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Sudiksha Kochi

USA TODAY

កាលពីីទារក Jordan Windle ត្រូ�ូវបានគេ�ត្រូ�ទះះគេ�ើញ

គេ�កុ�ងកន្ត្រនរកមួួយគេ�ខាងគេត្រូ�គេខាោ ងទាា រមួណ្ឌឌ លក�មារកំត្រូ� 

និងវជិ្ជាា ជីីវ�ស្ត្រី�រគីេ�មួគេ� គេ�រាជីធានីភំុ្នំគេពីញ ត្រូ�គេទះ�កមុួ�ជ្ជា។ 

�ចុ្ចុ��បនុកីឡាករវយ័ ២២ ឆំុ្នាំរ�ូគេនះ �ឺជ្ជាអ្នកុមួ�ជីទឹះកដំំ�ូងគេ� 

តទៅ�ទី�ព័័រទីី ០៧តទៅ�ទី�ព័័រទីី ០៧

ចេ�ញពីីមណ្ឌឌលកុុមារកុំព្រា�កុមុ�ជាចេ�ឆាកុពីិភពីចេ�កុ ចេ�អូូឡាំំពីិកុទីីព្រាកុុងតូូកុ្យូូ
ដំំចេណ្ឌើរជីីវិិតូនៃ�កុីឡាំកុរមុជីទីឹកុជី�ជាតូិអាចេមរិកុ ចេ�កុ Jordan WindleJordan Windle

ការអ្នន�ម័ួ�គេនះគេ�ាើគេ�ើង�ន្ទាា �់ពីី

ការច្ចុរ�អ្ន�់រយ�គេពីលជ្ជាគេត្រូច្ចុើនខែ� គេ�ើ

គេទាះ�ីជ្ជាមានការត្រូពីួយបារមួភអំ្នពីីឱនភាពី 

ឆ្លុះោ�ះ�ញំុ្ចាំងពីីការច្ចុង់បានរ��់ភា�ីទំាងពីីរ 

ចំ្ចុគេ�ះកញុ្ច�់ចំ្ចុណាយខែដំលបានរង់�ំ

ជ្ជាយូរមួកគេ�ើយ។

ព្រាពីឹទីធសភាអូ�ុម័តូ�្បាប់់សីីពីីចេ�ដ្ឋាា្រ�នាសមុ័�ធទីឹកុព្រា�កុ់
១ ��់��់��ដំុ�ា្រចេ�ើើឱ្្យូចេ�កុ នៃប់ ដំិ� ឈ្នះះ�ចេទីើភាគីី

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៤តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៤

ព្រាកុុមអូះកុជីំនាញផ្នែ�ះកុអាកាសធាតូុព្រាពីមា�ថា អូនាគីតូកា�់ផ្នែតូចេ�ៅ ្
ប់ុុផ្នែ�ីចេប់ើចេ�ៅ្ប់ុុណ្ណាា្ វាអាព្រាស័យចេលើចេយើងទាំំងអូស់គ្នាា្
របាយការណ៍្ឌវទិះាសាស្ត្រី�រថីី្មីមួួយបាន

�ង្ហាា ញថា ផល�ះះ�ល់ដ៍ំ�ំផោិច្ចុ�ំផ្លាោ ញ�ោះ

នៃនការគេ�ើង    កគេ�រ ខែផនដីំគេ�គេពីលគេនះ 

�ឺគេជីៀ�មិួនផ��គេទះ។ �ះ�ខែនរគេ�ខែ�មានឳ

កា��ិច្ចុ�ួច្ចុគេដំើមួបី�ញ្ចឈ�់គេរឿងគេនះក�ំឱយ

កាន់ខែ�អាត្រូកក់គេ�ៗ។

គេ�យ៖ Brad Plumer និង Henry គេ�យ៖ Brad Plumer និង Henry 

FountainFountain

អ្ន�ីីភ័្នំយ Dixie បាន�ំផ្លាោ ញទីះត្រូកុងមួួយ 

និង�ងំំឱយមួន��សរា�់�ន់ន្ទាក់គេភ្នំៀ��ោួន

គេច្ចុញពីីផាះ�ខែមួបងរ��់ពួីកគេ�គេ�ភា�

ខាងគេជីើងរដំឋកាលី�ារ័ញ៉ាះ  បានកាោ យជ្ជា

គេភ្នំោើងគេឆ្លុះះនៃត្រូពី�ំ�ំផ��ទីះពីីរ គេ�កុ�ង

ត្រូ�វ�រិសាស្ត្រី�ររដំឋ កាលពីីនៃថ្មីៃអាទិះ�យ។

របាយការណ៍្ឌវទិះាសាស្ត្រី�រថីី្មីរ��់

អ្នងីការ��ត្រូ�ជ្ជាជ្ជា�ិបាន�ង្ហាា ញថា 

ត្រូ�គេទះ�ជ្ជាគេត្រូច្ចុើន បានអូ្ន��ន្ទាោ យគេពីល

ទះ�់សាា �់ការ�គេញុ្ចញឥនធន��ាូ��ីល

រ��់�ោនួអ្ន�់រយ�គេពីលជ្ជាយូរមួកគេ�ើយ 

ពួីកគេ�មិួនអាច្ចុ�ញ្ចឈ�់ការគេកើនគេ�ើង

កគេ�រ ខែផនដីំខាោ ំងកុ�ងរយ�គេពីល ៣០ 

ឆំុ្នាំខាងមួ�� គេទាះ�ីជ្ជាគេ�ខែ�មានឳកា�

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០២តទៅ�ទី�ព័័រទីី០២
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�ិច្ចុ�ួច្ចុគេដំើមួបកីារ�រអ្នន្ទា��ដ៏ំអាត្រូកក់�ំផ��

ក៏គេ�យ។

 

មួន��សបានដំ��កំគេ�ខែផនដីំត្រូ�ខែ�ល 

១,១ អ្នងាគេ� ឬ ២ អ្នងាហ្វាា រនិនៃ� តំាំងពីី

��វ�សរទី៍ះ ១៩ ភា�គេត្រូច្ចុើនគេ�យការដំ��

�យូងថី្មី គេត្រូ�ង និងឧ�ី័នគេដំើមួបីទាញយក

ថាមួពីល។ គេ�ើយផលវបិាកអាច្ចុត្រូ�ូវបាន

គេ�ដឹំងទូះទំាងពិីភ្នំពីគេ�ក៖ ត្រូ�ន់ខែ�គេ�រដូំវ

គេ�រ គេនះ រលកកំគេ�បាន�ណារ លឱយមួន��ស

សាោ �់រា�់រយន្ទាក់គេ���រដំឋអាគេមួរកិ និង

កាណា� ទឹះកជំីនន់បាន�ំផោិច្ចុ�ំផ្លាោ ញ

ត្រូ�គេទះ�អាលោឺមួះង់ និងចិ្ចុន គេ�ើយគេភ្នំោើងគេឆ្លុះះ

នៃត្រូពីបានគេកើ�គេ�ើង�ួ�ពីីការត្រូ��់ត្រូ�ង

បានគេ���ីគេ�រ ីទួះរ�ី និងត្រូកិក។

“�ះ�ខែនរគេនះត្រូ�ន់ខែ�ជ្ជាការ��់គេផរើមួ

�ះ�គេណាះ ះ” គេ�ើគេ�ងតាំមួរបាយការណ៍្ឌខែដំល

គេច្ចុញគេ�នៃថ្មីៃច័្ចុនាគេ�យត្រូកុមួអ្ននរររ�ឋ ភិ្នំបាល 

�រពីីីការខែត្រូ�ត្រូ�ួលអាកា�ធា�� ជ្ជាត្រូកមុួអ្នកុ

វទិះាសាស្ត្រី�រខែដំលអ្នងីការ��ត្រូ�ជ្ជាជ្ជា�ិ

បានគេកាះត្រូ�ជី�។ំ គេ�ើគេទាះ�ីជ្ជាត្រូ�គេទះ�ន្ទាន្ទា

បាន��់គេផរើមួកា�់�នថយការ�ំភាយឧ�ីន័

គេ�នៃថ្មីៃគេនះក៏គេ�យ ក៏ការគេ�ើងកគេ�រ ខែផនដីំ

�រ��ទំះនងជ្ជាគេកើនគេ�ើងត្រូ�ខែ�ល ១,៥ 

អ្នងាគេ�កុ�ងរយ�គេពីលពីីរទះ�វ�សរ ៍

ខាងមួ��គេនះ ខែដំលជ្ជាអ្នន្ទា��ដ៏ំគេ�រ ���ក 

ឥ�ូវគេនះកំពី�ងខែ�គេកើ�គេ�ើងគេ�ើយ។

គេ�កំគេ� ១.៥ អ្នងា អុ្នកវទិះាសាស្ត្រី�រ

បានរកគេ�ើញថា គេត្រូ�ះថុាក់គេកើនគេ�ើង�ួរ

ឱយក�់�មីាល់។ មួន��សជិី� ១ �ន់�ន

ន្ទាក់គេ�ទូះទំាងពិីភ្នំពីគេ�កអាច្ចុនឹងទះទួះលរង

រលកកំគេ��ំរាមួកំខែ�ងដំល់អាយ�ជីីវ�ិ 

មួន��សរា�់រយ�នន្ទាក់គេទះៀ�នឹង��ូូ

គេដំើមួបីទឹះក គេ�យសារគេត្រូ�ះរាងំ�ៃួ��ៃន់ 

�ៃរ។ ត្រូ�គេភ្នំទះ��ា និងរ�កំជ្ជា�ិ�ោះខែដំលគេ�

រ�់�ពីានៃថ្មីៃនឹងត្រូ�ូវបា�់�ង់។ ថី្មី�ះត្រូ�ះទឹះក 

ផ្លាា ថី្មីខែដំលត្រូទះត្រូទះង់ជីលផល�ត្រូមា�់�ំ�ន់

�ំៗ គេ�គេលើពិីភ្នំពីគេ�កនឹងទះទួះលរងនូវ

ការសាោ �់ វនិ្ទា��ះងគេត្រូច្ចុើនជ្ជាញឹកញ៉ា�់។

គេ�ក Piers Forster អុ្នកវទិះាសាស្ត្រី�រ

ខែផុកអាកា�ធា��គេ�សាកលវទិះាល័យ 

Leeds និងអ្នុកជំីន្ទាញអ្ននររជ្ជា�ិរា�់រយ

ន្ទាក់ខែដំលបានជួីយ�រគេ�ររបាយការណ៍្ឌ

គេនះបាននិ�យថា “គេយើង រពឹំីងថានឹង

មានការគេកើនគេ�ើងអាកា�ធា���ៃន់�ៃរ�ះង

ខាោ ងំគេ�កុ�ងរយ�គេពីល ២០ ឬ ៣០ ឆំុ្នាំខាងមួ��

គេនះ” ។ ជ្ជាអ្នក��ល អ្នាីៗអាច្ចុអាត្រូកក់ជ្ជាង

អ្នាីខែដំលមានគេ�នៃថ្មីៃគេនះ។”

�ះងណាមិួញ មិួនបា�់�ង់អ្នាីៗ ទំាងអ្ន�់

គេទះ គេ�ើយមួន��សគេ�ខែ�អាច្ចុការ�រភ្នំពីខែផន

ដីំបាន មិួនឱយគេ�រ ជ្ជាងមួ�ន។ ការគេ�ាើដូំគេចុ្ចុះ 

នឹងត្រូ�ូវការកិចុ្ចុ�ិ��ំត្រូ�ឹងខែត្រូ�ង�ត្រូមួ��ត្រូមួួល

កុ�ងចំ្ចុគេណាមួ �ណារ ត្រូ�គេទះ�ន្ទាន្ទា គេដំើមួបី

�ញ្ចឈ�់ការ�ខែនថមួកា�ូនឌីីអ្ន�ក���ីគេ�កុ�ង

�រ�ិកា�គេ�ត្រូ�ឹមួឆំុ្នាំ ២០៥០ ខែដំលនឹង

នំ្ទាឱយមានការផ្លាោ �់�ររូ�ះងគេលឿនពីីឥនធន�

�ា�ូ�លី ��់គេផរើមួភាោ មួ ត្រូ�ក�គេ�យ�ការ ន�ពីល 

ដំកកា�ូនគេអាយគេត្រូច្ចុើនគេច្ចុញពីី�យល់។ 

របាយការណ៍្ឌគេនះបាន�និុ�ឋ នថា ត្រូ��ិនគេ�ើ

វាគេកើ�គេ�ើង ការគេ�ើងកគេ�រ ខែផនដីំទំះនងជ្ជា

នឹង�ញ្ចឈ�់ និងធាោ ក់ច្ចុ�ះគេ�ត្រូ�ខែ�ល ១.៥ 

អ្នងាគេ�។

�ះ�ខែនរ ត្រូ��ិនគេ�ើត្រូ�គេទះ�ន្ទាន្ទា�រាជ័ីយ

កុ�ងកិចុ្ចុត្រូ�ឹងខែត្រូ�ង គេន្ទាះ�ី��ណ្ឌា ភាពី�កល

ជ្ជាមួ�យមួនឹង�នរគេកើនគេ�ើងខែដំលអាច្ចុគេលើ� 

២ អ្នងា ៣ អ្នងា ឬ ៤ អ្នងាគេ� គេ�ើ

គេត្រូ�ៀ�គេ�ៀ�គេ�នឹងមួ�ន�ម័ួយឧ�ា�កមីួ។ 

របាយការណ៍្ឌគេនះពិីពីណ៌្ឌន្ទាអំ្នពីីរគេ�ៀ�

ខែដំលកត្រូមិួ�កគេ�រ �ខែនថមួនីមួួយៗនំ្ទាមួកនូវ

គេត្រូ�ះថុាក់កាន់ខែ�ខាោ ំងគេត្រូច្ចុើនគេ�ើង ដូំច្ចុជ្ជា 

គេត្រូ�ះទឹះកជំីនន់ និងរលកកគេ�រ  គេត្រូ�ះ

រាងំ�ៃួ�កាន់ខែ�អាត្រូកក់ និងការគេកើនគេ�ើង

កត្រូមិួ�ទឹះក�មួ�ត្រូទះអាច្ចុ�ំរាមួកំខែ�ងដំល់

ការរ�់គេ�រ��់ត្រូ�គេទះ�គេកាះមួួយចំ្ចុនួន។ 

ភ្នំពីខែផនដីំកាន់ខែ�គេ�រ  ហ្វានិភ័្នំយនៃនការ

គេ�ដំល់ “ចំ្ចុណ្ឌ� ច្ចុកំពូីល” ដ៏ំគេត្រូ�ះថុាក់ ក៏

នឹងគេកើ�មានខែដំរ ដូំច្ចុជ្ជា ការដួំលរលំនៃន

ផ្លាា ំងទឹះកកកដ៏ំ�ំគេ�ត្រូ�គេទះ�ន្ត្រ�ីីនខែ�ន 

និងអ្នង់តាំក់ទិះកខាងលិច្ចុ។

គេ�កស្រី�ី Ko Barrett អ្នន�ត្រូ�ធាន

ត្រូកុមួអុ្នកជំីន្ទាញ និងជ្ជាទីះត្រូ�ឹកាជ្ជាន់�ុ�់

ខែផុកអាកា�ធា��គេ� រដំឋបាលមួហ្វា�មួ�ត្រូទះ 

និង�រ�ិកា�ជ្ជា�ិបានមានត្រូ�សា�ន៍

ថា “ត្រូ�ព័ីនធអាកា�ធា��មិួនមានការ

ថ្មីយគេត្រូកាយគេទះ” ។ �ះ�ខែនរគេ�កស្រី�ីបាន

�ខែនថមួថា ការកា�់�នថយការ�ំភាយឧ�ីន័      

ភាោ មួៗ និងមាននិរនររភាពី “ ពិី�ជ្ជាអាច្ចុគេ�ាើ

ឱយមានភាពី���ខែ�ោក�ុគេ�កុ�ងអាកា�ធា��

ន្ទាគេពីលអ្នន្ទា�� គេ�ចំ្ចុគេ�ះមួ��គេយើង។” 

របាយការណ៍្ឌបានអ្នន�ម័ួ�គេ�យ

រ�ឋ ភិ្នំបាលចំ្ចុនួន ១៩៥ និងខែផែកគេលើការ�ិកា

ជ្ជាង ១៤០០០ �ឺជ្ជាគេ�ច្ចុករី�គេងំ�

ទូះលំទូះ�យ មានទំាង�ចុ្ចុ��បនុភាពី

វទិះាសាស្ត្រី�ររូ�វទិះានៃនការខែត្រូ�ត្រូ�ួល

អាកា�ធា��។ វានឹងកាោ យជ្ជាចំ្ចុណ្ឌ� ច្ចុគេ�ល

មួួយគេ�គេពីលខែដំលអ្នកុការទូះ�ត្រូ�មូួលផរ��ុំ

គេ�ខែ� វចិ្ចុិិកា គេ�ឯកិចុ្ចុត្រូ�ជី�ំកំពូីលរ��

អ្នងីការ��ត្រូ�ជ្ជាជ្ជា�ិ គេ�ទីះត្រូកុង Glasgow 

គេដំើមួបពិីីភាកាពីីវ�ីិ�គេងាើនកិចុ្ចុ�ិ��ំត្រូ�ឹងខែត្រូ�ង

រ��់ពួីកគេ�គេដំើមួបីកា�់�នថយការ�ំភាយ

ឧ�ី័ន។

ចំ្ចុនួនគេមួដឹំកនំ្ទាពិីភ្នំពីគេ�កកំពី�ង

គេកើនគេ�ើង រមួួទំាង ត្រូ�ធាន្ទា�ិ��ី នៃ�ដិំន 

បាន�ំត្រូទះគេ�លគេ�កំណ្ឌ�់ការគេ�ើងកគេ�រ

ខែផនដីំដំល់ ១.៥ អ្នងាគេ� គេទាះ�ីជ្ជា

គេ�លនគេ�បាយ�ចុ្ចុ��បនុគេ�កុ�ងត្រូ�គេទះ�

ខែដំល�ំពី�ល�រ�ិកា��ំៗ គេ�ឆ្នាំៃ យពីី

ការ�គេត្រូមួច្ចុគេ�លគេ�ក៏គេ�យ។ អុ្នក

�គេញុ្ចញឧ�ី័នផាះកញុ្ចក់�ំៗ ទំាង ១០ �ឺ

ចិ្ចុន អាគេមួរកិ ��ភាពីអឺ្នរ ះ�� ឥណាឌ  រ��ស� ី 

ជី�ះ�ន គេត្រូ���ីល ឥណ្ឌឌូ គេន��ី អ្ន�ីរ ះង់ និង

កាណា�។

របាយការណ៍្ឌថីី្មីគេនះរកគេ�ើញថា �ីនអ្នាី

�ួរឱយ�ងសយ័គេទះខែដំលមួន��សជ្ជាអ្នកុទះទួះល

���ត្រូ�ូវចំ្ចុគេ�ះការគេ�ើងកគេ�រ ខែផនដីំ គេ�យ

�និុ�ឋ នថា រាល់ការគេកើនគេ�ើងនៃន�ី��ណ្ឌា ភាពី

�កលជ្ជាមួ�យមួ��់តំាំងពីី��វ�សរទី៍ះ១៩ 

ត្រូ�ូវបានជំីរ�ញគេ�យត្រូ�គេទះ�ន្ទាន្ទាខែដំល

ដំ��ឥនធន��ាូ��ីលគេបា��ំអា�នៃត្រូពីគេ�ើ 

និង�គេញុ្ចញឧ�ី័នផាះកញុ្ចក់ចូ្ចុលកុ�ង

�រ�ិកា� ដូំច្ចុជ្ជា កា�ូនឌីីអ្ន�ក  ��ី� និង

គេមួតាំនទះ�់កគេ�រ ។

របាយការណ៍្ឌគេនះបាននិ�យថា ការ

ផ្លាោ �់�ររូអាកា�ធា��រ�ូ�មួកដំល់�ចុ្ចុ��បនុ

មានភាពីត្រូ�ហ្វាក់ត្រូ�ខែ�ល�ុគេ�កុ�ង

ត្រូ�វ�រិសាស្ត្រី�រមួន��ស។ មួួយទះ�វ�ស

ច្ចុ�ងគេត្រូកាយគេនះ ទំះនងជ្ជាភ្នំពីគេ�រ �ំផ��គេ�

គេលើពិីភ្នំពីគេ�កកុ�ងរយ�គេពីល ១២៥០០០ 

ឆំុ្នាំ។ ផ្លាា ំងទឹះកកករ��់ពិីភ្នំពីគេ�កកំពី�ង

រ�យ និងច្ចុ�ះថ្មីយកុ�ងអ្នត្រូតាំមួួយ “មិួនធាោ �់

មានពីីមួ�នមួក�ះងគេហ្វាច្ចុណា�់ ២០០០ 

ឆំុ្នាំច្ចុ�ងគេត្រូកាយគេនះ។” កត្រូមិួ�កា�ូនឌីីអ្ន�ក���ី

គេ��រ�ិកា�មិួន�ុ�់ដូំច្ចុគេនះគេទះ 

�ះងគេហ្វាច្ចុណា�់ កាលពីី ២ �នឆំុ្នាំមួ�ន។

កត្រូមិួ�ទឹះកមួហ្វា�មួ�ត្រូទះបានគេកើនគេ�ើង

ជ្ជាមួ�យមួ ៨ អ្ន�ញីកុ�ងរយ�គេពីលមួួយ��វ�សរ ៍

ច្ចុ�ងគេត្រូកាយគេនះ គេ�ើយអ្នត្រូតាំកំគេណ្ឌើ នបាន

គេកើនគេ�ើងគេទះាដំង��់តំាំងពីីឆំុ្នាំ ២០០៦ 

មួក។ អាកា�ធា��គេភ្នំោើងគេឆ្លុះះនៃត្រូពីកាន់ខែ�អា

ត្រូកក់គេ�ៗ គេ�ទូះទំាងពិីភ្នំពីគេ�ក។ ការ

គេ�ើងកំគេ�ខាោ ងំគេ�កុ�ងមួហ្វា�មួ�ត្រូទះខែដំល

អាច្ចុ�មាោ �់ត្រូ�ី�មួ�ត្រូទះ និងថី្មី�ះត្រូ�ះទឹះក ផ្លាា ថី្មី

បានគេកើនគេ�ើងគេទះាដំង��់តំាំងពីីទះ�វ�សរ ៍

ឆំុ្នាំ ១៩៨០។

កុ�ងរយ�គេពីល�ះ�នី្ទានឆំុ្នាំច្ចុ�ងគេត្រូកាយ

គេនះ អុ្នកវទិះាសាស្ត្រី�រក៏អាច្ចុទាញទំះន្ទាក់ទំះនង

�ះងច្ចុា�់រវាងការគេ�ើងកគេ�រ ខែផនដីំ និង

ត្រូពឹី�រកិារណ៍្ឌអាកា�ធា���ៃន់�ៃរជ្ជាក់�ក់។ 

របាយការណ៍្ឌ      �ី��ណ្ឌា ភាពីថីី្មីសាហ្វាវ

ៗជ្ជាគេត្រូច្ចុើនខែដំលពិីភ្នំពីគេ�កបានគេ�ើញ 

ដូំច្ចុជ្ជា រលកកំគេ�អាត្រូកក់�ំផ��ខែដំលបាន

�ំផ្លាោ ញ�ំ�ន់បាះ���ីាកិភា��យ័ពីយ កាលពីី

ខែ�មិួថ្មី�ន្ទា “គេកើ�គេ�ើងគេ�យសារខែ�    ឥទះធពិីល

រ��់មួន��សគេលើត្រូ�ព័ីនធអាកា�ធា��” ។ 

ការ�គេញុ្ចញឧ�ីន័ផាះកញុ្ចក់�ួរឱយក�់�មីាល់

គេ�ាើឱយមានគេត្រូ�ះរាងំ�ៃួ� គេភ្នំោៀងធាោ ក់ និង

ទឹះកជំីនន់កាន់ខែ��ៃន់�ៃរ។

កត្រូមិួ�ទឹះក គេ�នៃថ្មីៃទីះ ៧ ខែ��ីហ្វា គេ�

�ឹង Oroville កុ�ងស្រី�ុក Butte រដំឋកាលី�ា័

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៥តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៥

ក្រុ�ុមអ្នន�ជំំនាាញផ្នែ�ន�អាាកាាសធាាតុុ...ក្រុ�ុមអ្នន�ជំំនាាញផ្នែ�ន�អាាកាាសធាាតុុ...tmkBITMB½rTI   01
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មានគេដំើមួកំគេណ្ឌើ �គេ�កមួុ�ជ្ជាចូ្ចុលរមួួត្រូ�កួ�

កីឡាអូ្នឡាំពិីក។

តំាំងពីីគេ�កុ�ងមួណ្ឌឌ លក�មារកំត្រូ� ពីី

ទារករ�ូ�ដំល់កាោ យជ្ជាកូនចិ្ចុញឹុ្ចមួ និងត្រូ�ូវ

បាននំ្ទាយកគេ���រដំឋអាគេមួរកិ គេ�ក 

Windle បានជួី�ត្រូ�ទះះគេរឿងរាះ វជ្ជាគេត្រូច្ចុើន 

ដូំច្ចុជ្ជា ការ��ូូ ការ�ិ��ំ មួ�ិចិ្ចុតាំ ឱកា� 

និងគេពីលគេនះ កីឡាអូ្នឡាំពិីក។

គេ�ក Windle នឹងត្រូ�ូវត្រូ�កួ�កុ�ងវ�ី

�ក់កណារ លផ្លារ ច់្ចុត្រូព័ីត្រូ�នៃនគេវទិះកាច្ចុមាៃ យ 

១០ ខែមួះត្រូ� គេ�នៃថ្មីៃគេ�រ ៍គេ�ទីះត្រូកុង�ូកយូ 

(យ�់នៃថ្មីៃ��ត្រូកគេ���រដំឋអាគេមួរកិ)។

គេនះ�ឺជ្ជាដំំគេណ្ឌើ រគេរឿងរ��់អុ្នកមួ�ជីទឹះកគេនះ�ឺជ្ជាដំំគេណ្ឌើ រគេរឿងរ��់អុ្នកមួ�ជីទឹះក

អូ្នឡាំពិីក៖អូ្នឡាំពិីក៖

គេច្ចុញពីីត្រូ�គេទះ�កមួុ�ជ្ជាគេ���រដំឋអាគេមួរកិ

គេ�ក Jerry Windle បានចិ្ចុញឹុ្ចមួ 

Jordan គេ�គេពីល��់មានអាយ� ១៨ ខែ�។ 

គេ�ក Jerry បាននិ�យថា ��់កំពី�ង

អ្នងី�យគេ�កុ�ងការ�ិល័យគេវជីា�ណ្ឌឌិ � អាន

ទះ�សន្ទាវដំរី និងរង់�ំនិ�យជ្ជាមួួយ

ត្រូ�ូគេពីទះយ ខែដំលមួកយឺ�គេ�យសារខែ�

ជ្ជា�់រវល់វះកា�់។

គេ�កុ�ងទះ�សន្ទាវដំរី��់បានគេ�ើញ

អ្ន�ថ�ទះមួួយនិ�យអំ្នពីី��រ�មុាក់ខែដំល

បាន�ី�ំកូនពីីត្រូ�គេទះ�កមួុ�ជ្ជា។ គេ�ក 

Jerry ខែដំលកាលគេន្ទាះគេ�លីវ និងស្រី�ឡាញ់

គេភ្នំទះដូំច្ចុ�ុ ច្ចុង់បានឱកា�មានកូន

ផ្លាា ល់�ោួន។

គេ�ក Jerry Windle បានត្រូបា�់

សារព័ី�៌មាន USA TODAY Sports ថា 

“�ំណ្ឌងត្រូបាថុារ��់�ំ�ំមួួយតំាំងពីីគេ��ូច្ចុ

�ឺច្ចុង់កាោ យជ្ជាឳពី�ក។ �ំ�ខំែ�ងខែ�ច្ចុង់កាោ យជ្ជា

ឳពី�កមុាក់។” គេ�គេពីល�ំ�ំដឹំងថាមួន��សគេ�

លីវអាច្ចុ�ី�កូំនចិ្ចុញឹុ្ចមួពីីត្រូ�គេទះ�កមួុ�ជ្ជា គេន្ទាះ

�ឺជ្ជាផោូវខែដំល�ំ�ំបានគេ�ាើដំំគេណ្ឌើ រ។” 

��់បានទូះរ�័ពីាគេ�គេល�គេ�វាកមីួ

�ី�កូំនចិ្ចុញឹុ្ចមួ ខែដំលបានច្ចុ�ះគេ�ខែផុកខាងគេត្រូកាមួ

នៃនអ្ន�ថ�ទះ គេ�ើយ�ួរថាគេ�ើឳពី�កមារ យគេ�

លីវអាច្ចុចិ្ចុញឹុ្ចមួកូនបានខែដំរឬគេទះ? គេ�វាកមីួ

បាននិ�យថា អាច្ចុបាន ដូំគេចុ្ចុះ��់បាន

�ួរព័ី�៌មានអំ្នពីីរគេ�ៀ�ដំំគេណ្ឌើ រការ�ី�ំ

កូនចិ្ចុញឹុ្ចមួ។

គេ�ក Jerry បាននិ�យថា “�ំ�ំជ្ជា

មួន្ត្រនរីគេ�ធាមុាក់ពីីមួ�ន គេ�ើយ�ំ�ំមាន

ទំះន្ទាក់ទំះនង�ះង�ែ�ិ  រមួួ�ជ្ជាមួួយត្រូ�គេទះ�

កមួុ�ជ្ជាគេ�យសារខែ�អំ្នគេពីើគេ�រគេ�ខែដំល

បានគេកើ�គេ�ើងជ្ជាមួួយខែ�ីរត្រូក�មួនិងអ្នាី

ខែដំលបានគេកើ�គេ�ើងកុ�ងអំ្ន��ង�ន្ត្រងី្ហាមួ

គេវៀ�ណាមួ” ។

�ំ�ំមានអារមីួណ៍្ឌថា មានទំះន្ទាក់ទំះនង

�ះងខាោ ំងជ្ជាមួួយត្រូ�គេទះ� និងអ្នាីខែដំល

ពួីកគេ�បានឆ្លុះោងកា�់ �ំ�ំ�ិ�ថា ត្រូ��ិនគេ�ើ�ំ�ំ

អាច្ចុមានឱកា�ផរល់ផាះមួួយដំល់កូន�ំ�ំ �ំ�ំ

អាច្ចុគេ�ាើអ្នាីៗខែដំលមិួនត្រូ�ឹមួខែ��ំគេពីញករី��

�ិនររ��់�ំ�ំគេ�ាើជ្ជាឳពី�ក�ះ�គេណាះ ះគេទះ �ះ�ខែនរ�ំ�ំ

ក៏កំពី�ងគេ�ាើអ្នាីមួួយ�ត្រូមា�់ត្រូ�គេទះ�ខែដំល

មាន�ន្ត្រងី្ហាមួ និងរងគេត្រូ�ះគេ�យភាពីត្រូកីត្រូក 

ជ្ជាពិីគេ�� គេត្រូកាយពីីរ��ខែ�ីរត្រូក�មួ។” 

គេ�គេពីលខែដំលមួណ្ឌឌ លក�មារកំត្រូ�

កមួុ�ជ្ជាបានគេផំើរ�ូភាពី Jordan មួក គេ�ក 

Jerry បាននិ�យថា��់ស្រី�ឡាញ់ទារក

គេន្ទាះភាោ មួ។

Jerry បាននិ�យថា “គេ�គេពីល�ំ�ំ

គេ�ើញ��់គេ�កុ�ងរ�ូថ្មី� ��់រលីងរគេ�ង

ទឹះកខែភុ្នំក និង�ៃួ���ូរមា�់។ កុ�ងរ�ូថ្មី� 

��់កំពី�ង�មួោឹងមួក�ំ�ំ។”

គេមួគេ�ះគេ�កុ�ងមួណ្ឌឌ លក�មារកំត្រូ� 

ខែដំលមានគេ�ីះថា “ពិី�ី” ខែដំលខែត្រូ�ថា 

“�មាោ ញ់�ូច្ចុ” ជ្ជាភាសាអ្នង់គេ�ោ�។

គេ�ក Jerry បាននិ�យថា "ពួីកគេ�

និ�យថា ពួីកគេ�គេ�ាើដូំគេចុ្ចុះគេត្រូ�ះ��់ជ្ជា

គេកីងគេច្ចុះ ចូ្ចុលចិ្ចុ�រគេអាយគេ�យកចិ្ចុ�រទះ�ក�ក់ 

ថុាក់ថី្មីមួ និងខែ�ងខែ�ច្ចុង់បាននរណាមុាក់

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៩តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៩

ដំំណើ�ើរជំីវិិតុនៃ��ីឡាា�រមុជំទឹឹ�...ដំំណើ�ើរជំីវិិតុនៃ��ីឡាា�រមុជំទឹឹ�...tmkBITMB½rTI   01
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រញ៉ាះ  (ខាងគេលើ) គេ�ើយគេ�ឆំុ្នាំ ២០២០ មួ�ន

គេពីលគេត្រូ�ះរាងំ�ៃួ�កាន់ខែ�អាត្រូកក់គេ�ៗ 

គេ�យសារការខែត្រូ�ត្រូ�ួលអាកា�ធា��បាន

កា�់�នថយកត្រូមិួ�ទឹះកគេ��ឹង និងអាង�រ�ក

ទឹះក�ំ  ៗខែដំល�គេត្រូមួើដំល់អាគេមួរកិខាងលិច្ចុ។ 

របាយការណ៍្ឌបាននិ�យថា ពីយ�ះ

��កីោនូត្រូ�ូពិីច្ចុទំះនងជ្ជាកាន់ខែ�ខាោ ងំកុ�ងរយ�គេពីល 

៤០ ឆំុ្នាំច្ចុ�ងគេត្រូកាយគេនះ ជ្ជាការខែត្រូ�ត្រូ�ួលមិួន

អាច្ចុពីនយល់បាន គេ�យការខែត្រូ�ត្រូ�ួល

�មីួជ្ជា�ិខែ�មួួយមួ��។

របាយការណ៍្ឌបានក�់�មីាល់ថា 

គេ�យសារ�ី��ណ្ឌា ភាពីគេ�គេលើពិីភ្នំពីគេ�ក

គេ�ខែ��នរគេកើនគេ�ើង ដូំគេចុ្ចុះគេត្រូ�ះថុាក់ក៏

នឹងគេកើ�គេ�ើងខែដំរ។ �ូមួពិី�រណាអំ្នពីី

រលកកំគេ�ដ៏ំគេត្រូ�ះថុាក់ ពីីអ្ន�ី�កាល

គេកើ�មានគេ�ើងខែ�មួដង��់គេ�កុ�ង�ំ�ន់នី

មួួយៗគេរៀងរាល់ ៥០ ឆំុ្នាំមួរង។ �ពីានៃថ្មីៃគេនះ

រលកកគេ�រ ស្រី�គេដំៀង�ុគេនះ អាច្ចុត្រូ�ូវបាន

គេ�រពឹំីងថាគេកើ�គេ�ើងគេរៀងរាល់ ១០ ឆំុ្នាំមួរង

ជ្ជាមួ�យមួ។ គេ�     កគេ�រ ខែផនដីំ ១.៥ អ្នងា

គេ� រលកកំគេ�ទំាងគេន្ទាះនឹងវាយត្រូ�ហ្វារ

គេរៀងរាល់ ៥ ឆំុ្នាំមួរង និងកាន់ខែ�គេ�រ ខាោ ំង។ 

គេ�កំគេ� ៤ ដឺំគេត្រូក វានឹងគេកើ�គេ�ើងគេ�ាើរខែ�

គេរៀងរាល់ឆំុ្នាំ។

ឬយកកមុួ�់ទឹះក�មួ�ត្រូទះគេកើនគេ�ើង។ 

គេ�កត្រូមិួ�កគេ�រ  ១.៥ អ្នងា កត្រូមិួ�ទឹះក

មួហ្វា�មួ�ត្រូទះត្រូ�ូវបានគេ�ពីាករណ៍្ឌថានឹង

គេកើនគេ�ើង ១ គេ� ២ �ា�ីគេទះៀ�គេ���វ�ស

គេនះ គេ�យជីន់លិច្ចុទីះត្រូកុងជ្ជា�់គេឆុ្លុះរ�មួ�ត្រូទះ

ជ្ជាគេត្រូច្ចុើនមានទឹះកជំីនន់ ខែដំលកាលពីី

អ្ន�ី�កាល គេកើ�គេ�ើងខែ�មួរងកុ�ងមួួយ      

��វ�សរ។៍ របាយការណ៍្ឌគេនះបាននិ�យ

ថា �ះ�ខែនរត្រូ��ិនគេ�ើ�ី��ណ្ឌា ភាពីគេ�ខែ��នរ

គេកើនគេ�ើង មានហ្វានិភ័្នំយខែដំលផ្លាា ងំទឹះកកក

ដ៏ំ�ំគេ�អ្នង់តាំក់ទិះក និងន្ត្រ�ីីនខែ�នអាច្ចុ

គេ�ាើឱយអ្ន�ថិរភាពី មិួនអាច្ចុទាយទះ�កជ្ជាមួ�ន

បាន ខែដំលអាច្ចុ�ណារ លឱយកមុួ�់ទឹះក�មួ�ត្រូទះ

គេកើនគេ�ើង ៣ �ាី�គេទះៀ�គេ���វ�សគេនះ 

ជ្ជាករណី្ឌដ៏ំអាត្រូកក់�ំផ��។

ការផ្លាោ �់�ររូខែដំលមិួនអាច្ចុទាយទះ�កជ្ជាមួ�ន

បាន អាច្ចុមានការក�់ត្រូតាំទះ�ក។ ឧទា�រណ៍្ឌ 

ត្រូ�ព័ីនធច្ចុរនរ �ំខាន់គេ�មួហ្វា�មួ�ត្រូទះអា�ោង់

ទិះកខែដំលជួីយរកា�ថិរភាពីអាកា�ធា��

គេ�ទះាី�អឺ្នរ ះ�� ឥ�ូវគេនះកំពី�ង��់គេផរើមួថ្មីយ

ច្ចុ�ះ។ �ណ្ឌ�គេពីលខែដំលអុ្នកជំីន្ទាញ�និុ�ឋ ន

ថា “ទំះន�កចិ្ចុ�រមួ�យមួ”  ត្រូ�ព័ីនធគេនះទំះនងជ្ជា

មិួនដួំលរលំភាោ មួៗគេ���វ�សរគ៍េនះគេទះ វា

បានត្រូពីមានថាត្រូ��ិនគេ�ើភ្នំពីខែផនដីំគេ�ខែ�

�នរគេ�ើងកំគេ�ខែផនដីំ “លទះធភាពីទា� ខែ�

ផល�ះះ�ល់�ុ�់” នឹងគេកើនគេ�ើង។

គេ�ក Robert Kopp អ្នកុវទិះាសាស្ត្រី�រ

ខែផុកអាកា�ធា��គេ�សាកលវទិះាល័យ 

Rutgers ខែដំលបានជួីយ�រគេ�រ របាយការណ៍្ឌ

និ�យថា "វាមិួនដូំច្ចុគេយើងអាច្ចុ�ូ��ន្ទាា �់

ត្រូ�ង់បានគេទះត្រូ��ិនគេ�ើគេយើង�ថិ�គេ� ១.៥ 

ដឺំគេត្រូក គេយើងមាន��វ�ថិភាពី គេ�ើយគេ� ២ 

ដឺំគេត្រូកឬ ៣ ដឺំគេត្រូក ការត្រូ�កួ�រ��់គេយើង

ច្ចុ�់គេ�ើយ។" �ះ�ខែនររាល់ការគេ�ើងកំគេ�ខែ�

�នរិច្ចុ វា�គេងាើនហ្វានិភ័្នំយ។”

ត្រូកុមួអ្នុកជំីន្ទាញបាះ ន់ត្រូ�មាណ្ឌថា 

គេ�លនគេ�បាយ�ចុ្ចុ��បនុ ខែដំលកំពី�ង�នរ

គេ�យរ�ឋ ភិ្នំបាលពិីភ្នំពីគេ�កនឹងគេ�ាើឱយ

ពិីភ្នំពីគេ�កមានកំគេ�ត្រូ�ខែ�ល ៣ អ្នងា

គេ� គេ�ច្ចុ�ង��វ�សគេនះ។ គេន្ទាះបាន�គេងាើន

�មុា�គេលើត្រូ�គេទះ�ន្ទាន្ទាគេដំើមួបគីេ�ាើការគេ�រជំ្ជា

ចិ្ចុ�រត្រូ�ក�គេ�យមួ�ិចិ្ចុតាំគេលើ�ពីីអ្នាីខែដំល

ពួីកគេ�បានយល់ត្រូពីមួគេត្រូកាមួកិចុ្ចុត្រូពីមួគេត្រូពីៀង

អាកា�ធា��អ្ននររជ្ជា�ិខែដំលបានគេ�ាើគេ�

ទីះត្រូកុងបាះ រ�ីកុ�ងឆំុ្នាំ ២០១៥ ។

���ីលិកគេ�ធាបានត្រូ�ួ�ពិីនិ�យគេ�យ

ជិី�ទូះកតាំមួ�ំ�ន់ឆ្លុះោងកា�់ទះគេនោ Ahr កុ�ង

ទីះត្រូកុង Rech, Rhineland-Palatinate ភា�

ខាងលិច្ចុត្រូ�គេទះ�អាលោមឺួះង់ �ន្ទាា �់ពីីទឹះកជំីនន់

ដ៏ំអាត្រូកក់បានវាយត្រូ�ហ្វារ�ំ�ន់គេនះកាលពីី

ខែ�មួ�ន

ត្រូ��ិនគេ�ើត្រូ�គេទះ�ន្ទាន្ទាគេ�ាើតាំមួ

ការ�នាន្ទាគេពីលថីី្មី គៗេនះ ដូំច្ចុជ្ជាការ�នា

កាលពីីខែ�គេមួសារ��់គេ�ក Biden កុ�ង

ការល���ំបា�់ការ�ំភាយកា�ូនរ��់

អាគេមួរកិគេ�ឆំុ្នាំ ២០៥០ ឬការ�នារ��់

ចិ្ចុនថានឹងកាោ យជ្ជាអ្នកុអ្នពីាត្រូកឹ�កា�ូនគេ�

ឆំុ្នាំ ២០៦០ - �ន្ទាា �់មួក អ្នាីខែដំលជិី�ដំល់ 

២ អ្នងាគេ�នៃនការគេ�ើងកំគេ�ខែផនដីំ

ត្រូ�ខែ�លជ្ជាអាច្ចុគេ�ាើគេ�បាន។ �កមីួភាពី

�ខែនថមួ ដូំច្ចុជ្ជាការកា�់�នថយការ�គេញុ្ចញ

ឧ�ី័នគេមួតាំន�ះ ងខាោ ំងពីីវ�័ិយក�ិកមីួ 

ការ�ួងគេត្រូ�ង និងឧ�ី័នអាច្ចុជួីយកំណ្ឌ�់

កំគេ�គេ�គេត្រូកាមួកត្រូមិួ�គេន្ទាះ។

គេ�កស្រី�ី Jane Lubchenco អ្នន�ត្រូ�ធាន

ការ�ិល័យគេ�លនគេ�បាយវទិះាសាស្ត្រី�រ 

និង�គេចុ្ចុកវទិះានៃនគេ��វមិានបានមានត្រូ�សា�ន៍

ថា “របាយការណ៍្ឌគេនះគេ�ាើឱយ�ំ�មំានអារមីួណ៍្ឌ

ថា វាជ្ជាការ�ន្ទាា ន់។”  “ឥ�ូវគេនះ�ឺជ្ជា

ទះ�វ�សដ៏ំ�ំខាន់�ត្រូមា�់ការរកាគេ�លគេ� 

១.៥ ខែដំលអាច្ចុ�គេត្រូមួច្ចុបាន។”

�ណ្ឌ�គេពីលខែដំលការយល់ដឹំងខែ��

វទិះាសាស្ត្រី�រទូះលំទូះ�យអំ្នពីីការខែត្រូ�ត្រូ�ួល

អាកា�ធា��មិួនបានផ្លាោ �់�រូរខាោ ំងកាោ

កុ�ងរយ�គេពីល�ះ�នី្ទានឆំុ្នាំច្ចុ�ងគេត្រូកាយគេនះ អុ្នក

វទិះាសាស្ត្រី�របានគេ�ាើឱយមានភាពីគេជីឿនគេលឿន

�ំខាន់ៗជ្ជាគេត្រូច្ចុើន។ មួះូខែឌីលក�ំពីយូទ័ះរកាន់

ខែ�មានថាមួពីល។ គេ�ើយត្រូកុមួអ្នកុស្រីសាវត្រូជ្ជាវ

បានត្រូ�មូួលទិះនុន័យថីី្មីៗជ្ជាគេត្រូច្ចុើន គេ�យ

�ក់ពីត្រូង្ហាយផ្លាា យរណ្ឌ� និង�ក់ឧ�ករណ៍្ឌ      

អ្នខែណ្ឌរ �គេលើទឹះក�មួ�ត្រូទះ និងទះទួះលបាន

រ�ូភាពីច្ចុា�់ជ្ជាងមួ�ន អំ្នពីីអាកា�ធា��

ពីីអ្ន�ី�កាលរ��់ខែផនដីំ គេ�យគេ�ាើការវភិា�

�ុូលដំ�ំទឹះកកក និងរ�កំជ្ជា�ិ។

គេន្ទាះបានអ្នន�ញ្ចាំា �ឱយអ្នកុវទិះាសាស្ត្រី�រ

ខែក�ត្រូមួួលការពីាករណ៍្ឌរ��់ពួីកគេ� គេ�ើយ

�និុ�ឋ នគេ�យភាពីជ្ជាក់�ក់ថា ខែផនដីំ

ទំះនងជ្ជាគេ�ើងកំគេ�ច្ចុគេន្ទាោ ះពីី ២,៥ អ្នងា

គេ� ៤ អ្នងាគេ��ត្រូមា�់រាល់ការគេកើនគេ�ើង

គេទះាដំងនៃន�រមិាណ្ឌកា�ូនឌីីអ្ន�ក���ីគេ�កុ�ង

�រ�ិកា�។

របាយការណ៍្ឌថីី្មីគេនះ ក៏ខែ�ាងយល់

លមួែិ��ខែនថមួគេទះៀ�ថាគេ�ើការគេ�ើងកំគេ�

ខែផនដីំនឹងជីះឥទះធិពីល�ះងណាដំល់�ំ�ន់

ជ្ជាក់�ក់នៃនពិីភ្នំពីគេ�ក។ ឧទា�រណ៍្ឌ 

�ណ្ឌ�មានខែ�ត្រូជុីងមួួយនៃនអាគេមួរកិខាង�បូង

រ�ូ�មួកដំល់�ចុ្ចុ��បនុគេនះ មានការគេកើនគេ�ើង

នូវភាពីរាងំ�ៃ�ួខែដំលអាច្ចុ�ងាផល�ះះ�ល់

ដំល់វ�័ិយក�ិកមីួ �ះ�ខែនរគេត្រូ�ះរាងំ�ៃួ�

ខែដំលគេ�ាើឱយ�ូច្ចុខា�ខែ��គេនះត្រូ�ូវបានគេ�

រពឹំីងថានឹងកាោ យជ្ជាគេរឿង�មីួតាំគេ�ទូះទំាង

ទះា�ី ត្រូ��ិនគេ�ើ�ី��ណ្ឌា ភាពីជ្ជាមួ�យមួរ��់

ពិីភ្នំពីគេ�កគេកើនគេ�ើង ២ អ្នងាគេ�។

គេ�កស្រី�ី Valérie Masson-Delmo-

tte អុ្នកវទិះាសាស្ត្រី�រខែផុកអាកា�ធា��គេ�

សាកលវទិះាល័យ Paris-Saclay និងជ្ជា

��ត្រូ�ធានត្រូកុមួខែដំលផលិ�របាយការណ៍្ឌ

គេនះបាននិ�យថា ការគេផ្លារ �គេលើផល

�ះះ�ល់កុ�ង�ំ�ន់�ឺជ្ជាទិះដំឋភាពីថីី្មីមួួយដ៏ំ

�ំខាន់�ំផ��នៃនរបាយការណ៍្ឌគេនះ។ 

គេ�កស្រី�ីបានមានត្រូ�សា�ន៍ថា “គេយើង

រកគេ�ើញថា ការខែត្រូ�ត្រូ�ួលអាកា�ធា��

កំពី�ងគេកើ�មានគេ�ត្រូ��់       �ំ�ន់។”

របាយការណ៍្ឌអាកា�ធា��កនោងមួក

បានគេផ្លារ ��ំខាន់គេ�គេលើការផ្លាោ �់�ររូជ្ជា�

កលខែដំលបានគេ�ាើឱយត្រូ�គេទះ� និងអាជីីវកមីួ

ពិីបាក��់វធិានការជ្ជាក់�ក់គេដំើមួបកីារ�រ

មួន��ស និងត្រូទះពីយ �មួប�រ។ិ គេដំើមួបជួីីយដំល់

ការគេ�ាើខែផនការខែ��គេនះ ត្រូកុមួគេនះ កាលពីី

នៃថ្មីៃច័្ចុនាបានគេច្ចុញនូវខែផនទីះអ្ននររកមីួខែដំល

�ង្ហាា ញពីីរគេ�ៀ�ខែដំលត្រូ�គេទះ�និមួួយៗអាច្ចុ

ត្រូ�ូវបានផ្លាោ �់�រូរគេ�គេពីលខែដំលកំគេ�

ពិីភ្នំពីគេ�កគេកើនគេ�ើង។

�ណ្ឌឌិ � Masson-Delmotte មានត្រូ�សា 

�ន៍ថា “វាមានសារ��ំខាន់ខាោ ំងណា�់

កុ�ងការផរល់ឱយ�ងីមួ អុ្នកគេ�ាើការ�គេត្រូមួច្ចុចិ្ចុ�រ 

និងអុ្នកដឹំកនំ្ទានូវព័ី�៌មានច្ចុា�់��់

�ត្រូមា�់ត្រូ��់�ំ�ន់។” 

របាយការណ៍្ឌថីី្មីគេនះ �ឺជ្ជាខែផុកមួួយនៃន

ការវាយ�នៃមួោ�ំចំ្ចុ�ងទីះ៦ នៃនវទិះាសាស្ត្រី�រ

អាកា�ធា��ពីីត្រូកុមួអ្នកុជំីន្ទាញអ្ននរររ�ឋ ភិ្នំបាល 

�រីពីីការខែត្រូ�ត្រូ�ួលអាកា�ធា�� ខែដំលត្រូ�ូវ

បាន�គេងាើ�គេ�ើងគេ�ឆំុ្នាំ១៩៨៨ ។ របាយការណ៍្ឌ

ទីះពីីរ គេត្រូ�ងនឹងគេច្ចុញផសពីាផាយកុ�ង

ឆំុ្នាំ២០២២ ខែដំលនឹងនិ�យលមួែិ�

ការខែត្រូ�ត្រូ�ួលអាកា�ធា�� ខែដំល�ះះ�ល់

ដំល់�ងីមួមួន��ស ដូំច្ចុជ្ជាទីះត្រូកុងជ្ជា�់

គេឆុ្លុះរ�មួ�ត្រូទះក�ិ�ឋ ន ឬត្រូ�ព័ីនធខែថ្មីទំា���ភាពី។ 

របាយការណ៍្ឌទីះ�ីខែដំលរពឹំីងទះ�កគេ�ឆំុ្នាំគេត្រូកាយ

នឹងខែ�ាងយល់ពីីយ�ទះធសាស្ត្រី�រ�ខែនថមួគេទះៀ�

គេដំើមួបីកា�់�នថយការ�គេញុ្ចញឧ�ី័នផាះ

កញុ្ចក់ និង�ញ្ចឈ�់ការគេ�ើងកំគេ�ខែផនដីំ៕

ក្រុ�ុមអ្នន�ជំំនាាញផ្នែ�ន�អាាកាាសធាាតុុ...ក្រុ�ុមអ្នន�ជំំនាាញផ្នែ�ន�អាាកាាសធាាតុុ...tmkBITMB½rTI   02
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អ្នចិ្ចុនៃន្ត្រនរយ៍ រ��់ កមុួ�ជ្ជា ត្រូ��ំ ការ�ិល័យ

អ្នងីការ ��ត្រូ�ជ្ជាជ្ជា�ិ បាន គេច្ចុញ

លិ�ិ� រ��់ �ោួន កាលពីី នៃថ្មីៃ ទីះ ២៨ ខែ�

កកា� ឆំុ្នាំ ២០២១ ថា ការ ត្រូពួីយបារមួភ

ចំ្ចុគេ�ះ ការ �ំរាមួកំខែ�ង និង ការ �ក់

ទះណ្ឌឌ កមីួ គេលើ អ្នុក ការ�រ �ិទះធិមួន��ស

គេ� កមុួ�ជ្ជា �ឺ មាន �ំណ្ឌង ញ� ះញង់

ខែ��ះ�គេណាះ ះ គេ�ើយ ការ គេលើកគេ�ើង ថា

មាន ការ ���ងា�់ �ិទះធ ិកុ�ង ការ �គេញុ្ចញ

មួ�ិ និង គេ�រភីាពី កុ�ង ការ ជួី�ជី�ំ គេ�យ

�នរិវ�ីិ ក៏ មិួន ឆ្លុះោ�ះ�ញំុ្ចាំង ពីី ការពិី� គេ�

កមួុ�ជ្ជា គេន្ទាះ ខែដំរ។

ត្រូ�ភ្នំពី ដំខែដំល អ្នះអាង ថា មាន ខែ�

ការគេ�រពី និង ការ អ្នន�វ�រ ច្ចុា�់ ខែ��ះ�គេណាះ ះ

ខែដំល ជ្ជា ផោូវ ខែ� មួួយ ��់ និង ត្រូ�ឹមួត្រូ�ូវ

�ំផ�� �ត្រូមា�់ រ�ឋ ភិ្នំបាល កមួុ�ជ្ជា កុ�ង

ការ រកា ឲ្យយ បាន នូវ �នរិភាពី �ថិរភាពី

�ងីមួ និង �នរិ��� ��វ�ថិភាពី គេដំើមួបី

ធាន្ទា ដំល់ ការ គេលើក កមុួ�់ �ិទះធិមួន��ស 

និង ភាពី ���ដំ�មួរមួន្ទា គេ� កមុួ�ជ្ជា �នរ

គេទះៀ�។

គេទាះ ជ្ជា ខែ�� គេនះ ករ ីត្រូកុមួ អ្នកុ �ោ គំេមួើល

�ងីមួ រះិ�ន់ ថា ការ ��់�ោួន �កមីួជីន

�រសិាថ ន �កមីួជីន ការ�រ �ិទះធិមួន��ស 

និង �កមីួជីន ដីំ�ោី កនោងមួក �ឺ ��� នឹង

នី�ិវ�ីិ ច្ចុា�់ ��� នឹង រដំឋ�មីួន�ញ្ចា កមួុ�ជ្ជា 

និង មាន ច្ចុរ�ិ នគេ�បាយ �ះង

ច្ចុា�់ត្រូកខែ�� គេត្រូ�ះ ថា ការ ��់�ោួន

អ្នុក ទំាងគេន្ទាះ �ឺ គេ�ាើគេ�ើង កុ�ង គេច្ចុ�ន្ទា

�ំ�ិទះ �ំគេ�ង ត្រូ�ឆំ្នាំង និង �ំបា�់ ការរះិ�ន់

គេលើ រ�ឋ ភិ្នំបាល ឯក �កស រ��់ គេ�ក 

�ូ�ន ខែ�ន ខែ��ះ�គេណាះ ះ។

�ិ� ��់តំាំង ពីី ខែ� កញ្ចាំា  ឆំុ្នាំ ២០២០ 

ខែដំល អាជំ្ជា�រ កមុួ�ជ្ជា បាន �� ំ�ោនួ �កមីួជីន

�ិទះធិមួន��ស ខាងគេលើ គេ�យ ��ំ �ោួន គេ�

មួណ្ឌឌ ល អ្ន�់រ ំខែកខែត្រូ� «មួ ១» និង «មួ ២» 

រ�ូ� មួកដំល់ ខែ� �ីហ្វា ឆំុ្នាំ ២០២១ គេនះ 

មាន រយ�គេពីល ត្រូ�មាណ្ឌ ជិី� ១ ឆំុ្នាំ គេ�ើយ 

គេត្រូកាយ ���ការ បាន គេ�ើក �វន្ទាការ 

៣ គេលើក កនោងមួក �ះ�ខែនរ �វន្ទាការ គេនះ

នឹង ត្រូ�ូវ �នរ គេ�ើក គេ� នៃថ្មីៃ ទីះ ៣១ ខែ� �ីហ្វា 

ឆំុ្នាំ ២០២១ ខាងមួ�� គេនះ �នរ គេទះៀ�។

ច្ចុា�់ �ដពីីី ការ �� ំ�ោនួ �គេណាដ ះអា�នុ 

មាត្រូតាំ ១ បាន ខែច្ចុង ថា គេទាះ �ថិ� កុ�ង

ករណី្ឌ ណា ក៏គេ�យ ការ ��ំ �ោួន

�គេណាដ ះអា�នុ គេនះ មិួន ឱយ គេលើ� ពីី ៤

ខែ� គេ�ើយ។ �ះ�ខែនរ ការ �គេត្រូមួច្ចុ រ��់

គេ�ត្រូកមួ ខែដំល មាន មូួលគេ��� ច្ចុា�់��់ 

�ឺ អាច្ចុ �នរ �� ំ�ោនួ ដំល់ ៦ ខែ� បាន ត្រូ��ិនគេ�ើ

មាន ការ�ំបាច់្ចុ កុ�ង ការគេ��ើ�អ្នគេងា�

�ខែនថមួ គេទះៀ�។

ត្រូកុមួ អ្នុក �គេងា�ការណ៍្ឌ ឲ្យយ ដឹំង

កាលពីី គេពីល ថីី្មីៗ គេនះ ថា �ចុ្ចុ��បនុ គេនះ

អាជំ្ជា�រ ត្រូកុង ភំុ្នំគេពីញ កំពី�ង ��ំ �ោួន

�កមីួជីន នគេ�បាយ �កមីួជីន ការ�រ

នៃត្រូពីគេ�ើ �កមីួជីន �រសិាថ ន និង �កមីួជីន

�ិទះធិមួន��ស ត្រូ�មាណ្ឌ ជ្ជាង ៥០ ន្ទាក់

គេ�ើយ៕

អ្នកុជំីន្ទាញ �ិទះធមិួន��ស រ��់ អ្នងីការ

��ត្រូ�ជ្ជាជ្ជា�ិ បារមួភ ចំ្ចុគេ�ះ ការ �នរ

�� ំ�ោនួ គេលើ �កមីួជីន ការ�រ �ិទះធមិួន��ស 

កញ្ចាំា  គេ�ឿន �រាះវ ីគេ�ក �ូ�ន វណ្ឌះ� 

និង ត្រូពីះ ភិ្នំកំ� គេកើ� សារាះយ គេ� កុ�ង

ពីនធន្ទា�រ �ពីានៃថ្មីៃ គេនះ ថា ជ្ជា ការ �ំ�ន

ច្ចុា�់ �ដីពីី �ិទះធិមួន��ស អ្ននររជ្ជា�ិ និង

�ិទះធិ ជ្ជា មូួល�ឋ ន រ��់ ពីលរដំឋ គេ�

កមួុ�ជ្ជា។

អ្នុក រាយការណ៍្ឌ ពិីគេ�� រ��់

អ្នងីការ ��ត្រូ�ជ្ជាជ្ជា�ិ ត្រូ��ំ គេ� កមុួ�ជ្ជា 

គេ�ក វទិីះ� មួះ�នតាំ�ូន (Vitit Muntarb-

horn) បាន �ខែមួដង ករី កងាល់ គេ� នៃថ្មីៃ ទីះ ៩ 

ខែ� �ីហ្វា ឆំុ្នាំ ២០២១ ថា ការ �� ំ�ោួន និង

ការ ដំក�ូ� �ិទះធ ិគេ�រភីាពី រ��់ �កមីួជីន

�ិទះធិមួន��ស ទំាងគេន្ទាះ �ឺជ្ជា ការ �ំ�ន

ច្ចុា�់ �ដីពីី �ិទះធិមួន��ស អ្ននររជ្ជា�ិ ខែដំល

មាន ខែច្ចុង កុ�ង ក�ិកា�ញ្ចាំា  អ្ននររជ្ជា�ិ

�ដពីីី �ិទះធ ិពីលរដំឋ និង �ិទះធ ិនគេ�បាយ។

គេ�ក �នរ ថា ត្រូកុមួ អ្នុកជំីន្ទាញ

�ិទះធិមួន��ស នៃន អ្នងីការ ��ត្រូ�ជ្ជាជ្ជា�ិ

ជ្ជាគេត្រូច្ចុើន រ�ូ គេផសង គេទះៀ� ក៏ មាន ការ ភ័្នំយ

ត្រូពួីយ �ះ ង ខាោ ំង ចំ្ចុគេ�ះ របាយការណ៍្ឌ

ខែដំល បាន �ង្ហាា ញ ថា អាជំ្ជា�រ កមួុ�ជ្ជា

កំពី�ង កំណ្ឌ�់ គេ�លគេ� �ំរាមួកំខែ�ង 

និង �ក់ គេទា� ទះណ្ឌឌ  ដំល់ អ្នុក ការ�រ

�ិទះធិមួន��ស កុ�ង គេ�ល�ំណ្ឌង ឱយ មាន

ការ ភ័្នំយខាោ ច្ចុ កុ�ង ចំ្ចុគេណាមួ អ្នកុ ខែដំល គេ�ាើ

ការង្ហារ គេដំើមួបី ការ�រ �ិទះធិមួន��ស និង

គេ�រភីាពី មូួល�ឋ ន រ��់ ពីលរដំឋ គេ�

កមួុ�ជ្ជា �ពីានៃថ្មីៃ គេនះ។

ត្រូកុមួ អ្នកុជំីន្ទាញ �ិទះធមិួន��ស ទំាងគេន្ទាះ 

បាន ជំីរ�ញ ឱយ រ�ឋ ភិ្នំបាល ខែ�រី ��់ វធិានការ

�ំបាច់្ចុ មួួយ ចំ្ចុនួន គេដំើមួបី ទះ�់សាា �់ និង

�ញ្ចឈ�់ ជ្ជា�ន្ទាា ន់ នូវ ការ រគំេ�ភ្នំ�ំ�ន

គេលើ �ិទះធ ិពីលរដំឋ ត្រូ��់ រ�ូភាពី គេដំើមួប ីធាន្ទា

នូវ ការ �ខែមួដង មួ�ិ ត្រូ�ក� គេ�យ �នរិវ�ីិ

�ដីពីី �ិទះធិមួន��ស និង គេ�រភីាពី ជ្ជា

មូួល�ឋ ន គេ� កមួុ�ជ្ជា។

ការ ត្រូពួីយបារមួភ រ��់ អុ្នក �ោ គំេមួើល

�ិទះធមិួន��ស អ្ននររជ្ជា�ិ ទំាងគេន្ទាះ គេ�ាើគេ�ើង

ស្រី�� គេពីល ខែដំល រ�ឋ ភិ្នំបាល កមួុ�ជ្ជា កំពី�ង

�នរ �� ំ�ោនួ �កមីួជីន ការ�រ �ិទះធមិួន��ស

ជ្ជា�នរ�ន្ទាា �់ កុ�ង គេពីល �ចុ្ចុ��បនុ គេនះ។

�កមីួជីន �ិទះធិមួន��ស និង ជ្ជា

�កមីួជីន �រសិាថ ន គេ�ក �ូ�ន វណ្ឌះ� 

កញ្ចាំា  គេ�ឿន �រាះ វ ីនិង គេ�ក មាន 

ត្រូពី�មីួ�នី ជ្ជាគេដំើមួ ត្រូ�ូវ អាជំ្ជា�រ ��់ �ោួន

គេត្រូកាមួ �ទះ គេ�ទះ ញ� ះញង់ ឱយ មាន ភាពី

វកឹវរ ដំល់ �នរិ��� �ងីមួ �ក់ព័ីនធ នឹង

ការ ទាមួទារ ឱយ គេ�ះខែលង �ំណាង

ត្រូកុមួត្រូ�ឹកា �ោ ំគេមួើល កមុួ�ជ្ជា គេ�ក រ ះ�ង 

��ន កាលពីី អំ្ន��ង ខែ� កញ្ចាំា  ឆំុ្នាំ ២០២០ 

កនោងគេ�។

ជី�ំវញិ �ញ្ចាំា  គេនះ សាថ ន គេ��កកមីួ

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

ព្រាកុុម អូះកុ ជីំនាញ សិទីធិម�ុស្ស អូងគការ ស�ព្រាប់ជាជាតូិ ព្រាពីួយ�រមភ
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ទីះត្រូកុងវាះ��ីនគេតាំន៖ ត្រូពឹីទះធ�ភាបាន

ផរល់ការឯកភាពីគេទះាភា�ីដ៍ំគេត្រូច្ចុើនគេលើ�ល�់ 

កាលពីីនៃថ្មីៃអ្នងី្ហារគេលើច្ចុា�់ �រពីីីគេ��ឋ រច្ចុន្ទា�ម័ុួនធ

ខែដំលមានទឹះកត្រូបាក់ចំ្ចុនួន ១ �ន់�ន់�ន

ដំ��ោ រគេដំើមួបីសារ រផោូវថុ្មីល់ និងសុានខែដំល

ត្រូទុះឌីគេត្រូទាមួរ��់ត្រូ�គេទះ�គេ�ើងវញិ និង

ផរល់មូួលនិ�ិដំល់ភាពី�ន់នឹងអាកា�ធា��

ថីី្មី និង�ំនិ�ផរួច្ចុគេផរើមួអ្ន�ីន�ឺណិ្ឌ�ខែដំលផរល់

នូវ�មា�ធា���ំខាន់នៃនរគេ�ៀ�វារ�រ��់

ត្រូ�ធាន្ទា�ិ��ីនៃ� ដិំន។

ការគេបាះគេឆុ្នាំ�ខែដំលមាន�គេមួោង ៦៩ 

ទះល់នឹង ៣០ �ឺមានលកំណ្ឌ�មិួន�មីួតាំ

នៃន�កសទំាងពីីរ។ ការគេបាះគេឆុ្នាំ�ខែដំល�ំត្រូទះ 

រមួួមានត្រូពឹីទះធ�មាជិីក Mitch McConnell 

មួកពីីរដំឋ Kentucky   គេមួដឹំក នំ្ទា�ណ្ឌ�កស

សាធារណ្ឌរដំឋ និង១៨ ន្ទាក់គេផសងគេទះៀ� មួក

ពីី�ណ្ឌ�កសរ��់គេ�កខែដំលមិួនគេអ្នើគេពីើ

ចំ្ចុគេ�ះកិចុ្ចុ�ិ��ំត្រូ�ឹងខែត្រូ�ងដ៏ំខាោ ំងកាោ រ��់

អ្ន�ី�ត្រូ�ធាន្ទា�ិ��ីដូំណាល់ត្រូតំាំ ទះមាោ ក់វា

គេ�ល។

“ការវនិិគេ��ជ្ជាត្រូ�វ�រិសាស្ត្រី�រគេលើ

គេ��ឋ រច្ចុន្ទា�ម័ុួនធ �ឺជ្ជាអ្នាីខែដំល�ំ�ំគេជីឿថា

អ្នុក និងត្រូ�ជ្ជាជីន    អាគេមួរកិច្ចុង់បាន ជ្ជា

អ្នាីខែដំលអុ្នកបានគេ�ុើ��ំជ្ជាយូរមួកគេ�ើយ” 

គេ�កនៃ�ដិំនបាននិ�យពីីគេ��វមិាន 

�ណ្ឌ�គេពីលខែដំលគេ�កបានអ្នរ��ណ្ឌដំល់

�ណ្ឌ�កសសាធារណ្ឌរដំឋខែដំលបាន�ង្ហាា ញ

នូវ “ភាពីកាោ ហ្វានជ្ជាគេត្រូច្ចុើន”។

គេ�ក McConnell បានត្រូ�កា�ជ្ជា

សាធារណ្ឌ�ថា អាទិះភាពីរ��់គេ�ក �ឺ

កំពី�ង�ញ្ចឈ�់រគេ�ៀ�វារ�រ��់គេ�ក Biden 

និ�យគេ�កុ�ងគេ�ច្ចុករីខែថ្មីោងការណ៍្ឌមួួយ

ថា “�ំ�ំមានគេមាទះនភាពីកុ�ងការ�ំត្រូទះកិចុ្ចុ

ត្រូពីមួគេត្រូពីៀងគេ��ឋ រច្ចុន្ទា�ម័ុួនធគេទះាភា�ីជ្ជា

ត្រូ�វ�រិសាស្ត្រី�រន្ទាគេពីល�ចុ្ចុ��បនុគេនះ និង

�ង្ហាា ញថា ភា�ីនគេ�បាយទំាងពីីរគេ�ខែ�

អាច្ចុរមួួ�ុរកដំំគេណាះស្រីសាយរមួួ។ ”

វធិានការណ៍្ឌគេនះត្រូ��មួមួ��នឹងផោវូលំ

បាក និងគេត្រូ�ើគេពីលគេវ�គេត្រូច្ចុើនគេ�កុ�ង�ភា 

ជ្ជាកខែនោងខែដំលគេ�កស្រី�ី Nancy Pelosi 

ត្រូ�ធាន�ភា និង�មាជិីកភា�គេត្រូច្ចុើននៃន

�ណ្ឌ�កស Progressive Caucus ខែដំល

មាន�មាជិីកជិី� ១០០ ន្ទាក់និ�យថា 

ពួីកគេ�នឹងមិួនគេបាះគេឆុ្នាំ�គេលើច្ចុា�់គេនះគេទះ

ល�ះត្រូតាំខែ� និងរ�ូ�ទាល់ខែ�ត្រូពឹីទះធ�ភា

អ្នន�ម័ួ��ច់្ចុគេ�យខែ�កមួួយ �ឺច្ចុា�់

គេ�លនគេ�បាយ�ងីមួត្រូ�ក�គេ�យ

មួ�ិចិ្ចុតាំខែដំលមានទឹះកត្រូបាក់ ៣.៥ �ន់

�ន់�នដំ��ោ រគេ�រដូំវ�ោកឹគេ�ើត្រូជុីះគេនះ។ 

គេន្ទាះអាច្ចុគេ�ាើឱយច្ចុា�់ �រពីីីគេ��ឋ រច្ចុន្ទា�ម័ុួនធ

ត្រូ�ូវបានផ្លាែ កអ្ន�់រយ�គេពីលជ្ជាគេត្រូច្ចុើន

�បារ �៍។

�ីនការ�ងស័យ ច្ចុា�់គេនះមាន

លកំណ្ឌ��ំខាន់គេ�យ�ោួនឯង។ វានឹង

កាោ យជ្ជាការវនិិគេ��ដ៏ំ�ំ�ំផ��រ��់��ព័ីនធ

កុ�ង�គេត្រូមាងគេ��ឋ រច្ចុន្ទា�ម័ុួនធកុ�ងរយ�គេពីល

ជ្ជាងមួួយទះ�វ�សរ ៍ខែដំល�ះះ�ល់គេ�ាើរខែ�

ត្រូ��់វ�័ិយនៃនគេ�ដំឋកិចុ្ចុអាគេមួរកិ និងពីត្រូងឹង

ការគេឆ្លុះោើយ��រ��់ត្រូ�គេទះ�ចំ្ចុគេ�ះការគេ�ើង

កំគេ�ខែផនដីំ។ ការផរល់មូួលនិ�ិ�ត្រូមា�់

ការគេ�ាើទំះគេនើ�កមីួ�ណារ ញថាមួពីលរ��់

ត្រូ�គេទះ�នឹង�នដំល់កត្រូមិួ�ចូ្ចុលកុ�ង

កំណ្ឌ�់ត្រូតាំ ដូំច្ចុជ្ជា�គេត្រូមាងគេដំើមួបតី្រូ��់ត្រូ�ង

ហ្វានិភ័្នំយអាកា�ធា��ឱយបានលែត្រូ�គេ�ើរ។ 

ត្រូបាក់រា�់រយ�ន់�នដំ��ោ រនឹងត្រូ�ូវយក

គេ�ជួី�ជី�ល និងជំីនួ��គេត្រូមាងការង្ហារ

សាធារណ្ឌ���់ៗ។

ជ្ជាមួួយនឹងការចំ្ចុណាយ��ព័ីនធថីី្មី

ចំ្ចុនួន ៥៥០ �ន់�នដំ��ោ រ វធិានការ

គេនះនឹងផរល់ ៦៥ �ន់�នដំ��ោ រគេដំើមួបី

ពីត្រូងីកការចូ្ចុលគេត្រូ�ើអ្ន�ីន�ឺណិ្ឌ�គេលប�ន

គេលឿន។ ១១០ �ន់�នដំ��ោ រ�ត្រូមា�់

ផោូវ សុាន និង�គេត្រូមាងគេផសងគេទះៀ�។ ២៥ 

�ន់�នដំ��ោ រ�ត្រូមា�់ត្រូពី�នយនរគេហ្វាះ 

និងការផរល់មូួលនិ�ិគេត្រូច្ចុើន�ំផ���ត្រូមា�់

ត្រូកុមួ�ូ�ន Amtrak ��់តំាំងពីីគេ�វាកមីួ

ផោវូខែដំកដឹំកអុ្នកដំំគេណ្ឌើ រត្រូ�ូវបាន�គេងាើ�គេ�ើង

កុ�ងឆំុ្នាំ១៩៧១។ វាក៏នឹង�នរ និងខែកលមួែ

គេ��ឋ រច្ចុន្ទា�ម័ុួនធ និងកមីួវ�ីិដឹំកជីញ្ចាូ ន

ខែដំលមានស្រីសា�់ខែដំលគេត្រូ�ងនឹងផ��កំណ្ឌ�់

គេ�ច្ចុ�ងខែ�កញ្ចាំា គេនះ។

គេជ្ជា�ជ័ីយរ��់វា �ឺការច្ចុរ��ះ ង

��់ីច្ចុ�់គេ�យត្រូកមុួ�មាជិីកត្រូពឹីទះធ�ភាមួក

ពីី�ណ្ឌ�កសសាធារណ្ឌរដំឋ និង�កស

ត្រូ�ជ្ជា�ិ�គេ�យយកុ�ងការពិីគេត្រូ�ះគេ��ល់

ជ្ជាមួួយមួន្ត្រនរីគេ��វមិាន ជ្ជាការ�ង្ហាា ញពីី

ជំីគេនឿរ��់គេ�កនៃ�ដិំន ថា ការ�ត្រូមួ�

�ត្រូមួលួគេទះាភា�ីអាច្ចុគេ�ាើគេ�បានតាំមួអាទិះភាពី

ខែដំលភា�ីទំាងពីីរបានខែច្ចុករខំែលកជ្ជាយូរមួកគេ�ើយ 

គេទាះ�ី�ថិ�កុ�ងត្រូ�នៃនការខែ�ងខែច្ចុកខាងន

គេ�បាយដ៍ំ��ីជីគេត្រូ�។

�មាជិីកត្រូពឹីទះធ�ភា Kyrsten Sinema 

�មាជិីកត្រូពឹីទះធ�ភាមួកពីីរដំឋ Arizona និង

ជ្ជាអ្នុកច្ចុរ��ំខាន់មុាក់បាននិ�យថា 

“គេនះ�ឺជ្ជាអ្នាីខែដំលគេមួដឹំកនំ្ទាជ្ជា�់គេឆុ្នាំ�

គេបាះជំីហ្វានគេឆុ្នាំះគេ�រកការពីាបាលការ

ខែ�កបាក់រ��់ត្រូ�គេទះ�គេយើងជ្ជាជ្ជាងការ

ចិ្ចុញឹុ្ចមួចិ្ចុ�រគេ�ាើគេអាយខែ�កបាក់�ុ។” 

�មាជិីកត្រូពឹីទះធ�ភាគេ�ក Rob Port-

man មួកពីី�ណ្ឌ�កសសាធារណ្ឌរដំឋនៃនរដំឋ 

Ohio បាននិ�យថា “មួន��សត្រូ��់រ�ូខែដំល

ចូ្ចុលរមួួកុ�ងកិចុ្ចុ�ិ��ំត្រូ�ឹងខែត្រូ�ងគេនះ អាច្ចុ

មានគេមាទះនភាពីចំ្ចុគេ�ះអ្នាខីែដំលសាថ �័នគេនះ

�គេត្រូមួច្ចុបានគេ�នៃថ្មីៃគេនះ ត្រូពឹីទះធ�ភាកំពី�ង

�ំគេពីញការង្ហាររ��់�ោួន។” 

ការខែ�ាងយល់ពីីច្ចុា�់ �រពីីីគេ��ឋ រច្ចុន្ទា�ម័ុួនធ

• កញុ្ច�់ថ្មីវកិាមួួយ�ន់�ន់�ន

ដំ��ោ រត្រូ�ូវបានអ្នន�ម័ួ�៖ ត្រូពឹីទះធ�ភាបាន

អ្នន�ម័ួ�កញុ្ច�់  គេ��ឋ រច្ចុន្ទា�ម័ុួនធគេទះាភា�ី

ដ៏ំ�ំមួួយ គេ�នៃថ្មីៃទីះ១០ ខែ��ីហ្វា គេ�យ

កំណ្ឌ�់ពីីការច្ចុរ� និងការជីខែជីកគេដំញគេ�ល

�ុជ្ជាគេត្រូច្ចុើន�បារ �៍ ជី�ំវញិការវនិិគេ��

��ព័ីនធដ៏ំ�ំ�ំផ��គេ�កុ�ងត្រូ�ព័ីនធការង្ហារ

សាធារណ្ឌ���់រ��់ត្រូ�គេទះ� កុ�ងរយ�គេពីល

ជ្ជាងមួួយទះ�វ�សរ។៍

• ការគេបាះគេឆុ្នាំ�ច្ចុ�ងគេត្រូកាយ៖ លទះធផល

ច្ចុ�ងគេត្រូកាយគេ�កុ�ងត្រូពឹីទះធ�ភា�ឺមាន ៦៩ 

�ំគេ�ងទះល់នឹង ៣០ ត្រូ�ឆំ្នាំង។ ច្ចុា�់ខែដំល

គេ�ខែ�ត្រូ�ូវអ្នន�ម័ួ�គេ�យ�ភានឹង�ះះ�ល់

គេ�ាើរខែ�ត្រូ��់វ�័ិយនៃនគេ�ដំឋកិចុ្ចុអាគេមួរកិ 

និងពីត្រូងឹងការគេឆ្លុះោើយ��រ��់ត្រូ�ជ្ជាជ្ជា�ិ

ចំ្ចុគេ�ះការគេ�ើងកំគេ�ខែផនដីំ។

• វ�័ិយ�ំខាន់ ខៗែដំលត្រូ�ូវចំ្ចុណាយ៖ 

ជ្ជារមួួ ខែផនការគេទះាភា�ីគេផ្លារ �គេលើការចំ្ចុណាយ

គេលើការដឹំកជីញ្ចាូ ន គេត្រូ��ង�រកំិាគេត្រូ�ើត្រូបា�់ 

និងការ�មាែ �ការ�ំពី�ល�រសិាថ ន។

• ការដឹំកជីញ្ចាូ ន៖ ត្រូ�ខែ�ល ១១០ 

�ន់�នដំ��ោ រ នឹងត្រូ�ូវយកគេ�គេ�ាើផោូវ 

សុាន និង�គេត្រូមាងដឹំកជីញ្ចាូ នគេផសងគេទះៀ�។ 

២៥ �ន់�នដំ��ោ រ�ត្រូមា�់ត្រូពី�នយន្

�គេហ្វាះ និង ៦៦ �ន់�នដំ��ោ រ �ត្រូមា�់

ផោូវខែដំក គេ�យផរល់ឱយត្រូកុមួ�ូ�ន Amtrak 

នូវថ្មីវកិាគេត្រូច្ចុើន�ំផ��ខែដំល�ោួនបានទះទួះល

��់តំាំងពីីត្រូកុមួ�ូ�ន ត្រូ�ូវបាន�គេងាើ�គេ�ើង

កុ�ងឆំុ្នាំ ១៩៧១ ។

• គេត្រូ��ង�រកំិាគេត្រូ�ើត្រូបា�់៖ �មាជិីក

ត្រូពឹីទះធ �ភាក៏បានរមួួ�ញូុ្ចល ៦៥ �ន់�ន

ដំ��ោ រខែដំលមាន�ំណ្ឌង�ភាា �់���មួន៍

គេ�ជីន�ទះ ខែដំលពិីបាកទះទួះលបានអ្ន�ិន�ឺ

ណិ្ឌ�គេលប�នគេលឿន និងជួីយច្ចុ�ះគេ�ីះអុ្នក

រ�់គេ�ទីះត្រូកុងខែដំលមានត្រូបាក់ចំ្ចុណូ្ឌលទា�

ខែដំល�ីនលទះធភាពី និង ៨ �ន់�នដំ��ោ រ

�ត្រូមា�់គេ��ឋ រច្ចុន្ទា�ម័ុួនធទឹះកគេ�ភា�

ខាងលិច្ចុ។

• �មាែ �ការ�ំពី�ល�រ�ិឋ ន៖ ត្រូ�ខែ�ល 

២១ �ន់�នដំ��ោ រនឹងត្រូ�ូវយកគេ�គេ�ាើការ

�មាែ �អ្នណ្ឌរូ ង អ្នណ្ឌរូ ងខែរ ះ និងកខែនោងលំខែ� 

Superfund ។

ជ្ជាមួួយនឹងជ័ីយជីមុួះគេទះាភា�ី �ណ្ឌ�កស

ត្រូ�ជ្ជា�ិ�គេ�យយបានខែត្រូ�កាោ យភាោ មួៗគេ�

រកការ�ណារ ក់ទះ�នគេ�យឯក�កស ជ្ជាកញុ្ច�់

គេ�លនគេ�បាយ�ងីមួទីះ ២ ខែដំលនឹង

�ំគេពីញនូវអ្នាីខែដំលគេ��ល់នៃនអាទិះភាពី

ចំ្ចុណាយរ��់ពួីកគេ�។ ថ្មីវកិាគេ�លនគេ�បាយ

�ងីមួចំ្ចុនួន ៣.៥ �ន់�ន់�ន ដំ��ោ រ

រ��់ត្រូពឹីទះធ�ភា ត្រូ�ូវបានគេ�រពឹំីងថានឹង

អ្នន�ម័ួ�គេ�យ�ណ្ឌ�កសគេ��ៃ ច្ចុនៃថ្មីៃអ្នងី្ហារ

ឬគេដំើមួនៃថ្មីៃពី��គេនះ នឹងអ្នន�ញ្ចាំា �ឱយ

�ណ្ឌ�កមីា�ិការត្រូពឹីទះធ�ភាគេរៀ�ចំ្ចុគេ�ច្ចុករី

ត្រូ�ងច្ចុា�់អ្នមួ គេ�យគេ�លនគេ�បាយ 

គេដំើមួបគីេ�ះស្រីសាយការខែត្រូ�ត្រូ�ួលអាកា�ធា�� 

���ភាពី ការអ្ន�់រ ំនិងត្រូបាក់�ួុលត្រូ�ួសារ 

និងការ�ត្រូមាកពីាបាល វានឹងជ្ជាការ

�ំរាមួកំខែ�ងដំល់អ្នកុត្រូ�ឆំ្នាំង�វាះ។ វាក៏នឹង

រមួួ�ញូុ្ចលទំាងការដំំគេ�ើងពីនធ - គេ�ើយត្រូ�ូវ

បានគេ�រពឹំីងថានឹង�គេងាើ�ការត្រូ�ឆំ្នាំងជ្ជា

សាធារណ្ឌ�រ��់�ណ្ឌ�កសសាធារណ្ឌរដំឋ
តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៣តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៣
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កាខែ�� New York (�ណិ្ឌជីាកមីួ 
CNN )

គេ�ក Jeff Bezos គេ�ក Elon Musk 
និងគេ�ក Richard Branson មានត្រូទះពីយ
�មួប�រិ�រ��ចំ្ចុនួន ៤០០ �ន់�នដំ��ោ រ 
គេ�ីើនឹងទំះ�ំផលិ�ផលកុ�ងស្រី�ុក�រ��នៃន
ត្រូ�គេទះ�គេអ្នៀរ�ង់ទំាង មូួល។ ��រ�ទំាង
�ីន្ទាក់បាន�គេត្រូមួច្ចុចិ្ចុ�រ�ក់ត្រូទះពីយ�មួប�រិ
ដ៏ំគេត្រូច្ចុើន�នធឹក�ន្ទាធ �់កុ�ងការតាំមួរកករី��
�ិនរគេ�ាើដំំគេណ្ឌើ រអ្នវកា�រ��់�ោួន គេ�យ
�គេងាើ�ការត្រូ�ណំាងអ្នវកា�ទំះគេនើ�មួួយ 
�ត្រូមា�់��រ�ដ៍ំអ្នសុារយជ្ជាងត្រូ�គេទះ� ជ្ជា
អ្នុកបាញ់កំាត្រូជីួច្ចុគេ�ើងគេ�តាំរាវថីិ្មី។

ត្រូកុមួ�ូ�នអ្នវកា�ខែដំល�គេងាើ�គេ�ើង
គេ�យមួហ្វាគេ�ដំឋីទំាង�ី��ទះធខែ�មាន
គេ�លគេ�����ុ និង ទះ�សន�វ�័ិយ
គេផសង�ុ�នរិច្ចុ�នាួច្ចុអំ្នពីីវ�ីិសាស្ត្រី�រ�គេត្រូមួច្ចុ
វា។ �ះ�ខែនរគេ�ក Branson គេ�កMusk 
គេ�ក Bezos មិួនខែដំលមានភាពីសាា ហ្វា�់ 
គេលច្ចុគេធាោ  ត្រូ�កួ�ត្រូ�ខែជីងជ្ជាងគេពីលខែដំល
គេ�ក Branson បានត្រូ�កា�កាលពីីគេដំើមួ
ខែ�គេនះថា គេ�កនឹងបាញ់�គេង្ហាា ះ�ោួនឯង
ចូ្ចុលគេ�កុ�ងលំ�អាកា�គេ�យ�នគេដំើមួបី
គេហ្វាះគេ�ើរកំសានរ ខែ��ះ�នី្ទាននៃថ្មីៃមួ�នគេពីល

គេ�ក Bezos គេ��ចូ្ចុលកុ�ងរ ះ�កខែក�
ផ្លាា ល់�ោួន។

ការគេហ្វាះគេ�ើររ��់គេ�ក Branson 
បាន��់គេផរើមួគេ�យ�ីន�ញ្ចាំា គេ�នៃថ្មីៃអាទិះ�យ 
�ណ្ឌ�គេពីលខែដំលគេ�ក Bezos គេត្រូ�ង

គេហ្វាះគេ�ើរគេ�នៃថ្មីៃទីះ ២០ ខែ�កកា�។

�ះ�ខែនរគេ�ើមួហ្វាគេ�ដំឋីណាខែដំលពិី�ជ្ជា
�ុះការត្រូ�កួ�ត្រូ�ខែជីងអ្នវកា�គេនះ? 
ទំាងអ្ន�់គេនះ �ឺអាស្រី�័យគេលើរគេ�ៀ�ខែដំល
អ្នុកគេមួើលវា។

�ក់វាគេ�កុ�ងទះ�សន�វ�័ិយ
សារព័ី�៌មានបានគេច្ចុញផាយថា 

គេ�កBezos គេ�ក Branson និងគេ�ក 
Musk ជ្ជា���ីលគេឆុ្លុះើមួខែផុកអ្នវកា� ៣ រ�ូ 
គេ�យសារខែ�ភាពីស្រី�គេដំៀង�ុរ��់ពួីកគេ�៖ 

ទំាងអ្ន�់�ុបាន�គេងាើ�ត្រូទះពីយ�មួប�រិរ��់
�ោនួគេ�កុ�ងឧ�ា�កមីួគេផសងៗ  មួ�នគេពីលកំណ្ឌ�់
ទីះតំាំងរ��់�ោួនគេ�គេលើ�ណារ ញភ្នំពីគេត្រូ� 
គេ�ក Musk មានមួ��ជំីនួញទូះទា�់តាំមួ
អ្ននឡាញ និងរថ្មីយនរគេអ្ន�ិច្ចុត្រូ�ូនិក 
គេ�កBezos ជ្ជាមួួយ Amazon និងគេ�ក 

Branson រក��ីជ្ជាមួួយអាណាច្ចុត្រូកជំីនួញ
មាះ ក Virgin រ��់��់។ គេ�ើយពួីកគេ�
ទំាងអ្ន�់�ុ បាន�គេងាើ�ត្រូកុមួ�ូ�នរ��់�ោួន
កុ�ងរយ�គេពីល����ុខែ�ពីីរ�ីឆំុ្នាំ កាោ យជ្ជា
មួន��សមានមួ��មា�់ មានការទះទួះលសីាល់
�ំផ��គេ�កុ�ងការត្រូ�ណំាងខែផុកអ្នវកា�   
��វ�សរទី៍ះ ២១ ជ្ជាឧ�ា�កមីួឯកជីន
យកសកំពី�ងត្រូ�ខែជីង�ុគេ�រកអ្នវកា� ជ្ជាជ្ជាង
រ�ឋ ភិ្នំបាលគេ�កខាងលិច្ចុ ត្រូ�ខែជីងជ្ជាមួួយ
រ�ឋ ភិ្នំបាលភា�ខាងគេកើ�ដូំច្ចុគេ�កុ�ងការ
ត្រូ�ណំាងអ្នវកា�នៃន��វ�សច្ចុ�ងគេត្រូកាយ។

 
�ះ�ខែនរពួីកគេ�ពិី�ជ្ជាមិួនខែមួនជ្ជាអុ្នកគេលង

ខែ�មុាក់��់គេ�កុ�ងគេ�មីួគេន្ទាះគេទះ គេ�ើយ
ពួីកគេ�ត្រូ�ខែ�លជ្ជាមិួនខែមួនជ្ជា���ីលអ្នវកា�
គេឆុ្លុះើមួខែ�មួួយ��់កុ�ងរយ�គេពីលយូរអ្នខែងាង
គេន្ទាះខែដំរ។ មានការ��់គេផរើមួអ្នវកា�រា�់
រយគេ�ទូះទំាង��រដំឋអាគេមួរកិ និង
ពិីភ្នំពីគេ�ក គេផ្លារ �គេលើអ្នាីៗត្រូ��់�ះងពីី      
�គេចុ្ចុកវទិះាផ្លាា យរណ្ឌ�រ�ូ�ដំល់�ណាឋ �រ
�ខែណ្ឌរ �គេលើអ្នវកា�។ SpaceX, Blue 
Origin និង Virgin ក៏ទះទួះលបានអ្ន�ថត្រូ�គេ�ជីន៍
�ះ ងគេត្រូច្ចុើនផងខែដំរ តាំមួរយ�ភាពីជ្ជានៃដំ�ូ
ជ្ជាមួួយអ្នងីការ NASA និងគេ�ធាអាគេមួរកិ 
គេ�ើយអ្នុកទំាង�ីគេ�ខែ��នរត្រូ�កួ�ត្រូ�ខែជីង 
និងមួរងមាា ល��់នៃដំ�ូជ្ជាមួួយត្រូកុមួ�ូ�ន
អាកា�ច្ចុរណ៍្ឌខែដំលមានសុានៃដំ ដូំច្ចុជ្ជា 

តទៅ�ទី�ព័័រទីី ១៤តទៅ�ទី�ព័័រទីី ១៤

ចេតូើមហាចេសដំីីណ្ណាឈ្នះះ�ការព្រាប់ណ្ណាំងផ្នែ�ះកុអូវិកាស?

Elon MuskElon Musk Jeff BezosJeff Bezos
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គេអា���់" ។

គេដំើមួបីធាន្ទាថា Jordan មិួនភ័្នំយខាោ ច្ចុ 

មិួន�កគេច្ចុញពីីមួណ្ឌឌ លក�មារកំត្រូ�គេន្ទាះ 

គេ�ក Jerry បានយក�ូ�មួរ�ូថ្មី��ូច្ចុមួួយ 

�ក់រ�ូថ្មី���់គេ�មំាង និងរ�ូថ្មី� Jordan 

គេ�មំាងគេទះៀ� និងគេអាយ��់�ក់គេ�ាើជ្ជា

ខែ�សក។

គេ�ក Jerry បាននិ�យថា "�ំ�ំបាន

�ញ្ចាូ ន��់គេ�មួណ្ឌឌ លក�មារកំត្រូ� និង

បាន�ួរពួីកគេ�ថាគេ�ើពួីកគេ�អាច្ចុផរល់ខែ�សក

គេនះដំល់��់ និងនិ�យជ្ជាមួួយ��់អំ្នពីី

ឳពី�ក��់ គេ�ើយនិ�យថាឳពី�ក��់នឹង

មួកយក��់មួកផាះគេ�នៃថ្មីៃណាមួួយ។" 

គេ�គេពីល��់បានជួី� Jordan 

ជ្ជាគេលើកដំំ�ូង គេ�ក Jerry បាននិ�យ

ថា អ្នាីខែដំលគេ�ាើឱយ��់ភំាក់គេផែើលគេន្ទាះ�ឺថា 

Jordan គេ��ូច្ចុ មានអាយ�ជិី�ពីីរឆំុ្នាំ Jordan 

ក៍មានជំីងឺជ្ជាគេត្រូច្ចុើនផងខែដំរ។

គេ�ក Jerry បាននិ�យថា “មានគេរឿង

ជ្ជាគេត្រូច្ចុើនខែដំល Jordan បានឆ្លុះោងកា�់កាលពីី

គេ�គេកីង។ “�ំ�ំបាន�នាជ្ជាមួួយ��់ភាោ មួ

ៗថា �ំ�ំនឹងគេ�ាើអ្នាីត្រូ��់�ះ ងតាំមួលទះធភាពី

រ��់�ំ�ំ គេដំើមួបគីេ�ាើគេអាយត្រូបាកដំថា ��់នឹង

មានជីីវ�ិលែ�ំផ�� ខែដំលមួន��សអាច្ចុមាន។”

ការ��់គេផរើមួអាជីីពីជ្ជាកីឡាករមួ�ជីទឹះកការ��់គេផរើមួអាជីីពីជ្ជាកីឡាករមួ�ជីទឹះក

រ��់ Windleរ��់ Windle

រ�់គេ�កុ�ងទីះត្រូកុង Fort Lauderdale 

រដំឋ Florida គេ�ក Jerry បាន�ក់កូនត្រូ�ុ�

អាយ� ៧ ឆំុ្នាំរ��់��់គេ�កុ�ងជំីរ�ខំែ�លទឹះក 

�ណ្ឌ�គេពីលខែដំល��់គេ�ាើការគេ�មួនារីគេពីទះយ

គេ�រដូំវគេ�រ ។

គេ�នៃថ្មីៃទីះ១ និងទីះ២ គេ�ឯជំីរ� ំត្រូ�ូ�ងាឹក

អ្នន�ញ្ចាំា �ឱយអ្នកុគេបាះជំីរ�គំេ��ពីីការ រមួ�ជីទឹះក

មួួយខែមួះត្រូ� និងគេលងគេ�កុ�ងអាងខែ�លទឹះក។ 

Jordan បានគេ�ាើគេអាយគេ�ក Tim O'Brien 

ខែដំលជ្ជាត្រូ�ធានកមីួវ�ីិគេ�គេពីលគេន្ទាះ 

��់អារមីួណ៍្ឌ ។

ឳពី�ករ��់ O'Brien �ឺគេ�ក Ron 

O'Brien ធាោ �់ជ្ជាត្រូ�ូ�ងាឹកខែផុកមួ�ជីទឹះកកីឡា

អូ្នឡាពិំីករ��់គេ�ក Greg Louganis និង

ជ្ជាត្រូ�ូ�ងាឹកត្រូកុមួ USA កុ�ងរយ�គេពីល ៨ នៃថ្មីៃ

នៃនកីឡាអូ្នឡាំពិីក។

គេ�ក Jerry បាននិ�យថា “គេ�ក 

Tim បាននិ�យថា �ំ�ំ�ួរខែ�ឱយ Jordan 

ចូ្ចុលកុ�ងកមីួវ�ីិមួ�ជីទឹះករ��់��់។”  ��់

និ�យថា "គេ�កត្រូ�ូវការឱយគេកីងគេនះចូ្ចុល

កីឡាមួ�ជីទឹះក។ ��់នឹងកាោ យជ្ជាគេជីើងឯក

ថុាក់ជ្ជា�ិគេ�នៃថ្មីៃណាមួួយ ��់អាច្ចុកាោ យជ្ជា

កីឡាករអូ្នឡាំពិីកគេ�នៃថ្មីៃណា       មួួយ។"

��់និ�យថា គេពីលគេ�ើញ Jordan 

គេ�ាើឱយ��់នឹកគេ�ើញដំល់ Greg Louganis 

គេ�ើយ��់និ�យថា Jordan មានរាងកាយ

លែឥ�គេខុាះ�ត្រូមា�់អុ្នកកីឡាករមួ�ជីទឹះក។ 

��់មានការយល់ដឹំងអំ្នពីីលំ� ��់ដឹំង

ថា ��់គេ�ទីះណាគេ�គេលើអាកា�គេ�គេពីល

��់គេ��គេច្ចុញពីីការ រមួ�ជីទឹះក គេ�ើយ��់

គេមួើលគេ�ពិី�ជ្ជាលែខែមួនខែទះន គេ�កចូ្ចុល

គេ�កុ�ងទឹះក។”

គេ�ក Evan Lisette ត្រូ�ូ�ងាឹកមុាក់

រ��់ Jordan កុ�ងកមីួវ�ីិគេនះបានត្រូបា�់

សារព័ី�៌មានកីឡា USA TODAY ថា 

Jordan បាន�ង្ហាា ញថា ��់មានភាពី

តទៅ�ទី�ព័័រទីី១១តទៅ�ទី�ព័័រទីី១១

ដំំណើ�ើរជំីវិិតុនៃ��ីឡាា�រមុជំទឹឹ�...ដំំណើ�ើរជំីវិិតុនៃ��ីឡាា�រមុជំទឹឹ�...tmkBITMB½rTI   04
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កាោ ហ្វានកុ�ងការ��ូូ ជ្ជា�មីួតាំ ��់គេ�ាើខែ��

គេនះគេ�យសុាមួញញឹមួ និងគេ�ើច្ចុជ្ជាមួួយ

មិួ�ររមួួត្រូកុមួដំនៃទះគេទះៀ�។

Lisette បាននិ�យថា “អុ្នកមួ�ជីទឹះក

មុាក់ៗ �ឺ����ុ ទំាងផោូវកាយ និងផោូវចិ្ចុ�រ។ 

"��់មានភាពីរងឹមំាខាងរាងកាយ និង

មាន��ណ្ឌ�ម៌ួ។ គេ�គេពីល��់�ំគេ�ើង ��់

កាន់ខែ�មានភាពីរងឹមំា។ ��់ជ្ជាមួន��ស

មានចិ្ចុ�រច្ចុង់បានភាពីលែត្រូ�គេ�ើជ្ជាងគេនះ 

និងច្ចុង់បានអ្នាីៗ�ខែនថមួគេទះៀ�។" 

គេ�ក Windles បានផ្លាោ �់គេ� India-

napolis ជ្ជាកខែនោងខែដំល Jordan ហ្វា�់គេ�

មួជីឈមួណ្ឌឌ ល    �ណ្ឌរ� ះ�ណារ លជ្ជា�ិ គេ�ើយ

�ន្ទាា �់មួក គេ� North Carolina ជ្ជាកខែនោង

ខែដំល��់បានទះទួះលការ�ណ្ឌរ� ះ�ណារ ល

គេត្រូកាមួការដឹំកនំ្ទារ��់គេ�ក Nunzio 

Esposto ខែដំលជ្ជាត្រូ�ូ�ងាឹកមួ�ជីទឹះកគេ�

សាកលវទិះាល័យ Duke ។

គេ�ក Esposto បានត្រូបា�់សារព័ី�៌មាន 

USA TODAY ថា៖ “វា�ឺជ្ជាករី���ិនររ��់

ត្រូ�ូ�ងាឹកត្រូ��់រ�ូកុ�ងការ�ងាឹកគេកីងខែដំល

ស្រី��ញ់កីឡារ��់��់។” �ំ�ំពិី�ជ្ជា

��ាយចិ្ចុ�រ កុ�ងការគេ�ាើជ្ជាត្រូ�ូ �ងាឹកដំល់ 

Jordan គេ�ើយ Jordan ពិី�ជ្ជាមាន

គេទះពីគេកា�លយខាោ ំងណា�់។

"��់ខែ�ងខែ�ជួីយដំល់អ្ន�រពីលិក

ដំនៃទះគេទះៀ� អំ្នពីីរគេ�ៀ�នៃនការត្រូជីមួ�ជីទឹះក និង

មានគេពីល�ោះ ��់បានជួីយ�ំ�កំុ�ងការ�ងាកឹ

គេកីងៗមួួយចំ្ចុនួន អំ្នពីីកមីួវ�ីិគេមួគេរៀនខែដំល

�ំ�ំមាន។ គេ�ើយទំាងអ្ន�់គេន្ទាះ �ឺជ្ជាការ

ស្រី�ឡាញ់កីឡា��ទះធសា�។"

គេ�ក Esposto បាននិ�យថា 

Jordan ត្រូ�ូវបានគេ�ជំីរ�ញ�ះងខាោ ងំណា�់ 

គេ�យដឹំងច្ចុា�់ថាមានអ្នាគីេកើ�គេ�ើងចំ្ចុគេ�ះ

រាងកាយ��់�ណ្ឌ�គេពីលខែដំល��់គេ�

គេលើលំ�។

“ត្រូ��់គេពីលខែដំល��់គេងើ�គេច្ចុញពីីទឹះក 

�ំ�និំ�យគេ�កាន់��់ គេ�ើយ��់និ�យ

��ថា “បាទះ �ំ�ំមានអារមីួណ៍្ឌថាអ្នញឹុ្ចង ឬ

គេពីល�ោះ��់និ�យមួក�ំ�ំថា “គេនះ�ឺមិួន

ត្រូ�ូវខែមួន” ��់និ�យចំ្ចុៗចំ្ចុណ្ឌ� ច្ចុ។”

“វា�ឺជ្ជាគេវទះមួនរ” ៖ កីឡាអូ្នឡាំពិីក

នៃថ្មីៃគេនះ

គេ�គេពីលខែដំល Jordan មានលកំណ្ឌ�

ត្រូ��់ត្រូ�ន់�ត្រូមា�់ការត្រូ�កួ�កីឡាអូ្នឡាពិំីក

ទីះត្រូកុង�ូកយូ ត្រូ�ូ�ងាឹករ��់��់រកីរាយ

��ាយចិ្ចុ�រ។

គេ�ក Lisette បាននិ�យថា 

"គេ�គេពីល�ំ�ំគេមួើលការផាយផ្លាា ល់តាំមួ

ទូះរទះ�សន៍ �ំ�ំ�ំថា �ំ�ំបានគេត្រូកាក�រ និង

�ក់នៃដំ�ំ�ំគេលើកាលដូំច្ចុឳពី�ករ��់��់ �ឺ

គេ�ក Jerry Windle ខែដំរ" ។ "�ំ�ំពិី�ជ្ជាត្រូពឺី

�មួប�រ ខែដំលដឹំងថា Jordan ទះទួះលបាន

�នរង្ហាា ន់អូ្នឡាំពិីក។ ពិី�ជ្ជារគំេភ្នំើ�ចិ្ចុ�រ

ណា�់ �ំ�ំ�ូរទឹះកខែភុ្នំក គេត្រូ�ះខែ�រកីរាយ

��ាយចិ្ចុ�រ។"

គេ�ក Jerry បាននិ�យថា ការ

�ំគេពីញ�ំណ្ឌង និងភាពីរកីរាយ�ំផ��រ��់

��់ �ឺអាច្ចុចិ្ចុញឹុ្ចមួ�ីបាច់្ចុ ខែណ្ឌនំ្ទា ស្រី�ឡាញ់ 

និងផរល់ឱកា�ដំល់កូនរ��់��់។

គេ�ក Jerry បាននិ�យថា “វាជ្ជា

គេរឿង�មីួតាំគេទះខែដំល�ំ�ំកាោ យជ្ជាឳពី�ក វាមិួន

មានអារមីួណ៍្ឌដូំច្ចុមួន��សមួួយចំ្ចុនួនខែដំល

និ�យថា �ំ�ំគេ�ាើពីលិកមីួលះ�ង់ និង

និ�យថា�ំ�គំេ�ាើគេនះ �ំ�គំេ�ាើគេន្ទាះ។”  “តាំមួពិី� 

អ្នាខីែដំល�ំ�បំានគេ�ាើ �ឺផរល់ឱកា� និងគេ�ើកទាា រ

ឱយ��់ គេដំើមួប�ី�់អាច្ចុកាោ យជ្ជាមួន��សលែ

�ំផ�� និងជ្ជាពីលរដំឋពិីភ្នំពីគេ�ក តាំមួខែដំល

��់អាច្ចុគេ�ាើគេ�បាន។” 

�មាោ ភាពី និងភាពីគេ�ើកចំ្ចុ� �ឺមាន

សារ��ំខាន់�ត្រូមា�់គេ�ក Jerry គេ�ើយ

គេ�គេពីលខែដំល Jordan �ំគេ�ើង គេ�ក 

Jerry និ�យថា ��់នឹង�គេត្រូងៀនកូនត្រូ�ុ�

រ��់��់អំ្នពីីវ�ប�ម៌ួ និងអំ្នពីីសាវតាំ

ត្រូ�គេទះ�កមួុ�ជ្ជា។

គេ�ក Jerry បាននិ�យថា “�ំ�ំ

ខែ�ងខែ�ច្ចុង់គេអាយ Jordan មាន�មាោ ភាពី 

គេត្រូ�ះ�ំ�ំមិួនច្ចុង់   គេអាយមាន�ំណួ្ឌរខែដំល

�ីនច្ចុគេមួោើយគេ�គេពីលខែដំល��់�ំគេពីញវយ័។” 

ដូំគេចុ្ចុះគេ�ើយ �ំ�បំានខែច្ចុករខំែលកជ្ជាមួួយ��់

តំាំងពីីដំំ�ូង អំ្នពីីគេរឿងកំគេណ្ឌើ �រ��់��់ 

និងការចិ្ចុញឹុ្ចមួ��់។”

គេ�ក Jerry បាននិ�យថា ��់

គេពីញចិ្ចុ�ររាល់គេពីលខែដំល��់បានចំ្ចុណាយ

ជ្ជាមួួយកូនត្រូ�ុ�រ��់��់។

គេ�ក Jerry បាននិ�យថា "ការ�គេងាើ�

ចំ្ចុណ្ឌង ទំះន្ទាក់ទំះនងជ្ជាមួួយ Jordan �ំ�ំបាន

គេ�ាើគេ�ើង ភាោ មួៗ។” វាដូំច្ចុជ្ជាគេវទះមួនរអ្នញឹុ្ចង 

“Jordan �ំធា�់ និងច្ចុគេត្រូមួើនលូ���់

ជ្ជានិចុ្ចុ រ�ូ�ដំល់ដំគេងាើមួច្ចុ�ងគេត្រូកាយរ��់�ំ�ំ 

��់�ឺជ្ជាអាទិះភាពីរ��់�ំ�ំកុ�ងន្ទាមួជ្ជា

មួន��ស” ៕
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តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៥តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៥

ជ្ជាឯកចិ្ចុនា។

�មាជិីកត្រូពឹីទះធ�ភាគេ�ក Chuck 

Schumer មួកពីីទីះត្រូកុងញូវយះកបាននិ�យ

កាលពីីនៃថ្មីៃអ្នងី្ហារថា “គេទាះ�ីជ្ជាផោវូដ៏ំខែវងឆ្នាំៃ យ

ខែដំលគេយើងបានគេដំើរគេ�ើយក៍គេ�យ គេ�ទីះ�ំផ�� 

គេយើងបាន�នដំល់ផោូវ�ញុ្ច�់” ។ �ះ�ខែនរ

ការនំ្ទាយកការអ្នតាំថ �ិ�ាយរ��់��់

គេ�កាន់មិួ�ររមួួការង្ហារខែដំលច្ចុង់ត្រូ�កាន់យក

អាទិះភាពីមិួនបានខែកខែត្រូ� ��់បាន�ខែនថមួ

ថា “គេយើងកំពី�ង�នរគេឆុ្នាំះគេ�រកផោវូទីះពីីរខែដំល

នឹងគេ�ាើឱយមានការផ្លាោ �់�រូរជំីន្ទាន់។” 

ការគេបាះគេឆុ្នាំ�ត្រូពឹីទះធ�ភាបានកំណ្ឌ�់

ការច្ចុរ�មានភាពីរអាក់រអួ្នលជ្ជាគេត្រូច្ចុើនខែ� 

រវាងរដំឋបាល   នៃ�ដិំន និង�មាជិីកត្រូពឹីទះធ�ភា

គេ�កុ�ង�ណ្ឌ�កសទំាងពីីរ អំ្នពីីវសិាលភាពី 

និងទំះ�ំនៃនគេ��ឋ រច្ចុន្ទា�ម័ុួនធច្ចុា�់។ 

�ន្ទាា �់ពីីកិចុ្ចុ�ិ��ំត្រូ�ឹងខែត្រូ�ង�ោីមួួយ គេ�ាើការ

ជ្ជាមួួយ�មាជិីកត្រូពឹីទះធ�ភា Shelley Moore 

Capito �ណ្ឌ�កសសាធារណ្ឌរដំឋនៃនរដំឋ West 

Virginia គេលើខែផនការខែដំលអាច្ចុ�ុះការ

�ំត្រូទះពីីគេមួដឹំកនំ្ទា G.O.P. គេ�កនៃ�ដិំនបាន

�ខែងារការគេផ្លារ �អារមីួណ៍្ឌរ��់��់គេ�ត្រូកមុួ

សាធារណ្ឌរដំឋ និង�ណ្ឌ�កសត្រូ�ជ្ជា�ិ�គេ�យយ

កត្រូមិួ�មួ�យមួចំ្ចុនួន ១០ ខែដំលបានជួីយ

គេ�ាើកូដំកមីួ�ត្រូមួ��ត្រូមួលួគេ�ើកផោូវ�ត្រូមា�់

កញុ្ច�់ជំីនួយ�គេន្ត្រងី្ហាះនៃនជំីងឺឆ្លុះោងរា��ា�

គេ�គេត្រូកាយការគេបាះគេឆុ្នាំ�គេ�ខែ��ូុ។

�មាជិីកត្រូពឹីទះធ�ភា និងមួន្ត្រនរគីេ��វមិាន

កំពូីលបានចំ្ចុណាយគេពីលជ្ជាគេត្រូច្ចុើន�បារ �៍

ពិីភាកាអំ្នពីីរគេ�ៀ�គេរៀ�ចំ្ចុរច្ចុន្ទា�ម័ុួនធ និង

ច្ចុា�់�ិរញ្ចាវ�ថ� រ�ូ�ដំល់អាហ្វារគេពីល�ៃ ច្ចុ

យ�់គេត្រូ� ការត្រូ�ជី�ំតាំមួអ្ននឡាញ និងតាំមួ

ទូះរ�័ពីា។ �ន្ទាា �់ពីីត្រូកុមួគេនះបានត្រូ�កា�

អំ្នពីីគេត្រូ�ងមួួយគេ�កុ�ងខែ�មិួថ្មី�ន្ទាក៏គេ�យ 

វាត្រូ�ូវចំ្ចុណាយគេពីលមួួយខែ�គេដំើមួបី�កខែត្រូ�

ត្រូក��័ណ្ឌឌ គេន្ទាះគេ�ជ្ជាច្ចុា�់។ គេ�ចំ្ចុគេ�ះមួ��

កិចុ្ចុ�ិ��ំត្រូ�ឹងខែត្រូ�ងគេនះបានគេលច្ចុគេច្ចុញ

គេ�ើងគេ�ទីះ�ំផ�� �ន្ទាា �់ពីីវាបាន�រាជ័ីយ

កុ�ងការគេបាះគេឆុ្នាំ�សាកលបងមួួយគេ�កុ�ង

ត្រូពឹីទះធ�ភា គេ�ើយគេ�ក Trump បាន

ពិីនិ�យគេមួើលវា គេ�យពីា�មួ�ញុ្ច� ះ�ញូុ្ចល

�ណ្ឌ�កសសាធារណ្ឌរដំឋថា ពួីកគេ�នឹង�ង់នៃថ្មីោ

នគេ�បាយ�ុ�់�ត្រូមា�់ការ�ំត្រូទះវា។

�មាជិីកត្រូពឹីទះធ�ភា Jeanne Shaheen 

អ្នកុត្រូ�ជ្ជា�ិ�គេ�យយនៃនរដំឋ New Hampshire 

និងជ្ជាអ្នុកច្ចុរ��ំខាន់មុាក់បាននិ�យ

គេ�កុ�ង�ទះ�មាភ �ន៍មួួយនិ�យថា 

“គេ�គេពីលគេយើងមានមួន��សគេត្រូច្ចុើនគេ�

�ងខាងផោវូខែដំលច្ចុង់គេ�ាើអ្នាតីាំមួវ�ីិត្រូ�កាន់�កស

ពួីក ផា�យពីីការរកវ�ីិខែដំលគេយើងអាច្ចុគេ�ាើការ

ជ្ជាមួួយ�ុ �ំ�មិំួន�ិ�ថាវាជ្ជាផលត្រូ�គេ�ជីន៍

លែ�ំផ��រ��់ត្រូ�គេទះ�គេទះ។” ។ “ វាពិី�ជ្ជា

មានសារ��ំខាន់ណា�់�ត្រូមា�់ទំះន្ទាក់ទំះនង

�នរគេ�កុ�ងត្រូពឹីទះធ�ភា មានសារ��ំខាន់

ខាោ ងំណា�់កុ�ងការ�គេត្រូមួច្ចុកិចុ្ចុការន្ទាន្ទា។” 

អ្នកុច្ចុរ�ត្រូ�ូវបានគេ�គេ�ទះ�ួរគេដំញគេ�ល 

អំ្នពីីរគេ�ៀ��ង់ត្រូបាក់�ត្រូមា�់ខែផនការរ��់

ពួីកគេ�។ �ណ្ឌ�កសសាធារណ្ឌរដំឋបាន

ត្រូ�កា�ថា ពួីកគេ�នឹងមិួន�ំត្រូទះច្ចុា�់

ណាមួួយខែដំល�គេមួោើងពីនធ និងត្រូ�នគេ�ល

�ំគេណ្ឌើ រ�គេងាើនការ�ំត្រូទះ I.R.S. អ្នន�វ�រ

ត្រូ�ឆំ្នាំងនឹងការ�នោំពីនធ គេ�ើយ�ណ្ឌ�កស

ត្រូ�ជ្ជា�ិ�គេ�យយបាន�ដិំគេ��មិួនដំំគេ�ើងនៃថ្មីោ

អ្នុកគេត្រូ�ើត្រូបា�់�ត្រូមា�់អុ្នកគេ�ើក�រ។

�ណ្ឌ�កសត្រូ�ជ្ជា�ិ�គេ�យយ និងគេ�ក

ក្រុ�ឹទឹធសភាាអ្ន�ុម័តុច្បាាប់សីី�ីណើហដ្ឋាាារច្បានាាក្រុ�ឹទឹធសភាាអ្ន�ុម័តុច្បាាប់សីី�ីណើហដ្ឋាាារច្បានាាtmkBITMB½rTI   09
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ត្រូកុមួ�ូ�ន Boeing និង Northrop Grumman 
និង United Launch Alliance។

គេ�ក Elon Muskគេ�ក Elon Musk
ត្រូ��ិនគេ�ើមានការត្រូ�ណំាងកំពី�ង

ដំំគេណ្ឌើ រការ ជ្ជា�មីួតាំ ដំំ�ូងគេ� អ្នុក�ំត្រូទះ
អ្នវកា�ត្រូ�កា�ថា SpaceX ជ្ជាអ្នកុនំ្ទាមួ��
គេ�។ ការ�ណារ ក់ទះ�នរ��់គេ�ក Musk 
ខែដំលត្រូ�ូវបាន�គេងាើ�គេ�ើងកុ�ងឆំុ្នាំ ២០០២ 
បាន�គេងាើ�រ ះ�ខែកា�ខែដំលមាន�មួ�ថភាពី
បាញ់�គេង្ហាា ះផ្លាា យរណ្ឌ� និងទំះនិញគេផសងគេទះៀ�
ចូ្ចុលគេ�កុ�ង�នោងខែផនដីំ ជ្ជាការគេ�ាើដំំគេណ្ឌើ រ
ខែដំលត្រូ�ូវការគេលប�ន ១៧.០០០ មាះ យកុ�ង
មួួយគេមាះងនិងបាន�គេងាើ�ត្រូកមុួផ្លាា យរណ្ឌ�
អ្ន�ិន�ឺគេណ្ឌ�ចំ្ចុនួន ១៥០០ ដំ�ំ  វាត្រូ�ូវបាន
គេ�រកគេ�ើញពីីរគេ�ៀ�ច្ចុ�ះច្ចុ� និងគេត្រូ�ើត្រូបា�់
�ួរងឹរ��់វាគេ�ើងវញិ�ន្ទាា �់ពីីគេហ្វាះគេ�ើរ
រចួ្ចុ គេ�ើយវាបាន�ុះកិចុ្ចុ�នា�ំជ្ជាមួួយ
អ្នងីការ NASA និងគេ�ធាអាគេមួរកិ។

វាត្រូ�ូវបាន�គេងាើ�គេ�ើង និងបាញ់�គេង្ហាា ះ
រ ះ�ខែកា�ដ៏ំមានឥទះធិពីល�ំផ��កុ�ងត្រូ��ិ��រិការ 
គេ�ើយអ្នន�វ�រការច្ចុ�ះច្ចុ�ឧ�ករណ៍្ឌ�គេងាើន
គេលប�នរ��់វា និង�គេងាើ��នអ្នវកា�
មួួយខែដំលបាន�ញ្ចាូ នអ្នវកា��និកគេ�
សាថ នីយអ្នវកា�អ្ននររជ្ជា�ិគេ�យគេជ្ជា�ជ័ីយ។ 
ឥ�ូវគេនះ ត្រូកុមួ�ូ�ន SpaceX កំពី�ង�គេងាើ�
�នអ្នវកា�ខែដំលនឹងនំ្ទាមួន��សគេ�ឋាន
ត្រូពីះច័្ចុនា និងភ្នំពីអ្នងី្ហារ។

ទះនាឹមួនឹងគេនះខែដំរ ទំាងត្រូកមុួ�ូ�នរ��់
គេ�ក Branson និងត្រូកុមួ�ូ�នគេ�ក Bezos 
មិួនបានត្រូ��់ត្រូ�ងនំ្ទាយកអ្នវកា��និក
គេ�គេ�ច្ចុរគេន្ទាះគេទះ។ ត្រូកុមួ�ូ�នរ��់ពួីកគេ�
និ�យថា វាត្រូ�ន់ខែ� គេកា�គេអាយរ��់
ខែ�មួលំ�ខែ��ះ�គេណាះ ះ។

គេ�ក Elon Musk និ�យថា ត្រូកុមួ�ូ�ន 
SpaceX កំពី�ងរកីច្ចុគេត្រូមួើនគេលើអ្ន�ីន�ឺណិ្ឌ� 
�ះ�ខែនរគេ�ខែ�និ�យថា គេ�លគេ��ឺគេដំើមួបី
គេច្ចុៀ�វាងការកស័យ�ន។

កនោងមួក ត្រូកុមួ�ូ�ន SpaceX បាន
ត្រូ�មូួលអ្នកុ�ំត្រូទះកាោ ហ្វានខែដំលការ�ររាល់

ច្ចុលន្ទារ��់     ��់។ �ះ�ខែនរ�ីនអ្នាីអាច្ចុ�
ដិំគេ��បានគេទះ ខែដំលត្រូកុមួ�ូ�ន SpaceX 
ខែ�ងខែ�ជ្ជាអ្នុកត្រូ�ួ�ត្រូតាំយផោូវ វ�័ិយ
�ណិ្ឌជីាកមីួអ្នវកា�តាំមួរយ�ការ�ំខែ�ក
ឯ�ទះ�ីកមីួជ្ជាត្រូ�វ�រិសាស្ត្រី�រ និង�គេត្រូមួច្ចុ
បាននូវអ្នាីខែដំលអ្នុកជំីន្ទាញឧ�ា�កមីួ
ធាោ �់��់ទះ�កថា មិួនអាច្ចុគេ�ាើគេ�បាន។ 
ត្រូកុមួ�ូ�នត្រូ�ូវបានគេ�គេជីឿជ្ជាក់ថាគេ�ាើរខែ�
រខំានដំល់ឧ�ា�កមីួរ ះ�ខែកា�ខែដំលត្រូ�ូវបាន
គេ���់ទះ�កថាគេ�គេ�ៃៀមួត្រូទឹះង និងមិួន�ួរ
ឱយ��់អារមីួណ៍្ឌ�ះ�នី្ទានទះ�វ�សរម៍ួ�នគេពីល
ត្រូកុមួ�ូ�ន SpaceX មួកដំល់។

�ះ�ខែនរមួះាងវញិគេទះៀ� គេ�ក Musk 
�ោួនឯងមិួនបានគេ�ាើដំំគេណ្ឌើ រគេ�ទីះអ្នវកា�
គេទះ គេ�ើយ��់មិួនបាននិ�យថាគេពីលណា
��់នឹងគេ�ាើដូំគេចុ្ចុះខែដំរ ឬត្រូ��ិនគេ�ើ��់មាន
ឆ្លុះនា�កុ�ងការទះទួះលយកហ្វានិភ័្នំយគេ�គេពីល
ឆ្នាំ�់ៗគេនះ។ ការអ្នតាំថ �ិ�ាយខែដំល�ួរឱយ
ក�់�មីាល់�ំផ��រ��់��់គេលើ�ញ្ចាំា គេនះ
�ឺថា “��់ច្ចុង់សាោ �់គេ�គេលើភ្នំពីត្រូពីះអ្នងី្ហារ 

មិួនខែមួនត្រូ�ន់ខែ��ះះ�ល់
វាគេទះ។”

គេ�ក Musk ខែដំល
ជ្ជាអ្នកុមាន�ំផ��ទីះ ២ គេ�
គេលើពិីភ្នំពីគេ�ក ក៏បាន
រះិ�ន់�ូត្រូ�ខែជីងផងខែដំរ
ចំ្ចុគេ�ះការពីា�មួ�គេងាើ�
ត្រូបាក់ចំ្ចុគេណ្ឌញផា�យពីី
ត្រូកុមួ�ូ�ន SpaceX ខែដំល
មានគេ�លគេ�ខែច្ចុងថា “ 
គេ�ាើឱយជីីវ�ិមានភាពីច្ចុត្រូមុួះ” 
។ យកវាតាំមួខែដំលអ្នុក
ច្ចុង់បាន។

គេ�ក Jeff Bezos
ត្រូ��ិនគេ�ើមួហ្វាគេ�ដំឋី

មុាក់ មាន�ំណ្ឌងមិួនច្ចុង់
ផលិ�រ ះ�កខែក�ជ្ជាខែផុកមួួយ
នៃនមាះ ករ��់��់គេន្ទាះ�ឺ
គេ�ក Bezos ។ ��់បាន
�គេងាើ�ត្រូកុមួ�ូ�ន Blue 
Origin កុ�ងឆំុ្នាំ ២០០០ - 
ត្រូបំាមួួយឆំុ្នាំ�ន្ទាា �់ពីីការ

ណើតុើមហាាណើសដំាីណាាឈ្នះន�កាារក្រុបណាាំងណើតុើមហាាណើសដំាីណាាឈ្នះន�កាារក្រុបណាាំងtmkBITMB½rTI   08
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នៃ�ដិំន ខែដំលដំំ�ូងគេ�ើយបានគេ�ុើ�គេត្រូមាង

គេ��ឋ រច្ចុន្ទា    �ម័ុួនធចំ្ចុនួន ២.៣ �ន់�ន់

�ន ដំ��ោ រ�ត្រូមា�់គេ�ាើ�មួបទាន�ំៗ ។ 

កញុ្ច�់គេនះរមួួ�ញូុ្ចលទំាងការផរល់មូួលនិ�ិ

�ិច្ចុជ្ជាងអ្នាខីែដំលពួីកគេ�ច្ចុង់បាន�ត្រូមា�់ការ

ជំីនួ��ំពីង់នំ្ទាមួ�� �គេត្រូមាងឆ្លុះោងកា�់ និង

ថាមួពីលសាែ �។

គេដំើមួបីផរល់�ិរញ្ចា�បទានដំល់អ្នាីខែដំល

គេ��ល់ អុ្នកវភិា�បាននិ�យថា រ�ឋ ភិ្នំបាល

ទំះនងជ្ជាត្រូ�ូវ�ីុត្រូបាក់គេត្រូច្ចុើន។ គេ�នៃថ្មីៃត្រូពី��ប�៍ 

ការ�ិល័យថ្មីវកិា�ភាបាននិ�យថា 

ច្ចុា�់គេនះនឹង�ខែនថមួ ២៥៦ �ន់�នដំ��ោ រ

�ត្រូមា�់ឱនភាពីកុ�ងរយ�គេពីល ១០ ឆំុ្នាំ 

ខែដំលផា�យពីីការអ្នះអាងរ��់អ្នុកនិពីនធ

ខែដំលនិ�យថា ច្ចុា�់រ��់ពួីកគេ�នឹងត្រូ�ូវ

�ង់គេពីញនៃថ្មីោ។

គេន្ទាះ�ឺជិី��ក់កណារ លនៃនការចំ្ចុណាយ

ថីី្មីគេ�កុ�ងច្ចុា�់គេនះ រមួួ�ញូុ្ចលទំាងវធិានការ

�ឹងរ�ងឹខែដំល�ំគេ�គេលើការរកត្រូបាក់គេដំើមួបី

ចំ្ចុណាយ�ត្រូមា�់វា រមួួទំាងការគេរៀ�ចំ្ចុ

គេ�ើងវញិនូវមូួលនិ�ិ  �គេន្ត្រងី្ហាះជំីងឺរា��ា� 

ខែដំលមិួនមានការ�ត្រូមុួះ�ត្រូមួួលការរ�ឹ

�នរឹងរ�ិូយ�័ណ្ឌះឌីីជីីថ្មីល និងពីនារគេពីល

អ្នន�វ�រតាំមួយ���ម័ួយ Trump ខែដំលនឹង

ផ្លាោ �់�រូរ វ�ីិ ខែដំលត្រូកុមួ�ូ�នឱ�ថ្មីអាច្ចុ    

ផរល់ជូីនការ�ញុ្ច� ះ�នៃមួោចំ្ចុគេ�ះខែផនការ

��ខាភិ្នំបាល�ត្រូមា�់

ការខែថ្មីទំាអុ្នកជំីងឺ។

ត្រូកុមួ�ោ ំគេមួើល

សារគេពីើពីនធបានត្រូពីមាន

ថា �មាជិីកត្រូពឹីទះធ�ភា

កំពី�ងគេត្រូ�ើឧបាយកល

ថ្មីវកិាគេដំើមួបី�ិទះបំាង

នៃថ្មីោគេដំើមួនៃនកិចុ្ចុត្រូពីមួគេត្រូពីៀង

រ��់ពួីកគេ� គេ�ើយការ

បាះ ន់ត្រូ�មាណ្ឌរ��់

ការ�ិល័យថ្មីវកិា

ហ្វាក់ដូំច្ចុជ្ជា�ញ្ចាំា ក់ពីី

ការ�ងសយ័គេន្ទាះ។ មួួយ

ខែផុកគេនះ បានជំីរ�ញឱយ

�ំណាងរាស្ត្រី�រដឹំកនំ្ទា

រ��់គេ�ក McConnell 

មួួយចំ្ចុនួនដំក�ោនួគេច្ចុញ។

�មាជិីកត្រូពឹីទះធ�ភា John Thune មួក

ពីីរដំឋ Dakota ខាង�បូង �ណ្ឌ�កសសាធារណ្ឌ 

រដំឋគេល� ២ បានត្រូបា�់អុ្នកយកព័ី�៌មានថា 

“�ំ�ំ�ំត្រូទះ�ះងគេពីញទំះ�ឹងចំ្ចុគេ�ះ�មាជិីក

រ��់គេយើងខែដំលគេ�ាើការជ្ជាមួួយ�ុគេ�ទូះទំាង

ជួីរ�ណ្ឌ�កសគេដំើមួបពីីា�មួ និងគេ�ះស្រីសាយ

�ញ្ចាំា ថីី្មីៗ។”  “ មានគេរឿងជ្ជាគេត្រូច្ចុើននឹងត្រូ�ូវ

�ក់គេលើការ�ំណ្ឌ� ល គេ�ើយ�ំ�ំ�ិ�ថាវា

���។”

�ះ�ខែនរ�ន្ទាា �់ពីីការគេបាះគេឆុ្នាំ�ជ្ជាគេត្រូច្ចុើន

នៃថ្មីៃគេលើការផ្លាោ �់�ររូច្ចុា�់ខែដំលមានគេត្រូច្ចុើនជ្ជាង 

២០០០ ទំះព័ីរ�មាជិីកត្រូពឹីទះធ�ភាភា�គេត្រូច្ចុើន

បានត្រូ�វកីាលចំ្ចុគេ�ះ�ួគេល�ឱនភាពី៕

ក្រុ�ឹទឹធសភាាអ្ន�ុម័តុច្បាាប់សីី�ីណើហដ្ឋាាារច្បានាាក្រុ�ឹទឹធសភាាអ្ន�ុម័តុច្បាាប់សីី�ីណើហដ្ឋាាារច្បានាាtmkBITMB½rTI  13
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��់គេផរើមួត្រូកុមួ�ូ�ន Amazon - គេ�ើយផរល់
ឱយវានូវបាវច្ចុន្ទាថា "gradatim ferociter" 
ខែដំលជ្ជា�ោ ភាសាឡាតំាំងខែដំល�កខែត្រូ�
គេ�ជ្ជា "មួួយជំីហ្វានមួរងៗ �ះ ងសាហ្វាវ" 
។ រ�ូ�ញ្ចាំា រ��់ត្រូកុមួ�ូ�នគេនះក៏ជ្ជា��ា
អ្នគេណ្ឌរើ កមួួយកាល ��ាអ្នគេណ្ឌរើ ក�កាា រ� 
និងគេរឿងនិទានត្រូ��ណ៍ី្ឌខែដំលគេ�ាើឱយការ
ត្រូ�ណំាងយឺ��ះ វ និងមាន�ថិរភាពី�ុះ
កុ�ងការត្រូ�ណំាង។

គេ�ក Bezos បាននិ�យថា “រ�ូ�ញ្ចាំា
រ��់គេយើង�ឺជ្ជាអ្នគេណ្ឌរើ កពីីគេត្រូ�ះគេយើងគេជីឿ
ថាយឺ��ឺរលូន គេ�ើយរលូន �ឺគេលឿន” ។

គេ�ក Bezos បាននិ�យ ខែដំល
អាច្ចុគេអាយគេ�គេមួើលគេ�ើញថា ជ្ជាការ�ះ�ន�ះង
កំណ្ឌ�់ទីះតំាំង Blue Origin ដូំច្ចុជ្ជាការ
ត្រូ�ឆំ្នាំងត្រូកមុួ�ូ�ន SpaceX ត្រូ�ូវបានគេ�ដឹំង
ថាទះទួះលយកគេលប�ន និងការសាកលបង
គេលើកំ��� �ឺជ្ជាគេណ្ឌើ រការអ្នភិ្នំវឌីឍនំ្ទាគេអាយ
យឺ��ះ វ ។

អ្ន�់រយ�គេពីលជ្ជាគេត្រូច្ចុើនឆំុ្នាំមួកគេ�ើយ 
ខែដំលត្រូកុមួ�ូ�នដំំគេណ្ឌើ រការគេ�យ�មាៃ �់
គេ�ាើរខែ�ទំាង      ស្រី�ុង។ �ះ�ខែនរឥ�ូវគេនះ 
គេ�លគេ�រ��់វា�ឺច្ចុា�់៖ គេ�ក Bezos 
ខែដំលជ្ជាអ្នកុមាន�ំផ��គេ�គេលើពិីភ្នំពីគេ�ក
ច្ចុង់�ញ្ចាូ នមួន��សគេ�រ�់គេ� និងគេ�ាើការ
កុ�ងខែដំនអាណានិ�មួអ្នវកា�វលិជី�ំវញិ
គេដំើមួបីពីត្រូងីកជីីវ�ិមួន��ស�ន្ទាា �់ពីីខែផនដីំ
�នដំល់វ�ិ�រិ�ាះខា�ថាមួពីល។ គេ�ើយ
��់បាន��់គេផរើមួ Blue Origin គេដំើមួបី
អ្នភិ្នំវឌីឍ�គេចុ្ចុកវទិះារ ះ�កខែក� និង�នអ្នវកា�
ខែដំលមាន�នៃមួោគេថាកខែដំល�ំបាច់្ចុកុ�ង
ការ�គេងាើ�លំគេ��ឋ នគេត្រូ�ភ្នំពីខែ��គេនះ។ 
ត្រូកុមួ�ូ�នក៏បាន�ក់គេច្ចុញនូវខែផនការ
�ត្រូមា�់អុ្នកច្ចុ�ះច្ចុ�តាំមួច័្ចុនា��ិ និងគេ�ាើការ
ជ្ជាមួួយអ្នងីការ NASA និងអ្នុកគេផសងគេទះៀ�
គេដំើមួបី�គេងាើ�មូួល�ឋ នគេ�ឋានត្រូពីះច័្ចុនា។

គេ�ក Jeff Bezos នឹងគេ�ដំល់ទីះ
អ្នវកា�រយ�គេពីល ១១ ន្ទាទីះ។ គេនះ�ឺជ្ជា
រគេ�ៀ�ខែដំលវាមានគេត្រូ�ះថុាក់

New Shepard - រ ះ�កខែក�រ��់ Blue 
Origin ខែដំលអាច្ចុគេត្រូ�ើគេ�ើងវញិគេ�យ
�ា័យត្រូ�វ�រិ អាច្ចុគេត្រូ�ើគេ�ើងវញិបាន និង
មាន�ំណ្ឌងកាោ យជ្ជាជំីហ្វានដំំ�ូងគេឆុ្នាំះគេ�
រកការ�គេងាើ��គេចុ្ចុកវទិះាច្ចុ�ះច្ចុ�តាំមួច័្ចុនា
��ិគេ�យជួីយ�គេត្រូងៀនត្រូកុមួ�ូ�នពីីរគេ�ៀ�
ច្ចុ�ះច្ចុ��នអ្នវកា��ូច្ចុមួួយគេ�គេលើឋាន
ត្រូពីះច័្ចុនាគេ�យ��វ�ថិភាពី។ �ះ�ខែនរត្រូកុមួ�ូ�ន
គេនះ ក៏កំពី�ងគេរៀ�ចំ្ចុ�ន New Shepard 
រ��់�ោនួចូ្ចុលគេ�កុ�ងអាជីីវកមីួគេទះ�ច្ចុរណ៍្ឌ
អ្នវកា� ខែដំលវាអាច្ចុលក់�ំ��ត្រូ�គេ�ឱយ
អ្នុកខែ�ាងរកភាពីរគំេភ្នំើ�ខែដំលមានត្រូទះពីយ
�មួប�រ ិគេ�ើយគេន្ទាះ�ឺជ្ជា�ុលូនៃនវដំរព័ី�៌មាន
ច្ចុ�ងគេត្រូកាយ។ គេ�ក Bezos និងមួន��ស�ី
ន្ទាក់គេផសងគេទះៀ�នឹងកាោ យជ្ជាអ្នុកដំំគេណ្ឌើ រ
ដំំ�ូងខែដំលមិួនធាោ �់មានកុ�ងគេលប�ន ១១ 

ន្ទាទីះគេ�គេលើ  យនដគេហ្វាះ New Shepard ។
គេ�ើយវាក៏�ុ�់ជ្ជាងរ ះ�កខែក�រ��់គេ�ក 

Branson គេ�ពីីគេលើ�ន្ទាា �់ Kàrmàn គេ�
រយ�កមុួ�់ ១០០ �ី�ូខែមួះត្រូ� (៦២ មាះ យ
ល៍) ត្រូពំីខែដំននៃនលំ�អាកា�ខែដំលត្រូ�ូវបាន
ទះទួះលសីាល់ជ្ជាអ្ននររជ្ជា�ិផា�យពីីយនរគេហ្វាះ
អ្នវកា�រ��់ Branson ខែដំលមានច្ចុមាៃ យ
ជ្ជាង ៥០ មាះយល៍ខែដំលជ្ជាអ្នាខីែដំល   រ�ឋ ភិ្នំបាល
អាគេមួរកិ ទះទួះលសីាល់ថាជ្ជាលំ�ខាងគេត្រូ�។

�ះ�ខែនរគេ�កុ�ងនៃផាខាងគេត្រូកាយ Blue 
Origin គេ�ខែ�គេ�ាើការគេលើ�គេចុ្ចុកវទិះាខែដំល
មានមួ�ិចិ្ចុតាំ�ខែនថមួគេទះៀ�។ វាត្រូ�ូវបាន
�ក់គេច្ចុញនូវខែផនការ�ត្រូមា�់រ ះ�ខែកា�គេ�ច្ចុរ

ដ៏ំ�ំមួួយគេ�ថា New Glenn ។ វាក៏កំពី�ង
លក់មាះ ��ីន�ត្រូមា�់រ ះ�កខែក� New Glenn 
រ��់�ោួនគេ�ឱយត្រូកុមួ�ូ�នអ្នវកា� legacy 
aerospace  ត្រូកុមួ�ូ�ន United Launch 
Alliance ខែដំលជ្ជាការ�ណារ ក់ទះ�នរមួួ�ុ
រវាងត្រូកុមួ�ូ�ន Lockheed Martin និង Boe-
ing ។ គេ�ើយវាបាន�ង្ហាា ញពីី�ំនិ�មួួយ
�ត្រូមា�់ Blue Moon ខែដំលជ្ជាអ្នុកច្ចុ�ះច្ចុ�
តាំមួច័្ចុនា��ិរ��់វា។

�ះងណាមិួញ SpaceX បានផរល់
�នរង្ហាា ន់ Blue Origin គេ�កុ�ងការត្រូ�កួ�
ត្រូ�ខែជីង�ត្រូមា�់កិចុ្ចុ�នាជ្ជាមួួយរ�ឋ ភិ្នំបាល
ខែដំលរកត្រូបាក់ចំ្ចុគេណ្ឌញជ្ជាគេត្រូច្ចុើន ជួីយផរល់
មូួលនិ�ិដំល់�គេត្រូមាងខែ��គេនះ រមួួទំាង 
កិចុ្ចុ�នាច្ចុ�ះច្ចុ�តាំមួច័្ចុនា��ិរ��់អ្នងីការ 
NASA ខែដំល�ចុ្ចុ��បនុ Blue Origin កំពី�ង
ត្រូ�កួ�ត្រូ�ខែជីង។

គេ�យខែ�ក ត្រូកុមួ�ូ�ន Amazon ក៏បាន
ត្រូ�កា�ពីី�គេត្រូមាង�គេងាើ�ត្រូកមុួផ្លាា យរណ្ឌ�
តាំមួអ្ន�ីន�ឺ គេណ្ឌ�ដូំច្ចុផ្លាា យ Starlink រ��់ 
SpaceX ខែដំរ។ ថ្មីាី�ប�ិខែ� Starlink ខែផែកគេលើ
�ំនិ�ពីា�មួដំំ�ូងកុ�ងទះ�វ�សរឆំុ៍្នាំ ១៩៩០ 
ក៏គេ�យ ក៏គេ�ក Musk ខែ�ងខែ�គេ�ទះត្រូ�កាន់
គេ�ក Bezos ថាជ្ជា “ អុ្នកលួយច្ចុមួោង 
-Copycat” ។

កុ�ងចំ្ចុគេណាមួឧ�ទះាវគេ���គេផសងគេទះៀ�
ខែដំលគេ�ក Bezos និងគេ�ក Musk បាន
�ងាឱយមានភាពីត្រូច្ចុ�ូកត្រូច្ចុ�ល់៖ គេ�ក 

Musk បាននិ�យគេលងគេ�ើច្ចុគេរឿងអំ្នពីី
�នអ្នវកា� “បាល់ពីណ៌្ឌគេ�ៀវ-   Blue 
Moon” រ��់គេ�ក Bezos ខែដំលជ្ជាការ
គេ�មួ�� ថ្មីយគេត្រូកាយ បានរកគេ�ើញវ�ីិច្ចុ�ះ
ច្ចុ�រ ះ�ក ខែក�ដំំ�ូង និងនិ�យអំ្នពីីថាគេ�ើ
ភ្នំពីអ្នងី្ហារជ្ជាភ្នំពីខែដំលអាច្ចុរ�់គេ�បានឬ
រ�់មិួនបាន។

គេ�ក Richard Bransonគេ�ក Richard Branson
�ះងណាមិួញ ថីី្មីៗគេនះ ការត្រូ�កួ�

ត្រូ�ខែជីងរ��់គេ�ក Branson និងគេ�ក 
Bezos បាន�នដំល់ចំ្ចុន�ច្ចុកណារ ល
គេ�ើយ។

Virgin Galactic រ��់គេ�ក Branson 
ត្រូ�ូវបាន�គេងាើ�គេ�ើងគេ�យមានខែផនការអាជីីវកមីួ
ដូំច្ចុ�ុនឹង Blue Origin's ជ្ជាមួួយ�ន 
New Shepard៖ យកអ្ន�ិថិ្មីជីន�ង់ត្រូបាក់

តាំមួគេជីើងគេហ្វាះគេ�ើរខែដំលមានគេលប�នគេលឿន
ជ្ជាងមួ�នគេ�កាន់អ្នវកា�។ �គេចុ្ចុកវទិះា
រ��់ Virgin Galactic គេមួើលគេ�����ុ
ឆ្នាំៃ យពីីការគេត្រូ�ើ�នអ្នវកា�ខែដំល�ំ�ក់
គេ�យរ ះ�ខែកា�ជ្ជាជ្ជាងត្រូ��់រ ះ�ខែកា� និង�ួ�ន 
បាញ់�គេង្ហាា ះ�ញ្ចឈរ �ះ�ខែនរគេ�លគេ�រយ�គេពីល
�ោី�ឺដូំច្ចុ�ុគេ�ះ�ិទះ។

គេ�ក Branson បាន�ក់គេច្ចុញនូវ
ការបាះ ន់សីានថា Virgin Galactic បាន
គេរៀ�ចំ្ចុខែផនការគេហ្វាះគេ�ើរសាកលបង
គេ�ើងវញិគេដំើមួបីឱយគេ�ក Branson គេ�ើង
គេ�ទីះអ្នវកា�មួ�នគេពីលគេហ្វាះគេ�ើររ��់ 
គេ�ក Bezos គេ�នៃថ្មីៃទីះ ២០ ខែ�កកា�។

គេ�ក Richard Branson កំពី�ង
ត្រូ�ថ្មី�យត្រូ�ថានខាោ ំងកុ�ងការគេ�ាើដំំគេណ្ឌើ រគេ�
ទីះអ្នវកា�

គេទាះ�ីជ្ជាគេ�ក Branson បាន�នា
ជ្ជាយូរមួកគេ�ើយថាជ្ជា���ីលគេឆុ្លុះើមួអ្នវកា�
ដំំ�ូងខែដំលគេ�ាើដំំគេណ្ឌើ រគេ�ទីះអ្នវកា�ក៏គេ�យ 
Virgin Galactic បានជួី�ត្រូ�ទះះឧ���ី�ំៗ 
ជ្ជាគេត្រូច្ចុើនខែដំលបានកំណ្ឌ�់ខែផនការរ��់
�ោួនជ្ជាគេត្រូច្ចុើនឆំុ្នាំមួកគេ�ើយ។ គេត្រូ�ះថុាក់ដ៏ំ
�ួរឱយគេខាោ ច្ចុផាមួួយកុ�ងកំ��ងគេពីលគេហ្វាះគេ�ើរ
សាកលបងគេ�ឆំុ្នាំ ២០១៤ រ��់ត្រូកុមួ�ូ�ន 
SpaceShipTwo បាន�មាោ �់��
អ្នកុគេ�ើកយនរគេហ្វាះមុាក់។ គេ�ើយការលំបាក
ខែផុក�គេចុ្ចុកគេទះ�ជ្ជា�នរ�ន្ទាា �់គេទះៀ� ត្រូ�ូវ
គេ�ះស្រីសាយឱយអ្ន�់មួ�នគេពីលត្រូកុមួ�ូ�ន

គេត្រូ�ៀមួ�ោួនរចួ្ចុជ្ជាគេស្រី�ច្ចុគេដំើមួបី��់ទះ�កថា
�នអ្នវកា�មាន   ��វ�ថភាពីត្រូ��់ត្រូ�ន់
កុ�ងការគេហ្វាះគេ�ើររ��់គេ�ក Branson ។

គេទាះ�ះងណាក៏គេ�យ គេ�កុ�ង
�មួរភូ្នំមិួរវាងគេ�ក Branson និងគេ�ក 
Bezos គេ�ក Branson មាន�ិទះធិអួ្ន�មួួយ
ខែដំលគេ�ក Bezos មិួនគេ�ាើ៖ Virgin Ga-
lactic បានគេ�ាើឱយមួន��សកាោ យជ្ជាអ្នវកា��និក
រចួ្ចុគេ�ើយ។ គេ�យសារខែ��នគេនះ ត្រូ�ូវការ
អ្នកុគេ�ើកយនរគេហ្វាះពីីរន្ទាក់គេ�ើយបាន�ញូុ្ចន
���ីលិក Virgin Galactic មួួយចំ្ចុនួនជ្ជា�
មាជិីកន្ទាវកិកុ�ងការគេហ្វាះគេ�ើរសាកលបង 
ត្រូកុមួ�ូ�នបាន�គេងាើ�អ្នវកា��និក
កុ�ងចំ្ចុគេណាមួមួន��ស ៨ ន្ទាក់រចួ្ចុគេ�គេ�ើយ 
រមួួទំាង អុ្នកគេ�ើកយនរគេហ្វាះ ៤ ន្ទាក់ គេ�ក 
Branson និង���ីលិកត្រូកុមួ Virgin Galac-
tic មួួយត្រូកមុួខែដំលបានគេហ្វាះគេ�ើរជ្ជា�មា
ជិីកន្ទាវកិ។ រាល់ការគេហ្វាះគេ�ើរ�ន Blue 
Origin រ�ូ�មួកដំល់គេពីលគេនះ មិួនមាន
នរណាគេ�ខាងកុ�ងគេទះ។

គេ�ក Branson ក៏បាន�ញ្ចាូ នរ ះ�ខែកា�
គេ�កាន់�នោងតាំរាវថីិ្មីខែដំរ។ ជ្ជាថីី្មីមួរងគេទះៀ� 
ខែដំលទាមួទារឱយមានគេលប�ន និងថាមួពីល
រ ះ�ខែកា�គេត្រូច្ចុើនជ្ជាងការគេ�ាើដំំគេណ្ឌើ រតាំមួលំ�
ផោូវ។

តាំរាវថីិ្មី Virgin រ��់គេ�ក Branson 
ខែដំលបានគេហ្វាះគេច្ចុញពីី Virgin Galactic 
កុ�ងឆំុ្នាំ ២០១៧ បាន�ញ្ចាូ នផ្លាា យរណ្ឌ�
ដំំ�ូងរ��់�ោនួគេ�កាន់�នោងតាំរាវថីិ្មីកាលពីី
ខែ�មួករា។ ថ្មីាី�ប�ិខែ� LauncherOne រ��់ 
Virgin Orbit ខែដំលគេហ្វាះគេច្ចុញពីីគេត្រូកាមួ
សាោ �ពីីយនដគេហ្វាះ�ូូអ្ន�ីង ៧៤៧ មិួនមាន
កមាោ ំងខាោ ំងដូំច្ចុ Falcon 9s រ��់ Musk ឬ
រ ះ�កខែក� New Glenn ខែដំលបានគេត្រូ�ងទះ�ក
រ��់ គេ�ក Bezos ក៏គេ�យ វាត្រូ�ូវបាន
គេ���់ទះ�កថាជ្ជាគេមួដឹំកនំ្ទាឧ�ា�កមីួកុ�ង
ការត្រូ�ណំាងពិីគេ�� គេដំើមួបអី្នភិ្នំវឌីឍរ ះ�កខែក� 
ខែដំលត្រូ�ូវបានរច្ចុន្ទាគេ�ើងជ្ជាពិីគេ�� �ត្រូមា�់
ការ�ញ្ចាូ នផ្លាា យរណ្ឌ��ូច្ចុ ឬខុា��ូច្ចុ
គេ�កាន់ទីះអ្នវកា�ដូំច្ចុខែដំលពួីកគេ�មាន
ត្រូ�ជ្ជាត្រូ�ិយភាពី។

Virgin Galactic ក៏មានច្ចុកំ�វ�័ិយ
ខែវងឆ្នាំៃ យផងខែដំរ រមួួទំាង ការ�គេងាើ�
យនរគេហ្វាះខែដំលមានគេលប�នគេលឿនជ្ជាង
�ំគេ�ងខែដំលអាច្ចុដឹំកមួន��សពីីទីះត្រូកុងកុ�ង
គេលប�នគេលឿន�ំផ��។

�រ��គេ�ច្ចុករីមួក៖ មួហ្វាគេ�ដំឋីទំាង�ី
មានមួ�ិចិ្ចុតាំគេ�គេត្រូ�ភ្នំពីដូំច្ចុ�ុ �ះ�ខែនរមាន
គេ�លគេ�����ុ គេ�ើយគេ�លគេ� �ឺ
�ត្រូមា�់វ�័ិយឯកជីនគេដំើមួបីទះទួះលបាន
ផ្លាា យរណ្ឌ�មួន��សឬការដឹំកជីញ្ចាូ នទំះនិញ
គេ�កាន់ទីះអ្នវកា�គេថាកជ្ជាង និងគេលឿន
ជ្ជាងអ្នាីខែដំលអាច្ចុគេ�ាើបានកុ�ងរយ�គេពីល
ជ្ជាគេត្រូច្ចុើនទះ�វ�សរក៍នោងមួកគេនះ។ �ះ�ខែនរការ
ត្រូ�ណំាង - ដំរា�ណាវាមានខែ�មួួយក៏អាច្ចុ
និ�យអំ្នពីី���ីលិកលកំណ្ឌ�ខែ�ោកៗ និង
អ្នតីាំនិយមួរ��់��រ�មាន�ំផ��រ��់
ពិីភ្នំពីគេ�ក�ោះខែដំរ៕
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