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ហសចក្ដីហស្នើ

59
  លសចែ្ីអះអាងកដេតទតទង់លសចែ្ីលស្នើ 59  

 ការបដិលសធលៅនរឹងលសចែ្ីអះអាងកដេតទតទង់លសចែ្ីលស្នើ 59  

សំហណើ 59 មិនោនផ្ល់ផលអវដីហេើយ។ 

សូមតាបដីដតអ្នកគាំ្ទោនសារភាពទទួលថា អវដី្គប់យា៉តាងដដលវិធានការោនហធវើហនាះគឺ 
"ហផញើសារមួយហៅកាន់សភា"។ 

ពួកហគោនសារភាពទទួលថាសារដីវកម ្"ហដើរតួនាទដីយា៉តាងសំខាន់ហៅក្នចុងហសដ្ឋកិច្របស់ហយើង"។ 

អង្គនដីតិបញ្ញត្ិគួរហផ្តាតហលើការហធវើការងរខលៃលួនហេើយឈប់ោក់វិធានការគាមតានន័យហៅហលើសនលៃឹក

ហ្នតាតហដើមតាបដីហស្នើសុំសភាឲតាយោក់ក្មិតហលើការបហញ្ញមតិហោយហសរីហោយហធវើឲតាយអស់សុពលភាព

តុលាការកំពូល។ 

សារដីវកម្ផ្ល់្ោក់។ សេរដីពការងរផ្ល់្ោក់។ ្បជារនផ្ល់្ោក់។ ពួកហគទាំងអស់ហធវើហនះ

ហដើមតាបដីរួយគាំ្ទហបក្ខរនដដលពួកហគចូលចិត្និង្ប្ំងរំទាស់ហបក្ខរនដដលហគមិនចូលចិត្។ 

អ្នកគាំ្ទននសំហណើ 59 និយាយថា្បជារន "គួរដតមានសិទ្ិក្នចុងការកំណត់ក្មិត្ពំដដនហៅ

ហលើការនរអង្តាសនិងការចំណយនន្ោក់ហោយហបក្ខរននិងអ្នកដនទហផតាសងហទៀតហដើមតាបដីរះឥទ្ិពល

្គបដណ្ប់ហៅហលើការហោះហ្នតាត"។ 

ហតើនរណសហ្មចថាអវដីហៅជាក្មិត្ពំដដនដ៏សមហេតុផលទាំងហនាះ? 
សភាហនះឬ? 

អង្គនដីតិបញ្ញត្ិហនះឬ? 

ហតើអ្នកពិតជាចង់ឲតាយអ្នកនហយាោយដដលកំពុងកាន់តំដណងនាហពលបច្ចុបតាបន្នមានអំណចបំបិទ

សហមលៃង្បជារនឬអង្គការដដលចង់ផ្តាស់ប្ជូររហបៀបដដលរោ្តា្ិោលហយើងហធវើការដមនហទ? 
សំហណើ 59 មិនមានអំណធធរមានននចតាបាប់ហេើយ។ វាគាមតានឥទ្ិពលអវដីហេើយ។ 

ហយើងទាំងអស់ោនយល់្សបជាមួយការវិនិចឆេ័យជាហ្ចើនរបស់តុលាការកំពូល។ ហយើងទាំងអស់

ោនមិនយល់្សបជាមួយការវិនិចឆេ័យដនទហទៀតជាហ្ចើន។ 

ហរឿងមួយដដលអ្នកហោះហ្នតាតគណបកតាស្បជាធិបហតយតាយ គណបកតាសសាធារណរដ្ឋនិងអ្នកហោះហ្នតាត

មិននិយមបកតាសអាចយល់្សបគានតាហៅហលើគឺថាតុលាការកំពូលគួរដតស្ថិតហៅខ្ពស់ផុតនហយាោយ 
ហេើយខ្ពស់ផុតពដីការហ្រើសយកអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់។ 

សំហណើទដី 59 គឺជាពំហនាលអំណះអំណងនហយាោយហោយមនុសតាសមួយកា្តាប់តូចដដល្តរូវោន

ហ្រើសហរីសដដលចង់ោក់ត្មរូវ្ន្ទៈរបស់ខលៃលួនហៅហលើអ្នកដនទភាគហ្ចើន។ រំនួសឲតាយការោក់

វិធានការ្បឹកតាសាមិនហធវើអវដីហសាះហៅហលើសនលៃឹកហ្នតាត អង្គនដីតិបញ្ញត្ិគួរហផ្តាតហៅហលើតមា្តាភាពហេើយ

ចាប់ហផ្ើមហធវើកិច្ការរបស់្បជារន។ 

ហោះហ្នតាតរំទាស់ហលើហសចក្ដីហស្នើទដី 59 . . . វាគាមតានឥទ្ិពលអវដីហេើយ 
. . . វាគាមតានន័យអវដីទាំងអស់។

JEFF STONE, សមារិក្ពឹទ្សភារដ្ឋ 
មណ្ឌលទដី 28 

K.H. ACHADJIAN, សមារិកសភា 
មណ្ឌលទដី 35

ហោះហ្នតាតយល់្ពមចំហោះសំហណើ 59 ហដើមតាបដីទាញយក្ោក់យា៉តាងហ្ចើនហចញពដីដផ្នកនហយាោយ 
ហេើយហធវើឲតាយរោ្តា្ិោល វិល្តលប់ដូចហដើមវិញ ហោយ្បជាពលរដ្ឋ និងហដើមតាបដី្បជារន។ 

សារដីវកម្និងមហាហសដ្ឋដីមិនគួរ្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយបន្ទិញការហោះហ្នតាតរបស់ហយើងតហៅហទៀត

ហេើយ។

បែុដន្ជាការពិតតុលាការកំពូលសេរដ្ឋអាហមរិកោនបញ្ប់ហរឿងហនះហេើយ ហៅក្នចុង

ការសហ្មចក្ដីរវាង Citizens United ទល់នឹង FEC។ ការវិនិចឆេ័យបំភាន់ហនះោនផ្ល់

ដល់សារដីវកម្នូវ "សិទ្"ិ ដូចគានតានឹងមនុសតាសដ៌នទហទៀតមាន ហេើយោនហបើកនដឲតាយពួកហគចំណយ

្វិកាគាមតានចំនួនកំណត់នន្ោក់ហៅក្នចុងការហោះហ្នតាតរបស់ហយើង។ ហសចក្ដីសំហរច្្ដីៗដនទហទៀត

ោនហធវើឲតាយអស់សុពលភាពតាមផលៃជូវចតាបាប់ជាយូរមកហេើយដដលោនោក់ក្មិតចំនួនទឹក្ោក់

បែុនាមតានដដលមហាហសដ្ឋដីអាចចំណយោនហៅក្នចុងការហោះហ្នតាត។ 

ជាលទ្ផល សារដីវកម ្និង មា្តាស់ជាមហាហសដ្ឋដីកំពុងដតចំណយ្វិកាដដលមិនធា្តាប់មានពដីមុន

មក ហដើមតាបដីហធវើឲតាយលទ្ផលននការហោះហ្នតាតោន្បហយារន៍ដល់ពួកហគ។ 

សារដីវកម ្និង មហាហសដ្ឋដីមិនគួរមានសហមលៃងខា្តាំងហៅក្នចុងការហោះហ្នតាតរបស់ពួកហយើងជាជាង

អ្នកហោះហ្នតាតរដ្ឋ California ហនាះហេើយ។ សារដីវកម្ោនចំណយ្វិកាដ៏ធ ំហដើមតាបដីមាន

ឥទ្ិពល្គបដណ្ប់ហៅហលើលទ្ផលននការហោះហ្នតាត ហេើយនិងហធវើឲតាយសហមលៃងគាំ្ទរបស់ហយើង

កាន់ដតមានការលំពិោក។ 

តុលាការកំពូលអនុវត្ោនមិន្តឹម្តរូវ ដដល្តរូវដតហធវើការដកដ្ប។ 

សារដីវកម្ហដើរតួនាទដីយា៉តាងសំខាន់ហៅក្នចុងហសដ្ឋកិច្ហយើង។ បែុដន្សារដីវកម្មិនដមនជា្បជារនហទ។ 
ពួកហគមិនហោះហ្នតាត  មានរមងៃ ឺឬ សា្តាប់ហៅក្នចុងសនង្តាមហដើមតាបដី្បហទសជាតិ។ រដ្ឋធម្នុញ្ញ្តរូវោន

សរហសរតាក់ដតងហេើងហដើមតាបដីការោរ្បជារន មិនដមនការោរសារដីវកម្ហនាះហេើយ។ សិទ្ិដដល

ផ្ល់ដល់សារដីវកម្ហោយតុលាការកំពូលអនុញ្តាតពួកហគឲតាយពនលៃិចពនលៃង់សហមលៃងរបស់្បជារន

ពិត្ោកដ — ជាអ្នកហោះហ្នតាត អតិ្ិរនអ្នកហ្បើ្ោស ់អ្នកហធវើការ និងមា្តាស់អារដីវកម្

តូចតាច។ 

ហយើងជា្បជារនគួរដតមានសិទ្ិកំណត់ដ៏សមហេតុផលហៅហលើការនរអង្តាស និង ចំណយ្ោក់

ហោយហបក្ខរន និង អ្នកដនទហទៀត ហដើមតាបមានឥទ្ិពល្គបដណ្ប់ហលើការហោះហ្នតាត។ 

ហោះហ្នតាតគាំ្ទចំហោះសំហណើ។ 59 ហេើយ្ោប់សភាពឲតាយអនុម័តវិហសាធនកម្ហលើរដ្ឋធម្នុញ្ញ

សេរដ្ឋអាហមរិកដដលបញ្ប់ការចំណយនហយាោយដ៏សុដីកាត់ហរចរិលហនះ។ 

អ្នកហោះហ្នតាតរដ្ឋ California ោនហ្បើ្ោស់វិធានការសនលៃឹកហ្នតាតហដើមតាបដីដណនាំបហ្ងៀននិង

ដកលមអឲតាយ្បហសើររោ្តា្ ិោលមូលោ្តាននិងរោ្តា្ិោលរដ្ឋពដីមុនមក។ សំហណើ 59 អនុញ្តាតហយើង

ឲតាយហធវើដបបហនះចំហោះបញ្តាដ៏សំខាន់ហនះ។ 

កំដណទ្មង់េិរញ្ញបតាបទានស្មាប់យុទ្នាការពិត្ោកដអាច្តឹមដតហកើតហេើងោនជាមួយនឹង

ការ្បមូលផ្ចុំននការគាំ្ទរបស់្បជារនសាមញ្ញទូហៅពដីទូទាំង្បហទស។ សូមហយើងបំហពញការងរ

ជាចំដណករបស់ហយើងហេើយហោះហ្នតាតគាំ្ទចំហោះសំហណើ 59។

រួយហផញើសារហៅកាន់សភាឲតាយហធវើសកម្ភាពឥេជូវ ហដើមតាបដីព្ងឹងលទ្ិ្បជាធិបហតយតាយរបស់ហយើង។ 

ហោះហ្នតាតគាំ្ទចំហោះសំហណើ 59។ 
BEN ALLEN, សមារិក្ពឹទ្សភារដ្ឋ 

MICHELE SUTTER, សេសា្តាបនិក 
្ោក់ហចញ អ្នកហោះហ្នតាតចូល 

KATHAY FENG, នាយក្បតិបត្ ិ
អង្គការ California Common Cause 

សារដីវកម្។ ការចំណយនហយាោយ។
 ការការោរធម្នុញ្ញសេព័ន្។
 សំណួរ្បឹកតាសានដីតិបញ្ញត្ិ។
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ហសចក្ដីហស្នើ

59
  លសចែ្ីអះអាងកដេតប្ំងលសចែ្ីលស្នើ 59  

 ការបដិលសធលៅនរឹងលសចែ្ីអះអាងកដេតប្ំងលសចែ្ីលស្នើ 59  

សូមកុំចាញ់បហញ្តាតហស្នៀតបនា្តាចបំភាន់របស់គូរ្ប្ំង។ 

ហោះហ្នតាតគាំ្ទចំហោះសំហណើ 59 ហ្ោះ្បសិនហបើហយើងមិនហធវើឲតាយអស់សុពលភាពការសហ្មច

ដ៏មេន្រាយរបស់តុលាការកំពូលហលើករណដីCitizens United ហនាះហទហយើងនឹងមិនអាច

អនុម័តកំដណទ្មង់ដដលហយើង្តរូវការហដើមតាបដីរារាំងទប់សា្តាត់សារដីវកម្និងផល្បហយារន៏អ្នកមានមិ

នឲតាយទិញការហោះហ្នតាតោនហេើយ។ 

គូរ្ប្ំងដដលចង់ឲតាយអ្នកហរឿជាក់ថាការហធវើឲតាយអស់សុពលភាព Citizens United 
នឹងរះឥទ្ិពលដល់សិទ្ិចំហោះវិហសាធនកម្ដំបូងរបស់អ្នក។ មានដតផល្បហយារន៍្ោក់

កាសដ៏ធំបែុហណ្តាះដដលចង់្គប់្គងការហោះហ្នតាតរបស់ហយើងហទើបមាន្តរូវខា្តាច Citizens 
United. 
សារដីវកម្មិនគួរមានសិទ្ិដូចគានតានឹងមនុសតាសហនាះហេើយ—ពួកហគមិនគួរ្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយចំណ

យចំនួនឥតកំណត់នន្ោក់ហដើមតាបដី្គប់្គងការហោះហ្នតាតហយើងហេើយ។ បែុដន្ជាការពិតគឺជាការស

ហ្មចចិត្របសC់ITIZENS UNITED អនុញ្តាតហអាយពួកហគហធវើ! វាោនវាយទមា្តាក់ក្មិ

ត្ពំដដនហៅហលើការចំណយដផ្នកនហយាោយរបស់សេរដីពនិងសារដីវកម្។ 

គណបកតាស្បជាធិបហតយតាយ គណបកតាសសាធារណរដ្ឋ និងអ្នកហោះហ្នតាតឯករារតាយោនយល់្សបគានតា

ថា Citizens United គួរ្តរូវោនហធវើឲតាយអស់សុពលភាពហោយវិហសាធនកម្រដ្ឋធម្នុញ្ញ។ 

ហោះហ្នតាតគាំ្ទចំហោះសំហណើ 59 ហដើមតាបដី្ោប់សភាឲតាយហធវើសកម្ភាព។ 

ការហធវើឲតាយអស់សុពលភាព Citizens United ងហបើកផលៃជូវហ្្តាះហៅកាន់កំដណទ្មង់

េិរញ្ញបតាបទានននយុទ្នាការដដលនឹងសង្តលប់ភាពជាមា្តាស់ននការហោះហ្នតាតហយើង្តលប់ហៅ

កាន់សាមញ្ញរនអាហមរិកវិញ។ ហោះហ្នតាតគាំ្ទចំហោះសំហណើ 59 នឹងបញ្ជូនសារដ៏ចតាបាស់មួយ

ហៅកាន់សភាថាហយើងជា្បជារនចង់ឲតាយហគលឺសហមលៃងហយើងក្នចុងអំេចុងការហោះហ្នតាត។ 

កុំឲតាយគូរ្ប្ំងបហញ្តាតអ្នកោន—សារដីវកម្និងមហាហសដ្ឋដីមិនគួរ្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយបន្ទិញ

ការហោះហ្នតាតហយើងហនាះហេើយ។ 

ហោះហ្នតាតគាំ្ទចំហោះសំហណើ 59 ហដើមតាបដីរួយទាញយកលុយយា៉តាងហ្ចើនពដីនហយាោយហេើយហធវើ

ឲតាយដូចហដើមវិញនូវរោ្តា្ិោលរបស់ ហោយនិងហដើមតាបដី្បជារន។ 
MARK LENO, សមារិក្ពឹទ្សភារដ្ឋ 

MICHELE SUTTER, សេសា្តាបនិក

្ោក់ហចញ អ្នកហោះហ្នតាតចូល 

KATHAY FENG, នាយក្បតិបត្ិ

អង្គការ California Common Cause 

សំហណើ 59 គឺជាការខ្ះខា្តាយដ៏ធំហធងននហពលហវលាអ្នកនិង្ោក់ដុលា្តាររបស់អ្នកបង់ពន្ហយើង។ 

អង្គនដីតិបញ្ញត្ិោក់វិធានការ្បឹកតាសាមិនជាប់កាតពវកិច្ហនះហៅហលើសនលៃឹកហ្នតាតហដើមតាបដីនិយាយថាពួក

ហគចង់ោនកំដណទ្មង់េិរញ្ញបតាបទានស្មាប់យុទ្នាការនិងចង់ទប់អំណចដដលមាន

្បហយារន៍ពិហសសហៅ Sacramento បែុដន្តាមពិតវាគាមតានហធវើអវដីរហបៀបហនាះហេើយ។ 
រំនួសមកវិញ វាដវកដញកហេតុផលថា ការសំដដងមតិហោយហសរីមិនគួរោក់អនុវត្ន៍ហចញចំហោះ 
រដីវកម្តូចតាចនិងអ្នកដនទហទៀតដដលហ្រើសហរីសរួបរួមបញ្ជូលគានតាហៅជាសារដីវកម្ហនាះហេើយ។  
អវដីដដលវិធានការហនះខកខានសហ្មចមិនោនគឺៈ 

• វាមិនោនហាមឃត់ឬោក់ក្មិតការចូលវិភាគទានរបស់សារដីវកម្ចំហោះហបក្ខរននិងមនន្ដី

ដដលជាប់ហ្នតាតហនាះហេើយ។ 
• វាមិនោនហាមឃត់ឬោក់ក្មិតការចូលវិភាគទានរបស់សេរដីពចំហោះហបក្ខរនឬមនន្ដីជា

ប់ហ្នតាតហនាះហេើយ។ 
• វាមិនោនហាមឃត់ឬោក់ក្មិតការចូលវិភាគទានរបស់សារដីវកម្ចំហោះគណបកតាស

នហយាោយហនាះហេើយ។ 
• វាមិនោនហាមឃត់ឬោក់ក្មិតការចូលវិភាគទានរបស់សេរដីពចំហោះគណបកតាស

នហយាោយហនាះហេើយ។ 
រំនួសមកវិញ សំហណើ 59 ហស្នើរសុំសមារិកសភារដ្ឋ California ឲតាយផ្តាស់ប្ជូរ

វិហសាធនកម្ដំបូងរបស់រដ្ឋធម្នុញ្ញសេរដ្ឋអាហមរិក។ ហតើអ្នកពិតជាចង់ឲតាយសភាហនះហ្រៀតដ្រក

ជាមួយនឹងវិហសាធនកម្ដំបូងដដលធានានិងការោរៈ 

• សិទ្ិរបស់អ្នកក្នចុងការកាន់សាសនា? 
• សិទ្ិបហញ្ញមតិហោយហសរីរបស់អ្នក? 
• សិទិ្ហសរីភាពសារព៌តមានរបស់អ្នក? 
• សិទ្ិរួប្បរុំហោយសន្ិវិធដីនិងចូលជាសមាគមជាមួយអ្នកដនទរបស់អ្នក? 
• សិទ្ិក្នចុងការោក់បណ្ឹងទាមទាររោ្តា្ិោលរបស់អ្នក? 
អ្នកគាំ្ទសំហណើ 59 ោនដវកដញកថា "សារដីវកម្មិនដមនជា្បជារនហទ" បែុដន្្ពះវិហារ

សាសនាជាហ្ចើន្តរូវោនោក់បញ្ជូលជាសារដីវកម្។ បណ្តាញសារព័ត៌មាននិងទូរទសតាសន៍

្តរូវោនោក់បញ្ជូលជាសារដីវកម្។ ហគេទំព័រ ហេវសប៊ុក េ្គជូេ្គល និងធវដីតហធើ ្តរូវោន

ោក់បញ្ជូលជាសារដីវកម្។ សូមតាបដីដតអង្គការដូចជា អង្គការ Common Cause  
សម្ព័ន្នស្ដីអ្នកហោះហ្នតាត (the League of Women Voters) និង 
សេរដីពសរីភាពសុដីវិលអាហមរិកាំង [American Civil Liberties Union 
(ACLU)] សុទ្ដតចុះបញ្ដីជាសារដីវកម ្។ ្បជារនមិនគួរោត់បង់សិទ្ិធម្នុញ្ញរបស់ខលៃលួន

្គាន់ដតហោយសារពួកហគហ្រើសហរីសកា្តាយជាោក់ព័ន្ហៅក្នចុង្កុមេ៊ុនឬអង្គការដដល្តរូវោន

បញ្ជូលជាសារដីវកម្ហនាះហេើយ។ 

សនលៃឹកហ្នតាតហយើងមិនគួរ្តរូវោនរាំងខ្ទប់ហោយវិធានការមិនជាប់កាតពវកិច្ដគ៏ាមតាន្បហយារន៍ហនាះ

ហេើយ។ 

ហនះគឺជាហលើកដំបូង បែុដន្្បសិនហបើអ្នកហោះហ្នតាត "គាំ្ទ" វា្ោកដណស់នឹងមិនដមនជាហលើក

ចុងហ្កាយហនាះហេើយ។ រំនួសមកវិញ ការហោះហ្នតាត្ប្ំងរបស់អ្នកោនហផញើសារចតាបាស់លាស់

ហៅកាន់អង្គនដីតិបញ្ញត្ិៈ 

• បញតាឈប់ខ្ះខា្តាយ្ោក់របស់ហយើង — វិធានការហនះោនហធវើឲតាយអ្នកបង់ពន្ខាតបង់្ោក់កនលៃះ

លានដុលា្តារឬហ្ចើនជាងហនះ។ 
• បញតាឈប់រាំងស្ទះសនលៃឹកហ្នតាតហយើងហោយវិធានការគាមតានន័យដដលមិនោនហធវើអដីទាល់ដតហសាះ។ 
• ចាប់ហផ្ើមបង្តាញឲតាយដឹងនូវវិភាគទានដផ្នកនហយាោយក្នចុងអំេចុងហពល 24 ហមា៉តាងបនា្តាប់ពដី

ទទួលោនហៅហពញមួយ្នតាំ។ 
• ចាប់ហផ្ើមបំហពញការងររបស់អ្នក។ រួសរុលដកកុន្បព័ន្អប់រំដដលខូចខាតរបស់ហយើង។ 

រួសរុលផលៃជូវដបកោក់ខូចរបស់ហយើង។ ការោរហយើងឲតាយរួចផុតពដីឧ្កិដ្ឋកម្។ 
គាមតាននរណមានតាក់ចូលចិត្សភាពបច្ចុបតាបន្ននននហយាោយហៅអាហមរិកឬហៅរដ្ឋ California 
ហនាះហេើយ។ បែុដន្សំហណើ 59 គឺ្គាន់ដតជាវិធានការ "មានអារម្ណ៍លអ" ដតបែុហណ្តាះដដលគាមតាន

ឥទ្ិពលអវដីក្នចុងការបហងកើនការហបើកបង្តាញថាទឹក្ោក់កំពុង្តរូវោនចំណយហៅក្នចុងនហយាោយ។ 

សូមហោះហ្នតាត្ប្ំងនឹងសំហណើ 59។ វាគាមតានឥទ្ិពលអវដីហទ។

JEFF STONE, សមារិក្ពឹទ្សភារដ្ឋ

មណ្ឌលទដី 28

KATCHO ACHADJIAN, សមារិករដ្ឋសភា្បចាំរដ្ឋ 
មណ្ឌលទដី 35

សារដីវកម្។ ការចំណយនហយាោយ។
 ការការោរធម្នុញ្ញសេព័ន្។

 សំណួរ្បឹកតាសានដីតិបញ្ញត្ិ។




