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ដោ�ោយ ពិនិ សំខំុនុ - ថ្ងៃ�ៃទី១ី ១មករាោ ២០២១ដោ�ោយ ពិនិ សំខំុនុ - ថ្ងៃ�ៃទី១ី ១មករាោ ២០២១
ដោ�ោកស្រីសំ ីមរួ សំខុុហួរួ ដែ�លបាោនដោ�ៀសំខ្លួួ�នដោ�ោកស្រីសំ ីមរួ សំខុុហួរួ ដែ�លបាោនដោ�ៀសំខ្លួួ�ន

ស្រី�ឡប់ម់កដោ�ោអាោដោមរកីវិញិ តាំោងំពិឱីកាោសំរ�ំោយស្រី�ឡប់ម់កដោ�ោអាោដោមរកីវិញិ តាំោងំពិឱីកាោសំរ�ំោយ
គណប់កសសំដោ��ះោ�ជាោ�២ិ០១៧ ជាោម�នីជីាោនខ់ុពសំ់ គណប់កសសំដោ��ះោ�ជាោ�២ិ០១៧ ជាោម�នីជីាោនខ់ុពសំ់ 
នងឹជាោអនសុ្រីប់ធាោនរប់សំស់្រីប់ធាោនសំីទីី ីសំម រងស ីថ្ងៃននងឹជាោអនសុ្រីប់ធាោនរប់សំស់្រីប់ធាោនសំីទីី ីសំម រងស ីថ្ងៃន
គណប់កសសំដោ��ះោ�ជាោ�ិផង, បាោនសំដោស្រីមចចិ�ី គណប់កសសំដោ��ះោ�ជាោ�ិផង, បាោនសំដោស្រីមចចិ�ី 
ចលូ ខ្លួួ�នដោ�ោតាំោម�កីាោរដោកាោ���ុោកាោរស្រីកងុ�ំដំោពិញ, ចលូ ខ្លួួ�នដោ�ោតាំោម�កីាោរដោកាោ���ុោកាោរស្រីកងុ�ំដំោពិញ, 
�ំប់ូងថាោនឹងដោ�ោ�ំំដោពិញថ្ងៃ�ៃទីី៤មករាោ២០២១ �ំប់ូងថាោនឹងដោ�ោ�ំំដោពិញថ្ងៃ�ៃទីី៤មករាោ២០២១ 
ប់ន្ទាាោប់់មកប្តូូ�រថាោ"នឹងដោ�ោថ្ងៃ�ៃទីី១៥មករាោវិិញ ។ ប់ន្ទាាោប់់មកប្តូូ�រថាោ"នឹងដោ�ោថ្ងៃ�ៃទីី១៥មករាោវិិញ ។ 
ដោស្រីកាោមប់ញ្ជាាោដោ�ោកន្ទាោយករ�ឋម�នីី ហួុុន ដែសំន ដោស្រីកាោមប់ញ្ជាាោដោ�ោកន្ទាោយករ�ឋម�នីី ហួុុន ដែសំន 

��ុោកាោរដែខុែរ បាោនដោកាោ�ដោ�ោម�នីអី��ីសំដោ��ះោ���ុោកាោរដែខុែរ បាោនដោកាោ�ដោ�ោម�នីអី��ីសំដោ��ះោ�
ជាោ�ិដោស្រីចើនន្ទាោក់ មកសំួរចដោមើើយពិី"រួមគំនិ�ប់ទីជាោ�ិដោស្រីចើនន្ទាោក់ មកសំួរចដោមើើយពិី"រួមគំនិ�ប់ទី
កប�់ជាោ�ិទីម្លាើោក់រ�ឋោ�ិបាោល"ដោហួើយក៏អាោចនឹងកប�់ជាោ�ិទីម្លាើោក់រ�ឋោ�ិបាោល"ដោហួើយក៏អាោចនឹង

ម្លាោនកាោរចាោប់់ខ្លួួ�ន  ម្លាោនកាោរចាោប់់ខ្លួួ�ន  �ដោ�ោទីំពិ័រទីី ០៧�ដោ�ោទីំពិ័រទីី ០៧

ដំំណើ�ើរមាាតុុភូូមាិនិិវតុតនិ៍របស់់ណើ�ោកស្រីស់ី មាួរ  ស់ុខហួួរដំំណើ�ើរមាាតុុភូូមាិនិិវតុតនិ៍របស់់ណើ�ោកស្រីស់ី មាួរ  ស់ុខហួួរ

ដំំណើ�ើរ"អំំពិិជមាិនិ ដំំណើ�ើរ"អំំពិិជមាិនិ IMPEACHMENTIMPEACHMENT"ទីី២ របស់់ស្រីបធាានិាធាិបតុី ឌ�� ស្រីតុាំ"ទីី២ របស់់ស្រីបធាានិាធាិបតុី ឌ�� ស្រីតុាំ
ដោ�ោយ ពិិន សំំខុុន - ថ្ងៃ�ៃទីី១៣មករាោ២០២១ដោ�ោយ ពិិន សំំខុុន - ថ្ងៃ�ៃទីី១៣មករាោ២០២១

បាោ�កុរគាំោសំ្រីទីនងឹពិន�ះ�ដោ�ោយដោ�ោកស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់�ី បាោ�កុរគាំោសំ្រីទីនងឹពិន�ះ�ដោ�ោយដោ�ោកស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់�ី 

ឌណាោល់ ស្រីតាំោំ បាោនចូលដោ�ោអុកឡះកវិិម្លាោនកាោពិី�ូល ឌណាោល់ ស្រីតាំោំ បាោនចូលដោ�ោអុកឡះកវិិម្លាោនកាោពិី�ូល 

កាោលពិថី្ងៃ�ៃទី៦ីមករាោ ដោ�ោដោពិលដែ�លសំភាោទាំោងំ២គណកាោលពិថី្ងៃ�ៃទី៦ីមករាោ ដោ�ោដោពិលដែ�លសំភាោទាំោងំ២គណ

�ឹកន្ទាោំស្រីប់ជុំុំដោ�ោយ ដោ�ោកអនុស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី ម្លាាោយ �ឹកន្ទាោំស្រីប់ជុំុំដោ�ោយ ដោ�ោកអនុស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី ម្លាាោយ 

ផិន នឹងដោ�ោកស្រីសំីអន្ទាោគ�អនុស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី កាោម្លាើោ ផិន នឹងដោ�ោកស្រីសំីអន្ទាោគ�អនុស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី កាោម្លាើោ 

ហាោរសីំ ដែ�លកពំិងុដែ�សំដោស្រីមចដោលើ�ថ្ងៃមើថ្ងៃនកាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�ហាោរសីំ ដែ�លកពំិងុដែ�សំដោស្រីមចដោលើ�ថ្ងៃមើថ្ងៃនកាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�

ថ្ងៃ�ៃទីី៣វិិចិិកាោ២០២០ ថាោនរណាោជាោអំកឈ្នះំ� ដោហួើយថ្ងៃ�ៃទីី៣វិិចិិកាោ២០២០ ថាោនរណាោជាោអំកឈ្នះំ� ដោហួើយ

កាើោយជាោស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី នឹងជាោអនុស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី ថ្ងៃនកាើោយជាោស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី នឹងជាោអនុស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី ថ្ងៃន

សំហួរ�ឋអាោដោមរីក។ បាោ�ុក ដែ�លខុើ�ម្លាោនអាោវិុធិ របាោសំហួរ�ឋអាោដោមរីក។ បាោ�ុក ដែ�លខុើ�ម្លាោនអាោវិុធិ របាោ

នសំស្រីមកុចលូវិមិ្លាោនកាោពិ�ីលូ ជាោកដែនើងដែ�លដែគសំនែ�នសំស្រីមកុចលូវិមិ្លាោនកាោពិ�ីលូ ជាោកដែនើងដែ�លដែគសំនែ�

ថាោម្លាោនសំនីសិំខុុជាោទីបី់ផំ�ុ ថាោម្លាោនសំនីសិំខុុជាោទីបី់ផំ�ុ ពិដីោស្រី�ោ�កាោ�ោរដោ�ោយស្រីកមុពិដីោស្រី�ោ�កាោ�ោរដោ�ោយស្រីកមុ

ប់ាូលិសំ១៧០០ន្ទាោក់ ន្ទាោកដែនើងថ្ងៃនអំណាោចកំពិូលប់ាូលិសំ១៧០០ន្ទាោក់ ន្ទាោកដែនើងថ្ងៃនអំណាោចកំពិូល

ពិ�ិពិដោ�ោក... ម�នី�ីណំាោងរាោស្រីសំទីាំោងំអសំ ់បាោនស្រី�វូិពិ�ិពិដោ�ោក... ម�នី�ីណំាោងរាោស្រីសំទីាំោងំអសំ ់បាោនស្រី�វូិ

ដោគជុំដោនើ�សំជាោប់ន្ទាាោន់ ដោ�ោកាោន់កដែនើងសំុវិ�ិិភាោពិ, កាោរដោគជុំដោនើ�សំជាោប់ន្ទាាោន់ ដោ�ោកាោន់កដែនើងសំុវិ�ិិភាោពិ, កាោរ

�ដោ�ោទីំពិ័រទីី១៥�ដោ�ោទីំពិ័រទីី១៥
ដោ�ោកស្រីសំី ណាោន់សំុី ប់ាូឡូសំុី  ដោគាំោ��ុដោ�ោដោពិលសំដោស្រីមចអាោំពិិជុំមិនជាោដោលើកទីី២ដោ�ោកស្រីសំី ណាោន់សំុី ប់ាូឡូសំុី  ដោគាំោ��ុដោ�ោដោពិលសំដោស្រីមចអាោំពិិជុំមិនជាោដោលើកទីី២

ដោ�ោកស្រីសំី មួរ សំុខុហួួរដោ�ោកស្រីសំី មួរ សំុខុហួួរ

អំនកការពិារស់ិទីិិមានិុស់្ស ស់ញ្ជាាាតុិខ្មែខែរ-អំាណើមារិក អំនកការពិារស់ិទីិិមានិុស់្ស ស់ញ្ជាាាតុិខ្មែខែរ-អំាណើមារិក 
កញ្ជាាា ណើស់ងធាារី ចូូ�ការជំនិុំជស្រីមាះកតីដំ៍អំាមាាាស់់កញ្ជាាា ណើស់ងធាារី ចូូ�ការជំនិុំជស្រីមាះកតីដំ៍អំាមាាាស់់

សំូមអាោនអ�ិប់ទី ធាោរី ដោសំង ដោ�ោទីំពិ័រទីី១០សំូមអាោនអ�ិប់ទី ធាោរី ដោសំង ដោ�ោទីំពិ័រទីី១០
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ដោមធាោវិីសំញ្ជាាោ�ិដែខុែរ អាោដោមរិក ម្លាំោក់បាោនដោមធាោវិីសំញ្ជាាោ�ិដែខុែរ អាោដោមរិក ម្លាំោក់បាោន
វិិលស្រី�ឡប់់មកទីឹក�ីកំដោណើ�រប់សំ់ខ្លួួ�នវិិញ វិិលស្រី�ឡប់់មកទីឹក�ីកំដោណើ�រប់សំ់ខ្លួួ�នវិិញ 
ដោ�ើមបចីលូរមួ  �សំុ ូ�ទីលន់ងឹប់រុសំខ្លាំើោងំ ហួុនុ ដោ�ើមបចីលូរមួ  �សំុ ូ�ទីលន់ងឹប់រុសំខ្លាំើោងំ ហួុនុ 
ដែសំន។ ន្ទាោងនិយាោយថាោ សំហួរ�ឋអាោដោមរិក ដែសំន។ ន្ទាោងនិយាោយថាោ សំហួរ�ឋអាោដោមរិក 
ស្រី�ូវិដែ�យកចិ�ីទីុក�ោក់ចំដោ�ោ�ស្រីប់ដោទីសំមួយស្រី�ូវិដែ�យកចិ�ីទីុក�ោក់ចំដោ�ោ�ស្រីប់ដោទីសំមួយ
ដែ�លម្លាោនចិន គឺជាោ "�ំរីដោ�ោក្នុុ�ងប់នាប់់"។ដែ�លម្លាោនចិន គឺជាោ "�ំរីដោ�ោក្នុុ�ងប់នាប់់"។

STEVE INSKEEP, HOST៖STEVE INSKEEP, HOST៖

ដោយើងម្លាោនដោរឿងមយួនយិាោយអពំិសី្រីសំីមី្លាំោក់ ដោយើងម្លាោនដោរឿងមយួនយិាោយអពំិសី្រីសំីមី្លាំោក់ 
កំពិុងស្រីប់ឈ្នះមជាោមួយដោម�ឹកន្ទាោំថ្ងៃនស្រីប់ដោទីសំកំពិុងស្រីប់ឈ្នះមជាោមួយដោម�ឹកន្ទាោំថ្ងៃនស្រីប់ដោទីសំ
កម្ពុុ�ជាោ។ ន្ទាោង គឺជាោដោមធាោវិីម្លាំោក់ ម្លាោនសំញ្ជាាោ�ិកម្ពុុ�ជាោ។ ន្ទាោង គឺជាោដោមធាោវិីម្លាំោក់ ម្លាោនសំញ្ជាាោ�ិ
ដែខុែរ អាោដោមរកិ។ ន្ទាោងបាោនវិលិស្រី�ឡប់ម់កទីកឹ�ីដែខុែរ អាោដោមរកិ។ ន្ទាោងបាោនវិលិស្រី�ឡប់ម់កទីកឹ�ី
កំដោណើ�រប់សំ់ខ្លួួ�នវិិញ ដោហួើយន្ទាោងកំពិុងរិ�គន់កំដោណើ�រប់សំ់ខ្លួួ�នវិិញ ដោហួើយន្ទាោងកំពិុងរិ�គន់
រ�ឋោ�ិបាោលផ្តាីោច់កាោរ ជាោមូលដោហួ�ុដោធិើើដោអាោយរ�ឋោ�ិបាោលផ្តាីោច់កាោរ ជាោមូលដោហួ�ុដោធិើើដោអាោយ
ន្ទាោងកំពិុងដោស្រី�ៀមខ្លួួ�នចូលគុក។ ន្ទាោងបាោនន្ទាោងកំពិុងដោស្រី�ៀមខ្លួួ�នចូលគុក។ ន្ទាោងបាោន
និយាោយជាោមួយអំកសាោរពិ័�៌ម្លាោន Michael និយាោយជាោមួយអំកសាោរពិ័�៌ម្លាោន Michael 
Sullivan ។Sullivan ។

MICHAEL SULLIVAN, BYLINE៖  MICHAEL SULLIVAN, BYLINE៖  
ជាោនិចចកាោល វាោម្លាោនដោស្រីគាំោ�ថាំោក់ណាោសំ់ ចំដោ�ោ�ជាោនិចចកាោល វាោម្លាោនដោស្រីគាំោ�ថាំោក់ណាោសំ់ ចំដោ�ោ�
កាោររិ�គន់ ដោ�ោក ហួុុន ដែសំន ន្ទាោយករ�ឋម�នីីកាោររិ�គន់ ដោ�ោក ហួុុន ដែសំន ន្ទាោយករ�ឋម�នីី
ថ្ងៃនស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោ។ ម្លាោនមូលដោហួ�ុមួយ ថ្ងៃនស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោ។ ម្លាោនមូលដោហួ�ុមួយ 
ដោធិើើដែ�លគាំោ�ដ់ោ�ោក្នុុ�ងអណំាោចរយ�ដោពិល៣៥�ំោ។ំ ដោធិើើដែ�លគាំោ�ដ់ោ�ោក្នុុ�ងអណំាោចរយ�ដោពិល៣៥�ំោ។ំ 
ដោ�ោកកស្រីសំី ដោសំង ធាោរី មិនខុើល់ដោស្រីចើនដោទី។ ដោ�ោកកស្រីសំី ដោសំង ធាោរី មិនខុើល់ដោស្រីចើនដោទី។ 
ន្ទាោងគឺជាោអំករិ�គន់ដោស្រីចើន�ំោំ ដោទាំោ�ប់ីជាោន្ទាោងន្ទាោងគឺជាោអំករិ�គន់ដោស្រីចើន�ំោំ ដោទាំោ�ប់ីជាោន្ទាោង
អ�អាោងថាោ ន្ទាោងបាោនប់និយសំដោមើងរិ�គន់ន្ទាោអ�អាោងថាោ ន្ទាោងបាោនប់និយសំដោមើងរិ�គន់ន្ទាោ
ដោពិល�ែីៗដោន�ក៍ដោ�ោយ។ដោពិល�ែីៗដោន�ក៍ដោ�ោយ។

ដោសំង ធាោរី ៖ដោសំង ធាោរី ៖ ខ្លួំ�ំសាៃោ�់ដោសំៃ�មដែមន ប់ាុដែនី ខ្លួំ�ំសាៃោ�់ដោសំៃ�មដែមន ប់ាុដែនី
ដោ�ោដែ�នយិាោយ ខ្លួំ�គំ�ិថាោ ដោធិើើវាោដោធិើើដោអាោយដោ�ោក ដោ�ោដែ�នយិាោយ ខ្លួំ�គំ�ិថាោ ដោធិើើវាោដោធិើើដោអាោយដោ�ោក 
ហួុុន ដែសំន ខុូចចិ�ី មួយកស្រីមិ�បាោន។ ហួុុន ដែសំន ខុូចចិ�ី មួយកស្រីមិ�បាោន។ 

SULLIVAN៖SULLIVAN៖ ម្លាោនសំញ្ជាាោប់ស័្រី�ចាប់ម់ក ម្លាោនសំញ្ជាាោប់ស័្រី�ចាប់ម់ក
ពិមីហាោវិទិីាលយ័ Michigan ដោសំង ធាោរ ីបាោនពិមីហាោវិទិីាលយ័ Michigan ដោសំង ធាោរ ីបាោន
វិលិស្រី�ឡប់ម់កទីកឹ�កីដំោណើ�រប់សំខ់្លួួ�នវិញិក្នុុ�ងវិលិស្រី�ឡប់ម់កទីកឹ�កីដំោណើ�រប់សំខ់្លួួ�នវិញិក្នុុ�ង
ប់ំណងលអ ដោ�ោក្នុុ�ង�ំោំ២០០៤ និងបាោនដោធិើើជាោប់ំណងលអ ដោ�ោក្នុុ�ង�ំោំ២០០៤ និងបាោនដោធិើើជាោ

អំកគាំោំស្រីទី�៍ម្លាោន     សំដោមើងម្លាំោក់រប់សំ់ប់កសអំកគាំោំស្រីទី�៍ម្លាោន     សំដោមើងម្លាំោក់រប់សំ់ប់កស
ស្រីប់�ោងំ ជាោមលូដោហួ�ដុែ�លន្ទាោងជាោមនសុំសសំិ�ិស្រីប់�ោងំ ជាោមលូដោហួ�ដុែ�លន្ទាោងជាោមនសុំសសំិ�ិ
ក្នុុ�ងចំដោណាោមមនុសំសជាោងមួយរយន្ទាោក់ដែ�លក្នុុ�ងចំដោណាោមមនុសំសជាោងមួយរយន្ទាោក់ដែ�ល
ជាោប់់ដោចាោទីពិីប់ទីញុះុ�ញង់ ឬកប�់ជាោ�ិ ក្នុុ�ងជាោប់់ដោចាោទីពិីប់ទីញុះុ�ញង់ ឬកប�់ជាោ�ិ ក្នុុ�ង
ដែខុវិិចិិកាោកនើងដោ�ោ។ ដោ�ោមុនថ្ងៃ�ៃន្ទាោងដោឡើងដែខុវិិចិិកាោកនើងដោ�ោ។ ដោ�ោមុនថ្ងៃ�ៃន្ទាោងដោឡើង
��ុោកាោរ សំកមែជុំនដែ�លបាោនទីទីលួកាោរសំកិា��ុោកាោរ សំកមែជុំនដែ�លបាោនទីទីលួកាោរសំកិា
ដោ�ោមហាោវិិទីាល័យ Michigan និងដោ�ោមហាោវិិទីាល័យ Michigan និង

មហាោវិិទីាល័យ Georgetown បាោនយកមហាោវិិទីាល័យ Georgetown បាោនយក
កថ្ងៃ�នីមួយគូរកាោ�់សំក់ដែវិងរប់សំ់ន្ទាោងដោចាោល កថ្ងៃ�នីមួយគូរកាោ�់សំក់ដែវិងរប់សំ់ន្ទាោងដោចាោល 
ក្នុុ�ងដោពិលផាយ។ក្នុុ�ងដោពិលផាយ។

វិីដោ�អូប់នីផ្តាាោល់ ពិន�ល់ថាោ ន្ទាោងកំពិុងវិីដោ�អូប់នីផ្តាាោល់ ពិន�ល់ថាោ ន្ទាោងកំពិុង
ដោស្រី�ៀមខ្លួួ�នចលូគកុ នងិកាោរ�ោរថ្ងៃចដោ�ោក្នុុ�ងគកុ។ ដោស្រី�ៀមខ្លួួ�នចលូគកុ នងិកាោរ�ោរថ្ងៃចដោ�ោក្នុុ�ងគកុ។ 
សំវិន្ទាោកាោរស្រី�វូិបាោនពិនាដោពិលរហួ�ូ�លច់ងុដែខុសំវិន្ទាោកាោរស្រី�វូិបាោនពិនាដោពិលរហួ�ូ�លច់ងុដែខុ
ដោន�។ដោន�។

ដោសំង ធាោរ៖ី ដោសំង ធាោរ៖ី �ចូដោ�ោកបាោន�ងឹស្រីសាោប់ដ់ោហួើយ �ចូដោ�ោកបាោន�ងឹស្រីសាោប់ដ់ោហួើយ 
ខ្លួំ�ំស្រីសំឡាោញ់សំក់ដែវិង។ ឥឡូវិដោន� ខ្លួំ�ំ�ូចត្លុួ�ក ខ្លួំ�ំស្រីសំឡាោញ់សំក់ដែវិង។ ឥឡូវិដោន� ខ្លួំ�ំ�ូចត្លុួ�ក 
Peter Pan អញ្ចឹចឹង។ ដែ�យាាោងណាោមិញ ខ្លួំ�ំPeter Pan អញ្ចឹចឹង។ ដែ�យាាោងណាោមិញ ខ្លួំ�ំ
ចំដោណញលុយដោស្រីចើនពិីកាោរទីិញសាោប់ុូកក់សំក់ ចំដោណញលុយដោស្រីចើនពិីកាោរទីិញសាោប់ុូកក់សំក់ 
ជាោដោរឿងលអ ខ្លួំ�ំចង់ស្រីបាោប់់ដោ�ោរប់ប់ដោន�ថាោ ខ្លួំ�ំមិនជាោដោរឿងលអ ខ្លួំ�ំចង់ស្រីបាោប់់ដោ�ោរប់ប់ដោន�ថាោ ខ្លួំ�ំមិន
ខ្លាំើោចវាោដោទី ខ្លួំ�ំមិនខ្លាំើោចស្រីប់ឈ្នះមនឹងកាោរជាោប់់គុក ខ្លាំើោចវាោដោទី ខ្លួំ�ំមិនខ្លាំើោចស្រីប់ឈ្នះមនឹងកាោរជាោប់់គុក 
ឬជាោប់់ដោទាំោសំដោ�ោយអយុ�ីិធិម៌ដោទី។ ឬជាោប់់ដោទាំោសំដោ�ោយអយុ�ីិធិម៌ដោទី។ 

SULLIVAN៖SULLIVAN៖ ក៍ប់ាុដែនី ន្ទាោយករ�ឋម�នី ី ក៍ប់ាុដែនី ន្ទាោយករ�ឋម�នី ី
ហួុុន ដែសំន មិនចុ�ញាមឳនកាលដោទី កាោលពិីហួុុន ដែសំន មិនចុ�ញាមឳនកាលដោទី កាោលពិី
សំបាីោហួ៍មុន       រ�ឋោ�ិបាោល ដែ�មទាំោំងបាោនសំបាីោហួ៍មុន       រ�ឋោ�ិបាោល ដែ�មទាំោំងបាោន
�ោកដ់ោទាំោសំសំកមែជុំនជាោដោស្រីចើនន្ទាោកដ់ោទីៀ�ផង។ �ោកដ់ោទាំោសំសំកមែជុំនជាោដោស្រីចើនន្ទាោកដ់ោទីៀ�ផង។ 
ជាោដោស្រីចើនទីសំវិ�សនម៍កដោហួើយ ហួុនុ ដែសំន ដោ�ោដែ�ជាោដោស្រីចើនទីសំវិ�សនម៍កដោហួើយ ហួុនុ ដែសំន ដោ�ោដែ�
ស្រីចបាោច់មួលកប់កសស្រីប់�ោំង ដោហួើយគាំោ�់បាោនស្រីចបាោច់មួលកប់កសស្រីប់�ោំង ដោហួើយគាំោ�់បាោន
ស្រីចបាោចម់លួកកាោនដ់ែ�ដោស្រីចើនដោទីើរ�ង ក្នុុ�ងរយ�ដោពិលស្រីចបាោចម់លួកកាោនដ់ែ�ដោស្រីចើនដោទីើរ�ង ក្នុុ�ងរយ�ដោពិល
ប់�ីំោមំនុ ខុាប់ស់ំដោមើងស្រីប់ពិន័ធសាោរពិ�័ម៌្លាោនឯករាោជុំ� ប់�ីំោមំនុ ខុាប់ស់ំដោមើងស្រីប់ពិន័ធសាោរពិ�័ម៌្លាោនឯករាោជុំ� 
និរំ�ោយដោចាោលគណ�ប់កសស្រីប់�ោំង�៍ធិំដោ�ោនិរំ�ោយដោចាោលគណ�ប់កសស្រីប់�ោំង�៍ធិំដោ�ោ
ស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោ។ ស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោ។ 

ដោសំង ធាោរី៖ វាោដោច�ដែ�ដោ�ោមុខុដោហួើយ វាោដោសំង ធាោរី៖ វាោដោច�ដែ�ដោ�ោមុខុដោហួើយ វាោ

រអលិចលូក្នុុ�ងភាោពិផ្តាីោចក់ាោរយាាោង�ោប់រ់ហួស័ំ។ រអលិចលូក្នុុ�ងភាោពិផ្តាីោចក់ាោរយាាោង�ោប់រ់ហួស័ំ។ 
ដោហួើយសំុភាោសំិ� �ំរីដោ�ោក្នុុ�ងប់នាប់់ គឺជាោចិន។ ដោហួើយសំុភាោសំិ� �ំរីដោ�ោក្នុុ�ងប់នាប់់ គឺជាោចិន។ 
ខ្លួំ�គំ�ិថាោ រ�ឋបាោលស្រីតាំោ ំពិ�ិជាោបាោនដោលើកទីកឹច�ិីខ្លួំ�គំ�ិថាោ រ�ឋបាោលស្រីតាំោ ំពិ�ិជាោបាោនដោលើកទីកឹច�ិី
ភាោពិផ្តាីោច់កាោរ �ូច ហួុុន ដែសំន កាោន់ដែ�ភាោពិផ្តាីោច់កាោរ �ូច ហួុុន ដែសំន កាោន់ដែ�
ចាសំ់ស្រីកដែឡ� និងបាោនដោលើកទីឹកចិ�ីចិន ផងចាសំ់ស្រីកដែឡ� និងបាោនដោលើកទីឹកចិ�ីចិន ផង
ដែ�រ។ ដែ�រ។ 

SULLIVAN៖ ឥទីធិពិលចិនដោ�ោក្នុុ�ងSULLIVAN៖ ឥទីធិពិលចិនដោ�ោក្នុុ�ង

ស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោ កំពិុងដោកើនដោឡើងន្ទាោដោពិល�ែីៗស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោ កំពិុងដោកើនដោឡើងន្ទាោដោពិល�ែីៗ
ដោន� ជាោមយួកាោរសាោងសំងទ់ីតីាំោងំកពំិងដ់ែផ ដោ�ោដោន� ជាោមយួកាោរសាោងសំងទ់ីតីាំោងំកពំិងដ់ែផ ដោ�ោ
ខ្លាំោង�បងូស្រីប់ដោទីសំ ទីតីាំោងំដែ�ល ដោសំង ធាោរ ីនងិខ្លាំោង�បងូស្រីប់ដោទីសំ ទីតីាំោងំដែ�ល ដោសំង ធាោរ ីនងិ
សំហួរ�ឋអាោដោមរិកខ្លាំើោចវាោស្រី�ូវិបាោនដោគដោស្រីប់ើស្រីបាោសំ់សំហួរ�ឋអាោដោមរិកខ្លាំើោចវាោស្រី�ូវិបាោនដោគដោស្រីប់ើស្រីបាោសំ់
សំស្រីម្លាោប់់ទីទីួលកបាាោល់ និងយនីដោហាោ�ទីីស្រីកុងសំស្រីម្លាោប់់ទីទីួលកបាាោល់ និងយនីដោហាោ�ទីីស្រីកុង
ដោប់ាកាោំង។ដោប់ាកាោំង។

ដោសំង ធាោរី៖ ខ្លួំ�ំគិ�ថាោ កាោរស្រីពិួយបាោរមភដោសំង ធាោរី៖ ខ្លួំ�ំគិ�ថាោ កាោរស្រីពិួយបាោរមភ
សំស្រីម្លាោប់ក់ម្ពុុ�ជាោខ្លួួ�នឯង វាោលែមស្រីគប់ស់្រីគាំោនដ់ោហួើយ សំស្រីម្លាោប់ក់ម្ពុុ�ជាោខ្លួួ�នឯង វាោលែមស្រីគប់ស់្រីគាំោនដ់ោហួើយ 
ខ្លួំ�មំនិឆ្ងៃលដ់ោទីៀ�ដោទី។ សាិោនភាោពិស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោ ខ្លួំ�មំនិឆ្ងៃលដ់ោទីៀ�ដោទី។ សាិោនភាោពិស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោ 
គួរដែ�ជាោកាោរស្រីពិួយបាោរមភសំស្រីម្លាោប់់ពិិ�ពិដោ�ោកគួរដែ�ជាោកាោរស្រីពិួយបាោរមភសំស្រីម្លាោប់់ពិិ�ពិដោ�ោក
ទាំោំងមូល។ ចិន និងកម្ពុុ�ជាោប់ដោងើើ�អសំនីិសំុខុទាំោំងមូល។ ចិន និងកម្ពុុ�ជាោប់ដោងើើ�អសំនីិសំុខុ
ដោ�ោក្នុុ�ង�បំ់ន ់នងិអដោសំរិភាោពិដោ�ោដោលើពិ�ិពិដោ�ោក។ ដោ�ោក្នុុ�ង�បំ់ន ់នងិអដោសំរិភាោពិដោ�ោដោលើពិ�ិពិដោ�ោក។ 

 SULLIVAN៖ SULLIVAN៖ ប់ាដុែនដីោទាំោ�ប់ជីាោយាាោងណាោ ប់ាដុែនដីោទាំោ�ប់ជីាោយាាោងណាោ
ក៍ដោ�ោយ ន្ទាោងដោ�ោដែ�សំងឹឹមថាោ ដោ�ោក ហួុុន ក៍ដោ�ោយ ន្ទាោងដោ�ោដែ�សំងឹឹមថាោ ដោ�ោក ហួុុន 
ដែសំន ម្លាោនអាោយុ៦៨�ំោំដោហួើយ គាំោ�់មិនអាោចដែសំន ម្លាោនអាោយុ៦៨�ំោំដោហួើយ គាំោ�់មិនអាោច
រសំ់ដោ�ោបាោនយូរដោទី។រសំ់ដោ�ោបាោនយូរដោទី។

ដោសំង ធាោរី៖ដោសំង ធាោរី៖ ម្លាោនមនុសំសម្លាោនដោហួ�ុផល ម្លាោនមនុសំសម្លាោនដោហួ�ុផល
ដោ�ោក្នុុ�ងរប់ប់ដោន� ដែ�លកំពិុងសំមៃំដោសំៃ�មដោ�ោក្នុុ�ងរប់ប់ដោន� ដែ�លកំពិុងសំមៃំដោសំៃ�ម
ដោ�ោយសាោរដែ�មូលដោហួ�ុសំុវិ�ិិភាោពិ�ល់អាោយុដោ�ោយសាោរដែ�មូលដោហួ�ុសំុវិ�ិិភាោពិ�ល់អាោយុ
ជុំវីិ�ិរប់សំព់ិកួដោគ។ វាោនងឹមនិពិបិាោកដោទី សំស្រីម្លាោប់់ជុំវីិ�ិរប់សំព់ិកួដោគ។ វាោនងឹមនិពិបិាោកដោទី សំស្រីម្លាោប់់
ពិួកដោគក្នុុ�ងកាោរ�ូរទីីដោ�ោម្លាាោងដោទីៀ�។ពិួកដោគក្នុុ�ងកាោរ�ូរទីីដោ�ោម្លាាោងដោទីៀ�។

SULLIVAN៖SULLIVAN៖ មិនចាោំបាោច់ដោទី ដោស្រី�ោ� មិនចាោំបាោច់ដោទី ដោស្រី�ោ�
ពិួកដោគដោជុំឿជាោក់ដោលើលទីធិស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ� ប់ាុដែនីពិួកដោគដោជុំឿជាោក់ដោលើលទីធិស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ� ប់ាុដែនី
ដោស្រី�ោ�ដែ�ពិកួដោគដោជុំឿថាោ វាោគជឺាោដោវិនរប់សំព់ិកួដោគ។ ដោស្រី�ោ�ដែ�ពិកួដោគដោជុំឿថាោ វាោគជឺាោដោវិនរប់សំព់ិកួដោគ។ 
សំវិន្ទាោកាោរកាោ�់កីីសំំណំំដោរឿងរប់សំ់ន្ទាោង ស្រី�ូវិសំវិន្ទាោកាោរកាោ�់កីីសំំណំំដោរឿងរប់សំ់ន្ទាោង ស្រី�ូវិ

បាោនកំណ�់ដោពិលដោធិើើដោឡើងដោ�ោចុងដែខុដោន�។ បាោនកំណ�់ដោពិលដោធិើើដោឡើងដោ�ោចុងដែខុដោន�។ 
ន្ទាោងទីទីលួសាះោលថ់ាោ ន្ទាោងម្លាោនឳកាោសំ៥០/៥០ ន្ទាោងទីទីលួសាះោលថ់ាោ ន្ទាោងម្លាោនឳកាោសំ៥០/៥០ 
ស្រីប់ដោសំើជាោងសំហួកូនកីី រប់សំ់ន្ទាោង ន្ទាោងម្លាោនស្រីប់ដោសំើជាោងសំហួកូនកីី រប់សំ់ន្ទាោង ន្ទាោងម្លាោន
លិខុិ�ឆ្ងើងដែ�នអាោដោមរិក ប់ាុដែនីវាោមិនដោធិើើដោអាោយលិខុិ�ឆ្ងើងដែ�នអាោដោមរិក ប់ាុដែនីវាោមិនដោធិើើដោអាោយ
ន្ទាោងម្លាោនអ�័យឯកសំិទីធិដោទី។ន្ទាោងម្លាោនអ�័យឯកសំិទីធិដោទី។

ដោសំង ធាោរី៖  ដោសំង ធាោរី៖  សំនីិសំុខុរាោងកាោយន្ទាោសំនីិសំុខុរាោងកាោយន្ទាោ
ដោពិលឥឡូវិដោន� គឺជាោកាោរស្រីពិួយបាោរមភខ្លាំើោំង ដោពិលឥឡូវិដោន� គឺជាោកាោរស្រីពិួយបាោរមភខ្លាំើោំង 

ជាោពិដិោសំសំ ដោ�ោដោពិលខ្លួំ�សំ្រី�វូិដោធិើើ�ដំោណើរ ពិដីោស្រី�ោ� ជាោពិដិោសំសំ ដោ�ោដោពិលខ្លួំ�សំ្រី�វូិដោធិើើ�ដំោណើរ ពិដីោស្រី�ោ� 
ដោយើងបាោនដោ�ើញពិីមុនរួចមកដោហួើយ ពិួកដោគដោយើងបាោនដោ�ើញពិីមុនរួចមកដោហួើយ ពិួកដោគ
ដោស្រីប់ើស្រីបាោសំដ់ោស្រីគាំោ�ថាំោកច់រាោចរណត៍ាំោម�ងផ្លូួ�វិជាោដោស្រីប់ើស្រីបាោសំដ់ោស្រីគាំោ�ថាំោកច់រាោចរណត៍ាំោម�ងផ្លូួ�វិជាោ
កាោរប់ទិីបាោងំករណដីែប់ប់ដោន�ជាោដោស្រីចើនមកដោហួើយ។ កាោរប់ទិីបាោងំករណដីែប់ប់ដោន�ជាោដោស្រីចើនមកដោហួើយ។ 

SULLIVAN៖SULLIVAN៖ ក៍ប់ាុដែនីន្ទាោងនឹងមិនដោស្រីប់ើ ក៍ប់ាុដែនីន្ទាោងនឹងមិនដោស្រីប់ើ
លខិុ�ិឆ្ងើងដែ�នអាោដោមរកិចាោកដោចញដោទី ដោប់ើដោទាំោ�ប់ីលខិុ�ិឆ្ងើងដែ�នអាោដោមរកិចាោកដោចញដោទី ដោប់ើដោទាំោ�ប់ី
ន្ទាោងម្លាោនស្រីគួសាោរដោ�ោអាោដោមរិកក៍ដោ�ោយ ន្ទាោងន្ទាោងម្លាោនស្រីគួសាោរដោ�ោអាោដោមរិកក៍ដោ�ោយ ន្ទាោង
មនិបាោនមកដោលងពិកួដោគដោ�ោអាោដោមរកិជាោដោស្រីចើនមនិបាោនមកដោលងពិកួដោគដោ�ោអាោដោមរកិជាោដោស្រីចើន
�ំោំមកដោហួើយ ន្ទាោងចង់មកអាោដោមរិកដោ�ោក្នុុ�ងថ្ងៃ�ៃ�ំោំមកដោហួើយ ន្ទាោងចង់មកអាោដោមរិកដោ�ោក្នុុ�ងថ្ងៃ�ៃ
វិិសំសមកាោល។ ន្ទាោងនិយាោយថាោ   ាខ្លួំ�ំបាោនវិិសំសមកាោល។ ន្ទាោងនិយាោយថាោ   ាខ្លួំ�ំបាោន
ដោ�ៀសំខ្លួួ�នដោចញពិីស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោមីងរួចមកដោ�ៀសំខ្លួួ�នដោចញពិីស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោមីងរួចមក
ដោហួើយកាោលខ្លួំ�ំដោ�ោវិ័យកុម្លាោរ ខ្លួំ�ំមិនដោ�ៀសំខ្លួួ�នដោហួើយកាោលខ្លួំ�ំដោ�ោវិ័យកុម្លាោរ ខ្លួំ�ំមិនដោ�ៀសំខ្លួួ�ន
ដោទីៀ� ដោទី"។ដោទីៀ� ដោទី"។

ដោសំង ធាោរី៖ដោសំង ធាោរី៖  ដោស្រី�ោ�ខ្លួំ�ំខ្លាំើោចថាោ ស្រីប់សំិនដោប់ើ  ដោស្រី�ោ�ខ្លួំ�ំខ្លាំើោចថាោ ស្រីប់សំិនដោប់ើ
ខ្លួំ�ចំាោកដោចញដោ�ោ ខ្លួំ�នំងឹមនិអាោចស្រី�ឡប់ម់កវិញិ ខ្លួំ�ចំាោកដោចញដោ�ោ ខ្លួំ�នំងឹមនិអាោចស្រី�ឡប់ម់កវិញិ 
ចលូរមួ  សំវិន្ទាោកាោរបាោនដោទី ពិកួដោគនងឹហាោមឃាោ�់ចលូរមួ  សំវិន្ទាោកាោរបាោនដោទី ពិកួដោគនងឹហាោមឃាោ�់
ខ្លួំ�ំមិនដោអាោយស្រី�ឡប់់មកស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោវិិញ។ ខ្លួំ�ំមិនដោអាោយស្រី�ឡប់់មកស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោវិិញ។ 
ដោន�គជឺាោផា� ជាោម្លាោ��ុមូ ិគាំែោននរណាោម្លាំោកអ់ាោចដោន�គជឺាោផា� ជាោម្លាោ��ុមូ ិគាំែោននរណាោម្លាំោកអ់ាោច
ប់ងាំខ្លួំ�ំដោអាោយចាោកដោចាោលផា� ម្លាោ�ុ�ូមិរប់សំ់ខ្លួំ�ំប់ងាំខ្លួំ�ំដោអាោយចាោកដោចាោលផា� ម្លាោ�ុ�ូមិរប់សំ់ខ្លួំ�ំ
បាោនដោទី។បាោនដោទី។

SULLIVAN៖SULLIVAN៖ សំស្រីម្លាោប់់សាោរពិ័�៌ម្លាោន  សំស្រីម្លាោប់់សាោរពិ័�៌ម្លាោន 
NPR News, ខ្លួំ�ដំោ�ែោ� Michael Sullivan NPR News, ខ្លួំ�ដំោ�ែោ� Michael Sullivan 
ដោ�ោទីីស្រីកុងបាោងកក៕ដោ�ោទីីស្រីកុងបាោងកក៕

ណើមាធាាវី ស់ញ្ជាាាតុិខ្មែខែរ-អំាណើមារិក មានាក់និិយាាយាអំំពិីស់ារស់ំខានិ់នៃនិការតុស់ូ ូណើមាធាាវី ស់ញ្ជាាាតុិខ្មែខែរ-អំាណើមារិក មានាក់និិយាាយាអំំពិីស់ារស់ំខានិ់នៃនិការតុស់ូ ូ

ធាោរី ដោសំង (រូប់កណា�លអាោវិសំ)ធាោរី ដោសំង (រូប់កណា�លអាោវិសំ)
Jared Genser, human rights lawyer and founder of Freedom Now Jared Genser, human rights lawyer and founder of Freedom Now 

speaking at the fifth annual Cutler Fellows Law Programspeaking at the fifth annual Cutler Fellows Law Program



Page.4                                               elx308 éf¶TI11-24 Exmkra qñaM2021elx308 éf¶TI11-24 Exmkra qñaM2021                                                 KHMERPOST USA KHMERPOST USA                                              ISSUE308 JANUARY 11TH - 24TH, 2021                                                           Page.5



Page.4                                               elx308 éf¶TI11-24 Exmkra qñaM2021elx308 éf¶TI11-24 Exmkra qñaM2021                                                 KHMERPOST USA KHMERPOST USA                                              ISSUE308 JANUARY 11TH - 24TH, 2021                                                           Page.5

ដោ�ោយ ពិិន  សំំខុុនដោ�ោយ ពិិន  សំំខុុន

ថ្ងៃ�ៃទីី០២  ដែខុមករាោ �ំោំ២០២១ថ្ងៃ�ៃទីី០២  ដែខុមករាោ �ំោំ២០២១

សំហួភាោពិអង់ដោគើសំដោទីើប់នឹងដោចញផ្តាីោច់ខ្លួួ�ន សំហួភាោពិអង់ដោគើសំដោទីើប់នឹងដោចញផ្តាីោច់ខ្លួួ�ន 

ដោចញពិសីំហួភាោពិអរឺុបុ់ន្ទាោ�ណំាោច�់ំោ២ំ០២០ដោន� ។  ដោចញពិសីំហួភាោពិអរឺុបុ់ន្ទាោ�ណំាោច�់ំោ២ំ០២០ដោន� ។  

ជាោមួយគាំំោដោន� គ៏បាោនអនុញ្ជាាោ�ិឱ�ដោស្រីប់ើវាុោក់សាោំង អាោជាោមួយគាំំោដោន� គ៏បាោនអនុញ្ជាាោ�ិឱ�ដោស្រីប់ើវាុោក់សាោំង អាោ

ស្រីសាើោដោជុំនីកាោ (Vaccin Astra Zeneca) កាោលពិី ស្រីសាើោដោជុំនីកាោ (Vaccin Astra Zeneca) កាោលពិី 

ថ្ងៃ�ៃពិុធិ មុន�ោច់�ំោំដែ�រ  ដែ�លផលិ�ដោ�ោយសាោកលថ្ងៃ�ៃពិុធិ មុន�ោច់�ំោំដែ�រ  ដែ�លផលិ�ដោ�ោយសាោកល

វិទិីាលយ័អកុហួើ�ឺ នងិសំហួស្រីគាំោសំនអ៍ងដ់ោគើសំ-សំុយុវិទិីាលយ័អកុហួើ�ឺ នងិសំហួស្រីគាំោសំនអ៍ងដ់ោគើសំ-សំុយុ

ដែអុ�។   ចំដែណកវាុោក់សាោំងអាោដោមរិកាោំងដោ�ែោ� ពិិកសំ័រ ដែអុ�។   ចំដែណកវាុោក់សាោំងអាោដោមរិកាោំងដោ�ែោ� ពិិកសំ័រ 

Pfitger និង ប់ាូ�ឺណាោ   Moderna បាោនដោផីើមចាោ�់Pfitger និង ប់ាូ�ឺណាោ   Moderna បាោនដោផីើមចាោ�់

ដែចកចាោយជាោប់នីប់ន្ទាាោប់់រួចដោហួើយ  ។ដែចកចាោយជាោប់នីប់ន្ទាាោប់់រួចដោហួើយ  ។

ដោចញស្រីប់ដែជុំងគាំំោស្រីប់ដោទីសំអងដ់ោគើសំបាោនប់ញ្ជាាោទីញិ ដោចញស្រីប់ដែជុំងគាំំោស្រីប់ដោទីសំអងដ់ោគើសំបាោនប់ញ្ជាាោទីញិ 

វាុោកស់ាោងំអាោស្រីសាើោជុំនកីាោ ចនំនួ១០០�ោន�សូំ សំស្រីម្លាោប់់ វាុោកស់ាោងំអាោស្រីសាើោជុំនកីាោ ចនំនួ១០០�ោន�សូំ សំស្រីម្លាោប់់ 

ចាោកដ់ោអាោយពិលរ�ឋខ្លួួ�ន ដោ�ោថ្ងៃ�ៃចន័ា ទី០ី៤ ដោន� ដោស្រីកាោយ ចាោកដ់ោអាោយពិលរ�ឋខ្លួួ�ន ដោ�ោថ្ងៃ�ៃចន័ា ទី០ី៤ ដោន� ដោស្រីកាោយ 

ពិីអាោដោមរិកប់ដោញ្ចឹចញវាុោក់សាោំងឱ�ដោស្រីប់ើមុនចាោប់់ដោផីើម ពិីអាោដោមរិកប់ដោញ្ចឹចញវាុោក់សាោំងឱ�ដោស្រីប់ើមុនចាោប់់ដោផីើម 

ថ្ងៃ�ៃទីី០៨ ដែខុធ្នូុ� �ំោំ២០២០ មកដោមើ�។ ថាំោំវាុោក់សាោំង ថ្ងៃ�ៃទីី០៨ ដែខុធ្នូុ� �ំោំ២០២០ មកដោមើ�។ ថាំោំវាុោក់សាោំង 

ដែ�លដោចញដោផីើមចាោក់ជុំូនស្រីប់ជាោពិលរ�ឋម្លាោន ១-ដែ�លដោចញដោផីើមចាោក់ជុំូនស្រីប់ជាោពិលរ�ឋម្លាោន ១-

Pfizer ២-Moderna ៣-អាោស្រីសាើោដោជុំនីកាោ ដែ�ល Pfizer ២-Moderna ៣-អាោស្រីសាើោដោជុំនីកាោ ដែ�ល 

ដោន�ស្រីគាំោនដ់ែ�ជាោកាោរចាោប់ដ់ោផីើមប់ាដុោណាះោ� ដោ�ោម្លាោនប់ដោញ្ចឹចញ ដោន�ស្រីគាំោនដ់ែ�ជាោកាោរចាោប់ដ់ោផីើមប់ាដុោណាះោ� ដោ�ោម្លាោនប់ដោញ្ចឹចញ 

ថាំោំកាោរ�ោរដោផសងៗដោទីៀ� �ូចជាោថាំោំ បាោញ់ក្នុុ�ងស្រីចមុ� ថាំោំកាោរ�ោរដោផសងៗដោទីៀ� �ូចជាោថាំោំ បាោញ់ក្នុុ�ងស្រីចមុ� 

ជាោដោ�ើម កក៏ពំិងុដែ�ប់ដោញ្ចឹចញឱ�ដោស្រីប់ើជាោប់នបី់ន្ទាាោប់ដ់ែ�រ ។ ជាោដោ�ើម កក៏ពំិងុដែ�ប់ដោញ្ចឹចញឱ�ដោស្រីប់ើជាោប់នបី់ន្ទាាោប់ដ់ែ�រ ។ 

ជាោទីដូោ�ោថាំោវំាុោកស់ាោងំបាោងំដោន្ទាោ� ស្រី�វូិចាោកជ់ាោ២�ង ជាោទីដូោ�ោថាំោវំាុោកស់ាោងំបាោងំដោន្ទាោ� ស្រី�វូិចាោកជ់ាោ២�ង 

ក្នុុ�ងចដោន្ទាើោ� ពិ៩ីដោ�ោ១២ អាោទី�ិ� ដោហួើយដោគបាោនដោអាោយ ក្នុុ�ងចដោន្ទាើោ� ពិ៩ីដោ�ោ១២ អាោទី�ិ� ដោហួើយដោគបាោនដោអាោយ 

អាោទីភិាោពិដោ�ោអកំដែ�លម្លាោន�នួ្ទាោទី ីដោ�ោជាោប់ន់ងឹអកំម្លាោនអាោទីភិាោពិដោ�ោអកំដែ�លម្លាោន�នួ្ទាោទី ីដោ�ោជាោប់ន់ងឹអកំម្លាោន

ជុំងំ ឺអកំជុំយួសំដោ��ះោ� នងិមនសុំសចាោសំ ់�ដូោចំ�ទីនំងជាោជុំងំ ឺអកំជុំយួសំដោ��ះោ� នងិមនសុំសចាោសំ ់�ដូោចំ�ទីនំងជាោ

ដោ�ោ�លច់ងុដែខុកមុភ� ដោទីើប់ដោគដោផីើមចាោកជ់ុំនូសាោធាោរណជុំនដោ�ោ�លច់ងុដែខុកមុភ� ដោទីើប់ដោគដោផីើមចាោកជ់ុំនូសាោធាោរណជុំន

ឯដោទីៀ�ៗ។ឯដោទីៀ�ៗ។

គួររំលឹកថាោ ថាំោំវាុោក់សាោំងទាំោំងដោន្ទាោ� ដោគចាោក់គួររំលឹកថាោ ថាំោំវាុោក់សាោំងទាំោំងដោន្ទាោ� ដោគចាោក់

កាោរ�ោរដោលើអកំដែ�លមនិទាំោនឆ់្ងើងជុំងំដឺោ�ោដោឡើយ �ដូោចំ�កាោរ�ោរដោលើអកំដែ�លមនិទាំោនឆ់្ងើងជុំងំដឺោ�ោដោឡើយ �ដូោចំ�

សំូមសាោធាោរណជុំនដែ�លមិនទាំោន់ទីទីួលបាោននូវិសំូមសាោធាោរណជុំនដែ�លមិនទាំោន់ទីទីួលបាោននូវិ

វាុោកស់ាោងំទាំោងំដោន្ទាោ� សំមូដោ�ោរកាកាោរស្រីប់ងុស្រីប់យ�័សំ្រីគប់់ វាុោកស់ាោងំទាំោងំដោន្ទាោ� សំមូដោ�ោរកាកាោរស្រីប់ងុស្រីប់យ�័សំ្រីគប់់ 

ដោពិល កុដំោអាោយជុំងំកឺវូិ�ី១៩ ឆ្ងើងមកក្នុុ�ងខ្លួួ�នអកំបាោន ដោពិល កុដំោអាោយជុំងំកឺវូិ�ី១៩ ឆ្ងើងមកក្នុុ�ងខ្លួួ�នអកំបាោន 

ដោអាោយដោសាោ� ៕ដោអាោយដោសាោ� ៕

ស្ថាា�នភា�ពកូូវីីត១៩នៅនៅស្ថាា�នភា�ពកូូវីីត១៩នៅនៅ
ស្ថាហរដ្ឋឋអា�នៅ�រិកូស្ថាហរដ្ឋឋអា�នៅ�រិកូ

ដោ�ោសំហួរ�ឋអាោដោមរិក ម្លាោនមនុសំសដែ�លបាោនដោ�ោសំហួរ�ឋអាោដោមរិក ម្លាោនមនុសំសដែ�លបាោន

ទីទីលួថាំោវំាុោកស់ាោងំ ចនំនួ១០�ោនន្ទាោកដ់ោហួើយ ចនំនួទីទីលួថាំោវំាុោកស់ាោងំ ចនំនួ១០�ោនន្ទាោកដ់ោហួើយ ចនំនួ

ដោន�ដោសំែើនឹង៣ភាោគថ្ងៃនស្រីប់ជាោពិលរ�ឋអាោដោមរិកាោំងទាំោំង ដោន�ដោសំែើនឹង៣ភាោគថ្ងៃនស្រីប់ជាោពិលរ�ឋអាោដោមរិកាោំងទាំោំង 

អសំ ់ដោន�ជាោសាំោថ្ងៃ�រប់សំច់ងុដោស្រីកាោយប់ងអសំរ់ប់សំដ់ោ�ោក អសំ ់ដោន�ជាោសាំោថ្ងៃ�រប់សំច់ងុដោស្រីកាោយប់ងអសំរ់ប់សំដ់ោ�ោក 

ស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី ឌណល ស្រីតាំោំ ដែ�លបាោនប់ញ្ជាាោទីិញថាំោ ំស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី ឌណល ស្រីតាំោំ ដែ�លបាោនប់ញ្ជាាោទីិញថាំោ ំ

យាាោងដោលឿន កប៏់ាបុ់ដែនពីិុមំ្លាោនសាំោថ្ងៃ�សំស្រីម្លាោប់ទ់ីប់ស់ាើោ�់យាាោងដោលឿន កប៏់ាបុ់ដែនពីិុមំ្លាោនសាំោថ្ងៃ�សំស្រីម្លាោប់ទ់ីប់ស់ាើោ�់

កូវិី�១៩ ដោន្ទាោ�ដោទី ។  ដោ�ោថ្ងៃ�ៃអ�ះោរកនើងដោ�ោដោន�  កូវិី�១៩ ដោន្ទាោ�ដោទី ។  ដោ�ោថ្ងៃ�ៃអ�ះោរកនើងដោ�ោដោន�  

សំហួរ�ឋអាោដោមរិក ម្លាោនមនុសំសសាើោប់់ដោ�ោយសាោរជុំំងឺ សំហួរ�ឋអាោដោមរិក ម្លាោនមនុសំសសាើោប់់ដោ�ោយសាោរជុំំងឺ 

�ក៏ាោចសាោហាោវិដោន� ចនំនួ៤៣២៧ន្ទាោក ់ក្នុុ�ងរយ�ដោពិល �ក៏ាោចសាោហាោវិដោន� ចនំនួ៤៣២៧ន្ទាោក ់ក្នុុ�ងរយ�ដោពិល 

១ថ្ងៃ�ៃ  ដោធិើើដោអាោយសំហួរ�ឋអាោដោមរកិកាើោយដោ�ោជាោស្រីប់ដោទីសំ ១ថ្ងៃ�ៃ  ដោធិើើដោអាោយសំហួរ�ឋអាោដោមរកិកាើោយដោ�ោជាោស្រីប់ដោទីសំ 

ដែ�លសាើោប់ដ់ោ�ោយជុំងំកឺវូិ�ី១៩ ដោស្រីចើនជាោងដោគក្នុុ�ងដោ�ោក ដែ�លសាើោប់ដ់ោ�ោយជុំងំកឺវូិ�ី១៩ ដោស្រីចើនជាោងដោគក្នុុ�ងដោ�ោក 

។។ មកទីលថ់្ងៃ�ៃដោន� អកំសាើោប់ដ់ោ�ោយជុំងំកឺវូិ�ី១៩ ម្លាោន មកទីលថ់្ងៃ�ៃដោន� អកំសាើោប់ដ់ោ�ោយជុំងំកឺវូិ�ី១៩ ម្លាោន

ចនំនូ៣៨១០០០ន្ទាោក ់រ�ឋអាោរហីួសណូាោ នងិរ�ឋកាោលីចនំនូ៣៨១០០០ន្ទាោក ់រ�ឋអាោរហីួសណូាោ នងិរ�ឋកាោលី

នីញ៉ាាោ គឹជាោរ�ឋដែ�លរងដោស្រីគាំោ�ដោស្រីចើនជាោងដោគប់ំផុ�ដោ�ោ នីញ៉ាាោ គឹជាោរ�ឋដែ�លរងដោស្រីគាំោ�ដោស្រីចើនជាោងដោគប់ំផុ�ដោ�ោ 

សំហួរ�ឋអាោដោមរកិ ។ ដោន�ជាោដោសំចកីរីាោយកាោរណផ៍្លូួ�វិកាោរ សំហួរ�ឋអាោដោមរកិ ។ ដោន�ជាោដោសំចកីរីាោយកាោរណផ៍្លូួ�វិកាោរ 

រប់សំ់សំហួរ�ឋអាោដោមរិក ដោ�ោថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ដែខុមករាោ រប់សំ់សំហួរ�ឋអាោដោមរិក ដោ�ោថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ដែខុមករាោ 

�ំោំ២០២១ ជាោថ្ងៃ�ៃដែ�ល ឌណល ស្រីតាំោំ ទីទីួលកាោរ �ំោំ២០២១ ជាោថ្ងៃ�ៃដែ�ល ឌណល ស្រីតាំោំ ទីទីួលកាោរ 

សំដោស្រីមច�កដោចញពិី�ំដែណងពិីសំភាោ�ំណាោងរាោស្រីសំ ីសំដោស្រីមច�កដោចញពិី�ំដែណងពិីសំភាោ�ំណាោងរាោស្រីសំ ី

អាោដោមរិកាោំង ប់ន្ទាាោប់់ពិីកុប់បកមែដោលើវិិម្លាោនកាោប់ី�ូល អាោដោមរិកាោំង ប់ន្ទាាោប់់ពិីកុប់បកមែដោលើវិិម្លាោនកាោប់ី�ូល 

កាោលពិីថ្ងៃ�ៃទីី០៦ កនើងដោ�ោ ៕កាោលពិីថ្ងៃ�ៃទីី០៦ កនើងដោ�ោ ៕

ចូាក់ថ្នាំនាំវាាក់ស់ាំង ចូាក់ថ្នាំនាំវាាក់ស់ាំង VaccinVaccin �ាមាួយា? �ាមាួយា?

ដោ�ោក ឌណល ស្រីតាំោំដោ�ោក ឌណល ស្រីតាំោំ
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ប់កសស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ�ស្រីប់ឈ្នះមនឹងភាោពិចដោងអ��ប់កសស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ�ស្រីប់ឈ្នះមនឹងភាោពិចដោងអ��

សំស្រីម្លាោប់ស់ំដោមើងភាោគដោស្រីចើនដោ�ោសំភាោ នងិកាោរស្រីគប់ស់្រីគងសំស្រីម្លាោប់ស់ំដោមើងភាោគដោស្រីចើនដោ�ោសំភាោ នងិកាោរស្រីគប់ស់្រីគង

ទាំោងំដោ�ោក្នុុ�ងសំភាោ នងិស្រីពិទឹីធសំភាោ ដោធិើើកាោរសំដោស្រីមចតាំោមទាំោងំដោ�ោក្នុុ�ងសំភាោ នងិស្រីពិទឹីធសំភាោ ដោធិើើកាោរសំដោស្រីមចតាំោម

កាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�ចំនួនពិីរ�ងដោ�ោរ�ឋ Georgia។កាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�ចំនួនពិីរ�ងដោ�ោរ�ឋ Georgia។

ដោ�ោយ៖ Cameron Peters@jcameron-ដោ�ោយ៖ Cameron Peters@jcameron-

peters  ថ្ងៃ�ៃទីី៣ ដែខុមករាោ �ំោំ២០២១peters  ថ្ងៃ�ៃទីី៣ ដែខុមករាោ �ំោំ២០២១

សំភាោ�ែីមួយជាោស្រីប់វិ�ីិសាោស្រីសំី បាោនសំប�សំភាោ�ែីមួយជាោស្រីប់វិ�ីិសាោស្រីសំី បាោនសំប�

ចូលកាោន់�ំដែណងដោ�ោថ្ងៃ�ៃអាោទីិ�� ជាោសំភាោដែ�លម្លាោនចូលកាោន់�ំដែណងដោ�ោថ្ងៃ�ៃអាោទីិ�� ជាោសំភាោដែ�លម្លាោន

ភាោពិចដោងអ��ក្នុុ�ងកាោរស្រីគប់ស់្រីគងទាំោងំសំភាោនងិស្រីពិទឹីធសំភាោ ភាោពិចដោងអ��ក្នុុ�ងកាោរស្រីគប់ស់្រីគងទាំោងំសំភាោនងិស្រីពិទឹីធសំភាោ 

និងបាោនន្ទាោំមកជាោមួយនូវិសំម្លាោជុំិកចស្រីមុ�អាោណ�ីិនិងបាោនន្ទាោំមកជាោមួយនូវិសំម្លាោជុំិកចស្រីមុ�អាោណ�ីិ

ទីីមួយ ចូលមកកាោន់វិិម្លាោន Capitol Hill ។ ទីីមួយ ចូលមកកាោន់វិិម្លាោន Capitol Hill ។ 

ដោ�ោក្នុុ�ងសំភាោ�៍រឹងម្លាោំមុន សំដោមើងភាោគដោស្រីចើនថ្ងៃនដោ�ោក្នុុ�ងសំភាោ�៍រឹងម្លាោំមុន សំដោមើងភាោគដោស្រីចើនថ្ងៃន

ប់កសស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ� បាោនធាើោកច់ុ�មកស្រី�មឹ ២២២ដោ�ោអី ប់កសស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ� បាោនធាើោកច់ុ�មកស្រី�មឹ ២២២ដោ�ោអី 

ដោស្រីចើនជាោងប់នួដោ�ោអថី្ងៃនចនំនួដោ�ោអសី្រី�វូិកាោរចនំនួ ១១៨ ដោស្រីចើនជាោងប់នួដោ�ោអថី្ងៃនចនំនួដោ�ោអសី្រី�វូិកាោរចនំនួ ១១៨ 

ដោ�ោអី សំស្រីម្លាោប់់សំដោមើងភាោគដោស្រីចើន ដែ�លកាោរស្រីប់កួ�ដោ�ោអី សំស្រីម្លាោប់់សំដោមើងភាោគដោស្រីចើន ដែ�លកាោរស្រីប់កួ�

ស្រីប់ដែជុំងរប់សំ់ប់កសទាំោំងពិីរដោ�ោដែ�មិនទាំោន់សំដោស្រីមច ស្រីប់ដែជុំងរប់សំ់ប់កសទាំោំងពិីរដោ�ោដែ�មិនទាំោន់សំដោស្រីមច 

សំស្រីម្លាោប់់ GOP ដោស្រីជុំើសំដោរើសំ ៩ ដោ�ោអីដែ�មដោទីៀ�។សំស្រីម្លាោប់់ GOP ដោស្រីជុំើសំដោរើសំ ៩ ដោ�ោអីដែ�មដោទីៀ�។

សំម្លាោជុំិកសំភាោមួយរូប់ថ្ងៃនប់កសសាោធាោរណ�រ�ឋ  សំម្លាោជុំិកសំភាោមួយរូប់ថ្ងៃនប់កសសាោធាោរណ�រ�ឋ  

Iowa គឺ Mariannette Miller-Meeks ទីទីួលIowa គឺ Mariannette Miller-Meeks ទីទីួល

បាោនដោ�ោអីប់ដោណា��អាោសំនំ ខុណ�ដែ�លគូរស្រីប់ដែជុំងបាោនដោ�ោអីប់ដោណា��អាោសំនំ ខុណ�ដែ�លគូរស្រីប់ដែជុំង

ប់នីស្រីប់ដែជុំងយកឈ្នះំ�សំនើឹកដោ�ំោ�រប់សំ់ Marian-ប់នីស្រីប់ដែជុំងយកឈ្នះំ�សំនើឹកដោ�ំោ�រប់សំ់ Marian-

nette Miller-Meeks ចំនួន ៦ សំនើឹក ស្រីប់កិ�គាំំោ nette Miller-Meeks ចំនួន ៦ សំនើឹក ស្រីប់កិ�គាំំោ 

និងសំភាោថាំោក់ស្រីសំុកទីី២២ រប់សំ់ទីីស្រីកុងញុះូយាក នឹងនិងសំភាោថាំោក់ស្រីសំុកទីី២២ រប់សំ់ទីីស្រីកុងញុះូយាក នឹង

ជាោដោណា��អាោសំនំ គាំែោន�ំណាោងរាោស្រីសំី ខុណ�ដោពិលជាោដោណា��អាោសំនំ គាំែោន�ំណាោងរាោស្រីសំី ខុណ�ដោពិល

ដែ�លកាោរស្រីប់ដែជុំងរប់សំ់�ំណាោង   រាោស្រីសំីក្នុុ�ង�ំដែណង ដែ�លកាោរស្រីប់ដែជុំងរប់សំ់�ំណាោង   រាោស្រីសំីក្នុុ�ង�ំដែណង 

Anthony Brindisi ម្លាោនសំដោមើងស្រីប់កិ�គាំំោ។ Anthony Brindisi ម្លាោនសំដោមើងស្រីប់កិ�គាំំោ។ 

�ំណាោងរាោស្រីសំីថាំោក់ស្រីសំុកមួយដោទីៀ�ដោ�ោ Louisiana �ំណាោងរាោស្រីសំីថាំោក់ស្រីសំុកមួយដោទីៀ�ដោ�ោ Louisiana 

នឹងដោ�ោទីំដោនរក្នុុ�ងដោពិលប់ច្ចុុ�ប់បនំដោស្រីកាោយពិីកាោរសាើោប់់នឹងដោ�ោទីំដោនរក្នុុ�ងដោពិលប់ច្ចុុ�ប់បនំដោស្រីកាោយពិីកាោរសាើោប់់

ភាើោមៗថ្ងៃន�ំណាោងរាោស្រីសំីជាោប់់ដោ�ំោ� ដោ�ោក Luke ភាើោមៗថ្ងៃន�ំណាោងរាោស្រីសំីជាោប់់ដោ�ំោ� ដោ�ោក Luke 

Letlow ដោ�ោយសាោរដែ�ជុំមៃកឺវូិ�ី-១៩ កាោលពិសីំបាីោហួ៍Letlow ដោ�ោយសាោរដែ�ជុំមៃកឺវូិ�ី-១៩ កាោលពិសីំបាីោហួ៍

មុន។ ដោ�ោក Luke Letlow ម្លាោនអាោយុ ៤១�ំោំ មុន។ ដោ�ោក Luke Letlow ម្លាោនអាោយុ ៤១�ំោំ 

បាោនឈ្នះំ�ដោ�ំោ�សំភាោ�ណំាោងរាោស្រីសំថីាំោកស់្រីសំកុ ដោ�ោក្នុុ�ងបាោនឈ្នះំ�ដោ�ំោ�សំភាោ�ណំាោងរាោស្រីសំថីាំោកស់្រីសំកុ ដោ�ោក្នុុ�ង

ស្រីសំកុទី៥ី ថ្ងៃន Louisiana។ ឥឡវូិដោន� កាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�ស្រីសំកុទី៥ី ថ្ងៃន Louisiana។ ឥឡវូិដោន� កាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�

ពិដិោសំសំមយួនងឹស្រី�វូិស្រីបាោរពិើដោធិើើដោឡើងដោ�ើមបបី់ដំោពិញដោ�ោអីពិដិោសំសំមយួនងឹស្រី�វូិស្រីបាោរពិើដោធិើើដោឡើងដោ�ើមបបី់ដំោពិញដោ�ោអី

រប់សំ់គាំោ�់។ រប់សំ់គាំោ�់។ 

ដោទាំោ�ប់ដីោ�ោក Letlow បាោនសាើោប់ក់ដ៍ោ�ោយ កាោរដោទាំោ�ប់ដីោ�ោក Letlow បាោនសាើោប់ក់ដ៍ោ�ោយ កាោរ

ផារភាាោប់់ដោគាំោលនដោយាោបាោយ�ោក់ម្លាាោសំ់រប់សំ់សំភាោ ផារភាាោប់់ដោគាំោលនដោយាោបាោយ�ោក់ម្លាាោសំ់រប់សំ់សំភាោ 

គឺជាោពិនើឺដោមើលដោ�ើញដោ�ោថ្ងៃ�ៃអាោទីិ�� ខុណ�ដោពិលគឺជាោពិនើឺដោមើលដោ�ើញដោ�ោថ្ងៃ�ៃអាោទីិ�� ខុណ�ដោពិល

សំម្លាោជុំិក�ែីសំប�ចូលកាោន់�ំដែណង៖ ដោយាោងតាំោមសំម្លាោជុំិក�ែីសំប�ចូលកាោន់�ំដែណង៖ ដោយាោងតាំោម

សាោរពិ�័ម៌្លាោន Punchbowl News's Jake Sher-សាោរពិ�័ម៌្លាោន Punchbowl News's Jake Sher-

man យាាោងដោហាោចណាោសំ់សំម្លាោជុំិកពិីររូប់រប់សំ់ man យាាោងដោហាោចណាោសំ់សំម្លាោជុំិកពិីររូប់រប់សំ់ 

សាោធាោរណ�រ�ឋ បាោនប់ា�ទីងះចិគាំំោជាោមយួសំម្លាោជុំកិសំភាោសាោធាោរណ�រ�ឋ បាោនប់ា�ទីងះចិគាំំោជាោមយួសំម្លាោជុំកិសំភាោ

អំពិីប់ញ្ជាាោដោបាោ�ដោ�ំោ�សាោ�ែីដោ�ោថ្ងៃ�ៃអាោទីិ��។អំពិីប់ញ្ជាាោដោបាោ�ដោ�ំោ�សាោ�ែីដោ�ោថ្ងៃ�ៃអាោទីិ��។

ស្រីពិឹទីធសំភាោសាោធាោរណ�រ�ឋភាោគដោស្រីចើន បាោន�យស្រីពិឹទីធសំភាោសាោធាោរណ�រ�ឋភាោគដោស្រីចើន បាោន�យ

ចុ��ចិ�ចួមកស្រី�មឹ ៥១ ដោ�ោអ ីដោ�ោមនុកាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�ចុ��ចិ�ចួមកស្រី�មឹ ៥១ ដោ�ោអ ីដោ�ោមនុកាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�

សំដោស្រីមច ដោ�ោរ�ឋ Georgia ដោ�ោថ្ងៃ�ៃអ�ះោរ៍ដោន�។ ជាោសំដោស្រីមច ដោ�ោរ�ឋ Georgia ដោ�ោថ្ងៃ�ៃអ�ះោរ៍ដោន�។ ជាោ

កាោរធាើោក់ចុ�រប់សំ់ដោម�ឹកន្ទាោំសំភាោសំដោមើងភាោគដោស្រីចើន កាោរធាើោក់ចុ�រប់សំ់ដោម�ឹកន្ទាោំសំភាោសំដោមើងភាោគដោស្រីចើន 

ចនំនួ ៥៣ ដោ�ោអ ីរប់សំដ់ោ�ោក Mitch McConnell ចនំនួ ៥៣ ដោ�ោអ ីរប់សំដ់ោ�ោក Mitch McConnell 

សំស្រីម្លាោប់ស់ំភាោភាោគដោស្រីចើនទី១ី១៦ ជាោសំដោមើងភាោគដោស្រីចើនសំស្រីម្លាោប់ស់ំភាោភាោគដោស្រីចើនទី១ី១៦ ជាោសំដោមើងភាោគដោស្រីចើន

ដែ�លបាោនធាើោក់ចុ�ប់នីិចមកស្រី�ឹម ៥២ ដោ�ោអីកាោលពិីដែ�លបាោនធាើោក់ចុ�ប់នីិចមកស្រី�ឹម ៥២ ដោ�ោអីកាោលពិី

ដែខុមុន ដោស្រីកាោយស្រីពិឹទីធសំភាោ Mark Kelly រ�ឋ Ari-ដែខុមុន ដោស្រីកាោយស្រីពិឹទីធសំភាោ Mark Kelly រ�ឋ Ari-

zona ប់កសសាោធាោរណ�រ�ឋ ដែ�លបាោនសំប�zona ប់កសសាោធាោរណ�រ�ឋ ដែ�លបាោនសំប�

ចលូកាោន�់ដំែណងដោ�ោថ្ងៃ�ៃទី២ី ដែខុធ្នូុ� ដោស្រីកាោយទីទីលួបាោនចលូកាោន�់ដំែណងដោ�ោថ្ងៃ�ៃទី២ី ដែខុធ្នូុ� ដោស្រីកាោយទីទីលួបាោន

ជុំ័យជុំមំ�កាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�ពិិដោសំសំរប់សំ់គាំោ�់។ជុំ័យជុំមំ�កាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�ពិិដោសំសំរប់សំ់គាំោ�់។

កាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�សាោ�ែដីោ�ោរ�ឋ Georgia ម្លាោននយ័ថាោ កាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�សាោ�ែដីោ�ោរ�ឋ Georgia ម្លាោននយ័ថាោ 

ដោ�ោអីស្រីពិឹទីធសំភាោពិីមុនជាោរប់សំ់ស្រីពិឹទីធសំភាោកំពិុងកាោន់ដោ�ោអីស្រីពិឹទីធសំភាោពិីមុនជាោរប់សំ់ស្រីពិឹទីធសំភាោកំពិុងកាោន់

�ំដែណង Sen. David Perdue នឹងដោ�ោទីំដោនរជាោ�ំដែណង Sen. David Perdue នឹងដោ�ោទីំដោនរជាោ

ប់ដោណា��អាោសំនំ ពិីថ្ងៃ�ៃអាោទីិ���ល់ថ្ងៃ�ៃទីី៥ដែខុមករាោ ប់ដោណា��អាោសំនំ ពិីថ្ងៃ�ៃអាោទីិ���ល់ថ្ងៃ�ៃទីី៥ដែខុមករាោ 

ដោទាំោ�ប់ីជាោ Sen. Kelly Loeffler ដែ�លកំពិុងដោទាំោ�ប់ីជាោ Sen. Kelly Loeffler ដែ�លកំពិុង

ស្រីប់ឈ្នះមកាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�ពិដិោសំសំសាោ�ែ ីនងឹទីកុដោ�ោកស្រីសំីស្រីប់ឈ្នះមកាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�ពិដិោសំសំសាោ�ែ ីនងឹទីកុដោ�ោកស្រីសំី

រហួូ��ល់ថ្ងៃ�ៃទីី៥ ដែខុមករាោ។រហួូ��ល់ថ្ងៃ�ៃទីី៥ ដែខុមករាោ។

Kelly ឈ្នះំ�មួយដោ�ោអី ដែ�លពិីមុនកាោន់កាោប់់Kelly ឈ្នះំ�មួយដោ�ោអី ដែ�លពិីមុនកាោន់កាោប់់

ដោ�ោយអំកសាោធាោរណ�រ�ឋ Sen. Martha Mc-ដោ�ោយអំកសាោធាោរណ�រ�ឋ Sen. Martha Mc-

Sally ដោ�ោអីស្រីពិឹទីធសំភាោពិីរដោទីៀ�បាោនប្តូូ�រថ្ងៃ� ដោ�ោក្នុុ�ងSally ដោ�ោអីស្រីពិឹទីធសំភាោពិីរដោទីៀ�បាោនប្តូូ�រថ្ងៃ� ដោ�ោក្នុុ�ង

ដែខុវិិចិិកាោ ជាោមួយ Sen. John Hickenlooper ដែខុវិិចិិកាោ ជាោមួយ Sen. John Hickenlooper 

មកពិបី់កសស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ� ដែ�លបាោនប់ដោណាញដោចញ មកពិបី់កសស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ� ដែ�លបាោនប់ដោណាញដោចញ 

Sen. Cory Gardner មកពិីប់កសស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ�Sen. Cory Gardner មកពិីប់កសស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ�

កពំិងុកាោន�់ដំែណង ដោ�ោក្នុុ�ងរ�ឋ Colorado នងិ Sen. កពំិងុកាោន�់ដំែណង ដោ�ោក្នុុ�ងរ�ឋ Colorado នងិ Sen. 

Tommy Tuberville មកពិីប់កសសាោធាោរណ�រ�ឋTommy Tuberville មកពិីប់កសសាោធាោរណ�រ�ឋ

ដែ�លបាោនឈ្នះំ� Sen. Doug Jones មកពិីប់កសដែ�លបាោនឈ្នះំ� Sen. Doug Jones មកពិីប់កស

ស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ�ដែ�លកំពិុងកាោន់�ំដែណង ក្នុុ�ងរ�ឋ ស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ�ដែ�លកំពិុងកាោន់�ំដែណង ក្នុុ�ងរ�ឋ 

Alabama ។ យាាោងណាោមិញ ដោទាំោ�ប់ីជាោម្លាោនកាោរAlabama ។ យាាោងណាោមិញ ដោទាំោ�ប់ីជាោម្លាោនកាោរ

ប់ញ្ចូុ�លអំកឈ្នះំ�ទាំោំងពិីររូប់ក៍ដោ�ោយ កាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�ប់ញ្ចូុ�លអំកឈ្នះំ�ទាំោំងពិីររូប់ក៍ដោ�ោយ កាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�

ទាំោំងដោន្ទាោ�នឹងគាំែោនឥទីធិពិលដោលើ�ុល�ភាោពិអំណាោចទាំោំងដោន្ទាោ�នឹងគាំែោនឥទីធិពិលដោលើ�ុល�ភាោពិអំណាោច

ទាំោំងមូលរប់សំ់សំភាោដោទី។ទាំោំងមូលរប់សំ់សំភាោដោទី។

ចំណាោ�់ថាំោក់អាោណ�ីិមុនដោពិញដោ�ោដោ�ោយអំកចំណាោ�់ថាំោក់អាោណ�ីិមុនដោពិញដោ�ោដោ�ោយអំក

មុនមុន

ប់ដែនមិដោលើកាោរផ្តាើោសំប់្តូូ�រមនសុំសរប់សំប់់កស សំភាោប់ដែនមិដោលើកាោរផ្តាើោសំប់្តូូ�រមនសុំសរប់សំប់់កស សំភាោ

ដោលើកទីី១១៧ បាោនប់ដោស្រីមើស្រីប់ជាោជុំន�ំប់ូងដោគ។ ដោលើកទីី១១៧ បាោនប់ដោស្រីមើស្រីប់ជាោជុំន�ំប់ូងដោគ។ 

ដោ�ោក្នុុ�ងសំភាោ Rep. Mondaire Jones ដោ�ោក្នុុ�ងសំភាោ Rep. Mondaire Jones 

(ស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ� រ�ឋ New York) បាោនកាើោយជាោ(ស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ� រ�ឋ New York) បាោនកាើោយជាោ

ប់ុរសំសំភាោដែសំបកដោ�ែោ ដោខុាើយ ជាោចំហួ ដោលើក�ំប់ូង រីឯប់ុរសំសំភាោដែសំបកដោ�ែោ ដោខុាើយ ជាោចំហួ ដោលើក�ំប់ូង រីឯ

អំកស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ� Rep. Ritchie Torres រ�ឋ អំកស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ� Rep. Ritchie Torres រ�ឋ 

New York  បាោនកាើោយជាោសំម្លាោជុំិកសំភាោ អាោស្រីហួើិកNew York  បាោនកាើោយជាោសំម្លាោជុំិកសំភាោ អាោស្រីហួើិក

ឡាោទីីន ដោខុាើយជាោចំហួដោលើក�ំប់ូង។ឡាោទីីន ដោខុាើយជាោចំហួដោលើក�ំប់ូង។

Rep. Stephanie Bice (សាោធាោរណ�រ�ឋ-Rep. Stephanie Bice (សាោធាោរណ�រ�ឋ-

OK) ឥឡូវិដោន� គឺជាោសំម្លាោជុំិកសំភាោទីីមួយម្លាោនOK) ឥឡូវិដោន� គឺជាោសំម្លាោជុំិកសំភាោទីីមួយម្លាោន

ដោ�ើមកំដោណើ�ជាោជុំនជាោ�ិ អុ�រុង-អាោដោមរិក។ដោ�ើមកំដោណើ�ជាោជុំនជាោ�ិ អុ�រុង-អាោដោមរិក។

Reps. Marilyn Strickland (ស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ�-Reps. Marilyn Strickland (ស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ�-

WA), Young Kim (សាោធាោរណ�រ�ឋ-CA), និង WA), Young Kim (សាោធាោរណ�រ�ឋ-CA), និង 

Michelle Steel (សាោធាោរណ�រ�ឋ-CA) គឺជាោMichelle Steel (សាោធាោរណ�រ�ឋ-CA) គឺជាោ

សំម្លាោជុំិកសំភាោស្រីសំីី�ំប់ូងដោគ ដែ�លម្លាោនកំដោណើ�ជាោសំម្លាោជុំិកសំភាោស្រីសំីី�ំប់ូងដោគ ដែ�លម្លាោនកំដោណើ�ជាោ

ជុំនជាោ�ិកូដោរុ-អាោដោមរិក។ជុំនជាោ�ិកូដោរុ-អាោដោមរិក។

ដោទីើប់ដែ�ម្លាោនអាោយុ ២៥�ំោំ Rep. Madison ដោទីើប់ដែ�ម្លាោនអាោយុ ២៥�ំោំ Rep. Madison 

Cawthorn (សាោធាោរណ�រ�ឋ-NC) គឺជាោមនុសំសCawthorn (សាោធាោរណ�រ�ឋ-NC) គឺជាោមនុសំស

វិយ័ដោកែងប់ផំ�ុ ជាោសំម្លាោជុំកិសំភាោដោ�ោក្នុុ�ងសំមយ័ទីដំោនើប់ វិយ័ដោកែងប់ផំ�ុ ជាោសំម្លាោជុំកិសំភាោដោ�ោក្នុុ�ងសំមយ័ទីដំោនើប់ 

ដោយាោងតាំោមសាោរពិ័�៌ម្លាោន CNN។ដោយាោងតាំោមសាោរពិ័�៌ម្លាោន CNN។

សំភាោ�ែីម្លាោនស្រីសំីីដោស្រីចើន មិនធាើោប់់ម្លាោនពិីមុនមក សំភាោ�ែីម្លាោនស្រីសំីីដោស្រីចើន មិនធាើោប់់ម្លាោនពិីមុនមក 

ប់ដំែប់កកណំ�ស់្រីតាំោសំភាោដោលើកទី១ី១៦។ ក្នុុ�ងចដំោណាោមប់ដំែប់កកណំ�ស់្រីតាំោសំភាោដោលើកទី១ី១៦។ ក្នុុ�ងចដំោណាោម

ស្រីសំីីដោ�ោក្នុុ�ងសំភាោ  ស្រីសំីីចំនួន ៨៩ រូប់ ជាោអំកស្រីសំីីដោ�ោក្នុុ�ងសំភាោ  ស្រីសំីីចំនួន ៨៩ រូប់ ជាោអំក

ស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ� និង២៩ រូប់ ជាោអំក        សាោធាោរណ�ស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ� និង២៩ រូប់ ជាោអំក        សាោធាោរណ�

រ�ឋ។ រ�ឋ។ 

កាោរក�់សំំគាំោល់មួយដោទីៀ� �ំប់ូងដោគ គឺវិ�ីម្លាោនកាោរក�់សំំគាំោល់មួយដោទីៀ� �ំប់ូងដោគ គឺវិ�ីម្លាោន

រប់សំអ់កំគាំោសំ្រីទីជាោចហំួពិរីន្ទាោក ់ស្រីទីសឹំី ីQAnon con-រប់សំអ់កំគាំោសំ្រីទីជាោចហំួពិរីន្ទាោក ់ស្រីទីសឹំី ីQAnon con-

spiracy វិជិុំាម្លាោននយិម កាោរកដោកើ�ស្រីកមុដោសំុើប់អដោងើ�spiracy វិជិុំាម្លាោននយិម កាោរកដោកើ�ស្រីកមុដោសំុើប់អដោងើ�

សំកលថ្ងៃនស្រីកុមមនុសំសអាោស្រីកក់ ស្រីសំឡាោញ់កាោម�ណា�សំកលថ្ងៃនស្រីកុមមនុសំសអាោស្រីកក់ ស្រីសំឡាោញ់កាោម�ណា�

ជាោមយួកមុ្លាោរ ដែ�លស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់� ី�ណូាោល ់ស្រីតាំោ ំបាោនជាោមយួកមុ្លាោរ ដែ�លស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់� ី�ណូាោល ់ស្រីតាំោ ំបាោន

និយាោយខ្លាំើោំងៗ មីងដោហួើយមីងដោទីៀ�។និយាោយខ្លាំើោំងៗ មីងដោហួើយមីងដោទីៀ�។

កាោរយិាោលយ័ដោសំុើប់អដោងើ�សំហួពិន័ធ (FBI) បាោនកាោរយិាោលយ័ដោសំុើប់អដោងើ�សំហួពិន័ធ (FBI) បាោន

ចាោ�់ទីុក QAnon ជាោកាោរគំរាោមកំដែហួងភាោវិរកមែក្នុុ�ងចាោ�់ទីុក QAnon ជាោកាោរគំរាោមកំដែហួងភាោវិរកមែក្នុុ�ង

ស្រីសំុក និងម្លាោនកាោរសំមគំនិ� ក្នុុ�ងចំដោណាោមអំកម្លាោនស្រីសំុក និងម្លាោនកាោរសំមគំនិ� ក្នុុ�ងចំដោណាោមអំកម្លាោន

ជាោប់់�ោក់ពិ័នធជាោមួយ Reps. Marjorie Taylor ជាោប់់�ោក់ពិ័នធជាោមួយ Reps. Marjorie Taylor 

Greene      Greene      �ដោ�ោទីំពិ័រទីី ១១�ដោ�ោទីំពិ័រទីី ១១

សភាថ្មីី�ជាប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រសិ ស្បថ្មីចូូលកាន់់ដំំណែ�ងសភាថ្មីី�ជាប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រសិ ស្បថ្មីចូូលកាន់់ដំំណែ�ង

សំភាោ�ំណាោងរាោស្រីសំីម្លាោន៣៣៨រូប់   ២៣២យល់ស្រីពិម ដោធិើើអាោំពិិជុំមិន�កស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី ស្រីតាំោំ សំភាោ�ំណាោងរាោស្រីសំីម្លាោន៣៣៨រូប់   ២៣២យល់ស្រីពិម ដោធិើើអាោំពិិជុំមិន�កស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី ស្រីតាំោំ 
ពិី�ំដែណង -សំដោមើង២១៧សំដោមើង ពិី�ំដែណង -សំដោមើង២១៧សំដោមើង 
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ដោ�ោដោពិលមុន ឬក៏ប់ន្ទាាោប់់ពិីសាោវិន្ទាោកាោរដោទីៀ�   ដោ�ោដោពិលមុន ឬក៏ប់ន្ទាាោប់់ពិីសាោវិន្ទាោកាោរដោទីៀ�   

ផង។ �ំដោណើរម្លាោ�ុ�ូមិនិវិ�ីន៍ដោន� ម្លាោនផ្តាាោប់់នឹងផង។ �ំដោណើរម្លាោ�ុ�ូមិនិវិ�ីន៍ដោន� ម្លាោនផ្តាាោប់់នឹង

ដោស្រីគាំោ�ថាំោក់ ដែ�លបាោនដោធិើើឱ�សាោធាោរណជុំន"ចាោប់់ ដោស្រីគាំោ�ថាំោក់ ដែ�លបាោនដោធិើើឱ�សាោធាោរណជុំន"ចាោប់់ 

អាោរមែណ៍ជាោប់ង្គួួ�រ" ដោ�ោយសាោរដែ�ដោស្រីកាោយពិីគដោស្រីម្លាោងអាោរមែណ៍ជាោប់ង្គួួ�រ" ដោ�ោយសាោរដែ�ដោស្រីកាោយពិីគដោស្រីម្លាោង

ម្លាោ�ុ�ូមិនិវិ�ីន៍រប់សំ់ដោ�ោក សំម រងសី កាោលពិីដែខុវិិចិិម្លាោ�ុ�ូមិនិវិ�ីន៍រប់សំ់ដោ�ោក សំម រងសី កាោលពិីដែខុវិិចិិ

កាោរ២០១៩មក ពិុំសំូវិម្លាោននរណាោដោជុំឿជាោក់ដោទីៀ�ដោទី កាោរ២០១៩មក ពិុំសំូវិម្លាោននរណាោដោជុំឿជាោក់ដោទីៀ�ដោទី 

ថាោគដោស្រីម្លាោងដោរៀប់ចំដោ�ោយស្រីកុម សំម រងសី ដោស្រីកាោយដោន� ថាោគដោស្រីម្លាោងដោរៀប់ចំដោ�ោយស្រីកុម សំម រងសី ដោស្រីកាោយដោន� 

អាោចយកជាោកាោរពិិ�គួរឱ�ដោជុំឿបាោន ។អាោចយកជាោកាោរពិិ�គួរឱ�ដោជុំឿបាោន ។

ដោ�ោយដោយាោងតាំោមស្រីប់វិ�ីិស្រីប់ឹងដែស្រីប់ង�សំុូ យាាោងដោ�ោយដោយាោងតាំោមស្រីប់វិ�ីិស្រីប់ឹងដែស្រីប់ង�សំុូ យាាោង

លំបាោកលំប់ិនក្នុុ�ងនដោយាោបាោយ រប់សំ់ដោ�ោកស្រីសំី មួរ លំបាោកលំប់ិនក្នុុ�ងនដោយាោបាោយ រប់សំ់ដោ�ោកស្រីសំី មួរ 

សំុខុហួួរ តាំោំងដែ�ពិីដោ�ោក្នុុ�ងគណប់កសហួ៊ុុនសំុិនប់ុិចសំុខុហួួរ តាំោំងដែ�ពិីដោ�ោក្នុុ�ងគណប់កសហួ៊ុុនសំុិនប់ុិច

�ំោ១ំ៩៩៣ ឆ្ងើងមកគណប់កសជាោ�ដិែខុែរ រហួ�ូមក�ល់�ំោ១ំ៩៩៣ ឆ្ងើងមកគណប់កសជាោ�ដិែខុែរ រហួ�ូមក�ល់

គណប់កសសំដោ��ះោ�ជាោ��ិំោ២ំ០២១ ស្រីប់កប់ដោ�ោយដោករគណប់កសសំដោ��ះោ�ជាោ��ិំោ២ំ០២១ ស្រីប់កប់ដោ�ោយដោករ

ដោ�ែោ�ថ្ងៃ�ើថ្នូុ�សាអោ�សំអំប់នីរប់ន្ទាាោប់់, ដោយើងក៏គួរដោធិើើកាោរដោ�ែោ�ថ្ងៃ�ើថ្នូុ�សាអោ�សំអំប់នីរប់ន្ទាាោប់់, ដោយើងក៏គួរដោធិើើកាោរ

សំិកាដែសំើងយល់ អំពិីទីំហួុ�ថ្ងៃន�ំដោណើរម្លាោ�ុ�ូមិនិវិ�ីន៏សំិកាដែសំើងយល់ អំពិីទីំហួុ�ថ្ងៃន�ំដោណើរម្លាោ�ុ�ូមិនិវិ�ីន៏

ជាោ�ែមីងីដោទីៀ�ដោន�ដែ�រ ដោ�ោយ មរួសំខុុហួរួ ដែ�ម្លាំោកគ់ាំែោន ជាោ�ែមីងីដោទីៀ�ដោន�ដែ�រ ដោ�ោយ មរួសំខុុហួរួ ដែ�ម្លាំោកគ់ាំែោន 

សំម រងស ីដោទី ថាោ"ដោ�ើនងឹម្លាោនឥទីធពិិលដោលើនដោយាោបាោយសំម រងស ីដោទី ថាោ"ដោ�ើនងឹម្លាោនឥទីធពិិលដោលើនដោយាោបាោយ

ស្រីប់ជាោជាោ�ិដែខុែររប់សំ់ មួរ សំុខុហួួរ បាោនប់ាុណាះោ? ធាើោប់់ស្រីប់ជាោជាោ�ិដែខុែររប់សំ់ មួរ សំុខុហួួរ បាោនប់ាុណាះោ? ធាើោប់់

ដោ�ោដោស្រីកាោមមើប់់ស្រីទីង់ នដោរាោ�ីម រណឬទីធិ ប់ន្ទាាោប់់មកដោ�ោដោស្រីកាោមមើប់់ស្រីទីង់ នដោរាោ�ីម រណឬទីធិ ប់ន្ទាាោប់់មក

ដោស្រីកាោមឆ្ង័ស្រី�ថ្ងៃន សំម រងសី ដោ�ោកស្រីសំី មួរ សំុខុហួួរ ពិុំដោស្រីកាោមឆ្ង័ស្រី�ថ្ងៃន សំម រងសី ដោ�ោកស្រីសំី មួរ សំុខុហួួរ ពិុំ

ម្លាោនមហួិចិិតាំោ"សំុខុហួួរនិយម"ដោទី �ូដោចំ�ពិុំម្លាោនអំកម្លាោនមហួិចិិតាំោ"សំុខុហួួរនិយម"ដោទី �ូដោចំ�ពិុំម្លាោនអំក

ដោសាែោ� ដោ�ើរតាំោមម្លាោគាំ៌ោឧ�ីមគ�ិ សំុូសាើោប់់រសំ់ជាោមួយដោសាែោ� ដោ�ើរតាំោមម្លាោគាំ៌ោឧ�ីមគ�ិ សំុូសាើោប់់រសំ់ជាោមួយ

អកំស្រីសំដីោទី ដោលើកដែលងដែ�ប់ដំោរើនដោយាោបាោយមគ្គុួ�ដោទីសំអកំអកំស្រីសំដីោទី ដោលើកដែលងដែ�ប់ដំោរើនដោយាោបាោយមគ្គុួ�ដោទីសំអកំ

�ថ៏្ងៃទី ដែ�លដោ�ោកស្រីសំដីោជុំឿ�ថ៏្ងៃទី ដែ�លដោ�ោកស្រីសំដីោជុំឿថាោ ដោន្ទាោ�ដោហួើយកជ៏ាោ"ឧ�មីគ�ិថាោ ដោន្ទាោ�ដោហួើយកជ៏ាោ"ឧ�មីគ�ិ

រប់សំ់សំុខុហួួរ"  ដែ�រ ។រប់សំ់សំុខុហួួរ"  ដែ�រ ។ តាំោមពិិ�ដោ�ោ ដោ�ោកស្រីសំីក៏អាោច តាំោមពិិ�ដោ�ោ ដោ�ោកស្រីសំីក៏អាោច

ជាោ   "អូនសាោន់សំុូជុំី"ដែខុែរម្លាំោក់បាោនដែ�រ ស្រីប់សំិនដោប់ើជាោ   "អូនសាោន់សំុូជុំី"ដែខុែរម្លាំោក់បាោនដែ�រ ស្រីប់សំិនដោប់ើ

សំមប�ីិ"សំុខុហួួរនិយម"ដោ�ោជាោប់់នឹងខ្លួួ�ន ជាោប់់ស្រីប់វិ�ីិសំមប�ីិ"សំុខុហួួរនិយម"ដោ�ោជាោប់់នឹងខ្លួួ�ន ជាោប់់ស្រីប់វិ�ីិ

នដោយាោបាោយរប់សំដ់ោ�ោកស្រីសំ,ី ប់ាដុែនដីោ�ោកស្រីសំមីនិបាោននដោយាោបាោយរប់សំដ់ោ�ោកស្រីសំ,ី ប់ាដុែនដីោ�ោកស្រីសំមីនិបាោន

ដោស្រីប់ើវាោដោន្ទាោ�ដោទី ពិដីោស្រី�ោ�ដែ�ខុើ�ដោសំចកីកីាើោហាោននងឹ"ដោចញដោស្រីប់ើវាោដោន្ទាោ�ដោទី ពិដីោស្រី�ោ�ដែ�ខុើ�ដោសំចកីកីាើោហាោននងឹ"ដោចញ

ឈ្នះរដោ�ោជុំរួមខុុប់ងអសំ"់ ថ្ងៃនស្រីពិ�ឺីកិាោរនដោយាោបាោយដោ�ីោៗឈ្នះរដោ�ោជុំរួមខុុប់ងអសំ"់ ថ្ងៃនស្រីពិ�ឺីកិាោរនដោយាោបាោយដោ�ីោៗ

ទាំោំងឡាោយ ដែ�លដោ�ោកស្រីសំីដែ�ងដែ�ម្លាោនវិ�ីម្លាោន នឹងទាំោំងឡាោយ ដែ�លដោ�ោកស្រីសំីដែ�ងដែ�ម្លាោនវិ�ីម្លាោន នឹង

ដែ�លកម្ពុុ�ជាោកពំិងុដែ�រងដោស្រីគាំោ�, �ដូោចំ�ភាោពិដោសាែោ�ស្រី�ង់ដែ�លកម្ពុុ�ជាោកពំិងុដែ�រងដោស្រីគាំោ�, �ដូោចំ�ភាោពិដោសាែោ�ស្រី�ង់

ចដំោ�ោ�ជាោ� ិភាោពិកាើោហាោនទាំោងំដោន្ទាោ� បាោនស្រី�វូិ"ដោគដោបាោកចដំោ�ោ�ជាោ� ិភាោពិកាើោហាោនទាំោងំដោន្ទាោ� បាោនស្រី�វូិ"ដោគដោបាោក

ដោស្រីប់ើ"ដោ�ោវិិញ យាាោងគួរឱ�សាីោយ។   ដោស្រីប់ើ"ដោ�ោវិិញ យាាោងគួរឱ�សាីោយ។   

ដោរៀប់នងឹដោចញ�ដំោណើរ ដោ�ោក សំម រងស ីដោមប់កសរប់សំ់ដោរៀប់នងឹដោចញ�ដំោណើរ ដោ�ោក សំម រងស ីដោមប់កសរប់សំ់

ដោ�ោកស្រីសំបីាោនជុំបូ់ពិរ ដោ�ោយដោប់ីើមដោជុំរស្រីប់ម្លាោ�ដោ�ោក ហួុនុ ដោ�ោកស្រីសំបីាោនជុំបូ់ពិរ ដោ�ោយដោប់ីើមដោជុំរស្រីប់ម្លាោ�ដោ�ោក ហួុនុ 

ដែសំន ពិភីាោពិលៃងដ់ោ�ើោដែ�លបាោនស្រីប់មលូស្រីបាោកព់ិពីិលរ�ឋដែសំន ពិភីាោពិលៃងដ់ោ�ើោដែ�លបាោនស្រីប់មលូស្រីបាោកព់ិពីិលរ�ឋ

ដោ�ោទីញិថាំោវំាុោកស់ាោងំ ដោហួើយដោ�ោយផ្តាាោប់ស់្រីពិ�មហាោកសស្រី� ដោ�ោទីញិថាំោវំាុោកស់ាោងំ ដោហួើយដោ�ោយផ្តាាោប់ស់្រីពិ�មហាោកសស្រី� 

សំហីួមនុ ីថាោជាោដោសំចីទីងីដោម្លាោង... ស្រីប់ដោយាោគទាំោងំដោន្ទាោ� សំហីួមនុ ីថាោជាោដោសំចីទីងីដោម្លាោង... ស្រីប់ដោយាោគទាំោងំដោន្ទាោ� 

បាោន"ផ្តាីោច់សាពោន"ម្លាោ�ុ�ូមិនិវិ�ីន៌ ដោធិើើឱ��ំដោណើរចូលបាោន"ផ្តាីោច់សាពោន"ម្លាោ�ុ�ូមិនិវិ�ីន៌ ដោធិើើឱ��ំដោណើរចូល

ដោ�ោកម្ពុុ�ជាោ កាើោយជាោលំបាោកមួយរំដោពិច។ ដោ�ោកស្រីសំីដោ�ោកម្ពុុ�ជាោ កាើោយជាោលំបាោកមួយរំដោពិច។ ដោ�ោកស្រីសំី

ដោ�ោដែ�ដោប់ជីាាោច�ិខីុពសំ ់ថាោស្រី�វូិដែ�ដោ�ោ�ំដំោពិញ�ដែ�ល ដោប់ើដោ�ោដែ�ដោប់ជីាាោច�ិខីុពសំ ់ថាោស្រី�វូិដែ�ដោ�ោ�ំដំោពិញ�ដែ�ល ដោប់ើ

ដោទាំោ�ជាោម្លាោនឧប់សំគះកដ៏ោ�ោយ។ ពិរដោន�ស្រីគាំោនដ់ែ�ជាោកាោរដោទាំោ�ជាោម្លាោនឧប់សំគះកដ៏ោ�ោយ។ ពិរដោន�ស្រីគាំោនដ់ែ�ជាោកាោរ

ចាោប់ដ់ោប់ីើមដោទី ស្រីពិ�ឺីកិាោរនងឹស្រីប់ទាំោកស់្រីកឡាោ�ចូស្រីចវាុោកក់ង់ ចាោប់ដ់ោប់ីើមដោទី ស្រីពិ�ឺីកិាោរនងឹស្រីប់ទាំោកស់្រីកឡាោ�ចូស្រីចវាុោកក់ង់ 

ពិីដោស្រី�ោ� ១-សំស្រីម្លាោប់់ស្រីប់ជាោពិលរ�ឋ ដោ�ោកស្រីសំីដោ�ោក្នុុ�ងពិីដោស្រី�ោ� ១-សំស្រីម្លាោប់់ស្រីប់ជាោពិលរ�ឋ ដោ�ោកស្រីសំីដោ�ោក្នុុ�ង

គណប់កសដែ�លដោ�ោកស្រីសំីគាំោំស្រីទី នដោយាោបាោយស្រីប់ជាោគណប់កសដែ�លដោ�ោកស្រីសំីគាំោំស្រីទី នដោយាោបាោយស្រីប់ជាោ

�ិ�ុ� �ូ��រនិយម ជាោពិិដោសំសំគណប់កសដែ�លបាោន�ិ�ុ� �ូ��រនិយម ជាោពិិដោសំសំគណប់កសដែ�លបាោន

ប់ដំែប់កប់បំាោកថ់្ងៃផាក្នុុ�ងរប់សំស់ំមពន័ធភាោពិស្រីប់�ោងំ�ធ៏ិមំហួមិ្លាោប់ដំែប់កប់បំាោកថ់្ងៃផាក្នុុ�ងរប់សំស់ំមពន័ធភាោពិស្រីប់�ោងំ�ធ៏ិមំហួមិ្លាោ

មយួ ដោ�ើមបបី់គុះល ២-សំស្រីម្លាោប់រ់�ឋអណំាោចផ្តាីោចក់ាោរ ប់កសមយួ ដោ�ើមបបី់គុះល ២-សំស្រីម្លាោប់រ់�ឋអណំាោចផ្តាីោចក់ាោរ ប់កស

ស្រីប់�ោំងដែ�លដែប់កបាោក់ ទីន់ដោខុាយ នឹងពិុំម្លាោនកម្លាើោំងស្រីប់�ោំងដែ�លដែប់កបាោក់ ទីន់ដោខុាយ នឹងពិុំម្លាោនកម្លាើោំង

ស្រីគប់ស់្រីគាំោនស់ំស្រីម្លាោប់រ់លំ ំហួុនុ ដែសំន បាោនដោពិលដោន្ទាោ�ដោទី។ ស្រីគប់ស់្រីគាំោនស់ំស្រីម្លាោប់រ់លំ ំហួុនុ ដែសំន បាោនដោពិលដោន្ទាោ�ដោទី។ 

ទាំោងំដោន�ជាោសំញ្ជាាោថ្ងៃនកាោរនដោយាោបាោយអសំស់ំងឹមឹរប់សំ់ទាំោងំដោន�ជាោសំញ្ជាាោថ្ងៃនកាោរនដោយាោបាោយអសំស់ំងឹមឹរប់សំ់

ដោមទី័ពិ"ឃាើោំងដោមឿង" ដែ�លដោ�ោកចូលអណា�ងដោធិើើអ�ីដោមទី័ពិ"ឃាើោំងដោមឿង" ដែ�លដោ�ោកចូលអណា�ងដោធិើើអ�ី

ឃាោ� ដោ�ើមបដីោ�ោស្រីប់មលូទីព័ិដោខ្លាំែោចមកជុំយួចាងំ ដែ�លឃាោ� ដោ�ើមបដីោ�ោស្រីប់មលូទីព័ិដោខ្លាំែោចមកជុំយួចាងំ ដែ�ល

ដោន្ទាោ�គជឺាោដោសំចកីកីាើោហាោនរប់សំអ់កំស្រីប់យទុីធជុំនំ្ទាោនម់នុ ដោន្ទាោ�គជឺាោដោសំចកីកីាើោហាោនរប់សំអ់កំស្រីប់យទុីធជុំនំ្ទាោនម់នុ 

ដោហួើយដែ�លដោ�ោដែ�ជាោប់ច្ចុុ�ប់បនំភាោពិដោ�ោដោឡើយ។ ដោហួើយដែ�លដោ�ោដែ�ជាោប់ច្ចុុ�ប់បនំភាោពិដោ�ោដោឡើយ។ 

ជាោមយួគាំំោដោន� គាំែោននរណាោ�ងឹដោទីថាោ ដោ�ោកស្រីសំីជាោមយួគាំំោដោន� គាំែោននរណាោ�ងឹដោទីថាោ ដោ�ោកស្រីសំី

នងឹដោ�ោដោធិើើអើខីុើ�ដោស្រី�ោដែ�ពិចីលូឱ� ហួុនុ ដែសំន ចាោប់ខ់្លួួ�ននងឹដោ�ោដោធិើើអើខីុើ�ដោស្រី�ោដែ�ពិចីលូឱ� ហួុនុ ដែសំន ចាោប់ខ់្លួួ�ន

ដោន្ទាោ�... គាំែោនដោ�ើញគដោស្រីម្លាោង គាំែោនដោ�ើញដោមធាោវិីខ្លាំើោំងៗដោន្ទាោ�... គាំែោនដោ�ើញគដោស្រីម្លាោង គាំែោនដោ�ើញដោមធាោវិីខ្លាំើោំងៗ  

គាំែោនកាោរគាំោំស្រីទីពិីសំហួគមន៍អនីរជាោ�ិ ដោហួើយក៏គាំែោនគាំែោនកាោរគាំោំស្រីទីពិីសំហួគមន៍អនីរជាោ�ិ ដោហួើយក៏គាំែោន

ទាំោក់ទីងជាោមួយដោមប់កស កឹម សំុខ្លាំោ ដែ�លថាោជាោដោមទាំោក់ទីងជាោមួយដោមប់កស កឹម សំុខ្លាំោ ដែ�លថាោជាោដោម

ដោកើយដោ�ោដោឡើយ, ម្លាោនដែ�ប់ំដោបាាោងស្រីពិឺ�ីិកាោរ ប់ំដោបាាោងដោកើយដោ�ោដោឡើយ, ម្លាោនដែ�ប់ំដោបាាោងស្រីពិឺ�ីិកាោរ ប់ំដោបាាោង

សំដោមើងដោ�ោយអាោចនឹងគិ�ថាោ"ស្រីប់ជាោពិលរ�ឋសំនធឹកសំដោមើងដោ�ោយអាោចនឹងគិ�ថាោ"ស្រីប់ជាោពិលរ�ឋសំនធឹក

សំន្ទាធោប់ ់នងឹដោចញមកគាំោសំ្រីទីដោ�ោដោពិលដែ�លដោគចាោប់ស់ំខុុសំន្ទាធោប់ ់នងឹដោចញមកគាំោសំ្រីទីដោ�ោដោពិលដែ�លដោគចាោប់ស់ំខុុ

ហួរួ"។ ដោ�ោកស្រីសំបីាោនសំដោស្រីមចច�ិចីលូខ្លួួ�ន បាោននយ័ហួរួ"។ ដោ�ោកស្រីសំបីាោនសំដោស្រីមចច�ិចីលូខ្លួួ�ន បាោននយ័

ថាោ"ដោជុំឿដោលើ��ុោកាោរ ហួុនុ ដែសំន" ជាោមយួកាំោដោន្ទាោ�ដែ�រថាោ"ដោជុំឿដោលើ��ុោកាោរ ហួុនុ ដែសំន" ជាោមយួកាំោដោន្ទាោ�ដែ�រ

ដោ�ោកស្រីសំីក៏ម្លាោនជុំំដោនឿថាោ វាោជាោអន្ទាាោក់ដែ�ល"ដោគនឹងដោ�ោកស្រីសំីក៏ម្លាោនជុំំដោនឿថាោ វាោជាោអន្ទាាោក់ដែ�ល"ដោគនឹង

ចាោប់ខ់្លួួ�នដោ�ោកស្រីសំ"ី, ដោ�ោកស្រីសំគី�ិថាោនងឹដោ�ោកម្ពុុ�ជាោចាោប់ខ់្លួួ�នដោ�ោកស្រីសំ"ី, ដោ�ោកស្រីសំគី�ិថាោនងឹដោ�ោកម្ពុុ�ជាោ

ជាោអំកផស�ផាជាោ�ិយាាោងលឹប់លរ ដែ�ដោ�ោកស្រីសំីដោ�ោជាោអំកផស�ផាជាោ�ិយាាោងលឹប់លរ ដែ�ដោ�ោកស្រីសំីដោ�ោ

ពិីដោស្រីកាោយ សំម រងសី ដែ�លចង់រំលំហួុុន ដែសំន,  គំនិ�ពិីដោស្រីកាោយ សំម រងសី ដែ�លចង់រំលំហួុុន ដែសំន,  គំនិ�

�៏សំុុកសាែោញដោន� នឹងបាោនជាោស្រីប់ដោយាោជុំន៍ ហួុុន ដែសំន �៏សំុុកសាែោញដោន� នឹងបាោនជាោស្រីប់ដោយាោជុំន៍ ហួុុន ដែសំន 

�ូចមុនៗដែ�លជាោលទីធផលអវិិជុំាម្លាោនរប់សំ់ សំម រងស ី�ូចមុនៗដែ�លជាោលទីធផលអវិិជុំាម្លាោនរប់សំ់ សំម រងស ី

ចំដោ�ោ�គណប់កសស្រីប់�ោំង នឹងចំដោ�ោ�ស្រីប់ជាោជាោ�ិដែខុែរ។ ចំដោ�ោ�គណប់កសស្រីប់�ោំង នឹងចំដោ�ោ�ស្រីប់ជាោជាោ�ិដែខុែរ។ 

កាោរប់ំដោបាាោងសំដោមើងដោ�ោតាំោមប់ណា�ញផសពិើផាយកាោរប់ំដោបាាោងសំដោមើងដោ�ោតាំោមប់ណា�ញផសពិើផាយ

មិនឈ្នះប់់ឈ្នះរ នឹងមិនចាសំ់�ោសំ់ គឺស្រីប់ជាោ�ិ�ុ� គឺមិនឈ្នះប់់ឈ្នះរ នឹងមិនចាសំ់�ោសំ់ គឺស្រីប់ជាោ�ិ�ុ� គឺ

ប់�ាោញនូវិ�ោក�មិនពិិ� មិនម្លាោនសំចច� ដែ�លនឹងមិនប់�ាោញនូវិ�ោក�មិនពិិ� មិនម្លាោនសំចច� ដែ�លនឹងមិន

អាោចស្រីប់មូលអំកគាំោំស្រីទីបាោន�ូចចិ�ីដោទី ដែ�មទាំោំងមិនអាោចស្រីប់មូលអំកគាំោំស្រីទីបាោន�ូចចិ�ីដោទី ដែ�មទាំោំងមិន

អាោចជុំួយដោ�ោ�ស្រីសាោយប់ញ្ជាាោធិំៗបាោនដោឡើយ ។ អាោចជុំួយដោ�ោ�ស្រីសាោយប់ញ្ជាាោធិំៗបាោនដោឡើយ ។ 

ដោ�ោសំល់ដែ�៤-៥ថ្ងៃ�ៃដោទីៀ�ប់ាុដោណាះោ� ដែ�លដោ�ោសំល់ដែ�៤-៥ថ្ងៃ�ៃដោទីៀ�ប់ាុដោណាះោ� ដែ�ល

សំងឹឹមថាោដោ�ោកស្រីសំី មួរ សំុខុហួួរ នឹងចូលដោ�ោ�ល់សំងឹឹមថាោដោ�ោកស្រីសំី មួរ សំុខុហួួរ នឹងចូលដោ�ោ�ល់

កម្ពុុ�ជាោ ដោ�ោយសំុវិ�ិិភាោពិ ពិីដោស្រី�ោ�ដោ�ោកស្រីសំីមិនទាំោន់កម្ពុុ�ជាោ ដោ�ោយសំុវិ�ិិភាោពិ ពិីដោស្រី�ោ�ដោ�ោកស្រីសំីមិនទាំោន់

ម្លាោនដោទាំោសំជាោប់់នឹងខ្លួួ�ន �ូច សំម រងសី ដោ�ោដោឡើយដោទី ម្លាោនដោទាំោសំជាោប់់នឹងខ្លួួ�ន �ូច សំម រងសី ដោ�ោដោឡើយដោទី 

ក៏ប់ាុដែនីដោ�ោស្រីប់ដោទីសំផ្តាីោច់កាោរ ដោ�ោកស្រីសំីក៏អាោចនឹងស្រី�ូវិក៏ប់ាុដែនីដោ�ោស្រីប់ដោទីសំផ្តាីោច់កាោរ ដោ�ោកស្រីសំីក៏អាោចនឹងស្រី�ូវិ

ដោគចាោប់់ខ្លួួ�ន មិនចាោំបាោច់ម្លាោនដោទាំោសំដោពិលណាោក៏បាោន ដោគចាោប់់ខ្លួួ�ន មិនចាោំបាោច់ម្លាោនដោទាំោសំដោពិលណាោក៏បាោន 

ពិីដោស្រី�ោ�រ�ឋអំណាោច ដោគស្រី�ូវិប់�ាោញពិីកិ�ានុភាោពិពិីដោស្រី�ោ�រ�ឋអំណាោច ដោគស្រី�ូវិប់�ាោញពិីកិ�ានុភាោពិ

រប់សំ់ពិួកដោគ។ រប់សំ់ពិួកដោគ។ 

ក៏ប់ាុដែនីចាោប់់ពិីដោពិលដោន្ទាោ�ដោ�ោដោហួើយ ដែ�លក៏ប់ាុដែនីចាោប់់ពិីដោពិលដោន្ទាោ�ដោ�ោដោហួើយ ដែ�ល

ដោ�ោកស្រីសំដីែប់រជាោម្លាោនដោសំរភីាោពិស្រីគប់ស់្រីគាំោន ់នងឹនងឹដោធិើើអើីដោ�ោកស្រីសំដីែប់រជាោម្លាោនដោសំរភីាោពិស្រីគប់ស់្រីគាំោន ់នងឹនងឹដោធិើើអើី

ដែ�លដោ�ោកស្រីសំីចង់ដោធិើើសំស្រីម្លាោប់់រំដោ�ោ�ឧ�ីមគ�ិ"សំុខុដែ�លដោ�ោកស្រីសំីចង់ដោធិើើសំស្រីម្លាោប់់រំដោ�ោ�ឧ�ីមគ�ិ"សំុខុ

ហួួរនិយម"ខ្លួួ�នឯងបាោន ដោ�ោយមិនចាោំបាោចប់់ំដោរើអំក�៏ហួួរនិយម"ខ្លួួ�នឯងបាោន ដោ�ោយមិនចាោំបាោចប់់ំដោរើអំក�៏

ថ្ងៃទីអើដីោទីៀ�ដោទី គដឺោ�ើមបសីំខុុមុ្លាោលភាោពិថ្ងៃនស្រីប់ជាោជាោ�ដិែខុែរថ្ងៃទីអើដីោទីៀ�ដោទី គដឺោ�ើមបសីំខុុមុ្លាោលភាោពិថ្ងៃនស្រីប់ជាោជាោ�ដិែខុែរ

ដែ�មយួមខុុប់ាដុោណាះោ� ។ ដោ�ោកស្រីសំសី្រីបាោក�ជាោអាោចដោធិើើឱ�ដែ�មយួមខុុប់ាដុោណាះោ� ។ ដោ�ោកស្រីសំសី្រីបាោក�ជាោអាោចដោធិើើឱ�

ស្រីប់ជាោពិលរ�ឋទីកុច�ិវីិញិបាោន ដោ�ោយសាោរ"ទីនុដោសាែោ�ស្រី�ង់ស្រីប់ជាោពិលរ�ឋទីកុច�ិវីិញិបាោន ដោ�ោយសាោរ"ទីនុដោសាែោ�ស្រី�ង់

នឹងជាោ�ិ"�៏សំនធឹកសំន្ទាធោប់់ដែ�លបាោនកសាោង នឹងស្រី�ូវិនឹងជាោ�ិ"�៏សំនធឹកសំន្ទាធោប់់ដែ�លបាោនកសាោង នឹងស្រី�ូវិ

ប់ដោងើើនដោសំចកីកីាើោហាោនក្នុុ�ងកាោរដោ�ើរជាោមគ្គុួ�ដោទីសំឱ�បាោន ប់ដោងើើនដោសំចកីកីាើោហាោនក្នុុ�ងកាោរដោ�ើរជាោមគ្គុួ�ដោទីសំឱ�បាោន 

�ូចដោពិលដោន� -  ឱកាោសំនឹងពិុំម្លាោនមីងដោទីៀ�ដោទី៕ �ូចដោពិលដោន� -  ឱកាោសំនឹងពិុំម្លាោនមីងដោទីៀ�ដោទី៕ 

�ំដោណើរម្លាោ�ុ�ូមិនិវិ�ីន៍រប់សំ់...�ំដោណើរម្លាោ�ុ�ូមិនិវិ�ីន៍រប់សំ់...tmkBITMB½rTI   01
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កូនស្រីប់ុសំចបងរប់សំ់ ដោ�ោក ហួុុន ដែសំន គឺកូនស្រីប់ុសំចបងរប់សំ់ ដោ�ោក ហួុុន ដែសំន គឺ
ដោ�ោក ហួុនុ ម្លាាោដែណ� ស្រី�វូិបាោនគណប់កសស្រីប់ជាោជុំនដោ�ោក ហួុនុ ម្លាាោដែណ� ស្រី�វូិបាោនគណប់កសស្រីប់ជាោជុំន
កម្ពុុ�ជាោ �ំដោឡើងឋាោន�ជាោ អនុស្រីប់ធាោនគណ�កម្ពុុ�ជាោ �ំដោឡើងឋាោន�ជាោ អនុស្រីប់ធាោនគណ�
ចលន្ទាោមហាោជុំន ថ្ងៃនគណ�កម្លាែោធិិកាោរកណា�លចលន្ទាោមហាោជុំន ថ្ងៃនគណ�កម្លាែោធិិកាោរកណា�ល
រប់សំ់គណប់កស។រប់សំ់គណប់កស។

ដោសំចកីសីំដោស្រីមចសំីពីិកីាោរដែ�ងតាំោងំ�ដំោឡើងដោសំចកីសីំដោស្រីមចសំីពីិកីាោរដែ�ងតាំោងំ�ដំោឡើង
ឋាោន�ម�នីីក្នុុ�ងប់កសដែ�លចុ�ហួ�ិដោលខ្លាំោដោ�ោយឋាោន�ម�នីីក្នុុ�ងប់កសដែ�លចុ�ហួ�ិដោលខ្លាំោដោ�ោយ
អនុស្រីប់ធាោនគណប់កសស្រីប់ជាោជុំនកម្ពុុ�ជាោ ដោ�ោកអនុស្រីប់ធាោនគណប់កសស្រីប់ជាោជុំនកម្ពុុ�ជាោ ដោ�ោក
សាោយ ឈ្នះុ ំ ដោ�ោថ្ងៃ�ៃទី២ី៣ ដែខុធ្នូុ� �ំោ២ំ០២០ដោន� សាោយ ឈ្នះុ ំ ដោ�ោថ្ងៃ�ៃទី២ី៣ ដែខុធ្នូុ� �ំោ២ំ០២០ដោន� 
បាោនសំដោស្រីមចដែ�ងតាំោំង ដោ�ោក ហួុុន ម្លាាោដែណ�បាោនសំដោស្រីមចដែ�ងតាំោំង ដោ�ោក ហួុុន ម្លាាោដែណ�
អនុស្រីប់ធាោនគណ�ចលន្ទាោមហាោជុំន ថ្ងៃនអនុស្រីប់ធាោនគណ�ចលន្ទាោមហាោជុំន ថ្ងៃន
គណ�កម្លាែោធិិកាោរ កណា�លរប់សំ់គណប់កស។គណ�កម្លាែោធិិកាោរ កណា�លរប់សំ់គណប់កស។

លខិុ�ិ�ដែ�លប់ញ្ជាាោកថ់ាោ កាោរសំដោស្រីមចដោន�  លខិុ�ិ�ដែ�លប់ញ្ជាាោកថ់ាោ កាោរសំដោស្រីមចដោន�  
ដោធិើើដោឡើងតាំោមដោសំចកីសីំដោស្រីមចរប់សំគ់ណ�អចនិ្ដោធិើើដោឡើងតាំោមដោសំចកីសីំដោស្រីមចរប់សំគ់ណ�អចនិ្
ថ្ងៃរ�យ ៍ថ្ងៃនគណ�កម្លាែោធិកិាោរកណា�លគណប់កសស្រីប់ជាោជុំនថ្ងៃរ�យ ៍ថ្ងៃនគណ�កម្លាែោធិកិាោរកណា�លគណប់កសស្រីប់ជាោជុំន
កម្ពុុ�ជាោ។កម្ពុុ�ជាោ។

កាោលពិីទីី១៣ ដែខុមិ�ុន្ទាោ �ំោំ២០២០ដោន� កាោលពិីទីី១៣ ដែខុមិ�ុន្ទាោ �ំោំ២០២០ដោន� 
ដោ�ោកហួុុន ម្លាាោដែណ� ក៏ស្រី�ូវិបាោនគណប់កសដោ�ោកហួុុន ម្លាាោដែណ� ក៏ស្រី�ូវិបាោនគណប់កស
កាោន់អំណាោច បាោន�ំដោឡើង�ួន្ទាោទីីដោ�ោក ជាោកាោន់អំណាោច បាោន�ំដោឡើង�ួន្ទាោទីីដោ�ោក ជាោ
ស្រីប់ធាោនយុវិជុំនគណប់កសស្រីប់ជាោជុំនកម្ពុុ�ជាោថាំោក់ស្រីប់ធាោនយុវិជុំនគណប់កសស្រីប់ជាោជុំនកម្ពុុ�ជាោថាំោក់
កណា�ល ខុណ�ដែ�លដោ�ោកកជ៏ាោសំម្លាោជុំកិគណ�កណា�ល ខុណ�ដែ�លដោ�ោកកជ៏ាោសំម្លាោជុំកិគណ�
ចលន្ទាោមហាោជុំន ថ្ងៃនគណ�កម្លាែោធិិកាោរកណា�លចលន្ទាោមហាោជុំន ថ្ងៃនគណ�កម្លាែោធិិកាោរកណា�ល
មុនដោពិលដែ�ងតាំោំងដោពិលដោន�ផងដែ�រ។មុនដោពិលដែ�ងតាំោំងដោពិលដោន�ផងដែ�រ។

គណ�ចលន្ទាោមហាោជុំន ថ្ងៃនគណ�កម្លាែោធិកិាោរគណ�ចលន្ទាោមហាោជុំន ថ្ងៃនគណ�កម្លាែោធិកិាោរ
កណា�ល គណប់កសស្រីប់ជាោជុំនកម្ពុុ�ជាោន្ទាោប់ច្ចុុ�ប់បនំកណា�ល គណប់កសស្រីប់ជាោជុំនកម្ពុុ�ជាោន្ទាោប់ច្ចុុ�ប់បនំ
�កឹន្ទាោដំោ�ោយឧប់ន្ទាោយករ�ឋម�នីី នងិជាោរ�ឋម�នីី�កឹន្ទាោដំោ�ោយឧប់ន្ទាោយករ�ឋម�នីី នងិជាោរ�ឋម�នីី
ស្រីកសំួងទីំន្ទាោក់ទីំនងរ�ឋសំភាោ ស្រីពិឹទីធសំភាោ គឺ  ស្រីកសំួងទីំន្ទាោក់ទីំនងរ�ឋសំភាោ ស្រីពិឹទីធសំភាោ គឺ  
អំកស្រីសំី ដែមាន សំំអន។អំកស្រីសំី ដែមាន សំំអន។

ដោ�ោក ហួុុន ម្លាាោដែណ� ស្រី�ូវិបាោនស្រីកុមអំកដោ�ោក ហួុុន ម្លាាោដែណ� ស្រី�ូវិបាោនស្រីកុមអំក
តាំោម�ោនសំងះមដោមើលដោ�ើញថាោទាំោងំ�ដំែណងក្នុុ�ងតាំោម�ោនសំងះមដោមើលដោ�ើញថាោទាំោងំ�ដំែណងក្នុុ�ង
ប់កស នងិ �ដំែណងក្នុុ�ងរ�ឋោ�បិាោល ស្រី�វូិបាោន�ដោមើើងប់កស នងិ �ដំែណងក្នុុ�ងរ�ឋោ�បិាោល ស្រី�វូិបាោន�ដោមើើង

ជាោប់នីប់ន្ទាាោប់់។ កាោរស្រីប់គល់�ំដែណងសំំខ្លាំោន់ៗ ជាោប់នីប់ន្ទាាោប់់។ កាោរស្រីប់គល់�ំដែណងសំំខ្លាំោន់ៗ 
ទាំោំងក្នុុ�ងប់កស និងដោស្រី�ោប់កសជាោហួូរដែហួដោន� ស្រី�ូវិទាំោំងក្នុុ�ងប់កស និងដោស្រី�ោប់កសជាោហួូរដែហួដោន� ស្រី�ូវិ
បាោនពិកួដោគដោមើលដោ�ើញថាោ ដោ�ោកហួុនុ ម្លាាោដែណ� បាោនពិកួដោគដោមើលដោ�ើញថាោ ដោ�ោកហួុនុ ម្លាាោដែណ� 
នឹង�ោនដោ�ពោ�ដោ�ោរក�ំដែណងកំពិូលទាំោំងក្នុុ�ងនឹង�ោនដោ�ពោ�ដោ�ោរក�ំដែណងកំពិូលទាំោំងក្នុុ�ង
ប់កស នងិរ�ឋោ�បិាោលក្នុុ�ងដោពិល�ោប់់ៗ ខ្លាំោងមខុុ។  ប់កស នងិរ�ឋោ�បិាោលក្នុុ�ងដោពិល�ោប់់ៗ ខ្លាំោងមខុុ។  

យាាោងណាោកាោលពិថី្ងៃ�ៃទី ី១៥ដែខុធ្នូុ� កនើងដោ�ោ យាាោងណាោកាោលពិថី្ងៃ�ៃទី ី១៥ដែខុធ្នូុ� កនើងដោ�ោ 
ដោ�ោកហួុុន ដែសំន បាោនស្រីប់កាោសំថាោដោប់កាភាោពិដោ�ោកហួុុន ដែសំន បាោនស្រីប់កាោសំថាោដោប់កាភាោពិ
ន្ទាោយករ�ឋម�នីបី់ន្ទាាោប់ព់ិដីោ�ោក គ ឺមនិដែមនម្លាោនដែ�ន្ទាោយករ�ឋម�នីបី់ន្ទាាោប់ព់ិដីោ�ោក គ ឺមនិដែមនម្លាោនដែ�
ដោ�ោក ហួុុន ម្លាាោដែណ� ដែ�ម្លាំោក់ប់ាុដោណាះោ�ដោទី។ ដោ�ោក ហួុុន ម្លាាោដែណ� ដែ�ម្លាំោក់ប់ាុដោណាះោ�ដោទី។ 
ជាោកដ់ែសំងីដោ�ោកកប៏ាោនប់ដោងាើប់ពិដីោប់កាភាោពិន្ទាោយកជាោកដ់ែសំងីដោ�ោកកប៏ាោនប់ដោងាើប់ពិដីោប់កាភាោពិន្ទាោយក
រ�ឋម�នីីមួយរូប់ដោទីៀ� គឺឧប់ន្ទាោយករ�ឋម�នីី និងរ�ឋម�នីីមួយរូប់ដោទីៀ� គឺឧប់ន្ទាោយករ�ឋម�នីី និង
ជាោរ�ឋម�នីីស្រីកសំួងដោសំ�ឋកិចច ដោ�ោក អូន ពិ័នធមុជាោរ�ឋម�នីីស្រីកសំួងដោសំ�ឋកិចច ដោ�ោក អូន ពិ័នធមុ
នំរី�័ ំដោ�ោយថាោជាោមនសុំសម្លាំោក ់ដែ�លដោ�ោកហួុនុ នំរី�័ ំដោ�ោយថាោជាោមនសុំសម្លាំោក ់ដែ�លដោ�ោកហួុនុ 
ដែសំន ប់ណា��ប់ណា�លតាំោំងពិីជាោដោលខ្លាំោផ្តាាោល់ដែសំន ប់ណា��ប់ណា�លតាំោំងពិីជាោដោលខ្លាំោផ្តាាោល់

រប់សំ់ដោ�ោកមកដោមើ�។រប់សំ់ដោ�ោកមកដោមើ�។
ប់ដែនមិពិដីោន� ដោ�ោកន្ទាោយករ�ឋម�នីបី់ញ្ជាាោក់ប់ដែនមិពិដីោន� ដោ�ោកន្ទាោយករ�ឋម�នីបី់ញ្ជាាោក់

ថាោ ដោ�ោក្នុុ�ងជុំរួគណប់កសស្រីប់ជាោជុំនកម្ពុុ�ជាោ គមឺ្លាោនថាោ ដោ�ោក្នុុ�ងជុំរួគណប់កសស្រីប់ជាោជុំនកម្ពុុ�ជាោ គមឺ្លាោន
ដោប់កាភាោពិន្ទាោយរ�ឋម�នីី និងជាោមនុសំសម្លាោនដោប់កាភាោពិន្ទាោយរ�ឋម�នីី និងជាោមនុសំសម្លាោន
សំម�ិភាោពិជាោដោស្រីចើនរូប់ដោទីៀ� មិនដែមនម្លាោនដែ�សំម�ិភាោពិជាោដោស្រីចើនរូប់ដោទីៀ� មិនដែមនម្លាោនដែ�
កូនស្រីប់ុសំចបងរប់សំ់ដោ�ោកដោន្ទាោ�ដោឡើយ។កូនស្រីប់ុសំចបងរប់សំ់ដោ�ោកដោន្ទាោ�ដោឡើយ។

ទាំោក់ទីងប់ញ្ជាាោដោន� អំកវិិភាោគនដោយាោបាោយទាំោក់ទីងប់ញ្ជាាោដោន� អំកវិិភាោគនដោយាោបាោយ
ដោ�ោកប់ណិិ� ដោ�ោ មាុងថ្ងៃហួ សំរដោសំរដោលើទីំពិ័រដោ�ោកប់ណិិ� ដោ�ោ មាុងថ្ងៃហួ សំរដោសំរដោលើទីំពិ័រ
ដោហួើសំប់ុុកថាោ អំកនដោយាោបាោយនិងអន្ទាោគ�ដោហួើសំប់ុុកថាោ អំកនដោយាោបាោយនិងអន្ទាោគ�
ដោម�កឹន្ទាោសំ្រីប់ដោទីសំ គរួស្រីប់ងឹដែស្រីប់ងឲ្យ�ដោ�ោជាោមនសុំសដោម�កឹន្ទាោសំ្រីប់ដោទីសំ គរួស្រីប់ងឹដែស្រីប់ងឲ្យ�ដោ�ោជាោមនសុំស
ម្លាោនប់ញ្ជាាោខុពសំ។់  ប់ដែនមិពិដីោន�ស្រី�វូិម្លាោនចក្នុុ�វិសិំយ័ ម្លាោនប់ញ្ជាាោខុពសំ។់  ប់ដែនមិពិដីោន�ស្រី�វូិម្លាោនចក្នុុ�វិសិំយ័ 
និងគិ�រកគំនិ�ដោរៀប់ចំសំងះម និងស្រីគប់់ស្រីគងរ�ឋនិងគិ�រកគំនិ�ដោរៀប់ចំសំងះម និងស្រីគប់់ស្រីគងរ�ឋ
ស្រីពិមទាំោំងដោ�ោ�ស្រីសាោយប់ញ្ជាាោដែ�លសំងះម និងស្រីពិមទាំោំងដោ�ោ�ស្រីសាោយប់ញ្ជាាោដែ�លសំងះម និង
ស្រីប់ដោទីសំកពំិងុស្រីប់ឈ្នះម ដោ�ោយទីកុដោរឿងប់គុះលជាោស្រីប់ដោទីសំកពំិងុស្រីប់ឈ្នះម ដោ�ោយទីកុដោរឿងប់គុះលជាោ
ដោរឿងប់ន្ទាាោប់ប់់នសមំនិគរួដោ�ោខុើលខ់្លាំើោយចណំាោយដោពិលដោរឿងប់ន្ទាាោប់ប់់នសមំនិគរួដោ�ោខុើលខ់្លាំើោយចណំាោយដោពិល
ដោវិ�ោ កម្លាើោងំកាោយ នងិកម្លាើោងំប់ញ្ជាាោអ�ស់្រីប់ដោយាោជុំន៍ដោវិ�ោ កម្លាើោងំកាោយ នងិកម្លាើោងំប់ញ្ជាាោអ�ស់្រីប់ដោយាោជុំន៍
ដោន្ទាោ�ដោទី៕ដោន្ទាោ�ដោទី៕
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សាិោប់នកិចលន្ទាោម្លាោតាំោធិមែជាោ� ិដោ�ោក អាោសាិោប់នកិចលន្ទាោម្លាោតាំោធិមែជាោ� ិដោ�ោក អាោ
ឡិច ហួះន់សាោដោឡសំ ដោ�វិិ�សំុន បាោនអ�អាោងឡិច ហួះន់សាោដោឡសំ ដោ�វិិ�សំុន បាោនអ�អាោង
ថាោ កាោរចាោប់់ខ្លួួ�ន និងដោចាោទីស្រីប់កាោន់ដោ�ោក គឺជាោថាោ កាោរចាោប់់ខ្លួួ�ន និងដោចាោទីស្រីប់កាោន់ដោ�ោក គឺជាោ
ដោច�ន្ទាោនដោយាោបាោយ ដោស្រីចើនជាោងកាោរអនវុិ�ចីាប់។់ដោច�ន្ទាោនដោយាោបាោយ ដោស្រីចើនជាោងកាោរអនវុិ�ចីាប់។់

សំរដោសំរដោ�ោដោលើដោហួើសំប់ុុករប់សំ់ខ្លួួ�នដោ�ោសំរដោសំរដោ�ោដោលើដោហួើសំប់ុុករប់សំ់ខ្លួួ�នដោ�ោ
ថ្ងៃ�ៃទីី២២ដែខុធ្នូុ�ដោន� ដោ�ោក អាោឡិច ប់ញ្ជាាោក់ថាោថ្ងៃ�ៃទីី២២ដែខុធ្នូុ�ដោន� ដោ�ោក អាោឡិច ប់ញ្ជាាោក់ថាោ
ដោ�ោករីករាោយនឹង�តាំោំងជាោមួយ�ុ�ោកាោរស្រីកុងដោ�ោករីករាោយនឹង�តាំោំងជាោមួយ�ុ�ោកាោរស្រីកុង
�ំំដោពិញជុំុំវិិញករណីដោន�។�ំំដោពិញជុំុំវិិញករណីដោន�។

ដោ�ោក អាោឡិចប់នីថាោ តាំោមរយ�ដោមធាោវិីដោ�ោក អាោឡិចប់នីថាោ តាំោមរយ�ដោមធាោវិី
ដោ�ោកបាោនឱ��ងឹថាោ ដោ�ោកស្រី�វូិបាោនសាោ�ោ�បំ់ងូដោ�ោកបាោនឱ��ងឹថាោ ដោ�ោកស្រី�វូិបាោនសាោ�ោ�បំ់ងូ
រាោជុំធាោនី�ំំដោពិញ ដោចាោទីស្រីប់កាោន់ ពិីប់ទីញុះុ�ញង់រាោជុំធាោនី�ំំដោពិញ ដោចាោទីស្រីប់កាោន់ ពិីប់ទីញុះុ�ញង់

ឱ�ស្រីប់ស្រីពិឹ�ីប់ទីឧស្រីកិ�ឋជាោអាោទី៍។ឱ�ស្រីប់ស្រីពិឹ�ីប់ទីឧស្រីកិ�ឋជាោអាោទី៍។
ដោ�ោកប់ញ្ជាាោក់ថាោ កាោរដោចាោទីស្រីប់កាោន់ដោន�ដោ�ោកប់ញ្ជាាោក់ថាោ កាោរដោចាោទីស្រីប់កាោន់ដោន�

�ោក់ពិ័នធ នឹងយុទីធន្ទាោកាោរសំដោ��ះោ�ប់ឹងតាំោដោម្លាោក �ោក់ពិ័នធ នឹងយុទីធន្ទាោកាោរសំដោ��ះោ�ប់ឹងតាំោដោម្លាោក 
ដែ�លដោធិើើដោឡើងដោ�ោយសំកមែជុំន ចលន្ទាោម្លាោតាំោដែ�លដោធិើើដោឡើងដោ�ោយសំកមែជុំន ចលន្ទាោម្លាោតាំោ
ធិមែជាោ�ិប់ីរូប់ រួមម្លាោន ដោ�ោក  �ុនរ�ឋោ កញ្ជាាោ ធិមែជាោ�ិប់ីរូប់ រួមម្លាោន ដោ�ោក  �ុនរ�ឋោ កញ្ជាាោ 
ឡះង គន្ទាធោ និង កញ្ជាាោ�ួន ដែកវិរសំែី។  ប់ច្ចុុ�ប់បនំឡះង គន្ទាធោ និង កញ្ជាាោ�ួន ដែកវិរសំែី។  ប់ច្ចុុ�ប់បនំ
យុវិជុំនទាំោំងប់ីន្ទាោក់បាោនជាោប់់ក្នុុ�ងពិនធន្ទាោគាំោរថ្ងៃស្រីពិយុវិជុំនទាំោំងប់ីន្ទាោក់បាោនជាោប់់ក្នុុ�ងពិនធន្ទាោគាំោរថ្ងៃស្រីពិ
សំរ អសំ់រយ�ដោពិលជាោង ១រយថ្ងៃ�ៃមកដោហួើយ សំរ អសំ់រយ�ដោពិលជាោង ១រយថ្ងៃ�ៃមកដោហួើយ 
ដោស្រីកាោយដោពិលអាោជាាោធិរស្រីកងុ�ំដំោពិញចាោប់ខ់្លួួ�នពិកួដោគដោស្រីកាោយដោពិលអាោជាាោធិរស្រីកងុ�ំដំោពិញចាោប់ខ់្លួួ�នពិកួដោគ
កាោលពិីដោ�ើមដែខុកញ្ជាាោកនើងដោ�ោ។កាោលពិីដោ�ើមដែខុកញ្ជាាោកនើងដោ�ោ។

សាិោប់និកចលន្ទាោម្លាោតាំោធិមែជាោ�ិរូប់ដោន� សាិោប់និកចលន្ទាោម្លាោតាំោធិមែជាោ�ិរូប់ដោន� 
ស្រីប់កាោសំពិីដោគាំោលជុំំហួរយាាោងមុឺងម្លាាោ�់ថាោ ស្រីប់កាោសំពិីដោគាំោលជុំំហួរយាាោងមុឺងម្លាាោ�់ថាោ 
កាោរដោចាោទីស្រីប់កាោនដ់ោ�ោកដោន� ជាោកាោរដោចាោទីស្រីប់កាោន់កាោរដោចាោទីស្រីប់កាោនដ់ោ�ោកដោន� ជាោកាោរដោចាោទីស្រីប់កាោន់
ក្នុុ�ងដោច�ន្ទាោនដោយាោបាោយ ដោហួើយគាំែោនមូល�ឋោនក្នុុ�ងដោច�ន្ទាោនដោយាោបាោយ ដោហួើយគាំែោនមូល�ឋោន
ចាប់់ទាំោល់ដែ�ដោសាោ�។ចាប់់ទាំោល់ដែ�ដោសាោ�។

ដោហួ�ុ�ូដោចំ�ដោ�ោករីករាោយនឹង�តាំោំងដោហួ�ុ�ូដោចំ�ដោ�ោករីករាោយនឹង�តាំោំង
ចដំោ�ោ�មខុុ��ុោកាោរ ស្រីប់សំនិដោប់ើរប់ប់ដោ�ោកហួុនុ ចដំោ�ោ�មខុុ��ុោកាោរ ស្រីប់សំនិដោប់ើរប់ប់ដោ�ោកហួុនុ 
ដែសំន ហាុោនអនុញ្ជាាោ�ឱ�ដោ�ោកបាោនវិិលស្រី�លប់់ដែសំន ហាុោនអនុញ្ជាាោ�ឱ�ដោ�ោកបាោនវិិលស្រី�លប់់
ដោ�ោកាោន់ស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោវិិញ។ដោ�ោកាោន់ស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោវិិញ។

ដោ�ោក អាោឡិច បាោនដោចាោទីជាោសំំណួរថាោ ដោ�ោក អាោឡិច បាោនដោចាោទីជាោសំំណួរថាោ 
ដោ�ើរប់ប់ដោ�ោកហួុនុ ដែសំន ហាុោន�កដោ�ែោ�ដោ�ោកដោ�ើរប់ប់ដោ�ោកហួុនុ ដែសំន ហាុោន�កដោ�ែោ�ដោ�ោក
ដោចញពិីប់ញ្ចឹាីដោ�ែោដែ�រឬដោទី?ដោចញពិីប់ញ្ចឹាីដោ�ែោដែ�រឬដោទី?

ដោ�ោក អាោឡចិ ហួះនស់ាោដោឡសំ ដោ�វិសិំសំនុ ដោ�ោក អាោឡចិ ហួះនស់ាោដោឡសំ ដោ�វិសិំសំនុ 
ស្រី�ូវិបាោនស្រីកសំួងមហាោថ្ងៃផា�ោក់ប់ញ្ចូុ�លដោ�ោក្នុុ�ងស្រី�ូវិបាោនស្រីកសំួងមហាោថ្ងៃផា�ោក់ប់ញ្ចូុ�លដោ�ោក្នុុ�ង

ប់ញ្ចឹាីដោ�ែោ និង បាោនប់ដោណាញដោចញពិីស្រីប់ដោទីសំប់ញ្ចឹាីដោ�ែោ និង បាោនប់ដោណាញដោចញពិីស្រីប់ដោទីសំ
កម្ពុុ�ជាោកាោលពិី�ំោំ២០១៥។កម្ពុុ�ជាោកាោលពិី�ំោំ២០១៥។

កាោរសំដោស្រីមចរប់សំ់រ�ឋោ�ិបាោលដែប់ប់ដោន� កាោរសំដោស្រីមចរប់សំ់រ�ឋោ�ិបាោលដែប់ប់ដោន� 
ដោស្រីកាោយដោពិលដោ�ោកបាោន�ឹកន្ទាោំស្រីកុមយុវិជុំនដោស្រីកាោយដោពិលដោ�ោកបាោន�ឹកន្ទាោំស្រីកុមយុវិជុំន
ដោធិើើសំកមែភាោពិខ្លាំើោំងកាើោស្រីប់�ោំងដោ�ោនឹងគដោស្រីម្លាោងដោធិើើសំកមែភាោពិខ្លាំើោំងកាើោស្រីប់�ោំងដោ�ោនឹងគដោស្រីម្លាោង
អ�វិិឌឍនវ៍ាោរអីគះសិំនដីោ�ោ�បំ់នអ់ាោដែរងុ ពិសីំណំាោក់អ�វិិឌឍនវ៍ាោរអីគះសិំនដីោ�ោ�បំ់នអ់ាោដែរងុ ពិសីំណំាោក់
ស្រីកុមហួុុន សំុីណូហាោយស្រី�ូ រប់សំ់ចិន។ស្រីកុមហួុុន សំុីណូហាោយស្រី�ូ រប់សំ់ចិន។

សំកមែភាោពិរប់សំ់ដោ�ោកអាោឡិច កាោរ�ោរសំកមែភាោពិរប់សំ់ដោ�ោកអាោឡិច កាោរ�ោរ
�ំប់ន់ធិមែជាោ�ិដោន�ទីទីួលបាោនដោជាោគជុំ័យ ដោស្រី�ោ��ំប់ន់ធិមែជាោ�ិដោន�ទីទីួលបាោនដោជាោគជុំ័យ ដោស្រី�ោ�
ចងុដោស្រីកាោយគដោស្រីម្លាោងដោន� ស្រី�វូិបាោនស្រីប់មខុុរ�ឋោ�បិាោលចងុដោស្រីកាោយគដោស្រីម្លាោងដោន� ស្រី�វូិបាោនស្រីប់មខុុរ�ឋោ�បិាោល
ដោ�ោកហួុុន ដែសំន ស្រីប់កាោសំជាោផ្លូួ�វិកាោរថាោក្នុុ�ងដោ�ោកហួុុន ដែសំន ស្រីប់កាោសំជាោផ្លូួ�វិកាោរថាោក្នុុ�ង
អាោណ�ី�ិកឹន្ទាោរំប់សំដ់ោ�ោក នងឹគាំែោនកាោរសាោងសំង់អាោណ�ី�ិកឹន្ទាោរំប់សំដ់ោ�ោក នងឹគាំែោនកាោរសាោងសំង់
វាោរីអគះិសំនីក្នុុ�ង�ំប់ន់អាោដែរុងដោន្ទាោ�ដោឡើយ។វាោរីអគះិសំនីក្នុុ�ង�ំប់ន់អាោដែរុងដោន្ទាោ�ដោឡើយ។

ដោទាំោ�ជាោយាាោងដោន�កី ីម�នីជីាោនខ់ុពសំ ់នងិជាោដោទាំោ�ជាោយាាោងដោន�កី ីម�នីជីាោនខ់ុពសំ ់នងិជាោ
អកំន្ទាោ�ំោក�ស្រីកសំងួមហាោថ្ងៃផា ដោ�ោកដោខុៀវិ សំ�ុគ័ អកំន្ទាោ�ំោក�ស្រីកសំងួមហាោថ្ងៃផា ដោ�ោកដោខុៀវិ សំ�ុគ័ 
កាោលពិី�ំោំមុនបាោនអ�អាោងថាោ កាោរលុប់ដោ�ែោ�កាោលពិី�ំោំមុនបាោនអ�អាោងថាោ កាោរលុប់ដោ�ែោ�
ដោ�ោក អាោឡិច ដោចញពិីប់ញ្ចឹាីដោ�ែោរប់សំ់ស្រីកសំួងដោ�ោក អាោឡិច ដោចញពិីប់ញ្ចឹាីដោ�ែោរប់សំ់ស្រីកសំួង
នងឹមនិអាោចដោ�ោរចួដោឡើយ  ដោស្រី�ោ�គាំែោនចាប់ណ់ាោនងឹមនិអាោចដោ�ោរចួដោឡើយ  ដោស្រី�ោ�គាំែោនចាប់ណ់ាោ
ដែ�លអាោច�កដោ�ែោ�ដោ�ោកអាោឡិចដោចញពិីដែ�លអាោច�កដោ�ែោ�ដោ�ោកអាោឡិចដោចញពិី
ប់ញ្ចឹាីដោ�ែោរប់សំ់ស្រីកសំួងមហាោថ្ងៃផាបាោនដោឡើយ។ប់ញ្ចឹាីដោ�ែោរប់សំ់ស្រីកសំួងមហាោថ្ងៃផាបាោនដោឡើយ។

ដោទាំោ�ប់ជីាោយាាោងដោន�កី ីកាោរប់ដោណាញដោ�ោកដោទាំោ�ប់ជីាោយាាោងដោន�កី ីកាោរប់ដោណាញដោ�ោក
អាោឡិច ដោចញពិីកម្ពុុ�ជាោ នឹងកាោរ�ោក់ប់ស្រីម្លាោមមិនអាោឡិច ដោចញពិីកម្ពុុ�ជាោ នឹងកាោរ�ោក់ប់ស្រីម្លាោមមិន
ឱ�ជាោន�់កីម្ពុុ�ជាោដោន្ទាោ� រងកាោររិ�គនជ់ាោខ្លាំើោងំ ដោស្រី�ោ�ឱ�ជាោន�់កីម្ពុុ�ជាោដោន្ទាោ� រងកាោររិ�គនជ់ាោខ្លាំើោងំ ដោស្រី�ោ�
ដោ�ោកអាោឡិច បាោនមករសំ់ដោ�ោកម្ពុុ�ជាោជាោដោស្រីចើនដោ�ោកអាោឡិច បាោនមករសំ់ដោ�ោកម្ពុុ�ជាោជាោដោស្រីចើន
�ំោ ំដោហួើយបាោនដោរៀនដោច��ងឹពិវីិប់បធិម ៌ស្រីប់វិ�ីសិាោស្រីសំ ី�ំោ ំដោហួើយបាោនដោរៀនដោច��ងឹពិវីិប់បធិម ៌ស្រីប់វិ�ីសិាោស្រីសំ ី
អកសរសាោស្រីសំីដែខុែរយាាោងលអ។អកសរសាោស្រីសំីដែខុែរយាាោងលអ។

ដោលើសំពិីដោន� ដោ�ោកជាោជុំនប់រដោទីសំមួយដោលើសំពិីដោន� ដោ�ោកជាោជុំនប់រដោទីសំមួយ
រូប់ ដែ�លស្រីសំ�ោញ់ស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោ ពិិដោសំសំរូប់ ដែ�លស្រីសំ�ោញ់ស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោ ពិិដោសំសំ
ស្រីសំ�ោញ់ធិនធាោនធិមែជាោ�ិកម្ពុុ�ជាោ ដែ�លគប់បីស្រីសំ�ោញ់ធិនធាោនធិមែជាោ�ិកម្ពុុ�ជាោ ដែ�លគប់បី
រ�ឋោ�បិាោលផលីស់ំញ្ជាាោ��ិលជ់ុំនជាោ�ដិោអសំាាញរ�ឋោ�បិាោលផលីស់ំញ្ជាាោ��ិលជ់ុំនជាោ�ដិោអសំាាញ
រូប់ដោន�ផងដែ�រ។ ផ្លូុ�យដោ�ោវិិញ ស្រីកុមប់រដោទីសំរូប់ដោន�ផងដែ�រ។ ផ្លូុ�យដោ�ោវិិញ ស្រីកុមប់រដោទីសំ
មយួចនំនួដែ�លចលូមករសំដ់ោ�ោកម្ពុុ�ជាោនយិាោយមយួចនំនួដែ�លចលូមករសំដ់ោ�ោកម្ពុុ�ជាោនយិាោយ
ដែខុែរមនិចាសំផ់ង នងិមនិបាោនរមួចដំែណកជុំយួដែខុែរមនិចាសំផ់ង នងិមនិបាោនរមួចដំែណកជុំយួ
អើដីោសាោ��លក់ម្ពុុ�ជាោ ឬ មនិបាោនស្រីសំ�ោញធ់ិនធាោនអើដីោសាោ��លក់ម្ពុុ�ជាោ ឬ មនិបាោនស្រីសំ�ោញធ់ិនធាោន
ធិមែជាោ�ិដែខុែរផង ប់ាុដែនីស្រី�ូវិបាោនរ�ឋោ�ិបាោលផីល់ធិមែជាោ�ិដែខុែរផង ប់ាុដែនីស្រី�ូវិបាោនរ�ឋោ�ិបាោលផីល់
សំញ្ជាាោ�ិស្រីសំប់ចាប់់ឱ�ពិួកដោគដោ�ោវិិញ៕សំញ្ជាាោ�ិស្រីសំប់ចាប់់ឱ�ពិួកដោគដោ�ោវិិញ៕

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

ដោ�ោក ហួុុន ម្លាាោដែណ� ស្រី�ូវិបាោន�ំដោឡើងឋាោន�ជាោអនុស្រីប់ធាោនគណ�ចលន្ទាោ ដោ�ោក ហួុុន ម្លាាោដែណ� ស្រី�ូវិបាោន�ំដោឡើងឋាោន�ជាោអនុស្រីប់ធាោនគណ�ចលន្ទាោ 
មហាោជុំន ថ្ងៃនគណ�កម្លាែោធិិកាោរកណា�លប់កសស្រីប់ជាោជុំនកម្ពុុ�ជាោមហាោជុំន ថ្ងៃនគណ�កម្លាែោធិិកាោរកណា�លប់កសស្រីប់ជាោជុំនកម្ពុុ�ជាោ

សាិោប់និកចលន្ទាោម្លាោតាំោធិមែជាោ�ិថាោ កាោរដោចាោទីស្រីប់កាោន់ដោ�ោកពិីប់ទីញុះុ� សាិោប់និកចលន្ទាោម្លាោតាំោធិមែជាោ�ិថាោ កាោរដោចាោទីស្រីប់កាោន់ដោ�ោកពិីប់ទីញុះុ� 
ញង់ ជាោដោច�ន្ទាោនដោយាោបាោយ ដោស្រីចើនជាោងកាោរអនុវិ�ីចាប់់ញង់ ជាោដោច�ន្ទាោនដោយាោបាោយ ដោស្រីចើនជាោងកាោរអនុវិ�ីចាប់់
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ម�នីីជាោន់ខុពសំ់មជុំឈមណិលសំមព័នធភាោពិម�នីីជាោន់ខុពសំ់មជុំឈមណិលសំមព័នធភាោពិ
កាោរ�ោរ និងសំិទីធិមនុសំស ដោ�ោកាោ�់ថាោសំង់ស្រីតាំោកាោរ�ោរ និងសំិទីធិមនុសំស ដោ�ោកាោ�់ថាោសំង់ស្រីតាំោ
ល ់អ�ំោវិន្ទាោវិ ឲ្យ�ស្រីប់មខុុរ�ឋោ�បិាោលកម្ពុុ�ជាោ យកច�ិីល ់អ�ំោវិន្ទាោវិ ឲ្យ�ស្រីប់មខុុរ�ឋោ�បិាោលកម្ពុុ�ជាោ យកច�ិី
ទីកុ�ោកប់់ដែនមិដោទីៀ�ដោលើពិលករដែខុែរកពំិងុប់ដោស្រីមើកាោរទីកុ�ោកប់់ដែនមិដោទីៀ�ដោលើពិលករដែខុែរកពំិងុប់ដោស្រីមើកាោរ
ដោ�ោក្នុុ�ងស្រីប់ដោទីសំថ្ងៃ� ដែ�លកពំិងុជុំបួ់វិបិ់�ីសិំខុុភាោពិ ដោ�ោក្នុុ�ងស្រីប់ដោទីសំថ្ងៃ� ដែ�លកពំិងុជុំបួ់វិបិ់�ីសិំខុុភាោពិ 
នងិវិបិ់�ីដិោសំ�ឋកចិចធិៃនធ់ិៃរ ក្នុុ�ងអឡំះងកាោរផ្លូុ��ដោឡើងនងិវិបិ់�ីដិោសំ�ឋកចិចធិៃនធ់ិៃរ ក្នុុ�ងអឡំះងកាោរផ្លូុ��ដោឡើង
ថ្ងៃនជុំំងឺកូវិី�១៩រលក�ែីដោន�។ថ្ងៃនជុំំងឺកូវិី�១៩រលក�ែីដោន�។

ន្ទាោយកស្រីប់�ិប់�ីិមជុំឈមណិលសំមព័នធភាោពិន្ទាោយកស្រីប់�ិប់�ីិមជុំឈមណិលសំមព័នធភាោពិ
កាោរ�ោរ និងសំិទីធិមនុសំស ដោ�ោក ដោមឿន �ុ�ោ កាោរ�ោរ និងសំិទីធិមនុសំស ដោ�ោក ដោមឿន �ុ�ោ 
បាោនអ�អាោងថាោ ដោស្រីកាោយដោពិលអាោជាាោធិរថ្ងៃ�រកបាោនអ�អាោងថាោ ដោស្រីកាោយដោពិលអាោជាាោធិរថ្ងៃ�រក
ដោ�ើញ កាោរផ្លូុ��ដោឡើងសាោរជាោ�ែី ថ្ងៃនវិីរុសំកូវិី�១៩ ដោ�ើញ កាោរផ្លូុ��ដោឡើងសាោរជាោ�ែី ថ្ងៃនវិីរុសំកូវិី�១៩ 

ដែ�លប់ណា�លមកពិពីិលករប់រដោទីសំ�មូ្លាោ ដែ�លដែ�លប់ណា�លមកពិពីិលករប់រដោទីសំ�មូ្លាោ ដែ�ល
បាោនឆ្ងើងដែ�នចលូដោ�ោស្រីប់ដោទីសំថ្ងៃ�ដោន្ទាោ� ស្រីប់ជាោជុំន បាោនឆ្ងើងដែ�នចលូដោ�ោស្រីប់ដោទីសំថ្ងៃ�ដោន្ទាោ� ស្រីប់ជាោជុំន 
នងិអាោជាាោធិរថ្ងៃ�មយួចនំនួហាោកម់្លាោនកាោដោរើសំដោអើងនងិអាោជាាោធិរថ្ងៃ�មយួចនំនួហាោកម់្លាោនកាោដោរើសំដោអើង
នឹងពិលករប់រដោទីសំក្នុុ�ងរយ�ដោពិលចុងដោស្រីកាោយនឹងពិលករប់រដោទីសំក្នុុ�ងរយ�ដោពិលចុងដោស្រីកាោយ
ដោន�។ដោន�។

ដោ�ោក ប់ញ្ជាាោកថ់ាោ ចដំោ�ោ�ពិលករដែខុែរដែ�លដោ�ោក ប់ញ្ជាាោកថ់ាោ ចដំោ�ោ�ពិលករដែខុែរដែ�ល
កពំិងុប់ដោស្រីមើកាោរដោ�ោស្រីប់ដោទីសំថ្ងៃ�បាោនជុំបួ់កាោរលបំាោកកពំិងុប់ដោស្រីមើកាោរដោ�ោស្រីប់ដោទីសំថ្ងៃ�បាោនជុំបួ់កាោរលបំាោក
ដែផកំដោសំ�ឋកចិចយាាោងធិៃនធ់ិៃរដែ�លស្រីប់ឈ្នះមដោ�ោនងឹដែផកំដោសំ�ឋកចិចយាាោងធិៃនធ់ិៃរដែ�លស្រីប់ឈ្នះមដោ�ោនងឹ
កាោរប់ញ្ចឹឈប់់ពិីកាោរ�ោរ ដោ�ោយគាំែោនស្រីបាោក់សំំណង កាោរប់ញ្ចឹឈប់់ពិីកាោរ�ោរ ដោ�ោយគាំែោនស្រីបាោក់សំំណង 
ដោស្រីកាោមដោលសំវិិប់�ីិកូវិី�១៩ ពិីដោ�ោដែកដោរាោងចស្រីកដោស្រីកាោមដោលសំវិិប់�ីិកូវិី�១៩ ពិីដោ�ោដែកដោរាោងចស្រីក
ជាោដោ�ើម ដែ�សំស្រីម្លាោប់់ពិលករដែខុែរខុើ� ដែ�លបាោនជាោដោ�ើម ដែ�សំស្រីម្លាោប់់ពិលករដែខុែរខុើ� ដែ�លបាោន
ចលូដោ�ោប់ដោស្រីមើកាោរដោ�ោទីដីោន្ទាោ�ដោ�ោយគាំែោនឯកសាោរចលូដោ�ោប់ដោស្រីមើកាោរដោ�ោទីដីោន្ទាោ�ដោ�ោយគាំែោនឯកសាោរ
ផ្លូួ�វិចាប់ស់្រីគប់ស់្រីគាំោនរ់�ឹដែ�ម្លាោនកាោរលបំាោកប់ដែនមិផ្លូួ�វិចាប់ស់្រីគប់ស់្រីគាំោនរ់�ឹដែ�ម្លាោនកាោរលបំាោកប់ដែនមិ
ដោទីៀ�។ដោទីៀ�។

ដោ�ោក ត្លុូ�ញដែ�អរថាោ ពិួកដោគមិនអាោចទីទីួលដោ�ោក ត្លុូ�ញដែ�អរថាោ ពិួកដោគមិនអាោចទីទីួល
បាោនកាោរស្រី�ួ�ពិិនិ��សំុខុភាោពិ ឬកាោរពិាលបាោបាោនកាោរស្រី�ួ�ពិិនិ��សំុខុភាោពិ ឬកាោរពិាលបាោ
លដោន្ទាោ�ដោទី ស្រីប់សំិនដោប់ើពិួកដោគ វិិជុំាម្លាោនវិីរុសំកូលដោន្ទាោ�ដោទី ស្រីប់សំិនដោប់ើពិួកដោគ វិិជុំាម្លាោនវិីរុសំកូ
វិី�១៩ដោន្ទាោ�។ ជាោងដោន�ដោទីៀ� ពិួកដោគកំពិុងរងវិី�១៩ដោន្ទាោ�។ ជាោងដោន�ដោទីៀ� ពិួកដោគកំពិុងរង
កាោរបាោ�់ប់ង់កដែនើងសាំោក់អាោស្រីសំ័យ និងកាោរ�ោរកាោរបាោ�់ប់ង់កដែនើងសាំោក់អាោស្រីសំ័យ និងកាោរ�ោរ
ផងដែ�រ ដោ�ោយសាោរម្លាោនកាោរចុ�ស្រី�ួ�ពិិនិ��ផងដែ�រ ដោ�ោយសាោរម្លាោនកាោរចុ�ស្រី�ួ�ពិិនិ��
ពិីសំំណាោក់អាោជាាោធិរថ្ងៃ�តាំោមដោរាោងចស្រីកនីមួយៗ ពិីសំំណាោក់អាោជាាោធិរថ្ងៃ�តាំោមដោរាោងចស្រីកនីមួយៗ 

ន្ទាោំឲ្យ�ពិលករដែខុែរទាំោំងដោន្ទាោ�ដោគចខ្លួួ�នដោ�ោសាោំក់ន្ទាោំឲ្យ�ពិលករដែខុែរទាំោំងដោន្ទាោ�ដោគចខ្លួួ�នដោ�ោសាោំក់
ដោ�ោតាំោមថ្ងៃស្រីពិជាោដោ�ើម។ដោ�ោតាំោមថ្ងៃស្រីពិជាោដោ�ើម។

កាោរអ�អាោងដោន�ដោធិើើដោឡើងប់ន្ទាាោប់ព់ិរី�ឋោ�បិាោលកាោរអ�អាោងដោន�ដោធិើើដោឡើងប់ន្ទាាោប់ព់ិរី�ឋោ�បិាោល
ថ្ងៃ� សំដោស្រីមចអនុវិ�ីចាប់់�ោក់ស្រីប់ដោទីសំក្នុុ�ងថ្ងៃ� សំដោស្រីមចអនុវិ�ីចាប់់�ោក់ស្រីប់ដោទីសំក្នុុ�ង
ស្រីគាំោអាោសំនំចាោប់់ពិីថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ដែខុមករាោ រហួូ�លស្រីគាំោអាោសំនំចាោប់់ពិីថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ដែខុមករាោ រហួូ�ល
�ល់ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ដែខុកុមភ� �ំោំ២០២១ ដោន�។�ល់ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ដែខុកុមភ� �ំោំ២០២១ ដោន�។

ទាំោក់ទីិននឹងប់ញ្ជាាោដោន� កាោលពិីថ្ងៃ�ៃទីី០៦ ទាំោក់ទីិននឹងប់ញ្ជាាោដោន� កាោលពិីថ្ងៃ�ៃទីី០៦ 
ដែខុមករាោ �ំោ២ំ០២១ ដោន� ស្រីកសំងួសំខុ្លាំោ�បិាោលដែខុមករាោ �ំោ២ំ០២១ ដោន� ស្រីកសំងួសំខុ្លាំោ�បិាោល
សាោធាោរណ�ស្រីប់ដោទីសំថ្ងៃ�បាោនស្រីប់កាោសំថាោ អំកសាោធាោរណ�ស្រីប់ដោទីសំថ្ងៃ�បាោនស្រីប់កាោសំថាោ អំក
ដែ�លបាោនឆ្ងើងវិរីសុំកវូិ១ី៩ បាោនដោកើនដោឡើង�លដ់ោ�ោដែ�លបាោនឆ្ងើងវិរីសុំកវូិ១ី៩ បាោនដោកើនដោឡើង�លដ់ោ�ោ
ជាោង ៩�ោន់ន្ទាោក់ដោហួើយ ក្នុុ�ងដោន្ទាោ�     ពិលករជាោង ៩�ោន់ន្ទាោក់ដោហួើយ ក្នុុ�ងដោន្ទាោ�     ពិលករ
ដែខុែរចំនួន ១០៨ ន្ទាោក់ ពិលករ�ូម្លាោរចំនួន ដែខុែរចំនួន ១០៨ ន្ទាោក់ ពិលករ�ូម្លាោរចំនួន 

៦២៣ន្ទាោក់ ពិលករឥណិ�ចំនួន ៨២ន្ទាោក់ ៦២៣ន្ទាោក់ ពិលករឥណិ�ចំនួន ៨២ន្ទាោក់ 
ជុំនជាោ�ថិ្ងៃ�ជាោង ៥០០ន្ទាោក ់នងិពិលករជុំនជាោ�ិជុំនជាោ�ថិ្ងៃ�ជាោង ៥០០ន្ទាោក ់នងិពិលករជុំនជាោ�ិ
�ថ្ងៃទីដោទីៀ�ស្រីប់ម្លាោណជាោង ១�ោន់ ផងដែ�រ។ �ថ្ងៃទីដោទីៀ�ស្រីប់ម្លាោណជាោង ១�ោន់ ផងដែ�រ។ 
របាោយកាោរណ៍ដោន�មិនទាំោន់ប់ញ្ជាាោក់ថាោ ពិលកររបាោយកាោរណ៍ដោន�មិនទាំោន់ប់ញ្ជាាោក់ថាោ ពិលករ
ដែខុែរដែ�លវិិជុំាម្លាោនវិីរុសំកូវិី�១៩ទាំោំងដោន្ទាោ� ឆ្ងើងដែខុែរដែ�លវិិជុំាម្លាោនវិីរុសំកូវិី�១៩ទាំោំងដោន្ទាោ� ឆ្ងើង
ដោ�ោដោខុ�ីណាោឲ្យ�ជាោក់ចាសំ់ដោ�ោដោឡើយដោទី។ដោ�ោដោខុ�ីណាោឲ្យ�ជាោក់ចាសំ់ដោ�ោដោឡើយដោទី។

កាោលពិីថ្ងៃ�ៃទីី៥ ដែខុមករាោ �ំោំ២០២១ កាោលពិីថ្ងៃ�ៃទីី៥ ដែខុមករាោ �ំោំ២០២១ 
សាិោនទីូ�កម្ពុុ�ជាោស្រីប់ចាោំស្រីប់ដោទីសំថ្ងៃ� បាោនដោចញសាិោនទីូ�កម្ពុុ�ជាោស្រីប់ចាោំស្រីប់ដោទីសំថ្ងៃ� បាោនដោចញ
ដោសំចកីីជុំូន�ំណឹង ដោ�ោ�ល់ស្រីប់ជាោពិលរ�ឋដែខុែរដោសំចកីីជុំូន�ំណឹង ដោ�ោ�ល់ស្រីប់ជាោពិលរ�ឋដែខុែរ
ដែ�លកំពិុងសាំោក់ដោ�ោ ដោធិើើកាោរ និងសំិកា ដោ�ោដែ�លកំពិុងសាំោក់ដោ�ោ ដោធិើើកាោរ និងសំិកា ដោ�ោ
ស្រីប់ដោទីសំថ្ងៃ� ថាោ រ�ឋោ�បិាោលថ្ងៃ� បាោនសំដោស្រីមចប់ទិីស្រីប់ដោទីសំថ្ងៃ� ថាោ រ�ឋោ�បិាោលថ្ងៃ� បាោនសំដោស្រីមចប់ទិី
ស្រីប់ដោទីសំទាំោងំមលូចាោប់ព់ិថី្ងៃ�ៃទី១ី៦ ដែខុមករាោ រហួូស្រីប់ដោទីសំទាំោងំមលូចាោប់ព់ិថី្ងៃ�ៃទី១ី៦ ដែខុមករាោ រហួូ
�ល�ល់ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ដែខុកុមភ� �ំោំ២០២១ ដោ�ើមបី�ល�ល់ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ដែខុកុមភ� �ំោំ២០២១ ដោ�ើមបី
ប់នីទីប់់សាើោ�់កាោររីករាោល�ោលថ្ងៃនជុំំងឺកូវិី�១៩ ប់នីទីប់់សាើោ�់កាោររីករាោល�ោលថ្ងៃនជុំំងឺកូវិី�១៩ 
រលក�ែីដោន�។រលក�ែីដោន�។

សាិោនទីូ�កម្ពុុ�ជាោ បាោនអំ�ោវិន្ទាោវិ ឲ្យ�សាិោនទីូ�កម្ពុុ�ជាោ បាោនអំ�ោវិន្ទាោវិ ឲ្យ�
ស្រីប់ជាោពិលរ�ឋដែខុែរដែ�លកំពិុងសាំោក់ដោ�ោស្រីប់ដោទីសំស្រីប់ជាោពិលរ�ឋដែខុែរដែ�លកំពិុងសាំោក់ដោ�ោស្រីប់ដោទីសំ
ថ្ងៃ�ទាំោំងអសំ់ ប់នីចូលរួមសំហួកាោរប់ដែនិមដោទីៀ� ថ្ងៃ�ទាំោំងអសំ់ ប់នីចូលរួមសំហួកាោរប់ដែនិមដោទីៀ� 
ដោ�ើមបអីនវុិ�វីិធិាោនកាោរន្ទាោន្ទាោរប់សំរ់�ឋោ�បិាោលថ្ងៃ�ដោ�ើមបអីនវុិ�វីិធិាោនកាោរន្ទាោន្ទាោរប់សំរ់�ឋោ�បិាោលថ្ងៃ�
ឲ្យ�បាោនខ្លាំាោប់់ខ្លួួ�ន និងម្លាោនស្រីប់សំិទីធិភាោពិខុពសំ ់ឲ្យ�បាោនខ្លាំាោប់់ខ្លួួ�ន និងម្លាោនស្រីប់សំិទីធិភាោពិខុពសំ ់

�ដោ�ោទីំពិ័រទីី ១៧�ដោ�ោទីំពិ័រទីី ១៧
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អកំកាោដែសំ�ដោជុំើងចាោសំគ់ាំោសំ្រីទីរ�ឋោ�បិាោលថាោ អកំកាោដែសំ�ដោជុំើងចាោសំគ់ាំោសំ្រីទីរ�ឋោ�បិាោលថាោ 
ស្រីកមុដោ�ោក សំម រងសះ ីនងឹមនិអាោចមកស្រីសំកុបាោនស្រីកមុដោ�ោក សំម រងសះ ីនងឹមនិអាោចមកស្រីសំកុបាោន
ដោឡើយ ដោទាំោ�អាោដោមរកិម្លាោនស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់�ជីាោប់ដ់ោ�ំោ�ដោឡើយ ដោទាំោ�អាោដោមរកិម្លាោនស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់�ជីាោប់ដ់ោ�ំោ�
ពិីខ្លាំោងគណប់កសស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ�យាាោងណាោ ពិីខ្លាំោងគណប់កសស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ�យាាោងណាោ 

ក៏ដោ�ោយ។ក៏ដោ�ោយ។
អគះន្ទាោយកមជុំឈមណិលពិ័�៌ម្លាោនដោ�ើមអគះន្ទាោយកមជុំឈមណិលពិ័�៌ម្លាោនដោ�ើម

អមពិល និងជាោអំកអតាំិោធិិប់ាយស្រីពិឹ�ីិកាោរណ៍អមពិល និងជាោអំកអតាំិោធិិប់ាយស្រីពិឹ�ីិកាោរណ៍
ពិ័�៌ម្លាោនស្រីប់ចាោំទីូរទីសំសន៍បាោយ័ន ដោ�ោក សំយ ពិ័�៌ម្លាោនស្រីប់ចាោំទីូរទីសំសន៍បាោយ័ន ដោ�ោក សំយ 
សំុភាោពិ បាោនសំរដោសំរដោលើទីំពិ័រដោហួើសំប់ុុករប់សំ់សំុភាោពិ បាោនសំរដោសំរដោលើទីំពិ័រដោហួើសំប់ុុករប់សំ់
ខ្លួួ�នដោ�ោថ្ងៃ�ៃទីី១១ ដែខុមករាោដោន�ថាោ ស្រីកុមប់កសខ្លួួ�នដោ�ោថ្ងៃ�ៃទីី១១ ដែខុមករាោដោន�ថាោ ស្រីកុមប់កស
ស្រីប់�ោំងដោ�ោដោស្រី�ោស្រីប់ដោទីសំ ភាោគីដោ�ោក សំម រងសះ ីស្រីប់�ោំងដោ�ោដោស្រី�ោស្រីប់ដោទីសំ ភាោគីដោ�ោក សំម រងសះ ី
មិនគួរដោ�ើរផ្លូួ�វិ �ដែ�លៗ ដែ�លគូសំវាោសំដោ�ោយ មិនគួរដោ�ើរផ្លូួ�វិ �ដែ�លៗ ដែ�លគូសំវាោសំដោ�ោយ 
អាោដោមរកិ នងិស្រីកមុឥណិ�បាាោសំុហីួើកិដោន្ទាោ�ដោឡើយ។អាោដោមរកិ នងិស្រីកមុឥណិ�បាាោសំុហីួើកិដោន្ទាោ�ដោឡើយ។

ដោ�ោកប់នីថាោ  កាោរដោធិើើម្លាោ�ុ�ូមិនិវិ�ីន៍ជាោដោ�ោកប់នីថាោ  កាោរដោធិើើម្លាោ�ុ�ូមិនិវិ�ីន៍ជាោ
ដោលើកទី២ីរប់សំស់្រីកមុដោ�ោក សំម រងសះ ីដែ�ល�កឹន្ទាោំដោលើកទី២ីរប់សំស់្រីកមុដោ�ោក សំម រងសះ ីដែ�ល�កឹន្ទាោំ
ដោ�ោយអកំស្រីសំ ីមរូ សំខុុហួរួ អាោចមកកម្ពុុ�ជាោបាោនដោ�ោយអកំស្រីសំ ីមរូ សំខុុហួរួ អាោចមកកម្ពុុ�ជាោបាោន
ឬមិនបាោន វាោមិនអាោស្រីសំ័យដោលើអំកស្រីសំីដោន្ទាោ� ដោទី ឬមិនបាោន វាោមិនអាោស្រីសំ័យដោលើអំកស្រីសំីដោន្ទាោ� ដោទី 
ដែ�វាោអាោស្រីសំ័យដោលើអំកដោរៀប់ដោរៀង គឺអាោដោមរិក និងដែ�វាោអាោស្រីសំ័យដោលើអំកដោរៀប់ដោរៀង គឺអាោដោមរិក និង
ប់កសពិួករប់សំ់ដោគដែ�ប់ាុដោណាះោ�។ប់កសពិួករប់សំ់ដោគដែ�ប់ាុដោណាះោ�។

ដោ�ោកប់នថីាោ អកំស្រីសំ ីមរូ សំខុុហួរួ មនិស្រី�វូិដោ�ោកប់នថីាោ អកំស្រីសំ ីមរូ សំខុុហួរួ មនិស្រី�វូិ
ស្រីចឡថំាោ ប់កសស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ�ឈ្នះំ� អកំស្រីសំអីាោចមស្រីចឡថំាោ ប់កសស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ�ឈ្នះំ� អកំស្រីសំអីាោចម
កស្រីសំុកដែខុែរបាោនដោន្ទាោ�ដោឡើយ ដោស្រី�ោ�អាោដោមរិកកស្រីសំុកដែខុែរបាោនដោន្ទាោ�ដោឡើយ ដោស្រី�ោ�អាោដោមរិក
មិនបាោនចាោ�់ទីុក ដែខុែរក្នុុ�ងយុទីធសាោស្រីសំីរប់សំ់ដោគមិនបាោនចាោ�់ទីុក ដែខុែរក្នុុ�ងយុទីធសាោស្រីសំីរប់សំ់ដោគ
ដោន្ទាោ�ដោទី ដោ�ោយអាោដោមរិកដោមើលដោវិៀ�ណាោម ជាោដោន្ទាោ�ដោទី ដោ�ោយអាោដោមរិកដោមើលដោវិៀ�ណាោម ជាោ
ចំនុចពិិដោសំសំដោ�ើមបីទីប់់ទីល់ឥទីធិពិលចិន។ចំនុចពិិដោសំសំដោ�ើមបីទីប់់ទីល់ឥទីធិពិលចិន។

�ំោំ២០២១ដោន� ដោ�ោក សំយ សំុភាោពិ �ំោំ២០២១ដោន� ដោ�ោក សំយ សំុភាោពិ 
យលដ់ោ�ើញថាោស្រីកមុរប់សំអ់ាោដោមរកិ នងឹដោប់ើកកាោរយលដ់ោ�ើញថាោស្រីកមុរប់សំអ់ាោដោមរកិ នងឹដោប់ើកកាោរ
វាោយលុក មកដោលើចិន និងមិ�ីរប់សំ់ចិន រឹ�ដែ�វាោយលុក មកដោលើចិន និងមិ�ីរប់សំ់ចិន រឹ�ដែ�
ខ្លាំើោំង។ ក្នុុ�ងន័យដោន� អំកស្រីសំី សំុខុហួួរ នឹងរកខ្លាំើោំង។ ក្នុុ�ងន័យដោន� អំកស្រីសំី សំុខុហួួរ នឹងរក

ដោលសំដោផសងដោទីៀ� ពិកីាោរពិនាដោពិល មកស្រីសំកុដែខុែរដោលសំដោផសងដោទីៀ� ពិកីាោរពិនាដោពិល មកស្រីសំកុដែខុែរ
ជាោ�ែីដោទីៀ�។ ដោ�ោកអ�អាោងថាោ ដោន�ជាោអើីដែ�ជាោ�ែីដោទីៀ�។ ដោ�ោកអ�អាោងថាោ ដោន�ជាោអើីដែ�
ដោ�ោកបាោននិយាោយរួចដោហួើយ អំពិី�ូមិសាោស្រីសំីដោ�ោកបាោននិយាោយរួចដោហួើយ អំពិី�ូមិសាោស្រីសំី
នដោយាោបាោយ។នដោយាោបាោយ។

អកំកាោដែសំ�ម្លាោនននិ្ទាំោកាោគាំោសំ្រីទីរ�ឋោ�បិាោលអកំកាោដែសំ�ម្លាោនននិ្ទាំោកាោគាំោសំ្រីទីរ�ឋោ�បិាោល
រូប់ដោន� ដោលើកដោឡើងដោទីៀ�ថាោ ស្រីកុមអំកស្រីសំី មូរ រូប់ដោន� ដោលើកដោឡើងដោទីៀ�ថាោ ស្រីកុមអំកស្រីសំី មូរ 
សំខុុហួរួ ពិ�ិជាោបាោន�ងឹចាសំណ់ាោសំ ់ជាោពិដិោសំសំសំខុុហួរួ ពិ�ិជាោបាោន�ងឹចាសំណ់ាោសំ ់ជាោពិដិោសំសំ
ដោមធិំ រប់សំ់អំកស្រីសំី ដោហួើយអំកស្រីសំីក៏មិនគួរដោមធិំ រប់សំ់អំកស្រីសំី ដោហួើយអំកស្រីសំីក៏មិនគួរ
ចាោញ់ដោបាោកដោគដោទីៀ�ដោន្ទាោ�ដែ�រ។ចាោញ់ដោបាោកដោគដោទីៀ�ដោន្ទាោ�ដែ�រ។

កាោរដោលើកដោឡើងដោន� ប់ន្ទាាោប់់ពិីអ�ី�ម�នីីកាោរដោលើកដោឡើងដោន� ប់ន្ទាាោប់់ពិីអ�ី�ម�នីី
ជាោន់ខុពសំ់គណប់កសសំដោ��ះោ�ជាោ�ិដោ�ោក ឡះង រី ជាោន់ខុពសំ់គណប់កសសំដោ��ះោ�ជាោ�ិដោ�ោក ឡះង រី 
បាោនសំរដោសំរដោ�ោដោលើគណនីដោហួើសំប់ុុកកាោលពិីបាោនសំរដោសំរដោ�ោដោលើគណនីដោហួើសំប់ុុកកាោលពិី
ថ្ងៃ�ៃទី១ី០ ដែខុមករាោ ក្នុុ�ងពិធិិដីោស្រីបាោ�ស្រីពិហួែ ស្រីប់ជុំុពំិល ថ្ងៃ�ៃទី១ី០ ដែខុមករាោ ក្នុុ�ងពិធិិដីោស្រីបាោ�ស្រីពិហួែ ស្រីប់ជុំុពំិល 
ដោ�ោវិ��ីំដំោសំរ ីក្នុុ�ងរ�ឋ New Yorkសំហួរ�ឋអាោដោមរកិ។ដោ�ោវិ��ីំដំោសំរ ីក្នុុ�ងរ�ឋ New Yorkសំហួរ�ឋអាោដោមរកិ។

ដោ�ោកអ�អាោងថាោ ពិធិិដីោស្រីបាោ�ស្រីពិដំោន� ដោធិើើដោឡើង ដោ�ោកអ�អាោងថាោ ពិធិិដីោស្រីបាោ�ស្រីពិដំោន� ដោធិើើដោឡើង 
ដោ�ើមប ីជុំនូ�ដំោណើរស្រីប់��ិគូណប់កសសំដោ��ះោ�ជាោ� ិដោ�ើមប ីជុំនូ�ដំោណើរស្រីប់��ិគូណប់កសសំដោ��ះោ�ជាោ� ិ
ដែ�ល�ឹកន្ទាោំដោ�ោយ ដោ�ោក ជុំំទាំោវិ មូរ សំុខុហួួរ ដែ�ល�ឹកន្ទាោំដោ�ោយ ដោ�ោក ជុំំទាំោវិ មូរ សំុខុហួួរ 
ដោ�ោ�តាំោំងជាោមួយស្រីប់ពិនធ័យុ�ីិធិម៌ដោ�ោកម្ពុុ�ជាោ។ដោ�ោ�តាំោំងជាោមួយស្រីប់ពិនធ័យុ�ីិធិម៌ដោ�ោកម្ពុុ�ជាោ។

តាំោមដោសំចកីដីែ�ើងកាោរណរ៍ប់សំប់់កសសំដោ��ះោ�តាំោមដោសំចកីដីែ�ើងកាោរណរ៍ប់សំប់់កសសំដោ��ះោ�
ជាោ�ិស្រីកុមដោ�ោក សំម រងសះី ដោ�ោដោស្រី�ោស្រីប់ដោទីសំជាោ�ិស្រីកុមដោ�ោក សំម រងសះី ដោ�ោដោស្រី�ោស្រីប់ដោទីសំ
កាោលពិីចុង�ំោំ២០២០ អ�អាោងថាោ អំកស្រីសំី មូរ កាោលពិីចុង�ំោំ២០២០ អ�អាោងថាោ អំកស្រីសំី មូរ 
សំខុុហួរួ នងឹ�កឹន្ទាោ�ំដំោណើរម្លាោ��ុមូនិវិិ�នីច៍លូសំខុុហួរួ នងឹ�កឹន្ទាោ�ំដំោណើរម្លាោ��ុមូនិវិិ�នីច៍លូ
មកកម្ពុុ�ជាោដោ�ោថ្ងៃ�ៃទីី៤ដែខុមករាោ ដោ�ើមបីដោស្រី�ៀមចរមកកម្ពុុ�ជាោដោ�ោថ្ងៃ�ៃទីី៤ដែខុមករាោ ដោ�ើមបីដោស្រី�ៀមចរ
ចាោរជាោមយួដោ�ោក ហួុនុ ដែសំន �ោនដោ�ោរកកាោរចាោរជាោមយួដោ�ោក ហួុនុ ដែសំន �ោនដោ�ោរកកាោរ
ផស�ផារជាោ�។ិ ប់ាដុែនគីដោស្រីម្លាោងដោន� ស្រី�វូិបាោនពិនារផស�ផារជាោ�។ិ ប់ាដុែនគីដោស្រីម្លាោងដោន� ស្រី�វូិបាោនពិនារ
ដោ�ោវិិញ ដោស្រីកាោមដោហួ�ុផលថាោរ�ឋោ�ិបាោលដោ�ោដោ�ោវិិញ ដោស្រីកាោមដោហួ�ុផលថាោរ�ឋោ�ិបាោលដោ�ោ
មិនទាំោន់ផីល់ទីិ�ឋកាោរ ឬវិីហួាឱ�ពិួកដោគ ដោ�ើមបីមិនទាំោន់ផីល់ទីិ�ឋកាោរ ឬវិីហួាឱ�ពិួកដោគ ដោ�ើមបី
ដោធិើើ�ំដោណើរដោ�ោកម្ពុុ�ជាោបាោន។ដោធិើើ�ំដោណើរដោ�ោកម្ពុុ�ជាោបាោន។

�ដោ�ោទីំពិ័រទីី ១៧�ដោ�ោទីំពិ័រទីី ១៧

ម�នីីសំងះមសំុីវិិលថាោ រ�ឋោ�ិបាោលគួរម្លាោនចំណាោ�់កាោរសំដោ��ះោ�ពិលករម�នីីសំងះមសំុីវិិលថាោ រ�ឋោ�ិបាោលគួរម្លាោនចំណាោ�់កាោរសំដោ��ះោ�ពិលករ
ដែខុែរក្នុុ�ងស្រីប់ដោទីសំថ្ងៃ�ជាោប់ន្ទាាោន់ ក្នុុ�ងវិិប់�ីិកូវីិ�១៩រលក�ែីដោន�ដែខុែរក្នុុ�ងស្រីប់ដោទីសំថ្ងៃ�ជាោប់ន្ទាាោន់ ក្នុុ�ងវិិប់�ីិកូវីិ�១៩រលក�ែីដោន�

អំកកាោដែសំ�គាំោំស្រីទីរ�ឋោ�ិបាោលថាោ ស្រីកុមដោ�ោក សំម រងសះី នឹងមិនអាោចចូលអំកកាោដែសំ�គាំោំស្រីទីរ�ឋោ�ិបាោលថាោ ស្រីកុមដោ�ោក សំម រងសះី នឹងមិនអាោចចូល
ស្រីសំុកបាោនដោឡើយ ដោទាំោ�អាោងស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី�ែីរប់សំ់អាោដោមរិកក៏ដោ�ោយស្រីសំុកបាោនដោឡើយ ដោទាំោ�អាោងស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី�ែីរប់សំ់អាោដោមរិកក៏ដោ�ោយ
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ដោ�ោយ៖ ពិិន សំុប់ិន      ដោ�ោយដែខុែរផុសំសំ.រ.អាោដោ�ោយ៖ ពិិន សំុប់ិន      ដោ�ោយដែខុែរផុសំសំ.រ.អាោ

ទីសី្រីកងុវាុោសំុងី�នុ ឌសីំុ៖ី អកំកាោរ�ោរសំទិីធមិនសុំសទីសី្រីកងុវាុោសំុងី�នុ ឌសីំុ៖ី អកំកាោរ�ោរសំទិីធមិនសុំស

សំញ្ជាាោ�ិដែខុែរ-អាោដោមរិក កញ្ជាាោដោសំងធាោរី នឹងដោ�ោឈ្នះសំញ្ជាាោ�ិដែខុែរ-អាោដោមរិក កញ្ជាាោដោសំងធាោរី នឹងដោ�ោឈ្នះ

ចដំោ�ោ�មខុុ��ុោកាោរស្រីកងុ�ំដំោពិញ ចលូរមួកាោរជុំនំុជំុំស្រីម�ចដំោ�ោ�មខុុ��ុោកាោរស្រីកងុ�ំដំោពិញ ចលូរមួកាោរជុំនំុជំុំស្រីម�

កីីដោ�ោដោវិ�ោដោម្លាាោង ៨ និង៣០ន្ទាោទីីស្រីពិឹក ដោម្លាាោងដោ�ោក្នុុ�ងកីីដោ�ោដោវិ�ោដោម្លាាោង ៨ និង៣០ន្ទាោទីីស្រីពិឹក ដោម្លាាោងដោ�ោក្នុុ�ង

ស្រីសំកុ ដោ�ោថ្ងៃ�ៃស្រីពិហួសំប�ទ៍ី១ី៤ ដែខុមករាោ គដឺោ�ោថ្ងៃ�ៃដោន� ស្រីសំកុ ដោ�ោថ្ងៃ�ៃស្រីពិហួសំប�ទ៍ី១ី៤ ដែខុមករាោ គដឺោ�ោថ្ងៃ�ៃដោន� 

គថឺ្ងៃ�ៃពិធុិ ទី១ី៣ ដែខុមករាោ ដោវិ�ោដោម្លាាោង ៨ នងិ៣០ន្ទាោទីីគថឺ្ងៃ�ៃពិធុិ ទី១ី៣ ដែខុមករាោ ដោវិ�ោដោម្លាាោង ៨ នងិ៣០ន្ទាោទីី

រដោសំៀល ដោម្លាាោងដោ�ោអាោដោមរិក។ រដោសំៀល ដោម្លាាោងដោ�ោអាោដោមរិក។ 

ក្នុុ�ងដែខុវិិឆ្ងិិកាោ �ំោំ២០២០ កញ្ជាាោ ដោសំង ធាោរី ស្រី�ូវិក្នុុ�ងដែខុវិិឆ្ងិិកាោ �ំោំ២០២០ កញ្ជាាោ ដោសំង ធាោរី ស្រី�ូវិ

បាោនជុំនូ�ណំងឹថាោ កញ្ជាាោស្រី�វូិបាោនដោចាោទីពិបី់ទី "សំមគនំ�ិបាោនជុំនូ�ណំងឹថាោ កញ្ជាាោស្រី�វូិបាោនដោចាោទីពិបី់ទី "សំមគនំ�ិ

ស្រីប់ស្រីពិ�ឹអីដំោពិើកប�ជ់ាោ� ិនងិញុះុ�ញង ់ប់ដោងើើ�ដោអាោយម្លាោនស្រីប់ស្រីពិ�ឹអីដំោពិើកប�ជ់ាោ� ិនងិញុះុ�ញង ់ប់ដោងើើ�ដោអាោយម្លាោន

ភាោពិច�ោចលប់ា��ោល�់លស់ំនីសិំខុុសាោធាោរណ�"។ ភាោពិច�ោចលប់ា��ោល�់លស់ំនីសិំខុុសាោធាោរណ�"។ 

ប់ទីដោចាោទីដោ�ោយគាំែោនមូល�ឋោនទាំោំងដោន� ម្លាោនដោទាំោសំប់ទីដោចាោទីដោ�ោយគាំែោនមូល�ឋោនទាំោំងដោន� ម្លាោនដោទាំោសំ

ជាោប់់ពិនធន្ទាោគាំោររយ�ដោពិល ១២�ំោំ។ កញ្ជាាោស្រី�ូវិបាោនជាោប់់ពិនធន្ទាោគាំោររយ�ដោពិល ១២�ំោំ។ កញ្ជាាោស្រី�ូវិបាោន

ដោចាោទី ក្នុុ�ងចំដោណាោមស្រីកុមមនុសំសដែ�លជាោចុងដោចាោទី ដោចាោទី ក្នុុ�ងចំដោណាោមស្រីកុមមនុសំសដែ�លជាោចុងដោចាោទី 

ម្លាោនគាំំោស្រីប់ម្លាោណ៦០ន្ទាោក់ ភាោគដោស្រីចើន ជាោអ�ី�ម�នីី ម្លាោនគាំំោស្រីប់ម្លាោណ៦០ន្ទាោក់ ភាោគដោស្រីចើន ជាោអ�ី�ម�នីី 

នងិសំម្លាោជុំកិប់កសសំដោ��ះោ�ជាោ�ដិែ�លស្រី�វូិបាោនហាោមស្រីបាោម នងិសំម្លាោជុំកិប់កសសំដោ��ះោ�ជាោ�ដិែ�លស្រី�វូិបាោនហាោមស្រីបាោម 

រួមទាំោំង ដោមប់កស គឺដោ�ោក សំម រងសី ដោប់ើដោទាំោ�ប់ីជាោមិនរួមទាំោំង ដោមប់កស គឺដោ�ោក សំម រងសី ដោប់ើដោទាំោ�ប់ីជាោមិន

ម្លាោនកាោរចូលរួមជាោផ្លូួ�វិកាោរណាោមួយកីី។ ចាោប់់តាំោំងពិីម្លាោនកាោរចូលរួមជាោផ្លូួ�វិកាោរណាោមួយកីី។ ចាោប់់តាំោំងពិី

ដោពិលដោន្ទាោ�មក ស្រីកុមអំកជាោប់់ដោចាោទី បាោនដោកើនដោឡើងដោពិលដោន្ទាោ�មក ស្រីកុមអំកជាោប់់ដោចាោទី បាោនដោកើនដោឡើង

�ល់ចំនួនស្រីប់ដែហួល១២៥ន្ទាោក់។ �ល់ចំនួនស្រីប់ដែហួល១២៥ន្ទាោក់។ 

ន�ីវិិធិិសី្រីប់�ោងំកញ្ជាាោដោសំង ធាោរ ីស្រី�វូិបាោនចាោ�ទ់ីកុថាោន�ីវិិធិិសី្រីប់�ោងំកញ្ជាាោដោសំង ធាោរ ីស្រី�វូិបាោនចាោ�ទ់ីកុថាោ

ជាោកាោររំដោ�ោ�សំិទីធិមនុសំស និងរំដោ�ោ�នី�ិរ�ឋតាំោំងពិីជាោកាោររំដោ�ោ�សំិទីធិមនុសំស និងរំដោ�ោ�នី�ិរ�ឋតាំោំងពិី

�បំ់ងូមកដោមើា�។ កញ្ជាាោ ដោសំង ធាោរ ីមនិស្រី�វូិបាោនប់�ាោញ�បំ់ងូមកដោមើា�។ កញ្ជាាោ ដោសំង ធាោរ ីមនិស្រី�វូិបាោនប់�ាោញ

ដោអាោយដោ�ើញពិ័�៌ម្លាោនណាោមួយទាំោក់ទីងនឹងធាោ�ុផសំដោអាោយដោ�ើញពិ័�៌ម្លាោនណាោមួយទាំោក់ទីងនឹងធាោ�ុផសំ

ជាោមូល�ឋោនថ្ងៃនប់ទីដោចាោទីស្រីប់�ោំងដោលើរូប់ន្ទាោងដោឡើយ ជាោមូល�ឋោនថ្ងៃនប់ទីដោចាោទីស្រីប់�ោំងដោលើរូប់ន្ទាោងដោឡើយ 

មិនអាោចដោធិើើដោអាោយម្លាោនកាោរដោស្រី�ៀមដោរៀប់ចំកាោរកាោរ�ោកីីមិនអាោចដោធិើើដោអាោយម្លាោនកាោរដោស្រី�ៀមដោរៀប់ចំកាោរកាោរ�ោកីី

បាោនដោ�ោយស្រីប់សំិទីធភាោពិ។ ដោលើសំពិីដោន�ដោ�ោដោទីៀ� បាោនដោ�ោយស្រីប់សំិទីធភាោពិ។ ដោលើសំពិីដោន�ដោ�ោដោទីៀ� 

ដែផអកដោលើសំហួកនូកី ីនងិស្រីប់វិ�ីរិប់សំរ់ប់ប់ អពំិកីាោរដោស្រីប់ើដែផអកដោលើសំហួកនូកី ីនងិស្រីប់វិ�ីរិប់សំរ់ប់ប់ អពំិកីាោរដោស្រីប់ើ

ស្រីបាោសំ់ខុុសំថ្ងៃនប់ទីដោចាោទីអំពិីអំដោពិើកប�់ជាោ�ិ និងកាោរស្រីបាោសំ់ខុុសំថ្ងៃនប់ទីដោចាោទីអំពិីអំដោពិើកប�់ជាោ�ិ និងកាោរ

ញុះុ�ញង់ វាោដោលចដោឡើងថាោ កញ្ជាាោស្រី�ូវិបាោនកាោ�់ដោអាោយញុះុ�ញង់ វាោដោលចដោឡើងថាោ កញ្ជាាោស្រី�ូវិបាោនកាោ�់ដោអាោយ

ជាោប់់ដោទាំោសំពិីប់ទីកាោររិ�គន់មិនសំំថ្ងៃចម្លាោ�់មកដោលើជាោប់់ដោទាំោសំពិីប់ទីកាោររិ�គន់មិនសំំថ្ងៃចម្លាោ�់មកដោលើ

រ�ឋោ�បិាោល នងិ ជាោពិដិោសំសំ កាោរគាំោសំ្រីទីកាោរវិលិស្រី�ឡប់់រ�ឋោ�បិាោល នងិ ជាោពិដិោសំសំ កាោរគាំោសំ្រីទីកាោរវិលិស្រី�ឡប់់

រប់សំ់ដោម�ឹកន្ទាោំប់កសសំដោ��ះោ�ជាោ�ិ ជាោសាោធាោរណ�រប់សំ់ដោម�ឹកន្ទាោំប់កសសំដោ��ះោ�ជាោ�ិ ជាោសាោធាោរណ�

រប់សំ់ន្ទាោងក្នុុ�ងដែខុវិិចិិកាោ �ំោំ២០១៩ កនើងដោ�ោ។ ក៍រប់សំ់ន្ទាោងក្នុុ�ងដែខុវិិចិិកាោ �ំោំ២០១៩ កនើងដោ�ោ។ ក៍

ប់ាុដែនីសំំ�ីដែប់ប់នដោយាោបាោយដោន�គឺជាោសំូូលថ្ងៃនសំិទីធិប់ាុដែនីសំំ�ីដែប់ប់នដោយាោបាោយដោន�គឺជាោសំូូលថ្ងៃនសំិទីធិ

ដោសំរីភាោពិក្នុុ�ងកាោរប់ដោញ្ចឹចញម�ិដែ�លកាោរ�ោរ និងដោសំរីភាោពិក្នុុ�ងកាោរប់ដោញ្ចឹចញម�ិដែ�លកាោរ�ោរ និង

ដោលើកទីឹកចិ�ីដោ�ោយចាប់់អនីរជាោ�ិ។ដោលើកទីឹកចិ�ីដោ�ោយចាប់់អនីរជាោ�ិ។

"នី�ិវិិធិីផ្លូួ�វិចាប់់ទាំោំងដោន� ម្លាោនដោច�ន្ទាោស្រីប់ឹង"នី�ិវិិធិីផ្លូួ�វិចាប់់ទាំោំងដោន� ម្លាោនដោច�ន្ទាោស្រីប់ឹង

ដែស្រីប់ងប់បំ់�ិម្លាោ�អ់កំនដោយាោបាោយដែ�លដោ�ោដោសំសំសំល់ដែស្រីប់ងប់បំ់�ិម្លាោ�អ់កំនដោយាោបាោយដែ�លដោ�ោដោសំសំសំល់

ប់នីិចប់ន្ទួុ�ច ដែ�លកំពិុងស្រីប់�ោំងរប់ប់ហួុុន ដែសំន" ប់នីិចប់ន្ទួុ�ច ដែ�លកំពិុងស្រីប់�ោំងរប់ប់ហួុុន ដែសំន" 

Jared Genser ជាោអំកស្រីប់ឹកាដោយាោប់ល់អនីរជាោ�ិ Jared Genser ជាោអំកស្រីប់ឹកាដោយាោប់ល់អនីរជាោ�ិ 

រួមកាោរ�ោរជាោមួយ ដោសំង ធាោរី បាោននិយាោយ។ "ដោសំង រួមកាោរ�ោរជាោមួយ ដោសំង ធាោរី បាោននិយាោយ។ "ដោសំង 

ធាោរីស្រី�ូវិបាោនរងទីណិកមែដោ�ោយសាោរដែ�ភាោពិកាើោហាោនធាោរីស្រី�ូវិបាោនរងទីណិកមែដោ�ោយសាោរដែ�ភាោពិកាើោហាោន

ក្នុុ�ងកាោរ�ោររប់សំន់្ទាោង ក្នុុ�ងន្ទាោមជាោអកំ�សំុមូ��ិដ៍ោឆ្ងំើមក្នុុ�ងកាោរ�ោររប់សំន់្ទាោង ក្នុុ�ងន្ទាោមជាោអកំ�សំុមូ��ិដ៍ោឆ្ងំើម

ខ្លាំោងសំទិីធមិនសុំស នងិជាោអកំរិ�គនម់និសំថំ្ងៃចម្លាោ�ខ់្លាំើោងំខ្លាំោងសំទិីធមិនសុំស នងិជាោអកំរិ�គនម់និសំថំ្ងៃចម្លាោ�ខ់្លាំើោងំ

ប់ផំ�ុម្លាំោកដ់ោលើរប់ប់ដោន�។ ពិ�ិពិដោ�ោកទាំោងំមលូ ស្រី�វូិដែ�ប់ផំ�ុម្លាំោកដ់ោលើរប់ប់ដោន�។ ពិ�ិពិដោ�ោកទាំោងំមលូ ស្រី�វូិដែ�

ផីន្ទាាោដោទាំោសំប់ទីដោចាោទីស្រីប់�ោំងដោលើដោសំង ធាោរី និងជុំស្រីមុផីន្ទាាោដោទាំោសំប់ទីដោចាោទីស្រីប់�ោំងដោលើដោសំង ធាោរី និងជុំស្រីមុ

ញដោអាោយរប់ប់ដោន�ទីម្លាើោក់ដោចាោលប់ទីដោចាោទី"។ ញដោអាោយរប់ប់ដោន�ទីម្លាើោក់ដោចាោលប់ទីដោចាោទី"។ 

ដោ�ោមុនដោពិលជុំំនុំជុំស្រីម�កីីដោលើកទីីមួយរប់សំ់ដោ�ោមុនដោពិលជុំំនុំជុំស្រីម�កីីដោលើកទីីមួយរប់សំ់

កញ្ជាាោដោសំង ធាោរី ដោ�ោថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ដែខុវិិចិិកាោ ដោ�ោក និងកញ្ជាាោដោសំង ធាោរី ដោ�ោថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ដែខុវិិចិិកាោ ដោ�ោក និង

សំហួស្រីប់ឹកាដោយាោប់ល់ជាោយុទីធសាោស្រីសំីរប់សំ់ន្ទាោង គឺ សំហួស្រីប់ឹកាដោយាោប់ល់ជាោយុទីធសាោស្រីសំីរប់សំ់ន្ទាោង គឺ 

Brian Tronic បាោន�ោក់លិខុិ�ដោសំំើសំុំប់ន្ទាាោន់មួយBrian Tronic បាោន�ោក់លិខុិ�ដោសំំើសំុំប់ន្ទាាោន់មួយ

ចាប់់ជុំូនដោ�ោអំករាោយកាោរណ៍ពិិដោសំសំរប់សំ់ចាប់់ជុំូនដោ�ោអំករាោយកាោរណ៍ពិិដោសំសំរប់សំ់

អងះកាោរសំហួស្រីប់ជាោជាោ�ិ សំីីពិីសាិោនភាោពិសំិទីធិមនុសំសអងះកាោរសំហួស្រីប់ជាោជាោ�ិ សំីីពិីសាិោនភាោពិសំិទីធិមនុសំស

ដោ�ោស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោ និងអំពិីដោសំរីភាោពិប់ដោញ្ចឹចញម�ិដោ�ោស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោ និងអំពិីដោសំរីភាោពិប់ដោញ្ចឹចញម�ិ

ដោយាោប់ល ់ជុំនំសួំដោអាោយដោសំង ធាោរ ីដែ�លបាោនគសូំប់ញ្ជាាោក់ដោយាោប់ល ់ជុំនំសួំដោអាោយដោសំង ធាោរ ីដែ�លបាោនគសូំប់ញ្ជាាោក់

ពិកីាោររដំោ�ោ�ប់�ំោនដែ�លបាោនដោកើ�ដោឡើងដោ�ោក្នុុ�ងដោរឿងពិកីាោររដំោ�ោ�ប់�ំោនដែ�លបាោនដោកើ�ដោឡើងដោ�ោក្នុុ�ងដោរឿង

កីីរប់សំ់ន្ទាោង។ អំកសំិទីធិមនុសំសម្លាោនកាោរស្រីពិួយបាោរមភកីីរប់សំ់ន្ទាោង។ អំកសំិទីធិមនុសំសម្លាោនកាោរស្រីពិួយបាោរមភ

អពំិដីោរឿងកីរីប់សំដ់ោសំង ធាោរ ីនងិកាោរជុំនំុជំុំស្រីម�កី ីមនសុំសអពំិដីោរឿងកីរីប់សំដ់ោសំង ធាោរ ីនងិកាោរជុំនំុជំុំស្រីម�កី ីមនសុំស

ចំនួន�៍ដោស្រីចើន ក៍ស្រី�ូវិបាោនដោលើកដោឡើងជុំូនដោ�ោចំនួន�៍ដោស្រីចើន ក៍ស្រី�ូវិបាោនដោលើកដោឡើងជុំូនដោ�ោ

�ដោ�ោទីំពិ័រទីី ១៩�ដោ�ោទីំពិ័រទីី ១៩

អំនកការពិារស់ិទីិិមានិុស់្ស ស់ញ្ជាាាតុិខ្មែខែរ-អំាណើមារិក កញ្ជាាា ណើស់ងធាារី ចូូ�ការជំនិុំជស្រីមាះកតីដំ៏អំាមាាាស់់អំនកការពិារស់ិទីិិមានិុស់្ស ស់ញ្ជាាាតុិខ្មែខែរ-អំាណើមារិក កញ្ជាាា ណើស់ងធាារី ចូូ�ការជំនិុំជស្រីមាះកតីដំ៏អំាមាាាស់់

ដោ�ោកស្រីសំី ធាោរី ដោសំង ស្រីប់�ិកមែពិីកាោរដោឡើង�ុ�ោកាោរស្រីបាោប់់អំកកាោដែសំ�ដោ�ោកស្រីសំី ធាោរី ដោសំង ស្រីប់�ិកមែពិីកាោរដោឡើង�ុ�ោកាោរស្រីបាោប់់អំកកាោដែសំ�
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(សាោធាោរណ�រ�ឋ-GA) នងិ Lauren Boebert (សាោធាោរណ�រ�ឋ-GA) នងិ Lauren Boebert 

(សាោធាោរណ�រ�ឋ-CO), ម្លាោនទីំន្ទាោក់ទីំនងនឹងពិិ�ពិ(សាោធាោរណ�រ�ឋ-CO), ម្លាោនទីំន្ទាោក់ទីំនងនឹងពិិ�ពិ

ស្រីប់ស្រីពិ�ឹអីដំោពិើហួងិាពិ�ិស្រីបាោក យាាោងដោហាោចណាោសំម់្លាោនស្រីប់ស្រីពិ�ឹអីដំោពិើហួងិាពិ�ិស្រីបាោក យាាោងដោហាោចណាោសំម់្លាោន

ឃាោ�កមែមួយ។ឃាោ�កមែមួយ។

កាោរដោធិើើដោ�សំ�ីែមីយួសំស្រីម្លាោប់ដ់ោ�ោកស្រីសំ ីNancy កាោរដោធិើើដោ�សំ�ីែមីយួសំស្រីម្លាោប់ដ់ោ�ោកស្រីសំ ីNancy 

Pelosi ប់ដែនិមដោលើកាោរសំប�ចូលកាោន់�ំដែណងរប់សំ់Pelosi ប់ដែនិមដោលើកាោរសំប�ចូលកាោន់�ំដែណងរប់សំ់

សំម្លាោជុំកិ�ែ ីសំភាោ នងឹដោបាោ�ដោ�ំោ�ដោស្រីជុំើសំដោរើសំអកំន្ទាោ�ំោក�សំម្លាោជុំកិ�ែ ីសំភាោ នងឹដោបាោ�ដោ�ំោ�ដោស្រីជុំើសំដោរើសំអកំន្ទាោ�ំោក�

�ែីមួយរូប់ដោ�ោថ្ងៃ�ៃអាោទីិ��ផងដែ�រ។�ែីមួយរូប់ដោ�ោថ្ងៃ�ៃអាោទីិ��ផងដែ�រ។

�ំណាោងរាោស្រីសំី Rep. Nancy Pelosi (ស្រីប់ជាោ�ំណាោងរាោស្រីសំី Rep. Nancy Pelosi (ស្រីប់ជាោ

ធិិប់�រយ�-CA) ដែ�លបាោនស្រី�ួសំស្រីតាំោយផ្លូួ�វិ ទីទីួលធិិប់�រយ�-CA) ដែ�លបាោនស្រី�ួសំស្រីតាំោយផ្លូួ�វិ ទីទីួល

បាោន�ំដែណងដោស្រីកាោយ�ោក់កណា�លអាោណ�ិីក្នុុ�ងបាោន�ំដែណងដោស្រីកាោយ�ោក់កណា�លអាោណ�ិីក្នុុ�ង

�ំោំ២០១៨ រំពិឹងថាោនឹងឈ្នះំ�មួយអាោណ�ីិដោទីៀ��ំោំ២០១៨ រំពិឹងថាោនឹងឈ្នះំ�មួយអាោណ�ីិដោទីៀ�

សំស្រីម្លាោប់ក់ាោរ�ោរដោន� ដោប់ើដោទាំោ�ប់ជីាោដោ�ោកស្រីសំមី្លាោនសំដោមើងសំស្រីម្លាោប់ក់ាោរ�ោរដោន� ដោប់ើដោទាំោ�ប់ជីាោដោ�ោកស្រីសំមី្លាោនសំដោមើង

ភាោគដោស្រីចើន�ែី�ិច�ួចក៏ដោ�ោយ។ភាោគដោស្រីចើន�ែី�ិច�ួចក៏ដោ�ោយ។

ដោ�ោកស្រីសំី Pelosi ម្លាោនអាោយុ៨០�ំោំ បាោនដោ�ោកស្រីសំី Pelosi ម្លាោនអាោយុ៨០�ំោំ បាោន

�ឹកន្ទាោំកាោរស្រីប់ជុំុំកិចចកាោរនដោយាោបាោយសំភាោស្រីប់ជាោធិិប់    �ឹកន្ទាោំកាោរស្រីប់ជុំុំកិចចកាោរនដោយាោបាោយសំភាោស្រីប់ជាោធិិប់    

ដោ�យ�អសំ់រយ�ដោពិល១៧�ំោំមកដោហួើយ និងស្រី�ូវិដែ�ដោ�យ�អសំ់រយ�ដោពិល១៧�ំោំមកដោហួើយ និងស្រី�ូវិដែ�

ទីទីួលបាោនសំដោមើងដោ�ំោ�ភាោគដោស្រីចើនសាោមញ្ចឹាមួយទីទីួលបាោនសំដោមើងដោ�ំោ�ភាោគដោស្រីចើនសាោមញ្ចឹាមួយ

ដោ�ោក្នុុ�ងសំភាោដោពិញអងះ ដោ�ើមបីរកា�ំដែណងជាោដោ�ោក្នុុ�ងសំភាោដោពិញអងះ ដោ�ើមបីរកា�ំដែណងជាោ

អកំន្ទាោ�ំោក�។ អកំស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ�មយួកាីោប់�់ចូបាោនអកំន្ទាោ�ំោក�។ អកំស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ�មយួកាីោប់�់ចូបាោន

ផលីស់ំញ្ជាាោរចួដោហួើយថាោ ពិកួដោគម្លាោនដែផនកាោរប់�ដិោសំធិផលីស់ំញ្ជាាោរចួដោហួើយថាោ ពិកួដោគម្លាោនដែផនកាោរប់�ដិោសំធិ

មនិគាំោសំ្រីទីកាោរស្រីប់ក�ួស្រីប់ដែជុំង�ដំែណងរប់សំ ់ដោ�ោកស្រីសំី មនិគាំោសំ្រីទីកាោរស្រីប់ក�ួស្រីប់ដែជុំង�ដំែណងរប់សំ ់ដោ�ោកស្រីសំី 

Pelosi ដោទី ប់ាុដែនីទីំនងជាោមិនស្រីគប់់ស្រីគាំោន់ដោធិើើដោអាោយPelosi ដោទី ប់ាុដែនីទីំនងជាោមិនស្រីគប់់ស្រីគាំោន់ដោធិើើដោអាោយ

ដោ�ោកស្រីសំី Pelosi ធាើោក់ពិី�ំដែណងបាោនដោទី។ដោ�ោកស្រីសំី Pelosi ធាើោក់ពិី�ំដែណងបាោនដោទី។

ដែ�ដោទាំោ�ជាោយាាោងណាោក៏ដោ�ោយ សំភាោដោលើកដែ�ដោទាំោ�ជាោយាាោងណាោក៏ដោ�ោយ សំភាោដោលើក

ទីី១១៧ នឹងទីំនងជាោដោ�ោកស្រីសំី Pelosi កាើោយជាោទីី១១៧ នឹងទីំនងជាោដោ�ោកស្រីសំី Pelosi កាើោយជាោ

អកំន្ទាោ�ំោក�ចងុដោស្រីកាោយ។ ក្នុុ�ង�ំោ២ំ០១៨ ដោ�ោកស្រីសំីអកំន្ទាោ�ំោក�ចងុដោស្រីកាោយ។ ក្នុុ�ង�ំោ២ំ០១៨ ដោ�ោកស្រីសំី

បាោនដោធិើើកាោសំនាជាោមយួអកំស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ�រមួអាោជុំពីិបាោនដោធិើើកាោសំនាជាោមយួអកំស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ�រមួអាោជុំពីិ

ដោ�ោក្នុុ�ងសំភាោថាោ ដោ�ោកស្រីសំនីងឹដោធិើើកាោរក្នុុ�ង�ដំែណងដោន� ដោ�ោក្នុុ�ងសំភាោថាោ ដោ�ោកស្រីសំនីងឹដោធិើើកាោរក្នុុ�ង�ដំែណងដោន� 

ក្នុុ�ងរយ�ដោពិលដែ�ពិីរ�ំោំដោទីៀ�ប់ាុដោណាះោ� ដោយាោងតាំោមក្នុុ�ងរយ�ដោពិលដែ�ពិីរ�ំោំដោទីៀ�ប់ាុដោណាះោ� ដោយាោងតាំោម

សាោរពិ័�៌ម្លាោន CNN ។ សាោរពិ័�៌ម្លាោន CNN ។ 

ដោ�ោកស្រីសំគីរួដែ�កាើោយជាោអកំន្ទាោ�ំោក�មងីដោទីៀ� ដោ�ោកស្រីសំគីរួដែ�កាើោយជាោអកំន្ទាោ�ំោក�មងីដោទីៀ� 

ដោ�ោកស្រីសំី Pelosi នឹងស្រីប់ឈ្នះមកាោរស្រីប់ណាោំងស្រីប់ដែជុំងដោ�ោកស្រីសំី Pelosi នឹងស្រីប់ឈ្នះមកាោរស្រីប់ណាោំងស្រីប់ដែជុំង

ពិ�ីបំ់ងូ ចដំោ�ោ�កាោរធាើោកច់ុ�សំដោមើងភាោគដោស្រីចើនដែ�មដោទីៀ�ពិ�ីបំ់ងូ ចដំោ�ោ�កាោរធាើោកច់ុ�សំដោមើងភាោគដោស្រីចើនដែ�មដោទីៀ�

រប់សំ់គាំោ�់ ដោទាំោ�សំិិ�ក្នុុ�ងរយ�ដោពិលប់ដោណា��អាោសំនំរប់សំ់គាំោ�់ ដោទាំោ�សំិិ�ក្នុុ�ងរយ�ដោពិលប់ដោណា��អាោសំនំ

កដ៍ោ�ោយ។ យាាោងដោហាោចណាោសំស់ំភាោស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ�កដ៍ោ�ោយ។ យាាោងដោហាោចណាោសំស់ំភាោស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ�

ប់ីរូប់ Reps. Cedric Richmond, Marcia ប់ីរូប់ Reps. Cedric Richmond, Marcia 

Fudge និង Deb Haaland បាោនជុំូន�ំណឹងអំពិីFudge និង Deb Haaland បាោនជុំូន�ំណឹងអំពិី

កាោរ�ោរដោ�ោក្នុុ�ងរ�ឋបាោល បាោយ�ិន ទីុកដោ�ោអីរប់សំ់កាោរ�ោរដោ�ោក្នុុ�ងរ�ឋបាោល បាោយ�ិន ទីុកដោ�ោអីរប់សំ់

ពិកួដោគដោអាោយដោ�ោទីដំោនរ។ (Richmond សំិ�ិក្នុុ�ងជុំរួពិកួដោគដោអាោយដោ�ោទីដំោនរ។ (Richmond សំិ�ិក្នុុ�ងជុំរួ

អំកស្រី�ូវិទីទីួលបាោនកាោរ�ោរជាោន្ទាោយកកាោរិយាោល័យអំកស្រី�ូវិទីទីួលបាោនកាោរ�ោរជាោន្ទាោយកកាោរិយាោល័យ

ដោសំ�វិមិ្លាោន ទីទីលួប់ន្ទួុ�កទីនំ្ទាោកទ់ីនំងសាោធាោរណ� មនិដោសំ�វិមិ្លាោន ទីទីលួប់ន្ទួុ�កទីនំ្ទាោកទ់ីនំងសាោធាោរណ� មនិ

ស្រី�វូិកាោរកាោរប់ញ្ជាាោកអ់ពំិកីាោរ�ោរដោទី ដោទាំោ�ប់ជីាោ Fudge ស្រី�វូិកាោរកាោរប់ញ្ជាាោកអ់ពំិកីាោរ�ោរដោទី ដោទាំោ�ប់ជីាោ Fudge 

និង Haaland ស្រី�ូវិដោធិើើកាោរប់ញ្ជាាោក់ក៏ដោ�ោយ)។និង Haaland ស្រី�ូវិដោធិើើកាោរប់ញ្ជាាោក់ក៏ដោ�ោយ)។

 មនុសំសទាំោំងប់ី ប់ច្ចុុ�ប់បនំ ប់ដោស្រីមើកាោរ�ោរដោ�ោក្នុុ�ង មនុសំសទាំោំងប់ី ប់ច្ចុុ�ប់បនំ ប់ដោស្រីមើកាោរ�ោរដោ�ោក្នុុ�ង

ស្រីសំកុស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ�យាាោងសំខុុស្រីសំលួ ដែ�លទីនំងជាោស្រីសំកុស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ�យាាោងសំខុុស្រីសំលួ ដែ�លទីនំងជាោ

ទីទីួលបាោនដោ�ើើងដោខុៀវិ ស្រីប់សំិនដោប់ើអំកកាោន់�ំដែណងទីទីួលបាោនដោ�ើើងដោខុៀវិ ស្រីប់សំិនដោប់ើអំកកាោន់�ំដែណង

ប់ច្ចុុ�ប់បនំចាោកដោចញដោ�ោសំស្រីម្លាោប់់រ�ឋបាោល បាោយ �ិន ប់ច្ចុុ�ប់បនំចាោកដោចញដោ�ោសំស្រីម្លាោប់់រ�ឋបាោល បាោយ �ិន 

ប់ាុដែនីដោ�ោអី ស្រី�ូវិកាោរដោពិលដោវិ�ោរកមនុសំសមកប់ំដោពិញប់ាុដែនីដោ�ោអី ស្រី�ូវិកាោរដោពិលដោវិ�ោរកមនុសំសមកប់ំដោពិញ

វាោជាោប់ដោណា��អាោសំនំទីុកដោអាោយដោ�ោកស្រីសំី Pelosi វាោជាោប់ដោណា��អាោសំនំទីុកដោអាោយដោ�ោកស្រីសំី Pelosi 

ម្លាោនសំនើឹកដោ�ំោ�ស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ� ចំនួន ២១៩ ម្លាោនសំនើឹកដោ�ំោ�ស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ� ចំនួន ២១៩ 

សំដោមើង។ សំដោមើង។ 

ស្រីពិឹទីធសំភាោសំិិ�ដោ�ោក្នុុ�ងខុ�ល់ដោ�ោដោឡើយស្រីពិឹទីធសំភាោសំិិ�ដោ�ោក្នុុ�ងខុ�ល់ដោ�ោដោឡើយ

ដោ�ោក្នុុ�ងស្រីពិទឹីធសំភាោ សំដោមើងភាោគដោស្រីចើនសំួចួដោសំីើងដោ�ោក្នុុ�ងស្រីពិទឹីធសំភាោ សំដោមើងភាោគដោស្រីចើនសំួចួដោសំីើង

រប់សំ់ McConnell គាំោ�់ម្លាោនសំិទីិធកាោន់កាោប់់មុខុរប់សំ់ McConnell គាំោ�់ម្លាោនសំិទីិធកាោន់កាោប់់មុខុ

�ំដែណងជាោដោម�ឹកន្ទាោំសំដោមើងភាោគដោស្រីចើនដោ�ោក្នុុ�ងសំភាោ�ំដែណងជាោដោម�ឹកន្ទាោំសំដោមើងភាោគដោស្រីចើនដោ�ោក្នុុ�ងសំភាោ

ដោលើកទី១ី១៧ អាោចប់ញ្ជាាោកព់ិភីាោពិមនិឋិ�ិដោ�រ អាោស្រីសំយ័ដោលើកទី១ី១៧ អាោចប់ញ្ជាាោកព់ិភីាោពិមនិឋិ�ិដោ�រ អាោស្រីសំយ័

ដោលើលទីធផលដោបាោ�ដោ�ំោ�សាោ�ែីដោ�ោរ�ឋ Georgia ។ ដោលើលទីធផលដោបាោ�ដោ�ំោ�សាោ�ែីដោ�ោរ�ឋ Georgia ។ 

ម្លាោនរយ�ដោពិលពិីរថ្ងៃ�ៃរហួូ��ល់អំកដោបាោ�ដោ�ំោ�ម្លាោនរយ�ដោពិលពិីរថ្ងៃ�ៃរហួូ��ល់អំកដោបាោ�ដោ�ំោ�

ដោ�ោដោបាោ�ដោ�ំោ�ដោ�ោរ�ឋ Georgia អំកសាោធាោរណ�រ�ឋដោ�ោដោបាោ�ដោ�ំោ�ដោ�ោរ�ឋ Georgia អំកសាោធាោរណ�រ�ឋ

ដោ�ោក្នុុ�ង�ំដែណង Perdue និង Loeffler ទាំោំងពិីរដោ�ោក្នុុ�ង�ំដែណង Perdue និង Loeffler ទាំោំងពិីរ

ន្ទាោកន់ងឹដោ�ញតាំោមពិដីោស្រីកាោយអកំស្រីប់ដែជុំងស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ�  ន្ទាោកន់ងឹដោ�ញតាំោមពិដីោស្រីកាោយអកំស្រីប់ដែជុំងស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ�  

គឺ Jon Ossoff និង Rev. Raphael Warnock គឺ Jon Ossoff និង Rev. Raphael Warnock 

ពិិន្ទួុ��ិចជាោង ២ ភាោគរយ ដោយាោងតាំោមមធិ�មភាោគពិិន្ទួុ��ិចជាោង ២ ភាោគរយ ដោយាោងតាំោមមធិ�មភាោគ

ដោបាោ�ដោ�ំោ�   FiveThirtyEight ដោធិើើដោអាោយអំកដោបាោ�ដោ�ំោ�   FiveThirtyEight ដោធិើើដោអាោយអំក

ទាំោំងពិីរស្រីប់កួ�គាំំោកាោន់ដែ�ខ្លាំើោំង។ទាំោំងពិីរស្រីប់កួ�គាំំោកាោន់ដែ�ខ្លាំើោំង។

 បាោយ �និ បាោនឈ្នះំ�រ�ឋ Georgia ដោ�ោដែខុវិចិិកិាោ បាោយ �និ បាោនឈ្នះំ�រ�ឋ Georgia ដោ�ោដែខុវិចិិកិាោ

�ំោំដោន� គាំោ�់កាើោយជាោដោប់កាជុំនស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ីប់កស�ំោំដោន� គាំោ�់កាើោយជាោដោប់កាជុំនស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ីប់កស

ស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ��ំប់ូងដោគ ឈ្នះំ�ដោ�ោក្នុុ�ងរ�ឋ Georgia ស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ��ំប់ូងដោគ ឈ្នះំ�ដោ�ោក្នុុ�ងរ�ឋ Georgia 

ចាោប់់តាំោំងពិី�ំោំ១៩៩២ ដោហួើយស្រីតាំោំ ម្លាោនកំហួឹងខ្លាំើោំងចាោប់់តាំោំងពិី�ំោំ១៩៩២ ដោហួើយស្រីតាំោំ ម្លាោនកំហួឹងខ្លាំើោំង

ដោលើកាោរចាោញដ់ោ�ំោ�រប់សំគ់ាំោ�ដ់ោ�ោរ�ឋ Georgia រ�ឋម�នីីដោលើកាោរចាោញដ់ោ�ំោ�រប់សំគ់ាំោ�ដ់ោ�ោរ�ឋ Georgia រ�ឋម�នីី

កាោរប់រដោទីសំ Brad Raffensperger នងិ Geor-កាោរប់រដោទីសំ Brad Raffensperger នងិ Geor-

gia Gov. Brian Kemp។gia Gov. Brian Kemp។

ស្រីប់សំនិដោប់ើស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ�ឈ្នះំ�កាោរស្រីប់ក�ួទាំោងំពិរីស្រីប់សំនិដោប់ើស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ�ឈ្នះំ�កាោរស្រីប់ក�ួទាំោងំពិរី

ដោលើក នឹងដោកើនដោឡើងដោ�ោអីសំភាោចំនួន ៥០ ដោ�ោអី ដោលើក នឹងដោកើនដោឡើងដោ�ោអីសំភាោចំនួន ៥០ ដោ�ោអី 

(រាោប់ទ់ាំោងំ Sens. Bernie Sanders នងិ Angus (រាោប់ទ់ាំោងំ Sens. Bernie Sanders នងិ Angus 

King ដែ�លចូលរួមក្នុុ�ងកិចចស្រីប់ជុំុំកិចចកាោរនដោយាោបាោយKing ដែ�លចូលរួមក្នុុ�ងកិចចស្រីប់ជុំុំកិចចកាោរនដោយាោបាោយ

ប់កសជាោមួយស្រីពិឹទីធសំភាោស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ�)។ រួមទាំោំង ប់កសជាោមួយស្រីពិឹទីធសំភាោស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ�)។ រួមទាំោំង 

អនុស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ីជាោប់់ដោ�ំោ� Kamala Harris អនុស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ីជាោប់់ដោ�ំោ� Kamala Harris 

ដែ�លបាោនកាើោយជាោកាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�ផ្តាីោចច់ណំង ដោ�ោដោពិលដែ�លបាោនកាើោយជាោកាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�ផ្តាីោចច់ណំង ដោ�ោដោពិល

ដែ�លដោ�ោកស្រីសំសីំប�ចលូកាោន�់ដំែណងដោ�ោថ្ងៃ�ៃទី២ី០ ដែ�លដោ�ោកស្រីសំសីំប�ចលូកាោន�់ដំែណងដោ�ោថ្ងៃ�ៃទី២ី០ 

ដែខុមករាោ អកំស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ�នងឹម្លាោនសំដោមើងភាោគដោស្រីចើនដែខុមករាោ អកំស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ�នងឹម្លាោនសំដោមើងភាោគដោស្រីចើន

ជាោដោលើកទីមីយួចាោប់ត់ាំោងំពិសីំភាោដោលើកទី១ី១៣ ដែ�លជាោដោលើកទីមីយួចាោប់ត់ាំោងំពិសីំភាោដោលើកទី១ី១៣ ដែ�ល

បាោនប់ញ្ចឹចប់់ក្នុុ�ងដែខុមករាោ �ំោំ២០១៥។ បាោនប់ញ្ចឹចប់់ក្នុុ�ងដែខុមករាោ �ំោំ២០១៥។ 

ជុំ័យជុំមំ�រប់សំ់ Warnock នឹងកាើោយជាោជុំ័យជុំមំ�រប់សំ់ Warnock នឹងកាើោយជាោ

ស្រីប់វិ�ីសិាោស្រីសំ៖ី ស្រីប់សំនិដោប់ើគាំោ�ឈ់្នះំ� គាំោ�គ់ជឺាោស្រីពិទឹីធសំភាោស្រីប់វិ�ីសិាោស្រីសំ៖ី ស្រីប់សំនិដោប់ើគាំោ�ឈ់្នះំ� គាំោ�គ់ជឺាោស្រីពិទឹីធសំភាោ

ដែសំបកដោ�ែោ�បំ់ងូដោគប់ងអសំដ់ែ�លបាោនជាោប់ដ់ោ�ំោ�ដោ�ោក្នុុ�ងដែសំបកដោ�ែោ�បំ់ងូដោគប់ងអសំដ់ែ�លបាោនជាោប់ដ់ោ�ំោ�ដោ�ោក្នុុ�ង

រ�ឋ Georgia ។ រ�ឋ Georgia ។ 

ស្រីប់សំិនដោប់ើ Perdue ឬ Loeffler ឬទាំោំងពិីរស្រីប់សំិនដោប់ើ Perdue ឬ Loeffler ឬទាំោំងពិីរ

ន្ទាោក់ ឈ្នះំ�កាោរដោប់ើដោ�ំោ�ដោឡើងវិិញ McConnell នឹងន្ទាោក់ ឈ្នះំ�កាោរដោប់ើដោ�ំោ�ដោឡើងវិិញ McConnell នឹង

សំិិ�ក្នុុ�ងសំដោមើងភាោគដោស្រីចើន ដោហួើយស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ីសំិិ�ក្នុុ�ងសំដោមើងភាោគដោស្រីចើន ដោហួើយស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី

ជាោប់់ដោ�ំោ� ចូ បាោយ�ិន នឹងដែសំើងរកកាោរដោធិើើកាោរ�ោរជាោប់់ដោ�ំោ� ចូ បាោយ�ិន នឹងដែសំើងរកកាោរដោធិើើកាោរ�ោរ

ជាោមួយស្រីពិឹទីធសំភាោកាោន់ដែ�ពិិបាោក៕ជាោមួយស្រីពិឹទីធសំភាោកាោន់ដែ�ពិិបាោក៕

សំភាោ�ែីជាោស្រីប់វិ�ីិសាោស្រីសំី សំប�ចូល...សំភាោ�ែីជាោស្រីប់វិ�ីិសាោស្រីសំី សំប�ចូល...tmkBITMB½rTI   06
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ដោ�ោយ ពិិន សំំខុុន - ថ្ងៃ�ៃទីី៥មករាោ២០២១ដោ�ោយ ពិិន សំំខុុន - ថ្ងៃ�ៃទីី៥មករាោ២០២១

មក�លថ់្ងៃ�ៃដោន�ដោ�ោដោហួើយ ដោ�ោកស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់�ី មក�លថ់្ងៃ�ៃដោន�ដោ�ោដោហួើយ ដោ�ោកស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់�ី 

ឌណាោល់ ស្រីតាំោំ ដោ�ោមិនទាំោន់ទីទីួលសាះោល់លទីធផល់ឌណាោល់ ស្រីតាំោំ ដោ�ោមិនទាំោន់ទីទីួលសាះោល់លទីធផល់

ចាោញដ់ោ�ំោ�រប់សំដ់ោ�ោកដោ�ោដោឡើយដោទី មនិដែ�ប់ាដុោណាះោ� ចាោញដ់ោ�ំោ�រប់សំដ់ោ�ោកដោ�ោដោឡើយដោទី មនិដែ�ប់ាដុោណាះោ� 

ដែ�មទាំោំងដោធិើើសំកមែភាោពិញុះុ�ញុះុងកម្លាើោំងសំម្លាោជុំិកដែ�មទាំោំងដោធិើើសំកមែភាោពិញុះុ�ញុះុងកម្លាើោំងសំម្លាោជុំិក

ជាោន់ខុពសំ់រប់សំ់គណប់កសសាោធាោរណរ�ឋ ឱ��ដោណាើមជាោន់ខុពសំ់រប់សំ់គណប់កសសាោធាោរណរ�ឋ ឱ��ដោណាើម

យក"ដោ�ដោឡដោគ�"មកឱ�ប្តូូ�រលទីធផលដោ�ំោ�ដោទីៀ�ផង យក"ដោ�ដោឡដោគ�"មកឱ�ប្តូូ�រលទីធផលដោ�ំោ�ដោទីៀ�ផង 

។ សំកមែភាោពិប់ណាងឹស្រីសំប់ចាប់ ់បាោនដោធិើើរចួអសំដ់ោហួើយ ។ សំកមែភាោពិប់ណាងឹស្រីសំប់ចាប់ ់បាោនដោធិើើរចួអសំដ់ោហួើយ 

មិនបាោនផលលអដោទី ដោ�ោសំល់ដែ�សំកមែភាោពិមិនមិនបាោនផលលអដោទី ដោ�ោសំល់ដែ�សំកមែភាោពិមិន

ស្រីសំប់ចាប់់ ដែ�លដោ�ោកចង់ដោធិើើ ដោ�ើដោ�ោរួចឬដោទី?ស្រីសំប់ចាប់់ ដែ�លដោ�ោកចង់ដោធិើើ ដោ�ើដោ�ោរួចឬដោទី?

ថ្ងៃ�ៃទីី៦មករាោដោន� ស្រីពិឺទីធសំភាោនឹងសំភាោ�ំណាោងថ្ងៃ�ៃទីី៦មករាោដោន� ស្រីពិឺទីធសំភាោនឹងសំភាោ�ំណាោង

រាោស្រីសំីអាោដោមរីកាោំង នឹងអនុម័ទីតាំោមសំដោមើង"ដោ�ដោឡដោគា�រាោស្រីសំីអាោដោមរីកាោំង នឹងអនុម័ទីតាំោមសំដោមើង"ដោ�ដោឡដោគា�  

៣០៦ទីលន់ងឹ២៣២"ថាោនរណាោជាោស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់��ីែី៣០៦ទីលន់ងឹ២៣២"ថាោនរណាោជាោស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់��ីែី

រប់សំ់សំហួរ�ឋអាោដោមរីក គាំែោនសំងឹឹប់នីិចដោទីថាោ"កាោររប់សំ់សំហួរ�ឋអាោដោមរីក គាំែោនសំងឹឹប់នីិចដោទីថាោ"កាោរ

�វាុោរប់សំ់ ស្រីតាំោំ នឹងដែករដែស្រីប់អើីបាោនប់នីិចដោន្ទាោ�" ដោគដោ�ោ�វាុោរប់សំ់ ស្រីតាំោំ នឹងដែករដែស្រីប់អើីបាោនប់នីិចដោន្ទាោ�" ដោគដោ�ោ

មនិទាំោន�់ងឹដោ�ោដោឡើយថាោ ដោ�ើដោ�ោក ស្រីតាំោ ំនងឹចាោកដោចញមនិទាំោន�់ងឹដោ�ោដោឡើយថាោ ដោ�ើដោ�ោក ស្រីតាំោ ំនងឹចាោកដោចញ

ពិិដោសំ�ឋវិិម្លាោនដោ�ោថ្ងៃ�ៃទីី២០មករាោ ឬក៏អ�់ដោន្ទាោ�ដោទី ? ពិិដោសំ�ឋវិិម្លាោនដោ�ោថ្ងៃ�ៃទីី២០មករាោ ឬក៏អ�់ដោន្ទាោ�ដោទី ? 

ស្រីតាំោំ បាោនប់ងើរកុប់បកមែហួឹងា�៏ធិំមួយ សំស្រីមុកចូលស្រីតាំោំ បាោនប់ងើរកុប់បកមែហួឹងា�៏ធិំមួយ សំស្រីមុកចូល

អកុឡះកដោ�ោកាោពិ�ីលូហួុលី ដោ�ើមបបី់ងាឱំ�សំភាោទាំោងំ២ អកុឡះកដោ�ោកាោពិ�ីលូហួុលី ដោ�ើមបបី់ងាឱំ�សំភាោទាំោងំ២ 

ដែ�លមករមួដោស្រីប់ជុំុថំ្ងៃ�ៃដោន� ដោ�ើមបទីីប់ស់ាើោ�ក់ាោរសំដោស្រីមចដែ�លមករមួដោស្រីប់ជុំុថំ្ងៃ�ៃដោន� ដោ�ើមបទីីប់ស់ាើោ�ក់ាោរសំដោស្រីមច

តាំោមលទីធផលថ្ងៃនកាោរដោបាោ�ដោ�ំោ� ថាោ"ដោ�ោក ស្រីតាំោំ ជាោតាំោមលទីធផលថ្ងៃនកាោរដោបាោ�ដោ�ំោ� ថាោ"ដោ�ោក ស្រីតាំោំ ជាោ

អកំឈ្នះំ� ដោហួើយ ដោជាោ បាោយ�និ មនិដែមនជាោស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់�ីអកំឈ្នះំ� ដោហួើយ ដោជាោ បាោយ�និ មនិដែមនជាោស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់�ី

រប់សំ់ពិួកដោគដោទី" ប់ាុដែនីប់ាូលិសំបាោនចាោប់់ខ្លួួ�នស្រីប់រប់សំ់ពិួកដោគដោទី" ប់ាុដែនីប់ាូលិសំបាោនចាោប់់ខ្លួួ�នស្រីប់

ម្លាោន១០០ន្ទាោក់ នឹងម្លាោនអំករប់ូសំ�ល់សាើោប់់៤ន្ទាោក់ ម្លាោន១០០ន្ទាោក់ នឹងម្លាោនអំករប់ូសំ�ល់សាើោប់់៤ន្ទាោក់ 

ដោ�ោយខុើ�ម្លាោនកាោដំោ�ើើងជាោប់ខ់្លួួ�នផង ។ អ��ីស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់�ី ដោ�ោយខុើ�ម្លាោនកាោដំោ�ើើងជាោប់ខ់្លួួ�នផង ។ អ��ីស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់�ី 

គើីង�ុន - ប់ុូសំ នឹង អូបាោម្លាាោ បាោនដោចញដោថាើោលដោទាំោសំគើីង�ុន - ប់ុូសំ នឹង អូបាោម្លាាោ បាោនដោចញដោថាើោលដោទាំោសំ

ភាើោម ថាោ"ជាោទីដោងើើ�៏គួរឱ�ខ្លាំែោសំ់ដោអៀន ជាោទីដោងើើសំម្លាើោប់់ភាើោម ថាោ"ជាោទីដោងើើ�៏គួរឱ�ខ្លាំែោសំ់ដោអៀន ជាោទីដោងើើសំម្លាើោប់់

ស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ�" ។ ដោ�ោម្លាោនស្រីប់ដោទីសំស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ�ស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ�" ។ ដោ�ោម្លាោនស្រីប់ដោទីសំស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ�

ជាោដោស្រីចើន បាោនប់ញ្ចូួ�នសាោរ ដោថាើោលដោទាំោសំ នឹងប់ដោន្ទាាោសំជាោដោស្រីចើន បាោនប់ញ្ចូួ�នសាោរ ដោថាើោលដោទាំោសំ នឹងប់ដោន្ទាាោសំ

ស្រីកមុបាោ�កុរ រមួគាំំោនងឹដោ�ោកស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់�ី ីស្រីតាំោ ំភាើោមៗស្រីកមុបាោ�កុរ រមួគាំំោនងឹដោ�ោកស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់�ី ីស្រីតាំោ ំភាើោមៗ

ថាោ"ឌណាោល់ ស្រីតាំោំ ស្រី�ូវិទីទីួលសាះោល់ថាោខ្លួួ�នបាោនថាោ"ឌណាោល់ ស្រីតាំោំ ស្រី�ូវិទីទីួលសាះោល់ថាោខ្លួួ�នបាោន

ចាោញដ់ោ�ំោ�ដោហួើយ ! ដោ�ោក ស្រីតាំោ ំវិកិលចាោរកឹដោហួើយ..!"។   ចាោញដ់ោ�ំោ�ដោហួើយ ! ដោ�ោក ស្រីតាំោ ំវិកិលចាោរកឹដោហួើយ..!"។   

 ដោ�ោរ�ឋ"ជុំចជុំា"ថ្ងៃ�ៃដោន្ទាោ� កម៏្លាោនកាោរដោបាោ�ដោ�ំោ� ដោ�ោរ�ឋ"ជុំចជុំា"ថ្ងៃ�ៃដោន្ទាោ� កម៏្លាោនកាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�

ជុំុំទីី២ដោស្រីកាោយប់ងអសំ់ សំស្រីម្លាោប់់២អាោសំន�ស្រីពិឹទីធសំភាោ ជុំុំទីី២ដោស្រីកាោយប់ងអសំ់ សំស្រីម្លាោប់់២អាោសំន�ស្រីពិឹទីធសំភាោ 

ដែ�លអាោចនឹងផីល់ឱ� ដោជាោ បាោយ�ិន យកសំដោមើងដែ�លអាោចនឹងផីល់ឱ� ដោជាោ បាោយ�ិន យកសំដោមើង

ភាោគដោស្រីចើនដោ�ោស្រីពិទឺីធសំភាោបាោនដោទីៀ�, ដោ�ោទីដីោន្ទាោ� ដោ�ោក ភាោគដោស្រីចើនដោ�ោស្រីពិទឺីធសំភាោបាោនដោទីៀ�, ដោ�ោទីដីោន្ទាោ� ដោ�ោក 

ស្រីតាំោ ំបាោនប់ងាឱំ�ម�នីនីងឹសំម្លាោជុំកិសំភាោខ្លាំោងគណប់កសស្រីតាំោ ំបាោនប់ងាឱំ�ម�នីនីងឹសំម្លាោជុំកិសំភាោខ្លាំោងគណប់កស

សាោធាោរណរ�ឋ រាោប់់ទាំោំងដោ�ោក ម្លាាោយ ផិន ឱ��វាុោសាោធាោរណរ�ឋ រាោប់់ទាំោំងដោ�ោក ម្លាាោយ ផិន ឱ��វាុោ

ប់�ដោបាោរ ទាំោមទាំោររកយ�ុីធិិមែឱ�កាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�កាោលពិីប់�ដោបាោរ ទាំោមទាំោររកយ�ុីធិិមែឱ�កាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�កាោលពិី

ថ្ងៃ�ៃទីី៣វិិចិិកាោ ឱ�ថាោ"ដោ�ោកស្រីតាំោំជាោអំកឈ្នះំ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣វិិចិិកាោ ឱ�ថាោ"ដោ�ោកស្រីតាំោំជាោអំកឈ្នះំ�

យាាោងដោស្រីចើន"ដែ�មដោទីៀ�... ក្នុុ�ងចំដោណាោម្លាោជុំិកសំភាោយាាោងដោស្រីចើន"ដែ�មដោទីៀ�... ក្នុុ�ងចំដោណាោម្លាោជុំិកសំភាោ

ជាោង១០០ន្ទាោក ់ម្លាោនដែ�២០របូ់ប់ាដុោណាះោ� ដែ�លឈ្នះរខ្លាំោងជាោង១០០ន្ទាោក ់ម្លាោនដែ�២០របូ់ប់ាដុោណាះោ� ដែ�លឈ្នះរខ្លាំោង

ដោ�ោក ពិីដោស្រី�ោ��ុ�ោកាោរជាោន់ខុពសំ់ ដោទីើប់នឹងបាោនដោ�ោក ពិីដោស្រី�ោ��ុ�ោកាោរជាោន់ខុពសំ់ ដោទីើប់នឹងបាោន

កាោ�់ដោសំចកីីរួចដោ�ោដោហួើយ ថាោ"គាំែោនកាោរលួចប់នើំកាោ�់ដោសំចកីីរួចដោ�ោដោហួើយ ថាោ"គាំែោនកាោរលួចប់នើំ

សំនើឹកដោ�ំោ�ដោទី" ។ ប់ាុដែនីស្រីកុមកុប់បករសាោធាោរណរ�ឋសំនើឹកដោ�ំោ�ដោទី" ។ ប់ាុដែនីស្រីកុមកុប់បករសាោធាោរណរ�ឋ

ទាំោងំដោន្ទាោ� ពិុបំាោនជុំយួអើ�ីលដ់ោប់កាជុំនស្រីពិទឺីធសំភាោរប់សំ់ទាំោងំដោន្ទាោ� ពិុបំាោនជុំយួអើ�ីលដ់ោប់កាជុំនស្រីពិទឺីធសំភាោរប់សំ់

ខ្លួួ�នដោទី ដោ�ោយ ដោប់កាជុំនស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ�ទាំោំងពិីររូប់ គឺ ខ្លួួ�នដោទី ដោ�ោយ ដោប់កាជុំនស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ�ទាំោំងពិីររូប់ គឺ 

រាុោហាើោដែអល វិ័រណំក នឹង អូសំុហួើ បាោនឈ្នះំ�ដោ�ំោ�ដោ�ោរាុោហាើោដែអល វិ័រណំក នឹង អូសំុហួើ បាោនឈ្នះំ�ដោ�ំោ�ដោ�ោ

រ�ឋ ជុំ័រជុំា ដែ�លធាើោប់់ដែ�ជាោរ�ឋសាោធាោរណរ�ឋតាំោំងរ�ឋ ជុំ័រជុំា ដែ�លធាើោប់់ដែ�ជាោរ�ឋសាោធាោរណរ�ឋតាំោំង

ពិិ៣០�ំោំមកដោហួើយ។ពិិ៣០�ំោំមកដោហួើយ។

មនិចប់ដ់ែ�ស្រី�មឹដោន�ដោទី ដោស្រី�ោពិញិុះុ�ញង"់ឡាោបំាាោ"មនិចប់ដ់ែ�ស្រី�មឹដោន�ដោទី ដោស្រី�ោពិញិុះុ�ញង"់ឡាោបំាាោ"

�ដោណាើមសំនើកឹដោ�ំោ�ដែ�លខ្លួួ�នចាោញដ់ោ�ោដោហួើយដោន្ទាោ�, �ដោណាើមសំនើកឹដោ�ំោ�ដែ�លខ្លួួ�នចាោញដ់ោ�ោដោហួើយដោន្ទាោ�, 

ដោ�ោកស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ីដោចញ បាោនខុាប់់ចាប់់ថ្ងៃផាក្នុុ�ងសំំដោ�ោកស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ីដោចញ បាោនខុាប់់ចាប់់ថ្ងៃផាក្នុុ�ងសំំ

ខ្លាំោន់ៗ ខុើ� មនិឱ�ដោចញរចួ ដោ�ោកដោស្រីប់ើន្ទាោយកខុទុីាកាោលយ័ខ្លាំោន់ៗ ខុើ� មនិឱ�ដោចញរចួ ដោ�ោកដោស្រីប់ើន្ទាោយកខុទុីាកាោលយ័

ដោសំ�ឋវិិម្លាោន ម្លាាោក មី�ូ ឱ�ប់ញ្ជាាោដោ�ោសំម្លាោជុំិសំភាោដោសំ�ឋវិិម្លាោន ម្លាាោក មី�ូ ឱ�ប់ញ្ជាាោដោ�ោសំម្លាោជុំិសំភាោ

សាោធាោរណរ�ឋ"វាោយប់កដោ�ោពិកួស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ�"វិញិ សាោធាោរណរ�ឋ"វាោយប់កដោ�ោពិកួស្រីប់ជាោធិបិ់ដោ�យ�"វិញិ 

ដោ�ោសំភាោណាោថ្ងៃ�ៃទី៦ីមករាោ ពិដីោស្រី�ោ�ដែ�ដោជុំឿថាោ"គាំំោគាំោ�់ដោ�ោសំភាោណាោថ្ងៃ�ៃទី៦ីមករាោ ពិដីោស្រី�ោ�ដែ�ដោជុំឿថាោ"គាំំោគាំោ�់

ស្រីបាោក�ជាោយល�់ចូគាំោ�ថ់ាោ ដោជាោ បាោយ�និ បាោនទីទីលួស្រីបាោក�ជាោយល�់ចូគាំោ�ថ់ាោ ដោជាោ បាោយ�និ បាោនទីទីលួ

សំនើឹកដោ�ំោ�ដោ�ោយខុុសំចាប់់"។ កាោរផ្លូូ�ចដោប់ីើមរដោប់ៀសំនើឹកដោ�ំោ�ដោ�ោយខុុសំចាប់់"។ កាោរផ្លូូ�ចដោប់ីើមរដោប់ៀ

ប់ដោន� ជាោគរំអួាោស្រីកកស់ំស្រីម្លាោប់អ់ន្ទាោគ� ដែ�លស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់�ីប់ដោន� ជាោគរំអួាោស្រីកកស់ំស្រីម្លាោប់អ់ន្ទាោគ� ដែ�លស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់�ី

អាោណ�ី�ិែ ីស្រី�វូិជុំសួំជុំលុកាោរខុចូខ្លាំោ� ក្នុុ�ងកាោរទីប់ស់ាើោ�់អាោណ�ី�ិែ ីស្រី�វូិជុំសួំជុំលុកាោរខុចូខ្លាំោ� ក្នុុ�ងកាោរទីប់ស់ាើោ�់

"កវូិ�ី១៩" ជុំសួំជុំលុ�ដំោណើរដោសំ�ឋកចិចដែ�លដោងើប់មនិ"កវូិ�ី១៩" ជុំសួំជុំលុ�ដំោណើរដោសំ�ឋកចិចដែ�លដោងើប់មនិ

រចួដោ�ោយសាោរពិាកររខុសុំ... ដោម្លាើោ�ដោហួើយស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់�ីរចួដោ�ោយសាោរពិាកររខុសុំ... ដោម្លាើោ�ដោហួើយស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់�ី

�ែ ីស្រី�វូិដែ�ដោស្រីប់ើដោពិលយាាោងយរូសំស្រីម្លាោប់ដ់ោ�ោ�ស្រីសាោយប់ញ្ជាាោ�ែ ីស្រី�វូិដែ�ដោស្រីប់ើដោពិលយាាោងយរូសំស្រីម្លាោប់ដ់ោ�ោ�ស្រីសាោយប់ញ្ជាាោ

ដែ�លបាោនដោកើ� នងឹបាោនចញិ្ចឹចមឹ ពិយីរូមកដោហួើយ ជុំ�ំោក់ដែ�លបាោនដោកើ� នងឹបាោនចញិ្ចឹចមឹ ពិយីរូមកដោហួើយ ជុំ�ំោក់

កាោន់ដែ�ធិំដោធិង ជុំមៃឺកាោន់ដែ�ធិៃន់ធិៃរ ដែ�លបាោនដោធិើើឱ�កាោន់ដែ�ធិំដោធិង ជុំមៃឺកាោន់ដែ�ធិៃន់ធិៃរ ដែ�លបាោនដោធិើើឱ�

សំងះមអាោដោមរីកាោំង ដែប់កបាោក់សាោមគះីគាំំោយាាោង�ំណំ។សំងះមអាោដោមរីកាោំង ដែប់កបាោក់សាោមគះីគាំំោយាាោង�ំណំ។

មនុនងឹ�លថ់្ងៃ�ៃចប់អ់ាោណ�ី ិទី២ី០មករាោ២០២១ មនុនងឹ�លថ់្ងៃ�ៃចប់អ់ាោណ�ី ិទី២ី០មករាោ២០២១ 

រប់សំ់ដោ�ោក ឌណាោល់ ស្រីតាំោំ បាោនដោស្រីប់ើអាោជាាោ�៏គួរឱ�រប់សំ់ដោ�ោក ឌណាោល់ ស្រីតាំោំ បាោនដោស្រីប់ើអាោជាាោ�៏គួរឱ�

ស្រីពិយួបាោរមែរប់សំដ់ោ�ោក សំស្រីម្លាោប់ន់ដោយាោបាោយដោស្រី�ោស្រីប់ដោទីសំ ស្រីពិយួបាោរមែរប់សំដ់ោ�ោក សំស្រីម្លាោប់ន់ដោយាោបាោយដោស្រី�ោស្រីប់ដោទីសំ 

គ�ឺដោមើើងពិនធន្ទាោចំលូពិសីំហួភាោពិអរឺុបុ់ ដោលើផល�ិផលគ�ឺដោមើើងពិនធន្ទាោចំលូពិសីំហួភាោពិអរឺុបុ់ ដោលើផល�ិផល

�ែី តាំោំងពិីទីំន្ទាោសំ់ចាោសំ់ដោរឿង"ប់ុូអុ�ង ដែអុប់ុូសំ"... នឹង�ែី តាំោំងពិីទីំន្ទាោសំ់ចាោសំ់ដោរឿង"ប់ុូអុ�ង ដែអុប់ុូសំ"... នឹង

កាោរសំម្លាើោប់់កិចចស្រីពិមស្រី�ោង"ណូដោកើដែអុ"ដែ�ម្លាំោក់ឯង កាោរសំម្លាើោប់់កិចចស្រីពិមស្រី�ោង"ណូដោកើដែអុ"ដែ�ម្លាំោក់ឯង 

ជាោមួយស្រីប់ដោទីសំអុ�រុង ដែ�លជាោស្រីប់ដោទីសំផ្តាីោច់កាោរដោ�ោជាោមួយស្រីប់ដោទីសំអុ�រុង ដែ�លជាោស្រីប់ដោទីសំផ្តាីោច់កាោរដោ�ោ

មជុំឈមឹប់�ូ៌ោ ជាោដោ�ើម...ដែ�លដោគដោមើលដោ�ើញថាោ ដោ�ោកមជុំឈមឹប់�ូ៌ោ ជាោដោ�ើម...ដែ�លដោគដោមើលដោ�ើញថាោ ដោ�ោក

ស្រីតាំោ ំនងឹប់នរីភាោពិតាំោន�ងឹ�ល ់ដោជាោ បាោយ�និ រហួ�ូ�ល់ស្រីតាំោ ំនងឹប់នរីភាោពិតាំោន�ងឹ�ល ់ដោជាោ បាោយ�និ រហួ�ូ�ល់

ថ្ងៃ�ៃចប់់ភាោរកិចចដែ�មីង, ជាោពិិដោសំសំ ពិ�៌ម្លាោនសំីីពិីថ្ងៃ�ៃចប់់ភាោរកិចចដែ�មីង, ជាោពិិដោសំសំ ពិ�៌ម្លាោនសំីីពិី

សំនីសិំខុុជាោ� ិដែ�លស្រីកមុដោ�ោក ដោជាោ បាោយ�និ ទីទីលួសំនីសិំខុុជាោ� ិដែ�លស្រីកមុដោ�ោក ដោជាោ បាោយ�និ ទីទីលួ

បាោនពិីស្រីកុមដោ�ោក ស្រីតាំោំ ដោន្ទាោ� ស្រីកុមដោ�ោកបាោនយ�ិនបាោនពិីស្រីកុមដោ�ោក ស្រីតាំោំ ដោន្ទាោ� ស្រីកុមដោ�ោកបាោនយ�ិន

ថាោ"មិនបាោនជាោទីិកក់ដោ�ីោដោ�ោដោឡើយដោទី" ។ថាោ"មិនបាោនជាោទីិកក់ដោ�ីោដោ�ោដោឡើយដោទី" ។

    ដោគមនិទាំោន�់ងឹដោ�ោដោឡើយថាោ ដោ�ោក ឌណាោល់     ដោគមនិទាំោន�់ងឹដោ�ោដោឡើយថាោ ដោ�ោក ឌណាោល់ 

ស្រីតាំោ ំនងឹអាោចស្រីប់ឈ្នះមមខុុកាោររដំោ�ោ�ចាប់ស់្រីពិហួែទីណិស្រីតាំោ ំនងឹអាោចស្រីប់ឈ្នះមមខុុកាោររដំោ�ោ�ចាប់ស់្រីពិហួែទីណិ

អាោដោមរីកាោំង ចំដោ�ោ�កាោរប់ងាំឬញុះុ�ញុះុងឱ�ម�នីីដោរៀប់ចំអាោដោមរីកាោំង ចំដោ�ោ�កាោរប់ងាំឬញុះុ�ញុះុងឱ�ម�នីីដោរៀប់ចំ

ដោបាោ�ដោ�ំោ�ដោ�ោជុំរ័ជុំា ស្រីប់ស្រីពិ�ឺផី្លូុ�យនងឹចាប់ ់ដោហួើយនងឹដោបាោ�ដោ�ំោ�ដោ�ោជុំរ័ជុំា ស្រីប់ស្រីពិ�ឺផី្លូុ�យនងឹចាប់ ់ដោហួើយនងឹ

ប់ញ្ជាាោប់ង់ពិនធ ដែ�លដោ�ោកស្រីតាំោំ មិនបាោនប់ង់ជុំូនរ�ឋ ប់ញ្ជាាោប់ង់ពិនធ ដែ�លដោ�ោកស្រីតាំោំ មិនបាោនប់ង់ជុំូនរ�ឋ 

ជាោង១៥�ំោំមកដោហួើយដោ�ោរ�ឋញុះូយាក ដែ�ដោគ�ឹងថាោ ជាោង១៥�ំោំមកដោហួើយដោ�ោរ�ឋញុះូយាក ដែ�ដោគ�ឹងថាោ 

"ដោ�ោកស្រីតាំោំមិនអាោចដោលើកដែលងដោទាំោសំឱ�ខ្លួួ�នឯង"ដោ�ោកស្រីតាំោំមិនអាោចដោលើកដែលងដោទាំោសំឱ�ខ្លួួ�នឯង

បាោនដោទី", ដោ�ោក ស្រីតាំោំ បាោនប់ងើរកាោរលំបាោក�ល់ ដោជាោ បាោនដោទី", ដោ�ោក ស្រីតាំោំ បាោនប់ងើរកាោរលំបាោក�ល់ ដោជាោ 

បាោយ�ិន នឹង�ល់ស្រីប់ជាោជាោ�ិ ដោស្រីចើនណាោសំ់ដោហួើយ បាោយ�ិន នឹង�ល់ស្រីប់ជាោជាោ�ិ ដោស្រីចើនណាោសំ់ដោហួើយ 

ទីំនងជាោស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ីដោឡើងកាោន់�ំដែណង�ែី ក៏មិនទីំនងជាោស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ីដោឡើងកាោន់�ំដែណង�ែី ក៏មិន

អាោចសំដោណា�សំបាោនដោទី ៕ អាោចសំដោណា�សំបាោនដោទី ៕ 

នៃថ្នាំៃចូុងណើស្រីកោយាណើនិៅណើស់ដំឋវិមាានិរបស់់ ឌ�ា�់ ស្រីតុាំ ស្រីបកបណើដំោយាណើស្រី�ោះថ្នាំនាក់នៃថ្នាំៃចូុងណើស្រីកោយាណើនិៅណើស់ដំឋវិមាានិរបស់់ ឌ�ា�់ ស្រីតុាំ ស្រីបកបណើដំោយាណើស្រី�ោះថ្នាំនាក់"នដោយាោបាោយសំហួរ�ឋអាោដោមរីក""នដោយាោបាោយសំហួរ�ឋអាោដោមរីក"

ដោ�ោក មីក ម្លាោកាោដែណល ស្រីប់ធាោនស្រីពិឹទីធសំភាោដោ�ោក មីក ម្លាោកាោដែណល ស្រីប់ធាោនស្រីពិឹទីធសំភាោ ឌណល ស្រីតាំោំ ស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី ទាំោំងពិីរន្ទាោក់ជាោសំម្លាោជុំិកគណប់កសសាោធាោរណ�រ�ឋឌណល ស្រីតាំោំ ស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី ទាំោំងពិីរន្ទាោក់ជាោសំម្លាោជុំិកគណប់កសសាោធាោរណ�រ�ឋ
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ដោ�ោយ ៖ ពិិន សំំខុុនដោ�ោយ ៖ ពិិន សំំខុុន

មួយ�ំោំ២០២០ កនើងដោ�ោជាោ�ំោំដោ�ែោងងឹ�មួយ�ំោំ២០២០ កនើងដោ�ោជាោ�ំោំដោ�ែោងងឹ�

ដោ�ោណាោមិនបាោន ដោ�ោជុំិ�ដោគឯងក៏មិនបាោន ដោគស្រី�ូវិដោ�ោណាោមិនបាោន ដោ�ោជុំិ�ដោគឯងក៏មិនបាោន ដោគស្រី�ូវិ

ដោ�ោក្នុុ�ងផា� ចាោកដ់ោសាោររងច់ាោរំ�ឋោ�បិាោល ស្រីបាោប់ឱ់�ដោចញ ដោ�ោក្នុុ�ងផា� ចាោកដ់ោសាោររងច់ាោរំ�ឋោ�បិាោល ស្រីបាោប់ឱ់�ដោចញ 

ដោទីើប់ដោចញដោ�ោដោស្រី�ោបាោនសំខុុសាោន។ី  ដោ�ើមយួ�ំោកំនើង ដោទីើប់ដោចញដោ�ោដោស្រី�ោបាោនសំខុុសាោន។ី  ដោ�ើមយួ�ំោកំនើង 

មកដោន� ម្លាោនអើីដោឡើងខុើ�? មកដោន� ម្លាោនអើីដោឡើងខុើ�? 

ថ្ងៃ�ៃទី៣ី១ ដែខុ ធ្នូុ� �ំោ២ំ០១៩ -អងះកាោរសំខុុភាោពិ ថ្ងៃ�ៃទី៣ី១ ដែខុ ធ្នូុ� �ំោ២ំ០១៩ -អងះកាោរសំខុុភាោពិ 

ពិ�ិពិដោ�ោក (OMS)បាោនទីទីលួ�ណំងឹពិ ី�ោយ វាុោន់ពិ�ិពិដោ�ោក (OMS)បាោនទីទីលួ�ណំងឹពិ ី�ោយ វាុោន់

ថាោ "ម្លាោនជុំំងឺឆ្ងើងដោ�ោយវិីរុសំបាោនផ្លូុ��ដោ�ោស្រីកុងវិូហាោន ថាោ "ម្លាោនជុំំងឺឆ្ងើងដោ�ោយវិីរុសំបាោនផ្លូុ��ដោ�ោស្រីកុងវិូហាោន 

ថ្ងៃនភាោគកណា�លថ្ងៃនស្រីប់ដោទីសំចនិប់ណា�លដោអាោយមនសុំស ថ្ងៃនភាោគកណា�លថ្ងៃនស្រីប់ដោទីសំចនិប់ណា�លដោអាោយមនសុំស 

ជាោដោស្រីចើនឆ្ងើងជុំំងឺរ�ោកសំួង សំា�ប់ំពិង់�ដោងាើម "។ ជាោដោស្រីចើនឆ្ងើងជុំំងឺរ�ោកសំួង សំា�ប់ំពិង់�ដោងាើម "។ 

ទីំនងជាោជុំំងឺអាោសំនំដោរាោគ ឬជុំំងឺរាោ��ា�ដោន� ទីំនងជាោជុំំងឺអាោសំនំដោរាោគ ឬជុំំងឺរាោ��ា�ដោន� 

ចាោប់់ដោផីើមតាំោំងពិីថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ដែខុវិិចិិកាោ ដោមើ� ដែ�លបាោនចាោប់់ដោផីើមតាំោំងពិីថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ដែខុវិិចិិកាោ ដោមើ� ដែ�លបាោន

រាោ��ា�ក្នុុ�ងពិិ�ពិដោ�ោក យាាោង់�ោប់់រហួ័សំ រហួូ� រាោ��ា�ក្នុុ�ងពិិ�ពិដោ�ោក យាាោង់�ោប់់រហួ័សំ រហួូ� 

�ល់ម្លាោនអំកឆ្ងើងជុំំងឺដោន�ចំនួន១១�ោនន្ទាោក់ ដោទីើប់�ល់ម្លាោនអំកឆ្ងើងជុំំងឺដោន�ចំនួន១១�ោនន្ទាោក់ ដោទីើប់

ន្ទាោំគាំំោដោ�ោដោឡាោ។ ដោគបាោន�ោក់បាោំងដោរឿងឆ្ងើងជុំំងឺដោន� ន្ទាោំគាំំោដោ�ោដោឡាោ។ ដោគបាោន�ោក់បាោំងដោរឿងឆ្ងើងជុំំងឺដោន� 

ពិីរដោ�ោប់ីដែខុ រួចបាោ�់ដោ�ោដោហួើយ គឺចិនខ្លួួ�នឯង និង ពិីរដោ�ោប់ីដែខុ រួចបាោ�់ដោ�ោដោហួើយ គឺចិនខ្លួួ�នឯង និង 

អងះកាោរសំខុុភាោពិពិ�ិពិដោ�ោកដែ�លដោ�ោស្រីសំកុចនិ ដោន្ទាោ�អងះកាោរសំខុុភាោពិពិ�ិពិដោ�ោកដែ�លដោ�ោស្រីសំកុចនិ ដោន្ទាោ�

ដែ�មីង ។ដែ�មីង ។

ថ្ងៃ�ៃទីី១២ ដែខុមករាោ �ំោំ២០២០ -ចិនបាោនប់ិទី ថ្ងៃ�ៃទីី១២ ដែខុមករាោ �ំោំ២០២០ -ចិនបាោនប់ិទី 

ស្រីកុងវិូហាោនជុំិ�ឈ្នះឹង ដោ�ើមបីកុំម្លាោនជុំំងឺដោន្ទាោ�រាោ��ា� ស្រីកុងវិូហាោនជុំិ�ឈ្នះឹង ដោ�ើមបីកុំម្លាោនជុំំងឺដោន្ទាោ�រាោ��ា� 

បាោន ដោហួើយក៏បាោនប់�ាោញ�ម្លាើោភាោពិ និងពិ័�៌ម្លាោន បាោន ដោហួើយក៏បាោនប់�ាោញ�ម្លាើោភាោពិ និងពិ័�៌ម្លាោន 

លំអិ�ពិីដោមដោរាោគ�៏កាោចសាោហាោវិដោន្ទាោ� យាាោងយឺ�យាាោវិ លំអិ�ពិីដោមដោរាោគ�៏កាោចសាោហាោវិដោន្ទាោ� យាាោងយឺ�យាាោវិ 

ដែ�ក៏បាោនជាោសំញ្ជាាោស្រីប់កាោសំអាោសំនំជាោដោលើក�ំប់ូងពិី ដែ�ក៏បាោនជាោសំញ្ជាាោស្រីប់កាោសំអាោសំនំជាោដោលើក�ំប់ូងពិី 

ស្រីប់ដោទីសំចិនដែ�រ  ។ រហួូ�មក�ល់ថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ដែខុមករាោ ស្រីប់ដោទីសំចិនដែ�រ  ។ រហួូ�មក�ល់ថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ដែខុមករាោ 

ដោទីើប់ស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់� ីសំុជីុំងីពិងី នយិាោយដោប់ើកចហំួរថាោ ដោទីើប់ស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់� ីសំុជីុំងីពិងី នយិាោយដោប់ើកចហំួរថាោ 

"សាិោនភាោពិធិៃន់ធិៃរដោហួើយ" ។ ស្រីកុងវិូហាោន បាោនស្រី�ូវិ "សាិោនភាោពិធិៃន់ធិៃរដោហួើយ" ។ ស្រីកុងវិូហាោន បាោនស្រី�ូវិ 

�ំុំជាោប់់ជុំិ�ដោ�ោពិីរថ្ងៃ�ៃមុនចូល�ំោំចិន ដែ�ដោមដោរាោគបាោន �ំុំជាោប់់ជុំិ�ដោ�ោពិីរថ្ងៃ�ៃមុនចូល�ំោំចិន ដែ�ដោមដោរាោគបាោន 

ដោហាោ�ដោហួើរដោ�ោ�ៃោយរួចដោ�ោដោហួើយ ។ ថ្ងៃ�ៃ២១ មករាោ ដោហាោ�ដោហួើរដោ�ោ�ៃោយរួចដោ�ោដោហួើយ ។ ថ្ងៃ�ៃ២១ មករាោ 

ស្រីសំីីចិនម្លាំោក់មកពិីដោសំៀងថ្ងៃហួ បាោនចមើងវីិរុសំកូរុូណាោ ស្រីសំីីចិនម្លាំោក់មកពិីដោសំៀងថ្ងៃហួ បាោនចមើងវីិរុសំកូរុូណាោ 

ដោ�ោអំកដោធិើើកាោរជាោមួយដោ�ោទីីស្រីកុងមាុយនីក អាោលើឺមាង់ ដោ�ោអំកដោធិើើកាោរជាោមួយដោ�ោទីីស្រីកុងមាុយនីក អាោលើឺមាង់ 

ដោ�ោដោពិលជុំួប់ពិិភាោកាកាោរ�ោរ�ោណិជុំាកមែ ដែ�លដោ�ោដោ�ោដោពិលជុំួប់ពិិភាោកាកាោរ�ោរ�ោណិជុំាកមែ ដែ�លដោ�ោ

ទីីដោន្ទាោ�ក៏បាោនកាើោយជាោសំំប់ុកចមើងជុំំងឺ"កូវិី�១៩" ទីីដោន្ទាោ�ក៏បាោនកាើោយជាោសំំប់ុកចមើងជុំំងឺ"កូវិី�១៩" 

�ំប់ូងប់ងអសំ់ដោ�ោអឺរុុប់។�ំប់ូងប់ងអសំ់ដោ�ោអឺរុុប់។

ថ្ងៃ�ៃទី១ី៤ ដែខុកមុភ� ២០២០ - ដោទីសំចរចនិម្លាំោក់ ថ្ងៃ�ៃទី១ី៤ ដែខុកមុភ� ២០២០ - ដោទីសំចរចនិម្លាំោក់ 

បាោនសាើោប់់ដោ�ោបាាោរីសំដែ�លជាោកំណ�់ដោហួ�ុជុំនជាោ�ិ បាោនសាើោប់់ដោ�ោបាាោរីសំដែ�លជាោកំណ�់ដោហួ�ុជុំនជាោ�ិ 

ចិនទីី១ ដែ�លមកសាើោប់់ដោ�ោដោស្រី�ោអាោសំុីមុនដោគ ដោ�ោយ ចិនទីី១ ដែ�លមកសាើោប់់ដោ�ោដោស្រី�ោអាោសំុីមុនដោគ ដោ�ោយ 

កូវិី�១៩ ស្រីប់ដោទីសំអុីតាំោលី ក៏បាោនដោផីើមប់ិទី�ំប់ន់ខុើ� កូវិី�១៩ ស្រីប់ដោទីសំអុីតាំោលី ក៏បាោនដោផីើមប់ិទី�ំប់ន់ខុើ� 

១៤ថ្ងៃ�ៃ ដោ�ើមបីទីប់់សាើោ�់....ថ្ងៃ�ៃទីី០៩ ដែខុមិន្ទាោ ក៏បាោន ១៤ថ្ងៃ�ៃ ដោ�ើមបីទីប់់សាើោ�់....ថ្ងៃ�ៃទីី០៩ ដែខុមិន្ទាោ ក៏បាោន 

ប់ិទីស្រីប់ដោទីសំ ១៥ ថ្ងៃ�ៃដែ�មីង  ស្រីប់ដោទីសំបាោរាោំង បាោន ដោធិើើប់ិទីស្រីប់ដោទីសំ ១៥ ថ្ងៃ�ៃដែ�មីង  ស្រីប់ដោទីសំបាោរាោំង បាោន ដោធិើើ

តាំោមអុតីាំោល ីដោហួើយប់ទិីស្រីប់ដោទីសំ១៥ថ្ងៃ�ៃ ដោ�ោថ្ងៃ�ៃទី ី១៧ តាំោមអុតីាំោល ីដោហួើយប់ទិីស្រីប់ដោទីសំ១៥ថ្ងៃ�ៃ ដោ�ោថ្ងៃ�ៃទី ី១៧ 

ដែខុមនិ្ទាោ.... ន្ទាោចដោន្ទាើោ�ដោពិលដោន្ទាោ� ដោទីើប់អងះកាោរសំខុុភាោពិដែខុមនិ្ទាោ.... ន្ទាោចដោន្ទាើោ�ដោពិលដោន្ទាោ� ដោទីើប់អងះកាោរសំខុុភាោពិ

ពិិ�ពិដោ�ោក(OMS)ស្រីប់កាោសំជាោសាោធាោរណថាោ ម្លាោន ពិិ�ពិដោ�ោក(OMS)ស្រីប់កាោសំជាោសាោធាោរណថាោ ម្លាោន 

"ជុំងំរឺាោ��ា�កវូិ�ី១៩" ដែមន ដែ�លជាោដោហួ�ដុោធិើើដោអាោយ "ជុំងំរឺាោ��ា�កវូិ�ី១៩" ដែមន ដែ�លជាោដោហួ�ដុោធិើើដោអាោយ 

ផារភាោគហួុនុធាើោកច់ុ�យាាោងគហំួុកុ។ ស្រីប់ដោទីសំជាោ ដោស្រីចើនផារភាោគហួុនុធាើោកច់ុ�យាាោងគហំួុកុ។ ស្រីប់ដោទីសំជាោ ដោស្រីចើន

បាោនប់ដោញ្ចឹចញធិនធាោនជាោដោស្រីចើន ដោ�ើមបកីុដំោអាោយដោសំ�ឋកចិច បាោនប់ដោញ្ចឹចញធិនធាោនជាោដោស្រីចើន ដោ�ើមបកីុដំោអាោយដោសំ�ឋកចិច 

ហួិរញ្ចឹាវិត្លុុ� និងសំងះមកិចចរលំបាោន ។ហួិរញ្ចឹាវិត្លុុ� និងសំងះមកិចចរលំបាោន ។

ដោ�ោសំហួរ�ឋអាោដោមរិក ម្លាោនកាោរដោផីើមទីប់់សាើោ�់ ដោ�ោសំហួរ�ឋអាោដោមរិក ម្លាោនកាោរដោផីើមទីប់់សាើោ�់ 

ជុំំងឺរាោ��ា�ដោន� ដោ�ោ�ោក់កណា�លដែខុមិន្ទាោ ចំដោពិល ជុំំងឺរាោ��ា�ដោន� ដោ�ោ�ោក់កណា�លដែខុមិន្ទាោ ចំដោពិល 

ដែ�លដោ�ោកស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់� ីឌណល ស្រី�ម ដោចញដោធិើើកាោរ ដែ�លដោ�ោកស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់� ីឌណល ស្រី�ម ដោចញដោធិើើកាោរ 

ដោឃាោសំន្ទាោនដោយាោបាោយសំស្រីម្លាោប់់អាោណ�ីិ�ែីរប់សំ់    ដោឃាោសំន្ទាោនដោយាោបាោយសំស្រីម្លាោប់់អាោណ�ីិ�ែីរប់សំ់    

ដោ�ោក ។ កាោរទីប់់សាើោ�់រប់សំ់សំហួរ�ឋអាោដោមរិក បាោនដោ�ោក ។ កាោរទីប់់សាើោ�់រប់សំ់សំហួរ�ឋអាោដោមរិក បាោន

ស្រី�ូវិដោគពិិពិណ៌ន្ទាោថាោ "ជាោកាោរប់នើំដែ�ំក" ដោស្រី�ោ�ដោ�ោក ស្រី�ូវិដោគពិិពិណ៌ន្ទាោថាោ "ជាោកាោរប់នើំដែ�ំក" ដោស្រី�ោ�ដោ�ោក 

ស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់�មីនិដោជុំឿថាោ ជុំងំដឺោន្ទាោ�វាោកាោចសាោហាោវិដោន្ទាោ�ស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់�មីនិដោជុំឿថាោ ជុំងំដឺោន្ទាោ�វាោកាោចសាោហាោវិដោន្ទាោ�

ដោទី " គដឺោ�ោកបាោនដោផ្តាីោ�វិនិដិោយាោគរប់សំដ់ោ�ោកដោ�ោដោលើដោទី " គដឺោ�ោកបាោនដោផ្តាីោ�វិនិដិោយាោគរប់សំដ់ោ�ោកដោ�ោដោលើ

កាោរផលិ�ថាំោំ "វាុោក់សាោំង" ដោហួើយមិនម្លាោនទីប់់សាើោ�់កាោរផលិ�ថាំោំ "វាុោក់សាោំង" ដោហួើយមិនម្លាោនទីប់់សាើោ�់

ជុំំងឺដោទី ។ លុយរាោប់់ដោកាោ�ិ�ុ�ើោរ បាោនស្រី�ូវិចំណាោយ  ជុំំងឺដោទី ។ លុយរាោប់់ដោកាោ�ិ�ុ�ើោរ បាោនស្រី�ូវិចំណាោយ  

ដោ�ើមបីដោអាោយបាោនថាំោំវាុោក់សាោំងកាោរ�ោរជុំំងឺកូវិិ�១៩ ដោ�ើមបីដោអាោយបាោនថាំោំវាុោក់សាោំងកាោរ�ោរជុំំងឺកូវិិ�១៩ 

ដោអាោយទាំោន់មុនថ្ងៃ�ៃដោបាោ�ដោ�ំោ� ទីី៣ ដែខុវិិចិិកាោ ដែ�ដោអាោយទាំោន់មុនថ្ងៃ�ៃដោបាោ�ដោ�ំោ� ទីី៣ ដែខុវិិចិិកាោ ដែ�

អកសុំលថាំោដំោន្ទាោ� ដែប់រជាោមក�លន់្ទាោចងុដែខុ ធ្នូុ� ២០២០ អកសុំលថាំោដំោន្ទាោ� ដែប់រជាោមក�លន់្ទាោចងុដែខុ ធ្នូុ� ២០២០ 

ដោ�ោវិិញ រីឯលទីធផលថ្ងៃនកាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�បាោនស្រី�ូវិគូរ ដោ�ោវិិញ រីឯលទីធផលថ្ងៃនកាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�បាោនស្រី�ូវិគូរ 

ស្រីប់កួ�ដោ�ោកស្រីតាំោំ ឈ្នះំ�រួចបាោ�់ដោ�ោដោហួើយ រី    ឯចំនួន ស្រីប់កួ�ដោ�ោកស្រីតាំោំ ឈ្នះំ�រួចបាោ�់ដោ�ោដោហួើយ រី    ឯចំនួន 

អំកសាើោប់់ដោ�ោយសាោរដោមដោរាោគឆ្ងើងបាោនដោឡើង�ល់ អំកសាើោប់់ដោ�ោយសាោរដោមដោរាោគឆ្ងើងបាោនដោឡើង�ល់ 

៣៣មុឺន ន្ទាោក់ដោ�ោដោហួើយ ។ ពិលរ�ឋអាោដោមរិកាោំងបាោន ៣៣មុឺន ន្ទាោក់ដោ�ោដោហួើយ ។ ពិលរ�ឋអាោដោមរិកាោំងបាោន 

ពិិន័យដោ�ោក ស្រីតាំោំ ដោ�ោយសាោរដែ�កាោរសាើោប់់នឹងឆ្ងើង ពិិន័យដោ�ោក ស្រីតាំោំ ដោ�ោយសាោរដែ�កាោរសាើោប់់នឹងឆ្ងើង 

ដោមដោរាោគរាោ��ា��៏ដោស្រីចើនជាោងដោគក្នុុ�ងពិិ�ពិដោ�ោក     ដោមដោរាោគរាោ��ា��៏ដោស្រីចើនជាោងដោគក្នុុ�ងពិិ�ពិដោ�ោក     

ដោន� ។ អាោដោមរកិាោងំបាោនកាើោយជាោជុំស្រីងកុជុំងំឆឺ្ងើងធិជំាោង ដោន� ។ អាោដោមរកិាោងំបាោនកាើោយជាោជុំស្រីងកុជុំងំឆឺ្ងើងធិជំាោង 

ដោគប់ងអសំ់ប់ន្ទាាោប់់ពិីអឺរុុប់បាោនដោចញចាប់់ "ខុាប់់" យាាោងដោគប់ងអសំ់ប់ន្ទាាោប់់ពិីអឺរុុប់បាោនដោចញចាប់់ "ខុាប់់" យាាោង

ម្លាោំយាាោងម្លាោនវិិន័យ ប់ញ្ចូុ��ចំនួនអំកឆ្ងើងជុំំងឺបាោនខុើ� ម្លាោំយាាោងម្លាោនវិិន័យ ប់ញ្ចូុ��ចំនួនអំកឆ្ងើងជុំំងឺបាោនខុើ� 

.....ប់ាដុែនរីលកទី២ី ថ្ងៃនកាោររាោ��ា�ជុំងំបឺាោនមក�ល់ .....ប់ាដុែនរីលកទី២ី ថ្ងៃនកាោររាោ��ា�ជុំងំបឺាោនមក�ល់ 

មីងដោទីៀ� រំខ្លាំោន�ល់កាោរស្រីប់ឹងដែស្រីប់ងរប់សំ់អឺរុុប់ រំខ្លាំោនមីងដោទីៀ� រំខ្លាំោន�ល់កាោរស្រីប់ឹងដែស្រីប់ងរប់សំ់អឺរុុប់ រំខ្លាំោន

កាោរចូលដោរៀនរប់សំ់យុវិជុំន និងកុម្លាោរសាោរជាោ�ែី.... កាោរចូលដោរៀនរប់សំ់យុវិជុំន និងកុម្លាោរសាោរជាោ�ែី.... 

រហួូ��ល់ស្រីប់ដោទីសំ ដោស្រីប់សំុីល មីង ដែ�លកាោរមិនដោជុំឿ រហួូ��ល់ស្រីប់ដោទីសំ ដោស្រីប់សំុីល មីង ដែ�លកាោរមិនដោជុំឿ 

និងមិនរវិល់រប់សំ់ដោ�ោកស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី ដោជុំៀ ប់ុលសាោនិងមិនរវិល់រប់សំ់ដោ�ោកស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី ដោជុំៀ ប់ុលសាោ

ណាោរុូ ដោធិើើដោអាោយស្រីប់ដោទីសំដោន�ដោកើនចំនួនអំកឆ្ងើងជុំំងឺ ណាោរុូ ដោធិើើដោអាោយស្រីប់ដោទីសំដោន�ដោកើនចំនួនអំកឆ្ងើងជុំំងឺ 

ដោស្រីចើនជាោងដោគន្ទាោដែខុកញ្ជាាោ ២០២០ ដោន� ដោហួើយអាោដោមរកិ ដោស្រីចើនជាោងដោគន្ទាោដែខុកញ្ជាាោ ២០២០ ដោន� ដោហួើយអាោដោមរកិ 

ដោ�ោលំ�ោប់់ដោលខុ២វិិញ ។ដោ�ោលំ�ោប់់ដោលខុ២វិិញ ។

ថ្ងៃ�ៃទី២ី៧ ដែខុកញ្ជាាោ ចនំនួអកំសាើោប់ក់្នុុ�ងពិ�ិពិដោ�ោកថ្ងៃ�ៃទី២ី៧ ដែខុកញ្ជាាោ ចនំនួអកំសាើោប់ក់្នុុ�ងពិ�ិពិដោ�ោក

បាោនឆ្ងើងប់ន្ទាាោ�១់�ោនន្ទាោកដ់ោ�ោដោហួើយ....រហួ�ូមក�ល់ បាោនឆ្ងើងប់ន្ទាាោ�១់�ោនន្ទាោកដ់ោ�ោដោហួើយ....រហួ�ូមក�ល់ 

ដែខុធ្នូុ�ដោន� ចំនួនដោន្ទាោ�បាោនដោកើន�ល់១�ោន៨ដែសំន ដែខុធ្នូុ�ដោន� ចំនួនដោន្ទាោ�បាោនដោកើន�ល់១�ោន៨ដែសំន 

ន្ទាោក់ បាោនសាើោប់ ់ដោហួើយ៨២�ោនន្ទាោក់ដោទីៀ� បាោនស្រី�វូិ ន្ទាោក់ បាោនសាើោប់ ់ដោហួើយ៨២�ោនន្ទាោក់ដោទីៀ� បាោនស្រី�វូិ 

ក�់ស្រីតាំោថាោ បាោនឆ្ងើងជុំំងឺ.....គឺស្រីបាោក�ជាោចំនួន�ិចក�់ស្រីតាំោថាោ បាោនឆ្ងើងជុំំងឺ.....គឺស្រីបាោក�ជាោចំនួន�ិច

ជាោងកាោរពិិ� ដោ�ោដោពិលដែ�លជុំំងឺឆ្ងើងដោន្ទាោ�ពិួយយាងជាោងកាោរពិិ� ដោ�ោដោពិលដែ�លជុំំងឺឆ្ងើងដោន្ទាោ�ពិួយយាង

ដោលឿនដោ�ោមុខុ។ដោលឿនដោ�ោមុខុ។

កីីសំងឹឹមបាោនផុសំដោឡើងថាោនឹងទីប់់ទីល់"ជុំំងឺកីីសំងឹឹមបាោនផុសំដោឡើងថាោនឹងទីប់់ទីល់"ជុំំងឺ

រាោ� �ា�កូវិី�១៩" បាោនន្ទាោដែខុធ្នូុ� ។ ដោ�ោដោពិលដែ�ល រាោ� �ា�កូវិី�១៩" បាោនន្ទាោដែខុធ្នូុ� ។ ដោ�ោដោពិលដែ�ល 

ថាំោវំាុោកស់ាោងំ អាោដោមរកិាោងំ -អាោលើមឺាង ់បាោនស្រី�វូិអនញុ្ជាាោ�ិ ថាំោវំាុោកស់ាោងំ អាោដោមរកិាោងំ -អាោលើមឺាង ់បាោនស្រី�វូិអនញុ្ជាាោ�ិ 

ដោអាោយដោផីើមដោស្រីប់ើដោ�ោអាោលើមឺាង ់(ថ្ងៃ�ៃទី២ីធ្នូុ�) ដោ�ោអាោដោមរកិ ដោអាោយដោផីើមដោស្រីប់ើដោ�ោអាោលើមឺាង ់(ថ្ងៃ�ៃទី២ីធ្នូុ�) ដោ�ោអាោដោមរកិ 

(ថ្ងៃ�ៃទីី១១ធ្នូុ�) ដោ�ោសំហួភាោពិអឺរុុប់ (ថ្ងៃ�ៃទីី២១ធ្នូុ�) (ថ្ងៃ�ៃទីី១១ធ្នូុ�) ដោ�ោសំហួភាោពិអឺរុុប់ (ថ្ងៃ�ៃទីី២១ធ្នូុ�) 

ពិលរ�ឋក្នុុ�ងពិិ�ពិដោ�ោកជាោដោស្រីចើនបាោនទីទីួលកាោរចាោក់ ពិលរ�ឋក្នុុ�ងពិិ�ពិដោ�ោកជាោដោស្រីចើនបាោនទីទីួលកាោរចាោក់ 

ថាំោំវាុោក់សាោំងកាោរ�ោរជុំំងឺឆ្ងើង...ប់ាុដែនីកាោរឆ្ងើងប់ដែនិម ថាំោំវាុោក់សាោំងកាោរ�ោរជុំំងឺឆ្ងើង...ប់ាុដែនីកាោរឆ្ងើងប់ដែនិម 

ដោ�ោដែ�ម្លាោនសំន្ទួុ��ដោស្រីចើន�ដែ�ល ។ ស្រីប់ដោទីសំចិន និង ដោ�ោដែ�ម្លាោនសំន្ទួុ��ដោស្រីចើន�ដែ�ល ។ ស្រីប់ដោទីសំចិន និង 

រសុំសបីាោនផល�ិ ក�៏ចូជាោស្រីប់ដោទីសំដែខុែរពិុមំ្លាោន�រួដោលខុរសុំសបីាោនផល�ិ ក�៏ចូជាោស្រីប់ដោទីសំដែខុែរពិុមំ្លាោន�រួដោលខុ

ដែ�លគរួដោអាោយដោគដោជុំឿបាោនដោទី ។ ស្រីប់ដោទីសំមហាោអណំាោច ដែ�លគរួដោអាោយដោគដោជុំឿបាោនដោទី ។ ស្រីប់ដោទីសំមហាោអណំាោច 

កមុ្ពុុ�យនសីំទីាំោងំពិរីកប៏ាោនផល�ិថាំោវំាុោកស់ាោងំក្នុុ�ងស្រីសំកុ កមុ្ពុុ�យនសីំទីាំោងំពិរីកប៏ាោនផល�ិថាំោវំាុោកស់ាោងំក្នុុ�ងស្រីសំកុ 

ដោហួើយដែចកចាោយ�លព់ិលរ�ឋដែខុែរ ដែ�កប៏ាោនទីទីលួកាោរដោហួើយដែចកចាោយ�លព់ិលរ�ឋដែខុែរ ដែ�កប៏ាោនទីទីលួកាោរ

ដោចាោទីស្រីប់កាោន់ថាោ "បាោនលួចចមើងសាំោថ្ងៃ� វាុោក់សាោំង ដោចាោទីស្រីប់កាោន់ថាោ "បាោនលួចចមើងសាំោថ្ងៃ� វាុោក់សាោំង 

អឺរុុប់-អាោដោមរិកាោំង "។អឺរុុប់-អាោដោមរិកាោំង "។

ចលូ�ំោចំនិ ១១កមុភ� ២០២១ ជាោ�ំោជំុំ�ូដែ�ល ចលូ�ំោចំនិ ១១កមុភ� ២០២១ ជាោ�ំោជំុំ�ូដែ�ល 

ដោគសំងឹឹមថាោ ដែ�លមិនដោធិើើដោអាោយពិលរ�ឋរងដោស្រីគាំោ� ដោគសំងឹឹមថាោ ដែ�លមិនដោធិើើដោអាោយពិលរ�ឋរងដោស្រីគាំោ� 

ដោពិញមួយ�ំោំ�ូចកាោលពិី�ំោំកណា�រដោន្ទាោ�ដោទី៕ដោពិញមួយ�ំោំ�ូចកាោលពិី�ំោំកណា�រដោន្ទាោ�ដោទី៕

មាួយាឆ្នាំនាំណើខែៅងងឹតុណើស្រីកោមាស់ញ្ជាាា "កូវីដំ១៩"មាួយាឆ្នាំនាំណើខែៅងងឹតុណើស្រីកោមាស់ញ្ជាាា "កូវីដំ១៩"
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 ដោ�ោយ៖ Thomas L. Friedman ដោ�ោយ៖ Thomas L. Friedman

អកំសំរដោសំរកាោដែសំ� ដោសំែរ ទីសំសន�អកំសំរដោសំរកាោដែសំ� ដោសំែរ ទីសំសន�

៥ មករាោ ២០២១៥ មករាោ ២០២១

ម�កសាោសំន�៍ែសីំរួដោយើង ដោ�ើម�កសាោសំន�៍ែសីំរួដោយើង ដោ�ើ

ដោ�ើមបអីើ ីដែ�លដោធិើើដោអាោយមនសុំសម្លាំោក់ដោ�ើមបអីើ ីដែ�លដោធិើើដោអាោយមនសុំសម្លាំោក់

ចដំោណញ ស្រីប់សំនិដោប់ើគាំោ�ច់ដំោណញចដំោណញ ស្រីប់សំនិដោប់ើគាំោ�ច់ដំោណញ

ពិិ�ពិដោ�ោកទាំោំងមូល ដែ�គាំោ�់បាោ�់ស្រីពិលឹងពិិ�ពិដោ�ោកទាំោំងមូល ដែ�គាំោ�់បាោ�់ស្រីពិលឹង

ស្រីពិឹទីធសំភាោ Josh Hawley, Ted Cruz, ស្រីពិឹទីធសំភាោ Josh Hawley, Ted Cruz, 

Ron Johnson នងិ សំហួដោសំវិកឹ G.O.P អកំដោរៀប់Ron Johnson នងិ សំហួដោសំវិកឹ G.O.P អកំដោរៀប់

គដោស្រីម្លាោងកាោរណដ៍ោធិើើរ�ឋស្រីប់ហាោរទាំោងំអសំ ់ដោ�ើចកណំាោពិ�គដោស្រីម្លាោងកាោរណដ៍ោធិើើរ�ឋស្រីប់ហាោរទាំោងំអសំ ់ដោ�ើចកណំាោពិ�

ដោន� ស្រីប់សំនិដោប់ើពិកួដោគបាោន�ងឹ ដោស្រី�ៀមខ្លួួ�នដោធិើើពិលកីមែដោន� ស្រីប់សំនិដោប់ើពិកួដោគបាោន�ងឹ ដោស្រី�ៀមខ្លួួ�នដោធិើើពិលកីមែ

ស្រីពិលឹងរប់សំ់ខ្លួួ�ន ស្រីពិលឹងប់កសរប់សំ់ខ្លួួ�ន និងស្រីពិលឹងស្រីពិលឹងរប់សំ់ខ្លួួ�ន ស្រីពិលឹងប់កសរប់សំ់ខ្លួួ�ន និងស្រីពិលឹង

អាោដោមរកិ ស្រីប់ថ្ងៃពិណដីោបាោ�ដោ�ំោ�ដោ�ោយដោសំរ ីនងិស្រី�មឹស្រី�វូិអាោដោមរកិ ស្រីប់ថ្ងៃពិណដីោបាោ�ដោ�ំោ�ដោ�ោយដោសំរ ីនងិស្រី�មឹស្រី�វូិ

រប់សំ់ដោយើង មដោធិាបាោយសំស្រីម្លាោប់់កាោរដោផារអំណាោចរប់សំ់ដោយើង មដោធិាបាោយសំស្រីម្លាោប់់កាោរដោផារអំណាោច

ដោ�ោយសំនីវិិធិិ ីដោ�ើមបដីោអាោយ �ណូាោល ់ស្រីតាំោ ំអាោចដោ�ោដែ�ដោ�ោយសំនីវិិធិិ ីដោ�ើមបដីោអាោយ �ណូាោល ់ស្រីតាំោ ំអាោចដោ�ោដែ�

ជាោស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី និងជាោមនុសំសម្លាំោក់គាំែោនដោករ�៍ដោ�ែោ�ជាោស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី និងជាោមនុសំសម្លាំោក់គាំែោនដោករ�៍ដោ�ែោ�

មកជុំំនួសំគាំោ�់បាោន។មកជុំំនួសំគាំោ�់បាោន។

"ទីសំសន�វិិទីា"ស្រីគប់់ស្រីគងអំកសាោធាោរណ�គាំែោន"ទីសំសន�វិិទីា"ស្រីគប់់ស្រីគងអំកសាោធាោរណ�គាំែោន

ដោគាំោលកាោរណស៍ំលីធិមរ៌ប់សំស់្រីកមុស្រីតាំោ ំG.O.Pដែសំងីដោចញ ដោគាំោលកាោរណស៍ំលីធិមរ៌ប់សំស់្រីកមុស្រីតាំោ ំG.O.Pដែសំងីដោចញ 

យាាោងចាសំ់ស្រីកដែឡ�ថាោ� លទីធិស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ� គឺលអយាាោងចាសំ់ស្រីកដែឡ�ថាោ� លទីធិស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ� គឺលអ

សំស្រីម្លាោប់់ដោយើង �រាោប់ណាោវាោជាោយនីកាោរមួយសំស្រីម្លាោប់់ សំស្រីម្លាោប់់ដោយើង �រាោប់ណាោវាោជាោយនីកាោរមួយសំស្រីម្លាោប់់ 

ដោយើងដោ�ោស្រីគប់់ស្រីគង។ ស្រីប់សំិនដោប់ើដោយើងមិនអាោចកាោន់ដោយើងដោ�ោស្រីគប់់ស្រីគង។ ស្រីប់សំិនដោប់ើដោយើងមិនអាោចកាោន់

អំណាោចបាោនដោទី ដោន្ទាោ�គឺវិិធាោនចាប់់ និងស្រីប់ពិ័នធចុ�អំណាោចបាោនដោទី ដោន្ទាោ�គឺវិិធាោនចាប់់ និងស្រីប់ពិ័នធចុ�

នរកទាំោងំអសំ ់។ អណំាោចមនិដោកើ�ដោចញពិឆី្ងនា�រប់សំ់ នរកទាំោងំអសំ ់។ អណំាោចមនិដោកើ�ដោចញពិឆី្ងនា�រប់សំ់ 

ពិលរ�ឋដោទី វាោដោកើ�ដោចញពិឆី្ងនា�រប់សំដ់ោយើង នងិពិឆី្ងនា� ពិលរ�ឋដោទី វាោដោកើ�ដោចញពិឆី្ងនា�រប់សំដ់ោយើង នងិពិឆី្ងនា� 

ដោម�កឹន្ទាោរំប់សំដ់ោយើង ។ ដោ�ើមបដីោធិើើដោអាោយអាោដោមរកិម្លាោនដោម�កឹន្ទាោរំប់សំដ់ោយើង ។ ដោ�ើមបដីោធិើើដោអាោយអាោដោមរកិម្លាោន

សំខុុភាោពិលអដោឡើងវិញិ អកំសាោធាោរណរ�ឋស្រី�មឹស្រី�វូិ ទាំោងំសំខុុភាោពិលអដោឡើងវិញិ អកំសាោធាោរណរ�ឋស្រី�មឹស្រី�វូិ ទាំោងំ

ក្នុុ�ងកាោរិយាោល័យ និងជុំំនួញ ស្រី�ូវិដែ�ប់ំដែប់កខ្លួួ�នដោចញ ក្នុុ�ងកាោរិយាោល័យ និងជុំំនួញ ស្រី�ូវិដែ�ប់ំដែប់កខ្លួួ�នដោចញ 

ពិសី្រីកមុ ស្រីតាំោ ំG.O.P ដែ�លគាំែោនដោគាំោលកាោរណស៍ំលីធិម៌ ពិសី្រីកមុ ស្រីតាំោ ំG.O.P ដែ�លគាំែោនដោគាំោលកាោរណស៍ំលីធិម៌ 

និងចាោប់់ដោផីើមប់កសអ�ិរកសនិយមម្លាោនដោគាំោលកាោរណ៍ និងចាោប់់ដោផីើមប់កសអ�ិរកសនិយមម្លាោនដោគាំោលកាោរណ៍ 

ផ្តាាោល់ខ្លួួ�នជាោប់ន្ទាាោន់ ។ផ្តាាោល់ខ្លួួ�នជាោប់ន្ទាាោន់ ។

ដោប់ើដោទាំោ�ប់ីជាោស្រីកុម�ូចដែ�លម្លាោនដោគាំោលកាោរណ៍ដោប់ើដោទាំោ�ប់ីជាោស្រីកុម�ូចដែ�លម្លាោនដោគាំោលកាោរណ៍

សំលីធិម ៌អកំចាប់ក់ណា�ល-សាីោនំយិម នងិអកំ�កឹន្ទាោំសំលីធិម ៌អកំចាប់ក់ណា�ល-សាីោនំយិម នងិអកំ�កឹន្ទាោំ

ជុំំនួញ ដែ�លផីល់�វិិកាោ�ល់ពិួកដោគ ស្រី�ូវិប់ំដែប់កខ្លួួ�នជុំំនួញ ដែ�លផីល់�វិិកាោ�ល់ពិួកដោគ ស្រី�ូវិប់ំដែប់កខ្លួួ�ន

ដោចញ និងប់ដោងើើ�កាោរកម្លាើោំងរួមអ�ិរកសផ្តាាោល់ ពិួកដោគដោចញ និងប់ដោងើើ�កាោរកម្លាើោំងរួមអ�ិរកសផ្តាាោល់ ពិួកដោគ

នឹងម្លាោនឥទីិធពិលយាាោងធិំដោធិង ក្នុុ�ងស្រីពិឹទីធសំភាោដែ�លនឹងម្លាោនឥទីិធពិលយាាោងធិំដោធិង ក្នុុ�ងស្រីពិឹទីធសំភាោដែ�ល

កពំិងុដែប់កដែខុាកគាំំោក្នុុ�ងស្រីគាំោប់ច្ចុុ�ប់បនដំោន�។ ពិកួដោគអាោចកពំិងុដែប់កដែខុាកគាំំោក្នុុ�ងស្រីគាំោប់ច្ចុុ�ប់បនដំោន�។ ពិកួដោគអាោច

ជាោភាោគអីលដ់ែអករាោដែរកច�ិខី្លាំើោងំ កពំិងុជុំយួ�សំដោស្រីមចច�ិីជាោភាោគអីលដ់ែអករាោដែរកច�ិខី្លាំើោងំ កពំិងុជុំយួ�សំដោស្រីមចច�ិី

ដោ�ោកបាោយ�និ ដោចញចាប់ ់ជាោកណា�ល ឬប់រាោជុំយ័។ ដោ�ោកបាោយ�និ ដោចញចាប់ ់ជាោកណា�ល ឬប់រាោជុំយ័។ 

ក្នុុ�ងស្រីគាំោដែ�លស្រីកុម G.O.P. ស្រីតាំោំ នឹងកាើោយជាោក្នុុ�ងស្រីគាំោដែ�លស្រីកុម G.O.P. ស្រីតាំោំ នឹងកាើោយជាោ

អើតីាំោមកាោរចងប់ាោន សំស្រីម្លាោប់ស់្រីប់ដោទីសំអាោដោមរកិល�ូ�ោសំ់អើតីាំោមកាោរចងប់ាោន សំស្រីម្លាោប់ស់្រីប់ដោទីសំអាោដោមរកិល�ូ�ោសំ់

ដោ�ោមខុុជាោមយួគាំំោ ស្រីកមុសំដោមើងភាោគ�ចិគាំែោនក�ិានភុាោពិ ដោ�ោមខុុជាោមយួគាំំោ ស្រីកមុសំដោមើងភាោគ�ចិគាំែោនក�ិានភុាោពិ 

គាំែោនអណំាោច ដោស្រីប់�ស្រីសាោ ំកពំិងុរងច់ាោកំាោរប់ដោញ្ចឹចញសាោរគាំែោនអណំាោច ដោស្រីប់�ស្រីសាោ ំកពំិងុរងច់ាោកំាោរប់ដោញ្ចឹចញសាោរ

តាំោមធិើី�ធិ័រចុងដោស្រីកាោយរប់សំ់ស្រីតាំោំ ស្រីបាោប់់ពិួកដោគនូវិអើីតាំោមធិើី�ធិ័រចុងដោស្រីកាោយរប់សំ់ស្រីតាំោំ ស្រីបាោប់់ពិួកដោគនូវិអើី

ដែ�លស្រី�ូវិដោធិើើ ស្រី�ូវិនិយាោយ និងស្រី�ូវិដោជុំឿជាោក់។ ដែ�លស្រី�ូវិដោធិើើ ស្រី�ូវិនិយាោយ និងស្រី�ូវិដោជុំឿជាោក់។ 

ខ្លួំ��ំងឹថាោ កាោរដែប់កបាោកប់់កសមយួ វាោមនិ�ោយស្រីសំលួខ្លួំ��ំងឹថាោ កាោរដែប់កបាោកប់់កសមយួ វាោមនិ�ោយស្រីសំលួ

ដោទី (ឬទីនំងជាោមនិ�ោយស្រីសំលួ)។ ប់ាដុែនអីកំសាោធាោរណ�ដោទី (ឬទីនំងជាោមនិ�ោយស្រីសំលួ)។ ប់ាដុែនអីកំសាោធាោរណ�

រ�ឋម្លាោនដោគាំោលកាោរណស៍ំលីធិម ៌អកំម្លាោនភាោពិកាើោហាោន រ�ឋម្លាោនដោគាំោលកាោរណស៍ំលីធិម ៌អកំម្លាោនភាោពិកាើោហាោន 

និងអំកយកចិ�ីទីុក�ោក់កិចចកាោរ បាោនកាោរ�ោរជុំ័យនិងអំកយកចិ�ីទីុក�ោក់កិចចកាោរ បាោនកាោរ�ោរជុំ័យ

ជុំំំន�លទីធផលដោ�ំោ� ចូ បាោយ�ិន ស្រី�ូវិដែ�សំួរខ្លួួ�នឯងជុំំំន�លទីធផលដោ�ំោ� ចូ បាោយ�ិន ស្រី�ូវិដែ�សំួរខ្លួួ�នឯង

ថាោ� "ដោ�ោប់ាុន្ទាែោនថ្ងៃ�ៃដោទីៀ� ដោ�ោដោពិលដោរឿងរាុោវិទាំោំងដោន� ថាោ� "ដោ�ោប់ាុន្ទាែោនថ្ងៃ�ៃដោទីៀ� ដោ�ោដោពិលដោរឿងរាុោវិទាំោំងដោន� 

សំប់់សំពិើស្រីគប់់ ដោ�ើដោយើងនឹងស្រី�ឡប់់ដោ�ោដោធិើើកាោរ�ោរជាោ សំប់់សំពិើស្រីគប់់ ដោ�ើដោយើងនឹងស្រី�ឡប់់ដោ�ោដោធិើើកាោរ�ោរជាោ 

ធិមែជាោ�វិិញិជាោមយួមនសុំសដែ�លគាំែោនស្រីប់ដោយាោជុំន ៍ប់ានុ ធិមែជាោ�វិិញិជាោមយួមនសុំសដែ�លគាំែោនស្រីប់ដោយាោជុំន ៍ប់ានុ 

ប់ាងដោធិើើរ�ឋស្រីប់ហាោរនី�ិប់ញ្ចឹា�ិ�ំប់ូងដោគ ដោ�ោក្នុុ�ងស្រីប់វិ�ីិ ប់ាងដោធិើើរ�ឋស្រីប់ហាោរនី�ិប់ញ្ចឹា�ិ�ំប់ូងដោគ ដោ�ោក្នុុ�ងស្រីប់វិ�ីិ 

សាោស្រីសំីអាោដោមរិកឬ?"។សាោស្រីសំីអាោដោមរិកឬ?"។

ដោ�ោដោពិលចប់់ដោរឿងភាោគដោន� ស្រីតាំោំនឹងដោធិើើអើីមួយ ដោ�ោដោពិលចប់់ដោរឿងភាោគដោន� ស្រីតាំោំនឹងដោធិើើអើីមួយ 

ឬនយិាោយអើមីយួដោផសងដោទីៀ� ខុងឹសំមារ ដោមើលស្រីសាោល ឬនយិាោយអើមីយួដោផសងដោទីៀ� ខុងឹសំមារ ដោមើលស្រីសាោល 

ចូ បាោ�ិន និងមិនអាោចសំហួកាោរគាំំោបាោន ដោហួើយពិួកចូ បាោ�ិន និងមិនអាោចសំហួកាោរគាំំោបាោន ដោហួើយពិួក

ដែឆ្ងើតាំោមលិទីធរប់សំ់ស្រីតាំោំ �ូចជាោ Cruz, Hawley, ដែឆ្ងើតាំោមលិទីធរប់សំ់ស្រីតាំោំ �ូចជាោ Cruz, Hawley, 

Johnson និងដោម�ឹកន្ទាោំសំភាោសំដោមើងភាោគ�ិច Johnson និងដោម�ឹកន្ទាោំសំភាោសំដោមើងភាោគ�ិច 

Kevin McCarthy នងឹទាំោមទាំោរដោអាោយប់កសដោ�ោជាោមយួKevin McCarthy នងឹទាំោមទាំោរដោអាោយប់កសដោ�ោជាោមយួ

ដោ�ើមបីប់ដោស្រីមើផលស្រីប់ដោយាោជុំន៍នដោយាោបាោយ �ោក់អំកដោ�ើមបីប់ដោស្រីមើផលស្រីប់ដោយាោជុំន៍នដោយាោបាោយ �ោក់អំក

សាោធាោរណ�រ�ឋដែ�លម្លាោនដោគាំោលកាោរណ៍សំីលធិម៌ សាោធាោរណ�រ�ឋដែ�លម្លាោនដោគាំោលកាោរណ៍សំីលធិម៌ 

�ោកប់់ញ្ចូុ�លគាំំោជាោស្រីប់ចាោថំ្ងៃ�ៃ។ រាោលស់ំបាីោហួ ៍នងឹម្លាោនកាោរ�ោកប់់ញ្ចូុ�លគាំំោជាោស្រីប់ចាោថំ្ងៃ�ៃ។ រាោលស់ំបាីោហួ ៍នងឹម្លាោនកាោរ

ដោធិើើដោ�សំីរកភាោពិដោសាែោ�ស្រី�ង�ែីៗជាោស្រីប់ចាោំ។ដោធិើើដោ�សំីរកភាោពិដោសាែោ�ស្រី�ង�ែីៗជាោស្រីប់ចាោំ។

ប់ច្ចុុ�ប់បន ំមនិម្លាោនភាោពិដោសំែើគាំំោរវាោងប់កសធិទំាំោងំពិរីប់ច្ចុុ�ប់បន ំមនិម្លាោនភាោពិដោសំែើគាំំោរវាោងប់កសធិទំាំោងំពិរី

រប់សំ់ដោយើងដោទី។ ពិី�ំប់ូង ប់កសស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ�រប់សំ់ដោយើងដោទី។ ពិី�ំប់ូង ប់កសស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ�

ម្លាោនសំដោមើងភាោគដោស្រីចើនដោលើសំលប់ ់�កឹន្ទាោដំោ�ោយមនសុំសម្លាោនសំដោមើងភាោគដោស្រីចើនដោលើសំលប់ ់�កឹន្ទាោដំោ�ោយមនសុំស

កណា�លម្លាោនដោ�ើមកដំោណើ� អាោស្រីហួើកិ-អាោដោមរកិ  ដោស្រីជុំើសំកណា�លម្លាោនដោ�ើមកដំោណើ� អាោស្រីហួើកិ-អាោដោមរកិ  ដោស្រីជុំើសំ

យកមនសុំសកណា�ល-ដោឆ្ងើងនយិម គដឺោ�ោកបាោយ�និ យកមនសុំសកណា�ល-ដោឆ្ងើងនយិម គដឺោ�ោកបាោយ�និ 

មនិដែមនអកំដោឆ្ងើងស្រីជុំលុនយិម ជាោស្រីកមុគាំែោន�វិកិាោ គាំែោនមនិដែមនអកំដោឆ្ងើងស្រីជុំលុនយិម ជាោស្រីកមុគាំែោន�វិកិាោ គាំែោន

ប់ាលូសីំ នងិមនិដែមនសំងះមនយិមស្រីប់ជាោធិបិ់    ដោ�យ�។ប់ាលូសីំ នងិមនិដែមនសំងះមនយិមស្រីប់ជាោធិបិ់    ដោ�យ�។

ដោ�ោក្នុុ�ងអាោគាំោរទាំោងំមលូ G.O.P រប់សំស់្រីតាំោ ំបាោនដោ�ោក្នុុ�ងអាោគាំោរទាំោងំមលូ G.O.P រប់សំស់្រីតាំោ ំបាោន

កាើោយជាោស្រីកុមដែ�លបាោនសំដោស្រីមចក្នុុ�ងកិចចស្រីប់ជុំុំថាោ ខ្លួួ�នកាើោយជាោស្រីកុមដែ�លបាោនសំដោស្រីមចក្នុុ�ងកិចចស្រីប់ជុំុំថាោ ខ្លួួ�ន

នឹងមិនដោអាោយម្លាោនដោវិទីិកាោប់កសដោទី។ ដោវិទីិកាោរប់សំ់ខ្លួួ�ន នឹងមិនដោអាោយម្លាោនដោវិទីិកាោប់កសដោទី។ ដោវិទីិកាោរប់សំ់ខ្លួួ�ន 

គឺជាោអើីដែ�លដោម�ឹកន្ទាោំចង់បាោន ដោ�ោថ្ងៃ�ៃណាោមួយគឺជាោអើីដែ�លដោម�ឹកន្ទាោំចង់បាោន ដោ�ោថ្ងៃ�ៃណាោមួយ

សំមស្រីសំប់។ ដោ�ោដោពិលប់កសណាោមួយឈ្នះប់់គិ� និងសំមស្រីសំប់។ ដោ�ោដោពិលប់កសណាោមួយឈ្នះប់់គិ� និង

ឈ្នះប់់គូរប់ន្ទាាោ�់ស្រីកហួមណាោមួយដោ�ោជុំុំវិិញដោម�ឹកន្ទាោំឈ្នះប់់គូរប់ន្ទាាោ�់ស្រីកហួមណាោមួយដោ�ោជុំុំវិិញដោម�ឹកន្ទាោំ

គាំែោនសំីលធិម៌ �ូចជាោ ស្រីតាំោំ គាំោ�់នឹងប់នីយកវាោដោ�ោគាំែោនសំីលធិម៌ �ូចជាោ ស្រីតាំោំ គាំោ�់នឹងប់នីយកវាោដោ�ោ

បាោ�សំមុស្រីទីដោស្រី�ោរហួូ��ល់ទាំើោរនរក។ បាោ�សំមុស្រីទីដោស្រី�ោរហួូ��ល់ទាំើោរនរក។ 

ឥឡូវិដោន� វាោមក�ល់ដោហួើយឥឡូវិដោន� វាោមក�ល់ដោហួើយ

ដោ�ោចងុសំបាីោហួដ៍ោន� ដោយើងបាោនដោ�ើញកាោរស្រីប់ងឹ ដោ�ោចងុសំបាីោហួដ៍ោន� ដោយើងបាោនដោ�ើញកាោរស្រីប់ងឹ 

ដែស្រីប់ងរប់សំ់ ស្រីតាំោំ �ូចស្រីកុមម្លាាោហួើីយាាោ ស្រីចបាោច់រ�ឋម�នី ីដែស្រីប់ងរប់សំ់ ស្រីតាំោំ �ូចស្រីកុមម្លាាោហួើីយាាោ ស្រីចបាោច់រ�ឋម�នី ី

ស្រីកសំងួកាោរប់រដោទីសំរ�ឋ Georgia "រក"សំនើកឹដោ�ំោ� ស្រីកសំងួកាោរប់រដោទីសំរ�ឋ Georgia "រក"សំនើកឹដោ�ំោ� 

ដោអាោយគាំោ�់ចំនួន១១៧៨០ និងស្រីប់កាោសំថាោ កាោ�់គឺ ដោអាោយគាំោ�់ចំនួន១១៧៨០ និងស្រីប់កាោសំថាោ កាោ�់គឺ 

ជាោអំកឈ្នះំ�ដោ�ោរ�ឋ Georgia ដែ�មួយសំដោមើងដោលើសំ ជាោអំកឈ្នះំ�ដោ�ោរ�ឋ Georgia ដែ�មួយសំដោមើងដោលើសំ 

បាោយ �ិន ។បាោយ �ិន ។

ដោយើងនឹងដោមើលដោ�ើញវាោក្នុុ�ងសាិោនភាោពិកាោន់ដែ�ដោយើងនឹងដោមើលដោ�ើញវាោក្នុុ�ងសាិោនភាោពិកាោន់ដែ�

អាោស្រីកក ់ដោ�ោក្នុុ�ងសំមយ័ស្រីប់ជុំុសំំភាោថ្ងៃ�ៃពិធុិ។ ស្រីកមុគាំោសំ្រីទីអាោស្រីកក ់ដោ�ោក្នុុ�ងសំមយ័ស្រីប់ជុំុសំំភាោថ្ងៃ�ៃពិធុិ។ ស្រីកមុគាំោសំ្រីទី

ស្រីតាំោំ នឹងពិាយាោមដែស្រីប់កាើោយពិិធិីមួយដោរៀប់ចំផ្តាីោច់មុខុ ស្រីតាំោំ នឹងពិាយាោមដែស្រីប់កាើោយពិិធិីមួយដោរៀប់ចំផ្តាីោច់មុខុ 

រាោប់ស់ំនើកឹដោ�ំោ�ថ្ងៃនអងះដោបាោ�ដោ�ំោ�ដែ�លស្រីប់គលដ់ោអាោយរាោប់ស់ំនើកឹដោ�ំោ�ថ្ងៃនអងះដោបាោ�ដោ�ំោ�ដែ�លស្រីប់គលដ់ោអាោយ

មកពិីរ�ឋនិមួយៗ បាោយ�ិន ម្លាោន ៣០៦ សំដោមើង រីឯមកពិីរ�ឋនិមួយៗ បាោយ�ិន ម្លាោន ៣០៦ សំដោមើង រីឯ

ស្រីតាំោំ វិិញម្លាោន ២៣២ សំដោមើង ជាោកាោរប់ាុនប់ាងដោអាោយស្រីតាំោំ វិិញម្លាោន ២៣២ សំដោមើង ជាោកាោរប់ាុនប់ាងដោអាោយ

សំភាោដោម្លាោ��ភាោពិសំនើឹកដោ�ំោ�រប់សំ់រ�ឋដែ�លមិនសំភាោដោម្លាោ��ភាោពិសំនើឹកដោ�ំោ�រប់សំ់រ�ឋដែ�លមិន

ចាសំ់�ោសំ់ ជាោកដែនើងស្រីតាំោំចាោញ់។ចាសំ់�ោសំ់ ជាោកដែនើងស្រីតាំោំចាោញ់។

ស្រីប់សំិនដោប់ើខ្លួំ�ំជាោអំកនិពិនធកាោដែសំ�ដោន� ខ្លួំ�ំនឹង ស្រីប់សំិនដោប់ើខ្លួំ�ំជាោអំកនិពិនធកាោដែសំ�ដោន� ខ្លួំ�ំនឹង 

ដោបាោ�ពិមុពរបូ់ភាោពិរប់សំព់ិកួដោគ�ោកដ់ោពិញមយួទីពំិរ័ ម្លាោនដោបាោ�ពិមុពរបូ់ភាោពិរប់សំព់ិកួដោគ�ោកដ់ោពិញមយួទីពំិរ័ ម្លាោន

ចំណងដោជុំើងថាោ  "កុំដោ�ើចមុខុទាំោំងដោន� អំកចាប់់ទាំោំង ចំណងដោជុំើងថាោ  "កុំដោ�ើចមុខុទាំោំងដោន� អំកចាប់់ទាំោំង 

ដោន�ម្លាោនជុំដោស្រីមើសំមួយរវាោងភាោពិដោសាែោ�ស្រី�ង់ចំដោ�ោ� ដោន�ម្លាោនជុំដោស្រីមើសំមួយរវាោងភាោពិដោសាែោ�ស្រី�ង់ចំដោ�ោ� 

រ�ឋធិមែនញុ្ចឹា នងិចដំោ�ោ� ស្រីតាំោ ំដោហួើយពិកួដោគដោស្រីជុំើសំដោរើសំ រ�ឋធិមែនញុ្ចឹា នងិចដំោ�ោ� ស្រីតាំោ ំដោហួើយពិកួដោគដោស្រីជុំើសំដោរើសំ 

ស្រីតាំោំ"។ស្រីតាំោំ"។

ស្រីប់សំិនដោប់ើអំកឆ្ងៃល់ មនុសំសទាំោំងដោន�ចូលរួមស្រីប់សំិនដោប់ើអំកឆ្ងៃល់ មនុសំសទាំោំងដោន�ចូលរួម

កាោរប់�ដោបាោរ ដែ�សំហួដោសំវិិកប់កសសាោធាោរណ�រ�ឋម្លាោន កាោរប់�ដោបាោរ ដែ�សំហួដោសំវិិកប់កសសាោធាោរណ�រ�ឋម្លាោន 

សំីលធិម៌មិនស្រីប់ស្រីពិឹ�ីដោទី ។ និយាោយពិីអំដែផនកាោរ សំីលធិម៌មិនស្រីប់ស្រីពិឹ�ីដោទី ។ និយាោយពិីអំដែផនកាោរ 

ស្រីប់ដែជុំងរាោប់់សំនើឹកដោ�ំោ�រប់សំ់ Hawley ដោ�ោកស្រីសំី ស្រីប់ដែជុំងរាោប់់សំនើឹកដោ�ំោ�រប់សំ់ Hawley ដោ�ោកស្រីសំី 

Lisa Murkowski ស្រីពិឹទីធសំភាោប់កសសាោធាោរណ�រ�ឋ  Lisa Murkowski ស្រីពិឹទីធសំភាោប់កសសាោធាោរណ�រ�ឋ  

មកពិីរ�ឋ Alaska បាោននិយាោយថាោ "ខ្លួំ�ំនឹងមិនគាំោំស្រីទី មកពិីរ�ឋ Alaska បាោននិយាោយថាោ "ខ្លួំ�ំនឹងមិនគាំោំស្រីទី 

�ោក�សំចាចោស្រីប់ណិធាោនចំដោ�ោ�រ�ឋធិមែនុញ្ចឹាដោទី វាោស្រីគាំោន់ �ោក�សំចាចោស្រីប់ណិធាោនចំដោ�ោ�រ�ឋធិមែនុញ្ចឹាដោទី វាោស្រីគាំោន់ 

ដែ�ជាោកាោរដោធិើើដោ�សំីពិីភាោពិដោសំែើស្រី�ង់ដោ�ោទីីដោន�"។ ស្រីពិឹទីធដែ�ជាោកាោរដោធិើើដោ�សំីពិីភាោពិដោសំែើស្រី�ង់ដោ�ោទីីដោន�"។ ស្រីពិឹទីធ

សំភាោពិ Ben Sasse រ�ឋ Nebraska បាោនប់នដែ�មសំភាោពិ Ben Sasse រ�ឋ Nebraska បាោនប់នដែ�ម

ថាោ "មនសុំសដោពិញវិយ័ មនិ�ាងក់ាោដំោ�ើើងដែ�កម្លាោនប់ញ្ចូុ�ល ថាោ "មនសុំសដោពិញវិយ័ មនិ�ាងក់ាោដំោ�ើើងដែ�កម្លាោនប់ញ្ចូុ�ល 

ស្រីគាំោប់់�ោក់ចំដោប់��ូងរ�ឋ�ិបាោលស្រីសំប់ចាប់់រប់សំ់ខ្លួួ�ន ស្រីគាំោប់់�ោក់ចំដោប់��ូងរ�ឋ�ិបាោលស្រីសំប់ចាប់់រប់សំ់ខ្លួួ�ន 

ឯងដោន្ទាោ�ដោទី"។ ស្រីពិឹទីធសំភាោ Rob Portman រ�ឋ ឯងដោន្ទាោ�ដោទី"។ ស្រីពិឹទីធសំភាោ Rob Portman រ�ឋ 

Ohio បាោននិយាោយថាោ "ខ្លួំ�ំមិនអាោចគាំោំស្រីទីអនុញ្ជាាោ�ិ Ohio បាោននិយាោយថាោ "ខ្លួំ�ំមិនអាោចគាំោំស្រីទីអនុញ្ជាាោ�ិ 

ដោអាោយសំភាោមិនសំដោស្រីមចឆ្ងនា�រប់សំ់អំកដោបាោ�ដោ�ំោ� ដោអាោយសំភាោមិនសំដោស្រីមចឆ្ងនា�រប់សំ់អំកដោបាោ�ដោ�ំោ� 

បាោនដោឡើយ។ បាោនដោឡើយ។ 

�ូដោចំ� ស្រីកុមអំកនដោយាោបាោយម្លាោនគដោស្រីម្លាោងដោធិើើ�ូដោចំ� ស្រីកុមអំកនដោយាោបាោយម្លាោនគដោស្រីម្លាោងដោធិើើ

រ�ឋស្រីប់ហាោរនឹងទីទីួលប់រាោជុំ័យ។ ប់ាុដែនីសំួរខ្លួួ�នឯងថាោ៖ រ�ឋស្រីប់ហាោរនឹងទីទីួលប់រាោជុំ័យ។ ប់ាុដែនីសំួរខ្លួួ�នឯងថាោ៖ 

ដោ�ើនឹងម្លាោនអើីដោកើ�ដោឡើង ស្រីប់សំិនដោប់ើសំមព័នធមិ�ីស្រីតាំោ ំដោ�ើនឹងម្លាោនអើីដោកើ�ដោឡើង ស្រីប់សំិនដោប់ើសំមព័នធមិ�ីស្រីតាំោ ំ

ស្រីគប់់ស្រីគងសំភាោ ស្រីពិឹទីធសំភាោ និង�ុ�ោកាោរកំពិូល និងស្រីគប់់ស្រីគងសំភាោ ស្រីពិឹទីធសំភាោ និង�ុ�ោកាោរកំពិូល និង

ពិកួដោគម្លាោនមដោធិាបាោយដោស្រីប់ើស្រីបាោសំស់ំមយទុីធន�ីបិ់ញ្ចឹា�ីិ ពិកួដោគម្លាោនមដោធិាបាោយដោស្រីប់ើស្រីបាោសំស់ំមយទុីធន�ីបិ់ញ្ចឹា�ីិ 

ដោ�ោដោម្លាាោង១១ និងដោម្លាោ��ភាោពិជុំ័យជុំមំ�រប់សំ់បាោយដោ�ោដោម្លាាោង១១ និងដោម្លាោ��ភាោពិជុំ័យជុំមំ�រប់សំ់បាោយ

�ិន? �ិន? 

ខ្លួំ��ំងឹចាសំន់វូិអើដីែ�លនងឹដោកើ�ដោឡើង។ ពិលរ�ឋខ្លួំ��ំងឹចាសំន់វូិអើដីែ�លនងឹដោកើ�ដោឡើង។ ពិលរ�ឋ

អាោដោមរកិ ៨១២៨៣៤៨៥ ន្ទាោក ់ដែ�លបាោនដោបាោ�ដោ�ំោ�អាោដោមរកិ ៨១២៨៣៤៨៥ ន្ទាោក ់ដែ�លបាោនដោបាោ�ដោ�ំោ�

ដោអាោយ បាោយ�និ នងឹដោចញដោ�ោតាំោមផ្លូួ�វិ�លំ ់ខ្លួំ�នំងឹអាោចដោអាោយ បាោយ�និ នងឹដោចញដោ�ោតាំោមផ្លូួ�វិ�លំ ់ខ្លួំ�នំងឹអាោច

ជាោមនុសំសម្លាំោក់ក្នុុ�ងចំដោណាោមពិលរ�ឋទាំោំងដោន្ទាោ� ជាោមនុសំសម្លាំោក់ក្នុុ�ងចំដោណាោមពិលរ�ឋទាំោំងដោន្ទាោ� 

ស្រីប់ដែហួលជាោដោ�ោវាោយលុកដោសំ�វិិម្លាោន កាោពិី�ូល ស្រីប់ដែហួលជាោដោ�ោវាោយលុកដោសំ�វិិម្លាោន កាោពិី�ូល 

(Capitol) នងិ��ុោកាោរកពំិលូ។ ស្រីតាំោនំងឹប់ញ្ជាាោរកង(Capitol) នងិ��ុោកាោរកពំិលូ។ ស្រីតាំោនំងឹប់ញ្ជាាោរកង

ទី័ពិ �ែោំសំនីិសំុខុជាោ�ិ �ឹកន្ទាោំដោ�ោយអ�ិបាោលរ�ឋ   ទី័ពិ �ែោំសំនីិសំុខុជាោ�ិ �ឹកន្ទាោំដោ�ោយអ�ិបាោលរ�ឋ   

ដោអាោយមកប់��ើោប់ដោហួ�ុកាោរណ៍ដោន� ដោហួើយដោយើងនឹងដោអាោយមកប់��ើោប់ដោហួ�ុកាោរណ៍ដោន� ដោហួើយដោយើងនឹង

ធាើោក់ចូលក្នុុ�ងសំ��ះោមសំុីវិិល។ ធាើោក់ចូលក្នុុ�ងសំ��ះោមសំុីវិិល។ 

ដោន្ទាោ�គឺជាោដោ�ើើងដែ�លស្រីប់ជាោជុំនកំពិុងដោលង។ ដោន្ទាោ�គឺជាោដោ�ើើងដែ�លស្រីប់ជាោជុំនកំពិុងដោលង។ 

កាោរពិិ� ពិួកដោគ�ឹងវាោ ដោធិើើដោអាោយកាោរស្រីប់ឹងដែស្រីប់ងរប់សំ់ កាោរពិិ� ពិួកដោគ�ឹងវាោ ដោធិើើដោអាោយកាោរស្រីប់ឹងដែស្រីប់ងរប់សំ់ 

Hawley, Cruz, Johnson និងប់កសពិួកកាោន់ដែ�Hawley, Cruz, Johnson និងប់កសពិួកកាោន់ដែ�

គរួដោអាោយសំអប់ដ់ោខុពើម។ ពិកួដោគមនិដោគាំោរពិខ្លួួ�នឯង ពិកួដោគគរួដោអាោយសំអប់ដ់ោខុពើម។ ពិកួដោគមនិដោគាំោរពិខ្លួួ�នឯង ពិកួដោគ

កពំិងុដោស្រី�ៀមខ្លួួ�នលទិីធដែសំបកដោជុំើងស្រីតាំោ ំដោអាោយដោ�ើើរដោ�ោង កពំិងុដោស្រី�ៀមខ្លួួ�នលទិីធដែសំបកដោជុំើងស្រីតាំោ ំដោអាោយដោ�ើើរដោ�ោង 

រហួ�ូ�លវ់ិនិ្ទាោទីចីងុដោស្រីកាោយ ក្នុុ�ងកាោរយិាោលយ័ សំងឹមឹរហួ�ូ�លវ់ិនិ្ទាោទីចីងុដោស្រីកាោយ ក្នុុ�ងកាោរយិាោលយ័ សំងឹមឹ

កាោរទីទីលួដោករ��៍ដំែណលពិអីកំគាំោសំ្រីទីគាំោ� ់នងឹដោធិើើដោអាោយកាោរទីទីលួដោករ��៍ដំែណលពិអីកំគាំោសំ្រីទីគាំោ� ់នងឹដោធិើើដោអាោយ

គាំោ�់ស្រីប់កួ�មីងដោទីៀ� ដោ�ោ�ំោំ២០២៤។ ពិួកដោគកំពិុងគាំោ�់ស្រីប់កួ�មីងដោទីៀ� ដោ�ោ�ំោំ២០២៤។ ពិួកដោគកំពិុង

ពិងឹដែផអកដោលើសំដោមើងភាោគដោស្រីចើនរប់សំស់ំហួដោសំវិកិ ដែ�លពិងឹដែផអកដោលើសំដោមើងភាោគដោស្រីចើនរប់សំស់ំហួដោសំវិកិ ដែ�ល

ម្លាោនដោគាំោលកាោរណ៍សំីលធិម៌ កំពិុងដោបាោ�ដោ�ំោ�ម្លាោនដោគាំោលកាោរណ៍សំីលធិម៌ កំពិុងដោបាោ�ដោ�ំោ�

ទីទីួលសាះោល់លទីធផលដោ�ំោ�រប់សំ់បាោយ�ិន ស្រីបាោក�ទីទីួលសាះោល់លទីធផលដោ�ំោ�រប់សំ់បាោយ�ិន ស្រីបាោក�

ថាោ កាោរស្រីប់ងឹដែស្រីប់ងរប់សំដ់ោគប់រាោជុំយ័។ តាំោមមដោធិាបាោយថាោ កាោរស្រីប់ងឹដែស្រីប់ងរប់សំដ់ោគប់រាោជុំយ័។ តាំោមមដោធិាបាោយ

ដោន្ទាោ� ពិួកដោគនឹងទីទីួលបាោនកិ�ីិយសំលអប់ំផុ�ដោ�ោដោន្ទាោ� ពិួកដោគនឹងទីទីួលបាោនកិ�ីិយសំលអប់ំផុ�ដោ�ោ

�ដោ�ោទីំពិ័រទីី១៩�ដោ�ោទីំពិ័រទីី១៩

ពិីខ្លាំោងដោឆ្ងើង៖ ស្រីពិឹទីធសំភាោ Ron Johnson, Josh Hawley និង Ted Cruz. Credit...ពិីខ្លាំោងដោឆ្ងើង៖ ស្រីពិឹទីធសំភាោ Ron Johnson, Josh Hawley និង Ted Cruz. Credit...
Getty Images; រូប់��ដោ�ោយ៖ Susan WalshGetty Images; រូប់��ដោ�ោយ៖ Susan Walsh

Credit...Erin Schaff/The New York TimesCredit...Erin Schaff/The New York Times

ទីសំសន�ទីសំសន� កុំណើភូេចូណើ�ែោះអំនកស់ាធាារ�ៈរដំឋ ខ្មែដំ�បាុនិបាងណើធាើើរដំឋស្រីបហួារ កុំណើភូេចូណើ�ែោះអំនកស់ាធាារ�ៈរដំឋ ខ្មែដំ�បាុនិបាងណើធាើើរដំឋស្រីបហួារ 
ដោលើកដោន� ពិួកដោគប់រជុំ័យ ក៏ប់ាុដែនីភាោពិមិនដោសាែោ�ស្រី�ង់រប់សំ់ពិួកដោគ គឺចាសំ់ណាោសំ់ដោលើកដោន� ពិួកដោគប់រជុំ័យ ក៏ប់ាុដែនីភាោពិមិនដោសាែោ�ស្រី�ង់រប់សំ់ពិួកដោគ គឺចាសំ់ណាោសំ់
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ទីប់ទ់ីលដ់ោន្ទាោ�ប់ណា�លឱ�ម្លាោនសាើោប់៤់ន្ទាោក ់នងឹទីប់ទ់ីលដ់ោន្ទាោ�ប់ណា�លឱ�ម្លាោនសាើោប់៤់ន្ទាោក ់នងឹ

ចាោប់់ខ្លួួ�នជាោង១០០ន្ទាោក់ ។ ដោ�ោយម្លាោនអនីរាោគមន៍ចាោប់់ខ្លួួ�នជាោង១០០ន្ទាោក់ ។ ដោ�ោយម្លាោនអនីរាោគមន៍

ពិីកងកម្លាើោំង ប់ាូលីសំ នឹងដោយាោធាោមកពិី�ំប់ន់ជុំុំវិិញ ពិីកងកម្លាើោំង ប់ាូលីសំ នឹងដោយាោធាោមកពិី�ំប់ន់ជុំុំវិិញ 

សាិោនភាោពិបាោនសំៃប់ដ់ោ�ោវិញិ ដោហួើយស្រីកមុសំម្លាោជុំកិសំភាោ សាិោនភាោពិបាោនសំៃប់ដ់ោ�ោវិញិ ដោហួើយស្រីកមុសំម្លាោជុំកិសំភាោ 

បាោនស្រី�ឡប់់មកដោធិើើកាោរវិិញ ដោ�ោដោម្លាាោង១២យប់់ រហួូ�បាោនស្រី�ឡប់់មកដោធិើើកាោរវិិញ ដោ�ោដោម្លាាោង១២យប់់ រហួូ�

ដោធិើើកាោរបាោនសំដោស្រីមចដោ�ោដោពិលដោទីៀប់�ើឺ ដោបាោ�ដោ�ំោ�ដោលើដោធិើើកាោរបាោនសំដោស្រីមចដោ�ោដោពិលដោទីៀប់�ើឺ ដោបាោ�ដោ�ំោ�ដោលើ

�ថ្ងៃមើដោ�ំោ� ឱ� ដោជាោ បាោយ�ិន បាោន៣០៦"ដោ�ដោឡដោគា�ថ្ងៃមើដោ�ំោ� ឱ� ដោជាោ បាោយ�ិន បាោន៣០៦"ដោ�ដោឡដោគា

�" នឹងឌណាោល់ ស្រីតាំោំ បាោន២៣២"ដោ�ដោឡដោគា�"អ�" នឹងឌណាោល់ ស្រីតាំោំ បាោន២៣២"ដោ�ដោឡដោគា�"អ

នុញ្ជាាោ�ីិឱ� ដោជាោ បាោយ�ិន ដោឡើងជាោស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ីនុញ្ជាាោ�ីិឱ� ដោជាោ បាោយ�ិន ដោឡើងជាោស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី

ទីី៤៦ថ្ងៃនសំហួរ�ឋអាោដោមរីក។ទីី៤៦ថ្ងៃនសំហួរ�ឋអាោដោមរីក។

 ដោ�ោក ឌណាោល់ ស្រីតាំោំ ដោ�ោដែ�មិនស្រីពិម ដោ�ោក ឌណាោល់ ស្រីតាំោំ ដោ�ោដែ�មិនស្រីពិម

ទីទីលួសាះោលល់ទីធផលថ្ងៃនកាោរដោបាោ�ដោ�ំោ��ដែ�ល ដោហួើយទីទីលួសាះោលល់ទីធផលថ្ងៃនកាោរដោបាោ�ដោ�ំោ��ដែ�ល ដោហួើយ

ដែ�មទាំោំងស្រីប់កាោសំមិនដោ�ោចូលរួមពិីធិីទីទីួល�ំដែណង ដែ�មទាំោំងស្រីប់កាោសំមិនដោ�ោចូលរួមពិីធិីទីទីួល�ំដែណង 

ថ្ងៃនស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់��ីែថី្ងៃ�ៃទី២ិ០មករាោ២០២១ ដោទីៀ�ផង ថ្ងៃនស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់��ីែថី្ងៃ�ៃទី២ិ០មករាោ២០២១ ដោទីៀ�ផង 

ប់ាុដែនីដោ�ោកអនុស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី ម្លាាោយ ផិន នឹងមិនប់ាុដែនីដោ�ោកអនុស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី ម្លាាោយ ផិន នឹងមិន

ដោធិើើតាំោមដោ�ោក ស្រីតាំោំ ដោន្ទាោ�ដោទី។ សំកមែភាោពិដោ�ោក ស្រីតាំោំ ដោធិើើតាំោមដោ�ោក ស្រីតាំោំ ដោន្ទាោ�ដោទី។ សំកមែភាោពិដោ�ោក ស្រីតាំោំ 

ដែ�លជុំស្រីមញុឱ�ម្លាោនបាោ�កុរចលូអកុឡះកដោ�ោវិមិ្លាោន"កាោដែ�លជុំស្រីមញុឱ�ម្លាោនបាោ�កុរចលូអកុឡះកដោ�ោវិមិ្លាោន"កាោ

ពិ�ិលូ" បាោនស្រី�វូិដោគដោថាើោលដោទាំោសំយាាោងទីលូទំី�ូោយ, ពិ�ិលូ" បាោនស្រី�វូិដោគដោថាើោលដោទាំោសំយាាោងទីលូទំី�ូោយ, 

សំភាោទាំោងំមលូ បាោន�ោកស់ំម្លាពោ�ដោ�ោដោលើដោ�ោក ម្លាាោយ សំភាោទាំោងំមលូ បាោន�ោកស់ំម្លាពោ�ដោ�ោដោលើដោ�ោក ម្លាាោយ 

ផនិ ឱ�ដោស្រីប់ើចាប់ ់14th. Amendment  ដោ�ើមប�ីកផនិ ឱ�ដោស្រីប់ើចាប់ ់14th. Amendment  ដោ�ើមប�ីក

�ដំែណងស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់�ខី្លួួ�ន តាំោមរ�ឋធិមែនញុ្ចឹា ដោ�ោដោពិល�ដំែណងស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់�ខី្លួួ�ន តាំោមរ�ឋធិមែនញុ្ចឹា ដោ�ោដោពិល

ដែ�លវិិនិចិ័យថាោស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ីដោន្ទាោ�ម្លាោន"ចរឹកមិនដែ�លវិិនិចិ័យថាោស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ីដោន្ទាោ�ម្លាោន"ចរឹកមិន

ស្រីប់ស្រីក�នី្ទាោឱំ�ដោស្រីគាំោ�ថាំោក�់លស់្រីប់ដោទីសំ", ដោប់ើមនិដោធិើើតាំោមស្រីប់ស្រីក�នី្ទាោឱំ�ដោស្រីគាំោ�ថាំោក�់លស់្រីប់ដោទីសំ", ដោប់ើមនិដោធិើើតាំោម

�ដូោចាំោ�ដោទីដោន្ទាោ� សំភាោនងឹដោស្រីប់ើចាប់ ់25th. Amend-�ដូោចាំោ�ដោទីដោន្ទាោ� សំភាោនងឹដោស្រីប់ើចាប់ ់25th. Amend-

ment ដែ�លនឹងហាោមឃាោ�់សំកមែភាោពិនដោយាោបាោយ ment ដែ�លនឹងហាោមឃាោ�់សំកមែភាោពិនដោយាោបាោយ 

ឌណាោល់ ស្រីតាំោំ មួយជុំីវិិ�បាោន ប់ាុដែនីដោ�ោក ម្លាាោយ ផិន ឌណាោល់ ស្រីតាំោំ មួយជុំីវិិ�បាោន ប់ាុដែនីដោ�ោក ម្លាាោយ ផិន 

បាោនស្រីប់កាោសំភាើោមៗថាោ"ដោ�ោកនឹងមិនដោធិើើកាោរ�កបាោនស្រីប់កាោសំភាើោមៗថាោ"ដោ�ោកនឹងមិនដោធិើើកាោរ�ក

�ំដែណងស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ីរប់សំ់ដោ�ោកដោទី"។ ដោគបាោន�ំដែណងស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ីរប់សំ់ដោ�ោកដោទី"។ ដោគបាោន

សំដោងើ�ដោ�ើញថាោ ក្នុុ�ងចំដោណាោមស្រីកុមបាោ�ុករ គឺម្លាោនសំដោងើ�ដោ�ើញថាោ ក្នុុ�ងចំដោណាោមស្រីកុមបាោ�ុករ គឺម្លាោន

អំកមកពិីជុំិ� នឹងពិី�ៃោយ ម្លាោនរ�ឋដោផសងៗ នឹងមកពិិអំកមកពិីជុំិ� នឹងពិី�ៃោយ ម្លាោនរ�ឋដោផសងៗ នឹងមកពិិ

ស្រីប់ដោទីសំដោផសងៗ ដែ�លម្លាោនសំញ្ជាាោសំំដោលៀកប់ំ�ោក់ គំស្រីប់ដោទីសំដោផសងៗ ដែ�លម្លាោនសំញ្ជាាោសំំដោលៀកប់ំ�ោក់ គំ

នូដោលើមុខុ គំនូរដោលើខ្លួួ�ន ដោលើប់�ោរ ប់ញ្ជាាោក់ថាោ"ជាោនូដោលើមុខុ គំនូរដោលើខ្លួួ�ន ដោលើប់�ោរ ប់ញ្ជាាោក់ថាោ"ជាោ

ស្រីកុម"ដែសំបកសំលអផុ�ដោគWhite Supremacist"ស្រីកុម"ដែសំបកសំលអផុ�ដោគWhite Supremacist"

ស្រីកមុ"ណាោសំុជីុំនំ្ទាោន�់ែ ីNeo Nazi" ស្រីកមុ"ដោស្រីបាោវិប់យុ ស្រីកមុ"ណាោសំុជីុំនំ្ទាោន�់ែ ីNeo Nazi" ស្រីកមុ"ដោស្រីបាោវិប់យុ 

Proud Boys  ដែ�លជាោស្រីកុមនដោយាោបាោយសាីោំផុ� Proud Boys  ដែ�លជាោស្រីកុមនដោយាោបាោយសាីោំផុ� 

ស្រីប់កប់ដោ�ោយដោស្រីគាំោ�ថាំោក់ ដោហួើយដោស្រីប់ើហួឹងាពិិដោស្រីចើនស្រីប់កប់ដោ�ោយដោស្រីគាំោ�ថាំោក់ ដោហួើយដោស្រីប់ើហួឹងាពិិដោស្រីចើន

ជុំំន្ទាោន់មកដោហួើយ... គឺស្រីកុមទាំោំងដោន្ទាោ�ដោហួើយ ដែ�លជុំំន្ទាោន់មកដោហួើយ... គឺស្រីកុមទាំោំងដោន្ទាោ�ដោហួើយ ដែ�ល

ដោ�ោដែ�គាំោំស្រីទី ឌណាោល់ ស្រីតាំោំ ប់ន្ទាាោប់់ពិីថ្ងៃ�ៃទីី២០មករាោដោ�ោដែ�គាំោំស្រីទី ឌណាោល់ ស្រីតាំោំ ប់ន្ទាាោប់់ពិីថ្ងៃ�ៃទីី២០មករាោ

យូរដោ�ោដោទីៀ�, ដោគសំងស័យថាោ"ទីំនងជាោនឹងម្លាោនកាោរយូរដោ�ោដោទីៀ�, ដោគសំងស័យថាោ"ទីំនងជាោនឹងម្លាោនកាោរ

ស្រីប់កាោសំស្រីប់ធាោធាោន្ទាោធិបិ់�(ីដោស្រី�ោចាប់ម់យួដោទីៀ�)រប់សំ់ ស្រីប់កាោសំស្រីប់ធាោធាោន្ទាោធិបិ់�(ីដោស្រី�ោចាប់ម់យួដោទីៀ�)រប់សំ់ 

ឌណាោល់ ស្រីតាំោំ" ដោទីៀ�ផង។ឌណាោល់ ស្រីតាំោំ" ដោទីៀ�ផង។

 ដោ�ោក ឌណាោល់ ស្រីតាំោំ និយាោយថាោ"ដោ�ោក ដោ�ោក ឌណាោល់ ស្រីតាំោំ និយាោយថាោ"ដោ�ោក

ជាោអកំឈ្នះំ�ដោ�ំោ�" ដោប់ើដោទាំោ�ជាោម្លាោនប់ណាងឹជាោ៦០ដោ�ោជាោអកំឈ្នះំ�ដោ�ំោ�" ដោប់ើដោទាំោ�ជាោម្លាោនប់ណាងឹជាោ៦០ដោ�ោ

�ុ�ោកាោរ ទាំោំងគាំែោន�សំួុតាំោង ដោហួើយ�ុ�ោកាោរកាោ�់�ុ�ោកាោរ ទាំោំងគាំែោន�សំួុតាំោង ដោហួើយ�ុ�ោកាោរកាោ�់

ឱ�ចាោញ់ទាំោំងអសំ់, ប់ដែនិមពិីដោន� លទីធផលថ្ងៃនឱ�ចាោញ់ទាំោំងអសំ់, ប់ដែនិមពិីដោន� លទីធផលថ្ងៃន

កាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�ចងុដោស្រីកាោយប់ងអសំថ់្ងៃ�ៃទី៦ីមករាោ២០២១ កាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�ចងុដោស្រីកាោយប់ងអសំថ់្ងៃ�ៃទី៦ីមករាោ២០២១ 

ដោ�ោ"ជុំ័រចាោ"ដោ�ោក ស្រីតាំោំ បាោនដោធិើើឱ�ដោប់កាជុំន ខ្លាំោងដោ�ោ"ជុំ័រចាោ"ដោ�ោក ស្រីតាំោំ បាោនដោធិើើឱ�ដោប់កាជុំន ខ្លាំោង

គណប់កសស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ� ឈ្នះំ�អាោសំនទាំោំង២ដោ�ោគណប់កសស្រីប់ជាោធិិប់ដោ�យ� ឈ្នះំ�អាោសំនទាំោំង២ដោ�ោ

ស្រីពិឹទីធសំភាោប់ដែនិមដោទីៀ� ដែ�លជាោដោហួ�ុដោធិើើឱ�សាិោប់័នស្រីពិឹទីធសំភាោប់ដែនិមដោទីៀ� ដែ�លជាោដោហួ�ុដោធិើើឱ�សាិោប់័ន

សំហួរ�ឋទាំោំងមូល ស្រី�ឡប់់ដោ�ោក្នុុ�ងថ្ងៃ� ដោជាោ បាោយ�ិន សំហួរ�ឋទាំោំងមូល ស្រី�ឡប់់ដោ�ោក្នុុ�ងថ្ងៃ� ដោជាោ បាោយ�ិន 

ទាំោំងស្រីសំុង ម្លាោនសំភាោ�ំណាោងរាោស្រីសំី ម្លាោនស្រីពិឹទីធសំភាោ ទាំោំងស្រីសំុង ម្លាោនសំភាោ�ំណាោងរាោស្រីសំី ម្លាោនស្រីពិឹទីធសំភាោ 

នឹងដោសំ�ឋវិិម្លាោន។  នឹងដោសំ�ឋវិិម្លាោន។  

 កាោរដោឃាោសំន្ទាោស្រីប់ជាោ��ិ�ុរប់សំ ់ស្រីតាំោ ំបាោនផល កាោរដោឃាោសំន្ទាោស្រីប់ជាោ��ិ�ុរប់សំ ់ស្រីតាំោ ំបាោនផល

អវិិជុំាម្លាោនមិនទាំោន់ចប់់ដោទី ជាោមួយគាំំោដោន្ទាោ�ដែ�រ អងះអវិិជុំាម្លាោនមិនទាំោន់ចប់់ដោទី ជាោមួយគាំំោដោន្ទាោ�ដែ�រ អងះ

កាោ"ទីើទីីរ័"ម្លាោនអកំចលូជាោង៨០�ោនន្ទាោក ់នងឹ"ដោហួើកាោ"ទីើទីីរ័"ម្លាោនអកំចលូជាោង៨០�ោនន្ទាោក ់នងឹ"ដោហួើ

សំសំប់ុុក"ម្លាោនអំកចូលជាោង៣០�ោនន្ទាោក់, ដែ�លសំសំប់ុុក"ម្លាោនអំកចូលជាោង៣០�ោនន្ទាោក់, ដែ�ល

ជាោអាោវិុធិផសពិើផាយ�៏ម្លាោនឥទីធីពិល បាោនស្រី�ូវិដោគប់ិទីជាោអាោវិុធិផសពិើផាយ�៏ម្លាោនឥទីធីពិល បាោនស្រី�ូវិដោគប់ិទី

គណដោនយ�រប់សំ់ ស្រីតាំោំ ដោចាោល ដែ�លបាោនរំដោ�ោ�គណដោនយ�រប់សំ់ ស្រីតាំោំ ដោចាោល ដែ�លបាោនរំដោ�ោ�

ស្រីកឹ��ស្រីកមដោ�ោយ"កាោរញុះុ�ញុះុងឱ�ដោស្រីប់ើហួឹងា"រប់សំ់ស្រីកឹ��ស្រីកមដោ�ោយ"កាោរញុះុ�ញុះុងឱ�ដោស្រីប់ើហួឹងា"រប់សំ់

ស្រីតាំោំ, អងះកាោ"គូដោគាំាោល"នឹងស្រីប់ពិ័នធផសពិើផាយសំងះម ស្រីតាំោំ, អងះកាោ"គូដោគាំាោល"នឹងស្រីប់ពិ័នធផសពិើផាយសំងះម 

ដោផសងៗដោទីៀ�កដ៏ោធិើើតាំោម ។ អងើកាោរ ដោអហួើប់ុ�អាោយ FBI ដោផសងៗដោទីៀ�កដ៏ោធិើើតាំោម ។ អងើកាោរ ដោអហួើប់ុ�អាោយ FBI 

បាោនប់ដោញ្ចឹចញសាោរឱ�សំភាោម្លាោនកាោរស្រីប់ុងស្រីប់យ័�ំបាោនប់ដោញ្ចឹចញសាោរឱ�សំភាោម្លាោនកាោរស្រីប់ុងស្រីប់យ័�ំ

ថាោ"ដោ�ោក ស្រីតាំោ ំនងឹមនិប់ញ្ចឹចប់ដ់ែ�ស្រី�មឹដោន�ដោទី" ពិដីោស្រី�ោ�ថាោ"ដោ�ោក ស្រីតាំោ ំនងឹមនិប់ញ្ចឹចប់ដ់ែ�ស្រី�មឹដោន�ដោទី" ពិដីោស្រី�ោ�

ដោ�ោកស្រីតាំោ ំកពំិងុដែ�ប់ញ្ចូួ�នសាោរ ដោ�ោយដោឃាោសំន្ទាោ ដោ�ោដោ�ោកស្រីតាំោ ំកពំិងុដែ�ប់ញ្ចូួ�នសាោរ ដោ�ោយដោឃាោសំន្ទាោ ដោ�ោ

ដែកបរ"ជុំញ្ជាាោងំមុកិសំុកី"ូ អពំិដីោជាោកជុំយ័ថ្ងៃននដោយាោបាោយដែកបរ"ជុំញ្ជាាោងំមុកិសំុកី"ូ អពំិដីោជាោកជុំយ័ថ្ងៃននដោយាោបាោយ

អដោន្ទាីោស្រីប់ដោវិសំន ៍ដែ�លជាោសាោរស្រីប់កាោនព់ិជូុំសាោស្រីសំរីប់សំ់អដោន្ទាីោស្រីប់ដោវិសំន ៍ដែ�លជាោសាោរស្រីប់កាោនព់ិជូុំសាោស្រីសំរីប់សំ់

ដោ�ោក ដោ�ោកាោន់បាោ�ុករ អំកគាំោំស្រីទីដោ�ោកដោ�ោដោឡើយ ដោ�ោក ដោ�ោកាោន់បាោ�ុករ អំកគាំោំស្រីទីដោ�ោកដោ�ោដោឡើយ 

ដោហួើយដោ�ោយដោ�ោកដោ�ោដែ�ដោស្រីប់ើយនីដោហាោ�"ដែអុហួើ័កដោហួើយដោ�ោយដោ�ោកដោ�ោដែ�ដោស្រីប់ើយនីដោហាោ�"ដែអុហួើ័ក

វិ័ន"ឬក៏"ឧទីធម្លាភោកចស្រីក"ស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ីដោ�ោដោឡើយ វិ័ន"ឬក៏"ឧទីធម្លាភោកចស្រីក"ស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ីដោ�ោដោឡើយ ៕     ៕     

ស្រីពិឹតុតិការ�៍មាិនិខ្មែដំ�មាានិណើនិៅស្រីពិឹតុតិការ�៍មាិនិខ្មែដំ�មាានិណើនិៅ
ស់ភូាអំាណើមារិកាំងស់ភូាអំាណើមារិកាំង

ដោ�ោវិិម្លាោនកាោពិី�ូលថ្ងៃ�ៃទីី១៣ដោន� កងទី័ពិ   ដោ�ោវិិម្លាោនកាោពិី�ូលថ្ងៃ�ៃទីី១៣ដោន� កងទី័ពិ   

ស្រីប់�ោប់់អាោវិុធិអាោដោមរិកាោំងចំនួន២០០០០ន្ទាោក់បាោនស្រីប់�ោប់់អាោវិុធិអាោដោមរិកាោំងចំនួន២០០០០ន្ទាោក់បាោន

ចូលមកកាោរ�ោរសំនីិសំុខុ ដោ�ើមបីកុំដោអាោយម្លាោនស្រីពិឹ�ីិចូលមកកាោរ�ោរសំនីិសំុខុ ដោ�ើមបីកុំដោអាោយម្លាោនស្រីពិឹ�ីិ

កាោរណ៍អុកឡះកជាោ�ែីមីងដោទីៀ� ដែ�លអាោចនឹងម្លាោនកាោរណ៍អុកឡះកជាោ�ែីមីងដោទីៀ� ដែ�លអាោចនឹងម្លាោន

ជាោយថាោដោហួ�ុ -ដោមទី័ពិធិំ ៨អងះភាោពិដែ�លស្រីគប់់ស្រីគង ជាោយថាោដោហួ�ុ -ដោមទី័ពិធិំ ៨អងះភាោពិដែ�លស្រីគប់់ស្រីគង 

វិមិ្លាោនប់ាងត់ាំោហួូនូ បាោនស្រីប់កាោសំជាោសាោធាោរណ�ថាោ បាោនវិមិ្លាោនប់ាងត់ាំោហួូនូ បាោនស្រីប់កាោសំជាោសាោធាោរណ�ថាោ បាោន

ដោប់ីជាាោចិ�ីកាោរ�ោររ�ឋធិមែនុញ្ចឹាអាោដោមរិកាោំង ។ ដោ�ោដោប់ីជាាោចិ�ីកាោរ�ោររ�ឋធិមែនុញ្ចឹាអាោដោមរិកាោំង ។ ដោ�ោ

ថ្ងៃ�ៃទី១ី៣ �ដែ�លដោន� សំភាោ�ណំាោងរាោស្រីសំអីាោដោមរកិាោងំ ថ្ងៃ�ៃទី១ី៣ �ដែ�លដោន� សំភាោ�ណំាោងរាោស្រីសំអីាោដោមរកិាោងំ 

បាោនដោធិើើដោសំចកីសីំដោស្រីមច�ស៏ំខំ្លាំោនម់យួ គ ឺ�ក�ដំែណង បាោនដោធិើើដោសំចកីសីំដោស្រីមច�ស៏ំខំ្លាំោនម់យួ គ ឺ�ក�ដំែណង 

ស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី ក្នុុ�ងសំដោមើង២៣២ គាំោំស្រីទី និង១៩៧ ស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី ក្នុុ�ងសំដោមើង២៣២ គាំោំស្រីទី និង១៩៧ 

ស្រីប់�ោងំ ។  ដោសំចកីសីំដោស្រីមច�ក�ដំែណងស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់�ី ស្រីប់�ោងំ ។  ដោសំចកីសីំដោស្រីមច�ក�ដំែណងស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់�ី 

ដែ�លទីទីលួកាោរដោចាោទីស្រីប់កាោនថ់ាោ បាោនញុះុ�ញង ់ដោអាោយដែ�លទីទីលួកាោរដោចាោទីស្រីប់កាោនថ់ាោ បាោនញុះុ�ញង ់ដោអាោយ

ម្លាោនអដំោពិើហួងឹាដោ�ោវិមិ្លាោនកាោប់�ីលូ កាោលពិថី្ងៃ�ៃទី ី០៦ ម្លាោនអដំោពិើហួងឹាដោ�ោវិមិ្លាោនកាោប់�ីលូ កាោលពិថី្ងៃ�ៃទី ី០៦ 

មករាោ ដោន�គឺជាោកាោរសំដោស្រីមច�ក�ំដែណងរប់សំ់សំភាោមករាោ ដោន�គឺជាោកាោរសំដោស្រីមច�ក�ំដែណងរប់សំ់សំភាោ

�ំណាោងរាោស្រីសំីជាោដោលើកទីី២ ចំដោ�ោ�ប់ច្ចុុ�ប់បនំស្រីប់ធាោន្ទាោ �ំណាោងរាោស្រីសំីជាោដោលើកទីី២ ចំដោ�ោ�ប់ច្ចុុ�ប់បនំស្រីប់ធាោន្ទាោ 

ធិិប់�ី ឌណល ស្រីតាំោំ អាោំពិិជុំមិនដោន� បាោនចូលក្នុុ�ង ធិិប់�ី ឌណល ស្រីតាំោំ អាោំពិិជុំមិនដោន� បាោនចូលក្នុុ�ង 

ស្រីប់វិ�ីសិាោស្រីសំ ីដោ�ោយមនិដែ�លម្លាោនស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់� ីណាោ ស្រីប់វិ�ីសិាោស្រីសំ ីដោ�ោយមនិដែ�លម្លាោនស្រីប់ធាោន្ទាោធិបិ់� ីណាោ 

ទីទីលួអាោពំិជិុំមនិទីទីលួពិសីំភាោចនំនួ២�ងដោ�ោដោឡើយទីទីលួអាោពំិជិុំមនិទីទីលួពិសីំភាោចនំនួ២�ងដោ�ោដោឡើយ

ដោទី ។ ដោ�ោស្រីប់ម្លាោណ១អាោទីិ�� មុនចប់់អាោណ�ីិរប់សំ់ ដោទី ។ ដោ�ោស្រីប់ម្លាោណ១អាោទីិ�� មុនចប់់អាោណ�ីិរប់សំ់ 

ដោ�ោក ឌណល ស្រីតាំោំ កាោរសំដោស្រីមចចិ�ីរប់សំ់សំភាោ ដោ�ោក ឌណល ស្រីតាំោំ កាោរសំដោស្រីមចចិ�ីរប់សំ់សំភាោ 

�ណំាោងរាោស្រីសំ ីនងឹចលូដោ�ោ�លដ់ោសំចកីសីំដោស្រីមចរប់សំ់ �ណំាោងរាោស្រីសំ ីនងឹចលូដោ�ោ�លដ់ោសំចកីសីំដោស្រីមចរប់សំ់ 

ស្រីពិឹទីធសំភាោក្នុុ�ងរយ�ដោពិលដែ�១អាោទីិ��ប់ាុដោណាះោ� ។ ស្រីពិឹទីធសំភាោក្នុុ�ងរយ�ដោពិលដែ�១អាោទីិ��ប់ាុដោណាះោ� ។ 

កាោលពិអីាោពំិជិុំមនិដោលើកទី១ី ពិុមំ្លាោនសំម្លាោជុំកិគណប់កស កាោលពិអីាោពំិជិុំមនិដោលើកទី១ី ពិុមំ្លាោនសំម្លាោជុំកិគណប់កស 

សាោធាោរណ�រ�ឋយល់ស្រីពិមចូលរួមអាោំពិិជុំមិនដោទី ដោ�ោសាោធាោរណ�រ�ឋយល់ស្រីពិមចូលរួមអាោំពិិជុំមិនដោទី ដោ�ោ

ដោលើកដោន� ម្លាោនសំម្លាោជុំកិសំភាោគណប់កាសាោធាោរណ�ដោលើកដោន� ម្លាោនសំម្លាោជុំកិសំភាោគណប់កាសាោធាោរណ�

រ�ឋ១៧រូប់ដោហួើយ ដែ�លស្រីប់កាោសំគាំោំស្រីទីអាោំពិិជុំមិន គឺរ�ឋ១៧រូប់ដោហួើយ ដែ�លស្រីប់កាោសំគាំោំស្រីទីអាោំពិិជុំមិន គឺ

យល់ស្រីពិម�កដោ�ោក ឌណល ស្រីតាំោំ ដោចញពិី�ំដែណង យល់ស្រីពិម�កដោ�ោក ឌណល ស្រីតាំោំ ដោចញពិី�ំដែណង 

�ដូោចំ�កាោរ�ក�ដំែណង ដោលើកដោន�អាោចស្រីប់ស្រីពិ�ឹដីោ�ោបាោន�ដូោចំ�កាោរ�ក�ដំែណង ដោលើកដោន�អាោចស្រីប់ស្រីពិ�ឹដីោ�ោបាោន

ដោ�ោថ្ងៃ�ៃទីី២២ ដែខុមករាោ ប់ន្ទាាោប់់ពិីដោ�ោក ចូបាោយ �ិន ដោ�ោថ្ងៃ�ៃទីី២២ ដែខុមករាោ ប់ន្ទាាោប់់ពិីដោ�ោក ចូបាោយ �ិន 

ចូលកាោន់�ំដែណងបាោន២ថ្ងៃ�ៃ៕ចូលកាោន់�ំដែណងបាោន២ថ្ងៃ�ៃ៕

�ំដោណើរ"អំពិិជុំមិន Impeachment"�ំដោណើរ"អំពិិជុំមិន Impeachment"tmkBITMB½rTI   01

អាោដោមរិក� ដោន�ជាោអើីដែ�លបាោនដោកើ�ដោឡើងដោ�ោអាោដោមរិក� ដោន�ជាោអើីដែ�លបាោនដោកើ�ដោឡើងដោ�ោ

វិមិ្លាោនអគាំោរកាោពិ�ីលូអាោដោមរកិដោ�ោស្រីពិកឹដោន�(១៣ មករាោ វិមិ្លាោនអគាំោរកាោពិ�ីលូអាោដោមរកិដោ�ោស្រីពិកឹដោន�(១៣ មករាោ 

២០២១)ដោ�ើមបកីាោរ�ោរសំីពីិកីាោរ�ោកប់់ទីដោចាោទីស្រីប់កាោន់២០២១)ដោ�ើមបកីាោរ�ោរសំីពីិកីាោរ�ោកប់់ទីដោចាោទីស្រីប់កាោន់

�ោក់ដោ�ោកស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី Trump ជាោដោលើកទីីពិីរ។ �ោក់ដោ�ោកស្រីប់ធាោន្ទាោធិិប់�ី Trump ជាោដោលើកទីីពិីរ។ 

ទីីភាំោក់�ោរ សាោរពិ�័�៌ម្លាោនទីូរទីសំសន៍ CNN បាោន��ទីីភាំោក់�ោរ សាោរពិ�័�៌ម្លាោនទីូរទីសំសន៍ CNN បាោន��

សំកមែភាោពិរប់សំក់ងទីព័ិ�ែោជំាោ�អិាោដោមរកិ ដែ�លកពំិងុសំកមែភាោពិរប់សំក់ងទីព័ិ�ែោជំាោ�អិាោដោមរកិ ដែ�លកពំិងុ

សំស្រីម្លាោកដោ�ោវិិម្លាោនកាោពិី�ូលអាោដោមរិកដោ�ើមបីកាោរ�ោសំសំស្រីម្លាោកដោ�ោវិិម្លាោនកាោពិី�ូលអាោដោមរិកដោ�ើមបីកាោរ�ោសំ

ម្លាោជុំិករ�ឋោ�ិបាោល។ម្លាោជុំិករ�ឋោ�ិបាោល។

គួរប់ញ្ជាាោក់ថាោ ដោប់ើតាំោមរូប់ភាោពិដែ�ល��បាោនពិីគួរប់ញ្ជាាោក់ថាោ ដោប់ើតាំោមរូប់ភាោពិដែ�ល��បាោនពិី

ភាំោក់�ោរសាោរពិ័�៌ម្លាោន CNN បាោនប់�ាោញថាោ វិិម្លាោនភាំោក់�ោរសាោរពិ័�៌ម្លាោន CNN បាោនប់�ាោញថាោ វិិម្លាោន

អាោគាំោរ Capitol ស្រី�វូិបាោនដោរៀប់ចកំាោរ�ោរ ដោ�ោយ�ងឹរុងឹអាោគាំោរ Capitol ស្រី�វូិបាោនដោរៀប់ចកំាោរ�ោរ ដោ�ោយ�ងឹរុងឹ

ប់ផំ�ុមនិធាើោប់ម់្លាោនពិមីនុមក ដោ�ើមបកីាោរ�ោរ នងិស្រីគប់ស់្រីគងប់ផំ�ុមនិធាើោប់ម់្លាោនពិមីនុមក ដោ�ើមបកីាោរ�ោរ នងិស្រីគប់ស់្រីគង

សំភាោពិកាោរណប៍់ន្ទាាោនណ់ាោមយួឲ្យ�បាោនលអប់ផំ�ុតាំោមដែ�សំភាោពិកាោរណប៍់ន្ទាាោនណ់ាោមយួឲ្យ�បាោនលអប់ផំ�ុតាំោមដែ�

អាោចដោធិើើដោ�ោបាោន ដោស្រី�ោ�ធាើោប់់ម្លាោនប់ទីពិិដោសាោធិន៍អំដោពិើអាោចដោធិើើដោ�ោបាោន ដោស្រី�ោ�ធាើោប់់ម្លាោនប់ទីពិិដោសាោធិន៍អំដោពិើ

ហួិងាដែ�លបាោនដោកើ�ដោឡើងកាោលពិីសំបាីោហួ៍មុនមីងហួិងាដែ�លបាោនដោកើ�ដោឡើងកាោលពិីសំបាីោហួ៍មុនមីង

រួចមកដោហួើយ៕រួចមកដោហួើយ៕

កងទី័ពិណើឆ្នាំនើមាការពិារជាតុិជាណើស្រីចូើនិ បានិដំាក់ពិស្រីងាយា  កងទី័ពិណើឆ្នាំនើមាការពិារជាតុិជាណើស្រីចូើនិ បានិដំាក់ពិស្រីងាយា  
ណើនិៅវិមាានិអំ�ារ ណើនិៅវិមាានិអំ�ារ CapitolCapitol ស់ហួរដំឋអំាណើមារិក ស់ហួរដំឋអំាណើមារិក

ឌណល ស្រីតាំោំ ភាាោក់ដោផអើលអំពិីអាោំពិិជុំមិនចំដោ�ោ�ខ្លួួ�នឌណល ស្រីតាំោំ ភាាោក់ដោផអើលអំពិីអាោំពិិជុំមិនចំដោ�ោ�ខ្លួួ�ន

ដោយាោធាោបាោនចូលដោ�ោកាោរ�ោរវិិម្លាោនកាោពិី�ូលដោយាោធាោបាោនចូលដោ�ោកាោរ�ោរវិិម្លាោនកាោពិី�ូល

កុប់បករថ្ងៃ�ៃទីី០៦មករាោកុប់បករថ្ងៃ�ៃទីី០៦មករាោ
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Washington, D.C. – American-Washington, D.C. – American-

Cambodian human rights defender Cambodian human rights defender 
Theary Seng will go before the Theary Seng will go before the 
Phnom Penh Municipal Court for a Phnom Penh Municipal Court for a 
hearing at 8:30 am local time on hearing at 8:30 am local time on 
Thursday, January 14, which is Thursday, January 14, which is 
today, Wednesday, January 13 at today, Wednesday, January 13 at 
8:30 pm EST.8:30 pm EST.

 In November 2020, Ms. Seng  In November 2020, Ms. Seng 
was notified that she had been charged was notified that she had been charged 
with “conspiracy to commit treason with “conspiracy to commit treason 
and incitement to create gross and incitement to create gross 
chaos impacting public security.”  chaos impacting public security.”  
These baseless charges carry up to These baseless charges carry up to 
12 years in prison.  At the time, she 12 years in prison.  At the time, she 
was charged as part of a group of was charged as part of a group of 
roughly 60 defendants comprised roughly 60 defendants comprised 
mainly of former officials and mem-mainly of former officials and mem-
bers of the banned Cambodia Na-bers of the banned Cambodia Na-
tional Rescue Party (CNRP), includ-tional Rescue Party (CNRP), includ-
ing its leader Sam Rainsy, despite ing its leader Sam Rainsy, despite 
having no official party affiliation.  having no official party affiliation.  
Since then, the group of defendants Since then, the group of defendants 
has expanded to include around 125 has expanded to include around 125 
individuals.individuals.

 The proceedings against Ms.  The proceedings against Ms. 
Seng have been marred by human Seng have been marred by human 
rights and due process violations rights and due process violations 
from the start.  Ms. Seng has not from the start.  Ms. Seng has not 
been presented with any information been presented with any information 
regarding the factual basis of the regarding the factual basis of the 
charges against her, making it im-charges against her, making it im-
possible to prepare an effective possible to prepare an effective 
defense.  Furthermore, based on her defense.  Furthermore, based on her 
co-defendants and the regime’s his-co-defendants and the regime’s his-
tory of misusing treason and incite-tory of misusing treason and incite-
ment charges, it appears she is being ment charges, it appears she is being 
prosecuted for her outspoken criti-prosecuted for her outspoken criti-
cism of the government and support cism of the government and support 
of the opposition – and in particular of the opposition – and in particular 
her public support of the attempted her public support of the attempted 
return of CNRP leaders to Cambo-return of CNRP leaders to Cambo-
dia in November 2019.  But such dia in November 2019.  But such 
political speech forms the core of political speech forms the core of 
the right to freedom of expression the right to freedom of expression 
and is protected – and encouraged and is protected – and encouraged 
– under international law. – under international law. 

“These legal proceedings are “These legal proceedings are 
clearly a concerted effort to silence clearly a concerted effort to silence 
the Hun Sen regime’s few remaining the Hun Sen regime’s few remaining 
political opponents,” stated Jared political opponents,” stated Jared 
Genser, Ms. Seng’s pro bono inter-Genser, Ms. Seng’s pro bono inter-
national counsel.  “Theary is being national counsel.  “Theary is being 
punished for her brave work as a punished for her brave work as a 
steadfast human rights advocate and steadfast human rights advocate and 
one of the regime’s most outspoken one of the regime’s most outspoken 
critics.  The whole world should critics.  The whole world should 

condemn the charges against Theary condemn the charges against Theary 
and the others and urge the regime and the others and urge the regime 
to drop them.”to drop them.”

 Prior to Ms. Seng’s first hearing  Prior to Ms. Seng’s first hearing 
on November 26, Mr. Genser and on November 26, Mr. Genser and 
his Perseus Strategies co-counsel his Perseus Strategies co-counsel 
Brian Tronic submitted a detailed Brian Tronic submitted a detailed 
urgent appeal to the United Nations urgent appeal to the United Nations 

Special Rapporteurs on the situation Special Rapporteurs on the situation 
of human rights in Cambodia and of human rights in Cambodia and 
the freedom of opinion and expres-the freedom of opinion and expres-
sion on her behalf, which high-sion on her behalf, which high-
lighted the abuses taking place in lighted the abuses taking place in 
her case.  Human rights concerns her case.  Human rights concerns 
about Ms. Seng’s case and the mass about Ms. Seng’s case and the mass 
trials overall have been raised more trials overall have been raised more 
recently with the UN as well.recently with the UN as well.

 “On January 7, our Working  “On January 7, our Working 
Group held a meeting with the Group held a meeting with the 
United Nations’ Special Procedures United Nations’ Special Procedures 
Branch, that includes the Special Branch, that includes the Special 
Rapporteurs and UN experts.  The Rapporteurs and UN experts.  The 
mass criminal trials now taking place mass criminal trials now taking place 
in Cambodia were at the top of the in Cambodia were at the top of the 
list of concerns that we presented list of concerns that we presented 
to them for urgent action,” said to them for urgent action,” said 
Morton Sklar, who acts as the Legal Morton Sklar, who acts as the Legal 
Counsel for the Working Group of Counsel for the Working Group of 

Cambodian Human Rights Organi-Cambodian Human Rights Organi-
zations and is also serving as pro zations and is also serving as pro 
bono international counsel to Ms. bono international counsel to Ms. 
Seng.  “We noted that: 1) The mass Seng.  “We noted that: 1) The mass 
nature of the trials, with many de-nature of the trials, with many de-
fendants being prosecuted at the fendants being prosecuted at the 
same time; 2) The extra-territorial same time; 2) The extra-territorial 
reach of the proceedings, with one-reach of the proceedings, with one-

third of the defendants being foreign third of the defendants being foreign 
citizens or long-term residents;  and, citizens or long-term residents;  and, 
3) The fact that the alleged acts of 3) The fact that the alleged acts of 
‘treason’ involved  social media ‘treason’ involved  social media 
posts or public statements that were posts or public statements that were 
covered by internationally recognized covered by internationally recognized 
freedom of expression standards, freedom of expression standards, 
all support the view that these are all support the view that these are 
politically motivated “show” trials, politically motivated “show” trials, 
that do not meet basic fair trial and that do not meet basic fair trial and 
due process requirements.”due process requirements.”

 Following the engagement by  Following the engagement by 
Perseus Strategies and the Working Perseus Strategies and the Working 
Group of Cambodian Human Rights Group of Cambodian Human Rights 
Organizations, the Special Rappor-Organizations, the Special Rappor-
teur on the situation of human rights teur on the situation of human rights 
in Cambodia Rhona Smith issued in Cambodia Rhona Smith issued 
the following statement on the eve the following statement on the eve 
of the trial: “I have been following of the trial: “I have been following 
closely the legal and judicial steps closely the legal and judicial steps 

taken against members and support-taken against members and support-
ers of the dissolved Cambodia ers of the dissolved Cambodia 
National Rescue Party (CNRP). I National Rescue Party (CNRP). I 
remain concerned about the mass remain concerned about the mass 
character of the trial that is taking character of the trial that is taking 
place tomorrow. Having 60 accused place tomorrow. Having 60 accused 
in mass trial puts their individual in mass trial puts their individual 
rights to a fair trial at risk. Moreover, rights to a fair trial at risk. Moreover, 
I am also concerned about several I am also concerned about several 
accused being tried in absentia de-accused being tried in absentia de-
spite their efforts to return to Cam-spite their efforts to return to Cam-
bodia to stand the trial. I urge the bodia to stand the trial. I urge the 
Government of Cambodia to respect Government of Cambodia to respect 
the rights to a fair trial of these the rights to a fair trial of these 
individuals as stipulated in the In-individuals as stipulated in the In-
ternational Covenant on Civil and ternational Covenant on Civil and 
Political Rights (ICCPR) to which Political Rights (ICCPR) to which 
Cambodia is a State party. I equal-Cambodia is a State party. I equal-
ly encourage the authorities to fa-ly encourage the authorities to fa-
cilitate the safe return of these in-cilitate the safe return of these in-
dividuals and to allow them to hear dividuals and to allow them to hear 
and defend their cases in court. In and defend their cases in court. In 
case their physical presence cannot case their physical presence cannot 
be arranged, I encourage the au-be arranged, I encourage the au-
thorities to facilitate remote par-thorities to facilitate remote par-
ticipation of these individuals or ticipation of these individuals or 
adjourn the trials until the accused adjourn the trials until the accused 
are able to travel.”are able to travel.”

 Despite knowing that she will  Despite knowing that she will 
not receive a fair trial, Ms. Seng has not receive a fair trial, Ms. Seng has 
decided to go to court and represent decided to go to court and represent 
herself in order to highlight the herself in order to highlight the 
regime’s human rights abuses for regime’s human rights abuses for 
the world.the world.

 “These trials are political the- “These trials are political the-
ater.  Although I am an unwilling ater.  Although I am an unwilling 
participant in the regime’s theatrics, participant in the regime’s theatrics, 
I refuse to be a voiceless or fearful I refuse to be a voiceless or fearful 
one.  I have dedicated my career to one.  I have dedicated my career to 
enacting peaceful change and pro-enacting peaceful change and pro-
tecting the rights of the Cambodian tecting the rights of the Cambodian 
people and that is what I hope to do people and that is what I hope to do 
now.  That is why I am using my now.  That is why I am using my 
role in these trials to amplify Hun role in these trials to amplify Hun 
Sen’s abuses to the world.  The Sen’s abuses to the world.  The 
international community needs to international community needs to 
recognize the horrific deterioration recognize the horrific deterioration 
of human rights in Cambodia so that of human rights in Cambodia so that 
it can take the appropriate measures it can take the appropriate measures 
to stop it,” said Ms. Seng.to stop it,” said Ms. Seng.

 There is a GoFundMe set up  There is a GoFundMe set up 
to help Ms. Seng handle any legal to help Ms. Seng handle any legal 
expenses, which can be found here.  expenses, which can be found here.  
There is also a Change.org petition There is also a Change.org petition 
circulating that calls for the Hun circulating that calls for the Hun 
Sen regime to drop her charges, to Sen regime to drop her charges, to 
drop the charges of the other defen-drop the charges of the other defen-
dants in the ongoing mass trials, and dants in the ongoing mass trials, and 
to release all current political prison-to release all current political prison-
ers. ers. 

AMERICAN-CAMBODIAN HUMAN RIGHTS DEFENDER AMERICAN-CAMBODIAN HUMAN RIGHTS DEFENDER 
THEARY SENG HEADING TO SHAM TRIALTHEARY SENG HEADING TO SHAM TRIAL

ដោ�ោកស្រីសំី ធាោរី ដោសំង  ដោ�ោកស្រីសំី ធាោរី ដោសំង  
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ម�នីីសំងះមសំុីវិិលថាោ...ម�នីីសំងះមសំុីវិិលថាោ...
tmkBITMB½rTI   09

អកំដែ�លគាំោសំ្រីទីសំងះមសំុវីិលិអកំដែ�លគាំោសំ្រីទីសំងះមសំុវីិលិ
tmkBITMB½rTI   09

ស្រីពិមទាំោំងស្រី�ូវិន្ទាោំគាំំោរកាអន្ទាោម័យឲ្យ�បាោនស្រីពិមទាំោំងស្រី�ូវិន្ទាោំគាំំោរកាអន្ទាោម័យឲ្យ�បាោន
ស្រី�ឹមស្រី�ូវិក្នុុ�ងសាិោនភាោពិ�៏អាោស្រីកក់ដោន�។ស្រី�ឹមស្រី�ូវិក្នុុ�ងសាិោនភាោពិ�៏អាោស្រីកក់ដោន�។

កាោលពិីថ្ងៃ�ៃទីី៧ ដែខុមករាោ �ំោំ២០២១ដោន� កាោលពិីថ្ងៃ�ៃទីី៧ ដែខុមករាោ �ំោំ២០២១ដោន� 
ដោមប់ញ្ជាាោកាោរស្រីពិំដែ�នដោគាំោក៨១៥  ដោខុ�ីដោមប់ញ្ជាាោកាោរស្រីពិំដែ�នដោគាំោក៨១៥  ដោខុ�ី
ប់ន្ទាាោយម្លាោនជុំ័យដោ�ោក សំួង ដោ�ោ បាោនចុ�ប់ន្ទាាោយម្លាោនជុំ័យដោ�ោក សំួង ដោ�ោ បាោនចុ�
ពិនិ�ិ�លា�តាំោមប់ន្ទាាោ�ស់្រីពិដំែ�នកម្ពុុ�ជាោ-ថ្ងៃ� ក្នុុ�ងពិនិ�ិ�លា�តាំោមប់ន្ទាាោ�ស់្រីពិដំែ�នកម្ពុុ�ជាោ-ថ្ងៃ� ក្នុុ�ង
ស្រីសំុកម្លាាោថ្ងៃទីប ដោខុ�ីប់ន្ទាាោយម្លាោនជុំ័យ ដោ�ើមបីប់�ើោរស្រីសំុកម្លាាោថ្ងៃទីប ដោខុ�ីប់ន្ទាាោយម្លាោនជុំ័យ ដោ�ើមបីប់�ើោរ
ទីប់់សាើោ�់ពិលករលួចឆ្ងើងដែ�នខុុសំចាប់់ និងទីប់់សាើោ�់ពិលករលួចឆ្ងើងដែ�នខុុសំចាប់់ និង
ដោ�ើមបកីាោរ�ោរកាោរចមើងជុំងំកឺវូិ�ី-១៩ជាោយថាោដោហួ�។ុដោ�ើមបកីាោរ�ោរកាោរចមើងជុំងំកឺវូិ�ី-១៩ជាោយថាោដោហួ�។ុ

ម�នីីកាោរ�ោរសំិទីធិមនុសំសរប់សំ់សំម្លាោគមម�នីីកាោរ�ោរសំិទីធិមនុសំសរប់សំ់សំម្លាោគម
អាោ�ហួុក ដោ�ោក សំឹង ដែសំនករុណាោ បាោនស្រីបាោប់់អាោ�ហួុក ដោ�ោក សំឹង ដែសំនករុណាោ បាោនស្រីបាោប់់
សាោរពិ័�៌ម្លាោន The Cambodia Daily ដោ�ោសាោរពិ័�៌ម្លាោន The Cambodia Daily ដោ�ោ
ថ្ងៃ�ៃដោន�ថាោ ប់ទីពិិដោសាោធិន៍កនើងមករ�ឋោ�ិបាោលថ្ងៃ�ៃដោន�ថាោ ប់ទីពិិដោសាោធិន៍កនើងមករ�ឋោ�ិបាោល
កម្ពុុ�ជាោ ចដំោ�ោ�វិធិាោនកាោរទីប់ស់ាើោ�ក់ាោររកីរាោល�ោលកម្ពុុ�ជាោ ចដំោ�ោ�វិធិាោនកាោរទីប់ស់ាើោ�ក់ាោររកីរាោល�ោល
ថ្ងៃនជុំំងឺកូវិី�១៩ ពិិ�ជាោអនុវិ�ីន៍បាោនយាាោងលអ ថ្ងៃនជុំំងឺកូវិី�១៩ ពិិ�ជាោអនុវិ�ីន៍បាោនយាាោងលអ 
និងពិាបាោលម្លាោនស្រីប់សំិទីធភាោពិខុពសំ់ផងដែ�រ។និងពិាបាោលម្លាោនស្រីប់សំិទីធភាោពិខុពសំ់ផងដែ�រ។

ប់ញ្ជាាោដោន� ដោ�ោក សំណំមូពិរឲ្យ�រ�ឋោ�បិាោលប់ញ្ជាាោដោន� ដោ�ោក សំណំមូពិរឲ្យ�រ�ឋោ�បិាោល
យកច�ិទីីកុ�ោកច់ដំោ�ោ�ពិលករដែខុែរដែ�លកពំិងុយកច�ិទីីកុ�ោកច់ដំោ�ោ�ពិលករដែខុែរដែ�លកពំិងុ
សាំោកដ់ោ�ោស្រីប់ដោទីសំថ្ងៃ�ឲ្យ�បាោនទាំោនដ់ោពិលដោវិ�ោ នងិសាំោកដ់ោ�ោស្រីប់ដោទីសំថ្ងៃ�ឲ្យ�បាោនទាំោនដ់ោពិលដោវិ�ោ នងិ
តាំោមលទីធភាោពិ �ូចជាោកាោរជុំួយសំដោ��ះោ�ប់ឋិម តាំោមលទីធភាោពិ �ូចជាោកាោរជុំួយសំដោ��ះោ�ប់ឋិម 
ជាោដោ�ើម ជាោពិដិោសំសំគជឺុំយួ�លព់ិលករដែខុែរ ដែ�លជាោដោ�ើម ជាោពិដិោសំសំគជឺុំយួ�លព់ិលករដែខុែរ ដែ�ល
មនិម្លាោនឯកសាោរប់ដោស្រីមើកាោរដោ�ោស្រីប់ដោទីសំថ្ងៃ�ដោ�ោយមនិម្លាោនឯកសាោរប់ដោស្រីមើកាោរដោ�ោស្រីប់ដោទីសំថ្ងៃ�ដោ�ោយ
ស្រីសំប់ចាប់់ន្ទាោដោពិលកនើងមក។ស្រីសំប់ចាប់់ន្ទាោដោពិលកនើងមក។

ចដំែណកស្រីកសំងួសំខុ្លាំោ�បិាោលកម្ពុុ�ជាោឯដោណ�ចដំែណកស្រីកសំងួសំខុ្លាំោ�បិាោលកម្ពុុ�ជាោឯដោណ�
វិិញ បាោនស្រីប់កាោសំថាោ គិ�ស្រី�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី០៨ មករាោ វិិញ បាោនស្រីប់កាោសំថាោ គិ�ស្រី�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី០៨ មករាោ 
ដោន� ពិលករដែ�លដោធិើើ�ំដោណើរមកពិីស្រីប់ដោទីសំថ្ងៃ� ដោន� ពិលករដែ�លដោធិើើ�ំដោណើរមកពិីស្រីប់ដោទីសំថ្ងៃ� 
ស្រីកសំងួបាោនរកដោ�ើញ វិជិុំាម្លាោនកវូិ�ី១៩ ដោកើនដោឡើង ស្រីកសំងួបាោនរកដោ�ើញ វិជិុំាម្លាោនកវូិ�ី១៩ ដោកើនដោឡើង 
១ន្ទាោក ់ដោទីៀ�ដោហួើយ  ខុណ�ថ្ងៃ�ៃទី៧ី មករាោ មសលិ១ន្ទាោក ់ដោទីៀ�ដោហួើយ  ខុណ�ថ្ងៃ�ៃទី៧ី មករាោ មសលិ
មុិញ ម្លាោនស្រី�ឹមដែ� ២០ន្ទាោក់ ប់ាុដោណាះោ�៕មុិញ ម្លាោនស្រី�ឹមដែ� ២០ន្ទាោក់ ប់ាុដោណាះោ�៕

យាាោងណាោស្រីកុមអំកឃាើោំដោមើលយល់ដោ�ើញយាាោងណាោស្រីកុមអំកឃាើោំដោមើលយល់ដោ�ើញ
ថាោ �ំដោណើរម្លាោ�ុ�ូមិនិវិ�ីន៍ជាោដោលើកទីី២រប់សំ់ថាោ �ំដោណើរម្លាោ�ុ�ូមិនិវិ�ីន៍ជាោដោលើកទីី២រប់សំ់
ស្រីកុមដោ�ោក សំម រងសះីដោន� នឹងមិនអាោចដោ�ោរួចស្រីកុមដោ�ោក សំម រងសះីដោន� នឹងមិនអាោចដោ�ោរួច
ដោឡើយ ស្រីប់សំិនដោប់ើគាំែោនដោ�ើើងដោខុៀវិណាោមួយពិីដោឡើយ ស្រីប់សំិនដោប់ើគាំែោនដោ�ើើងដោខុៀវិណាោមួយពិី
ដោ�ោកន្ទាោយករ�ឋម�នីហីួុនុ ដែសំន។ ដោលើសំពិដីោន� ដោ�ោកន្ទាោយករ�ឋម�នីហីួុនុ ដែសំន។ ដោលើសំពិដីោន� 
ដែផនកាោរដោន� ដោ�ើមបីប់ំពិងសំំដោឡង និងជាោដែផនកាោរដោន� ដោ�ើមបីប់ំពិងសំំដោឡង និងជាោ
នដោយាោបាោយស្រីប់ជាោ�ិ�ុ�ិដែ�ប់ាុដោណាះោ�។នដោយាោបាោយស្រីប់ជាោ�ិ�ុ�ិដែ�ប់ាុដោណាះោ�។

កាោលពិថី្ងៃ�ៃទី៩ី ដែខុវិចិិកិាោ �ំោ២ំ០១៩ ដែ�លកាោលពិថី្ងៃ�ៃទី៩ី ដែខុវិចិិកិាោ �ំោ២ំ០១៩ ដែ�ល
ដោ�ោក សំម រងសះី �ោក់ដែផនកាោរចាសំ់�ោសំ់ថាោដោ�ោក សំម រងសះី �ោក់ដែផនកាោរចាសំ់�ោសំ់ថាោ
នឹងចូលស្រីសំុកដែខុែរឱ�បាោនដោន្ទាោ� ស្រី�ូវិប់រាោជុំ័យនឹងចូលស្រីសំុកដែខុែរឱ�បាោនដោន្ទាោ� ស្រី�ូវិប់រាោជុំ័យ
ទាំោំងស្រីសំុង ដោស្រីកាោមដោហួ�ុផលថាោរ�ឋោ�ិបាោលបាោនទាំោំងស្រីសំុង ដោស្រីកាោមដោហួ�ុផលថាោរ�ឋោ�ិបាោលបាោន
ប់ទិីស្រីគប់ស់្រីចក នងិមនិឱ�ជាោន�់សី្រីប់ដោទីសំថ្ងៃ� ដោ�ើមបីប់ទិីស្រីគប់ស់្រីចក នងិមនិឱ�ជាោន�់សី្រីប់ដោទីសំថ្ងៃ� ដោ�ើមបី
�ឹកន្ទាោំកម្លាើោំងចូលមកកម្ពុុ�ជាោ។�ឹកន្ទាោំកម្លាើោំងចូលមកកម្ពុុ�ជាោ។

ដែផនកាោរដោពិលដោន្ទាោ� ប់ណា�លឱ�សំកមែជុំនដែផនកាោរដោពិលដោន្ទាោ� ប់ណា�លឱ�សំកមែជុំន
រប់សំខ់្លួួ�នយាាោងដោហាោចណាោសំ១់០០ន្ទាោកស់្រី�វូិបាោនរប់សំខ់្លួួ�នយាាោងដោហាោចណាោសំ១់០០ន្ទាោកស់្រី�វូិបាោន
ចាោប់់ខ្លួួ�ន និងម្លាោន�ីកាោចាោប់់ខ្លួួ�ន ជាោប់នីប់ន្ទាាោប់់ ចាោប់់ខ្លួួ�ន និងម្លាោន�ីកាោចាោប់់ខ្លួួ�ន ជាោប់នីប់ន្ទាាោប់់ 
ពិីប់ទីរួមគំនិ�កប�់ និងញុះុ�ញង់ជាោដោ�ើម៕ពិីប់ទីរួមគំនិ�កប�់ និងញុះុ�ញង់ជាោដោ�ើម៕

នៅស្ថាោកូស្ថាា�យ ! គ្រូ�ូបង្វឹឹ�កូ នៅ�ោត ឆគ្រូតនៅយោង្វឹ �ា�កូ់ នៅ�ោត ខុុស្ថា បនៅ�េកូនៅ�ស្ថា បណ្ដាា�� ឲ្្យ ធ្លាា�កូ់ បាត់បង្វឹ់ ជីីវិីតនៅស្ថាោកូស្ថាា�យ ! គ្រូ�ូបង្វឹឹ�កូ នៅ�ោត ឆគ្រូតនៅយោង្វឹ �ា�កូ់ នៅ�ោត ខុុស្ថា បនៅ�េកូនៅ�ស្ថា បណ្ដាា�� ឲ្្យ ធ្លាា�កូ់ បាត់បង្វឹ់ ជីីវិីត
ដោខុ�កីពំិងស់ំព ឺ៖ ដោយាោង តាំោម ដោផ ក ដោហួើ សំ ប់ុ ុក ចនំនួ ២ ដែ�លដោខុ�កីពំិងស់ំព ឺ៖ ដោយាោង តាំោម ដោផ ក ដោហួើ សំ ប់ុ ុក ចនំនួ ២ ដែ�ល

មយួ គជឺាោ អ��ី សំកិាាោកាោម ឆ្ងស្រី�ដោយាោង ជុំនំ្ទាោន ់ទី ី២២ (PARA22)មយួ គជឺាោ អ��ី សំកិាាោកាោម ឆ្ងស្រី�ដោយាោង ជុំនំ្ទាោន ់ទី ី២២ (PARA22)

នងិ មយួដោទីៀ� គជឺាោ សំម្លាោជុំកិ ទីព័ិ ឆ្ងស្រី�ដោយាោង ជុំនំ្ទាោន ់ទី ី២៣ បាោននងិ មយួដោទីៀ� គជឺាោ សំម្លាោជុំកិ ទីព័ិ ឆ្ងស្រី�ដោយាោង ជុំនំ្ទាោន ់ទី ី២៣ បាោន

ប់ដោ�ាោ� សាោរ � ៏ក្នុុ�កក្នុុ�ល សំដែមែង នវូិ កាោរ ដោសាោកសាែោយ ចដំោ�ោ� ដោ�ោកស្រីគូ ប់ដោ�ាោ� សាោរ � ៏ក្នុុ�កក្នុុ�ល សំដែមែង នវូិ កាោរ ដោសាោកសាែោយ ចដំោ�ោ� ដោ�ោកស្រីគូ 

លឹ ម សាោយ គឺជាោ ស្រីគូប់ងើឹក ដោ�ោ� ឆ្ងស្រី�ដោយាោង មួយ រូប់ ដែ�ល បាោនលឹ ម សាោយ គឺជាោ ស្រីគូប់ងើឹក ដោ�ោ� ឆ្ងស្រី�ដោយាោង មួយ រូប់ ដែ�ល បាោន

ដោ�ោក បាោន សាើោប់់ បាោ�់ប់ង់ ជុំីវិិ� ដោ�ោ ក្នុុ�ង ដោប់សំកកមែ ដោ�ោ� ឆ្ងស្រី�ដោ�ោក បាោន សាើោប់់ បាោ�់ប់ង់ ជុំីវិិ� ដោ�ោ ក្នុុ�ង ដោប់សំកកមែ ដោ�ោ� ឆ្ងស្រី�

ប់ញ្ជាាោ ( Free Fall ) ក្នុុ�ង កាោរ ប់ិទី វិគះ ហួើឹកហួើនឺ ជុំំន្ទាោញ កុមែាង់�ូ ប់ញ្ជាាោ ( Free Fall ) ក្នុុ�ង កាោរ ប់ិទី វិគះ ហួើឹកហួើនឺ ជុំំន្ទាោញ កុមែាង់�ូ 

ជុំំន្ទាោន់ ទីី ១០ វិគះ ហួើឹកហួើឺន ជុំំន្ទាោញ ឆ្ងស្រី�ដោយាោង ជុំំន្ទាោន់ ទីី ២៩ និង ជុំំន្ទាោន់ ទីី ១០ វិគះ ហួើឹកហួើឺន ជុំំន្ទាោញ ឆ្ងស្រី�ដោយាោង ជុំំន្ទាោន់ ទីី ២៩ និង 

ដោប់ើក វិគះ ហួើឹកហួើឺន ជុំំន្ទាោញ ឆ្ងស្រី�ដោយាោង ជុំំន្ទាោន់ ទីី ៣០ ដោ�ោ សាោ�ោដោប់ើក វិគះ ហួើឹកហួើឺន ជុំំន្ទាោញ ឆ្ងស្រី�ដោយាោង ជុំំន្ទាោន់ ទីី ៣០ ដោ�ោ សាោ�ោ

ហួើឹកហួើឺន ទី័ពិ ពិិដោសំសំ ដោ� ដោជាោ ដែសំន ឱ រាុោ ល់ ដោខុ�ីកំពិង់សំពឺ ដោ�ោ ថ្ងៃ�ៃហួើឹកហួើឺន ទី័ពិ ពិិដោសំសំ ដោ� ដោជាោ ដែសំន ឱ រាុោ ល់ ដោខុ�ីកំពិង់សំពឺ ដោ�ោ ថ្ងៃ�ៃ

ទីី ១៤ ដែខុមករាោ �ំោំ ២០២១ ។ទីី ១៤ ដែខុមករាោ �ំោំ ២០២១ ។

គណនី ដោហួើ សំ ប់ុុ ក ទីី ១ ដោ�ែោ� «Hoeun SoPhorn» គណនី ដោហួើ សំ ប់ុុ ក ទីី ១ ដោ�ែោ� «Hoeun SoPhorn» 

បាោន ប់ដោ�ាោ� រូប់ភាោពិ ដោ�ោកស្រីគូ លឹ ម សាោយ អម ដោ�ោយសាោរ ខុើី ថាោ បាោន ប់ដោ�ាោ� រូប់ភាោពិ ដោ�ោកស្រីគូ លឹ ម សាោយ អម ដោ�ោយសាោរ ខុើី ថាោ 

« ខ្លួំ�ំបាោទី ក្នុុ�ង ន្ទាោម ជាោ អ�ី� សំិកាាោកាោម ឆ្ងស្រី�ដោយាោង ជុំំន្ទាោន់ ទីី ២២ « ខ្លួំ�ំបាោទី ក្នុុ�ង ន្ទាោម ជាោ អ�ី� សំិកាាោកាោម ឆ្ងស្រី�ដោយាោង ជុំំន្ទាោន់ ទីី ២២ 

PARA22 ពិិ�ជាោ ម្លាោនកាោរ ដោសាោកសាីោយ ខ្លាំើោំង ប់ំផុ� ចំដោ�ោ�PARA22 ពិិ�ជាោ ម្លាោនកាោរ ដោសាោកសាីោយ ខ្លាំើោំង ប់ំផុ� ចំដោ�ោ�

ដោ�ោកស្រីគ ូល ឹម សាោយ ដែ�ល បាោន ទីទីលួមរណភាោពិ សំមូ ដោ�ោកស្រីគូដោ�ោកស្រីគ ូល ឹម សាោយ ដែ�ល បាោន ទីទីលួមរណភាោពិ សំមូ ដោ�ោកស្រីគូ

ដោ�ោ កាោន់ ដោ�ោក ខ្លាំោង មុខុ » ។ដោ�ោ កាោន់ ដោ�ោក ខ្លាំោង មុខុ » ។

តាំោម ស្រីប់�ពិ ពិ�័ម៌្លាោន បាោន ឲ្យ� �ងឹ ថាោ ដោ�ោកស្រីគ ូល ឹម សាោយ តាំោម ស្រីប់�ពិ ពិ�័ម៌្លាោន បាោន ឲ្យ� �ងឹ ថាោ ដោ�ោកស្រីគ ូល ឹម សាោយ 

បាោន ជុំួប់ ដោស្រីគាំោ�ថាំោក់ �ល់ អាោយុជុំីវិិ� ខុណ� ដោពិល ដែ�ល ដោ�ោកបាោន ជុំួប់ ដោស្រីគាំោ�ថាំោក់ �ល់ អាោយុជុំីវិិ� ខុណ� ដោពិល ដែ�ល ដោ�ោក

ដោ�ោ� ឆ្ងស្រី� ខុុសំ ប់ដោចចកដោទីសំ ដោ�ោយ កាោរ ទាំោក់ ដែខុស គាំំោ ដោហួើយ ក៏ដោ�ោ� ឆ្ងស្រី� ខុុសំ ប់ដោចចកដោទីសំ ដោ�ោយ កាោរ ទាំោក់ ដែខុស គាំំោ ដោហួើយ ក៏

ធាើោក់ ចុ� មក �ី ប់ណា�ល ឲ្យ� សាើោប់់ ដែ� មែង ៕ធាើោក់ ចុ� មក �ី ប់ណា�ល ឲ្យ� សាើោប់់ ដែ� មែង ៕

ស្រីប់�ពិ� ដោកាោ�សំនីិភាោពិស្រីប់�ពិ� ដោកាោ�សំនីិភាោពិ



Page.18                                               elx308 éf¶TI11-24 Exmkra qñaM2021elx308 éf¶TI11-24 Exmkra qñaM2021                                                 KHMERPOST USA KHMERPOST USA                                              ISSUE308 JANUARY 11TH - 24TH, 2021                                                           Page.19

eKEtgeFVIGMeNayKñaeTAvijeTAmkenAeBleKEtgeFVIGMeNayKñaeTAvijeTAmkenAeBl  

buNüTanmþg² nUvsUkULaeRcInFun x©b;edaykBa©b;buNüTanmþg² nUvsUkULaeRcInFun x©b;edaykBa©b;  

sMbkl¥RbNit manrUbragxus²Kña KYr[cg;TijsMbkl¥RbNit manrUbragxus²Kña KYr[cg;Tij

CUnmnusSCaTIRsLaj;rbs;xøÜn CYnKñanwgkasd¾ CUnmnusSCaTIRsLaj;rbs;xøÜn CYnKñanwgkasd¾ 

smrmüenaH . mnusSesÞIrEtRKb;KñaeRcIncUlcitþ smrmüenaH . mnusSesÞIrEtRKb;KñaeRcIncUlcitþ 

hUbsUkULaenaHNas; ehIyk¾CaTIeBjniymtaMghUbsUkULaenaHNas; ehIyk¾CaTIeBjniymtaMg  

EtBIeRcInstvtSmkehIyEdr>>> b:uEnþCaTUeTA EtBIeRcInstvtSmkehIyEdr>>> b:uEnþCaTUeTA 

eKmindwgeTfa{etIsUkULa}enaH manKuNsm,tþieKmindwgeTfa{etIsUkULa}enaH manKuNsm,tþi

y:agNacMeBaHsrIragÁmnusS ?y:agNacMeBaHsrIragÁmnusS ?

elakGñkdwgeTfa hUbsUkULaexµA100 elakGñkdwgeTfa hUbsUkULaexµA100 

Rkam nwgpþl;RbPB{m:aejsüÚm}1PaK3én Rkam nwgpþl;RbPB{m:aejsüÚm}1PaK3én 

m:aejsüÚm EdlxøÜneyIgRtUvkarkñúg1éf¶Edrb¤ m:aejsüÚm EdlxøÜneyIgRtUvkarkñúg1éf¶Edrb¤ 

eT? sUkULa KWCasarCatiEdlEtgEtxVHxatsRmab;eT? sUkULa KWCasarCatiEdlEtgEtxVHxatsRmab;  

lMnwgénséssac;duMnwgsésbsaT CaBiess lMnwgénséssac;duMnwgsésbsaT CaBiess 

sRmab;mnusScas;. sUkULa k¾mansarCatiEdl sRmab;mnusScas;. sUkULa k¾mansarCatiEdl 

elIkkmøaMgkay ¬elIkkmøaMgkay ¬Cafeine.Theobrome Edr, Cafeine.Theobrome Edr, 

KuNsm,tþibEnßm edaybnßykarQWcab;kñúgrag KuNsm,tþibEnßm edaybnßykarQWcab;kñúgrag 

kay/ manCatixøaj;l¥ kay/ manCatixøaj;l¥ Beurre de Cacao Beurre de Cacao Edl Edl 

GacbnßyCatikUeLesÞr:Ul EdlCaxøaj;GaRkk;)anGacbnßyCatikUeLesÞr:Ul EdlCaxøaj;GaRkk;)an    

dUecñHvaGaceTAbBa©úHsm<aFQameTotpg.  KuNdUecñHvaGaceTAbBa©úHsm<aFQameTotpg.  KuN  

sm,tþibEnßm k¾ vakarBarkuM[k¥kEdr b:uEnþsUm sm,tþibEnßm k¾ vakarBarkuM[k¥kEdr b:uEnþsUm 

kuMhUbvaeRcIneBk BIeRBaHsUkULak¾sm,ÚrCatisárkuMhUbvaeRcIneBk BIeRBaHsUkULak¾sm,ÚrCatisár

nwgxøaj;Edr/ EdlebIhUbeRcIneBk vaeLIgTm¶n; nwgxøaj;Edr/ EdlebIhUbeRcIneBk vaeLIgTm¶n; 

Pøam RtUvdwgfahUbsUkULa100Rkam ragkay Pøam RtUvdwgfahUbsUkULa100Rkam ragkay 

elakGñknwgTTYl)an500eTA600kaLÚrI.  elakGñknwgTTYl)an500eTA600kaLÚrI.  

kñúgsUkULa manCati{kñúgsUkULa manCati{Polyphenols & Antioxi-Polyphenols & Antioxi-

dantsdants} EdlnwgCYydl;ebHdUgnwgsésQam[} EdlnwgCYydl;ebHdUgnwgsésQam[  

yWtTn;Qamsmins¥itCab;tambeNþaysésenH yWtTn;Qamsmins¥itCab;tambeNþaysésenH 

eebItamkasikSarbs;mhaviTüal½y{eb:GuI)a}. bItamkasikSarbs;mhaviTüal½y{eb:GuI)a}. 

eKGaceXIjsUkULa maneRcInsNæan Et eKGaceXIjsUkULa maneRcInsNæan Et 

EckCa3Rkum 1sUkULaexµA EckCa3Rkum 1sUkULaexµA Dark Chocolate Dark Chocolate 

EdlmanRbsiT§iPaBx<s;CageK 2sUkULas Edl EdlmanRbsiT§iPaBx<s;CageK 2sUkULas Edl 

eKyksUkULaexµA eTAlayCamYy eKyksUkULaexµA eTAlayCamYy Beurre de Beurre de 

CacaoCacao  manKuNPaBbnÞab; nwg 3 sUkULas   manKuNPaBbnÞab; nwg 3 sUkULas 

EdllayvaCamYynwgTwkedaHeKa manCatisár EdllayvaCamYynwgTwkedaHeKa manCatisár 

eRcInCageK . eday Bin sMxuneRcInCageK . eday Bin sMxun

KuNsm,tþiénsUkULaKuNsm,tþiénsUkULa  ChocolatChocolat

(ដោ�ោធិស៍ាោ�)់៖ ដោ�ោក បាាោន មរក� ស្រីប់ធាោនមនារី(ដោ�ោធិស៍ាោ�)់៖ ដោ�ោក បាាោន មរក� ស្រីប់ធាោនមនារី

ប់រិសាិោនដោខុ�ីដោ�ោធិ៍សាោ�់ ដោ�ោថ្ងៃ�ៃទីី១១ ដែខុសំីហាោ ប់រិសាិោនដោខុ�ីដោ�ោធិ៍សាោ�់ ដោ�ោថ្ងៃ�ៃទីី១១ ដែខុសំីហាោ 

�ំោំ២០២០ បាោនប់ញ្ជាាោក់ថាោ៖ ម្លាោនអំកដោទីសំចរណ៍�ំោំ២០២០ បាោនប់ញ្ជាាោក់ថាោ៖ ម្លាោនអំកដោទីសំចរណ៍

មួយស្រីកុមម្លាោនគាំំោចំនួន២១ន្ទាោក់ មកពិី�ំំដោពិញ បាោនមួយស្រីកុមម្លាោនគាំំោចំនួន២១ន្ទាោក់ មកពិី�ំំដោពិញ បាោន

ដោធិើើ�ំដោណើរដោឡើង�ំំខ្លាំើោវិ ដោ�ោ�ំំតាំោស្រីកហួមករ ដោ�ើមបីដោ�ើរដោធិើើ�ំដោណើរដោឡើង�ំំខ្លាំើោវិ ដោ�ោ�ំំតាំោស្រីកហួមករ ដោ�ើមបីដោ�ើរ

កំសាោនី និងសំស្រីម្លាោកលំដែហួរកាោយដោលើខុំង�ំំ។ �ំំខ្លាំើោវិកំសាោនី និងសំស្រីម្លាោកលំដែហួរកាោយដោលើខុំង�ំំ។ �ំំខ្លាំើោវិ

ដោ�ោ�ំតំាំោស្រីកហួមករម្លាោនទីតីាំោងំក្នុុ�ងដែ�នជុំស្រីមកសំ�ើថ្ងៃស្រីពិដោ�ោ�ំតំាំោស្រីកហួមករម្លាោនទីតីាំោងំក្នុុ�ងដែ�នជុំស្រីមកសំ�ើថ្ងៃស្រីពិ

ឱរាុោល់ �ូមិសាោស្រីសំីដោខុ�ីដោ�ោធិ៍សាោ�់។ ដោ�ោក្នុុ�ង�ំដោណើឱរាុោល់ �ូមិសាោស្រីសំីដោខុ�ីដោ�ោធិ៍សាោ�់។ ដោ�ោក្នុុ�ង�ំដោណើ

កមានីដោន� ដោទីសំចរបាោនសំស្រីមប់សំស្រីមួលជាោមួយកមានីដោន� ដោទីសំចរបាោនសំស្រីមប់សំស្រីមួលជាោមួយ

សំហួគមន៍កាោរ�ោរធិមែជាោ�ិរាោំងខ្លាំើោវិ និងម្លាោនម�នីីសំហួគមន៍កាោរ�ោរធិមែជាោ�ិរាោំងខ្លាំើោវិ និងម្លាោនម�នីី

ឧទីានរុកសថ្ងៃនមនារីប់រសិាិោនដោខុ�ដីោ�ោធិស៍ាោ�ច់នំនួ១ន្ទាោក់ ឧទីានរុកសថ្ងៃនមនារីប់រសិាិោនដោខុ�ដីោ�ោធិស៍ាោ�ច់នំនួ១ន្ទាោក់ 

ជាោអំកន្ទាោំផ្លូួ�វិក្នុុ�ង�ូមិសាោស្រីសំី�ំប់ន់កាោរ�ោរធិមែជាោ�ិ។ជាោអំកន្ទាោំផ្លូួ�វិក្នុុ�ង�ូមិសាោស្រីសំី�ំប់ន់កាោរ�ោរធិមែជាោ�ិ។

ដោ�ោក បាាោន មរក� បាោនប់ដែនមិថាោ៖ កាោរដោធិើើ�ដំោណើរដោ�ោក បាាោន មរក� បាោនប់ដែនមិថាោ៖ កាោរដោធិើើ�ដំោណើរ

ដោឡើង�ំដំោ�ោកតាំោស្រីកហួមករដោន�ស្រី�វូិចណំាោយដោពិល១យប់់ ដោឡើង�ំដំោ�ោកតាំោស្រីកហួមករដោន�ស្រី�វូិចណំាោយដោពិល១យប់់ 

២ថ្ងៃ�ៃ ដោហួើយឆ្ងើងកាោ�់ពិីរ�ំណាោក់កាោល ក្នុុ�ងដោន្ទាោ�២ថ្ងៃ�ៃ ដោហួើយឆ្ងើងកាោ�់ពិីរ�ំណាោក់កាោល ក្នុុ�ងដោន្ទាោ�

�ណំាោកទ់ី១ី- គមឺ្លាោនទីកឹហួរូ�ថ៏ាើោឆ្ងើងអ់ាោចដែហួលទីកឹ�ណំាោកទ់ី១ី- គមឺ្លាោនទីកឹហួរូ�ថ៏ាើោឆ្ងើងអ់ាោចដែហួលទីកឹ

ដោលងកមាន ីដោហួើយ�ណំាោកទ់ី២ី-គកឺពំិលូ�ំដំោ�ោកតាំោដោលងកមាន ីដោហួើយ�ណំាោកទ់ី២ី-គកឺពំិលូ�ំដំោ�ោកតាំោ

ស្រីកហួមករដែ�មែង ជាោកដែនើងដែ�លអាោចឈ្នះរដោមើលថ្ងៃស្រីពិស្រីកហួមករដែ�មែង ជាោកដែនើងដែ�លអាោចឈ្នះរដោមើលថ្ងៃស្រីពិ

ស្រីពិកឹា នងិដោទីសំភាោពិជុំុវំិញិ�ំ ំជាោពិដិោសំសំ ដោមើលថ្ងៃ�ៃលចិស្រីពិកឹា នងិដោទីសំភាោពិជុំុវំិញិ�ំ ំជាោពិដិោសំសំ ដោមើលថ្ងៃ�ៃលចិ

ដោ�ោដោលើកំពិូល�ំំបាោនយាាោងស្រីសំសំ់សាអោ�។ដោ�ោដោលើកំពិូល�ំំបាោនយាាោងស្រីសំសំ់សាអោ�។

សំមូប់ញ្ជាាោកថ់ាោ សំហួគមនរ៍ាោងំខ្លាំើោវិ ម្លាោនកដែនើងសំមូប់ញ្ជាាោកថ់ាោ សំហួគមនរ៍ាោងំខ្លាំើោវិ ម្លាោនកដែនើង

កំសាោនី�ូចជាោ កំពិូល�ំំខ្លាំើោវិ ឬ�ំំដោ�ោកតាំោស្រីកហួមករកំសាោនី�ូចជាោ កំពិូល�ំំខ្លាំើោវិ ឬ�ំំដោ�ោកតាំោស្រីកហួមករ

ដែ�លម្លាោនកមពសំ់១៣០០ដែមាស្រី� អណា�ងស្រីតាំោំដែសំបកដែ�លម្លាោនកមពសំ់១៣០០ដែមាស្រី� អណា�ងស្រីតាំោំដែសំបក

គង ់នងិទីកឹហួរូសំាងឹដោសំន្ទាោធិកិាោរយាាោងស្រីសំសំស់ាអោ�។ គង ់នងិទីកឹហួរូសំាងឹដោសំន្ទាោធិកិាោរយាាោងស្រីសំសំស់ាអោ�។ 

ប់ដោងើើ�ដោឡើងដោ�ោ�ំោំ២០១៤ និងទីទីួលសាះោល់ដោ�ោយប់ដោងើើ�ដោឡើងដោ�ោ�ំោំ២០១៤ និងទីទីួលសាះោល់ដោ�ោយ

ស្រីកសំងួប់រសិាិោន�ំោ២ំ០១៧ សំហួគមនរ៍ាោងំខ្លាំើោវិម្លាោនថ្ងៃផាស្រីកសំងួប់រសិាិោន�ំោ២ំ០១៧ សំហួគមនរ៍ាោងំខ្លាំើោវិម្លាោនថ្ងៃផា

�៧ី៧៦ហួកិតាំោ នងិម្លាោនស្រីប់ជាោពិលរ�ឋចនំនួ២៧៧ស្រីគសួាោរ �៧ី៧៦ហួកិតាំោ នងិម្លាោនស្រីប់ជាោពិលរ�ឋចនំនួ២៧៧ស្រីគសួាោរ 

ភាោគដោស្រីចើនជាោជុំនជាោ�ដិោ�ើមភាោគ�ចិសំយួកពំិងុរសំដ់ោ�ោ។ ភាោគដោស្រីចើនជាោជុំនជាោ�ដិោ�ើមភាោគ�ចិសំយួកពំិងុរសំដ់ោ�ោ។ 

ស្រីប់ជាោពិលរ�ឋដោ�ោទីីដោន្ទាោ�រកាបាោនដោ�ោទីំដោនៀមទីំ�ោប់់ស្រីប់ជាោពិលរ�ឋដោ�ោទីីដោន្ទាោ�រកាបាោនដោ�ោទីំដោនៀមទីំ�ោប់់

ស្រីប់ថ្ងៃពិណ�ីចូជាោ ដោឡើងអកំតាំោ ដែសំនដោស្រីពិង ដោឡើងអាោរកា ស្រីប់ថ្ងៃពិណ�ីចូជាោ ដោឡើងអកំតាំោ ដែសំនដោស្រីពិង ដោឡើងអាោរកា 

ជុំន់អាោរកា។ជុំន់អាោរកា។

ដោ�ើមបដីោធិើើ�ដំោណើរដោ�ោដោលង�ំដំោ�ោកតាំោស្រីកហួមករដោ�ើមបដីោធិើើ�ដំោណើរដោ�ោដោលង�ំដំោ�ោកតាំោស្រីកហួមករ

ដោន� អកំដោទីសំចរណអ៍ាោចម្លាោនដោស្រីជុំើដោរើសំផ្លូួ�វិដោធិើើ�ដំោណើរដោន� អកំដោទីសំចរណអ៍ាោចម្លាោនដោស្រីជុំើដោរើសំផ្លូួ�វិដោធិើើ�ដំោណើរ

ចំនួនប់ីដោផសងគាំំោ ដោ�ោយដោចញពិី�ំំដោពិញដោ�ោ�ល់ផ្លូួ�វិចំនួនប់ីដោផសងគាំំោ ដោ�ោយដោចញពិី�ំំដោពិញដោ�ោ�ល់ផ្លូួ�វិ

ទីី១ គឺចូលតាំោមប់ំណក់(ស្រីចកដោលអ�ង) ដែ�លម្លាោនទីី១ គឺចូលតាំោមប់ំណក់(ស្រីចកដោលអ�ង) ដែ�លម្លាោន

ស្រីប់ដែវិងស្រីប់ដែហួល៣០គឡីដូែមាស្រី� ដោហួើយផ្លូួ�វិទី២ី ចលូតាំោស្រីប់ដែវិងស្រីប់ដែហួល៣០គឡីដូែមាស្រី� ដោហួើយផ្លូួ�វិទី២ី ចលូតាំោ

មស្រីពិងឹលស្រីសំុក�ំំស្រីកវាោញ ដែ�លម្លាោនចម្លាៃោយមស្រីពិងឹលស្រីសំុក�ំំស្រីកវាោញ ដែ�លម្លាោនចម្លាៃោយ

ស្រីប់ដែហួល៤៧គីឡូដែមាស្រី� និងផ្លូួ�វិទីី៣ ចូលតាំោមដោកាើោងស្រីប់ដែហួល៤៧គីឡូដែមាស្រី� និងផ្លូួ�វិទីី៣ ចូលតាំោមដោកាើោង

ទាំើោវិ�កីណា�ល(ទីរីមួស្រីសំកុស្រីកវាោញ)កាោ�ត់ាំោម�មូមិលុទាំើោវិ�កីណា�ល(ទីរីមួស្រីសំកុស្រីកវាោញ)កាោ�ត់ាំោម�មូមិលុ

ដែ�លម្លាោនស្រីប់ដែវិង៣៧គីឡូដែមាស្រី�៕ដែ�លម្លាោនស្រីប់ដែវិង៣៧គីឡូដែមាស្រី�៕

ស្រីប់�ពិ� Pursat.gov.khស្រីប់�ពិ� Pursat.gov.kh

ណើទីស់ចូរ�៍ផ្្សងណើស្រីពិង ចូាប់អំារមាែ�៍ណើដំើរកំស់ានិតណើ�ើងណើ�ើភូនំរាំងខើាវ ណើខតុតណើពិោធា៍ស់ាតុ់ណើទីស់ចូរ�៍ផ្្សងណើស្រីពិង ចូាប់អំារមាែ�៍ណើដំើរកំស់ានិតណើ�ើងណើ�ើភូនំរាំងខើាវ ណើខតុតណើពិោធា៍ស់ាតុ់
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អងះកាោរសំហួស្រីប់ជាោជាោ�ិផងដែ�រ។ អងះកាោរសំហួស្រីប់ជាោជាោ�ិផងដែ�រ។ 

"ដោ�ោថ្ងៃ�ៃទីី៧ ដែខុមករាោ ស្រីកុមកាោរ�ោររប់សំ់ដោយើង"ដោ�ោថ្ងៃ�ៃទីី៧ ដែខុមករាោ ស្រីកុមកាោរ�ោររប់សំ់ដោយើង

បាោនដោរៀប់ចំកិចចស្រីប់ជុំុំមួយជាោមួយអងះភាោពិដែផំកនី�ិវិិធិីបាោនដោរៀប់ចំកិចចស្រីប់ជុំុំមួយជាោមួយអងះភាោពិដែផំកនី�ិវិិធិី

ពិដិោសំសំរប់សំអ់ងះកាោរសំហួស្រីប់ជាោជាោ� ិដែ�លម្លាោនទាំោងំពិដិោសំសំរប់សំអ់ងះកាោរសំហួស្រីប់ជាោជាោ� ិដែ�លម្លាោនទាំោងំ

�ំណាោងពិិដោសំសំ និងអំកជុំំន្ទាោញរប់សំ់អងះកាោរសំហួ�ំណាោងពិិដោសំសំ និងអំកជុំំន្ទាោញរប់សំ់អងះកាោរសំហួ

ស្រីប់ជាោ ជាោ�ិផងដែ�រ ។ ឥឡូវិដោន� កាោរជុំំនុំជុំស្រីម�កីីស្រីប់ជាោ ជាោ�ិផងដែ�រ ។ ឥឡូវិដោន� កាោរជុំំនុំជុំស្រីម�កីី

ស្រីពិហួែទីណិស្រីទីង់ស្រីទាំោយធិំកំពិុងដែ��ំដោណើកាោរដោ�ោក្នុុ�ងស្រីពិហួែទីណិស្រីទីង់ស្រីទាំោយធិំកំពិុងដែ��ំដោណើកាោរដោ�ោក្នុុ�ង

ស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោ គជឺាោកាោរស្រីពិយួបាោរមភចបំ់ងប់ផំ�ុដែ�លស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោ គជឺាោកាោរស្រីពិយួបាោរមភចបំ់ងប់ផំ�ុដែ�ល

ដោយើងបាោនប់�ាោញជុំនូពិកួគាំោ� ់ដោសំំើ ដោអាោយម្លាោនវិធិាោន ដោយើងបាោនប់�ាោញជុំនូពិកួគាំោ� ់ដោសំំើ ដោអាោយម្លាោនវិធិាោន 

កាោរប់ន្ទាាោន់" Morton Sklar បាោននិយាោយ គាំោ�់កាោរប់ន្ទាាោន់" Morton Sklar បាោននិយាោយ គាំោ�់

ដោ�ើរ�ជួាោអកំស្រីប់កឹាដោយាោលដ់ែផកំចាប់ស់ំស្រីម្លាោប់ស់្រីកមុកាោរ ដោ�ើរ�ជួាោអកំស្រីប់កឹាដោយាោលដ់ែផកំចាប់ស់ំស្រីម្លាោប់ស់្រីកមុកាោរ 

�ោរអងះកាោរសំទិីធមិនសុំសកម្ពុុ�ជាោ នងិកប៍់ដោស្រីមើកាោរ�ោរជាោ�ោរអងះកាោរសំទិីធមិនសុំសកម្ពុុ�ជាោ នងិកប៍់ដោស្រីមើកាោរ�ោរជាោ

អកំស្រីប់កឹាដោយាោប់លអ់នរីជាោ�ដិោអាោយកញ្ជាាោ ដោសំង ធាោរី  អកំស្រីប់កឹាដោយាោប់លអ់នរីជាោ�ដិោអាោយកញ្ជាាោ ដោសំង ធាោរី  

ផងដែ�រ បាោនក�់សាះោល់ថាោ ១)លកាណ�ធិំថ្ងៃនកាោរផងដែ�រ បាោនក�់សាះោល់ថាោ ១)លកាណ�ធិំថ្ងៃនកាោរ

ជុំនំុជំុំស្រីម�កី ីដែ�លម្លាោនចងុដោចាោទីដោស្រីចើនន្ទាោក ់កពំិងុស្រី�វូិជុំនំុជំុំស្រីម�កី ីដែ�លម្លាោនចងុដោចាោទីដោស្រីចើនន្ទាោក ់កពំិងុស្រី�វូិ

បាោនជុំនំុជំុំស្រីម�កី ីក្នុុ�ងដោពិលដែ�មយួ ២) ន�ីវិិធិិសីំស្រីម្លាោប់់បាោនជុំនំុជំុំស្រីម�កី ីក្នុុ�ងដោពិលដែ�មយួ ២) ន�ីវិិធិិសីំស្រីម្លាោប់់

កាោរដោ�ោដោស្រី�ោដែ�ន�ី ដែ�លម្លាោនចុងដោចាោទីមួយភាោគប់ី កាោរដោ�ោដោស្រី�ោដែ�ន�ី ដែ�លម្លាោនចុងដោចាោទីមួយភាោគប់ី 

ជាោពិលរ�ឋប់រដោទីសំ ឬសាំោក់ដោ�ោរយ�ដោពិលយូរអដែងើង ជាោពិលរ�ឋប់រដោទីសំ ឬសាំោក់ដោ�ោរយ�ដោពិលយូរអដែងើង 

និង៣) កាោរពិិ�ដែ�លទីដោងើើ "កប�់ជាោ�ិ" ទាំោក់ទីងនឹងនិង៣) កាោរពិិ�ដែ�លទីដោងើើ "កប�់ជាោ�ិ" ទាំោក់ទីងនឹង

កាោរផសពិើផាយតាំោមស្រីប់ពិ័នធសំងះម ឬកាោរដែ�ើងជាោកាោរផសពិើផាយតាំោមស្រីប់ពិ័នធសំងះម ឬកាោរដែ�ើងជាោ

សាោធាោរណ�ដែ�លទីទីួលសាះោល់ដោសំរីភាោពិថ្ងៃនកាោរសាោធាោរណ�ដែ�លទីទីួលសាះោល់ដោសំរីភាោពិថ្ងៃនកាោរ

ប់ដោញ្ចឹចញម� ិជាោសំងី�់ោរអនរីជាោ� ិបាោនគាំោសំ្រីទីទីសំសន�ប់ដោញ្ចឹចញម� ិជាោសំងី�់ោរអនរីជាោ� ិបាោនគាំោសំ្រីទីទីសំសន�

ថាោ ដោន�គជឺាោ "កាោរជុំនំុជំុំស្រីម�កីសី្រីគាំោនដ់ែ�ជាោ" កាោរប់�ាោញ" ថាោ ដោន�គជឺាោ "កាោរជុំនំុជំុំស្រីម�កីសី្រីគាំោនដ់ែ�ជាោ" កាោរប់�ាោញ" 

ម្លាោនចរកឹនដោយាោបាោយ ប់ាដុែនមីនិអនដុោ�ោមតាំោមមលូ�ឋោនម្លាោនចរកឹនដោយាោបាោយ ប់ាដុែនមីនិអនដុោ�ោមតាំោមមលូ�ឋោន

ថ្ងៃនកាោរជុំនំុជំុំស្រីម�កីសី្រី�មឹស្រី�វូិ នងិម្លាោន�ដំោណើកាោរស្រី�មឹស្រី�វូិថ្ងៃនកាោរជុំនំុជំុំស្រីម�កីសី្រី�មឹស្រី�វូិ នងិម្លាោន�ដំោណើកាោរស្រី�មឹស្រី�វូិ

តាំោមចាប់់�ស្រីមូវិដោឡើយ។ តាំោមចាប់់�ស្រីមូវិដោឡើយ។ 

កាោរចលូរមួតាំោមរយ� Perseus Strategies កាោរចលូរមួតាំោមរយ� Perseus Strategies 

និងស្រីកុមកាោរ�ោរអងះកាោរសំិទីធិមនុសំសកម្ពុុ�ជាោ �ំណាោងនិងស្រីកុមកាោរ�ោរអងះកាោរសំិទីធិមនុសំសកម្ពុុ�ជាោ �ំណាោង

ពិដិោសំសំ សំីពីិសីាិោនភាោពិសំទិីធនិសុំសដោ�ោស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោ ពិដិោសំសំ សំីពីិសីាិោនភាោពិសំទិីធនិសុំសដោ�ោស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោ 

ដោ�ោកស្រីសំី Rhona Smith បាោនដោចញដោសំចកីីដោ�ោកស្រីសំី Rhona Smith បាោនដោចញដោសំចកីី

ដែ�ើងកាោរណ ៍ statement មយួថ្ងៃ�ៃមនុដោពិលសំវិន្ទាោកាោរ ដែ�ើងកាោរណ ៍ statement មយួថ្ងៃ�ៃមនុដោពិលសំវិន្ទាោកាោរ 

ថាោ ខ្លួំ�បំាោនតាំោម�ោនយាាោងយកច�ិទីីកុ�ោកដ់ោលើជុំហំាោនថាោ ខ្លួំ�បំាោនតាំោម�ោនយាាោងយកច�ិទីីកុ�ោកដ់ោលើជុំហំាោន

ផ្លូួ�វិចាប់់ និងផ្លូួ�វិ�ុ�ោកាោរស្រីប់�ោំងនឹងសំម្លាោជុំិក និងផ្លូួ�វិចាប់់ និងផ្លូួ�វិ�ុ�ោកាោរស្រីប់�ោំងនឹងសំម្លាោជុំិក និង

អកំគាំោសំ្រីទីប់កសសំដោ��ះោ�ជាោ� ិ(CNRP)ដែ�លស្រី�វូិបាោនអកំគាំោសំ្រីទីប់កសសំដោ��ះោ�ជាោ� ិ(CNRP)ដែ�លស្រី�វូិបាោន

រ�ំោយដោចាោល។ ខ្លួំ�ដំោ�ោដែ�ម្លាោនកាោរស្រីពិយួបាោរមភអពំិកីាោររ�ំោយដោចាោល។ ខ្លួំ�ដំោ�ោដែ�ម្លាោនកាោរស្រីពិយួបាោរមភអពំិកីាោរ

កាោ�់កីី�ួអងះជាោដោស្រីចើនដែ�លនឹងដោកើ�ដោឡើងដោ�ោដោ�ោកាោ�់កីី�ួអងះជាោដោស្រីចើនដែ�លនឹងដោកើ�ដោឡើងដោ�ោដោ�ោ

ថ្ងៃ�ៃដែសំអក។ កាោរម្លាោនជុំនជាោប់់ដោចាោទី ៦០ ន្ទាោក់ដោ�ោក្នុុ�ងថ្ងៃ�ៃដែសំអក។ កាោរម្លាោនជុំនជាោប់់ដោចាោទី ៦០ ន្ទាោក់ដោ�ោក្នុុ�ង

កាោរកាោ�ក់ី�ីធ៍ិដំោន� ដោធិើើដោអាោយសំទិីធបិ់គុះលក្នុុ�ងកាោរទីទីលួកាោរកាោ�ក់ី�ីធ៍ិដំោន� ដោធិើើដោអាោយសំទិីធបិ់គុះលក្នុុ�ងកាោរទីទីលួ

បាោនកាោរកាោ�ក់ីសី្រី�មឹស្រី�វូិរប់សំព់ិកួដោគសំិ�ិក្នុុ�ងហាោន�ិយ័។ បាោនកាោរកាោ�ក់ីសី្រី�មឹស្រី�វូិរប់សំព់ិកួដោគសំិ�ិក្នុុ�ងហាោន�ិយ័។ 

ជាោងដោន�ដោ�ោដោទីៀ� ខ្លួំ�ំក៍ម្លាោនកាោរស្រីពិួយបាោរមភអំពិីជាោងដោន�ដោ�ោដោទីៀ� ខ្លួំ�ំក៍ម្លាោនកាោរស្រីពិួយបាោរមភអំពិី

ជុំនជាោប់ដ់ោចាោទីជាោដោស្រីចើនន្ទាោកដ់ោទីៀ�ស្រី�វូិបាោនកាោ�ដ់ោទាំោសំជុំនជាោប់ដ់ោចាោទីជាោដោស្រីចើនន្ទាោកដ់ោទីៀ�ស្រី�វូិបាោនកាោ�ដ់ោទាំោសំ

កបំាោងំមខុុ ដោប់ើដោទាំោ�ប់ជីាោពិកួដោគខុ�ិខុសំ្រីប់ងឹដែស្រីប់ងស្រី�ឡប់់កបំាោងំមខុុ ដោប់ើដោទាំោ�ប់ជីាោពិកួដោគខុ�ិខុសំ្រីប់ងឹដែស្រីប់ងស្រី�ឡប់់

មកស្រីប់ដោទីសំម្ពុុ�ជាោវិញិ ដោ�ើមបដីោឡើងសំវិន្ទាោកាោរកដ៍ោ�ោយ។ មកស្រីប់ដោទីសំម្ពុុ�ជាោវិញិ ដោ�ើមបដីោឡើងសំវិន្ទាោកាោរកដ៍ោ�ោយ។ 

ខ្លួំ�សំំមូទីទីចូដោ�ោរ�ឋោ�បិាោលកម្ពុុ�ជាោ ដោអាោយដោគាំោរពិសំទិីធិខ្លួំ�សំំមូទីទីចូដោ�ោរ�ឋោ�បិាោលកម្ពុុ�ជាោ ដោអាោយដោគាំោរពិសំទិីធិ

ថ្ងៃនកាោរម្លាោនកាោរជុំំនុំជុំស្រីម�កីីស្រី�ឹមស្រី�ូវិរប់សំ់ប់ុគះលថ្ងៃនកាោរម្លាោនកាោរជុំំនុំជុំស្រីម�កីីស្រី�ឹមស្រី�ូវិរប់សំ់ប់ុគះល

ទាំោងំដោន� �ចូម្លាោនដែចងដោ�ោក្នុុ�ងក�កិាោរសំញ្ជាាោអនរីជាោ�ិ ទាំោងំដោន� �ចូម្លាោនដែចងដោ�ោក្នុុ�ងក�កិាោរសំញ្ជាាោអនរីជាោ�ិ 

សំីីពិីសំិទីធិពិលរ�ឋ និងសំិទីធិនដោយាោបាោយ (ICCPR) សំីីពិីសំិទីធិពិលរ�ឋ និងសំិទីធិនដោយាោបាោយ (ICCPR) 

ដែ�លស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោ ជាោរ�ឋហួ�ដិោលខុ។ី ខ្លួំ�កំដ៍ោសំំើ�ល់ដែ�លស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោ ជាោរ�ឋហួ�ដិោលខុ។ី ខ្លួំ�កំដ៍ោសំំើ�ល់

អាោជាាោធិរ សំូមសំស្រីមប់សំស្រីមួល�ល់  កាោរវិិលស្រី�ឡប់់អាោជាាោធិរ សំូមសំស្រីមប់សំស្រីមួល�ល់  កាោរវិិលស្រី�ឡប់់

ដោ�ោយសំុវិ�ិិភាោពិថ្ងៃនប់ុគះលទាំោំងដោន� និងអនុញ្ជាាោ�ដោ�ោយសំុវិ�ិិភាោពិថ្ងៃនប់ុគះលទាំោំងដោន� និងអនុញ្ជាាោ�

ដោអាោយពិួកដោគម្លាោនកាោរជុំំនុំជុំស្រីម�កីីនិងកាោរ�ោរដោរឿងកី ីដោអាោយពិួកដោគម្លាោនកាោរជុំំនុំជុំស្រីម�កីីនិងកាោរ�ោរដោរឿងកី ី

រប់សំខ់្លួួ�នដោ�ោក្នុុ�ង��ុោកាោរផង។ ក្នុុ�ងករណដីែ�លមនិរប់សំខ់្លួួ�នដោ�ោក្នុុ�ង��ុោកាោរផង។ ក្នុុ�ងករណដីែ�លមនិ

អាោចប់�ាោញវិ�ីម្លាោនបាោន ខ្លួំ�ំដោសំំើ�ល់អាោជាាោធិរ សំូមអាោចប់�ាោញវិ�ីម្លាោនបាោន ខ្លួំ�ំដោសំំើ�ល់អាោជាាោធិរ សំូម

សំស្រីមប់សំស្រីមលួដោអាោយម្លាោនកាោរចលូរមួពិចីម្លាៃោយរប់សំ់សំស្រីមប់សំស្រីមលួដោអាោយម្លាោនកាោរចលូរមួពិចីម្លាៃោយរប់សំ់

ប់ុគះលទាំោំងដោន� ឬសំូមប់ញ្ចឹឈប់់កាោរជុំំនុំជុំស្រីម�កីី រហួូ�ប់ុគះលទាំោំងដោន� ឬសំូមប់ញ្ចឹឈប់់កាោរជុំំនុំជុំស្រីម�កីី រហួូ�

ទាំោលដ់ែ� ជុំនជាោប់ដ់ោចាោទីទាំោងំដោន� អាោចដោធិើើ�ដំោណើរបាោន។ទាំោលដ់ែ� ជុំនជាោប់ដ់ោចាោទីទាំោងំដោន� អាោចដោធិើើ�ដំោណើរបាោន។

ដោប់ើដោទាំោ�ប់ីជាោ�ឹងថាោ ន្ទាោងនឹងមិនអាោចទីទីួលដោប់ើដោទាំោ�ប់ីជាោ�ឹងថាោ ន្ទាោងនឹងមិនអាោចទីទីួល

បាោនកាោរជុំំនុំជុំស្រីម�កីីស្រី�ឹមស្រី�ូវិក៍ដោ�ោយ កញ្ជាាោ ដោសំង បាោនកាោរជុំំនុំជុំស្រីម�កីីស្រី�ឹមស្រី�ូវិក៍ដោ�ោយ កញ្ជាាោ ដោសំង 

ធាោរ ីបាោនសំដោស្រីមចច�ិដីោ�ោ��ុោកាោរ នងិដោធិើើជាោ�ណំាោងធាោរ ីបាោនសំដោស្រីមចច�ិដីោ�ោ��ុោកាោរ នងិដោធិើើជាោ�ណំាោង

ដោអាោយខ្លួួ�នឯង ដោ�ើមបីប់ញ្ជាាោក់ពិីកាោររំដោ�ោ�ប់ំ�ោនដោអាោយខ្លួួ�នឯង ដោ�ើមបីប់ញ្ជាាោក់ពិីកាោររំដោ�ោ�ប់ំ�ោន

សំិទីធិមនុសំសរប់សំ់រប់ប់ដោន� ដោ�ោដោអាោយពិិ�ពិដោ�ោកសំិទីធិមនុសំសរប់សំ់រប់ប់ដោន� ដោ�ោដោអាោយពិិ�ពិដោ�ោក

បាោន�ឹង។ បាោន�ឹង។ 

កាោរជុំនំុជំុំស្រីម�កីទីាំោងំដោន� គជឺាោកាោរសំដែមងីដោ�ាោនកាោរជុំនំុជំុំស្រីម�កីទីាំោងំដោន� គជឺាោកាោរសំដែមងីដោ�ាោន

នដោយាោបាោយ។ ដោប់ើដោទាំោ�ប់ជីាោខ្លួំ�មំនិដែមនជាោអកំចលូរមួនដោយាោបាោយ។ ដោប់ើដោទាំោ�ប់ជីាោខ្លួំ�មំនិដែមនជាោអកំចលូរមួ

ម្លាោនឆ្ងនា�ដោមើលដោ�ាោនកីី ខ្លួំ�ំមិនដោធិើើជាោអំកគាំែោនសំដោមើង ម្លាោនឆ្ងនា�ដោមើលដោ�ាោនកីី ខ្លួំ�ំមិនដោធិើើជាោអំកគាំែោនសំដោមើង 

ឬអកំ�យ័ខ្លាំើោចដោទី។ ខ្លួំ�បំាោនឧទីាសិំប់ជូាោអាោជុំពីិរប់សំខ់្លួំ�ំ ឬអកំ�យ័ខ្លាំើោចដោទី។ ខ្លួំ�បំាោនឧទីាសិំប់ជូាោអាោជុំពីិរប់សំខ់្លួំ�ំ 

ដោធិើើដោអាោយម្លាោនកាោរផ្តាើោសំ់ប្តូូ�រមួយដោ�ោយសំនីិវិិធិី និងដោធិើើដោអាោយម្លាោនកាោរផ្តាើោសំ់ប្តូូ�រមួយដោ�ោយសំនីិវិិធិី និង

កាោរ�ោរសំិទីធិរប់សំ់ស្រីប់ជាោជុំនកម្ពុុ�ជាោ ដោហួើយដោន�គឺជាោអើីកាោរ�ោរសំិទីធិរប់សំ់ស្រីប់ជាោជុំនកម្ពុុ�ជាោ ដោហួើយដោន�គឺជាោអើី

ដែ�លខ្លួំ�សំំងឹមឹ នងិដោធិើើវាោឥឡវូិដោន�។ ដោហួ�ដុោន�ដោហួើយដែ�លខ្លួំ�សំំងឹមឹ នងិដោធិើើវាោឥឡវូិដោន�។ ដោហួ�ដុោន�ដោហួើយ

បាោនជាោខ្លួំ�ំកំពិុងដោស្រីប់ើស្រីបាោសំ់�ួន្ទាោទីីរប់សំ់ខ្លួំ�ំដោ�ោក្នុុ�ងកាោរបាោនជាោខ្លួំ�ំកំពិុងដោស្រីប់ើស្រីបាោសំ់�ួន្ទាោទីីរប់សំ់ខ្លួំ�ំដោ�ោក្នុុ�ងកាោរ

ជុំំនុំជុំស្រីម�កីីដោន� ដោ�ើមបីប់ំពិងសំដោមើងអំពិីកាោររំដោ�ោ�ជុំំនុំជុំស្រីម�កីីដោន� ដោ�ើមបីប់ំពិងសំដោមើងអំពិីកាោររំដោ�ោ�

ប់�ំោនរប់សំ ់ហួុនុ ដែសំន    ដោអាោយពិ�ិពិដោ�ោកបាោន�ងឹ។ ប់�ំោនរប់សំ ់ហួុនុ ដែសំន    ដោអាោយពិ�ិពិដោ�ោកបាោន�ងឹ។ 

សំហួគមអនីរជាោ�ិ ស្រី�ូវិដែ�ទីទីួលសាះោល់កាោរធាើោក់ចុ�សំហួគមអនីរជាោ�ិ ស្រី�ូវិដែ�ទីទីួលសាះោល់កាោរធាើោក់ចុ�

សំិទីធិមនុសំស�៍អាោស្រីកក់ដោន� ដោ�ោក្នុុ�ងស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោ សំិទីធិមនុសំស�៍អាោស្រីកក់ដោន� ដោ�ោក្នុុ�ងស្រីប់ដោទីសំកម្ពុុ�ជាោ 

ដោ�ើមបដីោអាោយពិ�ិពិដោ�ោកចាោ�វ់ិធិាោនកាោរសំមស្រីសំប់ដោ�ើមបីដោ�ើមបដីោអាោយពិ�ិពិដោ�ោកចាោ�វ់ិធិាោនកាោរសំមស្រីសំប់ដោ�ើមបី

ប់ញ្ចឹឈប់់វាោ កញ្ជាាោ ដោសំង ធាោរី និយាោយ។ ប់ញ្ចឹឈប់់វាោ កញ្ជាាោ ដោសំង ធាោរី និយាោយ។ 

ម្លាោន GoFundMe ស្រី�វូិបាោនប់ដោងើើ�ដោឡើងដោ�ើមបីម្លាោន GoFundMe ស្រី�វូិបាោនប់ដោងើើ�ដោឡើងដោ�ើមបី

ជុំយួដោ�ោ�ស្រីសាោយដោលើកាោរចណំាោយខ្លាំោងផ្លូួ�វិចាប់រ់ប់សំ់ ជុំយួដោ�ោ�ស្រីសាោយដោលើកាោរចណំាោយខ្លាំោងផ្លូួ�វិចាប់រ់ប់សំ់ 

កញ្ជាាោ ដោសំង ធាោរី ដែ�លអាោចរកដោ�ើញដោ�ោទីីដោន�  here.  ។  កញ្ជាាោ ដោសំង ធាោរី ដែ�លអាោចរកដោ�ើញដោ�ោទីីដោន�  here.  ។    

ក៏ម្លាោនញ៉ាោ�ីិ Change.org ផសពិើផាយ   អំ�ោវិន្ទាោវិក៏ម្លាោនញ៉ាោ�ីិ Change.org ផសពិើផាយ   អំ�ោវិន្ទាោវិ

ដោអាោយរប់ប់ ហួុនុ ដែសំនទីម្លាើោកប់់ទីដោចាោទី ទីម្លាើោកដ់ោទាំោសំដោអាោយរប់ប់ ហួុនុ ដែសំនទីម្លាើោកប់់ទីដោចាោទី ទីម្លាើោកដ់ោទាំោសំ

កហំួសុំរប់សំច់ងុដោចាោទីដែ�លកពំិងុសំិ�ិក្នុុ�ងកាោរជុំនំុជំុំស្រីម�កហំួសុំរប់សំច់ងុដោចាោទីដែ�លកពំិងុសំិ�ិក្នុុ�ងកាោរជុំនំុជំុំស្រីម�

កីមីនសុំសដោស្រីចើនន្ទាោក ់នងិដោ�ោ�ដែលងអកំដោទាំោសំនដោយាោបាោយកីមីនសុំសដោស្រីចើនន្ទាោក ់នងិដោ�ោ�ដែលងអកំដោទាំោសំនដោយាោបាោយ

ទាំោំងអសំ់។ទាំោំងអសំ់។

អំកកាោរ�ោរសំិទីធិមនុសំសសំញ្ជាាោ�ិ...អំកកាោរ�ោរសំិទីធិមនុសំសសំញ្ជាាោ�ិ...tmkBITMB½rTI   10

កុំដោ�ើចដោ�ែោ�អំកសាោធាោរណរ�ឋ...កុំដោ�ើចដោ�ែោ�អំកសាោធាោរណរ�ឋ...tmkBITMB½rTI   14

ដោលើសំកលដោ�ោក ជាោកិ�ីិយសំជាោមួយដោលើសំកលដោ�ោក ជាោកិ�ីិយសំជាោមួយ

អំកដោបាោ�ដោ�ំោ�ដោអាោយស្រីតាំោំ សំស្រីម្លាោប់់តាំោមរកកាោរកុហួកអំកដោបាោ�ដោ�ំោ�ដោអាោយស្រីតាំោំ សំស្រីម្លាោប់់តាំោមរកកាោរកុហួក

ធិរំប់សំគ់ាំោ� ់កាោរនយិាោយប់ដំោផើើសំកាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�ម្លាោនកាោរធិរំប់សំគ់ាំោ� ់កាោរនយិាោយប់ដំោផើើសំកាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�ម្លាោនកាោរ

ប់នើំ ដោ�ោយមិនដោធិើើដោអាោយដោយើងធាើោក់ចូលក្នុុ�ងសំ��ះោមប់នើំ ដោ�ោយមិនដោធិើើដោអាោយដោយើងធាើោក់ចូលក្នុុ�ងសំ��ះោម

សំុវីិលិ។ ប់ាដុែន�ីថ្ងៃមើក្នុុ�ងរយ�ដោពិលយរូអដែងើង នងឹដោ�ោដែ�សំុវីិលិ។ ប់ាដុែន�ីថ្ងៃមើក្នុុ�ងរយ�ដោពិលយរូអដែងើង នងឹដោ�ោដែ�

ដោស្រី�ោ ប់និយកាោរដោជុំឿទីុកចិ�ីរប់សំ់ពិលរ�ឋអាោដោមរិកដោស្រី�ោ ប់និយកាោរដោជុំឿទីុកចិ�ីរប់សំ់ពិលរ�ឋអាោដោមរិក

ជាោដោស្រីចើន ក្នុុ�ងសំុចចរិ�ភាោពិកាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�ដោ�ោយដោសំរី ជាោដោស្រីចើន ក្នុុ�ងសំុចចរិ�ភាោពិកាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�ដោ�ោយដោសំរី 

និងស្រី�ឹមស្រី�ូវិ ជាោមូល�ឋោនសំស្រីម្លាោប់់កាោរដោផារអំណាោចនិងស្រី�ឹមស្រី�ូវិ ជាោមូល�ឋោនសំស្រីម្លាោប់់កាោរដោផារអំណាោច

ស្រីប់កប់ដោ�ោយសំនីិវិិធិី។ ស្រីប់កប់ដោ�ោយសំនីិវិិធិី។ 

ដោ�ើអំកអាោចស្រីសំថ្ងៃមដោមើលដោ�ើញអើីមួយដែ�លដោ�ើអំកអាោចស្រីសំថ្ងៃមដោមើលដោ�ើញអើីមួយដែ�ល

កាោន់ដែ�អាោស្រីកក់ដែ�រឬដោទី?កាោន់ដែ�អាោស្រីកក់ដែ�រឬដោទី?

ដោ�ើពិលរ�ឋអាោដោមរកិស្រី�មឹស្រី�វូិស្រីប់យទុីធ�ប់វិញិដោ�ោយដោ�ើពិលរ�ឋអាោដោមរកិស្រី�មឹស្រី�វូិស្រីប់យទុីធ�ប់វិញិដោ�ោយ

វិិធិីណាោ ដោស្រី�ោពិីកាោរជុំស្រីមុញដោអាោយអំក   សាោធាោរណ�វិិធិីណាោ ដោស្រី�ោពិីកាោរជុំស្រីមុញដោអាោយអំក   សាោធាោរណ�

រ�ឋ ដែ�លម្លាោនដោគាំោលកាោរណ៍សំីលធិម៌ប់ដោងើើ�ប់កសរ�ឋ ដែ�លម្លាោនដោគាំោលកាោរណ៍សំីលធិម៌ប់ដោងើើ�ប់កស

ផ្តាាោល់ខ្លួួ�ន? ធាោន្ទាោថាោ ដោយើងស្រី�ូវិម្លាោន�ថ្ងៃមើពិិ�ស្រីបាោក�ផ្តាាោល់ខ្លួួ�ន? ធាោន្ទាោថាោ ដោយើងស្រី�ូវិម្លាោន�ថ្ងៃមើពិិ�ស្រីបាោក�

មយួ ពិសី្រីគប់អ់កំចាប់ដ់ែ�លដោបាោ�ដោ�ំោ�ជាោមយួស្រីតាំោ ំនងិមយួ ពិសី្រីគប់អ់កំចាប់ដ់ែ�លដោបាោ�ដោ�ំោ�ជាោមយួស្រីតាំោ ំនងិ

ស្រីប់�ោំងរ�ឋធិមែនុញ្ចឹា។ ស្រីប់�ោំងរ�ឋធិមែនុញ្ចឹា។ 

រាោលអ់កំម្លាចោសំហ់ួុនុសាោរជុំវីិកមែធិំៗ រប់សំអ់ាោដោមរកិ រាោលអ់កំម្លាចោសំហ់ួុនុសាោរជុំវីិកមែធិំៗ រប់សំអ់ាោដោមរកិ 

គួរដែ�ធាោន្ទាោថាោ គណ�កម្លាែោធិិកាោរកិចចកាោរនដោយាោបាោយគួរដែ�ធាោន្ទាោថាោ គណ�កម្លាែោធិិកាោរកិចចកាោរនដោយាោបាោយ

រប់សំស់្រីកមុហួុនុទាំោងំដោន� ស្រី�វូិបាោនហាោមឃាោ�ព់ិកីាោរដោធិើើរប់សំស់្រីកមុហួុនុទាំោងំដោន� ស្រី�វូិបាោនហាោមឃាោ�ព់ិកីាោរដោធិើើ

យទុីធន្ទាោកាោរប់រចិាចោកដោ�ោដោអាោយនរណាោម្លាំោកដ់ែ�លចលូរមួយទុីធន្ទាោកាោរប់រចិាចោកដោ�ោដោអាោយនរណាោម្លាំោកដ់ែ�លចលូរមួ

ដោ�ោក្នុុ�ងកាោរប់ាុនប់ាងដោធិើើរ�ឋស្រីប់ហាោរដោ�ោថ្ងៃ�ៃពិុធិ។ដោ�ោក្នុុ�ងកាោរប់ាុនប់ាងដោធិើើរ�ឋស្រីប់ហាោរដោ�ោថ្ងៃ�ៃពិុធិ។

ក្នុុ�ងដោពិល�ណំាោលគាំំោដោន� "ដោយើងជាោស្រីប់ជាោជុំន" ក្នុុ�ងដោពិល�ណំាោលគាំំោដោន� "ដោយើងជាោស្រីប់ជាោជុំន" 

ស្រី�ូវិដែ�ស្រីប់យុទីធ�តាំោំងស្រីកុមកុហួក់ធិំរប់សំ់ ស្រីតាំោំ ដោ�ោយស្រី�ូវិដែ�ស្រីប់យុទីធ�តាំោំងស្រីកុមកុហួក់ធិំរប់សំ់ ស្រីតាំោំ ដោ�ោយ

ជាោមយួកាោរពិ�ិធិ។ំ ខ្លួំ�សំំងឹមឹថាោ អងះកាោរសាោរពិ�័ម៌្លាោន ជាោមយួកាោរពិ�ិធិ។ំ ខ្លួំ�សំំងឹមឹថាោ អងះកាោរសាោរពិ�័ម៌្លាោន 

និងស្រីប់ជាោពិលរ�ឋស្រីគប់់រូប់ សំំដោ�ោ�ដោលើ Hawley, និងស្រីប់ជាោពិលរ�ឋស្រីគប់់រូប់ សំំដោ�ោ�ដោលើ Hawley, 

Cruz, Johnson និងមិ�ី�កីិរប់សំ់ពិួកដោគថាោ "ជាោ Cruz, Johnson និងមិ�ី�កីិរប់សំ់ពិួកដោគថាោ "ជាោ 

អកំដោរៀប់ចគំដំោស្រីម្លាោង ដោធិើើរ�ឋស្រីប់ហាោរ" ចាោប់ព់ិដីោពិលដោន� ។អកំដោរៀប់ចគំដំោស្រីម្លាោង ដោធិើើរ�ឋស្រីប់ហាោរ" ចាោប់ព់ិដីោពិលដោន� ។

ដោធិើើដោអាោយមនុសំសទាំោំងអសំ់ ដែ�លបាោនដោធិើើកាោរដោធិើើដោអាោយមនុសំសទាំោំងអសំ់ ដែ�លបាោនដោធិើើកាោរ

ដោឃាោសំន្ទាោកាោរកហុួកធិដំោន� ម្លាោន�ចូជាោ កាោរប់នើសំំនើកឹ ដោឃាោសំន្ទាោកាោរកហុួកធិដំោន� ម្លាោន�ចូជាោ កាោរប់នើសំំនើកឹ 

ដោ�ំោ� ប់ញ្ជាាោក់កាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�ជាោមួយស្រីតាំោំ និងស្រីប់�ោំង ដោ�ំោ� ប់ញ្ជាាោក់កាោរដោបាោ�ដោ�ំោ�ជាោមួយស្រីតាំោំ និងស្រីប់�ោំង 

រ�ឋធិមែនញុ្ចឹា ម្លាោនដោ�ែោ�ថាោ ជាោ "អកំដោរៀប់ចដំោធិើើគដោស្រីម្លាោង រ�ឋធិមែនញុ្ចឹា ម្លាោនដោ�ែោ�ថាោ ជាោ "អកំដោរៀប់ចដំោធិើើគដោស្រីម្លាោង 

រ�ឋស្រីប់ហាោរ"ជាោដោរៀងរហួ�ូ ។ ស្រីប់សំនិដោប់ើអកំដោ�ើញពិកួ រ�ឋស្រីប់ហាោរ"ជាោដោរៀងរហួ�ូ ។ ស្រីប់សំនិដោប់ើអកំដោ�ើញពិកួ 

ដោគដោ�ោតាំោមផ្លូួ�វិ តាំោមដោភាោជុំនីយ�ឋោន តាំោមទីីតាំោំងមហាោ ដោគដោ�ោតាំោមផ្លូួ�វិ តាំោមដោភាោជុំនីយ�ឋោន តាំោមទីីតាំោំងមហាោ 

វិិទីាល័យ សំូមសំួរគាំោ�់ដោ�ោយសំុភាោពិរាោប់សាោរថាោ� វិិទីាល័យ សំូមសំួរគាំោ�់ដោ�ោយសំុភាោពិរាោប់សាោរថាោ� 

"អកំគជឺាោ អកំដោរៀប់ចគំដោស្រីម្លាោងដោធិើើរ�ឋស្រីប់ហាោរ ដែមនឬដោទី? "អកំគជឺាោ អកំដោរៀប់ចគំដោស្រីម្លាោងដោធិើើរ�ឋស្រីប់ហាោរ ដែមនឬដោទី? 

អំកជាោមនុសំសមិនដោច�ដោអៀនខ្លាំែោសំ់ដោសាោ�"។អំកជាោមនុសំសមិនដោច�ដោអៀនខ្លាំែោសំ់ដោសាោ�"។

ដោស្រីប់ើវិធិិសីាោស្រីសំរីប់សំស់្រីតាំោ៖ំ នយិាោយ�ោក� កាោរពិ�ិដោស្រីប់ើវិធិិសីាោស្រីសំរីប់សំស់្រីតាំោ៖ំ នយិាោយ�ោក� កាោរពិ�ិ

ជាោធិ ំមងីដោហួើយមងីដោទីៀ� ដោអាោយបាោនដោស្រីចើន�ង រហួ�ូជាោធិ ំមងីដោហួើយមងីដោទីៀ� ដោអាោយបាោនដោស្រីចើន�ង រហួ�ូ

ទាំោល់ដែ�មនុសំសស្រីគប់់គាំំោមិនអាោចដោ�ើចវាោបាោន។ទាំោល់ដែ�មនុសំសស្រីគប់់គាំំោមិនអាោចដោ�ើចវាោបាោន។

មិនអាោចលុប់�ោងកាោរឈ្នះឺចាោប់់រប់សំ់ដោយើងមិនអាោចលុប់�ោងកាោរឈ្នះឺចាោប់់រប់សំ់ដោយើង

បាោនដោទី ដោយើងដោ�ោដែ�ស្រី�វូិកាោរដោអាោយម្លាោនប់កសអ�រិកសនយិមបាោនដោទី ដោយើងដោ�ោដែ�ស្រី�វូិកាោរដោអាោយម្លាោនប់កសអ�រិកសនយិម

សំស្រីម្លាោប់់ដោរឿងដោន្ទាោ� ប់ាុដែនីវាោចាោំបាោច់ស្រី�ូវិដោអាោយអំកសំស្រីម្លាោប់់ដោរឿងដោន្ទាោ� ប់ាុដែនីវាោចាោំបាោច់ស្រី�ូវិដោអាោយអំក

ដោផសងដោទីៀ�ម្លាោនដោពិលសំរំាោកសំនិ សំមឹពិាយាោមដោទីៀ�៕ដោផសងដោទីៀ�ម្លាោនដោពិលសំរំាោកសំនិ សំមឹពិាយាោមដោទីៀ�៕

ដោ�ោកស្រីសំី ធាោរី ដោសំង  ដោ�ោកស្រីសំី ធាោរី ដោសំង  
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bEnøenAkñúgBIr:amItGahar bEnø nigEpø bEnøenAkñúgBIr:amItGahar bEnø nigEpø 

eQI CaRbePTGaharkarBar eBalKWvaCYyeQI CaRbePTGaharkarBar eBalKWvaCYy

karBardl;RbB½n§ragkayRbqaMgnwgCMgW karBardl;RbB½n§ragkayRbqaMgnwgCMgW 

epSg². CamYyKñaenH GñkÉkeTsEpñk epSg². CamYyKñaenH GñkÉkeTsEpñk 

GaharUbtßmÖelakRsIevC¢bNÐit GaharUbtßmÖelakRsIevC¢bNÐit Lisa YoungLisa Young  

mkBIsaklviTüal½y mkBIsaklviTüal½y New YorkNew York shrdæ  shrdæ 

Gaemrik )anbgðajBIRbePTbEnø nigEpø Gaemrik )anbgðajBIRbePTbEnø nigEpø 

eQI mYycMnYnEdll¥TaMgsRmab;suxPaB eQI mYycMnYnEdll¥TaMgsRmab;suxPaB 

gayRsYlrkTij nigmineFVI[GñkjúaMeLIg gayRsYlrkTij nigmineFVI[GñkjúaMeLIg 

Tm¶n;eTotpg. bEnøTaMgenaHmandUcCa³ Tm¶n;eTotpg. bEnøTaMgenaHmandUcCa³ 

1-Rtsk;1-Rtsk;

EpøRtsk;sMbUredayCatiTwk nwgmanRtwmEpøRtsk;sMbUredayCatiTwk nwgmanRtwm  

Et16kal;LÚrI sRmab;eRbIkñúgGahar1eBl.Et16kal;LÚrI sRmab;eRbIkñúgGahar1eBl.  

RKab; nigsMbkrbs;vamansarFatuciBa©wml¥²RKab; nigsMbkrbs;vamansarFatuciBa©wml¥²  

edayrYmmanCatisrés ¬edayrYmmanCatisrés ¬Fiber) Fiber) nigvItamInnigvItamInAA  

RbePT RbePT Beta-CaroteneBeta-CaroteneEdll¥RbesIrsRmab;Edll¥RbesIrsRmab;  

suxPaBEPñk.suxPaBEPñk.

2-eb:ge)a:H2-eb:ge)a:H

eb:ge)a:HpÞúksarFatu eb:ge)a:HpÞúksarFatu LycopeneLycopene Casmas Casmas  

FatuBN’TwkRkUcEdlCYyragkayRbqaMgFatuBN’TwkRkUcEdlCYyragkayRbqaMg

nwgCMgWruaMér:. eRkABI nwgCMgWruaMér:. eRkABI LycopeneLycopene eb:ge)a:H  eb:ge)a:H 

k¾sMbUredayvItamIn k¾sMbUredayvItamIn AA vItamIn  vItamIn CC nig  nig B2 B2 

b:UtasüÚm nigkaksrésl¥sRmab;suxPaBb:UtasüÚm nigkaksrésl¥sRmab;suxPaB  

ragkay. kal;LÚrIkñúgeb:ge)a:HmanRtwm ragkay. kal;LÚrIkñúgeb:ge)a:HmanRtwm 

Et25Fatukal;LÚrIb:ueNÑaHkñúgGaharmYyEt25Fatukal;LÚrIb:ueNÑaHkñúgGaharmYy

eBl.eBl.

 3-RkUcføúg 3-RkUcføúg

karsikSa)anbgðajfa karbEnßmkñúg karsikSa)anbgðajfa karbEnßmkñúg 

RkUcføúgkñúgrbbGahar GacCYysRmkTm¶n;RkUcføúgkñúgrbbGahar GacCYysRmkTm¶n;  

)an. RkUcføúgmanCatisrés )an. RkUcføúgmanCatisrés (Fiber) (Fiber) x<s; x<s; 

CYy[Gñkqab;Eq¥t. eRkABIenHvak¾manvIta CYy[Gñkqab;Eq¥t. eRkABIenHvak¾manvIta 

mIn mIn CC EdlRbqaMgnwgCMgWmharIk nigCMgW  EdlRbqaMgnwgCMgWmharIk nigCMgW 

ebHdUgpgEdr. kal;LÚrIkñúgRkÚcføúgmanRb ebHdUgpgEdr. kal;LÚrIkñúgRkÚcføúgmanRb 

maN50kal;LÚrI kñúgRkÚcføúg1EpøtUc.maN50kal;LÚrI kñúgRkÚcføúg1EpøtUc.

4-páaxat;Na4-páaxat;Na

páaxat;NaBN’s sMbUredaysarFatupáaxat;NaBN’s sMbUredaysarFatu

RbqaMgGuksuIdkmµ RBmTaMgvItamIn C nigvItaRbqaMgGuksuIdkmµ RBmTaMgvItamIn C nigvIta  

mIn mIn KK EdlRbqaMgnwgCMgWruaMér:mYycMnYn. kal; EdlRbqaMgnwgCMgWruaMér:mYycMnYn. kal;  

LÚrIkñúgxat;NaénGaharmYyeBlenaHKWmanLÚrIkñúgxat;NaénGaharmYyeBlenaHKWman  

RbmaN25kal;LÚrI.RbmaN25kal;LÚrI.

 GtßbTBak;B½n§³ GtßbTBak;B½n§³

minTan;dwgrbbGaharmantulüPaB minTan;dwgrbbGaharmantulüPaB 

em:cxøH GtßbTenHGacBnül;)anerobcMrbbem:cxøH GtßbTenHGacBnül;)anerobcMrbb  

GaharfµI Fanafal¥xøaMg eBlRsI²Qandl; GaharfµI Fanafal¥xøaMg eBlRsI²Qandl; 

v½y40qñaMv½y40qñaM

5-Epø®sþb‘ÅrrI5-Epø®sþb‘ÅrrI

EpøRsþb‘ÅrrIsMm,ÚedayCatib:UtasüÚmvItaEpøRsþb‘ÅrrIsMm,ÚedayCatib:UtasüÚmvIta  

mInmInCC nigRbePTsarFatuRbqaMgGuksuIdkmµ  nigRbePTsarFatuRbqaMgGuksuIdkmµ 

Polyphenols Polyphenols Edll¥sRmab;suxPaBebH Edll¥sRmab;suxPaBebH 

dUg. bEnßmBIenaH EpøRsþb‘ÅrrI sMbUredayCatidUg. bEnßmBIenaH EpøRsþb‘ÅrrI sMbUredayCati  

kaksrés kaksrés (Fiber) (Fiber) pgEdr. EpøenHmankal; pgEdr. EpøenHmankal; 

LÚrIRbmaN50kal;LÚrIkñúg1can. LÚrIRbmaN50kal;LÚrIkñúg1can. 

kñúgkrNImansMNYr b¤mnÞilsgS½yCuM kñúgkrNImansMNYr b¤mnÞilsgS½yCuM 

vijsuxPaBGñk CeRmIsl¥bMput sUmBieRKaHvijsuxPaBGñk CeRmIsl¥bMput sUmBieRKaH  

nigRbwkSaeyabl;pÞal;CamYyeBTüCMnaj.nigRbwkSaeyabl;pÞal;CamYyeBTüCMnaj.  

Hello Health Group Hello Health Group minecjevC¢bBa¢amin minecjevC¢bBa¢amin 

eFVIeraKvinicä½y b¤Büa)alCUneT.eFVIeraKvinicä½y b¤Büa)alCUneT.

kñúgkrNImansMNYr b¤mnÞilsgS½yCuM kñúgkrNImansMNYr b¤mnÞilsgS½yCuM 

vijsuxPaBGñkCeRmIsl¥bMput sUmBieRKaH vijsuxPaBGñkCeRmIsl¥bMput sUmBieRKaH 

nigRbwkSaeyabl;pÞal;CamYyeBTüCMnaj.nigRbwkSaeyabl;pÞal;CamYyeBTüCMnaj.  

Hello Health GroupHello Health Group nig { nig {Hello Hello RKUeBTü} RKUeBTü} 

minecjevC¢bBa¢amineFVIeraKvinicä½y b¤Büa)al.minecjevC¢bBa¢amineFVIeraKvinicä½y b¤Büa)al.
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GakartwgRcmuHeFVI[Bi)akkardkdegðImGakartwgRcmuHeFVI[Bi)akkardkdegðIm  

EdlCaTUeTAvaekIteLIgedaysarkarrlakEdlCaTUeTAvaekIteLIgedaysarkarrlak

énCalikarn§xagkñúg nigkarbegáItCatirMGil énCalikarn§xagkñúg nigkarbegáItCatirMGil 

¬sem,ar¦ enAkñúgRcmuHeRcIneBk.  Cakar-¬sem,ar¦ enAkñúgRcmuHeRcIneBk.  Cakar-

BitenAeBlEdlGñkCYbRbTHbBaðaenHmþg² BitenAeBlEdlGñkCYbRbTHbBaðaenHmþg² 

vaBitCaeFVI[manPaBlM)aksUm,IeBleKg vaBitCaeFVI[manPaBlM)aksUm,IeBleKg 

b¤eBleFVIkargar b¤sikSa.b¤eBleFVIkargar b¤sikSa.

b:uEnþsMNagl¥ GñkGacBüa)albBaða b:uEnþsMNagl¥ GñkGacBüa)albBaða 

enH)an edaymansuvtßiPaB nigmineRbIR)as;enH)an edaymansuvtßiPaB nigmineRbIR)as;  

fñaMk¾)anebIsinCamincaM)ac;.fñaMk¾)anebIsinCamincaM)ac;.

etaH¡ mkemIlBIviFIsamBaØ²dUcxag etaH¡ mkemIlBIviFIsamBaØ²dUcxag 

eRkam edIm,IbM)at;GakartwgRcmuH[)anqab;eRkam edIm,IbM)at;GakartwgRcmuH[)anqab;  

rh½s³rh½s³

1/ eRbIkEnSgekþA]Nð²1/ eRbIkEnSgekþA]Nð²

kareRbIcMhayekþA]Nð²GacCYysRmYlkareRbIcMhayekþA]Nð²GacCYysRmYl  

rn§RcmuH nigeFVI[GñkdkdegðIm)anRsYl rn§RcmuH nigeFVI[GñkdkdegðIm)anRsYl 

qab;rh½s.qab;rh½s.

viFIGnuvtþn_³viFIGnuvtþn_³

{CadMbUgGñkRtUvykkEnSktUclµmdak;{CadMbUgGñkRtUvykkEnSktUclµmdak;  

RtaMenAkñúgTwkekþA rYcehIyBUtva[enAesIm RtaMenAkñúgTwkekþA rYcehIyBUtva[enAesIm 

tic nigmankemþAekþAlµmedIm,IkuM[rlakEs,ktic nigmankemþAekþAlµmedIm,IkuM[rlakEs,k

{bnÞab;mkykkEnSgenHdak;enAelI {bnÞab;mkykkEnSgenHdak;enAelI 

RcmuH nigmat; ehIycab;epþImdkdegðIm[Evg²RcmuH nigmat; ehIycab;epþImdkdegðIm[Evg²  

nigmYy²CaeRcIndg.nigmYy²CaeRcIndg.

2/muCTwkekþA]Nð²2/muCTwkekþA]Nð²

CeRmIsd¾l¥mYyepSgeToteRkABIviFIxagCeRmIsd¾l¥mYyepSgeToteRkABIviFIxag  

elI  GñkGacmuCTwkekþA]elI  GñkGacmuCTwkekþA]

Nð²kñúgry³eBlBIr Nð²kñúgry³eBlBIr eTAbInaTI eTAbInaTI 

edIm,I[cMhayTwkekþARsUbcUlenAedIm,I[cMhayTwkekþARsUbcUlenA kñúgrag- kñúgrag-

kay EdlGacCYyBüa)alGakartwg Rc-kay EdlGacCYyBüa)alGakartwg Rc-

muH)anFUres,IyelOn.muH)anFUres,IyelOn.

3/ karsÞImedayeRbIcMhayTwkekþA3/ karsÞImedayeRbIcMhayTwkekþA

cMeBaHviFIenHGñkRtUvdaMTwk[BuH rYccak;cMeBaHviFIenHGñkRtUvdaMTwk[BuH rYccak;  

enAkñúgFugTwkFMlµmmYy ¬minmanKRmb¦ enAkñúgFugTwkFMlµmmYy ¬minmanKRmb¦ 

rYcykPYy  b¤kEnSgFMmkRKbbrievnk,alrYcykPYy  b¤kEnSgFMmkRKbbrievnk,al

CamYynwgFugTwkekþA[Cit ¬TwkminRtUvekþA CamYynwgFugTwkekþA[Cit ¬TwkminRtUvekþA 

eBkeT¦ ehIycab;epþImdkdegðImyWt² eBkeT¦ ehIycab;epþImdkdegðImyWt² 

edIm,IRsUbykcMhayekþAcUleTA.edIm,IRsUbykcMhayekþAcUleTA.

4/rkSaCatiTwkkñúgragkay4/rkSaCatiTwkkñúgragkay

karrkSaCatiTwkkñúgragkayKWCaCMhankarrkSaCatiTwkkñúgragkayKWCaCMhan

sMxan;bMput EdlGacCYyBüa)albBaðatwg sMxan;bMput EdlGacCYyBüa)albBaðatwg 

RcmuH. sRmab;bursvij CaTUeTARtUv)aneK RcmuH. sRmab;bursvij CaTUeTARtUv)aneK 

ENnaM[TTYlTanTwkRbmaN 2lIRtkñúg ENnaM[TTYlTanTwkRbmaN 2lIRtkñúg 

mYyéf¶. cMENkRsþIRtUvTTYlTanRbmaN mYyéf¶. cMENkRsþIRtUvTTYlTanRbmaN 

3lIRtkñúgmYyéf¶ b:uEnþenAeBlEdlGñkman 3lIRtkñúgmYyéf¶ b:uEnþenAeBlEdlGñkman 

bBaðasuxPaB KWtRmUv[TTYlTanTwk[)an bBaðasuxPaB KWtRmUv[TTYlTanTwk[)an 

eRcInCagFmµta.  eRkABITwkGñkk¾GacTTYl eRcInCagFmµta.  eRkABITwkGñkk¾GacTTYl 

TanEtekþA  b¤TwkRkUcqµarTwkXµúMekþA² edIm,I TanEtekþA  b¤TwkRkUcqµarTwkXµúMekþA² edIm,I 

bnßyGakartwgRcmuH)anpgEdr.bnßyGakartwgRcmuH)anpgEdr.

5/eRbIfñaM)aj; pSMBIGMbil5/eRbIfñaM)aj; pSMBIGMbil

kareRbIGMbillaypSMsRmab;)aj;enA kareRbIGMbillaypSMsRmab;)aj;enA 

kñúgRcmuH)anCYysm¥atPaBkgVk; EdlnaM[ kñúgRcmuH)anCYysm¥atPaBkgVk; EdlnaM[ 

sÞH)any:agelOn.sÞH)any:agelOn.

viFIGnuvtþn_³viFIGnuvtþn_³

-vamanPaBgayRsYlenaHeT edayRKan;-vamanPaBgayRsYlenaHeT edayRKan;  

EtykGMbilhµt; 1søabRBakaehV cak;cUl EtykGMbilhµt; 1søabRBakaehV cak;cUl 

kñúgTwkekþA2EBg ehIykUrrhUtGMbilr-kñúgTwkekþA2EBg ehIykUrrhUtGMbilr-

lay sBV.lay sBV.

-bnÞab;mkykTwkGMbilEdllayrYc-bnÞab;mkykTwkGMbilEdllayrYc

dak;enAkñúgdb sRmab;)aj;bBa©ÚlRcmuHtic²dak;enAkñúgdb sRmab;)aj;bBa©ÚlRcmuHtic²  

CakareRsc. CakareRsc. 

6/briePaKGaharEdlmanCatihwr6/briePaKGaharEdlmanCatihwr

GñkGacsakl,gTTYlTanGaharhwrGñkGacsakl,gTTYlTanGaharhwr

dUcCaemÞs xJI nigxÞwmsCaedIm edIm,IbM)at; dUcCaemÞs xJI nigxÞwmsCaedIm edIm,IbM)at; 

GakartwgRcmuH .GakartwgRcmuH .

viFIbM)at;GakartwgRcmuHmanRbsiT§PaBelOnbMputviFIbM)at;GakartwgRcmuHmanRbsiT§PaBelOnbMput
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