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សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបនៃ�វេេទិិកាបេ�ក្ខខជនក្រុ�ុងឡូូវែែល
A Summary of Lowell Candidate Forums
By Soben Ung

Lowell general municipal election will be held on November 2nd.
Khmer Post USA collaborated with
LTC, Lowell Sun News, and Lowell
Votes to host a series of candidate forums from September 27 to October
14. City Council candidates were divided into groups of 6 candidates per
session. Questions were generated
from the collaborative partners and
from the public.
Candidates present were: District
1 (Pawtuckville) Incumbents: Rodney
Elliott and Dan Rourke; District 2
(Centralville) Candidates: Robert

Gignac and Corey Robinson; District
3 (Belvidere) Incumbents: Mayor
John Leahy and Councilor Bill Samaras; District 4 (Downtown, Back Cen-

tral, parts of Pawtuckville & Centralville) Candidates: Wayne, Jenness
and Ryan Rourke; District 5, (Sacred
Heart, part of South Lowell and Highland) Candidates: Kim Scott and
Tooch Van; District 6, (Lower Highland) Incumbent: Sokhary Chau and
Candidate Justin Ford; District 7,
(Acre) Candidates: Ty Chum and Erik
Gitscher; District 8 (Highland/part of
Sacred Heart) Candidates: Dave OulPlease see /04
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ប៉ុុ�ស្តិ៍៍� អាមេ�រិ ិកសហការជាមួួយ LTC សារព័័ត៌មា
៌ ន

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតសកលនៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ ឡូវែែលនឹឹង
ូ

Lowell Sun News និិងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតក្រុ�ុងឡូូ

ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា ។ កាសែ�តខ្មែ�ែរ

តទៅ�ទំំព័័រទីី ០៤

Photo caption: Candidates: Robert Gignac, Wayne Jenness, Incumbent John
Leahy, and Corey Robinson; Ryan Rourke, Incumbent Bill Samaras.

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន ទ្រី�ីភាពគ្រុ�ុប ដែ�លត្រូ�ូវបានដាក់់ក្នុុ�ងបញ្ជីី�ខ្មៅ�ៅ� Try Pheap Group — blacklisted by Global
ដោ�យច្្បាប់់ Global Manetsky ទទួួលបានសិិទ្ធិិ�អភិិវឌ្្ឍ Manetsky Act to develop Cambodia Rabbit
កោះ�ះទន្្សាយនៅ�ខេ�ត្ដដកែ�បក្នុុ�ងតម្លៃ�ៃ ១៣០ លានដុុល្លាា�រ Island, Kep Province for $130 Million
ដោ�យ៖ សុុបិិន អ៊ឹឹ�ង
ភ្នំំ�ពេ�ញ - រដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជាបានចេ�ញ
សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍មួួយនៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ២
ី ៩ខែ�កញ្ញាា
ឆ្នាំំ�២០២១ ថា ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នទ្រី�ីភាពគ្រុ�ុបបាន
ចាប់់ផ្តើ�ម
�ើ ការសាងសង់់នៅ�លើ�ើកោះ�ះទន្សាាយ
តទៅ�ទំំព័័រទីី០២

By Soben Ung
Phnom Penh — The Cambodian
Government released in a statement
on September 29, 2021 that Try Pheap
Group has begun the construction on
Please see /02
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tmkBITMB½rTI 01 ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន ទ្រី�ីភាាពគ្រុ�ុប ដែ�លត្រូ�ូវបាាន Try Pheap Group — blacklisted by Global

ជាគម្រោ��ងវិ ិនិិយោ�គមានទុុនវិ ិនិិយោ�គចំំនួួន
១៣០ លានដុុល្លាា រអាមេ�រិ ិក។
លោ�កវៅ� សុុខា អភិិបាលរងខេ�ត្តតកែ�ប
បានមានប្រ�សាសន៍៍ថា គម្រោ��ងអភិិវឌ្ឍឍ
លើ�ើកោះ�ះចំំនួួន ១៤០ ហិិកតា មានសក្តាានុុ
ពលសម្រា�ប់់វិ ិស័័យទេ�សចរណ៍៍។ “ យើ�ើង
មានឆ្នេ�រេ ខ្សាាច់់ពណ៌៌សនៅ�ជុំំវិ� ិញកោះ�ះ។ នេះ�ះ
នឹឹងរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ងការទាក់់ ទាញភ្ញៀ�ៀ�វ
ទេ�សចរមកទស្សសនាកោះ�ះនេះ�ះ»។ លោ�ក
បានថ្លែ�ង
ែ នៅ�នៅ�ក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍។
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាអភិិ វឌ្ឍឍន៍៍ កម្ពុុ�ជាបាន
អនុុញ្ញាាតឱ្យយគម្រោ��ងវិ ិនិិយោ�គនេះ�ះនៅ�ក្នុុ�ង
ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២០១៩ ដល់់ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នចំំនួួនពីីរ
ិ ិ យោ�គកសាង
ដែ�លផ្តោ�ោតលើ�ើការវិនិ
រមណីីយដ្ឋាានជាច្រើ�ើ�ន ដូូចជាសណ្ឋា
ា គារ
ផ្កាាយ ៥ តំំបន់់លំំនៅ�ដ្ឋាាន អគារពាណិិជ្ជជកម្មម
រមណីីយដ្ឋាានឆ្នេ�េរខ្សាាច់់ រថយន្តតខ្សែ�ែកាប
ជាដើ�ើម ប៉ុុ�ន្តែ�ែអាជ្ញាាប័័ណ្ណណរបស់់ពួួកគេ�ត្រូ�ូវ
បានដកហូូតបន្ទាាប់់ ពីីគម្រោ��ងខកខាន
មិិនបានអភិិវឌ្ឍឍ។
លោ�កទ្រី�ីភាព និិងក្រុ�មហ៊ុ
ុ
ន
ុ� របស់់គាត់់
ឈ្មោះ�ះ�ទ្រី�ី ភាពគ្រុ�ុប ទោះ�ះបីី មានការ
ដាក់់ ទណ្ឌឌកម្មមពីី
រដ្ឋាាភិិ បាល
សហរដ្ឋឋអាមេ�រិកចំំពោះ�ះការរំំលោ�ភសិិទ្ធិិ
ិ
�មនុស្ស
ុ ស
និិងអំំពើ�ើពុុករលួួយក៏៏ដោ�យ ក៏៏គម្រោ��ងនេះ�ះ

នៅ�តែ�មាន។
យោ�ងតាមសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍របស់់ក្រ�
សួួងរតនាគារជាតិិ អាមេ�រិ ិក ដែ�លបាន
ចេ�ញផ្សាាយនៅ�ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០១៩ បាន
បញ្ជាាក់់ថា “ទ្រី�ីភាពជាបុុគ្គល
គ ដែ�លត្រូ�ូវបាន

តែ�ងតាំំង បច្ចុុ�ប្បបន្ននឬជាអតីីតមន្រ្តី�ី�រដ្ឋាាភិិបាល
កម្ពុុ�ជាទទួួលខុុសត្រូ�ូវចំំពោះ�ះការផ្សំំ�គំំនិិត
និិងពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងអំំពើ�ើពុុករលួួយ រួួមទាំំងការ
គៃ�បន្លំំ� ទ្រ�ព្យយ ការដកហូូតទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�
តទៅ�ទំំព័័រទីី ១៣

Manetsky Act to develop Cambodia Rabbit
Island, Kep Province for $130 Million

From Front Page

Rabbit Island (Koh Tonsay), an investment project that is worth US
$130 million.

Vao Sokha, Deputy Governor of
Kep Province said the development
project on 140 hectares of the island
has a potential for tourism. “We have
white beach around the island. This

will contribute to attracting tourists to
visit the island,” he said in a statement.
The Council for Development of
Cambodia permitted the investment
project in February 2019 to two companies that focus on building multiple
resort investment such as five-star hotels, residential zone, commercial
buildings, beach resorts, cable car, etc.
However, their licenses were revoked
after the project failed to develop.
Try Pheap and his company Try
Pheap Group, although sanctioned by
the U.S. government for human rights
abuses and corruption, have taken
over the project.
According to a U.S. Department
of Treasury statement released in November 2019, which stated “Try
Pheap, a designated person, who is
current or former Cambodia government official responsible for complicit
and engaged in corruption including
Please see /13
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tmkBITMB½rTI 01 វេេទិិកាាបេ�ក្ខខជនក្រុ�ុងឡូូវែែល
វែែលដើ�ើម្បីី�រៀ�ៀបចំំវេេទិិកាបេ�ក្ខខជនជាបន្តតបន្ទាាប់់

ម៉ាាស់់នៅ�សាលារៀ�ៀនដែ�រ។

ចាប់់ពីថ្ងៃី �ទី
ៃ ២
ី ៧ ខែ�កញ្ញាា ដល់់ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៤ ខែ�តុុលា។
បេ�ក្ខខជនក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ�ុងត្រូ�ូវបានបែ�ងចែ�កជា

សំំណួួរទីី ២

ក្រុ�ុមដែ�លមានបេ�ក្ខខជន៦ រូូប ក្នុុ�ងមួួ យវគ្គគ។

តើ�ើអ្ននកជឿ�ឿទេ�ថាការរើើ �សអើ�ើងជាតិិសាសន៍៍

សំំណួួរត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ� តឡើ�ើងពីី ដៃ�គូូសហការ

គឺឺជាវិ ិបត្តិិ�សុុខភាពសាធារណៈៈដែ�រឬទេ�?

និិងពីីសាធារណជន។
សំំណួួរនេះ�ះផ្តើ��ើមចេ�ញពីីព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍មួួយ
សមាសភាពបេ�ក្ខខជន៖ សង្កាាត់់លេ�ខ ១

ដែ�លបានកើ�ើតឡើ�ើងកាលពីីឆ្នាំំ�មុុន ក្នុុ�ងនោះ�ះ

(Pawtuckville) អ្ននកកាន់់ ដំំណែ�ងបច្ចុុ�ប្បបន្នន៖

មានអង្គគការជាច្រើ�ើ�ននៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ ឡូវែែលបានមក
ូ

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា Rodney Elliott និិ ងសមាជិិ ក

ជួួបជុំំគ្នាា
� ជាក្រុ�មមួ
ុ យ
ួ ដែ�លមានឈ្មោះ�ះ�ថា “ចម្រុះ�ះ�

ក្រុ�មប្រឹ�ឹក្សា
ុ
ា Dan Rourke បេ�ក្ខខជនសង្កាាត់់លេ�ខ

សមធម៌៌និិងបរិ ិយាបន្តត -ឡូូវែែល ហៅ�កាត់់ថា

២ (Centralville) ៖ Robert Gignac និិង Corey

(DEI ) ដោ�យមានការចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើញត្តិិ�ពីី

Robinson សង្កាាត់់លេ�ខ ៣ (Belvidere ) អ្ននក

អង្គគការ និិងបុុគ្គល
គ ជាង ១០០០ នាក់់បានគាំំទ្រ�

កាន់់ដំំណែ�ងបច្ចុុ�ប្បបន្នន៖ អភិិបាលក្រុ�ុង John

ដោះ�ះស្រា�យការរើើ �សអើ�ើងជាតិិ សាសន៍៍ និិ ង

Leahyនិិងក្រុ�មប្រឹ�ឹក្សា
ុ
ា Bill Samaras ។ បេ�ក្ខខជន

ទាមទារឱ្យយក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ�ុងប្រ�កាសថាការរើើសអើ�ើង
�

សង្កាាត់់លេ�ខ ៤ (ទីីប្រ�ជុំំ�ជន Back Central, ផ្នែ�ក
ែ

ជាតិិសាសន៍៍ គឺឺជាវិ ិបត្តិិ�សុុខភាពសាធារណៈៈ។

នៃ� Pawtuckville & Centralville) ៖ Wayne,

អភិិបាលក្រុ�ង
ុ ឡូវែែល
Leahy ក្រុ�មប្រឹ�ឹក្សា
ុ
ាលោ�ក
ូ

Jenness និិង Ryan Rourke បេ�ក្ខខជនសង្កាាត់់

វាសនា នួួ ន និិ ងសមាជិិ កក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា John

លេ�ខ ៥ (Sacret Heart, ផ្នែ�ក
ែ នៃ� Lowell ខាងត្បូូ�ង

Drinkwater បានបោះ�ះឆ្នោ�ោតគាំំទ្រ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនបាន

និិង Highland) ៖ Kim Scott និិង Tooch Van

សម្រេ�េចទេ� ខណៈៈដែ�លក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ�ុងចំំនួួន

សង្កាាត់់លេ�ខ ៦ (Lower Highland) អ្ននកកាន់់

៦ រូូបផ្សេ�េងទៀ�ៀតធ្វើ�ើ�តវ៉ាា រកដំំណោះ�ះស្រា�យ

ដំំណែ�ងបច្ចុុ�ប្បបន្នន៖ សុុខារី ី ចៅ� និិ ងបេ�ក្ខខជន

មួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លក្រុ�មប្រឹ�ឹក្សា
ុ
ា Rodney Elliott

Justin Ford បេ�ក្ខខជនសង្កាាត់់លេ�ខ ៧ (Acre)

បានមានប្រ�សាសន៍៍ថា “ផែ�នទីីបង្ហាាញផ្លូូ�វបាន

៖ ទីី ជុំំ� និិង Erik Gitscher បេ�ក្ខខជនសង្កាាត់់លេ�ខ

បង្ហាាញពីីវិ ិធានការដែ�លយើ�ើងគួួរអនុុវត្ត។
ត រដ្ឋឋបាល

៨ (Highland/part of Sacret Heart)៖ Dave

នេះ�ះបានឆ្លើ��យ
ើ តបទៅ�នឹឹងសំំណូូមពរភាគច្រើ�ើ�ន

Oullette និិងផូូល រដ្ឋាាយ៉ែ�ែម។

របស់់DEI។នោះ�ះរួួមបញ្ចូូ�លទាំំងការបណ្តុះះ��បណ្តាា ល
ចម្រុះ�ះ�ដល់់និយោិ �ជិិកទាំំងអស់់ គណៈៈកម្មាា ធិិការ

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាទីី ក្រុ�ុង- អ្ននកកាន់់ តំំណែ�ង

ប្រឹ�ឹក្សាាប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ និិងបន្តតជាមួួយនឹឹងការជួួល

បច្ចុុ�ប្បបន្នន៖ John Drinkwater វាសនា នួួន និិង

បុុគ្គលិ
គ ក
ិ នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ង
ុ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើឱ្យ
� យកម្លាំំ ង
� ការងារ

Rita Mercier

បេ�ក្ខខជន៖ Bobby Tubbilye និិ ង Deb

Belanger ។
សំំណួួរពីីរដំំបូូងគឺឺដូូចគ្នាាសម្រា�ប់់គណៈៈកម្មាា ធិិការ
សាលា និិ ងបេ�ក្ខខជនក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ�ុងខណៈៈ
សំំណួួរ ៤ ទៀ�ៀតមានភាពខុុសគ្នាាបន្តិិ�ចបន្តួួ�ច
នៅ�រៀ�ៀងរាល់់វគ្គគ។ សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបខាងក្រោ��ម
រួួមមានសំំណួួរពីីរដំំបូូង និិងសំំណួួរ ៤ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
អំំពីីវេេទិិកាបេ�ក្ខខជនក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ�ុង។
សំំណួួរទីី ១

From Front Page

lette and Paul Ratha Yem.
City Council At-Large — Incumbents: John Drinkwater, Vesna Nuon,
and Rita Mercier. Candidates: Bobby

Tugbiyele and Deb Belanger.

The first two questions were the
same for school committee and city
council candidates while the remaining four questions were slightly different in every session. A summary below is including the first two questions
and with the remaining 4 questions
from the city council candidate forums.
Question 1
Are you vaccinated and what do
you think of how the city handled the
Covid-19 pandemic?
All candidates were vaccinated
and thought the city of Lowell did a
good job in handling the Covid-19 response. One school committee member Mike Dillion has not been vaccinated and is also against children
wearing masks in school.
Question 2
Do you believe racism is a public
health crisis?

as six other city councilors rallied for
another resolution which Councilor
Rodney Elliott said “a road map outlined the measures
that we should
take. This administration has responded to most, if
not all, requests
made by DEI. That
included diversity Rodney Elliott
training to all employees, citizen advisory committee, and continue with
hiring practices in the city to make our
workforce more reflective of our community as well as boards and commissions”. He believes there is social injustice but racism is not a public health
crisis.
Part of the DEI consortium demand was that the city must identify
the appropriate fund for programs that
will address equity and inclusion.
The demand was met with rejection by a majority of the council.
Councilor Rita Mercier said “there are
so many organizations in Lowell that
we cannot simply fund the DEI consortium, not on our police dime.”
Robert Gignac, district candidate,
said there was not
any part of the DEI
demand that asked
to defund the police and he would
support the declaration that racism
is a public crisis, if Robert Gignac
he was to sit on the city council. “It’s
the least we can do, to begin the serious discussion and take actions to improve the quality life of the residents”
he said. Councilor Bill Samaras insisted there was a demand asking to dePlease see /05

ការទាមទារនេះ�ះត្រូ�ូវបានបដិិសេ�ធដោ�យក្រុ�ុម

តើ�ើអ្ននកបានចាក់់ វ៉ាាក់់សាំំងហើ�ើយឬនៅ�?

ប្រឹ�ឹក្សាាភាគច្រើ�ើ�ន។សមាជិិកក្រុ�មប្រឹ�ឹក្សា
ុ
ាលោ�កស្រី�ី

តើ�ើអ្ននកគិិ តយ៉ាា ងណាដែ�រចំំពោះ�ះរបៀ�ៀបដែ�ល

Rita Mercier បានមានប្រ�សាសន៍៍ថា “មាន

ទីីក្រុ�ុងដោះ�ះស្រា�យការរី ីករាលដាលនៃ�ជំំងឺឺកូូ

អង្គគការជាច្រើ�ើ�ននៅ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែលដែ�លយើ�ើង

វី ីដ-១៩?

A Summary of Lowell Candidate Forums

This question stems from an event
that took place last year, in which
យើ�ើងក៏៏ដូូចជាក្រុ�មប្រឹ�ឹក្សា
ុ
ានិិងគណៈៈកម្មមការ” ។ many organizations in Lowell came
គាត់់ជឿ�ឿជាក់់ថាមានភាពអយុុត្តិិ�ធម៌៌សង្គមប៉ុ
គ ុ�ន្តែ�ែ together as a group called ”Diversity,
ិ
មិិ នប្រ�កាន់់ ពូូជសាសន៍៍ ជាវិបត្តិិ�
សុុខភាព Equity and Inclusion (DEI) Consortium-Lowell with a signed petition
សាធារណៈៈទេ�។
from more than 1,000 organizations
and individuals that supported adផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ការទាមទាររបស់់ DEI គឺឺទីី dressing the systemic racism and deក្រុ�ុងត្រូ�ូវតែ�កំំណត់់មូូលនិិធិិសមស្រ�បសម្រា�ប់់ manded that city council declare racism is a public health crisis. Lowell
កម្មមវិ ិធីីដែ�លនឹឹងដោះ�ះស្រា�យសមធម៌៌ និិងបរិ ិ
Mayor Leahy, Councilor Vesna Nuon
យាបន្នន។
and Councilor John Drinkwater voted
for it but the declaration did not pass,
របស់់យើ�ើងកាន់់តែ�ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ ង
� ពីីសហគមន៍៍របស់់
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មិិនអាចផ្តតល់់មូូលនិិធិិដល់់ DEI បានមិិនមែ�ន
លើ�ើប្រា�ក់់ប៉ូូ�លីីសរបស់់យើ�ើងទេ�” ។

បេ�ក្ខខជនទាំំងអស់់បានចាក់់ វ៉ាាក់់សាំំង
រួួចហើ�ើយ និិងគិិតថាទីីក្រុ�ុងឡូូវែែលធ្វើ�ើ�ការបាន

លោ�ក Robert Gignac បេ�ក្ខខជនសង្កាាត់់

ល្អអក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យការឆ្លើ�ើ�យតបជំំងឺឺកូូវី ីដ-

បានមានប្រ�សាសន៍៍ថា មិិនមានផ្នែ�ក
ែ ណាមួួយ

១៩។ សមាជិិកគណៈៈកម្មាា ធិិការសាលាម្នាាក់់

នៃ�ការទាមទាររបស់់ DEI ដែ�លសុំំ�មិិនឱ្យយផ្តតល់់

លោ�ក Mike Dillion មិិនទាន់់ចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងទេ�

ថវិ ិកាទៅ�ប៉ូូ�លីីស ហើ�ើយគាត់់នឹឹងគាំំទ្រ�ការប្រ�កាស

ហើ�ើយគាត់់ក៏៏ប្រ�ឆាំំងនឹឹងការអោ�យកុុមារពាក់់

តទៅ�ទំំព័័រទីី០៥

L to R: Christopher Scott, Lowell Sun Enterprise Editor; Bruce Castleberry, Lowell
Sun News Senior Editor, and Soben Ung, Khmer Post USA Editor.
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tmkBITMB½rTI 04 វេេទិិកាាបេ�ក្ខខជនក្រុ�ុងឡូូវែែល

ិ
ថាការរើើសអើ�ើងជាតិិ
�
សាសន៍៍គឺជា
ឺ វិបត្តិិ�សាធារណៈៈ

“N” ខ្ញុំំ�� ត្រូ�ូវទៅ�ធ្វើ�ើ�ការ និិ ងមានភាពរួួសរាយ

ប្រ�សិិនបើ�ើគាត់់ត្រូ�វអង្គុុ�
ូ
យកៅ�អីីនៅ�ឯក្រុ�មប្រឹ�ឹក្សា
ុ
ា

រាក់់ ទាក់់ ហើ�ើយចំំណងនោះ�ះនៅ�ក្នុុ�ងពោះ�ះខ្ញុំំ��

ក្រុ�ុង។ លោ�កបានមានប្រ�សាសន៍៍ថា “វាជាអ្វីី�

ពេ�ញមួួយថ្ងៃ�ៃ” ។

ដែ�លយើ�ើងអាចធ្វើ�ើបា
� នដើ�ើម្បីី�ចាប់់ផ្តើ�ម
�ើ ការពិិភាក្សាា
ស៊ីី�ជម្រៅ�� និិងចាត់់វិ ិធានការដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់

សំំណួួរទីី ៣

គុុ ណភាពជីី វិ ិតរបស់់អ្ននកស្រុ�ុក” ។ សមាជិិ ក

តើ�ើអ្ននកមានជំំហរយ៉ាា ងណាចំំពោះ�ះសំំណួួរ

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាលោ�ក Bill Samaras បានទទូូចថា

បោះ�ះឆ្នោ�ោតដែ�លអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតជ្រើ�ើ� សរើើ �ស

មានការទាមទារមួួយសុំំ�មិិនផ្តតល់ថវិ
់ ិកាឱ្យយប៉ូូ�លីីស

អភិិបាលក្រុ�ុង?

នោះ�ះជាមូូលហេ�តុុដែ�លគាត់់មិិនគាំំទ្រ�។
បេ�ក្ខខជនជាច្រើ�ើ� នបានយល់់ស្រ�បថា
លោ�ក Bobby Tugbiyele បេ�ក្ខខជនបាន

អភិិបាលក្រុ�ុងគួួរតែ�ត្រូ�ូវបានជ្រើ�ើ�សរើើ �សដោ�យ

មានប្រ�សាសន៍៍ថា ក្រុ�មប្រឹ�ឹក្សា
ុ
ានេះ�ះមានឱកាស

ប្រ�ជាជន។ សមាជិិកក្រុ�មប្រឹ�ឹក្សា
ុ
ាលោ�កស្រី�ី Rita

ធ្វើ�ើ�អ្វីី�មួួយដែ�លត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនធ្វើ�ើ�។

Mercier បានមានប្រ�សាសន៍៍ថា វាគឺឺជាញត្តិិ�

អភិិបាលក្រុ�ង
ុ Leahy បានមានប្រ�សាសន៍៍

របស់់លោ�កស្រី�ីក្នុុ�ងការដាក់់សំំណួួរលើ�ើសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោត

ថាគាត់់មានមោ�ទនភាពដែ�លទោះ�ះបីីជាញត្តិិ�

នៅ�ពេ�លអនុុម័័ត នាងមានកិិត្តិិ�យសណាស់់។

របស់់គាត់់ ប្រ�កាសពីីការរើើ �សអើ�ើងជាតិិសាសន៍៍

ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនេះ�ះដែ�រ ក្រុ�មប្រឹ�ឹក្សា
ុ
ា វាសនា នួួន បាន

គឺឺជាវិ ិបត្តិិ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចសាធារណៈៈមិិនបានអនុុម័័ត

មានប្រ�សាសន៍៍ថា ប្រ�សិិនបើ�ើជាប់់ឆ្នោ�ោត ញត្តិិ�

ដោ�យក្រុ�មប្រឹ�ឹក្សា
ុ
ាក្រុ�ង
ុ ក៏៏ដោ�យ វាត្រូ�ូវបានអនុុម័ត
័

ដំំបូូ ងរបស់់គាត់់ នឹឹ ងនិិ យាយអំំពីី ការកំំណត់់

ដោ�យគណៈៈកម្មាា ធិិការសាលាហើ�ើយគាត់់រី ីករាយ

អាណត្តិិ�នៅ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ�ុង។ លោ�កវាសនា

ដែ�លបានឃើ�ើញការផ្លាាស់់ប្តូូ� រជាបន្តតបន្ទាាប់់

មានប្រ�សាសន៍៍ថា “ខ្ញុំំ��មានអារម្មមណ៍៍យ៉ាា ងមុុតមាំំ

ចាប់់តាំំងពីីពេ�លនោះ�ះមក។

ថា អ្ននកមិិនចង់់មានស្តេ�េចឬមហាក្សសត្រី�ីក្នុុ�ងសង្កាាត់់
ទេ� ក្នុុ�ងពេ�លជាមួួ យគ្នាានេះ�ះ អ្ននកចង់់ នាំំយក

បេ�ក្ខខជនគ្រ�ប់់រូប
ូ ហាក់់ដូច
ូ ជាយល់់អំំពីរឿ�
ី ឿង

សំំលេ�ងនិិងគំំនិិតបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតពីីរបៀ�ៀបបម្រើ�ើ�ប្រ�ជាជន

នេះ�ះខុុសគ្នាាបន្តិិ�ចបន្តួួ�ចទៅ�តាមបទពិិសោ�ធន៍៍

ឱ្យយកាន់់តែ�ល្អប្រ�សើ�ើ
អ
រឡើ�ើង។ មានមនុុស្សសតែ�ម្នាាក់់

និិ ងការបកស្រា�យរបស់់ពួួកគេ�។ បេ�ក្ខខជន

គ្រ�ប់់ពេ�លគឺឺមិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវទេ� ការពិិភាក្សាានោះ�ះ

ភាគច្រើ�ើ�នយល់់ស្រ�បថាការរើើសអើ�ើងជាតិិ
�
សាសន៍៍

ចាំំបាច់់ត្រូ�ូវតែ�មាន”។

គឺឺជាវិ ិបត្តិិ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចសាធារណៈៈ ពីីវិ ិសមភាពក្នុុ�ង
ការថែ�ទាំំសុុខភាពរហូូតដល់់លំំនៅ�ដ្ឋាាន និិង

លោ�កBobbyTugbiyeleបានមានប្រ�សាសន៍៍

ការអនុុវត្តតការងារដល់់មនុុស្សសប្រុ�ុសស្បែ�ែកខ្មៅ�ៅ

ថា ប្រ�សិិនបើ�ើជាប់់ឆ្នោ�ោតគោ�លដៅ�របស់់គាត់់គឺឺ

ដែ�លត្រូ�ូវបានប៉ូូ�លីីសចាប់់ខ្លួួ�ន និិងអ្ននកជំំនាញ

បង្កើ�ើ�នចំំនួួនអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតរហូូតដល់់ ២៥%។

សុុខភាពដូូចជានាយកប្រ�តិិបត្តិិ�នៃ�សហគមន៍៍

លោ�កបានមានប្រ�សាសន៍៍ថា “អ្ននកចង់់ទទួួល

សុុខភាពឡូវែែល
SusanLevineបានមានប្រ�សាសន៍៍
ូ

បានមនុុស្សសត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវឡើ�ើងជិៈៈ�ឡានក្រុ�ុង” ។

នៅ�ឯក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាទីីក្រុ�ុងគាំំទ្រ�កិិច្ចចប្រ�ជុំំ� DEI ។

បេ�ក្ខខជនតាមសង្កាាត់់ ពេ�ញចិិ ត្តតចំំពោះ�ះ
លោ�កទីី ជុំំ� បេ�ក្ខខជនខ្មែ�ែអាមេ�រិ ិកប្រ�ចាំំ

សំំណួួរសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោត។

សង្កាាត់់លេ�ខ ៨ បានមានប្រ�សាសន៍៍ថា លោ�ក
មិិនជឿ�ឿថាការរើើ �សអើ�ើងជាតិិសាសន៍៍គឺឺជាវិ ិបត្តិិ�

សំំណួួរទីី ៤

សុុខភាពសាធារណៈៈនោះ�ះទេ�។ លោ�កបាន

តើ�ើអ្ននកធ្វើ�ើអ្វីី�ដើ�ើម្បីី�ជំំនួ
�
សហេ�ដ្ឋា
ួ
ា រចនាសម្ព័័�ន្ធធ

មានប្រ�សាសន៍៍ថា “វិ ិបត្តិិ�ជាច្រើ�ើ�នផ្សេ�េងទៀ�ៀត

ចាស់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង?

គួួរតែ�ជាវិ ិបត្តិិ�សុុខភាពសាធារណៈៈ ដូូចជាអំំពើ�ើ
ហឹឹង្សាាក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ ហិិង្សាាផ្លូូ�វភេ�ទ និិងការធ្វើ�ើ�

សំំណួួរនេះ�ះបានបែ�ងចែ�កតាមសង្កាាត់់ និិង

អត្តតឃាតដែ�លជាបុុព្វវហេ�តុុឈានមុុខគេ�នៃ�ការ

ទីី ក្រុ�ុងទាំំងមូូ ល។ បេ�ក្ខខជនម្នាាក់់ ៗផ្តោ�ោតលើ�ើ

ស្លាាប់់ក្នុុ�ងចំំណោ�មយុុវ វ័ ័យ” ។ Stacy Thomp-

សង្កាាត់់ របស់់ខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហា
ា ចិិញ្ចើ�ើ ម
�

son បេ�ក្ខខជនស្ត្រី�ី�ស្បែ�ែកខ្មៅ�ៅដំំបូូងគេ�សម្រា�ប់់

ផ្លូូ�វ។ អភិិបាលក្រុ�ង
ុ Leahy បានមានប្រ�សាសន៍៍

គណៈៈកម្មាា ធិិការសាលាបានមានប្រ�សាសន៍៍

ថា “ យើ�ើងកំំពុុងធ្វើ�ើ�ផ្លូូ�វ និិងស្ពាា នឥតឈប់់ឈរ

ថា “ការរើើ �សអើ�ើងជាតិិសាសន៍៍គឺជា
ឺ វិ ិបត្តិិ�សុុខភាព

ដូូចដែ�លអ្ននកអាចឃើ�ើញមានចរាចរណ៍៍ច្រើ�ើ�ន

សាធារណៈៈ។ ខ្ញុំំ��បានឆ្លលងកាត់់រស់់នៅ�ជាមួួយ

នៅ�ពេ�លនេះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវានឹឹងកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង” ។

វា។ យើ�ើងបាននិិយាយជាមួួយអ្ននកវិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�រ
ហើ�ើយពួួកគេ�ពន្យយល់់ពីរី បៀ�ៀបដែ�លការរើើ �សអើ�ើង

លោ�ក Robert Gignac បេ�ក្ខខជនសង្កាាត់់

ជាតិិសាសន៍៍ប៉ះះ�ពាល់់ដល់មនុ
់ ស្ស
ុ សដូូចខ្ញុំំ�តា
� មរបៀ�ៀប

លេ�ខ ២ បានមានប្រ�សាសន៍៍ថា “យើ�ើងគួួរតែ�

ពិិតប្រា�កដ។ នៅ�ពេ�លខ្ញុំំ��ដើ�ើរនៅ�លើ�ើផ្លូូ�វ Mer

ឈប់់ធ្វើ�កា
�ើ រសិិក្សាាតូូចៗនៅ�ត្រ�ង់់នេះ�ះ និិងនៅ�ត្រ�ង់់

rimack មានមនុុស្សសម្នាាក់់បានស្រែ��កដាក់់ខ្ញុំំ��ថា

តទៅ�ទំំព័័រទីី០៦
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A Summary of Lowell Candidate Forums
From Page 04

fund the police and that’s why he
didn’t support it.
Bobby Tugbiyele, at-large candidate, said this
council had a
chance to do something right but it
didn’t.

Bobby Tugbiyele
Mayor Leahy said he’s proud that
although his motion to declare that
racism is a public
health crisis did not
pass at the city
council, it passed
at the school comJonh Leahy
mittee and he’s
pleased to see many ongoing changes
since.
Every candidate seemed to understand this a little differently, according
to their experiences and interpretation.
Most candidates agreed that racism is
a public health crisis from the inequality in healthcare, to housing and hiring
practices, to black male getting pulled
over by the police, and to health expert such as CEO of Lowell Community Health Susan Levine who spoke
at the city council in support of the
DEI Consortium.
Ty Chum, a Cambodian American candidate for
district 8 said he
does not believe
racism is a public
health
crisis.
“Many other crisis
should be a public
Ty Chum
health crisis, such
as domestic and sexual violence, and
suicide, a #1 leading cause of death
amongst teen” he said. Stacy Thompson, the first black woman candidate
for school committee said “racism is a
public health crisis. I’ve lived it. We
spoke to the scientists and they explain how racism affect people like me
in a very real way. When I walk on
Merrimack street, someone screamed
at me an ’N’ word, and I have to go to
work, and be friendly, and have that
knot in my stomach all day long”.
Question 3
What is your stand on the ballot
question about having voters elect the
Mayor?

At-large candidates agreed that
the Mayor should be elected by the
people. Councilor Rita Mercier said it
was her motion to
put the question on
the ballot, shall it
pass, she’ll honor
it.
Meanwhile
Councilor Vesna
Nuon said if electRita Mercier
ed, his first motion
will be about setting term limits on the
city council. “I
strongly feel that
you don’t want to
have a King or
Queen of a neighborhood, at the
same time, you
Vesna Nuon
want to bring more
voices and ideas how to serve the district better. Just have one person all the
time is not right, that discussion need
to be had” said Vesna.
Bobby Tugbiyele touted that if
elected, his goal is to increase the voter
turnout up to 25%. “You want to get
the right people on the bus” he said.
District candidates are in favor of
the ballot question.
Question 4
What would you do to replace old
infrastructure in the city?
This question broke down for districts and at-large. Each candidate focus on their district to address sidewalk issues. “We’re constantly doing
roads and bridges, as you can see
there’s a lot of traffic right now, but it
will improve” said Mayor Leahy.
“We should stop doing small
studies here and there when there is an
issue, and look globally and what we
can do, to long term plan and finance
in addressing these issues” said Robert Gignac, candidate for district 2.
With the $77 millions from the
American Rescue Plan, Rodney Elliot
(district 1) said “I hope to use this
funding money to address a lot of infrastructure in the city, including the
internet access, what we did learn was
that children didn’t have equitable internet access during the pandemic.”
Please see /06
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លេ�ខ៣២៧ ថ្ងៃ�ៃទីី ១៨តុុលា -០៣វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ� ២០២១

tmkBITMB½rTI 05 វេេទិិកាាបេ�ក្ខខជនក្រុ�ុងឡូូវែែល
នោះ�ះនៅ�ពេ�លមានបញ្ហា
ា ត្រូ�ូវមើ�ើលទៅ�ជាសាកល

ការដៅ�ស្រា�យ និិងទាមទារ។ ពួួកគេ�ស្គាាល់់

ហើ�ើយអ្វីី�ដែ�លយើ�ើងអាចធ្វើ�ើ�បាន ដើ�ើម្បីី�ផែ�នការ

មនុុស្សសដែ�លកំំពុុងអង្គុុ�យលើ�ើកៅ�អីីដើ�ើម្បីី�តស៊ូូ�

និិងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�រយៈៈពេ�លវែែងក្នុុ�ងការដោះ�ះស្រា�យ

មតិិឲ្យយពួួកគេ�។គិិតគូូរពីីទំំហំំសង្កាាត់់ការទទួួលខុុសត្រូ�ូវ

បញ្ហា
ា ទាំំងនេះ�ះ” ។

គឺឺជាកត្តាាធំំមួួយតាមគំំនិិតរបស់់ខ្ញុំំ��”។

ជាមួួយថវិ ិកាចំំនួួន ៧៧ លានដុុល្លាា រពីី

សំំណួួរទីី ៦

គម្រោ��ងផែ�នការជួួយសង្គ្រោះ��ះ�អាមេ�រិ ិក Rodney

តើ�ើអ្ននកនឹឹងធ្វើ�ើ�អ្វីី�ដើ�ើម្បីី�ជួួយធ្វើ�ើ�ឱ្យយអាជីីវកម្មម

Elliot (សង្កាាត់់លេ�ខ ១) បានមានប្រ�សាសន៍៍

និិង/ឬធ្វើ�ើឱ្យ
� យសង្កាាត់់របស់់អ្ននកក្លាា យជាមជ្ឈឈមណ្ឌឌល

ថា “ខ្ញុំំ��សង្ឃឹឹ�មថានឹឹងប្រើ�ើ�ប្រា�ក់់មូល
ូ និិធិនេះ�
ិ ះដើ�ើម្បីី�

វប្បបធម៌៌?

ដោះ�ះស្រា�យហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធជាច្រើ�ើ�ននៅ�ក្នុុ�ង
ទីី ក្រុ�ុង រួួមទាំំងការទទួួ លបានអ៊ិិ�នធឺឺ ណិិត

ទីី ប្រ�ជុំំ� ជន - “ហេ�ដ្ឋាារចនាសម្ព័័�ន្ធធធ្វើ�ើ�ឱ្យយ

ប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់ អ្វីី�ដែ�លយើ�ើងបានរៀ�ៀនសូូត្រ�គឺឺថា

មនុុស្សសពិិបាកចូូលមកទីីប្រ�ជុំំ�ជន” នេះ�ះជាសំំដីី

កុុមារមិិនមានលទ្ធធភាពប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់អ៊ីី�នធឺឺណេ�ត

របស់់បេ�ក្ខខជន Wayne Jenness សង្កាាត់់លេ�ខ

ដោ�យត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវក្នុុ�ងអំំឡុងពេ�លមានជំំងឺឺ
រាតត្បាាត”។
ុ

៤ (ទីីប្រ�ជុំំ�ជន) បាននិិយាយ។ “ អាជីីវកម្មមនៅ�
ទីី ប្រ�ជុំំ�ជនមិិ នអាចរស់់រានមានជីី វិ ិតបានទេ�

សំំណួួរទីី ៥

ដោ�យមានតែ�អ្ននកស្រុ�ុកដែ�លរស់់នៅ�ទីីប្រ�ជុំជ
ំ� ន។

ចំំនួួនអ្ននកទៅ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតបឋមមានកម្រិ�ិត

វាត្រូ�ូវការភាពងាយស្រួ�ួលសម្រា�ប់់មនុុស្សសមក

ទាបត្រឹ�ឹមតែ� ៩% ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� តើ�ើអ្ននកគិិតយ៉ាា ងណា

ទីីប្រ�ជុំំ� ជន មិិនត្រឹ�ឹមតែ�សម្រា�ប់់ មនុុស្សសដែ�ល

ចំំពោះ�ះការសម្រេ�េចបណ្តឹឹ� ងប្រ�សិិនបើ�ើមាន?

មានឡានប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសដែ�លចង់់
ដើ�ើរពីី Acre ឬ Belvidere ជិះះ�កង់់ ឡើ�ើងមក

បេ�ក្ខខជនបានយល់់ស្រ�បថាចំំនួួនអ្ននកទៅ�

សម្រា�ប់់អាហារថ្ងៃ�ៃត្រ�ង់់” ។

បោះ�ះឆ្នោ�ោតមានតិិច ប៉ុុ�ន្តែ�ែសង្ឃឹឹ�មថាវានឹឹងប្រ�សើ�ើរ
ឡើ�ើងព្រោះ��ះវាជាឆ្នាំំ�ដំំបូូង។ បេ�ក្ខខជនសង្កាាត់់

លោ�ក Bill Samaras បេ�ក្ខខជនក្នុុ�ងតំំណែ�ង

លេ�ខ ៧ លោ�កជុំំ� ទីី បានមានប្រ�សាសន៍៍ថា វា

សង្កាាត់់លេ�ខ៣ បច្ចុុ�ប្បបន្ននបានមានប្រ�សាសន៍៍

អនុុញ្ញាាតឱ្យយគាត់់ប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ង បើ�ើមិិនដូូច្នេះ�ះ�ទេ�

ថា “ជាមួួ យថវិ ិកាចំំនួួ ន ៧៧ លានដុុ ល្លាា រពីី

ការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំ ពិិតជាពិិបាក

គម្រោ��ងផែ�នការជួួយសង្គ្រោះ��ះ�អាមេ�រិ ិក យើ�ើង

ណាស់់ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើឱ្យ
� យមានតុុល្យយភាពរវាងពេ�លវេេលា

ត្រូ�ូវមើ�ើលទៅ�លើ�ើតម្រូ�ូវការលំំនៅ�ដ្ឋាាន និិ ង

រវាងការងារ និិងគ្រួ�ួសារ ខណៈៈពេ�លមានដើ�ើរ

សុុខភាព បង្កើ�ើ�តជំំនួួយបន្ថែ�ែមសម្រា�ប់់អាជីីវកម្មម

គោះ�ះទ្វាា រទូូទាំំងទីីក្រុ�ុង។ លុុយក៏៏ជាបញ្ហា
ា ដែ�ល

ខ្នាាតតូូច និិងកាន់់តែ�សកម្មមនៅ�ទីីប្រ�ជុំំ�ជនដើ�ើម្បីី�

អាចរារាំំងគាត់់មិិនឱ្យយប្រ�គួួតប្រ�ជែ�ងទ្រ�ង់់ទ្រា�យ

បង្កើ�ើ� តភាពរីក
ី រាយក្នុុ�ងការនាំំមនុុ ស្សសមក

ធំំបាន។

ទីី ប្រ�ជុំំ� ជន។ យើ�ើងត្រូ�ូវតែ�ធានាឱ្យយបាននូូ វ
គុុ ណភាពជីី វិ ិតនៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងកាន់់ តែ�ប្រ�សើ�ើរ

Corey Robinson បេ�ក្ខខជនសម្រា�ប់់សង្កាាត់់
លេ�ខ ២ បានមានប្រ�សាសន៍៍ ថា “ជាបឋម

ឡើ�ើង ឥឡូូវនេះ�ះយើ�ើងមានលុុយដើ�ើម្បីី�ជួួយធ្វើ�ើ�
ដូូច្នេះ�ះ� នៅ�ពេ�លអ្ននកបង្កើ�ើ�នគុុណភាពជីីវិ ិតរបស់់

នៅ�Centerville យើ�ើងមានមនុុស្សសជាច្រើ�ើ�នបាន

ប្រ�ជាជនមនុុ ស្សសកាន់់ តែ�ចាប់់ អារម្មមណ៍៍ និិ ង

ចេ�ញមកដែ�លមិិនចាំំបាច់់ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងនយោ�

ចូូលរួួមចំំណែ�កជាមួួយអ្វីី�ដែ�លកំំពុុងកើ�ើតឡើ�ើង

បាយទេ�។ វានឹឹងធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានការឈឺឺចាប់់កាន់់តែ�

នៅ�ក្នុុ�ងទីី ក្រុ�ុង។ យើ�ើងត្រូ�ូវការមនុុ ស្សសដើ�ើម្បីី�

ខ្លាំំ ង
� ឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ង
ុ ទាំំងមូូល ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��គិិតថា

ធ្វើ�ើ�ការជាមួួយគ្នាាបង្កើ�ើ�តចក្ខុុ�វិ ិស័័យ ឱកាស និិង

ឱកាសមានសម្រា�ប់់អ្ននកស្រុ�ុករបស់់យើ�ើងក្នុុ�ង

តទៅ�ទំំព័័រទីី០៧
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A Summary of Lowell Candidate Forums
From Page 05

Question 5
The preliminary election turnout
was low, only 9%, what do you think
of the lawsuit accomplishment, if any?
The candidates agreed that turnout was low, but were hopeful it will
get better because it’s the first year. Ty
Chum district 7 candidate said it has
allowed him to run, otherwise running
at-large would be very hard to balance
the time between work and family,
while going door knocking all over
the city. Money is also an issue that
would have prevented him from running at-large.
Corey Robinson candidate for district 2 said “in the preliminary in Centerville, we had a
lot of people come
out who were not
necessary involved
in the politics. It’ll
take some growing
pains in the whole
city, but I think the Corey Robinson
opportunity exist for our residents to
key in and demand. They get to know
the people that are sitting on the seat
to advocate for them. Having shrunk
down to district size, accountability is
a big factor, in my opinion.”
Question 6
What would you do to help revitalize businesses and/or to make your
district a cultural hub destination?
Downtown —“The infrastructure
made it hard for people to come into
downtown” said Wayne Jenness, district 4 (Downtown) candidate. “Business in downtown cannot survive with
only residents who live downtown. It
needs to be easier for people coming
to downtown, not just for people with

cars, but people
who want to walk
from the Acre or
Belvidere or ridding bikes up the
trails for lunch” he
said.

Wayne Jennes

Incumbent Bill Samaras, district
3, said “with $77 Millions from the
American Rescue
Plan, we have to
look at housing
and health needs,
create more grants
for small businesses and become
more active in
Bill Samaras
downtown to create more excitement to bring people to
downtown. We have to ensure the
quality of life in the city is enhanced,
we now have money to help do that,
when you improve the quality of life
of people, people become more interested and take part of what goes on in
the city. We need people to work together, create vision, opportunities
and jobs.”
Cambodia Town —Transformative Development Initiative Grant, almost every gateway city received this
grant at this point of time, City of
Lowell applied for Hamilton Canal district and Industrial Park, both have
been rejected, Kim Scott district 5
candidate
said
“Cambodia Town
should be a project
for the city to apply for this funding and give it an
identity that it deKim Scott
serves especially
there is such a large Southeast Asian
Please see /07
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Cambodian born in a Refugee Camp
Now Runs for Lowell City Council

By Soben Ung
Ty Chum came to Lowell, Massachusetts in 1990 as a child refugee.
He was born in a Thailand refugee
camp to a family of three brothers and
three sisters. His father, a former military officer under General Lon Nol,
worked in the refugee camp as a United Nations peacekeeper. As a result,
his family was among the last to leave
the refugee camp. The United States
government began taking Cambodian
refugees after the fall of the Khmer
Rouge regime which killed nearly 2
million people between 1975 – 1979,
until the invasion by Vietnam. Between 1980 – 1990, there were about
150,000 Cambodian refugees resettled
across the US. Today, about 50,000
Cambodian Americans live in Massachusetts. Lowell holds the second
largest Cambodian community behind
Long Beach, California.
“I am running for city council to
give back to the communities that supported me” said Ty. He recalled the
City of Lowell gave him and his family so much over the years. “In 1990,
we came to the United States as refugees with nothing, Lowell took us in,
gave us housing, where I lived until I

graduated from Lowell High School”.
He then went to the University of
Massachusetts, Lowell and earned his
bachelor degree in Business Administration in 2013.
He is married to
Chinda Sar, a registered
nurse working for Tufts
Health Plan. He is a
health insurance broker,
who helps the elderly
get free health insurance through subsidies,
a small business owner
and a motivational
speaker. Together they
have three children, Logan, 8; Troy, 5 and
Nami, 2.
Ty’s former job included community organizer at Lowell Hope
and Healing Center before becoming a business owner. He is also a
former president of
Hanscom Toastmaster Club where he
received his training to be a motivational speaker. Ty has often recorded
his running videos as self challenge,
“pick yourself up” kind of message

tmkBITMB½rTI 06 វេេទិិកាាបេ�ក្ខខជនក្រុ�ុងឡូូវែែល
ការងារ” ។

ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមានផ្លាា កសញ្ញាាបិិទផ្លូូ�វល្បឿ�ឿ�នលឿ�ឿន

ទីីក្រុ�ុងខ្មែ�ែរ - ជំំនួួយផ្តួួ�ចផ្តើ��ើមការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍

ហើ�ើយយើ�ើងកំំពុុងនិិយាយអំំពីីរឿ�ឿងនោះ�ះ យើ�ើង

ដែ�លមានការផ្លាាស់់ប្តូូ�រ ស្ទើ�ើ�រតែ�គ្រ�ប់់ទីីក្រុ�ុងផ្លូូ�វ

សង្ឃឹឹ�មថានឹឹងទទួួលបានច្រ�កចូូលសម្រា�ប់់ចូល
ូ

ចេ�ញចូូលបានទទួួលជំំនួួយនេះ�ះនៅ�ពេ�លនេះ�ះ

មកទីីក្រុ�ុងខ្មែ�ែរ។ វាគឺឺជាច្រ�កតភ្ជាាប់់តំំបន់់អាស៊ីី�

ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែលបានដាក់់ពាក្យយសុំំ�សង្កាាត់់ Ham-

អាគ្នេ�េយ៍៍ទៅ�ទីីប្រ�ជុំំជ
� ន និិងកន្លែ�ែងដទៃ�ទៀ�ៀតក្នុុ�ង

ilton Canal និិង ឧទ្យាានឧស្សាាហកម្មម ទាំំងពីីរ

ទីីក្រុ�ុង។ វាជាតំំបន់់ទទួួលស្វាាគមន៍៍ យើ�ើងចង់់

ត្រូ�ូវបានច្រា�នចោ�លបេ�ក្ខខជន គីីមស្កកតសង្កាាត់់

ធ្វើ�ើ�ឱ្យយវាក្លាា យជាគោ�លដៅ�ទេ�សចរណ៍៍ មិិ ន

លេ�ខ ៥ បានមានប្រ�សាសន៍៍ថា “ ទីីក្រុ�ុងខ្មែ�ែរ

ត្រឹ�ឹមតែ�សម្រា�ប់់ប្រ�ជាជននៅ�រដ្ឋឋម៉ាា សាឈូូសេ�ត

គួួរតែ�ជាគម្រោ��ងមួួយសម្រា�ប់់ទីក្រុី �ង
ុ ដើ�ើម្បីី�ស្នើ�ើ�សុំំ�

នោះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�ជាជនមកពីីទូូទាំំងប្រ�ទេ�ស និិង

មូូលនិិធិិនេះ�ះ និិង

ពិិភពលោ�កមកទស្សសនាទីីក្រុ�ុងខ្មែ�ែរ“ ។

ផ្តតល់់ឱ្យយវានូូវអត្តតសញ្ញាាណ

មួួយដែ�លវាសមនឹឹងទទួួលបាន ជាពិិសេ�សមាន
សហគមន៍៍អាស៊ីី� អាគ្នេ�េយ៍៍ដ៏៏ធំំមួួយបែ�បនេះ�ះ” ។

នៅ�ទីី បញ្ចចប់់ ការផ្លាាស់់ប្តូូ� រធម្មមនុុ ញ្ញញបាន
ផ្លាាស់់ប្តូូ�រអំំណាចដោ�យសារអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតនឹឹង

សង្កាាត់់ទីី ៨ មានចំំណែ�កនៃ�ទីីក្រុ�ុងខ្មែ�ែរ។

បោះ�ះឆ្នោ�ោតឱ្យយបេ�ក្ខខជនម្នាាក់់ ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�សម្រា�ប់់

ផូូល រដ្ឋាាយ៉ែ�ែមបានមានប្រ�សាសន៍៍ “យើ�ើងបាន

មណ្ឌឌលនីីមួយ
ួ ៗនៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ២ ខែ�វិ ិច្ឆិិកា
� ។ វាប្រា�កដ

ជួួបជាមួួយរដ្ឋឋបាលមុុនដើ�ើម្បីី�មានផ្លាា កសញ្ញាា

ណាស់់ថានឹឹងមានមុុខថ្មីី�ចំំនួួន ៤-៥ នាក់់ដែ�ល

ទីី ក្រុ�ុងខ្មែ�ែរនៅ�លើ�ើផ្លូូ�វទីី ប្រ�សព្វវក្រុ�ុងឡូូវែែល

ត្រូ�ូវបានជ្រើ�ើ�សរើើ �សជាក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាទីីក្រុ�ុង ពីីទីី

បាន ហើ�ើយសញ្ញាានឹឹងនាំំអ្ននកទៅ�ដល់់ទីីក្រុ�ុង

ដោ�យសារសងកាត់់នីីមួួយៗមានបេ�ក្ខខជនថ្មីី�។

នៅ�ពេ�លអ្ននកចុះះ�ពីីផ្លូូ�វ ៤៩៥ មនុុស្សសអាចចេ�ញ

ខ្មែ�រែ ។ យើ�ើងនឹឹងក្លាា យជាគោ�លដៅ�ទេ�សចរណ៍៍” ។
សុុខារី ី ចៅ� បច្ចុុ�ប្បបន្ននប្រ�ចាំំមណ្ឌឌលសង្កាាត់់

លេ�ខ ៦ បានមានប្រ�សាសន៍៍ថា “ខ្ញុំំ��បានធ្វើ�ើ�ញត្តិិ�

ប្រ�ជុំជ
ំ� ន Centralville Acre និិងឡូវែែលខាងត្បូូ�ង
ូ
នេះ�ះនឹឹងធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានការផ្លាាស់់ប្តូូ� រយ៉ាា ងសំំខាន់់
ចំំពោះ�ះទិិដ្ឋឋភាពនយោ�បាយទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល៕

which resonates with many voters in
Lowell. Ty ran over 200 miles to help
raise funds for Lowell High Football,
200 miles for Special Olympic, 100

Page.7
commented, “Good job! Plus now you
know how badly the sidewalks need to
be improved”.
When asked what he can bring to
the council, Ty said he hopes to help
the City of Lowell better communicate with its residents and be more
transparent with fiscal finances. “Currently, the City of Lowell releases its

Ty Chum
miles for fighting blindness during
this election season. One Facebook
follower commented, “Have a great
run!! Thanks for these inspiring videos!!!”. In another posting, a resident

finances once a year and people don’t
know where the money is being spent.
I’d like to see the finance released
monthly, and simplify the communiPlease see /09

A Summary of Lowell Candidate Forums
From Page 06

community”.

District 8 has a portion of Cambodia Town. Paul Ratha Yem said “we
met with the previous administration
to have a Cambodia Town sign on
the Lowell Connector. When you
come down from
495, people can
take the exit and
Paul Ratha Yem
the sign will take
you to Cambodia Town. We’ll be a
tourist destination”.
Sokhary Chau, incumbent for district 6 said “I have made a motion to
have a sign off the highway and we’re
talking about that and we hope to get a
gate for entrance to Cambodia Town.
It’s a gateway to connecting the Southeast Asian area to downtown and the

rest of the city. It’s a welcome area.
We want to make it a tourist destination, not just for
people in Massachusetts, but people from all over
the country, and
the world to come
to visit Cambodia Sokhary Chau
Town”.
In closing, the charter change has
shifted the power as voters will vote
only one candidate for each district on
November 2nd. It is for certain that
there will be 4-5 new faces elected to
the city council from Downtown, Centralville, the Acre and South Lowell,
as each district has new candidates.
This will make significant change to
the Lowell political landscape.
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Cambodian born in a Refugee Camp
Now Runs for Lowell City Council

From Page 07

cation that goes out to the residents”
said Ty. He would also like to bring
non-profit groups to meet in City Hall
and have them be part of the solution
in addressing various issues from
health to economic to education.
Ty ran for city council at-large in
2019 and received the top 12 place, as
the top 9 became at-large councilors.
In this election cycle, Lowell’s new

election system has 8 electoral districts. Ty is running for district 8 which
represents the Highlands and part of
Sacred Heart, his challenger is Erick
Gitscher. District 8 has the 3rd highest
number of Cambodian voters in Lowell, with 26.1% Asian voters, 8.5% Latino, 4.5% Black and 60% White. In
the last election cycle, voter turnout
was 18% overall.
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BROCKTON BAKERY TO PAY RESTITUTION AND PENALTIES AND REVISE ANTI-DISCRIMINATION POLICIES IN SETTLEMENT WITH AG’S OFFICE

Settlement Resolves AG’s Claims
that White’s Bakery Created a Hostile
Work Environment

PLYMOUTH – A Brockton-based
bakery will pay up to $95,000 in penalties and restitution, require anti-bias
training for employees, and revise its
anti-discrimination policies in a settlement reached with Attorney General
Maura Healey’s Office over allegations that an employee was repeatedly
exposed to racial slurs in the workplace.
The settlement, filed in Plymouth
Superior Court, resolves a lawsuit
brought by the AG’s Office alleging
that White’s Bakery in Brockton violated the state’s anti-discrimination
law by creating a racially hostile work
environment in which one of its longtime supervisors repeatedly used racial epithets and slurs in front of subordinate employees, including the
victim. According to the AG’s complaint, the victim’s repeated exposure
to racially charged language in the
workplace caused him to suffer severe

emotional harm and eventually forced
him to quit his job.

“Workers should be able to do
their job in an environment safe and
free from harassment,” AG Healey
said. “Employers need to ensure that

they have the right training, policies
and accountability to make sure things
like this don’t happen in their workplaces.”
“Discrimination anywhere should
not be tolerated,” said Phyllis Ellis,

President of the Brockton Area Branch
NAACP. “White’s Bakery and its
management have been held accountable for creating an unacceptable and
racially hostile work environment. I
was hopeful that this lawsuit would
bring change in policy at White's Bakery, and I think it has.”
The AG’s complaint alleged that,
in the four months the victim was employed at White’s Bakery in 2018, he
was routinely subjected to hateful language by his supervisor, including the
use of variations of the N-word. The
victim is of mixed racial descent. The
AG’s Office further alleged that the
bakery management knew that this supervisor routinely used racial slurs in
front of employees, but took no action
to correct it.
The Massachusetts Anti-Discrimination Law, M.G.L. c. 151B, prohibits harassment, retaliation, and other
forms of discrimination in the workplace based on race, color, religious
creed, national origin, sex, gender
identity, sexual orientation, disability,
genetic information, or ancestry.
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Under the terms of the settlement,
White’s Bakery will pay $65,000 to
the victim and up to $30,000 to the
Commonwealth, $15,000 of which
will be suspended pending compliance with the agreement. The bakery
will also retain an external consultant
to review its policies and procedures,
training programs, and its culture and
climate more broadly. Additionally,
White’s Bakery will require all of its
employees to complete anti-bias, antidiscrimination and anti-harassment
training annually for three years, and
its management will take an annual
enhanced unconscious bias training
for three years. It must also revise its
anti-discrimination, anti-harassment
and equal employment opportunity
policies. The former supervisor, who
is no longer employed at White’s Bakery, will also be required to take antibias training.
The case is part of an ongoing effort by the AG’s Office to combat hate,
including in the workplace. The AG’s
Civil Rights Division encourages
Massachusetts residents and employees who have experienced instances of
discrimination and hateful acts in the
workplace to call (617) 963-2917 or to
file a complaint online at www.mass.
gov/ago/civilrightscomplaint.
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បណ្ឌិិ�ត សុុវណ្ណណ ទុុន មេ�ដឹឹកនាំំសហគមន៍៍ខ្មែ�ែរ និិងព្រះ�ះពុុទ្ធធ
សាសនានៅ�រដ្ឋឋ Maryland សង្កាា�ត់់ Columbia និិងសង្កាា�ត់់
Virginia ទទួួលមរណភាពក្នុុ�ងជន្មាា�យុុ ៨១ ឆ្នាំំ�
ទីីក្រុ�ុង Silver Spring, MD - ថ្ងៃ�ៃទីី៩

ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ� ២០២១ - ហ៊ុំំ��ព័័ទ្ធធដោ�យក្រុ�ុម

ភាពសប្បុុ�រស និិងចរិ ិតស្លូូ�តបូូតរបស់់គាត់់។

“លោ�កបណ្ឌិិ�តគឺឺជាអ្ននក តស៊ូូ�មតិិដែ�លមិិន

គ្រួ�សា
ួ ររបស់់គាត់់ លោ�កវេេជ្ជជបណ្ឌិិ�តសុុវណ្ណណ

ចេះ�ះនឿ�ឿយហត់់សម្រា�ប់ស
់ ហគមន៍៍ខ្មែ�រែ និិង

មេ�ដឹឹកនាំំសង្គគមនៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍អាស៊ីី�

មនុុស្សសទាំំងអស់់។ នេះ�ះពិិតជាការបាត់់បង់់

ទុុ ន ទទួួ លបានការគោ�រពរាប់់ អានជា

សហគមន៍៍ខ្មែ�រែ និិងសហគមន៍៍ពុទ្ធធ
ុ សាសនិិក

បានខិិតខំំធ្វើ�កា
�ើ រដើ�ើម្បីី�សុុខុមា
ុ លភាពរបស់់

មួួ យសម្រា�ប់់ AAHI សហគមន៍៍ អាស៊ីី�អាមេ�រិ ិក និិងសហគមន៍៍ទាំំងមូូល” ។

កើ�ើតនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�១៩៤០

នៅ�ក្នុុ�ងភូូមិិអន្លលង់់ត្រា�ក់់ក្នុុ�ងខេ�ត្តតបាត់់ដំំបង

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា បណ្ឌិិ�ត ទុុន គឺឺជាសិិស្សសគំំរូូ
ក្នុុ�ងអាជីី ពសិិក្សាារបស់់គាត់់ ដោ�យរំំលង
ថ្នាាក់់តាំំងពីីនៅ�ក្មេ�េងមុុនពេ�លបញ្ចចប់់ការសិិក្សាា

ថ្នាាក់់បរិ ិញ្ញាាបត្រ�ភាសាខ្មែ�រែ និិងភាសា បារាំំង។
គាត់់បានទទួួលអាហារូូបករណ៍៍ពីីរដ្ឋាាភិិបាល

អាមេ�រិ ិកដើ�ើម្បីី�បន្តតការសិិក្សាាហើ�ើយបន្ទាាប់់ពីី
ទទួួលបានបរិ ិញ្ញាាបត្រ� គាត់់បានត្រ�ឡប់់

មកប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាវិ ិញនៅ�ឆ្នាំំ�១៩៦៦។
លោ�កបណ្ឌិិ�តទុុន ត្រូ�ូវបានក្រ�សួួងកសិិកម្មម

នៅ�រដ្ឋឋ Maryland សង្កាាត់់ Columbia និិង

សង្កាាត់់ Virginia បានទទួួលមរណភាព
នៅ�ថ្ងៃ�ៃសៅ�រ៍ ៍ទីី៩ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ� ២០២១ នៅ�
មន្ទីី�រពេ�ទ្យយជាយក្រុ�ង
ុ Bethesda ក្នុុ�ងជន្មាាយុុ
៨១ ឆ្នាំំ�។

អាជីីពដ៏យូ
៏ រូ អង្វែ�ែង និិងលេ�ចធ្លោ�ោ របស់់

លោ�កបណ្ឌិិ�ត រួួមទាំំងការបម្រើ�ើ� ការងារ
ជាមួួយស្ថាា នទូូតអាមេ�រិ ិកនៅ�ប្រ�ទេ�សទុុយ

នីីស៊ីី� និិងការងារផ្តតល់ប្រឹ�ឹក្សា
់
ាយោ�បល់់ដល់ទី
់ ី

ភ្នាាក់់ងារសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកសម្រា�ប់់ការអភិិវឌ្ឍឍ

អន្តតរជាតិិ ហៅ�កាត់់ថា (USAID) នៅ�ក្នុុ�ង

ជួួលឲ្យយធ្វើ�ើ�ការ ហើ�ើយក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លនេះ�ះ
គាត់់ ក៏៏បានបង្រៀ��ៀននៅ�សាលាកសិិកម្មម
ព្រែ�ែកលៀ�ៀប វិ ិទ្យាាល័័យភាសាខ្មែ�រែ - អង់់គ្លេ�េស

សាកលវិ ិទ្យាាល័័យភ្នំំ�ពេ�ញ និិ ងសាកល
វិ ិទ្យាាល័័យកសិិកម្មម។ នៅ�ឆ្នាំំ�១៩៧១ គាត់់
បានទទួួ លសញ្ញាាបត្រ�ច្បាាប់់ បារាំំងពីី

មហាវិ ិទ្យាាល័័យច្បាាប់់ និិ ងវិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�រ
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច។

នៅ�ក្រ�សួួងកសិិកម្មម ក្នុុ�ងនាមជានា

យកផែ�នការ បណ្ឌិិ�តទុុន ទទួួលខុុសត្រូ�ូវ
លើ�ើថវិ ិកាក្រ�សួួង ជំំនួួយបរទេ�ស ការនាំំចូូល

និិងនាំំចេ�ញកសិិផលរបស់់ប្រ�ទេ�ស។ លោ�ក

បណ្តាាប្រ�ទេ�សអាហ្វ្រិ�ិ�កដែ�លនិិយាយភាសា

លន់់ ណុុល ប្រ�ធានសាធារណរដ្ឋឋខ្មែ�ែរបាន

ធ្វើ�ើ�ការនៅ�ក្រ�សួួងកសិិកម្មមអាមេ�រិ ិក ក្នុុ�ង

សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចជាតិិកម្ពុុ�ជា។

បារាំំង។ ក្រោ��យមកលោ�កបណ្ឌិិ�តទុុន បាន

ការិ ិយាល័័យទទួួលបន្ទុុ�កផ្នែ�ក
ែ ហិិរញ្ញិិ�ក និិង
ពាណិិជ្ជជកម្មមអាមេ�រិ ិក និិ ងគណៈៈកម្មមការ
ផ្តតល់់ឱកាសការងារស្មើ�ើ�ភាពគ្នាា ហៅ�កាត់់

តែ�ងតាំំងបណ្ឌិិ�តទុុន ជាក្រុ�មប្រឹ�ឹក្សា
ុ
ាប្រឹ�ឹក្សាា

នៅ�ឆ្នាំំ�១៩៧២ នៅ�ពេ�លសង្រ្គា�ាមនៅ�

ថា (EEOC) ។ លោ�កបណ្ឌិិ�តទុុន ក៏៏បាន

កម្ពុុ�ជាកើ�ើតខ្លាំំ �ងឡើ�ើងៗ បណ្ឌិិ�តទុុនបាន
ទទួួ ល យកអាហារូូ ប ករណ៍៍ របស់់

ផ្តតល់់សេ�វាសាធារណៈៈ លោ�កត្រូ�ូវបានគេ�

នៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក។ ជាមួួយប្រ�ពន្ធធរបស់់

លះះបង់់ជីីវិ ិតអស់់ជាច្រើ�ើ�នទសវត្សសរ៍ ៍ក្នុុ�ងការ

អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ដើ�ើម្បីី�បន្តតការសិិក្សាា

ស្គាាល់់ភាគច្រើ�ើ� ន ដោ�យសារការខិិ តខំំ

គាត់់ លោ�កបណ្ឌិិ�តបានចិិញ្ចឹឹ មគ្រួ
� �ួសាររបស់់

ប្រ�ជាជនខ្មែ�ែរ និិ ងពុុ ទ្ធធសាសនិិ កនៅ�ក្នុុ�ង

សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច នៅ�សាកលវិ ិទ្យាាល័័យ Tennes-

លើ�ើកស្ទួួ�យ គាំំទ្រ� និិងការពារផលប្រ�យោ�ជន៍៍
សហគមន៍៍ក្នុុ�ងស្រុ�ុករបស់់លោ�ក។

Sanjana Quasem មកពីីកម្មមវិ ិធីីគំំនិិត

ផ្តួួ�ចផ្តើ��មផ្នែ
ើ �ក
ែ សុុខភាពអាស៊ីី�-អាមេ�រិ ិក ហៅ�

កាត់់ថា (AAHI) បាននិិយាយថា “អ្ននកដែ�ល

ស្គាាល់់បណ្ឌិិ�តសុុវណ្ណណ ស្គាាល់់គាត់់ដោ�យសារ

គាត់់ ខណៈៈពេ�លគាត់់ កំំពុុងសិិក្សាាផ្នែ�ែក
see និិងធ្វើ�ើ�ការនៅ�សណ្ឋា
ា គារ Andrew
Johnson នៅ� Knoxville ក្នុុ�ងនាមជា
អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងទូូទៅ�។ នៅ�ឆ្នាំំ�១៩៧៧ គាត់់

បានបញ្ចចប់់ ថ្នាាក់់បណ្ឌិិ�តផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិ ច្ចច។
បន្ទាាប់់ពីធ្វើ�
ី កា
�ើ រអស់់ជាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំនៅ� �ប្រ�ទេ�ស
តទៅ�ទំំព័័រទីី១៥
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Dr. Sovan Tun, Prominent Leader of Cambodian

and Buddhist Communities in Maryland, the
District of Columbia and Virginia, Dies at 81
Silver Spring, MD — October 9,
2021— Surrounded by his family, Dr.
Sovan Tun, revered civic leader in the
Asian, Cambodian and Buddhist communities of Maryland, the District of
Columbia and Virginia, passed away
peacefully on Saturday, October 9,
2021, at Suburban Hospital in Bethesda. He was
81.
Dr. Tun’s long and distinguished professional
career included stints at
the US Embassy in Tunisia and consulting for the
US Agency for International Development (USAID) in French‐speaking
African countries. Later, Dr. Tun
worked for the US Department of Agriculture, the US Mint, and the Equal
Employment Opportunity Commission (EEOC). Dr. Tun also devoted
decades of his life to public service,
and he was most known for his efforts
to elevate, support and defend the interests of Cambodians and Buddhists
within his local communities.
“Anyone who knew Sovan knew
him for his kindness and gentle nature,” said Sanjana Quasem, from
Asian American Health Initiative
(AAHI). “He was a tireless advocate
for the Cambodian community and
worked hard to better the wellbeing of
all people. This is truly a loss for
AAHI, the Asian American community, and the community overall.”
Born October 5, 1940, in the village Anlong Tradak in the Cambodian
province of Battambang, Dr. Tun was
an exemplary student throughout his
academic career, skipping grades as a
young boy, before graduating early
with both Khmer and French Baccalaureates. He won a scholarship from
the US government to continue his
studies, and after earning his bachelor’s, he returned to Cambodia in
1966. Dr. Tun was hired by the Ministry of Agriculture, and during this period, he also taught at Prek Leap Agriculture School, the Khmer‐English
High School, the University Phnom
Penh and the University of Agriculture. By 1971 he had earned a French
law degree from the Faculté de Droit

et des Sciences Économiques.
At the Ministry of Agriculture, as
Director of Planning, Dr. Tun was responsible for the ministry’s budget,
foreign aid, and the country’s agricultural imports and exports. Lon Nol,

President of the Khmer Republic, appointed Dr. Tun to Cambodia’s National Economic Advisory Council.
In 1972, as the war in Cambodia
escalated, Dr. Tun accepted a United
Nations ’ fellowship to continue his
graduate studies in the US. With his
wife, he raised his family, while also
studying economics at the University
of Tennessee and running the iconic
Andrew Johnson Hotel in Knoxville,
as its general manager. In 1977 he
completed his Ph.D. in Economics.
After working for several years in Tunis, Tunisia, he moved with his family
to Maryland.
In Silver Spring in the 1980’s, Dr.
Tun assumed a leadership role in the
Cambodian, Buddhist and Asian
American communities that would
last the rest of his life. He began by
assisting dozens of family members
and other Cambodians to emigrate to
the United States in the aftermath of
the Khmer Rouge’s bloody reign of
terror. Later, he helped establish the
Cambodian Buddhist Temple located
in Colesville. Appointed to the Maryland Governor's Commission on Asian
Pacific American
Affairs in 1998, Dr. Tun was also
selected that same year to sit on the
Asian and Pacific Islander Advisory
Group for Maryland’s Montgomery
County Executive. Dr. Tun was a
member of the board of directors for
the Interfaith Council (IFC) of Metropolitan Washington.
Please see /14
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tmkBITMB½rTI 02 ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន ទ្រី�ីភាាពគ្រុ�ុប ដែ�លត្រូ�ូវបាាន Try Pheap Group — blacklisted by Global

ឯកជនដើ�ើម្បីី�ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ ផ្ទាាល់់ខ្លួួ� ន
អំំពើ�ើពុុករលួួយទាក់់ទងនឹឹងកិិច្ចចសន្យាារបស់់
រដ្ឋាាភិិបាល ឬការទាញយកធនធានធម្មមជាតិិ
ឬការសូូកប៉ាាន់់” ។
លើ�ើសពីី នេះ�ះទៀ�ៀត រដ្ឋាាភិិ បាល
សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកបានដាក់់ ទណ្ឌឌកម្មមលើ�ើ
អង្គគភាពចុះះ�បញ្ជីី�នៅ�កម្ពុុ�ជាចំំនួួ ន ១០
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�លជាកម្មមសិិទ្ធិ�ិឬគ្រ�ប់់គ្រ�ង
ដោ�យក្រុ�ុមហ៊ុុ�នភាព៖ ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ននាំំចេ�ញ
នាំំចូូល M.D.S.Import Export Co. ក្រុ�មហ៊ុ
ុ
ន
ុ�
ផែ�ស្ងួួ�ត (Try Pheap Dry Port Co., Ltd.)
ក្រុ�មហ៊ុ
ុ
ន
ុ� វិ ិស្វវកម្មម និិងសំំណង់់ (Try Pheap
Engineering & Construction Co., Ltd.)
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន Try Pheap Grand Royal Co.,
Ltd.; ក្រុ�មហ៊ុ
ុ
ន
ុ� Try Pheap Im- port Export
Co., Ltd.; ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នប្រេ�េងឥន្ធធនៈៈPapa
Petroleum Co., Ltd.; ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នអចលនៈៈ
ទ្រ�ព្យយទ្រី�ី ភាព (Try Pheap Property
Co.,Ltd.) ក្រុ�មហ៊ុ
ុ
ន
ុ� ធ្វើ�ើដំំណើ�ើ
�
រ និិងទេ�សចរណ៍៍
(Try Pheap Travel & Tours Co.,Ltd.)
ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នថ្មមដា (M D S Thmorda S E Z
Co., Ltd.) និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នទ្រី�ីភាពអូូរយ៉ាាដាវ
(Try Pheap Oyadav S E Z Co.)។
សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍នេះ�ះបានបន្ថែ�ែមថា
“ទ្រី�ីភាពបានប្រើ�ើ�បណ្តាា ញដ៏៏ធំំរបស់់គាត់់
នៅ�ខាងក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ� ត
សម្ព័័�ន្ធធកាប់់ ឈើ�ើខុុសច្បាាប់់ ទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំ

ដែ�លពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើការឃុុប ឃិិតពីីមន្រ្តី�ី�
កម្ពុុ�ជាដើ�ើម្បីី�រួួមបញ្ចូូ�លទាំំងការទិិ ញការ
ការពារពីីរដ្ឋាាភិិបាល ការការពារពីីយោ�ធា
ចំំពោះ�ះចលនាផលិិតផលខុុសច្បាាប់់របស់់
គាត់់”។ ទ្រី�ីភាពបានប្រើ�ើ�យោ�ធាកម្ពុុជាដើ�ើម្បីី�
�
ធ្វើ�ើ� សកម្មមភាពជួួញដូូរឈើ�ើរបស់់គាត់់ និិង
លក់់ទៅ�ឱ្យយឈ្មួួ�ញនៅ�ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាម
ចិិន អឺឺរ៉ុ�ប
ុ និិង រុុស្ស៊ីី��។ ការគាំំទ្រ�របស់់មន្រ្តី�ី�
ទាំំងនេះ�ះធ្វើ�ើឱ្យ
� យពិិបាកដល់់អាជ្ញាាធរមូូលដ្ឋាាន
ក្នុុ�ងការចាត់់វិ ិធានការតាមផ្លូូ�វច្បាាប់់ប្រ�ឆាំំង
នឹឹងទ្រី�ីភាព ជាឧទាហរណ៍៍មន្រ្តី�ី�ឧទ្យាានជាតិិ
កម្ពុុជាត្រូ�ូ
វបានទ្រី�ីភាពបង់់លុយ
ុ ដើ�ើម្បីី�រក្សាា
�
ប្រ�តិិ បត្តិិ� ការរបស់់គាត់់ ជាការសម្ងាាត់់ ពីី
សហគមន៍៍អន្តតរជាតិិ។
នៅ�ក្រោ��មច្បាាប់់ Global Manetsky
Act បុុគ្គល
គ ដែ�លបានកំំណត់់ និិងក្រុ�មហ៊ុ
ុ
ុ�ន
របស់់គាត់់ ត្រូ�ូវបានហាមឃាត់់ មិិនឱ្យយធ្វើ�ើ�
អាជីីវកម្មមជាមួួយរដ្ឋាាភិិបាលសហរដ្ឋឋអាមេ�រិក។
ិ
នៅ�ក្នុុ�ងលក្ខខខណ្ឌឌទូូទៅ�នេះ�ះរួួមបញ្ចូូ�លទាំំង
ការបង្កកក និិងរារាំំងទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិងការ
បដិិសេ�ធការមិិនឲ្យយចូូលទៅ�ក្នុុ�ងទឹឹកដីីស
ហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក។ នេះ�ះដាក់់កម្រិ�ិតលើ�ើមន្រ្តី�ី�
រដ្ឋាាភិិបាលលោ�កហ៊ុុន
� សែ�នពីីការធ្វើ�ើអា
� ជីីវកម្មម
និិ ងវាជាហេ�តុុ ផលមួួ យក្នុុ�ងចំំណោ�ម
ហេ�តុុផលជាច្រើ�ើ�នដែ�លក្រុ�ុមហ៊ុុនបញ្ចុះះ��បញ្ចូ
�
ូ� ល
មួួយនៅ�ទីីក្រុ�ុងវ៉ាាស៊ីី�នតោ�ន ឌីីស៊ីី� ត្រូ�ូវបាន
ជួួលដោ�យរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុជាកាលពីី
ខែ�មុុន៕
�

Manetsky Act to develop Cambodia Rabbit
Island, Kep Province for $130 Million

From Page 02

the misappropriation of statement
sets, the expropriation of private
sets for personal gain, corruption
lated to governmental contracts
extraction of natural resources,
bribery.”

asasreor
or

Additionally, the U.S government
sanctioned 10 other Cambodia-registered entities that are owned or controlled by Pheap: M.D.S.Import Export Co., Ltd.; Try Pheap Dry Port
Co., Ltd.; Try Pheap Engineering &
Construction Co., Ltd.; Try Pheap
Grand Royal Co., Ltd.; Try Pheap Import Export Co., Ltd.; Papa Petroleum
Co., Ltd.; Try Pheap Property Co.,Ltd.;
Try Pheap Travel & Tours Co.,Ltd.; M
D S Thmorda S E Z Co., Ltd.; and Try
Pheap Oyadav S E Z Co.
The statement further included
that “Pheap has used his vast network
inside Cambodia to build a large scale
illegal logging consortium that relies
on the collusion of Cambodian officials, to include purchasing protection
from the government, including

military protection, for the movement of his illegal products.” Pheap
used the Cambodian military to enable
his timber trafficking activities and
sell to buyers in Vietnam, China, Europe, and Russia. The support of these
officials makes it difficult for local authorities to take lawful action against
Pheap, for example, Cambodian National Park officials were paid by
Pheap to keep his operations secret
from the international community.
Under the Global Manetsky Act,
a designated person and his companies are barred from doing businesses
with the United States government. In
general terms this includes freezing
and blocking assets and deny entry
into the United States. This limits top
Hun Sen government officials from
doing business and it’s one of many
reasons a lobby firm in Washington
D.C. was hired last month by the Cambodian government.
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លេខ៣២៧ ថ្ងៃ�ៃទីី ១៨តុុលា -០៣វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ� ២០២
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Dr. Sovan Tun, Prominent Leader of
ចាប់់ផ្តើ�ើ�មអនុុវត្តតថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ! លក្ខខខណ្ឌឌធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរសម្រា�ប់់
Cambodian and Buddhist Communities
អ្ននកដំំណើ�ើរចូូលមកកម្ពុុ�ជា ស្រ�បតាមគន្លលងប្រ�កតីីភាពថ្មីី�
in Maryland, the District of
(ភ្នំំ�ពេ�ញ)៖ លក្ខខខណ្ឌឌធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រ

ថ្ងៃ�ៃអាទិិត្យយ ទីី១៧ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០២១

ធ្វើ�ើ�ចត្តាាឡីីស័័កនៅ�កម្ពុុ�ជា សម្រា�ប់់

ឯកឧត្តតម នាយឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ គៀ�ៀត

ការអនុុវត្តតវិ ិធានសុុខាភិិបាល និិងការ

នៅ�អគ្គគនាយកដ្ឋាានអន្តោ�ោប្រ�វេេសន៍៍
ច័័ន្ទទថារិ ិទ្ធធ អគ្គគនាយកអន្តោ�ោប្រ�វេេសន៍៍

បានអញ្ជើ�ើ ញ
� ដឹឹកនាំំកិិច្ចចប្រ�ជុំបន្ទា
ំ� ា ន់់មួយ
ួ

ដើ�ើម្បីី�ផ្សសព្វវផ្សាាយសេ�ចក្ដីី�ជូូនដំំណឹឹ ង
ស្ដីី�ពីីលក្ខខខណ្ឌឌធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រ ការអនុុវត្តត
វិ ិធានសុុខាភិិបាល និិងការធ្វើ�ើចត្តាាឡី
�
ស័
ី ័

កនៅ�កម្ពុុ�ជា សម្រា�ប់់អ្ននកដំំណើ�ើ រចូូល
មកកម្ពុុជា
� ស្រ�បតាមគន្លលងប្រ�ក្រ�តីីភាព
ថ្មីី�នេះ�ះ ដល់់មន្ត្រី�ី�នគរបាលអន្តោ�ោប្រ�វេេសន៍៍

� គរបាល
ដែ�លពាក់់ព័ន្ធធ
័ ជាពិិសេ�សប៉ុុ�ស្តិ៍៍ន

អ្ននកដំំណើ�ើ រចូូលមកកម្ពុុ�ជា ស្រ�បតាម
គន្លលងប្រ�ក្រ�តីីភាពថ្មីី� ត្រូ�ូវអនុុវត្តតចាប់់ពីី
ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៨ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ២
� ០២១នេះ�ះតទៅ�។
គោ�លការណ៍៍ និិងលក្ខខខណ្ឌឌថ្មីី� របស់់ក្រ�

ច្រ�កទ្វាា រព្រំ�ំដែ�ន និិងនាយកដ្ឋាានជំំនាញ
គ្រ�ប់់គ្រ�ងប៉ុុ�ស្តិ៍៍�ច្រ�កទ្វាា រព្រំ�ំដែ�ន និិងការ
ផ្ដដល់់ទិិដ្ឋាាការ ឲ្យយបានយល់់ដឹឹ ងពីី

គោ�លការណ៍៍ថ្មីី�របស់់រាជរដ្ឋាាភិិបាល។
នាយឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ គៀ�ៀត ច័័ន្ទទថា

Columbia and Virginia, Dies at 81
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Dr. Tun’s work for Cambodians
and Buddhists, as well as the Asian
community at large, was not only local
and nationally significant, but also internationally recognized. On the
Board of Directors of Global Peace
Services (GPS) USA, Dr. Tun contributed to worldwide efforts on behalf of
the Asian community and Asian
Americans, as well as interfaith and
intercultural work promoting and protecting Buddhists.
In 2015, Dr. Tun was among Buddhist and Catholic leaders who met
personally with Pope Francis for a
first‐of‐its‐kind religious summit at
the Vatican—the Buddhist‐Catholic
Dialogue on Suffering, Liberation,
and Fraternity. Convened by the pope,
the summit addressed relational suffering, building ties between the two
faiths, and identifying collaborative
opportunities to work together for social justice.
In addition, Dr. Tun, a lifelong,
dedicated Buddhist, served for more
than 20 years as President of the Cambodian Buddhist Society, at the Cambodian Buddhist Temple in Silver
Spring. Prior to that, he served ten
years as its General Secretary.

សួួងសុុខាភិិបាលស្ដីី�ពីី វិ ិធានការចក្តាា
ឡីីស័័កចំំពោះ�ះអ្ននកមកពីីបរទេ�ស៖

១-សម្រា�ប់់មន្រ្តី�ី�ជាន់់ខ្ពពស់់រាជរដ្ឋាាភិិបាល

ត្រូ�ូវអនុុវត្តតចក្តាាឡីីសក័័តាមសេ�ចក្តីី�
សម្រេ�េចពីីរដ្ឋាាភិិបាល ។

២-សម្រា�ប់់មន្រ្តី�ី�រាជការដែ�លត្រ�ឡប់់

At the time of his death, he was
President Emeritus, awarded the title
នេះ�ះបានរួួមពិិភាក្សាា លើ�ើការបើ�ើក in 2018. Despite his busy schedule, he
ដំំណើ�ើ រការឡើ�ើងវិ ិញដែ�លរាជរដ្ឋាាភិិបាល still found time to teach chanting and
lessons on Buddhism to youth at the
អនុុញ្ញាាត ឲ្យយអ្ននកដំំណើ�ើ រចូូលមកកម្ពុុជា
�
ដោ�យមានលក្ខខខណ្ឌឌថ្មីី� ដូូចនេះ�ះដើ�ើម្បីី�
រិ ិទ្ធធ បានមានប្រ�សាសន៍៍ថា កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�

អនុុវត្តឲ្យ
ត យបានជោ�គជ័័យនូូវគោ�លការណ៍៍

ថ្មីី�របស់់រាជរដ្ឋាាភិិបាល អគ្គគនាយកដ្ឋាាន

ពីីបំំពេ�ញបេ�សកកម្មម មន្រ្តី�ី�ទូូតបរទេ�ស

អន្តោ�ោប្រ�វេេសន៍៍ ត្រូ�ូវមានការពិិ ភាក្សាា

បានចាក់់វាក់់សាំំងហើ�ើយ) ធ្វើ�ើ�ចក្តាាឡីី

អន្តោ�ោប្រ�វេេសន៍៍ និិងចូូលរួួមគាំំទ្រ� លើ�ើ

មន្រ្តី�ី�អង្គកា
គ រអន្តតរជាតិិ វិ ិនិិយោ�គិិន(ដែ�ល
ស័័ក ៣ថ្ងៃ�ៃ ។

៣-ប្រ�ជាជនសាមញ្ញញ ជនបរទេ�ស

(ដែ�លបានចាក់់វាក់់សាំំងហើ�ើយ) ធ្វើ�ើ�
ចក្តាាឡីីស័័ក ៧ថ្ងៃ�ៃ និិ ង៤-អ្ននកដែ�ល
មិិ នទាន់់ បានចាក់់ វាក់់ សាំំង ឬចាក់់

មិិនទាន់់គ្រ�ប់់ដូសធ្វើ�
ូ
ចក្តាាឡី
�ើ
ស័
ី ក
័ ១៤ថ្ងៃ�។
ៃ
សូូមជម្រា�បដែ�រថា មុុននឹឹងឈាន

ដល់់ការអនុុ ត្តតនេះ�ះ កាលពីី រសៀ�ៀល

ី ី និិ ងបែ�បបទរបស់់
រិះ��រកនូូ វនីីតិិវីធី

គោ�លការណ៍៍ របស់់រាជរដ្ឋាាភិិ បាល
ដោ�យស្រ�បតាមវិ ិធានសុុខាភិិ បាល

និិងផ្សសព្វវផ្សាាយសេ�ចក្ដីី�ជូូនដំំណឹឹ ងនេះ�ះ
ឲ្យយបានទូូ លាយ និិ ងមន្ត្រី�ី�នគរបាល

អន្តោ�ោប្រ�វេេសន៍៍ ឲ្យយបានជ្រួ�ួតជ្រា�ប
ដើ�ើម្បីី�កុំំ� ឲ្យយមានការរអាក់់ រអួួ ល និិ ង
មានការខុុសឆ្គគង៕

Temple. He was still highly active in
his community until the time of his
death.
“Tun Sovan is one of the rare persons we all should respect and pay
gratitude to. He has dedicated his
knowledge to build humanitarian and
social work, and importantly, in Buddhist teachings,” said Venerable Ouk
Chan Han, head monk of Vatt Buddhikarama, a Maryland Buddhist
monastery. “He has done so much
from his heart.”
Dr. Tun was the only son of Mr.
Yan Tun and Mrs. Ham Muth Paduma,
both deceased. He is survived by his
wife, Mrs. Yok‐Bean Ngor; and three
children: daughter Sophally Tun, and
sons Larry Tun and Dr. Sovanrith Tun;
sisters Neary Tun, Yun Tun, and Sokon Tun; and four grandchildren: Sabina McCormick, Calix McCormick,
Jason Tun, and Justin Tun. He also
leaves behind a grateful, but grieving,
community of family, friends, and colleagues.
Various services will be held beginning Thursday, October 14, and
continuing through Saturday, October
16, at the Cambodian Buddhist Temple in Silver Spring.
Flowers can be sent, and donations made in memory of Dr. Sovan
Tun, to the Cambodian Temple, 13800
New Hampshire Avenue, Silver
Spring, MD 20904.
Additional information can be
found at http://bit.ly/SovanTunMemorial.
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tmkBITMB½rTI 12 បណ្ឌិិ�ត សុុវណ្ណណ ទុុន មេ�ដឹឹកនាំំ�...
ទុុយនីីស៊ីី� គាត់់ និិងគ្រួ�ួសារបានផ្លាាស់់ទៅ�
នៅ�រដ្ឋឋ Maryland ។

នៅ�ទីីក្រុ�ុង Silver Spring ក្នុុ�ងទស្សស

វត្សសរ៍ ៍ឆ្នាំំ� ៨០ បណ្ឌិិ�តទុុន បានទទួួលតួួនាទីី
ជាអ្ននកដឹឹកនាំំសហគមន៍៍ ខ្មែ�ែរដែ�លកាន់់

ពុុ ទ្ធធសាសនា និិ ងជនជាតិិ អាមេ�រិ ិកាំំង

វត្តតព្រះ�ះពុុទ្ធធសាសនាខែ្ម�រម នៅ�ឯ ទីីក្រុ�ង
ុ Silver

អស់់ហើ�ើយ ។ គាត់់បានរស់់រានមានជីីវិ ិត

ជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលនៃ�ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាអន្តតរ

អគ្គគលេ�ខាធិិ ការអស់់រយៈៈពេ�ល១០ឆ្នាំំ�។

ប៊ីី�នង៉ោ�ោ និិងកូូន៣នាក់់ កូូនស្រី�ីឈ្មោះ�ះ� សុុ

វ៉ាាស៊ីី�នតោ�ន។

Emeritus គាត់់ទទួួលបានមុុខងារនេះ�ះនៅ�

និិងវេេជ្ជជបណ្ឌិិ�ត សុុវណ្ណណរិ ិទ្ធធ ទុុន បងប្អូូ�នស្រី�ី

សាសនា ហៅ�កាត់់ថា (IFC) នៃ� ទីីក្រុ�ុង

ការងាររបស់់លោ�កបណ្ឌិិ�តទុុន សម្រា�ប់់

Spring ។ មុុននោះ�ះគាត់់បានបម្រើ�ើ�ការជា
ក្នុុ�ងពេ�លមរណភាព គាត់់ គឺឺជាប្រ�ធាន
ឆ្នាំំ�២០១៨ ។

ទោះ�ះបីីគាត់់រវល់់យ៉ាា ងណាក៏៏ដោ�យ

ប្រ�ជាជនខ្មែ�រែ និិងពុុទ្ធធសាសនិិកជន ក៏៏ដូច
ូ ជា

គាត់់នៅ�តែ�រកពេ�លបង្រៀ��ៀនសូូត្រ�ធម៌៌ និិង

សារៈ�សំំខាន់់ទាំំងក្នុុ�ងស្រុ�ុក និិងថ្នាាក់់ជាតិិ

វត្តត។ គាត់់នៅ�តែ�សកម្មមនៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍

ដើ�ើមកំំណើ�ើតអាស៊ីី� បន្តតអស់មួ
់ យ
ួ ជីីវិ ិតរបស់់

សហគមន៍៍អាស៊ីី�ជាទូូទៅ� មិិនត្រឹ�ឹមតែ�មាន

មេ�រៀ�ៀនព្រះ�ះពុុទ្ធធសាសនាដល់់យុុវជននៅ�

សមាជិិកគ្រួ�សា
ួ ររាប់់សិប
ិ នាក់់ និិងប្រ�ជាជន

ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ� លោ�កបណ្ឌិិ�តទុុនថែ�មទាំំងត្រូ�ូវ

របស់់គាត់់រហូូតដល់់ពេ�លគាត់់ស្លាាប់់។

គាត់់។ គាត់់បានចាប់់ផ្តើ��ើមដោ�យការជួួយ
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ជាមួួយភរិ ិយារបស់់គាត់់ គឺឺលោ�កស្រី�ី យក់់

ផលីី ទុុន និិងកូូនប្រុ�ុសឈ្មោះ�ះ� ឡារី ី ទុុន
ឈ្មោះ�ះ� នារី ី ទុុន យន់់ ទុុន និិងសុុខុុន ទុុន
ព្រ�មទាំំងចៅ�៤នាក់់ សាប៊ីី�ណា ម៉ាាក់់ខន

មីីក ខាលីីក ម៉ាាក់់ខនមីីក ជេ�កសុុន ទុុន

និិងចាស្ទីី�ន ទុុន ។ គាត់់ ក៏៏បន្សសល់់ទុុកនូូវ
ភាពកត្តតញ្ញូូ�តា ទុុក្ខព្រួខ �យ
ួ សហគមន៍៍គ្រួ�សា
ួ រ

មិិត្តតភក្តិិ� និិងមិិត្តតរួម
ួ ការងារផងដែ�រ។

ខ្មែ�ែរដទៃ�ទៀ�ៀតធ្វើ�ើ�អន្តោ�ោប្រ�វេេសន៍៍ទៅ�

បានគេ�ទទួួលស្គាាល់់ជាអន្តតរជាតិិផងដែ�រ។

បង្ហូូ�រឈាមដ៍៍ រន្ធធត់់ របស់់ខ្មែ�ែរក្រ�ហម។

សន្តិិ�ភាពសកលសហរដ្ឋឋ អាមេ�រិ ិក ហៅ�

អធិិការវត្តតពុទ្ធិ
ុ កា
�ិ រាម៉ាា ជាវត្តតព្រះ�ះពុុទ្ធធសាសនា

ចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃព្រ�ហស្បបតិ៍៍ទីី១៤ ខែ�តុុលា និិង

រួួមចំំណែ�កដល់់កិិច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងទូូទាំំង

“បណ្ឌិិ�តសុុវណ្ណណ ទុុន គឺឺជាមនុុស្សសដ៍៍កម្រ�

វត្តតព្រះ�ះពុុទ្ធធសាសនាខែ្ម�មរ នៅ�ទីីក្រុ�ុង Silver

ជនជាតិិ អាមេ�រិ ិកាំំងដើ�ើមកំំណើ�ើតអាស៊ីី�

និិងដឹឹងគុុណ។ គាត់់បានឧទ្ទិិ�សចំំណេះ�ះដឹឹង

ដែ�លលើ�ើកស្ទួួ�យ និិងការពារអ្ននកកាន់់ព្រះ�ះពុុទ្ធធ

និិងការងារសង្គគម សំំខាន់់ការបង្រៀ��ៀនតាម

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកក្នុុ�ងកំំឡុុងពេ�លសម័័យ
ក្រោ��យមក គាត់់បានជួួយបង្កើ�ើ�តវត្តព្រះត �ះពុុទ្ធធ
សាសនាខ្មែ�ែរដែ�លមានទីីតាំំងនៅ�ទីីក្រុ�ុង
Colesville ។

ទទួួលបានការតែ�ងតាំំងជាគណៈៈកម្មមការ

អភិិបាលរដ្ឋឋ Maryland ទទួួលបន្ទុុ�កកិិច្ចចការ

អាស៊ីី�ប៉ាាស៊ីី�ហ្វិិ�ក-អាមេ�រិ ិក នៅ�ឆ្នាំំ�១៩៩៨

បណ្ឌិិ�តទុុន ក៏៏ត្រូ�ូវបានជ្រើ�ើ�សរើើ �សនៅ�ឆ្នាំំ�

ដដែ�លនោះ�ះដើ�ើម្បីី�អង្គុុ�យនៅ�លើ�ើក្រុ�មប្រឹ�ឹក្សា
ុ
ា

ក្នុុ�ងនាមជាក្រុ�មប្រឹ�ឹក្សា
ុ
ាភិិបាលនៃ�សេ�វាកម្មម

ពិិ ធីីបុុណ្យយសពនឹឹងត្រូ�ូវរៀ�ៀបចំំឡើ�ើង

កាត់់ ថា (GPS) លោ�កបណ្ឌិិ�តទុុ នបាន

ទីីក្រុ�ុងនៅ� Maryland មានសង្ឃឃដីីកាថា

ពិិភពលោ�កក្នុុ�ងនាមសហគមន៍៍អាស៊ីី� និិង

ម្នាាក់់ដែ�លយើ�ើងទាំំងអស់់គ្នាាគួួរតែ�គោ�រព

ព្រ�មទាំំងការងារអន្តតរវប្បបធម៌៌ និិងសាសនា

របស់់គាត់់ដើ�ើម្បីី�កសាងការងារមនុុស្សសធម៌៌

សាសនា។

បែ�បព្រះ�ះពុុទ្ធធសាសនា”។ “គាត់់បានធ្វើ�ើ�អ្វីី�ៗ

Hampshire Avenue ក្រុ�ុង Silver Spring

បណ្ឌិិ�តទុុន គឺឺជាកូូនប្រុ�ុសតែ�ម្នាាក់់គត់់

ព័័ត៌មា
៌ នបន្ថែ�ែមអាចរកបានតាម http://

លើ�ើសពីីនេះ�ះ បណ្ឌិិ�តទុុន ជាអ្ននកកាន់់

អ្ននកកោះ�ះនៅ�អាស៊ីី� និិងប៉ាាស៊ីី�ហ្វិិ�ក សម្រា�ប់់

ព្រះ�ះពុុទ្ធធសាសនាអស់់មួយ
ួ ជីីវិ ិតបានបម្រើ�ើ�ការ

Maryland ។ លោ�កបណ្ឌិិ�តទុុន ជាសមា

ប្រ�ធានសមាគមព្រះ�ះពុុទ្ធធសាសនាខ្មែ�រែ នៅ�

នាយកប្រ�តិិ បត្តិិ� Montgomery នៃ�រដ្ឋឋ

ព្រះ�ះតេ�ជគុុណ អ៊ុុក
� ចាន់់ហាន ព្រះ�ះចៅ�

អស់់រយៈៈពេ�លជាង ២០ ឆ្នាំំ� ក្នុុ�ងនាមជា

ជាច្រើ�ើ�នចេ�ញពីីបេះ�ះដូូងរបស់់គាត់់”។

របស់់លោ�កយ៉ាា ន ទុុន និិងលោ�កស្រី�ីហម

មុុត ប៉ាាឌូូម៉ាា ឳពុុកម្តាា យលោ�កទាំំងស្លាាប់់

បន្តតរហូូតដល់់ថ្ងៃ�សៅៃ �រ៍ ៍ ទីី១៦ ខែ�តុុលា នៅ�
Spring ។ ផ្កាាភ្ញីី�អាចត្រូ�ូវបានផ្ញើ�ើ� និិងការ
បរិ ិច្ចាាគចូូលបុុណ្យយដើ�ើម្បីី�សំំដែ�ងការចងចាំំ

លោ�កបណ្ឌិិ�តសុុវណ្ណណ ទុុន មកកាន់់វត្តតខ្មែ�ែរ

តាមអាសយដ្ឋាាន ផ្លូូ�វលេ�ខ ១៣៨០០ New

MD ២០៩០៤ ។
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