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March 11, 2021 — European Union March 11, 2021 — European Union 

Parliament adopted a long list of human Parliament adopted a long list of human 
rights abuses by Cambodia ruling one-rights abuses by Cambodia ruling one-

party state since 2018 that Prime Min-party state since 2018 that Prime Min-
ister Hun Sen has committed against ister Hun Sen has committed against 
his rival Sam Rainsy and his top senior his rival Sam Rainsy and his top senior 
officials by sentencing Sam Rainsy to officials by sentencing Sam Rainsy to 
25 years in prison and 8 others from 25 years in prison and 8 others from 
20 to 22 years in jail for participating 20 to 22 years in jail for participating 
in the “November 9 2019” — an at-in the “November 9 2019” — an at-
tempt that Rainsy tried to return to tempt that Rainsy tried to return to 
Cambodia but was blocked by Hun Sen Cambodia but was blocked by Hun Sen 
government from entering the country. government from entering the country. 

After the European Parliament After the European Parliament 
Resolutions, the National Assembly of Resolutions, the National Assembly of 
Cambodia issued a statement claiming Cambodia issued a statement claiming 
that the mass trial of individuals linked that the mass trial of individuals linked 
to “November 9, 2019 plot” are with-to “November 9, 2019 plot” are with-
in the kingdom’s Constitution and laws. in the kingdom’s Constitution and laws. 

តមេ�ទី�ព័័រទីី០៣តមេ�ទី�ព័័រទីី០៣

តមេ�ទី�ព័័រទីី០៤តមេ�ទី�ព័័រទីី០៤

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 ca-
ble Television Show called CityLife 
hosted by John McDonough. On Feb-
ruary 25th, Lowell Mayor John Leahy 
issued a press release asking for his 
immediate resignation, then followed 

បញ្ហាា ប្របកាន់់ពូូជសាសន៍់ បាន់ឡើ�ើងដល់់

កម្ពពស់ថី្មី�មួ្ពយ ឡើ�ទី�ប្រកុង�ូវែែល់ កុ�ងបុ�នី្មាន់    

សបាា ហ៍៍ថី្មី�ៗឡើន់ះ។ សមាជិកគណៈៈកមីាធិិការ

សាលា ឡើលាក Robert Hoey ប្រ�ូែបាន់ឡើគឡើសុើ

ឲ្យយលាវែល់ងពូ��ំវែណៈង បន្មាា ប់ពូ�ពាកយសំដ�

ឡើរ ើសឡើ�ើងប្របកាន់់ជា�ិសាសន៍់របស់គា�់ចំំឡើពាះ

ជន់ជា�ិជី�ហ៍មុីាក់ ឡើ�កុ�ងកមី្ពែធិិ�ទូីរទីសសន៍់

វែ�សកាបកុ�ងស្រុសុកមួ្ពយ វែដល់មាន់ឡើ�ីះថា 

CityLife ឡើរៀបចំំឡើ�យឡើលាក John McDonough ។ 

ឡើ�ថ្ងៃថ្មីៃទី�២៥ វែ�ក�ម្ពៈៈ �ភិិបាល់ប្រកុង�ូវែែល់ 

ឡើលាក John Leahy បាន់ឡើចំញឡើសចំកា�ប្របកាស

Lowell News

ព័័ត៌៌មានអំំព័ីទីីក្រុ�ុងឡូូវែែលព័័ត៌៌មានអំំព័ីទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល

Please see Please see Lowell News Lowell News /04/04

Please see Please see European Parliament  resolutionEuropean Parliament  resolution/03/03

European Parliament resolution March 11, European Parliament resolution March 11, 
2021 on the mass trials against the opposition 2021 on the mass trials against the opposition 

and civil society in Cambodiaand civil society in Cambodia
ឡើ�យ៖ វែ�ីរបុ�សា�ស.រ.អា

ថ្ងៃថ្មីៃទី�១១ វែ�ម្ព�ន្មា ឆំុ្នាំ ២០២១ - សភាសហ៍ភាពូ

�ឺរ ុ�បបាន់�ន់�ម័្ព�បញី្ជី�រឡំើលាភិបំពាន់សិទីិមិ្ពន់�សស

ដ៍វែែងមួ្ពយ ឡើ�យរដឋឯកបកសកាន់់�ំណាចំមួ្ពយ

ថ្ងៃន់ប្របឡើទីសកម្ពព�ជា ចាប់តំាំងពូ�ឆំុ្នាំ ២០១៨ វែដល់

ឡើលាកន្មាយករដឋម្ពន្រ្តីន់ា�ហុ៍�ន់វែសន់ បាន់ឡើបាជាា

ប្របឆំ្នាំងនឹ់ងគូប្របវែជងរបស់ឡើលាកសម្ពរងស� � និ់ង

ម្ពន្រ្តីន់ា�ជាន់់�ពស់របស់ឡើលាក ឡើ�យកា�់ឡើ�ស

ឡើលាកសម្ពរងស� � ឲ្យយជាប់ពូនិ់ន្មាគាររយៈឡើពូល់ 

២៥ ឆំុ្នាំនិ់ងម្ពន្រ្តីន់ា� ៨ ន្មាក់ឡើ�សងឡើទីៀ�ជាប់ពូនិ់ន្មា

គារពូ� ២០ ឡើ� ២២ ឆំុ្នាំពូ�បទីចូំល់រមួ្ព “ថ្ងៃថ្មីៃទី�៩ 

ែចិំិកិា ឆំុ្នាំ២០១៩” ជាការបុ�ន់បុងមួ្ពយវែដល់ឡើលាក

សម្ពរងស� �ពូាយាម្ពែលិ់ប្រ��ប់ម្ពកប្របឡើទីសកម្ពព�ជា

ែញិ បុ�វែន់ាប្រ�ូែបាន់រារាងំឡើ�យរ�ឋ ភិិបាល់ឡើលាក

ហុ៍�ន់ វែសន់ មិ្ពន់ឲ្យយចូំល់ប្របឡើទីស។

បន្មាា ប់ពូ�ឡើសចំកា�សឡើប្រម្ពចំចិំ�ារបស់សភា��ឺ

រ ុ�ប រដឋសភាថ្ងៃន់ប្របឡើទីសកម្ពព�ជាបាន់ឡើចំញឡើសចំកា�

វែថ្មីែងការណ៍ៈមួ្ពយឡើ�យ�ះអាងថា ការកា�់កា�

ប្រទីង់ប្រ�យធំិឡើល់ើប�គគល់វែដល់ជាប់�ក់ទីងនឹ់ង 

“វែ�ន់ការ កប�់ ថ្ងៃថ្មីៃទី�៩ ែចិំិិកា ឆំុ្នាំ២០១៩” គឺ

សិិ�ឡើ�កុ�ងរដឋធិមី្ពន់�ញ្ជីញ និ់ងចំាប់របស់

ប្រពូះរាជាណាចំប្រក។ ឡើលាកន្មាយករដឋម្ពន្រ្តីន់ា�ហុ៍�ន់

វែសន់បាន់�ះអាងថា ការបុ�ន់បុងរបស់ឡើលាក

សម្ពរងស� � ឡើដើម្ពប�ែលិ់  ប្រ��ប់ម្ពកប្របឡើទីសកម្ពព�ជា

ពូ�ការនិ់រឡើទីស�ែួន់ គឺជាការបុ�ន់បុង�ាួល់រលំំ់

រ�ឋ ភិិបាល់របស់ឡើលាក។

ឡើសចំកា�វែថ្មីែងការណ៍ៈបាន់និ់យាយថា “រាល់់

សេ�ចក្តីី��សេ�េចរប�់�ភាអ៊ឺឺ�រុ�ប សេ�ថ្ងៃ�ៃទី�១១ ខែ�េ�នា ឆ្នាំំ�� ២០២១ �ី�ពី�ការ
ជំ�នុំ��ជំ�េះ ដ៏៏ធំ�េួយ�បឆ្នាំ�ងនឹុំង�ក្តី�េ�បឆ្នាំ�ង នុំិង�ងគេ���វិិលសេ�ក្តីេុ�ជា

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

meeting on 22 July 2014.meeting on 22 July 2014.

Taro Hong, senior political science student at Umass Lowell and Tooch Van of Taro Hong, senior political science student at Umass Lowell and Tooch Van of 
South Lowell, candidate for City Council 2021. Photo by Tara Hong.South Lowell, candidate for City Council 2021. Photo by Tara Hong.
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តមេ�ទី�ព័័រទីី០៤តមេ�ទី�ព័័រទីី០៤

ការបុ�ន់បុងឡើធីិើវែ�ន់ការបះឡើបារ តាំម្ពរយៈការឡើប្របើ

ប្របាស់ភាសាបរហិារឡើករ ា� ញ� ះញង់ឱ្យយមាន់�ំឡើពូើ

ហិ៍ងា និ់ងការ�ំពាែន្មាែដល់់កងកមាែ ំងប្រប�ប់

អាែ�ធិឡើដើម្ពប��ាួល់រលំំ់រ�ឋ ភិិបាល់ស្រុសបចំាប់ គឺ

��សចំាប់ និ់ងប្រ�ូែវែ�ប្រ�ូែបាន់បដិឡើសធិឡើចាល់”។

ឡើសចំកា�វែថ្មីែងការណ៍ៈបាន់បវែនិ់ម្ពថា "ដូឡើចុំះ

ឡើយើងជំរ�ញឱ្យយសភា�ឺរ ុ�បឡើធីិើការវាយ�ថ្ងៃម្ពែចំំ

ឡើគាល់បំណៈងឡើល់ើការែែិ�ាន់ឡើយាបាយឡើ�កម្ពព�ជា 

និ់ងបន់ាចូំល់រមួ្ពប្របកបឡើ�យល់កខណៈៈសិាបន្មា

ជាមួ្ពយប្រកមុ្ពន់ឡើយាបាយចំប្រមុ្ពះឡើ�កម្ពព�ជា ឡើ�យ

ឈរឡើល់ើឡើគាល់ការណ៍ៈថ្ងៃន់ការឡើជឿទី�កចិំ�ាគុា 

ការឡើគារពូគុាឡើ�ែញិឡើ�ម្ពក និ់ង�ល់ប្របឡើយាជន៍់

ឡើ�ែញិឡើ�ម្ពក”។

 ឡើល់ើសឡើល់ើសពូ�ឡើន់ះឡើទីៀ� ប្របឡើទីសឡើន់ះ

បាន់�ះអាងថាជារដឋឯករាជយ និ់ង�ធិិបឡើ�យយ

ភាពូប្របឡើទីសកម្ពព�ជាមាន់សិទីិបិន់ាឡើគាល់ន់ឡើយាបាយ

ថ្ងៃន់ការឡើបាជាា ចិំ�ាឡើ�យ�ែួន់ឯង ឡើដើម្ពប�ការពារ

�ល់ប្របឡើយាជន៍់ជា�ិរបស់�ែួន់ រមួ្ពមាន់សន់ាិភាពូ 

សិិរភាពូ និ់ង ែបិ�ល់ភាពូ។

ឡើលាកសម្ពរងស� � ជា����ប្របធាន់គណៈបកស

សឡើន្រ្តី�គ ះជា�ិ - ��លាការកំពូូល់កម្ពព�ជាបាន់

រលំាយគណៈបកសឡើន់ះកាល់ពូ�ថ្ងៃថ្មីៃទី� ១៦ វែ�ែចិំិិកា 

ឆំុ្នាំ ២០១៧ ជាចំំណា�់ការមួ្ពយវែដល់ឡើលាក 

Charles Santiago ប្របធាន់សភាអាសុាន់

ទីទួីល់បន់ា�កសិទីិមិ្ពន់�សសឡើ�ថា “ប្រកចំកចំ�ងឡើប្រកាយ

ឡើ�កុ�ងម្ពឈូស សប្រមាប់ប្របជាធិិបឡើ�យយឡើ�

កម្ពព�ជា”។

ឡើសចំកា�សឡើប្រម្ពចំចិំ�ារបស់សភា��ឺរ ុ�ប បាន់

�ំពាែន្មាែឱ្យយរ�ឋ ភិិបាល់កម្ពព�ជាឡើ�ះវែល់ង

�ុកជាប់ឃុំ��ំំង�ស់ឡើ�យគីាន់ការពូន់ារឡើពូល់ 

និ់ងទីទួីល់��សប្រ�ូែឡើល់ើសាង់�រ�ន់ារជា�ិសប្រមាប់

សិទីិ ិ    ម្ពន់�សស។ ឡើសចំកា�សឡើប្រម្ពចំបាន់ក�់សមាគ ល់់

ថា “ការជំន់�ជំប្រម្ពះកា�វែដល់ឡើធីិើឡើ�ើងឡើ�យសាលា

ដំបូងរាជធាន់�ភំុិឡើពូញរឡំើលាភិឡើល់ើន់��ិែធិិ� និ់ង

�ប្រមូ្ពែការចំាបាច់ំថ្ងៃន់ការជំន់�ជំប្រម្ពះឡើ�យយ��ាធិិម៌្ព 

វែដល់ឆ្លុះែ�ះបញំ្ហាងំឡើ�កុ�ងប្រកម្ពប្រពូហ៍ទីីណៈឌ កម្ពព�ជា 

និ់ងក�ិកាសញ្ហាញ �ន់ារជា�ិ សា�ពូ�សិទីិិពូល់រដឋ 

និ់ងសិទីិិន់ឡើយាបាយ” និ់ង�ំពាែន្មាែ ឲ្យយមាន់ការ

�សះ�ាន់ឡើយាបាយជា�ិ តាំម្ពរយៈដំឡើណៈើ ការពិូ� 

និ់ង ដំឡើណៈើ រការបរយិាប័នុ់។ សភា សហ៍ភាពូ

�ឺរ ុ�ប ក�់សមាគ ល់់បវែនិ់ម្ពឡើទីៀ�ថា កិចំំប្របជ�កំំពូូល់

អាស���ឺរ ុ�បឡើ�ឆំុ្នាំឡើន់ះ នឹ់ងប្រ�ូែឡើធីិើឡើ�ើងឡើ�ទី�ប្រកុង

ភំុិឡើពូញ ឡើហ៍ើយសហ៍ភាពូ�ឺរ ុ�បមិ្ពន់គួរទីទួីល់យក

ទី�តំាំងឡើន់ះឡើទីឡើល់ើកវែល់ងវែ�ល់ទីិបិ្របជាធិិបឡើ�យយ

ប្រ�ូែបាន់សាា រឡើ�ើងែញិ។

កាវែស�វែ�ីរបុ�សាិអាឡើម្ពរកិឡើបាះពូ�ម្ពព�ាយ

ឡើសចំកា�សឡើប្រម្ពចំចិំ�ា�ំងមូ្ពល់ជាភាសាវែ�រី និ់ង

�ង់ឡើគែសភីាប់នឹ់ង��ិបទីឡើន់ះ។ សូម្ពអាន់ឡើ�កុ�ង

��ិបទីឡើន់ះសប្រមាប់ឡើសចំកា�សឡើប្រម្ពចំរបស់សភា

�ឺរ ុ�ប�ំងមូ្ពល់ឡើ�ថ្ងៃថ្មីៃទី� ១១ វែ�ម្ព�ន្មាឆំុ្នាំ ២០២១។

Prime Minister Hun Sen claimed Prime Minister Hun Sen claimed 
Rainsy’s attempt to return to Cambodia Rainsy’s attempt to return to Cambodia 
from exile was an attempt to overthrow from exile was an attempt to overthrow 
his government. his government. 

"Any attempt to plot an insurrec-"Any attempt to plot an insurrec-
tion through the use of defamatory tion through the use of defamatory 
languages, incitement to violence and languages, incitement to violence and 
a call upon the armed forces to over-a call upon the armed forces to over-

throw a legitimate government are throw a legitimate government are 
unlawful and must be denounced,” the unlawful and must be denounced,” the 
statement said.statement said.

"We therefore urge the European "We therefore urge the European 
Parliament to have an objective assess-Parliament to have an objective assess-
ment on the political development in ment on the political development in 
Cambodia and continue to construc-Cambodia and continue to construc-
tively engage with diverse political tively engage with diverse political 
groups in Cambodia based on the groups in Cambodia based on the 
principles of mutual trust, mutual re-principles of mutual trust, mutual re-
spect, and mutual interest," the statement spect, and mutual interest," the statement 
added.added.

Furthermore it claimed as an in-Furthermore it claimed as an in-
dependent and sovereign state, Cam-dependent and sovereign state, Cam-
bodia is entitled to pursuing its policy bodia is entitled to pursuing its policy 
of self-determination in order to protect of self-determination in order to protect 
its national interests, including peace, its national interests, including peace, 
stability, and prosperity.stability, and prosperity.

Sam Rainsy is the former leader Sam Rainsy is the former leader 
of the Cambodia National Rescue of the Cambodia National Rescue 
Party (CNRP) — the Cambodia Supreme Party (CNRP) — the Cambodia Supreme 
Court dissolved the party on November Court dissolved the party on November 
16, 2017 a move that Charles Santiago, 16, 2017 a move that Charles Santiago, 

Chairman of ASEAN Parliamentarians Chairman of ASEAN Parliamentarians 
for Human Rights, called "the final nail for Human Rights, called "the final nail 
in the coffin for Cambodian democ-in the coffin for Cambodian democ-
racy”.racy”.

European Parliament resolution European Parliament resolution 
called on the Cambodia government to called on the Cambodia government to 
immediately release all detainee with-immediately release all detainee with-
out delay and take responsibility on out delay and take responsibility on 

international standards for human rights. international standards for human rights. 
The resolution noted that “the trials The resolution noted that “the trials 
staged by the Phnom Penh Municipal staged by the Phnom Penh Municipal 
Court violate the procedural and sub-Court violate the procedural and sub-
stantive requirements of a fair trial stantive requirements of a fair trial 
reflected in the Cambodian Criminal reflected in the Cambodian Criminal 
Code and the International Covenant Code and the International Covenant 
on Civil and Political Rights” and calls on Civil and Political Rights” and calls 
for the national political reconciliation for the national political reconciliation 
through genuine and inclusive dialog through genuine and inclusive dialog 
process. The E.U. Parliament further process. The E.U. Parliament further 
notes that this year’s Asia-Europe notes that this year’s Asia-Europe 
Meeting Summit is plan to take place Meeting Summit is plan to take place 
in Phnom Penh and the EU should not in Phnom Penh and the EU should not 
accept this location unless democracy accept this location unless democracy 
is restored.is restored.

Khmer Post USA publishes the Khmer Post USA publishes the 
entire resolution in Khmer and English entire resolution in Khmer and English 
attached to this article. Please read attached to this article. Please read 
inside this edition for the full Euro-inside this edition for the full Euro-
pean Parliament Resolution on March pean Parliament Resolution on March 
11, 2021.11, 2021.
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by a joint statement by Congress-
woman 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-

ing between two rocks, cried, apologized 
and announced his resignation; how-
ever, 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 commit-
tee 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 resi-
dential 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 Na-
tional 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 
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ព័ូ�៌មាន់មួ្ពយ ឡើលាកបាន់ឡើសុើស�លំាឈប់ជាបន្មាា ន់់ 

បន្មាា ប់ម្ពក មាន់ឡើសចំកា�វែថ្មីែងការណ៍ៈរមួ្ពមួ្ពយ 

ឡើ�យសមាជិកសភា ឡើលាកស្រុស� Lori Trahan 

សមាជិកប្រពឹូទិីសភារដឋ Edward Kennedy 

�ំណាងរាស្ត្រសា ឡើលាក Tom Golden �ំណាងរាស្ត្រសា 

ឡើលាក Vanna Howard និ់ង�ំណាង រាស្ត្រសា 

Rady Mom ជំរ�ញឱ្យយគា�់លាវែល់ង។ ឡើលាក 

Robert Hoey បាន់បឡើ�ា ះែ �ឡើដ�ូឡើ�ឡើល់ើឡើហ៍សីបុ�

ករបស់គា�់ វែថ្មីែងថា ឈរឡើ�ចំឡើន្មាែ ះផ្ទាំា ំងថី្មី ២ 

ដ�ំ វែស្រុសកយំ ស�ំឡើ�ស និ់ងប្របកាសលាវែល់ងពូ�

�ំវែណៈង។ ឡើ�ះជាយុាងណាក៍ឡើ�យ ឡើលាក

បាន់ឱ្យយដឹងថា ឡើលាកនឹ់ងឈរឡើ�ីះឡើបាះឡើឆុ្នាំ�

ឡើ�កុ�ងវែ�កញ្ហាញ  ពូ�ឡើប្រពាះវែ�គា�់ស្រុសឡាញ់

ការ�ររបស់គា�់ជាសមាជិកគណៈៈកមីាធិិ

សាលា។ ម្ពន់�សសបន្មាា ប់វែដល់កាែ យជាសមាជិក

គណៈៈកមីាធិិការសាលាឡើ�ឡើពូល់�ុកម្ព�ន់

�ែ�ាមាន់ គឺឡើលាក Dominik Lay វែដល់បាន់

បឡើប្រម្ពើការ�ររយៈឡើពូល់ ១ អាណៈ�ាិ ជាសមាជិ

កគណៈៈកមីាធិិការសាលា ឡើ�ឆំុ្នាំ២០១៨ គា�់

ជា�ុកមាន់ សឡើម្ពែងឡើឆុ្នាំ� ចំំនួ់ន់៧ សឡើម្ពែង�ពស់

ជាងឡើគ កុ�ងការឡើបាះឡើឆុ្នាំ�ចំ�ងឡើប្រកាយ។ ឡើ�ះ

យុាងណាឡើន់ះក៍ឡើ�យ សែន់ករប្រកុងបាន់រក

ឡើឃុំើញពូ�ការប�ា ញភាពូ��សគុាថ្ងៃន់ឯកសារពូនិ់

របស់គា�់ វែដល់បាន់ប�ា ញថា កវែន់ែងរស់ឡើ�

ដំបូងរបស់គា�់សិិ�ឡើ�កុ�ង Brookline វែដល់

គា�់មាន់�ាះមួ្ពយឡើទីៀ�ឡើ�ទី�ឡើន្មាះ។ ការរស់ឡើ�

របស់គា�់ឡើ�ទី�ប្រកងុ�ូវែែល់ មិ្ពន់មាន់សិាន់ភាពូ

ចំាស់លាស់ឡើទី។ ជាបន្មាា ប់ ឡើលាក Ben Opera 

វែដល់ជា�ុកកាន់់សឡើម្ពែងឡើឆុ្នាំ�ឡើប្រចំើន់ជាងឡើគចំំនួ់ន់ 

៨ សឡើម្ពែង ឥ�ូែឡើន់ះប្រ�ូែជំនួ់ស�ំវែណៈងឡើលាក 

Robert Hoey ឡើហ៍ើយ។ គា�់គឺជាជន់ជា�ិ

អាន្រ្តីហ៍ីិក-អាឡើម្ពរកិកំាងដំបូងបងអស់ វែដល់

ជាប់ឡើឆុ្នាំ�កាន់់ម្ព���ំវែណៈងសាធារណៈៈ ឡើ�

ទី�ប្រកុង�ូវែែល់។

# បញ្ជីឈប់ការសអប់ឡើ�ពើម្ពជន់ជា�ិអាស�� # បញ្ជីឈប់ការសអប់ឡើ�ពើម្ពជន់ជា�ិអាស�� 

(#StopAsianHate)(#StopAsianHate)

កុ�ងប្រពឹូ�ាកិារណ៍ៈចំល់ន្មាបញ្ជីឈប់ការសអប់ឡើ�ពើម្ព

ជន់ជា�ិអាស�� (#StopAsianHate) បាន់ឡើកើន់ឡើ�ើង

កុ�ងបុ�នី្មាន់សបាា ហ៍៍ថី្មី�ៗឡើន់ះ �ំឡើពូើហិ៍ងាមាន់

សភាពូកាន់់វែ�អាប្រកក់ឡើ�ៗ។ ឡើយាងតាំម្ព

របាយការណ៍ៈជា�ិ សា�ពូ� Stop AAPI Hate 

National ម្ពន់�សស ៣.៧៩៥ ន្មាក់ បាន់រាយការណ៍ៈ

�ំពូ�ឧបប�ិាឡើហ៍��ប្របឆំ្នាំងការសអប់ឡើ�ពើម្ពជន់ជា�ិ

អាស�� ទីទួីល់បាន់ចាប់តំាំងពូ�ការរា��ា�

ចាប់ឡើ�ាើម្ព ចាប់តំាំងពូ�វែ�ម្ព�ន្មា ឆំុ្នាំ២០២០ ដល់់

វែ�ក�ម្ពៈៈ ឆំុ្នាំ២០២១ បាន់ឡើកើន់ឡើ�ើងជាង ១៥០% 

កុ�ងឆំុ្នាំម្ព�ន់ ឡើ�យសារល់ទិី�ល់ថ្ងៃន់សារឡើសចំកា�

វែថ្មីែងការណ៍ៈរបស់ប្របធាន្មាធិិប��ប្រតំាំ “ែ �រ ុ�សប្រប

ឡើទីសចិំន់" ។ ឡើ�ះប�ជាឡើម្ពដឹកនំ្មាសហ៍គម្ពន៍់

អាស��ជាឡើប្រចំើន់បាន់និ់យាយប្របឆំ្នាំងនឹ់ងសារឡើន់ះ

ឡើ�យសំឡើល់ងរមួ្ពរបស់ពួូកឡើគថា “�ា�ំមិ្ពន់វែម្ពន់

ជាែ �រ ុ�ស ការសអប់ឡើ�ពើម្ពទី�ែញិឡើទី” តាំម្ពរយៈប្របព័ូនិ់

�សពីូ�ាយសងគម្ពឡើ�សងៗក៍ឡើ�យ វាមិ្ពន់បាន់

បញ្ជីឈប់ប្រទឹីសា�រមួ្ពគំនិ់�កប�់ឡើន់ះឡើទី។ ឡើ�ថ្ងៃថ្មីៃ��គ រ

ទី�១៦ វែ�ម្ព�ន្មា ការបាញ់ប្របហារឡើ�អា�ែង់តាំ 

ឡើ�កវែន់ែងសាុ ចំំនួ់ន់ ៣ កវែន់ែង បាន់សមាែ ប់

ម្ពន់�សស ៨ ន្មាក់ ជន់រងឡើប្រគាះ ៦ ន្មាក់ជាស្ត្រសា�ជន់

ជា�ិអាស�� ជាវែ�ុកមួ្ពយថ្ងៃន់ឧប្រកិដឋកមី្ពសអប់ឡើ�ពើម្ព 

បុ�វែន់ាឡើម្ពបូុល់�សអា�ែង់តាំ បាន់ចា�់ទី�កបញ្ហាា ឡើន់ះ

ជាឡើរឿងស្រុសាល់ឡើ�ែញិថា “ជាថ្ងៃថ្មីៃអាប្រកក់ឡើ�ែញិ”។ 

សហ៍គម្ពន៍់អាស��ឡើ�ទូី�ំងប្របឡើទីស បាន់កាន់់ទី�កខ

ឡើ�យ��ជឡើភិែើងឡើទីៀន់ សាម្ពគគ�គុាជាមួ្ពយចំល់ន្មា 

“បញ្ជីឈប់ការសអប់ឡើ�ពើម្ពជន់ជា�ិអាស��” ។ សហ៍គម្ពន៍់

វែ�ីរឡើ�ប្រកុង�ូវែែល់ ក៏បាន់ឡើរៀបចំំពិូធិ�កាន់់ទី�កខ

ឡើ�យឡើភិែើងឡើទីៀន់ ឡើ�ឧទីាន់ Clemente Park 

(ឬឧទីាន់ថ្ងៃបុលិ់ន់) វែដល់ឡើរៀបចំំឡើ�យ CMAA 

និ់ង DEI ។ 

ការផ្ទាំែ ស់បាូរធិមី្ពន់�ញ្ជីញការផ្ទាំែ ស់បាូរធិមី្ពន់�ញ្ជីញ

ទី�ប្រកុង�ូវែែល់ នឹ់ងឡើធីិើការឡើបាះឡើឆុ្នាំ�

ឡើប្រជើសឡើរ ើសប្រកុម្ពប្របឹកាប្រកុងតាំម្ពប្របព័ូនិ់ថី្មី�ឡើ�

ឆំុ្នាំឡើន់ះ។ កាល់ពូ� ៥០ ឆំុ្នាំម្ព�ន់ ប្រកុង�ូវែែល់ មាន់

វែ�ន់ការរ�ឋ ភិិបាល់ E បាន់ឡើប្រជើសឡើរ ើសសមាជិក

ប្រកុម្ពប្របឹកាចំំនួ់ន់ ៩ របូ ឡើ�ទូី�ំងទី�ប្រកងុ �ុកមាន់

សឡើម្ពែងឡើឆុ្នាំ�ចំំនួ់ន់ ៩ របូ ប្រ�ូែបាន់ឡើប្រជើសឡើរ ើស

ជាប្រកុម្ពប្របឹកាប្រកុង។ ឡើ�ឆំុ្នាំ២០១៧ មាន់ប

ណៈាឹ ងមួ្ពយពូ��ុករស់ឡើ�កុ�ងទី�ប្រកុង�ូវែែល់ មាន់

�ំងជន់ជា�ិវែ�ីរ និ់ងឡើ�សាញជាឡើប្រចំើន់ បាន់

ជំ�ស់ឡើ�នឹ់ងប្របព័ូនិ់វែដល់ឡើធីិើឱ្យយ�ំណាចំ

ឡើបាះឡើឆុ្នាំ�របស់ពួូកឡើគធាែ ក់ចំ�ះ កុ�ងការឡើប្រជើសឡើរ ើស

�ំណាងរាស្ត្រសាតាំម្ពការជឡើប្រម្ពើសរបស់ពួូកឡើគ។ 

ករណៈ� ឡើន្មាះប្រ�ូែបាន់ឡើគសាគ ល់់ថា Huot ទីល់់នឹ់ង

ប្រកុង�ូវែែល់ បាន់�ន់ដល់់កិចំំប្រពូម្ពឡើប្រពូៀង

មួ្ពយ វែដល់ទី�ប្រកុង�ូវែែលុ់ មាន់ ៩ ស្រុសុក នឹ់ង

មាន់សមាជិកប្រកុម្ពប្របឹកាប្រកុងចំំនួ់ន់ ៩ របូ វែដល់

ប្រ�ូែបាន់ឡើប្រជើសឡើរ ើសឡើចំញពូ�ស្រុសកុន់�មួ្ពយៗ បូករមួ្ព

�ំងសមាជិកប្រកុម្ពប្របឹកាប្រកុងចំំនួ់ន់ ៣ របូ អាចំ

ដំឡើណៈើ រការបាន់ឡើប្រចំើន់។ បន្មាា ប់ម្ពកសមាជិក

ប្រកុម្ពប្របឹកា នឹ់ងឡើប្រជើសឡើរ ើស�ភិិបាល់ប្រកុងមុាក់។ 

គិ�ប្រ�ឹម្ពវែ�ម្ព�ន្មា ឡើបកខជន់ជាឡើប្រចំើន់ម្ពកពូ�ស្រុសកុន់�
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មួ្ពយៗ បាន់�ក់ឡើ�ីះរបស់ពួូកឡើគឡើ�កុ�ងមួ្ពក 

ឡើដើម្ពប�ឈរឡើ�ីះឡើបាះឡើឆុ្នាំ�ឡើ�វែ�កញ្ហាញ  រមួ្ពមាន់

�ំងឡើ�ីះ Robert Gignac វែដល់បាន់បឡើប្រម្ពើការ

ជាគណៈៈកមីាធិិការសាលា បន្មាា ប់ម្ពក ជា

ប្រកុម្ពប្របឹកាប្រកុងមួ្ពយអាណៈ�ា ិគា�់នឹ់ងឈរឡើ�ីះ

ឡើ� Centralville ។ Dave Ouellette ជា�ុកស្រុសកុ 

Acre វែដល់ល់ប�ល់ាញឡើ�យសារចំំណៈង់

ចំំណូៈល់ចិំ�ារបស់គា�់សប្រមាប់�ំបន់់ Are បាន់

ប្របកួ�ប្របវែជងពូ�រដង បុ�វែន់ាមិ្ពន់បាន់ឈុះឡើទី 

ឥ�ូែឡើន់ះបាន់ប្របកាសថាគា�់កំពូ�ងប្របកួ�ប្របវែជង

ម្ពាងឡើទីៀ�។ ឡើបកខជន់ថី្មី� ២ របូឡើទីៀ� រមួ្ពមាន់         

ឡើម្ពដឹកនំ្មាជន់ជា�ិវែ�ីរមុាក់ឡើ�ីះ �ូចំ វុាន់់ ម្ពក

ពូ� South Lowell និ់ង Corey Robinson សប្រមាប់

ម្ពណៈឌ ល់ Centralville ។ ឡើ�កុ�ងការឡើបាះឡើឆុ្នាំ�

ឡើន់ះ �ុកមាន់សិទីិឡិើបាះឡើឆុ្នាំ�    មុាក់ នឹ់ងឡើបាះឡើឆុ្នាំ�

ឲ្យយឡើបកខជន់វែ�មុាក់ម្ពកពូ�ស្រុសុកមួ្ពយ ឡើហ៍ើយ

ឡើបកខជន់ ៣ ន្មាក់ឡើទីៀ� នឹ់ងមាន់ចំំនួ់ន់ឡើប្រចំើន់។ 

ឡើន់ះនឹ់ង��សគុាពូ�����កាល់ឡើ�ឡើពូល់�ុកឡើបាះឡើឆុ្នាំ�

អាចំឡើបាះឡើឆុ្នាំ�ឲ្យយបាន់ដល់់ឡើ�៩ន្មាក់៕
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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. Low-
ell 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 chal-
lenged the system that diluted their 

voting powers from electing the rep-
resentative 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. 



Page.6                                                មេលេខ៣១៣ ថ្ងៃ�ៃទីី២២  មិិនា -០៤ មេមិសា ឆំ្នាំ�២០២១មេលេខ៣១៣ ថ្ងៃ�ៃទីី២២  មិិនា -០៤ មេមិសា ឆំ្នាំ�២០២១                                         KHMERPOST USA KHMERPOST USA                                                    ISSUE313 March 22 - April 4, 2021                                                            Page.7

rUbPaBkBaäaEdldak;;lk;tamTIpSarrUbPaBkBaäaEdldak;;lk;tamTIpSar

ស្រុសបឡើពូល់ដំណឹៈងជំនួ់យវុាក់សាំងកូ

ែ �ដ១៩ ស��ណូៈហីាម្ព (SINOPHARM) របស់

សាធារណៈរដឋចិំន់ម្ពកដល់់កម្ពព�ជា រដឋឡើល់ខាធិិការ 

និ់ងជា�ុកនំ្មាពាកយប្រកសួងស�ខាភិិបាល់

ឡើលាកស្រុស� ឱ្យ ែណៈណឌី�ន់ បាន់បញី្ហាក់ថា មាន់

ប�គគល់ ៩ជំពូូក មិ្ពន់អាចំចាក់វុាក់សាំងកូ

ែ �ដ-១៩បាន់។

ឡើលាកស្រុស� ឱ្យ ែណៈណឌី�ន់ មាន់ប្របសាសន៍់

ថា៖ “ឡើរាគសញ្ហាញ វែដល់ហាម្ព គឺទី�១ មាន់
ប្រប�ិកមី្ពជាមួ្ពយសារធា��កុ�ងវុាក់សាងំ 
មាន់ន័់យថា ប�គគល់ឡើន្មាះគា�់មាន់ អា
លាក់ស�� ឡើហ៍ើយវែដល់គា�់ធាែ ប់មាន់
ប្របែ�ាិប្រប�ិកមី្ពជាមួ្ពយវុាក់សាំងឡើ�សង
ៗ។ ឡើប្រពាះឡើយើងមិ្ពន់វែម្ពន់ចាក់វែ�វុាក់សាងំ
កូែ �ដ-១៩ឡើទី កន់ែងម្ពក ៣០ឆំុ្នាំ ឡើ�៤០ឆំុ្នាំ
ម្ពកឡើន់ះ ឡើយើងធាែ ប់ចាក់វុាក់សាងំឡើប្រចំើន់
ឡើហ៍ើយ។

���ចឹំងឡើបើប�គគល់គា�់មាន់ប្របែ�ាចិាក់
វុាក់សាងំឡើ�មាន់អាលាក់ស�� គា�់ប្រ�ូែ
ជប្រមាបប្រគឡូើពូទីយ ឡើដើម្ពប�ក�ឱំ្យយមាន់បញ្ហាា ។ 
មួ្ពយឡើទីៀ� �ុកវែដល់មាន់បញ្ហាា �ែែូដឡើងាើម្ព 

គា�់ពិូបាកដកដឡើងាើម្ព ឬក៏�ុកហ៍ុងឹគា�់
មាន់ការឡើហ៍ើម្ព ឬរលាករថ្ងៃស�ម្ព និ់ង

�ុកកំពូ�ងឡើចំញកន្មាា ល់ប្រកអាក ក៏មិ្ពន់
អាចំចាក់បាន់វែដរ”។

ឡើលាកស្រុស�បន់ាថា ទី�២ គឺ�ុកកំពូ�ង
ទីទួីល់ការឈឺចាប់ពូ�ជំងឺ�ន់់ហ៍ន់់
ណាមួ្ពយ ជាពិូឡើសស គឺជំងឺរា� ថំ្ងៃរធុិៃន់់ធិៃរ 
ឬវែដល់កំពូ�ងឡើ�ៅ �ែនួ់ឡើ�យសារជំងឺរា� ថំ្ងៃរ ុ
�ំងឡើន្មាះ។ ចំំវែណៈក ទី�៣ គឺស្ត្រសា�
មាន់ថ្ងៃ�ាឡើពាះ និ់ងស្ត្រសា�កុ�ងរយៈឡើពូល់

បំឡើ�ឡើ�ះ ឬស្ត្រសា�មាន់វែ�ន់ការពូរឡើពាះ
កុ�ងរយៈឡើពូល់៣វែ� រ �ឯ ទី�៤�ុកមាន់

ជំងឺប្របកាច់ំ កន្រ្តីន្មាា ក់ ឆ្លុះួួ�ប្រជូក ឬសន់ួ់ 
�ុកជំងឺសរថ្ងៃសប្របសាទី ឬរលាក
ឡើស្រុសាម្ព�ួរ ឬ�ុកមាន់ជំងឺ�ំណៈពូូជ។

ឡើលាកស្រុស� ឱ្យ ែណៈណឌី�ន់ មាន់ប្របសាសន៍់
ឡើទីៀ�ថា៖ “ទី�៥ �ុកវែដល់ពិូនិ់�យឡើ�
ឡើឃុំើញមាន់ជំងឺកងីះភាពូសា� ពំូ�កំឡើណៈើ � 
�ុកជំងឺ HIV(ឡើ�ដស៍) �ុកជំងឺម្ពហារ �ក
កូន់កណៈៅ� រ និ់ង�ុកជំងឺ�ម្ពស។ ទី�៦ 

�ុកវែដល់សងស័យថា មាន់ជំងឺប្របព័ូនិ់
ដឡើងាើម្ពធិៃន់់ធិៃរ �ុកជំងឺឡើបះដូង សរថ្ងៃស�ម្ព 
ជំងឺឡើថ្មីែើម្ពធិៃន់់ធិៃរ ជំងឺ�ប្រម្ពង់ឡើន្មាម្ព និ់ង
ដ�ះដ�ំសាច់ំម្ពហារ�កធិៃន់់ធិៃរ”។

ឡើលាកស្រុស�បញី្ហាក់បវែនិ់ម្ពឡើទីៀ�ថា 
ទី�៧ �ុកវែដល់ឡើប្របើប្របាស់ថំុាសប្រមួ្ពល់
ភាពូសា� ំប្របឆំ្នាំងជំងឺម្ពហារ �កដ�ំសាច់ំ។ 
ទី�៨ �ុកមាន់ប្របែ�ាិធាែ ប់ឆ្លុះែងជំងឺកូែ �ដ១៩ 
និ់ងទី�៩ �ុកវែដល់ប្រ�ូែបាន់ប្រគូឡើពូទីយ
ពូាបាល់ ឬប�គគលិ់ក�ៅល់់វុាក់សាំង
បញី្ហាក់ថា មិ្ពន់គួរទីទួីល់វុាក់សាំង។

ប្រកសួងបាន់ឱ្យយដឹងបវែនិ់ម្ពថា ឡើ�កុ�ង
លិ់�ិ�ជូន់ដំណឹៈងពូ�ខាងប្រកមុ្ពហុ៍�ន់បាន់
បញី្ហាក់ថា អាយ�វែដល់អាចំចាក់បាន់ គឺ
មាន់ពូ� ១៨ឆំុ្នាំ ឡើ� ៥៩ឆំុ្នាំ ឡើហ៍ើយ�ុក
វែដល់មាន់អាយ�ឡើល់ើសពូ�៦០ឆំុ្នាំ ប្រ�ូែ
រង់ចំាល់ទិី�ល់ថ្ងៃន់ការសិកាសិន់។

ចំំវែណៈកដំឡើណៈើ រការយ�ទិីន្មាការ
ចាក់វុាក់សាំងឡើន់ះ នឹ់ងប្របប្រពឹូ�ាឡើ�
សប្រមាប់វែ��ុកវែដល់មាន់អាយ�ចាប់ពូ� 
១៨ឆំុ្នាំ ឡើ� ៥៩ឆំុ្នាំែញិ ឡើ�តាំម្ពប្រកុម្ព
អាទិីភាពូវែដល់មាន់វែចំងឡើ�កុ�ងពិូធិ�សារ
សប្រមាប់យ�ទិីន្មាការចាក់វុាក់សាំងកូ
ែ �ដ-១៩៕

�ក្តី�ួង��ខាភិិបាល៖ សេ�គ�ញ្ញាា�ហាេ
៩ច�ណុុច េិនុំគួរទីទីួលវ៉ាា�ក្តី់សាំ�ងក្តីូវិីដ៏១៩?
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ឡើ�យវែ�ីរ��ស ស.រ.អា ០៧/០៣/២១

ចាប់តំាំងពូ�មាន់ការ�ន់�ម័្ព�ថំុាវុាក់សាងំ

ជម្ពៃឺកូែ �ដ១៩ ប្របឡើភិទី Moderna និ់ង Pfizer 

កុ�ងវែ�ធូុិម្ពក ម្ពន់�សសប្របមាណៈ ៦៧.៩ លាន់

ន្មាក់ បាន់ទីទួីល់ការចាក់ថំុាវុាក់សាំង

រចួំឡើហ៍ើយ យុាងឡើហាចំណាស់ ក៍បាន់មួ្ពយ

ដូសវែដរ។ ឡើន់ះឡើបើឡើយាងតាំម្ពការរបាយការណ៍ៈ

របស់គណៈៈកមីាធិិការប្រគប់ប្រគងជម្ពៃឺឆ្លុះែង 

ឡើ�កា�់ថា (C.D.C) កាល់ពូ�ថ្ងៃថ្មីៃច័ំន់ា ទី�១ 

វែ�ម្ព�ន្មា ឆំុ្នាំ២០២១។ ម្ពន់�សសប្របវែហ៍ល់ 

២៥.៥ លាន់ន្មាក់ ចាក់ថំុាវុាក់សាំងប្រគប់ចំំ

នួ់ន់ដូស។ ថី្មី�ៗឡើន់ះ ពូល់រដឋអាឡើម្ពរកិ សាែ ប់

ឡើ�យសារ  ជម្ពៃឺកូែ �ដ-១៩ មាន់ចំំនួ់ន់ 

៥១៣០០០ន្មាក់ រាប់ចាប់តំាំងពូ�ម្ព�ន់ មាន់

ម្ពន់�សសមុាក់សាែ ប់ឡើ�យសារ ជម្ពៃឺកូែ �ដ-១៩ 

កុ�ងវែ�ក�ម្ពៈៈ ឆំុ្នាំ២០២០។ 

រដឋបាល់ថ្ងៃបដិន់ បាន់សន់ាថា ម្ពន់�សស 

១០០ លាន់ន្មាក់ ចាក់វុាក់សាងំកុ�ង�ំ��ងឡើពូល់ 

១០០ ថ្ងៃថ្មីៃដំបូងថ្ងៃន់ការចូំល់កាន់់ដំវែណៈង

របស់គា�់ ន្មាឡើពូល់ថី្មី�ៗឡើន់ះ មាន់ប្របវែហ៍ល់ 

១.៨២ លាន់ដូស កុ�ងមួ្ពយថ្ងៃថ្មីៃ កំពូ�ងប្រ�ូែ

បាន់ចាក់ឡើ�ទូី�ំងប្របឡើទីស។ 

ដំណាក់កាល់ថ្ងៃន់ការវែចំកថំុាវុាក់សាងំដំណាក់កាល់ថ្ងៃន់ការវែចំកថំុាវុាក់សាងំ

ឡើ�កុ�ងរដឋ Massachusettsឡើ�កុ�ងរដឋ Massachusetts

  ចំំនួ់ន់ដូសចាក់សរ�បវែដល់បាន់

រាយការណ៍ៈឡើ� CDC ឡើ�យរដឋ/វែដន់ដ� 

និ់ងសប្រមាប់ឡើប្រជើសឡើរ ើស�ងគភាពូសហ៍ព័ូនិ់

ចំំនួ់ន់១០០០០០ន្មាក់ថ្ងៃន់ប្របជាជន់សរ�ប

រដឋ Massachusetts រដឋ Massachusetts 

ចំំនួ់ន់�ាល់់សរ�ប៖ ២,០៩១,៧៣០ 

(៣០,៣៤៨ កុ�ង ១០០k)ចំំនួ់ន់ដូសចាក់

សរ�ប៖ ១,៨០៣,៥២៨ (២៦,១៦៧ កុ�ង១០០k)

ចំំនួ់ន់ដូសចាក់សរ�ប៖អាយ�១៨+ 

១,៨០២,៣០៨ (៣២,៥៣៤ កុ�ង១០០k ថ្ងៃន់

ប្របជាជន់សរ�បអាយ�១៨+)

ប្របជាជន់ទីទួីល់បាន់ ១ ឬឡើប្រចំើន់ដូស៖ 

១,២៦០,៥៤២ (១៨.៣%ថ្ងៃន់ប្របជាជន់សរ�ប)

ប្របជាជន់អាយ�១៨+ ទីទួីល់បាន់១ ឬ

ឡើប្រចំើន់ដូស៖ ១,២៥៩,៦៤៦ (២២.៧%ថ្ងៃន់

ប្របជាជន់សរ�បអាយ�១៨+)

ប្របជាជន់ទីទួីល់បាន់ ២ដូស៖ ៥២៣,១១៩ 

(៧.៦%ថ្ងៃន់ប្របជាជន់សរ�ប)

ប្របជាជន់អាយ�១៨+ទីទួីល់បាន់ ២ដូស៖ 

៥២២,៧៩២ (៩.៤%ថ្ងៃន់ប្របជាជន់សរ�ប

អាយ�១៨+)

សូម្ពចំ�ចំឡើល់ើវែ�ន់ទី�ឡើដើម្ពប�ដឹងវែថ្មីម្ពឡើទីៀ�

�ំពូ�ទិីនុ់ន័់យថំុាវុាក់សាំង ន់�កុ�ងរដឋ Mas-
sachusetts

ចាប់ពូ�វែ�ធូុិ ឆំុ្នាំ២០២០ ម្ពកទីល់់វែ�ក�ម្ពៈៈ 

២០២១ កុ�ងដំណាក់កាល់ទី�១ ប្រ�ូែបាន់

�ាល់់អាទិីភាពូដល់់ប�គគលិ់កវែថ្មី�ំស��ភាពូ

ឡើ�កុ�ងម្ពន់ា�រឡើពូទីយ និ់ងមិ្ពន់ឡើ�កុ�ងម្ពន់ា�រឡើពូទីយ។ 

ដំណាក់កាល់ទី�២ ពូ�វែ�ក�ម្ពៈៈ ដល់់វែ�ម្ព�ន្មា 

ឆំុ្នាំ២០២១ បាន់វែនិ់ម្ពបួន់ប្រកុម្ពឡើទីៀ�ឡើ�កុ�ង

បញី្ជី�អាទិីភាពូ រមួ្ព�ំងម្ពន់�សសែយ័ឡើល់ើស

ពូ�៦៥ឆំុ្នាំឡើ�ើង និ់ងម្ពន់�សសចាស់ជរា ប�គគល់

មាន់ល័់កខ�័ណៈឌ ឡើែជីសាស្ត្រសា ២ បូក ប្របជាជន់ 

និ់ងប�គគលិ់កវែដល់មាន់ប្របាក់ចំំណូៈល់�ប 

មិ្ពន់អាចំល់ទិីភាពូមាន់�ាះសវែម្ពបងរស់ឡើ�។ 

ប្រកុម្ពទី�៣៖ ប�គគលិ់កឡើ�សងឡើទីៀ� រមួ្ពមាន់ �ុក

�ាល់់ការ�ប់រ ំវែថ្មី�ំបឋម្ព K-12 ប�គគលិ់ក

ឡើធីិើការឡើ�កវែន់ែងម្ពន់�សសឆ្លុះែងកា�់ ហាង

ល់ក់ចំំណៈ� អាហារ របស់ឡើប្របើប្របាស់ ចំំណៈ� អាហារ 

និ់ងកសិកមី្ព ឡើភាជន់�យ�ឋ ន់ និ់ងប�គគលិ់ក

ហាងកាឡើហ៍។ី ឡើន់ះឡើបើឡើយាងតាំម្ពឡើែបុសាយ

�ភិិបាល់រដឋ Massachusetts ជាពិូឡើសស 

ប�គគលិ់កចំាបាច់ំមាន់កុ�ងបញី្ជី�ដូចំខាងឡើប្រកាម្ព៖

ប�គគលិ់កវែ�ុកចំំណៈ� អាហារ ឡើភិសជីៈ 

កសិកមី្ព របស់ឡើប្របើប្របាស់ ល់ក់រាយ និ់ង

ឡើសវាចំំណៈ� អាហារ �ុកឡើែចំ�ំប់សាច់ំ �ុក

�ន្មាម័្ពយ ការ�ឋ ន់ ប�គគលិ់កស�ខាភិិបាល់ 

ប�គគលិ់ក�លិ់�ថំុាវុាក់សាងំ កមី្ពករឡើែចំ�ំប់

ចំំណៈ� អាហារ និ់ង�ុសី័ប្រគចិំ�ា ការឆ្លុះែងកា�់/

ការដឹកជញូី្ជីន់៖ �ុកឡើបើកតាំក់ស�� Uber/Lyft 

និ់ង�ុក�ាល់់ឡើសវា �ុកឡើបើកបរដឹកជញូី្ជីន់ឳ

សថ្មីសិាន់ ប�គគលិ់កអាកាសចំរណ៍ៈ កមី្ពករ

ឡើ�កវែន់ែង�ុកដំឡើណៈើ រ ឧហ៍ាហ៍កមី្ពដឹកជញូី្ជីន់ 

(ឧ�ហ៍រណ៍ៈ �ុកដំឡើណៈើ រឆ្លុះែងកា�់វែដល់មាន់

ពិូការភាពូ �ុកដឹកជញូី្ជីន់ចំំណៈ� អាហារ �ុក

ដឹកជញូី្ជីន់របស់ឡើែជីសាស្ត្រសាមិ្ពន់បន្មាា ន់់) 

ប�គគលិ់កពិូនិ់�យលិ់�ិ�ឆ្លុះែងវែដន់ ឡើប្រ�ពូ�បូុល់�

ស ប�គគលិ់កបឡើប្រម្ពើការកុ�ងទី�កវែន់ែងសប្រមាក 

កមី្ពករតាំម្ពហាង (ឡើ�ឡើប្រកាម្ពប�គគលិ់កហាង

ចំំណៈ� អាហារ) ប�គគលិ់ករ�ឋ ករទឹីក និ់ងវែ�កុ

បូម្ពលូ់ ប�គគលិ់កកុ�ងប្របព័ូនិ់��លាការ (ឡើ�ប្រកម្ព 

ប្រពូះរាជអាជាា រ ឡើម្ពធាែ �ការពារកា� ប្រកឡាបញី្ជី�) 

និ់ងម្ពន្រ្តីន់ា���លាការឡើ�សងឡើទីៀ� វែដល់មាន់

កុ�ងបញី្ជី� ឡើ�ឡើប្រកាម្ពជា�ុកឡើឆ្លុះែើយ�ប។

ប�គគលិ់កឡើ�ឡើប្រកាម្ពស�ីក់�គ�់�គង់ឡើែជីប�គគលិ់កឡើ�ឡើប្រកាម្ពស�ីក់�គ�់�គង់ឡើែជី

សាស្ត្រសា សាស្ត្រសា 

កមី្ពករឡើ�តាំម្ពឡើរាងចំប្រក (រមួ្ពមាន់ 

ប្រកុម្ពហុ៍�ន់បឡើចំំកែទិីាជ�ែសាស្ត្រសា និ់ងប្រកមុ្ពហុ៍�ន់

�ំងឡាយណាវែដល់មាន់ការបារូ�លិ់�កមី្ព

ឡើ�ជាការ�គ�់�គង់ឡើែជីសាស្ត្រសា) �ុក�គ�់�គង់

សមាៈ រៈ និ់ងឡើប្រគឿងបន្មាែ ស់ �ុកបឡើចំំកឡើទីស 

ប្រប�ិប�ិាករភិសា�ភា និ់ងឃ្លាំែ ងំ �ុកឡើបាះពូ�ម្ពៈ 

�ុកឡើែចំ�ំប់ �ុកវែចំកចាយ�លិ់��ល់ និ់ង

ឧបករណ៍ៈឡើែជីសាស្ត្រសា (រមួ្ពមាន់ �ុក�ាល់់

ភិសា�ភា ភាគគ�ទី�ប� និ់ង�ុកវែដល់ឡើធីិើឡើ�សា 

និ់ងជួសជ�ល់) ឧបករណ៍ៈការពារផ្ទាំា ល់់�ែួន់ 

�ុក�ក់ឲ្យយឡើ��ច់ំឡើ�យវែ�ក (PPE)  

ហាគ សឡើែជីសាស្ត្រសា ឳសថ្មីសិាន់ (រមួ្ពមាន់ 

សមាៈ រៈឡើប្របើឡើ�កុ�ងែទិីយ�សកមី្ពឳសថ្មី) អាហារ

បំបុន់ �លិ់��ល់ស��ភាពូ �ម្ព និ់ង

�លិ់��ល់�ម្ព ថំុាវុាក់សាំង សមាៈ រៈ

ឡើធីិើឡើ�សា បរកិាខ រម្ពន់ា�រពិូឡើសាធិន៍់ បរកិាខ រ

សំអា� បរកិាខ រ�ន្មាម័្ពយ បរកិាខ រសមាែ ប់

ឡើម្ពឡើរាគ ឬបរកិាខ រសមាអ �ឡើម្ពឡើរាគ (រមួ្ព�ំង

ឳសថ្មីសិាន់) របស់របរ�ន្មាម័្ពយ �លិ់��ល់

វែថ្មី�ំរាងកាយ�លិ់��ល់ប្រគប់ប្រគងស�ី

ចិំញឹំ្ជីម្ព និ់ងប្រក�ស់�ន្មាម័្ពយ ប្រក�ស 

កវែន់សងឡើពាះឡើគា។

�ុកឡើរៀបចំំពិូធិ�ប�ណៈយសពូ និ់ងកមី្ពករ

ឡើរៀបចំំប�ណៈយសពូ

កមី្ពករឡើ�តាំម្ពវែ�កបុាល់់ និ់ងកមី្ពករ

ឡើ�តាំម្ពសិាន់�យ៍។ 

ដំណាក់កាល់ទី�៣ ថ្ងៃន់ការចាក់ថំុា

វុាក់សាងំ នឹ់ងមាន់កុ�ងវែ�ឡើម្ពសា ឆំុ្នាំ២០២១ 

និ់ងរពឹំូងថានឹ់ងឡើបើកសប្រមាប់សាធារណៈៈ

ជន់�ំង�ស់។ 

ឡើដើម្ពប�វែសងីរកការណា�់ជួប សូម្ពចូំល់

ឡើ�ឡើម្ពើល់៖ vaxfinder.mass.gov

ការណា�់ជួបឡើ�កវែន់ែងចាក់វុាក់សាងំ

ឡើ�ម្ពន់ា�រឡើពូទីយ Lowell General Hospital 

តាំម្ពអាស័យ�ឋ ន់

1001 Pawtucket Blvd. អាចំឡើធីិើបាន់

តាំម្ព�ន់ឡាញ៖ www.lowellgeneralvac-

cine.com

�ុកក៏អាចំឡើម្ពើល់ឡើែបុសាយរបស់

គណៈៈកមីាធិិការប្រគប់ប្រគងជម្ពៃឺឆ្លុះែង ឡើដើម្ពប�

ឡើធីិើវែ�ន់ការសប្រមាប់ចាក់ថំុាវុាក់សាំងឡើ�

តាំម្ពរដឋរបស់�ុក៖ https://www.cdc.gov/

coronavirus/2019-ncov/vaccines/dis-

tributing.html

ការចាក្តី់ថ្នាំំ��វ៉ាា�ក្តី់សាំ�ងជំេៃ�ក្តីូវិីដ៏-១៩ សេ�ក្តីុ�ងរដ៏ឋ  MassachusettsMassachusetts
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ឡើសចំកា�សឡើប្រម្ពចំរបស់សភា��រឺ ុ�ប ឡើ�ថ្ងៃថ្មីៃទី�១១ 

វែ�ម្ព�ន្មា ឆំុ្នាំ២០២១ សា�ពូ� ការជំន់�ជំប្រម្ពះកា�ប្រទីង់ប្រ�យ

ធំិប្របឆំ្នាំងនឹ់ងបកស

ប្របឆំ្នាំង និ់ងសងគម្ព

ស��ែលិ់ឡើ�កម្ពព�ជា 

(២០២១/២៥៧៩(RSP) 

។

ឡើសចំកា�សឡើប្រម្ពចំ

របស់សភា��ឺរ ុ�ប ឡើ�ថ្ងៃថ្មីៃទី�១១ វែ�ម្ព�ន្មា ឆំុ្នាំ២០២១ 

សា�ពូ� ការជំន់�ំជប្រម្ពះកា�ប្រទីង់ប្រ�យធំិប្របឆំ្នាំងនឹ់ងបកស

ប្របឆំ្នាំង និ់ងសងគម្ពស��ែលិ់ឡើ�កម្ពព�ជា (២០២១/២៥៧៩(RSP))

សភា��ឺរ ុ�បសភា��ឺរ ុ�ប

-បាន់យល់់ ដំឡើណាះស្រុសាយម្ព�ន់ៗរបស់�ែួន់ 

សា�ពូ� ប្របឡើទីសកម្ពព�ជា ជាពិូឡើសសថ្ងៃថ្មីៃទី� ១៤ វែ�កញ្ហាញ  

ឆំុ្នាំ ២០១៧ សា�ពូ�កម្ពព�ជា ជាពិូឡើសស ករណៈ�  កឹម្ព

ស�ខា ថ្ងៃថ្មីៃទី� ១៤ វែ�ធូុិ ឆំុ្នាំ ២០១៧ សា�ពូ�ប្របឡើទីស

កម្ពព�ជា៖ ជាពិូឡើសស ការរលំាយគណៈបកស សឡើន្រ្តី�គ ះ

ជា�ិ ២ និ់ង ១៣ កញ្ហាញ  ឆំុ្នាំ២០១៨ សា�ពូ�កម្ពព�ជា 

ជាពិូឡើសស ករណៈ� កឹម្ព ស�ខា

-បាន់យល់់ ឡើសចំកា�សនិុ់�ឋ ន់របស់ប្រកុម្ពប្របឹកា 

សា�ពូ�កម្ពព�ជា ថ្ងៃថ្មីៃទី� ២៦ វែ�ក�ម្ពៈះឆំុ្នាំ២០១៨

-បាន់យល់់ កិចំំប្រពូម្ពឡើប្រពូៀងទី�ប្រកុងបុារ �សឆំុ្នាំ 

១៩៩១ ការឡើបាជាា ចិំ�ាឡើល់ើកសាួយសិទីិិម្ពន់�សស និ់ង

ឡើសរ �ភាពូជាមូ្ពល់�ឋ ន់ ឡើ�កម្ពព�ជា រមួ្ព�ំងវែ�ុកថ្ងៃន់

ហ៍�ិឡើល់���ន់ារជា�ិ បាន់វែចំងកុ�ងមាប្រតាំ១៥

-បាន់យល់់ ឡើសចំកា�សឡើប្រម្ពចំរបស់គណៈៈកមី្ពការ 

ឡើ�ថ្ងៃថ្មីៃទី� ១២ វែ�ក�ម្ពៈៈឆំុ្នាំ ២០២០ ដកវែ�កុ�ន់�ឡើប្រគាះ

ពូនិ់ វែដល់បាន់�ាល់់ឱ្យយកម្ពព�ជា ឡើប្រកាម្ពគឡើប្រមាង

ពាណិៈជីកមី្ពប្រគប់ប្របឡើភិទីឡើល់ើកវែល់ងវែ�អាែ�ធិ (EBA) 

គិ�ប្រ�ឹម្ពថ្ងៃថ្មីៃទី� ១២ វែ�ស�ហាឆំុ្នាំ ២០២០។

-បាន់យល់់ ឡើសចំកា�វែថ្មីែងការណ៍ៈរបស់

�ុកនំ្មាពាកយឧ�ាម្ពសងុការ�ងគការសហ៍ប្របជាជា�ិ

ទីទួីល់បន់ា�កសិទីិិម្ពន់�សស ឡើ�ថ្ងៃថ្មីៃទី�១១ វែ�កញ្ហាញ  

ឆំុ្នាំ២០២០ សា�ពូ�ការចាប់�ែួន់ឡើម្ពដឹកនំ្មាសហ៍ជ�ពូដ៏

ឡើល់ចំឡើធាែ  ឡើលាក រ ុ�ងឈ�ន់ និ់ង �ុកការពារសិទីិមិ្ពន់�សស 

និ់ងបរសិិាន់ ចំំនួ់ន់២៤ន្មាក់ឡើ�សងឡើទីៀ�។

-បាន់យល់់ ឡើសចំកា�វែថ្មីែងការណ៍ៈរបស់

�ុកនំ្មាពាកយ ថ្ងៃន់ឡើសវាសកមី្ពភាពូឡើប្រ�របស់�ឺរ ុ�ប 

(EEAS) ឡើ�ថ្ងៃថ្មីៃទី�២ វែ�ម្ព�ន្មា ឆំុ្នាំ២០២១ សា�ពូ�ការ

ជំន់�ំជប្រម្ពះកា�ប្រទីង់ប្រ�យធំិ វែដល់ឡើធីិើឡើ�ើងប្របឆំ្នាំង

នឹ់ងឥសសរជន់បកសប្របឆំ្នាំង។

-បាន់យល់់ �ន់�សញ្ហាញ  សា�ពូ� ឡើសរ �ភាពូ

សមាគម្ពន៍់ និ់ងការពារសិទីិិឡើរៀបចំំរបស់  �ងគការ

ពូល់កមី្ព�ន់ារជា�ិ។

-បាន់យល់់ ឡើសចំកា�វែថ្មីែងការណ៍ៈរបស់

�ុករាយការណ៍ៈពិូឡើសសសា�ពូ�សិទីិិថ្ងៃន់ការជួបជ�ំនិ់ង

សមាគម្ពឡើ�យសន់ាិែធិិ� សមាជិកថ្ងៃន់ប្រកុម្ពការ�រ 

សា�ពូ�ការឡើរ ើសឡើ�ើងប្របឆំ្នាំងនឹ់ងស្ត្រសា� និ់ងឡើកីងស្រុស� និ់ង

�ុករាយការណ៍ៈពិូឡើសស សា�ពូ�ឡើសរ �ភាពូថ្ងៃន់ការ

បឡើញំ្ជីញឡើយាបល់់ និ់ងការបឡើញំ្ជីញម្ព�ិ ឡើ�ថ្ងៃថ្មីៃទី�១៦ 

វែ�ែចិំិិកា ឆំុ្នាំ២០២០ សា�ពូ�ការបន្រ្តី�ួបឡើល់ើសងគម្ព

ស��ែលិ់ និ់ងការវាយប្របហារឡើ�ឡើល់ើ�ុកការពារ

សិទីិិម្ពន់�សសឡើ�កម្ពព�ជា។

-បាន់យល់់ កិចំំប្រពូម្ពឡើប្រពូៀងសហ៍ប្រប�ិប�ាកិារ

រវាងសហ៍គម្ពន៍់��ឺរ ុ�ប និ់ងប្រពូះរាជាណាចំប្រកកម្ពព�ជា 

ថ្ងៃថ្មីៃទី�២៩ វែ�ឡើម្ពសា ឆំុ្នាំ១៩៩៧។

-បាន់យល់់ ប្រកម្ពប្រពូហ៍ទីីណៈឌ កម្ពព�ជា

-បាន់យល់់ ឡើគាល់ការណ៍ៈវែណៈនំ្មារបស់ EU 

សា�ពូ��ុកការពារសិទីិិម្ពន់�សសឆំុ្នាំ២០០៨

-បាន់យល់់ ឡើសចំកា�ប្របកាសជាសកល់សា�ពូ�

សិទីិិម្ពន់�សសថ្ងៃថ្មីៃទី�១០ វែ�ធូុិ ឆំុ្នាំ១៩៤៨

-បាន់យល់់ ក�ិកាសញ្ហាញ �ន់ារជា�ិ សៅ�ពូ� 

សិទីិិពូល់រដឋនិ់ងន់ឡើយាបាយ ឆំុ្នាំ១៩៦៦

-បាន់យល់់ ឡើសចំកា�វែថ្មីែងការណ៍ៈរបស់

�ុករាយការណ៍ៈពិូឡើសសសា�ពូ�សិាន់ភាពូសិទីិ ិម្ពន់�សស

ឡើ�កម្ពព�ជា ឡើលាកស្រុស� រ ុណូាសី�� ឡើ�ថ្ងៃថ្មីៃទី�២៥ 

វែ�ែចិំិិកា ឆំុ្នាំ២០២០

-បាន់យល់់ ែធិាន់ ១៤៤ (៥) និ់ង ១៣២ (៤) 

ថ្ងៃន់ែធិាន់ន់��ិែធិិ�របស់�ែួន់។

A. ឡើ�វែ�ែចិំិកិា ឆំុ្នាំ២០២០ យុាងឡើហាចំណាស់

មាន់ប�គគល់ចំំនួ់ន់ ១៣៧ ន្មាក់ ប្រ�ូែបាន់ឡើចាទីប្របកាន់់

ពូ�បទីជាប់ពាក់ព័ូនិ់នឹ់ងគណៈបកសសឡើន្រ្តី�គ ះជា�ិ

វែដល់ប្រ�ូែបាន់រលំាយ ឡើដើម្ពប�ចូំល់រមួ្ពកុ�ងការជំន់�ជំប្រម្ពះ

កា� ចំំឡើពាះការឡើចាទីប្របកាន់់ពូ�បទីញ� ះញង់ ការឡើធីិើ

វែ�ន់ការ និ់ងវាយប្របហារប្របឆំ្នាំងនឹ់ងរដឋ តាំម្ពមាប្រតាំ 

៤៥១ មាប្រតាំ ៤៥៣ មាប្រតាំ ៤៩៤ និ់ង ៤៩៥ ថ្ងៃន់

ប្រកម្ពប្រពូហ៍ទីីណៈឌ

B. ឡើ�ថ្ងៃថ្មីៃទី�១ វែ�ម្ព�ន្មា ឆំុ្នាំ ២០២១ សាលាដំបូង

រាជធាន់�ភំុិឡើពូញ បាន់�ាន្មាា ឡើ�ស       ឡើម្ពដឹកនំ្មា

ជាន់់�ពស់ ៩ របូថ្ងៃន់គណៈបកសសឡើន្រ្តី�គ ះជា�ិពូ�បទី“ 

បុ�ន់បុងឡើរៀបចំំរដឋប្របហារទីមាែ ក់រ�ឋ ភិិបាល់” ពាក់ព័ូនិ់

នឹ់ងការបុ�ន់បុងែលិ់ប្រ��ប់ម្ពកកម្ពព�ជាែញិ ឡើ�ថ្ងៃថ្មីៃទី�៩ 

វែ�ែចិំិិកា ឆំុ្នាំ២០១៩។

C. ចំំវែណៈកសម្ពរងស� � ����ប្របធាន់គណៈបកស

សឡើន្រ្តី�គ ះជា�ិ បាន់ពូាយាម្ពែលិ់ប្រ��ប់ម្ពកប្របឡើទីស

កម្ពព�ជាែញិឡើ�ឆំុ្នាំ២០១៩ ឡើលាកសម្ពរងស� � ប្រ�ូែបាន់

�ាន្មាា ឡើ�ស�ក់ពូនិ់ន្មាគារ    រយៈឡើពូល់ ២៥ ឆំុ្នាំ 

ធិៃន់់ធិៃរបំ���។ ចំំវែណៈកឯឡើលាកស្រុស� មូ្ពរ ស��ហួ៍រ 

ឡើលាកឡើ�ង ថ្ងៃឆ្លុះអុាង ឡើលាក�ូុ ច័ំន់ារទិិី ឡើលាកហូ៍ វុាន់់ 

ឡើលាក��ង រ �  ឡើលាកវែមុ្ពន់ ស�ថាែរនិ់ �ុកស្រុស� ជូ

��ង សូមូ្ពរុា និ់ងឡើលាក ន់�� រដួំល់ ប្រ�ូែបាន់កា�់ឡើ�ស

ជាមួ្ពយឡើលាកសម្ពរងស� � វែដល់ជន់ជាប់ឡើចាទី�ំង�ស់ 

ប្រ�ូែប្របឈម្ពនឹ់ងការជាប់ពូនិ់ន្មាគារពូ� ២០ ឡើ� ២៥ 

ឆំុ្នាំ និ់ងសិទីិិរបស់ពួូកឡើគកុ�ងការឡើបាះឡើឆុ្នាំ� និ់ង

ឈរឡើ�ីះឡើបាះឡើឆុ្នាំ� ប្រ�ូែបាន់ដកហូ៍�។

D. ចំំវែណៈក�ុកន់ឡើយាបាយប្របឆំ្នាំង ប្រ�ូែ

បាន់កា�់ឡើ�សកំបំាងម្ព�� ឡើប្រពាះពួូកឡើគមិ្ពន់ប្រ�ូែ

បាន់�ន់�ញ្ហាញ �ឱ្យយែលិ់ប្រ��ប់ម្ពកកម្ពព�ជា ឡើដើម្ពប�ការពារ

�ែួន់ឡើ�កុ�ង��លាការ។

E. �ណៈៈវែដល់ឡើរឿងកា��ំងឡើន់ះ កំពូ�ងប្រ�ូែ

បាន់ចា�់ការយុាងរហ័៍សឡើ�យ��លាការ ការ

ជំន់�ំជប្រម្ពះប្របឆំ្នាំងនឹ់ង����ប្របធាន់គណៈបកស

សឡើន្រ្តី�គ ះជា�ិ គឺឡើលាកកឹម្ពស�ខា ប្រ�ូែបាន់ឡើ�ះវែល់ង

ឲ្យយឡើ�ឡើប្រ�ឃុំ�បំឡើណាា ះអាសនុ់វែបបរ�ឹ�ប�ិ ឡើ�វែ�

ប្រ�ូែបាន់ពូយួរ និ់ងញ�ាិរបស់ឡើលាកសប្រមាប់ការបន់ា

ន់��ិែធិិ� ប្រ�ូែបាន់បដិឡើសធិ។

F. ឡើ�វែ�កកួ�ឆំុ្នាំ២០១៩ ��លាការបាន់

ការជំ�នុំ��ជំ�េះក្តីី��ទីង់��យធំ� �បឆ្នាំ�ងនុំឹងបក្តី�ស�បឆ្នាំ�ង 
នុំិង�ងគេ���វិិលសេ�ក្តីេុ�ជា

European Union 2021European Union 2021

តមេ�ទី�ព័័រទីី០៩តមេ�ទី�ព័័រទីី០៩

European Parliament resolution of 11 
March 2021 on the mass trials against the

opposition and civil society in Cambo-
dia (2021/2579(RSP))

The European Parliament,The European Parliament,
– having regard to its previous resolu-

tions on Cambodia, in particular those
of 14 September 2017 on Cambodia, 

notably the case of Kem Sokha 1,
14 December 2017 on Cambodia: no-

tably the dissolution of CNRP Party 2 and 
13

September 2018 on Cambodia, notably 
the case of Kem Sokha 3,

– having regard to the Council conclu-
sions on Cambodia of 26 February 2018,

– having regard to the 1991 Paris Peace 
Accords, in which a commitment to uphold

human rights and fundamental freedoms 
in Cambodia, including on the part of inter-
national 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 Cam-
bodia 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 Commis-
sioner 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 amend-
ing

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 Commu-
nity 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 Dec-
laration 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 Na-
tional 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 im-
prisonment; whereas Mu Sochua, Eng Chhay 
Eang, Ou Chanrith, Ho Vann, Long Ry, Men 
Sothavrin, Tiolung Saumura and Nuth Rom-
duol 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 al-
lowed to return to Cambodia to defend 
themselves in court; E. whereas, while these 

The mass trials against opposition 
and civil society in Cambodia

Please see Please see The mass trials against opposition/09/09
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�ាន្មាា ឡើ�សកំបំាងម្ព�� ឡើលាក គង់ អាទិី�យ ប្របធាន់

ថី្មី�ថ្ងៃន់សម្ពពនិ័់សហ៍ជ�ពូប្របជាធិិបឡើ�យយកមី្ពករកា�់ឡើដរ

កម្ពព�ជា (CCAWDU) ពូ�បទីឡើប្របើ�ំឡើពូើហឹ៍ងាឡើ�យឡើចំ�ន្មា

�ក់ទីងនឹ់ងការ�វុាឆំុ្នាំ២០១៦ រវាង�ុកឡើបើកបរ 

និ់ងប្រកុម្ពហុ៍�ន់រថ្មីយន់ាប្រកុងកាពូ��ូល់ ល់ទិី�ល់ថ្ងៃន់

ការកា�់ឡើ�សពូយួររយៈឡើពូល់ ៣ ឆំុ្នាំ ឡើលាកគង់

អាទិី�យ មិ្ពន់អាចំឡើធីិើជាឡើម្ពដឹកនំ្មាសហ៍ជ�ពូកមី្ពករ

បាន់ឡើទីៀ�ឡើទី។

G. ឡើ�ថ្ងៃថ្មីៃទី�៣១ វែ�កកួ� ឆំុ្នាំ២០២០ 

អាជាា ធិរបាន់ចាប់�ែួន់ឡើលាករ ុ�ង ឈ�ន់ ប្របធាន់

សហ៍ភាពូសហ៍ជ�ពូឯករាជយកម្ពព�ជា ឡើ�យគីាន់

ដ�កាចាប់�ែួន់ ឡើ��ាះរបស់គា�់ឡើ�ភំុិឡើពូញនិ់ងឡើ�

ថ្ងៃថ្មីៃទី�១ វែ�ស�ហា ឆំុ្នាំ២០២០ គា�់ប្រ�ូែបាន់ឡើចាទីប្របកាន់់

ពូ�បទី “ញ� ះញង់ឱ្យយប្របប្រពឹូ�ា បទីឧប្រកិដឋ តាំម្ពមាប្រតាំ 

៤៩៤ និ់ង ៤៩៥ ថ្ងៃន់ប្រកម្ពប្រពូហ៍ទីីណៈឌ កម្ពព�ជា គា�់

ប្រ�ូែបាន់ឃុំ�ំ�ែួន់បឡើណាា ះអាសនុ់ម្ព�ន់ការជំន់�ំជប្រម្ពះ

កា� ឡើ�ម្ពជឈម្ពណៈឌ ល់វែកវែប្រប១ ភំុិឡើពូញ។

H. តាំម្ពរយៈការជំន់�ំជប្រម្ពះកា�ប្រទីង់ប្រ�យធំិ 

វែដល់បាន់ឡើធីិើឡើ�ើងពូ�វែ�ែចិំិិកា ឆំុ្នាំ២០២០ ដល់់

វែ�ក�ម្ពៈៈ ឆំុ្នាំ២០២១ ពូ�ំមាន់ភិសា�តាំងវែដល់អាចំ

ឡើជឿជាក់បាន់ប្រ�ូែបាន់ប�ា ញ ជន់ជាប់ឡើចាទីមិ្ពន់

ប្រ�ូែបាន់�ន់�ញ្ហាញ �ឱ្យយមាន់ែ�ាមាន់ឡើ�កុ�ងឡើពូល់

ជំន់�ំជប្រម្ពះ សាធារណៈជន់ភាគឡើប្រចំើន់ប្រ�ូែបាន់ហាម្ព

ប្របាម្ពមិ្ពឲ្យយចូំល់រមួ្ពន់��ិែធិិ�ចំាប់ មាន់របាយការណ៍ៈ

ថា ជន់ជាប់ឡើចាទីបាន់ជំ�ស់នឹ់ងចំឡើម្ពែើយសារភាពូ

ឡើប្របើកុ�ងឡើពូល់ជំន់�ំជប្រម្ពះ ឡើ�យឡើល់ើកឡើហ៍���ល់ថា 

ឯកសារ�ំងឡើន់ះ ប្រ�ូែបាន់ចំ�ះហ៍�ិឡើល់ខា ឬ �ាិ�

ឡើម្ពថ្ងៃដឡើ�យបងខិ�បងខំ និ់ងឡើ�យគីាន់ែ�ាមាន់

�ំណាងស្រុសបចំាប់។

I. ការជំន់�ំជប្រម្ពះវែដល់ឡើធីិើឡើ�ើងឡើ�យសា

លាដំបូងរាជធាន់�ភំុិឡើពូញ រឡំើលាភិឡើល់ើន់��ិែធិិ� និ់ង

�ប្រម្ពូែការចំាបាច់ំថ្ងៃន់ការជំន់�ំជប្រម្ពះឡើ�យយ��ាិធិម៌្ព 

ឆ្លុះែ�ះបញំំ្ហាងពូ�ប្រកម្ពប្រពូហ៍ទីីណៈឌ កម្ពព�ជា និ់ងមាប្រតាំ 

១៤(៣)(ឃុំ) ថ្ងៃន់ក�ិកាសញ្ហាញ �ន់ារជា�ិ សា�ពូ�សិទីិពិូល់

រដឋ និ់ងសិទីិិ              ន់ឡើយាបាយ។

J. ចាប់តំាំងពូ�ឆំុ្នាំ២០១៧ម្ពក រ�ឋ ភិិបាល់

កម្ពព�ជាបាន់�ន់�ែ�ាសកមី្ពភាពូគាបសងួ�់ជាបន់ាបន្មាា ប់ 

បនិ់យការចូំល់រមួ្ពន់ឡើយាបាយ និ់ងសិទីិិឡើបាះឡើឆុ្នាំ� 

ឡើ�កុ�ងប្របឡើទីស ឡើ�យ�កឡើចំញពូ�មាគ៌ាឡើឆ្នាំព ះឡើ�

រកល់ទីិិប្របជាធិិបឡើ�យយ និ់ងបឡើងួើ�រដឋផ្ទាំា ច់ំការ។

K. ឡើ�ថ្ងៃថ្មីៃទី�១៦ វែ�ែចិំិកិា ឆំុ្នាំ២០១៧ ��លាការ

កំពូូល់ បាន់ប្របកាសរលំាយគណៈបកសសឡើន្រ្តី�គ ះ

ជា�ិ។

L. ការឡើបាះឡើឆុ្នាំ�ឆំុ្នាំ២០១៨ ឡើ�កម្ពព�ជា 

�កខាន់មិ្ពន់បាន់បំឡើពូញតាំម្ពសាង់�រ�ន់ារជា�ិ

�បបបរមាសប្រមាប់ការឡើបាះឡើឆុ្នាំ�តាំម្ពវែបប

ប្របជាធិិបឡើ�យយ និ់ងបាន់�ន់�ញ្ហាញ �ឱ្យយគណៈបកស

កាន់់�ំណាចំ គឺគណៈបកសប្របជាជន់កម្ពព�ជា កាន់់កាប់

អាសន់ៈ�ំង�ស់�ំងប្រពឹូទិីសភា និ់ងរដឋសភាជា�ិ 

បឡើងួើ�រដឋមួ្ពយវែដល់គីាន់រដឋប្របឆំ្នាំងនឹ់ងសភា។

M. អាជាា ធិរកម្ពព�ជាបាន់ប្របកាសថា 

ការឡើបាះឡើឆុ្នាំ�កុ�ងស្រុសកុឡើល់ើកឡើប្រកាយ នឹ់ងប្របប្រពឹូ�ាឡើ�

ឡើ�ថ្ងៃថ្មីៃទី�៥ វែ�មិ្ពថ្មី�ន្មា ឆំុ្នាំ២០២២ ស្រុសបឡើពូល់វែដល់

គណៈបកសសឡើន្រ្តី�គ ះជា�ិ ជាបកសប្របឆំ្នាំងដ៏សំខាន់់ 

ឡើ�វែ�ប្រ�ូែបាន់រលំាយឡើ�យស្រុសបចំាប់ និ់ង

ឡើម្ពដឹកនំ្មារបស់�ែនួ់ប្រ�ូែបាន់�ាន្មាា ឡើ�ស និ់ងហាម្ពឃ្លាំ�់

មិ្ពន់ឱ្យយចូំល់រមួ្ពកុ�ងន់ឡើយាបាយ រមួ្ព�ំង�ុកគំាប្រទី

របស់�ែួន់ ប្រ�ូែបាន់យាយ� ចាប់�ែួន់ និ់ងរង�ំឡើពូើ

ហិ៍ងា។

N. �ុកជំន្មាញ វែ�ុកសិទីិិម្ពន់�សសរបស់

�ងគការសហ៍ប្របជាជា�ិ បាន់សវែម្ពាងការប្រពួូយបារម្ពៈ

�ំពូ�ការរ�ឹបន់ាឹងឡើល់ើសងគម្ពស��ែលិ់ឡើ�កម្ពព�ជា។

O. ឡើ�ថ្ងៃថ្មីៃទី�១២ វែ�ក�ម្ពៈះ ឆំុ្នាំ២០២០ 

គណៈៈកមី្ពការ បាន់សំឡើរចំដកការ�ន់�ឡើប្រគាះពូនិ់

ឡើល់ើទំីនិ់ញនំ្មាឡើចំញ វែដល់បាន់�ាល់់ឡើអាយកម្ពព�ជាឡើប្រកាម្ព

គំឡើរាងពាណិៈជីកមី្ព �ី�ប្រគប់យុាងឡើល់ើកវែល់ងវែ�អាែ�ធិ 

(EBA) ឡើ�យសារការបំពាន់យុាងធិៃន់់ធិៃរ និ់ងជា

ប្របព័ូនិ់ថ្ងៃន់ឡើគាល់ការណ៍ៈសិទីិមិ្ពន់�សសវែដល់មាន់វែចំង

ឡើ�កុ�ងក�ិកាសញ្ហាញ �ន់ារជា�ិ សា�ពូ�សិទីិិពូល់រដឋ 

និ់ងសិទីិិន់ឡើយាបាយ។

1. �ំពាែន្មាែដល់់រ�ឋ ភិិបាល់កម្ពព�ជា បញ្ជីឈប់

រាល់់ការយាយ�ការ បំភិិ�បំភ័ិយ និ់ងការឡើចាទីប្របកាន់់

បទីឧប្រកិដឋ ជាល់កខណៈៈន់ឡើយាបាយប្របឆំ្នាំងនឹ់ង

សមាជិកបកសប្របឆំ្នាំង �ុកសហ៍ជ�ពូ �ុកការពារ

សិទីិិម្ពន់�សស ប្របព័ូនិ់�សពីូ�ាយ និ់ង�ួ�ងគសងគម្ព

ស��ែលិ់ �ំពាែន្មាែឱ្យយកងកំលាងំសន់ាសិ�� ឡើចំៀសវាង

ការឡើប្របើកមាែ ំងវែដល់មិ្ពន់ចំាបាច់ំ និ់ងហួ៍សឡើហ៍��

ប្របឆំ្នាំងនឹ់ង�ុកវែដល់ចូំល់រមួ្ពឡើធីិើបា��កមី្ពឡើ�យសន់ាែិធិិ�។

2. �ំពាែន្មាែដល់់អាជាា ធិរកម្ពព�ជា ចា�់ែធិាន់ការ

ជាឡើមាឃុំៈភាែ ម្ពៗ ចំំឡើពាះការកា�់ឡើ�សប្របឆំ្នាំង

នឹ់ងឡើលាកសម្ព រងស� � ឡើលាកស្រុស� មូ្ពរ ស��ហួ៍រ ឡើលាក

ឡើ�ង ថ្ងៃឆ្លុះអុាង ឡើលាក�ូុ ច័ំន់ា រទិិី ឡើលាកហូ៍ ែណៈណ ឡើលា

ក��ង រ � ឡើលាកវែមុ្ពន់ ស�ថាែ �រនិ់ ឡើលាកស្រុស�ជូ��ង 

សូុមូ្ពរុា និ់ងឡើលាកន់�� រដួំល់។

3. �ំពាែន្មាែដល់់អាជាា ធិរកម្ពព�ជា �ាួចំឡើ�ាើម្ព

ដំឡើណៈើ រការថ្ងៃន់ការ�សះ�ារជា�ិ តាំម្ពរយៈការសន់ាន្មា

ពិូ�ប្របាកដ និ់ងពិូភាកាគុាឡើ�យបរយិាប័នុ់ ជាមួ្ពយ

គណៈបកសន់ឡើយាបាយប្របឆំ្នាំង និ់ងសងគម្ពស��ែលិ់។

4. �ំពាែន្មាែដល់់រ�ឋ ភិិបាល់កម្ពព�ជា ឡើ�ះវែល់ង

ម្ពន់�សស�ំង�ស់វែដល់ប្រ�ូែបាន់ឃុំ��ំែួន់ពូ�បទី�ន់�ែ�ា

សិទីិិម្ពន់�សសរបស់�ែួន់ឡើ�យមិ្ពន់បងអង់យូរ និ់ង

ទីមាែ ក់ឡើចាល់រាល់់បទីឡើចាទីប្របកាន់់ប្របឆំ្នាំងនឹ់ង

ពួូកឡើគ ជាពិូឡើសស ការឡើចាទីប្របកាន់់វែដល់បាន់

ឡើធីិើឡើ�ើងប្របឆំ្នាំងនឹ់ងម្ពន់�សសជាង ១៣០ ន្មាក់ វែដល់

ប្រ�ូែបាន់កំណៈ�់កុ�ងឡើហ៍���ល់ន់ឡើយាបាយ និ់ងកុ�ង

ឡើគាល់បំណៈងល់�បបំបា�់�ុកប្របឆំ្នាំង។

5. ស្រុសបឡើពូល់នឹ់ងការឡើថួាល់ឡើ�សចំំឡើពាះ

ការរឡំើលាភិសិទីិិម្ពន់�សស វែដល់កំពូ�ងឡើកើន់ឡើ�ើង

ឡើ�កុ�ងប្របឡើទីសកម្ពព�ជា រមួ្ពមាន់ �ំឡើពូើហិ៍ងាប្របឆំ្នាំង

នឹ់ងប្រកមុ្ពបា��ករឡើ�យសន់ាិែធិិ� ការ�ន់�ម័្ព�ចំាប់ថី្មី�

វែបបសងួ�់សងិួន់ និ់ងការចាប់�ែួន់�ុកការពារ

សិទីិមិ្ពន់�សស �ុកសារព័ូ�៌មាន់ សកមី្ពជន់គណៈបកស

ប្របឆំ្នាំង សកមី្ពជន់បរសិិាន់ និ់សស�ិ និ់ងប្របជាពូល់រដឋ

សាម្ពញ្ជីញឡើ�យសន់ាិែធិិ�វែដល់បឡើញំ្ជីញម្ព�ិរបស់

ពួូកឡើគ។

6. ជំរ�ញដល់់រ�ឋ ភិិបាល់កម្ពព�ជា ល់�បឡើចាល់

រាល់់ចំាប់វែដល់គាបសងួ�់ រមួ្ព�ំង ប្រកឹ�យថី្មី�ៗ និ់ង

ឡើសចំកា�ប្រពាងចំាប់វែដល់ប្រគប់ប្រគងបរសិិាន់ឌី�ជ�ថ្មីល់ 

និ់ងអាចំឱ្យយរ�ឋ ភិិបាល់បឡើងួើន់ការឃ្លាំែ ំឡើម្ពើល់ ការ

តាំម្ព�ន់ និ់ងការប្រ�ួ�ពិូនិ់�យតាំម្ព���ធឺិណិៈ� ក៏ដូចំជា

ល់�បឡើចាល់រាល់់ការឡើធីិើែឡិើសាធិន់កមី្ពរដឋធិមី្ពន់�ញ្ជីញថី្មី�

ៗ�ំង�ស់ ចំាប់ប្រពូហ៍ទីីណៈឌ  
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តមេ�ទី�ព័័រទីី១០តមេ�ទី�ព័័រទីី១០

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 con-
victed in absentia Kong Atith, the newly 
elected president of the Coalition of Cambo-
dian 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 au-
thorities arrested Rong Chhun, president of 
the independent Cambodian Confederation 
of Unions, without an arrest warrant at his 

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 deten-
tion 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 confes-
sions 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 proce-
dural and substantive requirements of a fair 
trial reflected in the Cambodian Criminal 
Code and Article 14(3)(d) of the Interna-
tional Covenant on Civil and Political Rights;

J. whereas since 2017 the Government 
of Cambodia has undertaken a series of re-
pressive actions curtailing political participa-
tion and electoral rights in the country, 
moving away from the path towards democ-
racy 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 Cam-
bodia failed to meet the minimum interna-
tional standards for democratic elections and 
allowed the ruling party, the Cambodian 

People’s Party (CPP), to take full control of 
all seats, both in the Senate and in the Na-
tional Assembly, thereby de facto creating a 
one-party state with no parliamentary

opposition;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 dis-
solved and its leaders convicted and banned 
from participating in politics, with its  sup-
porters being harassed, arrested and sub-
jected 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, intimida-
tion 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 uncondi-
tional annulment of the sentences against 
Sam Rainsy, Mu Sochua, Eng Chhay Eang, 
Ou Chanrith, Ho Vann, Long Ry, Men So-
thavrin, 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 so-
ciety;

4. Calls on the Government of Cambo-
dia 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 po-
litically motivated and aimed at eradicating 
any dissent;

5. Is appalled by and condemns the 
escalating violations of human rights in 
Cambodia, including violence against peace-
ful protesters, the adoption of new repressive 
laws and the arrest of human rights defenders, 
journalists, opposition party activists, envi-
ronmentalists, students and ordinary citizens 
for peacefully expressing their

opinions;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 govern-
ment to increase online surveillance, censor-
ship and control of the internet, as well as to 
repeal all recent amendments to the Constitu-
tion, 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 Please see The mass trials against opposition/13/13

Sam Rainsy and his senior officials Mu Sochua, Eang Chay Eang Sam Rainsy and his senior officials Mu Sochua, Eang Chay Eang 
and Ho Van who have been charged for prison timeand Ho Van who have been charged for prison time
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ចំាប់ សា�ពូ�គណៈបកសន់ឡើយាបាយ ចំាប់សហ៍ជ�ពូ 

ចំាប់ សា�ពូ��ងគការឡើប្រ�រ�ឋ ភិិបាល់ និ់ងវែ�ុកឡើ�សង

ៗថ្ងៃន់ចំាប់វែដល់កប្រមិ្ព�សិទីិិឡើសរ �ភាពូកុ�ងការ

បឡើញំ្ជីញម្ព�ិ និ់ងឡើសរ �ភាពូន់ឡើយាបាយ និ់ងវែដល់

មិ្ពន់សម្ពស្រុសបនឹ់ងកា�ពីូកិចំំ និ់ងសាង់�រ�ន់ារជា�ិ

របស់ប្របឡើទីសកម្ពព�ជា។

7. �ំពាែន្មាែដល់់អាជាា ធិរកម្ពព�ជា ឡើគារពូ

សិទីិិរបស់ពូល់រដឋប្រគប់របូទីទួីល់បាន់ការជំន់�ំជប្រម្ពះ

ឡើ�យយ��ាិធិម៌្ព ឡើសរ �ភាពូកុ�ងការបឡើញំ្ជីញម្ព�ិ និ់ង

ឡើសរ �ភាពូកុ�ងការបឡើងួើ�សមាគម្ពនិ់ងការជួបជ�ំ

ឡើ�យសន់ាិែធិិ�។

8. �ំពាែន្មាែដល់់អាជាា ធិរកម្ពព�ជា បញ្ជីឈប់

រាល់់ទីប្រម្ពង់ថ្ងៃន់ការយាយ�ឡើ�សងៗ រមួ្ព�ំង ការយាយ�

តាំម្ពប្របព័ូនិ់��លាការ និ់ងការបំភិិ�បំភ័ិយសមាជិក

គណៈបកសប្របឆំ្នាំងឡើ�កុ�ងប្របឡើទីស។

9. ឡើថួាល់ឡើ�សចំំឡើពាះសកមី្ពភាពូគាបសងួ�់ 

ឡើប្រកាម្ពឡើល់សការពារស��ភាពូ និ់ងរម្ពែឹកថា 

ែធិាន់ការណ៍ៈបន្មាា ន់់កុ�ងប្រកប�័ណៈឌ ថ្ងៃន់ការការពារ

ជំងឺកូែ �ដ-១៩ មិ្ពន់គួរប្រ�ូែបាន់ឡើប្របើឡើដើម្ពប�បំបិទីភាពូ

ជំ�ស់ឡើ�ើយ។

10. ប�ា ញការប្រពូយួបារម្ពៈរបស់�ែួន់�ំពូ�ការ

ឡើកើន់ឡើ�ើងនូ់ែការបន្រ្តី�ួបឡើ�ឡើល់ើសកមី្ពជន់បរសិិាន់ 

មាន់ការប្របកាសអាសនុ់ឡើ�យការ�ក់បញូំ្ជីល់

របស់ពួូកឡើគឡើ�កុ�ងការការជំន់�ំជប្រម្ពះប្រទីង់ប្រ�យ

ធំិន្មាឡើពូល់ថី្មី�ៗឡើន់ះ។

11. សូម្ពបញី្ហាក់ជាថី្មី�ថា ការឡើបាះឡើឆុ្នាំ�មិ្ពន់

មាន់ភាពូឡើសរ � និ់ងយ��ាធិិម៌្ពឡើទី ឡើហ៍ើយគណៈបកសប្របជាជន់

កម្ពព�ជា មិ្ពន់ប្រ�ូែបាន់ចា�់ទី�កថាជាគណៈបកស

កាន់់�ំណាចំស្រុសបចំាប់របស់ប្របឡើទីសកម្ពព�ជាវែដរ 

សូម្ពបញី្ហាក់ថា ការឡើបាះឡើឆុ្នាំ�អាចំមាន់ល់កខណៈៈ

ឡើសរ � និ់ងយ��ាធិិម៌្ពបាន់ល់�ះប្រតាំវែ�គណៈបកសប្របឆំ្នាំង

ប្រ�ូែបាន់�ន់�ញ្ហាញ �ឱ្យយចូំល់រមួ្ព។

12. �ំពាែន្មាែដល់់រ�ឋ ភិិបាល់កម្ពព�ជា សាា រ

ល់ទីិបិ្របជាធិិបឡើ�យយឡើ�ើងែញិ និ់ងធាន្មាថា ការ�ន់�ែ�ា

ចំាប់ឡើគារពូសិទីិមិ្ពន់�សស និ់ងឡើសរ �ភាពូជាមូ្ពល់�ឋ ន់ 

រមួ្ពមាន់ ការឡើគារពូយុាងឡើពូញឡើល់ញជាមួ្ពយនឹ់ង

បទីបបញ្ជីញ�ាិថ្ងៃន់រដឋធិមី្ពន់�ញ្ជីញ សា�ពូ� ពូហ៍�និ់យម្ព និ់ង

ឡើសរ �ភាពូ បឡើងួើ�សមាគម្ព និ់ងការបឡើញំ្ជីញម្ព�ិ។

13. សំវែដងនូ់ែការប្រពូួយបារម្ពៈយុាងខាែ ំង 

ចំំឡើពាះែធិាន់ការជាបន់ាបន្មាា ប់របស់រ�ឋ ភិិបាល់ និ់ង

សកមី្ពភាពូថ្ងៃន់ការយាយ�ប្របឆំ្នាំងនឹ់ងប្របព័ូនិ់�សពីូ�ាយ

ឯករាជយ និ់ង�ុកសារព័ូ�៌មាន់ រារាងំសិទីិិឡើសរ �ភាពូ

កុ�ងការបឡើញំ្ជីញម្ព�ិ រមួ្ព�ំង សិទីិិរបស់ពួូកឡើគកុ�ង

ការទីទួីល់យកម្ព�ិ និ់ងការទីទួីល់ និ់ងវែចំកចាយ

ព័ូ�៌មាន់ និ់ងគំនិ់�ឡើ�យគីាន់ការឡើប្រជៀ�វែប្រជក

ពូ�សំណាក់អាជាា ធិរសាធារណៈៈ និ់ងសវែម្ពាងម្ព�ិ 

ជូន់ដំណឹៈង�ំពូ�ការ�ក់ពូនិ់ន្មាគារចំំឡើពាះ

ការឡើចាទីប្របកាន់់�ុកសារព័ូ�៌មាន់មួ្ពយចំំនួ់ន់ ចំំឡើពាះ

ការរាយការណ៍ៈឯករាជយ។

14. មាន់ការឡើសាកសាា យចំំឡើពាះការពិូ� 

វែដល់រ�ឋ ភិិបាល់កម្ពព�ជា �កខាន់មិ្ពន់បាន់បំឡើពូញ

នូ់ែទំីនួ់ល់��សប្រ�ូែរបស់�ែួន់ កុ�ងការយកឈុះឡើល់ើ

ការរឡំើលាភិបំពាន់ធិៃន់់ធិៃរ និ់ងជា  ល់កខណៈៈប្របព័ូនិ់ 

ការចូំល់រមួ្ពន់ឡើយាបាយ ឡើសរ �ភាពូកុ�ងការបឡើញំ្ជីញម្ព�ិ 

និ់ងឡើសរ �ភាពូ បឡើងួើ�សមាគម្ព វែដល់នំ្មាឱ្យយ

គណៈៈកមី្ពការសំឡើរចំដកការ�ន់�ឡើប្រគាះពូនិ់វែដល់

បាន់�ាល់់ឱ្យយកម្ពព�ជាឡើប្រកាម្ពគឡើប្រមាងពាណិៈជីកមី្ព 

EBA របស់សហ៍ភាពូ�ឺរ ុ�ប គិ�ប្រ�ឹម្ពថ្ងៃថ្មីៃទី�១២ 

វែ�ស�ហា ឆំុ្នាំ២០២០ ជំរ�ញឱ្យយគណៈៈកមី្ពការទីទូីចំ

ឡើប្របើឡើគាល់ការណ៍ៈសិទីិិម្ពន់�សសវែដល់បាន់កំណៈ�់

យុាងចំាស់ឡើ�កុ�ង�ន់ារកមី្ព�ំង�ស់របស់�ែួន់ 

ជាមួ្ពយរ�ឋ ភិិបាល់កម្ពព�ជានិ់ងបញូំ្ជីល់បញ្ហាា  កងីល់់

វែដល់បាន់ឡើល់ើកឡើ�ើង ឡើ�កុ�ងដំឡើណាះស្រុសាយឡើន់ះ 

ជាវែ�ុកមួ្ពយថ្ងៃន់ការចូំល់រមួ្ពពូប្រងឹងបវែនិ់ម្ពរបស់�ែួន់

ជាមួ្ពយអាជាា ធិរ រមួ្ព�ំង ឡើ�ឡើល់ើ EBA។ �ំពាែន្មាែ

ឱ្យយគណៈៈកមី្ពការតាំម្ព�ន់សិាន់ការណ៍ៈឱ្យយបាន់

ដិ�ដល់់ និ់ងវាយ�ថ្ងៃម្ពែពូ��ល់បុះពាល់់ថ្ងៃន់ការដក 

EBA ឡើ�យវែ�កុឡើ�ឡើល់ើវែ�កុវែដល់�យរងឡើប្រគាះ

បំ���របស់សងគម្ពស��ែលិ់។

15. ក�់សំគាល់់ថា កិចំំប្របជ�ំកំពូូល់អាស��-

�ឺរ ុ�ប ឡើ�ឆំុ្នាំឡើន់ះ ឡើប្រគាងនឹ់ងឡើធីិើឡើ�ើងឡើ�ទី�ប្រកុង    

ភំុិឡើពូញ ឡើជឿថា សហ៍គម្ពន៍់��ឺរ ុ�ប មិ្ពន់គួរទីទួីល់យក

ទី�តំាំងឡើន់ះឡើទី ឡើល់ើកវែល់ងវែ�ប្របជាធិិបឡើ�យយប្រ�ូែ

បាន់សាា រឡើ�ើងែញិ។

16. �ំពាែន្មាែដល់់រដឋជាសមាជិក�ំង�ស់ 

ពូយួររាល់់ការគំាប្រទីវែ�ុកហិ៍រញ្ជីញែ�ិ�ឡើទីីភាគ�ដល់់   

រ�ឋ ភិិបាល់កម្ពព�ជា និ់ងជំនួ់សែញិ ឡើ�យការឡើផ្ទាំា �

ឡើល់ើ�ងគការសងគម្ពស��ែលិ់ និ់ងគណៈបកសប្របឆំ្នាំង។

17. �ំពាែន្មាែដល់់ EEAS និ់ងរដឋជាសមា

ជិក ប្រ�ូែឃ្លាំែ ំឡើម្ពើល់សិាន់ការណ៍ៈសិទីិិម្ពន់�សសឡើ�

កម្ពព�ជា និ់ងឡើធីិើសកមី្ពភាពូយុាងឡើពូញឡើល់ញ�ន់�ឡើលាម្ព

តាំម្ពវែ�ន់ការសកមី្ពភាពូសហ៍ភាពូ�ឺរ ុ�ប សា�ពូ� 

សិទីិមិ្ពន់�សស និ់ងប្របជាធិិបឡើ�យយនិ់ងឡើគាល់ការណ៍ៈ

វែណៈនំ្មារបស់ EU សា�ពូ��ុកការពារសិទីិិម្ពន់�សស។ 

ឡើសុើឱ្យយប្រប�ិភូិសហ៍ភាពូ�ឺរ ុ�បប្របចំាឡើ�ភំុិឡើពូញនិ់ង

សិាន់ទូី�ថ្ងៃន់រដឋជាសមាជិកតាំម្ព�ន់ការកា�់កា� 

និ់ងឡើធីិើទីសសន់កិចំំពូនិ់ន្មាគារ។

By: The Cambodia Daily
March 6, 2021
The analysts at oversea claim 

that the trial of Sam Rainsy, espe-
cially 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 elec-
tion due to the hot political message 
during the event on 9th November 
2019.

Political analyst and deputy 

chairman of the Student Movement 
for Democracy, Kim Sok, wrote on 
his personal Facebook account on 

2nd March that the trial of Sam 
Rainsy and his senior officials was 
a clear demonstration 
that the game of repa-
triation on 9th Novem-
ber 2019 is a complete 
gift for Mr. Hun Sen to 
use this excuse to sep-
arate the "Sam Rainsy 
- Kem Sokha" alliance 
or tear up the CNRP.

The tearing is far 

more effective than the previous 
theory of the opposition party has 
used is "Sam Rainsy and Kem Sokha 

is one," as the election draws 
closer.

Mr. Kim Sok claims 
that he does not support the 
game of repatriation on 9th 
November 2019 by Mr. 
Sam Rainsy's group, which 
uses the political message 
"enter to arrest, enter to tie 
up, and enter to overthrow 
Hun Sen, etc., because he 
sees that it is a playful 
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 Novem-
ber 2019.

This verdict sentenced Sam 
Rainsy to 25 years in prison. Sepa-
rately, Mu Sochua and Eng Chay 
Eang were sentenced to 22 years in 
prison. Mr. Sam Rainsy's wife, Ms. 
Chulong Somura, Mr. Men Sotha-
varin, Mr. Ho Van, Mr. Ou Chanrith, 
Mr. Long Ry, and Mr. Nuth Rumduol 
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 authori-
ties to resume national reconciliation 
through a genuine dialogue between 
the ruling party and the CNRP. 

In that statement, an EU spokes-
man noted that the court had tried 
the nine opposition leaders, all of 
whom were unable to return to at-
tend the trial at the court. Such a 
sentence is considered by Europe 
to be a complete procedural viola-
tion. 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.

DI EXmbUDa edlI DI EXmbUDa edlI The Cambodia DailyThe Cambodia Daily
GtßbTdkRsg; nigTTYlkarGnuBaØat[eFVIkarcuHpSayBI DI  EXmbUDa  edlI   GtßbTdkRsg; nigTTYlkarGnuBaØat[eFVIkarcuHpSayBI DI  EXmbUDa  edlI   

Analysts Say, 9th November Repatriation Event is a Good Gift for 
Hun Sen to Tear Sam Rainsy-Kem Sokha Alliance

តមេ�ទី�ព័័រទីី១៥តមេ�ទី�ព័័រទីី១៥

កាារជំំន�ំជំំរ�ក្តីី��ទីង់��ាយធំំសេ�ាក្តីម្ពុុ�ជាាកាារជំំន�ំជំំរ�ក្តីី��ទីង់��ាយធំំសេ�ាក្តីម្ពុុ�ជាាtmkBITMB½rTI   09

kim sokkim sok

12 November 2019 - At the Malaysian Parliament12 November 2019 - At the Malaysian Parliament
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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.

Mr. Kem Sokha stated that as a Cam-
bodian 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 educa-
tion, health, economy, and trade, espe-
cially the issue of living and civil liberties 
of the Cambodian people.

On 3rd September 2017, Mr. Kem 
Sokha was arrested by Phnom Penh au-
thorities 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, 
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Mr. Kem Sokha Said Although Cambodia Can Help Itself, There Can Be 
No Shortage of Support from Friendly Country

U.S. Ambassador Kevin Murphy visits CNRP leader Kem SokhaU.S. Ambassador Kevin Murphy visits CNRP leader Kem Sokha

Please see Mr. Kem sokha Said Please see Mr. Kem sokha Said 
Although /15Although /15
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By ឌឹី ឡើ�ម្ពបូឌា ឡើដល់� -March 19, 2021

កងទ័ីពូការពារប្រពំូវែដន់ថ្ងៃន់ប្របឡើទីសថ្ងៃថ្មី

ឡើ�តាំម្ពប្រពំូវែដន់ជាប់ប្រពំូវែដន់ភូិមា គឺឡើ�

ឡើ��ា រុាណៈ� ង និ់ងឡើ��ាឈ��ំ�ន់ កំពូ�ងឡើរៀបចំំ

ជំរ�ជំន់ឡើភិៀស�ែនួ់សប្រមាប់ពូល់រដឋភូិមា �ណៈៈ

�ំឡើពូើហិ៍ងាឡើ�កុ�ងប្របឡើទីសភូិមាកាន់់វែ�

មាន់សភាពូអាប្រកក់ឡើ�ើងៗ រហូ៍��ុកសាែ ប់

មាន់ចំំនួ់ន់១៩១ន្មាក់ឡើ�ឡើហ៍ើយ។

កាវែស�បាងកកបុ�សៅ�បាន់រាយការណ៍ៈ

កាល់ពូ�ថ្ងៃថ្មីៃទី�១៥មិ្ពន្មាឡើ�យស្រុសង់សម្ពៅ�

ឡើម្ពបញី្ហាការ  Santi Sakuntakថ្ងៃន់កងកមាែ ងំ 

Thep Satri �ះអាងថា ស្រុសុក  La-un និ់ង

ស�ួ�់ Kra Buri ក៏ដូចំជា Ranong និ់ងTha 

Sae ថ្ងៃន់ឡើ��ាឈ��ំ�ន់វែដល់ជាឡើ��ាជិ�ខាង

ភូិមាបាន់បឡើងួើ�ជប្រម្ពកបឡើណាៅ ះអាសនុ់ឱ្យយ

ប្របជាពូល់រដឋប្របឡើទីសភូិមា។

ឡើលាកបន់ៅថាការទីទួីល់ជន់ឡើភិៀស�ែនួ់

�ំង�ស់ឡើន្មាះឡើប្រកាម្ពឡើគាល់ការណ៍ៈម្ពន់�សសធិម៌្ព 

ឡើហ៍ើយថានឹ់ងបញូី្ជីន់ពួូកឡើគឡើ�កាន់់ប្របឡើទីស

ភូិមាែញិដរាបណាសិាន់ការណ៍ៈប្រ��ប់ម្ពក

ជាធិមី្ពតាំែញិ។ បុ�វែន់ៅឡើលាកមិ្ពន់បាន់បញី្ហាក់

ថានឹ់ង�ឡើម្ពែើងជំរ�ជំន់ឡើភិៀស�ែនួ់ជា�ចិំថ្ងៃន្រ្តីន់ៅយ៍

ឡើ�តាំម្ពប្រពំូវែដន់ឬយុាងណាឡើន្មាះឡើទី។

ថ្ងៃថ្មីជាប្របឡើទីសជិ�ខាងភូិមាវែដល់មាន់

ប្រពំូវែដន់រមួ្ពគុាប្របវែែង២ពាន់់ ៤រយគ��ូវែមុ្ពប្រ�។

ការសឡើប្រម្ពចំឡើរៀបចំំជំរ�ជំន់ឡើភិៀស�ែួន់

ឡើន់ះ គឺឡើកើ�ឡើ�ើងភាែ ម្ពៗបន្មាា ប់ពូ�ចំំនួ់ន់

បា��ករ សាែ ប់ឡើ�កុ�ងប្របឡើទីសភូិមាឡើ�ើង

ដល់់១៩១ន្មាក់ ឡើហ៍ើយការចាប់�ែនួ់ឡើកើ�មាន់

ជាបន់ៅបន្មាា ប់រហូ៍�ដល់់ជាង២ពាន់់ ២០០ន្មាក់។ 

ការសឡើប្រម្ពចំ ឡើរៀបចំំជំរ�ជំន់ឡើភិៀស�ែួន់ឡើន់ះ

ក៏ឡើកើ�ឡើ�ើងឡើប្រកាយពូ�អាជាា ធិរថ្ងៃថ្មីប្របកាស

កាល់ពូ� ប�ថ្ងៃថ្មីៃម្ព�ន់ ឡើន់ះឡើ�យឱ្យយភាគ�

�ំងសងខាងថ្ងៃន់ប្របឡើទីសភូិមា ឡើបើកកិចំំ

សន់ាន្មានឹ់ងគុាកុ�ងការ កសាងទំីន់�កចិំ�ា

ឡើ�យសឡើប្រម្ពចំឱ្យយបាន់នូ់ែដំឡើណាះស្រុសាយ

ឡើ�យសន់ៅិែធិិ�កុ�ងជឡើមាែ ះន់ឡើយាបាយ។

រដឋម្ពន្រ្តីន់ៅ�ការបរឡើទីសថ្ងៃថ្មី វែដល់បាន់វែថ្មីែង

កុ�ងឡើពូល់សមាៈ សនឹ់ងសារព័ូ�៌មាន់ ន្មាន្មា

ឡើ�បាងកកគឺឡើលាករដឋម្ពន្រ្តីន់ៅ� Don Pramud-

winai បាន់ឱ្យយដឹងថា ឡើលាកទីទួីល់បាន់ការ

ឡើសុើស�ំពូ�សហ៍គម្ពន៍់�ន់ៅជា�ិជាពិូឡើសស

ប្របឡើទីសជិ�ខាង កុ�ងការវែសងីរកដំឡើណាះស្រុសាយ 

គឺវែសងីរកប្រចំកមួ្ពយកុ�ងការសិាបន្មា

ទំីន្មាក់ទំីន់ងការ�ររវាងគូភាគ��ំងពូ�រ។

ឡើលាកថាឡើធីិើដូចំឡើន់ះគឺល់អសប្រមាប់ភូិមា

កុ�ងការបន់ៅដំឡើណៈើ រឡើ�ម្ព�� កុ�ងរយៈឡើពូល់

បុ�នី្មាន់ឆំុ្នាំវែដល់ពួូកឡើគបាន់ឡើដើរ�ែូែរមួ្ពគុា 

ពឹូងវែ�អកឡើល់ើឡើគាល់ន់ឡើយាបាយអាធិាស្រុស័យ

នឹ់ងគុា ។

ចំំណៈ� ចំ�ំងឡើន់ះគឺឡើលាកសូម្ពឡើ�ាើជូន់

ម្ពៅងឡើទីៀ�ឡើ�កាន់់�ំណាងឡើយាធាភូិមាវែដល់

ជារដឋម្ពន្រ្តីន់ៅ�ការបរឡើទីសថី្មី�របស់ពួូកឡើយាធា

គឺឡើលាក�ូ  Wanna Maung Lwin ឡើប្រពាះវែ�

ឡើលាកថាឡើលាកបាន់និ់យាយជាមួ្ពយប�រស

របូឡើន្មាះរចួំឡើហ៍ើយគឺឡើ�ឡើពូល់បាន់ជួប

ជាមួ្ពយនឹ់ងរដឋម្ពន្រ្តីន់ៅ�ការបរឡើទីសឥណៈឌូ ឡើន់ស��  

�ុកស្រុស� Retno Marsudi ឡើ�ប្រកុងបាងកក

កាល់ពូ�ថ្ងៃថ្មីៃទី�២៤ក�ម្ពៈៈម្ពកឡើន្មាះ។

សប្រមាប់ឡើលាករដឋម្ពន្រ្តីន់ៅ�ការបរឡើទីសថ្ងៃថ្មី

ក៏បាន់ពូាករណ៏ៈថា សិាន់ការណ៍ៈឡើ�ភូិមា

ទំីន់ងមិ្ពន់អាចំបញំ្ជីប់បាន់ភាែ ម្ពៗឡើន្មាះឡើទី 

ឡើ�ះប�ប្រគប់គុាមាន់ចិំ�ាចំង់ឱ្យយបញំ្ជីប់ឆ្នាំប់

ក៏ឡើ�យ។

ថ្ងៃថ្មីធាែ ប់ជាប្របឡើទីសមួ្ពយវែដល់រងនូ់ែ

ការរះិគន់់ឡើល់ើបណាៅ ញសងគម្ពថា រកាភាពូ

ឡើសៃៀម្ពសាៃ �់ឡើល់ើករណៈ� ែបិ�ាិឡើ�ភូិមាឡើ�យ

ឡើប្របើពាកយថាមិ្ពន់ឡើប្រជៀ�វែប្រជកកិចំំការថ្ងៃ�ាកុ�ង

ប្របឡើទីសដថ្ងៃទី។ �ណៈៈបា��កមី្ពប្រទីង់ប្រ�យ

ធំិកំពូ�ងឡើធីិើឡើ�ើងឡើ�ភូិមាប្របឆំ្នាំងនឹ់ងរបប

រដឋប្របហារ គឺពូល់ករចំំណាកស្រុសកុភូិមាឡើ�

ប្របឡើទីសថ្ងៃថ្មី ក៏បាន់ប�ា ញការ�ឹងសម្ពា

ររបស់�ែួន់ ជ�ំែញិការចូំល់កាន់់�ំណាចំ

ឡើ�យពួូកឡើយាធាឡើ�ប្របឡើទីសកំឡើណៈើ �របស់

ពួូកឡើគ។

ពួូកឡើគបាន់ឡើធីិើបា��កមី្ពឡើ�ខាងម្ព��

សិាន់ទូី�ភូិមាន្មារាជធាន់�បាងកកគឺឡើរៀងរាល់់

ចំ�ងសបាៅ ហ៍៍ឡើហ៍ើយក៏បាន់ចូំល់រមួ្ពកុ�ងសម្ពពនិ័់

វែ�ទឹីកឡើ�ះឡើគា មាន់ ប្របឡើទីសថ្ងៃថ្មី ហ៍�ងក�ង

និ់ងថ្ងៃ�វុាន់់។ សម្ពព័និ់ឡើន់ះគឺប្របឆំ្នាំងនឹ់ង

របបផ្ទាំៅ ច់ំការឡើ�អាស��។

ប្របឡើទីសថ្ងៃថ្មី�ែួន់ឡើគឡើន់ះក៏មាន់បា��កមី្ព

�ា�ះញឹកញាប់វែដរគឺប្របឆំ្នាំងនឹ់ង����ឡើម្ព

រដឋប្របហារឆំុ្នាំ២០១៤។បា��ករបាន់�ម្ព�រ

ឡើអាយឡើលាកប្របាយ�ទិីចំ�ះឡើចំញពូ��ំវែណៈង

ពូ�ន្មាយករដឋម្ពន្រ្តីន់ា� និ់ង�ម្ព�រឱ្យយបនិ់យ�ំណាចំ

សិាប័ន់រាជបល់ែ័ងគ។

បា��កមី្ពឡើ�ថ្ងៃថ្មីឡើកើ�មាន់តំាំងពូ�

ឆំុ្នាំ២០២០ម្ពកឡើម្ពែុះ។ បូុល់�សថ្ងៃថ្មីក៏ឡើប្រជើសឡើរ ើស

ការបន្រ្តី�ួប�ងវែដរ បុ�វែន់ៅមិ្ពន់បណាៅ ល់ឱ្យយ

បា��ករបា�់បង់ជ�ែ�ិឡើន្មាះឡើទី។ ឡើ�ះយុាងណា

ថ្ងៃថ្មីក៏រងការរះិគន់់ឡើ�ឡើពូល់វែដល់ឡើម្ពដឹកនំ្មា

រដឋប្របហារគឺឡើលាកឧ�ាម្ពឡើសន់�យ៍ម្ព�ន់�ុ�ង

ឡាងបាន់ឡើ�ាើលិ់�ិ�ឡើ�ឡើលាកប្របាយ�ទិីឡើដើម្ពប�

ស�ំឱ្យយមាន់ការវែណៈនំ្មា�ំពូ��ែូែឡើដើរឡើ�រក

ល់ទិិីប្របជាធិិបឡើ�យយឡើ�ើងែញិឡើ�ប្របឡើទីស

ភូិមា។ �ន់ៅរាគម្ពន៍់របស់ថ្ងៃថ្មី និ់ង អាសុាន់

ប្រ�ូែបាន់ឡើគដឹងថាមិ្ពន់ការមាន់ជួយគុាបុ�នី្មាន់

ឡើន្មាះឡើទី។ �ំបន់់ឡើន់ះឡើប្រជើសឡើរ ើសមាគ៌ាថ្ងៃន់

ការមិ្ពន់ឡើប្រជៀ�វែប្រជកកិចំំការថ្ងៃ�ាកុ�ង វែដល់

ជារដឋសមាជិក។

បុ�វែន់ាថ្ងៃថ្មីឡើ�វែ�ឡើជឿជាក់ថា ហិ៍ងា

បងួឡើ�ើងកាន់់វែ�ធិៃន់់ធិៃរឡើ�កុ�ងប្របឡើទីស

ភូិមា និ់ង ទីណៈឌ កមី្ពបវែនិ់ម្ពឡើប្រចំើន់ឡើទីៀ�គឺជា

�ែែូវែដល់បងួឱ្យយមាន់ភាពូសី�គសីាញកុ�ងការ

ឡើបើកកិចំំសន់ាន្មាកុ�ងចំំឡើណាម្ពភាគ�ជឡើមាែ ះ

ឡើ�ភូិមា។

ភាគ�ថ្ងៃថ្មីយល់់ឡើឃុំើញថាដំឡើណាះស្រុសាយ

វែ�មួ្ពយគឺប្រ�ូែវែ�អកឡើល់ើការឡើគារពូភាពូពិូ�

និ់ងជាក់វែសៅងតាំម្ពប្របែ�ាិន់ឡើយាបាយនិ់ង

ប្របែ�ាិសាស្ត្រសៅប្របឡើទីសភូិមា។

ឡើ�ះជាយុាងណា ថុាក់ដឹកនំ្មាជា

�ំណាងរាស្ត្រសៅជាប់ឡើឆុ្នាំ�របស់បកស�ុកស្រុស�

�ុ�ងសាន់សូុជ�បាន់សឡើប្រម្ពចំបឡើងួើ�រ�ឋ ភិិបាល់

ស្រុសឡើមាល់កុ�ងថ្ងៃប្រពូនិ់ងឡើ�ឡើប្រ�ប្របឡើទីស

ឡើហ៍ើយក៏បាន់បញូី្ជីន់ឡើប្របសិ�ពិូឡើសសរបស់

�ែួន់ឡើ�កាន់់�ងគការសហ៍ប្របជាជា�ិឡើដើម្ពប�

ស�ំ�ន់ៅរាគម្ពន៍់កងទ័ីពូមួ្ពកឡើ�ៀែ�ណៈៈប្រកុម្ព

កងទ័ីពូជន់ជា�ិឡើដើម្ពភាគ�ិចំភូិមាមាន់ 

តមេ�ទី�ព័័រទីី ១៥តមេ�ទី�ព័័រទីី ១៥

�ងទី័ព័ថៃ�រៀ�ៀបចំំជំំ�ុ�ជំនរៀ�ៀសខ្លួួ�នឱ្្យព័ល�ដ្ឋឋ�ូមាខ្លួណៈៈបាត៌ុ��
ស្លាាប់រៀក្រុ�ម�ំរៀ�ួ�ង�បស់ព័ួ�រៀ�ធារៀ��នរៀឡូ�ង ១៩១នា�់
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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 harass-
ment, including judicial harassment and in-
timidation 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 pro-
visions on pluralism and freedom of asso-
ciation 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;reporting;
14. Regrets the fact that the Cambodian 

Government failed to meet its responsibility 
in overcoming serious and systematic viola-
tions 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 Cam-
bodia under the European Union’s EBA trade 
scheme as of 12 August 2020; urges the 
Commission to insist on clearly defined hu-
man 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 sus-
pend 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 Govern-
ment 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 Cambo-
dian 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 ex-
pression, and to ensure the right to a fair 
trial for all, as guaranteed by international 
human rights norms and standards and Cam-
bodian 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-

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 viola-
tions, the dissolution and subsequent repres-
sion 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 the forthcoming 48th session of the UN 
Human Rights Council towards the adoption 
of a  strong 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 Commis-
sioner 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 Commis-
sion, the Vice-President of the Commission 
/ High Representative of the Union for For-
eign Affairs and Security Policy, the Euro-
pean External Action Service, the Secretary-
General 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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18. ទីទូីចំថា រ�ឋ ភិិបាល់កម្ពព�ជា សហ៍ការ
ជាមួ្ពយការយិាល័់យឧ�ាម្ពសងុការថ្ងៃន់�ងគការសហ៍ប្របជាជា�ិ
ទីទួីល់បន់ា�កសិទីិិម្ពន់�សស និ់ងន់��ិែធិិ�ពិូឡើសសរបស់
�ងគការសហ៍ប្របជាជា�ិ ឡើដើម្ពប��ន់�ញ្ហាញ �ឱ្យយពួូកឡើគ
បំឡើពូញអាណៈ�ារិបស់�ែនួ់ឡើ�យគីាន់ការឡើប្រជៀ�វែប្រជក។

19. �ំពាែន្មាែដល់់រ�ឋ ភិិបាល់កម្ពព�ជា 
ចា�់ែធិាន់ការចំាបាច់ំ ធាន្មាថាការរលំាយគណៈបកស
សឡើន្រ្តី�គ ះជា�ិ ប្រ�ូែបាន់�ក់បន្រ្តីញំ្ហាសយុាងឆ្នាំប់រហ័៍ស 
និ់ងសមាជិកប្រកុម្ពប្របឹកា    មូ្ពល់�ឋ ន់ចំំនួ់ន់ ៥០០៧ 
របស់�ែនួ់ ប្រ�ូែបាន់ឡើគ�ក់ឱ្យយដំឡើណៈើ រការឡើ�ើងែញិ។

20. សូម្ព�ំពាែន្មាែជាថី្មី�ដល់់អាជាា ធិរកម្ពព�ជា 
ឡើ�យឡើលាកស្រុស�រ ុណូាសី�� �ុករាយការណ៍ៈពិូឡើសស
របស់�ងគការសហ៍ប្របជាជា�ិ សា�ពូ�សិាន់ភាពូ
សិទីិិម្ពន់�សសឡើ�កម្ពព�ជា ឡើបើកលំ់ហ៍រស��ែលិ់ ការពារ 
និ់ងឡើល់ើកកម្ពពស់ឡើសរ �ភាពូជាមូ្ពល់�ឋ ន់ រមួ្ព�ំង សិទីិិ
កុ�ងការជួបប្របជ�ំ និ់ងការបឡើញំ្ជីញម្ព�ិ និ់ងធាន្មា
សិទីិទិីទួីល់បាន់ការជំន់�ជំប្រម្ពះឡើ�យយ��ាធិិម៌្ពសប្រមាប់
ម្ពន់�សស�ំង�ស់ វែដល់ប្រ�ូែបាន់ធាន្មាឡើ�យបទី
�ឋ ន់ និ់ងសិទីិិម្ពន់�សស�ន់ារជា�ិ និ់ងចំាប់របស់
ប្របឡើទីសកម្ពព�ជា។

21. ជំរ�ញឱ្យយគណៈៈកមី្ពការ និ់ងប្រកុម្ពប្របឹកា 
បឡើងួើ�គំនិ់��ាួចំឡើ�ាើម្ពល់ទីិិប្របជាធិិបឡើ�យយវែដល់
មាន់ល់កខណៈៈទូីលំ់ទូីលាយ និ់ង�ក់ទីងឡើ�នឹ់ង
បណាា ប្របឡើទីសកុ�ង�ំបន់់អាសុាន់ និ់ងឡើធីិើបទីប�ា ញ
ឡើន់ះដល់់សភា�ឺរ ុ�បកុ�ងរយៈឡើពូល់ប្របំាមួ្ពយវែ�។

22. ឡើជឿជាក់ថា ទីណៈឌ កមី្ព�ក់ចំំឡើគាល់ឡើ�
វែដល់បាន់កំណៈ�់ រមួ្ពមាន់ ការហាម្ពឃ្លាំ�់ការ
ឡើធិីើដំឡើណៈើ រ និ់ងការបងួកប្រទីពូយសម្ពប�ាិ ប្របឆំ្នាំងនឹ់ង
ឡើម្ពដឹកនំ្មាកម្ពព�ជា និ់ង�ល់ប្របឡើយាជន៍់ឡើសដឋកិចំំរបស់
ពួូកឡើគហួ៍សឡើពូល់កំរ�ិ ជំរ�ញឱ្យយប្រកុម្ពប្របឹកា�ន់�ម័្ព�
ែធិាន់ការរ�ឹ�ប�ិប្របឆំ្នាំងនឹ់ងឡើម្ពដឹកនំ្មាន់ឡើយាបាយ 

និ់ងឡើម្ពដឹកនំ្មាថ្ងៃន់កងកមាែ ំងសន់ាិស�� វែដល់
ទីទួីល់��សប្រ�ូែចំំឡើពាះការរឡំើលាភិសិទីិមិ្ពន់�សសធិៃន់់ធិៃរ 
ការរលំាយ និ់ងការបន្រ្តី�ួបជាបន់ាបន្មាា ប់ឡើល់ើបកស
ប្របឆំ្នាំងឡើ�កម្ពព�ជា និ់ងប្របឆំ្នាំង�ល់ប្របឡើយាជន៍់
ឡើសដឋកិចំំរបស់ពួូកឡើគ ឡើប្រកាម្ពរបបទីណៈឌ កមី្ព
សិទីិិម្ពន់�សសពិូភិពូឡើលាករបស់សហ៍ភាពូ�ឺរ ុ�ប។

23. �ំពាែន្មាែដល់់ EEAS និ់ងរដឋជាសមា
ជិក ចា�់ែធិាន់ការជាបន្មាា ន់់ ដឹកនំ្មាកិចំំ�ិ��ំ
ប្របឹងវែប្របងឡើ�ឯសម័្ពយប្របជ�ឡំើល់ើកទី�៤៨ ថ្ងៃន់ប្រកមុ្ពប្របឹកា
សិទីិមិ្ពន់�សសរបស់�ងគការសហ៍ប្របជាជា�ិឡើឆ្នាំព ះឡើ�
រកការ�ន់�ម័្ព�នូ់ែដំឡើណាះស្រុសាយដ៏រងឹមំាមួ្ពយ វែដល់
បញី្ហាក់ពូ�សិាន់ភាពូសិទីិិម្ពន់�សសឡើ�កម្ពព�ជា ឡើ�យ
បន់ាអាណៈ�ាិរបស់�ងគការសហ៍ប្របជាជា�ិ 
�ុករាយការណ៍ៈពិូឡើសស សា�ពូ�សិាន់ភាពូសិទីិមិ្ពន់�សស
ឡើ�កម្ពព�ជា និ់ងឡើសុើឲ្យយ ឧ�ាម្ពសងុការ�ងគការសហ៍ប្របជាជា�ិ
ទីទួីល់បន់ា�កសិទីិិម្ពន់�សសតាំម្ព�ន់ និ់ងរាយការណ៍ៈ
�ំពូ�សិាន់ភាពូសិទីិិម្ពន់�សសឡើ�កម្ពព�ជា និ់ងប�ា ញ
ពូ�សកមី្ពភាពូវែដល់រ�ឋ ភិិបាល់គួរវែ��ន់�ែ�ាឡើដើម្ពប�
ឡើគារពូតាំម្ពកា�ពីូកិចំំសិទីិិម្ពន់�សស�ន់ារជា�ិ។

24. �ំពាែន្មាែដល់់ប្រកុម្ពប្របឹកា�ឺរ ុ�ប �ន់�ម័្ព�
ជំហ៍រជា�ែូែការ សា�ពូ�សិាន់ភាពូសិទីិិម្ពន់�សស និ់ង
ការធាែ ក់ចំ�ះថ្ងៃន់ល់ទីិិប្របជាធិិបឡើ�យយឡើ�កម្ពព�ជា។

25. វែណៈនំ្មាប្របធាន់របស់�ែួន់ឱ្យយបញូី្ជីន់
ដំឡើណាះស្រុសាយឡើន់ះឡើ�ប្រកុម្ពប្របឹកាគណៈៈកមី្ពការ
�ន់�ប្របធាន់�ន់�ប្របធាន់គណៈៈកមី្ពការ/�ុក�ំណាង
ជាន់់�ពស់ ថ្ងៃន់សហ៍ភាពូទីទួីល់បន់ា�កកិចំំការបរឡើទីស 
និ់ងសន់ាសិ��ឡើសវាសកមី្ពភាពូឡើប្រ��ឺរ ុ�ប �គគឡើល់ខាធិិការ
សមាគម្ព ប្របជាជា�ិអាស��អាឡើគុយ៍ រ�ឋ ភិិបាល់ និ់ង
រដឋសភាថ្ងៃន់រដឋជាសមាជិក និ់ង  រ�ឋ ភិិបាល់ និ់ង
រដឋសភាជា�ិថ្ងៃន់ប្របឡើទីសកម្ពព�ជា៕ អឺងគកាារអឺងគកាារ

កាារជំំន�ំជំំរ�ក្តីី��ទីង់��ាយធំំសេ�ាក្តីម្ពុុ�ជាាកាារជំំន�ំជំំរ�ក្តីី��ទីង់��ាយធំំសេ�ាក្តីម្ពុុ�ជាាtmkBITMB½rTI   10

ក្តីងទី័ព័ថៃ�សេរៀបចំំជំំរ��ជំនសេ�ៀ�ខ្លួួ�ន...ក្តីងទី័ព័ថៃ�សេរៀបចំំជំំរ��ជំនសេ�ៀ�ខ្លួួ�ន...tmkBITMB½rTI   12

ដូចំជាឡើ�រដឋកាឈ�ន់ សាន់ កាឡើរនុ់បាន់ឡើបៅ

ជាា សងសឹកឡើយាធាភូិមាតាំ�មុា�ែ ឡើបើសិន់

មាន់ការសមាែ ប់ជន់ស��ែលិ់ថ្ងៃន់រដឋរបស់

ពួូកឡើគ។

ស្រុសបឡើពូល់ជាមួ្ពយគុាឡើន់ះមាន់�ហាន់ 

កងបូុល់�សភូិមាជាឡើប្រចំើន់បាន់�ក់ពាកយ

លាឈប់ពូ�ការ�រឡើហ៍ើយឡើភិៀស�ែនួ់ឡើ�កាន់់

ប្របឡើទីសឥណាឌ ។ឡើបើតាំម្ពព័ូ�៌មាន់�ច់ំឡើ�យវែ�ក

គឺ Channel News Asia បាន់ឱ្យយដឹងថា 

ពូល់រដឋភូិមារហូ៍�ដល់់ឡើ�ជិ�៣០០ន្មាក់ 
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សិទីិិម្ពន់�សសនិ់ងជន់ឡើភិៀស�ែួន់៕

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 pro-
hibited from doing activities or talks re-
lated to politics and going abroad are 
strictly prohibited.

However, until now, Cambodian Na-
tional 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 Cambo-
dia learns to help itself, such as uniting 
political unity between the opposition and 
the ruling party, the international commu-
nity will be able to fully support it.

He said that the international com-
munity 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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