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ដោ�យ៖ សុុបិិន អុ៊ឹ�ង

ប្របិព័័នធដោ�ះដោ�ោ តដោ�ទីីប្រ�ុងឡូូវែែល 

�នផ្លាា ស់ុបិូរូដោ��ោ �ដោនះ ដោ�យសារលទីធផល

នៃនបិណូ្តឹ� ងទាមទារសិុទីធិដោ�ះដោ�ោ ត របិស់ុ

ប្រ�ុមសុហគមន៍ព័លរដ្ឋឋវែ�ែរ និងសុហគមន៍

ព័លរដ្ឋឋវែដ្ឋលនិយាយភាសាដោអ៊ឹសុា�ញ 

កាលពី័�ោ � ២០១៧ “Hout et al ទីល់ន�ង

ទីីប្រ�ុងឡូូវែែល” ។ ចាប់ិតាំ�ងពី័�ោ � ១៩៤៣ 

ទីីប្រ�ុងឡូូវែែល�នអ៊ឹនុម័តអ៊ឹភិិ�ល�ិច្ចច

By Soben UngBy Soben Ung

Lowell election system has 
changed this year as the result of a 
Voting Rights lawsuit that was 
brought by a group of Cambodian 

and Hispanic community members 
in 2017 “Hout et al vs City of Low-
ell”. Since 1943, Lowell adopted 
Plan E governance, the election has 
been all city-wide at large seats, 

Dawlatt Naimati អាយុ ២២ �ោ � ម�

ពី័ Kunduz ឈរដោ�ខាងដោប្រ�ហាងកាដោហេ

អីុ៊ឹនធឺឺដោណ្តឹត វែដ្ឋលនាង��ពុ័ងវែសុេងរ�ជំ�នួយ

�ោងុការ��់ពា�យសុុ�ទិី�ឋ ការអ៊ឹដោនូាប្របិដោែសុន៍

ពិ័ដោសុសុអាដោមរ�ិ ដោ�នៃ�ៃទីី ៨ វែ�សីុហា ដោ�

ទីីប្រ�ុងកាបុុិល ប្របិដោទីសុអាហេហាា នីសាា ន។ 

ឧទីធម្ភាា គច្ចប្រ���ពុ័ងជំដោមា�សុព័លរដ្ឋឋ

អាដោមរ�ិដោច្ចញពី័ទីីប្រ�ុងកាបុុិល �ណ្តឹៈវែដ្ឋល

ប្រ�ុមតាំលីបិង់�ន�ិតចូ្ចលជិំត គឺជាទិីដ្ឋឋភាព័

មួយដូ្ឋច្ចគ្នាោ ដោ�ន�ងការដួ្ឋលរល�ទីីប្រ�ុង

នៃសុហាន ដោ��ោ �១៩៧៥ បិនាា ប់ិពី័អាដោមរ�ិ

ដ្ឋ�ទ័ីព័ដោច្ចញពី័ប្របិដោទីសុដោែៀតណាម។

�ង�ម្ភាា �ងអាហេហាា នីសាា ន វែដ្ឋល

ទីទួីលការបិណុូ្តឹះបិណូាលពី័សុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិ 

ហា�់ដូ្ឋច្ចជាងាយន�ងដួ្ឋលរល�ដោ�ច្ច�ដោពាះមុ�

ការរញុប្រចានរមួគ្នាោ ពី័�ង�ម្ភាា �ងតាំលីបិង់។ 

ដោ�ែ ះ និងទីី�វែនាងវែដ្ឋលធ្លាា ប់ិសាា ល់សុប្រម្ភាប់ិ

ព័លរដ្ឋឋអាដោមរ�ិ�ោងុ��ឡុូងដោព័លវែដ្ឋលពួ័�ដោគ

�នចូ្ចលរមួយូរដោ�ទីីដោនាះ រមួទា�ង Kunduz 

និង Kandahar �នដួ្ឋលរល�ដូ្ឋច្ចដុ្ឋ�ដូ្ឋមីណូ្តឹ 

�ោងុរយៈដោព័លវែតបិ�នុាែ ននៃ�ៃ�ែីៗ ដោនះ ដោ�ដោព័ល

វែដ្ឋលពួ័�តាំលីបិង់�នវាយលុ�ចូ្ចលកាន់

កាប់ិរដ្ឋឋធ្លានី។

ប្រ�ុមតាំលីបិង់ម្ភានដោ�រ ូ�ដោ�ែ ះលីលីាញ

ដោ�យសារភាព័ដោ�រដោ� និងការអ៊ឹនុែតូ

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៥តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៥

តទៅ�ទី�ព័័រទីី ១១តទៅ�ទី�ព័័រទីី ១១

Please seePlease see  /05/05

មូូលហេ�តុុ ៤ យ៉ាា�ង ដែ�លការកាន់់កាប់់រប់ស់់ក្រុ�ុមូតាលីប់ង់
ហេ�ក្រុប់ហេ�ស់ អា�វហ្គាា�ន់ីស្ថាា�ន់ ជា�ីី�ងវល់ស់ក្រុ�ប់់ពិិភពិហេ��

Lowell’s New Election
 System Starts This Year

ក្រុប់ពិ័ន់ធហេ�ះហេ�ោ�តុថ្មីីីរប់ស់់�ីក្រុ�ុងឡូូដែែល
ចាប់់ហេ�ី�មូហេ��ោ��ហេន់ះ
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ដោ�យ៖ Meg Wagner, Melissa 

Mahtani, Melissa Macaya, Mike Hayes, 

Joshua Berlinger, Brad Lendon, Aditi 

Sangal និង Lauren Said-Moorhouse, 

CNN

ដោធឺេ�បិច្ចចុបិីនោភាព័ដោម្ភា� ង ៨៖២៧ នាទីី

យប់ិ នៃ�ៃទីី១៨ វែ�សីុហា �ោ � ២០២១

ដោ��នៃបិដិ្ឋន និយាយថា រ�យការណ៍្តឹ

ដោសុុ�បិការណ៍្តឹសុម្ភាៃ ត់ “គ្នាែ នការឯ�ភាព័គ្នាោ ” 

អ៊ឹ�ពី័ដោព័លដោែ�កាន់កាប់ិរបិស់ុប្រ�ុមតាំលីបិង់

ពី័៖ Nikki Carvajal សារព័័ត៌ម្ភាន CNN

ប្របិធ្លានាធិឺបិតី ចូ្ច នៃបិដិ្ឋន �ននិយាយ

ថា “គ្នាែ នការឯ�ភាព័គ្នាោ ” ដោ��ោងុរ�យការណ៍្តឹ

ដោសុុ�បិការណ៍្តឹសុម្ភាៃ ត់អ៊ឹ�ពី័អាហេហាា នីសាា ន 

ដោ�ដោព័លគ្នាត់អ៊ឹះអាងកាលពី័វែ�មិ�ុនាថា 

ប្រ�ុមតាំលីបិង់ “មិនអាច្ច” ប្រគប់ិប្រគងប្របិដោទីសុ

�នដោទី បិនាា ប់ិពី័�ង�ម្ភាា �ងអាដោមរ�ិ�ន

ចា�ដោច្ចញ បិ�ុវែនូគ្នាត់�នសារភាព័ថា 

មនុសុសជាដោប្រច្ច�ននិយាយថា ការដួ្ឋលរល�

របិស់ុរ�ឋ ភិិ�លអាហេហាា នីសាា ន "ទី�នងជា

ដោ��តដោឡូ�ងដោ�ដោព័លមួយដោ�ចុ្ចង�ោ �ដោនះ" ។

ដោ��ោុងឃ្លីាីបិនៃនបិទីសុម្ភាា សុន៍ជាមួយ

សារព័័ត៌ម្ភាន ABC វែដ្ឋល�នដោច្ចញផាយ

ដោ�យប់ិនៃ�ៃពុ័ធឺដោ��នៃបិដិ្ឋន ប្រតូែ�នដោគ

សួុរថា ដោត�ចារ�មែដោសុុ�បិការណ៍្តឹសុម្ភាៃ ត់ជា

អ៊ឹោ��ុសុ ឬមួយគ្នាត់និយាយដោ�ះសារវា

ដោ�ដោព័លគ្នាត់ដោ�ការកាន់កាប់ិមិនទី�នង

ជាអាច្ចដោ�រចួ្ច។

ដោ��ប្របិធ្លានាធិឺបិតី�នដោ�ា�យតបិថា 

“គ្នាែ នកាវែរ�ភាព័គ្នាោ ដោទី ប្របិសិុនដោបិ�អ៊ឹោ�ប្រតលប់ិ

ដោ�ដោម�លរ�យការណ៍្តឹដោសុុ�បិការណ៍្តឹសុម្ភាៃ ត់” 

។ ពួ័�ដោគ�ននិយាយថា វាទី�នងជាដោ��តដោឡូ�ង

ដោ�ដោព័លមួយដោ�ចុ្ចង�ោ �ដោនះ។”

ដោ�ដោព័លប្រតូែ�នដោគសួុរអ៊ឹ�ពី័ការពិ័ត

វែដ្ឋលថា គ្នាត់មិន�នផូល់ដោព័លដោែ�

��ណ្តឹត់ជា�់��់ដោ��ោុងការវាយតនៃមាជា

សាធ្លារណ្តឹៈដ្ឋ�បូិងរបិស់ុគ្នាត់ ដោ��នៃបិដិ្ឋន 

�ននិយាយថា គ្នាត់មិនគិតថានរណា

ម្ភាោ �់ព័ា�រណ៍្តឹថាដោត�អ៊ឹេីន�ងដោ��តដោឡូ�ងភាា មៗ 

ដោ��ោុងប្របិដោទីសុឬយា� ងណាដោនាះដោទី។

ដោ���នម្ភានប្របិសាសុន៍ថា “គ�និត

វែដ្ឋលប្រ�ុមតាំលីបិង់ន�ងដ្ឋដោណូ្តឹ� មកាន់កាប់ិ 

ប្រតូែ�នដោគសុនែតដោល�សុញ្ញាា ណ្តឹវែដ្ឋលថា 

�ងទ័ីព័ច្ច�នួន ៣០០០០០ នា�់ វែដ្ឋលដោយ�ង

�នបិណុូ្តឹះបិណូាលនិងបិ�ពា�់អាែធុឺប្រតូែ

ដួ្ឋលរល� ពួ័�ដោគន�ងដោ�ះបិង់ដោចាលដោនាះ

ដោទី។” គ្នាែ ននរណាម្ភាែ �់គិតដូ្ឋដោចាោ ះដោទី។

ព័័ត៌ម្ភានសុ�ខាន់ៗ�ោុងដោព័លបិច្ចចុបិីនោ៖

• ដោ�យម្ភានប្រ�ុមតាំលីបិង់ប្រគប់ិប្រគង

ប្របិដោទីសុអាហេហាា នីសាា ន ប្របិដោទីសុជាដោប្រច្ច�ន

��ពុ័ងប្របិ�ងវែប្របិង ជំដោមា�សុព័លរដ្ឋឋរបិស់ុ�ាួន 

និងបិិទីសាា នទូីតរបិស់ុ�ានួជាបិដោណូាះអាសុនោ។

• ដោជាគវាសុនារបិស់ុប្របិជាជំន

អាហេហាា នីសាា នជាដោប្រច្ច�នវែដ្ឋល�នដោធឺេ�ការ

ជាមួយរ�ឋ ភិិ�លបិរដោទីសុដោ�វែតមិន

ច្ចាស់ុ។ តាំលីបិង់�នសុនា “ដោល��វែលងដោទាសុ” 

បិ�ុវែនូព័័ត៌ម្ភានលមិិតដោ�វែតមិនច្ចាស់ុ។

• សារព័័ត៌ម្ភាន CNN �នច្ចងប្រ�ង

បិញីី្ជីដោ�ែ ះអ៊ឹងាការវែដ្ឋល��ពុ័ងដោធឺេ�ការ ដោដ្ឋ�មីី

ជួំយជំនដោភិៀសុ�ាួនអាហេហាា នីសាា ន។ 

វែសុេងយល់បិវែនាមដោ�ទីីដោនះ here៕

ពិ័តុ៌�ន់ចុុងហេក្រុកាយ ស់ីីពិីក្រុប់ហេ�ស់អា�វហ្គាា�ន់ីស្ថាា�ន់ 

ហេ�ហេពិលក្រុ�ុមូតាលីប់ង់កាន់់កាប់់
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ដោ�យ៖ Meghann Myers

�ង�ម្ភាា �ងសុនិូសុុ�អាហេហាា នីសាា ន

បិនូ�ា �ដោម�ល បិនាា ប់ិពី័ដោយាធ្លាអាដោមរ�ិ �ន

ចា�ដោច្ចញពី័ មូល�ឋ នអាកាសុ Bagram 

�ោុងដោ�តូ Parwan ភាគខាងដោជំ�ងទីីប្រ�ុង

កាបុុិលនៃនប្របិដោទីសុអាហេហាា នីសាា ន កាលពី័

នៃ�ៃច័្ចនាទីី៥ វែ���ា� �ោ �២០២១ ។ (Rahmat 

Gul/AP)

អ៊ឹគាដោសុនាធិឺការពិ័ដោសុសុសុប្រម្ភាប់ិ

ការសាា បិនាដោឡូ�ងែញិនៃនប្របិដោទីសុអាហេហាា នីសាា ន 

�នវែបិ���់ខាច ត់ខាច យពី័ការប្រគប់ិប្រគង

របិស់ុរ�ឋ ភិិ�ល �ោងុប្របិតិបិតិូការរយៈដោព័ល

ពី័រទីសុែតសរដ៍ោ�ប្របិដោទីសុអាហេហាា នីសាា ន 

កាលពី័នៃ�ៃប្រព័ហសុីត� �នច្ចងុិលបិងាា ញ

ពី័ការផ្លាា ស់ុបិូូរទីីតាំ�ង ដោគ្នាលដោ� និង

ការ��ណ្តឹត់ដោព័លដោែ�មិនប្រ��ដ្ឋប្របិជា ជា

មូលដោហតុច្ច�បិងមួយ វែដ្ឋលនា�ដោអាយម្ភានការ

ដ្ឋ�ទ័ីព័អាដោមរ�ិ ផូល់ផលច្ច�ដោណ្តឹញដ្ឋល់

ពួ័�តាំលីបិង់ប្របិ��ងន�ង�ង�ម្ភាា �ងសុនិូសុុ�

អាហេហាា នីសាា នវែដ្ឋលគ្នាែ នប្របិសិុទីធភាព័។

រ�យការណ៍្តឹប្របិចា�ប្រតីម្ភាសុ SIGAR 

�ែីបិ�ផុតវែដ្ឋល�នដោច្ចញផាយដោ�នៃ�ៃ

ប្រព័ហសុីត�ប្រ�ប់ិដោរឿងដូ្ឋច្ចគ្នាោ  និងម្ភានការ

និយាយតគ្នាោ ។ ដោនះជាការសុ�ដី្ឋរបិស់ុដោ�� 

John Sopko វែដ្ឋល�នប្រ�ប់ិអ៊ឹោ�យ�ព័័ត៌ម្ភាន

ដោ��ោុងប្រព័�តិូការណ៍្តឹប្រ�ុមអ៊ឹោ�និព័នធ។

ដោ���នម្ភានប្របិសាសុន៍ថា “អ៊ឹោ�

មិនគួរភាា �់ដោផិ�លដោទី ប្របិសិុនដោបិ�អ៊ឹោ��ន

អានរ�យការណ៍្តឹរបិស់ុដោយ�ង យា�ងដោហាច្ចណាស់ុ

កាលពី័៩�ោ �…�ាុ��នដោ�ទីីដោនាះ” ។ “ដោយ�ង

�នគូសុបិញី្ញា�់ពី័បិញ្ញាា  ការតប្រមង់ទិីសុ 

ការប្របិ��ាដោយាបិល់ និងជួំយដោបិសុ��មែ

ជាមួយដោយាធ្លាអាហេហាា នីសាា ន”។

បិនាា ប់ិពី័ការប្របិកាសុរបិស់ុរដ្ឋឋ�លនៃបិ

ដិ្ឋន �ោុងវែ�ឧសុភា វែដ្ឋលថា �ងទ័ីព័ និង

អ៊ឹោ�ជាប់ិ�ិច្ចចសុនាទា�ងអ៊ឹស់ុន�ងប្រតូែបិញ្ជីច ប់ិ

ដោ�ចុ្ចងវែ�សីុហា ប្របិតិ�មែតបិជាសាធ្លារណ្តឹៈ 

�នផាុះដោឡូ�ង ម្ភានទា�ងការ��ចិ្ចតូច្ច�ដោពាះ

សុង្រ្គាងាា ម “បិរាជ័ំយ” និងការតូិញវែតិរថា 

សុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិ��ពុ័ងដ្ឋ��យមុនដោព័ល

បិញ្ជីច ប់ិការងារ។

ដោ�� Sopko �ននិយាយថា បិញ្ញាា

ដោនះគឺ “ការងារ” ម្ភានដោប្រច្ច�នមុ�ប្រព័ួញ 

ចាប់ិតាំ�ងពី័រដូ្ឋែសុា��ដោឈ�ប្រជុំះ�ោ �២០០១។ 

ចាប់ិដោផូ�មដ្ឋ�បូិង ជាដោបិសុ��មែរះុដោរ �រ�ឋ ភិិ�ល

តាំលីបិង់វែដ្ឋលអ៊ឹនុញ្ញាា តឱ្យយម្ភានពួ័�អាល់

នៃ�� ដោធឺេ�ការបិណុូ្តឹះបិណូាលដោ�អាហេហាា នីសាា ន

ផ្លាា ស់ុបិូរូដោ�ជាល�ហាត់�សាងប្របិដោទីសុ ជា

�ិច្ចច�ិត��ប្របិ�ងវែប្របិងដោដ្ឋ�មីវីាយបិ�ែញិ ��ដោទីច្ច

ប្រ�ុមបិះដោ�រដោផសងៗ ព័ប្រង�ងរ�ឋ ភិិ�ល និង

ដោយាធ្លាអាហេហាា នីសាា នដោ�ថាោ �់�ណូាល 

ដោដ្ឋ�មីដីោអាយពួ័�ដោគ ដោ�ទីីបិ�ផុតអាច្ចការពារ

�ាួន  ឯង�ន។

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៨តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៨

“ហេយ�ងន់ឹងហេ�វ�ហេរឿងហេន់ះមូីងហេ�ៀតុ” IG អា�វហ្គាា�ន់ីស្ថាា�ន់ 
ក្រុពិ�ន់ពិីស់ង្គ្រា�ា�មូ នាហេពិលអនាគតុ
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វែផនការ E ការដោ�ះដោ�ោ ត�នប្របិប្រព័�តូដោ�

ដោ�  ទូីទា�ងទីីប្រ�ុង សុប្រម្ភាប់ិអាសុនៈធឺ�ៗ 

ដោ�យអ៊ឹោ�កាន់សុ�បុិប្រត��ពូ័លទា�ង ៩ ទីទួីល

�នអាសុនៈជាសុម្ភាជិំ�ប្រ�ុមប្របិ��ា។ 

ជាមួយន�ងប្របិព័័នធដោនះ ដោបិ�ខជំនជាដោប្រច្ច�ន

វែដ្ឋលម្ភានទី�នា�់ទី�នងល ិនិងការទីទួីលសាា ល់

នាមប្រត�ូលទីទួីល�នសុដោមាងគ្នា�ប្រទីដោប្រច្ច�ន 

និងទីីប្រ�ុងប្រតូែ�នដ្ឋ�ដោណ្តឹ� រការតាំមែធីិឺដោនះ

អ៊ឹស់ុរយៈដោព័លជាយូរម�ដោហ�យ។ អ៊ឹោ��ាះ

�នអ៊ឹះអាងថា វា�នផូល់នូែសុាិរភាព័

ដោ�យមិនវែបិងវែច្ច�ផលប្របិដោយាជំន៍

អ៊ឹោ�ជិំតខាងដោផសងគ្នាោ  វែដ្ឋលនា�ឱ្យយទីីប្រ�ុងឡូូ

វែែលទា�ងមូលម្ភានការរ�ី   ច្ចដោប្រម�ន។   

�ណ្តឹៈដោនះ ប្របិវែហលជាការពិ័តទា�ងអ៊ឹស់ុ 

ការដោ�ះដោ�ោ ត�ោុង�ោ �២០១៥ ម្ភានដោបិ�ខជំន

ភាគតិច្ចច្ច�នួន ៥ របូិ និងគ្នាែ នដោបិ�ខជំនណា

ម្ភាោ �់ប្រតូែ�នដោប្រជំ�សុដោរ �សុដោនាះដោទី រមួទា�ង

សុម្ភាជិំ�ប្រ�ុមប្របិ��ា ដោ�� វាសុនា នួន 

វែដ្ឋល�នជាប់ិដោ�ោ តមួយអាណ្តឹតិូ មិន�ន

ដោជាគជ័ំយ�ោុងែដូ្ឋនៃនការដោ�ះដោ�ោ តពី័រ

ខាងដោប្រកាម។ បិញ្ញាា ធឺៃន់ធឺៃរប្រតូែ�នដោចាទីដោឡូ�ង

ថា ប្របិព័័នធដោនះ��ពុ័ងដោធឺេ�ឱ្យយចុ្ចះ�យសុដោមាង

របិស់ុអ៊ឹោ�ដោ�ះដោ�ោ តភាគតិច្ច និងអ៊ឹោ�ដោ�ះដោ�ោ ត

ជាទូីដោ�ដោ�តាំមសុងាា ត់ ដោហ�យដោព័លដោនាះ

សុម្ភាជិំ�ប្រ�ុមប្របិ��ាប្រ�ុងច្ច�នួន ៥ របូិ 

�ោុងច្ច�ដោណាម ៩ របូិ�នរស់ុដោ��ោុងសុងាា ត់

វែតមួយដោនាះគឺជាសុងាា ត់របិស់ុ Belvedere ។

បិណូ្តឹ� ង�នអូ៊ឹសុបិនាា យអ៊ឹស់ុរយៈដោព័ល

ពី័របីិ�ោ � ទា�ងដោ��ោុង និងដោប្រ�តុ�ការ 

ការប្របិជុំ�ឯ�ជំននិងសាធ្លារណ្តឹៈប្របិមូលផុូ�

មតិសាធ្លារណ្តឹៈដោ�ទូីទា�ងទីីប្រ�ុង។ គណ្តឹបិ�ស

ទា�ងពី័រ�ន�នដ្ឋល់ដ្ឋ�ដោណាះស្រាសាយ

មួយ - ទីីប្រ�ុងឡូូវែែលប្រតូែ�នវែបិងវែច្ច�ជា 

៨ ស្រាសុុ� និង ៣ អាសុនៈធឺ�។ សុប្រម្ភាប់ិគ

ណ្តឹៈ�ម្ភាែ ធិឺសា�ដោរៀន វែដ្ឋលពី័មុនម្ភាន

អាសុនៈដោ�ទូីទា�ងទីីប្រ�ុងច្ច�នួន ៦ ឥឡូូែ

ន�ងម្ភាន ៤ ស្រាសុ�ុ និង ២ អាសុនៈធឺ�។ ប្របិព័័នធ

ដោ�ះដោ�ោ ត�ែីដោនះ��ពុ័ងប្រតូែ�នអ៊ឹនុែតូដោ�

រដូ្ឋែសុា��ដោឈ�ប្រជុំះដោនះ។ បិញីី្ជីដោ�ែ ះដោបិ�ខជំន

សុប្រម្ភាប់ិមណ្តឹឌ លនីមួយៗម្ភានដូ្ឋច្ចខាងដោប្រកាម។ 

ន�ងម្ភានការដោ�ះដោ�ោ តបិឋមដោ�នៃ�ៃអ៊ឹងាា រ

ទីី២១ វែ��ញ្ញាា  សុប្រម្ភាប់ិមណ្តឹឌ លវែដ្ឋលម្ភាន

ដោបិ�ខជំនដោល�សុពី័បីិឈរដោ�ែ ះសុប្រម្ភាប់ិ

ត�វែណ្តឹងដូ្ឋច្ចគ្នាោ ។ ការដោ�ះដោ�ោ តបិឋមន�ង

ប្របិប្រព័�តូដោ�ដោ�ស្រាសុ�ុដោល�២ ស្រាសុ�ុដោល�៣ 

ស្រាសុុ�ដោល�៤ និងស្រាសុុ�ដោល�៧ សុប្រម្ភាប់ិ

ប្រ�ុមប្របិ��ាប្រ�ុង។ ន�ងមិនម្ភានការដោ�ះដោ�ោ ត

បិឋមសុប្រម្ភាប់ិគណ្តឹៈ�ម្ភាែ ធិឺការសា�ដោរៀន

ដោទី រហូតដ្ឋល់ការដោ�ះដោ�ោ តសុ�លដោ�

នៃ�ៃអ៊ឹងាា រទីី២ វែ�  ែចិ្ចិិកា �ោ �២០២១។ នៃ�ៃ

ចុ្ចងដោប្រកាយសុប្រម្ភាប់ិចុ្ចះដោ�ែ ះដោ�ះដោ�ោ ត

បិឋម គឺនៃ�ៃទីី១ វែ��ញ្ញាា  �ោ � ២០២១ ដោែ�

ដោម្ភា� ង ៨ យប់ិ។

ស្រាសុុ�ដោល� 1: Pawtucketville

Rodney Elliott

Daniel Rourke

ស្រាសុុ�ដោល� 2: Centralville

Martin Hogan, Corey Robinson, 

Robert Gignac

ស្រាសុុ�ដោល� 3: Belvidere 

David Conway, William Samaras, 

John Leahy

ស្រាសុុ�ដោល� 4: Back Central

Ryan Rourke, Paul Belley, Wayne 

Jenness 

ស្រាសុុ�ដោល� 5: Sacret Heart/South 

Lowell

Kimberly Scott, Tooch Van

ស្រាសុុ�ដោល� 6: Lower Highland

Sokhary Chau, Justin Ford.

ស្រាសុុ�ដោល� 7: Acre

David Ouellette, Paul Yem, Ka-

mara Kay, Patricia Stratton 

ស្រាសុុ�ដោល� 8: Highlands

Erik Gitschier, Ty Chum

At Large: Debra Belanger, Rita 

Mercier, Robert Hoey, Vesna Noun, 

John Drinkwater, Bobby Tugbiyele.

គណ្តឹៈ�ម្ភាែ ធិឺការសា�ដោរៀន

ស្រាសុុ�ដោល� 1

Stacy Thompson, Ben Opara

ស្រាសុុ�ដោល� 2

តទៅ�ទី�ព័័រទីី ១៣តទៅ�ទី�ព័័រទីី ១៣

with the top 9 ticket holders getting 
seats as councillors. With this system, 
many candidates with strong ties 
and family name recognition received 
the most votes and the city was run 
this way for a very long time. Some 
argued it has given stability, without 
dividing different neighborhood 
interests, which has allowed Lowell 
to progress as a whole. While this 
maybe all true, in the 2015 election, 

there were 5 minority candidates 
and none were elected, including 
one term elected councilor Vesna 
Nuon who ran unsuccessfully the 
following two election cycles. Serious 
questions were raised that the system 
was diluting the voices of the minority 
voters and voters in general in the 
neighborhoods and at that time, 5 
out of 9 city councilors resided in 
one single neighborhood, that of 
Belvedere. 

The lawsuits dragged on for a 
few years, in and out of courts, 
private and public meetings, gath-
ering pubic opinions throughout the 
city. Both parties reached a settle-
ment - Lowell being divided into 8 
Districts and 3 at large seats. For 
the school committee, which for-
merly had 6 city-wide seats will now 
have 4 districts and 2 at large seats. 
This new election system is being 
implemented this fall. The list of 
the candidates for each district is 
listed below. There will be a pri-
mary elec-tion on Tuesday, Septem-
ber 21st for districts which has more 
than three candidates running for 
the same post. The primary election 

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

District 3: Belvidere 
David Conway, William Sama-

ras, John Leahy

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

Jenness 

District 5: Sacret Heart/South 
Lowell

Kimberly Scott, Tooch Van

District 6: Lower Highland
Sokhary Chau, Justin Ford.

District 7: Acre
David Ouellette, Paul Yem, 

Kamara Kay, Patricia Stratton 

District 8: Highlands
Erik Gitschier, Ty Chum

At Large: Debra Belanger, Rita 
Mercier, Robert Hoey, Vesna Noun, 
John Drinkwater, Bobby Tugbiyele.

School Committee
District 1
Stacy Thompson, Ben Opara

District 2
Eileen Delrossi, Hilary Clark

District 3
Andre Descoteaux, Susie Chhoun
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�ូនប្របិសា ដោ�� ហុុន វែសុន ប្រតូែ �ន

អ៊ឹគាសុោងការ នគរ�ល ជាតិ សុដោប្រមច្ច ឱ្យយ

ដ្ឋ��នា� ប្រ�ុម ការងារ ដោសុុ�បិ អ៊ឹដោងាត និង ស្រាសាែប្រជាែ

អ៊ឹោ� ញុះញង់ ឱ្យយ ព័លរដ្ឋឋ តវា� ដោរឿង ដី្ឋធឺាី បិ�ុវែនូ

អ៊ឹោ�ែភិាគ ថា ការ វែតងតាំ�ង ដោនះ គឺ ដោដ្ឋ�មីី

បិដោងា�ន អ៊ឹ�ណាច្ច សុមាុត ព័លរដ្ឋឋ រងដោប្រគ្នាះ និង

ការពារ ��ហុសុ ប្រគួសារ ហុុន បិ�ុដោណាះ ះ។

ដោ�� ឌីី ែជីិា វែដ្ឋល ប្រតែូ ជា សាេ មី របិស់ុ

ដោ��ស្រាសីុ ហុុន ម្ភា� ណា �ូនស្រាសីុ ដោ�� 

ហុុន វែសុន ប្រតូែ �ន អ៊ឹគាសុោងការ នគរ�ល

ជាតិ សុដោប្រមច្ច ឱ្យយ ដ្ឋ��នា� ប្រ�ុម ការងារ ប្របិមូល

ព័័ត៌ម្ភាន ស្រាសាែប្រជាែ និង ដោសុុ�បិ អ៊ឹដោងាត ដោល�

�រណី្តឹ ជំដោម្ភាា ះ ដី្ឋធឺាី និង ការ ទីង្រ្គានាា ន កាន់កាប់ិ

ដី្ឋ របិស់ុ រដ្ឋឋ ដោ�យ �ុសុច្ចាប់ិ ដោ� តាំម បិណាា

រាជំធ្លានី-ដោ�តូ។

ដោសុច្ច�ាី សុដោប្រមច្ច អ៊ឹ�ពី័ ការ វែ�សុប្រមួល

សុម្ភាសុភាព័ របិស់ុ អ៊ឹគាសុោងការ នគរ�ល

ជាតិ ចុ្ចះ នៃ�ៃ ទីី ១៩ វែ� សីុហា �ោ � ២០២១ ឱ្យយ

ដ្ឋ�ង ថា ដោ�� ដោនត សាដោែឿន វែដ្ឋល ជា

អ៊ឹគាសុោងការ នគរ�ល ជាតិ និង �៏ ជា �ែួយ

ប្របិសា ដោ�� ហុុន វែសុន �ន សុដោប្រមច្ច ឱ្យយ

ដោ�� ឌីី ែជីិា ដ្ឋ��នា� ប្របិមូល ព័័ត៌ម្ភាន ប្រ�ុម

ការងារ ស្រាសាែប្រជាែ និង ដោសុុ�បិ អ៊ឹដោងាត ដោល�

�រណី្តឹ ជំដោម្ភាា ះ ដី្ឋធឺាី និង ការ ទីង្រ្គានាា ន កាន់កាប់ិ

ដី្ឋ របិស់ុ រដ្ឋឋ ដោ�យ �ុសុច្ចាប់ិ។

ដោសុច្ច�ា ីសុដោប្រមច្ច ដ្ឋវែដ្ឋល ថា ប្រ�ុម ការងារ

ដោនះ ម្ភាន សុម្ភាសុភាព័ ច្ច�នួន ១៦ នា�់ វែដ្ឋល

ម្ភាន ដោ�� ឌីី ែជីិា ជា អ៊ឹោ� ដ្ឋ��នា�។ ប្រ�ុម

ការងារ ដោនះ ម្ភាន សិុទីធិ និង ភារ�ិច្ចច ដូ្ឋច្ចជា

ដោប្របិ�ប្រ�ស់ុ �ម្ភាា �ង នៃន នាយ��ឋ ន ជំ�នាញ

ដោប្រកាម វែផនការ សុនិូសុុ� ដោល� ការងារ នីតិែធីិឺ 

និង អ៊ឹនូរាគមន៍ �ោុង �រណី្តឹ ចា��ច់្ច និង

ដោប្របិ�ប្រ�ស់ុ �ម្ភាា �ង វែផនការ សុនិូសុុ� នៃន

អ៊ឹគាសុោងការ�ឋ ន នគរ�ល ជាតិ រាជំធ្លានី-

ដោ�តូ ដោល� ការ ប្របិមូល ព័័ត៌ម្ភាន ស្រាសាែប្រជាែ 

ដោសុុ�បិ អ៊ឹដោងាត និង នីតិែធីិឺ �សាង សុ�ណុ្តឹ� ដោរឿង

បិញូី្ជីន ដោ� តុ�ការ �ោងុ វែដ្ឋន សុមតា�ិច្ចច ដោ�តូ

ពី័រ ឬ ដោប្រច្ច�ន។

ដោល�សុ ពី័ ដោនះ ប្រ�ុម ការងារ ដោនះ �៏ ម្ភាន

សិុទីធិ �សាង សុ�ណុ្តឹ� ដោរឿង ដោល� �រណី្តឹ ជំដោម្ភាា ះ

ដី្ឋ និង ការ ទីង្រ្គានាា ន កាន់កាប់ិ ដី្ឋ របិស់ុ រដ្ឋឋ ដោ�យ

�ុសុច្ចាប់ិ បិញូី្ជីន ដោ� តុ�ការ ជាដោដ្ឋ�ម។

ដោប្រ�ពី័ ម្ភាន សិុទីធិ ដោប្របិ�ប្រ�ស់ុ �ម្ភាា �ង និង

�សាង សុ�ណុ្តឹ� ដោរឿង បិញូី្ជីន ដោ� តុ�ការ

ដោហ�យ ប្រ�ុម ការងារ ដោនះ �៏ ម្ភាន ភារ�ិច្ចច �ោុង

ការ ប្របិមូល ព័័ត៌ម្ភាន អ៊ឹ�ពី័ សុ�មែភាព័ ញុះញង់ 

គ្នា�ប្រទី ឧបិតាមា ដ្ឋល់ ការ បិដោងា�ត ឱ្យយ ម្ភាន ការ

តវា� ទាមទារ ឬ ដោរៀបិច្ច� ឱ្យយ ម្ភាន ជំដោម្ភាា ះ ដី្ឋធឺាី 

និង សុ�មែភាព័ ទីង្រ្គានាា ន កាន់កាប់ិ ដី្ឋធឺាី របិស់ុ

រដ្ឋឋ ដោ�យ �ុសុច្ចាប់ិ វែដ្ឋល បិងា ឱ្យយ ម្ភាន

ច្ច�ច្ចល ដោ� តាំម បិណាា ល រាជំធ្លានី-ដោ�តូ។

ជាង ដោនះ ដោទីៀត ប្រតូែ ដ្ឋ�ដោឡូ�ង បិញីី្ជី �រណី្តឹ

ដោរឿង ដោដ្ឋ�មី ី��ណ្តឹត់ ការ ទីប់ិសាា ត់ និង បិង្រ្គាងាា បិ 

ដោហ�យ និង វាយតនៃមា �រណី្តឹ ដោរឿង និង ដោសុោ�សុុ�

ដោគ្នាលការណ៍្តឹ អ៊ឹគាសុោងការ�ឋ ន នគរ�ល

ជាតិ ដោដ្ឋ�មី ីដោបិ�� ការ ដោសុុ�បិ អ៊ឹដោងាត និង �សាង

សុ�ណុ្តឹ� ដោរឿង ដោ� តុ�ការ រមួ ទា�ង ស្រាសាែប្រជាែ

ប្របិមូល ភិសុូតុាំង និង �សាង បិញីី្ជី មុ�សុញ្ញាា

�ន ដ្ឋល់ ការ អ៊ឹនុែតូ នីតិែធីិឺ ជាដោដ្ឋ�ម។

អ៊ឹោ�ែភិាគ នដោយា�យ សុងាម និង ជា

អ៊ឹនុប្របិធ្លាន ប្រ�ុមប្របិ��ាភិិ�ល នៃន ច្ចលនា

និសុសិត ដោដ្ឋ�មីី លទីធិប្របិជាធិឺបិដោតយយ (SMD) 

ដោ�� គ�ម សុុ� ដោល�� ជា សុ�ណួ្តឹរ ថា ដោត�

ដោ�� ឌីី ែជីិា ជា �ូនប្របិសា ដោ�� ហុុន 

វែសុន គួរ ស័ុ�ាិសុម ប្រតូែវែត ង តាំ�ង ជា អ៊ឹោ�

ដ្ឋ��នា� ប្រ�ុម ការងារ ដោសុុ�បិ អ៊ឹដោងាត ដោល� �រណី្តឹ

ជំដោម្ភាា ះ ដី្ឋធឺាី វែដ្ឋរ ឬ ដោទី ពី័ដោប្រពាះ ដោ�� ឌីី ែជីិា 

ជាប់ិ ពា�់ព័័នធ ន�ង ការ បិាន់ ដី្ឋ ពី័ ព័លរដ្ឋឋ និង

គប់ិគិត ប្របិមូល យ� ដី្ឋ រដ្ឋឋ ដី្ឋ នៃប្រព័ដោឈ� របិស់ុ

រដ្ឋឋ បិ�ង របិស់ុ រដ្ឋឋ និង ភិោ� រដ្ឋឋ ដោសុា�រវែត ប្រគប់ិ ដោ�តូ-

រាជំធ្លានី ដោ� ទូីទា�ង ប្របិដោទីសុ �ណ្តឹៈ ភិរយិា

របិស់ុ ដោ�� គឺ អ៊ឹោ�ស្រាសីុ ហុុន ម្ភា� ណា និង

ដោ�� ហុុន វែសុន ដោធឺេ�ការ សុហការ គ្នាោ  យា�ង

ល ិ�ោុង ការ បិាន់ ដី្ឋ រាស្ត្រសុ ូនិង រ �ដោ�ភិ យ� ដី្ឋ

រដ្ឋឋ។

ដោ�� យល់ថា ការ វែតងតាំ�ង ដោ�� 

ឌីី ែជីិា មិនវែមន ដោ� ប្របិមូល ព័័ត៌ម្ភាន និង

ដោ�ះស្រាសាយ បិញ្ញាា  ដោនាះ ដោទី បិ�ុវែនូ ដោដ្ឋ�មីី ដោ�

បិដោងា�ន ការ សុមាុត គ�រាម��វែហង ព័លរដ្ឋឋ

រងដោប្រគ្នាះ �ុ� ឱ្យយ ហុាន តវា� រ� យុតិូធឺម៌។ ដោ��

បិនូ ថា �រណី្តឹ ជំដោម្ភាា ះ ដី្ឋធឺា ីដោសុា�រ ដោព័ញ ប្របិដោទីសុ 

ដោបិ� ពិ័តជា ច្ចង់ រ� យុតិូធឺម៌ ទាល់វែត ហុាន

ចាប់ិ សុម្ភាជិំ� ប្រគួសារ ហុុន ជាពិ័ដោសុសុ �ូន

ៗ របិស់ុ ដោ�� ហុុន វែសុន និង ដោ�� ហុុន 

វែសុន ផ្លាា ល់ កាត់ដោទាសុ ��់ គុ� វែតមូង។

មា�ង ដោទីៀត ដោ�� �ត់សុម្ភាា ល់ ថា ដោបិ�

ដោគ ច្ចង់ រ� យុតិូធឺម៌ ឱ្យយ ព័លរដ្ឋឋ វែមន ដោនាះ មិន

ចា��ច់្ច វែតងតាំ�ង ដោ�� ឌីី ែជីិា ឱ្យយ វែត រែល់

ន�ង ការងារ ដោនះ ដោទី គឺ ប្រគ្នាន់វែត ប្របិគល់ ភារ�ិច្ចច

ដោ� ប្រ�សួុង វែដ្ឋនដី្ឋ ដោធឺេ� ការ ដោសុុ�បិអ៊ឹដោងាត និង

ដោ�ះស្រាសាយ ដោ�យ �ុ� ប្របិកាន់ បិ�ខពួ័� ដោហ�យ

ប្របិសិុនដោបិ� �រណី្តឹ ដោនាះ ធឺៃន់ធឺៃរ សុប្រមួល មិន

�ន និង ម្ភាន ការ បិា�ងផាល់ ដោ� តុ�ការ គឺ

ប្រគ្នាន់វែត តប្រមូែ ឱ្យយ តុ�ការ កាត់ ដោសុច្ច�ា ីតាំម

ផាែូច្ចាប់ិ និង អ៊ឹងា ដោហតុ ប្រត�មប្រតូែ គឺ វែលង ម្ភាន

បិញ្ញាា  ប្រច្ចបូិ�ប្រច្ចបិល់ ដោហ�យ។

ដោ�� គ�ម សុុ� បិនូ ថា សាា ប័ិន វែដ្ឋល

ដោ�ះស្រាសាយ ែវិាទី ដី្ឋធឺាី ម្ភាន ស្រាសាប់ិ ដោ�� 

ហុុន វែសុន មិន ដោប្របិ� ដោហ�យ ដោច្ចះវែត វែតងតាំ�ង

ឱ្យយ គរ ដោជំ�ង ជាន់ ភារ�ិច្ចច គ្នាោ ។ ដោនះ ម្ភានន័យ

ថា មិនវែមន ជា រ�ឋ ភិិ�ល ជាតិ វែ�ែរ ដោដ្ឋ�មីី

ការពារ ប្របិដោយាជំន៍ ព័លរដ្ឋឋ វែ�ែរ ដោនាះ ដោទី បិ�វុែនូ

គឺជា រ�ឋ ភិិ�ល ប្រគួសារ ហុុន វែតងតាំ�ង

សុម្ភាជិំ� ប្រគួសារ ហុុន ឲ្យយ ចាត់ការ ប្រគប់ិ

សាច់្ចដោរឿង ដោដ្ឋ�មី ីការពារ ប្របិដោយាជំន៍ ប្រគួសារ 

ហុុន សុុទីធសាធឺ។

អ៊ឹោ�ែភិាគ នដោយា�យ និង សុងាម របូិ

ដោនះ ថា ការវែតងតាំ�ង ដោ�� ឌីី ែជីិា ឱ្យយ ដោសុុ�បិ

អ៊ឹដោងាត ជំដោម្ភាា ះ ដី្ឋធឺាី ទី�នង ជា ដោ�� ហុុន 

វែសុន បិញី្ញា ឱ្យយ ដោ�� ឌីី ែជីិា ដោច្ចញ មុ�

ការពារ អ៊ឹោ�ស្រាសីុ ហុុន ម្ភា� ណា ជា ប្របិព័នធ 

ដោប្រពាះ ដោ� ស្រាសុុ� វែ�ែរ គ្នាែ ន អ៊ឹោ�ណា លីី ខាង

រ �ដោ�ភិ ដី្ឋធឺាី �ុសុច្ចាប់ិ ជាង អ៊ឹោ�ស្រាសីុ ហុុន ម្ភា�

ណា ដោនាះ ដោទី។ ដោល�សុ ពី័ ដោនះ ដោ� ដោទីៀត ទី�នង

ជា �រណី្តឹ ជំដោម្ភាា ះ ដី្ឋធឺាី �ាះ របិស់ុ អ៊ឹោ�ស្រាសីុ ហុុន 

ម្ភា� ណា ប្រតូែ បិ�ះ ន�ង ពួ័� ឧ�ញ៉ា�  ធឺ�ៗ និង វែ�ស

បិ�ខពួ័� ដោផសង ដោទីៀត នៃន គណ្តឹបិ�ស ប្របិជាជំន

�មុុជា ដោហ�យ ដោបិ� មិន ដោប្របិ� ដោ�� ឌីី ែជីិា ជា

សាេ មី ឲ្យយ ដោ� សុមាុត ពួ័�ដោគ ដោទី អាច្ច ម្ភាន ការ

ត�ងវែតង ខាា �ង ធ្លាា យ ដោច្ចញ ដោប្រ� កាន់វែត ធឺ�។

ដោ�� ឌីី ែជីិា គឺជា �ូន របិស់ុ ដោ�� 

ហុ� ឡូង់ឌីី វែដ្ឋល ជា អ៊ឹតីត អ៊ឹគាសុោងការ

នគរ�ល ជាតិ ដោហ�យ សុព័េនៃ�ៃ ដោ�� ជា

�ូនប្របិសា របិស់ុ ដោ�� ហុុន វែសុន។

បិច្ចចុបិីនោ ដោ�� ឌីី ែជីិា ម្ភាន តួនាទីី ជា

អ៊ឹគាសុោងការ រង នគរ�ល ជាតិ និង ជា ប្របិធ្លាន

នាយ��ឋ ន �ណាា ល សុនិូសុុ� ដោហ�យ ជា

ប្របិធ្លាន អ៊ឹនុ គណ្តឹៈ�មែការ ស្រាសាែប្រជាែ និង

តាំម�ន បុិគាល សុងស័យ ថា ម្ភាន ផាុ� ជំ�ងឺ �ូ

ែដី្ឋ-១៩៕

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

�ូន់ក្រុប់ស្ថា ហេ�� �ុុន់ ដែស់ន់ គឺ ហេ�� ឌីី ែិជាា� ក្រុតុូែ �ន់ ដែតុងតា�ង ឱ្�យ
�ឹ�នា� ក្រុ�ុមូ ការ�រ ហេស់ុ�ប់ អហេងេតុ អន� ញុះះះញុះង់ ពិលរ�ឋ តុវ៉ាា� ហេរឿង �ី�ីី
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ច្ច�ណុ្តឹច្ចសុ�ខាន់ៗ៖

• មនាីរបិ�ង់តាំដោហាា ន�ននិយាយ

ដោ�នៃ�ៃប្រព័ហសុីត�ថា �ាួន�នជំដោមា�សុ

មនុសុសប្របិម្ភាណ្តឹ ៧០០០ នា�់ដោច្ចញពី័

ទីីប្រ�ុងកាបុុិល ប្របិដោទីសុអាហេហាា នីសាា ន 

ដោ�យយនូដោហាះដ្ឋ��ទី�និញ�ោុងរយៈដោព័ល 

៥ នៃ�ៃចុ្ចងដោប្រកាយដោនះ។

• បិច្ចចុបិីនោ ដោយាធ្លាអាដោមរ�ិអាច្ចដ្ឋ��

មនុសុសប្របិម្ភាណ្តឹពី័ ៥០០០ ដោ� ៩០០០ 

នា�់�ោងុមួយនៃ�ៃដោច្ចញពី័ទីីប្រ�ុងកាបុុិល បិ�វុែនូ

តួដោល�ដោនះអាស្រាស័ុយដោល�មនុសុសដោ�ឯអាកាសុ

យាន�ឋ ន វែដ្ឋលដោប្រត�មដោច្ចញដ្ឋ�ដោណ្តឹ� រ។

• មនុសុសជាង ២០០០ នា�់ប្រតូែ�ន

ជំដោមា�សុដោច្ចញតាំមយនូដោហាះ C-17 

�ោុងរយៈដោព័ល ២៤ ដោម្ភា� ងចុ្ចងដោប្រកាយ វែដ្ឋល

�ោុងដោនាះម្ភានប្របិវែហល ៣០០ នា�់ ជា

ជំនជាតិអាដោមរ�ិ។

• អ៊ឹោ�នា�ពា�យមនាីរបិញ្ជីច ដោកាណ្តឹ 

ដោ�� John Kirby �ននិយាយថា ដោ��

មិនដ្ឋ�ងថាម្ភានព័លរដ្ឋឋអាដោមរ�ិបិ�ុនាែ ននា�់

វែដ្ឋលដោ�សុល់ដោ��ោងុប្របិដោទីសុអាហេហាា នីសាា ន

ដោនាះដោទី។

• ប្របិធ្លានាធិឺបិតី ចូ្ចនៃបិដិ្ឋន �ន

និយាយថា គ្នាត់អាច្ចព័នារដោព័លនៃនការ

ដ្ឋ��ងទ័ីព័អាដោមរ�ិពី័ប្របិដោទីសុអាហេហាា នី

សាា នដ្ឋល់នៃ�ៃទីី៣១ វែ�សីុហា ដោដ្ឋ�មីសីុប្រមលួ

ដ្ឋល់ការជំដោមា�សុបិវែនាម។

ប្រ�ុងវា�សីុុនដោតាំន៖ មនាីរបិញ្ជីច ដោកាណ្តឹ

�ននិយាយដោ�នៃ�ៃប្រព័ហសុីត�ដោនះថា 

សុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិ�នដ្ឋ��មនុសុសប្របិវែហល 

៧០០០ នា�់ដោច្ចញពី័ទីីប្រ�ុងកាបុុិល ប្របិដោទីសុ

អាហេហាា នីសាា នដោ�យយនូដោហាះដ្ឋ��ទី�និញ

�ោុងរយៈដោព័ល ៥ នៃ�ៃចុ្ចងដោប្រកាយដោនះ �ណ្តឹៈ

ដោព័លវែដ្ឋល�ង�ម្ភាា �ងអាដោមរ�ិប្របិ�ងវែប្របិង

ជំដោមា�សុប្របិជាជំនឲ្យយ�នដោប្រច្ច�ន តាំមវែដ្ឋល

អាច្ចដោធឺេ�ដោ��ន�ោុងរយៈដោព័លតិច្ចជាងពី័រ 

សុ�ូហ៍មុនដោព័ល��ណ្តឹត់ដោ�យ�ាួនឯង 

ដោដ្ឋ�មីីដ្ឋ��ាួនដោច្ចញពី័ប្របិដោទីសុ។

ចាប់ិតាំ�ងពី័ចុ្ចងវែ���ា� សុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិ

�នជំដោមា�សុមនុសុសប្របិម្ភាណ្តឹ ១២០០០ 

នា�់ដោច្ចញពី័ប្របិដោទីសុអាហេហាា នីសាា ន វែដ្ឋល

ជាតួដោល�មួយរមួបិញ្ជីចូ លទា�ង ព័លរដ្ឋឋ

អាដោមរ�ិ បុិគាលិ�សាា នទូីតអាដោមរ�ិ ព័លរដ្ឋឋ

ប្របិដោទីសុណាតូ ជំនជាតិអាហេហាា នីសាា ន

វែដ្ឋលម្ភានហានិភ័ិយ �៏ដូ្ឋច្ចជាជំនជាតិ

អាហេហាា នីសាា ន វែដ្ឋលម្ភានល�ខណ្តឹៈសុមីតូិ

ប្រគប់ិប្រគ្នាន់ ទីទួីល�នទិី�ឋ ការអ៊ឹដោនូាប្របិដោែសុន៍

ពិ័ដោសុសុ។

ឧតូមដោសុនីយ៍ឯ� William “Hank” 

Taylor �ននិយាយថា �ណ្តឹៈដោព័លវែដ្ឋល

ដោយាធ្លាអាដោមរ�ិអាច្ចដ្ឋ��មនុសុសប្របិម្ភាណ្តឹ

ពី័ ៥០០០ ដោ� ៩០០០ នា�់�ោុងមួយនៃ�ៃ

ដោច្ចញពី័ទីីប្រ�ុងកាបុុិល តួដោល�ដោនះអាស្រាស័ុយ

ដោល� “អ៊ឹោ�ដោ��ោងុប្រព័�នយនូដោហាះ ដោប្រត�ម�ានួ

ចា�ដោច្ចញពី័ទីីតាំ�ង��ណ្តឹត់ និង�នដោឡូ�ង

យនូដោហាះ”។

ដោ�� Taylor �ននិយាយថា មនុសុស

ជាង ២០០០ នា�់ប្រតូែ�នជំដោមា�សុដោច្ចញ

តាំមយនូដោហាះ C-17 �ោុងរយៈដោព័ល ២៤ 

ដោម្ភា� ងចុ្ចងដោប្រកាយដោនះ។ អ៊ឹោ�នា�ពា�យមនាីរ

បិញ្ជីច ដោកាណ្តឹ ដោ�� John Kirby �ន

�� ន់ប្របិម្ភាណ្តឹថា អ៊ឹោ�ដ្ឋ�ដោណ្តឹ� រប្របិវែហល 

៣០០ នា�់គឺជាជំនជាតិអាដោមរ�ិ។ ដោ�� 

Kirby �នប្រ�ប់ិអ៊ឹោ�យ�ព័័ត៌ម្ភានកាលពី័

នៃ�ៃប្រព័ហសុីត�ថា ដោ��មិនដ្ឋ�ងថា ម្ភាន

ព័លរដ្ឋឋ        អាដោមរ�ិបិ�ុនាែ ននា�់វែដ្ឋល

ដោ�សុល់ដោ��ោុងប្របិដោទីសុអាហេហាា នីសាា ន

ដោនាះដោទី។

អ៊ឹោ�នា�ពា�យប្រ�សួុងការបិរដោទីសុអាដោមរ�ិ 

ដោ�� Ned Price �នប្រ�ប់ិអ៊ឹោ�យ�ព័័ត៌ម្ភាន

ដោ�នៃ�ៃប្រព័ហសុីត�ដោនះថា បិច្ចចុបិីនោម្ភាន

មនុសុសច្ច�នួន ៦០០០ នា�់ដោ�ឯអាកាសុ

យាន�ឋ នតាំមនីតិែធីិឺដោព័ញដោលញផូល់

ដោ�យសុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិ សុប្រម្ភាប់ិការជំដោមា�សុ 

ដោហ�យ��ពុ័ងរង់ចា�ដោឡូ�ងយនូដោហាះ។

ការបិងាា ញចុ្ចងដោប្រកាយដោនះបិនាា ប់ិពី័

រដ្ឋឋមង្រ្គានីូប្រ�សួុងការពារជាតិអាដោមរ�ិ ដោ�� 

Lloyd Austin និយាយថា បិច្ចចុបិីនោដោនះ មនារី

បិញ្ជីច ដោកាណ្តឹមិនម្ភានលទីធភាព័នា�ជំនជាតិ

អាដោមរ�ិដោ�កាន់អាកាសុយាន�ឋ នដោដ្ឋ�មីី

ជំដោមា�សុដោច្ចញដោ�យសុុែតាិភាព័�នដោទី។

ដោ�ដោព័លសួុរអ៊ឹ�ពី័អ៊ឹោ�មិនអាច្ចដោ�ដ្ឋល់

ដោកាា ងទាេ រអាកាសុយាន�ឋ នអ៊ឹនូរជាតិ 

Hamid Karzai ដោ�ប្រ�ុងកាបុុិល ដោប្រពាះវែត

អាកាសុយាន�ឋ នដោ�ពី័ដោប្រកាយច្ច�ណុ្តឹច្ច

ប្រតួតពិ័និតយពួ័�តាំលីបិង់ ដោ�� Lloyd 

Austin �ននិយាយថា “�ាុ�មិនម្ភានសុមតាភាព័

ដោច្ចញដោ�ដោប្រ� និងបិនូប្របិតិបិតូិការដោ��

រងុកាបុុិល�នដោទី”។

សាា នទូីតអាដោមរ�ិដោ�ទីីប្រ�ុងកាបុុិល 

�នដោច្ចញការប្រព័ម្ភានដ៏្ឋបិនាា ន់មួយ ដោ�

នៃ�ៃពុ័ធឺដោនះ ដ្ឋល់ព័លរដ្ឋឋអាដោមរ�ិដោ�ទីីដោនាះ

ដោ�យបិញី្ញា�់ថា �ាួនមិនអាច្ចធ្លានាការ

�ាងកាត់ប្របិ�បិដោ�យសុុែតាិភាព័ដោ�ដ្ឋល់

ប្រព័�នយនូដោហាះ�នដោទី។

សុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិ��ពុ័ងព័�ងវែផិ�ដោល�

�ិច្ចចប្រព័មដោប្រព័�ងជាមួយតាំលីបិង់ដោដ្ឋ�មីធី្លានា

ការ�ាងកាត់ដោ�យសុុែតាភិាព័របិស់ុជំនជាតិ

អាដោមរ�ិ។

ដោ�� Kirby �នប្រ�ប់ិអ៊ឹោ�យ�ព័័ត៌ម្ភាន

ដោ�នៃ�ៃប្រព័ហសុីត�ដោនះថា �ង�ម្ភាា �ងអាដោមរ�ិ

�នដោបិ��ប្រច្ច�សុុែតាិភាព័មួយដោទីៀតដោ�

ឯអាកាសុយាន�ឋ នដោដ្ឋ�មីសីុប្រមួលដ្ឋល់ការ

ចូ្ចលដោ��ោងុបិរដិោែណ្តឹសុប្រម្ភាប់ិការជំដោមា�សុ។ 

ម្ភាន�ងទ័ីព័ប្របិម្ភាណ្តឹ ៥២០០ នា�់��ពុ័ង

ការពារ�វែនាងដោនះ និងជួំយដ្ឋល់ការជំដោមា�សុ

អ៊ឹោ�ដ្ឋ�ដោណ្តឹ� រតាំមដោជំ�ងដោហាះដោហ�រ។

ដោ��ោងុបិទីសុម្ភាា សុន៍ជាមួយសារព័័ត៌ម្ភាន 

ABC ប្របិធ្លានាធិឺបិតី ចូ្ច នៃបិដិ្ឋន �នការពារ

ការសុដោប្រមច្ចចិ្ចតូរបិស់ុគ្នាត់�ោុងការដ្ឋ��ាួន

ដោច្ចញពី័ប្របិដោទីសុអាហេហាា នីសាា នដោ�យ

និយាយថា មិនម្ភានែធីិឺណាមួយ ដោដ្ឋ�មីី “ 

ដោច្ចញដោ�យគ្នាែ នភាព័ែ ��ែរ” ដោនាះដោទី។

ដោ�� Biden �ននិយាយថា “ដោយ�ង

ន�ងដោធឺេ�អ៊ឹេបី្រគប់ិយា�ងតាំមអ៊ឹ�ណាច្ចរបិស់ុដោយ�ង

ដោដ្ឋ�មីដីោធឺេ�ឱ្យយជំនជាតិអាដោមរ�ិទា�ងអ៊ឹស់ុដោច្ចញ 

និងសុម័ុនធមិតូរបិស់ុដោយ�ងដោច្ចញ” ។ ដោ��

�នបិវែនាមថា ដោ��អាច្ចពិ័ចារណាបិនូដោព័ល

ដោែ���ណ្តឹត់នៃ�ៃទីី៣១ វែ�សីុហា សុប្រម្ភាប់ិ

ការដ្ឋ��ងទ័ីព័ដោច្ចញទា�ងស្រាសុុង។

�េីដោបិ�ច្ច�នួន�ងទ័ីព័អាហេហាា នីសាា ន

ម្ភានដោប្រច្ច�នដោល�សុលប់ិ វែដ្ឋលប្រតូែ�នជួំយ

ដោ�យ�ង�ម្ភាា �ងច្ចប្រមុះអាដោមរ�ិ និងណាតូ 

អ៊ឹស់ុរយៈដោព័ល ២០ �ោ �ចុ្ចងដោប្រកាយ�៏ដោ�យ 

ប្រ�ុមតាំលីបិង់ ដោ�វែត     ដ្ឋដោណូ្តឹ� ម�ន

ទីីប្រ�ុងកាបុុិល កាលពី័នៃ�ៃអាទិីតយ។

ដោ�សុ�ូហ៍ដោប្រកាយ សុម្ភាជិំ�

គណ្តឹៈ�ម្ភាែ ធិឺការដោសុុ�បិការណ៍្តឹសុម្ភាៃ ត់របិស់ុ

សុភា ប្រតូែ�នដោគរ �ព័�ងថាន�ងទីទួីល�នការ

សុដោងខបិអ៊ឹ�ពី័ែបិិតិូវែដ្ឋល��ពុ័ងដោ��តម្ភានដោ�

ប្របិដោទីសុអាហេហាា នីសាា ន។ ដោនះដោបិ�តាំមការ

បិញី្ញា�់ពី័មង្រ្គានីូគណ្តឹៈ�ម្ភាែ ធិឺការប្រ�ប់ិដោ�

សារព័័ត៌ម្ភាន NBC ។

ដោសុច្ច�ីូសុដោងខបិវែដ្ឋលម្ភានពា�់ព័័នធ

ទីីភាោ �់ងារចារ�មែ អាដោមរ�ិជាដោប្រច្ច�ន ន�ង

ម្ភានដោគ្នាលបិ�ណ្តឹងព័នយល់ពី័រដោបិៀបិវែដ្ឋល

ប្របិដោទីសុដោនះ ធ្លាា �់ចូ្ចលដោ��ោងុការប្រគប់ិប្រគង

ដោ�យប្រ�ុមតាំលីបិង់ទា�ង ស្រាសុងុ។ �ិច្ចចប្របិជុំ�

សុម្ភាៃ ត់ដោនះ ន�ងផូល់ឱ្យកាសុឱ្យយសុម្ភាជិំ�សុភា

វែសុេងយល់អ៊ឹ�ពី័សាា នភាព័សុនិូសុុ�វែដ្ឋល

��ពុ័ង�តប្រត�ងដោ�អាហេហាា នីសាា ន 

បិ�ភិាឺអ៊ឹ�ពី័ការសុនានារបិស់ុអាដោមរ�ិជាមួយ

តាំលីបិង់ និង ផូល់ព័័ត៌ម្ភាន�ែីៗ អ៊ឹ�ពី័�ិច្ចច

�ិត��ប្របិ�ងវែប្របិងជំដោមា�សុប្របិជាជំន៕

ស់�រ�ឋអាហេមូរិ�ជហេមូី�ស់មូន់ុស់�ស ៧០០០ នា�់ ហេចុញុះពីិក្រុប់ហេ�ស់អា�វហ្គាា�ន់ីស្ថាា�ន់
�នះងរយៈហេពិល ៥ ថ្ងៃថ្មីៃ ន់ិងមូន់ុស់�សរាប់់ពាន់់នា�់ហេ�ៀតុហេក្រុតុៀមូខ្លួី�ន់ហេឡូ�ងយន់ីហេហ្គាះហេ�ក្រុ�ុងកាប់ុុល
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Sopko �ននិយាយថា �ិច្ចច�ិត��

ប្របិ�ងវែប្របិងដោនះម្ភានជាប់ិពា�់ព័័នធដោប្រច្ច�នជាង

វែផនការ Marshall ជា�មែែធីិឺដ្ឋ��នា�ដោ�យ

អាដោមរ�ិ ដោដ្ឋ�មីសូីារអឺ៊ឹរ �បុិដោឡូ�ងែញិ បិនាា ប់ិពី័

សុង្រ្គាងាា មដោ��ដោល��ទីី ២ ។

មិនថារ�ឋ ភិិ�លអាហេហាា នីសាា ន

ទីប់ិទីល់ដោទី បិនាា ប់ិពី័ការដ្ឋ�ទ័ីព័របិស់ុ

អាដោមរ�ិ ដោ�ទីីបិ�ផុតន�ងអ៊ឹស់ុសុុព័លភាព័ 

បិ�ុវែនូដោ�ដោព័លមង្រ្គានីូសុនិូសុុ�ជាតិជាន់�ុស់ុ

អាដោមរ�ិភាគដោប្រច្ច�ននិយាយអ៊ឹ�ពី័មូលដោហតុ

នៃនការដ្ឋ��យដោនាះ ពួ័�ដោគ��់វាជាដោគ្នាល

ដោ�វែតមួយ៖ បិច្ចចុបិីនោ អាហេហាា នីសាា ន

មិនវែមនជា�វែនាងប្រ�ុមដោភិរែ�រអាច្ច

ដោរៀបិច្ច�វែផនការ និងបិណុូ្តឹះបិណូាលសុប្រម្ភាប់ិ

ការវាយប្របិហារដោល�    សុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិ

ដោនាះដោទី។ ដូ្ឋដោច្ចោះ ដោបិសុ��មែ�នសុដោប្រមច្ច

ដោហ�យ។

Sopko �ននិយាយថា ការដ្ឋ��នា�

ដោ�យដោយាធ្លាដោ�មូល�ឋ ន “�ន�ាងកាត់

ការល���” ជាដោប្រច្ច�ន វែដ្ឋលដោ��តម្ភានដោឡូ�ង

អ៊ឹស់ុដោព័លជាដោប្រច្ច�ន�ោ � វាហា�់ដូ្ឋច្ចជា

សុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិ�នសុដោប្រមច្ចដោគ្នាលដោ�

ដោដ្ឋ�មរបិស់ុ�ាួនដោ�អាហេហាា នីសាា ន។

គ្នាត់�ននិយាយថា “រាល់ដោព័លដោយ�ង

ពិ័និតយដោម�លឧបិ�រណ៍្តឹវាយតនៃមា ដោយាធ្លា

អាដោមរ�ិរបិស់ុដោយ�ងផ្លាា ស់ុបិូរូទីីតាំ�ងដោគ្នាលដោ� 

ដោហ�យនិយាយថា “អូ៊ឹហ៍ អ៊ឹត់ដោទី អ៊ឹត់ដោទី 

ដោនាះមិនវែមនជាការសា�លីងវែដ្ឋលអ៊ឹោ�

ច្ចង់ដោធឺេ�ដោនាះដោទី” ដោដ្ឋ�មីីដោចាទីជាសុ�ណួ្តឹរធឺៃន់

ៗអ៊ឹ�ពី័និរនូរភាព័នៃនឧបិ�រណ៍្តឹ  បិដោច្ចច�ែទិីា

�ប្រមិត�ុស់ុទា�ងអ៊ឹស់ុដោនះ ដោយ�ង�នផូល់

ដោអាយពួ័�ដោគអ៊ឹស់ុដោហ�យ”។ “ដោហ�យច្ច�ដោពាះ

បិញ្ញាា ធឺៃន់ធឺៃរពិ័តប្រ��ដ្ឋ ដោយ�ងដោផូ្លាតដោល�ការ

ដោធឺេ�សុង្រ្គាងាា មបិនាា ន់ និងមិនសុមា�ងដោម�លដោឃ្លី�ញ

អ៊ឹេីវែដ្ឋល�ាុ�ដោ�ថា “�នាុយវែែង” ជាបិញ្ញាា

ភិសុូុភារទា�ងមូល”។

ឧទាហរណ៍្តឹ Sopko �នដោល��ដោឡូ�ង

ថា អ៊ឹងាភាព័�ងទ័ីព័ជាតិអាហេហាា នីសាា ន 

បិដិ្ឋដោសុធឺមិនបិ�ដោព័ញការងារជាមូល�ឋ ន 

ដូ្ឋច្ចជា ការដោ�សុសុ�អាតតាំមដ្ឋងផាូែ ឬ

សុនិូសុុ�បិ�ុសុូ�ប្រតួតពិ័និតយ ដោ�យគ្នាែ នការ

ជួំយពី័�ម្ភាា �ងពិ័ដោសុសុតូច្ចតាំច្ចរបិស់ុប្របិដោទីសុ

ដោនាះដោទី ដូ្ឋដោច្ចោះ វា�ីះខីាយសុមតាភាព័ និង

ដុ្ឋតបិ�ផ្លាា ញដោចាល�ោុងដោព័លវែតមួយ។

បិ�វុែនូដោ�ដោព័លវែដ្ឋលថាោ �់ដ្ឋ��នា�អាដោមរ�ិ

ដោ�អាហេហាា នីសាា ន ប្រតូែ�នដោសុោ�ឱ្យយបិងាា ញ

ពី័ែឌីឈន ភាព័ ពួ័�ដោគ�នបិូូររងាេ ស់ុវែម�ប្រត។

គ្នាត់�ននិយាយថា “ដោហ�យរាល់ដោព័ល

ដោយ�ងចូ្ចល ដោយាធ្លាអាដោមរ�ិ�នបិូរូបិដោងាា ល

ដោគ្នាលដោ� ដោហ�យដោធឺេ�ឱ្យយវាកាន់វែតងាយស្រាសួុល

�ោុងការបិងាា ញពី័ដោជាគជ័ំយ។ ទីីបិ�ផុត 

ដោ�ដោព័លពួ័�ដោគមិនអាច្ចដោធឺេ��ន ពួ័�ដោគ

វែបិរជា��់ច្ច�ណាត់ថាោ �់ឧបិ�រណ៍្តឹវាយតនៃមា

ដោ�ែញិ”។ “ដូ្ឋដោច្ចោះ ពួ័�ដោគដ្ឋ�ងថា ដោយាធ្លាអា

ហេហាា នីសាា នអាប្រ��់បិ�ុណាះ ។ ប្របិសិុនដោបិ�

អ៊ឹោ�ម្ភានការដោ�សុសុ�អាត អ៊ឹោ�អាច្ចរ�

ដោឃ្លី�ញ បិ�វុែនូជំនជាតិអាដោមរ�ិ ជាអ៊ឹោ�បិង់ព័នធ 

ជាត�ណាងរាស្ត្រសុ ូជាអ៊ឹោ�ដោធឺេ�ការដោ�សាា នទូីត

មិនដ្ឋ�ងថាវាអាប្រ��់បិ�ុណាះ ដោទី” ។

Sopko និយាយថា �ងទ័ីព័អាកាសុ

អាហេហាា នីសាា ន គឺជាឧទាហរណ៍្តឹដោរឿង

ដោជាគជ័ំយ ដោប្រពាះអ៊ឹោ�ដោបិ��យនូដោហាះរបិស់ុ

ពួ័�ដោគម្ភានសុមតាភាព័ ពួ័�ដោគអាច្ចដោហាះដោហ�រ

ដោបិសុ��មែប្របិយុទីធដោ�យ�ាួនឯង�ន។ 

IG អាះហ្វវហ្គាាះន្ធ�ស្ថាាះន្ធប្រព័មាះន្ធព័�ស់ង្គ្រា�ាះមIG អាះហ្វវហ្គាាះន្ធ�ស្ថាាះន្ធប្រព័មាះន្ធព័�ស់ង្គ្រា�ាះមtmkBITMB½rTI   04

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៩តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៩
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បិ�ុវែនូពួ័�ដោគព័�ងវែផិ�ដោល�ការវែ�ទា�តាំម

�ិច្ចចសុនាដោប្រពាះមិនម្ភានការ�ិត��ប្របិ�ងវែប្របិង

ស្រាសុដោដ្ឋៀងគ្នាោ ដោដ្ឋ�មីបីិណុូ្តឹះបិណូាលដោមកានិច្ច។

ដោ���ននិយាយថា “�ងទ័ីព័អាកាសុ

របិស់ុដោយ�ងផ្លាា ល់�នប្រ�ប់ិដោយ�ង ដូ្ឋច្ចវែដ្ឋល

ដោយ�ង�នរាយការណ៍្តឹមូងដោហ�យមូងដោទីៀត 

អ៊ឹោ�មិនអាច្ចវែប្របិកាា យនរណាម្ភាោ �់ដោ�ជា

អ៊ឹោ�ដោបិ��យនូដោហាះ UH-60 រយៈដោព័ល

វែតមួយយប់ិ ឬកាា យជាដោមកានិ�ប្រមិតមួយ 

ឬ�ប្រមិតពី័រ ឬ�ប្រមិតទីី៣ �ោុង   រយៈដោព័ល

វែតមួយយប់ិ�នដោទី” ។ “ ទា�ងដោនះ ប្រតូែការ

ច្ច�ណាយដោព័លដោប្រច្ច�នវែ� ដោហ�យដោនាះគឺជា

បិញ្ញាា ធឺៃន់ធឺៃរមួយវែដ្ឋលដោយ�ង�នដោល��ដោឡូ�ង 

មិនប្រត�មវែតការបិណុូ្តឹះបិណូាល ANDSF 

ការផូល់ប្របិ��ា និងជួំយបិ�ុដោណាះ ះដោទី បិ�ុវែនូ

ជាមួយការសាា បិនាដោឡូ�ងែញិទា�ងមូល” ។

ែបិីធឺម៌នៃនការគិតប្របិ�បិដោ�យ�ីូប្រ�ថាោ

�នដោធឺេ�ដោអាយ ANDSF បិរាជ័ំយ។

ដោ�� Sopko �នបិវែនាមថា “ដោយ�ង

�នគូសុបិញី្ញា�់មូងដោហ�យមូងដោទីៀត៖ ដោយ�ង

ម្ភានដោព័លដោែ�មិនប្រ��ដ្ឋប្របិជាសុប្រម្ភាប់ិ

ការងារទា�ងអ៊ឹស់ុរបិស់ុដោយ�ង ដោហ�យដោនាះ

គឺជាអ៊ឹេវីែដ្ឋលឥឡូូែដោនះ ��ពុ័ងបិងាបិញ្ញាា វែដ្ឋល

អ៊ឹោ�ដោឃ្លី�ញជាមួយដោយាធ្លា” ។

ថាដោត�សាា ប័ិនសុនិូសុុ�ជាតិ ដោរៀនសូុប្រត

អ៊ឹេីពី័ ២០ �ោ �ចុ្ចងដោប្រកាយដោនះ ដោ�វែតដោគ

ដោម�លដោឃ្លី�ញ ដោទាះបីិជា Sopko �នបិដោងា�ត

�មែែធីិឺសុប្រម្ភាប់ិរ�យការណ៍្តឹដោមដោរៀនប្របិដោទីសុ

អាហេហាា នីសាា នវែដ្ឋលន�ងប្រតូែដោច្ចញផាយ

�ោុងដោព័ល�ប់ិៗដោនះរបិស់ុ SIGAR ទុី�ជា

ធឺនធ្លានមួយ។

“...អ៊ឹេវីែដ្ឋលអ៊ឹោ�ដោឃ្លី�ញដោ�អាហេហាា នីសាា ន 

គឺជាភិសុូុតាំងនៃនបិញ្ញាា របិស់ុរ�ឋ ភិិ�ល

ដោយ�ងផ្លាា ល់ ដោយ�ងម្ភានប្របិព័័នធ [ធឺនធ្លានមនុសុស] 

មិនល.ិ.. ដោយ�ងម្ភានប្របិព័័នធលទីធ�មែមិនល។ិ 

ដោយ�ងម្ភានមដោធឺា�យមិនល�ិោុងការជួំល

មនុសុស។ អ៊ឹោ�ប្រតូែការមនុសុសលបិិ�ផុត

សុប្រម្ភាប់ិការងារ និង    បិដោណូ្តឹញមនុសុស

អាប្រ��់ដោច្ចញ។ ដោយ�ងម្ភានមដោធឺា�យ

មិនលសិុប្រម្ភាប់ិការដោធឺេ�វែផនការ ដោយ�ង�៏ម្ភាន

មដោធឺា�យមិនល�ិោុងការប្របិមូលដោមដោរៀន 

ឬការសុដោងាតច្ច�ដោពាះសុ�មែភាព័ធឺ�ៗ ដូ្ឋច្ច

ដោយ�ង�នដោធឺេ�ដោ�អាហេហាា នីសាា នវែដ្ឋរ” ។

ដោ�� Sopko �ននិយាយថា ដោ��

មិនម្ភានសុុទិីដ្ឋឋនិិយមថា សាា ប័ិនសុនិូសុុ�ជាតិ

ដោធឺេ�ឱ្យយ  ដោមដោរៀនទា�ងដោនាះម្ភានល�ខណ្តឹៈចូ្ចល

ដោប្រ�នៃផា�ោុងដោនាះដោទី។

ដោ���ននិយាយថា “�ុ�ដោជំឿអ៊ឹេីវែដ្ឋល

អ៊ឹោ��នឭពី័ពួ័�ឧតូមដោសុនីយ៍ ឬពី័ឯ�អ៊ឹគា

រដ្ឋឋទូីត ឬពី័មនុសុសដោ��ោុងរដ្ឋឋ�លនិយាយ 

ដោយ�ងន�ងមិនដោធឺេ�វែបិបិដោនះដោទីៀតដោទី” ។ “ដោនាះ

ពិ័តជាអ៊ឹេីវែដ្ឋលដោយ�ង�ននិយាយបិនាា ប់ិពី័

ប្របិដោទីសុដោែៀតណាម៖ ដោយ�ងន�ងមិនដោធឺេ�វែបិបិ

ដោនះដោទីៀតដោទី។ ដោយ�ង�នដោធឺេ�ដោ�ប្របិដោទីសុ

អីុ៊ឹរា��់។ ដោយ�ង�នដោធឺេ�ដោ�ប្របិដោទីសុអាហេហាា
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សាា �យីដោហាយុតិូធឺម៌អីុ៊ឹសាា មវែបិបិដោ�រដោ�

�ោុងរយៈដោព័ល ៥ �ោ � វែដ្ឋលពួ័�ដោគ�ន

ប្រគប់ិប្រគង រហូតដ្ឋល់ដោព័លប្រតូែផួូលរ �ល�

ដោ�យការលុ�លុយរបិស់ុ�ង�ម្ភាា �ងដ្ឋ��នា�

ដោ�យសុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិ�ោុង�ោ �២០០១ ។

ចូ្ចរពិ័និតយដោម�លថាដោហតុអ៊ឹេី�នជា

លទីធផលដោ�អាហេហាា នីសាា នកាា យជា�ីូ

�ងេល់៖

អាហេហាា នីសាា នន�ងកាា យជាបិញ្ញាា

សិុទីធមិនុសុសដោ�តាំមបិណូាដោ�តូវែដ្ឋលពួ័�ដោគ

ចាប់ិយ��នដោ�ចុ្ចងសុ�ូហ៍ដោនះ ម្ភាន

ភិសុូុតាំងរ �ងម្ភា�វែដ្ឋលថាតាំលីបិង់សុព័េនៃ�ៃ 

និងតាំលីបិង់កាលពី័ ២០ �ោ �មុន មិន�ុសុគ្នាោ

ដោប្រច្ច�នដោទី។

តាំលីបិង់កាលពី័អ៊ឹតីតកាលលីដីោ�ែ ះ

ដោ�យសារបិដិ្ឋដោសុធឺការអ៊ឹប់ិរ �របិស់ុស្ត្រសុូី 

អ៊ឹនុែតូការប្របិហារជីំែតិគូប្របិវែជំងរបិស់ុ�ាួន 

ដោធឺេ�ទុី�ខមុ�ដោមោញជំនជាតិភាគតិច្ច ដូ្ឋច្ចជា 

និកាយ Shiite និកាយ  Hazaras និង

បិ�ផ្លាា ញប្រព័ះពុ័ទីធរបូិយ�សបុិរាណ្តឹ វែដ្ឋលមិន

អាច្ចកាត់នៃ�ា�នដោ� Bamiyan ។

គ្នាែ នដោហតុផលអ៊ឹេីវែដ្ឋលប្រតូែគិតថារបិបិ

តាំលីបិង់�ែីន�ងមិនកាា យជាការដោម�លងាយ

មនុសុសធឺម៌មួយដោផសងដោទីៀតដោនាះដោទី ដោនះដោបិ�

តាំមការនៃ�ាងរបិស់ុ ដោ�� Husain Haqqa-

ni អ៊ឹតីតឯ�អ៊ឹគារដ្ឋឋទូីត    �� គីសាា នប្របិចា�

ដោ�សុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិ ប្រ�ប់ិសារព័័ត៌ម្ភាន 

NPR ។

ដោ���ននិយាយាថា រហូតម�ដ្ឋល់

ដោព័លដោនះ ដោ��ោុងត�បិន់នៃនប្របិដោទីសុវែដ្ឋល

ពួ័�ដោគ�នប្រគប់ិប្រគងដោឡូ�ងែញិ ប្រ�ុមតាំ

លីបិង់�ន “ ប្របិហារជីំែតិមនុសុសជា

ប្រទីង់ប្រទាយធឺ� ពួ័�ដោគ�នវាយដ្ឋ�ស្ត្រសុូ ីពួ័�ដោគ

បិិទីសា�ដោរៀន ពួ័�ដោគ�នបិ�ផាុះបិ�ផ្លាា ញ

ដោចាលមនារីដោព័ទីយ និងដោហ�ឋ រច្ចនាសុម័ុនធ” ។

ដោ�� Ronald Neumann អ៊ឹតីតឯ�អ៊ឹគា

រដ្ឋឋទូីតអាដោមរ�ិប្របិចា�ប្របិដោទីសុអាហេហាា នីសាា ន

�ោុងអ៊ឹ�ឡុូងដោព័លរដ្ឋឋ�លរបិស់ុដោ��

ប្របិធ្លានាធិឺបិតី George W. Bush �ន

ប្រ�ប់ិសារព័័ត៌ម្ភាន NPR's Morning Edition 

ដោ�នៃ�ៃសុុប្រ�ដោនះថា “ប្របិវែហលជាព័លរដ្ឋឋ

អាហេហាា នីសាា នរាប់ិរយរាប់ិពាន់នា�់” 

វែដ្ឋល�នដោជំឿដោល�សុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិ ភាា មៗ

ដោនាះពួ័�ដោគ�នកាា យជា�មែែតានុៃនការសុងសុ��

របិស់ុតាំលីបិង់។ គ្នាត់និយាយថា “មនុសុស

ទា�ងដោនះប្រតូែ�នដោគដោធឺេ��តនាបិ�ុនាែ ន�ោ �

ចុ្ចងដោប្រកាយដោនះ” ។

របិបិតាំលីបិង់អាច្ចកាា យជាជំប្រម�

សុុែតាិភាព័របិស់ុពួ័�ប្រជំុលនិយមមូងដោទីៀត

Casus Belli សុប្រម្ភាប់ិការលុ�លុយ

ដ្ឋ��នា�ដោ�យអាដោមរ�ិដោ�អាហេហាា នីសាា ន 

បិនាា ប់ិពី័នៃ�ៃទីី១១ វែ��ញ្ញាា  �ោ �២០០១ 

ការវាយប្របិហារដោភិរែ�មែគឺជាការបិដិ្ឋដោសុធឺ

របិស់ុតាំលីបិង់�ោុងការប្របិគល់ Osama bin 

Laden វែដ្ឋលវា�សីុុនដោតាំនចាត់ទុី�ថាជាអ៊ឹោ�

រត់ដោគច្ច�ាួនអ៊ឹនូរជាតិ។

�ោុងរយៈដោព័លបិ�ុនាែ នវែ�ចុ្ចងដោប្រកាយ

ដោនះ អ៊ឹោ�ជំ�នាញជាដោប្រច្ច�ន�ន�ា�ងវែ�ាងដោ�យ

ដោល��ដោឡូ�ងថាការប្រពួ័យ�រមាអ៊ឹ�ពី័ដោភិរែ�រ 

�នបិ�ផាចិ្ចបិ�ផ្លាា ញហួសុដោហតុ គ្នាែ នការធ្លានា

ថាអាហេហាា នីសាា នន�ងមិនកាា យជាទីីជំប្រម�

សុុែតាិភាព័របិស់ុដោភិរែ�រមូងដោទីៀតដោឡូ�យ 

ទា�ងអ៊ឹោ�ម្ភានដោច្ចតនាច្ចង់ដោធឺេ��បិ  អាដោមរ�ិ 

ឬមហាអ៊ឹ�ណាច្ចបិរដោទីសុដោផសងដោទីៀត។

វែ�ាងដោ�ដោល�សារព័័ត៌ម្ភាន NPR's All 

Things Considered ដោ�សុ�ូហ៍មុនដោនះ 

អ៊ឹតីតរដ្ឋឋមង្រ្គានីូប្រ�សួុងការពារជាតិអាដោមរ�ិ 

ដោ�� Leon Panetta �នផូល់ការវាយតនៃមា

ដោ�យប្រតង់ៗថា         “ តាំលីបិង់ជាដោភិរែ

�រ ដោហ�យពួ័�ដោគន�ងគ្នា�ប្រទីដោភិរែ�រ” ។

ដោ���ននិយាយថា “ ប្របិសិុនដោបិ�

ពួ័�ដោគប្រគប់ិប្រគងអាហេហាា នីសាា ន គ្នាែ នអ៊ឹេី

ជាច្ចមៃល់ដោ��ោងុចិ្ចតូ�ាុ�ដោទីថាពួ័�ដោគន�ងផូល់

�វែនាងសុុែតាភិាព័សុប្រម្ភាប់ិ al-Qaida សុប្រម្ភាប់ិ 

ISIS និងដោភិរែ�រជាទូីដោ�” ។ ដោនាះ និយាយ

ដោ�យប្រតង់ដោ�ថា ជាការគ�រាម��វែហង

សុនិូសុុ�ជាតិដ្ឋល់សុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិ”។

ដោ�� Ghulam Isaczai ត�ណាងរបិស់ុ

ប្របិដោទីសុអាហេហាា នីសាា នប្របិចា�ដោ�

អ៊ឹងាការសុហប្របិជាជាតិ�នបិដោញ្ជីច ញ

ការប្រព័ម្ភានស្រាសុដោដ្ឋៀងគ្នាោ  កាលពី័សុ�ូហ៍

មុនដោ�យនិយាយថា ដោ��ោុងសុ�មែភាព័

ដោច្ចតនានៃប្រព័នៃផស តាំលីបិង់ប្រតូែ�នជួំយ

ដោ�យបិណូាញដោភិរែ�មែ�ាងវែដ្ឋន”។

អាហេហាា នីសាា នប្រគប់ិប្រគងដោ�យតាំ

លីបិង់អាច្ចដោធឺេ�ឱ្យយ�� គីសាា នអ៊ឹសុាិរភាព័

មូលបោះហ្វតុ៤យ៉ាាះង ដែ�លប្រ�ុម...មូលបោះហ្វតុ៤យ៉ាាះង ដែ�លប្រ�ុម...tmkBITMB½rTI   01

តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៤តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៤
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District 4
Dominik Lay, Cheth Khim

At Large
Michael Dillon, Jr. Jim Peters, 

Connie Martin, Jacqueline Doherty.

Poll locations for the primary Poll locations for the primary 
election are listed below:election are listed below:

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*, 10-
3*) 

District 7
• Lowell Senior Center, 276 

Broadway Street, Lowell, MA

Eileen Delrossi, Hilary Clark

ស្រាសុុ�ដោល� 3

Andre Descoteaux, Susie Chhoun

ស្រាសុុ�ដោល� 4

Dominik Lay, Cheth Khim

At Large

Michael Dillon, Jr. Jim Peters, 

Connie Martin, Jacqueline Doherty.

ទីីតាំ�ង�វែនាងដោ�ះដោ�ោ តបិឋមម្ភានដូ្ឋច្ចទីីតាំ�ង�វែនាងដោ�ះដោ�ោ តបិឋមម្ភានដូ្ឋច្ច

ខាងដោប្រកាម៖ខាងដោប្រកាម៖

ស្រាសុុ�ដោល� 2

• Robinson School, 110 June Street, 

Lowell, MA

ស្រាសុុ�ដោល� 3

• Reilly School, 115 Douglas Road, 

Lowell, MA

ស្រាសុុ�ដោល� 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*, 10-3*) 

ស្រាសុុ�ដោល� 7

• Lowell Senior Center, 276 Broad-

way Street, Lowell, MA"

ប្រ�ព័័ន្ធធបោះ�ះ�បោះ�ោះតថ្មីី�រ�ស់់ទី�ប្រ�ុង...ប្រ�ព័័ន្ធធបោះ�ះ�បោះ�ោះតថ្មីី�រ�ស់់ទី�ប្រ�ុង...tmkBITMB½rTI   05
From Page 05From Page 05
Lowell’s New Election System 

ភិោ�ដោព័ញ៖ ប្របិជុំ�ដោកាះតូច្ចធឺ�វែដ្ឋលម្ភាន

ច្ច�នួន ៣២ ដោ�ដោ�តូប្រព័ះសីុហនុ �ន

កាា យជាដោគ្នាលដោ� ដោទីសុច្ចរណ៍្តឹធឺមែជាតិ

ដ៏្ឋដោព័ញនិយម សុប្រម្ភាប់ិទា�់ទាញដោភិា�ែ

ជាតិនិងអ៊ឹនូរជាតិដោ���សានូនិង

ល�វែហកាយ។

ដោ�� �ង ភារមយ អ៊ឹោ�នា�ពា�យ

ដោ�តូប្រព័ះសីុហនុ�ន ដោរៀបិរាប់ិពី័ ដោ�ែ ះ

ដោកាះ ទា�ង៣២ �ោុង វែដ្ឋន សុមុប្រទី ដោ�តូ

ប្រព័ះសីុហនុ  �ោុង ដោនាះរមួម្ភាន៖

ទីី១ ដោកាះប្រពាបិ

ទីី២ ដោកាះព័ស់ុ

ទីី៣ ដោកាះថាសុ (ដោកាងកាង)

ទីី៤ ដោកាះវែដ្ឋ�ដោគ្នាល

ទីី៥ ដោកាះដោប្រតះ (ដោកាះ�ាះ)

ទីី៦ ដោកាះរងុ

ទីី៧ ដោកាះបិង

ទីី៨ ដោកាះបូិិន

ទីី៩ ដោកាះ�ូន (�ុ�/�ណូាល)

ទីី១០ ដោកាះរងុសុនា�ម

ទីី១១ ដោកាះមូល

ទីី១២ ដោកាះតូច្ច

ទីី១៣ ដោកាះដោប្របិ�សុ

ទីី១៤ ដោកាះ�ែី

ទីី១៥ ដោកាះប្រច្ចឡុូះ (ប្រ�បីិ)

ទីី១៦ ដោកាះតាំដោគៀែ

ទីី១៧ ដោកាះឬសុសី

ទីី១៨ ដោកាះស្រាសុដោម្ភាច្ច

ទីី១៩ ដោកាះសុ�ដោពាច្ច

ទីី២០ ដោកាះដូ្ឋង 

ទីី២១ ដោកាះប្រពី័ង

ទីី ២២ ដោកាះដោខាែ ច្ច

ទីី២៣ ដោកាះប្រតដោងាល

ទីី២៤ ដោកាះវាល

ទីី២៥ ដោកាះតាំង

ទីី២៦ ដោកាះមួយ

ទីី២៧ ដោកាះដ្ឋ�ឡូូង (កូាម)

ទីី២៨ ដោកាះពី័រលិច្ច

ទីី២៩ ដោកាះពី័រដោ��ត

ទីី៣០ ដោកាះតាំ

ទីី៣១ ដោកាះយាយ

ទីី៣២ ដោកាះដោ�

ដោកាះទា�ងបីិចុ្ចងដោប្រកាយដោនះជា

ប្របិជុំ�ដោកាះពូ័លូនៃែ។

គួរបិញី្ញា�់ថា ដោ�តូប្រព័ះសីុហនុជា

ដោ�តូវែដ្ឋលម្ភានសុកូានុព័លដោសុដ្ឋឋ�ិច្ចច 

ដោ�យម្ភាន��ព័ង់វែផសុេ័យយ័ត ត�បិន់

ដោសុដ្ឋឋ�ិច្ចចពិ័ដោសុសុ ប្រព័�នយនូដោហាះ

អ៊ឹនូរជាតិដោ�ង�ង និងដោ�ោរសុមុប្រទីដ៏្ឋ

ស្រាសុស់ុសិាតសុាិតដោ�វែបិ��និរតីដោ�

ប្របិដោទីសុ�មុុជា ជាប់ិន�ងត�បិន់ដោ�ោរម្ភាន

ច្ចម្ភាៃ យ២៣០ គីឡូូវែម�ប្រតពី័រាជំធ្លានី

ភិោ�ដោព័ញ តាំមបិដោណាា យផាូែជាតិដោល�៤ 

និងច្ចម្ភាៃ យ២៦០ គីឡូូវែម�ប្រតតាំម

បិដោណូាយផាូែជាតិដោល� ៣ និង ម្ភានផាូែ

វែដ្ឋ��ាងកាត់ដោ�តូ�ណាា ល តាំវែ�ែ 

��ព័ត។

ដោ�តូប្រព័ះសីុហនុ ម្ភានប្រព័�ប្របិទីល់

ខាងដោជំ�ងជាប់ិន�ងដោ�តូដោកាះ�ុង ខាងដោ��ត

ជាប់ិន�ងដោ�តូ��ព័ត និងដោ�តូ��ព័ង់សុុឺ

ខាងតីូងនិងខាងលិច្ចជាប់ិន�ងឈូងសុមុប្រទី

នៃ�។

ដោ�តូប្រព័ះសីុហនុម្ភាននៃផាដី្ឋសុរបុិ២៦៥៨.៩០ 

គីឡូូវែម�ប្រតកាដោរ �នៃផាដី្ឋ២/៣ជាដី្ឋនៃប្រព័ភិោ�និង

�ុង់រាបិម្ភានដោ�ោរសុមុប្រទីប្របិវែែង 

១៧៥.៨១គីឡូូវែម�ប្រតនិងម្ភានដោកាះតូច្ច

ធឺ�ច្ច�នួន៣២ប្របិជុំ�ដោកាះដោ�ោរ�ាច់្ចដោ�ោរ�ែ

ដោ�ោរភិ�់និងជីំែច្ចប្រមុះ�តសុមុប្រទី�ន

កាា យជាដោគ្នាលដោ�មជំឈមណ្តឹឌ ល

ដោទីសុច្ចរណ៍្តឹធឺមែជាតិអ៊ឹនូរជាតិដ៏្ឋ

ដោព័ញនិយមសុប្រម្ភាប់ិទា�់ទាញដោភិា�ែ

ជាតិនិងអ៊ឹនូរជាតិ៕

អ៊ឹតាបិទី៖ សុ�ដោអ៊ឹឿន 

ដោ�យ ៖ Sabay

ស់ូមូដែ�នា� ឲ្�យ ស្ថាា�ល់ ហេ�ះ�ះ ហេកាះទាំ�ង ៣២ ហេ�ដែ�ន់ ស់មូុក្រុ� ហេខ្លួតុី ក្រុពិះស់ី�ន់ុ
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ប្រ�ុមដោសុុ�បិការណ៍្តឹសុម្ភាៃ ត់នៃផា�ោុងរបិស់ុ

�� គីសាា ន ឬ ISI វែដ្ឋលដូ្ឋច្ចគ្នាោ ដោ�ន�ង CIA 

ប្រតូែ�នដោគដោជំឿថា�នជួំយជំ�រញុពួ័�តាំ

លីបិង់ មុនដោព័លច្ចលនាសាសុនាដោ��ោ � 

១៩៩៦ ដោ�អាហេហាា នីសាា ន។ ជាពិ័ដោសុសុ 

ដោយាធ្លា�� គីសាា ន�នចាត់ទុី�ប្របិដោទីសុ

អាហេហាា នីសាា នវែដ្ឋលម្ភានមដោនាគមែជីិា 

និងសាសុនាជាយូរម�ដោហ�យ ថាជារបិង

ការពារដ៏្ឋចា��ច់្ចមួយប្របិ��ងន�ងគូប្របិវែជំង

ជាប្របិនៃព័ណី្តឹរបិស់ុ�ាួន គឺប្របិដោទីសុឥណាឌ ។

បិ�ុវែនូ ប្រព័�វែដ្ឋនដ៏្ឋវែែងរបិស់ុប្របិដោទីសុ

�� គីសាា នជាមួយអាហេហាា នីសាា ន�ន

នា�ម�នូែបិញ្ញាា ជាដោប្រច្ច�នជាភាតរភាព័៖ 

ជាដោប្រច្ច�ន�ោ �ម�ដោហ�យ �� គីសាា ន�ន��់

ជំនដោភិៀសុ�ាួនអាហេហាា នីសាា នរាប់ិពាន់

នា�់ដោ��ោុងជំ�រុ �តាំមប្រព័�វែដ្ឋន ដូ្ឋច្ចជា Jalozai 

��់សុមុ្ភាធឺវែផោ�ហិរញ្ជីាែតា ុនិងនដោយា�យ

ដោ�ដោល�ការបិនូរ�ឋ ភិិ�លរដោងាា ះរដោងា� ដោ� 

Islamabad ។

តាំលីបិង់ដោ�អាហេហាា នីសាា ន�ន

ជួំយជំប្រមុញទី��ចិ្ចតូយា�ងមរណ្តឹៈដ្ឋល់ 

Tehrik-i-Taliban Pakistan វែដ្ឋលប្រតែូ�ន

ដោគសាា ល់ជាទូីដោ�ថា តាំលីបិង់�� គីសាា ន។ 

ដោមដ្ឋ��នា�នៃនប្រ�ុមទា�ងពី័រប្រតូែ�នដោគ

រាយការណ៍្តឹថាម្ភានភាព័ផាយុគ្នាោ ។ ដោទាះបីិជា

ដូ្ឋដោច្ចោះ�៏ដោ�យ “ប្របិសិុនដោបិ�ម្ភានរ�ឋ ភិិ�ល

តាំលីបិង់ដោ�អាហេហាា នីសាា ន ប្រ��ដ្ឋជា 

ន�ងដោធឺេ�ឱ្យយ [តាំលីបិង់�� គីសាា ន]” ម្ភានចិ្ចតូ

ហុានចិ្ចតូលុះ ដោនះដោបិ�ដោយាងតាំមសុ�ដី្ឋរបិស់ុ 

Madiha Afzal វែដ្ឋលជាមិតូរមួការងាររបិស់ុ

ដោ�� David M. Rubenstein វែផោ�

ដោគ្នាលនដោយា�យការបិរដោទីសុ ដោ�ែទិីាសាា ន 

Brookings ប្រ�ប់ិសារព័័ត៌ម្ភាន NPR ។

Haqqani អ៊ឹតីតឯ�អ៊ឹគារដ្ឋឋទូីត វែដ្ឋល

បិច្ចចុបិីនោជានាយ�ប្របិចា�អាសីុុខាងតីូង 

និង�ណូាលដោ�ែទិីាសាា ន Hudson �ន

សុរដោសុរដោ��ោុង Foreign Affairs ថា “ភាព័

ប្រជុំលនិយមអីុ៊ឹសាា ម�នវែបិងវែច្ច�សុងាម

��គីសាា នតាំមរយៈនិកាយ ដោហ�យការដោឡូ�ង

កាន់សាសុនាអីុ៊ឹសាា មអាហេហាា នីសាា នដោ�

វែ�ីរដោនាះន�ងបិងាឱ្យយម្ភានពួ័�រា� ឌីីកាល់

ដោ��ោុងប្របិដោទីសុ "។

ដោ��និយាយថា “វែល ងីប្របិ�ុយប្របិថាន” 

របិស់ុ�� គីសាា ន�ោងុការគ្នា�ប្រទីប្រ�ុមតាំលីបិង់

�ណ្តឹៈព័ាយាមរ�ាទី�នា�់ទី�នងលជិាមួយ

ប្រ�ុងវា�សីុុនដោតាំន “មិនវែដ្ឋលបិងាា ញពី័

និរនូរភាព័�ោុងរយៈដោព័លវែែងដោឡូ�យ” ។

ដោ���នសុរដោសុរថា “�� គីសាា ន

�នប្រគប់ិប្រគងការទាត់��បិ�ុងអ៊ឹស់ុដោព័ល

ជាយូរម�ដោហ�យ។ យា�ងណាមិញ មិនយូរ

បិ�ុនាែ នវាន�ងដោ�ដ្ឋល់ទីីបិញ្ជីច ប់ិនៃនផាូែ” ។

ចិ្ចនអាច្ចឈរដោជំ�ងដោ��ោុងត�បិន់

�ណ្តឹៈដោព័លវែដ្ឋល�លលីចិ្ចដោ�រដោ�

របិស់ុតាំលីបិង់ដោ�ដោល�ទី��ដី្ឋអាហេហាា នីសាា ន 

ហា�់ដូ្ឋច្ចជាម្ភានការផ្លាា ស់ុបិូូរបិនិូច្ចបិនួូច្ច

ចាប់ិតាំ�ងពី័ទីសុែតសរ�៍ោ �១៩៩០ �ោុងបិ�ុនាែ ន

សុ�ូហ៍�ែីៗដោនះ ដោមដ្ឋ��នា�របិស់ុ�ាួន�ន

សុាិតដោ��ោុងដោព័ញបិណូាញសារព័័ត៌ម្ភាន 

ទីទួីល�នសុម័ុនធមិតូ និងឥទីធិព័លដោ�  

បិរដោទីសុ។

ដោហ�យ�ិច្ចច�ិត��ប្របិ�ងវែប្របិង��ពុ័ងបិងាា ញ

សុញ្ញាា វែផាផ្លាា ។

ដោព័លមុន ប្រ�ុមតាំលីបិង់ដោ��ោងុអ៊ឹ�ណាច្ច 

ពួ័�ដោគ�នវែប្របិកាា យអាហេហាា នីសាា នដោ�ជា

រដ្ឋឋវែដ្ឋលគ្នាែ នប្របិដោទីសុដ៍្ឋនៃទីរាប់ិអាន ដោ�

�ច់្ច�ៃ យពី័ពិ័ភិព័ដោ��ទា�ងមូល សុដោង្រ្គាងាា ះ

ដោ�យប្របិដោទីសុ�� គីសាា ន អារា� បីុិសាអូ៊ឹឌីីត 

និងអារា�ប់ិរមួ វែដ្ឋលជារ�ឋ ភិិ�លវែតមួយគត់

វែដ្ឋលម្ភានបិ�ណ្តឹងទីទួីលសាា ល់ពួ័�ដោគ។ 

បិ�ុវែនូ�ោុងរយៈដោព័លបិ�ុនាែ នសុ�ូហ៍�ែីៗដោនះ 

ដោមដ្ឋ��នា���ពូ័លតាំលីបិង់�នដោធឺេ�ដ្ឋ�ដោណ្តឹ� រ

ទីសុសនៈ�ិច្ចចជាល�ខណ្តឹៈអ៊ឹនូរជាតិដោ�យ

�នដោ�ទីសុសនាប្របិដោទីសុអីុ៊ឹរ �ង់ រសុុសីុ និង

ចិ្ចន។

ប្របិដោទីសុចិ្ចនប្រតូែ�នដោគរាយការណ៍្តឹ

ថា �នសុនាែនិិដោយាគធឺ�ៗ ដោល�គដោប្រម្ភាង

ថាមព័ល និង    ដោហ�ឋ រច្ចនាសុម័ុនធ រមួទា�ង

ការ�សាងបិណូាញផាូែ�ោល់ដោ�ប្របិដោទីសុ

អាហេហាា នីសាា ន និង��ពុ័ងសុមា�ងដោម�លដោ�

ដោល�ត�បិន់វែរ ��ប្រមដ៏្ឋ�ប្រមរបិស់ុវែផនដី្ឋ ដោហ�យ

ទីីប្រ�ុងដោបិ�កា�ងប្រតូែ�នដោគរាយការណ៍្តឹថា

��ពុ័ងដោរៀបិច្ច�ទីទួីលសាា ល់ជាផាូែការប្រ�ុមតាំ

លីបិង់មុនដោព័លប្រ�ុមដោនះដ្ឋដោណូ្តឹ� ម�នការ

ប្រគប់ិប្រគងប្របិដោទីសុ។

ដោ��ស្រាសីុ Laurel Miller នាយ��មែែធីិឺ

តទៅ�ទី�ព័័រទីី ១៥តទៅ�ទី�ព័័រទីី ១៥

មូលបោះហ្វតុ៤យ៉ាាះង ដែ�លប្រ�ុម...មូលបោះហ្វតុ៤យ៉ាាះង ដែ�លប្រ�ុម...tmkBITMB½rTI  11
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ប្របិចា�ត�បិន់អាសីុុនៃនប្រ�ុមែបិិតិូអ៊ឹនូរជាតិប្រ�ប់ិ 

NPR ថាប្រ�ុមតាំលីបិង់��ពុ័ង “ ដោធឺេ�យុទីធនាការ

ដោដ្ឋ�មីីធ្លានានូែភាព័ស្រាសុបិច្ចាប់ិដោ��ោុង

ប្រ�វែសុវែភិោ�ប្របិដោទីសុ�ោងុត�បិន់ និងប្របិវែហលជា

ប្របិដោទីសុដោ��ោុងឈូងសុមុប្រទីវែព័រស” ។

កាលពី័ដោដ្ឋ�មសុ�ូហ៍ដោនះ ដោបិសុ�ជំន

អាដោមរ�ិ ដោ�� Zalmay Khalilzad �ន

និយាយថា សុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិន�ងមិន

ទីទួីលសាា ល់រ�ឋ ភិិ�លតាំលីបិង់វែដ្ឋល

ដោឡូ�ងកាន់អ៊ឹ�ណាច្ចតាំមរយៈ�ម្ភាា �ងដោឡូ�យ។

ដោ�� Miller និយាយថា សុប្រម្ភាប់ិ

ប្រ�ុមតាំលីបិង់ ការព័ាយាមលួងដោ�ម

ប្របិដោទីសុដ្ឋនៃទីដោទីៀតគឺជា “ ែធីិឺមួយវែដ្ឋល

បិងាា ញពី័សុមតាភាព័របិស់ុសុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិ 

ឬប្របិដោទីសុដ្ឋនៃទីដោទីៀត �ោុងការដោប្របិ�ការ

គ�រាម��វែហងកាា យជារដ្ឋឋវែដ្ឋលគ្នាែ នប្របិដោទីសុ

ដ៍្ឋនៃទីចូ្ចលរមួរាប់ិអាន មូងដោទីៀត…។

ដោយាងតាំមកាវែសុត The Wall Street 

Journal “តាំលីបិង់ដោម�លដោឃ្លី�ញថាចិ្ចនជា

ប្របិភិព័នៃនភាព័ស្រាសុបិច្ចាប់ិអ៊ឹនូរជាតិ ជា

អ៊ឹោ�គ្នា�ប្រទីដោសុដ្ឋឋ�ិច្ចចដ៏្ឋម្ភានសុកូានុព័ល និង

មដោធឺា�យនៃនឥទីធពិ័លដោល�ប្របិដោទីសុ��គីសាា ន 

វែដ្ឋលជាសុម័ុនធមិតូចិ្ចន វែដ្ឋល�នជួំយប្រ�ុម

ដោនះ” ។

ទីនា�មន�ងដោនះ តាំលីបិង់អាច្ចន�ងជំ�រញុ

ចិ្ចន និងរសុុសុឱី្យយកាន់វែត

ជិំតសុោិទីធ �ណ្តឹៈដោព័ល

វែដ្ឋលប្របិដោទីសុទា�ងពី័រ

វែសុេងរ�របិងប្របិ��ង

សុកូានុព័លអ៊ឹសុាិរភាព័

ដោ�អាហេហាា នីសាា ន។ 

ដោ��ស្រាសីុ Miller និយាយ

ថា ប្របិដោទីសុទា�ងពី័រ

ម្ភានការប្រពួ័យ�រមាអ៊ឹ�ពី័

លទីធភាព័ “ដោហៀរចូ្ចល” 

វែដ្ឋលអាច្ចដោ��តដោឡូ�ង 

នៃនពួ័�អីុ៊ឹសាា មប្រជុំលនិយម។

�េីដោបិ�ម្ភានសុង្រ្គាងាា ម

ប្រតជា�់�៏ដោ�យ ទីីប្រ�ុង

ដោបិ�កា�ង និងទីីប្រ�ុងម�ូសុាូ 

កាលពី័សុ�ូហ៍មុន ប្រតូែ

�នដោគរាយការណ៍្តឹថា 

�ន��់ព័ប្រងាយ�ងទ័ីព័ច្ច�នួន ១០០០០ 

នា�់ យនូដោហាះ និងកា�ដោភិា�ងធឺ�ដោ�កាន់ត�បិន់

សុេយ័័ត Ningxia Hui របិស់ុចិ្ចន វែដ្ឋលជាវែផោ�

មួយនៃនសុមយុទីធរមួគ្នាោ ។ ដោទាះបីិជាសុមយុទីធ

ដោនះប្រតូែ�នដោធឺេ�ដោឡូ�ង�ៃ យពី័ប្របិដោទីសុ

អាហេហាា នីសាា ន�៏ដោ�យ វា�នបិងាា ញពី័

ការដោបូិជាា ចិ្ចតូ និងសុមតាភាព័របិស់ុរសុុសីុ 

និងចិ្ចន�ោុងការប្របិយុទីធប្របិ��ងដោភិរែ�មែ និង

រមួគ្នាោ ការពារសុនិូភាព័និងសុាិរភាព័�ោុង

ត�បិន់” ដោនះដោបិ�ដោយាងតាំមដោសុច្ច�ីូវែ�ាងការណ៍្តឹ

មួយ វែដ្ឋលដោច្ចញដោ�យប្រ�សួុងការពារជាតិ

រសុុសុី៕

មូលបោះហ្វតុ៤យ៉ាាះង ដែ�លប្រ�ុម...មូលបោះហ្វតុ៤យ៉ាាះង ដែ�លប្រ�ុម...tmkBITMB½rTI  14
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