ពាក្យបណ្តឹង អំពស
ី ិទ្ធិប ោះបនោត បៅក្ក្ុងឡូវែល
ុ ឡូវែល និង អោក្បសេងបទ្ៀត)
(ហួត និង អោក្បសេងបទ្ៀត ទ្ល់នង
ឹ សាលាក្ក្ង
សំណ្រួ ទ្ូបៅ

បតើពាក្យបណ្តង
ឹ បនោះ សតអ
ី ំពីអវី?
បណ្តឹងន េះ ស្តីអព
ំ ីស្ិទ្ធច
ិ ូលរួមឲ្យនស្មើភាពគ្នា ិង ឲ្យមា ភាពយុត្ិធ
ត ម៌។ ចាប់ជាត្ិចចងថា ម ុស្សគ្រប់រូប គ្ត្ូវ
មា ឱកាស្នស្មើគ្នា ក្ាុងការន េះននាត្នគ្រើស្នរើស្នបក្ខរ
ស្មាមាគ្ត្នៅទ្ីគ្ក្ុងឡូចវលបចចប
ុ ប ា មិ

ចែលខ្លួ នពញចិត្។
ត បុច ត គ្បព័ នធ េះននាត្ចបបមិ

អ ុញ្ញាត្ឲ្យពលរែឋ មា ឱកាស្ចបបន េះនទ្។ ពាក្យបណ្តឹងន េះ នធវើ

នឡើងនែើមបីទាមទារ ឲ្យមា ការផ្លលស្់បរូ ត រនបៀបន េះននាត្នគ្រើស្នរើស្គ្ក្ុមគ្បឹក្ាគ្ក្ុង
ក្មាមធិការសាលានរៀ
ពលរែឋទ្ូនៅ ឲ្យ

នែើមបីចក្ចគ្បែំនណ្ើរការន េះននាត្ ឲ្យមា ភាពយុត្ិធ
ត ម៌

ិង ស្មារិក្រណ្ៈ

ិង ឲ្យមា ភាពត្ំណាងឲ្យ

គ្បនស្ើរជាងន េះ។

ទ្ីគ្ក្ុងឡូចវល រឹងមាំ នោយសារចត្ភាពចគ្មុេះជាត្ិសាស្ ។
៍ ែូនចាេះ មន្រ ីជា
ត ប់ននាត្ គ្ត្ូវចត្ជាអាក្ត្ំណាងឲ្យភាព
ចគ្មុេះជាត្ិសាស្ ៍ន េះ។ ការផ្លលស្់បរូ ត គ្បព័ នធ េះននាត្ន េះ
រួមឲ្យនស្មើភាពគ្នា

ឹងនំមក្ ូវភាពកា ់ចត្ រឹងមាំ

ិង ពគ្ងឹងស្ិទ្ធច
ិ ូល

ិង បនងកើត្រោឋភិ លមួយ ចែលអាចត្ំណាងឲ្យផលគ្បនោរ ៍នយើងគ្រប់គ្នា ឲ្យ

គ្បនស្ើរ

ជាងន េះ។

បតើមន្រនតជា
ី ប់បនោតបៅទ្ីក្ក្ុងឡូវែល សីគ្នោបៅនឹងភាពចក្មុោះជាតិសាសន៍ របស់ក្ក្ុងឡូវែល វែរឬបទ្?
អត្់នទ្! ពលរែឋ ៤៩% ចែលរស្់នៅទ្ីគ្ក្ុងឡូចវល មា ជាត្ិសាស្ ៍ខ្ុស្ៗគ្នា។ ស្ពវថ្ងៃន េះ រ ជាត្ិអានមរិកាង
ំ
នែើមក្ំនណ្ើត្អាស្ុីនៅទ្ីគ្ក្ុងឡូចវល មា ចំ ួ គ្បចែល ២២%។ រ ជាត្ិអានមរិកានំ ែើមក្ំនណ្ើត្នអស្ាញ/
អាន្រែវិក្ឡាទ្ី

មា

១៨%។ រ ជាត្ិអានមរិកាង
ំ នែើមក្ំនណ្ើត្រ ជាត្ិចស្បក្នមម/អានមរិកាង
ំ នែើមក្ំនណ្ើត្

អាន្រែវិក្ មា

៧%។ បុច ត ទ្ីគ្ក្ុងឡូចវល ចបរជាមា ចត្ស្មារិក្គ្ក្ុមគ្បឹក្ាគ្ក្ុង

ក្មាមធិការសាលានរៀ

ជារ ជាត្ិចស្បក្ស្ទាំងអស្់គ្រប់គ្រងនៅវិញ។

ិង ស្មារិក្រណ្ៈ

នបក្ខរ ចែលមា ជាត្ិសាស្ ៍ែថ្ទ្

ចូលរួមឈរន្
ម េះឲ្យនរន េះននាត្នគ្ចើ នាំមក្នែើយ បុច ត មា នបក្ខរ ជាត្ិសាស្ ៍ែថ្ទ្ ជាប់ននាត្ត្ិចត្ួច
ណាស្់។ ជានគ្ចើ អាណ្ត្តិក្ ង
ល មក្ន េះ មា ចត្នបក្ខរ ត្ំណាងមត្ិភារត្ិច ចត្បួ រូបបុនណា
ណ េះ ចែលធ្លលប់ជាប់
ននាត្ ជាស្មារិក្គ្ក្ុមគ្បឹក្ាគ្ក្ុង។ នបើតាមែឹង មិ ចែលមា រ ជាត្ិអានមរិកាង
ំ នែើមក្ំនណ្ើត្ជាត្ិសាស្ ៍ែថ្ទ្
ណាមាាក្់ ធ្លលប់

ជាប់ននាត្ជាស្មារិក្រណ្ៈក្មាមធិការសាលានរៀ

ចំ ួ ស្ិស្សនៅតាមសាលារែឋនៅទ្ីគ្ក្ុងឡូចវល

មតងណាននេះនទ្ ស្ូមបីចត្ពីរភារបី ថ្

ស្ុទ្ធចត្ជាក្ូ នៅរបស្់ពលរែឋអានមរិកាង
ំ នែើមក្ំនណ្ើត្ជាត្ិ

សាស្ ៍ែថ្ទ្ក្៏នោយ។

ក្ាុងស្មារិក្គ្ក្ុមគ្បឹក្ាគ្ក្ុងឡូចវល

ិង

រណ្ៈក្មាមធិការសាលានរៀ

ក្៏ខ្វេះភាពជាត្ំណាងឲ្យនស្មើភាពគ្នា

ស្គ្មាប់ត្ំប ់នៅរុំ វិញទ្ីគ្ក្ុងន េះចែរ។ ជាគ្បថ្ពណ្ីនៅនែើយ ចែលមន្រ ីជា
ត ប់ននាត្ នគ្ចើ ចត្មក្ពីត្ំប ់ ចប៊ែល វើ
ឌា (Belvidere)។ ត្ំណាងពីត្ំប ់នផសងនទ្ៀត្ ែូចជាត្ំប ់ នអឃ័រ (Acre) មា ត្ំណាងត្ិចត្ួច ឬ នស្ទើរចត្
គ្នម ត្ំណាងទាល់នសាេះ ក្ាុងស្មារិក្គ្ក្ុមគ្បឹក្ាគ្ក្ុង ិង រណ្ៈក្មាមធិការសាលានរៀ ។

បតើក្បព័នបធ ោះបនោតវបបមិនសមាមាក្តបៅទ្ីក្ក្ុងឡូវែល គឺជាអវី?
នៅការិោល័យន េះននាត្ អាក្ន េះននាត្
គ្ក្ុមគ្បឹក្ាគ្ក្ុងឡូចវល

បញ្ជ ីនបក្ខរ ឈរន្
ម េះន េះននាត្ ស្គ្មាប់ស្មារិក្

ឹងទ្ទ្ួល

ិង ស្មារិក្រណ្ៈក្មាមធិការសាលានរៀ ។ អាក្ន េះននាត្មា ស្ិទ្ធិរូស្ នែើមបីន េះ

ននាត្នគ្រើស្យក្ នបក្ខរ ឈរន្
ម េះរែូែល់ ០៩ នក្់ ស្គ្មាប់គ្ក្ុមគ្បឹក្ាគ្ក្ុង

ិង ០៦ នក្់ស្គ្មាប់រណ្ៈ

ក្មាមធិការសាលានរៀ ។ នបក្ខរ មាាក្់ៗ ឈរន្
ម េះត្ំណាងឲ្យពលរែឋទ្ូនៅ នៅគ្ក្ុងឡូចវលទាំងមូល។ នបក្ខរ
០៩ នក្់ែំបូងនរ ចែលឈរន្
ម េះស្គ្មាប់គ្ក្ុមគ្បឹក្ាគ្ក្ុង
ស្គ្មាប់រណ្ៈក្មាមធិការសាលានរៀ
ននាត្

ចែលទ្ទ្ួល

នបក្ខរ មិ ចំ ច់ទាល់ចត្ទ្ទ្ួល

ិង នបក្ខរ ែំបូងនរ ០៦ នក្់ចែលឈរន្
ម េះ

ស្នមលងគ្នំគ្ទ្នគ្ចើ ជាងនរ ជាអាក្ជាប់ននាត្។ នែើមបីជាប់

ស្នមលងគ្នំគ្ទ្ភារនគ្ចើ

ននេះនទ្។
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ពីចំនណាមអាក្ន េះននាត្ស្រុបទាំងអស្់

បុច ត ការន េះននាត្“ខ្ណ្ឌ” មា លក្ខណ្ៈខ្ុស្គ្នាពីន េះ នោយសារនបើន េះននាត្ខ្ណ្ឌ នរចបងចចក្ទ្ីគ្ក្ុងនៅជា
ខ្ណ្ឌោច់ពីគ្នា នៅតាមលាយគ្បជាពលរែឋ។ អាក្ចែលរស្់ក្ាុងខ្ណ្ឌណា មា ស្ិទ្ធនិ េះននាត្នរើស្ត្ំណាងខ្លួ
ស្គ្មាប់ខ្ណ្ឌននេះ។

បតើបហតអវី
ត្ុលាការ

នជាក្បព័នធប ោះបនោតវបបមិនសមាមាក្ត មិនយតតិធម៌?
ស្នគ្មចនស្ចក្តីថា គ្បព័ នធ េះននាត្ចបបមិ ស្មាមាគ្ត្ មិ យុត្ិធ
ត ម៌

នបើការន េះននាត្តាមគ្បព័ ចធ បបន េះ

នំឲ្យ ត្់ស្ំនឡងពលរែឋស្ែរម ៍

ិង មិ គ្ស្បចាប់ គ្បស្ិ

ចែលជារ ជាត្ិអានមរិកាង
ំ នែើម

ក្ំនណ្ើត្ជាត្ិសាស្ ែ
៍ ថ្ទ្។ គ្បព័ នធ េះននាត្ចបបមិ ស្មាមាគ្ត្ អ ុញ្ញាត្ឲ្យស្ំនឡងគ្នំគ្ទ្ភារនគ្ចើ

៥១%

ចែលមា អំណាចរំងខ្ពប់ស្ំនឡងរ ជាត្ិភារត្ិច គ្បមូលយក្អាស្ ៈទាំងអស្់។ ជាលទ្ធផលពួក្នរ ប ឈ
ត ា េះ
ននាត្ គ្បមូលយក្ទាំងអស្់ចបបន េះ ជានរៀងរែូត្។ ទ្ីគ្ក្ុងធំៗ ិង ទ្ីគ្បរុំរ ភារនគ្ចើ នៅរែឋមាសាឈូនស្ត្
ចលងនគ្បើគ្បព័ នធ េះននាត្ចបបមិ ស្មាមាគ្ត្ន េះអស្់នែើយ នោយសារពួក្នរទ្ទ្ួលសាាល់ អំពីភាពអយុត្ិធ
ត ម៌
ចបបន េះ។

ខ្ំបុ ៅវតមិនទាន់យល់។ បបើបគឈ្ោ ោះសំបឡងភាគបក្ចើន

នន័យថាយតតិធម៌ បហតអវីថាមិនយតតិធម៌?

ជាការយុត្ិធ
ត ម៌ នបើការន េះននាត្មួយ មា អាស្ ៈចត្មួយ (ឧទាែរណ្៍ ការន េះននាត្នគ្រើស្តាំងស្មារិក្
គ្ពឹទ្ធិស្ភា) នែើយអាក្ចែលទ្ទ្ួល

ស្នមលងគ្នំគ្ទ្នគ្ចើ ជាងនរ ជាអាក្ជាប់ននាត្។ បុច ត បញ្ញា ឹងនក្ើត្មា នបើ

ការន េះននាត្ គ្បក្ួត្ែនណ្តើមអាស្ ៈនគ្ចើ ។ នបើអាស្ ៈទាំងអស្់ គ្ត្ូវចត្គ្បរល់នៅឲ្យគ្ក្ុមនបក្ខរ ចែលមា
ស្ំនឡងគ្នំគ្ទ្ភារនគ្ចើ

៥១% ចែលមា អំណាចរំងខ្ទបស្
់ ំនឡងរ ជាត្ិភារត្ិច គ្រប់ការន េះននាត្ចបបន េះ

មត្ិភារត្ិច ចាស្់ជាគ្នម ស្ំនឡងទាល់ចត្នសាេះ។ ការន េះននាត្ចបបន េះ នធវើឲ្យ ត្់ស្ំនឡងរបស្់មត្ិភារត្ិច
ជានរៀងរែូត្។

ខ្ំយ
ុ ល់បហើយ។ បវនត បបើមិនយតតិធម៌ែូបចោោះ បតើក្បព័នធវបបបនោះ ខសចាប់ឬបទ្?
ចាប់ស្ីព
ត ីការន េះននាត្ជាត្ិនាំ ១៩៦៥ ហាមឃាត្់“បទ្ោឋ
បែិនស្ធស្ិទ្ធិ

ឬ

ការអ ុវត្ត ឬ

ីត្ិ វិធី”ណាមួយចែល“នំឲ្យ

នធវឲ្
ើ យ ត្់បង់ស្ិទ្ធនិ េះននាត្របស្់ពលរែឋស្ែរែឋអានមរិក្

នោយសារចត្មូលនែត្ុជាត្ិ

សាស្ ៍ ឬ ព័ណ្៌ស្មបុរ”។ គ្បព័ នធ េះននាត្ចបបមិ ស្មាមាគ្ត្ ែូចក្ំពុងអ ុវត្តនៅទ្ីគ្ក្ុងឡូចវល គ្ត្ូវ
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ចត្់

ទ្ុក្ថាមិ គ្ស្បចាប់ នបើតាមចាប់ស្ីព
ត ីស្ិទ្ធនិ េះននាត្ នោយសារគ្បព័ ចធ បបន េះ នធវើឲ្យ ត្់បង់ស្ំនឡងននាត្
របស្់ស្ែរម ៍ ចែលមា នែើមក្ំនណ្ើត្ពីជាត្ិសាស្ ែ
៍ ថ្ទ្។ ក្ ង
ល មក្ ការត្វ៉ាឲ្យផ្លលស្់បរូ ត គ្បព័ នធ េះននាត្
ចបបមិ ស្មាមាគ្ត្ន េះ ទ្ទ្ួល

នជាររ័យ នៅទ្ូទាង
ំ គ្បនទ្ស្។

បតើទ្ីក្ក្ុងែទទ្បទ្ៀត បៅរែឋមាសាឈ្ូបសត បក្បើក្បព័នធប ោះបនោតវបបមិនសមាមាក្តបនោះវែរឬបទ្?
មា មិ នគ្ចើ នទ្។ ទ្ីគ្ក្ុងឡូចវល ជាទ្ីគ្ក្ុងចុងនគ្កាយនរបងអស្់ នៅរែឋមាសាឈូនស្ត្ ចែលមា គ្បជារ នលើស្
ពីមួយចស្ នក្់ បុច ត នៅនគ្បើគ្បព័ នធ េះននាត្ចបបមិ ស្មាមាគ្ត្ែូនចាេះ។ ទ្ីគ្ក្ុងជានគ្ចើ នៅរែឋមាសាឈូនស្ត្
ផ្លលស្់បរូត គ្បព័ នធ េះននាត្ចបបន េះអស្់នែើយ ទាំងផ្លលស្់បរូ ត នោយសារការបតឹងឲ្យផ្លលស្់បរូ ត តាមផលូវត្ុលាការ
ឬនរបតរូ នៅជាការន េះននាត្ នគ្រើស្នរើស្អាស្ ៈតាមខ្ណ្ឌ ីមួយៗ វិញ ឬ គ្ក្ុងខ្លេះនរនគ្បើគ្បព័ ច
ធ គ្មុេះទាំងគ្បព័ ធ
មិ ស្មាមាគ្ត្ ិង គ្បព័ នធ េះននាត្តាមខ្ណ្ឌមួយៗន េះ។ ទ្ីគ្ក្ុង បូស្ តុ , ន្រស្ពីងនែវៀល, វ័រនស្ទើរ ិង គ្ក្ុងនផសង
នទ្ៀត្

ផ្លលស្់បរូ ត គ្បព័ នធ េះ រួចនែើយ។

បតើបហតអវី

នជាក្បព័នធប ោះបនោត ឲ្យមានតំណាងបសមើគ្នោ មានសារសំខាន់?

នបើគ្នម ត្ំណាងគ្រប់គ្គ្ន ់ នៅក្ាុងរួររោឋភិ លគ្ក្ុង នស្ចក្តីគ្ត្ូវការជាក្់ចស្តងរបស្់ពលរែឋក្ាុងស្ែរម ៍ ចែល
មា ព័ណ្៌ស្មបុរនផសង ចាស្់ជាគ្នម នរយក្ចិត្ទ្
ត ុក្ោក្់ននេះនទ្។

ឧទាែរណ្៍

ទ្ីគ្ក្ុងឡូចវលស្ពវថ្ងៃ ក្ំពុងស្ថិត្ក្ាុងែំណាក្់កាលផ្លលស្់ទ្ីតាង
ំ សាលាវិទ្ាល័យរែឋរបស្់ឡូចវល។

ន េះជាបញ្ញាស្ំខា ់មួយ ស្គ្មាប់ពលរែឋទាង
ំ អស្់ ចែលរស្់នៅទ្ីគ្ក្ុងឡូចវល រួមមា ស្ែរម ច៍ ែលមា ព័ណ្៌
ស្មបុរនផសងផង (នោយសារចត្ពីរភារបី ថ្ ស្ិស្សនៅសាលារែឋក្ាុងទ្ីគ្ក្ុងឡូចវល ជាក្ូ នៅពលរែឋចែលមា
ព័ណ្៌ស្មបុរនផសង)។ បុច ត ទាល់ចត្រិត្ចប់ែំនណ្ើរការនៅនែើយ នទ្ើបមា ការផសពវផាយ ឬ រូ ែំណ្ឹងែល់
ពលរែឋស្ែរម រ
៍ ជាត្ិភារត្ិច ឲ្យ
ជាត្ិភារត្ិច

គ្ជាបអំពីបញ្ញាន េះ។ មាងនទ្ៀត្ ការគ្បឹងចគ្បងចង់ឲ្យស្ែរម រ
៍

ចូលរួមរិត្ ិង ពិភាក្ានរឿងធំចបបន េះ មា ត្ិចត្ួចណាស្់។

ែូចគ្នាន េះចែរ ពលរែឋមាាក្់

ោក្់ញ្ត្
ា ិ ត នៅគ្ក្ុមគ្បឹក្ាគ្ក្ុង ស្ុំឲ្យរួយកាត្់ប យ
ថ ក្ិចចស្ែគ្បត្ិបត្តិការរបស្់

មន្រ ីព
ត គ្ងឹងការអ ុវត្តចាប់របស្់មូលោឋ

ជាមួយ ឹងអាជាាធរអននតគ្បនវស្ ៍ជាត្ិ។
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គ្ក្ុមគ្បឹក្ាគ្ក្ុង

បែិនស្ធ មិ នធវើនគ្នល នោ យណាមួយ នែើមបីន្លើយត្បនៅ ឹងស្ំនណ្ើន េះនទ្។ មាងនទ្ៀត្គ្ក្ុមគ្បឹក្ាគ្ក្ុង
មា ការទ្ទ្ួលសាាល់ត្ិចត្ួចណាស្់ អំពីក្ងវល់ជានគ្ចើ របស្់ពលរែឋចែលជារ អននតគ្បនវស្ ៍ រុំ វិញបញ្ញាន េះ។

ការខ្វេះភាពជាអាក្ត្ំណាងរបស្់ស្ែរម ច៍ បបន េះ ក្៏បណា
ត លឲ្យការផតល់នស្វជាមូលោឋ ទ្ូនៅ មិ នស្មើភាព
គ្នា ែល់ពលរែឋស្ែរម ទា
៍ ង
ំ អស្់។ ឧទាែរណ្៍ គ្គ្ន ់ចត្នភលើងបំភឺស្
ល ួ ថ្បលិ
ការនពលរប់នាំ ទ្គ្មាំ នោេះគ្សាយ

(Clemente Park) គ្ត្ូវ

។ ស្ួ ន េះ ជាទ្ីចែលស្មារិក្ជានគ្ចើ ថ្ ស្ែរម រ
៍ ជាត្ិភារត្ិច

នៅទ្ីគ្ក្ុងឡូចវល នំគ្នានគ្បើជាញឹក្ញាប់។ នបើ ិោយពីនស្វបក្ចគ្បភាសា វិញ នៅក្ាុងក្ិចចគ្បរុំគ្ក្ុមគ្បឹក្ាគ្ក្ុង
ឡូចវល ិង រណ្ៈក្មាមធិការសាលានរៀ នស្ទើរចត្គ្នម ទាល់ចត្មតង។ អាក្មិ នចេះ ិោយភាសាអង់នរលស្ មិ ែឹង
នរគ្បរុំអំពីអីវ ិង មិ អាចចូលរួមក្ាុងការស្នគ្មចធំៗ

ននេះនទ្។

បតើបែើមបណ្តឹងជានរណា?
នែើមបណ្តឹងជាបណ្តុថ្ំ ពលរែឋចែលរស្់នៅទ្ីគ្ក្ុងឡូចវល

ចែលចង់នធវើឲ្យទ្ីគ្ក្ុងរបស្់ពួក្គ្នត្់

ជាងន េះ នោយការផ្លលស្់បរូ ត គ្បព័ នធ េះននាត្ចែលគ្នម យុត្ិធ
ត ម៌

មា ភាព រឹងមាំ

ិង នបើក្ផលូវផតល់ឱកាស្នស្មើគ្នា ឲ្យពលរែឋនៅទ្ី

គ្ក្ុងឡូចវលទាំងអស្់គ្នា អាចន េះននាត្នគ្រើស្នរើស្ត្ំណាង នៅតាមការគ្ ថាាចង់

របស្់ខ្ួ ល ។ នែើមបណ្តឹង

ជាបណ្តុព
ំ លរែឋជានគ្ចើ គ្ក្ុម មា រ ជាត្ិអានមរិកាង
ំ នែើមក្ំនណ្ើត្អាស្ុី មា រ ជាត្ិអានមរិកាង
ំ នែើមក្ំនណ្ើត្
នអស្ាញ/អាន្រែវិក្ឡាទ្ី

មា ទាំងចស្់ មា ទាំងនក្មង

ិង នែើមបណ្តឹងជានគ្ចើ ជាពលរែឋចែលរស្់នៅទ្ីគ្ក្ុង

ឡូចវលយូរនាំមក្នែើយ។ នែើមបណ្តឹងស្ុទ្ធចត្មា បំណ្ង ចង់នធវើឲ្យទ្ីគ្ក្ុងរបស្់ខ្ួ ល

កា ់ចត្ រឹងមាំ នោយនធវើឲ្យ

គ្បព័ នធ េះននាត្មួយ មា លក្ខណ្ៈគ្បនស្ើរ ន្លើយត្បនៅតាមភាពចគ្មុេះជាត្ិសាស្ ៍ថ្ ទ្ីគ្ក្ុងឡូចវល។

បតើនរណាជាចងបណ្តង
ឹ ?
ចុងបណ្តឹង រឺសាលាគ្ក្ុងឡូចវល អាក្គ្រប់គ្រងសាលាគ្ក្ុង គ្ក្ុមគ្បឹក្ាគ្ក្ុង រណ្ៈក្មាមធិការសាលានរៀ
រណ្ៈក្មាមធិការនរៀបចំការន េះននាត្ ិង រំនរឿ ។
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ិង

បតើពាក្យបណ្តង
ឹ បនោះ ទាមទារឲ្យពក្ងឹងការអនែតតចាប់អវី?
បច ម
ថ នលើចាប់ជាត្ិស្ីព
ត ីការន េះននាត្ ពាក្យបណ្តឹងន េះនចទ្គ្បកា ់ អំពីការរំនលាភបំពា ចាប់ វិនសាធ ក្មម
នលើក្ទ្ី ១៤ ិង ១៥ ថ្ រែឋធមម ុញ្ថ្ា ស្ែរែឋអានមរិក្។

បតើតលាការមួយណា នឹងបធវើសែនាការ ក្ោុងបរឿងបនោះ?
ស្ំណ្ំនុ រឿងន េះ

ក្ំពុងស្ថិត្ក្ាុងថ្ែត្ុលាការជាត្ិ

គ្បចំរែឋមាសាឈូនស្ត្។

នៅគ្ក្មចែលកា ់ស្ំណ្នំុ រឿងន េះ

ន្
ម េះ វើនលលៀម រី ោុង
ំ (Honorable William G. Young)។

បតើក្ក្បខណ្ឌវសនការ E គឺជាអវី? បតើពាក្យបណ្តង
ឹ បនោះ មានន័យថាទ្ីក្ក្ុងឡូវែល មិនអាចកាាយជាទ្ី
ក្ក្ុង ក្ោុងក្ក្បខណ្ឌវសនការ E

នបទ្ឬ?

ក្ាុងគ្ក្បខ្ណ្ឌចផ ការ E ពលរែឋថ្ ទ្ីគ្ក្ុងឡូចវល ន េះននាត្នគ្រើស្នរើស្ស្មារិក្ ០៩ រូបស្គ្មាប់គ្ក្ុមគ្បឹក្ា
គ្ក្ុង ស្គ្មាប់អាណ្ត្តិ ០២ នាំ។ បនទប់មក្ គ្ក្ុមគ្បឹក្ាគ្ក្ុងន េះននាត្នគ្រើស្ស្មារិក្មាាក្់ក្ាុងចំនណាម ០៩
នក្់ន េះ នែើមបីនធវើជាអភិ លគ្ក្ុង ចែលមា ងារជាគ្បមុខ្ែឹក្នំទ្ីគ្ក្ុង នោយគ្ត្ូវនធវើជាអធិបត្ីក្ាុងក្ិចចគ្បរុំ
របស្់គ្ក្ុមគ្បឹក្ាគ្ក្ុង

ិង រណ្ៈក្មាមធិការសាលានរៀ ។ អាក្គ្រប់គ្រងគ្ក្ុងមាាក្់

ឹងគ្ត្ូវចត្ងតាំង នែើមបី

ចត្់ចចងគ្ក្ុង។

ពាក្យបណ្តឹងន េះ មិ រំងរំងគ្ក្ុងឡូចវល មិ ឲ្យអ ុវត្តគ្ក្បខ្ណ្ឌចផ ការ E នែើមបីបនងកើត្រោឋភិ លននេះនទ្។ ទ្ី
គ្ក្ុងឡូចវល នៅចត្ជាទ្ីគ្ក្ុងចែលអ ុវត្តតាមគ្ក្បខ្ណ្ឌចផ ការ E ែចែល បុច ឈ
ត ប់នគ្បើគ្បព័ នធ េះននាត្ចបប
មិ ស្មាមាគ្ត្ន េះ។ ឧទាែរណ្៍ ែូចជានៅទ្ីគ្ក្ុង វ័រនស្ទើរ ិង ចខ្មគ្ប៊ែ៊ិច នគ្បើគ្ ស្់ទ្គ្មង់គ្ក្បខ្ណ្ឌចផ ការ E
ថ្ ការបនងកើត្រោឋភិ ល នោយមា ត្ំចណ្ងអាក្គ្រង់គ្រងគ្ក្ុងមាាក្់។ ទ្ីគ្ក្ុង វ័រនស្ទើរ មា ស្មារិក្ ១១ នក្់ នៅ
ក្ាុងគ្ក្ុមគ្បឹក្ាគ្ក្ុង ចែលជាប់ននាត្តាមរយៈការន េះននាត្ចគ្មុេះតាមខ្ណ្ឌ ិង គ្បព័ ម
ធ ិ ស្មាមាគ្ត្។ ទ្ីគ្ក្ុង
ចខ្មគ្ប៊ែ៊ិច មា ស្មារិក្គ្ក្ុមគ្បឹក្ាគ្ក្ុង ០៩ រូប ិង នគ្បើគ្ ស្់គ្បព័ នធ េះននាត្ តាមទ្គ្មង់“ស្មាមាគ្ត្”។
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បតើបលាក្អោក្ ចង់ នក្បព័នធប ោះបនោតវបបណា?
នយើងយល់ថា គ្បព័ នធ េះននាត្ចបបមិ ស្មាមាគ្ត្ក្ាុងនពលបចចប
ុ ប នា េះ មិ គ្ស្បចាប់

ិងគ្ត្ូវចត្ផ្លលស្់បរូ ត ។

ទាមទារឲ្យផ្លលស្់បរូ ត គ្បព័ នធ េះននាត្នគ្រើស្នរើស្ស្មារិក្គ្ក្ុមគ្បឹក្ាគ្ក្ុងឡូចវល

ពាក្យបណ្តឹងន េះ

ិង

រណ្ៈក្មាមធិការសាលានរៀ នែើមបីឲ្យមា គ្បព័ ម
ធ ួយគ្បនស្ើរ មា យុត្ិធ
ត ម៌ ែូចគ្បព័ នធ េះននាត្តាមខ្ណ្ឌចែរ។
ទ្ីគ្ក្ុងជានគ្ចើ នៅរែឋមាសាឈូនស្ត្

នគ្បើគ្ ស្់គ្បព័ នធ េះននាត្ចគ្មុេះ

ទាំងគ្បព័ ចធ បបមិ ស្មាមាគ្ត្

ិង

គ្បព័ នធ េះននាត្តាមខ្ណ្ឌ។ គ្បព័ ច
ធ គ្មុេះចបបន េះ អាចជាែំនណាេះគ្សាយមួយស្មគ្ស្ប។

បហតអវីច ំ ច់ ដាក្់ពាក្យបណ្តឹងវបបបនោះ?
ការោក្់ពាក្យបណ្តឹងន េះ រឺនោយសារការស្វេះចស្វងតាមមនធា យនផសង នែើមបីឲ្យផ្លលស្់បរូ ត គ្បព័ នធ េះននាត្ន េះ
មិ ទ្ទ្ួល

នជាររ័យ។

សាលាគ្ក្ុងមា ឱកាស្ផ្លលស្់បរូ ត គ្បព័ នធ េះ

នគ្ចើ នលើក្នគ្ចើ គ្គ្នមក្នែើយ

បុច ត

បែិនស្ធមិ នោេះគ្សាយ៖

 ឧទាែរណ្៍ ក្ាុងនាំ ២០០៩ មា ស្ំនណ្ើមួយនស្ាើនឡើងនៅនលើស្ ឹក្
ល ននាត្ នែើមបីស្ឲ្
ុំ យសាលាគ្ក្ុងផ្លលស្់បរូ ត
គ្បព័ នធ េះននាត្ន េះ។ ពលរែឋអានមរិកាង
ំ នែើមក្ំនណ្ើត្នអស្ាញ/អាន្រែវិក្ឡាទ្ី

ិង ពលរែឋអានមរិកាង
ំ

នែើមក្ំនណ្ើត្អាស្ុី ែ៏នគ្ចើ នលើស្លុប នំគ្នាន េះននាត្គ្នំគ្ទ្ការនធវើគ្បជាមត្ិន េះ។ បុច ត នោយសារចត្គ្បព័ ធ
ស្ំនឡងភារនគ្ចើ ចែលមា ស្ិទ្ធរ
ិ ំងខ្ទប់ស្ំនឡងមត្ិភារត្ិចន េះ នពាលរឺ ២ ទ្ល់ ឹង ១ នទ្ើបនធវើស្ំនណ្ើននេះ
គ្ត្ូវបររ័យ។

 នៅនាំ ២០១០ ិង ២០១១ មា ស្ំនណ្ើមួយនទ្ៀត្ នស្ាើឲ្យគ្ក្ុមគ្បឹក្ាគ្ក្ុង ពិចរណាផ្លលស្់បរូត គ្បព័ នធ េះ
ននាត្ន េះ។ គ្ក្ុមគ្បឹក្ាគ្ក្ុងយល់គ្ពមពិភាក្ាស្ំនណ្ើន េះ។ បុច ត គ្នម

 នៅនាំ ២០១៦ ស្មារិក្គ្ក្ុមគ្បឹក្ាគ្ក្ុងមួយរូប
ផ្លលស្់បរូត គ្បព័ នធ េះននាត្បចចប
ុ ប ។
ា
បញ្ញាន េះ

លទ្ធផលអវីទាង
ំ អស្់។

នស្ាើជាងមីមង
ត នទ្ៀត្ ស្ុំឲ្យគ្ក្ុមគ្បឹក្ាគ្ក្ុងពិភាក្ា

គ្នម ស្មារិក្គ្ក្ុមគ្បឹក្ាគ្ក្ុងណាមាាក្់នផសង

គ្នំគ្ទ្ស្ំនណ្ើន េះនទ្។

រសាត្់ ត្់នៅ នោយគ្នម ការពិភាក្ាអវីទាង
ំ អស្់។

បតើក្ក្ុមបមធាែីណាខាោះ វែលតំណាងឲ្យបែើមបណ្តង
ឹ ?
រណ្ៈក្មាមធិការនមធ្លវើ នែើមបីស្ិទ្ធិពលរែឋ

ិង យុត្ិធ
ត ម៌ចផាក្នស្ែឋក្ិចច (LCCR)

ិង គ្ក្ុមែ៊ែុ នមធ្លវើ

Ropes & Gray ជាគ្ក្ុមនមធ្លវើត្ំណាងឲ្យនែើមបណ្តឹង។ រណ្ៈក្មាមធិការនមធ្លវើ LCCR ជាអងាការចផាក្
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ចាប់មិ រក្គ្ ក្់ក្ថ្គ្ម ចែលបតរូ ផ្លតច់ការពារស្ិទ្ធិពលរែឋ

ិង យុត្ិធ
ត ម៌ស្គ្មាប់ពូរសាស្ ៍។ គ្ក្ុមែ៊ែុ នមធ្លវើ

Ropes & Gray ជាគ្ក្ុមែ៊ែុ ឯក្រ ចែលផតល់នស្វចផាក្ចាប់ នោយស្ម័គ្រចិត្ត ឥត្យក្គ្ ក្់ក្ថ្គ្ម។

បតើមជ្ឈដាឋនណាខាោះ និយាយអំពីពាក្យបណ្តឹងបនោះ?
ការោក្់ពាក្យបណ្តឹងន េះ ទ្ទ្ួល

ការចប់អារមមណ្៍ ោងនគ្ចើ ពីគ្បព័ ផ
ធ សពវផាយ មា ែូចជា៖ សារព័ត្៌មា

ឡូចវលសា ់ (Lowell Sun) បូស្ តុ នហាោ ា ប (Boston Globe) ទ្ីភាាក្់ងារព័ត្៌មា

Associated

Press បុស្ិ៍ វត ិទ្យុ WGBH (ចុចនៅទ្ីន េះ នៅទ្ីន េះ ិង នៅទ្ីន េះ) ទ្ស្សនវត្តីរបស្់រែឋ Commonwealth
Magazine, ទ្ូរទ្ស្ស ៍ Fox 25, ទ្ូរទ្ស្ស ៍ LTC News, Telemundo, ិងសារព័ត្៌មា ស្ែរម ៍
អានមរិកាង
ំ នែើមក្ំនណ្ើត្អាន្រែវិក្ន្
ម េះ the Bay State Banner។

កាចស្ត្ បូស្ តុ នហាោ ា ប (Boston Globe)

ចុេះផាយបទ្ វិចរណ្ក្ថាមួយ នគ្កាមចំនណាមនរើងថា៖

“ទ្ីគ្ក្ុងឡូចវល រួររំលាយគ្បព័ នធ េះននាត្ចបបមិ ស្មាមាគ្ត្” នោយអំពាវនវឲ្យ “គ្ក្ុងឡូចវល ចែលជាគ្ក្ុង
ស្មបូរនៅនោយរ អននតគ្បនវស្ ៍ នោេះគ្សាយពាក្យបណ្តឹង

ិង បនងកើត្រោឋភិ លមួយ ចែលមា លក្ខណ្ៈជា

ត្ំណាងឲ្យមាចស្់ននាត្ លអគ្បនស្ើរជាងន េះ”។

បតើបធវើយាងែូចបមតច បទ្ើបខ្ំអា
ុ ចទ្ទ្ួល នព័ត៌មានជាក្បចំ អំពីបរឿងក្តីបនោះ?
រណ្ៈក្មាមធិការនមធ្លវើ នែើមបីស្ិទ្ធព
ិ លរែឋ ិង យុត្ិធ
ត ម៌ចផាក្នស្ែឋក្ិចច (LCCR) មា ព័ត្៌មា អំពីពាក្យបណ្តឹង
ន េះ នៅនលើនរែទ្ំព័ររបស្់ខ្ួ ល
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នរែទ្ំព័រន េះ។
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