ថាា�នីីយ៍៍វាាស់់កំំដៅ�ៅរបស់់ផែ�នដីីនៅ�ៅលើ�ើលំំហរអាាកាាស

មហាសមុុទ្រ�ត្រូ�ូវបានគេ�ព្យាាករណ៍៍ថានឹឹង

បានដែ�លអាចបណ្តាា លឱ្យយកម្ពពស់់ទឹក
ឹ សមុុទ្រ�

សាកលវិ ិទ្យាាល័័យ Paris-Saclay និិងជា

របាយការណ៍៍អាកាសធាតុុកន្លលងមក

នៅ�កម្រិ�ិ តកម្តៅ�ៅ ១.៥ អង្សាា កម្រិ�ិ តទឹឹក

ធ្វើ�ើ�ឱ្យយអស្ថិិ�រភាព មិិនអាចទាយទុុកជាមុុន

លោ�កស្រី�ី Valérie Masson-Delmo-

កំំពុុងកើ�ើតមាននៅ�គ្រ�ប់់

ឬយកកម្ពពស់់ទឹឹកសមុុទ្រ�កើ�ើនឡើ�ើង។

ដ៏៏ធំំនៅ�អង់់តាក់់ទិិក និិងហ្គ្រី��ន
ី ឡែ�នអាច

ទ្វីី�ប ប្រ�សិិនបើ�ើសីតុុណ្ហហ
ី
ភាពជាមធ្យយមរបស់់

ដឺឺ ក្រេ�េឬ ៣ ដឺឺ ក្រេ�េ ការប្រ�កួួ តរបស់់យើ�ើង

ដឺឺក្រេ�េ យើ�ើងមានសុុវត្ថិិ�ភាព ហើ�ើយនៅ� ២

រៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�។

កើ�ើនឡើ�ើង មានហានិិភ័យ
័ ដែ�លផ្ទាំំ�ងទឹឹកកក

រំ ំពឹឹងថានឹឹងក្លាា យជារឿ�ឿងធម្មមតានៅ�ទូូទាំំង
ពិិភពលោ�កកើ�ើនឡើ�ើង ២ អង្សាាសេ�។

នៅ�កំំដៅ� ៤ ដឺឺក្រេ�េ វានឹឹងកើ�ើតឡើ�ើងស្ទើ�ើ�រតែ�

ថា ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិិនបើ�ើសីីតុុណ្ហហ ភាពនៅ�តែ�បន្តត

ដល់់វិ ិស័័យកសិិកម្មម ប៉ុុ� ន្តែ�ែគ្រោះ��ះរាំំងស្ងួួ�ត

ការិ ិយាល័័យគោ�លនយោ�បាយវិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�រ

រៀ�ៀងរាល់់ ៥ ឆ្នាំំ�ម្តតង និិងកាន់់តែ�ក្តៅ�ៅខ្លាំំ�ង។

សតវត្សសរ៍ ៍។ របាយការណ៍៍នេះ�ះបាននិិយាយ

រហូូតមកដល់់បច្ចុុប្បបន្នននេះ�ះ
មានការកើ�ើនឡើ�ើង
�

ត្រ�ង់់បានទេ�ប្រ�សិិនបើ�ើយើ�ើងស្ថិិ�តនៅ� ១.៥

សេ� រលកកំំដៅ�ទាំំងនោះ�ះនឹឹងវាយប្រ�ហារ

អតីី តកាល កើ�ើ តឡើ�ើងតែ�ម្តតងក្នុុ�ងមួួ យ

ខណៈៈមានតែ�ជ្រុ�ុងមួួយនៃ�អាមេ�រិ ិកខាងត្បូូ�ង

ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយខូូ ចខាតបែ�បនេះ�ះត្រូ�ូវបានគេ�

កម្តៅ�ៅផែ�នដីី ១.៥ អង្សាា

ជាច្រើ�ើ�នមានទឹឹ កជំំ នន់់ ដែ�លកាលពីី

ជាក់់លាក់់នៃ�ពិិភពលោ�ក។ ឧទាហរណ៍៍

កំំដៅ�នៅ�ក្រោ��មកម្រិ�ិតនោះ�ះ។

ការខួួងប្រេ�េង និិងឧស្ម័័�នអាចជួួយកំំណត់់

គេ�រំ ំពឹឹងថាកើ�ើតឡើ�ើងរៀ�ៀងរាល់់ ១០ ឆ្នាំំ�ម្តតង

នេះ�ះ ដោ�យជន់់លិចទី
ិ ីក្រុ�ង
ុ ជាប់់ឆ្នេ�េរសមុុទ្រ�

ផែ�នដីីនឹឹងជះះឥទ្ធិិ�ពលយ៉ាា ងណាដល់់តំំបន់់

នូូវភាពរាំំងស្ងួួ�តដែ�លអាចបង្កកផលប៉ះះ�ពាល់់

រលកកម្តៅ�ៅស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាានេះ�ះ អាចត្រូ�ូវបាន

កើ�ើនឡើ�ើង ១ ទៅ� ២ ហ្វីី�តទៀ�ៀតនៅ�សតវត្សស

លម្អិិ�តបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតថាតើ�ើ ការឡើ�ើងកំំ ដៅ�

ឧស្ម័័�នមេ�តានយ៉ាា ងខ្លាំំ�ងពីីវិ ិស័័យកសិិកម្មម

មួួយៗរៀ�ៀងរាល់់ ៥០ ឆ្នាំំ�ម្តតង។ សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ

ជាមធ្យយម។ នៅ�
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ពិិភពលោ�កមានកំំដៅ�ប្រ�ហែ�ល ៣ អង្សាា

សេ� នៅ�ចុុងសតវត្សសនេះ�ះ។ នោះ�ះបានបង្កើ�ើ�ន

អាកាសធាតុុមិិ នបានផ្លាាស់់ប្តូូ� រខ្លាំំ�ងក្លាា

ត្រូ�ូវបានផ្លាាស់់ប្តូូ� រនៅ�ពេ�លដែ�លកំំ ដៅ�
ពិិភពលោ�កកើ�ើនឡើ�ើង។

បណ្ឌិិ�ត Masson-Delmotte មានប្រ�សា

សម្ពាាធលើ�ើប្រ�ទេ�សនានាដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�កា
ើ� រប្តេ�េជ្ញាា

ក្នុុងរយៈៈពេ�លប៉ុុ�
ន្មាា នឆ្នាំំ�ចុុងក្រោ��យនេះ�ះ អ្ននក
�
វិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�បា
រ នធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានភាពជឿ�ឿនលឿ�ឿន

សន៍៍ថា “វាមានសារៈ�សំំខាន់់ខ្លាំំ�ងណាស់់

ពួួកគេ�បានយល់់ព្រ�មក្រោ��មកិច្ចចព្រ�មព្រៀ��
ិ
ៀង

តែ�មានថាមពល។ ហើ�ើយក្រុ�ុមអ្ននកស្រា�វជ្រា�វ

សម្រា�ប់់គ្រ�ប់់តំំបន់់។”

ចិិត្តតប្រ�កបដោ�យមហិិច្ឆឆតាលើ�ស
ើ ពីីអ្វីី�ដែ�ល
អាកាសធាតុុអន្តតរជាតិិ ដែ�លបានធ្វើ�ើ�នៅ�
ទីីក្រុ�ុងប៉ាារី ីសក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០១៥ ។

បុុគ្គគលិិកយោ�ធាបានត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្យ
ិ យដោ�យ

ជិៈៈ�ទូូកតាមតំំ បន់់ឆ្លលងកាត់់ ទន្លេ�េ Ahr ក្នុុ�ង
ទីីក្រុ�ង
ុ Rech, Rhineland-Palatinate ភាគ

ខាងលិិចប្រ�ទេ�សអាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់ បន្ទាាប់់ពីទឹ
ី ក
ឹ ជំំនន់់

ដ៏៏អាក្រ�ក់់បានវាយប្រ�ហារតំំបន់នេះ�
់ ះកាលពីី

ខែ�មុុន

ប្រ�សិិនបើ�ើ ប្រ�ទេ�សនានាធ្វើ�ើ�តាម

ការសន្យាានាពេ�លថ្មីីៗ
� នេះ�ះ ដូូចជាការសន្យាា

កាលពីីខែ�មេ�សារបស់់លោ�ក Biden ក្នុុ�ង
ការលុុបបំំ បាត់់ ការបំំ ភាយកាបូូ នរបស់់
អាមេ�រិ ិកនៅ�ឆ្នាំំ� ២០៥០ ឬការសន្យាារបស់់

សំំខាន់់ៗជាច្រើ�ើ�ន។ ម៉ូូ�ឌែ�លកុំំ�ព្យូូ�ទ័័រកាន់់

ក្នុុងការផ្តតល់់
ឱ្យយសង្គគម អ្នក
ន ធ្វើ�កា
ើ� រសម្រេ�េចចិិត្តត
�
និិ ងអ្ននកដឹឹ កនាំំនូូវព័័ ត៌៌មានច្បាាស់់លាស់់

បានប្រ�មូូលទិិន្ននន័័យថ្មីី�ៗជាច្រើ�ើ�ន ដោ�យ

របាយការណ៍៍ថ្មីី�នេះ�ះ គឺឺជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�

ដាក់់ពង្រា�យផ្កាាយរណប និិងដាក់់ឧបករណ៍៍

ការវាយតម្លៃ�ៃធំំចំំបងទីី៦ នៃ�វិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�រ

រូូបភាពច្បាាស់់ជាងមុុន អំំពីីអាកាសធាតុុ

ស្តីី�ពីីការប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ ដែ�លត្រូ�ូវ

អណ្តែ�ែតលើ�ើទឹឹកសមុុទ្រ� និិ ងទទួួ លបាន
ពីីអតីត
ី កាលរបស់់ផែ�នដីី ដោ�យធ្វើ�កា
ើ� រវិ ិភាគ
ស្នូូ�លដុំំ�ទឹឹកកក និិងរុុក្ខខជាតិិ។

នោះ�ះបានអនុុញ្ញាាតឱ្យយអ្ននកវិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�រ

កែ�សម្រួ�ួលការព្យាាករណ៍៍របស់់ពួក
ួ គេ� ហើ�ើយ
សន្និិ�ដ្ឋាា នដោ�យភាពជាក់់លាក់់ថា ផែ�នដីី

ទំំនងជាឡើ�ើងកំំដៅ�ចន្លោះ�ះ�ពីី ២,៥ អង្សាា
ទៅ� ៤ អង្សាាសេ�សម្រា�ប់់រាល់់ការកើ�ើនឡើ�ើង

ទ្វេ�េដងនៃ�បរិ ិមាណកាបូូនឌីីអុុកស៊ីី�តនៅ�ក្នុុង
�
បរិ ិយាកាស។

របាយការណ៍៍ថ្មីី�នេះ�ះ ក៏៏ ស្វែ�ង
ែ យល់់

អាកាសធាតុុពីីក្រុ�ុមអ្ននកជំំនាញអន្តតររដ្ឋាាភិិបាល
បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ឆ្នាំំ�១៩៨៨។របាយការណ៍៍

ទីី ពីីរ គ្រោ��ងនឹឹ ងចេ�ញផ្សសព្វវផ្សាាយក្នុុ�ង
ឆ្នាំំ�២០២២ ដែ�លនឹឹ ងនិិ យាយលម្អិិ�ត

ការប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ ដែ�លប៉ះះ�ពាល់់
ដល់់សង្គគមមនុុស្សស ដូូ ចជាទីីក្រុ�ុងជាប់់

ឆ្នេ�េរសមុុទ្រ�កសិិដ្ឋាា នឬប្រ�ព័័ន្ធថែ�ទាំ
ធ
សុុខ
ំ
ភាព។
របាយការណ៍៍ទីីបីដែ�
ី លរំពឹឹ
ំ ងទុុកនៅ�ឆ្នាំំ�ក្រោ��យ

នឹឹងស្វែ�ង
ែ យល់់ពីីយុុទ្ធធសាស្ត្រ�បន្ថែ�ែមទៀ�
រ
ៀត
ដើ�ើ ម្បីី�កាត់់ បន្ថថយការបញ្ចេ�េ ញឧស្ម័័�នផ្ទះះ�

កញ្ចចក់់ និិងបញ្ឈឈប់់ការឡើ�ើងកំំដៅ�ផែ�នដីី៕
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ក្រុ�ុមអ្ននកជំំនាញសិិទ្ធិិ�មនុុស្្សអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិព្រួ�ួយបារម្ភភ

ចំំពោះ�ះការឃុំំ�ខ្លួួ�នសកម្មមជនការពារសិិទ្ធិិ�មនុុស្្សនៅ�កម្ពុុ�ជា
អ្ននកជំំនាញសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសរបស់់អង្គគការ

ការងារដើ�ើម្បីី�ការពារសិិទ្ធិិ�មនុុស្សស និិង

ឃុំំ�ខ្លួួ�នលើ�ើសកម្មមជនការពារសិិទ្ធិិ�មនុុស្សស

កម្ពុុ�ជាសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។
ក្រុ�ុមអ្ននកជំំនាញសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសទាំំងនោះ�ះ

សហប្រ�ជាជាតិិ បារម្ភភចំំពោះ�ះការបន្តត

កញ្ញាា ឈឿ�ឿន ដារ៉ាាវី ី លោ�ក ហ៊ុុ�ន វណ្ណៈៈ�

និិ ងព្រះ�ះភិិ ក្ខុុ� កើ�ើ ត សារ៉ាា យ នៅ�ក្នុុ�ង
ពន្ធធនាគារសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ថាជាការបំំពាន
ច្បាាប់់ស្ដីី�ពីីសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសអន្តតរជាតិិ និិង
សិិទ្ធិិ�ជាមូូលដ្ឋាា នរបស់់ពលរដ្ឋឋនៅ�
កម្ពុុ�ជា។

អ្ននករាយការណ៍៍ពិិ សេ�សរបស់់

អចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍របស់់
៍
កម្ពុុជាប្រ�ចាំំ
ការិ ិយាល័័យ
�
អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ បានចេ�ញ

លិិខិិតរបស់់ខ្លួួ� នកាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�

បានជំំរុុញឱ្យយរដ្ឋាាភិិបាលខ្មែ�រែ ចាត់់វិ ិធានការ
ចាំំបាច់់ មួួយចំំនួួនដើ�ើម្បីី�ទប់់ស្កាាត់់ និិង
បញ្ឈឈប់់ជាបន្ទាាន់់នូូវការរំ ំលោ�ភបំំពាន

លើ�ើសិទ្ធិិ�ព
ិ លរដ្ឋឋគ្រ�ប់់រូប
ូ ភាព ដើ�ើម្បីី�ធានា

នូូវការសម្ដែ�ែងមតិិប្រ�កបដោ�យសន្តិិ�វិ ិធីី

ស្ដីី�ពីី សិិទ្ធិិ�មនុុស្សស និិ ងសេ�រី ីភាពជា
មូូលដ្ឋាា ននៅ�កម្ពុុ�ជា។

ដែ�លអាជ្ញាាធរកម្ពុុជា
� បានឃុំំ�ខ្លួួ�នសកម្មមជន

នៅ�កម្ពុុ�ជា គឺឺ មានបំំ ណងញុះះ�ញង់់

មណ្ឌឌលអប់់រំ ំកែ�ប្រែ�ែ «ម១» និិង «ម២»

តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ហើ�ើយការលើ�ើកឡើ�ើងថា

សន្តិិ�វិ ិធីី ក៏៏មិិនឆ្លុះះ��បញ្ចាំ
ំ�ងពីី ការពិិតនៅ�

៣លើ�ើកកន្លលងមក ប៉ុុ�ន្តែ�ែសវនាការនេះ�ះ

ប្រ�ភពដដែ�លអះះអាងថា មានតែ�

ការព្រួ�ួយបារម្ភភរបស់់អ្ននកឃ្លាំំ�មើ�ើល

ការគោ�រព និិងការអនុុវត្តតច្បាាប់់តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�

ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ�២០២១ ថា ការឃុំំ�ខ្លួួ�ន និិង

ស្រ�បពេ�លដែ�លរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុជាកំំ
ពុុង
�

សិិទ្ធិិ�មនុុស្សសទាំំងនោះ�ះ គឺឺជាការបំំពាន

ជាបន្តតបន្ទាាប់់ក្នុ�ុងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ។

បំំផុុតសម្រា�ប់់រដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជា ក្នុុ�ង
ការរក្សាាឲ្យយបាននូូវសន្តិិ�ភាព ស្ថិិ�រភាព

ការដកហូូតសិទ្ធិិ�សេ
ិ �រី ីភាពរបស់់សកម្មមជន

ច្បាាប់់ស្ដីី�ពីីសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសអន្តតរជាតិិ ដែ�ល

បន្តតឃុំំ�ខ្លួួ�នសកម្មមជនការពារសិិទ្ធិិ�មនុុស្សស

មានចែ�ងក្នុុ�ងកតិិ កាសញ្ញាាអន្តតរជាតិិ
ស្ដីី�ពីីសិទ្ធិិ�ព
ិ លរដ្ឋឋ និិងសិិទ្ធិិ�នយោ�បាយ។

សកម្មមជនបរិ ិស្ថាា ន លោ�ក ហ៊ុុ�ន វណ្ណៈៈ�

លោ�កបន្តតថា ក្រុ�ុមអ្ននកជំំ នាញ

ព្រ�ហ្មមមុុនីី ជាដើ�ើម ត្រូ�វូ អាជ្ញាាធរចាប់់ខ្លួួ�ន

សិិទ្ធិិ�មនុុស្សសនៃ�អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ

ជាច្រើ�ើ�នរូូបផ្សេ�េងទៀ�ៀត ក៏៏មានការភ័័យ

ព្រួ�ួយយ៉ាា ងខ្លាំំ�ងចំំពោះ�ះរបាយការណ៍៍

ដែ�លបានបង្ហាាញថា អាជ្ញាាធរកម្ពុុ�ជា

កំំពុុងកំំណត់់គោ�លដៅ�គំំរាមកំំហែ�ង
និិងដាក់់ទោ�សទណ្ឌឌដល់់អ្ននកការពារ

សិិទ្ធិិ�មនុុស្សស ក្នុុ�ងគោ�លបំំណងឱ្យយមាន

ការភ័័យខ្លាាចក្នុុ�ងចំំណោ�មអ្នក
ន ដែ�លធ្វើ�ើ�

សកម្មមជនសិិទ្ធិិ�មនុុស្សស និិ ងជា

កញ្ញាា ឈឿ�ឿន ដារ៉ាាវី ី និិងលោ�ក មាន

រហូូតមកដល់់ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ�២០២១ នេះ�ះ

មានរយៈៈពេ�លប្រ�មាណជិិត ១ឆ្នាំំ�ហើ�ើយ

កម្ពុុ�ជានោះ�ះដែ�រ។

សិិទ្ធិិ�មនុុស្សសអន្តតរជាតិិទាំង
ំ នោះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឡើ�ង
ើ

សិិទ្ធិិ�មនុុស្សសខាងលើ�ើដោ�យឃុំំ�ខ្លួួ�ននៅ�

មានការគាបសង្កកត់់សិទ្ធិិ�ក្នុ
ិ ង
�ុ ការបញ្ចេ�េ ញ
មតិិ និិងសេ�រី ីភាពក្នុុ�ងការជួួបជុំំ�ដោ�យ

horn) បានសម្ដែ�ែងក្តីី�កង្វវល់់នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៩

គិិតចាប់់តាំង
ំ ពីីខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០២០

ចំំពោះ�ះការគំំរាមកំំហែ�ង និិងការដាក់់

ទណ្ឌឌកម្មមលើ�ើអ្ននកការពារសិិទ្ធិិ�មនុុស្សស

លោ�ក វី ីទិិត ម៉ុុ�នតាប៊៊ន (Vitit Muntarb-

ហ៊ុុ�ន សែ�ន តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

សេ�រី ីភាពមូូ លដ្ឋាា នរបស់់ពលរដ្ឋឋនៅ�

កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០២១ ថា ការព្រួ�ួយបារម្ភភ

អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិប្រ�ចាំំនៅ�កម្ពុុជា
�

លើ�ើរដ្ឋាាភិិ បាលឯកបក្សសរបស់់លោ�ក

ដែ�លជាផ្លូូ�វតែ�មួួ យគត់់ និិ ងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ

សង្គគម និិងសន្តិិ�សុុខសុុវត្ថិិ�ភាព ដើ�ើម្បីី�

ធានាដល់់ការលើ�ើកកម្ពពស់់សិទ្ធិិ�មនុុស្ស
ិ
ស
និិងភាពសុុខដុុមរមនានៅ�កម្ពុុ�ជាបន្តត
ទៀ�ៀត។

ទោះ�ះជាបែ�បនេះ�ះក្តីី� ក្រុ�ុមអ្ននកឃ្លាំំ�មើ�ើល

ក្រោ��យតុុលាការបានបើ�ើកសវនាការ
នឹឹងត្រូ�វូ បន្តតបើ�ើកនៅ�ថ្ងៃ�ៃទី៣១
ី
ខែ�សីីហា
ឆ្នាំំ�២០២១ ខាងមុុខនេះ�ះបន្តតទៀ�ៀត។

ច្បាាប់់ស្ដីី�ពីីការឃុំំ�ខ្លួួ�នបណ្ដោះ�ះ�អាសន្នន

មាត្រា�១ បានចែ�ងថា ទោះ�ះស្ថិិ�តក្នុុ�ង
ករណីី ណាក៏៏ ដោ�យ ការឃុំំ�ខ្លួួ�ន

បណ្ដោះ�ះ�អាសន្នននេះ�ះមិិនឱ្យយលើ�ើសពីី ៤
ខែ�ឡើ�ើយ។ ប៉ុុ� ន្តែ�ែការសម្រេ�េចរបស់់

ចៅ�ក្រ�មដែ�លមានមូូលហេ�តុុច្បាាស់់លាស់់

គឺឺអាចបន្តតឃុំំ�ខ្លួួ�នដល់់ ៦ខែ�បាន ប្រ�សិិនបើ�ើ
មានការចាំំបាច់់ ក្នុ�ុងការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត
បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។

ក្រោ��មបទចោ�ទញុះះ�ញង់់ឱ្យយមានភាព

សង្គគមរិះ��គន់់ថា ការចាប់់ខ្លួួ�នសកម្មមជន

ការទាមទារឱ្យយដោះ�ះលែ�ងតំំ ណាង

និិងសកម្មមជនដីីធ្លីី�កន្លលងមក គឺឺខុុសនឹឹង

កាលពីីពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះថា បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ
អាជ្ញាាធរក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញកំំ ពុុ ងឃុំំ�ខ្លួួ�ន

និិ ង មានចរិត
ិ នយោ�បាយយ៉ាា ង

ព្រៃ�ៃឈើ�ើ សកម្មមជនបរិ ិស្ថាា ន និិងសកម្មមជន

វឹ ឹកវរដល់់សន្តិិ�សុុខសង្គគម ពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹង
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាឃ្លាំំ�មើ�ើលកម្ពុុ�ជា លោ�ក រ៉ុុង
�

ឈុុន កាលពីីអំឡុុ
ំ ងខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០២០
កន្លលងទៅ�។

ជុំំ�វិ ិញបញ្ហា
ា នេះ�ះ ស្ថាា នបេ�សកកម្មម

បរិ ិស្ថាា ន សកម្មមជនការពារសិិទ្ធិិ�មនុុស្សស
នីីតិិវិ ិធីីច្បាាប់់ ខុុសនឹឹងរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញកម្ពុុ�ជា

ច្បាាស់់ក្រ�ឡែ�ត ព្រោះ��ះថាការចាប់់ខ្លួួ�ន
អ្ននកទាំំងនោះ�ះគឺឺ ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងចេ�តនា

បំំបិទសំ
ិ
ឡេំ �ងប្រ�ឆាំំង និិងបំំបាត់់ការរិះ��គន់់

ក្រុ�ុមអ្ននកសង្កេ�េតការណ៍៍ឲ្យយដឹឹ ង

សកម្មមជននយោ�បាយ សកម្មមជនការពារ
សិិទ្ធិិ�មនុុស្សសប្រ�មាណជាង ៥០នាក់់
ហើ�ើយ៕
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ហ្មមត់់ចត់ដោ់ �យក្រុ�ុមសមាជិិកព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភាមក

ស្ទើ�ើ�រតែ�គ្រ�ប់់ វិ ិស័័យនៃ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចអាមេ�រិ ិក

ពីី គណបក្សសសាធារណរដ្ឋឋ និិ ងបក្សស

និិ ងពង្រឹ�ឹ ងការឆ្លើ�ើ�យតបរបស់់ប្រ�ជាជាតិិ

ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយក្នុុ�ងការពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់

ចំំពោះ�ះការឡើ�ើងកំំដៅ�ផែ�នដីី។

ទីីក្រុ�ុងវ៉ាាស៊ីី�នតោ�ន៖ ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាបាន

មហិិច្ឆឆតាដែ�លមានទឹឹកប្រា�ក់់ ៣.៥ ពាន់់

ផ្តតល់់ការឯកភាពទ្វេ�េភាគីីដ៍ច្រើ�ើ�
៍ នលើ�ើសលប់់

ពាន់់លានដុុល្លាា រនៅ�រដូូវស្លឹឹ�កឈើ�ើជ្រុះ�ះ�នេះ�ះ។

កាលពីីថ្ងៃ�ៃអង្គាា រលើ�ើច្បាាប់់ស្តីី�ពីីហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធធ

នោះ�ះអាចធ្វើ�ើ�ឱ្យយច្បាាប់់ ស្តីី�ពីីហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធធ

ជំំនឿ�ឿរបស់់លោ�កបៃ�ដិិន ថា ការសម្រ�ប

ិ យសំំខាន់់ៗដែ�លត្រូ�វូ ចំំណាយ៖
•វិស័័

ដែ�លមានទឹឹកប្រា�ក់់ចំនួ
ំ ន
ួ ១ ពាន់់ពាន់លា
់ ន

ត្រូ�ូវបានផ្អាា កអស់់រយៈៈពេ�លជាច្រើ�ើ�ន

សម្រួ�ួលទ្វេ�េភាគីីអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បានតាមអាទិិភាព

ជារួួម ផែ�នការទ្វេ�េភាគីីផ្តោ�ោតលើ�កា
ើ រចំំណាយ

ដុុល្លាា រដើ�ើម្បីី�ស្តាា រផ្លូូ�វថ្ននល់់ និិងស្ពាា នដែ�ល

សប្តាាហ៍៍។

ដែ�លភាគីីទាំំងពីីរបានចែ�ករំលែ�កជាយូូរមកហើ�ើយ
ំ

លើ�ើការដឹឹកជញ្ជូូ� ន គ្រឿ��ឿងបរិ ិក្ខាាប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

ទោះ�ះបីីស្ថិិ�តក្នុ�ងគ្រា
ុ �នៃ�ការបែ�ងចែ�កខាងន

និិងការសម្អាាតការបំំពុុលបរិ ិស្ថាា ន។

ទ្រុ�ុឌទ្រោ��មរបស់់ប្រ�ទេ�សឡើ�ើងវិ ិញ និិ ង

គ្មាា នការសង្ស័័�យ ច្បាាប់់ នេះ�ះមាន

ផ្តតល់់មូល
ូ និិធិដល់
ិ
ភា
់ ពធន់់នឹង
ឹ អាកាសធាតុុ

លក្ខខណៈៈសំំខាន់់ ដោ�យខ្លួួ�នឯង។ វានឹឹ ង

ថ្មីី� និិងគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មអ៊ីី�នធឺឺណិិតដែ�លផ្តតល់់

ក្លាា យជាការវិ ិនិិយោ�គដ៏៏ធំបំ
ំ ផុុត
ំ របស់់សហព័ន្ធ
័ ធ

នូូវសមាសធាតុុសំំខាន់់នៃ�របៀ�ៀបវារៈ�របស់់

ក្នុុងគម្រោ��ងហេ�ដ្ឋាា
រចនាសម្ព័័�ន្ធធក្នុងរយៈៈពេ�ល
�
�ុ
ជាងមួួយទសវត្សសរ៍ ៍ ដែ�លប៉ះះ�ពាល់់ស្ទើ�ើ�រតែ�

ប្រ�ធានាធិិបតីីបៃ� ដិិន។

ជាមួួយមន្រ្តី�ី�សេ�តវិ ិមាន ជាការបង្ហាាញពីី

យោ�បាយដ៍៍ស៊ីី�ជម្រៅ��។

•

ការដឹឹកជញ្ជូូ� ន៖ ប្រ�ហែ�ល ១១០

ពាន់់ លានដុុល្លាា រ នឹឹ ងត្រូ�ូវយកទៅ�ធ្វើ�ើ�ផ្លូូ�វ
សមាជិិកព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភា Kyrsten Sinema

ស្ពាា ន និិងគម្រោ��ងដឹឹកជញ្ជូូ� នផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

សមាជិិកព្រឹ�ឹទ្ធធសភាមកពីីរដ្ឋឋ Arizona និិង

២៥ ពាន់់លានដុុល្លាា រសម្រា�ប់់ព្រ�លានយន្្

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតដែ�លមានសម្លេ�េង ៦៩

គ្រ�ប់់វិ ិស័័យនៃ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចអាមេ�រិ ិក និិងពង្រឹ�ឹង

ជាអ្ននកចរចាសំំខាន់់ម្នាាក់់បាននិិយាយថា

តហោះ�ះ និិង ៦៦ ពាន់់លានដុុល្លាា រ សម្រា�ប់់

ទល់់នឹឹង ៣០ គឺឺមានលក្ខខណៈៈមិិនធម្មមតា

ការឆ្លើ�ើ�យតបរបស់់ប្រ�ទេ�សចំំពោះ�ះការឡើ�ើង

“នេះ�ះគឺឺ ជាអ្វីី�ដែ�លមេ�ដឹឹ កនាំំជាប់់ឆ្នោ�ោត

ផ្លូូ�វដែ�ក ដោ�យផ្តតល់់ឱ្យយក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Amtrak

នៃ�បក្សសទាំំងពីីរ។ ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតដែ�លគាំំទ្រ�

កំំដៅ�ផែ�នដីី។ ការផ្តតល់់មូូលនិិធិិសម្រា�ប់់

បោះ�ះជំំហានឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�រកការព្យាាបាលការ

នូូវថវិ ិកាច្រើ�ើ�នបំំផុុតដែ�លខ្លួួ�នបានទទួួល

រួួមមានព្រឹ�ឹទ្ធធសមាជិិក Mitch McConnell

ការធ្វើ�ើ�ទំំនើ�ើបកម្មមបណ្តាា ញថាមពលរបស់់

បែ�កបាក់់របស់់ប្រ�ទេ�សយើ�ើងជាជាងការ

ចាប់់តាំំងពីីក្រុ�មហ៊ុុ
ុ
�ន ត្រូ�វូ បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង

មកពីីរដ្ឋឋ Kentucky មេ�ដឹឹក នាំំគណបក្សស

ប្រ�ទេ�សនឹឹ ងឈានដល់់កម្រិ�ិ តចូូលក្នុុ�ង

ចិិញ្ចឹឹ�មចិិត្តតធ្វើ�ើ�អោ�យបែ�កបាក់់គ្នាា ។”

កំំណត់់ត្រា� ដូូចជាគម្រោ��ងដើ�ើម្បីី�គ្រ�ប់់គ្រ�ង

សមាជិិកព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភាលោ�ក Rob Port-

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ១៩៧១ ។
• គ្រឿ��ឿងបរិ ិក្ខាាប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់៖ សមាជិិក

ហានិិភ័យ
័ អាកាសធាតុុឱ្យយបានល្អអប្រ�សើ�ើរ។

man មកពីីគណបក្សសសាធារណរដ្ឋឋនៃ�រដ្ឋឋ

ព្រឹ�ឹទ្ធធ សភាក៏៏បានរួួមបញ្ចូូ� ល ៦៥ ពាន់់លាន

សាធារណរដ្ឋឋ និិង១៨ នាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត មក
ពីីគណបក្សសរបស់់លោ�កដែ�លមិិ នអើ�ើ ពើ�ើ
ចំំពោះ�ះកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងដ៏៏ខ្លាំំ�ងក្លាា របស់់

ដុុល្លាា រដែ�លមានបំំណងតភ្ជាាប់់សហគមន៍៍

អតីីតប្រ�ធានាធិិបតីីដូូណាល់់ត្រាំ�ំ ទម្លាាក់់វា

នៅ�ជនបទ ដែ�លពិិបាកទទួួលបានអ៊ិិ�នធឺឺ

ចោ�ល។

ណិិតល្បឿ�ឿ�នលឿ�ឿន និិងជួួយចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�អ្ននក

“ការវិ ិនិិ យោ�គជាប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�លើ�
រ
ើ

រស់់នៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ ដែ�លមានប្រា�ក់់ចំណូ
ំ ូ លទាប

ហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធធ គឺឺជាអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ�ជឿ�ឿថា
�

ដែ�លគ្មាា នលទ្ធធភាព និិង ៨ ពាន់់លានដុុល្លាា រ

អ្វីី�ដែ�លអ្ននកបានស្នើ�ើ�សុំំ�ជាយូូរមកហើ�ើយ”

ខាងលិិច។

អ្ននក និិងប្រ�ជាជន

អាមេ�រិ ិកចង់់បាន ជា

សម្រា�ប់់ ហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធធទឹឹកនៅ�ភាគ

លោ�កបៃ�ដិិ នបាននិិ យាយពីីសេ�តវិ ិមាន

•សម្អាាតការបំំពុុលបរិដ្ឋាា
ិ ន៖ប្រ�ហែ�ល

ខណៈៈពេ�លដែ�លលោ�កបានអរគុុណដល់់

២១ ពាន់់លានដុុល្លាា រនឹឹងត្រូ�វូ យកទៅ�ធ្វើ�កា
ើ� រ

គណបក្សសសាធារណរដ្ឋឋដែ�លបានបង្ហាាញ

សម្អាាតអណ្តូូ� ង អណ្តូូ� ងរ៉ែែ� និិងកន្លែ�ែងលំំហែ�

នូូវ “ភាពក្លាាហានជាច្រើ�ើ�ន”។

Superfund ។

ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាាអាាមេ�រិិកាំំ�ងបើ�ើកអង្គគប្រ�ជុំំ�ស្តីី�កាារអនុុម័័តច្បាាប់់ហេ�ដ្ឋាា�រចនាាសម្ព័័�ន្ធធទឹឹកប្រា�ាក់់១លាានដុុល្លាា�រ

លោ�ក McConnell បានប្រ�កាសជា

ប្រា�ក់់រាប់់រយពាន់់លានដុុល្លាា រនឹឹងត្រូ�វូ យក

Ohio បាននិិយាយថា “មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូបដែ�
ូ
ល

ជាមួួយនឹឹងជ័័យជម្នះះ�ទ្វេ�េភាគីី គណបក្សស

សាធារណៈៈថា អាទិិភាពរបស់់លោ�ក គឺឺ

ទៅ�ជួួសជុុល និិងជំំនួួសគម្រោ��ងការងារ

ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយបានប្រែ�ែក្លាា យភ្លាាមៗទៅ�

កំំពុុងបញ្ឈឈប់់របៀ�ៀបវារៈ�របស់់លោ�ក Biden

សាធារណៈៈចាស់់ៗ។

ចូូលរួួមក្នុ�ុងកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងនេះ�ះ អាច
មានមោ�ទនភាពចំំពោះ�ះអ្វីី�ដែ�លស្ថាាប័័ននេះ�ះ

រកការបណ្តាាក់់ទុុនដោ�យឯកបក្សស ជាកញ្ចចប់់

សម្រេ�េចបាននៅ�ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាកំំពុុង

គោ�លនយោ�បាយសង្គគមទីី ២ ដែ�លនឹឹង

បំំពេ�ញការងាររបស់់ខ្លួួ�ន។”

បំំ ពេ�ញនូូ វអ្វីី�ដែ�លនៅ�សល់់នៃ�អាទិិ ភាព

និិយាយនៅ�ក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍មួួយ
ថា “ខ្ញុំំ��មានមោ�ទនភាពក្នុុ�ងការគាំំទ្រ�កិិច្ចច
ព្រ�មព្រៀ��ៀងហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធធទ្វេ�េភាគីីជា

ជាមួួយនឹឹងការចំំណាយសហព័័ន្ធធថ្មី�ី
ចំំនួួន ៥៥០ ពាន់់លានដុុល្លាា រ វិ ិធានការ

ប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�នាពេ�
រ
លបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ និិ ង

នេះ�ះនឹឹងផ្តតល់់ ៦៥ ពាន់់លានដុុល្លាា រដើ�ើម្បីី�

ការស្វែ�ង
ែ យល់់ពីីច្បាាប់់ស្តីី�ពីីហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធធ

សង្គគមចំំនួួន ៣.៥ ពាន់់ពាន់់លាន ដុុល្លាា រ

បង្ហាាញថា ភាគីីនយោ�បាយទាំំងពីីរនៅ�តែ�

ពង្រី�ី កការចូូ លប្រើ�ើ�អ៊ីី�នធឺឺ ណិិតល្បឿ�ឿ�ន

•

កញ្ចចប់់ថវិ ិកាមួួយពាន់់ពាន់់លាន

របស់់ព្រឹ�ឹទ្ធធសភា ត្រូ�ូវបានគេ�រំ ំពឹឹ ងថានឹឹ ង

អាចរួួមគ្នាា រកដំំណោះ�ះស្រា�យរួួម។ ”

លឿ�ឿន។ ១១០ ពាន់់លានដុុល្លាា រសម្រា�ប់់

ដុុល្លាា រត្រូ�ូវបានអនុុម័័ ត៖ ព្រឹ�ឹ ទ្ធធសភាបាន

អនុុម័័តដោ�យគណបក្សសនៅ�ល្ងាាចថ្ងៃ�ៃអង្គាា រ

ផ្លូូ�វ ស្ពាា ន និិងគម្រោ��ងផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ ២៥
វិ ិធានការណ៍៍នេះ�ះប្រ�ឈមមុុខនឹឹងផ្លូូ�វលំំ

អនុុម័័តកញ្ចចប់់ ហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធធទ្វេ�េភាគីី

ឬដើ�ើ មថ្ងៃ�ៃពុុធនេះ�ះ នឹឹ ងអនុុញ្ញាាតឱ្យយ

ពាន់់លានដុុល្លាា រសម្រា�ប់់ព្រ�លានយន្តតហោះ�ះ

ដ៏៏ ធំំមួួយ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�សីីហា ដោ�យ

គណៈៈកម្មាាធិិការព្រឹ�ឹទ្ធធសភារៀ�ៀបចំំសេ�ចក្តីី�

បាក និិងប្រើ�ើ�ពេ�លវេេលាច្រើ�ើ�ននៅ�ក្នុុងសភា
�

និិងការផ្តតល់់មូូលនិិធិិច្រើ�ើ�នបំំផុុតសម្រា�ប់់

កំំណត់ពី
់ កា
ី រចរចា និិងការជជែ�កដេ�ញដោ�ល

ព្រា�ងច្បាាប់់អម ដោ�យគោ�លនយោ�បាយ

ជាកន្លែ�ែងដែ�លលោ�កស្រី�ី Nancy Pelosi

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Amtrak ចាប់់តាំំងពីីសេ�វាកម្មម

គ្នាាជាច្រើ�ើ�នសប្តាាហ៍៍ ជុំំ�វិ ិញការវិ ិនិិ យោ�គ

ដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យការប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុ

ប្រ�ធានសភា និិងសមាជិិកភាគច្រើ�ើ�ននៃ�

ផ្លូូ�វដែ�កដឹឹកអ្ននកដំំណើ�ើរត្រូ�វូ បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង

សុុខភាព ការអប់់រំ ំ និិងប្រា�ក់់ឈ្នួួ�លគ្រួ�សា
ួ រ

គណបក្សស Progressive Caucus ដែ�ល
មានសមាជិិកជិិត ១០០ នាក់់និិយាយថា

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១៩៧១។ វាក៏៏នឹឹងបន្តត និិងកែ�លម្អអ
ហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធធ និិងកម្មមវិ ិធីីដឹឹកជញ្ជូូ� ន

សហព័័ន្ធធដ៏៏ធំំបំំផុុតនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធការងារ
ជាងមួួយទសវត្សសរ៍ ៍។

គំំរាមកំំហែ�ងដល់់អ្នក
ន ប្រ�ឆាំំងតវ៉ាា។ វាក៏៏នឹឹង

ពួួកគេ�នឹឹងមិិនបោះ�ះឆ្នោ�ោតលើ�ើច្បាាប់់នេះ�ះទេ�

ដែ�លមានស្រា�ប់់ដែ�លគ្រោ��ងនឹឹងផុុតកំំណត់់

លុះះ�ត្រា�តែ� និិងរហូូតទាល់់តែ�ព្រឹ�ឹ ទ្ធធសភា

នៅ�ចុុងខែ�កញ្ញាានេះ�ះ។

អនុុម័័ តដាច់់ដោ�យឡែ�កមួួ យ គឺឺ ច្បាាប់់
គោ�លនយោ�បាយសង្គគមប្រ�កបដោ�យ

ជោ�គជ័័យរបស់់វា គឺឺការចរចាយ៉ាា ង

ិ
ចំំណាយរបស់់ពួួកគេ�។ថវិកាគោ�លនយោ�បាយ

សាធារណៈៈចាស់់របស់់ប្រ�ទេ�សក្នុុងរយៈៈពេ�ល
�
•

និិ ងការសម្រា�កព្យាាបាល វានឹឹ ងជាការ

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតចុុងក្រោ��យ៖លទ្ធធផល

រួួមបញ្ចូូ� លទាំំងការដំំឡើ�ើងពន្ធធ - ហើ�ើយត្រូ�វូ

ចុុងក្រោ��យនៅ�ក្នុុ�ងព្រឹ�ឹទ្ធធសភាគឺឺមាន ៦៩
សំំឡេ�ងទល់់នឹង
ឹ ៣០ ប្រ�ឆាំំង។ ច្បាាប់់ដែ�ល

បានគេ�រំ ំពឹឹ ងថានឹឹ ងបង្កើ�ើ�តការប្រ�ឆាំំងជា

នៅ�តែ�ត្រូ�វូ អនុុម័័តដោ�យសភានឹឹងប៉ះះ�ពាល់់

សាធារណៈៈរបស់់គណបក្សសសាធារណរដ្ឋឋ
តទៅ�ទំំព័័រទីី១៣
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លេ�ខ៣២២ ថ្ងៃ�ៃទីី ០៩ - ២២សីីហា ឆ្នាំំ�២០២១

តើ�ើមហាសេ�ដ្ឋីី�ណាឈ្នះះ�ការប្រ�ណាំំងផ្នែ�ែកអវកាស?
កាសែ�ត New York (ពាណិិជ្ជជកម្មម

លោ�ក Bezos លោ�តចូូ លក្នុុ�ងរ៉ុុក
� កែ�ត

លោ�ក Jeff Bezos លោ�ក Elon Musk

ការហោះ�ះហើ�ើររបស់់លោ�ក Branson

លោ�កBezos លោ�ក Branson និិងលោ�ក

ខណៈៈពេ�លដែ�លលោ�ក Bezos គ្រោ��ង

ដោ�យសារតែ�ភាពស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា របស់់ពួក
ួ គេ�៖

CNN )

និិងលោ�ក Richard Branson មានទ្រ�ព្យយ

សម្បបត្តិិ�សរុុបចំំនួួន ៤០០ ពាន់់លានដុុល្លាា រ
ស្មើ�ើ�នឹឹងទំំហំំផលិិតផលក្នុុ�ងស្រុ�ុកសរុុបនៃ�

ផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន។

បានចាប់់ផ្តើ�ើ�មដោ�យគ្មាា នបញ្ហា
ា នៅ�ថ្ងៃ�ៃអាទិិត្យយ

ដាក់់វានៅ�ក្នុុ�ងទស្សសនៈៈវិ ិស័័យ

សារព័័ ត៌៌មានបានចេ�ញផ្សាាយថា

Musk ជាបុុគ្គគលឆ្នើ�ើ�មផ្នែ�ែកអវកាស ៣ រូូប

KHMERPOST USA
Branson រកស៊ីី�ជាមួួយអាណាចក្រ�ជំំនួួញ

ម៉ាា ក Virgin របស់់គាត់់។ ហើ�ើយពួួ កគេ�

ទាំំងអស់់គ្នាា បានបង្កើ�ើ�តក្រុ�ុមហ៊ុុន
� របស់់ខ្លួួ�ន
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លខុុសគ្នាាតែ�ពីីរបីីឆ្នាំំ� ក្លាា យជា
មនុុស្សសមានមុុខមាត់់ មានការទទួួលស្គាាល់់

បំំ ផុុតនៅ�ក្នុុ�ងការប្រ�ណាំំ ងផ្នែ�ែកអវកាស

សតវត្សសរ៍ ៍ទីី ២១ ជាឧស្សាាហកម្មមឯកជន

យក្សសកំំពុុងប្រ�ជែ�ងគ្នាាទៅ�រកអវកាស ជាជាង
រដ្ឋាាភិិបាលលោ�កខាងលិិច ប្រ�ជែ�ងជាមួួយ

ប្រ�ទេ�សអៀ�ៀរឡង់់ទាំំង មូូល។ បុុរសទាំំង

រដ្ឋាាភិិបាលភាគខាងកើ�ើតដូូចនៅ�ក្នុុ�ងការ

ដ៏៏ច្រើ�ើ�នសន្ធឹឹ�កសន្ធាាប់់ក្នុ�ុងការតាមរកក្តីី�សុុ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួក
ួ គេ�ពិិតជាមិន
ិ មែ�នជាអ្នក
ន លេ�ង

ប្រ�ណាំំងអវកាសនៃ�សតវត្សសចុុងក្រោ��យ។

បីីនាក់់បានសម្រេ�េចចិិត្តតដាក់់ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�

បិិ ន្តតធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរអវកាសរបស់់ខ្លួួ� ន ដោ�យ
បង្កើ�ើ�តការប្រ�ណាំំ ងអវកាសទំំ នើ�ើបមួួ យ

តែ�ម្នាាក់់ គត់់នៅ�ក្នុុ�ងហ្គេ�េមនោះ�ះទេ� ហើ�ើយ

អ្ននកបាញ់់កាំំជ្រួ�ួចឡើ�ើងទៅ�តារាវិ ិថីី។

ឆ្នើ�ើ�មតែ�មួួយគត់់ក្នុ�ុងរយៈៈពេ�លយូូរអង្វែ�ែង

ពួួកគេ�ប្រ�ហែ�លជាមិិនមែ�នជាបុុគ្គគលអវកាស

សម្រា�ប់់បុុរសដ៍៍អស្ចាារ្យយជាងប្រ�ទេ�ស ជា

នោះ�ះដែ�រ។ មានការចាប់់ផ្តើ�ើ�មអវកាសរាប់់

រយនៅ�ទូូ ទាំំងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិក
ិ និិ ង

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នអវកាសដែ�លបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង

ពិិ ភពលោ�ក ផ្តោ�ោតលើ�ើអ្វីី� ៗគ្រ�ប់់ យ៉ាា ងពីី

ដោ�យមហាសេ�ដ្ឋីី�ទាំំងបីី សុុទ្ធធតែ�មាន

បច្ចេ�េកវិ ិទ្យាាផ្កាាយរណបរហូូតដល់សណ្ឋាាគា
់
រ

គោ�លដៅ�ខុុសគ្នាា និិ ង ទស្សសនៈៈវិ ិស័័យ

ផ្សេ�េងគ្នាាបន្តិិ�ចបន្ទួួ�ចអំំពីីវិ ិធីីសាស្ត្រ�សម្រេ�េច
រ

វា។ ប៉ុុ� ន្តែ�ែលោ�ក Branson លោ�កMusk
លោ�ក Bezos មិិនដែ�លមានភាពស្វាាហាប់់

លេ�ចធ្លោ�ោ ប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងជាងពេ�លដែ�ល

លោ�ក Branson បានប្រ�កាសកាលពីីដើ�ើម

Elon Musk
ហោះ�ះហើ�ើរនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២០ ខែ�កក្កកដា។

ទាំំងអស់់គ្នាា បានបង្កើ�ើ�តទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�របស់់
ខ្លួួ�ននៅ�ក្នុុងឧស្សាាហកម្មមផ្សេ�េ
ងៗមុុនពេ�លកំំណត់់
�

ប៉ុុ�ន្តែ�ែតើ�ើមហាសេ�ដ្ឋីី�ណាដែ�លពិិតជា

ទីីតាំំងរបស់់ខ្លួួ�ននៅ�លើ�ើបណ្តាា ញភពក្រៅ��

ទាំំងអស់់នេះ�ះ គឺឺអាស្រ័�័យលើ�ើរបៀ�ៀបដែ�ល

អនឡាញ និិ ងរថយន្តតអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិក

ខែ�នេះ�ះថា លោ�កនឹឹងបាញ់់បង្ហោះ�ះ�ខ្លួួ�នឯង

ឈ្នះះ�ការប្រ�កួួ តប្រ�ជែ�ងអវកាសនេះ�ះ?

ហោះ�ះហើ�ើរកំំសាន្តត តែ�ប៉ុុ�ន្មាា នថ្ងៃ�ៃមុុនពេ�ល

អ្ននកមើ�ើលវា។

ចូូលទៅ�ក្នុុងលំំ
ហអាកាសដោ�យយានដើ�ើម្បីី�
�

Jeff Bezos

លោ�ក Musk មានមុុខជំំនួួញទូូទាត់់តាម
លោ�កBezos ជាមួួយ Amazon និិងលោ�ក

បណ្តែ�ែតលើ�ើអវកាស។ SpaceX, Blue
Origin និិង Virgin ក៏៏ទទួល
ួ បានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍

យ៉ាា ងច្រើ�ើ�នផងដែ�រ តាមរយៈៈភាពជាដៃ�គូូ

ជាមួួយអង្គគការ NASA និិងយោ�ធាអាមេ�រិ ិក
ហើ�ើយអ្ននកទាំំងបីីនៅ�តែ�បន្តតប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង

និិ ងម្តតងម្កាាលចាប់់ ដៃ�គូូជាមួួ យក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

អាកាសចរណ៍៍ដែ�លមានស្នាាដៃ� ដូូ ចជា
តទៅ�ទំំព័័រទីី ១៤
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tmkBITMB½rTI 04 ដំំណើ�ើរជីីវិិតនៃ�កីីឡាាករមុុជទឹឹក...
អោ�បគាត់់" ។
ដើ�ើម្បីី�ធានាថា Jordan មិិនភ័័យខ្លាាច
មិិនចាកចេ�ញពីីមណ្ឌឌលកុុមារកំំព្រា�នោះ�ះ

នៅ�ក្មេ�េង។ “ខ្ញុំំ��បានសន្យាាជាមួួយគាត់់ភ្លាាម

ៗថា ខ្ញុំំ�នឹឹ
� ងធ្វើ�ើ�អ្វីី�គ្រ�ប់់យ៉ាា ងតាមលទ្ធធភាព
របស់់ខ្ញុំ��ំ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�អោ�យប្រា�កដថា គាត់់នឹឹង
មានជីីវិ ិតល្អអបំំផុុត ដែ�លមនុុស្សសអាចមាន។”

លោ�ក Jerry បានយកស៊ុុ�មរូបថតតូ
ូ
ូចមួួយ
ដាក់់រូបថតគាត់
ូ
នៅ់ �ម្ខាា ង និិងរូូបថត Jordan
នៅ�ម្ខាា ងទៀ�ៀត និិងអោ�យគាត់់ពាក់់ធ្វើ�ើ�ជា
ខ្សែ�ែក។

ការចាប់់ផ្តើ�ើ�មអាជីីពជាកីឡា
ី ករមុុជទឹឹក
របស់់ Windle

ខណៈៈពេ�លដែ�លគាត់់ធ្វើ�កា
ើ� រនៅ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ
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នៃ�កីីឡាអូូឡាំំពិិក។

នៅ�រដូូវក្តៅ�ៅ។
លោ�ក Jerry បាននិិយាយថា “លោ�ក
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១ និិងទីី២ នៅ�ឯជំំរុំំ� គ្រូ�ូបង្វឹឹ�ក
អនុុញ្ញាាតឱ្យយអ្នក
ន បោះ�ះជំំរុំំ�លោ�តពីីក្តាា រមុុជទឹឹក

Tim បាននិិយាយថា ខ្ញុំំ�គួួ
� រតែ�ឱ្យយ Jordan
ចូូលក្នុុ�ងកម្មមវិ ិធីីមុុជទឹឹករបស់់គាត់់។” គាត់់

មួួយម៉ែ�ែត្រ� និិងលេ�ងនៅ�ក្នុុងអាងហែ�លទឹឹ
ក។
�

និិយាយថា "លោ�កត្រូ�វូ ការឱ្យយក្មេ�េងនេះ�ះចូូល

Jordan បានធ្វើ�ើ�អោ�យលោ�ក Tim O'Brien

កីីឡាមុុជទឹឹក។ គាត់់នឹឹងក្លាា យជាជើ�ើងឯក

ដែ�លជាប្រ�ធានកម្មមវិ ិធីី នៅ�ពេ�លនោះ�ះ

ថ្នាាក់់ជាតិនៅិ �ថ្ងៃ�ៃណាមួួយ គាត់់អាចក្លាា យជា

ចាប់់អារម្មមណ៍៍ ។

កីីឡាករអូូឡាំំពិិកនៅ�ថ្ងៃ�ៃណា

មួួយ។"

គាត់់និិយាយថា ពេ�លឃើ�ើញ Jordan

លោ�ក Jerry បាននិិយាយថា "ខ្ញុំំ��បាន

ធ្វើ�ើ�ឱ្យយគាត់់នឹឹកឃើ�ើញដល់់ Greg Louganis

បានសួួរពួួកគេ�ថាតើ�ើពួួកគេ�អាចផ្តតល់់ខ្សែ�ែក

ល្អអឥតខ្ចោះ�ះ�សម្រា�ប់់អ្នក
ន កីីឡាករមុុជទឹឹក។

បញ្ជូូ� នគាត់់ ទៅ�មណ្ឌឌលកុុមារកំំ ព្រា� និិ ង

ហើ�ើយគាត់់និយា
ិ យថា Jordan មានរាងកាយ

នេះ�ះដល់់គាត់់ និិងនិិយាយជាមួួយគាត់់អំំពីី

គាត់់មានការយល់់ដឹឹងអំំពីីលំំហ គាត់់ដឹឹង

ឳពុុកគាត់់ ហើ�ើយនិិយាយថាឳពុុកគាត់់នឹង
ឹ

ថា គាត់់នៅ�ទីីណានៅ�លើ�ើអាកាសនៅ�ពេ�ល

មកយកគាត់់មកផ្ទះះ�នៅ�ថ្ងៃ�ៃណាមួួយ។"

គាត់់លោ�តចេ�ញពីីក្តាា រមុុជទឹឹក ហើ�ើយគាត់់

នៅ�ពេ�លគាត់់ បានជួួ ប Jordan

មើ�ើលទៅ�ពិិតជាល្អអមែ�នទែ�ន លោ�កចូូល

ជាលើ�ើកដំំបូូង លោ�ក Jerry បាននិិយាយ
ថា អ្វីី�ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយគាត់់ភ្ញាាក់់ផ្អើ�ើ�លនោះ�ះគឺឺថា
Jordan នៅ�តូូច មានអាយុុជិិតពីីរឆ្នាំំ� Jordan

ទៅ�ក្នុុ�ងទឹឹក។”

ស្ត្រី�ី�ជនជាាតិិអាាមេ�រិិកឈ្នះះ�មេ�ដៃ�មាាសកីីឡាាអូូឡាំំ�ពិិកនៅ�ៅតូូក្យូូ�

ក៍៍មានជំំងឺឺជាច្រើ�ើ�នផងដែ�រ។

លោ�ក Evan Lisette គ្រូ�ូបង្វឹឹ�កម្នាាក់់

លោ�ក Jerry បាននិិយាយថា “មានរឿ�ឿង

រស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង Fort Lauderdale

រដ្ឋឋ Florida លោ�ក Jerry បានដាក់់កូន
ូ ប្រុ�ស
ុ

O'Brien ធ្លាាប់់ជាគ្រូ�ូបង្វឹឹ�កផ្នែ�ែកមុុជទឹឹកកីីឡា

របស់់ Jordan ក្នុុ�ងកម្មមវិ ិធីី នេះ�ះបានប្រា�ប់់
សារព័័ ត៌៌មានកីី ឡា USA TODAY ថា

ជាច្រើ�ើ�នដែ�ល Jordan បានឆ្លលងកាត់់កាលពីី

អាយុុ ៧ ឆ្នាំំ�របស់់គាត់់នៅ�ក្នុុងជំំ
� រុំំ�ហែ�លទឹឹក

អូូឡាំពិ
ំ ិករបស់់លោ�ក Greg Louganis និិង

Jordan បានបង្ហាាញថា គាត់់ មានភាព

ជាគ្រូ�ូបង្វឹឹ�កក្រុ�ុម USA ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ៨ ថ្ងៃ�ៃ

តទៅ�ទំំព័័រទីី១១

ឳពុុករបស់់ O'Brien គឺឺ លោ�ក Ron
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tmkBITMB½rTI 09 ដំំណើ�ើរជីីវិិតនៃ�កីីឡាាករមុុជទឹឹក...
ក្លាាហានក្នុុងការតស៊ូូ
� ជាធម្មមតា គាត់់ធ្វើ�ើ�បែ�ប
�
នេះ�ះដោ�យស្នាាមញញឹឹម និិងសើ�ើចជាមួួយ
មិិត្តតរួមក្រុ�
ួ
ុមដទៃ�ទៀ�ៀត។

Jordan ហើ�ើយ Jordan ពិិ តជាមាន
ទេ�ពកោ�សល្យយខ្លាំំ�ងណាស់់។
"គាត់់ តែ�ងតែ�ជួួ យដល់់អត្តតពលិិក

Lisette បាននិិយាយថា “អ្ននកមុុជទឹឹក

ដទៃ�ទៀ�ៀត អំំពីីរបៀ�ៀបនៃ�ការជ្រ�មុុជទឹឹក និិង

ម្នាាក់់ៗ គឺឺខុុសគ្នាា ទាំំងផ្លូូ�វកាយ និិងផ្លូូ�វចិិត្តត។

មានពេ�លខ្លះះ� គាត់់បានជួួយខ្ញុំំ�ក្នុុ
� ងការបង្វឹឹ�ក
�

"គាត់់ មានភាពរឹ ឹងមាំំខាងរាងកាយ និិ ង
មានគុុណធម៌៌។ នៅ�ពេ�លគាត់់ធំឡើំ �ើង គាត់់
កាន់់តែ�មានភាពរឹ ឹងមាំំ។ គាត់់ជាមនុុស្សស

ក្មេ�េងៗមួួយចំំនួួន អំំពីីកម្មមវិ ិធីីមេ�រៀ�ៀនដែ�ល

ខ្ញុំំ�� មាន។ ហើ�ើយទាំំងអស់់នោះ�ះ គឺឺ ជាការ
ស្រ�ឡាញ់់កីីឡាសុុទ្ធធសាធ។"

មានចិិ ត្តតចង់់បានភាពល្អអប្រ�សើ�ើជាងនេះ�ះ
និិងចង់់បានអ្វីី�ៗបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។"

ទីី ក្រុ�ុងតូូ ក្យូូ� គ្រូ�ូបង្វឹឹ� ករបស់់គាត់់រី ីករាយ
សប្បាាយចិិត្តត។
"នៅ�ពេ�លខ្ញុំំ�មើ�ើ
� លការផ្សាាយផ្ទាាល់់តាម
ទូូរទស្សសន៍៍ ខ្ញុំំ�ចាំំ
� ថា ខ្ញុំំ��បានក្រោ��កឈរ និិង

Jerry និិយាយថា គាត់់នឹង
ឹ បង្រៀ��ៀនកូូនប្រុ�ស
ុ

ដាក់់ដៃ�ខ្ញុំ�លើ�ើ
ក្បាាលដូូចឳពុុករបស់់គាត់់ គឺឺ
�ំ

លោ�ក Jerry Windle ដែ�រ" ។ "ខ្ញុំំ�ពិិ
� តជាព្រឺ�ឺ

សម្បុុ�រ ដែ�លដឹឹងថា Jordan ទទួួលបាន
ពានរង្វាាន់់ អូូឡាំំពិិក។ ពិិ តជារំ ំភើ�ើ បចិិត្តត
ណាស់់ ខ្ញុំំ�ហូូ
� រទឹឹកភ្នែ�ែក ព្រោះ��ះតែ�រី ីករាយ
សប្បាាយចិិត្តត។"

លោ�ក Windles បានផ្លាាស់់ទៅ� India-

Jordan ត្រូ�វូ បានគេ�ជំំរុុញយ៉ាា ងខ្លាំំ�ងណាស់់

បំំពេ�ញបំំណង និិងភាពរី ីករាយបំំផុុតរបស់់

napolis ជាកន្លែ�ែងដែ�ល Jordan ហាត់់នៅ�

ដោ�យដឹឹងច្បាាស់់ថាមានអ្វីី�កើ�ើតឡើ�ើងចំំពោះ�ះ

គាត់់ គឺឺអាចចិិញ្ចឹឹ�មបីបា
ី ច់់ ណែ�នាំំ ស្រ�ឡាញ់់

មជ្ឈឈមណ្ឌឌល បណ្តុះះ� �បណ្តាា លជាតិិ ហើ�ើយ
បន្ទាាប់់មក ទៅ� North Carolina ជាកន្លែ�ែង

រាងកាយគាត់់ខណៈៈពេ�លដែ�លគាត់់នៅ�

និិងផ្តតល់់ឱកាសដល់់កូូនរបស់់គាត់់។

ដែ�លគាត់់បានទទួួលការបណ្តុះះ� �បណ្តាា ល

“គ្រ�ប់់ពេ�លដែ�លគាត់់ងើ�ើបចេ�ញពីីទឹឹក

លោ�ក Jerry បាននិិយាយថា “វាជា

ខ្ញុំំ�និិ
ិ យ
� យាយទៅ�កាន់់គាត់់ ហើ�ើយគាត់់និយា
តបថា “បាទ ខ្ញុំំ��មានអារម្មមណ៍៍ថាអញ្ចឹឹ�ង ឬ

រឿ�ឿងធម្មមតាទេ�ដែ�លខ្ញុំំ�ក្លាា
� យជាឳពុុក វាមិិន
មានអារម្មមណ៍៍ដូូចមនុុស្សសមួួយចំំនួួនដែ�ល

សាកលវិ ិទ្យាាល័័យ Duke ។
លោ�ក Esposto បានប្រា�ប់់សារព័័ត៌មា
៌ ន
USA TODAY ថា៖ “វាគឺឺជាក្តីី�សុុបិិន្តតរបស់់
គ្រូ�ូបង្វឹឹ� កគ្រ�ប់់ រូបក្នុ
ូ
�ុងការបង្វឹឹ�កក្មេ�េងដែ�ល
ស្រ�លាញ់់កីីឡារបស់់គាត់់។” ខ្ញុំំ�ពិិ
� តជា
សប្បាាយចិិត្តត ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ជាគ្រូ�ូ បង្វឹឹ�កដល់់

លើ�ើលំំហ។

ពេ�លខ្លះះ�គាត់់និិយាយមកខ្ញុំំ��ថា “នេះ�ះគឺឺមិិន

ត្រូ�ូវមែ�ន” គាត់់និិយាយចំំៗចំំណុុច។”

“វាគឺឺ ជាវេេទមន្តត” ៖ កីី ឡាអូូ ឡាំំពិិក
ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
នៅ�ពេ�លដែ�ល Jordan មានលក្ខខណៈៈ
គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់សម្រា�ប់កា
់ រប្រ�កួួតកីឡា
ី អូូឡាំពិ
ំ ក
ិ

សារៈ�សំំខាន់់សម្រា�ប់់លោ�ក Jerry ហើ�ើយ
នៅ�ពេ�លដែ�ល Jordan ធំំ ឡើ�ើង លោ�ក

លោ�ក Jerry បាននិិ យាយថា ការ

Esposto ដែ�លជាគ្រូ�ូបង្វឹឹ� កមុុជទឹឹ កនៅ�

តម្លាា ភាព និិងភាពបើ�ើកចំំហ គឺឺមាន

លោ�ក Lisette បាននិិ យាយថា

លោ�ក Esposto បាននិិ យាយថា

ក្រោ��មការដឹឹ កនាំំរបស់់លោ�ក Nunzio

Page.11

របស់់គាត់់អំំពីីវប្បបធម៌៌ និិ ងអំំ ពីីសាវតា
ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
លោ�ក Jerry បាននិិ យាយថា “ខ្ញុំំ��
តែ�ងតែ�ចង់់អោ�យ Jordan មានតម្លាា ភាព
ព្រោះ��ះខ្ញុំំ�មិិ
� នចង់់ អោ�យមានសំំណួួរដែ�ល
័
គ្មាា នចម្លើ�ើ�យនៅ�ពេ�លដែ�លគាត់់ធំពេ�
ំ ញវ័យ។”
ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយ ខ្ញុំំបា
�� នចែ�ករំ ំលែ�កជាមួួយគាត់់

តាំំងពីីដំំបូូង អំំពីីរឿ�ឿងកំំណើ�ើតរបស់់គាត់់
និិងការចិិញ្ចឹឹ�មគាត់់។”
លោ�ក Jerry បាននិិយាយថា គាត់់
ពេ�ញចិិត្តតរាល់់ពេ�លដែ�លគាត់់បានចំំណាយ
ជាមួួយកូូនប្រុ�ុសរបស់់គាត់់។

និិ យាយថា ខ្ញុំំ�ធ្វើ� �ើ�ពលិិកម្មមលះះបង់់ និិ ង
និិយាយថាខ្ញុំំ�ធ្វើ� �ើ�នេះ�ះ ខ្ញុំំ�ធ្វើ� �ើ�នោះ�ះ។” “តាមពិិត

លោ�ក Jerry បាននិិយាយថា "ការបង្កើ�ើ�ត
ចំំណង ទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយ Jordan ខ្ញុំំ��បាន

ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង ភ្លាាមៗ។” វាដូូចជាវេេទមន្តតអញ្ចឹឹ�ង

“Jordan ធំំ ធាត់់ និិ ងចម្រើ�ើ�នលូូតលាស់់

អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំបា
�� នធ្វើ�ើ� គឺឺផ្តតល់ឱ
់ កាស និិងបើ�ើកទ្វាារ
ឱ្យយគាត់់ ដើ�ើម្បីី�គាត់់អាចក្លាា យជាមនុុស្សសល្អអ

ជានិិច្ចច រហូូតដល់ដង្ហើ�ើ�មចុុ
់
ងក្រោ��យរបស់់ខ្ញុំ��ំ

បំំផុុត និិងជាពលរដ្ឋឋពិភពលោ
ិ
�ក តាមដែ�ល

មនុុស្សស” ៕

គាត់់អាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន។”

គាត់់ គឺឺជាអាទិិ ភាពរបស់់ខ្ញុំ�ក្នុុ
�ំ � ងនាមជា
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tmkBITMB½rTI 09 ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាាអនុុម័័តច្បាាប់់ស្តីី�ពីីហេ�ដ្ឋាា�រចនាា
ជាឯកច្ឆឆន្ទទ។

នៅ�ក្នុុ�ងបទសម្ភាាសន៍៍ មួួយនិិ យាយថា
“នៅ�ពេ�លយើ�ើងមានមនុុស្សសច្រើ�ើ�ននៅ�

មានសារៈ�សំំខាន់់ណាស់់សម្រា�ប់ទំ
់ នាក់
ំ
ទំ
់ ន
ំ ង

ណាមួួយដែ�លតម្លើ�ើ�ងពន្ធធ និិងច្រា�នចោ�ល

បន្តតនៅ�ក្នុុ�ងព្រឹ�ឹទ្ធធសភា មានសារៈ�សំំខាន់់
ខ្លាំំ�ងណាស់់ក្នុងការសម្រេ�េចកិិ
ច្ចចការនានា។”
�ុ

សំំណើ�ើរបង្កើ�ើ�នការគាំំទ្រ� I.R.S. អនុុវត្តត

សមាជិិ កព្រឹ�ឹ ទ្ធធសភាលោ�ក Chuck

សងខាងផ្លូូ�វដែ�លចង់់ធ្វើ�ើ�អ្វីី�តាមវិ ិធីីប្រ�កាន់់បក្សស

អ្ននកចរចាត្រូ�ូវបានគេ�ចោ�ទសួួរដេ�ញដោ�ល

Schumer មកពីីទីក្រុ�
ី ង
ុ ញូូវយ៉៉កបាននិិយាយ

ពួួក ផ្ទុុ�យពីីការរកវិ ិធីីដែ�លយើ�ើងអាចធ្វើ�ើ�ការ

អំំពីីរបៀ�ៀបបង់់ប្រា�ក់់សម្រា�ប់់ផែ�នការរបស់់

កាលពីីថ្ងៃ�អង្គាា
ៃ
រថា “ទោះ�ះបីីជាផ្លូូ�វដ៏៏វែែងឆ្ងាា យ
ដែ�លយើ�ើងបានដើ�ើរហើ�ើយក៍៍ដោ�យនៅ�ទីីបំផុុត
ំ

យើ�ើងបានឈានដល់់ផ្លូូ�វបញ្ចចប់់” ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ការនាំំយកការអត្ថាាធិិ ប្បាាយរបស់់គាត់់
ទៅ�កាន់់មិត្តតរួ
ិ ម
ួ ការងារដែ�លចង់់ប្រ�កាន់់យក
អាទិិភាពមិិនបានកែ�ប្រែ�ែ គាត់់បានបន្ថែ�ែម
ថា “យើ�ើងកំំពុុងបន្តតឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�រកផ្លូូ�វទីីពីរី ដែ�ល
នឹឹងធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានការផ្លាាស់់ប្តូូ�រជំំនាន់់។”
ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភាបានកំំណត់់
ការចរចាមានភាពរអាក់់រអួួលជាច្រើ�ើ�នខែ�
រវាងរដ្ឋឋបាល បៃ�ដិិន និិងសមាជិិកព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភា
នៅ�ក្នុុ�ងគណបក្សសទាំំងពីីរ អំំពីីវិ ិសាលភាព
និិ ងទំំ ហំំនៃ�ហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធធច្បាាប់់ ។
បន្ទាាប់់ពីីកិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងខ្លីី�មួួយ ធ្វើ�ើ�ការ
ជាមួួយសមាជិិកព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភា Shelley Moore
Capito គណបក្សសសាធារណរដ្ឋឋនៃ�រដ្ឋឋ West
Virginia លើ�ើផែ�នការដែ�លអាចឈ្នះះ�ការ
គាំំទ្រ�ពីីមេ�ដឹក
ឹ នាំំ G.O.P. លោ�កបៃ�ដិិនបាន
បង្វែ�ែរការផ្តោ�ោតអារម្មមណ៍៍របស់់គាត់ទៅ់ �ក្រុ�ុម
សាធារណរដ្ឋឋ និិងគណបក្សសប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ
កម្រិ�ិ តមធ្យយមចំំ នួួន ១០ ដែ�លបានជួួ យ
ធ្វើ�ើ�កូូដកម្មមសម្រ�បសម្រួ�ួលបើ�ើកផ្លូូ�វសម្រា�ប់់
កញ្ចចប់់ជំំនួួយសង្គ្រោះ��ះ�នៃ�ជំំងឺឺឆ្លលងរាតត្បាាត
នៅ�ក្រោ��យការបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�ខែ�ធ្នូូ�។
សមាជិិកព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភា និិងមន្រ្តី�ី�សេ�តវិ ិមាន
កំំពូល
ូ បានចំំណាយពេ�លជាច្រើ�ើ�នសប្តាាហ៍៍
ពិិភាក្សាាអំំពីីរបៀ�ៀបរៀ�ៀបចំំរចនាសម្ព័័�ន្ធធ និិង
ច្បាាប់់ហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� រហូូតដល់អា
់ ហារពេ�លល្ងាាច

យប់់ជ្រៅ�� ការប្រ�ជុំំ�តាមអនឡាញ និិងតាម

ទូូរស័័ព្ទទ។ បន្ទាាប់់ពីីក្រុ�ុមនេះ�ះបានប្រ�កាស
អំំពីីគ្រោ��ងមួួយនៅ�ក្នុុ�ងខែ�មិិថុុនាក៏៏ដោ�យ

វាត្រូ�ូវចំំណាយពេ�លមួួយខែ�ដើ�ើម្បីី�បកប្រែ�ែ
ក្រ�បខ័័ណ្ឌឌនោះ�ះទៅ�ជាច្បាាប់់។ នៅ�ចំំពោះ�ះមុុខ
កិិ ច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងនេះ�ះបានលេ�ចចេ�ញ
ឡើ�ើងនៅ�ទីីបំំផុុត បន្ទាាប់់ពីីវាបានបរាជ័័យ
ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតសាកល្បបងមួួយនៅ�ក្នុុ�ង
ព្រឹ�ឹ ទ្ធធសភា ហើ�ើយលោ�ក Trump បាន
ពិិនិត្យ
ិ យមើ�ើលវា ដោ�យព្យាាយាមបញ្ចុះះ� �បញ្ចូូ� ល

គណបក្សសសាធារណរដ្ឋឋថា ពួួកគេ�នឹឹងបង់់ថ្លៃ�ៃ
នយោ�បាយខ្ពពស់់សម្រា�ប់់ការគាំំទ្រ�វា។
សមាជិិកព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភា Jeanne Shaheen
អ្នក
ន ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយនៃ�រដ្ឋឋ New Hampshire
និិងជាអ្ននកចរចាសំំខាន់់ម្នាាក់់បាននិិយាយ

ជាមួួយគ្នាា ខ្ញុំំ��មិិនគិិតថាវាជាផលប្រ�យោ�ជន៍៍
ល្អអបំំផុុតរបស់់ប្រ�ទេ�សទេ�។” ។ “ វាពិិតជា
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ពួួ កគេ�។ គណបក្សសសាធារណរដ្ឋឋបាន
ប្រ�កាសថា ពួួ កគេ�នឹឹ ងមិិ នគាំំទ្រ�ច្បាាប់់

ប្រ�ឆាំំងនឹឹងការបន្លំំ�ពន្ធធ ហើ�ើយគណបក្សស
ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយបានបដិិសេ�ធមិិនដំំឡើ�ើងថ្លៃ�ៃ
អ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់សម្រា�ប់់អ្ននកបើ�ើកបរ។
គណបក្សសប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ និិងលោ�ក
តទៅ�ទំំព័័រទីី១៥
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មិិនមែ�នគ្រា�ន់់តែ�ប៉ះះ�ពាល់់
tmkBITMB½rTI 08 តើ�ើមហាាសេ�ដ្ឋីី�ណាាឈ្នះះ�កាារប្រ�ណាំំ�ង វាទេ�។”
ក្រុ�ុមហ៊ុុន
� Boeing និិង Northrop Grumman
និិង United Launch Alliance។
លោ�ក Elon Musk

ប្រ�សិិនបើ�ើ មានការប្រ�ណាំំ ងកំំ ពុុ ង

ដំំណើ�ើរការ ជាធម្មមតា ដំំបូូងគេ� អ្ននកគាំំទ្រ�

អវកាសប្រ�កាសថា SpaceX ជាអ្នក
ន នាំំមុុខ
គេ�។ ការបណ្តាាក់់ទុុនរបស់់លោ�ក Musk
ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០០២
បានបង្កើ�ើ�តរ៉ុុ�ក្កែ�ែតដែ�លមានសមត្ថថភាព
បាញ់់បង្ហោះ�ះ�ផ្កាាយរណបនិិងទំំនិញ
ិ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត

ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងគន្លលងផែ�នដីី ជាការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ

ដែ�លត្រូ�ូវការល្បឿ�ឿ�ន ១៧.០០០ ម៉ាា យក្នុុ�ង

ចលនារបស់់

គាត់់។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាា នអ្វីី�អាចប

ដិិសេ�ធបានទេ� ដែ�លក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន SpaceX
ិ ័យ
តែ�ងតែ�ជាអ្ននកត្រួ�ួសត្រា�យផ្លូូ�វ វិស័

ពាណិិជ្ជជកម្មមអវកាសតាមរយៈៈការបំំបែ�ក
ឯតទគ្គគកម្មមជាប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រ និិងសម្រេ�េច

បាននូូ វអ្វីី�ដែ�លអ្ននកជំំ នាញឧស្សាាហកម្មម

ធ្លាាប់់ ចាត់់ទុុ កថា មិិ នអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន។
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នត្រូ�ូវបានគេ�ជឿ�ឿជាក់់ ថាស្ទើ�ើ�រតែ�
រំ ំខានដល់់ឧស្សាាហកម្មមរ៉ុុក្កែ�ែតដែ�
�
លត្រូ�វូ បាន
គេ�ចាត់់ទុុកថានៅ�ស្ងៀ�ៀ�មទ្រឹ�ឹង និិងមិិនគួួរ

ឱ្យយចាប់់អារម្មមណ៍៍ប៉ុុ�ន្មាា នទសវត្សសរ៍ ៍មុុនពេ�ល
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន SpaceX មកដល់់។

ប៉ុុ� ន្តែ�ែម៉្យាា�ងវិ ិញទៀ�ៀត លោ�ក Musk

មួួយម៉ោ�ោ ងនិិងបានបង្កើ�ើ�តក្រុ�ុមផ្កាាយរណប

ខ្លួួ�នឯងមិិនបានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�ទីីអវកាស

គេ�រកឃើ�ើញពីីរបៀ�ៀបចុះះ�ចត និិងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

គាត់់នឹង
ឹ ធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ�ដែ�រ ឬប្រ�សិិនបើ�ើគាត់មា
់ ន

អ៊ិិ�នធឺឺណេ�តចំំនួួន ១៥០០ ដុំំ� វាត្រូ�ូវបាន
តួួរឹ ឹងរបស់់វាឡើ�ើងវិ ិញបន្ទាាប់់ពីីហោះ�ះហើ�ើរ

រួួច ហើ�ើយវាបានឈ្នះះ�កិិច្ចចសន្យាាធំំជាមួួយ
អង្គគការ NASA និិងយោ�ធាអាមេ�រិ ិក។

វាត្រូ�វូ បានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើង និិងបាញ់់បង្ហោះ�ះ�

រ៉ុុក្កែ�ែតដ៏
�
៏មានឥទ្ធិិ�ពលបំំផុុតក្នុ�ងប្រ�តិិ
ុ
បត្តិិ�ការ

ហើ�ើយអនុុវត្តតការចុះះ�ចតឧបករណ៍៍បង្កើ�ើ�ន

ល្បឿ�ឿ�នរបស់់វា និិងបង្កើ�ើ�តយានអវកាស
មួួយដែ�លបានបញ្ជូូ� នអវកាសយានិិកទៅ�

ស្ថាានីីយអវកាសអន្តតរជាតិិដោ�យជោ�គជ័័យ។

ឥឡូូវនេះ�ះ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន SpaceX កំំពុុងបង្កើ�ើ�ត
យានអវកាសដែ�លនឹឹងនាំំមនុុស្សសទៅ�ឋាន

ព្រះ�ះច័័ន្ទទ និិងភពអង្គាា រ។

ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនេះ�ះដែ�រ ទាំំងក្រុ�ុមហ៊ុុន
� របស់់

លោ�ក Branson និិងក្រុ�ុមហ៊ុុន
� លោ�ក Bezos

មិិនបានគ្រ�ប់់គ្រ�ងនាំំយកអវកាសយានិិក
ទៅ�គោ�ចរនោះ�ះទេ�។ ក្រុ�ុមហ៊ុុន
� របស់់ពួួកគេ�

និិយាយថា វាគ្រា�ន់់តែ� កោ�សអោ�យរលាត់់

គែ�មលំំហតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

លោ�ក Elon Musk និិយាយថា ក្រុ�ុមហ៊ុុន
�

SpaceX កំំពុុងរី ីកចម្រើ�ើ�នលើ�ើអ៊ីី�នធឺឺណិិត
ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�តែ�និិយាយថា គោ�លដៅ�គឺឺដើ�ើម្បីី�
ចៀ�ៀសវាងការក្ស័័�យធន។

កន្លលងមក ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន SpaceX បាន

ប្រ�មូូលអ្ននកគាំំទ្រ�ក្លាាហានដែ�លការពាររាល់់

ទេ� ហើ�ើយគាត់់មិន
ិ បាននិិយាយថាពេ�លណា

ឆន្ទៈៈ�ក្នុុងការទទួួ
លយកហានិិភ័យ
័ នៅ�ពេ�ល
�
ឆាប់់ៗនេះ�ះ។ ការអត្ថាាធិិប្បាាយដែ�លគួួរឱ្យយ

កត់់សម្គាាល់់បំំផុុតរបស់់គាត់់លើ�ើបញ្ហា
ា នេះ�ះ

គឺឺថា “គាត់់ចង់់ស្លាាប់់នៅ�លើ�ើភពព្រះ�ះអង្គាា រ

លោ�ក Musk ដែ�ល

ជាអ្នក
ន មានបំំផុុតទីី ២ នៅ�
លើ�ើពិិភពលោ�ក ក៏៏ បាន
រិះ��គន់់ គូូប្រ�ជែ�ងផងដែ�រ

ចំំពោះ�ះការព្យាាយាមបង្កើ�ើ�ត
ប្រា�ក់់ ចំំណេ�ញផ្ទុុ�យពីី

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន SpaceX ដែ�ល

មានគោ�លដៅ�ចែ�ងថា “
ធ្វើ�ើ�ឱ្យយជីីវិ ិតមានភាពចម្រុះ�ះ�”

។ យកវាតាមដែ�លអ្ននក
ចង់់បាន។

លោ�ក Jeff Bezos

ប្រ�សិិនបើ�ើមហាសេ�ដ្ឋីី�

ម្នាាក់់ មានបំំណងមិិនចង់់

ផលិិតរ៉ុុក
� កែ�តជាផ្នែ�ែកមួួយ
នៃ�ម៉ាា ករបស់់គាត់់នោះ�ះគឺឺ

លោ�ក Bezos ។ គាត់់បាន
បង្កើ�ើ�តក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Blue

Origin ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០០០ ប្រាំ�ំមួួយឆ្នាំំ�បន្ទាាប់់ ពីីការ
តទៅ�ទំំព័័រទីី១៦
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សមាជិិកព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភា John Thune មក
ពីីរដ្ឋឋ Dakota ខាងត្បូូ�ង គណបក្សសសាធារណ

Page.15
ដាក់់ លើ�ើការបំំ ណុុ ល ហើ�ើយខ្ញុំំ�គិិ
� តថាវា
ខុុស។”

បៃ�ដិិន ដែ�លដំំបូូងឡើ�ើយបានស្នើ�ើ�គម្រោ��ង

ដែ�លមិិនមានការសម្រុះ�ះ�សម្រួ�ួលការរឹ ឹត

រដ្ឋឋលេ�ខ ២ បានប្រា�ប់់អ្ននកយកព័័ត៌៌មានថា

ហេ�ដ្ឋាា រចនា សម្ព័័�ន្ធធចំំនួួន ២.៣ ពាន់់ពាន់់

បន្តឹឹ�ងរូូបិិយប័័ណ្ណណ ឌីីជីីថល និិងពន្យាារពេ�ល

លាន ដុុល្លាា រសម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�សម្បបទានធំំៗ ។

អនុុវត្តតតាមយុុគសម័័យ Trump ដែ�លនឹឹង

“ខ្ញុំំ��គាំំទ្រ�យ៉ាា ងពេ�ញទំំហឹង
ឹ ចំំពោះ�ះសមាជិិក
របស់់យើ�ង
ើ ដែ�លធ្វើ�កា
ើ� រជាមួួយគ្នាានៅ�ទូូទាំង
ំ

ថ្ងៃ�ៃលើ�កា
ើ រផ្លាាស់ប្តូូ�
់ រច្បាាប់់ដែ�លមានច្រើ�ើ�នជាង

កញ្ចចប់់នេះ�ះរួួមបញ្ចូូ� លទាំំងការផ្តតល់់មូូលនិិធិិ

ផ្លាាស់់ប្តូូ� រ វិ ិធីី ដែ�លក្រុ�ុមហ៊ុុ�នឱសថអាច

ជួួរគណបក្សសដើ�ើម្បីី�ព្យាាយាម និិងដោះ�ះស្រា�យ

២០០០ ទំំព័រ័ សមាជិិកព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភាភាគច្រើ�ើ�ន

តិិចជាងអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�ចង់់បានសម្រា�ប់់ការ

ផ្តតល់់ជូូនការបញ្ចុះះ� �តម្លៃ�ៃចំំ ពោះ�ះផែ�នការ

បញ្ហា
ា ថ្មីី�ៗ។” “ មានរឿ�ឿងជាច្រើ�ើ�ននឹឹងត្រូ�ូវ

បានគ្រ�វី ីក្បាាលចំំពោះ�ះតួួលេ�ខឱនភាព៕

ជំំនួួសបំំពង់់នាំំមុុខ គម្រោ��ងឆ្លលងកាត់់ និិង
ថាមពលស្អាាត។

សុុខាភិិបាលសម្រា�ប់់
ការថែ�ទាំំអ្ននកជំំងឺឺ។

ក្រុ�ុ មឃ្លាំំ�មើ�ើ ល
ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់ហិិរញ្ញញប្បបទានដល់់អ្វីី�ដែ�ល

សារពើ�ើពន្ធបា
ធ នព្រ�មាន

ិ
នៅ�សល់់អ្ននកវិភាគបាននិិ
យាយថារដ្ឋាាភិិបាល

ថា សមាជិិកព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភា

ទំំនងជាត្រូ�វូ ខ្ចីី�ប្រា�ក់់ច្រើ�ើ�ន។នៅ�ថ្ងៃ�ៃព្រ�ហស្បបតិ៍៍

កំំពុុងប្រើ�ើ�ឧបាយកល

ការិ ិយាល័័យថវិ ិកាសភាបាននិិយាយថា

ិ ដើ�ើ ម្បីី�បិិទបាំំង
ថវិកា

ច្បាាប់់នេះ�ះនឹឹងបន្ថែ�ែម ២៥៦ ពាន់់លានដុុល្លាា រ

ថ្លៃ�ៃដើ�ើមនៃ�កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង

សម្រា�ប់់ ឱនភាពក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ១០ ឆ្នាំំ�

របស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយការ

ដែ�លផ្ទុុ�យពីី ការអះះអាងរបស់់អ្ននកនិិ ពន្ធធ
ដែ�លនិិយាយថា ច្បាាប់់របស់់ពួក
ួ គេ�នឹឹងត្រូ�វូ

ប៉ាាន់់ ប្រ�មាណរបស់់

បង់់ពេ�ញថ្លៃ�ៃ។

ហាក់់ដូូចជាបញ្ជា
ា ក់់ពីី

ិ
ការិយាល័
ិ
័យថវិកា
ការសង្ស័័�យនោះ�ះ។ មួួយ

នោះ�ះគឺឺជិតពាក់
ិ
ក
់ ណ្តាា លនៃ�ការចំំណាយ

ផ្នែ�ែកនេះ�ះ បានជំំរុុញឱ្យយ

ថ្មីី�នៅ�ក្នុុងច្បាាប់់
នេះ�ះ រួួមបញ្ចូូ� លទាំំងវិ ិធានការ
�

តំំ ណាងរាស្ត្រ�ដឹ
រ ឹ កនាំំ

តឹឹងរ៉ឹឹ�ងដែ�លសំំដៅ�លើ�ើការរកប្រា�ក់់ដើ�ើម្បីី�

របស់់លោ�ក McConnell

ចំំ ណាយសម្រា�ប់់ វា រួួមទាំំងការរៀ�ៀបចំំ

មួួយចំំនួន
ួ ដកខ្លួួ�នចេ�ញ។

ឡើ�ើងវិ ិញនូូវមូូលនិិធិិ សង្គ្រោះ��ះ�ជំំងឺរា
ឺ តត្បាាត

ប៉ុុ�ន្តែ�ែបន្ទាាប់់ពីីការបោះ�ះឆ្នោ�ោតជាច្រើ�ើ�ន
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Musk បាននិិ យាយលេ�ងសើ�ើចរឿ�ឿងអំំពីី

ត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នរួួចជាស្រេ��ចដើ�ើ ម្បីី�ចាត់់ទុុកថា

Moon” របស់់លោ�ក Bezos ដែ�លជាការ

ទៅ�មុុខ ថយក្រោ��យ បានរកឃើ�ើញវិ ិធីីចុះះ�

ក្នុុ�ងការហោះ�ះហើ�ើររបស់់លោ�ក Branson ។
ទោះ�ះយ៉ាា ងណាក៏៏ ដោ�យ នៅ�ក្នុុ�ង

ភពអង្គាា រជាភពដែ�លអាចរស់់នៅ�បានឬ

Bezos លោ�ក Branson មានសិិទ្ធិិ�អួួតមួួយ

tmkBITMB½rTI 14 តើ�ើមហាាសេ�ដ្ឋីី�ណាាឈ្នះះ�កាារប្រ�ណាំំ�ង យានអវកាស “បាល់់ពណ៌៌ខៀ�ៀវចាប់់ផ្តើ�ើ�មក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Amazon - ហើ�ើយផ្តតល់់

នាទីីនៅ�លើ�ើ យន្ដដហោះ�ះ New Shepard ។

ដែ�លជាឃ្លាា ភាសាឡាតាំំងដែ�លបកប្រែ�ែ

Branson នៅ�ពីីលើ�ើបន្ទាាត់់ Kàrmàn នៅ�

។ រូូបសញ្ញាារបស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននេះ�ះក៏៏ជាសត្វវ

ល៍៍) ព្រំ�ំដែ�ននៃ�លំំហអាកាសដែ�លត្រូ�វូ បាន

ឱ្យយវានូូវបាវចនាថា "gradatim ferociter"
ទៅ�ជា "មួួយជំំហានម្តតងៗ យ៉ាា ងសាហាវ"
អណ្តើ�ើ� កមួួយក្បាាល សត្វវអណ្តើ�ើ� កសក្កាារៈ�

ហើ�ើយវាក៏៏ខ្ពពស់ជា
់ ងរ៉ុុក
� កែ�តរបស់់លោ�ក

រយៈៈកម្ពពស់់ ១០០ គីីឡូូម៉ែ�ែត្រ� (៦២ ម៉ាា យ

ទទួួលស្គាាល់់ជាអន្តតរជាតិិផ្ទុុយពីី
យន្តតហោះ�ះ
�

Blue

ចតរ៉ុុ�ក កែ�តដំំបូូង និិងនិិយាយអំំពីីថាតើ�ើ
រស់់មិិនបាន។

លោ�ក Richard Branson

យ៉ាា ងណាមិិញ ថ្មីី�ៗនេះ�ះ ការប្រ�កួួ ត

អវកាសរបស់់ Branson ដែ�លមានចម្ងាា យ

ប្រ�ជែ�ងរបស់់លោ�ក Branson និិងលោ�ក

ក្នុុ�ងការប្រ�ណាំំ ង។
លោ�កBezosបាននិិយាយថា“រូូបសញ្ញាា

អាមេ�រិ ិក ទទួួលស្គាាល់់ថាជាលំំហខាងក្រៅ��។

ហើ�ើយ។

ថាយឺឺតគឺឺរលូូន ហើ�ើយរលូូន គឺឺលឿ�ឿន” ។

មានមហិិច្ឆឆតាបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត។ វាត្រូ�ូវបាន

និិងរឿ�ឿងនិិទានព្រា�ហ្មមណ៍៍ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយការ

ប្រ�ណាំំ ងយឺឺតយ៉ាា វ និិងមានស្ថិិ�រភាពឈ្នះះ�

ជាង៥០ម៉ាាយល៍៍ដែ�លជាអ្វីី�ដែ�ល រដ្ឋាាភិិបាល
ប៉ុុ� ន្តែ�ែនៅ�ក្នុុ�ងផ្ទៃ�ៃខាងក្រោ��យ Blue

សមរភូូមិិរវាងលោ�ក Branson និិងលោ�ក

ដែ�លលោ�ក Bezos មិិនធ្វើ�ើ�៖ Virgin Galacticបានធ្វើ�ើ�ឱ្យយមនុុស្សសក្លាា យជាអវកាសយានិិក

រួួចហើ�ើយ។ ដោ�យសារតែ�យាននេះ�ះ ត្រូ�វូ ការ

អ្ននកបើ�ើកយន្តតហោះ�ះពីីរនាក់់ហើ�ើយបានបញ្ចូូ� ន

Bezos បានឈានដល់់ចំំនុុចកណ្តាា ល

បុុគ្គគលិិក Virgin Galactic មួួយចំំនួួនជាស

Virgin Galactic របស់់លោ�ក Branson

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នបានបង្កើ�ើ�តអវកាសយានិិ ក

របស់់យើ�ើងគឺឺជាអណ្តើ�ើ� កពីីព្រោះ��ះយើ�ើងជឿ�ឿ

Origin នៅ�តែ�ធ្វើ�ើ�ការលើ�ើបច្ចេ�េកវិ ិទ្យាាដែ�ល

ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យមានផែ�នការអាជីីវកម្មម

លោ�ក Bezos បាននិិ យាយ ដែ�ល

ដាក់់ចេ�ញនូូវផែ�នការសម្រា�ប់់រ៉ុុក្កែ�ែតគោ
�
�ចរ

New Shepard៖ យកអតិិថិិជនបង់់ប្រា�ក់់

អាចអោ�យគេ�មើ�ើលឃើ�ើញថា ជាការប៉ុុ�នប៉៉ង

យានអវកាសមាន សុុវត្ថថភាពគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់

ដូូ ចគ្នាានឹឹង Blue Origin's ជាមួួ យយាន

មាជិិកនាវិ ិកក្នុុ�ងការហោះ�ះហើ�ើរសាកល្បបង

ក្នុុ�ងចំំណោ�មមនុុស្សស ៨ នាក់់រួចទៅ
ួ �ហើ�ើយ
រួួមទាំំង អ្ននកបើ�ើកយន្តតហោះ�ះ ៤ នាក់់ លោ�ក

Branson និិងបុុគ្គគលិិកក្រុ�ុម Virgin Galactic មួួយក្រុ�ុមដែ�លបានហោះ�ះហើ�ើរជាសមា

ជិិកនាវិ ិក។ រាល់់ការហោះ�ះហើ�ើរយាន Blue

កំំ ណត់់ទីីតាំំង Blue Origin ដូូ ចជាការ

Origin រហូូតមកដល់់ពេ�លនេះ�ះ មិិនមាន

ប្រ�ឆាំំងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន SpaceX ត្រូ�វូ បានគេ�ដឹឹង
លើ�ើកំហុុស
ំ
គឺឺជាណើ�ើរការអភិិវឌ្ឍឍនាំំអោ�យ

នរណានៅ�ខាងក្នុុ�ងទេ�។
លោ�ក Branson ក៏៏បានបញ្ជូូ� នរ៉ុុក្កែ�ែត
�

អស់់រយៈៈពេ�លជាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�មកហើ�ើយ

ដែ�លទាមទារឱ្យយមានល្បឿ�ឿ�ន និិងថាមពល

ថាទទួួលយកល្បឿ�ឿ�ន និិងការសាកល្បបង

ទៅ�កាន់់គន្លលងតារាវិ ិថីីដែ�រ។ ជាថ្មីី�ម្តតងទៀ�ៀត

យឺឺតយ៉ាា វ ។

រ៉ុុក្កែ�ែតច្រើ�ើ�
�
នជាងការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរតាមលំំហ

ដែ�លក្រុ�ុមហ៊ុុ�នដំំណើ�ើរការដោ�យសម្ងាាត់់
ស្ទើ�ើ�រតែ�ទាំំង

ផ្លូូ�វ។

ស្រុ�ុង។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែឥឡូូវនេះ�ះ

គោ�លដៅ�របស់់វាគឺឺច្បាាស់់៖ លោ�ក Bezos

តារាវិ ិថីី Virgin របស់់លោ�ក Branson

ដែ�លជាអ្នក
ន មានបំំផុុតនៅ�លើ�ើពិិភពលោ�ក

ដែ�លបានហោះ�ះចេ�ញពីី Virgin Galactic

ក្នុុ�ងដែ�នអាណានិិ គមអវកាសវិ ិលជុំំ�វិ ិញ
ដើ�ើ ម្បីី�ពង្រី�ីកជីី វិ ិតមនុុស្សសបន្ទាាប់់ ពីីផែ�នដីី

ខែ�មករា។ ថ្វីី�ត្បិិ�តតែ� LauncherOne របស់់

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០១៧ បានបញ្ជូូ� នផ្កាាយរណប
ដំំបូង
ូ របស់់ខ្លួួ�នទៅ�កាន់់គន្លលងតារាវិ ិថីីកាលពីី

ចង់់បញ្ជូូ� នមនុុស្សសទៅ�រស់់នៅ� និិងធ្វើ�ើ�ការ

ឈានដល់់វិ ិបត្តិិ�ខ្វះះ�ខាតថាមពល។ ហើ�ើយ

ដ៏៏ធំំមួួយហៅ�ថា New Glenn ។ វាក៏៏កំំពុុង

តាមជើ�ើងហោះ�ះហើ�ើរដែ�លមានល្បឿ�ឿ�នលឿ�ឿន

របស់់ខ្លួួ�នទៅ�ឱ្យយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នអវកាស legacy

របស់់ Virgin Galactic មើ�ើលទៅ�ខុុសគ្នាា

គាត់់ បានចាប់់ ផ្តើ�ើ�ម Blue Origin ដើ�ើ ម្បីី�

លក់់ម៉ាាស៊ីី�នសម្រា�ប់់រ៉ុុក
� កែ�ត New Glenn

ដែ�លមានតម្លៃ�ៃថោ�កដែ�លចាំំបាច់់ ក្នុ�ុង

aerospace ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន United Launch

អភិិវឌ្ឍឍបច្ចេ�េកវិ ិទ្យាារ៉ុុក
� កែ�ត និិងយានអវកាស
ការបង្កើ�ើ�តលំំនៅ�ដ្ឋាា នក្រៅ��ភពបែ�បនេះ�ះ។
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នក៏៏ បានដាក់់ ចេ�ញនូូ វផែ�នការ

សម្រា�ប់់អ្នក
ន ចុះះ�ចតតាមច័័ន្ទទគតិិ និិងធ្វើ�ើ�ការ

ជាមួួយអង្គគការ NASA និិងអ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀត

ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តមូូលដ្ឋាា ននៅ�ឋានព្រះ�ះច័័ន្ទទ។

លោ�ក Jeff Bezos នឹឹ ងទៅ�ដល់់ទីី

អវកាសរយៈៈពេ�ល ១១ នាទីី។ នេះ�ះគឺឺជា
របៀ�ៀបដែ�លវាមានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់

Alliance ដែ�លជាការបណ្តាាក់់ ទុុនរួួមគ្នាា

រវាងក្រុ�ុមហ៊ុុន
� Lockheed Martin និិង Boe-

ពានរង្វាាន់់ Blue Origin នៅ�ក្នុុ�ងការប្រ�កួួត

ឡើ�ើងវិ ិញដើ�ើម្បីី�ឱ្យយលោ�ក Branson ឡើ�ើង

ប្រ�ជាប្រិ�ិយភាព។

យ៉ាា ងណាមិិ ញ SpaceX បានផ្តតល់់

ប្រ�ជែ�ងសម្រា�ប់់កិច្ចចសន្យា
ិ
ាជាមួួយរដ្ឋាាភិិបាល

មូូ លនិិ ធិិដល់់គម្រោ��ងបែ�បនេះ�ះ រួួមទាំំង

រកការបង្កើ�ើ�តបច្ចេ�េកវិ ិទ្យាាចុះះ�ចតតាមច័័ ន្ទទ
ចុះះ�ចតយានអវកាសតូូចមួួយនៅ�លើ�ើឋាន

ប្រ�កាសពីីគម្រោ��ងបង្កើ�ើ�តក្រុ�ុមផ្កាាយរណប

នេះ�ះ ក៏៏កំំពុុងរៀ�ៀបចំំយាន New Shepard

SpaceX ដែ�រ។ ថ្វីី�ត្បិិ�តតែ� Starlink ផ្អែ�ែកលើ�ើ

អវកាស ដែ�លវាអាចលក់់សំំបុុត្រ�ទៅ�ឱ្យយ

ក៏៏ដោ�យ ក៏៏លោ�ក Musk តែ�ងតែ�ចោ�ទប្រ�កាន់់

សម្បបត្តិិ� ហើ�ើយនោះ�ះគឺឺជាស្នូូ�លនៃ�វដ្តតព័័ត៌មា
៌ ន

-Copycat” ។

អ្ននកស្វែ�ង
ែ រកភាពរំ ំភើ�ើ បដែ�លមានទ្រ�ព្យយ
ចុុងក្រោ��យ។ លោ�ក Bezos និិងមនុុស្សសបីី

នាក់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀតនឹឹ ងក្លាា យជាអ្ននកដំំ ណើ�ើរ
ដំំបូូងដែ�លមិិនធ្លាាប់់មានក្នុុ�ងល្បឿ�ឿ�ន ១១

គេ�ចាត់់ទុុកថាជាមេ�ដឹឹកនាំំឧស្សាាហកម្មមក្នុុង
�

ការបញ្ជូូ� នផ្កាាយរណបតូូ ច ឬខ្នាាតតូូ ច

NASA ដែ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន Blue Origin កំំពុុង
ប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង។

របស់់ខ្លួួ�នចូូលទៅ�ក្នុុងអាជីី
វកម្មមទេ�សចរណ៍៍
�

របស់់ លោ�ក Bezos ក៏៏ដោ�យ វាត្រូ�ូវបាន

ការប៉ាាន់់ ស្មាា នថា Virgin Galactic បាន

កិិច្ចចសន្យាាចុះះ�ចតតាមច័័ន្ទទគតិិរបស់់អង្គគការ

ព្រះ�ះច័័ន្ទទដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

បាញ់់បង្ហោះ�ះ�បញ្ឈឈរប៉ុុ�ន្តែ�ែគោ�លដៅ�រយៈៈពេ�ល

រ៉ុុក
� កែ�ត New Glenn ដែ�លបានគ្រោ��ងទុុក

តាមច័័ន្ទទគតិិរបស់់វា។

សម្រា�ប់់ Blue Moon ដែ�លជាអ្ននកចុះះ�ចត

ស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ� អាចប្រើ�ើ�ឡើ�ើងវិ ិញបាន និិ ង

គតិិដោ�យជួួយបង្រៀ��ៀនក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពីីរបៀ�ៀប

ដោ�យរ៉ុុក្កែ�ែតជាជា
�
ងគ្រា�ប់់រ៉ុុក្កែ�ែត
�
និិងតួួយាន

កម្លាំំ�ងខ្លាំំ�ងដូូច Falcon 9s របស់់ Musk ឬ

ខ្លីី�គឺឺដូូចគ្នាាបេះ�ះបិិទ។

ដែ�លរកប្រា�ក់់ចំំណេ�ញជាច្រើ�ើ�ន ជួួយផ្តតល់់

មានបំំណងក្លាា យជាជំំហានដំំបូង
ូ ឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�

ឆ្ងាា យពីីការប្រើ�ើ�យានអវកាសដែ�លបំំពាក់់

ស្លាាបពីីយន្ដដហោះ�ះប៊ូូ�អ៊ីី�ង ៧៤៧ មិិនមាន

ing ។ ហើ�ើយវាបានបង្ហាាញពីី គំំនិិតមួួយ

New Shepard - រ៉ុុក
� កែ�តរបស់់ Blue

Origin ដែ�លអាចប្រើ�ើ�ឡើ�ើងវិ ិញដោ�យ

ជាងមុុនទៅ�កាន់់ អវកាស។ បច្ចេ�េកវិ ិទ្យាា

Virgin Orbit ដែ�លហោះ�ះចេ�ញពីី ក្រោ��ម

ដោ�យឡែ�ក ក្រុ�ុមហ៊ុុន
� Amazon ក៏៏បាន

លោ�ក Branson បានដាក់់ចេ�ញនូូវ

រៀ�ៀបចំំ ផែ�នការហោះ�ះហើ�ើរសាកល្បបង
ទៅ�ទីី អវកាសមុុនពេ�លហោះ�ះហើ�ើររបស់់

ការប្រ�ណាំំងពិិសេ�ស ដើ�ើម្បីី�អភិវិ ឌ្ឍឍរ៉ុុក
� កែ�ត

ដែ�លត្រូ�វូ បានរចនាឡើ�ើងជាពិិសេ�សសម្រា�ប់់

ទៅ�កាន់់ ទីីអវកាសដូូ ចដែ�លពួួ កគេ�មាន

Virgin Galactic ក៏៏ មានចក្ខុុ�វិ ិស័័យ

លោ�ក Bezos នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២០ ខែ�កក្កកដា។

វែែងឆ្ងាា យផងដែ�រ រួួមទាំំង ការបង្កើ�ើ�ត

ប្រ�ថុុយប្រ�ថានខ្លាំំ�ងក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�
ទីីអវកាស

សំំឡេ�ងដែ�លអាចដឹឹកមនុុស្សសពីីទីីក្រុ�ង
ុ ក្នុុ�ង

លោ�ក Richard Branson កំំ ពុុ ង

ទោះ�ះបីីជាលោ�ក Branson បានសន្យាា

យន្តតហោះ�ះដែ�លមានល្បឿ�ឿ�នលឿ�ឿនជាង
ល្បឿ�ឿ�នលឿ�ឿនបំំផុុត។

សរុុបសេ�ចក្តីី�មក៖ មហាសេ�ដ្ឋីី�ទាំំងបីី

ជាយូូរមកហើ�ើយថាជាបុុគ្គគលឆ្នើ�ើ�មអវកាស

មានមហិិច្ឆឆតាទៅ�ក្រៅ��ភពដូូចគ្នាា ប៉ុុ�ន្តែ�ែមាន

តាមអ៊ីី�នធឺឺ ណេ�តដូូចផ្កាាយ Starlink របស់់

Virgin Galactic បានជួួបប្រ�ទះះឧបសគ្គគធំំៗ

សម្រា�ប់់ វិ ិស័័យឯកជនដើ�ើ ម្បីី�ទទួួលបាន

គំំនិតព្យា
ិ ាយាមដំំបូង
ូ ក្នុុងទសវត្សសរ៍
៍ឆ្នាំំ� ១៩៩០
�

ខ្លួួ�នជាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�មកហើ�ើយ។ គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដ៏៏

ដំំបូង
ូ ដែ�លធ្វើ�ដំ
ើ� ណើ�
ំ ើ រទៅ�ទីីអវកាសក៏៏ដោ�យ
ជាច្រើ�ើ�នដែ�លបានកំំណត់់ផែ�នការរបស់់

គួួរឱ្យយខ្លោ�ោចផ្សាាមួួយក្នុុងកំំ
� ឡុុងពេ�លហោះ�ះហើ�ើរ

លោ�ក Bezos ថាជា “ អ្ននកលួួយចម្លលង

សាកល្បបងនៅ�ឆ្នាំំ� ២០១៤ របស់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

ក្នុុ�ងចំំណោ�មឧបទ្ទទវហេ�តុុផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ដែ�លលោ�ក Bezos និិងលោ�ក Musk បាន

អ្ននកបើ�ើកយន្តតហោះ�ះម្នាាក់់។ ហើ�ើយការលំំបាក

បង្កកឱ្យយមានភាពច្រ�បូូ កច្រ�បល់់៖ លោ�ក

គោ�លដៅ�ខុុសគ្នាា ហើ�ើយគោ�លដៅ� គឺឺ

ផ្កាាយរណបមនុុស្សសឬការដឹឹកជញ្ជូូ� នទំំនិិញ
ទៅ�កាន់់ទីីអវកាសថោ�កជាង និិងលឿ�ឿន

ជាងអ្វីី�ដែ�លអាចធ្វើ�ើ�បានក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល
ជាច្រើ�ើ�នទសវត្សសរ៍ ៍កន្លលងមកនេះ�ះ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែការ

SpaceShipTwo បានសម្លាាប់់ សហ

ប្រ�ណាំំង - ដរាបណាវាមានតែ�មួួយក៏៏អាច

ផ្នែ�ែកបច្ចេ�េកទេ�សជាបន្តតបន្ទាាប់់ទៀ�ៀត ត្រូ�ូវ

អត្មាានិិ យមរបស់់បុុ រសមានបំំ ផុុតរបស់់

ដោះ�ះស្រា�យឱ្យយអស់់មុុ នពេ�លក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

និិយាយអំំពីីបុុគ្គគលិិកលក្ខខណៈៈប្លែ�ែកៗ និិង
ពិិភពលោ�កខ្លះះ�ដែ�រ៕

