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ដោ�យ៖ សុុបិិន អុ៊ឹ�ងដោ�យ៖ សុុបិិន អុ៊ឹ�ង

វ៉ាាសុុ�នដោ�នឌី�សុុ� - សុប្តាា ហ៍៍មុុន សុភា

សុហ៍រដ្ឋឋអាដោមុរកិប្តានអ៊ឹនុម័ុតច្បាាប់ិសុា�ពី�ដោសុច្បាកា�

By Soben UngBy Soben Ung

Washington, D.C. — Last week, the Washington, D.C. — Last week, the 
United States Congress passed House United States Congress passed House 
Resolution 4686 Act (Cambodia Democ-Resolution 4686 Act (Cambodia Democ-
racy Act of 2021), with an overwhelming racy Act of 2021), with an overwhelming 
majority support of 403 voted yes, and 17 majority support of 403 voted yes, and 17 
voted no.voted no.

The Cambodia Democracy Act of The Cambodia Democracy Act of 
2021 promotes free and fair elections, 2021 promotes free and fair elections, 
political freedoms, and human rights in political freedoms, and human rights in 
Cambodia. The bill has been received by Cambodia. The bill has been received by 
the Senate, reviewed and referred to the the Senate, reviewed and referred to the 

Please seePlease see  /06/06

តុទៅ�ទី�ព័័រទីី០៦តុទៅ�ទី�ព័័រទីី០៦

សភាអាមេ�រិិកបានអនុ�័តច្្បាប់់ សី�ពី�ប្រប់ជាធិិប់មេតយ្្យមេ�ក�ុ�ជា ឆ្នាំំ្�២០២១   
រិដ្ឋាា្ភិិបាលហ៊ុុុន សែសន ផី្តល់ប្របាក់ច្�នួន ៧ �ុ�នដុុល្លាា្រិកុ�ង�ួយ្សែ�ដុល់ប្រកុ�ហ៊ុុុន
ប់ញ្ចុះះ��ប់ញ្ចុះូ�លមេ�ប្រកុងវ៉ាា្សុ�នមេ�ន ឌី�សុ� មេដុើ�្បី�សែកល�អ�ុ�មាត់រិប់ស់គាត់

U.S Congress Passed the Cambodia Democracy Act of U.S Congress Passed the Cambodia Democracy Act of 
2021, Hun Sen Government Pays $70,000 a Month to a 2021, Hun Sen Government Pays $70,000 a Month to a 

Lobby Firm in D.C. to Improve His ImageLobby Firm in D.C. to Improve His Image

Vitit Muntarbhorn, UN Special Rap-Vitit Muntarbhorn, UN Special Rap-
porteur on the situation of human rights in porteur on the situation of human rights in 
Cambodia.Cambodia.
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តុទៅ�ទី�ព័័រទីី ១២តុទៅ�ទី�ព័័រទីី ១២

បូិសុានុ - ថ្ងៃ�ៃទី�១៥ ខែ�កញ្ញាា ៖ អ៊ឹនុប្របិធាន

រដ្ឋឋ ដោ�ក David Nangle ចាកដោច្បាញពី�សា

�ដំ្ឋបូិង John Joseph Moakley 

សុហ៍រដ្ឋឋអាដោមុរកិជាមួុយដោមុធាវី �របិស់ុគាត់

ដោ�ះ � Carmine Lepore ខាងដោ�េង  បិន្ទាា ប់ិពី�

គាត់ប្រតូវីប្តានកាត់ដោ�សុឱ្យយជាប់ិពីនធន្ទាគារ 

១៥ ខែ� ពី�បិទីពុីករលួួយដោ�ថ្ងៃ�ៃទី�១៥ ខែ�កញ្ញាា  

ឆំំ្នាំ២០២១ ដោ�ប្រកុងបូិសុាុន រដ្ឋឋម៉ាា សាឈូូ

ដោសុត។      (របូិ�ត៖ Matt Stone/Medi-

aNews Group/Boston Herald)។

ដោ�យ៖ ALANA MELANSON | 

amelanson@lowellsun.com | Lowell Sun

ដោប្តា�ពុីមុពផ្សាាយ៖ ថ្ងៃ�ៃទី�១៥ ខែ�កញ្ញាា  

ឆំំ្នាំ២០២១ ដោវី�ដោម៉ាា ង ៣ និង៣៨ ន្ទាទី�

រដោសុៀលួ | ដោ�េ�បិចុុ្បាបិបនំភាពី៖ ថ្ងៃ�ៃទី� ១៥ 

ខែ�កញ្ញាា ឆំំ្នាំ ២០២១ ដោវី�ដោម៉ាា ង ៨ និង៥៩ 

ន្ទាទី�យប់ិ។

បូិសុាុន - ពី�ឆំំ្នាំ២០១៤ ដ្ឋល់ួឆំំ្នាំ ២០១៨ 

អ៊ឹត�តតំណាងរដ្ឋឋឡូូខែវីលួដោ�ក David 

Nangle ប្តានទីទួីលួប្រប្តាក់ចំ្បានួន ២៧០០០ 

ដុ្ឋ�ា រ និងអ៊ឹតថប្របិដោ�ជន៍ដោផ្សាេងដោទីៀតពី�

មុ៉ាស់ុអាជ�វីកមុះ Billerica ជា�ូំរន�ងច្បាាប់ិ

សុា�ពី�គំាពារការវីនិិដោ�គ (shepherding 

legislation) ខែដ្ឋលួផ្សាាល់ួប្រប្តាក់កមុុ�ពីនធរាប់ិ

�នដុ្ឋ�ា រដ្ឋល់ួអំ៊ឹកវីនិិដោ�គខែដ្ឋលួកំពុីង

ខែសុេងរកការវីនិិដោ�គដោលួ�អ៊ឹច្បាលួនប្រទីពីយដោ�

ស្រុសុុក Seaport ប្រកុងបូិសុាុន។

ដោ�រដោសុៀលួថ្ងៃ�ៃពុី� អ៊ឹត�តប្របិធាន

គណៈៈកម៉ាះ �ិការខែផំ្សាកសុ�លួ�ម៌ុរបិស់ុសុភា 

BOSTON — From 2014 to 
2018, former Lowell state Rep. 
David Nangle received $27,000 and 
other benefits from a Billerica busi-
ness owner in exchange for shep-
herding legislation that provided 
millions of dollars in tax credits for 
developers seeking to develop prop-

erty in Boston’s Seaport district.
On Wednesday afternoon, the 

former House Ethics Committee 
chairman was in that same Seaport 
district at The John Joseph Moakley 
United States Courthouse, where he 
was sentenced to 15 months in 
prison on federal corruption charg-
es related to these and numerous 
other fraudulent activities he under-
took while in office.

Judge Rya Zobel also ordered 
Nangle to forfeit $15,650 in con-
nection with his crimes, as well as 
pay $33,347 in restitution to the 
IRS. Nangle will also serve two 
years of supervised release follow-
ing his prison sentence.

Federal prosecutors had sought 
18 months in prison and three years 
of supervised release, while Nangle’s 
attorney, Carmine Lepore, had re-
quested one year of home confine-
ment followed by three years of 
supervised release.

Ex-Rep. David Nangle sentenced to 15 Ex-Rep. David Nangle sentenced to 15 
months in federal prison on corruption chargesmonths in federal prison on corruption charges

អត�តត�ណាងរាស្រ្តសី មេល្លាក David NangleDavid Nangle ប្រតូវបានផ្តីន្ទាា្មេ�ស
ឱ្្យជាប់់ពីនធន្ទាគារិសហ៊ុពី័នធរិយ្ៈមេពីល ១៥ សែ� ពី�ប់ទពីុករិលួយ្

Please seePlease see  /12/12

BOSTON MA – September 15: State Rep. Dave Nangle leaves the John Joseph BOSTON MA – September 15: State Rep. Dave Nangle leaves the John Joseph 
Moakley United States Courthouse with his attorney Carmine Lepore, left, after he was Moakley United States Courthouse with his attorney Carmine Lepore, left, after he was 
sentenced to 15 months on corruption charges on September 15, 2021 in Boston, Mas-sentenced to 15 months on corruption charges on September 15, 2021 in Boston, Mas-
sachusetts. (Staff Photo By Matt Stone/MediaNews Group/Boston Herald)sachusetts. (Staff Photo By Matt Stone/MediaNews Group/Boston Herald)
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By KhmerPost USABy KhmerPost USA

September 21, 2021 —Lowell 

Municipal Election held for district race 

for the first time following by the char-

ter change in results of a lawsuit. With 

the new system, each district would 

have a primary if it has more than two 

candidates in the same district running. 

City council in district 2, 3, 4, and 7 

had a primary. The results are list 

below for each candidate and the votes 

they received. Top two candidates are 

heading into the general election on 

November 2, 2021. 

ថ្ងៃ�ៃទី�២១ ខែ�កញ្ញាា  ឆំំ្នាំ២០២១ - 

ការដោប្តា�ដោឆំ្នាំតប្រកុងឡូូខែវីលួប្តានដោរៀបិចំ្បាដោឡូ�ង

សុប្រម៉ាប់ិការប្របិកួតប្របិខែជងថំ្នាក់ស្រុសុុក

ជាដោលួ�កដំ្ឋបូិង បិន្ទាា ប់ិពី�ម៉ានការផ្លាា ស់ុបិាូរ

�មុះនុញ្ញា ជាលួទីធផ្សាលួថ្ងៃនបិណៈា� ង។ ជាមួុយន�ង

ប្របិព័ីនធ�ះ� ស្រុសុុកន�មួុយៗន�ងម៉ានជាបិឋមុ 

ប្របិសិុនដោបិ�វ៉ាម៉ានដោបិកខជនដោប្រច្បា�នជាងពី�ររបូិ

ដោ�កុំងមុណៈឌ លួខែតមួុយកំពុីងឈូរដោ�ះ �។ 

ប្រកុមុប្របិ�កាប្រកុងដោ�ស្រុសុុកដោលួ�២ ស្រុសុុក

ដោលួ�៣ ស្រុសុុកដោលួ�៤ និងស្រុសុុកដោលួ�៧ 

ម៉ានការដោប្តា�ដោឆំ្នាំតបិឋមុ។ លួទីធផ្សាលួម៉ាន

ដូ្ឋច្បាខាងដោប្រកាមុសុប្រម៉ាប់ិដោបិកខជនន�មួុយៗ 

និងសុដោមុាងដោឆំ្នាំតខែដ្ឋលួពួីកដោគទីទួីលួប្តាន។ 

ដោបិកខជនកំពូីលួពី�ររបូិកំពុីងដោឆ្នាំព �ដោ�រក

ការដោប្តា�ដោឆំ្នាំតសុកលួ ដោ�ថ្ងៃ�ៃទី�២ ខែ�វីចិ្បាិិកា 

ឆំំ្នាំ២០២១ ។

District 1  # VotesDistrict 1  # Votes

សុង្កាា ត់ដោលួ�១  ចំ្បានួនសុនា�កដោឆំ្នាំតសុង្កាា ត់ដោលួ�១  ចំ្បានួនសុនា�កដោឆំ្នាំត

Corey Robinson 513

�ូរ � រ ាបីូិ�នសុុន ៥១៣

Robert Gignac 121

រ ាបីូិ�ត ជ�ណាក់  ១២១

Martin Hogan 106

ម៉ាា ទី�ន ហូ៍ហ្កាា ន  ១០៦

Total Votes  742

សុនា�កដោឆំ្នាំតសុរបុិ ៧៤២

District 3District 3

សុង្កាា ត់ដោលួ� ៣សុង្កាា ត់ដោលួ� ៣

John Leahy  643 

ច្បាន លួ�ហុ៍�   ៦៤៣

William Samaras 391

វី �ដោលួៀមុ សាម៉ាា រាាសុ  ៣៩១

David Conway 356

ដោដ្ឋវី �ដ្ឋ �នដោវី ា   ៣៥៦

Total Votes  1,403

សុនា�កដោឆំ្នាំតសុរបុិ ១៤០៣

District 4District 4

សុង្កាា ត់ដោលួ� ៤សុង្កាា ត់ដោលួ� ៤

Wayne Jenness 245

ដោវី ាន ដោជនន�សុ  ២៤៥

Ryan Rourke 148

រាាយ�ា ន រគូ�  ១៤៨

Paul Belley  97

ផូ្សាលួ ខែបីិលួលួ�  ៩៧

Total Votes  494

សុនា�កដោឆំ្នាំតសុរបុិ  ៤៩៤

District 7  District 7  

សុង្កាា ត់ដោលួ� ៧សុង្កាា ត់ដោលួ� ៧

Paul Ratha Yem 191

ផូ្សាលួ រ�ឋ ខែយាមុ  ១៩១

David Ouellette 149

ដោដ្ឋវី �ដ្ឋ អូី៊ឹលួ�ត  ១៤៩

Kamara Kay 60

កាម៉ាា រាា  ខាយ  ៦០

Patricia Stratton 22

ប្តាា ប្រទី�សុុ��ា  ស្ត្រាសាា �ុន ២២

Total Votes  428

សុនា�កដោឆំ្នាំតសុរបុិ     ៤២៨

Total of registered voters 33,694, 

only 9.14% or 3,079 people went to 

the polls during the preliminary election.

អំ៊ឹកដោប្តា�ដោឆំ្នាំតសុរបុិខែដ្ឋលួប្តានចុ្បា�ដោ�ះ �

ចំ្បានួន ៣៣៦៩៤ ន្ទាក់ ម៉ានប្រត�មុខែត ៩,១៤% 

ឬ ៣០៧៩ ន្ទាក់ខែតបិាុដោណាះ � ប្តានដោ�

ដោប្តា�ដោឆំ្នាំតកុំងអំ៊ឹឡុូងដោពីលួដោប្តា�ដោឆំ្នាំតបិឋមុ៕

លទធផ្តលនៃនការិមេបា�មេឆ្នាំំ្តប់ឋ�មេ�ទ�ប្រកុងឡូ�សែវល
Lowell Preliminary Election Results
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ដោ�យ៖ ខែ�ះរបិាុសុា�អាដោមុរកិដោ�យ៖ ខែ�ះរបិាុសុា�អាដោមុរកិ

វ៉ាាសុុ�នដោ�ន ឌី�សុុ�-សុម៉ាជិកសុភាឡូូរ � 

ប្រ�ហ្កាន (MA-03) សុម៉ាជិកសុភា តំណាង

រាស្ត្រាសុាមុណៈឌ លួកមុពុជាប្តានគំាប្រទីការអ៊ឹនុម័ុត

ច្បាាប់ិ H.R. ៤៦៨៦ ច្បាាប់ិសុា�ពី�លួទីធបិ្របិជា�ិបិដោតយយ

ដោ�   កមុពុជា ឆំំ្នាំ២០២១ ជាច្បាាប់ិអ៊ឹនុម័ុត

ដោទីេភាគ�ខែដ្ឋលួដោ�កស្រុសុ�ប្តានជួយបិដោងា�ត

ដោឡូ�ងនំ្ទាដោ�ដ្ឋល់ួប្របិធាន្ទា�ិបិត� ដោដ្ឋ�មុប�

�ក់ទីណៈឌ កមុះដោលួ�មុន្រ្តីនា�កមុពុជាខែដ្ឋលួ

ទីទួីលួ�ុសុប្រតូវីចំ្បាដោពា�សុកមុះភាពីប្របិឆំ្នាំង

លួទីធិប្របិជា�ិបិដោតយយ និងការរដំោ�ភ

សិុទីធិមុនុសុេ។ 

ដោ�កស្រុសុ� ប្រ�ហ្កាន ជាសុម៉ាជិកសុ

ភាប្តានម៉ានប្របិសាសុន៍ថ្នា “អ៊ឹស់ុរយៈដោពីលួ

ជាដោប្រច្បា�នឆំំ្នាំមុកដោហ៍�យខែដ្ឋលួដោ�កន្ទាយក

រដ្ឋឋមុន្រ្តីនា�ហុី៍ន ខែសុន ប្តានដោប្របិ�កម៉ាា ងំរ�ឋ ភិប្តាលួ

កមុពជុាដោពីញទំីហ៍�ងដោដ្ឋ�មុប�បំិបិិទីម៉ាត់អំ៊ឹករ�ិគន់ 

បំិបិិទីម៉ាត់សារព័ីត៌ម៉ានឯករាជយ និងចាប់ិ

�ក់គុកអំ៊ឹកប្របិឆំ្នាំង�ំងអ៊ឹស់ុ កុំងដោគាលួបំិណៈង

កប្រមិុតដំ្ឋដោណៈ� រការប្របិជា�ិបិដោតយយ និងបិនា

កាន់អំ៊ឹណាច្បា។ “សុកមុះភាពីរបិស់ុគាត់គ�

រដំោ�ភដោ�យផ្លាា ល់ួដោ�ដោលួ�ច្បាាប់ិអ៊ឹនារជាតិ 

និងរដ្ឋឋ�មុះនុញ្ញាកមុពុជា ខែដ្ឋលួគាត់ប្តានជួយ

ផ្សាាល់ួ សុចុាប័ិន។ វ៉ាជាដោពីលួដោវី�ដ៏្ឋយូរអ៊ឹខែងេង

សុប្រម៉ាប់ិន្ទាយករដ្ឋឋមុន្រ្តីនា� និងអំ៊ឹកទីទួីលួ

�ុសុប្រតូវីរបិស់ុគាត់ខែដ្ឋលួប្រតូវីទីទួីលួ�ុសុប្រតូវី។ 

ការអ៊ឹនុម័ុតច្បាាប់ិលួទីធិប្របិជា�ិបិដោតយយដោ�

កមុពុជាដោបិ�កផ្សាាូវីឱ្យយម៉ានការ�ក់ទីណៈឌ កមុះ

�ាងត�ងរុ �ង ចំាប្តាច់្បា ដោដ្ឋ�មុប�ការពារ

លួទីធិប្របិជា�ិបិដោតយយ និងសិុទីធិមុនុសុេដោ�

តុទៅ�ទី�ព័័រទីី ១១តុទៅ�ទី�ព័័រទីី ១១

WASHINGTON, DCWASHINGTON, DC – Congress- – Congress-
woman   (MA-03), a member of the woman   (MA-03), a member of the 
Congressional Cambodia Caucus, sup-Congressional Cambodia Caucus, sup-
ported passage of H.R. 4686, the Cam-ported passage of H.R. 4686, the Cam-
bodia Democracy Act of 2021, bipartisan bodia Democracy Act of 2021, bipartisan 
legislation she cosponsored to direct the legislation she cosponsored to direct the 

President to impose sanctions on Cam-President to impose sanctions on Cam-
bodian officials who are responsible for bodian officials who are responsible for 
antidemocratic actions and human rights antidemocratic actions and human rights 
violations.violations.

“For years, Prime Minister Hun Sen 

has used the full force of the Cambodian 
government to silence critics, muzzle the 
independent press, and imprison oppo-
nents all in an attempt to limit the demo-
cratic process and stay in power,” said 
Congresswoman Trahan. “His actions are 
in direct violation of international law and 
the Cambodian Constitution, which he 
helped ratify. It’s long past time for the 
Prime Minister and his enablers to be held 
accountable. Passage of the Cambodia 
Democracy Act paves the way for strict 
sanctions necessary to protect Cambodian 
democracy and human rights. As the rep-
resentative of the Third District, which is 
home to one of the largest and most vi-
brant Cambodian American populations 
in the nation, I’m proud to support this 
legislation, and I look forward to working 
with the President and my colleagues in 
the Senate to make it law.”

H.R. 4686 was crafted in response to 
a years-long crackdown on opposing po-
litical parties and activists by Prime Minis-
ter Hun Sen and his allies in government. 
Under the Prime Minister’s leadership, 
the Cambodian government and military 
forces have engaged in a systematic effort 
to undermine and silence critics, including 

Trahan Applauds House Passage Trahan Applauds House Passage 
of Cambodia Democracy Actof Cambodia Democracy Act

មេល្លាកប្រស� ប្រ�ហាន (Trahan)(Trahan) អប់អរិសាទរិការិមេច្ញច្្បាប់់
រិប់ស់សភា ច្្បាប់់ សី�ពី�លទធិប្រប់ជាធិិប់មេតយ្្យមេ�ក�ុ�ជា

Please seePlease see  /11/11

Lori Trahan, Congresswoman (MA-03), a member of the Congressional Cambodia CaucusLori Trahan, Congresswoman (MA-03), a member of the Congressional Cambodia Caucus
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សុដោប្រមុច្បាចិ្បាតារបិស់ុសុភា ដោលួ� ៤៦៨៦ (ច្បាាប់ិ

លួទីធិប្របិជា�ិបិដោតយយដោ�កមុពុជាឆំំ្នាំ ២០២១) 

ដោ�យម៉ានការគំាប្រទីភាគដោប្រច្បា�នដោលួ�សុលួប់ិខែដ្ឋលួ

ម៉ានសុម៉ាជិកសុភា ៤០៣ របូិ ប្តានដោប្តា�ដោឆំ្នាំត

យល់ួស្រុសុបិ និង ១៧ របូិប្តានដោប្តា�ដោឆំ្នាំតមិុន

យល់ួស្រុសុបិ។

ច្បាាប់ិលួទីធិប្របិជា�ិបិដោតយយដោ�កមុពុជា

ឆំំ្នាំ២០២១ ដោលួ�កកមុពស់ុការដោប្តា�ដោឆំ្នាំតដោ�យដោសុរ � 

ប្រត�មុប្រតូវីយុតាិ�ម៌ុ ដោសុរ �ភាពីនដោ�ប្តាយ និង

សិុទីធិមុនុសុេដោ�កមុពុជា។ ច្បាាប់ិដោន�ប្រតូវីប្តាន

ប្រពី�ទីធសុភាទីទួីលួពិីនិតយ និងបិញូូ្ញនដោ�

គណៈៈកម៉ាះ �ិការទំីន្ទាក់ទំីនងកិចុ្បាការបិរដោទីសុ។ 

ដោ�ដោពីលួវ៉ា�ាងកាត់ប្រពី�ទីធសុភារចួ្បាដោហ៍�យ វ៉ាន�ង

ដោ�ដ្ឋល់ួប្របិធាន្ទា�ិបិត�សុហ៍រដ្ឋឋអាដោមុរកិ ដោ�ក 

ចូ្បាថ្ងៃបិដិ្ឋន ខែដ្ឋលួន�ងចុ្បា�ហ៍តថដោលួខា បិន្ទាា ប់ិមុកវ៉ា

ន�ងកាា យជាច្បាាប់ិ។ ច្បាាប់ិដោន��ក់ទីណៈឌ កមុះ

ដោលួ�មុន្រ្តីនា�ជាន់�ពស់ុ ដោ�ធានិងកងកម៉ាា ងំសុនាសុិុ�

កមុពុជាខែដ្ឋលួប្តានដ្ឋ�កនំ្ទាការរដំោ�ភសិុទីធិមុនុសុេ

�ៃន់�ៃរពាក់ព័ីនធន�ងការដោ�េ�ឱ្យយ�ូច្បាលួទីធបិ្របិជា�ិបិដោតយយ

ដោ�កមុពុជា ច្បាាប់ិដោន� ក៏ន�ងដ្ឋកហូ៍តទិី�ឋ ការ

របិស់ុបុិគគលួ�ំងដោន្ទា�ខែដ្ឋលួម៉ានរចួ្បាដោហ៍�យដោ�កុំង

សុហ៍រដ្ឋឋអាដោមុរកិ និងបិដិ្ឋដោសុ�ទិី�ឋ ការចំ្បាដោពា�

អំ៊ឹកខែដ្ឋលួសំុុចូ្បាលួ។

�ណៈៈដោពីលួខែដ្ឋលួជនជាតិអាដោមុរកិជាប់ិរវីល់ួ

ជាមួុយការដោប្តា�ដោឆំ្នាំតប្របិធាន្ទា�ិបិត�អាដោមុរកិ 

កាលួពី�ឆំំ្នាំមុុន ដោ�ប្របិដោទីសុកមុពជុា លួទីធបិ្របិជា�ិបិដោតយយ

កំពុីងសុថិតកុំងភាពីដោ�ាច្បាខាា ំ។ រ�ឋ ភិប្តាលួកមុពុជា

ប្តានដោ�ា�តឱ្យកាសុដោ�េ�ការដោប្តាសុសុម៉ាា តគណៈបិកេ

ប្របិឆំ្នាំងជាដោលួ�កចុ្បាងដោប្រកាយ។ មុនុសុេជាង ១០០ 

ន្ទាក់ប្រតូវីប្តានដោកា�ដោ�ដោឡូ�ងតុ�ការរវ៉ាងកុំង

ច្បាដោន្ទាា �ដោពីលួពិី��បុិណៈយ Thanksgiving 

បុិណៈយណូៈខែអ៊ឹលួ និងចូ្បាលួឆំំ្នាំ�ះ�។ ពួីកដោគគ�ជាមុន្រ្តីនា�

ជាន់�ពស់ុ និងជាសុម៉ាជិកគណៈបិកេសុដោន្រ្តីង្កាគ �

ជាតិខែដ្ឋលួប្តានចូ្បាលួរមួុកុំងខែផ្សានការ និងគំាប្រទី

ការដោ�េ�ម៉ាតុភូមិុនិវីតាន៍របិស់ុដោ�កសុមុរងេុ� 

អ៊ឹត�តប្របិធានគណៈបិកេសុដោន្រ្តីង្កាគ �ជាតិ។ ដោលួ�សុ

ពី�ដោន� សុកមុះជន និងអំ៊ឹកការពារសិុទិីធមុនុសុេជា

ដោប្រច្បា�នប្រតូវីប្តានចាប់ិ�ាួន និងជាប់ិពីនធន្ទាគារពី�បិទី

ដោ�េ�ប្តាតុកមុះដោ�យសុនាិវី�ិ��ក់ទីងន�ងការកាប់ិ

បំិផ្លាា ញថ្ងៃប្រពីដោឈូ� និងការនិ�យអំ៊ឹពី�ការប្តាត់បិង់

ទី�កដ្ឋ�ដោ�ប្របិដោទីសុដោវីៀតណាមុដោ��មុប្រពំីខែដ្ឋន។ 

ដោន�រមួុបិញូុ្ញលួ�ំងដោ�ករ ាងុ ឈូុន ប្របិធាន

សុហ៍ជ�ពីការង្ការខែដ្ឋលួប្តានបិដោង្កាះ �ដោហ៍េសុបុីិក

អំ៊ឹពី�អំ៊ឹកភូមិុខែ�ះរខែដ្ឋលួតាូញខែតារថ្នាពួីកដោគប្រតូវីប្តាន

បិដោណៈា ញដោច្បាញ ដោហ៍�យដ្ឋ�របិស់ុពួីកដោគប្រតូវីប្តាត់បិង់

ដោ�ប្របិដោទីសុ   ដោវីៀតណាមុ។

ដោ�ករ ាងុ ឈូុន ប្រតូវីប្តានផ្សាាន្ទាា ដោ�សុឱ្យយ

ជាប់ិពីនធន្ទាគាររយៈដោពីលួ ២ ឆំំ្នាំដោ�ខែ�សុ�ហ្កា 

ឆំំ្នាំ ២០២១។ អំ៊ឹកគំាប្រទីរបិស់ុគាត់ពី�រន្ទាក់ គ�

កញ្ញាា សុរ កនិំកា និងកញ្ញាា �ុន និមុលួ ខែដ្ឋលួ

ប្តានចូ្បាលួរមួុកុំងការតវ៉ាា�មុ�រឱ្យយដោ��ខែលួង

គាត់ពី�ការឃំុុំ�ាួនបិដោណាា �អាសុនំប្រតូវីប្តានផ្សាាន្ទាា

ដោ�សុ ២០ ខែ�មំ៉ាក់ៗ ពិីន័យជាប្រប្តាក់ ៥០០ 

ដុ្ឋ�ា រ និងពិីន័យដោផ្សាេងដោទីៀតដោសុះ�ន�ង �វីកិាជិត 

១០ មុុ�នដុ្ឋ�ា រ    អាដោមុរកិដ្ឋល់ួគណៈៈកម៉ាះ �ិការ

កិចុ្បាការប្រពំីខែដ្ឋនកមុពុជាចំ្បាដោពា�ការដោចាទីប្របិកាន់

ថ្នាប្តានដោ�េ�ឱ្យយ�ូច្បាដោករ ា�ដោ�ះ �របិស់ុគណៈៈកម៉ាះ �ិការ 

ដោន�ដោបិ�ដោ�ង�មុការ�ិល័ួយឧតាមុសុងំការ

សិុទីធិមុនុសុេ។

ដោ�ក វី �ទិីត មុុន�បុិន (Vitit Muntarbhorn) 

អំ៊ឹករាយការណ៍ៈពិីដោសុសុអ៊ឹងគការសុហ៍ប្របិជាជាតិ

ទីទួីលួបិនាុកសិុទីធិមុនុសុេដោ�កមុពុជាប្តាន

ម៉ានប្របិសាសុន៍ថ្នា “ការ�ក់ពីនធន្ទាគារ និងការ

ផ្លាកពិីន័យ�ា ង�ៃន់�ៃរចំ្បាដោពា�សុកមុះជន�ំង

បិ�ន្ទាក់ដោន�មិុនម៉ានភាពីយុតាិ�ម៌ុ និងមិុនម៉ាន

សុម៉ាម៉ាប្រតដោទី” ។ “�ំុំម៉ានការប្រពីួយប្តារមុភ�ា ង

ខាា ងំខែដ្ឋលួតុ�ការប្តានផ្សាាន្ទាា ដោ�សុអំ៊ឹកការពារ

សិុទីធិមុនុសុេ�ំងបិ�របូិពី�ទីដោងេ�ខែដ្ឋលួប្រតូវីប្តានការ

ពារដោ�យសិុទីធិដោសុរ �ភាពីកុំងការបិដោញុ្ញញមុតិ 

និងការជួបិជំុដោ�យសុនាិវី�ិ� សិុទីធិខែដ្ឋលួធាន្ទា

ដោ�យច្បាាប់ិកមុពុជា និងច្បាាប់ិអ៊ឹនារជាតិ”។

ដោ�កស្រុសុ� Mary Lawlor អំ៊ឹករាយការណ៍ៈ

ពិីដោសុសុរបិស់ុអ៊ឹងគការសុហ៍ប្របិជាជាតិសុា�ពី�

សាថ នភាពីអំ៊ឹកការពារសិុទីធិមុនុសុេប្តាន

ម៉ានប្របិសាសុន៍ថ្នា “អំ៊ឹកការពារសិុទីធិមុនុសុេមិុន

គួរប្រតូវីប្តានចាប់ិ�ាួនឃំុុំ�ាួន ឬផ្សាាន្ទាា ដោ�សុចំ្បាដោពា�

ការ�ិត�ំការពារសិុទីធិមុនុសុេរបិស់ុអំ៊ឹកដ្ឋថ្ងៃទី

ដោឡូ�យ” ។

“ដោយ�ងម៉ានការប្រពួីយប្តារមុភ�ាងខាា ងំខែដ្ឋលួ

រ�ឋ ភិប្តាលួកមុពុជាដោប្របិ�ប្រប្តាស់ុម៉ាប្រ� ៤៩៤ និង

ម៉ាប្រ� ៤៩៥ មិុនច្បាាស់ុ�ស់ុថ្ងៃនប្រកមុប្រពីហ៍ះទីណៈឌ

ប្របិឆំ្នាំងន�ង “ការញុ�ញង់ឱ្យយបិដោងា�តឧប្រកិដ្ឋឋកមុះ” 

ដោដ្ឋ�មុប� បិន្រ្តីង្កាា បិការប្របិឆំ្នាំង និងរារាងំការបិដោញុ្ញញមុតិ

ដោ�យដោសុរ �” កាលួពី�ថ្ងៃ�ៃទី�២៤ខែ�សុ�ហ្កាឆំំ្នាំ២០២១។

សុប្តាា ហ៍៍មុុន សុភាអាដោមុរកិប្តានអ៊ឹនុម័ុត

ច្បាាប់ិ H.R ៤៦៨៦ ច្បាាប់ិប្របិជា�ិបិដោតយយដោ�

កមុពុជាឆំំ្នាំ ២០២១ ខែដ្ឋលួបិង្កាះ ញពី�ការរកដោឃុំ�ញ

Committee on Foreign Relations. Once it Committee on Foreign Relations. Once it 
passes in the Senate, it will go to the Presi-passes in the Senate, it will go to the Presi-
dent of the United States Joe Bidden who dent of the United States Joe Bidden who 
will sign, then it will become a law. The will sign, then it will become a law. The 
law puts sanctions on Cambodian senior law puts sanctions on Cambodian senior 
officials, military, and security forces who officials, military, and security forces who 
has “directed serious human rights viola-has “directed serious human rights viola-
tions associated with undermining democ-tions associated with undermining democ-
racy in Cambodia” or entities owned by racy in Cambodia” or entities owned by 
these individuals. The bill will also revoke these individuals. The bill will also revoke 
visas of such persons who is already in the visas of such persons who is already in the 

United States and deny visas to those who United States and deny visas to those who 
seek entry.seek entry.

While Americans were occupied While Americans were occupied 
with the U.S Presidential election last with the U.S Presidential election last 
year, in Cambodia, democracy was at year, in Cambodia, democracy was at 
stake. Cambodia’s government took the stake. Cambodia’s government took the 
opportunity to make a final clean up of the opportunity to make a final clean up of the 
opposition party. Over 100 people were opposition party. Over 100 people were 
summoned to court between Thanksgiv-summoned to court between Thanksgiv-
ing, Christmas, and New Year. They were ing, Christmas, and New Year. They were 
CNRP top senior officials and members CNRP top senior officials and members 
who were involved in planning and sup-who were involved in planning and sup-
porting the repatriation of exiled former porting the repatriation of exiled former 
CNRP President Sam Rainsy. In addition, CNRP President Sam Rainsy. In addition, 
many activists and human rights defend-many activists and human rights defend-
ers were arrested and jailed for peaceful ers were arrested and jailed for peaceful 
demonstration regarding the deforestation demonstration regarding the deforestation 
and speaking up about land lost to Viet-and speaking up about land lost to Viet-
nam along the border. This included Rong nam along the border. This included Rong 
Chhun, chief labor union who made Face-Chhun, chief labor union who made Face-
book posting about Cambodian villagers book posting about Cambodian villagers 

who complained that they were evicted who complained that they were evicted 
and their land was lost to Vietnam.and their land was lost to Vietnam.

Rong Chhun were sentenced to two Rong Chhun were sentenced to two 
years in prison in August 2021. Two of years in prison in August 2021. Two of 
his supporters Sar Kanika and Ton Nimol, his supporters Sar Kanika and Ton Nimol, 
who participated in a protest for his release who participated in a protest for his release 
from pre-trial detention were sentenced to from pre-trial detention were sentenced to 
20 months, each fined $500 plus another 20 months, each fined $500 plus another 
fine equivalent to almost US $100,000 to fine equivalent to almost US $100,000 to 
the Cambodia Border Affairs Committee the Cambodia Border Affairs Committee 
for alleged damage to the Committee’s for alleged damage to the Committee’s 
reputation according to the Office of High reputation according to the Office of High 
Commission of Human Rights.Commission of Human Rights.

“The prison terms and heavy fines “The prison terms and heavy fines 
handed to these three activists are neither handed to these three activists are neither 
justified nor proportionate,” said Vitit justified nor proportionate,” said Vitit 
Muntarbhorn, UN Special Rapporteur Muntarbhorn, UN Special Rapporteur 
on the situation of human rights in Cam-on the situation of human rights in Cam-
bodia. “I am extremely alarmed that the bodia. “I am extremely alarmed that the 
court convicted the three human rights court convicted the three human rights 
defenders for acts that are protected by defenders for acts that are protected by 
their rights to freedom of expression and their rights to freedom of expression and 
peaceful assembly, rights guaranteed by peaceful assembly, rights guaranteed by 
Cambodian and international law.”Cambodian and international law.”

Mary Lawlor, UN Special Rap-Mary Lawlor, UN Special Rap-
porteur on the situation of human rights porteur on the situation of human rights 
defenders, said “human rights defenders defenders, said “human rights defenders 
should never be arrested, detained or con-should never be arrested, detained or con-
victed for their efforts to protect human victed for their efforts to protect human 
rights of others.”rights of others.”

“We are seriously concerned that the “We are seriously concerned that the 
Cambodian government uses the vaguely-Cambodian government uses the vaguely-
worded Articles 494 and 495 of the Crimi-worded Articles 494 and 495 of the Crimi-
nal Code against ‘incitement to create fel-nal Code against ‘incitement to create fel-
ony’ to crack down on dissent and to stifle ony’ to crack down on dissent and to stifle 
free expression,” added the experts in a free expression,” added the experts in a 
statement released on August 24, 2021.statement released on August 24, 2021.

Last week, the U.S. Congress passed Last week, the U.S. Congress passed 
H.R 4686 Act, Cambodia Democracy Act H.R 4686 Act, Cambodia Democracy Act 
of  2021, which highlighted six key find-of  2021, which highlighted six key find-
ings against Cambodia’s government:ings against Cambodia’s government:

1) Prime Minister Hun Sen has been 1) Prime Minister Hun Sen has been 
in power in Cambodia since 1985 and is in power in Cambodia since 1985 and is 
the longest serving leader in Southeast the longest serving leader in Southeast 
Asia. Despite decades of international at-Asia. Despite decades of international at-
tention and assistance to promote a plu-tention and assistance to promote a plu-
ralistic, multi-party democratic system in ralistic, multi-party democratic system in 
Cambodia, the Government of Cambodia Cambodia, the Government of Cambodia 
continues to be undemocratically domi-continues to be undemocratically domi-
nated by the ruling Cambodia People’s nated by the ruling Cambodia People’s 
Party (CPP), which controls every agency Party (CPP), which controls every agency 
and security apparatus of the state.and security apparatus of the state.

(2) The Government of Cambodia (2) The Government of Cambodia 
has taken several measures, particularly has taken several measures, particularly 
since 2017 and during the COVID–19 since 2017 and during the COVID–19 
pandemic, to restrict Cambodia’s space pandemic, to restrict Cambodia’s space 
for civil society and media environment, for civil society and media environment, 
especially through politicized tax investi-especially through politicized tax investi-
gations against independent media outlets.gations against independent media outlets.
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2021, Hun Sen Government Pays $70,000 a Month to a 2021, Hun Sen Government Pays $70,000 a Month to a 

Lobby Firm in D.C. to Improve His ImageLobby Firm in D.C. to Improve His Image

Please seePlease see  /13/13តុទៅ�ទី�ព័័រទីី ១៣តុទៅ�ទី�ព័័រទីី ១៣

elak r:ug Qun elak r:ug Qun 

ដោ�ក ក�មុ សុុខា ដោពីលួសុមុតថកិចុ្បាឃាត់�ានួដោ�ក ក�មុ សុុខា ដោពីលួសុមុតថកិចុ្បាឃាត់�ានួ



Page.6                                               ទៅលេខ៣២៦ ថ្ងៃ�ៃទីី ០៤ - ១៧តុុលា ឆំ្នាំ� ២០២១ទៅលេខ៣២៦ ថ្ងៃ�ៃទីី ០៤ - ១៧តុុលា ឆំ្នាំ� ២០២១                                                    KHMERPOST USA KHMERPOST USA                                               ISSUE 326, OCTOBER 4 - 17, 2021                                                                   Page.7

ប្រកុងហ៍េ�ខែណៈវី (២៤ សុ�ហ្កា ២០២១) ប្រកុងហ៍េ�ខែណៈវី (២៤ សុ�ហ្កា ២០២១) 

អំ៊ឹកជំន្ទាញសិុទីធមិុនុសុេរបិស់ុអ៊ឹងគការសុហ៍ប្របិជាជាតិ

ប្តានរ�ិគន់�ាងខាា ងំចំ្បាដោពា�អាជំា�រកមុពជុា 

ជំុវីញិការផ្សាាន្ទាា ដោ�សុអំ៊ឹកការពារសិុទីធមិុនុសុេ

ដ៏្ឋដោលួច្បាដោធាា  ដោ�ករ ាងុ ឈូនុ ខែដ្ឋលួប្រតូវីប្តាន

ផ្សាាន្ទាា ដោ�សុឱ្យយជាប់ិពីនធន្ទាគារកាលួពី�សុប្តាា ហ៍៍

មុុនរមួុជាមួុយអំ៊ឹកគំាប្រទីពី�រន្ទាក់របិស់ុគាត់ 

ជំុវីញិការអ៊ឹ�ថ �ិបិាយខែដ្ឋលួគាត់ប្តានដោ�េ�

ដោ�ដោលួ�ដោហ៍េសុបុីិកដោចាទីប្របិកាន់ថ្នាប្តាត់បិង់

ដ្ឋ�សុហ៍គមុន៍ ការបិដោណៈា ញដោច្បាញដោ�យបិងខំ 

ដោ��មុប្រពំីខែដ្ឋនកមុពុជា ជាមួុយប្របិដោទីសុ      

ដោវីៀតណាមុ។

សា�ដំ្ឋបូិងរាជធាន�ភំំដោពីញប្តានផ្សាាន្ទាា

ដោ�សុដោ�កឈុូន សុកមុះជនសុហ៍ជ�ពីឲ្យយ

ជាប់ិពីនធន្ទាគារ ២ ឆំំ្នាំ។ ដោ�កស្រុសុ�សុរ ក

នំ�កា និងដោ�ក�ន់ និមុលួ ប្តានទីទួីលួការ

ផ្សាាន្ទាា ដោ�សុ ២០ ខែ�ពី�បិទីចូ្បាលួរមួុប្តាតុកមុះ

កាលួពី�មួុយឆំំ្នាំមុុន �មុ�រឱ្យយម៉ានការ

ដោ��ខែលួងគាត់ពី�ការឃំុុំ�ានួបិដោណាា �អាសុនំ។

ដោ�ក Vitit Muntarbhorn អំ៊ឹករាយការណ៍ៈ

ពិីដោសុសុអ៊ឹងគការសុហ៍ប្របិជាជាតិទីទួីលួបិនាកុ

សិុទីធមិុនុសុេដោ�កមុពជុាប្តានម៉ានប្របិសាសុន៍

ថ្នា “ការ�ក់ពីនធន្ទាគារ និងការផ្លាកពិីន័យ

�ា ង�ៃន់�ៃរចំ្បាដោពា�សុកមុះជន�ំងបិ�ន្ទាក់

ដោន� មិុនសុមុដោហ៍តុផ្សាលួ និងមិុនសុម៉ាម៉ាប្រត

ដោទី” ។ �ំុំម៉ានការប្រពីួយប្តារមុភ�ាងខាា ំង

ខែដ្ឋលួតុ�ការ ប្តានផ្សាាន្ទាា ដោ�សុអំ៊ឹកការពារ

សិុទីធមិុនុសុេ�ំងបិ�ន្ទាក់ ពី�បិទីដោ�េ�សុកមុះភាពី

ខែដ្ឋលួការពារដោ�យសិុទីធដិោសុរ �ភាពីបិដោញុ្ញញមុតិ 

និងការជួបិជំុដោ�យសុនាវិី�ិ� សិុទីធខិែដ្ឋលួធាន្ទា

ដោ�យច្បាាប់ិកមុពុជា និងច្បាាប់ិអ៊ឹនារជាតិ” ។

ដោ�កស្រុសុ� Mary Lawlor អំ៊ឹករាយការណ៍ៈ

ពិីដោសុសុរបិស់ុអ៊ឹងគការសុហ៍ប្របិជាជាតិសុា�ពី�

សាថ នភាពីអំ៊ឹកការពារសិុទីធិមុនុសុេប្តាន

និ�យថ្នា “អំ៊ឹកការពារសិុទីធិមុនុសុេមិុនគួរ

ប្រតូវីប្តានចាប់ិ�ានួឃំុុំ�ានួឬផ្សាាន្ទាា ដោ�សុចំ្បាដោពា�

ការ�ិត�ំការពារសិុទីធមិុនុសុេរបិស់ុអំ៊ឹកដ្ឋថ្ងៃទី

ដោឡូ�យ” ។

អំ៊ឹកជំន្ទាញបិខែនថមុថ្នា “ដោយ�ងម៉ានការ

ប្រពួីយប្តារមុភ�ាងខាា ំងខែដ្ឋលួរ�ឋ ភិប្តាលួ

កមុពុជាដោប្របិ�ម៉ាប្រ� ៤៩៤ និងម៉ាប្រ� ៤៩៥ 

ថ្ងៃនប្រកមុប្រពីហ៍ះទីណៈឌ ប្របិឆំ្នាំងន�ង “ការញុ�ញង់

បិដោងា�តឧប្រកិដ្ឋឋកមុះ” ដោដ្ឋ�មុប�     បិន្រ្តីង្កាា បិអំ៊ឹកប្របិឆំ្នាំង 

និងរារាងំការបិដោញុ្ញញមុតិដោ�យដោសុរ �”។

អំ៊ឹកជំន្ទាញខែផំ្សាកសិុទីធិមុនុសុេរបិស់ុ

អ៊ឹងគការសុហ៍ប្របិជាជាតិប្តានសុរដោសុរមុាង

ដោហ៍�យមុាងដោទីៀតមុក   រ�ឋ ភិប្តាលួកមុពុជា

កុំងរយៈដោពីលួមួុយឆំំ្នាំចុ្បាងដោប្រកាយដោន� ដោ�យ

ដោលួ�កដោឡូ�ងពី�ការគំរាមុកំខែហ៍ងមុកដោលួ�

អំ៊ឹកការពារសិុទីធិមុនុសុេចំ្បានួន ២៥ ន្ទាក់ 

ខែដ្ឋលួប្រតវូីប្តានដោគរាយការណ៍ៈថ្នា ទីទួីលួរង

ការបំិភិតបំិភ័យ អំ៊ឹដោពី�ហិ៍ងា ឬការឃំុុំ�ាួន។ 

អំ៊ឹកជំន្ទាញប្តានរ�ិគន់ចំ្បាដោពា�ការបិដិ្ឋដោសុ�

មិុនឲ្យយដោ�ដោប្រ�ឃំុុំ ដោ��បិ�ជាដោគាលួការណ៍ៈ 

ដោ�ដោប្រកាមុច្បាាប់ិកមុពជុា ជនជាប់ិដោចាទីប្រតូវីខែត

ម៉ានដោសុរ �ភាពីកុំងដោពីលួរង់ចំាការជំនំុជប្រមុ�

កា�ក៍ដោ�យ។ ពួីកដោគប្តាននិ�យថ្នា ដោន�

កាន់ខែតសំុខាន់ដោ�ដោពីលួដោន� ដោ�ដោពីលួខែដ្ឋលួ

ប្របិព័ីនធពីនធន្ទាគារម៉ានមុនុសុេច្បាដោងា�តខែណៈន 

ដោហ៍�យអំ៊ឹកដោ�សុ និងអំ៊ឹកដោ�សុរាប់ិរយ

ន្ទាក់ប្តានដោ�េ�ដោតសុា�វីជូិម៉ានជំង�កូវី �ដ្ឋ-១៩ ។

អំ៊ឹកជំន្ទាញក៏ម៉ានការប្រពួីយប្តារមុភ�ាង

ខាា ំងចំ្បាដោពា�ព័ីត៌ម៉ានគួរឱ្យយដោជឿជាក់ខែដ្ឋលួ

អំ៊ឹកការពារ ១៧ ន្ទាក់ បិច្បាុបុិបនំ កំពុីងជាប់ិឃំុុំ

ប្រតូវីប្តានដោចាទីប្របិកាន់ ឬផ្សាាន្ទាា ដោ�សុ�មុ

ម៉ាប្រ� ៤៩៤ និងម៉ាប្រ�៤៩៥ ។

អំ៊ឹកជំន្ទាញប្តាននិ�យថ្នា “ដោយ�ង

ម៉ានការប្រពួីយប្តារមុភ�ាងខាា ងំខែដ្ឋលួម៉ាប្រ�

�ំងពី�រដោន�ប្រតូវីប្តានដោប្របិ�ប្រប្តាស់ុជាប្របិព័ីនធ

ដោដ្ឋ�មុប�កំណៈត់ដោគាលួដោ�សំុដោ�ដោលួ�អំ៊ឹកការពារ

សិុទីធិមុនុសុេ”។ ដោយ�ងសូុមុអំ៊ឹពាវីន្ទាវីឱ្យយ

រ�ឋ ភិប្តាលួបិញ្ញឈប់ិការដោប្របិ�ប្រប្តាស់ុច្បាាប់ិដោដ្ឋ�មុប�

កំណៈត់ដោគាលួដោ�ដោលួ�បុិគគលួខែដ្ឋលួកំពុីងដោ�េ�ការ

ដោដ្ឋ�មុប�ដោលួ�កកមុពស់ុ និងការពារសិុទីធអំិ៊ឹកដ្ឋថ្ងៃទី”។

ដោ�កុំងសំុណំុៈដោរឿងរបិស់ុតុ�ការ

កាលួពី�សុប្តាា ហ៍៍មុុន ដោ�កឈូុន និង

អំ៊ឹកគំាប្រទីរបិស់ុដោ�កប្រតូវីប្តានបិង្កាគ ប់ិឱ្យយ

បិង់ប្រប្តាក់ពិីន័យចំ្បានួន ៥០០ ដុ្ឋ�ា រអាដោមុរកិ 

និងពិីន័យមួុយដោផ្សាេងដោទីៀតដោសុះ�ន�ងជិត ១០ 

មុុ�នដុ្ឋ�ា រអាដោមុរកិ ដ្ឋល់ួគណៈៈកម៉ាះ �ិការ

កិចុ្បាការប្រពំីខែដ្ឋនកមុពុជាដោ�យដោចាទីថ្នាប្តាន

បំិផ្លាា ញដោករ ា�ដោ�ះ �គណៈៈកម៉ាះ �ិការ។

អំ៊ឹកជំន្ទាញសិុទីធិមុនុសុេប្តាននិ�យ

ថ្នា "ដោយ�ងម៉ានការប្រពួីយប្តារមុភ�ា ងខាា ំង

ខែដ្ឋលួគាះ នការពីនយល់ួពី�រដោបិៀបិខែដ្ឋលួអំ៊ឹកការពារ

សិុទីធិមុនុសុេ�ំងបិ�ន្ទាក់ប្រតូវីប្តានសុនះត់ថ្នា

បិងាឱ្យយម៉ានផ្សាលួបិា�ពាល់ួដ្ឋល់ួគណៈៈកម៉ាះ �ិការ

ដោន� និងគាះ នការពីនយល់ួអំ៊ឹពី�រដោបិៀបិខែដ្ឋលួ

ការ�ូច្បាខាតខែដ្ឋលួយល់ួដោឃុំ�ញអាច្បាបិង្កាះ ញ

ពី�ការពិីន័យខែបិបិជប្រមិុតដ៍្ឋហួ៍សុដោហ៍តុដោន្ទា�

ដោទី" ។

អំ៊ឹកជំន្ទាញរបិស់ុអ៊ឹងគការសុហ៍ប្របិជាជាតិ

ប្តានរមុា�កកមុពុជាថ្នា �ាួនប្តានដោបិាជំាចិ្បាតាកុំង

ការប្រតតួពិីនិតយជាសុកលួឆំំ្នាំ២០១៩ របិស់ុ

�ានួដោដ្ឋ�មុប� “ បិញុ្ញប់ិការ�យ� និងការចាប់ិ�ានួ

អំ៊ឹកការពារសិុទីធិមុនុសុេ�មុអំ៊ឹដោពី�ចិ្បាតា”  និង

ដោដ្ឋ�មុប�បិដោងា�តលួកខ�ណៈឌ ចំាប្តាច់្បាអ៊ឹនុញ្ញាា តឱ្យយ

បុិគគលួ�ំងអ៊ឹស់ុទីទួីលួប្តាននូវីសិុទីធិជា

មូុលួ�ឋ នរបិស់ុពួីកដោគ ជាពិីដោសុសុ ដោសុរ �ភាពី

កុំងការបិដោញុ្ញញមុតិសុម៉ាគមុ និងការជួបិជំុ

ដោ�យសុនាិវី�ិ�” ។

អំ៊ឹកជំន្ទាញខែដ្ឋលួម៉ានទំីន្ទាក់ទំីនង

ជាមួុយរ�ឋ ភិប្តាលួអំ៊ឹពី�បិញ្ញាះ ដោន� ប្តានជំរញុ

ឱ្យយអាជំា�រដោ�េ�ឱ្យយប្តានលួា�មុការសុនា

របិស់ុ�ាួន៖ “ដោយ�ងដោលួ�កទី�កចិ្បាតាឱ្យយអាជំា�រ

ចាត់វីធិានការជាក់ខែសុាងដោដ្ឋ�មុប�អ៊ឹនុវីតាការ

ដោបិាជំាចិ្បាតាខែដ្ឋលួពួីកដោគប្តានដោ�េ�ដោដ្ឋ�មុប�បិញុ្ញប់ិ

ការបំិភិតបំិភ័យ និងការ�យ�អំ៊ឹកការពារ

សិុទីធិមុនុសុេ "៕

ក�ុ�ជា៖ អុកជំ�ន្ទាញអងគការិសហ៊ុប្រប់ជាជាតិមេ�ោ្លមេ�សច្�មេ��ការិផ្តីន្ទាា្
មេ�សមេ�ដុឹកន្ទា�សហ៊ុជំ�ពី ការិប់ស្រ្ត�ោ្ប់ជាប្រប់ពី័នធមេលើអុកការិ�រិសិទធិ�នុស្ស

Vitit Muntarbhorn, UN Special Rappor-Vitit Muntarbhorn, UN Special Rappor-
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ប្រកុមុដោមុធាវី �សុះ័ប្រគចិ្បាតា និសុេិតច្បាាប់ិ ប្រកុមុដោមុធាវី �សុះ័ប្រគចិ្បាតា និសុេិតច្បាាប់ិ 

និងបុិគគលិួកដោ�េ�ការរមួុគំាដោដ្ឋ�មុប�តសូីុមុតិនិងបុិគគលិួកដោ�េ�ការរមួុគំាដោដ្ឋ�មុប�តសូីុមុតិ

សុប្រម៉ាប់ិមុ៉ាស់ុផ្សាា�ខែដ្ឋលួម៉ានប្រប្តាក់ចំ្បាណូៈលួសុប្រម៉ាប់ិមុ៉ាស់ុផ្សាា�ខែដ្ឋលួម៉ានប្រប្តាក់ចំ្បាណូៈលួ

�បិ។�បិ។

បូិសុានុបូិសុានុ-ថ្ងៃ�ៃទី�៨ ខែ�កញ្ញាា  ឆំំ្នាំ២០២១-ការ

រាតតាតថ្ងៃនវី �រ ាសុុកូរ ាណូា ប្តានបិខែនថមុភាពី

�នត�ងភាា មុៗចំ្បាដោពា�សុុ�ុម៉ាលួភាពី

ហិ៍រញ្ញាវីតថរុបិស់ុមុ៉ាស់ុផ្សាា�តូច្បាៗ ដោ�រដ្ឋឋម៉ាាសា

ឈូូដោសុត។ អំ៊ឹកខែដ្ឋលួកាា យជាមុ៉ាស់ុផ្សាា�

�ះ�ដោថ្នាះ ង�ំងដោន�ជាដោប្រច្បា�ន ខែតងខែតផ្សាាល់ួនូវី

លំួដោ��ឋ នខែដ្ឋលួម៉ានតំថ្ងៃលួសុមុរមុយ និង

អំ៊ឹកជួលួអាច្បាម៉ានលួទីធភាពីជួលួ កំពុីងជួបិ

ការលំួប្តាកកុំងការប្របិមូុលួថ្ងៃ�ាជួលួផ្សាា� និង

ទូី�ត់ប្រប្តាក់កមុុ�ទិីញផ្សាា�កុំងកំឡុូងដោពីលួ

ម៉ានវីបិិតាិកូវី �ដ្ឋ-១៩ បិងាផ្សាលួបិា�ពាល់ួ�ាង

ខាា ំង និងយូរអ៊ឹខែងេងមុកដោ�ដោលួ�    ទី�ផ្សាារ

ជួលួផ្សាា�។

គដោប្រម៉ាងដោមុធាវី �សុះប័្រគចិ្បាតា ដោ�កាត់ថ្នា 

(VLP) ជាខែផ្សាំកមួុយថ្ងៃនគដោប្រម៉ាងជំនួយខែផ្សាំក

ច្បាាប់ិសុប្រម៉ាប់ិអំ៊ឹករងការបិដោណៈា ញដោច្បាញ

បិណាា លួមុកពី�ជំង�កូវី �ដ្ឋ-១៩ ទីទួីលួមូុលួនិ�ិ

ពី�រដ្ឋឋ ដោ�កាត់ថ្នា (CELHP) កំពុីងជួយ

បិនធរូបិនថយភាពី�នត�ងដោន្ទា� ជាមួុយកមុះវី�ិ�

តសូីុមុតិសុប្រម៉ាប់ិមុ៉ាស់ុផ្សាា�។ គដោប្រម៉ាងដោន� 

ម៉ានសុម៉ាសុភាពីប្រកុមុដោមុធាវី � អំ៊ឹកជំនួយ

ខែផំ្សាកច្បាាប់ិ និសុេិតច្បាាប់ិ និងអំ៊ឹកសុះ័ប្រគចិ្បាតា

មុកពី�សុហ៍គមុន៍ដោ�ទូី�ំងរដ្ឋឋម៉ាា សាឈូូ

ដោសុត VLP ដោ�េ�ការដោដ្ឋ�មុប�ផ្សាាល់ួដោសុវ៉ាកមុះខែផំ្សាក

ច្បាាប់ិដោ�យឥតគិតថ្ងៃ�ា និងចំ្បាណាយតិច្បាតួច្បា 

ជួយដំ្ឋដោណៈ� រការកមុះវី�ិ�ជំនួយហិ៍រញ្ញាវីតថុ និង

ផ្សាាល់ួលួទីធភាពីទីទួីលួប្តានសុម៉ាភ រៈ និង

�នធានអ៊ឹប់ិរ។ំ អំ៊ឹកខែដ្ឋលួទីទួីលួដោសុវ៉ាពី�

គដោប្រម៉ាង VLP គ�ជាមុ៉ាស់ុផ្សាា�ខែដ្ឋលួម៉ាន

ប្រប្តាក់ចំ្បាណូៈលួ�បិខែដ្ឋលួរស់ុដោ�កុំង

អ៊ឹច្បាលួនប្រទីពីយខែដ្ឋលួពួីកដោគជួលួ ខែដ្ឋលួ

ភាគដោប្រច្បា�នពី�ងខែផ្សាាកដោលួ�ការជួលួផ្សាា�របិស់ុ

�ាួនដោដ្ឋ�មុប�សុងប្រប្តាក់កមុុ�ទិីញផ្សាា�។ ពួីកដោគ

ដោប្រច្បា�នខែតជាមុនុសុេចាស់ុ អំ៊ឹកនិ�យ

ភាសាអ៊ឹង់ដោគាសុខែដ្ឋលួមិុនខែមុនជាភាសា

តុទៅ�ទី�ព័័រទីី ១៥តុទៅ�ទី�ព័័រទីី ១៥

មាា្ស់ផ្តះ�សែដុលមានប្របាក់ច្�ណូូល�ប់ទទួលបាន
ក�មវិធិ�តសុ��តិមេ�ទ���ងរិដុឋជាមេលើកដុ�ប់�ង

Team of volunteer attorneys, law Team of volunteer attorneys, law 
students, and staff work together to students, and staff work together to 
advocate for low-income landlords. advocate for low-income landlords. 

BOSTONBOSTON – September 8, 2021 
– The coronavirus pandemic has added 
intense, sudden stress to the financial 
well-being of small landlords in Mas-
sachusetts. Many of these mom-and-pop 
landlords, who often provide affordable 
and moderately priced housing for ten-
ants, are struggling to collect rent and 
make mortgage payments during the 
COVID-19 crisis, creating deep and 
lasting harm on the rental market.  

The Volunteer Lawyers Project 
(VLP), part of the state-funded COVID 
Eviction Legal Help Project (CELHP), 
is helping to alleviate that stress with 
its Landlord Advocacy program. Com-
prised of a team of attorneys, paralegals, 
law students and volunteers from com-
munities across Massachusetts, VLP 
works to deliver free and low-cost legal 
services, help process financial assistance 
applications and provides access to 
educational materials and resources. 

Those served by VLP are low-income 
landlords who reside in the properties 
they rent out, often relying on their 
tenants’ rent to pay their mortgage. 
They are often elderly, non-native 
English speakers, and are without ready 
access to resources. 

“I felt intimidated, frustrated, and 
confused until VLP,” said a 48-year-old 
Spanish-speaking client who received 
$10,000 for mortgage payments and 
$18,000 in rental arrears since VLP 
began representing her. 

To be eligible for VLP assistance, 
one must live in and rent out part of a 
2-3-family home and must meet certain 
income criteria -- household income 
must be at or below 200% of the fed-
eral poverty line. 

“The neglected landlord population 
can lose their livelihood, their homes, 
and their legacy if they don’t get the 
advice they need to be a successful 
landlord,” warns VLP’s Executive 
Director, Joanna Allison. 

Low-income landlords get first 
statewide advocacy program 
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តុទៅ�ទី�ព័័រទីី១៥តុទៅ�ទី�ព័័រទីី១៥

by dissolving the Cambodia National Res-
cue Party (CNRP) in the leadup to the na-
tion’s 2018 elections, arresting the CNRP 
President Kem Sokha, and detaining and 
prosecuting activists who express dissent-
ing views of their own government.

Many actions by Prime Minister Hun 
Sen’s government have violated basic hu-
man rights afforded to Cambodian citizens 
under the nation’s constitution and inter-
national law. Those acts, including two 
separate violent security force crackdowns 
in 2013 and 2014, have been condemned 
by governments around the world and the 
United Nations. In September 2020, the 
U.N. Special Rapporteur on Cambodia 
criticized the arrests of activists, saying at 
the time that Cambodian officials should 
“ensure that these [activists’] rights are 
respected and protected” and that the gov-
ernment should act “to create an environ-
ment in which individuals are able to ex-
ercise these rights.”

The Cambodia Democracy Act of 
2021 directs the President of the United 
States to impose sanctions on Cambodian 
officials who are responsible for actions 
that undermine Cambodian democracy 

or violate the Cambodian people’s human 
rights. It also provides a pathway to sanc-
tion relief should the government make 
significant progress toward ending efforts 
to limit Cambodians’ participation in de-
mocracy and human rights. The legisla-
tion passed the House with overwhelming 
bipartisan support.

Last September, Trahan was joined 
by local officials in Lowell in condemning 
the Hun Sen government’s arrests of more 
than a dozen youth activists who were 
planning peaceful protests. Trahan also 
partnered with Senator Edward J. Markey 
(D-MA) in November 2020 in calling on 
then-Secretary of State Mike Pompeo to 
address the alarming deterioration in hu-
man rights and democratic rule in Cam-
bodia. Earlier this year, Trahan and Mar-
key, along with Senator Elizabeth Warren 
(D-MA), issued a statement demanding 
that Prime Minister Hun Sen and his gov-
ernment respect the human rights of the 
Cambodian people, including those forced 
to flee the country for fear of persecution, 
by ending the politically motivated trials 
against them and ensuring safe passage 
for those looking to return to Cambodia to 
defend themselves.

From Page 05From Page 05

Trahan Applauds House Passage Trahan Applauds House Passage 
of Cambodia Democracy Actof Cambodia Democracy Act

មេ�ាកស្រីសី ស្រី�ាហាាន អប់អរិសាាទរិមេ�ាកស្រីសី ស្រី�ាហាាន អប់អរិសាាទរិtmkBITMB½rTI   05

កមុពុជា។ កុំងន្ទាមុជាអំ៊ឹកតំណាងរាស្ត្រាសុាថ្ងៃន

ស្រុសុកុទី�៣ ជាកខែនាងរស់ុដោ�របិស់ុប្របិជាជន

អាដោមុរកិដោដ្ឋ�មុកំដោណៈ� តខែ�ះរដ៏្ឋ�ំ និងរស់ុរដោវី �ក

បំិផុ្សាតដោ�កុំងប្របិដោទីសុ �ំុំម៉ានដោម៉ាទីនភាពី

គំាប្រទីច្បាាប់ិដោន� ដោហ៍�យ�ំុំទីនា�ងរង់ចំាដោ�េ�ការ

ជាមួុយប្របិធាន្ទា�ិបិត� និងសុហ៍ការ �របិស់ុ�ំុំ

ដោ�ប្រពី�ទីធសុភា ដោដ្ឋ�មុប�បិដោងា�តវ៉ាឲ្យយកាា យជា

ច្បាាប់ិ”។

ច្បាាប់ិ H.R. ៤៦៨៦ ប្រតូវីប្តានបិដោងា�ត

ដោឡូ�ងដោដ្ឋ�មុប�ដោ�ា�យតបិដោ�ន�ងការបិន្រ្តីង្កាា បិ

ខែដ្ឋលួម៉ានរយៈដោពីលួជាដោប្រច្បា�នឆំំ្នាំមុកដោលួ�

គណៈបិកេនដោ�ប្តាយ និងសុកមុះជនប្របិឆំ្នាំង

របិស់ុដោ�កន្ទាយករដ្ឋឋមុន្រ្តីនា�ហុី៍នខែសុន និង

សុមុព័នធមិុតារបិស់ុគាត់ដោ�កុំងរ�ឋ ភិប្តាលួ។ 

ដោប្រកាមុការដ្ឋ�កនំ្ទារបិស់ុន្ទាយករដ្ឋឋមុន្រ្តីនា�         

រ�ឋ ភិប្តាលួ និងកងកម៉ាា ំងដោ�ធាកមុពុជា

ប្តានចូ្បាលួរមួុជាប្របិព័ីនធដោ�េ�ឱ្យយអ៊ឹនារាយ និង

បំិបិិទីម៉ាត់អំ៊ឹករ�ិគន់ រមួុ�ំងការរ�ំយ

គណៈបិកេសុដោន្រ្តីង្កាគ �ជាតិ (CNRP) ដោដ្ឋ�មុប� 

នំ្ទាមុុ�ដោ�កុំងការដោប្តា�ដោឆំ្នាំតជាតិឆំំ្នាំ២០១៨ 

ចាប់ិ�ាួនប្របិធានគណៈបិកេសុដោន្រ្តីង្កាគ �ជាតិ

ដោ�កក�មុ សុុខា និងឃំុុំ�ានួ និងកាត់ដោ�សុ

សុកមុះជនខែដ្ឋលួសុខែមុាងការមិុនយល់ួស្រុសុបិ

ចំ្បាដោពា�រ�ឋ ភិប្តាលួរបិស់ុ�ាួន។

សុកមុះភាពីជាដោប្រច្បា�នរបិស់ុរ�ឋ ភិប្តាលួ
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An emotional Nangle offered 
numerous apologies to the judge, 
the court, the government, his former 
legislative colleagues and his fam-
ily and friends, many of whom were 
in the courtroom.

Some of them began to cry when 
he apologized for the “pain, embar-
rassment and shame” he’d brought 
to them, saying it was “something 
I’ll deal with and live with for the 
rest of my life.”

“I’d also like to publicly apolo-
gize to my constituents and my 
beloved city of Lowell,” Nangle 
said, noting that they put their faith 
and trust in him for 22 years, “and 
I let them down.”

He said his office used to take 
pride in helping all constituents who 
reached out for assistance, no mat-
ter the issue

“The truth of matter was, I 
needed help, and I realize that now,” 
Nangle said, adding that he wants 
to become a better person and hopes 
to help prevent others from going 
down the same road.

Nangle, who served as state 
representative for the 17th Middle-
sex District for 11 terms until he 
was unseated by Vanna Howard in 
last year’s Democratic primary, was 
indicted in February 2020 on 28 
federal corruption charges.

On Feb. 24 this year, he plead-
ed guilty to 10 counts of wire fraud, 
four counts of bank fraud, four 
counts of making false statements 
to a bank and five counts of filing 
false tax returns. His original 
charges included an additional five 
counts of making false statements 
to a bank, but the charges were 
consolidated as part of a plea agree-
ment.

At the sentencing, Lepore 
painted a picture of a man who’d 
lived the vast majority of his life 
doing good for his constituents and 
the community, only to be undone 
by a gambling addiction.

“I can tell you David Nangle 

has suffered, already, substantially,” 
Lepore said. “He lost the job that 
was his life. He lost the respect of 
people he cares about. e’s taken a 
blow to his integrity — all of which 
he wants to work to have repaired 
and have everyone understand why 
he’s in the position he’s in.”

Despite his actions, Lepore said 
many of Nangle’s relatives, friends 
and constituents came forward to 
write letters of support and to dem-
onstrate evidence of his good char-
acter.

One such letter was from Steven 
Panagiotakos, the former state 
senator from Lowell for whom 
Nangle previously worked.

“Your Honor, his actions, which 
have brought him before you, are 
serious and he is taking responsibil-
ity for them, but they do not define 
the person that is before you,” 
Panagiotakos wrote. “They cer-
tainly are now a part of that defini-
tion, but the good that has been his 
life for 60 years and the good that 
he has brought into the lives of 
countless others over that time, is 
certainly a much greater part of the 
person you have before you.”

But according to Assistant U.S. 
Attorney Dustin Chao, Nangle lied 
over and over to all of these people, 
stealing the money that hardworking 
Lowellians donated to his campaign 
and even placing blame on some of 
his family members as excuses for 
his bad credit.

“While Mr. Nangle was getting 
tremendous kindness, affection and 
support from these good people, he 
was lying to them,” Chao said. “He 
was stealing from them and he was 
cheating time and time again.”

Chao said one of the worst 
byproducts of addiction is impulsive 
behavior that can lead to criminal 
activities. However, the federal 
investigation into Nangle showed 
that his illegal actions — including 
obstructing the grand jury investiga-
tion by drafting a phony consulting 
contract to explain the payments 
from the Billerica business owner 
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៥ ករណៈ� ។ បិទីដោចាទីដំ្ឋបូិងរបិស់ុគាត់ ម៉ាន៥ 

ករណៈ� បិខែនថមុដោទីៀត ម៉ាន�ំងបិទីដោចាទីដោ�េ�

ដោសុច្បាកា�ខែ�ាងការណ៍ៈមិុនពិីតដោ��ន្ទាគារ

មួុយ បិាុខែនាការដោចាទីប្របិកាន់ដោន� ប្រតូវីប្តាន

បូិកបិញូុ្ញលួ�មុកិចុ្បាប្រពីមុដោប្រពី�ងដោ�កុំង

សំុណំុៈដោរឿង។

ដោ�ដោពីលួតុ�ការផ្សាាន្ទាា ដោ�សុ ដោ�កស្រុសុ� 

Lepore ប្តានគូររបូិបុិរសុមំ៉ាក់ខែដ្ឋលួដោសុា�

ខែតមួុយជ�វីតិរបិស់ុគាត់ដោ�េ�អំ៊ឹដោពី�លួាចំ្បាដោពា�

មុណៈឌ លួដោប្តា�ដោឆំ្នាំត និងសុហ៍គមុន៍របិស់ុ

គាត់ ខែតគាត់ជាមុនុសុេដោញ�នខែលួបងដោ�វីញិ។

ដោ�កស្រុសុ� Lepore ប្តាននិ�យថ្នា 

“�ំុំអាច្បាប្រប្តាប់ិអំ៊ឹកថ្នា ដោ�ក David Nangle 

ប្តានរងទុីកខខាា ងំរចួ្បាដោ�ដោហ៍�យ”។ “គាត់ប្តាន

ប្តាត់បិង់ការង្ការខែដ្ឋលួជាអាយុជ�វីតិរបិស់ុ

គាត់។ គាត់ប្តាត់បិង់ការដោគារពីពី�មុនុសុេ

ខែដ្ឋលួគាត់យកចិ្បាតាទុីក�ក់។ គាត់ប្តានដោ�េ�

ឱ្យយបិា�ពាល់ួដ្ឋល់ួសុុច្បារតិភាពីរបិស់ុគាត់ 

ខែដ្ឋលួ�ំងអ៊ឹស់ុដោន� គាត់ច្បាង់ដោ�េ�ការជួសុជុលួ

ដោឡូ�ងវីញិ និងច្បាង់ឱ្យយមុនុសុេប្រគប់ិគំាយល់ួ

ពី�មូុលួដោហ៍តុខែដ្ឋលួគាត់សុថតិដោ�កុំងសាថ នភាពី

ខែបិបិដោន�” ។

ដោ��បិ�ទីដោងេ�របិស់ុគាត់�ាងណាកា� 

ដោ�កស្រុសុ� Lepore ប្តាននិ�យថ្នា សាច់្បាញាតិ 

មិុតាភកា ិនិងអំ៊ឹកតំណាងរាស្ត្រាសុាជាដោប្រច្បា�នរបិស់ុ

ដោ�ក Nangle ប្តានដោច្បាញមុកសុរដោសុរ

សំុបុិប្រតគំាប្រទី និងបិង្កាះ ញ ភសុាុ�ងអំ៊ឹពី�

អ៊ឹតាច្បារតិលួារបិស់ុគាត់។

លិួ�ិតមួុយច្បាាប់ិដោន្ទា� គ�មុកពី�ដោ�ក 

Steven Panagiotakos អ៊ឹត�តសុម៉ាជិកប្រពី�ទីធសុភា 

មុកពី�ប្រកុងឡូូខែវីលួ ខែដ្ឋលួដោ�ក Nangle 

ធាា ប់ិដោ�េ�ការជាមួុយន្ទាដោពីលួកនាងមុក។

ដោ�ក Panagiotakos ប្តានសុរដោសុរ

ថ្នា “តុ�ការជាទី�ដោគារពី សុកមុះភាពីរបិស់ុ

គាត់ ប្តាននំ្ទាគាត់មុកដោ�ចំ្បាដោពា�មុុ�តុ�ការ 

គ��ៃន់�ៃរណាស់ុ គាត់ទីទួីលួ�ុសុប្រតូវីចំ្បាដោពា�

ទីដោងេ��ំងដោន្ទា� បិាខុែនាទីដោងេ� មិុនកំណៈត់លួកខណៈៈ

វីនិិច័ិ្បាយបុិគគលួដោន�ដោ�ចំ្បាដោពា�មុុ�តុ�ការ
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សំុខាន់ៗចំ្បានួន ៦ ប្របិឆំ្នាំងន�ងរ�ឋ ភិប្តាលួកមុពជុា៖

១) ដោ�កន្ទាយករដ្ឋឋមុន្រ្តីនា�ហុី៍ន ខែសុន ប្តាន

កាន់អំ៊ឹណាច្បាដោ�កមុពុជាចាប់ិ�ំងពី�ឆំំ្នាំ១៩៨៥ 

និងជា ដោមុដ្ឋ�កនំ្ទាខែដ្ឋលួកាន់តំខែណៈងប្តានយូរ

ជាងដោគដោ�អាសុុ�អាដោគំយ៍។ �េ�ដោបិ�ម៉ានការយកចិ្បាតា

ទុីក�ក់ និងជំនួយពី�អ៊ឹនារជាតិជាដោប្រច្បា�នទីសុវីតេ 

ដោដ្ឋ�មុប�ដោលួ�កកមុពស់ុប្របិព័ីនធប្របិជា�ិបិដោតយយ ពីហុ៍បិកេ

ដោ�  កមុពុជាក៏ដោ�យ ក៏រ�ឋ ភិប្តាលួកមុពុជាដោ�ខែត

បិនាប្រគបិដ្ឋណៈា ប់ិដោ�យភាពីមិុនប្របិជា�ិបិដោតយយ

ពី�សំុណាក់គណៈបិកេប្របិជាជនកមុពជុាខែដ្ឋលួកំពុីង

កាន់អំ៊ឹណាច្បា ខែដ្ឋលួប្រគប់ិប្រគងប្រគប់ិទី�ភំាក់ង្ការ 

និងឧបិករណ៍ៈសុនាិសុុ�របិស់ុរដ្ឋឋ។

(២) រ�ឋ ភិប្តាលួកមុពុជាប្តានចាត់វីធិានការ

ជាដោប្រច្បា�ន ជាពិីដោសុសុចាប់ិ�ំងពី�ឆំំ្នាំ២០១៧ និង

អំ៊ឹឡុូងដោពីលួម៉ានជំង�រាតតាតកូវី �ដ្ឋ-១៩ ដោដ្ឋ�មុប�

�ក់កំហិ៍តកុំងប្របិដោទីសុកមុពុជា មុកដោលួ�សុងគមុ

សុុ�វីលិួ និងបិរ�ិកាសុសារព័ីត៌ម៉ាន ជាពិីដោសុសុ

�មុរយៈការដោសុុ�បិអ៊ឹដោងាតពីនធខែបិបិនដោ�ប្តាយ

ដោលួ�ប្របិព័ីនធផ្សាេពីេផ្សាាយឯករាជយ។

(៣) ដោ�ថ្ងៃ�ៃទី�៣ ខែ�កញ្ញាា  ឆំំ្នាំ២០១៧ ដោ�

កក�មុ សុុខា ប្របិធានគណៈបិកេសុដោន្រ្តីង្កាគ �ជាតិប្រតូវី

ប្តានចាប់ិ�ានួដោប្រកាមុការដោចាទីប្របិកាន់ថ្នាពាក់ព័ីនធ

ន�ងដោរឿងនដោ�ប្តាយ និងប្របិឈូមុមុុ�ន�ងការ

ជាប់ិពីនធន្ទាគាររហូ៍តដ្ឋល់ួ ៣០ ឆំំ្នាំ។ ដោ�ថ្ងៃ�ៃទី�១៦ 

ខែ�វីចិ្បាិិកា ឆំំ្នាំ២០១៧ តុ�ការកំពូីលួរបិស់ុ

ប្របិដោទីសុកមុពុជាប្តានរ�ំយគណៈបិកេសុដោន្រ្តីង្កាគ �

ជាតិដោ�យលុួបិដោ�ះ �គណៈបិកេប្របិឆំ្នាំង�នមុុ�

ដោគ។  �ណៈៈដោពីលួខែដ្ឋលួដោ�កក�មុ សុុខា ខែលួង

ដោ�កុំងពីនធន្ទាគារ ច្បាលួន្ទារបិស់ុគាត់ប្រតូវីប្តាន

ហ្កាមុឃាត់ គាត់ប្រតូវីប្តានហ្កាមុឃាត់មិុនឱ្យយដោ�េ�

សុកមុះភាពីនដោ�ប្តាយ ដោហ៍�យបិទីដោចាទីដោលួ�របូិ

គាត់ដោ�ខែតមិុន�ន់សុដោប្រមុច្បាដ្ឋខែដ្ឋលួ។ ដោ�ក

សុមុ រងេុ� ប្របិធានគណៈបិកេសុដោន្រ្តីង្កាគ �ជាតិមុុន

ដោ�ខែតនិរដោទីសុ�ាួនដោប្រ�ផ្សាាូវីការ ដោហ៍�យប្រតូវីប្តាន

រារាងំមិុនឱ្យយវីលិួប្រតឡូប់ិមុកប្របិដោទីសុវីញិ។

(៤) ចាប់ិ�ំងពី�គណៈបិកេសុដោន្រ្តីង្កាគ �ជាតិ

ប្រតូវីប្តានរ�ំយ រ�ឋ ភិប្តាលួកមុពុជាប្តានចាប់ិ�ាួន

�ក់ពីនធន្ទាគារឬនំ្ទាមុកនូវីការដោចាទីប្របិកាន់

ពាក់ព័ីនធដោរឿងនដោ�ប្តាយប្របិឆំ្នាំងដោមុដ្ឋ�កនំ្ទា និង

សុកមុះជនគណៈបិកេសុដោន្រ្តីង្កាគ �ជាតិ។ ចាប់ិដោផ្សាា�មុ

ដោ�ខែ�វីចិ្បាិិកា ឆំំ្នាំ២០២០ រ�ឋ ភិប្តាលួកមុពុជាប្តាន

ដោរៀបិចំ្បាការកាត់ដោ�សុដ៏្ឋ�ំមួុយជាបិនាបិន្ទាា ប់ិ

ចំ្បាដោពា�បុិគគលួជាង ១០០ ន្ទាក់ ខែដ្ឋលួពាក់ព័ីនធ

ជាមួុយគណៈបិកេសុដោន្រ្តីង្កាគ �ជាតិ។

(៥) ចាប់ិ�ំងពី�ឆំំ្នាំ១៩៩១ ការដោប្តា�ដោឆំ្នាំត

ខែដ្ឋលួប្តានដោក�តដោឡូ�ងដោ�កុំងប្របិដោទីសុកមុពុជាប្រតវូី

ប្តានដោ�េ�ដោឡូ�ងកុំងសាថ នភាពីមិុនដោសុរ � យុតាិ�ម៌ុ 

និងគួរឱ្យយទុីកចិ្បាតា ឬប្រតវូីប្តានសុម៉ាគ ល់ួដោ�យការ

ខែកាងបិនាកំារបំិភិតបំិភ័យ អំ៊ឹដោពី�ហ៍�ងា និងការដោប្របិ�

ប្រប្តាស់ុយនាការមិុនប្រត�មុប្រតវូីរបិស់ុរ�ឋ ភិប្តាលួកុំង

ការដោ�េ�ឱ្យយដោបិកខជនគណៈបិកេប្របិឆំ្នាំងចុ្បា�ដោ�ាយ។

(៦) សុហ៍រដ្ឋឋអាដោមុរកិដោបិាជំាដោលួ�កកមុពស់ុ

លួទីធិប្របិជា�ិបិដោតយយ សិុទីធិមុនុសុេ និងន�តិរដ្ឋឋ

ដោ�កមុពុជា។ សុហ៍រដ្ឋឋអាដោមុរកិបិនាជប្រមុុញឱ្យយ

រ�ឋ ភិប្តាលួកមុពជុាទីម៉ាា ក់ដោចាលួការដោចាទីប្របិកាន់

ដោលួ�ដោ�កក�មុ  សុុខា ជាបិន្ទាា ន់ សាា រសាថ នភាពី

នដោ�ប្តាយរបិស់ុគណៈបិកេសុដោន្រ្តីង្កាគ �ជាតិ

ដោឡូ�ងវីញិ និងសាា រអាសុនៈជាប់ិដោឆំ្នាំតដោ�កុំង

រដ្ឋឋសុភា និងគំាប្រទីកិចុ្បា�ិត�ំប្របិ�ងខែប្របិងខែកទីប្រមុង់

ការដោប្តា�ដោឆំ្នាំតដោ�  កមុពុជា ដោ�យការដោប្តា�ដោឆំ្នាំត

ដោ�យដោសុរ �ប្រត�មុប្រតវូី និងគួរឱ្យយដោជឿជាក់ ម៉ានការ

�មុ�នឃាា ំដោមុ�លួដោ�យអំ៊ឹកសុដោងាតការណ៍ៈ

អ៊ឹនារជាតិ។

ការ�ក់ទីណៈឌ កមុះដោន� អាច្បាប្រតវូីប្តានដ្ឋកដោច្បាញ

វីញិ ដោ�ដោពីលួខែដ្ឋលួរ�ឋ ភិប្តាលួកមុពុជាបិញ្ញឈប់ិ

កិចុ្បា�ិត�ំប្របិ�ងខែប្របិងរបិស់ុ�ាួនកុំងការដោ�េ�ឱ្យយ�ូច្បា

លួទីធបិ្របិជា�ិបិដោតយយ បិញុ្ញប់ិការរដំោ�ភសិុទីធមិុនុសុេ

ខែដ្ឋលួពាក់ព័ីនធន�ងការដោ�េ�ឱ្យយ�ូច្បាលួទីធបិ្របិជា�ិបិដោតយយ 

ដោរៀបិចំ្បាការដោប្តា�ដោឆំ្នាំតដោ�យដោសុរ �ប្រត�មុប្រតូវី និង

យុតាិ�ម៌ុខែដ្ឋលួអ៊ឹនុញ្ញាា តឱ្យយម៉ានការចូ្បាលួរមួុ

�ាងសុកមុះពី�ដោបិកខជនគណៈបិកេប្របិឆំ្នាំង ខែដ្ឋលួ

គួរឱ្យយទុីកចិ្បាតា។

ដោ�ដោលួ�ចំ្បាណុៈច្បាទី�៣ថ្ងៃនការ�មុ�ររបិស់ុ

សុហ៍រដ្ឋឋអាដោមុរកិ រ�ឋ ភិប្តាលួកមុពុជាកំពុីង

ជខែជកខែវីកខែញកថ្នា�ានួប្តានអ៊ឹនុញ្ញាា តឱ្យយគណៈបិកេ

នដោ�ប្តាយ�ះ�បិដោងា�តដោឡូ�ង និងដំ្ឋដោណៈ� រការ

ដោ�យដោសុរ �ដោ�កុំងការដោប្តា�ដោឆំ្នាំតឆំំ្នាំ២០២៣ ។ 

ខែតដោ���ាងណាក៍ដោ�យ អំ៊ឹកជំន្ទាញ ដោ�

កដោប្របិដ្ឋ អា�មុ ន្ទាយកប្របិចំាតំបិន់អាសុុ�ថ្ងៃន

អ៊ឹងគការឃាា ំដោមុ�លួសិុទិីធមុនុសុេ និ�យថ្នា “អំ៊ឹក

មិុនអាច្បាដំ្ឋដោណៈ� រការការដោប្តា�ដោឆំ្នាំតប្តានដោទី 

ដោ�ដោពីលួគាះ នសិុទីធិដោសុះ�គំាកុំងការទីទួីលួប្តាន

ប្របិព័ីនធផ្សាេពីេផ្សាាយការនិ�យដោ�យដោសុរ � និង

ការជួបិប្របិជំុគំា។ ដោ�ដោពីលួអំ៊ឹកដោ�េ�វ៉ាដោ�យ

ភ័យខាា ច្បាឬភិតភ័យ ការដោប្តា�ដោឆំ្នាំតមិុនដោសុរ �ឬ

យុតាិ�ម៌ុដោទី។ វ៉ាមិុនខែមុនជាការដោប្តា�ដោឆំ្នាំត

ស្រុសុបិច្បាាប់ិដោទី” ។

ដោ�ថ្ងៃ�ៃទី�១៥ ខែ�កញ្ញាា  ប្រកុមុហុី៍នទំីន្ទាក់

ទំីនងឃ័ុំរវី �សុ (Qorvis) ប្តានចុ្បា�កិចុ្បាសុនាជាមួុយ

ដោ�ក   ជំុ សុុណាះ រ � (Chum Sounry) ឯកអ៊ឹគគ

រាជទូីតកមុពជុាប្របិចំាសុហ៍រដ្ឋឋអាដោមុរកិ។ �មុរយៈ

ដោគហ៍ទំីព័ីររបិស់ុ�ាួន Qorvis ម៉ានអំ៊ឹនួតថ្នា “�ាួន

ប្តានជួយដ្ឋល់ួអ៊ឹតិ�ិជនកុំងការរកុរកបិញ្ញាះ

ប្របិឈូមុរបិស់ុ     រ�ឋ ភិប្តាលួចាប់ិ�ំងពី�ការ

ចាប់ិដោផ្សាា�មុដំ្ឋបូិង។ ប្រកុមុជាន់�ពស់ុរបិស់ុដោយ�ងម៉ាន

សុម៉ាសុភាពីអ៊ឹត�តមុន្រ្តីនា�រ�ឋ ភិប្តាលួមុកពី�ដោសុតវីមិ៉ាន 

មុនា�របិាង់�ដោហ្កាគ ន ប្រកសួុងការបិរដោទីសុ ប្រពី�ទីធសុភា 

និងសុភាតំណាងរាស្ត្រាសុាដោ�វីមិ៉ានកាពី�តូលួ ហុ៍�

លួ” ។

ប្របិភពីប្តានរាយការណ៍ៈថ្នា ភាគ�ប្តាន

យល់ួប្រពីមុដោលួ�ការទូី�ត់ប្រប្តាក់ចំ្បានួន ៧ មុុ�ន

ដុ្ឋ�ា រកំុងមួុយខែ� ដោហ៍�យប្រកុមុហុី៍ន Qorvis ន�ង

ដោ�េ�ការទំីន្ទាក់ទំីនងជាយុទីធសាស្ត្រាសុាឲ្យយកមុពុជាដោ�

សុហ៍រដ្ឋឋអាដោមុរកិរមួុជាមួុយការផ្សាេពីេផ្សាាយវីស័ិុយ

ដោទីសុច្បារណ៍ៈដោ�កមុពុជា។ 

មូុលួដោហ៍តុខែដ្ឋលួរ�ឋ ភិប្តាលួដោ�កហុី៍ន 

ខែសុន ជួលួប្រកុមុហុី៍នទំីន្ទាក់ទំីនងដោន� គ�ដោដ្ឋ�មុប�

បិញុុ្ញ�បិញូុ្ញលួតំណាងរាស្ត្រាសុាមិុនឱ្យយអ៊ឹនុម័ុតច្បាាប់ិ

ដោន�ដោ�កុំងប្រពី�ទីធសុភា។ ពីលួរដ្ឋឋខែ�ះរអាដោមុរកំិាង

ប្រតូវីប្តានដោគជប្រមុុញឱ្យយសុរដោសុរ និង�ក់ទីង

ដោសុន្ទា�ិការរបិស់ុពួីកដោគដោដ្ឋ�មុប�អ៊ឹនុម័ុតច្បាាប់ិដោន� 

ក៏ដូ្ឋច្បាជាសុរដោសុរដោ�ប្រកមុុហុី៍នទំីន្ទាក់ទំីនងដោន�

ប្រប្តាប់ិពួីកដោគមិុនថ្នាពួីកដោគពីា�មុ�ក់បំ្តាង

ហុី៍នខែសុន �ាងណាដោន្ទា�ដោទី ក៍ពួីកដោគមិុនអាច្បា

�ក់បំ្តាងឧប្រកិដ្ឋឋកមុះរបិស់ុគាត់ប្តានខែដ្ឋរ ដោន�ដោបិ�

�មុសំុដ្ឋ�របិស់ុដោ�កដោប្របិដ្ឋ អា�មុ៕

(3) On September 3, 2017, Kem (3) On September 3, 2017, Kem 
Sokha, the President of the Cambodia Na-Sokha, the President of the Cambodia Na-
tional Rescue Party (CNRP), was arrested tional Rescue Party (CNRP), was arrested 
on politically motivated charges and faces on politically motivated charges and faces 
up to 30 years in prison. On November up to 30 years in prison. On November 
16, 2017, Cambodia’s Supreme Court dis-16, 2017, Cambodia’s Supreme Court dis-
solved the CNRP, eliminating the primary solved the CNRP, eliminating the primary 
opposition party. While Kem Sokha is no opposition party. While Kem Sokha is no 
longer in prison, his movements are re-longer in prison, his movements are re-
stricted, he is prohibited from engaging in stricted, he is prohibited from engaging in 
political activity, and his charges remain political activity, and his charges remain 
pending. The CNRP’s previous leader, pending. The CNRP’s previous leader, 
Sam Rainsy, remains in unofficial exile, Sam Rainsy, remains in unofficial exile, 
and has been prevented from returning to and has been prevented from returning to 
the country.the country.

(4) Since the CNRP’s dissolution, the (4) Since the CNRP’s dissolution, the 
Government of Cambodia has arrested, Government of Cambodia has arrested, 
imprisoned, or brought politically moti-imprisoned, or brought politically moti-
vated charges against CNRP leaders and vated charges against CNRP leaders and 
activists. Starting in November 2020, the activists. Starting in November 2020, the 
Government of Cambodia has held a se-Government of Cambodia has held a se-
ries of mass trials for over 100 individuals ries of mass trials for over 100 individuals 
affiliated with the CNRP.affiliated with the CNRP.

(5) Since 1991, the elections that (5) Since 1991, the elections that 
have taken place in Cambodia were con-have taken place in Cambodia were con-
ducted in circumstances that were not ducted in circumstances that were not 
free, fair, and credible or were marked by free, fair, and credible or were marked by 
fraud, intimidation, violence, and the gov-fraud, intimidation, violence, and the gov-
ernment’s misuse of legal mechanisms to ernment’s misuse of legal mechanisms to 
weaken opposition candidates and parties.weaken opposition candidates and parties.

(6) The United States is committed to (6) The United States is committed to 
promoting democracy, human rights, and promoting democracy, human rights, and 
the rule of law in Cambodia. The United the rule of law in Cambodia. The United 
States continues to urge the Government States continues to urge the Government 
of Cambodia to immediately drop charges of Cambodia to immediately drop charges 
against Kem Sokha, reinstate the political against Kem Sokha, reinstate the political 
status of the CNRP and restore its elected status of the CNRP and restore its elected 
seats in the National Assembly, and sup-seats in the National Assembly, and sup-
port electoral reform efforts in Cambodia port electoral reform efforts in Cambodia 
with free, fair, and credible elections mon-with free, fair, and credible elections mon-
itored by international observers.itored by international observers.

This sanction may be lifted only This sanction may be lifted only 
when Cambodia’s government stops its when Cambodia’s government stops its 
efforts to undermine democracy, ends efforts to undermine democracy, ends 

human rights violations associated with human rights violations associated with 
undermining democracy, conducts free undermining democracy, conducts free 
and fair elections which allow the active and fair elections which allow the active 
participation of credible opposition candi-participation of credible opposition candi-
dates.dates.

On the third point of the U.S. de-On the third point of the U.S. de-
mands, the Cambodian government is ar-mands, the Cambodian government is ar-
guing it has allowed new political parties guing it has allowed new political parties 
to emerge and run freely in the 2023 elec-to emerge and run freely in the 2023 elec-
tion. However, experts are saying “you tion. However, experts are saying “you 
cannot run an election when there is no cannot run an election when there is no 
equal rights to media access, free speech, equal rights to media access, free speech, 
and assembly. When you do it in fear or and assembly. When you do it in fear or 
intimidation, the election isn’t free or fair. intimidation, the election isn’t free or fair. 
It’s not a legitimate election” said Brad It’s not a legitimate election” said Brad 
Adam, Asia Director of Human Rights Adam, Asia Director of Human Rights 
Watch.Watch.

On September 15, Qorvis Communi-On September 15, Qorvis Communi-
cation firm signed a contract with Chum cation firm signed a contract with Chum 
Soumry, the Cambodia Ambassador to the Soumry, the Cambodia Ambassador to the 
United States. From its website, Qorvis United States. From its website, Qorvis 
boast it “has been helping clients navigate boast it “has been helping clients navigate 
government affairs challenges since its government affairs challenges since its 
inception. Our senior team is composed inception. Our senior team is composed 
of former government officials from the of former government officials from the 
White House, the Pentagon, the State De-White House, the Pentagon, the State De-
partment, and across both the Senate and partment, and across both the Senate and 
the House of Representatives on Capitol the House of Representatives on Capitol 
Hill.”Hill.”

Sources reported the parties agreed Sources reported the parties agreed 
on a payment of $70,000 monthly that on a payment of $70,000 monthly that 
Qorvis will handle Cambodia strategic Qorvis will handle Cambodia strategic 
communication in the United States along communication in the United States along 
to promote tourism in Cambodia. to promote tourism in Cambodia. 

The reason why Hun Sen’s govern-The reason why Hun Sen’s govern-
ment is hiring this communication firm is ment is hiring this communication firm is 
to lobby lawmakers not to pass this bill in to lobby lawmakers not to pass this bill in 
Senate. “Cambodian Americans are urged Senate. “Cambodian Americans are urged 
to write and contact their senators to pass to write and contact their senators to pass 
this bill and as well as write to this com-this bill and as well as write to this com-
munication firm telling them no matter munication firm telling them no matter 
how much they try to cover up for Hun how much they try to cover up for Hun 
Sen, they can’t hide his crimes” said Brad Sen, they can’t hide his crimes” said Brad 
Adam.Adam.
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U.S Congress Passed the Cambodia Democracy Act of U.S Congress Passed the Cambodia Democracy Act of 
2021, Hun Sen Government Pays $70,000 a Month to a 2021, Hun Sen Government Pays $70,000 a Month to a 

Lobby Firm in D.C. to Improve His ImageLobby Firm in D.C. to Improve His Image
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and coordinating cash payments 
through strawmen — were not 
products of impulsive behavior, 
Chao said.

“They were methodical, calcu-
lated and achieved with concen-
trated planning,” Chao said.

Zobel said she understood 
Nangle’s gambling addiction was 
at the heart of his illegal acts and 
that the 27 letters in support of 
Nangle persuaded her that he was 
a kind and caring man who had done 
good things for people in the com-
munity.

“But he did violate our collec-
tive norms, and that impacts all of 
us,” Zobel said. “The sentence should 
be based on his illegal conduct, not 
just his goodness and helpfulness 
to other people.”

The 15-month sentence she 
chose for Nangle was the low end 
of the 15- to 21-month sentencing 
guidelines as calculated by the U.S. 
Probation Office based on his total 
offense level and criminal history.

Nangle is to report to the Fed-

eral Bureau of Prisons before noon 
on Nov. 1 to begin his sentence. A 
court clerk said it would take about 
six weeks to designate the prison 
where he will serve his sentence.

Nangle was given the option to 
wait until after Thanksgiving or 
Christmas, but decided he wanted 
to begin at the earliest possible date.

The defense requested Nangle 
serve his sentence at the federal 
prison in Devens, which Zobel said 
she would recommend but could 
not guarantee.

Zobel also placed a number of 
conditions on Nangle, prohibiting 
him from frequenting gambling es-
tablishments, participating in gam-
bling activities in any form or en-
gaging in any occupation requiring 
handling of funds belonging to 
another, and ordered him to attend 
a gambling-specific treatment pro-
gram.

Several of Nangle’s friends and 
family members declined to com-
ment when approached by a re-
porter outside the courtroom.

From Page 12From Page 12

Ex-Rep. David Nangle sentenced to 15 Ex-Rep. David Nangle sentenced to 15 
months in federal prison on corruption chargesmonths in federal prison on corruption charges

ដោទី” ។ “ឥឡូូវីដោន� ទីដោងេ�របិស់ុគាត់ពិីតជា

ខែផំ្សាកមួុយថ្ងៃនការកំណៈត់លួកខណៈៈវីនិិច័ិ្បាយ 

បិាុខែនាអ៊ឹេ�ខែដ្ឋលួលួា គ�ជ�វីតិគាត់ម៉ានវីយ័៦០ ឆំំ្នាំ 

ដោហ៍�យគាត់សុថតិដោ�កុំងជ�វីតិរបិស់ុមុនុសុេដ្ឋថ្ងៃទី

រាប់ិមិុនអ៊ឹស់ុកុំងប្រគាដោន្ទា� ជាការរមួុចំ្បាខែណៈក

ដ៏្ឋ�ំមួុយរបិស់ុបុិគគលួខែដ្ឋលួម៉ានវីតាម៉ាន

ដោ�ចំ្បាដោពា�មុុ�តុ�ការ”។

បិាុខែនាដោ�ង�មុជំនួយការដោមុធាវី �

អាដោមុរកិដោ�ក Dustin Chao ដោ�ក 

Nangle ប្តាននិ�យកុហ៍កមុនុសុេ�ំងអ៊ឹស់ុ

ដោន�ដោ�យការលួួច្បាលុួយ ខែដ្ឋលួអំ៊ឹកប្រកុងឡូូ

ខែវីលួ �ិត�ំដោ�េ�ការ និងប្តានបិរចុិាគដ្ឋល់ួ

យុទីធន្ទាការរបិស់ុគាត់ ខែ�មុ�ំងបិដោន្ទាា សុ

សុម៉ាជិកប្រគួសាររបិស់ុគាត់�ា�ខែដ្ឋលួថ្នា វ៉ា

ជាដោលួសុដោ�េ�ឲ្យយដោករ ា�ដោ�ះ �របិស់ុគាត់អាប្រកក់។

ដោ�ក Chao ប្តាននិ�យថ្នា “�ណៈៈ

ដោពីលួខែដ្ឋលួដោ�ក Nangle ទីទួីលួប្តានកា�

សុបិបុរសុ   ស្រុសុឡាញ់ និងការគំាប្រទីពី�មុនុសុេ

លួា�ំងដោន�ក៍ដោ�យ គាត់ប្តាននិ�យ

កុហ៍កពួីកដោគ”។ “គាត់ប្តានលួួច្បាពី�ពួីកដោគ 

ដោហ៍�យគាត់ប្តានដោប្តាកប្រប្តាស់ុមុាងដោហ៍�យមុាង

ដោទីៀត”។

ដោ�ក Chao ប្តាននិ�យថ្នា ផ្សាលួ

អាប្រកក់បំិផុ្សាតមួុយកុំងចំ្បាដោណាមុផ្សាលួអាប្រកក់

ថ្ងៃនការដោញ�ន គ�អាកបិបកិរ�ិខែដ្ឋលួអាច្បា

នំ្ទាឱ្យយម៉ានសុកមុះភាពីឧប្រកិដ្ឋឋកមុះ។ ដោ��ជា

�ា ងណាក៍ដោ�យ ការដោសុុ�បិអ៊ឹដោងាតរបិស់ុ

សុហ៍ព័ីនធដោ�ដោលួ�សំុណំុៈដោរឿងដោ�ក Nangle 

ប្តានបិង្កាះ ញថ្នា សុកមុះភាពី�ុសុច្បាាប់ិរបិស់ុ

គាត់ និងទីដោងេ�នំ្ទាឲ្យយរាងំសុា�ដ្ឋល់ួការដោសុុ�បិអ៊ឹដោងាត

របិស់ុគណៈៈវីនិិច័ិ្បាយ �មុរយៈការ�ក់ខែតង

កិចុ្បាសុនាពិីដោប្រគា�ដោ�បិល់ួខែកាងកាា យ ដោដ្ឋ�មុប�

ទីទួីលួប្តានការបិង់ប្រប្តាក់ពី�មុ៉ាស់ុអាជ�វីកមុះ 

Billerica និងការសុប្រមុបិសុប្រមុលួួការទូី�ត់

សាច់្បាប្រប្តាក់�មុរយៈមុនុសុេដោផ្សាេង (straw-

men) - មិុនខែមុនជាផ្សាលួថ្ងៃនអាកបិបកិរ�ិ

ខែដ្ឋលួជំរញុចិ្បាតាដោន្ទា�ដោទី។

ដោ�ក Chao ប្តាននិ�យថ្នា “ពួីកដោគ

ម៉ានវី�ិ�សាស្ត្រាសុា ប្តានដោ�េ�ការគណៈន្ទា និង

សុដោប្រមុច្បាប្តាន�មុខែផ្សានការ�ា ងយកចិ្បាតា

ទុីក�ក់” ។

ដោ�កស្រុសុ� Zobel ប្តាននិ�យថ្នា 

ន្ទាងយល់ួថ្នា ការដោញ�នខែលួបងរបិស់ុដោ�ក 

Nangle គ�ជាដោបិ�ដូ្ឋងថ្ងៃនទីដោងេ��ុសុច្បាាប់ិ

របិស់ុគាត់ ដោហ៍�យអ៊ឹកេរ�ំង ២៧ តួ ខែដ្ឋលួ

គំាប្រទីដោ�ក Nangle ប្តានបិញុុ្ញ�បិញូុ្ញលួ

ន្ទាងថ្នា គាត់គ�ជាមុនុសុេសុបិបុរសុ និងជា

មុនុសុេខែដ្ឋលួម៉ានការយកចិ្បាតាទុីក�ក់មំ៉ាក់ 

ខែដ្ឋលួប្តានដោ�េ�អំ៊ឹដោពី�លួាដ្ឋល់ួមុនុសុេដោ�កុំង

សុហ៍គមុន៍។

ដោ�កស្រុសុ� Zobel ប្តានម៉ានប្របិសាសុន៍

ថ្នា “បិាុខែនាគាត់ប្តានរដំោ�ភបិទី�ឋ នរមួុរបិស់ុ

ដោយ�ង ដោហ៍�យវ៉ាជ�ឥទីធិពីលួដ្ឋល់ួដោយ�ង

�ំងអ៊ឹស់ុគំា” ។ “ការកាត់ដោ�សុគួរខែតឈូរ

ដោលួ�អាកបិបកិរ�ិ�ុសុច្បាាប់ិរបិស់ុគាត់ 

មិុនខែមុនប្រត�មុខែតអំ៊ឹដោពី�លួា និងការជួយរបិស់ុ

គាត់ចំ្បាដោពា�មុនុសុេដោផ្សាេងដោទីៀតដោន្ទា�ដោទី” ។

ការកាត់ឲ្យយជាប់ិដោ�សុរយៈដោពីលួ ១៥ 

ខែ� ខែដ្ឋលួន្ទាងប្តានកំណៈត់សុប្រម៉ាប់ិដោ�ក 

Nangle គ�ជាដោ�សុ�បិបំិផុ្សាតខែដ្ឋលួម៉ាន

ខែច្បាង�មុដោសុច្បាកា�ខែណៈនំ្ទាសុា�ពី�ការផ្សាាន្ទាា ដោ�សុ

ពី� ១៥ ដោ� ២១ ខែ� ខែដ្ឋលួប្តានគណៈន្ទា

ដោ�យការ�ិល័ួយអ៊ឹនុវីតាដោ�សុសុហ៍រដ្ឋឋអាដោមុរកិ 

(U.S. Probation Office) ដោ�យខែផ្សាាកដោលួ�

កប្រមិុតបិទីដោលួះ�សុសុរបុិ និងប្របិវីតាិឧប្រកិដ្ឋឋកមុះ

របិស់ុគាត់។

ដោ�ក Nangle ប្រតូវីម៉ានវីតាម៉ានដោ�

ការ�ិល័ួយសុហ៍ព័ីនធពីនធន្ទាគារមុុនថ្ងៃ�ៃប្រតង់ 

ថ្ងៃ�ៃទី�១ ខែ�វីចិ្បាិិកា ដោដ្ឋ�មុប�ចាប់ិដោផ្សាា�មុសុវីន្ទាការ

កាត់ដោ�សុដោលួ�សំុណំុៈដោរឿងរបិស់ុគាត់។ 

ប្រកឡាបិញូ្ញ�តុ�ការមំ៉ាក់ប្តាននិ�យថ្នា 

សុវីន្ទាការន�ងដោប្របិ�ដោពីលួប្របិខែហ៍លួ ៦ សុប្តាា ហ៍៍ 

ដោដ្ឋ�មុប�កំណៈត់ដោ�សុជាប់ិពីនធន្ទាគារខែដ្ឋលួ

គាត់ន�ងប្រតូវីអ៊ឹនុវីតាដោ�សុ។

ដោ�ក Nangle ប្រតូវីប្តានដោគផ្សាាល់ួជដោប្រមុ�សុ

ឲ្យយរង់ចំារហូ៍តដ្ឋល់ួថ្ងៃ�ៃបុិណៈយ Thanksgiving 

ឬបុិណៈយ  ណូៈខែអ៊ឹលួ បិាុខែនាប្តានសំុដោរច្បាថ្នា 

គាត់ច្បាង់ចាប់ិដោផ្សាា�មុ�មុកាលួបិរដិោចិ្បាទីឲ្យយប្តាន

ឆ្នាំប់ិបំិផុ្សាត �មុខែដ្ឋលួអាច្បាដោ�េ�ដោ�ប្តាន។

ដោមុធាវី �ការពារកា�ប្តានដោសុំ�សំុុឱ្យយដោ�ក 

មេ�ាក David Nangle ស្រីតូវបាាន...មេ�ាក David Nangle ស្រីតូវបាាន...tmkBITMB½rTI   12

Nangle អ៊ឹនុវីតាដោ�សុរបិស់ុគាត់ដោ�ពីនធន្ទាគារ

សុហ៍ព័ីនធដោ� Devens ខែដ្ឋលួដោ�កស្រុសុ� 

Zobel និ�យថ្នា ន្ទាងប្តានដោសុំ�សំុុ បិាុខែនា

មិុនអាច្បាធាន្ទាប្តាន។

ដោ�កស្រុសុ� Zobel ក៏ប្តាន�ក់លួកខ�ណៈឌ

មួុយចំ្បានួនដោលួ�ដោ�ក Nangle ដោ�យ

ហ្កាមុឃាត់គាត់មិុនឱ្យយចូ្បាលួកខែនាងខែលួបងសុុ�សុង

ញ�កញាប់ិ មិុនឱ្យយចូ្បាលួរមួុសុកមុះភាពី

ដោលួងខែលួបងសុុ�សុងប្រគប់ិទីប្រមុង់ ឬពាក់ព័ីនធ

កុំងមុុ�របិរណាមួុយខែដ្ឋលួតប្រមុវូីឱ្យយម៉ានការ

ប្រគប់ិប្រគងមូុលួនិ�ិរបិស់ុអំ៊ឹកដ្ឋថ្ងៃទី និងបិញូ្ញា

ឱ្យយគាត់ចូ្បាលួរមួុកមុះវី�ិ�ពីាប្តាលួបិញ្ញឈប់ិការ

ដោលួងខែលួបងជាក់�ក់។

មិុតាភកាិ និងសុម៉ាជិកប្រគួសាររបិស់ុ

ដោ�ក Nangle ប្តានបិដិ្ឋដោសុ�មិុនដោ�េ�អ៊ឹ�ថ

�ិបិាយដោ�ដោពីលួអំ៊ឹកយកព័ីត៌ម៉ានចូ្បាលួជួបិ

សំុុសុម៉ាភ សុដោ�ខាងដោប្រ�បិនាប់ិសុវីន្ទាការ៕
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កំដោណៈ� តរបិស់ុ�ាួន និងមិុនម៉ានលួទីធភាពី

ទីទួីលួប្តាន�នធាន។

អ៊ឹតិ�ិជននិ�យភាសាដោអ៊ឹសុាាញ 

អាយុ៤៨ ឆំំ្នាំមំ៉ាក់ ខែដ្ឋលួប្តានទីទួីលួប្រប្តាក់

ធាន្ទា ១០០០០ 

ដុ្ឋ�ា រ សុប្រម៉ាប់ិការ

ទូី�ត់ប្រប្តាក់កមុុ�ទិីញ

ផ្សាា� និង ១៨០០០ 

ដុ្ឋ�ា រ សុប្រម៉ាប់ិការ

សុងប្រប្តាក់កមុុ�ចាប់ិ�ំងពី�

គដោប្រម៉ាង VLP ប្តាន

ចាប់ិដោផ្សាា�មុដោ�េ�ជាតំណាង

ឱ្យយន្ទាង ប្តាននិ�យ

ថ្នា “�ំុមំ៉ានអារមុះណ៍ៈ

ភិតភ័យ ��ងចិ្បាតា និងប្រច្បាបូិកប្រច្បាបិល់ួកុំងចិ្បាតា

ណាស់ុ រហូ៍តដ្ឋល់ួដោពីលួ�ំុំប្តានជួបិគដោប្រម៉ាង 

VLP” ។

ដោដ្ឋ�មុប�ម៉ានសិុទីធិទីទួីលួប្តានជំនួយពី�

គដោប្រម៉ាង VLP មុនុសុេមំ៉ាក់ប្រតូវីខែតរស់ុដោ� 

និងជួលួផ្សាា�ខែដ្ឋលួម៉ាន ២-៣ ប្រគួសាររស់ុដោ� 

ដោហ៍�យប្រតូវីខែតបំិដោពីញ�មុលួកខណៈៈវីនិិច័ិ្បាយ

ចំ្បាណូៈលួជាក់�ក់-ចំ្បាណូៈលួប្រគួសារប្រតូវីខែត

ម៉ាន ឬ ដោប្រកាមុ ២០០% ថ្ងៃនបិន្ទាា ត់ភាពីប្រក�ប្រក

សុហ៍ព័ីនធ។

ដោ�កស្រុសុ� Joanna Allison ន្ទាយក

ប្របិតិបិតាិរបិស់ុ គដោប្រម៉ាង VLP ប្តានឲ្យយដ្ឋ�ង

ថ្នា “ចំ្បានួនមុ៉ាស់ុផ្សាា�ខែដ្ឋលួមិុនយកចិ្បាតាទុីក�ក់

អាច្បាប្តាត់បិង់ជ�វីភាពីរស់ុដោ� ប្តាត់បិង់ផ្សាា� 

និងដោករដំ្ឋខែណៈលួរបិស់ុពួីកដោគប្របិសិុនដោបិ�

ពួីកដោគមិុនទីទួីលួប្តានដំ្ឋបូិន្ទាះ នខែដ្ឋលួពួីកដោគ

ប្រតូវីការដោដ្ឋ�មុប�កាា យជាមុ៉ាស់ុផ្សាា�ខែដ្ឋលួទីទួីលួ

ប្តានដោជាគជ័យ” ៕

ម្ចាាាស់ផ្ទះះ�ដែ�លម្ចាានស្រីបាាក់ច្បាំណូូល...ម្ចាាាស់ផ្ទះះ�ដែ�លម្ចាានស្រីបាាក់ច្បាំណូូល...tmkBITMB½rTI   09

ទីទួីលួ�ុសុប្រតូវីចំ្បាដោពា�សុកមុះភាពី ដោ�េ�ឱ្យយ

បិា�ពាល់ួដ្ឋល់ួលួទីធិប្របិជា�ិបិ     ដោតយយដោ�

កមុពុជា ឬរដំោ�ភសិុទីធិមុនុសុេប្របិជាជន

កមុពុជា។ វ៉ាក៏ផ្សាាល់ួនូវីផ្សាាូវីដោឆ្នាំព �ដោ�រកការ

បិនធូរបិនថយការ�ក់ទីណៈឌ កមុះផ្សាងខែដ្ឋរ 

ប្របិសិុនដោបិ�រ�ឋ ភិប្តាលួម៉ានវីឌីឍភាពីគួរឱ្យយ

កត់សុម៉ាគ ល់ួកុំងការបិញុ្ញប់ិកិចុ្បា�ិត�ំប្របិ�ងខែប្របិង

កប្រមិុតការចូ្បាលួរមួុរបិស់ុប្របិជាជនកមុពុជា 

កុំងលួទីធិប្របិជា�ិបិដោតយយនិងសិុទីធិមុនុសុេ។ 

ច្បាាប់ិដោន�ប្តានអ៊ឹនុម័ុតដោ�យសុភាខែដ្ឋលួ

ម៉ានការគំាប្រទីពី�ដោទីេភាគ�។

កាលួពី�ខែ�កញ្ញាា ឆំំ្នាំមុុន ដោ�កស្រុសុ� ប្រ�

ហ្កាន ប្តានចូ្បាលួរមួុជាមួុយមុន្រ្តីនា�មូុលួ�ឋ ន

ដោ�ទី�ប្រកងុឡូូខែវីលួដោថ្នាា លួដោ�សុរ�ឋ ភិប្តាលួ

កមុពជុាចំ្បាដោពា�ការចាប់ិ�ានួសុកមុះជនយុវីជន

ជាង ១២ ន្ទាក់ខែដ្ឋលួដោរៀបិចំ្បាគដោប្រម៉ាងដោ�េ�ប្តាតុកមុះ

ដោ�យសុនាវិី�ិ�។ ដោ�កស្រុសុ� ប្រ�ហ្កាន ក៏ប្តាន

សុហ៍ការជាមួុយសុម៉ាជិកប្រពី�ទីធសុភា Ed-

ward J. Markey (D-MA) ដោ�ខែ�វីចិ្បាិិកា 

ឆំំ្នាំ២០២០ កុំងការអំ៊ឹពាវីន្ទាវីដ្ឋល់ួរដ្ឋឋមុន្រ្តីនា�

ការបិរដោទីសុដោ�ក Mike Pompeo ដោសុំ�ឲ្យយ

ដោ��ស្រុសាយបិញ្ញាះ ការធាា ក់ចុ្បា�ថ្ងៃនការដោគារពី

សិុទីធិមុនុសុេ និងការប្រគប់ិប្រគង�មុខែបិបិ

លួទីធបិ្របិជា�ិបិដោតយយដោ�កមុពជុា។ កាលួពី�ដោដ្ឋ�មុ

ឆំំ្នាំដោន�ដោ�កស្រុសុ� ប្រ�ហ្កាន និង Markey 

រមួុជាមួុយសុម៉ាជិកប្រពី�ទីធសុភា Elizabeth 

Warren (D-MA) ប្តានដោច្បាញដោសុច្បាកា�

ខែ�ាងការណ៍ៈ�មុ�រឱ្យយដោ�កន្ទាយករដ្ឋឋមុន្រ្តីនា�

ហុី៍ន ខែសុន និងរ�ឋ ភិប្តាលួរបិស់ុគាត់ដោគារពី

សិុទីធិមុនុសុេរបិស់ុប្របិជាជនកមុពុជា រមួុ�ំង

អំ៊ឹកខែដ្ឋលួប្រតូវីបិងខំចិ្បាតាដោភៀសុ�ាួនដោច្បាញពី�

ប្របិដោទីសុខែដ្ឋលួខាា ច្បាការដោ�េ�ទុីកខបុិកដោមំុញ 

បិញុ្ញប់ិការកាត់កា�ពាក់ព័ីនធខាងនដោ�ប្តាយ

ប្របិឆំ្នាំងពួីកដោគ និងធាន្ទាការ�ាងកាត់

ប្របិកបិដោ�យសុុវីតថិភាពី សុប្រម៉ាប់ិអំ៊ឹកខែដ្ឋលួ

ច្បាង់វីលិួប្រតឡូប់ិមុកកមុពុជាវីញិដោដ្ឋ�មុប�ការពារ

�ាួន៕

មេ�ាកស្រីសី ស្រី�ាហាាន អប់អរិសាាទរិមេ�ាកស្រីសី ស្រី�ាហាាន អប់អរិសាាទរិtmkBITMB½rTI   11

Senator Edward J. Markey (D-Mass.), lead Senator Edward J. Markey (D-Mass.), lead 
Democrat on the East Asia Subcommittee of the Democrat on the East Asia Subcommittee of the 

Senate Foreign Relations CommitteeSenate Foreign Relations Committee
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