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មូូលហេ�តុុ ៤ យ៉ាា�ង ដែ�លការកាន់់កាប់់របស់់ក្រុ�ុមតាលីីបង់់

នៅ�ប្រ�ទេ�ស អាហ្វវហ្គាា�នីីស្ថាា�ន ជាក្តីី�កង្វវល់់សម្រា�ប់់ពិិភពលោ�ក
Dawlatt Naimati អាយុុ ២២ ឆ្នាំំ � មក

ទទួួលការបណ្តុះះ��បណ្តាា លពីីសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក

ពីី Kunduz ឈរនៅ�ខាងក្រៅ��ហាងកាហ្វេ�េ

ហាក់់ដូច
ូ ជាងាយនឹឹងដួួលរលំំនៅ�ចំំពោះ�ះមុុខ

អ៊ីី�នធឺឺណេ�ត ដែ�លនាងកំំពុុងស្វែ�ែងរកជំំនួួយ

ការរុុញច្រា�នរួួមគ្នាាពីីកងកម្លាំំ ង
� តាលីីបង់់។

ក្នុុ�ងការដាក់់ពាក្យយសុំំ�ទិដ្ឋាា
ិ ការអន្តោ�ោ ប្រ�វេេសន៍៍

ឈ្មោះ�ះ� និិងទីីកន្លែ�ែងដែ�លធ្លាាប់់ស្គាាល់់សម្រា�ប់់

ពិិសេ�សអាមេ�រិ ិក នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ៨ ខែ�សីីហា នៅ�

ពលរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកក្នុុ�ងកំំឡុងពេ�លដែ�លពួួ
កគេ�
ុ

ទីីក្រុ�ង
ុ កាប៊ុុ�ល ប្រ�ទេ�សអាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន។

បានចូូលរួួមយូូរនៅ�ទីីនោះ�ះ រួួមទាំំង Kunduz

ឧទ្ធធម្ភាាគចក្រ�កំំពុុ ងជម្លៀ�ៀ�សពលរដ្ឋឋ

និិង Kandahar បានដួួលរលំំដូូចដុំំ�ដូូមីីណូូ

អាមេ�រិ ិកចេ�ញពីីទីក្រុី �ង
ុ កាប៊ុុល
� ខណៈៈដែ�ល

ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លតែ�ប៉ុុ�ន្មាា នថ្ងៃ�ថ្មីី�
ៃ ៗនេះ�ះ នៅ�ពេ�ល

ក្រុ�ម
ុ តាលីីបង់បា
់ នខិិតចូូលជិិត គឺឺជាទិិដ្ឋភា
ឋ ព

ដែ�លពួួកតាលីបង់
ី ់បានវាយលុុកចូូលកាន់់

មួួ យដូូ ចគ្នាាទៅ�នឹឹងការដួួ លរលំំទីី ក្រុ�ុង

កាប់់រដ្ឋឋធានីី។

សៃ�ហ្គគន នៅ�ឆ្នាំំ �១៩៧៥ បន្ទាាប់់ពីីអាមេ�រិ ិក
ដកទ័័ពចេ�ញពីីប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាម។
កងកម្លាំំ �ងអាហ្វវហ្កាានីី ស្ថាាន ដែ�ល

ក្រុ�ុមតាលីីបង់់មានកេ�រ្តិ៍៍ឈ្មោះ� �ះ�ល្បីី�ល្បាាញ

ដោ�យសារភាពឃោ�រឃៅ� និិងការអនុុវត្តត
តទៅ�ទំំព័័រទីី ១១

ប្រ�ព័័ន្ធធបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តថ្មីី�របស់់ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល
ចាប់់ផ្តើ�ើ�មនៅ�ឆ្នាំំ��នេះ�ះ
ដោ�យ៖ សុុបិិន អ៊ឹឹ�ង
ប្រ�ព័័ន្ធធបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល

បានផ្លាាស់់ប្តូរនៅ�ឆ្នាំំ
នេះ�
� ះ ដោ�យសារលទ្ធធផល
�ូ
នៃ�បណ្តឹ�ឹ ងទាមទារសិិទ្ធិិ�បោះ�ះឆ្នោ�ោត របស់់
ក្រុ�ម
ុ សហគមន៍៍ពលរដ្ឋឋខ្មែ�រែ និិងសហគមន៍៍

Lowell’s New Election
System Starts This Year

and Hispanic community members
in 2017 “Hout et al vs City of Lowកាលពីីឆ្នាំំ � ២០១៧ “Hout et al ទល់់នឹឹង
Lowell election system has ell”. Since 1943, Lowell adopted
ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល” ។ ចាប់់តាំំងពីីឆ្នាំំ � ១៩៤៣ changed this year as the result of a Plan E governance, the election has
ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែលបានអនុុ ម័័តអភិិបាលកិិ ច្ចច Voting Rights lawsuit that was been all city-wide at large seats,
brought by a group of Cambodian
Please see /05
តទៅ�ទំំព័័រទីី០៥
ពលរដ្ឋឋដែ�លនិិ យាយភាសាអេ�ស្ប៉ាា� ញ

By Soben Ung
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ព័័ត៌៌មានចុុងក្រោ��យ ស្តីី�ពីីប្រ�ទេ�សអាហ្វវហ្គាា�នីីស្ថាា�ន

នៅ�ពេ�លក្រុ�ុមតាលីីបង់់កាន់់កាប់់
ដោ�យ៖ Meg Wagner, Melissa

របស់់រដ្ឋាា ភិិបាលអាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន "ទំំនងជា

Joshua Berlinger, Brad Lendon, Aditi

នៅ�ក្នុុ�ងឃ្លីី�បនៃ�បទសម្ភាាសន៍៍ជាមួួយ

Mahtani, Melissa Macaya, Mike Hayes,

Sangal និិង Lauren Said-Moorhouse,
CNN
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កើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ពេ�លមួួយនៅ�ចុុងឆ្នាំំ នេះ�
� ះ" ។
សារព័័ត៌៌មាន ABC ដែ�លបានចេ�ញផ្សាាយ

កំំណត់់ជាក់់លាក់់នៅ�ក្នុុ�ងការវាយតម្លៃ�ៃជា

សាធារណៈៈដំំបូូងរបស់់គាត់់ លោ�កបៃ�ដិិន

បាននិិ យាយថា គាត់់ មិិនគិិ តថានរណា

ម្នាាក់់ព្យាាករណ៍៍ថាតើ�ើអ្វីី�នឹឹងកើ�ើតឡើ�ើងភ្លាាមៗ
នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សឬយ៉ាា ងណានោះ�ះទេ�។

លោ�កបានមានប្រ�សាសន៍៍ថា “គំំនិិត

ជាអាចទៅ�រួួច។

ដែ�លក្រុ�ុមតាលីីបង់់នឹឹងដណ្តើ�ើ� មកាន់់កាប់់

“គ្មាា នការែែកភាពគ្នាាទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកត្រ�លប់់

កងទ័័ពចំំនួួន ៣០០០០០ នាក់់ ដែ�លយើ�ើង

លោ�កប្រ�ធានាធិិបតីបា
ី នឆ្លើ�យ
�ើ តបថា

ត្រូ�ូវបានគេ�សន្មមតលើ�ើសញ្ញាាណដែ�លថា

ទៅ�មើ�ើលរបាយការណ៍៍ស៊ើ�ើ�បការណ៍៍សម្ងាាត់់”

បានបណ្តុះះ��បណ្តាា លនិិងបំំពាក់់អាវុុធត្រូ�ូវ
ដួួលរលំំ ពួួកគេ�នឹឹងបោះ�ះបង់់ចោ�លនោះ�ះ
ទេ�។” គ្មាា ននរណាម្មាាក់់គិិតដូូច្នោះ�ះ�ទេ�។

ធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពម៉ោ�ោ ង ៨៖២៧ នាទីី

ព័័ត៌៌មានសំំខាន់់ៗក្នុុ�ងពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន៖

យប់់ ថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ � ២០២១

•

លោ�កបៃ�ដិិន និិយាយថា របាយការណ៍៍

ដោ�យមានក្រុ�ម
ុ តាលីីបង់គ្រ�ប់
់
គ្រ�
់ ង

ប្រ�ទេ�សអាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន ប្រ�ទេ�សជាច្រើ�ើ�ន

ស៊ើ�ើ�បការណ៍៍សម្ងាាត់់ “គ្មាា នការឯកភាពគ្នាា”

កំំពុុងប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង ជម្លៀ�ៀ�សពលរដ្ឋឋរបស់់ខ្លួួ�ន

អំំពីីពេ�លវេេលាកាន់់កាប់់របស់់ក្រុ�ម
ុ តាលីីបង់់

និិងបិិទស្ថាានទូូតរបស់់ខ្លួួ�នជាបណ្តោះ�ះ�អាសន្នន។

•ជោ�គវាសនារបស់់ប្រ�ជាជន

ពីី៖ Nikki Carvajal សារព័័ត៌៌មាន CNN

ប្រ�ធានាធិិបតីី ចូូ បៃ�ដិិន បាននិិយាយ

អាហ្វវហ្គាានីីស្ថាានជាច្រើ�ើ�នដែ�លបានធ្វើ�ើ�ការ

ស៊ើ�ើ�បការណ៍៍សម្ងាាត់់អំំពីីអាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន

ច្បាាស់់។តាលីីបង់់បានសន្យាា“លើ�ើកលែ�ងទោ�ស”

ថា“គ្មាា នការឯកភាពគ្នាា”នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍

ជាមួួ យរដ្ឋាា ភិិ បាលបរទេ�សនៅ�តែ�មិិ ន

នៅ�ពេ�លគាត់់អះះអាងកាលពីីខែ�មិិថុុនាថា

ប៉ុុ�ន្តែ�ែព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តនៅ�តែ�មិិនច្បាាស់់។

ក្រុ�ម
ុ តាលីីបង់់ “មិិនអាច” គ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ទេ�ស

នៅ�យប់់ថ្ងៃ�ៃពុុធលោ�កបៃ�ដិិន ត្រូ�ូវបានគេ�

ចាកចេ�ញ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាត់់ បានសារភាពថា

អ្ននកខុុស ឬមួួយគាត់់និិយាយដោះ�ះសារវា

បានទេ� បន្ទាាប់់ពីីកងកម្លាំំ �ងអាមេ�រិ ិកបាន
មនុុស្សសជាច្រើ�ើ�ននិិយាយថា ការដួួលរលំំ

។ពួួកគេ�បាននិិយាយថាវាទំំនងជាកើ�ើតឡើ�ើង

•

សារព័័ត៌៌មាន CNN បានចងក្រ�ង

សួួរថា តើ�ើចារកម្មមស៊ើ�ើ�បការណ៍៍សម្ងាាត់់ជា

នៅ�ពេ�លមួួយនៅ�ចុុងឆ្នាំំ �នេះ�ះ។”

បញ្ជីី�ឈ្មោះ�ះ�អង្គគការដែ�លកំំពុុងធ្វើ�ើ�ការ ដើ�ើម្បីី�

នៅ�ពេ�លគាត់់ហៅ�ការកាន់់កាប់់មិិនទំំនង

ដែ�លថា គាត់់ មិិនបានផ្តតល់់ពេ�លវេេលា

ស្វែ�ែងយល់់បន្ថែ�ែមនៅ�ទីីនេះ�ះ here៕

នៅ�ពេ�លត្រូ�ូវបានគេ�សួួរអំំពីីការពិិត

ជួួ យជនភៀ�ៀសខ្លួួ�នអាហ្វវហ្កាានីី ស្ថាាន។
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“យើ�ើងនឹឹងធ្វើ�ើ�រឿ�ឿងនេះ�ះម្តតងទៀ�ៀត” IG អាហ្វវហ្កាា�នីីស្ថាា�ន

ព្រ�មានពីីសង្គ្រា�ា�ម នាពេ�លអនាគត

ដោ�យ៖ Meghann Myers
កងកម្លាំំ �ងសន្តិិ�សុុខអាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន
បន្តតឃ្លាំំ មើ�ើ
� ល បន្ទាាប់់ពីយោ�ធា
ី
អាមេ�រិ ិក បាន

ពួួកតាលីបង់
ី ប្រ់ �ឆាំំងនឹឹងកងកម្លាំំ ង
� សន្តិិ�សុុខ

John Sopko ដែ�លបានប្រា�ប់់អ្ននកយកព័័ត៌មា
៌ ន

អាហ្វវហ្គាានីីស្ថាានដែ�លគ្មាា នប្រ�សិិទ្ធធភាព។

នៅ�ក្នុុ�ងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ក្រុ�ុមអ្ននកនិិពន្ធធ។

របាយការណ៍៍ប្រ�ចាំំត្រី�ីមាស SIGAR

លោ�កបានមានប្រ�សាសន៍៍ថា “អ្ននក

ចាកចេ�ញពីី មូូលដ្ឋាា នអាកាស Bagram

ថ្ងៃ�ច័
ៃ ន្ទទ
័ ទីី៥ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ ២
� ០២១ ។ (Rahmat

បន្ទាាប់់ពីីការប្រ�កាសរបស់់រដ្ឋឋបាលបៃ�
ដិិន ក្នុុ�ងខែ�ឧសភា ដែ�លថា កងទ័័ព និិង
អ្ននកជាប់់កិិច្ចសន្យា
ច
ាទាំំងអស់់នឹឹងត្រូ�ូវបញ្ចចប់់
នៅ�ចុុងខែ�សីីហា ប្រ�តិិកម្មមតបជាសាធារណៈៈ
បានផ្ទុះះ��ឡើ�ើង មានទាំំងការខកចិិត្តតចំំពោះ�ះ
សង្រ្គា�ាម “បរាជ័័ យ” និិ ងការត្អូូ�ញត្អែ�ែរថា

នេះ�ះគឺឺ “ការងារ” មានច្រើ�ើ� នមុុ ខព្រួ�ួញ
ចាប់់តាំំងពីីរដូូវស្លឹឹ�កឈើ�ើជ្រុះ�ះ�ឆ្នាំំ �២០០១។

អគ្គគសេ�នាធិិ ការពិិ សេ�សសម្រា�ប់់

ចាប់់ផ្តើ�ើម
� ដំំបូូង ជាបេ�សកកម្មមរុះ��រើើ �រដ្ឋាា ភិិបាល

ិ
ការស្ថាាបនាឡើ�ើងវិញនៃ�ប្រ�ទេ�សអាហ្វវហ្គា
ា នីីស្ថាាន

តាលីីបង់់ដែ�លអនុុញ្ញាាតឱ្យយមានពួួកអាល់់

បានបែ�កបាក់់ ខ្ចាាត់់ខ្ចាា យពីី ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង

កៃ�ដាធ្វើ�ើ�ការបណ្តុះះ��បណ្តាា លនៅ�អាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន

របស់់រដ្ឋាា ភិិបាល ក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�ការរយៈៈពេ�ល

ផ្លាាស់់ប្តូរទៅ�ជាលំំហាត់់
កសាងប្រ�ទេ�ស ជា
�ូ

ពីីរទសវត្សសរ៍ ៍នៅ�ប្រ�ទេ�សអាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន

កិិច្ចខិ
ច ត
ិ ខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងដើ�ើម្បីីវា
� យបកវិ ិញ កំំទេ�ច

កាលពីីថ្ងៃ�ៃព្រ�ហស្បបតិ៍៍ បានចង្អុុ�លបង្ហាាញ

ដកទ័័ពអាមេ�រិ ិក ផ្តតល់់ផលចំំណេ�ញដល់់

ជាមួួយយោ�ធាអាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន”។

លោ�ក Sopko បាននិិយាយថា បញ្ហា
ា

Gul/AP)

មូូលហេ�តុុចំំបងមួួយ ដែ�លនាំំអោ�យមានការ

ការប្រឹ�ឹក្សាាយោ�បល់់ និិងជួួយបេ�សកកម្មម

បញ្ចចប់់ការងារ។

កាប៊ុុល
� នៃ�ប្រ�ទេ�សអាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន កាលពីី

ការកំំណត់់ពេ�លវេេលាមិិនប្រា�កដប្រ�ជា ជា

បានគូូសបញ្ជាាក់់ពីីបញ្ហា
ា ការតម្រ�ង់់ទិិស

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកកំំពុុងដកថយមុុនពេ�ល

ក្នុុ�ងខេ�ត្តត Parwan ភាគខាងជើ�ើងទីីក្រុ�ុង

ពីី ការផ្លាាស់់ប្តូ�ូរទីី តាំំង គោ�លដៅ� និិ ង
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ក្រុ�ម
ុ បះះបោ�រផ្សេ�េងៗ ពង្រឹ�ឹងរដ្ឋាា ភិិបាល និិង
ថ្មីី�បំំផុុ តដែ�លបានចេ�ញផ្សាាយនៅ�ថ្ងៃ�ៃ

មិិ នគួួ រភ្ញាាក់់ ផ្អើ�ើ�លទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបាន

ព្រ�ហស្បបតិ៍៍ប្រា�ប់់រឿ�ឿងដូូចគ្នាា និិងមានការ

អានរបាយការណ៍៍របស់់យើ�ើងយ៉ាាងហោ�ចណាស់់

និិយាយតគ្នាា។ នេះ�ះជាការសំំដីីរបស់់លោ�ក

កាលពីី៩ឆ្នាំំ �…ខ្ញុំំ��បាននៅ�ទីីនោះ�ះ” ។ “យើ�ើង

យោ�ធាអាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាននៅ�ថ្នាាក់់កណ្តាា ល
ដើ�ើម្បីី�អោ�យពួួកគេ� នៅ�ទីីបំំផុត
ុ អាចការពារ
ខ្លួួ�ន ឯងបាន។
តទៅ�ទំំព័័រទីី០៨
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with the top 9 ticket holders getting
នៅ� ទូូទាំំងទីីក្រុ�ុង សម្រា�ប់់អាសនៈៈធំំៗ ថ្ងៃ�ៃអង្គាារទីី២ ខែ� វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ �២០២១។ ថ្ងៃ�ៃ seats as councillors. With this system,
ដោ�យអ្ននកកាន់់សំំបុត្រ�កំំពូ
ុ
ល
ូ ទាំំង ៩ ទទួួល ចុុងក្រោ��យសម្រា�ប់់ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោត many candidates with strong ties
and family name recognition received
បានអាសនៈៈជាសមាជិិ កក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា។ បឋម គឺឺថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ � ២០២១ វេេលា
the most votes and the city was run
ជាមួួយនឹឹងប្រ�ព័័ន្ធធនេះ�ះ បេ�ក្ខខជនជាច្រើ�ើ�ន ម៉ោ�ោ ង ៨ យប់់។
this way for a very long time. Some
ដែ�លមានទំំនាក់់ទំំនងល្អអនិិងការទទួួលស្គាាល់់
argued it has given stability, without
នាមត្រ�កូូលទទួួលបានសម្លេ�េងគាំំទ្រ�ច្រើ�ើ�ន
ស្រុ�ុកលេ�ខ 1: Pawtucketville
dividing different neighborhood
និិងទីីក្រុ�ង
ុ ត្រូ�ូវបានដំំណើ�ើ រការតាមវិ ិធីីនេះ�ះ
Rodney Elliott
interests, which has allowed Lowell
អស់់រយៈៈពេ�លជាយូូរមកហើ�ើយ។ អ្ននកខ្លះះ�
Daniel Rourke
to progress as a whole. While this
maybe all true, in the 2015 election,
បានអះះអាងថា វាបានផ្តតល់់នូូវស្ថិិ�រភាព
ស្រុ�ុកលេ�ខ 2: Centralville
ផែ�នការ E ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតបានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�

ទេ� រហូូតដល់់ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតសកលនៅ�

ដោ�យមិិ នបែ�ងចែ�កផលប្រ�យោ�ជន៍៍
អ្ននកជិិតខាងផ្សេ�េងគ្នាា ដែ�លនាំំឱ្យយទីីក្រុ�ង
ុ ឡូូ
វែែលទាំំងមូូ លមានការរី ីក

will take place in District 2, District
3, District 4, and District 7 for city
council. There will be no primary
election for the school committee
until the general election on Tuesday,
November 2nd, 2021. Last day to
register to vote in the primary is
Septem-ber 1st, 2021 at 8pm.
District 1: Pawtucketville
Rodney Elliott
Daniel Rourke
District 2: Centralville
Martin Hogan, Corey Robinson,
Robert Gignac

ចម្រើ�ើ� ន។

ខណៈៈនេះ�ះ ប្រ�ហែ�លជាការពិិតទាំំងអស់់
ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតក្នុុ�ងឆ្នាំំ ២
� ០១៥ មានបេ�ក្ខខជន
ភាគតិិចចំំនួួន ៥ រូូប និិងគ្មាា នបេ�ក្ខខជនណា

District 3: Belvidere
David Conway, William Samaras, John Leahy

ម្នាាក់់ត្រូ�ូវបានជ្រើ�ើ�សរើើ �សនោះ�ះទេ� រួួមទាំំង
សមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា លោ�ក វាសនា នួួន
ដែ�លបានជាប់់ឆ្នោ�ោតមួួយអាណត្តិិ� មិិនបាន

District 4: Back Central
Ryan Rourke, Paul Belley, Wayne
Jenness

ជោ�គជ័័ យក្នុុ�ងវដ្តតនៃ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតពីី រ
ខាងក្រោ��ម។ បញ្ហា
ា ធ្ងងន់់ធ្ងងរត្រូ�ូវបានចោ�ទឡើ�ើង
ថា ប្រ�ព័័ន្ធធនេះ�ះកំំពុុងធ្វើ�ើ�ឱ្យយចុះះ�ថយសម្លេ�េង

there were 5 minority candidates
and none were elected, including
District 5: Sacret Heart/South
ជាទូូទៅ�នៅ�តាមសង្កាាត់់ ហើ�ើយពេ�លនោះ�ះ Robert Gignac
one term elected councilor Vesna Lowell
សមាជិិ កក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ�ុងចំំនួួ ន ៥ រូូប
Kimberly Scott, Tooch Van
Nuon who ran unsuccessfully the
following two election cycles. Serious
ក្នុុ�ងចំំណោ�ម ៩ រូូបបានរស់់នៅ�ក្នុុ�ងសង្កាាត់់
ស្រុ�ុកលេ�ខ 3: Belvidere
District 6: Lower Highland
តែ�មួួយនោះ�ះគឺឺជាសង្កាាត់់របស់់ Belvedere ។
David Conway, William Samaras, questions were raised that the system
Sokhary Chau, Justin Ford.
was diluting the voices of the minority
John Leahy
voters and voters in general in the
បណ្តឹ�ឹ ងបានអូូសបន្លាាយអស់់រយៈៈពេ�ល
ស្រុ�ុកលេ�ខ 4: Back Central
neighborhoods and at that time, 5
District 7: Acre
ពីី របីី ឆ្នាំំ � ទាំំងនៅ�ក្នុុ�ង និិ ងក្រៅ��តុុ លាការ
Ryan Rourke, Paul Belley, Wayne
out of 9 city councilors resided in
David Ouellette, Paul Yem,
ការប្រ�ជុំំ�ឯកជននិិងសាធារណៈៈប្រ�មូូលផ្តុំំ�� Jenness
one single neighborhood, that of Kamara Kay, Patricia Stratton
មតិិសាធារណៈៈនៅ�ទូូទាំំងទីីក្រុ�ង
ុ ។គណបក្សស
ស្រុ�ុកលេ�ខ 5: Sacret Heart/South Belvedere.
របស់់អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតភាគតិិចនិិងអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោត

ទាំំងពីីរបានឈានដល់់ដំំណោះ�ះស្រា�យ
មួួយ - ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែលត្រូ�ូវបានបែ�ងចែ�កជា

៨ ស្រុ�ុក និិង ៣ អាសនៈៈធំំ។ សម្រា�ប់់គ
ណៈៈកម្មាាធិិសាលារៀ�ៀន ដែ�លពីីមុុនមាន
អាសនៈៈនៅ�ទូូទាំំងទីីក្រុ�ុងចំំនួួន ៦ ឥឡូូវ
នឹឹងមាន ៤ ស្រុ�ុក និិង ២ អាសនៈៈធំំ។ ប្រ�ព័័ន្ធធ
បោះ�ះឆ្នោ�ោតថ្មីី�នេះ�ះកំំពុុងត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតនៅ�
រដូូវស្លឹឹកឈើ�ើជ្រុះ�ះ�នេះ�
�
ះ។ បញ្ជីី�ឈ្មោះ�ះ�បេ�ក្ខខជន
សម្រា�ប់់មណ្ឌឌលនីីមួយ
ួ ៗមានដូូចខាងក្រោ��ម។
នឹឹងមានការបោះ�ះឆ្នោ�ោតបឋមនៅ�ថ្ងៃ�ៃអង្គាារ
ទីី២១ ខែ�កញ្ញាា សម្រា�ប់់មណ្ឌឌលដែ�លមាន
បេ�ក្ខខជនលើ�ើសពីី បីីឈរឈ្មោះ�ះ�សម្រា�ប់់
តំំណែ�ងដូូចគ្នាា។ ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតបឋមនឹឹង
ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�នៅ�ស្រុ�ុកលេ�ខ២ ស្រុ�ុកលេ�ខ៣
ស្រុ�ុកលេ�ខ៤ និិងស្រុ�ុកលេ�ខ៧ សម្រា�ប់់
ក្រុ�ម
ុ ប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ�ង
ុ ។ នឹឹងមិិនមានការបោះ�ះឆ្នោ�ោត
បឋមសម្រា�ប់់គណៈៈកម្មាាធិិការសាលារៀ�ៀន

Martin Hogan, Corey Robinson,

Lowell

District 8: Highlands
The lawsuits dragged on for a
Erik Gitschier, Ty Chum
few years, in and out of courts,
ស្រុ�ុកលេ�ខ 6: Lower Highland
private and public meetings, gathSokhary Chau, Justin Ford.
ering pubic opinions throughout the
At Large: Debra Belanger, Rita
ស្រុ�ុកលេ�ខ 7: Acre
city. Both parties reached a settle- Mercier, Robert Hoey, Vesna Noun,
David Ouellette, Paul Yem, Kament - Lowell being divided into 8 John Drinkwater, Bobby Tugbiyele.
mara Kay, Patricia Stratton
Districts and 3 at large seats. For
ស្រុ�ុកលេ�ខ 8: Highlands
School Committee
the school committee, which forErik Gitschier, Ty Chum
District 1
merly had 6 city-wide seats will now
Stacy Thompson, Ben Opara
At Large: Debra Belanger, Rita have 4 districts and 2 at large seats.
Mercier, Robert Hoey, Vesna Noun, This new election system is being
District 2
implemented this fall. The list of
John Drinkwater, Bobby Tugbiyele.
Eileen Delrossi, Hilary Clark
the candidates for each district is
គណៈៈកម្មាាធិិការសាលារៀ�ៀន
listed below. There will be a priស្រុ�ុកលេ�ខ 1
District 3
mary elec-tion on Tuesday, SeptemStacy Thompson, Ben Opara
Andre Descoteaux, Susie Chhoun
ber 21st for districts which has more
ស្រុ�ុកលេ�ខ 2
than three candidates running for
Please see /13
the same post. The primary election
តទៅ�ទំំព័័រទីី ១៣
Kimberly Scott, Tooch Van
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កូូនប្រ�សាលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន គឺឺលោ�ក ឌីី វិិជ្ជាា� ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំងឱ្្យ
ដឹឹកនាំំក្រុ�ុមការងារស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតអ្ននកញុះះ�ញង់់ពលរដ្ឋឋតវ៉ាា�រឿ�ឿងដីីធ្លីី�
កូូនប្រ�សាលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន ត្រូ�ូវបាន

លើ�ើសពីីនេះ�ះ ក្រុ�ុមការងារនេះ�ះក៏៏មាន

សែ�ន គួួ រស័័ក្ដិិ�សមត្រូ�ូវតែ�ងតាំំងជាអ្ននក

បាន និិងមានការប្ដឹឹ�ងផ្ដដល់់ទៅ�តុុលាការ គឺឺ

អគ្គគស្ននងការនគរបាលជាតិិ សម្រេ�េចឱ្យយ

សិិទ្ធិិ�កសាងសំំណុំំ� រឿ�ឿងលើ�ើករណីីជម្លោះ�ះ�

ដឹឹកនាំំក្រុ�ុមការងារស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតលើ�ើករណីី

គ្រា�ន់់តែ�តម្រូ�ូវឱ្យយតុុលាការកាត់់សេ�ចក្ដីី�តាម

ដឹឹកនាំំក្រុ�ុមការងារស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត និិងស្រា�វជ្រា�វ

ដីី និិងការទន្ទ្រា�ានកាន់់កាប់់ដីរបស់់
ី
រដ្ឋឋដោ�យ

ជម្លោះ�ះ�ដីីធ្លីី�ដែ�រឬទេ� ពីីព្រោះ��ះលោ�ក ឌីី វិ ិជ្ជាា

ផ្លូូ�វច្បាាប់់ និិងអង្គគហេ�តុុត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ គឺឺលែ�ងមាន

អ្ននកញុះះ�ញង់់ ឱ្យយពលរដ្ឋឋតវ៉ាារឿ�ឿងដីីធ្លីី� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

ខុុសច្បាាប់់បញ្ជូូ� នទៅ�តុុលាការ ជាដើ�ើម។

ជាប់់ ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការប្លលន់់ដីីពីីពលរដ្ឋឋ និិង

បញ្ហា
ា ច្រ�បូូកច្រ�បល់់ហើ�ើយ។

អ្ននកវិ ិភាគថា ការតែ�ងតាំំងនេះ�ះ គឺឺ ដើ�ើម្បីី�
បង្កើ�ើ�នអំំណាចសម្លុុ�តពលរដ្ឋឋរងគ្រោះ��ះ និិង
ការពារកំំហុុសគ្រួ�ួសារ ហ៊ុុ�ន ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

គប់់គិិតប្រ�មូូលយកដីី រដ្ឋឋ ដីីព្រៃ�ៃឈើ�ើរបស់់
ក្រៅ��ពីីមានសិិទ្ធិិ�ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់កម្លាំំ �ង និិង

រដ្ឋឋ បឹឹងរបស់់រដ្ឋឋ និិងភ្នំំ�រដ្ឋឋស្ទើ�ើ�រតែ�គ្រ�ប់់ខេ�ត្តត-

លោ�ក គឹឹម សុុខ បន្តតថា ស្ថាាប័័នដែ�ល

កសាងសំំណុំំ� រឿ�ឿងបញ្ជូូ� នទៅ�តុុ លាការ

រាជធានីីនៅ�ទូូទាំំងប្រ�ទេ�ស ខណៈៈភរិ ិយា

ដោះ�ះស្រា�យវិ ិវាទដីី ធ្លីី�មានស្រា�ប់់ លោ�ក

ហើ�ើយ ក្រុ�ុមការងារនេះ�ះក៏៏មានភារកិិច្ចចក្នុុ�ង

របស់់លោ�ក គឺឺអ្ននកស្រី�ី ហ៊ុុ�ន ម៉ាា ណា និិង

ហ៊ុុន
� សែ�ន មិិនប្រើ�ើ� ហើ�ើយចេះ�ះតែ�តែ�ងតាំំង

លោ�ក ឌីី វិ ិជ្ជាា ដែ�លត្រូ�ូវជាស្វាាមីីរបស់់

ឱ្យយគរជើ�ើងជាន់់ ភារកិិច្ចចគ្នាា។ នេះ�ះមានន័័យ

លោ�កស្រី�ី ហ៊ុុ�ន ម៉ាា ណា កូូ នស្រី�ីលោ�ក

ថា មិិនមែ�នជារដ្ឋាា ភិិបាលជាតិិខ្មែ�ែរដើ�ើម្បីី�

ហ៊ុុ�ន សែ�ន ត្រូ�ូវបានអគ្គគស្ននងការនគរបាល

ការពារប្រ�យោ�ជន៍៍ពលរដ្ឋឋខ្មែ�រែ នោះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

ជាតិិសម្រេ�េចឱ្យយដឹឹកនាំំក្រុ�ុមការងារប្រ�មូូល

គឺឺ ជារដ្ឋាា ភិិបាលគ្រួ�ួសារ ហ៊ុុ�ន តែ�ងតាំំង

ព័័ត៌៌មាន ស្រា�វជ្រា�វ និិងស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតលើ�ើ

សមាជិិ កគ្រួ�ួសារ ហ៊ុុ�ន ឲ្យយចាត់់ ការគ្រ�ប់់

ករណីីជម្លោះ�ះ�ដីីធ្លីី� និិងការទន្ទ្រា�ានកាន់់កាប់់

សាច់់រឿ�ឿងដើ�ើម្បីី�ការពារប្រ�យោ�ជន៍៍គ្រួ�សា
ួ រ

ដីីរបស់់រដ្ឋឋដោ�យខុុសច្បាាប់់នៅ�តាមបណ្ដា
ា

ហ៊ុុ�ន សុុទ្ធធសាធ។

រាជធានីី-ខេ�ត្តត។
អ្ននកវិ ិភាគនយោ�បាយនិិ ងសង្គគមរូូប
សេ�ចក្ដីី�សម្រេ�េចអំំពីី ការកែ�សម្រួ�ួល

នេះ�ះថាការតែ�ងតាំំងលោ�ក ឌីី វិ ិជ្ជាា ឱ្យយស៊ើ�ើ�ប

សមាសភាពរបស់់អគ្គគស្ននងការនគរបាល

អង្កេ�េតជម្លោះ�ះ�ដីី ធ្លីី� ទំំនងជាលោ�ក ហ៊ុុ�ន

ជាតិិ ចុះះ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១៩ ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ �២០២១ ឱ្យយ

សែ�ន បញ្ជាាឱ្យយលោ�ក ឌីី វិ ិជ្ជាា ចេ�ញមុុ ខ

ដឹឹងថា លោ�ក នេ�ត សាវឿ�ឿន ដែ�លជា

ការប្រ�មូូលព័័ត៌មា
៌ នអំំពីីសកម្មមភាពញុះះ�ញង់់

លោ�ក ហ៊ុុន
� សែ�ន ធ្វើ�ើ�ការសហការគ្នាាយ៉ាា ង

ការពារអ្ននកស្រី�ី ហ៊ុុ�ន ម៉ាា ណា ជាប្រ�ពន្ធធ

អគ្គគស្ននងការនគរបាលជាតិិ និិងក៏៏ ជាក្មួួ�យ

គាំំទ្រ� ឧបត្ថថម្ភភដល់់ការបង្កើ�ើ�តឱ្យយមានការ

ល្អអក្នុុ�ងការប្លលន់់ដីីរាស្ត្រ�រ និិងរំំលោ�ភយកដីី

ព្រោះ��ះនៅ�ស្រុ�ុកខ្មែ�ែរគ្មាា នអ្ននកណាល្បីី�ខាង

ប្រ�សាលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន បានសម្រេ�េចឱ្យយ

តវ៉ាាទាមទារ ឬរៀ�ៀបចំំឱ្យយមានជម្លោះ�ះ�ដីី ធ្លីី�

រដ្ឋឋ។

រំំលោ�ភដីីធ្លីី�ខុុសច្បាាប់់ជាងអ្ននកស្រី�ី ហ៊ុុន
� ម៉ាា

លោ�ក ឌីី វិ ិជ្ជាា ដឹឹកនាំំប្រ�មូូលព័័ត៌៌មាន ក្រុ�ុម

និិងសកម្មមភាពទន្ទ្រា�ានកាន់់កាប់់ដីីធ្លីី�របស់់

លោ�កយល់់ថា ការតែ�ងតាំំងលោ�ក

ណា នោះ�ះទេ�។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត ទំំនង

ការងារស្រា�វជ្រា�វ និិ ងស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតលើ�ើ

រដ្ឋឋដោ�យខុុ សច្បាាប់់ ដែ�លបង្កកឱ្យយមាន

ឌីី វិ ិជ្ជាា មិិនមែ�នទៅ�ប្រ�មូូលព័័ត៌៌មាន និិង

ជាករណីីជម្លោះ�ះ�ដីីធ្លីី�ខ្លះះ�របស់់អ្ននកស្រី�ី ហ៊ុុ�ន

ករណីីជម្លោះ�ះ�ដីីធ្លីី� និិងការទន្ទ្រា�ានកាន់់កាប់់

ចលាចលនៅ�តាមបណ្ដា
ា លរាជធានីី-ខេ�ត្តត។

ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហា
ា នោះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែដើ�ើម្បីី�ទៅ�

ម៉ាា ណា ត្រូ�ូវប៉ះះ�នឹឹងពួួកឧកញ៉ាាធំំៗ និិងខ្សែ�ែ

បង្កើ�ើ� នការសម្លុុ�តគំំរាមកំំហែ�ងពលរដ្ឋឋ

បក្ខខពួួកផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�គណបក្សសប្រ�ជាជន

ជាងនេះ�ះទៀ�ៀត ត្រូ�ូវដំំឡើ�ើងបញ្ជីី�ករណីី

រងគ្រោះ��ះកុំំ�ឱ្យយហ៊ាា នតវ៉ាារកយុុត្តិិ�ធម៌៌។ លោ�ក

សេ�ចក្ដីី�សម្រេ�េចដដែ�លថា ក្រុ�ម
ុ ការងារ

រឿ�ឿង ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ការទប់់ស្កាាត់់ និិងបង្ក្រា�ាប

បន្តតថា ករណីីជម្លោះ�ះ�ដីីធ្លីី�ស្ទើ�ើរ� ពេ�ញប្រ�ទេ�ស

កម្ពុុ�ជា ហើ�ើយបើ�ើមិិនប្រើ�ើ�លោ�ក ឌីី វិ ិជ្ជាា ជា
ស្វាាមីីឲ្យយទៅ�សម្លុុ�តពួួកគេ�ទេ� អាចមានការ

នេះ�ះមានសមាសភាពចំំនួួន ១៦នាក់់ដែ�ល

ហើ�ើយនិិងវាយតម្លៃ�ៃករណីីរឿ�ឿង និិងស្នើ�ើ�សុំំ�

បើ�ើពិិ តជាចង់់ រកយុុត្តិិ�ធម៌៌ ទាល់់តែ�ហ៊ាា ន

តឹឹងតែ�ងខ្លាំំ �ងធ្លាាយចេ�ញក្រៅ��កាន់់តែ�ធំំ។

មានលោ�ក ឌីី វិ ិជ្ជាា ជាអ្ននកដឹឹកនាំំ។ ក្រុ�ុម

គោ�លការណ៍៍អគ្គគស្ននងការដ្ឋាា ននគរបាល

ចាប់់សមាជិិកគ្រួ�សា
ួ រ ហ៊ុុន
� ជាពិិសេ�សកូូន

ការងារនេះ�ះមានសិិទ្ធិិ� និិងភារកិិច្ចច ដូូចជា

ជាតិិ ដើ�ើម្បីី�បើ�ើកការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត និិងកសាង

ៗរបស់់លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន និិងលោ�ក ហ៊ុុ�ន

លោ�ក ឌីី វិ ិជ្ជាា គឺឺជាកូូនរបស់់លោ�ក

ប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់កម្លាំំ �ងនៃ�នាយកដ្ឋាា នជំំនាញ

សំំណុំំ� រឿ�ឿងទៅ�តុុលាការ រួួមទាំំងស្រា�វជ្រា�វ

សែ�ន ផ្ទាាល់់ កាត់់ទោ�សដាក់់គុុកតែ�ម្តតង។

ហុុក ឡង់់ ឌីី ដែ�លជាអតីី តអគ្គគស្ននងការ

ក្រោ��មផែ�នការសន្តិិ�សុុខលើ�ើការងារនីីតិិវិ ិធីី

ប្រ�មូូលភស្តុុ�តាង និិងកសាងបញ្ជីី�មុុខសញ្ញាា

និិ ងអន្តតរាគមន៍៍ ក្នុុ� ងករណីីចាំំបាច់់ និិ ង

ឈានដល់់ការអនុុវត្តតនីីតិិវិ ិធីី ជាដើ�ើម។

ដីី របស់់រដ្ឋឋដោ�យខុុសច្បាាប់់។

ប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់កម្លាំំ �ងផែ�នការសន្តិិ�សុុខនៃ�

នគរបាលជាតិិ ហើ�ើយសព្វវថ្ងៃ�ៃលោ�កជា
ម្យ៉ាា� ងទៀ�ៀត លោ�កកត់់សម្គាាល់់ថា បើ�ើ

កូូនប្រ�សារបស់់លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន។

គេ�ចង់់រកយុុត្តិិ�ធម៌៌ឱ្យយពលរដ្ឋឋមែ�ននោះ�ះ មិិន

បច្ចុុ�ប្បបន្នន លោ�ក ឌីី វិ ិជ្ជាា មានតួួនាទីីជា

អគ្គគស្ននងការដ្ឋាា ននគរបាលជាតិិ រាជធានីី-

អ្ននកវិ ិភាគនយោ�បាយ សង្គគម និិងជា

ចាំំបាច់់តែ�ងតាំំងលោ�ក ឌីី វិ ិជ្ជាា ឱ្យយតែ�រវល់់

អគ្គគស្ននងការរងនគរបាលជាតិិ និិងជាប្រ�ធាន

ខេ�ត្តតលើ�ើការប្រ�មូូ លព័័ ត៌៌មាន ស្រា�វជ្រា�វ

អនុុប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលនៃ�ចលនា

នឹឹងការងារនេះ�ះទេ� គឺឺគ្រា�ន់តែ�
់ ប្រ�គល់់ភារកិិច្ចច

នាយកដ្ឋាា នកណ្ដា
ា លសន្តិិ�សុុខ ហើ�ើយជា

ស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត និិងនីីតិិវិ ិធីីកសាងសំំណុំំ� រឿ�ឿង

និិស្សិិ�តដើ�ើម្បីី�លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ (SMD)

ទៅ�ក្រ�សួួងដែ�នដីី ធ្វើ�ើ� ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត និិង

ប្រ�ធានអនុុ គណៈៈកម្មមការស្រា�វជ្រា�វ និិង

បញ្ជូូ� នទៅ�តុុលាការក្នុុ�ងដែ�នសមត្ថថកិិច្ចខេច �ត្តត

លោ�ក គឹឹម សុុខ លើ�ើកជាសំំណួួរថា តើ�ើ

ដោះ�ះស្រា�យដោ�យកុំំ�ប្រ�កាន់់បក្ខពួ
ខ ក
ួ ហើ�ើយ

តាមដានបុុគ្គគលសង្ស័័�យថាមានផ្ទុុ�កជំំងឺឺកូូ

ពីីរឬច្រើ�ើ�ន។

លោ�ក ឌីី វិ ិជ្ជាា ជាកូូនប្រ�សាលោ�ក ហ៊ុុ�ន

ប្រ�សិិនបើ�ើករណីីនោះ�ះធ្ងងន់់ធ្ងងរ សម្រួ�ួលមិិន
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សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកជម្លៀ�ៀ�សមនុុស្្ស ៧០០០ នាក់់ ចេ�ញពីីប្រ�ទេ�សអាហ្វវហ្គាា�នីីស្ថាា�ន
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ៥ ថ្ងៃ�ៃ និិងមនុុស្្សរាប់់ពាន់់នាក់់ទៀ�ៀតត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នឡើ�ើងយន្តតហោះ�ះនៅ�ក្រុ�ុងកាប៊ុុ�ល
ចំំណុុចសំំខាន់់ៗ៖

អាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន ដែ�លមានលក្ខខណៈៈសម្បបតិ្តត�

•

គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ទទួួលបានទិិដ្ឋាា ការអន្តោ�ោ ប្រ�វេេសន៍៍

មន្ទីី�រប៉៉ង់់ តាហ្គោ�ោ នបាននិិ យាយ

នៅ�ថ្ងៃ�ៃព្រ�ហស្បបតិ៍៍ថា ខ្លួួ�នបានជម្លៀ�ៀ�ស

ពិិសេ�ស។

ហើ�ើយកំំពុុងរង់់ចាំំឡើ�ើងយន្តតហោះ�ះ។

ឯអាកាសយានដ្ឋាា នដើ�ើម្បីី�សម្រួ�ួលដល់់ការ

ការបង្ហាាញចុុងក្រោ��យនេះ�ះបន្ទាាប់់ ពីី

ចូូលទៅ�ក្នុុ�ងបរិ ិវេេណសម្រា�ប់់ការជម្លៀ�ៀ�ស។

រដ្ឋឋមន្រ្តី�ី�ក្រ�សួួងការពារជាតិិអាមេ�រិ ិក លោ�ក

មានកងទ័័ពប្រ�មាណ ៥២០០ នាក់់កំំពុុង

មនុុ ស្សសប្រ�មាណ ៧០០០ នាក់់ ចេ�ញពីី

ឧត្តតមសេ�នីី យ៍៍ឯក William “Hank”

Lloyd Austin និិយាយថា បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ មន្ទីី�រ

ការពារកន្លែ�ែងនេះ�ះ និិងជួួយដល់់ការជម្លៀ�ៀ�ស

ទីីក្រុ�ុងកាប៊ុុ�ល ប្រ�ទេ�សអាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន

Taylor បាននិិយាយថា ខណៈៈពេ�លដែ�ល

បញ្ចចកោ�ណមិិនមានលទ្ធធភាពនាំំជនជាតិិ

អ្ននកដំំណើ�ើ រតាមជើ�ើងហោះ�ះហើ�ើរ។

ដោ�យយន្តតហោះ�ះដឹឹកទំំនិិញក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល

យោ�ធាអាមេ�រិ ិកអាចដឹឹកមនុុស្សសប្រ�មាណ

អាមេ�រិ ិកទៅ�កាន់់អាកាសយានដ្ឋាា នដើ�ើម្បីី�

៥ ថ្ងៃ�ៃចុុងក្រោ��យនេះ�ះ។

ពីី ៥០០០ ទៅ� ៩០០០ នាក់់ក្នុុ�ងមួួយថ្ងៃ�ៃ

ជម្លៀ�ៀ�សចេ�ញដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពបានទេ�។

នៅ�ក្នុុ�ងបទសម្ភាាសន៍៍ជាមួួយសារព័័ត៌៌មាន
ABC ប្រ�ធានាធិិបតីី ចូូ បៃ�ដិិន បានការពារ

•បច្ចុុ�ប្បបន្នន យោ�ធាអាមេ�រិ ិកអាចដឹឹក

ចេ�ញពីីទីក្រុី �ង
ុ កាប៊ុុល
� តួួលេ�ខនេះ�ះអាស្រ័�័យ

មនុុស្សសប្រ�មាណពីី ៥០០០ ទៅ� ៩០០០

លើ�ើ“អ្ននកនៅ�ក្នុុ�ងព្រ�លានយន្តតហោះ�ះត្រៀ��ៀមខ្លួួ�ន

នៅ�ពេ�លសួួរអំំពីីអ្ននកមិិនអាចទៅ�ដល់់

ចេ�ញពីី ប្រ�ទេ�សអាហ្វវហ្គាានីី ស្ថាានដោ�យ

នាក់់ក្នុុ�ងមួួយថ្ងៃ�ចេ�
ៃ ញពីីទីក្រុី �ង
ុ កាប៊ុុល
� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

ចាកចេ�ញពីីទីីតាំំងកំំណត់់ និិងបានឡើ�ើង

ក្លោ�ោ ងទ្វាា រអាកាសយានដ្ឋាា នអន្តតរជាតិិ

និិយាយថា មិិនមានវិ ិធីីណាមួួយ ដើ�ើម្បីី� “

តួួលេ�ខនេះ�ះអាស្រ័�័យលើ�ើមនុុស្សសនៅ�ឯអាកាស

យន្តតហោះ�ះ”។

Hamid Karzai នៅ�ក្រុ�ុងកាប៊ុុ�ល ព្រោះ��ះតែ�

ចេ�ញដោ�យគ្មាា នភាពវឹឹកវរ” នោះ�ះទេ�។

យានដ្ឋាា ន ដែ�លត្រៀ��ៀមចេ�ញដំំណើ�ើ រ។

ការសម្រេ�េចចិិត្តតរបស់់គាត់់ក្នុុ�ងការដកខ្លួួ�ន

លោ�ក Taylor បាននិិយាយថា មនុុស្សស

អាកាសយានដ្ឋាា ននៅ�ពីី ក្រោ��យចំំណុុច

មនុុស្សសជាង ២០០០ នាក់់ត្រូ�វបា
ូ ន

ជាង ២០០០ នាក់់ត្រូ�ូវបានជម្លៀ�ៀ�សចេ�ញ

ត្រួ�ួតពិិ និិត្យយពួួ កតាលីីបង់់ លោ�ក Lloyd

លោ�ក Biden បាននិិយាយថា “យើ�ើង

ជម្លៀ�ៀ�សចេ�ញតាមយន្តតហោះ�ះ C-17

តាមយន្តតហោះ�ះ C-17 ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ២៤

Austin បាននិិយាយថា “ខ្ញុំំ��មិន
ិ មានសមត្ថថភាព

នឹឹងធ្វើ�ើ�អ្វីី�គ្រ�ប់យ៉ាា
់ ងតាមអំំណាចរបស់់យើ�ើង

ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ២៤ ម៉ោ�ោ ងចុុងក្រោ��យ ដែ�ល

ម៉ោ�ោ ងចុុងក្រោ��យនេះ�ះ។ អ្ននកនាំំពាក្យយមន្ទីី�រ

ចេ�ញទៅ�ក្រៅ�� និិងបន្តតប្រ�តិិបតិ្តត�ការនៅ�ក

ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយជនជាតិិអាមេ�រិ ិកទាំំងអស់់ចេ�ញ

•

ក្នុុ�ងនោះ�ះមានប្រ�ហែ�ល ៣០០ នាក់់ ជា

និិងសម្ព័័�ន្ធធមិិត្តតរបស់់យើ�ើងចេ�ញ” ។ លោ�ក

ជនជាតិិអាមេ�រិ ិក។

បានបន្ថែ�ែមថាលោ�កអាចពិិចារណាបន្តតពេ�ល

•អ្ននកនាំំពាក្យយមន្ទីី�របញ្ចចកោ�ណ

វេេលាកំំណត់់ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�សីីហា សម្រា�ប់់

លោ�ក John Kirby បាននិិយាយថា លោ�ក

ការដកកងទ័័ពចេ�ញទាំំងស្រុ�ុង។

មិិនដឹឹងថាមានពលរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកប៉ុុ�ន្មាា ននាក់់
ដែ�លនៅ�សល់់នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន

ថ្វីី�បើ�ើចំំនួួ នកងទ័័ពអាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន

នោះ�ះទេ�។
•

មានច្រើ�ើ�នលើ�ើសលប់់ ដែ�លត្រូ�ូវបានជួួយ

ប្រ�ធានាធិិ បតីី ចូូ បៃ�ដិិន បាន

ដោ�យកងកម្លាំំ ង
� ចម្រុះ�ះ�អាមេ�រិ ិក និិងណាតូូ

និិយាយថា គាត់់អាចពន្យាារពេ�លនៃ�ការ

អស់់រយៈៈពេ�ល ២០ ឆ្នាំំ ចុ
� ុងក្រោ��យក៏៏ដោ�យ

ដកកងទ័័ពអាមេ�រិ ិកពីីប្រ�ទេ�សអាហ្វវហ្កាានីី

ក្រុ�ុមតាលីីបង់់ នៅ�តែ�

ស្ថាានដល់់ថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ១ ខែ�សីីហា ដើ�ើម្បីី�សម្រួ�ួល

ទីីក្រុ�ុងកាប៊ុុ�ល កាលពីីថ្ងៃ�ៃអាទិិត្យយ។

ដណ្តើ�ើ� មបាន

ដល់់ការជម្លៀ�ៀ�សបន្ថែ�ែម។
នៅ�សប្តាាហ៍៍ ក្រោ��យ សមាជិិ ក
ក្រុ�ុងវ៉ាាស៊ីី�នតោ�ន៖ មន្ទីី�របញ្ចចកោ�ណ

គណៈៈកម្មាាធិិការស៊ើ�ើ�បការណ៍៍សម្ងាាត់់របស់់

បាននិិ យាយនៅ�ថ្ងៃ�ៃព្រ�ហស្បបតិ៍៍នេះ�ះថា

សភា ត្រូ�ូវបានគេ�រំំពឹឹងថានឹឹងទទួួលបានការ

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកបានដឹឹកមនុុស្សសប្រ�ហែ�ល

សង្ខេ�េបអំំពីីវិ ិបត្តិិ�ដែ�លកំំពុុងកើ�ើតមាននៅ�

៧០០០ នាក់់ចេ�ញពីីទីក្រុី �ង
ុ កាប៊ុុល
� ប្រ�ទេ�ស

ប្រ�ទេ�សអាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន។ នេះ�ះបើ�ើតាមការ

អាហ្វវហ្គាានីីស្ថាានដោ�យយន្តតហោះ�ះដឹឹកទំំនិិញ

បញ្ចចកោ�ណ លោ�ក John Kirby បាន

ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ៥ ថ្ងៃ�ចុ
ៃ ុងក្រោ��យនេះ�ះ ខណៈៈ

ប៉ាាន់់ ប្រ�មាណថា អ្ននកដំំណើ�ើ រប្រ�ហែ�ល

ស្ថាានទូូតអាមេ�រិ ិកនៅ�ទីីក្រុ�ុងកាប៊ុុ�ល

ពេ�លដែ�លកងកម្លាំំ �ងអាមេ�រិ ិកប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង

៣០០ នាក់់គឺឺជាជនជាតិិអាមេ�រិ ិក។ លោ�ក

បានចេ�ញការព្រ�មានដ៏៏ បន្ទាាន់់ មួួយ នៅ�

ជម្លៀ�ៀ�សប្រ�ជាជនឲ្យយបានច្រើ�ើ�ន តាមដែ�ល

Kirby បានប្រា�ប់់អ្ននកយកព័័ត៌៌មានកាលពីី

ថ្ងៃ�ពុ
ៃ ុធនេះ�ះ ដល់់ពលរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកនៅ�ទីីនោះ�ះ

សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបដែ�លមានពាក់់ ព័័ន្ធធ

អាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បានក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លតិិចជាងពីីរ

ថ្ងៃ�ៃព្រ�ហស្បបតិ៍៍ថា លោ�កមិិនដឹឹងថា មាន

ដោ�យបញ្ជាាក់់ ថា ខ្លួួ�នមិិ នអាចធានាការ

ទីីភ្នាាក់់ងារចារកម្មម អាមេ�រិ ិកជាច្រើ�ើ�ន នឹឹង

សប្តាាហ៍៍មុុនពេ�លកំំណត់់ ដោ�យខ្លួួ�នឯង

ពលរដ្ឋឋ

ឆ្លលងកាត់់ប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពទៅ�ដល់់

មានគោ�លបំំណងពន្យយល់់ពីីរបៀ�ៀបដែ�ល

ដើ�ើម្បីី�ដកខ្លួួ�នចេ�ញពីីប្រ�ទេ�ស។

នៅ�សល់់នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន

ព្រ�លានយន្តតហោះ�ះបានទេ�។

ប្រ�ទេ�សនេះ�ះ ធ្លាាក់់ចូល
ូ ទៅ�ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ចាប់់តាំង
ំ ពីីចុង
ុ ខែ�កក្កកដាសហរដ្ឋឋអាមេ�រិក
ិ

អាមេ�រិ ិកប៉ុុ�ន្មាា ននាក់់ដែ�ល

នោះ�ះទេ�។

រុុងកាប៊ុុ�លបានទេ�”។

បញ្ជាាក់់ពីីមន្ត្រី�ី�គណៈៈកម្មាាធិិការប្រា�ប់់ទៅ�
សារព័័ត៌៌មាន NBC ។

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកកំំពុុ ងពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើ

ដោ�យក្រុ�ម
ុ តាលីីបង់់ទាំំង ស្រុ�ុង។ កិិច្ចប្រច �ជុំំ�

បានជម្លៀ�ៀ�សមនុុស្សសប្រ�មាណ ១២០០០

អ្ននកនាំំពាក្យយក្រ�សួួងការបរទេ�សអាមេ�រិ ិក

កិិច្ចព្រ�
ច មព្រៀ��ៀងជាមួួយតាលីីបង់ដើ�ើម្បី
់
ី�ធានា

សម្ងាាត់់នេះ�ះនឹឹងផ្តតល់់ឱកាសឱ្យយសមាជិិកសភា

នាក់់ចេ�ញពីីប្រ�ទេ�សអាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន ដែ�ល

លោ�ក Ned Price បានប្រា�ប់់អ្ននកយកព័័ត៌មា
៌ ន

ការឆ្លលងកាត់់ដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ជនជាតិិ

ស្វែ�ែងយល់់អំំពីីស្ថាានភាពសន្តិិ�សុុខដែ�ល

ជាតួួ លេ�ខមួួយរួួមបញ្ចូូ� លទាំំង ពលរដ្ឋឋ

នៅ�ថ្ងៃ�ៃព្រ�ហស្បបតិ៍៍នេះ�ះថា បច្ចុុ�ប្បបន្ននមាន

អាមេ�រិ ិក។

កំំពុុ ងលាតត្រ�ដាងនៅ�អាហ្វវហ្គាានីី ស្ថាាន

អាមេ�រិ ិក បុុគ្គគលិកស្ថា
ិ
ា នទូូតអាមេ�រិ ិក ពលរដ្ឋឋ

មនុុស្សសចំំនួួន ៦០០០ នាក់់នៅ�ឯអាកាស

លោ�ក Kirby បានប្រា�ប់់អ្ននកយកព័័ត៌មា
៌ ន

បំំភ្លឺឺ�អំំពីីការសន្ទទនារបស់់អាមេ�រិ ិកជាមួួយ

ប្រ�ទេ�សណាតូូ ជនជាតិិអាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន

យានដ្ឋាា នតាមនីី តិិវិ ិធីី ពេ�ញលេ�ញផ្តតល់់

នៅ�ថ្ងៃ�ព្រ�
ៃ ហស្បបតិ៍៍នេះ�ះថា កងកម្លាំំ ង
� អាមេ�រិ ិក

តាលីីបង់់ និិង ផ្តតល់់ព័័ត៌៌មានថ្មីី�ៗ អំំពីីកិិច្ចច

ដែ�លមានហានិិ ភ័័យ ក៏៏ ដូូចជាជនជាតិិ

ដោ�យសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក សម្រា�ប់់ការជម្លៀ�ៀ�ស

បានបើ�ើកច្រ�កសុុវត្ថិិ� ភាពមួួ យទៀ�ៀតនៅ�

ខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងជម្លៀ�ៀ�សប្រ�ជាជន៕
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លេ�ខ៣២៣ ថ្ងៃ�ៃទីី ២៣សីីហា - ០៥កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០២១

tmkBITMB½rTI 04 IG អាាហ្វវហ្គាា�នីីស្ថាា�នព្រ�មាានពីីសង្គ្រា�ា�ម
អស់់ពេ�លជាច្រើ�ើ� នឆ្នាំំ � វាហាក់់ ដូូចជា
Sopko បាននិិ យាយថា កិិ ច្ចចខិិតខំំ

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកបានសម្រេ�េចគោ�លដៅ�

ប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងនេះ�ះមានជាប់់ពាក់់ព័ន្ធ
័ ច្រើ�ើ
ធ ន
� ជាង

ដើ�ើមរបស់់ខ្លួួ�ននៅ�អាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន។

អាមេ�រិ ិក ដើ�ើម្បីី�ស្តាា រអឺឺរ៉ុុ�បឡើ�ើងវិ ិញ បន្ទាាប់់ពីី

ពិិនិិត្យយមើ�ើលឧបករណ៍៍វាយតម្លៃ�ៃ យោ�ធា

ផែ�នការ Marshall ជាកម្មមវិ ិធីីដឹឹកនាំំដោ�យ
សង្គ្រា�ាមលោ�កលើ�ើកទីី ២ ។

គាត់់បាននិិយាយថា “រាល់់ពេ�លយើ�ើង
អាមេ�រិ ិករបស់់យើ�ើងផ្លាាស់់ប្តូរទីី
ំ គោ�លដៅ�
�ូ តាំង

អោ�យពួួកគេ�អស់់ហើ�ើយ”។ “ហើ�ើយចំំពោះ�ះ
ធ្វើ�ើ�សង្គ្រា�ាមបន្ទាាន់់ និិងមិិនសម្លឹឹ�ងមើ�ើលឃើ�ើញ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ពេ�លដែ�លថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំអាមេ�រិ ិក

អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ�� ហៅ�ថា “កន្ទុុ�យវែែង” ជាបញ្ហា
ា

នៅ�អាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន ត្រូ�ូវបានស្នើ�ើ�ឱ្យយបង្ហាាញ

ភស្តុុ�ភារទាំំងមូូល”។

ពីីវឌ្ឈឈន ភាព ពួួកគេ�បានប្តូូ�ររង្វាាស់់ម៉ែ�ែត្រ�។

ឧទាហរណ៍៍ Sopko បានលើ�ើកឡើ�ើង

គាត់់បាននិិយាយថា “ហើ�ើយរាល់់ពេ�ល

ថា អង្គគភាពកងទ័័ពជាតិិអាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន

យើ�ើងចូូល យោ�ធាអាមេ�រិ ិកបានប្តូូរបង្គោ�ោ
ល
�
គោ�លដៅ� ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ឱ្យយវាកាន់់តែ�ងាយស្រួ�ួល

ក្នុុ�ងការបង្ហាាញពីី ជោ�គជ័័ យ។ ទីី បំំផុុត
នៅ�ពេ�លពួួ កគេ�មិិនអាចធ្វើ�ើ� បាន ពួួ កគេ�

ទប់់ ទល់់ទេ� បន្ទាាប់់ ពីីការដកទ័័ ពរបស់់

បែ�រជាដាក់់ចំំណាត់់ថ្នាាក់ឧ
់ បករណ៍៍វាយតម្លៃ�ៃ

អាមេ�រិ ិក នៅ�ទីីបំំផុុតនឹឹងអស់់សុុពលភាព

ទៅ�វិ ិញ”។ “ដូូច្នេះ�ះ� ពួួកគេ�ដឹឹងថា យោ�ធាអា

ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ពេ�លមន្រ្តី�ី�សន្តិិ�សុុខជាតិិជាន់់ខ្ពពស់់

ហ្វវហ្កាានីីស្ថាានអាក្រ�ក់់ប៉ុុ�ណ្ណាា ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ

អាមេ�រិ ិកភាគច្រើ�ើ�ននិិយាយអំំពីីមូូលហេ�តុុ

អ្ននកមានការបោ�សសំំអាត អ្ននកអាចរក

នៃ�ការដកថយនោះ�ះ ពួួកគេ�ដាក់វា
់ ជាគោ�ល

ឃើ�ើញ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជនជាតិិអាមេ�រិ ិក ជាអ្ននកបង់់ពន្ធធ

ដៅ�តែ�មួួយ៖ បច្ចុុ�ប្បបន្នន អាហ្វវហ្កាានីី ស្ថាាន

ជាតំំណាងរាស្រ្ត�ត ជាអ្ននកធ្វើ�ើ�ការនៅ�ស្ថាានទូូត

មិិ នមែ�នជាកន្លែ�ែងក្រុ�ុមភេ�រវករអាច

មិិនដឹឹងថាវាអាក្រ�ក់់ប៉ុុ�ណ្ណាាទេ�” ។

រៀ�ៀបចំំផែ�នការ និិងបណ្តុះះ��បណ្តាា លសម្រា�ប់់
សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក

Sopko និិយាយថា កងទ័័ពអាកាស

នោះ�ះទេ�។ ដូូច្នេះ�ះ� បេ�សកកម្មមបានសម្រេ�េច
ហើ�ើយ។
Sopko បាននិិយាយថា ការដឹឹកនាំំ
ដោ�យយោ�ធានៅ�មូូលដ្ឋាា ន “បានឆ្លលងកាត់់
ការលំំបាក” ជាច្រើ�ើ�ន ដែ�លកើ�ើតមានឡើ�ើង

ដុុតបំំផ្លាាញចោ�លក្នុុ�ងពេ�លតែ�មួួយ។

បញ្ហា
ា ធ្ងងន់់ធ្ងងរពិិតប្រា�កដ យើ�ើងផ្តោ�ោ តលើ�ើការ

មិិ នថារដ្ឋាា ភិិបាលអាហ្វវហ្គាានីី ស្ថាាន

ការវាយប្រ�ហារលើ�ើ
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អាហ្វវហ្គាានីី ស្ថាាន គឺឺ ជាឧទាហរណ៍៍រឿ�ឿង
ហើ�ើយនិិ យាយថា “អូូ ហ៍៍ អត់់ ទេ� អត់់ ទេ�
នោះ�ះមិិនមែ�នជាការសាកល្បបងដែ�លអ្ននក

បដិិសេ�ធមិិនបំំពេ�ញការងារជាមូូលដ្ឋាា ន

ជោ�គជ័័យ ព្រោះ��ះអ្ននកបើ�ើកយន្តតហោះ�ះរបស់់

ដូូ ចជា ការបោ�សសំំអាតតាមដងផ្លូូ�វ ឬ

ពួួកគេ�មានសមត្ថថភាព ពួួកគេ�អាចហោះ�ះហើ�ើរ

ចង់់ធ្វើ�ើ�នោះ�ះទេ�” ដើ�ើម្បីី�ចោ�ទជាសំំណួួរធ្ងងន់់

សន្តិិ�សុុខប៉ុុ�ស្តិ៍៍�ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ ដោ�យគ្មាា នការ

កម្រិ�ិតខ្ពពស់់ទាំំងអស់់នេះ�ះ យើ�ើងបានផ្តតល់់

នោះ�ះទេ� ដូូច្នេះ�ះ� វាខ្ជះះ�ខ្ជាា យសមត្ថថភាព និិង

ៗអំំពីីនិិរន្តតរភាពនៃ�ឧបករណ៍៍ បច្ចេ�េកវិ ិទ្យាា

ជួួយពីីកម្លាំំ ង
� ពិិសេ�សតូចតាច
ូ
របស់់ប្រ�ទេ�ស

បេ�សកកម្មមប្រ�យុុទ្ធធដោ�យខ្លួួ�នឯងបាន។
តទៅ�ទំំព័័រទីី០៩
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tmkBITMB½rTI 08 IG អាាហ្វវហ្គាា�នីីស្ថាា�នព្រ�មាានពីីសង្គ្រា�ា�ម
ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួ កគេ�ពឹឹ ងផ្អែ�ែកលើ�ើការថែ�ទាំំតាម
កិិច្ចសន្យា
ច
ាព្រោះ��ះមិិនមានការខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង
ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាាដើ�ើម្បីី�បណ្តុះះ��បណ្តាា លមេ�កានិិច។

គឺឺជាអ្វីី�ដែ�លឥឡូវនេះ�ះ
កំំពុុងបង្កកបញ្ហា
ា ដែ�ល
ូ
អ្ននកឃើ�ើញជាមួួយយោ�ធា” ។

ថាតើ�ើស្ថាាប័័នសន្តិិ�សុុខជាតិិ រៀ�ៀនសូូត្រ�
អ្វីី�ពីី ២០ ឆ្នាំំ �ចុុងក្រោ��យនេះ�ះ នៅ�តែ�គេ�

លោ�កបាននិិយាយថា “កងទ័័ពអាកាស
របស់់យើ�ើងផ្ទាាល់់បានប្រា�ប់់យើ�ើង ដូូចដែ�ល

មើ�ើលឃើ�ើញ ទោះ�ះបីីជា Sopko បានបង្កើ�ើ�ត

កម្មមវិ ិធីីសម្រា�ប់រ់ បាយការណ៍៍មេ�រៀ�ៀនប្រ�ទេ�ស

យើ�ើងបានរាយការណ៍៍ម្តតងហើ�ើយម្តតងទៀ�ៀត
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គឺឺ ជាភស្តុុ�តាងនៃ�បញ្ហា
ា របស់់រដ្ឋាា ភិិបាល

លោ�ក Sopko បាននិិយាយថា លោ�ក

យើ�ើងផ្ទាាល់់យើ�ើងមានប្រ�ព័័ន្ធធ[ធនធានមនុុស្សស]

មិិនមានសុុទិដ្ឋិិ�និ
ិ យ
ិ មថាស្ថាាប័័នសន្តិិ�សុុខជាតិិ

មិិនល្អអ... យើ�ើងមានប្រ�ព័័ន្ធល
ធ ទ្ធធកម្មមមិន
ិ ល្អអ។

ធ្វើ�ើ�ឱ្យយ មេ�រៀ�ៀនទាំំងនោះ�ះមានលក្ខខណៈៈចូូល

យើ�ើងមានមធ្យោ�ោបាយមិិនល្អអក្នុុ�ងការជួួល

ជ្រៅ��ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងនោះ�ះទេ�។

មនុុ ស្សស។ អ្ននកត្រូ�ូវការមនុុ ស្សសល្អអបំំផុុ ត

លោ�កបាននិិយាយថា “កុំំ�ជឿ�ឿអ្វីី�ដែ�ល

បណ្តេ�េ ញមនុុស្សស

អ្ននកបានឭពីីពួួកឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ ឬពីីឯកអគ្គគ

អាក្រ�ក់់ ចេ�ញ។ យើ�ើងមានមធ្យោ�ោបាយ

រដ្ឋឋទូត
ូ ឬពីីមនុុស្សសនៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋបាលនិិយាយ

មិិនល្អអសម្រា�ប់់ការធ្វើ�ើ�ផែ�នការ យើ�ើងក៏៏មាន

យើ�ើងនឹឹងមិិនធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះទៀ�ៀតទេ�” ។ “នោះ�ះ

មធ្យោ�ោបាយមិិនល្អអក្នុុ�ងការប្រ�មូូលមេ�រៀ�ៀន

ពិិតជាអ្វីី�ដែ�លយើ�ើងបាននិិយាយបន្ទាាប់់ពីី

ឬការសង្កេ�េតចំំពោះ�ះសកម្មមភាពធំំៗ ដូូ ច

ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាម៖ យើ�ើងនឹឹងមិិនធ្វើ�ើ�បែ�ប

យើ�ើងបានធ្វើ�ើ�នៅ�អាហ្វវហ្គាានីីស្ថាានដែ�រ” ។

នេះ�ះទៀ�ៀតទេ�។ យើ�ើងបានធ្វើ�ើ�នៅ�ប្រ�ទេ�ស

សម្រា�ប់់ការងារ និិង

អ្ននកមិិនអាចប្រែ�ែក្លាាយនរណាម្នាាក់់ទៅ�ជា
អ្ននកបើ�ើកយន្តតហោះ�ះ UH-60 រយៈៈពេ�ល
តែ�មួួយយប់់ ឬក្លាាយជាមេ�កានិិកម្រិ�ិតមួួយ
ឬកម្រិ�ិតពីីរ ឬកម្រិ�ិតទីី៣ ក្នុុ�ង រយៈៈពេ�ល
តែ�មួួយយប់់បានទេ�” ។ “ ទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវការ
ចំំណាយពេ�លច្រើ�ើ�នខែ� ហើ�ើយនោះ�ះគឺឺជា
បញ្ហា
ា ធ្ងងន់់ធ្ងងរមួួយដែ�លយើ�ើងបានលើ�ើកឡើ�ើង
មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ការបណ្តុះះ��បណ្តាា ល ANDSF
ការផ្តតល់់ប្រឹ�ឹក្សាា និិងជួួយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

ជាមួួយការស្ថាាបនាឡើ�ើងវិ ិញទាំំងមូូល” ។
វប្បបធម៌៌នៃ�ការគិិតប្រ�កបដោ�យក្តីី�ប្រា�ថ្នាា
បានធ្វើ�ើ�អោ�យ ANDSF បរាជ័័យ។
លោ�ក Sopko បានបន្ថែ�ែមថា “យើ�ើង

អាហ្វវហ្គាានីីស្ថាានដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវចេ�ញផ្សាាយ

បានគូូសបញ្ជាាក់ម្តត
់ ងហើ�ើយម្តតងទៀ�ៀត៖ យើ�ើង

ក្នុុ�ងពេ�លឆាប់់ៗនេះ�ះរបស់់ SIGAR ទុុកជា

មានពេ�លវេេលាមិិនប្រា�កដប្រ�ជាសម្រា�ប់់

ធនធានមួួយ។

ការងារទាំំងអស់់របស់់យើ�ើង ហើ�ើយនោះ�ះ

“...អ្វីី�ដែ�លអ្ននកឃើ�ើញនៅ�អាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន

អ៊ីី�រ៉ាាក់់។ យើ�ើងបានធ្វើ�ើ�នៅ�ប្រ�ទេ�សអាហ្វវហ្គាា
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ដែ�លបានជឿ�ឿលើ�ើសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក ភ្លាាមៗ

Things Considered នៅ�សប្តាាហ៍៍មុុននេះ�ះ

នោះ�ះពួួកគេ�បានក្លាាយជាកម្មមវត្ថុុ�នៃ�ការសងសឹឹក

អតីីតរដ្ឋឋមន្រ្តី�ី�ក្រ�សួួងការពារជាតិិអាមេ�រិ ិក

ស្លាាកយីីហោ�យុត្តិិ�ធម៌
ុ
អ៊ីី�ស្លា
៌
ា មបែ�បឃោ�រឃៅ�

គ្មាា នហេ�តុុផលអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវគិិតថារបប

របស់់តាលីបង់
ី ់។ គាត់់និិយាយថា “មនុុស្សស

លោ�ក Leon Panetta បានផ្តតល់់ការវាយតម្លៃ�ៃ

ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ៥ ឆ្នាំំ � ដែ�លពួួ កគេ�បាន

តាលីីបង់់ថ្មីី�នឹឹងមិិនក្លាាយជាការមើ�ើលងាយ

ទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវបានគេ�ធ្វើ�ើ�ឃាតនាប៉ុុ�ន្មាា នឆ្នាំំ �

ដោ�យត្រ�ង់់ៗថា

គ្រ�ប់់ គ្រ�ង រហូូតដល់់ពេ�លត្រូ�ូវផ្តួួ� លរំំលំំ

មនុុស្សសធម៌៌មួយ
ួ ផ្សេ�េងទៀ�ៀតនោះ�ះទេ� នេះ�ះបើ�ើ

ចុុងក្រោ��យនេះ�ះ” ។

ករ ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងគាំំទ្រ�ភេ�រវករ” ។

ដោ�យការលុុកលុយ
ុ របស់់កងកម្លាំំ ង
� ដឹឹកនាំំ

តាមការថ្លៃ�ង
ៃ របស់់ លោ�ក Husain Haqqa-

ដោ�យសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកក្នុុ�ងឆ្នាំំ �២០០១ ។

ni អតីីតឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូត

ចូូ រពិិ និិត្យយមើ�ើលថាហេ�តុុ អ្វីី�បានជា

អាហ្វវហ្គាានីី ស្ថាាននឹឹងក្លាាយជាបញ្ហា
ា
សិិទ្ធិិ�មនុុស្សសនៅ�តាមបណ្តាាខេ�ត្តតដែ�លពួួកគេ�

របបតាលីីបង់់អាចក្លាាយជាជម្រ�ក

ប៉ាាគីីស្ថាានប្រ�ចាំំ

សុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ពួួកជ្រុ�ុលនិិយមម្តតងទៀ�ៀត

លោ�កបាននិិយាយថា “ ប្រ�សិិនបើ�ើ

នៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក ប្រា�ប់់សារព័័ត៌៌មាន

Casus Belli សម្រា�ប់់ការលុុកលុុយ

ពួួកគេ�គ្រ�ប់់គ្រ�ងអាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន គ្មាា នអ្វីី�

ដឹឹកនាំំដោ�យអាមេ�រិ ិកនៅ�អាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន

ជាចម្ងងល់់នៅ�ក្នុុ�ងចិិត្តតខ្ញុំំ�ទេ�
� ថាពួួកគេ�នឹឹងផ្តតល់់

បន្ទាាប់់ ពីីថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ �២០០១

កន្លែ�ែងសុុវត្ថិិ�ភាពសម្រា�ប់់ al-Qaida សម្រា�ប់់

លោ�កបាននិិយាយាថា រហូូតមកដល់់

ការវាយប្រ�ហារភេ�រវកម្មមគឺឺជាការបដិិសេ�ធ

ISIS និិងភេ�រវករជាទូូទៅ�” ។ នោះ�ះ និិយាយ

ពេ�លនេះ�ះ នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់នៃ�ប្រ�ទេ�សដែ�ល

របស់់តាលីីបង់់ក្នុុ�ងការប្រ�គល់់ Osama bin

ដោ�យត្រ�ង់់ ទៅ�ថា ជាការគំំរាមកំំហែ�ង

Laden ដែ�លវ៉ាាស៊ីី�នតោ�នចាត់់ទុក
ុ ថាជាអ្ននក

សន្តិិ�សុុខជាតិិដល់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក”។

NPR ។

លទ្ធធផលនៅ�អាហ្វវហ្គាានីីស្ថាានក្លាាយជាក្តីី�
កង្វវល់់៖

“ តាលីីបង់់ជាភេ�រវ

ពួួ កគេ�បានគ្រ�ប់់ គ្រ�ងឡើ�ើងវិ ិញ ក្រុ�ុមតា

ចាប់់យកបាននៅ�ចុុងសប្តាាហ៍៍នេះ�ះ មាន

ិ មនុុ ស្សសជា
លីីបង់់បាន “ ប្រ�ហារជីី វិត

ភស្តុុ�តាងរឹឹងមាំំដែ�លថាតាលីីបង់់សព្វវថ្ងៃ�ៃ

ទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំ ពួួកគេ�បានវាយដំំស្ត្រី�ី� ពួួកគេ�

និិងតាលីីបង់កា
់ លពីី ២០ ឆ្នាំំ មុ
� ន
ុ មិិនខុុសគ្នាា

បិិទសាលារៀ�ៀន ពួួកគេ�បានបំំផ្ទុះះ��បំំផ្លាាញ

ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប៉ុុ�ន្មាា នខែ�ចុុ ងក្រោ��យ

ប្រ�ទេ�សអាហ្វវហ្គាានីី ស្ថាានប្រ�ចាំំនៅ�

ច្រើ�ើ�នទេ�។

ចោ�លមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ និិងហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធធ” ។

នេះ�ះ អ្ននកជំំនាញជាច្រើ�ើ�នបានថ្លឹឹ�ងថ្លែ�ង
ែ ដោ�យ

អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ បានបញ្ចេ�េ ញ

លើ�ើកឡើ�ើងថាការព្រួ�ួយបារម្ភភអំំពីីភេ�រវករ

ការព្រ�មានស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា កាលពីីសប្តាាហ៍៍

រត់់គេ�ចខ្លួួ�នអន្តតរជាតិិ។
លោ�ក Ghulam Isaczai តំំណាងរបស់់

តាលីីបង់កា
់ លពីីអតីត
ី កាលល្បីី�ឈ្មោះ�ះ�

លោ�ក Ronald Neumann អតីីតឯកអគ្គគ

បានបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាាញហួួសហេ�តុុ គ្មាា នការធានា

មុុនដោ�យនិិយាយថា នៅ�ក្នុុ�ងសកម្មមភាព

ដោ�យសារបដិិ សេ�ធការអប់់ រំំរបស់់ស្ត្រី�ី�

រដ្ឋឋទូត
ូ អាមេ�រិកប្រ�ចាំំប្រ�ទេ�សអាហ្វវហ្គា
ិ
ា នីីស្ថាាន

ថាអាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាននឹឹងមិិនក្លាាយជាទីីជម្រ�ក

ចេ�តនាព្រៃ�ៃផ្សៃ�ៃ តាលីីបង់់ត្រូ�ូវបានជួួ យ

អនុុវត្តតការប្រ�ហារជីីវិ ិតគូូប្រ�ជែ�ងរបស់់ខ្លួួ�ន

សុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់ភេ�រវករម្តតងទៀ�ៀតឡើ�ើយ

ដោ�យបណ្តាា ញភេ�រវកម្មមឆ្លលងដែ�ន”។

ធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខមុុកម្នេ�េញជនជាតិិភាគតិិច ដូូចជា

ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លរដ្ឋឋបាលរបស់់លោ�ក
ប្រ�ធានាធិិ បតីី George W. Bush បាន

និិ កាយ Shiite និិ កាយ Hazaras និិ ង

ប្រា�ប់់សារព័័ត៌មា
៌ ន NPR's Morning Edition

ឬមហាអំំណាចបរទេ�សផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

បំំផ្លាាញព្រះ�ះពុុទ្ធធរូប
ូ យក្សសបុុរាណ ដែ�លមិិន

នៅ�ថ្ងៃ�ៃសុុក្រ�នេះ�ះថា “ប្រ�ហែ�លជាពលរដ្ឋឋ

អាចកាត់់ថ្លៃ�ៃបាននៅ� Bamiyan ។

អាហ្វវហ្គាានីី ស្ថាានរាប់់ រយរាប់់ ពាន់់ នាក់់ ”

ទាំំងអ្ននកមានចេ�តនាចង់់ធ្វើ�ើ�បាប អាមេ�រិ ិក
អាហ្វវហ្គាានីីស្ថាានគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យតា
លីីបង់់អាចធ្វើ�ើ�ឱ្យយប៉ាាគីីស្ថាានអស្ថិិ�រភាព
ថ្លែ�ែងនៅ�លើ�ើសារព័័ត៌៌មាន NPR's All

តទៅ�ទំំព័័រទីី១៤

Page.12

លេខ៣២៣ ថ្ងៃ�ៃទីី ២៣សីីហា - ០៥កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០២

KHMERPOST US

KHMERPOST USA

ISSUE 323 AUGUST 23 - SEPT 5, 2021

tmkBITMB½rTI 05 ប្រ�ព័័ន្ធធបោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តថ្មីី�របស់់ទីីក្រុ�ុង...
Eileen Delrossi, Hilary Clark

Precincts: 2-1, 2-2, 2-3*, 5-1*, 5-2*,

ស្រុ�ុកលេ�ខ 3

5-3*)

Andre Descoteaux, Susie Chhoun

• Rogers School Gymnasium, 43

ស្រុ�ុកលេ�ខ 4

Highland Street, Lowell, MA (Wards/

Dominik Lay, Cheth Khim

Precincts: 4-3*, 10-2*, 10-3*)

At Large
Michael Dillon, Jr. Jim Peters,
Connie Martin, Jacqueline Doherty.
ទីីតាំង
ំ កន្លែ�ែងបោះ�ះឆ្នោ�ោតបឋមមានដូូច

ស្រុ�ុកលេ�ខ 7
• Lowell Senior Center, 276 Broadway Street, Lowell, MA"
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Lowell’s New Election System
From Page 05

District 4
Dominik Lay, Cheth Khim
At Large
Michael Dillon, Jr. Jim Peters,
Connie Martin, Jacqueline Doherty.
Poll locations for the primary
election are listed below:

ខាងក្រោ��ម៖
ស្រុ�ុកលេ�ខ 2
• Robinson School, 110 June Street,
Lowell, MA
ស្រុ�ុកលេ�ខ 3
• Reilly School, 115 Douglas Road,
Lowell, MA

District 2
• Robinson School, 110 June
Street, Lowell, MA
District 3
• Reilly School, 115 Douglas
Road, Lowell, MA
District 4
• Lowell High School, 50 Father
Morissette Blvd., Lowell MA (Wards/
Precincts: 2-1, 2-2, 2-3*, 5-1*, 5-2*,
5-3*)
• Rogers School Gymnasium,
43 Highland Street, Lowell, MA
(Wards/Precincts: 4-3*, 10-2*, 103*)
District 7
• Lowell Senior Center, 276
Broadway Street, Lowell, MA

ស្រុ�ុកលេ�ខ 4
• Lowell High School, 50 Father
Morissette Blvd., Lowell MA (Wards/

សូូមណែ�នាំំឲ្្យស្គាា�ល់់ឈ្មោះ�ះ��កោះ�ះទាំំង ៣២ នៅ�ដែ�នសមុុទ្រ�ខេ�ត្តតព្រះ�ះសីីហនុុ
ភ្នំំ�ពេ�ញ៖ ប្រ�ជុំំ�កោះ�ះតូូចធំំដែ�លមាន

ចំំនួួន ៣២ នៅ�ខេ�ត្តតព្រះ�ះសីីហនុុ បាន
ក្លាាយជាគោ�លដៅ� ទេ�សចរណ៍៍ធម្មមជាតិិ

ដ៏៏ពេ�ញនិិយមសម្រា�ប់់ទាក់់ទាញភ្ញៀ�ៀ�វ
ជាតិិ និិងអន្តតរជាតិិ ទៅ�កំំសាន្តតនិិ ង
លំំហែ�កាយ។

លោ�ក ឃាង ភារម្យយ អ្ននកនាំំពាក្យយ

ខេ�ត្តតព្រះ�ះសីីហនុុបានរៀ�ៀបរាប់់ពីីឈ្មោះ�ះ�
កោះ�ះទាំំង៣២ ក្នុុ�ងដែ�នសមុុ ទ្រ�ខេ�ត្តត
ព្រះ�ះសីីហនុុ ក្នុុ�ងនោះ�ះរួួមមាន៖
ទីី១ កោះ�ះព្រា�ប

ទីី១៤ កោះ�ះថ្មីី�

ទីី៣០ កោះ�ះតា

ទីី១៦ កោះ�ះតាគៀ�ៀវ

ទីី៣២ កោះ�ះចៅ�

ទីី១៥ កោះ�ះច្រ�ឡុះះ� (ក្រ�បីី)
ទីី១៧ កោះ�ះឬស្សីី�

ទីី១៨ កោះ�ះស្រ�មោ�ច
ទីី១៩ កោះ�ះសំំពោ�ច
ទីី២០ កោះ�ះដូូង

ទីី៣១ កោះ�ះយាយ
កោះ�ះទាំំងបីី ចុុងក្រោ��យនេះ�ះជា

ប្រ�ជុំំ�កោះ�ះពូូលូូវៃៃ។

គួួរបញ្ជាាក់់ថា ខេ�ត្តតព្រះ�ះសីីហនុុជា

ទីី២១ កោះ�ះព្រី�ីង

ស្រ�ស់់ស្អាា តស្ថិិ�តនៅ�ប៉ែ�ែកនិិ រតីី នៅ�

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ជាប់់នឹឹងតំំបន់់ឆ្នេ�រេ មាន
ចម្ងាា យ២៣០ គីី ឡូូម៉ែ�ែត្រ�ពីី រាជធានីី

ភ្នំំ�ពេ�ញ តាមបណ្ដោ�ោ យផ្លូូ�វជាតិិលេ�ខ៤
និិ ងចម្ងាា យ២៦០ គីី ឡូូម៉ែ�ែត្រ�តាម

បណ្តោ�ោ យផ្លូូ�វជាតិិលេ�ខ ៣ និិងមានផ្លូូ�វ
ដែ�កឆ្លលងកាត់់ ខេ�ត្តតកណ្ដា
ា ល តាកែ�វ
កំំពត។

ទីី ២២ កោះ�ះខ្មោ�ោច

ខេ�ត្តតព្រះ�ះសីីហនុុ មានព្រំ�ំប្រ�ទល់់

ទីី២៣ កោះ�ះត្រ�ងោ�ល

ខាងជើ�ើងជាប់់នឹឹងខេ�ត្តតកោះ�ះកុុង ខាងកើ�ើត

ទីី២៥ កោះ�ះតាង

ខាងត្បូូ�ងនិិងខាងលិិចជាប់់នឹឹងឈូូងសមុុទ្រ�

ទីី២៤ កោះ�ះវាល

ជាប់់នឹឹងខេ�ត្តតកំំពត និិងខេ�ត្តតកំំពង់់ស្ពឺឺ�
ថៃ�។

ខេ�ត្តតព្រះ�ះសីីហនុុមានផ្ទៃ�ៃដីីសរុុប២៦៥៨.៩០

ទីី២ កោះ�ះពស់់

ទីី៣ កោះ�ះថាស (កោ�ងកាង)

គីីឡូម៉ែ�ែត្រ�ការ៉េេ
�ផ្ទៃ�ៃដីី២/៣ជាដីីព្រៃ�ៃភ្នំំនិ
� ង
ិ
ូ

ទីី៥ កោះ�ះត្រេះ��ះ (កោះ�ះខ្ទះះ�)

១៧៥.៨១គីីឡូូម៉ែ�ែត្រ�និិងមានកោះ�ះតូូច

ទីី៤ កោះ�ះដែ�កគោ�ល

ខ្ពពង់់ រា បមានឆ្នេ�េ រ សមុុ ទ្រ� ប្រ�វែែង

ទីី៦ កោះ�ះរុុង

ធំំចំំនួួន៣២ប្រ�ជុំំ�កោះ�ះឆ្នេ�េរខ្សាាច់់ឆ្នេ�េរថ្មម

ទីី៧ កោះ�ះបង

ឆ្នេ�េរភក់់និិងជីីវចម្រុះ�ះ�បាតសមុុទ្រ�បាន

ទីី៨ កោះ�ះប្អូូ�ន

ទីី៩ កោះ�ះកូូន (កុុក/កណ្តាា ល)

ក្លាាយជាគោ�លដៅ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌល

ទីី១០ កោះ�ះរុុងសន្លឹឹ�ម

ទីី២៦ កោះ�ះមួួយ

ខេ�ត្តតដែ�លមានសក្តាានុុពលសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច

ទីី១២ កោះ�ះតូូច

ទីី២៨ កោះ�ះពីីរលិិច

សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចពិិសេ�ស ព្រ�លានយន្តតហោះ�ះ

ទីី១១ កោះ�ះមូូល

ទីី១៣ កោះ�ះប្រើ�ើ�ស

ទីី២៧ កោះ�ះដំំឡូូង (ក្តាា ម)
ទីី២៩ កោះ�ះពីីរកើ�ើត

ដោ�យមានកំំពង់់ផែ�ស្វ័័�យយ័័ត តំំបន់់

អន្តតរជាតិិ កេ�ងកង និិ ងឆ្នេ�េរសមុុ ទ្រ�ដ៏៏

ទេ�សចរណ៍៍ធម្មមជាតិិ អន្តតរជាតិិ ដ៏៏
ពេ�ញនិិ យមសម្រា�ប់់ ទាក់់ ទាញភ្ញៀ�ៀ�វ
ជាតិិនិិងអន្តតរជាតិិ៕

អត្ថថបទ៖ សំំអឿ�ឿន
ដោ�យ ៖ Sabay
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tmkBITMB½rTI 11 មូូលហេ�តុុ៤យ៉ាា�ង ដែ�លក្រុ�ុម...

ប៉ុុ�ន្មាា នវានឹឹងទៅ�ដល់់ទីីបញ្ចចប់់នៃ�ផ្លូូ�វ” ។

និិងអារ៉ាាប់់រួម
ួ ដែ�លជារដ្ឋាា ភិិបាលតែ�មួួយគត់់
ដែ�លមានបំំណងទទួួ លស្គាាល់់ពួួកគេ�។

ក្រុ�ម
ុ ស៊ើ�ើ�បការណ៍៍សម្ងាាត់់ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងរបស់់

បច្ចុុ�ប្បបន្ននជានាយកប្រ�ចាំំអាស៊ីី�ខាងត្បូូ�ង

ចិិនអាចឈរជើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់

ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប៉ុុ�ន្មាា នសប្តាាហ៍៍ថ្មីី�ៗនេះ�ះ

ប៉ាាគីីស្ថាាន ឬ ISI ដែ�លដូូចគ្នាាទៅ�នឹឹង CIA

និិងកណ្តាា លនៅ�វិ ិទ្យាាស្ថាាន Hudson បាន

ខណៈៈពេ�លដែ�លកលល្បិិ�ចឃោ�រឃៅ�

មេ�ដឹឹកនាំំកំំពូូលតាលីីបង់់បានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រ

ត្រូ�ូវបានគេ�ជឿ�ឿថាបានជួួ យជំំរុុញពួួ កតា

សរសេ�រនៅ�ក្នុុ�ង Foreign Affairs ថា “ភាព

របស់់តាលីបង់
ី នៅ់ �លើ�ើទឹឹកដីីអាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន

ទស្សសនៈៈកិិច្ចចជាលក្ខខណៈៈអន្តតរជាតិិដោ�យ

លីីបង់់ មុុនពេ�លចលនាសាសនានៅ�ឆ្នាំំ �

ជ្រុ�ុលនិិយមអ៊ីី�ស្លាាមបានបែ�ងចែ�កសង្គគម

បានទៅ�ទស្សសនាប្រ�ទេ�សអ៊ីី�រ៉៉ង់់ រុុស្ស៊ីី�� និិង

១៩៩៦ នៅ�អាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន។ ជាពិិសេ�ស

ប៉ាាគីីស្ថាានតាមរយៈៈនិិកាយ ហើ�ើយការឡើ�ើង

ហាក់់ដូូចជាមានការផ្លាាស់់ប្តូ�ូរបន្តិិ�ចបន្តួួ�ច

យោ�ធាប៉ាាគីី ស្ថាានបានចាត់់ ទុុកប្រ�ទេ�ស

កាន់់សាសនាអ៊ីី�ស្លាាមអាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាននៅ�

សប្តាាហ៍៍ថ្មីី�ៗនេះ�ះ មេ�ដឹឹកនាំំរបស់់ខ្លួួ�នបាន

អាហ្វវហ្គាានីីស្ថាានដែ�លមានមនោ�គមវិ ិជ្ជាា

ក្បែ�ែរនោះ�ះនឹឹងបង្កកឱ្យយមានពួួ ករ៉ាា ឌីី កាល់់

ស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងពេ�ញបណ្តាា ញសារព័័ត៌៌មាន

ប្រ�ទេ�សចិិនត្រូ�ូវបានគេ�រាយការណ៍៍

និិងសាសនាជាយូូរមកហើ�ើយ ថាជារបង

នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស "។

ទទួួ លបានសម្ព័័�ន្ធធមិិត្តត និិ ងឥទ្ធិិ�ពលនៅ�

ថា បានសន្យាាវិ ិនិិយោ�គធំំៗ លើ�ើគម្រោ��ង

បរទេ�ស។

ថាមពល និិង ហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធធ រួួមទាំំង

ការពារដ៏៏ចាំំបាច់់មួួយប្រ�ឆាំំងនឹឹងគូូប្រ�ជែ�ង
ជាប្រ�ពៃ�ណីីរបស់់ខ្លួួ�ន គឺឺប្រ�ទេ�សឥណ្ឌាា ។

ចាប់់តាំំងពីីទសវត្សសរ៍ ៍ឆ្នាំំ �១៩៩០ ក្នុុ�ងប៉ុុ�ន្មាា ន

លោ�កនិិយាយថា“ល្បែ�ែងប្រ�ថុុយប្រ�ថាន”
របស់់ប៉ាាគីស្ថា
ី ា នក្នុុ�ងការគាំំទ្រ�ក្រុ�ុមតាលីីបង់់

ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ព្រំ�ំដែ�នដ៏៏ វែែងរបស់់ប្រ�ទេ�ស

ខណៈៈព្យាាយាមរក្សាាទំំនាក់់ទំំនងល្អអជាមួួយ

ប៉ាាគីី ស្ថាានជាមួួ យអាហ្វវហ្គាានីី ស្ថាានបាន

ក្រុ�ុងវ៉ាាស៊ីី�នតោ�ន “មិិ នដែ�លបង្ហាាញពីី

នាំំមកនូូ វបញ្ហា
ា ជាច្រើ�ើ� នជាភាតរភាព៖

និិរន្តតរភាពក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លវែែងឡើ�ើយ” ។

ជាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ �មកហើ�ើយ ប៉ាាគីីស្ថាានបានដាក់់

ការកសាងបណ្តាា ញផ្លូូ�វថ្ននល់់នៅ�ប្រ�ទេ�ស
ហើ�ើយកិិច្ចខិ
ច ត
ិ ខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងកំំពុុងបង្ហាាញ
សញ្ញាាផ្លែ�ែផ្កាា។

កំំពុុងរៀ�ៀបចំំទទួួលស្គាាល់់ជាផ្លូូ�វការក្រុ�ម
ុ តា

ពួួកគេ�បានប្រែ�ែក្លាាយអាហ្វវហ្គាានីីស្ថាានទៅ�ជា

លីីបង់់មុុនពេ�លក្រុ�ម
ុ នេះ�ះដណ្តើ�ើ� មបានការ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងប្រ�ទេ�ស។

រដ្ឋឋដែ�លគ្មាា នប្រ�ទេ�សដ៍៍ ទៃ�រាប់់ អាន នៅ�

នាក់់នៅ�ក្នុុ�ងជំំរុំំ�តាមព្រំ�ំដែ�ន ដូូចជា Jalozai

បានគ្រ�ប់់ គ្រ�ងការទាត់់ កំំប៉ុុ� ងអស់់ពេ�ល

ដាច់់ឆ្ងាា យពីីពិភពលោ
ិ
�កទាំំងមូូល សង្រ្គោះ��ះ�

ដាក់់សម្ពាាធផ្នែ�ែកហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� និិងនយោ�បាយ

ជាយូូរមកហើ�ើយ។ យ៉ាា ងណាមិិញ មិិនយូូរ

ដោ�យប្រ�ទេ�សប៉ាាគីីស្ថាាន អារ៉ាាប៊ីី�សាអូូឌីីត

តាលីីបង់់នៅ�អាហ្វវហ្គាានីី ស្ថាានបាន
ជួួ យជម្រុ�ុញទឹឹកចិិ ត្តតយ៉ាា ងមរណៈៈដល់់
Tehrik-i-Taliban Pakistan ដែ�លត្រូ�ូវបាន
គេ�ស្គាាល់់ជាទូូទៅ�ថា តាលីីបង់ប៉ាាគី
់
ស្ថា
ី ា ន។
មេ�ដឹឹកនាំំនៃ�ក្រុ�ុមទាំំងពីី រត្រូ�ូវបានគេ�
រាយការណ៍៍ថាមានភាពផ្ទុុ�យគ្នាា។ ទោះ�ះបីីជា
ដូូច្នេះ�ះ�ក៏៏ដោ�យ “ប្រ�សិិនបើ�ើមានរដ្ឋាា ភិិបាល
តាលីីបង់់នៅ�អាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន ប្រា�កដជា
នឹឹងធ្វើ�ើ�ឱ្យយ [តាលីីបង់់ប៉ាាគីីស្ថាាន]” មានចិិត្តត
ហ៊ាា នចិិត្តតលុះះ� នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមសំំដីីរបស់់
Madiha Afzal ដែ�លជាមិិត្តតរួម
ួ ការងាររបស់់
លោ�ក David M. Rubenstein ផ្នែ�ែក
ិ
គោ�លនយោ�បាយការបរទេ�សនៅ�វិទ្យាាស្ថា
ាន
Brookings ប្រា�ប់់សារព័័ត៌៌មាន NPR ។
Haqqani អតីីតឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូត ដែ�ល

លើ�ើតំំបន់់រ៉ែែ �កម្រ�ដ៏៏កម្រ�របស់់ផែ�នដីី ហើ�ើយ

ពេ�លមុុន ក្រុ�ម
ុ តាលីីបង់នៅ់ �ក្នុុ�ងអំំណាច

លោ�កបានសរសេ�រថា “ប៉ាាគីី ស្ថាាន

Islamabad ។

អាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន និិងកំំពុុងសម្លឹឹ�ងមើ�ើលទៅ�
ទីីក្រុ�ុងប៉េ�េកាំំងត្រូ�ូវបានគេ�រាយការណ៍៍ថា

ជនភៀ�ៀសខ្លួួ�នអាហ្វវហ្គាានីី ស្ថាានរាប់់ ពាន់់

ទៅ�លើ�ើការបន្តតរដ្ឋាា ភិិបាលរង្គោះ�ះ�រង្គើ�ើ� នៅ�

ចិិន។

លោ�កស្រី�ី Laurel Miller នាយកកម្មមវិ ិធីី
តទៅ�ទំំព័័រទីី ១៥
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tmkBITMB½rTI 14 មូូលហេ�តុុ៤យ៉ាា�ង ដែ�លក្រុ�ុម...
ប្រ�ចាំំតំំបន់់អាស៊ីី�នៃ�ក្រុ�ុមវិ ិបត្តិិ�អន្តតរជាតិិប្រា�ប់់
NPR ថាក្រុ�ម
ុ តាលីីបង់កំំពុ
់ ង
ុ “ ធ្វើ�ើ�យុទ្ធ
ុ នា
ធ ការ
ដើ�ើម្បីី�ធានានូូ វភាពស្រ�បច្បាាប់់ នៅ�ក្នុុ�ង
ក្រ�សែ�ភ្នែ�ែកប្រ�ទេ�សក្នុុ�ងតំំបន់់ និិងប្រ�ហែ�លជា
ប្រ�ទេ�សនៅ�ក្នុុ�ងឈូូងសមុុទ្រ�ពែ�រ្សស” ។
កាលពីីដើ�ើមសប្តាាហ៍៍នេះ�ះ បេ�សកជន
អាមេ�រិ ិក លោ�ក Zalmay Khalilzad បាន
និិ យាយថា សហរដ្ឋឋអាមេ�រិកនឹឹ
ិ
ងមិិ ន
ទទួួ លស្គាាល់់រដ្ឋាា ភិិបាលតាលីីបង់់ដែ�ល

មធ្យោ�ោបាយនៃ�ឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើប្រ�ទេ�សប៉ាាគីីស្ថាាន
ដែ�លជាសម្ព័័�ន្ធធមិត្តតចិ
ិ ន
ិ ដែ�លបានជួួយក្រុ�ម
ុ
នេះ�ះ” ។
ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនេះ�ះ តាលីីបង់់អាចនឹឹងជំំរុុញ
ចិិន និិងរុុស្ស៊ីី��ឱ្យយកាន់់តែ�
ជិិតស្និិ�ទ្ធធ ខណៈៈពេ�ល
ដែ�លប្រ�ទេ�សទាំំងពីីរ
ស្វែ�ែងរករបងប្រ�ឆាំំង

ឡើ�ើងកាន់់អំំណាចតាមរយៈៈកម្លាំំ ង
� ឡើ�ើយ។

សក្តាានុុពលអស្ថិិ�រភាព

លោ�ក Miller និិ យាយថា សម្រា�ប់់

លោ�កស្រី�ីMillerនិិយាយ

ក្រុ�ុមតាលីីបង់់ ការព្យាាយាមលួួងលោ�ម
ប្រ�ទេ�សដទៃ�ទៀ�ៀតគឺឺ ជា “ វិ ិធីី មួួយដែ�ល
បង្ហាាញពីីសមត្ថថភាពរបស់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក
ឬប្រ�ទេ�សដទៃ�ទៀ�ៀត ក្នុុ�ងការប្រើ�ើ� ការ
គំំរាមកំំហែ�ងក្លាាយជារដ្ឋឋដែ�លគ្មាា នប្រ�ទេ�ស
ដ៍៍ទៃ�ចូូលរួួមរាប់់អាន ម្តតងទៀ�ៀត…។
យោ�ងតាមកាសែ�ត The Wall Street
Journal “តាលីីបង់់មើ�ើលឃើ�ើញថាចិិនជា
ប្រ�ភពនៃ�ភាពស្រ�បច្បាាប់់ អន្តតរជាតិិ ជា
អ្ននកគាំំទ្រ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចដ៏
ច ៏មានសក្តាានុុពល និិង

នៅ�អាហ្វវហ្គាានីីស្ថាាន។
ថា ប្រ�ទេ�សទាំំងពីី រ
មានការព្រួ�ួយបារម្ភភអំំពីី
លទ្ធធភាព “ហៀ�ៀរចូូល”
ដែ�លអាចកើ�ើ តឡើ�ើង
នៃ�ពួួកអ៊ីី�ស្លាាមជ្រុ�ុលនិិយម។
ថ្វីី�បើ�ើមានសង្រ្គា�ាម
ត្រ�ជាក់់ក៏ដោ៏ �យ ទីីក្រុ�ង
ុ
ប៉េ�េកាំំង និិងទីីក្រុ�ង
ុ ម៉ូូ�ស្គូូ�
កាលពីីសប្តាាហ៍មុ
៍ ន
ុ ត្រូ�ូវ
បានគេ�រាយការណ៍៍ថា
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បានដាក់់ពង្រា�យកងទ័័ពចំំនួួន ១០០០០

និិងចិិនក្នុុ�ងការប្រ�យុុទ្ធប្រធ �ឆាំំងភេ�រវកម្មម និិង

នាក់់ យន្តតហោះ�ះ និិងកាំំភ្លើ�ើ�ងធំំទៅ�កាន់់តំំបន់់

រួួមគ្នាាការពារសន្តិិ�ភាពនិិ ងស្ថិិ�រភាពក្នុុ�ង

ស្វ័័�យ័័ត Ningxia Hui របស់់ចិន
ិ ដែ�លជាផ្នែ�ែក

តំំបន់់” នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ង
ែ ការណ៍៍

មួួយនៃ�សមយុុទ្ធរួធ ម
ួ គ្នាា។ ទោះ�ះបីីជាសមយុុទ្ធធ

មួួយ ដែ�លចេ�ញដោ�យក្រ�សួួងការពារជាតិិ

នេះ�ះត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ� ឡើ�ើងឆ្ងាា យពីី ប្រ�ទេ�ស

រុុស្ស៊ីី��៕

អាហ្វវហ្គាានីីស្ថាានក៏៏ដោ�យ វាបានបង្ហាាញពីី
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