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ចំ�ណុុចំសំ�ខាន់់ៗចំ�ណុុចំសំ�ខាន់់ៗ
• Moody's បាន់និ់យាយថាពន់ធគយ

កើ�ើន់កើ�ើងភាគកើ�ចំើន់ ��ូវបាន់ដា�់��ហិិ�
តាមិ�មិពស់ំថ្ងៃន់សំង្គ្រា�ា មិពាណិុជ្ជជ�មិមរវាង 
សំហិរដ្ឋឋអាកើមិរ�ិ - ចិំន់ កើ�តែ�មាន់ដ្ឋតែដ្ឋលេ 
និ់ងប៉ះះ�ពាល់េដ្ឋល់េពា�់�ណ្តាា លេថ្ងៃន់លេ�ហូិរ
ពាណិុជ្ជជ�មិមរវាង�ប៉ះកើទីសំទាំ�ងពីរ។

• ទីីភំា�់�រវាយ�ថ្ងៃមិៃបាន់និ់យាយ

កើ��ុំងរបាយការណ៍ុមួិយថា អ្នំ�នា�ចូំលេ
អាកើមិរ�ិបាន់ស្រូសំូប៉ះយ�កើ�ចំើន់ជាង ៩០% 
ថ្ងៃន់ការចំ�ណ្តាយប៉ះតែន់ែមិ តែដ្ឋលេប៉ះណ្តាា លេមិ�
ពីពន់ធ ២០ ភាគរយរប៉ះស់ំសំហិរដ្ឋឋអាកើមិរ�ិ
កើលេើទី�និ់ញចិំន់។

• កើយាងតាមិរបាយការណ៍ុកើន់� 
អ្ន�ំនា�កើចំញអាកើមិរ�ិ �៏បាន់ស្រូសំបូ៉ះយ�ការ

 ភំ្នំ�កើពញ ៖ កើ��ពឹ�ថ្ងៃ�ៃទីី១០ តែខមិិ�ុនា 

ឆំ្នាំ�២០២១កើន់�អាជាា ធរខណុឌ មាន់ជ័្ជយ និ់ង

អាជាា ធរសំ�ា �់ចា�់អ្នតែ�ងកើ�កាមិ ដឹ្ឋ�នា�

កើដាយកើ�� មា សុំភាព អ្នភិ្នំបាលេរងខណុឌ  

និ់ង��ុមិការ�រចំ�មុិ�ខណុឌ មាន់ជ័្ជយ បាន់

ចុំ�កើ�រ�ុកើរ ើផ្ទះះ�ទូី��ូចំៗ ផ្ទះះ�ប៉ះតែណុែ �

ទឹី�(ផ្ទះះ�ទឹី�) សំ�ណុង់មិិន់កើរៀប៉ះរយ តែប៉ះចិំញឹឹ្ចឹមិ

��ីកើ�តាមិដ្ឋងទីកើន់ៃបាសា�់ សំែ�ិ�ុំងសំ�ា �់

ចា�់អ្នតែ�ងកើ�កាមិប៉ះនាះ ប់៉ះពីបាន់ចុំ�ផ្ទះសពវផ្ទះាយ

ដ្ឋល់េ�ប៉ះជាពលេរដ្ឋឋតែដ្ឋលេរស់ំកើ�កើលេើថ្ងៃផ្ទះះ

ទឹី�ទីកើន់ៃ�ុំងមូិលេដាឋ ន់ឱ្យយបាន់កើ��ៀមិលេ�ខណុៈ 

និ់ង�ជាប៉ះពីព័�៌មាន់កើន់�រចួំមិ�។

  គួររ �លឹេ�ថា កាលេពីថ្ងៃ�ៃទីី០២ តែខមិិ�ុនា 

អ្នភិ្នំបាលេរាជ្ជធានី់ភំ្នំ�កើពញ បាន់កើចំញ

កើសំចំ�ែីជូ្ជន់ដ្ឋ�ណឹុងដ្ឋល់េអ្នំ�តែដ្ឋលេ��ពុង

រស់ំកើ�កើលេើថ្ងៃផ្ទះះទីកើន់ៃ ផ្ទះះ�ប៉ះតែណុែ �ទឹី� ផ្ទះះ�ទូី

��ូចំៗ និ់ងសំ�ណុង់មិិន់កើរៀប៉ះរយកើលេើថ្ងៃផ្ទះះ

ទីកើន់ៃទាំ�ងអ្នស់ំ�ុំងភូ្នំមិិសាស្ត្រសំារាជ្ជធានី់ភំ្នំ�កើពញ

កើដាយខុសំចំាប់៉ះ ��ូវរ�ុកើរ ើឬចំល័េ�កើចំញ 

Moody's និិយាយថា ក្រុ�ុមហ៊ុុុនិសហ៊ុរដ្ឋឋអាមេមរិ� �ំពុុងអនិុវត្តត
យាា�ងត្តឹងរុ�ងចំំមេ�ះពុនិធគយចំិនិ របស់មេ�� ក្រុ�ំ

�កើ�ទី�ព័រទីី០៤�កើ�ទី�ព័រទីី០៤�កើ�ទី�ព័រទីី០៣�កើ�ទី�ព័រទីី០៣

កម្លាំំ�ងគណៈៈបញ្ជាាការឯកភាពរដ្ឋឋបាលខណៈឌម្លាំនជ័័យ ចុះះ�ណែណៈនាំ�ចុះះងក្រោ�កាយកម្លាំំ�ងគណៈៈបញ្ជាាការឯកភាពរដ្ឋឋបាលខណៈឌម្លាំនជ័័យ ចុះះ�ណែណៈនាំ�ចុះះងក្រោ�កាយ
ឲ្្យរះ�ក្រោរ�ផ្ទះះ�បណែណៈែតទឹឹកនិងចុះល័តណែបចុះិញ្ចឹឹឹម�តីក្រោ�យខួ�នឯងឲ្្យរះ�ក្រោរ�ផ្ទះះ�បណែណៈែតទឹឹកនិងចុះល័តណែបចុះិញ្ចឹឹឹម�តីក្រោ�យខួ�នឯង
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�ុំងរយៈកើពលេ១សំបាែ ហ៍ិ កើដាយកើហិ�ុ

ប៉ះះ�ពាល់េដ្ឋល់េប៉ះរសិាែ ន់ និ់ងផ្ទះៃូវនាវាចំរ។

  កើយាងតាមិកើសំចំ�ែីជូ្ជន់ដ្ឋ�ណឹុងរប៉ះស់ំ

រដ្ឋឋបាលេរាជ្ជធានី់ភំ្នំ�កើពញ �៏ដូ្ឋចំជា

រដ្ឋឋបាលេខណុឌ មាន័់យ ចុំ�ថ្ងៃ�ៃទីី២ តែខមិិ�ុនា 

ឆំ្នាំ�២០២១ មាន់ខៃឹមិសារថា �ន់ៃងមិ�មាន់

ជ្ជន់ឱ្យកាសំនិ់យមិមួិយចំ�នួ់ន់បាន់លេប៉ះលួេចំ

កើធវើតែប៉ះចិំញឹឹ្ចឹមិ��ី ផ្ទះះ�ប៉ះតែណុា �ទឹី� ផ្ទះះ��ូចំៗ 

និ់ងសំ�ណុង់មិិន់កើរៀប៉ះរយកើ�កើលេើថ្ងៃផ្ទះះទីកើន់ៃ 

កើហិើយ�តែន់ៃងខៃ�បាន់តែ�ប៉ះកាៃ យជា�តែន់ៃង

សំា�់កើ�កើដាយខុសំចំាប់៉ះយាះងអ្ននាធិប៉ះកើ�យយ 

តែដ្ឋលេប៉ះងាឱ្យយបា�់ប៉ះង់សំណ្តាា ប់៉ះធំាប់៉ះ ប៉ះះ�ពាល់េ

ដ្ឋល់េផ្ទះៃូវនាវាចំរ ប៉ះះ�ពាល់េដ្ឋល់េ�ប៉ះព័ន់ធកើអ្ន�ូ

�ូហិសុ ីមាន់ចំរន់ាទឹី�ហូិរ កើ��រា�់ ពិកើសំសំ

ការកើ�ប៉ះើ�បាស់ំចំ�ណីុសំ�មាប់៉ះចិំញឹឹ្ចឹមិ��ី និ់ង

ការប៉ះកើញឹ្ចឹញកា�សំ�ណុល់េ ការប៉ះកើនាះ ប៉ះង់

ពាសំវាលេពាសំកាលេ�ុំងទីកើន់ៃ កើធវើឱ្យយខូចំខា�

យាះងធៃន់់ធៃរដ្ឋល់េជី្ជវៈចំ�មុិ��ុំងទឹី� 

ខូចំគុណុភាពទឹី� ប៉ះ�ពុលេប៉ះរសិាែ ន់ និ់ង

ប៉ះះ�ពាល់េដ្ឋល់េកើសាភ្នំណុភាពរាជ្ជធានី់ភំ្នំ�កើពញ 

�ពមិទាំ�ងប៉ះះ�ពាល់េដ្ឋល់េសុំខភាពថ្ងៃន់

�ប៉ះជាពលេរដ្ឋឋ តែដ្ឋលេបាន់កើ�ប៉ះើ�បាស់ំទឹី�មិិន់

សាា �ផ្ទះងតែដ្ឋរ។

ចំ�កើពា�មុិខ កើដ្ឋើមិីីរ�ាប៉ះរសិាែ ន់ ជី្ជវៈ

ចំ�មុិ� គុណុភាពទឹី� និ់ងលុេប៉ះប៉ះ�បា�់បា�ុភាព

អ្នសំ�មិមខាងកើលេើ រដ្ឋឋបាលេរាជ្ជធានី់ភំ្នំ�កើពញ 

��មូិវឱ្យយមឹាស់ំតែប៉ះចិំញឹឹ្ចឹមិ��ី ផ្ទះះ�ប៉ះតែណុា �ទឹី� 

មឹាស់ំផ្ទះះ��ូចំ  ៗនិ់ងមឹាស់ំសំ�ណុង់មិិន់កើរៀប៉ះរយ

កើ�កើលេើថ្ងៃផ្ទះះទីកើន់ៃទាំ�ងអ្នស់ំ ��ូវរ�ុកើរ ើ ឬចំល័េ�

កើចំញជាប៉ះនាះ ន់់ កើដាយទុី�រយៈកើពលេ០១សំបាែ ហ៍ិ 

គិ�ចាប់៉ះពីកាលេប៉ះរកិើចំេទីកើចំញកើសំចំ�ាី

ជូ្ជន់ដ្ឋ�ណឹុងកើន់��កើ�។ ផុ្ទះ�រយៈកើពលេកើន់� 

រដ្ឋឋបាលេរាជ្ជធានី់ភំ្នំ�កើពញនឹ់ងចា�់វធិាន់ការ

រដ្ឋឋបាលេកើដាយពុ�ទីទួីលេខុសំ��ូវរាល់េ

ការខូចំខា� ឬការបា�់ប៉ះង់ណ្តាមួិយកើ�ើយ 

កើហិើយ�ុំង�រណីុរងឹរសូំអាជាា ធរមូិលេដាឋ ន់ 

និ់ងមិង្គ្រាន់ាីជ្ជ�នាញនឹ់ង�សាងសំ�ណុុ� កើរឿង

ប៉ះញ្ចឹជូ ន់កើ��ុ�ការតាមិផ្ទះៃូវចំាប់៉ះ ។

ទីន់ះមឹិនឹ់ងកើន់� រដ្ឋឋបាលេរាជ្ជធានី់ភំ្នំ�កើពញ

កើសំំើឱ្យយ�ប៉ះជាពលេរដ្ឋឋប៉ះាូរទីមាៃ ប់៉ះពីការចិំញឹឹ្ចឹមិ

��ីតាមិតែប៉ះកើលេើថ្ងៃផ្ទះះទីកើន់ៃ កើ�ភូ្នំមិិសាស្ត្រសំា

រាជ្ជធានី់ភំ្នំ�កើពញមិ�ចិំញឹឹ្ចឹមិ��ីតាមិស្រូសំ�

វញិ៕   �ប៉ះភ្នំពៈ ន់គរកើ�ហិហិាន់

កម្លាំំ��ងគណៈៈបញ្ជាា�កា�រឯកភា�ព...កម្លាំំ��ងគណៈៈបញ្ជាា�កា�រឯកភា�ព...tmkBITMB½rTI   01
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ចំ�ណ្តាយភាគកើ�ចំើន់ពីពន់ធគយតែដ្ឋលេចិំន់
បាន់��ណុ�់ ផ្ទះងតែដ្ឋរ។

កើសំវា�មិមវនិិ់កើយាគរប៉ះស់ំ Moody បាន់
និ់យាយថា អាជី្ជវ�មិមអាកើមិរចិំ ��ពុង
ទីទួីលេប៉ះន់ះ�ុថ្ងៃ�ៃកើដ្ឋើមិភាគកើ�ចំើន់ពីការដ្ឋ�កើ�ើង
ពន់ធគយ តែដ្ឋលេ��ូវបាន់ដា�់��ហិិ�តាមិ
�មិពស់ំថ្ងៃន់សំង្គ្រា�ា មិពាណិុជ្ជជ�មិមរវាង
សំហិរដ្ឋឋអាកើមិរ�ិ - ចិំន់។

ទីីភំា�់�រផ្ទះាល់េចំ�ណ្តា�់ថំា�់បាន់ឱ្យយ
ដឹ្ឋងកើ��ុំងរបាយការណ៍ុថ្ងៃ�ៃច័ំន់ះថា អំ្ន�នា�
ចូំលេ អាកើមិរ�ិបាន់ស្រូសំូប៉ះយ�កើ�ចំើន់ជាង 
៩០% ថ្ងៃន់ការចំ�ណ្តាយប៉ះតែន់ែមិតែដ្ឋលេប៉ះណ្តាា លេ
មិ�ពីពន់ធ ២០ ភាគរយរប៉ះស់ំសំហិរដ្ឋឋអាកើមិរ�ិ
កើលេើទី�និ់ញចិំន់។

កើនា�មាន់ន័់យថា អ្ន�ំនា�ចូំលេអាកើមិរ�ិ
ប៉ះង់ថ្ងៃ�ៃ�ប៉ះតែហិលេ ១៨,៥% សំ�មាប់៉ះមុិខទី�និ់ញ
ចិំន់ចំ�កើពា�អ្ន�តាពន់ធ ២០% ខណុៈអ្នំ�នា�
កើចំញចិំន់ ទីទួីលេបាន់ ១,៥% �ិចំជាង
សំ�មាប់៉ះផ្ទះលិេ�ផ្ទះលេដូ្ឋចំ�ំ។

“ �ប៉ះសិំន់កើប៉ះើពន់ធគយកើ�តែ�មាន់ដ្ឋតែដ្ឋលេ 
សំមាព ធកើលេើអំ្ន�លេ�់រាយកើ�អាកើមិរ�ិ ទី�ន់ងជា
នឹ់ងកើ�ើន់កើ�ើងតែដ្ឋលេនា�ឱ្យយមាន់ការកើ�ើន់កើ�ើង
�ថ្ងៃមិៃទី�និ់ញកើ�ប៉ះើ�បាស់ំ

កើសំវា�មិមវនិិ់កើយាគរប៉ះស់ំ Moody
Moody's បាន់ ឲ្យយដឹ្ឋង�ុំងរបាយការណ៍ុ

ថា «�ថ្ងៃមិៃពន់ធភាគកើ�ចំើន់ ��ូវបាន់ប៉ះញ្ចឹជូ ន់កើ�
ឲ្យយ��ុមិហុុិន់នា�ចូំលេអាកើមិរ�ិ។

ទីីភំា�់�រកើន់�បាន់ប៉ះតែន់ែមិកើទីៀ�ថា 
“�ប៉ះសិំន់កើប៉ះើពន់ធគយកើ�តែ�មាន់ដ្ឋតែដ្ឋលេ 
សំមាព ធកើលេើអំ្ន�លេ�់រាយកើ�អាកើមិរ�ិ ទី�ន់ងជា
នឹ់ងកើ�ើន់កើ�ើង តែដ្ឋលេនា�ឱ្យយមាន់ការកើ�ើន់
�ថ្ងៃមិៃទី�និ់ញកើ�ប៉ះើ�បាស់ំ” ។

ពន់ធគយពាណិុជ្ជជ�មិមខពស់ំ បាន់
ចូំលេជាធរមាន់�ុំងអាណុ�ាអិ្ន�ី��ប៉ះធានាធិប៉ះ�ី    
អាកើមិរ�ិ កើ��ដូ្ឋណ្តាល់េ�តា�។ Moody's 

បាន់និ់យាយថា ពន់ធគយទាំ�ងកើនា�ភាគកើ�ចំើន់ 
កើ�តែ�មាន់ដ្ឋតែដ្ឋលេ និ់ងប៉ះះ�ពាល់េដ្ឋល់េ
ពា�់�ណ្តាា លេថ្ងៃន់លេ�ហូិរពាណិុជ្ជជ�មិមរវាង
សំហិរដ្ឋឋអាកើមិរ�ិ និ់ងចិំន់។

ពន់ធកើលេើទី�និ់ញចិំន់មាន់អ្ន�តាជាមិធយមិ 

១៩,៣% តែផ្ទះា�កើលេើទីមិៃន់់ពាណិុជ្ជជ�មិមកើ�កើដ្ឋើមិ
ឆំ្នាំ� ២០២១  ខណុៈកើពលេតែដ្ឋលេពន់ធរប៉ះស់ំ
ចិំន់កើលេើផ្ទះលិេ�ផ្ទះលេអាកើមិរ�ិ មាន់�ប៉ះតែហិលេ 
២០,៧% កើន់�កើប៉ះើកើយាងតាមិទិីនំ់ន័់យចំង��ង
កើដាយវទិីាសាែ ន់អ្នំ�ជ្ជ�នាញ Think Tank 
Peterson តែផំ្ទះ�វទិីាសាស្ត្រសំាកើសំដ្ឋឋ�ិចឹំ
អ្នន់ារជា�ិ។

ទិីនំ់ន័់យបាន់ប៉ះ�ា ញថា មុិន់កើពលេ
សំង្គ្រា�ា មិពាណិុជ្ជជ�មិមរវាងសំហិរដ្ឋឋអាកើមិរ�ិ 
និ់ងចិំន់ កើ�កើដ្ឋើមិឆំ្នាំ� ២០១៨ ពន់ធសំហិរដ្ឋឋអាកើមិរ�ិ

កើលេើទី�និ់ញចិំន់ មាន់ជាមិធយមិ ៣,១% ខណុៈ
តែដ្ឋលេពន់ធរប៉ះស់ំចិំន់កើលេើទី�និ់ញអាកើមិរ�ិមាន់ 
៨ %។

អ្នំ�នា�ចូំលេសំហិរដ្ឋឋអាកើមិរ�ិមិិន់តែមិន់
តែ�មួិយ តែដ្ឋលេមាន់ប៉ះន់ះ�ុពន់ធគយកើ�ើន់កើ�ើង

កើនា�កើទី។
Moody's បាន់និ់យាយកើ��ុំង

របាយការណ៍ុថា ��ុមិហុុិន់នា�កើចំញរប៉ះស់ំ
សំហិរដ្ឋឋអាកើមិរ�ិ �៏បាន់ស្រូសំូប៉ះយ�ការ
ចំ�ណ្តាយភាគកើ�ចំើន់ពីពន់ធគយតែដ្ឋលេបាន់
��ណុ�់កើដាយ�ប៉ះកើទីសំចិំន់ ផ្ទះងតែដ្ឋរ។ កើនា�
គឺមួិយតែផំ្ទះ�កើដាយសារតែ�ការនា�កើចំញរប៉ះស់ំ
សំហិរដ្ឋឋអាកើមិរ�ិ តែដ្ឋលេបាន់��ណុ�់កើ�លេកើ�
កើដាយពន់ធសំងសឹំ��ប៉ះវញិទាំ�ងកើនា� គឺជា
ផ្ទះលិេ�ផ្ទះលេតែដ្ឋលេអាចំរ�បាន់ពី�តែន់ៃង
កើផ្ទះសងកើទីៀ� ដូ្ឋចំជាទី�និ់ញ�សិំ�មិម ជាកើដ្ឋើមិ។

កើសំដ្ឋឋវទូិី និ់ងធុរ�ិចឹំបាន់ជ្ជតែជ្ជ��ំថា 
ពន់ធរប៉ះស់ំកើ�� �តា� កើលេើ�ប៉ះកើទីសំចិំន់ កើធវើ
ឱ្យយប៉ះះ�ពាល់េដ្ឋល់េកើសំដ្ឋឋ�ិចឹំសំហិរដ្ឋឋអាកើមិរ�ិ 
ខណុៈតែដ្ឋលេមិិន់បាន់ប៉ះងខ�ឱ្យយចិំន់ប៉ះតែងវរ
ការអ្ននុ់វ�ាពាណិុជ្ជជ�មិមអ្នយុ�ាធិម៌ិរប៉ះស់ំខៃនួ់។

�ប៉ះធានាធិប៉ះ�ី ចូំ ថ្ងៃប៉ះដិ្ឋន់ កាលេពីមុិន់
បាន់និ់យាយថា ��់មិិន់យល់េស្រូសំប៉ះនឹ់ង
វធីិសាស្ត្រសំារប៉ះស់ំ កើ�� �តា� ចំ�កើពា��ប៉ះកើទីសំ
ចិំន់កើនា�កើទី ប៉ះះុតែន់ាមិិន់មាន់ការ�ប៉ះញាប់៉ះ
�ប៉ះញាល់េ�ុំងការផ្លាៃ ស់ំប៉ះារូកើ�លេន់កើយាបាយ
មុិន់រប៉ះស់ំ��់កើទី។ រដ្ឋឋបាលេរប៉ះស់ំ��់បាន់
កើលេើ�កើ�ើងថា ខៃួន់កើប៉ះើ�ចំ�ហិចំ�កើពា�ការកើ�ប៉ះើ
�បាស់ំពន់ធ កើដ្ឋើមិីី�ប៉ះឆ្នាំ�ងនឹ់ងការអ្ននុ់វ�ា
ពាណិុជ្ជជ�មិមអ្នយុ�ាិធម៌ិរប៉ះស់ំចិំន់។

អ្ន�ំសំកើងា�ការណ៍ុខៃ�បាន់និ់យាយថា 
ពន់ធគយកើន់� អាចំផ្ទះាល់េអានុ់ភាពដ្ឋល់េ
សំហិរដ្ឋឋអាកើមិរ�ិកើលេើ�ប៉ះកើទីសំចិំន់៕
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បូ៉ះសំាុន់ - សំមាជិ្ជ� និ់ងប៉ះ�សពួ�កើ�មង
ទី�កើន់ើងមួិយ��ុមិ តែដ្ឋលេមាន់មូិលេដាឋ ន់កើ�ទីី��ុង
�ូតែវ ះលេ តែដ្ឋលេមាន់កើ�ម �ថា ��ុមិ�គសួារមួិយ 
(OFC) ��ូវបាន់កើចាទី�ប៉ះកាន់់ និ់ងមិនុ់សំស ១៤ 
នា�់��ូវបាន់ចាប់៉ះខៃនួ់កើ�ថ្ងៃ�ៃកើន់� ពីប៉ះទី�ប៉ះ�ពឹ�ាិ
អ្ន�កើពើជួ្ជញដូ្ឋរកើ�គឿងកើញៀន់�ទីង់�ទាំយធ� 
យូរអ្នតែងវង និ់ងសំមិគ�និ់��ងលុេយ�ខវ�់។ 
�ុំងដ្ឋ�កើណុើ រថ្ងៃន់ការកើសុំើប៉ះអ្នកើងា� ភំា�់�របាន់
របឹ៉ះអូ្នសំ ឬទិីញ�ូកាអីុ្នន់ �ប៉ះមាណុ ២,៣២ 
គី�ូ�កាមិ កើមិ��កើហិវតាមីិន់ ១០,៧៨ គី�ូ�កាមិ 
កើហិវន់តានី់លេ ៤១ �កាមិ  MDMA ៣០ �កាមិ 
កើហិរ ះអីុូ្នន់ ៥១៣ �កាមិ តែដ្ឋលេមាន់�ថ្ងៃមិៃជា�បា�់ 
១០៤.៣៩៦ ដុ្ឋ�ៃ រ និ់ងអាវធុ ៣ កើដ្ឋើមិ។ 
ជ្ជន់ជាប់៉ះកើចាទីមំា�់ កើ�រ�់កើគចំខៃនួ់កើ�កើ�ើយ។

ដូ្ឋចំបាន់កើចាទី�ប៉ះកាន់់�ុំងឯ�សារ�ុ�ការ 
កើ�តែខសីំហាឆំ្នាំ� ២០១៨ ការអ្ននុ់វ�ាចំាប់៉ះបាន់
ចាប់៉ះកើផ្ទះាើមិកើសុំើប៉ះអ្នកើងា�កើលេើ OFC កើដ្ឋើមិីី
កើ�ៃើយ�ប៉ះកើ�នឹ់ងការកើ�ើន់កើ�ើងយាះងខាៃ �ងថ្ងៃន់
ការបាញ់សំមាៃ ប់៉ះ និ់ងអ្ន�កើពើហឹិងាជា��ុមិកើ�
ទីី��ុង�ូតែវលេ។ OFC គឺជាសំមិព័ន់ធភាពរវាង
��ុមិទី�កើន់ើងជាកើ�ចំើន់ កើ��ុំង និ់ងជុ្ជ�វញិទីី��ុង
�ូតែវ ះលេ តែដ្ឋលេមាន់ទី�នា�់ទី�ន់ងជាមួិយ��ុមិ
ទី�កើន់ើងកើ�រដ្ឋឋកាលីេហិវរ័ញាះ និ់ងរដ្ឋឋដ្ឋថ្ងៃទីកើទីៀ�។ 
សារាះ� យុ� គឺជាសាែ ប៉ះនិ់� និ់ងជាអំ្ន�ដឹ្ឋ�នា�
��ុមិហុុិន់ OFC កើហិើយ�៏ជាសំមាជិ្ជ�ថ្ងៃន់��ុមិ

�ូចំមួិយ ��មុិទី�កើន់ើង��មុិ�គសួារ Crazy Mob 
។ កើ�ឆំ្នាំ� ២០១៨ និ់ង ២០១៩ យាះងកើហាចំណ្តាស់ំ
មាន់ឧប៉ះី�ាិកើហិ�ុផ្ទះះុ�អាវធុចំ�នួ់ន់ ១២ កើលេើ� 
កើ���ប៉ះន់់ទីី��ុង�ូតែវលេ ��ូវបាន់សំងស័យថា 

អាចំប៉ះងាអ្នរភិាពកើដាយ��ុមិទី�កើន់ើងរវាង OCF 
និ់ងគូ�ប៉ះតែជ្ជងរប៉ះស់ំខៃួន់។

ចាប់៉ះតា�ងពីឆំ្នាំ� ២០១៩ យុ� និ់ងសំហិ
ចុំងកើចាទី ��ូវបាន់កើចាទី�ប៉ះកាន់់ថា បាន់
កើ�ប៉ះើ�បាស់ំកើសំវាថ្ងៃ�ប៉ះសំណីុយ៍អាកើមិរ�ិ កើដ្ឋើមិីី

ទីទួីលេ និ់ងដឹ្ឋ�ជ្ជញ្ចឹជូ ន់កើ�គឿងកើញៀន់ខុសំចំាប់៉ះ 
និ់ងជា�ូំរមិ�វញិនូ់វ ការដឹ្ឋ�ជ្ជញ្ចឹជូ ន់លុេយប៉ះន់ា
កើ�ឲ្យយ�ប៉ះភ្នំពផ្ទះា�់ផ្ទះាង់រប៉ះស់ំយុ�។ មាន់ការ
កើចាទី�ប៉ះកាន់់ថា យុ� បាន់រស់ំកើ��ុំងផ្ទះះ� កើ�
ទីី��ុង�ូតែវលេ ជា�តែន់ៃងសំ�មាប់៉ះការជួ្ជប៉ះជុ្ជ�
��ុមិទី�កើន់ើង និ់ង�ពឹ�ាកិារណ៍ុកើផ្ទះសងកើទីៀ� តែដ្ឋលេ
ជ្ជ�រញុសំ�មិមភាពខុសំចំាប់៉ះរប៉ះស់ំ��ុមិទី�កើន់ើង។ 
កើលេើសំពីកើន់�កើទីៀ� ការទិីញកើ�គឿងកើញៀន់ និ់ង
អាវធុ ��ូវបាន់កើធវើកើ�ើងកើដាយជ្ជន់ជាប់៉ះកើចាទី
កើ�ម � វរីៈ �ព�  កើ� វាសំនា និ់ងបុុ៉ះ� សំ�បូ៉ះរ។

មាន់ការកើចាទី�ប៉ះកាន់់ប៉ះតែន់ែមិកើទីៀ�ថា 
កើ�តែខសីំហាឆំ្នាំ� ២០១៩ ពិន់ និ់ង បុុ៉ះ� បាន់
ចំរាចំរណ៍ុលុេយតែ�ៃងកាៃ យ កើដាយផ្ទះាល់េ “ការ
ការពារ” ដ្ឋល់េសា�សតីែដ្ឋលេសំហិការ�ំ ជាអ្ន�ំ
តែដ្ឋលេ��ូវបាន់អ្ន�អាងថាបាន់ទិីញលុេយដុ្ឋ�ៃ រ
អាកើមិរ�ិតែ�ៃងកាៃ យចំ�នួ់ន់ ១០ មឺុិន់ដុ្ឋ�ៃ រ ពី
ភំា�់�រសំមាៃ �់អាកើមិរ�ិ។ បុុ៉ះ� និ់ង ភិ្នំន់ បាន់
កើផ្ទះះរ និ់ង�ប៉ះគល់េរបិូ៉ះយប័៉ះណុណតែ�ៃងកាៃ យពី 
Cambridge Mass កើ�ដ្ឋល់េ New Hampshire 
ជា�តែន់ៃងតែដ្ឋលេវា��ូវបាន់ទីទួីលេកើដាយ
ភំា�់�រសំមាៃ �់កើផ្ទះសងកើទីៀ�។ កើ��ុំង�ប៉ះ�ិប៉ះ�ាិ
ការសំមាៃ �់កើ�តែខឧសំភាឆំ្នាំ� ២០២១ 
ជ្ជន់ជាប់៉ះកើចាទីកើ�ម ��ព�  ពិន់ សាកើមិឿន់ �ឹមិ 
និ់ង   រឆី្នាំ� កើសំមិ រងការកើចាទី�ប៉ះកាន់់ថា 
បាន់ផ្ទះាល់េការការពារដ្ឋល់េការដឹ្ឋ�ជ្ជញ្ចឹជូ ន់ទី�និ់ញ

លុេយកើ�គឿងកើញៀន់ពីអឺ្នរ ះបុ៉ះ បាន់ពីការលេ�់
កើ�គឿងកើញៀន់កើហិរ ះអីុូ្នន់កើ�ម ។ ��ុមិជ្ជន់ជាប់៉ះកើចាទី
បាន់ជួ្ជយកើវចំខឹប់៉ះ�បា�់ និ់ងដឹ្ឋ�ទី�និ់ញដា�់
�ុំងឡាន់ដឹ្ឋ�ទី�និ់ញ និ់ងបាន់ដឹ្ឋ�វាពីរដ្ឋឋ New 
York កើ� New Hampshire។

កើមិធាវសីំាីទីីអាកើមិរ�ិ Nathaniel R. Men-
dell មាន់�ប៉ះសាសំន៍់ថា “កើយើងកើចាទី�ប៉ះកាន់់    
កើមិដឹ្ឋ�នា� និ់ងប៉ះ�សពួ���ុមិ�គួសារ One 
Family Clique ពីប៉ះទីជួ្ជញដូ្ឋរកើ�គឿងកើញៀន់ និ់ង
អាវធុ តែដ្ឋលេរមួិចំ�តែណុ�នា�ឲ្យយមាន់អ្ន�កើពើហឹិង្
សា�គប់៉ះ�ប៉ះកើភ្នំទី តែដ្ឋលេកើយើងដឹ្ឋងថាប៉ះ�ផ្លាៃ ញ
សំហិគមិន៍់។ “នាយ�ដាឋ ន់ប៉ះះូលីេសំទីី��ុង�ូ
តែវលេ កើប៉ះាជាា ការពារសំហិគមិន៍់រប៉ះស់ំខៃនួ់ ដូ្ឋកើចំំ� 
ពួ�កើគបាន់ចូំលេរមួិជាមួិយថ្ងៃដ្ឋគូ អ្ននុ់វ�ាចំាប់៉ះ
រដ្ឋឋ និ់ងសំហិព័ន់ធ កើដ្ឋើមិីីកើធវើការកើសុំើប៉ះអ្នកើងា� 
បាន់��ណុ�់កើ�លេកើ�ថ្ងៃន់ការចាប់៉ះខៃនួ់មិនុ់សំស
សំ�ខាន់់ៗ តែដ្ឋលេកើយើងបាន់កើចាទី�ប៉ះកាន់់ ជា
អ្នំ�ផ្ទះសពវផ្ទះាយការតែចំ�ចាយកើ�គឿងកើញៀន់ 
និ់ង�ប៉ះ�ពឹ�ាអ្ន�កើពើហឹិងាកើ��ុំងទីី��ុង�ូតែវលេ។ 
�ប៉ះជាជ្ជន់រស់ំកើ��ុំងទីី��ុង�ូតែវលេនឹ់ងរ�ី
រាយកើ�រដូ្ឋវកើ�ា �ប៉ះ�ប៉ះកើដាយសុំវ�ែិភាពជាង
មុិន់ កើដាយសារការ�ររប៉ះស់ំអំ្ន�កើសុំើប៉ះអ្នកើងា� 
និ់ង�ព�រាជ្ជអាជាា រប៉ះស់ំកើយើង។”

“�ប៉ះ�ិប៉ះ�ែិការ Operation Street Roulette 
គឺជាឧទាំហិរណ៍ុមួិយកើទីៀ�ថ្ងៃន់រកើប៉ះៀប៉ះតែដ្ឋលេ 
FBI និ់ងថ្ងៃដ្ឋគូអ្ននុ់វ�ាចំាប់៉ះរប៉ះស់ំកើយើងកើធវើការ
ជាមួិយ�ំ កើដ្ឋើមិីីប៉ះ�ផ្លាៃ ញកើចាលេសំហិ��សំ
ឧ��ិដ្ឋឋខំា�ធ� តែដ្ឋលេប៉ះងាកើ���ថំា�់ដ្ឋល់េ
សំហិគមិន៍់រប៉ះស់ំកើយើង។ ជាមួិយនឹ់ងការ
ដ្ឋ�ហូិ�កើ�គឿងកើញៀន់ខុសំចំាប់៉ះ  អាវធុ និ់ង

�កើ�ទី�ព័រទីី០៧�កើ�ទី�ព័រទីី០៧

សមាជិិ�ក្រុ�ុមទំំមេនិើង និិងប�ខពុួ�ចំំនិួនិ ១៥ នា�់ ជាប់មេ�ទំពុីបទំ
ជិួញដ្ឋូរមេក្រុគឿងមេញៀនិ �ងលុុយ�ខ្វវ�់ និិងចំរាចំរណ៍៍លុុយក្លែ�ែងក្លាា�យ
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សំមាជិ្ជ� ១៥ នា�់ថ្ងៃន់សំហិការ ីOne Family 
Clique ទាំ�ងកើន់� ចាប់៉ះពីថ្ងៃ�ៃកើន់��កើ� �ប៉ះជាជ្ជន់
កើ�ទីី��ុង�ូតែវលេមាន់សុំវ�ែិភាពជាងមុិ
ន់ភាៃ មិៗ។”  កើន់�កើប៉ះើតាមិសំមិាីរប៉ះស់ំកើ�� 
Joseph R. Bonavolonta ភំា�់�រពិកើសំសំ
ទីទួីលេប៉ះន់ះុ�ការយិាល័េយ FBI កើ� Boston ។ 
“កើយើងកើជ្ជឿថា ��ុមិទាំ�ងកើន់� បាន់ប៉ះងាកើ���ថំា�់
ដ្ឋល់េសុំវ�ែិភាពសាធារណុៈនិ់ងបាន់ប៉ះ�ពុលេ
ដ្ឋល់េតែផំ្ទះ�ខៃ�ថ្ងៃន់ទីី��ុង  �ូតែវលេ ពួ�កើគបាន់
�គប់៉ះ�គង ជួ្ជញដូ្ឋរកើមិ��កើហិវតាមីិន់ �ូកាអីុ្នន់ 
និ់ងកើហិវន់តានី់លេយាះងខាៃ �ង និ់ង ��ពុងសំមិគ�និ់�
�ង�បា�់យ�ចំ�កើណុញរប៉ះស់ំពួ�កើគ និ់ង
��់បា�ងនូ់វអ្នវីតែដ្ឋលេពួ�កើគ��ពុងកើធវើ។ កើយើង
នឹ់ងមិិន់�ប៉ះគល់េទីី��ុងរប៉ះស់ំកើយើងកើ�ឲ្យយអំ្ន�
កើ�គឿងកើញៀន់ តែដ្ឋលេមិិន់ខវល់េចំ�កើពា�កើ���ថំា�់
និ់ងអ្ន�កើពើហឹិងា តែដ្ឋលេពួ�កើគបាន់នា�មិ��ុំង
ភូ្នំមិិសាែ ន់រប៉ះស់ំកើយើងកើ�ើយ កើហិើយ FBI នឹ់ង
ប៉ះន់ាការកើសុំើប៉ះអ្នកើងា� រ �ខាន់ និ់ងនា�ខៃួន់ជ្ជន់
ទាំ�ងកើន់�មិ�ទីទួីលេខុសំ��ូវចំ�កើពា�ទីកើងវើរប៉ះស់ំ
ជ្ជន់តែដ្ឋលេ��ូវបាន់ចាប់៉ះខៃួន់ថ្ងៃ�ៃកើន់�” ។

សំងំការប៉ះះូលីេសំ�ូតែវ ះលេបាន់និ់យាយថា 
“កើ�តែខសីំហា ឆំ្នាំ� ២០១៨ កើ�កើពលេតែដ្ឋលេខាុ�
��ូវបាន់តែ�ងតា�ងជាអ្នគានាយ� ខាុ�បាន់កើប៉ះាជាា
ប៉ះញ្ចឹឈប់៉ះអ្ន�កើពើហឹិងាកើ��ុំងទីី��ុងរប៉ះស់ំកើយើង” 
។ “ កើដាយដឹ្ឋងថា អ្ន�កើពើហឹិងាភាគកើ�ចំើន់ កើ�ើ�
កើចំញពីសំ�មិមភាពកើ�គឿងកើញៀន់ខុសំចំាប់៉ះ 
និ់ងកើដាយដឹ្ឋងថា មាន់អ្នំ�ពា�់ព័ន់ធជាកើ�ចំើន់
បាន់សំែិ��ុំងភាពលួេចំ��់ ខាុ�ចា�់ទុី�វា

ជាអាទិីភាព��ពូលេ។ កើដាយ�ម ន់ការសាះ �់កើសំះើរ 
FBI រមួិជាមួិយមិង្គ្រាន់ាីរប៉ះស់ំកើយើងបាន់ចាប់៉ះកើផ្ទះាើមិ
ការកើសុំើប៉ះអ្នកើងា�សីុំជ្ជកើ�� និ់ងនា�កើ�ដ្ឋល់េការ
ចាប់៉ះខៃនួ់កើ�ថ្ងៃ�ៃកើន់�។ ខាុ�សូំមិតែ�ៃងអ្ន�ណុរគុណុ
ដ្ឋល់េ FBI និ់ងទីីភំា�់�រកើសុំើប៉ះអ្នកើងា�ជាថ្ងៃដ្ឋគូ

រប៉ះស់ំកើយើង ចំ�កើពា�ភាពបិុ៉ះន់�ប៉ះសំប់៉ះ ការ�សូុំ 
និ់ងការលេ�ប៉ះង់។ ការកើសុំើប៉ះអ្នកើងា�កើន់� ប៉ះ�ា ញ
ពីសារៈសំ�ខាន់់ថ្ងៃន់ភាពជាថ្ងៃដ្ឋគូ។ វាមិិន់��ឹមិតែ�
ព�ងឹងភាពជាថ្ងៃដ្ឋគូកើន់�ប៉ះះុកើណ្តាណ �កើទី ប៉ះះុតែន់ាអ្នវី
តែដ្ឋលេសំ�ខាន់់ប៉ះ�ផុ្ទះ�កើនា� គឺបាន់កើធវើឱ្យយទីី��ុង
កើន់�មាន់សុំវ�ែិភាពសំ�មាប់៉ះ�ប៉ះជាជ្ជន់ សិំសំស 
និ់សំសិ� និ់ងអំ្ន�មិ�ទីសំសនា” ។

កើ�� Ramsey E. Covington ភំា�់�រ

ពិកើសំសំទីទួីលេប៉ះន់ះ�ុការយិាល័េយកើសុំើប៉ះអ្នកើងា�
ឧ��ិដ្ឋឋ�មិម IRS ការយិាល័េយបូ៉ះសំាុន់បាន់
មាន់�ប៉ះសាសំន៍់ថា “អ្នងាការជួ្ជញដូ្ឋរកើ�គឿងកើញៀន់
មាន់កើហិ�ុផ្ទះលេមួិយគឺកើដ្ឋើមិីីរ�លុេយ” ។ 
“សំ�មិមភាពកើសុំើប៉ះអ្នកើងា�ថ្ងៃ�ៃកើន់� គឺកើផ្លាា �កើលេើ
ហិិរញ្ចឹញវ�ែុរប៉ះស់ំពួ�កើគ ភំា�់�រពិកើសំសំ
កើសុំើប៉ះអ្នកើងា�ឧ��ិដ្ឋឋ�មិម IRS ��ពុង��ចា�់កើចាលេ
��ុមិដ៍្ឋកើ���ថំា�់ទាំ�ងកើន់� តែដ្ឋលេកើធវើឱ្យយអ្នន់ារាយ

ដ្ឋល់េសំហិគមិន៍់រប៉ះស់ំកើយើង” ។

កើ�� Joshua W. McCallister អ្នធិការ
សំាីទីីទីទួីលេប៉ះន់ះុ�តែផំ្ទះ�កើសំវា�មិមអ្នធិការ�ិចឹំ
ថ្ងៃ�ប៉ះសំណីុយ៍អាកើមិរ�ិមាន់�ប៉ះសាសំន៍់ថា “ការ
ចាប់៉ះខៃួន់កើ�ថ្ងៃ�ៃកើន់� �ៃុ�ប៉ះញឹ្ចាំ�ងពី�ិចឹំខិ�ខ�
�បឹ៉ះងតែ�ប៉ះងតែដ្ឋលេ��ពុងកើធវើប៉ះន់ារប៉ះស់ំកើសំវា�មិម
អ្នធិការ�ិចឹំថ្ងៃ�ប៉ះសំណីុយ៍អាកើមិរ�ិ និ់ងថ្ងៃដ្ឋគូ
អ្ននុ់វ�ាចំាប់៉ះរប៉ះស់ំកើយើង កើដ្ឋើមិីីរ �ខាន់ដ្ឋល់េ
អ្នងាការជួ្ជញដូ្ឋរកើ�គឿងកើញៀន់កើ��ុំងសំហិគមិន៍់

រប៉ះស់ំកើយើង” ។ “ ការកើ�ប៉ះើ�បាស់ំថ្ងៃ�ប៉ះសំណីុយ៍
អាកើមិរ�ិ កើដ្ឋើមិីីជួ្ជយសំ�មិួលេដ្ឋល់េការជួ្ជញដូ្ឋរ
កើ�គឿងកើញៀន់ និ់ងដ្ឋ�កើណុើ ការតែដ្ឋលេពា�់ព័ន់ធ
នានា នឹ់ងមិិន់��ូវអ្ន�់ឱ្យន់កើ�ើយ។ កើយើងនឹ់ង
ប៉ះន់ាការពារបូ៉ះរណុភាពថ្ងៃន់ថ្ងៃ�ប៉ះសំណីុយ៍ ការពារ
បុ៉ះគាលិេ� និ់ងសាធារណុៈជ្ជន់អាកើមិរ�ិ ផ្ទះង
តែដ្ឋរ។

កើ�� Brian D. Boyle ភំា�់�រពិកើសំសំ
ទីទួីលេប៉ះន់ះុ�តែផំ្ទះ��គប់៉ះ�គងកើ�គឿងកើញៀន់កើ�
បូ៉ះសំាុន់ បាន់មាន់�ប៉ះសាសំន៍់ថា “DEA កើប៉ះាជាា
កើសុំើប៉ះអ្នកើងា� និ់ង��កើទីចំកើចាលេអ្នងាភាពជួ្ជញដូ្ឋរ
កើ�គឿងកើញៀន់ដ៏្ឋកើ�រកើ� ដូ្ឋចំជា�ប៉ះ�ិប៉ះ�ាិការ
ទាំ�ងកើន់� កើ��ុំង��ប៉ះន់់ Greater Merrimack 
Valley ថ្ងៃន់រដ្ឋឋ Massachusetts” ។ “ ដូ្ឋចំតែដ្ឋលេ
កើយើងបាន់ដឹ្ឋងកើហិើយថា ការជួ្ជញដូ្ឋរកើ�គឿងកើញៀន់
កើ��ុំងសំហិគមិន៍់រប៉ះស់ំកើយើង ការកើ�ប៉ះើកា�កើភ្នំៃើង 
និ់ងអ្ន�កើពើហឹិងាកើលេើរាងកាយ តែដ្ឋលេកើ�ើ�មាន់
ជាញឹ�ញាប់៉ះ គឺជាការគ�រាមិ��តែហិងធៃន់់ធៃរ
មួិយដ្ឋល់េ�គួសារ និ់ងសំហិគមិន៍់រប៉ះស់ំកើយើង។ 
កើន់�មិិន់អាចំទីទួីលេយ�បាន់កើទី និ់ងមិិន់��ូវ
បាន់អ្ននុ់ញ្ចាំញ �ឱ្យយកើ�ើ�កើ�ើងកើ�ើយ។ DEA និ់ង
ថ្ងៃដ្ឋគូ�ុំងស្រូសុំ�រដ្ឋឋ និ់ងសំហិព័ន់ធរប៉ះស់ំខៃនួ់ កើប៉ះាជាា
ចិំ�ានា�ជ្ជន់�ប៉ះ�ពឹ�ាបិ៉ះទីឧ��ិដ្ឋឋទាំ�ងកើន់�កើ�កាន់់
�ុ�ការ។”

ប៉ះទីកើចាទីពីការឃុុប៉ះឃិុ� តែចំ�ចាយ និ់ង
រ�ាទុី� កាន់់កាប់៉ះកើដាយមាន់កើចំ�នា តែចំ�ចាយ
កើហិរ ះ ូ  អីុ្នន់ សារធា�ុ�ូកាអីុ្នន់ កើហិវតានី់លេ 
MDMA ៥០០ �កាមិ ឬ ជាកើ�ចំើន់កើទីៀ� និ់ងកើមិ

�កើ�ទី�ព័រទីី១២�កើ�ទី�ព័រទីី១២
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(��កើចំ�)៖ កើកា��ពហិមចារ ីជាតែផំ្ទះ�ដ៏្ឋ

សំ�ខាន់់មួិយកើ��ុំង «សំហិគមិន៍់កើអ្ន�ូ

កើទីសំចំរណ៍ុកើកា��ពហិមចារកីើ�ជាយប៉ះនាះ យ» 

តែដ្ឋលេមាន់ទីីតា�ងសំែ�ិកើ�ឃុុ�កើ�ជាយប៉ះនាះ យ 

ស្រូសំុ�តែ�ព��ប៉ះសំពវ កើខ�ា��កើចំ� កើពាលេគឺ

មាន់ចំមាៃ យ�ប៉ះមាណុជិ្ជ� ២០ គី�ូតែមិះ��

ពីទីីរមួិកើខ�ា��កើចំ�។ ធមិមជា�ិដ៏្ឋស្រូសំស់ំ

��កាលេកើ�តាមិទីី�ប៉ះជុ្ជ�កើកា�កើន់� គឺផ្ទះារភាជ ប់៉ះ

កើ�នឹ់ងសំកាា នុ់ពលេដ៏្ឋសំមិីូរតែប៉ះប៉ះថ្ងៃន់ដ្ឋងទីកើន់ៃ

កើមិគងា។

ការកើធវើដ្ឋ�កើណុើ រកើ�កាន់់សំហិគមិន៍់កើន់� 

គឺខុសំពីការកើ�ទីសំសនាកើ�ទីីកើទីសំចំរណ៍ុ

កើផ្ទះសងកើទីៀ� កើដាយកើភ្នំាៀវកើទីសំចំរ��ូវកើធវើដ្ឋ�កើណុើ រ

តាមិទូី�កាណូុ�កា�់ដ្ឋងទីកើន់ៃកើមិគងា កើ�

��ពង់ចំមិៃងឫសំសចីារ-កើ�ជាយប៉ះនាះ យ កើដ្ឋើមិីី

បាន់�ៃងកើ�ដ្ឋល់េសំហិគមិន៍់កើអ្ន�ូកើទីសំចំរណ៍ុ

មួិយកើន់�។ កើ�ដ្ឋល់េសំហិគមិន៍់ កើភ្នំាៀវកើទីសំចំរ

អាចំសំ�មា� និ់ងទីទួីលេទាំន់អាហារកើ�ផ្ទះះ�

សំា�់ (Home Stay) រប៉ះស់ំ�ប៉ះជាសំហិគមិន៍់

មួិយកើពលេសិំន់ មុិន់ប៉ះន់ាដ្ឋ�កើណុើ រតាមិកាណូុ�

កើឆ្នាំព �កើ��ប៉ះជុ្ជ�កើកា�កើ��ុំង�ែីសុំបិ៉ះន់ា។

រ �កើលេចំកើឆ្នាំមិកើ�ើ��ណ្តាែ លេជ្ជលេសា 

កើកា��ពហិមចារកីើ�ប៉ះៀប៉ះដូ្ឋចំវមិាន់កើទីសំចំរណ៍ុ

អ្នតែណុែ �កើលេើថ្ងៃផ្ទះះគ�ា យាះងស្រូសំស់ំ��កាលេ។ 

កើ�ំរខាច់ំសំ�ីុសំប៉ះះ�ប៉ះ�មា�់ទឹី� ជាទីី

ស័ំ�ាសិំមិប៉ះ�ផុ្ទះ�សំ�មាប់៉ះការកើបា��ង់សំ�មា�

កើ�កើពលេរា��ី។ មិាះងវញិកើទីៀ� កើភ្នំាៀវ

កើទីសំចំរអាចំគយគន់់សំ�មិស់ំជ្ជលេធារានា

កើពលេ�ព�សូំរយិាកើរៀប៉ះអ្នសំាងា� និ់ងទីទួីលេទាំន់

អាហារកើពលេ�ៃ ចំតែដ្ឋលេ�ប៉ះជាសំហិគមិន៍់

កើរៀប៉ះចំ�ជូ្ជន់។

លុេ�ដ្ឋល់េអ្នរកុើណ្តាទ័ីយកាលេ សំ�កើ�ង

ប៉ះ�ាប៉ះ�ស�ីន់់ឮរ �ពងកើ�តាមិថ្ងៃ�ព�ពឹ�ា 

ញុា�ងប៉ះរយិាកាសំកើ�កើលេើកើកា��ពហិមចារ ី

កាន់់តែ�វកិើសំសំវសិាលេថ្ងៃ��តែលេង។ កើ��ពី

កើដ្ឋើរទីសំសនាសំ�មិស់ំធមិមជា�ិកើ�កើលេើថ្ងៃផ្ទះះ

កើកា� កើភ្នំាៀវកើទីសំចំរ�៏អាចំចុំ�កើលេងទឹី� និ់ង

ទីទួីលេទាំន់អាហារយាះងឆ្នាំៃ ញ់ពិសាកើ�

កើលេើកើ�កាមិមិៃប់៉ះកើ�ើដ៏្ឋ���ឹង��ថ្ងៃ�ផ្ទះង

តែដ្ឋរ។ កើ��ពីកើន់� កើភ្នំាៀវកើទីសំចំរ�៏អាចំជិ្ជ�

កាណូុ�ទីសំសនាសំ�មិស់ំធមិមជា�ិ កើ�តាមិ

�ប៉ះជុ្ជ�កើកា�ជាកើ�ចំើន់�តែន់ៃងកើទីៀ� មុិន់��លេប់៉ះ

មិ�សំហិគមិន៍់វញិ។

ដ្ឋ�កើណុើ រកើដ្ឋើមិទីងថ្ងៃន់ការដា�់កើ�ម �

កើកា��ពហិមចារកីើន់� គឺពីដ្ឋ�បូ៉ះងកើ�ើយ អ្ន�ំស្រូសំ�ុ

កើ�ទីីកើនា�កើ�កើកា�កើន់�ថា «កើកា�ថ្ងៃយះ» 

ប៉ះះុតែន់ា�ុំងកើពលេតែដ្ឋលេកើ�� �ូយ សុំផ្លា� 

កើ�កើធវើជាអ្នភិ្នំបាលេកើខ�ា��កើចំ� កើ��បាន់

ចុំ�កើ�សិំ�ាស្រូសាវ�ជាវកើ�កើលេើកើកា�កើន់�

មុិន់កើគ កើហិើយកើដាយកើឃុើញទីីធាៃ ខាច់ំសាា �

សំ�ីុសំ កើទីសំភាពគួរជាទីីរមិណីុយ តែដ្ឋលេ

កើ�ប៉ះៀប៉ះដូ្ឋចំជានារ�ី�មុិ��ពហិមចារ ីកើហិើយ

មិិន់ទាំន់់មាន់អ្ន�ំណ្តាកើ�កើលេង�មិាន់ាផ្ទះង

កើនា� កើ���៏សំកើ�មិចំជាមួិយកើ�� កើថាង 

ខុន់ រដ្ឋឋមិង្គ្រាន់ាី��សួំងកើទីសំចំរណ៍ុ ឯ�ភាព

ដា�់កើ�ម �កើកា�កើន់�ថា «កើកា��ពហិមចារ»ី 

តែ�មិែង។

រមិណីុយភាពដ៏្ឋអ្នសឹារយមួិយកើទីៀ� គឺ

ការទីសំសនាសំ�វកើផ្ទះា�តាមិដ្ឋងទីកើន់ៃកើមិគងា 

មិិន់ថាកើពលេ�ពឹ� ឬកើពលេ�ៃ ចំ �៏សុំទីធតែ�

អាចំទីសំសនាបាន់ដូ្ឋចំ�ំ។ ដ្ឋ�កើណុើ រផុ្ទះសំ

កើ�ើងរប៉ះស់ំសំ�វ��មិ�ប៉ះកើភ្នំទីកើន់� ពិ�ជា

ផ្ទះែល់េនូ់វអារមិមណ៍ុសំប៉ះាយរ�ីរាយប៉ះ�ផុ្ទះ�

សំ�មាប់៉ះកើភ្នំាៀវកើទីសំចំរ�គប់៉ះ�ំ។

មិាះងវញិកើទីៀ� កើភ្នំាៀវកើទីសំចំរគួរតែ�

កើដ្ឋើរទីសំសនាតែសំវងយល់េអ្ន�ពីសំ�មិមភាព

រស់ំកើ��ប៉ះចា�ថ្ងៃ�ៃ កើហិើយសំ�មា�កើ��ុំងផ្ទះះ�

សំា�់រប៉ះស់ំ�ប៉ះជាសំហិគមិន៍់ កើដ្ឋើមិីីបាន់

ភ្នំៃ�សរសំជា�ិមិាូប៉ះអាហារ និ់ងផ្ទះលិេ�ផ្ទះលេ

�សិំផ្ទះលេ�ុំងសំហិគមិន៍់។

សូំមិប៉ះញ្ចាំជ �់ថា «សំហិគមិន៍់កើអ្ន�ូ

កើទីសំចំរណ៍ុកើកា��ពហិមចារយ៍ីកើ�ជាយប៉ះនាះ យ» 

��ូវបាន់ប៉ះកើងាើ�កើ�ើងនាថ្ងៃ�ៃទីី០២ តែខវចិំេិកា 

ឆំ្នាំ�២០២០ កើ�កាមិការយ�ចិំ�ាទុី�ដា�់ពី

អាជាា ធរពា�់ព័ន់ធ មិន់ះរីកើទីសំចំរណ៍ុកើខ�ា��កើចំ� 

និ់ងសំហិការជាមួិយអ្នងាការមូិលេនិ់ធិសំ�វថ្ងៃ�ព

ពិភ្នំពកើ�� (WWF)។ ការប៉ះកើងាើ�សំហិគមិន៍់

កើន់�មាន់កើ�លេប៉ះ�ណុង កើដ្ឋើមិីីផ្ទះាល់េឱ្យកាសំ

ឱ្យយសំហិគមិន៍់មូិលេដាឋ ន់មាន់សិំទីធិអ្ន�ណ្តាចំ

�ុំងការ�គប់៉ះ�គង និ់ងចូំលេរមួិចំ�តែណុ��ុំង

ការអ្នភិ្នំវឌ្ឍឍសំហិគមិន៍់រប៉ះស់ំខៃួន់ �ពមិទាំ�ង

អាចំទីទួីលេបាន់ផ្ទះលេ�ប៉ះកើយាជ្ជន៍់ពីកើទីសំចំរណ៍ុ 

កើលេើ��មិពស់ំជី្ជវភាព កា�់ប៉ះន់ែយការ

ចំ�ណ្តា�ស្រូសំុ�។ មិាះងវញិកើទីៀ� �៏កើដ្ឋើមិីី

ចូំលេរមួិការពារអ្នភិ្នំរ�សធន់ធាន់ធមិមជា�ិ

កើ��ុំង��ប៉ះន់់ទាំ�ងមូិលេ មាន់ដូ្ឋចំជាធន់ធាន់

ថ្ងៃ�ពកើ�ើ សំ�វថ្ងៃ�ព ពិកើសំសំគឺសំ�វកាែ ន់់ សំ�វ

កើផ្ទះា�ជាកើដ្ឋើមិ។

ជាការពិ�ណ្តាស់ំ វ�ាមាន់រប៉ះស់ំកើភ្នំាៀវ

កើទីសំចំរតែដ្ឋលេបាន់មិ�ទីសំសនាកើ��ុំង 

«សំហិគមិន៍់កើអ្ន�ូកើទីសំចំរណ៍ុកើកា��ពហិមចារ ី

កើ�ជាយប៉ះនាះ យ» មិិន់��ឹមិតែ�ទីទួីលេបាន់នូ់វ

អារមិមណ៍ុសំប៉ះាយរ�ីរាយប៉ះះកុើណ្តាណ �កើទី ប៉ះះតុែន់ា

�៏តែ�មិទាំ�ងផ្ទះែល់េនូ់វចំ�ណូុលេកើដាយផ្លាះ ល់េ

ជូ្ជន់ដ្ឋល់េ�ប៉ះជាសំហិគមិន៍់ កើដ្ឋើមិីកីើលេើ�ទឹី�ចិំ�ា

ឱ្យយពួ���់ចូំលេរមួិការពារធន់ធាន់ធមិមជា�ិ

កើ��ុំងសំហិគមិន៍់ ឱ្យយប៉ះន់ាមាន់ជានិ់រន់ារ ៍

កើ�មុិខកើទីៀ�ផ្ទះងតែដ្ឋរ៕
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Cooking Up Success at YouthBuild
By Soben Pin

“They’re hungry all the time. It was 
amazing when we started to serve breakfast, 
kids started to show up, then they wanted 
to do their math homework and wanted to 
work,” said Siobhan Sheehan, YouthBuild 
Program Manager of Community Teamwork, 
Inc. 

The program is funded by the U.S. 
Department of Labor since 2018, providing 
troubled youths an alternative path to job 
skills, while completing their GED equiv-
alent certificate called “HISET.” It is 
considered a vocational training program, 
specifically targeting young people ages 
16-24 who dropped out from high school, 
or are struggling to complete their tradi-
tional high school diploma, and in many 
cases also ran into trouble with the law.

“Lowell High School is a very tough 
place to be” said Siobhan. “It is very hard 
to be among 4,000 other kids, you get 
shuffled in these numbers and you easily 
get lost. When kids have trouble at home, 
single parents who owes back rents, it puts 
pressure on these young people, they are 
hungry and worry about if they’ll become 
homeless. They have no one to turn to. 
We’re grateful for our parent organization, 
CTI — Community Teamwork Inc which 
has temporary shelter assistance if needed 
and rental assistance. We are able to help 
some of our kids get through it by coordi-
nating between units and help their families” 
added Siobhan.

While at YouthBuild, a vocational 
training program which runs for one year 
with each cohort of about 20-25 young 
adults, they learn carpentry and culinary 
skills. Today, I visited the first state-of-the 
art kitchen that was recently finished. It is 
funded by Cummings grants that allowed 
the program to extend into serving the 
students lunch. “It makes a real impact on 
them and you can see it every day” said 
Anna Jabar-Omoyeni, Culinary Art Instruc-
tor. “It’s one thing to come here to learn, 
it’s another when you break bread to-
gether, it creates the type of bond that gives 
them a sense of family.” Anna who owned 
the famous La Boniche, a French cuisine 
in downtown Lowell on Merrimack Street 
that operated for 27 years. In 2014, she 
closed the restaurant. “I was blessed to do 
what I did for a long time but when you 
get to that age, (50), you know you couldn’t 

do it too much longer,” so Anna worked 
as a catering chef for two years before 
coming to CTI in 2018. “Working with 
these young people, it feels like this is what 
my lifetime work was meant to be, passing 
on my knowledge to the next generation. 
It’s fun and rewarding to see their trans-
formation on a daily basis” said Anna.

With Anna, they learn how to debone 
a chicken, how to peel the onions in a 

professional way, aging the food, safety in 
food handling and sanitization. Every day 
they cook a different meal based on the 
menu chosen for that day. As part of the 
program, they also do community service 
by cooking for homeless shelters and 
charities. 

Every week on Monday morning, they 

would pick up fresh produce for the week 
from the Mer-

rimack Valley Food Bank. On the day I 
visited, a Thursday at noon, food was 
prepared for St. Paul Charities. They made 
pasta, individually wrap 75 hot meals and 
deliver to Elliott Church at 4 o’clock in 
the afternoon.  

“The kids learn about the value of 
being a part of the community,” said Siob-

han. “They went on the wrong path because 
they don’t feel the attachment to the com-
munity. This is where the carpentry program 
became very successful — attaching them 
to the community by helping build low-
income family homes for Habitats for 
Humanity, and building garden beds for 
the community. “They feel proud and take 
ownership of what they have done for their 
neighborhood. They tell their friends and 
families that ‘I did that’” said Siobhan.

Today I met with Misael Bruno, 19, 
who has completed the program and now 
interning at Tremont Pizza in downtown 
Lowell. “It wasn’t that hard” he said. “They 
just show me how they do their sauce and 
the way they make pizza dough,” Anna 
glanced him with a smile and said “it’s not 
hard, huh”. Misael added with a confidence, 
“I think I’ll be likely to get hired after the 
internship.”

“When kids graduate from the program, 
they earn a ServSafe Manager certificate 
(OSHA 10) that allows them to suffi-
ciently manage a kitchen, so it gives them 
an edge. The first student interned at 
Tremont Pizza, first started as a dish-
washer, but when they found out he had 
this certificate, he was promoted to the 
kitchen right away” said Siobhan. “We’re 
thankful for this grant that allows us to pay 
the students a stipend to work with their 
potential employer, where they will learn 
the work ethics and the scopes of their 
working environment before getting the 
real job.”
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Zackary Saphangthong, 19Zackary Saphangthong, 19

Siobhan Sheehan, YouthBuild Program Manager of Community Siobhan Sheehan, YouthBuild Program Manager of Community 
Teamwork, Inc.Teamwork, Inc.

Students from left to right: Misael Bruno, Zackary Saphangthong, Jasimine Touch, Siob-Students from left to right: Misael Bruno, Zackary Saphangthong, Jasimine Touch, Siob-
han Sheehan, YouthBuild Program Manager, and Anna Anna Jabar-Omoyeni, Culinary Art han Sheehan, YouthBuild Program Manager, and Anna Anna Jabar-Omoyeni, Culinary Art 

Instructor.Instructor.
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អ្ននកកាសែ�ត សែ�លី �ន�ទ្ធធ នឹឹង ខេ�ក ហុ៊ុ�នឹ 

សែ�នឹ អ្នះអាង ថា ជនឹជាត� ខេ�ៀតណាម សែ�លី

ចូូលី មក កមុ�ជា ខេលីើក�ំបូូង គ្រា�ន់ឹសែត ជ�ះ ទូ្ធក

ខេ� �ំចូត រ�់ខេ� កន�ង តំបូន់ឹ ផ្ទៃ�ៃ ទឹ្ធក អ្នរ �យកសគ្រាត 

ខេ�យ គ្រា�ន់ឹសែត រ�់ខេ� ខេលីើ ទូ្ធក មួយ រយៈ

បុូ�ខេណាះ ះ បូន្ទាៃ ប់ូមក ពួួកខេ� នំ្ទា�ន  រ�់ខេ�

ខេលីើ ខេ�ក សែតមតង �ូខេចូនះ �ូម ក�ំ ឱ្យយ �នឹ

គ្រាបូ�តត�សាស្ត្រ�ត រជជកាលី ខេ�តចូ ជ័យខេជ�ា ទី្ធ២ 

� �លី មក � �ញ មតង ខេទ្ធៀត ខេលីើ ទឹ្ធក�ី កមុ�ជា។

ន្ទាយក មជឈមណ្ឌឌ លី សារព័ួត៌មានឹ ខេ�ើម

អ្នមុ�លី ខេ�ក �យ ��ភាពួ បានឹ �រខេ�រ

ខេលីើ �ណ្ឌនីឹ Facebook របូ�់ ខេ�ក កាលីពីួ

ផ្ទៃ�ៃ ទី្ធ ៩ សែ� ម���ន្ទា ឆ្នាំន ំ ២០២១ ខេនឹះ ថា �ីីៗ

ខេនឹះ រ�ា ភិ�បាលី ខេ�ៀតណាម បានឹ បូខេណ្ឌត ញ

ពួលីរ�ា សែ�ីរ ជាង ១០០ ន្ទាក់ ឲ្យយ គ្រាតឡប់ូ ខេ�

កមុ�ជា � �ញ ខេ�យ ខេ�ទ្ធ ថា ពួលីរ�ា សែ�ីរ

ទំាំងខេន្ទាះ បានឹ ចូូលី គ្រាបូខេទ្ធ� របូ�់ ពួួកខេ�

ខេ�យ ���ចូាប់ូ។

ខេ�ក អ្នះអាង ថា កមុ�ជា គ្រាតូ� ខេរៀនឹ�ូគ្រាត

តាម គ្រាបូខេទ្ធ� បូ�តា គ្រាបូជាធិ�បូខេតយយ �ង សែ�រ 

�ូខេចូនះ គ្រាបូ��នឹខេបូើ ជនឹ ណា មាន ក់ គ្រាបូគ្រាពឹួតត

���ចូាប់ូ គ្រាបូខេទ្ធ� �ឺ គ្រាតូ�សែត ជាប់ូ ��ក នឹ�ង

បូខេណ្ឌត ញ ខេចូញ ជា�ច់ូខាត �ូចូជា ករណី្ឌ

�ហ៊ុរ�ា អាខេមរ �ក បូខេណ្ឌត ញ ពួលីរ�ា សែ�ីរ

កនឹលងមក ឬ បូខេណ្ឌត ញ ជនឹ អ្នខេន្ទាត គ្រាបូខេ��ន៍ឹ

���ចូាប់ូ ខេចូញ ពីួ គ្រាបូខេទ្ធ� ខេ� �ូខេ�ន ះ សែ�រ។

ខេ�ក �យ ��ភាពួ បូញ្ជាជ ក់ ថា បូញ្ជាា

ខេនឹះ ខេបូើ នឹ�យាយ ពីួ កមុ�ជា � �ញ �ូម ពួលីរ�ា

សែ�ីរ នំ្ទា�ន  អានឹ គ្រាបូ�តត�សាស្ត្រ�ត ពីួ រជជកាលី

គ្រាពួះស្រី�ី��រ �ខេយាព័ួណ៌្ឌ នឹ�ង រាជបូ�គ្រាត របូ�់

គ្រាពួះអ្នងគ គ្រាពួះន្ទាម ជ័យខេជ�ា ទី្ធ២ សែ�លី មានឹ

មខេហ៊ុ�ី ជា ជនឹជាត� ខេ�ៀតណាម គ្រាពួះន្ទាម 

ខេងៀ�នឹហ៊ុៀ�ក ង�កវុ៉ាន់ឹ ឬ គ្រាពួះន្ទាង អ្នងគចូូ� សែ�លី

ខេធិៀើ ឲ្យយ ខេ�ៀតណាម មានឹ ឥទ្ធធ�ពួលី ខេលីើ ទឹ្ធក�ី

សែ�ីរ រហូ៊ុត មក។

�ូខេចូនះ �ូម ក�ំ ឱ្យយ �នឹ គ្រាបូ�តត�សាស្ត្រ�ត

រជជកាលី ខេ�តចូ ជ័យខេជ�ា ទី្ធ២ � �លី មក � �ញ

ឲ្យយ ខេសាះ ខេគ្រា�ះ ថា ការ បូខេណ្ឌត ញ ខេ�ៀតណាម 

ម�នឹ ឲ្យយ រ�់ខេ� ខេលីើ ផ្ទៃ�ៃ ទឹ្ធក សែត សែបូរជា ឲ្យយ ខេ�

រ�់ ខេ� ខេលីើ ខេ�ក �ឺ �ូចូសែត �ន  បុូ�ខេណាះ ះ។

ការ អ្នះអាង ខេនឹះ ខេធិៀើខេឡើង បូន្ទាៃ ប់ូពីួ

សា� រាជធានីឹ ភិនំខេពួញ បានឹ ខេចូញ ខេ�ចូកតី

ជូនឹ�ំណឹ្ឌង កាលីពីួ ខេ�ើម សែ� ម���ន្ទា ខេនឹះ ឲ្យយ

ពួលីរ�ា ���ចូាប់ូ ខេ�ៀតណាម សែ�លី កំពួ�ង

រ�់ខេ� ខេលីើ ផ្ទៃ�ៃ ទឹ្ធក ផ្ទៃនឹ ភូិម�សាស្ត្រ�ត រាជធានីឹ

ភិនំខេពួញ រ�ះខេរ ើ �ៃះ បូសែណ្ឌែ តទឹ្ធក ខេ� រ�់ខេ� ខេលីើ

ខេ�ក ជំនួឹ� � �ញ។

កាលីពីួ ខេ�ើម សែ� ម���ន្ទា ឆ្នាំន ំ ២០២១ 

អាជាា ធិរ គ្រាកុង ភិនំខេពួញ បានឹ ខេចូញ ខេ�ចូកតី

ជូនឹ�ំណឹ្ឌង ឲ្យយ ពួលីរ�ា ខេ�ៀតណាម កំពួ�ង

រ�់ខេ� ខេលីើ ផ្ទៃ�ៃ ទឹ្ធក ផ្ទៃនឹ ភូិម�សាស្ត្រ�ត រាជធានីឹ

ភិនំខេពួញ រ�ះខេរ ើ �ៃះ បូសែណ្ឌែ តទឹ្ធក �ៃះ ទូ្ធក តូចូៗ

ខេចូញ ពីួ ផ្ទៃ�ៃ ទឹ្ធក សែត សា� រាជធានីឹ ភិនំខេពួញ

ខេលីើក ទឹ្ធកចូ�តត ឲ្យយ ពួួកខេ� ខេ� ខេ� ខេលីើ ខេ�ក

ជំនួឹ� � �ញ។

ជ�ំ� �ញ បូញ្ជាា  ខេនឹះ អ្ននក ស្រីសា�គ្រាជា� អំ្នពីួ ការ

អ្នភិ��ឌឹឍន៍ឹ �ងគម បូណ្ឌឌ� ត ខេ�ង សារ ីបានឹ

ខេលីើកខេឡើង កន�ង កមី� �ធីិ Idea Talk ផ្ទៃនឹ

សារព័ួត៌មានឹ The Cambodia Daily កាលីពីួ

ផ្ទៃ�ៃ ទី្ធ ៩ សែ� ម���ន្ទា ខេនឹះ ថា ជ�ំ� �ញ ការ អ្ននឹ��តត

ខេលីើ ជនឹ អ្នខេន្ទាត គ្រាបូខេ��ន៍ឹ ���ចូាប់ូ ខេ� កមុ�ជា 

រ�ា ភិ�បាលី ម�នឹ �ួរ ខេគ្រាបូើ ខេ�ចូកតី ជូនឹ�ំណឹ្ឌង 

ឬ គ្រាបូកា� �ូចូ សែ�លី បានឹ អ្ននឹ��តត កនឹលងមក

ខេន្ទាះ ខេទ្ធ ខេគ្រា�ះ ថា ការ ខេធិៀើ សែបូបូ ខេនឹះ �ឺ អាចូ

បុូះ�ល់ី ខេ� �ល់ី ទំ្ធន្ទាក់ទំ្ធនឹង ខេទ្ធៀភា�ី រវ៉ាង

កមុ�ជា-ខេ�ៀតណាម ខេ�លីការណ៍្ឌ មនឹ��សធិម៌ 

នឹ�ង ការខេរ ើ�ខេអ្នើង ពូួជសា�ន៍ឹ �ង សែ�រ។

Please seePlease see  Journalists close to the Cambodian Prime MinisterJournalists close to the Cambodian Prime Minister/12/12�កើ�ទី�ព័រទីី១៥�កើ�ទី�ព័រទីី១៥

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

អន�ក្លាក្លែសត្ត សនិទំធ និឹង នាយ�រដ្ឋឋមន្ត្រីនិតី �មុ�ជា ថា ជិនិជាតិ្ត
មេវៀត្តណាម ចំូលុ �មុ�ជា រស់មេ� មេលុើ ទំូ� ក្លាលុពុី ដ្ឋំបូង ក្លែត្ត

ពុួ�មេគ និឹង មេ� រស់មេ� មេលុើ ដ្ឋីមេ�� មេ� មេពុលុ បនាា�ប់ By: The Cambodia Daily

June 11, 2021
Journalists close to Hun Sen 

claim that the Vietnamese who first 
came to Cambodia by boat only 
came to live in the Araykhsat areas, 
just living on the boat for a while, 
then they lived on land, so please 
do not trace the history of the reign 
of King Chey Chetha II, return on 
Cambodian territory.

Soy Sopheap, director of the 

Doeum Ampil Media Center, wrote 
on his Facebook account on June 9, 
2021, that the Vietnamese govern-
ment had recently deported more 
than 100 Cambodians back to Cam-
bodia, accusing them of entered 
their country illegally.

He claimed that Cambodia must 
learn from the fatherland of democ-
racy as well, so if anyone commits 
illegal acts, the country must be 
imprisoned and deported, as in the 
case of the United States expelling 
Cambodian citizens in the past or 
expelling illegal immigrants from 
other countries.

Mr. Soy Sopheap stated that 
when it comes to Cambodia, let the 
Cambodian people read the history 
of the reign of Princess Suryopor 
and her son Chey Chetha II, who 
had a Vietnamese wife named 
Nguyen Phuong Ngoc Van or Prin-
cess Ang Zhou, who made Vietnam 
influence Khmer territory until now.

Therefore, do not trace the his-

tory of the reign of King Chey 
Chetha II, because the expulsion of 
Vietnam not to live on the water, 
but to live on land is the same.

This claim comes after Phnom 
Penh Capital Hall issued a notice 
in early June to illegal Vietnamese 
citizens living on the surface of 
Phnom Penh to move their floating 
houses to live on land instead.

In early June 2021, the Phnom 
Penh Municipal Authority issued a 
notice to Vietnamese people living 
on the surface of Phnom Penh to 
remove floating houses and small 
boats from the water, but Phnom 
Penh City Hall encouraged them to 
go on land instead.

On this issue, the social devel-
opment researcher Dr. Seng Sary 
said in the Idea Talk of The Cam-
bodia Daily on June 9 that regarding 
the treatment of illegal immigrants 
in Cambodia, the government should 
not use notice or proclamation, as 
has been the case in the past, as this 
could affect bilateral relations be-
tween Cambodia and Vietnam, 
humanitarian principles and racism.

He stressed that to ensure effec-
tive enforcement of illegal immigrants, 
the government must use immigra-
tion and nationality laws as the right 
thing to do.

Political and social analyst Dr. 
Lao Mong Hay wrote on his Face-
book account today that Cambodia 
has an international legal basis for 
demanding that Vietnam take back 
its people, so, for Cambodia to have 
sovereignty, it must adhere to the 
law. 

He stated that Vietnamese set-
tlers came to live in Cambodia when 
the Vietnamese army took over 
Cambodia, so they had to leave when 
the Vietnamese army left Cambodia.

From 1979 to 1990, the UN 
General Assembly annually de-
manded that Vietnamese troops 
withdraw from Cambodia, as both 
Vietnamese troops and Vietnamese 
settlers entering Cambodia were in 

Journalists close to the Cambodian Prime Minister say that Journalists close to the Cambodian Prime Minister say that 
Vietnamese people came to Cambodia to live in boats in the Vietnamese people came to Cambodia to live in boats in the 

beginning, but they will go to live on land next time.beginning, but they will go to live on land next time.
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By ឌឹឹ ខេ�មបូូឌា ខេ�លីី -June 9, 2021

ត��ការ គ្រាកុង ភិនខំេពួញ បានឹ បូ��ខេ�ធិ �ំខេណ្ឌើ

របូ�់ ខេមធា� ីខេ�ក រ ុ�ង ឈុ�នឹ គ្រាបូធានឹ �ហ៊ុភាពួ

ការងារ កមុ�ជា នឹ�ង ជា �មាជ�ក គ្រាកុមគ្រាបឹូកា

ឃ្លាំល ខំេមើលី កមុ�ជា រមួ ទំាំង យ��តី � កណ្ឌ� កា សែ�លី

ខេមធា� ីបានឹ ខេ�នើ��ំ កូនឹកែី �លួនឹ ខេ� ខេគ្រា� ឃុំ�ំ

បូខេណាែ ះអា�នឹន ខេ�យ បារមភ ពីួ ���ភាពួ នឹ�ង

ការ ឃុំ�ំ �លួនឹ កូនឹកែី បានឹ ខេធិៀើ ខេលីើ� នីឹត�� �ធីិ ខេហ៊ុើយ

ខេន្ទាះ។

ការ បូ��ខេ�ធិ ខេនឹះ ខេធិៀើខេឡើង កន�ង ��ន្ទាការ

ខេ� គ្រាពឹួក ផ្ទៃ�ៃ ទី្ធ ៨ សែ� ម���ន្ទា ឆ្នាំន ំ ២០២១ ខេគ្រាកាយ ពីួ

តំណាង អ្នយយការ អ្នម សា��ំបូូង រាជធានីឹ

ភិនំខេពួញ ខេ�ក ខេ�ង ខេហ៊ុៀង ខេកាះខេ� ខេមធា� ី

ការ�រ កតី ខេ�ក រ ុ�ង ឈុ�នឹ �ឺ ខេ�ក ខេ� ជ�នឹធីិ 

ឲ្យយ ចូូលីរមួ ��ន្ទាការ ខេលីើ ករណី្ឌ ខេ�ក រ ុ�ង ឈុ�នឹ 

សែ�លី ត��ការ បានឹ ខេ�ទ្ធ គ្រាបូកាន់ឹ ពីួ បូទ្ធ ញ� ះញង់

បូងក ឲ្យយ មានឹ ភាពួ �កឹ�រ ធិៃន់ឹធិៃរ �ល់ី �នឹត���� �ងគម 

កាលីពីួ ចូ�ង សែ� កកក� ឆ្នាំន  ំ២០២០ កនឹលង ខេ� ខេន្ទាះ។

គ្រាបូភិពួ ពីួ អ្ននក ឃ្លាំល ខំេមើលី �ំខេណ្ឌើ រការ ��ន្ទាការ

ខេលីើ នីឹត�� �ធីិ ��ំ ខេ� ខេគ្រា� ឃុំ�ំ របូ�់ ខេ�ក រ ុ�ង ឈុ�នឹ 

ខេ� គ្រាពឹួក ផ្ទៃ�ៃ ទី្ធ ៨ ម���ន្ទា បានឹ ឲ្យយ �ឹង ថា �ហ៊ុការ

ខេមធា� ីការ�រ កតី ជនឹ ជាប់ូខេ�ទ្ធ បានឹ ខេ�នើ��ំ កូនឹកែី

របូ�់ �លួនឹ ឱ្យយ ខេ� ខេគ្រា� ឃុំ�ំ ជា បូខេណាែ ះអា�នឹន 

ខេ�យ ធាន្ទា អ្នះអាង ថា កូនឹកែី របូ�់ �លួនឹ ទំាំងពីួរ

នឹឹង �ហ៊ុការ គ្រាពួមទំាំង បូងាា ញ ម�� ខេ� គ្រា�ប់ូ

�ំណាក់កាលី ផ្ទៃនឹ �ំខេណ្ឌើ រការ ��ន្ទាការ។

គ្រាបូភិពួ �សែ�លី បានឹ បូញ្ជាជ ក់ តាម �ហ៊ុ ខេមធា� ី

ខេទ្ធៀត ថា រយៈខេពួលី ផ្ទៃនឹ ការ ឃុំ�ំ �លួនឹ កូនឹកែី ទំាំងពីួរ

រហូ៊ុត មក�ល់ី ខេពួលីខេនឹះ �ឺ ខេគ្រាចូើនឹ ជាង រយៈខេពួលី

អ្នបូបបូរមា នឹ�ង ជ�ត �ក់កណាត លី ផ្ទៃនឹ ខេទាំ�

អ្នត�បូរមា ខេ� ខេហ៊ុើយ ខេ� ម�នឹទាំន់ឹ ខេបូើក ��ន្ទាការ

ខេ�ខេឡើយ ខេគ្រាកាម ខេហ៊ុត��លី ជំងឺ Covid រាតតាត។

តាម គ្រាកម គ្រាពួហ៊ុទី្ធណ្ឌឌ  បូទ្ធ ខេ�ទ្ធ តាម មាគ្រាតា

៤៩៤ នឹ�ង មាគ្រាតា ៤៩៥ �ឺ ជនឹ ជាប់ូខេ�ទ្ធ គ្រាបូឈុម

ម�� នឹឹង ជាប់ូ ពួនឹធន្ទា�រ ចូខេន្ទាល ះ ពីួ ៦ សែ� �ល់ី ២៤

សែ� បុូ�ខេណាះ ះ បុូ�សែនឹត ខេ�ក រ ុ�ង ឈុ�នឹ បានឹ ជាប់ូ

ពួនឹធន្ទា�រ ��ត គ្រាតឹម ផ្ទៃ�ៃ ទី្ធ ៨ សែ� ម���ន្ទា ខេនឹះ �ឺ មានឹ

រយៈខេពួលី ១១ សែ� នឹ�ង ២៣ ផ្ទៃ�ៃ ខេហ៊ុើយ។

គ្រាបូធានឹ �ហ៊ុភាពួ ការងារ កមុ�ជា នឹ�ង ជា

�មាជ�ក គ្រាកុមគ្រាបឹូកា ឃ្លាំល ខំេមើលី កមុ�ជា ខេ�ក រ ុ�ង 

ឈុ�នឹ គ្រាតូ� បានឹ �មតថក�ចូច �ប់ូ �លួនឹ កាលីពីួ ចូ�ង

សែ� កកក� ឆ្នាំន ំ ២០២០ កនឹលង ខេ� ខេន្ទាះ។ ការ �ប់ូ

�លួនឹ ខេនឹះ ខេធិៀើខេឡើង បូន្ទាៃ ប់ូពីួ ខេ�ក បានឹ ខេធិៀើ អ្នតាថ

ធិ�បូាយ នឹ�ង ខេចូញ ខេ�ចូកតី សែ�លងការណ៍្ឌ ជ�ំ� �ញ

បូញ្ជាា  �ីធិលី របូ�់ ពួលីរ�ា កន�ង ខេ�តត តបូងឃុំី�ំ សែ�លី

ជាប់ូ �ក់ព័ួនឹធ ជាមួយ នឹឹង បូញ្ជាា  គ្រាពំួសែ�នឹ រវ៉ាង

កមុ�ជា-ខេ�ៀតណាម។

បូន្ទាៃ ប់ូពីួ ការ �ប់ូ �លួនឹ ខេ�ក រ ុ�ង ឈុ�នឹ គ្រាតូ�

បានឹ ខេ�គ្រាកម ខេ��ើបូ�ួរ ផ្ទៃនឹ សា��ំបូូង រាជធានីឹ

ភិនំខេពួញ ខេ�ទ្ធ គ្រាបូកាន់ឹ ពីួ បូទ្ធ ញ� ះញង់ បូងក ឱ្យយ មានឹ

ភាពួ �កឹ�រ ធិៃន់ឹធិៃរ �ល់ី �ងគម នឹ�ង ខេចូញ �ីកា ឲ្យយ

ឃុំ�ំ �លួនឹ បូខេណាែ ះអា�នឹន ខេ� ពួនឹធន្ទា�រ ផ្ទៃគ្រាពួ�

រហូ៊ុត�ល់ី �ពួៀផ្ទៃ�ៃ ខេនឹះ៕

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

ត្តុ�ក្លារ ក្រុ�ុង ភ្នំនំមេពុញ បដ្ឋិមេសធ សំមេណ៍ើ សុំ មេ�
មេក្រុ� ឃុំុំ របស់ មេមធាវី មេ�� រុុង ឈុុនិ

By: The Cambodia DailyBy: The Cambodia Daily
June 9, 2021June 9, 2021
The Phnom Penh Municipal 

Court rejected the request of the 

lawyer of Mr. Rong Chhun, president 
of the Cambodian Labor Union and 
a member of the Cambodian Watch-
dog Council, including Ms. Saknika, 
whose lawyer requested that his 
client be released on bail out of 
concern for his health and detention, 
beyond the procedure.

The rejection came during a 
hearing on the morning of June 8, 
2021, after Phnom Penh Municipal 
Court Prosecutor Seng Heang sum-
moned Rong Chhun's defense law-
yer, Lor Chunthy, to stand trial in 
Rong Chhun's case, accused of incit-
ing serious social unrest in late July 
2020.

According to a source who 
monitored Rong Chhun's bail hear-

ing proceedings on the morning of 
June 8, the co-defendants' defense 
counsel requested that his client be 
granted a temporary on bail. That 
both of their clients will cooperate 
and appear at all stages of the trial 
process.

According to the co-lawyers, 
the length of detention of the two 
clients so far is more than the 
minimum and almost half of the 
maximum sentence has not yet been 
heard on the grounds of Covid-19 
epidemic. 

According to the Penal Code, 
the charges under Articles 494 and 
495 are between six and 24 months 
in prison, but Rong Chhun as of 8 
June has been jailed for 11 months 
and 23 days, respectively. 

Rong Chhun, president of the 
Cambodian Labor Union and a 
member of the Cambodian Monitor-
ing Council, was arrested in late 
July 2020. The arrests came after 
he commented and issued a state-
ment on land issues in Tbong Khmum 
province related to the Cambodian-
Vietnamese border issue.

After his arrest, Rong Chhun 
was charged by the investigating 
judge of the Phnom Penh Municipal 
Court with inciting serious social 
unrest and was remanded in cus-
tody at Prey Sar Prison to this day.

Phnom Penh Municipal Court Rejects Rong Phnom Penh Municipal Court Rejects Rong 
Chhun Lawyer's Request for BailChhun Lawyer's Request for Bail
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��កើហិវតាមីិន់ ៥០០ �កាមិ ឬកើ�ចំើន់ជាងកើន់� 
មាន់កើទាំសំអ្នប៉ះីប៉ះរមាពី ៥ និ់ង ១០ ឆំ្នាំ� និ់ង
រហូិ�ដ្ឋល់េមួិយជី្ជវ�ិ ជាប់៉ះពន់ធនា�រយាះងកើហាចំណ្តាស់ំ
បី៉ះឆំ្នាំ� និ់ងរហូិ�ដ្ឋល់េមួិយជី្ជវ�ិ កើដា�តែលេង
កើដាយមាន់ការ��ួ�ពិនិ់�យ ការពិន័់យជា�បា�់
រហូិ�ដ្ឋល់េ ១០ �ន់ដុ្ឋ�ៃ រ និ់ងការរបឹ៉ះអូ្នសំ
�ទីពយសំមិី�ាិតែដ្ឋលេអាចំរ�កើឃុើញចំ�កើពា�
ប៉ះទីកើលេមើសំជួ្ជញដូ្ឋរ។ ប៉ះទីកើចាទីពីប៉ះទីសំមិគ�និ់�
�ុំងការ�ងលុេយ�ខវ�់ ��ូវផ្ទះានាះ កើទាំសំឱ្យយ
ជាប់៉ះពន់ធនា�ររហូិ�ដ្ឋល់េ ២០ ឆំ្នាំ� កើដា�តែលេង
រយៈកើពលេ ៣ ឆំ្នាំ�កើដាយមាន់ការ��ួ�      ពិនិ់�យ 
ពិន័់យជា�បា�់ ៥០០,០០០ ដុ្ឋ�ៃ រ ឬកើទីវដ្ឋង
ថ្ងៃន់ចំ�នួ់ន់�ទីពយសំមិី�ាតិែដ្ឋលេពា�់ព័ន់ធណ្តាមួិយ 
និ់ងរបឹ៉ះអូ្នសំ �ទីពយសំមិី�ាិតែដ្ឋលេរ�បាន់ពី
ប៉ះទីកើលេមើសំ�ងលុេយ។ ប៉ះទីកើចាទីថ្ងៃន់ប៉ះទីកើលេមើសំ
ចំរាចំរណ៍ុលុេយតែ�ៃងកាៃ យ និ់ងមូិលេប៉ះ�� ��ូវ
ជាប់៉ះពន់ធនា�ររហូិ�ដ្ឋល់េ ២០ ឆំ្នាំ� ការកើដា�តែលេង
រយៈកើពលេ ៣ ឆំ្នាំ�កើដាយមាន់ការ��ួ�ពិនិ់�យ 
និ់ងពិន័់យជា�បា�់ចំ�នួ់ន់ ២៥០,០០០ ដុ្ឋ�ៃ រ។ 
ការ  ផ្ទះានាះ កើទាំសំ��ូវបាន់ដា�់កើដាយកើ���មិ
�ុ�ការ�ំុងស្រូសំុ�សំហិព័ន់ធ កើដាយតែផ្ទះា�កើលេើ
កើ�លេការណ៍ុតែណុនា�សំាីពីការកា�់កើទាំសំ
រប៉ះស់ំសំហិរដ្ឋឋអាកើមិរ�ិ និ់ង�តាា ��ណុ�់
កើផ្ទះសងកើទីៀ�។

កើមិធាវសីំាីទីីអាកើមិរ�ិ Mendell, FBI Bos-
ton SAC Bonavolonta, សំងំការប៉ះះូលីេសំ�ូ
តែវលេ Richardson, IRS-CI សំាីទីី SAC Coving-
ton, អ្នធិការសំាីទីីថ្ងៃន់ USPIS McCallister និ់ង 
DEA Boston SAC Boyle បាន់កើធវើកើសំចំ�ាី
�ប៉ះកាសំ។ ការកើសុំើប៉ះអ្នកើងា�កើន់� ដឹ្ឋ�នា�កើដាយ
អ្នងាភាព��ុមិ�ិចឹំការពិកើសំសំទីទួីលេប៉ះន់ះុ�
ឧ��ិដ្ឋឋ�មិម�ៃងតែដ្ឋន់ FBI និ់ងមាន់ជ្ជ�នួ់យពី
អ្នងាភាព�ិចឹំការពិកើសំសំ DEA-San Jose Task 
និ់ង Long Beach និ់ង Santa Clara (កាលីេហិវ័
រញាះ ) ។ ជ្ជ�នួ់យការកើមិធាវ ីTimothy Moran, 
Fred Wyshak, III និ់ង Alexandra Amhrein 
ថ្ងៃន់តែផំ្ទះ��ពហិមទីណុឌ រប៉ះស់ំ Mendell ��ពុងដ្ឋ�កើណុើ
ការកា�់កើទាំសំសំ�នុ់�កើរឿងកើន់�។

�រណីុកើន់� ជាតែផំ្ទះ�មួិយថ្ងៃន់�ប៉ះ�ិប៉ះ�ាិការ
��ុមិ�ិចឹំការពិកើសំសំអ្ននុ់វ�ាឧ��ិដ្ឋឋ�មិម
កើ�គឿងកើញៀន់ តែដ្ឋលេមាន់អ្នងាការចា�់តា�ង 
កើ�កា�់ថា (OCDETF) ។ OCDETF ��ណុ�់ 
រ �ខាន់ និ់ងប៉ះ�ផ្លាៃ ញកើចាលេអ្នងាការឧ��ិដ្ឋឋ�មិម
��មិិ�ខពស់ំប៉ះ�ផុ្ទះ� តែដ្ឋលេគ�រាមិ��តែហិងដ្ឋល់េ
សំហិរដ្ឋឋអាកើមិរ�ិ កើដាយកើ�ប៉ះើវធីិសាស្ត្រសំាដឹ្ឋ�នា�
កើដាយរដ្ឋឋអាជាា  នា�មុិខកើដាយភំា�់�រ
កើសុំើប៉ះការណ៍ុសំមាៃ �់។ ព័�៌មាន់ប៉ះតែន់ែមិអ្ន�ពី
�មិមវធីិ OCDETF អាចំរ�បាន់កើ�កើគហិទី�ព័រ 
https://www.justice.gov/OCDETF ។

ព័�៌មាន់លេមិាិ�មាន់កើ��ុំងឯ�សារ
ដា�់កើទាំសំ គឺការកើចាទី�ប៉ះកាន់់។ ជ្ជន់ជាប់៉ះកើចាទី
��ូវបាន់សំន់ម�ថា�ម ន់កើទាំសំ��ហុិសំ 
កើលេើ�តែលេងតែ� និ់ង��ូវបាន់ប៉ះ�ា ញថាមាន់កើទាំសំ
��ហុិសំកើលេើសំពីការសំងស័យតែដ្ឋលេសំមិ
កើហិ�ុផ្ទះលេកើ��ុំង�ុ�ការ។

ឧបសម្ព័�័ន្ធធ
ជ្ជន់ជាប់៉ះកើចាទីខាងកើ�កាមិ ��ូវបាន់

កើចាទី�ប៉ះកាន់់កើដាយគណុៈវនិិ់ចំេ័យសំហិព័ន់ធ៖

1. សារាះ� យុ� a/k/a “ កើ�ម ” អាយុ 
៣៤ ឆំ្នាំ� កើ�ទីី��ុង�ូតែវលេ ��ូវបាន់កើចាទីពី
ប៉ះទី�ងលុេយ�ខវ�់ និ់ងសំមិគ�និ់��ុំង
ការតែចំ�ចាយ និ់ងរ�ាទុី�កាន់់កាប់៉ះកើដាយកើចំ�នា 
តែចំ�ចាយ   កើហិរ ះអីុូ្នន់ �ូកាអីុ្នន់ កើហិវន់តានី់លេ 
MDMA  ៥០០ �កាមិ ឬ�ូកាអីុ្នន់កើ�ចំើន់ជាងកើន់� 
ឬ កើមិ��កើហិវតាមីិន់កើ�ចំើន់។

2. វរីៈ �ព� a/k/a អាយុ ៣៤ ឆំ្នាំ� កើ�
ទីី��ុង�ូតែវលេ ��ូវបាន់កើចាទីពីប៉ះទី�ងលុេយ�ខវ�់ 
និ់ងសំមិគ�និ់��ុំងការតែចំ�ចាយ និ់ងរ�ាទុី� 
កាន់់កាប់៉ះកើដាយមាន់កើចំ�នា តែចំ�ចាយកើហិរ ះអីុូ្នន់   
�ូកាអីុ្នន់ កើហិវតានី់លេ កើមិ��កើហិវតាមីិន់ MDMA 
និ់ង ៥០០ �កាមិ ឬ �ូកាអីុ្នន់កើ�ចំើន់។

3. កើ� វាសំនា ពិន់ អាយុ ៣១ ឆំ្នាំ� 
រស់ំកើ�ទីី��ុង�ូតែវលេ ��ូវបាន់កើចាទីពីប៉ះទី
សំមិគ�និ់��ងលុេយ�ខវ�់ ពា�់ព័ន់ធនឹ់ងការ
ចំរាចំរណ៍ុលុេយតែ�ៃងកាៃ យ ឬមូិលេប័៉ះ�� និ់ង

ការសំមិគ�និ់��ុំងការតែចំ�ចាយ និ់ងរ�ា
កាន់់កាប់៉ះកើដាយមាន់កើចំ�នា តែចំ�ចាយកើហិរ ះអីុូ្នន់    
�ូកាអីុ្នន់ កើហិវន់តានី់លេ កើមិ��កើហិវតាមីិន់ MDMA 
និ់ង�ូកាអីុ្នន់ ៥០០ �កាមិ ឬ�ូកាអីុ្នន់    កើ�ចំើន់ជាង
កើន់�។

4. សំ�បូ៉ះរ បុុ៉ះ� a/k/a “គីវ”ី អាយុ ៣១ 
ឆំ្នាំ� រស់ំកើ�ទីី��ុង�ូតែវលេ ��ូវបាន់កើចាទីពី
ប៉ះទីសំមិគ�និ់��ងលុេយ�ខវ�់ ពា�់ព័ន់ធនឹ់ង
ការចំរាចំរណ៍ុលុេយតែ�ៃងកាៃ យ ឬមូិលេប័៉ះ�� 
និ់ងការសំមិគ�និ់��ុំងការតែចំ�ចាយ និ់ងរ�ា
កាន់់កាប់៉ះកើដាយមាន់កើចំ�នា តែចំ�ចាយកើហិរ ះអីុូ្នន់

�ូកាអីុ្នន់។ កើមិ��កើហិវតាមីិន់ MDMA និ់ង 40 
�កាមិ ឬ កើហិវតានី់លេកើ�ចំើន់ជាងកើន់�។

5. សំមិី�ាិ ឡាយ a/k/a “G“ អាយុ៣៤ 
ឆំ្នាំ� កើ�ទីី��ុង�ូតែវលេ ��ូវបាន់កើចាទីពីប៉ះទី
�ងលុេយ�ខវ�់ និ់ងការសំមិគ�និ់��ុំង
ការតែចំ�ចាយ និ់ងរ�ាកាន់់កាប់៉ះកើដាយមាន់
កើចំ�នា តែចំ�ចាយកើហិរ ះអីុូ្នន់ �ូកាអីុ្នន់ កើហិវន់
តានី់លេ កើមិ��កើហិវតាមីិន់ និ់ង MDMA។

6. មាះ� យីន់ a/k/a “Markass” 
អាយុ៣០ឆំ្នាំ� រស់ំកើ�ទីី��ុង�ូតែវលេ ��ូវបាន់
កើចាទីពីប៉ះទី�ងលុេយ�ខវ�់ និ់ងការសំមិគ�និ់�
�ុំងការតែចំ�ចាយ និ់ងរ�ាទុី� កាន់់កាប់៉ះ
កើដាយមាន់កើចំ�នា តែចំ�ចាយកើហិរ ះអីុូ្នន់ �ូកាអីុ្នន់ 
កើហិវន់តានី់លេ កើមិ��កើហិវតាមីិន់ និ់ងMDMA ។

7. �គីសំាូហិវឺ ផ្លាន់់ a/k/a “Kree”  អាយុ 
២៩ ឆំ្នាំ� រស់ំកើ� Medford ��ូវបាន់កើចាទីពីប៉ះទី
សំមិគ�និ់��ងលុេយ�ខវ�់ និ់ងការសំមិគ�និ់�
�ុំងការតែចំ�ចាយ និ់ងរ�ារទុី� កាន់់កាប់៉ះ
កើដាយមាន់កើចំ�នាតែចំ�ចាយកើហិរ ះអីុូ្នន់ �ូកាអីុ្នន់ 

សារធា�ុ�ូកាអីុ្នន់ កើហិវតានី់លេ កើមិ��កើហិវតា
មីិន់ និ់ង MDMA ។

8. ដារាះ សីុំ �ឹមិ a/k/a “Mystickal” 
អាយុ ៣៥ ឆំ្នាំ� រស់ំកើ�ទីី��ុង�ូតែវលេ ជាប់៉ះកើចាទី
ពីប៉ះទីសំមិគ�និ់��ុំងការតែចំ�ចាយ និ់ងរ�ាទុី� 
កាន់់កាប់៉ះកើដាយមាន់កើចំ�នា តែចំ�ចាយកើហិរ ះអីុូ្នន់ 
�ូកាអីុ្នន់កើហិវតានី់លេ កើមិ��កើហិវតាមីិន់ និ់ង MDMA ។

9. ស្រូសំុីផ្លាន់ តែ�វមាះ នី់ a/k/a “C-Pon” 
អាយុ ៤៣ ឆំ្នាំ� រស់ំកើ��ូតែវលេ ��ូវបាន់កើចាទី
ពីប៉ះទីសំមិគ�និ់��ុំងការតែចំ�ចាយ និ់ងរ�ាទុី� 
កាន់់កាប់៉ះកើដាយមាន់កើចំ�នា តែចំ�ចាយកើហិរ ះអីុូ្នន់ 
�ូកាអីុ្នន់ កើហិវតានី់លេ កើមិ��កើហិវតាមីិន់ និ់ង 
MDMA ។

10.  វងសណ្តារ�ំ័ កើ�ពឿង a/k/a “Sunny” 
អាយុ ៣២ ឆំ្នាំ� រស់ំកើ�ទីី��ុង�ូតែវលេ ��ូវបាន់
កើចាទី ពីប៉ះទី�ងលុេយ�ខវ�់ និ់ងការសំមិគ�និ់�
�ុំងការតែចំ�ចាយ និ់ងរ�ាទុី�កាន់់កាប់៉ះ
កើដាយមាន់កើចំ�នា តែចំ�ចាយកើហិរ ះអីុូ្នន់ �ូកាអីុ្នន់ 
កើហិវន់តានី់លេ កើមិ��កើហិវតាមីិន់ និ់ង MDMA ។

11.  វចីំ�ូរ ី�ន់ អាយុ ៣៤ ឆំ្នាំ� រស់ំកើ� 
Hudson ��ូវបាន់កើចាទីពីប៉ះទីសំមិគ�និ់��ុំង
ការ�ងលុេយ�ខវ�់ និ់ងសំមិគ�និ់��ុំង
ការតែចំ�ចាយ និ់ងរ�ាទុី� កាន់់កាប់៉ះកើដាយមាន់
កើចំ�នា តែចំ�ចាយកើហិរ ះអីុូ្នន់ �ូកាអីុ្នន់ កើហិវតា
នី់លេ កើមិ��កើហិវតាមីិន់ និ់ងMDMA។

12.  ចំ�កើរ ើន់ តែ�វ a/k/a “Shrek” អាយុ 
៣៨ ឆំ្នាំ� រស់ំកើ�ទីី��ុង�ូតែវលេ ��ូវបាន់កើចាទី
ពីប៉ះទីសំមិគ�និ់��ងលុេយ�ខវ�់ និ់ងការ
ឃុុប៉ះឃិុ�តែចំ�ចាយ និ់ងរ�ាទុី�កាន់់កាប់៉ះ
កើដាយមាន់កើចំ�នាតែចំ�ចាយកើហិរ ះអីុូ្នន់ �ូកាអីុ្នន់ 
កើហិវន់តានី់លេ តាកើមិ��កើហិវតាមីិន់ និ់ង MDMA។

13.  Gaius Monteyro a/k/a “G-Made” 
អាយុ ៣៦ឆំ្នាំ� រស់ំកើ�ទីី��ុង�ូតែវលេ ��ូវបាន់
កើចាទីពីប៉ះទីសំមិគ�និ់��ុំងការតែចំ�ចាយ និ់ង
រ�ាទុី� កាន់់កាប់៉ះកើដាយមាន់កើចំ�នា តែចំ�ចាយ
កើហិរ ះអីុូ្នន់ �ូកាអីុ្នន់ កើហិវតាមីិលេ កើមិ��កើហិវតាមីិន់ 
និ់ង MDMA ។

14.  សាកើមិឿន់ �ឹមិ a/k/a “Crazy One” 
អាយុ ៣៥ ឆំ្នាំ� រស់ំកើ�ទីី��ុង�ូតែវលេ ��ូវបាន់
កើចាទីពីប៉ះទីសំមិគ�និ់��ងលុេយ�ខវ�់ និ់ង

15.  រឆី្នាំ� កើសំមិ a/k/a “Lil Stomper” 
អាយុ ៣០ ឆំ្នាំ� រស់ំកើ�ទីី��ុង�ូតែវលេ ��ូវបាន់
កើចាទីពីប៉ះទីសំមិគ�និ់��ងលុេយ�ខវ�់៕

ព័�៌មាន់លេ�អិ្ន�ផ្ទះាយជូ្ជន់កើលេខកើ�កាយព័�៌មាន់លេ�អិ្ន�ផ្ទះាយជូ្ជន់កើលេខកើ�កាយ

សម្លាំ�ជិិកក្រុកុមទំ�នើនិើង និិងបកខពួក...សម្លាំ�ជិិកក្រុកុមទំ�នើនិើង និិងបកខពួក...tmkBITMB½rTI   05

complete violation of international 
law. Facebook users from all walks 
of life have spoken out in support 
of Phnom Penh City Hall's crack-
down on illegal Vietnamese living 
on Cambodian soil, but they are 
urging the government to implement 
immigration and nationality laws 
on foreigners, rather than just dis-

mantle the floating house from the 
river to live on land like this.

On February 26, 1986, Mr. Hun 
Sen issued a circular on the imple-
mentation of the policy on Vietnam-
ese nationals who came to live in 
Cambodia by providing land, shel-
ters, ID cards, care and supplies to 
Vietnamese people. With that in 

mind, this circular is still valid today.
This issue has been criticized 

by observers as an illegal influx of 
Vietnamese into Cambodian terri-
tory after Hun Sen was installed by 
the Vietnamese government as 
Cambodian prime minister in 1985. 
They criticized that the reign of 
King Chey Chetha II only lent Viet-
namese land, but Hun Sen called 
Vietnam to enter Cambodia and cut 

the land for the invaders to live 
more.

In this regard, on July 10, 2020, 
the Ministry of Interior issued a 
letter on the management of foreign 
immigrants in Cambodia, saying 
that the settlement of the issue of 
immigrants has been delayed and 
obstructed due to current Cambo-
dian political reasons.

Journalists close to the Cambodian Prime MinisterJournalists close to the Cambodian Prime Minister
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សេសចក្តីី�ជូូន្ធដំំណឹឹង សី�ពី� ក្តីិចចប្របជូំំជាសេសចក្តីី�ជូូន្ធដំំណឹឹង សី�ពី� ក្តីិចចប្របជូំំជា

សាធារណឹៈ ន្ធិងឱកាសផ្តីល់់សេ�បល់់៖    សាធារណឹៈ ន្ធិងឱកាសផ្តីល់់សេ�បល់់៖    
សេសចក្តីី�ប្រ�ងក្តីម្ព័មវិិធី�ផែផ្តន្ធការការងាររួម្ព័គ្នាា � សេសចក្តីី�ប្រ�ងក្តីម្ព័មវិិធី�ផែផ្តន្ធការការងាររួម្ព័គ្នាា � 

FFY សប្រ�ប់ឆ្នាំា �ំ ២០២២FFY សប្រ�ប់ឆ្នាំា �ំ ២០២២

NOTICE OF PUBLIC MEETINNOTICE OF PUBLIC MEETING G 
AND COMMENT AND COMMENT 

OPPORTUNITY: DRAFT FFY OPPORTUNITY: DRAFT FFY 
2022 UNIFIED PLANNING 2022 UNIFIED PLANNING 

WORK PROGRAMWORK PROGRAMអងគកា�រ Northern Middlesex Metro-អងគកា�រ Northern Middlesex Metro-

politan Planning Organization នើ��កា�ត់ថ់ា� politan Planning Organization នើ��កា�ត់ថ់ា� 

(NMMPO) បា�និផ្សសពវផ្សាយនើ�ើម �ីនើសើើសុ�នើយា�បល់់(NMMPO) បា�និផ្សសពវផ្សាយនើ�ើម �ីនើសើើសុ�នើយា�បល់់

ជា�សា�ធា�រណៈៈ នើល់ើនើសចកី�ក្រុ��ងកមមវិិធី�ផែផ្សនិកា�រជា�សា�ធា�រណៈៈ នើល់ើនើសចកី�ក្រុ��ងកមមវិិធី�ផែផ្សនិកា�រ

កា�រងា�ររួមគ្នាើ� FFY សក្រុម្លាំ�ប់ឆ្នាំើ�� ២០២២ នើ��កា�ត់់កា�រងា�ររួមគ្នាើ� FFY សក្រុម្លាំ�ប់ឆ្នាំើ�� ២០២២ នើ��កា�ត់់

ថា� (UPWP )។ ថា� (UPWP )។ 

UPWP គសូបញ្ជាា�កព់�សកមមភា�ពផែ�ល់ក្រុត់វូិនើធីវើUPWP គសូបញ្ជាា�កព់�សកមមភា�ពផែ�ល់ក្រុត់វូិនើធីវើ

នើ��យបុគគល់ិក MPO ក្នុុ�ងឆ្នាំើ��សា�រនើពើពនិធសហ៊ុព័និធ នើ��យបុគគល់ិក MPO ក្នុុ�ងឆ្នាំើ��សា�រនើពើពនិធសហ៊ុព័និធ 

បន្ទាា�ប់។ ចាប់ថត់ចមំងឯកសា�រក្រុ��ងអា�ចរកបា�និបន្ទាា�ប់។ ចាប់ថត់ចមំងឯកសា�រក្រុ��ងអា�ចរកបា�និ

នើ��នើល់ើនើគហ៊ុទំ�ព័រ www.nmcog.org ។ នើ��នើល់ើនើគហ៊ុទំ�ព័រ www.nmcog.org ។ 

មត់និើយា�បល់អ់ា�ចបញ្ជូូ�និតា�មទំរូសព័ានើល់ខ (៩៧៨) មត់និើយា�បល់អ់ា�ចបញ្ជូូ�និតា�មទំរូសព័ានើល់ខ (៩៧៨) 

៤៥៤-៨០២១ នើល់ខបនិី ១២១ តា�មរយៈ       អុ�៤៥៤-៨០២១ នើល់ខបនិី ១២១ តា�មរយៈ       អុ�

ផែមែល់៖ jhoward@nmcog.org ឬនើផ្សើើនើ��តា�មផែមែល់៖ jhoward@nmcog.org ឬនើផ្សើើនើ��តា�ម

អស័យ�ា�និ NMCOG 40 Church Street, អស័យ�ា�និ NMCOG 40 Church Street, 

Suite 200, Lowell MA 01852 ។ រយៈនើពល់Suite 200, Lowell MA 01852 ។ រយៈនើពល់

នើយា�បល់ជ់ា�សា�ធា�រណៈៈបញ្ចចបន់ើ��ថ្ងៃថៃទំ� ២២ ផែខមថិនុ្ទា� នើយា�បល់ជ់ា�សា�ធា�រណៈៈបញ្ចចបន់ើ��ថ្ងៃថៃទំ� ២២ ផែខមថិនុ្ទា� 

ឆ្នាំើ�� ២០២១ ។ឆ្នាំើ�� ២០២១ ។

កិចចក្រុបជិុ�សា�ធា�រណៈៈតា�មរយៈវិីនើ�អូ នើ�ើម �ីកិចចក្រុបជិុ�សា�ធា�រណៈៈតា�មរយៈវិីនើ�អូ នើ�ើម �ី

សាី�ប់នើយា�បល់់ន្ទា�ន្ទា�នើល់ើនើសចកី�ក្រុ��ង UPWP និឹងសាី�ប់នើយា�បល់់ន្ទា�ន្ទា�នើល់ើនើសចកី�ក្រុ��ង UPWP និឹង

ក្រុតូ់វិនើធីវើនើ�ើងនើ��ថ្ងៃថៃទំ� ៩ ផែខមិថនុ្ទា� ឆ្នាំើ�� ២០២១ នើវិលា�ក្រុតូ់វិនើធីវើនើ�ើងនើ��ថ្ងៃថៃទំ� ៩ ផែខមិថនុ្ទា� ឆ្នាំើ�� ២០២១ នើវិលា�

នើម្លាំែ�ង ៥ និងិ ៣០ លាៃ�ច។ នើល់ើសព�នើនិះនើទំៀត់កា�រក្រុបជិុ� នើម្លាំែ�ង ៥ និងិ ៣០ លាៃ�ច។ នើល់ើសព�នើនិះនើទំៀត់កា�រក្រុបជិុ� 

NMMPO តា�មរយៈវិីនើ�អូ និឹងក្រុតូ់វិនើធីវើនើ�ើងនើ��ថ្ងៃថៃទំ� NMMPO តា�មរយៈវិីនើ�អូ និឹងក្រុតូ់វិនើធីវើនើ�ើងនើ��ថ្ងៃថៃទំ� 

២៣ ផែខមិថុន្ទា�ឆ្នាំើ�� ២០២១ នើវិលា�នើម្លាំែ�ង ២ រនើសៀល់ ២៣ ផែខមិថុន្ទា�ឆ្នាំើ�� ២០២១ នើវិលា�នើម្លាំែ�ង ២ រនើសៀល់ 

នើ�ើម �ីពនិិតិ់យនើយា�បល់ ់និងិពចិា�រណា�នើល់ើកា�រយល់ក់្រុពមនើ�ើម �ីពនិិតិ់យនើយា�បល់ ់និងិពចិា�រណា�នើល់ើកា�រយល់ក់្រុពម

របស់ UPWP ។របស់ UPWP ។

ក�ណៈត់់ស�គ្នា�ល់់៖ក�ណៈត់់ស�គ្នា�ល់់៖ នើ��យសា�រផែត់ភា�ពអា�សនិើ នើ��យសា�រផែត់ភា�ពអា�សនិើ

ផែ�ល់ក�ពុងនើកើត់ម្លាំ�និជា�បនិី កិចចក្រុបជិុ�ទ��ងនើនិះ និឹងក្រុត់ូវិផែ�ល់ក�ពុងនើកើត់ម្លាំ�និជា�បនិី កិចចក្រុបជិុ�ទ��ងនើនិះ និឹងក្រុត់ូវិ

នើធីវើនើ�ើងតា�មនើវិទំិកា� Zoom ។ ព័ត់៌ម្លាំ�និអ�ព�កា�រចូល់រួមនើធីវើនើ�ើងតា�មនើវិទំិកា� Zoom ។ ព័ត់៌ម្លាំ�និអ�ព�កា�រចូល់រួម

កិចចក្រុបជិុ�ទ��ងនើនិះ និឹងក្រុត់ូវិចុះផ្សាយនើ��នើល់ើនើវិេបសា�យ កិចចក្រុបជិុ�ទ��ងនើនិះ និឹងក្រុត់ូវិចុះផ្សាយនើ��នើល់ើនើវិេបសា�យ 

www.nmcog.org ។ នើលា�កអើកក៏អា�ចទំទំួល់បា�និwww.nmcog.org ។ នើលា�កអើកក៏អា�ចទំទំួល់បា�និ

ព័ត៌់ម្លាំ�និសី�ព�កា�រចូល់រួមកិចចក្រុបជុិ� នើ��យទូំរស័ពានើ��ព័ត៌់ម្លាំ�និសី�ព�កា�រចូល់រួមកិចចក្រុបជុិ� នើ��យទូំរស័ពានើ��

នើល់ខ ៩៧៨-៤៥៤-៨០២១ នើល់ខបនិ ី១២១ ឬនើល់ខ ៩៧៨-៤៥៤-៨០២១ នើល់ខបនិ ី១២១ ឬ

អុ�ផែមែល់៖ jhoward@nmcog.org. តា�មរយៈ ។ អុ�ផែមែល់៖ jhoward@nmcog.org. តា�មរយៈ ។ 

NMMPO ផ្សីល់់កា�រសាើ�ក់នើ��សមរមយ និិងជិ�និួយផែផ្សើកNMMPO ផ្សីល់់កា�រសាើ�ក់នើ��សមរមយ និិងជិ�និួយផែផ្សើក

ភា�សា�នើ��យឥត់គិត់ថ្ងៃថំ តា�មកា�រនើសើើសុ� រួមទ��ង បែុផែនិីភា�សា�នើ��យឥត់គិត់ថ្ងៃថំ តា�មកា�រនើសើើសុ� រួមទ��ង បែុផែនិី

មិនិក�ណៈត់់ច�នើ��ះអើកបកផែក្រុបភា�សា�សញ្ជា្�  អា�នើមរិកា��ង មិនិក�ណៈត់់ច�នើ��ះអើកបកផែក្រុបភា�សា�សញ្ជា្�  អា�នើមរិកា��ង 

និិងនើផ្សសងនើទំៀត់ នើក្រុរ�ព�ភា�សា�អង់នើគំស កា�រនើបើក ឬបិទំនិិងនើផ្សសងនើទំៀត់ នើក្រុរ�ព�ភា�សា�អង់នើគំស កា�រនើបើក ឬបិទំ

អកសររត់់នើល់ើនើអក្រុកង់វិីនើ�អូ ម្លាំ�និឧបករណៈ៍ជិ�និួយកា�រអកសររត់់នើល់ើនើអក្រុកង់វិីនើ�អូ ម្លាំ�និឧបករណៈ៍ជិ�និួយកា�រ

សាី�ប់ និិងទំក្រុមង់ឯកសា�រជិ�និួស)។ សក្រុម្លាំ�ប់កា�រនើសើើសុ�សាី�ប់ និិងទំក្រុមង់ឯកសា�រជិ�និួស)។ សក្រុម្លាំ�ប់កា�រនើសើើសុ�

ជិ�នួិយ សូមទ�ក់ទំង នើលា�ក Justin Howard ជិ�នួិយ សូមទ�ក់ទំង នើលា�ក Justin Howard 

តា�មរយៈទូំរស័ពានើល់ខ (៩៧៨) ៤៥៤-៨០២១ តា�មរយៈទូំរស័ពានើល់ខ (៩៧៨) ៤៥៤-៨០២១ 

នើល់ខបនិី ១២១ ឬតា�មរយៈអុ�ផែមែល់ jhoward@នើល់ខបនិី ១២១ ឬតា�មរយៈអុ�ផែមែល់ jhoward@

nmcog.org ។ កា�រនើសើើសុ� គួរផែត់នើធីវើនើ�ើងឱយបា�និnmcog.org ។ កា�រនើសើើសុ� គួរផែត់នើធីវើនើ�ើងឱយបា�និ

ឆ្នាំ�ប់តា�មផែ�ល់អា�ចនើធីវើនើ��បា�និ សក្រុម្លាំ�ប់នើសវ�កមមឆ្នាំ�ប់តា�មផែ�ល់អា�ចនើធីវើនើ��បា�និ សក្រុម្លាំ�ប់នើសវ�កមម

ផែ�ល់ក្រុតូ់វិកា�រកា�រនើរៀបច�មុនិ ក្រុពមទ��ងភា�សា�សញ្្ជា� ផែ�ល់ក្រុតូ់វិកា�រកា�រនើរៀបច�មុនិ ក្រុពមទ��ងភា�សា�សញ្្ជា� 

CART ឬកា�របកផែក្រុបភា�សា�៕CART ឬកា�របកផែក្រុបភា�សា�៕

The Northern Middlesex Metropoli-The Northern Middlesex Metropoli-
tan Planning Organization (NMMPO) tan Planning Organization (NMMPO) 
has released for public comment the has released for public comment the 
draft FFY 2022 Unified Planning Work draft FFY 2022 Unified Planning Work 
Program (UPWP). The UPWP outlines Program (UPWP). The UPWP outlines 
activities to be undertaken by MPO activities to be undertaken by MPO 
staff over the next federal fiscal year.  staff over the next federal fiscal year.  
A copy of the draft document can be A copy of the draft document can be 
found at www.nmcog.org. Comments found at www.nmcog.org. Comments 
may be submitted by phone at (978) may be submitted by phone at (978) 
454-8021, ext. 121, by email: jhoward@454-8021, ext. 121, by email: jhoward@
nmcog.org or by U.S. mail addressed nmcog.org or by U.S. mail addressed 
to NMCOG, 40 Church Street, Suite to NMCOG, 40 Church Street, Suite 
200, Lowell MA 01852. The public 200, Lowell MA 01852. The public 
comment period ends June 22, 2021.comment period ends June 22, 2021.

A virtual public meeting to hear A virtual public meeting to hear 
any comments on the draft UPWP will any comments on the draft UPWP will 
be held on June 9, 2021 at 5:30 PM. be held on June 9, 2021 at 5:30 PM. 
In addition, a virtual meeting of the In addition, a virtual meeting of the 
NMMPO will be held on June 23, 2021 NMMPO will be held on June 23, 2021 
at 2:00 PM to review comments and at 2:00 PM to review comments and 
consider endorsement of the UPWP. consider endorsement of the UPWP. 

Notice:Notice: Due to the ongoing state of  Due to the ongoing state of 
emergency, the above meeting will be emergency, the above meeting will be 
held virtually via the Zoom platform.  held virtually via the Zoom platform.  
Information about accessing the meeting Information about accessing the meeting 
will be posted at www.nmcog.org. You will be posted at www.nmcog.org. You 
can also get information on meeting can also get information on meeting 
access by calling 978-454-8021, ext. access by calling 978-454-8021, ext. 
121 or by emailing jhoward@nmcog.121 or by emailing jhoward@nmcog.
org. The NMMPO provides reasonable org. The NMMPO provides reasonable 
accommodations and/or language as-accommodations and/or language as-
sistance free of charge upon request sistance free of charge upon request 
(including but not limited to interpret-(including but not limited to interpret-
ers in American Sign Language and ers in American Sign Language and 
languages other than English, open or languages other than English, open or 
closed captioning for videos, assistive closed captioning for videos, assistive 
listening devices and alternate material listening devices and alternate material 
formats), as available. For assistance, formats), as available. For assistance, 
please contact Justin Howard at (978) please contact Justin Howard at (978) 
454-8021, ext. 121 or at  jhoward@454-8021, ext. 121 or at  jhoward@
nmcog.org. Requests should be made nmcog.org. Requests should be made 
as soon as possible for services requir-as soon as possible for services requir-
ing advanced arrangements, including ing advanced arrangements, including 
sign language, CART or language sign language, CART or language 
translation or interpretation.translation or interpretation.

Cooking Up Success at YouthBuildCooking Up Success at YouthBuild
Cooking Up Success at YouthBuildCooking Up Success at YouthBuild/From Page 09/From Page 09

The internship is from 4-6 weeks, 18 
hours per week. Students also receive a 
small stipend of $240 every two weeks for 
participating in the one year training pro-
gram. “We train them to have ‘mental 
toughness’, there are timesheet which they 
have to clock in and out, coming to work 
on time or no pay for no show, they have 
to show that they want it for themselves 
too, then we see if we’re a good match” 
added Siobhan. “I had them wear an over-
all during the first year because they didn’t 
dress properly for the workplace. We train 
them for a job in the real world.” As part 
of the program, they also do math and 
reading as part of their academic work and 
have to pass an exam to earn their HISET 
certificate.

One of the students, Jasmine Touch, 
is interning at Andiamo Restaurant & 
Bakery in Andover because she likes to 

bake. She worked at four Dunkin Donuts 
stores before and intends to use her train-
ing to further her culinary interest.

The 3rd student, Zachary Saphangth-
ong, who is making pasta sauce during my 
visit, was named Junior Chief because he 
is good with his cooking. “We also know 
he is smart, but he intentionally failed the 
test several times so he can stay on the 
program. His story made me cry” said 
Siobhan.

He appeared in black jeans, worn low 
on his bottom, a cap turned to the side, and 
tattoos on his arms.  Siobhan gave him a 
signal, he pulled up his pants and turn his 
cap, and put his mask on before entering 
the kitchen. A young handsome man indeed 
when the cap was turned to the front. He 
was open to tell me his story of why and 
how he found his path at YouthBuild. 

“I ran into trouble with the law when 
I was 13. I got arrested for assault and 
battery and trespassing. I was under house 
arrest from 13-15”. At 15, Zackary was on 

the run, bouncing from house to house, 
selling illegal guns, he got caught and had 
to choose between going to jail or do com-
munity service. His choice was to do com-
munity service. After a few months at 
YouthBuild, he told Siobhan that he 
wanted a better life and wanted out of the 
gang life. That’s where his new journey 
started. Zackary is now 19 and is a Junior 
Chief working alongside with Anna. With 
help from the program, he got his driver 
license and saved enough money to buy 
his own car. He plans to attend Middlesex 
Community College in the fall to pursue 
an engineering major. 

“Most kids here travel by foot. Most 
jobs require you to have a driver license 
and a car. It is nearly $1000 to help a stu-
dent get their driver license which many 
kids can’t afford. It’s the poverty, when 

you don’t have that extra money it’s very 
hard to get a jump start. We are able to 
help 12 youths get their driver licenses, a 
few have jobs in Boston, others in other 
cities” said Siobhan.

The kitchen can hold up to six students 
at a time. Currently Anna teaches 12 stu-
dents. They break into two groups and 
alternate daily. Six students per group. One 
day they do academics, the other they work 
in the kitchen. Beside making hot meals 
for local food pantries, they also have an 
opportunity to work alongside with Anna 
to provide state-of-art cooking and catering 
to many local events and fundraisers. It is 
the social enterprise part of the Culinary 
Art Program here at YouthBuild that is 
distinctive like no others. Anna catered 78 
events in one year alone with her students 
prior to Covid-19. The largest party they 
served had 500 guests. “Next week, they 
will cater the Lowell House Open House 
cocktail party in which they get to dress 
up and serve in style” said Anna with ex-
citement. 

Anna Jabar-Omoyeni, Culinary Art InstructorAnna Jabar-Omoyeni, Culinary Art Instructor
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ខេ�ក បូញ្ជាជ ក់ ថា ខេ�ើមបី ធាន្ទា នូឹ�

គ្រាបូ��ទ្ធធភាពួ ខេលីើ ការ អ្ននឹ��តត ចំូខេ�ះ ជនឹ

អ្នខេន្ទាត គ្រាបូខេ��ន៍ឹ ���ចូាប់ូ រ�ា ភិ�បាលី គ្រាត�ូសែត

ខេគ្រាបូើ ចូាប់ូ អ្នខេន្ទាត គ្រាបូខេ��ន៍ឹ នឹ�ង ចូាប់ូ �ញ្ជាជ ត� 

ខេន្ទាះ ខេទ្ធើបូ ជា ខេរឿង គ្រាតឹមគ្រាតូ�។

ចំូសែណ្ឌក អ្ននក� �ភា� នឹខេយាបាយ នឹ�ង

�ងគម បូណ្ឌឌ� ត ខេ� មុ�ងផ្ទៃហ៊ុ បានឹ �រខេ�រ

ខេលីើ �ណ្ឌនីឹ Facebook របូ�់ ខេ�ក ខេ� ផ្ទៃ�ៃ

ខេនឹះ ថា កមុ�ជា មានឹ មូលី�ា នឹ ចូាប់ូ អ្ននឹតរជាត�

�គ្រាមាប់ូ ទាំមទាំរ ឲ្យយ ខេ�ៀតណាម ទ្ធទួ្ធលី យក

ជនឹជាត� របូ�់ ខេ� គ្រាតឡប់ូ ខេ�� �ញ �ូខេចូនះ

ខេ�ើមប ីឲ្យយ មានឹ អ្នធិ�បូខេតយយភាពួ កមុ�ជា គ្រាតូ�សែត

អ្ននឹ��តត ចូាប់ូ ខេនឹះ ជា�ច់ូខាត។

ខេ�ក បូញ្ជាជ ក់ ថា នឹ��មជនឹ ខេ�ៀតណាម 

ចូូលី ខេ� រ�់ខេ� កមុ�ជា ខេ�ខេពួលី សែ�លី

កងទ័្ធពួ ខេ�ៀតណាម ចូូលី ខេ� កាន់ឹកាប់ូ កមុ�ជា 

�ូខេចូនះ ពួួកខេ� គ្រាតូ�សែត ខេចូញ ខេ� � �ញ ខេ� ខេពួលី

កងទ័្ធពួ ខេ�ៀតណាម ខេចូញ ពីួ កមុ�ជា � �ញ �ង

សែ�រ។

�ប់ូពីួ ឆ្នាំន ំ ១៩៧៩ �ល់ី ឆ្នាំន ំ ១៩៩០ 

មហា�នឹន�បាត អ្នងគការ �ហ៊ុគ្រាបូជាជាត� ជា

ខេរៀងរាល់ី ឆ្នាំន ំ សែតងសែត ទាំមទាំរ ឲ្យយ កងទ័្ធពួ

ខេ�ៀតណាម �ក ខេចូញ ពីួ កមុ�ជា ជានឹ�ចូច ខេគ្រា�ះ

ថា ទំាំង កងទ័្ធពួ ខេ�ៀតណាម ទំាំង នឹ��មជនឹ

ខេ�ៀតណាម ចូូលី ខេ� កមុ�ជា �ឺ ��� ខេ� នឹឹង

ចូាប់ូ អ្ននឹតរជាត� ទំាំងស្រី�ុង។ អ្ននក ខេលីង 

Facebook គ្រា�ប់ូ មជឈ�ា នឹ នំ្ទា�ន  បូខេ�ច ញមត�

ខេគ្រា�ងគ្រា�ត �ំគ្រាទ្ធ ចំូណាត់ការ សា�

រាជធានីឹ ភិនំខេពួញ ចំូខេ�ះ ការ អ្ននឹ��តត ខេលីើ

ជនឹជាត� ខេ�ៀតណាម ���ចូាប់ូ សែ�លី រ�់ខេ�

ខេលីើ ទឹ្ធក�ី កមុ�ជា បុូ�សែនឹត ពួួកខេ� ជំរ�ញ ឲ្យយ

រ�ា ភិ�បាលី អ្ននឹ��តត ចូាប់ូ អ្នខេន្ទាត គ្រាបូខេ��ន៍ឹ នឹ�ង

ចូាប់ូ �ញ្ជាជ ត� ខេលីើ ជនឹបូរខេទ្ធ� ទំាំងខេន្ទាះ 

ជាជាង គ្រាតឹមសែត ការ រ�ះខេរ ើ �ៃះ បូសែណ្ឌត តទឹ្ធក ពីួ

កន�ង ទ្ធខេនឹល ឲ្យយ ខេ� រ�់ ខេ� ខេលីើ ខេ�ក �ូខេចូនះ។

កាលីពីួ ផ្ទៃ�ៃ ទី្ធ ២៦ សែ� ក�មភៈ ឆ្នាំន ំ ១៩៨៦ 

ខេ�ក ហុ៊ុ�នឹ សែ�នឹ បានឹ ខេចូញ សារាចូរ

សែណ្ឌនំ្ទា មួយ �ែពីីួ ការ អ្ននឹ��តត ខេ�លីនឹខេយាបាយ

ចំូខេ�ះ ជនឹជាត� ខេ�ៀតណាម សែ�លី បានឹ ចូូលី

ខេ� រ�់ខេ� កមុ�ជា ខេ�យ �តល់ី �ីធិលី ទី្ធជគ្រាមក 

ឧបូតថមភ �តល់ី អ្នតត�ញ្ជាា ណ្ឌប័ូណ្ឌះ សែ�រកា 

នឹ�ង �គត់�គង់ ជាខេ�ើម ខេ�ខេលីើ ជនឹជាត�

ខេ�ៀតណាម ទំាំងខេន្ទាះ ខេ�យ យកចូ�តត ទ្ធ�ក�ក់

ជាទី្ធបំូ��ត សែ�លី សារាចូរ ខេនឹះ ខេ�សែត មានឹ

��ពួលីភាពួ រហូ៊ុត �ល់ី �ពួៀផ្ទៃ�ៃ ខេនឹះ �ង សែ�រ។

បូញ្ជាា  ខេនឹះ គ្រាតូ� អ្ននក �ខេងកតការណ៍្ឌ រ �ះ�ន់ឹ

ថា ជនឹជាត� ខេ�ៀតណាម ���ចូាប់ូ បានឹ ហូ៊ុរ

ចូូលី ខេ� កន�ង ទឹ្ធក�ី កមុ�ជា កាន់ឹសែត ខេគ្រាចូើនឹ ខេឡើង

ៗ បូន្ទាៃ ប់ូពីួ ខេ�ក ហុ៊ុ�នឹ សែ�នឹ គ្រាតូ� បានឹ

រ�ា ភិ�បាលី ខេ�ៀតណាម ខេលីើក បូនឹត�បូ ជា ន្ទាយក

រ�ាមន្ត្រីនឹតី សែ�រី កាលីពីួ ឆ្នាំន  ំ១៩៨៥ មក។ ពួួកខេ�

រ �ះ�ន់ឹ ថា �ម័យ ខេ�តចូ ជ័យខេជ�ា ទី្ធ២ 

គ្រា�ន់ឹសែត ឲ្យយ �ី ខេ�ៀតណាម �ចី បុូ�ខេណាះ ះ សែត

�ម័យ ខេ�ក ហុ៊ុ�នឹ សែ�នឹ ខេ� ខេ�ៀតណាម

ឲ្យយ ចូូលី ស្រី�កុ សែ�រី ខេហ៊ុើយ កាត់ �ី ឲ្យយ ជនឹជាត�

ឈ្លាល នឹ�នឹ ទំាំងខេន្ទាះ រ�់ខេ� សែ�មខេទ្ធៀត។

ទាំក់ទ្ធ�នឹ នឹឹង បូញ្ជាា  ខេនឹះ កាលីពីួ ផ្ទៃ�ៃ ទី្ធ

១០ សែ� កកក� ឆ្នាំន ំ ២០២០ គ្រាក�ួង មហាផ្ទៃ�ៃ 

បានឹ ខេចូញ លី���ត មួយ �ែីពីួ ការ គ្រា�ប់ូគ្រា�ង

ជនឹបូរខេទ្ធ� អ្នខេន្ទាត គ្រាបូខេ��ន៍ឹ ខេ� កមុ�ជា ថា

ការ ខេ�ះស្រីសាយ អំ្នពីួ បូញ្ជាា  ជនឹ អ្នខេន្ទាត គ្រាបូខេ��ន៍ឹ 

គ្រាតូ� បានឹ អូ្ន� បូន្ទាល យ នឹ�ង រាងំ�ៃះ ខេ�យសារសែត

ខេហ៊ុត��លី នឹខេយាបាយ របូ�់ កមុ�ជា ន្ទា ខេពួលី

បូចូច�បូបនឹន៕
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