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លោ�ក ដូូមីីនិិក ឡាយ(Dominik Lay)ឈ្នះះ� ៣ ដង
នៅ�ក្នុុ�ងតុុលាការ ទទួួលបានសច្ចាាប្រ�ណិិធានក្នុុ�ងនាម

ជាគណៈៈកម្មាាធិិការសាលារឿ�ឿងក្តីី�ឧទ្ធធរណ៍៍ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល នៅ�តែ�បន្តត...

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

ដោ�យ៖ សុុបិិន ពិិន
ជនជាតិិអាមេ�រិ ិកាំំងដើ�ើមកំំណើ�ើតខ្មែ�ែរម្នាាក់់ឈ្មោះ�ះ� ដូូមីីនិិក
ឡាយ (Dominik Lay) បានស្បបថចូូលកាន់់តំំណែ�ងជាសមាជិិក
គណៈៈកម្មាា ធិិការសាលា ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញកន្លែ�ែងទំំនេ�រ បន្ទាាប់់ពីីបាន
ឈ្នះះ�លើ�ើបញ្ហា
ា ប្រ�ឈមផ្នែ�ែកច្បាាប់់ជាច្រើ�ើ�នលើ�ើក។ តំំណែ�ងនេះ�ះ
បានក្លាាយជាទំំនេ�រនៅ�ក្នុុ�ងខែ�កុុម្ភះះ�បន្ទាាប់់ពីស
ី មាជិិកគណៈៈកម្មាា ធិិការ
សាលាម្នាាក់់ លោ�ក Robert Hoey បានប្រើ�ើ�ភាសានិិ យាយ
“មើ�ើលងាយជាតិិសាសន៍៍” នៅ�លើ�ើទូូរទស្សសន៍៍ខ្សែ�ែកាបក្នុុ�ងស្រុ�ុក
មួួយ។ លោ�កត្រូ�ូវបានស្នើ�ើ�ឱ្យយ លាលែ�ងពីីតំំណែ�ងភ្លាាមៗ ដោ�យ
អភិិបាលក្រុ�ុងឡូូវែែលលោ�ក John Leahy និិងមន្ត្រី��ជា
ី ប់់ឆ្នោ�ោតក្នុុ�ង

តទៅ�ទំំព័័រទីី០២
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Photos by Heang Sreng
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.

A Cambodian American named
Dominik Lay was sworn in as a school
committee member to fill a vacancy
after winning several legal challenges
Lay vs. City of Lowell & Others. The
position became vacant in February, after school committee member Robert
Hoey used a “racial slur” language on
a local cable television. He was asked
to immediately resign by Lowell Mayor
John Leahy and all local elected offiPlease see /02

លោ�កស្រី�ី ឱ វណ្ណណឌីីន ៖ កម្ពុុ�ជាដើ�ើរដល់់បន្ទាាត់់ក្រ�ហមហើ�ើយ

កន្លែ�ែងសង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់អ្ននកជំំងឺឺកូូវីីដ ពេ�ញសឹឹងគ្រ�ប់់កន្លែ�ែង
ភ្នំំ�ពេ�ញ ៖ លោ�កស្រី�ី ឱ វណ្ណណ ឌីីន

រដ្ឋឋលេ�ខាធិិ ការ និិ ងជាអ្ននកនាំំពាក្យយ

ក្រ�សួួងសុុខាភិិ បាល និិ ងជាប្រ�ធាន

គណៈៈកម្មមការចំំពោះ�ះកិិ ច្ចចចាក់់ វ៉ាាក់់សាំំង
បង្កាារជំំងឺឺ កូូវី ីដ១៩ បានមានប្រ�សាសន៍៍

កាលពីី ថ្ងៃ�ៃទីី ០២ ខែ� មិិ ថុុនា ឆ្នាំំ�២០២១
ឲ្យយដឹឹ ងថា ពេ�លនេះ�ះយើ�ើងចូូ លដល់់

បន្ទាាត់់ក្រ�ហមហើ�ើយ យើ�ើងសឹឹងតែ�ឈាន
ផុុតបន្ទាាត់់ក្រ�ហមទៅ�ហើ�ើយ យើ�ើងមិិនចង់់

ឲ្យយបងប្អូូ�នទាំំងអស់់ ស្ថាានភាពនៃ�ការ
វាយលុុករបស់់ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩នេះ�ះ លើ�ើសពីី
តទៅ�ទំំព័័រទីី០៨

លោ�ោកស្រី�ី ឱ វណ្ណណឌីីន

យកសណ្ឋាា�គាារធ្វើ�ើ�ជាាមណ្ឌឌលព្យាាបាាលជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩
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tmkBITMB½rTI 01 លោ�ោក ដូូមីីនិិក ឡាាយ ឈ្នះះ�៣ដង...Dominik Lay Wins 3 Times in Court,

មូូលដ្ឋាា នទាំំងអស់់ក៏៏បានទាមទារ អោ�យលោ�ក

Beverly Anthes បានធ្វើ�ើ�អនុវាទមិ
ុ
ន
ិ បោះ�ះឆ្នោ�ោត។

លាឈប់់ពីីតំំណែ�ងផងដែ�រ រួួមមាន លោ�កស្រី�ី

ដោ�យមានការបោះ�ះឆ្នោ�ោតមួួយសម្លេ�េងគណៈៈកម្មមការ

Lori Trahan ជាសមាជិិកសភា លោ�ក Edward

បានសម្រេ�េចថា លោ�ក ឡាយ មិិនមានលក្ខខណៈៈ

Kennedy ជាសមាជិិ កព្រឹ�ឹ ទ្ធធសភាប្រ�ចាំំរដ្ឋឋ

សម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��ើការងារនេះ�ះទេ�។

តំំណាងរាស្ត្រ�រ ដែ�លមានលោ�ក Tom Golden

មេ�ធាវី ី Roland L. Milliard ដែ�លធ្វើ�ើ�ជាតំំណាង

លោ�កស្រី�ី Vanna Howard និិងលោ�កស្រី�ី រ៉ាា ឌីី

អោ�យ លោ�ក ឡាយ មានវត្តតមាននៅ�ទីីនោះ�ះ

មុំំ� ។ លោ�កឡាយ បាននិិយាយថា វាមិិនច្បាាស់់

ហើ�ើយស្រែ��កថា “ដំំណើ�ើរការមិិនយុុត្តិិ�ធម៌៌ទេ�។

ទេ�នៅ�ពេ�លដំំបូូង ពីីព្រោះ��ះគ្មាាននរណាម្នាាក់់បាន

មានការបោះ�ះឆ្នោ�ោតមួួយសម្លេ�េង គ្មាានកូូរ៉ុុ�ម ពួួកគេ�

ទាក់់ទងមកទេ� គាត់់ថា ក្នុុ�ងនាមជាអ្នក
ន ទទួួលការ

ជាអ្ននកសម្រេ�េចចិិ ត្តត” ។ ទីី ក្រុ�ុងនេះ�ះគ្រោ��ងនឹឹង

បោះ�ះឆ្នោ�ោតលេ�ខទីី៧ តាមកិិច្ចចសន្យាា គាត់់នឹឹង

អោ�យ Ben Opara ស្បបថចូូលកាន់់តំំណែ�ង ជា

បំំពេ�ញតំំណែ�ងទំំនេ�រនេះ�ះ។ គាត់់បានសាកសួួរ

អ្ននកបន្ទាាប់់ដែ�លទទួួលបានសំំឡេ�ងគាំំទ្រ�ខ្ពពស់់

ជាមួួយទីីក្រុ�ុង និិងក្រោ��យមកត្រូ�ូវបានបញ្ជា
ា ក់់

ជាងគេ� នៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតឆ្នាំំ� ២០១៩ ។

ដោ�យអ្នក
ន ចាត់់ចែ�ងនៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ គឺឺ លោ�ក Chris-

លោ�កឡាយ បានដាក់់ពាក្យយបណ្តឹឹ� ងទៅ�តុុលាការ

tine P. O’Connor ថា គាត់់នឹឹងក្លាាយជាសមាជិិក

ជាន់់ខ្ពស់
ព ់ Middlesex ប្រ�ឆាំំងនឹឹងទីីក្រុ�ង
ុ ឡូូវែែល

គណៈៈកម្មាា ធិិការសាលាបន្ទាាប់់។ តែ�ទោះ�ះយ៉ាា ង
ណាក៍៍ដោ�យ អ្ននកចាត់់ចែ�ងនៅ�ឯសាលាក្រុ�ុង

និិងគណៈៈកម្មមការរៀ�ៀបចំំការបោះ�ះឆ្នោ�ោតឡូូវែែល
ដែ�លស្វែ�ែងរកការចោ�ទប្រ�កាន់់មិន
ិ អោ�យតែ�ងតាំំង

បាននិិយាយថា នាងមិិនជឿ�ឿថា លោ�កឡាយ

នរណាម្នាាក់់ សម្រា�ប់់មុុខតំំណែ�ង រហូូតដល់់

ជាអ្ននករស់់នៅ�ទីី ក្រុ�ុងឡូូវែែលទេ� ហើ�ើយគាត់់

មានសវនាការលើ�ើសំំណុំំ� រឿ�ឿងរបស់់គាត់់ ដោ�យ

ត្រូ�ូវការប្តឹឹ�ងឧទ្ធធរណ៍៍ទៅ�គណៈៈកម្មមការបោះ�ះឆ្នោ�ោត។

លើ�ើកឡើ�ើងថា “គណៈៈកម្មមការបានលួួចយក

នៅ�ឯគណៈៈកម្មមការបោះ�ះឆ្នោ�ោតទីីក្រុ�ុងឡូូ

ឱកាសរបស់់គាត់់ដើ�ើម្បីី�ការពារខ្លួួ�ន ដំំណើ�ើរការ

វែែល ដែ�លទទួួ លខុុសត្រូ�ូវក្នុុ�ងការបញ្ជា
ា ក់់ ថា

នេះ�ះមិិនយុុត្តិិ�ធម៌ទេ�
៌ ” ។ នៅ�ក្នុុ�ងសវនាការ ចៅ�ក្រ�ម

លោ�កឡាយ អាចបន្តតបាន សមាជិិ កម្នាាក់់ គឺឺ

William M. White Jr. បានសម្រេ�េចតាមការយល់់

លោ�ក James Pope បានបោះ�ះឆ្នោ�ោតប្រ�ឆាំំង

ស្រ�បរបស់់លោ�ក ឡាយ ដោ�យមានប្រ�សាសន៍៍

នឹឹ ងលោ�ក ឡាយ ដោ�យអះះអាងថា លោ�ក

ថា “ការមើ�ើលការពិិត និិងកាលៈៈទេ�សៈៈទាំង
ំ មូូល

មិិនមែ�នជាអ្នក
ន រស់់នៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ ឡូូវែែល។ ប្រ�ធាន

វាច្បាាស់់ណាស់់ចំំពោះ�ះតុុលាការដែ�លថា ទីីកន្លែ�ែង

Zoe Dzineku និិងសមាជិិកម្នាាក់់ទៀ�ៀតឈ្មោះ�ះ�

រស់់នៅ�របស់់លោ�កឡាយ ស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង

តទៅ�ទំំព័័រទីី០៥

Gets Sworn in as School Committee;
City of Lowell Appeal Continues…

From Front Page

cials also demanded that he resign including Congresswoman Lori Trahan,
State Senator Edward Kennedy, State
Representatives Tom Golden, Vanna
Howard and Rady Mom. Lay said it
was unclear at the beginning because
no one reached out to him that as the
7th place vote receiver, by default, he
will be filling in the vacancy. He inquired with the city and was later confirmed by the city solicitor Christine
P. O’Connor that he will be the next
school committee member. However,
the city solicitor said she doesn’t believe Lay is a Lowell resident and that
he needs to appeal at the election commission.
At the Lowell Election Commission which is responsible to certify
that Lay can proceed, one member,
James Pope, voted against Lay, claiming he was not a resident of Lowell.
Chairperson Zoe Dzineku and another
member Beverly Anthes abstained
from voting. With one vote, the commission decided that Lay was not

eligible to serve. Attorney Roland L.
Milliard, who represented Lay was
present and yelled “the process wasn’t
fair. With one vote, without a quorum,
they decided,” according to Lay. The
city then planned to swear in Ben
Opara, the next-highest vote getter in
the 2019 election. Lay filed a complaint with Middlesex Superior Court
against the City of Lowell and the
Lowell Election Commission seeking
an injunction not to appoint anyone
else to the post until there is a hearing
on his case, citing that “the commission robbed his opportunity to defend
himself and the process was unfair.”
At the hearing, Judge William M.
White Jr. ruled in Lay’s favor stating
that “viewing the facts and circumstances as a whole, it is clear to this
court that Lay’s domicile is in Lowell.
Accordingly, Lay is eligible to fill the
vacancy on the committee” stated the
court memorandum and decision letter
dated March 24, 2021.
Please see /05
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ទីីក្រុ�ុងឡូូវ៉ែែ�ល បានប្រា�រព្ធធពិិធីីឧទ្ទិិ�សវិិញ្ញាា�ណក្ខខន្ធធជាកិិត្តិិ�យសមួួយជូូន

ដល់់អ្នកដែ�
ន
លបានបាត់់បង់់ជីវិី តក្នុុ
ិ ង
� កំំឡុុងពេ�លនៃ�ជំំងឺកូ
ឺ វីូ ដ
ី -១៩ រាតត្្បាត
ដោ�យ៖ សុុបិិន ពិិន
សាលាក្រុ�ុងឡូវែែល
បានរៀ�ៀបចំំប្រា�រព្ធធ
ូ

ពិិធីឧ
ី ទ្ទិិ�សវិ ិញ្ញាាណក្ខខន្ធជា
ធ កិិត្តិិ�យសមួយជូ
ួ
ន
ូ

ដល់់អ្នក
ន ដែ�លបានបាត់់បង់់ជីីវិ ិតក្នុុ�ងកំំឡុង
ុ

នាយកឧទ្យាានជាតិិ ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល និិ ង

ចំំពោះ�ះការបាត់់បង់់ឪពុុកម្តាាយរបស់់នាង

នាយកសាលារដ្ឋឋឡូូវែែល លោ�ក Joe Boye ។

ដោ�យសារតែ�ជំំងឺឺកូវីូ ីដ-១៩កាលពីីឆ្នាំំមុ
� ន
ុ ។

ការចូូ លរួមថ្លែ
ួ �ែងសន្ទទរកថារបស់់

រ៉ាា បានចែ�ករំំលែ�កអនុុស្សាាវរី ីយ៍៍របស់់ឪពុុក

និិយាយចេ�ញពីីអារម្មមណ៍៍ លោ�កស្រី�ី សា

ពេ�លនៃ�ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ រាតត្បាាត នៅ�ល្ងាាច

បានដឹឹកនាំំពិិធីីស្មឹឹ�ងស្មាាតមួួយភ្លែ�ែត ដើ�ើម្បីី�
ជាការរម្លឹឹ�កចងចាំំពីី ជីីវិ ិតអ្ននកដែ�លបាន
លាចាកលោ�កទៅ�។ លោ�កស្រី�បា
ី ននិិយាយ
ិ ទីី សម្រា�ប់់
ថា ប្រ�សិិនបើ�ើ រាប់់ មួួយវិនា

លោ�កស្រី�ី “បន្ទទន់់ចិិត្តតខ្លួួ�នឯង” នៅ�ពេ�ល

វត្តតមានរួួមមាន អភិិបាលក្រុ�ុង លោ�ក John

ដែ�លអ្វីី�ៗមិិនសមប្រ�កបនៅ�ជុំំ�វិ ិញអ្ននក។

Leahy លោ�កស្រី�ី Rita Mercier ជាអនុុប្រ�ធាន
លោ�កស្រី�E
ី ileneDonoghueអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងទីីក្រុ�ុង

ជាចុុងក្រោ��យ លោ�កអភិិបាលក្រុ�ុង

លោ�កស្រី�ី Vanna Howard តំំណាងរដ្ឋឋ

ភ្ញៀ�ៀ�វកិិត្តិិ�យស រួួមមាន Celes Bernardo

Lowell Campus លោ�ក Imogene Stulken

ការរាតត្បាាតនៃ�ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ ។ សាររបស់់

និិ ងមន្ត្រី��ីជាប់់ ឆ្នោ�ោតក្នុុ� ងមូូ លដ្ឋាា ន។ មាន

លោ�ក William Samaras ។ ក្នុុ�ងចំំណោ�ម

អ្ននក"។ បន្ទាាប់់ មក អ្ននកតំំណាង UMass

មនុុស្សសចំំនួួនជាង ៣០០ នាក់់ ដោ�យសារតែ�

នាក់់ រួួមមាន មេ�ដឹឹកនាំំសហគមន៍៍ជាច្រើ�ើ�ន

វាសនា នួួន លោ�ក Daniel Rourke និិង

អនុុញ្ញាាតឱ្យយអ្វីី�ៗទៅ� ដែ�លគ្មាានន័័យសម្រា�ប់់

នាទីីកន្លះះ� ដែ�លទីីក្រុ�ង
ុ ឡូវែែលបាត់់
បង់ជី
់ វិី ិត
ូ

ដោ�យមានការចូូលរួមពី
ួ ីមនុុស្សសជិិត ១០០

Drinkwater លោ�ក Rodney Elliott លោ�ក

ថ្ងៃ�ៃស្អែ�ែក" និិ ង "ជារឿ�ឿងត្រឹ�ឹ មត្រូ�ូវដែ�ល

ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ នោះ�ះវានឹឹងចំំណាយពេ�ល ៥

ពណ៌៌ស ត្រូ�ូវបានតាំំងបង្ហាាញនៅ�លើ�ើដីី

សុុខារី ី ចៅ� David Conway លោ�ក John

និិយាយថា "រស់់នៅ�ដូូចគ្មាានការសន្យាាពីី

ិ
មនុុស្សសម្នាាក់់ដែ�លត្រូ�វូ បាត់់បង់ជី
់ វិី តដោ�យសារ

ថ្ងៃ�ៃអង្គាារទីី២៩ ខែ�មិិថុុនាឆ្នាំំ�២០២១។ ទង់់

និិ ងក៏៏ មានវត្តតមានសមាជិិ កក្រុ�ុមប្រឹ�ឹ ក្សាា
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Leahy បានប្រ�គល់់រង្វាាន់់ ដល់់ Jo-Ann
វេេជ្ជជបណ្ឌិ�ត
ិ KumbleRegeshនៃ�មណ្ឌឌលសុុខភាព

ម្តាាយរបស់់គាត់់ និិងក្រុ�ុមគ្រួ�សា
ួ រជនរងគ្រោះ��ះ

សហគមន៍៍ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល លោ�កស្រី�ី សា

ដោ�យសារជំំងឺឺ

រ៉ាា ឃុុនឡេ�ង អនុុ ប្រ�ធានការិ ិយាល័័យ

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�លមិិនអាចនៅ�ក្បែ�ែរពួួកគេ�

ទទួួ លបន្ទុុ� កសមាជិិ កសភាថ្នាាក់់ ស្រុ�ុក

នៅ�ពេ�លដែ�លមនុុស្សសជាទីីស្រ�លាញ់់របស់់

លោ�កស្រី�ី Lori Trahan បានចែ�ករំំលែ�ក

ពួួកគេ� នៅ�ដង្ហើ�ើ�មចុុងក្រោ��យ។ សារ៉ាា បាន

កូូ វី ីដ-១៩ ជាច្រើ�ើ�ន

Keeganដែ�លជាគិិលានុបដ្ឋាាយិ
ុ
កា
ិ ចូូលនិវិ ត្តតន៍៍
ដែ�លបានវិ ិលត្រ�ឡប់់មកធ្វើ�ើ�ការវិ ិញ និិង
ដឹឹកនាំំការងារទប់់ស្កាាត់់វិ ិបត្តិិ�ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩
ប្រ�ចាំំទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល។ នៅ�ក្នុុ�ងពេ�លបិិ ទ
"ពិិធីីបួួងសួួងដល់់ព្រះ�ះដ៍៍អស្ចាារ្យយ" ត្រូ�ូវបាន
ប្រា�រព្ធធដោ�យ Tenesha Scarlett ៕
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tmkBITMB½rTI 02 លោ�ោក ដូូមីីនិិក ឡាាយ ឈ្នះះ�៣ដង...Dominik Lay Wins 3 Times in Court,
Gets Sworn in as School Committee;

ឡូវែែល។
អាស្រ័�យហេ�តុ
័
នេះ�
ុ ះ លោ�កឡាយ មាន
ូ
សិិទ្ធិិ�បំំពេ�ញកន្លែ�ែងទំំនេ�រនៅ�គណៈៈកម្មាា ធិិការ

Opara នឹឹងគាំំទ្រ�ដល់់តវ៉ាា ខាងផ្លូូ�វច្បាាប់់របស់់

នេះ�ះ។” នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមអនុុស្សសរណៈៈរបស់់

កាសែ�តខ្មែ�ែរប៉ុុ�ស្តិ៏៏��សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកបាននិិយាយ

តុុ លាការ និិ ងលិិខិិតសម្រេ�េច ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២៤

ជាមួួយលោ�ក Ben Opara នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ៣០ ខែ�មិិថុនា
ុ

ខែ�មីីនាឆ្នាំំ� ២០២១ ។

ថា Ben បាននិិ យាយថា គាត់់ មិិនដឹឹ ងថា

មេ�ធាវី ីរបស់់លោ�ក ឡាយ គឺឺលោ�ក Ron-

ក្រុ�ុង ប្រ�សិិនបើ�ើ ទីីក្រុ�ុងសម្រេ�េចប្តឹឹ�ងឧទ្ធធរណ៍៍។

ហេ�តុុអ្វីី�បានជាទីីក្រុ�ង
ុ នេះ�ះកំំពុុងបន្តតរឿ�ឿងក្តីី�នេះ�ះ។

ald L. Millard បានសរសេ�រលិិខិិតទៅ�កាន់់

លោ�កបាននិិយាយថា ចៅ�ក្រ�មបានសម្រេ�េច

ក្រ�ឡាបញ្ជីី� ក្រុ�ុង លោ�ក Michael Geary ជំំរុុញ

ហើ�ើយ និិងអ្ននករាល់់គ្នាាគួួរតែ�បន្តតទៅ�មុុខទៀ�ៀត។

គាត់់អោ�យលោ�ក ឡាយ ស្បបថចូូលកាន់់តំំណែ�ង

គាត់់បានដកពាក្យយ ដើ�ើម្បីី�ដំំណើ�ើរការសម្រា�ប់់

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�មេ�សា តែ�យ៉៉ងណាមិិញ ទីីក្រុ�ុង

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ� រដូូវស្លឹឹ�កឈើ�ើ ជ្រុះ�ះ�នៅ�ស្រុ�ុក

នេះ�ះបានប្តឹឹ�ងឧទ្ធធរណ៍៍ ដើ�ើម្បីី�កុំំអោ�យលោ
�
�ក ឡាយ

ផ្សេ�េងក្រៅ��ពីីឡាយ។ ដូូច្នេះ�ះ� ពួួកគេ�មិិនមែ�នជាគូូ

ស្បបថចូូលកាន់់តំំណែ�ង។ នៅ�ក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�សម្រេ�េច

ប្រ�ជែ�ងទេ�។ លោ�កឡាយ ក៏៏បានដកពាក្យយរបស់់

លើ�ើកទីី ២ ចៅ�ក្រ�ម Camille F. Sarrouf

គាត់់ ហើ�ើយនឹឹងឈរឈ្មោះ�ះ�សម្រា�ប់់ សង្កាាត់់

បានសម្រេ�េចពេ�ញចិិត្តតលើ�ើលោ�ក ឡាយ នៅ�

លេ�ខ ៤ ដែ�លរួួមមាន Acre និិង Lower High-

ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ៦ ឧសភា តែ�លោ�ក ឡាយ នៅ�តែ�មិិនទាន់់

land ។ លោ�កស្រី�ី Jackie Dorothy ជាសមាជិិ

ស្បបថចូូលកាន់់តំំណែ�ងនៅ�ឡើ�ើយ ព្រោះ��ះអ្នក
ន ស្នើ�ើ�

កគណៈៈកម្មាា ធិិការសាលាបច្ចុុ�ប្បបន្ននម្នាាក់់ទៀ�ៀត

សុំំ�សាលាក្រុ�ុងបានប្តឹឹ�ងឧទ្ធធរណ៍៍ម្តតងទៀ�ៀត។

ក៍៍បានដកពាក្យយតែ�ងតាំំង ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនទាន់់ប្រ�កាស

ចៅ�ក្រ�មតុុលាការជាន់់ខ្ពស់
ព ក្រុ�
់ ង
ុ ឡូវែែលលើ�ើ
កទីី
ូ

ថា តើ�ើ នាងនឹឹ ងឈរឈ្មោះ�ះ�សម្រា�ប់់ អាសនៈៈ

៣ ឈ្មោះ�ះ� J. Henry បានសម្រេ�េចនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១២

មណ្ឌឌលថ្នាាក់់ស្រុ�ុក ឬអាសនៈៈសម្រា�ប់់ទីីក្រុ�ុង

ខែ�ឧសភា ម្តតងទៀ�ៀត និិងជាលើ�ើកទីី ៣ តាមការ

ទាំំងមូូលនោះ�ះទេ�។

ស្នើ�ើ�សុំំ�ពេ�ញចិិត្តតលើ�ើលោ�ក ឡាយ។ ការវិ ិនិិច្ឆ័�យ
័

របស់់ចៅ�ក្រ�ម Henry គឺឺ “បន្ទាាប់់ពីីការពិិនិិត្យយ
ឡើ�ើងវិ ិញយ៉ាា ងហ្មមត់់ចត់់ចំំពោះ�ះញត្តិិ�របស់់ទីីក្រុ�ង
ុ

សម្ភាារៈ� រួួមនិិងការពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិ ិញនូូវឯកសារ

កំំពុុងជ្រើ�ើ�សរើើ�សយកចំំហាយពីីគ្រ�ប់់ទិិសទីីនៃ�
ទីីក្រុ�ុង។ យ៉ាា ងហោ�ចណាស់់ មានបេ�ក្ខខជនពីីរ

សូូមធ្វើ��ើការសន្និិ�ដ្ឋាា នថា ទីី ក្រុ�ុងទំំនងជាមិិ ន

កៅ�អីីក្រុ�មប្រឹ
ុ �ឹក្សាានីីមួយ
ួ ៗ។ សមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា

ទទួួលបានជោ�គជ័័យលើ�ើបណ្តឹឹ� ងឧទ្ធធរណ៍៍នោះ�ះ

រយៈៈពេ�លវែែងមួួ យចំំនួួនដែ�លបានបម្រើ�ើ�ការ

ទេ�។ លើ�ើសពីនេះ�
ី ះទៀ�ៀត តុុល្យយភាពនៃ�ការធ្វើ�ើ�អោ�យ

យ៉ាា ងយូូរអស់់រយៈៈពេ�ល ២០ ឆ្នាំំចុ
� ង
ុ ក្រោ��យនេះ�ះ

ខាតបង់់ រួួមទាំំង ផលប្រ�យោ�ជន៍៍សាធារណៈៈ
ជាបញ្ហា
ា ក្នុុ�ងការរក្សាាឆន្ទៈៈ�របស់់អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោត

ឥឡូវនេះ�ះកំំពុុ
ងប្រ�ឈមមុុខនឹឹងការសម្រេ�េចចិិត្តត
ូ
ថានឹឹងឈរឈ្មោះ�ះ�ជាមណ្ឌឌលថ្នាាក់់ស្រុ�ក
ុ ឬទីីក្រុ�ង
ុ

របស់់ក្រុ�ុង មានទំំងន់់ប្រ�ឆាំំងនឹឹងការចូូលទៅ�

ទាំំងមូូ ល។ សមាជិិ កក្រុ�ុមប្រឹ�ឹ ក្សាាខ្លះះ�នឹឹ ងត្រូ�ូវ

ក្នុុ�ងបណ្តឹឹ� ងឧទ្ធធរណ៍៍ដែ�លកំំពុុងរង់់ចាំំការសម្រេ�េច

ចូូ លនិិវត្តតន៍៍ ព្រោះ��ះមានសមាជិិ កក្រុ�ុមប្រឹ�ឹ ក្សាា

របស់់តុុលាការកំំពូូល។ ដូូច្នោះ�ះ� សំំណើ�ើរបស់់

បច្ចុុ�ប្បបន្ននចំំនួួន ៥ នាក់់មកពីីស្រុ�ុកBelvedere។

ក្រុ�ុងសុំំ�ពន្យាារពេ�លប្តឹឹ�ងឧទ្ធធរណ៍៍ ត្រូ�ូវបាន
ការផ្លាាស់់ប្តូូ� រនេះ�ះ កំំពុុ ងកើ�ើ តឡើ�ើង ជា

ទីីបំំផុុត ឡាយ បានស្បបថចូូលកាន់់តំំណែ�ង

លទ្ធធផលនៃ�បញ្ហា
ា ប្រ�ឈមផ្នែ�ែកច្បាាប់់ដោ�យ នៅ�

នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១២ ខែ�ឧសភា ជាថ្ងៃ�ដដែ�លដូ
ៃ
ូចគ្នាានឹឹង

តាមតំំបន់់ និិងទាំំងអស់់គ្នាាទល់់នឹឹងទីីក្រុ�ង
ុ ឡូូវែែ
លនៅ�ឆ្នាំំ� ២០១៧ ដោ�យអះះអាងថា ប្រ�ព័័ ន្ធធ

សមាជិិកសហគមន៍៍ខ្មែ�ែរអាមេ�រិ ិកាំំងមួួយក្រុ�ុម

ិល
បោះ�ះឆ្នោ�ោតទូូទាំង
ំ ក្រុ�ុងបានរំំលោ�ភលើ�ើសិទ្ធិិ�ស៊ីី�វិ
ិ

បានបង្ហាាញការគាំំទ្រ�ដល់់លោ�ក ឡាយ នៅ�

របស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ងការជ្រើ�ើ�សរើើ�សមេ�ដឹឹកនាំំរបស់់

សាលាក្រុ�ុង និិងត្រៀ��ៀមធ្វើ�ើ�បាតុុកម្មម ប្រ�សិិនបើ�ើ

ពួួកគេ�។ ដំំណោះ�ះស្រា�យនេះ�ះបានធ្វើ�ើ�ឱ្យយទីីក្រុ�ង
ុ

លោ�កឡាយ មិិនបានស្បបថចូូលកាន់់តំំណែ�ង

ឡូវ៉ែែ�ល
ត្រូ�ូវបានបែ�ងចែ�កជាអាសនៈៈថ្នាាក់់ស្រុ�ក
ុ
ូ
សង្កាាត់់ ៨ និិងមានអាសនៈៈធំំ ៗ ចំំនួួន ៣ ។ វា

ដោ�យស្មៀ�ៀ�ន Michael Geary ។
សំំណួួរនៅ�ក្នុុ�ងចិិត្តតរបស់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា

ក៏៏ផ្លាាស់់ប្តូូ�រតំំណែ�ងគណៈៈកម្មាា ធិិសាលាទៅ�ជា

គឺឺហេ�តុុអ្វីី�បានជាបញ្ហា
ា នេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើង? “លោ�ក

គណៈៈកម្មាា ធិិ ការសាលាស្រុ�ុកចំំនួួ ន ៤ និិ ង

ឡាយបាននិិយាយថា មានមនុុស្សសដែ�លមិិន

អាសនៈៈគណៈៈកម្មាា ធិិសាលាធំំ ៗ ចំំនួួន ២ ។

ចូូលចិិត្តតខ្ញុំំ�� ដោ�យសារតែ�វិ ិធីីដែ�លខ្ញុំំ��បោះ�ះឆ្នោ�ោត”
ក្នុុ�ងតួួ នាទីី ជា គណៈៈកម្មាា ធិិ សាលា គាត់់

បោះ�ះឆ្នោ�ោតលើ�ើការចំំណាយថវិ ិកាសំំរាប់់សាលា

លោ�ក ឡាយ ធ្លាាប់់បានបម្រើ�ើ�ការជាសមាជិិក
គណៈៈកម្មាា ធិិ ការសាលាមួួ យអាណត្តិិ�ពីី ឆ្នាំំ�
២០១៨ - ២០១៩ ។

រដ្ឋឋ ហើ�ើយថ្មីី� ៗនេះ�ះ ផ្តតល់់នូូវការវាយតម្លៃ�ៃលើ�ើ
នាយក ដែ�លបានបង្កើ�ើ�តអោ�យមានការជជែ�កវែែក

Lay’s lawyer, Ronald L. Millard
wrote to the City Clerk Michael Geary
urging him to swear in Lay on April
8, however, the city filed an appeal
so Lay was not sworn in. In a second
ruling, Judge Camille F. Sarrouf ruled
in Lay’s favor on May 6, yet Lay was
still not sworn in, because the city solicitor appealed again. The 3rd Lowell
Superior Court Judge J. Henry ruled
on May 12 again and for the third time
in Lay’s favor. Judge Henry’s judge-

អាចមានការភ័័ន្តតច្រ�ឡំំដល់មនុ
់ ស្ស
ុ សជាច្រើ�ើ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

នាក់់បានប្រ�កាសបេ�ក្ខខភាពរបស់់ពួក
ួ គេ�សម្រា�ប់់

សេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចរបស់់ចៅ�ក្រ�ម Henry បន្ទាាប់់ពីី
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ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ ឡូវ៉ែែ�លនៅ�ឆ្នាំ
ំ នេះ�
� ះ
ូ

ដែ�លបានដាក់់ នៅ�ក្នុុ�ងតុុ លាការជាន់់ ខ្ពពស់់ ខ្ញុំំ��

បដិិសេ�ធ

City of Lowell Appeal Continues…

កាសែ�តខ្មែ�ែរប៉ុុ�ស្តិិ�អាមេ�រិក
ិ នឹឹ ងចេ�ញ

ញែ�កយ៉ាា ងក្តៅ�ៅគគុុកនៅ�ឯសាលប្រ�ជុំំ�។

របាយការណ៍៍មួួ យទៀ�ៀត ស្តីី�ពីីអ្ននកណាដែ�ល

អត្ថថបទកាសែ�តឡូវែែលសាន់់
(Lowell Sun)
ូ
មួួយថ្ងៃ�បន្ទា
ៃ ា ប់់ពីជ័
ី យជម្នះះ�លើ
័
�ើកដំំបូូងរបស់់លោ�ក

កំំពុុងឈរឈ្មោះ�ះ�នៅ�ស្រុ�ក
ុ ណា សម្រា�ប់់តំំណែ�ង
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ�ុងនិិងសម្រា�ប់់តំំណែ�ងគណៈៈកម្មាា ធិិការ

ឡាយ កាលពីីខែ�មីីនា បានលើ�ើកឡើ�ើងថា Ben

សាលានៅ�រដូូវស្លឹឹ�កឈើ�ើ ជ្រុះ�ះ�នេះ�ះ។

Photos by Heang Sreng
ment was “after careful review of the
City's motion, the accompanying materials and a review of the papers filed
in the Superior Court, I conclude that
the City is unlikely to succeed on the
merits of its appeal. Moreover, the
balance of harms, including that of
the significant public interest at issue
in maintaining the will of the City's
voters, weighs against entering a stay
pending appeal of the Superior Court
judgment. Accordingly, the City's request for a stay pending appeal is denied.”
Lay was finally sworn in on May
12th, the same day as Judge Henry’s
ruling, after a group of Cambodian American community members
showed up to support Lay at city hall
and were ready to demonstrate if Lay
was not sworn in by city Clerk Michael Geary.
The question in everyone’s mind
is why this is happening? “Lay said
there are people who don’t like me because of the way I vote.” In his role as

school committee he votes on budget
spending for public schools and most
recently, give evaluations of the superintendent which had created some
heated debates on the chamber floor.
A Lowell Sun article, the day after
Lay’s first victory in March, cited that
Ben Opara would support the city’s legal challenge should the city decide to
appeal. Khmer Post USA spoke with
Ben Opara on June 30, Ben said he is
not aware why the city is continuing to
pursue this case. He said the judge has
ruled, and everybody should move on.
He has pulled the paper to run for the
election in the fall in a different district
than Lay. Hence, they are not competitors. Lay has also pulled his paper and
will run for district #4 which includes
Acre & Lower Highland. Jackie Dorothy, another current school committee
member also pulled the nomination
paper but has yet to declare whether
she will be running for district or an
at-large seat.
Lowell election this year can be
confusing to many but is already picking up steam from every corner of the
city. At least two candidates have declared their candidacy for each council
seat. Some long term councilors who
served at-large for the last 20 years are
now facing the decision to run district
or at-large. Some councilors will have
to retire because there are 5 current
councilors from one Belvedere district.
This change is happening as a result of a legal challenge by Hout et all
vs. City of Lowell in 2017, claiming
the city-wide election system violated
their civil rights to elect their own leaders. The settlement resulted in Lowell
being divided into 8 district seats and
3 at-large seats. It also changes the
school committee landscape into 4
district school committee and two atlarge school committee seats. Lay had
served as school committee member
for one term from 2018 - 2019.
Khmer Post USA will produce
another report on who’s running in
which district for city council and for
school committee this fall.
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បទវិិភាគ៖ តើ�ើនរណាសម្លាា�ប់់លោ�កបណ្ឌិិ�ត កែ�ម ឡីី?
ចម្លើ�ើ�យចំំពោះ�ះសំំណួួរថា តើ�ើ នរណា
ជាអ្ននកសម្លាាប់់បណ្ឌិ�ត
ិ កែ�ម ឡីី នៅ�តែ�គ្មាាន

អំំណាចនឹឹងបង្កើ�ើ�តគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ចំំពោះ�ះជីីវិ ិត
របស់់លោ�ក។

ពន្លឺឺ� និិងនៅ�តែ�ជាចម្ងងល់់សម្រា�ប់់មហាជន
ទូូ ទៅ�អស់់រយៈៈពេ�លប្រាំ�ំឆ្នាំំ�មកហើ�ើយ។

ឧទាហរណ៍៍ មុុនគេ�សម្លាាប់់ បណ្ឌិ�ត
ិ

ប្រ�សិិនសំំណួួរនេះ�ះនៅ�តែ�គ្មាានចម្លើ�ើ�យ តើ�ើ

កែ�ម ឡីី ធ្លាាប់់ មានប្រ�សាសន៍៍ ថា លោ�ក

ភស្តុុ�តាងអ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�លមហាជនអាចធ្វើ�ើ�ការ

មិិនដែ�លគិិតថាលោ�កមានជីីវិ ិតទេ�នៅ�ពេ�ល

វិ ិនិិច្ឆ័�យ
័ និិងធ្វើ�ើ�ការវិ ិភាគថា នរណាជាអ្ននក
នៅ�ពីី ក្រោ��យអំំពីីឃាតកម្មមដ៏៏ល្បីី�ល្បាាញ

ដែ�លធ្វើ�ើ�ការវិ ិភាគម្តតងៗក្នុុ�ងសង្គគមដែ�ល
សម្បូូ�រទៅ�ដោ�យពស់់វែែកច្រើ�ើ�ន ឆ្លាាមច្រើ�ើ�ន

Analysis: Who killed Dr. Kem Ley?
The answer to the question
of who killed Dr. Kem Ley has
remained obscure and remains a
question for the general public for
five years. If this question remains
unanswered, what is the evidence
that the masses can judge and analyze who is behind this notorious
murder?

មួួយនេះ�ះ?
មនុុស្សសជាច្រើ�ើ�នបានដាក់់ការសង្ស័័�យ
លើ�ើក្រុ�ុមអ្ននកមានអំំណាចនៅ�កម្ពុុ�ជា ថា
មានជាប់់ពាក់់ព័ន្ធ
័ អំំពើ
ធ �ើឃាតកម្មមលើ�ើបណ្ឌិ�ត
ិ
កែ�ម ឡីី កាលពីី ថ្ងៃ�ៃទីី ១០ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�
២០១៦។ ឃាតកម្មមខ្នាាតធំំដ៏៏កក្រើ�ើ�កមួួយ
នេះ�ះ ត្រូ�ូវបានក្រុ�ុមសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសជាតិិ និិង
អន្តតរជាតិិ ស្ថាានទូូត ឬរដ្ឋាាភិិបាលបរទេ�ស
មួួ យចំំនួួ នចាត់់ ទុុកថាជាអំំពើ�ើ ហិិង្សាា
នយោ�បាយ ឬជាឃាតកម្មមក្នុុ�ងហេ�តុុផល
នយោ�បាយ។
និិងសត្វវសហាវដទៃ�ទៀ�ៀត។ ចំំណុុចនេះ�ះ
អំំពើ�ើឃាតកម្មម ឬអំំពើ�ើហិង្សា
ិ ានយោ�បាយ

អាចជាការសំំដៅ�ដល់់ក្រុ�ម
ុ អ្ននកមានអំំណាច

ធ្វើ�ើ�ឡើ�ង
ើ ដោ�យមនុុស្សសមួួយក្រុ�ម
ុ ឬរដ្ឋាាភិិបាល

ដែ�លលោ�កបណ្ឌិ�ត
ិ កែ�ម ឡីី ហៅ�ថាសត្វវ

ណាមួួយ ឬរបស់់គណបក្សសនយោ�បាយ

សាហាវ។ ដូូច្នេះ�ះ� គេ�អាចសន្និិ�ដ្ឋាា នថា លោ�ក

ណាមួួយ ដើ�ើម្បីី�ផលប្រ�យោ�ជន៍៍នយោ�បាយ

បណ្ឌិ�ត
ិ កែ�ម ឡីី ប្រ�ហែ�លបានដឹឹងជាមុុន

របស់់ពួួកគេ�។

ថា ក្រុ�ុមអ្ននកកាន់់អំំណាចមានបំំណងយក
ជីីវិ ិតរបស់់លោ�ក។

តើ�ើក្រុ�ម
ុ ឬបក្សស ឬរដ្ឋាាភិិបាលណានៅ�

អ្នក
ន សង្កេ�េតការណ៍៍សង្គគម និិងពលរដ្ឋឋ

កម្ពុុ�ជាដែ�លមានលទ្ធធភាព អំំណាច និិង

ខ្មែ�រែ ជាច្រើ�ើ�នតែ�ងតែ�ចាត់់ទុក
ុ អ្វីី�ដែ�លបណ្ឌិ�ត
ិ

ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ក្នុុ�ងការសម្លាាប់់លោ�កបណ្ឌិ�ត
ិ

កែ�មឡីីបានធ្វើ�ើ�គឺឺប៉ះះ�ពាល់់ដល់ផលប្រ
់
�យោ�ជន៍៍

កែ�ម ឡីី?

របស់់ក្រុ�ុម ឬគណបក្សសកាន់់ អំំ ណាច។
ដោ�យសារតែ�ខ្មែ�ែរជាច្រើ�ើ�នបានគិិ តបែ�ប

បណ្ឌិ�ត
ិ កែ�ម ឡីី គឺឺជាអ្ននកស្រា�វជ្រា�វ
សង្គគម និិ ងជាអ្ននកវិ ិភាគនយោ�បាយដ៏៏

នោះ�ះ ទើ�ើបគេ�តែ�ងតែ�បារម្ភភអំំពីីសុុវត្ថិិ�ភាព
របស់់បណ្ឌិ�ត
ិ កែ�ម ឡីី។ ដូូច្នេះ�ះ� វាមានន័័យ

ល្បីី�ល្បាាញមួួយរូបនៅ
ូ �កម្ពុុ�ជា។ លើ�ើសពីី

ថា គេ�យល់់ថាអ្ននកដែ�លអាចបង្កើ�ើ�តគ្រោះ��ះថ្នាាក់់

នេះ�ះ លោ�កបណ្ឌិ�ត
ិ កែ�ម ឡីី គឺឺជាមនុុស្សស

ចំំពោះ�ះបណ្ឌិ�ត
ិ កែ�ម ឡីី គឺឺ មានតែ�ក្រុ�ុម ឬ

ដែ�លហ៊ាាននិិយាយការពិិត និិងមិិនសំំចៃ�

គណបក្សសកាន់់អំំណាចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

មាត់់ បើ�ើ ទោះ�ះបីី លោ�កដឹឹ ងថាជីី វិ ិតរបស់់
លោ�កកំំពុុងស្ថិិ�តក្នុុ�ងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដោ�យសារតែ�
ការធ្វើ�ើ�ដូូច្នោះ�ះ�ក៏៏ដោ�យ។

បើ�ើគេ�ពិិនិិត្យយមើ�ើ លអំំពីីលទ្ធធភាពអ្ននក
ដែ�លមានអំំណាចខ្លាំំ �ងអាចបង្កកព្យុះ�ះ�ភ្លៀ�ៀ�ង
នៅ�កម្ពុុ�ជាបាន គឺឺមានតែ�ក្រុ�ុម ឬគណបក្សស

លោ�កបណ្ឌិ�ត
ិ
កែ�ម ឡីី មិិនត្រឹ�ឹមតែ�

កាន់់អំំណាចរបស់់លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន មួួយ

ដឹឹងថា ជីី វិ ិតកំំពុុងតែ�ស្ថិិ�តក្នុុ�ងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់

ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។ ជាមួួយគ្នាានេះ�ះ ក្រុ�ុម ឬគណបក្សស

ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ� តែ�លោ�កដឹឹងថា ក្រុ�ុមអ្នក
ន កាន់់

តទៅ�ទំំព័័រទីី១៤

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

his life is in danger because of doing so.
Dr. Kem Ley not only knew
that his life was in danger, but
he also knew that the authorities
would endanger his life.
For example, before the assassination, Dr. Kem Ley used to say
that he never thought he was alive
when analyzed in a society rich in
snakes, sharks and other predators.
This may refer to a group of powerful people that Dr. Kem Ley calls
beasts. Therefore, it can be concluded that Dr. Kem Ley may have
known in advance that the authorities intended to take his life.
Many Cambodian social observers and citizens have always
considered that what Dr. Kem Ley
did was detrimental to the interests
of the ruling party or party. Because many Cambodians think so,
they are always worried about the
safety of Dr. Kem Ley. Therefore,
it means that it is understood that
only those groups or the ruling party can endanger Dr. Kem Ley.

If one looks at the possibility
that the powerful can cause a rainMurders or political violence storm in Cambodia, only Hun Sen's
are committed by a group of people ruling party or group. At the same
or by any government or political time, the group or party that is most
party for their own political inter- affected by the research and dare to
ests.
tell the truth of Dr. Kem Ley is the
group or party of Mr. Hun Sen.
Which group or party or government in Cambodia has the powSo the concern of Dr. Kem
er and interest to assassinate Dr. Ley's lover, who is afraid that the
Kem Ley?
authorities will persecute or kill
him, is very realistic.
Dr. Kem Ley is a well-known
social researcher and political anaIn addition, Dr. Kem Ley's relyst in Cambodia. In addition, Dr. search and disclosure has seriously
Kem Ley is a person who dares to affected the interests of the ruling
tell the truth and does not spare his party. This means that the assasmouth, even though he knows that
Please see /14
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វ៉ាា�ក់់សាំំងកូូវីីដល្្បីីមានប្រ�សិិទ្ធធភាពជាងគេ�របស់់អាមេ�រិិក

មកដល់់ប្រ�ទេ�សបីីមុុនគេ�នៅ�អាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍
ប្រ�ធានាធិិបតីស
ី ហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក លោ�ក

ចូូ បៃ�ដិិន បានសន្យាាថា អាមេ�រិ ិកពិិតណាស់់
ត្រូ�ូវតែ�ជួួយប្រ�ទេ�សដែ�លត្រូ�ូវការវ៉ាា ក់់សាំង
ំ

ជំំនួួយមានថ្នូូ�រនឹឹងអ្វីី�មួួយ។

វ៉ាា ក់់សាំំងរបស់់ចិិន មានពីី រប្រ�ភេ�ទ

សម្រា�ប់់ប្រ�ទេ�សក្នុុ�ងសមាគមអាស៊ាាន

គឺឺប្រ�ទេ�សខ្លះះ�ដែ�លរងឥទ្ធិិ�ពលចិិន គឺឺដូូចជា
កាតព្វវកិិ ច្ចចទៅ�ហើ�ើយក្នុុ� ងការទទួួ លយក

ជំំនួួយវ៉ាា ក់់សាំង
ំ ពីីប្រ�ទេ�សចិិន គឺឺថែ�មទាំំង
បញ្ចេ�េ ញថវិ ិកាទិិញទៀ�ៀតផង ទោះ�ះជាដឹឹង

ការពារជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ ហើ�ើយថាជំំនួួយរបស់់

មិិនបានខ្នះះ�ខ្នែ�ង
ែ ច្រើ�ើ�នទេ�ក្នុុ�ងការទិិញ ឬសុំំ�
ជំំនួួ យវ៉ាា ក់់សាំំងពីី ប្រ�ទេ�សចិិ ន ទោះ�ះបីី

ប្រ�ទេ�សនេះ�ះមានព្រំ�ំដែ�នជាប់់នឹឹងប្រ�ទេ�ស

ចិិន ក៏៏ដោ�យ។ ប្រ�ទេ�សសង្គគមនិិយមមួួយ

នេះ�ះ បែ�រជាសុំំ�ទិិញ និិងសុំំ�ជំំនួួយវ៉ាា ក់់សាំង
ំ

ពីីសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកទៅ�វិ ិញ។

ឥឡូូវនេះ�ះឃើ�ើញថា ប្រ�ទេ�សចំំនួួន៣
នៅ�អាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍ចាប់់ផ្ដើ�ើ�មទទួល
ួ វ៉ាា ក់សាំ
់ ង
ំ

អាមេ�រិ ិកមិិនមែ�នជាថ្នូូ�រដើ�ើម្បីី�ផលប្រ�យោ�ជន៍៍
អ្វីី�ឡើ�ើយ។

របស់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក គឺឺ វ៉ាា ក់់សាំំង Mod-

erna។ ប្រ�ទេ�ស៣ នេះ�ះ មានវៀ�ៀតណាម

ការដែ�លប្រ�ធានាធិិបតីអាមេ�រិ
ី
ិកពោ�ល

ម៉ាា ឡេ�ស៊ីី� និិងឥណ្ឌូូ�នេ�ស៊ីី�។

ដូូចនេះ�ះ គឺឺ ចំំពេ�លមានការរិះ��គន់់ អាមេ�រិ ិក

ចំំណែ�កបណ្តាាប្រ�ទេ�សផ្សេ�េងទៀ�ៀត

ថាមិិនបានជួួយដល់់ប្រ�ទេ�សក្រី�ីក្រ�ដែ�ល

ដែ�លនឹឹងទទួួលបានវ៉ាា ក់់សាំំងពីី អាមេ�រិ ិក

វី ីដ-១៩ ហើ�ើយក៏៏ចំំពេ�លចិិន សម្រុ�ុកផ្ដដល់់

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ថៃ� ឡាវ ហ្វីី�លីីពីីន តំំបន់់

កំំពុុងធ្លាាក់់ក្នុុ�ងការរាតត្បាាតធ្ងងន់់ធ្ងងរនៃ�ជំំងឺឺកូូ

ចំំនួួ ន ៨០លានដូូ សដំំបូូងនេះ�ះ រួួមមាន

វ៉ាា ក់់សាំំងដល់់ប្រ�ទេ�សក្រី�ីក្រ� ទោះ�ះជាដឹឹង

អាស៊ីី�ខាងត្បូូ�ង និិងប៉ាា ស៊ីី�ហ្វិិ�ក។

ថាវ៉ាាក់សាំ
់ ង
ំ របស់់ចិន
ិ ពុំំ�សូវូ មានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព
និិងសុុវត្ថិិ�ភាពក៏៏ដោ�យ ក៏៏បណ្ដាាប្រ�ទេ�ស

ក្រី�ីក្រ�នៅ�តែ�ទទួួលយកដើ�ើម្បីី�ចាក់់ឲ្យយពលរដ្ឋឋ

ដែ�លកំំពុុងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សមួួយ

ចិិន ត្រូ�ូវបានមើ�ើលឃើ�ើញថា ច្រើ�ើ�នតែ�ជា

និិង Sinovac។

របស់់ពួួកគេ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវ៉ាា ក់់សាំង
ំ របស់់ប្រ�ទេ�ស

ចំំនួួន និិងក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិន គឺឺ Sinopharm

ថាវ៉ាា ក់់សាំំងនោះ�ះពុំំ� មានប្រ�សិិទ្ធធភាពខ្លាំំ �ង
ក៏៏ដោ�យ។

ចំំពោះ�ះវៀ�ៀតណាម ជាប្រ�ទេ�សដែ�ល

វ៉ាា ក់់សាំង
ំ Moderna ដែ�លជាផ្នែ�ែកមួួយ

នៃ�កម្មមវិ ិធីីផ្តតល់់ថ្នាំំ�វ៉ាា ក់់សាំំង ៨០លានដូូស

ដំំបូូងដែ�លលោ�កប្រ�ធានាធិិបតីី ចូូ បៃ�ដិិន
តទៅ�ទំំព័័រទីី១២
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លេ�ខ៣២០ ថ្ងៃ�ៃទីី១២-២៥កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០២១

ភ្នំំ�ពេ�ញ៖ ក្នុុ�ងកំំឡុុងរយៈៈពេ�ល ២ឆ្នាំំ�
កន្លលមកមកនេះ�ះ វី ីរុុសកូូវី ីដ-១៩ បានធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
ពិិភពលោ�កកើ�ើតចលាចល និិងកំំពុុងឆ្លលង
រី ីករាលដាលយ៉ាា ងឆាប់់រហ័័សពីីប្រ�ទេ�ស
មួួយទៅ�ប្រ�ទេ�សមួួយ ពីីសហគមន៍៍មួួយ
ទៅ�កាន់់សហគមន៍៍មួយទៀ�
ួ
ៀតស្ទើ�ើ�រពាសពេ�ញ
ពិិភពលោ�ក ហើ�ើយប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាយើ�ើង ក៏៏
ជាប្រ�ទេ�សមួួយដែ�លរងគ្រោះ��ះដោ�យសារ
វី ីរុុសកូូវី ីដ-១៩ នេះ�ះដែ�រ ។ យើ�ើងបានដឹឹង
គ្រ�ប់់ គ្នាាហើ�ើយថា ទឹឹ កអាល់់កុុល គឺឺ ជា
សារធាតុុមួួយក្នុុ�ងចំំណោ�មសារធាតុុសាប៊ូូ�
និិងជែ�លដែ�លក្រ�សួួងសុុខាភិិបាលបាន
តទៅ�ទំំព័័រទីី០៩
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tmkBITMB½rTI 08 កម្ពុុ�ជាាដើ�ើរដល់់បន្ទាា�ត់់ក្រ�ហមហើ�ើយ

បន្ទាាត់់ ក្រ�ហមរបស់់យើ�ើងទេ� ហើ�ើយ

បើ�ើកាលណាលើ�ើសពីីបន្ទាាត់់ក្រ�ហមហើ�ើយ
បងប្អូូ�នពិិបាកណាស់់ ស្ថាានភាពបែ�បនេះ�ះ
ចូូ លទៅ�ដល់់ការរាតត្បាាតទ្រ�ង់់ ទ្រា�យធំំ
នៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍របស់់យើ�ើង បើ�ើស្ថិិ�តនៅ�

ក្នុុ�ងទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំហើ�យ
ើ មូូលដ្ឋាា នសុុខាភិិបាល

សាធារណៈៈមន្ទីី�រពេ�ទ្យយត្រូ�ូវតែ�ហួួសពីី
សមត្ថថភាពហើ�ើយ ពីីព្រោះ��ះជំំងឺឺច្រើ�ើ�ន យើ�ើង
អត់់ មានកន្លែ�ែងដាក់់ ទេ� អ៊ីី�ចឹឹ ងការស្លាាប់់

បាត់់បង់់ជីីវិ ិតក៏៏ត្រូ�ូវច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយបងប្អូូ�នក៏៏

ពិិបាកនៅ�ក្នុុ�ងការប្រ�កបរបររកស៊ីី�ទទួួលទាន

ដោ�យសារតែ�មេ�រោ�គវាយលុុកខ្លាំំ ង
� ចាំំបាច់់

ត្រូ�ូវតែ�បិិទទៀ�ៀតហើ�ើយ ដើ�ើម្បីី�ទប់់ទល់់កុំំ�ឲ្យយ

វី ីរុុសឆ្លលងតទៅ�ទៀ�ៀត ចឹឹងហើ�ើយផលប៉ះះ�ពាល់់

វាធំំណាស់់ ប៉ះះ�ទាំំងសេ�ដ្ឋឋកិច្ច
ិ គ្រួ�
ច សា
ួ រ ក៏៏ដូច
ូ ជា

សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចប្រ�ទេ�សជាតិិរបស់់យើ�ើង ដោ�យ
បញ្ហា
ា ធំំគឺឺ ប៉ះះ�ពាល់់ដល់់សុុខភាពរបស់់

បងប្អូូន
� ការស្លាាប់់បាត់់ជីវិី ិត និិងមានកំំណើ�ើន
កើ�ើនឡើ�ើងជាលំំដាប់់បើ�ើសិិនជាយើ�ើង មិិន
ខិិតខំំនៅ�ពេ�លនេះ�ះទាំំងអស់់គ្នាាទេ�នោះ�ះ។

លោ�កជំំទាវក៏៏ សូូមធ្វើ��ើការអំំពាវនាវ

ដល់់បងប្អូូ�នប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ ត្រូ�ូវគោ�រពតាម

វិ ិធានការ៣កុំំ� ៣ការពារ នាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋអនុុវត្តតនៅ�មានភាពធ្វេ�េសប្រ�ហែ�ស

ដោ�យគិិតថា មិិនអីីទេ� មិិនចាំំបាច់់អនុុវត្តត
ឲ្យយម៉៉ត់់ចត់់ អ្ននកខ្លះះ�គិិតថា មិិនចាំំបាច់់ពាក់់

ម៉ាា ស់់ អ្ននកខ្លះះ�ទៀ�ៀត យល់់ឃើ�ើញកូូវី ីដ-១៩
ជាជំំងឺឺផ្ដាាសសាយធម្មមតា។

លោ�កស្រី�ីបន្ដដថា ឥឡូូវនេះ�ះមូូលដ្ឋាា ន

សុុខាភិិបាលសាធារណៈៈរបស់់យើ�ើង បើ�ើ

Page.9
តែ�នៅ�តិិចតួួចទេ� មិិនជាច្រើ�ើ�នទេ�។

សូូមរំំលឹក
ឹ ថា គិិតត្រឹ�ម
ឹ ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ០ ខែ�កក្កកដា

យើ�ើងនិិយាយមួួយបែ�បទៀ�ៀត មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ

ឆ្នាំំ�២០២១ កម្ពុុ�ជារកឃើ�ើញអ្ននកឆ្លលងជំំងឺឺកូូ

ហើ�ើយឥឡូវភាគច្រើ�ើ�នកន្លែ�ែ
ងសង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់
ូ

៩៨១នាក់់,ជាសះះស្បើ�ើ�យសរុុប៥២,៤៧៥នាក់់

ហើ�ើយមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ មានកន្លែ�ែងសង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់

គឺឺពេ�ញ នៅ�សល់់កន្លែ�ែងមួួយចំំនួួនទៀ�ៀត

វី ីដ-១៩ សរុុបចំំនួួន ៦០,៩៥៩នាក់់, ឆ្លលងថ្មីី�
និិងស្លាាប់់ ៩០២នាក់់ ៕
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tmkBITMB½rTI 07 វ៉ាា�ក់់សាំំ�ងកូូវីីដល្បីី�មាានប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាាព

បានសន្យាាថានឹឹងផ្ដដល់ឱ្យ
់ យទូូទាំង
ំ ពិិភពលោ�ក
នឹឹងដឹឹកទៅ�ដល់់ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាម នៅ�
ក្នុុ�ងសប្តាាហ៍៍នេះ�ះ បន្ទាាប់់ ពីីវ៉ាា ក់់សាំំងមួួ យ
លានដូូ សទើ�ើបត្រូ�ូវបានអាមេ�រិ ិកបញ្ជូូ� ន

ទៅ�ដល់់ប្រ�ទេ�សម៉ាា ឡេ�ស៊ីី� កាលពីី ថ្ងៃ�ៃចន្ទទ

ទីី៥ ខែ�កក្កកដា ហើ�ើយជាមួួយគ្នាានេះ�ះ សហរដ្ឋឋ
អាមេ�រិ ិកបានប្រ�កាសចែ�កចាយវ៉ាា ក់់សាំំង
ចំំនួួន ៤លានដូូសជាបន្ទាាន់់ទៅ�ដល់់ឥណ្ឌូូ�

នេ�ស៊ីី� ដែ�លជាប្រ�ទេ�សកំំពុុងរងគ្រោះ��ះធ្ងងន់់ធ្ងងរ

ជាងគេ�បំំផុុតនៅ�អាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍។

មន្ត្រី��ីរដ្ឋាាភិិបាលអាមេ�រិ ិកនិិយាយថា

ការបញ្ជូូ� នវ៉ាា ក់់សាំំងទៅ�ឲ្យយវៀ�ៀតណាម

ម៉ាា ឡេ�ស៊ីី� និិងឥណ្ឌូូ�នេ�ស៊ីី� ធ្វើ�ើ�ឡើ�ង
ើ តាមរយៈៈ
ា របស់់
កម្មមវិ ិធីីកូវ៉ា
ូ ក់
់
អង្គគការសុុខភាពពិិភពលោ�ក

គឺឺ ជាផ្នែ�ែកមួួ យនៃ�យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រដែ�លមាន

គោ�លបំំណងបញ្ចចប់់ការរាតត្បាាតកូូវី ីដនៅ�

ទូូទាំំងពិិភពលោ�ក។

ប៉ុុ�ន្តែ�ែវៀ�ៀតណាម ទោះ�ះជាប្រ�ទេ�ស

កុុម្មុុ�យនីីស្តតដែ�លមានព្រំ�ំប្រ�ទល់់ជាប់់នឹឹង

ចិិន ត្រូ�ូវបានអាមេ�រិ ិក ចាត់់ទុុកជាប្រ�ទេ�ស

អាទិិភាពមួួយដែ�រ ហើ�ើយជាប្រ�ទេ�សគំំរូូក្នុុ�ង
ការចាត់់វិ ិធានការទប់់ស្កាាត់់កូូវី ីដ តាមរយៈៈ
ការពិិ និិត្យយ តាមដាន និិ ងការចាត់់ ឲ្យយធ្វើ�ើ�

ចត្តាាឡីីស័័កយ៉ាា ងម៉៉ត់់ចត់់។
រដ្ឋាាភិិ បាលក្រុ�ុងហាណូូយ បាន

រាយការណ៍៍ថា មានអ្ននកស្លាាប់់តែ� ៩០នាក់់

ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ក្នុុ�ងចំំណោ�មអ្ននកឆ្លលងកូូវី ីដសរុុប

រាតត្បាាតជំំងឺឺ ផ្លូូ� វដង្ហើ�ើ�ម ដែ�លគេ�ហៅ�ថា

៣ប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ មានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពជិិត ១០០%។

ពេ�ញពិិភពលោ�ក។

ពិិភពលោ�ក ទទួួលស្គាាល់់មុុនគេ�ជាមួួយ

ប្រ�ទេ�សចិិ ន ដោ�យវាបានឆ្លលងរាតត្បាាត

សម្រា�ប់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក ចំំនួួនករណីី

ឆ្លលង COVID-19 នៅ�ទូូទាំង
ំ សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក

កើ�ើនឡើ�ើងដល់់ជាង ៣៤លានករណីី ក្នុុ�ង

ស្លាាប់់ដ៏៏ច្រើ�ើ�ន រួួមទាំំងកម្ពុុ�ជាផងដែ�រ។

ម៉ឺឺ�ននាក់់ និិងជាសះះស្បើ�ើ�យជាង ២៩លាន

ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាម ដែ�លមានប្រ�ជាជន

សរុុបប្រ�មាណ ៩៧លាននាក់់ គឺឺប៉ុុ�ន្មាា ន

សប្តាាហ៍៍ចុុងក្រោ��យនេះ�ះ គេ�សង្កេ�េតឃើ�ើញ

ថាមានការឆ្លលងកូូវី ីដកើ�ើនឡើ�ើងយ៉ាា ងខ្លាំំ �ង។
ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាលវៀ�ៀតណាម បាន

ប្រ�កាសថា គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃចន្ទទ ទីី៥ កក្កកដា ឆ្នាំំ�

២០២១ នេះ�ះ វ៉ាា ក់់សាំំងប្រ�មាណ ៣លាន
៩សែ�នដូូស ត្រូ�ូវបានអាជ្ញាាធរចែ�កចាយ

ដើ�ើម្បីី�ចាក់់ជូូនប្រ�ជាជននៅ�ទូូទាំង
ំ ប្រ�ទេ�ស

ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះមានមនុុស្សសចំំនួួន ២២ម៉ឺឺ�ន
៦ពាន់់នាក់់បានទទួួលថ្នាំំ�បង្កាារកូូវី ីដចំំនួួន
ពីីរដូូស។

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក ជាប្រ�ទេ�សដែ�ល

ធ្ងងន់់ធ្ងងរជាងគេ�នៅ�ក្នុុ�ងរលកទីីមួួយនៃ�ការ

វ៉ាា ក់់សាំំងរបស់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកទាំំង

មេ�រោ�គកូូរ៉ូូ�ណា ចេ�ញដំំបូូងពីីទីីក្រុ�ង
ុ វ៉ូូ�ហាន

ចំំនួួន ២ម៉ឺឺ�ន ១ពាន់់ ករណីី បើ�ើធៀ�ៀបនឹឹង

ប្រ�ទេ�សក្នុុ�ងតំំបន់់ដែ�លមានអ្ននកឆ្លលង និិង
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នោះ�ះមានអ្ននកស្លាាប់់ ចំំនួួនជាង ៦សែ�ន ២
នាក់់។ ចំំនួួនប្រ�ជាជនដែ�លកំំពុុងរស់់នៅ�

លើ�ើទឹឹកដីីសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក គឺឺ ជាង ៣៣២
លាននាក់់។

គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ទីី
ៃ ០៦ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ២០២១
�

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកបានចាក់់ វ៉ាា ក់់សាំំងបង្កាារ
ជំំងឺឺ COVID-19 ជាង ៣៣១លានដូូ ស

ហើ�ើយជូូនដល់់ប្រ�ជាជនទូូទាំំងប្រ�ទេ�ស។
តាមតួួ លេ�ខនេះ�ះ សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក បាន

ចាក់់ វ៉ាា ក់់សាំំងឱ្យយប្រ�ជាជនរបស់់អាមេ�រិ ិក
និិ ងពលរដ្ឋឋប្រ�ទេ�សផ្សេ�េងៗដែ�លកំំពុុ ង

រស់់នៅ�លើ�ើទឹក
ឹ ដីីអាមេ�រិ ិក បានជិិតសព្វវគ្រ�ប់់
អស់់ហើ�ើយ គឺឺនៅ�សល់់តែ�ការបិិទបញ្ចចប់់

វ៉ាា ក់់សាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានអង្គគការសុុខភាព

នឹឹងវ៉ាា ក់់សាំង
ំ AstraZeneca របស់់ប្រ�ទេ�ស

អង់់គ្លេ�េស។

ចំំណែ�កវ៉ាា ក់សាំ
់ ង
ំ ចិិន Sinopharm និិង

Sinovac នៅ�មិិ នទាន់់ ច្បាាស់់ ថាមាន
ប្រ�សិិទ្ធធភាពប៉ុុ�ន្មាា នភាគរយនោះ�ះទេ�។

ចំំពោះ�ះដែ�នកោះ�ះតៃ�វ៉ាា ន់់ ដែ�លចិិនដាក់់

ផែ�នការនឹឹងយកមកគ្រ�ប់់គ្រ�ងនៅ�ក្រោ��ម

គោ�លនយោ�បាយប្រ�ទេ�សមួួយប្រ�ព័័ន្ធធពីីរ

ឬក៏៏លើ�ើកកងទ័័ពចូូលកាន់់កាប់់ គឺឺដែ�នកោះ�ះ

នេះ�ះបានប្រ�កាសដាច់់ខាតមិិនទទួួលយក

វ៉ាា ក់់សាំំងរបស់់ប្រ�ទេ�សចិិននោះ�ះទេ�។

សម្រា�ប់់ដែ�នកោះ�ះមួួយនេះ�ះ សហរដ្ឋឋ

អាមេ�រិ ិកបានបញ្ជូូ� នវ៉ាា ក់់សាំំង ២លាន ៥

សែ�នដូូសហើ�ើយកាលពីីមួួយខែ�មកនេះ�ះ។
ចំំណែ�កដែ�នដីីហុុងកុុង វិ ិញ គឺឺ មាន

ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។ សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកកំំពុុងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

ប្រ�ជាជនតិិចតួចប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�
ួ
បានចាក់់វ៉ាាក់សាំ
់ ង
ំ

និិង Johnson & Johnson។

ប្រ�ទេ�សនៅ�អឺឺរ៉ុុ�ប និិងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក៕

វ៉ាា ក់់សាំំង ៣ប្រ�ភេ�ទ គឺឺ Pfizer, Moderna

ចិិន ខណៈៈពួួកគេ�ត្រូ�ូវការវ៉ាា ក់់សាំំងរបស់់
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លេខ៣២០ ថ្ងៃ�ៃទីី១២-២៥កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០២
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tmkBITMB½rTI 01 យល់់ដឹឹងពីីកាារប្រើ��ើប្រា�ាស់់អាាល់់កុុល

ណែ�នាំំឲ្យយប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ដើ�ើម្បីី�លាងសម្លាាប់់

បាន តើ�ើគេ�បង្កើ�ើ�តវាដើ�ើម្បីី�ធ្វើ��អ្វីី�
ើ ?

វី ីរុុសកូវីូ ីដ-១៩ នោះ�ះ ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែបើ�ើយើ�ើងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់
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ជ័័យជំំនះះបានពន្យយល់់ឲ្យយដឹឹងថា អាល់់កុុល

ឧស្សាាហកម្មម ដូូ ចជាយកទៅ�ផលិិត ឬ

៩៧ដឺឺក្រេ�េ ឬ អាល់់កុលសុ
ុ
ទ្ធ
ុ មួ
ធ យ
ួ រយភាគរយ

លាយជាមួួ យស្រា�ជាដើ�ើ ម ។ យើ�ើងដឹឹ ង

មិិ នអាចសម្លាាប់់ វី ីរុុសកូូវី ីដ-១៩ បានទេ�

ហើ�ើយថា កន្លលងមកមានឈ្មួួ�ញទុុច្ចរិច ិតបាន

ដោ�យសារអាល់់កុុលសុុទ្ធធងាយនឹឹងស្ងួួ�ត

នាំំចូូលសារធាតុុមេ�តាណុុលខុុសច្បាាប់់ពីី

អាល់់កុុលមិិនត្រូ�ូវតាមវិ ិធានសុុខាភិិបាល

ឱសថការី ីគីីម កាណែ�ល បានបញ្ជា
ា ក់់

រហ័័ស ឬ ហើ�ើរចេ�ញ ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែបើ�ើយើ�ើងយក

ប្រ�ទេ�សជិិតខាងមកកម្ពុុ�ជា ដើ�ើម្បីី�ផលិិត

គឺឺមិិនត្រឹ�ឹមតែ�មិិនអាចលាងសម្លាាប់់វី ីរុុសកូូ

ទៀ�ៀតថា មេ�តាណុុល គេ�បង្កើ�ើ�តវាឡើ�ើង

អាល់់កុុលទៅ�លាយជាមួួ យនឹឹងទឹឹ កសូូរី ី

អាល់់កុលក្លែ�
ុ
ង
ែ ក្លាាយ ហើ�ើយក៏ត្រូ�
៏ វូ សមត្ថថកិិច្ចច

វី ីដ-១៩ ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ� វាថែ�មទាំំងធ្វើ�ើ�ឲ្យយ

ដើ�ើ ម្បីី�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ក្នុុ� ងឧស្សាាហកម្មម និិ ង

ស្យុុ�ង ឬ ទឹឹកសុុទ្ធធ លាយធ្វើ�ើ�យ៉ាាងណាឲ្យយ

បង្រ្កា�ាប ពីីព្រោះ��ះអាល់់កុុលក្លែ�ង
ែ ក្លាាយដែ�ល

ប៉ះះ�ពាល់់សុុខភាពយើ�ើងទៀ�ៀតផង ។ ដូូច្នេះ�ះ�

មន្ទីី�រពិិ សោ�ធន៍៍ វិ ិភាគ ដោ�យមានតេ�ស្តត

អាល់់កុុលធ្លាាក់់មកត្រឹ�ឹម ៧៥ ដឺឺក្រេ�េ ទើ�ើប

ផលិិតពីីមេ�តាណុុល មិិនអាចសម្លាាប់់វី ីរុុស

តើ�ើយើ�ើងគួួរប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់អាល់់កុុលបែ�បណា

មួួយចំំនួួន គេ�ប្រើ�ើ�មេ�តាណុុលដើ�ើម្បីី�វិ ិភាគ

អាចសម្លាាប់់វី ីរុុសកូូវី ីដ-១៩ បាន ។ ពីីព្រោះ��ះ

កូូវី ីដ-១៩ បានទេ� ។

ី
ី
?ទើ�ើបអាចសម្លាាប់់វីរុុសកូូវី
ដ-១៩
មានប្រ�សិិទ្ធធភាព

។ ឧទាហរណ៍៍ មេ�តាណុុល ក្នុុ�ងវិ ិស័័យ

អាល់់កុុល ៧៥ដឺឺ ក្រេ�េ មានជាតិិ ទឹឹកអាច

គួួ ររំំលឹឹកថា កាលពីី ពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះ

! ហើ�ើយយើ�ើងធ្វើ�ើ�យ៉ាាងណាទើ�ើ បអាច

ឧស្សាាហកម្មម សំំយោ�គផ្លាាស្ទិិ�ក គេ�ប្រើ�ើ�វាជា

មានសំំណើ�ើមបានយូូរទុុ កឱកាសទឹឹ ក

លោ�ក Tedros Adhanom Ghebreyesus

កំំណត់់សម្គាាល់់ច្បាាស់់លាស់ថា
់ ជាអាល់់កុល
ុ

កាតាលីីករ ។ មួួយវិ ិញទៀ�ៀត មេ�តាណុុល

អាល់់កុុលសម្លាាប់់វី ីរុុសកូូវី ីដ-១៩ បានល្អអ ។

ប្រ�ធាន WHO បានចេ�ញការព្រ�មានក្នុុ�ង

ឬ មេ�តាណុុល ។ យើ�ើងអាចពិិ សោ�ធន៍៍

ក៏៏អាចប្រើ�ើ�ជាសាំំងដុុតអ្វីី�ផ្សេ�េងៗ គ្រា�ន់់តែ�

លោ�កថា បើ�ើយើ�ើងលាយអាល់់កុុល

ងាយៗ គ្រា�ន់់តែ�យកសារធាតុុទាំង
ំ ពីីរនេះ�ះ

មិិនអាចឆេះ�ះខ្លាំំ ង
� ដូូចសាំំងតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ដែ�ល

ជាមួួយនឹឹងទឹឹកស្យូូ�រី ីស្យុុ�ង យើ�ើងអាចទុុក

ទិិសដៅ�តែ�មួួយថា វី ីរុុសបម្លែ�ែងខ្លួួ�នឥណ្ឌាា
“Delta” គឺឺជាប្រ�ភេ�ទវី ីរុុសបម្លែ�ែងខ្លួួ�នងាយ
ឆ្លលងបំំផុុត ។

ដាក់់ក្នុុ�ងស្លាាបព្រា�បាយ ហើ�ើយកេះ�ះដៃ�កេះ�ះ
ដុុ ត បើ�ើ អណ្តាាតភ្លើ�ើ� ងពណ៌៌ក្រ�ហមវាជា

លោ�កបញ្ជា
ា ក់់ថា ឥឡូូវនេះ�ះវាបានរី ីក

អាល់់កុុល តែ�បើ�ើអណ្តាាតភ្លើ�ើ�ងពណ៌៌ខៀ�ៀវ វា

រាលដាលនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សយ៉ាាងហោ�ចណាស់់

ជាមេ�តាណុុល ។

ចំំនួួន ៩៦ ជាពិិសេ�សនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សក្រី�ីក្រ�
បើ�ើយោ�ងតាមការចេ�ញផ្សាាយរបស់់

ដែ�លខ្វះះ�ខាតវ៉ាា ក់់សាំំង ហើ�ើយវានឹឹងរី ីក

Hello KruPet នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១៦ ខែ� មេ�សា ឆ្នាំំ�

រាលដាលកាន់់តែ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរឡើ�ើងថែ�មទៀ�ៀត

២០២០ ស្តីី�ពីីសារធាតុុមេ�តាណុុល អាច

ប្រ�សិិនបើ�ើមិិនមានវ៉ាា ក់់សាំំងគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ។

សម្លាាប់់វី ីរុុសកូវីូ ីដ-១៩ បានអត់់? បានបញ្ជា
ា ក់់

អញ្ចឹឹ�ងទេ� ទាក់់ទិិននឹឹងវី ីរុុសកូូវី ីដ-១៩ ដែ�ល

ថា បច្ចុុ�ប្បបន្ននផលិិតផលសម្លាាប់មេ�រោ�
់
គដែ�ល

បម្លែ�ែងខ្លួួ�នថ្មីី�នេះ�ះ យើ�ើងគួួរតែ�អនុុវត្តតតាម

កំំពុុងតែ�លក់់ដូរូ នៅ�លើ�ើទីផ្សា
ី ារ មានដូូចជា៖

វិ ិធានសុុខាភិិបាល រក្សាាគម្លាាត ពាក់់ម៉ាាស់់

ជែ�ល ទឹឹកលាងដៃ� អាល់់កុុល ត្រូ�ូវបានគេ�

លាងដៃ�នឹឹ ងសាប៊ូូ� ជែ�ល និិ ងអាល់់កុុល

ឃើ�ើញថា មានផលិិតផលក្លែ�ង
ែ ក្លាាយច្រើ�ើ�ន

ជារួួមគេ�អាចប្រើ�ើ� មេ�តាណុុល ជាឥន្ធធនៈៈ

បានយូូរ ហើ�ើយមិិនមានក្លិិ�នទៀ�ៀត ប៉ុុ�ន្តែ�ែបើ�ើ

ជាប្រ�ចាំំ ហើ�ើយត្រូ�វូ គោ�រពតាមអនុុសាសន៍៍

ជាពិិសេ�ស អាល់់កុុលតែ�ម្ដង
ដ គឺឺមិិនមែ�នជា

បាន ។ ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ មេ�តាណុុល មិិនបាន

ងយើ�ើងលាយជាមួួ យទឹឹកសុុទ្ធធត្រឹ�ឹម ៧៥

របស់់សម្តេ�េចតេ�ជោ� ហ៊ុុ�ន សែ�ន អនុុវត្តត ៣កុំំ�

អាល់់កុល
ុ ឬ អេ�តាណុុល តែ�ជា មេ�តាណុុល

ត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ និិងតាមជំំនាញច្បាាស់់លាស់់ អាច

ដឺឺក្រេ�េ អាចប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់សម្លាាប់់វី ីរុុសកូូវី ី-១៩

៣ការពារ ។ ជាពិិ សេ�សការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

ទៅ�វិ ិញ ។

បណ្ដាាលឲ្យយពុុលខួួរក្បាាល ប៉ះះ�ពាល់់ដល់់

បានល្អអដូូចគ្នាា តែ�មិិនអាចទុុកយូូរបានទេ�

អាល់់កុល
ុ គឺឺត្រូ�វូ ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់អាល់់កុលដែ�ល
ុ

ប្រ�ព័័ន្ធស
ធ រសៃ�ប្រ�សាទ បណ្ដាាលឲ្យយខ្វាាក់់ភ្នែ�ែក

នៅ�ពេ�លដែ�លយើ�ើងប្រើ�ើ�អត់់អស់់ ហើ�ើយ

លាយជាមួួយទឹឹកសូូរី ីស្យុុ�ង ឬ ទឹឹកសុុទ្ធធ ធ្វើ�ើ�

ហើ�ើយបើ�ើប្រើ�ើ�ច្រើ�ើ�នបណ្ដាាលឲ្យយបាត់់បង់ជី
់ វិី ិត

ទុុកចោ�លលើ�ើសពីី ២៤ម៉ោ�ោ ង វានឹឹងមាន

យ៉ាា ងណាឲ្យយសារធាតុុអាល់់កុុលសុទ្ធ
ុ ធ ៩៧

ផងដែ�រ ។

ក្លិិ�នដូូចស្រា� ស ។ ចំំណែ�កមេ�តាណុុល

ទៅ� ១០០ដឺឺក្រេ�េ ឲ្យយធ្លាាក់់មកត្រឹ�ឹម ៧៥ដឺឺក្រេ�េ

លោ�កវេេជ្ជៈៈ�បណ្ឌិ�ត
ិ បានបញ្ជា
ា ក់់ថាមេ�តាណុុល

ទើ�ើបអាចបាញ់់ ឬ លាងសម្លាាប់់វី ីរុុសកូូវី ីដ-

គឺឺជាសារធាតុុគីីមីីមានជាតិិពុុលសម្រា�ប់់

១៩ មានប្រ�សិិទ្ធធភាព ៕

ឱសថការី គីី
ី ម កាណែ�ល លោ�កក៏៏បាន
បញ្ជា
ា ក់់ដែ�រថា មេ�តាណុុល មិិនអាចសម្លាាប់់
មេ�រោ�គកូូ វី ីដ-១៩ បាននោះ�ះទេ� ហើ�ើយវា
ថែ�មទាំំងមិិ នអាចសម្លាាប់់ ពពួួកបាក់់ តេ�រី ី
មេ�រោ�គ ឬ វី ីរុុស បានល្អអទេ� ពោ�ល គឺឺសឹង
ឹ តែ�

គួួរបញ្ជា
ា ក់់ថា ក្នុុ�ងកំំឡុុងពេ�លដែ�ល
ជំំងឺឺ កូូវី ីដ-១៩ កំំពុុងតែ�រី ីករាលដាលនេះ�ះ

មិិនអាចសម្លាាប់់បានតែ�ម្ដដង ។

យើ�ើងសង្កេ�េតឃើ�ើញថា ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋនាំំគ្នាា
ពាក់់ ម៉ាាស់់ បើ�ើ សិិនជាមានការងារត្រូ�ូវ

លោ�កបានបន្តតទៀ�ៀតថា ភាគច្រើ�ើ�នគេ�

ជួួបជុំំ�គ្នាាវិ ិញ ម្នាាក់់ៗមានកាន់់ដបអាល់់កុុល

មិិនដែ�លប្រើ�ើ�មេ�តាណុុលសម្រា�ប់់ព្យាាបាល

នៅ�ក្នុុ�ងដៃ� ពួួកគាត់់តែ�ងតែ�មិិនភ្លេ�េចបាញ់់

សម្អាាត ឬ សម្លាាប់់មេ�រោ�គឡើ�ើយ បើ�ើទោះ�ះជា

អាល់់កុលនៅ
ុ �លើ�ើកៅ�អីី ឬ តុុ មុុននឹឹងអង្គុុ�យ

វាមានដឺឺក្រេ�េខ្ពស់
ព ក៏
់ ដោ៏ �យ ក៏៏លទ្ធភា
ធ ពសម្លាាប់់

តែ�បើ�ើសិិនជានៅ�ក្នុុ�ងដបនោះ�ះ មិិនមែ�នជា

មេ�រោ�គរបស់់មេ�តាណុុលតិិចណាស់់ គេ�

អាល់់កុុល បែ�រជាមេ�តាណុុល ទៅ�វិ ិញ តើ�ើ

យកសារធាតុុមេ�តាណុុលប្រើ�ើ�ក្នុុ�ងមន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍

ពួួកគាត់់អាចការពារជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ បានដែ�រ

និិ ងឧស្សាាហកម្មមផ្សេ�េងៗតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ។

ឬទេ�? ពួួកគាត់់ តែ�ងតែ�គិិ តថា ការបាញ់់

មួួយវិ ិញទៀ�ៀត សារធាតុុរបស់់មេ�តាណុុល

អាល់់កុុលនៅ�លើ�ើតុុ ឬ កៅ�អីី អាចការពារ

វាពុុ ល គេ�មិិ នអាចប្រើ�ើ�បានក្នុុ�ងវិ ិស័័យ

ពីីការឆ្លលងជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ បាន ។

វេេជ្ជជសាស្ត្រ�រសម្រា�ប់់សម្អាាត សម្លាាប់់មេ�រោ�គ
បាននោះ�ះទេ� ។

ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់អាល់់កុុល
ដែ�លអាចសម្លាាប់់វី ីរុុសកូូវី ីដ-១៩ បានល្អអ

បើ�ើមេ�តាណុុល មិិនអាចសម្លាាប់់មេ�រោ�គ

លោ�កវេេជ្ជៈៈ�បណ្ឌិ�តនៅ
ិ
�ក្នុុ�ងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ

គេ�យកទៅ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ផ្នែ�ែកសិិប្បបកម្មម និិង
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ិ
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បង្វែ�ែងដានមែ�ន ដូូច្នេះ�ះ�ការសង្ស័័�យអំំពីីការ

អំំណាចធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញ ឬសម្លាាប់់ គាត់់

ពាក់់ ព័័ន្ធធរបស់់រដ្ឋាាភិិ បាល ឬក្រុ�ុមកាន់់

នោះ�ះ គឺឺជារឿ�ឿងដែ�លអាចប្រា�កដនិិ យម

អំំណាចក្នុុ�ងករណីីឃាតកម្មមនេះ�ះ កាន់់តែ�

ច្រើ�ើ�ន។
ក្រៅ��ពីីនេះ�ះការស្រា�វជ្រា�វនិិងលាតត្រ�ដាង
របស់់បណ្ឌិ�ត
ិ កែ�ម ឡីី បានប៉ះះ�ទង្គិិ�ចខ្លាំំ �ង
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ការសម្លាាប់់បំំបិិទមាត់់បណ្ឌិ�ត
ិ កែ�ម ឡីី អាច
មានប្រ�យោ�ជន៍៍ខ្លាំំ ង
� ដល់់ក្រុ�មដែ�លប៉ះះ�
ុ
ពាល់់
ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ ទាំំងនោះ�ះ។
ប្រ�សិិនបើ�ើ ការអះះអាងរបស់់អង្គគការ
សិិទ្ធិិ�មនុស្ស
ុ សជាតិិ និិងអន្តតរជាតិិ និិងស្ថាានទូូត
ឬរដ្ឋាាភិិបាលបរទេ�សនានាដែ�លថា ការ

មានភាពប្រា�កដនិិយម។

សម្លាាប់់បណ្ឌិ�ត
ិ
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ប្រ�យោ�លដល់់អ្នក
ន ណាដែ�លធ្វើ�ើឲ្យ
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សម្ភាាសន៍៍ដល់់សារព័័ត៌៌មាន Al Jazeera

សារនេះ�ះ ក៏៏ត្រូ�វូ បានបង្ហោះ�ះ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័រ

ដោ�យបន្តតសម្ដីី�របស់់លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន ថា
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ិ កែ�ម ឡីី
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sination of Dr. Kem Ley could be
very beneficial to the groups that
In addition to these points, Mr.
their interests are affected.
Hun Sen had directly threatened
Dr. Kem Ley and had said indirectIf the claims of national and ly to anyone who harmed his faminternational human rights organi- ily's interests: "If you do not make
zations and embassies or foreign my family happy, I will not let you
governments that the assassination be happy neither.”
of Dr. Kem Ley is violence or a political assassination are true, then
The message was also posted
on a Facebook page called Hun
Mana about a week before the assassination of Dr. Kem Ley, but
was deleted shortly after his death.
Despite the skeptical and realistic skepticism that the assassination of Dr. Kem Ley was a political
assassination, and who was politically motivated to assassinate the
analyst, the ruling party remains
in question. Who is the real killer
or mastermind in this murder? It
is very difficult to find a definite
it can be concluded that the ruling answer to this question. But there
group or party may be the recipient may be some clues for considerhas the most political interests in ation.
eliminating Dr. Kem Ley.
What Dr. Kem Ley did during
Phay Siphan gave an inter- his lifetime has had a profound efview to Al Jazeera, quoting Hun fect on the interests of Hun Sen's
Sen as saying that the opposition government and companies in
had killed Dr. Kem Ley to put the Cambodia.
blame on the ruling government.
In 2016, Global Witness reThis is a claim that has no in- leased an investigation report that
teresting reason at all. If you look the Hun family owned hundreds of
at the facts, the opposition party large businesses in Cambodia, all
seems to have no benefit at all in of which were involved in corrupthe assassination of Dr. Kem Ley.
tion and national destruction.

ឡើ�ើយ។ បើ�ើគេ�អង្កេ�េតលើ�ើទិដ្ឋ
ិ ភា
ឋ ពជាក់់ស្តែ�ង
ែ

If the opposition does so, the
ruling party will be able to investiថ្វីី�បើ�ើ ការសង្ស័័�យជាច្រើ�ើ�ន និិងប្រ�កប gate and arrest opposition leaders,
ដោ�យភាពប្រា�កដនិិយមថា ការសម្លាាប់់ as the killings need to be organized
បណ្ឌិ�ត
ិ កែ�ម ឡីី គឺឺជាឃាតកម្មមនយោ�បាយ and systematically supported.

គណបក្សសប្រ�ឆាំំងហាក់់គ្មាានផលចំំណេ�ញ

រី ីឯអ្ននកដែ�លមានប្រ�យោ�ជន៍៍ នយោ�បាយ

អ្វីី�បន្តិិ�ចសោះ�ះក្នុុ�ងការសម្លាាប់់បណ្ឌិ�ត
ិ កែ�ម

ក្នុុ�ងការសម្លាាប់់អ្ននកវិ ិភាគរូូបនេះ�ះគឺឺក្រុ�ម
ុ អ្ននក

ឡីី។

កាន់់អំំណាច ក៏៏គេ�នៅ�តែ�មានការចោ�ទសួួរ

របស់់បណ្ឌិ�តរូ
ិ
បនេះ�
ូ
ះ។
នេះ�ះជាការអះះអាងមួួ យដែ�លគ្មាាន
ហេ�តុុផលធ្វើ��ឱ្យ
ើ យគេ�ចាប់់ អារម្មមណ៍៍អ្វីី�បន្តិិ�ច

ថា តើ�ើនរណាជាឃាតក ឬមេ�ខ្លោ�ោ ងពិិតប្រា�កដ
ប្រ�សិិនបើ�ើគណបក្សសប្រ�ឆាំំងធ្វើ�ើ�ដូច្នោះ�ះ�
ូ

ក្នុុ�ងអំំពើ�ើឃាតកម្មមនេះ�ះ? គេ�ពិិបាករកចម្លើ�ើ�យ

មែ�ន នោះ�ះបក្សសកាន់់អំំណាចមានលទ្ធធភាព

ពិិតជាក់់លាក់សម្រា�ប់
់
សំំណួ
់
ួ រនេះ�ះណាស់់។

គ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ក្នុុ� ងការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត និិ ងចាប់់

តែ�គេ�អាចមានតម្រុ�ុយខ្លះះ�សម្រា�ប់់

ក្រុ�ុមមេ�ដឹក
ឹ នាំំបក្សសប្រ�ឆាំំង ព្រោះ��ះការប្រ�ព្រឹ�ត្តិិ�
ឹ

ការពិិចារណា។

អំំពើ�ើ ឃាតកម្មមនេះ�ះត្រូ�ូវការរៀ�ៀបចំំ និិងមាន

តទៅ�ទំំព័័រទីី១៥

On the contrary, the claims of
government leaders are an attempt
to free themselves or divert the suspicions of the Cambodian people.
If the government intends to evade,
then suspicions about the involvement of the government or the ruling party in the murder case are
even more realistic.

Dr. Kem Ley's research and
revelations are also relevant to
these scandals. He was killed just
two days after he spoke to local
media about the Hun family scandal found by the report.
Therefore, this is a point that
may raise suspicions about the involvement of Hun Sen's family in
the murder of Dr. Kem Ley.
Besides, it is known that Dr.
Kem Ley was shot dead in a Star
Please see /15
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Mart shop equipped with cameras
both inside and outside the shop.
នរណាម្នាាក់់ជឿ�ឿរឿ�ឿងនេះ�ះទេ� ដោ�យសារគេ�
In addition, the villas and luxuមានចំំណុុចសង្ស័័�យជាច្រើ�ើ�ន។ ភាពមន្ទិិ�ល ry shops around the shop are all
សង្ស័័�យទាំំងនោះ�ះមានដូូចជា ស្បែ�ែកជើ�ើង equipped with cameras.
របស់់ឃាតកដែ�លបង្ហាាញដោ�យវី ីដេ�អូូក្នុុ�ង

Therefore, if Mr. Hun Sen inបានចេ�ញផ្សាាយនូូ វរបាយការណ៍៍ស៊ើ�ើ�ប ដែ�លរត់់តាមផ្លូូ�វ ហើ�ើយត្រូ�វូ គេ�ចាប់់យកមក tends to investigate to gather specific evidence, he can easily do so
អង្កេ�េតមួួយថា គ្រួ�ួសារត្រ�កូូល ហ៊ុុ�ន បាន បង្ហាាញសាធារណជននោះ�ះ គឺឺ ខុុសគ្នាា
and no one can oppose him. So can
គ្រ�ប់់គ្រ�ងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នជំំនួួញធំំៗរាប់់ រយនៅ� ស្រ�ឡះះ។
anyone suspect Hun Sen's intenកម្ពុុ�ជា ហើ�ើយក្រុ�ុមហ៊ុុ�នទាំំងនោះ�ះសុុទ្ធធតែ�
នៅ�ពេ�លដែ�លឃាតកសិិប្បបនិិម្មិិ�តនោះ�ះ tions in investigating the murder of
ពាក់់ព័័ន្ធនឹ
ធ ឹងអំំពើ�ើពុុករលួួយ និិងសកម្មមភាព កំំពុុងរត់់តាមថ្ននល់់ក្នុុ�ងរាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ ម៉ូូ�តូូ Dr. Kem Ley?
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ២០១៦
�
អង្គគការ Global Witness

បំំផ្លាាញជាតិិនានា។

ហាងស្តាា រម៉ាា ត និិងស្បែ�ែកជើ�ើងរបស់់ឃាតក

របស់់សមត្ថថកិិច្ចចហាក់់ ដូូចជាជិះះ�អម និិង
ជួួ យការពារថែ�មទៀ�ៀត។ ដូូ ច្នេះ�ះ�ចំំណុុច

ការសិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វនិិងការលាតត្រ�ដាង
របស់់បណ្ឌិ�ត
ិ កែ�ម ឡីី ក៏៏សុុទ្ធធតែ�ពាក់់ព័័ន្ធធ

ទាំំងនេះ�ះអាចបង្ហាាញអំំពីីការរៀ�ៀបចំំទុុកជា
មុុន។

នឹឹងរឿ�ឿងអាស្រូ�ូវទាំំងនេះ�ះដែ�រ។ ជាងនេះ�ះ

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

ទៅ�ទៀ�ៀត លោ�កត្រូ�ូវបានគេ�សម្លាាប់់តែ�ក្នុុ�ង

Without the involvement or
protection of Hun Sen, would those
authorities be able to do so? If they
did so secretly, would they be able
to escape?
Like Chea Vichea's body, the
police prepared a force and a backup vehicle to take Dr. Kem Ley's
body to be cremated immediately,
but were stopped by the public.
Can this make the public doubt the
intentions of the Hun Sen regime?
Why did the Hun Sen government ban all gas stations on the
streets, temporarily suspending the
sale of gasoline during the parade
of Dr. Kem Ley's funeral from Wat
Chas in Phnom Penh to his hometown in Takeo province?

រយៈៈពេ�លពីីរថ្ងៃ�ៃប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� បន្ទាាប់់ពីីលោ�ក
និិយាយតាមបណ្ដាា ញផ្សសព្វវផ្សាាយព័័ត៌៌មាន
ក្នុុ�ងស្រុ�ុកអំំពីី រឿ�ឿងអាស្រូ�ូវរបស់់គ្រួ�ួសារ
ត្រ�កូូល ហ៊ុុ�ន ដែ�លបានរកឃើ�ើញដោ�យ
របាយការណ៍៍នោះ�ះ។
ដូូច្នេះ�ះ� នេះ�ះជាចំំណុុចមួួយដែ�លអាច

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

មានចេ�តនាចង់់ស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតដើ�ើម្បីី�ប្រ�មូូល

So far, why has the government
refused to show security cameras
in the Star Mart, where Dr. Kem
Ley's killer was seen to the public
cause they have a lot of suspicions. and Dr. Kem Ley's family?
ប្រ�សិិនបើ�ើ គ្មាានការពាក់់ ព័័ន្ធធ ឬការ Those suspicions, such as the murការពារពីីលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន តើ�ើក្រុ�មសមត្ថថកិ
ុ
ច្ច
ិ ច derer's shoes shown in the video in
Family of Dr. Kem Ley
ទាំំងនោះ�ះអាចមានលទ្ធធភាពធ្វើ�ើ�ដូូច្នោះ�ះ�ដែ�រ the Star Mart and the murderer's
The answers to all these quesឬទេ�? ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�ដូូច្នោះ�ះ�ដោ�យ shoes that ran down the street and
លួួចលាក់់ តើ�ើពួួកគេ�អាចរួួចខ្លួួ�នដែ�រឬទេ�? were captured and shown to the tions remain unanswered and republic, are very different.
main questionable for the families
of Dr. Kem Ley and the families of
ដូូ ចគ្នាាទៅ�នឹឹ ងសពរបស់់លោ�ក ជា
Oeut Ang was sentenced to life other victims who are waiting for
វិ ិជ្ជាា ដែ�រ សមត្ថថកិិច្ចចបានត្រៀ��ៀមកម្លាំំ �ង និិង in prison in connection with the as- justice from a dark world plagued
រថយន្តតបម្រុ�ុងយកសពលោ�កបណ្ឌិ�ត
ិ កែ�ម sassination of Dr. Kem Ley.
by cries of despair in the camp of
sadness.
ឡីី ទៅ�បូូ ជាចោ�លភ្លាាមៗ តែ�ត្រូ�ូវបាន
While the artificial killer was
មហាជនទប់់ស្កាាត់់។ តើ�ើ ចំំណុុចនេះ�ះអាច

ភស្តុុ�តាងជាក់់ លាក់់ លោ�កអាចធ្វើ�ើ�បាន

ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមហាជនមានមន្ទិិ�លសង្ស័័�យចំំពោះ�ះ

យ៉ាា ងងាយស្រួ�ួល ហើ�ើយក៏៏គ្មាានជនណា

ចេ�តនារបស់់របបលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន ដែ�រ

ទៅ�កាន់់ស្រុ�ក
ុ កំំណើ�ើតរបស់់លោ�កក្នុុ�ងខេ�ត្តត

អាចប្រ�ឆាំំងនឹឹងលោ�កបាននោះ�ះដែ�រ។ ដូូច្នេះ�ះ�

ឬទេ�?

តាកែ�វ?

ធ្វើ�ើ�ឱ្យយគេ�សង្ស័័�យអំំពីី ការពាក់់ ព័័ន្ធធរបស់់
គ្រួ�ួសារលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន ក្នុុ�ងរឿ�ឿងឃាតកម្មម
លើ�ើបណ្ឌិ�ត
ិ កែ�ម ឡីី។
ក្រៅ��ពីី នេះ�ះ នរណាក៏៏ គេ�ដឹឹងដែ�រថា
លោ�កបណ្ឌិ�ត
ិ កែ�ម ឡីី ត្រូ�ូវបានគេ�បាញ់់
សម្លាាប់់ក្នុុ�ងហាងស្តាា រម៉ាា តមួួយកន្លែ�ែងដែ�ល
មានបំំពាក់់ដោ�យកាមេ�រ៉ាា ខ្វាា ត់់ខ្វែ�ែង ទាំំង
ក្នុុ�ង និិងក្រៅ��ហាងថែ�មទៀ�ៀត។ លើ�ើសពីី
នេះ�ះ វី ីឡា និិងហាងទំំនើ�ើបៗនៅ�ជុំំ�វិ ិញហាង
នោះ�ះ សុុទ្ធធតែ�មានបំំពាក់់ ដោ�យកាមេ�រ៉ាា
ដែ�រ។
ដូូច្នេះ�ះ� ប្រ�សិិនបើ�ើលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន

កែ�ម ឡីី បានឃើ�ើញ?
ចម្លើ�ើ�យចំំពោះ�ះសំំណួួរទាំំងអស់់នេះ�ះ
នៅ�តែ�គ្មាាន និិងនៅ�តែ�ជាចម្ងងល់់សម្រា�ប់់

តើ�ើគេ�អាចសង្ស័័�យអំំពីីចេ�តនារបស់់លោ�ក
ហ៊ុុ�ន សែ�ន ក្នុុ�ងការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតករណីី

តើ�ើហេ�តុុអ្វីី�បានជារដ្ឋាាភិិបាលលោ�ក

តើ�ើ ហេ�តុុអ្វីី�រហូូតមកទល់់ពេ�លនេះ�ះ

ក្រុ�ុមគ្រួ�សា
ួ ររបស់់បណ្ឌិ�ត
ិ កែ�ម ឡីី និិងក្រុ�ុម

ឃាតកម្មមលើ�ើលោ�កបណ្ឌិ�ត
ិ កែ�ម ឡីី ដែ�រ

ហ៊ុុ�ន សែ�ន ហាមស្ថាានីី យប្រេ�េងឥន្ធធនៈៈ

រដ្ឋាាភិិ បាលនៅ�មិិ នព្រ�មបង្ហាាញកាមេ�រ៉ាា

គ្រួ�ួសារជនរងគ្រោះ��ះដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�លទន្ទឹឹ�ង

ឬទេ�?

ទាំំងអស់់នៅ�តាមដងផ្លូូ�វ ផ្អាា កការលក់់សាំំង

សុុវត្ថិិ�ភាពក្នុុ�ងហាងស្តាា រម៉ាា ត ជាទីីដែ�ល

រង់់ ចាំំយុុត្តិិ�ធម៌៌ពីីពិិភពមួួយដែ�លងងឹឹ ត

បណ្ដោះ�ះ�អាសន្នននៅ�ថ្ងៃ�ៃហែ�សពបណ្ឌិ�ត
ិ

ឃាតកឆក់់យកជីីវិ ិតបណ្ឌិ�ត
ិ កែ�ម ឡីី នោះ�ះ

សូូន្យយសុុង ញាំំញីីទៅ�ដោ�យសម្រែ�ែកហែ�ក

កែ�ម ឡីី ពីីវត្តតចាស់់ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញ ឆ្ពោះ�ះ�

ឲ្យយមហាជន និិងក្រុ�ុមគ្រួ�សា
ួ
ររបស់់បណ្ឌិ�ត
ិ

អស់់ក្តី�សង្ឃឹ
ី
ឹ�មក្នុុ�ងជំំរំំនៃ�ភាពសោ�កសៅ�៕

តាមពិិត របបលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន បាន
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