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India New Infectious Disease ‘Black Fungus’?India New Infectious Disease ‘Black Fungus’?

តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៣តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៣

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៥តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៥

Please see Please see   'Black Fungus' /05'Black Fungus' /05
By Soben PinBy Soben Pin
A recent advisory by the Indian 

Council of Medical Research and India’s 
Health Ministry dated May 9, calls for 

ទៅ�យ៖ សុបិិន ពិ័ន

ការណែ�នា�នាទៅព័លេ�ីី ទៗៅនះ ទៅ�យក្រុ�ុមិ

ក្រុបឹិ�ាស្រា�វក្រុ�វណែ�ំ�ទៅវជ្ជជ�ស្រ្តសតឥណ្ឌាា  

និងការណែ�នា� របិស់ក្រុ�សួងសុខាភិិបាលេ

ឥណ្ឌាា  ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ៩ ឧសភា បានអំ�ពាវនាវ

ឱ្យយមានការយល់េដឹឹង ក្រុតួតពិ័និតយ និង

ការក្រុ�ប់ិក្រុ�ងឱ្យយបានកាន់ណែតលេអក្រុបិទៅសើថ្ងៃនជ្ជ�

ងឺទៅសេសលាយខះុះ (mucormycosis) ណែដឹលេ

�ជ្ជ�ងឺ�ក្រុមិ និង�ជ្ជ�ងឺ�ិិតក្រុបិល័េយជី្ជវតិ

មិនុសិ ទៅ�ថា “�ិិតទៅ�ី” ។

�រ�ីជ្ជ�ងឺ�ូវដីឹ-១៩ បានទៅ�ើនទៅ�ើង

ទៅ��ុំងក្រុបិទៅទីសឥណ្ឌាា  ដឹល់េទៅ� ២៣ លាន 

�រ�ី និងសមាេ ប់ិមិនុសិ ២៥០.០០០ នា�់ 

ភិំ�ទៅព័ញៈៈ ទៅបិើទៅ�ងតាមិទៅ���េូវការរបិស់ក្រុ�សួងសុខាភិិបាលេថ្ងៃនក្រុព័ះរា�ណ្ឌាចក្រុ��មុុិ�

បានចុះ�ាយសតីពី័ច�នួនអំំ�ឆ្លេងជ្ជ�ងឺ�ូវដីឹ-១៩ ទៅ�ណែតមានច�នួនទៅក្រុចើន មិិនទាន់�មិ�យ

ទៅ�ទៅ�ើយទៅទី ទៅ�ើយក្រុ�សួងសុខាភិិបាលេបានក្រុបិកាសសុ�ឲ្យយបិងបិអូនក្រុបិ�ព័លេរដឹឋទៅ�រព័តាមិ

ការណែ�នា�របិស់ក្រុ�សួងសុខាភិិបាលេឲ្យយបានខាជ ប់ិខជួន�ុ�ទៅ�េសក្រុបិណែ�សឲ្យយទៅ�ះ លាងថ្ងៃដឹ

�មួិយអាល់េ�ុលេ ឬ�បូូិ ឲ្យយបានញឹៈ�ញាប់ិ រ�ា�មាេ តពី័�ំទៅ�ោ ងទៅ�ចណ្ឌាស់ទៅអាយ

បាន៣ណែមិោក្រុត ពា�់មាោ ស់�ក្រុបិចាំ�ទៅព័លេទៅ�េើដឹ�ទៅ�ើ រទៅ�ណ្ឌាមិ�ណ្ឌា នឹងសូមិឲ្យយក្រុបិ�ព័លេរដឹឋ

ណែខរីទា�ងអំស់�ំ ចូលេរមួិទីប់ិ�ា ត់ការរ�ីរាលេ�លេជ្ជ�ងឺ�ូវដីឹ-១៩ ដ៏ឹកាច��វទៅនះឲ្យយរលេត់

�ុតទៅចញៈពី័ភិព័ណែ�នដីឹ ។

ប្រ�ទេ�សឥណ្ឌាាមានជំំងឺឺឆ្លលងឺថ្មីី� "ផ្្សិិតទេ�ៅ"??

ឆ្លលងឺថ្មីី� ៤៣៥៦ ជាសះទេស្��យ ៥៤៤៣ នាក់់ និងឺស្លាា�់ ៣៥ នាក់់ ទេ�យស្លារក់ូវីីដ-១៩ទេ�ក់ម្ពុុ�ជា
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ត�ណ្ឌាងរាស្រ្តសត ទៅលា�ស្រាសី Judy Chu 

(បិ�ិក្រុបិ��ិបិទៅតយយ រដឹឋ Monterey Park) 

ណែ�េងទៅ��ុំងសនិំសីទី�រព័័ត៌មានមួិយទៅ�

ថ្ងៃ�ៃអំង្គាា រទៅនះ�មួិយសភាក្រុបិ��ិបិទៅតយយ

ទៅ�ិងទៅទីៀត អំ�ពី័ចាប់ិក្រុបិឆ្នាំ�ងអំ�ទៅព័ើឧក្រុ�ិដឹឋ

�មីិសអប់ិទៅខុើមិ ទា�់ទីងនឹងជ្ជ�ងឺ�ូវដីឹ -១៩ 

ទៅ�វមិានកាពី័តូលេ�ីលេ។ �បិនាះ ប់ិ ចាប់ិ

ក្រុតូវទៅ�ដឹល់េទៅលា�ក្រុបិធានា�ិបិតី Biden 

ទៅដឹើមិីីកាេ យ�ចាប់ិ។

(Kent Nishimura / Los Angeles Times)

ទៅ�យ៖ SARAH D. WIRE អំំ�និព័នធ 

១៨ ឧសភា ២០២១

ក្រុ�ុងវ៉ាោសីុងតុន — 

សភាបានទៅបាះទៅឆំ្នាំតកាលេពី័ថ្ងៃ�ៃអំង្គាា រ 

ទៅដឹើមិីអីំនុម័ិតទៅសច�តកី្រុពាងចាប់ិមួិយ ណែដឹលេ

មានទៅ�លេបិ��ងទៅ�ះស្រា�យឧក្រុ�ិដឹឋ�មីិ

សអប់ិទៅខុើមិជ្ជន�តិអាទៅមិរ�ិ ទៅដឹើមិ��ទៅ�ើ ត

អាសីុ និងអំំ�រស់ទៅ�ទៅលេើទៅកាះបាោ សីុ�េិ� 

ទៅ�កាត់ថា (AAPI) ទៅឆ្លេើយតបិនឹងការ

ទៅ�ើនទៅ�ើង�ោងខាេ �ងថ្ងៃនការវ៉ាយក្រុបិ�រ

ក្រុបិឆ្នាំ�ងនឹងជ្ជន�តិ អាទៅមិរ�ិ-អាសីុ 

ចាំប់ិតា�ងពី័មានការរាតតាតទៅ�ើតទៅ�ើង។

ទៅសច�តីក្រុពាងចាប់ិណែដឹលេបានអំនុម័ិត

ទៅលេើការទៅបាះទៅឆំ្នាំតទៅក្រុជ្ជើសទៅរ ើសទៅ�យបិ�ិ

ទា�ងពី័រ ៣៦៤ ទីល់េ ៦២ សទៅមិេង បិទៅងាើតឱ្យយ

មានជ្ជនបិទៅង្គាា លេមំា�់ទៅ�ឯក្រុ�សួងយុតត�ិម៌ិ 

នឹងពិ័និតយទៅមិើលេឧបិីតតិទៅ�តុឧក្រុ�ិដឹឋ�មីិ

សអប់ិទៅខុើមិ ណែដឹលេបានរាយការ�៍ទៅ�ឲ្យយ

ទីីភំា�់ង្គារអំនុវតតចាប់ិ និង�តល់េការណែ�នា�

បិណែនែមិទៅទីៀតដឹល់េអំងាភាព័រដឹឋ និងអំងាភាព័

មូិលេ�ឋ ន ទៅដឹើមិីីង្គាយស្រាសួលេរាយការ�៍

អំ�ពី័ឧក្រុ�ិដឹឋ�មីិសអប់ិទៅខុើមិ។

ចាប់ិទៅនះ�៏នឹងព័ក្រុងី�យុទីធនាការអំប់ិរ �

��ធារ�ៈ ណែដឹលេក្រុតូវបានទៅរៀបិច�ទៅ�ើង

ទៅដឹើមិីបីិទៅងាើនការយល់េដឹឹង និងអំនុញ្ញាា តឱ្យយ

អំ�ាក្រុព័ះរាជ្ជអា�ា �តល់េជ្ជ�នួយ�វកិាដឹល់េរដឹឋ

សក្រុមាប់ិការបិ�តុ ះបិណ្ឌាត លេអំ�ពី័ការក្រុបិមូិលេ

ព័័ត៌មានឧក្រុ�ិដឹឋ�មីិសអប់ិទៅខុើមិ ការក្រុបិមូិលេ

ទិីនំន័យ និងការទៅឆ្លេើយតបិ។ វ៉ាមិិនអំនុញ្ញាា ត

ឱ្យយមានលុេយ�ីីណ្ឌាមួិយសក្រុមាប់ិជ្ជ�នួយទៅនះ

ទៅទី។

សុនះរ�ថា របិស់ទៅលា�ស្រាសី Nancy 

Pelosi (បិ�ិក្រុបិ��ិបិទៅតយយ រដឹឋ�ន់ហ្រ្វា�េ ន់

សីុសសាូ) បាននិ�យទៅ��ុំងសនិំសីទី

កាណែសតមួិយថា “ការរ�ីរាលេ�លេថ្ងៃនការ

ក្រុបិឆ្នាំ�ងនឹង AAPI ទៅនះ�ឺ�បិញ្ញាា ក្រុបិឈមិ

មួិយច�ទៅពាះមិនសិការថ្ងៃនក្រុបិទៅទីសរបិស់

ទៅយើង ណែដឹលេទាមិទារឱ្យយមានស�មីិភាព័

ចាស់លាស់ក្រុបិ�បិទៅ�យក្រុបិសិទីធភាព័” ។ 

ចាប់ិ សតីពី័ឧក្រុ�ិដឹឋ�មីិសអប់ិទៅខុើមិ�ូវដីឹ-១៩ 

នឹងព័ក្រុងឹងការការពាររបិស់ទៅយើងទៅដឹើមិីបីិង្គាា រ

ទីប់ិ�ា ត់ រាយការ�៍ និងក្រុបិយុទីធក្រុបិឆ្នាំ�ង

នឹងអំ�ទៅព័ើ�ិងាក្រុបិឆ្នាំ�ងនឹង AAPI” ។

ទៅសច�ីីក្រុពាងចាប់ិណែដឹលេបានណែ�នា�

ទៅ�តើមិទៅ�ើងទៅ�យសមាជិ្ជ�ក្រុពឹ័ទីធសភា �ឺ

ទៅលា� Mazie Hirono (បិ�ិក្រុបិ��ិបិទៅតយយ 

រដឹឋ�ថ្ងៃវ ោ) និងទៅលា� Grace Grace (បិ�ិ

ក្រុបិ��ិបិទៅតយយ រដឹឋញូៈយោ�) បានអំនុម័ិត

ទៅ�យក្រុពឹ័ទីធសភាមាន ៩៤ ទីល់េនឹង ១ 

សទៅមិេង កាលេពី័ណែខមុិន និងទៅ�ដឹល់េទៅសតវមិាន

សក្រុមាប់ិក្រុបិធានា�ិបិតី ថ្ងៃបិដិឹន ចុះ�តែទៅលេខា

ទៅ�ណែខទៅក្រុកាយ។ �ត់��ក្រុទីចាប់ិទៅនះ ទៅ�ើយ

អាចចុះ�តែទៅលេខាទៅលេើវ៉ា ទៅ�ទៅដឹើមិសបាត �៍

ទៅនះ។

ត�ណ្ឌាងរាស្រ្តសត ទៅលា�ស្រាសី Judy Chu 

តទៅ�ទី�ព័័រទីី ១៣តទៅ�ទី�ព័័រទីី ១៣

ច្្បា�់ប្រ�ហ្មី�ណ្ឌា សី���ការសអ�់ទេ�ុ�ម្ពុ ដែដលជំំរុញទេ�យការវាយប្រ�ហារប្រ�ឆាំំងឺ
ជំនជាតិអាសុ� ឆ្លលងឺផ្ុតសភា រងឺ់ចាំំការច្ុះហ្មតថទេលខារ�ស់ប្រ�ធានាធិិ�ត� បៃ�ដិន

Judy Chu, CA-27th District Judy Chu, CA-27th District 
CongresswomanCongresswoman
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មេ�មេ�គ យ៉ាាងមេ�ចណាស់់ មានជាតិិអាកុុល ៦០% 

ឲ្យយបានមេ�ច�នកុន្លែនែង មេ�កុន្លែនែងមេ�ើ�ការរបស់់បុគគលិកុ និងមេ�ន្លែកុ។” 

មេនះជាការមេស់ើ�មេ��ងរបស់់ CDC ។ យ៉ាា ងណា�ិញ �បសិ់នមេប�

កុែ�ប�ត់ិ�បាណមាន�នុស់សកុុះកុរ និង�ិនមានពិិ�ីសារ�តិ���តូិវ

មេ� សូ់�គិតិពីិការ�ត់ិ�បាណមេ�តា�ផ្ទះះះវញិ អ្នើកុមាន�និភ័័យ

ទាប។

ការស្នាា�ក់់នៅ�ក់ុ�ងសណ្ឋាា�គារ
�ុនអ្នើកុមានន្លែផ្ទះនការ

វសិ់ស�កាល វាសំ់ខាន់ 

�តូិវដឹ�ងឲ្យយបានមេ�ច�នអំ្នពីិ

មេ�លមេ�របស់់អ្នើកុ និង

វ�ីិន្លែដឹលអ្នើកុមេ�ើ�បានកុើុង

មេពិលជ�ឺ�កូុវដីឹ-១៩ រកីុ

�លដាល។ �បសិ់នមេប�

អ្នើកុមេ�ើ�ដំឹមេណ� រមេ�តំិបន់

ន្លែដឹលមានអ្ន�តាការឆ្លែង

ខ្ពពស់់ អ្នើកុដាក់ុខ្ពែ�នឯង

មេ�កុើុង�និភ័័យខ្ពពស់់

កុើងុការឆ្លែងវរី ាសុ់ អ្នើកុគ�រន្លែតិមេ�ផ្ទះះះ មេ�កុើងុស្រុស់កុុភូ័�ិរបស់់អ្នើកុវញិ។ �តូិវចងចំាំថា ស់ណាា �រ

មេពិញមេ�មេដាយ�នុស់ស�កុពីិ�គប់�ីកុន្លែនែងមេ�កុើុង�បមេ�ស់។ 

�បសិ់នមេប�អ្នើកុមានន្លែផ្ទះនការ និងសាើ ក់ុមេ�កុើងុស់ណាា �រ សូ់�ពិិនិតិយជា��យបុគគលិកុ

���លមេភ័ៀ�វមេ�តុិ�ុខ្ពអំ្នពីិនីតិិវ�ីិមេ�ើ�អ្ននា�័យ ស់មាែ ប់មេ�មេ�គ។ “មេ�មេពិលខ្ពៀុំចូល ខ្ពៀុំ�តិូវ

មេបាស់ជ��ះពីិមេល�ដឹល់មេ�កា�ជា��យអាកុុល ជាពិិមេស់ស់ ផ្ទៃផ្ទះះន្លែដឹលមាន�នុស់សបាះពាល់

មេ�ច�ន ខ្ពៀុអំាចបាះពាល់វា បនាះ ប់�កុ ខ្ពៀុបំាះមាត់ិ ដូឹចជា ចាំនលាងផ្ទៃដឹកុើងុបនះប់��កុស់ណាា �រ” 

មេលាកុបណិិតិ  Mercedes Carnethon, Ph.D. បានមេល�កុមេ��ង មេលាកុ�កុពីិ��វ�ិាល័យ 

Northwestern សាលាឳស់ថសាស្ត្រស់រ Feinberg ។

ការនៅ�កាន់់អាគារសកាា�រៈបួួងសួង
ជ�ឺ�កូុវដីឹ-១៩ �ិន

មេរ �ស់មេអ្ន�ងមេ�កុើងុសាស់នា

មេ�។ ការជ�បជំុន្លែបបសាស់នា

ណា��យ មាន�និភ័័យ

មេស់ើ�ៗ�ើ  មេពិលពាក់ុព័ិនធ

ជា��យ�នុស់ស�កុុ��ំ កុើងុ

�ីតំាងអា�រតូិច។ �ុន

ការចូលរ��ស់កុ�ើភាពិ

សាស់នា �តូិវ�បាកុដឹថា 

�ីតំាងមេនាះកំុពុិងអ្ននុវតិរតា�មេ�លកាណ៍ន្លែណនំាន្លែដឹលបានមេស់ើ�មេ��ងមេដាយ CDC ។ 

គមាែ តិស់ងគ�អាចតិ�ងន្លែតិង ជាពិិមេស់ស់ កុើុងការមេរៀបចំ�ំៗ បាុន្លែនរសំ់ខាន់ �តិូវជ�យបញ្ឈឈប់

ការច�ែង។ 

ការមេរៀបចំតា�ន្លែបបសាស់នា គ�រន្លែតិ “អ្ននុមេលា�មេ�តា�ចាប់ និងប�បញ្ជាា រស់ហ

ព័ិនធ និងរបស់់រដឹា” មេនះមេប�មេយ៉ាងតា� CDC ។ �បសិ់នមេប��ពិះវ�ិររបស់់អ្នើកុ�ិនអ្ននុវតិរ

តា�មេ�លការណ៍ន្លែណនំាទំាងមេនះមេ� អ្នើកុ�បន្លែហលជា�តូិវផ្អាា កុការរមេ�សូ់�តិ��៌មេ�

ផ្ទៃថឺអា�ិតិយ��យរយៈ។

ការងូតទឹឹក់ទារក់ ឬការនៅ�ស្នាចទឹឹក់ក់ុ�ងពិិធីីអាពាហ៍៍ពិិពាហ៍៍ នៅ�កុ់�ងអាគារ

៣៥ ក់ដែនលងឺដែដលអ្ននក់អាច្ឆ្លលងឺជំម្ពុឺឺក់ូវីីដ-១៩ខាាំងឺ�ំផ្ុត
�ុនឈានមេជ�ងមេចញមេ�� សូ់�អ្នើកុអានចំណុចចំាំបាច់ទំាងមេនះ។

មេដាយ៖ KELLY HERNANDEZ

ផ្ទៃថឺ�ី ១៥ ន្លែខ្ព �ើូ ឆ្នាំើ ំ ២០២០               តពីីលេ�ខមុុន

តទៅ�ទី�ព័័រទីី ០៩តទៅ�ទី�ព័័រទីី ០៩
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មាន ១នា�់�េ ប់ិ �ុំងច�ទៅណ្ឌាមិ ៥ �រ�ី

ថ្ងៃនអំំ�ជ្ជ�ងឺ�ូវដីឹ-១៩ ទៅ�ទៅលេើពិ័ភិព័ទៅលា�។ 

ជ្ជ�ងឺ “�ិិតទៅ�ី” �ឺ�សក្រុតូវ�ីីរបិស់អំំ�ជ្ជ�ងឺ

�ូវដីឹ-១៩ ទៅទាះបីិ�វ៉ាមិិនណែមិន�ជ្ជ�ងឺ�ីី

ទៅ��ុំងក្រុបិទៅទីសឥណ្ឌាា �៏ទៅ�យ។ ទៅវជ្ជជបិ�ាិ ត 

Aparna Mukherjee ជ្ជន�តិឥណ្ឌាា

មានក្រុបិ�សន៍ថា “ជ្ជ�ងឺទៅសេសលាយខះុះ 

(mucormycosis) �ឺ�ជ្ជ�ងឺឱ្យកាសនិយមិ”។ 

វ៉ាមិិនអាចចមិេងពី័មិនុសិមំា�់ទៅ�មិនុសិមំា�់

ទៅទីៀតបានទៅទី។ មុិនទៅព័លេ ជ្ជ�ងឺ�ូវដីឹ-១៩ 

មិនុសិណែដឹលេមានក្រុបិព័័នធភាព័�ុ�ទៅខាយ 

ដូឹច� បិនាះ ប់ិពី័ការវះកាត់ ឬការសក្រុមា�

ទៅព័ទីយយូរ ទី�នង�ង្គាយឆ្លេង ជ្ជ�ងឺ�ិិតទៅ�ី 

បិោណុែនតសព័េថ្ងៃ�ៃទៅនះ ជ្ជ�ងឺ�ូវដីឹ-១៩ បានទៅ�េើទៅអាយ

ក្រុបិព័័នធភាព័�ុ�ចុះទៅខាយ�ួរឱ្យយ�ត់សមាា ល់េ 

ទៅ�េើឱ្យយមិនុសិកាន់ណែតង្គាយរងទៅក្រុ�ះនឹងជ្ជ�ងឺ

ទៅនះ។ �ិតក្រុតឹមិថ្ងៃ�ៃទីី ២២ ណែខឧសភាក្រុបិទៅទីស

ឥណ្ឌាា បានរាយការ�៍ជិ្ជត ៩.០០០ �រ�ី 

ណែដឹលេ�ងពា�់�ណ្ឌាត លេថ្ងៃន�រ�ីសរបុិក្រុតូវ

បានក្រុបិមូិលេ�តុ�ទៅ��ុំងរដឹឋ Gujarat រដឹឋ Ma
-

harashtra និងរដឹឋ Andhra Pradesh ។ 

ទៅ��ុំងរដឹឋ Ahmedabad ឥ�ូវទៅនះមាន 

១០០ �រ�ី ទៅ�ៀបិនឹង��មីិតា ៣ �រ�ី 

�ុំងមួិយឆំ្នាំ�។

ទៅតើ�ិិតទៅ�ីឆ្លេងទៅ�អំំ�ជ្ជ�ងឺ�ូវដីឹ-១៩ ទៅតើ�ិិតទៅ�ីឆ្លេងទៅ�អំំ�ជ្ជ�ងឺ�ូវដីឹ-១៩ 

�ោ ងដូឹចទៅមិតច?�ោ ងដូឹចទៅមិតច?

ទៅ�ក្រុបិទៅទីសឥណ្ឌាា  អុំ�សីុណែសនក្រុបិមូិលេ

�តុ� ក្រុតូវបានទៅក្រុបិើទៅដឹើមិីីព័ាបាលេអំំ�ជ្ជ�ងឺ�ូ

វដីឹ-១៩ ទៅដឹើមិីីជួ្ជយឱ្យយពួ័�ទៅ�ដឹ�ដឹទៅងាើមិ។ 

ឧបិ�រ�៍ស្រាសបូិយ�អុំ�សីុណែសនទៅនះ មាន

ភាជ ប់ិ�មួិយក្រុបិព័័នធជួ្ជយ  សក្រុមួិលេស�ទៅ�ើ មិ 

ទៅដឹើមិីីឱ្យយខយល់េមានស�ទៅ�ើ មិ ដូឹទៅចំះ 

ការដឹ�ដឹទៅងាើមិរបិស់អំំ�ជ្ជមិៃឺនឹងមិិនសៃតួទៅទី

និង��ណែនេងនា�ទៅអាយដុឹះ�ិតិទៅ�ើតទៅ�ើង។ 

ទៅវជ្ជជបិ�ាិ ត Ronak Shukla �ទៅវជ្ជជបិ�ាិ ត

ឯ�ទៅទីសណែ��ំក្រុចមុិះ និងបិ�ព័ង់� ណែដឹលេណែ�ទា�

អំំ�ជ្ជ�ងឺ�ូវដីឹ-១៩ បាននិ�យថា “ក្រុបិសិនទៅបិើ

ឧបិ�រ�៍       បិណែមិេង�តិស�ទៅ�ើ មិ មិិន

ក្រុតូវបានសមាអ តឱ្យយបានក្រុតឹមិក្រុតូវ ឬមិិន

ដឹ�ទៅ�ើ រការទៅទី ទៅនាះឱ្យកាសថ្ងៃនការទៅ�ើតជ្ជ�ងឺ

ជ្ជ�ងឺទៅសេសលាយខះុះ (mucormycosis) 

កាន់ណែតខុស់” ។

អំំ�ជ្ជ�ងឺបានទីទួីលេអុំ�សីុណែសន និង

ការព័ាបាទៅលេទៅ�យថំា�ទៅសតរ ោអីុូំត (steroid) 

(�បូិលេទៅ�តុមួិយទៅទីៀតណែដឹលេទៅ�េើឲ្យយក្រុបិព័័នធ

ភាព័�ុ�ចុះទៅខាយ) �ការព័ាបាលេចាំ�បាច់

សក្រុមាប់ិជ្ជ�ងឺ�ូវដីឹ-១៩ ទៅ�ើយឆ្លេងជ្ជ�ងឺទៅនះ 

មានអាការៈឈឺ�ាលេខាេ �ង ឈឆឺ្លអងឹខះង់ក្រុចមុិះ 

និងឈឺណែភំិ� ក្រុពិ័លេណែភំិ� និងទៅ�ើមិ    ថុាល់េ។ 

ឆ្លអងឹខះង់ក្រុចមុិះណែក្រុបិ�ទៅ�ី។ ទៅលា�ទៅវជ្ជជបិ�ាិ ត 

Shukla មានក្រុបិ�សន៍ថា “ជ្ជ�ងឺទៅនះ 

វ៉ាយក្រុបិ�រទៅ�ទៅលេើសរថ្ងៃសឈាមិ និង�

លិេការមានជី្ជវតិ ទៅ�ទៅព័លេវ៉ាសមាេ ប់ិ

សរថ្ងៃសឈាមិ និង�លិេការ វ៉ាណែក្រុបិ�ទៅ�ី

ទា�ងអំស់” ��ណែនេងណែដឹលេជ្ជ�ងឺមានទៅឈីាះ

ថា     “�ិិតទៅ�ី” ។ �ុំងរយៈទៅព័លេបីិថ្ងៃ�ៃ ជ្ជ�ងឺ

បានរាលេ�លេដឹល់េណែភំិ� ឬឆ្លអឹងថាា មិ ទៅ�ើយ

បិនាះ ប់ិមិ�ទៅ�កាន់ខួរ�ាលេ ណែដឹលេអំំ�ជ្ជ�ងឺ

នឹងមានឳកាសរស់បានណែត ៥០ % បិោទុៅណ្ឌាះ ះ។ 

ទៅដឹើមិីីបិញ្ឈឈប់ិការរាលេ�លេ ទៅ�ទៅព័លេទៅ�េើ

ទៅរា�វនិិច័័យទៅ�ើញៈថាមានជ្ជ�ងឺទៅនះ �ឺក្រុតូវ

វះកាត់យ�ណែភំិ� ឬ ឆ្លអឹងថាា មិណែដឹលេមានជ្ជមិៃឺ

ទៅចញៈ។

ទៅវជ្ជជបិ�ាិ ត Shukla ជ្ជន�តិឥណ្ឌាា

មានក្រុបិ�សន៍ថា ទៅទាះបីិវ៉ា�ជ្ជ�ងឺ�ួរណែត

ទៅចៀសវ៉ាង�៏ទៅ�យ វ៉ាអាចព័ាបាលេបាន។ 

ក្រុបិ�ជ្ជនទៅ�ក្រុបិទៅទីសឥណ្ឌាា ឆ្លេងជ្ជ�ងឺទៅ�យ

ការដឹ�ដឹទៅងាើមិស្រាសបូិ�ិតិចូលេណែដឹលេក្រុតវូបាន

រ�ទៅ�ើញៈទៅ��ុំងបិរ�ិែ ន�មីិ�តិ និងទៅលេើ

ដីឹ ទៅ��ុំងក្រុបិទៅទីសឥណ្ឌាា ។ “ស�រាប់ិមិនុសិ

ភា�ទៅក្រុចើនណែដឹលេមានក្រុបិព័័នធភាព័�ុ�ការពារ

សុខភាព័លេអ ការបិោះពាល់េនឹង�ិិត ពិ័ត�

មិិនមានបិញ្ញាា អំេីទៅទី។ ពួ័�ទៅ�នឹងមិិនឈឺ

ទៅទី៕

more awareness, screening, and better 
management of mucormycosis, a rare, 
and deadly fungal infection called the 
“black fungus”.

Covid-19 has surged in India to 
23 million cases and claimed 250,000 
lives, making it 1 out of 5 Covid-19 
cases in the world. The “black fungus” 

is the new enemy of Covid-19 patient, 
although it is not a new disease in India. 
“Mucormycosis is an opportunistic 
infection,” says India’s Doctor Aparna 
Mukherjee. It is not transmittable from 
one person to the next. Before Covid, 
only people with their immune system 
weakened such as after an operation or 
prolonged hospital stay were likely to 

be infected the black fungus, but today 
Covid-19 weakens the immune system 
making more people vulnerable to the 
disease. As of May 22, India reported 
nearly 9,000 cases, more than half of 
the total cases are concentrated in states 
of Gujarat, Maharashtra and Andhra 
Pra-desh. In the state of Ahmedabad 
there are now 100 cases compared to 
the normal 3 cases per year.

Why the Black Fungus infects 
Covid-19 patients?

In India, concentrated oxygen is 
used to treat Covid-19 patients to help 
them breathe. This oxy-gen concentra-
tor device comes with a humidifier 
system which helps to keep the air 
moist, so the airways don't become too 
dry, and fungal spores live in that kind 
of environment. “If the hu-midifiers 
are not properly cleaned or if they don’t 
work, then the chances of contracting 
mu-cormycosis are higher” say Dr. 
Ronak Shukla, an ear, nose and throat 
doctor who take cares of Covid-19 
patients.

Patient receiving oxygen and ste-
roid medication (another cause of 
weakened immune system) as necessary 
treatment for Covid 19 and then con-
tracted mucormycosis experienced 
intense headache, pain in the sinus area 
and eye(s), blurred vision and swollen 
cheek. The nasal sinuses turns black. 
The disease “attacks blood vessels and 
live tissues, as it kills them, it turned 
them all black— that’s where the disease 
gets the name ‘black fungus’ said Dr. 
Shukla in the NPR report. In three days 
time, the infection spreads to the eyes 
or the jawbone, and then to the brain 
where the patient will survive only 50% 
of the time. The treatment to stop the 
progression to the brain is to remove 
the infected eye or jawbone by surger-
ies. 

Despite being an invasive disease, 
it can be treated, says India doctor 
Shukla. People in India are infected by 
inhaling the fungal spores found in the 
natural environment and soil in India. 
“For most people with a healthy im-
mune system, exposure to the fungus 
really won’t matter. They won’t get 
sick” he says.
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(CNN) ការយិ៉ាល័យរបស់់មេលាកុ 

James បាននិយ៉ាយមេ�ផ្ទៃថឺអ្នង្គាគ រមេនះថា 

អ្នគគ�ពិះ�ជអាជាៀ      �កុុងញូវយាកុ Letitia 

James កំុពុិងចូលរ��ជា��យការយិ៉ាល័យ

មេ�ធាវសី្រុស់កុុ Manhattan មេ�ើ�ការមេសុ់�បអ្នមេងេតិ

មេរឿងកុរី�ពិហើ�ណិ��យរបស់់អ្នងគការ Trump ។

ការមេសុ់�បអ្នមេងេតិរបស់់ការយិ៉ាល័យ

អ្នគគ�ពិះ�ជអាជាៀ មេល�អ្នងគការ Trump ន្លែដឹល

បានដំឹមេណ� រការតំាងពីិឆ្នាំើ ំ ២០១៩ ក៏ុន�ង

បនរការមេសុ់�បអ្នមេងេតិមេរឿងកុរីរដឹាបបមេវណីផ្ទះង

ន្លែដឹរ បាុន្លែនរថើីៗមេនះ ការយិ៉ាល័យ បាន

ជូនដំឹណ� ងដឹល់�ន្ត្រីនរីអ្នងគការ Trump អំ្នពីិ

ស់មាស់ធាតុិ�ពិហើ�ណិ ។

អ្នើកុនំាពាកុយរបស់់មេលាកុ James 

Fabien Levy បាន�បាប់ CNN ថា "មេយ�ង

បានជូនដំឹណ� ងដឹល់អ្នងគការ Trump ថា 

ការមេសុ់�បអ្នមេងេតិរបស់់មេយ�ងមេល�អ្នងគការមេនះ 

គ�ន្លែលងមានលកុខណៈរដឹាបបមេវណីមេ�ៀតិមេហ�យ។ 

ឥ�ូវមេនះ មេយ�ងកំុពុិងមេ�ើ�ការមេសុ់�បអ្នមេងេតិ

យ៉ាាងស់កុ�ើមេ�មេល�អ្នងគការ Trump មេ�កុើងុ

ស់�តិថភាពិ�ពិហើ�ណិ រ��ជា��យមេ�ធាវ ី

ស្រុស់ុកុ Manhattan DA" ។ មេយ�ង�ិនមាន

មេយ៉ាបល់បន្លែនថ�មេ�។

មានស់ញ្ជាា កាន់ន្លែតិខាែ ងំមេ��ងស់�មាប់

អ្នតីិតិ�បធានា�ិបតីិ Donald Trump 

ការយិ៉ាល័យអ្នគគ�ពិះ�ជអាជាៀ កំុពុិងមេ�ើ�ការ

ជា��យការយិ៉ាល័យមេ�ធាវសី្រុស់កុុ Manhat-

tan មេសុ់�បអ្នមេងេតិយ៉ាាង�ូលំ�ូលាយមេ�កុើុង

អ្នងគការ Trump ពិិនិតិយមេ��ល ថាមេតិ��កុ�ុហុុន

មេនះបានបំភាន់អ្នើកុមេអាយខ្ពីី និង�កុុ�ហុុន

ធានា�ា ប់រង អំ្នពីិតិផ្ទៃ�ែផ្ទៃន��ពិយស់�បតិរិ និង 

ថាមេតិ�វាបានបង់ពិនធ�តិ���តិវូន្លែដឹរឬមេ�។ ការ

ជូនដំឹណ� ងរបស់់ James មេ�កាន់អ្នងគការ

នំា�កុនូវកុ��ិតិ�និភ័័យន្លែផ្ទះើកុចាប់ថើី 

ន្លែដឹលអាចមេកុ�តិមានចំមេពាះអ្នតីិតិ�បធានា�ិបតីិ 

មេដាយបចុីបបនើមេនះ មេ�ធាវអីាចន្លែស់ើងរកុការ

ពិិន័យន្លែផ្ទះើកុ�ពិហើ�ណិ ន្លែដឹលជាន្លែផ្ទះើកុ��យ

ផ្ទៃនការមេសុ់�បអ្នមេងេតិ។

កាលពីិផ្ទៃថឺពុិ� មេលាកុ Trump បានស់រី

បមេនាះ ស់ការមេសុ់�បអ្នមេងេតិ�ពិហើ�ណិរបស់់

�កុុ�ហុុនរបស់់មេលាកុថា “ពុិកុរល�យ” ។

មេលាកុបាននិយ៉ាយមេ�កុើុងមេស់ចកុរី

ន្លែថែងការណ៍ដ៏ឹន្លែវង��យថា “�ើ នអ្នើីន្លែដឹល

ពុិកុរល�យជាងការមេសុ់�បអ្នមេងេតិន្លែដឹលកំុពុិង

ន្លែស់ើងរកុឧ�កិុដឹាកុ�ើន្លែបបអ្នស់់ស់ងឹ��មេនាះ

មេ� បាុន្លែនរពំុិមានកំុហុស់អ្នើីមេនាះមេ�នុះគ�ជាអ្នើី

ន្លែដឹលកំុពុិងមេកុ�តិមេ��ងមេ��ីមេនះ” ។

អ្នតីិតិ�បធានា�ិបតីិរបូមេនះ បាន

មេចាំ��បកាន់មេលាកុ James ពីិប�មេ�ើ�ឲ្យយ

ន្លែបកុធាែ យព័ិត៌ិមានអំ្នពីិវសិាលភាពិផ្ទៃន

ការមេសុ់�បអ្នមេងេតិរបស់់មេលាកុស្រុសី់ មេ�កាន់

�បព័ិនធផ្ទះសពិើផ្ទះាយ និង�ិនមេអ្ន�មេពិ�ន�ងបញ្ជាា

ពិិតិន្លែដឹលទាក់ុ�ងន�ងឧ�កិុដឹាកុ�ើមេ�កុើុង

�ី�កុុងញូវយាកុ។ មេ�កុើងុមេស់ចកុីនី្លែថែងការណ៍

របស់់មេលាកុ Trump បានពិាយ៉ា�មេដឹញមេដាល

ការមេសុ់�បអ្នមេងេតិន្លែដឹលមានលកុខណៈ�ិន

�តិ���តូិវតំាងពីិដំឹបូង�កុមេ�ែាះ មេដាយអ្នះអាង

ថា James “ស់បថថា នាងន�ងបរ�ងខ្ពៀុំ

ជា�ិនខាន។”

មេ�ធាវរីបស់់អ្នងគការ Trump ពីិ�ុន 

បានបដិឹមេស់��ិនមេ�ើ�អ្នតាថ �ិបាយមេ�មេពិល

ន្លែដឹល�ូរ�ស់សន៍ CNN បានទាក់ុ�ង។

អ្នគ្គគប្រ�ះរាជំអាជាាប្រក់ុងឺញូវីយ៉ក់ �ដែនថម្ពុ "សម្ពុតថភា�
ប្រ�ហ្មី�ណ្ឌា" ទេដ�ម្ពុ្��ទេសុ��អ្នទេងឺេត អ្នងឺគការ TrumpTrump

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៧តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៧

New York Attorney General New York Attorney General 
Letitia JamesLetitia James
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ការយិ៉ាល័យមេ�ធាវ�ីបចំាំតំិបន់ Man-

hattan Cy Vance កំុពុិងពិិនិតិយមេ��លឯកុសារ

�ប់លាន�ំព័ិរន្លែដឹល�ប់បញូី្ឈលទំាងការ

បង់ពិនធរបស់់មេលាកុ Trump ផ្ទះងន្លែដឹរ។

�នុស់សមាើ ក់ុន្លែដឹលមានពិិមេសា�ន៍ន�ង

ការមេសុ់�បអ្នមេងេតិបាននិយ៉ាយថា អ្នើកុមេសុ់�ប

អ្នមេងេតិពីិរនាក់ុមេ�ការយិ៉ាល័យមេ�ធាវ�ីកុុង

ញូវយាកុ ន្លែដឹលមានចំមេណះដឹ�ងមេ���ជះ

អំ្នពីិអ្នងគការ Trump បានចូលរ��ជា��យ

�កុុ�មេ�ធាវសី្រុស់កុុ។ �នុស់សមេផ្ទះសងន្លែដឹលដឹ�ង

អំ្នពីិបញ្ជាា មេនះបាននិយ៉ាយថា អ្នគគមេ�ធាវ ី

�កុុងញូវយាកុ មេ�ន្លែតិមេ�ើ�ការមេសុ់�បអ្នមេងេតិ

មេរឿងរដឹាបបមេវណីមេ�មេ��យ។

កុនែង�កុ Trump បានមេ�ការមេសុ់�បអ្នមេងេតិ

របស់់មេ�ធាវញូីវយាកុថាជាមេហតុិផ្ទះល

នមេយ៉ាបាយ។

កុើុងរយៈមេពិលពីិរឆ្នាំើ ំកុនែង�កុមេនះ 

ការយិ៉ាល័យរបស់់ James បានពិិនិតិយមេ��ល

មេល�បញ្ជាា នានា រ��មាន ថាមេតិ�វាបានបំមេបាាង

��ពិយស់�បតិរ�ិិន�តិ���តូិវ មេល�របាយការណ៍

ហិរញ្ឈាវតិថ ុមេដឹ��ប�ី��លបាន�បាក់ុកុ�ី ី���ល

បានអ្នតិថ�បមេយ៉ាជន៍មេស់ដឹាកិុចី និងពិនធ 

ក៏ុដូឹចជារមេបៀបន្លែដឹលនិមេយ៉ាជិកុរបស់់អ្នងគការ 

Trump �តូិវបាន�ូទាត់ិស់ង។

មេលាកុ Michael Cohen អ្នតីិតិមេ�ធាវ ី

របស់់មេលាកុ Trump បានផ្ទះរល់ស់កុខីកុ�ើ

មេ�ចំមេពាះ�ុខ្ពស់ភាកុើុងឆ្នាំើ ំ ២០១៩ ថា 

របាយការណ៍ហិរញ្ឈាវតិថុ�បចំាំឆ្នាំើ ំរបស់់ 

Trump បានបំមេបាា ងតិផ្ទៃ�ែផ្ទៃន��ពិយស់�បតិរិ

របស់់�ត់ិមេដឹ��បី���លបាន�បាក់ុកុ�ីី និង

ការធានា�ាប់រងន្លែដឹលមានលកុខណៈ

អំ្នមេណាយផ្ទះល បាុន្លែនរបានបនាះ បតិផ្ទៃ�ែ

��ពិយស់�បតិរិមេផ្ទះសងមេ�ៀតិ មេដឹ��បកីាត់ិបនថយ

ពិនធអ្នចលន��ពិយ។

�កុុ�អ្នើកុមេសុ់�បអ្នមេងេតិបាន�មាែ ក់ុមេចាំល

�ន្ត្រីនរីអ្នងគការ Trump ជាមេ�ច�នរបូ រ��មាន

មេលាកុ Eric Trump កូុន�បុស់របស់់អ្នតីិតិ

�បធានា�ិបតីិ និងមេលាកុ Allen Weissel-

berg �បធានហិរញ្ឈាវតិថុ។

មេ�ធាវនី្លែផ្ទះើកុពិនធដារមេជ�ងចាំស់់របស់់

មេលាកុ Trump មេលាកុស្រុសី់ Sheri Dillon ក៏ុ

�តូិវបានមេគ�មាែ ក់ុមេចាំលផ្ទះងន្លែដឹរ បាុន្លែនររដឹា

និយ៉ាយថា មេលាកុស្រុសី់បដិឹមេស់��ិនមេឆ្លែ�យ

សំ់ណ� រជាក់ុលាក់ុមេ�។

ជំន�ញហិរញ្ឈាវតិថុរបស់់អ្នងគការ Trump 

ជាមេ�ច�ន�តិវូបានពិិនិតិយពិិច័យ ន្លែដឹលជាន្លែផ្ទះើកុ

��យផ្ទៃនការមេសុ់�បអ្នមេងេតិ រ��ទំាង អ្នចលន��ពិយ 

Seven Springs Estate មេ�តំិបន់ West-

chester County រដឹាញូវយាកុ 40 Wall 

Street អា�រមេ� Lower Manhattan 

ស់ណាា �រអ្ននររជាតិិ Trump និងអ្ន�រ 

Tower មេ��ី�កុុង Chicago និងកុែ�បវា

យកូុនមេ�គ ល Trump National Golf Club 

មេ�រដឹា Los Angeles ។

មេរឿងមេនះ�តូិវបានមេ�ើ�បចុីបបនើភាពិ

ជា��យន�ង�បតិិកុ�ើពីិមេលាកុ Trump ។

�ូរ�ស់សន៍ CNN របស់់�គ បីុបីុអ័្នរនិង 

Devan Cole បានចូលរ��ចំន្លែណកុកុើុង

របាយការណ៍មេនះ ៕

DNl RtmDNl Rtm
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(CNN) យ៉ាាងមេ�ចណាស់់មានរដឹា

ចំន�ន ២៥ បូកុន�ង�ី�កុុង Washington DC 

ឥ�ូវមេនះ បានចាំក់ុថាើ វំាាក់ុសាងំ យ៉ាាងមេ�ចណាស់់ 

ពាក់ុកុណារ លផ្ទៃន�បជាជនមេពិញវយ័។ មេនះ

មេប�មេយ៉ាងតា��ិនើន័យបង្គាា ញកាលពីិ

ផ្ទៃថឺអា�ិតិយ មេដាយ�ជឈ�ណិល�គប់�គង 

និងបង្គាេ រជំង�ឆ្លែងមេ�កាត់ិថា (CDC)។

រដឹាទំាងមេនាះគ�រដឹា Alaska, California, 

Colorado, Connecticut, Delaware, Ha-

waii, Iowa, Maine, Maryland, Massa-

chusetts, Michigan, Minnesota, Ne-

braska, New Hampshire, New Jersey, 

New Mexico, New York, Oregon, 

Pennsylvania, Rhode Island, South 

Dakota , Vermont, Virginia, Washington 

និង Wisconsin ។

CDC បាននិយ៉ាយកាលពីិផ្ទៃថឺច័នះថា 

រដឹាចំន�នប�នផ្ទៃនរដឹាទំាងមេនាះ រ��មាន រដឹា 

Connecticut រដឹា Maine រដឹា Massachusetts 

និង រដឹា Vermont បានចាំក់ុវាាក់ុសាំងបាន

មេពិញមេលញជាងពាក់ុ      កុណារ លផ្ទៃនចំន�ន

�បជាជនស់របុ �ិន�តិ��ន្លែតិ�នុស់សមេពិញវយ័

បាុមេណាះ ះមេ�។

ផ្ទះលបាះពាល់ផ្ទៃនកុ�ើវ�ីិចាំក់ុវាាក់ុសាងំ 

គ�មានជាក់ុន្លែស់រង។

មេលាកុ Bill de Blasio អ្នភិ័បាល�កុុង

ញូវយាកុ បាននិយ៉ាយកាលពីិផ្ទៃថឺច័នះថា 

សាលារដឹាន�ងវលិ  �តិ�ប់មេ�រកុការមេរៀន

មេដាយផ្អាះ ល់មេ�ន្លែខ្ពកុញ្ជាា វញិ មេដាយ�ើ ន

ជមេ���ស់មេរៀនពីិចមឺាយមេ�ៀតិមេ�។ មេលាកុ 

Meisha Porter អ្ន�ិការបតីិសាលា NYC 

បាននិយ៉ាយថា មាា ស់់ន�ងមេ�ន្លែតិ�តិូវការ

ជាចំាំបាច់មេ�តា�សាលាមេរៀន។

រដឹា�ី ៨ របស់់ស់ហរដឹាអាមេ�រកិុមេ��បន្លែតិ

ឈានដឹល់ដំឹណាក់ុកាលចាំក់ុវាាក់ុសាំងកូុ

វដីឹ-១៩ ដ៏ឹសំ់ខាន់��យ។

មេលាកុ de Blasio បាននិយ៉ាយមេ�

មេល��ូរ�ស់សន៍មេពិល�ពិ�កុរបស់់ MSNBC 

ថា “មេយ�ងបានបង្គាា ញថា មេយ�ងអាចផ្ទះរ�ល

ជំង�កូុវដីឹ-១៩ មេ��ូទំាង�បមេ�ស់បាន មេហ�យ

សាលាមេរៀនមេប�កុវញិ ប�នន្លែខ្ពចាំប់ពីិមេពិលមេនះ

មេ�” ។ ដូឹមេចើះ ខ្ពៀុំមេជឿជាក់ុថា ជំង�កូុវដីឹ-១៩ 

ន�ងបនរធាែ ក់ុចុះ ការចាំក់ុវាាក់ុសាំងន�ង

មេកុ�នមេ��ង ការសារ រមេ��ងវញិន�ងកាន់ន្លែតិ

រ �ងមំា។”

មេលាកុ Phil Murphy បាននិយ៉ាយ

កាលពីិផ្ទៃថឺច័នះថា មេ�រដឹា New Jersey 

តិ��ូវការពាក់ុមាា ស់ និងរកុាគមាែ តិស់ងគ�

ន�ង�តិូវបានដឹកុមេចញមេ�ផ្ទៃថឺសុ់�កុ មេដាយ

�ិនគិតិពីិសាថ នភាពិចាំក់ុវាាក់ុសាំងមេ��យ 

មេល�កុន្លែលងន្លែតិសាថ នភាពិន្លែដឹលបានកំុណត់ិ

ជាក់ុលាក់ុ។ មេលាកុបនរថា អាជីវកុ�ើជា

បុគគលអាចតិ��ូវឱ្យយនិមេយ៉ាជិកុ និងអ្នតិិថិជន

ពាក់ុមាា ស់ �បសិ់នមេប�ពិ�កុមេគមេ�ជ�ស់មេរ �ស់មេ�ប�វា។

មេ�រដឹា Michigan អ្នភិ័បាលរដឹា 

Gretchen Whitmer បាន�បកាស់អំ្នពីិ

ពិិ�ីការ�តិ�ប់មេ�រកុការង្គារជាថើី និង

ការន្លែណនំា រ��ទំាង ការអ្ននុញ្ជាា តិឱ្យយនិមេយ៉ាជិកុ

ន្លែដឹលបាន���លថាើ ំវាាក់ុសាងំ មេពិញមេលញ 

មេបាះបង់ការពាក់ុមាាស់់ និងការរកុាគមាែ តិ

តទៅ�ទី�ព័័រទីី១២តទៅ�ទី�ព័័រទីី១២

ពាក់់ក់ណ្ឋាា�លនៃន់រដ្ឋឋអានៅ�រិក់បាន់ចាក់់វ៉ាា�ក់់ស្នាំង យ៉ាា�ងនៅ�ចណ្ឋាស់ ៥០% នៃន់�ន់ុស�ស

នៅពិញវ័័យ ផលបួះ�ពាល់ក់ំពិុង�តូវ័បាន់នៅ�ចាបួ់នៅផើ��នៅ�ោ�តការយក់ចិតើទឹុក់ដាក់់
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អ្នើកុ�ិនចង់ខ្ពកុជា��យ

ស់មាជិកុ�គួសារ ឬទារកុរបស់់

�ិតិរភ័័កុរ ិឬការងូតិ��កុឲ្យយទារកុកុើងុ

ពិិ�ីអាពាហ៍ពិិពាហ៍មេ� បាុន្លែនរ�ពិ�តិរិ

ការណ៍មេ�កុើុងអា�រមេនះ អាច

មាន�និភ័័យខ្ពពស់់ច�ែងវរី ាសុ់ កូុ

រ ាណូា។ ការពិិតិ ដូឹច�ើ ន�ង�បមេភ័�

ផ្ទៃនការជ�បជំុជា��យ�គួសារ ឬ�ិតិរ

ភ័័កុរិ �និភ័័យច�ែងមេ�អ្នើកុ

មេផ្ទះសងមេ�ៀតិ ខ្ពពស់់ខាែ ំងណាស់់។

ការបួរិនៅ��ចំណីីអា�រនៅ�តា�នៅ�ជន់ីយដាា�ន់
មេយ�ងទំាងអ្នស់់�ើ ចូលចិតិរ

បរមិេភាគមេ�តា�មេភាជនីយដាា ន។ 

យ៉ាាងណា�ិញ មាន�ូលមេហតុិ

��យ មេហតុិអី្នបានជាការបរមិេភាគ

កុើុងអា�រ�បណិតិ ន្លែតិងន្លែតិ�តូិវ

បានរ �តិបនរ�ង�ុនមេគ។ មេហតុិអ្នើី? 

មេ�មេពិល���លទានចំណីអា�រ 

និងមេភ័ស់ជាៈ �នុស់ស�តូិវមេដាះមាាស់់

មេចញ។ បរយិ៉ាកាស់កុើុងអា�រ វ ី

រ ាសុ់អាចង្គាយច�ែងខាែ ំងជាងមេ�មេ��អា�រ។ មេដឹ��បសុី់វតិថិភាពិ៖ អ្នងគុយខាងមេ��អា�រ 

ឬ�ិញមេហ�យមេដឹ�រមេចញមេ�។

ការបួរិនៅ��ចំណីីអា�រនៅ�តា�អា�រដាា�ន់បួូូសនៅហ៍េ 
អ្នើកុ�ិនអាចឆ្លែងជ�ឺ�កូុវដីឹ-១៩ 

ពីិចំណីអា�រមេ� ន្លែតិការ���លទាន

អា�រមេ�អា�រដាា នបូុមេហើមាន

�និភ័័យខាែ ំងជាងការអ្នងគុយ

���លទានមេ�កុើុងមេភាជនីយដាា ន។ 

មេ�អា�ដាា នបូុមេហើ អ្នើកុមានឳកាស់

មេ�ច�ន �ំនាក់ុ�ំនងជា��យ�នុស់ស

មេផ្ទះសងមេ�ៀតិ �បសិ់នមេប�មេភាជនីយដាា ន

មាន�នុស់សកុុះកុរ វាអាចពិិបាកុន�ង

រកុាគមាែ តិស់ងគ�។ អ្នើកុមេ�ប��បាស់់មេ�គឿងផ្ទះះះបាយរ���ើ ជា��យ�នុស់សន្លែដឹលបានឆ្លែង

មេ�គ។ ដូឹមេចើះ �បសិ់នមេប�អ្នើកុបាះពាល់�ច�ុះឬមាត់ិ អ្នើកុអាចឆ្លែងវរី ាសុ់បាន។ 

រដឹាបាលចំណីអា�រ និង ឳស់ថ មេ�កាត់ិថា (FDA) បានដាក់ុមេចញនូវមេ�លការណ៍

ន្លែណនំាតិ�ងរុ �ងស់�មាប់អា�រដាា នបូុមេហើ និង “បានមេស់ើ�ឲ្យយមានការលាងផ្ទៃដឹញ�កុញាប់ 

និងស់មាែ ប់មេ�មេ�គ�ល់មេ�គឿងផ្ទះះះបាយទំាងអ្នស់់ និងផ្ទៃផ្ទះះន្លែដឹលចំណីអា�របាះពាល់។” 

យ៉ាា ងណា�ិញ �បសិ់នមេប�អ្នើកុ�ពិួយបារ�ភអំ្នពីិវរី ាសុ់កូុរ ាណូា វាលាបំផុ្ទះតិ អ្នើកុ�តិូវផ្អាា កុមេ�

មេភាជនីយដាា នស់ះីលបូុមេហើ��យ��សិ់ន។

ការនៅធីេ�ដ្ឋំនៅណី�ក់ំស្នាន់ើជា�ួយ�ិតភភ័័ក់ើិ ឬជា�ួយ��ួស្នារ
ការមេ�ើ�ដំឹមេណ� រ ជា�ូមេ� មាន

�និភ័័យ។ បានុ្លែនរការមេ�ើ�ដូឹមេចើះជា��យ

នរណាមាើ ក់ុន្លែដឹលរស់់មេ�មេ��ផ្ទះះះ

របស់់អ្នើកុ ជា��ើតា ជាគំនិតិ�ិនលា 

មេ�កុើុងមេពិលជ�ឺ��លដាលមេនះ។ 

មេដាយសារន្លែតិមេហតុិថា ការឆ្លែងជ�ឺ�កូុ

វដីឹ-១៩ ភាគមេ�ច�ន មេកុ�តិមេ��ង មេ�មេពិល

បុគគល�ើ នមេចញមេ�គស់ញ្ជាា  មេទាះបី

�ិតិរ    ភ័័កុរិរបស់់អ្នើកុរ��ដំឹមេណ� រជា��យក៍ុមេដាយ មានអារ�ើណ៍សុ់ខ្ពស់បាយ វា�ិន

មានន័យថា ពិ�កុមេគ�ិនមាន វរី ាសុ់មេនាះមេ�។ �និភ័័យរបស់់អ្នើកុមេកុ�នមេ��ងខាែ ងំ អាស្រុស័់យ

មេល�កុតារ ជាមេ�ច�ន រ��មាន �កុុ�អ្នើកុមេ�ើ�ដំឹមេណ� រមេ�ណា និង�កុពីិណា អ្នើកុមេ�ដឹល់�ីមេនាះ

មេដាយវ�ីិណា អ្នើកុសាើ ក់ុមេ�ឯណា និងកុន្លែនែងន្លែដឹលអ្នើកុសាើ ក់ុមេ�ជា��យ�ើ ។ និយ៉ាយ

ឲ្យយខ្ពែី ផ្អាា កុវសិ់ស�កាល��យ��សិ់ន រហូតិន្លែលងមានជ�ឺ��លដាល ។

ការទឹទឹួលទាន់អា�រនៅ�ផះ��ិតើភ័័ក់ើិ

វាង្គាយស្រុសួ់លស់នើត់ិថា ការ

មេចញមេ�មេ�� ជា��យ�ិតិរភ័័កុរិ�កុុ�

តូិច មេ�ផ្ទះះះនរណាមាើ ក់ុមានសុ់វតិថភិាពិ។ 

យ៉ាា ងណា�ិញ មានចំណុចសំ់ខាន់

បំផុ្ទះតិពីិរ បញ្ឈឈប់ការច�ែងជ�ឺ�កូុវដីឹ-១៩ 

គ�ការពាក់ុ  មាា ស់់ និងគមាែ តិស់ងគ� 

មេនះមេប�មេយ៉ាងតា� CDC ។ �បសិ់នមេប�

អ្នើកុមេ�ផ្ទះះះ�ិតិរភ័័កុរិន្លែដឹលមានជ�ឺ� អ្នើកុស់ថិតិមេ�កុើុងកុន្លែនែងមេ��ះថាើ ក់ុ។ ឳកាស់មាន គ��ិតិរ

របស់់អ្នើកុ�ិនរកុាគមាែ តិស់ងគ� ឬពាក់ុ  មាាស់់មេពិល���លទានអា�រមេ�ខាងកុើុងអា�រ 

អាចច�ែងវរី ាសុ់មេ�ដឹល់�នុស់សទំាងអ្នស់់មេ�កុើងុពិិ�ី���លទានជា��យ�ើ  �ិន�ប់បញូី្ឈល

�ីតំាងអា�រមេនាះមាន�បមេ�ះខ្ពយល់មេចញចូលលាឬ�ិនលាផ្ទះង។ វធិានការមាស់៖ 

���លទានមេ�មេ��អា�រ។ មេ�ខាងមេ��ន្លែតិងន្លែតិ�បមេស់�ជាងមេ�ខាងកុើុង។

ការនៅធីេ�ការងារ នៅ�ក់ុ�ងការិយ៉ាល័យ
�នុស់សភាគមេ�ច�នខានជ�បបុគគលិកុរ��ការង្គារមេដាយផ្អាះ ល់  អ្នើកុជំនាញសុ់ខាភិ័បាល 

រ��ទំាង មេវជាបណិិតិ Dr. Anthony Fauci មេស់ើ�មេ��ងថា កំុុទាន់�តិ�ប់មេ�មេ�ើ�ការង្គារវញិ 

ដូឹច��ើតា មេប��ិន     ចំាំបាច់។ �បសិ់នមេប�អ្នើកុ មេ�ប�ស់មាភ រៈរ���ើ  ឬនិយ៉ាយរកុ�ើ ជា��យ

បុគគលិកុរ��ការង្គារ ន្លែដឹល�ិនពាក់ុមាា ស់់ និងមានអ្នើកុជ�ឺ�កូុវដីឹ-១៩ វាអាចច�ែង�កុអ្នើកុ 

និងដឹល់ការយិ៉ាល័យទំាង�ូលយ៉ាា ងង្គាយ។ មេល�ស់ពីិមេនះ បំន្លែបកុបនះប់ កុន្លែនែងអា�រ 

និងតំិបន់�ូមេ�មេផ្ទះសងមេ�ៀតិន្លែដឹលជា�បភ័ពិច�ែងកុើុងអំ្ន�ុងមេពិលជ�ឺ��លដាល សូ់�បីន្លែតិ

មេ�កុើុង�ីតំាង�នះីរមេពិ�យ។

ការចូលរួ�ពិិធីីអាពាហ៍៍ពិិពាហ៍៍
អាពាហ៍ពិិពាហ៍តូិច��យមេ�ខាងមេ�� ន្លែដឹលមានគមាែ តិស់ងគ� និងការពាក់ុមាា ស់់ 

�ិនគ�រនំាឲ្យយមានការគំ��កំុន្លែហងខ្ពពស់់មេ�ន�ងការច�ែងជ�ឺ�កូុវដីឹ-១៩ មេ�។ យ៉ាាងណា�ិញ 

�បសិ់នមេប� អ្នើកុចូលរ��កុើុងពិិ�ី�ំ ឬតូិចន្លែដឹលមេរៀបចំមេ�កុើុងអា�រ ក៍ុមេដាយ អ្នើកុកំុពុិង

ដាក់ុជីវតិិរបស់់អ្នើកុ និងជីវតិិអ្នើកុដឹផ្ទៃ�កុើុង�និភ័័យ។ ការពិិតិ អាពាហ៍ពិិពាហ៍ គ�ជា�ពិ�តិរិ

ការណ៍ច�ែងខាែ ំងបំផុ្ទះតិកុើុងអំ្ន�ុងមេពិលជ�ឺ�កំុពុិង�លដាល។ “កុ��ិតិខ្ពពស់់បំផុ្ទះតិផ្ទៃនការ

ឆ្លែងស់ហគ�ន៍មេ�កុើុងតំិបន់ន្លែដឹលមានការជ�បជំុ�ើ  ជា�និភ័័យឆ្លែងជ�ឺ�កូុវដីឹ-១៩ ខ្ពពស់់

បំផុ្ទះតិ” CDC �ពិមាន។” មេល�កុន្លែលងន្លែតិអាពាហ៍ពិិពាហ៍មេ�ើ�មេ��ងតា� ហសុូ� (Zoom) អ្នើកុ

�បន្លែហលជាបដិឹមេស់�ការអ្នមេញ្ឈា �ញ។

ការនៅអាបួ�ិតើភ័័ក់ើិ
ការមេអាប�ិតិរភ័័កុរិជាការសាើ គ�ន៍ ឬលា�ើ  អាចជាមេរឿង�ូមេ� បាុន្លែនរកុើុងមេពិលជ�ឺ��ល

ដាល កាយវកិារង្គាយៗមេនះ កាែ យជាមេ��ះថាើ ក់ុស់�មាប់ការច�ែងវរី ាសុ់។ �បសិ់នមេប�អ្នើកុ 

�តិូវការមេអាបពីិ�ិតិរ ភ័័កុរិ ឬពីិស់មាជិកុ�គួសារមេដាយខាន�ិនបាន មេវជាបណិិតិ Dr. Todd 

Ellerin, MD �កុពីិ�នះីមេពិ�យ South Shore មេស់ើ�មេ��ងថា ដំឹបូង អ្នើកុ�តូិវគិតិពីិ�នុស់ស

ពាក់ុព័ិនធ កុន្លែនែងអ្នើកុមានន្លែផ្ទះនការមេអាប និង�ីលំហរន្លែដឹលអ្នើកុមាន។ មេអាប�នុស់សន្លែដឹល

អ្នើកុសាគ ល់ថា�ិនមានជ�ឺ� ឬ�ិនបាន�បឈ�មេ�ន�ងវរី ាសុ់ និងពិាយ៉ា�មេផ្ទះរ���ំនាក់ុ�ំនង

មេ�ខាងមេ�� និង�ិនមេ�ជំុវញិអ្នើកុមេផ្ទះសង។

ការចូលបារក់ុ�ង�សុក់
មេតិ�អ្នើកុគិតិពីិការចង់ផ្ទះ�កុមេភ័ស់ជាៈន្លែដឹលអ្នើកុចូលចិតិរមេ�កុើុងបារន្លែដឹរឬមេ�?  មេទាះបីជា

បារមេ�កុើុងស្រុស់កុុមេប�កុក៍ុមេដាយ វាអាចជាកុន្លែនែងន្លែដឹល�ើ នសុ់វតិថិភាពិ មេ�មេពិលវាមានការ

ច�ែងជ�ឺ�កូុវដីឹ-១៩។ �បសិ់នមេប� បារអ្ននុញ្ជាា តិឲ្យយមេភ័ៀ�វអ្នងគុយជិតិ�ើ  មាន�និភ័័យខ្ពពស់់ 

ជាពិិមេស់ស់ �បសិ់នមេប�ពិ�កុមេគ�ិនពាក់ុមាា ស់់ កុើុងមេពិលកំុពុិងផ្ទះ�កុសីុ់ស់បាយ។ វរី ាសុ់កូុរ ាូ

ណា ង្គាយឆ្លែងខាែ ំង មេ�កុើុងបារ មេ�មេពិល “កុន្លែនែងអ្នងគុយ�ិនបនថយចំន�នមេភ័ៀ�វ និងតុិ�ិន

មានគមាែ តិ ៦ហើីតិពីិ�ើ ” មេនះមេប�មេយ៉ាងតា� CDC ។ ការពិិតិ មេ�មេពិលស់�រអំ្នពីិកុន្លែនែង

មាន�នីភ័័យខ្ពពស់់បំផុ្ទះតិ អំ្ន�ុងមេពិលជ�ឺ�ឆ្លែង�លដាល អ្នើកុជំនាញសុ់ខាភិ័បាល ពិិតិជា

លាក់ុបំាង�ីតំាងបារមេនាះថា មេ�-មេ�។

ការនៅដ្ឋ�រនៅលងជា�ួយអ្នុក់ឈឺឺ
មេតិ�គ�រមានន្លែផ្ទះនការជា��យ�ិតិរភ័័កុរ ិឬស់មាជិកុ�គួសារ ន្លែដឹល�ិនមានអារ�ើណ៍១០០% 

ន្លែដឹរឬមេ�? លុបមេចាំល។ មេ�គស់ញ្ជាា ជ�ឺ�កូុវដីឹ-១៩ មានខុ្ពស់ៗ�ើ  ដូឹចជា ឈ�កុាល 

�គុនមេ�រ  មេហៀរសំ់មេបារ អ្នស់់កុមាែ ំង ឬឈ�មេស្រុស់ៀវស្រុសាញ មេនះមេប�មេយ៉ាងតា� CDC ។ �ិតិរ

របស់់អ្នើកុអាចគិតិថា វា��ន់ន្លែតិជាការស្រុស់វ �ង�ីងមេធាង ឬ អាន្លែ�កុហសី និង�ិនជាអ្នើីមេ� 

ស់�មាប់ការមេចញមេ�� អ្នើកុកំុពុិងដាក់ុខ្ពែ�នឯងកុើុង�និភ័័យ �ើ នការមេ�ើ�មេតិស់ររកុល�ធផ្ទះល

អ្នវជិាមាន។ ផ្អាា កុការមេចញមេ�� រហូតិទាល់ន្លែតិអ្នើកុដឹ�ងចាស់់ថា វា�ិនមានវរី ាសុ់។ មេដឹ��បី

�បាកុដឹចំមេពាះសុ់ខ្ពភាពិអ្នើកុ និងសុ់ខ្ពភាពិអ្នើកុដឹផ្ទៃ� សូ់�កំុុមេភ័ែច ចូលមេ��ល Sure Signs 

You've Already Had Coronavirus.
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By ឌឹ� មេខ្ព�បូឌា មេដឹលី -May 21, 2021

មេលាកុ ហុុន ន្លែស់ន អ្នះអាងថា �ន្ត្រីនរី

បកុស�បឆំ្នាំងន្លែដឹលសំុ់សិ់�ធមេ�ើ�នមេយ៉ាបាយ

មេ��ងវញិកុើុងមេពិលថើីៗមេនះ ន�ងមេ�មេប�កុ

គណបកុសនមេយ៉ាបាយថើីមេដាយខ្ពែ�នឯង។

�ប�ុខ្ពរដាា ភិ័បាលកុ�ពជុា បានមេល�កុមេ��ង 

កុើងុកិុចី�បជំុស់នើសីិ់�អ្ននររជាតិិមេដឹ��បអី្ននាគតិ

អាសីុ់មេ�ផ្ទៃថឺ�ី២០ ន្លែខ្ពឧស់ភា មេនះ ន្លែដឹល

�ំនងជាសំ់មេ�ដឹល់�ន្ត្រីនរជីាន់ខ្ពពស់់គណបកុស

ស់មេន្ត្រីង្គាគ ះជាតិិ ន្លែដឹលបានដាក់ុពាកុយមេស់ើ�សំុ់

សិ់�ធមេ�ើ�នមេយ៉ាបាយមេ��ងវញិគ� មេលាកុ បាលុ 

ហំ� និងមេលាកុ ផ្អាន់ ច័នះសាក់ុ ថា មេ�កាយ

មេល�កុប�មា�នមេយ៉ាបាយពីិ�ពិះ��កុស�តិ 

អ្នើកុទំាងពីិរ ន�ងមេ�មេប�កុគណបកុសនមេយ៉ាបាយ

មេដាយខ្ពែ�នឯង។

មេលាកុ ហុុន ន្លែស់ន អ្នះអាងថា កុ�ពុជា 

មេ�ន្លែតិអ្ននុវតិររបបនមេយ៉ាបាយ�បជា�ិបមេតិយយ

មេស់រពីិហុបកុសដឹន្លែដឹល ដូឹមេចើះការមេបាះមេឆ្នាំើ តិ

�កុុ��ប�កុាឃំុុំ-ស់ង្គាេ ត់ិ ឆ្នាំើ ំ២០២២ និង

ការមេបាះមេឆ្នាំើ តិជាតិិ ឆ្នាំើ ំ២០២៣ និងមាន

គណបកុសនមេយ៉ាបាយថើីៗ ន្លែដឹលបមេងេ�តិមេ��ង

មេដាយអ្នតីិតិ�ន្ត្រីនរីគណបកុសស់មេន្ត្រីង្គាគ ះជាតិិ 

ន្លែដឹលពិ�កុមេគកំុពុិងន្លែតិនំា�ើ សំុ់សិ់�ធមិេ�ើ�នមេយ៉ាបាយ

មេ��ងវញិមេ�មេពិលមេនះ។

ការអ្នះអាងមេនះមេ�ើ�មេ��ងកុើងុ ស់នើសីិ់�

អ្ននររជាតិិមេល�កុ�ី២៦ ស់ីីពីិអ្ននាគតិរបស់់

អាសីុ់ ន្លែដឹល�ប�ុខ្ពរដាា ភិ័បាលកុ�ពជុា អ្នះអាង

ថា កុ�ពជុា មេ�ន្លែតិបនរអ្ននុវតិររបបនមេយ៉ាបាយ 

�បជា�ិបមេតិយយមេស់រពីិហុបកុសរបស់់ខ្ពែ�ន

ឲ្យយបានលាបនរមេ�ៀតិ។

មេលាកុ ហុុន ន្លែស់ន អ្នះអាងថា មេលាកុ 

បានដាក់ុពាកុយថាើ យមេ��ពិះ��កុស�តិ

រ�ច�ល់មេហ�យ មេ�ផ្ទៃថឺ�ី២០ ន្លែខ្ពឧស់ភា 

ឆ្នាំើ ២ំ០២១ មេនះ មេដឹ��បមីេល�កុប�មា�នមេយ៉ាបាយ

ឲ្យយ�ន្ត្រីនរីជាន់ខ្ពពស់់គណបកុស�បឆំ្នាំង ២របូ 

ន្លែដឹលន�ងចាំកុមេចញពីិគណបកុសស់មេន្ត្រីង្គាគ ះ

ជាតិិ មេ�បមេងេ�តិបកុសមេយ៉ាបាយមេដាយខ្ពែ�នឯង

នាមេពិលខាង�ុខ្ពមេនះ។

�ន្ត្រីនរជីាន់ខ្ពពស់់គណបកុសស់មេន្ត្រីង្គាគ ះជាតិិ 

មេលាកុ បាលុ ហំ� និងមេលាកុ ផ្អាន់ ច័នះសាក់ុ 

បានដាក់ុពាកុយមេ�កាន់�កុស់�ង��ផ្ទៃផ្ទះះ 

កាលពីិផ្ទៃថឺ�ី១៧ ន្លែខ្ពឧស់ភា ឆ្នាំើ ំ២០២១ 

មេស់ើ�សំុ់មេល�កុប�មា�នមេយ៉ាបាយតា�អំ្នណាច

សាលដីឹកាតុិលាការកំុពូិលកាលពីិឆ្នាំើ ២ំ០១៧ 

មេដឹ��បីឲ្យយពិ�កុមេគ���លបាននីតិិស់�បទា

នមេយ៉ាបាយមេ��ងវញិ។

�ន្ត្រីនរជីាន់ជាន់ខ្ពពស់់គណបកុសស់មេន្ត្រីង្គាគ ះ

ជាតិិ មេលាកុ មាជ សុ់វណាះ �ា  បាន�បាប់

សារព័ិត៌ិមាន The Cambodia Daily មេ�

ផ្ទៃថឺ�ី២០ ន្លែខ្ពឧស់ភា មេនះថា មេលាកុ�ិន

ជំទាស់់មេ�ន�ងការមេស់ើ�សំុ់សិ់�ធមិេ�ើ�នមេយ៉ាបាយ

មេ��ងវញិ និងការមេ�បមេងេ�តិគណបកុស

នមេយ៉ាបាយថើីរបស់់�ន្ត្រីនរីបកុស�បឆំ្នាំង

ទំាងមេនាះមេ� បាុន្លែនរការនំា�ើ មេ�ើ�ស់កុ�ើភាពិ

មេ�មេពិលមេនះ គ��ិន�តូិវកាលៈមេ�ស់ៈមេនាះ

មេ��យ។

មេលាកុ អ្នះអាងថា ការសំុ់នីតិិស់�បទា

នមេយ៉ាបាយមេ��ងវញិមេ�មេពិលមេនះ គ�

មានផ្ទះលចំមេណញស់�មាប់បកុសកាន់អំ្នណាច

យ៉ាាងខាែ ងំន្លែដឹលអាចលុបលាងការរលំាយ

គណបកុសស់មេន្ត្រីង្គាគ ះជាតិិ កុនែង�កុ។ ជាង

មេនះមេ�ៀតិ ការមេ�ើ�ន្លែបបមេនះក៏ុកំុពុិងមេដឹ�រចូល

កុើុងមេស់ណាមេរមេយ៉ាបំន្លែបកុបំបាក់ុរបស់់                  

គណបកុសកាន់អំ្នណាច ន្លែដឹលមានបំណង

ពុិះមេ�ច�កុបកុស�បឆំ្នាំងឲ្យយមេ�ជាជចមេ���កុ

តទៅ�ទី�ព័័រទីី១១តទៅ�ទី�ព័័រទីី១១

DI EXmbUDa edlI DI EXmbUDa edlI The Cambodia DailyThe Cambodia Daily
GtßbTdkRsg; nigTTYlkarGnuBaØat[eFVIkarcuHpSayBI DI  EXmbUDa  edlI   GtßbTdkRsg; nigTTYlkarGnuBaØat[eFVIkarcuHpSayBI DI  EXmbUDa  edlI   

ទេ�ក់ ហ្មុុន ដែសន ស្លា�រម្ពុន្ត្រីនី��ក់្សិប្រ�ឆាំំងឺដែដលសុំសិ�ិិទេធិើ�នទេ�បាយទេ��ងឺវីិញ

By: The Cambodia DailyBy: The Cambodia Daily
April 21, 2021April 21, 2021

Mr. Hun Sen claims that opposition 
party officials who recently applied for 
re-election will open their own political 
parties.

The head of the Cambodian govern-
ment said at a meeting of the Interna-
tional Conference for the Future of Asia 
on May 20, which is likely to refer to senior 
CNRP officials who have re-applied for 
political rights, Pol Horm and Phan Chan 
said after lifting the political ban from the 
King, the two will open their own political 
party.

Mr. Hun Sen claims that Cambodia is 
still pursuing a liberal, democratic, multi-
party-political system, so the 2022 commune 
council elections and the 2023 national 
elections will have new political parties 
formed by former CNRP officials. That is 
why they ask for the right to do politics 
again now.

This assertion was made at the 26th 
International Conference on the Future of 
Asia, in which the head of the Cambodian 
government asserted that Cambodia would 
continue to implement its multi-party lib-
eral democratic political system well.

Hun Sen claims that he has already 
submitted an application to the King on 
May 20, 2021 to lift the political ban on 
two senior opposition party officials who 
will leave the CNRP to form their own 
political party soon.

Senior CNRP officials Mr. Pol Horm 
and Mr. Phan Chansak filed a petition with 
the Ministry of Interior on May 17, 2021, 
requesting for a lift of political ban under 
the Supreme Court's 2017 ruling to allow 
them to obtain political rehabilitation. Re-
rice.

A senior CNRP official, Meach Sovan-
nara, told The Cambodia Daily on May 20 

that he did not oppose the opposition of-
ficials' re-application for political rights 
and the formation of a new political party 
but taking action now is not the right thing 
to do.

He claims that the current political 
rehabilitation is very beneficial for the 
ruling party, which can whitewash the dis-
solution of the CNRP in the past. Moreover, 
this is also entering the splitting scenario 
of the ruling party, which intends to split 
the opposition into segments.

Mr. Meach Sovannara stated that the 
strategy of the ruling party to split the op-
position is not different from when they 
split the forces of FUNCINPEC Royalist 
Party, they will split all the opposition 
forces to give political rights to the op-
position leaders re-enter politics. He said 
this would ensure the complete security of 
Hun Sen's power.

In addition, the ruling party has enough 
excuses to tell the international commu-
nity about the implementation of a multi-
party liberal political regime under their 
own plans, as has been done to the royalist 
party.

After a Cambodian court announced 
the dissolution of the CNRP on November 
16, 2017, 118 of its lawmakers were also 
suspended from doing politic.

However, as of May 2021, 22 opposi-
tion party officials have applied for politi-
cal re-election from the King through the 
Ministry of Interior.

Opposition party officials, who freed 
the political ban, decided to leave the CNRP 
to form their own party. There are already 
four political parties formed by the former 
opposition party officials.

At the end of 2020, the Ministry of 
Interior released its report that nearly 40 
political parties have met the legal require-
ments to run in the 2022 and 2023 elections.

Hun Sen Congratulates Opposition Officials on 
Returning Political Rights
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ផ្ទះងន្លែដឹរ។

មេលាកុ មាជ សុ់វណាះ �ា  បញ្ជាា ក់ុថា 

យុ�ធសាស្ត្រស់រគណបកុសអំ្នណាចកុើុងការ

បំន្លែបកុកុមាែ ំងបកុស�បឆំ្នាំង �ិនខុ្ពស់ពីិមេពិល

ន្លែដឹលពិ�កុមេគបានបំន្លែបកុកុមាែ ំងគណបកុស

�ជនិយ� ហុុនសិុ់នបិុច មេនាះមេ� គ�ពិ�កុមេគ

ន�ងបំន្លែបកុកុមាែ ងំ�បឆំ្នាំងឲ្យយន្លែបកុ�ើ ទំាងអ្នស់់ 

មេ��បផ្ទះរល់សិ់�ធិនមេយ៉ាបាយឲ្យយមេ�ដឹ�កុនំា

�បឆំ្នាំងចូលកុើងុឆ្នាំកុនមេយ៉ាបាយមេ��ងវញិ។ 

មេលាកុថា ការមេ�ើ�ន្លែបបមេនះ គ�ធានាបាននូវ

សុ់វតិថិភាពិអំ្នណាចរបស់់មេលាកុ ហុុន ន្លែស់ន

ទំាងស្រុស់ុង។

មេល�ស់ពីិមេនះ បកុសកាន់អំ្នណាចក៏ុមាន

មេលស់�គប់��ន់មេដឹ��បី�បាប់អ្ននររជាតិិពីិ

ការអ្ននុវតិររបបនមេយ៉ាបាយមេស់រពីិហុបកុស 

ន្លែដឹលមេកុ�តិមេ��ងមេ�កា�ន្លែផ្ទះនការរបស់់ពិ�កុមេគ 

ដូឹចន្លែដឹលធាែ ប់បានមេ�ើ�ដាក់ុគណបកុស�ជា

និយ�ដូឹមេចាំើ ះន្លែដឹរ។

មេ�កាយតុិលាការកុ�ពុជា បាន�បកាស់

រលំាយ គណបកុសស់មេន្ត្រីង្គាគ ះជាតិិ កាលពីិ

ផ្ទៃថឺ�ី១៦ ន្លែខ្ពវចិិកិា ឆ្នាំើ ២ំ០១៧ តំិណាង�ស្ត្រស់រ

គណបកុសមេនះចំន�ន១១៨ នាក់ុ ក៏ុ�តិូវពិយ�រ

សិ់�ធិមេយ៉ាបាយផ្ទះងន្លែដឹរ។

មេទាះជាន្លែបបមេនះកុរ ីគិតិ�តិ��ន្លែខ្ពឧស់ភា 

ឆ្នាំើ ំ២០២១ មេនះ �ន្ត្រីនរីបកុស�បឆំ្នាំងចំន�ន 

២២របូមេហ�យ ន្លែដឹលបានសំុ់សិ់�ធមិេ�ើ�នមេយ៉ាបាយ

មេ��ងវញិពីិ�ពិះ��កុស�តិ តា�រយៈ

�កុស់�ង��ផ្ទៃផ្ទះះ។

�ន្ត្រីនរបីកុស�បឆំ្នាំងន្លែដឹលរ�ចផុ្ទះតិពីិប�មា�

នមេយ៉ាបាយ��យចំន�ន បានស់មេ��ចចិតិរ

ចាំកុមេចញពីិគណបកុសស់មេន្ត្រីង្គាគ ះជាតិិ មេ�

បមេងេ�តិគណបកុសមេដាយខ្ពែ�នឯងន្លែថ�មេ�ៀតិ។ 

កុើុងមេនាះមាន មានគណបកុសមេយ៉ាបាយ

ចំន�ន៤ មេហ�យន្លែដឹលបានបមេងេ�តិមេ��ងមេដាយ

អ្នតីិតិ�ន្ត្រីនរីបកុស�បឆំ្នាំងទំាងមេនាះ។

កាលពីិចុងឆ្នាំើ ២ំ០២០ �កុស់�ង��ផ្ទៃផ្ទះះ

បានបមេញី្ឈញរបាយការណ៍របស់់ខ្ពែ�នថា 

គណបកុសនមេយ៉ាបាយន្លែដឹលបានបំមេពិញ

លកុខខ្ពណិផ្ទះែូវចាប់�តិ���តូិវមេដឹ��បីមេ�តិ��

ចូលរ���បកុ�តិ�បន្លែជងកុើុងការមេបាះមេឆ្នាំើ តិ

ឆ្នាំើ ំ២០២២ និងឆ្នាំើ ំ២០២៣ មានចំន�នជិតិ 

៤០ គណបកុសមេហ�យ៕

By ឌឹ� មេខ្ព�បូឌា មេដឹលី -May 20, 2021

អ្នតីិតិរដឹា�ន្ត្រីនរព័ីិត៌ិមានស់�័យសាធារណរដឹា

ន្លែខ្ពើ បាន���ល�រណៈភាពិមេហ�យ មេ�កាយពីិ

ឃ្លាែ តិឆឺ្នាំយ��កុដីឹកំុមេណ� តិអ្នស់់រយៈមេពិលជិតិ 

៥០ឆ្នាំើ ំ។

អ្នតីិតិរដឹា�ន្ត្រីនរី�កុស់�ងមេឃ្លាស់នាការ និង

ព័ិត៌ិមាន និងជាអ្នតីិតិអ្នើកុនំាពាកុយឲ្យយរបប

សាធារណរដឹាន្លែខ្ពើរ ដឹ�កុនំាមេដាយមេលាកុមេស់នា�ប�ុខ្ព 

លន់ នល់ គ�មេលាកុ ឆ្នាំង សុ់ង បានធាែ ក់ុខ្ពែ�នឈ�

ជា��ឺន់ និងបាន���លការពិាបាលពីិ�កុុ�

�គូមេពិ�យបរមេ�ស់��យរយៈមេ�កុើុង�បមេ�ស់

ស់ហរដឹាអាមេ�រកិុ។

មេ�ផ្ទៃថឺ�ី១៩ ន្លែខ្ពឧស់ភា ឆ្នាំើ ំ២០២១ មេនះ 

មេលាកុ ឆ្នាំង សុ់ង បាន���ល�រណៈភាពិ 

មេដាយសារជំង�មេបះដូឹង និងហូរឈា��ឺន់�ឺរ 

កុើងុជនាើ យុ ៨២ ឆ្នាំើ  ំមេ��ី�កុុង�ុងបិុច រដឹាCalifornia 

មេ�ឯ�នះីរមេពិ�យ Memeral Hospital កុើុង��កុ

ដីឹស់ហរដឹាអាមេ�រកិុ។

អ្នតីិតិរដឹា�ន្ត្រីនរី�កុស់�ងមេឃ្លាស់នាការ និង

ព័ិត៌ិមាន របូមេនះ មានមេដឹ��កំុមេណ� តិមេ�ស្រុស់ុកុ

ផ្ទៃ�ពិកុបាស់ មេខ្ពតិរតាន្លែកុវ។ មេ�ឆ្នាំើ ១ំ៩៧៥ មេលាកុ 

បានស់មេ��ចចិតិរចាំកុមេចញពីិ��កុដីឹកំុមេណ� តិ �កុ

រស់់មេ�មេល�ស់ហរដឹាអាមេ�រកិុ�ុនមេពិលស់�័យ

សាធារណរដឹាន្លែខ្ពើរ ដឹ�លរលំទំាងស្រុស់ងុ ន្លែដឹលន�ង

ដឹ�កុនំាជំន�ស់មេដាយរបប បាុល ពិតិ។

មេ�កាយ�កុរស់់មេ�មេល���កុដីឹស់ហរដឹា

អាមេ�រកិុអ្នស់់រយៈមេពិលជាង៤០ឆ្នាំើ ំ កុើុងមេពិល

ន្លែដឹលមេលាកុមេ�មានសុ់ខ្ពភាពិរ �ងមំាមេ�មេ��យ 

មេលាកុន្លែតិង                 �តិ�ប់មេ�មេលង�បមេ�ស់

កុ�ពុជា ជាញ�កុញាប់ផ្ទះងន្លែដឹរ៕

ជោ�ោក ហុុ�  តែស� សាោទ្យរម្មន្ត្រី�ី�បកស...ជោ�ោក ហុុ�  តែស� សាោទ្យរម្មន្ត្រី�ី�បកស...tmkBITMB½rTI   10
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រដឋម្ពុន្ត្រីនី� ប្រក់សួងឺ �័ត៌មាន ទេជំ�ងឺចាំស់ សម្ពុ័យ ស្លាធារណ្ឌរដឋ ដែ�ីរ
បាន ��ួល ម្ពុរណ្ឌភា� ទេ� ទេល� �ឹក់ដ� សហ្មរដឋ អាទេម្ពុរិក់

By: The Cambodia DailyBy: The Cambodia Daily
May 20, 2021May 20, 2021

Former Information Minister of 

the Khmer Republic has died after 
being away from his homeland for 
nearly 50 years.

Former Minister of Propaganda 
and Information and former spokes-
man for the Khmer Republic, led 

by General Lon Nol, Chang Song, 
fell seriously ill and was receiving 
medical treatment by a group of 
foreign doctors in the United States. 

On May 19, 2021, Chang Song 
died of heart disease and severe 
bleeding at the age of 82 in Long 
Beach, California at Memeral Hos-
pital in the United States.

The former Minister of Propa-
ganda and Information was origi-
nally from Prey Kabas district, Takeo 
province. In 1975, he decided to 
leave his homeland to live in the 
United States before the complete 
fall of the Khmer Republic, which 
would be replaced by the Pol Pot 
regime.

After living in the United States 
for more than 40 years, while still 
in good health, he often returned to 
visit Cambodia.

Veteran Information Minister of the 
Khmer Republic dies in US
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ស់ងគ�។ មេលាកុ Whitmer បាននិយ៉ាយថា 

រដឹាបានឈានដឹល់កុ��ិតិចាំក់ុវាាក់ុសាំង 

៥៥ % មេហ�យ។

ការមេ�ើ�ដំឹមេណ� រតា�អាកាស់បានឈាន

ដឹល់កំុរតិិ ផ្ទៃនការ�តិតិាតិថើី��យ កាលពីិ

ចុងស់បារ ហ៍�ុនមេដាយរដឹាបាលស់នរិសុ់ខ្ព

ន្លែផ្ទះើកុដឹ�កុជញ្ឈាូ នបាននិយ៉ាយថា ខ្ពែ�នបាន

�តិួតិពិិនិតិយបាន ៩០ % ផ្ទៃនចំន�ន�បជាជន

ស់របុន្លែដឹលបាន�តិួតិពិិនិតិយ មេស់ើ��ើ ន�ងឆ្នាំើ ំ 

២០១៩ មេ��ុនការ�តិតិាតិ។

តិ�មេលខ្ពមេ�ផ្ទៃថឺអា�ិតិយចំន�ន ១,៨៦ 

លាននាក់ុ ន្លែដឹលបាន�តិួតិពិិនិតិយ �តិូវបាន

មេគមេ�ប�បមេ�ៀបមេ�ន�ងជិតិ ២,១ លាននាក់ុ 

មេ�ផ្ទៃថឺអា�ិតិយ មេស់ើ��ើ ន�ងឆ្នាំើ ំ ២០១៩។ មេ�

ចំណុចមេនះ កុើុងឆ្នាំើ ំ ២០២០ ជំង��តិតិាតិ

បានជំរញុការមេ�ើ�ដំឹមេណ� រតា�អាកាស់ធាែ ក់ុ

កុើងុរមេ�រ មេ�� មេហ�យ TSA បាន�យការណ៍

ថា បាន�តិួតិពិិនិតិយមានន្លែតិ ២៦៧,០០០ 

នាក់ុបាុមេណាះ ះ។

ចំន�នថើីបានបំន្លែបកុឯតិ�គគកុ�ើន្លែដឹល

បានកំុណត់ិកាលពីិ��យស់បារ ហ៍�ុន។

�ិវាផ្ទៃនការចងចំាំ មេ�ស់ល់ន្លែតិ��យ

ស់បារ ហ៍មេ�ៀតិ យនរមេ�ះ ជិតិមេពិញដូឹច�ុន

មេពិលមានជំង��តិតិាតិ។ មេជ�ងមេ�ះមេហ�រ

កុើុងស្រុស់ុកុ ជា��យ� ដឹ�កុអ្នើកុដំឹមេណ� រ ៩៨ 

នាក់ុ មេប�មេ�ប�បមេ�ៀបន�ងអ្នើកុដំឹមេណ� រជា��យ� 

៩៩ នាក់ុកុើុងឆ្នាំើ  ំ២០១៩ មេនះមេប�មេយ៉ាងតា�

�ិនើន័យពីិ�កុុ�ហុុនអាកាស់ចរណ៍ អាមេ�រកិុ។

ជិតិពាក់ុកុណារ លផ្ទៃនចំន�ន�បជាជន

មេ�ស់ហរដឹាអាមេ�រកិុ បាន���លការចាំក់ុ

វាាក់ុសាំង�រង។

�ិនើន័យ CDC បានបង្គាា ញថា មេ�

�ូទំាងស់ហរដឹាអាមេ�រកិុ �បន្លែហល ៦១,៣% 

ផ្ទៃន�នុស់សមេពិញ    វយ័អាមេ�រកិុបាន���លការ

ចាំក់ុវាាក់ុសាងំជំង�កូុវដីឹ-១៩ យ៉ាាងមេ�ចណាស់់

��យដូឹស់រ�ចមេហ�យនិង�បន្លែហល ៤៩,៦% 

បានចាំក់ុវាាក់ុសាំងមេពិញមេលញ។

�ិនើន័យបានបង្គាា ញថា មេ�ច�នជាង 

៤៩% ផ្ទៃន�បជាជនស់របុរបស់់�បមេ�ស់ បាន

���លការចាំក់ុ ថាើ វំាាក់ុសាងំ យ៉ាាងមេ�ចណាស់់

��យដូឹស់រ�ចមេហ�យ ខ្ពណៈមេពិលន្លែដឹល

�បជាជនមេ�ច�នជាង ៣៩%  បានចាំក់ុ

វាាក់ុសាំងមេពិញមេលញ។

រដឹាន្លែដឹលមានស់មាមា�តិខ្ពពស់់បំផុ្ទះតិផ្ទៃន

�នុស់សមេពិញវយ័ ន្លែដឹលបានចាំក់ុវាាក់ុសាងំ

�បឆំ្នាំងន�ង ជំង�កូុវដីឹ-១៩ គ�រដឹា Maine ន្លែដឹល

មានមេ�ច�នជាង ៦២% ផ្ទៃន�នុស់សន្លែដឹលមាន

អាយុចាំប់ពីិ ១៨ ឆ្នាំើ ំមេ��ងមេ� បានចាំក់ុថាើ ំ

វាាក់ុសាំងរ�ច។

�បមេ�ស់មេនះកំុពុិងកុត់ិ�តានូវចំន�នការ

ឆ្លែងជំង�កូុវដីឹ-១៩ ទាបបំផុ្ទះតិ កុើុងរយៈមេពិល

�បន្លែហល��យឆ្នាំើ មំេនះ មេហ�យ�កុុ��ន្ត្រីនរីបាន

និយ៉ាយថា វាន�ងកាន់ន្លែតិមានភាពិ�បមេស់�រ

ជាងមេនះ។

�ី�ប�កុាជាន់ខ្ពពស់់របស់់មេស់តិវមិាន

មេលាកុ Andy Slavitt បាននិយ៉ាយមេ�កុើុង

ស់នើិសី់�កាន្លែស់តិ��យកាលពីិផ្ទៃថឺសុ់�កុថា 

"មេ��ូទំាង�បមេ�ស់ កុរណីជំង�កូុវដីឹ-១៩ 

ជំង��ឺន់�ឺរ និងការបាត់ិបង់ជីវតិិគ�ធាែ ក់ុចុះ

យ៉ាា ងខាែ ំង"  “វាអាច�តូិវបានកាត់ិបនថយ

បន្លែនថ�មេ�ៀតិ មេហ�យ�និភ័័យផ្ទៃនរលកុនា

មេពិលអ្ននាគតិមេ�កុើុងស់ហគ�ន៍របស់់អ្នើកុ 

�តិូវបានកាត់ិបនថយយ៉ាា ងខាែ ំង �បសិ់នមេប�

មេយ�ងរកុាមេលបឿនផ្ទៃនការចាំក់ុវាាក់ុសាំង។

�គូមេពិ�យឳស់ថសាថ នបូ�ថាើ ំវាាក់ុសាងំ

កូុវដីឹ-១៩ ផ្ទៃថឺ�ី ២ ន្លែខ្ព�ីនា មេ�ពិិ�ីតំាងពិិ

ព័ិរណ៌ Portland កុើុង�ី�កុុង Portland រដឹា 

Maine ។

មេនះជាចំន�នកុរណីជំង�កូុវដីឹ-១៩ ជា

កុរណីន្លែដឹលអាមេ�រកិុកំុពុិងគិតិជា��យ�។

កាលពីិស់បារ ហ៍�ុន ស់ហរដឹាអាមេ�រកិុ 

មានកុរណីថើីជា��យ�ជាង ២៥.០០០ 

កុរណី និងមានការសាែ ប់មេដាយសារជំង�កូុ

វដីឹ-១៩ ថើីជាង ៥៤០ នាក់ុ ជាមេរៀង�ល់ផ្ទៃថឺ 

មេនះមេប�មេយ៉ាងតា��ិនើន័យពីិសាកុល

វ�ិាល័យ Johns Hopkins ។

អ្នើកុជំនាញនិយ៉ាយថា ចំន�នមេនាះ

មេ�ន្លែតិជាចំន�នខ្ពពស់់ដឹន្លែដឹល។

បាុន្លែនរ វាបានធាែ ក់ុចុះ ពីិចំន�នន្លែដឹល

�បមេ�ស់មេនះមានពីិ�ុន ��ន់ន្លែតិបាុនាើ ន

ស់បារ ហ៍�ុនមេនះ។ តិ�មេលខ្ពជា��យ�ផ្ទៃន

កុរណីជំង�កូុវដីឹ-១៩ មេ�កុើងុ�បមេ�ស់កាលពីិ

ស់បារ ហ៍�ុន គ�ថយចុះ ៥៧% មេប�មេ�ប�បមេ�ៀប

ន�ង��យន្លែខ្ព�ុន មេនះមេប�មេយ៉ាងតា��ិនើន័យ

របស់់ Johns Hopkins ។

ស្ត្រស់រីអាចមាន�និភ័័យខ្ពពស់់ចំមេពាះ

ជំង�កូុវដីឹ-១៩ ន្លែដឹល�ើ ននរណាមាើ ក់ុ

និយ៉ាយ។

ជា��យ� ៧ ផ្ទៃថឺផ្ទៃនការសាែ ប់ ជំង�កូុ

វដីឹ-១៩ បានធាែ ក់ុចុះ ២៣% មេប�មេ�ប�បមេ�ៀប

មេ�ន�ងន្លែខ្ព�ុន មេនះមេប�មេយ៉ាងតា��ិនើន័យ។

មេលាកុ Scott Gottlieb អ្នតីិតិស់ើងការ

���លបនះកុុន្លែផ្ទះើកុរដឹាបាលចំណីអា�រ និង

ឱ្យស់ថបានមាន�បសាស់ន៍ថា “�បជាជន

ន្លែដឹលបានឆ្លែងឥ�ូវមេនះ មាន�ំមេនារមេ�ជា

�នុស់សន្លែដឹលមេកុើងជាងវយ័ ង្គាយរងមេ��ះ

ពីិការឆ្លែងមេ�មេ�គមេនះ ពីិមេ�ពាះ�បជាជន

ង្គាយរងមេ��ះជាមេ�ច�ន�តិូវបានថាើ ំចាំក់ុ

វាាក់ុសាងំរ�ចមេហ�យ។ ' "ជាការ�បឈ�របស់់

�បមេ�ស់ជាតិិ។ "

�ិនើន័យរបស់់ CDC បានបង្គាា ញថា 

មេ�ច�នជាង ៨៥% ផ្ទៃនជនជាតិិអាមេ�រកិុន្លែដឹល

មានអាយុមេល�ស់ពីិ ៦៥ ឆ្នាំើ ំ បាន���លការ

ចាំក់ុវាាក់ុសាងំជំង�កូុវដីឹ-១៩ យ៉ាាងមេ�ចណាស់់

��យដូឹស់រ�ចមេហ�យ និងជិតិ ៧៤ % បាន

ចាំក់ុវាាក់ុសាំងមេពិញមេលញ។

មេលាកុ Gottlieb បានបន្លែនថ�ថា "�នុស់ស

ន្លែដឹលង្គាយន�ងមានបញ្ជាា ជា��យជំង�កូុ

វដីឹ-១៩  ឥ�ូវ�តូិវបានការពារតា�រយៈ

ការចាំក់ុថាើ ំវាាក់ុសាំង មេហ�យអ្នើកុកំុពុិង

មេ��លមេឃុំ�ញអ្ន�តាថយចុះយ៉ាាងឆ្នាំប់រហ័ស់

ផ្ទៃនការស់�មាកុមេពិ�យថើី ន្លែដឹលជាផ្ទះលវបិាកុ

ផ្ទៃនការពិិតិមេនាះ" ។

ការអ្នស់់កុមាែ ងំកាយកុមាែ ងំចិតិរមេ�កុើងុ

ឧស់ាហកុ�ើន្លែថទំាសុ់ខ្ពភាពិ

មេវជាបណិិតិន្លែផ្ទះើកុសុ់ខ្ពភាពិមេ�ស់ហរដឹាអាមេ�រកិុ

បាននិយ៉ាយកាលពីិផ្ទៃថឺច័នះថា បុគគលិកុ

ន្លែថទំាសុ់ខ្ពភាពិភាគមេ�ច�ន មេ�ស់ហរដឹាអាមេ�រកិុ 

កំុពុិងជ�ប�ប�ះនូវការខ្ព�ងស់�ារយ៉ាាងខាែ ងំ 

បនាះ ប់ពីិបាន�បយុ�ធន�ងជំង�ឆ្លែងវរីសុ់កូុរ ាូ

ណាមេនះ។

មេលាកុ Murthy បាននិយ៉ាយមេ�កុើុង

�ពិ�តិរិការណ៍��យ ន្លែដឹលមេរៀបចំមេ��ងមេដាយ

�កុស់�ងសុ់ខាភិ័ បាល និងមេស់វាកុ�ើ�នុស់ស

ផ្ទៃន�កុ�ុហុុនសាជីវកុ�ើជំង�កូុវដីឹ-១៩ ថា “អ្នើី

ន្លែដឹលមេ�ើ�ឱ្យយខ្ពៀុំ�ពិយួបារ�ភ គ�  អ្ន�តាអ្នើកុមាន

អារ�ើណ៍ឈ�ចាំប់ខាែ ងំមេ�មេពិលមេនះ គ�ខ្ពពស់់

ហ�ស់ពីិ��ើតា។ វាមេល�ស់ពីិ៥០%។”

Murthy បាននិយ៉ាយថា “ភាគមេ�ច�ន

ផ្ទៃនបុគគលិកុន្លែថទំាសុ់ខ្ពភាពិមេ�កុើុង�បមេ�ស់

របស់់មេយ�ងកំុពុិងនិយ៉ាយថា ពិ�កុមេគកំុពុិង

ជ�ប�ប�ះការអ្នស់់កុមាែ ំងកាយកុមាែ ំងចិតិរ

ចំមេពាះកុរសី់ងឹ��កុើងុការបនរការង្គារពិាបាល 

បនាះ ប់ពីិជំង��តិតិាតិមេនះបានចប់” ។

មេលាកុបាននិយ៉ាយថា �បមេ�ស់មេនះ

អាចស់ថិតិកុើុងមេ��ះថាើ ក់ុផ្ទៃនការបាត់ិបង់

�គូមេពិ�យពីិកុមាែ ំងពិលកុ�ើន្លែដឹលកំុពុិង

ធាែ ក់ុចុះ។

មេលាកុបានមាន�បសាស់ន៍ថា “ មេយ�ង

កុងើះបុគគលិកុន្លែថទំាសុ់ខ្ពភាពិ�ុនមេពិល

ជំង��តិតិាតិមេនះចាំប់មេផ្ទះរ�� មេហ�យការ

�ពិួយបារ�ភរបស់់ខ្ពៀុំគ�ថា មេយ�ងន�ងកាន់ន្លែតិ

អា�កុក់ុមេ�ៗ ដឹ�បណាមេយ�ង�ិនរកុវ�ីិមេ�ើ�

ឱ្យយគែីនិកុមានសុ់ខុ្ពមាលភាពិ ជាអា�ិភាពិ

របស់់ជាតិិ” ។

Murthy បានបន្លែនថ�ថា "មេយ�ង�តូិវ�ំ��

បុគគលិកុន្លែថទំាសុ់ខ្ពភាពិរបស់់មេយ�ង មេហ�យ

យល់ថា�តិ���តិូវ ពិ�កុមេគមេ�ន្លែតិជា�នុស់ស

ន្លែដឹលដឹ�ងពីិរមេបៀបជ�យស់មេន្ត្រីង្គាគ ះជីវតិិ បាុន្លែនរ

ជាដំឹបូង សំ់ខាន់បំផុ្ទះតិ ពិ�កុមេគជា�នុស់ស

ន្លែដឹលឆ្លែងកាត់ិការលំបាកុខាែ ំង" ។

អ្នើកុជំនាញនិយ៉ាយថាមេកុើងៗ�ិន�តិូវ

ការរមាា ស់់មេ�ខាងមេ��មេ�។

ពាោក់កណ្ឌិា�លនៃ�រ�ឋអាោជោម្មរិក...ពាោក់កណ្ឌិា�លនៃ�រ�ឋអាោជោម្មរិក...tmkBITMB½rTI   08

តទៅ�ទី�ព័័រទីី ១៥តទៅ�ទី�ព័័រទីី ១៥
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(បិ�ិក្រុបិ��ិបិទៅតយយ រដឹឋ Monterey Park) 

បាននិ�យទៅ��ុំងសនិំសីទី�រព័័ត៌មាន

អំ�ពី័ការអំនុម័ិតដ៏ឹទៅក្រុចើនទៅលេើសលុេបិរបិស់

សភាថា "វ៉ាបិង្គាា ញៈថា ទៅ��នាដឹ�មីិ

ទៅសះើរណែតរាល់េថ្ងៃ�ៃថ្ងៃនអំ�ទៅព័ើ�ិងាក្រុបិឆ្នាំ�ងជ្ជន�តិ

អាសីុ បានទៅ�េើឱ្យយក្រុបិទៅទីសទៅយើងមានការ

រនធត់ចិតត�ោងខាេ �ង ណែដឹលេក្រុបិទៅទីស�តិទៅយើង

ក្រុតូវណែតចាំត់វធិានការ" ។ ទៅលា�ស្រាសី Chu 

មានតួនាទីី�ក្រុបិធានសមាជិ្ជ�សភា Cau-

cus អាសីុ - អាទៅមិរ�ិ បាោ សីុ�េិ� ។

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃពុ័� សភាទៅក្រុ�ងនឹងទៅបាះទៅឆំ្នាំត

ទៅលេើទៅសច�តសីទៅក្រុមិចចិតត ណែដឹលេឧបិតែមិភ��ក្រុទី

ទៅ�យទៅលា�ស្រាសី Chu ទៅថាា លេទៅទាសច�ទៅពាះ

ការបាញ់ៈសមាេ ប់ិមិនុសិ�ទៅក្រុចើន ណែដឹលេ

ភា�ទៅក្រុចើន�ស្រ្តសតទីៅដឹើមិ��ទៅ�ើ តអាសីុ ទៅ��ុំង

�ណែនេងសាោ  ទៅ�ត�បិន់អាតេង់តា កាលេពី័

ថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ណែខមីិនា។

ជ្ជន�តិអាទៅមិរ�ិ�ទៅក្រុចើនមានការ

រនធត់ចិតត ច�ទៅពាះការ�ិព័េ�ាយ��ធារ�ៈ

នូវរបូិភាព័ថ្ងៃន   កាទៅមិរាោសុវតែិភាព័ ឬ វទីៅដឹអូំ

តាមិទូីរស័ព័ះថ្ងៃដឹ កាលេពី័ឆំ្នាំ�មុិន ណែដឹលេជ្ជន�តិ

អាទៅមិរកិា�ងអាសីុ ណែដឹលេភា�ទៅក្រុចើន�មិនុសិ

វយ័ចាំស់ ក្រុតូវបានជ្ជនបិរទៅទីសរញុៈក្រុចាំន 

និងវ៉ាយដឹ�ទៅ�យជ្ជនចណែមិេ� ទៅ�តាមិដឹង�េូវ

ទីីក្រុ�ុងទៅ�អាទៅមិរ�ិ �៏ដូឹច�របាយការ�៍

និ�យអំ�ពី័មានមិនុសិទៅ�ត ះទឹី�មាត់��់ 

ទៅជ្ជរក្រុបិទៅទីច ឬ បិដិឹទៅស�មិិនបិទៅក្រុមិើដឹល់េ

ជ្ជន�តិអាទៅមិរកិា�ង-អាសីុ និងទៅចាំទីក្រុបិកាន់

ពួ័�ទៅ�ពី័ការបិងាឱ្យយមានជ្ជ�ងឺរាតតាត។

Meng បាននិ�យទៅ��ុំងសនិំសីត

�រព័័ត៌មានថា “អំំ�ណែដឹលេមានទៅដឹើមិ��ទៅ�ើ ត

អាសីុក្រុតវូបានទៅ�សតបីិទៅនាះ ស និងរង���ុស 

សក្រុមាប់ិការរ�ីរាលេ�លេថ្ងៃនជ្ជ�ងឺ�ូវដីឹ-១៩ 

។ �លេទីធ�លេ ជ្ជន�តិអាទៅមិរកិា�ង-អាសីុ 

ក្រុតូវបានទៅ�វ៉ាយដឹ� ទីះ��ទៅ�េ�ងទៅ�ើយណែ�មិទា�ង

ដុឹត និងសមាេ ប់ិទៅទីៀត�ង” ។

“ស��មិន៍អាសីុ-អាទៅមិរ�ិ �ត់ទៅនឿយ

និងការបិងំ�ឱ្យយសូូក្រុទា�ច�ទៅពាះការទៅ�ើនទៅ�ើង

ថ្ងៃនការវ៉ាយក្រុបិ�រក្រុបិកាន់ពូ័ជ្ជ�សន៍។”

ក្រុ�ុមិបិញ្ឈឈប់ិការសអប់ិទៅខុើមិជ្ជន�តិ

អាទៅមិរ�ិ-អាសីុ និងទៅកាះបាោសីុភិិចទៅ�កាត់

ថា (AAPI) ទីទួីលេបានរបាយការ�៍អំ�ពី័

ឧបិីតតទិៅ�តុច�នួន ៦៦០៣ �រ�ី ទៅ�ចទៅនាេ ះ

ណែខមីិនា ២០២០ ដឹល់េណែខមីិនាឆំ្នាំ� ២០២១ 

។ �ុំងច�ទៅណ្ឌាមិទៅនាះ ៤០% បានទៅ�ើតទៅ�ើង

ទៅ�រដឹឋកាលីេ�េ័រញាោ។ ក្រុ�ុមិអំំ�ជ្ជ�នាញៈ

និ�យថា តួទៅលេខទៅនះទី�នង�ច�នួនរាប់ិ

មិិនទាន់អំស់ទៅទី។

CALIFORNIA

ការសះង់មិតិបិង្គាា ញៈថា ទីីបិ��ុតក្រុបិ�ជ្ជន

កាលីេ�េ័រញាោ ��ពុ័ងទីទួីលេ�ា ល់េជ្ជន�តិ

អាសីុក្រុតូវបានទៅ�ទៅរ ើសទៅអំើង�ញឹៈ�ញាប់ិ

ថ្ងៃ�ៃទីី៧ ណែខឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១

ត�ណ្ឌាងរាស្រ្តសត Donald Beyer (បិ�ិ

ក្រុបិ��ិបិទៅតយយ រដឹឋ Va.) បានអំ�ពាវនាវរ�

ជ្ជ�នួយ ទៅដឹើមិីីទៅ�េើឱ្យយក្រុបិទៅសើរទៅ�ើងការ

បិ�តុ ះបិណ្ឌាត លេទៅលេើការរាយការ�៍អំ�ពី័

ឧក្រុ�ិដឹឋ�មីិសអប់ិទៅខុើមិ�ំ �ពិ័ទៅសស   នាយ�

�ឋ នបិោូលីេសរាប់ិពាន់មិិនរាយការ�៍អំ�ពី័

របាយការ�៍ឧក្រុ�ិដឹឋ�មីិសអប់ិទៅខុើមិទៅ� FBI 

ឬរាយការ�៍អំ�ពី័បិទីឧក្រុ�ិដឹឋសអប់ិទៅខុើមិមាន

ច�នួនសូនយ �ទៅរៀងរាល់េឆំ្នាំ�។

ទៅលា�និ�យថា “ទៅយើងដឹឹងថា មាន

ច�នួនឧក្រុ�ិដឹឋ�មីិសអប់ិទៅខុើមិ�ំរាប់ិឆំ្នាំ� និង

ទៅក្រុចើនឆំ្នាំ�មិ�ទៅ�ើយ។ ទៅតើឧក្រុ�ិដឹឋ�មីិសអប់ិទៅខុើមិ

�ំទៅ�ើតទៅ�ើងច�នួនបិោុនីាន�ទៅរៀងរាល់េឆំ្នាំ�? 

ការពិ័ត �ឺទៅយើងមិិនដឹឹង។ ទៅយើងដឹឹងថា 

នាយ��ឋ នបិោលីូេស�ទៅក្រុចើនមិិនរាយការ�៍

ពី័ទិីនំន័យណ្ឌាមួិយទៅ� FBI ទៅទី” ។ "អំំ�

មិិនអាចក្រុ�ប់ិក្រុ�ងអំេីណែដឹលេអំំ�មិិនវ៉ាស់ណែវង

បានទៅទី៕

�ុំងក្រុពឹ័តតិការ�៍ថ្ងៃ�ៃទីី ២៣ ណែខ �ុមិភៈ 

ឆំ្នាំ� ២០២១ �ឺ�ក្រុពឹ័តតិការ�៍ថ្ងៃនការឆ្លេងជ្ជ�ងឺ

�ូវដីឹ-១៩ រ�ីរាលេ�លេ�ទៅលេើ�ទីី២ បាន

ឆ្លេងចូលេមិ��ុំងក្រុព័ះរា�ណ្ឌាចក្រុ��មុុិ� 

ភាេ មិៗទៅនះក្រុ�សួងសុខាភិិបាលេ �៏ដូឹច�

រាជ្ជរ�ឋ ភិិបាលេថ្ងៃនក្រុព័ះរា�ណ្ឌាចក្រុ��មុុិ�

បានទៅចទៅញៈទៅសច�តកី្រុបិកាសព័័ត៌មានសូមិឲ្យយ

បិងបិអូនក្រុបិ�ព័លេរដឹឋណែខីរទៅយើងក្រុបុិងក្រុបិយ័តំ 

និងការពារក្រុ�ុមិក្រុ�ួ�រនីមួិយៗ ទៅដឹើមិី�ុី�ឲ្យយ

ជ្ជ�ងឺដ៏ឹកាច��វទៅនះមានឱ្យកាសឆ្លេងចូលេ

បាន ទៅ�ើយរាជ្ជរ�ឋ ភិិបាលេ�មិុ�ុបានសទៅក្រុមិច

បិិទីអា�ររ�ឋ ននានាទូីទា�ងក្រុបិទៅទីស ទៅ�ើយ

�លាទៅរៀនរដឹឋ និងឯ�ជ្ជនទា�ងអំស់ក្រុតូវ

បានបិិទីទាេ រ សិសានុសិសិទៅរៀនតាមិរយៈ

អំនឡាញៈ ។

ទៅក្រុកាយពី័ក្រុ�សួងសុខាភិិបាលេបាន

ទៅចញៈទៅសច�តកី្រុបិកាសព័័ត៌មានសុ�ឲ្យយមានការ

ក្រុបុិងក្រុបិយ័តំទៅ�ើញៈថា បិងបិអនូក្រុបិ�ព័លេរដឹឋ

ណែខីរទៅយើងនា��ំពា�់មាោ ស់ក្រុ�ប់ិៗ�ំ និងមំា

�់ៗទៅ��ុំងថ្ងៃដឹមានដឹបិអាល់េ�ុលេសក្រុមាប់ិ

លាងថ្ងៃដឹ បិោុណែនតជ្ជ�ងឺ�ូវដីឹ-១៩ ទៅទាះបីិបិងបិអូន

ក្រុបិ�ព័លេរដឹឋណែខីរការពារ�ោងណ្ឌា�៏ទៅ�យ 

�៏ជ្ជ�ងឺទៅនះទៅ�ណែតមានឱ្យកាសរ�ីរាលេ�លេ

ពី័ត�បិន់មួិយទៅ�ត�បិន់មួិយ និងឆ្លេងចូលេ

ត�បិន់ថ្ងៃក្រុជ្ជ��ត�បិន់ក្រុព័�ណែដឹន�មុុិ�-ទៅវៀតណ្ឌាមិ 

�ុំងទឹី�ដីឹទៅខតត�ណ្ឌាត លេ អា�ា �របិិទីខះប់ិ

ត�បិន់ថ្ងៃក្រុជ្ជ��ទា�ងមូិលេ នឹងយ�អំំ�ជ្ជ�ងឺ�ូវដីឹ

ទា�ងអំស់ព័ាបាលេទៅ�កាសីុ�ូយោុងយន់

ទៅ�ត�បិន់ថ្ងៃក្រុជ្ជ��ណែតមិតង ។

អា�ា �រក្រុ�ប់ិក្រុ�ងសភាព័ការ�៍ថ្ងៃន

ការរ�ីរាលេ�លេទៅ�ត�បិន់ថ្ងៃក្រុជ្ជ�� មានសភាព័

សៃប់ិមួិយរយៈ�៏�ះុះទៅ�ើងវញិៈទៅ�ត�បិន់

�ារទៅដឹើមិ�រ�ុំងរាជ្ជធានីភិំ�ទៅព័ញៈ នឹងបិនត

ឆ្លេងរ�ីរាលេ�លេ�ុំងរាជ្ជធានីភិំ�ទៅព័ញៈ

ទៅព័ញៈទី��ឹង រាជ្ជរ�ឋ ភិិបាលេបានសទៅក្រុមិច

បិិទីរាជ្ជធានីភិំ�ទៅព័ញៈ �ារទូីទា�ងរាជ្ជធានី

ភិំ�ទៅព័ញៈទា�ងអំស់ក្រុតូវបានបិិទី ច�ណែ���ារ

លេ�់មិាបូិអា�រក្រុតី�ច់ ក្រុតូវបានអំនុញ្ញាា តិ

ឲ្យយលេ�់បិទៅណ្ឌាត ះអាសនំទៅ�ទីីក្រុ�ុងតាទៅ�ី

ទៅខតត�ណ្ឌាត លេ។

ទៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២៨ ណែខទៅមិ� ឆំ្នាំ�២០២១ 

ក្រុបិមុិខរាជ្ជរ�ឋ ភិិបាលេ�មិុុ�សទៅក្រុមិចបិិទី

បិញ្ឈច ប់ិការបិិទីខះប់ិអំនុញ្ញាា តឲ្យយបិងបិអូន

ក្រុបិ�ព័លេរដឹឋទៅ�េើដឹ�ទៅ�ើ រទៅ�ើងវញិៈទីីក្រុ�ុង

ភិំ�ទៅព័ញៈ និងទីីក្រុ�ុងតាទៅ�ី បិោុណែនតទៅទាះ

�ោ ងណ្ឌា�៏ទៅ�យបិនាះ ប់ិពី័បិញ្ឈច ប់ិការបិិទី

ខះប់ិទីីក្រុ�ុងភិំ�ទៅព័ញៈ ជ្ជ�ងឺ�ូវដីឹ-១៩ �៏បិនតរ�ី

រាលេ�លេទៅ�តាមិបិណ្ឌាត ទៅខតត ដូឹច� ទៅខតត 

��ព័ង់�� ��ព័ង់ចាំមិ តាណែ�វ ទៅសៀមិរាបិ និង

បិណ្ឌាត ទៅខតតមួិយច�នួនទៅទីៀត�ងណែដឹរ ។

ខាងទៅក្រុកាមិទៅនះ �ឺ�ច�នួនអំំ�ឆ្លេង និង

អំំ��សះទៅសីើយពី័�ូវដីឹ-១៩

-�រ�ីឆ្លេងសរបុិ ២៧៦៣៨ នា�់, 

-�រ�ី�សះទៅសីើយសរបុិ ២០៣៩៨ 

នា�់, -�េ ប់ិ ១៩៤ នា�់, ច�នួនទៅនះ �ឺ�ិត

ក្រុតឹមិថ្ងៃ�ៃទីី ២៧ ណែខ ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១ 

ទៅចញៈ�ាយតាមិរយៈទៅ���េូវការរបិស់ក្រុ�

សួងសុខាភិិបាលេថ្ងៃនក្រុព័ះរាជ្ជណ្ឌាចក្រុ��មិុុ� ៕

ចាប់ក្រុពុហមទ្យណ្ឌិិសី�ពុ�កាោរសអប់ជោ�ើ�ម្មចាប់ក្រុពុហមទ្យណ្ឌិិសី�ពុ�កាោរសអប់ជោ�ើ�ម្មtmkBITMB½rTI   03
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មេលាកុ Gottlieb បាននិយ៉ាយកាលពីិ

ផ្ទៃថឺអា�ិតិយថា មេលាកុ�ិនគិតិថាមេកុើងៗ�តិូវ

ពាក់ុមាា ស់់មេ�ខាងមេ��មេ�ៀតិមេ� មេហ�យ 

CDC ន�ង�តូិវន្លែកុស់��ួលការន្លែណនំា Sum-

mer Camp របស់់ខ្ពែ�ន។

មេ�ចុងន្លែខ្ពមេ�សា �ីភាើ ក់ុង្គារមេនះបាន

និយ៉ាយថា មេ�កុើងុ Summer Camp �នុស់ស

ន្លែដឹលអាចចាំក់ុវាាក់ុសាងំ�បឆំ្នាំងជំង�កូុវដីឹ-

១៩ គ�រន្លែតិមេ�ើ�ដូឹមេចើះ បាុន្លែនរ�នុស់ស�គប់�ើ

គ�រន្លែតិពាក់ុមាា ស់់ រកុា     គមាែ តិ ន�ងមេ�ន្លែតិ

ចំាំបាច់ មេហ�យការសាើ ក់ុមេ�ខាងមេ��អា�រ 

គ�លាបំផុ្ទះតិ។

មេតិ�ការន្លែណនំាថើីអំ្នពីិមាា ស់់របស់់ CDC 

មានន័យយ៉ាា ងដូឹចមេ�រចចំមេពាះមេកុើងអាយុ

មេ�កា� ១២ ឆ្នាំើ ំ។

មេលាកុ Gottlieb បាននិយ៉ាយថា 

"អ្នើកុដឹ�ងថា ការពាក់ុមាាស់់ គ�ពិិបាកុណាស់់

មេ�រដូឹវមេ�រ  មេ�មេពិលវាមេ�រ  មេហ�យខ្ពៀុំ�ិន

គិតិថា �និភ័័យគ�រន្លែតិមានបញ្ជាា មេនាះមេ�" 

។ បាុន្លែនរខ្ពៀុំគិតិថា ឪពុិកុមារ យចំាំបាច់�តូិវ

មេ�ើ�ការវាយតិផ្ទៃ�ែអំ្នពីិ�និភ័័យផ្ទៃនបរសិាថ ន

ន្លែដឹលកុុមារន�ង�តិូវ�បឈ�។”

�ត់ិបាននិយ៉ាយថា ឧទាហរណ៍

មេ�កុើុងកុន្លែនែងរស់់មេ�កុើុងផ្ទះះះ ន្លែដឹលមាន

�នុស់សមេ�ច�ន ការឲ្យយ មេកុើងៗពាក់ុមាា ស់គ�

ស់�មេហតុិផ្ទះល។

CDC បាននិយ៉ាយថា ខ្ពែ�នកំុពុិងមេ�ើ�ការ

ន្លែកុសំ់រ�លការន្លែណនំា summer camp របស់់

ខ្ពែ�ន។

មេដាយសារវា�ិនមានថាើ ំវាាក់ុសាំង

ស់�មាប់កុុមារអាយុមេ�កា� ១២ ឆ្នាំើ ំ 

បណិិតិយស់ភាមេពិ�យកុុមារអាមេ�រកិុ មេ�

កាត់ិថា (AAP) បាននិយ៉ាយកាលពីិស់បារ ហ៍

�ុនថា កុុមារ និង�នុស់សមេពិញវយ័ន្លែដឹល

�ិនទាន់បានចាំក់ុវាាក់ុសាងំ�បឆំ្នាំងន�ងជំង�

កូុវដីឹ-១៩ មេ�ន្លែតិ�តិវូការពាក់ុមាាស់់មេ�តា�

�ីកុន្លែនែងជាក់ុលាក់ុ។

មេតិ�អ្នើកុជាឪពុិកុមារ យន្លែដឹលសាះ ក់ុមេស់ះ�រ

កុើងុការចាំក់ុវាាក់ុសាងំជំង�កូុវដីឹ-១៩  ស់�មាប់

កូុនរបស់់អ្នើកុមេ�? សូ់�ន្លែចកុរនំ្លែលកុមេរឿង

របស់់អ្នើកុ។

មេវជាបណិិតិ Yvonne Maldonado 

�បធានគណៈកុមាើ �ិការជំង�ឆ្លែង AAP បាន

មាន�បសាស់ន៍ថាកុុមារគ�របនរពាក់ុមាា ស់់

មេ�តា��ីសាធារណៈ មេប�មេទាះបីពិ�កុមេគ

បានឆ្លែងផុ្ទះតិការ�តិតិាតិក៍ុមេដាយ ជាពិិមេស់ស់

មេ�មេពិល រកុាគមាែ តិស់ងគ��ិនអាចមេ�ើ�

មេ�បាន។

កុុមារអាចមេដាះមាា ស់់របស់់ពិ�កុមេគ

មេ�មេពិលពិ�កុមេគមេ�ជា��យស់មាជិកុ�គសួារ 

ពីិអ្នើកុមេ�កុើុងផ្ទះះះន្លែតិ��យ ឬមេ�កុើុងការជ�ប

ជំុតូិច  ៗជា��យស់មាជិកុ�គសួារ និង�ិតិរភ័កុរិ

ន្លែដឹលបានចាំក់ុវាាក់ុសាងំយ៉ាាងមេពិញមេលញ 

និងអំ្ន�ុងមេពិលមេលងកីុ� ដូឹចជា ន្លែហល��កុ 

ឬស់កុ�ើភាពិន្លែដឹលមាាស់់អាចបងេ�និភ័័យ

ដឹល់សុ់វតិថិភាពិ ដូឹចជា កាយស់�ព័នធជាមេដឹ�� ។

Maldonado បាននិយ៉ាយថា កុុមារ

អាយុមេ�កា� ២ ឆ្នាំើ  ំក៏ុ�ិនចំាំបាច់ពាក់ុមាាស់់

ន្លែដឹរ។

Greg Thomas, Taylor Taylor, 

Naomi Thomas, Michael Nedelman និង 

Ben Tinker ជាបុគគលិកុផ្ទៃន�ូរ�ស់សន៍ CNN 

បានចូលរ��ចំន្លែណកុកុើុងរបាយការណ៍

មេនះ៕
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