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By Soben UngBy Soben Ung
Lowell, MA (Saturday November 6, Lowell, MA (Saturday November 6, 

2021) — the day after Lowell’s election 2021) — the day after Lowell’s election 

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

seat, in addition to re-electing two Cam-seat, in addition to re-electing two Cam-

តទៅ�ទី�ព័័រទីី ០៦តទៅ�ទី�ព័័រទីី ០៦

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៤តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៤

Please seePlease see  /06/06

Please seePlease see  /04/04

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

ដោ�យ៖ សុុបិិន អុុ៊ុងដោ�យ៖ សុុបិិន អុុ៊ុង
ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល រដ្ឋឋម៉ាា សាឈូូដោសុត 

(ថ្ងៃ�ៃដោ�រ ៍ទីី៦ វែ�ែចិិិ្ឆិកា ឆំ្នាំ� ២០២១) — 
ថ្ងៃ�ៃបិន្ទាា ប់ិពីីការដោ�ះដោឆំ្នាំតរបិស់ុទីីក្រុ�ុងឡូូ
វែែល ក្រុតូែ�នដោ�សុនមត់ថាដោ�រដោពីញដោ�
ដោ�យភាពីរ�ីរាយសុក្រុម៉ាប់ិសុហ�មន៍
ជនជាតិភា�តិច្ឆិ។ សុហ�មន៍�នដោ�ះដោឆំ្នាំត
ដោក្រុជ�សុដោរ �សុមនុសុសពីណ៌៌សុមុុរពីីររបូិសុក្រុម៉ាប់ិ
ដោ�អី៊ុក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ាក្រុ�ុង បិវែនែមពីីដោល�
ការដោ�ះដោឆំ្នាំតដោក្រុជ�សុដោរ �សុសុម៉ាជិ�ក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ា
ក្រុ�ុងវែ�មរអាដោមរកិា�ងពីីររបូិដោឡូ�ងែញិ។ 
សុម៉ាជិ�ក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ាក្រុ�ុងបួិនរបូិ�ុំងច្ឆិ�ដោ�ម
ដ្ឋប់ិមួយរបូិជាមនុសុសម៉ានពីណ៌៌សុមុុរ។ 

ដោ�យ៖ សុុបិិន អុុ៊ុងដោ�យ៖ សុុបិិន អុុ៊ុង
ថ្ងៃ�ៃទីី ២៣ វែ�តុលា ឆំ្នាំ� ២០២១ - ជា

�ួបិដោល��ទីី ៣០ ថ្ងៃន�ិច្ឆិចក្រុពីមដោក្រុពីៀងសុនិភិាពី
ទីីក្រុ�ងុ�ា រសីុសុក្រុម៉ាប់ិ�មុជុា។ មិតិអំ៊ុ�អាន
ជាដោក្រុច្ឆិ�ន ជាពិីដោសុសុដោ�មងជ�ន្ទាន់ដោក្រុកាយ 
ក្រុបិវែហលជាមិនទាន់សាា ល់ថាវាជាអ៊ុីី និង
ម៉ានន័យយ៉ាាង�សុក្រុម៉ាប់ិក្រុបិដោទីសុ�មុុជា។ 

Controversy Over Lowell Mayor Election (Selection)Controversy Over Lowell Mayor Election (Selection)

កេ�រ្តិ៍៍�ដំំណែ�លនៃ��ិច្ចចព្រ�មកេព្រ�ៀងស�ិិភាា�ទីីព្រ�ុងប៉ាាារ្តិ៍ីសឆ្នាំាំំ កេ�រ្តិ៍៍�ដំំណែ�លនៃ��ិច្ចចព្រ�មកេព្រ�ៀងស�ិិភាា�ទីីព្រ�ុងប៉ាាារ្តិ៍ីសឆ្នាំាំំ 
១៩៩១៖ �ម្ពុុ�ជាាកេ�ើងកេ�ាទីីណាាស�វនៃ�ៃ១៩៩១៖ �ម្ពុុ�ជាាកេ�ើងកេ�ាទីីណាាស�វនៃ�ៃ

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

By Soben UngBy Soben Ung

October 23rd, 2021 - marked the 30th October 23rd, 2021 - marked the 30th 
Anniversary of the Paris Peace Agreement for Anniversary of the Paris Peace Agreement for 
Cambodia. Many of our readers, especially the Cambodia. Many of our readers, especially the 
younger generation may not be familiar with younger generation may not be familiar with 
what it is and what it means for Cambodia. To-what it is and what it means for Cambodia. To-
day, I will highlight the historical background day, I will highlight the historical background 
that led to the 1991 Paris Peace Settlement and that led to the 1991 Paris Peace Settlement and 
the reconstruction of Cambodia.the reconstruction of Cambodia.

The 20 years of war between North Viet-The 20 years of war between North Viet-
nam communists and South Vietnam (1955-nam communists and South Vietnam (1955-
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Please seePlease see  /12/12

By Khmer Post USABy Khmer Post USA

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

The city council added another Cam-The city council added another Cam-
bodian American to the seat, Paul Ratha bodian American to the seat, Paul Ratha 
Yem, representing the Acre in district 7. Yem, representing the Acre in district 7. 
In addition, it retained two Cambodian In addition, it retained two Cambodian 
American incumbents: Vesna Nuon, coun-American incumbents: Vesna Nuon, coun-
cilman at-large, was re-elected and topped cilman at-large, was re-elected and topped 
the ticket, and incumbent Sokhary Chau the ticket, and incumbent Sokhary Chau 
was re-elected in district 6. was re-elected in district 6. 

The progressive results can be seen The progressive results can be seen 
in the 5th district, where a woman was in the 5th district, where a woman was 
elected to the city council: Kimberly elected to the city council: Kimberly 
Scott. Corey Robinson, of black and Irish Scott. Corey Robinson, of black and Irish 
descent, was elected in Centralville of dis-descent, was elected in Centralville of dis-
trict 2.trict 2.

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

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

The tally of the votes received by at-The tally of the votes received by at-
large council elected as follows:large council elected as follows:

Vesna Nuon, 6,156 votesVesna Nuon, 6,156 votes
Rita Mercier, 5,875 votesRita Mercier, 5,875 votes
John Drinkwater, 5,696 votesJohn Drinkwater, 5,696 votes

The elected district councilors and The elected district councilors and 
number of votes they received are as fol-number of votes they received are as fol-
lowed:lowed:

District 1 - Daniel Rourke, 1,068 District 1 - Daniel Rourke, 1,068 
votesvotes

District 2 - Corey Robinson, 1,030 District 2 - Corey Robinson, 1,030 
votesvotes

District 3 - John Leahy, 1,454 votesDistrict 3 - John Leahy, 1,454 votes
District 4 - Wayne Jenness, 530 votesDistrict 4 - Wayne Jenness, 530 votes
District 5 - Kimberly Scott, 659 votesDistrict 5 - Kimberly Scott, 659 votes
District 6 - Sokhary Chau, 758 votesDistrict 6 - Sokhary Chau, 758 votes
District 7 - Paul Ratha Yem, 454 District 7 - Paul Ratha Yem, 454 

votesvotes
District 8 - Erik Gitschier, 1,116 District 8 - Erik Gitschier, 1,116 

votesvotes

The ballot question to change the The ballot question to change the 

Lowell City Council Election Results 2021Lowell City Council Election Results 2021

ដោ�យ៖ វែ�មរបិាុសុិ� អាដោមរ�ិ
ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល រដ្ឋឋម៉ាា សាឈូូដោសុត �ន

ដោរៀបិច្ឆិ�ក្រុបិព័ីនធដោ�ះដោឆំ្នាំត�ូនកាត់ធំ� និងថំា�់
សុង្កាា ត់ជាដោល��ដ្ឋ�បូិងរបិស់ុ�ួួនដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២ 
វែ�ែចិិិ្ឆិកា ឆំ្នាំ� ២០២១។ លទីធផល�នន្ទា�ម�នូែ
ការផួ្លាស់ុបូិិរច្ឆិក្រុមុះវែដ្ឋលសុហ�មន៍ជនជាតិភា�តិច្ឆិ 
�នរង់ចាំ�ជាយូរម�ដោហ�យ ចាំប់ិតាំ�ងពីីការបឹិិង
តវាា។ ម៉ានសុម៉ាជិ�ក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ាក្រុ�ងុជាប់ិដោឆំ្នាំត
�មីច្ឆិ�នួនក្រុ��របូិ។

ក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ាក្រុ�ុង�នបិវែនែមដោ�អី៊ុវែ�មរ
អាដោមរកិា�ងមំ៉ា�់ដោទីៀត�ឺដោលា� ផូល រ�ឋ  វែយាម 
ត��ងឲ្យយត�បិន់ Acre ដោ�សុង្កាា ត់ដោល� ៧។ 
ដោល�សុពីីដោនះ ក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ាក្រុ�ងុ�នរ�ាអំ៊ុ�កាន់
ត�វែណ៌ងបិច្ឆិចុបិុនំជាជនជាតិវែ�មរអាដោមរកិា�ងពីីរ
របូិដោទីៀត៖ ដោលា� វាសុន្ទា នួន សុម៉ាជិ�ក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ា
ធំ� ក្រុតូែ�នជាប់ិដោឆំ្នាំតសារជា�មីដោឡូ�ងែញិ និង
ឈូរដោ���ពូីលតាំរាង និង ដោលា�សុុខារ ីដោ� 
ជាប់ិដោឆំ្នាំតជា�មីដោ�សុង្កាា ត់ដោល� ៦។

លទីធផលរ�ីច្ឆិដោក្រុម�នអាច្ឆិក្រុតូែ�នដោ�
ដោម�លដោ��ញដោ��ុំងសុង្កាា ត់ដោល� ៥ វែដ្ឋលស្ត្រីសុិី
មំ៉ា�់ក្រុតូែ�នជាប់ិដោឆំ្នាំតជាក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ាក្រុ�ុង៖ 
Kimberly Scott ។ Corey Robinson ជាជនជាតិ
វែសុុ�ដោ�ម ដោដ្ឋ�ម��ដោណ៌� តដោអ៊ុៀរឡូង់ ជាប់ិដោឆំ្នាំតដោ� 

Centralville ថ្ងៃនសុង្កាា ត់ដោល� ២ ។

ដោ��ុំងសុង្កាា ត់ដោល� ៨ ដោលា�ទីី ជុ� �ន
ចាំញ់ដោលា� Erik Gitschier សុង្កាា ត់ដោល� ១ 
ដោ� Pawtucketvill ដោលា� Rodney Elliott វែដ្ឋល
បិដោក្រុម�ក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ាអ៊ុស់ុរយៈដោពីល ២៤ ឆំ្នាំ��ន

ចាំញ់ដោលា� Dan Rourke វែដ្ឋល��ពុីងកាន់
ត�វែណ៌ងបិច្ឆិចុបិុនំ។ ដោ��ុំងសុង្កាា ត់ដោល� ៣ 
អ៊ុភិិ�លក្រុ�ងុ John Leahy �នបិដោណិ៌ញដោលា� 
Bill Samaras វែដ្ឋល��ពុីងកាន់ត�វែណ៌ងបិច្ឆិចុបិុនំ 
និងដោលា� Wayne Jenness ជាប់ិដោឆំ្នាំតសុក្រុម៉ាប់ិ
ជាទីីក្រុបិជុ�ជនសុង្កាា ត់ដោល� ៤ ។ ដោ�អី៊ុធំ�ៗច្ឆិ�នួន
ពីីរដោ�វែតជារបិស់ុអំ៊ុ���ពុីងកាន់ត�វែណ៌ងបិច្ឆិចបុិុនំ 
�ឺដោលា�ស្រីសីុ Rita Mercier និងដោលា� John 

លទ្ធធផលបោះ�ះបោះ�ោ�តម្រូ�ំ�ម្រូ�ឹ��សាម្រូ�ំងឡូូវែវិល�ោ�� ២០២១

តកេ�ាទីំ�័រ្តិ៍ទីី១២តកេ�ាទីំ�័រ្តិ៍ទីី១២

Paul Ratha YemPaul Ratha Yem
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ភាា�ច្ចព្រមូងច្ចព្រ�ាសជុំុំវិិញកាារ្តិ៍កេប៉ាា�...ភាា�ច្ចព្រមូងច្ចព្រ�ាសជុំុំវិិញកាារ្តិ៍កេប៉ាា�...tmkBITMB½rTI   01
ដោនះ�ឺជាការផួ្លាស់ុបូិិរដ៏្ឋលអមួយ។ សុម៉ាជិ�
ក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ាសុ�ល ដោលា� វាសុន្ទា នួន ក្រុតូែ
�នជាប់ិដោឆំ្នាំតជា�មី�ុំងអាណ៌តិិទីី ៤ របិស់ុ
គាត់ ដោហ�យគាត់�នឈូរដោ�ដោល�ល��ប់ិ
��ពូីលតាំរាងមិងដោទីៀត និង�ួរវែតជា
អ៊ុភិិ�លក្រុ�ុងឡូូវែែលបិន្ទាា ប់ិ។ ដោទាះជា
យ៉ាាងដោនះ�ីិ ការអ៊ុនុែតិតាំមច្ឆិាប់ិវែលងក្រុតែូ
�នដោគារពីដោទីៀតដោហ�យ �ុំងន្ទាមជាសុម៉ា
ជិ�ក្រុ�មុក្រុបឹិ�ាមួយអាណ៌តិិ ដោហ�យឥឡូូែដោនះ 
ដោលា�សុុខារ ីដោ� វែដ្ឋលជាប់ិដោឆំ្នាំតសុក្រុម៉ាប់ិ
សុង្កាា ត់�នក្រុបិកាសុថា គាត់ទីទួីល�ន
សុដោមងួក្រុ�ប់ិក្រុគាន់ដោដ្ឋ�មុដីោធីំ�ជាអ៊ុភិិ�លក្រុ�ងុ
ដោ�វែ�ម�រា ឆំ្នាំ�២០២២។ �ុំងការបិាុនបិាង
របិស់ុក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ាជាប់ិដោឆំ្នាំត ដោដ្ឋ�មុសីុដោក្រុមច្ឆិ
�ននូែភាពីច្ឆិក្រុមុះ ដោ�យសារវែតលទីធផល
ថ្ងៃនការបិឹឹងតវាាដោនះ សុហ�មន៍វែ�មរ ឥឡូូ
កួាយជាដោរឿង�ួរឲ្យយអ៊ុស់ុសុ�ដោណ៌� ច្ឆិ។

ដោ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល ការដោ�ះដោឆំ្នាំត
អ៊ុភិិ�លក្រុ�ុង (ការដោក្រុជ�សុដោរ �សុ) វែតងវែត
ក្រុតូែ�នដោ�ះដោឆំ្នាំតដោ�យសុម៉ាជិ�ក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ា
សុ�ល។ ជាធំមមតាំ អំ៊ុ�វែដ្ឋលទីទួីល�ន
សុដោមួងដោឆំ្នាំតទូីទា�ងទីីក្រុ�ុងដោក្រុច្ឆិ�នជាងដោ�
បិ�ផុតនឹងកួាយជាអ៊ុភិិ�លក្រុ�ុងបិន្ទាា ប់ិ។ 
អ៊ុភិិ�លក្រុ�ងុបិច្ឆិចុបិុនំដោលា� John Leahy 
ក្រុតូែ�នផិល់ឱ្យយ "មួយដោែន" ដោ�យសារវែត
គាត់ម៉ានអ៊ុតីតភាពីការង្ការ ដោទាះបីិជាគាត់
មិន�នឈំូះល��ប់ិ��ពូីលតាំរាង�៏ដោ�យ។ 
គាត់ទីទួីល�នការគា�ក្រុទីពីីសុម៉ាជិ�
ក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ា�ឺដោលា�ស្រីសីុ Rita Mercier វែដ្ឋល
�នបិដោក្រុម�ការជាអ៊ុភិិ�លក្រុ�ុង ដោហ�យ
វែ�មទា�ង�នឈំូះល��ប់ិ��ពូីលតាំរាង
ដោ��ុំងការដោ�ះដោឆំ្នាំតដោន្ទាះ។ ដោ�មុនដោន្ទាះ 
ដោលា� William Samaras ជាអ៊ុភិិ�លក្រុ�ុង 
ដោ�យសារវែតដោលា� វាសុន្ទា នួន ជាសុម៉ា
ជិ�ក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ាម៉ានសុដោមួងដោឆំ្នាំត��ពូីល 
ទីទួីល�នដោ�អី៊ុដោន្ទាះ វែបិរជាជ�នួសុម�ែញិ
�ុំងត�វែណ៌ងជាអ៊ុភិិ�លរង។ ដោ�អាណ៌តិិ
មុន ដោលា� Rodney Elliott ជាអ៊ុភិិ�លក្រុ�ងុ 
គាត់�៏មិនវែមនជាអំ៊ុ�ទីទួីល�នសុដោមួង
ដោឆំ្នាំត��ពូីលតាំរាងវែដ្ឋរ បិាុវែនិ�នបិដោក្រុម�ការ
អ៊ុស់ុរយៈដោពីល ១៨ ឆំ្នាំ�ជាក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ាក្រុ�ុង។ 
សុម៉ាជិ�ក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ាដោលា�ស្រីសីុ Rita Mer-
cier វែដ្ឋលជាធំមមតាំទីទួីល�នសុដោមួងដោឆំ្នាំត
��ពូីលតាំរាង�៏�នផិល់ដោ�អី៊ុអ៊ុភិិ�លក្រុ�ុង
ដោ�ដោលា� Rodney Elliott ផងវែដ្ឋរ។

ដោទាះយ៉ាាង��៏ដោ�យ អាណ៌តិិដោនះ
�ឺ�ុសុគំាខួា�ង�ស់ុ។ ម៉ានបិណឹិ៌ងសិុទីធពិីល
រដ្ឋឋវែដ្ឋលអ៊ុះអាងថាក្រុបិព័ីនធសុ�លទា�ងអ៊ុស់ុ
មិនយុតិិធំម៌ច្ឆិ�ដោ�ះអំ៊ុ�ដោ�ះដោឆំ្នាំត ដោ��ុំង
សុង្កាា ត់វែដ្ឋលមិនអាច្ឆិដោក្រុជ�សុដោរ �សុត��ង
របិស់ុ�ួួនដោ�ក្រុ�មុក្រុបឹិ�ា។ បិណឹិ៌ងដោនះក្រុតូែ
�នដោ�ះស្រីសាយដោ�យក្រុបិព័ីនធ�ូនកាត់ថ្ងៃន

ដោ�អី៊ុសុង្កាា ត់ទា�ង ៨ និងដោ�អី៊ុសុ�លច្ឆិ�នួន 
៣។ លទីធផលដោនះ�នដោធំី�ឱ្យយអំ៊ុ�វែដ្ឋលទីទួីល
�នសុដោមួងដោឆំ្នាំត��ពូីលបីិរបូិបិាុដោ�ះ ះ ពីី
ែដ្ឋចុិ្ឆិងដោក្រុកាយវែដ្ឋល�នចូ្ឆិលរមួក្រុបិ�ួតក្រុបិវែជង
សុ�លែញិ�ឺដោលា� វាសុន្ទា នួន ដោលា�ស្រីសីុ 
Rita Mericer និងដោលា� John Drinkwater។ 
អំ៊ុ���ពុីងកាន់ត�វែណ៌ងបិច្ឆិចបុិុនំវែដ្ឋលដោ�សុល់ 
�នដោក្រុជ�សុដោរ �សុការក្រុបិ�ួតក្រុបិវែជងដោ�អី៊ុ
សុង្កាា ត់ តាំមការ�ណ៌ន្ទា ច្ឆិ�នួន ហិរញ្ញញែតែុ 
និងដោពីលដោែលារបិស់ុពួី�ដោ� វាមិនសុម
ដោហតុផលដោទី ដោក្រុ�ះពួី�ដោ�ម៉ានឱ្យកាសុតិច្ឆិ
ជាង�ុំងការឈំូះដោ�អី៊ុសុ�ល។ ជាមួយនឹង
ដោ�អី៊ុថំា�់សុង្កាា ត់ ពួី�ដោ�ម៉ាន   ឱ្យកាសុ

ឈំូះ ៥០% ។ ��និតដោន្ទាះ អំ៊ុ���ពុីងកាន់
ត�វែណ៌ងបិច្ឆិចុបិុនំដោលា� Rodney Elliott 
វែដ្ឋលរស់ុដោ��ុំងទីីក្រុ�ុង Pawtucketville 
�នក្រុបិ�ួតក្រុបិវែជងនឹងអំ៊ុ���ពុីងកាន់ត�វែណ៌ង
បិច្ឆិចុបិុនំ មំ៉ា�់ដោទីៀតដោ�ម ះ Dan Rourke 
ដោ��ុំងសុង្កាា ត់ដោល� ១។ អំ៊ុ���ពុីងកាន់
ត�វែណ៌ងបិច្ឆិចុបិុនំ ដោលា� John Leahy �ន
ក្រុបិវែជងជាមួយអំ៊ុ���ពុីងកាន់ត�វែណ៌ង
បិច្ឆិចុបិុនំ ដោលា� William Samaras ដោ��ុំង
សុង្កាា ត់ដោល� ៣ ដោហ�យអំ៊ុ���ពុីងកាន់
ត�វែណ៌ងបិច្ឆិចុបិុនំដោលា� សុុខារ ីដោ� �ន
ក្រុបិ�ួតក្រុបិវែជង ដោ��ុំងសុង្កាា ត់ដោល� ៦ 
ក្រុបិវែជងដោ�យដោលា� Justin Ford។ ម៉ាន
អំ៊ុ�ឈំូះដោ��ុំងសុង្កាា ត់ ៣ របូិ �ឺដោលា� 
Dan Rourke ម�ពីីសុង្កាា ត់ដោល� ១ ដោលា� 
John Leahy ម�ពីីសុង្កាា ត់ដោល� ៣ និង
ដោលា� សុុខារ ីដោ� ម�ពីីសុង្កាា ត់ដោល� ៦។

ឥឡូូែដោនះ �ិត�ុំងចិ្ឆិតិថា សុម៉ាជិ�
ក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ាដោលា� វាសុន្ទា នួន វែដ្ឋល�ន
ទីទួីលសុដោមួងដោឆំ្នាំត��ពូីលតាំរាងដោ�ទូីទា�ង
ទីីក្រុ�ុងពីីការដោ�ះដោឆំ្នាំតដោនះ មិន�ន
ដោក្រុជ�សុដោរ �សុផល់ិដោ�អី៊ុរបិស់ុគាត់ឱ្យយនរ�
មំ៉ា�់ដោឡូ�យ។ គាត់��ពុីងឈូរដោ�ម ះជា
អ៊ុភិិ�លក្រុ�ុង។ យ៉ាា ង�មិញ មុនដោពីល
សុម៉ាជិ�ក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ា ដោលា�វាសុន្ទា នួន 
ដោច្ឆិញដោសុច្ឆិ�ីិវែ�ួងការណ៍៌ជាសាធារណ៌ៈ

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

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

This term, however, is very different. This term, however, is very different. 
There was a civil rights lawsuit claiming There was a civil rights lawsuit claiming 
that the all at-large system wasn’t fair to that the all at-large system wasn’t fair to 
neighborhood voters who couldn’t choose neighborhood voters who couldn’t choose 
their own representative at the council. The their own representative at the council. The 
suit was settled by a hybrid system of 8 suit was settled by a hybrid system of 8 
district seats and 3 at-large seats. This district seats and 3 at-large seats. This 
resulted in only three top ticket holders resulted in only three top ticket holders 
from the last cycle re-entering the at-large from the last cycle re-entering the at-large 
race, Vesna Nuon, Rita Mericer, and John race, Vesna Nuon, Rita Mericer, and John 
Drinkwater. The rest of incumbents chose Drinkwater. The rest of incumbents chose 
to run district seats; in their calculation, to run district seats; in their calculation, 
number, finance, and time, it just didn’t number, finance, and time, it just didn’t 
make sense because they had a lesser chance make sense because they had a lesser chance 
of winning at-large seats. With district seats, of winning at-large seats. With district seats, 
they have a 50% chance of winning. With they have a 50% chance of winning. With 
that in mind, incumbent Rodney Elliott that in mind, incumbent Rodney Elliott 
who lives in Pawtucketville ran against who lives in Pawtucketville ran against 
another incumbent Dan Rourke in district another incumbent Dan Rourke in district 
1. Incumbent John Leahy challenged in-1. Incumbent John Leahy challenged in-
cumbent William Samaras in district 3, and cumbent William Samaras in district 3, and 
incumbent Sokhary Chau ran in district 6, incumbent Sokhary Chau ran in district 6, 
challenged by Justin Ford. There were 3 challenged by Justin Ford. There were 3 
district winners, Dan Rourke from district district winners, Dan Rourke from district 
1, John Leahy from district 3 and Sokhary 1, John Leahy from district 3 and Sokhary 
Chau from district 6.Chau from district 6.

Now with this in mind, Councilor Now with this in mind, Councilor 
Vesna Nuon who has earned top ticket Vesna Nuon who has earned top ticket 
city-wide in this election did not choose city-wide in this election did not choose 
to yield his seat to anyone. He’s running to yield his seat to anyone. He’s running 
for Mayor. However, before councilor Nuon for Mayor. However, before councilor Nuon 
made any public statement about his May-made any public statement about his May-
orship, the day after the election, elected orship, the day after the election, elected 
Councilor Dan Rourke from district 1 an-Councilor Dan Rourke from district 1 an-
nounced his support for Sokhary Chau from nounced his support for Sokhary Chau from 
district 6 to be mayor who had received district 6 to be mayor who had received 
only 758 votes, and today, Sokhary an-only 758 votes, and today, Sokhary an-
nounced he has enough votes to be mayor.nounced he has enough votes to be mayor.

Lowell voters are sad and angry. In Lowell voters are sad and angry. In 
this election, Lowell has passed a ballot this election, Lowell has passed a ballot 
question for the public to elect their question for the public to elect their 
mayor, while at the same time, Councilor mayor, while at the same time, Councilor 
at-large Nuon received the most city-wide at-large Nuon received the most city-wide 
votes of 6,156, and has become the longest votes of 6,156, and has become the longest 
serving councilor who has not been a serving councilor who has not been a 
mayor. Councilor Sokhary Chau should mayor. Councilor Sokhary Chau should 
respect the rule and common courtesy. respect the rule and common courtesy. 
Councilman at-large Vesna Nuon should Councilman at-large Vesna Nuon should 
be next mayor.be next mayor.
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អ៊ុ�ពីីត�វែណ៌ងអ៊ុភិិ�លក្រុ�ងុ មួយថ្ងៃ�ៃដោក្រុកាយ
ការដោ�ះដោឆំ្នាំត សុម៉ាជិ�ក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ាជាប់ិដោឆំ្នាំត 
ដោលា� Dan Rourke ម�ពីីសុង្កាា ត់ដោល� ១ 
�នក្រុបិកាសុគា�ក្រុទីដោលា� សុុខារ ីដោ� ម�
ពីីសុង្កាា ត់ដោល� ៦ ដោធំី�ជាអ៊ុភិិ�លក្រុ�ុង វែដ្ឋល
�នទីទួីលវែត ៧៥៨ សុដោមួងបិាុដោ�ះ ះ 
ដោហ�យថ្ងៃ�ៃដោនះ ដោលា�សុុខារ ីដោ� �ន
ក្រុបិកាសុថា គាត់ម៉ានសុនឹួ�ដោឆំ្នាំតក្រុ�ប់ិក្រុគាន់
ដោដ្ឋ�មុីដោធំី�ជាអ៊ុភិិ�លក្រុ�ុង។

អំ៊ុ�ដោ�ះដោឆំ្នាំតដោ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល 
ដោសា�ដោ� និង�ឹងសុមារ។ ដោ��ុំង
ការដោ�ះដោឆំ្នាំតដោល��ដោនះ ទីីក្រុ�ងុឡូូវែែល�ន

ឆ្លួងកាត់សុ�ណួ៌រអ៊ុ�ពីីសុនួឹ�ដោឆំ្នាំត សុក្រុម៉ាប់ិ
សាធារណ៌ជន ដោដ្ឋ�មុដីោក្រុជ�សុដោរ �សុអ៊ុភិិ�លក្រុ�ងុ
របិស់ុពួី�ដោ� ស្រីសុបិដោពីលជាមួយគំាដោនះវែដ្ឋរ 
សុម៉ាជិ�ក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ាដោលា� វាសុន្ទា នួន 
�នទីទួីលសុដោមួងគា�ក្រុទីដោក្រុច្ឆិ�នជាងដោ�ដោ�
ទូីទា�ងទីីក្រុ�ុង�ឺ ៦១៥៦ �នកួាយជា
សុម៉ាជិ�ក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ាវែដ្ឋលកាន់ត�វែណ៌ងយូរ
ជាងដោ�បិ�ផុតមិនធួាប់ិម៉ានសុក្រុម៉ាប់ិ
អ៊ុភិិ�លក្រុ�ុង។ ក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ាក្រុ�ុងដោលា� 
សុុខារ ីដោ� ដោគារពីច្ឆិាប់ិ និងសុុជីែធំម៌រមួ។ 
សុម៉ាជិ�ក្រុ�មុក្រុបឹិ�ាសុ�ល ដោលា� វាសុន្ទា 
នួន �ួរវែតជាអ៊ុភិិ�លក្រុ�ុងបិន្ទាា ប់ិ៕

Councilman at-large Vesna Nuon with supporters: L to R: Councilman at-large Vesna Nuon with supporters: L to R: 
Tha Chhan, Mony Var, and Judith DuranTha Chhan, Mony Var, and Judith Duran
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កា�់ សុុែណ៌ះថ្ងៃឆ្ល អាយុ ១៦ឆំ្នាំ� ដោ��ញ
�ុំងរបូិ�តដោនះ កាលពីីឆំ្នាំ�២០២១ វែដ្ឋល
មិ៉ាយរបិស់ុគាត់ផិល់ ឱ្យយ។ កា�់ សុុែណ៌ះថ្ងៃឆ្ល 
វែដ្ឋលម៉ានជ�ងឺអូ៊ុទីីសុសមឹក្រុតែូ�នតុលាការក្រុ�ុង
ភិំ�ដោពីញកាត់ដោទាសុឲ្យយជាប់ិពីនធន្ទាគារ ៨វែ� 
ពីីបិទីញុះញង់ឲ្យយក្រុបិក្រុពឹីតិបិទីឧក្រុ�ិដ្ឋឋ និង
ក្រុបិម៉ា�ជាសាធារណ៌ៈ ដោហ�យក្រុតូែ�ន
តុលាការក្រុ�ងុភំិ�ដោពីញ កាត់ដោទាសុឱ្យយជាប់ិពីនធ
ន្ទាគារ ៨វែ� ពីីបិទីបិដោង្កាះ ះសាររះិ�ន់
រ�ឋ ភិិ�ល។ (ក្រុពី� ច្ឆិន្ទាែ /របូិភាពីតាំមរយៈ 
AP)

ភំិ�ដោពីញ៖ ក្រុបិដោទីសុ�មុុជា (កាវែសុត 
AP) ក្រុ�ុមសិុទីធិមនុសុស��ពុីងជក្រុមុញឱ្យយ
អាជាា ធំរ�មុុជាដោ�ះវែលងដោ�មងជ�ទីង់វែដ្ឋល
ម៉ានជ�ងឺអូ៊ុទីីសុសឹមមំ៉ា�់ វែដ្ឋលក្រុតូែ�ន
កាត់ដោទាសុឱ្យយជាប់ិពីនធន្ទាគាររយៈដោពីល
ក្រុ��បីិវែ�សុក្រុម៉ាប់ិការបិដោង្កាះ ះសារតាំម
បិ�ិញសុងាមរះិ�ន់រ�ឋ ភិិ�លដោ�យថា 
�រណី៌របិស់ុគាត់ក្រុតូែ�នដោក្រុបិ�ក្រុ�ស់ុ�ុសុ
ដោដ្ឋ�មុីបិ�ភិិតបិ�ភ័ិយឪពុី�មិ៉ាយរបិស់ុគាត់
វែដ្ឋលសុ�មមជនបិ�សក្រុបិឆ្នាំ�ង។

កា�់ សុុែណ៌ះថ្ងៃឆ្ល អាយុ១៦ឆំ្នាំ� ក្រុតូែ�ន
តុលាការក្រុ�ុងភិំ�ដោពីញ កាត់ដោទាសុកាលពីី
ថ្ងៃ�ៃច័្ឆិនា ពីីបិទីញុះញង់ឲ្យយក្រុបិក្រុពឹីតិបិទីឧក្រុ�ិដ្ឋឋ 
និងក្រុបិម៉ា�ជាសាធារណ៌ៈ ដោ�យតុលាការក្រុ�ុង
ភិំ�ដោពីញ ច្ឆិ�ដោ�ះការអ៊ុតាំែ ធិំបិាយវែដ្ឋលគាត់
�នដោធីំ�ដោ��ុំងក្រុ�មុជវែជ�គំាតាំមដោតដោឡូក្រុកាម 
ការ�រឪពុី�របិស់ុគាត់ វែដ្ឋលជាសុម៉ាជិ�
ជាន់�ុស់ុ�ណ៌បិ�សក្រុបិឆ្នាំ�ងវែដ្ឋល��ពុីង
ជាប់ិ�ុ� ក្រុបិឈូមនឹងការដោចាំទីក្រុបិកាន់ និង
ការវែច្ឆិ�រ �វែល�ការបិដោង្កាះ ះសារតាំមដោហសីុបុុិ
�រះិ�ន់ដោលា�ន្ទាយ�រដ្ឋឋមន្ត្រីនីិ ហុុន វែសុន ។

មិ៉ាយរបិស់ុគាត់ដោ�ម ះ ក្រុពី� ច្ឆិន្ទាែ  �ន
និយ៉ាយថា �ូនក្រុបុិសុរបិស់ុគាត់ម៉ានបិញ្ហាះ
�ុំងការទី�ន្ទា�់ទី�នងជាមួយអំ៊ុ�ដ៏្ឋថ្ងៃទី ដោហ�យ
មិនអាច្ឆិអ៊ុនុែតិតាំមនីតិែធីិំរបិស់ុតុលាការ
�ន ដោ�យបិវែនែមថាសាែ នភាពីជ�ងឺរបិស់ុ
គាត់កាន់វែតធំៃន់ធំៃរ�ុំងអ៊ុ�ឡុូងដោពីល�ុ�ឃាំ�ង
ជាដោក្រុច្ឆិ�នវែ�មុនដោពីលសាលក្រុ�ម។

“ដោត�ម៉ានតុលាការ�មួយដោ�ដោល�
ពិីភិពីដោលា�ដោនះវែដ្ឋលផឹន្ទាា ដោទាសុ និង
កាត់ដោទាសុដោ�មងក្រុបិសុុវែដ្ឋលម៉ានជ�ងឺអូ៊ុទីីស្ុ
សឹុមវែដ្ឋរឬដោទី?” ន្ទាង�ននិយ៉ាយថា "មិន
ម៉ានដោទី។"

ដោលា� ក្រុពី� ច្ឆិន្ទាែ  ជាសុម៉ាជិ�ក្រុ�មុស្ត្រីសុិជីា

ភិរយិ៉ាថ្ងៃ�ៃសុុក្រុ� វែដ្ឋលដោធំី��តុ�មមទាមទារ
ឲ្យយដោ�ះវែលងបីិិវែដ្ឋលជាប់ិពីនធន្ទាគារ 
ដោ�យសារការសុវែមិងទីសុសនៈរះិ�ន់
រ�ឋ ភិិ�លដោលា� ហុុន វែសុន។ បីឹិរបិស់ុ
ន្ទាងដោ�ម ះ កា�់ �ុមៈៈ ក្រុតូែ�ន�ុ��ួួន
តាំ�ងពីីវែ�ឧសុភា ឆំ្នាំ�២០២០ ម�ដោមួាះ។

ដោលា� Phil Robertson អ៊ុនុក្រុបិធាន
អាសីុុថ្ងៃនអ៊ុងាការឃួាំ�ដោម�លសិុទីធិមនុសុស�ន

និយ៉ាយដោ��ុំងដោសុច្ឆិ�ិីវែ�ួងការណ៍៌ជា
លាយល�ខណ៍៌អ៊ុ�សរថា “�រណី៌ដោនះវែផអ�
វែតដោល� សុុែណ៌ះថ្ងៃឆ្ល ជា�ូនក្រុបុិសុរបិស់ុអ៊ុតីត
សុម៉ាជិ�បិ�សក្រុបិឆ្នាំ�ង វែដ្ឋលជាប់ិពីនធន្ទាគារ 
និងដោធំី�ទុី�ខបុិ�ដោមំញដោ�យសារគាត់
ជាប់ិ��់ព័ីនធនដោយ៉ា�យ”។

ដោលា� Robertson និយ៉ាយថា ការ
ផឹន្ទាា ដោទាសុ�ួរក្រុតូែ�នទីមួ៉ា�់ដោចាំល ដោហ�យ
កា�់ សុុែណ៌ះថ្ងៃឆ្ល ក្រុតូែ�នដោ�ះវែលងជាបិន្ទាា ន់។

ដោលា��នវែ�ួងថា៖ «ការជ�នុ�ជក្រុមះ
ទា�ងមូលដោនះបិង្កាះ ញជា�មីមិងដោទីៀតថា 
ក្រុបិព័ីនធយុតិិធំម៌របិស់ុ�មុុជា�ូច្ឆិដោ�ាច្ឆិ�ាី
ដ្ឋល់�ក្រុមិតខួា�ងបិ�ផុត»។

ឯ�អ៊ុ�ារដ្ឋឋទូីតសុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិក្រុបិចាំ�
�មុុជា ដោលា� W. Patrick Murphy �ន
និយ៉ាយដោ��ុំងសារបិដោង្កាះ ះតាំម Twitter 
បិន្ទាា ប់ិពីីសាលក្រុ�មថា ដោលា� “ម៉ានការ
ដោសា�សឹាយវែដ្ឋល�នដឹ្ឋងថា តុលាការ
�នកាត់ដោទាសុ�ុម៉ារឱ្យយជាប់ិពីនធន្ទាគារ 
សុក្រុម៉ាប់ិអ៊ុីវីែដ្ឋលហា�់ដូ្ឋច្ឆិជាការដោចាំទីក្រុបិកាន់
��់ព័ីនធនឹងនដោយ៉ា�យ”។

ដោលា� Murphy �នសុរដោសុរថា "ដោត�
ការចាំប់ិ��់�ុ��ូនក្រុបុិសុជ�ទីង់របិស់ុ
ឥសុសរជន�ណ៌បិ�សក្រុបិឆ្នាំ�ងបិង្កាះ ញការដោគារពី
សិុទីធិមនុសុសយ៉ាា ងដូ្ឋច្ឆិដោមិច្ឆិ?"

ដោលា�ន្ទាយ�រដ្ឋឋមន្ត្រីនីិ ហុុន វែសុន �ន
កាន់អ៊ុ��ច្ឆិអ៊ុស់ុរយៈដោពីល ៣៦ ឆំ្នាំ� ដោហ�យ
ជាដោរឿយ កៗ្រុតូែ�នដោ�ដោចាំទីក្រុបិកាន់ថាដឹ្ឋ�ន្ទា�
របិបិផិ្លាច់្ឆិការ និងដោក្រុបិ�ក្រុ�ស់ុក្រុបិព័ីនធតុលាការ
ដោដ្ឋ�មុីជួយរារា�ងក្រុ�ុមក្រុបិឆ្នាំ�ង។

�ុំងអ៊ុ�ឡុូងដោពីលសុែន្ទាការ តុលាការ
�នបិដិ្ឋដោសុធំសុ�ដោណ៌� ច្ឆិ�នួនពីីរដោដ្ឋ�មុវីាយតថ្ងៃមួ
ពិីការភាពី និងតក្រុមូែការគា�ក្រុទីរបិស់ុដោ�មងក្រុបុិសុ
ដោនះ ដោនះដោបិ�ដោយ៉ាងតាំមអ៊ុងាការឃួាំ�ដោម�ល
របិស់ុអ៊ុងាការឃួាំ�ដោម�លសិុទីធមិនុសុស Human 
Rights Watch ដោហ�យមិនម៉ាន�វែនួង
សំា�់ដោ��មួយក្រុតូែ�នបិដោងា�តដោឡូ�ង
សុក្រុម៉ាប់ិគាត់�ុំងអ៊ុ�ឡុូងដោពីលវែដ្ឋលគាត់
��ពុីងសុែតិ�ុំងការ�ុ�ឃាំ�ង និងការសា�សួុរ
របិស់ុ បិាលីូសុ ដោហ�យ�៏មិនក្រុតូែ�នដោ��ុ��ួនួ
មុនដោពីលកាត់�ីិ។

ដោលា� សុ� សុុ�ង់ ដោមធាែរីបិស់ុ កា�់ 
សុុែណ៌ះថ្ងៃឆ្ល ម៉ានក្រុបិសាសុន៍ថា ការបិដោង្កាះ ះ
សារវែដ្ឋលយុែជនរបូិដោនះដោធីំ�ដោឡូ�ងដោដ្ឋ�មុី
ដោឆួ្ល�យតបិនឹងមនុសុសដោផសងដោទីៀត វែដ្ឋលដោ�
ឪពុី��ួនួថាជាជន�ុត់ជាតិ ដោហ�យថាគាត់
មិនដឹ្ឋងថា��យរបិស់ុគាត់អាច្ឆិដោធំី�ឲ្យយគាត់
ម៉ានបិញ្ហាះ ដោន្ទាះដោទី ដោហ�យ�៏គាម នការច្ឆិងចាំ�
នូែអ៊ុីីវែដ្ឋលគាត់�ននិយ៉ាយវែដ្ឋរ។

ដោលា� ផួង់ សុុផល អំ៊ុ�ន្ទា���យ
សាលាដ្ឋ�បូិងរាជធានីភិំ�ដោពីញ ម៉ានក្រុបិសាសុន៍
ថា ដោលា�មិនម៉ានល�ខណ៌ៈសុមុតិកិ្រុ�ប់ិក្រុគាន់
ខាងដោែជជសាស្ត្រីសុ ឹ�ុំងការវាយតថ្ងៃមួជ�ងឺអូ៊ុ
ទីីសុសឹមរបិស់ុដោ�មងក្រុបុិសុដោន្ទាះដោទី បិាុវែនិការ
កាត់�ីិដោនះដោធំី�ដោឡូ�ងតាំមនីតិច្ឆិាប់ិ។ ដោលា�
បិដិ្ឋដោសុធំមិនអ៊ុធិំបិាយបិវែនែម។

គាត់�នក្រុ�ប់ិសារព័ីត៌ម៉ាន The As-
sociated Press ថា "�ាុ��នសុុ�ឱ្យយគាត់
និយ៉ាយដោឡូ�ងែញិ ឬពីាយ៉ាមច្ឆិងចាំ���យ
�មួយ បិាុវែនិគាត់មិនអាច្ឆិ" ។ "គាត់�ន
ដោភួិច្ឆិទា�ងស្រីសុុង" ។

បិន្ទាា ប់ិពីីការឆួ្លងដោឆួ្ល�យសារតាំម
ដោតដោឡូក្រុកាម ដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២៤ វែ�មិ�ុន្ទា សុម៉ាជិ�
មំ៉ា�់ដោទីៀតថ្ងៃនក្រុ�ុមសារ�នរាយការណ៍៌ថា 
�ុំងរយៈដោពីលវែតបិាុន្ទាម នដោម៉ាា ង បិាូលីសុក្រុបិ
�ប់ិដោ�យអាែធុំ�នបិង្កាះ ញ�ួួនដោ�ផាះ
របិស់ុកា�់ សុុែណ៌ះថ្ងៃឆ្ល និងចាំប់ិ�ួួនគាត់។

កា�់ សុុែណ៌ះថ្ងៃឆ្ល ក្រុតូែ�ន�ុ��ួួនតាំ�ងពីី
ដោពីលដោន្ទាះម� ដោហ�យដោបិ�ដោទាះបីិសុែន្ទាការ
របិស់ុគាត់�នបិញ្ញច ប់ិដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ វែ�តុ
លា�៍ដោ�យ បិាវុែនិដោ�ក្រុ�ម�នពីនារដោពីល
សាលក្រុ�មរហូតដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃច័្ឆិនា។

រយៈដោពីលវែដ្ឋលគាត់�នជាប់ិពីនធន្ទា
គាររចួ្ឆិដោហ�យ និងដោក្រុកាមដោគាលការណ៍៌
វែណ៌ន្ទា�ថ្ងៃនការកាត់ដោទាសុរបិស់ុ�មុជុា កា�់ 
សុុែណ៌ះថ្ងៃឆ្ល នឹងក្រុតូែ�នដោ�ះវែលងដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី៩ 
វែ�ែចិិិ្ឆិកា។ ដោនះដោបិ�តាំមសុ�ដី្ឋមិ៉ាយរបិស់ុ
គាត់។

ន្ទាង�នបិនថិា បិន្ទាា ប់ិពីីគាត់ក្រុតឡូប់ិ
ម�ផាះែញិ ន្ទាង និងដោមធាែរីបិស់ុគាត់នឹង
សុដោក្រុមច្ឆិថាដោត�ក្រុតូែបិិឹងឧទីធរណ៍៌ជាផូួែការឬ
យ៉ាា ង�ដោដ្ឋ�មុីពីាយ៉ាមវែ�វែក្រុបិការផិន្ទាា
ដោទាសុ។

អំ៊ុ�ជ�ន្ទាញសិុទីធិមនុសុសរបិស់ុ
អ៊ុងាការសុហក្រុបិជាជាតិ�នតាំម�ន
�រណី៌ដោនះ តាំ�ងពីីដោដ្ឋ�មដ្ឋ�បូិង ដោហ�យ�នជ
ក្រុមុញឱ្យយម៉ានការដោ�ះវែលងដោលា� កា�់ សុុ
ែណ៌ះថ្ងៃឆ្ល រចួ្ឆិម�ដោហ�យកាលពីីដោដ្ឋ�មវែ��ញ្ហាញ  
មុនដោពីលវែដ្ឋលគាត់ដោឡូ�ងសុែនការកាត់ដោទាសុ។

កាលពីីថ្ងៃ�ៃអ៊ុង្កាា រ អំ៊ុ�ជ�ន្ទាញវែដ្ឋលក្រុតូែ
�នវែតងតាំ�ងដោ�យក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ាសិុទីធមិនុសុស
របិស់ុអ៊ុងាការសុហក្រុបិជាជាតិ�នដោចាំទីក្រុបិកាន់
រ�ឋ ភិិ�ល�មុុជា ពីីបិទីដោក្រុបិ�ក្រុ�ស់ុក្រុបិព័ីនធ
តុលាការរបិស់ុ�ួួន “ដោធំី�ជាអាែធុំ" ដោដ្ឋ�មុី
បិ�បិិទីម៉ាត់អំ៊ុ�ក្រុបិឆ្នាំ�ង បិន្ទាា ប់ិពីីសាលក្រុ�ម
ដោនះ។

ពួី�ដោ��ននិយ៉ាយដោ��ុំងដោសុច្ឆិ�ិី
វែ�ងួការណ៍៌មួយពីីទីីក្រុ�ុងហសវឺែណ៌ែថា "ការ
កាត់ដោទាសុអ៊ុនីតិជនវែដ្ឋលម៉ានជ�ងឺអូ៊ុទីីស្ុ
សឹុម�ឺជាដោរឿងដ៏្ឋអាម៉ាា ស់ុមួយ ដោ��ុំងការ
ដោធំី�យុទីធន្ទាការរបិស់ុអាជាា ធំរបិនបិិ�ភិិតបិ�ភ័ិយ 
និងដោក្រុបិ�អ៊ុ�ដោពី�ហឹងាក្រុបិឆ្នាំ�ងនឹងសុងាមសីុុែលិ 
សុ�មមជនបិ�សក្រុបិឆ្នាំ�ង និងអំ៊ុ���់ព័ីនធ
ទា�ងឡាយ"៕

ម្រូ�ំ�សិទ្ធធិ�នុំស�សបោះ�ោ�លបោះ�សច�បោះ�ះការ
កាតប់ោះ�សយុវំិជុំនុវែ�ែរវែ�ល�នុជុំ�ងអឺទូ្ធសី�ស�ឹ

កា�់ សុុែណ៌ះថ្ងៃឆ្ល
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1975) had a deep impact on Cambodia. In 1975) had a deep impact on Cambodia. In 
1967, North Vietnamese forces intruded on 1967, North Vietnamese forces intruded on 
Cambodian land by moving their war supplies Cambodian land by moving their war supplies 
and troops through the Ho Chi Minh Trail in and troops through the Ho Chi Minh Trail in 
eastern Cambodia to avoid bombing by Ameri-eastern Cambodia to avoid bombing by Ameri-
can planes. For 14 months, America dropped can planes. For 14 months, America dropped 
bombs heavily in Cambodia to destroy North bombs heavily in Cambodia to destroy North 
Vietnamese bases, but was unsuccessful. In the Vietnamese bases, but was unsuccessful. In the 
spring of 1970, Prince Sihanouk was removed spring of 1970, Prince Sihanouk was removed 
from power and replaced by General Lon Nol. from power and replaced by General Lon Nol. 
He joined large Cambodian demonstrations de-He joined large Cambodian demonstrations de-
manding that North Vietnamese and Viet Cong manding that North Vietnamese and Viet Cong 
troops leave Cambodian land immediately. troops leave Cambodian land immediately. 
Instead, the North Vietnamese communists Instead, the North Vietnamese communists 
launched an attack on the Cambodian govern-launched an attack on the Cambodian govern-
ment. The Cambodia and Vietnam War started. ment. The Cambodia and Vietnam War started. 
The U.S. backed Lon Nol, who fought back The U.S. backed Lon Nol, who fought back 
the North Vietnamese. Prince Sihanouk went the North Vietnamese. Prince Sihanouk went 
to Beijing for support and then joined with the to Beijing for support and then joined with the 
Khmer Rouge. The Lon Nol government fell Khmer Rouge. The Lon Nol government fell 
on April 17, 1975 to the Khmer Rouge; thir-on April 17, 1975 to the Khmer Rouge; thir-
teen days after, North Vietnam took over South teen days after, North Vietnam took over South 
Vietnam.Vietnam.

Cambodia suffered a devastating loss of Cambodia suffered a devastating loss of 
2 million lives, in a country of 7 million, dur-2 million lives, in a country of 7 million, dur-
ing the Khmer Rouge regime between 1975 to ing the Khmer Rouge regime between 1975 to 
1979. Many died from torture, execution, star-1979. Many died from torture, execution, star-
vation and sickness. In turn, the Khmer Rouge vation and sickness. In turn, the Khmer Rouge 
fell on January 7, 1979, when Vietnam invaded fell on January 7, 1979, when Vietnam invaded 
Cambodia. Vietnam set up a new government Cambodia. Vietnam set up a new government 
in Cambodia with former Khmer Rouge lead-in Cambodia with former Khmer Rouge lead-
ers Heng Samrin and Hun Sen, but found itself ers Heng Samrin and Hun Sen, but found itself 
engaged in continuous warfare in Cambodia engaged in continuous warfare in Cambodia 
for another decade. for another decade. 

In 1990, the world condemned Vietnam In 1990, the world condemned Vietnam 
for invading Cambodia and sanctioned Viet-for invading Cambodia and sanctioned Viet-
nam eco-nomically, which crippled its econo-nam eco-nomically, which crippled its econo-
my. In addition, Vietnam lost its financial sup-my. In addition, Vietnam lost its financial sup-
port for the war due to the collapse of Soviet port for the war due to the collapse of Soviet 

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

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

In 1992, as part of the rehabilitation for In 1992, as part of the rehabilitation for 
Cambodia, the United Nations Transitional Cambodia, the United Nations Transitional 
Authority in Cambodia (UNTAC) sent over Authority in Cambodia (UNTAC) sent over 
15,000 troops, 3600 civilian police, 2000 ci-15,000 troops, 3600 civilian police, 2000 ci-
vilians and 450 UN volunteers and thousands vilians and 450 UN volunteers and thousands 
more local staff and interpreters to carry out its more local staff and interpreters to carry out its 
mission. UNTAC was to oversee military se-mission. UNTAC was to oversee military se-
curity and maintain law and order, control all curity and maintain law and order, control all 
aspects of the government, disarm Cambodia’s aspects of the government, disarm Cambodia’s 
factions including the Khmer Rouge forces, factions including the Khmer Rouge forces, 
supervise, monitor and verify the withdrawal supervise, monitor and verify the withdrawal 
and non-return of Vietnamese military forces, and non-return of Vietnamese military forces, 
promote and protect human rights, repatriate promote and protect human rights, repatriate 
all Cambodian refugees along the Thai bor-all Cambodian refugees along the Thai bor-
der, and close all refugee camps. UNTAC also der, and close all refugee camps. UNTAC also 
helped clear land mines and established train-helped clear land mines and established train-
ing programs for mine clearance. This put the ing programs for mine clearance. This put the 
infrastructure in place for Cambodia and began infrastructure in place for Cambodia and began 
its economic reconstruction and development.its economic reconstruction and development.

In 1993, under UNTAC supervision, a na-In 1993, under UNTAC supervision, a na-
tional election was held for the first time since tional election was held for the first time since 
1954. It was a hopeful time for the country as 1954. It was a hopeful time for the country as 
89.5% of the population came out to vote. A 89.5% of the population came out to vote. A 
1995 UNTAC research report described its 1995 UNTAC research report described its 

mission as “beginning the tortuous process of mission as “beginning the tortuous process of 
national reconciliation and giving the Cambo-national reconciliation and giving the Cambo-
dian people for the first time in almost 40 years dian people for the first time in almost 40 years 
the opportunity to choose their government in the opportunity to choose their government in 
a comparatively free, fair and domestic man-a comparatively free, fair and domestic man-
ner. A new constitution was written, a new ner. A new constitution was written, a new 
government formed, and an integrated national government formed, and an integrated national 
army was established.” It was viewed as a suc-army was established.” It was viewed as a suc-
cessful mission by UNTAC. It was the largest cessful mission by UNTAC. It was the largest 
amount spent in the United Na-tions’ history to amount spent in the United Na-tions’ history to 
help a country, costing $1.6 billion.help a country, costing $1.6 billion.

30 Years Anniversary of 1991 Paris30 Years Anniversary of 1991 Paris
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Part I. National ElectionsPart I. National Elections

Cambodia’s ruling party (CPP), under Cambodia’s ruling party (CPP), under 
one “strong man” prime minister Hun Sen, one “strong man” prime minister Hun Sen, 
has been in power for 36 years. How did this has been in power for 36 years. How did this 
happen? Did the Paris Peace Agreement help happen? Did the Paris Peace Agreement help 
re-structure Cambodia as it should have politi-re-structure Cambodia as it should have politi-
cally?cally?

The hard won peace for Cambodia was The hard won peace for Cambodia was 
a new beginning for the country; a fresh start. a new beginning for the country; a fresh start. 
However, since the first election, the UNTAC However, since the first election, the UNTAC 
mission had failed. In the last 6 national elec-mission had failed. In the last 6 national elec-
tions, from 1993 to 2018, Prime Minister Hun tions, from 1993 to 2018, Prime Minister Hun 
Sen — who came to power in 1985, after the Sen — who came to power in 1985, after the 
fall of the Khmer Rouge — never conceded his fall of the Khmer Rouge — never conceded his 
power.power.

In the 1993 United Nations sponsored In the 1993 United Nations sponsored 
election, Hun Sen lost but refused to step election, Hun Sen lost but refused to step 
down and de-manded that he share power. down and de-manded that he share power. 
He threatened to divide the country into two. He threatened to divide the country into two. 
The late King No-rodom Sihanouk agreed to The late King No-rodom Sihanouk agreed to 
his demand; in order to unite the country, he his demand; in order to unite the country, he 
made Hun Sen Co-Prime Minister with Prince made Hun Sen Co-Prime Minister with Prince 
Norodom Ranariddh. Four years later, Hun Norodom Ranariddh. Four years later, Hun 
Sen staged a military coup and arrested Prince Sen staged a military coup and arrested Prince 
Ranariddh, he then assumed full power and Ranariddh, he then assumed full power and 
continues to have it today. continues to have it today. 

Despite the coup in 1997, Cambodian Despite the coup in 1997, Cambodian 

human rights groups continued their ground-human rights groups continued their ground-
work in edu-cating the people about human work in edu-cating the people about human 
rights and participation in the election process. rights and participation in the election process. 
At the time, a leader of an NGO, Kem Sokha, At the time, a leader of an NGO, Kem Sokha, 
was threatened to be arrested. Meanwhile, Sam was threatened to be arrested. Meanwhile, Sam 
Rainsy, who had served as an elected member Rainsy, who had served as an elected member 
of parliament and Minister of Economy and of parliament and Minister of Economy and 
Finance under the coalition government of Finance under the coalition government of 
Prince Ranariddh and Hun Sen for a short time, Prince Ranariddh and Hun Sen for a short time, 
before being ex-pelled from the National As-before being ex-pelled from the National As-
sembly, established his own political party to sembly, established his own political party to 
participate in the 1998 election.participate in the 1998 election.

According to a Human Rights Watch re-According to a Human Rights Watch re-
port on March 17, 1997, about 200 protestors port on March 17, 1997, about 200 protestors 
gathered with Sam Rainsy across the street gathered with Sam Rainsy across the street 
from the National Assembly to denounce the from the National Assembly to denounce the 
judicial corrup-tion and lack of independence. judicial corrup-tion and lack of independence. 
Four grenades were thrown into the crowd, Four grenades were thrown into the crowd, 
killing 16 and injuring 100 protestors, includ-killing 16 and injuring 100 protestors, includ-
ing children and bystanders. Rainsy was in-ing children and bystanders. Rainsy was in-
jured but escaped the attack, however two of jured but escaped the attack, however two of 
his bodyguards were killed.his bodyguards were killed.

In the next 5 years, three more presidents In the next 5 years, three more presidents 
of the Free Trade Union Workers were killed: of the Free Trade Union Workers were killed: 
in Janu-ary 2004 Chea Vichea was killed; in in Janu-ary 2004 Chea Vichea was killed; in 
May 2004 Ros Sovannarith was killed, and in May 2004 Ros Sovannarith was killed, and in 
2007, Hy Vuthy was killed. At the same time 2007, Hy Vuthy was killed. At the same time 
frame in 2004, Chhut Vuthy, a founder and frame in 2004, Chhut Vuthy, a founder and 

director of the Natural Resource Protection director of the Natural Resource Protection 
Group, a small NGO dedicated to saving Cam-Group, a small NGO dedicated to saving Cam-
bodia's forests, was also murdered. Cambodia, bodia's forests, was also murdered. Cambodia, 
a country once filled with ancient thick forest a country once filled with ancient thick forest 
like the Amazon, was being deforested by il-like the Amazon, was being deforested by il-
legal logging and its timber was sent to neigh-legal logging and its timber was sent to neigh-
boring countries and overseas.boring countries and overseas.

In the 2003 election, Sam Rainsy won In the 2003 election, Sam Rainsy won 
24 seats, increased from 15 seats in 1998, and 24 seats, increased from 15 seats in 1998, and 
Prince Ranariddh of FUNCINPEC won 26 Prince Ranariddh of FUNCINPEC won 26 
seats, decreased from 42 seats. Hun Sen won seats, decreased from 42 seats. Hun Sen won 
73 seats, in-creased from 64 seats. The Cam-73 seats, in-creased from 64 seats. The Cam-
bodian constitution requires 81 seats to form bodian constitution requires 81 seats to form 
a government. Prince Ranariddh joined with a government. Prince Ranariddh joined with 
Hun Sen to form a government, leaving Sam Hun Sen to form a government, leaving Sam 
Rainsy without a col-lective bargain as an op-Rainsy without a col-lective bargain as an op-
posing party.posing party.

In 2005, Kem Sokha, president of the In 2005, Kem Sokha, president of the 
Center for Human Rights was arrested and Center for Human Rights was arrested and 
jailed because his staff displayed a banner jailed because his staff displayed a banner 
criticizing Hun Sen’s policy at an information criticizing Hun Sen’s policy at an information 
booth during Interna-tional Human Rights day. booth during Interna-tional Human Rights day. 
He was released 11 days later after an interven-He was released 11 days later after an interven-
tion by U.S. Envoy Christopher Hill. After his tion by U.S. Envoy Christopher Hill. After his 
release from jail, Kem Sokha established his release from jail, Kem Sokha established his 
own political party and named it the Human own political party and named it the Human 
Rights Party, entered the 2008 election and Rights Party, entered the 2008 election and 
won 3 seats. In that year,  Sam Rainsy won 26 won 3 seats. In that year,  Sam Rainsy won 26 
seats, Hun Sen won 90 seats. Prince Ranariddh seats, Hun Sen won 90 seats. Prince Ranariddh 
won 2 seats, and FUNCINPEC, under a new won 2 seats, and FUNCINPEC, under a new 
president Nhek Bunchey won 2 seats. That president Nhek Bunchey won 2 seats. That 
was the last breath from the FUNCINPEC and was the last breath from the FUNCINPEC and 
Prince Ranariddh legacies.Prince Ranariddh legacies.

In 2009, a conversation between the In 2009, a conversation between the 
two opposing parties, Human Rights Party two opposing parties, Human Rights Party 
and Sam Rainsy Party, began in Philadelphia and Sam Rainsy Party, began in Philadelphia 
where the two leaders met for the first time where the two leaders met for the first time 
and discussed the pos-sibility of merging. and discussed the pos-sibility of merging. 
The Cambodian people wanted the opposition The Cambodian people wanted the opposition 
parties to be united. In 2012, the two parties parties to be united. In 2012, the two parties 
merged and began preparing for the 2013 elec-merged and began preparing for the 2013 elec-
tion under a new Cambodia Na-tional Rescue tion under a new Cambodia Na-tional Rescue 

Party (CNRP). In that election, 55 seats or 44% Party (CNRP). In that election, 55 seats or 44% 
of the national assembly was won by CNRP vs of the national assembly was won by CNRP vs 
Hun Sen won 68 seats, or 48%. Hun Sen won 68 seats, or 48%. 

Nearly one million Cambodians flocked Nearly one million Cambodians flocked 
into the capital to demonstrate, claiming CNRP into the capital to demonstrate, claiming CNRP 
won the election. Hun Sen deployed his mili-won the election. Hun Sen deployed his mili-
tary with armored trucks and tanks onto the tary with armored trucks and tanks onto the 
streets of Phnom Penh to intimidate the dem-streets of Phnom Penh to intimidate the dem-
onstrators. Sam Rainsy announced over a onstrators. Sam Rainsy announced over a 
broadcast telling everyone to go home. CNRP broadcast telling everyone to go home. CNRP 
accepted the results after a political compro-accepted the results after a political compro-
mise was reached. This marked the beginning mise was reached. This marked the beginning 
of the end of a high point of Cambodian de-of the end of a high point of Cambodian de-
mocracy and civic engagement. CNRP was mocracy and civic engagement. CNRP was 
dissolved in 2017. Kem Sokha was put under dissolved in 2017. Kem Sokha was put under 
house arrest and Sam Rainsy was forced to re-house arrest and Sam Rainsy was forced to re-
sign and went into exile. By the 2018 national sign and went into exile. By the 2018 national 
election, it was a one party state. Hun Sen took election, it was a one party state. Hun Sen took 
all 125 seats. Prince Ranariddh was propped all 125 seats. Prince Ranariddh was propped 
up as an opposition party to legitimize Hun up as an opposition party to legitimize Hun 
Sen’s election, but won no seat.Sen’s election, but won no seat.

Part II. How can the Paris Peace Agree-Part II. How can the Paris Peace Agree-
ment accomplish anything meaningful for the ment accomplish anything meaningful for the 
Cambodi-an people today? To be continued in Cambodi-an people today? To be continued in 
the next print edition.the next print edition.
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Legacies of 1991 Paris Peace Agreement: Legacies of 1991 Paris Peace Agreement: 
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ក្រុបិដោទីសុ�ូដោរ ាខាងតុូង �មុុជាក្រុតូែ�ន
អ៊ុងាការសុហក្រុបិជាជាតិជួយសុដោន្ត្រីង្កាា ះ។

ដោ�ឆំ្នាំ� ១៩៩២ ជាវែផំ�មួយថ្ងៃនការ
សិារនីតិសុមុទាដ្ឋល់ក្រុបិដោទីសុ�មុុជា អាជាា ធំរ
អ៊ុនិរកាលរបិស់ុអ៊ុងាការសុហក្រុបិជាជាតិដោ�
�មុុជា ដោ�កាត់ថា (អុុ៊ុនតាំ�់) �នបិញ្ញជូ ន
�ងទ័ីពីជាង ១៥០០០ ន្ទា�់ បិាូលីសុសីុុែលិ 
៣៦០០ ន្ទា�់ ជនសីុុែលិ ២០០០ ន្ទា�់ និង
អំ៊ុ�សុមក័្រុ�ចិ្ឆិតិអ៊ុងាការសុហក្រុបិជាជាតិ ៤៥០ 
ន្ទា�់ បុិ�ាលិ� និងអំ៊ុ�បិ�វែក្រុបិ�ុំងស្រីសុុ�
រាប់ិ�ន់ន្ទា�់ដោទីៀត ដោដ្ឋ�មុបីិ�ដោពីញដោបិសុ��មម
របិស់ុ�ួនួ។ អុុ៊ុនតាំ�់ ម៉ានតួន្ទាទីីក្រុតួតពិីនិតយ
សុនិសុិុ�ដោយ៉ាធា និងរ�ាការអ៊ុនុែតន៍ិច្ឆិាប់ិ 
និង   សុ�ិប់ិធំាប់ិ ក្រុ�ប់ិក្រុ�ងក្រុ�ប់ិទិីដ្ឋឋភាពី
ទា�ងអ៊ុស់ុរបិស់ុរ�ឋ ភិិ�ល រ �សាយអាែធុំ
ក្រុ�ប់ិភា�ីដោ��មុុជា រមួទា�ង�ង�មួ៉ា�ង
វែ�មរក្រុ�ហម តាំម�ន ក្រុតួតពិីនិតយ និង
ដោផាៀងផ្លាា ត់ការដ្ឋ� និងការមិន  ក្រុតឡូប់ិម�ែញិ
ថ្ងៃន�ង�មួ៉ា�ងដោយ៉ាធាដោែៀត�ម ដោល���មុស់ុ 
និងការ�រសិុទីធិមនុសុស ដោធំី�ម៉ាតុភូិមិនិែតិន៍
ជនដោភិៀសុ�ួួន�មុុជាទា�ងអ៊ុស់ុដោ�តាំម
ក្រុពី�វែដ្ឋនថ្ងៃ� និងបិិទីជ�រុ �ជនដោភិៀសុ�ួនួទា�ងអ៊ុស់ុ។ 
អុុ៊ុនតាំ�់�៏�នជួយដោ�សុសុម៉ាអ តក្រុគាប់ិមីន 
និងបិដោងា�ត�មមែធីិំបិណុិ៌ះបិ�ិលសុក្រុម៉ាប់ិ
ការដោ�សុសុម៉ាអ តក្រុគាប់ិមីនផងវែដ្ឋរ។ ដោនះ
ជាការដោរៀបិច្ឆិ�ដោហ�ឋ រច្ឆិន្ទាសុមុ័នធសុក្រុម៉ាប់ិ
ក្រុបិដោទីសុ�មុុជា ដោហ�យ�នចាំប់ិដោផិ�មការ
�សាង និងអ៊ុភិិែឌ្ឍឍន៍ដោសុដ្ឋឋ�ិច្ឆិចដោឡូ�ងែញិ។

ដោ�ឆំ្នាំ� ១៩៩៣ ដោក្រុកាមការក្រុតតួពិីនិតយ
របិស់ុអុុ៊ុនតាំ�់ ការដោ�ះដោឆំ្នាំតជាតិក្រុតូែ�ន
ក្រុ�រពីធដោឡូ�ងជាដោល��ដ្ឋ�បូិងចាំប់ិតាំ�ងពីីឆំ្នាំ� 
១៩៥៤។ វាជាដោពីលដោែលាដ៏្ឋម៉ានសុងឹឹម
សុក្រុម៉ាប់ិក្រុបិដោទីសុ ដោក្រុ�ះថា ៨៩.៥% ថ្ងៃន
ក្រុបិជាជន�នដោច្ឆិញម�ដោ�ះដោឆំ្នាំត។ 
រ�យការណ៍៌ស្រីសាែក្រុជាែរបិស់ុអុុ៊ុនតាំ�់ឆំ្នាំ� 
១៩៩៥ �នពិីពីណ៌៌ន្ទាអ៊ុ�ពីីដោបិសុ��មមរបិស់ុ
�ួួនថាជា "ការចាំប់ិដោផិ�មដ្ឋ�ដោណ៌� រការដ៏្ឋ
រអា�់រអួ៊ុលថ្ងៃនការបិក្រុងួបិបិក្រុងួមជាតិ និង
ផិល់ឱ្យយក្រុបិជាជន�មុុជាជាដោល��ដ្ឋ�បូិង
�ុំងរយៈដោពីលជិត ៤០ ឆំ្នាំ�នូែ    ឱ្យកាសុ
ដោក្រុជ�សុដោរ �សុរ�ឋ ភិិ�លរបិស់ុ�ួនួ�ុំងល�ខណ៌ៈ
ដោក្រុបិៀបិដោធំៀបិដោ�យដោសុរ ីយុតិិធំម៌ និង�ុំង
ស្រីសុុ�។ រដ្ឋឋធំមមនុញ្ញញ�មីក្រុតូែ�នសុរដោសុរ 
រ�ឋ ភិិ�ល�មីក្រុតូែ�នបិដោងា�តដោឡូ�ង ដោហ�យ
�ងទ័ីពីជាតិរមួមួយក្រុតែូ�នបិដោងា�តដោឡូ�ង”។ 
វាក្រុតូែ�នចាំត់ទុី�ថាជាដោបិសុ��មមដោជា�ជ័យ
របិស់ុអុុ៊ុនតាំ�់។ វា�ឺជាដោបិសុ��មមម៉ាន
ច្ឆិ�នួនទឹី�ក្រុ��់ដ៏្ឋដោក្រុច្ឆិ�នបិ�ផុតវែដ្ឋល�ន
ច្ឆិ��យ�ុំងក្រុបិែតិិសាស្ត្រីសុិរបិស់ុ
អ៊ុងាការសុហក្រុបិជាជាតិ ដោដ្ឋ�មុជួីយក្រុបិដោទីសុ
មួយ ការច្ឆិ��យអ៊ុស់ុច្ឆិ�នួន ១.៦ �ន់
លានដុ្ឋលួារ។

�ួបិ ៣០ ឆំ្នាំ�ថ្ងៃន�ិច្ឆិចក្រុពីមដោក្រុពីៀងសុនិភិាពី�ួបិ ៣០ ឆំ្នាំ�ថ្ងៃន�ិច្ឆិចក្រុពីមដោក្រុពីៀងសុនិភិាពី
ទីីក្រុ�ុង�ា រសីុឆំ្នាំ�១៩៩១៖ �មុុជាដោ�ទីី�ទីីក្រុ�ុង�ា រសីុឆំ្នាំ�១៩៩១៖ �មុុជាដោ�ទីី�
សុពីីថ្ងៃ�ៃសុពីីថ្ងៃ�ៃ

វែផំ�ទីី I ការដោ�ះដោឆំ្នាំតជាតិវែផំ�ទីី I ការដោ�ះដោឆំ្នាំតជាតិ

�ណ៌បិ�សកាន់អ៊ុ��ច្ឆិរបិស់ុ�មុុជា 
ដោ�កាត់ថា (CPP) សុែតិដោក្រុកាមដោលា�ន្ទាយ�
រដ្ឋឋមន្ត្រីនីិ ហុុន វែសុន កាន់អ៊ុ��ច្ឆិ�ន ៣៦ 
ឆំ្នាំ�។ ដោត�ដោរឿងដោនះដោ��តដោឡូ�ងដោ�យរដោបិៀបិ�? 
ដោត��ិច្ឆិចក្រុពីមដោក្រុពីៀងសុនិិភាពីទីីក្រុ�ុង�ា រសីុ
�នជួយដោរៀបិច្ឆិ�រច្ឆិន្ទាសុមុន័ធ�មុជុាដោឡូ�ងែញិ 
ដូ្ឋច្ឆិវែដ្ឋលក្រុបិដោទីសុ�មុុជា�ួរម៉ានខាងវែផំ�
នដោយ៉ា�យវែដ្ឋរឬដោទី?

សុនិិភាពីវែដ្ឋលឈំូះយ៉ាាងល���
សុក្រុម៉ាប់ិ�មុជុា �ឺជាការចាំប់ិដោផិ�ម�មសីុក្រុម៉ាប់ិ
ក្រុបិដោទីសុ។ ការចាំប់ិដោផិ�ម�មីវែច្ឆិសុមួយ។ 
យ៉ាា ង�មិញ ចាំប់ិតាំ�ងពីីការដោ�ះដោឆំ្នាំត
ដោល��ដ្ឋ�បូិង ដោបិសុ��មមអុុ៊ុនតាំ�់�ន
បិរាជ័យ។ �ុំងការដោ�ះដោឆំ្នាំតជាតិ ៦ ដោល��
ចុ្ឆិងដោក្រុកាយ ពីីឆំ្នាំ�១៩៩៣ ដ្ឋល់ ឆំ្នាំ�២០១៨ 

ដោលា�ន្ទាយ�រដ្ឋឋមន្ត្រីនីិ ហុុន វែសុន វែដ្ឋល
�នដោឡូ�ងកាន់អ៊ុ��ច្ឆិតាំ�ងពីីឆំ្នាំ�១៩៨៥ 
ដោក្រុកាយរបិបិវែ�មរក្រុ�ហមដួ្ឋលរល� មិនវែដ្ឋល
សុុ�ចិ្ឆិតិចុ្ឆិះចាំញ់អ៊ុ��ច្ឆិរបិស់ុ�ួួនដោឡូ�យ។

ដោ��ុំងការដោ�ះដោឆំ្នាំតវែដ្ឋលដោក្រុជាមវែក្រុជង
ដោ�យអ៊ុងាការសុហក្រុបិជាជាតិឆំ្នាំ� ១៩៩៣ 
ដោលា� ហុុន វែសុន �នចាំញ់ការដោ�ះដោឆំ្នាំត 
បិាវុែនិបិដិ្ឋដោសុធំមិនចុ្ឆិះដោច្ឆិញពីីត�វែណ៌ង ដោហ�យ
ទាមទារវែច្ឆិ�រ �វែល�អ៊ុ��ច្ឆិឲ្យយគាត់។ ដោលា�
��រាមវែបិងវែច្ឆិ�ក្រុបិដោទីសុជាពីីរ។ អ៊ុតីតសុដោមិច្ឆិ
ក្រុពីះនដោរាតិម សីុហនុ �នយល់ក្រុពីមតាំម
ការទាមទាររបិស់ុហុុន វែសុន ដោដ្ឋ�មុី
បិក្រុងួបិបិក្រុងួមជាតិ ដោលា��នតាំ�ងដោលា� 
ហុុន វែសុន ជាសុហន្ទាយ�រដ្ឋឋមន្ត្រីនីិជាមួយ

ក្រុពីះអ៊ុងាម៉ាច ស់ុ នដោរាតិម រណ៌ឫទីធិ។ បួិន
ឆំ្នាំ�ដោក្រុកាយម� ហុុន វែសុន �នដោធីំ�រដ្ឋឋក្រុបិហារ
ដោយ៉ាធា និង�នចាំប់ិក្រុពីះអ៊ុងាម៉ាច ស់ុរណ៌ឫទីធិ 
បិន្ទាា ប់ិម�គាត់ដោឡូ�ងកាន់អ៊ុ��ច្ឆិដោពីញទី�ហឹង
រហូតម�ដ្ឋល់សុពីីថ្ងៃ�ៃដោនះ។

ដោទាះបីិជាម៉ានការដោធីំ�រដ្ឋឋក្រុបិហារដោ�ឆំ្នាំ� 

កេ�រ្តិ៍៍�ដំំណែ�លនៃ��ិច្ចចព្រ�មកេព្រ�ៀង...កេ�រ្តិ៍៍�ដំំណែ�លនៃ��ិច្ចចព្រ�មកេព្រ�ៀង...tmkBITMB½rTI   06

UN Sponsored Election 1993UN Sponsored Election 1993

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

Richard VogelRichard Vogel

តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៣តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៣

Hun Sen in 1980s & 2018Hun Sen in 1980s & 2018

CNRP leaders Kem Sokha & Sam Rainsy campaigned in 2013 national electionCNRP leaders Kem Sokha & Sam Rainsy campaigned in 2013 national election
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តទៅ�ទី�ព័័រទីី១១តទៅ�ទី�ព័័រទីី១១

ដោ�យ៖ David Shepardson និង 
Steve Holland

វាាសីុុនដោតាំន៖ ថ្ងៃ�ៃទីី១២ វែ�តុលា 
(សារព័ីត៌ម៉ាន Reuters) - សុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិ
នឹងដ្ឋ�ការរតឹបិនិឹងដោ�តាំមក្រុពី�វែដ្ឋនដោគា�
របិស់ុ�ួួនជាមួយក្រុបិដោទីសុកា�� និង
មិុ�សិុុ�ច្ឆិ�ដោ�ះជនបិរដោទីសុវែដ្ឋល�នចាំ�់
វាា�់សា�ងដោពីញដោលញ ដោ�ដោដ្ឋ�មវែ�ែចិិិ្ឆិកា 
បិញ្ញឈប់ិការហាមឃាំត់ជាក្រុបិែតិិសាស្ត្រីសុិ
ច្ឆិ�ដោ�ះអំ៊ុ�ដ្ឋ�ដោណ៌� រវែដ្ឋលមិនចាំ��ច់្ឆិ ចាំប់ិតាំ�ងពីី
វែ�មីន្ទា ឆំ្នាំ�២០២០ ដោដ្ឋ�មុដីោ�ះស្រីសាយបិញ្ហាះ
�ូែដី្ឋ-១៩ រាតតាត។

រដ្ឋឋមន្ត្រីនីិក្រុ�សួុងសុនិិសុុ�ម៉ាតុភូិមិ
អាដោមរ�ិ ដោលា� Alejandro Mayorkas �ន
និយ៉ាយដោ��ុំង ដោសុច្ឆិ�ិីវែ�ួងការណ៍៌មួយ
ថា ដោ�វែ�ដោក្រុកាយ រដ្ឋឋ�លនឹងចាំប់ិដោផិ�ម
អ៊ុនុញ្ហាញ តឱ្យយអំ៊ុ�ដ្ឋ�ដោណ៌� រម�ពីីក្រុបិដោទីសុ
មិុ�សិុុ� និងកា��វែដ្ឋល�នចាំ�់
វាា�់សា�ងជ�ងឺ�ូែដី្ឋ-១៩ រចួ្ឆិដោហ�យ ចូ្ឆិលម�សុ
ហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិ�ំងុដោគាលបិ�ណ៌ងមិនចាំ��ច់្ឆិ 
រមួទា�ងដោ�ដោលងមិតិភិ�ិិឬក្រុ�ុមក្រុ�ួសារ 

ដោទីសុច្ឆិរណ៍៌តាំមរយៈការឆ្លួងកាត់ក្រុពី�វែដ្ឋន
ដោគា� និងតាំមសាឡាង” ។

ច្ឆិាប់ិ�មដីោនះម៉ានល�ខណ៌ៈស្រីសុដោដ្ឋៀងគំា 

បិាុវែនិមិនដូ្ឋច្ឆិគំាដោ�នឹងតក្រុមែូការវែដ្ឋល�ន
ដោក្រុគាងទុី�វែដ្ឋល�នក្រុបិកាសុកាលពីីវែ�មុន
សុក្រុម៉ាប់ិអំ៊ុ�ដ្ឋ�ដោណ៌� រតាំមអាកាសុអ៊ុនរិជាតិ
ដោទី។ ដោនះដោបិ�តាំម    មន្ត្រីនីិអាដោមរ�ិ�ន
និយ៉ាយតាំមទូីរស័ុពីាដោ�មុនដោនះជាមួយ
អំ៊ុ�សារព័ីត៌ម៉ាន។

សុម៉ាជិ�សុភាម�ពីីរដ្ឋឋជាប់ិក្រុពី�វែដ្ឋន
អាដោមរ�ិ �នដោកាតសុរដោសុ�រច្ឆិ�ដោ�ះច្ឆិ��ត់ការ
ដ្ឋ�ការរតឹ តុិតវែដ្ឋលមិនធួាប់ិម៉ានពីីមុន

ម� វែដ្ឋលដោធីំ�ឱ្យយបិាះ�ល់ដ្ឋល់ដោសុដ្ឋឋ�ិច្ឆិចរបិស់ុ
សុហ�មន៍�ុំងស្រីសុុ� និង�នរារា�ងការ
ជួបិជុ�មិតិភិ�ិិ និងក្រុ�មុក្រុ�ួសារអ៊ុស់ុរយៈដោពីល 
១៩ វែ�។

ក្រុពឹីទីធសុភាដោលា� Chuck Schumer 

ក្រុបិធាន�ណ៌បិ�សក្រុបិជាធិំបិដោតយយ �ន
និយ៉ាយដោ��ុំង   ដោសុច្ឆិ�ីិវែ�ងួការណ៍៌មួយ
ថា “ចាំប់ិតាំ�ងពីីការចាំប់ិដោផិ�មថ្ងៃនជ�ងឺរាតតាត 
សុម៉ាជិ�សុហ�មន៍វែដ្ឋលម៉ានក្រុពី�វែដ្ឋន
ជាប់ិគំារបិស់ុដោយ�ងម៉ានអារមមណ៍៌ឈូឺចាំប់ិ 
និងជួបិការល���វែផ�ំដោសុដ្ឋឋ�ិច្ឆិចដោ�យសារវែត
ការបិិទីក្រុពី�វែដ្ឋនដោគា�។ ការឈឺូចាំប់ិដោន្ទាះ
ជិតបិញ្ញច ប់ិដោហ�យ”។

ដោភិាៀែវែដ្ឋលមិន�នចាំ�់វាា�់សា�ងម�
ពីីកា��ឬមិុ�សិុុ��ូនឹងដោ�វែតក្រុតែូ�ន
ហាមឃាំត់មិនឱ្យយចូ្ឆិលសុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិដោ�
តាំមក្រុពី�វែដ្ឋនដោគា�។

មន្ត្រីនីិម�ពីីរដ្ឋឋ�លរបិស់ុក្រុបិធាន្ទាធិំបិតី
ចូ្ឆិ ថ្ងៃបិដិ្ឋន �នសុងាត់ធំៃន់ថា ដោសុតែមិ៉ាន
នឹងមិនដោល��យ�បិទីបិញ្ហាជ  “ម៉ាតិកា ៤២” 
វែដ្ឋល�ន��់ដោច្ឆិញដោ�យរដ្ឋឋ�លរបិស់ុ
អ៊ុតីតក្រុបិធាន្ទាធិំបិតីដូ្ឋ�ល់ ក្រុតាំ� �នកាត់
ផិ្លាច់្ឆិនូែសិុទីធិក្រុជ�ដោកានសុក្រុម៉ាប់ិជន
ច្ឆិ���ស្រីសុុ�រាប់ិវែសុនន្ទា�់វែដ្ឋលច្ឆិង់ចូ្ឆិល
ម�ពីីមិុ�សិុុ�ដោទី។

មន្ត្រីនីិមំ៉ា�់�ននិយ៉ាយថា កាលបិរដិោចិ្ឆិទី
ច្ឆិាស់ុលាស់ុ�ឺដោ�ដោដ្ឋ�មវែ�ែចិិិ្ឆិកា ជាដោពីលដោែលា
វែដ្ឋលការរតឹតុតិនឹងក្រុតូែ�នដ្ឋ�ដោច្ឆិញ ទា�ង

សហរ�ឋអាបោះ�រិ�នុឹង��ការរឹត�នុឹឹងតា�ម្រូព�វែ�នុបោះ��ជា�់ម្រូ�បោះទ្ធស កាណាដា 
នុិង�ំិ�សំិ� បោះ�វែ�វិិចិិកាសម្រូ��់បោះភិៀ�វិវែ�ល�នុចា�់វ៉ាា��់សាំ�ងរួច
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ការដោធំី�ដ្ឋ�ដោណ៌� រតាំមផូួែដោគា� និងផូួែអាកាសុ
នឹងក្រុតូែក្រុបិកាសុ  “ �ុំងដោពីលឆ្នាំប់ិៗដោនះ” ។

ក្រុ�សួុងសុនិសុិុ�ម៉ាតុភូិមិ�ននិយ៉ាយ
ថា រដ្ឋឋ�ល��ពុីងបិដោងា�ត “ពិីធីំការសុមស្រីសុបិ
តឹងរុងឹសុក្រុម៉ាប់ិជនបិរដោទីសុទា�ងអ៊ុស់ុវែដ្ឋល
ដោធីំ�ដ្ឋ�ដោណ៌� រម�សុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិ មិនថា
តាំមផូួែអាកាសុ តាំមផូួែដោគា� ឬតាំម
សាឡាងដោន្ទាះដោទី” ។

ដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី៩ វែ�សីុហា ក្រុបិដោទីសុកា�� 
�នចាំប់ិដោផិ�មអ៊ុនុញ្ហាញ តឱ្យយអំ៊ុ�ដោទីសុច្ឆិរ
អាដោមរ�ិវែដ្ឋលទីទួីលថំា�វាា�់សា�ងដោពីញដោលញ 
សុក្រុម៉ាប់ិការដោធំី�ដ្ឋ�ដោណ៌� រវែដ្ឋលមិនចាំ��ច់្ឆិ។

ទីង់ជាតិអាដោមរ�ិ និងទីង់ជាតិកា�� 
បិងះូតដោឡូ�ងដោ�ច្ឆិ�ណុ៌ច្ឆិឆួ្លងកាត់ក្រុពី�វែដ្ឋន
ក្រុបិដោទីសុកា��-សុហរដ្ឋឋអាដោម   រ�ិ ដោ�
ដោល�សុានដោកាះមួយ�ន់ ដោ�វែតបិិទីមិនឱ្យយ
ម៉ានការដោធំី�ច្ឆិរាច្ឆិរវែដ្ឋលមិនចាំ��ច់្ឆិ ដោដ្ឋ�មុី
ក្រុបិយុទីធក្រុបិឆ្នាំ�ងនឹងការរ�ីរាល�លថ្ងៃនជ�ងឺ
�ូែដី្ឋ -១៩ ដោ�ទីីក្រុ�ុង Lansdowne On-
tario ក្រុបិដោទីសុកា�� ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ វែ��ញ្ហាញ  
ឆំ្នាំ� ២០២០។ REUTERS/Lars Hagberg/ 
របូិ�តឯ�សារ

“ភាពីធូំរដោសុុ�យយ៉ាា ងធំ�ដោធំង”
ដោ�ដោពីលវែដ្ឋលការរតឹតុតិរបិស់ុអាដោមរ�ិ

ក្រុតូែ�នដ្ឋ�ដោច្ឆិញ ដោភិាៀែបិរដោទីសុវែដ្ឋលមិន
ចាំ��ច់្ឆិឆួ្លងកាត់ក្រុពី�វែដ្ឋនដោគា�របិស់ុអាដោមរ�ិ 
ដូ្ឋច្ឆិជា អំ៊ុ�ដោទីសុច្ឆិរនឹងអាច្ឆិដោ�ទីសុសន្ទា
�នក្រុបិសិុនដោបិ�ពួី�ដោ� �នចាំ�់វាា�់សា�ង
រចួ្ឆិដោហ�យ។ មន្ត្រីនិី�ននិយ៉ាយថា ដោ�ដោដ្ឋ�ម
វែ�ម�រា សុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិនឹងតក្រុមែូឱ្យយដោភិាៀែ
ចាំ��ច់្ឆិ ដូ្ឋច្ឆិជា អំ៊ុ�ដោបិ��បិររ�យនិដឹ្ឋ��មម�រ 
ឬបុិ�ាលិ�វែ�ទា�សុុ�ភាពីទីទួីល�នថំា�
វាា�់សា�ងដោដ្ឋ�មុីឆួ្លងក្រុពី�វែដ្ឋនដោគា�។

សុម៉ាជិ�សុភាអាដោមរ�ិ �នជ�រញុ
ដោសុតែមិ៉ានឱ្យយដ្ឋ�ការរតឹតុិតវែដ្ឋល�ន
រារា�ងការដោធំី�ដ្ឋ�ដោណ៌� រវែដ្ឋលមិនចាំ��ច់្ឆិ ច្ឆិ�ដោ�ះ
ជនជាតិកា��ឆួ្លងកាត់ក្រុពី�វែដ្ឋនភា�
ខាងដោជ�ងសុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិចាំប់ិតាំ�ងពីីវែ�មីន្ទា 
ឆំ្នាំ�២០២០ និងសុហ�មន៍ក្រុពី�វែដ្ឋនជាដោក្រុច្ឆិ�ន
�នរងផលបិាះ�ល់យ៉ាាងខួា�ងដោ�យសារ
ការបិិទីដោនះ។ ក្រុបិដោទីសុមិុ�សិុុ��៏�ន��់
សុមុ៉ាធំដ្ឋល់រដ្ឋឋ�លថ្ងៃបិ ដិ្ឋន ឲ្យយបិនធូរបិនែយ
ការរតឹបិនិឹង។

សុម៉ាជិ�ក្រុពឹីទីធសុភាដោលា�ស្រីសីុ Maria 
Cantwell �នម៉ានក្រុបិសាសុន៍ថា ការក្រុបិកាសុ

ដោនះ “នឹង  ផិល់ភាពីធូំរដោសុុ�យយ៉ាាងធំ�ដោធំង
ដ្ឋល់អំ៊ុ�វែដ្ឋលរង់ចាំ�ជួបិមិតិភិ�ិិ និងមនុសុសជា
ទីីស្រីសុលាញ់ម�ពីីក្រុបិដោទីសុកា��” ។

ដោសុតែមិ៉ាន�នក្រុបិកាសុដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី២០ 
វែ��ញ្ហាញ ថា ដោ�ដោដ្ឋ�មវែ�ែចិិិ្ឆិកាដោនះ សុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិ
នឹងដ្ឋ�ការរតឹបិនិឹងការដោធីំ�ដ្ឋ�ដោណ៌� រដោល�
អំ៊ុ�ដ្ឋ�ដោណ៌� រតាំមយនិដោហាះម�ពីីក្រុបិដោទីសុ
ច្ឆិ�នួន ៣៣ រមួម៉ាន ចិ្ឆិនឥ�ឌ  ដោក្រុបិសីុុល 
និងអឺ៊ុរ ាបុិ ភា�ដោក្រុច្ឆិ�នវែដ្ឋល�នចាំ�់វាា�់សា�ង
ជ�ងឺ�ូែដី្ឋ- ១៩ យ៉ាាងដោពីញដោលញ។ ដោសុតែមិ៉ាន
�៏�ននិយ៉ាយផងវែដ្ឋរថា �ួួននឹងពីក្រុងី�
តក្រុមូែការវាា�់សា�ងដ្ឋល់អំ៊ុ�ដ្ឋ�ដោណ៌� រតាំមអាកាសុ
បិរដោទីសុម�ពីីក្រុបិដោទីសុដ្ឋថ្ងៃទីដោទីៀត។

ដោភិាៀែបិរដោទីសុវែដ្ឋលឆ្លងួកាត់សុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិ
តាំមផូួែដោគា� ឬតាំមសាឡាងនឹងក្រុតែូចាំ�់
វាា�់សា�ង បិាវុែនិមិនចាំ��ច់្ឆិបិង្កាះ ញភិសុិតុាំង
ថ្ងៃនការចាំ�់វាា�់សា�ងដោទី លុះក្រុតាំវែតពួី�ដោ�
ក្រុតូែ�នបិញ្ញជូ នដោ�យ�យ និង�ង�មួ៉ា�ង
លាតក្រុពី�វែដ្ឋនអាដោមរ�ិដោដ្ឋ�មុដីោធំី�ការក្រុតួតពិីនិតយ
ដោល��ទីីពីីរ។

ផាយុដោ�ែញិ អំ៊ុ�ដ្ឋ�ដោណ៌� រតាំមផូួែអាកាសុ
មិនវែមនពីលរដ្ឋឋអាដោមរ�ិទា�ងអ៊ុស់ុនឹងក្រុតូែ
បិង្កាះ ញភិសុិុតាំងថ្ងៃនការចាំ�់វាា�់សា�ងមុន
ដោពីលដោឡូ�ងយនិដោហាះ នឹងក្រុតូែបិង្កាះ ញ
ភិសុិតុាំងថ្ងៃនការដោធីំ�ដោតសុរិ�ដោមដោរា��ូែដី្ឋ-១៩ 

ន្ទាដោពីល�មីៗដោនះ។ ដោភិាៀែបិរដោទីសុវែដ្ឋល
ឆ្លងួកាត់ក្រុពី�វែដ្ឋនដោគា�នឹងមិនចាំ��ច់្ឆិបិង្កាះ ញ
ភិសុិុតាំងថ្ងៃនការដោធីំ�ដោតសុអិ៊ុែជិជម៉ានជ�ងឺ�ូ
ែដី្ឋ-១៩ ន្ទាដោពីល�មីៗដោនះដោទី។

កាលពីីថ្ងៃ�ៃសុុក្រុ� មជឈមណ៌ឌ លក្រុ�ប់ិក្រុ�ង 
និងបិង្កាា រជ�ងឺអាដោមរ�ិ�ននិយ៉ាយថា 
សុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិនឹងទីទួីលយ�ដោភិាៀែអ៊ុនឹរ
ជាតិវែដ្ឋលដោក្រុបិ�ក្រុ�ស់ុថំា�វាា�់សា�ងជ�ងឺ�ូ
ែដី្ឋ-១៩ វែដ្ឋលអ៊ុនុញ្ហាញ តដោ�យនិយត�រ
អាដោមរ�ិ ឬអ៊ុងាការសុុ�ភាពីពិីភិពីដោលា�។

សុ�ណួ៌រមួយវែដ្ឋលគាម នច្ឆិដោមួ�យ�ឺ ថា
ដោត�សុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិនឹងទីទួីលយ�ថំា�
វាា�់សា�ងពីីដោភិាៀែវែដ្ឋល�នទីទួីលវាា�់សា�ង
ជ�ងឺ�ូែដី្ឋ -១៩ ពីីរដូ្ឋសុដោផសងគំាវែដ្ឋរឬដោទី?

ការរតឹតុិតតាំមក្រុពី�វែដ្ឋនដោគា�របិស់ុ
សុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិមិន�នរារា�ងពីលរដ្ឋឋ
អាដោមរ�ិមិនឱ្យយែលិ   ក្រុតឡូប់ិម�ផាះសុវែមុង
របិស់ុ�ួួនែញិដោន្ទាះដោទី។

រាយការណ៍៌ដោ�យ David Shepard-
son, Steve Holland, Tim Ahmann និង 
Dan Whitcomb; ការវែ�សុក្រុមួលដោ�យ 
Eric Beech, Ana Nicolaci da Costa និង 
Richard Pullin 
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(ភិំ�ដោពីញ)៖ សុដោមិច្ឆិដោតដោជា ហុុន វែសុន 
ន្ទាយ�រដ្ឋឋមន្ត្រីនីិថ្ងៃន�មុុជា �នក្រុបិកាសុដោបិ��
ដ្ឋ�ដោណ៌� រការក្រុបិដោទីសុដោពីញដោលញដោឡូ�ងែញិ 
ដោល�ក្រុ�ប់ិែស័ិុយ និងការរស់ុដោ�ជាមួយ�ូ
ែដី្ឋ១៩ តាំមវែបិបិ�នួង�មី ចាំប់ិពីីថ្ងៃ�ៃទីី០១ 
វែ�ែចិិិ្ឆិកា ឆំ្នាំ�២០២១ដោនះតដោ�។

ការក្រុបិកាសុរបិស់ុសុដោមិច្ឆិដោតដោជា ហុុន 
វែសុន ដោធំី�ដោឡូ�ង�ុំងឱ្យកាសុអ៊ុដោញ្ញជ �ញបិិទី
យុទីធន្ទាការចាំ�់វាា�់សា�ងបិង្កាា រជ�ងឺ�ូែដី្ឋ១៩ 
សុក្រុម៉ាប់ិអំ៊ុ�ម៉ានអាយុ៦ឆំ្នាំ�ដោឡូ�ង និងដោបិ��
យុទីធន្ទាការចាំ�់សុក្រុម៉ាប់ិដោ�មងអាយុ៥ឆំ្នាំ� ន្ទា
ក្រុពឹី�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ វែ�ែចិិិ្ឆិកា ឆំ្នាំ�២០២១ដោនះ ន្ទា
ែមិ៉ានសុនិិភាពី។

សុដោមិច្ឆិដោតដោជា ហុុន វែសុន �នវែ�ួង
យ៉ាា ងដូ្ឋដោច្ឆិំះថា «ចាំប់ិពីីដោពីលដោនះ ការដោបិ��
ដ្ឋ�ដោណ៌� រការក្រុបិដោទីសុដោពីញដោលញដោឡូ�ងែញិ
ដោល�ក្រុ�ប់ិែស័ិុយ និងការរស់ុដោ�ជាមួយ�ូ
ែដី្ឋ១៩ តាំម�នងួ�ម ី�ឺចាំប់ិពីីថ្ងៃ�ៃដោនះវែតមងិ។ 
អី៊ុចឹ្ឆិងដោយ�ងនឹងសា�លុងដោម�ល បិាុវែនិ
ការសា�លុងដោយ�ង�នសា�លុងដោហ�យ 
ដោបិ�មនុសុសចូ្ឆិលហាងដោពីញអ៊ុស់ុដោហ�យ សុាះផូួែ
ដោឡូ�ងែញិអ៊ុស់ុដោហ�យ»។

សុដោមិច្ឆិដោតដោជាន្ទាយ�រដ្ឋឋមន្ត្រីនីិ �ន
វែ�ងួនូែការ�ិត��របិស់ុរាជរ�ឋ ភិិ�ល�មុុជា 
�ុំងការក្រុបិយុទីធទីប់ិសាា ត់ជ�ងឺ�ូែដី្ឋ១៩ វែដ្ឋល
រហូតម�ដ្ឋល់ដោពីលដោនះម៉ាន ច្ឆិ�នួន៤ដ្ឋ���់កាល
រមួម៉ាន៖ ដោ�យដ្ឋ���់កាលទីី១ �ឺ
ដ្ឋ���់កាលក្រុបិយុទីធនឹងទីប់ិសាា ត់ការឆួ្លង
ជ�ងឺចូ្ឆិល�ុំងសុហ�មន៍ ចាំប់ិពីីវែ�មីន្ទា 
ឆំ្នាំ�២០២០ រហូតដ្ឋល់វែ�តុលា ឆំ្នាំ�២០២០, 
ដ្ឋ���់កាលទីី២ ការក្រុ�ប់ិក្រុ�ងការឆួ្លង
រាល�លការឆ្លងួ�ូែដី្ឋ១៩ ចូ្ឆិលសុហ�មន៍ 
�ឺចាំប់ិពីីវែ�ែចិិិ្ឆិកា ឆំ្នាំ�២០២០ ដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី២០ 
�ុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១, ដ្ឋ���់កាលទីី៣ ការបិដោងា�ត

ភាពីសុា��ុំងសុហ�មន៍ក្រុបិឆ្នាំ�ង�ូែដី្ឋ១៩ 
តាំមរយៈការអ៊ុនុែតន៍ិយុទីធន្ទាការជាតិចាំ�់
វាា�់សា�ង បិង្កាា រជ�ងឺ�ូែដី្ឋ១៩ �ួបិផស�ជាមួយ
ការបិនិក្រុ�ប់ិក្រុ�ងការឆួ្លងរាល�លជ�ងឺ�ូ
ែដី្ឋ១៩ ចូ្ឆិលសុហ�មន៍ ចាំប់ិពីីថ្ងៃ�ៃទីី២០ 
វែ��ុមៈៈ ឆំ្នាំ�២០២១រហូតម�ដ្ឋល់បិច្ឆិចុបិុនំ
ដោនះ និងដ្ឋ���់កាលទីី៤ ចាំប់ិពីីដោពីលដោនះ 
�ឺការដោបិ��ដ្ឋ�ដោណ៌� រការដោពីញដោលញដោឡូ�ងែញិ

ដោល�ក្រុ�ប់ិែស័ិុយ។
ជាមួយគំាដោនះ សុដោមិច្ឆិដោតដោជា�៏�ន

ដោល��ដោឡូ�ងពីីការពិីចាំរ� �ុំងការដោបិ��
អាជីែ�មមវែដ្ឋលម៉ានហានិភ័ិយ�ុស់ុ ដូ្ឋច្ឆិជា
ខារាា អូ៊ុដោ�ដោឡូ�ងែញិផងវែដ្ឋរ។

សូុមជក្រុម៉ាបិថា �ិតក្រុតឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ 
វែ�តុលា ឆំ្នាំ�២០២១ �មុុជារ�ដោ��ញអំ៊ុ�
ឆ្លងួជ�ងឺ�ូែដី្ឋ១៩៖ សុរបុិច្ឆិ�នួន១១៨,៥២២ន្ទា�់, 
អំ៊ុ�ជាសុះដោសុុ�យសុរបុិច្ឆិ�នួន១១៤,៧២៧ន្ទា�់, 
សួាប់ិសុរបុិច្ឆិ�នួន២,៧៨៨ន្ទា�់។

សុដោមិច្ឆិដោតដោជាក្រុបិមុ�រាជរ�ឋ ភិិ�ល
�នដោល��ដោឡូ�ងថា ភា�រយថ្ងៃនការឆួ្លង�ូ
ែដី្ឋ១៩ មិនវែមនជាការ�ួរឲ្យយ�រមៈដោពី�ដោទី 
វែតអីី៊ុវែដ្ឋល�ួរឲ្យយ�រមៈដោន្ទាះ �ឺភា�រយថ្ងៃន

ការសួាប់ិ �ណ៌ៈអ៊ុក្រុតាំសួាប់ិរបិស់ុ�មុុជា
ម៉ាន�ុស់ុជាក្រុបិដោទីសុមួយច្ឆិ�នួន វែដ្ឋលក្រុតូែ
ពីក្រុងឹងសុមតែ�ិច្ឆិច�ុំងការពីា�ល។

សុដោមឹច្ឆិដោតដោជា ហុុន វែសុន ន្ទាយ�រដ្ឋឋ
មន្ត្រីនីឹថ្ងៃន�មុុជា ដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី០១ វែ�ែចិិិ្ឆិកា 
ឆំ្នាំ�២០២១ដោនះ �ន�ូសុបិញ្ហាជ �់ថា ចាំប់ិតាំ�ងពីី
ផាុះជ�ងឺ�ូែដី្ឋ-១៩ រហូតម�ដ្ឋល់ដោពីលដោនះ 
�មុជុា �នច្ឆិ��យ�ែកិាអ៊ុស់ុ២,៣០០លាន
ដុ្ឋលួារ សុក្រុម៉ាប់ិក្រុបិយុទីធក្រុបិឆ្នាំ�ង�ូែដី្ឋ-១៩ 
ដោហ�យ�ុំងដោន្ទាះ ច្ឆិ��យ�ែកិាអ៊ុស់ុ
ជាង៤០០លានដុ្ឋលួារ សុក្រុម៉ាប់ិសុដោន្ត្រីង្កាា ះ
ក្រុបិជាពីលរដ្ឋឋក្រុ�ីក្រុ�។

ការ�ូសុបិញ្ហាជ �់វែបិបិដោនះ ដោធីំ�ដោឡូ�ង�ុំង
ឱ្យកាសុវែដ្ឋលសុដោមឹច្ឆិដោតដោជា ហុុន វែសុន 
អ៊ុដោញ្ញជ �ញជាអ៊ុធិំបិតីភាពី �ុំងពិីធីំបិិទីយុទីធន្ទាការ 
ចាំ�់វាា�់សា�ងបិង្កាា រជ�ងឺ�ូែដី្ឋ១៩ សុក្រុម៉ាប់ិ
អំ៊ុ�ម៉ានអាយុ៦ឆំ្នាំ�ដោឡូ�ង និងដោបិ��យុទីធន្ទាការ 
ចាំ�់សុក្រុម៉ាប់ិ�ុម៉ារ ម៉ានអាយុ៥ឆំ្នាំ� ន្ទាក្រុពឹី�
ថ្ងៃ�ៃទីី០១ វែ�ែចិិិ្ឆិកា ឆំ្នាំ�២០២១ដោនះ។

សុដោមចឹ្ឆិដោតដោជា ហុុន វែសុន �នបិញ្ហាជ �់
យ៉ាា ងដូ្ឋដោចំ្ឆិះថា «ការច្ឆិ��យរបិស់ុដោយ�ង 
វែដ្ឋល�នចាំយដោ�ដោហ�យ ឆំ្នាំ�ដោនះអាច្ឆិ 
១,៥០០លានដុ្ឋលួារ និងឆំ្នាំ�មុន អ៊ុស់ុ៨០០លាន
ដុ្ឋលួារ វែដ្ឋល�ិតដោល��ត់សុរបុិច្ឆិ�នួន២,៣០០លាន
ដុ្ឋលួារ»។

សុដោមឹច្ឆិដោតដោជា ហុុន វែសុន �ន
ដោល��ដោឡូ�ងថា ក្រុគាន់វែតចាំយលុយ សុក្រុម៉ាប់ិ
សុដោន្ត្រីង្កាា ះក្រុបិជាពីលរដ្ឋឋក្រុ�ីក្រុ� អ៊ុស់ុក្រុបិម៉ាណ៌
ជាង៤០០លានដុ្ឋលួារ �ុំងដ្ឋ���់កាល
�ូែដី្ឋ-១៩។

សុដោមចឹ្ឆិដោតដោជា ហុុន វែសុន �នឲ្យយដឹ្ឋង
ថា ម៉ានក្រុ�ួសារជិត៧០មឺុនក្រុ�ួសារ មុន�ូ
ែដី្ឋ-១៩ ជីែភាពីល��� ដ្ឋល់�ុំងដ្ឋ���់
�ូែដី្ឋ-១៩ ជីែភាពីពួី�គាត់ ម៉ានភាពីក្រុបិដោសុ�រ 

ដោ�យសារការង្ការរបិស់ុពួី�ដោ� ដោ�វែត
រ��ន និងវែ�មដោ�យ�ែកិារដ្ឋឋ ជូនដ្ឋល់
ពួី�គាត់វែ�មដោទីៀត។

បិវែនែមពីីដោន្ទាះដោទីៀត ន្ទាយ�រដ្ឋឋមន្ត្រីនឹីថ្ងៃន
�មុុជា �នបិញ្ហាជ �់ថា រាជរ�ឋ ភិិ�ល 
ដោ�វែតធាន្ទា�ុសុក្រុតូែនូែបិញ្ហាះ ដោនះ បិវែនែម
ដោ�ដោ�យ�មម�រ�ត់បិង់ការង្ការដោធីំ� វែដ្ឋល
ក្រុតូែផឹល់ឲ្យយពួី�គាត់៤០ដុ្ឋលួារ�ុំងមួយមំ៉ា�់ 
បូិ�និងដោ�វែ�ដោទីៀត�ន៧០ដុ្ឋលួារ ឯវែផំ�
សុ�ឋ គារជួយ៤០ដុ្ឋលួារ�ុំងមួយវែ�។

សុដោមចឹ្ឆិដោតដោជា ហុុន វែសុន �នបិវែនែម
ថា ដោនះជាការទីទួីល�ុសុក្រុតូែមួយ របិស់ុ
រាជរ�ឋ ភិិ�ល ច្ឆិ�ដោ�ះជីែភាពីរបិស់ុ
ក្រុបិជាពីលរដ្ឋឋ ដោ�យមិនទាន់�ិតដោ�ដ្ឋល់ 
ការច្ឆិ��យន្ទាន្ទាបិវែនែម ទា�់ទីងនឹង
វាា�់សា�ង ថំា�ពីា�ល និងការការ�រពីា
�លដោផសងៗដោទីៀត។

�ូសុបិញ្ហាជ �់ថា រាជរ�ឋ ភិិ�ល�មុុជា 
�ន��់ដោច្ឆិញែធិានការបិវែនែម ដោដ្ឋ�មុីបិនិ
ក្រុ�ប់ិក្រុ�ងផលបិាះ�ល់ ដោល�ែស័ិុយសុ�ខាន់
ថ្ងៃនដោសុដ្ឋឋ�ិច្ឆិច �ុំងការសិារ និងជ�រញុ��ដោណ៌� ន
ដោសុដ្ឋឋ�ិច្ឆិច�មុជុា �ុំងអ៊ុ�ឡុូង និងដោក្រុកាយែបិិតិិ
�ូែដី្ឋ១៩ ដ្ឋល់ជុ�ទីី១០ដោហ�យ។

ដោដ្ឋ�មុីជួយឲ្យយម៉ានការសិារដោឡូ�ងែញិ 
ថ្ងៃនដោសុដ្ឋឋ�ិច្ឆិច ពិីដោសុសុដោល�ែស័ិុយកាត់ដោដ្ឋរ-
វាយនភិណ៌ឌ , វែសុុ�ដោជ�ង, ផលិតផល
ដោធំី�ដ្ឋ�ដោណ៌� រ កាបូិបិ និងែស័ិុយដោទីសុច្ឆិរណ៍៌ 
រាជរ�ឋ ភិិ�ល�មុុជា សុដោក្រុមច្ឆិបិនិជួយ
ដ្ឋល់ែស័ិុយទា�ង២ដោនះ សុក្រុម៉ាប់ិរយៈដោពីល៣វែ�
បិវែនែមដោទីៀត ចាំប់ិពីីវែ�តុលា ដ្ឋល់ធូំំ 
ឆំ្នាំ�២០២១។

ការជួយដោនះ តាំមរយៈការផិល់
ក្រុ��់ឧបិតែមៈដ្ឋល់�មម�រ និដោយ៉ាជិត វែដ្ឋល
�នពីយួរ�ិច្ឆិចសុនាការង្ការ សុក្រុម៉ាប់ិែស័ិុយ
កាត់ដោដ្ឋរ និងការអ៊ុនុដោក្រុគាះវែផំ�ពីនធ សុក្រុម៉ាប់ិ
ែស័ិុយដោទីសុច្ឆិរណ៍៌៕

សបោះ�េចបោះតបោះជា ហុំនុ វែសនុ ម្រូ�កាសបោះ�����បោះ��រការម្រូ�បោះទ្ធសបោះឡូ�ងវិិញបោះល�ម្រូ��់
វិសិយ័ុ នុងិការរសប់ោះ�ជា�យួុ�វូិ��១៩ តា��នុលងថ្មីែ ីចា�ព់ថី្ងៃថ្មីៃទ្ធ១ី វែ�វិចិិកិា បោះនុះ

Drinkwater ។
សុមិទីធិផលថ្ងៃនក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ាច្ឆិក្រុមុះដ្ឋ�បូិងដោ� 

វែដ្ឋលមិនធួាប់ិម៉ានដោ��ុំងការដោ�ះដោឆំ្នាំតដោនះ 
�ឺជាវែផំ�មួយថ្ងៃន�ិច្ឆិច�ិត��ក្រុបឹិងវែក្រុបិងរបិស់ុ
សុម៉ាជិ�ក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ាធំ�របិស់ុដោលា� វាសុន្ទា នួន 
វែដ្ឋលគា�ក្រុទីដ្ឋល់ការផួ្លាស់ុបូិិរធំមមនុញ្ញញដោនះដោ�
ដ្ឋ���់កាលដ្ឋ�បូិងថ្ងៃនភាពីជាត��ង�ុំងត�បិន់។

ច្ឆិ�នួនសុនួឹ�ដោឆំ្នាំតសុរបុិវែដ្ឋលទីទួីល�ន
ដោ�យក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ាធំ�ជាប់ិដោឆំ្នាំតម៉ានដូ្ឋច្ឆិខាងដោក្រុកាម៖

វាសុន្ទា នួន ៦១៥៦ សុដោមួង
Rita Mercier ៥៨៧៥ សុដោមួង
John Drinkwater ៥៦៩៦ សុដោមួង

ក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ាសុង្កាា ត់ជាប់ិដោឆំ្នាំត និងច្ឆិ�នួន
សុនួឹ�ដោឆំ្នាំតវែដ្ឋលពួី�ដោ�ទីទួីល�នម៉ានដូ្ឋច្ឆិ
ខាងដោក្រុកាម៖

សុង្កាា ត់ដោល� ១ - Daniel Rourke ១០៦៨ សុដោមួង
សុង្កាា ត់ដោល� ២ - Corey Robinson ១០៣០ សុដោមងួ

សុង្កាា ត់ដោល� ៣ - John Leahy ១៤៥៤ សុដោមងួ
សុង្កាា ត់ដោល� ៤ - Wayne Jenness ៥៣០ សុដោមួង
សុង្កាា ត់ដោល� ៥ - Kimberly Scott ៦៥៩ សុដោមួង
សុង្កាា ត់ដោល� ៦ - សុុខារ ីដោ� ៧៥៨ សុដោមួង
សុង្កាា ត់ដោល� ៧ - ផូល រ�ឋ  វែយាម ៤៥៤ សុដោមួង
សុង្កាា ត់ដោល� ៨ - Erik Gitschier ១១១៦ សុដោមួង

សុ�ណួ៌រសុិីពីីសុនួឹ�ដោឆំ្នាំតដោដ្ឋ�មុីផួ្លាស់ុបូិិរ
ក្រុបិព័ីនធដោ�ះដោឆំ្នាំតក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ា
ក្រុ�ុង សុក្រុម៉ាប់ិដោក្រុជ�សុដោរ �សុ
អ៊ុភិិ�លក្រុ�ងុជាសាធារណ៌
�នដោ��នដោល�សុ ៧៥.៥០% 
ដោ�យម៉ាន ៧៤២៩ សុដោមងួ។ 
ជាមួយគំាដោនះ សុម៉ាជិ�
ក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ាក្រុ�ងុ ដោលា� វាសុន្ទា 
នួន វែដ្ឋលទីទួីល�នសុដោមងួ
គា�ក្រុទីដោក្រុច្ឆិ�នជាងដោ�ដោ�ទូីទា�ងក្រុ�ងុ ��ពុីងឈូរដោ�ម ះ
ជាអ៊ុភិិ�លក្រុ�ុង និង��ពុីងក្រុបិ�ួតក្រុបិវែជង
ដោ�យក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ាសុង្កាា ត់ដោលា�សុុខារ ីដោ� ម�
ពីីសុង្កាា ត់ដោល� ៦។ ម៉ានច្ឆិដោនួ្ទាះក្រុបិដោហាងដោ��ុំង

system of city councilors voting for the system of city councilors voting for the 
mayor to the public voting for the mayor mayor to the public voting for the mayor 
has passed at 75.50%, with 7,429 votes. has passed at 75.50%, with 7,429 votes. 
Simultaneously, councilman Vesna Nuon, Simultaneously, councilman Vesna Nuon, 
who received the highest votes in the city-who received the highest votes in the city-
wide, is running for mayor and is being wide, is running for mayor and is being 
challenged by district councilor Sokhary challenged by district councilor Sokhary 
Chau from district 6. There is a hole in the Chau from district 6. There is a hole in the 
lawsuit settlement that focused only on dis-lawsuit settlement that focused only on dis-
trict, without changing the mayor system, trict, without changing the mayor system, 

that has caused the controversy, as district that has caused the controversy, as district 
elected councilors rallied up against at-elected councilors rallied up against at-
large councilman Nuon for a mayor seat. large councilman Nuon for a mayor seat. 
This will not happen in the next term, as This will not happen in the next term, as 
the system will effectively change so that the system will effectively change so that 
the public will vote for the mayor. The the public will vote for the mayor. The 
current situation places councilman Nuon, current situation places councilman Nuon, 
who advocated for the change, into an un-who advocated for the change, into an un-
easy position, without proper reward for easy position, without proper reward for 
his efforts.his efforts.

ដ្ឋ�ដោ�ះស្រីសាយដោរឿង�ីិកិា�វែដ្ឋលដោផិ្លាតដោល�វែត
សុង្កាា ត់ដោ�យគាម នការផួ្លាស់ុបូិិរក្រុបិព័ីនធដោក្រុជ�សុដោរ �សុ
អ៊ុភិិ�លក្រុ�ុង វែដ្ឋល�នបិងាឱ្យយម៉ានភាពី
ច្ឆិក្រុមូងច្ឆិក្រុម៉ាសុ �ណ៌ៈសុម៉ាជិ�ក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ា

ជាប់ិដោឆំ្នាំតថំា�់សុង្កាា ត់�នក្រុបិមូលផុិ�គំាក្រុបិឆ្នាំ�ង
នឹងដោលា� វាសុន្ទា នួន សុក្រុម៉ាប់ិដោ�អី៊ុអ៊ុភិិ�លក្រុ�ងុ។ 
ដោនះនឹងមិនដោ��តដោឡូ�ងដោ�អាណ៌តិិបិន្ទាា ប់ិដោទីៀត
ដោទី ដោក្រុ�ះក្រុបិព័ីនធដោនះនឹងម៉ានការផួ្លាស់ុបូិិរយ៉ាាង
ម៉ានក្រុបិសិុទីធភាពី ដោដ្ឋ�មុីឱ្យយសាធារណ៌ជន
ដោ�ះដោឆំ្នាំតដោក្រុជ�សុដោរ �សុអ៊ុភិិ�លក្រុ�ុង។ សាែ នភាពី
បិច្ឆិចុបិុនំដោនះ�នដោធំី�ឲ្យយក្រុ�ុមក្រុបឹិ�ាក្រុ�ុងដោលា� 
វាសុន្ទា នួន វែដ្ឋលតសូុុមតិសុក្រុម៉ាប់ិការផួ្លាស់ុ
បូិិរដោន្ទាះសុែតិដោ��ុំងជ�ហរមិនង្កាយស្រីសុលួ គាម ន
រងី្កាន់តបិសុងំសុមរមយសុក្រុម៉ាប់ិការ�ិត��របិស់ុ
គាត់៕

សកេមិច្ច ហុុ� ណែស�សកេមិច្ច ហុុ� ណែស�

កេ�ា�   វាាសនាា  �ួ�កេ�ា�   វាាសនាា  �ួ� កេ�ា�   សុខាារ្តិ៍ី  កេ�ាកេ�ា�   សុខាារ្តិ៍ី  កេ�ា
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១៩៩៧ �៏ដោ�យ �៏ក្រុ�ុមសិុទីធមិនុសុស�មុុជា
�នបិនិការង្ការមូល�ឋ នរបិស់ុ�ួួន�ុំង
ការអ៊ុប់ិរ �ក្រុបិជាពីលរដ្ឋឋអ៊ុ�ពីីសិុទីធិមនុសុស និង
ការចូ្ឆិលរមួដោ��ុំងដ្ឋ�ដោណ៌� រការដោ�ះដោឆំ្នាំត។ 
�ួរ�ត់សុម៉ាា ល់ថា ដោ�ដោពីលវែដ្ឋលក្រុបិធាន
អ៊ុងាការដោក្រុ�រ�ឋ ភិិ�លមួយរបូិ ដោលា� �ឹម 
សុុខា ក្រុតូែ�នដោ���រាមចាំប់ិ�ួួន។ ទីនាឹម
នឹងដោនះ ដោលា� សុម រងសុី វែដ្ឋលធួាប់ិដោធំី�ជា
ត��ងរាស្ត្រីសុជិាប់ិដោឆំ្នាំត និងជារដ្ឋឋមន្ត្រីនីិ
ក្រុ�សួុងដោសុដ្ឋឋ�ិច្ឆិច និងហិរញ្ញញែតែុ ដោក្រុកាម
រ�ឋ ភិិ�លច្ឆិក្រុមុះរបិស់ុក្រុពីះអ៊ុងាម៉ាច ស់ុរណ៌ឫទីធិ 

និងដោលា� ហុុន វែសុន មួយរយៈដោពីល�ីួ 
មុនដោពីលក្រុតូែ�នបិដោណិ៌ញដោច្ឆិញពីីរដ្ឋឋសុភា
ដោន្ទាះ �នបិដោងា�ត�ណ៌បិ�សនដោយ៉ា�យ
ផ្លាា ល់�ួនួដោដ្ឋ�មុចូី្ឆិលរមួដោ��ុំងការដោ�ះដោឆំ្នាំត

ឆំ្នាំ� ១៩៩៨ ។
ដោយ៉ាងតាំមរ�យការណ៍៌របិស់ុអ៊ុងាការ

ឃួាំ�ដោម�លសិុទីធិមនុសុសយូវែមានថ្ងៃរយ៍ែ ាច្ឆិថា 
ដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១៧ វែ�មីន្ទា ឆំ្នាំ� ១៩៩៧ �តុ�រ
ក្រុបិវែហល ២០០ ន្ទា�់�នក្រុបិមូលផុិ�គំា
ជាមួយ សុម រងសីុ ដោ�តាំមផូួែពីីរដ្ឋឋសុភា 
ដោដ្ឋ�មុបីិរហិារអ៊ុ�ដោពី�ពុី�រលួយរបិស់ុតុលាការ 
និង�ងីះឯ�រាជយ។ ក្រុគាប់ិវែបិ�ថ្ងៃដ្ឋច្ឆិ�នួន៤ក្រុគាប់ិ
ក្រុតូែ�នដោ��ប់ិចូ្ឆិលហីូងមនុសុសដោ�យ
សុមួ៉ាប់ិមនុសុស ១៦ ន្ទា�់ និងរបួិសុ ១០០ន្ទា�់ 
�ុំងដោន្ទាះម៉ាន�ុម៉ារ និងអំ៊ុ�ឈូរដោម�ល។ 
សុម រងសុី �នរងរបួិសុ បិាុវែនិ�នរត់ដោ�ច្ឆិ
ពីីការវាយក្រុបិហារ បិាុវែនិអ៊ុងារ�សរបិស់ុគាត់

ពីីរន្ទា�់ក្រុតូែ�នសុមួ៉ាប់ិ។

�ុំងរយៈដោពីល ៥ ឆំ្នាំ�បិន្ទាា ប់ិ ក្រុបិធាន
សុហជីពីដោសុរ�ីមម�របីិន្ទា�់ដោទីៀតក្រុតូែ�ន
ដោ�សុមួ៉ាប់ិ៖ ដោ�វែ�ម�រា ឆំ្នាំ�២០០៤ ដោលា� 

ជា ែជិាជ  ក្រុតូែ�នដោ�សុមួ៉ាប់ិ ដោ�វែ�ឧសុភា 
ឆំ្នាំ� ២០០៤ ដោលា� រស់ុ      សុុែ�ះ រទិីធ ក្រុតូែ
�នដោ�សុមួ៉ាប់ិ និងដោ�ឆំ្នាំ� ២០០៧ ដោលា� 

ហីុ ែទុីធី ក្រុតូែ�នដោ�សុមួ៉ាប់ិ។ �ុំងដោពីល
ជាមួយគំា�ំុងឆំ្នាំ� ២០០៤ ដោលា� ឈូុត ែទុីធី 
សាែ បិនិ� និងជាន្ទាយ�ថ្ងៃនក្រុ�ុមការ�រ
ធំនធានធំមមជាតិ វែដ្ឋលជាអ៊ុងាការមិន
រ�ឋ ភិិ�លតូច្ឆិមួយ វែដ្ឋលឧទីាិសុដ្ឋល់
ការសុដោន្ត្រីង្កាា ះថ្ងៃក្រុពីដោឈូ�របិស់ុក្រុបិដោទីសុ�មុុជា
�៏ក្រុតូែ�នសុមួ៉ាប់ិផងវែដ្ឋរ។ ក្រុបិដោទីសុ�មុុជា 
ជាក្រុបិដោទីសុមួយវែដ្ឋលធួាប់ិវែតសុ�បូិរដោ�
ដោ�យថ្ងៃក្រុពីក្រុកាស់ុបុិរាណ៌ដូ្ឋច្ឆិអាម៉ាា ហសូន 
��ពុីងក្រុតែូ�នកាប់ិបិ�ផួ្លាញថ្ងៃក្រុពីដោឈូ�ដោ�យសារ
ការកាប់ិដោឈូ��ុសុច្ឆិាប់ិ និងដឹ្ឋ�ជញ្ញជូ នដោឈូ�
ដោ�កាន់ក្រុបិដោទីសុជិតខាង និងដោក្រុ�ក្រុបិដោទីសុ។

ដោ��ុំងការដោ�ះដោឆំ្នាំតឆំ្នាំ� ២០០៣ 
ដោលា� សុម រងសុី ទីទួីល�ន ២៤ អាសុនៈ 
ដោ��នដោឡូ�ងពីី ១៥ អាសុនៈ�ុំងឆំ្នាំ� ១៩៩៨ 
ដោហ�យក្រុពីះអ៊ុងាម៉ាច ស់ុរណ៌ឫទីធិ ថ្ងៃន�ណ៌បិ�ស
ហីុុនសិុុនបិុិច្ឆិ ទីទួីល�ន ២៦ អាសុនៈ 
�យចុ្ឆិះពីី ៤២ អាសុនៈ។ ដោលា� ហុុន វែសុន 
ទីទួីល�ន ៧៣ អាសុនៈ ដោ��នដោឡូ�ងពីី ៦៤ 
អាសុនៈ។ រដ្ឋឋធំមមនុញ្ញញ�មុុជាទាមទារឲ្យយ

ម៉ាន ៨១ អាសុនៈដោដ្ឋ�មុបីិដោងា�តរ�ឋ ភិិ�ល។ 
ក្រុពីះអ៊ុងាម៉ាច ស់ុ រណ៌ឫទីធិ �នចូ្ឆិលរមួជាមួយ
ដោលា� ហុុន វែសុន ដោដ្ឋ�មុបីិដោងា�តរ�ឋ ភិិ�ល 
ដោ�យទុី�ដោចាំលដោលា� សុម រងសុី ដោ�យ
មិនម៉ានការច្ឆិរចាំជាសុមូហភាពី�ំុងន្ទាម
ជា�ណ៌បិ�សក្រុបិឆ្នាំ�ង។

ដោ�ឆំ្នាំ�២០០៥ ដោលា� �ឹម សុុខា ក្រុបិធាន
មជឈមណ៌ឌ លសិុទីធមិនុសុស ក្រុតូែ�នចាំប់ិ�ួនួ 
និង��់ពីនធន្ទាគារ ដោ�យសារបុិ�ាលិ�
របិស់ុគាត់ បិង្កាះ ញបិ�រះិ�ន់ដោគាលនដោយ៉ា�យ
របិស់ុដោលា� ហុុន វែសុន ដោ�សុង់ិព័ីត៌ម៉ាន 
�ុំងឱ្យកាសុទិីវាសិុទីធមិនុសុសអ៊ុនរិជាតិ។ គាត់
ក្រុតូែ�នដោ�ដោ�ះវែលងែញិ ១១ ថ្ងៃ�ៃបិន្ទាា ប់ិពីី
ម៉ានអ៊ុនិរា�មន៍ពីីដោបិសុ�ជនអាដោមរ�ិ 
Christopher Hill។ ដោក្រុកាយពីីដោ�ះវែលង
ដោលា� �ឹម សុុខា �នបិដោងា�ត�ណ៌បិ�ស
នដោយ៉ា�យរបិស់ុ�ួនួដោហ�យ��់ដោ�ម ះថា 
�ណ៌បិ�សសិុទីធមិនុសុស ចូ្ឆិលរមួការដោ�ះដោឆំ្នាំត
ឆំ្នាំ�២០០៨ និងទីទួីល�ន ៣ អាសុនៈ។ 
�ំុងឆំ្នាំ�ដោន្ទាះ សុម    រងសុី ឈូំះ ២៦ អាសុនៈ 
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Co-Prime Ministers Prince Noro-Co-Prime Ministers Prince Noro-
dom Ranariddh (L) and Hun Sen (R) talk dom Ranariddh (L) and Hun Sen (R) talk 
together on 21 June 1997 while waiting together on 21 June 1997 while waiting 
for the arrival of their Thai counterpart for the arrival of their Thai counterpart 
Chaowalit Yongchaiyudh. Emmanuel Chaowalit Yongchaiyudh. Emmanuel 

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

តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៥តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៥

កេ�ា� ��ម  សុខាា កេ�លសមតថ�ិច្ចចឃាាត់ខ្លួួ��កេ�ា� ��ម  សុខាា កេ�លសមតថ�ិច្ចចឃាាត់ខ្លួួ��

កេ�ា� ឈុុត  វិុទីីី ស�មមជុំ�នៃព្រ�កេឈុើកេ�ា� ឈុុត  វិុទីីី ស�មមជុំ�នៃព្រ�កេឈុើ
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ជាដោរឿងវែដ្ឋល�ួរឲ្យយដោសា�សិាយ
ជាទីីបិ�ផុត ដោលា�តាំ �ឹម ដោភិៀន ក្រុបិជាពីលរដ្ឋឋ
វែ�មរវែដ្ឋលធួាប់ិទីទួីលការជួយសុដោន្ត្រីង្កាា ះពីី
ដោលា�ដោន្ទាះ ��់រហ័សុន្ទាមថា ជាក្រុ�ូដោពីទីយ
ចិ្ឆិតិធំម៌ ក្រុ�ូដោពីទីយដោទីែតាំ ជួយដោម�លមនុសុស
ដោ�យមិនដោរ �សុមុ� ដោលា�សុុ�ចិ្ឆិតិបូិជា
ទា�ង�មួ៉ា�ងកាយ �មួ៉ា�ងចិ្ឆិតិ រមួទា�ង�ែកិារ
ផ្លាា ល់�ួនួផង ចុ្ឆិះជួយដ្ឋល់ក្រុបិជាពីលរដ្ឋឋវែ�មរ
�វែដ្ឋលជួបិទុី�ខល��� ម៉ានការ�ីះខាត 
ដោទាះបីិជាដោលា�ែយ័ម៉ានច្ឆិ��ស់ុ និងម៉ាន
ជ�ងឺក្រុបិចាំ�កាយផងដោន្ទាះ បិាុវែនិទឹី�ចិ្ឆិតិ
ក្រុបិ�បិដោ�យសុទាធ ក្រុជះថួារបិស់ុដោលា�ជា
�មួ៉ា�ងមួយដ៏្ឋខួា�ងកួាដោ�យពុី�ខួាច្ឆិដោនឿយហត់ 
ដោដ្ឋ�មុដឹី្ឋ�ន្ទា�ដោលា�ដោ�ដ្ឋល់ដោគាលដោ�វែដ្ឋល
ក្រុបិជាពីលរដ្ឋឋក្រុតូែការដោលា� �ុំងដោន្ទាះវែដ្ឋរ 
ដោលា��៏ជួយដ្ឋល់សុងាមជាតិ ដូ្ឋច្ឆិជា�សាង
ដោហ�ឋ រច្ឆិន្ទាសុមុ័នធដោផសងៗជាដោក្រុច្ឆិ�ន សុ�រាប់ិ
បិដោក្រុម�ផលក្រុបិដោយ៉ាជន៍ក្រុបិជាពីលរដ្ឋឋផងវែដ្ឋរ 
។ មិនក្រុតឹមវែតបិាដុោ�ះ ះដោទី ដោលា��ឺជាសីាមី
ដ៏្ឋលអ ឪពុី� និងជីតាំដ៏្ឋម៉ានក្រុពីហមែហិារធំម៌ 
ជាមួប់ិដ៏្ឋក្រុតជា�់សុក្រុម៉ាប់ិក្រុ�ុមក្រុ�ួសារ និង
�ូនដោ� ក្រុបិ�បិ ដោ�យ�ីិស្រីសុលាញ់ដោពីញចិ្ឆិតិ
ពីន់ដោពី� ។

ដោលា� �ឹម ដោភិៀន ដោ��តដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ 
វែ�ធូំំ ឆំ្នាំ� ១៩៤០ ដោ�ដោ�តិក្រុពីះក្រុត��ង ទឹី�ដី្ឋ
�មុុជាដោក្រុកាម ។ កាលដោលា�ដោ�អាយុ ១០ 
ឆំ្នាំ� ដោលា��នម�រស់ុដោ� និងសិុ�ាដោ�
ទីីក្រុ�ុងភិំ�ដោពីញ។ ដោក្រុកាយបិញ្ញចប់ិថំា�់ែទិីាល័យ 
ដោលា��នបិនិការសិុ�ាដោ�មហាែទិីា
ដោែជជសាស្ត្រីសុ ិ។ បិាុន្ទាម នឆំ្នាំ�ដោក្រុកាយម�ដោលា�
�នបូិិរដោ�ដោរៀនដោ�មហាែទិីាល័យ�សិុ�មម 
ច្ឆិម៉ាា រដូ្ឋង វែផំ�បិសុុដោពីទីយ។

�ុំងដោពីល��ពុីងសិុ�ា ដោលា��៏ជា
បុិ�ាលិ�និពីនធរបិស់ុកាវែសុតន�រដោគាធួំ�
ផងវែដ្ឋរ ។

ដោក្រុកាយបិញ្ញច ប់ិបិរញិ្ហាញ ប័ិក្រុត ដោលា��ន
ដោរៀបិការជាមួយអំ៊ុ�ស្រីសីុ ចិ្ឆិន ធីំតាំ ដោ�
ថ្ងៃ�ៃទីី១៨ មិន្ទា ឆំ្នាំ� ១៩៧០ ។ មិនយូរបិាុន្ទាម ន 
ដោលា��នទីទួីលអាហាររបូិ�ណ៍៌ដោ�បិនិ
ការសិុ�ារថំា�់ដោក្រុកាយបិរញិ្ហាញ ដោ� ក្រុបិដោទីសុ 
អីុ៊ុស្ត្រីសិាវែអ៊ុលវែផំ�អ៊ុភិិែឌ្ឍឍជនបិទី ។ 

ដោក្រុកាយដោពីលក្រុតលប់ិម�ពីីក្រុបិដោទីសុអីុ៊ុ
ស្ត្រីសិាវែអ៊ុលែញិ ដោលា�ក្រុតូែ�នវែតងតាំ�ងជា
ក្រុបិធានមនាីរបិសុុពីា�លក្រុបិចាំ�ដោ�តិ
��ពីង់ចាំម ។ 

ជាអ៊ុ�ុសុល ដោ�វែ�ដោមសា ឆំ្នាំ� ១៩៧៥ 
វែ�មរក្រុ�ហម�នឈំូះសុន្ត្រីង្កាា ម ។ ដោលា�
ក្រុជាបិច្ឆិាស់ុថា វែ�មរក្រុ�ហម និងមិនទុី�ជីែតិ
ដោលា� និង ភិរយិ៉ា វែដ្ឋលជាសាស្ត្រីសិាចាំរយ
ដោន្ទាះដោទី ។ ដោលា��នន្ទា�ភិរយិ៉ា និង�ូនតូច្ឆិ
ពីីរន្ទា�់ ដោធីំ�ដ្ឋ�ដោណ៌� រដោ�យដោ�ម�រដោជ�ងពីីដោ�តិ

��ពីង់ចាំម រហូតដ្ឋល់ស្រីសុុ���ដោណ៌� ត ដោ�
ទឹី�ដី្ឋ�មុុជាដោក្រុកាម ។ ដោ�ទីីដោន្ទាះ ដោលា�
�នក្រុបិ�បិរបិរជាក្រុ�ូដោពីទីយ ដោដ្ឋ�មុចិី្ឆិញ្ញច មឹជីែតិ ។ 

ដោ�ឆំ្នាំ�១៩៨៣ ដោលា� និង ភិរយិ៉ា 
ក្រុពីមទា�ង�ូន៤ន្ទា�់ �នក្រុតឡូប់ិពីីទឹី�ដី្ឋ
�មុុជាដោក្រុកាមម�រស់ុដោ�ទីីក្រុ�ងុភិំ�ដោពីញែញិ។ 

ដោ�ដោពីលវែដ្ឋលភិរយិ៉ារបិស់ុដោលា� បិនិ
អាជីពីជាសាស្ត្រីសិាចាំរយដោ�មហាែទិីាល័យ
ភូិមិនាភំិ�ដោពីញ និងជាអ៊ុនុក្រុបិធានន្ទាយ��ឋ ន
ច្ឆិ�ដោណ៌ះទូីដោ� និងមដោតយិយសិុ�ា ថ្ងៃនក្រុ�សួុង
អ៊ុប់ិរ � ដោលា�បិដិ្ឋដោសុធំមិនក្រុពីមចូ្ឆិលរមួដោធីំ�ការ
បិ�ដោរ �រ�ឋ ភិិ�លវែដ្ឋលក្រុ�ប់ិក្រុ�ងដោ�យ
ដោែៀត�មដោឡូ�យ។ ដោលា��នបិនិផិល់
ដោសុវាពីា�លដ្ឋល់ក្រុបិជាជនដោ��ុ���ី 
ដោ�តិ��ិល ។ ដោ�ទីីដោន្ទាះ ដោលា��នជួ
យសុន្ត្រីង្កាា ះជីែតិក្រុបិជាជនក្រុ�ីក្រុ�ជាដោក្រុច្ឆិ�នន្ទា�់ 
ជាពិីដោសុសុដោ�មងវែដ្ឋលម៉ានជ�ងឺក្រុ�ុន�ម 
។ ដោលា��នទីទួីលការស្រីសុលាញ់រាប់ិអាន
យ៉ាា ងខួា�ងពីីក្រុបិជាជនទីីដោន្ទាះ។ ដោលា�ក្រុតូែ
�នក្រុបិជាជនដោ�ថា ដោពីទីយម៉ាា ប់ិ ដោពីទីយ
ចិ្ឆិតិធំម៌ ដោពីទីយដោទីែតាំ។ 

ដោ��ុំងឆំ្នាំ� ១៩៩២ រហូតដ្ឋល់ឆំ្នាំ� 
១៩៩៨ ដោលា��នបិងបិអនូវែ�មរ�មុជុាដោក្រុកាម
ដោ�ក្រុបិដោទីសុ�មុុជា ដោក្រុជ�សុដោរ �សុជាក្រុបិធាន 
មិតិសុម៉ា�មវែ�មរ�មុុជាដោក្រុកាម ។ �ុំងដោពីល
ជាមួយគំាដោន្ទាះវែដ្ឋរ ដោលា��៏�នចូ្ឆិលបិ�ដោរ �
ការដោ�ក្រុ�សួុងអ៊ុភិិែឌ្ឍឍជនបិទី ដោក្រុកាម
រ�ឋ ភិិ�លច្ឆិ�រះុ។ ជា�មីមិងដោទីៀត ដោលា�
�នទីទួីលអាហារបូិ�ណ៍៌ដោ�បិនកិារសិុ�ា
វែផំ�អ៊ុភិិែឌ្ឍឍជនបិទី ដោ�ក្រុបិដោទីសុហីីលីពីីន
រយៈដោពីលមួយឆំ្នាំ� ។ 

ដោក្រុកាយរដ្ឋឋក្រុបិហារឆំ្នាំ�១៩៩៧ ដោលា�
�នសុដោក្រុមច្ឆិចិ្ឆិតិឈូប់ិដោធីំ�ការដោ�ក្រុ�សួុង
អ៊ុភិិែឌ្ឍឍជនបិទី ដោហ�យក្រុតលប់ិដោ�ដោធីំ�ការ
ពីា�លជ�ងឺក្រុបិជាជនក្រុ�ីក្រុ� ដោ�ដោ�តិ��ិល
ែញិ រហូត�នម�សុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិដោ�ឆំ្នាំ� 
២០០៨ ។

ដោលា� �ឹម ដោភិៀន �ឺជាមនុសុសដោសាម ះក្រុតង់ 

ដោសុហំាជាតិម៉ាតុភូិមិ ជាសីាមីដ៏្ឋលអ ឪពុី� 
និងជីតាំដ៏្ឋម៉ានក្រុពីហមែហិារធំម៌ ។ ដោលា�
�ឺជាមនុសុសចិ្ឆិតិធំម៌ពីា�លអំ៊ុ�ជ�ងឺក្រុ�ីក្រុ�
ដោ�យមិន�ីល់ពីីក្រុ��់��ថ្ងៃរ ។ ដោក្រុកាយពីី�ន
ម�រស់ុដោ�សុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិ ដោលា��ន
បិដោងា�តមូលនិធិំក្រុ�ួសារក្រុត�ូល �ឹម ។ 

តាំមរយៈមូលនិធិំដោនះ ដោលា��នផឹល់�
ែកិារដ្ឋល់ជនក្រុ�ីក្រុ� �ីះខាត ជី�ស្រីសុះ ជួយ
ទី�នុ�បិ�រងុដ្ឋល់ក្រុពីះសុងឹវែដ្ឋល��ពុីងសិុ�ា 
ជួយដ្ឋល់ែតិអារាមដោ�ទឹី�ដី្ឋ�មុុជាដោក្រុកាម 
។ល។ 

ដោលា��ឺជាអំ៊ុ�ក្រុបិតិបិតិិែបិិសុសន្ទាដ៏្ឋ
ខាជ ប់ិ�ជួន តាំ�ងពីីឆំ្នាំ�២០០០ ម�ដោមួាះ ។ ដោ�
��់��ិលវែ��ញ្ហាញ  ដោែជជបិណ៌ឌិ តផ្លាា ល់�ួនួ
របិស់ុដោលា�សុងស័យថា ដោលា�ម៉ាន
ជ�ងឺមហារ�ីដោ�ួ�ម ដោហ�យ�នបិញ្ញជូ នដោលា�
ដោ�ដោពីទីយជ�ន្ទាញ ដោដ្ឋ�មុីដោធំី�ការពីា�ល ។ 
បិាុវែនិដោលា��នសុុ�ពីនារការពីា�ល
ទា�ងអ៊ុស់ុ ដោដ្ឋ�មុីដោ�ដោធំី�ជាអំ៊ុ�បិ�វែក្រុបិ
ភាសាអ៊ុង់ដោ�សួុដោ�ដោែៀត�ម ជូនបិងបិអនូ
ដោែៀត�មវែដ្ឋលម�ចូ្ឆិលែ�ាែបិិសុសន្ទា ១០ 
ថ្ងៃ�ៃ ដោ�រដ្ឋឋ វែដ្ឋលដោឡូ�វែែ ។ ដោលា��រមមណ៍៌

ថា ក្រុបិសិុនដោបិ�ដោលា�មិនអ៊ុដោញ្ញជ �ញដោ� បិងបិអនូ
វែដ្ឋលមិនដោច្ឆិះភាសាអ៊ុង់ដោ�ួសុ និងមិនអាច្ឆិ
បិ�ដោពីញធំម៌�នសុដោក្រុមច្ឆិដោឡូ�យ ។ 

បិន្ទាា ប់ិពីីក្រុតលប់ិម�ពីីមជឈមណ៌ឌ ល
ែបិិសុសន្ទា សុុ�ភាពីដោលា�ចាំប់ិដោផិ�មចុ្ឆិះ
ក្រុទុីឌ្ឍដោក្រុទាមបិនិចិ្ឆិមិងបិនិិច្ឆិមិង រហូតដោលា�
�នទីទួីលមរណ៌ៈភាពីដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២៨ វែ�តុលា 
ឆំ្នាំ�២០២១ ដោែលាដោម៉ាា ង ០៩ និង ០៨ ន្ទាទីី
យប់ិ �ុំងដោពីល��ពុីងដោធំី�ែបិិសុសន្ទាផាយ
ដោមតិាំតាំមទូីរស័ុពីា ដោ��ុំងមនាីរដោពីទីយ ហី័
រថ្ងៃសុ ដោ�រដ្ឋធ ន័តការលូាយ� ។ 

ដោគាលបិ�ណ៌ងចុ្ឆិងដោក្រុកាយរបិស់ុដោលា� 
�ឺសូុមដោអាយវែ�មរទា�ងអ៊ុស់ុដោច្ឆិះស្រីសុលាញ់
គំា ជួយយ�អាសារគំា និងការ�រទឹី�ដី្ឋ
វែដ្ឋលដោ�ដោសុសុសុល់សុក្រុម៉ាប់ិដោ�មងជ�ន្ទាន់
ដោក្រុកាយ ។

ភួាមៗដោន្ទាះសុហព័ីនធវែ�មរ�មុុជាដោក្រុកាម
�នដោច្ឆិញលិ�ិតចូ្ឆិលរមួមរណ៌ៈទុី�ខ ជូនច្ឆិ�ដោ�ះ
ក្រុ�ុមក្រុ�ួសារដោលា� �ឹម វែបិនវែណ៌ត (មិុន)
និងក្រុ�ុមក្រុ�ួសារ វែដ្ឋលម៉ាន�ឹួមសារដូ្ឋច្ឆិ
ខាងដោក្រុកាម:

�ុំងន្ទាមសុហព័ីនធវែ�មរ�មុុជាដោក្រុកាម 
ដោយ�ង�ាុ� សូុមចូ្ឆិលរមួរ �វែល�មរណ៌ៈទុី�ខយ៉ាាង
ដោក្រុ�ៀមក្រុ�� និងដោសា�សិាយបិ�ផុត ច្ឆិ�ដោ�ះ
ក្រុពឹីទាធ ចាំរយ �ីម ដោភិៀន (Kim Phien) អ៊ុតីត 

បោះ��តា �ី� បោះភិៀនុ វែ�លម្រូ�ជាពលរ�ឋវែ�ែរដា�់រហ័សនា�ថា 
ជាម្រូ�ូបោះពទ្ធ�យចិតឹធ�៌ បោះពទ្ធ�យបោះទ្ធវិតា �នុទ្ធទ្ធួល��រ�ៈភាពបោះហ�យុ

តទៅ�ទី�ព័័រទីី ១៥តទៅ�ទី�ព័័រទីី ១៥

កេ�ា�តាា ��ម កេ�ៀ�កេ�ា�តាា ��ម កេ�ៀ� កេ�ា�តាា ��ម កេ�ៀ�  �ិងព្រ�ុមព្រគួសាារ្តិ៍កេ�ា�តាា ��ម កេ�ៀ�  �ិងព្រ�ុមព្រគួសាារ្តិ៍
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ហុុន វែសុន ឈំូះ ៩០ អាសុនៈ។ ក្រុពីះអ៊ុងា
ម៉ាច ស់ុ រណ៌ឫទីធិ ទីទួីល�ន ២អាសុនៈ 
ដោហ�យ�ណ៌បិ�សហីុនុសិុុនបិុិច្ឆិ ដោក្រុកាមក្រុបិធាន
�មី ដោលា� ញឹ� បុុិនថ្ងៃឆ្ល ទីទួីល�ន ២ 
អាសុនៈ។ ដោន្ទាះជាដ្ឋដោងះ�ម និងដោ�រ ិ�ដ្ឋ�វែណ៌ល
ចុ្ឆិងដោក្រុកាយរបិស់ុ�ណ៌បិ�សហីុុនសិុុនបិុិច្ឆិ 
និងក្រុពីះអ៊ុងាម៉ាច ស់ុ រណ៌ឫទីធិ។

ដោ�ឆំ្នាំ� ២០០៩ ការសុនាន្ទារវាង
�ណ៌បិ�សក្រុបិឆ្នាំ�ងទា�ងពីីរ �ឺ�ណ៌បិ�ស
សិុទីធិមនុសុស និង�ណ៌បិ�សសុម រងសីុ �ន
ចាំប់ិដោផិ�មដោ�ទីីក្រុ�ងុ Philadelphia ជា�វែនងួ
វែដ្ឋលដោមដឹ្ឋ�ន្ទា�ទា�ងពីីរ�នជួបិគំាជាដោល��ដ្ឋ�បូិង 
និងពិីភា�ាអ៊ុ�ពីីលទីធភាពីថ្ងៃនការបិញ្ញចូ ល
គំា។ ក្រុបិជាជន�មុុជាច្ឆិង់ឲ្យយ�ណ៌បិ�ស
ក្រុបិឆ្នាំ�ងរបួិរមួ។ ដោ�ឆំ្នាំ� ២០១២ �ណ៌បិ�ស
ទា�ងពីីរ�នបិញ្ញចូ លគំា ដោហ�យ�នចាំប់ិដោផិ�ម
ដោរៀបិច្ឆិ�ការដោ�ះដោឆំ្នាំតឆំ្នាំ� ២០១៣ ដោក្រុកាម
�ណ៌បិ�សសុដោន្ត្រីង្កាា ះជាតិ�មី ដោ�កាត់ថា 
(CNRP)។ �ុំងការដោ�ះដោឆំ្នាំតដោន្ទាះ ៥៥ 
អាសុនៈ ឬ ៤៤% ថ្ងៃនសុភាជាតិ ក្រុតូែ�ន
�ណ៌បិ�សសុដោន្ត្រីង្កាា ះជាតិ ឈំូះ ហុុន វែសុន 
៦៨ អាសុនៈ ឬ ៤៨%។

ពីលរដ្ឋឋវែ�មរជិតមួយលានន្ទា�់សុក្រុម�ុចូ្ឆិល
រាជធានីដោដ្ឋ�មុីដោធីំ��តុ�មម ដោ�យអ៊ុះអាង
ថា�ណ៌បិ�សសុដោន្ត្រីង្កាា ះជាតិឈំូះដោឆំ្នាំត។ 
ដោលា� ហុុន វែសុន ពីក្រុង្កាយដោយ៉ាធាជាមួយ
រ��សុវែដ្ឋ� និងរ�ដោក្រុកាះដោ�តាំមដ្ឋងផូួែ
�ុំងរាជធានីភិំ�ដោពីញ ដោដ្ឋ�មុីបិ�ភិិតបិ�ភ័ិយ

�តុ�រ។ សុម រងសុ ីក្រុបិកាសុតាំមទូីរទីសុសន៍
ក្រុ�ប់ិអំ៊ុ�រាល់គំាឲ្យយដោ�ផាះ។ �ណ៌បិ�ស
សុដោន្ត្រីង្កាា ះជាតិទីទួីលយ�លទីធផលបិន្ទាា ប់ិពីី
ម៉ានការសុក្រុមុះសុក្រុមលួនដោយ៉ា�យ។ ដោនះ
ជាការចាំប់ិដោផិ�មថ្ងៃនការបិញ្ញច ប់ិច្ឆិ�ណុ៌ច្ឆិ�ុស់ុ
ថ្ងៃនលទីធិក្រុបិជាធិំបិដោតយយ និងការចូ្ឆិលរមួ
របិស់ុពីលរដ្ឋឋ�មុុជា។ �ណ៌បិ�សសុដោន្ត្រីង្កាា ះ
ជាតិក្រុតូែ�នរ �លាយដោ�ឆំ្នាំ� ២០១៧ ដោលា� 
�ឹម សុុខា ក្រុតូែ�ន�ុ��ួួន�ុំងផាះ ដោហ�យ

ដោលា� សុម រងសុី ក្រុតូែ�នបិងខ�ឱ្យយលាវែលង
ពីីត�វែណ៌ង និងនិរដោទីសុ�ួួន។ តាំមរយៈ
ការដោ�ះដោឆំ្នាំតជាតិឆំ្នាំ� ២០១៨ វា�ឺជា
ការដោ�ះដោឆំ្នាំតម៉ានបិ�សវែតមួយ។ ដោលា� 
ហុុន វែសុន យ�អាសុនៈទា�ង ១២៥។ 
ក្រុពីះអ៊ុងាម៉ាច ស់ុ រណ៌ឫទីធ ិក្រុតូែ�នដោ�ដោល��ដោឡូ�ង
ជា�ណ៌បិ�សក្រុបិឆ្នាំ�ងដោដ្ឋ�មុដីោធំី�ឲ្យយការដោ�ះដោឆំ្នាំត
របិស់ុដោលា� ហុុន វែសុន ស្រីសុបិច្ឆិាប់ិ បិាុវែនិ
មិន�នឈំូះដោ�អី៊ុ។

វែផំ�ទីី II ដោត��ិច្ឆិចក្រុពីមដោក្រុពីៀងសុនិិភាពី
ទីីក្រុ�ងុ�ារសីុម៉ានសុមិទីធផលដ៏្ឋម៉ានអ៊ុតែន័យ
យ៉ាាង�សុក្រុម៉ាប់ិក្រុបិជាជន�មុជុាសុពីថី្ងៃ�ៃ? 
ដោ�ម៉ានបិនិដោ��ុំងការដោ�ះពុីមុដោល��ដោក្រុកាយ៕

កេ�ា�តាា គ�ម កេ�ៀ� ណែដំលព្របជាា�លរ្តិ៍ដំឋ...កេ�ា�តាា គ�ម កេ�ៀ� ណែដំលព្របជាា�លរ្តិ៍ដំឋ...tmkBITMB½rTI   14
ក្រុបិធានមិតិសុម៉ា�មវែ�មរ�មុុជាដោក្រុកាម ដោ�

ក្រុបិដោទីសុ�មុជុា វែដ្ឋលក្រុតូែជាឪពុី�ដោ�ម�
របិស់ុដោលា� �ឺម វែបិនវែណ៌ត (មិុន) ជា
ក្រុបិធានសាខាសុហព័ីនធវែ�មរ�មុុជាដោក្រុកាម 
ក្រុបិចាំ�រដ្ឋឋ North Carolina �នទីទួីលមរណ៌ៈភាពី 
កាលពីីថ្ងៃ�ៃសុុក្រុ� ៨ ដោរាច្ឆិ វែ� អ៊ុសុសុជ ឆំ្នាំ�ផូួែ 
ស្រីសីុស័ុ� ពី. សុ. ២៥៦៥ ក្រុតូែនឹងថ្ងៃ�ៃទីី ២៩ 
វែ� តុលា ឆំ្នាំ� ២០២១ �ុំងជន្ទាម យុ 
៨៣ ឆំ្នាំ� ដោ�យដោរាគា�ធំដោ�
ទីីក្រុ�ុង High Point រដ្ឋឋ North 
Carolina សុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិ ។

មរណ៌ៈភាពីរបិស់ុក្រុពឹីទាធ
ចាំរយ �ីម ដោភិន �នដោធំី�ឱ្យយ�ាុ��ទី 
ដោយ�ង�ាុ� ជាថំា�់ដឹ្ឋ�ន្ទា� សុម៉ាជិ�
សុម៉ាជិកាថ្ងៃនសុហព័ីនធវែ�មរ
�មុុជាដោក្រុកាម ម៉ានការដោសា�
សិាយជាពីន់ដោពី� និង �ត់បិង់
នូែក្រុពឹីទាធ ចាំរយវែ�មរដោក្រុកាមមួយរបូិ
ដ៏្ឋឧតិម វែដ្ឋលធួាប់ិបិ�ដោរ �សុងាម
វែ�មរដោក្រុកាម អ៊ុស់ុជាដោក្រុច្ឆិ�នឆំ្នាំ� ដោដ្ឋ�មុី
រ�ានូែអ៊ុតិសុញ្ហាញ តិវែ�មរដោក្រុកាម ។

តាំងន្ទាមសុហព័ីនធវែ�មរ
�មុុជាដោក្រុកាម ដោយ�ង�ាុ� សូុម
បួិងសួុងឱ្យយែញិ្ហាញ ណ៌�ខនធ ក្រុពឹីទាធ
ចាំរយ �ីម ដោភិៀន �នដោ�កាន់

សុុ�តិភិពី �ុ�បីិដោ�ៀួងឃួាំតដោឡូ�យ ។
សូុមដោលា� �ីម វែបិនវែណ៌ត (មិន) និង

ក្រុ�ុមក្រុ�ួសារថ្ងៃនសុពី ទីទួីលនូែការដោគារពី
ស្រីសុឡាញ់រាប់ិអានដ៏្ឋដោសាម ះអ៊ុ�ពីី ដោយ�ង�ាុ� ។

សុហរដ្ឋឋអាដោមរ�ិ, ថ្ងៃ�ៃទីី ៣០ វែ� តុលា 
ឆំ្នាំ� ២០២១ ៕

កេ�រ្តិ៍៍�ដំំណែ�លនៃ��ិច្ចចព្រ�មកេព្រ�ៀង...កេ�រ្តិ៍៍�ដំំណែ�លនៃ��ិច្ចចព្រ�មកេព្រ�ៀង...tmkBITMB½rTI  13
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