
Page.PB                                          លេខ៣៣៥ ថ្ងៃ�ៃទីី២៥ខែខ កុុម្ភៈៈ� -១៣ ខែខមិ្ភៈនា ឆំ្នាំ� ២០២លេខ៣៣៥ ថ្ងៃ�ៃទីី២៥ខែខ កុុម្ភៈៈ� -១៣ ខែខមិ្ភៈនា ឆំ្នាំ� ២០២                                                KHMERPOST US KHMERPOST USA                                               ISSUE 335, FEBRUARY 25 - MARCH 13, 2022                                                                   Page.1

ដោ�យ៖ Khmer Post USA | ថ្ងៃ�ៃទីី ៣ 

ខែ�មីីនា ឆំ្នាំ� ២០២២ 

អង្គគការឃំ្លាំ�ដោមីើលសិិទិី�មីនុុសិសបានុអ�ពាវនាវ

ដល់អាជ្ញាា ធរកមុុីជ្ញា ត្រូ�ូវខែ�បញ្ឈឈប់ជ្ញាបនាា ន់ុ

នូុវវធិានុការសុិ�ភាពសាធារណៈៈ ដោដើមីីី

គាបសិង្គក�់សិិទី�ិដោធើើកូដកមីមរបស់ិកមីមករ និុង្គ

សិិទី�ិជ្ញាមូីល�ា នុដោ�សង្គដោទីៀ�ដោ�កុំង្គដោសិចកីី

ខែ�ំង្គការណ៍ៈ ខែដលបានុដោចញ�ាយដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី 

១៥ ខែ�កុមីៈៈ ឆំ្នាំ� ២០២២ ពីទីីត្រូកុង្គបាង្គកក។

ចាប់តាំ�ង្គពីសិហជីីពគា�ត្រូទីសិិទី�ិការងារ

របស់ិនិុដោ�ជិី�ខែ�មរណាហ្គាគ ដោវ ើលដ៍ ដោ�កា�់

ថា (LRSU) បានុដោធើើកូដកមីមកាលពីខែ�ធូំ 

ឆំ្នាំ�២០២១ ដោដើមីីទីាមីទារឱ្យយមានុការទីទួីលយក

កមីមករខែដលបានុបញ្ឈឈប់ពីការងារឲ្យយចូល

ដោ� មុីនុ ការ ដោបើក ទាើ រ
សិង្គ្រាងាគ មី រសុិសុ ីពត្រូងាយ ទ័ីព
ជ្ញាង្គ ១០ មុី�នុ នាក់ ដោ�មីព័ទី�
អុុយខែត្រូកនុ។ ជ្ញាមួីយ នឹុង្គ
ការ �ក់ ពត្រូងាយ �ាង្គ
សិនុ�កឹសិនា� ប់ ដោនុះ ដោត្រូ�ឿង្គ
សិពាើ វធុ របស់ិ រសុិសុី មានុ
សិដោមីីើមី ណាស់ិ �� មានុ
ទា�ង្គ កា�ត្រូជួីច S-400 ខែដល
ពិភពដោ�ក �ំបខំ្លាច ប��ុ� មានុ យនីុដោហ្គាះ
ចមីំ�ង្គ មានុ រ�ដោត្រូកាះ រ�ពាសិខែដក មានុ
កា�ដោភំើង្គធ� ខែដល ជ្ញា ការ ក�ដោញើញ ដោ�យ ត្រូពមានុ
ថា ដោបើ រសុិសុ ីសិដោត្រូមីច ដោបើក ទាើ រ សិង្គ្រាងាគ មី �� នឹុង្គ

វាយ កាន់ុកាប់ ឱ្យយ បានុ ខែ� ៤៨ ដោមាា ង្គ �ា ង្គ
យូរ។

សារ ត្រូពមានុ របស់ិ រសុិសុ ី��ជ្ញា ការ ត្រូបាប់

តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៦តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៦

តទៅ�ទី�ព័័រទីី១១តទៅ�ទី�ព័័រទីី១១

Zelenskyy's Fierce Resistance Zelenskyy's Fierce Resistance 
Makes Him International IconMakes Him International Icon

Cambodia: Covid-19 Used to Cambodia: Covid-19 Used to 
Justify Crackdown on UnionJustify Crackdown on Union

Please seePlease see  /09/09

Please seePlease see  /15/15

កម្ពុុ�ជា៖ ប្រើ�ើ���ស់់ជំំងឺឺកូវីីដ-១៩ ប្រើដ�ម្ពុ្បីីើង្ហាា្ញកម្ពុុ�ជា៖ ប្រើ�ើ���ស់់ជំំងឺឺកូវីីដ-១៩ ប្រើដ�ម្ពុ្បីីើង្ហាា្ញ
ពីីភាពី��ឹម្ពុ��ូវីប្រើ��ការើង្រ្កាង្ហាា្ើស់ហជំីពីកម្ពុមករពីីភាពី��ឹម្ពុ��ូវីប្រើ��ការើង្រ្កាង្ហាា្ើស់ហជំីពីកម្ពុមករ

ប្រើ�� រសុ់ស្៊ី� ីមាន ចំណំុចុំ ប្រើ�្�យ នងិឺ ខ្លាំំ្ងំឺ យ៉ាាង្ឺ ណា ប្រើ�ៀើប្រើ�� រសុ់ស្៊ី� ីមាន ចំណំុចុំ ប្រើ�្�យ នងិឺ ខ្លាំំ្ងំឺ យ៉ាាង្ឺ ណា ប្រើ�ៀើ
នងឹឺ អ៊ុុយុក្រែ�កន ក្រែដ� ស់ប្រើ�ម្ពុចំ ចំរចា ជាម្ពុយួ អ៊ុុយុក្រែ�កន?នងឹឺ អ៊ុុយុក្រែ�កន ក្រែដ� ស់ប្រើ�ម្ពុចំ ចំរចា ជាម្ពុយួ អ៊ុុយុក្រែ�កន?

WASHINGTON — 
Ukrainian President Volodymyr 

Zelenskyy has become a major figure on 
the world stage in the days since Russian 
forces invaded his country, declaring his 
intention to remain in Kyiv, even as tens 
of thousands of Russian troops converge 
on the capital city.

His notable answer to a U.S. offer 
to evacuate him and his family after the 
invasion began – "The fight is here; I 
need ammunition, not a ride" – has be-

By Khmer Post usaBy Khmer Post usa
The Human Rights 

Watch called on the 
Cambodian authorities 
should immediately 

stop abusing public health measures to 
repress workers’ right to strike and 
other basic rights in a statement released 
on February 15, 2022 from Bangkok.

Since the Labor Rights Supported 
Union of Khmer Employees of NagaWorld 
(LRSU) went on strike in December 2021 
to call for the reinstatement of workers 
laid off earlier in the year, Cambodian 
authorities have arbitrarily arrested, 
detained, and prosecuted union activists. 
Most recently, the authorities have sought 
to justify these criminal charges as Co-
vid-19-related measures. On February 5, 
2022, the police arrested six union mem-

Ukrainian President Volodymyr Zelen-Ukrainian President Volodymyr Zelen-
skyy poses after an interview with Re-skyy poses after an interview with Re-
uters in Kyiv, Ukraine, March 1, 2022.uters in Kyiv, Ukraine, March 1, 2022.

Phil Robertson Deputy Phil Robertson Deputy 
Director, Asia DivisionDirector, Asia Division
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ដោ�ឆំ្នាំ�ដោនុះ មានុការកាន់ុកាប់ដោជ្ញា�ជ័ីយ

ដោ�យដោ�ធាច�នួុនុបួនុដោ�ទូីទា�ង្គទីើីប - 

ដោ�ត្រូបដោទីសិឆ្នាំដ មាាលី ហគដីោណៈ និុង្គសូុិដង់្គ 

- ដោកើនុដោ�ើង្គពីមួីយដោ�ឆំ្នាំ�២០២០។

វរដោសិនីុយ៍ឯក Mamady Doumbouya 

ខែ�ំង្គដោ�កាន់ុជីនុជ្ញា�ិហគីដោណៈ បនាា ប់ពី

រដាត្រូបហ្គារថ្ងៃ�ៃទីី ៥ ខែ�កញ្ញាា  [ឯកសារ: 

Screengrab]

ហុុ�ព័ទី�ដោ�យទាហ្គានុ និុង្គដោ�យមានុ

ទីង់្គជ្ញា�ិហគីដោណៈ រុ �ជុី�វញិសាម របស់ិគា�់ 

វរដោសិនីុយ៍ឯក Mamady Doumbouya បានុ

បងាា ញ�ួំនុដោ�ដោលើកញ្ឈច ក់ទូីរទីសិសន៍ុរដា

បានុាម នុដោមាាង្គបនាា ប់ពីការដឹកនា�រដាត្រូបហ្គារ

កុំង្គខែ�កញ្ញាា ។

គា�់បានុត្រូបាប់អំកដោសិហំ្គាជ្ញា�ិរបស់ិ

គា�់ថា “ត្រូបដោទីសិហគដីោណៈ ��ស្រសិស់ិសាា �” 

ដោ�យដោត្រូបើពាកយដោត្រូបៀបដោធៀបពិពណ៌ៈនា

អ�ពីអើីខែដលនឹុង្គកំាយជ្ញាចកុុវស័ិិយរបស់ិ

គា�់សិត្រូមាប់អនា��ថ្ងៃនុត្រូបដោទីសិរបស់ិ

គា�់។ “ដោយើង្គខែលង្គត្រូ�ូវការរ �ដោ�ភត្រូបដោទីសិ

ដោនុះដោទីៀ�។ ដោយើង្គត្រូ�ូវស្រសិ�ញ់ត្រូបដោទីសិ

ដោនុះ ខែ�បាុណឹំៈង្គត្រូ�ប់ត្រូគាន់ុដោហើយ” ។

កង្គកមំា�ង្គពិដោសិសិរបស់ិ Doumbouya 

បានុសិត្រូមីកុចូលវមិានុត្រូបធានាធិប�ីមុីនុ

ដោនុះ ដោហើយបានុឃុុំ��ួំនុដោ�ក Alpha 

Conde ខែដលជ្ញាត្រូបធានាធិប�ីជ្ញាប់ដោឆំ្នាំ�

តាំមីខែបបត្រូបជ្ញាធិបដោ�យយដ�បូង្គដោ�របស់ិ

ត្រូបដោទីសិខែដលជ្ញាជ័ីយជីមំីះកុំង្គការដោបាះដោឆំ្នាំ�

កុំង្គឆំ្នាំ� ២០១០ ត្រូ�ូវបានុដោ�ដោមីើលដោឃុំើញ

ថា ជ្ញាការចាប់ដោ�ីើមី�មីមួីយបនាា ប់ពី

ការត្រូ�ប់ត្រូ�ង្គខែបបផី្តាច់ការជ្ញាដោត្រូចើនុ

ទីសិវ�សរ។៍ បាុខែនីុដោពលដោវ�របស់ិបុរសិ

អាយុ ៨៣ ឆំ្នាំ�ខែដលដឹកនា�ត្រូបដោទីសិដោ�

អាង្គ្រាហើកិខ្លាង្គលិចបានុបញ្ឈច ប់ ជ្ញាមួីយនឹុង្គ

វដីោដអូខែដលបងាា ញពីរបូគា�់អង្គគុយដោ�

ដោលើសា�ុង្គខែដលដោពារដោពញដោ�យធូលី 

ដោជីើង្គទីដោទីរ ពាក់អាវច�ហដោ�វ និុង្គហុុ�ព័ទី�

ដោ�យឆ្នាំម �ត្រូប�ប់អាវធុ�ាង្គដោពញទី�ហឹង្គ។

រដាត្រូបហ្គារថ្ងៃ�ៃទីី ៥ ខែ�កញ្ញាា  របស់ិ

ត្រូបដោទីសិហគីដោណៈ មិីនុខែមីនុជ្ញាការដដោណីៈើ មី

អ�ណាចដោលើកទីីមួីយ ឬចុង្គដោត្រូកាយដោ�

ឆំ្នាំ�ដោនុះ ដោ�អនុុ��បន់ុសាហ្គារ៉ាាអាង្គ្រាហើិក

ដោនាះដោទី។ មានុការកាន់ុកាប់ដោជ្ញា�ជ័ីយ

ដោ�យដោ�ធាច�នួុនុបួនុដោលើកដោ�ទូីទា�ង្គ

ទីើីប ដោកើនុដោ�ើង្គពីមួីយដោ�ឆំ្នាំ�មុីនុ។

�មីៗដោនុះ ដោ�ធាសូុិដង់្គបានុឃុុំ��ួំនុ

ដោមីដឹកនា�សីុិវលិរបស់ិត្រូបដោទីសិដោនុះ និុង្គ

បានុដដោណីៈើ មីអ�ណាចកាលពីខែ��ុ� 

ត្រូបខែហលមួីយខែ�បនាា ប់ពីអាជ្ញាា ធរបានុ

និុ�យថា ពួកដោ�បានុរ៉ារ៉ា�ង្គការបាុនុបាង្គ

ដោធើើរដាត្រូបហ្គារ ពួកដោ�បានុសិីីបដោនាា សិដោលើ

អំកដោរៀបច�ខែ�នុការខែដលដោសាម ះត្រូ�ង់្គនឹុង្គ

អ�ី�ដោមីដឹកនា� Omar al-Bashir ។ កាលពី

ខែ�ឧសិភា ទាហ្គានុមាាលី បានុដោធើើរដាត្រូបហ្គារ

ដោលើកទីីពីររបស់ិពួកដោ�កុំង្គរយៈដោពល ១០ 

ខែ�។ ដោនុះបានុដោកើ�ដោ�ើង្គបាុនាម នុសិបីាហ៍

បនាា ប់ពីឧ�ីមីដោសិនីុយ Mahamat Idriss 

Deby បានុដដោណៈើើ មីអ�ណាចភំាមីៗដោ�កុំង្គ

ត្រូបដោទីសិឆ្នាំដ ដោ�យពយួររដាធមីមនុុញ្ឈា និុង្គ

រ ��យសិភាបនាា ប់ពីការសំាប់ឪពុករបស់ិ

គា�់ដោ�ដោលើសិមីរភូមិី។

កង្គកមំា�ង្គសូុិដង់្គបាញ់ឧសិមន័ុបង្គារូទឹីក

ខែភំក ប�ខែបកហើងូ្គបា�ុករត្រូបឆ្នាំ�ង្គរដាត្រូបហ្គារ

ទាហ្គានុជ្ញាអំកសិដោង្គ្រាងាគ ះឬ?ទាហ្គានុជ្ញាអំកសិដោង្គ្រាងាគ ះឬ?

ដោ�ពាក់កណីាលសិ�វ�សទីី ២០ 

រដាត្រូបហ្គារដោ�ធាដោ�ទីើីបអាង្គ្រាហើិកត្រូ�ូវ

បានុដោ�ដោត្រូបើជ្ញាមីដោធោបាយទូីដោ�ថ្ងៃនុការ

ផំ្តាស់ិបូីររបបនុដោ�បាយ បនាា ប់ពីការ

ដោធើើអាណានិុ�មី។ ចដោនំាះឆំ្នាំ� ១៩៦០ និុង្គ 

២០០០ ច�នួុនុរដាត្រូបហ្គារសិរបុ និុង្គ

ការបាុនុបាង្គដោធើើរដាត្រូបហ្គារមានុច�នួុនុជ្ញា

មីធយមី ៤ ដង្គកុំង្គមួីយឆំ្នាំ� ដោនុះដោបើដោ�ង្គ

តាំមីការសិិការបស់ិ Jonathan Powell 

សាស្ត្រាសីាចារយរង្គដោ�សាកលវទិីោល័យ 

Central Florida និុង្គ Clayton Thyne 

សាស្ត្រាសីាចារយដោ�សាកលវទិីោល័យរដា 

Kentucky ។

បាុខែនីុ ដោ�ដោពលខែដលការអ�ពាវនាវ

ឱ្យយមានុក�ខែណៈទីត្រូមីង់្គលទី�តិ្រូបជ្ញាធិបដោ�យយ 

និុង្គរដាធមីមនុុញ្ឈានិុយមីបានុដោកើនុដោ�ើង្គ

ជ្ញាមួីយនឹុង្គសិ�វ�ស�មី រដាត្រូបហ្គារដោ�ធា

បានុ�យចុះមីកត្រូ�ឹមីពីរកុំង្គមួីយឆំ្នាំ�

រហូ�ដល់ឆំ្នាំ� ២០១៩ ។

បចចុបីនំុពួកដោ�ហ្គាក់ដូចជ្ញាក�ពុង្គ

ត្រូ�លប់មីកវញិ ជី�រញុឱ្យយអ�គដោលខ្លាធិការ

អង្គគការសិហត្រូបជ្ញាជ្ញា�ិដោ�ក Antonio 

Guterres ដោ�ដោដើមីឆំ្នាំ�ដោនុះបដិដោសិធនូុវអើី

ខែដលគា�់ដោ�ថា “ជី�ង្គ�រ៉ា��ំ�រដាត្រូបហ្គារ” ។

អំកវភិា�និុ�យថា ការដោកើនុដោ�ើង្គ

ថ្ងៃនុនុដោ�បាយដោ�ធានិុយមីនាដោពល�មី

ៗដោនុះ រង្គឥទី�ិពលពីកតីាំចត្រូមុីះមីកពី

ខ្លាង្គដោត្រូ� ការដោកើនុដោ�ើង្គថ្ងៃនុ�ួអង្គគអនីុរជ្ញា�ិ

ចត្រូមុីះ ខែដលសិកមីមដោ�កុំង្គទីើីប�ីល់   

អាទិីភាពជ្ញាត្រូបដោ�ជីន៍ុរបស់ិពួកដោ� និុង្គ

កតីាំថ្ងៃ�ាកុំង្គ ដូចជ្ញាការមិីនុសិបំយចិ�ី

ជ្ញាសាធារណៈៈខែដលរកីរ៉ាល�លត្រូបឆ្នាំ�ង្គ

នឹុង្គ អ�ដោពើពុករលួយ អសិនិីុសុិ� និុង្គ

អភិបាលកិចចមិីនុលា។

រដាត្រូបហ្គារត្រូបដោទីសិហគីដោណៈ បានុ

ដោកើ�ដោ�ើង្គបនាា ប់ពីការមិីនុដោពញចិ�ី�ាង្គ

ទូីល�ទូី�យ និុង្គការ�វាាត្រូបឆ្នាំ�ង្គនឹុង្គការ

ផំ្តាស់ិបូីរដ៏ដោពញនិុយមីរបស់ិដោ�ក Conde 

កុំង្គការលុបដោចាលខែដនុក�ណៈ�់រយៈដោពល

ពីរអាណៈ�ិីរបស់ិត្រូបធានាធិប�ី។ 

វរដោសិនីុយ៍ឯក Doumbouya បានុបងាា ញ

ពីភាពត្រូ�ឹមីត្រូ�ូវថ្ងៃនុការដដោណីៈើ មីអ�ណាច

ដោ�យអះអាង្គថា ភាពត្រូកីត្រូក និុង្គ

អ�ដោពើពុករលួយជ្ញាសិកលបានុបងុ្គ�កង្គកមំា�ង្គ

ពិដោសិសិរបស់ិគា�់ឱ្យយដោធើើអនីុរ៉ា�មីន៍ុ។

“ការក�ណៈ�់ជីីវ�ិនុដោ�បាយផ្តាា ល់�ួំនុ

បានុចប់ដោហើយ។ ដោយើង្គនឹុង្គខែលង្គត្រូប�ល់

នុដោ�បាយដោ�បុរសិខែ�មំាក់ដោទីៀ�ដោហើយ។ 

ដោយើង្គនឹុង្គត្រូប�ល់វាដោ�ឲ្យយត្រូបជ្ញាជីនុ”។

សិត្រូមាប់ Powell ដោ�ធាវបូនីុយកមីម

ដោនុះដោកើ�ដោ�ើង្គច�ដោពលមានុ “វបិ�ិីដោកើនុដោ�ើង្គ” 

ថ្ងៃនុភាពស្រសិបចំប់សិត្រូមាប់អំកត្រូ�ប់ត្រូ�ង្គ។ 

ដោ�កបានុបខែនុែមីថា “ដោ�ដោពលខែដល

ដោមីដឹកនា�ចូលចិ�ី�ុកកតាំ Alpha Conde 

ជ្ញាមួីយនឹុង្គរដាធមីមនុុញ្ឈា ការក�ណៈ�់អាណៈ�ិី 

និុង្គដ�ដោណៈើ រការដោបាះដោឆំ្នាំ� វាបដោង្គកើនុការ

គា�ត្រូទីជ្ញាសាធារណៈៈសិត្រូមាប់កង្គកមំា�ង្គ

ត្រូប�ប់អាវធុដោដើមីីី ដោធើើអើីមួីយ” ។

Ryan Cummings នាយកត្រូកុមីហុុនុ

ត្រូបឹកាត្រូកុមីហុុនុ Signal Risk បានុ

យល់ស្រសិប។

ដោ�ក Cummings បានុត្រូបាប់

សារព័�៌មានុ Al Jazeera ថា “ដោ�ធា

សិនុម�់��ខែណៈង្គជ្ញាអំកសិដោង្គ្រាងាគ ះ និុង្គ

ដោត្រូបើត្រូបាស់ិការមិីនុសិបំយចិ�ីរបស់ិ

ពលរដាជ្ញាមីដោធោបាយថ្ងៃនុការដោធើើឱ្យយ

ស្រសិបចំប់នូុវការ      ដដោណីៈើ មីអ�ណាច

មិីនុស្រសិបតាំមីរដាធមីមនុុញ្ឈារបស់ិពួកដោ�” ។

ការដោ�ំើយ�ប “គាម នុដោធមញ”ការដោ�ំើយ�ប “គាម នុដោធមញ”

ដូចគំាខែដរដោ�កុំង្គត្រូបដោទីសិមាា លី 

រដាត្រូបហ្គារដោ�ធាពីរបានុដោកើ�ដោ�ើង្គត្រូបឆ្នាំ�ង្គ

នឹុង្គអំកដោ�ពីដោត្រូកាយថ្ងៃនុការ�វាាទូីទា�ង្គ

ត្រូបដោទីសិដ៏ដោពញនិុយមីត្រូបឆ្នាំ�ង្គនឹុង្គ

ត្រូបធានាធិប�ី Ibrahim Boubacar Keita 

ខែដលរ�ា ភិបាលរបស់ិគា�់ ត្រូ�ូវបានុ

ដោចាទីត្រូបកាន់ុពីបទីពុករលួយ បកុពួក

និុយមី និុង្គការបរ៉ាជ័ីយកុំង្គការដោ�ះស្រសាយ

វបិ�ិីសិនិីុសុិ�កាន់ុខែ�អាត្រូកក់របស់ិ

ត្រូបដោទីសិ។

ឆ្នាំំ្ំ២០២១ គឺឺជាឆ្នាំំ្ំក្រែដ�រដឋ�ើហារប្រើយ៉ាធា�ន
វីិ���ឡើ់ម្ពុកវីិញប្រើ�ទ្វីីីើអាង្រ្កាហីិក

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៥តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៥
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Marina Pitofsky

USA TODAY

ដោសិ�វមិានុបានុត្រូបកាសិកាលពី

ថ្ងៃ�ៃដោ�រថ៍ា សិហរដាអាដោមីរកិ និុង្គសិម័ុីនុ�

មិី�ីបានុយល់ត្រូពមីបិទីធនាគាររសុិសីុពី 

SWIFT ខែដលជ្ញាត្រូបព័នុ�ដោ�ាើសារហិរញ្ឈាវ�ែុ
សិកល។

ដោ�កុំង្គដោសិចកីីខែ�ំង្គការណ៍ៈរមួីមួីយ 

ជ្ញាមួីយដោមីដឹកនា�ថ្ងៃនុ�ណៈៈកមីមការអ�រ ាបុ 

បារ៉ា�ង្គ អាលំ�មីាង់្គ     អីុតាំលី ចត្រូកភព

អង់្គដោ�ំសិ កាណា� មីង្គ្រានុីីបានុនិុ�យ

ថា ត្រូបដោទីសិរសុិសុខីែដលត្រូ�ូវបានុដកដោចញ

ពី SWIFT បញ្ញាា ក់ថា “ធនាគារទា�ង្គដោនុះ 

ត្រូ�ូវបានុផី្តាច់ដោចញពីត្រូបព័នុ�ហិរញ្ឈាវ�ែុ
អនីុរជ្ញា�ិ និុង្គដោធើើឱ្យយបាះពាល់ដល់សិមី�ែភាព

របស់ិពួកដោ�កុំង្គត្រូប�ិប�ិីការជ្ញាសិកល” ។

ការត្រូបកាសិដោនុះដោធើើដោ�ើង្គ កាលពីថ្ងៃ�ៃ

ត្រូពហសិី�៍បនាា ប់ពីត្រូបធានាធិប�ី ចូ ថ្ងៃប

ដិនុ បានុត្រូបាប់អំកកាខែសិ�ថា ការ

�ក់ទីណៈឌ កមីមជុី�ចុង្គដោត្រូកាយត្រូបឆ្នាំ�ង្គនឹុង្គ

ត្រូបដោទីសិរសុិសីុ�� “ត្រូបខែហលជ្ញាមានុ�ល

វបិាកដោត្រូចើនុជ្ញាង្គ SWIFT”។

ដោ�ើមានុន័ុយ�ាង្គណាច�ដោពាះការ

បដោណីៈញត្រូបដោទីសិរសុិសុីដោចញពីត្រូបព័នុ�

ធនាគារ SWIFT? ដោនុះជ្ញាអើីខែដលអំកត្រូ�ូវ

ដឹង្គ៖

ដោ�ើត្រូបព័នុ�ហិរញ្ឈាវ�ែុ SWIFT ជ្ញាអើី?

SWIFT មានុពាកយដោពញថា សិង្គគមី

សិត្រូមាប់ទូីរ�មីនា�មីន៍ុហិរញ្ឈាវ�ែុអនីុរ

ធនាគារពិភពដោ�ក។ វា��ជ្ញាត្រូបព័នុ�ដោ�ាើ

សារជ្ញាសិកលខែដល�ភាា ប់សាែ ប័នុហិរញ្ឈាវ�ែុ
រ៉ាប់ពាន់ុដោ�ជុី�វញិពិភពដោ�ក។

SWIFT ត្រូ�ូវបានុបដោង្គកើ�ដោ�ើង្គកុំង្គឆំ្នាំ� 

១៩៧៣ និុង្គមានុទីីសំាក់ការកណីាល

ដោ�ត្រូបដោទីសិ ខែបលហសិក។ វាត្រូ�ូវបានុ

ត្រូ�ប់ត្រូ�ង្គដោ�យធនាគារជ្ញា�ិថ្ងៃនុខែបលហសុកិ 

បខែនុែមីពីដោលើត្រូបព័នុ�បត្រូមុីង្គសិហព័នុ�របស់ិ

សិហរដាអាដោមីរកិ ធនាគារកណីាលអ�រ ាបុ 

និុង្គដោ�សង្គ ដៗោទីៀ�។ វាភាា ប់សាែ ប័នុហិរញ្ឈាវ�ែុ
ជ្ញាង្គ ១១០០០ ដោ�កុំង្គត្រូបដោទីសិ និុង្គខែដនុដី

ជ្ញាង្គ ២០០ ដោ�ទូីទា�ង្គពិភពដោ�ក ដូដោចំះ 

ធនាគារអាចត្រូ�ូវបានុជូីនុដ�ណឹៈង្គអ�ពី

ត្រូប�ិប�ិីការ។

Alexandra Vacroux នាយកត្រូប�ិប�ិី

ថ្ងៃនុមីជីឈមីណៈឌ ល Davis សិត្រូមាប់ការសិិកា

ភាសារសុិស ីនិុង្គអុ�រ ាបុអាសីុិដោ�សិកលវទិីោល័យ 

Harvard បានុត្រូបាប់ NPR ថា “វាមិីនុផំ្តាស់ិទីី

លុយដោទី បាខុែនីុវា�ីល់ព័�៌មានុអ�ពីលុយ” ។

SWIFT បានុនិុ�យថា �ួំនុបានុ

ក�់ត្រូតាំសារច�នួុនុ ៤២ �នុកំុង្គមួីយថ្ងៃ�ៃ

ជ្ញាមីធយមីកុំង្គឆំ្នាំ� ២០២១ និុង្គ ៨២ �នុ

សារជ្ញាសិរបុកុំង្គខែ�ដោនុះ។ ដោនាះរមួីបញ្ឈចូ ល

ទា�ង្គការផំ្តាស់ិបូីររបិូយប័ណៈណ ពាណិៈជីាកមីម 

និុង្គដោត្រូចើនុដោទីៀ�។

ដោ�ើការដកដោចញពី SWIFT នឹុង្គ

បាះពាល់ដល់ត្រូបដោទីសិរសុិសុ�ីាង្គដូចដោមីីច?

ការរ៉ារ៉ា�ង្គរសុិសុីពី SWIFT នឹុង្គដោធើើឱ្យយ

�ូចខ្លា�ដោសិដាកិចចរបស់ិត្រូបដោទីសិភំាមីៗ 

ដោហើយកុំង្គរយៈដោពលខែវង្គ កា�់បនុែយ

ត្រូបដោទីសិរសុិសុីពីត្រូប�ិប�ិីការហិរញ្ឈាវ�ែុ
អនីុរជ្ញា�ិមួីយច�នួុនុ។ ដោនាះរ៉ាប់បញ្ឈចូ ល

ទា�ង្គត្រូបាក់ច�ដោណៈញអនីុរជ្ញា�ិពីការ�លិ�

ដោត្រូបង្គ និុង្គឧសិម័នុ ខែដលបដោង្គកើ�បានុ

ដោត្រូចើនុជ្ញាង្គ ៤០% ថ្ងៃនុត្រូបាក់ច�ណូៈលរបស់ិ

រសុិសុី។

ត្រូបដោទីសិអីុរ ាង់្គបានុបា�់បង់្គសិិទី�ិចូល

ដោត្រូបើ SWIFT កុំង្គឆំ្នាំ� ២០១២ ខែដលជ្ញាខែ�កំ

មួីយថ្ងៃនុការ�ក់ទីណៈឌ កមីមដោលើកមីមវធីិ

នុុយដោកំខែអុររបស់ិ�ួំនុ ដោទាះបីជ្ញាធនាគារ

ជ្ញាដោត្រូចើនុរបស់ិត្រូបដោទីសិដោនុះត្រូ�ូវបានុភាា ប់

ត្រូបព័នុ�ដោ�ើង្គវញិដោ�ឆំ្នាំ� ២០១៦ ។ Vacroux 

បានុត្រូបាប់ NPR ថា ដោ�ដោពលខែដលអីុរ ាង់្គ

ត្រូ�ូវបានុទា�់ដោចញ “ពួកដោ�បានុបា�់បង់្គ

ពាក់កណីាលថ្ងៃនុត្រូបាក់ច�ណូៈលនា�ដោចញ

ដោត្រូបង្គរបស់ិពួកដោ� និុង្គ ៣០% ថ្ងៃនុពាណិៈជីាកមីម

បរដោទីសិរបស់ិពួកដោ�”។

ដោ�ើដោមីដឹកនា�ដោ�សង្គដោទីៀ�បានុនិុ�យ

អើី�ំះអ�ពីការដករសុិសុីដោចញពី SWIFT?

ត្រូបធានាធិប�ីអុុយខែត្រូកនុដោ�ក 

Volodymyr Zelenskyy បានុជី�រញុឱ្យយ

សិហរដាអាដោមីរកិ និុង្គត្រូបដោទីសិដថ្ងៃទីដោទីៀ�

កា�់រសុិសុីដោចញពីត្រូបព័នុ�។ ត្រូបដោទីសិ

មួីយច�នួុនុបានុទីប់ទីល់នឹុង្គច�ណា�់ការ

ដោនុះ ត្រូពួយបារមីៈពីដោសិដាកិចចទូីល�ទូី�យ 

បាុខែនីុដោ�យសារខែ�ការឈំ្លានុពានុ បានុ

ដោធើើឱ្យយត្រូបដោទីសិសិហភាពអ�រ ាបុដោធើើច�ណា�់ការ

កាន់ុខែ�ដោត្រូចើនុដោ�ើង្គ។

ដោ�ត្រូពឹកថ្ងៃ�ៃដោ�រ ៍នាយករដាមីង្គ្រានីីុ

អីុតាំលី ដោ�ក Mario Draghi បានុត្រូបាប់ 

Zelenskyy ថា ត្រូបដោទីសិអីុតាំលីបានុគា�ត្រូទី 

“ការផី្តាច់ទី�នាក់ទី�នុង្គរបស់ិរសុិសុពីី SWIFT 

ខែដលជ្ញាការ�ីល់ជី�នួុយខែ�កំការពារជ្ញា�ិ” ។

បាុនាម នុដោមាា ង្គដោត្រូកាយមីក ត្រូបដោទីសិ

អាលំ�មីាង់្គ ខែដលជ្ញាត្រូបដោទីសិចុង្គដោត្រូកាយ

របស់ិសិហភាពអ�រ ាបុ ខែដលទីប់ទីល់នឹុង្គ

ទីណៈឌ កមីមដោនាះ បានុ�ីល់ការគា�ត្រូទីជ្ញា

វធិានុការសិត្រូមាប់ការផី្តាច់ទី�នាក់ទី�នុង្គ

របស់ិរសុិសុីពី SWIFT ដោនុះដោបើដោ�ង្គតាំមី

ដោសិចកីីខែ�ំង្គការណ៍ៈរមួីរបស់ិរដាមីង្គ្រានីីុ

ការបរដោទីសិ អាលំ�មីាង់្គ Annalena Baerbock 

និុង្គរដាមីង្គ្រានុីីដោសិដាកិចចអាលំ�មីាង់្គ Robert 

Habeck ។

មីង្គ្រានីីុបានុសិរដោសិរដោ�កុំង្គដោសិចកីី

ខែ�ំង្គការណ៍ៈមួីយថា “ដោយើង្គក�ពុង្គដោធើើការ

ដោ�ះស្រសាយដោលើវធីិក�ណៈ�់ការ�ូចខ្លា�

វ�ែបុញ្ញាច �ថ្ងៃនុការផី្តាច់ដោចញពី #SWIFT ដោដើមីីី

ឱ្យយវាបាះពាល់ដល់មីនុុសិសច�ដោគាលដោ�” ។ “អើី

ខែដលដោយើង្គត្រូ�ូវការ��ការក�ណៈ�់ដោគាលដោ� 

និុង្គមុី�ងាររបស់ិ SWIFT” ៕

ប្រើ�� SWIFTSWIFT ជាអ៊ុីី? ប្រើ��ការហាម្ពុ��ម្ពុរុស់្ស៊ី�ីពីី�ើពី័នធ�នាគារ
អាចំើះ�ពា�់ដ�់�ើប្រើទ្វីស់យ៉ាា្ងឺដូចំប្រើម្ពុេចំ?
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ប្រ�ធាានាាធិិ�តីីអាាមេ�រិិកាំា�ង ចូូ  បៃ�ឌិិនប្រ�ធាានាាធិិ�តីីអាាមេ�រិិកាំា�ង ចូូ  បៃ�ឌិិន

ទីីត្រូកុង្គវាាសីុិនុដោតាំនុ (AP)៖ ដោសិ�វមិានុ

បានុត្រូបកាសិកាលពីថ្ងៃ�ៃច័នុាថា ដោ�ក

ត្រូបធានាធិប�ី ចូ ថ្ងៃបដិនុ នឹុង្គដោធើើជ្ញាមាច ស់ិ�ាះ 

សិត្រូមាប់កិចចត្រូបជុី�ក�ពូលពិដោសិសិមួីយ ថ្ងៃនុ

ដោមីដឹកនា�សិមា�មីត្រូបជ្ញាជ្ញា�ិអាសីុិ       

អាដោ�យ៍ំ ដោ�ទីីត្រូកុង្គវាាសីុិនុដោតាំនុខែ�ដោត្រូកាយ។

កិចចត្រូបជុី�ថ្ងៃនុសិមាជិីកអាសុានុទា�ង្គ 

១០ នឹុង្គដោធើើដោ�ើង្គដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២៨-២៩ ខែ�មីីនា 

ដោហើយដោសិ�វមិានុដោចញថ្ងៃ�ំច�ណាយ

ទា�ង្គអស់ិ ជ្ញាឱ្យកាសិមួីយដោដើមីីបីងាា ញពី

ការដោបីជ្ញាា ចិ�ីរបស់ិសិហរដាអាដោមីរកិច�ដោពាះ

បុំកដោនុះ និុង្គជ្ញាឱ្យកាសិត្រូបារព��ួប ៤៥ ឆំ្នាំ�

ថ្ងៃនុទី�នាក់ទី�នុង្គរវាង្គសិហរដាអាដោមីរកិ និុង្គ

អាសុានុ។

អំកនា�ពាកយដោសិ�វមិានុដោ�ក ដោជីនុ 

សា�ី (Jen Psaki) បានុមានុត្រូបសាសិន័ុ

ដោ�កុំង្គដោសិចកីីខែ�ំង្គការណ៍ៈមួីយថា “វា

��ជ្ញាអាទិីភាពក�ពូលសិត្រូមាប់រដាបាលថ្ងៃប

ដិនុ-ហ្គារសីិ កុំង្គការបដោត្រូមីើជ្ញាថ្ងៃដ�ូដ៏រងឹ្គមា� 

�ួរឱ្យយទុីកចិ�ី និុង្គពត្រូងឹ្គង្គភាពអង់្គអាច

អាសុានុ បត្រូងួ្គបបត្រូងួ្គមី ដោដើមីីដីោ�ះស្រសាយ

បញ្ញាា ត្រូបឈមីថ្ងៃនុដោពលដោវ�របស់ិដោយើង្គ” ។

អាសុានុមានុត្រូបដោទីសិត្រូបុុយដោណៈ 

កមីុុជ្ញា ឥណៈឌូ ដោនុសីុិ �វ មាា ដោ�សីុិ 

មីី�ា ន់ុមាា  ហើីលីពីនុ សិិង្គាបុរ ីថ្ងៃ� និុង្គ

ដោវៀ�ណាមី។

អាសុានុបានុរ៉ារ៉ា�ង្គថំាក់ដឹកនា�

រ�ា ភិបាលខែដលដោលើកបនុីុបដោ�យដោ�ធា

របស់ិមីី�ាន់ុមាា ពីកិចចត្រូបជុី�ក�ពូលត្រូបចា�ឆំ្នាំ�

ចុង្គដោត្រូកាយកុំង្គខែ��ុ� ជី�នួុសិមីកវញិ

ដោ�យការ�ក់កត្រូមិី�ដោលើការចូលរមួី

ត្រូបដោទីសិដោនុះច�ដោពាះអំក��ណាង្គមិីនុ

នុដោ�បាយ។ ដោ�ង្គតាំមីមីង្គ្រានុីីរដាបាល

ថ្ងៃបដិនុ ខែដលមិីនុត្រូ�ូវបានុអនុុញ្ញាា �ឱ្យយដោធើើ

អតាំែ ធិប យំជ្ញាសាធារណៈៈ ដោគាលនុដោ�បាយ

ដោនាះត្រូ�ូវបានុដោ�រ �ពឹង្គថានឹុង្គដោ�មានុ

សិត្រូមាប់កិចចត្រូបជុី�ក�ពូលខែ�មីីនា។

កិចចត្រូបជុី�ក�ពូលដោនុះ ដោធើើដោ�ើង្គដោ�ដោពល

ខែដលដោ�កថ្ងៃបដិនុ បានុពោ�មីដោធើើឱ្យយ

ទី�នាក់ទី�នុង្គដោ�បាា សីុិហើិក ជ្ញាអាទិីភាព

ដោគាលនុដោ�បាយការបរដោទីសិច�ដោពល

មានុការត្រូពួយបារមីៈកាន់ុខែ�ខំ្លា�ង្គដោ�ើង្គអ�ពី

ត្រូបដោទីសិចិនុខែដលជ្ញាសិត្រូ�ូវខ្លាង្គដោ�ធា 

និុង្គដោសិដាកិចច។ ដោ�កថ្ងៃបដិនុ បានុរះិ�ន់ុ

ទីីត្រូកុង្គដោបាកា�ង្គច�ដោពាះការរ �ដោ�ភសិិទី�មិីនុុសិស

ត្រូបឆ្នាំ�ង្គនឹុង្គជីនុជ្ញា�ិអុុយហគ័រ ដោ�ភា�

ពាយពយត្រូបដោទីសិចិនុ ការគាបសិង្គក�់ការ

�វាាលទី�ិត្រូបជ្ញាធិបដោ�យយដោ�ហុង្គកុង្គ 

ការឈំ្លានុពានុដោ�យដោ�ធាត្រូបឆ្នាំ�ង្គនឹុង្គ

ដោកាះថ្ងៃ�វាាន់ុខែដលត្រូ�ប់ត្រូ�ង្គដោ�យ�ួំនុឯង្គ 

និុង្គមានុដោត្រូចើនុដោទីៀ�។

ដោ�កថ្ងៃបដិនុ បានុចូលរមួីកុំង្គ

កិចចត្រូបជុី�ក�ពូលដោ�ខែ��ុ� ជ្ញាកខែនំុង្គ

ខែដលដោ�កបានុត្រូបកាសិជ្ញាង្គ ១០០ 

�នុដុ�ំរ ជ្ញាការច�ណាយ�មីរបស់ិ

សិហរដាអាដោមីរកិដោ�កុំង្គបណីាត្រូបដោទីសិ

អាសុានុដោលើកមីមវធីិសុិ�ភាព ��និុ�

�ួីចដោ�ីើមីអាកាសិធា�ុ�មី កមីមវធីិដោដើមីីី

ជួីយដល់ការសីារដោសិដាកិចចពីជី�ង្គ�រ៉ា��ំ� 

និុង្គកមីមវធីិអប់រ �។

វាជ្ញាដោលើកដ�បូង្គចាប់តាំ�ង្គពីឆំ្នាំ� 

២០១៧ ដោ�ដោពលខែដលត្រូបធានាធិប�ី

ដូណាល់ ត្រូតាំ� ចូលរមួីកុំង្គកិចចត្រូបជុី�

ក�ពូល ខែដលត្រូបធានាធិប�ីសិហរដាអាដោមីរកិ

បានុចូលរមួីកុំង្គកិចចត្រូបជុី�ថ្ងៃនុបុំកដោនុះ៕

ប្រើ�ក បៃើដិន នឹងឺប្រើ�ី�ជាមាា្ស់់ផ្ទះះ�ស់�មាើ់កិចំច�ើជំុំកំពីូ�បៃន
ប្រើម្ពុដឹកនាំអាស៊ាា្ន ប្រើ�ទ្វីី�កុងឺវ៉ាា្ស់ុីនប្រើ�នកុ�ងឺក្រែ�ម្ពុីនា
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ដោ�ត្រូបដោទីសិមាាលី និុង្គសូុិដង់្គ ដោមីដឹកនា�

ដោ�ធាបានុដោត្រូបើយុទី�សាស្ត្រាសិសី្រសិដោដៀង្គគំា 

ដោដើមីីដីដោណីៈើ មីអ�ណាច។ ត្រូកុមីអំកបះដោបារ

មាា លីខែដលដឹកនា�ដោ�យវរដោសិនីុយ៍ឯក 

Assimi Goita ដ�បូង្គដោ�ើយបានុយល់ត្រូពមី

បដោង្គកើ�ត្រូកមុីត្រូបឹកាអនីុរកាលចត្រូមុីះដោ�ធា-

សីុិវលិ បនាា ប់ពីរដាត្រូបហ្គារដោលើកដ�បូង្គ

ដោ�កុំង្គខែ�សីិហ្គា ឆំ្នាំ� ២០២០ ដោ�យ

សិនុោថានឹុង្គត្រូប�ល់អ�ណាចឱ្យយការត្រូ�ប់ត្រូ�ង្គ

សីុិវលិដោ�ចុង្គបញ្ឈច ប់ដោពលអនីុរកាល។

បាុខែនីុកាលពីខែ�ឧសិភាកនំុង្គដោ� 

ដោ�ក Goita បានុជ្ញាប់ពនុ�នាគារ បនាា ប់មីក

បានុដក��ខែណៈង្គត្រូបធានាធិប�ីសីុិវលិ 

និុង្គនាយករដាមីង្គ្រានីីុថ្ងៃនុត្រូកុមីត្រូបឹកាអនីុរកាល 

បនាា ប់ពីការរះុដោរ ើ�ណៈៈរដាមីង្គ្រានីីុខែដលដោឃុំើញ

សិមាជិីកដោ�ធាពីររបូត្រូ�ូវបានុជី�នួុសិ

ដោ�យអំកនុដោ�បាយសីុិវលិ។ ទីនុាមឹីនឹុង្គ

ដោនាះ ការសិនុោរបស់ិដោ�ធាកុំង្គការដោរៀបច�

ការដោបាះដោឆំ្នាំ�ដោ�ខែ�កុមីៈៈ ដោមីើលដោ�

ហ្គាក់ដូចជ្ញាមិីនុអាចដោ�រចួដោនាះដោទី។

ឧ�ីមីដោសិនីុយ Abdel Fattah al-Burhan 

របស់ិត្រូបដោទីសិសូុិដង់្គ បានុដោ�ើង្គកាន់ុអ�ណាច

កាលពីថ្ងៃ�ៃទីី ២៥ ខែ��ុ� និុង្គបានុឃុុំ��ួំនុ

នាយករដាមីង្គ្រានីីុ Abdalla Hamdok គា�់

បានុយល់ត្រូពមីត្រូ�ប់ត្រូ�ង្គត្រូបដោទីសិដ�បូង្គ។ 

ដោទាះបីជ្ញាការ�វាាទូីទា�ង្គត្រូបដោទីសិ និុង្គការ

ដោថាក លដោទាសិពីដោ�កខ្លាង្គលិចបានុបងុ្គ�

គា�់ឱ្យយ�ក់ Hamdok ដោ�ើង្គវញិក៏ដោ�យ 

ក៏ដោ�ធាដោ�ខែ�ជ្ញា�ួអង្គគសិ�ខ្លាន់ុដោ�កុំង្គ

នុដោ�បាយដ៏�ុយស្រសិួយរបស់ិត្រូបដោទីសិ

សូុិដង់្គ។

សិហភាពអាង្គ្រាហើកិ ដោ�កា�់ថា (AU) 

និុង្គសាែ ប័នុកុំង្គ��បន់ុ ដូចជ្ញាសិហ�មីន៍ុ

ដោសិដាកិចចថ្ងៃនុរដា អាង្គ្រាហើិកខ្លាង្គលិច ឬ 

ECOWAS ដោ�អាង្គ្រាហើកិខ្លាង្គលិចបានុពយួរ

ត្រូបដោទីសិមានុរដាត្រូបហ្គារបានុដោកើ�ដោ�ើង្គ 

ដោលើកខែលង្គខែ�ត្រូបដោទីសិឆ្នាំដ - កុំង្គ

ដោគាលប�ណៈង្គបងុ្គ�ដោមីដឹកនា�ដោ�ធាឱ្យយ

ចរចាជ្ញាមួីយដោមីដឹកនា�សីុិវលិ។ បាុខែនីុ

ចលនាខែបបដោនុះមានុឥទី�ិពលដោ�

មានុកត្រូមិី�។

ដោ�ក Cummings បានុនិុ�យថា 

សាែ ប័នុអាង្គ្រាហើិក និុង្គបសិចិមីត្រូបដោទីសិ�� 

“ដូចជ្ញាគាម នុដោធមញ” ដោ�កុំង្គការដោ�ំើយ�ប

របស់ិពួកដោ�ច�ដោពាះការដដោណីៈើ មីអ�ណាច

នាដោពល�មីៗដោនុះ។

ដោ�ក Cummings បានុបខែនុែមីថា 

“ជ្ញាទូីដោ�ពួកដោ�បានុអនុុដោត្រូគាះដល់

ដ�ដោណៈើ រការសិនុានារវាង្គអំកដឹកនា� និុង្គ

អំកពាក់ព័នុ�កុំង្គស្រសុិកខែដលទីទួីលរង្គនូុវ

ការឈ�ចាប់ ជ្ញាជ្ញាង្គការចា�់វធិានុការ

�ក់ទីណៈឌ កមីមត្រូបឆ្នាំ�ង្គនឹុង្គការដឹកនា�ខែដល

ប�ពានុ”។ “ដោនុះធានាថា ការបត្រូងួ្គបបត្រូងួ្គមី

លទី�តិ្រូបជ្ញាធិបដោ�យយមិីនុត្រូបត្រូពឹ�ីដោ�ដោ�យ

សិររី៉ាង្គគដោ�កុំង្គរដាទា�ង្គដោនុះ ខែដលអនុុញ្ញាា �

ឱ្យយដោ�ធាទាញយកត្រូបដោ�ជីន៍ុពីឱ្យនុភាព

ត្រូបជ្ញាធិបដោ�យយទា�ង្គដោនុះ” ។

មីនុុសិសរ៉ាប់រយនាក់�វាាដោ�កុំង្គ

ត្រូបដោទីសិទុីយនីុសីុិ កុំង្គថ្ងៃ�ៃ�ួបបដិវ�ីន៍ុ

ការរ៉ារ៉ា�ង្គការត្រូ�ប់ត្រូ�ង្គតាំមីខែបប

ត្រូបជ្ញាធិបដោ�យយដោ�អាង្គ្រាហើិក

ដោ�ក Powell បានុនិុ�យថា កង្គើះ

ការដោថាក លដោទាសិអនីុរជ្ញា�ិចំស់ិ�ស់ិ 

ការបត្រូង្គួបបត្រូង្គួមី និុង្គការដោកើនុដោ�ើង្គថ្ងៃនុ

�ួអង្គគអនីុរជ្ញា�ិ បងាា ញ�នុាៈកុំង្គការដោធើើការ

ជ្ញាមួីយរ�ា ភិបាលដោ�ធា ដោលើកទឹីកចិ�ី

ឱ្យយមានុការដដោណីៈើ មីអ�ណាចដោ�យអធមីម

នុុញ្ឈាកាន់ុខែ�ដោត្រូចើនុដោ�ើង្គដោ�យមីង្គ្រានុីដីោ�ធា 

ខែដលដឹង្គថាពួកដោ�នឹុង្គមិីនុត្រូបឈមីមុី�នឹុង្គ

�លវបិាកធៃន់ុធៃរ ឬភាពឯដោកាកុំង្គ��បន់ុ 

និុង្គពិភពដោ�ក។

ត្រូបដោទីសិចិនុ ខែដលជ្ញាថ្ងៃដ�ូពាណិៈជីាកមីម

ដ៏ធ�ប��ុ�របស់ិទីើបីដោនុះ មានុដោគាលនុដោ�បាយ

មិីនុដោត្រូជីៀ�ខែត្រូជីកដោលើកិចចការកុំង្គស្រសិុកថ្ងៃនុ

ត្រូបដោទីសិអាង្គ្រាហើិក ដរ៉ាបណាពួកដោ�ដោបីជ្ញាា

ចិ�ីច�ដោពាះទី�នាក់ទី�នុង្គដោសិដាកិចចរយៈដោពល

ខែវង្គ។ ដោនុះត្រូ�ូវបានុដោ�ដោមីើលដោឃុំើញថា ជ្ញា

ការដោពញចិ�ីដោ�យមីនុុសិសជ្ញាដោត្រូចើនុដោ�    

ទូីទា�ង្គទីើីប ជ្ញាមួីយនឹុង្គដោមីដឹកនា�អាង្គ្រាហើិក

កាន់ុខែ�ដោត្រូចើនុខែដលបានុទីទួីលដោជ្ញា�ជ័ីយ

ខ្លាង្គដោសិដាកិចចពីត្រូបដោទីសិចិនុដោ�ដោលើឆ្នាំក

ពិភពដោ�កកាន់ុខែ�មានុការដោជីឿជ្ញាក់

កាន់ុខែ�ខំ្លា�ង្គថាត្រូបដោទីសិរបស់ិពួកដោ��ួរខែ�

ចាកដោចញពីដោវជីាបញ្ញាា របស់ិដោ�កខ្លាង្គលិច

សិត្រូមាប់អភិបាលកិចចលា និុង្គក�ដោណៈើ នុ

ដោសិដាកិចច។

មីោាង្គវញិដោទីៀ� រសុិសុីបានុនិុង្គក�ពុង្គ

ពត្រូងី្គកឥទី�ិពលរបស់ិ�ួំនុទា�ង្គខែ�ំក

នុដោ�បាយ និុង្គដោ�ធាដោ� ទូីទា�ង្គទីើីប។

ទីីត្រូកុង្គមូីសិគូបានុនិុង្គក�ពុង្គពត្រូងី្គក

សាច់ដុ�របស់ិ�ួំនុដោ�យគា�ត្រូទីដោមីដឹកនា�

បកសពួកនិុយមីដូចជ្ញា Goita ត្រូបដោទីសិ

មាា លី និុង្គ al-Burhan ត្រូបដោទីសិសូុិដង់្គ និុង្គ

ដ�ដោណៈើ រការយុទី�នាការ�សពើ�ាយព័�៌មានុ

មិីនុពិ�តាំមីអីុនុធ�ណិៈ� ដោដើមីី�ីសពើ�ាយ

របូភាពវជិីាមានុថ្ងៃនុវមិានុត្រូកឹមី��ង្គ និុង្គ

ដោត្រូបើត្រូបាស់ិមូីលធនុ និុនំាការត្រូបឆ្នាំ�ង្គបារ៉ា�ង្គ

ដោ�អាង្គ្រាហើកិង្គ្រាហើង់្គនិុ�យភាសាបារ៉ា�ង្គ។ 

ទីនុាឹមីនឹុង្គដោនុះខែដរ ត្រូកុមី Wagner ខែដល

មានុទី�នាក់ទុីះនុង្គជ្ញាមួីយវមិានុត្រូកឹមី��ង្គ 

ត្រូ�ូវបានុរ៉ាយការណ៍ៈថា បានុ�ក់ពត្រូងាយ

ទាហ្គានុសីុិឈួំលដោ�កុំង្គត្រូបដោទីសិខែដល

មានុជីដោមំាះ រមួីមានុ សាធារណៈរដាអាង្គ្រាហើកិ

កណីាល មាា លី និុង្គ   លីបីុ។ រ�ា ភិបាល

រសុិសុបីដិដោសិធរ៉ាល់ការទាក់ទីង្គនឹុង្គត្រូកុមីហុុនុ

សិនិីុសុិ�ឯកជីនុស្រសិដោមាល។

ដោ�ក Powell បានុនិុ�យថា 

“សិត្រូមាប់ត្រូបដោទីសិរសុិសុី និុង្គត្រូបដោទីសិចិនុ 

ទី�នាក់ទី�នុង្គ��ជ្ញាអាទិីភាព មិីនុខែមីនុជ្ញា

ច�ណាប់អារមីមណ៍ៈច�ដោពាះលទី�តិ្រូបជ្ញាធិបដោ�យយ

ដោនាះដោទី” ។ “ដោ�ដោពលពួកដោ�បដោង្គកើនុ

ឥទី�ពិលរបស់ិ�ួំនុ វាបានុចាប់ដោ�ើើមីដោធើើត្រូតាំប់

តាំមីសិង្គ្រាងាគ មីត្រូ�ជ្ញាក់ ដោ�ដោពលបា�់បង់្គ

ការគា�ត្រូទីពីដោ�កខ្លាង្គលិចមិីនុបានុដោធើើ

ឱ្យយមានុការភាា ក់ដោ�ាើលដល់អំកដោរៀបច�ខែ�នុការ

ដោធើើរដាត្រូបហ្គារដោនាះដោទី ពីដោត្រូពាះពួកដោ�អាច

ទីទួីលបានុការគា�ត្រូទីពីសិហភាពសូិដោវៀ�

�ា ង្គឆ្នាំប់រហ័សិ” ។

កង្គទ័ីពបារ៉ា�ង្គដោ�អាង្គ្រាហើកិ៖ កង្គកមំា�ង្គ

ចាកដោចញពី Timbuktu ត្រូបដោទីសិមាា លី 

បនាា ប់ពីរយៈដោពល ៩ ឆំ្នាំ�

បាខុែនីុវាមិីនុខែមីនុត្រូ�ឹមីខែ�ទីីត្រូកុង្គដោបាកា�ង្គ 

និុង្គទីីត្រូកុង្គមូីសិគូដោនាះដោទី

ការបង្គ្រាងាក បខែដលអាចដោមីើលដោឃុំើញ

ជ្ញាដោលើកដ�បូង្គដោ�កុំង្គជី�ហរចំស់ិ�ស់ិ

កុំង្គ��បន់ុ និុង្គអនីុរជ្ញា�ិត្រូបឆ្នាំ�ង្គនឹុង្គ

រដាត្រូបហ្គារដោ�ធាកុំង្គសិហសិសវ�សរ�៍មី�� 

រដាត្រូបហ្គារឆំ្នាំ� ២០១៣ ត្រូបដោទីសិដោអហសុបី។ 

ពិភពដោ�កខ្លាង្គលិច ដឹកនា�ដោ�យ

សិហរដាអាដោមីរកិ បានុបដិដោសិធការដោ�

ការកាន់ុកាប់ដោ�ធាថាជ្ញារដាត្រូបហ្គារ បានុ

ឱ្យបត្រូកដោសាបរ�ា ភិបាលដោ�ធារបស់ិ

ឧ�ីមីដោសិនីុយ៍ Abdel Fattah el-Sisi ខែដល

ជ្ញាទីីស្រសិ�ញ់សិត្រូមាប់អារ៉ាា បីុសាអូឌីី� 

អារ៉ាា ប់រមួី និុង្គចិនុ�ង្គខែដរ។

និុនំាការស្រសិដោដៀង្គគំាដោនុះ ត្រូ�ូវបានុ

អនុុវ�ីតាំមីរដាត្រូបហ្គារហសុមីីបាដោវឆំ្នាំ� ២០១៧ 

ខែដលបានុបញ្ឈច ប់ការត្រូ�ប់ត្រូ�ង្គរយៈដោពល 

៤០ ឆំ្នាំ�របស់ិដោ�ក Robert Mugabe ខែដល

ត្រូ�ូវបានុបងុ្គ�ឱ្យយ�ខែលង្គពី��ខែណៈង្គដោ�យ

ដោ�ធា។ រកីរ៉ាយខែដលបានុដោឃុំើញដោ�ក 

Mugabe ដោ� សិហរដាអាដោមីរកិ និុង្គបណីា

ត្រូបដោទីសិដោ�អ�រ ាបុមិីនុដោអើដោពើថាការ�ខែលង្គ

ពី��ខែណៈង្គរបស់ិគា�់បានុដោកើ�ដោ�ើង្គ

តាំមីរយៈចុង្គកា�ដោភំើង្គ។

ទីនុាមឹីនឹុង្គដោនាះ បារ៉ា�ង្គ ខែដលមានុការ

ចូលរមួីជ្ញាមួីយបណីាត្រូបដោទីសិកុំង្គទីើីប

អាង្គ្រាហើកិដោត្រូចើនុដោលើសិលប់ខែ�ាកដោលើដោ�ធា 

និុង្គសិនិីុសុិ� បនីុអនុុវ�ីយុទី�សាស្ត្រាសិី

អនុុដោត្រូគាះបុរសិខំ្លា�ង្គជ្ញាត្រូបថ្ងៃពណីៈរបស់ិ

�ំួនុ។

ត្រូបធានាធិប�ី Emmanuel Macron 

បានុគា�ត្រូទីរដាត្រូបហ្គារ Chadian និុង្គបានុ

ដោ�អ�ី�ត្រូបធានាធិប�ី Idriss Deby 

ខែដលបានុដឹកនា�ការត្រូ�ប់ត្រូ�ង្គរយៈដោពល 

៣០ ឆំ្នាំ�ថាជ្ញា “មិី�ីដោសាម ះត្រូ�ង់្គ និុង្គកំាហ្គានុ” 

។

ដោ�ក Idayat Hassan នាយក

មីជីឈមីណៈឌលអំកជី�នាញដោដើមីីលីទី�តិ្រូបជ្ញាធិបដោ�យយ 

និុង្គការអភិវឌីឍខែដលមានុមូីល�ា នុដោ�

ទីីត្រូកងុ្គ Abuja បានុនិុ�យថា ដោទាះបីជ្ញា

អំក�ំះអបអរការចាកដោចញរបស់ិដោមីដឹកនា�

ខែដលមិីនុមានុត្រូបជ្ញាត្រូបិយភាពក៏ដោ�យ 

ក៏ការដោធើើរដាត្រូបហ្គារ ជ្ញាធមីមតាំមិីនុខែមីនុជ្ញា

ដ�ណឹៈង្គលាដោនាះដោទី។

“អសិមី�ែភាពថ្ងៃនុលទី�តិ្រូបជ្ញាធិបដោ�យយ

កុំង្គការ�ីល់ទី�និុញសាធារណៈៈ និុង្គ

សិនិីុសុិ�ដល់ត្រូបជ្ញាជីនុឥ�ូវដោនុះក�ពុង្គ

ដឹកនា�ពលរដាឲ្យយដោធើើរដាត្រូបហ្គារដោដើមីីី

ខែសិើង្គរកកីីសិង្គឹឹមី។ ដោ�ក Hassan បានុ

ត្រូបាប់ សារព័�៌មានុ Al Jazeera ថាដោមីដឹកនា�

រដាត្រូបហ្គារនឹុង្គមិីនុចា�បាច់នា�មីកនូុវកីី

សិង្គឹមឹីខែដលចង់្គបានុដល់ត្រូបជ្ញាជីនុដោនាះ

ដោទី។

ដោ�ក Cummings បានុបខែនុែមី “មានុ

កីីសិង្គឹឹមី [កុំង្គច�ដោណាមីអំកគា�ត្រូទី] ថា 

របបដោ�ធាខែដលកាន់ុអ�ណាចនឹុង្គបដោង្គកើ�

មូីល�ា នុត្រូ�ឹះសិត្រូមាប់ការក�ណៈ�់ដោ�ើង្គវញិ

នូុវលទី�ិត្រូបជ្ញាធិបដោ�យយដោ�កុំង្គរដាផី្តាច់

ការ។ ជ្ញាដោរឿយៗ ដោនុះមិីនុបងាា ញថាជ្ញា

ករណីៈអញ្ឈច ឹង្គដោនាះដោទី” ៕
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ដោ�យ៖ Carmen Plazas

បូសិីុនុ - ត្រូកុមីត្រូបឹកាវបីធម៌ីចត្រូមុីះ

មានុដោសិចកីីដោសាមីនុសិសរកីរ៉ាយ សូិមី

ត្រូបកាសិជ្ញាដ�ណឹៈង្គថា ឥ�ូវដោនុះ មូីលនិុធិ

ខំ្លា�ធ�មានុសិត្រូមាប់អង្គគការវបីធម៌ីខែដល

មានុសិិទី�ិ តាំមីរយៈកមីមវធីិសីារដោ�ើង្គវញិ

នូុវសិិលីៈ និុង្គវបីធម៌ីជីនុជ្ញា�ិអាសីុិ-

អាដោមីរកិ និុង្គអំករស់ិដោ�ដោលើដោកាះកុំង្គ

មីហ្គាសិមុីត្រូទីបាា សីុិហើិក ដោ�កា�់ថា 

(AAPI) ខែដលរង្គ�លបាះពាល់ដោ�យជី�ង្គ�

កូវដី-១៩ រ៉ា��ំ� សិត្រូមាប់ឆំ្នាំ�សារដោពើ

ព័នុ�២០២២ ។

កមីមវធីិរយៈដោពលមួីយឆំ្នាំ�ដោនុះ ជ្ញា

អាណៈ�ិីនីុ�ិបញ្ឈា�ិីត្រូ�ូវបានុបដោង្គកើ�ដោ�ើង្គ 

និុង្គ�ីល់មូីលនិុធិតាំមីការក�ណៈ�់កុំង្គ

�វកិារដាសិត្រូមាប់ឆំ្នាំ�សារដោពើព័នុ�២០២២ 

មានុប�ណៈង្គដោលើកកមុីស់ិ និុង្គ�ីល់ជី�នួុយ

ហិរញ្ឈាវ�ែដុល់អង្គគការសិិលីៈ និុង្គវបីធម៌ី 

AAPI ខែដលរង្គ�លបាះពាល់ខែ�កំដោសិដាកិចច

ដោ�យសារជី�ង្គ�រ៉ា��ំ�។

ត្រូកុមីត្រូបឹកាវបីធម៌ីចត្រូមុីះ ទីទួីលសាគ ល់

ការដឹកនា�របស់ិកិចចត្រូបជុី��ណៈបកស

នុដោ�បាយអាសុានុរដាមាា សាឈូដោសិ� 

ខែដលបានុឧប�ែមីៈ និុង្គធានាមូីលនិុធិដោនុះ

កុំង្គអ��ុង្គដោពលពិភាកាអ�ពី�វកិាសិត្រូមាប់

ឆំ្នាំ�សារដោពើព័នុ�២០២២ និុង្គបានុ�ីល់ជី�នួុយ

ដ៏មានុ�ថ្ងៃមំីដោ�ដោពលខែដលដោគាលការណ៍ៈ

ខែណៈនា�កមីមវធីិត្រូ�ូវបានុបដោង្គកើ�ដោ�ើង្គ។ 

តាំមីរយៈការ�ិ���ត្រូបឹង្គខែត្រូបង្គរបស់ិពួកដោ� 

និុង្គជ្ញាមួីយកមីមវធីិដោនុះ ត្រូកុមីត្រូបឹកា វបីធម៌ី

ចត្រូមុីះដោ�ខែ�បនីុ�ីល់អាទិីភាព និុង្គ

វនិិុដោ��ដោលើកិចច�ិ���ត្រូបឹង្គខែត្រូបង្គថ្ងៃនុភាព

ចត្រូមុីះ សិមីធម៌ី និុង្គបរ�ិបនំុដោ�កុំង្គ

វស័ិិយ     វបីធម៌ី ដូចខែដលបានុដោលើកដោ�ើង្គ

ដោ�កុំង្គខែ�នុការសិមីធម៌ីជ្ញា�ិសាសិន៍ុ

របស់ិទីីភំាក់ងារ។

កិចចត្រូបជុី��ណៈបកសនុដោ�បាយ

អាសុានុ ��ជ្ញាកិចចត្រូបជុី�សិភានីុ�ិបញ្ឈា�ិី

ដោទីើភា�ីខែដលឧទីាិសិដល់ការនា�យក

ការយល់ដឹង្គកាន់ុខែ�ដោត្រូចើនុច�ដោពាះបញ្ញាា

ខែដលសិហ�មីន៍ុ AAPI ដោ�រដាមាាសាឈូ

ដោសិ� ក�ពុង្គត្រូបឈមី បដោង្គកើនុការចូលរមួី 

និុង្គដោធើើជ្ញា��ណាង្គដោ�កុំង្គរ�ា ភិបាលរដា

របស់ិដោយើង្គ។ សិមាសិភាពសិមាជិីក 

រមួីមានុ ��ណាង្គរ៉ាស្ត្រាសិ ីDonald H. Wong 

(R- Saugus), ��ណាង្គរ៉ាស្ត្រាសិ ីTackey Chan 

(D- Quincy) ��ណាង្គរ៉ាស្ត្រាសិ ីPaul A. 

Schmid, III (D-Westport) ��ណាង្គរ៉ាស្ត្រាសិ ី

Rady Mom (D-Lowell) ��ណាង្គរ៉ាស្ត្រាសិ ី

ត្រូតាំ� ថាដោង្គើៀនុ (D- Andover) ��ណាង្គរ៉ាស្ត្រាសិ ី
Maria D. Robinson (D- Framingham) 

��ណាង្គរ៉ាស្ត្រាសិ ីVanna Howard (D-Lowell) 

និុង្គ��ណាង្គរ៉ាស្ត្រាសិ ីErika Uyterhoeven 

(D- Somerville)។

 

ដោគាលដោ�ថ្ងៃនុកមីមវធីិសាើ រដោ�ើង្គវញិ

នូុវសិិលីៈ និុង្គវបីធម៌ី AAPI ខែដលរង្គ

�លបាះពាល់ដោ�យជី�ង្គ�រ៉ា��ំ�សិត្រូមាប់

ឆំ្នាំ�សារដោពើព័នុ�២០២២  AAPI ខែដលត្រូ�ូវ

បានុដឹកនា�ដោ�យសិភានីុ�ិបីញ្ឈា�ិី ��

�ីល់ជី�នួុយដល់អង្គគភាពខែដលដោផី្តា�ដោលើ

ជីនុជ្ញា�ិអាសីុិមួីយ ឬដោត្រូចើនុ និុង្គដោរៀបច�

ត្រូពឹ�ិីការណ៍ៈវបីធម៌ី ការអប់រ �អ�ពីវបីធម៌ី 

ឬការសិខែមីីង្គវបីធម៌ី ជ្ញាមួីយនឹុង្គសិកមីមភាព

ទា�ង្គដោនុះ មូីលនិុធិត្រូ�ូវបានុ�ីល់អាទិីភាព

ដល់អង្គគភាពខែដលរង្គ�លបាះពាល់

�ាង្គធៃន់ុធៃរដោ�យជី�ង្គ�កូវដី-១៩ រ៉ា��ំ� ។

ត្រូកុមីត្រូបឹកាវបីធម៌ីចត្រូមុីះ រ �ពឹង្គថា

នឹុង្គ�ីល់ទឹីកត្រូបាក់ជី�នួុយរហូ�ដល់ 

$៨៧០០០០ សិត្រូមាប់ដោគាលប�ណៈង្គដោនុះ 

សិត្រូមាប់ឆំ្នាំ�សារដោពើព័នុ�២០២២  ។ ច�នួុនុ

ទឹីកត្រូបាក់ជី�នួុយ និុង្គទី�ហ�ថ្ងៃនុការ�ីល់ជូីនុ

នឹុង្គត្រូ�ូវបានុក�ណៈ�់ ជ្ញាខែ�ំកថ្ងៃនុការ

ត្រូ�ួ�ពិនិុ�យកមីមវធីិ។

ថ្ងៃ�ៃ�ុ�ក�ណៈ�់ថ្ងៃនុការ�ក់ពាកយ ��

ថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�មីីនា ឆំ្នាំ�២០២២។ មានុ�ីល់

នូុវដោសិវាកមីមបកខែត្រូប។ សិត្រូមាប់ព័�៌មានុ

បខែនុែមី សូិមីចូលដោ�កាន់ុដោ�ហទី�ព័រ https://
massculturalcouncil.org/organizations/
aapi-arts-culture-covid-19-recovery-
program/

ម្ពុូ�និ�ិស់ប្រើង្រ្កាង្ហាះ្�ស់ិ�្បីៈ និងឺវីើ្បី�ម្ពុ៌ AAPIAAPI ក្រែដ�រងឺផ្ទះ�
ើះ�ពា�់ប្រើ�យជំំងឺឺរា��្បា�អាចំរក�នពីី�កុម្ពុ�ើឹក្�វីើ្បី�ម្ពុ៌ចំ�ម្ពុុ�
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ដោទាះបីជ្ញាមានុការ�ក់ទីណៈឌ កមីម�មី
ក៏ដោ�យ ក៏ត្រូបជ្ញាជីនុរសុិសុបីានុច�ណាយដោពល
ជ្ញាដោត្រូចើនុឆំ្នាំ�កុំង្គការចាក់មូីលនិុធិចូលដោ�
កុំង្គអចលនុត្រូទីពយ

ដោ�យ៖ Heidi Przybyla និុង្គ Christine 
Haughney

�ណៈៈត្រូបធានាធិប�ី ចូ ថ្ងៃបដិនុ ដោបីជ្ញាា

�ក់ទីណៈឌ កមីមដោលើត្រូបដោទីសិរសុិសុជី្ញាមួីយនឹុង្គ

ទីណៈឌ កមីមហិរញ្ឈាវ�ែុដោ�យការរបឹអូសិទូីក

កមីានីុ �ាះវ�ីសិកមឹីថ្ងៃសិក និុង្គត្រូទីពយសិមីី�ិី

ដោ�សង្គដោទីៀ� សិមាជិីកថ្ងៃនុសិហ�មីន៍ុ

អចលនុត្រូទីពយ និុង្គសិមាជិីកសិភាមានុការ

ដោង្គឿង្គ�ៃល់ថាដោ�ើគា�់នឹុង្គទីទួីលបានុ

ដោជ្ញា�ជ័ីយ�ា ង្គណាកុំង្គការទីទួីលបានុ

លុយខែដលត្រូបជ្ញាជីនុរសុិសុបីានុហូរចូលដោ�

កុំង្គអចលនុ ត្រូទីពយជ្ញាដោត្រូចើនុទីសិវ�សរ។៍ ពី 

Sunny Isles រដា Florida ដល់ Cleveland 
និុង្គការដោកើនុដោ�ើង្គ�ុស់ិដោ� Manhattan 
លុយរបស់ិមីហ្គាដោសិដាី ដោត្រូកាយសិម័ីយ

សិហភាពសូិដោវៀ�បានុហូរចូលដោ�កុំង្គ  

ទីីត្រូកុង្គធ�ៗ និុង្គដីធីំជ្ញាដោបះដូង្គ ដោ�កុំង្គ

បាុនាម នុទីសិវ�សរចុ៍ង្គដោត្រូកាយដោនុះ ជ្ញាមួីយ

ការដោសិើដោរ ើ�ិច�ួច។

ដោនាះដោ�យសារខែ�មានុ�ិច�ួចណាស់ិ

ខែដលរ�ា ភិបាលអាចដោធើើបានុ ដោដើមីីខីែសិើង្គរក

ថាដោ�ើនុរណាជ្ញាមាច ស់ិអចលនុត្រូទីពយអើី

ដោ�កុំង្គសិហរដាអាដោមីរកិ បានុកំាយជ្ញា 

“ដោគាលដោ�ថ្ងៃនុជីដោត្រូមីើសិ” សិត្រូមាប់អំក

�ង្គលុយក�ើក់ដោ�ទូីទា�ង្គពិភពដោ�ក 

ដោនុះដោបើតាំមីការដោលើកដោ�ើង្គរបស់ិដោ�ក 

Louise Shelley នាយកមីជីឈមីណៈឌ ល

ឧត្រូកិដាកមីម�ំង្គខែដនុ និុង្គអ�ដោពើពុករលួយ 

ដោ�សាកលវទិីោល័យ George Mason 

ជ្ញាអំកជី�នាញខែដលធំាប់ដោធើើជ្ញាសាកសអី�ពី

រដោបៀប�ង្គលុយរបស់ិរសុិសីុតាំមីរយៈ

អចលនុត្រូទីពយ។

�ាង្គដោហ្គាចណាស់ិ ករណីៈបានុ

រ៉ាយការណ៍ៈកុំង្គរយៈដោពល ៥ ឆំ្នាំ�ចុង្គដោត្រូកាយ

ដោនុះ ដោត្រូចើនុជ្ញាង្គ ២.៣ ពាន់ុ�នុដុ�ំរត្រូ�ូវ

បានុ�ង្គតាំមីរយៈអចលនុត្រូទីពយរបស់ិ

សិហរដាអាដោមីរកិ រមួីទា�ង្គរ៉ាប់�នុបខែនុែមី

ដោទីៀ�តាំមីរយៈត្រូទីពយសិមីី�ិីដោ�សង្គដោទីៀ� 

ដូចជ្ញាសិិលីៈ ដោត្រូ�ឿង្គអលងាក រ និុង្គទូីក

កមីានីុ ដោនុះដោបើដោ�ង្គតាំមីរបាយការណ៍ៈ

កាលពីខែ�សីិហ្គាដោ�យត្រូកុមីសុិច�ិភាព

ហិរញ្ឈាវ�ែុសិកល ជ្ញាភាសាអង់្គដោ�ំសិ 

(Global Financial Integrity) ខែដលជ្ញាត្រូកមុី

មិីនុរកត្រូបាក់ច�ដោណៈញខែដលស្រសាវត្រូជ្ញាវ

ល�ហូរលុយ�ុសិចំប់។

ដោ�ឆំ្នាំ� ២០២០ សិភាបានុអនុុម័ី�ចំប់

ដោដើមីី�ីីល់អ�ណាចដល់ត្រូកសួិង្គរ�នាគារ 

ដោដើមីីបីញ្ឈឈប់អំកដោ�ចពនុ� ជីនុលួចលុយ

ជ្ញា�ិ ដោភរវករ និុង្គឧត្រូកិដាជីនុដោ�សង្គដោទីៀ�ពី

ការដោត្រូបើត្រូបាស់ិត្រូកុមីហុុនុសិមីីកអនាមិីក 

ដោដើមីី�ីក់ និុង្គ�ង្គលុយក�ើក់ រមួីទា�ង្គ

អំកដោ�កុំង្គអចលនុត្រូទីពយ�ង្គខែដរ។ វា�ត្រូមីវូ

ឱ្យយត្រូកុមីហុុនុរ៉ាយការណ៍ៈដោ�យ�ួំនុឯង្គ

ដោ�ត្រូកសួិង្គរ�នាគារនូុវព័�៌មានុមូីល�ា នុ

មួីយច�នួុនុ រមួីទា�ង្គមាច ស់ិពិ�របស់ិត្រូទីពយ

សិមីី�ិី�ង្គខែដរ។ ព័�៌មានុនឹុង្គសិែិ�ដោ�

កុំង្គឃំ្លាំ�ង្គទិីនំុន័ុយសិត្រូមាប់ការអនុុវ�ីចំប់ 

មីង្គ្រានុីសីិនិីុសុិ�ជ្ញា�ិ និុង្គសាែ ប័នុហិរញ្ឈាវ�ែ។ុ

តទៅ�ទី�ព័័រទីី១២តទៅ�ទី�ព័័រទីី១២

�ុយរុស់្ស៊ី�ីហូរចំូ��ម្ពុអ៊ុចំ�ន�ទ្វីពី្យអាប្រើម្ពុរិក
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bers at Phnom Penh’s NagaWorld casino 
as they left a Covid-19 testing site and 
baselessly charged three of them with 
obstructing the government’s Covid-19 
efforts.

“The Cambodian authorities are 
stooping to new lows by bringing 
criminal charges in the guise of public 
health measures to end a strike,” said 
Phil Robertson, deputy Asia director at 
Human Rights Watch. “The government’s 
persecution of union activists appears 
aimed at blunting the growing unity and 
strength of Cambodia’s union movement 
and their support for the NagaWorld 
strikers.”

On February 4, Cambodia’s Health 
Ministry ordered several hundred work-
ers engaged in a strike action outside the 
NagaWorld casino to take a Covid-19 
test, after one striking union member 
(who had last participated in the strike 
on January 15) tested positive. The au-
thorities said that anyone who tested 
negative would have to self-isolate for 
seven days, and that if they tested posi-
tive, they would be sent to a Covid-19 
treatment center. Between February 5 
and 6, over 400 protesting workers ap-
peared as ordered at the designated test-
ing site on Phnom Penh’s Diamond Island 
(Koh Pich). Since the strike began, 
protesters have protected themselves and 
others by wearing masks and maintaining 
social distancing.

The six arrested on February 5 were 
Seng Vannarith, Choub Channath, Sao 
Sambath, Ouk Sophorn, Touch Danet, 
and Em Kunthea. The police released 
Sophorn, Danet, and Kunthea later that 
night, but held Vannarith, Channath, and 
Sambath at the Phnom Penh police head-
quarters. On February 9, the Phnom Penh 
court charged the latter three with “ob-
struction of Covid-19 measures” (article 
11 of Cambodia’s Covid-19 law), which 
carries a penalty of up to five years in 
prison. The court ordered their pretrial 
detention at Phnom Penh’s Police Judi-
ciaire prison facility, which in November 
2020 was at about 170 percent capacity.

On February 5, the authorities issued 
summonses for four other workers for 
questioning about alleged obstruction of 
Covid-19 measures. The four had fol-
lowed government orders by getting 
tested for Covid-19 and self-isolating 
after testing negative. One of the four 

told VOD News that she was “shocked” 
to receive a summons because she said 
she “didn’t incite people to block testing.” 
Another feared that she would be found 
in violation of Covid-19 measures if she 

left self-isolation to appear in court.
“Throwing workers into overcrowd-

ed jails that are hotbeds for Covid-19 as 
they await criminal trial shows that the 
government’s concern is not about pub-
lic health but about ending one of Cam-
bodia’s longest industrial actions in years,” 
Robertson said.

On December 18, LRSU began the 
strike in accordance with international 
labor law, calling for the reinstatement 
of 365 employees previously dismissed 
as part of the mass layoff of 1,329 work-
ers by Phnom Penh’s NagaWorld casino 
in April 2021. Among those dismissed 
were union leaders. The authorities called 
the strike “illegal” on the basis of a court 
order issued on December 16 that vio-
lated the right to strike protected under 
international law. The authorities ordered 
protesters to resume work, contending 
that if they did not, NagaWorld would 
be permitted to terminate them. The 
government has failed in achieving a fair 
resolution in the labor disputes between 
NagaWorld and the union.

Since December 31, the authorities 
have arrested dozens of LRSU members 
who participated in the strike, and already 
jailed eight, including the union president, 
Chhim Sithar, on “incitement” charges. 

They are held at Phnom Penh’s Correc-
tional Centers 1 and 2.

The Cambodian government ad-
opted the Law on Measures to Prevent 
the Spread of Covid-19 and other Serious, 
Dangerous and Contagious Diseases in 
March 2020. Human Rights Watch has 
repeatedly highlighted the threat the law 
poses to human rights in Cambodia be-

cause the authorities can easily abuse its 
overly broad and vague provisions. The 
law also fails to provide any independent 
oversight and procedural safeguards, and 
provides disproportionate fines and pen-
alties of up to 20 years in prison for al-
leged violations of Covid-19 related 
measures.

The United Nations special rappor-
teur on Cambodia reported that, between 
March and October 2021, the police 
arrested over 700 people based on allega-
tions of having violated Covid-19 mea-

sures. Some of the alleged violations of 
the Covid-19 law involved people mak-
ing critical commentary on social media 
about the government’s handling of the 
pandemic.

Cambodia is bound by Convention 
No. 87 of the International Labor Orga-
nization (ILO) and the UN International 
Covenant on Civil and Political Rights, 
which protects the right to strike. The 

ILO tripartite Committee 
on Freedom of Association 
held that prohibitions of 
strikes during a national 
emergency, such as the 
Covid-19 public health 
crisis, should be limited in 
time, strictly necessary, 
and proportionate. The 
committee also stated that 
the “responsibility for 
suspending a strike on the 
grounds of public health 
should not lie with the 
government, but with an 
independent body which 
has the confidence of all 
parties concerned.”

The LRSU protesters’ 
precautionary health mea-
sures made the denial of 
the strike and the subsequent 
arrests unnecessary, exces-

sive, and disproportionate, violating their 
internationally protected right to strike, 
Human Rights Watch said.

“Using public health measures to 
repress workers undermines the public’s 
faith in the government’s actions against 
Covid-19,” Robertson said. “UN agencies 
in Cambodia, the ILO, and foreign em-
bassies should press the government to 
immediately and unconditionally release 
the detained union activists and stop 
abusing health measures for political 
ends.”
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ដោធើើការដោ�ើង្គវញិកាលពីដោដើមីឆំ្នាំ�មីក អាជ្ញាា ធរ

កមុុីជ្ញាបានុចាប់�ួំនុ ឃ្លាំ�់�ួំនុ និុង្គកា�់ដោទាសិ

សិកមីមជីនុសិហជីីពតាំមីអ�ដោពើចិ�ី។ �មីៗដោនុះ 

អាជ្ញាា ធរបានុសិើះខែសិើង្គរកការបងាា ញពីភាព

ត្រូ�ឹមីត្រូ�ូវអ�ពីការដោចាទីត្រូបកាន់ុបទីឧត្រូកិដាកមីម

ទា�ង្គដោនុះ ជ្ញាវធិានុការទាក់ទីង្គនឹុង្គជី�ង្គ�កូវដី-

១៩។

កាលពីថ្ងៃ�ៃទីី ៥ ខែ�កុមីៈៈ ឆំ្នាំ� ២០២២ បាូលី

សិបានុចាប់�ួំនុសិមាជិីកសិហជីីពច�នួុនុ ៦ 

នាក់ដោ�  កាសីុិណូៈណាហ្គាគ ដោវ ើលដ៍ រ៉ាជីធានីុ

ភំ�ដោពញ �ណៈៈពួកដោ�បានុចាកដោចញពីកខែនំុង្គ

ដោធើើដោ�សិរីក      ដោមីដោរ៉ា�កូវដី-១៩ និុង្គបានុ

ដោចាទីត្រូបកាន់ុពួកដោ� ៣ នាក់ ដោ�យគាម នុ

មូីល�ា នុ ពីបទីរ៉ារ៉ា�ង្គកិចច�ិ���ត្រូបឹង្គខែត្រូបង្គ

របស់ិរ�ា ភិបាលកុំង្គដោរឿង្គជី�ង្គ�កូវដី-១៩ ។

ដោ�ក ហើីល រ ាបូ�សុិនុ (Phil Robertson) 

នាយករង្គត្រូបចា���បន់ុអាសីុិថ្ងៃនុអង្គគការឃំ្លាំ�ដោមីើល

សិិទី�មិីនុុសិសបានុមានុត្រូបសាសិន៍ុថា “អាជ្ញាា ធរ

កមីុជុ្ញាក�ពុង្គធំាក់�ួំនុដល់កត្រូមិី�ទាប�ម ីដោ�យ

នា�យកការដោចាទីត្រូបកាន់ុបទីឧត្រូកិដាកុំង្គការ

បងាា ញវធិានុការសុិ�ភាពសាធារណៈៈដោដើមីីី

បញ្ឈច ប់កូដកមីម” ។ “ការដោធើើទុីកុបុកដោមំីញរបស់ិ

រ�ា ភិបាលដោលើសិកមីមជីនុសិហជីីព ហ្គាក់ដូចជ្ញា

មានុដោគាលប�ណៈង្គបងាា ក់ការរកីលូ��ស់ិ

ថ្ងៃនុឯកភាព និុង្គកមំា�ង្គចលនាសិហជីីពដោ�

កមីុុជ្ញា និុង្គការគា�ត្រូទីរបស់ិពួកដោ�ច�ដោពាះកូដ

ករណាហ្គាគ ដោវ ើលដ៍”។

កាលពីថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�កុមីៈៈ ត្រូកសួិង្គសុិខ្លាភិបាល

កមីុជុ្ញា បានុបញ្ញាា ឱ្យយកមីមកររ៉ាប់រយនាក់ ខែដល

ដោធើើកូដកមីមដោ�ខ្លាង្គដោត្រូ�កាសីុិណូៈណាហ្គាគ ដោវ ើល 

ដោធើើដោ�សិរីកដោមីដោរ៉ា�កូវដី-១៩ បនាា ប់ពីសិមាជិីក

សិហជីីពខែដលដោធើើកូដកមីមមំាក់ (ខែដលបានុ

ចូលរមួីដោធើើកូដកមីមចុង្គដោត្រូកាយកាលពីថ្ងៃ�ៃទីី១៥ 

ខែ�មីករ៉ា) បានុដោធើើដោ�សិវីជិីាមានុ។ អាជ្ញាា ធរ

បានុនិុ�យថា អំកណាខែដលដោធើើដោ�សិី

អវជិីាមានុ នឹុង្គត្រូ�ូវ�ក់ឱ្យយដោ��ច់ដោ�យខែ�ក

រយៈដោពលត្រូបា�ពីរថ្ងៃ�ៃ ដោហើយត្រូបសិិនុដោបើពួកដោ�

ដោធើើដោ�សិវីជិីាមានុ ពួកដោ�នឹុង្គត្រូ�ូវបញ្ឈាូ នុដោ�

មីជីឈមីណៈឌ លពោបាលជី�ង្គ�កូវដី-១៩ ។ ចដោនំាះ

ពីថ្ងៃ�ៃទីី៥ ដល់ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�កុមីៈៈ កមីមករ�វាាជ្ញាង្គ 

៤០០នាក់ បានុបងាា ញ�ួំនុតាំមីបញ្ញាា ដោ�កខែនំុង្គ

ដោធើើដោ�សិខីែដលបានុក�ណៈ�់ដោ�ដោកាះដោពត្រូជី 

រ៉ាជីធានីុភំ�ដោពញ។ ចាប់តាំ�ង្គពីកូដកមីមបានុ

ចាប់ដោ�ីើមី ត្រូកុមីអំក�វាាបានុការពារ�ួំនុ និុង្គ

អំកដថ្ងៃទីដោ�យពាក់មាា សិ និុង្គរកា�មំា�

សិង្គគមី។

អំកទា�ង្គ ៦នាក់ ខែដលត្រូ�ូវចាប់�ួំនុកាលពី

ថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�កុមីៈៈ មានុដោឈ្លាម ះ ដោសិង្គ វណាណ រទិី� 

ជូីប ចាន់ុណា� ដោ� សិមីី�ិី  អុុក ដោសាភ័ណ្ៈ

ឌី ទូីច �ខែណៈ� និុង្គ ឯមី �នា� ។ បាូលីសិបា

នុដោ�ះខែលង្គ ដោសាភ័ណៈឌ  �ខែណៈ� និុង្គ�នា�

ដោ�យប់ដោនាះ បាុខែនីុបានុឃុុំ��ួំនុ វណាណ រទិី� ចាន់ុ

ណា� និុង្គសិមីី�ិី ដោ�ទីីសំាក់ការនុ�របាល

រ៉ាជីធានីុភំ�ដោពញ។ កាលពីថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�កុមីៈៈ 

�ុ�ការរ៉ាជីធានីុភំ�ដោពញបានុដោចាទីត្រូបកាន់ុ

ជីនុទា�ង្គបីនាក់ចុង្គដោត្រូកាយពីបទី “រ៉ារ៉ា�ង្គ

វធិានុការណ៍ៈការពារជី�ង្គ�កូវដី-១៩” (តាំមី

មាត្រូតាំ១១ ថ្ងៃនុចំប់ជី�ង្គ�កូវដី-១៩ របស់ិកមុុីជ្ញា) 

ខែដល�ីនាា ដោទាសិ�ក់ពនុ�នាគាររហូ�ដល់៥ឆំ្នាំ�។ 

�ុ�ការបានុបងាគ ប់ឱ្យយឃុុំ��ួំនុបដោណីាះអាសិនំុ

ដោ�ពនុ�នាគារបាូលីសិយុ�ិីធម៌ីត្រូកុង្គភំ�ដោពញ 

ខែដលកុំង្គខែ�វចិិកិា ឆំ្នាំ�២០២០ មានុសិមី�ែភាព

ច�ណុៈះត្រូបមាណៈ ១៧០ ភា�រយ។

កាលពីថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�កុមីៈៈ អាជ្ញាា ធរបានុ

ដោចញដីកាដោកាះដោ�កមីមករ ៤ នាក់ដោ�សង្គដោទីៀ� 

មីកសាកសួិរជុី�វញិការដោចាទីត្រូបកាន់ុថា រ៉ារ៉ា�ង្គ

វធិានុការណ៍ៈជី�ង្គ�កូវដី-១៩។ អំកទា�ង្គបួនុបានុ

ដោធើើតាំមីបញ្ញាា របស់ិរ�ា ភិបាល ដោ�យដោធើើដោ�

សិរីកដោមីដោរ៉ា�កូវដី-១៩ និុង្គ�ក់ឱ្យយដោ�

�ច់ដោ�យខែ�កពីដោ� បនាា ប់ពីដោធើើដោ�សិី

អវជិីាមានុ។ មំាក់កុំង្គច�ដោណាមី ៤ នាក់បានុ

ត្រូបាប់សារព័�៌មានុ VOD ថា នាង្គ “�ក់សិំុ�” 

ខែដលទីទួីលបានុដីកាដោកាះដោ� ដោត្រូពាះនាង្គ

និុ�យថា “មិីនុបានុញុះញង់្គមីនុុសិសឱ្យយរ៉ារ៉ា�ង្គ

ការដោធើើដោ�សិ”ី ដោនាះដោទី។ មំាក់ដោទីៀ�ភ័យខំ្លាច

ថានាង្គនឹុង្គត្រូ�ូវបានុរកដោឃុំើញថារ �ដោ�ភដោលើ

វធិានុការជី�ង្គ�   កូវដី-១៩ ត្រូបសិិនុដោបើនាង្គ

ចាកដោចញពីការ�ក់ឱ្យយដោ��ច់ដោ�យខែ�ក

ពីដោ� ដោដើមីីីបងាា ញ�ួំនុដោ��ុ�ការ។

ដោ�ក Robertson បានុមានុត្រូបសាសិន៍ុ

ថា “ការដោបាះកមីមករចូលដោ�កុំង្គ�ុកចដោង្គាៀ� 

ខែដលជ្ញាកខែនំុង្គដោ�ីសិត្រូមាប់អំកជី�ង្គ�កូវដី-១៩ 

�ណៈៈពួកដោ�រង់្គចា�ការកា�់ដោទាសិត្រូពហមទីណៈឌ

បងាា ញថា ការត្រូពួយបារមីៈរបស់ិរ�ា ភិបាល

មិីនុខែមីនុអ�ពីសុិ�ភាពសាធារណៈៈដោទី បាុខែនីុ

អ�ពីការបញ្ឈច ប់សិកមីមភាពឧសិាហកមីមដ៏យូរ

ប��ុ�មួីយរបស់ិត្រូបដោទីសិកមុុីជ្ញាកុំង្គរយៈដោពល

ជ្ញាដោត្រូចើនុឆំ្នាំ�មីកដោនុះ” ។

ដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១៨ ខែ�ធូំ សិហជីីបកមីមករ 

LRSU បានុចាប់ដោ�ីើមីដោធើើកូដកមីមស្រសិបតាំមី

ចំប់ការងារអនីុរជ្ញា�ិ ដោ�យអ�ពាវនាវឱ្យយ

មានុការទីទួីលយកមីកដោធើើការដោ�ើង្គវញិនូុវ

និុដោ�ជិី�ច�នួុនុ ៣៦៥ នាក់ខែដលត្រូ�ូវបានុ

បដោណីៈញដោចញពីការងារពីមុីនុ ជ្ញាខែ�ំកមួីយ

ថ្ងៃនុការបញ្ឈឈប់កមីមករច�នួុនុ ១៣២៩ នាក់

ដោ�យកាសីុិណូៈណាហ្គាគ ដោវ ើលដ៍កុំង្គរ៉ាជីធានីុ

ភំ�ដោពញកុំង្គខែ�ដោមីសា ឆំ្នាំ� ២០២១។ កុំង្គច�ដោណាមី

អំកខែដលត្រូ�ូវបានុបដោណីៈញដោចញមានុដោមីដឹកនា�

សិហជីីព។ អាជ្ញាា ធរបានុដោ�កូដកមីមដោនុះថា 

“�ុសិចំប់” ដោ�យខែ�ាកដោលើដីការបស់ិ�ុ�ការ

ខែដលបានុដោចញកាលពីថ្ងៃ�ៃទីី ១៦ ខែ�ធូំ បានុ

រ �ដោ�ភសិិទី�ិដោធើើកូដកមីមខែដលត្រូ�ូវបានុការពារ

ដោត្រូកាមីចំប់អនីុរជ្ញា�ិ។ អាជ្ញាា ធរបានុបញ្ញាា

ឲ្យយត្រូកុមីបា�ុករចូលដោធើើការដោ�ើង្គវញិ ដោ�យ

ត្រូបខែកកថា ដោបើមិីនុដោធើើដោទី ណាហ្គាគ ដោវ ើលនឹុង្គត្រូ�ូវ

អនុុញ្ញាា �ឲ្យយបញ្ឈឈប់ពួកដោ�។ រ�ា ភិបាលបានុ

បរ៉ាជ័ីយកុំង្គការសិដោត្រូមីចបានុការដោ�ះស្រសាយ

ដោ�យយុ�ិីធម៌ីកុំង្គវវិាទីការងាររវាង្គណា

ហ្គាគ ដោវ ើល និុង្គសិហជីីព។

ចាប់តាំ�ង្គពីថ្ងៃ�ៃទីី ៣១ ខែ�ធំូមីក អាជ្ញាា ធរ

បានុចាប់�ួំនុសិមាជិីក LRSU រ៉ាប់សិិបនាក់

ខែដលបានុចូលរមួីកុំង្គកូដកមីម និុង្គជ្ញាប់�ុក

ច�នួុនុ ៨ នាក់រចួមីកដោហើយ រមួីទា�ង្គត្រូបធានុ

សិហជីីព កញ្ញាា  ឈមឹី សីុិ�រ ពីបទី “ញុះញង់្គ” 

�ង្គខែដរ។ ពួកដោ�ត្រូ�ូវបានុឃុុំ��ួំនុដោ�មីណៈឌ ល

ខែកខែត្រូបទីី១ និុង្គទីី២ រ៉ាជីធានីុភំ�ដោពញ។

រ�ា ភិបាលកមុុីជ្ញាបានុអនុុម័ី�ចំប់សិីី

ពីវធិានុការទីប់សាក �់ការរកីរ៉ាល�លថ្ងៃនុ

ដោមីដោរ៉ា�កូវដី-១៩ និុង្គជី�ង្គ�ធៃន់ុធៃរ ដោត្រូគាះថំាក់ 

និុង្គជី�ង្គ��ំង្គដោ�សង្គដោទីៀ�កាលពីខែ�មីីនាឆំ្នាំ� 

២០២០។ អង្គគការឃំ្លាំ�ដោមីើលសិិទី�ិមីនុុសិសបានុ

�ូសិបញ្ញាា ក់មីីង្គដោហើយមីីង្គដោទីៀ�អ�ពីការ

��រ៉ាមីក�ខែហង្គខែដលចំប់ដោនុះបង្គកដោត្រូគាះថំាក់

ដល់សិិទី�មិីនុុសិសដោ�កមីុជុ្ញា ដោ�យសារអាជ្ញាា ធរ

អាចប�ពានុបានុ�ាង្គងាយ។ បទីបីញ្ឈា�ិី

ទូីល�ទូី�យដោពក និុង្គមិីនុចំស់ិ�ស់ិ។ 

ចំប់ដោនុះក៏បរ៉ាជ័ីយកុំង្គការ�ីល់នូុវការ

ត្រូ�ួ�ពិនិុ�យឯករ៉ាជីយភាព និុង្គការការពារតាំមី

នីុ�ិវធីិ ត្រូពមីទា�ង្គ�ីល់ការផ្តាកពិន័ុយ និុង្គ

ពិន័ុយមិីនុសិមាមាត្រូ�ខែដលអាចជ្ញាប់ពនុ�នា

គាររហូ�ដល់ ២០ ឆំ្នាំ�សិត្រូមាប់ការរ �ដោ�ភ

ដោលើវធិានុការទាក់ទីង្គនឹុង្គជី�ង្គ�    កូវដី-១៩ ។

អំករ៉ាយការណ៍ៈពិដោសិសិរបស់ិ

អង្គគការសិហត្រូបជ្ញាជ្ញា�ិទីទួីលបនុាុកកមុុីជ្ញា

បានុរ៉ាយការណ៍ៈថា ដោ�ចដោនំាះខែ�មីីនា ដល់

ខែ��ុ� ឆំ្នាំ�២០២១ បាូលិសិបានុចាប់�ួំនុ

មីនុុសិសជ្ញាង្គ ៧០០នាក់ ដោ�យខែ�ាកដោលើ

ការដោចាទីត្រូបកាន់ុថាបានុប�ពានុដោលើវធិានុការណ៍ៈ

ជី�ង្គ�    កូវដី-១៩ ។ ការដោចាទីត្រូបកាន់ុមួីយច�នួុនុ

ថ្ងៃនុការប�ពានុចំប់ ជី�ង្គ�កូវដី-១៩ ពាក់ព័នុ�នឹុង្គ

មីនុុសិសដោធើើអតាំែ ធិបំយរះិ�ន់ុដោ�ដោលើត្រូបព័នុ�

�សពើ�ាយសិង្គគមីអ�ពីការត្រូ�ប់ត្រូ�ង្គជី�ង្គ�រ៉ា��ំ�

របស់ិរ�ា ភិបាល។

ត្រូបដោទីសិកមីុុជ្ញាត្រូ�ូវបានុចង្គត្រូកង្គដោ�យ

អនុុសិញ្ញាា ដោល� ៨៧ របស់ិអង្គគការពលកមីម

អនីុរជ្ញា�ិ (ILO) និុង្គក�ិកាសិញ្ញាា អនីុរជ្ញា�ិ

សិីីពីសិិទី�ិពលរដា និុង្គសិិទី�ិនុដោ�បាយរបស់ិ

អង្គគការសិហត្រូបជ្ញាជ្ញា�ិ ខែដលការពារសិិទី�ិ

ដោធើើកូដកមីម។ �ណៈៈកមាម ធិការត្រូ�ីភា�ីថ្ងៃនុ

សិមា�មី ILO សិីពីីដោសិរភីាពថ្ងៃនុសិមា�មីបានុ

ចា�់ទុីកថា ការហ្គាមីឃ្លាំ�់ការដោធើើកូដកមីម

អ��ុង្គដោពលមានុអាសិនំុជ្ញា�ិ ដូចជ្ញាវបិ�ិី

សុិ�ភាពសាធារណៈៈ ជី�ង្គ�កូវដី-១៩ �ួរខែ�

ត្រូ�ូវបានុក�ណៈ�់ទាន់ុដោពលដោវ� ចា�បាច់�ាង្គ

�ឹង្គរុងឹ្គ និុង្គសិមាមាត្រូ�។ �ណៈៈកមាម ធិការ

ក៏បានុបញ្ញាា ក់�ង្គខែដរថា “ការទីទួីល�ុសិត្រូ�ូវ

សិត្រូមាប់ការផ្តាា កកូដកមីមដោលើដោហ�ុ�លសុិ�ភាព

សាធារណៈៈមិីនុ�ួរជ្ញាភារកិចចរ�ា ភិបាល

ខែ�មំាក់ឯង្គដោនាះដោទី បាុខែនីុជ្ញាមួីយនឹុង្គសាែ ប័នុ

ឯករ៉ាជីយខែដលមានុទី�នុុកចិ�ីពីត្រូ�ប់ភា�ី

ពាក់ព័នុ�” ។

អង្គគការឃំ្លាំ�ដោមីើលសិិទី�មិីនុុសិសបានុនិុ�យ

ថា  វធិានុការការពារសុិ�ភាពជ្ញាមុីនុរបស់ិ

ត្រូកុមីបា�ុករ LRSU បានុដោធើើឱ្យយមានុការ

បដិដោសិធកូដកមីម និុង្គការចាប់�ួំនុជ្ញាបនីុបនាា ប់

ខែដលមិីនុចា�បាច់ ហួសិដោហ�ុ និុង្គមិីនុសិមាមាត្រូ� 

ដោ�យរ �ដោ�ភដោលើសិិទី�ិការពារជ្ញាអនីុរជ្ញា�ិ

របស់ិពួកដោ�កុំង្គការ ដោធើើកូដកមីម។

ដោ�ក រ ាបូ��សុិនុ បានុមានុត្រូបសាសិន៍ុ

ថា “ការដោត្រូបើវធិានុការសុិ�ភាពសាធារណៈៈ

ដោដើមីីីគាបសិង្គក�់កមីមករដោធើើឱ្យយ�ូចដល់ជី�ដោនុឿ

របស់ិសាធារណៈជីនុច�ដោពាះសិកមីមភាព

រ�ា ភិបាលត្រូបឆ្នាំ�ង្គនឹុង្គ ជី�ង្គ�កូវដី-១៩” ។ 

ទីីភំាក់ងារអង្គគការសិហត្រូបជ្ញាជ្ញា�ិដោ�កមីុុជ្ញា 

អង្គគការ ILO និុង្គសាែ នុទូី�បរដោទីសិត្រូ�ូវខែ�

ជី�រញុរ�ា ភិបាលឱ្យយដោ�ះខែលង្គសិកមីមជីនុ

សិហជីីពខែដលក�ពុង្គជ្ញាប់ឃុុំ�ជ្ញាបនាា ន់ុ និុង្គ

ដោ�យគាម នុលកុ�ណៈឌ  និុង្គបញ្ឈឈប់រ៉ាល់ការប�ពានុ

ដោលើវធិានុការសុិ�ភាព ដោដើមីីបីញ្ឈចប់នុដោ�បាយ”៕
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តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៣តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៣

Shelley បានុនិុ�យថា “មិីនុមានុ

ដោធមញត្រូ�ប់ត្រូគាន់ុដោ�កុំង្គបទីបីញ្ឈា�ិី

ទាក់ទីង្គនឹុង្គការដោធើើរបាយការណ៍ៈរបស់ិ

អំកវនិិុដោ��អចលនុត្រូទីពយ” ។ “និុង្គ

មិីនុមានុការសិង្គក�់ធៃន់ុត្រូ�ប់ត្រូគាន់ុដោលើ

អចលនុត្រូទីពយពាណិៈជីាកមីមដោទី។ វា��ជ្ញា

ការទិីញអចលនុត្រូទីពយសិត្រូមាប់�ួំនុឯង្គ

របស់ិក�ពូលមីហ្គាដោសិដាី”។

�ណៈៈបណីាត្រូបដោទីសិដោ�អ�រ ាបុមានុ

�ត្រូមូីវការស្រសិដោដៀង្គគំាជ្ញាយូរមីកដោហើយ 

ចំប់ចុង្គដោត្រូកាយប��ុ���ជ្ញាការចាកដោចញពី

វធីិសាស្ត្រាសិយូីរអខែង្គើង្គរបស់ិសិហរដាអាដោមីរកិ

ច�ដោពាះត្រូកុមីហុុនុឯកជីនុ និុង្គ�ត្រូមូីវការ

បដោញ្ឈច ញព័�៌មានុ។ បាុខែនីុ បណីាញអនុុវ�ី

ចំប់ឧត្រូកិដាកមីមហិរញ្ឈាវ�ែុរបស់ិត្រូកសួិង្គ

រ�នាគារក�ពុង្គដោធើើការដោលើបទីបីញ្ឈា�ិី

ចុង្គដោត្រូកាយខែដលចា�បាច់ដោដើមីីីដោធើើឱ្យយ

បណីាញសិកមីម។ បាុខែនីុវាដោ�ះស្រសាយខែ�

ខែ�កំមួីយថ្ងៃនុបញ្ញាា ធ�ជ្ញាង្គដោនុះ។ អំកជី�នាញ

និុ�យថាមីហ្គាដោសិដាកី�ពូល  ៗអាចទីទួីល

បានុអ�ែត្រូបដោ�ជីន៍ុពីចដោនំាះត្រូបដោហ្គាង្គថ្ងៃនុ

ការបដោញ្ឈច ញព័�៌មានុសិ�ខ្លាន់ុៗដោ�កុំង្គ

ភា�ហុុនុឯកជីនុ និុង្គទី�និុញត្រូបណីៈ�។

“មានុការយល់ត្រូចល�ថា អំកអាច

ដោចញដោ�ដោត្រូ� របឹអូសិវមិានុទា�ង្គដោនុះ 

របឹអូសិទូីកកមីានីុទា�ង្គដោនុះ។ សិត្រូមាប់

ពួកដោ�ជ្ញាដោត្រូចើនុ វាត្រូគាន់ុខែ�ជ្ញាត្រូបអប់ដោ�ម

ដោពញមួីយ” ដោនុះដោបើតាំមីការខែ�ំង្គរបស់ិ 

Casey Michel អំកនិុពនុ�ដោសិៀវដោ� មានុ

ច�ណៈង្គដោជីើង្គថា “ដោចារលួចជ្ញា�ិអាដោមីរកិ 

American Kleptocracy៖ ជ្ញាវធីិសាស្ត្រាសិី

សិហរដាអាដោមីរកិបានុបដោង្គកើ��ដោត្រូមាង្គ

�ង្គលុយក�ើក់ដ៏អសាច រយប��ុ�របស់ិ

ពិភពដោ�កកុំង្គត្រូបវ�ិីសាស្ត្រាសិ”ី ។

គា�់បានុនិុ�យថា “សិហរដា 

អាដោមីរកិបានុ�ីល់ឧបករណ៍ៈអនាមិីកខែដល

ក�ពូលមីហ្គាដោសិដាីទា�ង្គអស់ិត្រូ�ូវការ” និុង្គ

មិីនុមានុសិកមីមភាពត្រូប�ិប�ិីភំាមីៗខែដល

ដោ�កថ្ងៃបដិនុ អាចដោធើើដោដើមីីីដោ�ះស្រសាយ

វាបានុដោទី។

ទីសិវ�សរថ៍្ងៃនុការវនិិុដោ��ទីសិវ�សរថ៍្ងៃនុការវនិិុដោ��
លុយរសុិសីុបានុហូរចូលអាដោមីរកិ 

តាំ�ង្គពីការរ ��យសិហភាពសូិដោវៀ�។ 

កុំង្គឆំ្នាំ�១៩៩៩  ដោ�ក Richard Palmer ជ្ញា
ត្រូបធានុសាែ នីុយ៍សាែ នុទូី�ត្រូកុង្គមូីសិគរូបស់ិ 

CIA បានុត្រូពមានុដោ�កុំង្គសិកីុកមីមសិភាថា 

ដោចារលួចជ្ញា�ិ និុង្គមីង្គ្រានីីុភំាក់ងារសិមាៃ �់ 

KGB របស់ិរសុិសុីបានុចាក់លុយរ៉ាប់ពាន់ុ

�នុដុ�ំរដោ�កុំង្គ�ណៈនីុឯកជីនុដោ�

ទូីទា�ង្គទីើីបអ�រ ាបុ និុង្គសិហរដាអាដោមីរកិកុំង្គ

ថ្ងៃ�ៃសំាប់ថ្ងៃនុសិហភាពសូិដោវៀ�។

Michel បានុនិុ�យថា បនាា ប់ពី

ការអនុុម័ី�កុំង្គឆំ្នាំ�២០០១ ថ្ងៃនុចំប់

មា�ុភូមិី Patriot ខែដលទាមីទារឱ្យយមានុការ

បងាា ញពីត្រូប�ិប�ិីការធនាគារសិ�ខ្លាន់ុៗ 

ត្រូបាក់ភា�ដោត្រូចើនុត្រូ�ូវបានុផំ្តាស់ិបូីរដោ�ជ្ញា

អចលនុត្រូទីពយ និុង្គទី�និុញត្រូបណីៈ�ខែដល

�ក់តាំមីរយៈត្រូកុមីហុុនុសិ�បក។

វាជ្ញាបញ្ញាា ត្រូបឈមីមួីយសិត្រូមាប់

រ�ា ភិបាល និុង្គអំកសិិកាខែដលពោ�មី

វាស់ិខែវង្គវសិាលភាពថ្ងៃនុត្រូទីពយសិមីី�ិី។ 

ដោ�ឆំ្នាំ� ២០១៥ ដោ�ក Gabriel Zucman 

នាយកមីជីឈមីណៈឌ លត្រូទីពយសិមីី�ីិជ្ញាវ�ែុ
មានុ�ថ្ងៃមំី និុង្គវសិិមីភាពត្រូបាក់ច�ណូៈល 

(Stone on Wealth and Income Inequal-
ity) ដោ�សាកលវទិីោល័យ California, 
Berkeley បានុបាា ន់ុត្រូបមាណៈថា ៥២ 

ភា�រយថ្ងៃនុត្រូទីពយសិមីី�ិីរបស់ិរសុិសុតី្រូ�ូវបានុ

កាន់ុកាប់ដោ�ខ្លាង្គដោត្រូ�ត្រូបដោទីសិ។ ត្រូកសួិង្គ

រ�នាគារមានុ “របាយការណ៍ៈមួីយសិីីពី

ក�ពូលមីហ្គាដោសិដាី និុង្គអង្គគភាពត្រូទីពយរដា 

(parastatal) ថ្ងៃនុសិហព័នុ�រសុិសុី” ។ �ណៈៈ

បញ្ឈា ីក�ពូលមីហ្គាដោសិដាី ៩៦ នាក់ �ាយ

ជ្ញាសាធារណៈៈ វាក៏មានុការសិមាៃ �់ដ៍យូរ

�ង្គខែដរ ខែដលរមួីបញ្ឈចូ លការស្រសាវត្រូជ្ញាវ

សីុិជីដោត្រូ�ដោ�កុំង្គហិរញ្ឈាវ�ែុរបស់ិក�ពូល

មីហ្គាដោសិដាី និុង្គអង្គគភាព រមួីទា�ង្គត្រូបភព

ច�ណូៈលរបស់ិពួកដោ� និុង្គ�លបាះពាល់

ដោ�នឹុង្គដោសិដាកិចចសិហរដាអាដោមីរកិ។

ទីីត្រូកុង្គញូវយាក-ជ្ញាប់ពាក់ព័នុ�ទីីត្រូកុង្គញូវយាក-ជ្ញាប់ពាក់ព័នុ�

ក��ុង្គដោពលការរកីដុះ�លថ្ងៃនុ

អចលនុត្រូទីពយកុំង្គឆំ្នាំ� ២០០៦ និុង្គ ២០០៧ 

ជីនុជ្ញា�ិរសុិសុបីានុសិត្រូមីកុដោ� ត្រូកុង្គ Man-
hattan ដោដើមីីទិីីញអចលនុត្រូទីពយ។ ពួកដោ�

បានុទិីញជ្ញាន់ុដោ�សិណាា គារ   ផំ្តាហា 

និុង្គបានុក�់ត្រូតាំការលក់ដោ�មីជីឈមីណៈឌ ល 

Time Warner និុង្គ 15 Central Park West 
។ ទីីប��ុ� ពួកដោ�ក៏បានុទាក់ទាញការ

យកចិ�ីទុីក�ក់ពីអំកអនុុវ�ីចំប់�ង្គ

ខែដរ។ ដោ�ញូយាក មីហ្គាដោសិដាីរសុិសុី Oleg 
Deripaska ខែដលជ្ញាសិម័ុីនុ�មិី�ីរបស់ិ

ត្រូបធានាធិប�ីរសុិសុី វំាាឌីីដោមីៀ ពូទីីនុ ខែដល

ដោឈ្លាម ះដោនុះត្រូ�ូវបានុដោលើកយកមីកនិុ�យ

មីីង្គដោហើយមីីង្គដោទីៀ� ដោ�កុំង្គការដោសុិើបអដោង្គក�

ពាក់ព័នុ�នឹុង្គរសុិសុ ីនិុង្គអ�ី�ត្រូបធានាធិប�ី 

ដូណាល់ ត្រូតាំ� ត្រូ�ូវបានុភាា ប់ដោ��ាះមួីយ
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ដោ�កុំង្គសិងាក �់ Greenwich Village ថ្ងៃនុត្រូកុង្គ 

Manhattan ដោទាះបីជ្ញាគា�់មិីនុបានុមីកសិ

ហរដាអាដោមីរកិបាុនាម នុឆំ្នាំ�មីកដោនុះក៏ដោ�យ 

ដោនុះដោបើដោ�ង្គតាំមីកាខែសិ� Washington 
Post បានុរ៉ាយការណ៍ៈ។ (គា�់ក៏ត្រូ�ូវបានុ

ភាា ប់ដោ��ាះមួីយកុំង្គទីីត្រូកុង្គ Washington 
DC តាំមីរយៈត្រូកុមីហុុនុខែដលរមួីបញ្ឈចូ ល

ដោ� Delaware។ FBI បានុ�មក់ចូល

អចលនុត្រូទីពយទា�ង្គពីរដោ�កុំង្គខែ��ុ�។) 

ការដោ�ទូីរស័ិពាដោ�កាន់ុអ�ី�ត្រូកុមីហុុនុ

បញ្ឈចុ ះបញ្ឈចូ លរបស់ិ Deripaska ខែដលបានុ

បញ្ឈច ប់កិចចសិនុោជ្ញាមួីយគា�់កាលពី 

សិបីាហ៍មុីនុ មិីនុត្រូ�ូវបានុដោ�ំើយ�បត្រូ�លប់

មីកវញិដោទី។ ដោ�ដោលើ Telegram Deripaska 

បានុបរហិ្គារសិង្គ្រាងាគ មីដោ�យនិុ�យថា 

“ពិភពដោ�កមានុសារៈសិ�ខ្លាន់ុណាស់ិ! 

ការចរចាត្រូ�ូវចាប់   ដោ�ីើមីឱ្យយបានុឆ្នាំប់

តាំមីខែដលអាចដោធើើដោ�បានុ” ។

បនាា ប់ពីទិីញដោ�ទីីត្រូកុង្គញូវយាក 

ដោ�ក Jacky Teplitzky ថ្ងៃដ�ូត្រូ�ប់ត្រូ�ង្គថ្ងៃនុ

ត្រូកុមី Teplitzky Dunayer ជ្ញាមួីយឈមួញ

កណីាលអចលនុត្រូទីពយ Elliman បានុ

លក់�ាះអាផ្តា�មិីនុរ៉ាប់សិិបដោ� ត្រូកុង្គ 

Manhattan និុង្គ Miami ដោ�ឲ្យយអំកទិីញ

ជីនុជ្ញា�ិរសុិសុកុំីង្គឆំ្នាំ� ២០០៦ និុង្គ ២០០៧ 

បានុនិុ�យថា អំកទិីញជីនុជ្ញា�ិរសុិសីុ

បនាា ប់មីកបានុបខែង្គើរការយកចិ�ីទុីក�ក់

ពួកដោ�ដោ�ររដា�ំរ�ី។

ការពិនិុ�យដោ�ើង្គវញិរបស់ិកាខែសិ� 

Reuters ឆំ្នាំ�២០១៧ បានុរកដោឃុំើញថា 

�ាង្គដោហ្គាចណាស់ិមីនុុសិស ៦៣ នាក់ខែដល

មានុលិ�ិ��ំង្គខែដនុ ឬអាសិយ�ា នុរសុិសុី

បានុទិីញអចលនុត្រូទីពយ�ាង្គដោហ្គាចណាស់ិ 

$៩៨.៤ �នុដុ�ំរដោ�កុំង្គអាគារត្រូបណិៈ� 

Trump ច�នួុនុត្រូបា�ពីរដោ�ភា�ខ្លាង្គ�ីូង្គរដា

�ំរ�ី។ កាខែសិ�ដោនុះបានុរកដោឃុំើញថា 

�ាង្គដោហ្គាចណាស់ិ មានុមាច ស់ិច�នួុនុ ៧០៣ 

ថ្ងៃនុមាច ស់ិច�នួុនុ ២០៤៤ យូនីុ�ដោ�កុំង្គ

អគារ Trump ទា�ង្គត្រូបា�ពីរ ឬត្រូបខែហល

មួីយភា�បី ��ជ្ញាត្រូកមុីហុុនុទីទួីល�ុសិត្រូ�ូវ

មានុកត្រូមិី� ឬ LLC ខែដលអាចបិទីបា�ង្គ

អ�ីសិញ្ញាា ណៈមាច ស់ិពិ�របស់ិអចលនុ 

ត្រូទីពយ។ ដោ�ក Alan Garten ត្រូបធានុ

ខែ�ំកចំប់ថ្ងៃនុអង្គគការ Trump បានុត្រូបាប់

កាខែសិ� Reuters ដោ�ដោពលដោនាះថា វាជ្ញា 

“ដោរឿង្គហួសិដោហ�ុ” ។ បាុនាម នុឆំ្នាំ�មីកដោនុះ 

ការទិីញខែបបដោនុះ រមួីជ្ញាមួីយនឹុង្គការ

វនិិុដោ��ដ៏ទូីល�ទូី�យខែដលត្រូបជ្ញាជីនុ

រសុិសីុបានុដោធើើ បានុបងាា ញឱ្យយដោឃុំើញថា 

កាន់ុខែ�ពិបាកតាំមី�នុ។

កាន់ុខែ�ទូីល�ទូី�យ ដោ�កស្រសីិ 

Teplitzky បានុក�់សិមាគ ល់ថា អំកទិីញ

ជីនុជ្ញា�ិរសុិសីភា�ដោត្រូចើនុខែដលនាង្គបានុ

ដោធើើការជ្ញាមួីយបានុខែត្រូបកំាយសាច់ត្រូបាក់

ខែដលពួកដោ�យកពីត្រូបដោទីសិរសុិសីុ ជ្ញាអើី

ខែដលរ�ា ភិបាលនឹុង្គក�ណៈ�់ថា ជ្ញាការ

វនិិុដោ��ស្រសិបចំប់ សូិមីីខីែ�ដោលើសិពីអ

ចលនុត្រូទីពយក៏ដោ�យ។

នាង្គបានុនិុ�យថា “ទា�ង្គដោនុះ ��ជ្ញា

មីនុុសិសឆំ្នាំ�ណាស់ិខែដលមានុកង្គទ័ីព

ជ្ញា�ណៈដោនុយយករ និុង្គ  ទីីត្រូបឹកាទូីទា�ង្គ

ពិភពដោ�ក” ។ “ពួកដោ�ភា�ដោត្រូចើនុមានុ

អាជីីវកមីមដោ�សិហរដាអាដោមីរកិ។ បាុខែនីុ

ឥ�ូវដោនុះ ពួកដោ�ជ្ញាត្រូកុមីហុុនុអាដោមីរកិ

ស្រសិបចំប់”។

ការទិីញដោបះដូង្គដីធីំ Heartland Michel 
បានុចង្គត្រូកង្គឯកសារអ�ពីការត្រូ�ប់ត្រូ�ង្គ

ហិរញ្ឈាវ�ែរុបស់ិមីហ្គាដោសិដាអុុីយខែត្រូកនុមំាក់ 

ដោ�ទីីត្រូកុង្គ Cleveland បានុនិុ�យថា 

ដោបះដូង្គរបស់ិអាដោមីរកិទី�នុង្គជ្ញា�ាះខ្លាា យ

ដោ�យលុយរសុិសុី�ុសិចំប់។

 

�ណៈៈមីហ្គាដោសិដាី Ihor Kolomoisky 
ជ្ញាអំក�សពើ�ាយដ�បូង្គរបស់ិត្រូបធានាធិប�ី

អុុយខែត្រូកនុ បចចបុីនំុ ទីីប��ុ�គា�់បានុកំាយជ្ញា

�ួរអង្គគកុំង្គការជី�រញុការដោឃ្លាំសិនារបស់ិ

រសុិសុកុំីង្គអ��ុង្គដោពលរដាបាលត្រូតាំ� ។ ត្រូកសួិង្គ

ការបរដោទីសិបានុចា�់ទុីក Kolomoisky 

និុង្គសិមាជិីកត្រូ�ួសារភំាមីៗរបស់ិគា�់

ជ្ញាសាធារណៈៈថាមានុការជ្ញាប់ពាក់ព័នុ�

កុំង្គអ�ដោពើពុករលួយកាលពីឆំ្នាំ�មុីនុ។ 

Kolomoisky “បានុកំាយជ្ញាមាច ស់ិ�ាះដ៏

ធ�ប��ុ�ដោ�កណីាលទីីត្រូកុង្គ Cleveland” 

ដោនុះដោបើដោ�ង្គតាំមីការដោសុិើបអដោង្គក�ដោ�យ 

Pittsburgh Post-Gazette ។ Michel ខែដល

ដោសិៀវដោ�របស់ិគា�់ដោផី្តា�ដោលើ Kolomoisky 

បានុនិុ�យថា “គា�់នឹុង្គដោ�ដោរ៉ាង្គចត្រូក

ខែដក និុង្គដោរ៉ាង្គចត្រូកដោ�កុំង្គទីីត្រូកុង្គ�ូច Il-
linois រដា Kentucky និុង្គ West Virginia ��

លុយ ដោហើយបនាា ប់មីកអនុុញ្ញាា �ឱ្យយដោដើមី

លុយរលួយ” ដោធើើឲ្យយសិហ�មីន៍ុខ្លា�បង់្គ ។ 

អ�ី�អំក�សពើ�ាយសាធារណៈៈរបស់ិ 

Kolomoisky បានុបដិដោសិធមិីនុដោ�ំើយ

សារព័�៌មានុ NBC  ដោហើយនិុ�យថា 

គា�់មិីនុអាច�ីល់ព័�៌មានុអ�ពីទី�នាក់ទី�នុង្គ
តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៤តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៤

លុុយរិុស់ី�ីហូូរិចូូលុតាា�អចូលុនប្រ�ព្យយលុុយរិុស់ី�ីហូូរិចូូលុតាា�អចូលុនប្រ�ព្យយtmkBITMB½rTI   12
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បានុដោទីដោត្រូពាះ Kolomoisky “រវល់ណាស់ិ” 

កុំង្គការដោ�ំើយ�ប។

វាដោ�ខែ�មានុការល�បាកកុំង្គការ

តាំមី�នុព័�៌មានុខែបបដោនុះដោ�យភាព

ដោជីឿជ្ញាក់ ដោ�យសារខែ�វធីិនាយកត្រូប�ិប�ិី

អាជីីវកមីមរសុិសីុខែដលមានុត្រូទីពយសិមីី�ិី

ទា�ង្គដោនុះ ចាប់ថ្ងៃដ�ូជ្ញាមួីយអំកវនិិុដោ��

ដោ�សង្គដោទីៀ� និុង្គដោត្រូបើត្រូបាស់ិត្រូកុមីហុុនុសិមីីក

ដោដើមីីីទិីញអចលនុត្រូទីពយ។ ដោ�ក Jim 
Costello ត្រូបធានុដោសិដាវទូិីដោ�ត្រូកុមីហុុនុ

អចលនុត្រូទីពយ MSCI Real Estate អាច

ចង្គាលុបងាា ញពីអង្គគការ និុង្គមីនុុសិសខែដល

មានុទីីសំាក់ការកណីាលរបស់ិរសុិសុចី�នួុនុ 

៦ ខែដលមានុត្រូទីពយសិមីី�ិីច�នួុនុ ១.២ 

ពាន់ុ�នុដុ�ំរដោ�កុំង្គអចលនុត្រូទីពយ

ពាណិៈជីាកមីមសិហរដាអាដោមីរកិ ជ្ញាត្រូបភា�

�ូចមួីយថ្ងៃនុអចលនុត្រូទីពយច�នួុនុ ៨០៨ 

ពាន់ុ�នុដុ�ំរខែដលត្រូ�ូវបានុលក់ដោ�

សិហរដាអាដោមីរកិកាលពីឆំ្នាំ�មុីនុ។

ជីត្រូមីកសុិវ�ែិភាពដោជីើង្គដោមីឃុំជីត្រូមីកសុិវ�ែិភាពដោជីើង្គដោមីឃុំ

ជ្ញាមួីយនឹុង្គការលុកលុយរបស់ិរសុិសុី

ដោលើត្រូ�ីដោមីៀ និុង្គទីណៈឌ កមីមខែដលរដាបាល

ដោ�ក អូបាមាា  បានុអនុុម័ី� អំកទិីញ

អចលនុៈត្រូទីពយរបស់ិរសុិសីបានុបា�់�ួំនុ

�ាង្គដោត្រូចើនុ។ Victoria Shtainer ខែដល

ជ្ញាអំកសិហការខែ�កំអចលនុៈត្រូទីពយមីកពី

អុុយខែត្រូកនុជ្ញាមួីយត្រូកមុីហុុនុ Compass ខែដល

ពីមុីនុបានុលក់អាផ្តា�មិីនុ Manhattan ពី 

៣០ ដោ� ៤០ កខែនំុង្គដោ�ឱ្យយអំកទិីញរសុិសុី

កុំង្គ�ថ្ងៃមំី ៣ �នុដុ�ំរដោ� ២០ �នុ

ដុ�ំរពីឆំ្នាំ� ២០០៥ ដល់ឆំ្នាំ� ២០១៤ 

បានុក�់សិមាគ ល់ថា ទីី�ារបានុរងី្គសិៃួ�

�ាង្គឆ្នាំប់រហ័សិ។ នាង្គបានុនិុ�យថា 

អ�ិ�ិជីនុរបស់ិនាង្គបានុរកដោឃុំើញថា វា

ពិបាកដោពកកុំង្គការទីទួីលបានុទិី�ា ការដោ�

ទីសិសនាសិហរដាអាដោមីរកិ ដោហើយថា�ថ្ងៃមំី

ទិីញអាផ្តា��ុស់ិមិីនុដោ� Manhattan បានុ

បង្គកឱ្យយមានុទីង់្គត្រូកហមីដោត្រូចើនុដោពកដោ�កុំង្គ

ត្រូបព័នុ�ធនាគារ ដោ�ដោពលអ�ិ�ិជីនុរបស់ិ

នាង្គពោ�មីដោ�ារត្រូបាក់។

Shtainer បានុនិុ�យថា “វាដូចជ្ញា

ទឹីកខែដលស្រសិក�ាង្គដោលឿនុ។ វាមិីនុ

ត្រូ�លប់មីកវញិដោទី”។ "ពួកដោ�មិីនុចង់្គដោធើើ

ឱ្យយពូទីីនុ�កចិ�ីដោទី។ ពួកដោ�មិីនុចង់្គ�ក់

ទីង់្គត្រូកហមី�ួំនុឯង្គដោទី”។

Shtainer បានុនិុ�យថា �ណៈៈ

អ�ិ�ិជីនុរបស់ិនាង្គមួីយច�នួុនុ លក់�ាះខែលើង្គ

របស់ិពួកដោ�   អ�ិ�ិជីនុដោ�សង្គដោទីៀ�បានុ

រកាទុីកវាសិត្រូមាប់កូនុរបស់ិពួកដោ�។

Shtainer បានុនិុ�យថា “ពួកដោ�

�ំះបានុជួីល�ាះ ឬបានុ�ក់ជួីលកុំង្គ

ដោពលឥ�ូវដោនុះ ឬមានុ   កូនុៗពួកដោ�មីក

ដោ� ឬ�ាះ�ំះទុីកដោចាល” ។ “ដោគាលដោ� ��

ដោដើមីីឱី្យយកូនុៗពួកដោ�ទីទួីលបានុការអប់រ �

ដោ�សិហរដាអាដោមីរកិ” ។

ចមាៃ យសិកមីម សិកមីមពីចមាៃ យចមាៃ យសិកមីម សិកមីមពីចមាៃ យ
ដោ�ដោពលរដាបាលថ្ងៃបដិនុ បនីុ

�ក់ទីណៈឌ កមីម មីហ្គាដោសិដាីរសុិសីកាន់ុខែ�

ដោត្រូចើនុ និុង្គអ�ី�មីនុុសិសជ្ញាទីីស្រសិ�ញ់

របស់ិពួកដោ�មួីយច�នួុនុ បានុចាប់ដោ�ីើមី

ដោថាក លដោទាសិសិកមីមភាពដោ�កពូទីីនុដោ�

កុំង្គត្រូបដោទីសិរសុិសុី។ ដោ�កស្រសីិ Dasha 
Zhukova អ�ី�ភរ�ិមីហ្គាដោសិដាីរសុិសុី 

Roman Abramovich មាច ស់ិកឹំបបាល់ទា�់

អង់្គដោ�សំិ Chelsea បានុសិង្គក�់ធៃន់ុថា អ�ី�

សាើ មីីនាង្គខែលង្គមានុទី�នាក់ទី�នុង្គជ្ញាមួីយ

�ាះទា�ង្គបី ខែដលបីីត្រូបពនុ�បានុទិីញដោ� 

Upper East Side កុំង្គទីីត្រូកុង្គ Manhattan 

ដោទីៀ�ដោហើយ។ ក�ណៈ�់ត្រូតាំអចលនុត្រូទីពយ

បានុបញ្ញាា ក់ថា អចលនុត្រូទីពយដោនុះត្រូ�ូវបានុ

លក់កុំង្គឆំ្នាំ� ២០១៨ កុំង្គ�ថ្ងៃមំីត្រូបខែហល 

៩០ �នុដុ�ំរ។

Zhukova បានុនិុ�យថា “Roman 
Abramovich និុង្គ�ាុ�បានុខែបកគំាដោ�

ឆំ្នាំ� ២០១៦ ដោហើយត្រូទីពយសិមីី�ិីខែដល

ត្រូ�ូវបានុដោ�ារ��ស្រសិបតាំមីការវនិិុច័ិយថ្ងៃនុ

ការខែលង្គលះ” ។ “តាំ�ង្គពីដោពលដោនាះមីក 

�ាុ�បានុបនីុជីីវ�ិរបស់ិ�ាុ� ដោហើយដោរៀបការមីីង្គ

ដោទីៀ�ត្រូបកបដោ�យដោសិកីីសុិ�”។

Zhukova បានុបខែនុែមីតាំមីរយៈការ

បដោងាា ះ Instagram ដោ�ដោលើ�ណៈនីុសារមីនុាី

សិិលីៈសិម័ីយទី�ដោនុើប (Garage Museum 
of Contemporary Art) ថាជ្ញា “នុរណាមំាក់

ដោកើ�ដោ�កុំង្គត្រូបដោទីសិរសុិសុ ី�ាុ�ដោថាក លដោទាសិ

�ាង្គ�ច់អហងាក រ ច�ដោពាះទីដោង្គើើថ្ងៃនុសិង្គ្រាងាគ មី

ទា�ង្គដោនុះ �ាុ�ឈរសាមី�គីភាពជ្ញាមួីយ

ត្រូបជ្ញាជីនុអុុយខែត្រូកនុ ក៏ដូចជ្ញាជ្ញាមួីយ

ត្រូបជ្ញាជីនុរសុិសុីរ៉ាប់�នុនាក់ខែដលមានុ

អារមីមណ៍ៈដូចគំា”។

Vladislav Doronin នាយកត្រូប�ិប�ិីថ្ងៃនុ

កខែនំុង្គក�សានីុ Aman Resorts ខែដលក�ពុង្គ

ដោបើកសិណាា គារសិត្រូមាប់ខែ� “សិមាជិីក” 

ដោ�អគារ Crown Building ដោ�កណីាល

ទីីត្រូកុង្គ Manhattan នានិុទាឃុំរដូវដោនុះ 

ក៏បានុឃំ្លាំ�ឆ្នាំៃ យពីអើខីែដលក�ពុង្គដោកើ�ដោ�ើង្គ

ដោ�កុំង្គត្រូបដោទីសិរសុិសុី�ង្គខែដរ។ កាលពី

ថ្ងៃ�ៃដោ�រ ៍ត្រូកុមីបា�ុករបានុត្រូបមូីល�ុី�គំា

ដោ�មុី��ដោត្រូមាង្គ ទាមីទារជី�ហររបស់ិ 

Doronin ដោ�ដោលើត្រូបដោទីសិអុុយខែត្រូកនុ ដោនុះ

ដោបើដោ�ង្គតាំមី The Real Deal។ Charlotte 
Rutherford អំកនា�ពាកយរបស់ិ Doronin 

បានុសិង្គក�់ធៃន់ុថា Doronin មិីនុខែមីនុជ្ញា

ជីនុជ្ញា�ិរសុិសុ ីដោហើយថា គា�់ដោថាក លដោទាសិ

សិកមីមភាពរបស់ិរសុិសុ។ី គា�់ក៏បានុសិង្គក�់ធៃន់ុ

ថា គាម នុអំកទិីញដោ�កុំង្គ�ដោត្រូមាង្គ Aman's 
New York City ជ្ញាពលរដារសុិសុីដោ�ើយ។

នាង្គបានុសិរដោសិរថា “ដោ�ក Doro-
nin បរហិ្គារការឈំ្លានុពានុរបស់ិរសុិសុមីីក

ដោលើអុុយខែត្រូកនុ និុង្គបួង្គសួិង្គសុិ�សិនិីុភាព

�ាង្គទីទូីច” ។ “ដោ�ក Doronin បានុ

ដោកើ�ដោ�កុំង្គសិហភាពសូិដោវៀ�ខែដលជ្ញា

សិហភាពខែដលខែលង្គមានុដោទីៀ�ដោហើយ 

ខែដលកាលដោណាះមានុទា�ង្គរសុិសីុ និុង្គ

អុុយខែត្រូកនុ។ ដោ�កស្រសីិបានុចាកដោចញ

ដោ�ឆំ្នាំ� ១៩៨៦ មុីនុដោពលការរ ��យ

សិហភាពសូិដោវៀ� ដោ�កមិីនុខែដលមានុ

សិញ្ញាា �ិរសុិសុដីោទី។ កុំង្គនាមីជ្ញាពាណិៈជីាករ

អនីុរជ្ញា�ិ ខែដលមានុត្រូកុមីដោ�ត្រូ�ប់ត្រូជុីង្គថ្ងៃនុ

ពិភពដោ�ក គា�់ខែ�ង្គខែ�ត្រូបកាន់ុយកវបី

ធម៌ីបរ�ិបនំុ និុង្គសិនិីុភាព”៕

លុុយរិុស់ី�ីហូូរិចូូលុតាា�អចូលុនប្រ�ព្យយលុុយរិុស់ី�ីហូូរិចូូលុតាា�អចូលុនប្រ�ព្យយtmkBITMB½rTI   13
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come an emblem of the Ukrainian people's 
fierce resistance to invading Russian 
troops.

Zelenskyy's video addresses, deliv-
ered from the streets of Ukraine's threat-
ened capital, and his calls on the Euro-
pean Union and other international 
bodies to support his nation's resistance 

to the Russian invasion, have put his face 
on screens all over the world. But until 
recently the former actor and comedian 
was not well-known outside his native 
country.

Zelenskyy, 44, took office in spring 
2019, with 73.2% of the vote, defeating 
former President Petro Poroshenko. His 
election was a case of life imitating art, 
as Zelenskyy, prior to the election, had 
been best known for playing a high school 
history teacher who gets elected president 
of Ukraine in a hit television show called 
"Servant of the People."

The premise of the show was that 
Zelenskyy's character rockets to popular-
ity after a viral video captures him rant-
ing against rampant corruption in Ukraine. 
In 2018, a new political party in Ukraine, 
named after Zelenskyy's television show, 
nominated the TV star for president on 
an anti-corruption platform similar to 
that of his fictional presidential character.

Native of eastern Ukraine

Zelenskyy was born in Kryvyi Rih, 
a city in a Russian-speaking region of 
south-central Ukraine which was, at the 
time, a part of the Soviet Union. Zelen-
skyy, who is Jewish, has said that his 
extended family suffered severely during 
the Holocaust. His grandfather lost his 

own father and three brothers to the 
Nazis, and he served in the Red Army 
during the war.

Zelenskyy received a law degree 
from what is now Kryvyi Rih National 
University, but rather than pursue a legal 
career, he began working in comedy and 

was one of the founders of Kvartal 95, 
which became a successful television 
production company.

Among Zelenskyy's more unusual 
accomplishments was his victory, in 2006, 
in the Ukrainian version of the television 
program "Dancing with the Stars," in 
which he was partnered with a profes-
sional dancer.

Between 2009 and 2018, Zelenskyy 
had starring roles in a number of films, 
primarily romantic comedies.

Zelenskyy married screenwriter 
Olena Kiyashko in 2003. They have a 
17-year-old daughter and an 8-year-old 
son. All three are believed to be in Kyiv 
with Zelenskyy.

Took office during conflict

When Zelenskyy took office in 2019, 
his country was already five years into 
a low-level conflict with separatist mili-
tias in Luhansk and Donetsk, two prov-
inces that make up a region commonly 
known as the Donbas. The militias, with 
support from Russia, controlled portions 
of both provinces and frequently traded 
fire with Ukrainian troops. In addition, 
Russia remained in disputed possession 
of Crimea, which it seized in 2014 and 

claims to have "annexed" as part of Rus-
sia.

For many Americans, their first in-
troduction to Zelenskyy came in 2019, 
when he was caught up in the events that 
led to the first impeachment of former 
President Donald Trump.

Because of the ongoing conflict in 
Ukraine, U.S. lawmakers had approved 
$400 million in military aid for fiscal 
year 2019. Throughout the spring and 
summer of that year, the Trump admin-

istration refused to disburse the aid, 
without providing a clear reason why.

Trump impeachment

In a July 2019 conversation with 
Zelenskyy, which did not become public 
until months later, Trump replied to the 
Ukrainian president's request to be al-
lowed to purchase more anti-tank weap-
ons with the phrase, "I would like you 
to do us a favor, though." He proceeded 
to ask Zelenskyy to launch an investiga-
tion into the business dealings of the 
Biden family.

At the time, Joe Biden was seen as 
a challenger to Trump in the 2020 U.S. 
presidential contest. Biden's son, Hunter, 
had served on the board of a Ukrainian 
natural gas company.

The call was the basis for Trump's 
impeachment in the House of Represen-
tatives, with Democratic lawmakers 
charging that he had withheld aid from 
Ukraine to pressure Zelenskyy to damage 
his chief political rival.

Zelenskyy said that he had not felt 
pressured, and made it clear that he did 
not want to become part of a political 
disagreement in the U.S.

Low popularity

Zelenskyy's performance in the days 
since Russia invaded his country has 
made him extremely popular internation-
ally and, to the degree it can currently 
be measured, within Ukraine. Even op-
position party politicians who regularly 
criticized him prior to the invasion have 
lavished praise on his efforts to rally the 
country.

However, in the years following his 
initial election, Zelenskyy's popularity 
among Ukrainians had faded consider-

ably. In a country where corruption re-
mained a major problem, he was seen as 
having done too little to keep his prom-
ises about bringing integrity to the coun-
try's politics.

In January, public opinion polling 
showed Zelenskyy with the support of 
only about 30% of the Ukrainian popula-
tion.

Discounted warnings of invasionDiscounted warnings of invasion

Zelenskyy has also faced criticism 
for his apparent unwillingness to believe 
U.S. intelligence reports that Russian 
President Vladimir Putin was determined 
to invade Ukraine.

In the weeks leading up to the inva-
sion, Zelenskyy worked hard to build 
support among other leaders in Europe 
and around the world, hoping to pressure 
Putin to pull back troops. However, he 
frequently met U.S. warnings of an im-
minent invasion with public expressions 
of disbelief and even ridicule.

Critics have said that his frequent 
insistence that Putin was bluffing and 
would not actually enter Ukraine may 
have left his citizens less prepared for 
the invasion than they might have been 
if he had taken U.S. warnings seriously.

    By VOA

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy shows himself speaking to a camera in President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy shows himself speaking to a camera in 
Ukraine after a Russian attack, and vowing to stay and fight on, Feb. 26, 2022, in Ukraine after a Russian attack, and vowing to stay and fight on, Feb. 26, 2022, in 

this screen grab taken from a video made available on his Facebook account.this screen grab taken from a video made available on his Facebook account.

From Front PageFrom Front Page

Zelenskyy's Fierce Resistance Zelenskyy's Fierce Resistance 
Makes Him International IconMakes Him International Icon

FILE - Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy walks under a camouflage FILE - Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy walks under a camouflage 
net in a trench as he visits the war-hit Donetsk region, eastern Ukraine, Dec. 6, net in a trench as he visits the war-hit Donetsk region, eastern Ukraine, Dec. 6, 

2021. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)2021. (Ukrainian Presidential Press Office via AP)
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ដោ� អុុយខែត្រូកនុ ចុះចាញ់ មុីនុ ការ ត្រូបយុទី�។ 
ខែ� �ាង្គណា សិង្គ្រាងាគ មី ឈំ្លានុពានុ របស់ិ
មីហ្គាអ�ណាច មួីយ ដោនុះ ដោ�ដោលើ ត្រូបដោទីសិ
ទីន់ុដោ�ាយ មួីយ ខែដល ធំាប់ ច�ណុៈះ នឹុង្គ �ួំនុ 
បានុ ត្រូបត្រូពឹ�ី ដោ� ៦ ថ្ងៃ�ៃ មីក ដោហើយ ខែដល
កង្គទ័ីព ត្រូបដោទីសិ ដ៏ ខំ្លា�ង្គ មួីយ ដោនុះ រលុ ចូល
ដោ� រដាធានីុ ដោដើមីី ី�ើួល រ �ល� រ�ា ភិបាល របស់ិ
ត្រូបធានាធិប�ី ដោហស�ិនុសិគី (Volodymyr 
Zelenskiy) ពុ� ដូច ការ រ �ពឹង្គ ទុីក។

ដោ�ើ មានុ ច�ណុៈច ដោ�ាយ អើី �ំះ បានុ ជ្ញា
មីហ្គាអ�ណាច ដោ�ធា មួីយ ដោនុះ វាយ ដោលើ
ត្រូបដោទីសិ �ូច មួីយ មិីនុ ដូច ការ រ �ពឹង្គ ទុីក?

១–ច�ណុៈច ដោ�ាយ ខែដល មីហ្គាអ�ណាច
មួីយ ដោនុះ ក�ពុង្គ ជួីប �លវបិាក មានុ ដូចជ្ញា៖

កង្គទ័ីព វាយលុក អុុយខែត្រូកនុ មិីនុ ដូច
ការ រ �ពឹង្គ ទុីក ដោទាះ ជ្ញា វាយ ជិី� ដល់ រដាធានីុ
ក៏ដោ�យ ក៏ ��បន់ុ មួីយ ច�នួុនុ វាយ សឹិង្គ មិីនុ
ដោ� មុី� ដោហើយ ត្រូ�ូវ បានុ ទ័ីព អុុយខែត្រូកនុ
វាយបក វញិ។

ការ �ូចខ្លា� ដោត្រូចើនុ ដោ�យ សំាប់ កង្គទ័ីព 
៥៣០០ នាក់។ យនីុដោហ្គាះ ចមីំ�ង្គ ឧទី�មាៈ �ចត្រូក 
ត្រូ�ូវ បានុ ទ័ីព អុុយខែត្រូកនុ បាញ់ ទីមំាក់ ជិី� ៦០
ដោត្រូ�ឿង្គ។ រ�ដោត្រូកាះ ១៩១ ដោត្រូ�ឿង្គ និុង្គ
រ�ពាសិខែដក ៨១៦ ដោត្រូ�ឿង្គ ត្រូ�ូវ បានុ បាញ់
ដោ�ះ និុង្គ កា�ដោភំើង្គធ� ៧៤ ដោត្រូ�ឿង្គ។ រ�យនីុ

ដឹក ដោត្រូបង្គឥនុ�នុៈ ៦០ ដោត្រូ�ឿង្គ របស់ិ រសុិសុី ត្រូ�ូវ
បានុ អុុយខែត្រូកនុ បាញ់ កដោមីាច។ រ�យនីុ ហសបិ 
២៩១ ដោត្រូ�ឿង្គ និុង្គ យនីុដោហ្គាះ ត្រូដូនុ ៣ ដោត្រូ�ឿង្គ
របស់ិ រសុិសុ ីត្រូ�ូវ បានុ ប�ផំ្តាញ។ ដោ� ��បន់ុ �ំះ 
រសុិសុ ីអាច វាយ កាន់ុកាប់ បានុ ខែ� កង្គទ័ីព �ើះ
ដោសិីៀង្គ ដោ�យ ទ័ីព អុុយខែត្រូកនុ ដោ�ខែ� លួច
បាញ់ ដោ�ះ តាំមី �ូំវ។ ដោនុះ ��ជ្ញា �ួដោល� ខែ� មុាង្គ
របស់ិ អុុយខែត្រូកនុ ខែដល អនុុរដាមីង្គ្រានុីី ការពារ
ជ្ញា�ិ របស់ិ អុុយខែត្រូកនុ បានុ ត្រូបកាសិ ដោហើយ
ចុះ�ាយ ដោ�យ សារព័�៌មានុ The Kiyv 

Independent ថ្ងៃនុ ត្រូបដោទីសិ អុុយខែត្រូកនុ កាលពី
ថ្ងៃ�ៃ ទីី ២៨ កុមីៈៈ។

ការ បាញ់ ដោ�ដោលើ សិហ�មីន៍ុ ជីនុសីុិវលិ
កុំង្គ ត្រូបដោទីសិ អុុយខែត្រូកនុ រង្គ ការ ដោថាក លដោទាសិ។ 

សូិមីីី ថ្ងៃ�ាកុំង្គ មិីនុ គា�ត្រូទី �� សិមាជិីក សិភា 
Duma ក៏ បានុ ជី�ទាស់ិ ដោហើយ ត្រូបជ្ញាជីនុ រសុិសុី
ដោធើើ បា�ុកមីម ត្រូបឆ្នាំ�ង្គ ការ ដោលើក ទ័ីព ឈំ្លានុពានុ
អុុយខែត្រូកនុ។

ត្រូបជ្ញាជីនុ អុុយខែត្រូកនុ មានុ សាម រ�ី �សូុិ
ត្រូបឆ្នាំ�ង្គ រសុិសុ ី�ច់ខ្លា� ដោ�យ មានុ ការ គា�ត្រូទី
ពី ត្រូបដោទីសិ សិមុីនុ�មិី�ី។ ត្រូបដោទីសិ រសុិសុី ធំាក់
កុំង្គ ការ ហុុមីព័ទី� ដោសិដាកិចច ពី សិហ�មីន៍ុ
អនីុរជ្ញា�ិ �ាង្គ ធៃន់ុធៃរ ដោលើ ដោត្រូចើនុ វស័ិិយ។ 
អ�គដោលខ្លាធិការ អង្គគការ សិហត្រូបជ្ញាជ្ញា�ិ ក៏
បានុ ដោថាក លដោទាសិ។

ដោមីើល ដោឃុំើញ ជី�នួុយ សិពាើ វធុ របស់ិ បសិចមិី

ត្រូបដោទីសិ កាន់ុខែ� ដោត្រូចើនុ ដោ� ឱ្យយ អុុយខែត្រូកនុ។
ចិនុ ឥណាឌ  និុង្គ �ួក�ី ត្រូបាប់ ឲ្យយ ចរចា

ជ្ញាមួីយ អុុយខែត្រូកនុ មានុ ន័ុយ ថា ត្រូបដោទីសិ ធ�
៣ ខែដល មានុ ទី�នាក់ទី�នុង្គ យូរអខែង្គើង្គ នឹុង្គ
រសុិសុី មិីនុ ចំស់ិ ដោ� ជ្ញាមួីយ រសុិសុី ដោនាះ ដោទី។

រសុិសុ ីបារមីៈ ខំ្លាច ចាញ់ សិង្គ្រាងាគ មី ត្រូបសិិនុដោបើ
សិង្គ្រាងាគ មី ជ្ញាមួីយ អង្គគការ ដោ�ធា ណា�ូ ដោហើយ
ដោ�ធា ណា�ូ �ា ង្គដោហ្គាចណាស់ិ ក៏ មានុ
កំល ត្រូគាប់ នុុយដោកំខែអុរ ច�នួុនុ ៦០៩០ ត្រូគាប់ 
ជ្ញាមួីយ កង្គកមំា�ង្គ សិម័ុីនុ� មានុ ៣០ ត្រូបដោទីសិ។

រសុិសុ ីបារមីៈ ពី ភាព ឯដោកា ដោ� ដោលើ ពិភពដោ�ក 
�� សិមុីនុ�មិី�ី ចាស់ិ មិីនុ សូិវ ឱ្យយ �ថ្ងៃមំី ដោហើយ ពុ�
អាច មានុ សិមុីនុ�មិី�ី �មី។

២–ច�ណុៈច ខំ្លា�ង្គ របស់ិ រសុិសុី៖
ជ្ញា មីហ្គាអ�ណាច ដោ�ធា ខំ្លា�ង្គ ទីី ពីរ

របស់ិ ពិភពដោ�ក មានុ កំល ត្រូគាប់ នុុយដោកំខែអុរ
ដោត្រូចើនុ ជ្ញាង្គដោ� ដល់ ដោ� ៦២៥៥ ត្រូគាប់។

ដោបើក ការ ចរចា �ង្គ វាយ អុុយខែត្រូកនុ �ង្គ។
ចាប់ អុុយខែត្រូកនុ ជ្ញា ច�ណាប់ខ្លាម �ង្គ ដោដើមីីី

មីហិចិតាំ និុង្គ �ក់ សិមុាធ ដោលើ ណា�ូ។ ដូច
ករណីៈ ដោនុះ បនាា ប់ពី ការ ចរចា មិីនុ បានុ សិដោត្រូមីច
លទី��ល ដោ�ក ពូទីីនុ បនីុ បញ្ញាា  ឱ្យយ រ �កិល
កង្គទ័ីព ចូល កាន់ុកាប់ រដាធានីុ ដោ�ៀវ ឱ្យយ បានុ
ឆ្នាំប់ៗ ប��ុ�។

វាយ យក ��បន់ុ ដុនុបាស់ិ មីក ដោ� ដោត្រូកាមី
ច�ណុៈះ របស់ិ �ួំនុ ដោត្រូកាយ ពី សិភា អនុុម័ី� និុង្គ
ដោ�ក ពូទីីនុ ចុះហ�ែដោលខ្លា ទីទួីលសាគ ល់
ដោ��ី ធ� ពីរ អមី សិង្គខ្លាង្គ ដុនុបាស់ិ ជ្ញា រដា
ឯករ៉ាជីយ ពី អុុយខែត្រូកនុ ��ជ្ញា ការ រ �ដោ�ភ
ឈំ្លានុពានុ ខែដនុដី របស់ិ អុុយខែត្រូកនុ បានុ
សិដោត្រូមីច។

�ា ង្គណា អុុយខែត្រូកនុ ក៏ មានុ ច�ណុៈច
ដោ�ាយ �ង្គ ខែដរ៖

១–ច�ណុៈច ដោ�ាយ របស់ិ អុុយខែត្រូកនុ

មានុ ដូចជ្ញា៖
សិមី�ែភាព ដោ�ធា ដោធៀប នឹុង្គ រសុិសុី ��

ដោ� មានុ កត្រូមិី� ទាប ប��ុ� ដោ�យសារ កង្គទ័ីព
មានុ ច�នួុនុ �ិច។ អាវធុ មិីនុសូិវ ទី�ដោនុើប ដោហើយ
អាវធុ ភា�ដោត្រូចើនុ ជ្ញា របស់ិ សិហភាព សូិដោវៀ�។

សិមុីនុ�មិី�ី បសិចិមី ត្រូបដោទីសិ មិីនុ ដោលើក
ទ័ីព ចូល ជួីយ ដោត្រូពាះ អុុយខែត្រូកនុ មិីនុខែមីនុ ជ្ញា
សិមាជិីក អង្គគការ ណា�ូ និុង្គ បារមីៈ ជីដោមំាះ
រកី រ៉ាល�ល ខំ្លា�ង្គ អាច �ាុះ សិង្គ្រាងាគ មី ពាសិដោពញ
អ�រ ាបុ។

២–ច�ណុៈច ខំ្លា�ង្គ របស់ិ អុុយខែត្រូកនុ ក៏ មានុ
ខែដរ៖

ដោមីដឹកនា� កំាហ្គានុ មិីនុ រ�់ដោចាល សិមីរភូមិី 
មិីនុ ដូរ ដី ដោដើមីីី សិនិីុភាព និុង្គ មិីនុ សុិ�ចិ�ី
កាន់ុ អ�ណាច រណៈប ដោ�។

សាម រ�ី កង្គទ័ីព ដោសាម ះសិមត័្រូ� នឹុង្គ ជ្ញា�ិ មានុ
ភាព ពុះកដោង្គ្រាញ្ញាា ល។ ត្រូបជ្ញាជីនុ ទា�ង្គ ត្រូបុសិ
ទា�ង្គ ស្រសីិ ភា�ដោត្រូចើនុ ជ្ញា យុវជីនុ សិដោត្រូមីច កាន់ុ
អាវធុ ការពារ ទឹីកដី។

ត្រូបជ្ញាជីនុ ដោគារព ស្រសិ�ញ់ សាម រ�ី
ដោមីដឹកនា� ដោ�យ ដោសាម ះសិម័ត្រូ�។

សិហ�មីន៍ុ អនីុរជ្ញា�ិ ជួីយ គា�ត្រូទី និុង្គ
ដោលើក ទឹីកចិ�ី ខំ្លា�ង្គ។

ពួក បសិចមិី ត្រូបដោទីសិ សិត្រូមុីក �ើល់ សិពាើ វធុ 
ដោសិីៀង្គ និុង្គ ថំា�ដោពទីយ។

ដោ�ង្គ តាំមី ការ រក ដោឃុំើញ នូុវ ច�ណុៈច
ខំ្លា�ង្គ និុង្គ ច�ណុៈច ដោ�ាយ ដូចដោនុះ ដោបើ រសុិសុី
ឈំះ សិង្គ្រាងាគ មី ដោលើ ត្រូបដោទីសិ អុុយខែត្រូកនុ �� បានុ
ត្រូ�ឹមី ពាកយ ថា ឈំ្លានុពានុ។ យក ទឹីកដី ដោ�
បានុ ខែ� ដោ� ដោ�ថា អំក ឈំ្លានុពានុ។ ឈំះ
សិង្គ្រាងាគ មី ខែមីនុ ខែ� មិីនុ ឈំះ ទឹីកចិ�ី ត្រូបជ្ញាជីនុ
អុុយខែត្រូកនុ។

ដោទាះបី រសុិសុី អាច ដោលើក បនុីុប ឬ ដូរ
ដោមីដឹកនា� �មី បានុ ខែមីនុ ខែ� មិីនុ អាច ដូរ �នុាៈ
ត្រូបជ្ញាជីនុ អុុយខែត្រូកនុ បានុ ដោ�ើយ ដោហើយ ការ
ដោង្គើបដោ�ើង្គ ខែដល ដោ� ដោ�ថា កមំា�ង្គ ត្រូបឆ្នាំ�ង្គ
នឹុង្គ ដោធើើការ វាយបក ដោដើមីី ីដដោណៈើើ មី ទឹីកដី និុង្គ
រ�ា ភិបាល មីកវញិ ដោត្រូកាមី ជី�នួុយ អាវធុ ពី
បសិចិមី ត្រូបដោទីសិ។

ច�ខែណៈក ត្រូបធានាធិប�ី Volodymyr 
Zelenskiy អាច ត្រូ�ូវ បានុ ក�់ត្រូតាំ កុំង្គ
ត្រូបវ�ិីសាស្ត្រាសិ ីពិភពដោ�ក ថា ជ្ញា ដោមីដឹកនា�
ត្រូបដោទីសិ មួីយ ខែដល មិីនុ រ�់ដោចាល ត្រូបដោទីសិ 
និុង្គ ត្រូបជ្ញាជីនុ �� មិីនុ ទីមំាក់ អាវធុ សុិ� សិនិីុភាព
ពី សិត្រូ�ូវ ឈំ្លានុពានុ។

ដោ�ង្គ តាំមី ទីីភំាក់ងារ សារព័�៌មានុ 
Reuters ខែដល ស្រសិង់្គ របាយការណ៍ៈ របស់ិ
ទីីភំាក់ងារ ជីនុដោភៀសិ�ួំនុ អង្គគការ សិហត្រូបជ្ញាជ្ញា�ិ 
សិង្គ្រាងាគ មី រសុិសុី-អុុយខែត្រូកនុ រយៈដោពល ៦ ថ្ងៃ�ៃ
មីក ដោនុះ បានុ បណាើ ល ឱ្យយ មានុ ជីនុដោភៀសិ�ួំនុ
ដោកើនុ ដោ�ើង្គ ៥០ មុី�នុ នាក់។

ត្រូបដោទីសិ ខែដល ទីទួីល ជីនុដោភៀសិ�ួំនុ
មានុ ត្រូបដោទីសិ Moldova, Romania, Hun-
gary, Slovakia និុង្គ ត្រូបដោទីសិ Poland ខែដល
ជ្ញា ត្រូបដោទីសិ មានុ ត្រូព�ខែដនុ ជ្ញាប់ អុុយខែត្រូកនុ៕
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