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ភាពចម្រូ�ូងចម្រូ�សជុំំ�វិិញការបោះ�ះបោះ�ោ�តអភិិ�លម្រូ�ំងឡូូវែវិល(ការបោះម្រូជុំ�សបោះរ�ស)

Controversy Over Lowell Mayor Election (Selection)
ដោ�យ៖ សុុបិិន អ៊ុុុង

ទីី ក្រុ�ុងឡូូវែែល រដ្ឋឋម៉ាាសាឈូូដោសុត

By Soben Ung
Lowell, MA (Saturday November 6,
2021) — the day after Lowell’s election

was supposed to be filled with joy for the
minority community. The community has
elected two people of color to the council

seat, in addition to re-electing two Cam-
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(ថ្ងៃ�ៃដោ�រ ៍ ទីី ៦ វែ�ែ ិច្ឆិិិកា ឆ្នាំំ� ២០២១) —

ថ្ងៃ�ៃបិន្ទាាបិ់ពីីការដោ�ះដោឆ្នាំំតរបិសុ់ទីីក្រុ�ុងឡូូ
វែែល ក្រុតូែ�នដោ�សុនមត់ថាដោ�រដោពីញដោ�
ដោ�យភាពីរ ី�រាយសុក្រុម៉ាបិ់ សុហ�មន៍

ជនជាតិភា�តិច្ឆិ។សុហ�មន៍�នដោ�ះដោឆ្នាំំត

ដោក្រុជសុ
� ដោរ �សុមនុសុសពីណ៌៌សុមុរពីី
ុ ររូបិសុក្រុម៉ាបិ់

ដោ�អ៊ុី ក្រុ�ុមក្រុបិឹ �ាក្រុ�ុង បិវែនែមពីី ដោល�

ការដោ�ះដោឆ្នាំំតដោក្រុជសុ
� ដោរសុសុម៉ាជិ
�
�ក្រុ�ុមក្រុបិ�
ឹ ា
ិ ។
ក្រុ�ុងវែ�មរអាដោមរកា
ិ �ងពីី ររូបិដោឡូ�ងែញ

សុម៉ាជិ�ក្រុ�ម
ុ ក្រុបិ�
ឹ ាក្រុ�ង
ុ បិួនរូបិ�ំងច្ឆិ�
ុ ដោ�ម

ដ្ឋបិ់មួយរូបិជាមនុសុសម៉ានពីណ៌៌សុមុុរ។
តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៤

កេ�រ្តិ៍៍�ដំំណែ�លនៃ��ិច្ចចព្រ�មកេព្រ�ៀងស�ិិភាា�ទីីព្រ�ុងប៉ាាារ្តិ៍ីសឆ្នាំំាំ
១៩៩១៖ �ម្ពុុ�ជាាកេ�ើងកេ�ាទីីណាាស�វនៃ�ៃ
ដោ�យ៖ សុុបិិន អ៊ុុុង
ថ្ងៃ�ៃទីី ២៣ វែ�តុលា ឆ្នាំំ� ២០២១ - ជា
�ួបិដោល��ទីី ៣០ ថ្ងៃន�ិច្ឆិក្រុច ពីមដោក្រុពីៀងសុនិភា
ិ ពី
ទីីក្រុ�ង
ុ �ា រ ីសុសុក្រុម៉ាបិ់�មុជា។
មិតអ៊ុ
ិ �
ំ អាន
ុ
ជាដោក្រុច្ឆិ� ន ជាពីិ ដោសុសុដោ�មងជ�ន្ទាន់ ដោក្រុកាយ
ក្រុបិវែហលជាមិនទាន់សាាល់ថាវាជាអ៊ុីី និង
ម៉ានន័យយ៉ាា ង�សុក្រុម៉ាបិ់ក្រុបិដោទីសុ�មុជា។
ុ
តទៅ�ទី�ព័័រទីី ០៦

Legacies of 1991 Paris Peace Agreement:
Where We Are Today in Cambodia
By Soben Ung
October 23rd, 2021 - marked the 30th
Anniversary of the Paris Peace Agreement for
Cambodia. Many of our readers, especially the
younger generation may not be familiar with
what it is and what it means for Cambodia. Today, I will highlight the historical background
that led to the 1991 Paris Peace Settlement and
the reconstruction of Cambodia.
The 20 years of war between North Vietnam communists and South Vietnam (1955-
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លទ្ធធផលបោះ�ះបោះ�ោ�តម្រូ�ំ�ម្រូ�ឹ��សាម្រូ�ំងឡូូវែវិល�ោ� ២០២១ Lowell City Council Election Results 2021
ដោ�យ៖ វែ�មរបិាុសុ�ិ អាដោមរ ិ�
ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល រដ្ឋឋម៉ាាសាឈូូដោសុត �ន

ដោរៀបិច្ឆិ� ក្រុបិពី័ នធដោ�ះដោឆ្នាំំត�ូ នកាត់ ធំ� និ ងថាំ�់

Centralville ថ្ងៃនសុង្កាាត់ដោល� ២ ។

សុង្កាាត់ ជាដោល��ដ្ឋ� បិូងរបិសុ់�ួួនដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២

ដោ��ំុងសុង្កាាត់ដោល� ៨ ដោលា�ទីី ជុ� �ន
ចាំញ់ដោលា� Erik Gitschier សុង្កាាត់ដោល� ១

វែ�ែ ិច្ឆិិិកា ឆ្នាំំ� ២០២១។ លទីធផល�នន្ទា�ម�នូែ

ដោ� Pawtucketvill ដោលា� Rodney Elliott វែដ្ឋល

ការផ្លាួសុ់បិរច្ឆិ
ូិ ក្រុមុះវែដ្ឋលសុហ�មន៍ជនជាតិភា�តិច្ឆិ

បិដោក្រុម�ក្រុ�ុមក្រុបិឹ�ាអ៊ុសុ់រយៈដោពីល ២៤ ឆ្នាំំ��ន

By Khmer Post USA
Lowell, Massachusetts held its first
hybrid at-large and district election system on November 2nd, 2021. The results
brought a diverse change that the minority
community has long waited to see since
the lawsuit. There are five new elected
city councilors.

�នរង់ចាំ�ជាយូរម�ដោហ�យ ចាំបិ់តាំ�ងពីីការបិិឹង

The achievement of the first ever
diverse council in this election is part of
councilman at-large Vesna Nuon’s efforts,
whose support of this charter change early
on allowed neighborhood representation.

តវាា ។ ម៉ានសុម៉ាជិ�ក្រុ�ម
ុ ក្រុបិឹ�ាក្រុ�ង
ុ ជាបិ់ដោឆ្នាំំត
�មីច្ឆិ�នួនក្រុ��របិ
ូ ។
ក្រុ�ុមក្រុបិឹ �ាក្រុ�ុង�នបិវែនែមដោ�អ៊ុី វែ�មរ

The tally of the votes received by atlarge council elected as follows:
Vesna Nuon, 6,156 votes
Rita Mercier, 5,875 votes
John Drinkwater, 5,696 votes

អាដោមរ ិកា�ងម៉ាំ�់ដោទីៀត�ឺដោលា� ផូល រ�ឋ វែយាម
ត��ងឲ្យយត�បិន់ Acre ដោ�សុង្កាាត់ដោល� ៧។
ដោល�សុពីីដោនះ ក្រុ�ម
ុ ក្រុបិឹ�ាក្រុ�ង
ុ �នរ�ាអ៊ុំ�កាន់
ត�វែណ៌ងបិច្ឆិចុបិុនំជាជនជាតិវែ�មរអាដោមរ ិកា�ងពីីរ

Paul Ratha Yem

រូបិដោទីៀត៖ ដោលា� វាសុន្ទា នួន សុម៉ាជិ�ក្រុ�ម
ុ ក្រុបិ�
ឹ ា
ធំ� ក្រុតូែ�នជាបិ់ដោឆ្នាំំតសារជា�មីដោឡូ�ងែ ិញ និង

ចាំញ់ដោលា� Dan Rourke វែដ្ឋល�� ពីុងកាន់

ឈូរដោ���ពីូលតាំរាង និង ដោលា�សុុខារ ី ដោ�

ត� វែណ៌ងបិច្ឆិចុបិុនំ។ ដោ��ំុងសុង្កាាត់ ដោល� ៣
អ៊ុភិិ�លក្រុ�ង
ុ John Leahy �នបិដោណ៌ិញដោលា�

ជាបិ់ដោឆ្នាំំតជា�មីដោ�សុង្កាាត់ដោល� ៦។
លទីធផលរ�
ី ច្ឆិដោក្រុម� នអាច្ឆិក្រុតូែ�នដោ�
ដោម�លដោ��ញដោ��ំុងសុង្កាាត់ដោល� ៥ វែដ្ឋលស្ត្រីសុីិ
ម៉ាំ�់ ក្រុតូែ�នជាបិ់ ដោឆ្នាំំតជាក្រុ�ុមក្រុបិឹ �ាក្រុ�ុង៖
Kimberly Scott ។ Corey Robinson ជាជនជាតិ
វែសុុ�ដោ�មដោដ្ឋ�ម��ដោណ៌�តដោអ៊ុៀរឡូង់ ជាបិ់ដោឆ្នាំំតដោ�

In district 8, Ty Chum lost to Erik
Gitschier, district 1 in Pawtucketvill,
Rodney Elliott, a long time serving councilor for 24 years, lost to incumbent Dan
Rourke. In district 3, Mayor John Leahy
ousted incumbent Bill Samaras, and district 4, the downtown elected Wayne
Jenness. The remaining two at-large seats
went to incumbent Rita Mercier and John
Drinkwater.

Bill Samaras វែដ្ឋល��ពីុងកាន់ត�វែណ៌ងបិច្ឆិចុបិុនំ
និងដោលា� Wayne Jenness ជាបិ់ដោឆ្នាំំតសុក្រុម៉ាបិ់

ជាទីីក្រុបិជុ�ជនសុង្កាាត់ដោល� ៤ ។ ដោ�អ៊ុីធំ�ៗច្ឆិ�នួន
ពីីរដោ�វែតជារបិសុ់អ៊ុ�
ំ ��ពីង
ុ កាន់តវែ� ណ៌ងបិច្ឆិចបិុនំ
ុ

�ឺ ដោលា�ស្រីសុី Rita Mercier និងដោលា� John

តកេ�ាទីំ�័រ្តិ៍ទីី១២

The city council added another Cambodian American to the seat, Paul Ratha
Yem, representing the Acre in district 7.
In addition, it retained two Cambodian
American incumbents: Vesna Nuon, councilman at-large, was re-elected and topped
the ticket, and incumbent Sokhary Chau
was re-elected in district 6.
The progressive results can be seen
in the 5th district, where a woman was
elected to the city council: Kimberly
Scott. Corey Robinson, of black and Irish
descent, was elected in Centralville of district 2.

The elected district councilors and
number of votes they received are as followed:
District 1 - Daniel Rourke, 1,068
votes
District 2 - Corey Robinson, 1,030
votes
District 3 - John Leahy, 1,454 votes
District 4 - Wayne Jenness, 530 votes
District 5 - Kimberly Scott, 659 votes
District 6 - Sokhary Chau, 758 votes
District 7 - Paul Ratha Yem, 454
votes
District 8 - Erik Gitschier, 1,116
votes
The ballot question to change the
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tmkBITMB½rTI 01 ភាា�ច្ចព្រមូងច្ចព្រ�ាសជុំុំវិិញកាារ្តិ៍កេប៉ាា�... Controversy over Lowell Mayor
ដោនះ�ឺជាការផ្លាួសុ់បិូរដ្ឋ៏
ិ លម
អ ួយ។ សុម៉ាជិ�

ដោ�អ៊ុីសុង្កាាត់ទាង
� ៨ និងដោ�អ៊ុីសុ�លច្ឆិ�នន
ួ

ក្រុ�ម
ុ ក្រុបិឹ�ាសុ�ល ដោលា� វាសុន្ទា នួន ក្រុតែូ

៣។ លទីធផលដោនះ�នដោធំីឱ្យ
� យអ៊ុំ�វែដ្ឋលទីទីួល

គាត់ ដោហ�យគាត់�នឈូរដោ�ដោល�ល��បិ់

ែដ្ឋិច្ឆិង
ុ ដោក្រុកាយវែដ្ឋល�នច្ឆិូលរួមក្រុបិ�ួតក្រុបិវែជង

�នជាបិ់ដោឆ្នាំំតជា�មី�ុងអាណ៌តិ
ំ
ិទីី ៤ របិសុ់

�� ពីូលតាំរាងមិងដោទីៀត និ ង�ួ រវែតជា

�នសុដោមួងដោឆ្នាំំត��ពីូលបិីរបិ
ូ បិាុដោ�ះះ ពីី

សុ�លែ ិញ�ឺដោលា� វាសុន្ទា នួន ដោលា�ស្រីសុី

អ៊ុភិិ �លក្រុ�ុងឡូូវែែលបិន្ទាាបិ់ ។ ដោទាះជា

Rita Mericer និងដោលា� John Drinkwater។

�នដោគារពីដោទីៀតដោហ�យ �ំុងន្ទាមជាសុម៉ា
ជិ�ក្រុ�ម
ុ ក្រុបិ�
ឹ ាមួយអាណ៌តិិ ដោហ�យឥឡូែដោនះ
ូ

�នដោក្រុជ� សុដោរ �សុការក្រុបិ�ួ តក្រុបិវែជងដោ�អ៊ុី

យ៉ាា ងដោនះ�ិី ការអ៊ុនុែតិតាំមច្ឆិាបិ់វែលងក្រុតែូ

ដោលា�សុុខារ ី ដោ� វែដ្ឋលជាបិ់ដោឆ្នាំំតសុក្រុម៉ាបិ់

សុង្កាាត់�នក្រុបិកាសុថា គាត់ទីទីួល�ន
សុដោមួងក្រុ�បិ់ក្រុគាន់ដោដ្ឋ�មុីដោធំីជា
� អ៊ុភិិ�លក្រុ�ង
ុ

ដោ�វែ�ម�រា ឆ្នាំំ�២០២២។ �ំុងការបិាុនបិាង
របិសុ់ក្រុ�ម
ុ ក្រុបិឹ�ាជាបិ់ដោឆ្នាំំត ដោដ្ឋ�មុីសុដោក្រុមច្ឆិ

អ៊ុំ���ពីង
ុ កាន់តវែ� ណ៌ងបិច្ឆិចបិុនំ
វែដ្ឋលដោ�សុល់
ុ

សុង្កាាត់ តាំមការ�ណ៌ន្ទា ច្ឆិ�នួន ហិរញ្ញញ ែតែុ
និ ងដោពីលដោែលារបិសុ់ពីួ�ដោ� វាមិ នសុម

ដោហតុផលដោទី ដោក្រុ�ះពីួ�ដោ�ម៉ានឱ្យកាសុតិច្ឆិ
ជាង�ំងការឈូំ
ះដោ�អ៊ុីសុ�ល។ ជាមួយនឹង
ុ
ដោ�អ៊ុីថាំ�់សុង្កាាត់ ពីួ�ដោ�ម៉ាន ឱ្យកាសុ

Election (Selection)

-From Front Page

bodian American city councilors. Four out
of eleven city councilors are people of
color. This is a good change. Councilman
at-large Vesna Nuon was re-elected to his
4th term, he had once again topped the
ticket and should be the next Mayor of
Lowell. However, playing by the rule is
no longer respected, as a one term councilor, and now district-elect Sokhary Chau
has announced that he has secured enough
votes to be mayor in January 2022. In an
attempt by the council-elect to achieve
diversity as a result of the lawsuit, the
Cambodian community is now made to be
a laughing stock.

�ននូែភាពីច្ឆិក្រុមុះ ដោ�យសារវែតលទីធផល

ថ្ងៃនការបិឹឹងតវាា ដោនះ សុហ�មន៍ វែ�មរ ឥឡូូ
កាួយជាដោរឿង�ួរឲ្យយអ៊ុសុ់សុ�ដោណ៌�ច្ឆិ។
ដោ�ទីី ក្រុ�ុងឡូូវែែល ការដោ�ះដោឆ្នាំំត

អ៊ុភិិ�លក្រុ�ុង (ការដោក្រុជ�សុដោរ �សុ) វែតងវែត

ក្រុតូែ�នដោ�ះដោឆ្នាំំតដោ�យសុម៉ាជិ�ក្រុ�ុមក្រុបិ�
ឹ ា
សុ�ល។ ជាធំមមតាំ អ៊ុំ�វែដ្ឋលទីទីួល�ន
សុដោមួងដោឆ្នាំំតទីូ ទា�ងទីីក្រុ�ុងដោក្រុច្ឆិ� នជាងដោ�
បិ�ផុតនឹងកាួយជាអ៊ុភិិ�លក្រុ�ុងបិន្ទាាបិ់។

អ៊ុភិិ�លក្រុ�ង
ុ បិច្ឆិចុបិុនំដោលា� John Leahy
ក្រុតូែ�នផិល់ឱ្យយ "មួយដោែន" ដោ�យសារវែត

គាត់ម៉ានអ៊ុតីតភាពីការង្ការ ដោទាះបិីជាគាត់

Councilman at-large Vesna Nuon with supporters: L to R:
Tha Chhan, Mony Var, and Judith Duran

This term, however, is very different.
There was a civil rights lawsuit claiming
that the all at-large system wasn’t fair to
neighborhood voters who couldn’t choose
their own representative at the council. The
suit was settled by a hybrid system of 8
district seats and 3 at-large seats. This
resulted in only three top ticket holders
from the last cycle re-entering the at-large
race, Vesna Nuon, Rita Mericer, and John
Drinkwater. The rest of incumbents chose
to run district seats; in their calculation,
number, finance, and time, it just didn’t
make sense because they had a lesser chance
of winning at-large seats. With district seats,
they have a 50% chance of winning. With
that in mind, incumbent Rodney Elliott
who lives in Pawtucketville ran against
another incumbent Dan Rourke in district
1. Incumbent John Leahy challenged incumbent William Samaras in district 3, and
incumbent Sokhary Chau ran in district 6,
challenged by Justin Ford. There were 3
district winners, Dan Rourke from district
1, John Leahy from district 3 and Sokhary
Chau from district 6.
Now with this in mind, Councilor
Vesna Nuon who has earned top ticket
city-wide in this election did not choose
to yield his seat to anyone. He’s running
for Mayor. However, before councilor Nuon
made any public statement about his Mayorship, the day after the election, elected
Councilor Dan Rourke from district 1 announced his support for Sokhary Chau from
district 6 to be mayor who had received
only 758 votes, and today, Sokhary announced he has enough votes to be mayor.

ទីទីួល�នដោ�អ៊ុីដោន្ទាះ វែបិរជាជ�នសុ
ួ ម�ែ ិញ

បិច្ឆិចុបិុនំ ដោលា� William Samaras ដោ��ំុង
សុង្កាាត់ ដោល� ៣ ដោហ�យអ៊ុំ��� ពីុងកាន់

គាត់�៏មិនវែមនជាអ៊ុំ�ទីទីួល�នសុដោមួង

ក្រុបិ�ួ តក្រុបិវែជង ដោ��ំុងសុង្កាាត់ ដោល� ៦
ក្រុបិវែជងដោ�យដោលា� Justin Ford។ ម៉ាន

In Lowell, mayoral election (selection)
has always been voted by fellow at-large
councilors. Usually, whoever receives the
most city-wide votes becomes the next
mayor. The current Mayor John Leahy was
given “a turn” because he had the seniority, even though he did not top the ticket.
He was supported by Councilor Rita Mercier who had served as mayor and also
topped the ticket in that election. Prior to
that, William Samaras was mayor because
Councilor Vesna Nuon, a top ticket holder
yielded that seat and instead became vice
mayor. The term before that, Rodney Elliott
was mayor, he was also not a top ticket
holder, but served 18 years as city councilor. Councilor Rita Mercier who usually
held the top ticket also yielded the mayor
seat to Rodney Elliott.

អ៊ុសុ់រយៈដោពីល ១៨ ឆ្នាំំជា
� ក្រុ�ម
ុ ក្រុបិ�
ឹ ាក្រុ�ង
ុ ។

Dan Rourke ម�ពីីសុង្កាាត់ដោល� ១ ដោលា�

អ៊ុ�ពីីត�វែណ៌ងអ៊ុភិិ�លក្រុ�ង
ុ មួយថ្ងៃ�ដោៃ ក្រុកាយ

ឆ្លួងកាត់សុ�ណ៌ួរអ៊ុ�ពីីសុនួឹ�ដោឆ្នាំំត សុក្រុម៉ាបិ់

ដោលា� សុុខារ ី ដោ� ម�ពីីសុង្កាាត់ដោល� ៦។

ដោលា� Dan Rourke ម�ពីីសុង្កាាត់ដោល� ១

របិសុ់ពីួ�ដោ� ស្រីសុបិដោពីលជាមួយគាំដោនះវែដ្ឋរ

មិន�នឈូំះល��បិ់�ពី
� ល
ូ តាំរាង�៏ដោ�យ។

ឈូំះ ៥០% ។ ��និតដោន្ទាះ អ៊ុំ���ពីុងកាន់

ក្រុ�ម
ុ ក្រុបិ�
ឹ ា�ឺដោលា�ស្រីសុី Rita Mercier វែដ្ឋល

វែដ្ឋលរសុ់ដោ��ំុងទីីក្រុ�ុង Pawtucketville

គាត់ ទីទីួ ល�នការគា�ក្រុទីពីី សុម៉ាជិ �

�នបិដោក្រុម� ការជាអ៊ុភិិ �លក្រុ�ុង ដោហ�យ
វែ�មទា�ង�នឈូំះល��បិ់ ��ពីូលតាំរាង

ដោ��ំុងការដោ�ះដោឆ្នាំំតដោន្ទាះ។ ដោ�មុនដោន្ទាះ
ដោលា� William Samaras ជាអ៊ុភិិ�លក្រុ�ង
ុ
ដោ�យសារវែតដោលា� វាសុន្ទា នួន ជាសុម៉ា
ជិ �ក្រុ�ុមក្រុបិឹ �ាម៉ានសុដោមួងដោឆ្នាំំត��ពីូល

�ំុងត�វែណ៌ងជាអ៊ុភិិ�លរង។ ដោ�អាណ៌តិិ
មុន ដោលា� Rodney Elliott ជាអ៊ុភិិ�លក្រុ�ង
ុ

ដោឆ្នាំំត��ពីូលតាំរាងវែដ្ឋរ បិាុវែនិ�នបិដោក្រុម�ការ

សុម៉ាជិ�ក្រុ�ុមក្រុបិឹ�ាដោលា�ស្រីសុី Rita Mercier វែដ្ឋលជាធំមមតាំទីទីួល�នសុដោមួងដោឆ្នាំំត
��ពីល
ូ តាំរាង�៏�នផិលដោ់ �អ៊ុីអ៊ុភិិ�លក្រុ�ង
ុ

ដោ�ដោលា� Rodney Elliott ផងវែដ្ឋរ។

ត�វែណ៌ងបិច្ឆិចុបិុនំដោលា� Rodney Elliott

�នក្រុបិ�ួតក្រុបិវែជងនឹងអ៊ុំ���ពីង
ុ កាន់តវែ� ណ៌ង

បិច្ឆិចុបិុនំ ម៉ាំ�់ដោទីៀតដោ�មះ Dan Rourke
ដោ��ំុងសុង្កាាត់ដោល� ១។ អ៊ុំ���ពីុងកាន់
ត�វែណ៌ងបិច្ឆិចុបិុនំ ដោលា� John Leahy �ន
ក្រុបិវែជងជាមួ យអ៊ុំ��� ពីុងកាន់ ត�វែណ៌ង

ត�វែណ៌ងបិច្ឆិចុបិុនំដោលា� សុុខារ ី ដោ� �ន

អ៊ុំ�ឈូំះដោ��ំុងសុង្កាាត់ ៣ រូបិ �ឺដោលា�

John Leahy ម�ពីីសុង្កាាត់ដោល� ៣ និង

ឥឡូូែដោនះ �ិត�ំុងច្ឆិិ តិថា សុម៉ាជិ �
ក្រុ�ុមក្រុបិឹ�ាដោលា� វាសុន្ទា នួន វែដ្ឋល�ន

សុម៉ាជិ�ក្រុ�ុមក្រុបិឹ�ាដោលា� វាសុន្ទា នួន

�នទីទីួ លវែត ៧៥៨ សុដោមួងបិាុ ដោ�ះះ

ទីូ ទា�ងទីី ក្រុ�ុង�ឺ ៦១៥៦ �នកាួយជា

ទីី ក្រុ�ុងពីី ការដោ�ះដោឆ្នាំំតដោនះ មិ ន�ន

ក្រុបិកាសុថា គាត់ម៉ានសុនួ�
ឹ ដោឆ្នាំំតក្រុ�បិ់ក្រុគាន់

ទីទីួលសុដោមួងដោឆ្នាំំត��ពីល
ូ តាំរាងដោ�ទីូទាង
�

រដ្ឋឋវែដ្ឋលអ៊ុះអាងថាក្រុបិពី័នសុ
ធ �លទា�ងអ៊ុសុ់

ដោក្រុជ�សុដោរ �សុផិលដោ់ �អ៊ុីរបិសុ់គាត់ឱ្យយនរ�

មិនយុតិធំម៌ច្ឆិ�ដោ�ះអ៊ុំ�ដោ�ះដោឆ្នាំំត ដោ��ំុង

សុង្កាាត់វែដ្ឋលមិនអាច្ឆិដោក្រុជ�សុដោរ �សុត��ង

របិសុ់�ួនដោ�ក្រុ
ួ
�ម
ុ ក្រុបិឹ�ា។ បិណ៌ឹិ ងដោនះក្រុតែូ

�នដោ�ះស្រីសាយដោ�យក្រុបិពី័ន�
ធ ូនកាត់ថ្ងៃន

សាធារណ៌ជនដោដ្ឋ�មុីដោក្រុជសុ
� ដោរសុអ៊ុភិិ
�
�លក្រុ�ុង

�នក្រុបិកាសុគា�ក្រុទីដោលា� សុុខារ ី ដោ� ម�

ដោទាះយ៉ាា ង��៏ដោ�យ អាណ៌តិិដោនះ

�ឺ�សុ
ុ គាំខាួង
� �សុ់។ម៉ានបិណ៌ឹិ ងសុិទីពី
ិធ ល

ការដោ�ះដោឆ្នាំំតសុម៉ាជិ�ក្រុ�ុមក្រុបិ�
ឹ ាជាបិ់ដោឆ្នាំំត

Lowell voters are sad and angry. In
this election, Lowell has passed a ballot
question for the public to elect their
mayor, while at the same time, Councilor
at-large Nuon received the most city-wide
votes of 6,156, and has become the longest
serving councilor who has not been a
mayor. Councilor Sokhary Chau should
respect the rule and common courtesy.
Councilman at-large Vesna Nuon should
be next mayor.

ម៉ាំ�់ ដោឡូ�យ។ គាត់ ��ពីុងឈូរដោ�មះជា

អ៊ុភិិ�លក្រុ�ុង។ យ៉ាា ង�មិញ មុនដោពីល
សុម៉ាជិ�ក្រុ�ុមក្រុបិឹ�ា ដោលា�វាសុន្ទា នួន

ដោច្ឆិញដោសុច្ឆិ�ិីវែ�ួងការណ៌៍ជាសាធារណ៌ៈ

ពីីសុង្កាាត់ដោល� ៦ ដោធំីជា
� អ៊ុភិិ�លក្រុ�ង
ុ វែដ្ឋល

ដោហ�យថ្ងៃ�ៃដោនះ ដោលា�សុុខារ ី ដោ� �ន
ដោដ្ឋ�មុីដោធំី�ជាអ៊ុភិិ�លក្រុ�ុង។

អ៊ុំ�ដោ�ះដោឆ្នាំំតដោ�ទីី ក្រុ�ុងឡូូវែែល

ដោសា�ដោ� និ ង�ឹ ងសុមារ។ ដោ��ំុង
ការដោ�ះដោឆ្នាំំតដោល��ដោនះ ទីីក្រុ�ង
ុ ឡូវែែល�ន
ូ

�នទីទីួលសុដោមួងគា�ក្រុទីដោក្រុច្ឆិ�នជាងដោ�ដោ�
សុម៉ាជិ�ក្រុ�ម
ុ ក្រុបិ�
ឹ ាវែដ្ឋលកាន់តវែ� ណ៌ងយូរ
ជាងដោ�បិ� ផុតមិ នធាួបិ់ ម៉ានសុក្រុម៉ាបិ់

អ៊ុភិិ�លក្រុ�ុង។ ក្រុ�ុមក្រុបិឹ �ាក្រុ�ុងដោលា�
សុុខារ ី ដោ� ដោគារពីច្ឆិាបិ់ និងសុុជីែធំម៌រម
ួ ។

សុម៉ាជិ�ក្រុ�ម
ុ ក្រុបិ�
ឹ ាសុ�ល ដោលា� វាសុន្ទា
នួន �ួរវែតជាអ៊ុភិិ�លក្រុ�ុងបិន្ទាាបិ់៕

KHMERPOST USA

ISSUE 328,NOVEMBER 8 - 21, 2021

ម្រូ�ំ�សិទ្ធធិ�នុំស�សបោះ�ោ�លបោះ�សច�បោះ�ះការ
កាត់បោះ�សយុំវិជុំនុវែ�ែរវែ�ល�នុជុំ�ងអ
ឺ ទ្ធ
ូ ស
ី ស� �
ឹ
កា�់ សុុែណ៌ះ ថ្ងៃឆ្ល អាយុ ១៦ឆ្នាំំ� ដោ��ញ

�ំុងរូបិ�តដោនះ កាលពីីឆ្នាំំ�២០២១ វែដ្ឋល
ម៉ាិយរបិសុ់គាត់ផល
ិ ់ ឱ្យយ។ កា�់ សុុែណ៌ះ ថ្ងៃឆ្ល
វែដ្ឋលម៉ានជ�ងអ៊ុ
ឺ ទី
ូ សុ
ី សឹមក្រុតែូ �នតុលាការក្រុ�ង
ុ

ភិំ�ដោពីញកាត់ដោទាសុឲ្យយជាបិ់ពីនធន្ទាគារ ៨វែ�

ពីីបិទីញុះញង់ឲ្យយក្រុបិក្រុពីឹ តិបិទីឧក្រុ�ិដ្ឋឋ និង
ក្រុបិម៉ា�ជាសាធារណ៌ៈ ដោហ�យក្រុតូែ�ន
តុលាការក្រុ�ង
ុ ភិំដោ� ពីញ កាត់ដោទាសុឱ្យយជាបិ់ពីនធ
ន្ទាគារ ៨វែ� ពីី បិទីបិដោង្កាះះសាររ ិះ�ន់

រ�ឋភិិ�ល។ (ក្រុពី� ច្ឆិន្ទាែ/រូបិភាពីតាំមរយៈ

ភិរ ិយ៉ាថ្ងៃ�ៃសុុក្រុ� វែដ្ឋលដោធំី��តុ�មមទាមទារ
ឲ្យយដោ�ះវែលងបិិីវែដ្ឋលជាបិ់ ពីនធន្ទាគារ

ឯ�អ៊ុ�ារដ្ឋឋទីូតសុហរដ្ឋឋអាដោមរ ិ�ក្រុបិចាំ�

Page.5
គាត់�នក្រុ�បិ់សារពី័ត៌ម៉ាន The As-

sociated Press ថា "�ា�ុ �នសុុ�ឱ្យយគាត់
និយ៉ាយដោឡូ�ងែ ិញ ឬពីាយ៉ាមច្ឆិងចាំ���យ

�មួយ បិាុវែនិគាត់មិនអាច្ឆិ" ។ "គាត់�ន

ដោភិួច្ឆិទា�ងស្រីសុុង" ។

បិន្ទាាបិ់ ពីីការឆ្លួងដោឆ្លួ�យសារតាំម

ដោតដោឡូក្រុកាម ដោ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ២៤ វែ�មិ�ន្ទា
ុ សុម៉ាជិ�

ម៉ាំ�់ដោទីៀតថ្ងៃនក្រុ�ម
ុ សារ�នរាយការណ៌៍ថា

រ�ឋភិិ�លដោលា� ហុុន វែសុន។ បិឹីរបិសុ់

�មុុជា ដោលា� W. Patrick Murphy �ន
និយ៉ាយដោ��ំុងសារបិដោង្កាះះតាំម Twitter

តាំ�ងពីីវែ�ឧសុភា ឆ្នាំំ�២០២០ ម�ដោមួាះ។

ដោសា�សាឹយវែដ្ឋល�នដ្ឋឹងថា តុលាការ

របិសុ់កា�់ សុុែណ៌ះ ថ្ងៃឆ្ល និងចាំបិ់�ួួនគាត់។

សុក្រុម៉ាបិ់អ៊ុវែី ដ្ឋលហា�់ដ្ឋច្ឆិ
ូ ជាការដោចាំទីក្រុបិកាន់

កា�់ សុុែណ៌ះថ្ងៃឆ្ល ក្រុតែូ �ន�ុ�
� ួនតាំ�
ួ
ងពីី

ដោ�យសារការសុវែមិងទីសុសនៈរ ិះ�ន់

ន្ទាងដោ�មះ កា�់ �ុ មៈៈ ក្រុតូែ�ន�ុ��ួួន

ដោលា� Phil Robertson អ៊ុនុក្រុបិធាន

អាសុុថ្ងៃី នអ៊ុងាការឃាំួដោ� ម�លសុិទីិម
ធ នុសុស�ន

បិន្ទាាបិ់ពីីសាលក្រុ�មថា ដោលា� “ម៉ានការ

�នកាត់ ដោទាសុ�ុ ម៉ារឱ្យយជាបិ់ ពីនធន្ទាគារ
��់ពី័នធនឹងនដោយ៉ា�យ”។

ដោលា� Murphy �នសុរដោសុរថា "ដោត�

AP)

ការចាំបិ់ ��់ �ុ��ូ នក្រុបិុសុជ� ទីង់ របិសុ់

ឥសុសរជន�ណ៌បិ�សក្រុបិឆ្នាំ�ងបិង្កាះញការដោគារពី

ភិំ�ដោពីញ៖ ក្រុបិដោទីសុ�មុុជា (កាវែសុត
AP) ក្រុ�ុមសុិទីិធមនុ សុស�� ពីុងជក្រុមុញឱ្យយ

សុិទីិធមនុសុសយ៉ាា ងដ្ឋូច្ឆិដោមិច្ឆិ?"

អាជាាធំរ�មុុជាដោ�ះវែលងដោ�មងជ�ទីង់វែដ្ឋល
ម៉ានជ� ងឺអ៊ុូទីីសុសឹមម៉ាំ�់ វែដ្ឋលក្រុតូែ�ន

�ំុងរយៈដោពីលវែតបិាុន្ទាមនដោម៉ាា ង បិាូលីសុក្រុបិ
�បិ់ដោ�យអាែុធំ�នបិង្កាះញ�ួួនដោ�ផាះ

ដោពីលដោន្ទាះម� ដោហ�យដោបិ�ដោទាះបិីសុែន្ទាការ
របិសុ់គាត់�នបិញ្ញចបិ់ដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ វែ�តុ

លា�៍ដោ�យ បិាវែុ និដោ�ក្រុ�ម�នពីនារដោពីល
សាលក្រុ�មរហូតដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃច្ឆិ័នា។

រយៈដោពីលវែដ្ឋលគាត់�នជាបិ់ពីនធន្ទា

គាររួច្ឆិដោហ�យ និ ងដោក្រុកាមដោគាលការណ៌៍

ដោលា�ន្ទាយ�រដ្ឋឋមន្ត្រីនីិ ហុន
ុ វែសុន �ន

វែណ៌ន្ទា�ថ្ងៃនការកាត់ដោទាសុរបិសុ់�មុជា
ុ កា�់

ជាដោរឿយៗក្រុតែូ �នដោ�ដោចាំទីក្រុបិកាន់ថាដ្ឋឹ�ន្ទា�

វែ�ែ ិច្ឆិិិកា។ ដោនះដោបិ� តាំមសុ�ដ្ឋីម៉ាិយរបិសុ់

កាត់ ដោទាសុឱ្យយជាបិ់ ពីនធន្ទាគាររយៈដោពីល

កាន់អ៊ុ�
�
ច្ឆិអ៊ុសុ់រយៈដោពីល ៣៦ ឆ្នាំំ� ដោហ�យ

សុុែណ៌ះថ្ងៃឆ្ល នឹងក្រុតែូ �នដោ�ះវែលងដោ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ៩
ី

បិ�
ិ ញសុងាមរ ិះ�ន់រ�ឋភិិ�លដោ�យថា

របិបិផ្លាិច្ឆិ់ការ និងដោក្រុបិក្រុ� �សុ់ក្រុបិពី័នត
ធ លា
ុ ការ

គាត់។

ដោដ្ឋ�មុីបិ�ភិិតបិ�ភិ័យឪពីុ �ម៉ាិយរបិសុ់គាត់

�ំុងអ៊ុ�ឡូុងដោពីលសុែន្ទាការ តុលាការ
�នបិដ្ឋិដោសុធំសុ�ដោណ៌�ច្ឆិ�នន
ួ ពីីរដោដ្ឋ�មុីវាយតថ្ងៃមួ

ម�ផាះែ ិញ ន្ទាង និងដោមធាែ ីរបិសុ់គាត់នឹង

ដោនះ ដោនះដោបិ�ដោយ៉ាងតាំមអ៊ុងាការឃាំួ�ដោម�ល

យ៉ាា ង�ដោដ្ឋ�មុីពីាយ៉ាមវែ�វែក្រុបិការផិន្ទាា

ក្រុ��បិីវែ�សុក្រុម៉ាបិ់ ការបិដោង្កាះះសារតាំម

ដោដ្ឋ�មុីជួយរារា�ងក្រុ�ុមក្រុបិឆ្នាំ�ង។

�រណ៌ីរបិសុ់គាត់ក្រុតូែ�នដោក្រុបិ�ក្រុ�សុ់�ុសុ
វែដ្ឋលសុ�មមជនបិ�សក្រុបិឆ្នាំ�ង។

កា�់ សុុែណ៌ះ ថ្ងៃឆ្ល អាយុ១៦ឆ្នាំំ� ក្រុតែូ �ន

តុលាការក្រុ�ុងភិំ�ដោពីញ កាត់ដោទាសុកាលពីី

ភិំ�ដោពីញ ច្ឆិ�ដោ�ះការអ៊ុតាំែធំិបិាយវែដ្ឋលគាត់

�នដោធំីដោ� ��ំងក្រុ
ុ �ុមជវែជ�គាំតាំមដោតដោឡូក្រុកាម

ការ�រឪពីុ�របិសុ់គាត់ វែដ្ឋលជាសុម៉ាជិ�
ជាន់ �ុសុ់�ណ៌បិ�សក្រុបិឆ្នាំ�ងវែដ្ឋល�� ពីុង
ការវែច្ឆិ�រ �វែល�ការបិដោង្កាះះសារតាំមដោហីសុបិុុ

�រ ិះ�ន់ដោលា�ន្ទាយ�រដ្ឋឋមន្ត្រីនីិ ហុុន វែសុន ។
ម៉ាិយរបិសុ់គាត់ដោ�មះ ក្រុពី� ច្ឆិន្ទាែ �ន

និយ៉ាយថា �ូនក្រុបិសុ
ុ របិសុ់គាត់ម៉ានបិញ្ហា
ះ

�ំងការទី�
ន្ទា�់ទីន
� ងជាមួយអ៊ុំ�ដ្ឋ៏ថ្ងៃទី ដោហ�យ
ុ
មិនអាច្ឆិអ៊ុនុែតិតាំមនីតិែ ិធំីរបិសុ់តុលាការ
�ន ដោ�យបិវែនែមថាសាែនភាពីជ�ងឺរបិសុ់

គាត់កាន់វែតធំៃនធំ
់ រៃ �ំងអ៊ុ�
ឃាំ
� ង
�
ុ ឡូងដោពីល�ុ
ុ

ជាដោក្រុច្ឆិ�នវែ�មុនដោពីលសាលក្រុ�ម។

“ដោត� ម៉ានតុ លាការ�មួ យដោ�ដោល�

ពីិ ភិពីដោលា�ដោនះវែដ្ឋលផឹន្ទាាដោទាសុ និ ង

កាត់ដោទាសុដោ�មងក្រុបិសុ
ុ វែដ្ឋលម៉ានជ�ងឺអ៊ុូទីីសុ្
សុឹមវែដ្ឋរឬដោទី?” ន្ទាង�ននិយ៉ាយថា "មិន

ម៉ានដោទី។"

ដោលា� ក្រុពី� ច្ឆិន្ទាែ ជាសុម៉ាជិ�ក្រុ�ម
ុ ស្ត្រីសុជា
ីិ

សុដោក្រុមច្ឆិថាដោត�ក្រុតូែបិិឹងឧទីធរណ៌៍ជាផួូែការឬ

របិសុ់អ៊ុងាការឃាំួដោ� ម�លសុិទីម
ិធ នុសុស Human

ដោទាសុ។

សាំ�់ ដោ��មួ យក្រុតូែ�នបិដោងា�តដោឡូ�ង

និងក្រុបិម៉ា�ជាសាធារណ៌ៈដោ�យតុលាការក្រុ�ុង

ជាបិ់��ុ ក្រុបិឈូមនឹងការដោចាំទីក្រុបិកាន់ និង

ពីិការភាពី និងតក្រុមែូ ការគា�ក្រុទីរបិសុ់ដោ�មងក្រុបិសុ
ុ

Rights Watch ដោហ�យមិ នម៉ាន�វែនួង

ថ្ងៃ�ច្ឆិ
ៃ ័នា ពីីបិទីញុះញង់ឲ្យយក្រុបិក្រុពីឹតបិ
ិ ទីឧក្រុ�ិដ្ឋឋ

កា�់ សុុែណ៌ះ ថ្ងៃឆ្ល
និ យ៉ាយដោ��ំុងដោសុច្ឆិ�ិីវែ�ួងការណ៌៍ជា

លាយល�ខណ៌៍អ៊ុ�សរថា “�រណ៌ីដោនះវែផអ�
វែតដោល� សុុែណ៌ះ ថ្ងៃឆ្ល ជា�ូនក្រុបិុសុរបិសុ់អ៊ុតីត

សុម៉ាជិ�បិ�សក្រុបិឆ្នាំ�ង វែដ្ឋលជាបិ់ពីនធន្ទាគារ
និ ងដោធំី�ទីុ�ខបិុ�ដោមំញដោ�យសារគាត់
ជាបិ់��់ពី័នធនដោយ៉ា�យ”។

ដោលា� Robertson និយ៉ាយថា ការ

ន្ទាង�នបិនិថា បិន្ទាាបិ់ពីីគាត់ក្រុតឡូបិ់

អ៊ុំ � ជ� ន្ទា ញសុិ ទីិធ ម នុ សុសរបិសុ់

សុក្រុម៉ាបិ់ គាត់ �ុំងអ៊ុ� ឡូុងដោពីលវែដ្ឋលគាត់

អ៊ុងាការសុហក្រុបិជាជាតិ �នតាំម�ន

របិសុ់ បិាល
ូ សុ
ី ដោហ�យ�៏មន
ិ ក្រុតែូ �នដោ��ុ�
� ន
ួួ

ក្រុមញ
ុ ឱ្យយម៉ានការដោ�ះវែលងដោលា� កា�់ សុុ

��ពីង
ុ សុែត
ិ �ំងការ�ុ
ឃាំ
� ង
� និងការសា�សុួរ
ុ

�រណ៌ីដោនះ តាំ�ងពីីដោដ្ឋ�មដ្ឋ�បិូង ដោហ�យ�នជ

មុនដោពីលកាត់�ីិ។

ែណ៌ះ ថ្ងៃឆ្ល រួច្ឆិម�ដោហ�យកាលពីីដោដ្ឋ�មវែ��ញ្ហាញ

ដោលា� សុ� សុុ�ង់ ដោមធាែ ីរបិសុ់ កា�់

សុុែណ៌ះ ថ្ងៃឆ្ល ម៉ានក្រុបិសាសុន៍ថា ការបិដោង្កាះះ

មុនដោពីលវែដ្ឋលគាត់ដោឡូ�ងសុែនការកាត់ដោទាសុ។
កាលពីីថ្ងៃ�អ៊ុ
ៃ ង្កាារ អ៊ុំ�ជ�ន្ទាញវែដ្ឋលក្រុតែូ

សារវែដ្ឋលយុែជនរូបិដោនះដោធំី�ដោឡូ�ងដោដ្ឋ� មុី

�នវែតងតាំ�ងដោ�យក្រុ�ម
ុ ក្រុបិ�
ឹ ាសុិទីម
ិធ នុសុស

ឪពីុ��ួនថាជាជន�ុត់
ជាតិ ដោហ�យថាគាត់
ួ

រ�ឋភិិ�ល�មុុជា ពីីបិទីដោក្រុបិ�ក្រុ�សុ់ក្រុបិពី័នធ

ម៉ានបិញ្ហា
ះ ដោន្ទាះដោទី ដោហ�យ�៏គាមនការច្ឆិងចាំ�

បិ�បិិទីម៉ាត់អ៊ុ�
ំ ក្រុបិឆ្នាំ�ង បិន្ទាាបិ់ពីីសាលក្រុ�ម

ដោលា� ផួង់ សុុផល អ៊ុំ�ន្ទា���យ

ពីួ �ដោ��ននិ យ៉ាយដោ��ំុងដោសុច្ឆិ�ិី

ដោឆ្លួយ
� តបិនឹងមនុសុសដោផសងដោទីៀត វែដ្ឋលដោ�

របិសុ់អ៊ុងាការសុហក្រុបិជាជាតិ�នដោចាំទីក្រុបិកាន់

មិនដ្ឋឹងថា��យរបិសុ់គាត់អាច្ឆិដោធំី�ឲ្យយគាត់

តុ លាការរបិសុ់�ួួន “ដោធំី�ជាអាែុធំ" ដោដ្ឋ� មុី

នូែអ៊ុីីវែដ្ឋលគាត់�ននិយ៉ាយវែដ្ឋរ។

ដោនះ។

ផឹន្ទាាដោទាសុ�ួរក្រុតែូ �នទីម៉ាួ�់ដោចាំល ដោហ�យ

សាលាដ្ឋ�បិង
ូ រាជធានីភិដោ�ំ ពីញម៉ានក្រុបិសាសុន៍

វែ�ួងការណ៌៍មួយពីីទីក្រុី �ង
ុ ហសឺវែណ៌ែថា "ការ

ដោលា��នវែ�ួងថា៖ «ការជ�នុ�ជក្រុមះ

ខាងដោែជជសាស្ត្រីសុឹ �ំុងការវាយតថ្ងៃមួជ�ងឺអ៊ុូ
ទីីសុសឹមរបិសុ់ដោ�មងក្រុបិុសុដោន្ទាះដោទី បិាុវែនិការ

សុឹម�ឺជាដោរឿងដ្ឋ៏អាម៉ាា សុ់មួយ ដោ��ំុងការ
ដោធំីយ
� ទី
ុ ន្ទា
ធ ការរបិសុ់អាជាាធំរបិនិបិភិ
� ត
ិ បិ�ភិយ
័

បិដ្ឋិដោសុធំមិនអ៊ុធំិបិាយបិវែនែម។

សុ�មមជនបិ�សក្រុបិឆ្នាំ�ង និ ងអ៊ុំ���់ ពី័នធ

កា�់សុុែណ៌ះថ្ងៃឆ្លក្រុតូែ�នដោ�ះវែលងជាបិន្ទាាន់។

ទា�ងមូ លដោនះបិង្កាះញជា�មីមិងដោទីៀតថា

ក្រុបិពី័ នធយុតិ ធំម៌ របិសុ់�មុុជា�ូ ច្ឆិដោ�ាច្ឆិ�ាី
ដ្ឋល់�ក្រុមិតខាួ�ងបិ�ផុត»។

ថាដោលា�មិនម៉ានល�ខណ៌ៈសុមុតិក្រុិ �បិ់ក្រុគាន់

កាត់ដោទាសុអ៊ុនីតិជនវែដ្ឋលម៉ានជ�ងឺអ៊ុូទីីសុ្

កាត់�ីដោិ នះដោធំី�ដោឡូ�ងតាំមនីតិច្ឆិាបិ់។ ដោលា�

និងដោក្រុបិអ៊ុ
� ដោ� ពី�ហង
ឹ ាក្រុបិឆ្នាំ�ងនឹងសុងាមសុុែី ិល

ទា�ងឡាយ"៕

Page.6

ទៅលេខ៣២៨ ថ្ងៃ�ៃទីី 0៨-២១វិ ិច្ឆិិិកា ឆ្នាំំ� ២០២១

tmkBITMB½rTI 01 កេ�រ្តិ៍៍�ដំំណែ�លនៃ��ិច្ចចព្រ�មកេព្រ�ៀង...
ថ្ងៃ�ៃដោនះ�ាន
ឹ ដោល��យ�សាែតាំជាក្រុបិែតិសា
ិ ស្ត្រីសុិ
ុ� ង
វែដ្ឋលន្ទា�ដោ�ដ្ឋល់ដ្ឋដោ� �ះស្រីសាយសុនិភា
ិ ពី
ទីីក្រុ�ុង�ា រ ីសុឆ្នាំំ� ១៩៩១ និងការ �សាង
ក្រុបិដោទីសុ�មុុជាដោឡូ�ងែ ិញ។
សុន្ត្រីង្កាាមរយៈដោពីល ២០ ឆ្នាំំ�រវាង
�ុ មុមយនិ សុដោិ ែៀត�មខាងដោជ� ង និ ង
ដោែៀត�មខាងតុូង (១៩៥៥ - ១៩៧៥)
�នជះឥទីធិពីលយ៉ាា ងខាួ�ងដ្ឋល់ក្រុបិដោទីសុ
�មុជា។
ដោ�ឆ្នាំំ� ១៩៦៧ �ង�ម៉ាួង
� ដោែៀត�ម
ុ

Photo Courtesy by United States Holocaust Memorial Museum
ខាងដោជ�ង�នលុ�លុយច្ឆិូលទីឹ�ដ្ឋី�មុុជា
ដោ�យដ្ឋឹ �ជញ្ញូជ នច្ឆិល័តការផាត់ផាង់ និ ង
�ងទី័ពីរបិសុ់ពី�
ួ ដោ�តាំម "ផួែហូ
ី ញ
ិ " ដោ�
ូ ជម
ភា�ខាងដោ��តក្រុបិដោទីសុ�មុជា
ុ ដោដ្ឋ�មុីដោជៀសុវាង
ការទីម៉ាួ�់ ក្រុគាបិ់ វែបិ�ដោ�យយនិដោហាះ
អាដោមរ ិ�។ អ៊ុសុ់រយៈដោពីល១៤វែ� អាដោមរ ិ�
�នទីម៉ាួ�់ក្រុគាបិ់វែបិ�យ៉ាា ងសុនធឹ�សុន្ទាធបិ់
ដោ��មុុជា ដោដ្ឋ� មុី�ដោមាច្ឆិមូ ល�ឋនទី័ ពី
ដោែៀត�មខាងដោជ� ង បិាុ វែនិមិន�ន
សុដោក្រុមច្ឆិដោជា�ជ័ យ។ ដោ�និ ទា�រដ្ឋូ ែឆ្នាំំ�
១៩៧០ សុដោមឹច្ឆិសុីហនុ ក្រុតូែ�នទីម៉ាួ�់
ដោច្ឆិញពីី អ៊ុ��ច្ឆិ និ ង�នជ� នួសុដោ�យ
ឧតិមដោសុនីយ៍លន់ នល់។ ម៉ាន�តុ�មម
វែ�មរក្រុទីង់ក្រុទាយធំ�ច្ឆិល
ូ រួមដោ�យឧតិមដោសុនីយ៍
លន់ នល់ ទាមទារឲ្យយ�ងទី័ពីដោែៀត�ម
ខាងដោជ�ង និងដោែៀត�ុង ក្រុតូែវែតចាំ�ដោច្ឆិញពីី
ទីឹ�ដ្ឋី�មុុជាជាបិន្ទាាន់។
ិញ ពីួ��ុមយនិ
ផាយដោ�ែ
សុដោិ ែៀត�ម
ុ
ុម
ខាងដោជ�ង�នដោបិ��ការវាយក្រុបិហារម�ដោល�
រ�ឋភិិ�ល �មុុជា។ សុន្ត្រីង្កាាម�មុុជា និង
ដោែៀត�ម�នចាំបិ់ដោផិ�ម។ អាដោមរ ិ��ន
គា�ក្រុទី លន់ នល់ វាយបិ�ដោែៀត�ម

ខាងដោជ�ង។ សុដោមឹច្ឆិសុីហនុ�នយ៉ាងដោ�
ទីីក្រុ�ង
ុ ដោបិាកាង
� ដោដ្ឋ�មុីគាក្រុ� ទី ដោហ�យបិន្ទាាបិ់ម�
�នច្ឆិូលរួមជាមួយវែ�មរក្រុ�ហម។ រ�ឋភិិ�ល
លន់ នល់ �នដ្ឋួលរល�ធាួ�់�ងថ្ងៃ
ុំ ដ្ឋវែ�មរក្រុ�ហម
ដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១៧ វែ�ដោមសា ឆ្នាំំ� ១៩៧៥ ។ ដ្ឋបិ់
បិីថ្ងៃ�ដោៃ ក្រុកាយម� ដោែៀត�មខាងដោជ�ង�ន
កាន់កាបិ់ដោែៀត�មខាងតុូង។
ក្រុបិដោទីសុ�មុុជា�នរងការ�ត់ បិង់
ជីែ ិតយ៉ាា ងមហនិរាយដ្ឋល់ដោ� ២ លានន្ទា�់
ដោ��ំង
� ៩៧៥ដ្ឋល១
់ ៩៧៩
ុ របិបិវែ�មរក្រុ�ហមច្ឆិដោន្ទាួះឆ្នាំំ១
វែដ្ឋលកាលដោន្ទាះក្រុបិដោទីសុ�មុជាម៉ានក្រុ
បិជាជន
ុ
៧ លានន្ទា�់។ មនុសុសជាដោក្រុច្ឆិ�នន្ទា�់�ន
សាួបិ់ ដោ�យសារការដោធំី�ទារុណ៌�មម ការ
កាបិ់ សុម៉ាួបិ់ ការអ៊ុត់ ឃាំួន និ ងជ� ងឺ ។
វែ�មរក្រុ�ហម�នដ្ឋួលរល�ដោ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ៧ វែ�ម�រា
ឆ្នាំំ� ១៩៧៩ ដោ�ដោពីលវែដ្ឋលដោែៀត�ម�ន
�ួន�ន�មុជា។
ដោែៀត�ម�នបិដោងាត
�
ុ
រ�ឋភិិ�ល�មីដោ��មុុជាជាមួយនឹងអ៊ុតីត
ដោមដ្ឋឹ �ន្ទា�វែ�មរក្រុ�ហមដោលា�ដោហង សុ�រ ិន
និងដោលា� ហុុន វែសុន បិាុវែនិក្រុបិដោទីសុ�មុុជា
បិនិសុិត
ែ �ំុង សុន្ត្រីង្កាាមអ៊ុសុ់មួយទីសុែតសរ ៍
ដោទីៀត។
ដោ�ឆ្នាំំ� ១៩៩០ ពីិ ភិពីដោលា��ន
ដោថាាលដោទាសុដោែៀត�មច្ឆិ�ដោ�ះការ�ួន�ន
�មុជា
ិ ដោច ែៀត�ម
ុ និង��់ទីណ៌ឌ�មមដោសុដ្ឋឋ�ច្ឆិ
វែដ្ឋលដោធំីឱ្យ
� យដោសុដ្ឋឋ�ច្ឆិ
ិ ដោច ែៀត�មច្ឆិុះដោ�ាយ។
ដោល�សុពីីដោនះ ដោែៀត�ម�ន�ត់បិង់ជន
� យ
ួ
វែផំ�ហិរញ្ញញែតែសុក្រុ
ុ ម៉ាបិ់សុន្ត្រីង្កាាមដោ�យសារវែត
ការដ្ឋួលរល�ថ្ងៃនសុហភាពីសុូដោែៀត ដ្ឋូ ដោច្ឆិំះ
ក្រុតូែវែតច្ឆិរចាំរ�ដ្ឋ�ដោ�ះស្រីសាយសុនិិភាពី
និងដ្ឋ�ទី័ ពីដោច្ឆិញពីី�មុុជា។ ដោហតុ ដ្ឋូដោច្ឆិំះ
ដោហ�យដោ�ឆ្នាំំ១
� ៩៩១ ដោែៀត�ម រួមជាមួយ
ច្ឆិិន និង១៧ ក្រុបិដោទីសុដោផសងដោទីៀត �នរួមគាំ
និ ងច្ឆិុះហតែដោលខាដោល��ិច្ឆិចក្រុពីមដោក្រុពីៀង
សុនិិភាពីទីីក្រុ�ុង�ា រ ីសុបិញ្ញចបិ់ជដោម៉ាួះដោ�
�មុុជា។ “�ិ ច្ឆិចក្រុពីមដោក្រុពីៀងដោនះ�ឺ សុីពី
ិ ី
ដ្ឋ� ដោ�ះស្រីសាយនដោយ៉ា�យថ្ងៃនជដោម៉ាួះ
�មុុជា អ៊ុធំិបិដោតយយភាពី បិូរណ៌ភាពីទីឹ�ដ្ឋី
និងភាពីមិនអាច្ឆិរ �ដោលាភិ�ន អ៊ុពីាក្រុ�ត
ឹ ភាពី
និងឯ�ភាពីជាតិរបិសុ់�មុុជា ជាមួយនឹង
ដោសុច្ឆិ�ិីក្រុបិកាសុសុិីពីីការសាិរ និង�សាង
ក្រុបិដោទីសុ�មុុជាដោឡូ�ងែ ិញ”។ ស្រីសុដោដ្ឋៀងនឹង
តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៧

KHMERPOST USA

Legacies of 1991 Paris Peace Agreement:
Where We Are Today in Cambodia

-From Front Page

and 17 other countries came together and
signed the Paris Peace Agreement which ended
the conflict in Cambodia. “The agreement was
on the political settlement of the Cambodian
conflict, sovereignty, territorial integrity and
inviolability, neutrality and national unity of
Cambodia, with a declaration on the re-habilitation and reconstruction of Cambodia.” Similar to South Korea, Cambodia was saved by the
United Nations.
25 December 1978: Vietnam Invades Cambodia

1975) had a deep impact on Cambodia. In
1967, North Vietnamese forces intruded on
Cambodian land by moving their war supplies
and troops through the Ho Chi Minh Trail in
eastern Cambodia to avoid bombing by American planes. For 14 months, America dropped
bombs heavily in Cambodia to destroy North
Vietnamese bases, but was unsuccessful. In the
spring of 1970, Prince Sihanouk was removed
from power and replaced by General Lon Nol.
He joined large Cambodian demonstrations demanding that North Vietnamese and Viet Cong
troops leave Cambodian land immediately.
Instead, the North Vietnamese communists
launched an attack on the Cambodian government. The Cambodia and Vietnam War started.
The U.S. backed Lon Nol, who fought back
the North Vietnamese. Prince Sihanouk went
to Beijing for support and then joined with the
Khmer Rouge. The Lon Nol government fell
on April 17, 1975 to the Khmer Rouge; thirteen days after, North Vietnam took over South
Vietnam.
Cambodia suffered a devastating loss of
2 million lives, in a country of 7 million, during the Khmer Rouge regime between 1975 to
1979. Many died from torture, execution, starvation and sickness. In turn, the Khmer Rouge
fell on January 7, 1979, when Vietnam invaded
Cambodia. Vietnam set up a new government
in Cambodia with former Khmer Rouge leaders Heng Samrin and Hun Sen, but found itself
engaged in continuous warfare in Cambodia
for another decade.
In 1990, the world condemned Vietnam
for invading Cambodia and sanctioned Vietnam eco-nomically, which crippled its economy. In addition, Vietnam lost its financial support for the war due to the collapse of Soviet

French Foreign Minister Roland Dumas (centre) holds
together the hands of Hun Sen (right) and Prince Norodom Sihanouk
(left) before the start of peace talks in La Celle-Saint-Cloud, Paris, in
July 1989. AFP

Union, so it had to negotiate a peace settlement
and withdraw its troops from Cambodia. Consequently, in 1991, Vietnam along with China

In 1992, as part of the rehabilitation for
Cambodia, the United Nations Transitional
Authority in Cambodia (UNTAC) sent over
15,000 troops, 3600 civilian police, 2000 civilians and 450 UN volunteers and thousands
more local staff and interpreters to carry out its
mission. UNTAC was to oversee military security and maintain law and order, control all
aspects of the government, disarm Cambodia’s
factions including the Khmer Rouge forces,
supervise, monitor and verify the withdrawal
and non-return of Vietnamese military forces,
promote and protect human rights, repatriate
all Cambodian refugees along the Thai border, and close all refugee camps. UNTAC also
helped clear land mines and established training programs for mine clearance. This put the
infrastructure in place for Cambodia and began
its economic reconstruction and development.
In 1993, under UNTAC supervision, a national election was held for the first time since
1954. It was a hopeful time for the country as
89.5% of the population came out to vote. A
1995 UNTAC research report described its

Dutch troops guarding a train with refugees returning to Cambodia from camps in
Thailand. May 1993. 01/05/1993. Sisophon,
Cambodia. UN Photo/P Sudhakaran
mission as “beginning the tortuous process of
national reconciliation and giving the Cambodian people for the first time in almost 40 years
the opportunity to choose their government in
a comparatively free, fair and domestic manner. A new constitution was written, a new
government formed, and an integrated national
army was established.” It was viewed as a successful mission by UNTAC. It was the largest
amount spent in the United Na-tions’ history to
help a country, costing $1.6 billion.
30 Years Anniversary of 1991 Paris
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�ណ៌បិ�សកាន់អ៊ុ��ច្ឆិរបិសុ់�មុុជា
ដោ�កាត់ថា (CPP) សុែត
ិ ដោក្រុកាមដោលា�ន្ទាយ�
រដ្ឋឋមន្ត្រីនីិ ហុុន វែសុន កាន់អ៊ុ��ច្ឆិ�ន ៣៦
ឆ្នាំំ�។ដោត�ដោរឿងដោនះដោ��តដោឡូ�ងដោ�យរដោបិៀបិ�?
ដោត��ិច្ឆិចក្រុពីមដោក្រុពីៀងសុនិិភាពីទីីក្រុ�ុង�ា រ ីសុ
�នជួយដោរៀបិច្ឆិ�រច្ឆិន្ទាសុមុន
័ �
ធ មុជាដោឡូ�
ងែ ិញ
ុ
ដ្ឋូច្ឆិវែដ្ឋលក្រុបិដោទីសុ�មុុជា�ួរម៉ានខាងវែផំ�
នដោយ៉ា�យវែដ្ឋរឬដោទី?

សុនិិភាពីវែដ្ឋលឈូំះយ៉ាា ងល���
សុក្រុម៉ាបិ់�មុជា
� �មសុ
ី ក្រុម៉ាបិ់
ុ �ឺជាការចាំបិ់ដោផិម
ក្រុបិដោទីសុ។ ការចាំបិ់ ដោផិ�ម�មីវែច្ឆិសុមួ យ។
យ៉ាា ង�មិញ ចាំបិ់តាំ�ងពីីការដោ�ះដោឆ្នាំំត
ដោល��ដ្ឋ� បិូង ដោបិសុ��មមអ៊ុុ នតាំ�់ �ន
បិរាជ័យ។ �ំុងការដោ�ះដោឆ្នាំំតជាតិ ៦ ដោល��
ច្ឆិុងដោក្រុកាយ ពីីឆ្នាំំ�១៩៩៣ ដ្ឋល់ ឆ្នាំំ�២០១៨

UN Sponsored Election 1993

ដោលា�ន្ទាយ�រដ្ឋឋមន្ត្រីនីិ ហុុន វែសុន វែដ្ឋល
�នដោឡូ�ងកាន់អ៊ុ��ច្ឆិតាំ�ងពីីឆ្នាំំ�១៩៨៥

ដោក្រុកាយរបិបិវែ�មរក្រុ�ហមដ្ឋួលរល� មិនវែដ្ឋល
សុុ�ច្ឆិិតច្ឆិ
ិ ុះចាំញ់អ៊ុ�
�
ច្ឆិរបិសុ់�នដោឡូ�
យ។
ួួ
ដោ��ំងការដោ�ះដោឆ្នាំ
ំ តវែដ្ឋលដោក្រុជាមវែក្រុជង
ុ
ដោ�យអ៊ុងាការសុហក្រុបិជាជាតិឆ្នាំំ� ១៩៩៣
ដោលា� ហុន
ុ វែសុន �នចាំញ់ការដោ�ះដោឆ្នាំំត
បិាវែុ និបិដ្ឋិដោសុធំមិនច្ឆិុះដោច្ឆិញពីីតវែ� ណ៌ង ដោហ�យ
ទាមទារវែច្ឆិ�រ �វែល�អ៊ុ��ច្ឆិឲ្យយគាត់។ ដោលា�
��រាមវែបិងវែច្ឆិ�ក្រុបិដោទីសុជាពីីរ។ អ៊ុតីតសុដោមិច្ឆិ
ក្រុពីះនដោរាតិម សុីហនុ �នយល់ក្រុពីមតាំម
ការទាមទាររបិសុ់ហុន វែសុន ដោដ្ឋ� មុី
បិក្រុងួបិបិក្រុងួមជាតិ ដោលា��នតាំ�ងដោលា�
ហុន
ុ វែសុន ជាសុហន្ទាយ�រដ្ឋឋមន្ត្រីនីជា
ិ មួយ

Soldiers loyal to Cambodian Second Prime
Minister Hun Sen ride an armored personnel carrier
(APC) as they head toward the front line on Route
6 in Siem Reap province, 230 kilometers northwest
of Phnom Penh, July 13, 1997. Credit: AP Photo/
Richard Vogel

ក្រុពីះអ៊ុងាម៉ាចសុ់ នដោរាតិម រណ៌ឫទីធិ។ បិួ ន
ឆ្នាំំដោ� ក្រុកាយម� ហុន
ុ វែសុន �នដោធំីរ� ដ្ឋឋក្រុបិហារ
ដោយ៉ាធា និង�នចាំបិ់ក្រុពីះអ៊ុងាម៉ាចសុ់រណ៌ឫទីធិ
បិន្ទាាបិ់ម�គាត់ដោឡូ�ងកាន់អ៊ុ�
�
ច្ឆិដោពីញទី�ហង
ឹ
រហូតម�ដ្ឋល់សុពីីថ្ងៃ�ៃដោនះ។
ដោទាះបិីជាម៉ានការដោធំីរ� ដ្ឋឋក្រុបិហារដោ�ឆ្នាំំ�
តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៣
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Legacies of 1991 Paris Peace Agreement:
Where We Are Today in Cambodia

-From Page 06

Hun Sen in 1980s & 2018
Part I. National Elections
Cambodia’s ruling party (CPP), under
one “strong man” prime minister Hun Sen,
has been in power for 36 years. How did this
happen? Did the Paris Peace Agreement help
re-structure Cambodia as it should have politically?
The hard won peace for Cambodia was
a new beginning for the country; a fresh start.
However, since the first election, the UNTAC
mission had failed. In the last 6 national elections, from 1993 to 2018, Prime Minister Hun
Sen — who came to power in 1985, after the
fall of the Khmer Rouge — never conceded his
power.
In the 1993 United Nations sponsored
election, Hun Sen lost but refused to step
down and de-manded that he share power.
He threatened to divide the country into two.
The late King No-rodom Sihanouk agreed to
his demand; in order to unite the country, he
made Hun Sen Co-Prime Minister with Prince
Norodom Ranariddh. Four years later, Hun
Sen staged a military coup and arrested Prince
Ranariddh, he then assumed full power and
continues to have it today.
Despite the coup in 1997, Cambodian

director of the Natural Resource Protection
Group, a small NGO dedicated to saving Cambodia's forests, was also murdered. Cambodia,
a country once filled with ancient thick forest
like the Amazon, was being deforested by illegal logging and its timber was sent to neighboring countries and overseas.
In the 2003 election, Sam Rainsy won
24 seats, increased from 15 seats in 1998, and
Prince Ranariddh of FUNCINPEC won 26
seats, decreased from 42 seats. Hun Sen won
73 seats, in-creased from 64 seats. The Cambodian constitution requires 81 seats to form
a government. Prince Ranariddh joined with
Hun Sen to form a government, leaving Sam
Rainsy without a col-lective bargain as an opposing party.
In 2005, Kem Sokha, president of the
Center for Human Rights was arrested and
jailed because his staff displayed a banner
criticizing Hun Sen’s policy at an information
booth during Interna-tional Human Rights day.
He was released 11 days later after an intervention by U.S. Envoy Christopher Hill. After his
release from jail, Kem Sokha established his
own political party and named it the Human
Rights Party, entered the 2008 election and
won 3 seats. In that year, Sam Rainsy won 26
seats, Hun Sen won 90 seats. Prince Ranariddh
won 2 seats, and FUNCINPEC, under a new
president Nhek Bunchey won 2 seats. That
was the last breath from the FUNCINPEC and
Prince Ranariddh legacies.
In 2009, a conversation between the
two opposing parties, Human Rights Party
and Sam Rainsy Party, began in Philadelphia
where the two leaders met for the first time
and discussed the pos-sibility of merging.
The Cambodian people wanted the opposition
parties to be united. In 2012, the two parties
merged and began preparing for the 2013 election under a new Cambodia Na-tional Rescue

CNRP leaders Kem Sokha & Sam Rainsy campaigned in 2013 national election
human rights groups continued their groundwork in edu-cating the people about human
rights and participation in the election process.
At the time, a leader of an NGO, Kem Sokha,
was threatened to be arrested. Meanwhile, Sam
Rainsy, who had served as an elected member
of parliament and Minister of Economy and
Finance under the coalition government of
Prince Ranariddh and Hun Sen for a short time,
before being ex-pelled from the National Assembly, established his own political party to
participate in the 1998 election.
According to a Human Rights Watch report on March 17, 1997, about 200 protestors
gathered with Sam Rainsy across the street
from the National Assembly to denounce the
judicial corrup-tion and lack of independence.
Four grenades were thrown into the crowd,
killing 16 and injuring 100 protestors, including children and bystanders. Rainsy was injured but escaped the attack, however two of
his bodyguards were killed.
In the next 5 years, three more presidents
of the Free Trade Union Workers were killed:
in Janu-ary 2004 Chea Vichea was killed; in
May 2004 Ros Sovannarith was killed, and in
2007, Hy Vuthy was killed. At the same time
frame in 2004, Chhut Vuthy, a founder and

Party (CNRP). In that election, 55 seats or 44%
of the national assembly was won by CNRP vs
Hun Sen won 68 seats, or 48%.
Nearly one million Cambodians flocked
into the capital to demonstrate, claiming CNRP
won the election. Hun Sen deployed his military with armored trucks and tanks onto the
streets of Phnom Penh to intimidate the demonstrators. Sam Rainsy announced over a
broadcast telling everyone to go home. CNRP
accepted the results after a political compromise was reached. This marked the beginning
of the end of a high point of Cambodian democracy and civic engagement. CNRP was
dissolved in 2017. Kem Sokha was put under
house arrest and Sam Rainsy was forced to resign and went into exile. By the 2018 national
election, it was a one party state. Hun Sen took
all 125 seats. Prince Ranariddh was propped
up as an opposition party to legitimize Hun
Sen’s election, but won no seat.
Part II. How can the Paris Peace Agreement accomplish anything meaningful for the
Cambodi-an people today? To be continued in
the next print edition.
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សហរ�ឋអាបោះ�រិ�នុឹង��ការរឹត�នុឹឹងតា�ម្រូព�វែ�នុបោះ��ជា�់ម្រូ�បោះទ្ធស កាណាដា

នុិង�ំិ�សំិ� បោះ�វែ�វិិចិកាសម្រូ��់បោះភិៀ�វិវែ�ល�នុចា�់វ៉ាា��់សាំ�ងរួច
ដោ�យ៖ David Shepardson និ ង

Steve Holland

វាា សុុីនដោតាំន៖ ថ្ងៃ�ៃទីី១២ វែ�តុ លា

(សារពី័ត៌ម៉ាន Reuters) - សុហរដ្ឋឋអាដោមរ ិ�

ដោទីសុច្ឆិរណ៌៍តាំមរយៈការឆ្លួងកាត់ក្រុពី�វែដ្ឋន
ដោគា� និងតាំមសាឡាង” ។

ច្ឆិាបិ់�ដោីម នះម៉ានល�ខណ៌ៈស្រីសុដោដ្ឋៀងគាំ

សុម៉ាជិ�សុភាម�ពីីរដ្ឋឋជាបិ់ក្រុពី�វែដ្ឋន

អាដោមរ�
ិ �នដោកាតសុរដោសុ�រច្ឆិ�ដោ�ះច្ឆិ��ត់ការ

ដ្ឋ�ការរ ឹត តុិតវែដ្ឋលមិនធាួបិ់ម៉ានពីីមុន
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ក្រុបិធាន�ណ៌បិ�សក្រុបិជាធំិ បិដោតយយ �ន
និយ៉ាយដោ��ំុង ដោសុច្ឆិ�ិីវែ�ួងការណ៌៍មួយ

ថា “ចាំបិ់តាំង
� ពីីការចាំបិ់ដោផិម
� ថ្ងៃនជ�ងរា
ឺ តតាត
សុម៉ាជិ �សុហ�មន៍ វែដ្ឋលម៉ានក្រុពី� វែដ្ឋន
ជាបិ់គាំរបិសុ់ដោយ�ងម៉ានអារមមណ៌៍ឈូឺចាំបិ់

និងជួបិការល���វែផំ�ដោសុដ្ឋឋ�ិច្ឆិចដោ�យសារវែត
ការបិិទីក្រុពី�វែដ្ឋនដោគា�។ ការឈូឺចាំបិ់ដោន្ទាះ
ជិតបិញ្ញចបិ់ដោហ�យ”។

ដោភិាៀែវែដ្ឋលមិន�នចាំ�់វាា�់សា�ងម�

នឹងដ្ឋ�ការរ ឹតបិនិឹងដោ�តាំមក្រុពី�វែដ្ឋនដោគា�

របិសុ់�ួួនជាមួយក្រុបិដោទីសុកា�� និង

ពីីកា��ឬមុ�
ិ សុុ�
ិ �ូនង
ឹ ដោ�វែតក្រុតែូ �ន

វាា �់សា�ងដោពីញដោលញ ដោ�ដោដ្ឋ� មវែ�ែ ិច្ឆិិិកា

តាំមក្រុពី�វែដ្ឋនដោគា�។

ហាមឃាំត់មន
ិ ឱ្យយច្ឆិូលសុហរដ្ឋឋអាដោមរ ិ�ដោ�

មុិ�សុុ�
ិ ច្ឆិ�ដោ�ះជនបិរដោទីសុវែដ្ឋល�នចាំ�់

បិញ្ញឈបិ់ ការហាមឃាំត់ ជាក្រុបិែតិិសាស្ត្រីសុិ

មន្ត្រីនម
ីិ �ពីីរដ្ឋឋ�លរបិសុ់ក្រុបិធាន្ទាធំិបិតី

ច្ឆិ�ដោ�ះអ៊ុំ�ដ្ឋ�ដោណ៌�រវែដ្ឋលមិនចាំ��ច្ឆិ់ចាំបិ់តាំង
� ពីី

ច្ឆិូ ថ្ងៃបិដ្ឋិន �នសុងាត់ធំៃន់ថា ដោសុតែ ិម៉ាន

វែ�មីន្ទា ឆ្នាំំ២
� ០២០ ដោដ្ឋ�មុីដោ�ះស្រីសាយបិញ្ហា
ះ

នឹងមិនដោល��យ�បិទីបិញ្ហា
ជ “ម៉ាតិកា ៤២”

�ូែ ីដ្ឋ-១៩ រាតតាត។

វែដ្ឋល�ន��់ដោច្ឆិញដោ�យរដ្ឋឋ�លរបិសុ់
អ៊ុតីតក្រុបិធាន្ទាធំិបិតីដ្ឋ�
ូ
ល់ ក្រុតាំ� �នកាត់

រដ្ឋឋមន្ត្រីនីិក្រុ�សុួងសុនិិសុុ�ម៉ាតុ ភិូមិ

ផ្លាិច្ឆិ់ នូែសុិទីិធក្រុជ�ដោកានសុក្រុម៉ាបិ់ ជន

អាដោមរ ិ� ដោលា� Alejandro Mayorkas �ន

និយ៉ាយដោ��ំុង ដោសុច្ឆិ�ិីវែ�ួងការណ៌៍មួយ
ថា ដោ�វែ�ដោក្រុកាយ រដ្ឋឋ�លនឹងចាំបិ់ដោផិ�ម

បិាុវែនិមិនដ្ឋូច្ឆិគាំដោ�នឹងតក្រុមែូ ការវែដ្ឋល�ន

ម� វែដ្ឋលដោធំីឱ្យ
� យបិាះ�ល់ដ្ឋល់ដោសុដ្ឋឋ�ច្ឆិ
ិ រច បិសុ់

មុិ �សុុិ� និ ងកា��វែដ្ឋល�នចាំ�់

សុក្រុម៉ាបិ់អ៊ុ�
ំ ដ្ឋ�ដោណ៌�រតាំមអាកាសុអ៊ុនិរជាតិ

ជួបិជុម
� ត
ិ ភិ
ិ �ិិ និងក្រុ�ម
ុ ក្រុ�សា
ួ រអ៊ុសុ់រយៈដោពីល

អ៊ុនុ ញ្ហាញតឱ្យយអ៊ុំ�ដ្ឋ� ដោណ៌�រម�ពីី ក្រុបិដោទីសុ

ដោក្រុគាងទីុ�វែដ្ឋល�នក្រុបិកាសុកាលពីីវែ�មុន

វាា�សា
់ ង
� ជ�ង�
ឺ ែូ ីដ្ឋ-១៩ រួច្ឆិដោហ�យ ច្ឆិូលម�សុ

ដោទី។ ដោនះដោបិ� តាំម

រួមទា�ងដោ�ដោលងមិ តិភិ�ិិឬក្រុ�ុមក្រុ�ួសារ

អ៊ុំ�សារពី័ត៌ម៉ាន។

ហរដ្ឋឋអាដោមរ ិ��ំងដោគាលបិ�
ណ៌ងមិនចាំ��ច្ឆិ់
ុ

មន្ត្រីនីិអាដោមរ ិ��ន

និ យ៉ាយតាំមទីូរសុ័ពីាដោ�មុនដោនះជាមួយ

សុហ�មន៍ �ុំងស្រីសុុ� និ ង�នរារា�ងការ
១៩ វែ�។

ក្រុពីឹទីធសុភាដោលា� Chuck Schumer

ច្ឆិ���ស្រីសុ�
ុ រាបិ់វែសុនន្ទា�់វែដ្ឋលច្ឆិង់ច្ឆិូល

ម�ពីីមុិ�សុុិ�ដោទី។

មន្ត្រីនម៉ា
ីិ ំ �់�ននិយ៉ាយថា កាលបិរ ិដោច្ឆិិទី

ិ កា
ច្ឆិាសុ់លាសុ់�ឺដោ�ដោដ្ឋ�មវែ�ែច្ឆិិ
ិ ជាដោពីលដោែលា

វែដ្ឋលការរ ឹតតុិតនឹងក្រុតែូ �នដ្ឋ�ដោច្ឆិញ ទា�ង
តទៅ�ទី�ព័័រទីី១១
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tmkBITMB½rTI 09 សហរ្តិ៍ដំឋអាាកេមរ្តិ៍ិ��ិងដំ�កាារ្តិ៍រ្តិ៍ិតប�ិ�ង
ការដោធំី�ដ្ឋ�ដោណ៌�រតាំមផួូែដោគា� និងផួូែអាកាសុ
នឹងក្រុតូែក្រុបិកាសុ “ �ំុងដោពីលឆ្នាំបិ់ៗដោនះ” ។
ក្រុ�សុួងសុនិសុ
ិ �
ុ ម៉ាតុភិម
ូ �
ិ ននិយ៉ាយ

ថា រដ្ឋឋ�ល��ពីង
ុ បិដោងាត
� “ពីិធំកា
ី រសុមស្រីសុបិ

តឹងរុងសុក្រុ
ឹ
ម៉ាបិ់ជនបិរដោទីសុទា�ងអ៊ុសុ់វែដ្ឋល
ដោធំី�ដ្ឋ�ដោណ៌�រម�សុហរដ្ឋឋអាដោមរ ិ� មិ នថា

តាំមផួូែអាកាសុ តាំមផួូែដោគា� ឬតាំម
សាឡាងដោន្ទាះដោទី” ។
ដោ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ៩
ី វែ�សុីហា ក្រុបិដោទីសុកា��

�នចាំបិ់ ដោផិ�មអ៊ុនុ ញ្ហាញតឱ្យយអ៊ុំ�ដោទីសុច្ឆិរ

ា សា
អាដោមរ ិ�វែដ្ឋលទីទីួលថាំវា
� �
់ ង
� ដោពីញដោលញ

“ភាពីធំូរដោសុុ�យយ៉ាា ងធំ�ដោធំង”

ដោ�ដោពីលវែដ្ឋលការរ ឹតតុិតរបិសុ់អាដោមរ ិ�

ក្រុតូែ�នដ្ឋ�ដោច្ឆិញ ដោភិាៀែបិរដោទីសុវែដ្ឋលមិន
ចាំ��ច្ឆិ់ឆ្លង
ួ កាត់ក្រុពីវែ� ដ្ឋនដោគា�របិសុ់អាដោមរ ិ�

ដ្ឋូច្ឆិជា អ៊ុំ�ដោទីសុច្ឆិរនឹងអាច្ឆិដោ�ទីសុសន្ទា
�នក្រុបិសុិនដោបិ�ពីួ�ដោ� �នចាំ�់វាា�់សា�ង

រួច្ឆិដោហ�យ។ មន្ត្រីនីិ�ននិយ៉ាយថា ដោ�ដោដ្ឋ�ម
វែ�ម�រា សុហរដ្ឋឋអាដោមរ ិ�នឹងតក្រុមែូ ឱ្យយដោភិាៀែ

ចាំ��ច្ឆិ់ ដ្ឋូច្ឆិជា អ៊ុំ�ដោបិ��បិររ�យនិដ្ឋ�
ឹ �មម�រ

ឬបិុ �ាលិ�វែ�ទា�សុុ�ភាពីទីទីួ ល�នថាំ�
វាា �់សា�ងដោដ្ឋ�មុីឆ្លួងក្រុពី�វែដ្ឋនដោគា�។

សុម៉ាជិ �សុភាអាដោមរ ិ� �នជ� រញ
ុ

សុក្រុម៉ាបិ់ការដោធំី�ដ្ឋ�ដោណ៌�រវែដ្ឋលមិនចាំ��ច្ឆិ់។

ដោសុតែ ិម៉ានឱ្យយដ្ឋ�ការរ ឹតតុិតវែដ្ឋល�ន

ទីង់ជាតិអាដោមរ ិ� និងទីង់ជាតិកា��

ជនជាតិ កា��ឆ្លួងកាត់ ក្រុពី�វែដ្ឋនភា�

បិងះូតដោឡូ�ងដោ�ច្ឆិ� ណ៌ុច្ឆិឆ្លួងកាត់ ក្រុពី� វែដ្ឋន
ក្រុបិដោទីសុកា��-សុហរដ្ឋឋអាដោម រ ិ� ដោ�

ដោល�សាុនដោកាះមួយ�ន់ ដោ�វែតបិិទីមិនឱ្យយ

ម៉ានការដោធំី�ច្ឆិរាច្ឆិរវែដ្ឋលមិនចាំ��ច្ឆិ់ ដោដ្ឋ�មុី

ក្រុបិយុទីក្រុធ បិឆ្នាំ�ងនឹងការរ ី�រាល�លថ្ងៃនជ�ងឺ
�ូែ ីដ្ឋ -១៩ ដោ�ទីី ក្រុ�ុង Lansdowne Ontario ក្រុបិដោទីសុកា�� ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី២៨ វែ��ញ្ហាញ

ឆ្នាំំ� ២០២០។ REUTERS/Lars Hagberg/
រូបិ�តឯ�សារ

រារា�ងការដោធំីដ្ឋ
� ដោ� ណ៌�រវែដ្ឋលមិនចាំ��ច្ឆិ់ ច្ឆិ�ដោ�ះ
ខាងដោជ�ងសុហរដ្ឋឋអាដោមរ ិ�ចាំបិ់តាំង
� ពីីវែ�មីន្ទា

ឆ្នាំំ�២០២០ និងសុហ�មន៍ក្រុពី�វែដ្ឋនជាដោក្រុច្ឆិ�ន
�នរងផលបិាះ�ល់យ៉ាាងខាួង
� ដោ�យសារ
ការបិិទីដោនះ។ ក្រុបិដោទីសុមុិ�សុុ�
ិ �៏�ន��់

សុម៉ាុធំដ្ឋល់រដ្ឋឋ�លថ្ងៃបិ ដ្ឋិន ឲ្យយបិនធូរបិនែយ
ការរ ឹតបិនិឹង។

សុម៉ាជិ�ក្រុពីឹទីសុ
ធ ភាដោលា�ស្រីសុី Maria

Cantwell �នម៉ានក្រុបិសាសុន៍ថា ការក្រុបិកាសុ
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ដោនះ “នឹង ផិល់ភាពីធំូរដោសុុ�យយ៉ាា ងធំ�ដោធំង

ន្ទាដោពីល�មីៗដោនះ។ ដោភិាៀែបិរដោទីសុវែដ្ឋល

ទីីស្រីសុលាញ់ម�ពីីក្រុបិដោទីសុកា��” ។

ដោសុតែ ិម៉ាន�នក្រុបិកាសុដោ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី២០

ភិសុិុតាំងថ្ងៃនការដោធំី�ដោតសុិអ៊ុែ ិជជម៉ានជ�ងឺ�ូ
ែ ីដ្ឋ-១៩ ន្ទាដោពីល�មីៗដោនះដោទី។

នឹ ងដ្ឋ�ការរ ឹតបិនិឹងការដោធំី�ដ្ឋ�ដោណ៌�រដោល�

កាលពីីថ្ងៃ�សុ
ៃ ក្រុុ � មជឈមណ៌ឌលក្រុ�បិ់ក្រុ�ង

ដ្ឋល់អ៊ុ�
ំ វែដ្ឋលរង់ចាំជ
� បិ
ួ មិតភិ
ិ �ិិ និងមនុសុសជា

វែ��ញ្ហាញថាដោ�ដោដ្ឋ�មវែ�ែច្ឆិិិ កាដោនះ
ិ
សុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិ

ឆ្លួងកាត់ក្រុពីវែ� ដ្ឋនដោគា�នឹងមិនចាំ��ច្ឆិ់បិង្កាះញ

អ៊ុំ�ដ្ឋ�ដោណ៌�រតាំមយនិដោហាះម�ពីីក្រុបិដោទីសុ

និ ងបិង្កាារជ� ងឺអាដោមរ ិ��ននិ យ៉ាយថា

និងអ៊ុឺរបិ
ុ ា ភា�ដោក្រុច្ឆិន
� វែដ្ឋល�នចាំ�់វាា�សា
់ ង
�

ជាតិ វែដ្ឋលដោក្រុបិ� ក្រុ�សុ់ថាំ�វាា�់សា�ងជ� ងឺ�ូ

ច្ឆិ�នួន ៣៣ រួមម៉ាន ច្ឆិិនឥ�
ឌ ដោក្រុបិសុុីល
ជ�ង�
ឺ ែូ ីដ្ឋ- ១៩ យ៉ាា ងដោពីញដោលញ។ ដោសុតែ ិម៉ាន

�៏�ននិយ៉ាយផងវែដ្ឋរថា �ួួននឹងពីក្រុងី�
តក្រុមូែការវាា�់សា�ងដ្ឋល់អ៊ុំ�ដ្ឋ�ដោណ៌�រតាំមអាកាសុ
បិរដោទីសុម�ពីីក្រុបិដោទីសុដ្ឋថ្ងៃទីដោទីៀត។

ដោភិាៀែបិរដោទីសុវែដ្ឋលឆ្លួងកាត់សុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិ

តាំមផួូែដោគា� ឬតាំមសាឡាងនឹងក្រុតែូ ចាំ�់
វាា �សា
់ ង
� បិាវែុ និមន
ិ ចាំ��ច្ឆិ់បិង្កាះញភិសុិតាំង
ុ
ថ្ងៃនការចាំ�់វាា�់សា�ងដោទី លុះក្រុតាំវែតពីួ�ដោ�

សុហរដ្ឋឋអាដោមរ ិ�នឹងទីទីួលយ�ដោភិាៀែអ៊ុនឹរ
ែ ីដ្ឋ-១៩ វែដ្ឋលអ៊ុនុ ញ្ហាញតដោ�យនិ យត�រ

អាដោមរ ិ� ឬអ៊ុងាការសុុ�ភាពីពីិភិពីដោលា�។
សុ�ណ៌ួរមួយវែដ្ឋលគាមនច្ឆិដោមួ�យ�ឺ ថា

ដោត� សុហរដ្ឋឋអាដោមរ ិ�នឹ ងទីទីួ លយ�ថាំ�

វាា �់សាង
� ពីីដោភិាៀែវែដ្ឋល�នទីទីួលវាា �់សាង
�
ជ�ងឺ�ូែ ីដ្ឋ -១៩ ពីីរដ្ឋូសុដោផសងគាំវែដ្ឋរឬដោទី?

ការរ ឹតតុិតតាំមក្រុពី� វែដ្ឋនដោគា�របិសុ់

ក្រុតូែ�នបិញ្ញូជ នដោ�យ�យ និង�ង�ម៉ាួ�ង

សុហរដ្ឋឋអាដោមរ ិ�មិ ន�នរារា�ងពីលរដ្ឋឋ

ដោល��ទីីពីីរ។

របិសុ់�ួួនែ ិញដោន្ទាះដោទី។

លាតក្រុពីវែ� ដ្ឋនអាដោមរ�ដោដ្ឋ�
ិ មុីដោធំីកា
� រក្រុតួតពីិនត
ិ យ

អាដោមរ ិ�មិនឱ្យយែ ិល ក្រុតឡូបិ់ម�ផាះសុវែមុង

ិញ អ៊ុំ�ដ្ឋ�ដោណ៌�រតាំមផួែអាកាសុ
ផាយដោ�ែ
ុ
ូ
មិនវែមនពីលរដ្ឋឋអាដោមរ ិ�ទា�ងអ៊ុសុ់នឹងក្រុតូែ

son, Steve Holland, Tim Ahmann និង

ដោពីលដោឡូ�ងយនិដោហាះ នឹ ងក្រុតូែបិង្កាះញ

Eric Beech, Ana Nicolaci da Costa និង

បិង្កាះញភិសុិុតាំងថ្ងៃនការចាំ�់វាា�់សា�ងមុន

ភិសុិតាំងថ្ងៃ
នការដោធំីដោ� តសុិរ�ដោមដោរា��ូែ ីដ្ឋ-១៩
ុ

រាយការណ៌៍ដោ�យ David Shepard-

Dan Whitcomb; ការវែ�សុក្រុមួលដោ�យ
Richard Pullin
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សបោះ�េចបោះតបោះជា ហុំនុ វែសនុ ម្រូ�កាសបោះ�����បោះ��រការម្រូ�បោះទ្ធសបោះឡូ�ងវិិញបោះល�ម្រូ��់
វិិសយុ
័ នុិងការរស់បោះ�ជា�ួយុ�ូវិ�
� ១៩ តា��នុលងថ្មីែី ចា�់ពថ្ងៃី ថ្មីទ្ធ
ៃ ១
ី វែ�វិិចកា
ិ បោះនុះ
(ភិំ�ដោពីញ)៖ សុដោមិច្ឆិដោតដោជា ហុុន វែសុន
ន្ទាយ�រដ្ឋឋមន្ត្រីនថ្ងៃីិ ន�មុជា
ុ �នក្រុបិកាសុដោបិ��
ដ្ឋ�ដោណ៌�រការក្រុបិដោទីសុដោពីញដោលញដោឡូ�ងែ ិញ
ដោល�ក្រុ�បិ់ែ ិសុ័យ និងការរសុ់ដោ�ជាមួយ�ូ
ែ ីដ្ឋ១៩ តាំមវែបិបិ�នួង�មី ចាំបិ់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី០១
វែ�ែ ិច្ឆិិិកា ឆ្នាំំ�២០២១ដោនះតដោ�។
ការក្រុបិកាសុរបិសុ់សុដោមិច្ឆិដោតដោជា ហុុន
វែសុន ដោធំី�ដោឡូ�ង�ំុងឱ្យកាសុអ៊ុដោញ្ញជ�ញបិិ ទី
យុទីន្ទា
ធ ការចាំ�់វាា�សា
់ ង
� បិង្កាារជ�ង�
ឺ ែូ ីដ្ឋ១៩
សុក្រុម៉ាបិ់អ៊ុ�
ំ ម៉ានអាយុ៦ឆ្នាំំ�ដោឡូ�ង និងដោបិ��
យុទីន្ទា
ធ ការចាំ�់សុក្រុម៉ាបិ់ដោ�មងអាយុ៥ឆ្នាំំ� ន្ទា
ក្រុពីឹ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ វែ�ែ ិច្ឆិិិកា ឆ្នាំំ�២០២១ដោនះ ន្ទា
ែ ិម៉ានសុនិិភាពី។
សុដោមិច្ឆិដោតដោជា ហុុន វែសុន �នវែ�ួង
យ៉ាា ងដ្ឋូដោច្ឆិំះថា «ចាំបិ់ពីីដោពីលដោនះ ការដោបិ��
ដ្ឋ�ដោណ៌�រការក្រុបិដោទីសុដោពីញដោលញដោឡូ�ងែ ិញ
ដោល�ក្រុ�បិ់ែ ិសុ័យ និងការរសុ់ដោ�ជាមួយ�ូ
ែ ីដ្ឋ១៩ តាំម�នួង�មី �ឺចាំបិ់ពីថ្ងៃី �ដោៃ នះវែតមិង។
អ៊ុី ច្ឆិឹងដោយ�ងនឹ ងសា�លុងដោម� ល បិាុ វែនិ
ការសា�លុងដោយ�ង�នសា�លុងដោហ�យ
ដោបិ�មនុសុសច្ឆិូលហាងដោពីញអ៊ុសុ់ដោហ�យ សុាះផួែូ
ដោឡូ�ងែ ិញអ៊ុសុ់ដោហ�យ»។
សុដោមិច្ឆិដោតដោជាន្ទាយ�រដ្ឋឋមន្ត្រីនីិ �ន
វែ�ួងនូែការ�ិត��របិសុ់រាជរ�ឋភិិ�ល�មុជា
ុ
�ំុងការក្រុបិយុទីទី
ធ បិ់សាាត់ជ�ងឺ�ូែ ីដ្ឋ១៩ វែដ្ឋល
រហូតម�ដ្ឋល់ដោពីលដោនះម៉ានច្ឆិ�នួន៤ដ្ឋ���់កាល
រួមម៉ាន៖ ដោ�យដ្ឋ� ��់ កាលទីី ១ �ឺ
ដ្ឋ���់កាលក្រុបិយុទីន
ធ ឹងទីបិ់សាាត់ការឆ្លួង
ជ� ងឺច្ឆិូល�ំុងសុហ�មន៍ ចាំបិ់ ពីីវែ�មី ន្ទា
ឆ្នាំំ�២០២០ រហូតដ្ឋល់វែ�តុលា ឆ្នាំំ�២០២០,
ដ្ឋ���់ កាលទីី ២ ការក្រុ�បិ់ ក្រុ�ងការឆ្លួង
រាល�លការឆ្លួង�ូែ ីដ្ឋ១៩ ច្ឆិូលសុហ�មន៍
�ឺចាំបិ់ពីីវែ�ែ ិច្ឆិិិកា ឆ្នាំំ�២០២០ ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី២០
�ុមៈៈ ឆ្នាំំ២
� ០២១, ដ្ឋ���់កាលទីី៣ ការបិដោងាត
�

ភាពីសាុ��ុំងសុហ�មន៍ ក្រុបិឆ្នាំ�ង�ូ ែ ីដ្ឋ១៩
តាំមរយៈការអ៊ុនុែតិន៍យទី
ុ ន្ទា
ធ ការជាតិចាំ�់
វាា �់សាង
� បិង្កាារជ�ងឺ�ូែ ីដ្ឋ១៩ �ួបិផស�ជាមួយ
ការបិនិក្រុ�បិ់ក្រុ�ងការឆ្លួងរាល�លជ�ងឺ�ូ
ែ ីដ្ឋ១៩ ច្ឆិូ លសុហ�មន៍ ចាំបិ់ ពីីថ្ងៃ�ៃទីី២០
វែ��ុមៈៈ ឆ្នាំំ�២០២១រហូតម�ដ្ឋល់បិច្ឆិចុបិុនំ
ដោនះ និងដ្ឋ���់កាលទីី៤ ចាំបិ់ពីដោី ពីលដោនះ
�ឺការដោបិ��ដ្ឋ�ដោណ៌�រការដោពីញដោលញដោឡូ�ងែ ិញ

សកេមិច្ច ហុុ� ណែស�
ដោល�ក្រុ�បិ់ែ ិសុ័យ។
ជាមួយគាំដោនះ សុដោមិច្ឆិដោតដោជា�៏�ន
ដោល��ដោឡូ�ងពីីការពីិចាំរ� �ំុងការដោបិ��
អាជីែ�មមវែដ្ឋលម៉ានហានិភិ័យ�ុសុ់ ដ្ឋូច្ឆិជា
ខារាា អ៊ុូដោ�ដោឡូ�ងែ ិញផងវែដ្ឋរ។
សុូមជក្រុម៉ាបិថា �ិ តក្រុតឹ មថ្ងៃ�ៃទីី៣១
វែ�តុលា ឆ្នាំំ�២០២១ �មុុជារ�ដោ��ញអ៊ុំ�
ឆ្លួងជ�ង�
ឺ ែូ ីដ្ឋ១៩៖ សុរុបិច្ឆិ�នន
ួ ១១៨,៥២២ន្ទា�់,
អ៊ុំ�ជាសុះដោសុុ�យសុរុបិច្ឆិ�នន
ួ ១១៤,៧២៧ន្ទា�់,
សាួបិ់សុរុបិច្ឆិ�នួន២,៧៨៨ន្ទា�់។
សុដោមិច្ឆិដោតដោជាក្រុបិមុ�រាជរ�ឋភិិ�ល
�នដោល��ដោឡូ�ងថា ភា�រយថ្ងៃនការឆ្លួង�ូ
ែ ីដ្ឋ១៩ មិនវែមនជាការ�ួរឲ្យយ�រមៈដោពី�ដោទី
វែតអ៊ុីីវែដ្ឋល�ួរឲ្យយ�រមៈដោន្ទាះ �ឺភា�រយថ្ងៃន

tmkBITMB½rTI 02 កេជាាគជុំ័�នៃ�ប៉ាាតុ�មមសហគម�៍
Drinkwater ។

សុង្កាាត់ដោល� ៣ - John Leahy ១៤៥៤ សុដោមួង

សុមិទីិធផលថ្ងៃនក្រុ�ុមក្រុបិឹ�ាច្ឆិក្រុមុះដ្ឋ�បិូងដោ�

សុង្កាាត់ដោល� ៤ - Wayne Jenness ៥៣០ សុដោមួង

វែដ្ឋលមិនធាួបិ់ម៉ានដោ��ំុងការដោ�ះដោឆ្នាំំតដោនះ

សុង្កាាត់ដោល� ៥ - Kimberly Scott ៦៥៩ សុដោមួង

�ឺ ជាវែផំ�មួ យថ្ងៃន�ិ ច្ឆិច�ិត�� ក្រុបិឹ ងវែក្រុបិងរបិសុ់

សុង្កាាត់ដោល� ៦ - សុុខារ ី ដោ� ៧៥៨ សុដោមួង

សុម៉ាជិ�ក្រុ�ម
ុ ក្រុបិឹ�ាធំ�របិសុ់ដោលា� វាសុន្ទា នួន

សុង្កាាត់ដោល� ៧ - ផូល រ�ឋ វែយាម ៤៥៤ សុដោមួង

វែដ្ឋលគា�ក្រុទីដ្ឋល់ការផ្លាួសុ់បិូិរធំមមនុញ្ញញដោនះដោ�

សុង្កាាត់ដោល� ៨ - Erik Gitschier ១១១៦ សុដោមួង

ដ្ឋ���់កាលដ្ឋ�បិង
ូ ថ្ងៃនភាពីជាត��ង�ំងត�
ុ បិន់។

សុ�ណ៌ួរសុិីពីីសុនួឹ�ដោឆ្នាំំតដោដ្ឋ�មុីផ្លាួសុ់បិូិរ

ការសាួបិ់ �ណ៌ៈអ៊ុក្រុតាំសាួបិ់របិសុ់�មុុជា
ម៉ាន�ុសុ់ជាក្រុបិដោទីសុមួយច្ឆិ�នួន វែដ្ឋលក្រុតូែ
ពីក្រុងឹងសុមតែ�ិច្ឆិច�ុំងការពីា�ល។
សុដោមឹច្ឆិដោតដោជា ហុុន វែសុន ន្ទាយ�រដ្ឋឋ
ិ ិ កា
មន្ត្រីនីឹថ្ងៃន�មុុជា ដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ វែ�ែច្ឆិ
ឆ្នាំំ២
� ០២១ដោនះ�ន�ូសុបិញ្ហា
ជ �់ថាចាំបិ់តាំង
� ពីី
ផាុះជ�ងឺ�ូែ ីដ្ឋ-១៩ រហូតម�ដ្ឋល់ដោពីលដោនះ
�មុជា
ុ �នច្ឆិ��យ�ែ ិកាអ៊ុសុ់២,៣០០លាន
ដ្ឋុលាួរ សុក្រុម៉ាបិ់ក្រុបិយុទីធក្រុបិឆ្នាំ�ង�ូែ ីដ្ឋ-១៩
ិ អ៊ុសុ់
ដោហ�យ�ំុងដោន្ទាះ ច្ឆិ� �យ�ែកា
ជាង៤០០លានដ្ឋុលាួរ សុក្រុម៉ាបិ់សុដោន្ត្រីង្កាាះ
ក្រុបិជាពីលរដ្ឋឋក្រុ�ីក្រុ�។
ការ�ូសុបិញ្ហា
ជ �់វែបិបិដោនះ ដោធំី�ដោឡូ�ង�ំុង
ឱ្យកាសុវែដ្ឋលសុដោមឹច្ឆិដោតដោជា ហុុន វែសុន
អ៊ុដោញ្ញជញ
� ជាអ៊ុធំិបិតីភាពី�ំងពីិ
ី ទី
ិ យុទីន្ទា
ធ ការ
ុ ធំបិ
ចាំ�់វាា�់សា�ងបិង្កាារជ�ងឺ�ូែ ីដ្ឋ១៩ សុក្រុម៉ាបិ់
អ៊ុំ�ម៉ានអាយុ៦ឆ្នាំំដោ� ឡូ�ង និងដោបិ��យុទីន្ទា
ធ ការ
ចាំ�់សុក្រុម៉ាបិ់�ុម៉ារ ម៉ានអាយុ៥ឆ្នាំំ� ន្ទាក្រុពីឹ�
ថ្ងៃ�ៃទីី០១ វែ�ែ ិច្ឆិិិកា ឆ្នាំំ�២០២១ដោនះ។
សុដោមឹច្ឆិដោតដោជា ហុន
ុ វែសុន �នបិញ្ហា
ជ �់
យ៉ាា ងដ្ឋូដោច្ឆិំះថា «ការច្ឆិ��យរបិសុ់ដោយ�ង
វែដ្ឋល�នចាំយដោ�ដោហ�យ ឆ្នាំំ�ដោនះអាច្ឆិ
១,៥០០លានដ្ឋុលាួរនិងឆ្នាំំម
� ន
ុ អ៊ុសុ់៨០០លាន
ដ្ឋុលាួរវែដ្ឋល�ិតដោល��ត់សុរុបិច្ឆិ�នួន២,៣០០លាន
ដ្ឋុលាួរ»។
សុដោមឹច្ឆិដោតដោជា ហុុន វែសុន �ន
ដោល��ដោឡូ�ងថា ក្រុគាន់វែតចាំយលុយ សុក្រុម៉ាបិ់
សុដោន្ត្រីង្កាាះក្រុបិជាពីលរដ្ឋឋក្រុ�ីក្រុ� អ៊ុសុ់ក្រុបិម៉ាណ៌
ជាង៤០០លានដ្ឋុលាួរ �ំុងដ្ឋ���់កាល
�ូែ ីដ្ឋ-១៩។
សុដោមឹច្ឆិដោតដោជា ហុន
ុ វែសុន �នឲ្យយដ្ឋឹង
ថា ម៉ានក្រុ�ួសារជិត៧០មុឺនក្រុ�ួសារ មុន�ូ
ែ ីដ្ឋ-១៩ ជីែភាពីល��� ដ្ឋល់�ុំងដ្ឋ���់
�ូែ ីដ្ឋ-១៩ ជីែភាពីពីួ�គាត់ ម៉ានភាពីក្រុបិដោសុ�រ

ដោ�យសារការង្ការរបិសុ់ពីួ�ដោ� ដោ�វែត
រ��ន និងវែ�មដោ�យ�ែ ិការដ្ឋឋ ជូនដ្ឋល់
ពីួ�គាត់វែ�មដោទីៀត។
បិវែនែមពីីដោន្ទាះដោទីៀត ន្ទាយ�រដ្ឋឋមន្ត្រីនីថ្ងៃឹ ន
�មុុជា �នបិញ្ហា
ជ �់ ថា រាជរ�ឋភិិ �ល
ដោ�វែតធាន្ទា�ុសុក្រុតូែនូែបិញ្ហា
ះ ដោនះ បិវែនែម
ដោ�ដោ�យ�មម�រ�ត់បិង់ការង្ការដោធំី� វែដ្ឋល
ក្រុតែូ ផឹលឲ្យ
់ យពីួ�គាត់៤០ដ្ឋុលាួរ�ំងមួ
ុ យម៉ាំ�់
បិូ�និងដោ�វែ�ដោទីៀត�ន៧០ដ្ឋុលាួរ ឯវែផំ�
សុ�
ឋ គារជួយ៤០ដ្ឋុលាួរ�ំុងមួយវែ�។
សុដោមឹច្ឆិដោតដោជា ហុន
ុ វែសុន �នបិវែនែម
ថា ដោនះជាការទីទីួល�ុសុក្រុតូែមួយ របិសុ់
រាជរ�ឋភិិ �ល ច្ឆិ� ដោ�ះជី ែភាពីរបិសុ់
ក្រុបិជាពីលរដ្ឋឋ ដោ�យមិនទាន់�ិតដោ�ដ្ឋល់
ការច្ឆិ� �យន្ទាន្ទាបិវែនែម ទា�់ ទីងនឹ ង
វាា �់សា�ង ថាំ�ពីា�ល និងការការ�រពីា
�លដោផសងៗដោទីៀត។
�ូសុបិញ្ហា
ជ �់ថា រាជរ�ឋភិិ�ល�មុុជា
�ន��់ដោច្ឆិញែ ិធានការបិវែនែម ដោដ្ឋ�មុីបិនិ
ក្រុ�បិ់ក្រុ�ងផលបិាះ�ល់ ដោល�ែ ិសុ័យសុ�ខាន់
ថ្ងៃនដោសុដ្ឋឋ�ច្ឆិ
ិ ច �ំងការសា
ិ រ និងជ�រញ
ុ ��ដោណ៌�ន
ុ
ដោសុដ្ឋឋ�ច្ឆិ
ិ �
ច មុជា
ុ �ំងអ៊ុ�
ុ ឡូង
ុ និងដោក្រុកាយែ ិបិតិិ
�ូែ ីដ្ឋ១៩ ដ្ឋល់ជ�ុទីី១០ដោហ�យ។
ដោដ្ឋ�មុីជួយឲ្យយម៉ានការសាិរដោឡូ�ងែ ិញ
ថ្ងៃនដោសុដ្ឋឋ�ិច្ឆិច ពីិដោសុសុដោល�ែ ិសុ័យកាត់ដោដ្ឋរវាយនភិណ៌ឌ, វែសុុ�ដោជ� ង, ផលិតផល
ដោធំី�ដ្ឋ�ដោណ៌�រ កាបិូបិ និងែ ិសុ័យដោទីសុច្ឆិរណ៌៍
រាជរ�ឋភិិ�ល�មុុជា សុដោក្រុមច្ឆិបិនិជួយ
ិ
ដ្ឋល់ែសុ័យទា�ង២ដោនះ
សុក្រុម៉ាបិ់រយៈដោពីល៣វែ�
បិវែនែមដោទីៀត ចាំបិ់ ពីីវែ�តុ លា ដ្ឋល់ធំូំ
ឆ្នាំំ�២០២១។
ការជួ យដោនះ តាំមរយៈការផិល់
ក្រុ��់ឧបិតែមៈដ្ឋល់�មម�រ និដោយ៉ាជិត វែដ្ឋល
�នពីយួរ�ិច្ឆិសុ
ច នាការង្ការ សុក្រុម៉ាបិ់ែ ិសុ័យ
កាត់ដោដ្ឋរ និងការអ៊ុនុដោក្រុគាះវែផំ�ពីនធ សុក្រុម៉ាបិ់
ែ ិសុ័យដោទីសុច្ឆិរណ៌៍៕
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system of city councilors voting for the
mayor to the public voting for the mayor
has passed at 75.50%, with 7,429 votes.
Simultaneously, councilman Vesna Nuon,
who received the highest votes in the citywide, is running for mayor and is being
challenged by district councilor Sokhary
Chau from district 6. There is a hole in the
lawsuit settlement that focused only on district, without changing the mayor system,

ក្រុបិពី័នដោធ �ះដោឆ្នាំំតក្រុ�ម
ុ ក្រុបិឹ�ា

that has caused the controversy, as district
elected councilors rallied up against atlarge councilman Nuon for a mayor seat.
This will not happen in the next term, as
the system will effectively change so that
the public will vote for the mayor. The
current situation places councilman Nuon,
who advocated for the change, into an uneasy position, without proper reward for
his efforts.
ជាបិ់ដោឆ្នាំំតថាំ�់សុង្កាាត់�នក្រុបិមូលផិ�ុគាំក្រុបិឆ្នាំ�ង

ច្ឆិ�នួនសុនួឹ�ដោឆ្នាំំតសុរុបិវែដ្ឋលទីទីួល�ន

ក្រុ�ុង សុក្រុម៉ាបិ់ ដោក្រុជ� សុដោរ �សុ

នឹងដោលា�វាសុន្ទានួនសុក្រុម៉ាបិ់ដោ�អ៊ុីអ៊ុភិិ�លក្រុ�ុង។

ដោ�យក្រុ�ុមក្រុបិ�
ឹ ាធំ�ជាបិ់ដោឆ្នាំំតម៉ានដ្ឋូច្ឆិខាងដោក្រុកាម៖

អ៊ុភិិ�លក្រុ�ង
ុ ជាសាធារណ៌

ដោនះនឹងមិនដោ��តដោឡូ�ងដោ�អាណ៌តិិបិន្ទាាបិ់ដោទីៀត

វាសុន្ទា នួន ៦១៥៦ សុដោមួង

�នដោ��នដោល�សុ ៧៥.៥០%

Rita Mercier ៥៨៧៥ សុដោមួង

ដោ�យម៉ាន ៧៤២៩ សុដោមួង។

ដោទី ដោក្រុ�ះក្រុបិពី័នដោធ នះនឹងម៉ានការផ្លាួសុ់បិូរយ៉ាា
ិ
ង

John Drinkwater ៥៦៩៦ សុដោមួង

ជាមួ យគាំដោនះ សុម៉ាជិ �
ក្រុ�ុមក្រុបិ�
ឹ ាក្រុ�ុងដោលា�វាសុន្ទា

ក្រុ�ុមក្រុបិឹ�ាសុង្កាាត់ជាបិ់ដោឆ្នាំំត និងច្ឆិ�នួន

នួន វែដ្ឋលទីទីួល�នសុដោមួង

ម៉ានក្រុបិសុិទីធភាពី ដោដ្ឋ� មុីឱ្យយសាធារណ៌ជន
ដោ�ះដោឆ្នាំំតដោក្រុជសុ
� ដោរ �សុអ៊ុភិិ�លក្រុ�ង
ុ ។ សាែនភាពី

កេ�ា� វាាសនាា �ួ�

សុនួឹ�ដោឆ្នាំំតវែដ្ឋលពីួ �ដោ�ទីទីួល�នម៉ានដ្ឋូ ច្ឆិ

គា�ក្រុទីដោក្រុច្ឆិន
� ជាងដោ�ដោ�ទីូទា�ងក្រុ�ុង��ពីង
ុ ឈូរដោ�មះ

ខាងដោក្រុកាម៖

ជាអ៊ុភិិ �លក្រុ�ុង និ ង�� ពីុងក្រុបិ�ួ តក្រុបិវែជង

សុង្កាាត់ដោល� ១ - Daniel Rourke ១០៦៨ សុដោមួង

ដោ�យក្រុ�ម
ុ ក្រុបិឹ�ាសុង្កាាត់ដោលា�សុុខារ ី ដោ� ម�

សុង្កាាត់ដោល� ២ - Corey Robinson ១០៣០ សុដោមួង

ពីីសុង្កាាត់ដោល� ៦។ ម៉ានច្ឆិដោន្ទាួះក្រុបិដោហាងដោ��ំង
ុ

កេ�ា� សុខាារ្តិ៍ី កេ�ា

ដ្ឋ� ដោ�ះស្រីសាយដោរឿង�ិីកាិ�វែដ្ឋលដោផ្លាិតដោល�វែត
សុង្កាាត់ដោ�យគាមនការផ្លាួសុ់បិរក្រុ
� ដោរ �សុ
ូិ បិពី័នដោធ ក្រុជសុ

អ៊ុភិិ �លក្រុ�ុង វែដ្ឋល�នបិងាឱ្យយម៉ានភាពី
ច្ឆិក្រុមូងច្ឆិក្រុម៉ាសុ �ណ៌ៈសុម៉ាជិ �ក្រុ�ុមក្រុបិឹ �ា

បិច្ឆិចុបិុនំដោនះ�នដោធំី�ឲ្យយក្រុ�ុមក្រុបិឹ�ាក្រុ�ុងដោលា�
វាសុន្ទា នួន វែដ្ឋលតសុុូមតិសុក្រុម៉ាបិ់ការផ្លាួសុ់
បិិូរដោន្ទាះសុែត
ិ ដោ��ំុងជ�ហរមិនង្កាយស្រីសុល
ួ គាមន
រង្កាីន់តបិសុំងសុមរមយសុក្រុម៉ាបិ់ការ�ិត��របិសុ់
គាត់៕
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tmkBITMB½rTI 12 កេ�រ្តិ៍៍�ដំំណែ�លនៃ��ិច្ចចព្រ�មកេព្រ�ៀង...
១៩៩៧ �៏ដោ�យ �៏ក្រុ�ម
ុ សុិទីម
ិធ នុសុស�មុជា
ុ
�នបិនិការង្ការមូ ល�ឋនរបិសុ់�ួួន�ំុង
ការអ៊ុបិ់រ �ក្រុបិជាពីលរដ្ឋឋអ៊ុ�ពីីសុិទីិម
ធ នុសុស និង
ការច្ឆិូលរួមដោ��ំុងដ្ឋ�ដោណ៌�រការដោ�ះដោឆ្នាំំត។
�ួរ�ត់សុម៉ាាល់ថា ដោ�ដោពីលវែដ្ឋលក្រុបិធាន
អ៊ុងាការដោក្រុ�រ�ឋភិិ�លមួយរូបិ ដោលា� �ឹម
សុុខា ក្រុតូែ�នដោ���រាមចាំបិ់�ួួន។ ទីនាឹម
នឹងដោនះ ដោលា� សុម រងសុី វែដ្ឋលធាួបិ់ដោធំី�ជា
ត� �ងរាស្ត្រីសុជា
ិ បិ់ ដោឆ្នាំំត និ ងជារដ្ឋឋមន្ត្រីនីិ
ក្រុ�សុួងដោសុដ្ឋឋ�ិច្ឆិច និ ងហិរញ្ញញ ែតែុ ដោក្រុកាម
រ�ឋភិិ�លច្ឆិក្រុមុះរបិសុ់ក្រុពីះអ៊ុងាម៉ាចសុ់រណ៌ឫទីធិ

Co-Prime Ministers Prince Norodom Ranariddh (L) and Hun Sen (R) talk
together on 21 June 1997 while waiting
for the arrival of their Thai counterpart
Chaowalit Yongchaiyudh. Emmanuel
និងដោលា� ហុុន វែសុន មួយរយៈដោពីល�ួី
មុនដោពីលក្រុតែូ �នបិដោណ៌ិញដោច្ឆិញពីីរដ្ឋឋសុភា
ដោន្ទាះ �នបិដោងា�ត�ណ៌បិ�សនដោយ៉ា�យ
ផ្លាាល់�នដោដ្ឋ�
មុីច្ឆិល
ូ រួមដោ��ំងការដោ�ះដោឆ្នាំ
ំត
ួួ
ុ

ឆ្នាំំ� ១៩៩៨ ។
ដោយ៉ាងតាំមរ�យការណ៌៍របិសុ់អ៊ុងាការ
ឃាំួ�ដោម� លសុិទីិធមនុ សុសយូវែមា នថ្ងៃរយ៍ែ ាច្ឆិថា

ដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១៧ វែ�មីន្ទា ឆ្នាំំ� ១៩៩៧ �តុ�រ
ក្រុបិវែហល ២០០ ន្ទា�់ �នក្រុបិមូ លផិ�ុ គាំ
ជាមួយ សុម រងសុី ដោ�តាំមផួូែពីីរដ្ឋឋសុភា
ដោដ្ឋ�មុីបិរ ិហារអ៊ុ�ដោពី�ពី�
ុ រលួយរបិសុ់តលា
ុ ការ
និង�ងីះឯ�រាជយ។ ក្រុគាបិ់វែបិ�ថ្ងៃដ្ឋច្ឆិ�នន
ួ ៤ក្រុគាបិ់
ក្រុតូែ�នដោ��បិ់ ច្ឆិូលហីូងមនុ សុសដោ�យ
សុម៉ាួបិ់មនុសុស ១៦ ន្ទា�់ និងរបិួសុ ១០០ន្ទា�់
�ំុងដោន្ទាះម៉ាន�ុ ម៉ារ និងអ៊ុំ�ឈូរដោម�ល។
សុម រងសុី �នរងរបិួសុ បិាុវែនិ�នរត់ដោ�ច្ឆិ
ពីីការវាយក្រុបិហារ បិាុវែនិអ៊ុងារ�សរបិសុ់គាត់

Chea Vichea was assassinated in broad
daylight. Photo by Brad Cox

ពីីរន្ទា�់ក្រុតូែ�នសុម៉ាួបិ់។
�ំុងរយៈដោពីល ៥ ឆ្នាំំ�បិន្ទាាបិ់ ក្រុបិធាន
សុហជីពីដោសុរ ី�មម�របិីន្ទា�់ដោទីៀតក្រុតូែ�ន
ដោ�សុម៉ាួបិ់៖ ដោ�វែ�ម�រា ឆ្នាំំ២
� ០០៤ ដោលា�

ជា ែ ិជាជ ក្រុតូែ�នដោ�សុម៉ាួបិ់ ដោ�វែ�ឧសុភា
ឆ្នាំំ� ២០០៤ ដោលា� រសុ់ សុុែ�ះរ ិទីធ ក្រុតូែ
�នដោ�សុម៉ាួបិ់ និងដោ�ឆ្នាំំ� ២០០៧ ដោលា�
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ម៉ាន ៨១ អាសុនៈដោដ្ឋ�មុីបិដោងាត
� រ�ឋភិិ�ល។
ក្រុពីះអ៊ុងាម៉ាចសុ់ រណ៌ឫទីធិ �នច្ឆិូលរួមជាមួយ
ដោលា� ហុុន វែសុន ដោដ្ឋ�មុីបិដោងា�តរ�ឋភិិ�ល
ដោ�យទីុ�ដោចាំលដោលា� សុម រងសុី ដោ�យ
មិនម៉ានការច្ឆិរចាំជាសុមូហភាពី�ំុងន្ទាម
ជា�ណ៌បិ�សក្រុបិឆ្នាំ�ង។

កេ�ា� ឈុុត វិុទីី ស�មមជុំ�នៃព្រ�កេឈុើ
ហុី ែុទីីធ ក្រុតូែ�នដោ�សុម៉ាួបិ់ ។ �ំុងដោពីល
ជាមួយគាំ�ំុងឆ្នាំំ� ២០០៤ ដោលា� ឈូុត ែុទីីធ
សាែបិនិ � និ ងជាន្ទាយ�ថ្ងៃនក្រុ�ុមការ�រ
ធំនធានធំមមជាតិ វែដ្ឋលជាអ៊ុងាការមិ ន
រ�ឋភិិ �លតូ ច្ឆិមួ យ វែដ្ឋលឧទីាិសុដ្ឋល់
ការសុដោន្ត្រីង្កាាះថ្ងៃក្រុពីដោឈូ� របិសុ់ក្រុបិដោទីសុ�មុុជា
�៏ក្រុតែូ �នសុម៉ាួបិ់ផងវែដ្ឋរ។ ក្រុបិដោទីសុ�មុជា
ុ
ជាក្រុបិដោទីសុមួ យវែដ្ឋលធាួបិ់ វែតសុ�បិូរដោ�
ដោ�យថ្ងៃក្រុពីក្រុកាសុ់បិុរាណ៌ដ្ឋូ ច្ឆិអាម៉ាា ហសូន
��ពីង
ុ ក្រុតូែ�នកាបិ់បិផ្លា
� ួ ញថ្ងៃក្រុពីដោឈូ�ដោ�យសារ
ការកាបិ់ដោឈូ��សុ
ុ ច្ឆិាបិ់ និងដ្ឋឹ�ជញ្ញូជ នដោឈូ�
ដោ�កាន់ក្រុបិដោទីសុជិតខាង និងដោក្រុ�ក្រុបិដោទីសុ។
ដោ��ំុងការដោ�ះដោឆ្នាំំតឆ្នាំំ� ២០០៣
ដោលា� សុម រងសុី ទីទីួល�ន ២៤ អាសុនៈ
ដោ��នដោឡូ�ងពីី ១៥ អាសុនៈ�ំុងឆ្នាំំ� ១៩៩៨
ដោហ�យក្រុពីះអ៊ុងាម៉ាចសុ់រណ៌ឫទីធិ ថ្ងៃន�ណ៌បិ�ស
ហីុនសុុិនបិុិ ច្ឆិ ទីទីួ ល�ន ២៦ អាសុនៈ
�យច្ឆិុះពីី ៤២ អាសុនៈ។ ដោលា� ហុន
ុ វែសុន
ទីទីួល�ន ៧៣ អាសុនៈ ដោ��នដោឡូ�ងពីី ៦៤
អាសុនៈ។ រដ្ឋឋធំមមនុញ្ញញ�មុុជាទាមទារឲ្យយ

កេ�ា� ��ម សុខាា កេ�លសមតថ�ិច្ចចឃាាត់ខ្លួួ��
ដោ�ឆ្នាំំ២
� ០០៥ ដោលា� �ឹម សុុខា ក្រុបិធាន
មជឈមណ៌ឌលសុិទីម
ិធ នុសុស ក្រុតែូ �នចាំបិ់�ន
ួួ
និ ង��់ ពីនធន្ទាគារ ដោ�យសារបិុ �ាលិ�
របិសុ់គាត់បិង្កាះញបិ�រ ិះ�ន់ដោគាលនដោយ៉ា�យ
របិសុ់ដោលា� ហុុន វែសុន ដោ�សុិង់ពី័ត៌ម៉ាន
�ំងឱ្យកាសុទីិ
វាសុិទីម
ិធ នុសុសអ៊ុនិរជាតិ។ គាត់
ុ
ក្រុតែូ �នដោ�ដោ�ះវែលងែ ិញ ១១ ថ្ងៃ�បិ
ៃ ន្ទាាបិ់ពីី
ម៉ានអ៊ុនិរា�មន៍ ពីីដោបិសុ�ជនអាដោមរ ិ�
Christopher Hill។ ដោក្រុកាយពីី ដោ�ះវែលង
ដោលា� �ឹម សុុខា �នបិដោងា�ត�ណ៌បិ�ស
នដោយ៉ា�យរបិសុ់�នដោហ�
យ��់ដោ�មះថា
ួួ
�ណ៌បិ�សសុិទីម
ិធ នុសុស ច្ឆិូលរួមការដោ�ះដោឆ្នាំំត
ឆ្នាំំ�២០០៨ និងទីទីួល�ន ៣ អាសុនៈ។
�ំុងឆ្នាំំ�ដោន្ទាះ សុម រងសុី ឈូំះ ២៦ អាសុនៈ
តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៥

លេខ៣២៨ ថ្ងៃ�ៃទីី 0៨-២១វិ ិច្ឆិិិកា ឆ្នាំំ� ២០២
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បោះ��តា �ី� បោះភិៀនុ វែ�លម្រូ�ជាពលរ�ឋវែ�ែរដា�់រហ័សនា�ថា
ជាម្រូ�ូបោះពទ្ធ�យចិតឹធ�៌ បោះពទ្ធ�យបោះទ្ធវិតា �នុទ្ធទ្ធួល��រ�ៈភាពបោះហ�យុ
ជាដោរឿងវែដ្ឋល�ួ រឲ្យយដោសា�សាិយ

��ពីង់ចាំម រហូតដ្ឋល់ស្រីសុុ���ដោណ៌�ត ដោ�

ដោសុំហាជាតិម៉ាតុភិូមិ ជាសាីមីដ្ឋ៏លអ ឪពីុ�

វែ�មរវែដ្ឋលធាួបិ់ ទីទីួលការជួយសុដោន្ត្រីង្កាាះពីី

�នក្រុបិ�បិរបិរជាក្រុ�ដោូ ពីទីយ ដោដ្ឋ�មុីច្ឆិញ្ញ
ិ ចម
ឹ ជីែ ិត ។

�ឺជាមនុសុសច្ឆិិតធំ
ិ ម៌ពីា�លអ៊ុំ�ជ�ងឺក្រុ�ីក្រុ�

ជាទីីបិផ
� ត
ុ ដោលា�តាំ �ឹម ដោភិៀន ក្រុបិជាពីលរដ្ឋឋ
ដោលា�ដោន្ទាះ ��់រហ័សុន្ទាមថា ជាក្រុ�ដោូ ពីទីយ
ច្ឆិិតិធំម៌ ក្រុ�ូដោពីទីយដោទីែតាំ ជួយដោម�លមនុសុស

ដោ�យមិ នដោរ �សុមុ � ដោលា�សុុ�ច្ឆិិ តិបិូជា

ទា�ង�ម៉ាួង
� កាយ �ម៉ាួង
� ច្ឆិិតិ រួមទា�ង�ែ ិការ

ទីឹ�ដ្ឋី�មុុជាដោក្រុកាម ។ ដោ�ទីីដោន្ទាះ ដោលា�
ដោ�ឆ្នាំំ�១៩៨៣ ដោលា� និ ង ភិរ ិយ៉ា

ក្រុពីមទា�ង�ូន៤ន្ទា�់ �នក្រុតឡូបិ់ពីីទីឹ�ដ្ឋី

�មុជាដោក្រុ
កាមម�រសុ់ដោ�ទីីក្រុ�ង
ុ ភិំដោ� ពីញែ ិញ។
ុ

ថា ក្រុបិសុិនដោបិ�ដោលា�មិនអ៊ុដោញ្ញជញ
� ដោ� បិងបិអន
ូ
វែដ្ឋលមិនដោច្ឆិះភាសាអ៊ុង់ដោ�ួសុ និងមិនអាច្ឆិ

បិ�ដោពីញធំម៌�នសុដោក្រុមច្ឆិដោឡូ�យ ។

បិន្ទាាបិ់ ពីីក្រុតលបិ់ ម�ពីី មជឈមណ៌ឌល

ែ ិបិសុសន្ទា សុុ�ភាពីដោលា�ចាំបិ់ ដោផិ�មច្ឆិុះ

ក្រុទីឌ្ឍ
ុ ដោក្រុទាមបិនិច្ឆិ
ិ មិងបិនិច្ឆិ
ិ មិង រហូតដោលា�

និងជីតាំដ្ឋ៏ម៉ានក្រុពីហមែ ិហារធំម៌ ។ ដោលា�

�នទីទីួលមរណ៌ៈភាពីដោ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ២៨ វែ�តុលា

ដោ�យមិន�ីលពី
់ ក្រុី ��់�ថ្ងៃ� រ ។ ដោក្រុកាយពីី�ន

យបិ់ �ំុងដោពីល��ពីុងដោធំី�ែ ិបិសុសន្ទាផាយ
ដោមតាំិតាំមទីូរសុ័ពីា ដោ��ំុងមនាីរដោពីទីយ ហី័

ម�រសុ់ដោ�សុហរដ្ឋឋអាដោមរ ិ� ដោលា��ន

បិដោងា�តមូ លនិ ធំិក្រុ�ួសារក្រុត�ូ ល �ឹ ម ។

ឆ្នាំំ�២០២១ ដោែលាដោម៉ាា ង ០៩ និង ០៨ ន្ទាទីី

រថ្ងៃសុ ដោ�រដ្ឋធ ន័តការូលាយ� ។

ផ្លាាល់�នផង
ច្ឆិុះជួយដ្ឋល់ក្រុបិជាពីលរដ្ឋឋវែ�មរ
ួួ
�វែដ្ឋលជួបិទីុ�ល
ខ �
� � ម៉ានការ�ីះខាត

ដោទាះបិីជាដោលា�ែ ័យម៉ានច្ឆិ��សុ់ និងម៉ាន

ជ� ងឺក្រុបិចាំ�កាយផងដោន្ទាះ បិាុ វែនិទីឹ�ច្ឆិិ តិ
ក្រុបិ�បិដោ�យសុទាធក្រុជះថាួរបិសុ់ដោលា�ជា
�ម៉ាួង
� មួយដ្ឋ៏ខាួង
� កាួដោ�យពីុខា
� ួ ច្ឆិដោនឿយហត់

ដោដ្ឋ�មុីដ្ឋ�
ឹ ន្ទា�ដោលា�ដោ�ដ្ឋល់ដោគាលដោ�វែដ្ឋល
ក្រុបិជាពីលរដ្ឋឋក្រុតូែការដោលា� �ំុងដោន្ទាះវែដ្ឋរ
ដោលា��៏ជយ
ួ ដ្ឋល់សុងាមជាតិ ដ្ឋូច្ឆិជា�សាង

ដោហ�ឋរច្ឆិន្ទាសុមុ័នដោធ ផសងៗជាដោក្រុច្ឆិ�ន សុ�រាបិ់

បិដោក្រុម�ផលក្រុបិដោយ៉ាជន៍ក្រុបិជាពីលរដ្ឋឋផងវែដ្ឋរ
។ មិនក្រុតម
ឹ វែតបិាដោុ �ះះដោទី ដោលា��ឺជាសាីមី

ដ្ឋ៏លអ ឪពីុ� និងជីតាំដ្ឋ៏ម៉ានក្រុពីហមែ ិហារធំម៌

ដោ�ដោពីលវែដ្ឋលភិរ ិយ៉ារបិសុ់ដោលា� បិនិ

តាំមរយៈមូលនិធំិដោនះ ដោលា��នផឹល់�

ភិូមន
ិ ភិ
ា ដោ�ំ ពីញ និងជាអ៊ុនុក្រុបិធានន្ទាយ��ឋន

ទី�នុ�បិ�រង
ុ ដ្ឋល់ក្រុពីះសុងឹវែដ្ឋល��ពីុងសុិ�ា

អ៊ុបិ់រ �ដោលា�បិដ្ឋិដោសុធំមិនក្រុពីមច្ឆិូលរួមដោធំីកា
� រ

។ល។

ជាមួបិ់ដ្ឋ៏ក្រុតជា�់សុក្រុម៉ាបិ់ក្រុ�ុមក្រុ�ួសារ និង

អាជីពីជាសាស្ត្រីសាិចាំរយដោ�មហាែ ិទីាល័យ

ពីន់ដោពី� ។

ច្ឆិ�ដោណ៌ះទីូដោ� និងមដោតិយយសុិ�ា ថ្ងៃនក្រុ�សុួង

�ូនដោ� ក្រុបិ�បិ ដោ�យ�ិស្រីី សុលាញ់ដោពីញច្ឆិិតិ
ដោលា� �ឹម ដោភិៀន ដោ��តដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៩

វែ�ធំំូ ឆ្នាំំ� ១៩៤០ ដោ�ដោ�តិក្រុពីះក្រុត��ង ទីឹ�ដ្ឋី
�មុុជាដោក្រុកាម ។ កាលដោលា�ដោ�អាយុ ១០

ឆ្នាំំ� ដោលា��នម�រសុ់ដោ� និងសុិ�ាដោ�

ទីីក្រុ�ង
ុ ភិំដោ� ពីញ។ដោក្រុកាយបិញ្ញចបិ់ថាំ�់ែ ិទីាល័យ

កេ�ា�តាា ��ម កេ�ៀ� �ិងព្រ�ុមព្រគួសាារ្តិ៍

កេ�ា�តាា ��ម កេ�ៀ�

បិ� ដោររ� �ឋភិិ �លវែដ្ឋលក្រុ�បិ់ ក្រុ�ងដោ�យ

ែ ិការដ្ឋល់ជនក្រុ�ីក្រុ� �ីះខាត ជី�ស្រីសុះ ជួយ

�ឺសុូមដោអាយវែ�មរទា�ងអ៊ុសុ់ដោច្ឆិះស្រីសុលាញ់

ជួយដ្ឋល់ែតិអារាមដោ�ទីឹ�ដ្ឋី�មុុជាដោក្រុកាម

វែដ្ឋលដោ�ដោសុសុសុល់សុក្រុម៉ាបិ់ដោ�មងជ�ន្ទាន់

ដោលា��ឺ ជាអ៊ុំ�ក្រុបិតិ បិតិិែ ិបិសុសន្ទាដ្ឋ៏

ដោ�តិ��
ិ ល ។ ដោ�ទីីដោន្ទាះ ដោលា��នជួ

របិសុ់ដោលា�សុងស័យថា ដោលា�ម៉ាន

និ ងក្រុ�ុមក្រុ�ួសារ វែដ្ឋលម៉ាន�ួឹមសារដ្ឋូ ច្ឆិ

ដោសុវាពីា�លដ្ឋល់ក្រុបិជាជនដោ��ុ���ី

��់��
ិ លវែ��ញ្ហាញ ដោែជជបិណ៌ិឌ តផ្លាាល់�ន
ួួ

។ ដោលា��នទីទីួលការស្រីសុលាញ់រាបិ់អាន

បិាុ វែនិដោលា��នសុុ�ពីនារការពីា�ល

�នក្រុបិជាជនដោ�ថា ដោពីទីយម៉ាា បិ់ ដោពីទីយ

ភាសាអ៊ុង់ដោ�ួសុដោ�ដោែៀត�ម ជូនបិងបិអន
ូ

ជាពីិដោសុសុដោ�មងវែដ្ឋលម៉ានជ�ងឺក្រុ�ុន�ម

យ៉ាា ងខាួ�ងពីីក្រុបិជាជនទីីដោន្ទាះ។ ដោលា�ក្រុតូែ
ច្ឆិិតិធំម៌ ដោពីទីយដោទីែតាំ។

ដោក្រុកាយបិញ្ញចបិ់បិរ ិញ្ហាញបិ័ក្រុត ដោលា��ន

ដោ��ំុងឆ្នាំំ� ១៩៩២ រហូតដ្ឋល់ឆ្នាំំ�
១៩៩៨ ដោលា��នបិងបិអនវែ�ម
រ�មុជាដោក្រុ
កាម
ូ
ុ

ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១៨ មិន្ទា ឆ្នាំំ� ១៩៧០ ។ មិនយូរបិាុន្ទាមន

មិតសុ
ិ ម៉ា�មវែ�មរ�មុុជាដោក្រុកាម ។ �ំុងដោពីល

ដោរៀបិការជាមួ យអ៊ុំ�ស្រីសុី ច្ឆិិ ន ធំី តាំ ដោ�

ដោលា��នទីទីួលអាហាររូបិ�ណ៌៍ដោ�បិនិ

ដោ�ក្រុបិដោទីសុ�មុុជា ដោក្រុជ�សុដោរ �សុជាក្រុបិធាន

ជាមួយគាំដោន្ទាះវែដ្ឋរ ដោលា��៏�នច្ឆិូលបិ�ដោរ �

ការសុិ�ារថាំ�់ដោក្រុកាយបិរ ិញ្ហាញដោ� ក្រុបិដោទីសុ

ការដោ�ក្រុ�សុួងអ៊ុភិិ ែឌ្ឍឍជនបិទី ដោក្រុកាម

ដោក្រុកាយដោពីលក្រុតលបិ់ម�ពីីក្រុបិដោទីសុអ៊ុុី

�នទីទីួលអាហារូបិ�ណ៌៍ដោ�បិនិការសុិ�ា

អ៊ុុីស្ត្រីសាិវែអ៊ុលវែផំ�អ៊ុភិិែឌ្ឍឍជនបិទី ។

ស្ត្រីសាិវែអ៊ុលែ ិញ ដោលា�ក្រុតែូ �នវែតងតាំ�ងជា

ក្រុបិធានមនាីរបិសុុពីា�លក្រុបិចាំ�ដោ�តិ
��ពីង់ចាំម ។

រ�ឋភិិ�លច្ឆិ�រះ
ុ ។ ជា�មីមិងដោទីៀត ដោលា�
វែផំ�អ៊ុភិិែឌ្ឍឍជនបិទី ដោ�ក្រុបិដោទីសុហីីលីពីីន
រយៈដោពីលមួយឆ្នាំំ� ។

ដោក្រុកាយរដ្ឋឋក្រុបិហារឆ្នាំំ�១៩៩៧ ដោលា�

ជាអ៊ុ�ុសុល ដោ�វែ�ដោមសា ឆ្នាំំ� ១៩៧៥

�នសុដោក្រុមច្ឆិច្ឆិិតិឈូបិ់ដោធំី�ការដោ�ក្រុ�សុួង

ក្រុជាបិច្ឆិាសុ់ថា វែ�មរក្រុ�ហម និងមិនទីុ�ជីែ ិត

ពីា�លជ�ងក្រុឺ បិជាជនក្រុ�ក្រុី �ដោ�ដោ�តិ��
ិ ល

វែ�មរក្រុ�ហម�នឈូំះសុន្ត្រីង្កាាម ។ ដោលា�

អ៊ុភិិែឌ្ឍឍជនបិទី ដោហ�យក្រុតលបិ់ដោ�ដោធំី�ការ

ដោលា� និង ភិរ ិយ៉ា វែដ្ឋលជាសាស្ត្រីសាិចាំរយ

ែ ិញ រហូត�នម�សុហរដ្ឋឋអាដោមរ ិ�ដោ�ឆ្នាំំ�

ពីីរន្ទា�់ ដោធំី�ដ្ឋ�ដោណ៌�រដោ�យដោ�ម�រដោជ�ងពីីដោ�តិ

ដោលា��ឹមដោភិៀន�ឺជាមនុសុសដោសាមះក្រុតង់

ដោន្ទាះដោទី ។ ដោលា��នន្ទា�ភិរ ិយ៉ា និង�ូនតូច្ឆិ

ភាួមៗដោន្ទាះសុហពី័នវែធ �មរ�មុជាដោក្រុ
កាម
ុ

�នដោច្ឆិញលិ�ត
ិ ច្ឆិូលរួមមរណ៌ៈទីុ�ជូ
ខ នច្ឆិ�ដោ�ះ

ិទីាល័យ�សុិ�មម
�នបិិរដោ�ដោរៀនដោ�មហាែ
ូ
ច្ឆិម៉ាារដ្ឋូង វែផំ�បិសុុដោពីទីយ។

ផងវែដ្ឋរ ។

ដោក្រុកាយ ។

ខាជបិ់�ួជន តាំ�ងពីីឆ្នាំំ�២០០០ ម�ដោមួាះ ។ ដោ�

យសុន្ត្រីង្កាាះជីែ ិតក្រុបិជាជនក្រុ�ក្រុី �ជាដោក្រុច្ឆិន
� ន្ទា�់

�ំុងដោពីល�� ពីុងសុិ�ា ដោលា��៏ ជា
បិុ�ាលិ�និពីនធរបិសុ់កាវែសុតន�រដោគាធំួ�

គាំ ជួយយ�អាសារគាំ និងការ�រទីឹ�ដ្ឋី

ដោែៀត�មដោឡូ�យ។ ដោលា��នបិនិផិល់

ដោលា��នបិនិការសុិ�ាដោ�មហាែ ិទីា
ដោែជជសាស្ត្រីសុិ ។ បិាុន្ទាមនឆ្នាំំ�ដោក្រុកាយម�ដោលា�

ដោគាលបិ�ណ៌ងច្ឆិុងដោក្រុកាយរបិសុ់ដោលា�

២០០៨ ។

ជ�ងឺមហារ ី�ដោ�ួ�ម ដោហ�យ�នបិញ្ញូជ នដោលា�
ដោ�ដោពីទីយជ�ន្ទាញ ដោដ្ឋ�មុីដោធំី�ការពីា�ល ។

ក្រុ�ុមក្រុ�ួសារដោលា� �ឹម វែបិនវែណ៌ត (មុិន)

ខាងដោក្រុកាម:

ទា�ងអ៊ុសុ់ ដោដ្ឋ� មុីដោ�ដោធំី�ជាអ៊ុំ�បិ�វែក្រុបិ

�ំុងន្ទាមសុហពី័ នធវែ�មរ�មុុជាដោក្រុកាម
ដោយ�ង�ា�ុ សុូមច្ឆិូលរួមរ �វែល�មរណ៌ៈទីុ�យ៉ា
ខ ាង

ដោែៀត�មវែដ្ឋលម�ច្ឆិូលែ�ាែ ិបិសុសន្ទា ១០

ក្រុពីឹទាធចាំរយ �ីម ដោភិៀន (Kim Phien) អ៊ុតីត

ថ្ងៃ�ៃ ដោ�រដ្ឋឋ វែដ្ឋលដោឡូ�វែែ ។ ដោលា��រមមណ៌៍

ដោក្រុ�ៀមក្រុ�� និងដោសា�សាិយបិ�ផុត ច្ឆិ�ដោ�ះ
តទៅ�ទី�ព័័រទីី ១៥
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tmkBITMB½rTI 14 កេ�ា�តាា គ�ម កេ�ៀ� ណែដំលព្របជាា�លរ្តិ៍ដំឋ... tmkBITMB½rTI 13 កេ�រ្តិ៍៍�ដំំណែ�លនៃ��ិច្ចចព្រ�មកេព្រ�ៀង...
ក្រុបិធានមិតសុ
ិ ម៉ា�មវែ�មរ�មុុជាដោក្រុកាម ដោ�

សុុ�តិភិពី �ុ�បិីដោ�ួៀងឃាំួតដោឡូ�យ ។

របិសុ់ដោលា� �ឺ ម វែបិនវែណ៌ត (មុិ ន) ជា

ក្រុ�ុមក្រុ�ួសារថ្ងៃនសុពី ទីទីួលនូែការដោគារពី

ក្រុបិចាំ�រដ្ឋឋNorthCarolina�នទីទីួលមរណ៌ៈភាពី

សុហរដ្ឋឋអាដោមរ ិ�, ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ៣០ វែ� តុលា

ក្រុបិដោទីសុ�មុជា
ុ វែដ្ឋលក្រុតែូ ជាឪពីុ�ដោ�ម�

ក្រុបិធានសាខាសុហពី័នធវែ�មរ�មុុជាដោក្រុកាម
កាលពីីថ្ងៃ�ៃសុុក្រុ� ៨ ដោរាច្ឆិ វែ� អ៊ុសុសុជ ឆ្នាំំ�ផូួែ

ស្រីសុីសុ័� ពី. សុ. ២៥៦៥ ក្រុតូែនឹងថ្ងៃ�ៃទីី ២៩
វែ� តុលា ឆ្នាំំ� ២០២១ �ំងជន្ទា
ម យុ
ុ

៨៣ ឆ្នាំំ� ដោ�យដោរាគា�ធំដោ�

ទីីក្រុ�ុង High Point រដ្ឋឋ North
Carolina សុហរដ្ឋឋអាដោមរ ិ� ។

មរណ៌ៈភាពីរបិសុ់ក្រុពីឹ ទាធ

ចាំរយ �ីម ដោភិន �នដោធំី�ឱ្យយ�ា�ុ�ទី

ដោយ�ង�ា�ុ ជាថាំ�់ដ្ឋ�
ឹ ន្ទា� សុម៉ាជិ�

សុម៉ាជិ កាថ្ងៃនសុហពី័ នធវែ�មរ

�មុុជាដោក្រុកាម ម៉ានការដោសា�
សាិយជាពីន់ដោពី� និង �ត់បិង់

នូែក្រុពីឹទាធចាំរយវែ�មរដោក្រុកាមមួយរូបិ
ដ្ឋ៏ ឧតិម វែដ្ឋលធាួបិ់ បិ�ដោរ �សុងាម

វែ�មរដោក្រុកាម អ៊ុសុ់ជាដោក្រុច្ឆិន
� ឆ្នាំំ� ដោដ្ឋ�មុី

រ�ានូែអ៊ុតិសុញ្ហាញតិវែ�មរដោក្រុកាម ។
តាំងន្ទាមសុហពី័ នធវែ�មរ

�មុុជាដោក្រុកាម ដោយ�ង�ា�ុ សុូម
បិួងសុួងឱ្យយែ ិញ្ហាញណ៌�ខនធ ក្រុពីឹទាធ
ចាំរយ �ីម ដោភិៀន �នដោ�កាន់

សុូមដោលា� �ីម វែបិនវែណ៌ត (មិន) និង

ស្រីសុឡាញ់រាបិ់អានដ្ឋ៏ដោសាមះអ៊ុ�ពីី ដោយ�ង�ា�ុ ។
ឆ្នាំំ� ២០២១ ៕

ហុុន វែសុន ឈូំះ ៩០ អាសុនៈ។ ក្រុពីះអ៊ុងា
ម៉ាចសុ់ រណ៌ឫទីធិ ទីទីួ ល�ន ២អាសុនៈ
ដោហ�យ�ណ៌បិ�សហីន
ុ សុុន
ិ បិុច្ឆិ
ិ ដោក្រុកាមក្រុបិធាន
�មី ដោលា� ញឹ� បិុុ នថ្ងៃឆ្ល ទីទីួ ល�ន ២
� ិ វែណ៌ល
អាសុនៈ។ ដោន្ទាះជាដ្ឋដោងះម
� និងដោ�រដ្ឋ�
ច្ឆិុងដោក្រុកាយរបិសុ់�ណ៌បិ�សហីុនសុុិនបិុិច្ឆិ
និងក្រុពីះអ៊ុងាម៉ាចសុ់ រណ៌ឫទីធិ។
ដោ�ឆ្នាំំ� ២០០៩ ការសុនាន្ទារវាង
�ណ៌បិ�សក្រុបិឆ្នាំ�ងទា�ងពីី រ �ឺ �ណ៌បិ�ស
សុិទីិធមនុសុស និង�ណ៌បិ�សសុម រងសុី �ន
ចាំបិ់ដោផិម
� ដោ�ទីីក្រុ�ង
ុ Philadelphia ជា�វែនួង
វែដ្ឋលដោមដ្ឋឹ�ន្ទា�ទា�ងពីីរ�នជួបិគាំជាដោល��ដ្ឋ�បិូង
និ ងពីិ ភា�ាអ៊ុ�ពីីលទីធភាពីថ្ងៃនការបិញ្ញូច ល
គាំ។ ក្រុបិជាជន�មុុជាច្ឆិង់ ឲ្យយ�ណ៌បិ�ស
ក្រុបិឆ្នាំ�ងរួបិរួម។ ដោ�ឆ្នាំំ� ២០១២ �ណ៌បិ�ស
ទា�ងពីីរ�នបិញ្ញូច លគាំ ដោហ�យ�នចាំបិ់ដោផិម
�
ដោរៀបិច្ឆិ�ការដោ�ះដោឆ្នាំំតឆ្នាំំ� ២០១៣ ដោក្រុកាម
�ណ៌បិ�សសុដោន្ត្រីង្កាាះជាតិ �ីម ដោ�កាត់ ថា
(CNRP)។ �ំុងការដោ�ះដោឆ្នាំំតដោន្ទាះ ៥៥
អាសុនៈ ឬ ៤៤% ថ្ងៃនសុភាជាតិ ក្រុតូែ�ន
�ណ៌បិ�សសុដោន្ត្រីង្កាាះជាតិ ឈូំះ ហុុន វែសុន
៦៨ អាសុនៈ ឬ ៤៨%។
ពីលរដ្ឋឋវែ�មរជិតមួយលានន្ទា�់សុក្រុមុ�ច្ឆិូល
រាជធានីដោដ្ឋ�មុីដោធំី��តុ�មម ដោ�យអ៊ុះអាង
ថា�ណ៌បិ�សសុដោន្ត្រីង្កាាះជាតិ ឈូំះដោឆ្នាំំត។
ដោលា� ហុុន វែសុន ពីក្រុង្កាយដោយ៉ាធាជាមួយ
រ��សុវែដ្ឋ� និងរ�ដោក្រុកាះដោ�តាំមដ្ឋងផួូែ
�ំុងរាជធានី ភិ�ំដោពីញ ដោដ្ឋ� មុីបិ�ភិិតបិ� ភិ័យ

�តុ�រ។ សុម រងសុី ក្រុបិកាសុតាំមទីូរទីសុសន៍
ក្រុ�បិ់ អ៊ុំ�រាល់គាំឲ្យយដោ�ផាះ។ �ណ៌បិ�ស
សុដោន្ត្រីង្កាាះជាតិទីទីួលយ�លទីធផលបិន្ទាាបិ់ពីី
ម៉ានការសុក្រុមុះសុក្រុមល
ួ នដោយ៉ា�យ។ ដោនះ
ជាការចាំបិ់ដោផិ�មថ្ងៃនការបិញ្ញចបិ់ច្ឆិ�ណ៌ុច្ឆិ�ុសុ់
ថ្ងៃនលទីធិក្រុបិជាធំិ បិដោតយយ និ ងការច្ឆិូ លរួម
របិសុ់ពីលរដ្ឋឋ�មុុជា។ �ណ៌បិ�សសុដោន្ត្រីង្កាាះ
ជាតិក្រុតែូ �នរ �លាយដោ�ឆ្នាំំ� ២០១៧ ដោលា�
�ឹម សុុខា ក្រុតូែ�ន�ុ��ួួន�ំុងផាះ ដោហ�យ

ដោលា� សុម រងសុី ក្រុតូែ�នបិងខ�ឱ្យយលាវែលង
ពីីត�វែណ៌ង និ ងនិ រដោទីសុ�ួួន។ តាំមរយៈ
ការដោ�ះដោឆ្នាំំតជាតិ ឆ្នាំំ� ២០១៨ វា�ឺ ជា
ការដោ�ះដោឆ្នាំំតម៉ានបិ�សវែតមួយ។ ដោលា�
ហុុន វែសុន យ�អាសុនៈទា�ង ១២៥។
ក្រុពីះអ៊ុងាម៉ាចសុ់ រណ៌ឫទីធិ ក្រុតែូ �នដោ�ដោល��ដោឡូ�ង
ជា�ណ៌បិ�សក្រុបិឆ្នាំ�ងដោដ្ឋ�មុីដោធំីឲ្យ
� យការដោ�ះដោឆ្នាំំត
របិសុ់ដោលា� ហុុន វែសុន ស្រីសុបិច្ឆិាបិ់ បិាុវែនិ
មិន�នឈូំះដោ�អ៊ុី។
វែផំ�ទីី II ដោត��ិច្ឆិចក្រុពីមដោក្រុពីៀងសុនិិភាពី
ទីីក្រុ�ង
ុ �ា រ ីសុម៉ានសុមិទីផ
ធ លដ្ឋ៏ម៉ានអ៊ុតែនយ
័
យ៉ាា ង�សុក្រុម៉ាបិ់ក្រុបិជាជន�មុជាសុពីី
ថ្ងៃ�?
ៃ
ុ
ដោ�ម៉ានបិនិដោ��ំងការដោ�ះពីុមុដោល��ដោក្រុ
កាយ៕
ុ
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