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គណបក្្សប្រ�ឆាំំងក្នុុ�ងមាគ៌ាាទៅ�កាន់់អំំណាច

ដោ�យ ពិិន សំំខុុន - ថ្ងៃ�ៃទីី១៧ មករា ២០២១

‹‹ចង់់ ប្តូ�ូរអំំណាចពីី គណបក្សសប្រ�ជាជន គឺឺ ជា

សមត្ថថភាពរបស់់គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ›› ក្នុុ�ងស្ថាានភាព
បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ មាគ៌ាាទៅ�រកដណ្តើ�ើ� មអំំណាចនយោ�បាយ
របស់់គណបក្សសប្រ�ឆាំំង បានត្រូ�ូវគេ�មើ�ើលឃើ�ើញថា
ពុំំ� ទាន់់ មានសមត្ថថភាពនឹឹ ងលទ្ធធភាព‹ប្តូូ�រអំំណាច›ពីី

គណបក្សសប្រ�ជាជនបាននៅ�ឡើ�ើយទេ� ដោ�យហេ�តុុថា
គណបក្សសកាន់់ អំំណាច កំំពុុ ងតែ�នៅ�រឹងមាំំ
ឹ
ជាង
គណបក្សសប្រ�ឆាំំងនៅ�ឡើ�ើយ ហើ�ើយ‹ម៉ាា ស៊ីី�នបំំបែ�កបំំបាក់់
ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងចំំពោះ�ះបក្សសប្រ�ឆាំំង›របស់់នាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី� ហ៊ុុ�ន
សែ�ន នៅ�តែ�មានប្រ�សឹឹទ្ធិិ�ភាពខ្ពពស់់នៅ�ឡើ�ើយ ដែ�ល
កំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយសកម្មមភាពប្រ�ឆាំំង រឹ ឹតតែ�ទន់់ជ្រា�យជា
បន្តតរបន្ទាាប់់ ។ ថ្វីី�ត្បិិ�តតែ�គេ�ដឹឹងថា គណបក្សសប្រ�ជាជន
ពុំំ� មែ�នគ្មាា នចំំណុុចខ្សោ�ោយនោះ�ះទេ�ក៏៏ដោ�យ ពីី ព្រោះ��ះតែ�
អ្ននកកាន់់ អំំណាច‹កាន់់ តែ�ជរា រងផ្ទេ�េរដំំណែ�ងមិិ នទាន់់
បាន›, ‹កំំពុុ ងធ្វើ�ើ�កំំហុុសជាន់់ លើ�ើកំំហុុស›ឱ្យយសហភាព

អឺឺរ៉ុុ�បផ្តាាច់់ជំំនួួយពន្ធធ ឱ្យយអាមេ�រី ីកដាក់់ទណ្ឌឌកម្មមបង្កកលុ
ក
ុយ

ប្រ�ទេ�សខ្មែ�ែរទៀ�ៀត...ទាំំងអស់់នេះ�ះសូូទ្ធធតែ�ជាបុុ ព្វវហេ�តុុ

មន្តី្រ�រ�ខ្មែ�ែរខ្លះះ�, អំំពើ�ើបំំផ្លាា ញជាតិិនៅ�តែ�បន្តតរទោះ�ះជាពួួកខ្លួួ�ន

គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ សម្រា�ប់់ឱ្យយរាស្ត្រ�រខ្មែ�ែរដណ្តើ�ើ� មអំំណាចមកឱ្យយ

មានបានកប់់ ក្តោ�ោងក៏៏ដោ�យ, អនុុ ញ្ញាាត្តតឱ្យយបរទេ�សចិិ ន

បក្សសប្រ�ឆាំំងវិ ិញបាននៅ�ឡើ�ើយ... ប៉ុុ�ន្តែ�ែហេ�តុុអ្វីី�ក៏៏នៅ�តែ�

យួួនមកបំំផ្លាា ញជាតិិឯងកកកុុញ បំំផ្លាា ញទាំំងបូូរណភាព

ប្តូូ�រដៃ�កាន់់អំំណាចនោះ�ះមិិនបាន? តទៅ�ទំំព័័រទីី០៤

Bitcoin ទល់់និិង មាស៖ អ្ននកជំំនាញ ១០ នាក់់ប្រា�ប់់យើ�ើងអំំពីីទ្រ�ព្្យមួួយ
ណាដែ�លពួួកគេ�ចង់់រក្្សាទុុកសម្រា�ប់់១០ឆ្នាំំ��ទៅ�មុុខទៀ�ៀត និិងមូូលហេ�តុុ

១៥កុុម្ផៈៈ�២០២១

ថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋភូូមាបានប្តើ�ើ�ម

• ខណៈៈពេ�លដែ�ល Bitcoin បន្តត

ចេ�ញប្រ�តិិកម្មម តាំំងតែ�ពីីថ្ងៃ�បន្ទាាប់
ៃ
់

ការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងឳកាសរបស់់ខ្លួួ�ន អ្ននក

នៃ�ការចាប់់ខ្លួួ�ន លោ�កស្រី�ី អន

វិ ិនិិ យោ�គកាន់់ តែ�ច្រើ�ើ�ន កំំពុុ ងពិិ និិត្យយ

សាំំងស៊ូូ�ជីី នឹឹងមន្ត្រី�ី�ជាន់់ខ្ពស់
ព រ់ បស់់

ឡើ�ើងវិ ិញ ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបពីីភាពយូូរអង្វែ�ែង

គណបក្សសឈ្នះះ�ឆ្នោ�ោត ច្រើ�ើ�ននាក់់

រវាងរូូបីីយវត្ថុុ�សម្ងាាត់់ (crypto currency)
តទៅ�ទំំព័័រទីី១២

ប្រ�តិិកម្មមនៃ�ពលរដ្ឋឋចំំពោះ�ះរដ្ឋឋប្រ�ហារនៅ�ភូូមា
ដោ�យ ពិិន សំំខុុន - ថ្ងៃ�ៃទីី

Isabelle Lee and Will Daniel

ល្បីី�ល្បាាញ និិងទ្រ�ព្យយល្បីី�ឈ្មោះ�ះ� ដែ�ល

‹‹ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការពិិភពលោ�ក››

Bitcoin vs. មាស
Tomohiro Ohsumi/David Gray/Getty
Images

ទៀ�ៀតកាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី១កុុម្ភៈៈ�២០២១ម្លេះ�ះ�

ដោ�យចោ�ទប្រ�កាន់់ថា‹មានការ
តទៅ�ទំំព័័រទីី០៦
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Rong Chhun calls his arrest and detention as the
root causes of bad name for the government.

By: The Cambodia Daily
February 5, 2021
Leader of the trade union, Mr.
Rong Chhun affirmed during the
trial today that the root causes of
making the Hun Sen’s government
has bad name and affects the reputation of Mr. Hun Sen is his arrest,
not because of his statement about
the land issues at the CambodiaVietnam border.
This affirmation was made
when the Phnom Penh Court of
First Instance, dated February 3,
2021 opened a trial of a case of the
Cambodia Watch representatives
namely Mr. Rong Chhun, Ms. Sor
Kanika and Mr. Ton Nimol, accused
them of “incitement to commit serious unrest to society.”
In the court room, the defender
for the government Mr. Chhin Boravuth asked to Mr. Rong Chhun
why did you make the statement
related to the border issue? The same
defender regarded the statement
of Mr. Rong Chhun dated July 20,

2020 as it affected seriously to the
government’s reputation.
Standing inside the accused dock,
dressed in dark yellow clothes with
firm facial appearance, the former
member of the National Election

This representative of the Cambodia Watch affirmed in the court
room that his statement does not
affect to Hun Sen’s reputation, but
his arrest does affects to the reputation of the government.

Committee, Mr. Rong Chhun has
answered to the government’s defender
questions that he had no intention
to see or talk about the border. But
people told me that the root causes
of their land dispute related to the
border demarcation poles that made
them lost their lands and affecting
their livelihood.

Mr. Rong Chhun was arrested in
the end of July 2020 and accused of
inciting serious unrest to the society
after this trade union leader released
a statement in relation to lands issues
in Tbong Khmum province borders
with Vietnam.
The arrest of Rong Chhun in
July 2020, Hun Sen has confirmed
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that he gave order to arrest Mr. Rong
Chhun and Mr. Soung Sophorn,
leader of Khmer Victory Party
after this politician demanding for
the release of Mr. Rong Chhun and
elaborated about the border where
Rong Chhun was arrested.
Hun Sen claimed that he would
arrest more government critics over
border issue, particularly those who
accuse his government as traitor because it makes a lost of Cambodian
land to Vietnam.
However, local and international
NGOs are demanding for release of
Mr. Rong Chhun, opposition activists and human rights activists as
well as environmental activists who
have been arrested in relation with
demanding for Mr. Rong Chhun’s
release and are being accused of
similar incitement.
In September 2020, nearly 40
civil society organizations requested
the government of Hum Sen t stop
the use of incitement accusation
because this accusation affects seriously on the freedom of expression
of the people in Cambodia and also
contradicts to the national and international principles.
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tmkBITMB½rTI 01 គណបក្សសប្រ�ឆាំំ�ងក្នុុ�ងមាាគា៌៌�ទៅ�ៅកាាន់់

ហ៊ុុ�ន សែ�ន បានឡើ�ើយ ។ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ករណីី

កឹឹម សុុខា ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងស្ថាានភាពរង់់ចាំំ

គណបក្សសប្រ�ឆាំំងបច្ចុុ�ប្បបន្នៈៈ� មាន
ក្រុ�ុមអ្វីី�ខ្លះះ�? គឺឺ មានគណបក្សសប្រ�ឆាំំងជា

រលាយប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយបាន រំំលាយសិិទ្ទិិ�

ភ្លើ�ើ�ងខៀ�ៀវពីីតុលា
ុ ការខ្មែ�ែរ ទើ�ើបធ្វើ�ើសកម្ម
�
ភា
ម ព

សង្ឃឹឹ�មលើ�ើមហាអំំណាចបរទេ�ស ដែ�លមិិន

មនុុ ស្សសបាន បង្កើ�ើ� នអំំពើ�ើពុុ ករលួួយបាន

នយោ�បាយបាន, ក្នុុ�ងពេ�លជាមួួយគ្នាានោះ�ះ

បំំណែ�កតូូចៗ ដែ�លធ្លាាប់់ជាទីីសង្ឃឹឹ�មនៃ�

ច្បាាស់់លាស់ថា
់ ជួួយអ្វីី� ដូូច្នេះ�ះ�មានតែ�រង់់ចាំំ

លក់់សម្បបត្តិិ�ជាតិិបាន លក់់សម្បបត្តិិ�ពលរដ្ឋឋ

គ្មាា នសមាជិិកជាន់់ខ្ពស់
ព ណា
់
មួួយ ចេ�ញមុុខ

៥-គ្មាា នទស្សសនៈៈវិ ិស័័យរបស់់ក្រុ�ម
ុ ណាមួួយ

បាន ពីីព្រោះ��ះរដ្ឋឋអំំណាចបានចូូលខ្លួួ�នជា

ទៅ�នៅ�គៀ�ៀកប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ នាំំដំំណឹឹងល្អអ នាំំ

ដែ�លនឹឹងសង្ឃឺឺ�មថា‹ក្រុ�ុមប្រ�ឆាំំងនឹឹងរួមគ្នាា
ួ

អ្ននកបំំរើើ �ប្រ�ទេ�សមហាអំំណាចចិិនកុុម្មុុ�យនិិស្តត

សេ�ចក្តីី�សង្ឃឹឹ�ម ទៅ�ដល់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋថា‹នឹឹង

ឯកភាពគ្នាា ››ពេ�លនេះ�ះឬពេ�លក្រោ��យបាន

ដែ�លនគរនោះ�ះ ពុំំ�មានគោ�លការគោ�រព

មានមនុុស្សសល្អអ›នឹឹងចេ�ញមក‹ជួួយសង្គ្រោះ��ះ�

នៅ�ឡើ�ើយ ៥-គ្រ�ប់់សកម្មមភាពក្រុ�ុមនិិមួួយ

សិិទ្ធធមនុុស្សស ឬគោ�រពប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយដូូច

ៗនឹឹងសារបញ្ជូ�ូ នទៅ�ពលរដ្ឋឋសុទ្ធ
ុ តែ�ភូូត
ធ
ភរ

ប្រ�ទេ�ស‹លោ�កសេ�រី ី›នោះ�ះទេ� ។ ប្រ�ទេ�សអឺឺរ៉ុុ�ប

បងប្អូូន›ហើ�
យ
ើ ។ ការរង់់ចាំំ មិិនបញ្ចេ�េ ញមតិិ
�
យោ�បល់់របស់់មេ�ដឹឹកនាំំ វាធ្វើ��ើឱ្យយមានការ

ឬធ្វើ�ើ�មិិនបាន ឬក៏៏ត្រូ�ូវគ្នាា ឯងវាយប្រ�ហារ

បានដាក់់ទណ្ឌឌកម្មម ប្តើ�ើ�មយកពន្ធធលើ�ើទំំនិញ
ិ

បកស្រា�យវ៉៉ល់់វ៉៉ក ដោ�យបណ្តាា ញពត៌៌មាន

ជំំនួួ សបក្សសកាន់់ អំំណាច ៥-គណបក្សស

ខ្មែ�ែរនាំំចូូលទៅ�តំំបន់់អឺរ៉ុុ�ប
ឺ (មាន២៧ប្រ�ទេ�ស)

ដោ�យបណ្តាា ញហ្វេ�េសប៊ុុ�ក រឺ ឺតតែ�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយការ

កាន់់អំណា
ំ
ចនៅ�តែ�គ្រ�ប់់គ្រ�ងចលនាប្រ�ឆាំំង

ដោ�យបុុព្វវហេ�តុុមិន
ិ គោ�រពសិិទ្ធមនុ
ធ ស្ស
ុ ស នឹឹង

បែ�កបាក់់ផ្ទៃ�ក្នុុ�ង
ៃ
រឹ ឹតតែ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរទៅ�បាន ដែ�ល

បានគ្រ�ប់់ពេ�លនៅ�ឡើ�ើយ ... ទាំំងនេះ�ះជា

ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ លោ�កនាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ខ្មែ�ែរ

វានឹឹងពន្យាាពេ�លសម្រា�ប់ក្រោ��កឈ
់
រ ពិិបាក

រស់់ជាតិិល្វីី�ងជូូរចត់់របស់់ពលរដ្ឋឋខ្មែ�ែរ ដែ�ល

មិិ នបានខ្វវល់់ពីីទុុក្ខខវេេទនានៃ�កម្មមករខ្មែ�ែរ

ឱ្យយនរណាធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពជាតិិជំំនួួស នឹឹង

ថាសេ�ចក្តីី�សង្ឃឹឹ�មថាឱ្យយគណបក្សសប្រ�ឆាំំង

នឹឹងរោ�ងចក្រ�ទាំំងឡាយដែ�លខាតបង់់ឬ

ធ្វើ��ើឱ្យយពិិបាកដោះ�ះស្រា�យគ្រ�ប់់បញ្ហា
ា ដែ�ល

នឹឹងយកឈ្នះះ� ប្តូូ�រអ្ននកកាន់់អ្ននកកាន់់អំំណាច

បិិទទ្វាា រនៅ�ស្រុ�ុកខ្មែ�ែរនោះ�ះទេ� ពីីព្រោះ��ះតែ�

បានកើ�ើតឡើ�ើង ។

ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋខ្មែ�ែរទូូទៅ�នៅ�ពេ�លរួួបរួមគ្នាា
ួ
ដូូចជាគណបក្សសអតីីតសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិសម
រង្សីី�, ដូូចជាអតីីតសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ កឹឹម សុុខា,
ដូូចជាផ្នែ�ែកកាន់់តែ�តូូច ជាគណបក្សស៣៤ដែ�លចេ�ញពីី សង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ ទៅ�សុំំ�សិិទ្ធធ
ពីីរដ្ឋាាភិិបាលដើ�ើម្បីី�ចូូលរួួមការបោះ�ះឆ្នោ�ោត
ថ្ងៃ�ខា
ៃ ងមុុខ ដោ�យមិិនជឿ�ឿថាអតីីតគណបក្សស
ប្រ�ឆាំំងដ៏៏រឹ ឹងមាំំពីីពេ�លមុន
ុ អាចក្រោ��កឈរ
នៅ�ពេ�លនេះ�ះបាន ហើ�ើយពួួគនោះ�ះមិិនចង់់
រង់់ចាំំទុក
ុ ឱ្យយពលរដ្ឋឋនៅ�រងារយូូរតទៅ�ទៀ�ៀត
ឡើ�យ
ើ ... នៅ�មានគណបក្សសប្រ�ឆាំំងដែ�លពុំំ�
មានសង្ឃឹឹ�មថាអាចនឹឹងឈ្នះះ�ឆ្នោ�ោត ពីីព្រោះ��ះ
តែ�ជើ�ើងមួួយនៅ�ជាមួួយរដ្ឋាាភិិបាល គឺឺគណ
បក្សសហ្វុុ�នស៊ិិ�នប៉ិិ�ច របស់់ទ្រ�ង់់ នរោ�ត្តតម រណ
ឬទ្ធីី� នឹឹង‹គណបក្សសបញ្ខោ�
ោ ត›មួួយចំំនួួនទៀ�ៀត
ដែ�លទទួួលពរសម្ងាាត់់ពីីលោ�ក ហ៊ុុន
� សែ�ន
នឹឹងគណបក្សសប្រ�ជាជន ឱ្យយបង្កើ�ើ�តបក្សសចេ�ញ
ជាប្រ�ឆាំំង។ គ្រា�ន់់តែ�រូូបភាពតែ�ប៉ុុ�ណ្ណេះ�ះ � ក៏៏
គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់គួួរឱ្យយសង្ឃឹឹ�មថានឹឹង‹ចាញ់់ឆ្នោ�ោត›នៅ�
ថ្ងៃ�ៃខាងមុុខជាប្រា�កដទៅ�ហើ�ើយ...តើ�ើនៅ�
មានទំំនាស់់អ្វីី�ទៀ�ៀត?
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ ថ្វីី�ត្បិិ�តតែ�នៅ�ក្នុុ�ងដង្គាា
បសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចទន់់ខ្សោ�ោយ នឹឹ ងក្នុុ�ងដង្គាាប
អំំ ណាចផ្តាាច់់ការ មិិ នមែ�នមិិ នដឹឹ ងទេ�
ថា‹គណបក្សសណាមួួ យដែ�លមានឆន្ទៈៈ�
បំំរើើ �រាស្ត្រ�រពិិតប្រា�កដ›នោះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែភាពមិិន
ច្បាាស់់លាស់នឹ
់ ង
ឹ ការភូូតភរនៃ�មេ�ដឹឹកនាំំបក្សស
ប្រ�ឆាំំងខ្លះះ�, ធ្វើ�ើ�ឱ្យយរាស្ត្រ�រច្រ�ឡំំបល់់ វង្វេ�េង
អស់់រលីីង, តើ�ើខ្លួួ�នត្រូ�ូវនៅ�ជាមួួយបក្សសកាន់់
អំំណាចដើ�ើម្បិិ�យករស់់មួួយរយៈៈ? ឬមួួយក៏៏
ចូូលទៅ�តស៊ូូ�ជាមួួយបក្សសប្រ�ឆាំំងណាមួួយ
ដែ�លមានសំណា
ំ
ងនឹឹងឈ្នះះ�នោះ�ះ ? ‹‹ចុះះ�ទឹឹក
ក្រ�ពើ�ើ ឡើ�ើងលើ�ើខ្លាា ››តើ�ើនឹឹងរស់់របៀ�ៀបណាទៅ�
ឬក៏៏‹‹បំំណាច់់នឹង
ឹ បាប ឱ្យយបានឆ្អាាបមាត់់››ម្តតង
នឹឹងគេ�?គណបក្សសប្រ�ឆាំំងបានធ្វើ�ឱ្យ
�ើ យគេ�ឃើ�ញ
ើ
ថាៈៈ ទិិ១-នៅ�បែ�កបាក់់ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងយ៉ាាងដំំណំំ
សម រង្សីី� ដើ�ើរបំំបែ�កគណបក្សសខ្លួួ�នឯង ជា
បំំណែ�កតូូចៗ ចំំណែ�កឯ កឹឹម សុុខា នៅ�
ជាប់់ការចោ�ទប្រ�កាន់់ មិិនអាចចេ�ញដឹឹកនាំំ
រួួច ២-គ្មាា នរចនាសម្ព័័�ន្ធធដែ�លទំំនាក់់ទំំនង
ចលនានយោ�បាយរបស់់កប្សសប្រ�ឆាំំង ដែ�ល
រី ីកធំំបាន នឹឹងទុុកចិិត្តតបាន ឬផ្សសព្វវផ្សាាយ
ចេ�ញមកទេ� ៣-គ្មាា នគម្រោ��ងនយោ�បាយ
រៀ�ៀបចំំប្រ�ទេ�ស ដើ�ើម្បីី�ដើ�ើរទៅ�រកជ័័យជំំនះះ
នឹឹងនៅ�ពេ�លឈ្នះះ�ទៅ�កាន់់អំណា
ំ
ចនៅ�ពេ�ល
ដែ�លប្រ�ជាពលរដ្ឋឋប្រ�គល់់អំណា
ំ
ចមកឱ្យយ ៤-

បច្ចុុ�ប្បបន្ននបាននោះ�ះ វាហាក់់ដូូចជានៅ�ឆ្ងាា យ
ពេ�កណាស់់ ។
ដើ�ើម្បីី�ឈ្នះះ�ឆ្នោ�ោតសភាជាតិិនៅ�ឆ្នាំំ�២០២៣

មានចិិ នកុុ ម្មមយនិិ ស្តត ជាជំំហ៊៊រសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច

នៅ�មានសមាជិិកអតីីតបក្សសសង្រ្កោះ��ះ�

នយោ�បាយ នឹឹងយោ�ធា ជាលំំនឹឹងគេ�រួច
ួ

ជាតិិខ្លះះ�ទៀ�ៀត បានប្រ�កាសថាទៅ�សុំំ�សិិទ្ធធ

ទៅ�ហើ�ើយ។

ធ្វើ�ន
�ើ យោ�បាយដោ�យសារគ្មាា នសង្ឃឹឹ�មថានឹឹង

គណបក្សសនិិមួយ
ួ ៗ ដែ�លនឹឹងចូូលប្រ�គួួតយក

គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិៈៈ� មិិនមែ�ន

យកគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិបានមកវិ ិញ

អាសនៈៈសភា ត្រូ�ូវនៅ�ជាមួួយរាស្ត្រ�រឱ្យយបាន

អត់់សង្ឃឹឹ�មថា‹នឹឹងឈ្នះះ�›នៅ�ថ្ងៃ�ៃណាមួួយ

ទេ�, អ្ននកទាំំងនោះ�ះជាអតីីតសមាជិិកនឹឹងជា

យូូរពេ�ល គិិតនឹឹងត្រៀ��ៀមអំំពីីការយកឈ្នះះ�

នោះ�ះទេ� ឬហោ�ចណាស់់ក៏៏ត្រូ�ូវប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង

ដំំណាងរាស្ត្រ�រ ដែ�លធ្លាាប់មា
់ នស្នាាដៃ�សមរម្យយ

ឆ្នោ�ោតឃុំំ�សង្កាាត់់ នាឆ្នាំំ�២០២២ជាមុុ ន

ឱ្យយអាចនៅ�ជា‹គណបក្សសដែ�លរាស្ត្រ�រ

ជាមួួ យរាស្ត្រ�រតំំបន់់របស់់ពួួកគេ� ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

ពីីព្រោះ��ះនេះ�ះជាដំំណាក់់ការពង្រឹ�ឹងមូូលដ្ឋាា ន

គោ�រព›ថា‹អាចកាពារពួួកគេ�បាន›ដែ�រ ហើ�ើយ

មុុននឹឹងយល់់ពីីគោ�លបំំណង នយោ�បាយ

ជាគ្រឹះ�ះ�របស់់គណបក្សសដែ�លមានប្រ�ជា

ឈរនៅ�ជាបក្សសប្រ�ឆាំំងដែ�លដាច់់ណាត់់

នឹឹងការរៀ�ៀបចំំគណបក្សសថ្មីី� ដូូចជាដំំណាងរា

ប្រី�ី យទាំំងឡាយ ដែ�លចង់់ ដឹឹកនាំំ‹និិ តិិ

មិិនទន់់ជ្រា�យឬលក់់ខ្លួួ�នចំំពោះ�ះមុុខ‹លុុយ›

តស្ត្រ�រ អ៊ូូ� ចាន់់រដ្ឋឋ ជាដើ�ើម ស្រា�ប់់តែ�អ្ននកដែ�ល

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

ចំំពោះ�ះមុុខ‹អំំណាច›នឹឹងចំំពោះ�ះមុុខ‹អបាយមុុខ›

មិិនទាន់់បានចេ�ញដំំណើ�ើ រ ទិិទានថា‹ជាក្រុ�ុម

មានសង្ឃឹឹ�មថា‹អាចនឹឹ ងយកឈ្នះះ�›បាន

។ គណបក្សសប្រ�ជាជននៅ�តែ�ជាគណ

ជនរត់់ចោ�លជួួរ› ឬក៏៏ជាក្រុ�ុមដែ�ល‹ចូូលដៃ�

បែ�រជាបែ�កបាក់់ គ្នាា រកជួួ សជុុលមិិនបាន

បក្សស‹ពុុករលួួយ គ្រួ�ួសារនិិយម›នៅ�ឡើ�ើយ

ជាមួួយលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន›ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយកេ�រ

បែ�រជាធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពអ្វីី�មួួ យចេះ�ះតែ�ខុុ ស

នៅ�តែ�ជាគណបក្សស‹បំំរើើ �បរទេ�ស›នៅ�ឡើ�ើយ

ឈ្មោះ�ះ�ក្រុ�ុមមនុស្ស
ុ ស ដែ�លធ្លាាប់ជា
់ មិិត្តតសោះ�ះ

ធ្ងងន់់ធ្ងងរមិិនចេះ�ះចប់់ តើ�ើប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�ល

នៅ�តែ�ជាគណបក្សស‹ធ្វើ�ើ�បាបជិះះ�ជាន់់

នោះ�ះ ប្រ�ឡាក់់ប្រ�ឡូូសមួួយរំំពេ�ច ។ ភាព

ប្រា�ថ្នាា ‹ប្តូូ�រផ្លាាស់់›អ្ននកនយោ�បាយបច្ចុុ�ប្បបន្នន
នោះ�ះ គេ�នៅ�សង្ឃឹឹ�មគាំំទ្រ�លើ�ើបក្សសប្រ�ឆាំំង

ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ›នៅ�ឡើ�ើយ នៅ�តែ�ប្រ�ទេ�ស

ច្រ�ឡំំបល់់ ភាព‹ទិិ ទានជាអ្ននកតូូចតាច›
បានជះះលើ�ើទ្រូ�ូងឯង នាំំរាស្ត្រ�រដែ�លត្រូ�វូ ការ

ដដែ�លនោះ�ះ តទៅ�ទៀ�ៀតឬទេ�? ទំំនងជាគេ�

ដែ�លប្រ�ជាពលរដ្ឋឋក្រី�ក្រ�ត្រូ�
ី
វូ បញ្ជូ�ូ នជាពលករ
រាប់់លាននាក់់ទៅ�ជាចំំណាកស្រុ�ុក... តើ�ើ

បក្សសប្រ�ឆាំំង ឱ្យយនៅ�ក្បែ�ែរខ្លួួ�នគ្រា�ន់់ជាទីីពឹឹង

ហេ�តុុអ្វីី�បានជា គណបក្សសប្រ�ឆាំំងដែ�លធ្លាាប់់

នោះ�ះ កាន់់តែ�ឃ្លាាតទៅ�ឆ្ងាា យទៅ�...តើ�ើនេះ�ះ

គណបក្សសកាន់់អំំណាចៈៈ គេ�រំំលាយ

មានកេ�រឈ្មោះ�ះ� ទប់់ទល់់ជាមួួយជនផ្តាាច់់

ឬ ដែ�លជាវត្ថុុ�បំំណងរបស់់បក្សសប្រ�ឆាំំង?

បក្សសប្រ�ឆាំំងដោ�យ ១-គ្មាា នខ្លាា ចរអែ�ងចិិត្តត

ការ ហ៊ុុន
� សែ�ន នោះ�ះមិិនបាន? ពីីព្រោះ��ះជន

តើ�ើបក្សសប្រ�ឆាំំងមានគិិតទេ�ថា ខ្លួួ�ននឹឹងត្រូ�ូវ

បក្សសប្រ�ឆាំំងដ៏៏ មានកម្លាំំ �ង ដោ�យសារ

ផ្តាាច់កា
់ រ ដែ�លគិិតតែ�ពីប្រី �យោ�ជន៍៍ផ្ទាាល់ខ្លួួ�
់ ន

មានការពិិគ្រោះ��ះ នៅ�ពេ�លណាមួួយ ដែ�ល

គេ�សំំអាងលើ�ើរនុុកក្នុុ�ងរបស់់គេ� ២-គ្មាា ន

មិិនមែ�នតែ�មាននៅ�ខាងគណបក្សសប្រ�ជាជន

លោ�កអ្ននកប្តើ�ើ�មធ្វើ�ើន
� យោ�បាយឡើ�ើងវិ ិញទេ�?

ខ្លាា ចរអែ�ងបរទេ�សម្ចាាស់់ជំំនួួយដែ�លមាន

នោះ�ះទេ� គេ�ក៏៏ ឃើ�ើញនៅ�ក្នុុ�ងបក្សសអតីី ត

ដើ�ើម្បីី�‹ឯកភាពនៃ�បក្សសប្រ�ឆាំំង› មុុ ននឹឹ ង

លក្ខខខណ្ឌឌលើ�ើជំំនួួយរបស់់គេ� ពីី ពីីព្រោះ��ះ

សង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិផងដែ�រ ។

ទៅ�ដល់់‹ឯកភាពនៃ�ប្រ�ទេ�ស›ទាំំងមូូល

យករស់់មួួយរយៈៈសិិនហើ�ើយ !

មានមហាអំំណាចចិិននៅ�ពីីក្រោ��យ ៣-

លោ�កសមរង្សីី�ក្អេ�េងក្អាាងបានតែ�‹និិយាយ

ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកសន្តីី�ភាពជាចុុ ងបញ្ចចប់់

គ្មាា នខ្លាា ចរអែ�ងប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ ដែ�លអាច

ច្រើ�ើ�នតែ�ធ្វើ�ើមិ
� ន
ិ ដែ�លបានសម្រេ�េចប្រ�យោ�ជន៍៍

នោះ�ះ? ត្រូ�ូវដឹឹងថា នេះ�ះជាគោ�លការចម្បបង

នឹឹ ងបោះ�ះឆ្នោ�ោតទម្លាាក់់អ្ននកកាន់់ អំំណាច

ឱ្យយរាស្ត្រ�រទេ�› តើ�ើមានមធ្យោ�ោបាយអ្វីី�ទេ� ដែ�ល

នៃ�លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ ដើ�ើម្បីី�សន្តិិ�ភាព ។

ចោ�លចេ�ញ ពីីព្រោះ��ះគេ�ដឹឹងថា គេ�មុុខជានឹឹង

ធ្វើ��ើឱ្យយគេ�ជឿ�ឿបានមកវិ ិញ ? លោ�កស្រី�ី មួួរ

គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ បានចុះះ�ខ្សោ�ោយ

ឈ្នះះ�ឆ្នោ�ោតតែ�ដដែ�ល ។ លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន

សុុខហួួរ ទៅ�ហក់់លោ�តជាមួួយ សម រង្សីី�

ហើ�ើយ ដូូច្នេះ�ះ�ត្រូ�ូវពង្រឹ�ឹងឡើ�ើងវិ ិញឱ្យយបានឆាប់់

នាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ខ្មែ�ែរ ដែ�លធ្វើ�ើអ្វីី�ស្រេ��
�
ចតែ�នឹឹង

ក៏៏ដោ�យសារច្រ�ឡំំថា សម រង្សីី� ទើ�ើបជា

សម្រា�ប់់ឱ្យយប្រ�ជាពលរដ្ឋឋវិ ិនិិច្ឆ័យ
�័ ហើ�យ
ើ គាំំទ្រ�

ចិិត្តតលោ�កបាន ក៏៏ព្រោះ��ះតែ�គណបក្សសប្រ�ឆាំំង

មេ�ដឹឹកនាំំបក្សសប្រ�ឆាំំងពិិតប្រា�កដ តែ� សម រង្សីី�

នាឱកាសបោះ�ះឆ្នោ�ោតឃុំំ�សង្កាាត់់ឆ្នាំំ�២០២២

បានត្រូ�ូវបង្រួ�ួញសមត្ថថភាព ដោ�យការគម្រា�ម

ធ្វើ�កា
�ើ រសម្រា�ប់់តែ�‹ប្រ�យោ�ជន៍៍នឹងគេ�
ឹ
រឈ្មោះ�ះ�

នឹឹងកាបោះ�ះឆ្នោ�ោតសភាជាតិិឆ្នាំំ�២០២៣ ។

ការចាប់់ចង ការបង្អអត់់ស្បៀ�ៀ�ង នៅ�សល់់តែ�

ខ្លួួ�នឯងម្នាាក់់›តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�, មូូរ សុុខហួួរ មិិន

ដើ�ើម្បីី�ពង្រឹ�ឹងគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិបាន

កម្លាំំ ងបន្តិិ�
�
ចបន្តួួ�ចមិិនអាចធ្វើ�អ្វីី�
�ើ ឱ្យយរង្គោះ�ះ�រង្គើ�ើ�

អាចលេ�ចជួួរមុុខបានទេ� ? នៅ�សល់់លោ�ក

តទៅ�ទំំព័័រទីី១៣

KHMERPOST USA

ISSUE311 FEBRUARY 22TH - MARCH 07TH, 2021

មជ្្ឈមណ្ឌឌលសហគ្រិ�ិនភាព ក្រុ�ុមការងារសហគមន៍៍ ជួួលម្ចាា�ស់់

ជំំនួួញក្នុុ�ងស្រុ�ុកដ៍៍មានប្រ�ជាប្រិ�ិយភាពអ្ននកស្រី�ី អានីី វង់់

Page.5
ិ ី STAT នៅ�
ជាអ្ននកសម្រ�បសម្រួ�ួលកម្មមវិធី
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសហគ្រិ�ិនភាព អ្ននកស្រី�ី អានីី នឹឹងផ្តតល់កា
់ រ
ប្រឹ�ឹក្សាាយោ�បល់់ខាងផ្នែ�ែកវប្បបធម៌៌ និិងសមត្ថថភាពភាសា
ដល់់ភោ�ជនីីយដ្ឋាា នដែ�លមិិនសូូវសម្បូូ�រអតិិថិិជន និិង
អ្ននកលក់់រាយនៅ�ទូូទាំំងទីីក្រុ�ងឡូូវែែល
ុ
ផ្តោ�ោតជាពិិសេ�ស

ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល រដ្ឋឋម៉ាាសាជូូសិិត — អ្ននកស្រី�ី អា

ជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩។ ក្នុុ�ងនាមជាអ្ននកសម្រ�បសម្រួ�ួលកម្មវិម ិធីី

និិងប្រ�តិិបតិ្តត�ករនៃ� Humanity Boutique នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ង
ុ

នៅ�ក្នុុ�ង Cambodia Town, The Acre, Downtown

នីី វង់់ គឺឺជាស្ត្រី�ី�ជំំនួួញក្នុុ�ងស្រុ�ុកម្នាាក់់ដែ�លគេ�គោ�រព

ក្រុ�ុមជំំនួួយបច្ចេ�េកទេ�សឯកទេ�ស (STAT) អ្ននកស្រី�ី អា

ឡូូវែែលចាប់់តាំំងពីីឆ្នាំំ�២០១៤មក អ្ននកស្រី�ីបានដឹឹកនាំំ

និិ ង Back Central។ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសហគ្រិ�ិ នភាព

រាប់់អាន ចូូលរួួមជាមួួយក្រុ�ុមមជ្ឈឈមណ្ឌឌលសហគ្រិ�ិនភាព

នីី វង់់ នឹឹងធានាដល់់ការគាំំទ្រ�ជំំនួួញមានគុុណភាព

ហាងឆ្លលងកាត់់ពេ�លវេេលាដែ�លសេ�ដ្ឋកិ
ឋ ិច្ចចធ្លាាក់់ចុះះ�ទាប

ក្រុ�ុមការងារសហគមន៍៍ នឹឹងធ្វើ�ើ�ការងារជាមួួយដៃ�គូូ

ក្រុ�ុមការងារសហគមន៍៍ ហៅ�កាត់់ថា (ECenter) ធ្វើ��កា
ើ រ

និិងឥឡូូវនេះ�ះ អំំឡុុងពេ�លជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩ អានីី បាន

ក្នុុ�ងស្រុ�ុក ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់រកទីីប្រឹ�ឹក្សាា រួួមទាំំង សមាគម

ក្នុុ�ងភាពជាដៃ�គូូជាមួួយអតីីតស្ថាាបនិិកស្ត្រី�ី� គឺឺអ្ននកស្រី�ី

ប្រែ�ែក្លាា យជំំនួួ ញរបស់់គាត់់អោ�យនៅ�មានវត្តតមាន

ជួួយគ្នាាទៅ�វិ ិញទៅ�មកកម្ពុុ�ជា ហៅ�កាត់់ថា (CMAA)

Kelly Anne Mello និិង អ្ននកស្រី�ី Franky Descoteaux។

ជាពាណិិជ្ជជកម្មម អេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិច (e-commerce) និិង

ការបង្រួ�ួបបង្រួ�មគ្នាាដើ�ើម្បីី�
ួ
ភាពល្អអប្រ�សើ�ើ Acre (CBA),

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសហគ្រិ�ិ នភាព ក្រុ�ុមការងារ

ហាងលក់់ឥវ៉ាា ន់់តាមការបញ្ជាា រទិិញ (pop-up shop)។

Working Cities Challenge មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសហគមន៍៍

សហគមន៍៍ នាពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះ បានទទួួលថវិ ិកាចំំនួួន

“អំំណោ�យដ៍៍ធំំមហិិមាមួួយធ្វើ��ើជាម្ចាាស់់នៃ� Hu-

អាហ្រ្វិ�ិ�កនៃ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល (ACCL), មជ្ឈឈមណ្ឌឌលព័័រ

៦៥០០០ ដុុ ល្លាា រ ពីី រដ្ឋឋបាលជំំនួួ ញខ្នាាតតូូចដែ�ល

manity ដែ�លអ្ននកស្រី�ីអានីី មានលទ្ធធភាពធ្វើ�ើ� គឺឺមាន

ទុុហ្កាាល-អាមេ�រិ ិក មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសហគមន៍៍ឡាទីីន

មានការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងខ្ពពស់់ (SBA) មូូលនិិធិិ PRIME

ទីីតាំំងនៅ�ចំំកណ្តាាលសហគមន៍៍ ជាម្ចាាស់់ជំំនួួញជ

សម្រា�ប់់ ការផ្តតល់់ភាពអង់់ អាច និិ ងផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

។ មានអ្ននកដាក់់ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំក្នុុ�ងស្រុ�
�
កចំំនួ
ុ
ួនជិិត ២០០

ជាស្ត្រី�ី�ខ្មែ�ែរ និិងជាអ្ននកគាំំទ្រ�សហគ្រិ�ិន និិងជំំនួួញ។

គោ�លដៅ�របស់់ក្រុ�ុម STAT គឺឺត្រូ�ូវធ្វើ��ើការងារជាមួួយ

នាក់់ មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសហគ្រិ�ិនភាព គឺឺជាអ្ននកស្នើ�ើ�សុំំម្នាាក់
�
់

អ្ននកស្រី�ីមានទំំនាក់់ទំំនងល្អអនៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ជំំនួួញ

ម្ចាាស់់ជំំនួញ
ួ ដោះ�ះស្រា�យការប្រ�ឈមក្នុុ�ងការធ្វើ�ជំំនួ
�ើ ញ
ួ

ដែ�លទទួួលបានរង្វាាន់់នេះ�ះ ក្នុុ�ងចំំណោ�មអ្ននកទទួួល

និិ ងសហមន៍៍មិិនរកកម្រៃ�ៃ នៅ�ក្នុុ�ងទីី ក្រុ�ុងឡូូវែែល

និិងជួយ
ួ ពួួកគេ�អោ�យសម្រេ�េចបានគោ�លដៅ�មុុខជំំនួួញ

បានរង្វាាន់់ចំំនួន
ួ ២៧ នាក់់ និិងមានតែ�ពីីរនាក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�

និិងតំំបន់់នៅ�ជុំំ�វិ ិញ។ អ្ននកស្រី�ី អានីី មានសមត្ថថភាព

នាពេ�លអនាគត ទីីប្រឹ�ឹក្សាានឹឹងធ្វើ�ើ�ការងារសហការគ្នាា

ដែ�លធ្វើ�ើ�ប្រ�តិិបតិ្តត�ការជំំនួួញនៅ�រដ្ឋឋម៉ាាសាជូូសិិត។ ក្នុុ�ង

ពាក់់ មួួកបានច្រើ�ើ� ន ជាម្ចាាស់់ជំំនួួញម្នាាក់់ និិ ងមាន

ជាមួួយម្ចាាស់់ជំំនួួញ ធ្វើ��ើបញ្ចចប់់កិិច្ចចការដែ�លចាំំបាច់់

ភាពជាដៃ�គូូជាមួួយមូូលនិិធិិអភិិវឌ្ឍឍសហគមន៍៍ ហៅ�

តម្រូ�ូវការធ្វើ�កា
�ើ រងារស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតមិន
ិ យកកម្រៃ�ៃ ថែ�មទៀ�ៀត

បណ្តុះះ� �បណ្តាាលជំំនាញថ្មីី�ៗ សំំខាន់់ៗ រៀ�ៀបចំំបង្កើ�ើ�ត

កាត់់ថា (CDBG) មូូលនិិធិសង្រ្គោះ
ិ ��ះ�បន្ទាាន់់សម្រា�ប់ជ
់ ម្ងឺឺ�កូូ

គឺឺជាអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ដ៍៍ធំំបំំផុុតសម្រា�ប់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌល

ប្រ�ព័័ន្ធធសម្រា�ប់់ភាពជោ�គជ័័យយូូរអង្វែ�ែង និិងបង្កើ�ើ�ន

សហគ្រិ�ិនភាព ក្រុ�ុមការងារសហគមន៍៍” នេះ�ះបើ�ើតាម

ការយល់់ដឹង
ឹ អំំពីីជំំនួញ
ួ ក្នុុ�ងស្រុ�ុកតាមយៈៈទីីផ្សាារដែ�ល

ការបញ្ជាាក់់ អោ�យដឹឹងពីីអ្ននកស្រី�ី Franky Descoteaux

មានការសហការគ្នាា ៕

វី ីដ-១៩ មូូលនិិធិិ PRIME នឹឹងត្រូ�វូ បានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ដើ�ើម្បីី�

ខ្ពពស់់ ជួួយគ្រ�ប់់គ្រ�ងមូូលនិិធិិថ្មីី�នេះ�ះ។

ជួួ លទីីប្រឹ�ឹក្សាាក្នុុ�ងស្រុ�ុក នឹឹ ងផ្តតល់់ការគាំំទ្រ�ខ្លាំំ �ងលើ�ើ

អានីី វង់់ គឺឺជាស្ត្រី�ី�ខ្មែ�ែរ-អាមេ�រិ ិក ជាអ្ននករស់់នៅ�

ជំំនួួញដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់ជាអវិ ិជ្ជាា នដោ�យសារតែ�

ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ងឡួ
ុ
វែែល
និិងជាសហគ្រិ�ិន។ ក្នុុ�ងនាមជាម្ចាាស់់
ួ

នាយិិកានៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសហគ្រិ�ិនភាព។
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tmkBITMB½rTI 01 ប្រ�តិិកម្មមនៃ�ពលរដ្ឋឋចំំពោះ�ះ�រដ្ឋឋប្រ�ហាារ

នៅសប្តាហ៍ទី៣ នៃសកម្មភាពវ ឹកវរ

ឆ្នោ�ោតពេ�លនោះ�ះ› ប៉៉ន្តែ�ែបានបាញ់់ទឺឺក នឹឹង

ម៉ារាប់សែននាក់បានពង្រឹងកុប្បកម្មរបស់

លើ�ើកម្រា�មដៃ�៣ មានន័័យថា‹មិិនស្តាាប់់

បង្ករដោយក្រុមយោធាប្រជាពលរដ្ឋម�ៀង

លួួចសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោត›... គឺឺដំំបូូងដោ�យអ្ននកស្រុ�ុក

ី នីស›របស់ខនទាំងអស់
ដុល្លា នឹង‹ប៊ស
្លួ

តាមផ្ទះះ�ទ្រ�ហ៊ឹឹ�ងអឺឺងកង... ជាសញ្ញាារំំខាន

នៅឈរទ្រឹងមិនមានខ្លា ចរអានៅឡ�ើយ

ខ្លួនពាសពេញទីក្រុងសំខាន់២
គឺនៅរ ៉ង់គូន
នឹងនៅណៃពដោ
ី
ដែលយោធាពិបាក

អ្នកគាំទ្រពួកគេ ដ៏ខ្លាំងខ្លានៅឡ�ើយ។ នៅ

ជាប់ឆ្នោត៤០០នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួន បាន

ភូូមិិ គោះ�ះជួួ ង គោះ�ះធុុ ង គោះ�ះចានឆ្នាំំ�ង
ភាពរឹ ឹងមាំំនៃ�រដ្ឋឋអំំណាចយោ�ធា ដែ�ល
ក្តោ�ោបក្តាាប់់ ដាក់់ អន្ទាាក់់រដ្ឋឋបាលស៊ីី�វិ ិល

តាំំងតែ�ពីីលោ�កស្រី�ី អូូន សាំំងស៊ូូ�ជីី បាន

ឈ្នះះ�ឆ្នោ�ោតលើ�ើកទីី១នា១០ឆ្នាំំ�មុុនមកម្លេះ�ះ�,
២ថ្ងៃ�ៃបន្ទាាប់់មកសហគមន៌៌អន្តតរជាតិិ នឹឹង

ដោយចំពោះ, តែមេយោធាទាំងនោះ

ពីព្រោះគេដឹងថា‹ប្រទេសចិន នៅតែជា

អាស៊ា ន មានប្រទេស៣-៤ ដែលកំពុង

ទទួលឥទ្ធីពលចិនកម្មុយនីស្ត
ហ�ើយបំផ្លា ញ

KHMERPOST USA
គ្រា�ប់់កៅ�ស៊ូូ�ទប់់ទល់់ ទៅ�លើ�ើកូូដករ ដែ�ល
បង្គាាប់់អំណា
ំ
ចយោ�ធា›តទៅ�ទៀ�ៀតនោះ�ះទេ�។
ប្រទេសចិនដែលបានឡ�ើងជា

នឹងទប់ទល់រក្សាអំណាច ។ ស៊ូជី នឹងមន្ត្រី

មហាអំណាចកុម្មុយនិស្តទ១
ី បន្ទាប់ពី

ប្រកាសឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ បន្តរប្រតិកម្មនឹង

មានព្រុំប្រទល់ជាប់គ្នា នឹងភូមា ហ�យ
ើ ក៏

រដ្ឋអំណាចយោធាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារ

សហភាពសូវ�ៀតបានត្រូវរលំបនច
្តិ មក,
មានទំនាក់ទំនងស្អឹតរមួត ជាមួយក្រុម

អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ បានចេ�ញសេ�ចក្តីី�

ថ្លែ�ែងការថ្កោ�ោលទោ�សរដ្ឋឋប្រ�ហារយោ�ធាដែ�ល

បានធ្វើ��ើឱ្យយប្រ�តិិកម្មមនៅ�ផ្ទះះ� ប្រែ�ែជាកូូដកម្មម
តាមទីីធ្លាាសាធារណៈៈ នឹឹងតាមស្រុ�ុកភូូមិិ

មកទល់់ពេ�លនះះ ពាសពេ�ញប្រ�ទេ�ស
ហើ�ើយ រាប់់ទាំំងមន្ត្រី�ី�រដ្ឋឋការ ទីីសាធារណ
នឹឹ ងឯកជនខ្លះះ�បានបិិ ទទ្វាា រ ដើ�ើម្បីី�ជាការ

គាំំទ្រ�ដល់់ការទាមទារឱ្យយដោះ�ះលែ�ងជាប្នន
ទាន់់ ក្រុ�ុមអ្ននកនយោ�បាយ ដែ�លត្រូ�ូវបាន
ចាប់់ខ្លួួ�នដោ�យគ្រុ�ុមយោ�ធាភូូមា។

ឧត្តតមសេ�នីីយ មីីន អូូងឡែ�ង ដែ�ល

ដឹឹកនាំំរដ្ឋឋប្រ�ហារ បានប្រ�កាសភាពអាសន្នន
ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល១ឆ្នាំំ� ហើ�ើយ
តែ�ងតាំំងមន្ត្រី�ី�យោ�ធាបន្ថែ�ែមពីី ‹ស្ថាាប័័ន

តែ�ងតាំំង› ដោ�យធម្មមនុញ្ញញយោ
ុ �ធាឆ្នាំំ២
� ០០៨
ដែ�លមានរួួចហើ�យ
ើ បញ្ជូ�ូ លមកគ្រ�ប់់គ្រ�ង...

ប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសខ្លួនឯងគឺម�ៀង

ល�ើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យភូបន្ទាប់
មា ពីឱ្យក្រុម

យោធាភូមាហ�ើយបានពង្រឹងក្រុមយោធា

ប្រ�តិិ កម្មម នៅ�១សប្តាាហ៍៍បន្ទាាប់់មកទៀ�ៀត

ទំនងជានឹងប្រឈមមុខ នឹងការប្តេជ្ញាចិត្ត

ពិខែវ ិច្ឆិកា២០២០។អង្គការសហប្រជាជាតិ

សង្ស័យដោយមិនច្រឡំថា‹
ចិនមុខជាមាន

ប៉ុុ�ន្តែ�ែលើ�ើកនេះ�ះសហរដ្ឋឋអាមេ�រី ីកបានបញ្ចេ�េ ញ
ព្រ�មានថា‹នឹឹងមានការដាក់់ទណ្ឌឌគម្មមភ្លាាមៗ

ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមានការដោះ�ះលែ�ង អូូន សាំំងស៊ូូ�ជីី
អ្ននកនយោ�បាយឯទៀ�ៀត នឹឹងកាពារពលរដ្ឋឋ

កុុប្បបករ...› សហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប ចក្រ�ភពអង្គគគ្លេ�េស
អូូស្ត្រា�ាលីី ក៏៏ដូូចគ្នាានឹឹងអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ

បានទាមទារឱ្យយមានការដឹឹកនាំំ ត្រ�ឡប់់មករ

ម៉ា -ថៃឡិន-កម្ពុជា នឹងហ្វីលព្វី
ី ន ដូច្នេះ

ស៊ូជី ឈ្នះជាង៨០%នៃការបោះឆ្នោតកាល

របស់នយោបាយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរ ីក បានពង្រឹងប្រតិកម្មរបស់ខចំពោះប្រទេស
្លួន
ដែលថា‹ត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងពិភពលោក

ភូមាដោយបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆនដាក់
្ទ‹ ទោស

ចិនដែលបានធ្វើភ្លៀងធ្វើផ្គរតាំងតែពី
›
១០ឆ្នាំ

មិនយល់ស្របក៏ដោយ។សហរដ្ឋអាមេរ ីក

វ ិញ›គឺប្រឈមមខ
ុ នឹង‹មហាអំណាចថ្មី

មកហ�ើយ ។ ក្នុងរយៈពេលមិនដល់១ខែ

នៃការឡ�ើងកាន់អំណាចនៃ ជោ បាយដិន

រដ្ឋប្រហារយោធា›ប�ើទោះជា ចិននឹងរុស្សី

បានបន្តឹងសសៃករថានឹងបន្ថែមទណ្ឌកម្ម
ល�ើភូមាជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសអឺ
, រប
ុ៉

តាំងពី៣០-៤០ឆ្នាំមកហ�យ
ើ
។ គេអាច
ប៊ិសនីសជាមួយមេយោធា›ទាំងនោះជា

បន្តរទៅទ�ៀត ជាមិនខានឡ�ើយ... ប�ើជា
ដូច្នោះមែន ភមា
ូ នឹងមន
ិ មានវាសនាថា
នឹងជ�ឿនល�ឿនរប�ៀបលោកសេរ ីបាន
នោះទេ... ឧទាហរណ៍មាននៅកម្ពុជា
សព្វថ្ងៃ នឹងមាននៅប្រទេសតូចតាច

ជាច្រើនទ�ៀត គឺមេដឹកនាំតែម្នាក់ សុទ្ធតែ
ទទួលលក់ខ្លួន(លក់បានថ្លៃណាស់) យក
ប្រទេសទាំងមូលទៅបំរ�ើផលប្រយោជន៍
មហាមិត្តចិន ហ�ើយទុរភឹក្សនឹងក�ើតនៅ

ទីនោះ នេះហ�ើយជាមនោគមន៌‹ផ្តា ច់ការ

វណ្ណអធន›ដែលជម្រុញប្រជាជនភូមាមាន
មូលហេតុគ្រប់គ្រាន់ នឹងយកជីវ ិតទៅប្តូរ

យកមេដឹកនាំដែលស្រឡាញ់ពួកគេ នឹង
ស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យភូមា ។

ប្រ�ទេ�សភូូមាដែ�លធ្លាាប់់បានភ្លលក់់

ករបបប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយឡើ�ើងវិ ិញ។

ផងសម្ពន្ធភាពយោធានៅអូតង់បានតផ្ជាប់

គម្រាមយ៉ាងមាទា
ំ ំ ពីសហរដ្ឋអាមេរ ីក

ហ�ើយ, សម្ពន្ធភាពយោធានៅឥណ្ឌូប៉ាស៊ី

ខ្លួនឯង, ក៏ផ្តោតការគម្រាមទៅភូមា ថាឱ្យ
ថយក្រោយមកវោញជាប្រញាប់ ដែល

រួចហ�ើយដែរ... ដូច្នេះថា‹ត�ើសហរដមា
្ឋ ន

ជាប្រាកដផងដែរ ។

មកទល់ពេលនេះ
យោធាបានទទួលការ

ជោ បាយដិន ថែមទាំងបង្ហា ញពីទណ្ឌ

គម្មជាក់ស្តែង មិនដូចករណីយនៅកម្ពុជា

កាលពីឆ្នាំ២០១៧ទេ គឺកាលពីថ្ងៃទី១១កុម្ភៈ

មេដឹកនាំកំពូលនៃយោធាម�ៀងម៉ា
ព្រមទាំង
ក្រុមគ្រួសារជាយោធាមហាសេដ៣
្ឋី រូប

ទ�ៀតក៏បានទទួលរងទណ្ឌកម្មបង្កកលុយ

ឡ�ើងវ ិញ, នៅអ.ស.ប. ក៏បានបញ្ឈរឡ�ើង
ហ្វីករបស់អាមេរ ីកក៏បង្ើត
ក ចុះហត្ថលេខា
សមត្ថភាពត្រឡប់មកគ្របគ្រងព
់
ភ
ី ព

អូស្ត្រាលី ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វីក រួមទាំងអាស៊ា ន

កំដៅនេះនឹងជះចំហាយគម្រាមដល់ចិន

ខាងយោ�ធានាសប្តាាហ៍៍ទី១
ី ៥កុុម្ភៈៈ�នេះ�ះ

លោកវ ិញយ៉ាងណានោះ
គេនឹងបានឃ�ើញ

បានរំំលឹឹកពាក្យយសន្យាារបស់់ខ្លួួ� នថា‹នឹឹ ង

បន្ទាប់ពីកូវ ីដ១៩ប្តើមចុះថយនោះទេ...›។

មួួយឆ្នាំំ� ហើ�ើយនឹឹងគោ�រពសម្លេ�េងនៃ�អ្ននកឈ្នះះ�

នៅពេលឆាប់ខាងមុខ មិនរង់ចាំឱកាស

រៀ�ៀបចំំបោះ�ះឆ្នោ�ោតម្តតងទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល

រស់់ជាតិិរបបប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយពិិតប្រា�កដ
ជាមួួយក្រុ�ុមអ្ននកតស៊ូូ�រំំដោះ�ះប្រ�ទេ�ស អូូន
សាន់់ស៊ូូ�ជីី កាន់់អំំណាចតាំំងជាងពីី១០ឆ្នាំំ�
ចុុងក្រោ��យមក មិិនចង់់ត្រ�ឡប់់ទៅ�រករបប

ផ្តាាច់កា
់ រយោ�ធានិិយមវិ ិញទេ� តាមមើ�ើលទៅ�

ពួួ កគេ�នឹឹងតស៊ូូ�ប្តូ�ូរជិិ វិ ិត រហូូតដល់់រំំដោះ�ះ
បាននូូវសិិទ្ធសេ�រី
ធ
ីភាពបរិ ិបូូរណ៍៍ រំំលាយរបប
យោ�ធានិិយម រំំលាយរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញយោ�ធា
ដែ�លបំំរើើ �ឯកជននៅ�មៀ�ៀងម៉ាា រហូូតដល់់
ជោ�គជ័័យជាស្ថាាពរ ៕
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អ្ននកស្រា�វជ្រា�វរកឃើ�ើញជម្ងឺឺ�កូូវីីដ នៅ�ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស

សម្លាា�ប់់មនុុស្្សខ្លាំំ��ងជាងពីី ៣០% ទៅ� ៧០%
ភស្តុុ�តាងបង្ហាាញ

កត់់សម្គាាល់់ថា ហានិិភ័័យនៃ�ការសម្រា�ក

ការឆ្លលងវី ីរ៉ុុ�សដែ�លមិិនមែ�នជា B.1.1.7” អ្ននក

កាន់់ តែ�ច្បាាស់់ថា

ពេ�ទ្យយមានខ្ពពស់់ជាង នៅ�ក្នុុ�ងចំំណោ�មក

សរសេ�រអត្ថថបទសន្និិ�ដ្ឋាា ន។

ជម្ងឺឺ�ចម្លលងថ្មីី�អង់់គ្លេ�េស

រី ីករាលវី ីរ៉ុុ�សចម្លលងថ្មីី�” វេេជ្ជជបណ្ឌិិ�ត Amesh
Adalja ជាគ្រូ�ូពេ�ទ្យយផ្នែ�ែកជម្ងឺឺ�ឆ្លលង និិងសាស្ត្រា�ា
ចារ្យយនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសុុខាភិិបាលសាកល
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសម្រា�ប់់សន្តិិ�សុខ
ុ សុុខាភិិបាល
នៃ�មហាវិ ិទ្យាាល័័យ Johns Hopkins បាន

វ៉ាា ក់់សាំំងជាង ២ លាននាក់់ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល

អ្ននកជម្ងឺឺ�ចូូលសំំរាក

ពីី រថ្ងៃ�ៃជាប់់ គ្នាា (ថ្ងៃ�ៃទីី៥ និិ ងទីី ៦ ខែ�កុុ ម្ភៈៈ�)

ពេ�ទ្យយច្រើ�ើ� នជាង

វេេជ្ជជបណ្ឌិិ�ត Peter Hotez ជាសាស្ត្រា�ា ចារ្យយ

ធៀ�ៀបជាមួួ យនឹឹ ងវី ីរ៉ុុ�សប្រ�ភេ�ទសាហាវៗ

និិ ងជាព្រឹ�ឹ ទ្ធធបុុរសនៃ�សាលាជាតិិ ផ្នែ�ែកឳ

ដែ�លបានរកឃើ�ើញកន្លលងមក។ នេះ�ះបើ�ើ

សថតំំបន់់ ត្រូ�ូពិិចនៃ�មហាវិ ិទ្យាាល័័យឳ

យោ�ងតាមទិិន្ននន័យ
័ ពីីវ៉េេ�បសាយរដ្ឋាាភិិបាល

សថសាស្ត្រ�រ Baylor និិងជាសហនាយក

អង់់គ្លេ�េស។

នៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌលមន្ទីី�រពេ�ទ្យយកុុ មារ Texas

ទិិ ន្ននន័័យដែ�លបានចងក្រ�ងដោ�យ

សម្រា�ប់់ការអភិិវឌ្ឍឍថ្នាំំវ៉ា
� ាក់សាំំង
់
បានព្រ�មាន

ការស្រា�វជ្រា�វថ្មីី� និិងការសិិក្សាាមកពីីពហុុ
រូូបភាព spike ប្រូ�ូតេ�អ៊ីី�ន (ក្រ�ហម) ជាជម្ងឺឺ�ចម្លលងថ្មីី� B117 នៃ�ជម្ងឺឺ�
SARS-CoV-2 កូូរ៉ូូណា
�
វី ីរ៉ុុ�ស the ... [+]

ជាមួួ យជម្ងឺឺ�ចម្លលងថ្មីី�។ ការសិិក្សាាបាន

នៅ�ក្នុុ�ងទំំព័័ រមតិិ យោ�បល់់នៃ�ការសែ�ត
Washington Post កាលពីីខែ�មុុនថា យើ�ើង
ត្រូ�ូវការពេ�លវេេលាសមល្មមមមួួយ សម្រា�ប់់
គោ�លដៅ�ចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងលើ�ើប្រ�ជាជន

កត់់សំំគាល់់ថា ករណីី B.1.1.7 មានពីី៣០%
ទៅ� ៧០% សាហាវជាង ធៀ�ៀបជាមួួយនឹឹង

រណីីហ្សែ�ែនអេ�សខូូច ធៀ�ៀបនឹឹងករណីីហ្សែ�ែន

“មិិ នទាន់់ កំំ ណត់់ ច្បាាស់់លាស់់ថា វី ី

វី ីរ៉ុុ�សប្រ�ភេ�ទសាហាវៗ។

អេ�សវិ ិជ្ជជមាន។ បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ ទិិន្ននន័័យមក

រ៉ុុ�សឆ្លលងថ្មីី� 1.1.7 សម្លាាប់់ខ្លាំំ �ងជាងនោះ�ះទេ�

ការព្រួ�ួយបារម្ភភអំំពីី កំំណើ�ើ ននៃ�ការ

ពីីមជ្ឈឈមណ្ឌឌលជាតិិថែ�ទាំំសង្រ្គោះ��ះ�បន្ទាាន់់

ស្លាាប់់ដោ�យជម្ងឺឺ� B.1.1.7 បានលេ�ចចេ�ញ

សវនកម្មម និិងការស្រា�វជ្រា�វ ហៅ�កាត់់ថា

ឡើ�ើងក្នុុ�ងខែ�មករា នៅ�ពេ�លដែ�លក្រុ�ុមផ្តតល់់

(ICNARC) និិង QRESEARCH ក៍៍បានរកឃើ�ញ
ើ

ប្រឹ�ឹក្សាាយោ�បល់់ផ្នែ�ែកការគំំរាមកំំហែ�ងប្រ�ព័័ន្ធធ

ហានិិភ័័យខ្ពពស់់នៃ�ការចូូលបន្ទទប់់សង្រ្គោះ��ះ�

ដង្ហើ�ើ�មថ្មីី� និិងកំំពុុងកើ�ើត របស់់ រដ្ឋាាភិិបាល

បន្ទាាន់់ () ដោ�យសារតែ�ករណីីជម្ងឺឺ�ចម្លលង

អង់់គ្លេ�េស ហៅ�កាត់់ថា (NERVTAG) បាន

ថ្មីី� ធៀ�ៀបនឹឹងករណីីមិិនមែ�នជម្ងឺឺ�ចម្លលងថ្មីី�។

បង្ហាាញទិិ ន្ននន័័យនៃ�ការស្លាាប់់ កើ�ើ នឡើ�ើង

ក៍៍ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកស្រា�វជ្រា�វមិិនបានយល់់ស្រ�ប

ធៀ�ៀបជាមួួ យនឹឹ ងវី ីរ៉ុុ�សប្រ�ភេ�ទសាហាវៗ

ទាំំងអស់់គ្នាាទេ�ថា ការបើ�ើកឳកាសឲ្យយចម្លលងថ្មីី�

នាពេ�លកន្លលងមក។

(variant) គឺឺជាជម្ងឺឺ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរជាង និិងហានិិភ័យ
័

ទិិន្ននន័័យដំំបូូង ដែ�លបានធ្វើ��កា
ើ រវិ ិភាគ

ស្លាាប់់កើ�ើនឡើ�ើង។ ទិិន្ននន័័យមកពីីបណ្តាា ញ

ដោ�យអ្ននកស្រា�វជ្រា�វ ផ្អែ�ែកលើ�ើការធ្វើ��តេ�ស្តត
ើ

ព័័ តឥមានគ្លីី�និិ កជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩ ហៅ�កាត់់

ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ និិងទិិន្ននន័័យការស្លាាប់់ ត្រូ�ូវ

ថា (CO-CIN) រកមិិនឃើ�ើញមានភស្តុុ�តាង

បានព្យាាករណ៍៍លើ�ើទិិន្ននន័យ
័ គោ�លដូូចគ្នាា និិង

បង្ហាាញ ជម្ងឺឺ�ចម្លលងថ្មីី�មានទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយ

មានភាពលំំអៀ�ៀងដូូចគ្នាា ។ យ៉ាា ងណាមិិញ

អត្រា�ស្លាាប់់ នៅ�ក្នុុ�ងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយខ្ពពស់់ជាង

ការវិ ិភាគថ្មីី�ៗច្រើ�ើ�នថែ�មទៀ�ៀត លើ�ើទិិន្ននន័័យ

ទេ�។ ការវិ ិភាគពីី ការិ ិយាល័័យស្ថិិ�តិិ ជាតិិ

ថ្មីី�បំំផុុត បាននាំំឲ្យយមានអ្ននកអង្កេ�េតគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ហៅ�កាត់់ថា (ONS) បានកត់់ សម្គាាល់់ថា

“ការបញ្ចូូ� លគ្នាាបន្ថែ�ែម កើ�ើនទំំនុុកចិត្តត
ិ ទាក់់ទង
នឹឹង [ការចម្លលងថ្មីី�គួួរឲ្យយព្រួ�ួយបារម្ភភ] ជម្ងឺឺ�មាន

ខណៈៈពេ�លដែ�លកម្រិ�ិតគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ បាន

ភាពធ្ងងន់់ធ្ងងរកើ�ើនឡើ�ើង” អ្ននកសរសេ�រអត្ថថបទ

មូូលហេ�តុុ ទាំំងអស់់ “ចំំនួួ ននៃ�ការស្លាាប់់

បានសរសេ�ររៀ�ៀបរាប់់។

ទាបណាស់់សម្រា�ប់់ការពិិចារណាដែ�ល

ការសិិក្សាាជាច្រើ�ើ� នផ្សេ�េងទៀ�ៀត អំំពីី

ពន្លឿ�ឿ�នការចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង ទប់់ស្កាាត់់ការ

ការប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់ខ្លួួ�ន បង្កើ�ើ�នការចាក់់ថ្នាំំ�

និិងជាករណីីមាន

ជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩ “កើ�ើនភាពធ្ងងន់់ធ្ងងរ” បើ�ើធៀ�ៀប

គួួ រតែ�ការខិិ តខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងទ្វេ�េដង ដើ�ើម្បីី�

ស្រ�បពេ�លដែ�ល សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក បន្តត

B.1.1.7 សាហាវជាង

វិ ិទ្យាាស្ថាាន បានរកឃើ�ើញថា មានករណីី

ក៍៍ប៉ុុ�ន្តែ�ែពន្លឺឺ�នៃ�ការរកឃើ�ើញនេះ�ះ ជាករណីី

និិយាយ។

ដែ�លគេ�ស្គាាល់់ថា

Robert Glatter, MD
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លេ�ខ៣១១ ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កុុម្ភៈៈ� - ០៧ ខែ�មិិនា ឆ្នាំំ�២០២១

បង្ហាាញហានិិភ័័យនៃ�ការស្លាាប់់ខ្ពពស់់ គ្រ�ប់់

គួួរឲ្យយជឿ�ឿបាន។”

ឥទ្ធិិ�ពលនៃ�ជម្ងឺឺ�ចម្លលងថ្មីី� B.1.1.7 លើ�ើអ្ននកសម្រា�ក

“ដែ�នកំំណត់់នៅ�ក្នុុ�ងទិិន្ននន័័យគោ�ល

ពេ�ទ្យយ។ ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាលនៃ�ប្រ�ទេ�ស

ទាំំងអស់់ដែ�លបានប្រើ�ើ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែជារួួម ការវិ ិភាគ

ស្កុុ�តឡែ�ន បានប្រើ�ើ�ហ្សែ�ែនអេ�សខូូច (S-gene

ទាំំងនេះ�ះ បង្ហាាញថា ទំំនងជាវី ីរ៉ុុ�ស B.1.1.7

target failure) ជាការកំំណត់់រកករណីីជម្ងឺឺ�

មានទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយការកើ�ើនហានិិភ័យ
័

កូូវី ីដ-១៩ ចម្លលងថ្មីី�។ អ្ននកស្រា�វជ្រា�វបាន

នៃ�ការសម្រា�កពេ�ទ្យយ និិងស្លាាប់់ ធៀ�ៀបនឹឹង

៣ លាននាក់់ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ ដើ�ើម្បីី�សម្រេ�េចបាន
តទៅ�ទំំព័័រទីី ១១
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អ្ននកផែ�នទីីតារាសាស្ត្រ�រ រកឃើ�ើញប្រ�ភពផ្កាា�យសម្លាា�ប់់សត្វវដាយណូូស័័រ
គំំរូថ្មី
ូ មួ
ី� យពន្
ួ
យ្ ល់់អំពី
ំ ផ្លូូ
ី វ� មួួយដែ�លផ្ទាំំង
�� ថ្មមក្រៅ��ភព មុុនពេ�លផ្ទុះះ��បុក
ុ ផែ�នដីី
បោះ�ះពុុម្ភភផ្សាាយលើ�ើកាសែ�ត Scientific

Reports ជាការសិិក្សាាថ្មីី�មួួយ ដោ�យតារាវិ ិទូូ

ឈ្មោះ�ះ� Amir Siraj និិងឈ្មោះ�ះ� Avi Loeb
នៅ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌល Harvard-Smithsonian

សម្រា�ប់់តារារូូបវិ ិជ្ជាាសាស្ត្រ�រ លើ�ើកឡើ�ើង

ថា ការបំំបែ�កជាបន្តតបន្ទាាប់់ និិងឳកាស
ព្រឹ�ឹ ត្តតការណ៍៍ បានបញ្ជូ�ូ នផ្ទាំំ �ងថ្មមធំំៗក្នុុ�ង
លំំហអាកាសមកផែ�នដីី។

សម្មមតិកម្ម
ិ ថ្មីី�
ម ត្រូ�ូវបានរកឃើ�ើញតាមរយៈៈ
ការមើ�ើលភពខាងក្រៅ�� បន្ទាាប់់មក មើ�ើល
ខាងក្នុុ�ងភព ផែ�នដីី ។ “ការងាររបស់់ខ្ញុំំ��
ពិិនិិត្យយកម្រិ�ិតភពផ្កាា យប៉ះះ�ទង្គិិ�ចភពក្រៅ��ពីី
ភពផែ�នដីី ជម្រុ�ុញឲ្យយខ្ញុំំ��អង្កេ�េតគុុណភាព
នៃ�កម្រិ�ិតប៉ះះ�ទង្គិិ�ចផ្កាា យដុះះ�កន្ទុុ�យ មកលើ�ើ
ប្រ�ព័័ន្ធធនេះ�ះ” Siraj និិយាយ។ ជា ធម្មមជាតិិ
តើ�ើមធ្យោ�ោបាយអ្វីី�ដែ�លល្អអប្រ�សើ�ើ ដើ�ើម្បីី�

(Mark Garlick រូូបថតបណ្ណាាល័័យ

នៅ�អាចទទឹឹងទំំហំំរាប់់ម៉ៃ�ៃ ដូូចគ្នាានឹឹងផ្ទាំំ �ង
ថ្មម ដែ�លបានវាយប្រ�ហារមកលើ�ើផែ�នដីី
កាលពីី ៦៦ លានឆ្នាំំ�មុុនអញ្ចឹឹ�ងដែ�រ។

ទាំំងព្រះ�ះអាទិិត្យយ និិងភពព្រ�ហស្បបតិ៍៍

មានទំំហំំធំំណាស់់ ដែ�លទំំនាញរបស់់វាអាច
បម្លែ�ែងផ្លូូ�វគោ�ចរផ្កាា យដុះះ�កន្ទុុ�យ ឆ្លលងកាត់់
ពាក់់ កណ្តាាលប្រ�ព័័ ន្ធធពន្លឺឺ�ព្រះ�ះអាទិិ ត្យយ។

ដែ�នទំំនាញធំំមហិិមារនៃ�ភពព្រ�ហស្បបតិ៍៍

នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ ន្ធធពន្លឺឺ�ព្រះ�ះអាទិិ ត្យយ គួួ រតែ�
បង្ហាាញសញ្ញាានៃ�ការប៉ះះ�ទង្គិិ�ចធំំៗទាំំងនេះ�ះ
តាមពេ�លវេេលា។
Siraj ឆ្លើ�ើ� យតបថា ពេ�លវេេលាគឺឺ ជា
កត្តាា សំំខាន់់ សម្រា�ប់់គំំរូូថ្មីី� ផ្តោ�ោតលើ�ើវត្ថុុ�
ទាំំងឡាយ មិិនវាយប្រ�ហារភ្លាាមៗមកលើ�ើ

ភពព្រ�ហស្បបតិ៍៍ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែនាំំផ្លូូ�វចូូលទៅ�ក្នុុ�ង
ប្រ�ព័័ន្ធធពន្លឺឺ�ព្រះ�ះអាទិិត្យយ។ Siraj និិយាយថា
“វាពិិតជាអាច ដែ�លភពពុុធ ភពព្រះ�ះសុុក្រ�
ឬភពព្រះ�ះអង្គាា រមានព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ប៉ះះ�ទង្គិិ�ច
ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា ” ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ក្រៅ��វិ ិសាលភាពនៃ�
ការសិិក្សាានាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន។

ទំំនាក់់ទំំនងសម្មមតិកម្ម
ិ លើ�ើសពី
ម
វា
ី សនា

នៃ�សត្វវដាយណូូស័័រប្រ�ភេ�ទ Tyrannosaurus

វិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�រ Getty Images)

និិងសត្វវដាយណូូស័័រប្រ�ភេ�ទ Triceratops

ដោ�យ៖ Riley Black

។ ការប៉ះះ�ទង្គិិ�ចផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតបានចំំណាំំលើ�ើ

SMITHSONIANMAG.COM

ផែ�នដីី ទាំំងមុុន និិងក្រោ��យទីីបញ្ចចប់់នៃ�ការ

ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២០២១

ប៉ះះ�ទង្គិិ�ច Cretaceous ។ ការប៉ះះ�ទង្គិិ�ចនេះ�ះ

ជាថ្ងៃ�ៃអាក្រ�ក់់ បំំផុុតនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�

មិិនបាននាំំឲ្យយមានការផុុតពូូជទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំ

សាស្រ្ត�តនៃ�ជីីវិ ិតនៅ�លើ�ើផែ�នដីី។ គ្រា�មួួយ

នោះ�ះទេ� ក៍៍ប៉ុុ�ន្តែ�ែ វាបានបង្កើ�ើ�តឲ្យយមានរណ្តៅ�
ៅ

សម័័យដាយណូូស័័រនៅ�មានជីីវិ ិតលើ�ើផែ�នដីី

ភ្នំំ�ភ្លើ�ើ�ង ដូូចជា រណ្តៅ�
ៅភ្នំំ�ភ្លើ�ើ�ង Zhaman-

កាលពីីរាប់់លានឆ្នាំំកន្លលងទៅ
�
�។ ក្រោ��យមក

shin នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកាហ្សាាក់់ស្ថាាន និិង

ផ្ទាំំ ងថ្ម
� នៅម �លើ�ើលំំហអាកាសមានទំំហំំទទឹឹង

រណ្តៅ�
ៅភ្នំំ�ភ្លើ�ើ�ង Vredefort នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស

ប្រាំ�ំមួួយម៉ៃ�ៃ បានបុុកផែ�នដីី សម្លាាប់់ផុុតពូូជ

អាហ្វ្រិ�ិ�កខាងត្បូូ�ង។

សត្វវកម្រ�ទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំមហិិមារ ផ្ដាាច់់ពូូជ

ប្រ�សិិនបើ�ើរឿ�ឿងទាំំងអស់់នេះ�ះ ធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យអ្ននក

សត្វវដាយណូូស័័រ និិងជីីវិ ិតសត្វវជាច្រើ�ើ�ន

រអើ�ើល ពេ�លមើ�ើលមេ�ឃនៅ�ពេ�លយប់់ សូូមកុំំ�

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ ជាង ៦៦ លានឆ្នាំំក្រោ��
�
យមក

បារម្ភភ។ គំំរូូថ្មីី�ព្យាាការណ៍៍ថា ផ្កាា យដុះះ�កន្ទុុ�យ

អ្ននកស្រា�វជ្រា�វ បានចាប់់ផ្តើ�ម
�ើ ចង្អុុ�លបង្ហាាញ
ប្រ�ភពផ្ទាំំ �ងថ្មមមានផ្កាាភ្លើ�ើ�ងមហាវិ ិនាស។
ការពិិត ផ្ទាំំ ងថ្ម
� ធំំមកពី
ម
ីភពផ្សេ�េង ក្រៅ��

ស្វែ�ែងយល់់ពីីភពដូូចគ្នាានឹឹ ងភពផែ�នដីី

ផែ�នដីី បានវាយប្រ�ហារផែ�នដីី ជាក់់ស្តែ�ែង

ជាងការសិិក្សាាអំំពីីប្រ�ព័័ន្ធធពន្លឺឺ�ព្រះ�ះអាទិិត្យយ

បច្ចុុ�ប្បបន្នន ឧបទ្វីី�ប យូូកាតាន់់ (Yucatan)
កាលពីី ៦៦លានឆ្នាំំ�មុុន។ ពីីមួួយឆ្នាំំ�ទៅ�

(សូូឡា)? តាមការពិិ និិត្យយមើ�ើល ការនៅ�

មួួ យឆ្នាំំ� អ្ននកវិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�រធ្វើ�ើ�ការតាមវិ ិជ្ជាា

កត់់សម្គាាល់់ថា ផ្កាា យដុះះ�កន្ទុុ�យខ្លះះ� បាន

ខុុសៗគ្នាា បន្តតប្រ�មូូលភស្តុុ�តាងនេះ�ះ ជាព្រឹ�ឹត្តិិ�

ខិិតមកជិិតផែ�នដីី ក្រោ��យពីីបាននៅ�ជិិត

ការណ៍៍មិិនធ្លាាប់មា
់ នពីីមុន
ុ មក ជាមូូលហេ�តុុ

ត្រ�ដុុសព្រះ�ះអាទិិត្យយ។

ជិិតគ្នាានៃ�តារាសាស្រ្ត�តព្រៃ�ៃឈើ�ើ Siraj បាន

បណ្តាាលឲ្យយមានមហាវិ ិនាសលើ�ើកទីីប្រាំ�ំ។

ដំំណើ�ើ ររឿ�ឿងចាប់់ផ្តើ�មនៅ
�ើ �ក្នុុ�ងពពក Oort

កំំដៅ�ក្តៅ�ៅខ្លាំំ ងនៃ�បំំណែ�កមកប៉ះះ
�
�ផែ�នដីី បាន

Cloud ។ នេះ�ះគឺឺជាដែ�នកំំទេ�ចកំំទីីមានរាង

ត្រ�ឡប់់ទៅ�បរិ ិយាកាសវិ ិញ ធ្វើ�មា
�ើ នភ្លើ�ើ�ងឆេះ�ះ

ដូូចពពកនៅ�ជុំំ�វិ ិញព្រះ�ះអាទិិត្យយ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែកំំទេ�ច

ព្រៃ�ៃជាសាកល និិងមានពពកធូូលីីគ្រ�បបិទ
ិ

កំំទីីមិិននៅ�មួួយកន្លែ�ែងទេ�។ ទំំនាញបាន

ព្រះ�ះអាទិិត្យយជិិតអស់់រយៈៈពេ�លជាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�

ទាញព្រះ�ះអាទិ្យយ� និិ ងភពព្រ�ហស្បបតិ៍៍អាច

មិិនអាចបញ្ចេ�េ ញពន្លឺឺ�បាន។ នៅ�ទីីបញ្ចចប់់

ទាញផ្កាា យដុះះ�កន្ទុុ�យ និិងភពផ្កាា យចេ�ញពីី

សត្វវលោ�កសឹឹងតែ�ពីីរភាគបីីបានផុុតពូូជ

ពពក និិងបានបញ្ជូ�ូ នវាទៅ�ផ្លូូ�វ ជាផ្នែ�ែកនៃ�

ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លមហាវិ ិនាសនេះ�ះ។
យ៉ាា ងណាមិិ ញ នាពេ�លកន្លលងមក

KHMERPOST US

លេខ៣១១ ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កុុម្ភៈៈ� - ០៧ ខែ�មិិនា ឆ្នាំំ�២០២

ប្រ�ព័័ន្ធធពន្លឺឺ�ព្រះ�ះអាទិិត្យយ។

ពពក Oort Cloud និិង ផ្កាា យដុះះ�កន្ទុុ�យ

ភាគច្រើ�ើ�ន អ្វីី�ដែ�លយើ�ើងដឹឹងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍

ខ្លះះ� តែ�ងតែ�ធំំ មានទទឹឹ ងទំំហំំពីី១០ ទៅ�

បានមកពីី ភស្តុុ�តាងមាននៅ�លើ�ើផែ�នដីី

៣៧ម៉ៃ�ៃ។ Siraj បានកត់់សម្គាាល់ថា
់ នៅ�ពេ�ល

តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។ គ្មាា ននរណាម្នាាក់់បានដឹឹ ង

ផ្ទាំំ �ងថ្មមធំំ បានឆ្លលងទៅ�កៀ�ៀកព្រះ�ះអាទិិ ត្យយ

ពិិតប្រា�កដ ថាតើ�ើផ្ទាំំ �ងថ្មដែ�លបំំផ្លាា
ម
ញសត្វវ

កម្លាំំ �ងទំំនាញមហិិមារ អាចហែ�កបំំបែ�កថ្មម

ដាយណូូស័័រ មកពីីណា ឬ តើ�ើវាបានឆ្លលងកាត់់

ទៅ�ជាបំំណែ�កតូូចៗ។ បំំណែ�កទាំំងនោះ�ះ

ផ្លូូ�វគោ�ចរនៃ�ភពផែ�នដីី យ៉ាា ងដូូចម្តេ�េច។

អាចមិិនតូូចដូូចការគិិតទេ�។ បំំណែ�កខ្លះះ�

ជួួនកាល រំំខានផ្លូូវគោ�ចររបស់់
វា និិងបញ្ជូ�ូ ន
�

វាឲ្យយទៅ�ជិិតព្រះ�ះអាទិិត្យយ។ Siraj និិយាយ
ថា ការប៉ះះ�ទង្គិិ�ចរបស់់វា “ដូូចម៉ាា ស៊ីី�នវាយ
កូូនបាល់់។”
Siraj និិ យាយថា “ផ្ទាំំ �ងថ្មមទាំំងនេះ�ះ
ឆ្លលងកាត់់ចូូលកៀ�ៀកព្រះ�ះអាទិិត្យយ “បង្កើ�ើ�តបាន
ជាដែ�នបំំណែ�ក ផ្កាា យដុះះ�កន្ទុុ�យ។” បំំណែ�ក
ផ្កាា យដុះះ�កន្ទុុ�យ (ឧទាហរណ៍៍ ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា
នឹឹងម៉ាាស៊ីី�នដេ�រស្បែ�ែកជើ�ើង ShoemakerLevy 9) ជាចំំណុុចប្រ�សព្វវគ្នាានៃ�អន្តតរ
តារា។ ផ្កាា យដុះះ�កន្ទុុ�យនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានទាញ

ចេ�ញពីី គ្នាា ដោ�យទំំនាញភពព្រ�ហស្បបតិ៍៍
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១៩៩២ មុុនបំំណែ�កហោះ�ះមកបុុក
ផែ�នដីី ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១៩៩៤។
អ្ននកជំំនាញមិិនទាំំងអស់់គ្នាាទេ� ដែ�ល
យល់់ស្រ�បជាមួួយគំំរូូនេះ�ះ។ អ្ននកជំំនាញ
ខាងតារាសាស្ត្រ�រ លោ�ក Bill Bottke នៅ�
វិ ិទ្យាាស្ថាានស្រា�វជ្រា�វ Southwest ថ្លែ�ែង
ថា ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ ដូូច Shoemaker-Levy 9
អាចមានតម្រូ�ូវការតឹឹងតែ�ងជាងគំំរូូថ្មីី�ដែ�ល
បានបង្ហាាញ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ លោ�ក Bottke
និិយាយថា គំំរូូព្យាាករណ៍៍ភពផ្សេ�េងទៀ�ៀត

ឬហ្វូូ�ងផ្កាា យ មានទំំហំំប៉ុុ�នផ្កាា យដែ�លបាន
បុុកផែ�នដីីធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យផុុតពូូជសត្វវដាយណូូស័័រប្រ�
ភេ�ទ Cretaceous នឹឹងមានកើ�ើតឡើ�ើងម្តតង
ទៀ�ៀតមកលើ�ើផែ�នដីី រៀ�ៀងរាល់់ រវាង២៥០
ទៅ�៧៣០ លានឆ្នាំំ។
� អ្វីី�ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើង
៦៦លានឆ្នាំំ�មុុន គឺឺជាព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ពិិសេ�ស
និិងកម្រ�មាន បញ្ជាាក់់ការពិិតថា វាគឺឺជាការ
ផុុតពូូជទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�ត
ជីីវិ ិតរស់់នៅ�លើ�ើភពផែ�នដីី ដែ�លបណ្តាាល
មកពីី ការប៉ះះ�ទង្គិិ�ចគ្នាា ជាជាងបណ្តាាល
មកពីី ភពផែ�នដីី ដែ�លមានភ្នំំ�ភ្លើ�ើ�ងមាន
សកម្មមភាពខ្លាំំ �ងក្លាា ។
ភាគច្រើននៃកូនផ្ទាំងថ្មង្កើតឡ�ើង
ដោយភពព្រហស្បតិ៍ “ម៉ាស៊ីនវាយកូន
បាល់នៅតែបន្ត
”
រសាត់តាមគន្លងរបស់វា។
Siraj កត់សម្គាល់ថា តាមពិត “ហានិភ័យ
ធំធេងហានិភ័យរយៈពេលខ្លីចំពោះផែនដី
គឺហ្វូងផ្កា យដែលនៅជិតភពផែនដី ដែល
ត្រូវការយ�ើងប្រឹងប្រែងផ្តោតការយកចិត្ត
ទុកដាក់បំផុត ការពារភពផែនដី។” នោះ
ជារ�ឿងមិនសូវជាងាយស្រួលមួយនៅក្នុង
លំហមេឃ៕

KHMERPOST USA

ISSUE311 FEBRUARY 22TH - MARCH 07TH, 2021

tmkBITMB½rTI 08 អ្ននកស្រា�ាវជ្រា�ាវរកឃើ�ើញជម្ងឺឺ�កូូវីីដ...

ភាពស៊ាំំ �ជាក្រុ�ុមនៅ�ពាក់់ កណ្តាាល
រដូូវក្តៅ�ៅ។ គោ�លដៅ�រដ្ឋឋបាលបៃ�ដិិន គឺឺការ
ចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងឲ្យយបាន ១០០ លាននាក់់
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ១០០ ថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយមកទល់់
នឹឹ ងពេ�លនេះ�ះ ចាក់់បាន ៥២ លានដូូស
រួួចហើ�ើយ ជាការប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងដែ�លកំំពុងធ្វើ
ុ �ើបន្តត
�
ទៅ�ទៀ�ៀត។ កាលពីីសប្តាាហ៍មុ
៍ ន
ុ ការចាក់់ថ្នាំំ�
វ៉ាា ក់់សាំំង ជាមធ្យយម ១.៦៤ លានដូូស ក្នុុ�ង
មួួយថ្ងៃ�ៃ នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមកំំណត់់ត្រា�ចាក់់ថ្នាំំ�
វ៉ាា ក់សាំំង
់
ជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩ នៃ�គណៈៈកម្មាាធិិការ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងជម្ងឺឺ�ឆ្លលង (CDC)។
ប៉ុុ�ន្តែ�ែ អ្ននកជំំនាញម្នាាក់់ទៀ�ៀត គឺឺវេេជ្ជជបណ្ឌិិ�ត
Dr. Angela Rasmussen ជំំនាញខាងវី ីរ៉ុុ�
សសាស្ត្រ�រ នៅ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌលសុុខាភិិបាល
សាកល និិងសន្តិិ�សុុខ នៃ�មហាវិ ិទ្យាាល័័យ
Georgetown បានផ្តតល់់យោ�បល់់ថា វី ីរ៉ុុ�ស
ចម្លលងថ្មីី� B.1.1.7 អាចមានឥទ្ធិិ�ពលអប្បបរមា
លើ�ើប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង។ “ជាចៃ�ដន្យយ
វាមិិនសូូវមានឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងទេ�
ដោ�យសារតែ� វី ីរ៉ុុ�ស B.1.1.7 ហាក់់ ដូូចជា
មិិនមានសមត្ថថភាពវាយលុុកប្រ�ព័័ន្ធកា
ធ រពារ
ភាពស៊ាំំ រ� បស់់ថ្នាំំវ៉ា
� ាក់សាំំង
់
បានទេ�។ សម្រា�ប់់
ខ្ញុំំ�� ជាចាំំបាច់់ ត្រូ�ូវតែ�ចាក់់ថ្នាំំវ៉ា
� ាក់សាំំង
់
ឲ្យយបាន
ឆាប់់តាមដែ�លអាចធ្វើ�ទៅ�ើ �បាន នៅ�ផ្ទះះ� និិង
មានការប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលា។”
វេេជ្ជជបណ្ឌិិ�ត Rasmussen ក៍៍ចង្អុុ�លបង្ហាាញ
ថា “វី ីរ៉ុុ�ស B.1.1.7 ត្រូ�ូវការប្រែ�ែប្រួ�ួល E484K
[ដំំបូូងរកឃើ�ើញនៅ�អាហ្រ្វិ�ិ�កខាងត្បូូ�ង ជា
ប្រ�ភេ�ទ (B.1.3.5.1 variant) ] ជាព័័ត៌៌មានអាក្រ�ក់់
ប៉ុុ�ន្តែ�ែយើ�ើងមិិ នមានទិិ ន្ននន័័យនៅ�ឡើ�ើយ។
ដោ�យសារយើ�ើងនៅ�តែ�រៀ�ៀនសូូត្រ�ថា តើ�ើ
ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងអាចការពារប្រ�ឆាំំងជម្ងឺឺ�ឆ្លលងថ្មីី�
ខុុសៗគ្នាា សំខា
ំ ន់់ ត្រូ�ូវមានការប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន
បញ្ជៀ�ៀ�សការឆ្លលង និិងចម្លលងពីីម្នាាក់់ទៅ�ម្នាាក់់”
នេះ�ះបើ�ើតាមការនិិយាយរបស់់វេេជ្ជជបណ្ឌិិ�ត
Rasmussen ។
“ជាមួួយការចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងភ្លាាមៗ
តាមដែ�លអាចធ្វើ��ទៅើ �បាន នឹឹងកាត់់បន្ថយ
ថ
ហានិិភ័័យចម្លលង និិង វី ីរ៉ុុ�សថ្មីី�មិិនអាចមាន
កម្លាំំ �ងខ្លាំំ �ងបានទេ�” នេះ�ះបើ�ើតាមសំំដីី
វេេជ្ជជបណ្ឌិិ�ត Rasmussen។
យ៉ាា ងណាមិិញ មានការព្រួ�ួយបារម្ភភ
កើ�ើនឡើ�ើង ទាក់់ទងនឹឹងជម្ងឺឺ�ឆ្លលងថ្មីី� (B1.3.5.1)
របស់់អាហ្រ្វិ�ិ�កខាងត្បូូង
� មានសមត្ថថភាពគេ�ច
ចេ�ញពីីប្រ�ព័័ន្ធធភាពស៊ាំំ �ដោ�យថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង
mRNA ដែ�លផលិិតដោ�យក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Pfizer
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Moderna ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន AstraZeneca-Oxford និិ ងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Novavax។
ទិិន្ននន័័យកន្លលងមក បង្ហាាញថា ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង
មានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពប្រ�ឆាំំងវី ីរ៉ុុ�សថ្មីី� ក៍៍ប៉ុុ�ន្តែ�ែបាន
បន្ថថយប្រ�សិិទ្ធធភាពរបស់់វា។ ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង
Novavax របស់់ក្រុ�មហ៊ុ
ុ
ុ�ន Maryland-based
biotech “ទិិន្ននន័យ
័ បង្ហាាញថា មុុនការឆ្លលងជម្ងឺឺ�
កូូវី ីដ-១៩ អាចមិិនការពារបានទាំំងស្រុ�ុង
ប្រ�ឆាំំងនឹឹ ងការឆ្លលងដោ�យយថាហេ�តុុ ពីីវី ី
រ៉ុុ�សចម្លលងថ្មីី�ពីីអាហ្រ្វិ�ិ�កខាងត្បូូ�ង” ប៉ុុ�ន្តែ�ែថ្នាំំ�
វ៉ាាក់សាំំង
់
“ផ្តតល់់ការការពារគ្រ�ប់់គ្រា�ន់។
់ ” នេះ�ះ
បើ�ើយោ�ងតាមរបាយការណ៍៍របស់់កាសែ�ត
Washington Post ។
កន្លលងមក វី ីរ៉ុុ�ស B.1.3.5.1 ត្រូ�ូវបានរក
ឃើ�ើញលើ�ើអ្ននកជម្ងឺឺ�ចំំនួួន ១៧ នាក់់ នៅ�ក្នុុ�ង

៨ រដ្ឋឋ នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមគណៈៈកម្មាាធិិការ
គ្រ�ប់់ គ្រ�ងជម្ងឺឺ�ឆ្លលង ។ បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ
របាយការណ៍៍ថ្មីី�មួួយ ស្តីី�ពីីអ្ននក ជម្ងឺឺ�ដែ�លគេ�
បានដឹឹងថាបានឆ្លលងឡើ�ើងវិ ិញលើ�ើប្រ�ជាជន
អាហ្រ្វិ�ិ�កខាងត្បូូ�ងនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សបារាំំង
បាននាំំឲ្យយមានការព្រួ�ួយបារម្ភភថែ�មទៀ�ៀត
ដោ�យសារតែ�អ្ននកជម្ងឺឺ�នៅ�តែ�ឈឺឺធ្ងងន់់ធ្ងងរ
ស្ថិិ�តក្នុុ�ងបន្ទទប់់សង្រ្គោះ��ះ�បន្ទាាន់់។ ករណីីនេះ�ះ
ត្រូ�ូវបានរាយការណ៍៍នៅ�ក្នុុ�ងកាសែ�ត Clinical Infectious Diseases ជាករណីីដំំបូូង
ដែ�លត្រូ�ូវបានកត់់ត្រា� ពីីការឆ្លលងឡើ�ើងវិ ិញ
ពាក់់ ព័័ន្ធធនឹឹងវី ីរ៉ុុ�សចម្លលង B.1.3.5.1. ។ អ្ននក

សរសេ�រអត្ថថបទនេះ�ះ បានពន្យយល់់ថា ការឆ្លលង
ឡើ�ើងវិ ិញនេះ�ះ ជាករណីីកម្រ�មានណាស់់។
ពួួ កគេ�បានផ្តតល់់អនុុសាសន៍៍ឲ្យយមានការ
សិិក្សាានៅ�ពេ�លអនាគត ពិិនិត្យ
ិ យមើ�ើលប្រ�ព័័ន្ធធ
ភាពស៊ាំំ ឲ្យ
� យបានគ្រ�ប់់ជ្រុ�ងជ្រោ��
ុ
យ រវាងវី ីរ៉ុុ�ស
ចម្លលងថ្មីី� និិងប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពថ្នាំំវ៉ា
� ាក់សាំំង
់
ប្រ�ឆាំំង
វា (ប្រ�សិិទ្ធធភាពថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង)។
អង្គគការសុុខភាពពិិភពលោ�ក កាលពីី
ថ្ងៃ�ៃសុុក្រ� ក៍៍ បានថ្លែ�ែងថា ខ្លួួ�នបានទទួួ ល
របាយការណ៍៍មួួ យពីី អាហ្វ្រិ�ិ�កខាងត្បូូ�ង
ទាក់់ទងនឹឹងរបាយការណ៍៍អំំពីីវី ីរ៉ុុ�សចម្លលងថ្មីី�
មួួយ មិិននិិយាយសំំដៅ�លើ�ើករណីីនៅ�ក្នុុ�ង
ប្រ�ទេ�សបារាំំងទេ�។ ប្រ�ធានអ្ននកវិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�រ
នៃ�អង្គគការសុុខភាពពិិភពលោ�ក Soumya
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Swaminathan បានថ្លែ�ែងថា ការពិិ និិត្យយ
ឡើ�ើងវិ ិញលើ�ើការឆ្លលងឡើ�ើងវិ ិញក្នុុ�ងពេ�ល
បច្ចុុ�ប្បបន្នន គឺឺជាការអង្កេ�េតតាមដានយ៉ាា ងសកម្មម
នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់។
ក្នុុ�ងខណៈៈនេះ�ះដែ�រ អ្ននកស្រា�វជ្រា�វនៅ�
ប្រ�ទេ�សបារាំំងបានធ្វើ�ើ�សេ�ចក្តីី�លម្អិិ�តថា
បុុរសដែ�លមានជម្ងឺឺ�ធ្ងងន់់ ធ្ងងរ ស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ង
បន្ទទប់់ សង្រ្គោះ��ះ�បន្ទាាន់់ មានជម្ងឺឺ�គ្រុ�ុនក្តៅ�ៅ
ដង្ហើ�ើ�មខ្លីី�ផុុតៗ នៅ�គ្រា�ដំំបូូងដែ�លគាត់់ឆ្លលង
ជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩ ក្នុុ�ងខែ�កញ្ញាា។ ក្រោ��យពីីបាន
ធូូរស្បើ�ើ�យ គាត់់បានធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតពីីរដងក្នុុ�ង
ខែ�ធ្នូូ�មានលទ្ធធផលអវិ ិជ្ជជមាន។ នៅ�ពេ�ល
នេះ�ះ មិិនទាន់់ច្បាាស់់លាស់់ទេ�ពីីការឆ្លលងវី ី
រ៉ុុ�សថ្មីី� នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមរបាយការណ៍៍៕

Page.12

tmkBITMB½rTI 01 Bitcoin ទល់់នឹឹងមាាសៈៈអ្ននកជំំនាាញ
មានតម្លៃ�ៃស្មើ�ើ�គ្នាា ៖ មាស។
•

Bitcoin មានទុុនតម្លៃ�ៃទីីផ្សាារ មួួយ

សែ�នកោ�ដិិដុុល្លាា រ ($1 trillion) ជាកម្រិ�ិត
មួួ យកាលពីី ថ្ងៃ�ៃសុុក្រ� រី ីឯមាសមានតម្លៃ�ៃ
១៧៨៤ ដុុល្លាា រ។
•

កាសែតInsiderធ្វើការវាយតម្លៃល�ើ

អ្នកជំនាញ១០នាក់ម�ើលអំពីទ្រព្យមួយណា
ដែលពួកគេចង់រក្សាទុកសម្រាប់១០ឆ្នាំទៅ
មុខទ�ៀត និងហេតុអ្វី។
ខណៈៈពេ�លដែ�ល Bitcoin បន្តតការ
កើ�ើនឡើ�ើង បំំបែ�កកំំណត់់ត្រា�ថ្មីី� និិងមានទុុន
តម្លៃ�ៃក្នុុ�ងទីីផ្សាារ មួួយសែ�នកោ�ដិិដុុល្លាា រ ($1
trillion) ជាកម្រិ�ិតមួយ
ួ កាលពីីប៉ុុ�ន្មាា នសប្តាាហ៍៍
មុុន អ្ននកវិ ិនិិយោ�គកាន់់តែ�ច្រើ�ើន
� កំំពុុងធ្វើ�ើកា
� រ

តម្លៃ�ៃ ឬបញ្ចុះះ� �បាន។ មានលទ្ធធភាពដែ�ល

ឈ្មួួ�ញកណ្តាាល ការព្យាាករណ៍៍អាចមិិ ន

ធ្វើ��ើឲ្យយ Bitcoin នៅ�ថ្ងៃ�ៃណាមួួយឈប់់លែ�ង

ច្បាាស់់លាស់់។” - Robert Minter នាយក

ទាំំងនេះ�ះជាអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�បាននិិយាយ៖

មាន ដោ�យសារតែ�ច្បាាប់់ មានប្រ�ទុុ ស្តតរ៉ាា

យុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�រវិ ិនិិយោ�គនៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុន
ុ� ស្តតង់់ដារ

ទុុកមាស

យ។ ការចម្លលងតាម Bitcoin ខ្លះះ� ត្រូ�ូវបាន

វិ ិនិិយោ�គ Aberdeen ។

1.

“ខ្ញុំំ��ជ្រើ�ើ�សរើើ �សយកមាស ពីីព្រោះ��ះ

ហាមឃាត់់។ ក្រុ�ុមហ៊ុន
ុ� ហ្វេ�េសប៊ុុ�ក ព្យាាយាម

អ្ននកទិិញ-លក់់ Bitcoin

មាសមានកំំណត់់ត្រា�ជាប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�តរាប់់ពាន់់

ចាប់់ផ្តើ��ម
ើ រូូបីីយវត្ថុុ�សម្ងាាត់់ តែ�ត្រូ�ូវបានការ

1.

ឆ្នាំំមកហើ
�
�ើយ ជាតម្លៃ�ៃភាគហ៊ុុន
� ទីីផ្សាារ មាន

ពារមិិនឲ្យយធ្វើ��។
ើ Bitcoin ជាទម្រ�ង់់វិ ិនិិយោ�គ

១០០ដង លើ�ើសមាស ជាតម្លៃ�ៃសម្រា�ប់់

មួួយភាគប្រាំ�ំនៃ�ការប្តូូ�រ Bitcoin និិ ង មិិន

ថ្មីី�មួួយ ទទួួលបានការចាប់់អារម្មមណ៍៍ច្រើ�ើ�ន

ស្តុុ�កទុុក។ ពិិភពលោ�កយល់់រឿ�ឿងនេះ�ះ និិង

ប្រ�ឈម ហានិិភ័័យប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងដូូចគ្នាា ។

ប៉ុុ�ន្តែ�ែមាសនៅ�តែ�រក្សាាតម្លៃ�ៃរបស់់វារាប់់សតវត្សស

ចាប់់ ផ្តើ�ើ�មដាក់់តម្លៃ�ៃរូូបីីយប័័ ណ្ណណឌីីជីីថល

សម័័យម្ចាាស់់ក្សសត្រី�ី អេ�លីីហ្សាាបែ�ត ជួួញដូូរ

មកហើ�ើយ។ តើ�ើ Bitcoin នឹឹងមានអាយុុវែែង

ឡើ�ើងវិ ិញ ក្នុុ�ងពេ�លជាក់់លាក់។
់ បើ�ើទោះ�ះបីីជា

មាស ប្រាំ�ំផោ�ន ក្នុុ�ងម្កុុ�ដព្រះ�ះអង្គគ សម្រា�ប់់

ដូូចមាសដែ�រឬទេ�? ជាសំំណួួរមានគេ�សួួរ

Bitcoin បានកើ�ើនឡើ�ើងរាប់់ រយភាគរយ

រូូបីីយវត្ថុុ�សម្ងាាត់់ គឺឺជាថ្ងៃ�ៃដែ�លខ្ញុំំ��ប្តូ�ូរចិិត្តត។”

ច្រើ�ើ�ន។” Sylvia Carrasco នាយកប្រ�តិិបតិ្តត�

នៅ�ក្នុុ�ងប៉ុុ�ន្មាា នខែ�មុុ ន

- លោ�ក David Rosenberg នៅ�វិ ិទ្យាាស្ថាាន

និិងជាស្ថាាបនិិកក្រុ�មហ៊ុ
ុ
ុ�នទិិញ-លក់់មាស

ទំំនងជាបន្តតទទួួ លយកតែ�លុុយដុុ ល្លាា រ

ស្រា�វជ្រា�វ Rosenberg អតីីតប្រ�ធានសេ�ដ្ឋឋវិ ិទូូ

Goldex។

អាមេ�រិ ិក ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប៉ុុ�ន្មាា នឆ្នាំំខា
� ង មុុខ។

និិងអ្ននកយុុទ្ធសាស្រ្ត�តសម្រា�ប់
ធ
់ Merrill Lynch

អ្ននកទិិញ Bitcoin គឺឺការផ្គគត់់ផ្គគង់់មានកំំណត់់

ទីីផ្សាារមាស នៅ�ឆ្នាំំ២
� ០៣០។ ដោ�យសារតែ�

ប៉ុុ�ន្តែ�ែការផ្គគត់់ផ្គគង់់ រូូបីីយវត្ថុុ�សម្ងាាត់់ ទាំំងមូូល

មូូលហេ�តុុនេះ�ះ ខ្ញុំំ��អត់់មានមាសទេ� ហើ�ើយ

មិិនមានកំំណត់់ទេ�។ មនុុស្សសខ្លះះ�សរសើ�ើរ

ខ្ញុំំ��មានភាគរយជាសម្ភាារៈ� ដែ�លមានតម្លៃ�ៃ

Bitcoin ថាជាអ្ននកផ្លាាស់់ប្តូ�ូរផលប័័ត្រ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
វាកន្លលងមក បានបង្ហាាញទំំនាក់់ទំំនង តម្លៃ�ៃ

វិ ិនិិយោ�គលើ�ើ Bitcoin ។” - Anthony Pom-

ខ្ពពស់ជា
់ ងមាស ជាពិិសេ�ស ក្នុុ�ងអំំឡុងពេ�ល
ុ

និិង Morgan Creek ទ្រ�ព្យយឌីីជីីថល។

តម្លៃ�ៃទីី ផ្សាារធ្លាាក់់ចុះះ� នៅ�ពេ�ល ភាពមិិ ន

2. “អ្ននកប្រ�ជែ�ងទិិញ រូូបីីយវត្ថុុ�សម្ងាាត់់

ទៀ�ៀងទាត់់មានទិិន្នាា ការបន្ថែ�ែមតម្លៃ�ៃច្រើ�ើ�ន។

បានយកការចាប់់អារម្មមណ៍៍មនុុស្សសរាប់់លាន

សេ�ចក្តីី�ត្រូ�ូវការសម្រា�ប់់ Bitcoin អាចស្ថិិ�តនៅ�

នាក់់ ដែ�លពីីមុុនមក មិិនដែ�លគិិតគូូរពីី រូូបីី

លើ�ើមេ�ឃ ទំំនងជាការកែ�ច្នៃ�ៃសម្រា�ប់់ប្រើ�ើ� ខាង

យប័័ណ្ណណឌីីជីីថល ដូូចជា Bitcoin ជាទ្រ�ព្យយ

កាណាដា និិង Merrill Lynch នៅ�ទីីក្រុ�ងញូូ
ុ

ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ឬផ្នែ�ែករូូបីីយវត្ថុុ�។” - Michael

ជំំនួួ សទេ�។ ខណៈៈពេ�លដែ�ល មាស

យ៉៉ក។

Reynolds មន្រ្តី�ី�យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រវិ ិនិិយោ�គ នៅ�

និិ ង Bitcoin ទាំំងពីី រ ជួួ នកាលត្រូ�ូវបាន

Glenmede។

ប្រើ�ើ�ជាមធ្យោ�ោបាយមួួយប្តូូរ� និិងទុក
ុ ជាទ្រ�ព្យយ

ព្យយសម្បបត្តិិ�ដ៍៍ល្បីី�ឈ្មោះ�ះ�មានតម្លៃ�ៃស្មើ�ើ�គ្នាា ៖
មាស។
អ្ននកជំំនាញនិិយាយថា ទ្រ�ព្យយទាំំងពីីរ
តែ�ងតែ�ត្រូ�ូវបានគេ�មើ�ើលឃើ�ើញថាជាមធ្យោ�ោបាយ
មួួយដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយប្លែ�ែកគ្នាានូូវផលប័័ត្រ� ឬជា
ជៀ�ៀសវាង ទប់់ទល់ក្រិ�
់ ត្យ
ិ យអតិិផរណាធនប័័ត្រ�
ដែ�លកើ�ើនឡើ�ើង អ្ននកអង្កេ�េតខ្លះះ�មើ�ើលឃើ�ញ
ើ ថា
យប័័ណ្ណណមិិនឋិិតថេ�រ។ រហូូតមកដល់់ពេ�ល
បច្ចុុ�ប្បបន្នន វាកម្រ�ឃើ�ញ
ើ អ្ននកវិ ិភាគ នាយកប្រ�តិិ
បតិ្តត�របស់់ Wall Street ឬអ្ននកវិ ិនិិយោ�គអ្ននក
មានធំំៗ ធ្វើ��ើការប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបល្អិិ�តល្អអន់់អំំពីី
ទ្រ�ព្យយទាំំងពីីរទេ�។
Bitcoin ជាទូូទៅ�សំំដៅ�លើ�ើ មាសឌីីជីថល
ី
ជាប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រ មើ�ើលពីីហានិិភ័័យនៃ�ការ
វិ ិនិិយោ�គ សម្រា�ប់់អ្ននកកំំពុុងសម្លឹឹ�ងមើ�ើល
ផលចំំណេ�ញ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លខ្លីី�។ ចំំណែ�ក
មាស វិ ិញ តែ�ងតែ�ត្រូ�ូវបានគេ�ចាត់់ទុុកថា
ជាទ្រ�ព្យយមានសុុវត្ថិិ�ភាពក្នុុ�ងឋានសួួគ៌៌។
ឥឡូូវនេះ�ះ Bitcoin ឡើ�ើងលឿ�ឿន
មានតម្លៃ�ៃជាង $៥៧០០០ ក្នុុ�ងមួួយកាក់់
វិ ិនិិ យោ�គថ្មីី�របស់់

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Tesla និិងស្ថាាប័័ផ្សេ�េងទៀ�ៀត បាន
នាំំឲ្យយមានសំំណួួរខ្លះះ�សួួរថា តើ�ើការសន្មមត់់
ពីីមុន
ុ អំំពីីទ្រ�ព្យយទាំំងនេះ�ះ ត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ដែ�រឬទែ�។
ដោ�យសារតែ� រូូបីី យប័័ ណ្ណណឌីីជីីថល
ឡើ�ើងខ្លាំំ �ង កាសែ�ត Insider បានធ្វើ��ើការ
វាយតម្លៃ�ៃជាមួួយអ្ននកជំំនាញ ១០ នាក់់ ចង់់
ដឹឹងថា តើ�ើពួួកគេ�ជ្រើ�ើ�សរើើ �សយក Bitcoin ឬ
មាស សម្រា�ប់់ ១០ ឆ្នាំំ�ទៅ�មុុខទៀ�ៀត និិង
ហេ�តុុអ្វីី�។ យើ�ើងបានសួួរអ្ននកទិិញ Bitcoin
អ្ននកស្រ�ឡាញ់់មាស អ្ននកវិ ិភាគ នាយកប្រ�តិិ
បតិ្តត� និិងមនុុស្សសជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត។

ក៍៍ ដោ�យ វា

ខ្ញុំំ��សង្ស័័�យថា ទីីផ្សាារ Bitcoin នឹឹងឡើ�ើងលើ�ើស

រវាង រូូបីីយវត្ថុុ�សម្ងាាត់់ ដ៍៍ល្បីី�ល្បាាញ និិងទ្រ�

ជាសារពើ�ើពន្ធធ និិងជាគោ�លនយោ�បាយរូូបីី

“ Bitcoin គឺឺ មានភាពល្អអប្រ�សើ�ើ

4. “ការសន្មមត់់មួួយបញ្ជាាក់់ពីីករណីី

វាយតម្លៃ�ៃ ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបរយៈៈពេ�លយូូរអង្វែ�ែង

ដោ�យសារតែ�ការ

KHMERPOST US

លេខ៣១១ ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កុុម្ភៈៈ� - ០៧ ខែ�មិិនា ឆ្នាំំ�២០២

2. “មាស និិង ប្រា�ក់់ ត្រូ�ូវបានទុុកថា

pliano នៅ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Pomp

វិ ិនិិយោ�គ

ជារបស់់ទុកក្នុុ�ងឃ្លាំំ
ុ
ង
� មានតម្លៃ�ៃ និិងជាមធ្យយម

5. “ទាំំង រូូបីីយវត្ថុុ�សម្ងាាត់់ និិងមាស

ប្តូូ� ររយៈៈ៤សហវត្សស នៅ�គ្រ�ប់់ សម័័យស៊ីី�វី ី
ល័័យ នៅ�គ្រ�ប់់ ជ្រុ�ុងនៃ�ពិិ ភពលោ�ក។ វា

បានធ្វើ��ឲ្យ
ើ យអ្ននកវិ ិនិិយោ�គមានការស្រ�ឡាញ់់

ច្រើ�ើ� ន វាពិិ តជាមានភាពខុុ សគ្នាា ។ Bit-

ពេ�ញចិិត្តតធ្វើ�ើជា
� មូូលដ្នាា ន។ តែ�ទោះ�ះជាយ៉ាា ង

coin និិងរូូបីីយប័័ណ្ណណឌីីជីីថលផ្សេ�េងទៀ�ៀត

គឺឺជាការទទួួលបាន គ្មាា នគូូប្រ�ជែ�ងសម្រា�ប់់

ណាក៍៍ដោ�យ មានភាពខុុសគ្នាាច្បាាស់់។ ប្រ�វត្តិិ�

អាចងាយស្រួ�ួលធ្វើ�ើ�ពាណិិជ្ជជកម្មម។ យើ�ើង

មនុុស្សសលោ�ក ទាំំងផ្នែ�ែកជំំហរសេ�ដ្ឋឋកិច្ចច
ិ និិង

មាស គឺឺជាគ្រឹះ�ះ�លុុយសកល មានអាយុុកាល

បានឃើ�ើញមានក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននៅ�លើ�ើសកល

ចំំណេះ�ះដឹឹងផ្នែ�ែកបច្ចេ�េកវិ ិទ្យាា។ មាស គឺឺជា

៥០០០ឆ្នាំំ� មកហើ�ើយ មានបទពិិសោ�ធន៍៍

លោ�ក មានការរី ីកចម្រើ�ើ� ន ទទួួ លយក

រូូបីី យប័័ ណ្ណណកំំពូូលនៃ�ធនាគារកណ្តាាល

យូូរអង្វែ�ែង

រី ីឯ Bitcoin វិ ិញ ទើ�ើបតែ�មាន

ការទូូទាត់់ជា Bitcoin និិងបានធ្វើ��ើការតស៊ូូ�

ជាប្រា�ក់់ របស់់ប្រ�ជាជន។ មានលំំហរ

អាយុុ១០ ឆ្នាំំ� និិងកើ�ើតឡើ�ើងតែ�ក្នុុ�ងរបបរូូបីី

មតិិ ដូូចជា ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Tesla កំំពុុងដើ�ើរតួួ

សម្រា�ប់់ រូូបីីយវត្ថុុ�សម្ងាាត់់ ចាប់់ តាំំងពីី

យប័័ណ្ណណ តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។ ស្តតង់់ដារប្រែ�ែប្រួ�ួល

យ៉ាា ងសកម្មមក្នុុ�ងការលើ�ើកកម្ពពស់់វា។ តម្លៃ�ៃ

លក្ខខណៈៈឌីីជីីថលរបស់់វា ជាមូូលដ្ឋាា នគ្រឹះ�ះ�

នៃ�តម្លៃ�ៃ Bitcoin គឺឺមាន៧០% ជាតម្លៃ�ៃស្តុុ�ក

ស្មើ�ើ�គ្នាានេះ�ះ ងាយស្រួ�ួលទិិញ-លក់់ និិ ង

ខុុសគ្នាា ពីីមាស និិងប្រា�ក់់។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែលក្ខខណៈៈ

ទុុកគួួរឲ្យយភ័័យ ខ្លាា ច។ ប្រ�វត្តិិ�តម្លៃ�ៃនាពេ�ល

ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់ទូូលំំទូូលា
់
យក្នុុ�ងសេ�ដ្ឋឋកិច្ចចសម័
ិ
យ
័

នោះ�ះ ក៍៍ធានាថា រូូបីីយវត្ថុុ�សម្ងាាត់់ នឹឹងមិិន

ថ្មីី�ៗនេះ�ះ បង្ហាាញភាពលំំអៀ�ៀងច្រើ�ើ� នលើ�ើ

ទំំនើ�ើប វាធ្វើ�ើ�ឲ្យយមានភាពខុុ សគ្នាាយ៉ាាង

ជំំនួួសមាស និិងប្រា�ក់់ទេ� ហើ�ើយនឹឹងធ្វើ�ើ�ឲ្យយ

ការប្រា�ក់់ ដែ�លបានកំំណត់់ ច្រើ�ើ�នខ្លាំំ �ង

ខ្លាំំ �ង។ មាសមានគោ�លបំំណងការពារ

តម្លៃ�ៃកាន់់តែ�មានភាពល្អអប្រ�សើ�ើផងដែ�រ។” -

នាំំឲ្យយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នព្យាាយាមបញ្ចូូ� ល Bitcoin

ទប់់តម្លៃ�ៃ ចំំណែ�កឯ Bitcoin និិងរូូបីីយប័័ណ្ណណ

លើ�ើតារាងតុុល្យយភាពក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន ដើ�ើម្បីី�ជួួយ

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត មានបំំណងប្រើ�ើ�បានច្រើ�ើ�នយ៉ាា ង

បង្កើ�ើ�នទ្រ�ព្យយ ធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យមានចំំនួួនលើ�ើស បង្ហាាញ

ងាយស្រួ�ួលដូូរ ទិិញ លក់់ និិងមានតម្លៃ�ៃ

3. “មាស ត្រូ�ូវបានគេ�ចាត់់ទុុកថា ជា

សកម្មមភាពក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន។ រូូបីី យវត្ថុុ�សម្ងាាត់់

ស្មើ�ើ�គ្នាា ។” - Pavel Matveev, នាយកប្រ�តិិ

ជម្រើ�ើ�សទ្រ�ព្យយមានសុុវត្ថិិ�ភាព ចំំណែ�កឯ

គឺឺជាការជំំនួួសរូូបីីយវត្ថុុ� មិិនសូូវល្អអ។ នៅ�

បតិ្តត� ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Wirex។

Bitcoin គឺឺជា “របស់់ថ្មីី�ដាក់់លក់់” វាអាចតថ្លៃ�ៃ

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក ការធ្វើ�ឯ
�ើ កសារពន្ធធតម្រូ�វូ ឲ្យយ

បាន វាអាចស្រូ�ូបចូូលក្នុុ�ងទីីផ្សាារភាគហ៊ុុ�ន

មានការបង្ហាាញសាវតា រូូបីីយវត្ថុុ�សម្ងាាត់់

នេះ�ះ និិងករណីីប្រើ�ើ�ជាសកល យើ�ើងជឿ�ឿ

មាសដោ�យសារមានមូូលហេ�តុុមួយ
ួ ចំំនួួន។

ដោ�យស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត។ ប្រ�សិិនបើ�ើពាណិិជ្ជជកម្មម

ថា Bitcoin នឹឹ ងបញ្ជៀ�ៀ�បទ្រ�ព្យយតាមថ្នាាក់់

Bitcoin និិង មាសមានផលប្រ�យោ�ជន៍៍ច្រើ�ើន
�

រូូបីីយវត្ថុុ�សម្ងាាត់់ បង្កើ�ើ�តរបាយការណ៍៍ឲ្យយ

នៅ�ពេ�លអនាគត។ ចំំណែ�កឯ មាស

លើ�ើក្រិ�ិត្យយអតិិផរណា ពីីព្រោះ��ះ មិិនអាចធ្លាាក់់

IRS ដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ� ដូូចជាកិិច្ចចការជំំនួួញ

លោ�ក Phil Baker ប្រ�ធាន និិងនាយកប្រ�តិិ
បតិ្តត�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Hecla Mining។

មានតម្លៃ�ៃកាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន តាមមធ្យោ�ោបាយ

3. “ផ្អែ�ែកលើ�ើគន្លលងផ្លូូ�វមាសឌីីជីីថល

តទៅ�ទំំព័័រទីី១៣
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មានតម្លៃ�ៃច្បាាស់់លាស់់ និិងមានសុុវត្ថិិ�ភាព Bitcoin ដូូចគ្នាានឹឹង

ភ្នែ�ែកបិិទបើ�ើក បើ�ើដូូចសព្វវថ្ងៃ�ៃ ប្រ�ហែ�លជាមិិនអាចនៅ�បាន
ដល់់ទសវត្សសន៍៍ក្រោ��យទេ�។” - Daniel Ives អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង
និិងអ្ននកវិ ិភាគ ស្រា�វជ្រា�វជាន់់ខ្ពពស់់ នៅ�ក្រ�មហ៊ុុ�នមូូលប័័ត្រ�
Wedbush។

4. “មាស គ្មាា នបំំណងលេ�ងសើ�ើចទេ� មានស្តតង់់ដារ

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់វាស់់ វាមានអំំណាចទិិញជាងមួួយសតវត្សស។
តម្លៃ�ៃមាសនៅ�ឋេ�រជាយូូរមកហើ�ើយ។ មាស ត្រូ�ូវបានកំំណត់់

ថាជា ស្នូូ�លអ៊ិិ�ច នៃ�អំំណាចទិិញជាយូូរមកហើ�ើយ។ ចំំណែ�ក

Bitcoin វារួួមចំំណែ�កការពារគុុណភាពជាមួួយមាស បន្ថែ�ែម

ឲ្យយមានការជម្រុ�ុញចិិត្តត។ អ្វីី�ដែ�ល Bitcoin គឺឺសក្តាានុុភាពឡើ�ើង
ដល់់ឋានព្រះ�ះច័័ន្ទទ។ គ្មាា ននរណាម្នាាក់់គិិតថា មាសនឹឹងឡើ�ើង

ឋានព្រះ�ះច័័ន្ទទទេ�។ Bitcoin ក៍៍មានការកំំណត់់ មិិនដូូចមាស
ទេ�។ គ្មាា នតម្រូ�ូវការ គ្មាា នការកើ�ើនឡើ�ើង គ្មាា នភាពប្រែ�ែប្រួ�ួល

ទេ�។” - JP Thierot, នាយកប្រ�តិិបតិ្តត�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Uphold លុុយ
ឌីីជីីថល។

5. “ខ្ញុំំ�� ចង់់ជ្រើ�ើ�សយក Bitcoin ប៉ុុ�ន្តែ�ែហេ�តុុ អ្វីី�មិិនយក

ទាំំងពីីរទៅ�? មាស និិង Bitcoin មានផលប័័ត្រ�ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា ។
ខ្ញុំំ��ចង់់ថែ�មមាស ជាការប្តូូ�រ។ ខ្ញុំំ��ចង់់ថែ�ម Bitcoin ជាការប្តូូ�រ។
ការជៀ�ៀស គឺឺជាការប្តូូ�រ។ Bitcoin គឺឺជាឧបករណ៍៍ទៅ�ដល់់
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លោ�កនៅ�ឡើ�ើយទេ� បានជា
tmkBITMB½rTI 04 គណបក្សសប្រ�ឆាំំ�ងក្នុុ�ងមាាគា៌៌�... របស់់
មិិនទាន់់មានសកម្មមភាពនយោ�បាយ
មិិនថាគណបក្សសនោះ�ះនឹឹងមានឈ្មោះ�ះ�

លោ�ក កឹឹម សុុខា ជាមិិនខាន ពីីព្រោះ��ះ

អ្វីី�នៅ�ឡើ�ើយ នាពេ�លនេះ�ះ។

ស្មោះ�ះ �ត្រ�ង់់នឹង
ឹ ជាតិិ ផ្សះ�ះផ្សាាជាតិិ បាន

លើ�ើភាពមិិនពិិតបានទេ�។

ក៏៏អាចកើ�ើតឡើ�ើងយ៉ាា ងងាយស្រួ�ួល

ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ នៅ�សង្ស័័�យថា‹សង្គ្រោះ��ះ�

គោ�រព កោ�តសរសើ�ើរលោ�ក កឹឹម សុុខា

ទេ�បក្សសប្រ�ឆាំំងនោះ�ះទេ� ហើ�ើយប្រា�ក

ភូូតភរខ្លួួ�នឯងជាដំំបូូង។ តាមពិិត

អង្គគការដ៏៏ធំំមួួយ នៃ�សទ្ធីី�មនុុស្សសនៅ�

នោះ�ះទេ�, គឺឺ ប្រា�កដជាដោ�យសារ

បក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិជាបក្សសប្រ�ឆាំំងដ៏៏ធំំ

អយុុត្តិិ�ធម៌៌ អំំពើ�ើលក់់ សប្បបជញ្ញៈៈ�

យកកំំហឹឹងនៃ�ការំំលាយបក្សសប្រ�ឆាំំង

ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយបានជាសហគមន៍៍

នោះ�ះ មកញុះះ �ញុុងពលរដ្ឋឋឱ្យយធ្វើ��ហឹ
ើ ឹង្្

លោ�ក កឹឹម សុុខា ឬក៏៏ក្រុ�មបក្ស
ុ
សប្រ�ឆាំំង

សហគមន៍៍អន្តតរជាតិិយល់់ស្រ�បគ្នាាពីី

ជាអ្ននកបញ្ជៀ�ៀ�សសង្គ្រា�ាមស៊ីី�វិ ិលបាន

កើ�ើតមានបាន បើ�ើប្រ�ជាពលរដ្ឋឋផ្តតល់់

សម្លេ�េងរបស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋខ្មែ�ែរ› នឹឹង

ណាមួួយ ដោ�យវិ ិធីីបោះ�ះឆ្នោ�ោត សុុច្ចចរឺ ឺត

អ្ននកសន្តិិ�ភាព កឹឹម សុុខា និិយម›ដ៏៏

កឹឹម សុុខា និិយមនោះ�ះ មាននៅ�តែ�

របស់់លោ�កបាន ទោះ�ះជាមានឬគ្មាា ន

អ្វីី�ទេ� គឺឺពេ�លនេះ�ះកត្តាាមនុស្ស
ុ សស្អាាតស្អំំ�

ទើ�ើបជាកត្តាា សំំខាន់់ ។ មីីនគួួរបន្តតរឱ្យយ
ជាតិិ នៅ�រឹ ឹងមាំំនោះ�ះទេ�!› គឺឺ ជាការ
ទៅ� គេ�បានបំំបែ�កបំំបាក់់មេ�ដឹឹកនាំំ

គណបក្សសប្រ�ឆាំំងបាន ប្រ�កបដោ�យ
ជោ�គជ័័យរួួចទៅ�ហើ�ើយ, ដោ�យសារ

ការដាក់់លោ�ក កឹឹម សុុខា ក្នុុ�ងពិិរុទ្ធ
ុ ធ
របស់់តុលា
ុ ការ ហើ�យ
ើ គេ�ក៏៏អាចធ្វើ�បា
�ើ ប

យ៉ាា ងណា ក៏៏អាចធ្វើ�បា
�ើ ន ចំំណែ�កខាង
មេ�ដឹឹ កនាំំ សម រង្សីី� ម្ខាាងទៀ�ៀត

តែ�ងប្រើ�ើ� ប្រ�យោ�គដែ�លមិិ នពិិត ឬ
ធ្វើ�ើ�មិិនបានការ ឬមិិនបានពិិគ្រោះ��ះ

ឬក៏៏បំំប៉ោ�ោងហួួសហេ�តុុ ញុះះ �ញង់់ឱ្យយ

កូូនចៅ�ក្នុុ�ងបក្សសជេ�រប្រ�ទេ�សផ្តាាសារ
ជាសាធារណ នាំំឱ្យយសាធារណជន

រកជឿ�ឿមិិនបាន ធុុញទ្រា�ន់់ លែ�ងគាំំទ្រ�

ទីីនោះ�ះ។ Bitcoin គឺឺជាការជៀ�ៀសកុំំ�ឲ្យយបាត់់លុុយលើ�ើរបស់់

គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ ជាស្ថាាពរ

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Amplify Transformational Data Sharing ETF, a

មានផលអាក្រ�ក់់ សម្រា�ប់់ការចេ�ញ

អ្វីី�មួួយដែ�លឋិិតឋេ�រ។” - Mike Venuto, សហអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ទៅ�ហើ�ើយ ។ ទាំំងនោះ�ះវានឹឹងនាំំឱ្យយ

$1 billion ETF៕

ដំំំ�ណើ�ើ រនយោ�បាយអនាគត របស់់

គេ�មិិនអាចក៏៏សាងលំំនឹឹងមាំំទាំំ នៅ�

រី ីឯសង្គ្រា�ាមស៊ីី�វិ ិលនៅ�កម្ពុុ�ជា

សហគមន៍៍ អន្តតរជាតិិ មានការ

មិិនមែ�នដោ�យសារអ្ននកនយោ�បាយ

ពីីព្រោះ��ះលោ�កស្គាាល់់នឹឹងធ្លាាប់់ដឹឹកនាំំ

ឌជាមិិនមែ�នដោ�យសារ កឹឹម សុុខា

កម្ពុុ�ជា នឹឹងបង្រួ�បបង្រួ�
ួ
ម
ួ បានជាគណ

អំំពើ�ើពុុ ករលួួយ ដោ�យសារភាព

មួួយបាន,បន្ថែ�ែមពីីនោះ�ះលោ�កមិិនបាន

នឹឹ ងអំំ ណាចផ្តាាច់់ការ ឯណោះ�ះទេ�,

ឬការចាប់់ខ្លួួ�នលោ�កដោ�យអយុុត្តិិ�ធម៌៌

អន្តតរជាតិិ គេ�អាចនឹឹ ងសង្ឃឹឹ�មលើ�ើ

សានោះ�ះទេ� ។ លោ�ក កឹឹម សុុខា នឹឹង

ដែ�លគោ�រពលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ ថា

ដំំណោះ�ះស្រា�យសន្តិិ�ភាព អាចនឹឹង

ដោ�យលោ�កបាន‹ជឿ�ឿជាក់់ទៅ�លើ�ើ

ការគាំំទ្រ�ភាគច្រើ�ើ�ន ដល់់គណបក្សស

ជឿ�ឿជាក់់ថា‹លោ�កបានបណ្តុះះ� �ថ្នាាល

នឹឹងយុុត្តិិ�ធម្មម ។ តើ�ើទស្សសនៈៈសន្តីី�ភាព

គួួរឱ្យយទុុកចិិត្តត សម្រា�ប់់បន្តតររជ្ជជកាល

លោ�កប្រ�ធានតែ�ម្នាាក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�នោះ�ះ ឬ

រូូបលោ�កក៏៏ដោ�យ ៕

យ៉ាា ងណា ? ទំំនងជាលោ�កមិិនទាន់់

ជឿ�ឿ លើ�ើសហការី ីថ្មីី�ចាស់់ណាមួួយ
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NOTICE OF PUBLIC
MEETING

កិិច្ចប្រច �ជុំប
ំ� ន្ទាា�ប់នៃ់ �អង្គគកាារផែ�នកាារ North-

The next meeting of the North-

ern Middlesex Metropolitan ហៅ�ៅកាាត់់

ern Middlesex Metropolitan Plan-

ថាា (NMMPO) នឹឹងត្រូ�ូវប្រា�ារព្វវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅ

ning Organization (NMMPO) will

ថ្ងៃ�ៃទីី២៤ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ��២០២១ វេេលាាម៉ោ�ោ�ង ២.០០
រសៀ�ៀល។ នៅ�ៅក្នុុ�ងកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�នេះ�ះ NMMPO នឹឹង
បាានដឹឹងអំំពីីបច្ចុុ�ប្បបន្ននភាាព

កាារវិិវត្តតន៍៍កម្មមវិិធីី

ធ្វើ�ើ�អោ�ោយប្រ�សើ�ើឡើ�ើងផ្នែ�ែកដឹឹកជញ្ជូូ�នក្នុុ�ងតំំបន់់

be held virtually on February 24,
2021 at 2:00 PM. At this meeting,
the NMMPO will hear updates on
development of regional FFY 20222026 Transportation Improvement

ឆ្នាំំ��២០២២-២០២៦ ហៅ�ៅកាាត់់ថាា (TIP) និិង

Program (TIP) and Unified Planning

កម្មមវិិធីីកាារងាារធ្វើ�ើ�ផែ�នកាាររួួមគ្នាា� ឆ្នាំំ��២០២២។

Work Program for FFY 2022. The

របៀ�ៀបវាារៈ�ទាំំ�ងស្រុ�ុងនៃ�កិិច្ចប្រច �ជុំនេះ�ះ
ំ� អាាចរកបាាន

full agenda can be found at www.

ពីី www.nmcog.org.

nmcog.org.

កំំណត់់សម្គាា�ល់់៖ កិិច្ចចប្រ�ជុំំ� NMMPO
ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងតាាមវីីដេ�អូូ Zoom ។ ព័័ត៌៌មាានអំំពីី

Notice: NMMPO meetings are
currently being held virtually via
the Zoom platform. Information

កាារចូូលរួួមកិច្ច
ិ ប្រច �ជុំំ� នឹឹងមាានផ្សាាយតាាម www.

about accessing the meeting will

nmcog.org ។ លោ�ោក អ្ននក ក៍៍អាាចទទួួលបាាន

be posted at www.nmcog.org. You

ព័័ត៌៌មាានពីីកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�នេះ�ះ ដោ�ោយគ្រា�ាន់់តែ�ទូូរស័័ព្ទទ

can also get information on meeting

ហៅ�ៅទៅ�ៅលេ�ខ 978-454-8021 លេ�ខបន្តត

access by calling 978-454-8021,

121 ឬ អ៊ីីម៉ែ�ែ
� លទៅ�ៅអាាស័័យដ្ឋាា�ន jhoward@
nmcog.org។ NMMPO ផ្តតល់់កាារស្នាា�ក់់នៅ�ៅ
សមរម្យយ និិងជំំនួួយផ្នែ�ែកភាាសាាដោ�ោយឥតគិិតថ្លៃ�ៃ
តាាមសំំណូូមពរ (រួួមទាំំ�ង មាានកាារបកប្រែ��ជាា

ext. 121 or by emailing jhoward@
nmcog.org. The NMMPO provides
reasonable accommodations and/or
language assistance free of charge
upon request (including but not

ភាាសាាសញ្ញាា�អាាមេ�រិក
ិ និិងភាាសាាផ្សេ�េងទៀ�ៀតក្រៅ��ៅពីី

limited to interpreters in Ameri-

ភាាសាាអង់់គ្លេ�េស វីីដេ�អូូមាានអក្សសររត់់លើ�ើអេ�ក្រ�ង់់

can Sign Language and languages

មាានឧបករណ៍៍ជំំនួួយកាារស្តាា�ប់់ និិងសម្ភាា�រៈ�ចាំំ�

other than English, open or closed

បាាច់់ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត)។ សម្រា�ាប់់កាារសុំំជំំនួ
� យ
ួ សូូម
ទំំនាាក់់ទំំនងទៅ�ៅលោ�ោក ចាាស្ទីី�ន ហូូវ៉ាា�ដ (Justin
Howard) តាាមទូូរស័័ព្ទទលេ�ខ (978) 4548021 លេ�ខបន្តត 121 ឬ អ៊ីី�ម៉ែ�ែលទៅ�ៅអាាស័័យ

captioning for videos, assistive
listening devices and alternate
material formats), as available. For
assistance, please contact Justin
Howard at (978) 454-8021, ext.

ដ្ឋាា�ន jhoward@nmcog.org។ កាារស្នើ�ើ�សុំំ�

121 or at jhoward@nmcog.org.

ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង

អោ�ោយបាានឆាាប់់តាាមដែ�លអាាច

Requests should be made as soon

ធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅបាាន សម្រា�ាប់់សេ�វាាតម្រូ�ូវអោ�ោយមាានកាារ

as possible for services requiring

រៀ�ៀបចុះះ�ជាាមុុន រួួមទាំំ�ង ភាាសាាសញ្ញាា� CART ឬ

advanced arrangements, including

កាារបកប្រែ��ភាាសាាសញ្ញាា� ឬកាារបប្រែ��ជាាសម្លេ�េង។

sign language, CART or language
translation or interpretation.
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ប្រសិនប�ើយ�ើងធ្វើដំណ�ើ រតាមដងផ្លូវ
ជាតិលេខ៣ឆ្ពោះទៅទិសនិរតីនៃប្រទេស
កម្ពុជារយៈពេលជាង៣ម៉ោង និងចំងាយ
ផ្លូវ១៥៦គីឡូម៉ែត្រ នោះយ�ើងនឹងទៅដល់
ខេត្តមួយដែលមានឈ្មោះថា ខេត្តកំពត
ដែលមានព្រំប្រទល់លាតសន្ធឹងជាប់
ជាមួយឈូងសមុទ្រ។ នៅពេលយ�ើង
ធ្វើដំណ�ើ រទៅលំហែកាយដល់ទីនោះហ�ើយ
កុំភ្លេចទៅទស្សនារមណីយដ្ឋា នដូងទេរ
ស្ថិតក្នុងទឹកដីភូមិស្នំប្រាំពីរ ឃុំម៉ាក់ប្រាង្គ
ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត គឺជាគោលដៅ
ទេសចរណ៍សម្រាប់ការសម្រាកលំហែរ
កាយនាចុងសប្ដាហដែលភ្ញ
៍
ៀវទេសចរ
ទាំងឡាយត្រូវធ្វើដំណ�ើ រល�ើដងផ្លូវឆ្ពោះទៅ
កាន់រមណីយដ្ឋា នទឹកឈូ ក្នុងចម្ងា យ
ប្រហែល ៦គីឡូម៉ែត្រពីចំណុចរង្វង់មូល
រូបសំណាកទឹករលកក្បែរស្ពា នមិត្តភាព
កម្ពុជា-កូរ៉េ កំពង់បាយទីរមខេត្តកំពត
ួ
រួចបត់ចះទៅផ្នែក
ុ
ខាងស្តាំដៃប្រមាណ

ដងព្រែកដ៏រ ំជ�ើបរ ំជួល ជិះក្ដា ររ ំអិលកោង

ពេលដល់ច្រកចូលបត់ស្ដាំតាមស្លាក

ប្រហែល ៤០០ម៉ែត្របន្ថែមទ�ៀត។

ខ្ពស់ ជិះទា ជិះទូកម�ើលទេសភាព យោល

សញ្ញា ប្រមាណ ២០០ ម៉ែត្រ ភ្ញៀវអាចចត

ខ្សែពួរ និងហក់ទឹកពីល�ើជណ្ដើ រជាដ�ើម។

យានយន្ដនៅចំណតធំទូលាយ
រួចដ�ើរកាត់

ដងព្រែកខេត្តកំពតរួមផ្សំជាមួយសេវាកម្ម

សម្រាប់តម្លៃក្នុងការជិះទូកកាយ៉ាក់វ ិញ

ម្លប់ឈ�ើត្រឈឹងត្រឈៃស្របជាមួយ

បម្រើម្ហូបអាហារ និងសកម្មភាពកម្សាន្ត

តម្លៃ 5$ក្នុងមួយម៉ោង និងចំណាយត្រឹមតែ

ខ្យល់អាកាសបរ ិសុទ្ធ សំដៅទៅកាន់ឆ្នេរ

នៅល�ើផ្ទៃទឹកជាច្រើន រួមមាន កីឡាជិះ

ម្នាក់ 3$ សម្រាប់ការលេងកីឡាល�ើទឹក

ដងព្រែក។ មិនតែប៉ុណ្ណោះរមណីយដ្ឋា ន

ទូកកាយៈគយគន់ព្រៃចាក ជិះខ្សែរ ៉តឆ្លង

ពេញមួយថ្ងៃ។

ដូងទេរក៏មានជាចម្កា រផ្លែឈ�ើ សួនផ្កា

ទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលតាម

បារ ៍ខ្ពស់ផុតដីសងនៅប៉ែក
់
ខាងឆ្វេង
ដៃ ភោជនីយដ្ឋា នល�ើឆ្នេរ និងតុអាហារ
ក្រោមដ�ើមដូង ព្រមជាមួយការបោះតង់
ក្នុងតម្លៃ 5$ សម្រាប់អ្នកមានតង់ស្រាប់
និង 13$ សម្រាប់តង់និងសម្ភា រៈស្រាប់ពី
កន្លែងផ្ទាល់៕
ប្រ�ភពៈៈ kohsantepheap

