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កម្លាំំ�ងគណៈៈបញ្ជាាការឯកភាពរដ្ឋឋបាលខណ្ឌឌមានជ័័យចុះះ�ណែ�នាំំចុុងក្រោ��យ

ឲ្្យរុះ��រើើ�ផ្ទះះ�បណ្តែ�ែតទឹឹកនិិងចល័័តបែ�ចិិញ្ចឹឹ�មត្រី�ីដោ�យខ្លួួ�នឯង

ភ្នំំ�ពេ�ញ ៖ នៅ�ព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១០ ខែ�មិិថុុនា
ឆ្នាំំ២
� ០២១នេះ�ះអាជ្ញាាធរខណ្ឌឌមានជ័័យ និិង

ទឹឹកទន្លេ�េក្នុុ�ងមូូលដ្ឋាានឱ្យយបានត្រៀ��ៀមលក្ខខណៈៈ
និិងជ្រា�បពីីព័័ត៌៌មាននេះ�ះរួួចមក។

អាជ្ញាាធរសង្កាាត់់ចាក់់អង្រែ�ែក្រោ��ម ដឹឹកនាំំ

គួួររំំលឹឹកថា កាលពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ០
ី ២ ខែ�មិិថុនា
ុ

ដោ�យលោ�ក មា សុុភាព អភិិបាលរងខណ្ឌឌ

អភិិ បាលរាជធានីី ភ្នំ�ំពេ�ញ បានចេ�ញ

និិងក្រុ�ម
ុ ការងារចម្រុះ�ះ�ខណ្ឌឌមានជ័័យ បាន

សេ�ចក្ដីី�ជូូ នដំំណឹឹងដល់់អ្ននកដែ�លកំំពុុ ង

ចុះះ�ទៅ�រុះ��រើើ�ផ្ទះះ�ទូូ កតូូចៗ ផ្ទះះ�បណ្ដែ�ែត

រស់់នៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃទន្លេ�េ ផ្ទះះ�បណ្ដែ�ែតទឹឹក ផ្ទះះ�ទូូ

ទឹឹក(ផ្ទះះ�ទឹឹក) សំំណង់់មិនរៀ�
ិ ៀបរយ បែ�ចិិញ្ចឹឹ�ម

កតូូ ចៗ និិ ងសំំណង់់ មិិនរៀ�ៀបរយលើ�ើផ្ទៃ�ៃ

ត្រី�នៅី �តាមដងទន្លេ�េបាសាក់់ ស្ថិិ�តក្នុុ�ងសង្កាាត់់

ទន្លេ�េទាំំងអស់់ក្នុុ�ងភូូមិសា
ិ ស្ត្រ�ររាជធានីីភ្នំពេ�
�ំ ញ

ចាក់់អង្រែ�ែក្រោ��មបន្ទាាប់់ពីបា
ី នចុះះ�ផ្សសព្វវផ្សាាយ

ដោ�យខុុ សច្បាាប់់ ត្រូ�ូវរុះ��រើើ�ឬចល័័តចេ�ញ

ដល់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដែ�លរស់់នៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃ

តទៅ�ទំំព័័រទីី០៣

Moody's និិយាយថា ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក កំំពុុងអនុុវត្តត
យ៉ាា�ងតឹឹងរ៉ឹឹ�ងចំំពោះ�ះពន្ធធគយចិិន របស់់លោ�ក ត្រាំ�ំ

ចំំណុុចសំំខាន់់ៗ
•

Moody's បាននិិយាយថាពន្ធធគយ

កើ�ើនឡើ�ើងភាគច្រើ�ើ�ន ត្រូ�ូវបានដាក់់កំំហិិត

តាមកម្ពពស់់នៃ�សង្គ្រា�ាមពាណិិជ្ជជកម្មមរវាង
សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក - ចិិន នៅ�តែ�មានដដែ�ល

និិងប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ពាក់់កណ្តា
ា លនៃ�លំំហូូរ
ពាណិិជ្ជជកម្មមរវាងប្រ�ទេ�សទាំំងពីីរ។
•

ទីីភ្នាាក់់ងារវាយតម្លៃ�ៃបាននិិយាយ

នៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍មួួយថា អ្ននកនាំំចូូល

អាមេ�រិ ិកបានស្រូ�ូបយកច្រើ�ើ�នជាង ៩០%

នៃ�ការចំំណាយបន្ថែ�ែម ដែ�លបណ្តា
ា លមក

ពីីពន្ធធ ២០ ភាគរយរបស់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក
លើ�ើទំំនិិញចិិន។

•យោ�ងតាមរបាយការណ៍៍នេះ�ះ

អ្ននកនាំំចេ�ញអាមេ�រិ ិក ក៏៏បានស្រូ�ប
ូ យកការ
តទៅ�ទំំព័័រទីី០៤
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tmkBITMB½rTI 01 កម្លាំំ��ងគណៈៈបញ្ជាា�កាារឯកភាាព...
ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល១សប្ដាាហ៍៍ ដោ�យហេ�តុុ
ប៉ះះ�ពាល់់ដល់់បរិ ិស្ថាាន និិងផ្លូូ�វនាវាចរ។
យោ�ងតាមសេ�ចក្ដីី�ជូូនដំំណឹឹងរបស់់

Page.3

ចំំពោះ�ះមុុខ ដើ�ើម្បីី�រក្សាាបរិ ិស្ថាាន ជីីវៈ�

អសកម្មមខាងលើ�ើ រដ្ឋឋបាលរាជធានីីភ្នំ�ពេ�
ំ ញ

ចម្រុះ�ះ� គុុណភាពទឹឹក និិងលុុបបំំបាត់់បាតុុភាព

តម្រូ�ូវឱ្យយម្ចាាស់់បែ�ចិិញ្ចឹឹ�មត្រី�ី ផ្ទះះ�បណ្តែ�ែតទឹឹក
ម្ចាាស់់ផ្ទះះ�តូូចៗ និិងម្ចាាស់់សំំណង់់មិនរៀ�
ិ ៀបរយ
នៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃទន្លេ�េទាំំងអស់់ ត្រូ�វូ រុះ��រើើ� ឬចល័័ត

រដ្ឋឋបាលរាជធានីី ភ្នំ�ំពេ�ញ ក៏៏ ដូូចជា
រដ្ឋឋបាលខណ្ឌឌមាន័័យ ចុះះ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី២ ខែ�មិិថុុនា
ឆ្នាំំ�២០២១ មានខ្លឹឹ�មសារថា កន្លលងមកមាន
ជនឱកាសនិិយមមួួយចំំនួួនបានលបលួួច
ធ្វើ�ើ�បែ�ចិិញ្ចឹឹ�មត្រី�ី ផ្ទះះ�បណ្តែ�ែតទឹឹក ផ្ទះះ�តូូចៗ
និិ ងសំំណង់់ មិិនរៀ�ៀបរយនៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃទន្លេ�េ
ហើ�ើយកន្លែ�ែងខ្លះះ�បានប្រែ�ែក្លាា យជាកន្លែ�ែង
ស្នាាក់់នៅ�ដោ�យខុុសច្បាាប់់យ៉ាាងអនាធិិបតេ�យ្យយ
ដែ�លបង្កកឱ្យយបាត់់បង់ស
់ ណ្តា
ា ប់់ធ្នាាប់់ ប៉ះះ�ពាល់់
ដល់់ផ្លូូ�វនាវាចរ ប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ប្រ�ព័័ន្ធធអេ�កូូ
ឡូហ្ស៊ីី��
មានចរន្តតទឹឹកហូរូ គោ�ករាក់់ ពិិសេ�ស
ូ
ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ចំំណីីសម្រា�ប់់ចិិញ្ចឹឹ�មត្រី�ី និិង
ការបញ្ចេ�េ ញកាកសំំណល់់ ការបន្ទោ�ោបង់់
ពាសវាលពាសកាលក្នុុ�ងទន្លេ�េ ធ្វើ�ើ�ឱ្យយខូូចខាត
យ៉ាា ងធ្ងងន់់ ធ្ងងរដល់់ជីីវៈ�ចម្រុះ�ះ�ក្នុុ�ងទឹឹ ក
ខូូ ចគុុណភាពទឹឹ ក បំំពុុ លបរិ ិស្ថាាន និិ ង
ប៉ះះ�ពាល់់ដល់សោ�ភណ
់
ភាពរាជធានីីភ្នំពេ�
�ំ ញ
ព្រ�មទាំំងប៉ះះ�ពាល់់ដល់់សុុខភាពនៃ�
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ ដែ�លបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ទឹឹកមិិន
ស្អាាតផងដែ�រ។

ចេ�ញជាបន្ទាា ន់់ដោ�យទុុករយៈៈពេ�ល០១សប្ដាាហ៍៍
គិិ តចាប់់ ពីីកាលបរិច្ឆេ�
ិ េទចេ�ញសេ�ចក្តីី�
ជូូនដំំណឹឹងនេះ�ះតទៅ�។ ផុុតរយៈៈពេ�លនេះ�ះ
រដ្ឋឋបាលរាជធានីីភ្នំ�ពេ�
ំ ញនឹឹងចាត់់វិ ិធានការ
រដ្ឋឋបាលដោ�យពុំំ� ទទួួលខុុសត្រូ�ូវរាល់់
ការខូូចខាត ឬការបាត់់បង់ណាមួ
់
យ
ួ ឡើ�ើយ
ហើ�ើយក្នុុ�ងករណីីរឹ ឹងរូូសអាជ្ញាាធរមូូលដ្ឋាាន
និិ ងមន្ត្រី�ី�ជំំនាញនឹឹ ងកសាងសំំណុំំ� រឿ�ឿង
បញ្ជូូ�នទៅ�តុុលាការតាមផ្លូូ�វច្បាាប់់ ។
ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនេះ�ះ រដ្ឋឋបាលរាជធានីីភ្នំពេ�
�ំ ញ
ស្នើ�ើ�ឱ្យយប្រ�ជាពលរដ្ឋឋប្តូូ�រទម្លាាប់់ពីីការចិិញ្ចឹឹ�ម
ត្រី�ី តាមបែ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃទន្លេ�េ នៅ�ភូូ មិិសាស្ត្រ�រ
រាជធានីី ភ្នំ�ំពេ�ញមកចិិ ញ្ចឹឹ�មត្រី�ី តាមស្រះ�ះ
វិ ិញ៕ ប្រ�ភពៈៈ នគរហ្រេ��ហ្គគន
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ផ្អែ�ែកលើ�ើទម្ងងន់់ពាណិិជ្ជជកម្មនៅម �ដើ�ើម
tmkBITMB½rTI 01 Moody's និិយាាយថាា ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន... ១៩,៣%
ឆ្នាំំ� ២០២១ ខណៈៈពេ�លដែ�លពន្ធធរបស់់
ចំំណាយភាគច្រើ�ើ�នពីី ពន្ធធគយដែ�លចិិ ន
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នោះ�ះទេ�។

Moody's បាននិិ យាយនៅ�ក្នុុ�ង

ចិិនលើ�ើផលិិតផលអាមេ�រិ ិក មានប្រ�ហែ�ល

របាយការណ៍៍ថា ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននាំំចេ�ញរបស់់

សម្ពាា ធលើ�ើអ្ននកលក់់រាយនៅ�អាមេ�រិ ិក ទំំនងជា

ដោ�យវិ ិទ្យាាស្ថាានអ្ននកជំំនាញ Think Tank

ចំំណាយភាគច្រើ�ើ�នពីីពន្ធធគយដែ�លបាន

តម្លៃ�ៃទំំនិិញប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់” ។

អន្តតរជាតិិ។

ចូូលជាធរមានក្នុុ�ងអាណត្តិិ�អតីីតប្រ�ធានាធិិបតីី

សង្រ្គា�ាមពាណិិជ្ជជកម្មរម វាងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក

ទីី ភ្នាាក់់ងារនេះ�ះបានបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតថា

បានកំំណត់់ ផងដែ�រ។

“ប្រ�សិិនបើ�ើពន្ធធគយនៅ�តែ�មានដដែ�ល

២០,៧% នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមទិិន្ននន័យ
័ ចងក្រ�ង

និិ យាយថា អាជីី វកម្មមអាមេ�រិច
ិ កំំពុុ ង

នឹឹ ងកើ�ើ នឡើ�ើង ដែ�លនាំំឱ្យយមានការកើ�ើ ន

Peterson ផ្នែ�ែកវិ ិទ្យាាសាស្រ្ត�តសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច

ពន្ធធគយពាណិិជ្ជជកម្មមខ្ពពស់់ បាន

ទិិ ន្ននន័័យបានបង្ហាាញថា មុុ នពេ�ល

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិក
ិ ដែ�លបានកំំណត់់គោ�លដៅ�

និិងចិិននៅ�ដើ�ើមឆ្នាំំ២០១៨
�
ពន្ធធសហរដ្ឋឋអាមេ�រិក
ិ

ផលិិតផលដែ�លអាចរកបានពីី កន្លែ�ែង

សេ�វាកម្មមវិ ិនិិយោ�គរបស់់ Moody បាន

ទទួួលបន្ទុុ�កថ្លៃ�ៃដើ�ម
ើ ភាគច្រើ�ើ�នពីីការដំំឡើ�ើង
ពន្ធធគយ ដែ�លត្រូ�ូវបានដាក់់ កំំហិិតតាម
កម្ពពស់់នៃ�សង្គ្រា�ាមពាណិិជ្ជជកម្មមរវាង
សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក - ចិិន។

ទីីភ្នាាក់់ងារផ្តតល់់ចំំណាត់់ថ្នាាក់់បានឱ្យយ

អាមេ�រិ ិក លោ�កដូូណាល់់ត្រាំ�ំ។ Moody's

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក ក៏៏ បានស្រូ�ូបយកការ

កំំណត់់ដោ�យប្រ�ទេ�សចិិន ផងដែ�រ។ នោះ�ះ

គឺឺមួយ
ួ ផ្នែ�ែកដោ�យសារតែ�ការនាំំចេ�ញរបស់់

ដោ�យពន្ធធសងសឹឹកតបវិ ិញទាំំងនោះ�ះ គឺឺជា

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដូូចជាទំំនិិញកសិិកម្មម ជាដើ�ើម។
សេ�ដ្ឋឋវិ ិទូូ និិងធុុរកិិច្ចចបានជជែ�កគ្នាា ថា

ដឹឹងនៅ�ក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍ថ្ងៃ�ច័
ៃ ័ន្ទទថា អ្ននកនាំំ

ចូូ ល អាមេ�រិ ិកបានស្រូ�ូបយកច្រើ�ើ�នជាង

ពន្ធធរបស់់លោ�ក ត្រាំ�ំ លើ�ើប្រ�ទេ�សចិិន ធ្វើ�ើ�

មកពីីពន្ធធ ២០ ភាគរយរបស់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក

ខណៈៈដែ�លមិិ នបានបង្ខំំ� ឱ្យយចិិ នបង្វែ�ែរ

៩០% នៃ�ការចំំណាយបន្ថែ�ែមដែ�លបណ្តា
ា ល

ឱ្យយប៉ះះ�ពាល់់ដល់សេ�
់ ដ្ឋឋកិច្ចចសហ
ិ
រដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក

លើ�ើទំំនិិញចិិន។

ការអនុុវត្តតពាណិិជ្ជជកម្មអយុ
ម
ត្តិិ�
ុ ធម៌៌របស់់ខ្លួួ�ន។

បង់់ថ្លៃ�ប្រ�ហែ�ល
ៃ
១៨,៥% សម្រា�ប់់មុខ
ុ ទំំនិិញ

បាននិិយាយថា គាត់់មិិនយល់់ស្រ�បនឹឹង

ចេ�ញចិិ ន ទទួួ លបាន ១,៥% តិិ ចជាង

ចិិ ននោះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នមានការប្រ�ញាប់់

“ ប្រ�សិិនបើ�ព
ើ ន្ធធគយនៅ�តែ�មានដដែ�ល

មុុនរបស់់គាត់់ទេ�។ រដ្ឋឋបាលរបស់់គាត់់បាន

នឹឹងកើ�ើនឡើ�ើងដែ�លនាំំឱ្យយមានការកើ�ើនឡើ�ើង

ប្រា�ស់់ពន្ធធ ដើ�ើ ម្បីី�ប្រ�ឆាំំងនឹឹ ងការអនុុ វត្តត

ប្រ�ធានាធិិបតីី ចូូ បៃ�ដិិន កាលពីីមុុន

នោះ�ះមានន័័យថា អ្ននកនាំំចូូលអាមេ�រិ ិក

ចិិនចំំពោះ�ះអត្រា�ពន្ធធ ២០% ខណៈៈអ្ននកនាំំ

វិ ិធីីសាស្រ្ត�តរបស់់ លោ�ក ត្រាំ�ំ ចំំពោះ�ះប្រ�ទេ�ស

សម្រា�ប់់ផលិិតផលដូូចគ្នាា ។

ប្រ�ញាល់់ក្នុុ�ងការផ្លាាស់ប្តូូ�
់ រគោ�លនយោ�បាយ

លើ�ើកឡើ�ើងថា ខ្លួួ�នបើ�ើកចំំហចំំពោះ�ះការប្រើ�ើ�

សម្ពាា ធលើ�ើអ្ននកលក់់រាយនៅ�អាមេ�រិ ិក ទំំនងជា
តម្លៃ�ៃទំំនិិញប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

សេ�វាកម្មមវិ ិនិិយោ�គរបស់់ Moody

Moody's បាន ឲ្យយដឹឹងក្នុុ�ងរបាយការណ៍៍

ថា «តម្លៃ�ៃពន្ធធភាគច្រើ�ើ�ន ត្រូ�វូ បានបញ្ជូូ�នទៅ�
ឲ្យយក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននាំំចូូលអាមេ�រិ ិក។

បាននិិយាយថា ពន្ធធគយទាំំងនោះ�ះភាគច្រើ�ើ�ន

លើ�ើទំំនិញ
ិ ចិិន មានជាមធ្យយម ៣,១% ខណៈៈ

ពាក់់កណ្តា
ា លនៃ�លំំហូូរពាណិិជ្ជជកម្មមរវាង

៨ %។

នៅ�តែ�មានដដែ�ល និិ ងប៉ះះ�ពាល់់ដល់់
សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក និិងចិិន។

ពន្ធធលើ�ទំំនិ
ើ ញ
ិ ចិិនមានអត្រា�ជាមធ្យយម

ដែ�លពន្ធធរបស់់ចិិនលើ�ទំំនិ
ើ ិញអាមេ�រិ ិកមាន
អ្ននកនាំំចូូលសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកមិិនមែ�ន

តែ�មួួយ ដែ�លមានបន្ទុុ�កពន្ធធគយកើ�ើនឡើ�ើង

ពាណិិជ្ជជកម្មមអយុុត្តិិ�ធម៌៌របស់់ចិិន។

អ្ននកសង្កេ�េតការណ៍៍ខ្លះះ�បាននិិយាយថា

ពន្ធធគយនេះ�ះ អាចផ្តតល់់អានុុ ភាពដល់់
សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកលើ�ើប្រ�ទេ�សចិិន៕
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សមាជិិកក្រុ�ុមទំំនើ�ើង និិងបក្ខខពួួកចំំនួួន ១៥ នាក់់ ជាប់់ចោ�ទពីីបទ
ជួួញដូូរគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន លាងលុុយកខ្វវក់់ និិងចរាចរណ៍៍លុុយក្លែ�ែងក្លាា�យ
បូូ ស្តុុ�ន - សមាជិិ ក និិងបក្សសពួួ កក្មេ�េង
ទំំនើ�ើងមួួយក្រុ�ម
ុ ដែ�លមានមូូលដ្ឋាាននៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ
ឡូវ៉ែែ�ល
ដែ�លមានឈ្មោះ�ះ�ថា ក្រុ�មគ្រួ�
ុ
សា
ួ រមួួយ
ូ
(OFC) ត្រូ�វូ បានចោ�ទប្រ�កាន់់ និិងមនុុស្សស ១៤
នាក់់ត្រូ�វូ បានចាប់់ខ្លួួ�ននៅ�ថ្ងៃ�នេះ�ះ
ៃ
ពីីបទប្រ�ព្រឹ�ត្តិិ�
ឹ
អំំពើ�ើ ជួួញដូូ រគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀនទ្រ�ង់់ ទ្រា�យធំំ
យូូរអង្វែ�ែង និិងសមគំំនិិតលាងលុុយកខ្វវក់់។
ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរនៃ�ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត ភ្នាាក់់ងារបាន
រឹ ឹបអូូ ស ឬទិិ ញកូូ កាអ៊ីី�ន ប្រ�មាណ ២,៣២
គីីឡូក្រា�ម
មេ�តំំហ្វេ�េតាមីីន ១០,៧៨ គីីឡូក្រា�ម
ូ
ូ
ហ្វេ�េនតានីីល ៤១ ក្រា�ម MDMA ៣០ ក្រា�ម
ហេ�រ៉ូូ�អ៊ីី�ន ៥១៣ ក្រា�ម ដែ�លមានតម្លៃ�ៃជាប្រា�ក់់
១០៤.៣៩៦ ដុុ ល្លាា រ និិ ងអាវុុធ ៣ ដើ�ើ ម។
ជនជាប់់ចោ�ទម្នាាក់់ នៅ�រត់់គេ�ចខ្លួួ�ននៅ�ឡើ�ើយ។
ដូូចបានចោ�ទប្រ�កាន់់ក្នុុ�ងឯកសារតុុលាការ
នៅ�ខែ�សីីហាឆ្នាំំ� ២០១៨ ការអនុុវត្តតច្បាាប់់បាន
ចាប់់ ផ្តើ�ើ�មស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតលើ�ើ OFC ដើ�ើ ម្បីី�
ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងការកើ�ើនឡើ�ើងយ៉ាា ងខ្លាំំ �ងនៃ�
ការបាញ់់សម្លាាប់់ និិងអំំពើ�ើហឹឹង្សាាជាក្រុ�ុមនៅ�
ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល។ OFC គឺឺជាសម្ព័័�ន្ធធភាពរវាង
ក្រុ�មទំំនើ�
ុ
ើងជាច្រើ�ើ�ន នៅ�ក្នុុ�ង និិងជុំំ�វិ ិញទីីក្រុ�ង
ុ
ឡូូវ៉ែែ�ល ដែ�លមានទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយក្រុ�ុម
ទំំនើ�ើងនៅ�រដ្ឋឋកាលីីហ្វ័័�រញ៉ាា និិងរដ្ឋឋដទៃ�ទៀ�ៀត។
សារ៉ាាត យុុត គឺឺជាស្ថាាបនិិក និិងជាអ្ននកដឹឹកនាំំ
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន OFC ហើ�ើយក៏៏ជាសមាជិិកនៃ�ក្រុ�ុម

តូូចមួួយ ក្រុ�មទំំនើ�
ុ
ើងក្រុ�មគ្រួ�
ុ
សា
ួ
រ Crazy Mob
។នៅ�ឆ្នាំំ�២០១៨និិង២០១៩យ៉ាាងហោ�ចណាស់់
មានឧប្បបត្តិិ�ហេ�តុុផ្ទុះ�ះ�អាវុុធចំំនួួន ១២ លើ�ើក
នៅ�តំំបន់់ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល ត្រូ�ូវបានសង្ស័័�យថា

អាចបង្កកអរិ ិភាពដោ�យក្រុ�ុមទំំនើ�ើងរវាង OCF
និិងគូូប្រ�ជែ�ងរបស់់ខ្លួួ�ន។
ចាប់់តាំំងពីីឆ្នាំំ� ២០១៩ យុុត និិងសហ
ចុុ ងចោ�ទ ត្រូ�ូវបានចោ�ទប្រ�កាន់់ ថា បាន
ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់សេ�វាប្រៃ�ៃសណីីយ៍៍អាមេ�រិ ិក ដើ�ើម្បីី�

ទទួួល និិងដឹឹកជញ្ជូូ�នគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀនខុុសច្បាាប់់
និិងជាថ្នូូ�រមកវិ ិញនូូវ ការដឹឹកជញ្ជូូ�នលុុយបន្តត
ទៅ�ឲ្យយប្រ�ភពផ្គគត់់ផ្គគង់់របស់់យុុត។ មានការ
ចោ�ទប្រ�កាន់់ថា យុុត បានរស់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ� នៅ�
ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល ជាកន្លែ�ែងសម្រា�ប់់ការជួួបជុំំ�
ក្រុ�មទំំនើ�
ុ
ង
ើ និិងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�ល
ជំំរុុញសកម្មមភាពខុុសច្បាាប់់របស់់ក្រុ�មទំំនើ�
ុ
ង
ើ ។
លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀត ការទិិញគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន និិង
អាវុុធ ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យជនជាប់់ចោ�ទ
ឈ្មោះ�ះ� វី ីរៈ� ព្រំ�ំ ពៅ� វាសនា និិងប៊ុុ�ត សំំបូូរ។
មានការចោ�ទប្រ�កាន់់បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតថា
នៅ�ខែ�សីីហាឆ្នាំំ� ២០១៩ ពិិន និិង ប៊ុុ�ត បាន
ចរាចរណ៍៍លុុយក្លែ�ែងក្លាា យ ដោ�យផ្តតល់់ “ការ
ការពារ” ដល់់សាក្សីី�ដែ�លសហការគ្នាា ជាអ្ននក
ដែ�លត្រូ�ូវបានអះះអាងថាបានទិិញលុុយដុុល្លាា រ
អាមេ�រិ ិកក្លែ�ែងក្លាា យចំំនួួន ១០ ម៉ឺឺ�នដុុល្លាា រ ពីី
ភ្នាាក់់ងារសម្ងាាត់់អាមេ�រិ ិក។ ប៊ុុ�ត និិង ភិិន បាន
ផ្ទេ�េរ និិ ងប្រ�គល់់រូបិ
ូ ិ យប័័ ណ្ណណក្លែ�ែងក្លាា យពីី
Cambridge Mass ទៅ�ដល់់ New Hampshire
ជាកន្លែ�ែងដែ�លវាត្រូ�ូវបានទទួួ លដោ�យ
ភ្នាាក់់ងារសម្ងាាត់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�តិិបត្តិិ�
ការសម្ងាាត់់ នៅ�ខែ�ឧសភាឆ្នាំំ� ២០២១
ជនជាប់់ចោ�ទឈ្មោះ�ះ�ព្រំ�ំ ពិិន សាមឿ�ឿន កឹឹម
និិង រី ីឆាត សេ�ម រងការចោ�ទប្រ�កាន់់ថា
បានផ្តតល់់ការការពារដល់់ការដឹឹកជញ្ជូូ�នទំំនិញ
ិ
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លុុយគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀនពីី អឺឺរ៉ុុ�ប បានពីី ការលក់់
គ្រឿ��ឿងញៀ�ៀនហេ�រ៉ូូ�អ៊ីី�នខ្មៅ�ៅ។ ក្រុ�មជន
ុ
ជាប់់ចោ�ទ
បានជួួយវេេចខ្ចចប់់ប្រា�ក់់ និិងដឹឹកទំំនិិញដាក់់
ក្នុុ�ងឡានដឹឹកទំំនិិញ និិងបានដឹឹកវាពីីរដ្ឋឋ New
York ទៅ� New Hampshire។
មេ�ធាវី ីស្តីី�ទីីអាមេ�រិ ិក Nathaniel R. Mendell មានប្រ�សាសន៍៍ថា “យើ�ើងចោ�ទប្រ�កាន់់
មេ�ដឹឹ កនាំំ និិ ងបក្សសពួួ កក្រុ�ុមគ្រួ�ួសារ One
Family Clique ពីីបទជួួញដូូរគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន និិង
អាវុុធ ដែ�លរួួមចំំណែ�កនាំំឲ្យយមានអំំពើ�ើហឹឹង្្
សាគ្រ�ប់់ប្រ�ភេ�ទ ដែ�លយើ�ើងដឹឹងថាបំំផ្លាាញ
សហគមន៍៍។ “នាយកដ្ឋាានប៉ូូ�លីីសទីីក្រុ�ុងឡូូ
វែែល ប្តេ�េជ្ញាាការពារសហគមន៍៍របស់់ខ្លួួ�ន ដូូច្នេះ�ះ�
ពួួកគេ�បានចូូលរួម
ួ ជាមួួយដៃ�គូូ អនុុវត្តតច្បាាប់់
រដ្ឋឋ និិងសហព័័ន្ធធ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត
បានកំំណត់់គោ�លដៅ�នៃ�ការចាប់់ខ្លួួ�នមនុស្ស
ុ ស
សំំខាន់់ៗ ដែ�លយើ�ើងបានចោ�ទប្រ�កាន់់ ជា
អ្ននកផ្សសព្វវផ្សាាយការចែ�កចាយគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន
និិងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ហឹ
ើ ង្សា
ឹ ានៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ង
ុ ឡូវែែល។
ូ
ប្រ�ជាជនរស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងឡូូវែែលនឹឹ ងរី ីក
រាយនៅ�រដូូវក្តៅ�ៅប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាពជាង
មុុន ដោ�យសារការងាររបស់់អ្ននកស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត
និិងព្រះ�ះរាជអាជ្ញាារបស់់យើ�ើង។”
“ប្រ�តិិបត្ដិិ�ការ Operation Street Roulette
គឺឺជាឧទាហរណ៍៍មួួយទៀ�ៀតនៃ�របៀ�ៀបដែ�ល
FBI និិងដៃ�គូូអនុុវត្តតច្បាាប់់របស់់យើ�ើងធ្វើ�ើ�ការ
ជាមួួយគ្នាា ដើ�ើម្បីី�បំំផ្លាាញចោ�លសហគ្រា�ស
ឧក្រិ�ិ ដ្ឋឋខ្នាាតធំំ ដែ�លបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ដល់់
សហគមន៍៍ របស់់យើ�ើង។ ជាមួួ យនឹឹ ងការ
ដកហូូតគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀនខុុសច្បាាប់់ អាវុុធ និិង

តទៅ�ទំំព័័រទីី០៧
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tmkBITMB½rTI 05 សមាាជិិកក្រុ�ុមទំំនើ�ើង និិងបក្ខខពួួក...
សមាជិិក ១៥ នាក់់នៃ�សហការី ី One Family
Clique ទាំង
ំ នេះ�ះ ចាប់់ពីថ្ងៃី �នេះ�ះតទៅ
ៃ
� ប្រ�ជាជន
នៅ�ទីី ក្រុ�ុងឡូូវែែលមានសុុវត្ថិិ�ភាពជាងមុុ
នភ្លាាមៗ។” នេះ�ះបើ�ើ តាមសម្តីី�របស់់លោ�ក
Joseph R. Bonavolonta ភ្នាាក់់ងារពិិសេ�ស
ទទួួលបន្ទុុ�កការិ ិយាល័័យ FBI នៅ� Boston ។
“យើ�ើងជឿ�ឿថា ក្រុ�ម
ុ ទាំង
ំ នេះ�ះ បានបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់
ដល់់សុុវត្ថិិ�ភាពសាធារណៈៈនិិងបានបំំពុុល
ដល់់ផ្នែ�ែកខ្លះះ�នៃ�ទីីក្រុ�ុង ឡូូវែែល ពួួកគេ�បាន
គ្រ�ប់់គ្រ�ង ជួួញដូូរមេ�តំំហ្វេ�េតាមីីន កូូកាអ៊ីី�ន
និិងហ្វេ�េនតានីីលយ៉ាា ងខ្លាំំ ង
� និិង កំំពុុងសមគំំនិិត
លាងប្រា�ក់់យកចំំណេ�ញរបស់់ពួួកគេ� និិង
លាក់់បាំំងនូូវអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�កំំពុុងធ្វើ�ើ�។ យើ�ើង
នឹឹងមិិនប្រ�គល់់ទីីក្រុ�ុងរបស់់យើ�ើងទៅ�ឲ្យយអ្ននក
គ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន ដែ�លមិិនខ្វល់
វ ចំ
់ ំពោះ�ះគ្រោះ��ះថ្នាាក់់
និិងអំំពើ�ើហឹឹង្សាា ដែ�លពួួកគេ�បាននាំំមកក្នុុ�ង
ភូូមិិស្ថាានរបស់់យើ�ើងឡើ�ើយ ហើ�ើយ FBI នឹឹង
បន្តតការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត រំំខាន និិ ងនាំំខ្លួួ�នជន
ទាំង
ំ នេះ�ះមកទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះទង្វើ�ើ�របស់់
ជនដែ�លត្រូ�ូវបានចាប់់ខ្លួួ�នថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ” ។
ស្ននងការប៉ូូ�លីីសឡូវ៉ែែ�លបាននិិ
យាយថា
ូ
“នៅ�ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ� ២០១៨ នៅ�ពេ�លដែ�លខ្ញុំំ��
ត្រូ�វូ បានតែ�ងតាំំងជាអគ្គគនាយក ខ្ញុំំ��បានប្តេ�េជ្ញាា
បញ្ឈឈប់់អំំពើ�ហឹ
ើ ង្សា
ឹ ានៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ង
ុ របស់់យើ�ង
ើ ”
។ “ ដោ�យដឹឹងថា អំំពើ�ើហឹឹង្សាាភាគច្រើ�ើ�ន កើ�ើត
ចេ�ញពីីសកម្មមភាពគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀនខុុសច្បាាប់់
និិងដោ�យដឹឹងថា មានអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធជាច្រើ�ើ�ន
បានស្ថិិ�តក្នុុ�ងភាពលួួចលាក់់ ខ្ញុំំ�� ចាត់់ ទុុកវា

ជាអាទិិភាពកំំពូូល។ ដោ�យគ្មាានការស្ទាាក់់ស្ទើ�ើ�រ
FBI រួួមជាមួួយមន្រ្តី�ី�របស់់យើ�ើងបានចាប់់ផ្តើ�ើ�ម
ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតស៊ីី�ជម្រៅ�� និិងនាំំទៅ�ដល់់ការ
ចាប់់ខ្លួួ�ននៅ�ថ្ងៃ�នេះ�ះ
ៃ
។ ខ្ញុំំ��សូមថ្លែ
ូ �ង
ែ អំំណរគុុណ
ដល់់ FBI និិងទីីភ្នាាក់់ងារស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតជាដៃ�គូូ

របស់់យើ�ើង ចំំពោះ�ះភាពប៉ិិ�នប្រ�សប់់ ការតស៊ូូ�
និិងការលះះបង់់។ ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតនេះ�ះ បង្ហាាញ
ពីីសារៈ�សំខា
ំ ន់់នៃ�ភាពជាដៃ�គូូ។ វាមិិនត្រឹ�ឹមតែ�
ពង្រឹ�ឹងភាពជាដៃ�គូូនេះ�ះប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្វីី�
ដែ�លសំំខាន់់បំំផុុតនោះ�ះ គឺឺបានធ្វើ�ើ�ឱ្យយទីីក្រុ�ុង
នេះ�ះមានសុុវត្ថិិ�ភាពសម្រា�ប់់ប្រ�ជាជន សិិស្សស
និិស្សិិ�ត និិងអ្ននកមកទស្សសនា” ។
លោ�ក Ramsey E. Covington ភ្នាាក់់ងារ

ពិិសេ�សទទួលបន្ទុុ�ក
ួ
ការិ ិយាល័័យស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត
ឧក្រិ�ិ ដ្ឋឋកម្មម IRS ការិ ិយាល័័យបូូ ស្តុុ�នបាន
មានប្រ�សាសន៍៍ថា“អង្គគការជួួញដូូរគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន
មានហេ�តុុ ផលមួួយគឺឺ ដើ�ើម្បីី�រកលុុយ” ។
“សកម្មមភាពស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ គឺឺផ្តោ�ោតលើ�ើ
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ពួួកគេ� ភ្នាាក់់ ងារពិិ សេ�ស
ស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតឧក្រិ�ដ្ឋ
ិ កម្ម
ឋ ម IRS កំំពុុងកំំចាត់់ចោ�ល
ក្រុ�មដ៍
ុ គ្រោះ៍ ��ះថ្នាាក់់ទាំង
ំ នេះ�ះ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយអន្តតរាយ

ដល់់សហគមន៍៍របស់់យើ�ើង” ។
លោ�ក Joshua W. McCallister អធិិការ
ស្តីី�ទីីទទួួលបន្ទុុ�កផ្នែ�ែកសេ�វាកម្មមអធិិការកិិច្ចច
ប្រៃ�ៃសណីីយ៍៍អាមេ�រិ ិកមានប្រ�សាសន៍៍ថា “ការ
ចាប់់ខ្លួួ�ននៅ�ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ឆ្លុះះ��បញ្ចាំ
ំ �ងពីីកិិច្ចចខិិតខំំ
ប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងដែ�លកំំពុុងធ្វើ�ើ�បន្តតរបស់់សេ�វាកម្មម
អធិិការកិិច្ចចប្រៃ�ៃសណីីយ៍៍អាមេ�រិ ិក និិងដៃ�គូូ
អនុុ វត្តតច្បាាប់់ របស់់យើ�ើង ដើ�ើ ម្បីី�រំំខានដល់់
អង្គគការជួួញដូូរគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀននៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍
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របស់់យើ�ើង” ។ “ ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ប្រៃ�ៃសណីីយ៍៍
អាមេ�រិ ិក ដើ�ើម្បីី�ជួួយសម្រួ�ួលដល់់ការជួួញដូូរ
គ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន និិងដំំណើ�ើការដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ
នានា នឹឹងមិិនត្រូ�ូវអត់់ឱនឡើ�ើយ។ យើ�ើងនឹឹង
បន្តតការពារបូូរណភាពនៃ�ប្រៃ�ៃសណីីយ៍៍ ការពារ
បុុគ្គគលិិក និិងសាធារណៈៈជនអាមេ�រិ ិក ផង
ដែ�រ។
លោ�ក Brian D. Boyle ភ្នាាក់់ងារពិិសេ�ស
ទទួួលបន្ទុុ�កផ្នែ�ែកគ្រ�ប់់គ្រ�ងគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀននៅ�
បូូស្តុុ�ន បានមានប្រ�សាសន៍៍ថា “DEA ប្តេ�េជ្ញាា
ស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត និិងកំំទេ�ចចោ�លអង្គគភាពជួួញដូូរ
គ្រឿ��ឿងញៀ�ៀនដ៏៏ឃោ�រឃៅ� ដូូចជាប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
ទាំំងនេះ�ះ នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ Greater Merrimack
Valley នៃ�រដ្ឋឋ Massachusetts” ។ “ ដូូចដែ�ល
យើ�ើងបានដឹឹងហើ�ើយថាការជួួញដូូរគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន
នៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍របស់់យើ�ង
ើ ការប្រើ�ើ�កាំំភ្លើ�ើ�ង
និិងអំំពើ�ើហឹឹង្សាាលើ�ើរាងកាយ ដែ�លកើ�ើតមាន
ជាញឹឹកញាប់់ គឺឺជាការគំំរាមកំំហែ�ងធ្ងងន់់ធ្ងងរ
មួួយដល់់គ្រួ�សា
ួ រ និិងសហគមន៍៍របស់់យើ�ង
ើ ។
នេះ�ះមិិនអាចទទួួលយកបានទេ� និិងមិិនត្រូ�ូវ
បានអនុុញ្ញាាតឱ្យយកើ�ើតឡើ�ើងឡើ�ើយ។ DEA និិង
ដៃ�គូូក្នុុ�ងស្រុ�ុករដ្ឋឋ និិងសហព័័ន្ធរធ បស់់ខ្លួួ�ន ប្តេ�េជ្ញាា
ចិិត្តតនាំំជនប្រ�ព្រឹ�ត្តិិ�បទ
ឹ
ឧក្រិ�ដ្ឋ
ិ ទាំ
ឋ ង
ំ នេះ�ះទៅ�កាន់់
តុុលាការ។”
បទចោ�ទពីីការឃុុបឃិត
ិ ចែ�កចាយ និិង
រក្សាាទុុក កាន់់កាប់់ដោ�យមានចេ�តនា ចែ�កចាយ
ហេ�រ៉ូូ� អ៊ីី�ន សារធាតុុកូូកាអ៊ីី�ន ហ្វេ�េតានីីល
MDMA ៥០០ ក្រា�ម ឬ ជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត និិងមេ�

តទៅ�ទំំព័័រទីី១២
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(ក្រ�ចេះ�ះ)៖ កោះ�ះព្រ�ហ្មមចារី ី ជាផ្នែ�ែកដ៏៏
សំំខាន់់ មួួយនៅ�ក្នុុ�ង «សហគមន៍៍ អេ�កូូ
ទេ�សចរណ៍៍កោះ�ះព្រ�ហ្មមចារី ីជ្រោ��យបន្ទាា យ»
ដែ�លមានទីីតាំំងស្ថិិ�តនៅ�ឃុំំ�ជ្រោ��យបន្ទាា យ
ស្រុ�ុកព្រែ�ែកប្រ�សព្វវ ខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ ពោ�លគឺឺ
មានចម្ងាា យប្រ�មាណជិិត ២០ គីីឡូូម៉ែ�ែត្រ�

ពីី ទីីរួមខេ�ត្តតក្រ
ួ
�ចេះ�ះ។ ធម្មមជាតិិ ដ៏៏ស្រ�ស់់
ត្រ�កាលនៅ�តាមទីីប្រ�ជុំំកោះ�ះនេះ�ះ
�
គឺឺផ្សាារភ្ជាាប់់
ទៅ�នឹឹងសក្តាានុុពលដ៏៏សម្បូូ�របែ�បនៃ�ដងទន្លេ�េ
មេ�គង្គគ។
ការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�កាន់់សហគមន៍៍នេះ�ះ
គឺឺខុសពី
ុ
កា
ី រទៅ�ទស្សសនានៅ�ទីីទេ�សចរណ៍៍
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដោ�យភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ
តាមទូូកកាណូូតកាត់់ដងទន្លេ�េមេ�គង្គគ នៅ�
កំំពង់់ចម្លលងឫស្សីី�ចារ-ជ្រោ��យបន្ទាា យ ដើ�ើម្បីី�
បានឆ្លលងទៅ�ដល់់សហគមន៍៍អេ�កូទេ�សច
ូ
រណ៍៍
មួួយនេះ�ះ។ ទៅ�ដល់់សហគមន៍៍ ភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរ
អាចសម្រា�ក និិងទទួួលទានអាហារនៅ�ផ្ទះះ�
ស្នាាក់់ (Home Stay) របស់់ប្រ�ជាសហគមន៍៍
មួួយពេ�លសិិន មុុនបន្តតដំំណើ�ើរតាមកាណូូត
ឆ្ពោះ�ះ �ទៅ�ប្រ�ជុំំ�កោះ�ះនៅ�ក្នុុ�ងក្ដីី�សុុបិិន្តត។
រំំលេ�ចឆោ�មឆើ�ើតកណ្ដាាលជលសា
កោះ�ះព្រ�ហ្មមចារី ីប្រៀ��ៀបដូូចវិ ិមានទេ�សចរណ៍៍
អណ្ដែ�ែតលើ�ើផ្ទៃ�ៃគង្គាាយ៉ាា ងស្រ�ស់់ត្រ�កាល។
ឆ្នេ�េរខ្សាាច់់ សក្បុុ�សប៉៉ប្រះ�ះមាត់់ ទឹឹក ជាទីី

ស័័ក្តិិ�សមបំំផុតសម្រា�ប់
ុ
កា
់ របោះ�ះតង់់សម្រា�ក
នៅ�ពេ�លរាត្រី�ី ។ ម្យ៉ាា� ងវិ ិញទៀ�ៀត ភ្ញៀ�ៀ�វ
ទេ�សចរអាចគយគន់់សម្រ�ស់ជល
់
ធារានា
ពេ�លព្រះ�ះសូូរិយារៀ�ៀបអស្តតង្គគត
ិ
និិងទទួួលទាន
អាហារពេ�លល្ងាាចដែ�លប្រ�ជាសហគមន៍៍
រៀ�ៀបចំំជូូន។
លុះះ�ដល់់អរុណោ�ទ័
ុ
័យកាល សំំឡេ�ង
បក្សាាបក្សីី�លាន់់ឮរំំពងនៅ�តាមព្រៃ�ៃព្រឹ�ឹក្សាា
ញ៉ាំំ �ងបរិ ិយាកាសនៅ�លើ�ើកោះ�ះព្រ�ហ្មចា
ម រី ី
កាន់់តែ�វិ ិសេ�សវិ ិសាលក្រៃ�ៃលែ�ង។ ក្រៅ��ពីី
ដើ�ើរទស្សសនាសម្រ�ស់់ធម្មមជាតិិនៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃ
កោះ�ះ ភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរក៏៏អាចចុះះ�លេ�ងទឹឹក និិង
ទទួួលទានអាហារយ៉ាា ងឆ្ងាាញ់់ពិិសានៅ�
លើ�ើក្រោ��មម្លលប់់ឈើ�ើ ដ៏៏ត្រ�ឈឹឹងត្រ�ឈៃ�ផង
ដែ�រ។ ក្រៅ��ពីីនេះ�ះ ភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរក៏៏អាចជិះះ�
កាណូូតទស្សសនាសម្រ�ស់់ធម្មមជាតិិ នៅ�តាម
ប្រ�ជុំំ�កោះ�ះជាច្រើ�ើ�នកន្លែ�ែងទៀ�ៀត មុុនត្រ�លប់់
មកសហគមន៍៍វិ ិញ។
ដំំណើ�ើរដើ�ើ មទងនៃ�ការដាក់់ ឈ្មោះ�ះ�
កោះ�ះព្រ�ហ្មមចារី ីនេះ�ះ គឺឺពីដំំបូ
ី ង
ូ ឡើ�ើយ អ្ននកស្រុ�ុក
នៅ�ទីី នោះ�ះហៅ�កោះ�ះនេះ�ះថា «កោះ�ះយ៉ៃ�ៃ»
ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្នុុ�ងពេ�លដែ�លលោ�ក ឡូូយ សុុផាត

នៅ�ធ្វើ�ើ�ជាអភិិបាលខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ លោ�កបាន

កសិិផលក្នុុ�ងសហគមន៍៍។

ចុះះ�ទៅ�សិិក្សាាស្រា�វជ្រា�វនៅ�លើ�ើកោះ�ះនេះ�ះ

សូូមបញ្ជាាក់់ថា «សហគមន៍៍ អេ�កូូ

មុុនគេ� ហើ�ើយដោ�យឃើ�ើញទីីធ្លាាខ្សាាច់់ស្អាាត

ទេ�សចរណ៍៍កោះ�ះព្រ�ហ្មមចារីយ៍៍
ី ជ្រោ��យបន្ទាា យ»

សក្បុុ�ស ទេ�សភាពគួួរជាទីីរមណីីយ ដែ�ល

ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងនាថ្ងៃ�ៃទីី០២ ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា

ប្រៀ��ៀបដូូ ចជានារី ីក្រ�មុំំ� ព្រ�ហ្មចា
ម រី ី ហើ�ើយ

ឆ្នាំំ�២០២០ ក្រោ��មការយកចិិត្តតទុុកដាក់់ពីី

មិិនទាន់់មានអ្ននកណាទៅ�លេ�ងកម្សាាន្តតផង

អាជ្ញាាធរពាក់់ព័ន្ធ
័ ធមន្ទីី�រទេ�សចរណ៍៍ខេ�ត្តតក្រ�ចេះ�ះ

នោះ�ះ លោ�កក៏៏សម្រេ�េចជាមួួយលោ�ក ថោ�ង

និិងសហការជាមួួយអង្គគការមូូលនិធិ
ិ សត្វ
ិ
ព្រៃវ �ៃ

ខុុន រដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ក្រ�សួួងទេ�សចរណ៍៍ ឯកភាព

ពិិភពលោ�ក (WWF)។ ការបង្កើ�ើ�តសហគមន៍៍

ដាក់់ឈ្មោះ�ះ�កោះ�ះនេះ�ះថា «កោះ�ះព្រ�ហ្មមចារី ី»

នេះ�ះមានគោ�លបំំណង ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់ឱកាស

តែ�ម្ដដង។

ឱ្យយសហគមន៍៍មូូលដ្ឋាានមានសិិទ្ធិិ�អំំណាច

រមណីីយភាពដ៏៏អស្ចាារ្យយមួួយទៀ�ៀត គឺឺ

ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងចូូលរួម
ួ ចំំណែ�កក្នុុ�ង

ការទស្សសនាសត្វវផ្សោ�ោតតាមដងទន្លេ�េមេ�គង្គគ

ការអភិិវឌ្ឍឍសហគមន៍៍របស់់ខ្លួួ�ន ព្រ�មទាំំង

មិិនថាពេ�លព្រឹ�ឹក ឬពេ�លល្ងាាច ក៏៏សុុទ្ធធតែ�

អាចទទួួលបានផលប្រ�យោ�ជន៍៍ពីទេ�សច
ី
រណ៍៍

អាចទស្សសនាបានដូូ ចគ្នាា ។ ដំំណើ�ើរផុុ ស

លើ�ើកកម្ពពស់់ជីីវភាព កាត់់ បន្ថថយការ

ឡើ�ើងរបស់់សត្វវកម្រ�ប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ ពិិតជា

ចំំណាកស្រុ�ុក។ ម្យ៉ាា� ងវិ ិញទៀ�ៀត ក៏៏ដើ�ើម្បីី�

ផ្ដដល់់នូូវអារម្មមណ៍៍សប្បាាយរី ីករាយបំំផុុ ត

ចូូ លរួម
ួ ការពារអភិិរក្សសធនធានធម្មមជាតិិ

សម្រា�ប់់ភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរគ្រ�ប់់គ្នាា ។

នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ទាំង
ំ មូូល មានដូូចជាធនធាន

ម្យ៉ាា� ងវិ ិញទៀ�ៀត ភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរគួួរតែ�
ដើ�ើ រទស្សសនាស្វែ�ែងយល់់អំំពីីសកម្មមភាព

ព្រៃ�ៃឈើ�ើ សត្វវព្រៃ�ៃ ពិិសេ�សគឺសត្វ
ឺ
ក្ដាា
វ ន់់ សត្វវ
ផ្សោ�ោតជាដើ�ើម។

រស់់នៅ�ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយសម្រា�កនៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�

ជាការពិិតណាស់់ វត្តតមានរបស់់ភ្ញៀ�ៀ�វ

ស្នាាក់់របស់់ប្រ�ជាសហគមន៍៍ ដើ�ើ ម្បីី�បាន

ទេ�សចរដែ�លបានមកទស្សសនានៅ�ក្នុុ�ង

ភ្លលក្សសរសជាតិិម្ហូូ�បអាហារ និិងផលិិតផល

«សហគមន៍៍អេ�កូទេ�សច
ូ
រណ៍៍កោះ�ះព្រ�ហ្មមចារី ី
ជ្រោ��យបន្ទាា យ» មិិនត្រឹ�ឹមតែ�ទទួួលបាននូូវ
អារម្មមណ៍៍សប្បាាយរី ីករាយប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ក៏៏ ថែ�មទាំំងផ្ដដល់់នូូវចំំណូូលដោ�យផ្ទាាល់់
ជូូនដល់ប្រ�
់ ជាសហគមន៍៍ ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកទឹកចិ
ឹ ត្តត
ិ
ឱ្យយពួួកគាត់ចូ
់ លរួ
ូ ម
ួ ការពារធនធានធម្មមជាតិិ
នៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ ឱ្យយបន្តតមានជានិិរន្តតរ៍ ៍
ទៅ�មុុខទៀ�ៀតផងដែ�រ៕
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Cooking Up Success at YouthBuild
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 equivalent 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 traditional high school diploma, and in many
cases also ran into trouble with the law.

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 transformation on a daily basis” said Anna.

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

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

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

Zackary Saphangthong, 19

“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 coordinating 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 Instructor. “It’s one thing to come here to learn,
it’s another when you break bread together, 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

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.

han. “They went on the wrong path because
they don’t feel the attachment to the community. This is where the carpentry program
became very successful — attaching them
to the community by helping build lowincome 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.”

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

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

“When kids graduate from the program,
they earn a ServSafe Manager certificate
(OSHA 10) that allows them to sufficiently manage a kitchen, so it gives them
an edge. The first student interned at
Tremont Pizza, first started as a dishwasher, 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.”

would pick up fresh produce for the week
from the MerPlease see Cooking Up Success at YouthBuild /13
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អ្ននកកាសែ�តស្និិ�ទ្ធធនឹឹងនាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�កម្ពុុ�ជាថាជនជាតិិ
វៀ�ៀតណាមចូូលកម្ពុុ�ជារស់់នៅ�លើ�ើទូូកកាលពីីដំំបូូង តែ�
ពួួកគេ�នឹឹងទៅ�រស់់នៅ�លើ�ើដីីគោ�កនៅ�ពេ�លបន្ទាា�ប់់
By ឌឹឹ ខេ�មបូូឌា ដេ�លីី -June 11, 2021
អ្ននកកាសែ�តដែ�លស្និិ�ទ្ធនឹឹ
ធ ងលោ�ក ហ៊ុុន
�

សែ�ន អះះអាងថា ជនជាតិិវៀ�ៀតណាម ដែ�ល

រស់់នៅ�លើ�ើគោ�ក គឺឺដូូចតែ�គ្នាាប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។
ការអះះអាងនេះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងបន្ទាាប់់ពីី

ចូូលមកកម្ពុុ�ជា លើ�ើកដំំបូូងគ្រា�ន់់តែ�ជិះះ�ទូូក

សាលារាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ បានចេ�ញសេ�ចក្តីី�

ដោ�យគ្រា�ន់់ តែ�រស់់នៅ�លើ�ើទូូកមួួយរយៈៈ

ពលរដ្ឋឋខុុសច្បាាប់់ វៀ�ៀតណាម ដែ�លកំំពុុង

លើ�ើគោ�កតែ�ម្តតង ដូូ ច្នេះ�ះ�សូូមកុំំ�ឱ្យយដាន

ភ្នំំ�ពេ�ញ រុះ��រើើ�ផ្ទះះ�បណ្ដែ�ែតទឹឹកទៅ�រស់់នៅ�លើ�ើ

ទៅ�សំំចតរស់់នៅ�ក្នុុងតំំ
ៃ ក
ឹ អរិិយក្សសត្រ�
� បន់ផ្ទៃ់ �ទឹ
ប៉ុុ� ណ្ណោះ�ះ� បន្ទាាប់់មកពួួកគេ�នាំំគ្នាារស់់នៅ�

ប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រជ្ជជកាលស្តេ�េចជ័័យជេ�ដ្ឋាាទីី២

វិិលមកវិិញម្តតងទៀ�ៀតលើ�ើទឹឹកដីី កម្ពុុ�ជា។

ជូូនដំំណឹឹងកាលពីីដើ�ើមខែ�មិិថុុនា នេះ�ះ ឲ្យយ

រស់់នៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃទឹឹកនៃ�ភូូមិិសាស្ត្រ�រា
រ ជធានីី

គោ�កជំំនួួសវិិញ។

Journalists close to the Cambodian Prime Minister say that
Vietnamese people came to Cambodia to live in boats in the
beginning, but they will go to live on land next time.
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

នាយកមជ្ឈឈមណ្ឌឌលសារព័័ត៌មា
៌ នដើ�ើម

អម្ពិិ�ល លោ�ក សយ សុុភាព បានសរសេ�រ

លើ�ើគណនីី Facebook របស់់លោ�កកាលពីី

ថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២១ នេះ�ះថា ថ្មីី�ៗ

នេះ�ះរដ្ឋាាភិិបាលវៀ�ៀតណាម បានបណ្តេ�េ ញ
ពលរដ្ឋឋខ្មែ�ែរជាង ១០០នាក់់ ឲ្យយត្រ�ឡប់់ទៅ�
កម្ពុុ�ជាវិិញ ដោ�យចោ�ទថាពលរដ្ឋឋខ្មែ�ែរ
ទាំំងនោះ�ះបានចូូលប្រ�ទេ�សរបស់់ពួួកគេ�
ដោ�យខុុសច្បាាប់់។

លោ�កអះះអាងថា កម្ពុុជា
� ត្រូ�ូវរៀ�ៀនសូូត្រ�

កាលពីី ដើ�ើ មខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២១

តាមប្រ�ទេ�សបិិតាប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយផងដែ�រ

អាជ្ញាាធរក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញបានចេ�ញសេ�ចក្តីី�

ខុុសច្បាាប់់ប្រ�ទេ�ស គឺឺត្រូ�ូវតែ�ជាប់់គុុក និិង

រស់់នៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃទឹឹកនៃ�ភូូមិិសាស្ត្រ�រា
រ ជធានីី

ដូូ ច្នេះ�ះ�ប្រ�សិិនបើ�ើជនណាម្នាាក់់ ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត

បណ្តេ�េ ញចេ�ញជាដាច់់ខាត ដូូចជាករណីី
សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក បណ្តេ�េ ញពលរដ្ឋឋខ្មែ�ែរ
កន្លលងមក ឬបណ្តេ�េ ញជនអន្តោ�ោប្រ�វេេសន៍៍

ខុុសច្បាាប់់ចេ�ញពីីប្រ�ទេ�សគេ�ដូូច្នោះ�ះ�ដែ�រ។
លោ�ក សយ សុុភាព បញ្ជា
ាក់់ថា បញ្ហា
ា

ជូូ នដំំណឹឹងឲ្យយពលរដ្ឋឋវៀ�ៀតណាម កំំ ពុុង
ភ្នំំ�ពេ�ញ រុះ��រើើ�ផ្ទះះ�បណ្ដែ�ែតទឹឹក ផ្ទះះ�ទូូកតូូចៗ
ចេ�ញពីី ផ្ទៃ�ៃទឹឹក តែ�សាលារាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ
លើ�ើកទឹឹ កចិិត្តតឲ្យយពួួកគេ�ទៅ�នៅ�លើ�ើគោ�ក
ជំំនួួសវិិញ។

ជុំំ�វិិញបញ្ហា
ា នេះ�ះ អ្ននកស្រា�វជ្រា�វអំំពីការ
ី

នេះ�ះ បើ�ើនិិយាយពីី កម្ពុុ�ជា វិិញ សូូមពលរដ្ឋឋ

អភិិវឌ្ឍឍន៍៍សង្គគម បណ្ឌិិ� ត សេ�ង សារី ី បាន

ព្រះ�ះស្រី�ីសុុរិិយោ�ព័័ណ៌៌ និិងរាជបុុត្រ�របស់់

សារព័័ត៌មា
៌ ន The Cambodia Daily កាលពីី

ខ្មែ�ែរនាំំគ្នាាអានប្រ�វត្តិិ� សាស្ត្រ�រពីី រជ្ជជកាល

ព្រះ�ះអង្គគ ព្រះ�ះនាម ជ័័យជេ�ដ្ឋាាទីី២ ដែ�លមាន

លើ�ើកឡើ�ើងក្នុុ�ងកម្មមវិិធីី Idea Talk នៃ�

ថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�មិិថុុនា នេះ�ះថា ជុំំ�វិិញការអនុុវត្តត

មហេ�សីីជាជនជាតិិវៀ�ៀតណាម ព្រះ�ះនាម

លើ�ើជនអន្តោ�ោប្រ�វេេសន៍៍ខុុសច្បាាប់់នៅ�កម្ពុុជា
�

ធ្វើ�ើ�ឲ្យយវៀ�ៀតណាម មានឥទ្ធិិ�ពលលើ�ើទឹឹកដីី

ឬប្រ�កាសដូូចដែ�លបានអនុុវត្តតកន្លលងមក

ង្វៀ�ៀ�នហ្វុុក
� ងុុកវ៉ាាន់់ ឬព្រះ�ះនាងអង្គគចូូវ ដែ�ល
ខ្មែ�ែររហូូតមក។

ដូូ ច្នេះ�ះ� សូូមកុំំ�ឱ្យយដានប្រ�វត្តិិ� សាស្ត្រ�រ

រដ្ឋាាភិិបាលមិិនគួួរប្រើ�ើ�សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹង
នោះ�ះទេ� ព្រោះ��ះថាការធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះ គឺឺ អាច

ប៉ះះ�ពាល់់ទៅ�ដល់់ទំំនាក់់ទំំនងទ្វេ�េភាគីីរវាង

រជ្ជជកាលស្តេ�េចជ័័យជេ�ដ្ឋាាទីី២ វិិលមកវិិញ

កម្ពុុជា-វៀ�ៀតណាម
គោ�លការណ៍៍មនុុស្សសធម៌៌
�
និិងការរើើ�សអើ�ើងពូូជសាសន៍៍ផងដែ�រ។

មិិនឲ្យយរស់់នៅ�លើ�ើផ្ទៃ�ៃទឹឹក តែ�បែ�រជាឲ្យយទៅ�

តទៅ�ទំំព័័រទីី១៥

ឲ្យយសោះ�ះ ព្រោះ��ះថាការបណ្តេ�េ ញវៀ�ៀតណាម

Doeum Ampil Media Center, wrote
on his Facebook account on June 9,
2021, that the Vietnamese government had recently deported more
than 100 Cambodians back to Cambodia, accusing them of entered
their country illegally.
He claimed that Cambodia must
learn from the fatherland of democracy 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 Princess 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 development researcher Dr. Seng Sary
said in the Idea Talk of The Cambodia 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 between Cambodia and Vietnam,
humanitarian principles and racism.
He stressed that to ensure effective enforcement of illegal immigrants,
the government must use immigration and nationality laws as the right
thing to do.
Political and social analyst Dr.
Lao Mong Hay wrote on his Facebook 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 settlers 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 demanded that Vietnamese troops
withdraw from Cambodia, as both
Vietnamese troops and Vietnamese
settlers entering Cambodia were in
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តុុលាការក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញបដិិសេ�ធសំំណើ�ើសុំំ�នៅ�
ក្រៅ��ឃុំំ�របស់់មេ�ធាវីីលោ�ក រ៉ុុ�ង ឈុុន
By ឌឹឹ ខេ�មបូូឌា ដេ�លីី -June 9, 2021

៤៩៤ និិងមាត្រា�៤៩៥ គឺឺជនជាប់់ចោ�ទប្រ�ឈម

តុុលាការក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ បានបដិិសេ�ធសំំណើ�ើ

មុុខនឹឹងជាប់់ពន្ធធនាគារចន្លោះ�ះ�ពីី ៦ខែ�ដល់់ ២៤

របស់់មេ�ធាវី ីលោ�ក រ៉ុង
� ុ ឈុុន ប្រ�ធានសហភាព

ខែ�ប៉ុុ� ណ្ណោះ�ះ� ប៉ុុ� ន្តែ�ែលោ�ក រ៉ុង
� ុ ឈុុន បានជាប់់

Phnom Penh Municipal Court Rejects Rong
Chhun Lawyer's Request for Bail

By: The Cambodia Daily
June 9, 2021
The Phnom Penh Municipal
Court rejected the request of the

ការងារកម្ពុុ�ជា និិងជាសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹ ក្សាា

ឃ្លាំំ�មើ�ល
ើ កម្ពុុជា
� រួួមទាំំងយុុវតីី ស កណិិ កា ដែ�ល
ី
មេ�ធាវីបានស្នើ�ើ�សុំំ�កូូ
នក្ដីី�ខ្លួួ�ននៅ�ក្រៅ��ឃុំំ�

បណ្ដោះ�ះ�អាសន្នន ដោ�យបារម្ភភពីីសុុខភាព និិង
ការឃុំំ�ខ្លួួ�នកូូ នក្ដីី�បានធ្វើ�ើ�លើ�ើសនីីតិិវិិធីីហើ�ើយ
នោះ�ះ។
ការបដិិសេ�ធនេះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងសវនាការ

នៅ�ព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២១ ក្រោ��យពីី
តំំ ណាងអយ្យយការអមសាលាដំំ បូូងរាជធានីី

ភ្នំំ�ពេ�ញ លោ�ក សេ�ង ហៀ�ៀង កោះ�ះហៅ�មេ�ធាវី ី
ការពារក្តីី�លោ�ក រ៉ុង
� ុ ឈុុន គឺឺលោ�ក ឡោ� ជុុនធីី
ឲ្យយចូូលរួម
ួ សវនាការលើ�ើករណីីលោ�ក រ៉ុង
� ុ ឈុុន
ដែ�លតុុលាការបានចោ�ទប្រ�កាន់់ពីីបទញុះះ�ញង់់
បង្កកឲ្យយមានភាពវឹ ឹកវរធ្ងងន់់ធ្ងងរដល់់សន្តិិ�សុុខសង្គម
គ

ពន្ធធនាគារគិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៨ ខែ�មិិថុុនា នេះ�ះ គឺឺមាន

កាលពីីចុុងខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០២០ កន្លលងទៅ�នោះ�ះ។

រយៈៈពេ�ល ១១ខែ� និិង ២៣ថ្ងៃ�ៃហើ�ើយ។

ប្រ�ភពពីីអ្ននកឃ្លាំំ�មើ�លដំ
ើ
ណើ�
ំ ើ រការសវនាការ
លើ�ើនីីតិិវិិធីីសុំំ�នៅ�ក្រៅ��ឃុំំ�របស់់លោ�ក រ៉ុង
� ុ ឈុុន
នៅ�ព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៨ មិិថុុនា បានឲ្យយដឹឹងថា សហការ

ប្រ�ធានសហភាពការងារកម្ពុុ�ជា និិងជា

សមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាឃ្លាំំ�មើ�ើលកម្ពុុ�ជា លោ�ក រ៉ុង
�ុ
ឈុុន ត្រូ�ូវបានសមត្ថថកិិច្ចចចាប់់ខ្លួួ�នកាលពីីចុុង

ី
មេ�ធាវីការពារក្តីី�
ជនជាប់់ចោ�ទបានស្នើ�ើ�សុំំ�កូូនក្ដីី�

ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០២០ កន្លលងទៅ�នោះ�ះ។ ការចាប់់

របស់់ខ្លួួ�នឱ្យយនៅ�ក្រៅ��ឃុំំ�ជាបណ្ដោះ�ះ�អាសន្នន

ខ្លួួ�ននេះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងបន្ទាាប់់ពីីលោ�កបានធ្វើ�ើ�អត្ថាា

ដោ�យធានាអះះអាងថា កូូនក្ដីី�របស់់ខ្លួួ�នទាំំងពីីរ

ធិិប្បាាយ និិងចេ�ញសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ជុំំ�វិិញ

នឹឹ ងសហការ ព្រ�មទាំំងបង្ហាាញមុុខនៅ�គ្រ�ប់់

បញ្ហា
ា ដីីធ្លីី�របស់់ពលរដ្ឋឋក្នុុ�ងខេ�ត្តតត្បូូ� ងឃ្មុំំ�� ដែ�ល

ដំំណាក់់កាលនៃ�ដំំណើ�ើរការសវនាការ។
ប្រ�ភពដដែ�លបានបញ្ជា
ាក់់តាមសហមេ�ធាវី ី
ទៀ�ៀតថា រយៈៈពេ�លនៃ�ការឃុំំ�ខ្លួួ�នកូូនក្ដីី�ទាំំងពីីរ

ជាប់់ ពាក់់ព័័ន្ធធជាមួួ យនឹឹ ងបញ្ហា
ា ព្រំ�ំ ដែ�នរវាង
កម្ពុុ�ជា-វៀ�ៀតណាម។

បន្ទាាប់់ពីីការចាប់់ខ្លួួ�ន លោ�ក រ៉ុង
� ុ ឈុុន ត្រូ�ូវ

រហូូតមកដល់់ពេ�លនេះ�ះ គឺឺច្រើ�ើ�នជាងរយៈៈពេ�ល

បានចៅ�ក្រ�មស៊ើ�ើ�បសួួរនៃ�សាលាដំំបូូងរាជធានីី

អប្បបបរមា និិងជិិតពាក់់ កណ្តាាលនៃ�ទោ�ស

ភ្នំំ�ពេ�ញ ចោ�ទប្រ�កាន់់ពីីបទញុះះ�ញង់់បង្កឱ្យយ
ក មាន

អតិិបរមាទៅ�ហើ�ើយ នៅ�មិិនទាន់់បើ�ើកសវនាការ

ភាពវឹ ឹកវរធ្ងងន់់ធ្ងងរដល់់សង្គគម និិងចេ�ញដីីកាឲ្យយ

នៅ�ឡើ�ើយក្រោ��មហេ�តុុផលជំំងឺឺ Covid រាតត្បាាត។

ឃុំំ�ខ្លួួ�នបណ្ដោះ�ះ�អាសន្នននៅ�ពន្ធធនាគារព្រៃ�ៃស

តាមក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ បទចោ�ទតាមមាត្រា�

រហូូតដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ៕

lawyer of Mr. Rong Chhun, president
of the Cambodian Labor Union and
a member of the Cambodian Watchdog 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 summoned Rong Chhun's defense lawyer, Lor Chunthy, to stand trial in
Rong Chhun's case, accused of inciting 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 Monitoring Council, was arrested in late
July 2020. The arrests came after
he commented and issued a statement on land issues in Tbong Khmum
province related to the CambodianVietnamese 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 custody at Prey Sar Prison to this day.

Page.12

លេខ៣១៨ ថ្ងៃ�ៃទីី១៤ - ២៧ មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២

tmkBITMB½rTI 05 សមាាជិិកក្រុ�ុមទំំនើ�ើង និិងបក្ខខពួួក...
តំំហ្វេ�េតាមីីន ៥០០ ក្រា�ម ឬច្រើ�ើ�នជាងនេះ�ះ
មានទោ�សអប្បបបរមាពីី ៥ និិង ១០ ឆ្នាំំ� និិង
រហូូតដល់់មួួយជីីវិតិ ជាប់់ពន្ធធនាគារយ៉ាាងហោ�ចណាស់់
បីី ឆ្នាំំ� និិ ងរហូូតដល់់មួួយជីី វិ ិត ដោះ�ះលែ�ង
ដោ�យមានការត្រួ�តពិ
ួ និ
ិ ត្យ
ិ យ ការពិិន័យ
័ ជាប្រា�ក់់
រហូូតដល់់ ១០ លានដុុល្លាា រ និិងការរឹ ឹបអូូស
ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ដែ�លអាចរកឃើ�ើញចំំពោះ�ះ
បទល្មើ�ើ�សជួួញដូូរ។ បទចោ�ទពីីបទសមគំំនិត
ិ
ក្នុុ�ងការលាងលុុយកខ្វវក់់ ត្រូ�ូវផ្តតន្ទាាទោ�សឱ្យយ
ជាប់់ពន្ធធនាគាររហូូតដល់់ ២០ ឆ្នាំំ� ដោះ�ះលែ�ង
រយៈៈពេ�ល ៣ ឆ្នាំំដោ�
� យមានការត្រួ�ត
ួ
ពិិនិត្យ
ិ យ
ពិិន័័យជាប្រា�ក់់ ៥០០,០០០ ដុុល្លាា រ ឬទ្វេ�េដង
នៃ�ចំំនួួនទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ដែ�លពាក់់ព័ន្ធ
័ ណាមួ
ធ
យ
ួ
និិ ងរឹ ឹបអូូ ស ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ដែ�លរកបានពីី
បទល្មើ�ើ�សលាងលុុយ។ បទចោ�ទនៃ�បទល្មើ�ើ�ស
ចរាចរណ៍៍លុុយក្លែ�ង
ែ ក្លាា យ និិងមូូលបត្រ� ត្រូ�វូ
ជាប់់ពន្ធធនាគាររហូូតដល់់ ២០ ឆ្នាំំ� ការដោះ�ះលែ�ង
រយៈៈពេ�ល ៣ ឆ្នាំំ�ដោ�យមានការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ
និិងពិិន័យ
័ ជាប្រា�ក់់ចំំនួួន ២៥០,០០០ ដុុល្លាា រ។
ការ ផ្តតន្ទាាទោ�សត្រូ�ូវបានដាក់់ដោ�យចៅ�ក្រ�ម
តុុលាការក្នុុ�ងស្រុ�ុកសហព័័ន្ធធ ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ
គោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំស្តីី�ពីី ការកាត់់ ទោ�ស
របស់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក និិ ងកត្តាាកំំណត់់
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។
មេ�ធាវី ីស្តីី�ទីីអាមេ�រិ ិក Mendell, FBI Boston SAC Bonavolonta, ស្ននងការប៉ូូ�លីីសឡូូ
វែែល Richardson, IRS-CI ស្តីី�ទីី SAC Covington, អធិិការស្តីី�ទីីនៃ� USPIS McCallister និិង
DEA Boston SAC Boyle បានធ្វើ�ើ�សេ�ចក្តីី�
ប្រ�កាស។ ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតនេះ�ះ ដឹឹកនាំំដោ�យ
អង្គគភាពក្រុ�ុមកិិច្ចចការពិិ សេ�សទទួួលបន្ទុុ�ក
ឧក្រិ�ិ ដ្ឋឋកម្មមឆ្លលងដែ�ន FBI និិ ងមានជំំនួួ យពីី
អង្គគភាពកិិច្ចចការពិិសេ�ស DEA-San Jose Task
និិង Long Beach និិង Santa Clara (កាលីីហ្វ័័�
រញ៉ាា ) ។ ជំំនួួយការមេ�ធាវី ី Timothy Moran,
Fred Wyshak, III និិង Alexandra Amhrein
នៃ�ផ្នែ�ែកព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌរបស់់ Mendell កំំពុុងដំំណើ�ើ
ការកាត់់ទោ�សសំំនុំំ�រឿ�ឿងនេះ�ះ។
ករណីីនេះ�ះ ជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ប្រ�តិិបត្តិិ�ការ
ក្រុ�ុមកិិច្ចចការពិិ សេ�សអនុុវត្តតឧក្រិ�ិ ដ្ឋឋកម្មម
គ្រឿ��ឿងញៀ�ៀន ដែ�លមានអង្គគការចាត់់ តាំំង
ហៅ�កាត់់ថា (OCDETF) ។ OCDETF កំំណត់់
រំំខាន និិងបំំផ្លាាញចោ�លអង្គគការឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មម
កម្រិ�ិ តខ្ពពស់់បំំផុុត ដែ�លគំំរាមកំំហែ�ងដល់់
សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក ដោ�យប្រើ�ើ�វិ ិធីីសាស្រ្ត�តដឹឹកនាំំ
ដោ�យរដ្ឋឋអាជ្ញាា នាំំមុុ ខដោ�យភ្នាាក់់ ងារ
ស៊ើ�ើ�បការណ៍៍សម្ងាាត់់។ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែមអំំពីី
កម្មមវិ ិធីី OCDETF អាចរកបាននៅ�គេ�ហទំំព័័រ
https://www.justice.gov/OCDETF ។

ព័័ ត៌៌មានលម្អិិ�តមាននៅ�ក្នុុ�ងឯកសារ
ដាក់់ទោ�ស គឺឺការចោ�ទប្រ�កាន់់។ ជនជាប់់ចោ�ទ
ត្រូ�ូវបានសន្មមតថាគ្មាានទោ�សកំំហុុស
លើ�ើកលែ�ងតែ�និិងត្រូ�វូ បានបង្ហាាញថាមានទោ�ស
កំំហុុសលើ�ើសពីីការសង្ស័័�យដែ�លសម
ហេ�តុុផលនៅ�ក្នុុ�ងតុុលាការ។

ឧបសម្ព័័�ន្ធធ

ជនជាប់់ ចោ�ទខាងក្រោ��ម ត្រូ�ូវបាន

ការសមគំំនិិ តក្នុុ� ងការចែ�កចាយ និិ ងរក្សាា
កាន់់កាប់់ដោ�យមានចេ�តនា ចែ�កចាយហេ�រ៉ូូ�អ៊ីី�ន
កូូកាអ៊ីី�ន ហ្វេ�េនតានីីល មេ�តំំហ្វេ�េតាមីីន MDMA
និិងកូូកាអ៊ីី�ន ៥០០ ក្រា�ម ឬកូូកាអ៊ីី�ន ច្រើ�ើ�នជាង
នេះ�ះ។
4. សំំបូូរ ប៊ុុ�ត a/k/a “គីីវី ី” អាយុុ ៣១
ឆ្នាំំ� រស់់នៅ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល ត្រូ�ូវបានចោ�ទពីី
បទសមគំំនិិតលាងលុុយកខ្វវក់់ ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង
ការចរាចរណ៍៍លុុយក្លែ�ែងក្លាា យ ឬមូូលប័័ត្រ�
និិងការសមគំំនិិតក្នុុ�ងការចែ�កចាយ និិងរក្សាា
កាន់់កាប់់ដោ�យមានចេ�តនា ចែ�កចាយហេ�រ៉ូូ�អ៊ីី�ន

KHMERPOST US
សារធាតុុកូូកាអ៊ីី�ន ហ្វេ�េតានីីល មេ�តំំហ្វេ�េតា
មីីន និិង MDMA ។
8. ដារ៉ាាស៊ីី� ឈឹឹម a/k/a “Mystickal”
អាយុុ ៣៥ ឆ្នាំំ� រស់់នៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ ឡូវែែល
ជាប់់ចោ�ទ
ូ
ពីីបទសមគំំនិតក្នុុ�
ិ ងការចែ�កចាយ និិងរក្សាាទុុក
កាន់់កាប់់ដោ�យមានចេ�តនា ចែ�កចាយហេ�រ៉ូូ�អ៊ីី�ន
កូូកាអ៊ីី�នហ្វេ�េតានីីល មេ�តំំហ្វេ�េតាមីីន និិង MDMA ។
9.ស្រ៊ី�ី�ផាន កែ�វម៉ាានីី a/k/a “C-Pon”
អាយុុ ៤៣ ឆ្នាំំ� រស់់នៅ�ឡូូវែែល ត្រូ�វូ បានចោ�ទ
ពីីបទសមគំំនិតក្នុុ�
ិ ងការចែ�កចាយ និិងរក្សាាទុុក
កាន់់កាប់់ដោ�យមានចេ�តនា ចែ�កចាយហេ�រ៉ូូ�អ៊ីី�ន
កូូ កាអ៊ីី�ន ហ្វេ�េតានីី ល មេ�តំំហ្វេ�េតាមីី ន និិ ង
MDMA ។
10. វង្សសណារ័ ័ត្នន ព្រឿ��ឿង a/k/a “Sunny”
អាយុុ ៣២ ឆ្នាំំ� រស់់នៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ ឡូវែែល
ត្រូ�វូ បាន
ូ
ចោ�ទ ពីីបទលាងលុុយកខ្វវក់់ និិងការសមគំំនិិត
ក្នុុ�ងការចែ�កចាយ និិ ងរក្សាាទុុ កកាន់់ កាប់់
ដោ�យមានចេ�តនា ចែ�កចាយហេ�រ៉ូូ�អ៊ីី�ន កូូកាអ៊ីី�ន
ហ្វេ�េនតានីីល មេ�តំំហ្វេ�េតាមីីន និិង MDMA ។
11. វី ីចតូូរី ី ថន អាយុុ ៣៤ ឆ្នាំំ� រស់់នៅ�
Hudson ត្រូ�ូវបានចោ�ទពីីបទសមគំំនិិតក្នុុ�ង
ការលាងលុុយកខ្វវក់់ និិ ងសមគំំនិិ តក្នុុ� ង
ការចែ�កចាយ និិងរក្សាាទុុក កាន់់កាប់់ដោ�យមាន
ចេ�តនា ចែ�កចាយហេ�រ៉ូូ�អ៊ីី�ន កូូកាអ៊ីី�ន ហ្វេ�េតា
នីីល មេ�តំំហ្វេ�េតាមីីន និិងMDMA។

ចោ�ទប្រ�កាន់់ដោ�យគណៈៈវិ ិនិិច្ឆ័័�យសហព័័ន្ធ៖ធ
1. សារ៉ាាត យុុត a/k/a “ ខ្មៅ�ៅ” អាយុុ
៣៤ ឆ្នាំំ� នៅ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល ត្រូ�ូវបានចោ�ទពីី
បទលាងលុុយកខ្វវក់់ និិ ងសមគំំនិិ តក្នុុ� ង
ការចែ�កចាយនិិងរក្សាាទុុកកាន់់កាប់់ដោ�យចេ�តនា
ចែ�កចាយ ហេ�រ៉ូូ�អ៊ីី�ន កូូកាអ៊ីី�ន ហ្វេ�េនតានីីល
MDMA ៥០០ ក្រា�ម ឬកូូកាអ៊ីី�នច្រើ�ើ�នជាងនេះ�ះ
ឬ មេ�តំំហ្វេ�េតាមីីនច្រើ�ើ�ន។
2.វី ីរៈ� ព្រំ�ំ a/k/a អាយុុ ៣៤ ឆ្នាំំ� នៅ�
ទីីក្រុ�ុងឡូវែែល
ត្រូ�ូវបានចោ�ទពីីបទលាងលុុយកខ្វវក់់
ូ
និិងសមគំំនិិតក្នុុ�ងការចែ�កចាយ និិងរក្សាាទុុក
កាន់់កាប់់ដោ�យមានចេ�តនា ចែ�កចាយហេ�រ៉ូូ�អ៊ីី�ន
កូូកាអ៊ីី�ន ហ្វេ�េតានីីល មេ�តំំហ្វេ�េតាមីីន MDMA
និិង ៥០០ ក្រា�ម ឬ កូូកាអ៊ីី�នច្រើ�ើ�ន។
3.ពៅ� វាសនា ពិិ ន អាយុុ ៣១ ឆ្នាំំ�
រស់់នៅ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល ត្រូ�ូវបានចោ�ទពីីបទ
សមគំំនិិតលាងលុុយកខ្វវក់់ ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការ
ចរាចរណ៍៍លុុយក្លែ�ែងក្លាា យ ឬមូូលប័័ត្រ� និិង

Journalists close to the Cambodian Prime Minister

Journalists close to the Cambodian Prime Minister /From Page 10
complete violation of international mantle the floating house from the
law. Facebook users from all walks river to live on land like this.
of life have spoken out in support
On February 26, 1986, Mr. Hun
of Phnom Penh City Hall's crack- Sen issued a circular on the impledown on illegal Vietnamese living mentation of the policy on Vietnamon Cambodian soil, but they are ese nationals who came to live in
urging the government to implement Cambodia by providing land, shelimmigration and nationality laws ters, ID cards, care and supplies to
on foreigners, rather than just dis- Vietnamese people. With that in

កូូ កាអ៊ីី�ន។ មេ�តំំហ្វេ�េតាមីី ន MDMA និិ ង 40
ក្រា�ម ឬ ហ្វេ�េតានីីលច្រើ�ើ�នជាងនេះ�ះ។
5.សម្បបត្តិិ� ឡាយ a/k/a “G“ អាយុុ៣៤
ឆ្នាំំ� នៅ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល ត្រូ�ូវបានចោ�ទពីីបទ
លាងលុុយកខ្វវក់់ និិ ងការសមគំំនិិ តក្នុុ� ង
ការចែ�កចាយ និិងរក្សាាកាន់់កាប់់ដោ�យមាន
ចេ�តនា ចែ�កចាយហេ�រ៉ូូ�អ៊ីី�ន កូូកាអ៊ីី�ន ហ្វេ�េន
តានីីល មេ�តំំហ្វេ�េតាមីីន និិង MDMA។
6.ម៉ាាក យីីន a/k/a “Markass”
អាយុុ៣០ឆ្នាំំ� រស់់នៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ ឡូូវែែល ត្រូ�វូ បាន
ចោ�ទពីីបទលាងលុុយកខ្វវក់់ និិងការសមគំំនិិត
ក្នុុ�ងការចែ�កចាយ និិ ងរក្សាាទុុ ក កាន់់ កាប់់
ដោ�យមានចេ�តនា ចែ�កចាយហេ�រ៉ូូ�អ៊ីី�ន កូូកាអ៊ីី�ន
ហ្វេ�េនតានីីល មេ�តំំហ្វេ�េតាមីីន និិងMDMA ។
7.គ្រី�ីស្តូូ�ហ្វឺឺ� ផាន់់ a/k/a “Kree” អាយុុ
២៩ ឆ្នាំំ� រស់់នៅ� Medford ត្រូ�វូ បានចោ�ទពីីបទ
សមគំំនិិតលាងលុុយកខ្វវក់់ និិងការសមគំំនិិត
ក្នុុ�ងការចែ�កចាយ និិងរក្សាារទុុក កាន់់កាប់់
ដោ�យមានចេ�តនាចែ�កចាយហេ�រ៉ូូ�អ៊ីី�ន កូូកាអ៊ីី�ន

mind, this circular is still valid today.
This issue has been criticized
by observers as an illegal influx of
Vietnamese into Cambodian territory 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 Vietnamese land, but Hun Sen called
Vietnam to enter Cambodia and cut

12. ចំំរើើ�ន កែ�វ a/k/a “Shrek” អាយុុ
៣៨ ឆ្នាំំ� រស់់នៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ ឡូូវែែល ត្រូ�វូ បានចោ�ទ
ពីី បទសមគំំនិិតលាងលុុយកខ្វវក់់ និិ ងការ
ឃុុបឃិិតចែ�កចាយ និិងរក្សាាទុុកកាន់់កាប់់
ដោ�យមានចេ�តនាចែ�កចាយហេ�រ៉ូូ�អ៊ីី�ន កូូកាអ៊ីី�ន
ហ្វេ�េនតានីីល តាមេ�តំំហ្វេ�េតាមីីន និិង MDMA។
13. Gaius Monteyro a/k/a “G-Made”
អាយុុ ៣៦ឆ្នាំំ� រស់់នៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ ឡូូវែែល ត្រូ�វូ បាន
ចោ�ទពីីបទសមគំំនិិតក្នុុ�ងការចែ�កចាយ និិង
រក្សាាទុុក កាន់់កាប់់ដោ�យមានចេ�តនា ចែ�កចាយ
ហេ�រ៉ូូ�អ៊ីី�ន កូូកាអ៊ីី�ន ហ្វេ�េតាមីីល មេ�តំំហ្វេ�េតាមីីន
និិង MDMA ។
14. សាមឿ�ឿន កឹឹម a/k/a “Crazy One”
អាយុុ ៣៥ ឆ្នាំំ� រស់់នៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ ឡូវែែល
ត្រូ�វូ បាន
ូ
ចោ�ទពីីបទសមគំំនិិតលាងលុុយកខ្វវក់់ និិង
15. រី ីឆាត សេ�ម a/k/a “Lil Stomper”
អាយុុ ៣០ ឆ្នាំំ� រស់់នៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ ឡូវែែល
ត្រូ�វូ បាន
ូ
ចោ�ទពីីបទសមគំំនិិតលាងលុុយកខ្វវក់់៕
ព័័ត៌៌មានលំំអិិតផ្សាាយជូូនលេ�ខក្រោ��យ

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 Cambodian political reasons.
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Cooking Up Success at YouthBuild
Cooking Up Success at YouthBuild/From
YouthBuild/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 program. “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 overall 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

the run, bouncing from house to house,
selling illegal guns, he got caught and had
to choose between going to jail or do community service. His choice was to do community 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 student get their driver license which many
kids can’t afford. It’s the poverty, when
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សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹង ស្តីី�ពីី កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ជា
សាធារណៈៈ និិងឱកាសផ្តតល់់យោ�បល់់៖
សេ�ចក្តីី�ព្រា�ងកម្មមវិិធីីផែ�នការការងាររួួមគ្នាា�
FFY សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ� ២០២២

អង្គគកាារ Northern Middlesex Metro-

politan Planning Organization ហៅ�ៅកាាត់់ថាា

NOTICE OF PUBLIC MEETING
MEETING
AND COMMENT
OPPORTUNITY: DRAFT FFY
2022 UNIFIED PLANNING
WORK PROGRAM
The Northern Middlesex Metropoli-

(NMMPO) បាានផ្សសព្វវផ្សាាយដើ�ើម្បីី�ស្នើ�ើ�សុំំ�យោ�ោបល់់ tan Planning Organization (NMMPO)
ជាាសាាធាារណៈៈ លើ�ើសេ�ចក្តីី�ព្រា�ាងកម្មមវិិធីីផែ�នកាារ has released for public comment the
កាារងាាររួួមគ្នាា� FFY សម្រា�ាប់់ឆ្នាំំ�� ២០២២ ហៅ�ៅកាាត់់ draft FFY 2022 Unified Planning Work
ថាា (UPWP )។

Program (UPWP). The UPWP outlines

UPWP គូូសបញ្ជាា�ក់់ពីីសកម្មមភាាពដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�
ដោ�ោយបុុគ្គគលិិក MPO ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��សាារពើ�ើពន្ធធសហព័័ន្ធធ
បន្ទាា�ប់់។ ច្បាាប់់ថតចម្លលងឯកសាារព្រា�ាងអាាចរកបាាន
នៅ�ៅលើ�ើគេ�ហទំំព័័រ www.nmcog.org ។
មតិិយោ�ោបល់់អាាចបញ្ជូូន
� តាាមទូូរស័័ព្ទទលេ�ខ (៩៧៨)
៤៥៤-៨០២១ លេ�ខបន្តត ១២១ តាាមរយៈៈ

អ៊ីី�

ម៉ែ�ែល៖ jhoward@nmcog.org ឬផ្ញើ�ើ�ទៅ�ៅតាាម
អស័័យដ្ឋាា�ន NMCOG 40 Church Street,
Suite 200, Lowell MA 01852 ។ រយៈៈពេ�ល
យោ�ោបល់់ជាាសាាធាារណៈៈបញ្ចចប់នៅ់ �ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២២ ខែ�មិិថុនាា
ុ
ឆ្នាំំ�� ២០២១ ។
កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�សាាធាារណៈៈតាាមរយៈៈវីីដេ�អូូ ដើ�ើម្បីី�
ស្តាា�ប់់យោ�ោបល់់នាានាាលើ�ើសេ�ចក្តីី�ព្រា�ាង UPWP នឹឹង

activities to be undertaken by MPO
staff over the next federal fiscal year.
A copy of the draft document can be
found at www.nmcog.org. Comments
may be submitted by phone at (978)
454-8021, ext. 121, by email: jhoward@
nmcog.org or by U.S. mail addressed
to NMCOG, 40 Church Street, Suite
200, Lowell MA 01852. The public
comment period ends June 22, 2021.
A virtual public meeting to hear
any comments on the draft UPWP will
be held on June 9, 2021 at 5:30 PM.
In addition, a virtual meeting of the

ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅថ្ងៃ�ទីី
ៃ ៩ ខែ�មិិថុនាា
ុ ឆ្នាំំ�� ២០២១ វេេលាា NMMPO will be held on June 23, 2021

ម៉ោ�ោ�ង ៥ និិង ៣០ ល្ងាា�ច។ លើ�ើសពីីនេះ�ះទៀ�ៀតកាារប្រ�ជុំំ� at 2:00 PM to review comments and
NMMPO តាាមរយៈៈវីីដេ�អូូ នឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី consider endorsement of the UPWP.
២៣ ខែ�មិិថុុនាាឆ្នាំំ�� ២០២១ វេេលាាម៉ោ�ោ�ង ២ រសៀ�ៀល

Notice: Due to the ongoing state of

ដើ�ើម្បីី�ពិនិ
ិ ត្យ
ិ យយោ�ោបល់់ និិងពិិចាារណាាលើ�ើកាារយល់់ព្រ�ម emergency, the above meeting will be
Anna Jabar-Omoyeni, Culinary Art Instructor

bake. She worked at four Dunkin Donuts
stores before and intends to use her training to further her culinary interest.
The 3rd student, Zachary Saphangthong, 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

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 students. 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 excitement.

របស់់ UPWP ។

held virtually via the Zoom platform.
Information about accessing the meeting

កំណត់សំគាល់៖ ដ�ោយសារតែភាពអាសន្ន

will be posted at www.nmcog.org. You

ដែលកំពុងក�ើតមានជាបន្តកិច្ចប្រជុំទាំងនេះនឹងត្រូវ can also get information on meeting
ធ្វើឡ�ើងតាមវេទិកា Zoom។ ព័ត៌មានអំពីការចូលរួម access by calling 978-454-8021, ext.
កិច្ចប្រជុំទាំងនេះនឹងត្រូវចុះផ្សាយន�ៅល�ើវ៉េបសាយ 121 or by emailing jhoward@nmcog.
www.nmcog.org ។ ល�ោកអ្នកក៏អាចទទួលបាន org. The NMMPO provides reasonable
ព័ត៌មានស្តីពីការចូលរួមកិច្ចប្រជុំ ដ�ោយទូរស័ព្ទទ�ៅ accommodations and/or language asលេខ ៩៧៨-៤៥៤-៨០២១ លេខបន្ត ១២១ ឬ sistance free of charge upon request

អ៊ីម៉ែល៖ jhoward@nmcog.org. តាមរយៈ ។ (including but not limited to interpretNMMPO ផ្តល់ការស្នាក់ន�ៅសមរម្យ និងជំនួយផ្នែក ers in American Sign Language and
ភាសាដ�ោយឥតគិតថ្លៃ តាមការស្នើសុំ រួមទាំង ប៉ុន្តែ
មិនកំណត់ចំព�ោះអ្នកបកប្រែភាសាសញ្អាមេរិ
ញា កាំង
និងផ្សេងទ�ៀត ក្រៅពីភាសាអង់គ្លេស ការប�ើក ឬបិទ
អក្សររត់ល�ើអេក្រង់វីដេអូ មានឧបករណ៍ជំនួយការ
ស្តាប់និងទម្រង់ឯកសារជំនួស)។សម្រាប់ការស្នើសុំ
ជំនួយ សូមទាក់ទង ល�ោក Justin Howard
តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ (៩៧៨) ៤៥៤-៨០២១
លេខបន្ត ១២១ ឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែល jhoward@
nmcog.org ។ ការស្នើសុំ គួរតែធ្វើឡ�ើងឱ្យបាន
ឆាប់តាមដែលអាចធ្វទើ �ៅបាន សម្រាប់សេវាកម្ម
ដែលត្រូវការការរ�ៀបចំមុន ព្រមទាំងភាសាសញ្ញា
CART ឬការបកប្រែភាសា៕

languages other than English, open or
closed captioning for videos, assistive
listening devices and alternate material
formats), as available. For assistance,
please contact Justin Howard at (978)
454-8021, ext. 121 or at jhoward@
nmcog.org. Requests should be made
as soon as possible for services requiring advanced arrangements, including
sign language, CART or language
translation or interpretation.
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tmkBITMB½rTI 10 អ្ននកកាាសែ�តស្និិ�ទ្ធធនឹឹងនាាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�
លោ�កបញ្ជា
ាក់់ ថា ដើ�ើ ម្បីី�ធានានូូ វ

ប្រ�សិិទ្ធធភាពលើ�ើ ការអនុុវត្តតចំំពោះ�ះជន

អន្តោ�ោប្រ�វេេសន៍៍ខុុសច្បាាប់់ រដ្ឋាាភិិបាលត្រូ�ូវតែ�

ប្រើ�ើ�ច្បាាប់់អន្តោ�ោប្រ�វេេសន៍៍ និិងច្បាាប់់សញ្ជា
ាតិិ
នោះ�ះទើ�ើបជារឿ�ឿងត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។

ចំំ ណែ�កអ្ននកវិិភាគនយោ�បាយ និិង

សង្គគម បណ្ឌិិ� ត ឡៅ� ម៉ុុ�ងហៃ� បានសរសេ�រ

ច្បាាប់់សញ្ជា
ាតិិលើ�ើជនបរទេ�សទាំំងនោះ�ះ
ជាជាងត្រឹ�ឹមតែ�ការរុះ��រើើ�ផ្ទះះ�បណ្តែ�ែ តទឹឹកពីី
ក្នុុ�ងទន្លេ�េ ឲ្យយទៅ�រស់់នៅ�លើ�ើគោ�កដូូច្នេះ�ះ�។

កាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�១៩៨៦

លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន បានចេ�ញសារាចរ

ណែ�នាំំមួយ
ួ ស្ដីី�ពីីការអនុុវត្តតគោ�លនយោ�បាយ
ចំំពោះ�ះជនជាតិិវៀ�ៀតណាម ដែ�លបានចូូល

លើ�ើគណនីី Facebook របស់់លោ�កនៅ�ថ្ងៃ�ៃ

ទៅ�រស់់នៅ�កម្ពុុ�ជា ដោ�យផ្តតល់ដី
់ ីធ្លីី� ទីីជម្រ�ក

សម្រា�ប់់ទាមទារឲ្យយវៀ�ៀតណាម ទទួួលយក

និិងផ្គគត់់ផ្គគង់់ ជាដើ�ើ ម ទៅ�លើ�ើ ជនជាតិិ

នេះ�ះថា កម្ពុុជា
� មានមូូលដ្ឋាានច្បាាប់់អន្តរត ជាតិិ
ជនជាតិិរបស់់គេ�ត្រ�ឡប់់ ទៅ�វិិញ ដូូ ច្នេះ�ះ�

ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមានអធិិបតេ�យ្យយភាព កម្ពុុជាត្រូ�ូ
វតែ�
�
អនុុវត្តតច្បាាប់់នេះ�ះជាដាច់់ខាត។

លោ�កបញ្ជា
ាក់់ថា និិគមជនវៀ�ៀតណាម

ឧបត្ថថម្ភភ ផ្តតល់់អត្តតសញ្ញាាណប័័ណ្ណណ ថែ�រក្សាា
វៀ�ៀតណាមទាំំងនោះ�ះដោ�យយកចិិត្តតទុុកដាក់់
ជាទីីបំំផុុត ដែ�លសារាចរនេះ�ះនៅ�តែ�មាន

សុុពលភាពរហូូតដល់់សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះផងដែ�រ។
បញ្ហា
ា នេះ�ះ ត្រូ�ូវអ្ននកសង្កេ�េតការណ៍៍រិះ ��គន់់

ចូូ លទៅ�រស់់នៅ�កម្ពុុ�ជា នៅ�ពេ�លដែ�ល

ថា ជនជាតិិវៀ�ៀតណាមខុុសច្បាាប់់បានហូូរ

ដូូច្នេះ�ះ�ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�ចេ�ញទៅ�វិិញនៅ�ពេ�ល

ៗ បន្ទាាប់់ពីីលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន ត្រូ�ូវបាន

កងទ័័ពវៀ�ៀតណាម ចូូលទៅ�កាន់់កាប់់កម្ពុុជា
�
កងទ័័ពវៀ�ៀតណាម ចេ�ញពីី កម្ពុុ�ជាវិិញផង
ដែ�រ។

ចាប់់ ពីីឆ្នាំំ�១៩៧៩ ដល់់ឆ្នាំំ�១៩៩០

មហាសន្និិ�បាតអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ជា
រៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ� តែ�ងតែ�ទាមទារឲ្យយកងទ័័ ព

វៀ�ៀតណាម ដកចេ�ញពីីកម្ពុុ�ជាជានិិច្ចច ព្រោះ��ះ
ថាទាំំងកងទ័័ពវៀ�ៀតណាម ទាំំងនិិគមជន

វៀ�ៀតណាម ចូូលទៅ�កម្ពុុ�ជា គឺឺខុុសទៅ�នឹឹង

ចូូលទៅ�ក្នុុងទឹឹ
ើ
� កដីីកម្ពុុជា
� កាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នឡើ�ង
រដ្ឋាាភិបា
ិ លវៀ�ៀតណាម លើ�ើកបន្តុុប
� ជានាយក

រដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ខ្មែ�ែរកាលពីីឆ្នាំំ�១៩៨៥ មក។ ពួួកគេ�
រិះ ��គន់់ ថា សម័័ យស្តេ�េចជ័័ យជេ�ដ្ឋាាទីី ២
គ្រា�ន់់តែ�ឲ្យយដីីវៀ�ៀតណាម ខ្ចីី�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� តែ�

សម័័យលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន ហៅ�វៀ�ៀតណាម

ឲ្យយចូូលស្រុ�ុកខ្មែ�រែ ហើ�ើយ កាត់់ដីីឲ្យយជនជាតិិ
ឈ្លាានពានទាំំងនោះ�ះរស់់នៅ�ថែ�មទៀ�ៀត។

ទាក់់ទិិននឹឹងបញ្ហា
ា នេះ�ះ កាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី

ច្បាាប់់ អន្តតរជាតិិទាំំងស្រុ�ុង។ អ្ននកលេ�ង

១០ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០២០ ក្រ�សួួងមហាផ្ទៃ�ៃ

ព្រោ��ងព្រា�តគាំំទ្រ�ចំំណាត់់ ការសាលា

ជនបរទេ�សអន្តោ�ោប្រ�វេេសន៍៍នៅ�កម្ពុុ�ជា ថា

Facebook គ្រ�ប់់មជ្ឈឈដ្ឋាាននាំំគ្នាាបញ្ចេ�េញមតិិ
រាជធានីី ភ្នំំ�ពេ�ញ ចំំ ពោះ�ះការអនុុវត្តតលើ�ើ

ជនជាតិិវៀ�ៀតណាមខុុសច្បាាប់់ដែ�លរស់់នៅ�
លើ�ើទឹឹកដីី កម្ពុុ�ជា ប៉ុុ� ន្តែ�ែពួួកគេ�ជំំ រុុញឲ្យយ

រដ្ឋាាភិិបាលអនុុវត្តតច្បាាប់់អន្តោ�ោប្រ�វេេសន៍៍ និិង

បានចេ�ញលិិខិិតមួួយស្ដីី�ពីី ការគ្រ�ប់់ គ្រ�ង
ការដោះ�ះស្រា�យអំំពីបញ្ហា
ី
ា ជនអន្តោ�ោប្រ�វេេសន៍៍

ត្រូ�ូវបានអូូសបន្លាា យ និិងរាំំងស្ទះះ�ដោ�យសារតែ�
ហេ�តុុផលនយោ�បាយរបស់់កម្ពុុជានាពេ�ល
�
បច្ចុុ�ប្បបន្នន៕
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