KHMERPOST USA

ISSUE 326, OCTOBER 4 - 17, 2021

Page.1

សភាអាមេ�រិិកបានអនុុម័័តច្្បាប់់ ស្តីី�ពីីប្រ�ជាធិិបតេ�យ្្យនៅ�កម្ពុុ�ជា ឆ្នាំំ�២០២១
រដ្ឋាា�ភិិបាលហ៊ុុ�ន សែ�ន ផ្តតល់់ប្រា�ក់់ចំំនួួន ៧ ម៉ឺឺ�នដុុល្លាា�រក្នុុ�ងមួួយខែ�ដល់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

បញ្ចុះះ��បញ្ជូូ�លនៅ�ក្រុ�ុងវ៉ាា�ស៊ីី�នតោ�ន ឌីីស៊ីី� ដើ�ើម្្បីីកែ�លម្អអមុុខមាត់់របស់់គាត់់
ដោ�យ៖ សុុបិិន អ៊ឹឹ�ង

វ៉ាា ស៊ីី�នតោ�នឌីីស៊ីី� - សប្តាាហ៍៍មុុន សភា

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកបានអនុុម័័តច្បាាប់់ស្តីីពី
� ីសេ�ចក្តីី�

តទៅ�ទំំព័័រទីី០៦

U.S Congress Passed the Cambodia Democracy Act of
2021, Hun Sen Government Pays $70,000 a Month to a
Lobby Firm in D.C. to Improve His Image
By Soben Ung

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

Vitit Muntarbhorn, UN Special Rapporteur on the situation of human rights in
Cambodia.
The Cambodia Democracy Act of
2021 promotes free and fair elections,
political freedoms, and human rights in
Cambodia. The bill has been received by
the Senate, reviewed and referred to the
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លេ�ខ៣២៦ ថ្ងៃ�ៃទីី ០៤ - ១៧តុុលា ឆ្នាំំ� ២០២១

អតីីតតំំណាងរាស្រ្ត�ត លោ�ក David Nangle ត្រូ�ូវបានផ្តតន្ទាា�ទោ�ស

ឱ្្យជាប់់ពន្ធធនាគារសហព័័ន្ធធរយៈៈពេ�ល ១៥ ខែ� ពីីបទពុុករលួួយ

Ex-Rep. David Nangle sentenced to 15

months in federal prison on corruption charges

BOSTON — From 2014 to
2018, former Lowell state Rep.
រដ្ឋឋ លោ�ក David Nangle ចាកចេ�ញពីីសា legislation) ដែ�លផ្តតល់់ប្រា�ក់់កម្ចីី� ពន្ធធរាប់់ David Nangle received $27,000 and
លាដំំ បូូង John Joseph Moakley លានដុុល្លាារដល់់អ្ននកវិ ិនិិយោ�គដែ�លកំំពុុង other benefits from a Billerica busiសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកជាមួួយមេ�ធាវី ីរបស់់គាត់់ ស្វែ�ែងរកការវិ ិនិិយោ�គលើ�ើអចលនទ្រ�ព្យយនៅ� ness owner in exchange for shepherding legislation that provided
ឈ្មោះ�ះ� Carmine Lepore ខាងឆ្វេ�ង
េ បន្ទាាប់់ពីី ស្រុ�ុក Seaport ក្រុ�ុងបូូស្តុុ�ន។
millions of dollars in tax credits for
គាត់់ត្រូ�វបា
ូ នកាត់់ទោ�សឱ្យយជាប់់ពន្ធនា
ធ គារ
នៅ�រសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃពុុធ អតីីតប្រ�ធាន developers seeking to develop propបូូស្តុុ�ន - ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៥ ខែ�កញ្ញាា៖ អនុុប្រ�ធាន

ស្តីី�ពីីគាំំពារការវិ ិនិិ យោ�គ (shepherding

១៥ ខែ� ពីីបទពុុករលួួយនៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៥ ខែ�កញ្ញាា

គណៈៈកម្មាាធិិការផ្នែ�ែកសីីលធម៌៌របស់់សភា

ឆ្នាំំ�២០២១ នៅ�ក្រុ�ុងបូូស្តុុ�ន រដ្ឋឋម៉ាាសាឈូូ
សេ�ត។

(រូូបថត៖ Matt Stone/Medi-

aNews Group/Boston Herald)។

amelanson@lowellsun.com | Lowell Sun
បោះ�ះពុុម្ពពផ្សាាយ៖ ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កញ្ញាា

ឆ្នាំំ�២០២១ វេេលាម៉ោ�ោ ង ៣ និិង៣៨ នាទីី

រសៀ�ៀល | ធ្វើ�ើ�បច្ចុ�ប្ប
ុ បន្ននភាព៖ ថ្ងៃ�ៃទីី ១៥
ខែ�កញ្ញាាឆ្នាំំ� ២០២១ វេេលាម៉ោ�ោ ង ៨ និិង៥៩
បូូស្តុុ�ន - ពីីឆ្នាំំ�២០១៤ ដល់់ឆ្នាំំ� ២០១៨

អតីីតតំំ ណាងរដ្ឋឋឡូូវែែលលោ�ក David

Nangle បានទទួួលប្រា�ក់់ចំំនួួន ២៧០០០

ដុុ ល្លាារ និិ ងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ ផ្សេ�េងទៀ�ៀតពីី
ម្ចាាស់់អាជីីវកម្មម Billerica ជាថ្នូូ�រនឹឹងច្បាាប់់
តទៅ�ទំំព័័រទីី ១២

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 charges related to these and numerous
other fraudulent activities he undertook while in office.
Judge Rya Zobel also ordered
Nangle to forfeit $15,650 in connection with his crimes, as well as
pay $33,347 in restitution to the
IRS. Nangle will also serve two
years of supervised release following his prison sentence.

ដោ�យ៖ ALANA MELANSON |

នាទីីយប់់។

KHMERPOST USA

Federal prosecutors had sought
18 months in prison and three years
of supervised release, while Nangle’s
attorney, Carmine Lepore, had requested one year of home confinement followed by three years of
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 supervised release.
sentenced to 15 months on corruption charges on September 15, 2021 in Boston, Massachusetts. (Staff Photo By Matt Stone/MediaNews Group/Boston Herald)
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លទ្ធធផលនៃ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ�តបឋមនៅ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល
Lowell Preliminary Election Results
By KhmerPost USA

had a primary. The results are list

ធម្មមនុុញ្ញញ ជាលទ្ធធផលនៃ�បណ្តឹឹ� ង។ ជាមួួយនឹឹង

September 21, 2021 —Lowell

below for each candidate and the votes

ប្រ�ព័័ន្ធធថ្មីី� ស្រុ�ុកនីីមួួយៗនឹឹងមានជាបឋម

Municipal Election held for district race

they received. Top two candidates are

ប្រ�សិិនបើ�ើវាមានបេ�ក្ខខជនច្រើ�ើ�នជាងពីីររូូប

for the first time following by the char-

heading into the general election on

នៅ�ក្នុុ�ងមណ្ឌឌលតែ�មួួយកំំពុង
ុ ឈរឈ្មោះ�ះ�។

ter change in results of a lawsuit. With

November 2, 2021.

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ�ុងនៅ�ស្រុ�ុកលេ�ខ២ ស្រុ�ុក

the new system, each district would

ថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០២១ -

លេ�ខ៣ ស្រុ�ុកលេ�ខ៤ និិងស្រុ�ុកលេ�ខ៧

have a primary if it has more than two

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តក្រុ�ុងឡូវែែលបានរៀ�ៀបចំំ
ឡើ�ើង
ូ

មានការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តបឋម។ លទ្ធធផលមាន

សម្រា�ប់់ ការប្រ�កួួ តប្រ�ជែ�ងថ្នាាក់់ស្រុ�ុក

ដូូចខាងក្រោ��មសម្រា�ប់់បេ�ក្ខខជននីីមួួយៗ

ជាលើ�ើកដំំបូូង បន្ទាាប់់ពីីមានការផ្លាាស់់ប្តូូ�រ

និិងសម្លេ�េងឆ្នោ�ោ តដែ�លពួួកគេ�ទទួួលបាន។

candidates in the same district running.
City council in district 2, 3, 4, and 7

បេ�ក្ខខជនកំំ ពូូលពីីររូូបកំំពុុងឆ្ពោះ�ះ �ទៅ�រក

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តសកល នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី២ ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា
ឆ្នាំំ�២០២១ ។
District 1		

# Votes
513

ខូូរីី រ៉ូូ�ប៊ីី�នសុុន

៥១៣

Robert Gignac

121

រ៉ូូ�ប៊ឺឺ�ត ជីីណាក់់

១២១

Martin Hogan

106

ម៉ាា ទីីន ហូូហ្កាាន

១០៦

Total Votes		

742

សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តសរុុប

៧៤២

District 3

សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តសរុុប

១៤០៣

District 4
សង្កាាត់់លេ�ខ ៤
Wayne Jenness

245

វ៉េេ�ន ជេ�ននីីស

២៤៥

Ryan Rourke

148

រ៉ាា យយ៉ាា ន រូូគីី

១៤៨

Paul Belley		

97

ផូូល ប៊ែ�ែលលីី

៩៧

Total Votes		

494

សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តសរុុប

៤៩៤

សង្កាាត់់លេ�ខ ៧
Paul Ratha Yem

191

ផូូល រដ្ឋាាយ៉ែ�ែម

១៩១

David Ouellette

149

ដេ�វី ីដ អ៊ូូ�លីីត

១៤៩

Kamara Kay

60

កាម៉ាា រ៉ាា ខាយ

៦០

Patricia Stratton

22

ប៉ាា ទ្រី�ីស៊ីី�យ៉ាា ស្ត្រា�ាថុុន ២២
Total Votes		

428

សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តសរុុប

៤២៨

Total of registered voters 33,694,

សង្កាាត់់លេ�ខ ៣
John Leahy		

643

ចន លីីហ៊ីី�

៦៤៣

William Samaras

391

David Conway

356

វី ីលៀ�ៀម សាម៉ាា រ៉ាា ស ៣៩១
ដេ�វី ីដ ខនវ៉េេ�

1,403

District 7

សង្កាាត់់លេ�ខ១ ចំំនួួនសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ ត
Corey Robinson

Total Votes		

៣៥៦

only 9.14% or 3,079 people went to
the polls during the preliminary election.
អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តសរុុបដែ�លបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�
ចំំនួន
ួ ៣៣៦៩៤ នាក់់ មានត្រឹ�ឹមតែ� ៩,១៤%
ឬ ៣០៧៩ នាក់់ តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� បានទៅ�
បោះ�ះឆ្នោ�ោ តក្នុុ�ងអំំឡុងពេ�លបោះ�ះឆ្នោ�ោ
តបឋម៕
ុ
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លោ�កស្រី�ី ត្រា�ហាន (Trahan) អបអរសាទរការចេ�ញច្្បាប់់

របស់់សភា ច្្បាប់់ ស្តីី�ពីីលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្្យនៅ�កម្ពុុ�ជា
ដោ�យ៖ ខ្មែ�ែរប៉ុុ�ស្តិ៍៍�អាមេ�រិ ិក

វ៉ាា ស៊ីី�នតោ�ន ឌីីស៊ីី�-សមាជិិកសភាឡូូរីី

ត្រា�ហាន (MA-03) សមាជិិកសភា តំំណាង

រាស្រ្ត�តមណ្ឌឌលកម្ពុុ�ជាបានគាំំទ្រ�ការអនុុម័័ត

ច្បាាប់់H.R.៤៦៨៦ច្បាាប់់ស្តីី�ពីីលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ
នៅ�

Trahan Applauds House Passage
of Cambodia Democracy Act

WASHINGTON, DC – Congressផ្តតល់់ សច្ចាាប័័ន។ វាជាពេ�លវេេលាដ៏៏យូរូ អង្វែ�ែង woman
(MA-03), a member of the
សម្រា�ប់់ នាយករដ្ឋឋមន្រ្តី�ី� និិ ងអ្ននកទទួួ ល Congressional Cambodia Caucus, supខុុសត្រូ�វូ របស់់គាត់់ដែ�លត្រូ�វទទួ
ូ
លខុ
ួ
សត្រូ�
ុ
វូ ។ ported passage of H.R. 4686, the Cambodia Democracy Act of 2021, bipartisan
ការអនុុម័័តច្បាាប់់លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយនៅ� legislation she cosponsored to direct the

កម្ពុុ�ជា ឆ្នាំំ�២០២១ ជាច្បាាប់់អនុុម័័ត

ទ្វេ�េភាគីីដែ�លលោ�កស្រី�ីបានជួួ យបង្កើ�ើ� ត
ឡើ�ើងនាំំទៅ�ដល់់ប្រ�ធានាធិិ បតីី ដើ�ើម្បីី�
ដាក់់ ទណ្ឌឌកម្មមលើ�ើមន្រ្តី�ី�កម្ពុុ�ជាដែ�ល

ទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះសកម្មមភាពប្រ�ឆាំំង
លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិ បតេ�យ្យយ និិ ងការរំលោំ �ភ
សិិទ្ធិិ�មនុុស្សស។

លោ�កស្រី�ី ត្រា�ហាន ជាសមាជិិកស

ភាបានមានប្រ�សាសន៍៍ថា “អស់់រយៈៈពេ�ល

ជាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ�មកហើ�ើយដែ�លលោ�កនាយក
រដ្ឋឋមន្រ្តី�ីហ៊ុុ�
� ន សែ�ន បានប្រើ�ើ�កម្លាំំ�ងរដ្ឋាាភិិបាល

កម្ពុុ�ជាពេ�ញទំំហឹឹងដើ�ើម្បីី�បំបិ
ំ ទមាត់
ិ
អ្នន
់ ករិះ��គន់់

បំំបិិទមាត់់សារព័័ត៌៌មានឯករាជ្យយ និិងចាប់់

ដាក់់គុក
ុ អ្ននកប្រ�ឆាំំងទាំំងអស់់ក្នុុ�ងគោ�លបំំណង

កម្រិ�ិតដំំណើ�ើ រការប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ និិងបន្តត
កាន់់អំំណាច។ “សកម្មមភាពរបស់់គាត់់គឺឺ
រំ ំលោ�ភដោ�យផ្ទាាល់់ទៅ�លើ�ើច្បាាប់់អន្តតរជាតិិ

និិងរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញកម្ពុុ�ជា ដែ�លគាត់់បានជួួយ
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Lori Trahan, Congresswoman (MA-03), a member of the Congressional Cambodia Caucus

កម្ពុុ�ជាបើ�ើកផ្លូូ�វឱ្យយមានការដាក់់ ទណ្ឌឌកម្មម President to impose sanctions on Cambodian officials who are responsible for
យ៉ាា ងតឹឹងរ៉ឹឹ�ង ចាំំបាច់់ ដើ�ើម្បីី�ការពារ antidemocratic actions and human rights
លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ និិងសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសនៅ� violations.
“For years, Prime Minister Hun Sen
តទៅ�ទំំព័័រទីី ១១

has used the full force of the Cambodian
government to silence critics, muzzle the
independent press, and imprison opponents all in an attempt to limit the democratic 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 representative of the Third District, which is
home to one of the largest and most vibrant 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 political parties and activists by Prime Minister 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

Please see /11
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លេ�ខ៣២៦ ថ្ងៃ�ៃទីី ០៤ - ១៧តុុលា ឆ្នាំំ� ២០២១

tmkBITMB½rTI 01 សភាាអាាមេ�រិិកបាានអនុុម័័តច្បាាប់់...
សម្រេ�េចចិិត្តតរបស់់សភា លេ�ខ ៤៦៨៦ (ច្បាាប់់

លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិ បតេ�យ្យយនៅ�កម្ពុុ�ជាឆ្នាំំ� ២០២១)

លោ�ក វី ីទិិត មុុនតាបុុន (Vitit Muntarbhorn)

ដោ�យមានការគាំំទ្រ�ភាគច្រើ�ើ�នលើ�ើសលប់់ដែ�ល

អ្ននករាយការណ៍៍ពិិសេ�សអង្គកា
គ រសហប្រ�ជាជាតិិ

យល់់ស្រ�ប និិ ង ១៧ រូូបបានបោះ�ះឆ្នោ�ោ តមិិ ន

មានប្រ�សាសន៍៍ថា “ការដាក់់ពន្ធនា
ធ គារ និិងការ

មានសមាជិិកសភា ៤០៣ រូូប បានបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត
យល់់ស្រ�ប។

ច្បាាប់់ លទ្ធិិ� ប្រ�ជាធិិ បតេ�យ្យយនៅ�កម្ពុុ�ជា

ឆ្នាំំ២
� ០២១ លើ�ើកកម្ពពស់កា
់ របោះ�ះឆ្នោ�ោ តដោ�យសេ�រីី
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវយុុត្តិិ�ធម៌៌ សេ�រីីភាពនយោ�បាយ និិង
សិិទ្ធិិ�មនុុស្សសនៅ�កម្ពុុ�ជា។ ច្បាាប់់ នេះ�ះត្រូ�ូវបាន
ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាទទួួ លពិិនិិត្យយ និិ ងបញ្ជូ�ូ នទៅ�

ទទួួ លបន្ទុុ� កសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសនៅ�កម្ពុុ�ជាបាន
ផាកពិិន័័យយ៉ាា ងធ្ងងន់់ធ្ងងរចំំពោះ�ះសកម្មមជនទាំំង
បីីនាក់់នេះ�ះមិិនមានភាពយុុត្តិិ�ធម៌៌ និិងមិិនមាន

សមាមាត្រ�ទេ�” ។ “ខ្ញុំំ��មានការព្រួ�ួយបារម្ភភយ៉ាាង
ខ្លាំំ�ងដែ�លតុុលាការបានផ្តតន្ទាាទោ�សអ្ននកការពារ

សិិទ្ធិិ�មនុុស្សសទាំំងបីីរូូបពីីទង្វើ�ើ�ដែ�លត្រូ�ូវបានការ
ពារដោ�យសិិទ្ធិិ�សេ�រីីភាពក្នុុ�ងការបញ្ចេ�េ ញមតិិ

U.S Congress Passed the Cambodia Democracy Act of
2021, Hun Sen Government Pays $70,000 a Month to a
Lobby Firm in D.C. to Improve His Image
From Front Page

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

គណៈៈកម្មាាធិិការទំំនាក់់ទំំនងកិិច្ចចការបរទេ�ស។

នៅ�ពេ�លវាឆ្លលងកាត់់ព្រឹ�ឹទ្ធធសភារួួចហើ�ើយ វានឹឹង
ទៅ�ដល់់ប្រ�ធានាធិិបតីីសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក លោ�ក

ចូូបៃ�ដិិន ដែ�លនឹឹងចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា បន្ទាាប់់មកវា
លើ�ើមន្ត្រី�ី�ជាន់់ខ្ពស់
ព ់ យោ�ធានិិងកងកម្លាំំ�ងសន្តិិ�សុុខ

កម្ពុុ�ជាដែ�លបានដឹឹកនាំំការរំ ំលោ�ភសិិទ្ធិិ�មនុុស្សស

ធ្ងងន់់ធ្ងងរពាក់់ព័ន្ធ
័ ធនឹឹងការធ្វើ�ឱ្យ
�ើ យខូូចលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ
នៅ�កម្ពុុ�ជា ច្បាាប់់នេះ�ះ ក៏៏នឹឹងដកហូូតទិិដ្ឋាា ការ

របស់់បុគ្គ
ុ លទាំ
គ
ង
ំ នោះ�ះដែ�លមានរួួចហើ�ើយនៅ�ក្នុុ�ង

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក និិងបដិិសេ�ធទិិដ្ឋាា ការចំំពោះ�ះ

elak r:ug Qun

ខណៈៈពេ�លដែ�លជនជាតិិអាមេ�រិ ិកជាប់់រវល់់

កាលពីីឆ្នាំំ�មុុននៅ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ

កំំពុុងស្ថិិ�តក្នុុ�ងភាពខ្ទេ�េចខ្ទាំំ�។ រដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជា

បានឆ្លៀ�ៀ�តឱកាសធ្វើ�កា
�ើ របោ�សសម្អាាតគណបក្សស

ប្រ�ឆាំំងជាលើ�ើកចុុងក្រោ��យ។ មនុុស្សសជាង ១០០
នាក់់ត្រូ�វបា
ូ
នកោះ�ះហៅ�ឡើ�ើងតុុលាការរវាងក្នុុ�ង

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

ចន្លោះ�ះ �ពេ�លពិិ ធីីបុុណ្យយ Thanksgiving

បុុណ្យយណូូអែ�ល និិងចូូលឆ្នាំំ�ថ្មីី។
� ពួួកគេ�គឺឺជាមន្រ្តី�ី�

ជាន់់ខ្ពពស់់ និិងជាសមាជិិកគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �
ជាតិិដែ�លបានចូូលរួមក្នុុ�
ួ
ងផែ�នការ និិងគាំំទ្រ�
ការធ្វើ��ើមាតុុភូូមិិនិិវត្តតន៍៍របស់់លោ�កសមរង្ស៊ីី��

អតីីតប្រ�ធានគណបក្សសសង្រ្គោះ��ះ �ជាតិិ។ លើ�ើស

ពីីនេះ�ះ សកម្មមជន និិងអ្ននកការពារសិិទិ្ធធ�មនុុស្សសជា

ច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបានចាប់់ខ្លួួ�ន និិងជាប់់ពន្ធនា
ធ គារពីីបទ

លោ�ក កឹឹម សុុខា ពេ�លសមត្ថថកិច្ចច
ិ ឃាត់់ខ្លួួ�ន

ធ្វើ��ើបាតុុកម្មមដោ�យសន្តិិ�វិ ិធីីទាក់់ទងនឹឹងការកាប់់

ទឹឹកដីីទៅ�ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាមនៅ�តាមព្រំ�ំដែ�ន។

នេះ�ះរួួមបញ្ចូូ�លទាំំងលោ�ករ៉ុុ�ង ឈុុន ប្រ�ធាន

សហជីីពការងារដែ�លបានបង្ហោះ�ះ�ហ្វេ�េសប៊ុុ�ក

និិងការជួួ បជុំំ�ដោ�យសន្តិិ�វិ ិធីី សិិទ្ធិិ�ដែ�លធានា
ដោ�យច្បាាប់់កម្ពុុ�ជា និិងច្បាាប់់អន្តតរជាតិិ”។

លោ�កស្រី�ី Mary Lawlor អ្ននករាយការណ៍៍

អំំពីីអ្ននកភូូមិិខ្មែ�រែ ដែ�លត្អូូ�ញត្អែ�ែរថាពួួកគេ�ត្រូ�ូវបាន

ពិិ សេ�សរបស់់អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ស្តីី�ពីី

ទៅ�ប្រ�ទេ�ស វៀ�ៀតណាម។

មានប្រ�សាសន៍៍ថា “អ្ននកការពារសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសមិិន

បណ្តេ�េ ញចេ�ញ ហើ�ើយដីីរបស់់ពួក
ួ គេ�ត្រូ�ូវបាត់បង់
់ ់

លោ�ករ៉ុុ�ង ឈុុន ត្រូ�ូវបានផ្តតន្ទាាទោ�សឱ្យយ

ជាប់់ពន្ធធនាគាររយៈៈពេ�ល ២ ឆ្នាំំ�នៅ�ខែ�សីីហា
ឆ្នាំំ� ២០២១។ អ្ននកគាំំទ្រ�របស់់គាត់់ពីីរនាក់់ គឺឺ

ស្ថាា នភាពអ្ននកការពារសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសបាន

គួួរត្រូ�ូវបានចាប់់ខ្លួួ�នឃុំំ�ខ្លួួ�ន ឬផ្តតន្ទាាទោ�សចំំពោះ�ះ
ការខិិ តខំំ ការពារសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសរបស់់អ្ននកដទៃ�
ឡើ�ើយ” ។

“យើ�ើងមានការព្រួ�ួយបារម្ភភយ៉ាាងខ្លាំំ�ងដែ�ល

កញ្ញាាសរ កន្និិ�កា និិងកញ្ញាាថុុន និិមល ដែ�ល

រដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជាប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់មាត្រា� ៤៩៤ និិង

គាត់់ពីីការឃុំំ�ខ្លួួ�នបណ្តោះ�ះ �អាសន្ននត្រូ�ូវបានផ្តតន្ទាា

ប្រ�ឆាំំងនឹឹង “ការញុះះ �ញង់់ឱ្យយបង្កើ�ើ�តឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មម”

បានចូូលរួមក្នុុ�
ួ
ងការតវ៉ាា ទាមទារឱ្យយដោះ�ះលែ�ង
ទោ�ស ២០ ខែ�ម្នាាក់់ៗ ពិិ ន័័យជាប្រា�ក់់ ៥០០

មាត្រា� ៤៩៥ មិិនច្បាាស់់លាស់នៃ�ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌ
់
ឌ
ដើ�ើម្បីី� បង្ក្រា�ាបការប្រ�ឆាំំង និិងរារាំំងការបញ្ចេ�េ ញមតិិ

ដុុល្លាារ និិងពិិន័័យផ្សេ�េងទៀ�ៀតស្មើ�ើ�នឹឹង ថវិ ិកាជិិត

ដោ�យសេ�រីី” កាលពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ២
ី ៤ខែ�សីីហាឆ្នាំំ២
� ០២១។

កិិច្ចចការព្រំ�ំដែ�នកម្ពុុ�ជាចំំពោះ�ះការចោ�ទប្រ�កាន់់

ច្បាាប់់ H.R ៤៦៨៦ ច្បាាប់់ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយនៅ�

១០ ម៉ឺឺ�នដុុល្លាារ អាមេ�រិ ិកដល់់គណៈៈកម្មាាធិិការ

ថាបានធ្វើ�ឱ្យ
�ើ យខូូចកេ�រ្តិ៍៍ឈ្មោះ� �ះ�របស់់គណៈៈកម្មាាធិិការ

នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមការិ ិយាល័័យឧត្តតមស្ននងការ
សិិទ្ធិិ�មនុុស្សស។

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

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

ជាមួួយការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តប្រ�ធានាធិិបតីីអាមេ�រិ ិក

បំំផ្លាាញព្រៃ�ៃឈើ�ើ និិងការនិិយាយអំំពីកា
ី របាត់់បង់់

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

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

នឹឹងក្លាាយជាច្បាាប់់។ ច្បាាប់់នេះ�ះដាក់់ទណ្ឌឌកម្មម

អ្ននកដែ�លសុំំ�ចូូល។
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សប្តាាហ៍៍មុុន សភាអាមេ�រិ ិកបានអនុុម័័ត

កម្ពុុ�ជាឆ្នាំំ� ២០២១ ដែ�លបង្ហាា ញពីីការរកឃើ�ើញ

តទៅ�ទំំព័័រទីី ១៣

United States and deny visas to those who
seek entry.
While Americans were occupied
with the U.S Presidential election last
year, in Cambodia, democracy was at
stake. Cambodia’s government took the
opportunity to make a final clean up of the
opposition party. Over 100 people were
summoned to court between Thanksgiving, Christmas, and New Year. They were
CNRP top senior officials and members
who were involved in planning and supporting the repatriation of exiled former
CNRP President Sam Rainsy. In addition,
many activists and human rights defenders were arrested and jailed for peaceful
demonstration regarding the deforestation
and speaking up about land lost to Vietnam along the border. This included Rong
Chhun, chief labor union who made Facebook posting about Cambodian villagers

Last week, the U.S. Congress passed
H.R 4686 Act, Cambodia Democracy Act
of 2021, which highlighted six key findings against Cambodia’s government:
1) Prime Minister Hun Sen has been
in power in Cambodia since 1985 and is
the longest serving leader in Southeast
Asia. Despite decades of international attention and assistance to promote a pluralistic, multi-party democratic system in
Cambodia, the Government of Cambodia
continues to be undemocratically dominated by the ruling Cambodia People’s
Party (CPP), which controls every agency
and security apparatus of the state.
(2) The Government of Cambodia
has taken several measures, particularly
since 2017 and during the COVID–19
pandemic, to restrict Cambodia’s space
for civil society and media environment,
especially through politicized tax investigations against independent media outlets.
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កម្ពុុ�ជា៖ អ្ននកជំំនាញអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិថ្កោ�ោ�លទោ�សចំំពោះ�ះការផ្តតន្ទាា�
ទោ�សមេ�ដឹឹកនាំំសហជីីព ការបង្ក្រា�ា�បជាប្រ�ព័័ន្ធធលើ�ើអ្ននកការពារសិិទ្ធិិ�មនុុស្្ស
ក្រុ�ុងហ្សឺឺ�ណែ�វ (២៤ សីីហា ២០២១)
អ្ននកជំំនាញសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសរបស់់អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ

កំំណត់គោ�លដៅ
់
�លើ�ើបុុគ្គគលដែ�លកំំពុង
ុ ធ្វើ�កា
�ើ រ

អ្ននកជំំនាញរបស់់អង្គកា
គ រសហប្រ�ជាជាតិិ

អ្ននកជំំនាញបន្ថែ�ែមថា “យើ�ើងមានការ

ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់ និិងការពារសិិទ្ធិិ�អ្ននកដទៃ�”។

បានរម្លឹឹ�កកម្ពុុ�ជាថា ខ្លួួ�នបានប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តតក្នុុ�ង

ព្រួ�ួយបារម្ភភយ៉ាាងខ្លាំំ�ងដែ�លរដ្ឋាាភិិ បាល

នៅ�ក្នុុ�ងសំំណុំំ�រឿ�ឿងរបស់់តុុលាការ

ការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយជាសកលឆ្នាំំ�២០១៩ របស់់

កម្ពុុ�ជាប្រើ�ើ�មាត្រា� ៤៩៤ និិងមាត្រា� ៤៩៥

កាលពីីសប្តាាហ៍៍មុុន លោ�កឈុុន និិ ង

ខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី� “ បញ្ចចប់់ការយាយីី និិងការចាប់់ខ្លួួ�ន

ឡើ�ើយ” ។

នៃ�ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌប្រ�ឆាំំងនឹឹង “ការញុះះ �ញង់់

អ្ននកគាំំទ្រ�របស់់លោ�កត្រូ�ូវបានបង្គាាប់់ ឱ្យយ

អ្ននកការពារសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសតាមអំំពើ�ើចិិត្តត” និិង

បង្កើ�ើ�តឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មម” ដើ�ើម្បីី� បង្ក្រា�ាបអ្ននកប្រ�ឆាំំង

បង់់ប្រា�ក់ពិ
់ ន័
ិ យ
័ ចំំនួន
ួ ៥០០ ដុុល្លាារអាមេ�រិ ិក

ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តលក្ខខខណ្ឌឌចាំំបាច់់អនុុញ្ញាាតឱ្យយ

និិងរារាំំងការបញ្ចេ�េ ញមតិិដោ�យសេ�រីី”។

និិងពិិន័័យមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀតស្មើ�ើ�នឹឹងជិិត ១០

បុុ គ្គគលទាំំងអស់់ទទួួលបាននូូ វសិិទ្ធិិ� ជា

ម៉ឺឺ�នដុុល្លាារអាមេ�រិ ិក ដល់់គណៈៈកម្មាាធិិការ

មូូលដ្ឋាា នរបស់់ពួក
ួ គេ� ជាពិិសេ�ស សេ�រីីភាព

កិិច្ចចការព្រំ�ំដែ�នកម្ពុុ�ជាដោ�យចោ�ទថាបាន

ក្នុុ�ងការបញ្ចេ�េ ញមតិិសមាគម និិងការជួួបជុំំ�

Vitit Muntarbhorn, UN Special Rapporteur on the situation of human
rights in Cambodia.

បំំផ្លាាញកេ�រ្តិ៍៍ឈ្មោះ� �ះ�គណៈៈកម្មាាធិិការ។

ដោ�យសន្តិិ�វិ ិធីី” ។

អ្ននកជំំនាញសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសបាននិិយាយ

អ្ននកជំំ នាញដែ�លមានទំំ នាក់់ទំំនង

បានរិះ��គន់់យ៉ាាងខ្លាំំ�ងចំំពោះ�ះអាជ្ញាាធរកម្ពុុ�ជា

ថា "យើ�ើងមានការព្រួ�ួយបារម្ភភយ៉ាាងខ្លាំំ�ង

ជាមួួយរដ្ឋាាភិិបាលអំពី
ំ ីបញ្ហាានេះ�ះ បានជំំរុញ
ុ

ជុំំ�វិ ិញការផ្តតន្ទាាទោ�សអ្ននកការពារសិិទ្ធិិ�មនុស្សស
ុ

ដែ�លគ្មាា នការពន្យយល់់ពីរី បៀ�ៀបដែ�លអ្ននកការពារ

ឱ្យយអាជ្ញាាធរធ្វើ�ើ�ឱ្យយបានល្អអតាមការសន្យាា

ដ៏៏លេ�ចធ្លោ�ោ លោ�ករ៉ុុ�ង ឈុុន ដែ�លត្រូ�ូវបាន

សិិទ្ធិិ�មនុុស្សសទាំំងបីីនាក់់ត្រូ�ូវបានសន្មមត់់ថា

របស់់ខ្លួួ�ន៖ “យើ�ើងលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឱ្យយអាជ្ញាាធរ

ផ្តតន្ទាាទោ�សឱ្យយជាប់់ពន្ធនា
ធ គារកាលពីីសប្តាាហ៍៍

បង្កកឱ្យយមានផលប៉ះះ�ពាល់់ដល់គ
់ ណៈៈកម្មាាធិិការ

ចាត់់វិ ិធានការជាក់់ស្តែ�ែងដើ�ើម្បីី�អនុុវត្តតការ

នេះ�ះ និិងគ្មាា នការពន្យយល់់អំំពីីរបៀ�ៀបដែ�ល

ប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តតដែ�លពួួកគេ�បានធ្វើ��ើដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់

ការខូូចខាតដែ�លយល់់ឃើ�ើញអាចបង្ហាា ញ

ការបំំភិិតបំំភ័័យ និិងការយាយីីអ្ននកការពារ

ពីីការពិិន័័យបែ�បជម្រិ�ិតដ៍៍ហួួសហេ�តុុនោះ�ះ

សិិទ្ធិិ�មនុុស្សស "៕

មុុនរួួមជាមួួយអ្ននកគាំំទ្រ�ពីីរនាក់់របស់់គាត់់

ជុំំ�វិ ិញការអត្ថាាធិិប្បាាយដែ�លគាត់់បានធ្វើ��ើ

Mary Lawlor, Special Rapporteur on the
situation of human rights defenders

នៅ�លើ�ើហ្វេ�េសប៊ុុ�កចោ�ទប្រ�កាន់់ថាបាត់់បង់់
ដីីសហគមន៍៍ ការបណ្តេ�េ ញចេ�ញដោ�យបង្ខំំ�

អ្ននកជំំ នាញផ្នែ�ែកសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសរបស់់

នៅ�តាមព្រំ�ំ ដែ�នកម្ពុុ�ជា ជាមួួ យប្រ�ទេ�ស

អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិបានសរសេ�រម្តតង

វៀ�ៀតណាម។

ហើ�ើយម្តតងទៀ�ៀតមក

រដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជា

សាលាដំំបូង
ូ រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញបានផ្តតន្ទាា

ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមួួយឆ្នាំំ�ចុុងក្រោ��យនេះ�ះ ដោ�យ

ទោ�សលោ�កឈុុន សកម្មមជនសហជីីពឲ្យយ

លើ�ើកឡើ�ើងពីី ការគំំ រាមកំំ ហែ�ងមកលើ�ើ

ជាប់់ពន្ធធនាគារ ២ ឆ្នាំំ�។ លោ�កស្រី�ីសរ ក

អ្ននកការពារសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសចំំនួួន ២៥ នាក់់

ន្នីី�កា និិងលោ�កតាន់់ និិមល បានទទួួលការ

ដែ�លត្រូ�ូវបានគេ�រាយការណ៍៍ថា ទទួួលរង

ផ្តតន្ទាាទោ�ស ២០ ខែ�ពីីបទចូូលរួមបាតុ
ួ
ុកម្មម

ការបំំភិិតបំំភ័័យ អំំពើ�ើហិង្សា
ិ ា ឬការឃុំំ�ខ្លួួ�ន។

កាលពីីមួួ យឆ្នាំំ�មុុន ទាមទារឱ្យយមានការ

អ្ននកជំំនាញបានរិះ��គន់់ចំំពោះ�ះការបដិិសេ�ធ

ដោះ�ះលែ�ងគាត់់ពីកា
ី រឃុំំ�ខ្លួួ�នបណ្តោះ�ះ �អាសន្នន។

មិិនឲ្យយនៅ�ក្រៅ��ឃុំំ� ទោះ�ះបីីជាគោ�លការណ៍៍

លោ�ក Vitit Muntarbhorn អ្ននករាយការណ៍៍

នៅ�ក្រោ��មច្បាាប់់កម្ពុុ�ជា ជនជាប់់ចោ�ទត្រូ�វតែ�
ូ

ពិិសេ�សអង្គកា
គ រសហប្រ�ជាជាតិិទទួលបន្ទុុ�
ួ
ក

មានសេ�រីីភាពក្នុុ�ងពេ�លរង់់ចាំកា
ំ រជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ

សិិទ្ធិិ�មនុស្សសនៅ
ុ
�កម្ពុុ�ជាបានមានប្រ�សាសន៍៍

ក្តីី�ក៍៍ដោ�យ។ ពួួកគេ�បាននិិយាយថា នេះ�ះ

ថា “ការដាក់់ពន្ធនា
ធ គារ និិងការផាកពិិន័័យ

កាន់់តែ�សំខា
ំ ន់់នៅ�ពេ�លនេះ�ះ នៅ�ពេ�លដែ�ល

យ៉ាា ងធ្ងងន់់ធ្ងងរចំំពោះ�ះសកម្មមជនទាំំងបីីនាក់់

ប្រ�ព័័ន្ធពន្ធ
ធ នា
ធ គារមានមនុុស្សសចង្អៀ�ៀ�តណែ�ន

នេះ�ះ មិិនសមហេ�តុុផល និិងមិិនសមាមាត្រ�

ហើ�ើយអ្ននកទោ�ស និិ ងអ្ននកទោ�សរាប់់ រយ

ទេ�” ។ ខ្ញុំំ��មានការព្រួ�ួយបារម្ភភយ៉ាាងខ្លាំំ�ង
ដែ�លតុុលាការ បានផ្តតន្ទាាទោ�សអ្ននកការពារ

នាក់់បានធ្វើ��ើតេ�ស្តិ៍៍�វិ ិជ្ជជមានជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ ។

អ្ននកជំំនាញក៏៏មានការព្រួ�ួយបារម្ភភយ៉ាាង

សិិទ្ធិិ�មនុស្សសទាំ
ុ
ង
ំ បីីនាក់់ ពីីបទធ្វើ�ើស
� កម្មមភាព

ខ្លាំំ�ងចំំ ពោះ�ះព័័ត៌៌មានគួួរឱ្យយជឿ�ឿជាក់់ ដែ�ល

ដែ�លការពារដោ�យសិិទ្ធិិ�សេ�រីីភាពបញ្ចេ�េ ញមតិិ

អ្ននកការពារ ១៧ នាក់់ បច្ចុុ�ប្បបន្នន កំំពុង
ុ ជាប់់ឃុំំ�

និិងការជួួបជុំំ�ដោ�យសន្តិិ�វិ ិធីី សិិទ្ធិិ�ដែ�លធានា
ដោ�យច្បាាប់់កម្ពុុ�ជា និិងច្បាាប់់អន្តតរជាតិិ” ។

ត្រូ�ូវបានចោ�ទប្រ�កាន់់ ឬផ្តតន្ទាាទោ�សតាម
មាត្រា� ៤៩៤ និិងមាត្រា�៤៩៥ ។

លោ�កស្រី�ី Mary Lawlor អ្ននករាយការណ៍៍

អ្ននកជំំ នាញបាននិិ យាយថា “យើ�ើង

ពិិសេ�សរបស់់អង្គកា
គ រសហប្រ�ជាជាតិិស្តីីពី
� ី

មានការព្រួ�ួយបារម្ភភយ៉ាាងខ្លាំំ�ងដែ�លមាត្រា�

ស្ថាា នភាពអ្ននកការពារសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសបាន

ទាំំងពីីរនេះ�ះត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់ជាប្រ�ព័័ ន្ធធ

និិយាយថា “អ្ននកការពារសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសមិិនគួួរ

ដើ�ើម្បីី�កំណត់
ំ
គោ�លដៅ
់
�សំំដៅ�លើ�ើអ្ននកការពារ

ត្រូ�ូវបានចាប់់ខ្លួួ�នឃុំំ�ខ្លួួ�នឬផ្តតន្ទាាទោ�សចំំពោះ�ះ

សិិទ្ធិិ�មនុុស្សស”។ យើ�ើងសូូមអំំពាវនាវឱ្យយ

ការខិិតខំំការពារសិិទ្ធិិ�មនុស្សស
ុ របស់់អ្ននកដទៃ�

រដ្ឋាាភិិបាលបញ្ឈឈប់់ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់ច្បា
់ ាប់់ដើ�ើម្បីី�

ទេ�" ។
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Low-income landlords get first
កម្មមវិិធីីតស៊ូូ�មតិិនៅ�ទូូទាំំងរដ្ឋឋជាលើ�ើកដំំបូូង statewide advocacy program
ម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�ដែ�លមានប្រា�ក់់ចំំណូូលទាបទទួួលបាន
ក្រុ�ុមមេ�ធាវី ីស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត និិស្សិិ�តច្បាាប់់

ច្បាាប់់ សម្រា�ប់់អ្ននករងការបណ្តេ�េ ញចេ�ញ

សម្រា�ប់់ម្ចាាស់់ផ្ទះះ�ដែ�លមានប្រា�ក់់ចំំណូូល

ពីីរដ្ឋឋ ហៅ�កាត់់ថា (CELHP) កំំពុុងជួួយ

និិ ងបុុ គ្គគលិិកធ្វើ�ើ�ការរួួមគ្នាាដើ�ើម្បីី�តស៊ូូ�មតិិ
ទាប។

បណ្តា
ា លមកពីីជំំងឺឺកូវីូ ីដ-១៩ ទទួួលមូលនិ
ូ
ធិ
ិ ិ
បន្ធូូ�របន្ថថយភាពតានតឹឹងនោះ�ះ ជាមួួយកម្មមវិ ិធីី
តស៊ូូ�មតិិសម្រា�ប់់ម្ចាាស់់ផ្ទះះ�។ គម្រោ��ងនេះ�ះ

បូូស្តុុ�ន-ថ្ងៃ
ន �ទី
ៃ ៨
ី ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ២
� ០២១-ការ

មានសមាសភាពក្រុ�ុមមេ�ធាវី ី អ្ននកជំំនួួយ

រាតត្បាាតនៃ�វី ីរ៉ុុ�សកូូរ៉ូូ�ណា បានបន្ថែ�ែមភាព

ផ្នែ�ែកច្បាាប់់ និិស្សិិ�តច្បាាប់់ និិងអ្ននកស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត

តានតឹឹងភ្លាាមៗចំំ ពោះ�ះសុុខុុមាលភាព

មកពីីសហគមន៍៍នៅ�ទូូទាំំងរដ្ឋឋម៉ាាសាឈូូ

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ម្ចាាស់ផ្ទះះ
់ �តូូចៗ នៅ�រដ្ឋឋម៉ាាសា

សេ�ត VLP ធ្វើ��កា
ើ រដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់សេ�វា
់
កម្មមផ្នែ�ែក

ឈូូសេ�ត។ អ្ននកដែ�លក្លាាយជាម្ចាាស់់ផ្ទះះ�

ច្បាាប់់ដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ និិងចំំណាយតិិចតួច
ួ

ថ្មីី�ថ្មោ�ោ ងទាំំងនេះ�ះជាច្រើ�ើ�ន តែ�ងតែ�ផ្តតល់់នូូវ

ជួួយដំំណើ�ើ រការកម្មមវិ ិធីីជំំនួួយហិិរញ្ញញវត្ថុុ� និិង

លំំនៅ�ដ្ឋាា នដែ�លមានតំំលៃ�សមរម្យយ និិង

ផ្តតល់់លទ្ធធភាពទទួួ លបានសម្ភាារៈ� និិ ង

អ្ននកជួួលអាចមានលទ្ធធភាពជួួល កំំពុុងជួួប

ធនធានអប់់ រំ ំ។ អ្ននកដែ�លទទួួ លសេ�វាពីី

ការលំំបាកក្នុុ�ងការប្រ�មូូលថ្លៃ�ៃជួួលផ្ទះះ� និិង

គម្រោ��ង VLP គឺឺជាម្ចាាស់់ផ្ទះះ�ដែ�លមាន

ទូូ ទាត់់ប្រា�ក់់កម្ចីី� ទិិញផ្ទះះ�ក្នុុ�ងកំំ ឡុុងពេ�ល

ប្រា�ក់់ ចំំណូូលទាបដែ�លរស់់នៅ�ក្នុុ�ង

មានវិ ិបត្តិិ�កូូវី ីដ-១៩ បង្កកផលប៉ះះ�ពាល់់យ៉ាាង

អចលនទ្រ�ព្យយដែ�លពួួ កគេ�ជួួ ល ដែ�ល

ខ្លាំំ�ង និិងយូូរអង្វែ�ែងមកនៅ�លើ�ើ

ភាគច្រើ�ើ�នពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើការជួួ លផ្ទះះ�របស់់

ទីីផ្សាារ

ជួួលផ្ទះះ�។

ខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី�សងប្រា�ក់់កម្ចីី�ទិិញផ្ទះះ�។ ពួួកគេ�
ច្រើ�ើ� នតែ�ជាមនុុ ស្សសចាស់់ អ្ននកនិិ យាយ

គម្រោ��ងមេ�ធាវី ីស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត ហៅ�កាត់់ថា
(VLP) ជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�គម្រោ��ងជំំនួួយផ្នែ�ែក

ភាសាអង់់ គ្លេ�េសដែ�លមិិនមែ�នជាភាសា
តទៅ�ទំំព័័រទីី ១៥

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

BOSTON – September 8, 2021
– The coronavirus pandemic has added
intense, sudden stress to the financial
well-being of small landlords in Massachusetts. Many of these mom-and-pop
landlords, who often provide affordable
and moderately priced housing for tenants, 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. Comprised of a team of attorneys, paralegals,
law students and volunteers from communities 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 federal 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.
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tmkBITMB½rTI 05 លោ�ោកស្រី�ី ត្រា�ាហាាន អបអរសាាទរ Trahan Applauds House Passage

កម្ពុុ�ជា។ ក្នុុ�ងនាមជាអ្ននកតំំណាងរាស្ត្រ�រនៃ�

ស្រុ�ក
ុ ទីី៣ ជាកន្លែ�ែងរស់់នៅ�របស់់ប្រ�ជាជន
អាមេ�រិ ិកដើ�ើមកំំណើ�ើ តខ្មែ�រែ ដ៏៏ធំំ និិងរស់់រវើើ �ក

បំំផុុតនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស ខ្ញុំំ��មានមោ�ទនភាព
គាំំទ្រ�ច្បាាប់់នេះ�ះ ហើ�ើយខ្ញុំំ��ទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំធ្វើំ ��កា
ើ រ

ជាមួួយប្រ�ធានាធិិបតីី និិងសហការីីរបស់់ខ្ញុំ��ំ
នៅ�ព្រឹ�ឹទ្ធធសភា ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តវាឲ្យយក្លាាយជា
ច្បាាប់់”។

ច្បាាប់់ H.R. ៤៦៨៦ ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�ត

ឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងការបង្រ្កា�ាប
ដែ�លមានរយៈៈពេ�លជាច្រើ�ើ� នឆ្នាំំ�មកលើ�ើ

គណបក្សសនយោ�បាយ និិងសកម្មមជនប្រ�ឆាំំង

របស់់លោ�កនាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ហ៊ុុ�នសែ�ន និិង
សម្ព័័�ន្ធធមិិត្តតរបស់់គាត់់នៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋាាភិិបាល។

ក្រោ��មការដឹឹកនាំំរបស់់នាយករដ្ឋឋមន្រ្តី�ី�
រដ្ឋាាភិិបាល និិងកងកម្លាំំ�ងយោ�ធាកម្ពុុ�ជា

បានចូូលរួម
ួ ជាប្រ�ព័័ន្ធធធ្វើ��ើឱ្យយអន្តតរាយ និិង

បំំបិិទមាត់់អ្ននករិះ��គន់់ រួួមទាំំងការរំ ំលាយ
គណបក្សសសង្រ្គោះ��ះ �ជាតិិ (CNRP) ដើ�ើម្បីី�

នាំំមុខនៅ
ុ �ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តជាតិិឆ្នាំំ២
� ០១៨
ចាប់់ ខ្លួួ� នប្រ�ធានគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �ជាតិិ

លោ�កកឹឹម សុុខា និិងឃុំំ�ខ្លួួ�ន និិងកាត់់ទោ�ស

សកម្មមជនដែ�លសម្តែ�ែងការមិិនយល់់ស្រ�ប

ចំំពោះ�ះរដ្ឋាាភិិបាលរបស់់ខ្លួួ�ន។

of Cambodia Democracy Act

សកម្មមភាពជាច្រើ�ើ�នរបស់់រដ្ឋាាភិិបាល

លោ�កនាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ហ៊ុុ�ន សែ�ន បាន
រំ ំលោ�ភសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសជាមូូលដ្ឋាា នដែ�លផ្តតល់់

ជូូនប្រ�ជាពលរដ្ឋឋកម្ពុុ�ជាក្រោ��មរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ
និិងច្បាាប់់អន្តតរជាតិិ របស់់

ប្រ�ទេ�ស។

សកម្មមភាពទាំំងនោះ�ះរួួមទាំំង ការបង្រ្កា�ាប

ពីីសំំណាក់់កម្លាំំ�ងសន្តិិ�សុុខដោ�យហិិង្សាា
ពីីរផ្សេ�េងគ្នាាក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៣ និិង២០១៤ ត្រូ�ូវ

បានថ្កោ�ោលទោ�សដោ�យរដ្ឋាាភិិបាលជុំំ�វិ ិញ

ពិិភពលោ�កនិិងអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ។

នៅ�ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០២០ អ្ននករាយការណ៍៍
ពិិសេ�សរបស់់អង្គកា
គ រសហប្រ�ជាជាតិិប្រ�ចាំំ

កម្ពុុ�ជាបានរិះ��គន់់ការចាប់់ ខ្លួួ� នសកម្មមជន

ដោ�យនិិយាយថា មន្រ្តី�ី�កម្ពុុ�ជាគួួរតែ� “ធានា

ថាសិិទ្ធិិ�របស់់សកម្មមជនទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវបាន

គោ�រព និិងការពារ” ហើ�ើយរដ្ឋាាភិិបាលគួរួ តែ�
ធ្វើ��ស
ើ កម្មមភាព “បង្កើ�ើ�តបរិ ិយាកាសដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ

បុុគ្គលម្នាាក់
គ
់ៗអាចអនុុវត្តតសិទ្ធិិ�ទាំ
ិ
ង
ំ នេះ�ះបាន” ។
ច្បាាប់់ លទ្ធិិ� ប្រ�ជាធិិ បតេ�យ្យយកម្ពុុ�ជា

ឆ្នាំំ�២០២១នាំំឲ្យយប្រ�ធានាធិិបតីីសហរដ្ឋឋអាមេ�រិក
ិ
ឱ្យយដាក់់ ទណ្ឌឌកម្មមលើ�ើមន្រ្តី�ី�កម្ពុុ�ជាដែ�ល
តទៅ�ទំំព័័រទីី១៥

From Page 05

by dissolving the Cambodia National Rescue Party (CNRP) in the leadup to the nation’s 2018 elections, arresting the CNRP
President Kem Sokha, and detaining and
prosecuting activists who express dissenting views of their own government.
Many actions by Prime Minister Hun
Sen’s government have violated basic human rights afforded to Cambodian citizens
under the nation’s constitution and international 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 government should act “to create an environment in which individuals are able to exercise 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 sanction relief should the government make
significant progress toward ending efforts
to limit Cambodians’ participation in democracy and human rights. The legislation 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 human rights and democratic rule in Cambodia. Earlier this year, Trahan and Markey, along with Senator Elizabeth Warren
(D-MA), issued a statement demanding
that Prime Minister Hun Sen and his government 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.
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tmkBITMB½rTI 02 លោ�ោក David Nangle ត្រូ�ូវបាាន... Ex-Rep. David Nangle sentenced to 15

ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងស្រុ�ុក Seaport ដូូចគ្នាា មាន

វត្តតមាននៅ�ក្នុុ�ងតុុលាការអាមេ�រិ ិក The John

រហូូតដល់់លោ�កវណ្ណាា ហូូវ៉ាាដ ដណ្តើ�ើ� មបាន
អាសនៈៈនៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តបឋមរបស់់

months in federal prison on corruption charges

From Page 02

An emotional Nangle offered
numerous apologies to the judge,
ឱ្យយជាប់់ពន្ធនា
ធ គារ ១៥ ខែ� ពីីបទពុុករលួួយ គាត់់ត្រូ�ូវបានចោ�ទប្រ�កាន់់នៅ�ខែ�កុុម្ភៈៈ�ឆ្នាំំ� the court, the government, his former
សហព័័ន្ធធ ទាក់់ទងនឹឹងសកម្មមភាពក្លែ�ែងបន្លំំ� ២០២០ ពីីបទប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតអំំពើ�ើពុក
ុ រលួួយសហព័័ន្ធធ legislative colleagues and his family and friends, many of whom were
ជាច្រើ�ើ�នដែ�លគាត់់បានប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត ខណៈៈពេ�ល ចំំនួួន ២៨ ករណីី ។
in the courtroom.
Joseph Moakley គាត់់ត្រូ�វបា
ូ នផ្តតន្ទាាទោ�ស

គាត់់នៅ�កាន់់តំំណែ�ង។

ចៅ�ក្រ�ម Rya Zobel បានបញ្ជាា ឱ្យយ

គណបក្សសប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយកាលពីីឆ្នាំំមុ
� ុន។

នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ២៤ ខែ�កុុម្ភះះ�ឆ្នាំំ�នេះ�ះ គាត់់បាន

សារភាពទោ�សកំំហុុសចំំពោះ�ះការចោ�ទប្រ�កាន់់

លោ�ក Nangle បង់់ ប្រា�ក់់ពិិន័័យចំំ នួួន

ចំំនួួន ១០ ករណីី ពីីបទឆបោ�កតាមទូូរស័័ព្ទទ

និិងសងប្រា�ក់់ចំនួ
ំ ន
ួ ៣៣៣៤៧ ដុុល្លាារដល់់

របាយការណ៍៍ក្លែ�ែងក្លាាយទៅ�ធនាគារ និិង

១៥៦៥០ ដុុល្លាារពីីបទឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមរបស់់គាត់់

IRS ។ លោ�ក Nangle នឹឹងត្រូ�ូវបានដោះ�ះលែ�ង

ក្រោ��មការត្រួ�ួតពិិ និិត្យយរយៈៈពេ�លពីី រឆ្នាំំ�
បន្ទាាប់់ពីីទោ�សជាប់់ពន្ធនា
ធ គាររបស់់គាត់់។

ព្រះ�ះរាជអាជ្ញាាសហព័័ន្ធធបានស្វែ�ែងរក

ការដាក់់ឲ្យយជាប់់ពន្ធធនាគាររយៈៈពេ�ល ១៨

ខែ� និិងការដោះ�ះលែ�ងដែ�លស្ថិិ�តក្រោ��មការ

ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយរយៈៈពេ�ល ៣ ឆ្នាំំ� ខណៈៈដែ�ល
មេ�ធាវី ីរបស់់លោ�ក Nangle គឺឺលោ�កស្រី�ី

Carmine Lepore បានស្នើ�ើ�សុំំ�ឲ្យយមានការ

ឃុំំ�ខ្លួួ�នក្នុុ�ងផ្ទះះ�រយៈៈពេ�លមួួយឆ្នាំំ�និិងដោះ�ះលែ�ង
ស្ថិិ�តក្រោ��មការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយរយៈៈពេ�ល ៣
ឆ្នាំំ�។

លោ�ក Nangle មានអារម្មមណ៍៍រំ ំជើ�ើបរំ ំជួួល

បានសុំំ�ទោ�សចំំ ពោះ�ះចៅ�ក្រ�មតុុ លាការ

រដ្ឋាាភិិបាល អតីីតសហការីីនីីតិិប្បបញ្ញញត្តិិ� ក្រុ�ុម

គ្រួ�ួសារ និិងមិិត្តតភក្តិិ�របស់់គាត់់ដែ�លភាគច្រើ�ើ�ន

ស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងបន្ទទប់់សវនាការ។

មនុុស្សសខ្លះះ�យំំនៅ�ពេ�លគាត់់សុំំ�ទោ�ស

ចំំពោះ�ះ “ការឈឺឺចាប់់ ភាពអាម៉ាា ស់់ និិងភាព

គួួរឲ្យយខ្មាាស់់អៀ�ៀន” ដែ�លគាត់់បានធ្វើ��ើមក
លើ�ើពួួកគេ� ដោ�យនិិយាយថា វាគឺឺ “ជាអ្វីី�

ដែ�លខ្ញុំំ��ត្រូ�វដោះ
ូ �ះស្រា�យ និិងរស់់នៅ�ជាមួួយ
អស់់មួួយជីីវិ ិតរបស់់ខ្ញុំ��ំ” ។

លោ�ក Nangle បាននិិយាយថា “ខ្ញុំំ��

សូូមអភ័័យទោ�សជាសាធារណៈៈចំំ ពោះ�ះ
មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ តរបស់់ខ្ញុំ��ំ និិងចំំពោះ�ះទីីក្រុ�ុង

ឡូវែែលជាទីីស្រ�លាញ់់
របស់់ខ្ញុំ��”ំ ពួួកគេ�មាន
ូ
ជំំ នឿ�ឿ និិ ងទុុ កចិិ ត្តតលើ�ើខ្ញុំ��អស់
ំ
់ រយៈៈពេ�ល
២២ឆ្នាំំ� “ខ្ញុំំ��បានធ្វើ��ើឱ្យយពួួកគេ�ខកចិិត្តត” ។

គាត់់ បាននិិ យាយថា ការិ ិយាល័័យ

របស់់គាត់់ ធ្លាាប់់ មានមោ�ទនភាពក្នុុ�ងការ

ជួួយមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ តទាំំងអស់់ដែ�លបាន

មករកជំំនួួយ មិិនថាមានបញ្ហាាអ្វីី�ក៏៏ដោ�យ។
លោ�ក Nangle បាននិិយាយថា “ការពិិត

នៃ�បញ្ហាាគឺឺខ្ញុំំ��ត្រូ�វូ ការជំំនួយ
ួ ឥឡូវនេះ�ះខ្ញុំំ
ូ
��ដឹឹង”
គាត់់ ចង់់ក្លាាយជាមនុុ ស្សសល្អអម្នាាក់់ និិ ង

សង្ឃឹឹ�មថានឹឹងជួួយការពារអ្ននកដទៃ�មិិនឱ្យយ
ដើ�ើរតាមផ្លូូ�វដដែ�ល។

លោ�ក Nangle បានបម្រើ�ើ� ការជា

តំំណាងរាស្ត្រ�រមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត Middlesex ទីី១៧ អស់់រយៈៈពេ�ល ១១ អាណត្តិិ�

ឆបោ�កធនាគារចំំ នួួន ៤ ករណីី បទធ្វើ�ើ�

ការដាក់់លិខិ
ិ ត
ិ ប្រ�កាសពន្ធធក្លែ�ែងក្លាាយចំំនួន
ួ
៥ ករណីី ។ បទចោ�ទដំំបូង
ូ របស់់គាត់់ មាន៥

ករណីីបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត មានទាំំងបទចោ�ទធ្វើ��ើ

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

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 demonstrate evidence of his good character.

“I’d also like to publicly apologize to my constituents and my
One such letter was from Steven
មួួយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែការចោ�ទប្រ�កាន់់នេះ�ះ ត្រូ�ូវបាន beloved city of Lowell,” Nangle Panagiotakos, the former state
បូូ កបញ្ចូូ�លតាមកិិ ច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងទៅ�ក្នុុ�ង said, noting that they put their faith senator from Lowell for whom
and trust in him for 22 years, “and Nangle previously worked.
សំំណុំំ�រឿ�ឿង។
I let them down.”
“Your Honor, his actions, which
have brought him before you, are
នៅ�ពេ�លតុុលាការផ្តតន្ទាាទោ�សលោ�កស្រី�ី
He said his office used to take serious and he is taking responsibilpride
in helping all constituents who ity for them, but they do not define
Lepore បានគូូ ររូូបបុុរសម្នាាក់់ ដែ�លស្ទើ�ើ�
តែ�មួួយជីីវិ ិតរបស់់គាត់់ ធ្វើ��ើអំំពើ�ើល្អអចំំពោះ�ះ reached out for assistance, no mat- the person that is before you,”
Panagiotakos wrote. “They certer the issue
មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត និិងសហគមន៍៍របស់់
“The truth of matter was, I tainly are now a part of that definiិ
គាត់់ តែ�គាត់់ជាមនុុស្សសញៀ�ៀនល្បែ�ែងទៅ�វិញ។
needed help, and I realize that now,” tion, but the good that has been his
លោ�កស្រី�ី Lepore បាននិិយាយថា Nangle said, adding that he wants life for 60 years and the good that
“ខ្ញុំំ��អាចប្រា�ប់់អ្ននកថា លោ�ក David Nangle to become a better person and hopes he has brought into the lives of
បានរងទុុក្ខខ្លាំំ�
ខ ងរួួចទៅ�ហើ�ើយ”។ “គាត់់បាន to help prevent others from going countless others over that time, is
certainly a much greater part of the
បាត់់បង់់ការងារដែ�លជាអាយុុជីីវិ ិតរបស់់ down the same road.
person you have before you.”
គាត់់។ គាត់់បាត់់បង់់ការគោ�រពពីីមនុុស្សស
Nangle, who served as state
ដែ�លគាត់់យកចិិត្តតទុុកដាក់់។ គាត់់បានធ្វើ��ើ representative for the 17th MiddleBut according to Assistant U.S.
ឱ្យយប៉ះះ�ពាល់់ដល់់សុុចរិ ិតភាពរបស់់គាត់់ sex District for 11 terms until he Attorney Dustin Chao, Nangle lied
was unseated by Vanna Howard in over and over to all of these people,
ដែ�លទាំំងអស់់នេះ�ះ គាត់់ចង់ធ្វើ់ �កា
�ើ រជួួសជុល
ុ
ឡើ�ើងវិ ិញ និិងចង់់ឱ្យយមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា យល់់ last year’s Democratic primary, was stealing the money that hardworking
indicted in February 2020 on 28 Lowellians donated to his campaign
ពីីមូូលហេ�តុដែ�ល
ុ
គាត់់ស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងស្ថាា នភាព
federal corruption charges.
and even placing blame on some of
បែ�បនេះ�ះ” ។
his family members as excuses for
ទោះ�ះបីីទង្វើ�ើ� របស់់គាត់់ យ៉ាាងណាក្តីី�
On Feb. 24 this year, he plead- his bad credit.
លោ�កស្រី�ីLeporeបាននិិយាយថាសាច់់ញាតិិ ed guilty to 10 counts of wire fraud,
“While Mr. Nangle was getting
មិិត្តតភក្តិិ� និិងអ្ននកតំំណាងរាស្ត្រ�រជាច្រើ�ើ�នរបស់់ four counts of bank fraud, four
លោ�ក Nangle បានចេ�ញមកសរសេ�រ counts of making false statements tremendous kindness, affection and
to a bank and five counts of filing support from these good people, he
សំំបុុត្រ�គាំំទ្រ� និិ ងបង្ហាា ញ ភស្តុុ�តាងអំំ ពីី
false tax returns. His original was lying to them,” Chao said. “He
អត្តតចរិ ិតល្អអរបស់់គាត់់។
charges included an additional five was stealing from them and he was
លិិខិិតមួួយច្បាាប់់នោះ�ះ គឺឺមកពីីលោ�ក counts of making false statements cheating time and time again.”
StevenPanagiotakosអតីីតសមាជិិកព្រឹ�ឹទ្ធធសភា to a bank, but the charges were
Chao said one of the worst
មកពីីក្រុ�ុងឡូូវែែល ដែ�លលោ�ក Nangle consolidated as part of a plea agreement.
byproducts
of addiction is impulsive
ធ្លាាប់់ធ្វើ��ើការជាមួួយនាពេ�លកន្លលងមក។
behavior that can lead to criminal
លោ�ក Panagiotakos បានសរសេ�រ
At the sentencing, Lepore activities. However, the federal
ថា “តុុលាការជាទីីគោ�រព សកម្មមភាពរបស់់ painted a picture of a man who’d investigation into Nangle showed
គាត់់ បាននាំំគាត់់មកនៅ�ចំំពោះ�ះមុុខតុលា
ុ ការ lived the vast majority of his life that his illegal actions — including
doing good for his constituents and obstructing the grand jury investigaគឺឺធ្ងងន់់ធ្ងងរណាស់់ គាត់់ទទួលខុ
ួ
សត្រូ�
ុ
វចំ
ូ ពោះ�ះ
ំ
ទង្វើ�ើ�ទាំង
ំ នោះ�ះប៉ុុ�ន្តែ�ែទង្វើ�ើ� មិិនកំំណត់លក្ខ
់
ណៈ
ខ ៈ the community, only to be undone tion by drafting a phony consulting
by a gambling addiction.
contract to explain the payments
វិ ិនិិច្ឆ័័�យបុុគ្គលនេះ�ះនៅ
គ
�ចំំពោះ�ះមុុខតុុលាការ
from the Billerica business owner
តទៅ�ទំំព័័រទីី ១៤
Please see /14
“I can tell you David Nangle
សេ�ចក្តីី� ថ្លែ�ែងការណ៍៍មិិ នពិិ តទៅ�ធនាគារ
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tmkBITMB½rTI 06 សភាាអាាមេ�រិិកបាានអនុុម័័តច្បាាប់់...

សំំខាន់់ៗចំំនួន
ួ ៦ ប្រ�ឆាំំងនឹឹងរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជា៖

ដោ�យសេ�រីីត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងគួួរឱ្យយជឿ�ឿជាក់់ មានការ

កាន់់អំំណាចនៅ�កម្ពុុ�ជាចាប់់តាំំងពីីឆ្នាំំ�១៩៨៥

អន្តតរជាតិិ។

១) លោ�កនាយករដ្ឋឋមន្រ្តី�ី�ហ៊ុុ�ន សែ�ន បាន

និិងជា មេ�ដឹឹកនាំំដែ�លកាន់់ តំំណែ�ងបានយូូរ

ជាងគេ�នៅ�អាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍។ ថ្វីី�បើ�ើមានការយកចិិត្តត

តាមដានឃ្លាំំ�មើ�ើលដោ�យអ្ននកសង្កេ�េតការណ៍៍

ការដាក់់ទណ្ឌឌកម្មមនេះ�ះអាចត្រូ�ូវបានដកចេ�ញ

ទុុកដាក់់ និិងជំំនួួយពីីអន្តតរជាតិិជាច្រើ�ើ�នទសវត្សស

វិ ិញ នៅ�ពេ�លដែ�លរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជាបញ្ឈឈប់់

នៅ� កម្ពុុ�ជាក៏៏ដោ�យ ក៏៏រដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជានៅ�តែ�

លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយបញ្ចចប់់ការរំលោ�ភសិិ
ំ
ទ្ធិិ�មនុស្សស
ុ

ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់ប្រ់ �ព័័ន្ធប្រធ �ជាធិិបតេ�យ្យយ ពហុុបក្សស

កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់ខ្លួួ�នក្នុុ�ងការធ្វើ��ើឱ្យយខូូច

បន្តតគ្រ�បដណ្តតប់់ដោ�យភាពមិិនប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ

ដែ�លពាក់់ព័ន្ធ
័ ធនឹឹងការធ្វើ�ឱ្យ
�ើ យខូូចលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ

កាន់់ អំំណាច ដែ�លគ្រ�ប់់ គ្រ�ងគ្រ�ប់់ទីីភ្នាាក់់ ងារ

យុុត្តិិ�ធម៌៌ដែ�លអនុុញ្ញាាតឱ្យយមានការចូូ លរួម
ួ

ពីីសំំណាក់់គណបក្សសប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជាដែ�លកំំពុង
ុ
និិងឧបករណ៍៍សន្តិិ�សុុខរបស់់រដ្ឋឋ។

(២) រដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជាបានចាត់់វិ ិធានការ

ជាច្រើ�ើ�ន ជាពិិសេ�សចាប់់តាំំងពីីឆ្នាំំ�២០១៧ និិង

អំំឡុុងពេ�លមានជំំងឺឺរាតត្បាាតកូូវី ីដ-១៩ ដើ�ើម្បីី�

រៀ�ៀបចំំការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តដោ�យសេ�រីីត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិង
យ៉ាា ងសកម្មមពីីបេ�ក្ខខជនគណបក្សសប្រ�ឆាំំង ដែ�ល
គួួរឱ្យយទុុកចិិត្តត។

នៅ�លើ�ើចំំណុុចទីី៣នៃ�ការទាមទាររបស់់

ដាក់់កំំហិិតក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា មកលើ�ើសង្គគម

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក រដ្ឋាាភិិ បាលកម្ពុុ�ជាកំំ ពុុង

តាមរយៈៈការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតពន្ធធបែ�បនយោ�បាយ

នយោ�បាយថ្មីី� បង្កើ�ើ�តឡើ�ើង និិ ងដំំ ណើ�ើ រការ

ស៊ីី�វិ ិល និិងបរិ ិយាកាសសារព័័ត៌មា
៌ ន ជាពិិសេ�ស

លើ�ើប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយឯករាជ្យយ។

(៣) នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៣ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០១៧ លោ�

កកឹឹម សុុខា ប្រ�ធានគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �ជាតិិត្រូ�វូ
បានចាប់់ខ្លួួ�នក្រោ��មការចោ�ទប្រ�កាន់់ថាពាក់់ព័ន្ធ
័ ធ

នឹឹងរឿ�ឿងនយោ�បាយ និិងប្រ�ឈមមុុខនឹឹងការ

ជាប់់ពន្ធនា
ធ គាររហូូតដល់់ ៣០ ឆ្នាំំ។
� នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៦
ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០១៧ តុុ លាការកំំ ពូូលរបស់់

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាបានរំ ំលាយគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �

ជាតិិដោ�យលុុបឈ្មោះ�ះ�គណបក្សសប្រ�ឆាំំងឈានមុុខ
គេ�។ ខណៈៈពេ�លដែ�លលោ�កកឹឹម សុុខា លែ�ង

នៅ�ក្នុុ�ងពន្ធធនាគារ ចលនារបស់់គាត់់ត្រូ�ូវបាន

ហាមឃាត់់ គាត់់ត្រូ�ូវបានហាមឃាត់់មិិនឱ្យយធ្វើ��ើ

សកម្មមភាពនយោ�បាយ ហើ�ើយបទចោ�ទលើ�ើរូូប
គាត់់នៅ�តែ�មិិនទាន់់សម្រេ�េចដដែ�ល។ លោ�ក

ជជែ�កវែែកញែ�កថាខ្លួួ�នបានអនុុញ្ញាាតឱ្យយគណបក្សស
ដោ�យសេ�រីីនៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តឆ្នាំំ�២០២៣ ។
តែ�ទោះ�ះយ៉ាា ងណាក៍៍ដោ�យ អ្ននកជំំនាញ លោ�

កប្រេ�េដ អាដាម នាយកប្រ�ចាំំតំំបន់់អាស៊ីី�នៃ�
អង្គគការឃ្លាំំ�មើ�ើលសិិទិ្ធធ�មនុុស្សស និិយាយថា “អ្ននក

មិិ នអាចដំំ ណើ�ើ រការការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តបានទេ�

នៅ�ពេ�លគ្មាា នសិិទ្ធិិ�ស្មើ�ើ�គ្នាាក្នុុ� ងការទទួួ លបាន
ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយការនិិយាយដោ�យសេ�រីី និិង
ការជួួ បប្រ�ជុំំ�គ្នាា ។ នៅ�ពេ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�វាដោ�យ

ភ័័យខ្លាាចឬភិិតភ័័យ ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តមិិនសេ�រីីឬ
យុុត្តិិ�ធម៌៌ទេ�។ វាមិិ នមែ�នជាការបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត
ស្រ�បច្បាាប់់ទេ�” ។

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�កញ្ញាា ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នទំំ នាក់់

ទំំនងឃ័័រវី ីស (Qorvis) បានចុះះ�កិិច្ចចសន្យាាជាមួួយ

សម រង្ស៊ីី�� ប្រ�ធានគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �ជាតិិមុុន

លោ�ក ជុំំ� សុុណ្ណាារីី (Chum Sounry) ឯកអគ្គគ

រារាំំងមិិនឱ្យយវិ ិលត្រ�ឡប់់មកប្រ�ទេ�សវិ ិញ។

គេ�ហទំំព័័ររបស់់ខ្លួួ�ន Qorvis មានអំំនួួតថា “ខ្លួួ�ន

នៅ�តែ�និិរទេ�សខ្លួួ�នក្រៅ��ផ្លូូ�វការ ហើ�ើយត្រូ�ូវបាន

(៤) ចាប់់តាំំងពីីគណបក្សសសង្រ្គោះ��ះ �ជាតិិ

ត្រូ�ូវបានរំ ំលាយ រដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជាបានចាប់់ខ្លួួ�ន
ដាក់់ ពន្ធធនាគារឬនាំំមកនូូ វការចោ�ទប្រ�កាន់់

រាជទូូតកម្ពុុ�ជាប្រ�ចាំំសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក។ តាមរយៈៈ
បានជួួ យដល់់អតិិថិិជនក្នុុ�ងការរុុករកបញ្ហាា
ប្រ�ឈមរបស់់

រដ្ឋាាភិិបាលចាប់់តាំំងពីីការ

ចាប់់ផ្តើ�ើមដំ
� ំបូូង។ ក្រុ�ុមជាន់់ខ្ពស់
ព រ់ បស់់យើ�ើងមាន
ិ
សមាសភាពអតីីតមន្រ្តី�ីរ� ដ្ឋាាភិិបាលមកពីីសេ�តវិមាន

ពាក់់ព័័ន្ធរឿ�
ធ ឿងនយោ�បាយប្រ�ឆាំំងមេ�ដឹឹកនាំំ និិង

មន្ទីី�រប៉៉ង់់តាហ្គោ�ោ ន ក្រ�សួួងការបរទេ�ស ព្រឹ�ឹទ្ធធសភា

នៅ�ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០២០ រដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជាបាន

ល” ។

សកម្មមជនគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �ជាតិិ។ ចាប់់ផ្តើ�ើ�ម
រៀ�ៀបចំំ ការកាត់់ ទោ�សដ៏៏ ធំំមួួយជាបន្តតបន្ទាាប់់

ចំំពោះ�ះបុុគ្គគលជាង ១០០ នាក់់ ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ
ជាមួួយគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �ជាតិិ។

(៥) ចាប់់តាំំងពីីឆ្នាំំ�១៩៩១ ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត

ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាត្រូ�ូវ
បានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងស្ថាា នភាពមិិនសេ�រីី យុុត្តិិ�ធម៌៌
និិងគួួរឱ្យយទុុកចិិត្តត ឬត្រូ�ូវបានសម្គាាល់់ដោ�យការ

ក្លែ�ែងបន្លំំ�ការបំំភិត
ិ បំំភ័យ
័ អំំពើ�ើហឹឹង្សាា និិងការប្រើ�ើ�

ប្រា�ស់់យន្តតការមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវរបស់់រដ្ឋាាភិិបាលក្នុុ�ង

និិងសភាតំំណាងរាស្រ្ត�តនៅ�វិ ិមានកាពីីតូូល ហ៊ីី�

ប្រ�ភពបានរាយការណ៍៍ថា ភាគីីបាន

យល់់ព្រ�មលើ�ើការទូូ ទាត់់ប្រា�ក់់ចំំនួួន ៧ ម៉ឺឺ� ន
ដុុល្លាារក្នុុ�ងមួួយខែ� ហើ�ើយក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Qorvis នឹឹង

ធ្វើ��កា
ើ រទំំនាក់់ទំំនងជាយុុទ្ធសា
ធ ស្ត្រ�រឲ្យយកម្ពុុ�ជានៅ�

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិករួួមជាមួួយការផ្សសព្វវផ្សាាយវិ ិស័័យ
ទេ�សចរណ៍៍នៅ�កម្ពុុ�ជា។

មូូ លហេ�តុុដែ�លរដ្ឋាាភិិ បាលលោ�កហ៊ុុ�ន

ការធ្វើ�ឱ្យ
�ើ យបេ�ក្ខខជនគណបក្សសប្រ�ឆាំំងចុះះ�ខ្សោ�ោយ។

សែ�ន ជួួលក្រុ�ុមហ៊ុុ�នទំំនាក់់ទំំនងនេះ�ះ គឺឺដើ�ើម្បីី�

(៦) សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកប្តេ�េជ្ញាាលើ�ើកកម្ពពស់់

នេះ�ះនៅ�ក្នុុ�ងព្រឹ�ឹទ្ធធសភា។ ពលរដ្ឋឋខ្មែ�រែ អាមេ�រិ ិកាំំង

លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ សិិទ្ធិិ�មនុុស្សស និិងនីីតិិរដ្ឋឋ
នៅ�កម្ពុុ�ជា។ សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកបន្តតជម្រុ�ុញឱ្យយ

បញ្ចុះះ� �បញ្ចូូ�លតំំណាងរាស្រ្ត�តមិិនឱ្យយអនុុម័័តច្បាាប់់

ត្រូ�ូវបានគេ�ជម្រុ�ុញឱ្យយសរសេ�រ និិ ងទាក់់ ទង
សេ�នាធិិការរបស់់ពួួកគេ�ដើ�ើម្បីី�អនុុម័័តច្បាាប់់នេះ�ះ

រដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជាទម្លាាក់់ចោ�លការចោ�ទប្រ�កាន់់

ក៏៏ដូូចជាសរសេ�រទៅ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នទំំនាក់់ទំំនងនេះ�ះ

នយោ�បាយរបស់់គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ �ជាតិិ

ហ៊ុុ�នសែ�ន យ៉ាា ងណានោះ�ះទេ� ក៍៍ពួួកគេ�មិិនអាច

លើ�ើលោ�កកឹឹម សុុខា ជាបន្ទាាន់់ ស្តាារស្ថាា នភាព
ឡើ�ើងវិ ិញ និិងស្ដាារអាសនៈៈជាប់់ឆ្នោ�ោ តនៅ�ក្នុុ�ង
រដ្ឋឋសភា និិងគាំំទ្រ�កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងកែ�ទម្រ�ង់់

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តនៅ� កម្ពុុ�ជា ដោ�យការបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត

ប្រា�ប់់ពួួកគេ�មិិនថាពួួកគេ�ព្យាាយាមលាក់់បាំំង

លាក់់បាំង
ំ ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមរបស់់គាត់់បានដែ�រ នេះ�ះបើ�ើ

តាមសំំដីីរបស់់លោ�កប្រេ�េដ អាដាម៕
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(3) On September 3, 2017, Kem
Sokha, the President of the Cambodia National Rescue Party (CNRP), was arrested
on politically motivated charges and faces
up to 30 years in prison. On November
16, 2017, Cambodia’s Supreme Court dissolved the CNRP, eliminating the primary
opposition party. While Kem Sokha is no
longer in prison, his movements are restricted, he is prohibited from engaging in
political activity, and his charges remain
pending. The CNRP’s previous leader,
Sam Rainsy, remains in unofficial exile,
and has been prevented from returning to
the country.
(4) Since the CNRP’s dissolution, the
Government of Cambodia has arrested,
imprisoned, or brought politically motivated charges against CNRP leaders and
activists. Starting in November 2020, the
Government of Cambodia has held a series of mass trials for over 100 individuals
affiliated with the CNRP.
(5) Since 1991, the elections that
have taken place in Cambodia were conducted in circumstances that were not
free, fair, and credible or were marked by
fraud, intimidation, violence, and the government’s misuse of legal mechanisms to
weaken opposition candidates and parties.
(6) The United States is committed to
promoting democracy, human rights, and
the rule of law in Cambodia. The United
States continues to urge the Government
of Cambodia to immediately drop charges
against Kem Sokha, reinstate the political
status of the CNRP and restore its elected
seats in the National Assembly, and support electoral reform efforts in Cambodia
with free, fair, and credible elections monitored by international observers.
This sanction may be lifted only
when Cambodia’s government stops its
efforts to undermine democracy, ends

human rights violations associated with
undermining democracy, conducts free
and fair elections which allow the active
participation of credible opposition candidates.
On the third point of the U.S. demands, the Cambodian government is arguing it has allowed new political parties
to emerge and run freely in the 2023 election. However, experts are saying “you
cannot run an election when there is no
equal rights to media access, free speech,
and assembly. When you do it in fear or
intimidation, the election isn’t free or fair.
It’s not a legitimate election” said Brad
Adam, Asia Director of Human Rights
Watch.
On September 15, Qorvis Communication firm signed a contract with Chum
Soumry, the Cambodia Ambassador to the
United States. From its website, Qorvis
boast it “has been helping clients navigate
government affairs challenges since its
inception. Our senior team is composed
of former government officials from the
White House, the Pentagon, the State Department, and across both the Senate and
the House of Representatives on Capitol
Hill.”
Sources reported the parties agreed
on a payment of $70,000 monthly that
Qorvis will handle Cambodia strategic
communication in the United States along
to promote tourism in Cambodia.
The reason why Hun Sen’s government is hiring this communication firm is
to lobby lawmakers not to pass this bill in
Senate. “Cambodian Americans are urged
to write and contact their senators to pass
this bill and as well as write to this communication firm telling them no matter
how much they try to cover up for Hun
Sen, they can’t hide his crimes” said Brad
Adam.
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លេខ៣២៦ ថ្ងៃ�ៃទីី ០៤ - ១៧តុុលា ឆ្នាំំ� ២០២

KHMERPOST US

tmkBITMB½rTI 12 លោ�ោក David Nangle ត្រូ�ូវបាាន... Ex-Rep. David Nangle sentenced to 15
ទេ�” ។ “ឥឡូូវនេះ�ះ ទង្វើ�ើ�របស់់គាត់់ពិិតជា
ផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ការកំំណត់់លក្ខខណៈៈវិ ិនិិច្ឆ័័�យ

ទុុកដាក់់” ។

ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្វីី�ដែ�លល្អអ គឺឺជីីវិ ិតគាត់់មានវ័ ័យ៦០ ឆ្នាំំ�

នាងយល់់ថា ការញៀ�ៀនល្បែ�ែងរបស់់លោ�ក

ដ៏៏ ធំំមួួយរបស់់បុុគ្គគលដែ�លមានវត្តតមាន

គាំំទ្រ�លោ�ក Nangle បានបញ្ចុះះ� �បញ្ចូូ�ល

លោ�កស្រី�ី Zobel បាននិិ យាយថា

months in federal prison on corruption charges

From Page 12

and coordinating cash payments
through strawmen — were not
ិ
ហើ�ើយគាត់់ស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងជីីវិតរបស់់
មនុស្សសដទៃ�
ុ
Nangle គឺឺជាបេះ�ះដូូ ងនៃ�ទង្វើ�ើ� ខុុសច្បាាប់់
products of impulsive behavior,
រាប់់មិន
ិ អស់់ក្នុុ�ងគ្រា�នោះ�ះ ជាការរួួមចំណែ�
ំ
ក របស់់គាត់់ ហើ�ើយអក្សសរទាំំង ២៧ តួួ ដែ�ល Chao said.

នៅ�ចំំពោះ�ះមុុខតុុលាការ”។

ប៉ុុ�ន្តែ�ែយោ�ងតាមជំំ នួួយការមេ�ធាវី ី

អាមេ�រិ ិកលោ�ក Dustin Chao លោ�ក
Nangle បាននិិយាយកុុហកមនុុស្សសទាំង
ំ អស់់

នេះ�ះដោ�យការលួួចលុយ
ុ ដែ�លអ្ននកក្រុ�ុងឡូូ

វែែល ខិិ តខំំ ធ្វើ��ើការ និិ ងបានបរិ ិច្ចាា គដល់់

យុុទ្ធធនាការរបស់់គាត់់ ថែ�មទាំំងបន្ទោ�ោស

សមាជិិកគ្រួ�ួសាររបស់់គាត់់ខ្លះះ�ដែ�លថា វា

ជាលេ�សធ្វើ�ើឲ្យ
� យកេ�រ្តិ៍៍ឈ្មោះ� �ះ�របស់់គាត់់អាក្រ�ក់់។

លោ�ក Chao បាននិិយាយថា “ខណៈៈ

ពេ�លដែ�លលោ�ក Nangle ទទួួលបានក្តីី�

សប្បុុ�រស ស្រ�ឡាញ់់ និិងការគាំំទ្រ�ពីីមនុុស្សស
ល្អអទាំំងនេះ�ះក៍៍ ដោ�យ គាត់់ បាននិិ យាយ

កុុហកពួួកគេ�”។ “គាត់់បានលួួចពីីពួួកគេ�
ហើ�ើយគាត់់បានបោ�កប្រា�ស់់ម្តតងហើ�ើយម្តតង
ទៀ�ៀត”។

លោ�ក Chao បាននិិយាយថា ផល

អាក្រ�ក់់បំផុ
ំ ត
ុ មួួយក្នុុ�ងចំំណោ�មផលអាក្រ�ក់់

នៃ�ការញៀ�ៀន គឺឺអាកប្បបកិិរិ ិយាដែ�លអាច
នាំំឱ្យយមានសកម្មមភាពឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មម។ ទោះ�ះជា
យ៉ាា ងណាក៍៍ដោ�យ ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតរបស់់

សហព័័ន្ធទៅធ �លើ�ើសំំណុំំ�រឿ�ឿងលោ�ក Nangle

បានបង្ហាា ញថា សកម្មមភាពខុុសច្បាាប់់របស់់

គាត់់និិងទង្វើ�ើ�នាំំឲ្យយរាំំងស្ទះះ�ដល់់ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត

របស់់គណៈៈវិ ិនិិច្ឆ័័�យ តាមរយៈៈការតាក់់តែ�ង
កិិច្ចចសន្យាាពិិគ្រោះ��ះយោ�បល់់ក្លែ�ែងក្លាាយ ដើ�ើម្បីី�

ទទួួលបានការបង់់ប្រា�ក់់ពីីម្ចាាស់់អាជីីវកម្មម

Billerica និិងការសម្រ�បសម្រួ�ួលការទូូទាត់់

សាច់់ប្រា�ក់់តាមរយៈៈមនុុស្សសផ្សេ�េង (straw-

men) - មិិនមែ�នជាផលនៃ�អាកប្បបកិិរិ ិយា
ដែ�លជំំរុញ
ុ ចិិត្តតនោះ�ះទេ�។

លោ�ក Chao បាននិិយាយថា “ពួួកគេ�

មានវិ ិធីីសាស្ត្រ�រ បានធ្វើ��ើការគណនា និិង

សម្រេ�េចបានតាមផែ�នការយ៉ាា ងយកចិិត្តត

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.

“They were methodical, calcuNangle was given the option to
មនុុស្សសដែ�លមានការយកចិិត្តតទុក
ុ ដាក់់ម្នាាក់់ lated and achieved with concentrated planning,” Chao said.
wait until after Thanksgiving or
ដែ�លបានធ្វើ��ើអំំពើ�ើល្អអដល់់មនុុស្សសនៅ�ក្នុុ�ង
Christmas, but decided he wanted
សហគមន៍៍។
Zobel said she understood to begin at the earliest possible date.
លោ�កស្រី�ី Zobel បានមានប្រ�សាសន៍៍ Nangle’s gambling addiction was
The defense requested Nangle
ថា “ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាត់់បានរំ ំលោ�ភបទដ្ឋាា នរួួមរបស់់ at the heart of his illegal acts and
that
the
27
letters
in
support
of
serve
his sentence at the federal
យើ�ើង ហើ�ើយវាជះះឥទ្ធិិ�ពលដល់់យើ�ើង
Nangle persuaded her that he was prison in Devens, which Zobel said
ទាំំងអស់់គ្នាា ” ។ “ការកាត់់ទោ�សគួួរតែ�ឈរ
a kind and caring man who had done she would recommend but could
លើ�ើអាកប្បបកិិ រិ ិយាខុុ សច្បាាប់់ របស់់គាត់់
good things for people in the com- not guarantee.
មិិនមែ�នត្រឹ�ឹមតែ�អំំពើ�ើល្អអ និិងការជួួយរបស់់ munity.
គាត់់ចំំពោះ�ះមនុុស្សសផ្សេ�េងទៀ�ៀតនោះ�ះទេ�” ។
Zobel also placed a number of
“But he did violate our collec- conditions on Nangle, prohibiting
ការកាត់់ឲ្យយជាប់់ទោ�សរយៈៈពេ�ល ១៥
ខែ� ដែ�លនាងបានកំំណត់់សម្រា�ប់់លោ�ក tive norms, and that impacts all of him from frequenting gambling esus,” Zobel said. “The sentence should tablishments, participating in gamNangle គឺឺជាទោ�សទាបបំំផុុតដែ�លមាន
be based on his illegal conduct, not bling activities in any form or enចែ�ងតាមសេ�ចក្តីី�ណែ�នាំស្តីី
ំ ពី
� កា
ី រផ្តតន្ទាាទោ�ស
just his goodness and helpfulness gaging in any occupation requiring
ពីី ១៥ ទៅ� ២១ ខែ� ដែ�លបានគណនា to other people.”
handling of funds belonging to
ដោ�យការិយាល័័យអនុុវត្តតទោ�សសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ
ិ
កិ
another, and ordered him to attend
The
15-month
sentence
she
a gambling-specific treatment pro(U.S. Probation Office) ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ
កម្រិ�ិតបទល្មើ�ើ�សសរុប
ុ និិងប្រ�វត្តិិ�ឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មម chose for Nangle was the low end gram.
of the 15- to 21-month sentencing
របស់់គាត់់។
guidelines as calculated by the U.S.
Several of Nangle’s friends and
លោ�ក Nangle ត្រូ�ូវមានវត្តតមាននៅ� Probation Office based on his total family members declined to comការិ ិយាល័័យសហព័័ន្ធពន្ធ
ធ នា
ធ គារមុុនថ្ងៃ�ត្រ�ង់
ៃ
់ offense level and criminal history. ment when approached by a reporter outside the courtroom.
ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា ដើ�ើម្បីី�ចាប់់ផ្តើ�ើ�មសវនាការ
Nangle
is
to
report
to
the
Fedកាត់់ ទោ�សលើ�ើសំំណុំំ�រឿ�ឿងរបស់់គាត់់ ។
នាងថា គាត់់គឺឺជាមនុុស្សសសប្បុុ� រស និិងជា

ក្រ�ឡាបញ្ជីី �តុុលាការម្នាាក់់បាននិិយាយថា
សវនាការនឹឹងប្រើ�ើ�ពេ�លប្រ�ហែ�ល ៦ សប្តាាហ៍៍

ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ទោ�សជាប់់ពន្ធធនាគារដែ�ល
គាត់់នឹឹងត្រូ�ូវអនុុវត្តតទោ�ស។

លោ�ក Nangle ត្រូ�ូវបានគេ�ផ្តតល់់ជម្រើ�ើ�ស

ឲ្យយរង់់ចាំរំ ហូូតដល់់ថ្ងៃ�បុ
ៃ ណ្យ
ុ
យ Thanksgiving
ឬបុុ ណ្យយ ណូូអែ�ល ប៉ុុ�ន្តែ�ែបានសំំរេេចថា

គាត់់ចង់ចា
់ ប់់ផ្តើ�ើមតាម
�
កាលបរិ ិច្ឆេ�េទឲ្យយបាន
ឆាប់់បំំផុុត តាមដែ�លអាចធ្វើ��ើទៅ�បាន។

មេ�ធាវី ីការពារក្តីី�បានស្នើ�ើ�សុំំ�ឱ្យយលោ�ក

Nangle អនុុវត្តតទោ�សរបស់់គាត់់នៅ�ពន្ធធនាគារ

ក្នុុ�ងមុុខរបរណាមួួយដែ�លតម្រូ�ូវឱ្យយមានការ

Zobel និិយាយថា នាងបានស្នើ�ើ�សុំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

ឱ្យយគាត់់ចូូលរួម
ួ កម្មមវិ ិធីីព្យាាបាលបញ្ឈឈប់់ការ

សហព័័ ន្ធធនៅ� Devens ដែ�លលោ�កស្រី�ី

គ្រ�ប់់គ្រ�ងមូូលនិិធិិរបស់់អ្ននកដទៃ� និិងបញ្ជាា

មិិនអាចធានាបាន។

លេ�ងល្បែ�ែងជាក់់លាក់់។

មួួ យចំំ នួួនលើ�ើលោ�ក Nangle ដោ�យ

លោ�ក Nangle បានបដិិសេ�ធមិិនធ្វើ��ើអត្ថាា

ញឹឹកញាប់់ មិិ នឱ្យយចូូ លរួមស
ួ
កម្មមភាព

សុំំ�សម្ភាាសនៅ�ខាងក្រៅ��បន្ទទប់់សវនាការ៕

លោ�កស្រី�ី Zobel ក៏៏បានដាក់់លក្ខខណ្ឌ
ខ
ឌ

ហាមឃាត់់គាត់់មិិនឱ្យយចូូលកន្លែ�ែងល្បែ�ែងស៊ីី�សង

លេ�ងល្បែ�ែងស៊ីី�សងគ្រ�ប់់ទម្រ�ង់់ ឬពាក់់ព័័ន្ធធ

មិិ ត្តតភក្តិិ� និិ ងសមាជិិ កគ្រួ�ួសាររបស់់

ធិិប្បាាយនៅ�ពេ�លអ្ននកយកព័័ត៌មា
៌ នចូូលជួប
ួ
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tmkBITMB½rTI 09 ម្ចាា�ស់់ផ្ទះះ�ដែ�លមាានប្រា�ាក់់ចំំណូូល... tmkBITMB½rTI 11 លោ�ោកស្រី�ី ត្រា�ាហាាន អបអរសាាទរ

កំំណើ�ើ តរបស់់ខ្លួួ�ន និិងមិិនមានលទ្ធធភាព

ចំំណូូលជាក់់លាក់់-ចំំណូូលគ្រួ�ួសារត្រូ�ូវតែ�

ទទួួលបានធនធាន។

មាន ឬ ក្រោ��ម ២០០% នៃ�បន្ទាាត់់ភាពក្រី�ីក្រ�
សហព័័ន្ធធ។

អតិិ ថិិជននិិ យាយភាសាអេ�ស្ប៉ាា� ញ
អាយុុ៤៨ ឆ្នាំំ�ម្នាាក់់ ដែ�លបានទទួួលប្រា�ក់់

លោ�កស្រី�ី Joanna Allison នាយក

ធានា ១០០០០

ទទួួ លខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះសកម្មមភាព ធ្វើ��ើឱ្យយ

ហាន បានចូូលរួម
ួ ជាមួួយមន្ត្រី�ី�មូូលដ្ឋាា ន

កម្ពុុ�ជា ឬរំ ំលោ�ភសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសប្រ�ជាជន

កម្ពុុ�ជាចំំពោះ�ះការចាប់់ខ្លួួ�នសកម្មមជនយុុវជន

បន្ធូូ�របន្ថថយការដាក់់ ទណ្ឌឌកម្មមផងដែ�រ

ដោ�យសន្តិិ�វិ ិធីី។ លោ�កស្រី�ី ត្រា�ហាន ក៏៏បាន

ប៉ះះ�ពាល់់ដល់់លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិប

តេ�យ្យយនៅ�

កម្ពុុ�ជា។ វាក៏៏ ផ្តតល់់នូូវផ្លូូ�វឆ្ពោះ�ះ �ទៅ�រកការ

ប្រ�សិិនបើ�ើរដ្ឋាាភិិបាលមានវឌ្ឍឍភាពគួួរឱ្យយ

ដុុល្លាារ សម្រា�ប់់ការ

ward J. Markey (D-MA) នៅ�ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា

ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាា ការធ្លាាក់់ចុះះ�នៃ�ការគោ�រព

សិិទ្ធិិ�មនុុស្សស និិ ងការគ្រ�ប់់ គ្រ�ងតាមបែ�ប

ដុុល្លាារ សម្រា�ប់់ការ

លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយនៅ�កម្ពុុ�ជា។កាលពីីដើ�ើម

សងប្រា�ក់់កម្ចីី�ចាប់់តាំំងពីី

ឆ្នាំំ�នេះ�ះលោ�កស្រី�ី ត្រា�ហាន និិង Markey

គម្រោ��ង VLP បាន

រួួមជាមួួយសមាជិិកព្រឹ�ឹទ្ធធសភា Elizabeth

ចាប់់ផ្តើ�ើ�មធ្វើ�ើជា
� តំំណាង

Warren (D-MA) បានចេ�ញសេ�ចក្តីី�

ឱ្យយនាងបាននិិយាយ

ថ្លែ�ង
ែ ការណ៍៍ទាមទារឱ្យយលោ�កនាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�

ភិិតភ័័យ ខឹឹងចិិត្តត និិងច្រ�បូូកច្រ�បល់់ក្នុុ�ងចិិត្តត

ប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់ គម្រោ��ង VLP បានឲ្យយដឹឹង

ណាស់់ រហូូតដល់់ពេ�លខ្ញុំ��បា
ំ នជួួបគម្រោ��ង

ថា “ចំំនួន
ួ ម្ចាាស់់ផ្ទះះ�ដែ�លមិិនយកចិិត្តតទុក
ុ ដាក់់
អាចបាត់់បង់់ជីីវភាពរស់់នៅ� បាត់់បង់់ផ្ទះះ�
និិ ងកេ�រដំំ ណែ�លរបស់់ពួួកគេ�ប្រ�សិិនបើ�ើ

ដើ�ើម្បីី�មានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបានជំំ នួួយពីី

ពួួកគេ�មិិនទទួួលបានដំំបូូន្មាា នដែ�លពួួកគេ�

គម្រោ��ង VLP មនុុស្សសម្នាាក់់ត្រូ�ូវតែ�រស់់នៅ�

ត្រូ�ូវការដើ�ើម្បីី�ក្លាាយជាម្ចាាស់់ផ្ទះះ�ដែ�លទទួួល

និិងជួួលផ្ទះះ�ដែ�លមាន ២-៣ គ្រួ�ួសាររស់់នៅ�

បានជោ�គជ័័យ” ៕

ហើ�ើយត្រូ�ូវតែ�បំំពេ�ញតាមលក្ខខណៈៈវិ ិនិិច្ឆ័័�យ

សហការជាមួួយសមាជិិកព្រឹ�ឹទ្ធធសភា Ed-

ការបរទេ�សលោ�ក Mike Pompeo ស្នើ�ើ�ឲ្យយ

ផ្ទះះ� និិ ង ១៨០០០

VLP” ។

ជាង១២នាក់់ដែ�លរៀ�ៀបចំំគម្រោ��ងធ្វើ�បាតុ
�ើ
ក
ុ ម្មម

ឆ្នាំំ�២០២០ ក្នុុ�ងការអំំពាវនាវដល់់រដ្ឋឋមន្រ្តី�ី�

ទូូទាត់ប្រា�ក់
់
ក
់ ម្ចីី�ទិញ
ិ

ថា “ខ្ញុំំ��មានអារម្មមណ៍៍

នៅ�ទីីក្រុ�ុងឡូវែែលថ្កោ�ោលទោ�សរដ្ឋាាភិិ
បាល
ូ

ហ៊ុុ�ន សែ�ន និិងរដ្ឋាាភិិបាលរបស់់គាត់់គោ�រព
Senator Edward J. Markey (D-Mass.), lead
Democrat on the East Asia Subcommittee of the
Senate Foreign Relations Committee

កត់់សម្គាាល់ក្នុុ�
់ ងការបញ្ចចប់់កិច្ចចខិ
ិ ត
ិ ខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង

កម្រិ�ិ តការចូូ លរួម
ួ របស់់ប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជា

ក្នុុ�ងលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយនិិងសិិទ្ធិិ�មនុុស្សស។
ច្បាាប់់ នេះ�ះបានអនុុ ម័័តដោ�យសភាដែ�ល
មានការគាំំទ្រ�ពីីទ្វេ�េភាគីី។

កាលពីីខែ�កញ្ញាាឆ្នាំំមុ
� ន
ុ លោ�កស្រី�ី ត្រា�

សិិទ្ធិិ�មនុុស្សសរបស់់ប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជា រួួមទាំំង
អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវបង្ខំំ�ចិិត្តតភៀ�ៀសខ្លួួ�នចេ�ញពីី

ប្រ�ទេ�សដែ�លខ្លាាចការធ្វើ�ើ�ទុុក្ខខបុុកម្នេ�េញ
បញ្ចចប់់ការកាត់់ក្តីី�ពាក់់ព័័ន្ធខា
ធ ងនយោ�បាយ
ប្រ�ឆាំំងពួួ កគេ� និិ ងធានាការឆ្លលងកាត់់

ប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព សម្រា�ប់់អ្ននកដែ�ល

ចង់់វិ ិលត្រ�ឡប់់មកកម្ពុុ�ជាវិ ិញដើ�ើម្បីី�ការពារ

ខ្លួួ�ន៕
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