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ព័័ត៌៌មានអំំពីីទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល
បញ្ហា
ា ប្រ�កាន់់ពូូជសាសន៍៍ បានឡើ�ើងដល់់

កម្ពពស់់ថ្មី�ីមួួយ នៅ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល ក្នុុ�ងប៉ុុ� ន្មាាន

សប្តាាហ៍៍ថ្មី�ីៗនេះ�ះ។ សមាជិិកគណៈៈកម្មាា ធិិការ
សាលា លោ�ក Robert Hoey ត្រូ�ូវបានគេ�ស្នើ�ើ�
ឲ្យយលាលែ�ងពីីតំំ ណែ�ង បន្ទាាប់់ ពីី ពាក្យយសំំដីី
រើើ�សអើ�ើងប្រ�កាន់់ជាតិិសាសន៍៍របស់់គាត់់ចំំពោះ�ះ
ជនជាតិិ ជ្វី�ីហ្វវម្នាាក់់ នៅ�ក្នុុ�ងកម្មមវិ ិធីីទូូ រទស្សសន៍៍

ខ្សែ�ែកាបក្នុុ�ងស្រុ�ុកមួួ យ ដែ�លមានឈ្មោះ�ះ�ថា

CityLife រៀ�ៀបចំំដោ�យលោ�ក John McDonough ។
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�កុុម្ភៈៈ� អភិិ បាលក្រុ�ុងឡូូវែែល

លោ�ក John Leahy បានចេ�ញសេ�ចក្តីី�ប្រ�កាស

តទៅ�ទំំព័័រទីី០៤

Lowell News

Racism issue has taken a new
height in Lowell in recent weeks. School
committee member Robert Hoey was
asked to resign after using a racial slurs
toward a Jewish person on a local cable Television Show called CityLife
hosted by John McDonough. On February 25th, Lowell Mayor John Leahy
issued a press release asking for his
immediate resignation, then followed
Please see Lowell News /04

សេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចរបស់់សភាអ៊ឺឺ�រ៉ុុ�ប នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ� ២០២១ ស្តីី�ពីីការ

ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ដ៏៏ធំំមួួយប្រ�ឆាំំងនឹឹងក្រុ�ុមប្រ�ឆាំំង និិងសង្គគមស៊ីី�វិិលនៅ�កម្ពុុ�ជា
ដោ�យ៖ ខ្មែ�ែរប៉ុុ�ស្តិ៍៍�ស.រ.អា

ហ៊ុុ�ន សែ�ន មិិនឲ្យយចូូលប្រ�ទេ�ស។

ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ១ខែ�មីីនាឆ្នាំំ�២០២១-សភាសហភាព

បន្ទាាប់់ពីីសេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចចិិត្តតរបស់់សភាអ៊ឺឺ�

អឺឺរ៉ុប
� ុ បានអនុុម័័តបញ្ជីីរំ� ំលោ�ភបំំពានសិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
ស

រ៉ុប
� ុ រដ្ឋឋសភានៃ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុជាបានចេ�ញសេ�ចក្តីី�
�

ដ៍៍វែែងមួួយ ដោ�យរដ្ឋឋឯកបក្សសកាន់់អំំណាចមួួយ

ថ្លែ�ែងការណ៍៍មួួយដោ�យអះះអាងថា ការកាត់់ក្តីី�

នៃ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ចាប់់តាំំងពីីឆ្នាំំ� ២០១៨ ដែ�ល
លោ�កនាយករដ្ឋឋមន្រ្តី�ី�ហ៊ុុ�នសែ�ន បានប្តេ�េជ្ញាា

ទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំលើ�ើបុុគ្គគលដែ�លជាប់់ទាក់់ទងនឹឹង

ប្រ�ឆាំំងនឹឹងគូូប្រ�ជែ�ងរបស់់លោ�កសមរង្ស៊ីី�� និិង

ស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ និិ ងច្បាាប់់ របស់់

លោ�កសមរង្ស៊ីី�� ឲ្យយជាប់់ ពន្ធធនាគាររយៈៈពេ�ល
២៥ ឆ្នាំំ�និិងមន្ត្រី�ី� ៨ នាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតជាប់់ពន្ធធនា

សែ�នបានអះះអាងថា ការប៉ុុ�នប៉៉ងរបស់់លោ�ក

មន្ត្រី�ី�ជាន់់ខ្ពពស់់របស់់លោ�ក ដោ�យកាត់់ទោ�ស

European Parliament resolution March 11,
2021 on the mass trials against the opposition
and civil society in Cambodia
By Khmer Post USA
March 11, 2021 — European Union
Parliament adopted a long list of human
rights abuses by Cambodia ruling one-

“ផែ�នការ ក្បបត់់ ថ្ងៃ�ៃទីី៩ វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០១៩” គឺឺ
ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�។ លោ�កនាយករដ្ឋឋមន្រ្តី�ី�ហ៊ុន
ុ�

គារពីី ២០ ទៅ� ២២ ឆ្នាំំ�ពីីបទចូូលរួម
ួ “ថ្ងៃ�ៃទីី៩

សមរង្ស៊ីី�� ដើ�ើម្បីី�វិ ិល ត្រ�ឡប់់មកប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា
ពីីការនិិ រទេ�សខ្លួួ�ន គឺឺ ជាការប៉ុុ� នប៉៉ ងផ្តួួ�លរំ ំលំំ

វិ ិច្ឆិិកា
� ឆ្នាំំ�២០១៩” ជាការប៉ុុនប៉៉
� ងមួួយដែ�លលោ�ក

រដ្ឋាា ភិិបាលរបស់់លោ�ក។

� ាយាមវិ ិលត្រ�ឡប់់មកប្រ�ទេ�សកម្ពុុជា
សមរង្ស៊ីី�ព្យា
�
វិ ិញ ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�ូវបានរារាំំងដោ�យរដ្ឋាា ភិិបាលលោ�ក

Taro Hong, senior political science student at Umass Lowell and Tooch Van of
South Lowell, candidate for City Council 2021. Photo by Tara Hong.

សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ង
ែ ការណ៍៍បាននិិយាយថា “រាល់់

តទៅ�ទំំព័័រទីី០៣

Mr. Sam Rainsy and Prime Minister Hun Sen shake
hands in front of the National Assembly after a joint
meeting on 22 July 2014.

party state since 2018 that Prime Minister Hun Sen has committed against
his rival Sam Rainsy and his top senior
officials by sentencing Sam Rainsy to
25 years in prison and 8 others from
20 to 22 years in jail for participating
in the “November 9 2019” — an attempt that Rainsy tried to return to
Cambodia but was blocked by Hun Sen
government from entering the country.
After the European Parliament
Resolutions, the National Assembly of
Cambodia issued a statement claiming
that the mass trial of individuals linked
to “November 9, 2019 plot” are within the kingdom’s Constitution and laws.

Please see European Parliament r esolution/03
esolution/03
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tmkBITMB½rTI 01 សេ�ចក្តីី�សម្រេ��ចរបស់់សភាាអឺឺរ៉ុុ�ប

ការប៉ុុនប៉៉
� ងធ្វើ�ើ�ផែ�នការបះះបោ�រ តាមរយៈៈការប្រើ�ើ�
ប្រា�ស់់ភាសាបរិ ិហារកេ�រ្តិ៍៍� ញុះះ�ញង់់ឱ្យយមានអំំពើ�ើ
ហិិង្សាា និិងការអំំពាវនាវដល់់កងកម្លាំំ�ងប្រ�ដាប់់
អាវុុធដើ�ើម្បីី�ផ្តួួ�លរំ ំលំំរដ្ឋាា ភិិបាលស្រ�បច្បាាប់់ គឺឺ
ខុុសច្បាាប់់ និិងត្រូ�វតែ
ូ �ត្រូ�វូ បានបដិិសេ�ធចោ�ល”។

នៅ�ក្នុុ�ងមឈូូស សម្រា�ប់់ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយនៅ�
កម្ពុុ�ជា”។

សេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចចិិត្តតរបស់់សភាអ៊ឺឺ�រ៉ុប
� ុ បាន

អំំ ពាវនាវឱ្យយរដ្ឋាា ភិិ បាលកម្ពុុ�ជាដោះ�ះលែ�ង

អ្ននកជាប់់ឃុំំ�ទាំំងអស់់ដោ�យគ្មាានការពន្យាារពេ�ល

សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ង
ែ ការណ៍៍បានបន្ថែ�ែមថា "ដូូច្នេះ�ះ�

និិងទទួួលខុុសត្រូ�វលើ�
ូ
ស្តតង់
ើ
ដា
់ រអន្តតរជាតិិសម្រា�ប់់

យើ�ើងជំំ រុុញឱ្យយសភាអឺឺ រ៉ុប
� ុ ធ្វើ�ើ�ការវាយតម្លៃ�ៃចំំ

សិិទ្ធិ�ិ មនុុស្សស។ សេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចបានកត់់សម្គាា ល់់

គោ�លបំំណងលើ�ើការវិ ិវត្តតនយោ�បាយនៅ�កម្ពុុជា
�

ថា “ការជំំនុំំ�ជម្រះ�ះក្តីី�ដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យសាលា

និិងបន្តតចូូលរួម
ួ ប្រ�កបដោ�យលក្ខខណៈៈស្ថាា បនា

ដំំ បូូងរាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញរំ ំលោ�ភលើ�ើនីីតិិវិ ិធីី និិង

ជាមួួយក្រុ�ុមនយោ�បាយចម្រុះ�ះ�នៅ�កម្ពុុជា
� ដោ�យ

តម្រូ�ូវការចាំំបាច់់នៃ�ការជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដោ�យយុុត្តិិ�ធម៌៌

ការគោ�រពគ្នាាទៅ�វិ ិញទៅ�មក និិងផលប្រ�យោ�ជន៍៍

ដែ�លឆ្លុះះ��បញ្ចាំ
ំ ង
� នៅ�ក្នុុ�ងក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌកម្ពុុ�ជា
និិងកតិិកាសញ្ញាាអន្តតរជាតិិ ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�ពល
ិ
រដ្ឋឋ

ទៅ�វិ ិញទៅ�មក”។

និិងសិិទ្ធិ�នយោ�
ិ
បាយ” និិងអំំពាវនាវ ឲ្យយមានការ

ឈរលើ�ើគោ�លការណ៍៍នៃ�ការជឿ�ឿទុុកចិិ ត្តតគ្នាា

លើ�ើសលើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត ប្រ�ទេ�សនេះ�ះ

ផ្សះ�ះផ្សាានយោ�បាយជាតិិ តាមរយៈៈដំំណើ�ើការពិិត

បានអះះអាងថាជារដ្ឋឋឯករាជ្យយ និិងអធិិបតេ�យ្យយ

និិង ដំំណើ�ើរការបរិ ិយាប័័ន្នន។ សភា សហភាព

ភាពប្រ�ទេ�សកម្ពុុជាមានសិិទ្ធិិ
ប
� ន្តតគោ�លនយោ�បាយ
�
នៃ�ការប្តេ�េជ្ញាាចិិ ត្តតដោ�យខ្លួួ�នឯង ដើ�ើ ម្បីី�ការពារ

អឺឺរ៉ុប
� ុ កត់់សម្គាា ល់់បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតថា កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�កំំពូល
ូ
អាស៊ីី�អឺរ៉ុឺ ប
� ុ នៅ�ឆ្នាំំ�នេះ�ះ នឹឹងត្រូ�វធ្វើ�ើ�
ូ ឡើ�ើងនៅ�ទីីក្រុ�ុង

ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ជាតិិរបស់់ខ្លួួ�ន រួួមមានសន្តិិ�ភាព

ភ្នំំ�ពេ�ញ ហើ�ើយសហភាពអឺឺរ៉ុប
� ុ មិិនគួួរទទួួលយក

ស្ថិិ�រភាព និិង វិ ិបុុលភាព។

ទីីតាំង
ំ នេះ�ះទេ�លើ�ើកលែ�ងតែ�លទ្ធិិប្រ� �ជាធិិបតេ�យ្យយ

លោ�កសមរង្ស៊ីី�� ជាអតីីតប្រ�ធានគណបក្សស
សង្រ្គោះ��ះ�ជាតិិ - តុុលាការកំំ ពូូលកម្ពុុ�ជាបាន

ត្រូ�ូវបានស្តាារឡើ�ើងវិ ិញ។

រំ ំលាយគណបក្សសនេះ�ះកាលពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ១៦ ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា

សេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចចិិត្តតទាំំងមូូលជាភាសាខ្មែ�រែ និិង

ឆ្នាំំ� ២០១៧ ជាចំំណាត់់ការមួួយដែ�លលោ�ក

អង់់គ្លេ�េសភ្ជាាប់់នឹង
ឹ អត្ថថបទនេះ�ះ។ សូូមអាននៅ�ក្នុុង
�

កាសែ�តខ្មែ�ែរប៉ុុ�ស្តិិ�អាមេ�រិ ិកបោះ�ះពុុម្ពពផ្សាាយ

Charles Santiago ប្រ�ធានសភាអាស៊ាាន

អត្ថថបទនេះ�ះសម្រា�ប់់សេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចរបស់់សភា

ទទួួលបន្ទុុកសិិ
ទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
សហៅ�ថា“ក្រ�ចកចុុងក្រោ��យ
�

អឺឺរ៉ុប
� ុ ទាំំងមូូលនៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ១១ ខែ�មីីនាឆ្នាំំ� ២០២១។
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European Parliament resolution March 11, 2021
European Parliament r esolution/From Front Page
Prime Minister Hun Sen claimed
Rainsy’s attempt to return to Cambodia
from exile was an attempt to overthrow
his government.
"Any attempt to plot an insurrection through the use of defamatory
languages, incitement to violence and
a call upon the armed forces to over-

Chairman of ASEAN Parliamentarians
for Human Rights, called "the final nail
in the coffin for Cambodian democracy”.
European Parliament resolution
called on the Cambodia government to
immediately release all detainee without delay and take responsibility on

throw a legitimate government are
unlawful and must be denounced,” the
statement said.
"We therefore urge the European
Parliament to have an objective assessment on the political development in
Cambodia and continue to constructively engage with diverse political
groups in Cambodia based on the
principles of mutual trust, mutual respect, and mutual interest," the statement
added.
Furthermore it claimed as an independent and sovereign state, Cambodia is entitled to pursuing its policy
of self-determination in order to protect
its national interests, including peace,
stability, and prosperity.
Sam Rainsy is the former leader
of the Cambodia National Rescue
Party (CNRP) — the Cambodia Supreme
Court dissolved the party on November
16, 2017 a move that Charles Santiago,

international standards for human rights.
The resolution noted that “the trials
staged by the Phnom Penh Municipal
Court violate the procedural and substantive requirements of a fair trial
reflected in the Cambodian Criminal
Code and the International Covenant
on Civil and Political Rights” and calls
for the national political reconciliation
through genuine and inclusive dialog
process. The E.U. Parliament further
notes that this year’s Asia-Europe
Meeting Summit is plan to take place
in Phnom Penh and the EU should not
accept this location unless democracy
is restored.
Khmer Post USA publishes the
entire resolution in Khmer and English
attached to this article. Please read
inside this edition for the full European Parliament Resolution on March
11, 2021.
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លេ�ខ៣១៣ ថ្ងៃ�ៃទីី២២ មិិនា -០៤ មេ�សា ឆ្នាំំ�២០២១

tmkBITMB½rTI 01 ព័័ត៌៌មាានពីីទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល

ព័័ត៌មា
៌ នមួួយ លោ�កបានស្នើ�ើ�សុំំ�លាឈប់់ជាបន្ទាាន់់

ផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមផ្សេ�េងៗក៍៍ដោ�យ វាមិិនបាន

បន្ទាាប់់ មក មានសេ�ចក្តីី� ថ្លែ�ែងការណ៍៍រួួមមួួយ

បញ្ឈឈប់់ទ្រឹ�ស្តីី
ឹ រួ� មគំ
ួ និ
ំ តក្ប
ិ បត់់នេះ�ះទេ�។ នៅ�ថ្ងៃ�អង្គាា
ៃ
រ

ដោ�យសមាជិិកសភា លោ�កស្រី�ី Lori Trahan

ទីី១៦ ខែ�មីីនា ការបាញ់់ប្រ�ហារនៅ�អាត្លលង់់តា

សមាជិិ កព្រឹ�ឹ ទ្ធធសភារដ្ឋឋ Edward Kennedy

នៅ�កន្លែ�ែងស្ប៉ាា� ចំំនួួន ៣ កន្លែ�ែង បានសម្លាាប់់

តំំណាងរាស្ត្រ�រ លោ�ក Tom Golden តំំណាងរាស្ត្រ�រ

មនុុស្សស ៨ នាក់់ ជនរងគ្រោះ��ះ ៦ នាក់់ជាស្ត្រី�ី�ជន

លោ�ក Vanna Howard និិ ងតំំ ណាង រាស្ត្រ�រ

ជាតិិអាស៊ីី� ជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម

Lowell News

Lowell News/From
News/From Front Page
by a joint statement by Congresswoman Lori Trahan, State Senator
Edward Kennedy, State Repre-sentative
Tom Golden, Representative Vanna
Howard, and Representative Rady Mom
urging him to resin. Robert Hoey
posted a video on his Facebook stand-

Rady Mom ជំំរុុញឱ្យយគាត់់លាលែ�ង។ លោ�ក
Robert Hoey បានបង្ហោះ�ះ�វីីដេ�អូូនៅ�លើ�ើហ្វេ�េសប៊ុុ�
ករបស់់គាត់់ ថ្លែ�ែងថា ឈរនៅ�ចន្លោះ�ះ�ផ្ទាំំ�ងថ្មម ២
ដុំំ� ស្រែ��កយំំ សុំំ�ទោ�ស និិងប្រ�កាសលាលែ�ងពីី
តំំណែ�ង។ ទោះ�ះជាយ៉ាា ងណាក៍៍ដោ�យ លោ�ក
បានឱ្យយដឹឹងថា លោ�កនឹឹងឈរឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោត
នៅ�ក្នុុ�ងខែ�កញ្ញាា ពីីព្រោះ��ះតែ�គាត់់ ស្រ�ឡាញ់់
ការងាររបស់់គាត់់ ជាសមាជិិ កគណៈៈកម្មាា ធិិ

សាលា។ មនុុស្សសបន្ទាាប់់ដែ�លក្លាា យជាសមាជិិក
គណៈៈកម្មាា ធិិ ការសាលានៅ�ពេ�លអ្ននកមុុន
អវត្តតមាន គឺឺលោ�ក Dominik Lay ដែ�លបាន
បម្រើ�ើ�ការងាររយៈៈពេ�ល ១ អាណត្តិិ� ជាសមាជិិ
កគណៈៈកម្មាា ធិិការសាលា នៅ�ឆ្នាំំ�២០១៨ គាត់់
ជាអ្ននកមាន សម្លេ�េងឆ្នោ�ោត ចំំនួួន៧ សម្លេ�េងខ្ពពស់់
ជាងគេ� ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតចុុងក្រោ��យ។ ទោះ�ះ

ប៉ុុន្តែ�ែមេ�ប៉ូូ�លីី
�
សអាត្លលង់់តា បានចាត់់ទុុកបញ្ហា
ា នេះ�ះ

យ៉ាា ងណានេះ�ះក៍៍ដោ�យ សវនករក្រុ�ុងបានរក

ជារឿ�ឿងស្រា�លទៅ�វិ ិញថា “ជាថ្ងៃ�អា
ៃ ក្រ�ក់់ទៅ�វិ ិញ”។

ឃើ�ើញពីីការបង្ហាាញភាពខុុសគ្នាានៃ�ឯកសារពន្ធធ

សហគមន៍៍អាស៊ីី�នៅ�ទូូទាំង
ំ ប្រ�ទេ�ស បានកាន់់ទុុក្ខខ

របស់់គាត់់ ដែ�លបានបង្ហាាញថា កន្លែ�ែងរស់់នៅ�

ដោ�យអុុជភ្លើ�ើ�ងទៀ�ៀន សាមគ្គីី�គ្នាា ជាមួួយចលនា

ដំំបូូងរបស់់គាត់់ស្ថិ�តនៅ
ិ �ក្នុុ�ង Brookline ដែ�ល

“បញ្ឈឈប់់ការស្អអប់ខ្ពើ់ �ើ�មជនជាតិិអាស៊ីី�” ។ សហគមន៍៍

របស់់គាត់់នៅ�ទីីក្រុ�ុងឡូវែែល
មិិនមានស្ថាានភាព
ូ

ដោ�យភ្លើ�ើ�ងទៀ�ៀន នៅ�ឧទ្យាាន Clemente Park

គាត់់មានផ្ទះះ�មួួយទៀ�ៀតនៅ�ទីីនោះ�ះ។ ការរស់់នៅ�

ខ្មែ�ែរនៅ�ក្រុ�ុងឡូូវែែល ក៏៏បានរៀ�ៀបចំំពិិធីីកាន់់ទុុក្ខខ

ច្បាាស់់លាស់់ទេ�។ ជាបន្ទាាប់់ លោ�ក Ben Opera

(ឬឧទ្យាានប៉ៃ�ៃលិិន) ដែ�លរៀ�ៀបចំំដោ�យ CMAA

ដែ�លជាអ្ននកកាន់់សម្លេ�េងឆ្នោ�ោតច្រើ�ើ�នជាងគេ�ចំំនួន
ួ

និិង DEI ។

៨ សម្លេ�េង ឥឡូូវនេះ�ះត្រូ�ូវជំំនួួសតំំណែ�ងលោ�ក
Robert Hoey ហើ�ើយ។ គាត់់ គឺឺជាជនជាតិិ

ការផ្លាាស់់ប្តូូ�រធម្មមនុុញ្ញញ
ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល នឹឹ ងធ្វើ�ើ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោត

អាហ្រ្វិ�ិ�ក-អាមេ�រិ ិកកាំំងដំំ បូូងបង្អអស់់ ដែ�ល

ជ្រើ�ើ�សរើើ�សក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ�ុងតាមប្រ�ព័័ ន្ធធថ្មីី�នៅ�

ជាប់់ ឆ្នោ�ោតកាន់់ មុុខតំំណែ�ងសាធារណៈៈ នៅ�

ឆ្នាំំ�នេះ�ះ។ កាលពីី ៥០ ឆ្នាំំ�មុុន ក្រុ�ុងឡូូវែែល មាន

ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល។

# បញ្ឈឈប់់ ការស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មជនជាតិិ អាស៊ីី�

(#StopAsianHate)

ផែ�នការរដ្ឋាា ភិិបាល E បានជ្រើ�ើ�សរើើ�សសមាជិិក
ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្សា
ឹ ាចំំនួន
ួ ៩ រូូប នៅ�ទូូទាំង
ំ ទីីក្រុ�ុង អ្ននកមាន
សម្លេ�េងឆ្នោ�ោតចំំនួួន ៩ រូូប ត្រូ�ូវបានជ្រើ�ើ�សរើើ�ស

ក្នុុងព្រឹ�ឹ
ត្តិិ�ការណ៍៍ចលនាបញ្ឈឈប់់ការស្អអប់ខ្ពើ់ �ើ�ម
�

ជាក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ�ុង។ នៅ�ឆ្នាំំ�២០១៧ មានប

ក្នុុ�ងប៉ុុ� ន្មាានសប្តាាហ៍៍ថ្មី�ីៗនេះ�ះ អំំ ពើ�ើហិិង្សាាមាន

ទាំំងជនជាតិិខ្មែ�ែរ និិងអេ�ស្បាាញជាច្រើ�ើ�ន បាន

ជនជាតិិអាស៊ីី� (#StopAsianHate) បានកើ�ើនឡើ�ើង

ណ្តឹឹ� ងមួួយពីីអ្ននករស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល មាន

សភាពកាន់់ តែ�អាក្រ�ក់់ ទៅ�ៗ។ យោ�ងតាម

ជំំ ទាស់់ទៅ�នឹឹ ងប្រ�ព័័ ន្ធធដែ�លធ្វើ�ើ� ឱ្យយអំំ ណាច

របាយការណ៍៍ជាតិិ ស្តីី�ពីី Stop AAPI Hate

បោះ�ះឆ្នោ�ោតរបស់់ពួក
ួ គេ�ធ្លាាក់់ចុះះ� ក្នុុងការជ្រើ�ើ�សរើើ�
ស
�

National មនុុស្សស ៣.៧៩៥ នាក់់ បានរាយការណ៍៍

តំំណាងរាស្ត្រ�រតាមការជម្រើ�ើ�សរបស់់ពួួកគេ�។

អំំពីីឧប្បបតិ្តត�ហេ�តុុប្រ�ឆាំំងការស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មជនជាតិិ

ករណីីនោះ�ះត្រូ�វូ បានគេ�ស្គាា ល់់ថា Huot ទល់់នឹឹង

អាស៊ីី� ទទួួ លបានចាប់់ តាំំងពីីការរាតត្បាាត

ក្រុ�ុងឡូូវែែល បានឈានដល់់កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង

ចាប់់ផ្តើ�ើ�ម ចាប់់តាំំងពីីខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២០ ដល់់
ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២០២១ បានកើ�ើនឡើ�ើងជាង ១៥០%
ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�មុុន ដោ�យសារលទ្ធធផលនៃ�សារសេ�ចក្តីី�

មួួយ ដែ�លទីីក្រុ�ុងឡូូវ៉ែែ �ល មាន ៩ ស្រុ�ុក នឹឹង
មានសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ�ុងចំំនួួន ៩ រូូប ដែ�ល
ត្រូ�វូ បានជ្រើ�ើ�សរើើ�សចេ�ញពីីស្រុ�ក
ុ នីីមួួយៗ បូូករួួម

ថ្លែ�ែងការណ៍៍របស់់ប្រ�ធានាធិិបតីីត្រាំ�ំ “វីីរ៉ុស
� ុ ប្រ�

ទាំំងសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ�ុងចំំនួួន ៣ រូូប អាច

ទេ�សចិិន" ។ ទោះ�ះបីីជាមេ�ដឹឹកនាំំសហគមន៍៍

ដំំ ណើ�ើរការបានច្រើ�ើ�ន។ បន្ទាាប់់ មកសមាជិិក

អាស៊ីី�ជាច្រើ�ើ�នបាននិិយាយប្រ�ឆាំំងនឹឹងសារនេះ�ះ

ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្សា
ឹ ា នឹឹងជ្រើ�ើ�សរើើ�សអភិិបាលក្រុ�ុងម្នាាក់់។

ដោ�យសំំលេ�ងរួួមរបស់់ពួួកគេ�ថា “ខ្ញុំំ�មិិ
� នមែ�ន

គិិតត្រឹ�ឹមខែ�មីីនា បេ�ក្ខខជនជាច្រើ�ើ�នមកពីីស្រុ�ក
ុ នីី

ជាវីីរ៉ុស
� ុ ការស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មទីីវិ ិញទេ�” តាមរយៈៈប្រ�ព័័ន្ធធ

តទៅ�ទំំព័័រទីី០៥
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ing between two rocks, cried, apologized
and announced his resignation; however, said he will run for the election
in Septem-ber because he loves his job
as school committee member. The next

person in line to be the school committee member by default was Dominik
Lay, who served 1 term as school
commit-tee member in 2018, he was
the top seven ticket holder in the last
election; however, city auditor found
discrepancies on his tax filing which
suggested his primary resident was in
Brookline where he owns another home.
It was unclear about his Lowell residential status. Consequently, Ben
Opera, the top 8 ticket holder has now
replaced the Robert Hoey post. He is
the first African American to hold a
public elected office in Lowell.
#StopAsianHate
In the wake of the #StopAsianHate
movement that has risen in recent weeks,
the violence is on-ly getting worse.
According to Stop AAPI Hate National Report, 3,795 reports of anti-Asian
hate incidents have been received since
the start of the pandemic from March
2020 to February 2021, over a 150%
increased in the last year as results of
the message from President Trump
statement “China Virus”. Despite many
Please see Lowell News /05
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មួួយៗ បានដាក់់ឈ្មោះ�ះ�របស់់ពួួកគេ�ទៅ�ក្នុុ�ងមួួក

ម្តតងទៀ�ៀត។ បេ�ក្ខខជនថ្មីី� ២ រូូបទៀ�ៀត រួួមមាន

ដើ�ើម្បីីឈ
� រឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�ខែ�កញ្ញាា រួួមមាន

មេ�ដឹឹកនាំំជនជាតិិខ្មែ�ែរម្នាាក់់ឈ្មោះ�ះ� តូូច វ៉ាាន់់ មក

ទាំំងឈ្មោះ�ះ� Robert Gignac ដែ�លបានបម្រើ�ើ�ការ

ពីី South Lowell និិង Corey Robinson សម្រា�ប់់

ជាគណៈៈកម្មាា ធិិ ការសាលា បន្ទាាប់់ មក ជា

មណ្ឌឌល Centralville ។ នៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោត

ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្សា
ឹ ាក្រុ�ុងមួួយអាណត្តិិ� គាត់់នឹង
ឹ ឈរឈ្មោះ�ះ�

នេះ�ះ អ្ននកមានសិិទ្ធិ�បោះ�
ិ ះឆ្នោ�ោត ម្នាាក់់ នឹឹងបោះ�ះឆ្នោ�ោត

នៅ� Centralville ។ Dave Ouellette ជាអ្ននកស្រុ�ក
ុ

ឲ្យយបេ�ក្ខខជនតែ�ម្នាាក់់ មកពីីស្រុ�ុកមួួ យ ហើ�ើយ

Acre ដែ�លល្បីី�ល្បាាញដោ�យសារចំំ ណង់់

បេ�ក្ខខជន ៣ នាក់់ទៀ�ៀត នឹឹងមានចំំនួួនច្រើ�ើ�ន។

ចំំណូូលចិិត្តតរបស់់គាត់់សម្រា�ប់់តំំបន់់ Are បាន

នេះ�ះនឹឹងខុុសគ្នាាពីីអតីីតកាលនៅ�ពេ�លអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោត

ប្រ�កួួ តប្រ�ជែ�ងពីីរដង ប៉ុុ� ន្តែ�ែមិិនបានឈ្នះះ�ទេ�

អាចបោះ�ះឆ្នោ�ោតឲ្យយបានដល់់ទៅ�៩នាក់់៕

ឥឡូវនេះ�ះបានប្រ�កាសថាគាត់់
កំពុុ
ំ ងប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង
ូ
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Asian community leaders speaking up
against this mes-sage by unifying their
voices “I am not a virus, hate is” through
various social media platforms, it didn’t
stop the conspiracy theory. On Tuesday
March 16, the Atlanta shooting at three
spas killed 8 people, 6 victims were
Asian women were part of that hate
crime, yet the Atlanta police chief put
the matter lightly as “it was a bad day”.
Asian community across the country
held candlelight vigils, in unity with
the “StopAsianHate” movement. Lowell Cambodian community also held a
candlelight vigil at Clemente Park (or
Pailin Park), organized by the CMAA
and DEI.
The Charter Change
The city of Lowell will conduct
the local city council election by a new
system this year. In the past 50 years,
Lowell had government plan E which
elected 9 councilors, all city-wide, the
top nine ticket getters are elected as
city councils. However, in 2017 a
lawsuit brought by several Lowell
Cambodian and Spanish residents challenged the system that diluted their

voting powers from electing the representative of their choice. The case
known as Huot vs. City of Lowell has
reached an agreement in which of the
9 Lowell districts, there will be 9 city
councilors elected from each district,
plus 3 city councilors can run at-large.
Then, councilors will elect a mayor.
As of March, many candidates from
each district already tossed their names
in the hat to run in September election,
including some familiar names such as
Robert Gignac who served as school
committee, then city council for one
term, he will run for Centralville; Dave
Ouellette, an Acre resident who is
known for his passion for the district,
ran twice but did not win, now has
an-nounced that he is in the race again.
Two other new candidates include one
long time Cambodi-an leader Tooch
Van from South Lowell and Corey
Robinson for Centralville district. In
this elec-tion, each eligible voter will
vote only one candidate from the district
and the other three at-large candidates.
This is will be the difference from the
past when voters can vote for up to 9
candi-dates.
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ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាល៖ រោ�គសញ្ញាា�ហាម
៩ចំំណុុច មិិនគួួរទទួួលវ៉ាា�ក់់សាំំងកូូវីីដ១៩?

ស្រ�បពេ�លដំំណឹឹងជំំនួួយវ៉ាាក់់សាំំងកូូ

វីីដ១៩ ស៊ីី�ណូូហ្វាាម (SINOPHARM) របស់់

សាធារណរដ្ឋឋចិិនមកដល់់កម្ពុុជា
� រដ្ឋឋលេ�ខាធិិការ
និិ ងជាអ្ននកនាំំពាក្យយក្រ�សួួងសុុខាភិិ បាល
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លេ�ខ៣១៣ ថ្ងៃ�ៃទីី២២ មិិនា -០៤ មេ�សា ឆ្នាំំ�២០២១

គាត់់ពិបា
ិ កដកដង្ហើ�ើ�ម ឬក៏៏អ្ននកហ្នឹឹ�ងគាត់់

មានការហើ�ើម ឬរលាករសៃ�ឈាម និិង

បំំបៅ�ដោះ�ះ ឬស្ត្រី�ី�មានផែ�នការពរពោះ�ះ

ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល៣ខែ� រីីឯ ទីី៤អ្ននកមាន

អ្ននកដែ�លសង្ស័័�យថា មានជំំងឺឺប្រ�ព័័ន្ធធ

ដង្ហើ�ើ�មធ្ងងន់ធ្ងង
់ រអ្ននកជំំងឺបេះ�
ឺ ះដូូងសរសៃ�ឈាម
ជំំងឺឺថ្លើ�ើ�មធ្ងងន់់ធ្ងងរ ជំំងឺឺតម្រ�ង់់នោ�ម និិង
ដុះះ�ដុំំ�សាច់់មហារីីកធ្ងងន់់ធ្ងងរ”។

លោ�កស្រី�ីបញ្ជាាក់់បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតថា

ទីី៧ អ្ននកដែ�លប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ថ្នាំំ�សម្រួ�ួល
ភាពស៊ាំំ�ប្រ�ឆាំំងជំំងឺឺមហារីីកដុំំ�សាច់់។

ទីី៨ អ្ននកមានប្រ�វត្តិិ�ធ្លាាប់់ឆ្លលងជំំងឺឺកូូវីីដ១៩
និិ ងទីី ៩ អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបានគ្រូ�ូពេ�ទ្យយ

ព្យាាបាល ឬបុុគ្គគលិិកផ្ដដល់់វ៉ាាក់់សាំំង

លោ�កស្រី�ី ឱ វណ្ណណ ឌីីន បានបញ្ជាាក់់ថា មាន

បញ្ជាាក់់ថា មិិនគួួរទទួួលវ៉ាាក់់សាំំង។

បុុគ្គគល ៩ជំំពូូក មិិនអាចចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងកូូ

ក្រ�សួួងបានឱ្យយដឹឹងបន្ថែ�ែមថា នៅ�ក្នុុង
�

វីីដ-១៩បាន។

rUbPaBkBaä
aEdldak;
;lk;ឌីtីនamTIមានប្រ�សាសន៍៍
pSar
លោ�កស្រី�ី
ឱ វណ្ណណ

លិិខិិតជូូនដំំណឹឹងពីីខាងក្រុ�ុមហ៊ុន
ុ� បាន

ថា៖ “រោ�គសញ្ញាាដែ�លហាម គឺឺទី១
ី មាន

បញ្ជាាក់់ថា អាយុុដែ�លអាចចាក់់បាន គឺឺ

មានន័័យថា បុុគ្គគលនោះ�ះគាត់់មាន អា

ដែ�លមានអាយុុលើ�ើសពីី៦០ឆ្នាំំ� ត្រូ�ូវ

ប្រ�តិិកម្មមជាមួួយសារធាតុុក្នុុ�ងវ៉ាាក់់សាំង
ំ

មានពីី ១៨ឆ្នាំំ� ទៅ� ៥៩ឆ្នាំំ� ហើ�ើយអ្ននក

លាក់់ ស៊ីី� ហើ�ើយដែ�លគាត់់ ធ្លាាប់់មាន

ប្រ�វត្តិិ�ប្រ�តិិកម្មមជាមួួយវ៉ាាក់់សាំំងផ្សេ�េង

រង់់ចាំំលទ្ធធផលនៃ�ការសិិក្សាាសិិន។

ៗ។ ព្រោះ��ះយើ�ើងមិិនមែ�នចាក់់តែ�វ៉ាាក់់សាំង
ំ

អ្ននកកំំពុុងចេ�ញកន្ទាាលក្រ�អាក ក៏៏មិិន

មកនេះ�ះ យើ�ើងធ្លាាប់់ចាក់់វ៉ាាក់់សាំង
ំ ច្រើ�ើ�ន

លោ�កស្រី�ីបន្តតថា ទីី២ គឺឺអ្ននកកំំពុុង

កូូវីីដ-១៩ទេ� កន្លលងមក ៣០ឆ្នាំំ� ទៅ�៤០ឆ្នាំំ�

អាចចាក់់បានដែ�រ”។

ជំំងឺឺប្រ�កាច់់ កន្ត្រា�ាក់់ ឆ្កួួ�តជ្រូ�ូក ឬស្កកន់់
អ្ននកជំំ ងឺឺសរសៃ�ប្រ�សាទ ឬរលាក

ចាក់់ វ៉ាាក់់សាំំងនេះ�ះ នឹឹ ងប្រ�ព្រឹ�ឹ ត្តតទៅ�

លោ�កស្រី�ីឱវណ្ណណឌីីនមានប្រ�សាសន៍៍

អាទិិភាពដែ�លមានចែ�ងនៅ�ក្នុុងពិិ
� ធីីសារ

ស្រោ��មខួួរ ឬអ្ននកមានជំំងឺឺតំំណពូូជ។

ហើ�ើយ។

ទទួួ លការឈឺឺចាប់់ ពីីជំំងឺឺទាន់់ ហន់់

វ៉ាាក់់សាំង
ំ ទៅ�មានអាលាក់់ស៊ីី� គាត់់ត្រូ�វូ

ឬដែ�លកំំពុុងក្ដៅ�ៅខ្លួួ�នដោ�យសារជំំងឺរ៉ាំំ�រ៉ៃៃ�
ឺ
ឃើ�ើញមានជំំងឺក
ឺ ង្វះះ�ភាពស៊ាំំ�ពីីកំំណើ�ើត

មួួយទៀ�ៀត អ្ននកដែ�លមានបញ្ហា
ា ផ្លូូ�វដង្ហើ�ើ�ម

មានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ និិ ងស្ត្រី�ី�ក្នុ�ុងរយៈៈពេ�ល

អ៊ីី�ចឹង
ឹ បើ�ើបុុគ្គល
គ គាត់់មានប្រ�វត្តិិ�ចាក់់

ជម្រា�បគ្រូ�ូពេ�ទ្យយ ដើ�ើម្បីីកុំំ�
� ឱ្យយមានបញ្ហា
ា ។

ចំំ ណែ�កដំំ ណើ�ើរការយុុទ្ធធនាការ

ណាមួួយ ជាពិិសេ�ស គឺឺជំំងឺឺរ៉ាំំ�រ៉ៃៃ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរ

ទៀ�ៀតថា៖ “ទីី៥ អ្ននកដែ�លពិិ និិត្យយទៅ�

ទាំំងនោះ�ះ។ ចំំ ណែ�ក ទីី ៣ គឺឺ ស្ត្រី�ី�

អ្ននកជំំងឺឺ HIV(អេ�ដស៍៍) អ្ននកជំំងឺឺមហារីីក

កូូនកណ្ដុុ� រ និិងអ្ននកជំំងឺឺឈាមស។ ទីី៦

សម្រា�ប់់តែ�អ្ននកដែ�លមានអាយុុចាប់់ពីី

១៨ឆ្នាំំ� ទៅ� ៥៩ឆ្នាំំ�វិ ិញ ទៅ�តាមក្រុ�ុម
សម្រា�ប់់ យុុទ្ធធនាការចាក់់ វ៉ាាក់់សាំំងកូូ
វីីដ-១៩៕
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ការចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាា�ក់់សាំំងជម្ងឺឺ�កូូវីីដ-១៩ នៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ Massachusetts
ដោ�យខ្មែ�ែរផុុសស.រ.អា ០៧/០៣/២១

សូូមចុុចលើ�ផែើ �នទីីដើ�ើម្បីីដឹ
� ង
ឹ ថែ�មទៀ�ៀត

សថស្ថាាន បុុគ្គគលិិកអាកាសចរណ៍៍ កម្មមករ

ផលិិតផលឈាម ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់ សាំំង សម្ភាារៈ�

អំំពីីទិិន្ននន័័យថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង នីីក្នុុ�ងរដ្ឋឋ Mas-

នៅ�កន្លែ�ែងអ្ននកដំំណើ�ើរ ឧហ្សាាហកម្មមដឹឹកជញ្ជូូ�ន

ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត បរិ ិក្ខាា រមន្ទីី� រពិិ សោ�ធន៍៍ បរិ ិក្ខាា រ

(ឧទាហរណ៍៍ អ្ននកដំំណើ�ើរឆ្លលងកាត់់ដែ�លមាន

សំំអាត បរិ ិក្ខាា រអនាម័័ យ បរិ ិក្ខាា រសម្លាាប់់

ចាប់់ពីីខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០ មកទល់់ខែ�កុុម្ភៈៈ�

ពិិការភាព អ្ននកដឹឹកជញ្ជូូ�នចំំណីី អាហារ អ្ននក

មេ�រោ�គ ឬបរិ ិក្ខាា រសម្អាាតមេ�រោ�គ (រួួមទាំំង

២០២១ ក្នុុ�ងដំំណាក់់កាលទីី ១ ត្រូ�ូវបាន

ដឹឹ កជញ្ជូូ�នរបស់់វេេជ្ជជសាស្រ្ត�តមិិ នបន្ទាាន់់ )

ឳសថស្ថាាន) របស់់របរអនាម័័យ ផលិិតផល

ផ្តតល់់អាទិិភាពដល់់បុុគ្គលិ
គ ក
ិ ថែ�ទាំំសុុខភាព

បុុគ្គគលិិកពិិនិិត្យយលិិខិិតឆ្លលងដែ�ន ក្រៅ��ពីីប៉ូូ�លីី

ថែ�ទាំំរាងកាយផលិិតផលគ្រ�ប់់គ្រ�ងសត្វវ

នៅ�ក្នុុងមន្ទីី�
រពេ�ទ្យយ និិងមិិននៅ�ក្នុុងមន្ទីី�
រពេ�ទ្យយ។
�
�

ស បុុគ្គគលិិកបម្រើ�ើ�ការក្នុុ�ងទីីកន្លែ�ែងសម្រា�ក

ចិិ ញ្ចឹឹ�ម និិ ងក្រ�ដាស់់អនាម័័យ ក្រ�ដាស

នៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ Massachusetts

ឆ្នាំំ�២០២១ បានន្ថែ�ែមបួួនក្រុ�មទៀ�
ុ
ៀតទៅ�ក្នុុ�ង

ចំំណីី អាហារ) បុុគ្គគលិិករដ្ឋាា ករទឹឹក និិងផ្នែ�ក
ែ

អ្ននករៀ�ៀបចំំពិិធីីបុុណ្យយសព និិងកម្មមករ

រាយការណ៍៍ទៅ� CDC ដោ�យរដ្ឋឋ/ដែ�នដីី

ចាប់់តាំង
ំ ពីីមានការអនុុម័័តថ្នាំំ�វ៉ាាក់សាំ
់ ង
ំ
ជម្ងឺឺ�កូូវីីដ១៩ ប្រ�ភេ�ទ Moderna និិង Pfizer
ក្នុុងខែ�ធ្នូូ�មក
មនុុស្សសប្រ�មាណ ៦៧.៩ លាន
�

នាក់់ បានទទួួ លការចាក់់ ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង
រួួចហើ�ើយ យ៉ាា ងហោ�ចណាស់់ ក៍៍បានមួួយ
ដូូសដែ�រ។នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមការរបាយការណ៍៍
របស់់គណៈៈកម្មាា ធិិ ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងជម្ងឺឺ�ឆ្លលង

sachusetts

ដំំណាក់់កាលទីី២ ពីីខែ�កុុម្ភៈៈ� ដល់់ខែ�មីីនា

កម្មមករតាមហាង (នៅ�ក្រោ��មបុុគ្គគលិក
ិ ហាង

កន្សែ�ែងពោះ�ះគោ�។

ហៅ�កាត់់ថា (C.D.C) កាលពីីថ្ងៃ�ៃច័័ន្ទទ ទីី១
ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២១។ មនុុស្សសប្រ�ហែ�ល
២៥.៥ លាននាក់់ ចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងគ្រ�ប់់ចំំ
នួួនដូូស។ ថ្មីី�ៗនេះ�ះ ពលរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក ស្លាាប់់
ដោ�យសារ ជម្ងឺឺ�កូូ វីីដ-១៩ មានចំំ នួួន
៥១៣០០០នាក់់ រាប់់ចាប់់តាំំងពីីមុុន មាន
មនុុស្សសម្នាាក់់ស្លាាប់់ដោ�យសារ ជម្ងឺឺ�កូូវីីដ-១៩
ក្នុុ�ងខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២០២០។

រដ្ឋឋបាលបៃ�ដិិន បានសន្យាាថា មនុុស្សស

១០០លាននាក់់ចាក់់វ៉ាាក់សាំ
់ ំងក្នុុងអំំ
� ឡុុងពេ�ល
១០០ ថ្ងៃ�ៃដំំបូូងនៃ�ការចូូ លកាន់់ដំំណែ�ង
របស់់គាត់់ នាពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះ មានប្រ�ហែ�ល
១.៨២ លានដូូស ក្នុុ�ងមួួយថ្ងៃ�ៃ កំំពុុងត្រូ�ូវ
បានចាក់់នៅ�ទូូទាំំងប្រ�ទេ�ស។

ដំំណាក់់កាលនៃ�ការចែ�កថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំង
ំ
ចំំ នួួនដូូសចាក់់ សរុុបដែ�លបាន

បញ្ជីី�អាទិិភាព រួួមទាំំងមនុុស្សសវ័ ័យលើ�ើស

រៀ�ៀបចំំបុុណ្យយសព

ពីី៦៥ឆ្នាំំ�ឡើ�ើង និិងមនុុស្សសចាស់់ជរា បុុគ្គគល

បូូមលូូ បុុគ្គគលិក
ិ ក្នុុងប្រ�ព័័
ន្ធធតុុលាការ (ចៅ�ក្រ�ម
�

ព្រះ�ះរាជអាជ្ញាារ មេ�ធាវីីការពារក្តីី� ក្រ�ឡាបញ្ជីី)�

និិងសម្រា�ប់់ជ្រើ�ើ�សរើើ�សអង្គគភាពសហព័័ន្ធធ

មានល័័ក្ខខ័
ខ ណ្ឌ
័ ឌ វេេជ្ជជសាស្រ្ត�ត ២ បូូក ប្រ�ជាជន

និិងមន្រ្តី�ី�តុុលាការផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�លមាន

នៅ�តាមសា្ថថនីីយ៍៍។

ចំំនួួន១០០០០០នាក់់នៃ�ប្រ�ជាជនសរុុប

និិងបុុគ្គគលិិកដែ�លមានប្រា�ក់់ចំំណូូលទាប

ក្នុុ�ងបញ្ជីី� នៅ�ក្រោ��មជាអ្ននកឆ្លើ�ើ�យតប។

រដ្ឋឋ Massachusetts

មិិនអាចលទ្ធធភាពមានផ្ទះះ�សម្បែ�ែងរស់់នៅ�។

ចំំ នួួនផ្តតល់់សរុុប៖ ២,០៩១,៧៣០

ក្រុ�ុមទីី៣៖ បុុគ្គគលិក
ិ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត រួួមមាន អ្ននក

(៣០,៣៤៨ ក្នុុ�ង ១០០k)ចំំនួួនដូូសចាក់់

ផ្តតល់់ការអប់់រំ ំ ថែ�ទាំំបឋម K-12 បុុគ្គគលិិក

បុុគ្គគលិក
ិ នៅ�ក្រោ��មសង្វាាក់់ផ្គត់
គ ់ផ្គង់
គ ់វេេជ្ជជ
សាស្រ្ត�ត

កម្មមករនៅ�តាមផែ�កប៉ាា ល់់ និិងកម្មមករ
ដំំ ណាក់់ កាលទីី ៣ នៃ�ការចាក់់ ថ្នាំំ�
វ៉ាាក់់សាំង
ំ នឹឹងមានក្នុុ�ងខែ�មេ�សា ឆ្នាំំ�២០២១

និិងរំ ំពឹឹងថានឹឹងបើ�ើកសម្រា�ប់់សាធារណៈៈ
ជនទាំំងអស់់។

សរុុប៖ ១,៨០៣,៥២៨ (២៦,១៦៧ ក្នុុង១០០k)
�

ធ្វើ�ើ�ការនៅ�កន្លែ�ែងមនុុស្សសឆ្លលងកាត់់ ហាង

កម្មមករនៅ�តាមរោ�ងចក្រ� (រួួមមាន

ចំំ នួួនដូូសចាក់់ សរុុប៖អាយុុ១៨+

លក់់ចំំណីី អាហាររបស់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ចំំណីី អាហារ

ក្រុ�ុមហ៊ុន
ុ� បច្ចេ�េកវិ ិទ្យាាជីីវសាស្ត្រ�រ និិងក្រុ�ុមហ៊ុន
ុ�

១,៨០២,៣០៨ (៣២,៥៣៤ ក្នុុ�ង១០០k នៃ�

និិងកសិិកម្មម ភោ�ជនីីយដ្ឋាាន និិងបុុគ្គគលិិក

ទាំំងឡាយណាដែ�លមានការប្តូូ�រផលិិតកម្មម

ការណាត់់ជួប
ួ នៅ�កន្លែ�ែងចាក់់វ៉ាាក់សាំ
់ ង
ំ

ហាងកាហ្វេ�េ។ នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមវ៉េេ�បសាយ

ទៅ�ជាការផ្គគត់់ផ្គង់
គ ់វេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ) អ្ននកផ្គគត់់ផ្គង់
គ ់

នៅ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ Lowell General Hospital

ប្រ�ជាជនទទួួលបាន ១ ឬច្រើ�ើ�នដូូស៖

អភិិបាលរដ្ឋឋ Massachusetts ជាពិិសេ�ស

សម្ភាារៈ� និិងគ្រឿ��ឿងបន្លាាស់់ អ្ននកបច្ចេ�េកទេ�ស

តាមអាស័័យដ្ឋាាន

១,២៦០,៥៤២ (១៨.៣%នៃ�ប្រ�ជាជនសរុុប)

បុុគ្គគលិក
ិ ចាំំបាច់់មានក្នុុងបញ្ជី
ី ដូ
� ច
ូ ខាងក្រោ��ម៖
�

ប្រ�តិិបតិ្តត�ករភស្តុុ�ភា និិងឃ្លាំំ�ង អ្ននកបោះ�ះពុុម្ភភ
អ្ននកវេេចខ្ចចប់់ អ្ននកចែ�កចាយផលិិតផល និិង

តាមអនឡាញ៖ www.lowellgeneralvac-

ច្រើ�ើ�នដូូស៖ ១,២៥៩,៦៤៦ (២២.៧%នៃ�

កសិិកម្មម របស់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ លក់់រាយ និិង

ឧបករណ៍៍វេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ (រួួមមាន អ្ននកផ្តតល់់

cine.com

ប្រ�ជាជនសរុុបអាយុុ១៨+)

សេ�វាចំំណីី អាហារ អ្ននកវេេចខ្ចចប់់សាច់់ អ្ននក

ភស្តុុ�ភា ភាគគីីទីីបីី និិងអ្ននកដែ�លធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត

ប្រ�ជាជនសរុុបអាយុុ១៨+)

ប្រ�ជាជនអាយុុ១៨+ ទទួួលបាន១ ឬ

ប្រ�ជាជនទទួួលបាន២ដូូស៖៥២៣,១១៩

បុុគ្គគលិិកផ្នែ�ែកចំំណីី អាហារ ភេ�សជ្ជៈៈ�

ទៅ�មើ�ើល៖ vaxfinder.mass.gov

1001 Pawtucket Blvd. អាចធ្វើ�ើ�បាន

អ្ននកក៏៏ អាចមើ�ើ លវ៉េេ�បសាយរបស់់

និិងជួួសជុុល) ឧបករណ៍៍ការពារផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន

គណៈៈកម្មាា ធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងជម្ងឺឺ�ឆ្លលង ដើ�ើម្បីី�

បុុគ្គគលិិកផលិិតថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំង
ំ កម្មមករវេេចខ្ចចប់់

អ្ននកដាក់់ ឲ្យយនៅ�ដាច់់ ដោ�យឡែ�ក (PPE)

ធ្វើ�ើ�ផែ�នការសម្រា�ប់់ចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងនៅ�

ប្រ�ជាជនអាយុុ១៨+ទទួួលបាន ២ដូូស៖

ចំំណីី អាហារ និិងអ្ននស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត ការឆ្លលងកាត់់/

ហ្គាា សវេេជ្ជជសាស្រ្ត�ត ឳសថស្ថាាន (រួួមមាន

តាមរដ្ឋឋរបស់់អ្ននក៖ https://www.cdc.gov/

៥២២,៧៩២ (៩.៤%នៃ�ប្រ�ជាជនសរុុប

ការដឹឹកជញ្ជូូ�ន៖ អ្ននកបើ�ើកតាក់់ស៊ីី� Uber/Lyft

coronavirus/2019-ncov/vaccines/dis-

អាយុុ១៨+)

និិងអ្ននកផ្តតល់់សេ�វា អ្ននកបើ�ើកបរដឹឹកជញ្ជូូ�នឳ

សម្ភាារៈ�ប្រើ�ើ�នៅ�ក្នុុងវិ
អាហារ
� ិទ្យុុសកម្មមឳសថ)
�

(៧.៦%នៃ�ប្រ�ជាជនសរុុប)

អនាម័័យ ការដ្ឋាាន បុុគ្គគលិិកសុុខាភិិបាល

ដើ�ើម្បីីស្វែ�ែ
� ងរកការណាត់់ជួប
ួ សូូមចូល
ូ

បំំ ប៉៉ន ផលិិតផលសុុខភាព ឈាម និិ ង

tributing.html
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លេ�ខ៣១៣ ថ្ងៃ�ៃទីី២២ មិិនា -០៤ មេ�សា ឆ្នាំំ�២០២១

ការជំំនុំំ�ជម្រះ�ះក្តីី�ទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំ ប្រ�ឆាំំងនឹឹងបក្្សប្រ�ឆាំំង
និិងសង្គគមស៊ីី�វិិលនៅ�កម្ពុុ�ជា
សេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចរបស់់សភាអ៊ឺឺ�រ៉ុប
� ុ នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ១

ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២១ ស្តីី�ពីី ការជំំនុំំ�ជម្រះ�ះក្តីី�ទ្រ�ង់ទ្រា់ �យ
ធំំ ប្រ�ឆាំំងនឹឹ ងបក្សស

ប្រ�ឆាំំង និិ ងសង្គគម
ិ
ស៊ីី� វិ លនៅ
�កម្ពុុ� ជា

(២០២១/២៥៧៩(RSP)
។

សេ�ចក្តីី�សម្រេ�េច

របស់់សភាអ៊ឺឺ�រ៉ុប
� ុ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២១

ស្តីី�ពីី ការជំំនុំំ�ជម្រះ�ះក្តីី�ទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំប្រ�ឆាំំងនឹឹងបក្សស

ិ
ប្រ�ឆាំំងនិិងសង្គគមស៊ីី�វិលនៅ�កម្ពុុ
ជា
� (២០២១/២៥៧៩(RSP))
សភាអ៊ឺឺ�រ៉ុប
�ុ

-បានយល់់ ដំំណោះ�ះស្រា�យមុុនៗរបស់់ខ្លួួ�ន

ស្តីី�ពីី ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ជាពិិសេ�សថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ១៤ ខែ�កញ្ញាា

ឆ្នាំំ� ២០១៧ ស្តីី�ពីីកម្ពុុ�ជា ជាពិិសេ�ស ករណីី កឹឹម
សុុខា ថ្ងៃ�ៃទីី ១៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ� ២០១៧ ស្តីី�ពីីប្រ�ទេ�ស

-បានយល់់ កតិិ កាសញ្ញាាអន្តតរជាតិិ ស្ដីី�ពីី

សិិទ្ធិ�ពល
ិ
រដ្ឋឋនិិងនយោ�បាយ ឆ្នាំំ�១៩៦៦

-បានយល់់ សេ�ចក្តីី� ថ្លែ�ែងការណ៍៍របស់់

អ្ននករាយការណ៍៍ពិិសេ�សស្តីី�ពីីស្ថាានភាពសិិទ្ធិ�ិ មនុុស្សស
នៅ�កម្ពុុ�ជា លោ�កស្រី�ី រ៉ូូ�ណាស្មីី�ត នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៥
ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០២០

-បានយល់់ វិ ិធាន ១៤៤ (៥) និិង ១៣២ (៤)

នៃ�វិ ិធាននីីតិិវិ ិធីីរបស់់ខ្លួួ�ន។

ិ កា
A.នៅ�ខែ�វិច្ឆិិ
� ឆ្នាំំ�២០២០យ៉ាាងហោ�ចណាស់់

មានបុុគ្គគលចំំនួន
ួ ១៣៧ នាក់់ ត្រូ�វូ បានចោ�ទប្រ�កាន់់

ពីីបទជាប់់ ពាក់់ ព័័ន្ធធនឹឹងគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ

ដែ�លត្រូ�ូវបានរំ ំលាយ ដើ�ើម្បីីចូ
� លរួ
ូ មក្នុ
ួ ងការជំំ
នុំំ�ជម្រះ�ះ
�ុ
ក្តីី� ចំំពោះ�ះការចោ�ទប្រ�កាន់់ពីីបទញុះះ�ញង់់ ការធ្វើ�ើ�

ផែ�នការ និិងវាយប្រ�ហារប្រ�ឆាំំងនឹឹងរដ្ឋឋ តាមមាត្រា�

៤៥១ មាត្រា� ៤៥៣ មាត្រា� ៤៩៤ និិង ៤៩៥ នៃ�

The mass trials against opposition
and civil society in Cambodia

European Parliament resolution of 11
March 2021 on the mass trials against the
opposition and civil society in Cambodia (2021/2579(RSP))
The European Parliament,
– having regard to its previous resolutions on Cambodia, in particular those
of 14 September 2017 on Cambodia,
notably the case of Kem Sokha 1,
14 December 2017 on Cambodia: notably the dissolution of CNRP Party 2 and
13
September 2018 on Cambodia, notably
the case of Kem Sokha 3,
– having regard to the Council conclusions on Cambodia of 26 February 2018,
– having regard to the 1991 Paris Peace
Accords, in which a commitment to uphold

កម្ពុុជា៖
ជាពិិសេ�ស ការរំ ំលាយគណបក្សស សង្គ្រោះ��ះ�
�
ជាតិិ ២ និិង ១៣ កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០១៨ ស្តីី�ពីីកម្ពុុ�ជា
ជាពិិសេ�ស ករណីីកឹឹម សុុខា

-បានយល់់ សេ�ចក្តីី�សន្និិ�ដ្ឋាានរបស់់ក្រុ�មប្រឹ�
ុ
ក្សា
ឹ ា

ស្តីី�ពីីកម្ពុុ�ជា ថ្ងៃ�ៃទីី ២៦ ខែ�កុុម្ភះះ�ឆ្នាំំ�២០១៨

-បានយល់់ កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងទីីក្រុ�ុងប៉ាារីីសឆ្នាំំ�

១៩៩១ ការប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តតលើ�ើកស្ទួួ�យសិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
ស និិង

សេ�រីីភាពជាមូូលដ្ឋាាន នៅ�កម្ពុុ�ជា រួួមទាំំងផ្នែ�ែកនៃ�
ហត្ថថលេ�ខីីអន្តតរជាតិិ បានចែ�ងក្នុុ�ងមាត្រា�១៥
-បានយល់់ សេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចរបស់់គណៈៈកម្មមការ

នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ១២ ខែ�កុុម្ភៈៈ�ឆ្នាំំ� ២០២០ ដកផ្នែ�ក
ែ អនុុគ្រោះ��ះ

ពន្ធធ ដែ�លបានផ្តតល់់ឱ្យយកម្ពុុ�ជា ក្រោ��មគម្រោ��ង

ពាណិិជ្ជជកម្មមគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទលើ�ើកលែ�ងតែ�អាវុុធ (EBA)

European Union 2021

គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី ១២ ខែ�សីីហាឆ្នាំំ� ២០២០។

ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ

អ្ននកនាំំពាក្យយឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ

រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ បានផ្តតន្ទាាទោ�ស

ឆ្នាំំ�២០២០ ស្តីី�ពីីការចាប់់ខ្លួួ�នមេ�ដឹឹកនាំំសហជីីពដ៏៏

ប៉ុុនប៉៉
� ងរៀ�ៀបចំំរដ្ឋឋប្រ�ហារទម្លាាក់់រដ្ឋាា ភិិបាល” ពាក់់ព័ន្ធធ
័

-បានយល់់ សេ�ចក្តីី� ថ្លែ�ែងការណ៍៍របស់់

ទទួួ លបន្ទុុ�កសិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
ស នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១១ ខែ�កញ្ញាា

លេ�ចធ្លោ�ោ លោ�ក រ៉ុង
� ុ ឈុុន និិង អ្ននកការពារសិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
ស
និិងបរិ ិស្ថាាន ចំំនួួន២៤នាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

-បានយល់់ សេ�ចក្តីី� ថ្លែ�ែងការណ៍៍របស់់

អ្ននកនាំំពាក្យយ នៃ�សេ�វាសកម្មមភាពក្រៅ��របស់់អឺឺរ៉ុប
�ុ

B.នៅ�ថ្ងៃ�ៃទី១
ី ខែ�មីីនាឆ្នាំំ�២០២១សាលាដំំបូង
ូ
មេ�ដឹឹកនាំំ

ជាន់់ខ្ពពស់់ ៩ រូូបនៃ�គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិពីីបទ“
ិញ នៅ�ថ្ងៃ�ទី
នឹឹងការប៉ុុនប៉៉
� ងវិ ិលត្រ�ឡប់់មកកម្ពុុជាវិ
ៃ ៩
ី
�

ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០១៩។

C. ចំំណែ�កសមរង្ស៊ីី�� អតីីតប្រ�ធានគណបក្សស
សង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ បានព្យាាយាមវិ ិលត្រ�ឡប់់មកប្រ�ទេ�ស

ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះក្តីី�ទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងប្រ�ឆាំំង

កម្ពុុ�ជាវិ ិញនៅ�ឆ្នាំំ�២០១៩ លោ�កសមរង្ស៊ីី�� ត្រូ�វូ បាន
ផ្តតន្ទាាទោ�សដាក់់ពន្ធធនាគារ រយៈៈពេ�ល ២៥ ឆ្នាំំ�

-បានយល់់ អនុុសញ្ញាា ស្តីី�ពីី សេ�រីីភាព

លោ�កអេ�ង ឆៃ�អ៊ាា ង លោ�កអ៊ូូ� ច័័ន្ទទរិ ិទ្ធធ លោ�កហូូ វ៉ាាន់់

(EEAS) នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២១ ស្តីី�ពីីការ
នឹឹងឥស្សសរជនបក្សសប្រ�ឆាំំង។

សមាគមន៍៍ និិងការពារសិិទ្ធិ�រៀ�
ិ ៀបចំំរបស់់ អង្គគការ
ពលកម្មមអន្តតរជាតិិ។

ធ្ងងន់់ធ្ងងរបំំផុុត។ ចំំណែ�កឯលោ�កស្រី�ី មូូរ សុុខហួួរ
លោ�កឡុុង រីី លោ�កម៉ែ�ែន សុុថាវរិ ិន អ្ននកស្រី�ី ជូូ

ឡុុង សូូមូរ៉ាា
ូ និិងលោ�ក នុុត រំ ំដួួល ត្រូ�វូ បានកាត់់ទោ�ស

-បានយល់់ សេ�ចក្តីី� ថ្លែ�ែងការណ៍៍របស់់

ជាមួួយលោ�កសមរង្ស៊ីី�� ដែ�លជនជាប់់ចោ�ទទាំង
ំ អស់់

សមាគមដោ�យសន្តិិ�វិ ិធីី សមាជិិកនៃ�ក្រុ�ុមការងារ

ឆ្នាំំ� និិងសិិទ្ធិ�ិរបស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោត និិង

អ្ននករាយការណ៍៍ពិិសេ�សស្តីី�ពីីសិទ្ធិ
ិ �នៃ�
ិ ការជួួបជុំំ�និិង
ស្តីី�ពីីការរើើ�សអើ�ើងប្រ�ឆាំំងនឹឹងស្ត្រី�ី� និិងក្មេ�េងស្រី�ី និិង

អ្ននករាយការណ៍៍ពិិ សេ�ស ស្តីី�ពីីសេ�រីីភាពនៃ�ការ

បញ្ចេ�េ ញយោ�បល់់ និិងការបញ្ចេ�េ ញមតិិ នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៦
ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០២០ ស្តីី�ពីីការបង្ក្រា�ាបលើ�ើសង្គគម

ត្រូ�វូ ប្រ�ឈមនឹឹងការជាប់់ពន្ធធនាគារពីី ២០ ទៅ� ២៥
ឈរឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោត ត្រូ�ូវបានដកហូូត។

D. ចំំ ណែ�កអ្ននកនយោ�បាយប្រ�ឆាំំង ត្រូ�ូវ

បានកាត់់ទោ�សកំំបាំំងមុុខ ព្រោះ��ះពួួកគេ�មិិនត្រូ�ូវ

សិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
សនៅ�កម្ពុុ�ជា។

បានអនុុញ្ញាាតឱ្យយវិ ិលត្រ�ឡប់់មកកម្ពុុជា
� រពារ
� ដើ�ើម្បីីកា
ខ្លួួ�ននៅ�ក្នុុ�ងតុុលាការ។
E.ខណៈៈដែ�លរឿ�ឿងក្តីី�ទាំំងនេះ�ះ កំំពុុងត្រូ�ូវ

រវាងសហគមន៍៍អ៊ឺឺ�រ៉ុប
� ុ និិងព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា

ជំំ នុំំ� ជម្រះ�ះប្រ�ឆាំំងនឹឹ ងអតីីតប្រ�ធានគណបក្សស

ស៊ីី�វិ ិល និិ ងការវាយប្រ�ហារទៅ�លើ�ើអ្ននកការពារ
-បានយល់់ កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងសហប្រ�តិិបត្តិិ�ការ

ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�មេ�សា ឆ្នាំំ�១៩៩៧។

បានចាត់់ ការយ៉ាា ងរហ័័សដោ�យតុុលាការ ការ
សង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ គឺឺលោ�កកឹឹមសុុខា ត្រូ�វូ បានដោះ�ះលែ�ង

-បានយល់់ ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌកម្ពុុ�ជា
-បានយល់់ គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់ EU

ឲ្យយនៅ�ក្រៅ��ឃុំប
ំ� ណ្តោះ�ះ�អាសន្ននបែ�បរឹ ឹតត្បិិ�ត នៅ�តែ�

-បានយល់់ សេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសជាសកលស្តីី�ពីី

F.នៅ�ខែ�កក្កកដាឆ្នាំំ�២០១៩ តុុលាការបាន

ស្តីី�ពីីអ្ននកការពារសិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
សឆ្នាំំ�២០០៨
សិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
សថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�១៩៤៨

ត្រូ�វូ បានព្យួួ�រ និិងញត្តិិ�របស់់លោ�កសម្រា�ប់់ការបន្តត
នីីតិិវិ ិធីី ត្រូ�ូវបានបដិិសេ�ធ។

តទៅ�ទំំព័័រទីី០៩
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human rights and fundamental freedoms
in Cambodia, including on the part of international signatories, is enshrined in Article
15,
– having regard to the Commission’s
decision of 12 February 20204 to withdraw
part of the tariff preferences granted to Cambodia under the European Union’s Everything
But Arms (EBA) trade scheme as of 12
August 2020,
– having regard to the statement by the
spokesperson for the UN High Commissioner for
Human Rights of 11 September 2020
on the arrest of the prominent trade unionist
Rong
Chhun and 24 other human rights and
environmental defenders5,
1 OJ C 337, 20.9.2018, p. 99.
2 OJ C 369, 11.10.2018, p. 76.
3 OJ C 433, 23.12.2019, p. 128.
4 Commission Delegated Regulation
(EU) 2020/550 of 12 February 2020 amending
Annexes II and IV to Regulation (EU)
No 978/2012 of the European Parliament and
of
the Council as regards the temporary
withdrawal of the arrangements referred to
in
Article 1(2) of Regulation (EU) No
978/2012 in respect of certain products
originating
in the Kingdom of Cambodia (OJ L 127,
22.4.2020, p. 1).
5 https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/

HRC/Pages/
– having regard of the statement by the
spokesperson of the European External Action
Service (EEAS) of 2 March 2021 on
the mass trials conducted against opposition
figures,
– having regard to the International
Labour Organization Convention on Freedom
of Association and Protection of the Right to
Organise,
– having regard to the statement by the
Special Rapporteur on the rights of peaceful
assembly and association, the Members
of the Working Group on discrimination
against women and girls and the Special
Rapporteur on the freedom of opinion and
expression of 16 November 2020 on the
crackdown on civil society and attacks on
human rights defenders in Cambodia,
– having regard to the Cooperation
Agreement between the European Community and the Kingdom of Cambodia of 29
April 19971,
– having regard of the Cambodian
Criminal Code,
– having regard to the EU Guidelines
on Human Rights Defenders of 2008,
– having regard to the Universal Declaration of Human Rights of 10 December
1948,
– having regard to the International
Covenant on Civil and Political Rights of
1966,
– having regard to the statement of the
Special Rapporteur on the situation of human
rights in Cambodia, Rhona Smith, of 25
November 2020,
– having regard to Rules 144(5) and
132(4) of its Rules of Procedure,
A. whereas in November 2020 at least
137 individuals were accused of being linked
to the dissolved opposition Cambodia National Rescue Party (CNRP) to stand trial for
politically motivated charges of incitement,
plotting and attacks against the state under
Articles 451, 453, 494 and 495 of the
Criminal Code;
B. whereas on 1 March 2021, the Phnom
Penh Municipal Court convicted the nine
most senior leaders of the CNRP on charges
of ‘attempting to organise a coup d’état to
overthrow the government’ in relation to their
attempted return to Cambodia on 9
November 2019;
C. whereas theformer CNRP president
Sam Rainsy attempted to return to Cambodia
in 2019; whereas Mr Rainsy was handed
down the harshest sentence of 25 years imprisonment; whereas Mu Sochua, Eng Chhay
Eang, Ou Chanrith, Ho Vann, Long Ry, Men
Sothavrin, Tiolung Saumura and Nuth Romduol were sentenced alongside Sam
Rainsy; whereas all defendants face
prison sentences of between 20 and 25 years
; whereas their right to vote and stand for
election has been revoked;
D. whereas the opposition politicians
were tried in absentia, as they were not allowed to return to Cambodia to defend
themselves in court; E. whereas, while these
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ផ្តតន្ទាាទោ�សកំំបាំំងមុុខ លោ�ក គង់់ អាទិិត្យយ ប្រ�ធាន

គណៈៈកម្មមការ បានសំំរេេចដកការអនុុគ្រោះ��ះពន្ធធ

កម្ពុុជា
ើ ង្សា
ឹ ាដោ�យចេ�តនា
� (CCAWDU)ពីីបទប្រើ�ើ�អំំពើ�ហឹ
ទាក់់ទងនឹឹងការតវ៉ាាឆ្នាំំ�២០១៦ រវាងអ្ននកបើ�ើកបរ

គំំរោ�ងពាណិិជ្ជជកម្មម អ្វីីគ្រ�ប់
�
យ៉ាា
់ ងលើ�ើកលែ�ងតែ�អាវុុធ

ការកាត់់ទោ�សព្យួួ�ររយៈៈពេ�ល ៣ ឆ្នាំំ� លោ�កគង់់

នៅ�ក្នុុ�ងកតិិកាសញ្ញាាអន្តតរជាតិិ ស្តីី�ពីីសិិទ្ធិ�ពល
ិ
រដ្ឋឋ
និិងសិិទ្ធិ�នយោ�
ិ
បាយ។

ថ្មីីនៃ�
� សម្ព័័�ន្ធធសហជីីពប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយកម្មមករកាត់់ដេ�រ

និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នរថយន្តតក្រុ�ុងកាពីីតូូល លទ្ធធផលនៃ�

អាទិិត្យយ មិិនអាចធ្វើ�ើ�ជាមេ�ដឹឹកនាំំសហជីីពកម្មមករ
បានទៀ�ៀតទេ�។

G.នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០២០

អាជ្ញាាធរបានចាប់់ ខ្លួួ�នលោ�ករ៉ុង
� ុ ឈុុន ប្រ�ធាន

សហភាពសហជីីពឯករាជ្យយកម្ពុុ�ជា ដោ�យគ្មាាន
ដីីកាចាប់់ខ្លួួ�ន នៅ�ផ្ទះះ�របស់់គាត់់នៅ�ភ្នំំ�ពេ�ញនិិងនៅ�
ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ខែ�សីីហាឆ្នាំំ�២០២០គាត់់ត្រូ�វូ បានចោ�ទប្រ�កាន់់

ពីីបទ “ញុះះ�ញង់់ឱ្យយប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត បទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ តាមមាត្រា�
៤៩៤ និិង ៤៩៥ នៃ�ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌកម្ពុុ�ជា គាត់់

ត្រូ�ូវបានឃុំំ�ខ្លួួ�នបណ្តោះ�ះ�អាសន្ននមុុនការជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
ក្តីី� នៅ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌលកែ�ប្រែ�ែ១ ភ្នំំ�ពេ�ញ។

H.តាមរយៈៈការជំំនុំំ�ជម្រះ�ះក្តីី�ទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំ

លើ�ើទំនិ
ំ ញ
ិ នាំំចេ�ញដែ�លបានផ្តតល់់អោ�យកម្ពុុជាក្រោ��ម
�

(EBA) ដោ�យសារការបំំពានយ៉ាា ងធ្ងងន់់ធ្ងងរ និិងជា

ប្រ�ព័័ន្ធធនៃ�គោ�លការណ៍៍សិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
សដែ�លមានចែ�ង

1.អំំពាវនាវដល់់រដ្ឋាា ភិិបាលកម្ពុុជា
� បញ្ឈឈប់់
រាល់់ការយាយីីការ បំំភិតបំ
ិ ភ័
ំ យ
័ និិងការចោ�ទប្រ�កាន់់

បទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ ជាលក្ខខណៈៈនយោ�បាយប្រ�ឆាំំងនឹឹង
សមាជិិកបក្សសប្រ�ឆាំំង អ្ននកសហជីីព អ្ននកការពារ

សិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
ស ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ និិងតួួអង្គគសង្គគម
ស៊ីី�វិ ិល អំំពាវនាវឱ្យយកងកំំលាំង
ំ សន្តិិ�សុុខ ចៀ�ៀសវាង
ការប្រើ�ើ�កម្លាំំ�ងដែ�លមិិនចាំំបាច់់ និិងហួួសហេ�តុុ

ិ
ប្រ�ឆាំំងនឹឹងអ្ននកដែ�លចូូលរួួមធ្វើ�ើ�បាតុុកម្មមដោ�យសន្តិិ�វិធីី។

ិ
2.អំំពាវនាវដល់់អាជ្ញាាធរកម្ពុុជា
� ចាត់់វិធានការ
ជាមោ�ឃៈៈភ្លាាមៗ ចំំពោះ�ះការកាត់់ទោ�សប្រ�ឆាំំង

cases are being expedited by the courts, the
trial against the former president of the CNRP,
Kem Sokha, who was released on restrictive
bail, remains suspended and his petitions for
a resumption of the proceedings have been
rejected;
F. whereas in July 2019 the court convicted in absentia Kong Atith, the newly
elected president of the Coalition of Cambodian Apparel Workers Democratic Union
(CCAWDU), of intentional acts of violence
in relation to a 2016 protest between drivers
and the Capitol Bus Company; whereas as a
result of his three-year suspended sentence,
Mr Kong Atith can no longer work as
the leader of a worker’s union;
G. whereas on 31 July 2020, the authorities arrested Rong Chhun, president of
the independent Cambodian Confederation
of Unions, without an arrest warrant at his

ដែ�លបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងពីីខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០២០ ដល់់

ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២០២១ ពុំំ�មានភស្តុុ�តាងដែ�លអាច
ជឿ�ឿជាក់់បានត្រូ�ូវបានបង្ហាាញ ជនជាប់់ចោ�ទមិិន
ត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាាតឱ្យយមានវត្តតមាននៅ�ក្នុុ�ងពេ�ល

ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ សាធារណជនភាគច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបានហាម

ប្រា�មមិិឲ្យយចូូលរួមនីីតិ
ួ
ិវិ ិធីីច្បាាប់់ មានរបាយការណ៍៍

ថា ជនជាប់់ចោ�ទបានជំំទាស់នឹ
់ ង
ឹ ចម្លើ�ើ�យសារភាព
ប្រើ�ើ�ក្នុុ�ងពេ�លជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ ដោ�យលើ�ើកហេ�តុុផលថា
ឯកសារទាំំងនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា ឬ ផ្តិិ�ត
មេ�ដៃ�ដោ�យបង្ខិិ�តបង្ខំំ� និិ ងដោ�យគ្មាានវត្តតមាន
តំំណាងស្រ�បច្បាាប់់។
I.

ការជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យសា

លាដំំបូូងរាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ រំ ំលោ�ភលើ�ើនីីតិិវិ ិធីី និិង
តម្រូ�ូវការចាំំបាច់់នៃ�ការជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដោ�យយុុត្តិិ�ធម៌៌

ឆ្លុះ�ះ�បញ្ចាំ
ំ �ងពីីក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌកម្ពុុ�ជា និិ ងមាត្រា�
១៤(៣)(ឃ) នៃ�កតិិកាសញ្ញាាអន្តតរជាតិិ ស្តីី�ពីីសិទ្ធិ
ិ �ពល
ិ
រដ្ឋឋ និិងសិិទ្ធិ�ិ
J.

នយោ�បាយ។

ចាប់់តាំំងពីីឆ្នាំំ�២០១៧មក រដ្ឋាា ភិិបាល

Sam Rainsy and his senior officials Mu Sochua, Eang Chay Eang
and Ho Van who have been charged for prison time
នឹឹងលោ�កសម រង្ស៊ីី�� លោ�កស្រី�ី មូូរ សុុខហួួរ លោ�ក
អេ�ង ឆៃ�អ៊ាា ង លោ�កអ៊ូូ� ច័័ន្ទទ រិ ិទ្ធធ លោ�កហូូ វណ្ណណ លោ�
កឡុុង រីី លោ�កម៉ែ�ែន សុុថាវីីរិ ិន លោ�កស្រី�ីជូូឡុុង
ស៊ូូ�មូូរ៉ាា និិងលោ�កនុុត រំ ំដួួល។

3.អំំពាវនាវដល់់អាជ្ញាាធរកម្ពុុ�ជា ផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�ម
ដំំណើ�ើរការនៃ�ការផ្សះ�ះផ្សាារជាតិិ តាមរយៈៈការសន្ទទនា

កម្ពុុជាបានអនុុវត្តតសកម្មមភាពគាបសង្កកត់់
ជាបន្តតបន្ទាាប់់
�
បន្ថថយការចូូលរួមនយោ�
ួ
បាយ និិងសិិទ្ធិ�បោះ�
ិ
ះឆ្នោ�ោត

ពិិតប្រា�កដ និិងពិិភាក្សាាគ្នាាដោ�យបរិ ិយាប័័ន្នន ជាមួួយ

K.នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៦ ខែ�វិ ិច្ឆិិកា
� ឆ្នាំំ�២០១៧ តុុលាការ

4.អំំពាវនាវដល់់រដ្ឋាា ភិិបាលកម្ពុុជា
� ដោះ�ះលែ�ង
មនុុស្សសទាំំងអស់់ដែ�លត្រូ�ូវបានឃុំំ�ខ្លួួ�នពីីបទអនុុវត្តត

នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស ដោ�យងាកចេ�ញពីីមាគ៌ាាឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�
រកលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ និិងបង្កើ�ើ�តរដ្ឋឋផ្តាាច់់ការ។

កំំពូូល បានប្រ�កាសរំ ំលាយគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�
ជាតិិ។

L. ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតឆ្នាំំ�២០១៨ នៅ�កម្ពុុ�ជា
ខកខានមិិនបានបំំពេ�ញតាមស្តតង់់ដារអន្តតរជាតិិ

គណបក្សសនយោ�បាយប្រ�ឆាំំង និិងសង្គគមស៊ីី�វិ ិល។

សិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
សរបស់់ខ្លួួ�នដោ�យមិិ នបង្អអង់់យូូរ និិ ង
ទម្លាាក់់ ចោ�លរាល់់បទចោ�ទប្រ�កាន់់ ប្រ�ឆាំំងនឹឹ ង
ពួួកគេ� ជាពិិ សេ�ស ការចោ�ទប្រ�កាន់់ដែ�លបាន

ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងប្រ�ឆាំំងនឹឹងមនុុស្សសជាង ១៣០ នាក់់ ដែ�ល

អប្បបបរមាសម្រា�ប់់ ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតតាមបែ�ប

ត្រូ�វូ បានកំំណត់ក្នុ
់ ងហេ�តុុផលនយោ�បាយ
និិងក្នុុង
�ុ
�

កាន់់អំណា
ំ
ច គឺឺគណបក្សសប្រ�ជាជនកម្ពុុជា
� កាន់់កាប់់
អាសនៈៈទាំំងអស់់ទាំង
ំ ព្រឹ�ឹទ្ធធសភា និិងរដ្ឋឋសភាជាតិិ

ការរំ ំលោ�ភសិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
ស ដែ�លកំំ ពុុ ងកើ�ើ នឡើ�ើង

ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ និិងបានអនុុញ្ញាាតឱ្យយគណបក្សស

បង្កើ�ើ�តរដ្ឋឋមួួយដែ�លគ្មាានរដ្ឋឋប្រ�ឆាំំងនឹឹងសភា។

M. អាជ្ញាា ធរកម្ពុុ� ជាបានប្រ�កាសថា

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតក្នុុងស្រុ
ុ លើ�ើកក្រោ��យ នឹឹងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�
� �ក
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២២ ស្រ�បពេ�លដែ�ល

គោ�លបំំណងលុុបបំំបាត់់អ្ននកប្រ�ឆាំំង។

5.ស្រ�បពេ�លនឹឹងការថ្កោ�ោលទោ�សចំំពោះ�ះ

នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា រួួមមាន អំំពើ�ើហិង្សា
ិ ាប្រ�ឆាំំង
នឹឹងក្រុ�ុមបាតុុករដោ�យសន្តិិ�វិ ិធីី ការអនុុម័័តច្បាាប់់ថ្មី�ី
បែ�បសង្កកត់់ សង្កិិ�ន និិ ងការចាប់់ ខ្លួួ�នអ្ននកការពារ

សិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
ស អ្ននកសារព័័ត៌មា
៌ ន សកម្មមជនគណបក្សស

គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ ជាបក្សសប្រ�ឆាំំងដ៏៏សំំខាន់់

ប្រ�ឆាំំង សកម្មមជនបរិ ិស្ថាាន និិស្សិិ�ត និិងប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ

មេ�ដឹឹកនាំំរបស់់ខ្លួួ�នត្រូ�ូវបានផ្តតន្ទាាទោ�សនិិងហាមឃាត់់

ពួួកគេ�។

នៅ�តែ�ត្រូ�ូវបានរំ ំលាយដោ�យស្រ�បច្បាាប់់ និិ ង
មិិនឱ្យយចូូលរួមក្នុ
ួ
�ុងនយោ�បាយ រួួមទាំំងអ្ននកគាំំទ្រ�

សាមញ្ញញ ដោ�យសន្តិិ�វិ ិធីីដែ�លបញ្ចេ�េ ញមតិិ របស់់

6.ជំំរុុញដល់់រដ្ឋាា ភិិបាលកម្ពុុជា
� លុុបចោ�ល

របស់់ខ្លួួ�ន ត្រូ�ូវបានយាយីី ចាប់់ ខ្លួួ�ន និិងរងអំំ ពើ�ើ

រាល់់ច្បាាប់់ដែ�លគាបសង្កកត់់ រួួមទាំំង ក្រឹ�ឹត្យយថ្មីី�ៗ និិង

N.អ្ននកជំំ នាញ ផ្នែ�ែកសិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
សរបស់់

និិងអាចឱ្យយរដ្ឋាា ភិិបាលបង្កើ�ើ�នការឃ្លាំំ�មើ�ើល ការ

ហិិង្សាា។

អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ បានសម្តែ�ែងការព្រួ�ួយបារម្ភភ
អំំពីីការរឹ ឹតបន្តឹឹ�ងលើ�ើសង្គគមស៊ីី�វិ ិលនៅ�កម្ពុុ�ជា។

O.នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�កុុម្ភះះ� ឆ្នាំំ�២០២០

សេ�ចក្តីី�ព្រា�ងច្បាាប់់ដែ�លគ្រ�ប់គ្រ�
់ ងបរិ ិស្ថាានឌីីជីីថល

តាមដាន និិងការត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្យ
ិ យតាមអ៊ីី�ធឺណិ
ឺ ិ ត ក៏៏ដូច
ូ ជា

លុុបចោ�លរាល់់ការធ្វើ�ើ�វិ ិសោ�ធនកម្មមរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញថ្មី�ី

ៗទាំំងអស់់ច្បាាប់់ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ

តទៅ�ទំំព័័រទីី១០

home in Phnom Penh, and whereas on 1
August 2020, he was charged with ‘incitement
to commit a felony’ under Articles 494 and
495 of Cambodia’s Criminal Code; whereas
he was subsequently placed in pre-trial detention at Phnom Penh’s Correctional Centre 1;
H. whereas throughout the mass trials
conducted from November 2020 to February
2021, no reliable evidence was presented;
whereas the defendants were not allowed to
be present during the trials; whereas the
public was largely excluded from the legal
proceedings; whereas there have been reports
of defendants objecting to the alleged confessions used during the trial, arguing that these
were signed or thumb-printed under duress
and without legal representation present;
I. whereas the trials staged by the Phnom
Penh Municipal Court violate the procedural and substantive requirements of a fair
trial reflected in the Cambodian Criminal
Code and Article 14(3)(d) of the International Covenant on Civil and Political Rights;
J. whereas since 2017 the Government
of Cambodia has undertaken a series of repressive actions curtailing political participation and electoral rights in the country,
moving away from the path towards democracy and creating an authoritarian state;
K. whereas on 16 November 2017, the
Supreme Court announced the dissolution of
the CNRP;
L. whereas the 2018 elections in Cambodia failed to meet the minimum international standards for democratic elections and
allowed the ruling party, the Cambodian
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People’s Party (CPP), to take full control of
all seats, both in the Senate and in the National Assembly, thereby de facto creating a
one-party state with no parliamentary
opposition;
M. whereas the Cambodian authorities
have announced that the next local elections
will take place on 5 June 2022, while the key
opposition party CNRP remains legally dissolved and its leaders convicted and banned
from participating in politics, with its supporters being harassed, arrested and subjected to violence;
N. whereas UN human rights experts
have expressed concerns about the tightening
of restrictions on civil society in Cambodia;
O. whereas on 12 February 2020, the
Commission decided to withdraw part of the
tariff preferences granted to Cambodia under
the European Union’s Everything But Arms
(EBA) trade scheme owing to the serious and
systematic violations of the human rights
principles enshrined in the International
Covenant on Civil and Political Rights; 1.
Calls on the Government of Cambodia to put
an end to all forms of harassment, intimidation and politically motivated criminal
charges against members of the opposition,
trade unionists, human rights defenders, the
media and civil society actors; calls on the
security forces to refrain from unnecessary
and excessive force against those engaged in
peaceful protests;
2. Calls on the Cambodian authorities
to proceed with the immediate and unconditional annulment of the sentences against
Sam Rainsy, Mu Sochua, Eng Chhay Eang,
Ou Chanrith, Ho Vann, Long Ry, Men Sothavrin, Tiolung Saumura and Nuth Romduol;
3. Calls on the Cambodian authorities
to initiate a process of national reconciliation
through genuine and inclusive dialogue with
the political opposition parties and civil society;
4. Calls on the Government of Cambodia to release, without delay, all persons who
have been detained for exercising their human
rights, and to drop all charges against them;
emphasises that the charges brought against
the more than 130 persons targeted are politically motivated and aimed at eradicating
any dissent;
5. Is appalled by and condemns the
escalating violations of human rights in
Cambodia, including violence against peaceful protesters, the adoption of new repressive
laws and the arrest of human rights defenders,
journalists, opposition party activists, environmentalists, students and ordinary citizens
for peacefully expressing their
opinions;
6. Urges the Cambodian Government
to repeal all repressive laws, including the
recent decrees and draft laws regulating the
digital environment and enabling the government to increase online surveillance, censorship and control of the internet, as well as to
repeal all recent amendments to the Constitution, the Criminal Code, the Law on Political
Parties, the Trade Union Law, the Law on
NGOs and all other pieces of legislation
limiting freedom of speech and political

Please see The mass trials against opposition/13
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Analysts Say, 9th November Repatriation Event is a Good Gift for
Hun Sen to Tear Sam Rainsy-Kem Sokha Alliance
By: The Cambodia Daily
March 6, 2021
The analysts at oversea claim
that the trial of Sam Rainsy, especially eight other senior officials
close to Sam Rainsy, from 20 to 25
years in prison and deprivation of
the right to vote and stand for election due to the hot political message
during the event on 9th November
2019.
Political analyst and deputy

2nd March that the trial of Sam is one," as the election draws
Rainsy and his senior officials was closer.
a clear demonstration
Mr. Kim Sok claims
that the game of repathat he does not support the
triation on 9th Novemgame of repatriation on 9th
November 2019 by Mr.
ber 2019 is a complete
Sam Rainsy's group, which
gift for Mr. Hun Sen to
uses the political message
use this excuse to sep"enter to arrest, enter to tie
arate the "Sam Rainsy
up, and enter to overthrow
- Kem Sokha" alliance
Hun Sen, etc., because he
or tear up the CNRP.
The tearing is far
sees that it is a playful
kim sok
political campaign, bringing
bigger consequences and dangers
to the CNRP.
The claim comes after the Phnom
Penh Municipal Court announced
the sentencing of Sam Rainsy and
eight of his senior leaders on 1st
March 2021, for treason or attempt
to overthrow the government through
repatriation plans dated 9th November 2019.
This verdict sentenced Sam
Rainsy to 25 years in prison. Separately, Mu Sochua and Eng Chay
Eang were sentenced to 22 years in
prison. Mr. Sam Rainsy's wife, Ms.
12 November 2019 - At the Malaysian Parliament
Chulong Somura, Mr. Men Sothachairman of the Student Movement more effective than the previous varin, Mr. Ho Van, Mr. Ou Chanrith,
for Democracy, Kim Sok, wrote on theory of the opposition party has Mr. Long Ry, and Mr. Nuth Rumduol
his personal Facebook account on used is "Sam Rainsy and Kem Sokha were sentenced to 20 years in

prison.
In addition to imprisonment,
the nine opposition leaders who are
living abroad have been stripped of
some citizenship rights, including
the right to vote and the right to
stand for election. In addition, they
have to pay a combined of 1,800
million Riels or more than 440,000
dollars to the state budget.
In connection with this political
verdict, the European Union on 2nd
March issued a statement reiterating
its call for the Cambodian authorities to resume national reconciliation
through a genuine dialogue between
the ruling party and the CNRP.
In that statement, an EU spokesman noted that the court had tried
the nine opposition leaders, all of
whom were unable to return to attend the trial at the court. Such a
sentence is considered by Europe
to be a complete procedural violation. At the same time, Europe
urges the Cambodian authorities to
ensure that the right to participate
in political life and basic rights such
as expression, assembly, etc. are
fully respected.

ក្នុុ�ងការបញ្ចេ�េ ញមតិិ រួួមទាំំង សិិទ្ធិ�ិរបស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ង
ការទទួួលយកមតិិ និិងការទទួួល និិងចែ�កចាយ

ឱ្យយគណៈៈកម្មមការតាមដានស្ថាានការណ៍៍ឱ្យយបាន

ពីីសំំណាក់់អាជ្ញាាធរសាធារណៈៈ និិងសម្តែ�ែងមតិិ

បំំផុុតរបស់់សង្គគមស៊ីី�វិ ិល។

ការចោ�ទប្រ�កាន់់អ្ននកសារព័័ត៌មា
៌ នមួួយចំំនួន
ួ ចំំពោះ�ះ

អឺឺ រ៉ុប
� ុ នៅ�ឆ្នាំំ�នេះ�ះ គ្រោ��ងនឹឹ ងធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ទីីក្រុ�ុង

14. មានការសោ�កស្តាាយចំំ ពោះ�ះការពិិ ត

ទីីតាំំងនេះ�ះទេ� លើ�ើកលែ�ងតែ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយត្រូ�ូវ

tmkBITMB½rTI 09 កាារជំំនុំំ�ជំំរះ�ក្តីី�ទ្រ�ង់់ទ្រា�ាយធំំនៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា

ច្បាាប់់ ស្តីី�ពីីគណបក្សសនយោ�បាយ ច្បាាប់់សហជីីព

កើ�ើនឡើ�ើងនូូវការបង្ក្រា�ាបទៅ�លើ�ើសកម្មមជនបរិ ិស្ថាាន

ៗនៃ�ច្បាាប់់ ដែ�លកម្រិ�ិ តសិិទ្ធិ�សេ�រីី
ិ
ភាពក្នុុ�ងការ

របស់់ពួួកគេ�នៅ�ក្នុុ�ងការការជំំនុំំ�ជម្រះ�ះទ្រ�ង់់ទ្រា�យ

ច្បាាប់់ ស្តីី�ពីីអង្គគការក្រៅ��រដ្ឋាា ភិិបាល និិងផ្នែ�ែកផ្សេ�េង

បញ្ចេ�េ ញមតិិ និិងសេ�រីីភាពនយោ�បាយ និិងដែ�ល
មិិនសមស្រ�បនឹឹងកាតព្វវកិិច្ចច និិងស្តតង់់ដារអន្តតរជាតិិ

របស់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។

7.អំំពាវនាវដល់់អាជ្ញាាធរកម្ពុុ�ជា គោ�រព
សិិទ្ធិ�រិ បស់់ពលរដ្ឋឋគ្រ�ប់់រូប
ូ ទទួួលបានការជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ

មានការប្រ�កាសអាសន្ននដោ�យការដាក់់បញ្ចូូ�ល
ធំំនាពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះ។

11.សូូមបញ្ជាាក់់ជាថ្មីី�ថា ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតមិិន

មានភាពសេ�រីីនិិងយុុត្តិិ�ធម៌៌ទេ�ហើ�ើយគណបក្សសប្រ�ជាជន
កម្ពុុ�ជា មិិ នត្រូ�ូវបានចាត់់ ទុុ កថាជាគណបក្សស
កាន់់អំំណាចស្រ�បច្បាាប់់របស់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាដែ�រ

បានផ្តតល់់ឱ្យយកម្ពុុ�ជាក្រោ��មគម្រោ��ងពាណិិជ្ជជកម្មម

ជិិក ត្រូ�ូវឃ្លាំំ�មើ�ើលស្ថាានការណ៍៍សិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
សនៅ�

ក្រោ��មលេ�សការពារសុុខភាព និិ ងរម្លឹឹ�កថា

សេ�រីីភាព បង្កើ�ើ�តសមាគម និិងការបញ្ចេ�េ ញមតិិ។

10. បង្ហាាញការព្រួ�ួយបារម្ភភរបស់់ខ្លួួ�នអំំពីីការ

16.អំំពាវនាវដល់់រដ្ឋឋជាសមាជិិកទាំំងអស់់

លើ�ើអង្គគការសង្គគមស៊ីី�វិ ិល និិងគណបក្សសប្រ�ឆាំំង។

គណបក្សសប្រ�ឆាំំងនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស។

ជំំទាស់់ឡើ�ើយ។

បានស្តាារឡើ�ើងវិ ិញ។

និិ ងសេ�រីីភាព បង្កើ�ើ�តសមាគម ដែ�លនាំំឱ្យយ

រួួមមាន ការគោ�រពយ៉ាា ងពេ�ញលេ�ញជាមួួយនឹឹង

ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ មិិនគួួរត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�បំំបិិទភាព

នូូវទំំនួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ខ្លួួ�ន ក្នុុ�ងការយកឈ្នះះ�លើ�ើ

ត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាាតឱ្យយចូូលរួម
ួ ។

រាល់់ទម្រ�ង់នៃ�
់ ការយាយីីផ្សេ�េងៗ រួួមទាំង
ំ ការយាយីី

វិ ិធានការណ៍៍បន្ទាាន់់ក្នុ�ុងក្រ�បខ័័ណ្ឌឌនៃ�ការការពារ

ដែ�លរដ្ឋាា ភិិបាលកម្ពុុ�ជា ខកខានមិិនបានបំំពេ�ញ

ភ្នំំ�ពេ�ញ ជឿ�ឿថា សហគមន៍៍អ៊ឺឺ�រ៉ុប
� ុ មិិនគួួរទទួួលយក

ព្យួួ�ររាល់់ការគាំំទ្រ�ផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�ទ្វេ�េភាគីីដល់់

លទ្ធិិប្រ� �ជាធិិបតេ�យ្យយឡើ�ើងវិ ិញ និិងធានាថា ការអនុុវត្តត

9.ថ្កោ�ោលទោ�សចំំពោះ�ះសកម្មមភាពគាបសង្កកត់់

ការរាយការណ៍៍ឯករាជ្យយ។

15. កត់់សំំគាល់់ថា កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�កំំពូូលអាស៊ីី�-

ការរំ ំលោ�ភបំំពានធ្ងងន់់ធ្ងងរ និិងជា លក្ខខណៈៈប្រ�ព័័ន្ធធ

សេ�រីីនិិងយុុត្តិិ�ធម៌៌បានលុះះ�ត្រា�តែ�គណបក្សសប្រ�ឆាំំង

តាមប្រ�ព័័ន្ធធតុុលាការ និិងការបំំភិិតបំំភ័័យសមាជិិក

ជូូ នដំំណឹឹងអំំ ពីី ការដាក់់ ពន្ធធនាគារចំំ ពោះ�ះ

EBA ដោ�យផ្នែ�ក
ែ ទៅ�លើ�ើផ្នែ�ក
ែ ដែ�លងាយរងគ្រោះ��ះ

សូូមបញ្ជាាក់់ថា ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតអាចមានលក្ខខណៈៈ

ដោ�យយុុត្តិិ�ធម៌៌ សេ�រីីភាពក្នុុ�ងការបញ្ចេ�េ ញមតិិ និិង
សេ�រីីភាពក្នុុ�ងការបង្កើ�ើ�តសមាគមនិិ ងការជួួ បជុំំ�
ដោ�យសន្តិិ�វិ ិធីី។
8.អំំពាវនាវដល់់អាជ្ញាាធរកម្ពុុ�ជា បញ្ឈឈប់់

ព័័ ត៌៌មាន និិ ងគំំ និិតដោ�យគ្មាានការជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែក

ដិិតដល់់ និិងវាយតម្លៃ�ៃពីីផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�ការដក

12.អំំពាវនាវដល់់រដ្ឋាា ភិិបាលកម្ពុុ�ជា ស្តាារ

ច្បាាប់់គោ�រពសិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
ស និិងសេ�រីីភាពជាមូូលដ្ឋាាន

បទប្បបញ្ញញ ត្តិិ�នៃ�រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ ស្តីី�ពីី ពហុុនិិយម និិង
13.សំំដែ�ងនូូ វការព្រួ�ួយបារម្ភភយ៉ាា ងខ្លាំំ�ង

ចំំពោះ�ះវិ ិធានការជាបន្តតបន្ទាាប់់របស់់រដ្ឋាា ភិិបាល និិង

សកម្មមភាពនៃ�ការយាយីីប្រ�ឆាំំងនឹឹងប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ

ឯករាជ្យយ និិងអ្ននកសារព័័ត៌៌មាន រារាំំងសិិទ្ធិ�សេ�រីី
ិ
ភាព

ការចូូលរួមនយោ�
ួ
បាយ សេ�រីីភាពក្នុុងការបញ្ចេ�េ
ញមតិិ
�

គណៈៈកម្មមការសំំរេេចដកការអនុុគ្រោះ��ះពន្ធធដែ�ល
EBA របស់់សហភាពអឺឺ រ៉ុប
� ុ គិិ តត្រឹ�ឹ មថ្ងៃ�ៃទីី១២

រដ្ឋាា ភិិបាលកម្ពុុ�ជា និិងជំំនួួសវិ ិញ ដោ�យការផ្តោ�ោត
17.អំំពាវនាវដល់់ EEAS និិងរដ្ឋឋជាសមា

ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ�២០២០ ជំំរុុញឱ្យយគណៈៈកម្មមការទទូូច

កម្ពុុជា
� និិងធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពយ៉ាាងពេ�ញលេ�ញអនុុលោ�ម
តាមផែ�នការសកម្មមភាពសហភាពអឺឺ រ៉ុប
� ុ ស្តីី�ពីី

យ៉ាា ងច្បាាស់់នៅ�ក្នុុ�ងអន្តតរកម្មមទាំំងអស់់របស់់ខ្លួួ�ន

ណែ�នាំំរបស់់ EU ស្តីី�ពីីអ្ននកការពារសិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
ស។

ប្រើ�ើ�គោ�លការណ៍៍សិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
សដែ�លបានកំំណត់់
ជាមួួយរដ្ឋាា ភិិបាលកម្ពុុ�ជានិិងបញ្ចូូ�លបញ្ហា
ា កង្វវល់់

ដែ�លបានលើ�ើកឡើ�ើង នៅ�ក្នុុងដំំ
� ណោះ�ះស្រា�យនេះ�ះ
ជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ការចូូលរួមពង្រឹ�
ួ
ឹងបន្ថែ�ែមរបស់់ខ្លួួ�ន

ជាមួួយអាជ្ញាាធរ រួួមទាំំង នៅ�លើ�ើ EBA។ អំំពាវនាវ

សិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
ស និិងប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយនិិងគោ�លការណ៍៍
ស្នើ�ើ�ឱ្យយប្រ�តិិភូូសហភាពអឺឺរ៉ុប
� ុ ប្រ�ចាំំនៅ�ភ្នំំ�ពេ�ញនិិង
ស្ថាានទូូតនៃ�រដ្ឋឋជាសមាជិិកតាមដានការកាត់់ក្តីី�
និិងធ្វើ�ើ�ទស្សសនកិិច្ចចពន្ធធនាគារ។

តទៅ�ទំំព័័រទីី១៥
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Mr. Kem Sokha Said Although Cambodia Can Help Itself, There Can Be
No Shortage of Support from Friendly Country
By: The Cambodia Daily
March 6, 2021
Cambodian National Rescue Party’s
leader Kem Sokha claims that although
Cambodia has been able and helped itself,
in practical experience, so far poor countries
have always relied on the help of rich
countries in almost every field, especially
in the economic and crisis fields.
This statement was made after the
leader of the Cambodian opposition party
met with the Ambassador of the French
Republic to Cambodia on 3rd March 2021.
Cambodian National Rescue Party’s
president Kem Sokha wrote on his Facebook
account on Wednesday that the talks had
assessed some of the current situation in
Cambodia. In addition, [they] discussed
some of the relations between Cambodia
and France, as well as the European Union
this year and the years to come.

U.S. Ambassador Kevin Murphy visits CNRP leader Kem Sokha
Mr. Kem Sokha stated that as a Cambodian citizen for Cambodian, besides
contributing to helping herself as much as
possible, he continues to maintain good
relations with the international commu-

nity for Cambodia and the Cambodian
people as a whole.
Opposition leader Kem Sokha added
that despite the restrictions on his freedom,
but many liberal countries' embassies have

continuously met with him to discuss to
find solutions to [impasse] the ongoing
political crisis in Cambodia.
Recently, US Ambassador Patrick
Murphy met with the opposition leader at
his home to discuss issues such as education, health, economy, and trade, especially the issue of living and civil liberties
of the Cambodian people.
On 3rd September 2017, Mr. Kem
Sokha was arrested by Phnom Penh authorities for conspiracy with foreigners and
detained in Trapeang Phlong Prison for
more than a year.
On 9th September 2018, Mr. Kem
Sokha was released on bail, but Mr. Sokha
was not allowed to see anyone or leave his
home, that is he is under house arrest.
However, on 10th November 2019,

Please see Mr. Kem sokha Said
Although /15
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កងទ័័ពថៃ�រៀ�ៀបចំំជំំរុំំ�ជនភៀ�ៀសខ្លួួ�នឱ្្យពលរដ្ឋឋភូូមាខណៈៈបាតុុករ
ស្លាាប់់ក្រោ��មកាំំភ្លើ�ើ�ងរបស់់ពួួកយោ�ធាកើ�ើនឡើ�ើង ១៩១នាក់់
By ឌឹឹ ខេ�មបូូឌា ដេ�លីី -March 19, 2021

កងទ័័ពការពារព្រំ�ំដែ�ននៃ�ប្រ�ទេ�សថៃ�
នៅ�តាមព្រំ�ំ ដែ�នជាប់់ ព្រំ�ំដែ�នភូូមា គឺឺ នៅ�
ខេ�ត្តត រ៉ាាណុុ ង និិងខេ�ត្តតឈុំំ�ផុុន កំំពុុងរៀ�ៀបចំំ
ជំំរុំំ�ជនភៀ�ៀសខ្លួួ�នសម្រា�ប់់ពលរដ្ឋឋភូមា
ូ ខណៈៈ
អំំ ពើ�ើហិិង្សាានៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សភូូ មាកាន់់តែ�
មានសភាពអាក្រ�ក់់ឡើ�ើងៗ រហូូតអ្ននកស្លាាប់់

ដោ�យសម្រេ�េចឱ្យយបាននូូវដំំណោះ�ះស្រា�យ
ដោ�យសន្ដិិ�វិ ិធីីក្នុុ�ងជម្លោះ�ះ�នយោ�បាយ។

កាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី២៤កុុម្ភៈៈ�មកនោះ�ះ។
សម្រា�ប់់លោ�ករដ្ឋឋមន្រ្ដី�ីកា
� របរទេ�សថៃ�

រដ្ឋឋមន្រ្ដី�ីកា
� របរទេ�សថៃ� ដែ�លបានថ្លែ�ែង

ក៏៏បានព្យាាករណ៏៏ថា ស្ថាានការណ៍៍នៅ�ភូូមា

ក្នុុ�ងពេ�លសម្ភាា សនឹឹងសារព័័ត៌៌មាន នានា
នៅ�បាងកកគឺឺលោ�ករដ្ឋឋមន្រ្ដី�ី� Don Pramud-

ទំំ នងមិិ នអាចបញ្ចចប់់បានភ្លាាមៗនោះ�ះទេ�

winai បានឱ្យយដឹឹងថា លោ�កទទួួលបានការ

ក៏៏ដោ�យ។

ទោះ�ះបីីគ្រ�ប់់គ្នាា មានចិិត្តតចង់់ឱ្យយបញ្ចចប់់ឆាប់់

មានចំំនួួន១៩១នាក់់ទៅ�ហើ�ើយ។

ស្នើ�ើ�សុំំ�ពីីសហគមន៍៍ អន្ដដជាតិិ ជាពិិ សេ�ស

ថៃ�ធ្លាាប់់ ជាប្រ�ទេ�សមួួ យដែ�លរងនូូ វ

ប្រ�ទេ�សជិិតខាងក្នុុងការស្វែ�ែ
ងរកដំំណោះ�ះស្រា�យ
�

ការរិះ��គន់់លើ�ប
ើ ណ្ដាា ញសង្គគមថា រក្សាាភាព

ទំំនាក់់ទំំនងការងាររវាងគូូភាគីីទាំំងពីីរ។

ប្រើ�ើ�ពាក្យយថាមិិនជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែកកិិច្ចចការផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

គឺឺ ស្វែ�ែងរកច្រ�កមួួ យក្នុុ�ងការស្ថាា បនា

ស្ងៀ�ៀ�មស្ងាាត់់លើ�ក
ើ រណីីវិ ិបត្តិិ�នៅ�ភូូមាដោ�យ

លោ�កថាធ្វើ�ើ�ដូូចនេះ�ះគឺឺល្អស
អ ម្រា�ប់់ភូមា
ូ

ប្រ�ទេ�សដទៃ�។ ខណៈៈបាតុុកម្មមទ្រ�ង់់ទ្រា�យ

ព្រំ�ំដែ�នរួមគ្នាា
ួ
ប្រ�វែែង២ពាន់់ ៤រយគីីឡូម៉ែ�ែត្រ�។
ូ

ក្នុុ�ងការបន្ដដដំំណើ�ើរទៅ�មុុខ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល
ប៉ុុ� ន្មាានឆ្នាំំ�ដែ�លពួួ កគេ�បានដើ�ើ រផ្លូូ�វរួួមគ្នាា

ធំំកំំពុុងធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ភូូមាប្រ�ឆាំំងនឹឹងរបប

នេះ�ះ គឺឺ កើ�ើតឡើ�ើងភ្លាាមៗបន្ទាាប់់ ពីី ចំំ នួួន

ពឹឹងផ្អែ�ក
ែ លើ�ើគោ�លនយោ�បាយអាធ្យាាស្រ័�័យ

ប្រ�ទេ�សថៃ� ក៏៏បានបង្ហាាញការខឹឹងសម្បាា

នឹឹងគ្នាា ។

ររបស់់ខ្លួួ�ន ជុំំ�វិ ិញការចូូ លកាន់់ អំំណាច

ការសម្រេ�េច រៀ�ៀបចំំជំំរុំំ�ជនភៀ�ៀសខ្លួួ�ននេះ�ះ
ក៏៏កើ�ើតឡើ�ើងក្រោ��យពីីអាជ្ញាាធរថៃ�ប្រ�កាស
កាលពីី បីីថ្ងៃ�ៃមុុន នេះ�ះដោ�យឱ្យយភាគីី
ទាំំងសងខាងនៃ�ប្រ�ទេ�សភូូ មា បើ�ើ កកិិ ច្ចច
សន្ទទនានឹឹ ងគ្នាាក្នុុ�ងការ កសាងទំំ នុុកចិិ ត្តត

ថៃ�ក៏៏រងការរិះ��គន់់នៅ�ពេ�លដែ�លមេ�ដឹឹកនាំំ

ប៉ុុ� ន្តែ�ែថៃ�នៅ�តែ�ជឿ�ឿជាក់់ ថា ហិិង្សាា

ទាំំងអស់់នោះ�ះក្រោ��មគោ�លការណ៍៍មនុុស្សសធម៌៌

ជាបន្ដដបន្ទាាប់់រហូូតដល់់ជាង២ពាន់់២០០នាក់់។

ិ
បាតុុករបាត់់បង់់ជីីវិតនោះ�ះទេ�។
ទោះ�ះយ៉ាាងណា

ជារដ្ឋឋសមាជិិក។

លោ�កបន្ដដថាការទទួួលជនភៀ�ៀសខ្លួួ�ន

ដល់់១៩១នាក់់ ហើ�ើយការចាប់់ខ្លួួ�នកើ�ត
ើ មាន

ការបង្រ្កា�ាបផងដែ�រ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែមិិនបណ្ដាាលឱ្យយ

ការមិិនជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែកកិិច្ចចការផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង ដែ�ល

ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋប្រ�ទេ�សភូូមា។

បាតុុករ ស្លាាប់់នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សភូូមាឡើ�ើង

ឆ្នាំំ�២០២០មកម្ល៉េះ�ះ��។ ប៉ូូ�លីីសថៃ�ក៏៏ជ្រើ�ើ�សរើើ�ស

នោះ�ះទេ�។ តំំបន់់នេះ�ះជ្រើ�ើ�សរើើ�សមាគ៌ាានៃ�

ភូូមាបានបង្កើ�ើ�តជម្រ�កបណ្ដោះ�ះ�អាសន្ននឱ្យយ

ការសម្រេ�េចរៀ�ៀបចំំជំំរុំំ�ជនភៀ�ៀសខ្លួួ�ន

បាតុុកម្មមនៅ�ថៃ�កើ�ើ តមានតាំំងពីី

ត្រូ�វូ បានគេ�ដឹឹងថាមិិនការមានជួួយគ្នាាប៉ុុន្មា
� ាន

Sae នៃ�ខេ�ត្តតឈុំំ�ផុុនដែ�លជាខេ�ត្តតជិិតខាង

ថៃ�ជាប្រ�ទេ�សជិិតខាងភូូមាដែ�លមាន

ស្ថាាប័័នរាជបល្ល័័�ង្គគ។

ភូូមា។ អន្ដដរាគមន៍៍របស់់ថៃ� និិង អាស៊ាាន

សង្កាាត់់ Kra Buri ក៏៏ដូច
ូ ជា Ranong និិងTha

នៅ�តាមព្រំ�ំដែ�នឬយ៉ាា ងណានោះ�ះទេ�។

ពីីនាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�និិងទាមទារឱ្យយបន្ថថយអំំណាច

លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយឡើ�ើងវិ ិញនៅ�ប្រ�ទេ�ស

Thep Satri អះះអាងថា ស្រុ�ុក La-un និិង

ថានឹឹងតម្លើ�ើ�ងជំំរុំំ�ជនភៀ�ៀសខ្លួួ�នជាអចិិន្ដ្រៃ�ៃ�យ៍៍

អោ�យលោ�កប្រា�យុុទ្ធធចុះះ�ចេ�ញពីីតំំណែ�ង

សុំំ�ឱ្យយមានការណែ�នាំំអំំពីីផ្លូូ�វដើ�ើរទៅ�រក

មេ�បញ្ជាា ការ Santi Sakuntakនៃ�កងកម្លាំំ�ង

ជាធម្មមតាវិ ិញ។ ប៉ុុន្ដែ�ែលោ�
�
កមិិនបានបញ្ជាាក់់

ផ្ទុះះ��ញឹឹកញាប់់ ដែ�រគឺឺ ប្រ�ឆាំំងនឹឹ ងអតីីតមេ�
រដ្ឋឋប្រ�ហារឆ្នាំំ�២០១៤។បាតុុករបានទាមទារ

ឡាងបានផ្ញើ�ើ�លិិខិតទៅ
ិ �លោ�កប្រា�យុុទ្ធធដើ�ើម្បីី�

កាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី១៥មិិ នាដោ�យស្រ�ង់់ សម្ដីី�

ភូូមាវិ ិញដរាបណាស្ថាានការណ៍៍ត្រ�ឡប់់មក

ប្រ�ទេ�សថៃ�ខ្លួួ�នគេ�នេះ�ះក៏៏មានបាតុុកម្មម

រដ្ឋឋប្រ�ហារគឺឺលោ�កឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍មីីនអ៊ុុ�ង

� នរាយការណ៍៍
កាសែ�តបាងកកប៉ុុស្ដិ៍៍
� បា

ហើ�ើយថានឹឹងបញ្ជូូ�នពួួកគេ�ទៅ�កាន់់ប្រ�ទេ�ស
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ចំំណុុចទាំំងនេះ�ះគឺឺលោ�កសូូមផ្ញើ�ើ�ជូូន
ម្ដដងទៀ�ៀតទៅ�កាន់់តំណា
ំ
ងយោ�ធាភូូមាដែ�ល

រដ្ឋឋប្រ�ហារ គឺឺពលករចំំណាកស្រុ�ក
ុ ភូូមានៅ�

ដោ�យពួួកយោ�ធានៅ�ប្រ�ទេ�សកំំណើ�ើតរបស់់
ពួួកគេ�។

បង្កកឡើ�ើងកាន់់ តែ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស

ភូូមា និិង ទណ្ឌឌកម្មមបន្ថែ�ែមច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតគឺឺជា
ផ្លូូ�វដែ�លបង្កកឱ្យយមានភាពស្មុុគស្មាា
ញក្នុុងការ
�
�
បើ�ើកកិិច្ចចសន្ទទនាក្នុុ�ងចំំណោ�មភាគីីជម្លោះ�ះ�
នៅ�ភូូមា។

ភាគីីថៃ�យល់់ឃើ�ញ
ើ ថាដំំណោះ�ះស្រា�យ
តែ�មួួយគឺឺត្រូ�ូវផ្អែ�ែកលើ�ើការគោ�រពភាពពិិត
និិងជាក់់ស្ដែ�ែងតាមប្រ�វត្តិិ�នយោ�បាយនិិង
ប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ដ�ដប្រ�ទេ�សភូូមា។
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តំំណាងរាស្រ្ដ�ដជាប់់ឆ្នោ�ោតរបស់់បក្សសអ្ននកស្រី�ី
អ៊ុុង
� សានស៊ូូ�ជីីបានសម្រេ�េចបង្កើ�ើ�តរដ្ឋាា ភិិបាល
ស្រ�មោ�លក្នុុ�ងព្រៃ�ៃនិិ ងនៅ�ក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស
ហើ�ើយក៏៏បានបញ្ជូូ�នប្រេ�េសិិតពិិសេ�សរបស់់

ជារដ្ឋឋមន្រ្ដី�ី�ការបរទេ�សថ្មីី�របស់់ពួួកយោ�ធា

ពួួ កគេ�បានធ្វើ�ើ�បាតុុកម្មមនៅ�ខាងមុុខ

គឺឺលោ�កអូូ Wanna Maung Lwin ព្រោះ��ះតែ�

ស្ថាានទូូតភូមា
ូ នារាជធានីីបាងកកគឺឺរៀ�ៀងរាល់់

លោ�កថាលោ�កបាននិិយាយជាមួួយបុុរស

ចុុងសប្ដាា ហ៍៍ហើ�យ
ើ ក៏៏បានចូូលរួមក្នុ
ួ ងសម្ព័័�ន្ធធ
�ុ

ខ្លួួ�នទៅ�កាន់់អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិដើ�ើម្បីី�

ជាមួួយនឹឹងរដ្ឋឋមន្រ្ដី�ី�ការបរទេ�សឥណ្ឌូូ�នេ�ស៊ីី�

និិ ងតៃ�វ៉ាាន់់ ។ សម្ព័័�ន្ធធនេះ�ះគឺឺ ប្រ�ឆាំំងនឹឹ ង

កងទ័័ ពជនជាតិិ ដើ�ើមភាគតិិ ចភូូមាមាន

អ្ននកស្រី�ី Retno Marsudi នៅ�ក្រុ�ុងបាងកក

របបផ្ដាាច់់ការនៅ�អាស៊ីី�។

រូូបនោះ�ះរួួចហើ�ើយគឺឺ នៅ�ពេ�លបានជួួ ប

តែ�ទឹឹកដោះ�ះគោ� មាន ប្រ�ទេ�សថៃ� ហុុងកុុង

សុំំ�អន្ដដរាគមន៍៍កងទ័័ពមួួកខៀ�ៀវខណៈៈក្រុ�ុម
តទៅ�ទំំព័័រទីី ១៥
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freedoms, and which are not fully in line with
Cambodia’s obligations and international
standards;
7. Calls on the Cambodian authorities
to respect the rights of all citizens to a fair
trial, freedom of expression and freedom of
association and peaceful assembly;
8. Calls on the Cambodian authorities
to immediately cease other forms of harassment, including judicial harassment and intimidation of opposition members in the
country;
9. Condemns repressive action under
the guise of protecting health and recalls that
emergency measures in the framework of
containing the COVID-19 pandemic should
not be used simply to quash dissent;
10. Expresses its concern about the
increasing crackdown on environmental
activists; is alarmed by their inclusion in the
recent mass trials;
11. Reiterates that the elections were
neither free nor fair and the CPP should not
be considered the legitimate ruling party of
Cambodia; emphasises that elections can only
be truly free and fair if the opposition parties
are allowed to participate;
12. Calls on the Cambodian Government
to restore democracy and ensure that the
application of the law respects human rights
and fundamental freedoms, which includes
fully complying with the constitutional provisions on pluralism and freedom of association and expression;
13. Expresses serious concern about
continuous governmental measures and acts

of harassment against independent media
outlets and journalists that stifle their rights
to freedom of expression, including their right
to hold opinions and to receive and impart
information and ideas without interference
by public authority, and expresses alarm at
the imprisonment on trumped-up charges of
several journalists for independent
reporting;
14. Regrets the fact that the Cambodian
Government failed to meet its responsibility
in overcoming serious and systematic violations of political participation, freedom of
expression and freedom of association, which
led to the Commission’s decision to withdraw
part of the tariff preferences granted to Cambodia under the European Union’s EBA trade
scheme as of 12 August 2020; urges the
Commission to insist on clearly defined human rights benchmarks in all its interactions
with the Cambodian Government, and to
include the issues of concern highlighted in
this resolution as part of its ongoing enhanced
engagement with the authorities, including
on EBA; calls on the Commission to closely
monitor the situation, and to assess the effect
of the partial EBA withdrawal on the most
vulnerable segments of civil society;
15. Notes that this year’s Asia-Europe
Meeting Summit is scheduled to take place
in Phnom Penh; believes that the EU should
not accept this location unless democracy is
restored;
16. Calls on the Member States to suspend all bilateral financial support to the
Cambodian Government and instead focus

on civil society organisations and opposition
parties;
17. Calls on the EEAS and the Member
States to monitor the human rights situation
in Cambodia and act in full compliance with
the EU Action Plan on Human Rights and
Democracy and the EU Guidelines on Human
Rights Defenders; asks the EU Delegation
in Phnom Penh and the embassies of the
Member States to monitor trials and conduct
prison visits;
18. Insists that the Cambodian Government cooperate with the Office of the UN
High Commissioner for Human Rights and
UN Special Procedures in order to allow them
to fulfil their mandates without interference;
19. Calls on the Cambodian Government
to take the necessary measures to ensure that
the dissolution of the CNRP is swiftly reversed
and its 5 007 local councillors reinstated;
20. Reiterates the call on the Cambodian authorities by Rhona Smith, the UN
Special Rapporteur on the situation of human
rights in Cambodia, to open up civic space,
protect and promote fundamental freedoms,
including the rights to assembly and of expression, and to ensure the right to a fair
trial for all, as guaranteed by international
human rights norms and standards and Cambodian laws;
21. Urges the Commission and the
Council to draw up a comprehensive and
strategic democracy initiative with regard to
the countries of the ASEAN region and to
present it to the European Parliament within
six months;
22. Believes that targeted sanctions,
including travel bans and asset freezes, against
Cambodian leaders and their economic in-
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terests are overdue; urges the Council to adopt
restrictive measures against the political
leaders and leaders of the security forces
responsible for serious human rights violations, the dissolution and subsequent repression of the opposition in Cambodia, and
against their economic interests under the EU
global human rights sanctions regime;
23. Calls on the EEAS and the Member
States to take urgent action to lead the efforts
at theforthcoming 48th session of the UN
Human Rights Council towards the adoption
of astrong resolution addressing the human
rights situation in Cambodia, extending the
mandate of the UN Special Rapporteur on
the situation of human rights in Cambodia,
and requesting that the UN High Commissioner for Human Rights monitor and report
on the situation of human rights in Cambodia
and outline actions the government should
take to comply with its international human
rights obligations;
24. Calls on the European Council to
adopt a formal position on the human rights
situation and deterioration of democracy in
Cambodia;
25. Instructs its President to forward
this resolution to the Council, the Commission, the Vice-President of the Commission
/ High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, the European External Action Service, the SecretaryGeneral of the Association of Southeast Asian
Nations, the governments and parliaments of
the Member States and the Government and
National Assembly of Cambodia.
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Mr. Kem Sokha was granted another level
of freedom by the Phnom Penh Municipal
Court by amending the conditions under
judicial supervision, which allows him to
travel anywhere in the country, but is prohibited from doing activities or talks related to politics and going abroad are
strictly prohibited.
However, until now, Cambodian National Rescue Party’s leader Kem Sokha
has remained innocent because the court
has not yet ruled on his guilt or innocence.

A senior Cambodian National Rescue
Party’s official, Meach Sovannara, told The
Cambodia Daily today that when Cambodia learns to help itself, such as uniting
political unity between the opposition and
the ruling party, the international community will be able to fully support it.
He said that the international community is waiting for Cambodian politicians
to find a way to resolve crises in order to
build national unity for the nation and its
people
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18.ទទូូចថា រដ្ឋាា ភិិបាលកម្ពុុ�ជា សហការ
ជាមួួយការិយាល័័យឧត្តតមស្នន
ិ
ងការនៃ�អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ

និិ ងមេ�ដឹឹ កនាំំនៃ�កងកម្លាំំ�ងសន្តិិ�សុុខ ដែ�ល

អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ដើ�ើម្បីី�អនុុញ្ញាាតឱ្យយពួួកគេ�

ប្រ�ឆាំំងនៅ�កម្ពុុ�ជា និិ ងប្រ�ឆាំំងផលប្រ�យោ�ជន៍៍

ទទួួលបន្ទុុ�កសិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
ស និិងនីីតិិវិ ិធីីពិិសេ�សរបស់់

បំំពេ�ញអាណត្តិិ�របស់់ខ្លួួ�នដោ�យគ្មាានការជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែក។
19.អំំ ពាវនាវដល់់រដ្ឋាា ភិិ បាលកម្ពុុ�ជា

ចាត់់វិ ិធានការចាំំបាច់់ ធានាថាការរំ ំលាយគណបក្សស

ទទួួលខុុសត្រូ�វូ ចំំពោះ�ះការរំ ំលោ�ភសិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
សធ្ងងន់់ធ្ងងរ
ការរំ ំលាយ និិងការបង្ក្រា�ាបជាបន្តតបន្ទាាប់់លើ�ើបក្សស
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់ពួួកគេ� ក្រោ��មរបបទណ្ឌឌកម្មម
សិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
សពិិភពលោ�ករបស់់សហភាពអឺឺរ៉ុប
�ុ ។

23.អំំពាវនាវដល់់ EEAS និិងរដ្ឋឋជាសមា

សង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ ត្រូ�វូ បានដាក់់បញ្ច្រា�ា សយ៉ាាងឆាប់់រហ័័ស

ជិិ ក ចាត់់ វិ ិធានការជាបន្ទាាន់់ ដឹឹ កនាំំកិិច្ចចខិិតខំំ

របស់់ខ្លួួ�ន ត្រូ�វូ បានគេ�ដាក់់ឱ្យយដំំណើ�ើរការឡើ�ើងវិ ិញ។

សិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
សរបស់់អង្គកា
គ រសហប្រ�ជាជាតិិឆ្ពោះ�ះ�ទៅ�

និិងសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា មូូលដ្ឋាានចំំនួួន ៥០០៧

20.សូូមអំំពាវនាវជាថ្មីី�ដល់់អាជ្ញាាធរកម្ពុុ�ជា
ដោ�យលោ�កស្រី�ីរ៉ូូ�ណាស្មីីត
� អ្ននករាយការណ៍៍ពិិសេ�ស
របស់់អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ស្តីី�ពីីស្ថាានភាព

សិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
សនៅ�កម្ពុុ�ជា បើ�ើកលំំហរស៊ីី�វិ ិល ការពារ

និិងលើ�ើកកម្ពពស់សេ�រីី
់
ភាពជាមូូលដ្ឋាាន រួួមទាំង
ំ សិិទ្ធិ�ិ
ក្នុុ�ងការជួួបប្រ�ជុំំ� និិងការបញ្ចេ�េ ញមតិិ និិងធានា
សិិទ្ធិ�ទទួ
ិ ល
ួ បានការជំំនុំំ�ជម្រះ�ះដោ�យយុុត្តិិ�ធម៌៌សម្រា�ប់់

មនុុស្សសទាំំងអស់់ ដែ�លត្រូ�ូវបានធានាដោ�យបទ
ដ្ឋាាន និិងសិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
សអន្តតរជាតិិ និិងច្បាាប់់របស់់

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។
21.ជំំរុុញឱ្យយគណៈៈកម្មមការ និិងក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា
បង្កើ�ើ�តគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយដែ�ល

មានលក្ខខណៈៈទូូលំំទូូលាយ និិងទាក់់ទងទៅ�នឹឹង

ប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងនៅ�ឯសម័័យប្រ�ជុំំ�លើ�ើកទីី៤៨នៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្សា
ឹ ា

រកការអនុុម័័តនូវដំ
ូ ណោះ�
ំ
ះស្រា�យដ៏៏រឹ ឹងមាំំមួយ
ួ ដែ�ល

បញ្ជាាក់់ពីីស្ថាានភាពសិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
សនៅ�កម្ពុុ�ជា ដោ�យ
បន្តតអាណត្តិិ�របស់់អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ
អ្ននករាយការណ៍៍ពិិសេ�ស ស្តីី�ពីីស្ថាានភាពសិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
ស

នៅ�កម្ពុុជា
� និិងស្នើ�ើ�ឲ្យយឧត្តតមស្ននងការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ
ទទួួលបន្ទុុកសិិ
ទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
សតាមដាន និិងរាយការណ៍៍
�
អំំពីីស្ថាានភាពសិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
សនៅ�កម្ពុុ�ជា និិងបង្ហាាញ

ពីីសកម្មមភាពដែ�លរដ្ឋាា ភិិបាលគួួរតែ�អនុុវត្តតដើ�ើម្បីី�
គោ�រពតាមកាតព្វវកិិច្ចចសិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
សអន្តតរជាតិិ។

24.អំំពាវនាវដល់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាអឺឺរ៉ុប
� ុ អនុុម័័ត

ជំំហរជាផ្លូូ�វការ ស្តីី�ពីីស្ថាានភាពសិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
ស និិង
ការធ្លាាក់់ចុះះ�នៃ�លទ្ធិ�ិប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយនៅ�កម្ពុុ�ជា។

25.ណែ�នាំំប្រ�ធានរបស់់ខ្លួួ�នឱ្យយបញ្ជូូ�ន

បណ្តា
ា ប្រ�ទេ�សក្នុុងតំំ
� បន់់អាស៊ាាន និិងធ្វើ�ើ�បទបង្ហាាញ

ដំំណោះ�ះស្រា�យនេះ�ះទៅ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាគណៈៈកម្មមការ

22.ជឿ�ឿជាក់់ថា ទណ្ឌឌកម្មមដាក់់ចំំគោ�លដៅ�

ជាន់់ខ្ពស់
ព ់ នៃ�សហភាពទទួួលបន្ទុុកកិិ
� ច្ចចការបរទេ�ស

នេះ�ះដល់់សភាអឺឺរ៉ុប
� ុ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំមួួយខែ�។

ដែ�លបានកំំ ណត់់ រួួមមាន ការហាមឃាត់់ ការ

ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ និិងការបង្កកកទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� ប្រ�ឆាំំងនឹឹង
មេ�ដឹឹកនាំំកម្ពុុជា
ឋ ច្ចច
ិ របស់់
� និិងផលប្រ�យោ�ជន៍៍សេ�ដ្ឋកិ

ពួួកគេ�ហួួសពេ�លកំំរិ ិត ជំំរុុញឱ្យយក្រុ�ុមប្រឹ�ក្សា
ឹ ាអនុុម័័ត

វិ ិធានការរឹ ឹតត្បិិ�តប្រ�ឆាំំងនឹឹងមេ�ដឹឹកនាំំនយោ�បាយ

អនុុប្រ�ធានអនុុប្រ�ធានគណៈៈកម្មមការ/អ្ននកតំំណាង

និិងសន្តិិ�សុុខសេ�វាសកម្មមភាពក្រៅ��អឺឺរ៉ុប
� ុ អគ្គគលេ�ខាធិិការ
សមាគម ប្រ�ជាជាតិិអាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍ រដ្ឋាា ភិិបាល និិង

រដ្ឋឋសភានៃ�រដ្ឋឋជាសមាជិិក និិង រដ្ឋាា ភិិបាល និិង
រដ្ឋឋសភាជាតិិនៃ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា៕ អង្គគកាារ

tmkBITMB½rTI 12 កងទ័័ពថៃ�រៀ�ៀបចំំំ�ជំំរុំំ�ជនភៀ�ៀសខ្លួួ�ន...
ដូូចជានៅ�រដ្ឋឋកាឈីីន សាន ការ៉េេ�នបានប្ដេ�េ

ឱ្យយយោ�ធាតាតម៉ាាដាវបញ្ចចប់់អំពើ�
ំ ហិ
ើ ង្សា
ិ ានិិង

ជ្ញាាសងសឹឹកយោ�ធាភូូមាតាតម៉ាាដាវ បើ�ើសិន
ិ

បន្ថូូ�របន្ថថយស្ថាានការណ៍៍ដើ�ើ ម្បីី�ទៅ�រកផ្លូូ�វ

មានការសម្លាាប់់ ជនស៊ីី�វិ ិលនៃ�រដ្ឋឋរបស់់

ចរចា។

ពួួកគេ�។

ថៃ�សម្ដែ�ែងការបារម្ភភថា វាអាចនឹឹងនាំំ

ស្រ�បពេ�លជាមួួយគ្នាានេះ�ះមានទាហាន

ឱ្យយអន្ដដរជាតិិប្រ�តិិកម្មមកាន់់តែ�ធ្ងងន់់លើ�ើភូូមា

កងប៉ូូ�លីីសភូូ មាជាច្រើ�ើ�នបានដាក់់ ពាក្យយ

ជាពិិសេ�សក្រុ�ុមប្រ�ទេ�សលោ�កខាងលិិច

លាឈប់់ពីីការងារហើ�ើយភៀ�ៀសខ្លួួ�នទៅ�កាន់់

ដែ�លអាចរងនូូវទណ្ឌឌកម្មមបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតធ្វើ�ើ�

ប្រ�ទេ�សឥណ្ឌាា ។បើ�ើតាមព័័ត៌៌មានដាច់់ដោ�យឡែ�ក

ឱ្យយសង្គគមសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចភូូមាក្រ�ឡាប់់។

គឺឺ Channel News Asia បានឱ្យយដឹឹងថា

កាលពីីចុុងទសវត្សស១៩៧០ និិងដើ�ើម

ពលរដ្ឋឋភូូមារហូូតដល់់ទៅ�ជិិត៣០០នាក់់

ទសវត្សស១៩៨០ ដែ�លខ្មែ�ែរក្រ�ហមធ្វើ�ើ�សង្គ្រា�ាម

ក្នុុងនោះ�ះមានប៉ូូ�លិិ
ស ១៩៨នាក់់បានឆ្លលងដែ�ន
�
ចូូលទៅ�ប្រ�ទេ�សឥណ្ឌាា ។

ជាមួួយវៀ�ៀតណាម គឺឺរដ្ឋាា ភិិបាលថៃ�ក៏៏បាន

ជាមួួយគ្នាានេះ�ះក្រុ�ុមយោ�ធាភូូមាក៏៏ បាន

សែ�ននាក់់ ឲ្យយបានស្នាាក់់នៅ� គឺឺ រហូូតមាន

ស្នើ�ើ�ដល់់ភាគីីឥណ្ឌាា ឲ្យយបញ្ជូូ�នកម្លាំំ�ងប៉ូូ�លិិស

ជនភៀ�ៀសខ្លួួ�នមួួយចំំនួួនបានទៅ�រស់់នៅ�

ដែ�លបានភៀ�ៀសខ្លួួ�នទៅ�ទីីនោះ�ះ មក

ប្រ�ទេ�សទីីបីីដែ�លរួួមមានអូូស្ត្រា�ាលីី អាមេ�រិ ិក

ទទួួលទោ�សដោ�យសារមិិនទទួល
ួ បទបញ្ជាា

និិ ងអឺឺ រ៉ុប
� ុ ។ ជំំ រុំំ�ដែ�លថៃ�បានជួួ យរក្សាា

ពីីកម្លាំំ�ងយោ�ធា ។

សុុវត្ថិិភា
� ពឱ្យយជនភៀ�ៀសខ្លួួ�នកម្ពុុជានៅ�ពេ�ល
�

ផ្ដដល់់ ទីីជម្រ�កដល់់ជនភៀ�ៀសខ្លួួ�នខ្មែ�ែររាប់់

តែ�គេ�មិិនទាន់់អាចដឹឹងបាននៅ�ពេ�ល

នោះ�ះភាគច្រើ�ើ�នគឺឺនៅ�ជាប់់នឹង
ឹ ជួួយរភ្នំំ�ដងរែែក

នេះ�ះទេ�ពីីខាងអាជ្ញាាធរថៃ�ក៏៏ ដូូចជាក្រុ�ុម

ដូូចជាជំំរុំំ�ជនភៀ�ៀសខ្លួួ�ន សាយធីី ខៃ�អ៊ីី�ដាវ

យោ�ធាតាតម៉ាាដាវភូូមាថាតើ�ើមានប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ

ណយសាមិិត ជាដើ�ើម។ ប៉ុុន្តែ�ែ
� ជនភៀ�ៀសខ្លួួ�ន

ភូូ មាប៉ុុ� ន្មាាននាក់់បានភៀ�ៀសខ្លួួ�នទៅ�កាន់់

ខ្មែ�រែ នៅ�ពេ�លនោះ�ះស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មការគាំំពារ

ប្រ�ទេ�សថៃ� ហើ�ើយក្នុុ�ងនោះ�ះមានទាហាន

ដោ�យ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ផ្នែ�ែក

ប៉ូូ�លីីសប៉ុុ�ន្មាាននាក់់។ ប៉ុុ�ន្ដែ�ែថៃ�បានណែ�នាំំ

សិិទ្ធិ�មនុុស្ស
ិ
សនិិងជនភៀ�ៀសខ្លួួ�ន៕
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