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តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៨តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៨

ភំ្នំ�ពេ�ញ ៖ ពេ�កស្រី�ី ឱ វណ្ណណឌីីន 

រដ្ឋឋពេ�ខាធិិការ និងជាអំ្នកនាំ�ពាកយ

ក្រក�ួង�ុខាភិ្នំបា� និងជាក្រ�ធាន

គណ្ណៈកម្មមការចំ�ពេពាះកិចំចចាក់វ៉ាាក់សាំ�ង

�ង្កាា រជំ�ងឺកូវដី្ឋ១៩ បានមានក្រ�សាំ�ន៍

កា��ីថ្ងៃ�ៃទីី ០២ ខែ� មិ្ម�ុនាំ ឆំ្នាំ�២០២១ 

ឲ្យយដឹ្ឋងថា ពេ��ពេនះពេ�ើងចូំ�ដ្ឋ�់

�នាំា ត់់ក្រកហម្មពេហើ� ពេ�ើង�ឹងខែត់ឈាន

ផុុត់�នាំា ត់់ក្រកហម្មពេ�ពេហើ� ពេ�ើងមិ្មនចំង់

ឲ្យយ�ង�ូូនទាំ�ងអ្ន�់ សាំា នភា�ថ្ងៃនការ

វ៉ា��ុករ��់ជំ�ងឺកូវដី្ឋ-១៩ពេនះ ពេ�ើ��ី

លោ�កស្រី�ី ឱ វណ្ណណឌីីន ៖ កម្ពុុ�ជាលោ�ើរ�ល់់បន្ទាាត់់ស្រីកហម្ពុលោហើយ 
កន្លែនែង�លោ��ះ�បន្ទាាន់អ្ននកជំំងឺកូវី� លោ�ញ�ឹងស្រី�ប់កន្លែនែង

លោ�ក �ូម្ពុីនិក ឡាយ(Dominik Lay)ឈ្នះន� ៣ �ង 
លោ�កន�ងត់ុ�ការ ទទួល់បាន�ច្ចាាស្រីបណ្ណិធានកន�ងន្ទាម្ពុ
ជា�ណ្ណៈកម្មាាធិិការសា�លោរឿងកីីឧទធរណ្ណ៍ទីស្រីកុងឡូូន្លែវល់ លោ�ន្លែត់បនី...

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០២តទៅ�ទី�ព័័រទីី០២

ពេ��៖ �ុ�ិន �ិនពេ��៖ �ុ�ិន �ិន

ជំនជាតិ់អាពេម្មរកិា�ងពេដ្ឋើម្មក�ពេណ្ណើ ត់ខែ�មរមំាក់ពេឈាម ះ ដូ្ឋមី្មនិក 

ឡា� (Dominik Lay) បាន�ប�ចូំ�កាន់ត់�ខែណ្ណងជា�មាជិំក

គណ្ណៈកមាម ធិិការសាំ� ពេដ្ឋើម្មប�ី�ពេ�ញកខែនែងទី�ពេនរ �នាំា �់�ីបាន

ឈ្នះំះពេ�ើ�ញ្ហាា ក្រ�ឈ្នះម្មខែផំុកចំា�់ជាពេក្រចំើនពេ�ើក។ ត់�ខែណ្ណងពេនះ 

បានកាែ �ជាទី�ពេនរពេ�កុំងខែ�កុម្មះះ�នាំា �់�ី�មាជិំកគណ្ណៈកមាម ធិិការ

សាំ�មំាក់ពេ�ក Robert Hoey បានពេក្រ�ើភាសាំនិយា� 

“ពេម្មើ�ង្កា�ជាតិ់សាំ�ន៍” ពេ�ពេ�ើទូីរទី�សន៍ខែ�សកា�កុំងស្រី�ុក

មួ្ម�។ ពេ�កក្រតូ់វបានពេ�ំើឱយ    �ខែ�ង�ីត់�ខែណ្ណងភាែ ម្មៗ ពេ��

អ្នភិ្នំបា�ក្រកងុឡូូខែវ�ពេ�ក John Leahy និងម្មន្ត្រីនីីជា�់ពេឆំ្នាំត់កុំង

By Soben PinBy Soben Pin

A Cambodian American named A Cambodian American named 
Dominik Lay was sworn in as a school Dominik Lay was sworn in as a school 
committee member to fill a vacancy committee member to fill a vacancy 
after winning several legal challenges after winning several legal challenges 
Lay vs. City of Lowell & Others. The Lay vs. City of Lowell & Others. The 
position became vacant in February, af-position became vacant in February, af-
ter school committee member Robert ter school committee member Robert 
Hoey used a “racial slur” language on Hoey used a “racial slur” language on 
a local cable television. He was asked a local cable television. He was asked 
to immediately resign by Lowell Mayor to immediately resign by Lowell Mayor 
John Leahy and all local elected offi-John Leahy and all local elected offi-

Dominik Lay Wins 3 Times in Court, Dominik Lay Wins 3 Times in Court, 
Gets Sworn in as School Committee; Gets Sworn in as School Committee; 
City of Lowell Appeal Continues…City of Lowell Appeal Continues…

Please seePlease see  /02/02

Photos by Heang SrengPhotos by Heang Sreng

Photo Caption: City Cleark Michael Geary Swears in Domink Lay to fill in School Photo Caption: City Cleark Michael Geary Swears in Domink Lay to fill in School 
Committee vacancy at Lowell City Hall on Tuesday May 12, 2021. Committee vacancy at Lowell City Hall on Tuesday May 12, 2021. 

លោ�ោកស្រី�ី ឱ វណ្ណណឌីីនលោ�ោកស្រី�ី ឱ វណ្ណណឌីីន យក�ណ្ណា�គាោរលោ�ើ�ជាោមណ្ណឌលព្យាាបាោលជំំងឺឺកូវីដ-១៩យក�ណ្ណា�គាោរលោ�ើ�ជាោមណ្ណឌលព្យាាបាោលជំំងឺឺកូវីដ-១៩
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cials also demanded that he resign in-cials also demanded that he resign in-
cluding Congresswoman Lori Trahan, cluding Congresswoman Lori Trahan, 
State Senator Edward Kennedy, State State Senator Edward Kennedy, State 
Representatives Tom Golden, Vanna Representatives Tom Golden, Vanna 
Howard and Rady Mom. Lay said it Howard and Rady Mom. Lay said it 
was unclear at the beginning because was unclear at the beginning because 
no one reached out to him that as the no one reached out to him that as the 
7th place vote receiver, by default, he 7th place vote receiver, by default, he 
will be filling in the vacancy. He in-will be filling in the vacancy. He in-
quired with the city and was later con-quired with the city and was later con-
firmed by the city solicitor Christine firmed by the city solicitor Christine 
P. O’Connor that he will be the next P. O’Connor that he will be the next 
school committee member. However, school committee member. However, 
the city solicitor said she doesn’t be-the city solicitor said she doesn’t be-
lieve Lay is a Lowell resident and that lieve Lay is a Lowell resident and that 
he needs to appeal at the election com-he needs to appeal at the election com-
mission.mission.

At the Lowell Election Commis-At the Lowell Election Commis-
sion which is responsible to certify sion which is responsible to certify 
that Lay can proceed, one member, that Lay can proceed, one member, 
James Pope, voted against Lay, claim-James Pope, voted against Lay, claim-
ing he was not a resident of Lowell. ing he was not a resident of Lowell. 
Chairperson Zoe Dzineku and another Chairperson Zoe Dzineku and another 
member Beverly Anthes abstained member Beverly Anthes abstained 
from voting. With one vote, the com-from voting. With one vote, the com-
mission decided that Lay was not mission decided that Lay was not 

eligible to serve. Attorney Roland L. eligible to serve. Attorney Roland L. 
Milliard, who represented Lay was Milliard, who represented Lay was 
present and yelled “the process wasn’t present and yelled “the process wasn’t 
fair. With one vote, without a quorum, fair. With one vote, without a quorum, 
they decided,” according to Lay. The they decided,” according to Lay. The 
city then planned to swear in Ben city then planned to swear in Ben 
Opara, the next-highest vote getter in Opara, the next-highest vote getter in 
the 2019 election. Lay filed a com-the 2019 election. Lay filed a com-
plaint with Middlesex Superior Court plaint with Middlesex Superior Court 
against the City of Lowell and the against the City of Lowell and the 
Lowell Election Commission seeking Lowell Election Commission seeking 
an injunction not to appoint anyone an injunction not to appoint anyone 
else to the post until there is a hearing else to the post until there is a hearing 
on his case, citing that “the commis-on his case, citing that “the commis-
sion robbed his opportunity to defend sion robbed his opportunity to defend 
himself and the process was unfair.” himself and the process was unfair.” 
At the hearing, Judge William M. At the hearing, Judge William M. 
White Jr. ruled in Lay’s favor stating White Jr. ruled in Lay’s favor stating 
that “viewing the facts and circum-that “viewing the facts and circum-
stances as a whole, it is clear to this stances as a whole, it is clear to this 
court that Lay’s domicile is in Lowell. court that Lay’s domicile is in Lowell. 
Accordingly, Lay is eligible to fill the Accordingly, Lay is eligible to fill the 
vacancy on the committee” stated the vacancy on the committee” stated the 
court memorandum and decision letter court memorandum and decision letter 
dated March 24, 2021.dated March 24, 2021.

មូ្ម��ឋ នទាំ�ងអ្ន�់ក៏បានទាំម្មទាំរ ពេអា�ពេ�ក

�ឈ្នះ�់�ីត់�ខែណ្ណងផុងខែដ្ឋរ រមួ្មមាន ពេ�កស្រី�ី 

Lori Trahan ជា�មាជិំក�ភា ពេ�ក Edward 

Kennedy ជា�មាជិំកក្រ�ឹទីធ�ភាក្រ�ចា�រដ្ឋឋ 

ត់�ណាងរាស្ត្រ� ីខែដ្ឋ�មានពេ�ក Tom Golden 

ពេ�កស្រី�ី Vanna Howard និងពេ�កស្រី�ី រាា ឌីី 

មុ្ម� ។ ពេ�កឡា� បាននិយា�ថា វ៉ាមិ្មនចំា�់

ពេទីពេ�ពេ��ដ្ឋ��ូង �ីពេក្រពាះគ្មាម ននរណាមំាក់បាន

ទាំក់ទីងម្មកពេទី គ្មាត់់ថា កុំងនាំម្មជាអ្នកំទីទួី�ការ

ពេបាះពេឆំ្នាំត់ពេ��ទីី៧ តាម្មកិចំច�នា គ្មាត់់នឹង

��ពេ�ញត់�ខែណ្ណងទី�ពេនរពេនះ។ គ្មាត់់បានសាំក�ួរ

ជាមួ្ម�ទីីក្រកុង និងពេក្រកា�ម្មកក្រត់ូវបាន�ញ្ហាា ក់

ពេ��អ្នកំចាត់់ខែចំងពេ�ទីីក្រកុង គឺ ពេ�ក Chris-

tine P. O’Connor ថា គ្មាត់់នឹងកាែ �ជា�មាជិំក   

គណ្ណៈកមាម ធិិការសាំ��នាំា �់។ ខែត់ពេទាំះយាាង

ណាក៍ពេ�� អំ្នកចាត់់ខែចំងពេ�ឯសាំ�ក្រកុង 

បាននិយា�ថា នាំងមិ្មនពេជំឿថា ពេ�កឡា� 

ជាអ្នំករ�់ពេ�ទីីក្រកុងឡូូខែវ�ពេទី ពេហើ�គ្មាត់់

ក្រតូ់វការ�ឹីងឧទីធរណ៍្ណពេ�គណ្ណៈកម្មមការពេបាះពេឆំ្នាំត់។

ពេ�ឯគណ្ណៈកម្មមការពេបាះពេឆំ្នាំត់ទីីក្រកុងឡូូ

ខែវ� ខែដ្ឋ�ទីទួី��ុ�ក្រតូ់វកុំងការ�ញ្ហាា ក់ថា

ពេ�កឡា� អាចំ�នីបាន �មាជិំកមំាក់គឺ

ពេ�ក James Pope បានពេបាះពេឆំ្នាំត់ក្រ�ឆ្នាំ�ង

នឹងពេ�ក ឡា� ពេ��អ្នះអាងថា ពេ�ក

មិ្មនខែម្មនជាអ្នកំរ�់ពេ�ទីីក្រកុងឡូូខែវ�។ ក្រ�ធាន 

Zoe Dzineku និង�មាជិំកមំាក់ពេទីៀត់ពេឈាម ះ 

Beverly Anthes បានពេធិើើអ្ននុវ៉ាទីមិ្មនពេបាះពេឆំ្នាំត់។ 

ពេ��មានការពេបាះពេឆំ្នាំត់មួ្ម��ពេម្មែង គណ្ណៈកម្មមការ

បាន�ពេក្រម្មចំថា ពេ�ក ឡា� មិ្មនមាន�កខណ្ណៈ

�ម្មបតិី់ក្រគ�់ក្រគ្មាន់ពេដ្ឋើម្មបីពេធិើើការង្ការពេនះពេទី។ 

ពេម្មធាវ ីRoland L. Milliard ខែដ្ឋ�ពេធិើើជាត់�ណាង

ពេអា� ពេ�ក ឡា� មានវតី់មានពេ�ទីីពេនាំះ 

ពេហើ�ខែស្រី�កថា “ដ្ឋ�ពេណ្ណើ រការមិ្មន�ុតិី់ធិម៌្មពេទី។ 

មានការពេបាះពេឆំ្នាំត់មួ្ម��ពេម្មែង គ្មាម នកូរ ាមុ្ម �ួកពេគ

ជាអ្នំក�ពេក្រម្មចំចិំតី់” ។ ទីីក្រកុងពេនះពេក្រគ្មាងនឹង

ពេអា� Ben Opara �ប�ចូំ�កាន់ត់�ខែណ្ណង ជា

អ្នំក�នាំា �់ខែដ្ឋ�ទីទួី�បាន��ពេឡូងគ្មា�ក្រទី�ព�់

ជាងពេគ ពេ�កុំងការពេបាះពេឆំ្នាំត់ឆំ្នាំ� ២០១៩ ។ 

ពេ�កឡា� បាន�ក់ពាកយ�ណឹី្ណងពេ�តុ់�ការ

ជាន់�ព�់ Middlesex ក្រ�ឆ្នាំ�ងនឹងទីីក្រកុងឡូូខែវ� 

និងគណ្ណៈកម្មមការពេរៀ�ចំ�ការពេបាះពេឆំ្នាំត់ឡូូខែវ�

ខែដ្ឋ�ខែ�ើងរកការពេចាទីក្រ�កាន់មិ្មនពេអា�ខែត់ងតា�ង

នរណាមំាក់�ក្រមា�់មុ្ម�ត់�ខែណ្ណង រហូត់ដ្ឋ�់

មាន�វនាំការពេ�ើ��ណុ្ណ� ពេរឿងរ��់គ្មាត់់ ពេ��

ពេ�ើកពេឡូើងថា “គណ្ណៈកម្មមការបាន�ួចំ�ក

ឱកា�រ��់គ្មាត់់ពេដ្ឋើម្មបកីារពារ�ែួន ដ្ឋ�ពេណ្ណើ រការ

ពេនះមិ្មន�ុតិី់ធិម៌្មពេទី” ។ ពេ�កុំង�វនាំការ ពេ�ក្រកម្ម 

William M. White Jr. បាន�ពេក្រម្មចំតាម្មការ��់

ស្រី��រ��់ពេ�ក ឡា� ពេ��មានក្រ�សាំ�ន៍

ថា “ការពេម្មើ�ការ�ិត់ និងកា�ៈពេទី�ៈទាំ�ងមូ្ម� 

វ៉ាចំា�់ណា�់ចំ�ពេពាះតុ់�ការខែដ្ឋ�ថា ទីីកខែនែង

រ�់ពេ�រ��់ពេ�កឡា� �ាិត់ពេ�កុំងទីីក្រកុង

លោ�ោក ដូមីនិក ឡាោយ ឈ្នះះ�៣ដងឺ...លោ�ោក ដូមីនិក ឡាោយ ឈ្នះះ�៣ដងឺ...tmkBITMB½rTI   01

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៥តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៥

From Front PageFrom Front Page

Dominik Lay Wins 3 Times in Court, Dominik Lay Wins 3 Times in Court, 
Gets Sworn in as School Committee; Gets Sworn in as School Committee; 
City of Lowell Appeal Continues…City of Lowell Appeal Continues…

Please seePlease see  /05/05
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ពេ��៖ �ុ�ិន �ិន

សាំ�ក្រកុងឡូូខែវ� បានពេរៀ�ចំ�ក្របារ�ធ

�ិធីិឧទីា�ិវញិ្ហាា ណ្ណកខនធជាកិតិី់��មួ្ម�ជូំន

ដ្ឋ�់អំ្នកខែដ្ឋ�បានបាត់់�ង់ជីំវតិ់កុំងក�ឡុូង

ពេ��ថ្ងៃនជំ�ងឺកូវដី្ឋ-១៩ រាត់ត់ាត់ ពេ��ៃ ចំ

ថ្ងៃ�ៃអ្នង្កាា រទីី២៩ ខែ�មិ្ម�ុនាំឆំ្នាំ�២០២១។ ទីង់

�ណ៌្ណ� ក្រតូ់វបានតា�ង�ង្កាា ញពេ�ពេ�ើដី្ឋ 

ពេ��មានការចូំ�រមួ្ម�ីម្មនុ�សជិំត់ ១០០ 

នាំក់ រមួ្មមាន ពេម្មដឹ្ឋកនាំ��ហគម្មន៍ជាពេក្រចំើន 

និងម្មន្ត្រីនីីជា�់ពេឆំ្នាំត់កុំងមូ្ម��ឋ ន។ មាន

វតី់មានរមួ្មមាន អ្នភិ្នំបា�ក្រកងុ ពេ�ក John 

Leahy ពេ�កស្រី�ី Rita Mercier ជាអ្ននុក្រ�ធាន 

ពេ�កស្រី�ីEilene Donoghueអំ្នកក្រគ�់ក្រគងទីីក្រកុង 

ពេ�កស្រី�ី Vanna Howard ត់�ណាងរដ្ឋឋ 

និងក៏មានវតី់មាន�មាជិំកក្រកុម្មក្រ�ឹកា 

�ុខារ ីពេ� David Conway ពេ�ក John 

Drinkwater ពេ�ក Rodney Elliott ពេ�ក 

វ៉ា�នាំ នួន ពេ�ក Daniel Rourke និង 

ពេ�ក William Samaras ។ កុំងចំ�ពេណាម្ម

ពេភ្នំៀ�វកិតិី់�� រមួ្មមាន Celes Bernardo 

នាំ�កឧទីានជាតិ់ទីីក្រកុងឡូូខែវ� និង

នាំ�កសាំ�រដ្ឋឋឡូូខែវ� ពេ�ក Joe Boye ។

ការចូំ�រមួ្មខែ�ែង�នារកថារ��់

ពេវជំា�ណិិ្ណត់ Kumble Regesh ថ្ងៃនម្មណិ្ណ��ុ�ភា�

�ហគម្មន៍ទីីក្រកុងឡូូខែវ� ពេ�កស្រី�ី សាំ

រាា  ឃុុនពេឡូង អ្ននុក្រ�ធានការយិា�័�

ទីទួី��នាុក�មាជិំក�ភាថំាក់ស្រី�ុក 

ពេ�កស្រី�ី Lori Trahan បានខែចំករ �ខែ�ក

ចំ�ពេពាះការបាត់់�ង់ឪ�ុកមីា�រ��់នាំង 

ពេ��សាំរខែត់ជំ�ងឺកូវដី្ឋ-១៩កា��ីឆំ្នាំ�មុ្មន។ 

និយា�ពេចំញ�ីអារម្មមណ៍្ណ ពេ�កស្រី�ី សាំ

រាា បានខែចំករ �ខែ�កអ្ននុ�ាវរ�៍ីរ��់ឪ�ុក

មីា�រ��់គ្មាត់់ និងក្រកមុ្មក្រគួសាំរជំនរងពេក្រគ្មាះ 

ពេ��សាំរជំ�ងឺ      កូវដី្ឋ-១៩ ជាពេក្រចំើន

ពេផុសងពេទីៀត់ ខែដ្ឋ�មិ្មនអាចំពេ�ខែកបរ�ួកពេគ 

ពេ�ពេ��ខែដ្ឋ�ម្មនុ�សជាទីីស្រី��ញ់រ��់

�ួកពេគ ពេ�ដ្ឋពេងាើម្មចុំងពេក្រកា�។ សាំរាាបាន

និយា�ថា "រ�់ពេ�ដូ្ឋចំគ្មាម នការ�នា�ី

ថ្ងៃ�ៃខែ�កូ" និង "ជាពេរឿងក្រតឹ់ម្មក្រតូ់វខែដ្ឋ�

អ្ននុញ្ហាា ត់ឱយអ្នើីៗ ពេ� ខែដ្ឋ�គ្មាម នន័��ក្រមា�់

អ្នំក"។ �នាំា �់ម្មក អំ្នកត់�ណាង UMass 

Lowell Campus  ពេ�ក Imogene Stulken 

បានដឹ្ឋកនាំ��ិធីិ�មឹងសាំម ត់មួ្ម�ខែភ្នំែត់ ពេដ្ឋើម្មបី

ជាការរម្មែឹកចំងចា��ីជីំវតិ់អំ្នកខែដ្ឋ�បាន

�ចាកពេ�កពេ�។ ពេ�កស្រី�ីបាននិយា�

ថា ក្រ��ិនពេ�ើរា�់មួ្ម�វនិាំទីី�ក្រមា�់

ម្មនុ�សមំាក់ខែដ្ឋ�ក្រត់វូបាត់់�ង់ជីំវតិ់ពេ��សាំរ

ជំ�ងឺកូវដី្ឋ-១៩ ពេនាំះវ៉ានឹងចំ�ណា�ពេ�� ៥ 

នាំទីីកនែះ ខែដ្ឋ�ទីីក្រកុងឡូូខែវ�បាត់់�ង់ជីំវតិ់

ម្មនុ�សចំ�នួនជាង ៣០០ នាំក់ ពេ��សាំរខែត់

ការរាត់ត់ាត់ថ្ងៃនជំ�ងឺកូវដី្ឋ-១៩ ។ សាំររ��់

ពេ�កស្រី�ី “�នាន់ចិំតី់�ែួនឯង” ពេ�ពេ��

ខែដ្ឋ�អ្នើីៗមិ្មន�ម្មក្រ�ក�ពេ�ជុំ�វញិអ្នំក។

ជាចុំងពេក្រកា� ពេ�កអ្នភិ្នំបា�ក្រកុង 

Leahy បានក្រ�គ�់រង្កាើ ន់ដ្ឋ�់ Jo-Ann 

Keegan ខែដ្ឋ�ជាគិ�នុ��ឋ �ិកាចូំ�និវតី់ន៍ 

ខែដ្ឋ�បានវ�ិក្រត់ឡូ�់ម្មកពេធិើើការវញិ និង

ដឹ្ឋកនាំ�ការង្ការទី�់សាំា ត់់វ�ិតិី់ជំ�ងឺកូវដី្ឋ-១៩ 

ក្រ�ចា�ទីីក្រកុងឡូូខែវ�។ ពេ�កុំងពេ���ិទី 

"�ិធីិ�ួង�ួងដ្ឋ�់ក្រ�ះដ៍្ឋអ្នសាំច រយ" ក្រត់ូវបាន

ក្របារ�ធពេ�� Tenesha Scarlett ៕

ទីីក្រុ�ុងឡូូវ៉ែែ�ល បានក្រុបារព្ធធព្ធិធីីឧទីិិសែិញ្ញាា�ណ�ខនធជា�ិត្តិិិយសមួួយជូូន
ដលអ់្នន�វ៉ែដលបានបាត្តិប់ងជ់ូែីតិ្តិ�ន�ង�ឡំូ�ងពេព្ធលនៃនជូងំ�ឺែូដី-១៩ រាត្តិត្តិ�បាត្តិ
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Lay’s lawyer, Ronald L. Millard Lay’s lawyer, Ronald L. Millard 
wrote to the City Clerk Michael Geary wrote to the City Clerk Michael Geary 
urging him to swear in Lay on April urging him to swear in Lay on April 
8, however, the city filed an appeal 8, however, the city filed an appeal 
so Lay was not sworn in. In a second so Lay was not sworn in. In a second 
ruling, Judge Camille F. Sarrouf ruled ruling, Judge Camille F. Sarrouf ruled 
in Lay’s favor on May 6, yet Lay was in Lay’s favor on May 6, yet Lay was 
still not sworn in, because the city so-still not sworn in, because the city so-
licitor appealed again. The 3rd Lowell licitor appealed again. The 3rd Lowell 
Superior Court Judge J. Henry ruled Superior Court Judge J. Henry ruled 
on May 12 again and for the third time on May 12 again and for the third time 
in Lay’s favor. Judge Henry’s judge-in Lay’s favor. Judge Henry’s judge-

ment was “after careful review of the ment was “after careful review of the 
City's motion, the accompanying ma-City's motion, the accompanying ma-
terials and a review of the papers filed terials and a review of the papers filed 
in the Superior Court, I conclude that in the Superior Court, I conclude that 
the City is unlikely to succeed on the the City is unlikely to succeed on the 
merits of its appeal. Moreover, the merits of its appeal. Moreover, the 
balance of harms, including that of balance of harms, including that of 
the significant public interest at issue the significant public interest at issue 
in maintaining the will of the City's in maintaining the will of the City's 
voters, weighs against entering a stay voters, weighs against entering a stay 
pending appeal of the Superior Court pending appeal of the Superior Court 
judgment. Accordingly, the City's re-judgment. Accordingly, the City's re-
quest for a stay pending appeal is de-quest for a stay pending appeal is de-
nied.”nied.”

Lay was finally sworn in on May Lay was finally sworn in on May 
12th, the same day as Judge Henry’s 12th, the same day as Judge Henry’s 
ruling, after a group of  Cambodi-ruling, after a group of  Cambodi-
an American community members an American community members 
showed up to support Lay at city hall showed up to support Lay at city hall 
and were ready to demonstrate if Lay and were ready to demonstrate if Lay 
was not sworn in by city Clerk Mi-was not sworn in by city Clerk Mi-
chael Geary.chael Geary.

The question in everyone’s mind The question in everyone’s mind 
is why this is happening? “Lay said is why this is happening? “Lay said 
there are people who don’t like me be-there are people who don’t like me be-
cause of the way I vote.” In his role as cause of the way I vote.” In his role as 

school committee he votes on budget school committee he votes on budget 
spending for public schools and most spending for public schools and most 
recently, give evaluations of the su-recently, give evaluations of the su-
perintendent which had created some perintendent which had created some 
heated debates on the chamber floor. heated debates on the chamber floor. 

A Lowell Sun article, the day after A Lowell Sun article, the day after 
Lay’s first victory in March, cited that Lay’s first victory in March, cited that 
Ben Opara would support the city’s le-Ben Opara would support the city’s le-
gal challenge should the city decide to gal challenge should the city decide to 
appeal. Khmer Post USA spoke with appeal. Khmer Post USA spoke with 
Ben Opara on June 30, Ben said he is Ben Opara on June 30, Ben said he is 
not aware why the city is continuing to not aware why the city is continuing to 
pursue this case. He said the judge has pursue this case. He said the judge has 
ruled, and everybody should move on. ruled, and everybody should move on. 
He has pulled the paper to run for the He has pulled the paper to run for the 
election in the fall in a different district election in the fall in a different district 
than Lay. Hence, they are not competi-than Lay. Hence, they are not competi-
tors. Lay has also pulled his paper and tors. Lay has also pulled his paper and 
will run for district #4 which includes will run for district #4 which includes 
Acre & Lower Highland. Jackie Doro-Acre & Lower Highland. Jackie Doro-
thy, another current school committee thy, another current school committee 
member also pulled the nomination member also pulled the nomination 
paper but has yet to declare whether paper but has yet to declare whether 
she will be running for district or an she will be running for district or an 
at-large seat.at-large seat.

Lowell election this year can be Lowell election this year can be 
confusing to many but is already pick-confusing to many but is already pick-
ing up steam from every corner of the ing up steam from every corner of the 
city. At least two candidates have de-city. At least two candidates have de-
clared their candidacy for each council clared their candidacy for each council 
seat. Some long term councilors who seat. Some long term councilors who 
served at-large for the last 20 years are served at-large for the last 20 years are 
now facing the decision to run district now facing the decision to run district 
or at-large. Some councilors will have or at-large. Some councilors will have 
to retire because there are 5 current to retire because there are 5 current 
councilors from one Belvedere dis-councilors from one Belvedere dis-
trict.trict.

This change is happening as a re-This change is happening as a re-
sult of a legal challenge by Hout et all sult of a legal challenge by Hout et all 
vs. City of Lowell in 2017, claiming vs. City of Lowell in 2017, claiming 
the city-wide election system violated the city-wide election system violated 
their civil rights to elect their own lead-their civil rights to elect their own lead-
ers. The settlement resulted in Lowell ers. The settlement resulted in Lowell 
being divided into 8 district seats and being divided into 8 district seats and 
3 at-large seats. It also changes the 3 at-large seats. It also changes the 
school committee landscape into 4 school committee landscape into 4 
district school committee and two at-district school committee and two at-
large school committee seats. Lay had large school committee seats. Lay had 
served as school committee member served as school committee member 
for one term from 2018 - 2019.for one term from 2018 - 2019.

Khmer Post USA will produce Khmer Post USA will produce 
another report on who’s running in another report on who’s running in 
which district for city council and for which district for city council and for 
school committee this fall.school committee this fall.

ឡូូខែវ�។ អាស្រី�័�ពេហតុ់ពេនះ ពេ�កឡា� មាន

�ិទីធិ��ពេ�ញកខែនែងទី�ពេនរពេ�គណ្ណៈកមាម ធិិការ

ពេនះ។” ពេនះពេ�ើពេយាងតាម្មអ្ននុ�សរណ្ណៈរ��់

តុ់�ការ និង�ិ�ិត់�ពេក្រម្មចំ ចុំះថ្ងៃ�ៃទីី ២៤ 

ខែ�មី្មនាំឆំ្នាំ� ២០២១ ។

ពេម្មធាវរី��់ពេ�ក ឡា� គឺពេ�ក Ron-

ald L. Millard បាន�រពេ�រ�ិ�ិត់ពេ�កាន់

ក្រកឡា�ញ្ជីា ី ក្រកុង ពេ�ក Michael Geary ជំ�រញុ

គ្មាត់់ពេអា�ពេ�ក ឡា� �ប�ចូំ�កាន់ត់�ខែណ្ណង 

ពេ�ថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�ពេម្មសាំ ខែត់�ាងណាមិ្មញ ទីីក្រកុង

ពេនះបាន�ឹីងឧទីធរណ៍្ណ ពេដ្ឋើម្មបកុី�ពេអា�ពេ�ក ឡា� 

�ប�ចូំ�កាន់ត់�ខែណ្ណង។ ពេ�កុំងពេ�ចំកីី�ពេក្រម្មចំ

ពេ�ើកទីី ២ ពេ�ក្រកម្ម Camille F. Sarrouf 

បាន�ពេក្រម្មចំពេ�ញចិំតី់ពេ�ើពេ�ក ឡា� ពេ�

ថ្ងៃ�ៃទីី ៦ ឧ�ភា ខែត់ពេ�ក ឡា� ពេ�ខែត់មិ្មនទាំន់

�ប�ចូំ�កាន់ត់�ខែណ្ណងពេ�ពេឡូើ� ពេក្រពាះអំ្នកពេ�ំើ

�ុ�សាំ�ក្រកុងបាន�ឹីងឧទីធរណ៍្ណមី្មងពេទីៀត់។ 

ពេ�ក្រកម្មតុ់�ការជាន់�ព�់ក្រកុងឡូូខែវ�ពេ�ើកទីី 

៣ ពេឈាម ះ J. Henry បាន�ពេក្រម្មចំពេ�ថ្ងៃ�ៃទីី១២ 

ខែ�ឧ�ភា មី្មងពេទីៀត់ និងជាពេ�ើកទីី ៣ តាម្មការ

ពេ�ំើ�ុ�ពេ�ញចិំតី់ពេ�ើពេ�ក ឡា�។ ការវនិិចំ័័�

រ��់ពេ�ក្រកម្ម Henry គឺ “�នាំា �់�ីការ�ិនិត់យ

ពេឡូើងវញិយាាងហមត់់ចំត់់ចំ�ពេពាះញតិី់រ��់ទីីក្រកុង 

�មាះ រៈ រមួ្មនិងការ�ិនិត់យពេឡូើងវញិនូវឯកសាំរ

ខែដ្ឋ�បាន�ក់ពេ�កុំងតុ់�ការជាន់�ព�់ �ៀុ�

�ូម្មពេធិើើការ�និំ�ឋ នថា ទីីក្រកុងទី�នងជាមិ្មន

ទីទួី�បានពេជាគជ័ំ�ពេ�ើ�ណឹី្ណងឧទីធរណ៍្ណពេនាំះ

ពេទី។ ពេ�ើ��ីពេនះពេទីៀត់ តុ់�យភា�ថ្ងៃនការពេធិើើពេអា�

ខាត់�ង់ រមួ្មទាំ�ង ផុ�ក្រ�ពេយាជំន៍សាំធារណ្ណៈ 

ជា�ញ្ហាា កុំងការរកាឆនាៈរ��់អំ្នកពេបាះពេឆំ្នាំត់

រ��់ក្រកុង មានទី�ងន់ក្រ�ឆ្នាំ�ងនឹងការចូំ�ពេ�

កុំង�ណឹី្ណងឧទីធរណ៍្ណខែដ្ឋ�ក��ុងរង់ចា�ការ�ពេក្រម្មចំ

រ��់តុ់�ការក��ូ�។ ដូ្ឋពេចំាះ ��ពេណ្ណើ រ��់

ក្រកុង�ុ��នារពេ���ឹីងឧទីធរណ៍្ណ ក្រតូ់វបាន 

�ដិ្ឋពេ�ធិ

ទីី��ផុុត់ ឡា� បាន�ប�ចូំ�កាន់ត់�ខែណ្ណង

ពេ�ថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�ឧ�ភា ជាថ្ងៃ�ៃដ្ឋខែដ្ឋ�ដូ្ឋចំគំ្មានឹង   

ពេ�ចំកីី�ពេក្រម្មចំរ��់ពេ�ក្រកម្ម Henry �នាំា �់�ី

�មាជិំក�ហគម្មន៍ខែ�មរអាពេម្មរកិា�ងមួ្ម�ក្រកុម្ម 

បាន�ង្កាា ញការគ្មា�ក្រទីដ្ឋ�់ពេ�ក ឡា� ពេ�

សាំ�ក្រកុង និងពេក្រត់�ម្មពេធិើើបាតុ់កម្មម ក្រ��ិនពេ�ើ

ពេ�កឡា� មិ្មនបាន�ប�ចូំ�កាន់ត់�ខែណ្ណង 

ពេ��ពេ�ម�ន Michael Geary ។

��ណួ្ណរពេ�កុំងចិំតី់រ��់ម្មនុ�សក្រគ�់គំ្មា 

គឺពេហតុ់អ្នើីបានជា�ញ្ហាា ពេនះពេកើត់ពេឡូើង? “ពេ�ក

ឡា�បាននិយា�ថា មានម្មនុ�សខែដ្ឋ�មិ្មន

ចូំ�ចិំតី់�ៀុ� ពេ��សាំរខែត់វធីិិខែដ្ឋ��ៀុ�ពេបាះពេឆំ្នាំត់” 

កុំងតួ់នាំទីីជា  គណ្ណៈកមាម ធិិសាំ� គ្មាត់់

ពេបាះពេឆំ្នាំត់ពេ�ើការចំ�ណា��វកិា��រា�់សាំ�

រដ្ឋឋ ពេហើ��មីៗពេនះ ផីុ�់នូវការវ៉ា�ត់ថ្ងៃម្មែពេ�ើ

នាំ�ក ខែដ្ឋ�បាន�ពេងាើត់ពេអា�មានការជំខែជំកខែវក

ខែញកយាា ងពេ�ីគគុកពេ�ឯសាំ�ក្រ�ជុំ�។

អ្នត់ា�ទីកាខែ�ត់ឡូូខែវ�សាំន់ (Lowell Sun) 

មួ្ម�ថ្ងៃ�ៃ�នាំា �់�ីជ័ំ�ជំមំ្មះពេ�ើកដ្ឋ��ូងរ��់ពេ�ក

ឡា� កា��ីខែ�មី្មនាំ បានពេ�ើកពេឡូើងថា Ben 

Opara នឹងគ្មា�ក្រទីដ្ឋ�់ត់វ៉ាាខាងផុែូវចំា�់រ��់

ក្រកុង ក្រ��ិនពេ�ើ ទីីក្រកុង�ពេក្រម្មចំ�ឹីងឧទីធរណ៍្ណ។ 

កាខែ�ត់ខែ�មរ�ាុ�ីិ�៏ហរដ្ឋឋអាពេម្មរកិបាននិយា�

ជាមួ្ម�ពេ�ក Ben Opara ពេ�ថ្ងៃ�ៃទីី ៣០ ខែ�មិ្ម�ុនាំ

ថា Ben បាននិយា�ថា គ្មាត់់មិ្មនដឹ្ឋងថា

ពេហតុ់អ្នើបីានជាទីីក្រកុងពេនះក��ុង�នីពេរឿងកីពីេនះ។ 

ពេ�កបាននិយា�ថា ពេ�ក្រកម្មបាន�ពេក្រម្មចំ

ពេហើ� និងអំ្នករា�់គំ្មាគួរខែត់�នីពេ�មុ្ម�ពេទីៀត់។ 

គ្មាត់់បានដ្ឋកពាកយ ពេដ្ឋើម្មបីដ្ឋ�ពេណ្ណើ រការ�ក្រមា�់

ការពេបាះពេឆំ្នាំត់ពេ� រដូ្ឋវ�ែឹកពេឈ្នះើក្រជុំះពេ�ស្រី�ុក

ពេផុសងពេក្រ��ីឡា�។ ដូ្ឋពេចំំះ �ួកពេគមិ្មនខែម្មនជាគូ

ក្រ�ខែជំងពេទី។ ពេ�កឡា� ក៏បានដ្ឋកពាកយរ��់

គ្មាត់់ ពេហើ�នឹងឈ្នះរពេឈាម ះ�ក្រមា�់�ង្កាា ត់់

ពេ�� ៤ ខែដ្ឋ�រមួ្មមាន Acre និង Lower High-

land ។ ពេ�កស្រី�ី Jackie Dorothy ជា�មាជិំ

កគណ្ណៈកមាម ធិិការសាំ��ចំចុ�បនំមំាក់ពេទីៀត់ 

ក៍បានដ្ឋកពាកយខែត់ងតា�ង �ាខុែនីមិ្មនទាំន់ក្រ�កា�

ថា ពេត់ើនាំងនឹងឈ្នះរពេឈាម ះ�ក្រមា�់អា�នៈ

ម្មណិ្ណ�ថំាក់ស្រី�ុក ឬអា�នៈ�ក្រមា�់ទីីក្រកុង

ទាំ�ងមូ្ម�ពេនាំះពេទី។

ការពេបាះពេឆំ្នាំត់ពេ�ទីីក្រកុងឡូូខែវ ា�ពេ�ឆំ្នាំ�ពេនះ 

អាចំមានការភ័្នំនីក្រចំឡូ�ដ្ឋ�់ម្មនុ�សជាពេក្រចំើន �ាខុែនី

ក��ុងពេក្រជំើ�ពេរ ើ��កចំ�ហា��ីក្រគ�់ទិី�ទីីថ្ងៃន

ទីីក្រកុង។ យាា ងពេហាចំណា�់ មានពេ�កខជំន�ីរ

នាំក់បានក្រ�កា�ពេ�កខភា�រ��់�ួកពេគ�ក្រមា�់

ពេ�អី្នក្រកុម្មក្រ�ឹកានីមួ្ម�ៗ។ �មាជិំកក្រកុម្មក្រ�ឹកា

រ�ៈពេ��ខែវងមួ្ម�ចំ�នួនខែដ្ឋ�បាន�ពេក្រម្មើការ

យាាង�ូរអ្ន�់រ�ៈពេ�� ២០ ឆំ្នាំ�ចុំងពេក្រកា�ពេនះ 

ឥឡូូវពេនះក��ុងក្រ�ឈ្នះម្មមុ្ម�នឹងការ�ពេក្រម្មចំចិំតី់

ថានឹងឈ្នះរពេឈាម ះជាម្មណិ្ណ�ថំាក់ស្រី�កុ ឬទីីក្រកុង

ទាំ�ងមូ្ម�។ �មាជិំកក្រកុម្មក្រ�ឹកា�ែះនឹងក្រតូ់វ

ចូំ�និវតី់ន៍ពេក្រពាះមាន�មាជិំកក្រកុម្មក្រ�ឹកា

�ចំចុ�បនំចំ�នួន ៥ នាំក់ម្មក�ីស្រី�ុកBelvedere។

ការផ្លាែ �់�ូីរពេនះ ក��ុងពេកើត់ពេឡូើង ជា

�ទីធផុ�ថ្ងៃន�ញ្ហាា ក្រ�ឈ្នះម្មខែផំុកចំា�់ពេ�� ពេ�

តាម្មត់��ន់ និងទាំ�ងអ្ន�់គំ្មាទី�់នឹងទីីក្រកុងឡូូខែវ

�ពេ�ឆំ្នាំ� ២០១៧ ពេ��អ្នះអាងថា ក្រ��័នធ

ពេបាះពេឆំ្នាំត់ទូីទាំ�ងក្រកុងបានរ �ពេ�ភ្នំពេ�ើ�ិទីធ�ីុិវ�ិ

រ��់�ួកពេគកុំងការពេក្រជំើ�ពេរ ើ�ពេម្មដឹ្ឋកនាំ�រ��់

�ួកពេគ។ ដ្ឋ�ពេណាះស្រីសាំ�ពេនះបានពេធិើើឱយទីីក្រកុង

ឡូូខែវ ា� ក្រតូ់វបានខែ�ងខែចំកជាអា�នៈថំាក់ស្រី�កុ

�ង្កាា ត់់ ៨ និងមានអា�នៈធិ� ៗ  ចំ�នួន ៣ ។ វ៉ា

ក៏ផ្លាែ �់�ូីរត់�ខែណ្ណងគណ្ណៈកមាម ធិិសាំ�ពេ�ជា

គណ្ណៈកមាម ធិិការសាំ�ស្រី�ុកចំ�នួន ៤ និង

អា�នៈគណ្ណៈកមាម ធិិសាំ�ធិ� ៗ ចំ�នួន ២ ។ 

ពេ�ក ឡា� ធាែ �់បាន�ពេក្រម្មើការជា�មាជិំក

គណ្ណៈកមាម ធិិការសាំ�មួ្ម�អាណ្ណតិី់�ីឆំ្នាំ� 

២០១៨ - ២០១៩ ។

កាខែ�ត់ខែ�មរ�ាុ�ីិអាពេម្មរកិនឹងពេចំញ

របា�ការណ៍្ណមួ្ម�ពេទីៀត់ �ីី�ីអំ្នកណាខែដ្ឋ�

ក��ុងឈ្នះរពេឈាម ះពេ�ស្រី�កុណា �ក្រមា�់ត់�ខែណ្ណង

ក្រកុម្មក្រ�ឹកាក្រកុង និង�ក្រមា�់ត់�ខែណ្ណងគណ្ណៈកមាម ធិិការ

សាំ�ពេ�រដូ្ឋវ�ែឹកពេឈ្នះើក្រជុំះពេនះ។

លោ�ោក ដូមីនិក ឡាោយ ឈ្នះះ�៣ដងឺ...លោ�ោក ដូមីនិក ឡាោយ ឈ្នះះ�៣ដងឺ...tmkBITMB½rTI   02

From Page 02From Page 02

Dominik Lay Wins 3 Times in Court, Dominik Lay Wins 3 Times in Court, 
Gets Sworn in as School Committee; Gets Sworn in as School Committee; 
City of Lowell Appeal Continues…City of Lowell Appeal Continues…

Photos by Heang SrengPhotos by Heang Sreng
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ចំពេម្មែើ� ចំ�ពេពាះ ��ណួ្ណរ ថា ពេត់ើ នរណា

ជា អ្នកំ �មាែ �់ �ណិិ្ណត់ ខែកម្ម ឡីូ ពេ�ខែត់ គ្មាម ន

�នែឺ និង ពេ�ខែត់ ជា ចំម្មៃ�់ �ក្រមា�់ ម្មហាជំន

ទូីពេ� អ្ន�់ រ�ៈពេ�� ក្របា� ឆំ្នាំ� ម្មក ពេហើ�។ 

ក្រ��ិន ��ណួ្ណរ ពេនះ ពេ�ខែត់ គ្មាម ន ចំពេម្មែើ� ពេត់ើ

ភ្នំ�ីុតាង អ្នើី �ែះ ខែដ្ឋ� ម្មហាជំន អាចំ ពេធិើើ ការ

វនិិចំ័័� និង ពេធិើើ ការ វភិាគ ថា នរណា ជា អ្នំក

ពេ� �ីពេក្រកា� អ្ន��ី ឃាត់កម្មម ដ៏្ឋ �បី�ាញ

មួ្ម� ពេនះ?

ម្មនុ�ស ជាពេក្រចំើន បាន �ក់ ការ�ងស�័

ពេ�ើ ក្រកុម្ម អ្នំក មាន អ្ន�ណាចំ ពេ� កម្មពុជា ថា

មាន ជា�់ ពាក់�័នធ អ្ន�ពេ�ើ ឃាត់កម្មម ពេ�ើ �ណិិ្ណត់ 

ខែកម្ម ឡីូ កា��ី ថ្ងៃ�ៃ ទីី ១០ ខែ� កកា� ឆំ្នាំ�

២០១៦។ ឃាត់កម្មម ខំាត់ ធិ� ដ៏្ឋ កពេក្រកើក មួ្ម�

ពេនះ ក្រតូ់វ បាន ក្រកុម្ម �ិទីធិម្មនុ�ស ជាតិ់ និង

អ្ននីរជាតិ់ សាំា នទូីត់ ឬ រ�ឋ ភិ្នំបា� �រពេទី�

មួ្ម� ចំ�នួន ចាត់់ទុីក ថា ជា អ្ន�ពេ�ើ ហិងា

នពេយាបា� ឬ ជា ឃាត់កម្មម កុំង ពេហតុ់ផុ�

នពេយាបា�។

អ្ន�ពេ�ើ ឃាត់កម្មម ឬ អ្ន�ពេ�ើ ហិងា នពេយាបា� 

ពេធិើើ ពេឡូើង ពេ�� ម្មនុ�ស មួ្ម� ក្រកុម្ម ឬ រ�ឋ ភិ្នំបា�

ណាមួ្ម� ឬ រ��់ គណ្ណ�កស នពេយាបា�

ណាមួ្ម� ពេដ្ឋើម្មប ីផុ�ក្រ�ពេយាជំន៍ នពេយាបា�

រ��់ �ួកពេគ។

ពេត់ើ ក្រកមុ្ម ឬ �កស ឬ រ�ឋ ភិ្នំបា� ណា ពេ�

កម្មពុជា ខែដ្ឋ� មាន �ទីធភា� អ្ន�ណាចំ និង

ផុ�ក្រ�ពេយាជំន៍ កុំង ការ �មាែ �់ ពេ�ក �ណិិ្ណត់ 

ខែកម្ម ឡីូ?

�ណិិ្ណត់ ខែកម្ម ឡីូ គឺជា អ្នំក ស្រីសាំវក្រជាវ

�ងាម្ម និង ជា អ្នំកវភិាគ នពេយាបា� ដ៏្ឋ

�បី�ាញ មួ្ម� រ�ូ ពេ� កម្មពុជា។ ពេ�ើ� �ី

ពេនះ ពេ�ក �ណិិ្ណត់ ខែកម្ម ឡីូ គឺជា ម្មនុ�ស

ខែដ្ឋ� ហាា ន និយា� ការ�ិត់ និង មិ្មន ��ថ្ងៃចំ

មាត់់ ពេ�ើ ពេទាំះ�ី ពេ�ក ដឹ្ឋង ថា ជីំវតិ់ រ��់

ពេ�ក ក��ុង �ាតិ់ កុំង ពេក្រគ្មាះថំាក់ ពេ��សាំរខែត់

ការ ពេធិើើ ដូ្ឋពេចំាះ ក៏ពេ��។

ពេ�ក �ណិិ្ណត់ ខែកម្ម ឡីូ មិ្មន ក្រតឹ់ម្មខែត់

ដឹ្ឋង ថា ជីំវតិ់ ក��ុងខែត់ �ាិត់ កុំង ពេក្រគ្មាះថំាក់

�ាុពេណាណ ះ ពេទី ខែត់ ពេ�ក ដឹ្ឋង ថា ក្រកុម្ម អ្នកំ កាន់

អ្ន�ណាចំ នឹង �ពេងាើត់ ពេក្រគ្មាះថំាក់ ចំ�ពេពាះ ជីំវតិ់

រ��់ ពេ�ក។

ឧទាំហរណ៍្ណ មុ្មន ពេគ �មាែ �់ �ណិិ្ណត់ 

ខែកម្ម ឡីូ ធាែ �់ មាន ក្រ�សាំ�ន៍ ថា ពេ�ក

មិ្មន ខែដ្ឋ� គិត់ ថា ពេ�ក មាន ជីំវតិ់ ពេទី ពេ� ពេ��

ខែដ្ឋ� ពេធិើើ ការវភិាគ មី្មងៗ កុំង �ងាម្ម ខែដ្ឋ�

�ម្មបូរ ពេ� ពេ�� ��់ខែវក ពេក្រចំើន ឆ្នាំែ ម្ម ពេក្រចំើន 

និង �ត់ើ �ហាវ ដ្ឋថ្ងៃទី ពេទីៀត់។ ចំ�ណុ្ណចំ ពេនះ

អាចំ ជា ការ ��ពេ� ដ្ឋ�់ ក្រកុម្ម អ្នកំ មាន អ្ន�ណាចំ

ខែដ្ឋ� ពេ�ក �ណិិ្ណត់ ខែកម្ម ឡីូ ពេ� ថា �ត់ើ

សាំហាវ។ ដូ្ឋពេចំំះ ពេគ អាចំ �និំ�ឋ ន ថា ពេ�ក

�ណិិ្ណត់ ខែកម្ម ឡីូ ក្រ�ខែហ� បាន ដឹ្ឋង ជា មុ្មន

ថា ក្រកុម្ម អ្នកំ កាន់ អ្ន�ណាចំ មាន ��ណ្ណង �ក

ជីំវតិ់ រ��់ ពេ�ក។

អ្នកំ �ពេងាត់ការណ៍្ណ �ងាម្ម និង ��រដ្ឋឋ

ខែ�មរ ជាពេក្រចំើន ខែត់ងខែត់ ចាត់់ទុីក អ្នើ ីខែដ្ឋ� �ណិិ្ណត់ 

ខែកម្ម ឡីូ បាន ពេធិើើ គឺ �ាះពា�់ ដ្ឋ�់ ផុ�ក្រ�ពេយាជំន៍

រ��់ ក្រកុម្ម ឬ គណ្ណ�កស កាន់ អ្ន�ណាចំ។ 

ពេ��សាំរខែត់ ខែ�មរ ជាពេក្រចំើន បាន គិត់ ខែ��

ពេនាំះ ពេទីើ� ពេគ ខែត់ងខែត់ បារម្មះ អ្ន��ី �ុវត់ាិភា�

រ��់ �ណិិ្ណត់ ខែកម្ម ឡីូ។ ដូ្ឋពេចំំះ វ៉ា មាន ន័�

ថា ពេគ ��់ ថា អ្នកំ ខែដ្ឋ� អាចំ �ពេងាើត់ ពេក្រគ្មាះថំាក់

ចំ�ពេពាះ �ណិិ្ណត់ ខែកម្ម ឡីូ គឺ មាន ខែត់ ក្រកុម្ម ឬ

គណ្ណ�កស កាន់ អ្ន�ណាចំ �ាុពេណាណ ះ។

ពេ�ើ ពេគ �ិនិត់យ ពេម្មើ� អ្ន��ី �ទីធភា� អ្នំក

ខែដ្ឋ� មាន អ្ន�ណាចំ ខាែ �ង អាចំ �ងា �យុះពេភ្នំែ�ង

ពេ� កម្មពុជា បាន គឺ មាន ខែត់ ក្រកមុ្ម ឬ គណ្ណ�កស

កាន់ អ្ន�ណាចំ រ��់ ពេ�ក ហាុន ខែ�ន មួ្ម�

�ាពុេណាណ ះ។ ជាមួ្ម� គំ្មា ពេនះ ក្រកុម្ម ឬ គណ្ណ�កស

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

បទីែិភាគ៖ ពេត្តិើ នរណា សម្លាា�ប់ ពេ�� បណិិត្តិ វ៉ែ�មួ ឡូី?បទីែិភាគ៖ ពេត្តិើ នរណា សម្លាា�ប់ ពេ�� បណិិត្តិ វ៉ែ�មួ ឡូី?

តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៤តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៤

Analysis: Who killed Dr. Kem Ley?Analysis: Who killed Dr. Kem Ley?
The answer to the question The answer to the question 

of who killed Dr. Kem Ley has of who killed Dr. Kem Ley has 
remained obscure and remains a remained obscure and remains a 
question for the general public for question for the general public for 
five years. If this question remains five years. If this question remains 
unanswered, what is the evidence unanswered, what is the evidence 
that the masses can judge and ana-that the masses can judge and ana-
lyze who is behind this notorious lyze who is behind this notorious 
murder?murder?

Many people suspect that Many people suspect that 
the Cambodian authorities are the Cambodian authorities are 
involved in the July 10, 2016 as-involved in the July 10, 2016 as-
sassination of Dr. Kem Ley. The sassination of Dr. Kem Ley. The 
massacre is considered by some massacre is considered by some 
national and international human national and international human 
rights groups, embassies or foreign rights groups, embassies or foreign 
governments to be politically moti-governments to be politically moti-
vated or politically motivated.vated or politically motivated.

Murders or political violence Murders or political violence 
are committed by a group of people are committed by a group of people 
or by any government or political or by any government or political 
party for their own political inter-party for their own political inter-
ests.ests.

Which group or party or gov-Which group or party or gov-
ernment in Cambodia has the pow-ernment in Cambodia has the pow-
er and interest to assassinate Dr. er and interest to assassinate Dr. 
Kem Ley?Kem Ley?

Dr. Kem Ley is a well-known Dr. Kem Ley is a well-known 
social researcher and political ana-social researcher and political ana-
lyst in Cambodia. In addition, Dr. lyst in Cambodia. In addition, Dr. 
Kem Ley is a person who dares to Kem Ley is a person who dares to 
tell the truth and does not spare his tell the truth and does not spare his 
mouth, even though he knows that mouth, even though he knows that 

his life is in danger because of do-his life is in danger because of do-
ing so.ing so.

Dr. Kem Ley not only knew Dr. Kem Ley not only knew 
that his life was in danger, but that his life was in danger, but 
he also knew that the authorities he also knew that the authorities 
would endanger his life.would endanger his life.

For example, before the assas-For example, before the assas-
sination, Dr. Kem Ley used to say sination, Dr. Kem Ley used to say 
that he never thought he was alive that he never thought he was alive 
when analyzed in a society rich in when analyzed in a society rich in 
snakes, sharks and other predators. snakes, sharks and other predators. 
This may refer to a group of pow-This may refer to a group of pow-
erful people that Dr. Kem Ley calls erful people that Dr. Kem Ley calls 
beasts. Therefore, it can be con-beasts. Therefore, it can be con-
cluded that Dr. Kem Ley may have cluded that Dr. Kem Ley may have 
known in advance that the authori-known in advance that the authori-
ties intended to take his life.ties intended to take his life.

Many Cambodian social ob-Many Cambodian social ob-
servers and citizens have always servers and citizens have always 
considered that what Dr. Kem Ley considered that what Dr. Kem Ley 
did was detrimental to the interests did was detrimental to the interests 
of the ruling party or party. Be-of the ruling party or party. Be-
cause many Cambodians think so, cause many Cambodians think so, 
they are always worried about the they are always worried about the 
safety of Dr. Kem Ley. Therefore, safety of Dr. Kem Ley. Therefore, 
it means that it is understood that it means that it is understood that 
only those groups or the ruling par-only those groups or the ruling par-
ty can endanger Dr. Kem Ley.ty can endanger Dr. Kem Ley.

If one looks at the possibility If one looks at the possibility 
that the powerful can cause a rain-that the powerful can cause a rain-
storm in Cambodia, only Hun Sen's storm in Cambodia, only Hun Sen's 
ruling party or group. At the same ruling party or group. At the same 
time, the group or party that is most time, the group or party that is most 
affected by the research and dare to affected by the research and dare to 
tell the truth of Dr. Kem Ley is the tell the truth of Dr. Kem Ley is the 
group or party of Mr. Hun Sen.group or party of Mr. Hun Sen.

So the concern of Dr. Kem So the concern of Dr. Kem 
Ley's lover, who is afraid that the Ley's lover, who is afraid that the 
authorities will persecute or kill authorities will persecute or kill 
him, is very realistic.him, is very realistic.

In addition, Dr. Kem Ley's re-In addition, Dr. Kem Ley's re-
search and disclosure has seriously search and disclosure has seriously 
affected the interests of the ruling affected the interests of the ruling 
party. This means that the assas-party. This means that the assas-

Please seePlease see  /14/14
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តទៅ�ទី�ព័័រទីី១២តទៅ�ទី�ព័័រទីី១២

ក្រ�ធានាំធិិ�តី់ �ហរដ្ឋឋ អាពេម្មរកិ ពេ�ក 

ចូំ ថ្ងៃ�ដិ្ឋន បាន �នា ថា អាពេម្មរកិ �ិត់ ណា�់

ក្រតូ់វខែត់ ជួំ� ក្រ�ពេទី� ខែដ្ឋ� ក្រត់វូការ វ៉ាាក់សាំ�ង

ការពារ ជំ�ងឺ កូវដី្ឋ-១៩ ពេហើ� ថា ជំ�នួ� រ��់

អាពេម្មរកិ មិ្មនខែម្មន ជា �ូំរ ពេដ្ឋើម្មប ីផុ�ក្រ�ពេយាជំន៍

អ្នើី ពេឡូើ�។

ការខែដ្ឋ� ក្រ�ធានាំធិិ�តី់ អាពេម្មរកិ ពេពា�

ដូ្ឋចំពេនះ គឺ ចំ� ពេ�� មាន ការរះិគន់ អាពេម្មរកិ

ថា មិ្មន បាន ជួំ� ដ្ឋ�់ ក្រ�ពេទី� ក្រកីក្រក ខែដ្ឋ�

ក��ុង ធាែ ក់ កុំង ការ រាត់ត់ាត់ ធិៃន់ធិៃរ ថ្ងៃន ជំ�ងឺ កូ

វដី្ឋ-១៩ ពេហើ� ក៏ ចំ� ពេ�� ចិំន �ក្រម្មុក ផុដ�់

វ៉ាាក់សាំ�ង ដ្ឋ�់ ក្រ�ពេទី� ក្រកីក្រក ពេទាំះ ជា ដឹ្ឋង

ថា វ៉ាាក់សាំ�ង រ��់ ចិំន �ុ� �ូវ មាន ក្រ��ិទីធភា� 

និង �ុវត់ាិភា� ក៏ពេ�� ក៏ �ណាដ  ក្រ�ពេទី�

ក្រកីក្រក ពេ�ខែត់ ទីទួី� �ក ពេដ្ឋើម្មប ីចាក់ ឲ្យយ ��រដ្ឋឋ

រ��់ �ួកពេគ។ �ាុខែនី វ៉ាាក់សាំ�ង រ��់ ក្រ�ពេទី�

ចិំន ក្រតូ់វ បាន ពេម្មើ� ពេឃុើញ ថា ពេក្រចំើន ខែត់ ជា

ជំ�នួ� មាន �ូំរ នឹង អ្នើី មួ្ម�។

វ៉ាាក់សាំ�ង រ��់ ចិំន មាន �ីរ ក្រ�ពេភ្នំទី

ខែដ្ឋ� ក��ុង ពេក្រ�ើក្របា�់ ពេ� កុំង ក្រ�ពេទី� មួ្ម�

ចំ�នួន និង កុំង ក្រ�ពេទី� ចិំន គឺ Sinopharm 

និង Sinovac។

�ក្រមា�់ ក្រ�ពេទី� កុំង �មាគម្ម អាសាំា ន 

គឺ ក្រ�ពេទី� �ែះ ខែដ្ឋ� រង ឥទីធិ�� ចិំន គឺ ដូ្ឋចំជា

កាត់�ើកិចំច ពេ� ពេហើ� កុំង ការ ទីទួី� �ក

ជំ�នួ� វ៉ាាក់សាំ�ង �ី ក្រ�ពេទី� ចិំន គឺ ខែ�ម្មទាំ�ង

�ពេញ្ជីច ញ �វកិា ទិីញ ពេទីៀត់ ផុង ពេទាំះ ជា ដឹ្ឋង

ថា វ៉ាាក់សាំ�ង ពេនាំះ �ុ� មាន ក្រ��ិទីធភា� ខាែ �ង

ក៏ពេ��។

ចំ�ពេពាះ ពេវៀត់ណាម្ម ជា ក្រ�ពេទី� ខែដ្ឋ�

មិ្មន បាន �ំះខែ�ងំ ពេក្រចំើន ពេទី កុំង ការ ទិីញ ឬ �ុ�

ជំ�នួ� វ៉ាាក់សាំ�ង �ី ក្រ�ពេទី� ចិំន ពេទាំះ�ី

ក្រ�ពេទី� ពេនះ មាន ក្រ��ខែដ្ឋន ជា�់ នឹង ក្រ�ពេទី�

ចិំន ក៏ពេ��។ ក្រ�ពេទី� �ងាម្ម និ�ម្ម មួ្ម�

ពេនះ ខែ�រជា �ុ� ទិីញ និង �ុ� ជំ�នួ� វ៉ាាក់សាំ�ង

�ី �ហរដ្ឋឋ អាពេម្មរកិ ពេ�វញិ។

ឥឡូូវ ពេនះ ពេឃុើញ ថា ក្រ�ពេទី� ចំ�នួន ៣ 

ពេ� អា�ីុ អាពេគំ�៍ ចា�់ពេផុដើម្ម ទីទួី� វ៉ាាក់សាំ�ង

រ��់ �ហរដ្ឋឋ អាពេម្មរកិ គឺ វ៉ាាក់សាំ�ង Mod-

erna។ ក្រ�ពេទី� ៣ ពេនះ មាន ពេវៀត់ណាម្ម 

មាា ពេឡូ�ីុ និង ឥណូិ្ណពេន�ីុ។

ចំ�ខែណ្ណក �ណីា ក្រ�ពេទី� ពេផុសង ពេទីៀត់

ខែដ្ឋ� នឹង ទីទួី� បាន វ៉ាាក់សាំ�ង �ី អាពេម្មរកិ

ចំ�នួន ៨០ �ន ដូ្ឋ� ដ្ឋ��ូង ពេនះ រមួ្ម មាន

ក្រ�ពេទី� កម្មពុជា ថ្ងៃ� ឡាវ ហើី�ី�ីន ត់��ន់

អា�ីុ ខាងត់បូង និង បាា �ីុហើិក។

វ៉ាាក់សាំ�ង Moderna ខែដ្ឋ� ជា ខែផំុក មួ្ម�

ថ្ងៃន កម្មមវធីិិ ផីុ�់ ថំា� វ៉ាាក់សាំ�ង ៨០ �ន ដូ្ឋ�

ដ្ឋ��ូង ខែដ្ឋ� ពេ�ក ក្រ�ធានាំធិិ�តី់ ចូំ ថ្ងៃ�ដិ្ឋន 

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

វ៉ាា��់សាំំង �ូែីដ ល�បីី ម្លាន ក្រុបសិទីធភាព្ធ ជាង ពេគ របស់ អាពេមួរិ�វ៉ាា��់សាំំង �ូែីដ ល�បីី ម្លាន ក្រុបសិទីធភាព្ធ ជាង ពេគ របស់ អាពេមួរិ�
មួ� ដល់ ក្រុបពេទីស បី មួុន ពេគ ពេ� អាសុី អាពេគនយ៍មួ� ដល់ ក្រុបពេទីស បី មួុន ពេគ ពេ� អាសុី អាពេគនយ៍
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តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៩តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៩

ភំ្នំ�ពេ�ញ៖ កុំងក�ឡុូងរ�ៈពេ�� ២ឆំ្នាំ� 

កនែម្មកម្មកពេនះ វរី�ុកូវដី្ឋ-១៩ បានពេធិើើឲ្យយ

�ិភ្នំ�ពេ�កពេកើត់ចំ�ចំ� និងក��ុងឆែង

រកីរា���យាា ងឆ្នាំ�់រហ័��ីក្រ�ពេទី�

មួ្ម�ពេ�ក្រ�ពេទី�មួ្ម� �ី�ហគម្មន៍មួ្ម�

ពេ�កាន់�ហគម្មន៍មួ្ម�ពេទីៀត់ ពេ�ាើរពា�ពេ�ញ

�ិភ្នំ�ពេ�ក ពេហើ�ក្រ�ពេទី�កម្មពុជាពេ�ើង ក៏

ជាក្រ�ពេទី�មួ្ម�ខែដ្ឋ�រងពេក្រគ្មាះពេ��សាំរ

វរី�ុកូវដី្ឋ-១៩ ពេនះខែដ្ឋរ ។ ពេ�ើងបានដឹ្ឋង

ក្រគ�់គំ្មាពេហើ�ថា ទឹីកអា�់កុ� គឺជា

សាំរធាតុ់មួ្ម�កុំងចំ�ពេណាម្មសាំរធាតុ់សាំ�ាូ 

និងខែជំ�ខែដ្ឋ�ក្រក�ួង�ុខាភិ្នំបា�បាន

ពេក្រុបើក្រុបាស់ អាល់�ុល ក្រុត្តិឹមួក្រុត្តិូែអាចសម្លាា�ប់ែីរុស�ូែីដ-១៩ បាន ពេមួតាណុល
 អាចព្ធុលខួួរ��បាល ខួូចសរនៃសក្រុបសាំទី,ខ្វាា��់វ៉ែ�ន� និងពេក្រុ�ះថ្នាា��់ដល់ជូីែិត្តិ
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�នាំា ត់់ក្រកហម្មរ��់ពេ�ើងពេទី ពេហើ�

ពេ�ើកា�ណាពេ�ើ��ី�នាំា ត់់ក្រកហម្មពេហើ� 

�ង�ូូន�ិបាកណា�់ សាំា នភា�ខែ��ពេនះ 

ចូំ�ពេ�ដ្ឋ�់ការរាត់ត់ាត់ក្រទីង់ក្រទាំ�ធិ�

ពេ�កុំង�ហគម្មន៍រ��់ពេ�ើង ពេ�ើ�ាិត់ពេ�

កុំងក្រទីង់ក្រទាំ�ធិ�ពេហើ� មូ្ម��ឋ ន�ុខាភិ្នំបា�

សាំធារណ្ណៈម្មនាីរពេ�ទីយក្រតូ់វខែត់ហួ��ី

�ម្មត់ាភា�ពេហើ� �ីពេក្រពាះជំ�ងឺពេក្រចំើន ពេ�ើង

អ្នត់់មានកខែនែង�ក់ពេទី អីុ្នចឹំងការសាំែ �់

បាត់់�ង់ជីំវតិ់ក៏ក្រត់ូវពេក្រចំើន ពេហើ��ង�ូូនក៏

�ិបាកពេ�កុំងការក្រ�ក�រ�ររក�ីុទីទួី�ទាំន 

ពេ��សាំរខែត់ពេម្មពេរាគវ៉ា��ុកខាែ �ង ចា�បាច់ំ

ក្រតូ់វខែត់�ិទីពេទីៀត់ពេហើ� ពេដ្ឋើម្មបទីី�់ទី�់កុ�ឲ្យយ

វរី�ុឆែងត់ពេ�ពេទីៀត់ ចឹំងពេហើ�ផុ��ាះពា�់

វ៉ាធិ�ណា�់ �ាះទាំ�ងពេ�ដ្ឋឋកិចំចក្រគួសាំរ ក៏ដូ្ឋចំជា

ពេ�ដ្ឋឋកិចំចក្រ�ពេទី�ជាតិ់រ��់ពេ�ើង ពេ��

�ញ្ហាា ធិ�គឺ�ាះពា�់ដ្ឋ�់�ុ�ភា�រ��់

�ង�ូនូ ការសាំែ �់បាត់់ជីំវតិ់ និងមានក�ពេណ្ណើ ន

ពេកើនពេឡូើងជា����់ពេ�ើ�ិនជាពេ�ើង មិ្មន

�ិត់��ពេ�ពេ��ពេនះទាំ�ងអ្ន�់គំ្មាពេទីពេនាំះ។ 

ពេ�កជំ�ទាំវក៏�ូម្មពេធិើើការអ្ន�ពាវនាំវ

ដ្ឋ�់�ង�ូូនក្រ�ជា��រដ្ឋឋ ក្រត់ូវពេគ្មារ�តាម្ម

វធិានការ៣កុ� ៣ការពារ នាំពេ���ចំចុ�បនំ 

ក្រ�ជា��រដ្ឋឋអ្ននុវតី់ពេ�មានភា�ពេធិើ�ក្រ�ខែហ�

ពេ��គិត់ថា មិ្មនអី្នពេទី មិ្មនចា�បាច់ំអ្ននុវតី់

ឲ្យយម្មាត់់ចំត់់ អំ្នក�ែះគិត់ថា មិ្មនចា�បាច់ំពាក់

មាា �់ អំ្នក�ែះពេទីៀត់ ��់ពេឃុើញកូវដី្ឋ-១៩ 

ជាជំ�ងឺផ្លាដ �សាំ�ធិម្មមតា។

ពេ�កស្រី�ី�នដថា ឥឡូូវពេនះមូ្ម��ឋ ន

�ុខាភិ្នំបា�សាំធារណ្ណៈរ��់ពេ�ើង ពេ�ើ

ពេ�ើងនិយា�មួ្ម�ខែ��ពេទីៀត់ ម្មនាីរពេ�ទីយ 

ពេហើ�ម្មនារីពេ�ទីយ មានកខែនែង�ពេន្ត្រីង្កាា ះ�នាំា ន់ 

ពេហើ�ឥឡូូវភាគពេក្រចំើនកខែនែង�ពេន្ត្រីង្កាា ះ�នាំា ន់ 

គឺពេ�ញ ពេ���់កខែនែងមួ្ម�ចំ�នួនពេទីៀត់ 

ខែត់ពេ�តិ់ចំតួ់ចំពេទី មិ្មនជាពេក្រចំើនពេទី។

�ូម្មរ ��ឹកថា គិត់ក្រតឹ់ម្មថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�កកា� 

ឆំ្នាំ�២០២១ កម្មពុជារកពេឃុើញអំ្នកឆែងជំ�ងឺកូ

វដី្ឋ-១៩ �រ�ុចំ�នួន ៦០,៩៥៩នាំក់, ឆែង�មី 

៩៨១នាំក់, ជា�ះពេ�បើ��រ�ុ ៥២,៤៧៥នាំក់ 

និងសាំែ �់ ៩០២នាំក់ ៕
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បាន �នា ថា នឹង ផុដ�់ ឱយ ទូីទាំ�ង �ិភ្នំ�ពេ�ក 

នឹង ដឹ្ឋក ពេ� ដ្ឋ�់ ក្រ�ពេទី� ពេវៀត់ណាម្ម ពេ�

កុំង �បីាហ៍ ពេនះ �នាំា �់�ី វ៉ាាក់សាំ�ង មួ្ម�

�ន ដូ្ឋ� ពេទីើ� ក្រតូ់វ បាន អាពេម្មរកិ �ញ្ជីាូ ន

ពេ�ដ្ឋ�់ ក្រ�ពេទី� មាា ពេឡូ�ីុ កា��ី ថ្ងៃ�ៃ ចំនា 

ទីី ៥ ខែ� កកា� ពេហើ� ជាមួ្ម� គំ្មា ពេនះ �ហរដ្ឋឋ

អាពេម្មរកិ បាន ក្រ�កា� ខែចំកចា� វ៉ាាក់សាំ�ង

ចំ�នួន ៤ �ន ដូ្ឋ� ជា�នាំា ន់ ពេ�ដ្ឋ�់ ឥណូិ្ណ

ពេន�ីុ ខែដ្ឋ� ជា ក្រ�ពេទី� ក��ុង រងពេក្រគ្មាះ ធិៃន់ធិៃរ

ជាង ពេគ ��ផុុត់ ពេ� អា�ីុ អាពេគំ�៍។

ម្មន្ត្រីនីី រ�ឋ ភិ្នំបា� អាពេម្មរកិ និយា� ថា 

ការ �ញ្ជីាូ ន វ៉ាាក់សាំ�ង ពេ� ឲ្យយ ពេវៀត់ណាម្ម 

មាាពេឡូ�ីុ និង ឥណូិ្ណពេន�ីុ ពេធិើើ ពេឡូើង តាម្មរ�ៈ

កម្មមវធីិិ កូវ៉ាាក់ រ��់ អ្នងាការ �ុ�ភា� �ិភ្នំ�ពេ�ក 

គឺជា ខែផំុក មួ្ម� ថ្ងៃន �ុទីធសាំស្ត្រ� ីខែដ្ឋ� មាន

ពេគ្មា���ណ្ណង �ញ្ជីច �់ ការ រាត់ត់ាត់ កូ វដី្ឋ ពេ�

ទូីទាំ�ង �ិភ្នំ�ពេ�ក។

�ាុខែនី ពេវៀត់ណាម្ម ពេទាំះ ជា ក្រ�ពេទី�

កុម្មមុ�នី� ីខែដ្ឋ� មាន ក្រ��ក្រ�ទី�់ ជា�់ នឹង

ចិំន ក្រតូ់វ បាន អាពេម្មរកិ ចាត់់ទុីក ជា ក្រ�ពេទី�

អាទិីភា� មួ្ម� ខែដ្ឋរ ពេហើ� ជា ក្រ�ពេទី� គ�រ ូកុំង

ការ ចាត់់ វធិានការ ទី�់សាំា ត់់ កូវដី្ឋ តាម្មរ�ៈ

ការ�ិនិត់យ តាម្ម�ន និង ការ ចាត់់ ឲ្យយ ពេធិើើ

ចំតីាឡីូ�័ក យាា ង ម្មាត់់ចំត់់។

រ�ឋ ភិ្នំបា� ក្រកុង ហាណូ្ណ� បាន

រា�ការណ៍្ណ ថា មាន អ្នំក សាំែ �់ ខែត់ ៩០ នាំក់

�ាុពេណាណ ះ កុំង ចំ�ពេណាម្ម អ្នំក ឆែង កូវដី្ឋ �រ�ុ

ចំ�នួន ២ មឺុ្មន ១ ពាន់ ករណី្ណ ពេ�ើ ពេធិៀ� នឹង

ក្រ�ពេទី� កុំង ត់��ន់ ខែដ្ឋ� មាន អ្នំក ឆែង និង

សាំែ �់ ដ៏្ឋ ពេក្រចំើន រមួ្ម ទាំ�ង កម្មពុជា ផុង ខែដ្ឋរ។

ក្រ�ពេទី� ពេវៀត់ណាម្ម ខែដ្ឋ� មាន ក្រ�ជាជំន

�រ�ុ ក្រ�មាណ្ណ ៩៧ �ន នាំក់ គឺ �ាុនាំម ន

�បីាហ៍ ចុំងពេក្រកា� ពេនះ ពេគ �ពេងាត់ ពេឃុើញ

ថា មាន ការ ឆែង កូវដី្ឋ ពេកើន ពេឡូើង យាាង ខាែ �ង។

ក្រក�ួង �ុខាភិ្នំបា� ពេវៀត់ណាម្ម បាន

ក្រ�កា� ថា គិត់ ក្រតឹ់ម្ម ថ្ងៃ�ៃ ចំនា ទីី ៥ កកា� ឆំ្នាំ�

២០២១ ពេនះ វ៉ាាក់សាំ�ង ក្រ�មាណ្ណ ៣ �ន 

៩ ខែ�ន ដូ្ឋ� ក្រតូ់វ បាន អាជាៀ ធិរ ខែចំកចា�

ពេដ្ឋើម្មប ីចាក់ ជូំន ក្រ�ជាជំន ពេ� ទូីទាំ�ង ក្រ�ពេទី� 

ខែដ្ឋ� កុំង ពេនាំះ មាន ម្មនុ�ស ចំ�នួន ២២ មឺុ្មន 

៦ ពាន់ នាំក់ បាន ទីទួី� ថំា��ង្កាា រ កូវដី្ឋ ចំ�នួន

�ីរ ដូ្ឋ�។

�ហរដ្ឋឋ អាពេម្មរកិ ជា ក្រ�ពេទី� ខែដ្ឋ�

ធិៃន់ធិៃរ ជាង ពេគ ពេ� កុំង រ�ក ទីី មួ្ម� ថ្ងៃន ការ

រាត់ត់ាត់ ជំ�ងឺ ផុែូវ ដ្ឋពេងាើម្ម ខែដ្ឋ� ពេគ ពេ�ថា

ពេម្មពេរាគ កូរ ាណូា ពេចំញ ដ្ឋ��ូង �ី ទីីក្រកុង វ ាហូាន 

ក្រ�ពេទី� ចិំន ពេ�� វ៉ា បាន ឆែង រាត់ត់ាត់

ពេ�ញ �ិភ្នំ�ពេ�ក។

�ក្រមា�់ �ហរដ្ឋឋ អាពេម្មរកិ ចំ�នួន ករណី្ណ

ឆែង COVID-19 ពេ� ទូីទាំ�ង �ហរដ្ឋឋ អាពេម្មរកិ

ពេកើន ពេឡូើង ដ្ឋ�់ ជាង ៣៤ �ន ករណី្ណ កុំង

ពេនាំះ មាន អំ្នក សាំែ �់ ចំ�នួន ជាង ៦ ខែ�ន ២

មឺុ្មន នាំក់ និង ជា�ះពេ�បើ� ជាង ២៩ �ន

នាំក់។ ចំ�នួន ក្រ�ជាជំន ខែដ្ឋ� ក��ុង រ�់ពេ�

ពេ�ើ ទឹីកដី្ឋ �ហរដ្ឋឋ អាពេម្មរកិ គឺ ជាង ៣៣២

�ន នាំក់។

គិត់ ក្រតឹ់ម្ម ថ្ងៃ�ៃ ទីី ០៦ ខែ� កកា� ឆំ្នាំ� ២០២១ 

�ហរដ្ឋឋ អាពេម្មរកិ បាន ចាក់ វ៉ាាក់សាំ�ង �ង្កាា រ

ជំ�ងឺ COVID-19 ជាង ៣៣១ �ន ដូ្ឋ�

ពេហើ� ជូំន ដ្ឋ�់ ក្រ�ជាជំន ទូីទាំ�ង ក្រ�ពេទី�។ 

តាម្ម តួ់ពេ�� ពេនះ �ហរដ្ឋឋ អាពេម្មរកិ បាន

ចាក់ វ៉ាាក់សាំ�ង ឱយ ក្រ�ជាជំន រ��់ អាពេម្មរកិ 

និង ��រដ្ឋឋ ក្រ�ពេទី� ពេផុសងៗ ខែដ្ឋ� ក��ុង

រ�់ពេ� ពេ�ើ ទឹីកដី្ឋ អាពេម្មរកិ បាន ជិំត់ ��ើក្រគ�់

អ្ន�់ ពេហើ� គឺ ពេ���់ ខែត់ ការ �ិទី �ញ្ជីច �់

�ាពុេណាណ ះ។ �ហរដ្ឋឋ អាពេម្មរកិ ក��ុង ពេក្រ�ើក្របា�់

វ៉ាាក់សាំ�ង ៣ ក្រ�ពេភ្នំទី គឺ Pfizer, Moderna 

និង Johnson & Johnson។

វ៉ាាក់សាំ�ង រ��់ �ហរដ្ឋឋ អាពេម្មរកិ ទាំ�ង

៣ ក្រ�ពេភ្នំទី ពេនះ មាន ក្រ��ិទីធភា� ជិំត់ ១០០%។ 

វ៉ាាក់សាំ�ង ពេនះ ក្រតូ់វ បាន អ្នងាការ �ុ�ភា�

�ិភ្នំ�ពេ�ក ទីទួី�សាំា �់ មុ្មន ពេគ ជាមួ្ម�

នឹង វ៉ាាក់សាំ�ង AstraZeneca រ��់ ក្រ�ពេទី�

អ្នង់ពេគែ�។

ចំ�ខែណ្ណក វ៉ាាក់សាំ�ង ចិំន Sinopharm និង 

Sinovac ពេ� មិ្មនទាំន់ ចំា�់ ថា មាន

ក្រ��ិទីធភា� �ាុនាំម ន ភាគរ� ពេនាំះ ពេទី។

ចំ�ពេពាះ ខែដ្ឋន ពេកាះ ថ្ងៃត់វ៉ាាន់ ខែដ្ឋ� ចិំន �ក់

ខែផុនការ នឹង �ក ម្មក ក្រគ�់ក្រគង ពេ� ពេក្រកាម្ម

ពេគ្មា� នពេយាបា� ក្រ�ពេទី� មួ្ម� ក្រ��័នធ �ីរ 

ឬ ក៏ ពេ�ើក កងទ័ី� ចូំ� កាន់កា�់ គឺ ខែដ្ឋន ពេកាះ

ពេនះ បាន ក្រ�កា� �ច់ំខាត់ មិ្មន ទីទួី� �ក

វ៉ាាក់សាំ�ង រ��់ ក្រ�ពេទី� ចិំន ពេនាំះ ពេទី។

�ក្រមា�់ ខែដ្ឋន ពេកាះ មួ្ម� ពេនះ �ហរដ្ឋឋ

អាពេម្មរកិ បាន �ញ្ជីាូ ន វ៉ាាក់សាំ�ង ២ �ន ៥

ខែ�ន ដូ្ឋ� ពេហើ� កា��ី មួ្ម� ខែ� ម្មក ពេនះ។

ចំ�ខែណ្ណក ខែដ្ឋនដី្ឋ ហុងកុង វញិ គឺ មាន

ក្រ�ជាជំន តិ់ចំតួ់ចំ �ាពុេណាណ ះ បាន ចាក់ វ៉ាាក់សាំ�ង

ចិំន �ណ្ណៈ �ួកពេគ ក្រត់ូវការ វ៉ាាក់សាំ�ង រ��់

ក្រ�ពេទី� ពេ� អឺ្នរ ា�ុ និង �ហរដ្ឋឋ អាពេម្មរកិ៕
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ខែណ្ណនាំ�ឲ្យយពេក្រ�ើក្របា�់ពេដ្ឋើម្មបី�ង�មាែ �់

វរី�ុកូវដី្ឋ-១៩ ពេនាំះ ។ �ាខុែនីពេ�ើពេ�ើងពេក្រ�ើក្របា�់

អា�់កុ�មិ្មនក្រត់ូវតាម្មវធិាន�ុខាភិ្នំបា� 

គឺមិ្មនក្រតឹ់ម្មខែត់មិ្មនអាចំ�ង�មាែ �់វរី�ុកូ

វដី្ឋ-១៩ �ាុពេណាណ ះពេទី វ៉ាខែ�ម្មទាំ�ងពេធិើើឲ្យយ

�ាះពា�់�ុ�ភា�ពេ�ើងពេទីៀត់ផុង ។ ដូ្ឋពេចំំះ 

ពេត់ើពេ�ើងគួរពេក្រ�ើក្របា�់អា�់កុ�ខែ��ណា 

? ពេទីើ�អាចំ�មាែ �់វរី�ុកូវដី្ឋ-១៩ មានក្រ��ិទីធភា� 

! ពេហើ�ពេ�ើងពេធិើើយាាងណាពេទីើ�អាចំ

ក�ណ្ណត់់�មាា �់ចំា�់��់ថា ជាអា�់កុ� 

ឬ ពេម្មតាណុ្ណ� ។ ពេ�ើងអាចំ�ិពេសាំធិន៍

ង្កា�ៗ ក្រគ្មាន់ខែត់�កសាំរធាតុ់ទាំ�ង�ីរពេនះ

�ក់កុំងសាំែ �ក្រពាបា� ពេហើ�ពេកះថ្ងៃដ្ឋពេកះ

ដុ្ឋត់ ពេ�ើអ្នណីាត់ពេភ្នំែើង�ណ៌្ណក្រកហម្មវ៉ាជា

អា�់កុ� ខែត់ពេ�ើអ្នណីាត់ពេភ្នំែើង�ណ៌្ណពេ�ៀវ វ៉ា

ជាពេម្មតាណុ្ណ� ។

ពេ�ើពេយាងតាម្មការពេចំញផុា�រ��់ 

Hello KruPet ពេ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១៦ ខែ� ពេម្មសាំ ឆំ្នាំ� 

២០២០ �ីី�ីសាំរធាតុ់ពេម្មតាណុ្ណ� អាចំ

�មាែ �់វរី�ុកូវដី្ឋ-១៩ បានអ្នត់់? បាន�ញ្ហាា ក់

ថា �ចំច�ុបនំផុ�ិត់ផុ��មាែ �់ពេម្មពេរាគខែដ្ឋ�

ក��ុងខែត់�ក់ដូ្ឋរពេ�ពេ�ើទីីផុារ មានដូ្ឋចំជា៖ 

ខែជំ�  ទឹីក�ងថ្ងៃដ្ឋ អា�់កុ� ក្រត់ូវបានពេគ

ពេឃុើញថា មានផុ�ិត់ផុ�ខែកែងកាែ �ពេក្រចំើន 

ជា�ិពេ�� អា�់កុ�ខែត់ម្មដង គឺមិ្មនខែម្មនជា 

អា�់កុ� ឬ ពេអ្នតាណុ្ណ� ខែត់ជា ពេម្មតាណុ្ណ� 

ពេ�វញិ ។

ឱ��ការ ីគីម្ម កាខែណ្ណ� ពេ�កក៏បាន

�ញ្ហាា ក់ខែដ្ឋរថា ពេម្មតាណុ្ណ� មិ្មនអាចំ�មាែ �់

ពេម្មពេរាគកូវដី្ឋ-១៩ បានពេនាំះពេទី ពេហើ�វ៉ា 

ខែ�ម្មទាំ�ងមិ្មនអាចំ�មាែ �់��ួកបាក់ពេត់រ ី

ពេម្មពេរាគ ឬ វរី�ុ បាន�ពូេទី ពេពា� គឺ�ឹងខែត់

មិ្មនអាចំ�មាែ �់បានខែត់ម្មដង ។

ពេ�កបាន�នីពេទីៀត់ថា ភាគពេក្រចំើនពេគ

មិ្មនខែដ្ឋ�ពេក្រ�ើពេម្មតាណុ្ណ��ក្រមា�់�ាបា� 

�មូាត់ ឬ �មាែ �់ពេម្មពេរាគពេឡូើ� ពេ�ើពេទាំះជា

វ៉ាមានដឺ្ឋពេក្រក�ព�់ក៏ពេ�� ក៏�ទីធភា��មាែ �់

ពេម្មពេរាគរ��់ពេម្មតាណុ្ណ�តិ់ចំណា�់ ពេគ

�កសាំរធាតុ់ពេម្មតាណុ្ណ�ពេក្រ�ើកុំងម្មនារី�ិពេសាំធិន៍ 

និងឧ�ាហកម្មមពេផុសងៗខែត់�ាុពេណាណ ះ ។ 

មួ្ម�វញិពេទីៀត់ សាំរធាតុ់រ��់ពេម្មតាណុ្ណ�

វ៉ា�ុ� ពេគមិ្មនអាចំពេក្រ�ើបានកុំងវ�័ិ�

ពេវជំាសាំស្ត្រ��ីក្រមា�់�មូាត់ �មាែ �់ពេម្មពេរាគ

បានពេនាំះពេទី ។

ពេ�ើពេម្មតាណុ្ណ� មិ្មនអាចំ�មាែ �់ពេម្មពេរាគពេ�ើពេម្មតាណុ្ណ� មិ្មនអាចំ�មាែ �់ពេម្មពេរាគ

បាន ពេត់ើពេគ�ពេងាើត់វ៉ាពេដ្ឋើម្មបីពេធិើើអ្នើី ? បាន ពេត់ើពេគ�ពេងាើត់វ៉ាពេដ្ឋើម្មបីពេធិើើអ្នើី ? 

ឱ��ការ ីគីម្ម កាខែណ្ណ� បាន�ញ្ហាា ក់

ពេទីៀត់ថា ពេម្មតាណុ្ណ� ពេគ�ពេងាើត់វ៉ាពេឡូើង

ពេដ្ឋើម្មបីពេក្រ�ើក្របា�់កុំងឧ�ាហកម្មម និង 

ម្មនាីរ�ិពេសាំធិន៍ វភិាគ ពេ��មានពេត់�ី

មួ្ម�ចំ�នួន ពេគពេក្រ�ើពេម្មតាណុ្ណ�ពេដ្ឋើម្មបីវភិាគ 

។ ឧទាំហរណ៍្ណ ពេម្មតាណុ្ណ� កុំងវ�័ិ�

ឧ�ាហកម្មម ��ពេយាគផ្លាែ �ាកិ ពេគពេក្រ�ើវ៉ាជា

កាតា�ីករ ។ មួ្ម�វញិពេទីៀត់ ពេម្មតាណុ្ណ� 

ក៏អាចំពេក្រ�ើជាសាំ�ងដុ្ឋត់អ្នើីពេផុសងៗ ក្រគ្មាន់ខែត់

មិ្មនអាចំពេឆះខាែ �ងដូ្ឋចំសាំ�ងខែត់�ាពុេណាណ ះ ខែដ្ឋ�

ជារមួ្មពេគអាចំពេក្រ�ើ ពេម្មតាណុ្ណ� ជាឥនធនៈ

បាន ។ ការពេក្រ�ើក្របា�់ ពេម្មតាណុ្ណ� មិ្មនបាន

ក្រតឹ់ម្មក្រត់វូ និងតាម្មជំ�នាំញចំា�់��់ អាចំ

�ណាដ �ឲ្យយ�ុ��ួរកា� �ាះពា�់ដ្ឋ�់

ក្រ��័នធ�រថ្ងៃ�ក្រ�សាំទី �ណាដ �ឲ្យយខាើ ក់ខែភំ្នំក 

ពេហើ�ពេ�ើពេក្រ�ើពេក្រចំើន�ណាដ �ឲ្យយបាត់់�ង់ជីំវតិ់

ផុងខែដ្ឋរ ។

គួរ�ញ្ហាា ក់ថា កុំងក�ឡុូងពេ��ខែដ្ឋ�

ជំ�ងឺកូវដី្ឋ-១៩ ក��ុងខែត់រកីរា���ពេនះ 

ពេ�ើង�ពេងាត់ពេឃុើញថា ក្រ�ជា��រដ្ឋឋនាំ�គំ្មា

ពាក់មាា �់ ពេ�ើ�ិនជាមានការង្ការក្រតូ់វ

ជួំ�ជុំ�គំ្មាវញិ មំាក់ៗមានកាន់ដ្ឋ�អា�់កុ�

ពេ�កុំងថ្ងៃដ្ឋ �ួកគ្មាត់់ខែត់ងខែត់មិ្មនពេភ្នំែចំបាញ់

អា�់កុ�ពេ�ពេ�ើពេ�អី្ន ឬ តុ់ មុ្មននឹងអ្នងា�ុ 

ខែត់ពេ�ើ�ិនជាពេ�កុំងដ្ឋ�ពេនាំះ មិ្មនខែម្មនជា

អា�់កុ� ខែ�រជាពេម្មតាណុ្ណ� ពេ�វញិ ពេត់ើ

�ួកគ្មាត់់អាចំការពារជំ�ងឺកូវដី្ឋ-១៩ បានខែដ្ឋរ

ឬពេទី? �ួកគ្មាត់់ខែត់ងខែត់គិត់ថា ការបាញ់

អា�់កុ�ពេ�ពេ�ើតុ់ ឬ ពេ�អី្ន អាចំការពារ

�ីការឆែងជំ�ងឺកូវដី្ឋ-១៩ បាន ។

ពាក់�័នធនឹងការពេក្រ�ើក្របា�់អា�់កុ�

ខែដ្ឋ�អាចំ�មាែ �់វរី�ុកូវដី្ឋ-១៩ បាន� ូ

ពេ�កពេវជំាៈ�ណិិ្ណត់ពេ�កុំងម្មនាីរពេ�ទីយ

ជ័ំ�ជំ�នះបាន�នយ�់ឲ្យយដឹ្ឋងថា អា�់កុ� 

៩៧ដឺ្ឋពេក្រក ឬ អា�់កុ��ុទីធមួ្ម�រ�ភាគរ�

មិ្មនអាចំ�មាែ �់វរី�ុកូវដី្ឋ-១៩ បានពេទី 

ពេ��សាំរអា�់កុ��ុទីធង្កា�នឹង�ៃួត់

រហ័� ឬ ពេហើរពេចំញ ។ �ាុខែនីពេ�ើពេ�ើង�ក

អា�់កុ�ពេ���ជាមួ្ម�នឹងទឹីក�ូរ ី

�យុង ឬ ទឹីក�ុទីធ ��ពេធិើើយាា ងណាឲ្យយ

អា�់កុ�ធាែ ក់ម្មកក្រតឹ់ម្ម ៧៥ ដឺ្ឋពេក្រក ពេទីើ�

អាចំ�មាែ �់វរី�ុកូវដី្ឋ-១៩ បាន ។ �ីពេក្រពាះ

អា�់កុ� ៧៥ដឺ្ឋពេក្រក មានជាតិ់ទឹីកអាចំ

មាន��ពេណ្ណើ ម្មបាន�ូរទុីកឱកា�ទឹីក

អា�់កុ��មាែ �់វរី�ុកូវដី្ឋ-១៩ បាន� ូ។ 

ពេ�កថា ពេ�ើពេ�ើង��អា�់កុ�

ជាមួ្ម�នឹងទឹីក�យូរ�ីយុង ពេ�ើងអាចំទុីក

បាន�ូរ ពេហើ�មិ្មនមានកែិនពេទីៀត់ �ាុខែនីពេ�ើ

ងពេ�ើង��ជាមួ្ម�ទឹីក�ុទីធក្រតឹ់ម្ម ៧៥ 

ដឺ្ឋពេក្រក អាចំពេក្រ�ើក្របា�់�មាែ �់វរី�ុកូវ-ី១៩ 

បាន�ដូូ្ឋចំគំ្មា ខែត់មិ្មនអាចំទុីក�ូរបានពេទី 

ពេ�ពេ��ខែដ្ឋ�ពេ�ើងពេក្រ�ើអ្នត់់អ្ន�់ ពេហើ�

ទុីកពេចា�ពេ�ើ��ី ២៤ពេមាា ង វ៉ានឹងមាន

កែិនដូ្ឋចំស្រីសាំ � ។ ចំ�ខែណ្ណកពេម្មតាណុ្ណ� 

ពេ�កពេវជំាៈ�ណិិ្ណត់បាន�ញ្ហាា ក់ថា ពេម្មតាណុ្ណ�

គឺជាសាំរធាតុ់គីមី្មមានជាតិ់�ុ��ក្រមា�់

ពេគ�កពេ�ពេក្រ�ើក្របា�់ខែផំុក�ិ�បកម្មម និង

ឧ�ាហកម្មម ដូ្ឋចំជា�កពេ�ផុ�ិត់ ឬ 

��ជាមួ្ម�ស្រីសាំជាពេដ្ឋើម្ម ។ ពេ�ើងដឹ្ឋង

ពេហើ�ថា កនែងម្មកមានឈ្នះមួញទុីចំចរតិ់បាន

នាំ�ចូំ�សាំរធាតុ់ពេម្មតាណុ្ណ��ុ�ចំា�់�ី

ក្រ�ពេទី�ជិំត់ខាងម្មកកម្មពុជា ពេដ្ឋើម្មបីផុ�ិត់

អា�់កុ�ខែកែងកាែ � ពេហើ�ក៏ក្រតូ់វ�ម្មត់ាកិចំច

�ន្ត្រីង្កាា � �ីពេក្រពាះអា�់កុ�ខែកែងកាែ �ខែដ្ឋ�

ផុ�ិត់�ីពេម្មតាណុ្ណ� មិ្មនអាចំ�មាែ �់វរី�ុ

កូវដី្ឋ-១៩ បានពេទី ។

គួររ ��ឹកថា កា��ីពេ���មីៗពេនះ 

ពេ�ក Tedros Adhanom Ghebreyesus 

ក្រ�ធាន WHO បានពេចំញការក្រ�មានកុំង

ទិី�ពេ�ខែត់មួ្ម�ថា វរី�ុ�ខែម្មែង�ែួនឥណិា 

“Delta” គឺជាក្រ�ពេភ្នំទីវរី�ុ�ខែម្មែង�ែួនង្កា�

ឆែង��ផុុត់ ។

ពេ�ក�ញ្ហាា ក់ថា ឥឡូូវពេនះវ៉ាបានរកី

រា���ពេ�កុំងក្រ�ពេទី�យាាងពេហាចំណា�់

ចំ�នួន ៩៦ ជា�ិពេ��ពេ�កុំងក្រ�ពេទី�ក្រកីក្រក

ខែដ្ឋ��ើះខាត់វ៉ាាក់សាំ�ង ពេហើ�វ៉ានឹងរកី

រា���កាន់ខែត់ធិៃន់ធិៃរពេឡូើងខែ�ម្មពេទីៀត់ 

ក្រ��ិនពេ�ើមិ្មនមានវ៉ាាក់សាំ�ងក្រគ�់ក្រគ្មាន់ ។ 

អ្នញ្ជីច ឹងពេទី ទាំក់ទិីននឹងវរី�ុកូវដី្ឋ-១៩ ខែដ្ឋ�

�ខែម្មែង�ែួន�មីពេនះ ពេ�ើងគួរខែត់អ្ននុវតី់តាម្ម

វធិាន�ុខាភិ្នំបា� រកាគមាែ ត់ ពាក់មាា �់ 

�ងថ្ងៃដ្ឋនឹងសាំ�ាូ ខែជំ� និងអា�់កុ�

ជាក្រ�ចា� ពេហើ�ក្រត់វូពេគ្មារ�តាម្មអ្ននុសាំ�ន៍

រ��់�ពេមី្មចំពេត់ពេជា ហានុ ខែ�ន អ្ននុវតី់ ៣កុ� 

៣ការពារ ។ ជា�ិពេ��ការពេក្រ�ើក្របា�់

អា�់កុ� គឺក្រតូ់វពេក្រ�ើក្របា�់អា�់កុ�ខែដ្ឋ�

��ជាមួ្ម�ទឹីក�ូរ�ីយុង ឬ ទឹីក�ុទីធ ពេធិើើ

យាាងណាឲ្យយសាំរធាតុ់អា�់កុ��ុទីធ ៩៧ 

ពេ� ១០០ដឺ្ឋពេក្រក ឲ្យយធាែ ក់ម្មកក្រតឹ់ម្ម ៧៥ដឺ្ឋពេក្រក 

ពេទីើ�អាចំបាញ់ ឬ �ង�មាែ �់វរី�ុកូវដី្ឋ-

១៩ មានក្រ��ិទីធភា� ៕

យល់ដឹងឺព្យាីកាោរលោស្រីប�ស្រីបាោ�់អាោល់កុលយល់ដឹងឺព្យាីកាោរលោស្រីប�ស្រីបាោ�់អាោល់កុលtmkBITMB½rTI   01
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ខែដ្ឋ� �ាះពា�់ ផុ�ក្រ�ពេយាជំន៍ ខាែ �ង

ពេ��សាំរខែត់ ការស្រីសាំវក្រជាវ និង ហាា ន

និយា� ការ�ិត់ រ��់ �ណិិ្ណត់ ខែកម្ម ឡីូ គឺ

ក្រកុម្ម ឬ គណ្ណ�កស រ��់ ពេ�ក ហានុ ខែ�ន។

ដូ្ឋពេចំំះ ការ បារម្មះ រ��់ អំ្នក ស្រី�ឡាញ់

�ណិិ្ណត់ ខែកម្ម ឡីូ ខែដ្ឋ� ខាែ ចំ ក្រកុម្ម អ្នំក កាន់

អ្ន�ណាចំ ពេធិើើ ទុីកខ�ុកពេមំ្មញ ឬ �មាែ �់ គ្មាត់់

ពេនាំះ គឺជា ពេរឿង ខែដ្ឋ� អាចំ ក្របាកដ្ឋ និ�ម្ម

ពេក្រចំើន។

ពេក្រ��ី ពេនះ ការស្រីសាំវក្រជាវ និង �ត់ក្រត់�ង

រ��់ �ណិិ្ណត់ ខែកម្ម ឡីូ បាន �ាះទីងាិចំ ខាែ �ង

ដ្ឋ�់ ផុ�ក្រ�ពេយាជំន៍ រ��់ ក្រកុម្ម អ្នំក កាន់

អ្ន�ណាចំ ខែ�ម្មពេទីៀត់។ ដូ្ឋពេចំំះ មាន ន័� ថា 

ការ �មាែ �់ ���ិទី មាត់់ �ណិិ្ណត់ ខែកម្ម ឡីូ អាចំ

មាន ក្រ�ពេយាជំន៍ ខាែ �ង ដ្ឋ�់ ក្រកមុ្ម ខែដ្ឋ� �ាះពា�់

ផុ�ក្រ�ពេយាជំន៍ ទាំ�ងពេនាំះ។

ក្រ��ិនពេ�ើ ការ អ្នះអាង រ��់ អ្នងាការ

�ិទីធមិ្មនុ�ស ជាតិ់ និង អ្ននីរជាតិ់ និង សាំា នទូីត់ 

ឬ រ�ឋ ភិ្នំបា� �រពេទី� នាំនាំ ខែដ្ឋ� ថា ការ

�មាែ �់ �ណិិ្ណត់ ខែកម្ម ឡីូ គឺជា អ្ន�ពេ�ើ ហិងា 

ឬ ជា ឃាត់កម្មម នពេយាបា� ជា ការ�ិត់ ខែម្មន 

ពេនាំះ ពេគ អាចំ �និំ�ឋ ន បាន ថា ក្រកុម្ម ឬ

គណ្ណ�កស កាន់ អ្ន�ណាចំ អាចំ ជា ក្រកុម្ម ខែដ្ឋ�

ទីទួី� បាន ផុ�ក្រ�ពេយាជំន៍ នពេយាបា�

ពេក្រចំើន ជាង ពេគ កុំង ការ ��បាត់់ �ណិិ្ណត់ ខែកម្ម 

ឡីូ។

ពេ�ក ថ្ងៃផុ �ីុផ្លាន បាន ផីុ�់ កិចំច

�មាះ �ន៍ ដ្ឋ�់ សាំរ�័ត៌់មាន Al Jazeera 

ពេ�� �នី �ម្មដី រ��់ ពេ�ក ហាុន ខែ�ន ថា 

ក្រកុម្ម ក្រ�ឆ្នាំ�ង បាន �មាែ �់ �ណិិ្ណត់ ខែកម្ម ឡីូ 

ពេដ្ឋើម្មបី ទីមាែ ក់ ក�ហុ� �ក់ ពេ�ើ រ�ឋ ភិ្នំបា�

ខែដ្ឋ� ក��ុង កាន់ អ្ន�ណាចំ។

ពេនះ ជា ការ អ្នះអាង មួ្ម� ខែដ្ឋ� គ្មាម ន

ពេហតុ់ផុ� ពេធិើើ ឱយ ពេគ ចា�់ អារម្មមណ៍្ណ អ្នើី �និីចំ

ពេឡូើ�។ ពេ�ើ ពេគ អ្នពេងាត់ ពេ�ើ ទិីដ្ឋឋភា� ជាក់ខែ�ងី 

គណ្ណ�កស ក្រ�ឆ្នាំ�ង ហាក់ គ្មាម ន ផុ� ចំ�ពេណ្ណញ

អ្នើី �និីចំ ពេសាំះ កុំង ការ �មាែ �់ �ណិិ្ណត់ ខែកម្ម 

ឡីូ។

ក្រ��ិនពេ�ើ គណ្ណ�កស ក្រ�ឆ្នាំ�ង ពេធិើើ ដូ្ឋពេចំាះ

ខែម្មន ពេនាំះ �កស កាន់ អ្ន�ណាចំ មាន �ទីធភា�

ក្រគ�់ក្រគ្មាន់ កុំង ការពេ�ុើ�អ្នពេងាត់ និង ចា�់

ក្រកុម្ម ពេម្មដឹ្ឋកនាំ� �កស ក្រ�ឆ្នាំ�ង ពេក្រពាះ ការក្រ�ក្រ�ឹតិី់

អ្ន�ពេ�ើ ឃាត់កម្មម ពេនះ ក្រតូ់វការ ពេរៀ�ចំ� និង មាន

ការ គ្មា�ក្រទី ជា ក្រ��័នធ។

ផុាុ�ពេ�វញិ ការ អ្នះអាង រ��់ ក្រកុម្ម

ពេម្មដឹ្ឋកនាំ� រ�ឋ ភិ្នំបា� គឺជា ការ �ាយាម្ម

ពេ�ះ �ែួន ឬ �ខែងើរ ការ�ងស�័ រ��់ ��រដ្ឋឋ

ខែ�មរ។ ពេ�ើ រ�ឋ ភិ្នំបា� មាន ពេចំត់នាំ កុំង ការ

�ខែងើង �ន ខែម្មន ដូ្ឋពេចំំះ ការ�ងស�័ អ្ន��ី ការ

ពាក់�័នធ រ��់ រ�ឋ ភិ្នំបា� ឬ ក្រកុម្ម កាន់

អ្ន�ណាចំ កុំង ករណី្ណ ឃាត់កម្មម ពេនះ កាន់ខែត់

មាន ភា� ក្របាកដ្ឋ និ�ម្ម។

ពេក្រ��ី ចំ�ណុ្ណចំ ទាំ�ងពេនះ ពេ�ក ហាុន 

ខែ�ន ធាែ �់ បាន គ�រាម្ម �ណិិ្ណត់ ខែកម្ម ឡីូ 

ពេ�� ផ្លាា �់ និង ធាែ �់ បាន និយា� ពេ��

ក្រ�ពេយា� ដ្ឋ�់ អំ្នក ណា ខែដ្ឋ� ពេធិើើ ឲ្យយ �ាះពា�់

ដ្ឋ�់ ផុ�ក្រ�ពេយាជំន៍ ក្រគួសាំរ រ��់ ពេ�ក

ថា “ពេ�ើ ឯង មិ្មន ឱយ ក្រគួសាំរ អ្នញ បាន �ុ� 

អ្នញ ក៏ មិ្មន ឱយ ឯង បាន �ុ� ខែដ្ឋរ”។

សាំរ ពេនះ ក៏ ក្រត់វូ បាន �ពេង្កាា ះ ពេ�ើ ពេគហទី��័រ

ពេហើ��ាុក មួ្ម� ពេឈាម ះ ហាុន មាា ណា កុំង

រ�ៈពេ�� ក្រ�មាណ្ណ មួ្ម� �បីាហ៍ មុ្មន ការ

�មាែ �់ �ណិិ្ណត់ ខែកម្ម ឡីូ ខែត់ ក្រតូ់វ បាន ពេគ �ុ�

ពេចា� វញិ ភាែ ម្មៗ ពេ� ពេក្រកា� ម្មរណ្ណភា�

រ��់ �ណិិ្ណត់ រ�ូ ពេនះ។

�ើីពេ�ើ ការ�ងស័� ជាពេក្រចំើន និង ក្រ�ក�

ពេ�� ភា� ក្របាកដ្ឋ និ�ម្ម ថា ការ �មាែ �់

�ណិិ្ណត់ ខែកម្ម ឡីូ គឺជា ឃាត់កម្មម នពេយាបា� 

រឯី អំ្នក ខែដ្ឋ� មាន ក្រ�ពេយាជំន៍ នពេយាបា�

កុំង ការ �មាែ �់ អំ្នកវភិាគ រ�ូ ពេនះ គឺ ក្រកមុ្ម អ្នកំ

កាន់ អ្ន�ណាចំ ក៏ ពេគ ពេ�ខែត់ មាន ការ ពេចាទី �ួរ

ថា ពេត់ើ នរណា ជា ឃាត់ក ឬ ពេម្មពេខាែ ង �ិត់ក្របាកដ្ឋ

កុំង អ្ន�ពេ�ើ ឃាត់កម្មម ពេនះ? ពេគ �ិបាក រក ចំពេម្មែើ�

�ិត់ ជាក់�ក់ �ក្រមា�់ ��ណួ្ណរ ពេនះ ណា�់។ 

ខែត់ ពេគ អាចំ មាន ត់ក្រមុ្ម� �ែះ �ក្រមា�់

ការ�ិចារណា។
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sination of Dr. Kem Ley could be sination of Dr. Kem Ley could be 
very beneficial to the groups that very beneficial to the groups that 
their interests are affected.their interests are affected.

If the claims of national and If the claims of national and 
international human rights organi-international human rights organi-
zations and embassies or foreign zations and embassies or foreign 
governments that the assassination governments that the assassination 
of Dr. Kem Ley is violence or a po-of Dr. Kem Ley is violence or a po-
litical assassination are true, then litical assassination are true, then 

it can be concluded that the ruling it can be concluded that the ruling 
group or party may be the recipient group or party may be the recipient 
has the most political interests in has the most political interests in 
eliminating Dr. Kem Ley.eliminating Dr. Kem Ley.

Phay Siphan gave an inter-Phay Siphan gave an inter-
view to Al Jazeera, quoting Hun view to Al Jazeera, quoting Hun 
Sen as saying that the opposition Sen as saying that the opposition 
had killed Dr. Kem Ley to put the had killed Dr. Kem Ley to put the 
blame on the ruling government.blame on the ruling government.

This is a claim that has no in-This is a claim that has no in-
teresting reason at all. If you look teresting reason at all. If you look 
at the facts, the opposition party at the facts, the opposition party 
seems to have no benefit at all in seems to have no benefit at all in 
the assassination of Dr. Kem Ley.the assassination of Dr. Kem Ley.

If the opposition does so, the If the opposition does so, the 
ruling party will be able to investi-ruling party will be able to investi-
gate and arrest opposition leaders, gate and arrest opposition leaders, 
as the killings need to be organized as the killings need to be organized 
and systematically supported.and systematically supported.

On the contrary, the claims of On the contrary, the claims of 
government leaders are an attempt government leaders are an attempt 
to free themselves or divert the sus-to free themselves or divert the sus-
picions of the Cambodian people. picions of the Cambodian people. 
If the government intends to evade, If the government intends to evade, 
then suspicions about the involve-then suspicions about the involve-
ment of the government or the rul-ment of the government or the rul-
ing party in the murder case are ing party in the murder case are 
even more realistic.even more realistic.

In addition to these points, Mr. In addition to these points, Mr. 
Hun Sen had directly threatened Hun Sen had directly threatened 
Dr. Kem Ley and had said indirect-Dr. Kem Ley and had said indirect-
ly to anyone who harmed his fam-ly to anyone who harmed his fam-
ily's interests: "If you do not make ily's interests: "If you do not make 
my family happy, I will not let you my family happy, I will not let you 
be happy neither.”be happy neither.”

The message was also posted The message was also posted 
on a Facebook page called Hun on a Facebook page called Hun 
Mana about a week before the as-Mana about a week before the as-
sassination of Dr. Kem Ley, but sassination of Dr. Kem Ley, but 
was deleted shortly after his death.was deleted shortly after his death.

Despite the skeptical and real-Despite the skeptical and real-
istic skepticism that the assassina-istic skepticism that the assassina-
tion of Dr. Kem Ley was a political tion of Dr. Kem Ley was a political 
assassination, and who was politi-assassination, and who was politi-
cally motivated to assassinate the cally motivated to assassinate the 
analyst, the ruling party remains analyst, the ruling party remains 
in question. Who is the real killer in question. Who is the real killer 
or mastermind in this murder? It or mastermind in this murder? It 
is very difficult to find a definite is very difficult to find a definite 
answer to this question. But there answer to this question. But there 
may be some clues for consider-may be some clues for consider-
ation.ation.

What Dr. Kem Ley did during What Dr. Kem Ley did during 
his lifetime has had a profound ef-his lifetime has had a profound ef-
fect on the interests of Hun Sen's fect on the interests of Hun Sen's 
government and companies in government and companies in 
Cambodia.Cambodia.

In 2016, Global Witness re-In 2016, Global Witness re-
leased an investigation report that leased an investigation report that 
the Hun family owned hundreds of the Hun family owned hundreds of 
large businesses in Cambodia, all large businesses in Cambodia, all 
of which were involved in corrup-of which were involved in corrup-
tion and national destruction.tion and national destruction.

Dr. Kem Ley's research and Dr. Kem Ley's research and 
revelations are also relevant to revelations are also relevant to 
these scandals. He was killed just these scandals. He was killed just 
two days after he spoke to local two days after he spoke to local 
media about the Hun family scan-media about the Hun family scan-
dal found by the report.dal found by the report.

Therefore, this is a point that Therefore, this is a point that 
may raise suspicions about the in-may raise suspicions about the in-
volvement of Hun Sen's family in volvement of Hun Sen's family in 
the murder of Dr. Kem Ley.the murder of Dr. Kem Ley.

Besides, it is known that Dr. Besides, it is known that Dr. 
Kem Ley was shot dead in a Star Kem Ley was shot dead in a Star 

តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៥តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៥
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កុំង ពេ�� មាន ជីំវតិ់ អ្នើី ខែដ្ឋ� ពេ�ក

�ណិិ្ណត់ ខែកម្ម ឡីូ បាន ពេធិើើ គឺ មាន ផុ� �ាះពា�់

ខាែ �ង ដ្ឋ�់ ផុ�ក្រ�ពេយាជំន៍ ថ្ងៃន រ�ឋ ភិ្នំបា�

ពេ�ក ហាុន ខែ�ន និង ក្រកុម្មហាុន នាំនាំ ពេ�

កម្មពុជា។

កុំង ឆំ្នាំ� ២០១៦ អ្នងាការ Global Witness 

បាន ពេចំញ ផុា� នូវ របា�ការណ៍្ណ ពេ�ុើ�

អ្នពេងាត់ មួ្ម� ថា ក្រគួសាំរ ក្រត់កូ� ហាុន បាន

ក្រគ�់ក្រគង ក្រកុម្មហាុន ជំ�នួញ ធិ�ៗ រា�់ រ� ពេ�

កម្មពុជា ពេហើ� ក្រកុម្មហាុន ទាំ�ងពេនាំះ �ុទីធខែត់

ពាក់�័នធ នឹង អ្ន�ពេ�ើ �ុករ�ួ� និង �កម្មមភា�

��ផ្លាែ ញ ជាតិ់ នាំនាំ។

ការ �ិកាស្រីសាំវក្រជាវ និង ការ �ត់ក្រត់�ង

រ��់ �ណិិ្ណត់ ខែកម្ម ឡីូ ក៏ �ុទីធខែត់ ពាក់�័នធ

នឹង ពេរឿង អាស្រី�ូវ ទាំ�ងពេនះ ខែដ្ឋរ។ ជាង ពេនះ

ពេ�ពេទីៀត់ ពេ�ក ក្រតូ់វ បាន ពេគ �មាែ �់ ខែត់ កុំង

រ�ៈពេ�� �ីរ ថ្ងៃ�ៃ �ាុពេណាណ ះ �នាំា �់�ី ពេ�ក

និយា� តាម្ម �ណាដ ញ ផុស�ើផុា� �័ត៌់មាន

កុំង ស្រី�ុក អ្ន��ី ពេរឿង អាស្រី�ូវ រ��់ ក្រគួសាំរ

ក្រត់កូ� ហាុន ខែដ្ឋ� បាន រក ពេឃុើញ ពេ��

របា�ការណ៍្ណ ពេនាំះ។

ដូ្ឋពេចំំះ ពេនះ ជា ចំ�ណុ្ណចំ មួ្ម� ខែដ្ឋ� អាចំ

ពេធិើើ ឱយ ពេគ �ងស័� អ្ន��ី ការ ពាក់�័នធ រ��់

ក្រគួសាំរ ពេ�ក ហានុ ខែ�ន កុំង ពេរឿង ឃាត់កម្មម

ពេ�ើ �ណិិ្ណត់ ខែកម្ម ឡីូ។

ពេក្រ��ី ពេនះ នរណា ក៏ ពេគ ដឹ្ឋង ខែដ្ឋរ ថា 

ពេ�ក �ណិិ្ណត់ ខែកម្ម ឡីូ ក្រតូ់វ បាន ពេគ បាញ់

�មាែ �់ កុំង ហាង សីាំរមាាត់ មួ្ម� កខែនែង ខែដ្ឋ�

មាន ��ពាក់ ពេ�� កាពេម្មរាា  ខាើ ត់់ខែ�ើង ទាំ�ង

កុំង និង ពេក្រ� ហាង ខែ�ម្មពេទីៀត់។ ពេ�ើ� �ី

ពេនះ វឡីា និង ហាង ទី�ពេនើ�ៗ ពេ� ជុំ�វញិ ហាង

ពេនាំះ �ុទីធខែត់ មាន ��ពាក់ ពេ�� កាពេម្មរាា

ខែដ្ឋរ។

ដូ្ឋពេចំំះ ក្រ��ិនពេ�ើ ពេ�ក ហាុន ខែ�ន 

មាន ពេចំត់នាំ ចំង់ ពេ�ុើ� អ្នពេងាត់ ពេដ្ឋើម្មបី ក្រ�មូ្ម�

ភ្នំ�ីុតាង ជាក់�ក់ ពេ�ក អាចំ ពេធិើើ បាន

យាា ង ង្កា�ស្រី�ួ� ពេហើ� ក៏ គ្មាម ន ជំន ណា

អាចំ ក្រ�ឆ្នាំ�ង នឹង ពេ�ក បាន ពេនាំះ ខែដ្ឋរ។ ដូ្ឋពេចំំះ 

ពេត់ើ ពេគ អាចំ �ងស�័ អ្ន��ី ពេចំត់នាំ រ��់ ពេ�ក 

ហាុន ខែ�ន កុំង ការ ពេ�ុើ� អ្នពេងាត់ ករណី្ណ

ឃាត់កម្មម ពេ�ើ ពេ�ក �ណិិ្ណត់ ខែកម្ម ឡីូ ខែដ្ឋរ

ឬ ពេទី?

តាម្ម�ិត់ រ�� ពេ�ក ហាុន ខែ�ន បាន

�ង្កាា ញ ឃាត់ក មំាក់ ពេក្រកា� �ី ការ �មាែ �់

ពេ�ក �ណិិ្ណត់ ខែកម្ម ឡីូ ភាែ ម្មៗ។ ខែត់ គ្មាម ន

នរណា មំាក់ ពេជំឿ ពេរឿង ពេនះ ពេទី ពេ��សាំរ ពេគ

មាន ចំ�ណុ្ណចំ �ងស�័ ជាពេក្រចំើន។ ភា� ម្មនាិ�

�ងស័� ទាំ�ងពេនាំះ មាន ដូ្ឋចំជា ខែ�បកពេជំើង

រ��់ ឃាត់ក ខែដ្ឋ� �ង្កាា ញ ពេ�� វពីេដ្ឋអូ្ន កុំង

ហាង សីាំរមាាត់ និង ខែ�បកពេជំើង រ��់ ឃាត់ក

ខែដ្ឋ� រត់់ តាម្ម ផុែូវ ពេហើ� ក្រតូ់វ ពេគ ចា�់ �ក ម្មក

�ង្កាា ញ សាំធារណ្ណជំន ពេនាំះ គឺ �ុ� គំ្មា

ស្រី�ឡូះ។

ពេ� ពេ�� ខែដ្ឋ� ឃាត់ក �ិ�បនិម្មមតិ់ ពេនាំះ

ក��ុង រត់់ តាម្ម �ំ�់ កុំង រាជំធានី ភំ្នំ�ពេ�ញ ម្មាូតូ់

រ��់ �ម្មត់ាកិចំច ហាក់ដូ្ឋចំជា ជិំះ អ្នម្ម និង

ជួំ� ការពារ ខែ�ម្មពេទីៀត់។ ដូ្ឋពេចំំះ ចំ�ណុ្ណចំ

ទាំ�ងពេនះ អាចំ �ង្កាា ញ អ្ន��ី ការពេរៀ�ចំ� ទុីក ជា

មុ្មន។

ក្រ��ិនពេ�ើ គ្មាម ន ការ ពាក់�័នធ ឬ ការ

ការពារ �ី ពេ�ក ហានុ ខែ�ន ពេត់ើ ក្រកមុ្ម �ម្មត់ាកិចំច

ទាំ�ងពេនាំះ អាចំ មាន �ទីធភា� ពេធិើើ ដូ្ឋពេចំាះ ខែដ្ឋរ

ឬ ពេទី? ក្រ��ិនពេ�ើ �ួកពេគ ពេធិើើ ដូ្ឋពេចំាះ ពេ��

�ួចំ�ក់ ពេត់ើ �ួកពេគ អាចំ រចួំ �ែួន ខែដ្ឋរ ឬ ពេទី?

ដូ្ឋចំ គំ្មា ពេ� នឹង �� រ��់ ពេ�ក ជា 

វជិាា  ខែដ្ឋរ �ម្មត់ាកិចំច បាន ពេក្រត់�ម្ម កមាែ �ង និង

រ��នី �ក្រម្មងុ �ក �� ពេ�ក �ណិិ្ណត់ ខែកម្ម 

ឡីូ ពេ� �ូជា ពេចា� ភាែ ម្មៗ ខែត់ ក្រត់ូវ បាន

ម្មហាជំន ទី�់សាំា ត់់។ ពេត់ើ ចំ�ណុ្ណចំ ពេនះ អាចំ

ពេធិើើ ឲ្យយ ម្មហាជំន មាន ម្មនាិ� �ងស�័ ចំ�ពេពាះ

ពេចំត់នាំ រ��់ រ�� ពេ�ក ហាុន ខែ�ន ខែដ្ឋរ

ឬ ពេទី?

ពេត់ើ ពេហតុ់ អ្នើី បាន ជា រ�ឋ ភិ្នំបា� ពេ�ក 

ហាុន ខែ�ន ហាម្ម សាំា នី� ពេក្រ�ងឥនធនៈ

ទាំ�ងអ្ន�់ ពេ� តាម្ម ដ្ឋង ផុែវូ ផូ្លាក ការ �ក់ សាំ�ង

�ពេណាដ ះអា�នំ ពេ� ថ្ងៃ�ៃ ខែហ �� �ណិិ្ណត់ 

ខែកម្ម ឡីូ �ី វតី់ ចា�់ កុំង ទីីក្រកុង ភំ្នំ�ពេ�ញ ពេឆ្នាំព ះ

ពេ� កាន់ ស្រី�កុ ក�ពេណ្ណើ ត់ រ��់ ពេ�ក កុំង ពេ�តី់

តាខែកវ?

ពេត់ើ ពេហតុ់ អ្នើី រហូត់ ម្មក ទី�់ ពេ�� ពេនះ 

រ�ឋ ភិ្នំបា� ពេ� មិ្មនក្រ�ម្ម �ង្កាា ញ កាពេម្មរាា

�ុវត់ាិភា� កុំង ហាង សីាំរមាា ត់ ជា ទីី ខែដ្ឋ�

ឃាត់ក ឆក់ �ក ជីំវតិ់ �ណិិ្ណត់ ខែកម្ម ឡីូ ពេនាំះ

ឲ្យយ ម្មហាជំន និង ក្រកុម្ម ក្រគសួាំរ រ��់ �ណិិ្ណត់ 

ខែកម្ម ឡីូ បាន ពេឃុើញ?

ចំពេម្មែើ� ចំ�ពេពាះ ��ណួ្ណរ ទាំ�ងអ្ន�់ ពេនះ 

ពេ�ខែត់ គ្មាម ន និង ពេ�ខែត់ ជា ចំម្មៃ�់ �ក្រមា�់

ក្រកុម្ម ក្រគួសាំរ រ��់ �ណិិ្ណត់ ខែកម្ម ឡីូ និង ក្រកុម្ម

ក្រគួសាំរ ជំនរងពេក្រគ្មាះ ដ្ឋថ្ងៃទី ពេទីៀត់ ខែដ្ឋ� ទីនាឹង

រង់ចា� �ុតិី់ធិម៌្ម �ី �ិភ្នំ� មួ្ម� ខែដ្ឋ� ងងឹត់

�ូនយ�ុង ញាំ�ញី ពេ� ពេ�� �ខែក្រម្មក ខែហក

អ្ន�់ កីី �ងឹឹម្ម កុំង ជំ�រ � ថ្ងៃន ភា� ពេសាំកពេ�៕

Mart shop equipped with cameras Mart shop equipped with cameras 
both inside and outside the shop. both inside and outside the shop. 
In addition, the villas and luxu-In addition, the villas and luxu-
ry shops around the shop are all ry shops around the shop are all 
equipped with cameras.equipped with cameras.

Therefore, if Mr. Hun Sen in-Therefore, if Mr. Hun Sen in-
tends to investigate to gather spe-tends to investigate to gather spe-
cific evidence, he can easily do so cific evidence, he can easily do so 
and no one can oppose him. So can and no one can oppose him. So can 
anyone suspect Hun Sen's inten-anyone suspect Hun Sen's inten-
tions in investigating the murder of tions in investigating the murder of 
Dr. Kem Ley?Dr. Kem Ley?

In fact, Hun Sen's regime re-In fact, Hun Sen's regime re-
vealed a murderer immediately vealed a murderer immediately 
after the assassination of Dr. Kem after the assassination of Dr. Kem 
Ley. But no one believes this be-Ley. But no one believes this be-

cause they have a lot of suspicions. cause they have a lot of suspicions. 
Those suspicions, such as the mur-Those suspicions, such as the mur-
derer's shoes shown in the video in derer's shoes shown in the video in 
the Star Mart and the murderer's the Star Mart and the murderer's 
shoes that ran down the street and shoes that ran down the street and 
were captured and shown to the were captured and shown to the 
public, are very different.public, are very different.

Oeut Ang was sentenced to life Oeut Ang was sentenced to life 
in prison in connection with the as-in prison in connection with the as-
sassination of Dr. Kem Ley.sassination of Dr. Kem Ley.

While the artificial killer was While the artificial killer was 

running on the streets of Phnom running on the streets of Phnom 
Penh, police motorcycles seemed Penh, police motorcycles seemed 
to accompany and help protect him to accompany and help protect him 
more. So these points may indicate more. So these points may indicate 
a pre-arrangement.a pre-arrangement.

Without the involvement or Without the involvement or 
protection of Hun Sen, would those protection of Hun Sen, would those 
authorities be able to do so? If they authorities be able to do so? If they 
did so secretly, would they be able did so secretly, would they be able 
to escape?to escape?

Like Chea Vichea's body, the Like Chea Vichea's body, the 
police prepared a force and a back-police prepared a force and a back-
up vehicle to take Dr. Kem Ley's up vehicle to take Dr. Kem Ley's 
body to be cremated immediately, body to be cremated immediately, 
but were stopped by the public. but were stopped by the public. 
Can this make the public doubt the Can this make the public doubt the 
intentions of the Hun Sen regime?intentions of the Hun Sen regime?

Why did the Hun Sen govern-Why did the Hun Sen govern-
ment ban all gas stations on the ment ban all gas stations on the 
streets, temporarily suspending the streets, temporarily suspending the 
sale of gasoline during the parade sale of gasoline during the parade 
of Dr. Kem Ley's funeral from Wat of Dr. Kem Ley's funeral from Wat 
Chas in Phnom Penh to his home-Chas in Phnom Penh to his home-
town in Takeo province?town in Takeo province?

So far, why has the government So far, why has the government 
refused to show security cameras refused to show security cameras 
in the Star Mart, where Dr. Kem in the Star Mart, where Dr. Kem 
Ley's killer was seen to the public Ley's killer was seen to the public 
and Dr. Kem Ley's family?and Dr. Kem Ley's family?

Family of Dr. Kem LeyFamily of Dr. Kem Ley

The answers to all these ques-The answers to all these ques-
tions remain unanswered and re-tions remain unanswered and re-
main questionable for the families main questionable for the families 
of Dr. Kem Ley and the families of of Dr. Kem Ley and the families of 
other victims who are waiting for other victims who are waiting for 
justice from a dark world plagued justice from a dark world plagued 
by cries of despair in the camp of by cries of despair in the camp of 
sadness.sadness.

From Page 14From Page 14
Analysis: Who killed Dr. Kem Ley?Analysis: Who killed Dr. Kem Ley?
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