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34
 ទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 34 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 34 

JERRY BROWN េិយាយថា  គាមា េអ្កបោសដដលរកប�ើញគាមា េបោស ណា ម្្ក ់
ស្ិតបៅក្ុងបញី្រងច់ាតំបហារជីវតិរបស់រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា បឡើយ។—កាលប្បវត្ិ San 
Francisco  3/7/12។

បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 34 គឺជាបរឿងអស់សង្ រឹមយា៉ា ង ខ្្ងំ 
ដដលពួកបគេរឹងេិយាយអ្ីៗ បដើម្បទីទួលោេសេ្រឹកប្្តរបស់អ្ក។ ការបោះប្្ត 
ស្ទងម់តិមហាជេ ោេបងាហា ញអំពីការគាតំទដប៏លើស លបច់ំបោះបោស តបហារជីវតិ ដលូច ្
បេះពួកបគម្េបំណងបតបើោក្យដដលនាឲំ្យយល់ខុសដលូចជា ភាពគាមា េបោស 
ការបោះតរាយឧតកដិ្ឋកមមា េិងការសេ្តំោកជ់ាបដើម។

សលូមកំុចាញ់បោកបគ។
“សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 យកលុយ $100 លាេដុល្ារពីកញ្ចបថ់វកិា 

ទលូបៅរបស់រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។  អ្កតប្ងំោេតវ៉ាថា លុយដដលោេមកពី 
តោកស់េ្ដំដលតតរូវោេបគបចាទបនាះ គរឹជាបរឿងមេិពិត។ បលើសពីបេះបទៀត 
សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 េរឹងបធ្ើឲ្យអ្កជាបព់េ្ធតតរូវចំណាយលុយរាបល់ាេដុល្ារជា 
បរៀងរាល់្្ ំតាមរយៈការធានាផ្ដល់កដេ្ងរ្ាកប់ៅសតម្បឃ់ាតករ េិងអត្តបបយាជេ៍
សុខភាពអស់មយួជីវតិ។”—Mike Genest, តបធាេដផ្កហិរញ្ញ វត្ុរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ្្ ំ
2005–2009។

អ្កគាតំទសំបណើ តបជាមតិបលខ 34 មេិអាចការោរការផ្ដួចបផ្ដើមគំេិតរបស់ពួកបគ
 ោេបឡើយ។ ជំេួសមកវញិ ពួកបគបោកបប ឆ្ោ ត។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 ដតងដតបៅថា “លក្ខខណ្ឌ តតមរូវការងារ?” បធ្ើឲ្យឃាតករ 
ដដលបរៀេដផ្កអបរ់កំាយ ប្្ើយតបេរឹងលក្ខខណ្ឌ បេះ។

អ្ករចួបោស Franky Carrillo . . . គាតម់េិដដលោេទទួលបោសតបហារជីវតិ ម្ដងណាបទ។
គាមា េ “ពេ្ធនាគារសតម្បអ់្កបោសរងច់ាតំបហារជីវតិរបស់រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា បទ។” វជា 

San Quentin។

អ្កបោះប្្ត្្ត បហើយដរឹងថា អ្កគាតំទសំបណើ តបជាមតិបលខ 34 ោេបធ្ើការជា 
បតចើេទសវត្រ ៍បដើម្បលុីបបំោតក់ារោកប់ោសដល់ជីវតិ។ ពួកបគមេិដមេជាអ្កឃ្ា ំ

 បមើលរបស់អ្កជាបព់េ្ធបទ —ផ្ទុយតសឡះ។ ពួកបគបធ្ើឲ្យយុត្ិធមក៌ាេដ់តម្េ
 តនម្ដថមបទៀត។

“សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 ោកប់ោសតគរួរារដដលទទួលរងការរ្ាបយ់ា៉ា ងរេ្ធត ់ 
បោយរារឃាតករដដលតតរូវោេផ្ដនា្ទ បោស។ ដលូបច្ះបហើយបទើប រាល់អង្គភាព អេុវត្ចបា
បរ់ដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ធំៗ ជំោស់េរឹងសំបណើ តបជាមតិបលខ 34។”—Scott Seaman, តបធាេ
សម្គមបមប៉ាលូលីសរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។

កំុបបណ្ាយឲ្យឃាតករដដលម្េបោសឈះ្។  Scott Peterson ោេ 
សម្្បត់បពេ្ធគាតប់ ម្ា ះ Laci េិងកលូេតបរុសក្ុងបោះរបស់គាតយ់ា៉ា ងរាហាវ។ គាត ់
ទទួលោេការកាតប់ោសតបហារជីវតិ។ LACI គាមា េបោសបទ។ ោរកប ម្ា ះ 
CONNER  បនាះគាមា េអ្កណាជួយ�បទ។

សលូមចងចាអំំពីជេរងបតគាះ រមួោងំ មនេ្ីប៉ាលូលីសចំេួេ 43 នាកដ់ដលតតរូវោេសម្្ប ់
បោយរារដតការោរពួកបយើង។ សលូមបតកាកឈរបឡើង បដើម្បឲី្យរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា កាេដ់ត
ម្េសុវត្ិភាពដថមបទៀត។

បោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ34។
CARL V. ADAMS, តបធាេ 
សម្គមបមធាវមីណ្ឌ លកាលីហ្័រញ៉ា
KERMIT ALEXANDER 
តគរួរារតតរូវោេសំឡាបប់ោយសម្ជិកតករុមជេោលបៅបខ្េធី Los Angeles

RON COTTINGHAM, តបធាេ 
សម្គមមនេ្ីតរាវតជាវសេ្ិភាពកាលីហ្័រញ៉ា

ភស្ុតាងបងាហា ញថា ជេគាមា េបោស បតចើេជាង 100 នាក ់តតរូវោេកាតប់ោស 
អស់មយួជីវតិ បៅសហរដ្ឋអាបមរកិ បហើយអ្កខ្ះបទៀតតតរូវោេតបហារជីវតិ!

សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 ម្េេយ័ថា បយើងេរឹងមេិតបហារជីវតិជេគាមា េបោស 
បៅរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា បឡើយ។

Franky Carrillo ម្េអាយុ 16 ្្ ំបៅបពលគាតត់តរូវោេចាបខ់្ួេ បហើយតតរូវោេស
បតមចោកប់ោសពីបទឃាតកមមាបោយពំុតតរឹមតតរូវបៅតករុង Los Angeles។ វតតរូវ 
ចំណាយបពល 20 ្្កំ្ុងការបងាហា ញអំពីភាពគាមា េបោសរបស់គាត!់ Cameron 
Willingham តតរូវោេកាតប់ោសតបហារជីវតិបៅ្្ ំ2004 បៅរដ្ឋតិចរាស់ ចំបោះការ 
បង្កអគ្គីភយ័ ដដលោេបធ្ើឲ្យកលូេៗរបស់គាតត់តរូវោតប់ងជី់វតិ។ អ្កបស៊ើបអបង្កតមេិ លបមអៀង ោេសេ្ិោ្ឋ េថា គាមា េការបង្កអគ្គីភយ័បទ។

“តបសិេបបើជេណាម្្កត់តរូវោេកាតប់ោសតបហារជីវតិ បហើយបតកាយមកបទៀត តតរូវ ោេរកប�ើញថាគាមា េបោសបនាះ បយើងមេិអាចតតឡបប់តកាយវញិោេបទ។”—បៅតកម 
LaDoris Cordell, Santa Clara (ចលូលេិវត្េ)៍

បោសតបហារជីវតិរបស់រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  តតរូវចំណាយបតចើេហួសបហតុ បហើយបធ្ើឲ្យខលូ
ចខ្តដដលមេិអាចជួសជុលវញិោេ។

• ម្េមេុស្ដត 13 នាកប់៉ាុបណាណ ះ តតរូវោេតបហារជីវតិតាងំពី្្ ំ1967—គាមា េការ 
តបហារជីវតិជេណាម្្កប់ទ តាងំពី្្ ំ2006។  អ្កបោសរងច់ាតំបហារជីវតិភាគច ្
បរ ើេ រ្ាបប់ោយរារភាពចាស់ជរា។

• បយើងខ្តបងលុ់យពេ្ធជាបតចើេលាេដុល្ារ បៅបលើការផ្ដល់ការរ្ាកប់ៅ ពិបសស 
េិងបណ្ដរឹ ងតវ៉ា ដដលផ្ដល់ហិរញ្ញ វត្ុបោយអ្កជាបព់េ្ធ ដដលអាចម្េអាយុ

 កាល 25 ្្។ំ
• បច្ចុប្បេ្បេះ អ្កបោសរងច់ាតំបហារជីវតិ អាចអង្គុយបលង បោយគាមា េបធ្ើអ្ីបេ្ិច 

ណាបរាះ។
សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 បធ្ើឲ្យឃាតករដដលតតរូវោេោកប់ោសតតរូវបធ្ើការ េិងបង់

ចលូលថវកិាបងសំ់ណងសតម្បជ់េរងបតគាះ តាមការបងា្គ បប់្្ពីបៅតកម។
វរកសាឲ្យឃាតករ ដដលតបតពរឹត្បទឧតកិដ្ឋរាហាវយង�់្ង ឲ្យបៅក្ុងពេ្ធនាគារ រហលូតដល់ពួកបគរ្ាប។់
វបធ្ើឲ្យលុយពេ្ធដដលខ្ះខ្្យរាបល់ាេដុល្ារម្េលទ្ធភាពអាចបតបើតោស់ -  

សតម្បជ់ួយ�រាលាបរៀេកលូេបយើង េិងចាបឃ់ាតករ េិងអ្កចាបរ់បំលាភជាបតចើេដថម បទៀត - បោយគាមា េការបបង្កើេពេ្ធ។
សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 សេ្សំំនចថវកិា។
រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា អស់តោកទុ់េ។ មេុស្ជាបតចើេគិតថា បោសតបហារជីវតិ ម្េតនម្

បថាកជាងជីវតិដដលគាមា េការបោះដលង—បនាះមេិដមេជាការពិតបទ។
ការសិកសាបោយមេិលបមអៀងមយួោេរកប�ើញថា រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា េរឹង សេ្ថំវកិា

 ោេជិត $100 បកាដិដុល្ារ ក្ុងរយៈបពលតោំ្ ្ តំបសិេបបើបយើងជំេួសបោសតបហារជី
វតិ ជាមយួេរឹងជីវតិបៅក្ុងពេ្ធនាគារដដលគាមា េលទ្ធភាពេរឹងតតរូវបោះដលង។ តោកស់េ្ ំ
ោេមកពីការលុបបំោតប់រាហុ៊យបមធាវ ីេិងការផ្ដល់ការរ្ាកប់ៅពិបសស សតម្ប ់អ្កបោសរងច់ាតំបហារជីវតិ។

http://media.lls.edu/documents/Executing_the_Will_of_the_Voters.pdf
តោកព់េ្ធដដលខ្ះខ្្យោងំបនាះ េរឹងតតរូវោេចំណាយកាេដ់តតបបសើរបៅបលើ ការ 

អេុវត្ចបាប ់េិងរាលាបរៀេរបស់បយើង។
បយើងមេិអាចឲ្យឃាតករតិរចាឆោ េ បគចបវសពីយុត្ិធមោ៌េបទ។
ជាបរៀងរាល់្្ ំបស្ទើរដតោកក់ណា្ដ លនេឃាតករោងំអស់េិងជាងោកក់ណា្ដ លនេ 

អ្កចាបរ់បំលាភោងំអស់ ពំុោេការបោះតរាយបទ។ ឃាតករអាចបដើរបហើរោេ 
បោយបសរ ីបហើយជាញរឹកញបប់ៅដតបេច្ាបរ់បំលាភ េិងសម្្បម់េុស្ដដដល។ 
ជេរងបតគាះរាបោ់េន់ាក ់រងច់ាយុំត្ិធម ៌ខណៈបយើងខ្ះខ្្យលុយរាបល់ាេដុល្ារ 
បៅបលើអ្កបោសរងច់ាតំបហារជីវតិ។

ឃាតករ ដដលតបតពរឹត្អំបពើប ម្ា ងងរឹត តតរូវដតនាមំកកាតប់ោសឲ្យោេ្បរ់ហ័ស 
�ំុឃាងំជាបរៀងរហលូត េិងោកទ់ណ្ឌ កមមាឲ្យោេធ្ងេធ់្ងរ។

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 សេ្តំោកព់េ្ធ េិងចាតដ់ចងតោក ់$100 លាេ 
ដុល្ារបៅក្ុងតោកស់េ្ ំសតម្បក់ារបធ្ើបតស្ DNA មេ្ទរីពិបរាធេឧ៍តកិដ្ឋកមមា េិងឧប 
ករណ៍បផ្ងៗ ដដលជួយ�ឲ្យប៉ាលូលីសបោះតរាយប ហ្ា ចាបរ់បំលាភ េិងឃាតកមមា។

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 បធ្ើឲ្យឃាតករដដលតបតពរឹត្ិបទឧតកិដ្ឋដដលគួរឲ្យសអប ់បខ្ពើម តតរូវចំណាយបពលមយួជីវតិបៅក្ុងពេ្ធនាគារ បោយគាមា េសង្ រឹមថានថ្ងណា
 ោេបចញមកវញិបឡើយ។ វបធ្ើឲ្យពួកបគបធ្ើការ  បដើម្បឲី្យពួកបគអាចបងសំ់ណង
 ដល់ជេរងបតគាះពួកបគវញិ។

• បនាះបហើយគឺជា យុត្ិធមដ៌ដលដំបណើ រការ។
ជេម្្ក់ៗ  ដដលតតរូវោេកាតប់ោសជាបព់េ្ធនាគារអស់មយួជីវតិបសមាើៗគ្ាបោយគាមា េ 

លទ្ធភាពេរឹងតតរូវបោះដលងតាងំពី្្ ំ1977 មក បៅដតតតរូវោេ�ំុឃាងំ ឬោេរ្ាប ់
បៅក្ុងពេ្ធនាគារ។ ជីវតិដដលគាមា េលទ្ធភាពេរឹងតតរូវបោះដលង ម្េតបសិទ្ធភាព បហើយ 
ធានាថា បយើងេរឹងមេិតបហារជីវតិជេគាមា េបោសណាម្្កប់ៅរដ្ឋកាលីហ្័រ ញ៉ា បឡើយ។

“ការោកទ់ណ្ឌ កមមាដល់រ្ាប ់មេិបធ្ើឲ្យបយើងកាេដ់តម្េសុវត្ិភាពបទ ប៉ាុដេ្ការបោះ  តរាយប ហ្ា ឧតកិដ្ឋកមមាឲ្យកាេដ់តតបបសើរបទើបម្េតបសិទ្ធភាព”—អតីតអគ្គបមធាវ ីJohn 
Van de Kamp

“ខ្ុ ំម្េបរឿងបោយរារបរឿងក្ដីោងំឡាយដលូច Willingham អញ្ច រឹងដដរ - គឺបរឿងមេុស្ 
គាមា េបោស ដដលអាចតតរូវោេកាតប់ោសតបហារជីវតិ។ ខ្ុ ំគាតំទសំបណើ តបជាមតិបលខ 
34 ពីបតោះវធានាថា បយើងេរឹងមេិតបហារជីវតិជេគាមា េបោសណាម្្កប់ៅរដ្ឋកាលីហ្័រ
ញ៉ា បឡើយ។”—Bishop Flores, San Diego Diocese

បោះប្្ត ោទ/ចាស ចបំោះសំបណើ តបជាមតិបលខ 34។
GIL GARCETTI, បមធាវមីណ្ឌ ល
បខ្េធី Los Angeles, 1992–2000

JEANNE WOODFORD, បមគុក 
គុកសំរាបអ់្កបោសតបហារជីវតិកាលីហ្័រញ៉ា , 1999–2004

JENNIFER A. WAGGONER, តបធាេ
សម្ពេ័្ធនសី្អ្កបោះប្្តនេរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា

http://media.lls.edu/documents/Executing_the_Will_of_the_Voters.pdf
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 ទឡហីករណ៍តប្ងំ នេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 34 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍តប្ងំនេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 34 

បោសតបហារជីវតិ។  លក្ខេ្ិក:ផ្ួចបផ្ើម។ បោសតបហារជីវតិ។  លក្ខេ្ិក:ផ្ួចបផ្ើម។សំបណើ តបជាមតិ

34
រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា អស់តោកទុ់េ។ ការលុបបចាលបោសតបហារជីវតិ បធ្ើឲ្យអ្កជាបព់េ្ធ 

តតរូវចំណាយ $100 លាេដុល្ារក្ុងរយៈបពលបេួ្្ខំ្ងមុខ េិងជាបតចើេលាេដថម បទៀតបៅបពលអនាគត។ ជំេួសឲ្យយុត្ិធម ៌ឃាតករទទួលោេការរ្ាកប់ៅ/អត ្
តបបយាជេគ៍ាោំរសុខភាពអស់មយួជីវតិ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 មេិដមេជាការសេ្តំោកប់ទ។ វគឺជារបបៀបវរៈ 
របស់ ACLU ក្ុងការបធ្ើឲ្យបខសាយេលូវចបាបស់្ដីពីសុវត្ិភាពរាធារណៈ។ ពួកបគអស់

 សង្ រឹមក្ុងការបធ្ើឲ្យអ្កម្េជំបេឿចិត្ថា ការសបនងា្គ ះឃាតករពីយុត្ិធមគឺ៌ជាបរឿងតតរឹម
 តតរូវ។ ឬតបសិេបបើអ្កពំុបជឿបទបនាះ ពួកបគអះអាងថា វសេ្តំោក!់

ការខំតបរឹងដតបងរបស់ ACLU គឺជាបរឿងមេិអាចការោរ រាហាវយង�់ង្ ចបំោះមេុ
ស្ជាទីតសឡាញ់របស់ជេរងបតគាះ បធ្ើឲ្យម្េការយល់ខុស េិង 
តបម្ថបមើលងាយអ្កបោះប្្ត េិងម្េបតគាះថ្ាកស់តម្បរ់ដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 បបណ្ាយឲ្យអ្កសម្្បជ់ាលំោប ់អ្កសម្្បប់៉ាលូលីស 
អ្កសម្្បកុ់ម្រ េិងអ្កដដលសម្្បម់េុស្ចាស់ បគចផុតពីសំណាញ់យុត្ិធម។៌ 
អ្កគាតំទមេិទទួលរា្គ ល់ថា បៅបពលបោសតបហារជីវតិរបស់រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា តតរូវោេ
លុបបំោតជ់ាមេុ ឧតកិដ្ឋជេដដលោេោកប់ោសតតរូវោេបោះដលងបដើម្បឲី្យបៅចាប ់
របំលាភ េិងសម្្បម់្ដងបទៀតប៉ាុបណាណ ះ!

អ្កបោះប្្ត តតរូវដតរា្ដ របោសតបហារជីវតិ បដើម្បរីា្ដ រយុត្ិធមប៌ឡើងវញិ។
បេះគឺជាការពិត។ បោសតបហារជីវតិ តតរូវោេផ្ដនា្ទ ចំបោះឃាតករតិចជាង 2%  

ដដលបទឧតកិដ្ឋរបស់ពួកបគម្េលក្ខណៈគួរឲ្យតកស់្ុតខ្្ងំ ដដលគណៈវេិិចឆោយ័នេ
 ពលរដ្ឋបគារពចបាបោ់េបថា្ក លបោសបនាះជាឯកចឆោេ័្ទរចួបហើយ។

Richard Allen Davis ៖ ោេចាបជ់តមតិ ចាបរ់បំលាភ េិងសម្្ប ់Polly Klaas 
ដដលម្េអាយុ 12 ្្។ំ

Richard “អ្កឈប្ចាបប់ពលយប”់ Ramirez ៖ ោេចាបជ់តមតិ ចាបរ់បំលាភ 
បធ្ើោរណុកមមា កាតអ់វៈយវៈមេុស្ 14 នាក ់េិងោេបធ្ើោរណុកមមាមេុស្ 11 
នាកប់ទៀត រមួម្េ កុម្រ េិងមេុស្ចាស់។

សម្ជិកតករុមជេោល Ramon Sandoval៖ ោេពួេរា្ទ កវ់យ េិងោញ់មនេ្ី 
ប៉ាលូលីសប ម្ា ះ Daryle Black (ជាអតីតោហាេបជើងទរឹកអាបមរកិ) េិងប ម្ា ះ Rick 
Delfin បោយបតបើកាបំភ្ើងម្៉ា ក AK-47 សម្្ប ់Black ោញ់ Delfin ចកំបាល េិងបធ្ើឲ្យស្
តតីម្េនផ្ទបោះម្្ករ់ងរបសួ។

�តករសំឡាបត់ៗគ្ា ប ម្ា ះ Robert Rhoades ដដលជាអ្កចាបរ់បំលាភកុម្រ 
ោេចាបជ់តមតិបកមាងម្េអាយុ 8 ្្ម្ំ្កប់ ម្ា ះ Michael Lyons។ Rhoades 
ោេចាបរ់បំលាភ េិងបធ្ើោរណុកមមា Michael អស់រយៈបពល 10 បម្៉ា ង ចាកប់កមាងបនាះ 
70 ដង មេុេរឹងអារផ្្ដ ចប់ំពងក់ េិងបោះសពបកមាងបនាះចលូលបៅក្ុងទបេ្។

Alexander Hamilton ៖ ោេសម្្បម់នេ្ីប៉ាលូលីសប ម្ា ះ Larry Lasater  
(ជាអតីតយុទ្ធជេក្ុងសមរភលូមបិជើងទរឹក)។ បៅបពលបនាះ តបពេ្ធរបស់ Lasater កំពុង 
ដតម្េនផ្ទបោះតោពីំរដខ។

ជេរងបតគាះនេឃាតកមមាដដលម្េបោសតបហារជីវតិរមួម្េ៖

កុម្រ 225 នាក់
មនេ្ីប៉ាលូលីស 43 នាក់
អ្កតតរូវោេចាបរ់បំលាភ/សម្្ប ់235 នាក់
អ្កតតរូវោេបធ្ើោរណុកមមា/សម្្ប ់90 នាក់
ACLU គឺជាប ហ្ា ៖ ពួកបគអះអាងថា បោសតបហារជីវតិ បធ្ើឲ្យខ្តបងប់តចើេ េិង

 នថ។្ អ្ីកព៏លូដកលាកពុ់តបម្ះ! គឺ ACLU េិងអ្កគាតំទ ដដលោេរារាងំដល់ការអេុវត្ 
ចបាបត់បកបបោយយុត្ិធម ៌បោយគាមា េការពេយារបពល។ រដ្ឋបផ្ងៗ រមួម្េ រដ្ឋ Ohio 
េិង Arizona ផ្ដល់សិទ្ធិបពញបលញដល់ឧតកិដ្ឋជេ េិងអេុវត្បោសតបហារជីវតិបោយ
យុត្ិធម។៌ រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា កអ៏ាចបធ្ើោេដដរ។

ដល្បងេបយាោយ៖  ការផ្ព្ផសាយសំបណើ តបជាមតិបលខ 34 អ្កគាតំទបធ្ើការ 
អះអាង បោយដផអកបលើអត្បទកាដសត េិង “ការសិកសា” ដដលសរបសរបោយ ACLU 
ឬអ្កតប្ងំេរឹងបោសតបហារជីវតិដនទបទៀត។ 

ដផក្ដកតតមរូវទិេ្េយ័ ោេផ្ដល់ជាបយាបល់ថា ការលុបបំោតប់ោសដល់ជីវតិ េរឹង
នាមំកេលូវកំបណើ េចំណាយរាបសិ់បលាេដុល្ារក្ុងរយៈបពលយលូរ បោយតគាេដ់ត សតម្បក់ារផ្ដល់ការរ្ាកប់ៅ/ការគាោំរសុខភាពប៉ាុបណាណ ះ។ អ្កជាបព់េ្ធ េរឹងតតរូវ 
ចំណាយយា៉ា ងបហាចណស់ $50,000 ដុល្ារក្ុងមយួ្្ ំបដើម្បយីកចិត្ទុកោកច់ំបោះ

 ឃាតករ ដដលតតរូវោេផ្ដនា្ទ បោស ដដលមេិោេគិតលអិតលអេ ់អំពីការសម្្បកុ់ម្រ 
ប៉ាលូលីស ម្្ដ យ េិងឳពុកដដលគាមា េបោស។

បតើអ្កគិតថា ការផ្ដល់ឲ្យឃាតករកាចរាហាវ េលូវការរ្ាកប់ៅ េិងអត ្
តបបហាជេសុ៍ខភាពអស់មយួជីវតិ ជាការសេ្តំោកដ់មេបទ? តោកដណាស់ 
គឺមេិដមេបទ!

បនាះគឺជាបរឿងអាថក៌ំោងំ ដដលអ្កគាតំទសំបណើ តបជាមតិបលខ 34 មេិចង ់
ឲ្យអ្កដរឹង។ វមេិដមេជាបរឿងលុយបទ . . . វគឺជារបបៀបវរៈេបយាោយរបស់ពួកបគ។

រដ្ឋអាជ្ា ប៉ាលូលីស ជេរងបតគាះបោយរារឧតកិដ្ឋកមមា េិងអ្កដរឹកនាសំហគមេទ៍លូោងំ រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  កំពុងដតទទលូចសំុឲ្យអ្កបោះប្្ត មេិយល់តពម ចំបោះសំបណើ តបជា 
មតិបលខ 34។ បញ្ឈប ់ACLU។ ដថរកសាទុកបោសតបហារជីវតិ។ ការោររដ្ឋកាលី 
ហ្័រញ៉ា ។

សលូមចលូលបមើល waitingforjustice.net។ សលូមចលូលរមួជាមយួពួកបយើងោងំអស់ 
គ្ា។ បោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 34។
HON. PETE WILSON 
អតីតអភោិលរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា
MARC KLAAS 
ជាឪពុកកុម្ររងបតគាះបោយឃាតកមមាអាយុ 12 ្្ ំPolly Klaas

KEITH ROYAL, តបធាេ 
សម្គមតតមរួតតំបេរ់ដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា

បយើងេរឹងមេិតបហារជីវតិជេគាមា េបោស ជាមយួសំបណើ តបជាមតិបលខ 34 បទ។
បោសតបហារជីវតិរបស់រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  តតរូវចំណាយបតចើេ េិងបធ្ើឲ្យខលូចខ្ត ដដលមេិ 
អាចជួសជុលវញិោេ។

ពិេិត្យបមើលការពិតោងំបេះ ៖
• ការវភិាគបៅបលើចំណាយបោយមេិលបមអៀង បៅក្ុងបសចក្ដីដណនាសំតម្បអ្់ក

បោះប្្ត ោេេិយាយថា សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 សេ្តំោករ់ាបល់ាេ 
ដុល្ារ ជាបរៀងរាល់្្។ំ សលូមអាេវបោយខ្ួេអ្ក។

• អ្កដរឹកនាកំារអេុវត្ចបាប ់េិងតពះរាជអាជ្ា យល់ប�ើញថា បោសតបហារជីវតិ របស់រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ម្េការខលូចខ្ត េិង តតរូវចំណាយរាបល់ាេដុល្ារដថម 
បទៀតជាបរៀងរាល់្្ ំបតចើេជាងជីវតិបៅក្ុងពេ្ធនាគារបោយគាមា េការបោះដលងបៅ
បទៀត។ សលូមអាេទីបេះ ៖http://ccfaj.org/rr-dp-official.html។

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 បញ្ចបក់ារផ្ដល់ការរ្ាកប់ៅពិបសស បមធាវ ី
េិងបេ្ទបឯ់កជេដដលម្េតនម្នថ្ សតម្បអ់្កបោសរងច់ាកំារតបហារជីវតិ។ បយើ
ងតតរូវការតោកព់េ្ធដដលខ្ះខ្្យោងំបនាះ សតម្បរ់ាលាបរៀេរបស់បយើង។

“គាមា េឱកាសណា ដដលបោសតបហារជីវតិរបស់រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  អាចដកដតបោេបទ។ 
លុយរាបល់ាេដុល្ារ ដដលោេខ្ះខ្្យបៅបលើតបពេ័្ធដដលខលូចខ្តបេះ 
យកលអគួរដតចំណាយបៅបលើតគរូបបតងៀេ ប៉ាលូលីស អ្កពេ្តអ់គ្គីភយ័ បដើម្បឲី្យពួក
បគបធ្ើការងាររបស់ពួកបគវញិតបបសើរជាង។” —តុលាការប ម្ា ះ Carlos Moreno 
បធ្ើការបៅតុលាការជាេខ់្ពស់រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  (ចលូលេិវត្េ)៍

សំបណើ តបជាមតិបលខ 34 ជួយ�ចាប ់េិងោកប់ោសឃាតករ។ វេរឹង៖
• បធ្ើឲ្យឃាតកររាហាវយង�់្ង បៅក្ុងពេ្ធនាគាររហលូតដល់ពួកបគរ្ាប ់ 

បោយគាមា េសង្ រឹមថានថ្ងណាោេបចញមកវញិបឡើយ។

• បធ្ើឲ្យពួកបគ បធ្ើការ េិង ទលូោតស់ង ជេរងបតគាះតាមការបងា្គ បប់្្ពីតុលាការ។
• សេ្តំោករ់ាបរ់យលាេដុល្ារ េិងចាតដ់ចងតោក ់$100 លាេដុល្ារ 

បៅក្ុងការអេុវត្ចបាប ់បដើម្បបីោះតរាយប ហ្ា ចាបរ់បំលាភ េិងឃាតកមមា។ 46% 
នេឃាតកមមា េិង 56% នេការចាបរ់បំលាភ ពំុម្េការបោះតរាយបទ ខណៈ 
បយើង ចំណាយលុយរាបល់ាេឥតតបបយាជេ ៍បៅបលើឧតកិដ្ឋជេមយួកា្ដ ប ់ដដល
បៅពីបតកាមការ�ុំឃាងំរចួបៅបហើយបនាះ។

ជេម្្ក់ៗ  ដដលតតរូវោេកាតប់ោសជាបព់េ្ធនាគារអស់មយួជីវតិបោយុត្ិធម ៌
បោយគាមា េលទ្ធភាពេរឹងតតរូវបោះដលង តាងំពី្្ ំ1977 មក បៅដតតតរូវោេ 
�ំុឃាងំ ឬោេរ្ាបប់ៅក្ុងពេ្ធនាគារ។  

សលូមចងចាភំស្ុតាងបងាហា ញថា ជេគាមា េបោស បតចើេជាង 100 នាក ់តតរូវោេកាត ់
បោសអស់មយួជីវតិ បៅសហរដ្ឋអាបមរកិ បហើយអ្កខ្ះបទៀតតតរូវោេតបហារជីវតិ!

បយើងេរឹងមេិតបហារជីវតិជេគាមា េបោស  ជាមយួេរឹងសំបណើ តបជាមតិបលខ 34 បឡើយ។
បនាះបហើយគឺជា យុត្ិធមដ៌ដលម្េតបសិទ្ធភាព។
បោះប្្ត ោទ/បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ34។

MAYOR ANTONIO R. VILLARAIGOSA 
តករុង Los Angeles

HON. JOHN VAN de KAMP, អគ្គបមធាវ ី
រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា , 1983–1991

JUDGE LaDORIS CORDELL  (ចលូលេិវត្េ)៏ 
តុលាការកំពលូលបខ្េធី Santa Clara

http://waitingforjustice.net/

