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By Soben Ung   ដោ�យ៖ សុុបិិន អុ៊ឹ�ងBy Soben Ung   ដោ�យ៖ សុុបិិន អុ៊ឹ�ង

The upcoming Lowell Municipal election 

has many new Cambodian-American candi-

dates. Remarkably, there are 2 Cambodian-

American incumbents and 4 candidates running 

for city council. For the school committee seat, 

there is one incumbent and 2 new candidates. 

That sums up to 9 Cambodian-Americans in 

the city of Lowell with a 120,000 plus popula-

tion. 

ការដោ�ះដោ�ោ តដោ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែលនាដោ�ល

ខាងមុុខ មានដោបិ�ខជនវែខែរ-អាដោមុរកំិាងថ្មីែីជាដោក្រុើ�ន

របូិ។ គួួរ�ត់សុមាា ល់ថា មានជនជាតិវែខែរ-អាដោមុរ�ិ

�ំ�ុងកាន់តំវែ�ងបិើុុបិបនោ ២ របូិ និងដោបិ�ខជន ៤ 

របូិឈរដោ�ែ ះជាដោបិ�ខជនក្រុ�ុមុក្រុបិ��ាក្រុ�ុង។ សុក្រុមាប់ិ

អាសុនៈគួ�ៈ�មុែការសាលាដោរៀន មានអ៊ឹោ��ំ�ុង

កាន់តំវែ�ងបិើុុបិបនោើំនួន ១ របូិ និងដោបិ�ខជនថ្មីែី

ហារីីស ជម្រុ�ុញឱ្្យវៀ�ៀតណា�ចូូលរីួ�ជា�ួយ
អាវៀ�រីិកម្រុ�ឆាំំងនឹឹង "ការីគំំរា�កំហែ�ង"រី�ស់ចូិនឹ

Harris urges Vietnam to join US Harris urges Vietnam to join US 
in opposing China ‘bullying’in opposing China ‘bullying’

By ALEXANDRA JAFFEAugust 25, 2021
HANOI (AP) — Vice President Kamala Harris called 

on Vietnam to join the U.S. in challenging China’s “bul-
lying” in the South China Sea, continuing her sharp 
rhetoric against Beijing as she met with Vietnamese leaders 
on Wednesday.

ហា�ូយ (AP) - អ៊ឹនុក្រុបិធានាធិិបិតី កាមាា ឡា ហារសីុ 

�នអំ៊ឹពាែនាែឱ្យយដោែៀតណាមុើូលរមួុជាមួុយសុហរដ្ឋឋអាដោមុរ�ិ

�ោុងការក្រុបិឈមុមុុខន�ង “ការសុមុុុតគំួរាមុ�ំវែហង” របិស់ុើិន

ដោ�សុមុុក្រុទីើិនខាងតបូង 
តុទៅ�ទី�ព័័រទីី ២១តុទៅ�ទី�ព័័រទីី ២១ Please seePlease see  /20/20តុទៅ�ទី�ព័័រទីី០៦តុទៅ�ទី�ព័័រទីី០៦
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  បែ៊�៊តធីី អ៊ុ៊�ង   បែ៊�៊តធីី អ៊ុ៊�ង 

ហារ ីអុុ៊ឹង បិងក្រុបិុសុរបិស់ុវែបុិតធីិ �ន

និយាយថា “មុនុសុសមាោ ន�ងដោ�វាថាជាខួបិ 

ជាការរមុុ��    ជាការដោ�រ�បូិជា” ។ “ ើំដោពាះ

ដោយ�ងែញិ វាក្រុ�ន់វែតជាការបិនតទុី�ខដោសា� 

២០ �ោ ំ បិាុដោណាះ ះ”។

ហារ ីបិងក្រុបិុសុរបិស់ុវែបុិតធីិ អុុ៊ឹង កាន់

របូិនាងដោ�ផ្ទះះះ�ត់ ដោ�សាន់ហ្វ្រាហាា ន់សីុុសុូូ 

ថ្ងៃថ្មីៃទីី៦ វែខ�ញ្ញាា �ោ ំ២០១១ ។ Lea Suzuki 

/ San Francisco Chronicle via Getty 

Images file

ថ្ងៃថ្មីៃទីី១១ វែខ�ញ្ញាា  �ោ ំ២០២១ ដោមាា ង 

២:៥៣ ក្រុ���

ដោ�យ៖ Claire Wang

ដោ�ក្រុ���ថ្ងៃថ្មីៃទីី១១ វែខ�ញ្ញាា  �ោ  ំ២០០១ 

វែបុិតធីិ អានអុុ៊ឹង �នដោហាះ�ីរដ្ឋឋបូិសុតនុ ដោ�

រដ្ឋឋឡូូសុអាន់ជឺដោឡូសុ ដោដ្ឋ�មុបីជួបិបិងស្រីសីុ

របិស់ុនាងមុុនដោ�លដោធិា�ដំ្ឋដោ�� រដោ�ែសិុសមុកាល

ដោ�ហាថ្ងៃែ ា វែដ្ឋលនាង�នរង់ចំាំជាយូរមុ�ដោហ�យ។

បិាុវែនតការដោហាះដោហ�រ�ោុងរយៈដោ�លវែត

បិានុាែ ននាទីីបិាដុោណាះ ះ មានអ៊ឹោ�បុិន់យនតដោហាះ 

៥ នា�់ដោ�ដោល�យនតដោហាះ�នដោបិ��ើូល

កាបីុិនយនដដោហាះ ដោហ�យ�នបំិផ្ទះះុះវែផ្ទះសង

ើូល�ោុងកាបីុិន។ ជំនួសុឱ្យយការដោធិា�ដំ្ឋដោ�� រ

ដោ�ះ ះដោ�ភាគួនិរតី យនតដោហាះបូុិអីុ៊ឹង ៧៦៧ 

�នងា�ដោ�ះ ះដោ�ទីីក្រុ�ុងញូែយា� ែញិ។

អុុ៊ឹង អាយុ ៤៥ �ោ ំ ជាអ៊ឹោ�បិដោក្រុមុ�ការ

ដោល�យនតដោហាះអាដោមុរើិអ៊ឹស់ុរយៈដោ�ល ១៤ 

�ោ ំ។ ដោ�ដោ�លភា�ែ ��ែរ�នដោ��តដោឡូ�ង

នាង�នដោធិា�សុ�មុែភា�តាមុសុភាែគួតិ។ 

ដោ�ខាងដោក្រុកាយយនតដោហាះនាង�នទូីរស័ុ�ះ

ដោ�មុជឈមុ�ឌ ល��់ដោជ�ងយនតដោហាះ របិស់ុ

ក្រុ�ុមុហុុនអាកាសុើរ�៍ ដោ�ក្រុ�ុង Raleigh 

រដ្ឋឋ North Carolina និង�នដោរៀបិរាប់ិ�ីការ

វាយលុ�ដោ�ដោល�យនតដោហាះ។

នាង�ននិយាយដោ�យសុដោមុុងខស�បិ

ើាស់ុៗថា “កាបីុិនយនដដោហាះមិុនដោ�ុ�យតបិ

ដោទី” ។ “ មានការចាំ�់សុមុាប់ិមុនុសុស

ដោ��វែនុងអ៊ឹោ�ដំ្ឋដោ�� �ិដោសុសុ (business 

class) ដោហ�យខំុំគិួតថាមានវែផ្ទះសង�ុល ដោយ�ង

មិុនអាើដ្ឋ�ដ្ឋដោងើ�មុ�នដោទី ខំុំគិួតថាដោយ�ង

ក្រុតូែដោគួបុិន់ដោហ�យ”។

អុុ៊ឹង�នកុាយជាមុនុសុសដំ្ឋបូិងដោគួវែដ្ឋល

�នជូនដំ្ឋ�� ងដ្ឋល់អាជំាធិរ អំ៊ឹ�ីក្រុ��តតិ

ការ�៍ដ៏្ឋសាហាែវែដ្ឋលន�ងដោ��តដោឡូ�ងដោ�

ថ្ងៃថ្មីៃដោនាះ។ ២០ នាទីី ដោក្រុកាយមុ� នាង�ន

បិញូូ្ជូន�័ត៌មានសំុខាន់ៗអំ៊ឹ�ីអ៊ឹតតសុញ្ញាា �

របិស់ុក្រុ�ុមុដោចាំរបុិន់ និង�នដ្ឋ��នំាអ៊ឹោ�ក្រុតួត

�ិនិតយើរាើរ�៍ផូុ្ទះែអាកាសុឱ្យយើុះើតរាល់

យនតដោហាះវែដ្ឋល�ំ�ុងដោហាះដោហ�រដោល�អាកាសុ

សុហរដ្ឋឋអាដោមុរ�ិ។

បិនាះ ប់ិមុ�វែខសទូីរស័ុ�ះ�នសាៃ ត់ ខ�ៈ

ដោជ�ងដោហាះដោហ�រដោលខ ១១ របិស់ុក្រុ�ុមុហុុន

អាកាសុើរ�៍អាដោមុរើិ �នធុា�់ើូលបិាមុ

វែបិា�ខាងដោជ�ងថ្ងៃនអ៊ឹ�រមុជឈមុ�ឌ ល

ពា�ិជូ�មុែ�ិភ�ដោលា� �នសុមុាប់ិ

អ៊ឹោ�ដំ្ឋដោ�� រទំាំងអ៊ឹស់ុ ៨១ នា�់ និងសុមាជិ�

នាែ�ិ ១១ នា�់។

ដោ��ោ ំ ២០០៤ វែខសអាត់ដោ�ទូីរស័ុ�ះ

រយៈដោ�ល ៤ នាទីីរបិស់ុអុុ៊ឹង ក្រុតូែ�នចាំ�់

ផ្ទះាយដោ�ឯ       គួ�ៈ�មុែការ ៩/១១ នាង

ក្រុតូែ�នដោគួក្រុបិកាសុថា ជាែរីនារថីាោ �់ជាតិ។ 

ក្រុបិធានក្រុ�ុមុក្រុបិ��ាភិ�ល�ននិយាយថា  

“កាត�ា�ិើុ ភា�កុាហាន ភា�មិុនអាតាែ និយមុ 

និងដោសុើ�តីស្រីសុឡាញ់របិស់ុនាង�ន

ជួយសុដោហ្វ្រាងាា ះជីែតិមុនុសុសរាប់ិមិុនអ៊ឹស់ុ។

�ីរទីសុែតសរ�៍ន�នុងផុ្ទះតដោ� ចាំប់ិតំាង�ី

ការវាយក្រុបិហារវែដ្ឋលមានការចាំត់តំាង 

�នសុមុាប់ិមុនុសុសជិត ៣០០០ នា�់ និង

អ៊ឹក្រុងួន�ិភ�ដោលា�។ បិាុវែនតសុក្រុមាប់ិក្រុគួួសារ

របិស់ុអុុ៊ឹង ឱ្យកាសុដោនះ�ិ��វែបិងវែើ�ណាស់ុ 

ើំដោពាះថ្ងៃថ្មីៃទីី១១ វែខ�ញ្ញាា  រហូតមុ�ដ្ឋល់

ដោ�លដោនះ។

ដោលា�ហារ ីអុុ៊ឹង ��់ផូ្កាដោ�ទីីសុកូារៈ

របិស់ុបិូូនស្រីសីុ�ត់ ដោ�ឯទីីបិញុុ្ជូះសុ� Cy
-

press �ោុងទីីក្រុ�ុង Colma រដ្ឋឋកាលីហា័រញ៉ាា  

កាល�ីថ្ងៃថ្មីៃទីី២០ វែខ��ូ� �ោ ំ២០១១ ។  

Liz Hafalia / San Francisco Chronicle 

via Getty Images file

ដោលា�ហារ ីអុុ៊ឹង ជាបិងក្រុបិសុុរបិស់ុវែបុិ

តធីិ �នក្រុ�ប់ិសារ�័ត៌មាន NBC អាសីុុ

អាដោមុរើិថា “ក្រុបិជាជនន�ងដោ�វាថាជាខួបិ 

ជាការរមុុ�� ជាការដោ�រ�បូិជា”។ ើំដោពាះ

ដោយ�ងែញិ វាក្រុ�ន់វែតជាការបិនតទុី�ខដោសា� 

២០ �ោ បំិាដុោណាះ ះ ដោ�យ�ៃល់ថា ដោហតុអ៊ឹា�ីនជា

អាដោមុរ�ិក្រុតូែរងការវាយក្រុបិហារវែបិបិដោនះ? 

ដោហតុអ៊ឹាីមានយនតដោហាះដ្ឋល់ដោ� ៦០០០ 

ដោក្រុគួឿងដោហាះដោហ�រដោ�ថ្ងៃថ្មីៃដោនាះ វែបិរជានាង

ក្រុតូែដោ�ដោល�យនតដោហាះដោនាះដោ�ែញិ?”

ដោ�ឯ�ិធីិរមុុ�� មួុយវែខបិនាះ ប់ិ�ី

ការវាយក្រុបិហារ ដោលា�ហារ ីអុុ៊ឹង �នជួបិ

ស្ត្រីសុតីមាោ �់ដោ�ែ ះ Nydia Gonzalez �ន

ក្រុ�ប់ិ�ត់ថា នាង�ននិយាយជាមួុយ

បិូូនស្រីសីុ�ត់មុុនដោ�លយនតដោហាះធុា�់។ 

ដោលា�ស្រីសីុ Gonzalez ជាអ៊ឹោ�ឯ�ដោទីសុវែផ្ទះោ�

ក្រុបិតិបិតតិការរបិស់ុក្រុ�ុមុហុុនអាកាសុើរ�៍   

អាដោមុរើិ �នទីទួីលទូីរស័ុ�ះ�ីដោជ�ងដោហាះដោហ�រ

ដោលខ ១១ និង�ត់ក្រុតា�ីការវែក្រុបិក្រុបិួល

រយៈដោ�ល ២៤ នាទីី។

ដោនះគឺួជាដោល��ទីីមួុយវែដ្ឋលអុុ៊ឹង�នដ្ឋ�ង

អំ៊ឹ�ីតួនាទីីធំិជាងមុុន បិូនូស្រីសីុ�ត់�នដោដ្ឋ�រតួ

សំុខាន់�ោុងដោសា�នាដ្ឋ�មុែដោនាះ។

�ត់�នរលំ��ថា “ដោយ�ងស្រីសុឡំាងកំាង”។ 

“ដោយ�ងមិុនវែដ្ឋលឭអំ៊ឹ�ីដោរឿងដោនះ�ីមិុតតភ�តិ 

និងសុហការរីបិស់ុនាងដោទី”។

ដោលា�ស្រីសីុ Gonzalez វែដ្ឋលដោក្រុកាយមុ�

�នផ្ទះតល់សុ�ខ�ីមុែដោ�ើំដោពាះមុុខគួ�ៈ�មុែការ 

៩/១១ �៏�នវែើ�រវំែល�ជាមួុយ អុុ៊ឹង �ីការ

អា�ិតអាសូុរ និងដោកាតសុរដោសុ�រើំដោពាះ

បិងស្រីសីុ�ត់វែដ្ឋល�នបិងាើ ញ ដោ�ដោ�ល

វែដ្ឋលយនតដោហាះ�នដោបិ��ដោ�ះ ះដោ�អ៊ឹ�រ

មុជឈមុ�ឌ លពា�ិជូ�មុែ�ិភ�ដោលា�។

ដោលា�អុុ៊ឹង �ននិយាយថា “នាង�ន

ក្រុ�ប់ិដោយ�ងថា វែបុិតធីិ �នសំុុអ៊ឹោ�ដំ្ឋដោ��

ដោល�យនតដោហាះទំាំងអ៊ឹស់ុ�ោ ដោធិា�ការបិន់ស្រីសុន់”។ 

“នាងើង់ដោអាយដោយ�ងដ្ឋ�ងថា វែបុិតធីិ �ិតជា

មានែជូិាជីែៈ និងមានភា�សុៃប់ិដោសុៃ�មុ

ដោ�ដោ�លនាងនិយាយទូីរស័ុ�ះ”។

វែបុិតធីិ អានអុុ៊ឹង ដោ��តដោ�សាន់ហ្វ្រាហាា ន់

សីុុសុូ ូ�ោងុ�ោ ១ំ៩៥៦ ជា�ូនដោ��ោងុើំដោណាមុ

�ូន ៤ នា�់។ ជាក្រុគួួសារក្រុបិកាន់ក្រុបិថ្ងៃ��ី

ត�ងរុ �ង មានជីែភា�មិុនសូុែធូិរធារ ភាគួ

ដោក្រុើ�នអុុ៊ឹងរស់ុដោ�វែត�ោុងទីីក្រុ�ុង     ើិន។ 

ដោលា�ហារ ីអុុ៊ឹង �ននិយាយថា ការើង់

វែសុាងយល់�ី�ិភ�ដោលា�ឲ្យយដោក្រុើ�នជាងដោនះ 

�នជំរញុឱ្យយបិូូនស្រីសីុរបិស់ុ�ត់កុាយជា

អ៊ឹោ�បិដោក្រុមុ�តាមុយនតដោហាះដោ��ោ ំ១៩៨៧។

អុុ៊ឹង �ននិយាយថា វែលបង�ំសានត

វែដ្ឋលវែបុិតធីិ ើូលើិតតបំិផុ្ទះតគឺួការដោដ្ឋ�រទិីញ

តុ�ូតាបុិរា�។ �ោុងអំ៊ឹឡុូងដោ�លនាង

ដោធិា�ដំ្ឋដោ�� រដោ�អាសីុុ និងអឺ៊ឹរ ាបុិ នាង�ន

និយាយថា នាង�នទិីញដោសុៀែដោ� 

Beanie Babies, Barbies និងតុ�ូតាើិន

ជាដោល��ដំ្ឋបូិង។ បិនាះ ប់ិ�ីបិូនូស្រីសីុ�ត់សុាប់ិ 

អុុ៊ឹង និង    ឳ�ុ�មាត យ�ត់�នដោ�ដោលង

ផ្ទះះះនាងដោ�ជាយក្រុ�ុងបូិសុតុន និង�នរ�

ដោ��ញក្រុបិអ៊ឹប់ិ��់សុតា។ របិស់ុខុះដោ�ជា

មួុយក្រុគួួសារ �ែ ននរណាមាោ �់បិាះពាល់ដោនាះ

ដោទី តំាង�ី�នរ�ដោ��ញ។

អុុ៊ឹង�ន�ិ��៌នាអំ៊ឹ�ីបិូូនស្រីសីុ�ត់

វែដ្ឋល�នភូាប់ិពា�យដោ�ដោ�លនាងសុាប់ិ

ថា “ជាអ៊ឹោ��ំវែបុិង�ោុងក្រុគួួសារ” វែដ្ឋលដោធិា�ឱ្យយ

មុនុសុសក្រុគួប់ិ�ោ ដោសុ�ើរហូតដ្ឋល់ឈដឺោពាះ។ 

បិាវុែនតនាង�៏មានភា�រ �ងបុិ�ង�ីធិមុែជាតិវែដ្ឋរ។

�ោងុទីសុសែតសរ�៍ោ  ំ១៩៨០ វែបុិតធីិ វែដ្ឋល

មានបិងបិូូនស្រីសីុ�ីរនា�់ �នដោធិា�ការដោ�

ហាងល�់ដោក្រុគួឿងដោទីសុរបិស់ុឳ�ុ�មាត យ

នាងដោ�ទីីក្រុ�ុងើិន ដោ�សាន់ហ្វ្រាហាា ន់សីុុសុូូ 

វែដ្ឋលដោ�ដោ�លដោនាះមានអំ៊ឹដោ�� ហិងា�ីក្រុ�ុមុ

ដោ�ែងទំីដោន�ង។ ហារ�ីនរលំ��ថា ថ្ងៃថ្មីៃមួុយ

ក្រុ�ុមុដោ�ែងទំីដោន�ងមួុយក្រុ�ុមុ�នើូលដោ��ោុង

ហាង ដោហ�យសុមុុតុឱ្យយវែបុិតធីិក្រុបិគួល់ក្រុ��់។ 

ដោ�យ�ំហ�ង នាង�នក្រុ�ប់ិឱ្យយ�ួ�ដោគួដោ�ែង

ទំីដោន�ងចាំ�ដោើញ។ មានដោ�ែងទំីដោន�ងមាោ �់

�នទាំញកំាដោភុ�ងភូង់នាង។ នាងឈរ

ដោ�ន�ង�វែនុងដោហ�យក្រុ�ប់ិ�ួ�ដោគួមុតងដោទីៀត

ឱ្យយចាំ�ដោើញ។ ដោ�ទីីបំិផុ្ទះត�ួ�ដោគួ�ន

ចាំ�ដោើញ។

ហារនិីយាយថា “នាងមិុនភ័យខុាើ

ដោទី“។ ខំុំដោជឿថាដោនាះដោហ�យជាមូុលដោហតុ 

ដោ�ដោ�លវែដ្ឋលនាងដោ�ទូីរស័ុ�ះ។ នាង

មានភា�កុាហាន និងភា�សុៃប់ិដោសុៃ�មុដោក្រុើ�ន 

ដោទាំះបីិនាងដ្ឋ�ងថាមានដោគួចាំ�់សុមុាប់ិ

មុនុសុស និងមានភា�ក្រុើបូិ�ក្រុើបិល់ដោល�

អាកាសុ�៏ដោ�យ” ។

អ៊ឹស់ុជាដោក្រុើ�ន�ោ ំមុ�ដោហ�យ មានការ

ខិតខំក្រុបិ�ងវែក្រុបិងជាដោក្រុើ�ន ដោដ្ឋ�មុបីដោ�រ�

ដោ�រដំ្ឋវែ�លរបិស់ុ     វែបុិតធីិ អុ៊ឹ�ង។ ១០ 

ថ្ងៃថ្មីៃបិនាះ ប់ិ�ីការវាយក្រុបិហារដោនះ អ៊ឹភិ�លក្រុ�ុង

សាន់ហ្វ្រាហាា ន់សីុុសុូូ ដោលា� Willie Brown 

�នក្រុបិកាសុថ្ងៃថ្មីៃទីី២១ វែខ�ញ្ញាា  �ោ ំ ២០០១ 

ថាជាថ្ងៃថ្មីៃវែបុិតធីិ អានអុុ៊ឹង។ ក្រុ�ំ�ោ ំដោក្រុកាយ

មុ�បិងបូូិនអុុ៊ឹង�នបិដោងូ�តមូុលនិធិិវែបុិតធីិ

អុុ៊ឹង វែដ្ឋលមានដោ�លបំិ�ងការពារការ

ធាត់របិស់ុ�ុមារ និងផ្ទះតល់មូុលនិធិិដ្ឋល់

តុទៅ�ទី�ព័័រទីី០៥តុទៅ�ទី�ព័័រទីី០៥

ការីឈឺឺចា�់ហែ�ល�ិនឹធ្លាា្�់មានឹចូំវៀ�ះម្រុគំួសារី ហែ�ែតធីី អ៊ុែុង អ៊ុនក�វៀម្រុ��
ការីវៀល�យនឹតវៀហាះហែ�លបានឹជូនឹ�ំណឹឹង�ុនឹវៀគំ អ៊ុំពីី ថ្ងៃ�ៃទីី ៩/១១
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�មុែែធីិិមុនុសុសចាំស់ុ និងយុែជនដោ�ទីីក្រុ�ុង

ើិន ដោ�សាន់ហ្វ្រាហាា ន់សីុុសុូូ។

“សុហការវីែបុិតធីិ�នក្រុ�ប់ិដោយ�ងថា 

នាងវែតងវែតយ�ើិតតទុី���់ើំដោពាះ

មុនុសុសចាំស់ុ និង�ុមារ�ោុង�ំឡុូងដោ�ល

ដោហាះដោហ�រ ដូ្ឋដោើោះ�មុែែធីិិដោយ�ងភាគួដោក្រុើ�ន

ដោផ្កាត តដោល��ុមារ និងមុនុសុសចាំស់ុ” ។

វែខសភា�យនតមួុយើំនួន រមួុទំាំងឯ�សារ

ថ្មីែរីបិស់ុក្រុ�ុមុហុុន Netflix សុត�ីីការវាយក្រុបិហារ 

និងពានរងាា ន់អូ៊ឹសូារ�ោ ២ំ០១៣ វែដ្ឋលឈោះ

ពានរងាា ន់ “សូុនយ ងង�ត សាមុសិុបិ Zero 

Dark Thirty” �នដោក្រុបិ�ការថ្មីតអំ៊ឹ�ីការដោ�

ទូីរស័ុ�ះរបិស់ុដោលា�អុុ៊ឹងតាមុលំ�ប់ិលំដោ�យ។ 

(ក្រុគួួសារអុុ៊ឹងទាំមុទាំរការសំុុអ៊ឹភ័យដោទាំសុ�ី

អ៊ឹោ�ផ្ទះលិតវែខសភា�យនតដោក្រុកាយៗដោទីៀត �ី

ការដោក្រុបិ�វែខសអាត់ដោ�យ�ែ នការយល់ក្រុ�មុ

�ី�ួ�ដោគួ។ ទីីបំិផុ្ទះត អ៊ឹោ�ផ្ទះលិតវែខសភា�យនត

�នសំុុដោទាំសុ និងផ្ទះតល់�ិតតិយសុដ្ឋល់អុុ៊ឹង

�ោងុការថ្មីតើមុុង ឌីីែឌីីីថ្ងៃនវែខសភា�យនតដោនះ។ 

បិាវុែនតក្រុបិវែហលជាការលះបិង់ដ៏្ឋសំុខាន់

បំិផុ្ទះតដោ��តដោើញ�ីើលនាមូុល�ឋ នដោ�

ស្រីសុុ��ំដោ�� តរបិស់ុវែបុិតធីិ។

ក្រុ�ះដោតជគុួ� ន័រវែមុាន ហាុង ជាអ៊ឹតីត

នាយ�ក្រុបិតិបិតតិយូរអ៊ឹវែងាងថ្ងៃនមុជឈមុ�ឌ ល

អ៊ឹភិែឌីឍ      សុហគួមុន៍ើិនដោ�ទីីក្រុ�ុងសាន់

ហ្វ្រាហាា ន់សីុុសុូូ�ននិយាយថា �ក្រុមុមាន

ក្រុបិ�័នធផ្ទះស�ាផ្ទះាយណាមួុយរាយការ�៍អំ៊ឹ�ី

សុ�មុែភា�របិស់ុនាងបិានុាែ ន�ោ ដំំ្ឋបូិងបិនាះ ប់ិ�ី

ថ្ងៃថ្មីៃទីី៩/១១។ វា�នើំណាយដោ�លមួុយ

ទីសុែតសដោរៀបិើំសុហគួមុន៍ដោដ្ឋ�មុបីឱ្យយទីីក្រុ�ុង

ទីទួីលសាា ល់នាងថាជាែរីនារ�ីោុងស្រីសុុ�។

ហាងុវែដ្ឋល�នសាា ល់វែបុិតធីិ និងបិងបិូនូ

របិស់ុនាងតំាង�ី�ួ�ដោគួដោ�ដោ�ែង�ននិយាយ

ថា “វាជាការខ�ើិតត ដោក្រុពាះខំុំមានអារមុែ�៍

ថា នាងក្រុតូែ�នដោគួមិុនដោអ៊ឹ�ដោ��” ។ “ ខំុមិំុនដ្ឋ�ង

ថាវាមុ��ីនាងជាជនជាតិើិនឬអ៊ឹាីដោនាះ

ដោទី”។

�ោុង�ោ ំ២០១១ ហាុង�នដ្ឋ��នំា

យុទីធនាការបិតូរដោ�ែ ះមុជឈមុ�ឌ ល�ំសានត

ើិនថ្មីែី វែដ្ឋល�នជួសុជុលថ្មីែីបិនាះ ប់ិ�ីវែបុិត 

ធីិ។ ជាសុសុរសុតមុភថ្ងៃនទីីក្រុ�ុងើិន ចាំប់ិតំាង�ី

�ោ ំ ១៩៥១ អ៊ឹ�រដោនះដំ្ឋដោ�� រការ�មុែែធីិិ

សិុ�ា និង�វែនុង�ីឡាសុក្រុមាប់ិ�ុមារ និង

មុនុសុសចាំស់ុ វែដ្ឋលមានក្រុ��់ើំ�ូល

ទាំបិ។  ហាុង�នសំុុឱ្យយអុុ៊ឹងក្រុបិមូុលផ្ទះតុំ�ោ

�ំក្រុទីញតត។ិ �ោងុរយៈដោ�លបីិថ្ងៃថ្មីៃដោលា� ហារ ី

អុុ៊ឹង �ននិយាយថាក្រុ�ុមុក្រុគួសួារ�នក្រុបិមូុល

ហតថដោលខាជាង ៣០០០ �ីអ៊ឹោ�ជិតខាង 

និងសុហការអី៊ឹោ�បិដោក្រុមុ�ដោល�យនតដោហាះរបិស់ុ

វែបុិតធីិ វែដ្ឋលនំាឱ្យយមានការដោ�ះដោ�ោ តដោ�យ

គួ�ៈ�មុែការ�ំសានត និងឧទីាន។

ដោ�មុុនខួបិគួក្រុមុប់ិ ១០ �ោ ំ

ថ្ងៃនការវាយក្រុបិហារ អ៊ឹ�រដោនះក្រុតូែ

�នដោគួសាា ល់ថាជាមុជឈមុ�ឌ ល    

វែបុិតធីិអានអុុ៊ឹង (Betty Ann 

Ong)។

ដោលា�  Malcolm Yeung 

បិើុុបិបនោជានាយ�ក្រុបិតិបិតតិថ្ងៃន

មុជឈមុ�ឌ លអ៊ឹភិែឌីឍសុហគួមុន៍

ើិន �នមានក្រុបិសាសុន៍ថា “វា

មានសារៈសំុខាន់ណាស់ុ�ោងុការ

រមុុ��ដ្ឋល់ែរីនារ ីដូ្ឋើជា វែបុិតធីិ 

អុុ៊ឹង មិុនក្រុត�មុវែតជាខួបិ ២០ �ោ ំ

ដោទី បិាុវែនត�៏ដោ�យសារវែតដោយ�ង

សុថតិដោ��ោុងក្រុ�ថ្ងៃនការក្រុបិ�ំងដោល�ជនជាតិ

អាសីុុដោក្រុើ�នដោ��ដោ��ោុងក្រុបិដោទីសុដោនះ” ។ 

“សុហគួមុន៍ដោនះមានក្រុបិែតតយូិរអ៊ឹវែងាង ជាវែផ្ទះោ�

មួុយថ្ងៃនការដោរៀបិើំ�សាងក្រុបិដោទីសុអាដោមុរ�ិ។ 

វែបុិតធីិ គឺួជាវែផ្ទះោ�មួុយថ្ងៃនក្រុបិែតតសិាស្ត្រីសុតដោនះ”៕

រូូ�ថតគ្រួ�ួសាារូ  បែ៊�៊តធីី អ៊ុ៊�ង កំំឡុុងឆ្នាំំាំ១៩៩០ រូូ�ថតគ្រួ�ួសាារូ  បែ៊�៊តធីី អ៊ុ៊�ង កំំឡុុងឆ្នាំំាំ១៩៩០ 
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ើំនួន ២ របូិ។ ជាសុរបុិ មានជនជាតិវែខែរ-

អាដោមុរ�ិើំនួន ៩ របូិ ដោ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល 

វែដ្ឋលមានក្រុបិជាជនសុរបុិជាង ១២ មឺុុន

នា�់។

Lowell’s election has changed as 

a result of a voting rights lawsuit in 

2017 which transformed the once all 

at-large seats into district representa-

tions. There are now 8 districts and 3 

at-large seats, making a total of 11 city 

councilors. Formerly there were 9 city 

councilors at-large, and citizens voted 

for up to 9 candidates. In this election, 

voters can only vote for one councilor 

representing their district and elect up 

to 3 at-large councilors. School com-

mittee seats have also changed from 

all 6 at-large to 4 district and 2 at-large 

seats.

ការដោ�ះដោ�ោ តដោ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល�ន

ផុ្កាស់ុបិតរូដោ�យសារវែតការបិត�ងទាំមុទាំរសិុទីធិ

ដោ�ះដោ�ោ តដោ��ោ ំ២០១៧ វែដ្ឋល�នផុ្កាស់ុ

បិតរូអាសុនៈសំុខាន់ៗទំាំងអ៊ឹស់ុដោ�ជាតំណាង

មុ�ឌ លែញិ។ ឥឡូូែដោនះ មានស្រីសុុ�ើំនួន 

៨ និងអាសុនៈសំុខាន់ៗើំនួន ៣ វែដ្ឋល

មានសុមាជិ�ក្រុ�ុមុក្រុបិ��ាក្រុ�ុងសុរបុិ១១ 

របូិ។ កាល�ីមុុន មានសុមាជិ�ក្រុ�ុមុក្រុបិ��ា

ក្រុ�ុងើំនួន ៩ របូិសំុខាន់  ៗដោហ�យក្រុបិជា�លរដ្ឋឋ

�នដោ�ះដោ�ោ តដោក្រុជ�សុដោរ �សុដោបិ�ខជនរហូតដ្ឋល់ 

៩ រូបិ។ ដោ��ោុងការដោ�ះដោ�ោ តដោនះ 

អ៊ឹោ�ដោ�ះដោ�ោ តអាើដោ�ះដោ�ោ តដោក្រុជ�សុដោរ �សុ

ក្រុ�ុមុក្រុបិ��ា�នវែតមាោ �់គួត់ វែដ្ឋលតំណាង

ឱ្យយស្រីសុុ�របិស់ុខួុន និងដោក្រុជ�សុដោរ �សុសុមាជិ�

ក្រុ�ុមុក្រុបិ��ារហូតដ្ឋល់ ៣ របូិសំុខាន់ៗ។ 

អាសុនៈគួ�ៈ�មាែ ធិិការសាលាដោរៀន�៏�ន

ផុ្កាស់ុបិតូរ�ីើំនួន ៦ របូិសំុខាន់ៗ មុ�ជា ៤ 

ស្រីសុុ� និង ២ អាសុនៈសំុខាន់ៗ។

The new election system has drawn 

great interest from all neighborhoods. 

The youngest candidate in this election 

is Justin Ford, 28 years old, a U.S. 

Army reserve Cambodian has stepped 

up to run in district 6, (Lower Highlands) 

challenging Sokhary Chau, incumbent. 

Ford said “I am tired of young people 

like us got pushed to the sideline of the 

conversation at the City Hall. I want to 

bring a new voice that represents our 

generation to the table”. 

ក្រុបិ�័នធដោ�ះដោ�ោ តថ្មីែដីោនះ �នទាំ�់ទាំញ

ើំណាប់ិអារមុែ�៍យាាងខំុាង�ីក្រុគួប់ិស្រីសុ�ុ។ 

ដោបិ�ខជន        ែយ័ដោ�ែងបំិផុ្ទះតដោ��ោុង

ការដោ�ះដោ�ោ តដោនះ គឺួចាំសុះីន ហាដ្ឋ អាយុ 

២៨ �ោ ំ ជា�ងទ័ី�អាដោមុរ�ិបិក្រុមុុងមាន

ដោដ្ឋ�មុ�ំដោ�� តវែខែរ �នដោ�ះជំហានឈរដោ�ែ ះ

ដោ�សុងូាត់ដោលខ ៦ (ឡូូែរ័ ថ្ងៃហវែឡូន) ក្រុបិវែជង

ជាមួុយសុុខារ ីដោ�។ ហាដ្ឋ�ននិយាយថា 

“ខំុំធុិញក្រុទាំន់ន�ងយុែជនដូ្ឋើជា�ួ�ដោយ�ង

វែដ្ឋលក្រុតូែ�នដោគួរញុដោ�វែអ៊ឹបិខាង ឲ្យយដោ�

ដោក្រុ�ការសុនះនាដោ�សាលាក្រុ�ុង។ ខំុំើង់

នំាយ�សំុដោឡូងថ្មីែីវែដ្ឋលតំណាងឱ្យយមុនុសុស

ជំនាន់របិស់ុដោយ�ងមុ�កាន់តុ” ។

District 6 is a minority-majority 

district. The majority of the residents 

are of Cambodian descend, according 

to the U.S. Census American Com-

munity Survey in 2018. Citizens of 

voting age consist of 46.5% Asian, 

34.4% White, 12.8% Latino, and 3.8% 

Black. The district includes the Lowell 

Cambodia Town, the heart of Cambo-

dian businesses, foods, and cultural 

hub.

ស្រីសុ�ុទីី ៦ មានជនជាតិភាគួតិើដោក្រុើ�ន។ 

ដោយាងតាមុជំដោរឿន ការសុះង់មុតិសុហគួមុន៍

អាដោមុរ�ិដោ��ោ ំ២០១៨ ក្រុបិជា�លរដ្ឋឋ

ភាគួដោក្រុើ�នមានដោដ្ឋ�មុ�ំដោ�� តដោ��មុះុជា។ 

ក្រុបិជា�លរដ្ឋឋវែដ្ឋលមានអាយុដោ�ះដោ�ោ ត

មានជនជាតិអាសីុុ ៤៦.៥% ជនជាតិវែសុប

�សុ ៣៤.៤% ជនជាតិអាដោមុរ�ិឡាទីីន 

១២.៨% និងជនជាតិវែសុប�ដោ�ែ  ៣.៨% ។ 

ស្រីសុុ�ដោនះ រមួុបិញូុ្ជូលទីីក្រុ�ុង    ឡូូវែែលដោខមុ

បូិដោថាន ជាដោបិះដូ្ឋងថ្ងៃនអាជីែ�មុែើំ�ីអាហារ 

និងមុជឈមុ�ឌ លែបិបធិម៌ុ�មុះុជា។

Three incumbents are running at-

large seats, Vesna Noun, Rita Mercier 

and John Drinkwater. Two new at-large 

candidates are Deb Belanger and 

Bobby Tugbiyele.

អ៊ឹោ�កាន់តំវែ�ងបិើុុបិបនោើំនួន ៣ របូិ 

�ំ�ុងដោធិា�ការក្រុបិគួួតក្រុបិវែជងយ�អាសុនៈសំុ

ខាន់ៗ គឺួ វាសុនា នួន រតីា មឺុសីុុដោយ និង 

ើន ក្រុឌីីងែ ាតធ័ិរ។ ដោបិ�ខជនថ្មីែី ២ របូិ គឺួ ដិ្ឋបិ 

បីុិឡានហា័រ និង បិបិបីុិថា�់បីុិវែយាលលី ។

Another minority-majority district 

is district 7. It has 42.9% White, 26% 

Asian, 26.3% Latino, and 2.9% Black. 

Three candidates are in the race: two 

Cambodian-American candidates, Paul 

Ratha Yem, a democrat, and Kamara 

Kay, a republican, and Dave Oullette. 

District 7 has the Acre.

ស្រីសុ�ុវែដ្ឋលមានជនជាតិភាគួតិើដោក្រុើ�ន

មួុយដោទីៀត គឺួស្រីសុ�ុដោលខ៧។ ស្រីសុ�ុដោនះមាន

ជនជាតិវែសុប�សុ ៤២,៩% ជនជាតិអាសីុុ 

២៦% ជនជាតិអាដោមុរ�ិឡាទីីន ២៦,៣% 

និងជនជាតិវែសុប�ដោ�ែ  ២,៩% ។ ដោបិ�ខជន 

៣ របូិ �ំ�ុងក្រុបិវែជង�ោ  គឺួដោបិ�ខជនវែខែរ-

អាដោមុរកំិាង ២ របូិ គឺួ ផូ្ទះល រ�ឋ   វែយាមុ អ៊ឹោ�

ក្រុបិជាធិិបិដោតយយ និងកាមាា រាា  ខាយ ជាអ៊ឹោ�

សាធារ�រដ្ឋឋ និងដោឌីែ អូ៊ឹលដោឡូត។ ស្រីសុុ�

ដោលខ ៧ មាន ដោអ៊ឹខឺ។

District 8 has the 3rd highest 

number of Cambodian voters. It has 

26.1% Asian voters, 8.5% Latino, 4.5% 

Black, and 60% White. Ty Chum, a 

Cambodian-American candidate is run-

ning against his opponent Erik Gitsch-

ier. District 8 includes the Cambodian 

business district on Westford St — Hong 

Kong Market and Phnom Penh Res-

taurant, and Hair Cuttery. It’s the 

second busiest Cambodian gathering 

place after Pailin Plaza.

ស្រីសុុ�ដោលខ ៨ មានអ៊ឹោ�ដោ�ះដោ�ោ តជា

ជនជាតិវែខែរដោក្រុើ�នជាងដោគួទីី៣ ។ ស្រីសុ�ុដោនះ

មានអ៊ឹោ�ដោ�ះដោ�ោ តជនជាតិអាសីុុើំនួន 

២៦,១%, ជនជាតិអាដោមុរ�ិឡាទីីន ៨,៥%, 

ជនជាតិវែសុប�ដោ�ែ  ៤,៥% និងជនជាតិវែសុប

�សុ ៦០%។ ទីី ឈំុ ជាដោបិ�ខជនជនជាតិ

វែខែរ-អាដោមុរ�ិ �ំ�ុងក្រុបិ�ួតជាមួុយគូួក្រុបិវែជង

របិស់ុខួុនដោ�ែ ះ ដោអ៊ឹរ�ិ ហាីតដោសុៀ។ ស្រីសុុ�

ទីី ៨ រមួុមានតំបិន់ពា�ិជូ�មុែ�មុះុជា ដោ�

ផូុ្ទះែដោែសុហាដ្ឋ - ផ្ទះារហុង�ុង ដោភាជនីយ�ឋ ន

ចំំនួនជាាគ្រួ�វតិិសាាគ្រួ�ិនៃនជនជាាតិបែ៊�ែរូចំំនួនជាាគ្រួ�វតិិសាាគ្រួ�ិនៃនជនជាាតិបែ៊�ែរូtmkBITMB½rTI   01

តុទៅ�ទី�ព័័រទីី០៧តុទៅ�ទី�ព័័រទីី០៧



Page.6                                               ទៅលេខ៣២៥ ថ្ងៃ�ៃទីី ២០កញ្ញាា  - ០៣តុុលា កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២១ទៅលេខ៣២៥ ថ្ងៃ�ៃទីី ២០កញ្ញាា  - ០៣តុុលា កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២១                                          KHMERPOST USA KHMERPOST USA                                               ISSUE 325, SEPTEMBER 20 - OCTOBER 3, 2021                                                                   Page.7

ភោំដោ�ញ និងហាងកាត់សុ�់។ វាជា�វែនុង

ជួបិជំុក្រុបិជាជនវែខែរដ៍្ឋមុមាញ��បំិផុ្ទះតទីី ២ 

បិនាះ ប់ិ�ីថ្ងៃបិាលិនផុ្កាហា។

The 4th highest number of Cam-

bodian residents is the 5th district. It 

includes the largest Cambodian function 

hall Sampao Meas, Angkor Thom 

Market, and Glory Buddhist Temple on 

Cambridge Street. Tooch Van, a first 

time candidate and Cambodian-Amer-

ican, a plaintiff in Voting Rights Lawsuits 

“Hout et all vs. City of Lowell” in 2017 

that lead to this election system change, 

is in the race. His challenger is Kim 

Scott. A former school committee mem-

ber. It has 20% Asian voters, 53.9% 

White, 17.6% Latino, and 6.2% Black.

ើំនួនក្រុបិជាជនវែខែររស់ុដោ�ខះស់ុជាងដោគួ

ទីី៤ គឺួស្រីសុ�ុដោលខ៥ ។ ស្រីសុ�ុដោនះមានសាល

ក្រុបិជំុវែខែរធំិបំិផុ្ទះត សំុដោ�មាសុ ផ្ទះារអ៊ឹងារធំិ 

និងក្រុ�ះែហិារ ែតតក្រុ�ះ�ុទីធសាសុនាគុួររ ីដោ�

ផូុ្ទះែដោខមុក្រុបីិជ។ តូើ    វាាន់ ជាដោបិ�ខជនដំ្ឋបូិង 

និងជាជនជាតិវែខែរ-អាដោមុរកំិាង ជាដោដ្ឋ�មុ

បិ�ត� ង�ោុងបិ�ត� ងទាំមុទាំរសិុទីធដិោ�ះដោ�ោ ត 

“Hout et all vs. City of Lowell” �ោុង�ោ ំ 

២០១៧ វែដ្ឋលនំាឱ្យយមានការផុ្កាស់ុបិតរូក្រុបិ�័នធ

ដោ�ះដោ�ោ តដោនះ ើូលរមួុដោ��ោុងការក្រុបិ�ួត

ក្រុបិវែជង។ គូួក្រុបិវែជងរបិស់ុ�ត់គឺួ គីួមុ សុូ

ត។ ជាអ៊ឹតីតសុមាជិ�គួ�ៈ�មាែ ធិិការ

សាលាដោរៀន។ ស្រីសុ�ុដោនះមានអ៊ឹោ�ដោ�ះដោ�ោ ត

ជនជាតិអាសីុុ ២០% ជនជាតិវែសុប�សុ 

៥៣,៩ % ជនជាតិអាដោមុរ�ិឡាទីីន ១៧,៦% 

និងជនជាតិវែសុប�ដោ�ែ  ៦,២%។

The 5th highest number of Cam-

bodian voters is in district 1, Pawtuck-

etvile. There are 15% Asian voters, 

11% Latino, 5.5% Black, and a large 

67.6% White. A long time councilor and 

former Mayor Rodney Elliott is running 

for district 1. His challenger is Dan 

Rourke, incumbent.

អ៊ឹោ�ដោ�ះដោ�ោ តវែខែរមានើំនួនដោក្រុើ�នជាង

ដោគួទីី៥ គឺួសុថិតដោ��ោុងសុងូាត់ដោលខ១ �ា ែ

តា�់ដោ�ត ែលី។ មានអ៊ឹោ�ដោ�ះដោ�ោ តជនជាតិ

អាសីុុ ១៥% អាដោមុរ�ិឡាទីីន ១១% ជនជាតិ

វែសុប�ដោ�ែ  ៥.៥% និងជនជាតិវែសុប�សុ 

៦៧.៦% ។ សុមាជិ�ក្រុ�ុមុក្រុបិ��ាយូរអ៊ឹវែងាង 

និងជាអ៊ឹតីតអ៊ឹភិ�លក្រុ�ុង រ ាតនី អីុ៊ឹដោលៀត 

�ំ�ុងឈរដោ�ែ ះសុក្រុមាប់ិមុ�ឌ លដោលខ១ ។ 

គូួក្រុបិវែជងរបិស់ុ�ត់គឺួ �ន រដូោ� �ំ�ុងកាន់

តំវែ�ង។

The 6th highest number of Cam-

bodian voters is district 4. It’s downtown 

Lowell, Back Central.

Ryan Rourke, Paul Belley, Wayne 

Jenness. It has 10.8% Asian, 19.6% 

Latino, 7.1% Black, and 58.8% White.

អ៊ឹោ�ដោ�ះដោ�ោ តវែខែរវែដ្ឋលមានើំនួន

ដោក្រុើ�នជាងដោគួទីី៦ គឺួស្រីសុ�ុដោលខ៤។ វាសុថតិដោ�

�ណាត លទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល។ រាាយយាា ន់ រដូោ� 

ផូ្ទះល វែបុិលលី ដោែ ាន ដោជនវែ�សុ ។ ស្រីសុុ�

ដោនះមានជនជាតិអាសីុុ ១០,៨% អាដោមុរ�ិឡាទីីន 

១៩,៦% ជនជាតិវែសុប�ដោ�ែ  ៧,១%, និង

ជនជាតិវែសុប�សុ ៥៨,៨% ។

The remaining two districts 2 & 3 

have a Cambodian population of less 

than 10%. District 2 - Centralville have 

the least Asian population at 4.6%, 

25.2% Latino, 7.8% Black, and 62% 

White. Robert Gignac, former school 

committee and councilor is running for 

this district. Two new candidates are 

in the race: Corey Robinson and Mar-

tin Hogan.

ស្រីសុ�ុដោលខ២ និងស្រីសុ�ុដោលខ ៣ មាន

ក្រុបិជាជនវែខែរតិើជាង ១០%។ ស្រីសុ�ុដោលខ 

២ - សិុនក្រុតាល់ែលី មានក្រុបិជាជនអាសីុុ

តិើជាងដោគួគឺួ ៤,៦% អាដោមុរ�ិឡាទីីន 

២៥,២% ជនជាតិវែសុប�ដោ�ែ  ៧,៨% និង

ជនជាតិវែសុប�សុ ៦២% ។ រ ាបឺូិត ជី�ណា

�់ ជាអ៊ឹតីតគួ�ៈ�មាែ ធិិការសាលាដោរៀន 

និងជាទីីក្រុបិ��ា�ំ�ុងឈរដោ�ែ ះសុក្រុមាប់ិ

ស្រីសុុ�ដោនះ។ ដោបិ�ខជនថ្មីែី ២ របូិ �ំ�ុង

ក្រុបិ�ួតក្រុបិវែជងគឺួ ខូរ ីរ ាបីុូិនសុុន និងមាា ទីីន។ 

District 3, Belvidere, has 7.1% 

Asian, 9.4% Latino, 3.2% Black, and 

has the highest white population 79.4%. 

Three incumbents are in the race for 

District 3, Dave Conway, former 

Mayor Bill Samaras and current 

Mayor John Leahy.

ស្រីសុុ�ដោលខ៣ វែបិលែឌឺីី មានជនជាតិ

អាសីុុ ៧,១% ជនជាតិអាដោមុរ�ិឡាទីីន 

៩,៤% ជនជាតិវែសុប�ដោ�ែ  ៣,២% និងមាន

ជនជាតិវែសុប�សុខះស់ុជាងដោគួ ៧៩,៤% ។ 

អ៊ឹោ��ំ�ុងកាន់តំវែ�ងបិើុុបិបនោើំនួន ៣ 

របូិ �ំ�ុងក្រុបិ�ួតក្រុបិវែជងសុក្រុមាប់ិមុ�ឌ ល

ដោលខ៣ គឺួដោដ្ឋែ ខនដោែ ា អ៊ឹតីតអ៊ឹភិ�លក្រុ�ុង 

បីុិល សាមាារាាសុ និងអ៊ឹភិ�លក្រុ�ុងបិើុុបិបនោ 

ើន ដោឡូហីុ ។

As for school committee, there are 

4 district seats and 2 at-large seats.

ើំដោពាះគួ�ៈ�មាែ ធិិការសាលាដោរៀន

ែញិ មានអាសុនៈស្រីសុ�ុើំនួន ៤ និងអាសុនៈ

ើំនួន ២       សំុខាន់ៗ ។

Dominik Lay is running for re-

election in district 4, his challenger is 

Cheth Khim. A first Cambodian Amer-

ican female candidate for School Com-

mittee District #3, Susie Chuon, is 

challenging Andre Descoteaux, incum-

bent.

 

ដូ្ឋមីុនិ� ឡាយ�ំ�ុងឈរដោ�ែ ះ

ដោ�ះដោ�ោ តដោឡូ�ងែញិដោ�សុងូាត់ដោលខ៤ 

គូួក្រុបិវែជងរបិស់ុ�ត់គឺួដោជត �ីមុ។ ដោបិ�ខជន

ស្ត្រីសុតជីនជាតិអាដោមុរ�ិដោដ្ឋ�មុ�ំដោ�� តវែខែរដំ្ឋបូិង

មាោ �់សុក្រុមាប់ិគួ�ៈ�មាែ ធិិការសាលាដោរៀន

ស្រីសុ�ុដោលខ៣ សូុុសីុុ ជួន �ំ�ុងក្រុបិ�ួតក្រុបិវែជង

ជាមួុយដោលា� អានដោក្រុដ្ឋ វែដ្ឋសុសុូូតូ វែដ្ឋល

�ំ�ុងកាន់តំវែ�ង។

The first all Black candidates for 

District 1 are Ben Opara, who came 

close to winning in the last election 

cycle, and Stacy Thompson, a first 

black female candidate.

ដោបិ�ខជនជនជាតិវែសុប�ដោ�ែ ដំ្ឋបូិង

ទំាំងអ៊ឹស់ុសុក្រុមាប់ិមុ�ឌ លដោលខ១ គឺួ ដោបិន 

អូ៊ឹ�ា រាា  វែដ្ឋលជិតទីទួីល�នជ័យជំនះ�ោុង

ដំ្ឋដោ�� រការដោ�ះដោ�ោ តើុងដោក្រុកាយ និងសាត

សីុុ ថ្មីមុសុុន ជាដោបិ�ខជនស្រីសីុវែសុប�ដោ�ែ ដំ្ឋបូិង

ដោគួ។

District 2 are Eileen Delrossi, and 

Hilary Clark, Incumbent. 

ស្រីសុុ�ដោលខ ២ គឺួអីុ៊ឹលីន ដោដ្ឋលរសូុសីុុ 

ចំំនួនជាាគ្រួ�វតិិសាាគ្រួ�ិនៃនជនជាាតិបែ៊�ែរូចំំនួនជាាគ្រួ�វតិិសាាគ្រួ�ិនៃនជនជាាតិបែ៊�ែរូtmkBITMB½rTI   06
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The CNRP was agreed to be estab-
lished on July 17, 2012 by merging of 
Sam Rainsy's Sam Rainsy Party and 
Kem Sokha's Human Rights Party in 
Manila, Philippines.

However, the opposition party, 
which has the people support of almost 
half of the kingdom, was dissolved by 
the Cambodian People's Party led by 
Hun Sen in 2017.

Who is the key to the decision to 
dissolve the CNRP? And what is the 
most important point before dissolving 
the CNRP?

In August 2017, Mr. Aun Porn 
Moniroth was nominated by the Royal 
Academy of Cambodia for the title of 
"General Doctor" and he received this 
great title in 2018. This is the highest 
honor for a member of the Council of 
Ministers ever in the history of Cam-
bodia.

English experts could not find the 
right words to translate this title. Should 
the word Highest Doctor or Supreme 
Doctor or General Doctor or Super 
Doctor or any other word be used? But 
Aun Porn Moniroth's lower class 
people call his title "Super Doctor" in 
English, which can easily be understood 
as "Supreme Doctor or Great Doctor" 
is a unique case in the world. 

After the 2018 election, Mr. Aun 
Porn Moniroth was promoted to 
Deputy Prime Minister. Later, Mr. Hun 
Sen even claimed that Mr. Aun Porn 
Moniroth was also one of the candidates 
for the Prime Minister among the can-
didates from the Cambodian People's 
Party. Mr. Keut Rith, Secretary of State, 
was also encouraged to be awarded the 
post of Minister of Justice after the 
2018 election.

Why are these two people so hon-
ored?

The answer to this question is 
because they were the key people in 
the plot to arrest Kem Sokha, imprison 
him and play a political game to dis-
solve the CNRP, a plot to help Hun Sen 
continue as caretaker prime minister.

Political analyst and deputy chair-

man of the Student Movement for 
Democracy, Mr. Kim Sok, told The 
Cambodia Daily that the official results 
of the fourth-mandate commune elec-
tions in June 2017 had cast a shadow 
of very confused over Hun Sen's Cam-
bodian People's Party. He explained 
that the CNRP won nearly 44% of the 
vote nationwide, close to the CPP, which 
received 50% of the vote after trying 
to cheat in all forms, which is the 
criticism of various circles, especially 
the people, voters, national and inter-
national observers.

CNRP won more than 5,000 com-
mune councilors across the country, 

close to CPP, which received more than 
6,000.

Comparing the results of the 2017 
commune elections, CNRP is still 
slightly inferior to CPP, but if they 

collect election data in each constitu-
ency, especially in large constituencies 
to be divided into parliamentary seats 
according to the formula today, CNRP 
is already looking forward to winning 
the 2018 National Assembly election.

Mr. Kim Sok claims that this is 
the main reason why Mr. Aun Porn 
Moniroth and Mr. Keut Rith jointly 
played a political strategy to destroy 
CNRP before 2018.

Mr. Hun Sen is the one who decides, 
but Mr. Aun Porn Moniroth is the mas-
termind of this game in collaboration 
with Mr. Keut Rith.

What did Aun Porn Moniroth and 
Keut Rith necessarily do before sug-
gesting that Hun Sen arrest CNRP 
President Kem Sokha overnight in 
September 2017 and sent him to Trapa-
ing Phlong prison and dissolve the 
CNRP in November 2017?

Mr. Aun Porn Moniroth, Chairman 

of the Khsach Kandal and Lvea Em 
District Strengthening Committees of 
the CPP in Kandal Province, and Mr. 
Keut Rith, a CPP Strengthening Officer 
in Kandal Province close to Mr. Hun 

Sen, conducted a secret survey in Kh-
sach Kandal and Lvea Em districts, the 
areas they occupy. This game is orga-
nized by Mr. Aun Porn Moniroth and 
Mr. Keut Rith in July 2017 to let CPP’s 
officials from the Union of Youth Fed-

erations of Mr. Hun Many to act as a 
group of NGO officials to survey 10,000 
people in these two districts to know 
the position of local people toward the 
National Rescue Party.

There are many questions in this 
open-ended survey game, but there are 
four questions that surveyors focus on 
the most:

• The first question is, if Mr. Sam 
Rainsy is abroad and Mr. Kem Sokha 
is the leader of the CNRP, do the 
people support him? At that time, about 
87% of the people answered that they 
still support.

• The second question is, if Mr. 
Sam Rainsy dares to enter Cambodia 
before the 2018 election, will the 
people go and receive him? At that 
time, more than 76% of the people 
answered yes. When asked if they were 
scared (?), At least 62% of the people 
answered that they would receive him 
even though they were scared.

• Question 3: What do people 
think about the merits of Samdech 
Techo who tried to build roads, bridg-
es, schools, hospitals, pagodas, etc.? 
At that time, 82% of people answered 
that construction is the job of the win-
ner, it is normal.

• Question 4: Do people really 
want to change leader? At that time, 
more than 89% of people said they 
wanted to change.

This data was brought by Mr. Aun 
Porn Moniroth and Mr. Keut Rith to 
discuss with Mr. Hun Sen after collect-
ing within 10 days.

An insider from the Cambodian 
People's Party in Chamkarmon, who 
asked not to be named, told The Cam-
bodia Daily that this had angered Hun 
Sen, who knew he was less than 20 
percent popular comparing with leader 
of the pposition party, Kem Sokha, who 
was leading the CNRP at the time.

The scenario of the plot to im-
prison Kem Sokha and the plan to 
dissolve the CNRP is also likely to be 
concrete when the data is not disclosed, 
in late July or early August 2017, Mr. 
Aun Porn Moniroth was proposed to 
be promoted to the title of "General 
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Doctor".
Mr. Hun Sen assigned four 

people to work together urgently in 
the plan to overthrow CNRP, includ-
ing Mr. Hun Manet, Mr. Keut Rith, 
Mr. Chea Sophara and Mr. Aun Porn 
Moniroth.

An insider from the Cambodian 
People's Party who asked to remain 
anonymous, told The Cambodia 
Daily that Aun Porn Moniroth ex-
plained to the CPP in mid-August 
2017 that there were only two options: 
first, if CNRP remains, CPP will end, 
and secondly, if CNRP is dissolved, 
CPP hopes to survive despite the 
hardships.

At that time, Mr. Aun Porn 
Moniroth asked internally whether 
they agreed to let CPP live in diffi-
culty or wanted to see CPP collapse 

soon?
Mr. Aun Porn Moniroth is the 

head of the strategy team and man-
ages the finances for the joint campaign. 
Chea Sophara was the financial guar-
antor, which also led to his appoint-
ment as Deputy Prime Minister. Mr. 
Hun Manet is in charge of security 
and Mr. Keut Rith works as a legal 
facilitator.

From August 2017, Phnom Penh 
security was tightened, especially 
under the command of Hun Manet. 
In early September 2017, Kem Sokha, 
the popular president of the Cambo-
dia National Rescue Party, was im-
prisoned overnight.

Then, in November 2017, CNRP 
was dissolved by the Supreme Court 
and its seats in the national assembly 

and commune councils were redis-
tributed to other parties based on 
articles in the election law, political 

party law, and the penal code. The 
original plan was decided by Mr. Keut 
Rith.

CPP spokesman Sok Eysan said 
immediately after the dissolution of 
CNRP that towards the July 2018 
election, the Royal Government of 
Cambodia is firmly committed to the 
planned election process.

This could be an admission that 
the CPP government does not care 
about injustice to CNRP and tries to 
play fraudulent election games to 
cover up the coup. Mr. Kim Sok once 
referred to this case as "a permanent 
robbery of power."

Meanwhile, Dr. Lao Mong Hay 

in October 2017 also expressed the 
view that the Cambodian people can 
vote to dissolve the ruling party for 
some of the party's actions that seri-
ously affect democracy in Cambodia. 
As guaranteed by the Paris Peace 
Agreement of October 23, 1991.

Dr. Lao Mong Hay said the latest 
amendments to the election law to 
seize CNRP seats and give it to 

other parties that have lost the election 
are seriously undermining the multi-
party liberal democratic process.

Mr. Kim Sok said that the situa-
tion of dissolving CNRP became a 
crisis that the majority of Cambodian 
voters are angry.

Therefore, to order the use of 
security forces in case of emergency, 
fearing the masses to leave the streets, 
Mr. Keut Rith used the pretexted 
Covid-19 in disguise to give another 
gift to Mr. Hun Sen, making a law to 
manage the country under a state of 
emergency, announced on April 29, 
2020.

Mr. Kim Sok sees this law as a 
procedural weapon that Mr. Keut Rith 
has prepared as a means for Mr. Hun 
Sen to use as a pretext to use his 
power to defend CPP in times of 
emergency.

The political analyst said that 
although Hun Sen had a group of 
power-hungry senior intellectuals 
such as Aun Porn Moniroth and Keut 
Rith, he looked at the power grid in 
detail, including the armed forces, 
the propaganda and the techniques 
for breaking the law. However, there 
is still a lot of gap/space.

The biggest gap between Hun 
Sen's political dramas is that the 
Cambodian people and many parties 
within CPP are discouraged from 
fighting Hun Sen, and his political 
strategy is jumping up and down to 
find a solution. See the political crisis, 
diplomatic disputes, economic stagna-
tion, agriculture and foreign trade, 
Covid-19 crisis and the risk of floods.

Mr. Kim Sok continued saying 

that Mr. Hun Sen's government was 
not able to solve these major crises, 
even if today the state has no money 
to make Mr. Hun Sen trick to kidnap 
the tycoons to help pay the salaries 
of civil servants. In the end, Hun Sen 
is facing a tough confrontation with 
the overwhelming majority of the 
people and within his own party.

The analyst stated that the Hun 
Sen government can only stand today 
because the opposition does not act 
on the battlefield. If the opposition 
party is a little brave, the position of 
the Hun Sen government will almost 
be overthrown by the people.

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

Analysis: Who were the key People Analysis: Who were the key People 
to the decision to dissolve the CNRP?to the decision to dissolve the CNRP?

From Page 06From Page 06



Page.10                                             លេខ៣២៥ ថ្ងៃ�ៃទីី ២០កញ្ញាា  - ០៣តុុលា កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២លេខ៣២៥ ថ្ងៃ�ៃទីី ២០កញ្ញាា  - ០៣តុុលា កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២                                           KHMERPOST US KHMERPOST USA                                               ISSUE 325, SEPTEMBER 20 - OCTOBER 3, 2021                                                                   Page.11

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

ក្រុបិមុុខ ការទូីត ើិន ដោលា� វាាង យី �ន

បិិទី បិញុ្ជូប់ិ ដោហ�យ នូែ ទីសុសន�ិើុ ៣ ក្រុបិដោទីសុ

�ោុង តំបិន់ អាសុាន ជាមួុយ ន�ង ការ ដោ�ដ្ឋល់

ក្រុបិដោទីសុ សិុងើបុិរ ីកាល�ី ថ្ងៃថ្មីៃ ទីី ១៤ វែខ �ញ្ញាា  

ដោក្រុកាយ �ី ចាំ�ដោើញ �ី �មុះជុា និង ដោែៀតណាមុ។

�ោុង ើំដោណាមុ ៣ ក្រុបិដោទីសុ ដោនះ មាន វែត

�មុះជុា មួុយ គួត់ វែដ្ឋល ដោមុដ្ឋ��នំា រាជាណាើក្រុ�

ដោនះ គឺួ បុិរសុ ខំុាង ដោលា� ហុុន វែសុន �ន

វែថុ្មីង អ៊ឹរគុួ� ើិន សុ�ងវែត មិុន �ើ់ �ី មាត់

ជាមួុយ ន�ង ការ វែថុ្មីង ើំអ៊ឹ� ដោ�ដោល� ក្រុបិដោទីសុ

ដោផ្ទះសងៗ ដោទីៀត ជា�ិដោសុសុ ដោ�ដោល� ដោលា�

ខាងលិើ និង ក្រុ�ុមុ ក្រុបិ�ំង ដោ�យ ដោពាល

ពា�យ ថា «ដោបិ� មិុន ��ង ើិន ឲ្យយ �មុះុជា ដោ� ��ង

ខាងណា ដោដ្ឋ�មុប ីជួយ �មុះុជា �ោុង ក្រុ� លំ��

ថ្ងៃន ការ រាតតាត ថ្ងៃន ជំងឺ �ូែដី្ឋ–១៩»។

ក្រុតង់ ើំ�ុើ ដោនះ ដោលា� ហុុន វែសុន 

�ន បិវែនថមុ ថា «ដោបិ� �ែ ន ើិន ដោទី �មុះុជា �៏ មិុន

មាន វាា�់សាងំ ការពារ ជំងឺ �ូែដី្ឋ–១៩ សុក្រុមាប់ិ

ចាំ�់ ជូន ក្រុបិជាជន យាា ង ដោក្រុើ�ន ដូ្ឋើ សុ�ាថ្ងៃថ្មីៃ

ដោនះ វែដ្ឋរ»។

ជាមួុយ ន�ង ការ ទីទួីល �ន ក្រុ��់ជំនួយ

ជាដោក្រុើ�ន រយ លាន ដុ្ឋលុារ ដោលា� ហុុន វែសុន 

�ន ដោ� ើិន ថា ជា មិុតត ល ូនិង ខោងបិវែងូ� ដ៏្ឋ

រ �ងមំា របិស់ុ �មុះុជា។

អ៊ឹតីត �មាែ ភិ�ល វែខែរក្រុ�ហមុ របូិ ដោនះ

បិនត ថា �មុះុជា មិុន វែដ្ឋល ទាំត់ដោចាំល ជំនួយ

របិស់ុ នរណា ទំាំងអ៊ឹស់ុ ដោហ�យ មិុន គួួរ និយាយ

អំ៊ឹ�ី �មុះជុា លដោមូុ�ង ដោ� ើិន ដោនាះ ដោទី។ ដោលា�

បិនត ថា �មុះុជា �៏ មិុន វែដ្ឋល យ� នរណា ដោធិា�ជា

សុក្រុតូែ វែដ្ឋរ បិាុវែនត បិញ្ញាើ  សុថតិដោ� ក្រុតង់ ថា �ែ ន

នរណា ជួយ �មុះុជា ដោនាះ ដោទី ខ�ៈ �មុះុជា

ជួបិ ក្រុ� អាសុនោ។

វែត ដោទាំះជាយាាងណា ដោលា� ហុុន 

វែសុន មិុន �ន វែថុ្មីង ថា ដោទាំះ កាលៈដោទីសុៈ

ណា �៏ដោ�យ គឺួ �មុះុជា �ើ់ខាត ក្រុតែូវែត ជួយ

ើិន ក្រុបិ�ំង ន�ង ក្រុបិដោទីសុ ណាមួុយ ដោឡូ�យ។ 

ពា�យដោ�ើន៍ ដោនះ �ិតជា មិុន �ន ដោពាល វែមុន

សុក្រុមាប់ិ ដោលា� ហុុន វែសុន ដោទាំះ ជា ដោពាល

ពា�យ ដ្ឋ�ងគុួ� ើិន ជា ញ��ញ៉ាប់ិ �៏ដោ�យ។ 

ដោនះ �ុុះ ឱ្យយ ដោ��ញ ថា ការ ក្រុតឡូប់ិ ដោ�ែញិ

របិស់ុ ក្រុបិមុុខ ការទូីត ើិន ដោើញ�ី �មុះុជា គឺួ

�ន ក្រុត�មុ ពា�យ ថា «អ៊ឹរគុួ� និង សុរដោសុ�រ» 

វែតបិាដុោណាះ ះ វែដ្ឋល ថា ើិន ជា មិុតត ក្រុបិែតតសិាស្ត្រីសុត

របិស់ុ �មុះុជា។ សុក្រុមាប់ិ ដោលា� Wang Yi �៏

�ន វែថុ្មីង សុរដោសុ�រ អំ៊ឹ�ី ទំីនា�់ទំីនង ល ូរវាង

ក្រុបិដោទីសុ ទំាំង �ីរ វែដ្ឋល ជា មិុតត វែដ្ឋ�វែថ្មីបិ និង

មិុតតភា� ដ៏្ឋ ក្រុជាលដោក្រុ� បំិផុ្ទះត។

ដំ្ឋដោ�� រ ទីសុសន�ិើុ របិស់ុ ដោលា� Wang 

Yi មុ� �មុះុជា គឺួ បិនាះ ប់ិ�ី ដំ្ឋដោ�� រ ទីសុសន�ិើុ

របិស់ុ អ៊ឹនុរដ្ឋឋមុហ្វ្រានតី ការបិរដោទីសុ អាដោមុរ�ិ 

អ៊ឹោ�ស្រីសីុ Wendy Sherman កាល�ី វែខ

មិុថុ្មីនា។ ដំ្ឋដោ�� រ ទីសុសន�ិើុ មុ� �មុះុជា នា

ដោ�លដោនះ �៏ ដោធិា� ដោឡូ�ង មុុន ដោ�ល �មុះុជា ដោធិា�ជា

ក្រុបិធាន អាសុាន �ុស់ុ ដោែន ដោ� �ោ ំ ២០២២ 

ខាងមុុខ ផ្ទះង វែដ្ឋរ។

ើុះ ដោ� ដោែៀតណាមុ ែញិ ដោលា� វាាង យី 

មាន �ន ទីទួីល ពា�យ ថា អ៊ឹរគុួ� វែដ្ឋរ ឬ ដោទី?

ដោលា� វាាង យី �ន ដោ�ដ្ឋល់ ក្រុបិដោទីសុ

ដោែៀតណាមុ កាល�ី ថ្ងៃថ្មីៃ សុុក្រុ� សុ�ដ ហ៍

�នុងមុ� ដោនះ។ ដោលា� �ន ជួបិ ជាមួុយ សុមុ

ភាគីួ ដោែៀតណាមុ Pham Binh Minh វែដ្ឋល

ជា ជំនួបិ �ក្រុមិុត ដោសុែ�ភា� មុុន ដោលា� ជួបិ ថាោ �់

ដ្ឋ��នំា ដោែៀតណាមុ ដោផ្ទះសង ដោទីៀត។ �ោុង ជំនួបិ

ដោនាះ ភាគីួ ទំាំង �ីរ �ន បិងាើ ញ នូែ �ិើុ

សុហក្រុបិតិបិតតកិារ ដោទីាភាគីួ ដោល� ែស័ិុយ ដោសុដ្ឋឋ�ិើុ 

និង ការទូីត។ ដោ�យវែឡូ� ែស័ិុយ សុនតិសុុខ

តំបិន់ ែញិ សុក្រុមាប់ិ ភាគីួ ើិន មិុន ទីទួីល �ន

ការ ដោបិដជំា �ី ដោែៀតណាមុ វែដ្ឋល ថា រមួុ�ោ  ជាមួុយ

ើិន ក្រុបិ�ំង ន�ង ការ ដោក្រុជ�តវែក្រុជ� �ី ភាគីួ

ខាងដោក្រុ� ដោនាះ ដោទី ដោទាំះ ជា ភាគីួ ើិន ដោសុោ� ដោ�

ដោែៀតណាមុ ថា ក្រុតូែ ទីប់ិសូាត់ ភាគីួ ទីី ៣ ើូល

មុ� ដោក្រុជ�តវែក្រុជ� �ិើុការ �ោងុ តំបិន់ �៏ដោ�យ។

សារ�័ត៌មាន របិស់ុ ជបិាុន Nikkei Re-

view �ន ឲ្យយ ដ្ឋ�ង ថា ើិន �ន លួងដោលាមុ

ដោែៀតណាមុ ឱ្យយ សុហការ ជាមួុយ ើិន ក្រុបិ�ំង

ន�ង ភាគីួ ទីី ៣ វែដ្ឋល ដោមុ�ល ដោ� សំុដោ� សុហរដ្ឋឋ

អាដោមុរ�ិ និង សុមុះនធមិុតត អាដោមុរ�ិ។ វែត

ផ្ទះះុយដោ�ែញិ ដោលា� វាាង យី �ន ក្រុ�មាន

ឱ្យយ ដោែៀតណាមុ ក្រុតែូ សុហការ ជាមួុយ ើិន �ោុង

ការ រ�ា សុនតិភា� និង សុថិរភា� សុមុុក្រុទី ើិន

ខាងតបូង។ វែត ភាគីួ ដោែៀតណាមុ មិុន �ន

ដោ�ុ�យតបិ តាមុ ការ ទាំមុទាំរ �ី ើិន ដោឡូ�យ។

ដោែៀតណាមុ �ន ដោ�ុ�យតបិ ដោ� ើិន ក្រុត�មុ

ពា�យ អ៊ឹរគុួ� បិាុដោណាះ ះ ើំដោពាះ ើិន វែដ្ឋល

បិនត ផ្ទះដល់ ជំនួយ វាា�់សាងំ សីុុ�ូវាា�់ ក្រុបិ�ំង

�ូែដី្ឋ-១៩ ើំនួន ៣ លាន ដូ្ឋសុ វែថ្មីមុដោទីៀត 

បិនាះ ប់ិ�ី ទីទួីល �ន វាា�់សាំង ើិន ជាង ២

លាន ដូ្ឋសុ រើួដោហ�យ ខ�ៈ ដោែៀតណាមុ

ទីទួីល �ន វាា�់សាងំ របិស់ុ អាដោមុរ�ិ ជាង ៦

លាន ដូ្ឋសុ ដោហ�យ ដោនាះ។ មានន័យ ថា ក្រុបិមុុខ

ការទូីត ើិន ដោើញ�ី ដោែៀតណាមុ មិុន ទីទួីល

�ន ការ ដោបិដជំា ើិតត �ី ដោែៀតណាមុ ដោដ្ឋ�មុប ីជួយ

ទីប់ិសូាត់ ក្រុបិដោទីសុ ទីី ៣ វែដ្ឋល ើូល ពា�់�័នធ

ន�ង ជដោមុាះ វែដ្ឋនទី�� ថ្ងៃន សុមុុក្រុទី ើិន ខាងតបូង។ 

មិុនវែតបិាុដោណាះ ះ គឺួ ក្រុ�ន់វែត ដោលា� វាាង យី 

ដោើញ�ី ផុ្ទះត �ី ក្រុ�ុង ហា�ូយ បិនតិើ ដោ�ល

ដោនាះ ដោែៀតណាមុ �ន ើុះ �ិើុក្រុ�មុដោក្រុ��ង

ជាមួុយ ជបិានុ អំ៊ឹ�ី ការ �ក្រុង�ង ែស័ិុយ សុនតសុិុខ

តំបិន់។ �ិើុក្រុ�មុដោក្រុ��ង ដោនះ ដោធិា�ដោឡូ�ង រវាង

រដ្ឋឋមុហ្វ្រានតី ការពារ ជាតិ ជបិាុន និង សុមុ ភាគីួ

ដោែៀតណាមុ ដោ� ទីីក្រុ�ុង ហា�ូយ។

តាមុរយៈ �ិើុក្រុ�មុដោក្រុ��ង ដោនះ ដោែៀតណាមុ

ន�ង ទីទួីល �ន ការ ហា��ហានឺ សុមុយុទីធ �ងទ័ី�

ជាមួុយ ជបិានុ និង ទីទួីល �ន អាែធុិ �ី ក្រុបិដោទីសុ

ជបិាុន វែថ្មីមុដោទីៀត ដោដ្ឋ�មុបី យ� មុ� ដោក្រុបិ�ក្រុ�ស់ុ

�ោុង ការ ការពារ វែដ្ឋនទី�� របិស់ុ ដោែៀតណាមុ។ 

តាមុរយៈ �ិើុក្រុ�មុដោក្រុ��ង ដោនះ ដោែៀតណាមុ

ដូ្ឋើជា បិញ្ជូឈឺ ើិតត ើិន �៏ ថា �ន វែដ្ឋរ។

និយាយ អំ៊ឹ�ី ក្រុបិមុុខ ការទូីត ើិន ដោ� ជួបិ

សុមុ ភាគីួ សិុងើបុិរ ីនិង នាយ�រដ្ឋឋមុហ្វ្រានតី របិស់ុ

ក្រុបិដោទីសុ ខំុាង មួុយ ដោ� អាសីុុ អាដោគួោយ៍ ដោនះ 

ថា ដោត� �ន ពា�យដោ�ើន៍ អ៊ឹា ីនំា ក្រុតឡូប់ិ ដោ� ក្រុ�ប់ិ

ក្រុបិធានាធិិបិតី សីុុ ជីន�ីង។

សិុងើបុិរ ីជា ក្រុបិដោទីសុ អាសុាន ើុងដោក្រុកាយ

ដោ� �ោុង ដំ្ឋដោ�� រ ទីសុសន�ិើុ ៣ ក្រុបិដោទីសុ �ោុង

តំបិន់ អាសុាន របិស់ុ ដោលា� វាាង យី។

បិនាះ ប់ិ�ី បិិទី បិញុ្ជូប់ិ ជំនួបិ ជាមួុយ រដ្ឋឋមុហ្វ្រានតី

ការបិរដោទីសុ ើិន គឺួ នាយ�រដ្ឋឋមុហ្វ្រានតី សិុងើបុិរ ី

លី សុានឡុូង �ន បិដោញុ្ជូញ ទីសុសនៈ របិស់ុ

ដោលា� ភុាមុ ដោ� �ោុង ទំី�័រ ដោហាសុបុុិ� របិស់ុ

ដោលា�។ ដោលា� ដោរៀបិរាប់ិ ថា សិុងើបុិរ ីសាា គួមុន៍

ើិន វែដ្ឋល ដោ� បិនត ែភិាគួទាំន សុក្រុមាប់ិ

�ិភ�ដោលា�។ ជាមួុយ �ោ  ដោនះ ក្រុ�សួុង

ការបិរដោទីសុ សិុងើបុិរ ី�ន ដោើញ ដោសុើ�ដី

វែថុ្មីងការ�៍ ដោ�យ �ន ដោពាល ពា�យ ថា 

ដោលា� នាយ�រដ្ឋឋមុហ្វ្រានតី លី សុានឡុូង និង

ដោលា� រដ្ឋឋមុហ្វ្រានតី ការបិរដោទីសុ ើិន វាាង យី គឺួ

ឥសុសរជន ទំាំង �ីរ �ន បិញូ្ញា�់ �ី ទំីនា�់ទំីនង

ដ៏្ឋ ល ូរវាង ក្រុបិដោទីសុ ទំាំង �ីរ និង ើំ�ុើ ែជូិមាន

ដោ� �ោុង សុហក្រុបិតិបិតតិការ របិស់ុ ើិន និង

សិុងើបុិរ ីដោ� អំ៊ឹឡុូង ជំងឺ �ូែដី្ឋ រាតតាត។

ើំដោពាះ ទីសុសន�ិើុ របិស់ុ ក្រុបិមុុខ ការទូីត

ើិន មុ� កាន់ ក្រុបិដោទីសុ បីិ ដោ� អាសីុុ អាដោគួោយ៍

ដោនះ គឺួ ក្រុ�សួុង ការបិរដោទីសុ ើិន �ន អ៊ឹះអាង

ថា ក្រុបិដោទីសុ វែដ្ឋល ដោលា� វាាង យី ដោ� ដោធិា�

ទីសុសន�ិើុ សុុទីធសុ�ងវែត ជា ក្រុបិដោទីសុ ជិតខាង

�ទវិភាា�៖ គ្រួ�មិ�� កាារូទូត ចិំន គ្រួតឡុ�់ ទៅ�ាវិញ បាាន គ្រួតឹមិ ពាាកំយ ថាា  អ៊ុរូ��ណ បែ៊ត ពុំ� ំមាាន កាារូ �នា ជួយ ចិំន គ្រួ�ឆ្នាំាំង អាាទៅមិរិូកំ ទៅឡុើយ�ទវិភាា�៖ គ្រួ�មិ�� កាារូទូត ចិំន គ្រួតឡុ�់ ទៅ�ាវិញ បាាន គ្រួតឹមិ ពាាកំយ ថាា  អ៊ុរូ��ណ បែ៊ត ពុំ� ំមាាន កាារូ �នា ជួយ ចិំន គ្រួ�ឆ្នាំាំង អាាទៅមិរិូកំ ទៅឡុើយ

តុទៅ�ទី�ព័័រទីី១១តុទៅ�ទី�ព័័រទីី១១
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ដ៏្ឋ ជិតសុោិទីធ និង ជា ថ្ងៃដ្ឋគូួ សំុខាន់ របិស់ុ ើិន។ 

បិាវុែនត ក្រុបិដោទីសុ បីិ ដោនះ សុុទីធសុ�ងវែត ជា ក្រុបិដោទីសុ

វែដ្ឋល មុហ្វ្រានត ីជាន់ខះស់ុ អាដោមុរ�ិ មុ� ដោធិា� ទីសុសន�ិើុ 

ដូ្ឋើជា អ៊ឹនុរដ្ឋឋមុហ្វ្រានតី ការបិរដោទីសុ Wendy 

Sherman មុ� កាន់ �មុះជុា។ អ៊ឹនុក្រុបិធានាធិិបិតី 

អ៊ឹោ�ស្រីសីុ កាមាា ឡា ហារសីុ និង រដ្ឋឋមុហ្វ្រានតី

ការពារ ជាតិ ឡូយ អូ៊ឹសុះនី ដោ� ដោធិា� ទីសុសន�ិើុ

បិនតបិនាះ ប់ិ �ោ  ដោ� ដោែៀតណាមុ និង សិុងើបុិរ ី

កាល�ី វែខ មុុន ដោនះ។

យាាងណា ទីសុសន�ិើុ របិស់ុ ក្រុបិមុុខ

ការបិរដោទីសុ ើិន ដោ� ក្រុបិដោទីសុ សុមាជិ�

អាសុាន ទំាំង បីិ ដោនះ ក្រុតូែ �ន ដោគួ ដោមុ�លដោ��ញ

ថា ក្រុ�ុង ដោបិាកំាង �ាយាមុ ដោក្រុបិ� ឥទីធ�ិល របិស់ុ

ខួុន រញុក្រុចាំន ឥទីធិ�ល សុហរដ្ឋឋ អាដោមុរ�ិ �ោុង

តំបិន់ អាសីុុ អាដោគួោយ៍ វែដ្ឋល ក្រុ�ុង វាាសីុុនដោតាន 

ចាំត់ទុី� ជា ើ�ខែុស័ិុយ ដ៏្ឋ គួនុ�ះ ថ្ងៃន សុហក្រុបិតិបិតតិ

ការ រ �ងមំា ទីប់ិទីល់ ន�ង ឥទីធ�ិល ើិន �ោងុ តំបិន់។

បិាវុែនត ដោបិ� ដោយាង តាមុ ដោសុើ�ដ ីវែថុ្មីងការ�៍

របិស់ុ ដោមុដ្ឋ��នំា បីិ ក្រុបិដោទីសុ ដោនះ មាន វែត

ដោមុដ្ឋ��នំា �មុះុជា មួុយ គួត់ បិងាើ ញ អារមុែ�៍

មុដោនាសុដោញុ្ជូតនា ក្រុជាលដោក្រុ� �ន់ដោ�� ជាមួុយ

ើិន ជាមួុយ ន�ង ពា�យ ថា ដ្ឋ�ងគុួ� អ៊ឹរគុួ�

ើិន មិុន �ើ់ �ី មាត់ វែត �ែ ន ដោទី ពា�យ សុចុាំ

ថា ដោបិ� ើិន មាន ទុី�ខ �ោុង ក្រុ� ណា ដោ�យសារ

ការ បិងូដោហតុ �ី ក្រុបិដោទីសុ ទីី ៣ គឺួ �មុះុជា ក្រុតូែ

បិដូរផ្កាដ ើ់ ដោនាះ គឺួ �ែ ន ដោទី។ សុក្រុមាប់ិ ក្រុបិដោទីសុ

�ីរ ដោទីៀត ពា�យ ថា អ៊ឹរគុួ� ើិន សុ�ងវែត

និយាយ �ំុ ដោើញ រើួ �ី មាត់ ដោមុដ្ឋ��នំា ដោនាះ

ងាយៗ ដោឡូ�យ គឺួ មិុន ដូ្ឋើ ដោមុដ្ឋ��នំា �មុះុជា

ដោនាះ ដោទី។

�ុង តាមុរយៈ ទីសុសន�ិើុ បីិ ក្រុបិដោទីសុ

ដោនះ ដោ� អាសុាន គឺួ ក្រុបិមុុខ ការទូីត ើិន ដោលា� 

វាាង យី ក្រុតឡូប់ិ ដោ�ែញិ �ន ក្រុត�មុ ក្រុ�ប់ិ

ដោមុដ្ឋ��នំា ើិន សីុុ ជីន�ីង នូែ ពា�យ ថា ដោគួ

អ៊ឹរគុួ� ើិន វែត �ំុ មាន ការ សុនា ជួយ ើិន

ក្រុបិ�ំង ន�ង អាដោមុរ�ិ ដោឡូ�យ៕

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

ក្រុ�ុមុ បិញ្ជូាែនត វែខែរ ដោ� ឯនាយ សុមុុក្រុទី 

ដោល��ដោឡូ�ង ថា ដំ្ឋដោ�� រ ទីសុសន�ិើុ របិស់ុ

រដ្ឋឋមុហ្វ្រានតី ការបិរដោទីសុ ើិន ដោ�កាន់ ក្រុបិដោទីសុ

ទំាំង ៤ �ោុង តំបិន់ អាសីុុ គឺួ ដោដ្ឋ�មុបី បិងាើ ញ

�ិភ�ដោលា� ថា ើិន ដោ�វែត អាើ ដោធិា�ជា មិុតត

ល ូទំាំង ការទូីត និង ការ បិដោងូ�ន ទំីហំ ពា�ិជូ�មុែ

ជាមួុយ បិណាត  ក្រុបិដោទីសុ វែដ្ឋល ជា សុមុះនធមិុតត

របិស់ុ សុហរដ្ឋឋ អាដោមុរ�ិ។

អ៊ឹោ�ែភិាគួ នដោយា�យ សុងាមុ និង ជា

អ៊ឹនុក្រុបិធាន ក្រុ�ុមុក្រុបិ��ាភិ�ល ថ្ងៃន ើលនា

និសុសិត ដោដ្ឋ�មុបី លទីធិក្រុបិជាធិិបិដោតយយ ដោលា� 

គួ�មុ សុុខ �ន ក្រុ�ប់ិ សារ�័ត៌មាន The 

Cambodia Daily ដោ� ថ្ងៃថ្មីៃ ទីី ៨ �ញ្ញាា  ថា 

ដំ្ឋដោ�� រ ទីសុសន�ិើុ របិស់ុ មុហ្វ្រានតី ើិន ដោ�

ដោ�លដោនះ គឺួ ដោដ្ឋ�មុប ីសាះ បិសុះង់ ទំីដោនារ ក្រុបិដោទីសុ

�ោុង តំបិន់ អាសីុុ ជា�ិដោសុសុ �ោុង តំបិន់ អាសីុុ

អាដោគួោយ៍ វែដ្ឋល ជា សុមុះនធមិុតត របិស់ុ អាដោមុរ�ិ 

បិនាះ ប់ិ�ី ដំ្ឋដោ�� រ ទីសុសន�ិើុ របិស់ុ អ៊ឹនុ

ក្រុបិធានាធិិបិតី សុហរដ្ឋឋ អាដោមុរ�ិ អ៊ឹោ�ស្រីសីុ ែនិ

ឌីី សឺុវែមុន (Wendy Sherman) កាល�ី

ដោដ្ឋ�មុ វែខ មិុថុ្មីនា �ោ ំ ២០២១ �នុងដោ�។

ដោលា� គួ�មុ សុុខ អ៊ឹះអាង ថា ដំ្ឋដោ�� រ

ទីសុសន�ិើុ ដោនះ អាើ ន�ង មាន �ិើុសុនា

សុហក្រុបិតិបិតតិការ �ោុង �ក្រុមិុត ណាមួុយ ផ្ទះង

វែដ្ឋរ រវាង ើិន និង ក្រុបិដោទីសុ ទំាំងដោនះ ដោហ�យ

ដោនះ ជា ែធីិិ វែដ្ឋល ើិន អាើ ដោលង វែលបង

ើិតតសាស្ត្រីសុត នដោយា�យ ដោដ្ឋ�មុបី បិងាើ ញ ថា 

ការ ក្រុបិ�ងវែក្រុបិង របិស់ុ សុហរដ្ឋឋ អាដោមុរ�ិ ដោ�

តំបិន់ អាសីុុ អាដោគួោយ៍ គឺួ មិុន សូុែ �ន ផ្ទះល 

ខ�ៈ នដោយា�យ ការទូីត របិស់ុ ខួុន គឺួ

ទីទួីល �ន ដោជាគួជ័យ ដោក្រុើ�ន ជាង។

កាល�ី ថ្ងៃថ្មីៃ ទីី ៧ វែខ �ញ្ញាា  �ោ ំ ២០២១ 

សារ�័ត៌មាន របិស់ុ ើិន China Global 

Television Network (CGTN) �ន ើុះផ្ទះាយ

ថា ទីីក្រុបិ��ា រដ្ឋឋ និង ជា រដ្ឋឋមុហ្វ្រានតី ការបិរដោទីសុ

ក្រុបិជាមានិត ើិន ដោលា� វាាង យី ន�ង ដោ�

បំិដោ�ញ ទីសុសន�ិើុ ដោ� �មុះុជា ដោែៀតណាមុ 

សិុងើបុិរ ីនិង �ូដោរ ា ខាងតបូង ចាំប់ិ�ី ថ្ងៃថ្មីៃ ទីី ១០ 

ដ្ឋល់ ថ្ងៃថ្មីៃ ទីី ១៥ វែខ �ញ្ញាា  �ោ ំ ២០២១ ដោនះ។

ក្រុបិភ� ដ្ឋវែដ្ឋល អ៊ឹះអាង ថា អ៊ឹោ� នំាពា�យ

ក្រុ�សួុង ការបិរដោទីសុ ើិន ក្រុបិចំាំ ដោ� ទីីក្រុ�ុង

ដោបិាកំាង ដោលា� វាាង ែនិបីុិន ដោល��ដោឡូ�ង ថា 

�ោុង អំ៊ឹឡុូង ដោ�ល ដំ្ឋដោ�� រ ទីសុសន�ិើុ របិស់ុ

ដោលា� វាាង យី ន�ង ដោធិា� ទំីនា�់ទំីនង យុទីធសាស្ត្រីសុត

សីុុជដោក្រុ� ជាមួុយ ក្រុគួប់ិ ភាគីួ ទំាំងអ៊ឹស់ុ និង

បិដោងូ�ន �ិើុសុហក្រុបិតិបិតតិការ វែខសក្រុ�វាត់ និង

ផូុ្ទះែ ដោ�យ ជំរញុ ការ �សាង សុហគួមុន៍ វែដ្ឋល

មាន អ៊ឹនាគួត រមួុ �ោ  សុក្រុមាប់ិ មុនុសុស ជាតិ។

អ៊ឹោ� នំាពា�យ ក្រុ�សួុង ការបិរដោទីសុ ើិន

របូិ ដោនះ បិញូ្ញា�់ ថា ើិន �ន ដោក្រុត�មុ ខួុន រើួ

ជាដោស្រីសុើ �ោុង ការ ដោធិា�ការ ជាមួុយ ក្រុបិដោទីសុ

ទំាំង បួិន ដោនះ ដោដ្ឋ�មុប ីសុដោក្រុមុើ �ន នូែ សុមិុទីធផ្ទះល

ថ្មីែីៗ ដោ� �ោុង ទំីនា�់ទំីនង ដោទីាភាគីួ និង រមួុ �ោ

ការពារ �ហុភាគីួ និយមុ និង យុតតធិិម៌ុ អ៊ឹនតរជាតិ 

ដោដ្ឋ�មុប ីបិញូុ្ជូល ថាមុ�ល ែជូិមាន បិវែនថមុ ដោទីៀត

�ោុង ការ ដោល�� �មុះស់ុ សុនតិភា� សុថិរភា� ដោ�

�ោុង តំបិន់ និង �ិភ�ដោលា�។

កាល�ី ថ្ងៃថ្មីៃ ទីី ២០ វែខ ឧសុភា �ោ  ំ២០២១ 

ក្រុបិមុុខ រ�ឋ ភិ�ល �មុះុជា ដោលា� ហុុន វែសុន 

ធុាប់ិ �ន អ៊ឹះអាង ដោ�កាន់ ក្រុបិដោទីសុ �ោងុ តំបិន់

អាសីុុ និង ក្រុបិដោទីសុ មុហាអំ៊ឹណាើ �ិភ�ដោលា�

ដ្ឋថ្ងៃទី ដោទីៀត ដូ្ឋើ អាដោមុរ�ិ ជាដោដ្ឋ�មុ ថា ដោបិ� �មុះជុា

មិុន �ន ��ង មុហាអំ៊ឹណាើ �ុមុែុយនីសុត ើិន

ដោទី ដោនាះ �មុះុជា �៏ មិុន មាន ការ រ�ីើដោក្រុមុ�ន

ដូ្ឋើ សុ�ាថ្ងៃថ្មីៃ ដោនះ វែដ្ឋរ។

ដោលា� អ៊ឹះអាង ថា ដោបិ� មិុន វែមុន ើិន ជា

អ៊ឹោ� ជួយ ដ្ឋល់ �មុះុជា ដោទី រ�ឋ ភិ�ល របិស់ុ

ដោលា� �៏ មិុន មាន ថាោ ំបិងូារ ជំងឺ Covid-19 

ចាំ�់ ជូន �លរដ្ឋឋ ដូ្ឋើ សុ�ាថ្ងៃថ្មីៃ ដោនះ វែដ្ឋរ។ បិាុវែនត

ដោលា� បិញូ្ញា�់ ថា ដោទាំះ យាា ងណា�៏ដោ�យ 

�មុះុជា ដោ�វែត សាា គួមុន៍ រាល់ ជំនួយ របិស់ុ

ក្រុបិដោទីសុ នានា ដោក្រុ��ី ើិន ផ្ទះង វែដ្ឋរ។

ជំុែញិ បិញ្ញាើ  ដោនះ កាល�ី ើុង �ោ  ំ២០២០ 

អ៊ឹោ�ែភិាគួ នដោយា�យ និង សុងាមុ បិ�ឌិ ត 

ដោ� មុាុងថ្ងៃហ �ន អ៊ឹះអាង ថា រ�ឋ ភិ�ល

�មុះុជា �ន ជំពា�់ លុយ មិុតត វែដ្ឋ�វែថ្មីបិ របិស់ុ

ខួុន គឺួ មុហាអំ៊ឹណាើ �ុមុែុយនីសុត ើិន ៥ ពាន់

លាន ដោផ្កាន វែដ្ឋល ដោសុែ� ន�ង ជាង ៦ ពាន់ លាន

ដុ្ឋលុារ អាដោមុរ�ិ ជា បំិ�ុល វែដ្ឋល សុថិត �ោុង

ភាគួរយ ខះស់ុ ជាងដោគួ បិងូស់ុ �ោុង ើំដោណាមុ

ក្រុបិដោទីសុ ៣០ វែដ្ឋល ជំពា�់ លុយ មុហាយ�ស

�ុមុែុយនីសុត មួុយ ដោនះ៕

គ្រួកំ�មិ ត�ូ៊ មិតិ៖ �ំទៅណើរូ ទ�សនកិំចំច រូ��់ មិន្ត្រីនីិ ចិំន �ឺ ទៅ�ើមិី ី�ង្ហាាាញ ថាា ចិំន ទៅ�ា បែ៊ត អាាចំ ទៅធីើើ មិិតិ លអ ជាាមួិយ �មិពនធមិិតិ រូ��់ អាាទៅមិរិូកំគ្រួកំ�មិ ត�ូ៊ មិតិ៖ �ំទៅណើរូ ទ�សនកិំចំច រូ��់ មិន្ត្រីនីិ ចិំន �ឺ ទៅ�ើមិី ី�ង្ហាាាញ ថាា ចិំន ទៅ�ា បែ៊ត អាាចំ ទៅធីើើ មិិតិ លអ ជាាមួិយ �មិពនធមិិតិ រូ��់ អាាទៅមិរិូកំ

គ្រួ�មិ��កាារូទូតចំិនគ្រួតឡុ�់ទៅ�ាវិញ...គ្រួ�មិ��កាារូទូតចំិនគ្រួតឡុ�់ទៅ�ាវិញ...tmkBITMB½rTI   10
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យាា ងដោហាើណាស់ុ មាន ក្រុបិដោទីសុ �ីរ

ដោ� �ោុង អាសីុុ អាដោគួោយ៍ ក្រុតូែ �ន ដោមុ�លដោ��ញ

ថា ជា ដោមុដោរៀន ឱ្យយ �ួ� ដោយាធា ភូមា �ំ�ុង សិុ�ា

យ� គំួរ ូតាមុ ដោដ្ឋ�មុប ី�ក្រុង�ង អំ៊ឹណាើ របិស់ុ ខួុន

បិនត ដោទីៀត គឺួ ក្រុបិដោទីសុ �មុះុជា និង ក្រុបិដោទីសុ

ថ្ងៃថ្មី។

រាជាណាើក្រុ� �មុះុជា តបតិ រដ្ឋឋធិមុែនុញ្ជូា

វែើង អំ៊ឹ�ី ការ ក្រុបិកាន់ យ� របិបិ ក្រុបិជាធិិបិដោតយយ

�ហុ បិ�ស វែមុន វែត ដោមុដ្ឋ��នំា បិ�ស កាន់ អំ៊ឹណាើ

របិស់ុ ក្រុបិដោទីសុ ដោនះ ដោក្រុបិ� យុទីធសាស្ត្រីសុត ដោក្រុកាមុ

អំ៊ឹណាើ របិស់ុ ខួុន វាយ �ដោមុះើ គូួក្រុបិ�ួត មុុន

ការដោ�ះដោ�ោ ត មុ� ដ្ឋល់ �៏ ដោក្រុពាះ វែត ខុាើ

ចាំញ់ �ោុង ការ ដោ�ះដោ�ោ ត។

ជា�់វែសុដង បិ�ស ក្រុបិ�ំង ដ៏្ឋ ខំុាង មួុយ គឺួ

បិ�ស សុដោហ្វ្រាងាា ះ ជាតិ វែដ្ឋល ដោ��ត ដោើញ�ី �មំុាង

របួិរមួុ អ៊ឹោ� ជាតិ និយមុ និង អ៊ឹោ� ក្រុបិជាធិិបិដោតយយ 

ក្រុតូែ �ន បិ�ស កាន់ អំ៊ឹណាើ ដោក្រុបិ� យុទីធសាស្ត្រីសុត

ឈោះ មុុន ការ ក្រុបិ�ួត គឺួ ដោសុោ� ឱ្យយ តុលាការ

រលំាយ បិ�ស ដោនះ វែតមុដង គឺួ ឱ្យយ �ន មុុន ការ

ដោ�ះដោ�ោ ត �ោ ំ ២០១៨ វែដ្ឋល បិ�ស ក្រុបិ�ំង ធំិ

ដោនះ ក្រុតូែ ដោគួ រ�ំ�ង ថា ក្រុ��ដ្ឋ ណាស់ុ ន�ង ឈោះ

ភូុ� ទី�� ភូុ� ដី្ឋ ដោក្រុកាមុ យនតការ ដោរៀបិើំ ដោ�ះដោ�ោ ត

មួុយ វែដ្ឋល ឯ�រាជយ ដោហ�យ ដោនាះ។

ក្រុបិដោទីសុ មួុយ ដោទីៀត �ោុង អាសីុុ អាដោគួោយ៍

វែដ្ឋរ ដោនះ គឺួ រាជាណាើក្រុ� ថ្ងៃថ្មី �៏ ក្រុតែូ �ន �ួ�

ដោយាធា ដោក្រុបិ� យុទីធសាស្ត្រីសុត �ដោមុះើ ក្រុ�ុមុ

ក្រុបិជាធិិបិដោតយយ ដោដ្ឋ�មុបី បុិន់ អំ៊ឹណាើ វែដ្ឋរ។ 

�ួ� ដោយាធា របិស់ុ រាជាណាើក្រុ� ដោនះ វែតងវែត

ដោធិា� រដ្ឋឋក្រុបិហារ ដោក្រុកាមុ ដោលសុ ដោដ្ឋ�មុបី សាដ រ

សុណាដ ប់ិធាោ ប់ិ សុងាមុ �៏ បុិន់ អំ៊ឹណាើ �ី បិ�ស

កាន់ អំ៊ឹណាើ។ មុុន ក្រុ��តតិការ�៍ រដ្ឋឋក្រុបិហារ

មុ�ដ្ឋល់ គឺួ រាជាណាើក្រុ� ដោនះ �៏ ធុា�់ �ោុង

ើលាើល នដោយា�យ ដោហ�យ �ួ� ដោយាធា

ដោក្រុកាមុ ដោភុ�ង ដោខៀែ របិស់ុ រាជបិលុ័ងូ �៏ ដោធិា�

រដ្ឋឋក្រុបិហារ ដោ�យ ដោឡូ�ង ើាមុ យ� អំ៊ឹណាើ

វែតមុដង។

ដោមុ រដ្ឋឋក្រុបិហារ គឺួ ឧតតមុដោសុនីយ៍ ក្រុ�

យុទីធ ចាំន់អូ៊ឹចាំរ វែដ្ឋល ជា នាយ�រដ្ឋឋមុហ្វ្រានតី

មាន �ំដោ�� ត ដោ�យ រដ្ឋឋក្រុបិហារ �ោ ំ ២០១៤ 

ទីមុា�់ រ�ឋ ភិ�ល ជាប់ិ ដោ�ោ ត ថ្ងៃន គួ�បិ�ស

ដោភឿថ្ងៃថ្មី ដ្ឋ��នំា ដោ�យ អ៊ឹោ�ស្រីសីុ យីងឡា�់ សីុុ

ណាវាាក្រុតា។ យុទីធសាស្ត្រីសុត បុិន់ អំ៊ឹណាើ របិស់ុ

�ួ� ដោយាធា ថ្ងៃថ្មី ក្រុតូែ �ន ដោលា� ឧតតមុដោសុនីយ៍ 

មីុន អុុ៊ឹងឡាំង ថ្ងៃន ក្រុបិដោទីសុ ភូមា �ន យ�

អ៊ឹនុែតត �ន ដោ�យ ដោជាគួជ័យ ដោ� ដោហ�យ �ោុង

ការ ដោធិា� រដ្ឋឋក្រុបិហារ ផ្ទះដួល រលំំ បិ�ស កាន់ អំ៊ឹណាើ

ថ្ងៃន គួ�បិ�ស សុមុះ័នធ ជាតិ ក្រុបិជាធិិបិដោតយយ 

ដ្ឋ��នំា ដោ�យ អ៊ឹោ�ស្រីសីុ អុុ៊ឹងសាន សូុុជី វែដ្ឋល

�ួ� ដោយាធា ចាំប់ិ �ំុ ខួុន ដោហ�យ ដោនាះ។ 

យុទីធសាស្ត្រីសុត ឈោះ ដោ�យសារ ការ បុិន់ អំ៊ឹណាើ

ដោដ្ឋ�មុប ីបិ�ស�ួ� ខួុន ឯង ដោនះ ដោ��ញ ថា ដោជាគួជ័យ

ដោហ�យ សុក្រុមាប់ិ ក្រុបិដោទីសុ បីិ ដោនះ ដោ� អាសីុុ

អាដោគួោយ៍។

សុក្រុមាប់ិ របិបិ រដ្ឋឋក្រុបិហារ ដោយាធា ភូមា 

�ំ�ុង សិុ�ា យុទីធសាស្ត្រីសុត ចាំស់ុ គំួរ �ល មួុយ

ដោទីៀត ដោដ្ឋ�មុបី �ក្រុង�ង អំ៊ឹណាើ របិស់ុ ខួុន គឺួ

ដោធិា�តាមុ បិ�ស កាន់ អំ៊ឹណាើ សុ�ាថ្ងៃថ្មីៃ ដោ� �មុះជុា 

វែដ្ឋល រលំាយ បិ�ស ខំុាង ជាង ខួុន មិុន ឱ្យយ ក្រុបិ�ួត

�ោុង ការដោ�ះដោ�ោ ត ដោហ�យ ការដោ�ះដោ�ោ ត

វែដ្ឋល ខួុន ដោគួ ដោរៀបិើំ គឺួ សុថិត ដោក្រុកាមុ យនតការ

របិស់ុ ខួុន គឺួ ដ្ឋ�ង វែត ឈោះ ដោបិ� ដោទាំះ ជា �ំុ មាន

ក្រុបិជាជន ដោើញ ដោ� ដោ�ះដោ�ោ ត �៏ វែ� តួដោលខ

ថា �លរដ្ឋឋ ដោើញ ដោ� ដោ�ះដោ�ោ ត ដោល�សុ �ី ការ

រ�ំ�ង ទុី�។

យុទីធសាស្ត្រីសុត ដោនះ ដោទាំះ ជា រង ការ

ដោថូាលដោទាំសុ �៏ដោ�យ �៏ ដោមុ�ល ដោ� ក្រុបិដោសុ�រ

ជាង ចាំញ់ ដោ�ោ ត ដោហ�យ ដោធិា� រដ្ឋឋក្រុបិហារ គឺួ

អាក្រុ��់ ណាស់ុ។ វែត �ួ� ដោយាធា ភូមា អ៊ឹនុែតត

�ន ដោ� ដោហ�យ កាល�ី ថ្ងៃថ្មីៃ ទីី ១ �ុមុភៈ �ោ ំ

២០២១ ដោទាំះ ជា ដ្ឋ�ង ថា រង ការ ដោថូាលដោទាំសុ

ខំុាងកុា �ី សុហគួមុន៍ អ៊ឹនតរជាតិ �៏ដោ�យ។

ដោដ្ឋ�មុបី កាន់ អំ៊ឹណាើ �ន ដោទីៀត ដោក្រុកាយ

ការដោ�ះដោ�ោ ត វែដ្ឋល ខួុន ដោគួ អ៊ឹោ� ដោរៀបិើំ គឺួ

�ួ� ដោយាធា ភូមា ក្រុតូែ រលំាយ បិ�ស សុមុះ័នធ

ជាតិ ក្រុបិជាធិិបិដោតយយ NLD ដោក្រុពាះ មាន បិ�ស

ដោនះ គឺួ បិ�ស របិស់ុ ខួុន មិុន អាើ ឈោះ ដោ�ោ ត

�ន ដោឡូ�យ។ ដោនះ ជា យុទីធសាស្ត្រីសុត វែដ្ឋល

អ៊ឹនុែតត �ន សុដោក្រុមុើ ដោ� ដោហ�យ ដោ� ក្រុបិដោទីសុ

�មុះុជា។

ដោ�យ ដ្ឋ�ង ើាស់ុ ណាស់ុ ថា �ួ� ដោយាធា

ភូមា ន�ង ដោធិា� វែបិបិ ដោនះ ដោក្រុបិសិុត �ិដោសុសុ ថ្ងៃន

អ៊ឹងាការ សុហក្រុបិជាជាតិ ទីទួីល បិនះុ�

សិុទីធមិុនុសុស ក្រុបិដោទីសុ ភូមា អ៊ឹោ�ស្រីសីុ Christine 

Schraner Burgener កាល�ី ថ្ងៃថ្មីៃ អ៊ឹងាា រ ទីី

១០ សីុហា �ន ក្រុបិកាសុ ក្រុ�ប់ិ �ិភ�ដោលា�

ថា ក្រុតូែ រមួុ�ោ  ក្រុបិ�ំង �ួ� ដោយាធា។ តាមុ

ដោក្រុបិសិុត របូិ ដោនះ ដោមុដ្ឋ��នំា របិបិ ដោយាធា ភូមា 

�ន ដោបិដជំា ើិតត ថា ន�ង �ក្រុង�ង ការ កាត ប់ិ អំ៊ឹណាើ

របិស់ុ ខួុន ដោ�យ ដោក្រុបិ� យុទីធសាស្ត្រីសុត ដ៏្ឋ គួក្រុមុ�់

មួុយ ដោទីៀត ដោនះ។

ទីីភាោ �់ងារ �័ត៌មាន Reuters ដោ� ថ្ងៃថ្មីៃ

�ុធិ ទីី ១១ វែខ សីុហា �ន ឱ្យយ ដ្ឋ�ង ថា អ៊ឹោ�ស្រីសីុ 

Christine Schraner Burgener �ន

ដ្ឋ�ស្រីសុង់ ដោសុើ�តី ក្រុបិកាសុ របិស់ុ ដោមុដ្ឋ��នំា

របិបិ ដោយាធា មីុន អុុ៊ឹងឡាំង (Min Aung 

Hlaing) ដោ� �ោុង វែខ សីុហា ដោនះ ថា បិើុុបិបនោ

ដោនះ ដោលា� ឧតតមុដោសុនីយ៍ គឺួជា នាយ�រដ្ឋឋមុហ្វ្រានតី

ដោ� �ោុង រ�ឋ ភិ�ល វែដ្ឋល ដោទី�បិ បិដោងូ�ត ថ្មីែី ដោ�

ភូមា។

ការក្រុបិកាសុ របិស់ុ �ួ� ដោយាធា គឺួជា ការ

លុបិដោចាំល ជា ផូុ្ទះែការ នូែ លទីធផ្ទះល ថ្ងៃន

ការដោ�ះដោ�ោ ត កាល�ី វែខ ែើិិិកា �ោ ំ ២០២០ 

�នុង ដោ� ដោនះ វែដ្ឋល គួ� បិ�ស សុមុះ័នធ ជាតិ

ដោដ្ឋ�មុបី ក្រុបិជាធិិបិដោតយយ របិស់ុ អ៊ឹោ�ស្រីសីុ អុុ៊ឹង

សាន សូុុជី �ន ឈោះ ភូុ� ទី�� ភូុ� ដី្ឋ។

អ៊ឹោ�ស្រីសីុ Christine Schraner Bur-

gener �ន ក្រុ�ប់ិ ក្រុ�ុមុ អ៊ឹោ� សារ�័ត៌មាន ថា 

អ៊ឹោ�ស្រីសីុ មាន អារមុែ�៍ ថា ដំ្ឋ�� ង អំ៊ឹ�ី ការ

រលំាយ គួ�បិ�ស NLD ន�ង មាន �ប់ិៗ

ដោនះ។

សុក្រុមាប់ិ អ៊ឹោ�ស្រីសីុ សូុមុ ក្រុបិ�ំង �ើ់ខាត។ 

អ៊ឹោ�ស្រីសីុ ថា អ៊ឹងាការ សុហក្រុបិជាជាតិ ក្រុតូែវែត

ដោថូាលដោទាំសុ ដោបិ� ដោរឿង ដោនះ ដោ��តដោឡូ�ង ដោហ�យ

សុហគួមុន៍ អ៊ឹនតរជាតិ �៏ ក្រុតូែ ដោថូាលដោទាំសុ

វែដ្ឋរ។ សុក្រុមាប់ិ ដោក្រុបិសិុត របូិ ដោនះ បិញូ្ញា�់ ថា 

ដោទាំះ �ួ� ដោយាធា ដោក្រុបិ� យុទីធសាស្ត្រីសុត ដោនះ �៏ របិបិ

សុ�� ដោនះ មិុន ដោជាគួជ័យ វែដ្ឋរ។ អ៊ឹោ�ស្រីសីុ ក្រុ�ប់ិ

ដោ� �ួ� ដោយាធា ភូមា ថា គឺួ វា ជា ទីដោងា� ខុសុើាប់ិ 

ដោហ�យ សុហគួមុន៍ អ៊ឹនតរជាតិ ដោ�វែត ទីទួីល

សាា ល់ រ�ឋ ភិ�ល ស្រីសុបិ ើាប់ិ របិស់ុ គួ�បិ�ស 

NLD។

សុក្រុមាប់ិ សុហរដ្ឋឋ អាដោមុរ�ិ និង សុហភា�

អឺ៊ឹរ ាបុិ វែដ្ឋល ជា �មំុាង ក្រុបិជាធិិបិដោតយយ ដ៏្ឋ រ �ងមំា 

�ន ដោថូាលដោទាំសុ �ួ� ដោយាធា ដោ� ដោហ�យ

វែដ្ឋល រលំាយ លទីធផ្ទះល ដោ�ះដោ�ោ ត �ោ  ំ២០២០ 

វែដ្ឋល គួ�បិ�ស NLD ឈោះ ដោ�ោ ត។ រដ្ឋឋមុហ្វ្រានតី

ការបិរដោទីសុ អាដោមុរ�ិ ដោលា� Antony 

Blinken �ន វែថុ្មីង ថា ន�ង �ំុ មាន សុហគួមុន៍

អ៊ឹនតរជាតិ ណា ទីទួីល សាា ល់ ការដោ�ះដោ�ោ ត

វែដ្ឋល ដោធិា�ដោឡូ�ង ដោ�យ �ួ� ដោយាធា ដោនាះ ដោទី។

តាមុ ក្រុបិមុុខ ការទូីត អាដោមុរ�ិ របូិ ដោនះ គឺួ

�ំុ ថា ដោឡូ�យ រលំាយ បិ�ស NLD សូុមុបី �ួ�

ដោយាធា រ� មុដោធិា�យ បិនត កាន់ អំ៊ឹណាើ

តាមុរយៈ ការដោ�ះដោ�ោ ត វែដ្ឋល ដោមុ រដ្ឋឋក្រុបិហារ 

មីុន អុុ៊ឹងឡាំង សុនា ដោធិា�ដោឡូ�ង ដោ� ើុង �ោ ំ

២០២៣ �៏ សុហរដ្ឋឋ អាដោមុរ�ិ ក្រុបិ�ំង �ើ់ខាត

ផ្ទះង វែដ្ឋរ។

�ោុង សុ�ដ ហ៍ ដោនះ ដោគួ រ�ំ�ង ថា ដោក្រុបិសិុត

អាសុាន វែដ្ឋល ដោទី�បិ ដោក្រុជ�សុតំាង ន�ង ដោ�កាន់

ក្រុបិដោទីសុ ភូមា ដោដ្ឋ�មុបី ដោបិ�� ការយិាល័យ

អ៊ឹើិថ្ងៃហ្វ្រានតយ៍ របិស់ុ ខួុន ដោ� ក្រុ�ុង យំុាងហាន 

ដោហ�យ ន�ង ចាំប់ិដោផ្ទះដ�មុ បំិដោ�ញ ភារ�ិើុ របិស់ុ

ខួុន ជា អ៊ឹោ� សុក្រុមុបិសុក្រុមួុល ដំ្ឋដោណាះស្រីសាយ

នដោយា�យ។ ក្រុ�ុមុ ដោក្រុបិសិុត ដោនះ ដ្ឋ��នំា

ដោ�យ អ៊ឹនុរដ្ឋឋមុហ្វ្រានតី ការបិរដោទីសុ ក្រុ�ុយដោ� 

ដោលា� Erywan Yosof។

បុិរសុ ដោនះ ក្រុតូែ ដ្ឋ��នំា ក្រុបិតិភូ អាសុាន

ដោ�កាន់ ក្រុបិដោទីសុ ភូមា ដោដ្ឋ�មុប ីសុក្រុមុបិសុក្រុមួុល

ឲ្យយ មាន ការ ើរចាំ នដោយា�យ និង �ន

ដោ�ដ្ឋល់ ការ បិញុ្ជូប់ិ អំ៊ឹដោ�� ហិងា ដោហ�យ �ន

ដោ�ដ្ឋល់ ការ សាដ រ ក្រុបិជាធិិបិដោតយយ ដោឡូ�ងែញិ៕

ពួុំកំ ទៅ�ាធ្លាា ភូូមាា ទៅគ្រួតៀមិ រំូលាាយ �កំស រូ��់ អំ៊ុកំគ្រួ�ី អ៊៊ុ�ងសាាន �ូ៊ជី ទៅ�ាយ ទៅរូៀ�ចំំ យ�ទធសាាគ្រួ�ិ ឈំឺ� ទៅឆំ្នាំាត យកំ �ំរូូ តាាមិ កំមុ្ពុ�ជាាពួុំកំ ទៅ�ាធ្លាា ភូូមាា ទៅគ្រួតៀមិ រំូលាាយ �កំស រូ��់ អំ៊ុកំគ្រួ�ី អ៊៊ុ�ងសាាន �ូ៊ជី ទៅ�ាយ ទៅរូៀ�ចំំ យ�ទធសាាគ្រួ�ិ ឈំឺ� ទៅឆំ្នាំាត យកំ �ំរូូ តាាមិ កំមុ្ពុ�ជាា
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ដោ� តំបិន់ អាសីុុ �ា សីុុហាិ� សុមុះនធភា�

ក្រុបិ�ំង ើិន ចាំប់ិដោផ្ទះដ�មុ �ដោ��ត មួុយ ដោទីៀត

បិនាះ ប់ិ�ី សុមុះនធភា� ដ៏្ឋ រ �ងមំា មួុយ ក្រុតូែ �ន

បិដោងូ�ត ដោឡូ�ង កាល�ី �ោុង អ៊ឹនតរកាល ថ្ងៃន រដ្ឋឋការ

របិស់ុ ក្រុបិធានាធិិបិតី ដូ្ឋណាល់ ក្រុតំា គឺួ

សុមុះនធភា� សុនះនា ើតុភាគីួ ដោ�ថា Quad 

វែដ្ឋល មាន អាដោមុរ�ិ ឥណាឌ  ជបិាុន និង

អូ៊ឹស្ត្រីសាត លី។

សុមុះនធភា� វែដ្ឋល �ន បិដោងូ�ត ដោឡូ�ង

កាល�ី ថ្ងៃថ្មីៃ ទីី ១៥ �ញ្ញាា  មាន ដោ�ែ ះ ថា 

AUKUS ជា សុមុះនធភា� ក្រុតីភាគីួ វែដ្ឋល មាន

អាដោមុរ�ិ អ៊ឹង់ដោគុួសុ និង អូ៊ឹស្ត្រីសាត លី។ សុមុះនធភា�

ដោនះ គឺួ មិុន ខុសុ ន�ង សុមុះនធភា� ើតុភាគីួ ដោនាះ

ដោទី។

ដោ�លដោ� រមួុ�ោ  វែត មួុយ គឺួ ជួយ �ោ

ដោ�ែញិ ដោ�មុ� �ោងុ ែស័ិុយ បិដោើុ�ដោទីសុ ដោយាធា 

និង អ៊ឹនតរាគួមុន៍ ដោយាធា។ សុមុះនធភា� ថ្មីែី ថ្ងៃន

ក្រុបិដោទីសុ បីិ ដោនះ គឺួ មាន �ិើុសុនា ផ្ទះតល់

បិដោើុ�ែទិីា ផ្ទះលិត នាវា មុុជទី�� ដោដ្ឋ�រ ដោ�យ

ថាមុ�ល នុយដោ�ុវែអុ៊ឹរ ដោ�ដ្ឋល់ ក្រុបិដោទីសុ

អូ៊ឹស្ត្រីសាត លី វែត សុមុះនធភា� ដោនះ �ន ដោធិា� ឱ្យយ ក្រុ�ុង

ដោបិាកំាង ក្រុបិតិ�មុែ ជា ខំុាង។

ទីីភាោ �់ងារ �័ត៌មាន Reuters �ន

រាយការ�៍ ដោ� ថ្ងៃថ្មីៃ សុុក្រុ� ទីី ១៦ វែខ �ញ្ញាា  

ដោនះ ថា ដោក្រុកាយ �ី ទីទួីល ដំ្ឋ�� ង ដោនះ ភុាមុ 

ក្រុ�ុង ដោបិាកំាង ចាំប់ិដោផ្ទះដ�មុ ក្រុបិតិ�មុែ ជា ខំុាង

ក្រុបិ�ំង ន�ង សុមុះនធភា� ដោនះ។ តាមុរយៈ

ដោសុើ�ដី វែថុ្មីងការ�៍ គឺួ ក្រុបិដោទីសុ ើិន �ន

ដោថូាលដោទាំសុ និង បិងាើ ញ ជំហរ ក្រុបិ�ំង យាាង

�ើ់ខាត បិាវុែនត ើិន �ំុ �ន ក្រុ�ប់ិ អំ៊ឹ�ី ែធិានការ

ណាមួុយ ដោដ្ឋ�មុប ីក្រុបិ�ំង ន�ង សុមុះនធភា� ដោនះ

ដោទី។

ដោលា� Zhao Lijian អ៊ឹោ� នំាពា�យ ក្រុ�សួុង

ការបិរដោទីសុ ើិន �ន វែថុ្មីង ដោ� �ោុង សុនោិសីុទី

សារ�័ត៌មាន ដោ� ទីីក្រុ�ុង ដោបិាកំាង ថា ក្រុបិដោទីសុ

ើិន ចាំត់ទុី� ថា សុមុះនធភា� ក្រុតីភាគីួ ដោនះ វែដ្ឋល

�ន ដ្ឋល់ ការ ផ្ទះដល់ បិដោើុ�ែទិីា ផ្ទះលិត នាវា

មុុជទី�� នុយដោ�ុវែអុ៊ឹរ ដ្ឋល់ ទីីក្រុ�ុង �ង់ដោបិរាា  

ដោនាះ គឺួជា ការ គំួរាមុ�ំវែហង សុនតិសុុខ �ោុង

តំបិន់។ ដោលា� Zhao Lijian �ន បិនត ដោទីៀត

ថា �ិើុក្រុ�មុដោក្រុ��ង រវាង ក្រុបិដោទីសុ ទំាំង បីិ ដោនះ

�ំ�ុង ដោធិា� ឲ្យយ អ៊ឹនតរាយ យាាង ធិៃន់ធិៃរ ដ្ឋល់ សុនតភិា� 

និង សុថិរភា� �ោុង តំបិន់។ មិុនវែតបិាុដោណាះ ះ 

គឺួជា ការ ជំរញុ ឲ្យយ មាន ការ ក្រុបិ�ួតក្រុបិវែជង

វែផ្ទះោ� សុពាា ែធុិ កាន់វែត ខំុាង វែថ្មីមុដោទីៀត។

អ៊ឹោ� នំាពា�យ របូិ ដោនះ �នយល់ ថា ការ ផ្ទះតល់

បិដោើុ�ែទិីា ផ្ទះលិត នាវា មុុជទី�� ដោដ្ឋ�រ ដោ�យ

ថាមុ�ល នុយដោ�វុែអុ៊ឹរ វែដ្ឋល សុហរដ្ឋឋ អាដោមុរ�ិ 

និង អ៊ឹង់ដោគុួសុ ក្រុបិកាសុ ដោើញ មុុខ ថា ជួយ

ក្រុបិដោទីសុ អូ៊ឹស្ត្រីសាត លី គឺួជា ការ ដោលង វែលបង

ភូមិុសាស្ត្រីសុត នដោយា�យ ដ៏្ឋ ដោក្រុ�ះថាោ �់។

វែត យាា ងណា សុក្រុមាប់ិ ក្រុបិធានាធិិបិតី

អាដោមុរ�ិ ដោលា� ើូ ថ្ងៃបិដិ្ឋន �ន ក្រុបិកាសុ អំ៊ឹ�ី

សុមុះនធភា� ក្រុតីភាគីួ ថ្មីែី មួុយ ជាមួុយ អូ៊ឹស្ត្រីសាត លី 

និង ើក្រុ�ភ� អ៊ឹង់ដោគុួសុ គឺួ ដោដ្ឋ�មុបី ជួយ �ក្រុង�ង

សុមុតថភា� �ងទ័ី� ដោជ�ងទី�� របិស់ុ សុមុះនធមិុតត

ដោ� �ោុង តំបិន់ ឥ�ឌូ -�ា សីុុហាិ�។ ដោលា�

�ន សុនា ថា ន�ង ជួយ អូ៊ឹស្ត្រីសាត លី �ោុង ការ

ផ្ទះលិត នាវា មុុជទី�� ដោដ្ឋ�រ ដោ�យ ថាមុ�ល

នុយដោ�វុែអុ៊ឹរ វែដ្ឋល ន�ង ជួយ �ក្រុង�ង សុមុតថភា�

ទីប់ិទីល់ ន�ង ការ គំួរាមុ�ំវែហង ណាមួុយ �ោុង

តំបិន់។

ដោលា� ថ្ងៃបិដិ្ឋន វែថុ្មីង ថា វា គឺួជា ការ

ចំាំ�ើ់ ក្រុតូែ មាន សុមុះនធភា� ដោនះ ដោដ្ឋ�មុបី

ដោ�ុ�យតបិ ទំាំង យុទីធសាស្ត្រីសុត បិើុុបិបនោ ដោ� �ោុង

តំបិន់ វែដ្ឋល ដោលា� ថា អ៊ឹនាគួត �ិភ�ដោលា�

អាស្រីស័ុយ ដោ�ដោល� ដោសុរភីា� និង ការ ដោបិ��ើំហ

តំបិន់ ឥ�ឌូ  �ា សីុុហាិ� វែដ្ឋល រ �ងមំា និង រ�ី

លូតលាស់ុ គឺួ ទីប់ិសូាត់ ការ គំួរាមុ�ំវែហង។

បិាុវែនត �ិើុក្រុ�មុដោក្រុ��ង វែដ្ឋល ដោធិា�ដោឡូ�ង

តាមុរយៈ សុនោិសីុទី ែដីោដ្ឋអូ៊ឹ កាល�ី ថ្ងៃថ្មីៃ �ុធិ �ោុង

សុ�ដ ហ៍ ដោនះ គឺួ ទំាំង ដោលា� ថ្ងៃបិដិ្ឋន នាយ�

រដ្ឋឋមុហ្វ្រានតី អូ៊ឹស្ត្រីសាត លី Scott Morrison និង

នាយ�រដ្ឋឋមុហ្វ្រានតី អ៊ឹង់ដោគុួសុ Boris Johnson 

�ន បិញូ្ញា�់ ថា នាវា មុុជទី�� ដោក្រុបិ� ថាមុ�ល

នុយដោ�ុវែអុ៊ឹរ ទំាំងដោនាះ ន�ង មិុន មាន បំិពា�់

អាែធុិ នុយដោ�ុវែអុ៊ឹរ ដោទី។

�ិើុក្រុ�មុដោក្រុ��ង AUKUS សុត ីអំ៊ឹ�ី សុនតសុិុខ

ដោ� អាសីុុ �ា សីុុហាិ� ឬ ដោ�ថា Australia 

United Kingdom United States។ �ិើុ

ក្រុ�មុដោក្រុ��ង ដោនះ �៏ �ន និយាយ ដោយាង ផ្ទះង

វែដ្ឋរ អំ៊ឹ�ី សុហក្រុបិតិបិតតកិារ �ោងុ ការ វែើ�រវំែល�

រវាង ក្រុបិដោទីសុ ទំាំង បីិ ដោ� �ោុង ែស័ិុយ ការពារ

ជាតិ តាមុ ក្រុបិ�័នធ អីុ៊ឹនធឺិ�ិត និង បិដោើុ�ែទិីា

ទំីដោន�បិៗ ដូ្ឋើជា ែស័ិុយ បិញ្ញាា  សិុបិបនិមុែិត 

បិដោើុ�ែទិីា និង បិដោើុ�ែទិីា ដោក្រុកាមុ សុមុុក្រុទី

វែដ្ឋល ជួយ ផ្ទះលិត នាវាមុុជទី�� ដ្ឋល់ ក្រុបិដោទីសុ

អូ៊ឹស្ត្រីសាត លី។

សុក្រុមាប់ិ ដោលា� Morrison �ន វែថុ្មីង

អ៊ឹះអាង ថា ក្រុបិដោទីសុ អូ៊ឹស្ត្រីសាត លី មិុន ើង់ �ន

អាែធុិ នុយដោ�ុវែអុ៊ឹរ ឬ បិដោងូ�ត សុមុតថភា� ដោធិា�

អាែធុិ នុយដោ�ុវែអុ៊ឹរ ដោទី វែត អូ៊ឹស្ត្រីសាត លី ន�ង បិនត

អ៊ឹនុែតត តាមុ កាត�ា�ិើុ របិស់ុ ខួុន គឺួ មិុន ដោធិា�

ឲ្យយ សាយភាយ អាែធុិ នុយដោ�វុែអុ៊ឹរ ដោនាះ ដោឡូ�យ។

សុក្រុមាប់ិ ដោលា� Boris Johnson នាយ�

រដ្ឋឋមុហ្វ្រានតី ថ្ងៃន ក្រុបិដោទីសុ អ៊ឹង់ដោគុួសុ ែញិ បិញូ្ញា�់ ថា 

ក្រុបិដោទីសុ របិស់ុ ដោលា� ន�ង ដោដ្ឋ�រ តួនាទីី ដ៏្ឋ សំុខាន់

ដោ� �ោុង ការ វែើ�រវំែល� ើំដោ�ះដ្ឋ�ង ដ្ឋល់

ក្រុបិដោទីសុ អូ៊ឹស្ត្រីសាត លី វែដ្ឋល សុថតិដោ� �ោុង សុមុះ័នធ

ក្រុបិដោទីសុ Commonwealth ដោក្រុកាមុ មុុប់ិ ថ្ងៃន

ក្រុ�ះមុហា�សក្រុតិយានី Elizabeth ទីី ២។

វែបិបិ ណា �៏ដោ�យ អ៊ឹោ� សុដោងូតការ�៍

ដោមុ�លដោ��ញ ថា �ិើុក្រុ�មុដោក្រុ��ង វែដ្ឋល សុហការ

ខាង វែផ្ទះោ� សុនតិសុុខ គឺួ �ិត ណាស់ុ មាន

ដោ�លដោ� ទីប់ិទីល់ ឥទីធិ�ល របិស់ុ ើិន ដោ�

តំបិន់ អាសីុុ �ា សីុុហាិ�។

�ោុង សាថ នភា� តំបិន់ អាសីុុ �ា សីុុហាិ� 

�ំ�ុង ក្រុបិឈមុ កាន់វែត ខំុាង ន�ង ការ គំួរាមុ�ំវែហង

វែផ្ទះោ� សុនតិសុុខ ដោនះ គឺួ ដោគួ អាើ សុនោិ�ឋ ន �ន

ថា �ិើុក្រុ�មុដោក្រុ��ង សុដី�ី សុនតិសុុខ វែដ្ឋល

អាដោមុរ�ិ អ៊ឹង់ដោគុួសុ និង អូ៊ឹស្ត្រីសាត លី ដោទី�បិ

ក្រុបិកាសុ រមួុ�ោ  ដោនះ គឺួ ជា យុទីធសាស្ត្រីសុត មួុយ

របិស់ុ អាដោមុរ�ិ ដោក្រុកាមុ ការ ដ្ឋ��នំា របិស់ុ

រដ្ឋឋ�ល ដោលា� ើូ ថ្ងៃបិដិ្ឋន វែដ្ឋល ក្រុតូែ អូ៊ឹសុទាំញ

�មំុាង ដោយាធា សុមុះនធមិុតត របិស់ុ ខួុន ដោដ្ឋ�មុបី

ទីប់ិទីល់ ើិន ដោក្រុពាះវែត មុហាយ�ស អាសីុុ មួុយ

ដោនះ �ំ�ុង �ក្រុងី� ឥទីធិ�ល �ោុង តំបិន់ ឥ�ឌូ
�ា សីុុហា�ិ ជា ខំុាង គឺួ ដូ្ឋើជា ការ �ក្រុង�ង ែស័ិុយ

�ងទ័ី� ដោជ�ងទី�� ការ ទាំមុទាំរ �មុែសិុទីធិ ដោ�

សុមុុក្រុទី ើិន ខាងតបូង ការ �ក្រុងី� វែដ្ឋនទី��

ដោ� សុមុុក្រុទី ើិន ខាងដោ��ត វែដ្ឋល ដោធិា� ឱ្យយ

មុហាអំ៊ឹណាើ អាដោមុរ�ិ �រមុភ ដោហ�យ ក្រុតែូវែត

�ក្រុងី� សុមុះនធភា� ថ្មីែីៗ ឲ្យយ កាន់វែត ដោក្រុើ�ន

វែថ្មីមុដោទីៀត ដោហ�យ សុមុះនធភា� ដោនះ អាើ �ន

ដ្ឋល់ ការ រមួុ �មំុាង ដោយាធា ន�ង �ោ  ក្រុបិ�ំង ើិន 

ផ្ទះង វែដ្ឋរ៕

ចិំន កាាន់បែ៊ត ឈឺឺចាា�់ នឹង អាាទៅមិរិូកំ បែ៊�ល បាាន គ្រួ�មូិល កំមាាាំង កាាន់បែ៊ត ធំី កុ្នុ�ង កាារូ គ្រួ�ឆ្នាំាំង នឹង ខួ្លួ�នចិំន កាាន់បែ៊ត ឈឺឺចាា�់ នឹង អាាទៅមិរិូកំ បែ៊�ល បាាន គ្រួ�មូិល កំមាាាំង កាាន់បែ៊ត ធំី កុ្នុ�ង កាារូ គ្រួ�ឆ្នាំាំង នឹង ខួ្លួ�ន
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ដោលា� Sam Altman, ក្រុបិធានក្រុ�ុមុហុុន 

Y Combinator

Patrick T. Fallon | Bloomberg | 

Bloomberg | Getty Images

ដោ�ពា�់�ណាត លអាយុ ២០ �ោ  ំដោលា� 

Sam Altman �នល�់ក្រុ�ុមុហុុន Silicon 

Valley start-up វែដ្ឋល�ត់�នបិដោងូ�ត�ោុង

តថ្ងៃមុុ ៤៣,៤ លានដុ្ឋលុារ។ ឥលូែដោនះ ដោលា� 

Altman លបីលាញដោ�យសារដោធិា�ជាថ្ងៃដ្ឋគូួ

ហាង start-up shop Y Combinator វែដ្ឋល

�នផ្ទះតល់មូុលនិធិិដ្ឋល់ការចាំប់ិដោផ្ទះត�មុអាជីែ�មុែ 

(រមួុទំាំង Aribnb និង Dropbox) វែដ្ឋល

ឥឡូូែដោនះមានតថ្ងៃមុុសុរបុិជាង ១០០ ពាន់

លានដុ្ឋលុារ។

កាល�ីថ្ងៃថ្មីៃក្រុ�ហសុបត៍ ដោលា� Altman 

�នបិងាើ ញ�ីែធីិិដោដ្ឋ�មុបីទីទួីល�នភា�

ដោជាគួជ័យយាាងខំុាង�ោុង blog វែដ្ឋល

មានដោ�ែ ះថា “ែធីិិដោធិា�ឲ្យយមានភា�ដោជាគួជ័យ” 

។ ដោយាងតាមុដោគួហទំី�័ររបិស់ុដោលា� Alt-

man វែដ្ឋលមានអ៊ឹោ�ើូលដោមុ�លជាង ២០០០០០ 

ដ្ឋង ដោហ�យ�ត់ដោ�វាថា “ដោរឿងសំុខាន់

បំិផុ្ទះតមួុយវែដ្ឋលខំុំធុាប់ិសុរដោសុរ” ។

ដោលា� Altman សុរដោសុរថា “ខំុំ�ន

សុដោងូតដោ��ញសាថ បិនិ�រាប់ិពាន់នា�់ និង

�នគិួតដោក្រុើ�នអំ៊ឹ�ីអ៊ឹាីវែដ្ឋលក្រុតូែដោធិា�ដោដ្ឋ�មុបី

រ�លុយ�នដោក្រុើ�ន ឬបិដោងូ�តអ៊ឹាវីែដ្ឋលសំុខាន់។ 

តាមុធិមុែតា មុនុសុសចាំប់ិដោផ្ទះត�មុើង់�នអ៊ឹាី

វែដ្ឋលធុាប់ិមាន�ីមុុន និងបិញុ្ជូប់ិដោ�យការ

ើង់�នអ៊ឹាីវែដ្ឋលថ្មីែី”។ “ អ៊ឹាីក្រុគួប់ិយាាងដោ�

ទីីដោនះងាយស្រីសុួលដោធិា� ដោ�ដោ�លអ៊ឹោ��ន

ដ្ឋល់�ក្រុមិុតដោ�លជាមូុល�ឋ នដោ�លថ្ងៃន

ភា�ដោជាគួជ័យរើួដោ�ដោហ�យ (តាមុរយៈ

ឯ�សិុទីធិ ឬការខិតខំក្រុបិ�ងវែក្រុបិង) និងើង់

ដោធិា�ការងារដោនះដោដ្ឋ�មុបីវែក្រុបិកុាយវាដោ�ជា

ដោជាគួជ័យដោល�សុលប់ិ។ មុនុសុសភាគួដោក្រុើ�ន

ើង់�នវា”។

ដោនះគឺួជាដំ្ឋបូិនាែ នទំាំងក្រុ�ំ�ីររបិស់ុ

ដោលា� Altman អំ៊ឹ�ីែធីិិទីទួីល�នដោជាគួជ័យ

យាា ងែដិោសុសុែសិាល។

គិួតសុក្រុមាប់ិខួុនឯង

ដោលា� Altman សុរដោសុរថា “ដោមុដោរៀន

ដ៏្ឋមានឥទីធិ�លបំិផុ្ទះតមួុយវែដ្ឋលក្រុតូែដោរៀនគឺួ

អ៊ឹោ�អាើដ្ឋ�ងថាក្រុតែូដោធិា�អ៊ឹា�ីោងុសាថ នភា�វែដ្ឋល

ហា�់ដូ្ឋើជា�ែ នដំ្ឋដោណាះស្រីសាយ។ កាលណា

អ៊ឹោ�ដោធិា�វែបិបិដោនះកាន់វែតដោក្រុើ�ន អ៊ឹោ�ន�ងកាន់វែត

ដោជឿជា�់។ ភា�កុាហាន�នមុ��ី

ការដោរៀនសូុក្រុត អ៊ឹោ�អាើដោង�បិដោឡូ�ងែញិ

បិនាះ ប់ិ�ីអ៊ឹោ�ដួ្ឋល”។

ដោជឿជា�់ដោល�ខួុនឯង

�ត់និយាយថា “ភា�ដោជឿជា�់ដោល�

ខួុនឯង” មានឥទីធិ�លខំុាងកុា។ “ មុនុសុស

ដោជាគួជ័យបំិផុ្ទះតវែដ្ឋលខំុំសាា ល់ �ួ�ដោគួ

ទៅលាក ទៅ�ម អលេមិនទៅលាក ទៅ�ម អលេមិន

តុទៅ�ទី�ព័័រទីី២៣តុទៅ�ទី�ព័័រទីី២៣

�ហាវៀស�ីីលុយ�នឹ់លានឹរីកវៀ�យខ្លួួ�នឹឯងអាយុ ៣៣ ឆាំំ្ំ ៖ 

វៀនឹះជា�ិធីីទីទីួលបានឹវៀជាគំជ័យយ៉ាា្ងខ្លាំា្ំង
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By Soben UngBy Soben Ung
Lowell, MA —8/28/2021 —Tooch 

Van held his first fundraising campaign 
at a new Cambodian restaurant in 
Lowell called Olympic, which opened 
recently after its former owner closed 
the business due to the pandemic. The 
place used to be known as “Sunnyda 
Restaurant”, a sister function hall of 
Sampao Meas Hall located on Chelms-
ford St.

Tooch is running for the 5th District 
Lowell City Council as part of a city 
wide election redistricting, which in-
cludes South Lowell. His challenger is 
Kim Scott, a former school committee 
member. 

The candidate came to America 
from Cambodia in 1997 on a scholar-
ship to study at Middlesex Commu-

nity College, where he earned an As-
sociate Degree in Liberal Arts and 
Science. He continued his study and 
completed his Bachelor of Arts in In-
ternational Studies with a minor in 
Human Rights and Asian Studies at 
Trinity College, and a Master Degree 
in Law and Diplomacy at the Fletcher 
School of Law and Diplomacy at Tufts 
University. 

His childhood is a testament to his 
perseverance. At five years old, Tooch 
lost of both his parents to the Khmer 
Rouge (1975-1979). At age 15, Tooch 
helped tutor his friend in mathematics 
in exchange for food and shelter. From 
there, he was on a springboard to 
America and earned his degrees in 
higher education, earning scholarship 
after scholarship.

Please seePlease see  /17/17

ដោ�យ៖ សុុបិិន អុ៊ឹ�ងដោ�យ៖ សុុបិិន អុ៊ឹ�ង

ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល រដ្ឋឋមាា សាឈូសិុត 

-៨/២៨/២០២១ - ដោលា�ទូីើ វាាន់ �នដោធិា�

យុទីធនាការ      ថ្ងៃរអ៊ឹងាា សុក្រុ��់ដោល��ទីីមួុយ

របិស់ុ�ត់ដោ�ឯដោភាជនីយ�ឋ នវែខែរថ្មីែីមួុយ

ដោ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែលវែដ្ឋលមានដោ�ែ ះថា 

អូ៊ឹឡាំ�ិ� វែដ្ឋល�នដោបិ��នាដោ�លថ្មីែីៗដោនះ 

បិនាះ ប់ិ�ីមុាស់ុមុុន�នបិិទីអាជីែ�មុែដោ�យសារ

ជំងឺរាតតាត។ �វែនុងដោនាះក្រុតូែ�នដោគួ

សាា ល់ថាជា “ដោភាជនីយ�ឋ នសុុុននី�” ជា

សាខារបិស់ុសាលសំុដោ�មាសុ មានទីីតំាង

សុថិតដោ�ដោល�ផូុ្ទះែ Chelmsford ។

ដោលា�តូើ �ំ�ុងឈរដោ�ែ ះសុក្រុមាប់ិ

ក្រុ�ុមុក្រុបិ��ាទីីក្រុ�ុងឡូូវែែលទីី៥ ជាវែផ្ទះោ�មួុយ

ថ្ងៃនតំបិន់ដោ�ះដោ�ោ តទូីទំាំងទីីក្រុ�ុង រមួុទំាំង

ក្រុ�ុងឡូូវែែលខាងតបូង។ គូួក្រុបិវែជងរបិស់ុ

�ត់គឺួ គីួមុ សុូតុ (Kim Scott)អ៊ឹតីតសុមាជិ�

គួ�ៈ�មាែ ធិិការសាលា។

តុទៅ�ទី�ព័័រទីី១៧តុទៅ�ទី�ព័័រទីី១៧

Candidate for Lowell’s 5th District 
City Council: Tooch Van

វៀ�កខជនឹសម្រុមា�់ម្រុកុ�ម្រុ�ឹក្សាម្រុកុង ម្រុសុកវៀលខ្លួ ៥ 
រី�ស់ម្រុកុងឡូូហែ�ល៖ តូចូ វ៉ាា្នឹ់

State Rep. Vanna Howard, School Committee member Dominik Lay, City Councilor Vesna State Rep. Vanna Howard, School Committee member Dominik Lay, City Councilor Vesna 
Nuon, Ben Opara, candidate for School Committee district 1, Mayor John Leahy, Stacy Thomp-Nuon, Ben Opara, candidate for School Committee district 1, Mayor John Leahy, Stacy Thomp-
son, candidate for School Committee district 1, Bobby Tugbiyele, at-large candidate for city son, candidate for School Committee district 1, Bobby Tugbiyele, at-large candidate for city 
council. council. Group Photo with Tooch Van at his Fundraising Campaign on 8/28/2021 at Olympic Group Photo with Tooch Van at his Fundraising Campaign on 8/28/2021 at Olympic 
Restaurant, Lowell, MARestaurant, Lowell, MA
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ទៅ�កខជន ទូីច វ៉ាាន់ទៅ�កខជន ទូីច វ៉ាាន់

ទៅ�កំខជន�គ្រួមាា�់គ្រួកំ�មិគ្រួ�ឹកំាគ្រួកំ�ង...ទៅ�កំខជន�គ្រួមាា�់គ្រួកំ�មិគ្រួ�ឹកំាគ្រួកំ�ង...tmkBITMB½rTI   15

Following graduate school, Tooch 
moved back to Lowell and started 
working at Middlesex Community 
College as a Senior Engagement Of-
ficer where he worked for 12 years. 
Here in Lowell, he lives with his wife 
Chorvy and two children Winston & 

Franklin. In Lowell, people know Tooch 
as a dedicated father, hard worker, and 
a lifelong supporter of community 
events. He has helped many Cambo-
dian international students call Lowell 
home, and in turn they showed up to 
support him on his campaign night.  

While working at Middlesex Com-
munity College, Tooch was very dedi-
cated to Khmer art and culture. He 
transformed MCC into an institution 
where people could come to learn about 
Cambodian history and politics. It is 
now a place for students, scholars, and 
activists to learn, explore and exchange 
conversations about Cambodia, the 
Cambodian community in Lowell and 
beyond. It was a grand milestone for 
the Cambodian people in making their 
culture more widely known in Ameri-
ca, and Tooch’s programs continue to 
today.

As part of the redistricting, South 
Lowell is now within the 5th district, 
with 13,641 citizens of voting ages: 
53.9% white, 20% Asian (16% Cam-
bodian descends), 17.6% Latino, and 
6.2% Black according to the 2010 U.S. 
Census and 2018 American Commu-
nity Survey.

Tooch says that South Lowell has 
been forgotten by City Hall. “There are 
potholes, no side walks, all sorts of 
problems. This is why I wanted to run. 
I want to help make this district better,” 
said Tooch.

Tooch was also one of the plaintiffs 
on the federal voting rights lawsuits 
“Hout et all vs. City of Lowell” in 2017 
which had lead to this charter change 
in the voting system. He said “City 
Hall should reflect our district, that it 
is a very diverse place”.

His resume indicates that he had 
served on the Board of Directors of 
Cultural Organization of Lowell, Low-
ell Day Nursery, CMAA of Greater 
Lowell, and Cambodia Town Lowell. 
He currently serves as Vice-Chairper-
son of the City of Lowell Homeless 
and Hunger Commission, Treasurer of 
the Nonprofit Alliance, and Board of 
Trustee of Lowell Community Charter 
Public School (LCCPS) where both of 
his sons attend: Winston, grade 7, and 
Franklin grade 4.

Tooch’s most recent employment 
was with the 2020 U.S. Census Bureau, 
U.S. Department of Commerce. He is 
currently working at CMAA as the 
Outreach & Translation Coordinator. 
Because there are only two candidates 
in the 5th District for City Council, 
there is no primary. Tooch is heading 
into the general election on November 
2nd, 2021. 

Candidate for Lowell’s 5th District          
                City Council: Tooch VanFrom Page 15From Page 15

ដោបិ�ខជនរបូិដោនះមុ�ក្រុបិដោទីសុអាដោមុរ�ិ 

�ីក្រុបិដោទីសុ�មុះុជា�ោុង�ោ ំ១៩៩៧ តាមុរយៈ

អាហារបូិ�រ�៍សិុ�ាដោ�មុហាែទិីាល័យ 

Middlesex Community College ជា�វែនុង

វែដ្ឋល�ត់ទីទួីល�នបិរញិ្ញាា បិក្រុតរងវែផ្ទះោ�

ដោសុរនិីយមុ និងែទិីាសាស្ត្រីសុត។ �ត់�ន

បិនតការសិុ�ា និងបិញុ្ជូប់ិបិរញិ្ញាា បិក្រុត វែផ្ទះោ�ការ

សិុ�ាអ៊ឹនតរជាតិ ជាវែផ្ទះោ�តូើមួុយវែផ្ទះោ�សិុទិីធ

មុនុសុស និងអាសីុុ ដោ�មុហាែទិីាល័យ 

Trinity College និងបិរញិ្ញាា បិក្រុតអ៊ឹនុបិ�ឌិ ត

វែផ្ទះោ�ើាប់ិ និងវែផ្ទះោ�ការទូីតដោ�សាលាើាប់ិ 

Fletcher និងវែផ្ទះោ�ការទូីតដោ�សា�ល

ែទិីាល័យ Tufts ។

�ុមារភា�របិស់ុ�ត់គឺួជាសុ�ខីភា�ថ្ងៃន

ការតសូុុរបិស់ុ�ត់។ ដោ�អាយុ ៥ �ោ  ំដោលា�

តូើ �ន�ត់បិង់ឳ�ុ�មាត យរបិស់ុ�ត់�ោុង

របិបិវែខែរក្រុ�ហមុ (១៩៧៥-១៩៧៩) ។ ដោ�

អាយុ ១៥ �ោ ំ ដោលា�តូើ �នជួយ

បិងាើ ត់បិដោក្រុង�នមិុតតភ�ត�ិត់វែផ្ទះោ�គួ�ិតែទិីា

ជាថ្មីោូរន�ងអាហារ និងទីីជក្រុមុ�។ �ីទីីដោនាះ 

�ត់ទីទួីល�នអាហារបូិ�រ�៍ដោ�អាដោមុ

រើិ និងទីទួីល�នសុញ្ញាា បិក្រុតឧតតមុសិុ�ា 

ដោ�យទីទួីល�នអាហារបូិ�រ�៍មុតងដោហ�យ

មុតងដោទីៀត។

បិនាះ ប់ិ�ីបិញុ្ជូប់ិការសិុ�ា ដោលា�ទូីើ 

�នផុ្កាស់ុដោ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល និង�ន

ចាំប់ិដោផ្ទះត�មុដោធិា�ការដោ�មុហាែទិីាល័យ Middle-

sex Community College ជាមុហ្វ្រានតទំីីនា�់ទំីនង

ជាន់ខះស់ុ �ត់ដោធិា�ការដោ�ទីីដោនាះ ១២ �ោ ំ។ 

ដោ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល �ត់រស់ុដោ�ជាមួុយ

ក្រុបិ�នធរបិស់ុ�ត់ដោ�ែ ះ�ែ ីនិង�ូន�ីរនា�់ 

ដោ�ែ ះ ែនីសុតនុ និងវែហ្វ្រាហាងគីុួន។ ដោ�ទីីក្រុ�ុង

ឡូូវែែល មុនុសុសក្រុគួប់ិ�ោ សាា ល់ដោលា�ទូីើ 

ថាជាឳ�ុ�ខិតខំក្រុបិ�ងវែក្រុបិងដោធិា�ការ និងជា

អ៊ឹោ��ំក្រុទីក្រុ��តតកិារ�៍សុហគួមុន៍អ៊ឹស់ុមួុយជីែតិ។ 

�ត់�នជួយនិសុសិតអ៊ឹនដរជាតិ�មុះុជា

ជាដោក្រុើ�ននា�់វែដ្ឋលរស់ុដោ��ោុងទីីក្រុ�ុងឡូូ

វែែល ឲ្យយមានភា���់ដោ�ត ដូ្ឋើជាស្រីសុ�ុ�ំដោ�� ត

របិស់ុខួុន ដោហ�យជាការតបិសុោងមុ�ែញិ 

�ួ�ដោគួ�នបិងាើ ញការ�ំក្រុទីដ្ឋល់�ត់ដោ�

យប់ិយុទីធនាការរបិស់ុ�ត់។

ដោ�ល�ំ�ុងដោធិា�ការដោ�មុហាែទិីាល័យ 

Middlesex Community College ដោលា�

ទូីើ �នយ�ើិតតទុី���់យាាងខំុាងើំដោពាះ

សិុលបៈ និងែបិបធិម៌ុវែខែរ។ �ត់�នផុ្កាស់ុ

បិតូរមុហាែទិីាល័យ Middlesex Commu-
nity College ដោ�ជាសាថ ប័ិនមួុយវែដ្ឋល

ក្រុបិជាជនអាើមុ�វែសុាងយល់អំ៊ឹ�ីក្រុបិែតតិ និង

នដោយា�យវែខែរ។ ឥឡូូែដោនះ វាជា�វែនុង

សុក្រុមាប់ិនិសុសតិ អ៊ឹោ�ដោើះដ្ឋ�ង និងសុ�មុែជន

ដោរៀនសូុក្រុត វែសុាងយល់ និងផុ្កាស់ុបិតរូការសុនះនា

អំ៊ឹ�ីក្រុបិដោទីសុ�មុះុជា អំ៊ឹ�ីសុហគួមុន៍វែខែរដោ�

ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល និងតំបិន់ដោផ្ទះសងៗដោទីៀត។ វា

គឺួជាក្រុ��តតកិារ�៍ដ៏្ឋធំិមួុយសុក្រុមាប់ិក្រុបិជាជន

វែខែរ�ោុងការដោធិា�ឱ្យយែបិបធិម៌ុរបិស់ុខួុន ក្រុតូែ�ន

ដោគួសាា ល់កាន់វែតទូីលំទូីលាយដោ�អាដោមុរ�ិ 

ដោហ�យ�មុែែធីិិរបិស់ុដោលា�តូើ ដោ�វែតមាន

បិនតរហូតមុ�ដ្ឋល់សុ�ាថ្ងៃថ្មីៃដោនះ។

ជាវែផ្ទះោ�មួុយថ្ងៃនតំបិន់ ឥឡូូែដោនះ ទីីក្រុ�ុង

ឡូូវែែលខាងតបូងសុថិតដោ��ោុងសុងូាត់ទីី៥ 

វែដ្ឋលមានក្រុបិជា�លរដ្ឋឋើំនួន ១៣៦៤១ 

នា�់ មានអាយុដោ�ះដោ�ោ ត៖ មានជនជាតិ

វែសុប�សុ ៥៣.៩% ជនជាតិអាសីុុ ២០% 

(ជនជាតិវែខែរ ១៦% ) ជនជាតិអាដោមុរ�ិឡាទីីន 

១៧.៦% និងជនជាតិវែសុប�ដោ�ែ  ៦.២% ។ 

ដោនះដោបិ�ដោយាងតាមុការដោធិា�ជំដោរឿន និង

ការសុះង់មុតិសុហគួមុន៍អាដោមុរ�ិ�ោ ំ ២០១៨ ។

 

ដោលា�តូើ និយាយថា ទីីក្រុ�ងុឡូូវែែល

ខាងតបូង ក្រុតូែ�នសាលាក្រុ�ុងបំិដោភុើ

ដោចាំល។ “ផួុ្ទះែមាន      រដោ�ត  �ែ នើិដោញុ្ជូ�មុ

ផូុ្ទះែដោដ្ឋ�រ មានបិញ្ញាើ ក្រុគួប់ិក្រុបិដោភទី។ ដោនះជា

មូុលដោហតុវែដ្ឋលខំុំើង់ឈរដោ�ែ ះ។ ខំុំើង់

ជួយដោធិា�ឱ្យយស្រីសុ�ុដោនះកាន់វែតក្រុបិដោសុ�រដោឡូ�ង។

ដោយាងតាមុ “ឯ�សារក្រុ�ុងឡូូវែែល” 

ដោលា�ទូីើ �៏ជាដោដ្ឋ�មុបិ�ត� ងមាោ �់ដោល�បិ�ត� ង

សុតី�ីសិុទីធិដោ�ះដោ�ោ តរបិស់ុសុហ�័នធ ដោ�

�ោ ំ២០១៧ វែដ្ឋលនំាឱ្យយមានការផុ្កាស់ុបិតូរ

ធិមុែនុញ្ជូាដោនះ ដោ��ោុងក្រុបិ�័នធដោ�ះដោ�ោ ត។ 

�ត់�ននិយាយថា “សាលាក្រុ�ុងគួួរ

�ុុះបិញំុ្ញាង�ីស្រីសុ�ុរបិស់ុដោយ�ងថាវាជា�វែនុង

មានភា�ើក្រុមុុះ” ។

ក្រុបិែតតិរបូិសុដោងខបិរបិស់ុដោលា�ទូីើ

បិងាើ ញថា �ត់�នបិដោក្រុមុ�ការដោ�ក្រុ�ុមុក្រុបិ��ា

ភិ�លថ្ងៃនអ៊ឹងាការែបិបធិម៌ុឡូូវែែល ទិីវាវែថ្មីទំាំ

�ុមារក្រុ�ុងឡូូវែែល (Lowell Day Nursery) 

CMAA ថ្ងៃនមុហាទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល និងទីីក្រុ�ុង

វែខែរឡូូវែែល (Greater Lowell និង Cam-
bodia Town Lowell) ។ បិើុុបិបនោ �ត់មាន

តួនាទីីជាអ៊ឹនុក្រុបិធានគួ�ៈ�មុែការទីទួីលបិនះ�ុ

វែផ្ទះោ�ការ�ែ នទីីជក្រុមុ� និងភា�អ៊ឹត់ឃុ្លាន

ដោ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែលជាដោហរញ្ជូាិ�សុមុះ័នធមិុន

រ��ថ្ងៃក្រុមុ និងជាក្រុ�ុមុក្រុបិ��ាភិ�លថ្ងៃនសាលា

សាធារ�ៈ�តធ័ិរឡូូវែែល ដោ�កាត់ថា 

(LCCPS) វែដ្ឋល�ូនក្រុបិសុុទំាំង�ីររបិស់ុ�ត់

ដោរៀនដោ�ទីីដោនាះ៖ ែនីសុតនុ ដោរៀនថាោ �់ទីី៧ និង

វែហ្វ្រាហាងគីុួន ដោរៀនថាោ �់ទីី ៤។

ថ្មីែីៗដោនះ ដោលា�តូើ ដោធិា�ការដោ�

ការយិាល័យជំដោរឿនក្រុបិជាជនអាដោមុរ�ិ 

�ោ ២ំ០២០ ក្រុ�សួុងពា�ិជូ�មុែសុហរដ្ឋឋអាដោមុរ�ិ។ 

បិើុុបិបនោ �ត់�ំ�ុងដោធិា�ការដោ� CMAA ជា

អ៊ឹោ�សុក្រុមុបិសុក្រុមួុលការអ៊ឹប់ិរផំ្ទះស�ាផ្ទះាយ 

និងបិ�វែក្រុបិ។ ដោ�យសារវែតមានដោបិ�ខជន

វែត ២ របូិ ដោ��ោុងសុងូាត់ទីី៥ សុក្រុមាប់ិ

ក្រុ�ុមុក្រុបិ��ាក្រុ�ុង មិុនមានការដោ�ះដោ�ោ ត

បិឋមុដោទី។ ដោលា�ទូីើន�ងើូលរមួុការដោ�ះដោ�ោ ត

សុ�លដោ�ថ្ងៃថ្មីៃទីី២ វែខែើិិិកា �ោ ំ២០២១ ៕
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ដោបិ� និយាយ អំ៊ឹ�ី ដំ្ឋដោ�� រ �មុានត ដោ� កាន់ តំបិន់ ដោទីសុើរ�៍ នានា �ោុង ក្រុបិដោទីសុ �មុះុជា 

ក្រុគួប់ិ �ោ  �ក្រុមុ ន��នារ ដ្ឋល់ ទី�� ដី្ឋ ដោខតត ថ្ងៃក្រុ�វែែង ណាស់ុ ដោក្រុពាះ មិុន សូុែ មាន ដោក្រុជាះក្រុជង  ថ្ងៃក្រុ� ភោំ 

អ៊ឹាី ដោនាះ ដោឡូ�យ។ បិាុវែនត វែមុនវែទីន ដោ� ដោខតត មួុយ ដោនះ �៏ មាន តំបិន់ ដោទីសុើរ�៍ មួុយ ើំនួន គួួរ

ឲ្យយ ចាំប់ិ អារមុែ�៍ វែដ្ឋរ មិុន ចាំញ់ ដោខតត ដោផ្ទះសងៗ បិាុនាែ ន ដោនាះ ដោឡូ�យ។

១. ើុង បិាមុ �វែនុង ដោមុ�ល ថ្ងៃថ្មីៃ លិើ សូាត បំិផុ្ទះត១. ើុង បិាមុ �វែនុង ដោមុ�ល ថ្ងៃថ្មីៃ លិើ សូាត បំិផុ្ទះត

ក្រុ�ុង ថ្ងៃក្រុ�វែែង តបិត ខសត់ �វែនុង �មុានត វែមុន វែត មាន �វែនុង មួុយ វែដ្ឋល ដោមុ�ល ថ្ងៃថ្មីៃ លិើ

សូាត បំិផុ្ទះត ដោបិ� �ន ដោ��ញ ដោហ�យ ដ្ឋ�ង វែត ជាប់ិ ើិតត ដោសុះ�រ ដ្ឋ� មិុន រើួ។ ដោនាះ �ែ ន អី៊ឹ ដោក្រុ� �ី 

ើុងបិាមុ លបី ក្រុបិចំាំ ក្រុ�ុង ថ្ងៃក្រុ�វែែង ដោនាះ ដោឡូ�យ។

អ៊ឹមុ ដោ�យ ដោទីសុភា� ថ្ងៃថ្មីៃ លិើ នា រដូ្ឋែ ទី�� ដោឡូ�ង វែដ្ឋល មិុន ចាំញ់ ភោំ ដោក្រុកាមុ និង ភោំ �វែខង 

ដោខតត ដោសុៀមុរាបិ ដោនាះ អ៊ឹោ� ក្រុ�ុង ថ្ងៃក្រុ�វែែង ទំាំង សិុសុស ទំាំង អ៊ឹោ� ធិមុែតា វែតង មុ� ទីី ដោនះ ស្រីសុូបិ

យ� ខយល់ បិរសុិុទីធ ថ្ងៃន �ិុន ទី�� ទីដោនុ ក្រុតជា�់ សាា ង អ៊ឹស់ុ ខួរ �ាល។ ឯ វែខ ក្រុ�ំង ែញិ ដោគួ ដោ�

វែត ស្រីសូុបិ ខយល់ បិរសុិុទីធ ក្រុតជា�់ វែត អ៊ឹមុ ដោ�យ ដោទីសុភា� វាល វែស្រីសុ ក្រុ�ំង ែញិ មុដង ជំនួសុ ដោល�

ថ្ងៃផ្ទះះ ទី�� នា វែខ ែសុា។

២. ដោឈ� កាើ់ �ភោំ២. ដោឈ� កាើ់ �ភោំ

ដោធិា� ដំ្ឋដោ�� រ ដោើញ �ី ភោំដោ�ញ តាមុ បិដោណាដ យ ផូុ្ទះែ ជាតិ ដោលខ១  ក្រុតង់ �ុង សាះ ន តស��សា 

រហូត ដ្ឋល់ ផ្ទះារ �ំ�ង់សុ�ង �ោុង ើមាៃ យ ៧២ គីួឡូូវែមុាក្រុត ដោលា� អ៊ឹោ� ន�ង �ន ដោ��ញ ផូុ្ទះែ មួុយ

បិត់ ដោ� ខាង ដោ�ាង ថ្ងៃដ្ឋ ើមាៃ យ ក្រុបិមា� ១០ គីួឡូូវែមុាក្រុត តក្រុមុង់ ដោ�ះ ះ ដោ� រមុ�ីយ�ឋ ន

ក្រុបិែតតិសាស្ត្រីសុត �ភោំ វែដ្ឋល លបី ដោ�ែ ះ ជាង ដោគួ �ោុង ដោខតត ថ្ងៃក្រុ�វែែង។

ជា ដោរៀង រាល់ �ោ ំ មាន អ៊ឹោ� ដោ� ដោលង ដោឈ� កាើ់ �ភោំ រាប់ិ មឺុុន នា�់ ជា �ិដោសុសុ គឺួ �ោុង

ឱ្យកាសុ បុិ�យ ើូល �ោ ំ ថ្មីែី និង បុិ�យ ដោឡូ�ង អ៊ឹោ� តា ដោមុសុ វែដ្ឋល មាន ក្រុបិែតតិ លបី លាញ តំាង

�ី បុិរា� កាល មុ�។ ដោទាំះ វែបិបិ ដោនះ �ដី ដោលា� �ន បិញូ្ញា�់ ថា ថ្ងៃថ្មីៃ ធិមុែតា មិុន សូុែ មាន

មុនុសុស ដោ� ដោលង ដោឡូ�យ ដោ�យ សារ បិញ្ញាើ  ហូបិ ើុ� និង សាោ �់ ដោ� បិាុវែនត ក្រុ�ុមុ ការងារ �ោុង

មូុល�ឋ ន �ំ�ុង ក្រុបិ�ង វែក្រុបិង គិួត គូួរ ដោល� បិញ្ញាើ  ដោនះ។

ក្រុបិែតតិ ស្រីសុុ� �ភោំ វែដ្ឋល ស្រីសាែក្រុជាែ ដោ�យ ដោលា� ឡុូង �រ �ន �ត់ ក្រុតា ថា ទីីក្រុ�ុង ែា

ធិបុិរៈ (ឬ បុិរ ីថ្ងៃន ដោសុដើ ទាំ�់ ដំ្ឋរ ីសុម័ុយ ហាូ�ន) អាើ សុថិត ដោ� មុដុំ �ភោំ និង �ណាមុ �ោុង

ដោខតត ថ្ងៃក្រុ�វែែង ដោនះ ឯង។ ក្រុបិសិុន ដោបិ� ដោនាះ ជា ការ �ិត វែមុន មាន ន័យ ថា �ភោំ ជា ទី�� ដី្ឋ រាជធានី

វែខែរ ដំ្ឋបូិង បិងូស់ុ វែដ្ឋល មាន ដោ�ែ ះ ថា «នគួរភោំ  ឬ ហុាូ�ន» �សាង ដោឡូ�ង ដោ� �ោុង រជូកាល

ក្រុ�ះ �ទី  ហុុន ដោទីៀន  ដោ� �ោុង សុតែតស ទីី១ ។ យាា ង ណា �ដី មិុន មាន ក្រុបិភ� ហុាន អ៊ឹះអាង

ើាស់ុ �ី ក្រុបិែតតិ ដោដ្ឋ�មុ ថ្ងៃន ទី�� ដី្ឋ �ភោំ ដោនះ ដោឡូ�យ។

៣. បិ�ង ដោសុោហ៍ �វែនុង ដោមុ�ល សុតា សុាបិ រាប់ិ មឺុុន ក្រុបិដោភទី៣. បិ�ង ដោសុោហ៍ �វែនុង ដោមុ�ល សុតា សុាបិ រាប់ិ មឺុុន ក្រុបិដោភទី

សុតា សុាបិ ដោក្រុើ�ន ក្រុបិដោភទី រាប់ិ សិុបិ មឺុុន �ាល វែដ្ឋល ដោហាះ ជា ក្រុ�ុមុៗ មុ� ទំី ក្រុជ� ដោ� ថ្ងៃក្រុ�

លិើ ទី�� រាល់ លាៃ ើ ដោ� បិ�ង ដោសុោហ៍  កុាយ ជា ទិីដ្ឋឋភា� យាា ង សូាត វែបិបិ ធិមុែជាតិ ជាមួុយ ន�ង

សំុដោឡូង វែស្រីសុ� ដោ�ុ�យ �ុង �ង រ�ំង លាន់ ឮ ដោ�ញ ថ្ងៃក្រុ� លិើ ទី�� ទំីហំ ៨០ ហិ�តា ធុាយ ដ្ឋល់

ថ្ងៃផ្ទះះ ជលសារ បិ�ង ដោសុោហ៍ ២៧៧៦ ហិ�តា វែដ្ឋល �័ទីធ ជំុែញិ ថ្ងៃក្រុ� ដោនាះ។

សុតា  មាន ដោក្រុើ�ន រហូត ដ្ឋល់ ថាោ �់ ទំី ដោសុះ�រ ងាប់ិ ដោដ្ឋ�មុ ដោឈ� ដោពាល គឺួ ដោដ្ឋ�មុ ដោឈ� ក្រុជុះ សុុ�� អ៊ឹស់ុ

សុល់ វែត វែមុ� ក្រុើដោងង ក្រុើងាង ខ�ៈ ទិីដ្ឋឋភា� �ក្រុមុ មាន ដោនះ ដោទីសុើរ អាើ ដោ��ញ ដោ� ទួីល

អ៊ឹភិរ�ស ថ្ងៃក្រុ� �័នធតាឡីូ បិ�ង ដោសុោហ៍ �ោុង ភូមិុ ដោសុោហ៍ �ំុ ធាយ ស្រីសុុ� �ភោំ ដោខតត ថ្ងៃក្រុ�វែែង។ សុតា

សុាបិ ទំាំង ដោនះ ជា ��ួ� សុតា ផុ្កាស់ុ ទីី ដូ្ឋើជា ននាល ដោក្រុ��ល ខយង ទុីង ក្រុ�សារ �ុ� វែ�ូ�

ទី��។ ដោទីសុើរ អាើ ដោ� ដោមុ�ល សុតា �ន ចាំប់ិ �ី វែខ ��ូ� ដ្ឋល់ ែើិិិកា វែត ើដោនុាះ វែខ �ញ្ញាា  

និង តុលា ជា ដោ�ល សុមុបូរ សុតា ក្រុគួប់ិ ក្រុបិដោភទី ជាង ដោគួ។ ឯ វែខ ែើិិិកា សុមុបូរ វែត សុតា �ុ�

បិាុដោណាះ ះ។

៤. ក្រុ�សាទី ើុង ស្រីសុុ�៤. ក្រុ�សាទី ើុង ស្រីសុុ�

 ក្រុ�សាទី ើុង ស្រីសុ�ុ (អ៊ឹោ� ស្រីសុុ� ដោ� ថ្ងៃក្រុ� ដោដ្ឋ�មុ ស្រីសុុ� ឬ ក្រុបិធាតុ ) សុថិត ដោ� ភូមិុ បិ�ង ជ័រ �ំុ

ថ្ងៃក្រុ� ទី�ង ស្រីសុុ� សីុុធិរ �ណាដ ល ដោខតត ថ្ងៃក្រុ�វែែង។ ក្រុ�សាទី ដ៏្ឋ ើំណាស់ុ មួុយ ដោនះ ធុាប់ិ មាន

ដោរឿង រាា ែ ើវែមុុ� ជា ដោក្រុើ�ន ដោ��ត ដោឡូ�ង បិាុវែនត មិុន សូុែ មាន អ៊ឹោ� �ន ដ្ឋ�ង �ន សាា ល់ ដោឡូ�យ ដោហ�យ

បិើុុបិបនោ �ំ�ុង សុថិត �ោុង សុភា� សាៃ ត់ ក្រុជងំ ដោ� ថ្ងៃថ្មីៃ ធិមុែតា និង មាន មុនុសុស មួុយ ើំនួន តូើ

�ន ដោ� ដោលង ដោ� ថ្ងៃថ្មីៃ ដោ�រ ៍ថ្ងៃថ្មីៃ អាទិីតយ។

ក្រុ�សាទី ើុង ស្រីសុុ� មាន ើមាៃ យ ក្រុបិវែហល ៣៨គីួឡូូវែមុាក្រុត �ី ទីី រមួុ ដោខតត ថ្ងៃក្រុ�វែែង ។ 

ក្រុ�សាទី ដោនះ មាន សុភា� ក្រុទីុឌី ដោក្រុទាំមុ ��់វែបិ� ដោធិា� �ី ឥដ្ឋឋ និង ថ្មីែ ភ�់ �សាង ដោឡូ�ង ដោ�

សុតែតយរទី៍ី៧។ មាន សុមិុទីធផ្ទះល មួុយ ើំនួន �ន �សាង ដោឡូ�ង ដោ� ទីីដោនះ ដោក្រុកាមុ ការ ក្រុគួប់ិ

ក្រុគួង របិស់ុ ក្រុ�សួុង ពា�់�័នធ និង មាន បុិរសុើំណាស់ុ មាោ �់ ដោ� ដោមុ�ល ការ ខុសុ ក្រុតូែ។

                                                                              ក្រុបិភ� : Sabay

តោះ�ះតោះ�តោះ�ងព្រៃ�ៃវែែង! ៤កវែ�ែងតោះ�ះ �្បីីថាសប្្បាយខ្លាំំ�ង មិិ�ចាញ់់តោះ�ត្តតតោះ�្�ងតោះ�ើយតោះ�ះតោះ�តោះ�ងព្រៃ�ៃវែែង! ៤កវែ�ែងតោះ�ះ �្បីីថាសប្្បាយខ្លាំំ�ង មិិ�ចាញ់់តោះ�ត្តតតោះ�្�ងតោះ�ើយ
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“We need to find ways to pressure and 
raise the pressure, frankly, on Beijing to 
abide by the United Nations Convention 
on the Law of the Sea, and to challenge its 
bullying and excessive maritime claims,” 
she said in remarks at the opening of a 
meeting with Vietnamese President Nguy-
en Xuan Phuc.

Harris also expressed support for 
sending an additional U.S. Coast Guard 
cutter to Vietnam to help defend its secu-
rity interests in the disputed waterway, and 
pledged that the U.S. would “maintain a 
strong presence in the South China Sea” 
to challenge China.

During remarks in Singapore on 
Tuesday, Harris said Beijing’s actions to 
press its territorial claims in the South 
China Sea amount to “coercion” and “in-
timidation.”

The vice president’s rebuke of China 
comes in the middle of her weeklong tour 
of Southeast Asia, a trip that brought her 
to Singapore and Vietnam in a bid to 
strengthen U.S. ties to the Indo-Pacific 
region to counter China’s growing military 
and economic influence there.

In addition to her commitment to 
defend the South China Sea against Beijing 
advances, Harris unveiled an array of new 
partnerships and support for Vietnam in 
areas including climate change, trade and 
the coronavirus pandemic.

She announced that the U.S. will send 
1 million additional doses of the Pfizer 
vaccine to Vietnam, bringing the total U.S. 
vaccine donation to Vietnam to 6 million 
doses.

The U.S. will also provide $23 million 
to help Vietnam expand distribution and 
access to vaccines, combat the pandemic 
and prepare for future disease threats. The 
Defense Department is also delivering 77 
freezers to store vaccines throughout the 
country.

Vietnam is grappling with a new 
coronavirus surge driven by the delta vari-
ant and low vaccination rates. Only about 
2% of the country’s 98 million people are 
fully vaccinated, and the surge in cases 
prompted a recent lockdown in Ho Chi 
Minh City, the nation’s business hub and 
the center of the latest outbreak.

The new U.S. aid to Vietnam includes 
investments to help the country transition 
to cleaner energy systems and expand the 

use of electric vehicles, and millions in aid 
to clear unexploded weapons left over from 
the Vietnam War.

That U.S. war has returned to the 
spotlight over the past week as the U.S. 
struggles with a similarly messy end to the 
Afghanistan War. Images of the evacuation 
of Kabul, as the Taliban took full control 

of Afghanistan, evoked similar shots of 
U.S. helicopters lifting off from the U.S. 
Embassy in Saigon decades prior, prompt-
ing comparisons between the two failed 
wars.

On Wednesday in Vietnam, however, 
Harris referenced the progress the two 
former foes have made, telling Vietnam’s 
president that “our relationship has come 
a long way in a quarter of a century.”

She also embraced elevating the re-
lationship with Vietnam from a compre-
hensive partnership to a strategic partner-
ship, a diplomatic designation that would 
reflect the deepening ties between the two 
countries.

After her bilateral meetings, Harris 
took a moment of silence in the pouring 
rain and laid flowers at the monument where 

John McCain’s plane was shot down by 
the North Vietnamese in 1967. She noted 
it was the three-year anniversary of Sen. 
McCain’s death.

For Harris, the focus this week has 
been on developing U.S. ties in the region 
to offer a strong contrast to China, which 

has also sought to woo Singapore and 
Vietnam with economic support and vac-
cines. While she emphasized during remarks 
in Singapore on Tuesday that the U.S. 
policy in the region is not merely about 
countering any one nation, the Biden ad-
ministration has made confronting China 
globally a centerpiece of its foreign policy.

Chinese Foreign Ministry spokesper-
son Wang Wenbin responded to Harris’ 
Wednesday comments by accusing Wash-
ington of simply seeking to defend “U.S. 
hegemony and its own interests,” rather 
than standing up for the rights of small 
countries.

“China firmly rejects the U.S. deploy-
ment of law enforcement forces in the South 
China Sea, meddling in regional affairs and 
disrupting regional peace and stability,” 

Wang said at a daily briefing.

In the afternoon, Harris announced 
the launch of a new Centers for Disease 
Control and Prevention Southeast Asia 
regional office. The new office will be one 
of four regional CDC offices globally, and 
is focused on collaborating with regional 
governments on research and training to 
deal with and prevent global health crises. 
She said that while combating the current 

pandemic is a 
priority, “we must 
be, if we are hon-
est, better prepared 
for the next one.”

But even as 
Harris aimed to 
keep her focus 
squarely on those 
key agenda items, 
her visit was shad-
owed by a recent 
security scare in 
Vietnam.

Harris’ flight 
to Vietnam was 
delayed for hours 
Tuesday afternoon 
after the vice 
president’s office 
was made aware 
of an investigation 
into two possible 
cases of the so-
called Havana 
Syndrome in Ha-
noi, according to 
administration 
officials. The Ha-
vana Syndrome 
is the name for a 
rash of mysterious 

health incidents first reported by American 
diplomats and other government employees 
in the Cuban capital beginning in 2016 that 
have since affected diplomats across the 
globe.

Asked about the incident Wednesday, 
Harris didn’t specifically address the pos-
sible cases, but instead expressed her 
gratitude for the work done by America’s 
diplomatic corps.

“The people who work in our embas-
sies around the world are extraordinary 
public servants who represent the best of 
what the United States believes itself to 
be, and aspires to be, which is a good 
neighbor to our partners and our allies 
around the globe,” she said after a lease 
signing for the U.S. Embassy in Hanoi.

From Front PageFrom Front Page
Harris urges Vietnam to join US in opposing China ‘bullying’Harris urges Vietnam to join US in opposing China ‘bullying’

United States Vice Presient Kamala Harris Meets Vietnamese President Nguyen Xuan Phuc.United States Vice Presient Kamala Harris Meets Vietnamese President Nguyen Xuan Phuc.
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ដោ�យបិនតដោវាហាសាស្ត្រីសុតដ៏្ឋមុុតស្រីសុួើរបិស់ុ

ដោលា�ស្រីសីុក្រុបិ�ំងន�ងទីីក្រុ�ុងដោបិាកំាងដោ�ដោ�ល

ដោលា�ស្រីសីុជួបិជាមួុយដោមុដ្ឋ��នំាដោែៀតណាមុ

កាល�ីថ្ងៃថ្មីៃ�ុធិ។

ដោលា�ស្រីសីុ�ននិយាយដោ��ោងុសុុនះរ�ថា 

ដោ�ឯ�ិធីិដោបិ��សុដោមាភ ធិ�ិើុក្រុបិជំុជាមួុយ

ក្រុបិធានាធិិបិតី ដោែៀតណាមុដោលា�ដោងា�ន សួុន

ហុាុ� ថា “ដោយ�ងក្រុតូែរ�ែធីិិ��់សុមាះ ធិនិង

បិដោងូ�នសុមាះ ធិដោ�ដោល�ទីីក្រុ�ុងដោបិាកំាង ដោដ្ឋ�មុបឲី្យយ

ដោ�រ�តាមុអ៊ឹនុសុញ្ញាា អ៊ឹងាការសុហក្រុបិជាជាតិ  

សុត�ីីើាប់ិសុមុុក្រុទី និងដោដ្ឋ�មុបកី្រុបិ�ំងន�ងការ

គំួរាមុ�ំវែហង និងការទាំមុទាំរវែដ្ឋនសុមុុក្រុទី

ហួសុក្រុបិមា�” ។ 

ដោលា�ស្រីសីុហារសីុ �៏�នសុវែមុតងការ

�ំក្រុទីើំដោពាះការបិញូូ្ជូននាវា�ែ ំសុមុុក្រុទី

អាដោមុរ�ិបិវែនថមុដោ�កាន់ក្រុបិដោទីសុដោែៀតណាមុ

ដោដ្ឋ�មុបជួីយការពារផ្ទះលក្រុបិដោយាជន៍សុនតសុិុខ

របិស់ុខួុនដោ��ោុងផូុ្ទះែទី��វែដ្ឋលមានជដោមុាះ 

និង�នសុនាថា សុហរដ្ឋឋអាដោមុរ�ិន�ង 

“រ�ាែតតមានរ �ងមំាដោ�សុមុុក្រុទីើិនខាងតបូង” 

ដោដ្ឋ�មុបីក្រុបិ�ួតក្រុបិវែជងជាមួុយើិន។

ដោ��ោុងសុុនះរ�ថាដោ�ក្រុបិដោទីសុសិុងើបុិរ ី

កាល�ីថ្ងៃថ្មីៃអ៊ឹងាា រ ដោលា�សុ�រហីារសីុ�ននិ

យាយថាសុ�មុែភា�របិស់ុទីីក្រុ�ុងដោបិាកំាង

សុងូត់ធិៃន់ដោល�ការទាំមុទាំរទី��ដី្ឋរបិស់ុខួុន

ដោ�សុមុុក្រុទីើិនខាងតបូងគឺួជា “ការបិងខតិបិងខ”ំ 

និង “បំិភិតបំិភ័យ”។

ការសុតបីិដោនាះ សុរបិស់ុអ៊ឹនុក្រុបិធានាធិិបិតី

មុ�ដោល�ើិន ដោ��តដោឡូ�ងដោ�ពា�់�ណាត ល

ដំ្ឋដោ�� រទីសុសន�ិើុដោ�អាសីុុអាដោគួោយ៍

រយៈដោ�លមួុយសុ�ត ហ៍របិស់ុដោលា�ស្រីសីុ 

វែដ្ឋលជាដំ្ឋដោ�� រមួុយវែដ្ឋលនំាដោលា�ស្រីសីុដោ�

ក្រុបិដោទីសុសិុងើបុិរ ីនិងដោែៀតណាមុ �ោុង

ដោ�លបំិ�ង�ក្រុង�ងទំីនា�់ទំីនង អាដោមុរ�ិ

ជាមួុយតំបិន់ឥ�ឌូ �ា សីុុហាិ� ទីប់ិទីល់

ឥទីធ�ិលដោយាធា និងដោសុដ្ឋឋ�ិើុរបិស់ុើិនដោ�

ទីីដោនាះ។

បិវែនថមុ�ីដោល�ការដោបិតជំាើិតតរបិស់ុដោលា�ស្រីសីុ 

�ោងុការការពារសុមុុក្រុទីើិនខាងតបូងក្រុបិ�ំង

ន�ងការទីហ្វ្រានាះ នើូលរបិស់ុទីីក្រុ�ុងដោបិាកំាង 

ដោលា�ស្រីសីុហារសីុ �នបិងាើ ញ�ីភា�ជា

ថ្ងៃដ្ឋគូួថ្មីែី និងការ�ំក្រុទីើំដោពាះដោែៀតណាមុ�ោុង

ែស័ិុយនានា រមួុទំាំងការវែក្រុបិក្រុបួិលអាកាសុធាតុ 

ពា�ិជូ�មុែ និងការរ�ីរាល�លថ្ងៃនែរី ាសុុ�ូ

រ ាណូា។

ដោលា�ស្រីសីុ�នក្រុបិកាសុថា សុហរដ្ឋឋអាដោមុរ�ិ

ន�ងបិញូូ្ជូនវាា�់សាំង Pfizer ើំនួន ១ លាន

ដូ្ឋសុបិវែនថមុដោទីៀតដោ�ក្រុបិដោទីសុដោែៀតណាមុ 

ការផ្ទះតល់វាា�់សាងំអាដោមុរ�ិឲ្យយដោ�ដោែៀតណាមុ

មានសុរបុិ ៦ លានដូ្ឋសុ។

សុហរដ្ឋឋអាដោមុរ�ិ�៏ន�ងផ្ទះតល់ក្រុ��់ើំនួន 

២៣ លានដុ្ឋលុារដោដ្ឋ�មុបីជួយដោែៀតណាមុ

�ក្រុងី�ការវែើ�ចាំយ និងការទីទួីល�ន

វាា�់សាំងក្រុបិយុទីធក្រុបិ�ំងន�ងជំងឺរាតតាត 

និងដោក្រុត�មុសុក្រុមាប់ិការគំួរាមុ�ំវែហងថ្ងៃនជំងឺ

នាដោ�លអ៊ឹនាគួត។ ក្រុ�សួុងការពារជាតិ�៏

�ំ�ុងផ្ទះតល់ទូីទី����ើំនួន ៧៧ ដោក្រុគួឿងដោដ្ឋ�មុបី

ផ្ទះះុ�វាា�់សាំងដោ�ទូីទំាំងក្រុបិដោទីសុ។

ក្រុបិដោទីសុដោែៀតណាមុ�ំ�ុងក្រុបិឈមុមុុខន�ង

ការដោ��នដោឡូ�ងថ្ងៃនែរី ាសុុ�ូរ ាណូាថ្មីែី delta និង

អ៊ឹក្រុតាចាំ�់   វាា�់សាងំទាំបិ។ មានវែតក្រុបិមា� 

២% ថ្ងៃនក្រុបិជាជនសុរបុិ ៩៨ លាននា�់របិស់ុ

ក្រុបិដោទីសុបិាដុោណាះ ះវែដ្ឋលក្រុតូែ�នចាំ�់វាា�់សាងំ

ការពារ ដោហ�យការដោ��នដោឡូ�ង�រ�ី�ន

បិណាត លឱ្យយមានការបិិទីខះប់ិ ទីីក្រុ�ុងហូជីមិុញ 

វែដ្ឋលជាមុជឈមុ�ឌ លពា�ិជូ�មុែរបិស់ុ

ក្រុបិដោទីសុ និងជាមុជឈមុ�ឌ លថ្ងៃនការផ្ទះះុះដោឡូ�ង

ើុងដោក្រុកាយដោនះ។

ជំនួយថ្មីែរីបិស់ុអាដោមុរ�ិដោ�ឲ្យយដោែៀតណាមុ 

រមួុមានការែនិិដោយាគួដោដ្ឋ�មុបីជួយក្រុបិដោទីសុ

ផុ្កាស់ុបិតូរដោ�រ�ក្រុបិ�័នធថាមុ�លសូាត និង

�ក្រុងី�ការដោក្រុបិ�ក្រុ�ស់ុយានយនតអ៊ឹគួាិសុនី 

និងជំនួយរាប់ិលានដោដ្ឋ�មុបីដោ�សុសំុអាត

អាែធុិមិុនទាំន់ផ្ទះះុះវែដ្ឋលបិនសល់ទុី��ីសុហ្វ្រាងាា មុ

ដោែៀតណាមុ។

សុហ្វ្រាងាា មុអាដោមុរ�ិដោនាះ�នែលិក្រុតលប់ិ

មុ�រ�ភា�ចាំប់ិអារមុែ�៍ែញិកាល�ីសុ�ត ហ៍

មុុន ខ�ៈដោ�លវែដ្ឋលអាដោមុរ�ិ�ំ�ុងតសូុុ

ជាមួុយន�ងការបិញុ្ជូប់ិដ៏្ឋរដោញារថ្ងៃញាស្រីសុដោដ្ឋៀង�ោ

ដោ�ន�ងសុហ្វ្រាងាា មុអាហាហាា នីសាថ ន។ របូិភា�

ថ្ងៃនការជដោមុុ�សុក្រុបិជាជនដោ�ទីីក្រុ�ុងកាបុុិល

ដោ�ដោ�លវែដ្ឋល�ួ�តាលីបិង់�នក្រុគួប់ិក្រុគួង

អាហាហូានីសាថ ន �នបិងូឱ្យយមានការ�ញ់

ទីមុា�់ឧទីធមាភ គួើក្រុ�អាដោមុរ�ិស្រីសុដោដ្ឋៀង�ោ �ី

សាថ នទូីតអាដោមុរ�ិដោ�ទីីក្រុ�ុងថ្ងៃសុហានជាដោក្រុើ�ន

ទីសុែតសរមុ៍ុន វែដ្ឋលនំាឱ្យយមានការដោក្រុបិ�បិដោធិៀបិ

រវាងសុហ្វ្រាងាា មុបិរាជ័យទំាំង�ីរ។

យាាងណាមិុញ ដោ�ថ្ងៃថ្មីៃ�ុធិ ដោ�ក្រុបិដោទីសុ

ដោែៀតណាមុ ដោលា�ស្រីសីុហារសីុ �នដោយាង

�ីែឌីឍនៈភា�វែដ្ឋលអ៊ឹតីតសុក្រុតែូទំាំង�ីរ�ន

ដោធិា�ដោ�យក្រុ�ប់ិក្រុបិធានាធិិបិតីដោែៀតណាមុ

ថា “ទំីនា�់ទំីនងរបិស់ុដោយ�ង�នដោ��តដោឡូ�ង

យាាងយូរ�ោុងរយៈដោ�លមួុយភាគួបួិនថ្ងៃន

សុតែតសរដ៍ោនះ” ។

ដោលា�ស្រីសីុ�៏�នដោល���មុះស់ុទំីនា�់ទំីនង

ជាមួុយដោែៀតណាមុ�ីភា�ជាថ្ងៃដ្ឋគូួក្រុគួប់ិក្រុជុងដោក្រុជាយ

រហូតដ្ឋល់ភា�ជាថ្ងៃដ្ឋគូួយុទីធសាស្ត្រីសុត ជា

ការរើនាការទូីតវែដ្ឋលន�ង�ុុះបិញំុ្ញាង�ី

ទំីនា�់ទំីនងកាន់វែតសីុុជដោក្រុ�រវាងក្រុបិដោទីសុ

ទំាំង�ីរ។ 

បិនាះ ប់ិ�ី�ិើុក្រុបិជំុដោទីាភាគីួ ដោលា�ស្រីសីុ

ហារសីុ�នសុៃប់ិសាៃ ត់មួុយវែភុតដោក្រុកាមុដោភុ�ង

ធុា�់ និង��់�ក្រុមុងផូ្កាដោ�ែមិានវែដ្ឋល

យនតដោហាះរបិស់ុដោលា� ើន មាា�ដោខន (John 

McCain) ក្រុតូែ�នដោែៀតណាមុខាងដោជ�ង

�ញ់ទីមុា�់ដោ��ោ ំ១៩៦៧។ ដោលា�ស្រីសីុ

�ន�ត់សំុ�ល់ថា វាជាខួបិ ៣ �ោ ំថ្ងៃន

មុរ�ភា�របិស់ុសុមាជិ�ក្រុ��ទីធសុភា ដោលា�

ើន មាា �ដោខន ។

សុក្រុមាប់ិដោលា�ស្រីសីុហារសីុ ការដោផ្កាត ត

អារមុែ�៍ដោ�សុ�ត ហ៍ដោនះគឺួដោផ្កាត តដោល�

ការអ៊ឹភិែឌីឍន៍ទំីនា�់ទំីនងអាដោមុរ�ិដោ��ោុង

តំបិន់ ដោដ្ឋ�មុបផី្ទះតល់នូែភា�ផ្ទះះយុ�ោ ខំុាងជាមួុយ

ក្រុបិដោទីសុើិនវែដ្ឋល�នវែសុាងរ�ការ�ំក្រុទី�ី

ក្រុបិដោទីសុសិុងើបុិរ ីនិងដោែៀតណាមុដោ�យមាន

ការ�ំក្រុទីវែផ្ទះោ�ដោសុដ្ឋឋ�ិើុ និងថាោ ំវាា�់សាងំ។ 

ខ�ៈដោ�លវែដ្ឋលដោលា�ស្រីសីុ�នសុងូត់ធិៃន់

អំ៊ឹឡុូងសុុនះរ�ថា ដោ�សិុងើបុិរកីាល�ីថ្ងៃថ្មីៃអ៊ឹងាា រ

ថាដោ�លនដោយា�យអាដោមុរ�ិដោ��ោងុតំបិន់

មិុនវែមុនក្រុ�ន់វែតដោផ្កាត តដោល�ការក្រុបិ�ំង

ជនជាតិណាមួុយដោនាះដោទី រដ្ឋឋ�លថ្ងៃបិដិ្ឋន 

�នក្រុបិឈមុមុុខន�ងក្រុបិដោទីសុើិនដោ�ទូីទំាំង

�ិភ�ដោលា� ជាើំ�ុើសុោលូថ្ងៃនដោ�លនដោយា�យ

ការបិរដោទីសុរបិស់ុខួុន។

អ៊ឹោ�នំាពា�យក្រុ�សួុងការបិរដោទីសុើិន 

ដោលា� វាាង ែនិបិិន (Wang Wenbin) �ន

ដោ�ុ�យតបិន�ងការអ៊ឹតាថ ធិិបិាយរបិស់ុដោលា�ស្រីសីុ

ហារសីុដោ�ថ្ងៃថ្មីៃ�ុធិ ដោ�យដោចាំទីក្រុបិកាន់

ទីីក្រុ�ុងវាាសីុុនដោតានថាក្រុ�ន់វែតើង់ការពារ 

“ អ៊ឹនុតតរភា�អាដោមុរ�ិ និងផ្ទះលក្រុបិដោយាជន៍

ផ្កាះ ល់ខួុន” ជាជាងដោក្រុកា�ឈរដោដ្ឋ�មុបីសិុទីធិ

របិស់ុក្រុបិដោទីសុតូើៗ។

ដោលា�វាាង�ននិយាយដោ��ោងុសុនោសីិុទី

ខីុក្រុបិចំាំថ្ងៃថ្មីៃថា “ក្រុបិដោទីសុើិនបិដិ្ឋដោសុធិយាាង

�ើ់អ៊ឹហងូារើំដោពាះការ��់�ក្រុងាយ

�ង�មំុាងអ៊ឹនុែតតើាប់ិដោ�សុមុុក្រុទីើិន

ខាងតបូង វែដ្ឋលដោក្រុជ�តវែក្រុជ��ោុង�ិើុការ

តំបិន់ និងរខំានដ្ឋល់សុនតិភា� និងសុថរិភា�

�ោុងតំបិន់” ។

ដោ�ដោ�លរដោសុៀល ដោលា�ស្រីសីុហារសីុ�

នក្រុបិកាសុដោបិ��ដំ្ឋដោ�� រការការយិាល័យថ្ងៃន

មុជឈមុ�ឌ លក្រុគួប់ិក្រុគួង និងបិងូារជំងឺថ្មីែ ីដោ�

កាត់ថា (CDC) ក្រុបិចំាំតំបិន់អាសីុុអាដោគួោយ៍។ 

ការយិាល័យថ្មីែដីោនះន�ងកុាយជាការយិាល័យ

មួុយ�ោុងើំដោណាមុការយិាល័យើំនួន ៤ 

របិស់ុ CDC ទូីទំាំង�ិភ�ដោលា� និងដោផ្កាត ត

ដោល�ការសុហការជាមួុយរ�ឋ ភិ�លតំបិន់

�ោងុការស្រីសាែក្រុជាែ និងបិ�តុ ះបិណាត លដោដ្ឋ�មុបី

ដោ�ះស្រីសាយ និងការពារែបិិតតិដោសុដ្ឋឋ�ិើុ

�ិភ�ដោលា�។ ដោលា�ស្រីសីុ�ននិយាយថា 

ខ�ៈដោ�លក្រុបិយុទីធក្រុបិ�ំងន�ងជំងឺរាតតាត

បិើុុបិបនោ គឺួជាអាទិីភា�មួុយ “ដោយ�ងក្រុតូែវែត

មាន ក្រុបិសិុនដោបិ�ដោយ�ងដោសាែ ះក្រុតង់ ក្រុតូែ

ដោក្រុត�មុខួុនឱ្យយ�នលកូ្រុបិដោសុ�រសុក្រុមាប់ិដោ�ល

បិនាះ ប់ិ” ។

បិាុវែនតដោទាំះបីិជាដោលា�ស្រីសីុហារសីុ 

មានបំិ�ងរ�ាការដោផ្កាត តអារមុែ�៍របិស់ុ

ដោលា�ស្រីសីុយាាងលូតិលន់ូដោល�បិញ្ញាើ សំុខាន់

ៗទំាំងដោនាះ�៏ដោ�យ �៏ដំ្ឋដោ�� រទីសុសន�ិើុ

របិស់ុដោលា�ស្រីសីុក្រុតូែ�នលា�់�ំងដោ�យ

ការភ័យខុាើវែផ្ទះោ�សុនតិសុុខនាដោ�លថ្មីែីៗ

ដោនះដោ��ោុងក្រុបិដោទីសុដោែៀតណាមុ។

ការដោហាះដោហ�ររបិស់ុដោលា�ស្រីសីុហារី

សុដោ�ក្រុបិដោទីសុដោែៀតណាមុក្រុតែូ�ន�នារដោ�ល

ជាដោក្រុើ�នដោមាា ងដោ�រដោសុៀលថ្ងៃថ្មីៃអ៊ឹងាា រដោនះ 

បិនាះ ប់ិ�ីការយិាល័យរបិស់ុអ៊ឹនុក្រុបិធានាធិិបិតី

ក្រុតូែ�នដោគួដ្ឋ�ងអំ៊ឹ�ីការដោសុុ�បិអ៊ឹដោងូតដោល�

�រ�ី�ីរវែដ្ឋលអាើដោ��តមានថ្ងៃនដោរាគួសុញ្ញាា

ជំងឺហាវាាណា (Havana Syndrome) ដោ�

ហា�ូយ ដោនះដោបិ�ដោយាងតាមុមុហ្វ្រានតរីដ្ឋឋ�ល។ 

ដោរាគួសុញ្ញាា ជំងឺហាវាាណា គឺួជាដោ�ែ ះវែដ្ឋល

បិងូឱ្យយមានដោហតុការ�៍សុុខភា�អាថ៌្មី�ំ�ំង 

វែដ្ឋលក្រុតូែ�នរាយការ�៍ជាដោល��ដំ្ឋបូិង

ដោ�យអ៊ឹោ�ការទូីតអាដោមុរ�ិ និងបុិគួាលិ�

រ�ឋ ភិ�លដ្ឋថ្ងៃទីដោទីៀត ដោ��ោងុរដ្ឋឋធានីគុួយ�

វែដ្ឋលចាំប់ិដោផ្ទះត�មុតំាង�ី�ោ ំ ២០១៦ វែដ្ឋល

�នបិាះពាល់ដ្ឋល់អ៊ឹោ�ការទូីតទូីទំាំង

�ិភ�ដោលា�។

ដោ�ដោ�លសួុរអំ៊ឹ�ីឧបិទីះែដោហតុកាល�ី

ថ្ងៃថ្មីៃ�ុធិ ដោលា�ស្រីសីុហារសីុ មិុន�ននិយាយ

អំ៊ឹ�ី�រ�ីវែដ្ឋលអាើដោ��តមានដោនាះដោទី បិាវុែនត

ផ្ទះះយុដោ�ែញិ�នសុវែមុតងការដ្ឋ�ងគុួ�ើំដោពាះ

ការងារវែដ្ឋល�នដោធិា�ដោឡូ�ងដោ�យអ៊ឹងាភា�

ការទូីតរបិស់ុអាដោមុរ�ិ។

“មុនុសុសវែដ្ឋលដោធិា�ការដោ�សាថ នទូីតរបិស់ុ

ដោយ�ង ដោ�ជំុែញិ�ិភ�ដោលា� គឺួជាមុហ្វ្រានតី

សាធារ�ៈដ៏្ឋ      អ៊ឹសុារយវែដ្ឋលតំណាង

ឱ្យយអ៊ឹាីវែដ្ឋលលបំូិផុ្ទះត វែដ្ឋលសុហរដ្ឋឋអាដោមុរ�ិ

ដោជឿជា�់ថា ខួុនមានដោហ�យក្រុ�ថាោ ើង់

កុាយជាអ៊ឹោ�ជិតខាងលើំូដោពាះថ្ងៃដ្ឋគូួ និង

សុមុះន័ធមិុតតរបិស់ុដោយ�ងដោ�ជំុែញិ�ិភ�ដោលា�” 

។ ដោលា�ស្រីសីុ�ននិយាយបិនាះ ប់ិ�ី�ិធីិ

ើុះហតថដោលខាដោល��ិើុសុនាជួលដោ�

សាថ នទូីតអាដោមុរ�ិដោ�ទីីក្រុ�ុងហា�ូយ។

ហាារូី� ជគ្រួមិ�ញឲ្យយទៅវៀតណាាមិចំូលរូួមិហាារូី� ជគ្រួមិ�ញឲ្យយទៅវៀតណាាមិចំូលរូួមិtmkBITMB½rTI   01
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និង ហីុឡារ ីកុា� ជាអ៊ឹោ��ំ�ុងកាន់តំវែ�ង។

For the two at-large school com-

mittee seats, there are four people in 

the race. Michael Dillon, Jr., incumbent; 

Jim Peters, candidate; Connie Martin, 

incumbent, and Jacqueline Doherty, 

incumbent.

សុក្រុមាប់ិអាសុនៈគួ�ៈ�មាែ ធិិការការ

សាលាដោរៀនសំុខាន់ៗទំាំង�ីរ មានមុនុសុស 

៤ នា�់ ក្រុបិ�ួត     ក្រុបិវែជង។ ថ្ងៃមុាដោ��ល ឌីី

ឡុូន ដោជអ៊ឹ អ៊ឹោ��ំ�ុងកាន់តំវែ�ង ជីមុ �ី

តធឺិ ជាដោបិ�ខជន ខននី មាា ទីីនអ៊ឹោ��ំ�ុងកាន់

តំវែ�ង និង ដោជ� �ាលីីន ដូ្ឋហឺធីិ អ៊ឹោ��ំ�ុង

កាន់តំវែ�ង។

Unlike past elections in which vot-

ers can vote up to 6 at-large school 

committees and 9 at-large city council-

lors. On November 2nd, voters can 

vote for one school committee district, 

2 at-large school committee members, 

one district councilor and 3 at-large 

councilors. Each voter will vote for up 

to 7 people. If you are not sure which 

district you live in, you can type in your 

street address here: LowellMA.Gov/

FindMyDistrict. It will tell you which 

district you live in and where to vote.

មិុនដូ្ឋើការដោ�ះដោ�ោ ត�នុងមុ�វែដ្ឋល

អ៊ឹោ�ដោ�ះដោ�ោ ត អាើដោ�ះដោ�ោ ត�នរហូតដ្ឋល់ 

៦ គួ�ៈ    �មាែ ធិិការសាលាដោរៀនសំុខាន់

ៗ និងសុមាជិ�ក្រុ�ុមុក្រុបិ��ាក្រុ�ុង ៩ របូិសំុ

ខាន់ៗ។ ដោ�ថ្ងៃថ្មីៃទីី២ វែខ   ែើិិកិា អ៊ឹោ�ដោ�ះដោ�ោ ត 

អាើដោ�ះដោ�ោ តដោក្រុជ�សុដោរ �សុគួ�ៈ�មាែ ធិិការ

សាលាដោរៀនស្រីសុ�ុមួុយ សុមាជិ�គួ�ៈ�មាែ ធិិការ

សាលាដោរៀនសំុខាន់ៗ ២ របូិ សុមាជិ�

ក្រុ�ុមុក្រុបិ��ាស្រីសុុ� ១ របូិ និងសុមាជិ�

ក្រុ�ុមុក្រុបិ��ាសំុខាន់  ៗ៣ របូិ។ អ៊ឹោ�ដោ�ះដោ�ោ ត

មាោ �់ន�ងដោ�ះដោ�ោ តរហូតដ្ឋល់ ៧ របូិ។ 

ក្រុបិសិុនដោបិ�អ៊ឹោ�មិុនក្រុ��ដ្ឋថាអ៊ឹោ�រស់ុដោ�

ស្រីសុុ�ណាមួុយ អ៊ឹោ�អាើបិញូុ្ជូលអាស័ុយ

�ឋ នផូុ្ទះែរបិស់ុអ៊ឹោ�ដោ�ទីីដោនះ៖ LowellMA.

Gov/FindMyDistrict វាន�ងក្រុ�ប់ិអ៊ឹោ�ថាដោត�

អ៊ឹោ�រស់ុដោ�ស្រីសុ�ុណា និង�វែនុងវែដ្ឋលក្រុតូែ

ដោ�ះដោ�ោ ត៕
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ដោជឿជា�់ដោល�ខួុនឯងដោសុះ�រវែត�ែ នើំ�ុើ

ភាន់ គំួនិតដោឡូ�យ”។

ដោលា� Altman �នយល់ថា “ក្រុបិសិុនដោបិ�

អ៊ឹោ�មិុនដោជឿជា�់ដោល�ខួុនឯងដោទី វា�ិ���ោុង

ការដោធិា�ឱ្យយខួុនឯងមានគំួនិតអំ៊ឹ�ីអ៊ឹនាគួតកាល

វែដ្ឋលមានភា�ខុសុវែបុិ�។ ដោនះគឺួជាគុួ�

តថ្ងៃមុុភាគួដោក្រុើ�នវែដ្ឋលក្រុតូែបិដោងូ�តដោឡូ�ង” ។

ដោលា� Elon Musk �នផ្ទះតល់ដំ្ឋដោ�� រ

�មុានតើូលដោមុ�ល SpaceX ដ្ឋល់ដោលា� 

Altman “ ជាដោក្រុើ�ន�ោ ”ំ និង�នឭសុហក្រុគិួន

បិដោើុ�ែទិីានិយាយអំ៊ឹ�ីការផ្ទះលិតរ ាវុែ�ូត។ 

ដោលា� Altman និយាយថា “បិាុវែនតអ៊ឹាីវែដ្ឋល

ខំុំើងចំាំមិុនដោភុើ គឺួការដោមុ�លមុុខ�ត់

ដោ�ដោ�ល�ត់និយាយអំ៊ឹ�ីការបិញូូ្ជូនរ ា�ុវែ�ត

ធំិៗដោ�ភ�អ៊ឹងាា រ។ ខំុំគិួត�ោុងើិតតថា “នុះ

គឺួជាដោ�លដោ�ថ្ងៃនភា�ដោជឿជា�់” ។ 

បិាវុែនតសំុខាន់ដូ្ឋើ�ោ គឺួការសាត ប់ិដោយាបិល់

ក្រុតឡូប់ិ។

ដោលា� Altman និយាយថា “ការដោជឿជា�់

ដោល�ខួុនឯងក្រុតូែវែតមានតុលយភា�ជាមួុយន�ង

ការយល់ដ្ឋ�ងដោ�យខួុនឯង។ ខំុំធុាប់ិសុប់ូិ

ការរះិគួន់ក្រុគួប់ិក្រុបិដោភទី និងដោជៀសុវាងវាខំុាង

ណាស់ុ។ ឥឡូូែដោនះ ខំុំ�ាយាមុសាត ប់ិវា

ជានិើុជាមួុយន�ងការសុនែតថាវាជាការ�ិត 

ដោហ�យបិនាះ ប់ិមុ� សុដោក្រុមុើើិតតថាដោត�ខំុំើង់

ដោធិា�សុ�មុែភា�ដោនាះឬអ៊ឹត់។ ជាញ��ញ៉ាប់ិ 

ការវែសុាងរ�ការ�ិតគឺួ�ិ�� និងឈឺចាំប់ិ 

បិាវុែនតវាគឺួជាអ៊ឹាវីែដ្ឋលវែញ�ដោើញ�ីការដោជឿជា�់

ដោល�ខួុនឯង �ីការគិួតខុសុខួុនឯង”។

ដោរៀនដោផ្កាត តការយ�ើិតតទុី���់

គុួ�ភា�បិដោងូ�នបិរមិា�។

ដោលា� Altman និយាយថា “ វាមាន

សារសំុខាន់ណាស់ុ�ោងុការដោធិា�ការងារវែដ្ឋល

ក្រុត�មុក្រុតូែជាងដោធិា�ការដោក្រុើ�នដោមាាង” ។ “ដោ�ដោ�ល

អ៊ឹោ��នដ្ឋ�ងថាក្រុតូែដោធិា�អ៊ឹាីមួុយដោហ�យ សូុមុ�ំុ

ឈប់ិ ដោធិា�ឲ្យយសុដោក្រុមុើអាទិីភា�តូើតាើរបិស់ុ

អ៊ឹោ�ឲ្យយ�ន�ប់ិ។ ខំុំមិុនទាំន់ជួបិមុនុសុស

យឺតយាា ែណាមាោ �់វែដ្ឋលដោជាគួជ័យខំុាង

ដោនាះដោទី” ។

ដោធិា�ការវែបិបិ�ុត និងខិតខំក្រុបិ�ងវែក្រុបិង

ដោលា� Altman និយាយថា “ អ៊ឹោ�អាើ

�នដ្ឋល់�ក្រុមិុត ៩០ ភាគួរយ�ោុងែស័ិុយ

របិស់ុអ៊ឹោ�ដោ�យដោធិា�ការទំាំងវែបិបិ�ុត ឬ

ខិតខំក្រុបិ�ងវែក្រុបិង ជាសុមិុទីធផ្ទះលដ៏្ឋអ៊ឹសុារយ” 

។ “ បិាវុែនតការ�នដ្ឋល់�ក្រុមិុត ៩៩ ភាគួរយ 

តក្រុមូុែឱ្យយមានទំាំង�ីរ អ៊ឹោ�ន�ងក្រុតូែក្រុបិ�ួតក្រុបិវែជង

ជាមួុយមុនុសុសវែដ្ឋលមានដោទី�ដោកាសុលយ

ដោផ្ទះសងដោទីៀត វែដ្ឋលមានគំួនិតអ៊ឹសុារយ និង

មាន�នះៈដោធិា�ការដោក្រុើ�ន” ។

Altman និយាយថា “អ៊ឹោ�ដោធិា�វា�នមុុន 

នុះអ៊ឹោ�ន�ងមានដោ�លដោក្រុើ�នទីទួីល�នអ៊ឹតថ

ក្រុបិដោយាជន៍។ វា�៏ងាយស្រីសុលួ�ោងុការខិតខំ

ក្រុបិ�ងវែក្រុបិងដោធិា�ការ ដោ�ដោ�លវែដ្ឋលអ៊ឹោ�មាន

ទំីនួលខុសុក្រុតូែដោផ្ទះសងដោទីៀតតិើជាង វែដ្ឋល

មានជាដោរឿយៗ បិាុវែនតមិុនវែមុនវែតងវែត

ដោ��តដោឡូ�ងដោ�ដោ�លអ៊ឹោ�ដោ�ដោ�ែងដោនាះដោទី” ។

យាាងណាមិុញ ដោដ្ឋ�មុបដីោធិា�ការឱ្យយអ៊ឹស់ុ�ី

សុមុតថភា��ោុងរយៈដោ�លវែែង អ៊ឹោ�ក្រុតូែរ�

ែធីិិ ដោើៀសុវាងនូែភា�អ៊ឹស់ុ�មំុាង។

ដោលា� Altman និយាយថា “មុនុសុស

រ�យុទីធសាស្ត្រីសុតផ្កាះ ល់ខួុនសុក្រុមាប់ិដោរឿងដោនះ 

បិាុវែនតែធីិិសាស្ត្រីសុតមួុយវែដ្ឋលវែតងវែតមាន

ក្រុបិសិុទីធភា�ជានិើុ គឺួវែសុាងរ�ការងារវែដ្ឋល

អ៊ឹោ�ើូលើិតត ដោធិា�ជាមួុយមុនុសុសវែដ្ឋល

អ៊ឹោ�ើូលើិតតើំណាយដោ�លដោក្រុើ�នជាមួុយ” ។

វែសុាងរ�ការរ�ីើដោក្រុមុ�នវែដ្ឋលមាន

សុកាត នុភា�

ដោលា� Altman និយាយថា “ខំុតំំាងើិតត

ើំណាយដោ�លដោក្រុើ�នតាមុក្រុតូែការ ជាមួុយ

គួដោក្រុមាងវែសុាងរ�អ៊ឹាីមួុយថ្មីែីរបិស់ុខំុំ។ បិាុវែនតខំុំ

វែតងវែតើង់ឱ្យយវាកុាយជាគួដោក្រុមាង ក្រុបិសិុនដោបិ�

ដោជាគួជ័យ ន�ងដោធិា�ឱ្យយអាជី�របិស់ុខំុកុំាយជា

សាោ ថ្ងៃដ្ឋដោ�រដំ្ឋវែ�ល”។ “មុនុសុសភាគួដោក្រុើ�ន

មិុនយ�ើិតតទុី���់ជាមួុយឱ្យកាសុវែដ្ឋល

មុ�ដ្ឋល់ដោទី។ ក្រុតូែមាន�នះៈយ�ើិតតទុី���់

ដោល�ឱ្យកាសុតូើតាើដោដ្ឋ�មុបដីោផ្កាត តដោល�ការផុ្កាស់ុ

បិតូរជំហានវែដ្ឋលមានសុកាត នុភា�” ។

ក្រុតូែខូាប់ិខួូន

ដោលា� Altman សុរដោសុរថា “អាថ៌្មី�ំ�ំង

ដ៏្ឋធំិមួុយគឺួអ៊ឹោ�អាើ�ត់�ិភ�ដោលា�តាមុ

�នះៈរបិស់ុអ៊ឹោ� វែដ្ឋលមុនុសុសភាគួដោក្រុើ�ន

មិុនធុាប់ិ�ាយាមុ វែដ្ឋលក្រុ�ន់វែតទីទួីលយ�

ថាអ៊ឹាីៗគឺួវែបិបិដោនាះ” ។

ក្រុ��់វែខរបិស់ុអ៊ឹោ�ន�ងមិុនដោធិា�ឱ្យយអ៊ឹោ�

កុាយជាអ៊ឹោ�មានដោទី-ការដោធិា�ជាមុាស់ុអ៊ឹាីមួុយ

ដោទី�បិដោធិា�ឱ្យយអ៊ឹោ�កុាយជាអ៊ឹោ�មាន

ដោលា� Altman សុរដោសុរថា “អ៊ឹោ�អាើ

ដោធិា�ជាមុាស់ុអ៊ឹើលនក្រុទី�យ ជាវែផ្ទះោ�មួុយថ្ងៃន

អាជីែ�មុែ �មុែសិុទីធបិិញ្ញាា  ឬធិនធានធិមុែជាតិ”។ 

“ដោទាំះយាាងណា�៏ដោ�យ អ៊ឹោ�ក្រុតែូមានភា�ជា

មុាស់ុដោល�អ៊ឹាមួីុយជំនួសុឱ្យយការល�់ដោ�លដោែលា

របិស់ុអ៊ឹោ�។ ដោ�លដោែលាក្រុ�ន់វែតជាបិនាះ ត់

មាក្រុត�ឋ នវែតបិាុដោណាះ ះ”។

អ៊ឹោ�អាើវែសុាងរ�គួនុ�ះទំាំង ១៣ របិស់ុ 

Altman ដោ�ទីីដោនះ https://blog.samaltman.

com/how-to-be-successful
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