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Please seePlease see  /03/03

Please seePlease see  /06/06

By Soben UngBy Soben Ung
The United States President Joe The United States President Joe 

Biden held the first virtual World Summit Biden held the first virtual World Summit 
for Democracy on December 9-10. The for Democracy on December 9-10. The 
event brought leaders together from over event brought leaders together from over 
100 governments, including Taiwan and 100 governments, including Taiwan and 
Ukraine but not China or Russia, along-Ukraine but not China or Russia, along-
side activists, trade unionists, experts and side activists, trade unionists, experts and 

By Soben UngBy Soben Ung

Phnom Penh — On Christmas Eve, Phnom Penh — On Christmas Eve, 
the Cambodia’s ruling party, CPP Central the Cambodia’s ruling party, CPP Central 
Committee voted Hun Sen eldest son, Ma-Committee voted Hun Sen eldest son, Ma-
net, 44, to be the next prime minister. This net, 44, to be the next prime minister. This 
occurred after Hun Sen made a surprise occurred after Hun Sen made a surprise 
announcement that he supported his son announcement that he supported his son 
as a candidate to be prime minister on De-as a candidate to be prime minister on De-

First Annual World Summit for First Annual World Summit for 
Democracy: Cambodia ExcludedDemocracy: Cambodia Excluded

ដោ�យ៖ សុុបិិន អុុ៊ុងដោ�យ៖ សុុបិិន អុុ៊ុង

ប្របិធានាធិិបិតីីសុហរដ្ឋឋអាដោ�រកិដោ�ក 

ចូូ បៃបិដិ្ឋន បានដោបិើកកិចូចប្របិជុុំ�ក�ពូូលពិូភពូដោ�ក

តា�វីដីោដ្ឋអូ៊ុអ៊ុនឡាញដោលើកដ្ឋ�បូិងសុប្រ�ប់ិ

លទិិ្ធិប្របិជាធិិបិដោតីយយដោ�បៃ�ៃទី្ធិ៩-១០ ខែ�ធូូិ។ 

ប្រពឹូតីិិការណ៍៍ដោនះបាននា��កនូវីដោ�ដឹ្ឋកនា�

�កពីូរ�ឋ ភិបាលជាង ១០០ រ�ួទាំ�ងបៃតីវ៉ាាន់ 

ដោ�យ៖ សុុបិិន អុុ៊ុងដោ�យ៖ សុុបិិន អុុ៊ុង

ភូ�ដោពូញ — ដោ�បៃ�ៃបុិណ៍យណូ៍ខែអ៊ុល 

គណ៍បិកសកាន់អ៊ុ�ណាចូរបិស់ុប្របិដោទ្ធិសុក�ុុជា 

គណ៍ៈក�ា ធិិការកណិាលបៃនគណ៍បិកសប្របិជាជុំន

ក�ុជុា បានដោបាះដោ�ូតីដោប្រជុំើសុដោរ ើសុកូនប្របុិសុ

ចូបងរបិស់ុដោ�ក ហុុន ខែសុន ដោ�ា ះ �ា

ខែណ៍តី អាយុ ៤៤ �ូ� ឲ្យយដោធិើើជានាយករដ្ឋឋ�ន្ត្រីនីិ

កិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោកប្រចាំឆ្ន្រំលើកដំបូង សម្រ្រប់កិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោកប្រចាំឆ្ន្រំលើកដំបូង សម្រ្រប់
លទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ៖ ប្រទ្រសកម្ពុជា ត្រូវបានដកច្រញលទ្ធិប្រជាធិបត្រយ្រយ៖ ប្រទ្រសកម្ពុជា ត្រូវបានដកច្រញ

មខុនាយករដឋមន្ត្រីនី�ថ្មីី�របសក់ម្ពជុា បុនុ្តែននីយោ�បាយចាស់
Cambodia’s New Face of   Prime Cambodia’s New Face of   Prime 
Minister, But Old PoliticsMinister, But Old Politics

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៣តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៣
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ដោ�យ៖ Khmer Post USA | បៃ�ៃទី្ធិ៧ ដោ�យ៖ Khmer Post USA | បៃ�ៃទី្ធិ៧ 
ខែ�ធូូិ �ូ�២០២១ខែ�ធូូិ �ូ�២០២១

 
ទី្ធិប្រកុងបូិសុិុន - នាយក�ឋ នអ៊ុភិវីឌ្ឍឍន៍

ល�ដោ�ឋាន និងសុហគ�ន៍រដ្ឋឋ�ា សាឈូូ
ដោសុតី ដោ�កាត់ីថា (DHCD) ក�ពុូងរ �លឹក
អូ៊ុកជួុំលខែដ្ឋលក�ពុូងប្របិឈូ��ុ�នឹងបិញ្ហាា
ហិរញ្ញញវីតុុីដោ�យសារខែតីផលបិាះពាល់
យូរអ៊ុខែងើងបៃនជុំ�ងឺកូវីដី្ឋ-១៩ រាតីតីាតី  ជុំ�នួយ
ដោនាះអាចូរកបានតា�រយៈក�ាវីធីិិជុំ�នួយ      
សុដោន្ត្រី�ះ ះបិនាា ន់សុប្រ�ប់ិការជួុំលរបិស់ុ
រដ្ឋឋបាល Baker-Polito (ERAP)។ ក�ាវីធីិិ
ដោនះដោប្របិើប្របាស់ុ�ូលនិធិិសុហព័ូនិសុប្រ�ប់ិ
អូ៊ុកជួុំលខែដ្ឋល�នប្របាក់ចូ�ណូ៍លទាំបិ �ន
សិុទិិ្ធិទ្ធិទួ្ធិលបានជុំ�នួយហិរញ្ញញវីតីុុដោដ្ឋើ�បជួីុំយ
បិង់បៃ�ៃជួុំលខែដ្ឋលហួសុកាលក�ណ៍ត់ី និង
ការដោប្របិើប្របាស់ុដោផសង  ៗកុូងដោ�លដោ�ការពារ
ការបិដោណិ៍ញដោចូញ។

“ដោ�យទ្ធិទួ្ធិលសាះ ល់ថាជុំ�ងឺកូវីដី្ឋ-១៩ 
រាតីតីាតី បានជុំះឥទិិ្ធិពូលជាដោប្រចូើន - រាប់ិទាំ�ង
ពីូការកាត់ីបិនុយដោ�ាងដោធិើើការ ឬការបាត់ីបិង់
ការ�រ កងើះការខែ�ទាំ�កុ�រ និង�នដោប្រចូើន
ដោទ្ធិៀតី រដ្ឋឋបាល Baker-Polito បានបិដោងើើតី
ក�ាវីធីិិជុំ�នួយសុដោន្ត្រី�ះ ះសុប្រ�ប់ិការជួុំល
�ន�ុ�ដោគរបិស់ុប្របិដោទ្ធិសុខែដ្ឋលរហូតី�កដ្ឋល់
ដោពូលដោនះបានជួុំយដោប្រចូើនជាង ៤០០០០ 

ប្រគួសារបិនិរស់ុដោ�កុូងផាះរបិស់ុពួូកដោគ
ដ្ឋខែដ្ឋល” ដោនះដោបិើតា�ការខែ�ៃងរបិស់ុដោ�ក 
Mike Kennealy រដ្ឋឋដោលខាធិិការការអ៊ុភិវីឌ្ឍឍន៍     
ដោសុដ្ឋឋកិចូច ។ “�ណ៍ៈកុូងដោ�លដោ�ការពារ
ការបិដោណិ៍ញដោចូញ វ៉ា�ិនចាំ�បាច់ូសុប្រ�ប់ិ
អូ៊ុក�ក់ពាកយសុុ�ប្រតូីវីប្របិឈូ��ុ�នឹងការ

បិដោណិ៍ញដោចូញដោដ្ឋើ�បី�នសិុទិិ្ធិទ្ធិទួ្ធិលបាន
ដោនាះដោទ្ធិ។ ដោយើងបិនិដោលើកទឹ្ធិកចិូតិីដ្ឋល់
អូ៊ុកជួុំលទាំ�ងអ៊ុស់ុខែដ្ឋល�ិនអាចូ�នលទិ្ធិភាពូ
ជួុំល និងដោប្របិើប្របាស់ុបានដោ�យសារខែតីជុំ�ងឺ

តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៤តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៤

កមីវិធ�ជំនួយសយោន្ត្រី�ះ្រ�បនាា្រន់សម្រា�ប់ការជួល កុុងម្រា�
ជំងឺកូវីដ-១៩ យោ�ទូទាំំងរដឋ ន្តែសែងរកអ្នុកដាក់ពាក្រយ

Statewide COVID-19 Emergency RentalStatewide COVID-19 Emergency Rental  
Assistance Program Seeks ApplicantsAssistance Program Seeks Applicants

BOSTON – The Massachusetts De-BOSTON – The Massachusetts De-
partment of Housing and Community De-partment of Housing and Community De-
velopment (DHCD) is reminding tenants velopment (DHCD) is reminding tenants 
facing financial challenges due to the last-facing financial challenges due to the last-
ing impacts of the COVID-19 pandemic ing impacts of the COVID-19 pandemic 
that help is available through the Baker-that help is available through the Baker-
Polito Administration’s Emergency Rent-Polito Administration’s Emergency Rent-

al Assistance Program (ERAP). The pro-al Assistance Program (ERAP). The pro-
gram leverages federal funding for eligible gram leverages federal funding for eligible 
low-income tenants in need of financial low-income tenants in need of financial 
assistance to help pay overdue rent and assistance to help pay overdue rent and 
utilities with the goal of preventing evic-utilities with the goal of preventing evic-

tions.   tions.   
“Recognizing that the COVID-19 “Recognizing that the COVID-19 

pandemic has affected so many – from re-pandemic has affected so many – from re-
duced hours at work or job losses, to lack duced hours at work or job losses, to lack 
of childcare and more, the Baker-Polito of childcare and more, the Baker-Polito 
Administration has established a nation-Administration has established a nation-
leading rental assistance program that so leading rental assistance program that so 
far has assisted more than 40,000 house-far has assisted more than 40,000 house-
holds remain in their homes,” said Hous-holds remain in their homes,” said Hous-
ing and Economic Development Secretary ing and Economic Development Secretary 
Mike Kennealy.  “While the goal is to pre-Mike Kennealy.  “While the goal is to pre-
vent evictions, it is not necessary for ap-vent evictions, it is not necessary for ap-
plicants to be faced with eviction in order plicants to be faced with eviction in order 
to be eligible.  We continue to encourage to be eligible.  We continue to encourage 
all tenants who may be falling behind in all tenants who may be falling behind in 
rent and utilities as a result of the pandem-rent and utilities as a result of the pandem-
ic to apply today.”  ic to apply today.”  

There is no charge to apply for rental There is no charge to apply for rental 
assistance and help with applying for as-assistance and help with applying for as-
sistance is available also free of charge.  In sistance is available also free of charge.  In 
an effort to streamline and expedite the ap-an effort to streamline and expedite the ap-
plication process, DHCD simplified re-plication process, DHCD simplified re-
quirements for documentation.  To receive quirements for documentation.  To receive 
funding quickly, eligible applicants only funding quickly, eligible applicants only 

Please seePlease see  /14/14



Page.2                                               ទៅលេខ៣៣១ ថ្ងៃ�ៃទីី២០ ធ្នូូ� ឆូ្នាំ� ២០២១-ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ មករា ឆូ្នាំ� ២០២២ទៅលេខ៣៣១ ថ្ងៃ�ៃទីី២០ ធ្នូូ� ឆូ្នាំ� ២០២១-ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ មករា ឆូ្នាំ� ២០២២                                  KHMERPOST USA KHMERPOST USA                                               ISSUE 331, DECEMBER 20TH, 2021 - JANUARY 13TH, 2022                                                                   Page.3

��ខនាោយករដ្ឋឋ�ន្ត្រីនេ�ថ្មីី�របស់កម្ពុុ�ជាោបា�សែនេនម្តេ�ោបាោយចាោស់��ខនាោយករដ្ឋឋ�ន្ត្រីនេ�ថ្មីី�របស់កម្ពុុ�ជាោបា�សែនេនម្តេ�ោបាោយចាោស់tmkBITMB½rTI   01

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៤តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៤

From Page 01From Page 01

Cambodia’s New Face of Prime Minister, Cambodia’s New Face of Prime Minister, 
               But Old Politics               But Old Politics

បិនាា ប់ិ។ ដោរឿងដោនះដោកើតីដោ�ើងបិនាា ប់ិពីូដោ�ក

ហុុន ខែសុន បានប្របិកាសុដ៍្ឋភាា ក់ដោផើើលថា 

ដោ�ក��ប្រទ្ធិកូនប្របុិសុរបិស់ុដោ�កដោធិើើជា

ដោបិកខជុំននាយករដ្ឋឋ�ន្ត្រីនីិ កាលពីូបៃ�ៃទី្ធិ២ 

ខែ�ធូូិ។ សុ�ជិុំកគណ៍ៈក�ា ធិិការកណិាល

ខែដ្ឋលបានចូូលរ�ួ�នសុ�ជិុំកចូ�នួន ៧៧៥ 

របូិ កុូងចូ�ដោណា�សុ�ជិុំក ៨៦៥ របូិ។ �ិន

�នដោ�ា ះដោបិកខជុំនដោផសងដោទ្ធិៀតីប្រតូីវីបាន

ដោគ�ក់ដោ�ខាង�ុ�ដោទ្ធិ។ សុ�ជិុំកប្រតូីវីបាន

ដោសុូើឱ្យយដោលើកបៃដ្ឋ��ប្រទ្ធិ   �ា ខែណ៍តី - ដូ្ឋដោចូូះ 

វ៉ាដ្ឋ�ដោណ៍ើ ការយ៉ាា ងដោលឿន។

អ៊ុដោញ្ញើ ើញជាអ៊ុធិិបិតីីកុូងកិចូចប្របិជុុំ�ដោនះ 

�នដោ�ក ហុុន ខែសុន ប្របិធានគណ៍បិកសប្របិជាជុំន

ក�ុុជា ដោ�ក ដោហង សុ�រនិ ប្របិធានកិតីិយិសុ 

ដោ�ក សុ ដោ�ង និងដោ�ក សាយ ឈុូ� ជា

អ៊ុនុប្របិធាន។

ដោទ្ធិៀ បាញ់ និង ខែ�ាន សុ�អ៊ុន ប្រតីូវីបាន

ដោបាះដោ�ូតីដោប្រជុំើសុដោរ ើសុជាអ៊ុនុប្របិធាន

គណ៍បិកស។ គណ៍ៈ    ក�ា ធិិការកណិាល

បានដោចូញផាយរបាយការណ៍៍ថា �ៃួននឹង 

“បិនិ��ប្រទ្ធិដោ�ក ហុុន ខែសុន ជាដោបិកខជុំន

នាយករដ្ឋឋ�ន្ត្រីនីិ និងសុដោប្រ�ចូជាឯកច័័ូនា

ដោប្រជុំើសុដោរ ើសុឯកឧតិី� ហុុន �ា ខែណ៍តី ជា

ដោបិកខភាពូនាយករដ្ឋឋ�ន្ត្រីនីិនាដោពូលអ៊ុនាគតី” ។

ការដោផារអ៊ុ�ណាចូក�ពុូងដោកើតីដោ�ើងពីូ

ឪពុូកដោ�កូនប្របិុសុដោ�កុូងបិកសរបិស់ុ�ៃួន 

បិនាា ប់ិពីូគណ៍បិកស សុដោន្ត្រី�ះ ះជាតិីសុុិនដោ�

ដោប្រ�ចូាប់ិកាលពីូ�ូ�២០១៧។ ដោ�ក �ូរ 

សុុ�ហួរ សុ�ជិុំកសុភាជាប់ិដោ�ូតីរបិស់ុ

គណ៍បិកសសុដោន្ត្រី�ះ ះជាតិីខែដ្ឋលក�ពុូងនិរដោទ្ធិសុ

�ៃួនបាន�នប្របិសាសុន៍ថា “គណ៍បិកស 

សុដោន្ត្រី�ះ ះជាតិីប្រតូីវីបានរ ��យខែតីកុូងប្រក�សុ

បិាដុោណាះ ះ បិាខុែនិ�ិនខែ�នកុូងចិូតិីប្របិជាពូលរដ្ឋឋ

ដោទ្ធិ។ ដោយើងជាសុ�ជិុំកសុភាជាប់ិដោ�ូតី 

ដោយើងដោ�ខែតីតីសូុុជា�ួយដោ�ក ហុុន ខែសុន 

ដោដ្ឋើ�បឲី្យយ�នការកាត់ីដោទាំសុដោ�យយុតីិធិិ�៌”។ 

តី�ណាងរាស្រ្តសុ ិ�ូរ សុុ�ហួរ គឺជាអ៊ុនុប្របិធាន

គណ៍បិកសសុដោន្ត្រី�ះ ះជាតិី ខែដ្ឋលបានដោភៀសុ�ៃនួ

បិានុាា នបៃ�ៃបិនាា ប់ិពីូប្របិធានគណ៍បិកសសុដោន្ត្រី�ះ ះ

ជាតិី ដោ�ក កឹ� សុុខា ប្រតីូវីបានចាំប់ិ�ៃួន

ដោ�យ�ិន�នដី្ឋកា កាលពីូខែ�កញ្ហាញ  

�ូ�២០១៧។ “�ាុ�ប្រតូីវីខែតីដោភៀសុ�ៃួន ដោប្រពាះ

ដោយើងដឹ្ឋងថា�ាុ�ជា�នុសុសបិនាា ប់ិ”។ លិ�ិតីឆ្លៃងខែដ្ឋន

ក�ុុជារបិស់ុដោ�កស្រីសីុប្រតូីវីបានរបឹិអូ៊ុសុ 

ដោហើយដោ�កុូងសុវីនាការតុី�ការ�ាីៗដោនះ 

កាលពីូបៃ�ៃទី្ធិ៧ ខែ�ធិូ ូដោ�ប្រក� X បាននិយ៉ាយ

ថា អូ៊ុកខែដ្ឋលចូង់ចូូលរ�ួសុវីនាការ ពួូកដោគ

អាចូប្រតី�ប់ិដោ�ក�ុុជាវីញិបាន ប្របិសិុនដោបិើ

ពួូកដោគដោបាះបិង់សុញ្ហាើ តិីអាដោ�រកិ។ ដោទាំះបីិ

�ិន�នចូាប់ិរដ្ឋឋធិ�ានុញ្ញញខែចូងក៏ដោ�យ ក៏

សុញ្ហាើ តិីខែ�ារប្រតូីវីខែតីលះបិង់សុញ្ហាើ តិី  ទី្ធិ២ 

ដោដ្ឋើ�បីចូូលរ�ួសុវីនាការផ្ទាា ល់�ៃួន។

ការដោប្របិើប្របាស់ុប្របិព័ូនិតុី�ការដោធិើើជា

អាវីធុិ�ិងដោហើយ�ិងដោទ្ធិៀតីដោ�ប្របិដោទ្ធិសុក�ុជុា 

ដោដ្ឋើ�បបីិដោណិ៍ញបិកសប្របិ��ងកុូងដោពូលក�ពុូង

ដ្ឋដោណិ៍ើ �កាន់កាប់ិអ៊ុ�ណាចូ។ ដោប្រកាយការ

កប្រ�ិតីបិកសប្របិ��ងបានដោហើយ ដោ�កហុុន 

ខែសុន ដ្ឋ�ដោ�ើងសុ�ជិុំកប្រគួសារបិនិជាជួុំរ

ឲ្យយដោធិើើជានាយករដ្ឋឋ�ន្ត្រីនីិដូ្ឋចូដោ�កូដោរ ាខាងដោជុំើង។

ដោដ្ឋើ�បដីោធិើើឲ្យយគណ៍បិកសប្របិជាជុំនក�ុុជា

�នភាពូស្រីសុបិចូាប់ិ កុូងលិ�ិតីរបិស់ុ

គណ៍ៈក�ា ធិិការ     កណិាល បានដោសុូើសុុ�

cember 2. The Central Committee mem-cember 2. The Central Committee mem-
bers attended were included of 775 mem-bers attended were included of 775 mem-
bers out of 865 members. There were no bers out of 865 members. There were no 
other candidate names put forward. Mem-other candidate names put forward. Mem-
bers were asked to raise hands in favor of bers were asked to raise hands in favor of 
Manet - so it went swiftly.Manet - so it went swiftly.

Presiding the meeting were the CPP Presiding the meeting were the CPP 
president Hun Sen, Heng Samrin, Hon-president Hun Sen, Heng Samrin, Hon-
oray President, Sar Kheng and Say oray President, Sar Kheng and Say 
Chhum, vice presidents.Chhum, vice presidents.

Tea Banh and Men Sam An were Tea Banh and Men Sam An were 

elected as the Vice Presidents of the Party. elected as the Vice Presidents of the Party. 
The Central Committee released a report The Central Committee released a report 
stated that it will “continue to support Hun stated that it will “continue to support Hun 
Sen as the candidate for the Prime Minis-Sen as the candidate for the Prime Minis-
ter and unanimously decided to elect HE ter and unanimously decided to elect HE 
Hun Manet as the candidate for the Prime Hun Manet as the candidate for the Prime 
Minister in the future.”Minister in the future.”

The power transition is happening The power transition is happening 
from father to son within its own party, af-from father to son within its own party, af-
ter outlawed the opposition CNRP in ter outlawed the opposition CNRP in 
2017. MU Sochua, aCNRP elected mem-2017. MU Sochua, aCNRP elected mem-
ber of parliaments living in the exile said ber of parliaments living in the exile said 
“CNRP only dissolved in paper, but not in “CNRP only dissolved in paper, but not in 
the people’s heart and we’re the elected the people’s heart and we’re the elected 
member of the parliaments and we are still member of the parliaments and we are still 
fighting with Mr. Hun Sen for a fair trial”. fighting with Mr. Hun Sen for a fair trial”. 

MP Mu Sochua is the Deputy Vice Presi-MP Mu Sochua is the Deputy Vice Presi-
dent of the Cambodia National Rescue dent of the Cambodia National Rescue 
Party who fled days after the CNRP Presi-Party who fled days after the CNRP Presi-
dent Kem Sokha was arrested without a dent Kem Sokha was arrested without a 
warrant on September 2017. “I had to flee, warrant on September 2017. “I had to flee, 
because we knew I would be next”, said because we knew I would be next”, said 
Sochua. Her Cambodian passport has Sochua. Her Cambodian passport has 
been confiscated and in a recent court been confiscated and in a recent court 
hearing on December 7, Judge X said hearing on December 7, Judge X said 
those who wants to attend trial, they can those who wants to attend trial, they can 
return to Cambodia if they give up their return to Cambodia if they give up their 
American citizenship. Although there is American citizenship. Although there is 
no constitutional law written a Cambodian no constitutional law written a Cambodian 
national has to give up their 2nd citizen-national has to give up their 2nd citizen-
ship in order to attend their own trial.ship in order to attend their own trial.

This weaponized juridical court sys-This weaponized juridical court sys-
tem in Cambodia used over and over to tem in Cambodia used over and over to 
banish the opposition while seizing the banish the opposition while seizing the 
power. After limiting the opposition, Hun power. After limiting the opposition, Hun 
Sen installs the next family member in Sen installs the next family member in 
line as the Prime Minister similarity to line as the Prime Minister similarity to 
North Korea.North Korea.

To legitimize the CPP one party rule, To legitimize the CPP one party rule, 
in a letter from the Central Committee, it in a letter from the Central Committee, it 
asked for people to rally around King asked for people to rally around King 
Nordom Sihanoni stating “wishes to call Nordom Sihanoni stating “wishes to call 
on all compatriots, both inside and outside on all compatriots, both inside and outside 
the country, to continue to unite as one un-the country, to continue to unite as one un-
der the roof of the constitution and the der the roof of the constitution and the 
cool shadow of His Majesty King Noro-cool shadow of His Majesty King Noro-
dom Sihamoni, King of the Kingdom of dom Sihamoni, King of the Kingdom of 
Cambodia, the highest shrine to maintain Cambodia, the highest shrine to maintain 
peace, independence, sovereignty and ter-peace, independence, sovereignty and ter-
ritorial integrity of Cambodia to be strong ritorial integrity of Cambodia to be strong 
and stable forever.”and stable forever.”

The CPP held an assembly hours af-The CPP held an assembly hours af-
ter Vietnam President Nguyễn Xuân Phúc ter Vietnam President Nguyễn Xuân Phúc 
shared an intimate breakfast at Prime shared an intimate breakfast at Prime 
Minister Hun Sen’s house with his three Minister Hun Sen’s house with his three 
sons, after a royal ceremony with King sons, after a royal ceremony with King 
Norodom Sihamoni the evening before.  Norodom Sihamoni the evening before.  
The timely visit of Vietnam President be-The timely visit of Vietnam President be-
fore the candidate selection of Cambodia fore the candidate selection of Cambodia 
next Prime Minister and two vice presi-next Prime Minister and two vice presi-
dents are raised serious question on how dents are raised serious question on how 
Vietnam has control and influence on the Vietnam has control and influence on the 
Cambodian government.Cambodian government.

A little that we know about who Men A little that we know about who Men 
Sam An is at this point. Sam An, a CPP Sam An is at this point. Sam An, a CPP 
member, was elected to represent Svay member, was elected to represent Svay 
Rieng Province in the National Assembly Rieng Province in the National Assembly 
of Cambodia in 2003. In 2009, she served of Cambodia in 2003. In 2009, she served 
as Permanent Deputy Prime Minister of as Permanent Deputy Prime Minister of 
Cambodia and ascended to four-star gen-Cambodia and ascended to four-star gen-
eral who served as a military nurse in eral who served as a military nurse in 
1970.1970.
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ដោ�យ៖ Sanbeer Singh Ranhotraដោ�យ៖ Sanbeer Singh Ranhotra

 បៃ�ៃទី្ធិ៥ ខែ�ធូូិ �ូ�២០២១ បៃ�ៃទី្ធិ៥ ខែ�ធូូិ �ូ�២០២១

ប្រពឹូតីិិការណ៍៍កីឡាអូ៊ុឡា�ពិូករដូ្ឋវីរ�

ដោ�ទី្ធិប្រកុងដោបិាកា�ង ខែដ្ឋលនឹងប្របារពិូដោ�ើង

ដោ�កុូងរដ្ឋឋធានីរបិស់ុប្របិដោទ្ធិសុចិូនដោ�

�ូ�ដោប្រកាយ គឺជាប្រពឹូតីិិការណ៍៍ដ៏្ឋធិ�សុ�ខាន់

សុប្រ�ប់ិបិកសកុ�ាុយនិសុចិិូន។ ដោ�ដោពូល

ខែដ្ឋលសុហគ�ន៍ប្របិជាធិិបិដោតីយយពិូភពូដោ�ក

ក�ពុូងដោថាើ លដោទាំសុប្របិដោទ្ធិសុចិូនបិទ្ធិដោធិើើទុ្ធិកខ

បុិកដោ�ញូដោលើសុហគ�ន៍ចិូន�ិនខែ�នជុំនជាតិី

ហាន និងជុំនជាតិីភាគតិីចូ ដោ�យ�ិន

និយ៉ាយអ៊ុ�ពីូការបិន្ត្រី�ើ បិដ៏្ឋដោ�រដោ�របិស់ុ

�ៃនួដោលើទី្ធិប្រកុងហុងកុង និងការគ�រា�ក�ខែហង

ឥតីឈូប់ិឈូរ�ៃ នពានបៃតីវ៉ាាន់ សុប្រ�ប់ិ

ដោ�កសីុុ ជិុំនពីូង ប្រពឹូតីិកិារណ៍៍កីឡាអូ៊ុឡា�ពិូក

រដូ្ឋវីរ� គឺជាឱ្យកាសុ�ួយដោដ្ឋើ�បីដោធិើើការ�រ

�នុសុសធិ�៌បិកសកុ�ាុយនិសុចិិូន។

តា�ពិូតីដោ� ការប្របិប្រពឹូតីិិដោ�ដោ�យ

ដោជាគជ័ុំយបៃនកីឡាអូ៊ុឡា�ពិូករដូ្ឋវីរ�ដោ�

ទី្ធិប្រកុងដោបិាកា�ង�ូ� ២០២២ ប្រតូីវីបានដោគសុនាត់ី

ថាជាខែផនការដ៏្ឋសុ�ខាន់�ួយខែដ្ឋលដោ�ក

សីុុ ជិុំនពីូង ខែសុើងរកការដោបាះដោ�ូតីដោ�ើងវីញិ

ជាអ៊ុគះដោលខាធិិការបិកសកុ�ាុយនិសុចិិូនដោ�

រដូ្ឋវីសុៃឹកដោឈូើប្រជុុំះដោប្រកាយ និងកាៃ យជា

ប្របិធានាធិិបិតីីចិូនសុប្រ�ប់ិអាណ៍តិិីទី្ធិបីិខែដ្ឋល

�ិនធាៃ ប់ិ�នពីូ�ុន�ក។

បិាុខែនិពិូភពូប្របិជាធិិបិដោតីយយ�ិន�ន

ឆ្លនាៈបិនិការដោពូញចិូតិីខែបិបិដោនះដ្ឋល់ដោ�ក

សីុុ ជិុំនពីូង ដោទ្ធិ។ យ៉ាា ងដោហាចូណាស់ុ�ន

ប្របិដោទ្ធិសុធិ�ៗចូ�នួន ១៩ បានសុដោប្រ�ចូចិូតិី

�ិនចុូះហតុីដោលខាដោលើកិចូចប្រពូ�ដោប្រពូៀងជា�ួយ

ប្របិដោទ្ធិសុចិូន �ុនប្រពឹូតីិកិារណ៍៍កីឡាអូ៊ុឡា�ពិូក

រដូ្ឋវីរ��ូ�ដោប្រកាយ។ ប្របិដោទ្ធិសុឥណាា  

សុហរដ្ឋឋអាដោ�រកិ ចូប្រកភពូអ៊ុង់ដោគៃសុ ជុំបិាុន 

កាណា� និងសូុ�បីខែតីប្របិដោទ្ធិសុទួ្ធិរគី សុុិតី

កុូងចូ�ដោណា�ប្របិដោទ្ធិសុខែដ្ឋលបានបិដិ្ឋដោសុធិ

�ិនចុូះហតុីដោលខាដោលើ “កិចូចប្រពូ�ដោប្រពូៀង

អូ៊ុឡា�ពិូក” ជា�ួយប្របិដោទ្ធិសុចិូន ជាប្របិបៃពូណី៍

បុិរាណ៍�នអ៊ុតុីន័យនា�ដោ�រកការបិញ្ញច ប់ិ

អ៊ុរភិាពូកុូងចូ�ដោណា�ភាគី      ជុំដោ�ៃ ះ ដោដ្ឋើ�បី

ធានាបាននូវីការប្របិប្រពឹូតីិិដោ�ដោ�យរលូន

បៃនកីឡា។

ដោ�បៃ�ៃទី្ធិ២ ខែ�ធិូូ ដោសុចូកីិសុដោប្រ�ចូ�ួយ

ខែដ្ឋល�នចូ�ណ៍ងដោជុំើងថា “ការកសាង

ពិូភពូដោ�ក�ួយប្របិកបិដោ�យសុនិិភាពូ 

និងកាន់ខែតីប្របិដោសុើរដោ�ើងតា�រយៈកីឡា 

និងឧតិី�គតិីអូ៊ុឡា�ពិូក” ប្រតូីវីបានអ៊ុនុ�័តី

ដោ�យសុហឧបិតុី�ដោ�យរដ្ឋឋសុ�ជិុំកចូ�នួន 

១៧៣ កុូងសុ�័យប្របិជុុំ�ដោលើកទី្ធិ៧៦ បៃន

�ហាសុនិូបាតីអ៊ុងះការសុហប្របិជាជាតិី ដោ�

ទី្ធិប្រកុងញូវីយាក។ ដោសុចូកីិសុដោប្រ�ចូដោនះបាន

អ៊ុ�ពាវីនាវីឱ្យយ�នការអ៊ុនុដោ��តា�កិចូច

ប្រពូ�ដោប្រពូៀងអូ៊ុឡា�ពិូកសុប្រ�ប់ិកីឡាអូ៊ុឡា�ពិូក 

និងបាា រាាឡា�ពិូកខែដ្ឋលនឹងប្របារពិូដោ�ើងដោ�

ទី្ធិប្រកុងដោបិាកា�ងកុូង�ូ�២០២២ ប្របា�ពីូរបៃ�ៃ�ុន

ដោពូលចាំប់ិដោផិើ�ការប្របិកួតីកីឡា        អូ៊ុឡា�ពិូក 

ដោ�បៃ�ៃទី្ធិ៤ ខែ�កុ�ៈៈ �ូ�២០២២ រហូតីដ្ឋល់

ប្របា�ពីូរបៃ�ៃបិនាា ប់ិពីូការបិញ្ញច ប់ិបៃនកីឡា          

បាា រាាឡា�ពិូក។ 

ដោសុចូកីិសុដោប្រ�ចូដោនះបានអ៊ុ�ពាវីនាវីដ្ឋល់

រដ្ឋឋជាសុ�ជិុំកទាំ�ងអ៊ុស់ុឱ្យយ “ដោប្របិើប្របាស់ុ

ថា�ពូលកីឡាដោដ្ឋើ�បីចូដោប្រ�ើនពិូភពូដោ�ក

ដោ�យការជុំប្រ�ុញបិរយិ៉ាកាសុសុនិិភាពូ 

ការអ៊ុភិវីឌ្ឍឍន៍ ភាពូធិន់ ការអ៊ុត់ីឱ្យន និង

ការដោយ៉ាគយល់�ូ” ។ ការ�ិនចុូះហតុីដោលខា

ដោលើកិចូចប្រពូ�ដោប្រពូៀងអូ៊ុឡា�ពិូក – ប្របិដោទ្ធិសុ

ឥណាា  សុហរដ្ឋឋអាដោ�រកិ ចូប្រកភពូអ៊ុង់ដោគៃសុ 

ជុំបិានុ អូ៊ុស្រ្តសិាលី និងប្របិដោទ្ធិសុដ្ឋបៃទ្ធិដោទ្ធិៀតីបាន

ផិល់សុញ្ហាញ យ៉ាាង�នប្របិសិុទិ្ធិភាពូដ្ឋល់

ប្របិដោទ្ធិសុចិូនថា ពួូកដោគចាំប់ិអារ�ាណ៍៍តិីចូតួីចូ

បិ�ផុតីកុូងការចូូលរ�ួកុូងកីឡាដោ�ទី្ធិប្រកុង

ដោបិាកា�ង ដោហើយថា ដោទាំះបីិជាពួូកដោគដោធិើើ

ក៏ដោ�យ វ៉ាប្របាកដ្ឋជានឹង�នការគិតីពីូ

ផលប្របិដោយ៉ាជុំន៍របិស់ុអ៊ុតិីពូលិកដោ�កុូង

ចិូតិី។

សុហរដ្ឋឋអាដោ�រកិ និងអូ៊ុស្រ្តសិាលីក�ពុូង

សុញ្ញើ ឹងគិតីអ៊ុ�ពីូការដោធិើើពូហិការការទូ្ធិតីដោលើ

កីឡាអូ៊ុឡា�ពិូក     រដូ្ឋវីរ�ដោ�ទី្ធិប្រកុងដោបិាកា�ង 

រចួូដោហើយ។ ការដោធិើើពូហិការការទូ្ធិតីនឹង

ពាក់ព័ូនិនឹងការ�ិនបិញ្ញើូ ន      �ន្ត្រីនីិប្របិតិីភូ

ដោ�អូ៊ុឡា�ពិូករដូ្ឋវីរ�កុូងខែ�កុ�ៈៈ បិាុខែនិ

អ៊ុនុញ្ហាញ តីឱ្យយអ៊ុតិីពូលិកចូូលរ�ួ។ ដោ�ដោពូល

ប្រតូីវីបានសួុរថាដោតីើប្របិដោទ្ធិសុអូ៊ុស្រ្តសិាលីនឹង

�ក់ពូហិការខែផូកការទូ្ធិតីដោលើកីឡាដោនះឬ

យ៉ាាងណា នាយករដ្ឋឋ�ន្ត្រីនីិអូ៊ុស្រ្តសិាលី ដោ�ក 

សុើតុី �ូរសុីុន បាននិយ៉ាយកាលពីូបៃ�ៃសុុប្រក

ថា “ដោយើងក�ពុូងពិូចាំរណាដោលើបិញ្ហាា ទាំ�ងដោនាះ

ដោ�ដោពូលដោនះ និងដោធិើើការដោ�ះស្រីសាយបិញ្ហាា

ទាំ�ងដោនាះ” ។

ប្របិដោទ្ធិសុនី�ួយៗខែដ្ឋល�ិនបាន

ចុូះហតុីដោលខាដោលើកិចូចប្រពូ�ដោប្រពូៀងអូ៊ុឡា�ពិូក 

បានរកាទាំើ រដោបិើកចូ�ហយ៉ាាង�នប្របិសិុទិ្ធិភាពូ

សុប្រ�ប់ិការដោធិើើពូហិការកីឡាដោ�ដោពូល

ណា�ួយ ខែដ្ឋលពួូកដោគដោប្រជុំើសុ  ដោរ ើសុ។ ជាង

ដោនះដោ�ដោទ្ធិៀតី ប្របិដោទ្ធិសុទាំ�ងដោនះ�ិនប្រតូីវីបាន

ចូងភាើ ប់ិដោ�យឯកសារណា�ួយ ឬ “កិចូច

ប្រពូ�ដោប្រពូៀង” ខែដ្ឋលនឹងដោដ្ឋើរតួីជាឧបិសុគះដ្ឋល់

ពួូកដោគកុូងការដ្ឋដោណិ៍ើ �យកប្របិដោទ្ធិសុចិូន

ជាខែផូកដោយ៉ាធា ប្របិសិុនដោបិើសុានការណ៍៍

ទាំ�ទាំរដូ្ឋដោចូូះដោ�ជុុំ�វីញិដោពូលខែដ្ឋលប្រពឹូតីិិ

ការណ៍៍កីឡាអូ៊ុឡា�ពិូក   រដូ្ឋវីរ�ដោ�ទី្ធិប្រកុង

ដោបិាកា�ង ចាំប់ិដោផិើ�។

ដោជាគវ៉ាសុនាបៃនប្រពឹូតីិិការណ៍៍កីឡា

អូ៊ុឡា�ពិូករដូ្ឋវីរ� ខែដ្ឋលនឹងប្រតីូវីប្របារពិូដោធិើើ

ដោ�ទី្ធិប្រកុងដោបិាកា�ងដោពូលដោនះដោ��ន

តុីលយភាពូ។ ប្របិដោទ្ធិសុធិ�ៗទាំ�ងអ៊ុស់ុបាន

បិដិ្ឋដោសុធិ�ិនចុូះហតុីដោលខាដោលើកិចូចប្រពូ�ដោប្រពូៀង

អូ៊ុឡា�ពិូក ដោហើយដោ�កសីុុ ជីុំនពីូង នឹងបិនិ

ខែបិកដោញើសុរហូតីដ្ឋល់ប្របិដោទ្ធិសុទាំ�ងដោនះ�ិន

�កដ្ឋល់ប្របិដោទ្ធិសុចិូនសុប្រ�ប់ិការប្របិកួតី។ 

ខែបិបិបិដោនះ គឺជាការ�ក់ទ្ធិណ៍ា ក�ាសុប្រ�ប់ិ

បុិរសុរបូិដោនះ៕

ម្រាបយោទសឥណ្ឌាា្រ ជបុុន អាយោមរិក អ្នូន្ត្រី�ា្រល� និងម្រាបយោទសចំនួន ១៦ យោទៀត 
យោធែើពហិិការមិនចូលរួមម្រាពឹតីិការណ៍៍ក�ឡាអ្នូឡាំពិកយោ�ទ�ម្រាកុងយោបុកាំង
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members of civil society to reaffirm their members of civil society to reaffirm their 
commitment to democracy. commitment to democracy. 

In the opening remark, President In the opening remark, President 
Biden said “democracy doesn’t happen by Biden said “democracy doesn’t happen by 
accident, we have to renew it with each accident, we have to renew it with each 
new generation, and this is an urgent matternew generation, and this is an urgent matter  
on our part.”on our part.”

According to a recent National Dem-According to a recent National Dem-
ocratic Institute report, democracy has ocratic Institute report, democracy has 
been declining in the last 15 years, and the been declining in the last 15 years, and the 
tipping point when a majority of the tipping point when a majority of the 
world’s population came to be ruled by world’s population came to be ruled by 
autocratic governments. The report states autocratic governments. The report states 
that in 2021 alone, “the Taliban’s takeover that in 2021 alone, “the Taliban’s takeover 
of Afghanistan, coupled with a steady of Afghanistan, coupled with a steady 
string of coups in 2021 -- including Myan-string of coups in 2021 -- including Myan-

mar, Sudan, Mali, and Guinea -- further mar, Sudan, Mali, and Guinea -- further 
reinforce the perception of a deepening reinforce the perception of a deepening 
democratic recession.” democratic recession.” 

In Myanmar, after a deadly coup by In Myanmar, after a deadly coup by 
the military junta in February, the United the military junta in February, the United 
Nations and the European Union has re-Nations and the European Union has re-
jected their application for membership; jected their application for membership; 
the National Unity Government (NUG) is the National Unity Government (NUG) is 
still holding on to their seats. The ASEAN still holding on to their seats. The ASEAN 
meeting earlier this year also rejected the meeting earlier this year also rejected the 
military junta from attending. However, military junta from attending. However, 
Cambodia has revealed its dictatorship to Cambodia has revealed its dictatorship to 
the global community after outlawed its the global community after outlawed its 
opposition party in 2017. Hun Sen has fi-opposition party in 2017. Hun Sen has fi-
nally grabbed full power for his ruling nally grabbed full power for his ruling 
party and his son Hun Manet has been party and his son Hun Manet has been 
confirmed to be the next prime minister. confirmed to be the next prime minister. 

Meanwhile, he recognized Myan-Meanwhile, he recognized Myan-
mar’s military junta legitimacy by inviting mar’s military junta legitimacy by inviting 
them to visit Cambodia and in return, he them to visit Cambodia and in return, he 
accepted their invitation to visit Myanmar accepted their invitation to visit Myanmar 
in January. Hun Sen sent a strong signal to in January. Hun Sen sent a strong signal to 
the international community that he has the international community that he has 
aligned himself with dictatorial regimes, aligned himself with dictatorial regimes, 
and that he is willing to help and assist and that he is willing to help and assist 
other dictators holding on to power. Cam-other dictators holding on to power. Cam-
bodia’s reciprocal relationship with bodia’s reciprocal relationship with 
Myanmar is alarming for the Cambodian Myanmar is alarming for the Cambodian 
people – notably, at least half of the coun-people – notably, at least half of the coun-
try who voted for the democrat’s Cambo-try who voted for the democrat’s Cambo-
dia National Rescue Party in 2013, are dia National Rescue Party in 2013, are 
against this alignment. against this alignment. 

Sam Rainsy, the former president of Sam Rainsy, the former president of 
CNRP issued a statement “Cambodia CNRP issued a statement “Cambodia 
holds the chairmanship of ASEAN in holds the chairmanship of ASEAN in 
2022, but Hun Sen has not been given au-2022, but Hun Sen has not been given au-
thority by thority by 
the asso-the asso-
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និងអុុ៊ុយខែប្រកន រ�ួទាំ�ងសុក�ាជុំន សុហជីុំពូ 

អូ៊ុកជុំ�នាញ និងសុ�ជិុំកសុងះ�សីុុវីលិ បិាខុែនិ

�ិន�នប្របិដោទ្ធិសុចិូន ឬ រសុុសុ ីដោដ្ឋើ�បបីិញ្ហាើ ក់

ដោ�ើងវីញិនូវីការដោបិិជាា ចិូតិីរបិស់ុពួូកដោគចូ�ដោពាះ

លទិិ្ធិប្របិជាធិិបិដោតីយយ។

ដោ�កុូងសុុនារកថាដោបិើក ដោ�ក

ប្របិធានាធិិបិតីី បៃបិដិ្ឋន បាន�នប្របិសាសុន៍

ថា “លទិិ្ធិប្របិជាធិិបិដោតីយយ�ិនដោកើតីដោ�ើង

ដោ�យបៃចូដ្ឋនយដោនាះដោទ្ធិ ដោយើងប្រតីវូីបិនិវ៉ាជា�ួយ

�នុសុសជុំ�នាន់�ាពីីូ�ួយជុំ�នាន់ដោ��ួយជុំ�នាន់ 

ដោហើយដោនះគឺជាបិញ្ហាា បិនាា ន់�ួយដោ�កុូង

ខែផូករបិស់ុដោយើង” ។

ដោយ៉ាងតា�របាយការណ៍៍របិស់ុវីទិ្ធិាសុាន

ជាតិីប្របិជាធិិបិដោតីយយនាដោពូល�ាីៗដោនះ លទិិ្ធិ

ប្របិជាធិិបិ  ដោតីយយបាននឹងក�ពុូងធាៃ ក់ចុូះ

កុូងរយៈដោពូល ១៥ �ូ�ចុូងដោប្រកាយដោនះ ដោហើយ

ចូ�ណុ៍ចូចាំប់ិដោផិើ�ដោ�ដោពូលខែដ្ឋលប្របិជាជុំន

ភាគដោប្រចូើនបៃនពិូភពូដោ�ក ប្រតូីវីបាន�ក

ប្រគប់ិប្រគងដោ�យរ�ឋ ភិបាលផិ្ទាច់ូការ។ 

របាយការណ៍៍ដោនះបិញ្ហាើ ក់ថា ដោ��ូ�២០២១ 

"ការដ្ឋដោណិ៍ើ �កាន់កាប់ិប្របិដោទ្ធិសុអាហើហាះ នីសុាន

របិស់ុពួូកតាលីបិង់ រ�ួជា�ួយនឹងការដោធិើើ

រដ្ឋឋប្របិហារជាបិនិបិនាា ប់ិកុូង�ូ�២០២១ 

រ�ួ�ន ប្របិដោទ្ធិសុ�ីយ៉ាា ន់�ា  សូុុដ្ឋង់ �ា លី 

និងហះដីោណ៍ - កាន់ខែតីបិ�ា ញការយល់ដោ�ើញ

ពីូការធាៃ ក់ចុូះបៃនលទិិ្ធិប្របិជាធិិបិដោតីយយកាន់ខែតី

ដោប្រ�ដោ�ៗ” ។

ដោ�កុូងប្របិដោទ្ធិសុ�ីយ៉ាា ន់�ា  បិនាា ប់ិពីូ

រដ្ឋឋប្របិហារដ៏្ឋសាហាវីដោ�យរបិបិដោយ៉ាធាកុូង

ខែ�កុ�ៈៈ អ៊ុងះការសុហប្របិជាជាតិី និងសុហភាពូ

អឺ៊ុរ ាបុិ បានបិដិ្ឋដោសុធិពាកយសុុ�ចូូលជាសុ�

ជិុំក។ រ�ឋ ភិបាលរបួិរ�ួជាតិី ដោ�ថា (NUG) 

ដោ�ខែតីរកាអាសុនៈរបិស់ុ�ៃួន។ កិចូចប្របិជុុំ�

អាសុានដោ�ដោដ្ឋើ��ូ�ដោនះ ក៏បានប្រចាំនដោចាំល

របិបិដោយ៉ាធា�ិនឲ្យយចូូលរ�ួខែដ្ឋរ។ ដោទាំះជា

យ៉ាា ងដោនះកីិ ក�ុុជាបានបិ�ា ញភាពូផិ្ទាច់ូ

ការរបិស់ុ�ៃនួដោ�កាន់សុហគ�ន៍ពិូភពូដោ�ក 

បិនាា ប់ិពីូគណ៍បិកសប្របិ��ងរបិស់ុ�ៃនួសុុតិីដោ�

ដោប្រ�ចូាប់ិកាលពីូ�ូ�២០១៧។ ទី្ធិបិ�ផុតី

ដោ�ក ហុុន ខែសុន បានដោកិាបិកិាប់ិអ៊ុ�ណាចូ

ដោពូញដោលញសុប្រ�ប់ិគណ៍បិកសកាន់អ៊ុ�ណាចូ 

ដោហើយកូនប្របិសុុរបិស់ុដោ�ក គឺដោ�កហុុន 

�ា ខែណ៍តី ប្រតូីវីបានបិញ្ហាើ ក់ថាជានាយក

រដ្ឋឋ�ន្ត្រីនីិបិនាា ប់ិ។

ទ្ធិនា�ឹនឹងដោនះ ដោ�កបានទ្ធិទួ្ធិលសាះ ល់

ភាពូស្រីសុបិចូាប់ិរបិស់ុរបិបិដោយ៉ាធា�ីយ៉ាាន់�ា  

តា�រយៈការអ៊ុដោញ្ញើ ើញពួូកដោគ�កបិ�ដោពូញ

ទ្ធិសុសនកិចូចដោ�ក�ុុជា និងជា�ូូរនឹងការ

អ៊ុដោញ្ញើ ើញរបិស់ុពួូកដោគឱ្យយដោ�បិ�ដោពូញទ្ធិសុសនកិចូច

ដោ��ីយ៉ាា ន់�ា កុូងខែ��ករា។ ដោ�ក ហុុន 

ខែសុន បានដោផាើសុញ្ហាញ យ៉ាាងខាៃ �ងដ្ឋល់សុហគ�ន៍

អ៊ុនិរជាតិីថា ដោ�កបានតីប្រ�ឹ��ៃួនដោ�ក

ជា�ួយនឹងរបិបិផិ្ទាច់ូការ ដោហើយថាដោ�ក

�នឆ្លនាៈជួុំយ និងជួុំយជុំនផិ្ទាច់ូការដ្ឋបៃទ្ធិដោទ្ធិៀតី

ខែដ្ឋលក�ពុូងកាន់អ៊ុ�ណាចូ។ ទ្ធិ�នាក់ទ្ធិ�នង

From Page 01From Page 01

First Annual World Summit for First Annual World Summit for 
Democracy: Cambodia ExcludedDemocracy: Cambodia Excluded

តទៅ�ទី�ព័័រទីី ១១តទៅ�ទី�ព័័រទីី ១១

ម្តេ�ោក ចូ បៃបឌិិន និង  អាោតូន� បាាោញគិិន ចូលរួ�កិចចទ្របជុំ��ក�ពូលពិភពម្តេ�ោកម្តេ�ោក ចូ បៃបឌិិន និង  អាោតូន� បាាោញគិិន ចូលរួ�កិចចទ្របជុំ��ក�ពូលពិភពម្តេ�ោក

សម្តេ�េច  ហ៊ុុ�ន សែសនសម្តេ�េច  ហ៊ុុ�ន សែសន Min Aung Hlaing  Min Aung Hlaing  
ទ្របធាោនាោធិិបត� ���ាោន់ម៉ាាោទ្របធាោនាោធិិបត� ���ាោន់ម៉ាាោ
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បិវីរកញ្ហាញ អាឡាសាើ  Emma Broyles 

បានប្រគង�កុដ្ឋបិវីរកញ្ហាញ អាដោ�រកិ�ូ� ២០២២ 

កាលពីូសុបិាហ៍�ុន ដោធិើើឲ្យយនាងកាៃ យជា

ជុំនជាតិីអាដោ�រកិដោដ្ឋើ�ក�ដោណ៍ើ តីកូដោរ ាដ្ឋ�បូិងដោគ 

និងជាអូ៊ុកអាឡាសាើ ដ្ឋ�បូិងដោគខែដ្ឋលឈូូះ

ពានកុូងប្របិវីតីិិសាស្រ្តសុ ិ១០០ �ូ�បៃនការ

ប្របិលងប្របិកួតីសុប្រ�ស់ុ។

បិ�ខែបិកក�ណ៍ត់ីប្រតា៖ ខែ�ៃងដោ�កាន់

សារព័ូត៌ី�ន Associated Press ដោ�

បៃ�ៃសុុប្រក បិនាា ប់ិពីូប្រពឹូតីិិការណ៍៍ដោនះ កញ្ហាញ  

Broyles អាយុ ២០ �ូ�បានសារភាពូថា 

នាង�នការភាា ក់ដោផើើលដោ�ដោពូលខែដ្ឋល

ពួូកដោគបានប្របិកាសុថា នាងជាអូ៊ុកឈូូះ

ដោ�កុូងការប្របិកួតីខែដ្ឋលដោធិើើដោ�ើងដោ� Mo-
hegan Sun Arena កុូងរដ្ឋឋ Connecticut ។

• “ដោហើយបិនាា ប់ិ�កពួូកដោគបាន

និយ៉ាយថា អាឡាសាើ  �ាុ�បាននិយ៉ាយថា 

“�ា នផៃូវីដោទ្ធិ។ ដោតីើអូ៊ុកប្របាកដ្ឋឬដោទ្ធិ? ដោតីើអូ៊ុក

ចូង់ពិូនិតីយប័ិណ៍ះដោនាះ�ដងដោទ្ធិៀតីដោទ្ធិ?” Broyles 

ខែដ្ឋល�នដោដ្ឋើ�ក�ដោណ៍ើ តីដោ� Anchorage 

រដ្ឋឋ Alaska បានរ �ឭក។ “�ាុ��ិនដោជុំឿវ៉ាដោទ្ធិ។ 

�ាុ�ពិូតីជាដឹ្ឋងគុណ៍ខាៃ �ងណាស់ុចូ�ដោពាះអូ៊ុក

ទាំ�ងអ៊ុស់ុ�ូខែដ្ឋលបានប្រតីលប់ិ�កផាះវីញិ 

បាន��ប្រទ្ធិ�ាុ�ជាយូរ�កដោហើយ �ាុ�ពិូតីជា

រកីរាយណាស់ុខែដ្ឋល�ាុ�អាចូនា�យកតី�ខែណ៍ង

បិវីរកញ្ហាញ អាដោ�រកិដោ�កាន់រដ្ឋឋអាឡាសាើ  

ជាដោលើកដ្ឋ�បូិងកុូងប្របិវីតីិិសាស្រ្តសុ”ិ។

Emma BroylesEmma Broyles
�ាុ�ពិូតីជា�នកិតីិិយសុណាស់ុខែដ្ឋល

បានចូូលរ�ួក�ាវីធីិិបិវីរកញ្ហាញ អាដោ�រកិ

�ូ�២០២២។

ការ�នឱ្យកាសុដោដ្ឋើ�បីតី�ណាងឱ្យយរដ្ឋឋ

អាឡាសាើ កុូង�ួបិទី្ធិ១០០ �ូ�បៃន @mis-
samerica គឺជាកិតីិយិសុសុប្រ�ប់ិ�ៃនួផ្ទាា ល់។ 

�ាុ��ិនខែដ្ឋលស្រីសុបៃ�ចូង់បានពានដោនះ និង

កាៃ យជាបិវីរកញ្ហាញ   អាឡាសាើ ដ្ឋ�បូិងដោគដូ្ឋដោចូូះ

ដោទ្ធិ។

ជូុំនចូ�ដោពាះអ៊ុងះការបិវីរកញ្ហាញ អាដោ�រកិ 

និងបិវីរកញ្ហាញ អាដោ�រកិ Shawntel Smith 

Wuerch និងសាើ �ី Ryan Wuerch សូុ�

អ៊ុរគុណ៍ចូ�ដោពាះការផិល់អាហារបូិករណ៍៍ 

$១០០០០០ ដោនះអាចូដោធិើើដោ�បាន។ ដោនះ

ពិូតីជាអាហារបូិករណ៍៍ផ្ទាៃ ស់ុបូិិរជីុំវីតិីខែ�ន។

ជូុំនចូ�ដោពាះថូាក់បិវីរកញ្ហាញ អាដោ�រកិ

�ូ�២០២២ �ាុ��នចិូតិីស្រីសុ�ញ់អូ៊ុកខាៃ �ង

ណាស់ុ។ �ាុ��ិនដឹ្ឋងថា�នថូាក់ដោរៀនខែដ្ឋល

លើ និងគួរឲ្យយដោកាតីសុរដោសុើរជាងដោនះដោទ្ធិ  �ាុ�

ដឹ្ឋងថាអូ៊ុករាល់�ូនឹងបិនិបិ�ផុសុគ�និតី និង

ដឹ្ឋកនា�នូវីអ៊ុើីខែដ្ឋលអូ៊ុកដោធិើើ។

សូុ�អ៊ុរគុណ៍អូ៊ុកទាំ�ងអ៊ុស់ុ�ូសុប្រ�ប់ិ

ការ��ប្រទ្ធិ និងកីិស្រីសុ�ញ់។ �ាុ�ទ្ធិនាឹងរង់ចាំ�

�ូ�ដ៍្ឋអ៊ុសាច រយ។

• ដោទាំះបីិជាក�ាវីធីិិប្របិកួតីសុប្រ�ស់ុ

�នអាយុ ១០០ �ូ�ដោ�ដោហើយក៏ដោ�យ 

កញ្ហាញ  Broyles ប្រ�ន់ខែតីជាអូ៊ុកឈូូះដោលើក

ទី្ធិ៩៤ បៃនក�ាវីធីិិប្របិចាំ��ូ�បិាុដោណាះ ះ។ បិខែនុ�

ពីូដោលើការលុបិដោចាំលប្រពឹូតីិិការណ៍៍កាលពីូ

�ូ��ុន ដោ�យសារជុំ�ងឺកូវីដី្ឋ-១៩ រាតីតីាតី 

បិវីរកញ្ហាញ អាដោ�រកិបានបិញ្ញឈប់ិប្រពឹូតីិិការណ៍៍

របិស់ុ�ៃួនពីូ�ូ� ១៩២៨ ដ្ឋល់�ូ� ១៩៣២ 

ដោ�យសារបិញ្ហាា ហិរញ្ញញវីតីុុ និងការតីវ៉ាាពីូ

ប្រកុ�សាសុនា និងស្រ្តសុិី។

• បិវីរកញ្ហាញ រដ្ឋឋអាឡាបា�ា  Lauren 

Bradford ជាប់ិចូ�ណាត់ីថូាក់ដោល� ២ កុូង

ប្រពឹូតីិកិារណ៍៍កាលពីូបៃ�ៃសុុប្រក �ណ៍ៈបិវីរកញ្ហាញ

រដ្ឋឋ�ា សាឈូូដោសុតី Elizabeth Pierre ជាប់ិ

ចូ�ណាត់ីថូាក់ដោល� ៣ ។ កញ្ហាញ  Broyles 

ប្រតូីវីបានដោគរាយការណ៍៍ថាបានឈូូះ 

១០០០០០ ដុ្ឋ�ៃ រ          អាដោ�រកិ ជាប្របាក់

អាហារបូិករណ៍៍បិខែនុ�ដោលើប្របាក់ខែ�ប្របា��ួយ

�ាង់។ នាងបានដោប្រជុំើសុដោរ ើសុស្រ្តសុិី ៥០ នាក់

ដោផសងដោទ្ធិៀតីតី�ណាងឱ្យយរដ្ឋឋដោផសងៗ�ូ និង

រដ្ឋឋធានីរបិស់ុប្របិដោទ្ធិសុដោ�កុូងប្រពឹូតីិិការណ៍៍

ដោនះ។

• ចូ�ដោពាះអ៊ុនាគតីរបិស់ុនាងជា

អូ៊ុកឈូូះ អ៊ុងះការបិវីរកញ្ហាញ អាដោ�រកិបាន

និយ៉ាយដោ�កុូង    ដោសុចូកីិខែ�ៃងការណ៍៍�ួយ

ថា កញ្ហាញ  Broyles នឹងដោធិើើដ្ឋ�ដោណ៍ើ រកុូងបិាុនាា ន

ខែ�ខាង�ុ�ដោនះ និងដោធិើើការដោដ្ឋើ�បបីិ�ផុសុគ�និតី

កុូងនា�ជាអូ៊ុកតីសូុុ�តិី និងជាគ�រសូុប្រ�ប់ិ

ស្រ្តសុិីវីយ័ដោកាង។ នាងដោប្រ�ងនឹងប្រតី�ប់ិដោ�

អាឡាសាើ វីញិ ដោដ្ឋើ�បបីិនិកីិសុុបិិនចូង់កាៃ យជា

ប្រគូដោពូទ្ធិយជុំ�នាញដោសុើខែសុបក។

កតិាអ៊ុសាច រយ៖ កញ្ហាញ  Broyles បាន

សុខែ�ងិដោរឿង “សូុ�ឲ្យយ�ាុ�កាៃ យជាតារារបិស់ុ

អូ៊ុក Let Me Be Your Star” ពីូដោរឿងភាគ

ទូ្ធិរទ្ធិសុសន៍ដោរឿង "Smash" របិស់ុអាដោ�រកិ 

កុូងអ៊ុ��ុងក�ាវីធីិិបិដោញ្ញច ញដោទ្ធិពូដោកាសុលយ

បៃនបិវីរកញ្ហាញ អាដោ�រកិ�ូ�២០២២។

• អ៊ុ��ុងការប្របិកួតីជុុំ�ចុូងដោប្រកាយ 

ដោ�ប្រក�បានសួុរដោបិកខនារថីា ដោតីើនាងនឹង

ដោធិើើអ៊ុើី ប្របិសិុនដោបិើ�ច ស់ុឧបិតុី�ៈបិវីរកញ្ហាញ ធិ�

�ួយរបិស់ុអាដោ�រកិ ដោកងចូ�ដោណ៍ញដោលើផៃវូីដោភទ្ធិ

ចូ�ដោពាះនាង កញ្ហាញ  Broyles បានដោឆ្លៃើយថា 

“�ាុ�ដឹ្ឋងកុូងចិូតិីថា កុូងនា��ាុ�ជាស្រ្តសុិី �ាុ�នឹង

�ិនទុ្ធិកឱ្យយអូ៊ុកណាប្របិប្រពឹូតិី�កដោលើ�ាុ�យ៉ាា ង

ដូ្ឋដោចូូះដោទ្ធិ ដោប្រពាះស្រ្តសុិី�ិនគួរប្រតីូវីដោគចាំត់ីទុ្ធិក

ដូ្ឋចូជាវីតីុុអ៊ុើីដោ�ើយ”។

• �ណ៍ៈដោពូលខែដ្ឋលក�ពុូងសុ�ៈ សុន៍ 

កញ្ហាញ  Broyles បានបិ�ា ញថា នាង�ន

ជុំ�ងឺ ADHD (Attention-Deficit/Hyperactiv-

ity Disorder) និង dermatillomania ខែដ្ឋល

ជាទ្ធិប្រ�ង់បៃនជុំ�ងឺ obsessive-compulsive 

disorder (OCD) ខែដ្ឋលប្រតីូវីបានដោគសាះ ល់

ថាជាជុំ�ងឺដោសុើខែសុបក។

• នាងបាននិយ៉ាយថា “�ាុ�បានតីសូុុ

ជា�ួយដោរឿងទាំ�ងអ៊ុស់ុដោនះ ដោ�យសារខែតី

ដោរឿងដោនះ �ាុ�ជា�នុសុសលើប្របិដោសុើជាង�ុន”។ 

“កុូងអ៊ុ��ុងដោពូលជុំ�ងឺកូវីដី្ឋ វ៉ាជាដោពូលដោវី�

ដ៏្ឋល�បាក�ិនគួរឱ្យយដោជុំឿសុប្រ�ប់ិ�ាុ� ដោ�យ

ប្រតូីវីដោ��ច់ូពីូដោគកុូងបិនាប់ិ�ហាវីទិ្ធិាល័យ

របិស់ុ�ាុ�អ៊ុស់ុរយៈដោពូលជា   យូរ។ ចូ�ណុ៍ចូ

ដោនាះដោហើយខែដ្ឋលដោធិើើឲ្យយ�ាុ�យល់ដ្ឋល់បាតី�ា 

ដោពូល�ាុ�ដឹ្ឋងថា�ាុ�អាចូ�នដោប្រចូើនខាៃ �ងជាង

ដោនាះដោ�ដោទ្ធិៀតី”។

ព័ូត៌ី�នល�ើតិីដោផសងដោទ្ធិៀតី៖ ជីុំដូ្ឋនជីុំតា

របិស់ុកញ្ហាញ  Broyles បានដោធិើើចូ�ណាកស្រីសុុក

ពីូប្របិដោទ្ធិសុកូដោរ ា �ុនដោពូល�ិយរបិស់ុនាង

ដោកើតីប្របិខែហល ៥០ �ូ��ុន នាងបានប្របាប់ិ

សារព័ូត៌ី�ន Associated Press បិខែនុ�

ថា �ិយរបិស់ុនាងខែដ្ឋលជាជុំនជាតិីកូដោរ ា

សុុទិ្ធិសាធិ បានដោកើតី និងធិ�ធាត់ីដោ� Anchor-

age ។

• សារព័ូត៌ី�នសាកលវីទិ្ធិាល័យ

រដ្ឋឋ Arizona (ASU) បានរាយការណ៍៍ថា 

�ុនដោពូលកាៃ យជាបិវីរកញ្ហាញ អាដោ�រកិ កញ្ហាញ  

Broyles ប្រតីូវីបានដោគ�ក់ដោ�ា ះថា កញ្ហាញ

អាឡាសាើ វីយ័ជុំ�ទ្ធិង់ដោឆូ្លើ�កុូង�ូ�២០១៧ 

កាលនាង�នអាយុ ១៥ �ូ� ។ បិនាា ប់ិ�ក 

នាងបានចូូលរ�ួប្របិកួតីប្របិខែជុំងកុូងក�ាវីធីិិ

ប្របិកួតីបិវីរកញ្ហាញ ដោឆូ្លើ�អាដោ�រកិដោ�រដ្ឋឋផៃរ�ី 

កុូង�ូ�ដ្ឋខែដ្ឋលដោនាះ �ុនដោពូលឈូប់ិសុប្រ�ក

ពីូក�ាវីធីិិប្របិកួតីសុប្រ�ស់ុ។ នាងបានប្រតី�ប់ិ

�កកាន់ការប្របិកួតីវីញិកុូងខែ��ិ�ុនា �ូ�២០២១ 

និងបានឈូូះពានបិវីរកញ្ហាញ អាឡាសាើ  

�ូ�២០២១។

• កញ្ហាញ  Broyles បានសុា័ប្រគចិូតិី

ជា�ួយកីឡាអូ៊ុឡា�ពិូកពិូដោសុសុ ដោ�ដោពូល

បិងប្របិុសុរបិស់ុនាងខែដ្ឋល�នពិូការភាពូ

សុតិីបិញ្ហាញ  បានចាំប់ិដោផិើ�ប្របិកួតីកុូងនា�

ជាអ៊ុតិីពូលិក។

• នាងបាននិយ៉ាយថា “កុូងនា�ជា

បិងបិើូនបិដោងើើតីរបិស់ុបុិគះលខែដ្ឋល�ន

ពិូការភាពូសុតិីបិញ្ហាញ  និងជាអ៊ុតិីពូលិកកីឡា

អូ៊ុឡា�ពិូកពិូដោសុសុ �ាុ�បានដោ�ើលដោ�ើញពីូ

ឥទិិ្ធិពូលវីជិុំើ�នខែដ្ឋលកីឡាអូ៊ុឡា�ពិូក�ន

ដោលើជីុំវីតិីរបិស់ុជុំនពិូការសុតិីបិញ្ហាញ  ប្រគួសារ 

និងសុហគ�ន៍របិស់ុពួូកដោគ ។”  “កីឡា

អូ៊ុឡា�ពិូកពិូដោសុសុ គឺជាអ៊ុងះការ�ួយខែដ្ឋល

ប្រគួសារ�ាុ� និង�ាុ�បាន��ប្រទ្ធិដោពូញ�ួយជីុំវីតិី

របិស់ុ�ាុ� ដោហើយ�ាុ�ពិូតីជារ �ដោភើបិណាស់ុកុូង

ការបិនិខែចូករ �ខែលកដោបិសុកក�ារបិស់ុ�ៃនួដោ�

ដោលើ�កបិវីរកញ្ហាញ អាដោ�រកិ”។

• នាងក៏បានប្របាប់ិសារព័ូត៌ី�ន 

ASU ថា ការដោធិើើជាបិវីរកញ្ហាញ អាឡាសាើ

អ៊ុនុញ្ហាញ តីឱ្យយនាង "�នដោវីទិ្ធិកាសាធារណ៍ៈ

ដ៏្ឋធិ��ួយសុប្រ�ប់ិដោប្របិើប្របាស់ុជាយ៉ានជុំ�និះ 

ដោដ្ឋើ�បីនិយ៉ាយអ៊ុ�ពីូបិញ្ហាា សុ�ខាន់ៗ និងផា

ភាើ ប់ិទ្ធិ�នាក់ទ្ធិ�នងជា�ួយសុ�ជិុំកបៃន

សុហគ�ន៍របិស់ុ�ាុ� និងសិាប់ិដោរឿងរបិស់ុ

ពួូកដោគ”៕

Emma BroylesEmma Broyles បយោងើើតម្រាបវតីិ�ន្ត្រីសីជាបវរកញ្ញាា្រអាយោមរិក �ន
យោដើមកំយោណ៍ើតកូយោរ� ដំបូងយោ�យោ�រដឋអាឡា�ា្រ កុុងរយៈយោពល ១០០ ឆ្ន្រំ

បវរកញ្ញាាោអាោម្តេ�រិក បវរកញ្ញាាោអាោម្តេ�រិក Emma broyles Emma broyles ជុំនជាោតិអាោស��ដ្ឋ�បូងសែដ្ឋល��ួល�ក�ដ្ឋជុំនជាោតិអាោស��ដ្ឋ�បូងសែដ្ឋល��ួល�ក�ដ្ឋ  
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ប្របិធានាធិិបិតីី ដោងើៀន សួុនហើុក ជួុំបិ

ជា�ួយតី�ណាងសុហគ�ន៍ជុំនជាតិីដោវីៀតីណា�

ដោ�ក�ុុជាកាលពីូបៃ�ៃពុូធិ។ របូិ�តី VNA/

VNS

ភូ�ដោពូញ៖ ប្របិធានាធិិបិតីី ដោងើៀន សួុន

ហើុក បានជួុំបិសុ�ដោណ៍ះសុ�ណាលជា�ួយ

បុិគះលិកបៃនសុានទូ្ធិតីដោវីៀតីណា� និង

អូ៊ុកតី�ណាងសុហគ�ន៍ជុំនជាតិីដោវីៀតីណា�

ដោ�ក�ុុជាកាលពីូបៃ�ៃពុូធិ កុូងអ៊ុ��ុងដោពូល

ទ្ធិសុសនកិចូចដោ�ប្របិដោទ្ធិសុជិុំតីខាង។

ដោ�កប្របិធានាធិិបិតីី ហើុក បាន

ដោកាតីសុរដោសុើរបុិគះលិកបៃនសុានទូ្ធិតីដោវីៀតីណា�

ចូ�ដោពាះការ�ិតី��ប្របឹិងខែប្របិងរបិស់ុពួូកដោគ 

ជាពិូដោសុសុ ការចូូលរ�ួរបិស់ុពួូកដោគកុូង

ការដោរៀបិចូ�ដ្ឋ�ដោណ៍ើ របិ�ដោពូញទ្ធិសុសនកិចូចរបិស់ុ

�ត់ីដោ�ក�ុុជា។

ដោ�កបានជុំប្រ�ុញឲ្យយសុានទូ្ធិតី

ដោលើកក�ុស់ុសុក�ាភាពូវីនិិដោយ៉ាគ និង

សុក�ាភាពូអាជីុំវីក�ារបិស់ុដោវីៀតីណា�ដោ�

ក�ុុជា ដោ�វីញិដោ��ក ដោដ្ឋើ�បីដោលើកក�ុស់ុ

ពាណិ៍ជុំើក�ាដោទ្ធិើភាគីរវ៉ាងប្របិដោទ្ធិសុទាំ�ងពីូរ

ឲ្យយកាន់ខែតីប្របិដោសុើរដោ�ើង។

កុូងដ្ឋ�ដោណ៍ើ របិ�ដោពូញទ្ធិសុសនកិចូចដោនះ 

ឯកសារកិចូចសុហប្របិតិីបិតិិីការជាដោប្រចូើនរវ៉ាង

រដ្ឋឋ និងធុិរកិចូចទាំ�ងពីូរប្រតូីវីបានចុូះហតុីដោលខា 

ដោ�យដោ�កប្របិធានាធិិបិតីីបាន�នប្របិសាសុន៍

ថា ដោ�កុូងជុំ�នួបិដោនាះ ភាគីទាំ�ងពីូរបាន

ពិូភាកាអ៊ុ�ពីូបិញ្ហាា ទាំក់ទ្ធិងនឹងជុំនជាតិី

ខែ�ារដោដ្ឋើ�ក�ដោណ៍ើ តីដោវីៀតីណា� និងវីធីិិជួុំយ

ពួូកដោគកុូងខែផូកការ�រ ការរស់ុដោ� ការសិុកា 

និងកិចូច�ិតី��ប្របឹិងខែប្របិងខាងខែផូកអាជីុំវីក�ា។

ឯកអ៊ុគះរដ្ឋឋទូ្ធិតី ដោងើៀន ហុុយថាង បាន

�នប្របិសាសុន៍ថា ដោទាំះបីិជាដោ�ខែតី

ប្របិឈូ��ុ�នឹងការល�បាកជាដោប្រចូើនខែដ្ឋល

បិណិាល�កពីូជុំ�ងឺកូវីដី្ឋ-១៩ រាតីតីាតីក៍

ដោ�យ សុហគ�ន៍ខែ�ារដោវីៀតីណា�ដោ�ក�ុជុា

បាន�ិតី��ប្របឹិងខែប្របិងអ៊ុស់ុពីូក�ៃ �ងកាយចិូតិី

ដោដ្ឋើ�បីដោលើកក�ុស់ុការអ៊ុភិវីឌ្ឍឍន៍ដោសុដ្ឋឋកិចូច 

និងដោលើកក�ពូស់ុគុណ៍ភាពូជីុំវីតិី។

តី�ណាងសុហគ�ន៍បាននិយ៉ាយថា 

ពួូកដោគសុងឹឹ�ថា បិកស និងរដ្ឋឋដោវីៀតីណា�

ដោសុូើឱ្យយរ�ឋ ភិបាលក�ុុជាបិដោងើើតីលកខ�ណ៍ា

អ៊ុ�ដោណាយផលបិខែនុ�ដោទ្ធិៀតីសុប្រ�ប់ិសុហគ�ន៍ 

កុូងបិញ្ហាា ទាំក់ទ្ធិងនឹងសុញ្ហាើ តិី ការអ៊ុប់ិរ � 

បិណុិ៍ះបិណិាល ការ�រ និងសុប្រ�បិសុប្រ�ួល

ប្របិតិីបិតីិិការបៃនសុ�គ�របិស់ុ  ពួូកដោគ។

ពួូកដោគក៏បានអ៊ុ�ពាវីនាវីផងខែដ្ឋរ ដោសុូើសុុ�

ឲ្យយ�នការ��ប្រទ្ធិពីូរ�ឋ ភិបាលដោវីៀតីណា�

កុូងការដោរៀបិចូ�ថូាក់ដោរៀនភាសាដោវីៀតីណា� 

ផិល់អាហារបូិករណ៍៍ដ្ឋល់កុ�រកុូងសុានភាពូ

ល�បាក ប្រពូ�ទាំ�ងការ  កសាងសា�ដោរៀន 

និងសុាប័ិនអ៊ុប់ិរ � ដោដ្ឋើ�បជួីុំយប្របិជាជុំនក�ុុជា

ដោដ្ឋើ�ក�ដោណ៍ើ តីដោវីៀតីណា�ជុំ�នាន់ដោប្រកាយ 

ដោលើកក�ពូស់ុលកខណ៍ៈសុ�បតិិីរបិស់ុពួូកដោគ 

ដោដ្ឋើ�បីដោធិើើសុ�ហរណ៍ក�ាដោ�កុូងសុងះ�

របិស់ុប្របិដោទ្ធិសុ�ច ស់ុផាះ។

ដោ�កប្របិធានាធិិបិតីី ហើកុ បានឲ្យយដឹ្ឋង

តទៅ�ទី�ព័័រទីី ១៤តទៅ�ទី�ព័័រទីី ១៤

ម្រាបធានាធិបត�ជួបជាមួយជនជាតិយោវៀតណ្ឌាមយោ�កម្ពុជា

ទ្របធាោនាោធិិបត�ជុំួបជាោ�ួយសម៉ាោគិ�ម្តេវៀតណាោ�ម្តេ�ោកម្ពុុ�ជាោទ្របធាោនាោធិិបត�ជុំួបជាោ�ួយសម៉ាោគិ�ម្តេវៀតណាោ�ម្តេ�ោកម្ពុុ�ជាោ
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ដោ�វីញិដោ��ករបិស់ុក�ុជុាជា�ួយ�ីយ៉ាាន់�ា

ក�ពុូងដោធិើើឱ្យយប្របិជាជុំនក�ុុជាប្រពួូយបារ�ៈ 

ជាពិូដោសុសុយ៉ាា ងដោហាចូណាស់ុប្របិជាជុំន

ពាក់កណិាលប្របិដោទ្ធិសុ ខែដ្ឋលបានដោបាះដោ�ូតី

ឱ្យយគណ៍បិកសសុដោន្ត្រី�ះ ះជាតិី ខែដ្ឋលជាគណ៍

បិកសប្របិជាធិិបិដោតីយយកុូង�ូ�២០១៣ គឺដោដ្ឋើ�បី

ប្របិ��ងនឹងការតីប្រ�ឹ�ដោនះ។

ដោ�ក សុ� រងសុ ីអ៊ុតីីតីប្របិធានគណ៍បិកស

សុដោន្ត្រី�ះ ះជាតិី បានដោចូញដោសុចូកីិខែ�ៃងការណ៍៍

�ួយថា៖    “ក�ុុជាកាន់តី�ខែណ៍ងជាប្របិធាន

អាសុានដោ��ូ�២០២២ បិាុខែនិដោ�ក ហុុន 

ខែសុន �ិនប្រតីូវីបានសុ�គ�ផិល់អ៊ុ�ណាចូ

ឱ្យយនិយ៉ាយជា�ួយ�ីយ៉ាា ន់�ា កុូងនា�

ប្របិដោទ្ធិសុដោទ្ធិ។ �ត់ី�ិនអាចូទាំ�ទាំរដោធិើើជា

តី�ណាងប្របិដោទ្ធិសុក�ុជុាបានដោទ្ធិ ដោ�យសារ

សុភាឯកបិកសខែដ្ឋល�ត់ីបានដោរៀបិចូ� ដោទាំះបីិជា

ការហា��ត់ីគណ៍បិកសសុដោន្ត្រី�ះ ះជាតិី 

(CNRP) រ �ដោ�ភទាំ�ងសុនិិសុញ្ហាញ អ៊ុនិរជាតិី 

ដោ�កុូងកិចូចប្រពូ�ដោប្រពូៀងសុនិិភាពូទី្ធិប្រកុង

បាា រសីុ�ូ�១៩៩១ និងរដ្ឋឋធិ�ានុញ្ញញរបិស់ុ

ក�ុុជាក៏ដោ�យ” ។

“ដូ្ឋចូជុំ�ងឺរាតីតីាតីដ៏្ឋបៃទ្ធិដោទ្ធិៀតីខែដ្ឋរ ភាពូ

ផិ្ទាច់ូការខែដ្ឋល�ា នការប្រតួីតីពិូនិតីយ គឺ�នការ

ឆ្លៃងខាៃ �ង។     រ�ឋ ភិបាលផិ្ទាច់ូការ ដោរៀន

ពីូ�ូដោ�វីញិដោ��ក ខែចូករ �ខែលកឧបិករណ៍៍

បៃនការ�បិសុងើត់ី និងសុហការយ៉ាាងសុក�ា

ឆ្លៃងប្រពូ�ខែដ្ឋន ដោដ្ឋើ�បីលុបិបិ�បាត់ីការ�ិន

ដោពូញចិូតិី” ដោនះដោបិើតា�ដោសុចូកីិខែ�ៃងការណ៍៍

របិស់ុអ៊ុងះការ NDI សុិីពីូកិចូចប្របិជុុំ�ក�ពូូល

ពិូភពូដោ�កដោដ្ឋើ�បីលទិិ្ធិប្របិជាធិិបិដោតីយយ។

ក�ុុជាបានតីប្រ�ឹ�ដោ�លនដោយ៉ាបាយ

របិស់ុ�ៃនួជា�ួយប្របិដោទ្ធិសុចិូន និងដោវីៀតីណា� 

ទាំ�ងរបិបិផិ្ទាច់ូការ និងឥ�ូវីដោនះ ក�ពុូងដោធិើើការ

ដោលើការពូប្រងីកបិខែនុ�ដោទ្ធិៀតីរបិស់ុ�ៃនួ។ ដោ�ក

ប្របិធានាធិិបិតីី       បៃបិដិ្ឋន បានខែ�ៃងដោ�កាន់

ដោ�ដឹ្ឋកនា�ជាង១០០នាក់ ដោ�ឯកិចូចប្របិជុុំ�

ក�ពូូលតា�វីដីោដ្ឋអូ៊ុអ៊ុនឡាញ ដោលើកដ្ឋ�បូិង

សុប្រ�ប់ិលទិិ្ធិប្របិជាធិិបិដោតីយយដោ�ដោសុតីវី�ិន
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ciation to speak with Myanmar on its be-ciation to speak with Myanmar on its be-
half. He cannot claim to represent Cambo-half. He cannot claim to represent Cambo-
dia because the single-party parliament he dia because the single-party parliament he 
has engineered though banning the oppo-has engineered though banning the oppo-
sition Cambodia National Rescue Party sition Cambodia National Rescue Party 
(CNRP) violates both an international (CNRP) violates both an international 
treaty, in Paris Peace Agreement of 1991, treaty, in Paris Peace Agreement of 1991, 
and Cambodia’s own constitution.”and Cambodia’s own constitution.”

“Like that other pandemic, autocracy “Like that other pandemic, autocracy 
unchecked is highly contagious. Authori-unchecked is highly contagious. Authori-
tarian governments learn from each other, tarian governments learn from each other, 
share tools of repression and actively col-share tools of repression and actively col-
laborate across borders to quash dissent,” laborate across borders to quash dissent,” 
— wrote in an NDI statement on the — wrote in an NDI statement on the 
World Summit for Democracy.World Summit for Democracy.

Cambodia has aligned its policy with Cambodia has aligned its policy with 
China and Vietnam, both autocratic re-China and Vietnam, both autocratic re-
gimes, and are now working on their fur-gimes, and are now working on their fur-
ther expansion. President Biden addressed ther expansion. President Biden addressed 
over 100 leaders at the White House first over 100 leaders at the White House first 
virtual Summit for Democracy “Will we virtual Summit for Democracy “Will we 
allow the backward slide of rights and de-allow the backward slide of rights and de-
mocracy to continue unchecked? Or will mocracy to continue unchecked? Or will 
we together have a vision and courage to we together have a vision and courage to 
once more lead the march of human prog-once more lead the march of human prog-
ress and human freedom forward?” ress and human freedom forward?” 

“Here in the United States,” he said, “Here in the United States,” he said, 
“we know as well as anyone that renewing “we know as well as anyone that renewing 
our democracy and strengthing our demo-our democracy and strengthing our demo-
cratic institution requires constant effort.”cratic institution requires constant effort.”

From Page 06From Page 06

First Annual World Summit for First Annual World Summit for 
Democracy: Cambodia ExcludedDemocracy: Cambodia Excluded

ថា “ដោតីើដោយើងនឹងអ៊ុនុញ្ហាញ តីឱ្យយការដោដ្ឋើរ�យដោប្រកាយ

បៃនសិុទិិ្ធិ និងលទិិ្ធិប្របិជាធិិបិដោតីយយបិនិ

ដោកើតីដោ�ើងដោ�យ�ិន�ា នការប្រតួីតីពិូនិតីយ

ខែដ្ឋរឬដោទ្ធិ? ឬដោតីើដោយើងនឹងរ�ួ�ូ�នចូកខវុីស័ិុយ 

និងភាពូកាៃ ហានដោដ្ឋើ�បីដឹ្ឋកនា�ការដោដ្ឋើរកបួន

វីឌ្ឍឍនភាពូ�នុសុស និងដោសុរភីាពូ�នុសុស

ដោ��ុ�ដោទ្ធិៀតីខែដ្ឋរឬដោទ្ធិ?” ។

ដោ�កបាន�នប្របិសាសុន៍ថា “ដោ�

ទី្ធិដោនះ ដោ�សុហរដ្ឋឋអាដោ�រកិ ដោយើង និងអូ៊ុក

គរប់ិ�ូដឹ្ឋងថា អូ៊ុកណាបិនិលទិិ្ធិប្របិជាធិិបិដោតីយយ

របិស់ុដោយើង និងពូប្រងឹងសុាប័ិនប្របិជាធិិបិដោតីយយ

របិស់ុដោយើង ទាំ�ទាំរឲ្យយ�នការ�ិតី��ឥតី

ឈូប់ិឈូរ” ៕

ម្តេ�ោក ស� រងី��ម្តេ�ោក ស� រងី��



Page.12                                             លេខ៣៣១ ថ្ងៃ�ៃទីី២០ ធ្នូូ� ឆូ្នាំ� ២០២១-ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ មករា ឆូ្នាំ� ២០២លេខ៣៣១ ថ្ងៃ�ៃទីី២០ ធ្នូូ� ឆូ្នាំ� ២០២១-ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ មករា ឆូ្នាំ� ២០២                                   KHMERPOST US KHMERPOST USA                                               ISSUE 331, DECEMBER 20TH, 2021 - JANUARY 13TH, 2022                                                                   Page.13

The Federal Bureau of Inves-The Federal Bureau of Inves-
tigation (FBI) Boston Division’s tigation (FBI) Boston Division’s 
Merrimack Valley Transnational Merrimack Valley Transnational 
Organized Crime Task Force and Organized Crime Task Force and 
the Lowell Police Department are the Lowell Police Department are 
asking for the public’s assistance in asking for the public’s assistance in 
locating fugitive Darasy S. Chhim, locating fugitive Darasy S. Chhim, 
a member of the Lowell, Mas-a member of the Lowell, Mas-
sachusetts based gang One Fam-sachusetts based gang One Fam-
ily Clique (OFC), and the Bloods. ily Clique (OFC), and the Bloods. 
Chhim is wanted for his alleged Chhim is wanted for his alleged 
role in a large-scale and long-run-role in a large-scale and long-run-
ning drug trafficking conspiracy ning drug trafficking conspiracy 
in which 15 alleged gang mem-in which 15 alleged gang mem-
bers and associates were charged. bers and associates were charged. 
Chhim is the only remaining fu-Chhim is the only remaining fu-
gitive and should be considered gitive and should be considered 
armed and dangerous.armed and dangerous.

The FBI is offering a reward of The FBI is offering a reward of 
up to $10,000 to anyone with in-up to $10,000 to anyone with in-

formation leading to Chhim’s loca-formation leading to Chhim’s loca-
tion, arrest, and conviction.tion, arrest, and conviction.

On June 9, 2021, Chhim was On June 9, 2021, Chhim was 
indicted in the United States Dis-indicted in the United States Dis-
trict Court in Boston for allegedly trict Court in Boston for allegedly 
conspiring to distribute and pos-conspiring to distribute and pos-
sess with intent to distribute Hero-sess with intent to distribute Hero-
in, 500 grams or more of Cocaine, in, 500 grams or more of Cocaine, 
Cocaine Base, 40 grams or more Cocaine Base, 40 grams or more 
of Fentanyl, 500 grams or more of of Fentanyl, 500 grams or more of 
Methamphetamine, and MDMA, Methamphetamine, and MDMA, 
and a federal arrest warrant was and a federal arrest warrant was 
issued for his arrest. Chhim alleg-issued for his arrest. Chhim alleg-
edly conspired with other members edly conspired with other members 
of OFC to distribute cocaine and of OFC to distribute cocaine and 
crack cocaine. Chhim also alleg-crack cocaine. Chhim also alleg-
edly attended a leadership meeting edly attended a leadership meeting 
with other OFC gang members to with other OFC gang members to 
discuss targeting and retaliating discuss targeting and retaliating 
against rival gang leaders.against rival gang leaders.

The FBI Boston Division and the Lowell The FBI Boston Division and the Lowell 
Police Department Announce $10,000 Police Department Announce $10,000 
Reward for Fugitive Darasy S. ChhimReward for Fugitive Darasy S. Chhim

ការយិ៉ាល័យដោសុុើបិអ៊ុដោងើតីសុហព័ូនិរដ្ឋឋ

បូិសុិុន និងនាយក�ឋ នកិចូចការពិូដោសុសុ

ទ្ធិទួ្ធិលបិនាកុបិទ្ធិឧប្រកិដ្ឋឋ�នអ៊ុងះការចាំត់ីតា�ង

ឆ្លៃងខែដ្ឋន ជាភាសាអ៊ុង់ដោគៃសុ ដោ�ថា Divi-

sion's Merrimack Valley Transnational 

Organized Crime Task Force និងនាយក

�ឋ នបិាូលីសុទី្ធិប្រកុង�ូខែវីល ក�ពុូងដោសុូើសុុ�

ជុំ�នួយពីូសាធារណ៍ៈជុំនកុូងការខែសុើងរក

អូ៊ុករត់ីដោគចូ�ៃួនដោ�ា ះ �រាសីុុ ដោអ៊ុសុឈឹូ� 

ជាភាសាឡាតា�ង Darasy S. Chhim 

សុ�ជិុំកបៃនប្រកុ�វីន័ហាើ �ីលីគៃីក ជា

ភាសាអ៊ុង់ដោគៃសុ One Family Clique ឬ 

(OFC ) និង�� ខែដ្ឋល�ន�ូល�ឋ នដោ�

ទី្ធិប្រកុង�ូខែវីល រដ្ឋឋ�ា សាឈូូដោសុតី ។ ឈូ�ឹ 

ប្រតូីវីបានចាំប់ិ�ៃួនពីូបិទ្ធិសុ�គ�និតីជួុំញដូ្ឋរ

ដោប្រគឿងដោញៀនប្រទ្ធិង់ប្រទាំយធិ� និងយូរអ៊ុខែងើង 

ខែដ្ឋលកុូងដោនាះ�នសុ�ជិុំកប្រកុ�ដោជុំើងកាង 

និងសុហការ ី១៥ នាក់ ប្រតូីវីបានដោចាំទ្ធិប្របិកាន់។ 

ឈូឹ� គឺជាអូ៊ុករត់ីដោគចូ�ៃួនខែតី�ូក់គត់ី និង

ប្រតូីវីបានចាំត់ីទុ្ធិកថា�នប្របិ�ប់ិដោ�យអាវីធុិ 

និងដ៍្ឋដោប្រ�ះថូាក់។

FBI ក�ពុូងផិល់រ�ើ ន់រហូតីដ្ឋល់ 

$១០០០០ ដ្ឋល់អូ៊ុកខែដ្ឋល�នព័ូត៌ី�ន

នា�ដោ�ដ្ឋល់ទី្ធិតា�ង ការចាំប់ិ�ៃនួ និងការកាត់ី

ដោទាំសុឈូឹ� ។

ដោ�បៃ�ៃទី្ធិ៩ ខែ��ិ�ុនា �ូ�២០២១ ឈូ�ឹ 

ប្រតូីវីបានដោចាំទ្ធិប្របិកាន់ដោ�តុី�ការថូាក់

ស្រីសុុកសុហរដ្ឋឋ   អាដោ�រកិកុូងទី្ធិប្រកុងបូិសុិុន 

ពីូបិទ្ធិសុ�គ�និតីកុូងការខែចូកចាំយ និង

កាន់កាប់ិដោ�យដោចូតីនានូវី     ដោហរ ាអីុូ៊ុន 

៥០០ ប្រកា� ឬដោប្រចូើនជាងដោនះ សារធាតុីផស�

កូកាអីុ៊ុន ៤០ ប្រកា�ឬដោប្រគឿងដោញៀនប្របិដោភទ្ធិ 

ដោហើនតានីល (Fentanyl) ៥០០ ប្រកា� ឬ

ដោប្រចូើនជាងដោនះ ឬ ថូា�ដោញៀនដោ�តី�ដោហើតា�ីន 

និង MDMA ជាដោប្រចូើនដោទ្ធិៀតី ដោហើយសុហព័ូនិ

បានដោចូញដី្ឋកាចាំប់ិ�ៃួន�ត់ី។ ឈូឹ� ប្រតីូវី

បានដោចាំទ្ធិប្របិកាន់ថា បាន�ុបិ�ិតីជា�ួយ

សុ�ជិុំកដោផសងដោទ្ធិៀតីបៃនប្រកុ� OFC ដោដ្ឋើ�បី

ខែចូកចាំយកូកាអីុ៊ុន និងខែកបៃឆូ្លកូកាអីុ៊ុន។  

ឈូឹ�ក៏ប្រតូីវីបានដោគដោចាំទ្ធិប្របិកាន់ថា បាន

ចូូលរ�ួប្របិជុុំ�ថូាក់ដឹ្ឋកនា�ជា�ួយសុ�ជិុំក

ប្រកុ�ដោជុំើងកាង OFC ដោផសងដោទ្ធិៀតីដោដ្ឋើ�បី

ពិូភាកាអ៊ុ�ពីូការក�ណ៍ត់ីដោ�លដោ� និង

ការសុងសឹុកប្របិ��ងនឹងដោ�ដឹ្ឋកនា�ប្រកុ�

គូប្របិខែជុំង។

�រាសីុុ ដោអ៊ុសុ ឈូ�ឹ ប្រតូីវីបានដោគសាះ ល់

ផងខែដ្ឋរថាជា “Mystikal” “Russel” “rusty 

Rusty” និង “Rizzus” ។ �ត់ីជាបុិរសុ�ន

ដោដ្ឋើ�ក�ដោណ៍ើ តីអាសីុុ �នសុក់ដោ�ា  និងខែភូក

ពូណ៌៍ដោតូាតី។ �ត់ី�នទ្ធិ�ៃន់ប្របិខែហល 

១៨០-១៩០ ដោផ្ទាន និង�នក�ពូស់ុប្របិខែហល 

៥'៩ ។ �ត់ី�នប្របិប្រជុុំយដោ�ចូដោនាៃ ះចិូដោញ្ញច ើ� 

ជិុំតីខែផូកខាងដោឆ្លើង។ �ត់ីក៏�នសូា�សាក់

ជាដោប្រចូើនផងខែដ្ឋរ រ�ួទាំ�ងដោ�ដោលើ�ូងខែផូក

ខាងដោលើ ខែដ្ឋលសុរដោសុរថា “សុើប់ិ�ាុ�ឥ�ូវីដោនះ 

និង F*** the World ខែប្របិថាបិ�ផ្ទាៃ ញ

ពិូភពូដោ�ក“ ដោ�ដោលើប្រទូ្ធិង�ត់ីសុរដោសុរថា 

“Liliana Chhim" ជាការសុរដោសុរខែបិបិ

បិណិាសា និងដោ�ដោលើបៃដ្ឋសិា�របិស់ុ�ត់ី និង

ដោលើកាល �នចាំក់សាក់ ផ្ទាើ កុ�បិ សុនៃកឹ

ដោបិៀរ និងសុញ្ហាញ បៃដ្ឋ។ �ត់ីក៏�នសូា�សាក់

ពីូរដោ�ដោលើបៃដ្ឋដោឆ្លើងរបិស់ុ�ត់ីផងខែដ្ឋរ។

ឈូឹ� ដោកើតីដោ�រដ្ឋឋកាលីហើ័រញ៉ាា  ដោ�

បៃ�ៃទី្ធិ១៣ ខែ�សីុហា �ូ�១៩៨៥ ដោហើយ

បិចូចបុិបនូ�នអាយុ ៣៦�ូ�។ �ត់ីជាជុំនជាតិី

ខែ�ារ ដោចូះនិយ៉ាយទាំ�ងភាសាអ៊ុង់ដោគៃសុ និង

ភាសាខែ�ារ។ ប្រតូីវីបានដោគដោជុំឿថា�ត់ីបានធិ�

ដឹ្ឋងកីិដោ�កុូងប្រកុង Revere និង Lynn បិាុខែនិ

វ៉ា�ិនចូាស់ុថាដោតីើ�ត់ីដោ�ខែតី�នទ្ធិ�នាក់ទ្ធិ�នង

ដោ�ទី្ធិដោនាះឬយ៉ាាងណា។ ឈូឹ� �ន

ទ្ធិ�នាក់ទ្ធិ�នងជាប្រកុ�ដោជុំើងកាងជាប្របិវីតិិីសាស្រ្តសុ ិ

ដោ�ទី្ធិប្រកុង�ូខែវីល និងទី្ធិប្រកុងហើីឡាខែដ្ឋល

ហើីយ៉ាា  រដ្ឋឋដោផនសីុុលវ៉ាានីយ៉ាា  ដោហើយ�ត់ីក៏

�នទ្ធិ�នាក់ទ្ធិ�នងជា�ួយប្រគួសារដោ�ទី្ធិប្រកុង

�ូខែវីល និងទី្ធិប្រកុង Tyngsboro រដ្ឋឋ Mass 

ផងខែដ្ឋរ។

ប្របិវីតិិីឧប្រកិដ្ឋឋរបិស់ុ ឈូឹ� រ�ួ�ន ការ

កាត់ីដោទាំសុកុូង�ូ�២០០៦ សុប្រ�ប់ិការ

រកាទុ្ធិកដោប្រគឿងដោញៀនប្របិដោភទ្ធិ D (កញ័្ហា) 

ការវ៉ាយដ្ឋ�ប្របិ�ប់ិដោ�យអាវីធុិប្របិល័យ ការ

លួចូដោ�តា�អ៊ុ�រ និងការលួចូយ៉ានយនិ

ដោ�កុូងតុី�ការកុូង�ណ៍ា �ូខែវីល ។ កុូង

�ូ�២០០៤ �ត់ីប្រតីូវីបានកាត់ីដោទាំសុចូ�នួន

ពីូរបិទ្ធិដោលាើសុ ពីូបិទ្ធិទ្ធិទួ្ធិលផលដោចាំរក�ា 

(�ាូតូី) ដោ�កុូងតុី�ការប្រកុង�ូខែវីល និងពីូ

បិទ្ធិដោចាំរក�ាលួចូ (�ាូតូី) ដោ�កុូងតុី�ការ

សុ�ើ ត់ី Chelsea ។

សាធារណ៍ជុំនក�ពុូងប្រតូីវីបានដោសុូើសុុ�

ការិ�ល័យយោសុើបអ្នយោងើតសហិព័ន្ធ (FBI) រដឋ
បសូីនុ នងិនាយកដាា្រន  បុលូ�សទ�ម្រាកងុឡូនូ្តែវលម្រាប
កាសផ្តីល់រ�ា្រន់ $១០០០០ សម្រា�ប់ជនរត់យោ�ច
ខួ�នយោ�ះ្រ� ដារាសុ� យោអ្នស ឈឹឹម
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ឲ្យយប្របិជាពូលរដ្ឋឋ��ប្រទ្ធិប្រពូះបិរ�រតីនដោកាដ្ឋឋ 

ដោ�យ�នបិនាូលថា “សូុ�អ៊ុ�ពាវីនាវីដ្ឋល់

ជុំនរ�ួជាតិីទាំ�ងកុូង និងដោប្រ�ប្របិដោទ្ធិសុ បិនិ

របួិរ�ួ ដោប្រកា�ការដឹ្ឋកនា�របិស់ុគណ៍បិកសប្របិជាជុំន

ក�ុុជា ដោប្រកា�ដ្ឋ�បូិលរដ្ឋឋធិ�ានុញ្ញញ និងជា�ៃប់ិ

ដ៏្ឋប្រតីជាក់បៃនប្រពូះករណុាប្រពូះបាទ្ធិសុដោ�ិចូ

ប្រពូះបិរ�នា� នដោរាតិី� សីុហ�ុនី ប្រពូះ�ហាកសប្រតី

បៃនប្រពូះរាជាណាចូប្រកក�ុុជា ជាទី្ធិសុកាើ រៈ

ដ៏្ឋ�ុង់�ុស់ុបិ�ផុតី ដោដ្ឋើ�បីខែ�រកាសុនិិភាពូ 

ឯករាជុំយ បូិរណ៍ភាពូទឹ្ធិកដី្ឋ និងបូិរណ៍ភាពូទឹ្ធិកដី្ឋ

បៃនប្របិដោទ្ធិសុក�ុុជា ឱ្យយរងឹ�� និងសុុរិភាពូជា

ដោរៀងរហូតី”។

គណ៍បិកសប្របិជាជុំនក�ុុជា បានដោបិើក

សុនិូបាតី�ួយដោ�ាងបិនាា ប់ិពីូប្របិធានាធិិបិតីី

ដោវីៀតីណា� ដោងើៀន សួុនហើុុក បានអ៊ុដោញ្ញើ ើញ

ចូូលរ�ួអាហារដោពូលប្រពឹូកយ៉ាាងសុូទិិ្ធិសូាល

ដោ�ដោគហ�ឋ នរបិស់ុដោ�កនាយករដ្ឋឋ�ន្ត្រីនីិ 

ហុុន ខែសុន ជា�ួយនឹងបុិប្រតាទាំ�ងបីិរបិស់ុ

ដោ�ក បិនាា ប់ិពីូបានចូូល�ល់ប្រពូះ�ហាកសប្រតី

ប្រពូះបាទ្ធិនដោរាតិី� សីុហ�ុនី កាលពីូ�ៃ ចូ

�សលិ�ិញ។ ដ្ឋ�ដោណ៍ើ រទ្ធិសុសនកិចូចទាំន់ដោពូល

ដោវី�របិស់ុប្របិធានាធិិបិតីីដោវីៀតីណា� �ុន

ការដោបាះដោ�ូតីដោប្រជុំើសុដោរ ើសុនាយករដ្ឋឋ�ន្ត្រីនីិ

ក�ុជុាបិនាា ប់ិ និងអ៊ុនុប្របិធានពីូររបូិ ប្រតូីវីបាន

ដោចាំទ្ធិជាសុ�ណួ៍រយ៉ាាងធិៃន់ធិៃរអ៊ុ�ពីូរដោបិៀបិខែដ្ឋល

ដោវីៀតីណា�ប្រគប់ិប្រគង និង�នឥទិិ្ធិពូល�ក

ដោលើរ�ឋ ភិបាលក�ុុជា។

ដោយើងដឹ្ឋងតិីចូតួីចូថាដោតីើ ខែ�ាន សុ�អ៊ុន 

ជានរណា? ខែ�ាន សុ�អ៊ុន ជាសុ�ជិុំក

គណ៍បិកសប្របិជាជុំនក�ុុជា ប្រតូីវីបានដោបាះដោ�ូតី

ដោប្រជុំើសុដោរ ើសុជាតី�ណាងរាស្រ្តសុដិោ�តិីសាើ យដោរៀង 

កុូងរដ្ឋឋសុភាក�ុុជាកុូង�ូ�២០០៣។ ដោ�

�ូ�២០០៩ ដោ�កស្រីសីុបានបិដោប្រ�ើការជា

ឧបិនាយករដ្ឋឋ�ន្ត្រីនីិអ៊ុចិូបៃន្ត្រីនិយ៍របិស់ុក�ុុជា 

និងបានដោ�ើងឋាននិរស័ុកិិឧតិី�ដោសុនីយ

ផ្ទាើ យបួិន �នតួីនាទី្ធិជាគិ�នុបិ�ឋ យិកា

កងទ័្ធិពូ កុូង�ូ�១៩៧០ ៕
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កូវីដី្ឋ-១៩ រាតីតីាតី សូុ��ក់ពាកយដោ�
បៃ�ៃដោនះ” ។

�ិនគិតីបៃ�ៃកុូងការដោសុូើសុុ�ជុំ�នួយសុដោន្ត្រី�ះ ះ
បិនាា ន់សុប្រ�ប់ិការជួុំលដោទ្ធិ ដោហើយជុំ�នួយ
កុូងការ�ក់ពាកយដោសុូើសុុ�ជុំ�នួយក៏អាចូរកបាន
ដោ�យ�ិនគិតីបៃ�ៃផងខែដ្ឋរ។ កុូងកិចូច�ិតី��
ប្របឹិងខែប្របិងដោដ្ឋើ�បីសុប្រ�ួល និងពូដោនៃឿន
ដ្ឋ�ដោណ៍ើ រការក�ាវីធីិិ DHCD បានសុប្រ�ួល
តីប្រ�ូវីការឯកសារ។ ដោដ្ឋើ�បីទ្ធិទួ្ធិលបាន
�ូលនិធិិ�ប់ិរហ័សុ អូ៊ុក�ក់ពាកយខែដ្ឋល
�នសិុទិិ្ធិ ប្រ�ន់ខែតីបិ�ា ញចូ�ណុ៍ចូនី�ួយៗ
ដូ្ឋចូខាងដោប្រកា�៖

•  អ៊ុតិីសុញ្ហាញ ណ៍ប័ិណ៍ះដោ�ប្រគួសារ
•  ភសុិុតាងបៃនល�ដោ��ឋ នបិចូចុបិបនូ
•  ការបិញ្ហាើ ក់ពីូវីបិិតិិីល�ដោ��ឋ ន
•  ការបិញ្ហាើ ក់ពីូប្របាក់ចូ�ណូ៍ល

ដោលើសុពីូដោនះ អូ៊ុកជួុំលប្រតូីវីបាន
ដោលើកទឹ្ធិកចិូតិីឱ្យយទាំក់ទ្ធិងដោ��ច ស់ុផាះឱ្យយ
បានទាំន់ដោពូលដោវី� និងជូុំនដ្ឋ�ណឹ៍ងពួូកដោគ
អ៊ុ�ពីូក�ាវីធីិិ ERAP ។ �ច ស់ុផាះ ឬប្រកុ�ហុុន
ប្រគប់ិប្រគងអ៊ុចូលនប្រទ្ធិពូយនឹងប្រតូីវីការឲ្យយបិ�ដោពូញ
ដ្ឋ�ដោណ៍ើ រការដោនះ។

អូ៊ុកជួុំលខែដ្ឋលប្របិឈូ�នឹងការបិដោណិ៍ញ
ដោចូញ ក៏អាចូទ្ធិទួ្ធិលបានអ៊ុតុីប្របិដោយ៉ាជុំន៍ពីូ
ការការពារ�ាដីោ�កុូងរដ្ឋឋ�ាសាឈូូដោសុតីផង
ខែដ្ឋរ។ ប្របិសិុនដោបិើអូ៊ុកជួុំល�នពាកយដោសុូើសុុ�
ជុំ�នួយសុដោន្ត្រី�ះ ះបិនាា ន់សុប្រ�ប់ិការជួុំល
ខែដ្ឋល�ិនទាំន់សុដោប្រ�ចូដោ�យភូាក់�រកុូង
តី�បិន់ណា�ួយ ដ្ឋ�ដោណ៍ើ រការបិដោណិ៍ញដោចូញ
�ិនអាចូអ៊ុនុវីតិីដោពូញដោលញដោ�កុូងតុី�ការ
បានដោទ្ធិ។ ការទ្ធិទួ្ធិលបានពាកយសុុ�ចូូល�ុន
ដោពូលការបិដោណិ៍ញដោចូញនឹងផិល់ឱ្យយអូ៊ុកជួុំល
នូវីឱ្យកាសុដ៏្ឋលើបិ�ផុតីកុូងការសូាក់ដោ�កុូង
ផាះរបិស់ុពួូកដោគ។

ដោ�ក Jennifer Maddox អ៊ុនុរដ្ឋឋ�ន្ត្រីនីិ
ប្រកសួុងអ៊ុភិវីឌ្ឍឍន៍ល�ដោ��ឋ ន និងសុហគ�ន៍
បាន�នប្របិសាសុន៍ថា “ជុំ�ងឺរាតីតីាតីបាន
ជុំះឥទិិ្ធិពូល�ិនសុ��ប្រតីដោលើសុហគ�ន៍ 
និងសុ�ើ ត់ីខែដ្ឋល�យរងដោប្រ�ះបិ�ផុតីរបិស់ុ
ដោយើងដោ�ទូ្ធិទាំ�ងរដ្ឋឋ�ា សាឈូូដោសុតី ដោហើយ
ដោយើងចូង់រ �លឹកដ្ឋល់ប្រគួសារខែដ្ឋលប្រតូីវីការ
ថា �នជុំ�នួយ” ។ “កុូងរយៈដោពូល ១២ ខែ�

កនៃង�កដោនះ ដោយើងបានពូប្រងីកក�ាវីធីិិជុំ�នួយ
សុប្រ�ប់ិការជួុំលរបិស់ុដោយើងឲ្យយដោឆ្លៃើយតីបិដោ�នឹង
ភាពូបិនាា ន់កុូងសុានភាពូដោនះ។ ជា�ួយនឹង
ធិនធានរបិស់ុរដ្ឋឋ និងសុហព័ូនិ ដ្ឋ�ដោណ៍ើ រការ
ក�ាវីធីិិ�នលកខណ៍ៈ�យស្រីសុួល និង
លកខណ៍ៈវីនិិចូ័័យសា�ញ្ញញសុប្រ�ប់ិសិុទិិ្ធិ
ទ្ធិទួ្ធិលបាន ដោយើងអាចូដ្ឋ�ដោណ៍ើ រការក�ាវីធីិិ
កាន់ខែតីដោប្រចូើនកុូងអ៊ុប្រតាដោលឿនជាងដោពូល�ុន
ៗ។ ដូ្ឋដោចូូះ ដោយើងសូុ�ដោលើកទឹ្ធិកចិូតិីយ៉ាា ង
ខាៃ �ងដ្ឋល់អូ៊ុកជួុំលទាំ�ងអ៊ុស់ុខែដ្ឋល�ិន
�នលទិ្ធិភាពូ សូុ�ខែសុើងរកជុំ�នួយឥ�ូវីដោនះ” 
។

ERAP គឺជាខែផូក�ួយបៃនក�ាវីធីិិគ�និតី
ផួិចូដោផិើ�បិខែងើរការបិដោណិ៍ញដោចូញកុូងប្រ�
ជុំ�ងឺកូវីដី្ឋ-១៩ រាតីតីាតី ដោ�កាត់ីថា (EDI) 
របិស់ុ DCHD ខែដ្ឋលជាយុទិ្ធិសាស្រ្តសុរិបិស់ុ
តី�ណាងរាស្រ្តសុ ិCommonwealth ដោដ្ឋើ�បរីកា
អូ៊ុកជួុំលឱ្យយ�នសុុវីតិុីភាពូដោ�កុូងផាះរបិស់ុ
ពួូកដោគ និងដោដ្ឋើ�ប�ី�ប្រទ្ធិការចូ�ណាយជាប្របិចាំ�
របិស់ុ�ច ស់ុផាះ។ បានដោបិើកដ្ឋ�ដោណ៍ើ រការកុូង
ខែ�តុី� �ូ�២០២០ កុូងភាពូជាបៃដ្ឋគូជា�ួយ
តុី�ការកាត់ីកីិ គ�និតីផួិចូដោផិើ�បិខែងើរការ
បិដោណិ៍ញដោចូញផិល់នូវីដោសុវ៉ាក�ាសុប្រ�ុះសុប្រ�ួល 
ដោសុវ៉ាក�ាប្រគប់ិប្រគងសុ�ណុ៍� ដោរឿង និងជុំ�នួយ
ខែផូកចូាប់ិ ប្រពូ�ទាំ�ង�ូលនិធិិជុំ�នួយរបិស់ុ
រដ្ឋឋ និងសុហព័ូនិសុប្រ�ប់ិការជួុំល និងបាន
រ�ួចូ�ខែណ៍កដ្ឋល់បិណឹិ៍ងបៃនការបិដោណិ៍ញ
ដោចូញពីូល�ដោ��ឋ នដោ�កុូង រដ្ឋឋ �ា សាឈូូ
ដោសុតី កាត់ីបិនុយ�កតិីចូជាងអ៊ុប្រតា ៥០ 
ភាគរយ�ុនដោពូលជុំ�ងឺរាតីតីាតី។

ជុំ�នួយបៃន�ក់ពាកយដោសុូើសុុ�ដោ�យ
ឥតីគិតីបៃ�ៃអាចូរកបាន ដោ�យការដោ�
ទូ្ធិរស័ុពូាដោ�យ�ិនគិតីបៃ�ៃដោ�ដោល�៖ 1-800-
474-1822 ។ ខែ�សទូ្ធិរស័ុពូាជុំ�នួយដោបិើកពីូ
បៃ�ៃច័ូនាដ្ឋល់បៃ�ៃសុុប្រកចូដោនាៃ ះដោ�ា ង ៩:០០ 
ប្រពឹូក ដ្ឋល់ដោ�ា ង៨:៣០យប់ិ និងបៃ�ៃដោ�រ ៍
ចូដោនាៃ ះដោ�ា ង៩:០០ ប្រពឹូកដ្ឋល់ដោ�ា ង ៤:៣០ 
រដោសុៀល។ ការ�ក់ពាកយដោសុូើសុុ�តា�អ៊ុន
ឡាញ អាចូរកបានតា�៖ 

https://www.mass.gov/eviction-
diversion-initiative-get-help

need to prove each of the following: need to prove each of the following: 
·    ID for head of household ·    ID for head of household 
·         Proof of current housing ·         Proof of current housing 
·         Verification of housing crisis ·         Verification of housing crisis 
·         Verification of income  ·         Verification of income  

Additionally, tenants are encouraged Additionally, tenants are encouraged 
to reach out early to their landlords, and to reach out early to their landlords, and 
inform them about an ERAP application. inform them about an ERAP application. 
Landlords or property management com-Landlords or property management com-
panies will be needed to complete the pro-panies will be needed to complete the pro-
cess.  cess.  

Tenants facing an eviction can also Tenants facing an eviction can also 
benefit from new protections in Massa-benefit from new protections in Massa-
chusetts. If tenants have a pending rental chusetts. If tenants have a pending rental 
assistance application at any of the region-assistance application at any of the region-
al agencies, the eviction process cannot be al agencies, the eviction process cannot be 
fully executed in court. Getting an appli-fully executed in court. Getting an appli-
cation in before an eviction begins will cation in before an eviction begins will 
give tenants the best opportunity to stay in give tenants the best opportunity to stay in 
their home. their home. 

“The pandemic has had dispropor-“The pandemic has had dispropor-
tionate impacts on our most vulnerable tionate impacts on our most vulnerable 
communities and neighborhoods across communities and neighborhoods across 
Massachusetts, and we want to remind Massachusetts, and we want to remind 
households in need that help is available,” households in need that help is available,” 
said Housing and Community Develop-said Housing and Community Develop-
ment Undersecretary Jennifer Maddox.  ment Undersecretary Jennifer Maddox.  
“Over the past 12 months, we’ve scaled “Over the past 12 months, we’ve scaled 
up our rental assistance program to match up our rental assistance program to match 
the urgency required by this situation.  the urgency required by this situation.  
With a pool of state and federal resources, With a pool of state and federal resources, 
a streamlined application process, and a streamlined application process, and 
simplified criteria for eligibility, we can simplified criteria for eligibility, we can 
process more applications at a faster rate process more applications at a faster rate 

than ever before.  So we strongly encour-than ever before.  So we strongly encour-
age all tenants that have fallen behind to age all tenants that have fallen behind to 
seek help now.” seek help now.” 

ERAP is part of DCHD’s COVID-19 ERAP is part of DCHD’s COVID-19 
Eviction Diversion Initiative (EDI), the Eviction Diversion Initiative (EDI), the 
Commonwealth’s strategy to keep tenants Commonwealth’s strategy to keep tenants 
safely in their homes and to support the safely in their homes and to support the 
ongoing expenses of landlords.  Launched ongoing expenses of landlords.  Launched 
in October 2020 in partnership with the in October 2020 in partnership with the 
Trial Court, the Eviction Diversion Initia-Trial Court, the Eviction Diversion Initia-
tive provides mediation services, case tive provides mediation services, case 
management services, and legal aid – as management services, and legal aid – as 
well as state and federal rental assistance well as state and federal rental assistance 
funds – and has contributed to Massachu-funds – and has contributed to Massachu-
setts residential eviction filings decreasing setts residential eviction filings decreasing 
to less than 50 percent of the rate prior to to less than 50 percent of the rate prior to 
the pandemic. the pandemic. 

Free application assistance can be Free application assistance can be 
found by calling toll-free at 1-800-474-found by calling toll-free at 1-800-474-
1822. The helpline is open Monday 1822. The helpline is open Monday 
through Friday, between 9:00 A.M. – 8:30 through Friday, between 9:00 A.M. – 8:30 
P.M., and Saturday between 9:00 A.M. – P.M., and Saturday between 9:00 A.M. – 
4:30 P.M. The online application for can 4:30 P.M. The online application for can 
be found here: https://www.mass.gov/be found here: https://www.mass.gov/
eviction-diversion-initiative-get-help. eviction-diversion-initiative-get-help. 

https://applyhousinghelp.mass.gov/
en-US/Pages/View/124/select-your-
language

ថា ការយិ៉ាល័យនដោយ៉ាបាយបានដោចូញ

ដោសុចូកីិសុនិូ�ឋ នដោល� ១២០-KL/TW សុិី

ពីូកិចូចការដោវីៀតីណា�ដោ�ឯបិរដោទ្ធិសុ (OV) 

កុូងសុានភាពូ�ាី នាបៃ�ៃទី្ធិ១២    ខែ�សីុហា 

�ូ�២០២១ ខែដ្ឋលដោផិ្ទាតីដោលើការជួុំយឧបិតុី�ៈ

ជុំនជាតិីដោវីៀតីណា�ដោ�ឯបិរដោទ្ធិសុ ឱ្យយទ្ធិទួ្ធិល

បានឋានៈស្រីសុបិចូាប់ិរងឹ�� អ៊ុភិវីឌ្ឍឍ

ប្របិកបិដោ�យសុុរិភាពូ និងសុ�ហរណ៍ក�ា

ដោ�កុូងសុងះ�ប្របិដោទ្ធិសុជា�ច ស់ុផាះ។ 

ដោ�កប្របិធានាធិិបិតីីបានដោសុូើឱ្យយបុិគះលិក

សុានទូ្ធិតីបិ�ដោពូញភារកិចូចរបិស់ុ�ៃួន ឱ្យយបាន

លើប្របិដោសុើរកុូងការខែ�រកាជុំនជាតិីដោវីៀតីណា� 

ដោ�ក�ុុជា ក៏ដូ្ឋចូជាបិ�ដោពូញដោសុចូកីិប្របាថូា

ស្រីសុបិចូាប់ិ របិស់ុ        ពួូកដោគ។

ដោ�កប្របិធានាធិិបិតីីបានសុខែ�ិងនូវី

កីិសុងឹឹ�ថា ប្របិជាជុំនក�ុុជា ដោវីៀតីណា�

នឹងបិនិរតឹីចូ�ណ៍ងសា�គះីភាពូ និងជុំប្រ�ុ

ញការ�ិតី��ប្របឹិងខែប្របិង ដោដ្ឋើ�បីរ�ួចូ�ខែណ៍ក

ពូប្រងឹងទ្ធិ�នាក់ទ្ធិ�នងរវ៉ាងប្របិដោទ្ធិសុ និងប្របិជាជុំន

ទាំ�ងពីូរ។

ដោ�ប្រពឹូកបៃ�ៃដ្ឋខែដ្ឋល ប្របិ�ុ�រ�ឋ ភិបាល

ដោវីៀតីណា�បានទ្ធិទួ្ធិលទាំនអាហារដោពូលប្រពឹូក

ជា�ួយសុដោ�ិចូដោតីដោជា ហុុន ខែសុន នាយក

រដ្ឋឋ�ន្ត្រីនីិបៃនក�ុុជា៕-VNS

ទ្របធាោនាោធិិបត�ជុំួបជុំនជាោតិ ម្តេវៀតណាោ�...ទ្របធាោនាោធិិបត�ជុំួបជុំនជាោតិ ម្តេវៀតណាោ�...tmkBITMB½rTI   09
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ស�បិន  និង បា�ណាាោរូ� Christmas 2021ស�បិន  និង បា�ណាាោរូ� Christmas 2021

បាារសីុៈ បិនាា ប់ិពីូបានដោធិើើដ្ឋ�ដោណ៍ើ រដោចូញពីូ

សុហរដ្ឋឋអាដោ�រកិដោ�បៃ�ៃទី្ធិ១៤ ខែ�ធិូ ូ�ូ�២០២១ 

កុូងដោ�លបិ�ណ៍ង�កជួុំបិជុុំ�កូនជាទី្ធិស្រីសុ�ញ់

ខែដ្ឋលក�ពុូងខែតីដោធិើើការសិុកាដោរៀនសូុប្រតីដោ�

ប្របិដោទ្ធិសុបារា�ង ការដោហាះដោហើរអ៊ុស់ុ

រយៈដោពូល៦ដោ�ា ង �ាុ�បាន�កដ្ឋល់ប្របិដោទ្ធិសុ

បារា�ងដោ�យសុុវីតិុីភាពូ ។ 

ដោប្រកាយពីូយនិដោហាះបានចុូះចូតី�កដ្ឋល់

ដី្ឋភាៃ � �ាុ�ក៏បានដោធិើើដ្ឋ�ដោណ៍ើ រតា�រយៈរ�យនិ

អ៊ុស់ុរយៈដោពូល៤៥នាទី្ធិ ដោទ្ធិើបិ�ាុ�បាន�កដ្ឋល់

ទី្ធិប្រកុងបាា រសីុ ដោហើយក៏បានជួុំបិជុុំ�កូនជាទី្ធិ

ស្រីសុ�ញ់ខែដ្ឋល�នដោ�ា ះថា បិាុណាះ រ ា ូ

ដោ�យកីិនឹករលឹកជាខាៃ �ង ។

ការ�កដោលងប្របិដោទ្ធិសុបារា�ងដោនះ 

�ិនខែ�ន�ាុ��កដោលើកទី្ធិ១ដោនាះដោទ្ធិ ដោនះជា

ដោលើកជាទី្ធិ៣ដោហើយ បិាុខែនិ�កដោលើកទី្ធិ៣ដោនះ 

ហាក់បីិដូ្ឋចូជា�ាុ��នអារ�ាណ៍៍ថា ខែបិៃកខែភូក 

ខែបិៃកអារ�ាណ៍៍ សុបិាយរកីរាយជា�ួយ

កូនប្របុិសុជាទី្ធិស្រីសុ�ញ់ និងបាននា�កូនប្របុិសុ

ដោដ្ឋើរក�សានិតា�ទី្ធិធាៃ សាធារណ៍ៈ និងផារ

ទ្ធិ�ដោនើបិនានាកុូងទី្ធិប្រកុងបាា រសីុ ។ ដោ�កុូង

ទី្ធិប្រកុងបាារសីុប្របិដោទ្ធិសុបារា�ងកុូងក��ុងដោពូល

ខែដ្ឋល�ាុ��កជួុំបិជុុំ�កូនដោនះ គឺចូ�បៃ�ៃទី្ធិ២៥ ខែ�ធូូិ 

�ូ�២០២១ គឺជាបៃ�ៃបុិណ៍យ Christmas ដោយើង

សុដោងើតីដោ�ើញថា ដោ�កុូងទី្ធិប្រកុងបាា រសីុ

ទាំ�ង�ូល �នការតុីបិខែតីងរ �ដោលចូដោភៃើងពូណ៌៍

បៃចូូ�ាដូ្ឋយ៉ាាងស្រីសុស់ុសាើ តីប្រគប់ិទី្ធិកខែនៃង ដោដ្ឋើ�បី

ដោលើកដោសាភ័ណ៍ភាពូទី្ធិប្រកុងបាារសីុឲ្យយកាន់ខែតី

�នភាពូទាំក់ទាំញ ដោប្របិៀបិបានដូ្ឋចូជា

ឋានសួុគ៌ ខែដ្ឋលដោភាៀវីដោទ្ធិសុចូរណ៍៍ប្រគប់ិទិ្ធិសុទី្ធិ

�កទ្ធិសុសនាចូ�បៃ�ៃបុិណ៍យ Christmas ដោនះ

�ន់�ត់ីសុរដោសុើរប្រគប់ិៗ�ូថា ពិូតីជា

ស្រីសុស់ុសាើ តីណាស់ុ ដោហើយដោនះក៏ជាការ

យកចិូតិីទុ្ធិក�ក់របិស់ុរ�ឋ ភិបាលប្របិដោទ្ធិសុ

បារា�ង ដោដ្ឋើ�បដីោធិើើឲ្យយទី្ធិប្រកុងបាារសីុកាៃ យដោ�ជា

ដោ�លដោ�ដោទ្ធិសុចូរណ៍៍របិស់ុដោភាៀវីដោទ្ធិសុចូរណ៍៍

ដោ��ូ�ដោប្រកាយៗដោទ្ធិៀតី ៕

រីករាយថ្ងៃថ្មីៃបុណ៍្រយ  ChristmasChristmas យោ�បាា្ររីសម្រាបយោទសបារាំង
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