KHMERPOST USA

ISSUE 324 SEPT 6 - 20, 2021

By Khmer Post USA

ដោ�យ៖ ខ្មែ�ែរប៉ុុ�ស្តិ៍�អា
៍ មេ�រិ ិក
The following candidates are running and voters will vote only one
candidate in the district they live in.
candidates with the lowest votes will
be eliminated and only the top two will
continue to the general election on
Tuesday November 2nd, 2021.
បេ�ក្ខខជនដែ�លមានឈ្មោះ�ះ�ខាងក្រោ��ម
កំំពុុងប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង ហើ�ើយអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោត
នឹឹ ងបោះ�ះឆ្នោ�ោតឱ្យយបេ�ក្ខខជនតែ�ម្នាាក់់ គត់់
Here is the list of candidates in
នៅ�ក្នុុងស្រុ
ុ ដែ�លពួួកគេ�រស់់នៅ�។ បេ�ក្ខខជន
� �ក
ដែ�លទទួួលបានសំំឡេ�ងតិិចបំំផុុតនឹឹង the primary election on Tuesday, Sept
ត្រូ�ូវលុុបឈ្មោះ�ះ�ចេ�ញ មានតែ�បេ�ក្ខខជន 21:
ដែ�លទទួួលសម្លេ�េងឆ្នោ�ោតច្រើ�ើ�នជាងគេ�ពីីរ

Please see /04

នេះ�ះគឺឺ ជាបញ្ជីី�ឈ្មោះ�ះ�បេ�ក្ខខជនក្នុុ�ង

រូូបប៉ុុណ្ណោះ� �ះ�ដែ�លនឹឹងបន្តតទៅ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោត ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតបឋម នៅ�ថ្ងៃ�ៃអង្គាារទីី២១
ិ �កាឆ្នាំំ�២០២១។ ខែ�កញ្ញាា៖
សកលនៅ�ថ្ងៃ�ៃអង្គាារទីី២ខែ�វិច្ឆិិ

តទៅ�ទំំព័័រទីី០៤
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មេ�ដឹឹកនាំំតាលីីបង់់ម្នាា�ក់់លេ�ចមុុខឡើ�ើង៖ ត្រូ�ូវបានគេ�តាម

ប្រ�មាញ់់ ជាប់់គុុក ហើ�ើយឥឡូូវនេះ�ះ មានសេ�រីីភាព
មុុខមាត់់ ថ្មីី�របស់់មេ�ដឹឹ កនាំំតាលីីបង់់

Mullah Baradar បានដឹឹកនាំំកិិច្ចចពិិភាក្សាា

គឺឺជាមេ�ដឹឹកនាំំដែ�លមាន ឋានៈៈខ្ពពង់់ខ្ពពស់់

ដែ�លបានដោះ�ះលែ�ងគាត់់ឲ្យយមានសេ�រី ីភាព

កិិ ច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងបញ្ចចប់់ ការចូូ លរួួមរបស់់

សាធារណៈៈចាប់់ តាំំងពីី តាលីីបង់់បាន

នៅ�អាហ្វវហ្គាានីីស្ថាានជំំពាក់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក

ឡើ�ើងវិ ិញ។

ជាមួួយសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកដែ�លឈានដល់់

អាមេ�រិ ិកក្នុុ�ង សង្គ្រា�ាមរយៈៈពេ�ល ២០ ឆ្នាំំ�។

បំំផុុតនៃ�ចលនានេះ�ះ ដែ�លបង្ហាាញមុុខជា
ដណ្តើ�ើ�មគ្រ�ប់់គ្រ�ងអាហ្វវហ្គាានីីស្ថាានមកវិ ិញ។

ព្យាាយាមរៀ�ៀបចំំការចុះះ�ចាញ់់របស់់ក្រុ�មនេះ�ះ
ុ

នៅ�ក្នុុ�ងការបង្ហាាញខ្លួួ�នលើ�ើកដំំ បូូង
របស់់គាត់់នៅ�ថ្ងៃ�ៃអាទិិត្យយមេ�ដឹឹកនាំំនយោ�បាយ

ដែ�លស្ងៀ�ៀ�មស្ងាាត់់បាននិិយាយដោ�យសម្លេ�េង
ស្រា�លៗ និិ ងបានជំំ រុុញឱ្យយមានភាព
ស្ងងប់់ស្ងៀ�ៀ�ម សន្យាាផ្តតល់់ការបម្រើ�ើ�សេ�វាកម្មម

បាននិិយាយនៅ�ក្នុុ�ងសារវី ីដេ�អូូមួួយដែ�ល

គាត់់បានចំំណាយពេ�លស្ទើ�ើរ� តែ�មួួយទសវត្សសរ៍ ៍

បានផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�លើ�ើបណ្តាា ញសង្គគមថា

ចុុងក្រោ��យនេះ�ះក្រោ��មការចាប់់ ខ្លួួ� ន នៅ�

ព្រះ�ះជាម្ចាាស់់បានប្រ�ទានជ័័យជំំនះះនេះ�ះដល់់

ប្រ�ទេ�សប៉ាាគីីស្ថាាន។

តាលីីបង់់តាមសម្រួ�ួល”។
ពិិភពលោ�កនៅ�តែ�មិិនទាន់់ស្គាាល់់ថា

ត្រូ�ូវបានបញ្ចុះ�ះ �បញ្ចូូ� លឱ្យយមានការដោះ�ះលែ�ង

តើ�ើ មេ�ដឹឹ កនាំំថ្មីី�របស់់អាហ្វវហ្គាានីី ស្ថាានជា

កិិច្ចចពិភា
ិ ក្សាាជាមួួយតាលីីបង់។
់ ការិ ិយាល័័យ

ប្រ�ទេ�សបែ�បណានោះ�ះទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើ

ដូូហា ស្ថាានទូូតតំំណាងរបស់់ខ្លួួ�ន លោ�ក

ដូូហា កាលពីីខែ�កក្កកដា។

នឹឹកស្មាា នដល់់។ លោ�ក Mullah Baradar

គាំំទ្រ�ដោ�យអាមេ�រិ ិក។ តែ�ត្រូ�ូវបានបដិិសេ�ធ។

នយោ�បាយរបស់់ក្រុ�ម
ុ តាលីីបង់់ នៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ

Stanekzai ក្នុុងកិិ
ុ
� ច្ចចចរចាសន្តិិ�ភាពនៅ�ទីីក្រុ�ង

“វិ ិធីីដែ�លយើ�ើងសម្រេ�េចបាននេះ�ះគឺឺមិន
ិ

ចំំពោះ�ះរដ្ឋាា ភិិបាលអាហ្វវហ្កាានីីស្ថាានថ្មីី�ដែ�ល

គាត់់នៅ�ពេ�លដែ�លរដ្ឋឋបាល ត្រាំ�ំ បានបើ�ើក

រដ្ឋាា ភិិបាល អាហ្វវហ្កាានីីស្ថាាន លោ�ក Masoom

យុុទ្ធធជនមានការគោ�រព។

Baradar សហស្ថាាបនិិ កតាលីីបង់់បាន

ិ បន្ទាាប់់ពីសហ
មកកាន់់អំណា
ំ
ចវិញ
ី
រដ្ឋឋអាមេ�រិក
ិ

និិយាយជាមួួយប្រ�ធានអ្ននកចរចាសម្រា�ប់់

ដល់់ប្រ�ទេ�សជាតិិ និិងបានអំំពាវនាវដល់់

នៅ�ឆ្នាំំ�២០០១ Mullah Abdul Ghani

២០ឆ្នាំំ�ក្រោ��យមក គាត់់បានវិ ិលត្រ�ឡប់់
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នរណា និិងរបៀ�ៀបដែ�លពួួកគេ�នឹឹងគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ចលនានេះ�ះ មានមនុុស្សសម្នាាក់់ដែ�លមានមុុខ
នៅ�ថ្ងៃ�នេះ�ះ
ៃ
លោ�ក Mullah Baradar ។ គាត់់

Mullah Abdul Ghani Baradar រូូប

អង្គុុ�យ ជាឥស្សសរជនកំំពូូលនៅ�ក្នុុ�ងចលនា
តាលីីបង់់ ចាប់់តាំំងពីីតាលីីបង់់លេ�ចចេ�ញ

មក។

Mullah Abdul Ghani Baradar ខាងឆ្វេ�ង
េ

ក្រុ�ុមតាលីីបង់់បានដណ្តើ�ើ�មអំំណាច

នៅ�អាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន ដោ�យមានអ្ននកប្រ�យុុទ្ធធ
ចូូលទៅ�ក្នុុងវិ
� ិមានប្រ�ធានាធិិបតីី ហើ�ើយការ

ផ្ទុះះ��អាវុុធបានផ្ទុះះ��ឡើ�ើងនៅ�ព្រ�លានយន្តត
ហោះ�ះក្រុ�ុងកាប៊ុុ�លខណៈៈមនុុស្សសរាប់់ពាន់់

នាក់់ព្យាាយាមភៀ�ៀសខ្លួួ�នចេ�ញពីីប្រ�ទេ�ស។
តទៅ�ទំំព័័រទីី ០៨

KHMERPOST USA

ISSUE 324 SEPT 6 - 20, 2021

Page.3

Page.4

KHMERPOST USA

លេ�ខ៣២៤ ថ្ងៃ�ៃទីី ០៦ - ២០ កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០២១

tmkBITMB½rTI 01 កាារបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តបឋមនៅ�ៅទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល

មក។
William Samaras, Incumbent
វី ីលៀ�ៀម សាម៉ាារ៉ាាស អ្ននកកាន់់តំំណែ�ង
Served as
Mayor in 2018,
won council seat
in 2013, former
Lowell High Headmaster. He has
served a total of 4 terms.
បានបម្រើ�ើ�ការជាអភិិបាលក្រុ�ុងក្នុុ�ង

ឆ្នាំំ�២០១៨ បានឈ្នះះ�អាសនៈៈក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា
នៅ�ឆ្នាំំ�២០១៣ អតីី តនាយកសាលាឡូូ
វែែល។ គាត់់បម្រើ�ើ�ការ សរុុប ៤ អាណត្តិិ�។

District 4: It includes Downtown,
Back Central, and parts of Pawtucketville, Centralville, and Acre. All three
District 2: Centralville

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត

David Conway, Incumbent

ស្រុ�ុកទីី ២៖ សិិនត្រា�ល់់វី ីល

ឆ្នាំំ�២០១៥និិង២០១៧

ដេ�វី ីដ ខនវ៉េេ� អ្ននកកាន់់តំំណែ�ង

សម្រា�ប់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា

Served as

ក្រុ�ុង។

school committee
for 2 terms in

are first time candidates.
ស្រុ�ុកទីី ៤៖ រួួមទាំំង ទីីប្រ�ជុំំ�ជន បែ�ក
សិិនត្រា�ល់់ និិងផ្នែ�ែកខ្លះះ�នៃ�ផាវថាក់់ខីីតវី ីល
សិិនត្រា�ល់់វី ីលនិិង អាខ័័រ។នេះ�ះជាលើ�ើកដំំបូង
ូ
សម្រា�ប់់បេ�ក្ខខជនទាំំងបីីរូប
ូ ។

2011 and 2013,
ran for city counCorey Robinson, Former Board

cil in 2015 and

President for

won a seat in City

AFSCME, Union

Council and serves for 2 terms.

Local 1705. First

បានបម្រើ�ើ�ការជាគណៈៈកម្មាាធិិ ការ

time candidate.

សាលា ២ អាណត្តិិ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១១ និិ ង
ឆ្នាំំ�២០១៣ ឈរឈ្មោះ�ះ�សម្រា�ប់់ក្រុ�មប្រឹ�
ុ
ក្សា
ឹ ា

Lowell Commu-

ខូូរី ី រ៉ូូ�ប៊ីី�នសុុន

nity Charter School.

អតីី ត ប្រ� ធា ន

ក្រុ�ុង ក្នុុងឆ្នាំំ�២០១៥
និិងទទួួលបានអាសនៈៈ
�

He served as

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលនៃ� AFSCME សហជីីព

School Committee

តំំបន់់ 1705 បេ�ក្ខខជនដំំបូូង។

Robert Gignac is a Chief Operating Officer for the

Member for one

អាណត្តិិ�។

Paul Belley, a professional singer

John Leahy, Incumbent

term in 2016. In

District 3: Belvidere

2017, he ran for Lowell City Council

ស្រុ�ុកទីី ៣៖ ប៊ែ�ែលវី ីឌ័័រ

but was not successful.

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ�ុង និិងបម្រើ�ើ�ការងារបាន ២

ចន លីីហ៊ីី� អ្ននកកាន់់តំំណែ�ង
Current Lowell Mayor, served

រ៉ូូ�ប៊ឺឺ�ត ជីីកណាក់់ ជានាយកប្រ�តិិបត្តិិ�

as school com-

នៃ�សាលាឆាតធ័័ រឡូូវែែល។ គាត់់ បាន

mittee for 5 terms

បម្រើ�ើ�ការជាសមាជិិ កគណៈៈកម្មាាធិិ ការ

until 2013 election

សាលា មួួយអាណត្តិិ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៦។ នៅ�

when he won a

ឆ្នាំំ�២០១៧ គាត់់បានឈរឈ្មោះ�ះ�សម្រា�ប់់

ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្សា
ឹ ាក្រុ�ុងឡូវែែល
ប៉ុុន្តែ�ែមិ
�
ន
ិ ជោ�គជ័័យ។
ូ

seat in City Council and has been serving since.
អភិិបាលក្រុ�ុងឡូូវែែលបច្ចុុ�ប្បបន្នន។ ចន

Martin Hogan, Former candidate

លីីហ៊ីី� បម្រើ�ើ�ការជាគណៈៈកម្មាាធិិសាលា ៥

in the 2015 & 2017 elections for City

អាណត្តិិ� រហូូតដល់់ការ បោះ�ះឆ្នោ�ោតឆ្នាំំ�២០១៣

Council.

គាត់់ទទួួលបានអាសនៈៈនៅ�ក្នុុងក្រុ�ុ
មប្រឹ�ក្សា
ឹ ា
�

ម៉ាាទីី ន ហូូហ្កាាន អតីី តបេ�ក្ខខជនក្នុុ�ង

ក្រុ�ុង និិងបានបម្រើ�ើ�ការតាំំងពីីពេ�លនោះ�ះ

and saxophonist
ផូូល ប៊ែ�ែលលីី
ជាអ្ននកចំំរៀ�ៀង និិង
ជាអ្ននកលេ�ងសាក់់
សូូហ្វូូ�នអាជីីព ។

Wayne Jenness. Khmer Post was
not able to obtain
information as of
this printing.
វ៉េេ�ន

ជេ�ន

ណេ�ស៖ កាសែ�ត
តទៅ�ទំំព័័រទីី០៩
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ទឹឹកជំំនន់់បណ្តាាលម
�
កពីីព្្យុះ�� IDA សម្លាាប់
� មនុ
់ ស្្
ុ សរាប់់សិប
ិ នាក់់នៅ�រដ្ឋឋចំនួ
ំ ន
ួ ៤
ចេ�ញផ្សាាយថ្ងៃ�ទី
ៃ ២
ី ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ� ២០២១
ធ្វើ�ើ�បច្ចុុប្បបន្នន
ភាពថ្ងៃ�ទី
ៃ ៧
ី ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០២១
�
ម៉ោ�ោ ង ៥ និិង៥៥នាទីី ព្រឹ�ឹក

កបានត្រ�លប់់មកវិ ិញបន្តិិ�ចម្តតងៗ បន្ទាាប់់ពីី
ទឹឹកជំំនន់់ធ្ងងន់់ធ្ងងរ។
•ចំំនួន
ួ អ្ននកស្លាាប់់ដោ�យសារព្យុះ�ះ�នេះ�ះ

•សំំណល់់បាក់់បែ�ករាយប៉ាា យនៅ�

ឡើ�ើង។

គ្រ�ប់់ទីក
ី ន្លែ�ែង ទឹឹកធ្លាាក់់ Niagara តាមដងផ្លូូ�វ៖
កន្លែ�ែងដែ�លព្យុះ�ះ� Ida ឆ្លលងកាត់់។

ព្យុះ�ះ� Ida បណ្តាា លឱ្យយមានទឹឹកជំំនន់់
រហ័័ស មនុុស្សសស្លាាប់់មួួយចំំនួួន និិងរំ ំខាន

មនុុស្សសយ៉ាា ងតិិច ៤៣ នាក់់បានស្លាាប់់

ដល់់ការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរឆ្លលងកាត់់ផ្នែ�ែកខ្លះះ�នៃ�ក្រុ�ុង

ភាគច្រើ�ើ�នពួួកគេ�នៅ�ក្នុុងបន្ទទប់់
ក្រោ��មដីី ក្នុុង
�
�

New York និិង New Jersey។ រូូបថត៖

ហេ�តុុការណ៍៍ព្យុះ�ះ� ដែ�លបានវាយប្រ�ហារ

Gregg Vigliotti សម្រា�ប់់កាសែ�ត

ទីីក្រុ�ង
ុ New Orleans កាលពីីប៉ុុ�ន្មាា នថ្ងៃ�មុុ
ៃ ន

New York Times

The

នេះ�ះ។
នេះ�ះគឺឺជាអ្វីី�ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវដឹឹង៖
•

ព្រឹ�ឹ ត្តិិ�ការណ៍៍នៃ�ព្យុះ�ះ� Ida ដ៍៍ សាហាវ

អ្ននកក្រុ�ុងញូូវយ៉៉កបានព្យាាយាម

បានសម្លាាប់់មនុុស្សសជាច្រើ�ើ�នសិិបនាក់់នៅ�

ជួួ យសង្គ្រោះ��ះ �អ្ននកជិិ តខាងពីី ទឹឹកជំំ នន់់

ទូូទាំំងរដ្ឋឋចំំនួួន៤

បណ្តាា លមកពីីព្យុះ�ះ � អាយដា (IDA) ។ ពេ�ល

និិងថ្នាាក់់មូល
ូ ដ្ឋាា នបានទទួួលស្គាាល់់កាលពីី

ខ្លះះ� ពួួកគេ�មិិនអាចសង្រ្គោះ��ះ �បាន។

ថ្ងៃ�ព្រ�ហស្ប
ៃ
បតិ៍៍ថា ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍អាកាសធាតុុ

•

Philadelphia ត្រូ�ូវបានជន់់ លិិច

មេ�ដឹឹកនាំំថ្នាាក់់ជាតិិ

ធ្ងងន់់ ធ្ងងរ បង្កកការគំំ រាមកំំ ហែ�ងភ្លាាមៗ និិ ង

ដោ�យទឹឹកជំំនន់់ ខណៈៈព្យុះ�ះ� Ida ចាកចេ�ញ

កំំពុុងបន្តតកើ�ើតមាន។

ដោ�យបន្សសល់់ទុុកនូូវការបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា ញនៅ�
កណ្តាា លអាត្លលង់់ទិិក។

ព្យុះ�ះ�នេះ�ះបានសម្លាាប់់មនុុស្សសយ៉ាា ងតិិច

•លោ�កបៃ�ដិិន ចាត់់ទុុកអាកាសធាតុុ
ថាជាបញ្ហា
ា ប្រ�ឈមដ៏៏ធំនៅំ �សម័័យបច្ចុុប្បបន្នន
�

របស់់យើ�ើង។

•ការឆ្លលងកាត់់នៅ�តំំបន់់ក្រុ�ង
ុ ញូូវយ៉៉

៤៣ នាក់់នៅ�ទីីក្រុ�ុងញូូវយ៉៉ក ទីីក្រុ�ុងញូូវជឺឺ

ស៊ីី� រដ្ឋឋ Pennsylvania និិង Connecticut

បានបង្ហាាញពីី ស្រ�មោ�លអគារមាន
បន្ទទប់់ក្រោ��មដីីនៅ�ក្រុ�ុង ញូូវយ៉៉ក។

•ការប្រែ�ែប្រួ�ួលអាកាសធាតុុកំំពុុង
ធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានព្យុះ�ះ�ទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ងកាន់់ តែ�សាហាវ

ហើ�ើយបានធ្វើ�ើ�ឲ្យយផ្ទះះ�ជាង ១៥០០០០ ខ្ននង
តទៅ�ទំំព័័រទីី ១៣
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បទវិិភាគ៖ តើ�ើអ្ននកណាជាមនុុស្្សគន្លឹះះ��នាំំឲ្្យមានសេ�ចក្ដីី�សម្រេ�េចរំំលាយគណបក្្សសង្គ្រោះ��ះ��ជាតិិ?
គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �ជាតិិ ត្រូ�ូវបាន

គណបក្សសប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជាដែ�រ។ រី ីឯលោ�ក

គណបក្សសប្រ�ជាជនកម្ពុុជា
�
� របស់់លោ�ក ហ៊ុុន

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតតាមមណ្ឌឌ លនីី មួួយៗ

កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១២ ដោ�យការច្រ�បាច់់បញ្ចូូ� ល

លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតផ្ដដល់់រង្វាាន់់ ជារដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ក្រ�សួួង

បានពន្យយល់់ថា គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �ជាតិិ

ជាអាសនៈៈសភាតាមរូូបមន្តតសព្វវថ្ងៃ�ៃវិ ិញ

ព្រ�មព្រៀ��ៀងបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�

គ្នាារវាងគណបក្សស សម រង្ស៊ីី�� របស់់លោ�ក
សម រង្ស៊ីី�� និិងគណបក្សសសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសរបស់់

លោ�ក កឹឹម សុុខា ក្នុុងទីី
ុ ម៉ាានីីល ប្រ�ទេ�ស
� ក្រុ�ង

ហ្វីី�លីីពីីន។

ប៉ុុ�ន្តែ�ែគណបក្សសប្រ�ឆាំំងដែ�លទទួួ ល

កើ�ើ ត រិ ិទ្ធធ ដែ�លជារដ្ឋឋលេ�ខាធិិ ការ ក៏៏ ត្រូ�ូវ

យុុត្តិិ�ធម៌៌ ក្រោ��យការបោះ�ះឆ្នោ�ោតឆ្នាំំ�២០១៨
ដែ�រ។

ជិិត ៤៤% ប្រ�កៀ�ៀកប្រ�កិិតគ្នាានឹឹងគណបក្សស

ប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជា ដែ�លទទួួលបានសំំឡេ�ង

៥០% ក្រោ��យពីីប្រឹ�ឹងលួួចបន្លំំ�គ្រ�ប់់រូប
ូ ភាព

ចម្លើ�ើ�យសម្រា�ប់់ សំំណួួរនេះ�ះ គឺឺ

ជាពិិសេ�សប្រ�ជាពលរដ្ឋឋម្ចាាស់សន្លឹឹ�
់
កឆ្នោ�ោត

កិិត្តិិ�យសខ្ពពស់់យ៉ាា ងនេះ�ះ?

ដោ�យសារតែ�ពួួកគាត់់ជាមនុុស្សសគន្លឹះះ��ក្នុុ�ង

ដឹឹកនាំំដោ�យលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន រំ ំលាយ

និិងលេ�ងល្បែ�ែងនយោ�បាយរំ ំលាយគណបក្សស

ចោ�លកាលពីីឆ្នាំំ�២០១៧។

ដណ្ដើ�ើ�មបានសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតទូូទាំំងប្រ�ទេ�ស

ហេ�តុុអ្វីី�អ្ននកទាំំងពីី រត្រូ�ូវបានលើ�ើក

បានការគាំំទ្រ�ពីីពលរដ្ឋឋសឹឹងកន្លះះ�នគរនេះ�ះ
ត្រូ�ូវបានគណបក្សសប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជា ដែ�ល

សែ�ន ជ្រួ�ួលច្រ�បល់់ខ្លាំំ�ងណាស់់។ លោ�ក

ផែ�នការចាប់់លោ�ក កឹឹម សុុខា ដាក់់គុុក
សង្គ្រោះ��ះ �ជាតិិ ដែ�លជាល្បិិ�ចកលជួួយលោ�ក

ដែ�លជាការរិះ��គន់់ របស់់មជ្ឈឈដ្ឋាា ននានា
អ្ននកសង្កេ�េតការណ៍៍ជាតិិ និិងអន្តតរជាតិិ។

គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �ជាតិិ ដណ្ដើ�ើ�មបាន

សមាជិិ កក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាឃុំំ�-សង្កាាត់់ ជាង ៥

តើ�ើអ្ននកណាជាមនុុស្សសគន្លឹះះ��នាំំឲ្យយមាន

ជាពិិសេ�សនៅ�មណ្ឌឌ លធំំៗទៅ�បែ�ងចែ�ក

គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �ជាតិិសម្លឹឹ�ងឃើ�ើញរួួចជា
សម្រេ�េចទៅ�ហើ�ើយនូូ វការឈ្នះះ�ឆ្នោ�ោត
តំំណាងរាស្ត្រ�រនៅ�ឆ្នាំំ�២០១៨។

លោ�ក គឹឹម សុុខ អះះអាងថា នេះ�ះជា

មូូលហេ�តុុចម្បបងដែ�លលោ�ក អូូន ព័័ន្ធធមុុន្នីី�

រ័ត្ន
័ ន និិ ងលោ�ក កើ�ើ ត រិទ្ធ
ិ ធ រួួមគ្នាាបង្កើ�ើ� ត

ឧបាយកលនយោ�បាយកម្ទេ�េចគណបក្សស
សង្គ្រោះ��ះ �ជាតិិ ឲ្យយបានមុុនឆ្នាំំ�២០១៨។

លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន ពិិតជាអ្ននកសម្រេ�េច

ចិិត្តតមែ�ន ប៉ុុ�ន្តែ�ែលោ�ក អូូន ព័័ន្ធមុុន្នីី�រ័
ធ
័ត្នន ជាអ្ននក

សេ�ចក្ដីី�សម្រេ�េចរំ ំលាយគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �

រៀ�ៀបល្បិិ�ចលេ�ងល្បែ�ែងនេះ�ះ ដោ�យសហការ

បំំផុុតមុុននឹឹងរំ ំលាយគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �

តើ�ើលោ�ក អូូន ព័័ន្ធធមុុន្នីី�រ័ ័ត្នន និិងលោ�ក

ជាតិិ? ហើ�ើយថាតើ�ើមានអ្វីី�ជាចំំណុុ ចសំំខាន់់

គ្នាាជាមួួយលោ�ក កើ�ើត រិ ិទ្ធធ។

ជាតិិ?

កើ�ើត រិ ិទ្ធធ បានធ្វើ�ើ�អ្វីី�ជាចាំំបាច់់មុុននឹឹងផ្ដដល់់

យោ�បល់់ឲ្យយលោ�ក ហ៊ុុន
� សែ�ន ចាប់់ប្រ�ធាន

នៅ�ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ�២០១៧ លោ�ក អូូន

គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �ជាតិិ លោ�ក កឹឹម សុុខា

ព័័ន្ធមុុន្នីី�រ័
ធ
័ត្នន ត្រូ�ូវបានរាជបណ្ឌិ�ត្យ
ិ យសភាកម្ពុុជា
�

ដាក់់ គុុ កត្រ�ពាំំងផ្លុុ�ងទាំំងយប់់ កាលពីី ខែ�

ស្នើ�ើ�សុំំ�គោ�រមងារជា «អគ្គគបណ្ឌិ�ិ តសភាចារ្យយ»

កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០១៧ និិងឲ្យយរំ ំលាយគណបក្សស
សង្គ្រោះ��ះ �ជាតិិ នៅ�ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០១៧

ហើ�ើយគាត់់ទទួួលបាននូូវគោ�រមងារដ៏៏អស្ចាារ្យយ
នេះ�ះនៅ�ឆ្នាំំ�២០១៨។ នេះ�ះជាគោ�រមងារខ្ពពស់់
ផុុតគេ�ឯងសម្រា�ប់់សមាជិិកគណៈៈរដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�

ម្នាាក់់ដែ�លមិិនធ្លាាប់់ មានក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រ
ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។

ពួួ កអ្ននកជំំ នាញភាសាអង់់ គ្លេ�េសរក

ហ៊ុុន
� សែ�ន ឲ្យយបន្តតតំំណែ�ងជានាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�

ចាំំផ្ទះះ�បាន។

អ្ននកវិ ិភាគនយោ�បាយ និិងជាអនុុប្រ�ធាន

ពាន់់នាក់់នៅ�ទូូទាំំងប្រ�ទេ�ស ប្រ�កៀ�ៀកគ្នាា

នឹឹងគណបក្សសប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជា ដែ�លទទួួល

បានជាង ៦ពាន់់នាក់់។

នោះ�ះ?

លោ�ក អូូន ព័័ន្ធមុុន្នីី�រ័
ធ
័ត្នន ដែ�លជាប្រ�ធាន

គណៈៈពង្រឹ�ឹងស្រុ�ក
ុ ខ្សាាច់់កណ្ដាា ល និិងស្រុ�ក
ុ

ល្វាា ឯម ខេ�ត្តតកណ្ដាា ល នៃ�គណបក្សសប្រ�ជាជន

ពាក្យយត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ទៅ�បកប្រែ�ែសម្រួ�ួលគោ�រមងារ

កម្ពុុ�ជា និិងលោ�ក កើ�ើត រិ ិទ្ធធ ដែ�លជាមន្ត្រី�ី�
ពង្រឹ�ឹ ងគណបក្សសប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជាខេ�ត្តត

Doctor ឬ Supreme Doctor ឬ General

បានធ្វើ�ើ�ការស្ទទង់់មតិជាសម្ងាាត់់
ិ
មួយ
ួ នៅ�ស្រុ�ក
ុ

នេះ�ះមិិនបាន។ តើ�ើ គួួរប្រើ�ើ�ពាក្យយ Highest

កណ្ដាា ល កៀ�ៀកនឹឹងលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន ដែ�រ

Doctor ឬ Super Doctor ឬពាក្យយណាផ្សេ�េង

ខ្សាាច់់កណ្ដាា ល និិងស្រុ�ុកល្វាា ឯម ជាតំំបន់់

ទៀ�ៀត? ប៉ុុន្តែ�ែមនុុស្ស
�
សថ្នាាក់់ក្រោ��មរបស់់លោ�ក

ដែ�លខ្លួួ�នកាន់់កាប់់។ ល្បែ�ែងនេះ�ះ គឺឺលោ�ក

អូូ ន ព័័ ន្ធធមុុន្នីី�រ័ ័ត្នន សរសេ�រហៅ�គោ�រមងារ

អូូន ព័័ន្ធមុុន្នីី�រ័
ធ
័ត្នន និិងលោ�ក កើ�ើត រិ ិទ្ធធ កាលពីី

អង់់គ្លេ�េសថា «Super Doctor» ដែ�លអាច

គណបក្សសប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជាពីី សហភាព

«អគ្គគបណ្ឌិ�ិ តសភាចារ្យយ» របស់់គាត់់ជាភាសា

ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៧ បានរៀ�ៀបឲ្យយមន្ត្រី�ី�

និិយាយឲ្យយស្រួ�ួលយល់់ថា «បណ្ឌិ�ិ តកំំពូូល

សហព័័ន្ធធយុុវជនរបស់់លោ�ក ហ៊ុុ�ន ម៉ាានីី

ឬបណ្ឌិ�ិ តអស្ចាារ្យយ» ជាករណីីដែ�លមានតែ�

ដើ�ើរតួួនាទីជាក្រុ�ុ
ី
មមន្ត្រី�ី�អង្គគការក្រៅ��រដ្ឋាា ភិិបាល

មួួយនៅ�ក្នុុ�ងពិិភពលោ�ក។

ក្រោ��យការបោះ�ះឆ្នោ�ោតឆ្នាំំ�២០១៨ លោ�ក

ចុះះ�ទៅ�ធ្វើ�ើ�ការស្ទទង់់មតិិពលរដ្ឋឋចំំនួួន ១ម៉ឺឺ�ន

អូូន ព័័ន្ធមុុន្នីី�រ័
ធ
័ត្នន ក៏៏ត្រូ�វូ ដំំឡើ�ើងជាឧបនាយក

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាលចលនានិិ ស្សិិ�តដើ�ើម្បីី�

សែ�ន ថែ�មទាំំងអះះអាងថា លោ�ក អូូន ព័័ន្ធធ

ប្រា�ប់់ The Cambodia Daily ថា លទ្ធធផល

រដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�។ ក្រោ��យមកទៀ�ៀត លោ�ក ហ៊ុុ�ន
មុុន្នីី�រ័ ័ត្នន ក៏៏ ជាបេ�ក្ខខជននាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�មួួយ
រូូបក្នុុ�ងបណ្ដាាបេ�ក្ខខភាពទាំំងឡាយពីី ខាង

បើ�ើ ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបលទ្ធធផលបោះ�ះឆ្នោ�ោត

លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ លោ�ក គឹឹម សុុខ បាន

ឃុំំ�-សង្កាាត់់ ឆ្នាំំ�២០១៧ កន្លលងទៅ�នេះ�ះ

ផ្លូូ�វការនៃ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតឃុំំ�-សង្កាាត់់អាណត្តិិ�

គណបក្សសប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជាតែ�បន្តិិ�ចបន្តួួ�ច

ទីី ៤ ក្នុុ�ងខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០១៧ បានធ្វើ�ើ�ឲ្យយ

គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �ជាតិិ នៅ�ចាញ់់ប្រៀ��ៀប
មែ�ន ប៉ុុ� ន្តែ�ែបើ�ើគេ�ប្រ�មូូលទិិ ន្ននន័័យនៃ�

នាក់់ ក្នុុ�ងស្រុ�ុកទាំំងពីីរនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ចង់់ ដឹឹង

អំំពីីជំំហររបស់់ពលរដ្ឋឋនៅ�មូូលដ្ឋាា នចំំពោះ�ះ
គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �ជាតិិ។

តទៅ�ទំំព័័រទីី០៧
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លោ�កត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងជាឧបនាយក

កាលពីីខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០១៧ ក៏៏បានបង្ហាាញ

កំំពុុងដឹឹកនាំំគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �ជាតិិនៅ�

ការងារសន្តិិ�សុុខ ហើ�ើយលោ�ក កើ�ើត រិ ិទ្ធធ

សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតអាចនាំំគ្នាាប្ដឹឹ� ងសុំំ�រំលា
ំ
យ

មានសំំណួួរជាច្រើ�ើ�នក្នុុងល្បែ�ែងស្ទទង់់
មតិិ
�

មិិនចំំហនេះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមានសំំណួួរ៤ ដែ�លពួួក
អ្ននកស្ទទង់់មតិិផ្ដោ�ោ តអារម្មមណ៍៍បំំផុុត។

សំំណួួរទីី១ សួួរថា បើ�ើលោ�ក សម រង្ស៊ីី��

ពេ�លនោះ�ះ។

សេ�ណារី ីយោ�នៃ�ល្បិិ�ចល្បែ�ែងចាប់់

រដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ដែ�រ។ លោ�ក ហ៊ុុន
� ម៉ាាណែ�ត ទទួួល
ធ្វើ�ើ�ការងារសម្រួ�ួលផ្លូូ�វច្បាាប់់។

ចាប់់ពីីខែ�សីីហា ឆ្នាំំ�២០១៧ សន្តិិ�សុុខ

នៅ�ក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស ហើ�ើយលោ�ក កឹឹម សុុខា

លោ�ក កឹឹម សុុខា ដាក់់គុុក និិងផែ�នការ

រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញត្រូ�ូវបានរឹ ឹតបន្តឹឹ�ងជាពិិសេ�ស

ពលរដ្ឋឋគាំទ្រ�
ំ ឬទេ�? ពេ�លនោះ�ះប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ

កំំណត់ជាក់់
់
លាក់ក្នុុ
់ ងពេ�លដឹឹ
ងទិិន្នន័
ន យ
័ មិិន
�

នៅ�ដើ�ើមខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០១៧ លោ�ក កឹឹម

ជាអ្ននកដឹឹកនាំំគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �ជាតិិ តើ�ើ

ប្រ�មាណ ៨៧% ឆ្លើ�ើ�យថានៅ�តែ�គាំំទ្រ�។

រំ ំលាយគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �ជាតិិ ក៏៏ទំំនងជា
ចំំហនោះ�ះដែ�រ គឺឺក្នុុ�ងអំំឡុុងចុុងខែ�កក្កកដា ឬ

សំំណួួរទីី២ សួួរថា បើ�ើលោ�ក សម រង្ស៊ីី��

ដើ�ើមខែ�សីីហា ឆ្នាំំ�២០១៧ ហើ�ើយនៅ�ដើ�ើម

បោះ�ះឆ្នោ�ោតឆ្នាំំ�២០១៨ តើ�ើប្រ�ជាពលរដ្ឋឋទៅ�

លោ�ក អូូន ព័័ន្ធមុុន្នីី�រ័
ធ
័ត្នន ត្រូ�ូវបានស្នើ�ើ�ដំំឡើ�ើង

ហ៊ាា នចូូ លប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា នៅ�មុុនការ

ទទួួលឬទេ�? ពេ�លនោះ�ះប្រ�ជាពលរដ្ឋឋជាង

៧៦% ឆ្លើ�ើ�យថាទៅ�ទទួួល។ ពេ�លសួួរថា
ខ្លាា ចទេ�(?) យ៉ាា ងហោ�ចណាស់់ មាន

ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ�២០១៧ នោះ�ះហើ�ើយដែ�ល
គោ�រមងារជា «អគ្គគបណ្ឌិ�ិ តសភាចារ្យយ»។

លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន បានចាត់់ តាំំង

ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋជាង ៦២% ឆ្លើ�ើ�យថា ទោះ�ះ

មនុុស្សស ៤នាក់់ឲ្យយធ្វើ�ើ�ការរួួមគ្នាាជាបន្ទាាន់់ក្នុុ�ង

សំំណួួរទីី ៣ សួួរថា តើ�ើប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ

មានលោ�ក ហ៊ុុ�ន ម៉ាាណែ�ត លោ�ក កើ�ើត រិ ិទ្ធធ

ខ្លាា ចក៏៏នៅ�តែ�ទៅ�ទទួួលដែ�រ។

យល់់យ៉ាា ងណាចំំពោះ�ះគុុណរបស់់សម្ដេ�ច
េ

តេ�ជោ� ដែ�លខំំកសាងផ្លូូ�វ ស្ពាា ន សាលារៀ�ៀន

គម្រោ��ងកម្ទេ�ច
េ គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �ជាតិិ រួួម

លោ�ក ជា សុុផារ៉ាា និិងលោ�ក អូូន ព័័ន្ធធមុុន្នីី�

រ័ ័ត្នន។

ក្រោ��មការបញ្ជាារបស់់លោ�ក ហ៊ុុន
� ម៉ាាណែ�ត។
សុុខា ដែ�លជាប្រ�ធានគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �
ជាតិិដ៏៏មានប្រ�ជាប្រិ�ិយភាព ត្រូ�ូវបានចាប់់

កំំពូូលរំ ំលាយចោ�ល ហើ�ើយយកអាសនៈៈ
សភា និិ ងក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាឃុំំ�-សង្កាាត់់ របស់់

គណបក្សសនេះ�ះទៅ�ចែ�កឲ្យយគណបក្សសផ្សេ�េង
ទៀ�ៀត ផ្អែ�ែកតាមមាត្រា�ច្បាាប់់នានាក្នុុ�ងច្បាាប់់
បោះ�ះឆ្នោ�ោត ច្បាាប់់ គណបក្សសនយោ�បាយ
និិ ងក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌជាដើ�ើ ម ដែ�លរៀ�ៀប

ចាត់់ចែ�ងបម្រុ�ុងទុុកជាសម្រេ�េចដោ�យលោ�ក
កើ�ើត រិ ិទ្ធធ។

សំំណួួរទីី ៤ សួួរថា តើ�ើប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ

ប្រ�ជាជនកម្ពុុជា
ំ ងពាក់់កណ្ដាា ល
� កាលពីីអំឡុុ

ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋជាង ៨៩% ឆ្លើ�ើ�យថា ចង់់ដូូរ។

ពីីរគត់់ គឺឺ ទីី១ បើ�ើ ទុុកគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �

កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០១៨ រាជរដ្ឋាា ភិិបាលកម្ពុុ�ជា

ទីី ២ បើ�ើ រំ ំលាយគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �ជាតិិ

បោះ�ះឆ្នោ�ោតតាមការគ្រោ��ងទុុក។

មុុន្នីី�រ័ ័ត្នន និិ ងលោ�ក កើ�ើ ត រិ ិទ្ធធ នាំំយកទៅ�

ពិិភាក្សាាជាមួួយលោ�ក ហ៊ុុន
� សែ�ន បន្ទាាប់់ពីី

ប្រ�មូូលបានក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ១០ថ្ងៃ�ៃ។

ប្រ�ភពពីី ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងគណបក្សសប្រ�ជាជន

ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�១៩៩១។

បណ្ឌិ�ិ ត ឡៅ� ម៉ុុ�ងហៃ� មានប្រ�សាសន៍៍

នឹឹ ងច្បាាប់់ បោះ�ះឆ្នោ�ោតដើ�ើ ម្បីី�រឹ ឹបអូូ សយក

គណបក្សសផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លបានចាញ់់ការ
បោះ�ះឆ្នោ�ោត គឺឺជាការធ្វើ�ើ�ឲ្យយប៉ះះ�ពាល់់យ៉ាា ង

ធ្ងងន់់ធ្ងងរដល់់ដំណើ�
ំ ើ រការប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយសេ�រី ី
ពហុុបក្សស។

លោ�ក គឹឹម សុុខ បានលើ�ើកឡើ�ើងថា

ស្ថាានការណ៍៍រំ ំលាយគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �

ជាតិិនេះ�ះ ក្លាា យជាវិ ិបត្តិិ�ដែ�លប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ
ខ្មែ�រែ ម្ចាាស់់ឆ្នោ�ោតភាគច្រើ�ើ�នលើ�ើសលប់់ខឹឹងងំំ

អូូន ព័័ន្ធមុុន្នីី�រ័
ធ
័ត្នន បានពន្យយល់់ផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� គណបក្សស

គណបក្សសប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជា បាននិិយាយ

ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ�២០១៧ ថា មានជម្រើ�ើ�សតែ�

ភ្លាាមៗថា ឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�រកការបោះ�ះឆ្នោ�ោតនាខែ�

ខ្លាា ចក្រែ�ែងមហាជនចេ�ញតាមផ្លូូ�វតវ៉ាានោះ�ះ

ជាតិិ នោះ�ះគណបក្សសប្រ�ជាជននឹឹងចប់់ និិង
គណបក្សសប្រ�ជាជនសង្ឃឹឹ�មរស់់ ទោះ�ះរស់់
ដោ�យលំំបាក។

ពេ�លនោះ�ះ លោ�ក អូូន ព័័ន្ធមុុន្នីី�រ័
ធ
័ត្នន សួួរ

ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងថា តើ�ើព្រ�មឲ្យយគណបក្សសប្រ�ជាជន
កម្ពុុ�ជារស់់ដោ�យលំំបាក ឬចង់់ ឃើ�ើញ

ខឹឹងសម្បាាខ្លាំំ�ងណាស់់ ព្រោះ��ះដឹឹងច្បាាស់់ថា

លោ�ក អូូ ន ព័័ ន្ធធ មុុន្នីី�រ័ ័ត្នន ជាមេ�ក្រុ�ុម

គណបក្សសប្រ�ជាជនដួួលឆាប់់ៗ?

គាត់់ នៅ�សល់់ប្រ�ជាប្រិ�ិ យភាពមិិ នដល់់

យុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ និិងចាត់់ចែ�ងកិិច្ចចការហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

គណបក្សសប្រ�ឆាំំង លោ�ក កឹឹម សុុខា ដែ�ល

រ៉ាា ជាអ្ននករ៉ាាប់់ រងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លក៏៏ ធ្វើ�ើ�ឲ្យយ

២០% ផង បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបនឹឹងមេ�ដឹឹកនាំំ

ព្រ�មព្រៀ��ៀងសន្តិិ�ភាពក្រុ�ុងប៉ាារី ីស ថ្ងៃ�ៃទីី២៣

ក្នុុ�ងចិិត្តត។
ដូូច្នេះ�ះ� ដើ�ើម្បីី�អាចបញ្ជាាឲ្យយមានការប្រើ�ើ�

កម្ពុុ�ជានៅ�ចំំការមន ដែ�លសុំំ�មិិនបញ្ចេ�េ ញ
ឈ្មោះ�ះ� បានប្រា�ប់់ The Cambodia Daily
ថា រឿ�ឿងនេះ�ះបានធ្វើ�ើ�ឲ្យយលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន

នៅ�កម្ពុុ�ជា ដូូ ចដែ�លធានាដោ�យកិិ ច្ចច

អាសនៈៈគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �ជាតិិ ទៅ�ឲ្យយ

ប្រា�ប់់ The Cambodia Daily ថា លោ�ក

ទិិន្ននន័័យនេះ�ះត្រូ�ូវបានលោ�ក អូូន ព័័ន្ធធ

ធ្វើ�ើ�ឲ្យយប៉ះះ�ពាល់់យ៉ាាងធ្ងងន់់ធ្ងងរដល់់លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ

គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �ជាតិិត្រូ�វូ បានតុុលាការ

បន្ទាាប់់ មកនៅ�ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០១៧

ជាការងាររបស់់អ្ននកឈ្នះះ�ឆ្នោ�ោត វាជារឿ�ឿង

ពិិតជាចង់់ដូរូ អ្ននកដឹឹកនាំំមែ�នទេ�? ពេ�លនោះ�ះ

ទង្វើ�ើ�មួួយចំំនួួនរបស់់គណបក្សសនេះ�ះដែ�ល

ថា ការធ្វើ�ើ�វិ ិសោ�ធនកម្មមចុុងក្រោ��យពាក់់ព័័ន្ធធ

ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ ៨២% ឆ្លើ�យ
ើ� ថា ការសាងសង់់

ធម្មមតា។

គណបក្សសកាន់់ អំំណាចវិ ិញបាន ចំំ ពោះ�ះ

ដាក់់គុុកទាំំងយប់់។

ប្រ�ភពផ្ទៃ�ៃក្នុុង
� របស់់គណបក្សសប្រ�ជាជន
កម្ពុុ�ជាដែ�លសុំំ�លាក់់អត្តតសញ្ញាាណ បាន

មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ វត្តតអារាម ជាដើ�ើម? ពេ�លនោះ�ះ

ការយល់់ឃើ�ើញថា ពលរដ្ឋឋខ្មែ�ែរម្ចាាស់់

សម្រា�ប់់យុុទ្ធធនាការរួួម។ លោ�ក ជា សុុផា

លោ�ក សុុខ ឥសាន អ្ននកនាំំពាក្យយ

ក្រោ��យការរំ ំលាយគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �ជាតិិ

មានការប្ដេ�េជ្ញាាចិិត្តតយ៉ាា ងមុុតមាំំក្នុុងដំំ
� ណើ�ើរការ

នេះ�ះអាចជាការសារភាពថា រដ្ឋាា ភិិបាល

កម្លាំំ�ងការពារអំំ ណាចក្នុុ�ងគ្រា�អាសន្នន

លោ�ក កើ�ើត រិ ិទ្ធធ បានប្រើ�ើ�លេ�សកូូវី ីដ-១៩
ទៅ�បាំំងមុុខ បានផ្ដដល់់កាដូូឲ្យយលោ�ក ហ៊ុុ�ន
សែ�ន មួួយទៀ�ៀត គឺឺការធ្វើ�ើ�ច្បាាប់់ស្ដី�ពី
ី ីការ

គ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ទេ�សស្ថិិ�តក្នុុងគ្រា�អាសន្នន
ដែ�ល
�
ប្រ�កាសឲ្យយប្រើ�ើ�នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�មេ�សា ឆ្នាំំ�

គណបក្សសប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជា មិិ នខ្វវល់់អំំពីី

២០២០។

នោះ�ះទេ� ហើ�ើយខំំលេ�ងល្បែ�ែងបោះ�ះឆ្នោ�ោត

នេះ�ះជាអាវុុធនីីតិិវិ ិធីីដែ�លលោ�ក កើ�ើត រិ ិទ្ធធ

អំំ ណាច។ លោ�ក គឹឹ ម សុុខ ធ្លាាប់់ បាន

សែ�ន ប្រើ�ើ�ជាលេ�សបញ្ចេ�េ ញកម្លាំំ�ងការពារ

អយុុត្តិិ�ធម៌៌ចំំពោះ�ះគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �ជាតិិ
បោ�កបន្លំំ� ដើ�ើ ម្បីី�បិិទបាំំងផែ�នការប្លលន់់

និិ យាយអំំ ពីីករណីីនេះ�ះថា «ជាក្បួួ�នប្លលន់់
អំំណាចអចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍»។

ចំំណែ�កឯលោ�កបណ្ឌិ�ិ ត ឡៅ� ម៉ុុ�ងហៃ�

លោ�ក គឹឹម សុុខ យល់់ឃើ�ញ
ើ ថា ច្បាាប់់

រៀ�ៀបទុុកជាមធ្យោ�ោបាយឲ្យយលោ�ក ហ៊ុុ�ន

អំំណាចក្នុុងគ្រា�គ្រោះ��ះអាសន្នន
របស់់គណបក្សស
�

ប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជាមកដល់់។

អ្ននកវិ ិភាគនយោ�បាយរូូបនេះ�ះបាន
តទៅ�ទំំព័័រទីី ១៥
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lah Omar បានកើ�ើតឡើ�ើងជាច្រើ�ើ�នទសវត្សសរ៍ ៍

លីីបង់់ ដែ�លភាគច្រើ�ើ�នទំំនងជាចូូលរួួមក្នុុង
�

លីីបង់់ និិងជាអ្ននក និិពន្ធធសៀ�ៀវភៅ� Mullah

អាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាននិិងអ្ននកគាំំទ្រ�លោ�កខាងលិិច។

មកហើ�ើយ។ Bette Dam អ្ននកជំំនាញតា

ការដួួលរលំំនៃ�រដ្ឋាា ភិិបាលអាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន

Haqqani មេ�បញ្ជាាការយោ�ធារបស់់ក្រុ�ុម។

ជនស៊ីី�វិ ិល និិ ងបញ្ហា
ា ប្រ�ឈមសម្រា�ប់់

រូូបថតឯកសារដែ�លគ្មាា នកាលបរិ ិច្ឆេ�េទ

នៅ�ភាគខាងត្បូូ�ង Kandahar ដែ�លជា

ស្តីី�ពីី ស្ថាាបនិិ កតាលីីបង់់លោ�ក Mullah

នៅ�ពេ�លដែ�លពួួកគេ�បានកាន់់អាវុុធប្រ�ឆាំំង

បង្កើ�ើ�តអនាគតមិិនច្បាាស់់លាស់់សម្រា�ប់់
សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក។

ក្រុ�ុមតាលីីបង់់មិិនបាននិិ យាយថា

អ្ននកណានឹឹងដឹឹកនាំំចលនារបស់់ពួួកគេ� ឬក៏៏

រដ្ឋាា ភិិ បាលរបស់់ពួួកគេ�នឹឹ ងដំំ ណើ�ើរការ
យ៉ាា ងដូូចម្តេ�េចនោះ�ះទេ�។

អស់់រយៈៈពេ�លពីីរទសវត្សសរ៍ ៍មក ក្រុ�ុម

តាលីីបង់បា
់ នបង្កើ�ើ�តរដ្ឋឋបាលសង្គ្រា�ាមជាមួួយ
មេ�ដឹឹកនាំំដែ�លបានតែ�ងតាំំងសម្រា�ប់់ខេ�ត្តត

ស្រុ�ុកកំំ ណើ�ើតរបស់់ចលនាតាលីីបង់់

Omar

នឹឹងសូូវៀ�ៀតបន្ទាាប់់ពីីការលុុកលុុយឆ្នាំំ�១៩៧៩ ។

ខាងការបះះបោ�រ និិងជាអ្ននកនិិពន្ធសៀ�
ធ
ៀវភៅ�

ខ្លួួ�នគាត់់ជាមេ�បញ្ជាាការយោ�ធាដែ�លមាន

យើ�ើងឃើ�ើញឥឡូវនេះ�ះមិិ
នមែ�នជារចនាសម្ព័័�ន្ធធ
ូ

កាន់់កាប់់អាហ្វវហ្គាានីីស្ថាានក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១៩៩៤។

ចូូលមកក្នុុងរដ្ឋាា
ភិិបាលទេ�” ។ "គ្មាា ននរណា
�

រស់់នៅ�លាក់់ខ្លួួ�ន បន្ទាាប់់ពីីការលុុកលុុយ

គ្មាា ននរណាដឹឹងទេ� ខ្ញុំំ�ដឹឹ
� ងច្បាាស់់ថា ពួួក តា

គាត់់បានព្យាាយាមចុះះ�ចាញ់់ និិងបន្ទាាប់់មក

បានមានប្រ�សាសន៍៍ថា “រចនាសម្ព័័�ន្ធធដែ�ល
ដែ�លយើ�ើងនឹឹងឃើ�ើញនៅ�ពេ�លដែ�លពួួកគេ�

ដឹឹងថាអ្ននកណានឹឹងដឹឹកនាំំចលនានេះ�ះទេ� ...

ណាស់់។

លីីបង់មិ
់ ន
ិ ដឹឹងព្រោះ��ះពួួកគេ�មិិនទាន់់និយា
ិ យ

មេ�ដឹឹកនាំំសាសនា Emir របស់់ក្រុ�ុម

នេះ�ះ Mullah Haibatullah Akhunzada ត្រូ�ូវ

អ្វីី�សោះ�ះ" ។

លោ�ក Mullah Baradar ដែ�លបច្ចុុប្បបន្នន
�

បានគេ�ជឿ�ឿថាមានមូូ លដ្ឋាា ននៅ�ជិិ ត

មានអាយុុប្រ�ហែ�ល៥០ឆ្នាំំ� គឺឺជាឥស្សសរជន

ការប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ត្រូ�
ៃ វូ បានដឹឹកនាំំដោ�យអ្ននកតំំណាង

ក្រុ�ុមនេះ�ះបានលេ�ចចេ�ញមក។

Quetta ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សប៉ាាគីីស្ថាាន។ ប្រ�តិិបត្តិិ�

ពីីររូូបរបស់់គាត់់ គឺឺ Mullah Yacub ដែ�ល
ជាកូូ នប្រុ�ុសច្បបងរបស់់មេ�ដឹឹ កនាំំទីី១ គឺឺ

Mullah Mohammad Oma និិង Sirajuddin

លោ�ក Mullah Baradar បានបង្ហាាញថា

អំំពីីជីីវិ ិតក្រោ��មការដឹឹកនាំំរបស់់តាលីីបង់់

នីីមួួយៗ ប្រ�ព័័ន្ធធតុុលាការ និិងមេ�បញ្ជាាការ

យោ�ធាប៉ុុន្តែ�ែ
� កម្រ�នឹឹងលេ�ចមុុខជាសាធារណៈៈ

Omar និិយាយថា អ្ននកទាំំងពីីរបានជួួបគ្នាា

ពីីមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លប្រ�ឆាំំងភេ�រវកម្មមជាតិិអាមេ�រិ ិក

លោ�ក Ashley Jackson អ្ននកជំំនាញ

សំំខាន់់នៅ�ក្នុុងចលនាតាលីី
បង់់ ចាប់់តាំង
ំ ពីី
�

មិិត្តតភាពរបស់់គាត់់ជាមួួយស្ថាាបនិិក

តាលីីបង់់ និិងមេ�ដឹឹកនាំំចុុងក្រោ��យ គឺឺ Mul-

KHMERPOST USA
កិិ ច្ចចចរចាសន្តិិ�ភាពជាមួួ យរដ្ឋាា ភិិ បាល

គាត់់ បានព្យាាយាមម្តតងទៀ�ៀតដើ�ើ ម្បីី�

ចរចារកដំំណោះ�ះស្រា�យនៅ�ពាក់់កណ្តាា ល

នៃ�ជម្លោះ�ះ �នេះ�ះដោ�យមានទំំនាក់ទំ
់ ន
ំ ងសម្ងាាត់់

ជាមួួយរដ្ឋាា ភិិបាលរបស់់លោ�ក Karzai មុុន

ពេ�លគាត់់ត្រូ�ូវបានភ្នាាក់់ងារអាមេ�រិ ិក និិង
ប៉ាាគីីស្ថាានចាប់់ខ្លួួ�ននៅ�ដើ�ើមឆ្នាំំ�២០១០ ។

លោ�ក Ibraheem Bahiss ទីីប្រឹ�ឹក្សាា

កំំឡុុងពេ�លដែ�លតាលីីបង់់

សម្តីី�ពីីអាហ្វវហ្កាានីីស្ថាានជាមួួយក្រុ�ុមវិ ិបត្តិិ�

នៅ�ពេ�លដែ�លក្រុ�ុមនេះ�ះត្រូ�ូវបានបង្ខំំ�ឲ្យយ

សំំខាន់់បំំផុុតម្នាាក់់របស់់តាលីីបង់់ ពីីព្រោះ��ះ

ជំំនាញក្នុុ�ង

របស់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក ក្នុុងឆ្នាំំ�២០០១
ដំំបូង
ូ
�

បានដើ�ើរតួួនាទីក
ី ណ្តាា លក្នុុងការបង្រួ�ួ
បបង្រួ�ម
ួ
�
ក្រុ�ុមវិ ិញ ហើ�ើយប្រែ�ែទៅ�ជាធ្វើ�ើ�ការបះះបោ�រ ។

អន្តតរជាតិិ និិយាយថា “គាត់់ គឺឺជាមនុុស្សស
គាត់់នៅ�ជាមួួយតាលីីបង់់តាំំងពីីថ្ងៃ�ៃដំំបូូង

និិងជាកម្លាំំ�ងចម្រុ�ញ
ុ នៅ�ក្នុុ�ងដំំណាក់់កាល

សំំខាន់់នៃ�ចលនា” ។

អស់់រយៈៈពេ�លជាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�បន្ទាាប់់ ពីី

ការចាប់់ខ្លួួ�ន លោ�ក Karzai ជាស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ង

លោ�កស្រី�ី Dam និិយាយថា “គាត់់

សាខាមាន ឥទ្ធិិ�ពលដូូចគ្នាានៃ�កុុលសម្ព័័�ន្ធធ

Karzai នៅ�ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០០១” ដោ�យសំំដៅ�

Baradar បានសង្កកត់់ប្រ�ទេ�សប៉ាាគីីស្ថាានឱ្យយ

គឺឺជាអ្ននកដែ�លបានចុះះ�ចាញ់់លោ�ក Hamid

ទៅ�លើ�ើប្រ�ធានាធិិបតីីទីីមួួយរបស់់អាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន

បន្ទាាប់់ពីីពួួកតាលីីបង់់ធ្លាាក់់ពីីអំំណាច។

លោ�ក Mullah Baradar ត្រូ�ូវបានគេ�

ចាត់់ ទុុ កថាជាមេ�បញ្ជាាការជាន់់ ខ្ពពស់់តា

Pashtun Durrani ដូូ ចលោ�ក Mullah
ដោះ�ះលែ�ងមេ�ដឹឹ កនាំំតាលីីបង់់ ដោ�យ

សង្ឃឹឹ�មថា ការដោះ�ះលែ�ងរបស់់គាត់់អាច
ជួួយឱ្យយមានការចរចាសន្តិិ�ភាពជាមួួយក្រុ�ុម
តទៅ�ទំំព័័រទីី១៤
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�៍ ន
ខ្មែ�រែ ប៉ុុស្តិ៍
� មិ
ិ ទទួួលបានព័័ត៌មា
៌ នទេ�ក្នុុងពេ�ល
�

1979, settled in

Ryan Rourke, an insurance ex-

chusetts in 1982,

ecutive, and former

a graduate of

Highland sports

Lowell High School,

Coach & Board

class of 1991. He

នៃ�ការបោះ�ះពុុម្ភភផ្សាាយនេះ�ះ។

President.
លោ�ក រ៉ាាយ៉ាាន់់
រួួកខីី នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�

as Health Director Town of Dracut.
លោ�ក ដេ�វី ីដ អ៊ូូ�ឡែ�ត បម្រើ�ើ�ការនៅ�
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាមិិនរកកម្រៃ�ៃជាច្រើ�ើ�ននៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ

Lowell, Massa-

received a Bachelor of Arts degree
from Norwich University and a Master
of Science from DeVry University.

ធានារ៉ាាប់់រង និិងជា

កាម៉ាារ៉ាា ខៃ� គាត់់ និិងគ្រួ�ួសារបានរួួចផុុត

អតីីតប្រ�ធានគ្រូ�ូបង្វឹឹ�ក និិងក្រុ�ុមប្រឹ�ក្សា
ឹ ាកីីឡា

ពីីសម័័យខ្មែ�រែ ក្រ�ហម ពីីឆ្នាំំ�១៩៧៥-១៩៧៩

តំំបន់់ហៃ�ឡែ�ន។

Page.9
អាមេ�រិ ិកនៅ�រដ្ឋឋកាលីហ្វ័័�
ី រញ៉ាាក្នុុ�ងឆ្នាំំ�១៩៨១
គាត់់ បានផ្លាាស់់ទៅ�ទីី ក្រុ�ុងឡូូវែែល ជួួ យ
ធ្វើ�ើ�ការងារផ្នែ�ែកការតាំំងទីីលំំនៅ�ជនភៀ�ៀសខ្លួួ�ន។

ឡូូវែែល រួួមទាំំងជា
ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ក្សា
ឹ ា

នៅ�ឆ្នាំំ�២០០២ គាត់់បានបើ�ើកការិ ិយាល័័យ

ភិិបាល ស៊ីី� ប៊ីី� អេ�

ជោ�គជ័័យក្នុុ�ងវិ ិស័័យអចលនទ្រ�ព្យយ។

គាត់់ធ្វើ�ើ�ការជាអតីីត

អចលនទ្រ�ព្យយផ្ទាាល់់ខ្លួួ� ន និិ ងទទួួ លបាន
If you are unsure which district you

មន្រ្តី�ី�អនុុវត្តតក្រ�ម

live in, you can find it by visiting Low-

ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ជាន់់ខ្ពពស់់

ellMA.Gov/FindMyDistrict and enter

នៃ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល ឥឡូូវនេះ�ះ កំំពុុងធ្វើ�ើ�ការ
ជាប្រ�ធានផ្នែ�ែកសុុខាភិិបាល ទីី ក្រុ�ុងដ្រា�

your zip code: https://lowell.maps.arc-

ខាត់់។

8b89eeb6de5c418ea4b3c9191e4e8c65

gis.com/apps/View/index.html?appid=

Paul Yem,

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្នក
ន មិិនប្រា�កដថា អ្ននករស់់នៅ�

Came United States

ស្រុ�ក
ុ ណាមួួយទេ� អ្ននកអាចស្វែ�ែងរកវាបាន

District 7: Lower Highlands & Acre

បានតាំំងទីីលំំនៅ�នៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ ឡូូវែែល រដ្ឋឋម៉ាា

សាឈូូសេ�ត នៅ�ឆ្នាំំ�១៩៨២ គាត់់បានបញ្ចចប់់

at the end of Viet-

ដោ�យចូូលទៅ�កាន់់LowellMA.Gov/Find-

ស្រុ�ុកទីី ៧៖ ឡូូវ័ ័រ ហៃ�ឡែ�ន និិងអាខ័័រ

ការសិិក្សាានៅ�វិ ិទ្យាាល័័យឡូវែែល
ឆ្នាំំ�១៩៩១
ូ

nam War, adopted

MyDistrict ហើ�ើយបញ្ចូូ� លលេ�ខកូូដតំំបន់់

by an American

របស់់អ្ននក៖ https://lowell.maps.arcgis.

កលវិ ិទ្យាាល័័យ ណ័័រវិ ិច និិ ងអនុុបណ្ឌិ�ិ ត

family in California,

com/apps/View/index.html?appid=8b8

។ គាត់់ទទួួលសញ្ញាាបត្រ�ផ្នែ�ែកសិិល្បៈៈ�ពីសា
ី
ផ្នែ�ែកវិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�រពីីសាកលវិ ិទ្យាាល័័យ ដេ�
វី ីរី ី។
David Ouellette, served on various
non-profit boards in Lowell, former
Board President for C.B.A, worked as

Kamara Kay, He and his family

former Senior Code Enforcement Of-

survived Khmer Rough era from 1975-

ficer for the City of Lowell, now working

in 1981, he moved to Lowell to help

9eeb6de5c418ea4b3c9191e4e8c65

with refugee settlement. In 2002, he

You also can find voting locations

opened his own real estate office and

here: https://www.lowellma.gov/322/

has been a successful in in real estates.

Polling-Locations

ផូូល យ៉ែ�ែម បានមកសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក

អ្ននកក៏៏អាចស្វែ�ែងរកទីីតាំំងបោះ�ះឆ្នោ�ោត

ពេ�លចប់់សង្គ្រា�ាមវៀ�ៀតណាម គាត់់ត្រូ�វូ បាន

នៅ�ទីីនេះ�ះ៖ https://www.lowellma.gov/322/

យកមកចិិ ញ្ចឹឹ�មដោ�យគ្រួ�ួសារជនជាតិិ

Polling-Locations
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ដោ�យគ្មាា នថាមពល។ ស្ថាានភាពគ្រា�អាសន្នន

ជួួយសង្គ្រោះ��ះ �មនុុស្សសដែ�លជាប់់នៅ�លើ�ើដំបូ
ំ ល
ូ

នៅ�តែ�មានសុុពលភាពនៅ�ទូូ ទាំំងតំំ បន់់

រថយន្តត។ មនុុស្សសរាប់់ រយនាក់់ ត្រូ�ូវបាន

គិិតត្រឹ�ឹមពាក់់កណ្តាា លថ្ងៃ�ៃព្រ�ហស្បបតិ៍៍នេះ�ះ

ជម្លៀ�ៀ�សចេ�ញពីីរថភ្លើ�ើ�ង និិងផ្លូូ�វក្រោ��មដីី។

ខណៈៈក្រុ�ុមមន្រ្តី�ី�បានរកវិ ិធីី ដោះ�ះស្រា�យ

ព្យុះ�ះ�កំំបុុតត្បូូ�ងនៅ�ភាគខាងត្បូូ�ងរដ្ឋឋញូូវជឺឺ

ការខូូចខាត។

ស៊ីី� បានបណ្តាា លឱ្យយផ្ទះះ�ជាច្រើ�ើ�នខ្ននងបាក់់

រាបដល់់ដី។
ី របាយការណ៍៍បឋមមួួយ ចេ�ញ
ទីីតាំំងដែ�លមានមនុុស្សសស្លាាប់់ដោ�យ
សារព្យុះ�ះ�

ដោ�យសេ�វាកម្មមអាកាសធាតុុជាតិិ បាន
កំំណត់់ថា ព្យុះ�ះ�ដែ�លបានវាយប្រ�ហារលើ�ើ

មនុុស្សសជាង ៤០ នាក់់ បានស្លាាប់់

ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០២១
ព្យុះ�ះ� Ida ក៏៏បាននាំំទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ងក្នុុ�ងមួួយ

ដោ�យខុុសច្បាាប់់។

ម៉ោ�ោ ងខ្ពពស់បំ
់ ផុ
ំ ត
ុ លើ�ើកទីី៧ ដោ�យធ្លាាក់់ភ្លៀ�ៀ�ង

នៅ�រសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃព្រ�ហស្បបតិ៍៍ លោ�ក

១,៨២ អ៊ីី�ញនៅ�ចន្លោះ�ះ �ម៉ោ�ោ ង ៩ យប់់ និិង

Philip D. Murphy អភិិបាលរដ្ឋឋញូូវជឺឺស៊ីី�

ម៉ោ�ោ ង ១០ យប់់។
សំំគាល់់៖ សរុុប រាយការណ៍៍សំំរាប់់
ចន្លោះ�ះ �រយៈៈពេ�លមួួយម៉ោ�ោ ង ដូូចដែ�លបាន
កំំ ណត់់ដោ�យ METAR បញ្ចចប់់ នៅ�នាទីី
ទីី៥៣ ឬ ៥៤ នៃ�ម៉ោ�ោ ង។ ឧទាហរណ៍៍ មួួយ

បានប្រ�កាសថា យ៉ាា ងហោ�ចណាស់់

មនុុស្សស២៣នាក់់នៅ�ក្នុុងរដ្ឋឋ
នេះ�ះបានស្លាាប់់។
�

មន្រ្តី�ី�ក្នុុងតំំ
់ ននិិយាយថា មានមនុុស្សស
� បន់បា
៤នាក់់ ត្រូ�ូវបានគេ�រកឃើ�ើញស្លាាប់់នៅ�ក្នុុ�ង
អគារផ្ទះះ�ល្វែ�ែងមួួ យនៅ� Elizabeth និិ ង

មនុុស្សស ២នាក់់ បានស្លាាប់់នៅ� Hillsborough
ជាប់់នៅ�ក្នុុងរថយន្តតរបស់់
ខ្លួួ�ន។ មនុុស្សសម្នាាក់់
�

ដោ�យសារភ្លៀ�ៀ�ងធ្លាាក់់ខ្លាំំ�ង និិងទឹឹកជំំនន់់

ទៀ�ៀតស្លាាប់់ នៅ� Passaic រដ្ឋឋ NJ ជាកន្លែ�ែង

នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ញូូវយ៉៉ក កាលពីីថ្ងៃ�ៃពុុធ និិង
ថ្ងៃ�ព្រ�ហស្ប
ៃ
បតិ៍៍។ ផែ�នទីីនេះ�ះបង្ហាាញពីីទីតាំ
ី ង
ំ

ដែ�លទន្លេ�េ Passaic ទឹឹកឡើ�ើងលិិចច្រាំ�ំង
និិងមានត្រី�ីឡើ�ើងតាមដងផ្លូូ�វ។

ដែ�លមានមនុុស្សសស្លាាប់់។

Ned Lamont អភិិបាលនៃ�រដ្ឋឋ Con-

រង្វវង់់ធំំបង្ហាាញពីី កន្លែ�ែងដែ�លមាន

necticut បានប្រ�កាសថា រដ្ឋឋនឹឹងបង្ហូូ�តទង់់

មនុុស្សសស្លាាប់់ច្រើ�ើ�នជាងម្នាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីតាំង
ំ

ជាតិិមកនៅ�ត្រឹ�ឹមពាក់់

មួួយ។

កណ្តាា លដើ�ើម្បីី�

គោ�រពដល់់លោ�ក Brian Mohl ដែ�លជា

ថ្លែ�ែងពីីសេ�តវិ ិមាន ប្រ�ធានាធិិបតីីបៃ�

ពលបាលប៉ូូ�លីីសរដ្ឋឋដែ�លស្លាាប់់ដោ�យសារតែ�

ដិិន បានមានប្រ�សាសន៍៍ថា ការខូូចខាត

រថយន្តតរបស់់គាត់់ត្រូ�ូវទឹឹកជន់់លិិច។

បានបង្ហាាញថា “ជាព្យុះ�ះ� ខ្លាំំ�ង និិងមានវិ ិបត្តិិ�
អាកាសធាតុុខ្លាំំ�ងនៅ�ទីី នេះ�ះ” ជាអ្វីី�ដែ�ល

ភ្លៀ�ៀ�ង ៣.១៥ អ៊ីី�ញ បានធ្លាាក់់ នៅ�

លោ�កហៅ�ថា “ជាបញ្ហា
ា ប្រ�ឈមដ៏៏ ធំំនា
ពេ�ល បច្ចុុ�ប្បបន្ននរបស់់យើ�ើង។
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Central Park រយៈៈពេ�លមួួ យម៉ោ�ោ ងនៅ�
Mullica Hill, N.J., មានកម្លាំំ�ង F-3 មាន

ថ្ងៃ�ៃពុុធនេះ�ះ បានធ្វើ�ើ�ឱ្យយកម្រិ�ិតទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ង ១

កម្លាំំ�ងខ្យយល់់ប្រ�មាណ ១៥០ ម៉ៃ�ៃយ៍៍ក្នុុ�ងមួួយ

ម៉ោ�ោង កត់់ត្រា�ចាប់់ផ្តើ�ើ�មនៅ�ម៉ោ�ោង ៣ រសៀ�ៀល

ម៉ោ�ោ ង មានកម្រិ�ត
ិ ៩៤ អ៊ីី�ញ បំំបែ�កឯតទគ្គគកម្មម

តាមពិិតចាប់់ផ្តើ�ើ�មនៅ�ម៉ោ�ោ ង ២ និិង៥៣នាទីី

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២១ខែ�សីីហា។សេ�វាកម្មមអាកាសធាតុុ

លោ�កស្រី�ី Kathy C. Hochul អភិិបាលក្រុ�ុង

New Jersey និិង Pennsylvania នៅ�តែ�

រសៀ�ៀល នេះ�ះជាការវិ ិភាគរបស់់ Aatish

ជាតិិ កំំ ពុុងព្យាាយាមពណ៌៌នាអំំ ពីីកម្រិ�ិ ត

ញូូវយ៉៉ក មានប្រ�សាសន៍៍ថា លោ�កស្រី�ីបាន

បន្តតឡើ�ើង។

Bhatia ។

គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ បានប្រ�កាសភាពអាសន្ននទឹក
ឹ ជំំនន់់

នៅ�ឯសន្និិ�សីីទសារព័័ត៌៌មានមួួយនៅ�
Queens នៅ�ព្រឹ�ឹ កថ្ងៃ�ៃព្រ�ហស្បបតិ៍៍នេះ�ះ

ម៉ោ�ោ ង។ កម្ពពស់់ទឹឹកទន្លេ�េមួួយចំំនួួននៅ�រដ្ឋឋ

ទទួួលការហៅ�ទូូរស័័ព្ទទពីីលោ�ក បៃ�ដិិន “ឲ្យយ

ផ្តតល់់ជំំនួួយណាមួួយ” ខណៈៈដែ�លរដ្ឋឋបាន

ព្យុះ�ះ� IDA បាននាំំទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ងច្រើ�ើ�នម៉ោ�ោ ង

វាយតំំលៃ�ការខូូចខាតពីីព្យុះ�ះ � Ida ។ លោ�កស្រី�ី

ជាប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រដល់់ក្រុ�ុងញូូវយ៉៉ក និិងញូូ

មានប្រ�សាសន៍៍ពីីការតំំណាងធ្វើ�ើ�ឲ្យយមាន

ជឺឺស៊ីី�

ប្រ�ក្រ�តីីថ្មីី�ឡើ�ើងវិ ិញ។ នៅ�ថ្ងៃ�ព្រ�ហស្ប
ៃ
បតិ៍៍ចុុង
សប្តាាហ៍៍នេះ�ះ លោ�ក បៃ�ដិិន បានអនុុម័័ត

របារនីី មួួយៗតំំ ណាងឱ្យយមួួ យម៉ោ�ោ ង

សេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសគ្រា�អាសន្ននមួួយសម្រា�ប់់

ដែ�លកត់់ត្រា�បរិ ិមាណទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ងនៅ� New-

ក្រុ�ុងញូូវយ៉៉ក និិងញូូវជឺឺស៊ីី� ដែ�លអនុុញ្ញាាត

ark ។

ឱ្យយទីីភ្នាាក់ងា
់ រគ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រា�អាសន្ននសហព័ន្ធ
័ ធ

សម្រ�បសម្រួ�ួលកិិ ច្ចចខិិតខំំ ប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង
ជួួយសង្គ្រោះ��ះ �គ្រោះ��ះមហន្តតរាយ។

៣ អ៊ីី�ញក្នុុ�ងមួួយម៉ោ�ោ ង

ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០២១
ចន្លោះ�ះ �ពីី ម៉ោ�ោ ង៨ យប់់ ដល់់ម៉ោ�ោ ង៩

លោ�កស្រី�ីមានប្រ�សាសន៍៍ថា “យើ�ើង

យប់់ ព្យុះ�ះ� Ida បានធ្លាាក់់ភ្លៀ�ៀ�ង ៣,២៤ អ៊ីី�ញ

ត្រូ�ូវព្យាាករណ៍៍អំំពីបញ្ហា
ី
ា ទាំំងនេះ�ះ ហើ�ើយត្រូ�ូវ

នៅ� Newark មានភ្លៀ�ៀ�ងធ្លាាក់់ជិិតមួួយអ៊ីី�ញ

ត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នជាមុុន” ។

ច្រើ�ើ�នជាងកំំណត់់ត្រា�មុុនក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០០៦ ។

ជំំ នន់់ ទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ងកាលពីី ថ្ងៃ�ៃពុុធមាន
កម្ពពស់ជា
់ ងកន្លះះ�ហ្វីី�តបានធ្លាាក់់ក្នុុងរយៈៈពេ�ល
�

៣ អ៊ីី�ញក្នុុ�ងមួួយម៉ោ�ោ ង

ថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០០៦

តែ�ប៉ុុ�ន្មាា នម៉ោ�ោ ងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�បានប្រែ�ែក្លាា យផ្លូូ�វ

ព្យុះ�ះ�ផ្គគររន្ទះះ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរបាននាំំឱ្យយមានភ្លៀ�ៀ�ង

និិងស្ថាានីីយ៍៍រថភ្លើ�ើ�ងក្រោ��មដីីទៅ�ជាទន្លេ�េ។

ធ្លាាក់់មួួយម៉ោ�ោ ងសរុុប ២,៣៥ អ៊ីី�ញ ចន្លោះ�ះ �

អ្ននកជួួ យសង្គ្រោះ��ះ �បន្ទាាន់់ តាមទូូ កបាន

ពីីម៉ោ�ោ ង៤ រសៀ�ៀល និិងម៉ោ�ោ ង ៥ ល្ងាា ច

ប្រ�ភព៖ សាកលវិ ិទ្យាាល័័យរដ្ឋឋ Iowa
I.E.M. ចំំ នួួនទឹឹ កភ្លៀ�ៀ�ងសរុុបប្រ�ចាំំម៉ោ�ោ ង
ដែ�លបានគណនា ។
ភ្លៀ�ៀ�ងបានបំំបែ�កឯតទគ្គគកម្មមត្រឹ�ឹមតែ�១១
ថ្ងៃ�ៃមុុ នព្យុះ�ះ�ត្រូ�ូពិិច Henri ដោ�យមាន

នៅ�ក្រុ�ុងញូូវយ៉៉កជាលើ�ើកដំំបូូង។
នៅ�សង្កាាត់់ Bergen ជាតំំ បន់់មាន
ប្រ�ជាជនច្រើ�ើ�នបំំផុុតនៅ�រដ្ឋឋញូូជឺឺស៊ីី� លោ�ក
James Tedesco នាយកប្រ�តិិបត្តិិ�សង្កាាត់់

ការព្រ�មានពីីអ្នក
ន វិ ិទ្យាា សាស្ត្រ�រអាកាសធាតុុ

និិងជាអតីីតអ្ននកពន្លលត់់អគ្គីី�ភ័យ
័ បាននិិយាយ

អំំពីីភាពប្រ�ក្រ�តីីថ្មីី�នៅ�លើ�ើភពផែ�នដីីក្តៅ�ៅ៖

កាលពីីថ្ងៃ�ៃព្រ�ហស្បបតិ៍៍ថា “យើ�ើងមិិនបាន

ខ្យយល់់ក្តៅ�ៅទប់់ទឹឹកបានច្រើ�ើ�ន និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយ ព្យុះ�ះ�

បញ្ចចប់់កុំំ�ឲ្យយមានការបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា ញទេ�ទាំំងស្រុ�ង
ុ

ប្រ�មូូលផ្តុំំក
�� ម្លាំំ�ងបានលឿ�ឿន និិងធំំជាងមុុន។

នៅ�ឡើ�ើយទេ� ប៉ុុ� ន្តែ�ែជិិតបញ្ចចប់់ ហើ�ើយ វា

ខ្សែ�ែរថភ្លើ�ើ�ងក្រោ��មដីីជាច្រើ�ើ�ននៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ
ញូូវយ៉៉ក នៅ�តែ�ផ្អាា កដំំណើ�ើការរហូូតដល់់

អាក្រ�ក់់ណាស់់ ខ្ញុំំ�មិិ
� នដែ�លជួួបប្រ�ទះះទេ�”។
របាយការណ៍៍មានការរួួមចំំណែ�ក

ល្ងាា ចថ្ងៃ�ៃព្រ�ហស្បបតិ៍៍។ អាកាសយានដ្ឋាា ន

ដោ�យ Anne Barnard, Jonah E. Brom-

ត្រូ�ូវបានបើ�ើកឡើ�ើងវិ ិញ ប៉ុុន្តែ�ែជើ�
�
ង
ើ ហោះ�ះហើ�ើរ

wich, Maria Cramer, Isabella Grullón

រាប់់រយត្រូ�ូវបានលុុបចោ�ល។

Paz, Matthew Haag, Jesus Jiménez,
Michael Levenson, Eduardo Medina,

ប៉ូូ�លីីសបាននិិយាយថា នៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ ញូូ

Andy Newman, Azi Paybarah, Derrick

វយ៉៉កអ្ននកស្លាាប់់មានអាយុុចាប់់ពីីក្មេ�េងប្រុ�ុស

Bryson Taylor, Neil Vigdor Ali Watkins

អាយុុ ២ ឆ្នាំំ� រហូូតដល់់ស្ត្រី�ី�អាយុុ ៨៦ ឆ្នាំំ�។

និិង Ashley Wong

អ្ននកខ្លះះ�បានលង់់ទឹក
ឹ ស្លាាប់់នៅ�ក្នុុងបន្ទទប់់
ក្រោ��មដីី
�

នៅ� Queens ជាកន្លែ�ែងប្រ�ព័័ន្ធធ ស្នាាក់់នៅ�
បណ្តោះ�
ះ �អាសន្នន និិ ងភាគច្រើ�ើ�នរស់់នៅ�

អ្ននកក្រុ�ុងញូូវយ៉៉កបានព្យាាយាម
តទៅ�ទំំព័័រទីី ១៣
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បុុរសទាំំងនោះ�ះអាចចាប់់នាងចេ�ញពីីមាត់់ទ្វាា រ
tmkBITMB½rTI 11 ទឹឹកជំំនន់់បណ្តាា�លមកពីីព្យុះ�ះ�IDA... បាន
ប៉ុុន្តែ�ែ
� វាយឺឺតពេ�លទៅ�ហើ�ើយ។ លោ�កស្រី�ី

ជួួ យសង្គ្រោះ��ះ �អ្ននកជិិ តខាងពីី ទឹឹកជំំ នន់់

កម្ពពស់ទឹ
់ ឹកល្អអក់់ហូរូ ចូូលប្រ�ហែ�ល ៦ ហ្វីី�ត។

បណ្តាា លមកពីីព្យុះ�ះ � Ida។ ពេ�លខ្លះះ� ពួួកគេ�
ទឹឹកបានធ្វើ�ើ�ឲ្យយលោ�កស្រី�ី Lee ជាប់់

មិិនអាចសង្រ្គោះ��ះ �បាន។
Roxanna Florentino ពិិ និិត្យយមើ�ើ ល
ការខូូចខាតនៅ�ក្នុុងបន្ទទប់់
ក្រោ��មដីីនៃ�អាគារ
�
ដែ�លនាងរស់់នៅ�ក្នុុ�ង

នៅ�ក្នុុ�ងអគារ ដែ�លមានទ្វាា រខាងមុុខធ្វើ�ើ�ពីី
ដែ�ក និិងស៊ុុ�មទ្វាា រដែ�ក ធ្វើ�ើ�ឱ្យយគាត់់ជាប់់មិិន
អាចគេ�ចខ្លួួ�នបាន។

ទីីក្រុ�ុង Brooklyn

កាលពីីថ្ងៃ�ព្រ�ហស្ប
ៃ
បតិ៍៍។ អ្ននកជិិតខាងរបស់់

លោ�កស្រី�ី Patricia Fuentes ដែ�ល

នាងឈ្មោះ�ះ� Roberto Bravo បានស្លាាប់់នៅ�

Lee ត្រូ�ូវបានស្លាាប់់ដោ�យព្យុះ�ះ�។

cardo Garcia ត្រូ�ូវបានភ្ញាាក់់ដឹង
ឹ ខ្លួួ�នដោ�យសារ
ទឹឹកឡើ�ើង ដែ�លគាត់់និិយាយថា បានផ្ទុះះ��
ចូូលតាមទ្វាា របន្ទទប់់ក្រោ��មដីីរួម
ួ របស់់គាត់់

Cruz បានឡើ�ើងទៅ�ជាន់់ទីី១ ស៊ូូ�ជាមួួយ
ទឹឹកដែ�លហូូរធ្លាាក់់តាមជណ្តើ�ើ� រ។
លោ�ក De La Cruz បានរកឃើ�ើញ
អ្ននកជិិ តខាងនៅ�ជាន់់ ខាងលើ�ើរបស់់គាត់់
ឈ្មោះ�ះ� Roxanna Florentino ដែ�លបាន
រស់់នៅ�ក្នុុ�ងអាគារនេះ�ះអស់់រយៈៈពេ�ល១៨

ហូូរកាត់់តាមទ្វាា រ និិងបង្អួួ�ចបន្ទទប់់ក្រោ��មដីី

ឆ្នាំំ�។ នាងបាននិិយាយថា នាងបានសម្រែ�ែក

នៅ�ទីីក្រុ�ុងញូូវយ៉៉កដោ�យប្រែ�ែក្លាា យកន្លែ�ែង

បុុរសម្នាាក់់ទៀ�ៀតឈ្មោះ�ះ� Roberto Bravo

ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃទៅ�ជាអន្ទាាក់់មរណៈៈ។

អាយុុ ៦៦ ឆ្នាំំ�បានស្រែ��កឲ្យយគេ�ជួួ យពីី
បន្ទទប់់គេ�ងខាងក្រោ��យនៅ�ក្នុុងបន្ទទប់់
ក្រោ��មដីី។
�

នៅ� Woodside, Queens, លោ�កស្រី�ី

លោ�កស្រី�ី Florentino បាននិិយាយ

Deborah Torres បាននិិយាយថា លោ�កស្រី�ី

ថា លោ�ក Bravo បានអង្វវរសុំំ�ជំំនួយ
ួ និិយាយ

បានឭការស្រែ��កអង្វវរដ៍៍អស់សង្ឃឹ
់
ឹ�មចេ�ញពីី

ជាភាសាអេ�ស្ប៉ាា�ញ ហើ�ើយអ្ននកជិិ តខាង

បន្ទទប់់ ក្រោ��មដីី របស់់គ្រួ�ួសារដែ�លមាន

បានព្យាាយាមទៅ�សង្រ្គោះ��ះ �គាត់់ ។ ប៉ុុ� ន្តែ�ែ

សមាជិិ កបីី នាក់់រស់់នៅ� មានទាំំងទារក

ទឹឹកហូូរខ្លាំំ�ងចូូលតាមទ្វាា រខាងមុុខ និិងតាម

ទើ�ើបនឹឹងកើ�ើត ផងដែ�រ។

បង្អួួ�ច។ លោ�កស្រី�ីលែ�ងឭសម្រែ�ែកលោ�ក
Bravo ទៀ�ៀត។

នៅ�ពេ�លទឹឹ កបានហូូរចូូ លអាគារ
ប្រ�ហែ�លម៉ោ�ោ ង១០យប់់ កាលពីី ថ្ងៃ�ៃពុុធ

កាលពីីថ្ងៃ�ៃព្រ�ហស្បបតិ៍៍ ទឹឹកបានហក់់

លោ�កស្រី�ី Torres បាននិិយាយថា លោ�ក

ឡើ�ើងយ៉ាា ងខ្លាំំ�ងនៅ�កន្លែ�ែងលោ�ក Bravo

ស្រី�ីបានឭសម្លេ�េងក្រុ�ុមគ្រួ�ួសារស្រែ��កហៅ�

ទឹឹកបុុកទំំលុះះ�ទ្វាា រនិិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយបាក់់ពិដា
ិ នដែ�ល

អ្ននកជិិតខាងម្នាាក់់ទៀ�ៀតឈ្មោះ�ះ� Choi Sledge ។

ពុុកផុុយ។ ទង់់ជាតិិអេ�ក្វាា ឌ័័រដែ�លព្យួួ�រនៅ�

លោ�កស្រី�ី Sledge បានអង្វវរក្រុ�ុមគ្រួ�ួសារ

លើ�ើជញ្ជាំំ�ងរបស់់គាត់់ ត្រាំ�ំទឹក
ឹ និិងប្រ�ឡាក់់ភក់់

ឱ្យយរត់់គេ�ចខ្លួួ�ន។

កម្រា�លឥដ្ឋឋពោ�រពេ�ញដោ�យកំំ ទេ�ចកំំ ទីី
រូូបថតលោ�ក Bravo ពាក់់អាវក្នុុងពិិ
ី វការ
� ធីផ្លូូ�

ទោះ�ះយ៉ាា ងណានៅ�គ្រា�ដែ�លទឹឹកធ្លាាក់់

មួួយមានស្នាាមប្រ�ឡាក់់ទឹឹក។

មានកម្លាំំ�ងខ្លាំំ�ងពេ�ក ទឹឹកបានរារាំំងមិិនឲ្យយ
ជាអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងអចលនទ្រ�ព្យយទើ�ើបតែ�ឈប់់
ពីី ការងារនៅ�ពេ�លដែ�លនាងឭសម្លេ�េង
លោ�កស្រី�ី Torres ដែ�លរស់់នៅ�ជាន់់ទីី

លោ�កស្រី�ី Lee ស្រែ��កឲ្យយជួួយ និិងបានឃើ�ើញ

មួួយបាននិិយាយថា “វាមិិនអាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�បាន

នាងជាប់់។ លោ�កស្រី�ី Fuentes បានរត់់

ទេ�” ។ “ វាដូូចជាអាងទឹឹកអញ្ចឹឹ�ង”។

ទៅ�បន្ទទប់់រង់់ចាំំ ដើ�ើម្បីី�សុំំ�ជំនួ
ំ យ
ួ ហើ�ើយលោ�ក
Jayson Jordan ដែ�លជាជំំនួួយការ និិង

ក្នុុ�ងបន្ទទប់់ក្រោ��មដីី ដែ�លជាកម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់
ខុុនដូូ ទំំនើ�ើបនៅ� Central Parkway រដ្ឋឋ

លោ�ក Andy Tapia ជាអ្ននកថែ�ទាំំអគារ បាន
លោ�តតាមទ្វាា រកញ្ចចក់់ដែ�លបែ�កដើ�ើម្បីី�ទៅ�
ជួួបលោ�កស្រី�ី Lee ។
ប៉ុុន្តែ�ែពួ
�
ក
ួ គេ�មិិនអាចជួួយសង្គ្រោះ��ះ �នាង

Queens ។ ទឹឹកជំំនន់់បានទម្លុះះ��ឡើ�ើងចូូល

បានទេ�។ លោ�កស្រី�ី Lee ជាប់់ ក្នុុ�ងទឹឹ ក
ហើ�ើយលោ�ក Tapia បានព្យាាយាមជួួយ

និិងទឹឹកចូូលពេ�ញយ៉ាា ងលឿ�ឿន ដែ�លមាន

នាងឲ្យយងើ�ើបផុុតពីីទឹក
ឹ ត្រឹ�ឹមចង្កាារ។ នៅ�ទីីបំផុ
ំ ត
ុ

តាមរយៈៈទ្វាា ររូូតកញ្ចចក់់មួយ
ួ នៅ�ក្នុុងផ្ទះះ�ល្វែ�ែង
�

មានតែ�ខោ�ខ្លីី�ជាប់់ ខ្លួួ� ន។ លោ�ក Garcia

មួួយភ្លេ�េតសោះ�ះ វាឡើ�ើងដល់់ត្រឹ�ម
ឹ ជង្គគង់់ ដល់់

ទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ងបណ្តាា លមកពីីព្យុះ�ះ � Ida បាន

Darlene Lee អាយុុ៤៨ ឆ្នាំំ� ស្ថិិ�តនៅ�

លោ�ក De La Cruz បានទម្លុះះ��ទ្វាា រ
បន្ទទប់់ គេ�ងរបស់់គាត់់ ដើ�ើ ម្បីី�រត់់ គេ�ចខ្លួួ�ន
បាននិិយាយថា គាត់់ និិងលោ�ក De La

កាសែ�ត The New York Times

ម្នាាក់់បានរួួចជីីវិ ិតទេ�។

និិយាយថា“ ខ្ញុំំ�ស្ទើ�ើ
�រតែ�ស្លាាប់់នៅ�ទីីនេះ�ះ ខ្ញុំំ��
�
ស្ទើ�ើ�រតែ�ស្លាាប់់ទៅ�ហើ�ើយ” ។

នៅ�ម៉ោ�ោ ងប្រ�ហែ�ល១០ និិង១៥នាទីីយប់់។

ហូូរចូូល។ រូូបថត៖ Anna Watts សម្រា�ប់់

ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសារទាំំងមូូ ល គ្មាា ននរណា

លោ�ក De La Cruz អាយុុ២២ ឆ្នាំំ�បាន

នៅ� Cypress Hills, Brooklyn, Ri-

ទីីនោះ�ះកាលពីីយប់់ថ្ងៃ�ពុ
ៃ ធ
ុ ដោ�យសារទឹឹកបាន

នរណាម្នាាក់់ចុះះ�ទៅ�ក្រោ��មដើ�ើម្បីី�ជួយ
ួ បានទេ�។
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លោ�កស្រី�ី Florentino បានហៅ�ទូូរស័័ព្ទទ
ចង្កេះ�ះ� និិងរហូូតដល់់ត្រឹ�ឹមទ្រូ�ូង។

ទៅ�លេ�ខ ៩១១ បួួ នដងនៅ�ម៉ោ�ោ ង ១០

លោ�ក Garcia អាយុុ ៥០ ឆ្នាំំ�បាន

និិង១៥ នាទីីយប់់ មួួយម៉ោ�ោ ងក្រោ��យមក

គោះ�ះទ្វាា រក្បែ�ែរគាត់់ ដាស់់មិិត្តតរួមបន្ទទប់
ួ
់

ក្រុ�ុមពន្លលត់់អគ្គីី�ភ័័យបានមកដល់់។ ពួួកគេ�

ម្នាាក់់ទៀ�ៀតឈ្មោះ�ះ� Oliver De La Cruz ដែ�ល

បានស្រ�ង់់សាកសពលោ�ក Bravo ។

កំំពុុងញ័័រខ្លួួ�ន កាលពីីព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃព្រ�ហស្បបតិ៍៍
ខណ:ដែ�លគាត់់មើ�ើលស្នាាមកម្ពពស់ទឹ
់ ក
ឹ កំំពុង
ុ

លោ�កស្រី�ីព្យាាយាមគេ�ង តែ�បានឭ

ឡើ�ើងដល់់ពិដា
ិ នបន្ទទប់់បាក់បែ�
់ ករបស់់គាត់់។

សម្លេ�េងរបស់់លោ�ក Bravo ហៅ�ជាលើ�ើក
ចុុងក្រោ��យ។

Ricardo Garcia ដែ�លរស់់នៅ�ក្នុុ�ង

លោ�កស្រី�ីនិយា
ិ យថា “វាពិិបាកណាស់់

បន្ទទប់់ក្រោ��មដីីនៃ�អគារ Cypress Hills បាន

នៅ�ពេ�លមាននរណាម្នាាក់់សុំំ�ជំនួ
ំ យ
ួ ហើ�ើយ

ជួួ យសង្គ្រោះ��ះ �អ្វីី�ដែ�លគាត់់ អាចធ្វើ�ើ�បាន

យើ�ើងមិិនអាចជួួយគេ�បាន” ។

ចេ�ញពីីបន្ទទប់់របស់់គាត់់។ រូូបថត៖ Anna

— Jesse McKinley, Nate Schweber,

Watts សម្រា�ប់់កាសែ�ត The New York

Amanda Rosa និិង Chelsia Rose Marcius

Times
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តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

សេ�រី ីភាពសម្រា�ប់់ស្ត្រី�ី�ដែ�លសម្រេ�េចបាន

អ្ននកការទូូតអឺឺរ៉ុបម្នាាក់
�ុ
់បាននិិយាយថា

ឥឡូូវនេះ�ះ ក្រុ�ុមតាលីីបង់់កំំពុុងឈាន
ចូូលដល់់ដំំណាក់់កាលមិិនច្បាាស់់លាស់់

លោ�កខាងលិិចកំំពុុងផ្តតល់់ភាពស្រ�បច្បាាប់់

ផ្អែ�ែកលើ�ើអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ�� អាចមើ�ើ លឃើ�ើញអំំ ពីី

ភាពច្រ�បូូកច្រ�បល់់ របាយការណ៍៍ស្តីី�ពីីការ

បះះបោ�រ ។

បកប្រែ�ែ ដែ�លវាលំំបាកក្នុុ�ងការសន្ទទនា។

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៨ ដើ�ើម្បីី�ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹង
សម្ពាា ធរបស់់អាមេ�រិ ិក នៅ�ទីីបំំផុុត លោ�ក

“មានការសន្ទទនាបែ�បស្មោះ�ះ �ត្រ�ង់់ តិិចតួួច

សួួរ WSJ៖ អំំពីីខ្សែ�ែត្រៀ��ៀមជួួរមុុខ

Mullah Baradar ត្រូ�ូវបានប្រ�ទេ�សប៉ាាគីីស្ថាាន
ដោះ�ះលែ�ង។ ការសង្ស័័�យដំំបូូងៗ អំំពីីសិិទ្ធិិ�

អំំណាច និិងសុុខភាពរបស់់គាត់់ បន្ទាាប់់ពីី

ការចាប់់ខ្លួួ�នជាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ� ត្រូ�ូវបានធូូរស្រា�ល

យ៉ាា ងឆាប់់រហ័័ស។

ចំំ ពោះ�ះជនជាតិិ អាមេ�រិ ិក គាត់់ បាន

នាំំមកនូូវការផ្លាាស់់ប្តូូ�រសម្លេ�េងនៃ�ការចរចា។

កន្លែ�ែងដែ�លការពិិភាក្សាាពីីមុុនឡើ�ើងកំំដៅ�
អំំពីីការស្លាាប់់របស់់ជនស៊ីី�វិ ិល ដែ�លភាគីី

ទាំំងសងខាងចោ�ទប្រ�កាន់់គ្នាាពីីអំំពើ�ើឃោ�រឃៅ�

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត លោ�ក Mullah Baradar ត្រូ�ូវ
បានគេ�ឃើ�ើញថាកម្រ�ឡើ�ើងសម្លេ�េង របស់់
គាត់់ណាស់់។

អ្ននកចរចាបានពណ៌៌នាគាត់់ ថាជា

មនុុស្សសស្ងងប់់ស្ងាាត់់ ពិិបាកយល់់ចិិត្តត។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

នៅ�ពេ�លកិិច្ចចពិភា
ិ ក្សាាកម្រិ�ត
ិ ការងារជាមួួយ

ជនជាតិិអាមេ�រិ ិកបានឈានដល់់ភាពជាប់់
គាំំង លោ�ក Mullah Baradar អាចពឹឹងពាក់់

បាន ដើ�ើម្បីី�ឈានចូូល និិងជួួយសម្រួ�ួល

មិិនឲ្យយមានការាំំងស្ទះះ�។ “គាត់់មានភាពរួួស

រាយរាក់់ទាក់់ ជារឿ�ឿយៗតែ�ងតែ�ដើ�ើរចេ�ញ
ដើ�ើម្បីី�អនុុញ្ញាាតឱ្យយអ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុ�ង
គណៈៈប្រ�តិិភូូនិិយាយ។

មនុុស្សសម្នាាក់់ដែ�លដឹឹងពីីសុុន្ទទរកថាបាន

និិយាយថា “គាត់់មិិនមែ�នជាមនុុស្សសដែ�ល
សំំដីីមាន
ទេ�” ។
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ឥទ្ធិិ�ពលនៅ�ក្នុុ�ងបន្ទទប់់នោះ�ះ

ប៉ុុន្តែ�ែ
� អ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀតមានការខឹឹងសម្បាារ

ដោ�យសាររបៀ�ៀបទំំ នាក់់ទំំនងដែ�លត្រូ�ូវ

បានគេ�គ្រ�ប់់ គ្រ�ងយ៉ាា ងតឹឹ ងរ៉ឹឹ�ង។ នៅ�ក្នុុ�ង
កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�នាពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះជាមួួយគណៈៈប្រ�តិិភូូ

អឺឺ រ៉ុប
� ុ គាត់់ បានអានសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍
មួួយជាភាសាប៉ាាសតូូ (Pashto) មានការ

បុុគ្គគលិិកលក្ខខណៈៈរបស់់គាត់់” ។

នៅ�ក្នុុ�ងថ្ងៃ�ៃដែ�លទីី ក្រុ�ុងកាប៊ុុ� លដួួ ល
រលំំ លោ�ក Mullah Baradar គឺឺជាមុុខមាត់់

របស់់អង្គគការដែ�លបានសន្យាាជាមួួ យ
អ្ននកការទូូតអាមេ�រិ ិកថា ពួួកតាលីីបង់់នឹឹង

បំំផុុតរបស់់ខ្លួួ�ន។ ទីីក្រុ�ង
ុ កាប៊ុុ�លកំំពុុងមាន
វាយដំំ និិងការសម្លាាប់់កំពុ
ំ ង
ុ ពង្រី�ីករាលដាល

ពីីការភ័័យខ្លាា ចក្នុុងចំំ
� ណោ�មប្រ�ជាជន ហើ�ើយ
អ្ននកសង្កេ�េតការណ៍៍អន្តតរជាតិិភ័័យខ្លាា ចថា
ក្រុ�ុមឱកាសនិិយមអាចប្រើ�ើ�កន្លែ�ែងទំំ នេ�រ
ចន្លោះ�ះ �ប្រ�ហោ�ងដើ�ើម្បីី�ប្លលន់់ និិងសម្លាាប់់។

មនុុស្សសដែ�លស្គាាល់់ពីកិ
ី ច្ចចពិ
ិ ភា
ិ ក្សាានេះ�ះ

ក្នុុ�ងកំំឡុុងពេ�លឥទ្ធិិ�ពល អាមេ�រិ ិកជាច្រើ�ើ�ន
ទសវត្សសរ៍ ៍។ ជាការតបស្ននងវិ ិញ អ្ននកការទូូត
អន្តតរជាតិិ ហើ�ើយថែ�មទាំំងអាចផ្តតល់់ជំំនួួយ

ផងដែ�រ។

ថ្មីី�ៗនេះ�ះ ដូូ ចជាពីី រខែ�មុុន Mullah

Baradar បានប្រ�កាសពីីចំំណាប់់អារម្មមណ៍៍

ក្នុុ�ងការចូូលរួួមជាមួួយដៃ�គូូអន្តតរជាតិិ និិង
ការបន្តតវត្តតមានអន្តតរជាតិិនៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ កាប៊ុុ�ល
បើ�ើយោ�ងតាមអ្ននកការទូូត។

មិិនចូូលទីីក្រុ�ុងកាប៊ុុ�លទេ� រហូូតដល់់ការ

បាននិិយាយថា “ពួួកគេ�បានយកប្រ�ទេ�ស

បន្ទាាប់់ពីីរដ្ឋាា ភិិបាលបានភៀ�ៀសខ្លួួ�នដោ�យ

បន្ទាាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�កញ្ញាា” ។ “ គំំនិិតនៃ�

អំំពីរឿ�
ី ឿងនោះ�ះជាមួួយពួួកគេ�ពីីមុុន” អ្ននកការទូូត

ទៅ�បាន”។

លីីបង់។
់ “យើ�ើងនឹឹងព្យាាយាមទាក់់ទងជាមួួយ

ជម្លៀ�ៀ�សស្ថាានទូូតចេ�ញចប់់សព្វគ្រ�ប់
វ
។
់ ប៉ុុន្តែ�ែ
�
គ្មាា នការជូូនដំំណឹឹង ក្រុ�ុមតាលីីបង់់បានវិ ិល

ចូូលទីីក្រុ�ុង។

ក្រុ�ុមនេះ�ះអះះអាងថាខ្លួួ�នបញ្ចៀ�ៀ�សភាព

វឹ ឹកវរ។ មន្រ្តី�ី�អន្តតរជាតិិគ្រា�ន់់តែ�អាចស្មាា ន

បានថា នរណាជាអ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងពិិតប្រា�កដ

យ៉ាា ងងាយស្រួ�ួល ប៉ុុន្តែ�ែយើ�
�
ង
ើ ក៏៏ធ្វើ�ើ�ដូច្នេះ�ះ
ូ �ដែ�រ
សង្គ្រា�ាមស៊ីី�វិ ិលអូូសបន្លាា យនៅ�តែ�អាចធ្វើ�ើ�

មន្រ្តី�ី�បស្ចិិ�មប្រ�ទេ�សនិិយាយថា ពួួកគេ�

សង្ឃឹឹ�មថា តាលីីបង់់នឹឹងគោ�រពអនុុសញ្ញាា
អន្តតរជាតិិស្តីី�ពីីសិទ្ធិិ�មនុុស្ស
ិ
ស និិងរក្សាាការពារ

“យើ�ើងនឹឹងឃើ�ើញ។ យើ�ើងបាននិិយាយ

សហភាពអឺឺ រ៉ុបម្នាាក់
�ុ
់ និិយាយអំំ ពីីពួួកតា

ពួួ កគេ�ដើ�ើ ម្បីី�និិយាយអំំ ពីីរឿ�ឿងទាំំងនេះ�ះ
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លពីីរបីីថ្ងៃ�ៃខាងមុុខនេះ�ះ”៕
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និិយាយថា ទោះ�ះលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន មាន

ឈ្មួួ�ញឧកញ៉ាាឲ្យយជួួយចេ�ញចំំណាយប្រា�ក់់ខែ�

លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន អាចនៅ�ឈរជើ�ើងបាន

មិិ នឃើ�ើញ ទាំំងវិ ិបត្តិិ�នយោ�បាយ វិ ិវាទ

ហ៊ុុ�ន សែ�ន នៅ�ប្រ�ឈមមុុខយ៉ាា ងតឹឹងតែ�ង

ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពនៅ�លើ�ើសមរភូូមិិប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

កសិិកម្មម និិងពាណិិជ្ជជកម្មមក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស វិ ិបត្តិិ�

ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងនៃ�គណបក្សសខ្លួួ�នឯងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

ក្រុ�ុមបញ្ញញវន្តតជាន់់ខ្ពស់
ព ស៊ីី�ឈ្នួួ�
់
លឃ្លាា នអំំណាច

ការទូូ ត បញ្ហា
ា ស្ទើ�ើ�រគាំំងសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ទាំំង

កើ�ើត រិ ិទ្ធធ មើ�ើលទៅ�រៀ�ៀបក្រ�ឡាអំំណាចយ៉ាា ង

កូូវី ីដ-១៩ និិងការប្រ�ឈមគ្រោះ��ះទឹឹកជំំនន់់

ដូូចជាលោ�ក អូូន ព័័ន្ធធមុុន្នីី�រ័ ័ត្នន និិងលោ�ក
លម្អិិ�តទាំំងការត្រៀ��ៀមកម្លាំំ�ងប្រ�ដាប់់ អាវុុធ

យុុទ្ធធនាការឃោ�សនា និិងបច្ចេ�េកទេ�សក្នុុ�ង

ការបំំភ្លៃ�ៃច្បាាប់់ក៏ដោ៏ �យ ក៏៏នៅ�តែ�មានចន្លោះ�ះ �

ជាដើ�ើម។

លោ�ក គឹឹម សុុខ

ច្រើ�ើ�នដែ�រ។

បន្តតថា រដ្ឋាា ភិិបាលរបស់់

ល្ខោ�ោននយោ�បាយរបស់់លោ�ក ហ៊ុុន
� សែ�ន

មានលទ្ធធភាពអ្វីី�ទៅ�

ចំំណុុ ចចន្លោះ�ះ �បរាជ័័យធំំបំំផុុត គឺឺឆាក

ធ្វើ�ើ�ឲ្យយប្រ�ជាពលរដ្ឋឋខ្មែ�ែរ និិងភាគីី ជាច្រើ�ើ�ន

នៅ�ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងគណបក្សសប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជា អស់់
ទឹឹកចិិត្តតនៅ�តស៊ូូ�ជាមួួយលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន

ហើ�ើយយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រនយោ�បាយរបស់់លោ�ក

លោ�តចុះះ�លោ�តឡើ�ើងរកផ្លូូ�វដោះ�ះស្រា�យ
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លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន ពុំំ�

ដោះ�ះស្រា�យវិ ិបត្តិិ�ធំំ ៗ

ទាំំងនេះ�ះទេ� បើ�ើសូម្បីី�តែ�
ូ
សព្វវថ្ងៃ�ៃ រដ្ឋឋគ្មាា នលុុយ

រហូូតធ្វើ�ើ�ឲ្យយលោ�ក ហ៊ុុន
�
សែ�ន ចេ�ញល្បិិ�ចជំំរិ ិត

មន្ត្រី�ី�រាជការទៅ�ហើ�ើយ។ ទីីបំផុ
ំ ត
ុ ទៅ� លោ�ក

ទល់់នឹឹងពលរដ្ឋឋភាគច្រើ�ើ�នលើ�ើសលប់់ និិង

អ្ននកវិ ិភាគរូូបនេះ�ះបញ្ជាាក់ថា
់ រដ្ឋាា ភិិបាល

សព្វវថ្ងៃ�ៃ ដោ�យសារគណបក្សសប្រ�ឆាំំងមិិន

បើ�ើគណបក្សសប្រ�ឆាំំងក្លាាហានតែ�បន្តិិ�ច ជំំហរ

ទ្រេ�េតស្ទើ�ើរ� រលំំរបស់់រដ្ឋាា ភិិបាលលោ�ក ហ៊ុុន
�
សែ�ន នឹឹ ងត្រូ�ូវពលរដ្ឋឋមហាជនរុុញដួួ ល
ទាំំងជំំហរទៅ�ហើ�ើយ៕
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