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By Khmer Post USABy Khmer Post USA

ដោ�យ៖ ខ្មែ�ែរបុ៉ុ�ស្តិ៍៍�អាដោ�រកិដោ�យ៖ ខ្មែ�ែរបុ៉ុ�ស្តិ៍៍�អាដោ�រកិ

The following candidates are run-

ning 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.

ដោប៉ុកខជនខ្មែ�លមានដោ�ែ �ខាងដោ���

កំពុ�ង�ប៉ុកួត�ប៉ុខ្មែជង ដោ�ើយអ្ននកដោ��ដោ�ន ត

នឹងដោ��ដោ�ន តឱ្យយដោប៉ុកខជនខ្មែតមាន ក់គត់

ដោ�កន�ងស្រុស្តិ៍កុខ្មែ�លពួុកដោគរស់្តិ៍ដោ�។ ដោប៉ុកខជន

ខ្មែ�លទទួល�នសំ្តិ៍ដោ�ងតិចបំ៉ុផុ�តនឹង

�តូវល�ប៉ុដោ�ែ �ដោចញ មានខ្មែតដោប៉ុកខជន

ខ្មែ�លទទួលស្តិ៍ដោ�េងដោ�ន តដោ�ចើនជាងដោគពីុរ

របូ៉ុបុ៉ុ�ដោ�ះ �ខ្មែ�លនឹងប៉ុន៍ដោ��រដោ��ដោ�ន ត

ស្តិ៍កលដោ�ថ្ងៃ�ៃអ្នង្គាា រទី២ ខ្មែ�វចិិ�ិ �ន ២ំ០២១។

Here is the list of candidates in 

the primary election on Tuesday, Sept 

21:

ដោន�គឺជាប៉ុញីី្ជីដោ�ែ �ដោប៉ុកខជនកន�ង

�រដោ��ដោ�ន តប៉ុឋ� ដោ�ថ្ងៃ�ៃអ្នង្គាា រទី២១ 

ខ្មែ�កញ្ញាា ៖ តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៤តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៤

Please seePlease see  /04/04
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���មាត់�ែីរប៉ុស់្តិ៍ដោ��ឹកនំាំតាលីប៉ុង់

ដោ�អា�វហ្គាា នីស្ថាា នជំពាក់ស្តិ៍�រ�ឋអាដោ�រកិ

ខ្មែ�ល�នដោ��ខ្មែលងគាត់ឲ្យយមានដោស្តិ៍រភីាពុ

ដោ�ើងវញិ។

ដោ��ន ំ២០០១ Mullah Abdul Ghani 

Baradar ស្តិ៍�ស្ថាា ប៉ុនិកតាលីប៉ុង់�ន

ពុាយា�ដោរៀប៉ុចំ�រច��ចាញ់រប៉ុស់្តិ៍�កុ�ដោន�

ចំដោពា�រ�ឋ ភិិ�លអា�វហ្គាា នីស្ថាា ន�ែខី្មែ�ល

គំា�ទដោ�យអាដោ�រកិ។ ខ្មែត�តូវ�នប៉ុ�ិដោស្តិ៍ធ។ 

គាត់�នចំ�យដោពុលដោស្តិ៍ើើរខ្មែត�ួយទស្តិ៍វតសរ ៍

ច�ងដោ��យដោន�ដោ����រចាប់៉ុ�េួន ដោ�

�ប៉ុដោទស្តិ៍�ុគីស្ថាា ន។

២០�ន ដំោ��យ�ក គាត់�នវលិ�ត�ប់៉ុ

�ក�ន់អំ្ន�ចវញិ ប៉ុនាំើ ប់៉ុពីុស្តិ៍�រ�ឋអាដោ�រកិ

�តូវ�នប៉ុញ្ជីះ� �ប៉ុញ្ជីះូ លឱ្យយមាន�រដោ��ខ្មែលង

គាត់ដោ�ដោពុលខ្មែ�លរ�ឋ�ល �តំា �នដោប៉ុើក

កិចះពិុភាកាជា�ួយតាលីប៉ុង់។ �រយិាល័យ

នដោយា�យរប៉ុស់្តិ៍�កុ�តាលីប៉ុង់ ដោ�ទី�កុង

�ូហ្គា ស្ថាា នទូតតំ�ងរប៉ុស់្តិ៍�េួន ដោ�ក 

Mullah Baradar �ន�ឹកនំាំកិចះពិុភាកា

ជា�ួយស្តិ៍�រ�ឋអាដោ�រកិខ្មែ�ល�ន�ល់

កិចះ�ពុ�ដោ�ពុៀងប៉ុញ្ជីះ ប់៉ុ�រចូលរ�ួរប៉ុស់្តិ៍

អាដោ�រកិកន�ង   ស្តិ៍ង្គ្រាង្គាា �រយៈដោពុល ២០ �ន ំ។

ពិុភិពុដោ�កដោ�ខ្មែត�ិនទាន់ស្ថាា ល់ថា

ដោតើដោ��ឹកនំាំ�ែីរប៉ុស់្តិ៍អា�វហ្គាា នីស្ថាា នជា

នរ� និងរដោប៉ុៀប៉ុខ្មែ�លពួុកដោគនឹង�គប់៉ុ�គង

�ប៉ុដោទស្តិ៍ខ្មែប៉ុប៉ុ�ដោនាំ�ដោទ។ �ប៉ុសិ្តិ៍នដោប៉ុើ

ចលនាំដោន� មាន�ន�ស្តិ៍សមាន ក់ខ្មែ�លមាន���

ដោ�ថ្ងៃ�ៃដោន� ដោ�ក Mullah Baradar ។ គាត់

គឺជាដោ��ឹកនំាំខ្មែ�លមាន  ឋានៈ�ពង់�ពស់្តិ៍

បំ៉ុផុ�តថ្ងៃនចលនាំដោន� ខ្មែ�លប៉ុង្គាា ញ���ជា

ស្ថាធារណៈៈចាប់៉ុតំាងពីុតាលីប៉ុង់�ន

�ដោណ៍ៈើ ��គប់៉ុ�គងអា�វហ្គាា នីស្ថាា ន�កវញិ។

Mullah Abdul Ghani Baradar របូ៉ុ

អ្នងា�យ ជាឥស្តិ៍សរជនកំពូុលដោ�កន�ងចលនាំ

តាលីប៉ុង់ ចាប់៉ុតំាងពីុតាលីប៉ុង់ដោលចដោចញ

�ក។

Mullah Abdul Ghani Baradar ខាងដោ�វង

និយាយជា�ួយ�ប៉ុធានអ្ននកចរចាស្តិ៍�មាប់៉ុ

រ�ឋ ភិិ�ល អា�វហ្គាា នីស្ថាា ន ដោ�ក Masoom 

Stanekzai កន�ងកិចះចរចាស្តិ៍និ៍ភាពុដោ�ទី�កុង

�ូហ្គា �លពីុខ្មែ�កកា�។

ដោ�កន�ង�រប៉ុង្គាា ញ�េួនដោលើក�ំបូ៉ុង

រប៉ុស់្តិ៍គាត់ដោ�ថ្ងៃ�ៃអាទិតយ ដោ��ឹកនំាំនដោយា�យ

ខ្មែ�លដោស្តិ៍ៃៀ�ស្ថាៃ ត់�ននិយាយដោ�យស្តិ៍ដោ�េង

ស្រុស្ថាលៗ និង�នជំរ�ញឱ្យយមានភាពុ

ស្តិ៍ៃប់៉ុដោស្តិ៍ៃៀ� ស្តិ៍នាផ៍ុល់�រប៉ុដោ��ើដោស្តិ៍វាក�ែ

�ល់�ប៉ុដោទស្តិ៍ជាតិ និង�នអំ្នពាវនាំវ�ល់

យ�ទធជនមាន�រដោគារពុ។

“វធីិខ្មែ�លដោយើងស្តិ៍ដោ��ច�នដោន�គឺ�ិន

នឹកស្ថាែ ន�ល់។ ដោ�ក Mullah Baradar 

�ននិយាយដោ�កន�ងស្ថារវដីោ�អូ្ន�ួយខ្មែ�ល

�នផុសពុវផុាយដោ�ដោលើប៉ុ�៍ញស្តិ៍ងា�ថា 

�ពុ�ជាមាះ ស់្តិ៍�ន�ប៉ុទានជ័យជំន�ដោន��ល់

តាលីប៉ុង់តា�ស្តិ៍��ួល”។

�កុ�តាលីប៉ុង់�ន�ដោណ៍ៈើ �អំ្ន�ច

ដោ�អា�វហ្គាា នីស្ថាា ន ដោ�យមានអ្ននក�ប៉ុយ�ទធ

ចូលដោ�កន�ងវមិាន�ប៉ុធានាំធិប៉ុតី ដោ�ើយ�រ

ផុើ��អាវ�ធ�នផុើ��ដោ�ើងដោ��ពុ�នយន៍

ដោហ្គា��កុង�បុ៉ុ�ល�ណៈៈ�ន�ស្តិ៍សរាប់៉ុពាន់

នាំក់ពុាយា�ដោភិៀស្តិ៍�េួនដោចញពីុ�ប៉ុដោទស្តិ៍។ 

តទៅ�ទី�ព័័រទីី ០៨តទៅ�ទី�ព័័រទីី ០៨

មេ�ដឹឹកនាំំតាលីីបង់់ម្នាា�ក់មេលីច�ុខមេ�ើង់៖ ត្រូ�ូវបានមេ�តា�
ត្រូបម្នាញ់់ ជាប់�ុក មេ�ើយឥ�ូវមេនះ ម្នានមេ�រីីភាព



Page.2                                                 ទៅលេខ៣២៤ ថ្ងៃ�ៃទីី ០៦ - ២០ កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២១ទៅលេខ៣២៤ ថ្ងៃ�ៃទីី ០៦ - ២០ កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២១                                            KHMERPOST USA KHMERPOST USA                                                      ISSUE 324  SEPT 6 - 20, 2021                                                                   Page.3



Page.4                                                 ទៅលេខ៣២៤ ថ្ងៃ�ៃទីី ០៦ - ២០ កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២១ទៅលេខ៣២៤ ថ្ងៃ�ៃទីី ០៦ - ២០ កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២១                                            KHMERPOST USA KHMERPOST USA                                                      ISSUE 324  SEPT 6 - 20, 2021                                                                   Page.5

District 2: CentralvilleDistrict 2: Centralville

ស្រុស្តិ៍ុកទី ២៖ សិ្តិ៍ន�តាល់វលីស្រុស្តិ៍ុកទី ២៖ សិ្តិ៍ន�តាល់វលី

Robert GignacRobert Gignac is a Chief Operat-

ing Officer for the 

Lowell Commu-

nity Charter School. 

He served as 

School Committee 

Member for one 

term in 2016. In 

2017, he ran for Lowell City Council 

but was not successful.

រ ុបឺុូ៉ុត ជីក�ក់ ជានាំយក�ប៉ុតិប៉ុតិ៍

ថ្ងៃនស្ថា��តធ័រ�ូខ្មែវល។ គាត់�ន

ប៉ុដោ��ើ�រជាស្តិ៍មាជិកគណៈៈកមាែ ធិ�រ

ស្ថា� �ួយអាណៈតិ៍កន�ង�ន ំ២០១៦។ ដោ�

�ន ំ២០១៧ គាត់�នឈរដោ�ែ �ស្តិ៍�មាប់៉ុ

�កុ��បឹ៉ុកា�កុង�ូខ្មែវល បុ៉ុ�ខ្មែន៍�ិនដោជាគជ័យ។

Martin Hogan,Martin Hogan, Former candidate 

in the 2015 & 2017 elections for City 

Council.

មុាទីន �ូហ្គាា ន មុាទីន �ូហ្គាា ន អ្នតីតដោប៉ុកខជនកន�ង

�រដោ��ដោ�ន ត

�ន ២ំ០១៥ និង២០១៧ 

ស្តិ៍�មាប់៉ុ�កុ��បឹ៉ុកា

�កុង។

Corey Robinson,Corey Robinson, Former Board 

President for 

AFSCME, Union 

Local 1705. First 

time candidate.

�ូរ ីរ ុបីុូ៉ុនស្តិ៍�ន 

អ្នតីត�ប៉ុធាន

�កុ��បឹ៉ុកាភិិ�លថ្ងៃន AFSCME ស្តិ៍�ជីពុ

តំប៉ុន់ 1705 ដោប៉ុកខជន�ំបូ៉ុង។

District 3: BelvidereDistrict 3: Belvidere

ស្រុស្តិ៍ុកទី ៣៖ ខ្មែបុ៉ុលវឌ័ី័រស្រុស្តិ៍ុកទី ៣៖ ខ្មែបុ៉ុលវឌ័ី័រ

David Conway, IncumbentDavid Conway, Incumbent

ដោ�វ�ី �នដោវ ុអ្ននក�ន់តំខ្មែណៈងដោ�វ�ី �នដោវ ុអ្ននក�ន់តំខ្មែណៈង

Served as 

school committee 

for 2 terms in 

2011 and 2013, 

ran for city coun-

cil in 2015 and 

won a seat in City 

Council and serves for 2 terms.

�នប៉ុដោ��ើ�រជាគណៈៈកមាែ ធិ�រ

ស្ថា� ២ អាណៈតិ៍កន�ង�ន ំ២០១១ និង

�ន ២ំ០១៣ ឈរដោ�ែ �ស្តិ៍�មាប់៉ុ�កុ��បឹ៉ុកា

�កុង កន�ង�ន ២ំ០១៥ និងទទួល�នអាស្តិ៍នៈ

�កុ��បឹ៉ុកា�កុង និងប៉ុដោ��ើ�រង្គារ�ន ២ 

អាណៈតិ៍។

John Leahy, IncumbentJohn Leahy, Incumbent

ចន លី��ី អ្ននក�ន់តំខ្មែណៈងចន លី��ី អ្ននក�ន់តំខ្មែណៈង

Current Low-

ell Mayor, served 

as school com-

mittee for 5 terms 

until 2013 election 

when he won a 

seat in City Coun-

cil and has been serving since. 

អ្នភិិ�ល�កុង�ូខ្មែវលប៉ុចះ�ប៉ុបនន។ ចន 

លី��ី ប៉ុដោ��ើ�រជាគណៈៈកមាែ ធិស្ថា� ៥ 

អាណៈតិ៍ រ�ូត�ល់�រ ដោ��ដោ�ន ត�ន ២ំ០១៣ 

គាត់ទទួល�នអាស្តិ៍នៈដោ�កន�ង�កុ��បឹ៉ុកា

�កុង និង�នប៉ុដោ��ើ�រតំាងពីុដោពុលដោនាំ�

�ក។

William Samaras,William Samaras, Incumbent 

វដីោលៀ� ស្ថាមុារុាស្តិ៍វដីោលៀ� ស្ថាមុារុាស្តិ៍ អ្ននក�ន់តំខ្មែណៈង

Served as 

Mayor in 2018, 

won council seat 

in 2013, former 

Lowell High Head-

master. He has 

served a total of 4 terms.

�នប៉ុដោ��ើ�រជាអ្នភិិ�ល�កុងកន�ង

�ន ំ២០១៨ �នឈន�អាស្តិ៍នៈ�កុ��បឹ៉ុកា

ដោ��ន ំ២០១៣ អ្នតីតនាំយកស្ថា��ូ

ខ្មែវល។ គាត់ប៉ុដោ��ើ�រ ស្តិ៍រ�ប៉ុ ៤ អាណៈតិ៍។

District 4:District 4: It includes Downtown, 

Back Central, and parts of Pawtucket-

ville, Centralville, and Acre. All three 

are first time candidates.

ស្រុស្តិ៍ុកទី ៤៖ស្រុស្តិ៍ុកទី ៤៖ រ�ួទំាង ទី�ប៉ុជ�ំជន ខ្មែប៉ុក 

សិ្តិ៍ន�តាល់ និងខ្មែផុនក�េ�ថ្ងៃនផាវថាក់�ីតវលី 

សិ្តិ៍ន�តាល់វលី និង  អា�័រ។ ដោន�ជាដោលើក�ំបូ៉ុង

ស្តិ៍�មាប់៉ុដោប៉ុកខជនទំាងបី៉ុរបូ៉ុ។

Paul Belley,Paul Belley, a professional singer 

and saxophonist

ផូុល ខ្មែបុ៉ុលលីផូុល ខ្មែបុ៉ុលលី 

ជាអ្ននកចំដោរៀង និង

ជាអ្ននកដោលងស្ថាក់ 

សូ្តិ៍�វូនអាជីពុ ។

Wayne Jenness.Wayne Jenness. Khmer Post was 

not able to obtain 

information as of 

this printing.

ដោវនុ ដោជនដោវនុ ដោជន

ដោណៈស្តិ៍៖ ដោណៈស្តិ៍៖ �ខ្មែស្តិ៍ត

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៩តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៩

កាារបោះ�ា�បោះ�ោាតបឋមបោះ�ាទីីក្រុ�ុងឡូូវែែលកាារបោះ�ា�បោះ�ោាតបឋមបោះ�ាទីីក្រុ�ុងឡូូវែែលtmkBITMB½rTI   01
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ដោចញផុាយថ្ងៃ�ៃទី២ ខ្មែ�កញ្ញាា  �ន  ំ២០២១ 

ដោធវើប៉ុចះ�ប៉ុបននភាពុថ្ងៃ�ៃទី៧ ខ្មែ�កញ្ញាា  �ន ២ំ០២១ 

ដោមុាង ៥ និង៥៥នាំទី �ពឹុក

�ន�ស្តិ៍សយុាងតិច ៤៣ នាំក់�នស្ថាេ ប់៉ុ 

ភាគដោ�ចើនពួុកដោគដោ�កន�ងប៉ុនើប់៉ុដោ����ី កន�ង

ដោ�ត��រណ៍ៈពុយ�� ខ្មែ�ល�នវាយ�ប៉ុហ្គារ

ទី�កុង New Orleans �លពីុបុ៉ុ�នាំែ នថ្ងៃ�ៃ��ន

ដោន�។

ដោន�គឺជាអ្នវីខ្មែ�លអ្ននក�តូវ�ឹង៖ដោន�គឺជាអ្នវីខ្មែ�លអ្ននក�តូវ�ឹង៖

• អ្ននក�កុងញូវយុក�នពុាយា�

ជួយស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា �អ្ននកជិតខាងពីុទឹកជំនន់

ប៉ុ�៍ល�កពីុពុយ�� អាយ� (IDA) ។ ដោពុល 

�េ� ពួុកដោគ�ិនអាចស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា ��ន។

• Philadelphia �តូវ�នជន់លិច

ដោ�យទឹកជំនន់ �ណៈៈពុយ�� Ida ចាកដោចញ

ដោ�យប៉ុនសល់ទ�កនូវ�របំ៉ុផុេិចបំ៉ុផាេ ញដោ�

ក�៍លអាតេង់ទិក។

• ដោ�កថ្ងៃប៉ុ�ិន ចាត់ទ�កអា�ស្តិ៍ធាត�

ថាជាប៉ុញ្ញាា �ប៉ុឈ��៏ធំដោ�ស្តិ៍�័យប៉ុចះ�ប៉ុបនន

រប៉ុស់្តិ៍ដោយើង។

• �រ�េង�ត់ដោ�តំប៉ុន់�កុងញូវយុ

ក�ន�តលប់៉ុ�កវញិប៉ុនិ៍ច�៍ងៗ ប៉ុនាំើ ប់៉ុពីុ

ទឹកជំនន់ធៃន់ធៃរ។

• ចំនួនអ្ននកស្ថាេ ប់៉ុដោ�យស្ថារពុយ��ដោន�

�នប៉ុង្គាា ញពីុស្រុស្តិ៍ដោមាលអ្នគារមាន

ប៉ុនើប់៉ុដោ����ីដោ��កុង ញូវយុក។

• សំ្តិ៍ណៈល់�ក់ខ្មែប៉ុករាយ�ុយដោ�

�គប់៉ុទីកខ្មែនេង ទឹកធាេ ក់ Niagara តា��ងផុេវូ៖ 

កខ្មែនេងខ្មែ�លពុយ�� Ida �េង�ត់។

• �រខ្មែ�ប៉ុ�បួ៉ុលអា�ស្តិ៍ធាត�កំពុ�ង

ដោធវើឱ្យយមានពុយ��ទឹកដោភិេៀង�ន់ខ្មែតស្ថាហ្គាវ

ដោ�ើង។

ពុយ�� Ida ប៉ុ�៍លឱ្យយមានទឹកជំនន់

រ�័ស្តិ៍ �ន�ស្តិ៍សស្ថាេ ប់៉ុ�ួយចំនួន និងរខំាន

�ល់�រដោធវើ�ំដោណៈើ រ�េង�ត់ខ្មែផុនក�េ�ថ្ងៃន�កុង 

New York និង New Jersey។ របូ៉ុ�ត៖  

Gregg Vigliotti ស្តិ៍�មាប់៉ុ�ខ្មែស្តិ៍ត      The 

New York Times

�ពឹុតិ៍�រណ៍ៈថ្ងៃនពុយ�� Ida �៍ស្ថាហ្គាវ 

�នស្តិ៍មាេ ប់៉ុ�ន�ស្តិ៍សជាដោ�ចើនសិ្តិ៍ប៉ុនាំក់ដោ�

ទូទំាងរ�ឋចំនួន៤          ដោ��ឹកនំាំថាន ក់ជាតិ 

និងថាន ក់�ូល�ឋ ន�នទទួលស្ថាា ល់�លពីុ

ថ្ងៃ�ៃ�ពុ�ស្តិ៍បត�ថា �ពឹុតិ៍�រណ៍ៈអា�ស្តិ៍ធាត�

ធៃន់ធៃរ ប៉ុងា�រគំរា�កំខ្មែ�ងភាេ �ៗ និង

កំពុ�ងប៉ុន៍ដោកើតមាន។

ពុយ��ដោន��នស្តិ៍មាេ ប់៉ុ�ន�ស្តិ៍សយុាងតិច 

៤៣ នាំក់ដោ�ទី�កុងញូវយុក ទី�កុងញូវជឺ

ស្តិ៍�ី រ�ឋ Pennsylvania និង Connecticut 

ដោ�ើយ�នដោធវើឲ្យយផុើ�ជាង ១៥០០០០ �នង

តទៅ�ទី�ព័័រទីី  ១៣តទៅ�ទី�ព័័រទីី  ១៣

ទឹកឹជំនំនប់ណ្តាា�លី�កពពី�យុះ�ះ IDA �ម្នាា�ប�់ន�ុ�សរាប�់បិនាំកម់េ�រីដឹឋចនំនួ៤
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គណៈប៉ុកស ស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា � ជាតិ �តូវ �ន

�ពុ�ដោ�ពុៀង ប៉ុដោងាើត ដោ�ើង ដោ� ថ្ងៃ�ៃ ទី ១៧ ខ្មែ�

កកា� �ន  ំ២០១២ ដោ�យ �រ �ច�ច់ ប៉ុញ្ជីះូ ល

គាន  រវាង គណៈប៉ុកស ស្តិ៍� រងស� ី រប៉ុស់្តិ៍ ដោ�ក 

ស្តិ៍� រងស� ី និង គណៈប៉ុកស សិ្តិ៍ទធិ�ន�ស្តិ៍ស រប៉ុស់្តិ៍

ដោ�ក កឹ� ស្តិ៍�ខា កន�ង ទី�កុង មុានីល �ប៉ុដោទស្តិ៍

�វីលីពីុន។

បុ៉ុ�ខ្មែន៍ គណៈប៉ុកស �ប៉ុ�ំង ខ្មែ�ល ទទួល

�ន �រ គំា�ទ ពីុ ពុលរ�ឋ សឹ្តិ៍ង កនេ� នគរ ដោន� 

�តូវ �ន គណៈប៉ុកស �ប៉ុជាជន ក�ព�ជា ខ្មែ�ល

�ឹកនំាំ ដោ�យ ដោ�ក �ុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន រ�ំយ

ដោចាល �លពីុ �ន ំ ២០១៧។

ដោតើ អ្ននក � ជា �ន�ស្តិ៍ស គនេឹ� នំាំ ឲ្យយ មាន

ដោស្តិ៍ចកីី ស្តិ៍ដោ��ច រ�ំយ គណៈប៉ុកស ស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា �

ជាតិ? ដោ�ើយ ថា ដោតើ មាន អ្នវ ីជា ចំណៈ� ច សំ្តិ៍ខាន់

បំ៉ុផុ�ត ��ន នឹង រ�ំយ គណៈប៉ុកស ស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា �

ជាតិ?

ដោ� ខ្មែ� សី្តិ៍ហ្គា �ន ំ ២០១៧ ដោ�ក អូ្នន 

ព័ុនធ��ននរីត័ន �តូវ �ន រាជប៉ុណិិៈតយស្តិ៍ភា ក�ព�ជា 

ដោស្តិ៍នើស្តិ៍� ំដោគារ�ង្គារ ជា «អ្នគាប៉ុណិិៈត ស្តិ៍ភាចារយ» 

ដោ�ើយ គាត់ ទទួល �ន នូវ ដោគារ�ង្គារ �៏ អ្នស្ថាះ រយ

ដោន� ដោ� �ន  ំ២០១៨។ ដោន� ជា ដោគារ�ង្គារ �ពស់្តិ៍

ផុ�ត ដោគ ឯង ស្តិ៍�មាប់៉ុ ស្តិ៍មាជិក គណៈៈរ�ឋ�ង្គ្រានី៍

មាន ក់ ខ្មែ�ល �ិន ធាេ ប់៉ុ មាន កន�ង �ប៉ុវតិ៍ស្ថាស្ត្រស្តិ៍៍

�ប៉ុដោទស្តិ៍ ក�ព�ជា។

ពួុក អ្ននកជំនាំញ ភាស្ថា អ្នង់ដោគេស្តិ៍ រក

ពាកយ �តឹ��តូវ ដោ� ប៉ុកខ្មែ�ប៉ុ ស្តិ៍��ួល ដោគារ�ង្គារ

ដោន� �ិន �ន។ ដោតើ គួរ ដោ�ប៉ុើ ពាកយ Highest 

Doctor ឬ Supreme Doctor ឬ General 

Doctor ឬ Super Doctor ឬ ពាកយ � ដោផុសង

ដោទៀត? បុ៉ុ�ខ្មែន៍ �ន�ស្តិ៍ស ថាន ក់ដោ��� រប៉ុស់្តិ៍ ដោ�ក 

អូ្នន ព័ុនធ��ននីរត័ន ស្តិ៍រដោស្តិ៍រ ដោ� ដោគារ�ង្គារ 

«អ្នគាប៉ុណិិៈត ស្តិ៍ភាចារយ» រប៉ុស់្តិ៍ គាត់ ជា ភាស្ថា

អ្នង់ដោគេស្តិ៍ ថា «Super Doctor» ខ្មែ�ល អាច

និយាយ ឲ្យយ ស្រុស្តិ៍លួ យល់ ថា «ប៉ុណិិៈត កំពូុល 

ឬ ប៉ុណិិៈត អ្នស្ថាះ រយ» ជា ករណីៈ ខ្មែ�ល មាន ខ្មែត

�ួយ ដោ� កន�ង ពិុភិពុដោ�ក។

ដោ��យ �រដោ��ដោ�ន ត �ន  ំ២០១៨ ដោ�ក 

អូ្នន ព័ុនធ��ននីរត័ន ក៏ �តូវ �ំដោ�ើង ជា ឧប៉ុនាំយក

រ�ឋ�ង្គ្រានី៍។ ដោ��យ �ក ដោទៀត ដោ�ក �ុ�ន 

ខ្មែស្តិ៍ន ខ្មែ��ទំាង អ្ន�អាង ថា ដោ�ក អូ្នន ព័ុនធ

��ននីរត័ន ក៏ ជា ដោប៉ុកខជន នាំយករ�ឋ�ង្គ្រានី៍ �ួយ

របូ៉ុ កន�ង ប៉ុ�ី ដោប៉ុកខភាពុ ទំាងឡាយ ពីុ ខាង

គណៈប៉ុកស �ប៉ុជាជន ក�ព�ជា ខ្មែ�រ។ រឯី ដោ�ក 

ដោកើត រទិធ ខ្មែ�ល ជា រ�ឋដោលខាធិ�រ ក៏ �តូវ

ដោលើក ទឹកចិត៍ ផីុល់ រង្គាវ ន់ ជា រ�ឋ�ង្គ្រានី៍ �កសួ្តិ៍ង

យ�តិ៍ធ�៌ ដោ��យ �រដោ��ដោ�ន ត �ន ំ ២០១៨ 

ខ្មែ�រ។

ដោ�ត� អ្នវី អ្ននក ទំាង ពីុរ �តូវ �ន ដោលើក

កិតិ៍យស្តិ៍ �ពស់្តិ៍ យុាង ដោន�?

ចដោ�េើយ ស្តិ៍�មាប់៉ុ សំ្តិ៍ណួៈរ ដោន� គឺ

ដោ�យស្ថារខ្មែត ពួុកគាត់ ជា �ន�ស្តិ៍ស គនេឹ� កន�ង

ខ្មែផុន�រ ចាប់៉ុ ដោ�ក កឹ� ស្តិ៍�ខា �ក់ គ�ក 

និង ដោលង ខ្មែលបង នដោយា�យ រ�ំយ គណៈប៉ុកស

ស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា � ជាតិ ខ្មែ�ល ជា លបចិកល ជួយ ដោ�ក 

�ុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន ឲ្យយ ប៉ុន៍ តំខ្មែណៈង ជា នាំយករ�ឋ�ង្គ្រានី៍

ចំា ផុើ� �ន។

អ្ននកវភិាគ នដោយា�យ និង ជា អ្នន��ប៉ុធាន

�កុ��បឹ៉ុកាភិិ�ល ចលនាំ និស្តិ៍សិត ដោ�ើ�បី

លទធិ�ប៉ុជាធិប៉ុដោតយយ ដោ�ក គឹ� ស្តិ៍�� �ន

��ប់៉ុ The Cambodia Daily ថា លទធផុល

ផុេវូ�រ ថ្ងៃន �រដោ��ដោ�ន ត ឃុំ�-ំស្តិ៍ង្គាា ត់ អាណៈតិ៍

ទី ៤ កន�ង ខ្មែ� �ិ��នាំ �ន ំ ២០១៧ �ន ដោធវើ ឲ្យយ

គណៈប៉ុកស �ប៉ុជាជន ក�ព�ជា រប៉ុស់្តិ៍ ដោ�ក �ុ�ន 

ខ្មែស្តិ៍ន �ជួល�ចប៉ុល់ ខាេ ំង �ស់្តិ៍។ ដោ�ក

�ន ពុនយល់ ថា គណៈប៉ុកស ស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា � ជាតិ 

�ដោណីៈើ � �ន ស្តិ៍នេឹកដោ�ន ត ទូទំាង �ប៉ុដោទស្តិ៍

ជិត ៤៤% �ប៉ុដោកៀក�ប៉ុកិត គាន  នឹង គណៈប៉ុកស

�ប៉ុជាជន ក�ព�ជា ខ្មែ�ល ទទួល �ន សំ្តិ៍ដោ�ង 

៥០% ដោ��យ ពីុ �បឹ៉ុង លួច ប៉ុនេំ �គប់៉ុ របូ៉ុភាពុ

ខ្មែ�ល ជា �ររ�ិគន់ រប៉ុស់្តិ៍ �ជឈ�ឋ ន នាំនាំ 

ជាពិុដោស្តិ៍ស្តិ៍ �ប៉ុជាពុលរ�ឋ មាះ ស់្តិ៍ ស្តិ៍នេឹកដោ�ន ត 

អ្ននក ស្តិ៍ដោងាត�រណ៍ៈ ជាតិ និង អ្នន៍រជាតិ។

គណៈប៉ុកស ស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា � ជាតិ �ដោណីៈើ � �ន

ស្តិ៍មាជិក �កុ��បឹ៉ុកា ឃុំ�ំ-ស្តិ៍ង្គាា ត់ ជាង ៥

ពាន់ នាំក់ ដោ� ទូទំាង �ប៉ុដោទស្តិ៍ �ប៉ុដោកៀក គាន

នឹង គណៈប៉ុកស �ប៉ុជាជន ក�ព�ជា ខ្មែ�ល ទទួល

�ន ជាង ៦ ពាន់ នាំក់។

ដោប៉ុើ ដោ�ប៉ុៀប៉ុដោធៀប៉ុ លទធផុល ដោ��ដោ�ន ត

ឃុំ�ំ-ស្តិ៍ង្គាា ត់ �ន ំ ២០១៧ កនេងដោ� ដោន� 

គណៈប៉ុកស ស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា � ជាតិ ដោ� ចាញ់ ដោ�ប៉ុៀប៉ុ

គណៈប៉ុកស �ប៉ុជាជន ក�ព�ជា ខ្មែត ប៉ុនិ៍ចប៉ុនួ៍ច

ខ្មែ�ន បុ៉ុ�ខ្មែន៍ ដោប៉ុើ ដោគ �ប៉ុ�ូល ទិននន័យ ថ្ងៃន

�រដោ��ដោ�ន ត តា� �ណិៈល នី�ួយៗ 

ជាពិុដោស្តិ៍ស្តិ៍ ដោ� �ណិៈល ធំៗ ដោ� ខ្មែប៉ុងខ្មែចក

ជា អាស្តិ៍នៈ ស្តិ៍ភា តា� របូ៉ុ�ន៍ ស្តិ៍ពុវថ្ងៃ�ៃ វញិ 

គណៈប៉ុកស ស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា � ជាតិ ស្តិ៍�េឹង ដោឃុំើញ រចួ ជា

ស្តិ៍ដោ��ច ដោ� ដោ�ើយ នូវ �រ ឈន� ដោ�ន ត

តំ�ងរាស្ត្រស្តិ៍ ៍ដោ� �ន ំ ២០១៨។

ដោ�ក គឹ� ស្តិ៍�� អ្ន�អាង ថា ដោន� ជា

�ូលដោ�ត� ច�បង ខ្មែ�ល ដោ�ក អូ្នន ព័ុនធ��ននី

រត័ន និង ដោ�ក ដោកើត រទិធ រ�ួ គាន  ប៉ុដោងាើត

ឧ�យកល នដោយា�យ កដោ�ើច គណៈប៉ុកស

ស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា � ជាតិ ឲ្យយ �ន ��ន �ន ំ ២០១៨។

ដោ�ក �ុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន ពិុតជា អ្ននក ស្តិ៍ដោ��ច

ចិត៍ ខ្មែ�ន បុ៉ុ�ខ្មែន៍ ដោ�ក អូ្នន ព័ុនធ��ននីរត័ន ជា អ្ននក

ដោរៀប៉ុ លបចិ ដោលង ខ្មែលបង ដោន� ដោ�យ ស្តិ៍��រ

គាន  ជា�ួយ ដោ�ក ដោកើត រទិធ។

ដោតើ ដោ�ក អូ្នន ព័ុនធ��ននីរត័ន និង ដោ�ក 

ដោកើត រទិធ �ន ដោធវើ អ្នវី ជា ចំា�ច់ ��ន នឹង ផីុល់

ដោយាប៉ុល់ ឲ្យយ ដោ�ក �ុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន ចាប់៉ុ �ប៉ុធាន

គណៈប៉ុកស ស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា � ជាតិ ដោ�ក កឹ� ស្តិ៍�ខា 

�ក់ គ�ក �តពំាងផុេ�ង ទំាង យប់៉ុ �លពីុ ខ្មែ�

កញ្ញាា  �ន ំ ២០១៧ និង ឲ្យយ រ�ំយ គណៈប៉ុកស

ស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា � ជាតិ ដោ� ខ្មែ� វចិិិ� �ន ំ ២០១៧ 

ដោនាំ�?

ដោ�ក អូ្នន ព័ុនធ��ននរីត័ន ខ្មែ�ល ជា �ប៉ុធាន

គណៈៈ ពុ�ងឹង ស្រុស្តិ៍កុ �ាច់ក�ីល និង ស្រុស្តិ៍កុ

�វ ឯ� ដោ�ត៍ ក�ីល ថ្ងៃន គណៈប៉ុកស �ប៉ុជាជន

ក�ព�ជា និង ដោ�ក ដោកើត រទិធ ខ្មែ�ល ជា �ង្គ្រានី៍

ពុ�ងឹង គណៈប៉ុកស �ប៉ុជាជន ក�ព�ជា ដោ�ត៍

ក�ីល ដោកៀក នឹង ដោ�ក �ុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន ខ្មែ�រ 

�ន ដោធវើ �រ ស្តិ៍ើង់�តិ ជា ស្តិ៍មាៃ ត់ �ួយ ដោ� ស្រុស្តិ៍កុ

�ាច់ក�ីល និង ស្រុស្តិ៍ុក �វ ឯ� ជា តំប៉ុន់

ខ្មែ�ល �េួន �ន់�ប់៉ុ។ ខ្មែលបង ដោន� គឺ ដោ�ក 

អូ្នន ព័ុនធ��ននីរត័ន និង ដោ�ក ដោកើត រទិធ �លពីុ

ខ្មែ� កកា� �ន ំ ២០១៧ �ន ដោរៀប៉ុ ឲ្យយ �ង្គ្រានី៍

គណៈប៉ុកស �ប៉ុជាជន ក�ព�ជា ពីុ ស្តិ៍�ភាពុ

ស្តិ៍�ព័ុនធ យ�វជន រប៉ុស់្តិ៍ ដោ�ក �ុ�ន មុានី 

ដោ�ើរ តួនាំទី ជា �ក�ុ �ង្គ្រានី៍ អ្នងា�រ ដោ�� រ�ឋ ភិិ�ល

ច�� ដោ� ដោធវើ �រ ស្តិ៍ើង់�តិ ពុលរ�ឋ ចំនួន ១ ��ឺន

នាំក់ កន�ង ស្រុស្តិ៍ុក ទំាង ពីុរ ដោន� ដោ�ើ�បី ចង់ �ឹង

អំ្នពីុ ជំ�រ រប៉ុស់្តិ៍ ពុលរ�ឋ ដោ� �ូល�ឋ ន ចំដោពា�

គណៈប៉ុកស ស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា � ជាតិ។

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

បទឹវិភា�៖ មេ�ើ អ្ននក ណ្តា ជា �នុ��ស �នះឹះ នាំំ ឲ្�យុះ ម្នាន មេ�ចកីី �មេត្រូ�ច រីំលាយ �ណបក�ស �មេ��ះ�ះ ជា�ិ?

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៧តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៧
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មាន សំ្តិ៍ណួៈរ ជាដោ�ចើន កន�ង ខ្មែលបង ស្តិ៍ើង់�តិ

�ិន ចំ� ដោន� បុ៉ុ�ខ្មែន៍ មាន សំ្តិ៍ណួៈរ ៤ ខ្មែ�ល ពួុក

អ្ននក ស្តិ៍ើង់�តិ ដោផីាត អារ�ែណ៍ៈ បំ៉ុផុ�ត។

សំ្តិ៍ណួៈរ ទី ១ សួ្តិ៍រ ថា ដោប៉ុើ ដោ�ក ស្តិ៍� រងស� ី 

ដោ� ដោ�� �ប៉ុដោទស្តិ៍ ដោ�ើយ ដោ�ក កឹ� ស្តិ៍�ខា 

ជា អ្ននក �ឹកនំាំ គណៈប៉ុកស ស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា � ជាតិ ដោតើ

ពុលរ�ឋ គំា�ទ ឬ ដោទ? ដោពុល ដោនាំ� �ប៉ុជាពុលរ�ឋ

�ប៉ុមាណៈ ៨៧% ដោ�េើយ ថា ដោ�ខ្មែត គំា�ទ។

សំ្តិ៍ណួៈរ ទី ២ សួ្តិ៍រ ថា ដោប៉ុើ ដោ�ក ស្តិ៍� រងស� ី 

ហុ្គាន ចូល �ប៉ុដោទស្តិ៍ ក�ព�ជា ដោ� ��ន �រ

ដោ��ដោ�ន ត �ន ំ ២០១៨ ដោតើ �ប៉ុជាពុលរ�ឋ ដោ�

ទទួល ឬ ដោទ? ដោពុល ដោនាំ� �ប៉ុជាពុលរ�ឋ ជាង 

៧៦% ដោ�េើយ ថា ដោ� ទទួល។ ដោពុល សួ្តិ៍រ ថា 

ខាេ ច ដោទ(?) យុាងដោហ្គាច�ស់្តិ៍ មាន

�ប៉ុជាពុលរ�ឋ ជាង ៦២% ដោ�េើយ ថា ដោទា�

ខាេ ច ក៏ ដោ�ខ្មែត ដោ� ទទួល ខ្មែ�រ។

សំ្តិ៍ណួៈរ ទី ៣ សួ្តិ៍រ ថា ដោតើ �ប៉ុជាពុលរ�ឋ

យល់ យុាង� ចំដោពា� គ�ណៈ រប៉ុស់្តិ៍ ស្តិ៍ដោ�ចី

ដោតដោជា ខ្មែ�ល �ំ កស្ថាង ផុេវូ ស្ថាព ន ស្ថា�ដោរៀន 

�នើីរដោពុទយ វត៍អារា� ជាដោ�ើ�? ដោពុល ដោនាំ�

�ប៉ុជាពុលរ�ឋ ៨២% ដោ�េើយ ថា �រ ស្ថាងស្តិ៍ង់

ជា �រង្គារ រប៉ុស់្តិ៍ អ្ននក ឈន� ដោ�ន ត វា ជា ដោរឿង

ធ�ែតា។

សំ្តិ៍ណួៈរ ទី ៤ សួ្តិ៍រ ថា ដោតើ �ប៉ុជាពុលរ�ឋ

ពិុតជា ចង់ �ូរ អ្ននក �ឹកនំាំ ខ្មែ�ន ដោទ? ដោពុល ដោនាំ�

�ប៉ុជាពុលរ�ឋ ជាង ៨៩% ដោ�េើយ ថា ចង់ �ូរ។

ទិននន័យ ដោន� �តូវ �ន ដោ�ក អូ្នន ព័ុនធ

��ននីរត័ន និង ដោ�ក ដោកើត រទិធ នំាំ យក ដោ�

ពិុភាកា ជា�ួយ ដោ�ក �ុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន ប៉ុនាំើ ប់៉ុពីុ

�ប៉ុ�ូល �ន កន�ង រយៈដោពុល ១០ ថ្ងៃ�ៃ។

�ប៉ុភិពុ ពីុ ថ្ងៃផុើកន�ង គណៈប៉ុកស �ប៉ុជាជន

ក�ព�ជា ដោ� ចំ�រ�ន ខ្មែ�ល ស្តិ៍�ំ �ិន ប៉ុដោញ្ជីះ ញ

ដោ�ែ � �ន ��ប់៉ុ The Cambodia Daily 

ថា ដោរឿង ដោន� �ន ដោធវើ ឲ្យយ ដោ�ក �ុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន 

�ឹងស្តិ៍�ា ខាេ ងំ �ស់្តិ៍ ដោ�ពា� �ឹង ចាស់្តិ៍ ថា

គាត់ ដោ�ស្តិ៍ល់ �ប៉ុជា�បិ៉ុយភាពុ �ិន �ល់ 

២០% ផុង ដោប៉ុើ ដោ�ប៉ុៀប៉ុដោធៀប៉ុ នឹង ដោ��ឹកនំាំ

គណៈប៉ុកស �ប៉ុ�ំង ដោ�ក កឹ� ស្តិ៍�ខា ខ្មែ�ល

កំពុ�ង �ឹកនំាំ គណៈប៉ុកស ស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា � ជាតិ ដោ�

ដោពុល ដោនាំ�។

ដោស្តិ៍�រដីោយា ថ្ងៃន លបិច ខ្មែលបង ចាប់៉ុ

ដោ�ក កឹ� ស្តិ៍�ខា �ក់ គ�ក និង ខ្មែផុន�រ

រ�ំយ គណៈប៉ុកស ស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា � ជាតិ ក៏ ទំនង ជា

កំណៈត់ ជាក់�ក់ កន�ង ដោពុល �ឹង ទិននន័យ �ិន

ចំ� ដោនាំ� ខ្មែ�រ គឺ កន�ង អំ្ន��ង ច�ង ខ្មែ� កកា� ឬ

ដោ�ើ� ខ្មែ� សី្តិ៍ហ្គា �ន ំ ២០១៧ ដោ�ើយ ដោ� ដោ�ើ�

ខ្មែ� សី្តិ៍ហ្គា �ន ំ ២០១៧ ដោនាំ� ដោ�ើយ ខ្មែ�ល

ដោ�ក អូ្នន ព័ុនធ��ននីរត័ន �តូវ �ន ដោស្តិ៍នើ �ំដោ�ើង

ដោគារ�ង្គារ ជា «អ្នគាប៉ុណិិៈត ស្តិ៍ភាចារយ»។

ដោ�ក �ុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន �ន ចាត់តំាង

�ន�ស្តិ៍ស ៤ នាំក់ ឲ្យយ ដោធវើ�រ រ�ួ គាន  ជាប៉ុនាំើ ន់ កន�ង

គដោ�មាង កដោ�ើច គណៈប៉ុកស ស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា � ជាតិ រ�ួ

មាន ដោ�ក �ុ�ន មុាខ្មែណៈត ដោ�ក ដោកើត រទិធ 

ដោ�ក ជា ស្តិ៍�ផារុា និង ដោ�ក អូ្នន ព័ុនធ��ននី

រត័ន។

�ប៉ុភិពុ ថ្ងៃផុើកន�ង រប៉ុស់្តិ៍ គណៈប៉ុកស �ប៉ុជាជន

ក�ព�ជា ខ្មែ�ល ស្តិ៍�ំ �ក់ អ្នត៍ស្តិ៍ញ្ញាា ណៈ �ន

��ប់៉ុ The Cambodia Daily ថា ដោ�ក 

អូ្នន ព័ុនធ��ននរីត័ន �ន ពុនយល់ ថ្ងៃផុើកន�ង គណៈប៉ុកស

�ប៉ុជាជន ក�ព�ជា �លពីុ អំ្ន��ង ពាក់ក�ីល

ខ្មែ� សី្តិ៍ហ្គា �ន ំ ២០១៧ ថា មាន ជដោ��ើស្តិ៍ ខ្មែត

ពីុរ គត់ គឺ ទី ១ ដោប៉ុើ ទ�ក គណៈប៉ុកស ស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា �

ជាតិ ដោនាំ� គណៈប៉ុកស �ប៉ុជាជន នឹង ចប់៉ុ និង

ទី ២ ដោប៉ុើ រ�ំយ គណៈប៉ុកស ស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា � ជាតិ 

គណៈប៉ុកស �ប៉ុជាជន ស្តិ៍ងឹឹ� រស់្តិ៍ ដោទា� រស់្តិ៍

ដោ�យ លំ�ក។

ដោពុល ដោនាំ� ដោ�ក អូ្នន ព័ុនធ��ននីរត័ន សួ្តិ៍រ

ថ្ងៃផុើកន�ង ថា ដោតើ �ពុ� ឲ្យយ គណៈប៉ុកស �ប៉ុជាជន

ក�ព�ជា រស់្តិ៍ ដោ�យ លំ�ក ឬ ចង់ ដោឃុំើញ

គណៈប៉ុកស �ប៉ុជាជន �ួល �ប់៉ុៗ?

ដោ�ក អូ្នន ព័ុនធ ��ននីរត័ន ជា ដោ��កុ�

យ�ទធស្ថាស្ត្រស្តិ៍ ៍និង ចាត់ខ្មែចង កិចះ�រ �ិរញ្ជីាវតា�
ស្តិ៍�មាប់៉ុ យ�ទធនាំ�រ រ�ួ។ ដោ�ក ជា ស្តិ៍�ផា

រុា ជា អ្ននក រុាប់៉ុរង �ិរញ្ជីាវតា� ខ្មែ�ល ក៏ ដោធវើ ឲ្យយ

ដោ�ក �តូវ �ន ខ្មែតងតំាង ជា ឧប៉ុនាំយក

រ�ឋ�ង្គ្រានី៍ ខ្មែ�រ។ ដោ�ក �ុ�ន មុាខ្មែណៈត ទទួល

�រង្គារ ស្តិ៍និ៍ស្តិ៍�� ដោ�ើយ ដោ�ក ដោកើត រទិធ 

ដោធវើ �រង្គារ ស្តិ៍��ួល ផុេូវ ចាប់៉ុ។

ចាប់៉ុពីុ ខ្មែ� សី្តិ៍ហ្គា �ន  ំ២០១៧ ស្តិ៍និ៍ស្តិ៍��

រាជធានី ភិនដំោពុញ �តូវ �ន រតឹ ប៉ុនឹ៍ង ជាពិុដោស្តិ៍ស្តិ៍ 

ដោ��� �រ ប៉ុញី្ញា រប៉ុស់្តិ៍ ដោ�ក �ុ�ន មុាខ្មែណៈត។ 

ដោ� ដោ�ើ� ខ្មែ� កញ្ញាា  �ន ំ ២០១៧ ដោ�ក កឹ� 

ស្តិ៍�ខា ខ្មែ�ល ជា �ប៉ុធាន គណៈប៉ុកស ស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា �

ជាតិ �៏ មាន �ប៉ុជា�បិ៉ុយភាពុ �តូវ �ន ចាប់៉ុ

�ក់ គ�ក ទំាង យប់៉ុ។

ប៉ុនាំើ ប់៉ុ �ក ដោ� ខ្មែ� វចិិិ� �ន ំ ២០១៧ 

គណៈប៉ុកស ស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា � ជាតិ �តវូ �ន ត���រ

កំពូុល រ�ំយ ដោចាល ដោ�ើយ យក អាស្តិ៍នៈ

ស្តិ៍ភា និង �កុ��បឹ៉ុកា ឃុំ�ំ-ស្តិ៍ង្គាា ត់ រប៉ុស់្តិ៍

គណៈប៉ុកស ដោន� ដោ� ខ្មែចក ឲ្យយ គណៈប៉ុកស ដោផុសង

ដោទៀត ខ្មែផុែក តា� មា�តា ចាប់៉ុ នាំនាំ កន�ង ចាប់៉ុ

ដោ��ដោ�ន ត ចាប់៉ុ គណៈប៉ុកស នដោយា�យ 

និង �ក��ពុ�ែទណិៈ ជាដោ�ើ� ខ្មែ�ល ដោរៀប៉ុ

ចាត់ខ្មែចង ប៉ុ��ុង ទ�ក ជា ស្តិ៍ដោ��ច ដោ�យ ដោ�ក 

ដោកើត រទិធ។

ដោ�ក ស្តិ៍�� ឥស្ថាន អ្ននក នំាំពាកយ

គណៈប៉ុកស �ប៉ុជាជន ក�ព�ជា �ន និយាយ

ដោ��យ �រ រ�ំយ គណៈប៉ុកស ស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា � ជាតិ

ភាេ �ៗ ថា ដោ�ព � ដោ� រក �រដោ��ដោ�ន ត នាំ ខ្មែ�

កកា� �ន ំ ២០១៨ រាជរ�ឋ ភិិ�ល ក�ព�ជា

មាន �រ ដោបី៉ុជាា  ចិត៍ យុាង ��តមំា កន�ង �ំដោណៈើ រ�រ

ដោ��ដោ�ន ត តា� �រ ដោ�គាងទ�ក។

ដោន� អាច ជា �រ ស្ថារភាពុ ថា រ�ឋ ភិិ�ល

គណៈប៉ុកស �ប៉ុជាជន ក�ព�ជា �ិន �វល់ អំ្នពីុ

អ្នយ�តិ៍ធ�៌ ចំដោពា� គណៈប៉ុកស ស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា � ជាតិ

ដោនាំ� ដោទ ដោ�ើយ �ំ ដោលង ខ្មែលបង ដោ��ដោ�ន ត

ដោ�ក ប៉ុនេំ ដោ�ើ�បី បិ៉ុទ�ំង ខ្មែផុន�រ ប៉ុេន់

អំ្ន�ច។ ដោ�ក គឹ� ស្តិ៍�� ធាេ ប់៉ុ �ន

និយាយ អំ្នពីុ ករណីៈ ដោន� ថា «ជា កបួន ប៉ុេន់

អំ្ន�ច អ្នចិថ្ងៃង្គ្រាន៍យ៍»។

ចំខ្មែណៈក ឯ ដោ�ក ប៉ុណិិៈត ដោ� �ុ�ងថ្ងៃ� 

�លពីុ ខ្មែ� ត�� �ន ំ ២០១៧ ក៏ �ន ប៉ុង្គាា ញ

�រ យល់ ដោឃុំើញ ថា ពុលរ�ឋ ខ្មែ�ែរ មាះ ស់្តិ៍

ស្តិ៍នេឹកដោ�ន ត អាច នំាំគាន  បឹី៉ុង ស្តិ៍�ំ រ�ំយ

គណៈប៉ុកស �ន់ អំ្ន�ច វញិ �ន ចំដោពា�

ទដោងវើ �ួយ ចំនួន រប៉ុស់្តិ៍ គណៈប៉ុកស ដោន� ខ្មែ�ល

ដោធវើ ឲ្យយ បុ៉ុ�ពាល់ យុាង ធៃន់ធៃរ �ល់ លទធ�ិប៉ុជាធិប៉ុដោតយយ

ដោ� ក�ព�ជា �ូច ខ្មែ�ល ធានាំ ដោ�យ កិចះ

�ពុ�ដោ�ពុៀង ស្តិ៍និ៍ភាពុ �កុង �ុរសី្តិ៍ ថ្ងៃ�ៃ ទី ២៣ 

ខ្មែ� ត�� �ន ំ ១៩៩១។

ប៉ុណិិៈត ដោ� �ុ�ងថ្ងៃ� មាន �ប៉ុស្ថាស្តិ៍ន៍

ថា �រ ដោធវើ វដិោស្ថាធនក�ែ ច�ងដោ��យ ពាក់ព័ុនធ

នឹង ចាប់៉ុ ដោ��ដោ�ន ត ដោ�ើ�បី របឹ៉ុអូ្នស្តិ៍ យក

អាស្តិ៍នៈ គណៈប៉ុកស ស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា � ជាតិ ដោ� ឲ្យយ

គណៈប៉ុកស ដោផុសង ដោទៀត ខ្មែ�ល �ន ចាញ់ �រ

ដោ��ដោ�ន ត គឺជា �រ ដោធវើ ឲ្យយ បុ៉ុ�ពាល់ យុាង

ធៃន់ធៃរ �ល់ �ំដោណៈើ រ�រ �ប៉ុជាធិប៉ុដោតយយ ដោស្តិ៍រ ី

ពុ�� ប៉ុកស។

ដោ�ក គឹ� ស្តិ៍�� �ន ដោលើកដោ�ើង ថា 

ស្ថាា ន�រណ៍ៈ រ�ំយ គណៈប៉ុកស ស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា �

ជាតិ ដោន� �េ យ ជា វបិ៉ុតិ៍ ខ្មែ�ល �ប៉ុជាពុលរ�ឋ

ខ្មែ�ែរ មាះ ស់្តិ៍ ដោ�ន ត ភាគដោ�ចើន ដោលើស្តិ៍លប់៉ុ �ឹងងំ

កន�ង ចិត៍។

�ូដោចន� ដោ�ើ�ប ីអាច ប៉ុញី្ញា ឲ្យយ មាន �រ ដោ�ប៉ុើ

កមាេ ំង �រពារ អំ្ន�ច កន�ង �គាអាស្តិ៍នន 

ខាេ ចខ្មែ�កង �ហ្គាជន ដោចញ តា� ផុេូវ តវុា ដោនាំ� 

ដោ�ក ដោកើត រទិធ �ន ដោ�ប៉ុើ ដោលស្តិ៍ កូវ�ី-១៩ 

ដោ� �ំង ��� �ន ផីុល់ ��ូ ឲ្យយ ដោ�ក �ុ�ន 

ខ្មែស្តិ៍ន �ួយ ដោទៀត គឺ �រ ដោធវើ ចាប់៉ុ ស្តិ៍ីីពីុ �រ

�គប់៉ុ�គង �ប៉ុដោទស្តិ៍ ស្តិ៍ាតិ កន�ង �គាអាស្តិ៍នន ខ្មែ�ល

�ប៉ុ�ស្តិ៍ ឲ្យយ ដោ�ប៉ុើ ដោ� ថ្ងៃ�ៃ ទី ២៩ ខ្មែ� ដោ�ស្ថា �ន ំ

២០២០។

ដោ�ក គឹ� ស្តិ៍�� យល់ ដោឃុំើញ ថា ចាប់៉ុ

ដោន� ជា អាវ�ធ នីតិវធីិ ខ្មែ�ល ដោ�ក ដោកើត រទិធ 

ដោរៀប៉ុ ទ�ក ជា �ដោធា�យ ឲ្យយ ដោ�ក �ុ�ន 

ខ្មែស្តិ៍ន ដោ�ប៉ុើ ជា ដោលស្តិ៍ ប៉ុដោញ្ជីះ ញ កមាេ ំង �រពារ

អំ្ន�ច កន�ង �គា ដោ�គា�អាស្តិ៍នន រប៉ុស់្តិ៍ គណៈប៉ុកស

�ប៉ុជាជន ក�ព�ជា �ក �ល់។

អ្ននកវភិាគ នដោយា�យ របូ៉ុ ដោន� �ន

បោះតើអ្នោ�ណាាជាាមនុុស្សសគនុះ��នាាឲ្យយ...បោះតើអ្នោ�ណាាជាាមនុុស្សសគនុះ��នាាឲ្យយ...tmkBITMB½rTI   06
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�រ�ួលរលំថ្ងៃនរ�ឋ ភិិ�លអា�វហ្គាា នីស្ថាា ន

ប៉ុដោងាើតអ្ននាំគត�ិនចាស់្តិ៍�ស់្តិ៍ស្តិ៍�មាប់៉ុ

ជនស្តិ៍�ីវលិ និងប៉ុញ្ញាា �ប៉ុឈ�ស្តិ៍�មាប់៉ុ

ស្តិ៍�រ�ឋអាដោ�រកិ។ 

 

�កុ�តាលីប៉ុង់�ិន�ននិយាយថា 

អ្ននក�នឹង�ឹកនំាំចលនាំរប៉ុស់្តិ៍ពួុកដោគ ឬក៏

រ�ឋ ភិិ�លរប៉ុស់្តិ៍ពួុកដោគនឹង�ំដោណៈើ រ�រ

យុាង�ូចដោ�៍ចដោនាំ�ដោទ។

អ្នស់្តិ៍រយៈដោពុលពីុរទស្តិ៍វតសរ�៍ក �កុ�

តាលីប៉ុង់�នប៉ុដោងាើតរ�ឋ�លស្តិ៍ង្គ្រាង្គាា �ជា�ួយ

ដោ��ឹកនំាំខ្មែ�ល�នខ្មែតងតំាងស្តិ៍�មាប់៉ុដោ�ត៍

នី�ួយៗ �ប៉ុព័ុនធត���រ និងដោ�ប៉ុញី្ញា�រ

ដោយាធា បុ៉ុ�ខ្មែន៍ក��នឹងដោលច���ជាស្ថាធារណៈៈ

�ស់្តិ៍។

ដោ��ឹកនំាំស្ថាស្តិ៍នាំ Emir រប៉ុស់្តិ៍�កុ�

ដោន� Mullah Haibatullah Akhunzada �តូវ

�នដោគដោជឿថាមាន�ូល�ឋ នដោ�ជិត 

Quetta កន�ង�ប៉ុដោទស្តិ៍�ុគីស្ថាា ន។ �ប៉ុតិប៉ុតិ៍

�រ�ប៉ុចំាថ្ងៃ�ៃ�តវូ�ន�ឹកនំាំដោ�យអ្ននកតំ�ង

ពីុររបូ៉ុរប៉ុស់្តិ៍គាត់ គឺ Mullah Yacub ខ្មែ�ល

ជាកូន�បុ៉ុស្តិ៍ចបងរប៉ុស់្តិ៍ដោ��ឹកនំាំទី១ គឺ 

Mullah Mohammad Oma និង Sirajuddin 

Haqqani ដោ�ប៉ុញី្ញា�រដោយាធារប៉ុស់្តិ៍�កុ�។

របូ៉ុ�តឯកស្ថារខ្មែ�លគាែ ន�លប៉ុរដិោចិទ

ពីុ�ជឈ�ណិៈល�ប៉ុ�ំងដោភិរវក�ែជាតិអាដោ�រកិ

ស្តិ៍៍ីពីុ ស្ថាា ប៉ុនិកតាលីប៉ុង់ដោ�ក Mullah 

Omar

ដោ�ក Ashley Jackson អ្ននកជំនាំញ

ខាង�រប៉ុ�ដោ�រ និងជាអ្ននកនិពុនធដោស្តិ៍ៀវដោ�

អំ្នពីុជីវតិដោ����រ�ឹកនំាំរប៉ុស់្តិ៍តាលីប៉ុង់

�នមាន�ប៉ុស្ថាស្តិ៍ន៍ថា “រចនាំស្តិ៍�ព័នធខ្មែ�ល

ដោយើងដោឃុំើញឥ�ូវដោន��ិនខ្មែ�នជារចនាំស្តិ៍�ពន័ធ

ខ្មែ�លដោយើងនឹងដោឃុំើញដោ�ដោពុលខ្មែ�លពួុកដោគ

ចូល�កកន�ងរ�ឋ ភិិ�លដោទ” ។ "គាែ ននរ�

�ឹងថាអ្ននក�នឹង�ឹកនំាំចលនាំដោន�ដោទ ... 

គាែ ននរ��ឹងដោទ �ា�ំ�ឹងចាស់្តិ៍ថា ពួុក តា

លីប៉ុង់�ិន�ឹងដោ�ពា�ពួុកដោគ�ិនទាន់និយាយ

អ្នវីដោស្ថា�" ។

ដោ�ក Mullah Baradar ខ្មែ�លប៉ុចះ�ប៉ុបនន

មានអាយ��ប៉ុខ្មែ�ល៥០�ន ំ គឺជាឥស្តិ៍សរជន

សំ្តិ៍ខាន់ដោ�កន�ងចលនាំតាលីប៉ុង់ ចាប់៉ុតំាងពីុ

�កុ�ដោន��នដោលចដោចញ�ក។

�ិត៍ភាពុរប៉ុស់្តិ៍គាត់ជា�ួយស្ថាា ប៉ុនិក

តាលីប៉ុង់ និងដោ��ឹកនំាំច�ងដោ��យ គឺ Mul-

lah Omar �នដោកើតដោ�ើងជាដោ�ចើនទស្តិ៍វតសរ ៍

�កដោ�ើយ។ Bette Dam អ្ននកជំនាំញតា

លីប៉ុង់ និងជាអ្ននក និពុនធដោស្តិ៍ៀវដោ� Mullah 

Omar និយាយថា អ្ននកទំាងពីុរ�នជួប៉ុគាន

ដោ�ភាគខាងតបូង Kandahar ខ្មែ�លជា

ស្រុស្តិ៍ុកកំដោណៈើ តរប៉ុស់្តិ៍ចលនាំតាលីប៉ុង់ 

ដោ�ដោពុលខ្មែ�លពួុកដោគ�ន�ន់អាវ�ធ�ប៉ុ�ំង

នឹងសូ្តិ៍ដោវៀតប៉ុនាំើ ប់៉ុពីុ�រល�កល�យ�ន ១ំ៩៧៩ ។

ដោ�ក Mullah Baradar �នប៉ុង្គាា ញថា

�េួនគាត់ជាដោ�ប៉ុញី្ញា�រដោយាធាខ្មែ�លមាន

ជំនាំញកន�ង    កំ��ងដោពុលខ្មែ�លតាលីប៉ុង់

�ន់�ប់៉ុអា�វហ្គាា នីស្ថាា នកន�ង�ន ១ំ៩៩៤។ 

ដោ�ដោពុលខ្មែ�ល�កុ�ដោន��តូវ�នប៉ុងខំឲ្យយ

រស់្តិ៍ដោ��ក់�េួន ប៉ុនាំើ ប់៉ុពីុ�រល�កល�យ

រប៉ុស់្តិ៍ស្តិ៍�រ�ឋអាដោ�រកិ កន�ង�ន ២ំ០០១  �ំបូ៉ុង 

គាត់�នពុាយា�ច��ចាញ់ និងប៉ុនាំើ ប់៉ុ�ក

�នដោ�ើរតួនាំទីក�៍លកន�ង�រប៉ុ�ងួប៉ុប៉ុ�ង�ួ

�កុ�វញិ ដោ�ើយខ្មែ�ប៉ុដោ�ជាដោធវើ�រប៉ុ�ដោ�រ ។

ដោ�កស្រុសី្តិ៍ Dam និយាយថា “គាត់

គឺជាអ្ននកខ្មែ�ល�នច��ចាញ់ដោ�ក Hamid 

Karzai ដោ�ខ្មែ�ធនូ �ន ំ២០០១” ដោ�យសំ្តិ៍ដោ�

ដោ�ដោលើ�ប៉ុធានាំធិប៉ុតីទី�ួយរប៉ុស់្តិ៍អា�វហ្គាា នីស្ថាា ន

ប៉ុនាំើ ប់៉ុពីុពួុកតាលីប៉ុង់ធាេ ក់ពីុអំ្ន�ច។

ដោ�ក Mullah Baradar �តូវ�នដោគ

ចាត់ទ�កថាជាដោ�ប៉ុញី្ញា�រជាន់�ពស់្តិ៍តា

លីប៉ុង់ ខ្មែ�លភាគដោ�ចើនទំនងជាចូលរ�ួកន�ង

កិចះចរចាស្តិ៍និ៍ភាពុជា�ួយរ�ឋ ភិិ�ល

អា�វហ្គាា នីស្ថាា ន និងអ្ននកគំា�ទដោ�កខាងលិច។

គាត់�នពុាយា��៍ងដោទៀតដោ�ើ�បី

ចរចារក�ំដោ��ស្រុស្ថាយដោ�ពាក់ក�៍ល

ថ្ងៃនជដោមាេ �ដោន�ដោ�យមានទំនាំក់ទំនងស្តិ៍មាៃ ត់

ជា�ួយរ�ឋ ភិិ�លរប៉ុស់្តិ៍ដោ�ក Karzai ��ន

ដោពុលគាត់�តូវ�នភាន ក់ង្គារអាដោ�រកិ និង

�ុគីស្ថាា នចាប់៉ុ�េួនដោ�ដោ�ើ��ន ំ២០១០ ។

ដោ�ក Ibraheem Bahiss ទី�បឹ៉ុកា

ស្តិ៍�ី៍ពីុអា�វហ្គាា នីស្ថាា នជា�ួយ�កុ�វបិ៉ុតិ៍

អ្នន៍រជាតិនិយាយថា “គាត់គឺជា�ន�ស្តិ៍ស

សំ្តិ៍ខាន់បំ៉ុផុ�តមាន ក់រប៉ុស់្តិ៍តាលីប៉ុង់ ពីុដោ�ពា�

គាត់ដោ�ជា�ួយតាលីប៉ុង់តំាងពីុថ្ងៃ�ៃ�ំបូ៉ុង 

និងជាកមាេ ងំច��ុញដោ�កន�ង�ំ�ក់�ល

សំ្តិ៍ខាន់ថ្ងៃនចលនាំ” ។

អ្នស់្តិ៍រយៈដោពុលជាដោ�ចើន�ន ំប៉ុនាំើ ប់៉ុពីុ

�រចាប់៉ុ�េួន ដោ�ក Karzai ជាស្តិ៍ាតិដោ�កន�ង

ស្ថាខាមាន      ឥទធពិុល�ូចគាន ថ្ងៃនក�លស្តិ៍�ពន័ធ 

Pashtun Durrani �ូចដោ�ក Mullah 

Baradar �នស្តិ៍ងាត់�ប៉ុដោទស្តិ៍�ុគីស្ថាា នឱ្យយ

ដោ��ខ្មែលងដោ��ឹកនំាំតាលីប៉ុង់ ដោ�យ

ស្តិ៍ងឹឹ�ថា �រដោ��ខ្មែលងរប៉ុស់្តិ៍គាត់អាច

ជួយឱ្យយមាន�រចរចាស្តិ៍និ៍ភាពុជា�ួយ�កុ�

តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៤តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៤

បោះមដឹ��នាា�តាាលីបង់ម្នាោា�់បោះលខមុខ...បោះមដឹ��នាា�តាាលីបង់ម្នាោា�់បោះលខមុខ...tmkBITMB½rTI   02
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ខ្មែ�ែរបុ៉ុ�ស្តិ៍៍��ិនទទួល�នព័ុត៌មានដោទកន�ងដោពុល

ថ្ងៃន�រដោ��ពុ��ភផុាយដោន�។

Ryan Rourke,Ryan Rourke, an insurance ex-

ecutive, and former 

Highland sports 

Coach & Board 

President.

ដោ�ក រុាយុាន់ ដោ�ក រុាយុាន់ 

រកួ�ី  រកួ�ី  នាំយក�ប៉ុតិប៉ុតិ៍

ធានាំរុាប់៉ុរង និងជា

អ្នតីត�ប៉ុធាន�គូប៉ុងវកឹ និង�កុ��បឹ៉ុកាកីឡា

តំប៉ុន់ថ្ងៃ�ខ្មែ�ន។

District 7: Lower Highlands & AcreDistrict 7: Lower Highlands & Acre

ស្រុស្តិ៍ុកទី ៧៖ �ូវរ័ ថ្ងៃ�ខ្មែ�ន និងអា�័រស្រុស្តិ៍ុកទី ៧៖ �ូវរ័ ថ្ងៃ�ខ្មែ�ន និងអា�័រ

Kamara Kay,Kamara Kay, He and his family 

survived Khmer Rough era from 1975-

1979, settled in 

Lowell, Massa-

chusetts in 1982, 

a graduate of 

Lowell High School, 

class of 1991. He 

received a Bachelor of Arts degree 

from Norwich University and a Master 

of Science from DeVry University.

�មុារុា ថ្ងៃ��មុារុា ថ្ងៃ� គាត់ និង�គសួ្ថារ�នរចួផុ�ត

ពីុស្តិ៍�័យខ្មែ�ែរ�ក�� ពីុ�ន ១ំ៩៧៥-១៩៧៩ 

�នតំាងទីលំដោ�ដោ�ទី�កុង�ូខ្មែវល រ�ឋមុា

ស្ថាឈូដោស្តិ៍ត ដោ��ន ១ំ៩៨២ គាត់�នប៉ុញ្ជីះ ប់៉ុ

�រសិ្តិ៍កាដោ�វទិាល័យ�ូខ្មែវល �ន ១ំ៩៩១ 

។ គាត់ទទួលស្តិ៍ញ្ញាា ប៉ុ�តខ្មែផុនកសិ្តិ៍លបៈពីុស្ថា

កលវទិាល័យ ណ័ៈរវចិ និងអ្នន�ប៉ុណិិៈត 

ខ្មែផុនកវទិាស្ថាស្ត្រស្តិ៍ពី៍ុស្ថាកលវទិាល័យ ដោ�

វរី។ី

David Ouellette,David Ouellette, served on various 

non-profit boards in Lowell, former 

Board President for C.B.A, worked as 

former Senior Code Enforcement Of-

ficer for the City of Lowell, now working 

as Health Director Town of Dracut.

ដោ�ក ដោ�វ�ី អូុ្នខ្មែ�តដោ�ក ដោ�វ�ី អូុ្នខ្មែ�ត ប៉ុដោ��ើ�រដោ�

�កុ��បឹ៉ុកា�ិនរកកថ្ងៃ��ជាដោ�ចើនដោ�ទី�កុង

�ូខ្មែវល រ�ួទំាងជា

�ប៉ុធាន�ក�ុ�បឹ៉ុកា

ភិិ�ល ស្តិ៍�ី បីុ៉ុ ដោអ្ន 

គាត់ដោធវើ�រជាអ្នតីត

�ង្គ្រានី៍អ្នន�វត៍�ក�

�ពុ�ែទណិៈជាន់�ពស់្តិ៍

ថ្ងៃនទី�កុង�ូខ្មែវល ឥ�ូវដោន� កំពុ�ងដោធវើ�រ

ជា�ប៉ុធានខ្មែផុនកស្តិ៍�ខាភិិ�ល ទី�កុង��

ខាត់។

Paul Yem,Paul Yem, 

Came United States 

at the end of Viet-

nam War, adopted 

by an American 

family in California, 

in 1981, he moved to Lowell to help 

with refugee settlement. In 2002, he 

opened his own real estate office and 

has been a successful in in real estates.

ផូុល ខ្មែយុ�ផូុល ខ្មែយុ� �ន�កស្តិ៍�រ�ឋអាដោ�រកិ

ដោពុលចប់៉ុស្តិ៍ង្គ្រាង្គាា �ដោវៀត�� គាត់�តូវ�ន

យក�កចិញ្ជីះ ឹ�ដោ�យ�គួស្ថារជនជាតិ

អាដោ�រកិដោ�រ�ឋ�លី�វរ័ញុ៉ាកន�ង�ន ១ំ៩៨១ 

គាត់�នផាេ ស់្តិ៍ដោ�ទី�កុង�ូខ្មែវល ជួយ

ដោធវើ�រង្គារខ្មែផុនក�រតំាងទីលំដោ�ជនដោភិៀស្តិ៍�េនួ។ 

ដោ��ន ំ២០០២ គាត់�នដោប៉ុើក�រយិាល័យ

អ្នចលន�ទពុយផាើ ល់�េួន និងទទួល�ន

ដោជាគជ័យកន�ងវស័ិ្តិ៍យអ្នចលន�ទពុយ។

If you are unsure which district you 

live in, you can find it by visiting Low-

ellMA.Gov/FindMyDistrict and enter 

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

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

8b89eeb6de5c418ea4b3c9191e4e8c65

�ប៉ុសិ្តិ៍នដោប៉ុើអ្ននក�ិន��ក�ថា អ្ននករស់្តិ៍ដោ�

ស្រុស្តិ៍កុ��ួយដោទ អ្ននកអាចខ្មែស្តិ៍វងរកវា�ន

ដោ�យចូលដោ��ន់LowellMA.Gov/Find-

MyDistrict ដោ�ើយប៉ុញ្ជីះូ លដោល�កូ�តំប៉ុន់

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

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

9eeb6de5c418ea4b3c9191e4e8c65

You also can find voting locations 

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

Polling-Locations

អ្ននកក៏អាចខ្មែស្តិ៍វងរកទីតំាងដោ��ដោ�ន ត

ដោ�ទីដោន�៖ https://www.lowellma.gov/322/

Polling-Locations

កាារបោះ�ា�បោះ�ោាតបឋមបោះ�ាឡូូវែែល...កាារបោះ�ា�បោះ�ោាតបឋមបោះ�ាឡូូវែែល...tmkBITMB½rTI   04
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ដោ�យគាែ នថា�ពុល។ ស្ថាា នភាពុ�គាអាស្តិ៍នន

ដោ�ខ្មែតមានស្តិ៍�ពុលភាពុដោ�ទូទំាងតំប៉ុន់ 

គិត�តឹ�ពាក់ក�៍លថ្ងៃ�ៃ�ពុ�ស្តិ៍បត�ដោន� 

�ណៈៈ�កុ��ង្គ្រានី៍�នរកវធីិដោ��ស្រុស្ថាយ

�រ�ូចខាត។

ទីតំាងខ្មែ�លមាន�ន�ស្តិ៍សស្ថាេ ប់៉ុដោ�យ ទីតំាងខ្មែ�លមាន�ន�ស្តិ៍សស្ថាេ ប់៉ុដោ�យ 

ស្ថារពុយ��ស្ថារពុយ��

�ន�ស្តិ៍សជាង ៤០ នាំក់�នស្ថាេ ប់៉ុ

ដោ�យស្ថារដោភិេៀងធាេ ក់ខាេ ំង និងទឹកជំនន់

ដោ�កន�ងតំប៉ុន់ញូវយុក �លពីុថ្ងៃ�ៃពុ�ធ និង

ថ្ងៃ�ៃ�ពុ�ស្តិ៍បត�។ ខ្មែផុនទីដោន�ប៉ុង្គាា ញពីុទីតំាង

ខ្មែ�លមាន�ន�ស្តិ៍សស្ថាេ ប់៉ុ។

រងវង់ធំប៉ុង្គាា ញពីុកខ្មែនេងខ្មែ�លមាន

�ន�ស្តិ៍សស្ថាេ ប់៉ុដោ�ចើនជាងមាន ក់ដោ�កន�ងទីតំាង

�ួយ។

ខ្មែ�េងពីុដោស្តិ៍តវមិាន �ប៉ុធានាំធិប៉ុតីថ្ងៃប៉ុ

�ិន �នមាន�ប៉ុស្ថាស្តិ៍ន៍ថា �រ�ូចខាត

�នប៉ុង្គាា ញថា “ជាពុយ�� ខាេ ំង និងមានវបិ៉ុតិ៍

អា�ស្តិ៍ធាត�ខាេ ំងដោ�ទីដោន�” ជាអ្នវីខ្មែ�ល

ដោ�កដោ�ថា “ជាប៉ុញ្ញាា �ប៉ុឈ��៏ធំនាំ

ដោពុល ប៉ុចះ�ប៉ុបននរប៉ុស់្តិ៍ដោយើង។

ដោ�ឯស្តិ៍ននិសី្តិ៍ទស្ថារព័ុត៌មាន�ួយដោ� 

Queens ដោ��ពឹុកថ្ងៃ�ៃ�ពុ�ស្តិ៍បត�ដោន� 

ដោ�កស្រុសី្តិ៍ Kathy C. Hochul អ្នភិិ�ល�កុង

ញូវយុក មាន�ប៉ុស្ថាស្តិ៍ន៍ថា ដោ�កស្រុសី្តិ៍�ន

ទទួល�រដោ�ទូរស័្តិ៍ពុើពីុដោ�ក  ថ្ងៃប៉ុ�ិន “ឲ្យយ

ផ៍ុល់ជំនួយ��ួយ” �ណៈៈខ្មែ�លរ�ឋ�ន

វាយតំថ្ងៃល�រ�ូចខាតពីុពុយ�� Ida ។ ដោ�កស្រុសី្តិ៍

មាន�ប៉ុស្ថាស្តិ៍ន៍ពីុ�រតំ�ងដោធវើឲ្យយមាន

�ប៉ុ�កតី�ែដីោ�ើងវញិ។ ដោ�ថ្ងៃ�ៃ�ពុ�ស្តិ៍បត�ច�ង

ស្តិ៍�៍�៍ដោន� ដោ�ក  ថ្ងៃប៉ុ�ិន �នអ្នន��័ត

ដោស្តិ៍ចកី៍�ប៉ុ�ស្តិ៍�គាអាស្តិ៍នន�ួយស្តិ៍�មាប់៉ុ

�កុងញូវយុក និងញូវជឺស្តិ៍�ី ខ្មែ�លអ្នន�ញ្ញាា ត

ឱ្យយទីភាន ក់ង្គារ�គប់៉ុ�គង�គាអាស្តិ៍ននស្តិ៍�ព័ុនធ

ស្តិ៍��ប៉ុស្តិ៍��ួលកិចះ�ិត�ំ�បឹ៉ុងខ្មែ�ប៉ុង

ជួយស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា �ដោ�គា���ន៍រាយ។

ដោ�កស្រុសី្តិ៍មាន�ប៉ុស្ថាស្តិ៍ន៍ថា “ដោយើង

�តូវពុាករណ៍ៈអំ្នពីុប៉ុញ្ញាា ទំាងដោន� ដោ�ើយ�តវូ

ដោ�តៀ��េួនជា��ន” ។

ជំនន់ទឹកដោភិេៀង�លពីុថ្ងៃ�ៃពុ�ធមាន

ក�ពស់្តិ៍ជាងកនេ��វតី�នធាេ ក់កន�ងរយៈដោពុល

ខ្មែតបុ៉ុ�នាំែ នដោមុាងបុ៉ុ�ដោ�ះ ��នខ្មែ�ប៉ុ�េ យផុេូវ 

និងស្ថាា នីយ៍រ�ដោភិេើងដោ����ីដោ�ជាទដោនេ។ 

អ្ននកជួយស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា �ប៉ុនាំើ ន់តា�ទូក�ន

ជួយស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា ��ន�ស្តិ៍សខ្មែ�លជាប់៉ុដោ�ដោលើ�ំបូ៉ុល

រ�យន៍។ �ន�ស្តិ៍សរាប់៉ុរយនាំក់�តូវ�ន

ជដោ�េៀស្តិ៍ដោចញពីុរ�ដោភិេើង និងផុេូវដោ����ី។ 

ពុយ��កំប៉ុ�តតបូងដោ�ភាគខាងតបូងរ�ឋញូវជឺ

ស្តិ៍�ី �នប៉ុ�៍លឱ្យយផុើ�ជាដោ�ចើន�នង�ក់

រាប៉ុ�ល់�ី។ រ�យ�រណ៍ៈប៉ុឋ��ួយ ដោចញ

ដោ�យដោស្តិ៍វាក�ែអា�ស្តិ៍ធាត�ជាតិ�ន

កំណៈត់ថា ពុយ��ខ្មែ�ល�នវាយ�ប៉ុហ្គារដោលើ 

Mullica Hill, N.J., មានកមាេ ំង F-3 មាន

កមាេ ងំ�យល់�ប៉ុមាណៈ ១៥០ ថ្ងៃ�ុយ៍កន�ង�ួយ

ដោមុាង។ ក�ពស់្តិ៍ទឹកទដោនេ�ួយចំនួនដោ�រ�ឋ 

New Jersey និង Pennsylvania ដោ�ខ្មែត

ប៉ុន៍ដោ�ើង។

ពុយ�� IDA �ននំាំទឹកដោភិេៀងដោ�ចើនដោមុាង

ជា�ប៉ុវតិ៍ស្ថាស្ត្រស្តិ៍�៍ល់�កុងញូវយុក និងញូ

ជឺស្តិ៍�ី

រ�រនី�ួយៗតំ�ងឱ្យយ�ួយដោមុាង 

ខ្មែ�លកត់�តាប៉ុរមិាណៈទឹកដោភិេៀងដោ� New-

ark ។

៣ អ្ន�ីញកន�ង�ួយដោមុាង

ថ្ងៃ�ៃទី១ ខ្មែ�កញ្ញាា  �ន ំ២០២១

ចដោនាំេ �ពីុដោមុាង៨ យប់៉ុ �ល់ដោមុាង៩ 

យប់៉ុ ពុយ�� Ida �នធាេ ក់ដោភិេៀង ៣,២៤ អ្ន�ីញ

ដោ� Newark មានដោភិេៀងធាេ ក់ជិត�ួយអ្ន�ីញ

ដោ�ចើនជាងកំណៈត់�តា��នកន�ង�ន ំ២០០៦ ។

៣ អ្ន�ីញកន�ង�ួយដោមុាង

ថ្ងៃ�ៃទី២១ ខ្មែ�កកា� �ន ំ២០០៦

ពុយ��ផុាររនើ�ធៃន់ធៃរ�ននំាំឱ្យយមានដោភិេៀង

ធាេ ក់�ួយដោមុាងស្តិ៍រ�ប៉ុ ២,៣៥ អ្ន�ីញ ចដោនាំេ �

ពីុដោមុាង៤ រដោស្តិ៍ៀល និងដោមុាង ៥ �ៃ ច

ថ្ងៃ�ៃទី១ ខ្មែ�កញ្ញាា  �ន ំ២០២១ថ្ងៃ�ៃទី១ ខ្មែ�កញ្ញាា  �ន ំ២០២១

ពុយ�� Ida ក៏�ននំាំទឹកដោភិេៀងកន�ង�ួយ

ដោមុាង�ពស់្តិ៍បំ៉ុផុ�តដោលើកទី៧ ដោ�យធាេ ក់ដោភិេៀង 

១,៨២ អ្ន�ីញដោ�ចដោនាំេ �ដោមុាង ៩ យប់៉ុ និង

ដោមុាង ១០ យប់៉ុ។

សំ្តិ៍គាល់៖ ស្តិ៍រ�ប៉ុ រាយ�រណ៍ៈសំ្តិ៍រាប់៉ុ

ចដោនាំេ �រយៈដោពុល�ួយដោមុាង �ូចខ្មែ�ល�ន

កំណៈត់ដោ�យ METAR ប៉ុញ្ជីះ ប់៉ុដោ�នាំទី

ទី៥៣ ឬ ៥៤ ថ្ងៃនដោមុាង។ ឧទា�រណ៍ៈ �ួយ

ដោមុាង កត់�តាចាប់៉ុដោផ៍ុើ�ដោ�ដោមុាង ៣ រដោស្តិ៍ៀល 

តា�ពិុតចាប់៉ុដោផ៍ុើ�ដោ�ដោមុាង ២ និង៥៣នាំទី 

រដោស្តិ៍ៀល ដោន�ជា�រវភិាគរប៉ុស់្តិ៍ Aatish 

Bhatia ។

�ប៉ុភិពុ៖ ស្ថាកលវទិាល័យរ�ឋ Iowa  

I.E.M. ចំនួនទឹកដោភិេៀងស្តិ៍រ�ប៉ុ�ប៉ុចំាដោមុាង

ខ្មែ�ល�នគណៈនាំ ។

ដោភិេៀង�នបំ៉ុខ្មែប៉ុកឯតទគាក�ែ�តឹ�ខ្មែត១១ 

ថ្ងៃ�ៃ��នពុយ���តូពិុច Henri ដោ�យមាន

�រ�ពុមានពីុអ្ននកវទិា  ស្ថាស្ត្រស្តិ៍អ៍ា�ស្តិ៍ធាត�

អំ្នពីុភាពុ�ប៉ុ�កតី�ែីដោ�ដោលើភិពុខ្មែផុន�ីដោ�៍៖ 

�យល់ដោ�៍ទប់៉ុទឹក�នដោ�ចើន និងដោធវើឲ្យយ ពុយ��

�ប៉ុ�ូលផ៍ុ�កំមាេ ងំ�នដោលឿន និងធំជាង��ន។

ខ្មែ�សរ�ដោភិេើងដោ����ីជាដោ�ចើនដោ�ទី�កុង

ញូវយុក ដោ�ខ្មែតផាែ ក�ំដោណៈើ �ររ�ូត�ល់

�ៃ ចថ្ងៃ�ៃ�ពុ�ស្តិ៍បត�។ អា�ស្តិ៍យាន�ឋ ន

�តូវ�នដោប៉ុើកដោ�ើងវញិ បុ៉ុ�ខ្មែន៍ដោជើងដោហ្គា�ដោ�ើរ

រាប់៉ុរយ�តូវ�នល�ប៉ុដោចាល។

បូុ៉ុលីស្តិ៍�ននិយាយថា ដោ�ទី�កុងញូ

វយុកអ្ននកស្ថាេ ប់៉ុមានអាយ�ចាប់៉ុពីុដោកែង�បុ៉ុស្តិ៍

អាយ� ២ �ន ំ រ�ូត�ល់ស្ត្រស្តិ៍៍ីអាយ� ៨៦ �ន ំ។ 

អ្ននក�េ��នលង់ទឹកស្ថាេ ប់៉ុដោ�កន�ងប៉ុនើប់៉ុដោ����ី 

ដោ� Queens ជាកខ្មែនេង�ប៉ុព័ុនធ   ស្ថាន ក់ដោ�

ប៉ុដោ�៍�អាស្តិ៍នន និងភាគដោ�ចើនរស់្តិ៍ដោ�

ដោ�យ��ស្តិ៍ចាប់៉ុ។

ដោ�រដោស្តិ៍ៀលថ្ងៃ�ៃ�ពុ�ស្តិ៍បត� ដោ�ក 

Philip D. Murphy អ្នភិិ�លរ�ឋញូវជឺស្តិ៍�ី 

�ន�ប៉ុ�ស្តិ៍ថា យុាងដោហ្គាច�ស់្តិ៍

�ន�ស្តិ៍ស២៣នាំក់ដោ�កន�ងរ�ឋដោន��នស្ថាេ ប់៉ុ។ 

�ង្គ្រានី៍កន�ងតំប៉ុន់�ននិយាយថា មាន�ន�ស្តិ៍ស 

៤នាំក់ �តូវ�នដោគរកដោឃុំើញស្ថាេ ប់៉ុដោ�កន�ង

អ្នគារផុើ�ខ្មែលវង�ួយដោ� Elizabeth និង

�ន�ស្តិ៍ស ២នាំក់ �នស្ថាេ ប់៉ុដោ� Hillsborough 

ជាប់៉ុដោ�កន�ងរ�យន៍រប៉ុស់្តិ៍�េនួ។ �ន�ស្តិ៍សមាន ក់

ដោទៀតស្ថាេ ប់៉ុ ដោ� Passaic រ�ឋ NJ ជាកខ្មែនេង

ខ្មែ�លទដោនេ Passaic ទឹកដោ�ើងលិច�ចំាង 

និងមាន�តីដោ�ើងតា��ងផុេូវ។

Ned Lamont អ្នភិិ�លថ្ងៃនរ�ឋ Con-

necticut �ន�ប៉ុ�ស្តិ៍ថា រ�ឋនឹងប៉ុងាូតទង់

ជាតិ�កដោ��តឹ�ពាក់     ក�៍លដោ�ើ�បី

ដោគារពុ�ល់ដោ�ក Brian Mohl ខ្មែ�លជា

ពុល�លបូុ៉ុលីស្តិ៍រ�ឋ ខ្មែ�លស្ថាេ ប់៉ុដោ�យស្ថារខ្មែត

រ�យន៍រប៉ុស់្តិ៍គាត់�តូវទឹកជន់លិច។

ដោភិេៀង ៣.១៥ អ្ន�ីញ �នធាេ ក់ដោ� 

Central Park រយៈដោពុល�ួយដោមុាងដោ�

ថ្ងៃ�ៃពុ�ធដោន� �នដោធវើឱ្យយក��ិតទឹកដោភិេៀង ១ 

ដោមុាង មានក��ិត៩៤ អ្ន�ញី បំ៉ុខ្មែប៉ុកឯតទគាក�ែ

ដោ�ថ្ងៃ�ៃទី២១ ខ្មែ�សី្តិ៍ហ្គា។ ដោស្តិ៍វាក�ែអា�ស្តិ៍ធាត�

ជាតិ កំពុ�ងពុាយា�ពុណ៌ៈនាំអំ្នពីុក��ិត

ដោ�គា�ថាន ក់ �ន�ប៉ុ�ស្តិ៍ភាពុអាស្តិ៍ននទឹកជំនន់

ដោ��កុងញូវយុកជាដោលើក�ំបូ៉ុង។

ដោ�ស្តិ៍ង្គាា ត់ Bergen ជាតំប៉ុន់មាន

�ប៉ុជាជនដោ�ចើនបំ៉ុផុ�តដោ�រ�ឋញូជឺស្តិ៍�ី ដោ�ក 

James Tedesco នាំយក�ប៉ុតិប៉ុតិ៍ស្តិ៍ង្គាា ត់ 

និងជាអ្នតីតអ្ននកពុនេត់អ្នគាភ័ីិយ�ននិយាយ

�លពីុថ្ងៃ�ៃ�ពុ�ស្តិ៍បត�ថា “ដោយើង�ិន�ន

ប៉ុញ្ជីះប់៉ុក�ឲំ្យយមាន�របំ៉ុផុេចិបំ៉ុផាេ ញដោទទំាងស្រុស្តិ៍ងុ

ដោ�ដោ�ើយដោទ បុ៉ុ�ខ្មែន៍ជិតប៉ុញ្ជីះ ប់៉ុដោ�ើយ វា

អា�កក់�ស់្តិ៍ �ា�ំ�ិនខ្មែ�លជួប៉ុ�ប៉ុទ�ដោទ”។

រ�យ�រណ៍ៈមាន�ររ�ួចំខ្មែណៈក

ដោ�យ Anne Barnard, Jonah E. Brom-

wich, Maria Cramer, Isabella Grullón 

Paz, Matthew Haag, Jesus Jiménez, 

Michael Levenson, Eduardo Medina, 

Andy Newman, Azi Paybarah, Derrick 

Bryson Taylor, Neil Vigdor Ali Watkins 

និង Ashley Wong

អ្ននក�កុងញូវយុក�នពុាយា�

តទៅ�ទី�ព័័រទីី ១៣តទៅ�ទី�ព័័រទីី ១៣

ទី��ជំ�នុនុ់បណ្តាា�លម�ពីីពីយះ�IDA...ទី��ជំ�នុនុ់បណ្តាា�លម�ពីីពីយះ�IDA...tmkBITMB½rTI   06
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ជួយស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា �អ្ននកជិតខាងពីុទឹកជំនន់

ប៉ុ�៍ល�កពីុពុយ�� Ida។ ដោពុល�េ� ពួុកដោគ

�ិនអាចស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា ��ន។

Roxanna Florentino ពិុនិតយដោ�ើល

�រ�ូចខាតដោ�កន�ងប៉ុនើប់៉ុដោ����ីថ្ងៃនអាគារ

ខ្មែ�លនាំងរស់្តិ៍ដោ�កន�ង   ទី�កុង Brooklyn 

�លពីុថ្ងៃ�ៃ�ពុ�ស្តិ៍បត�។ អ្ននកជិតខាងរប៉ុស់្តិ៍

នាំងដោ�ែ � Roberto Bravo �នស្ថាេ ប់៉ុដោ�

ទីដោនាំ��លពីុយប់៉ុថ្ងៃ�ៃពុ�ធដោ�យស្ថារទឹក�ន

�ូរចូល។ របូ៉ុ�ត៖ Anna Watts ស្តិ៍�មាប់៉ុ

�ខ្មែស្តិ៍ត The New York Times

ទឹកដោភិេៀងប៉ុ�៍ល�កពីុពុយ�� Ida �ន

�ូរ�ត់តា�ទាវ រ និងប៉ុងែួចប៉ុនើប់៉ុដោ����ី

ដោ�ទី�កុងញូវយុកដោ�យខ្មែ�ប៉ុ�េ យកខ្មែនេង

�ប៉ុចំាថ្ងៃ�ៃដោ�ជាអ្ននាំើ ក់�រណៈៈ។

ដោ� Woodside, Queens, ដោ�កស្រុសី្តិ៍ 

Deborah Torres �ននិយាយថា ដោ�កស្រុសី្តិ៍

�នឭ�រខ្មែស្រុស្តិ៍កអ្នងវរ�៍អ្នស់្តិ៍ស្តិ៍ងឹ�ឹដោចញពីុ

ប៉ុនើប់៉ុដោ����ីរប៉ុស់្តិ៍�គួស្ថារខ្មែ�លមាន

ស្តិ៍មាជិកបី៉ុនាំក់រស់្តិ៍ដោ� មានទំាងទារក

ដោទើប៉ុនឹងដោកើត ផុងខ្មែ�រ។

ដោ�ដោពុលទឹក�ន�ូរចូលអាគារ

�ប៉ុខ្មែ�លដោមុាង១០យប់៉ុ�លពីុថ្ងៃ�ៃពុ�ធ 

ដោ�កស្រុសី្តិ៍ Torres �ននិយាយថា ដោ�ក

ស្រុសី្តិ៍�នឭស្តិ៍ដោ�េង�កុ��គួស្ថារខ្មែស្រុស្តិ៍កដោ�

អ្ននកជិតខាងមាន ក់ដោទៀតដោ�ែ � Choi Sledge ។ 

ដោ�កស្រុសី្តិ៍ Sledge �នអ្នងវរ�កុ��គួស្ថារ

ឱ្យយរត់ដោគច�េួន។

ដោទា�យុាង�ដោ��គាខ្មែ�លទឹកធាេ ក់

មានកមាេ ំងខាេ ំងដោពុក ទឹក�នរារាងំ�ិនឲ្យយ

នរ�មាន ក់ច��ដោ�ដោ���ដោ�ើ�បជួីយ�នដោទ។

ដោ�កស្រុសី្តិ៍ Torres ខ្មែ�លរស់្តិ៍ដោ�ជាន់ទី

�ួយ�ននិយាយថា “វា�ិនអាចដោធវើអ្នវី�ន 

ដោទ” ។ “ វា�ូចជាអាងទឹកអ្នញ្ជីះ ឹង”។

�កុ��គួស្ថារទំាង�ូល គាែ ននរ�

មាន ក់�នរចួជីវតិដោទ។

Darlene Lee អាយ�៤៨ �ន ំ ស្តិ៍ាិតដោ�

កន�ងប៉ុនើប់៉ុដោ����ី ខ្មែ�លជាក�ែសិ្តិ៍ទធិរប៉ុស់្តិ៍

��ន�ូទំដោនើប៉ុដោ� Central Parkway រ�ឋ 

Queens ។ ទឹកជំនន់�នទ�េ��ដោ�ើងចូល

តា�រយៈទាវ ររតូកញ្ជីះ ក់�ួយដោ�កន�ងផុើ�ខ្មែលវង 

និងទឹកចូលដោពុញយុាងដោលឿន ខ្មែ�លមាន

ក�ពស់្តិ៍ទឹកលែក់�ូរចូល�ប៉ុខ្មែ�ល ៦ �វតី។

ទឹក�នដោធវើឲ្យយដោ�កស្រុសី្តិ៍ Lee ជាប់៉ុ

ដោ�កន�ងអ្នគារ ខ្មែ�លមានទាវ រខាង���ដោធវើពីុ

ខ្មែ�ក និងសុ្តិ៍��ទាវ រខ្មែ�ក ដោធវើឱ្យយគាត់ជាប់៉ុ�ិន

អាចដោគច�េួន�ន។

ដោ�កស្រុសី្តិ៍ Patricia Fuentes ខ្មែ�ល

ជាអ្ននក�គប់៉ុ�គងអ្នចលន�ទពុយដោទើប៉ុខ្មែតឈប់៉ុ

ពីុ�រង្គារដោ�ដោពុលខ្មែ�លនាំងឭស្តិ៍ដោ�េង

ដោ�កស្រុសី្តិ៍ Lee ខ្មែស្រុស្តិ៍កឲ្យយជួយ និង�នដោឃុំើញ

នាំងជាប់៉ុ។ ដោ�កស្រុសី្តិ៍ Fuentes �នរត់

ដោ�ប៉ុនើប់៉ុរង់ចំា ដោ�ើ�បសី្តិ៍�ជំំនួយ ដោ�ើយដោ�ក 

Jayson Jordan ខ្មែ�លជាជំនួយ�រ និង

ដោ�ក Andy Tapia ជាអ្ននកខ្មែ�ទំាអ្នគារ �ន

ដោ�តតា�ទាវ រកញ្ជីះ ក់ខ្មែ�លខ្មែប៉ុកដោ�ើ�បីដោ�

ជួប៉ុដោ�កស្រុសី្តិ៍ Lee ។

បុ៉ុ�ខ្មែន៍ពួុកដោគ�ិនអាចជួយស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា �នាំង

�នដោទ។ ដោ�កស្រុសី្តិ៍ Lee ជាប់៉ុកន�ងទឹក 

ដោ�ើយដោ�ក Tapia �នពុាយា�ជួយ

នាំងឲ្យយដោងើប៉ុផុ�តពីុទឹក�តឹ�ចង្គាា រ។ ដោ�ទីបំ៉ុផុ�ត 

ប៉ុ�រស្តិ៍ទំាងដោនាំ�អាចចាប់៉ុនាំងដោចញពីុមាត់ទាវ រ

�ន បុ៉ុ�ខ្មែន៍វាយឺតដោពុលដោ�ដោ�ើយ។ ដោ�កស្រុសី្តិ៍ 

Lee �តូវ�នស្ថាេ ប់៉ុដោ�យពុយ��។

ដោ� Cypress Hills, Brooklyn, Ri-

cardo Garcia �តូវ�នភាា ក់�ឹង�េនួដោ�យស្ថារ

ទឹកដោ�ើង ខ្មែ�លគាត់និយាយថា �នផុើ��

ចូលតា�ទាវ រប៉ុនើប់៉ុដោ����ីរ�ួរប៉ុស់្តិ៍គាត់

ដោ�ដោមុាង�ប៉ុខ្មែ�ល១០ និង១៥នាំទីយប់៉ុ។ 

�ួយដោភិេតដោស្ថា� វាដោ�ើង�ល់�តឹ�ជងាង់ �ល់

ចដោងា� និងរ�ូត�ល់�តឹ��ទូង។

ដោ�ក Garcia អាយ� ៥០ �ន ំ�ន

ដោគា�ទាវ រខ្មែកបរគាត់ �ស់្តិ៍�ិត៍រ�ួប៉ុនើប់៉ុ

មាន ក់ដោទៀតដោ�ែ � Oliver De La Cruz ខ្មែ�ល

កំពុ�ងញ័រ�េួន �លពីុ�ពឹុកថ្ងៃ�ៃ�ពុ�ស្តិ៍បត� 

�ណៈ:ខ្មែ�លគាត់ដោ�ើលស្ថាន �ក�ពស់្តិ៍ទឹកកំពុ�ង

ដោ�ើង�ល់ពិុ�នប៉ុនើប់៉ុ�ក់ខ្មែប៉ុករប៉ុស់្តិ៍គាត់។

Ricardo Garcia ខ្មែ�លរស់្តិ៍ដោ�កន�ង

ប៉ុនើប់៉ុដោ����ីថ្ងៃនអ្នគារ Cypress Hills �ន

ជួយស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា �អ្នវីខ្មែ�លគាត់អាចដោធវើ�ន 

ដោចញពីុប៉ុនើប់៉ុរប៉ុស់្តិ៍គាត់។ របូ៉ុ�ត៖ Anna 

Watts ស្តិ៍�មាប់៉ុ�ខ្មែស្តិ៍ត The New York 

Times

ដោ�ក De La Cruz អាយ�២២ �ន �ំន

និយាយថា“ �ា�ំដោស្តិ៍ើើរខ្មែតស្ថាេ ប់៉ុដោ�ទីដោន� �ា�ំ

ដោស្តិ៍ើើរខ្មែតស្ថាេ ប់៉ុដោ�ដោ�ើយ” ។

ដោ�ក De La Cruz �នទ�េ��ទាវ រ

ប៉ុនើប់៉ុដោគងរប៉ុស់្តិ៍គាត់ដោ�ើ�បីរត់ដោគច�េួន 

មានខ្មែតដោខា�េីជាប់៉ុ�េួន។ ដោ�ក Garcia 

�ននិយាយថា គាត់ និងដោ�ក De La 

Cruz �នដោ�ើងដោ�ជាន់ទី១ សូុ្តិ៍ជា�ួយ

ទឹកខ្មែ�ល�ូរធាេ ក់តា�ជដោណ៍ៈើ រ។

ដោ�ក De La Cruz �នរកដោឃុំើញ

អ្ននកជិតខាងដោ�ជាន់ខាងដោលើរប៉ុស់្តិ៍គាត់ 

ដោ�ែ � Roxanna Florentino ខ្មែ�ល�ន

រស់្តិ៍ដោ�កន�ងអាគារដោន�អ្នស់្តិ៍រយៈដោពុល១៨ 

�ន ។ំ នាំង�ននិយាយថា នាំង�នស្តិ៍ខ្មែ��ក

ប៉ុ�រស្តិ៍មាន ក់ដោទៀតដោ�ែ � Roberto Bravo 

អាយ� ៦៦ �ន ំ�នខ្មែស្រុស្តិ៍កឲ្យយដោគជួយពីុ

ប៉ុនើប់៉ុដោគងខាងដោ��យដោ�កន�ងប៉ុនើប់៉ុដោ����ី។

ដោ�កស្រុសី្តិ៍ Florentino �ននិយាយ

ថា ដោ�ក Bravo �នអ្នងវរស្តិ៍�ជំំនួយនិយាយ

ជាភាស្ថាដោអ្នស្តិ៍ាុញ ដោ�ើយអ្ននកជិតខាង

�នពុាយា�ដោ�ស្តិ៍ដោង្គ្រាង្គាា �គាត់។ បុ៉ុ�ខ្មែន៍

ទឹក�ូរខាេ ងំចូលតា�ទាវ រខាង��� និងតា� 

ប៉ុងែួច។ ដោ�កស្រុសី្តិ៍ខ្មែលងឭស្តិ៍ខ្មែ��កដោ�ក 

Bravo ដោទៀត។

�លពីុថ្ងៃ�ៃ�ពុ�ស្តិ៍បត� ទឹក�ន�ក់

ដោ�ើងយុាងខាេ ំងដោ�កខ្មែនេងដោ�ក Bravo 

ទឹកប៉ុ�កទំល��ទាវ រនិងដោធវើឲ្យយ�ក់ពិុ�នខ្មែ�ល

ពុ�កផុ�យ។ ទង់ជាតិដោអ្ន�វ ឌ័័រខ្មែ�លពុយួរដោ�

ដោលើជញំី្ញាងរប៉ុស់្តិ៍គាត់ �តំាទឹក និង�ប៉ុឡាក់ភិក់ 

ក�មាលឥ�ឋដោពារដោពុញដោ�យកំដោទចកំទី 

របូ៉ុ�តដោ�ក Bravo ពាក់អាវកន�ងពិុធីផុេវូ�រ

�ួយមានស្ថាន ��ប៉ុឡាក់ទឹក។

ដោ�កស្រុសី្តិ៍ Florentino �នដោ�ទូរស័្តិ៍ពុើ

ដោ�ដោល� ៩១១ បួ៉ុន�ងដោ�ដោមុាង ១០ 

និង១៥ នាំទីយប់៉ុ �ួយដោមុាងដោ��យ�ក 

�កុ�ពុនេត់អ្នគាីភ័ិយ�ន�ក�ល់។ ពួុកដោគ

�នស្រុស្តិ៍ង់ស្ថាកស្តិ៍ពុដោ�ក Bravo ។

ដោ�កស្រុសី្តិ៍ពុាយា�ដោគង ខ្មែត�នឭ

ស្តិ៍ដោ�េងរប៉ុស់្តិ៍ដោ�ក Bravo ដោ�ជាដោលើក

ច�ងដោ��យ។

ដោ�កស្រុសី្តិ៍និយាយថា “វាពិុ�ក�ស់្តិ៍

ដោ�ដោពុលមាននរ�មាន ក់ស្តិ៍�ជំំនួយ ដោ�ើយ

ដោយើង�ិនអាចជួយដោគ�ន” ។

— Jesse McKinley, Nate Schweber, 

Amanda Rosa និង Chelsia Rose Marcius

ទី��ជំ�នុនុ់បណ្តាា�លម�ពីីពីយះ�IDA...ទី��ជំ�នុនុ់បណ្តាា�លម�ពីីពីយះ�IDA...tmkBITMB½rTI  11
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ប៉ុ�ដោ�រ ។

សួ្តិ៍រ WSJ៖ អំ្នពីុខ្មែ�សដោ�តៀ�ជួរ���

កន�ង�ន ២ំ០១៨ ដោ�ើ�បដីោ�េើយតប៉ុដោ�នឹង

ស្តិ៍មាព ធរប៉ុស់្តិ៍អាដោ�រកិ ដោ�ទីបំ៉ុផុ�ត ដោ�ក 

Mullah Baradar �តូវ�ន�ប៉ុដោទស្តិ៍�ុគីស្ថាា ន

ដោ��ខ្មែលង។ �រស្តិ៍ងសយ័�ំបូ៉ុងៗ អំ្នពីុសិ្តិ៍ទធិ

អំ្ន�ច និងស្តិ៍��ភាពុរប៉ុស់្តិ៍គាត់ ប៉ុនាំើ ប់៉ុពីុ

�រចាប់៉ុ�េនួជាដោ�ចើន�ន  ំ�តូវ�នធូរស្រុស្ថាល

យុាង�ប់៉ុរ�័ស្តិ៍។

ចំដោពា�ជនជាតិអាដោ�រកិ គាត់�ន

នំាំ�កនូវ�រផាេ ស់្តិ៍បូ៍៉ុរស្តិ៍ដោ�េងថ្ងៃន�រចរចា។ 

កខ្មែនេងខ្មែ�ល�រពិុភាកាពីុ��នដោ�ើងកំដោ�

អំ្នពីុ�រស្ថាេ ប់៉ុរប៉ុស់្តិ៍ជនស្តិ៍�ីវលិ ខ្មែ�លភាគី

ទំាងស្តិ៍ងខាងដោចាទ�ប៉ុ�ន់គាន ពីុអំ្នដោពុើដោ�រដោ�

ដោផុសងដោទៀត ដោ�ក Mullah Baradar �តូវ

�នដោគដោឃុំើញថាក��ដោ�ើងស្តិ៍ដោ�េង រប៉ុស់្តិ៍

គាត់�ស់្តិ៍។

អ្ននកចរចា�នពុណ៌ៈនាំគាត់ថាជា

�ន�ស្តិ៍សស្តិ៍ៃប់៉ុស្ថាៃ ត់ ពិុ�កយល់ចិត៍។ បុ៉ុ�ខ្មែន៍

ដោ�ដោពុលកិចះពិុភាកាក��ិត�រង្គារជា�ួយ

ជនជាតិអាដោ�រកិ�ន�ន�ល់ភាពុជាប់៉ុ

គំាង ដោ�ក Mullah Baradar អាចពឹុងពាក់

�ន ដោ�ើ�បី�នចូល និងជួយស្តិ៍��ួល

�ិនឲ្យយមាន�រាងំស្តិ៍ើ�។ “គាត់មានភាពុរសួ្តិ៍

រាយរាក់ទាក់ ជាដោរឿយៗខ្មែតងខ្មែតដោ�ើរដោចញ

ដោ�ើ�បីអ្នន�ញ្ញាា តឱ្យយអ្ននកដោផុសងដោទៀតដោ�កន�ង

គណៈៈ�ប៉ុតិភូិនិយាយ។

�ន�ស្តិ៍សមាន ក់ខ្មែ�ល�ឹងពីុស្តិ៍�នើរកថា�ន

និយាយថា “គាត់�ិនខ្មែ�នជា�ន�ស្តិ៍សខ្មែ�ល

សំ្តិ៍�ីមាន     ឥទធិពុលដោ�កន�ងប៉ុនើប់៉ុដោនាំ�

ដោទ” ។

បុ៉ុ�ខ្មែន៍អ្ននកដោផុសងដោទៀតមាន�រ�ឹងស្តិ៍�ារ

ដោ�យស្ថាររដោប៉ុៀប៉ុទំនាំក់ទំនងខ្មែ�ល�តូវ

�នដោគ�គប់៉ុ�គងយុាងតឹងរ�ងឹ។ ដោ�កន�ង

កិចះ�ប៉ុជ�នំាំដោពុល�ែីៗ ដោន�ជា�ួយគណៈៈ�ប៉ុតិភូិ

អឺ្នរ ុ�ប៉ុ គាត់�នអានដោស្តិ៍ចកី៍ខ្មែ�េង�រណ៍ៈ

�ួយជាភាស្ថា�ុស្តិ៍តូ (Pashto) មាន�រ

ប៉ុកខ្មែ�ប៉ុ ខ្មែ�លវាលំ�កកន�ង�រស្តិ៍នើនាំ។

អ្ននក�រទូតអឺ្នរ ុ�ប៉ុមាន ក់�ននិយាយថា 

“មាន�រស្តិ៍នើនាំខ្មែប៉ុប៉ុដោស្ថាែ ��តង់តិចតួច 

ខ្មែផុែកដោលើអ្នវីខ្មែ�ល�ា�ំអាចដោ�ើលដោឃុំើញអំ្នពីុ

ប៉ុ�គាលិកលកខណៈៈរប៉ុស់្តិ៍គាត់” ។

ដោ�កន�ងថ្ងៃ�ៃខ្មែ�លទី�កុង�បុ៉ុ�ល�ួល

រលំ ដោ�ក Mullah Baradar គឺជា���មាត់

រប៉ុស់្តិ៍អ្នងា�រខ្មែ�ល�នស្តិ៍នាជា�ួយ

អ្ននក�រទូតអាដោ�រកិថា ពួុកតាលីប៉ុង់នឹង

�ិនចូលទី�កុង�បុ៉ុ�លដោទ រ�ូត�ល់�រ

ជដោ�េៀស្តិ៍ស្ថាា នទូតដោចញចប់៉ុស្តិ៍ពុវ�គប់៉ុ។ បុ៉ុ�ខ្មែន៍

ប៉ុនាំើ ប់៉ុពីុរ�ឋ ភិិ�ល�នដោភិៀស្តិ៍�េួនដោ�យ

គាែ ន�រជូន�ំណឹៈង �កុ�តាលីប៉ុង់�នវលិ

ចូលទី�កុង។

�កុ�ដោន�អ្ន�អាងថា�េួនប៉ុដោញ្ជីះ ៀស្តិ៍ភាពុ

វកឹវរ។ �ង្គ្រានី៍អ្នន៍រជាតិ�គាន់ខ្មែតអាចស្ថាែ ន

�នថា នរ�ជាអ្ននក�គប់៉ុ�គងពិុត��ក�

ខ្មែតបុ៉ុ�ដោ�ះ �។

ឥ�ូវដោន� �កុ�តាលីប៉ុង់កំពុ�ង�ន

ចូល�ល់�ំ�ក់�ល�ិនចាស់្តិ៍�ស់្តិ៍

បំ៉ុផុ�តរប៉ុស់្តិ៍�េួន។  ទី�កុង�បុ៉ុ�លកំពុ�ងមាន

ភាពុ�ចបូ៉ុក�ចប៉ុល់ រ�យ�រណ៍ៈស្តិ៍៍ីពីុ�រ

វាយ�ំ និង�រស្តិ៍មាេ ប់៉ុកំពុ�ងពុ�ងីករាល�ល

ពីុ�រភ័ិយខាេ ចកន�ងចំដោ���ប៉ុជាជន ដោ�ើយ

អ្ននកស្តិ៍ដោងាត�រណ៍ៈអ្នន៍រជាតិភ័ិយខាេ ចថា

�កុ�ឱ្យ�ស្តិ៍និយ�អាចដោ�ប៉ុើកខ្មែនេងទំដោនរ

ចដោនាំេ ��ប៉ុដោហ្គាងដោ�ើ�បីប៉ុេន់ និងស្តិ៍មាេ ប់៉ុ។

�ន�ស្តិ៍សខ្មែ�លស្ថាា ល់ពីុកិចះពិុភាកាដោន�

�ននិយាយថា “ពួុកដោគ�នយក�ប៉ុដោទស្តិ៍

យុាងង្គាយស្រុសួ្តិ៍ល បុ៉ុ�ខ្មែន៍ដោយើងក៏ដោធវើ�ូដោចន�ខ្មែ�រ 

ប៉ុនាំើ ប់៉ុពីុថ្ងៃ�ៃទី១១ ខ្មែ�កញ្ញាា ” ។ “ គំនិតថ្ងៃន

ស្តិ៍ង្គ្រាង្គាា �ស្តិ៍�ីវលិអូ្នស្តិ៍ប៉ុនាំេ យដោ�ខ្មែតអាចដោធវើ

ដោ��ន”។

�ង្គ្រានី៍ប៉ុស្តិ៍ះ�ិ�ប៉ុដោទស្តិ៍និយាយថា ពួុកដោគ

ស្តិ៍ងឹឹ�ថា តាលីប៉ុង់នឹងដោគារពុអ្នន�ស្តិ៍ញ្ញាា

អ្នន៍រជាតិស្តិ៍៍ពីីុសិ្តិ៍ទធិ�ន�ស្តិ៍ស និងរកា�រពារ

ដោស្តិ៍រភីាពុស្តិ៍�មាប់៉ុស្ត្រស្តិ៍៍ីខ្មែ�លស្តិ៍ដោ��ច�ន

កន�ងកំ��ងដោពុលឥទធិពុល  អាដោ�រកិជាដោ�ចើន

ទស្តិ៍វតសរ។៍ ជា�រតប៉ុស្តិ៍នងវញិ អ្ននក�រទូត

ដោ�កខាងលិចកំពុ�ងផ៍ុល់ភាពុស្រុស្តិ៍ប៉ុចាប់៉ុ

អ្នន៍រជាតិ ដោ�ើយខ្មែ��ទំាងអាចផ៍ុល់ជំនួយ

ផុងខ្មែ�រ។

�ែីៗដោន� �ូចជាពីុរខ្មែ���ន Mullah 

Baradar �ន�ប៉ុ�ស្តិ៍ពីុចំ�ប់៉ុអារ�ែណ៍ៈ

កន�ង�រចូលរ�ួជា�ួយថ្ងៃ�គូអ្នន៍រជាតិ និង

�រប៉ុន៍វត៍មានអ្នន៍រជាតិដោ�ទី�កុង�បុ៉ុ�ល 

ដោប៉ុើដោយាងតា�អ្ននក�រទូត។

“ដោយើងនឹងដោឃុំើញ។ ដោយើង�ននិយាយ

អំ្នពីុដោរឿងដោនាំ�ជា�ួយពួុកដោគពីុ��ន” អ្ននក�រទូត

ស្តិ៍�ភាពុអឺ្នរ ុ�ប៉ុមាន ក់និយាយអំ្នពីុពួុកតា

លីប៉ុង់។ “ដោយើងនឹងពុាយា�ទាក់ទងជា�ួយ

ពួុកដោគដោ�ើ�បីនិយាយអំ្នពីុដោរឿងទំាងដោន� 

កន�ងរយៈដោពុលពីុរបី៉ុថ្ងៃ�ៃខាង���ដោន�”៕
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និយាយ ថា ដោទា� ដោ�ក �ុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន មាន

�កុ� ប៉ុញ្ជីាវន៍ ជាន់�ពស់្តិ៍ ស្តិ៍�ឈីនលួ �េ ន អំ្ន�ច

�ូចជា ដោ�ក អូ្នន ព័ុនធ��ននីរត័ន និង ដោ�ក 

ដោកើត រទិធ ដោ�ើល ដោ� ដោរៀប៉ុ �កឡា អំ្ន�ច យុាង

ល�ែិត ទំាង �រ ដោ�តៀ� កមាេ ំង �ប៉ុ�ប់៉ុ អាវ�ធ 

យ�ទធនាំ�រ ដោ�ស្តិ៍នាំ និង ប៉ុដោចះកដោទស្តិ៍ កន�ង

�រ បំ៉ុថ្ងៃភិេ ចាប់៉ុ ក៏ដោ�យ ក៏ ដោ�ខ្មែត មាន ចដោនាំេ �

ដោ�ចើន ខ្មែ�រ។

ចំណៈ� ច ចដោនាំេ � ប៉ុរាជ័យ ធំ បំ៉ុផុ�ត គឺ �ក

ដោ�ខ ន នដោយា�យ រប៉ុស់្តិ៍ ដោ�ក �ុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន 

ដោធវើ ឲ្យយ �ប៉ុជាពុលរ�ឋ ខ្មែ�ែរ និង ភាគី ជាដោ�ចើន

ដោ� ថ្ងៃផុើកន�ង គណៈប៉ុកស �ប៉ុជាជន ក�ព�ជា អ្នស់្តិ៍

ទឹកចិត៍ ដោ� តសូុ្តិ៍ ជា�ួយ ដោ�ក �ុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន 

ដោ�ើយ យ�ទធស្ថាស្ត្រស្តិ៍ ៍នដោយា�យ រប៉ុស់្តិ៍ ដោ�ក 

ដោ�ត ច�� ដោ�ត ដោ�ើង រក ផុេូវ ដោ��ស្រុស្ថាយ

�ិន ដោឃុំើញ ទំាង វបិ៉ុតិ៍ នដោយា�យ វវិាទ

�រទូត ប៉ុញ្ញាា  ដោស្តិ៍ើើរ គំាង ដោស្តិ៍�ឋកិចះ ទំាង

កសិ្តិ៍ក�ែ និង ពាណិៈជីក�ែ ដោ�� �ប៉ុដោទស្តិ៍ វបិ៉ុតិ៍

កូវ�ី-១៩ និង �រ �ប៉ុឈ� ដោ�គា� ទឹកជំនន់

ជាដោ�ើ�។

ដោ�ក គឹ� ស្តិ៍�� 

ប៉ុន៍ ថា រ�ឋ ភិិ�ល រប៉ុស់្តិ៍

ដោ�ក �ុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន ពុ�ំ

មាន លទធភាពុ អ្នវី ដោ�

ដោ��ស្រុស្ថាយ វបិ៉ុតិ៍ ធំៗ

ទំាងដោន� ដោទ ដោប៉ុើ សូ្តិ៍�ប ីខ្មែត

ស្តិ៍ពុវថ្ងៃ�ៃ រ�ឋ គាែ ន ល�យ

រ�ូត ដោធវើ ឲ្យយ ដោ�ក �ុ�ន 

ខ្មែស្តិ៍ន ដោចញ លបិច ជំរតិ

ឈែញួ ឧកញុ៉ា ឲ្យយ ជួយ ដោចញ ចំ�យ ��ក់ខ្មែ�

�ង្គ្រានី៍ រាជ�រ ដោ� ដោ�ើយ។ ទីបំ៉ុផុ�ត ដោ� ដោ�ក 

�ុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន ដោ� �ប៉ុឈ� ��� យុាង តឹងខ្មែតង

ទល់ នឹង ពុលរ�ឋ ភាគដោ�ចើន ដោលើស្តិ៍លប់៉ុ និង

ថ្ងៃផុើកន�ង ថ្ងៃន គណៈប៉ុកស �េួនឯង បុ៉ុ�ដោ�ះ �។

អ្ននកវភិាគ របូ៉ុ ដោន� ប៉ុញី្ញាក់ ថា រ�ឋ ភិិ�ល

ដោ�ក �ុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន អាច ដោ� ឈរ ដោជើង �ន

ស្តិ៍ពុវថ្ងៃ�ៃ ដោ�យស្ថារ គណៈប៉ុកស �ប៉ុ�ំង �ិន

ដោធវើ ស្តិ៍ក�ែភាពុ ដោ� ដោលើ ស្តិ៍�រភូិ�ិ បុ៉ុ�ដោ�ះ �។ 

ដោប៉ុើ គណៈប៉ុកស �ប៉ុ�ំង �េ ហ្គាន ខ្មែត ប៉ុនិ៍ច ជំ�រ

ដោ�ទត ដោស្តិ៍ើើរ រលំ រប៉ុស់្តិ៍ រ�ឋ ភិិ�ល ដោ�ក �ុ�ន 

ខ្មែស្តិ៍ន នឹង �តូវ ពុលរ�ឋ �ហ្គាជន រ�ញ �ួល

ទំាង ជំ�រ ដោ� ដោ�ើយ៕

បោះតើអ្នោ�ណាាជាាមនុុស្សសគនុះ��នាាឲ្យយ...បោះតើអ្នោ�ណាាជាាមនុុស្សសគនុះ��នាាឲ្យយ...tmkBITMB½rTI   07
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