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មុុខនាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ថ្មី
ី� រី� បស់់កម្ពុុ�ជា ប៉ុុន្តែ� �ែនយោ�បាយចាស់់
Cambodia’s New Face of Prime
Minister, But Old Politics
ដោ�យ៖ សុុបិិន អ៊ុុ�ង
ភ្នំំ� ពេ�ញ — នៅ�ថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយណូូអែ�ល
គណបក្សសកាន់់អំំណាចរបស់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុជា
�

គណៈៈកម្មាាធិិការកណ្តាា លនៃ�គណបក្សសប្រ�ជាជន
កម្ពុុជា
� បានបោះ�ះឆ្នោ�ោតជ្រើ�ើ�សរើើ�សកូូនប្រុ�ុស

ច្បបងរបស់់លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន ឈ្មោះ�ះ� ម៉ាា

ណែ�ត អាយុុ ៤៤ ឆ្នាំំ � ឲ្យយធ្វើ�ើជា
� នាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�
តទៅ�ទំំព័័រទីី០៣

By Soben Ung

Phnom Penh — On Christmas Eve,
the Cambodia’s ruling party, CPP Central
Committee voted Hun Sen eldest son, Manet, 44, to be the next prime minister. This
occurred after Hun Sen made a surprise
announcement that he supported his son
as a candidate to be prime minister on De-
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កិច្ចប្រជុំកំពូលពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំលើកដំបូង សម្រាប់
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ៖ ប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានដកចេញ
ដោ�យ៖ សុុបិិន អ៊ុុ�ង
ប្រ�ធានាធិិបតីីសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកលោ�ក

ចូូ បៃ�ដិិន បានបើ�ើកកិិច្ចប្រច �ជុំកំំ
ំ� ពូូលពិិភពលោ�ក
តាមវី ីដេ�អូូអនឡាញលើ�ើកដំំបូូងសម្រា�ប់់

លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយនៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៩-១០ ខែ�ធ្នូូ។
�
ព្រឹ�ឹ ត្តិ�ិការណ៍៍នេះ�ះបាននាំំមកនូូ វមេ�ដឹឹកនាំំ

មកពីីរដ្ឋាាភិិបាលជាង ១០០ រួួមទាំំងតៃ�វ៉ាា ន់់
តទៅ�ទំំព័័រទីី០៦

សម្តេ�េច ហ៊ុុ�ន សែ�ន

លោ�ោក ហ៊ុុ�ន ម៉ាា�ណែ�ត

First Annual World Summit for
Democracy: Cambodia Excluded
By Soben Ung
The United States President Joe
Biden held the first virtual World Summit
for Democracy on December 9-10. The
event brought leaders together from over
100 governments, including Taiwan and
Ukraine but not China or Russia, alongside activists, trade unionists, experts and
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លេ�ខ៣៣១ ថ្ងៃ�ៃទីី២០ ធ្នូូ� ឆ្នាំំ� ២០២១-ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ មករា ឆ្នាំំ� ២០២២
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កម្មមវិិធីីជំំនួួយសង្គ្រោះ��ះ��បន្ទាា�ន់់សម្រា�ប់់ការជួួល ក្នុុ�ងគ្រា� Statewide COVID-19 Emergency Rental
Assistance Program Seeks Applicants
ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ នៅ�ទូូទាំំងរដ្ឋឋ ស្វែ�ែងរកអ្ននកដាក់់ពាក្្យ
ដោ�យ៖ Khmer Post USA | ថ្ងៃ�ៃទីី៧
ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ �២០២១
ទីីក្រុ�ុងបូូស្តុុ�ន - នាយកដ្ឋាា នអភិិវឌ្ឍឍន៍៍
លំំនៅ�ឋាន និិងសហគមន៍៍រដ្ឋឋម៉ាាសាឈូូ
សេ�ត ហៅ�កាត់់ថា (DHCD) កំំពុុងរំំលឹឹក
អ្ននកជួួលដែ�លកំំពុុងប្រ�ឈមមុុខនឹឹងបញ្ហា
ា
ហិិរញ្ញញ វត្ថុ�ុដោ�យសារតែ�ផលប៉ះះ�ពាល់់
យូូរអង្វែ�ែងនៃ�ជំំងឺឺកូវីូ ីដ-១៩ រាតត្បាាត ជំំនួួយ
នោះ�ះអាចរកបានតាមរយៈៈកម្មមវិ ិធីីជំំនួួយ
សង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់ សម្រា�ប់់ ការជួួ លរបស់់
រដ្ឋឋបាល Baker-Polito (ERAP)។ កម្មមវិ ិធីី
នេះ�ះប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់មូូលនិិធិិសហព័័ន្ធធសម្រា�ប់់
អ្ននកជួួលដែ�លមានប្រា�ក់់ចំំណូូលទាប មាន
សិិទ្ធិ�ទទួ
ិ ួលបានជំំនួួយហិិរញ្ញញវត្ថុ�ដើ�
ុ ើម្បីី�ជួួយ
បង់់ថ្លៃ�ៃជួួលដែ�លហួួសកាលកំំណត់់ និិង
ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ផ្សេ�េងៗ ក្នុុ�ងគោ�លដៅ�ការពារ
ការបណ្តេ�េ ញចេ�ញ។
“ដោ�យទទួួលស្គាាល់់ថាជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩
រាតត្បាាត បានជះះឥទ្ធិិ�ពលជាច្រើ�ើ�ន - រាប់់ទាំង
ំ
ពីីការកាត់់បន្ថថយម៉ោ�ោងធ្វើ�ើកា
� រ ឬការបាត់់បង់់
ការងារ កង្វះះ�ការថែ�ទាំំកុុមារ និិងមានច្រើ�ើ�ន
ទៀ�ៀត រដ្ឋឋបាល Baker-Polito បានបង្កើ�ើ�ត
កម្មមវិ ិធីី ជំំនួួយសង្រ្គោះ��ះ�សម្រា�ប់់ ការជួួ ល
ឈានមុុខគេ�របស់់ប្រ�ទេ�សដែ�លរហូូតមកដល់់
ពេ�លនេះ�ះបានជួួយច្រើ�ើ�នជាង ៤០០០០

គ្រួ�ួសារបន្តតរស់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�របស់់ពួួកគេ�
ដដែ�ល” នេះ�ះបើ�ើតាមការថ្លែ�ែងរបស់់លោ�ក
Mike Kennealy រដ្ឋឋលេ�ខាធិិការការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ។ “ខណៈៈក្នុុ�ងគោ�លដៅ�ការពារ
ការបណ្តេ�េ ញចេ�ញ វាមិិនចាំំបាច់់សម្រា�ប់់
អ្ននកដាក់់ពាក្យយសុំំ�ត្រូ�ូវប្រ�ឈមមុុខនឹឹងការ

បណ្តេ�េ ញចេ�ញដើ�ើម្បីី�មានសិិទ្ធិ�ទទួ
ិ
ួលបាន
នោះ�ះទេ�។ យើ�ើងបន្តតលើ�ើកទឹឹ កចិិ ត្តតដល់់
អ្ននកជួួលទាំង
ំ អស់់ដែ�លមិិនអាចមានលទ្ធធភាព
ជួួល និិងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់បានដោ�យសារតែ�ជំំងឺឺ
តទៅ�ទំំព័័រទីី១៤

BOSTON – The Massachusetts Department of Housing and Community Development (DHCD) is reminding tenants
facing financial challenges due to the lasting impacts of the COVID-19 pandemic
that help is available through the BakerPolito Administration’s Emergency Rent-

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

tions.
“Recognizing that the COVID-19
pandemic has affected so many – from reduced hours at work or job losses, to lack
of childcare and more, the Baker-Polito
Administration has established a nationleading rental assistance program that so
far has assisted more than 40,000 households remain in their homes,” said Housing and Economic Development Secretary
Mike Kennealy. “While the goal is to prevent evictions, it is not necessary for applicants to be faced with eviction in order
to be eligible. We continue to encourage
all tenants who may be falling behind in
rent and utilities as a result of the pandemic to apply today.”
There is no charge to apply for rental
assistance and help with applying for assistance is available also free of charge. In
an effort to streamline and expedite the application process, DHCD simplified requirements for documentation. To receive
funding quickly, eligible applicants only
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បន្ទាាប់់។ រឿ�ឿងនេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងបន្ទាាប់់ពីលោី �ក
ហ៊ុុ�ន សែ�ន បានប្រ�កាសដ៍៍ភ្ញាាក់់ផ្អើ��ើលថា
លោ�កគាំំទ្រ�កូូ នប្រុ�ុសរបស់់លោ�កធ្វើ�ើ�ជា

កម្ពុុ�ជារបស់់លោ�កស្រី�ីត្រូ�ូវបានរឹ ឹបអូូ ស

ហើ�ើយនៅ�ក្នុុ�ងសវនាការតុុលាការថ្មីី�ៗនេះ�ះ
កាលពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ៧
ី ខែ�ធ្នូូ� ចៅ�ក្រ�ម X បាននិិយាយ

បេ�ក្ខខជននាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី� កាលពីី ថ្ងៃ�ៃទីី២

ថា អ្ននកដែ�លចង់់ចូូលរួួមសវនាការ ពួួកគេ�

ខែ�ធ្នូូ។
� សមាជិិកគណៈៈកម្មាាធិិការកណ្តាា ល

អាចត្រ�ឡប់់ទៅ�កម្ពុុ�ជាវិ ិញបាន ប្រ�សិិនបើ�ើ

រូូប ក្នុុ�ងចំំណោ�មសមាជិិក ៨៦៥ រូូប។ មិិន

មិិនមានច្បាាប់់រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញចែ�ងក៏៏ដោ�យ ក៏៏

មានឈ្មោះ�ះ�បេ�ក្ខខជនផ្សេ�េងទៀ�ៀតត្រូ�ូវបាន

សញ្ជាាតិិខ្មែ�ែរត្រូ�ូវតែ�លះះបង់់សញ្ជាាតិិ ទីី២

គេ�ដាក់់នៅ�ខាងមុុខទេ�។ សមាជិិកត្រូ�ូវបាន

ដើ�ើម្បីី�ចូូលរួួមសវនាការផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន។

ដែ�លបានចូូលរួួមមានសមាជិិកចំំនួួន ៧៧៥

ស្នើ�ើ�ឱ្យយលើ�ើកដៃ�គាំំទ្រ�

ពួួកគេ�បោះ�ះបង់់សញ្ជាាតិិអាមេ�រិ ិក។ ទោះ�ះបីី

ម៉ាា ណែ�ត - ដូូច្នេះ�ះ�

But Old Politics

cember 2. The Central Committee members attended were included of 775 members out of 865 members. There were no
other candidate names put forward. Members were asked to raise hands in favor of
Manet - so it went swiftly.
Presiding the meeting were the CPP
president Hun Sen, Heng Samrin, Honoray President, Sar Kheng and Say
Chhum, vice presidents.
Tea Banh and Men Sam An were

វាដំំណើ�ើការយ៉ាា ងលឿ�ឿន។
អញ្ជើ�ើ�ញជាអធិិ បតីីក្នុុ� ងកិិ ច្ចចប្រ�ជុំំ� នេះ�ះ

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

មានលោ�កហ៊ុុន
� សែ�នប្រ�ធានគណបក្សសប្រ�ជាជន
កម្ពុុជា
�ិ ស
� លោ�ក ហេ�ង សំំរិ ិន ប្រ�ធានកិិត្តិយ
លោ�ក ស ខេ�ង និិងលោ�ក សាយ ឈុំំ� ជា
អនុុប្រ�ធាន។
ទៀ�ៀ បាញ់់ និិង ម៉ែ�ែន សំំអន ត្រូ�ូវបាន
បោះ�ះឆ្នោ�ោតជ្រើ�ើ�សរើើ�សជាអនុុ ប្រ�ធាន
គណបក្សស។ គណៈៈ កម្មាាធិិការកណ្តាា ល
បានចេ�ញផ្សាាយរបាយការណ៍៍ថា ខ្លួួ�ននឹឹង
“បន្តតគាំំទ្រ�លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន ជាបេ�ក្ខខជន

បោះ�ះ�ឆ្នោ�ោ�តគាំំ�ទ្រ�លោ�ោក ហ៊ុុ�ន ម៉ាា�ណែ�ត ជាាបេ�ក្ខខភាាពនាាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�

នាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី� និិ ងសម្រេ�េចជាឯកច្ឆ័័�ន្ទទ
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elected as the Vice Presidents of the Party.
The Central Committee released a report
stated that it will “continue to support Hun
Sen as the candidate for the Prime Minister and unanimously decided to elect HE
Hun Manet as the candidate for the Prime
Minister in the future.”
The power transition is happening
from father to son within its own party, after outlawed the opposition CNRP in
2017. MU Sochua, aCNRP elected member of parliaments living in the exile said
“CNRP only dissolved in paper, but not in
the people’s heart and we’re the elected
member of the parliaments and we are still
fighting with Mr. Hun Sen for a fair trial”.

A little that we know about who Men
Sam An is at this point. Sam An, a CPP
member, was elected to represent Svay
Rieng Province in the National Assembly
of Cambodia in 2003. In 2009, she served
as Permanent Deputy Prime Minister of
Cambodia and ascended to four-star general who served as a military nurse in
1970.
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យើ�ើងនៅ�តែ�តស៊ូូ�ជាមួួយលោ�ក ហ៊ុុន
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To legitimize the CPP one party rule,
in a letter from the Central Committee, it
asked for people to rally around King
Nordom Sihanoni stating “wishes to call
on all compatriots, both inside and outside
the country, to continue to unite as one under the roof of the constitution and the
cool shadow of His Majesty King Norodom Sihamoni, King of the Kingdom of
Cambodia, the highest shrine to maintain
peace, independence, sovereignty and territorial integrity of Cambodia to be strong
and stable forever.”
The CPP held an assembly hours after Vietnam President Nguyễn Xuân Phúc
shared an intimate breakfast at Prime
Minister Hun Sen’s house with his three
sons, after a royal ceremony with King
Norodom Sihamoni the evening before.
The timely visit of Vietnam President before the candidate selection of Cambodia
next Prime Minister and two vice presidents are raised serious question on how
Vietnam has control and influence on the
Cambodian government.

ក្រៅ��ច្បាាប់់កាលពីីឆ្នាំំ �២០១៧។ លោ�ក មូូរ

ទេ�។ យើ�ើងជាសមាជិិ កសភាជាប់់ ឆ្នោ�ោត

MP Mu Sochua is the Deputy Vice President of the Cambodia National Rescue
Party who fled days after the CNRP President Kem Sokha was arrested without a
warrant on September 2017. “I had to flee,
because we knew I would be next”, said
Sochua. Her Cambodian passport has
been confiscated and in a recent court
hearing on December 7, Judge X said
those who wants to attend trial, they can
return to Cambodia if they give up their
American citizenship. Although there is
no constitutional law written a Cambodian
national has to give up their 2nd citizenship in order to attend their own trial.
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ជោ�គជ័័ យនៃ�កីី ឡាអូូ ឡាំំពិិករដូូ វរងានៅ�
ទីីក្រុ�ង
ុ ប៉េ�េកាំំងឆ្នាំំ � ២០២២ ត្រូ�ូវបានគេ�សន្មមត់់

បែ�បបនេះ�ះ គឺឺជាការដាក់់ទណ្ឌឌ កម្មមសម្រា�ប់់

ថាជាផែ�នការដ៏៏សំំខាន់់មួួយដែ�លលោ�ក

និិងប៉ាា រ៉ាា ឡាំំពិិកដែ�លនឹឹងប្រា�រព្ធធឡើ�ើងនៅ�

ជាអគ្គគលេ�ខាធិិការបក្សសកុុម្មុុ�យនិិស្តតចិិននៅ�

ពេ�លចាប់់ផ្តើ�ើ�មការប្រ�កួួតកីឡា
ី

ស៊ីី� ជិិនពីីង ស្វែ�ែងរកការបោះ�ះឆ្នោ�ោតឡើ�ើងវិ ិញ
រដូូ វស្លឹឹ�កឈើ�ើ ជ្រុះ�ះ�ក្រោ��យ និិ ងក្លាា យជា

ប្រ�ធានាធិិបតីីចិន
ិ សម្រា�ប់់អាណត្តិិ�ទីបី
ី ដែ�
ី ល

មិិនធ្លាាប់់មានពីីមុុនមក។

ប៉ុុ�ន្តែ�ែពិិ ភពប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយមិិ នមាន

ទីីក្រុ�ង
ុ ប៉េ�េកាំំងក្នុុ�ងឆ្នាំំ ២
� ០២២ ប្រាំ�ំពីីរថ្ងៃ�មុ
ៃ ុន

អូូឡាំំពិក
ិ

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៤ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ �២០២២ រហូូតដល់់
ប្រាំ�ំពីី រថ្ងៃ�ៃបន្ទាាប់់ ពីីការបញ្ចចប់់ នៃ�កីីឡា
ប៉ាា រ៉ាា ឡាំំពិិក។

សេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចនេះ�ះបានអំំពាវនាវដល់់

ឆន្ទៈៈ�បន្តតការពេ�ញចិិត្តតបែ�បនេះ�ះដល់់លោ�ក

រដ្ឋឋជាសមាជិិ កទាំំងអស់់ឱ្យយ “ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

ប្រ�ទេ�សធំំៗចំំនួួន ១៩ បានសម្រេ�េចចិិត្តត

ដោ�យការជម្រុ�ុញបរិ ិយាកាសសន្តិិ�ភាព

ស៊ីី� ជិិនពីីង ទេ�។ យ៉ាា ងហោ�ចណាស់់មាន

មិិនចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើកិច្ច
ិ ព្រ�មព្រៀ��
ច
ៀងជាមួួយ
ប្រ�ទេ�សចិិន មុុនព្រឹ�ឹត្តិកា
�ិ រណ៍៍កីីឡាអូូឡាំំពិក
ិ

រដូូ វរងាឆ្នាំំ �ក្រោ��យ។ ប្រ�ទេ�សឥណ្ឌា
ា

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស ជប៉ុុ�ន

កាណាដា និិងសូូម្បីី�តែ�ប្រ�ទេ�សទួួរគីី ស្ថិិ�ត

ថាមពលកីីឡាដើ�ើម្បីី�ចម្រើ�ើ�នពិិភពលោ�ក
ការអភិិ វឌ្ឍឍន៍៍ ភាពធន់់ ការអត់់ ឱន និិ ង
ការយោ�គយល់់គ្នាា ” ។ ការមិិនចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា
លើ�ើកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងអូូ ឡាំំពិិក – ប្រ�ទេ�ស

ឥណ្ឌា
ា សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស
ជប៉ុុ�ន អូូស្ត្រា�ាលីី និិងប្រ�ទេ�សដទៃ�ទៀ�ៀតបាន

ក្នុុ�ងចំំណោ�មប្រ�ទេ�សដែ�លបានបដិិសេ�ធ

ផ្តតល់់សញ្ញាា យ៉ាា ងមានប្រ�សិិទ្ធធភាពដល់់

អូូឡាំំពិក
ិ ” ជាមួួយប្រ�ទេ�សចិិន ជាប្រ�ពៃ�ណីី

បំំផុុតក្នុុ�ងការចូូលរួួមក្នុុ�ងកីីឡានៅ�ទីីក្រុ�ុង

មិិ នចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើ “កិិ ច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង
បុុរាណមានអត្ថថន័័យនាំំទៅ�រកការបញ្ចចប់់
អរិ ិភាពក្នុុ�ងចំំណោ�មភាគីី

ជម្លោះ�ះ� ដើ�ើម្បីី�

ធានាបាននូូវការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិ�ទៅិ �ដោ�យរលូូន
នៃ�កីីឡា។

នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី២ ខែ�ធ្នូូ� សេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចមួួយ

ប្រ�ទេ�សចិិនថា ពួួកគេ�ចាប់់អារម្មមណ៍៍តិិចតួច
ួ
ប៉េ�េកាំំង ហើ�ើយថា ទោះ�ះបីី ជាពួួ កគេ�ធ្វើ�ើ�

ក៏៏ ដោ�យ វាប្រា�កដជានឹឹ ងមានការគិិ តពីី
ផលប្រ�យោ�ជន៍៍ របស់់អត្តតពលិិកនៅ�ក្នុុ�ង
ចិិត្តត។

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក និិងអូូស្ត្រា�ាលីីកំំពុុង

ដែ�លមានចំំណងជើ�ើ ងថា “ការកសាង

សញ្ជឹឹ�ងគិិតអំំពីីការធ្វើ�ើ�ពហិិការការទូូតលើ�ើ

និិ ងកាន់់ តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងតាមរយៈៈកីី ឡា

រួួចហើ�ើយ។ ការធ្វើ�ើ�ពហិិការការទូូ តនឹឹង

ពិិ ភពលោ�កមួួ យប្រ�កបដោ�យសន្តិិ�ភាព
និិងឧត្តតមគតិិអូូឡាំំពិិក” ត្រូ�ូវបានអនុុម័័ត

កីីឡាអូូឡាំំពិិក រដូូវរងានៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ ប៉េ�េកាំំង
ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងការមិិនបញ្ជូូ� ន

មន្ត្រី�ី�ប្រ�តិិភូូ

ថា “យើ�ើងកំំពុុងពិិចារណាលើ�ើបញ្ហា
ា ទាំំងនោះ�ះ

បុុរសរូូបនេះ�ះ៕
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និិងអ៊ុុ�យក្រែ�ែន រួួមទាំង
ំ សកម្មមជន សហជីីព

ពេ�ញលេ�ញសម្រា�ប់់គណបក្សសកាន់់អំំណាច

មិិនមានប្រ�ទេ�សចិិន ឬ រុុស្ស៊ីី�� ដើ�ើម្បីី�បញ្ជាាក់់

ម៉ាា ណែ�ត ត្រូ�ូវបានបញ្ជាាក់់ ថាជានាយក

អ្ននកជំំនាញ និិងសមាជិិកសង្គគមស៊ីី�វិ ិល ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

ឡើ�ើងវិ ិញនូូវការប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តតរបស់់ពួក
ួ គេ�ចំំពោះ�ះ

លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ។

នៅ�ក្នុុ�ងសុុ ន្ទទរកថាបើ�ើ ក លោ�ក

ប្រ�ធានាធិិបតីី បៃ�ដិិន បានមានប្រ�សាសន៍៍

ថា “លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិ បតេ�យ្យយមិិ នកើ�ើ តឡើ�ើង

ហើ�ើយកូូនប្រុ�ុសរបស់់លោ�ក គឺឺលោ�កហ៊ុុ�ន

រដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�បន្ទាាប់់។

ទន្ទឹឹ�មនឹឹងនេះ�ះ លោ�កបានទទួួលស្គាាល់់

ភាពស្រ�បច្បាាប់់របស់់របបយោ�ធាមីីយ៉ាាន់ម៉ា
់ ា

តាមរយៈៈការអញ្ជើ�ើ�ញពួួ កគេ�មកបំំពេ�ញ

Democracy: Cambodia Excluded
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members of civil society to reaffirm their

mar, Sudan, Mali, and Guinea -- further

commitment to democracy.

reinforce the perception of a deepening

In the opening remark, President
Biden said “democracy doesn’t happen by
accident, we have to renew it with each

In Myanmar, after a deadly coup by

new generation, and this is an urgent matter

the military junta in February, the United

on our part.”

Nations and the European Union has rejected their application for membership;

ដោ�យចៃ�ដន្យយនោះ�ះទេ� យើ�ើងត្រូ�ូវបន្តតវាជាមួួយ

the National Unity Government (NUG) is

មនុុស្សសជំំនាន់់ថ្មីី�ពីមួ
ី យ
ួ ជំំនាន់់ទៅ�មួួយជំំនាន់់

still holding on to their seats. The ASEAN

ហើ�ើយនេះ�ះគឺឺជាបញ្ហា
ា បន្ទាាន់់ មួួយនៅ�ក្នុុ�ង

meeting earlier this year also rejected the

ផ្នែ�ែករបស់់យើ�ើង” ។

military junta from attending. However,

ិ
យោ�ងតាមរបាយការណ៍៍របស់់វិទ្យាាស្ថាា
ន

Cambodia has revealed its dictatorship to

ជាតិិប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយនាពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះ លទ្ធិិ�

the global community after outlawed its

ប្រ�ជាធិិ ប តេ�យ្យយបាននឹឹងកំំពុុងធ្លាាក់់ ចុះះ�

opposition party in 2017. Hun Sen has fi-

ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ១៥ ឆ្នាំំ ចុ
� ង
ុ ក្រោ��យនេះ�ះ ហើ�ើយ

nally grabbed full power for his ruling

ចំំណុុចចាប់់ផ្តើ�ើ�មនៅ�ពេ�លដែ�លប្រ�ជាជន

ភាគច្រើ�ើ�ននៃ�ពិិ ភពលោ�ក ត្រូ�ូវបានមក
គ្រ�ប់់ គ្រ�ងដោ�យរដ្ឋាាភិិ បាលផ្តាាច់់ ការ។

លោ�ោក ចូូ បៃ�ឌិិន និិង អាាតូូនីី ប្លាា�ញគិិន ចូូលរួួមកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�កំំពូូលពិិភពលោ�ោក

របាយការណ៍៍នេះ�ះបញ្ជាាក់់ថា នៅ�ឆ្នាំំ ២
� ០២១

them to visit Cambodia and in return, he

រដ្ឋឋប្រ�ហារជាបន្តតបន្ទាាប់់ ក្នុុ� ងឆ្នាំំ �២០២១

accepted their invitation to visit Myanmar

រួួមមាន ប្រ�ទេ�សមីីយ៉ាាន់់ម៉ាា ស៊ូូ�ដង់់ ម៉ាា លីី

in January. Hun Sen sent a strong signal to

និិងហ្គីី�ណេ� - កាន់់តែ�បង្ហាាញការយល់់ឃើ�ើញ

the international community that he has

ពីីការធ្លាាក់់ចុះះ�នៃ�លទ្ធិិប្រ� �ជាធិិបតេ�យ្យយកាន់់តែ�

aligned himself with dictatorial regimes,

ជ្រៅ��ទៅ�ៗ” ។

and that he is willing to help and assist
other dictators holding on to power. Cam-

នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សមីីយ៉ាាន់់ម៉ាា បន្ទាាប់់ពីី

រដ្ឋឋប្រ�ហារដ៏៏សាហាវដោ�យរបបយោ�ធាក្នុុ�ង

សម្តេ�េច ហ៊ុុ�ន សែ�ន

អឺឺរ៉ុុ�ប បានបដិិសេ�ធពាក្យយសុំំ�ចូូលជាសមា

ទស្សសនកិិ ច្ចចនៅ�កម្ពុុ�ជា និិ ងជាថ្នូូ�រនឹឹ ងការ

នៅ�តែ�រក្សាាអាសនៈៈរបស់់ខ្លួួ�ន។ កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�

នៅ�មីីយ៉ាាន់់ម៉ាាក្នុុ�ងខែ�មករា។ លោ�ក ហ៊ុុ�ន

អាស៊ាា ននៅ�ដើ�ើមឆ្នាំំ នេះ�
� ះ ក៏៏បានច្រា�នចោ�ល

របបយោ�ធាមិិនឲ្យយចូូលរួួមដែ�រ។ ទោះ�ះជា
យ៉ាា ងនេះ�ះក្តីី� កម្ពុុ�ជាបានបង្ហាាញភាពផ្តាាច់់
ការរបស់់ខ្លួួ�នទៅ�កាន់់សហគមន៍៍ពិភ
ិ ពលោ�ក

បន្ទាាប់់ពីគ
ី ណបក្សសប្រ�ឆាំំងរបស់់ខ្លួួ�នស្ថិិ�តនៅ�

ក្រៅ��ច្បាាប់់ កាលពីី ឆ្នាំំ �២០១៧។ ទីី បំំផុុត
លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន បានក្តោ�ោបក្តាាប់់អំំណាច

confirmed to be the next prime minister.

mar’s military junta legitimacy by inviting

របស់់ពួួកតាលីីបង់់ រួួមជាមួួយនឹឹងការធ្វើ�ើ�

ជិិក។ រដ្ឋាាភិិបាលរួួបរួម
ួ ជាតិិ ហៅ�ថា (NUG)

party and his son Hun Manet has been

Meanwhile, he recognized Myan-

"ការដណ្តើ�ើ�មកាន់់កាប់់ប្រ�ទេ�សអាហ្វវហ្គាានីីស្ថាា ន

ខែ�កុុម្ភៈៈ�អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ និិងសហភាព

democratic recession.”

អញ្ជើ�ើញ
� របស់់ពួក
ួ គេ�ឱ្យយទៅ�បំំពេ�ញទស្សសនកិិច្ចច
សែ�នបានផ្ញើ�ើ�សញ្ញាា យ៉ាា ងខ្លាំំ ង
� ដល់់សហគមន៍៍

អន្តតរជាតិិថា លោ�កបានតម្រឹ�ឹមខ្លួួ�នលោ�ក
ជាមួួយនឹឹងរបបផ្តាាច់់ការ ហើ�ើយថាលោ�ក
មានឆន្ទៈៈ�ជួួយ និិងជួួយជនផ្តាាច់់ការដទៃ�ទៀ�ៀត

ដែ�លកំំពុុ ងកាន់់ អំំណាច។ ទំំនាក់់ ទំំនង
តទៅ�ទំំព័័រទីី ១១

bodia’s

Min Aung Hlaing
ប្រ�ធាានាាធិិបតីី មីីយ៉ាា�ន់់ម៉ាា�
According to a recent National Democratic Institute report, democracy has

reciprocal

relationship

with

Myanmar is alarming for the Cambodian
people – notably, at least half of the country who voted for the democrat’s Cambodia National Rescue Party in 2013, are
against this alignment.

been declining in the last 15 years, and the
tipping point when a majority of the

Sam Rainsy, the former president of

world’s population came to be ruled by

CNRP issued a statement “Cambodia

autocratic governments. The report states

holds the chairmanship of ASEAN in

that in 2021 alone, “the Taliban’s takeover

2022, but Hun Sen has not been given au-

of Afghanistan, coupled with a steady

thority by

string of coups in 2021 -- including Myan-

the asso-
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បវរកញ្ញាា អាឡាស្កាា Emma Broyles

ណាស់់។ ខ្ញុំំ��មិិនដឹឹងថាមានថ្នាាក់់រៀ�ៀនដែ�ល

ថា កញ្ញាា Broyles នឹឹងធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរក្នុុ�ងប៉ុុ�ន្មាាន

បានគ្រ�ងមកុុដបវរកញ្ញាា អាមេ�រិ ិកឆ្នាំំ � ២០២២

ល្អអ និិងគួួរឲ្យយកោ�តសរសើ�ើរជាងនេះ�ះទេ� ខ្ញុំំ��

ខែ�ខាងមុុខនេះ�ះ និិងធ្វើ�ើកា
� រដើ�ើម្បីី�បំំផុសគំំនិ
ុ
ត
ិ

ព័័ត៌មា
៌ នលម្អិិ�តផ្សេ�េងទៀ�ៀត៖ ជីីដូន
ូ ជីីតា

កាលពីី សប្តាាហ៍៍មុុន ធ្វើ�ើ�ឲ្យយនាងក្លាា យជា

ដឹឹងថាអ្ននករាល់់គ្នាានឹឹងបន្តតបំំផុុសគំំនិិត និិង

ក្នុុ�ងនាមជាអ្ននកតស៊ូូ�មតិិ និិងជាគំំរូូសម្រា�ប់់

ជនជាតិិអាមេ�រិ ិកដើ�ើមកំំណើ�ើតកូូរ៉េេ�ដំំបូូងគេ�

ដឹឹកនាំំនូូវអ្វីី�ដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�។

ស្ត្រី�ី�វ័ ័យក្មេ�េង។ នាងគ្រោ��ងនឹឹងត្រ�ឡប់់ទៅ�

របស់់កញ្ញាា Broyles បានធ្វើ�ើ�ចំំណាកស្រុ�ុក

និិងជាអ្ននកអាឡាស្កាាដំំបូូងគេ�ដែ�លឈ្នះះ�

សូូមអរគុុណអ្ននកទាំង
ំ អស់់គ្នាាសម្រា�ប់់

ពានក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រ ១០០ ឆ្នាំំ �នៃ�ការ

ការគាំំទ្រ� និិងក្តីី�ស្រ�លាញ់់។ ខ្ញុំំ��ទន្ទឹឹ�ងរង់់ចាំំ

ប្រ�លងប្រ�កួួតសម្រ�ស់់។

ឆ្នាំំ �ដ៍៍អស្ចាារ្យយ។

អាឡាស្កាាវិ ិញ ដើ�ើម្បីី�បន្តតក្តីី�សុុបិន
ិ ចង់់ក្លាា យជា
គ្រូ�ូពេ�ទ្យយជំំនាញសើ�ើស្បែ�ែក។

នោះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត”។

ពីីប្រ�ទេ�សកូូរ៉េេ� មុុនពេ�លម្តាា យរបស់់នាង
កើ�ើតប្រ�ហែ�ល ៥០ ឆ្នាំំ �មុុន នាងបានប្រា�ប់់
សារព័័ត៌៌មាន Associated Press បន្ថែ�ែម

កត្តាាអស្ចាារ្យយ៖ កញ្ញាា Broyles បាន

ថា ម្តាា យរបស់់នាងដែ�លជាជនជាតិិកូូរ៉េេ�

សម្តែ�ែងរឿ�ឿង “សូូមឲ្យយខ្ញុំំ��ក្លាា យជាតារារបស់់

សុុទ្ធធសាធ បានកើ�ើត និិងធំំធាត់់នៅ� Anchor-

បំំបែ�កកំំណត់់ ត្រា�៖ ថ្លែ�ែងទៅ�កាន់់

age ។

សារព័័ ត៌៌មាន Associated Press នៅ�

•

សារព័័ត៌៌មានសាកលវិ ិទ្យាាល័័យ

ថ្ងៃ�ៃសុុក្រ� បន្ទាាប់់ពីីព្រឹ�ឹត្តិ�ិការណ៍៍នេះ�ះ កញ្ញាា

រដ្ឋឋ Arizona (ASU) បានរាយការណ៍៍ថា

Broyles អាយុុ ២០ ឆ្នាំំ �បានសារភាពថា

មុុនពេ�លក្លាា យជាបវរកញ្ញាា អាមេ�រិ ិក កញ្ញាា

នាងមានការភ្ញាាក់់ ផ្អើ��ើលនៅ�ពេ�លដែ�ល

Broyles ត្រូ�ូវបានគេ�ដាក់់ឈ្មោះ�ះ�ថា កញ្ញាា

ពួួកគេ�បានប្រ�កាសថា នាងជាអ្ននកឈ្នះះ�

អាឡាស្កាាវ័ ័យជំំទង់់ ឆ្នើ�ើ�មក្នុុ� ងឆ្នាំំ �២០១៧

នៅ�ក្នុុ�ងការប្រ�កួួតដែ�លធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ� Mohegan Sun Arena ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ Connecticut ។

កាលនាងមានអាយុុ ១៥ ឆ្នាំំ � ។ បន្ទាាប់់មក

•

នាងបានចូូលរួួមប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងក្នុុ�ងកម្មមវិ ិធីី

“ហើ�ើយបន្ទាាប់់ មកពួួ កគេ�បាន

ប្រ�កួួតបវរកញ្ញាាឆ្នើ�ើ�មអាមេ�រិ ិកនៅ�រដ្ឋឋផ្លលរី ីដា

និិយាយថា អាឡាស្កាា ខ្ញុំំ��បាននិិយាយថា

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ ដដែ�
�
លនោះ�ះ មុុនពេ�លឈប់់សម្រា�ក

“គ្មាានផ្លូូ�វទេ�។ តើ�ើអ្ននកប្រា�កដឬទេ�? តើ�ើអ្ននក

ពីីកម្មមវិ ិធីីប្រ�កួួតសម្រ�ស់់។ នាងបានត្រ�ឡប់់

ចង់់ពិនិ
ិ ត្យ
ិ យប័័ណ្ណណនោះ�ះម្ដដងទៀ�ៀតទេ�?” Broyles

ិ ងខែ�មិិថុនា
មកកាន់់ការប្រ�កួួតវិញក្នុុ�
ុ ឆ្នាំំ ២
� ០២១

ដែ�លមានដើ�ើមកំំណើ�ើតនៅ� Anchorage

និិ ងបានឈ្នះះ�ពានបវរកញ្ញាា អាឡាស្កាា

បវរកញ្ញាា�អាាមេ�រិិក Emma broyles ជនជាាតិិអាាស៊ីី�ដំំបូូងដែ�លទទួួលមកុុដ

រដ្ឋឋ Alaska បានរំំឭក។ “ខ្ញុំំ��មិិនជឿ�ឿវាទេ�។
ខ្ញុំំ��ពិិតជាដឹឹងគុុណខ្លាំំ �ងណាស់់ចំំពោះ�ះអ្ននក

•ទោះ�ះបីីជាកម្មមវិ ិធីីប្រ�កួួតសម្រ�ស់់

អ្ននក Let Me Be Your Star” ពីីរឿ�ឿងភាគ

ទាំំងអស់់គ្នាាដែ�លបានត្រ�លប់់មកផ្ទះះ�វិ ិញ

មានអាយុុ ១០០ ឆ្នាំំ �ទៅ�ហើ�ើយក៏៏ ដោ�យ

ទូូរទស្សសន៍៍រឿ�ឿង "Smash" របស់់អាមេ�រិ ិក

បានគាំំទ្រ�ខ្ញុំំ�� ជាយូូរមកហើ�ើយ ខ្ញុំំ�� ពិិតជា

កញ្ញាា Broyles គ្រា�ន់់តែ�ជាអ្ននកឈ្នះះ�លើ�ើក

រី ីករាយណាស់់ដែ�លខ្ញុំំ��អាចនាំំយកតំំណែ�ង

ទីី៩៤ នៃ�កម្មមវិ ិធីីប្រ�ចាំំឆ្នាំំ �ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។ បន្ថែ�ែម

ក្នុុ�ងអំំឡុុងកម្មមវិ ិធីីបញ្ចេ�េ ញទេ�ពកោ�សល្យយ
នៃ�បវរកញ្ញាា អាមេ�រិ ិកឆ្នាំំ �២០២២។

បវរកញ្ញាា អាមេ�រិ ិកទៅ�កាន់់ រដ្ឋឋអាឡាស្កាា

ពីីលើ�ើការលុុបចោ�លព្រឹ�ឹត្តិ�ិការណ៍៍កាលពីី

ជាលើ�ើកដំំបូូងក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រ”។

ឆ្នាំំ �២០២១។
•

កញ្ញាា Broyles បានស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តត

ជាមួួយកីីឡាអូូឡាំំពិិកពិិសេ�ស នៅ�ពេ�ល
បងប្រុ�ុសរបស់់នាងដែ�លមានពិិការភាព
សតិិបញ្ញាា បានចាប់់ផ្តើ�ើ�មប្រ�កួួតក្នុុ�ងនាម

ឆ្នាំំ �មុុន ដោ�យសារជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ រាតត្បាាត

•អំំឡុុងការប្រ�កួួ តជុំំ� ចុុងក្រោ��យ
ចៅ�ក្រ�មបានសួួរបេ�ក្ខខនារី ីថា តើ�ើនាងនឹឹង

ជាអត្តតពលិិក។

បវរកញ្ញាា អាមេ�រិ ិកបានបញ្ឈឈប់់ព្រឹ�ឹត្តិ�កា
ិ រណ៍៍

ធ្វើ�ើ�អ្វីី� ប្រ�សិិនបើ�ើម្ចាាស់់ឧបត្ថថម្ភភបវរកញ្ញាាធំំ

បងប្អូូ�នបង្កើ�ើ�តរបស់់បុុគ្គគលដែ�លមាន

របស់់ខ្លួួ�នពីីឆ្នាំំ � ១៩២៨ ដល់់ឆ្នាំំ � ១៩៣២

មួួយរបស់់អាមេ�រិ ិក កេ�ងចំំណេ�ញលើ�ើផ្លូូ�វភេ�ទ

ពិិការភាពសតិិបញ្ញាា និិងជាអត្តតពលិិកកីីឡា

ដោ�យសារបញ្ហា
ា ហិិរញ្ញញ វត្ថុ�ុ និិងការតវ៉ាា ពីី

ចំំពោះ�ះនាង កញ្ញាា Broyles បានឆ្លើ�ើ�យថា

អូូ ឡាំំពិិកពិិ សេ�ស ខ្ញុំំ�� បានមើ�ើ លឃើ�ើញពីី

“ខ្ញុំំ��ដឹឹងក្នុុ�ងចិិត្តតថា ក្នុុ�ងនាមខ្ញុំំ��ជាស្ត្រី�ី� ខ្ញុំំ��នឹឹង

ឥទ្ធិិ�ពលវិ ិជ្ជជមានដែ�លកីីឡាអូូឡាំំពិិកមាន

•បវរកញ្ញាា រដ្ឋឋអាឡាបាម៉ាា Lauren

មិិនទុុកឱ្យយអ្ននកណាប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតមកលើ�ើខ្ញុំំ��យ៉ាាង

លើ�ើជីីវិ ិតរបស់់ជនពិិការសតិិបញ្ញាា គ្រួ�ួសារ

Bradford ជាប់់ចំំណាត់់ថ្នាាក់់លេ�ខ ២ ក្នុុ�ង

ដូូច្នេះ�ះ�ទេ� ព្រោះ��ះស្ត្រី�ី�មិិនគួួរត្រូ�ូវគេ�ចាត់់ទុុក

និិ ងសហគមន៍៍ របស់់ពួួកគេ� ។” “កីី ឡា

អាឡាស្កាាក្នុុ�ងខួួបទីី១០០ ឆ្នាំំ �នៃ� @missamerica គឺឺជាកិិត្តិយ
�ិ សសម្រា�ប់់ខ្លួួ�នផ្ទាាល់់។

ព្រឹ�ឹត្តិកា
�ិ រណ៍៍កាលពីីថ្ងៃ�សុ
ៃ ក្រ�
ុ ខណៈៈបវរកញ្ញាា

ដូូចជាវត្ថុុ�អ្វីី�ឡើ�ើយ”។

អូូឡាំំពិិកពិិសេ�ស គឺឺជាអង្គគការមួួយដែ�ល

•ខណៈៈពេ�លដែ�លកំំពុុងសម្ភាាសន៍៍

គ្រួ�ួសារខ្ញុំំ�� និិងខ្ញុំំ��បានគាំំទ្រ�ពេ�ញមួួយជីីវិ ិត

ខ្ញុំំ�� មិិនដែ�លស្រ�មៃ�ចង់់បានពាននេះ�ះ និិង

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់លេ�ខ ៣ ។ កញ្ញាា Broyles

កញ្ញាា Broyles បានបង្ហាាញថា នាងមាន

របស់់ខ្ញុំំ�� ហើ�ើយខ្ញុំំ��ពិិតជារំំភើ�ើបណាស់់ក្នុុ�ង

ក្លាា យជាបវរកញ្ញាា អាឡាស្កាាដំំបូូងគេ�ដូូច្នេះ�ះ�

ត្រូ�ូវបានគេ�រាយការណ៍៍ថាបានឈ្នះះ�

ជំំងឺឺ ADHD (Attention-Deficit/Hyperactiv-

ការបន្តតចែ�ករំំលែ�កបេ�សកកម្មមរបស់់ខ្លួួ�ននៅ�

ទេ�។

១០០០០០ ដុុល្លាា រ

អាមេ�រិ ិក ជាប្រា�ក់់

ity Disorder) និិង dermatillomania ដែ�ល

លើ�ើឆាកបវរកញ្ញាា អាមេ�រិ ិក”។

ជូូនចំំពោះ�ះអង្គគការបវរកញ្ញាា អាមេ�រិ ិក

អាហារូូបករណ៍៍បន្ថែ�ែមលើ�ើប្រា�ក់ខែ់ �ប្រាំ�ំមួួយ

ជាទម្រ�ង់់នៃ�ជំំងឺឺ obsessive-compulsive

និិងបវរកញ្ញាា អាមេ�រិ ិក Shawntel Smith

ខ្ទទង់់។ នាងបានជ្រើ�ើ�សរើើ�សស្ត្រី�ី� ៥០ នាក់់

disorder (OCD) ដែ�លត្រូ�ូវបានគេ�ស្គាាល់់

ASU ថា ការធ្វើ�ើ�ជាបវរកញ្ញាា អាឡាស្កាា

Wuerch និិងស្វាាមីី Ryan Wuerch សូូម

ផ្សេ�េងទៀ�ៀតតំំណាងឱ្យយរដ្ឋឋផ្សេ�េងៗគ្នាា និិង

ថាជាជំំងឺឺសើ�ើស្បែ�ែក។

អនុុញ្ញាាតឱ្យយនាង "មានវេេទិិកាសាធារណៈៈ

អរគុុ ណចំំពោះ�ះការផ្តតល់់អាហារូូបករណ៍៍

រដ្ឋឋធានីីរបស់់ប្រ�ទេ�សនៅ�ក្នុុ�ងព្រឹ�ឹត្តិ�ិការណ៍៍

$១០០០០០ នេះ�ះអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន។ នេះ�ះ

នេះ�ះ។

Emma Broyles

ខ្ញុំំ��ពិិតជាមានកិិត្តិ�ិយសណាស់់ដែ�ល
ិ ី បវរកញ្ញាា អាមេ�រិក
បានចូូ លរួួមកម្មមវិធី
ិ
ឆ្នាំំ �២០២២។
ការមានឱកាសដើ�ើម្បីី�តំំណាងឱ្យយរដ្ឋឋ

ក្រុ�ុមសាសនា និិងស្ត្រី�ី�។

រដ្ឋឋម៉ាាសាឈូូសេ�ត Elizabeth Pierre ជាប់់

•

•

•

នាងបាននិិយាយថា “ក្នុុ�ងនាមជា

នាងក៏៏ បានប្រា�ប់់ សារព័័ ត៌៌មាន

នាងបាននិិយាយថា “ខ្ញុំំ��បានតស៊ូូ�

ដ៏៏ធំំមួួយសម្រា�ប់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ជាយានជំំនិះះ�

ជាមួួយរឿ�ឿងទាំំងអស់់នេះ�ះ ដោ�យសារតែ�

ដើ�ើម្បីី�និិយាយអំំពីីបញ្ហា
ា សំំខាន់់ៗ និិងផ្សាា
ភ្ជាាប់់ ទំំ នាក់់ ទំំ នងជាមួួ យសមាជិិ កនៃ�

ពិិតជាអាហារូូបករណ៍៍ផ្លាាស់់ប្តូូ�រជីីវិ ិតមែ�ន។

•ចំំពោះ�ះអនាគតរបស់់នាងជា

រឿ�ឿងនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ជាមនុុស្សសល្អអប្រ�សើ�ើជាងមុុន”។

ជូូ នចំំពោះ�ះថ្នាាក់់ បវរកញ្ញាា អាមេ�រិ ិក

អ្ននកឈ្នះះ� អង្គគការបវរកញ្ញាា អាមេ�រិ ិកបាន

ឆ្នាំំ �២០២២ ខ្ញុំំ��មានចិិត្តតស្រ�លាញ់់អ្ននកខ្លាំំ �ង

និិយាយនៅ�ក្នុុ�ង សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ង
ែ ការណ៍៍មួួយ

“ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លជំំងឺឺកូូវី ីដ វាជាពេ�លវេេលា
ដ៏៏លំំបាកមិិនគួួរឱ្យយជឿ�ឿសម្រា�ប់់ខ្ញុំំ�� ដោ�យ

សហគមន៍៍ របស់់ខ្ញុំំ�� និិ ងស្តាាប់់ រឿ�ឿងរបស់់
ពួួកគេ�”៕
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ប្រ�ធានាធិិបតីីជួួបជាមួួយជនជាតិិវៀ�ៀតណាមនៅ�កម្ពុុ�ជា

ដោ�យ សហគមន៍៍ខ្មែ�រែ វៀ�ៀតណាមនៅ�កម្ពុុជា
�

ប្រ�ធានាធិិបតីី ង្វៀ�ៀ�ន សួួនហ្វុុ�ក ជួួប
ជាមួួយតំំណាងសហគមន៍៍ជនជាតិិវៀ�ៀតណាម
នៅ�កម្ពុុ�ជាកាលពីីថ្ងៃ�ៃពុុធ។ រូូបថត VNA/
VNS

ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់ការអភិិវឌ្ឍឍន៍៍សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច

កម្ពុុ�ជា ទៅ�វិ ិញទៅ�មក ដើ�ើម្បីី�លើ�ើកកម្ពពស់់
ពាណិិជ្ជជកម្មមទ្វេ�េភាគីីរវាងប្រ�ទេ�សទាំំងពីីរ

ពិិ ភាក្សាាអំំពីី បញ្ហា
ា ទាក់់ ទងនឹឹ ងជនជាតិិ

ឲ្យយកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើង។

ពួួកគេ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកការងារ ការរស់់នៅ� ការសិិក្សាា

តំំណាងសហគមន៍៍បាននិិយាយថា

និិងកិិច្ចខិ
ច តខំំប្រឹ�
ិ
ង
ឹ ប្រែ�ែងខាងផ្នែ�ែកអាជីីវកម្មម។

ពួួកគេ�សង្ឃឹឹ�មថា បក្សស និិងរដ្ឋឋវៀ�ៀតណាម

ឯកសារកិិច្ចស
ច ហប្រ�តិិបត្តិកា
�ិ រជាច្រើ�ើ�នរវាង

និិងលើ�ើកកំំពស់់គុុណភាពជីីវិ ិត។

ខ្មែ�ែរដើ�ើមកំំណើ�ើតវៀ�ៀតណាម និិងវិ ិធីីជួួយ

ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរបំំពេ�ញទស្សសនកិិ ច្ចចនេះ�ះ
ភ្នំំ�ពេ�ញ៖ ប្រ�ធានាធិិបតីី ង្វៀ�ៀ�ន សួួន

បានខិិតខំំប្រឹ�ង
ឹ ប្រែ�ែងអស់់ពីក
ី ម្លាំំ ង
� កាយចិិត្តត

ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូត ង្វៀ�ៀ�ន ហ៊ុុ�យថាង បាន

ស្នើ�ើ�ឱ្យយរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជាបង្កើ�ើ�តលក្ខខខណ្ឌឌ

អំំណោ�យផលបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតសម្រា�ប់់សហគមន៍៍

ហ្វុុ�ក បានជួួបសំំណេះ�ះសំំណាលជាមួួយ

ក្នុុ�ងបញ្ហា
ា ទាក់់ ទងនឹឹ ងសញ្ជាាតិិ ការអប់់ រំំ

បុុ គ្គគលិិកនៃ�ស្ថាា នទូូ តវៀ�ៀតណាម និិ ង

បណ្តុះះ��បណ្តាា ល ការងារ និិងសម្រ�បសម្រួ�ួល

អ្ននកតំំណាងសហគមន៍៍ជនជាតិិវៀ�ៀតណាម

ប្រ�តិិបត្តិ�ិការនៃ�សមាគមរបស់់ ពួួកគេ�។

នៅ�កម្ពុុ�ជាកាលពីីថ្ងៃ�ៃពុុធ ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�ល
ទស្សសនកិិច្ចចនៅ�ប្រ�ទេ�សជិិតខាង។

ពួួកគេ�ក៏៏បានអំំពាវនាវផងដែ�រ ស្នើ�ើ�សុំំ�
ឲ្យយមានការគាំំទ្រ�ពីីរដ្ឋាាភិិបាលវៀ�ៀតណាម

លោ�កប្រ�ធានាធិិ បតីី ហ្វុុ�ក បាន

ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំថ្នាាក់់រៀ�ៀនភាសាវៀ�ៀតណាម

កោ�តសរសើ�ើរបុុគ្គគលិក
ិ នៃ�ស្ថាា នទូូតវៀ�ៀតណាម

ផ្តតល់់អាហារូូបករណ៍៍ដល់់កុមា
ុ រក្នុុ�ងស្ថាា នភាព

ចំំពោះ�ះការខិិ តខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែងរបស់់ពួួកគេ�

លំំបាក ព្រ�មទាំំងការ កសាងសាលារៀ�ៀន

ជាពិិ សេ�ស ការចូូ លរួួមរបស់់ពួួកគេ�ក្នុុ�ង

និិងស្ថាាប័័នអប់់រំំ ដើ�ើម្បីី�ជួយ
ួ ប្រ�ជាជនកម្ពុុជា
�

ការរៀ�ៀបចំំដំំណើ�ើរបំំពេ�ញទស្សសនកិិច្ចរច បស់់
គាត់់នៅ�កម្ពុុ�ជា។

ដើ�ើ មកំំណើ�ើតវៀ�ៀតណាមជំំនាន់់ ក្រោ��យ

ប្រ�ធាានាាធិិបតីីជួួបជាាមួួយសមាាគមវៀ�ៀតណាាមនៅ�ៅកម្ពុុ�ជាា

លោ�កបានជម្រុ�ុញឲ្យយស្ថាា នទូូ ត

រដ្ឋឋ និិងធុុរកិិច្ចទាំ
ច ង
ំ ពីីរត្រូ�ូវបានចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា

មានប្រ�សាសន៍៍ ថា ទោះ�ះបីី ជានៅ�តែ�

លើ�ើកកម្ពពស់់សកម្មមភាពវិ ិនិិ យោ�គ និិ ង

ដោ�យលោ�កប្រ�ធានាធិិបតីីបានមានប្រ�សាសន៍៍

ប្រ�ឈមមុុខនឹឹងការលំំបាកជាច្រើ�ើ�នដែ�ល

សកម្មមភាពអាជីីវកម្មមរបស់់វៀ�ៀតណាមនៅ�

ថា នៅ�ក្នុុ�ងជំំនួួ បនោះ�ះ ភាគីីទាំំងពីីរបាន

បណ្តាា លមកពីីជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ រាតត្បាាតក៍៍

លើ�ើកកំំពស់់លក្ខខណៈៈសម្បបតិ្តត�របស់់ពួួកគេ�
ដើ�ើ ម្បីី�ធ្វើ��សមា
ើ
ហរណកម្មមទៅ�ក្នុុ�ងសង្គគម
របស់់ប្រ�ទេ�សម្ចាាស់់ផ្ទះះ�។
លោ�កប្រ�ធានាធិិបតីី ហ្វុុ�ក បានឲ្យយដឹឹង
តទៅ�ទំំព័័រទីី ១៤
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ទៅ�វិ ិញទៅ�មករបស់់កម្ពុុជាជាមួួ
យមីីយ៉ាាន់ម៉ា
់ ា
�

ពីីគ្នាាទៅ�វិ ិញទៅ�មក ចែ�ករំំលែ�កឧបករណ៍៍

កំំពុុ ងធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជាព្រួ�ួយបារម្ភភ

នៃ�ការគាបសង្កកត់់ និិងសហការយ៉ាា ងសកម្មម

ពាក់់កណ្តាា លប្រ�ទេ�ស ដែ�លបានបោះ�ះឆ្នោ�ោត

ពេ�ញចិិត្តត” នេះ�ះបើ�ើតាមសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ង
ែ ការណ៍៍

ជាពិិសេ�សយ៉ាា ងហោ�ចណាស់់ប្រ�ជាជន
ឱ្យយគណបក្សសសង្រ្គោះ��ះ�ជាតិិ ដែ�លជាគណ

ឆ្លលងព្រំ�ំដែ�ន ដើ�ើ ម្បីី�លុុបបំំ បាត់់ ការមិិ ន

បក្សសប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយក្នុុ�ងឆ្នាំំ ២
� ០១៣ គឺឺដើ�ម្បីី�
ើ
ប្រ�ឆាំំងនឹឹងការតម្រឹ�ឹមនេះ�ះ។

លោ�ក សម រង្ស៊ីី�� អតីីតប្រ�ធានគណបក្សស

សង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ បានចេ�ញសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ង
ែ ការណ៍៍

Cambodia has aligned its policy with

half. He cannot claim to represent Cambo-

China and Vietnam, both autocratic re-

dia because the single-party parliament he

gimes, and are now working on their fur-

has engineered though banning the oppo-

ther expansion. President Biden addressed

sition Cambodia National Rescue Party

over 100 leaders at the White House first

(CNRP) violates both an international

virtual Summit for Democracy “Will we

treaty, in Paris Peace Agreement of 1991,

allow the backward slide of rights and de-

and Cambodia’s own constitution.”

mocracy to continue unchecked? Or will

“Like that other pandemic, autocracy
unchecked is highly contagious. Authori-

សែ�ន មិិនត្រូ�ូវបានសមាគមផ្តតល់់អំំណាច
ប្រ�ទេ�សទេ�។ គាត់់មិិនអាចទាមទារធ្វើ�ើ�ជា

ciation to speak with Myanmar on its be-

we together have a vision and courage to

មួួយថា៖ “កម្ពុុ�ជាកាន់់តំំណែ�ងជាប្រ�ធាន
អាស៊ាា ននៅ�ឆ្នាំំ �២០២២ ប៉ុុ�ន្តែ�ែលោ�ក ហ៊ុុ�ន
ឱ្យយនិិ យាយជាមួួ យមីី យ៉ាាន់់ ម៉ាាក្នុុ�ងនាម

Democracy: Cambodia Excluded
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លោ�ោក សម រង្សុីី��

“Here in the United States,” he said,

share tools of repression and actively col-

“we know as well as anyone that renewing

laborate across borders to quash dissent,”

our democracy and strengthing our demo-

— wrote in an NDI statement on the

cratic institution requires constant effort.”

របស់់អង្គគការ NDI ស្តីី�ពីី កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�កំំ ពូូ ល

(CNRP) រំំលោ�ភទាំំងសន្ធិិ�សញ្ញាាអន្តតរជាតិិ

កម្ពុុ�ជាបានតម្រឹ�ឹមគោ�លនយោ�បាយ
របស់់ខ្លួួ�នជាមួួយប្រ�ទេ�សចិិន និិងវៀ�ៀតណាម

ថា“តើ�ើយើ�ើងនឹឹងអនុុញ្ញាាតឱ្យយការដើ�ើរថយក្រោ��យ

លើ�ើការពង្រី�ីកបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតរបស់់ខ្លួួ�ន។ លោ�ក

កើ�ើតឡើ�ើងដោ�យមិិនគ្មាានការត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ

ការហាមឃាត់់ គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ

នៅ�ក្នុុ�ងកិិ ច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងសន្តិិ�ភាពទីី ក្រុ�ុង
ប៉ាា រី ីសឆ្នាំំ �១៩៩១ និិ ងរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញរបស់់
កម្ពុុ�ជាក៏៏ដោ�យ” ។

“ដូូចជំំងឺឺរាតត្បាាតដ៏៏ទៃ�ទៀ�ៀតដែ�រ ភាព

ផ្តាាច់់ការដែ�លគ្មាានការត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្យ
ិ យ គឺឺមានការ
ឆ្លលងខ្លាំំ �ង។

រដ្ឋាាភិិបាលផ្តាាច់់ការ រៀ�ៀន

ទាំំងរបបផ្តាាច់់ការ និិងឥឡូវនេះ�ះ
កំំពុុងធ្វើ�ើកា
� រ
ូ

ប្រ�ធានាធិិបតីី

បៃ�ដិិន បានថ្លែ�ង
ែ ទៅ�កាន់់

មេ�ដឹឹ កនាំំជាង១០០នាក់់ នៅ�ឯកិិ ច្ចចប្រ�ជុំំ�
កំំពូូ លតាមវី ីដេ�អូូ អនឡាញ លើ�ើកដំំបូូ ង

សម្រា�ប់់លទ្ធិិប្រ� �ជាធិិបតេ�យ្យយនៅ�សេ�តវិ ិមាន

ress and human freedom forward?”

tarian governments learn from each other,

តំំណាងប្រ�ទេ�សកម្ពុុជាបានទេ�
ដោ�យសារ
�
សភាឯកបក្សសដែ�លគាត់់បានរៀ�ៀបចំំ ទោះ�ះបីីជា

ពិិភពលោ�កដើ�ើម្បីី�លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ។

once more lead the march of human prog-

World Summit for Democracy.

លោ�កបានមានប្រ�សាសន៍៍ថា “នៅ�

នៃ�សិិទ្ធិ�ិ និិ ងលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិ បតេ�យ្យយបន្តត

ទីីនេះ�ះ នៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក យើ�ើង និិងអ្ននក

ដែ�រឬទេ�? ឬតើ�ើយើ�ង
ើ នឹឹងរួួមគ្នាាមានចក្ខុុ�វិ ិស័័យ

របស់់យើ�ង
ើ និិងពង្រឹ�ឹងស្ថាាប័័នប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ

វឌ្ឍឍនភាពមនុុ ស្សស និិ ងសេ�រី ីភាពមនុុ ស្សស

ឈប់់ឈរ” ៕

និិងភាពក្លាា ហានដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំការដើ�ើរក្បួួ�ន
ទៅ�មុុខទៀ�ៀតដែ�រឬទេ�?” ។

គរប់់គ្នាាដឹង
ឹ ថាអ្ននកណាបន្តតលទ្ធិិប្រ� �ជាធិិបតេ�យ្យយ

របស់់យើ�ើង ទាមទារឲ្យយមានការខិិតខំំឥត
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ការិិយាល័័យស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតសហព័័ន្ធធ (FBI) រដ្ឋឋ The FBI Boston Division and the Lowell
Police Department Announce $10,000
បូូស្តុុ�ន និិងនាយកដ្ឋាាន
� ប៉ូូ�លីីសទីីក្រុ�ុងឡូូវែែលប្រ�
Reward for Fugitive Darasy S. Chhim
The Federal Bureau of Inves- formation leading to Chhim’s locaកាសផ្តតល់់រង្វាា�ន់់ $១០០០០ សម្រា�ប់់ជនរត់់គេ�ច
tigation (FBI) Boston Division’s tion, arrest, and conviction.
Merrimack Valley Transnational
ខ្លួួ�នឈ្មោះ�ះ�� ដារាស៊ីី� អេ�ស ឈឹឹម

ត្រូ�ូវបានចាប់់ខ្លួួ�នពីីបទសមគំំនិិតជួួញដូូរ

Organized Crime Task Force and
the Lowell Police Department are
ដារាស៊ីី� អេ�ស ឈឹឹម ត្រូ�ូវបានគេ�ស្គាាល់់ asking for the public’s assistance in
ផងដែ�រថាជា “Mystikal” “Russel” “rusty
locating fugitive Darasy S. Chhim,
Rusty” និិង “Rizzus” ។ គាត់់ជាបុុរសមាន
a member of the Lowell, Masដើ�ើមកំំណើ�ើតអាស៊ីី� មានសក់់ខ្មៅ�ៅ និិងភ្នែ�ែក
sachusetts based gang One Famពណ៌៌ត្នោ�ោត។ គាត់់ មានទម្ងងន់់ ប្រ�ហែ�ល
ily Clique (OFC), and the Bloods.
១៨០-១៩០ ផោ�ន និិងមានកំំពស់់ប្រ�ហែ�ល
Chhim is wanted for his alleged
៥'៩ ។ គាត់់មានប្រ�ជ្រុ�ុយនៅ�ចន្លោះ�ះ�ចិិញ្ចើ�ើ�ម
ជិិតផ្នែ�ែកខាងឆ្វេ�េង។ គាត់់ក៏មា
៏ នស្នាាមសាក់់ role in a large-scale and long-runជាច្រើ�ើ�នផងដែ�រ រួួមទាំំងនៅ�លើ�ើខ្ននងផ្នែ�ែក ning drug trafficking conspiracy
in which 15 alleged gang memខាងលើ�ើ ដែ�លសរសេ�រថា “ស្អអប់់ខ្ញុំំ�ឥ
� ឡូវនេះ�ះ
ូ
និិ ង F*** the World ប្រែ�ែថាបំំផ្លាា ញ bers and associates were charged.
ពិិភពលោ�ក“ នៅ�លើ�ើទ្រូ�ង
ូ គាត់់សរសេ�រថា Chhim is the only remaining fu“Liliana Chhim" ជាការសរសេ�របែ�ប gitive and should be considered
បណ្តាា សា និិងនៅ�លើ�ើដៃ�ស្តាំំ រ� បស់់គាត់់ និិង
armed and dangerous.

ដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះមានសមាជិិកក្រុ�ុមជើ�ង
ើ កាង

បៀ�ៀរ និិងសញ្ញាាដៃ�។ គាត់់ក៏មា
៏ នស្នាាមសាក់់

ការិ ិយាល័័យស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតសហព័័ន្ធធរដ្ឋឋ

បូូ ស្តុុ�ន និិ ងនាយកដ្ឋាា នកិិ ច្ចចការពិិ សេ�ស

ទទួួលបន្ទុុ�កបទឧក្រិ�ិដ្ឋមា
ឋ នអង្គគការចាត់់តាំំង

ឆ្លលងដែ�ន ជាភាសាអង់់គ្លេ�េស ហៅ�ថា Divi-

sion's Merrimack Valley Transnational
Organized Crime Task Force និិងនាយក

ដ្ឋាា នប៉ូូ�លីីសទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល កំំពុុ ងស្នើ�ើ�សុំំ�

ជំំនួួយពីីសាធារណៈៈជនក្នុុ�ងការស្វែ�ែងរក
អ្ននករត់់គេ�ចខ្លួួ�នឈ្មោះ�ះ� ដារាស៊ីី� អេ�សឈឹឹម

ជាភាសាឡាតាំំង Darasy S. Chhim
័ ហ្វាាមីី លីីគ្លីី� ក ជា
សមាជិិ កនៃ�ក្រុ�ុមវ័ន

ភាសាអង់់គ្លេ�េស One Family Clique ឬ
(OFC ) និិងឈាម ដែ�លមានមូូលដ្ឋាា ននៅ�

ទីីក្រុ�ង
ុ ឡូូវែែល រដ្ឋឋម៉ាាសាឈូូសេ�ត ។ ឈឹឹម

គ្រឿ��ឿងញៀ�ៀនទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំ និិងយូូរអង្វែ�ែង
និិងសហការី១៥
ី នាក់់ ត្រូ�ូវបានចោ�ទប្រ�កាន់់។

ឈឹឹម គឺឺជាអ្ននករត់់គេ�ចខ្លួួ�នតែ�ម្នាាក់់គត់់ និិង

ត្រូ�ូវបានចាត់់ទុក
ុ ថាមានប្រ�ដាប់់ដោ�យអាវុុធ
និិងដ៍៍គ្រោះ��ះថ្នាាក់់។

FBI កំំពុុ ងផ្តតល់់រង្វាាន់់ រហូូតដល់់

$១០០០០ ដល់់អ្ននកដែ�លមានព័័ ត៌៌មាន
នាំំទៅ�ដល់់ទីតាំំ
ី ង ការចាប់់ខ្លួួ�ន និិងការកាត់់

ទោ�សឈឹឹម ។

នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៩ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ ២
� ០២១ ឈឹឹម

ត្រូ�ូវបានចោ�ទប្រ�កាន់់ នៅ�តុុ លាការថ្នាាក់់

ស្រុ�ុកសហរដ្ឋឋ អាមេ�រិ ិកក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងបូូស្តុុ�ន
ពីី បទសមគំំនិិតក្នុុ� ងការចែ�កចាយ និិ ង
កាន់់ កាប់់ ដោ�យចេ�តនានូូ វ

ហេ�រ៉ូូ�អ៊ីី�ន

លើ�ើក្បាាល មានចាក់់សាក់់ ផ្កាាកុុលាប សន្លឹឹ�ក

ពីីរនៅ�លើ�ើដៃ�ឆ្វេ�េងរបស់់គាត់់ផងដែ�រ។

ឈឹឹម កើ�ើតនៅ�រដ្ឋឋកាលីីហ្វ័័�រញ៉ាា នៅ�

ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ �១៩៨៥ ហើ�ើយ
បច្ចុុ�ប្បបន្ននមានអាយុុ ៣៦ឆ្នាំំ ។
� គាត់់ជាជនជាតិិ

ខ្មែ�រែ ចេះ�ះនិិយាយទាំំងភាសាអង់់គ្លេ�េស និិង

ភាសាខ្មែ�រែ ។ ត្រូ�ូវបានគេ�ជឿ�ឿថាគាត់់បានធំំ

ដឹឹងក្តីី�នៅ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុង Revere និិង Lynn ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

វាមិិនច្បាាស់់ថាតើ�ើគាត់នៅ់ �តែ�មានទំំនាក់់ទំំនង

នៅ�ទីី នោះ�ះឬយ៉ាា ងណា។ ឈឹឹម មាន

ទំំនាក់់ទំំនងជាក្រុ�ុមជើ�ង
ើ កាងជាប្រ�វត្តិិសា
� ស្ត្រ�រ
នៅ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល និិងទីីក្រុ�ុងហ្វីី�ឡាដែ�ល

ហ្វីី�យ៉ាា រដ្ឋឋផេ�នស៊ីី�លវ៉ាា នីីយ៉ាា ហើ�ើយគាត់់ក៏៏

មានទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយគ្រួ�ួសារនៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ

៥០០ ក្រា�ម ឬច្រើ�ើ�នជាងនេះ�ះ សារធាតុុផ្សំំ�

ឡូូវែែល និិងទីីក្រុ�ុង Tyngsboro រដ្ឋឋ Mass
ផងដែ�រ។

ហ្វេ�េនតានីីល (Fentanyl) ៥០០ ក្រា�ម ឬ

ប្រ�វត្តិិ�ឧក្រិ�ិដ្ឋឋរបស់់ ឈឹឹម រួួមមាន ការ

កូូកាអ៊ីី�ន ៤០ ក្រា�មឬគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀនប្រ�ភេ�ទ

ច្រើ�ើ�នជាងនេះ�ះ ឬ ថ្នាំំ �ញៀ�ៀនមេ�តំំហ្វេ�េតាមីីន

កាត់់ ទោ�សក្នុុ� ងឆ្នាំំ �២០០៦ សម្រា�ប់់ ការ

បានចេ�ញដីីកាចាប់់ខ្លួួ�នគាត់់។ ឈឹឹម ត្រូ�ូវ

ការវាយដំំប្រ�ដាប់់ដោ�យអាវុុធប្រ�ល័័យ ការ

និិង MDMA ជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត ហើ�ើយសហព័័ន្ធធ

រក្សាាទុុកគ្រឿ��ឿងញៀ�ៀនប្រ�ភេ�ទ D (កញ្ឆាា )

បានចោ�ទប្រ�កាន់់ថា បានឃុុបឃិត
ិ ជាមួួយ

លួួចនៅ�តាមអគារ និិងការលួួចយានយន្តត

ចែ�កចាយកូូ កាអ៊ីី�ន និិ ងកែ�ឆ្នៃ�ៃកូូ កាអ៊ីី�ន។

ឆ្នាំំ �២០០៤ គាត់់ត្រូ�ូវបានកាត់់ទោ�សចំំនួួន

សមាជិិកផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៃ�ក្រុ�ុម OFC ដើ�ើម្បីី�
ឈឹឹមក៏៏ត្រូ�ូវបានគេ�ចោ�ទប្រ�កាន់់ថា បាន

ចូូលរួួមប្រ�ជុំំ�ថ្នាាក់់ដឹឹកនាំំជាមួួយសមាជិិក
ក្រុ�ុមជើ�ើងកាង OFC ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដើ�ើ ម្បីី�

ពិិ ភាក្សាាអំំពីី ការកំំណត់់ គោ�លដៅ� និិ ង
ការសងសឹឹកប្រ�ឆាំំងនឹឹ ងមេ�ដឹឹ កនាំំក្រុ�ុម
គូូប្រ�ជែ�ង។

នៅ�ក្នុុ�ងតុុលាការក្នុុ�ងខណ្ឌឌឡូូវែែល ។ ក្នុុ�ង
ពីី របទល្មើ�ើ�ស ពីី បទទទួួលផលចោ�រកម្មម
(ម៉ូូ�តូូ) នៅ�ក្នុុ�ងតុុលាការក្រុ�ុងឡូូវែែល និិងពីី

បទចោ�រកម្មមលួួច (ម៉ូូ�តូូ) នៅ�ក្នុុ�ងតុុលាការ
សង្កាាត់់ Chelsea ។

សាធារណជនកំំពុុងត្រូ�ូវបានស្នើ�ើ�សុំំ�

On June 9, 2021, Chhim was
indicted in the United States District Court in Boston for allegedly
conspiring to distribute and possess with intent to distribute Heroin, 500 grams or more of Cocaine,
Cocaine Base, 40 grams or more
of Fentanyl, 500 grams or more of
Methamphetamine, and MDMA,
and a federal arrest warrant was
issued for his arrest. Chhim allegedly conspired with other members
of OFC to distribute cocaine and
crack cocaine. Chhim also allegedly attended a leadership meeting
with other OFC gang members to
The FBI is offering a reward of discuss targeting and retaliating
up to $10,000 to anyone with in- against rival gang leaders.
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ដ៏៏ ខ្ពពង់់ខ្ពពស់់បំំផុុត ដើ�ើ ម្បីី�ថែ�រក្សាាសន្តិិ�ភាព

ដោ�យមានបន្ទូូ�លថា “សូូមអំំពាវនាវដល់់

ឯករាជ្យយបូូរណភាពទឹឹកដីី និិងបូូរណភាពទឹឹកដីី

ជនរួួមជាតិិទាំំងក្នុុ�ង និិងក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស បន្តត

នៃ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ឱ្យយរឹ ឹងមាំំ និិងស្ថិិ�រភាពជា

រួួបរួួមក្រោ��មការដឹឹកនាំំរបស់់គណបក្សសប្រ�ជាជន
កម្ពុុ�ជា ក្រោ��មដំំបូូលរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ និិងជាម្លលប់់

ដ៏៏ត្រ�ជាក់់នៃ�ព្រះ�ះករុុណាព្រះ�ះបាទសម្តេ�េច

រៀ�ៀងរហូូត”។

គណបក្សសប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជា បានបើ�ើក

សន្និិ�បាតមួួយម៉ោ�ោ ងបន្ទាាប់់ពីីប្រ�ធានាធិិបតីី

ឧបនាាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី� ម៉ែ�ែន សំំអន ប្រ�គល់់ត្រា�ាជូូនលោ�ោកជំំទាាវ ពេ�ជ ចន្ទទមុុនីី ហ៊ុុ�នម៉ាា�ណែ�ត
តែ�ងតាំំ�ងអគ្គគស្ននងកាារនៃ�សមាាគមកាាយឬទ្ធិិ�នាារីីកម្ពុុ�ជាា
ព្រះ�ះបរមនាថនរោ�ត្តតមសីីហមុុនីីព្រះ�ះមហាក្សសត្រ�

វៀ�ៀតណាម ង្វៀ�ៀ�ន សួួនហ្វ៊ុុ��ក បានអញ្ជើ�ើ�ញ

នៃ�ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា ជាទីីសក្កាារៈ�

ចូូលរួួមអាហារពេ�លព្រឹ�ឹកយ៉ាា ងស្និិ�ទ្ធធស្នាា ល
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នៅ�គេ�ហដ្ឋាា នរបស់់លោ�កនាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�

យើ�ើងដឹឹងតិិចតួួចថាតើ�ើ ម៉ែ�ែន សំំអន

ហ៊ុុ�ន សែ�ន ជាមួួយនឹឹងបុុត្រា�ទាំំងបីីរបស់់

ជានរណា? ម៉ែ�ែន សំំអន ជាសមាជិិ ក

លោ�កបន្ទាាប់់ពីបា
ី នចូូលគាល់់ព្រះ�ះមហាក្សសត្រ�

គណបក្សសប្រ�ជាជនកម្ពុុជា
� ត្រូ�ូវបានបោះ�ះឆ្នោ�ោត

ព្រះ�ះបាទនរោ�ត្តតម សីីហមុុនីី កាលពីីល្ងាាច
ម្សិិ�លមិិញ។ ដំំណើ�ើរទស្សសនកិិច្ចទាន់
ច
់ពេ�ល
វេេលារបស់់ប្រ�ធានាធិិបតីីវៀ�ៀតណាម មុុន
ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតជ្រើ�ើ�សរើើ�សនាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�
កម្ពុុជាបន្ទា
ា ប់់ និិងអនុុប្រ�ធានពីីររូូប ត្រូ�ូវបាន
�

ជ្រើ�ើ�សរើើ�សជាតំំណាងរាស្រ្ត�តខេ�ត្តតស្វាា យរៀ�ៀង
ក្នុុ�ងរដ្ឋឋសភាកម្ពុុ�ជាក្នុុ�ងឆ្នាំំ �២០០៣។ នៅ�

ឆ្នាំំ �២០០៩ លោ�កស្រី�ីបានបម្រើ�ើ�ការជា
ឧបនាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�អចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍របស់់កម្ពុុ�ជា
និិងបានឡើ�ើងឋានន្តតរស័័ក្តិ�ិឧត្តតមសេ�នីីយ

ប្រ�ធាានាាធិិបតីីវៀ�ៀតណាាមជួួបជាាមួួយព្រះ�ះមហាាក្សសត្រ�ខ្មែ�ែរ
ចោ�ទជាសំំណួួរយ៉ាា ងធ្ងងន់់ធ្ងងរអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�ល

ផ្កាា យបួួន មានតួួនាទីីជាគិិលានុុបដ្ឋាាយិិកា

វៀ�ៀតណាមគ្រ�ប់់គ្រ�ង និិងមានឥទ្ធិិ�ពលមក

កងទ័័ព ក្នុុ�ងឆ្នាំំ �១៩៧០ ៕

លើ�ើរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជា។
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tmkBITMB½rTI 02 កម្មមវិិធីីជំំនួួយសង្គ្រោះ��ះ��បន្ទាា�ន់់...
កូូ វី ីដ-១៩ រាតត្បាាត សូូមដាក់់ពាក្យយនៅ�
ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ” ។
មិិនគិិតថ្លៃ�ៃក្នុុ�ងការស្នើ�ើ�សុំំ�ជំំនួយ
ួ សង្រ្គោះ��ះ�
បន្ទាាន់់សម្រា�ប់់ការជួួលទេ� ហើ�ើយជំំនួួយ
ក្នុុ�ងការដាក់់ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�ជំំនួយ
ួ ក៏៏អាចរកបាន
ដោ�យមិិនគិិតថ្លៃ�ៃផងដែ�រ។ ក្នុុ�ងកិិច្ចចខិិតខំំ
ប្រឹ�ឹ ងប្រែ�ែងដើ�ើ ម្បីី�សម្រួ�ួល និិ ងពន្លឿ�ឿ�ន
ដំំណើ�ើរការកម្មមវិ ិធីី DHCD បានសម្រួ�ួល
តម្រូ�ូវការឯកសារ។ ដើ�ើ ម្បីី�ទទួួលបាន
មូូលនិិធិិឆាប់់រហ័័ស អ្ននកដាក់់ពាក្យយដែ�ល
មានសិិទ្ធិ�ិ គ្រា�ន់់តែ�បង្ហាាញចំំណុុចនីីមួួយៗ
ដូូចខាងក្រោ��ម៖
• អត្តតសញ្ញាាណប័័ណ្ណណមេ�គ្រួ�ួសារ
• ភស្តុុ�តាងនៃ�លំំនៅ�ដ្ឋាា នបច្ចុុ�ប្បបន្នន
• ការបញ្ជាាក់់ពីីវិ ិបត្តិិ�លំំនៅ�ដ្ឋាា ន
• ការបញ្ជាាក់់ពីីប្រា�ក់់ចំំណូូល
លើ�ើសពីីនេះ�ះ អ្ននកជួួ លត្រូ�ូវបាន
លើ�ើកទឹឹកចិិ ត្តតឱ្យយទាក់់ ទងទៅ�ម្ចាាស់់ផ្ទះះ�ឱ្យយ
បានទាន់់ពេ�លវេេលា និិងជូូនដំំណឹឹងពួួកគេ�
អំំពីីកម្មមវិ ិធីី ERAP ។ ម្ចាាស់់ផ្ទះះ� ឬក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
គ្រ�ប់់គ្រ�ងអចលនទ្រ�ព្យយនឹឹងត្រូ�ូវការឲ្យយបំំពេ�ញ
ដំំណើ�ើរការនេះ�ះ។
អ្ននកជួួលដែ�លប្រ�ឈមនឹឹងការបណ្តេ�េ ញ
ចេ�ញ ក៏៏អាចទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ពីី
ការការពារថ្មីី�នៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋម៉ាាសាឈូូសេ�តផង
ដែ�រ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជួួលមានពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�
ជំំនួួ យសង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាាន់់ សម្រា�ប់់ ការជួួ ល
ដែ�លមិិនទាន់់សម្រេ�េចដោ�យភ្នាាក់់ងារក្នុុ�ង
តំំបន់់ណាមួួយ ដំំណើ�ើរការបណ្តេ�េ ញចេ�ញ
មិិនអាចអនុុវត្តតពេ�ញលេ�ញនៅ�ក្នុុ�ងតុុលាការ
បានទេ�។ ការទទួួលបានពាក្យយសុំំ�ចូូលមុុន
ពេ�លការបណ្តេ�េ ញចេ�ញនឹឹងផ្តតល់់ឱ្យយអ្ននកជួួល
នូូវឱកាសដ៏៏ល្អអបំំផុុតក្នុុ�ងការស្នាាក់់នៅ�ក្នុុ�ង
ផ្ទះះ�របស់់ពួួកគេ�។
លោ�ក Jennifer Maddox អនុុរដ្ឋឋមន្រ្តី�ី�
ក្រ�សួួងអភិិវឌ្ឍឍន៍៍លំំនៅ�ដ្ឋាា ន និិងសហគមន៍៍
បានមានប្រ�សាសន៍៍ថា “ជំំងឺឺរាតត្បាាតបាន
ជះះឥទ្ធិិ�ពលមិិនសមាមាត្រ�លើ�ើសហគមន៍៍
និិងសង្កាាត់់ដែ�លងាយរងគ្រោះ��ះបំំផុុតរបស់់
យើ�ើងនៅ�ទូូទាំំងរដ្ឋឋម៉ាាសាឈូូសេ�ត ហើ�ើយ
យើ�ើងចង់់រំំលឹឹកដល់់គ្រួ�ួសារដែ�លត្រូ�ូវការ
ថា មានជំំនួួយ” ។ “ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ១២ ខែ�
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លេខ៣៣១ ថ្ងៃ�ៃទីី២០ ធ្នូូ� ឆ្នាំំ� ២០២១-ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ មករា ឆ្នាំំ� ២០២

កន្លលងមកនេះ�ះ យើ�ើងបានពង្រី�ីកកម្មមវិ ិធីីជំំនួយ
ួ
សម្រា�ប់់ការជួួលរបស់់យើ�ើងឲ្យយឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹង
ភាពបន្ទាាន់់ក្នុុ�ងស្ថាា នភាពនេះ�ះ។ ជាមួួយនឹឹង
ធនធានរបស់់រដ្ឋឋ និិងសហព័័ន្ធធ ដំំណើ�ើរការ
កម្មមវិ ិធីី មានលក្ខខណៈៈងាយស្រួ�ួល និិ ង
លក្ខខណៈៈវិ ិនិិ ច្ឆ័�័យសាមញ្ញញ សម្រា�ប់់ សិិទ្ធិ�ិ
ទទួួលបាន យើ�ើងអាចដំំណើ�ើរការកម្មមវិ ិធីី
កាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងអត្រា�លឿ�ឿនជាងពេ�លមុុន
ៗ។ ដូូច្នេះ�ះ� យើ�ើងសូូមលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតយ៉ាា ង
ខ្លាំំ �ងដល់់អ្ននកជួួ លទាំំងអស់់ដែ�លមិិ ន
មានលទ្ធធភាព សូូមស្វែ�ែងរកជំំនួួយឥឡូវនេះ�ះ”
ូ
។
ERAP គឺឺជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�កម្មមវិ ិធីីគំំនិិត
ផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មបង្វែ�ែរការបណ្តេ�េ ញចេ�ញក្នុុ�ងគ្រា�
ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ រាតត្បាាត ហៅ�កាត់់ថា (EDI)
របស់់ DCHD ដែ�លជាយុុទ្ធធសាស្រ្ត�តរបស់់
តំំណាងរាស្រ្ត�ត Commonwealth ដើ�ើម្បីី�រក្សាា
អ្ននកជួួលឱ្យយមានសុុវត្ថិិ�ភាពនៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�របស់់
ពួួកគេ� និិងដើ�ើម្បីី�គាំំទ្រ�ការចំំណាយជាប្រ�ចាំំ
របស់់ម្ចាាស់់ផ្ទះះ�។ បានបើ�ើកដំំណើ�ើរការក្នុុ�ង
ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ ២
� ០២០ ក្នុុ�ងភាពជាដៃ�គូូជាមួួយ
តុុលាការកាត់់ក្តីី� គំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មបង្វែ�ែរការ
បណ្តេ�េ ញចេ�ញផ្តតល់់នូូវសេ�វាកម្មមសម្រុះ�ះ�សម្រួ�ួល
សេ�វាកម្មមគ្រ�ប់់គ្រ�ងសំំណុំំ� រឿ�ឿង និិងជំំនួួយ
ផ្នែ�ែកច្បាាប់់ ព្រ�មទាំំងមូូលនិិធិិជំំនួួយរបស់់
រដ្ឋឋ និិងសហព័័ន្ធធសម្រា�ប់់ការជួួល និិងបាន
រួួមចំំណែ�កដល់់បណ្តឹឹ� ងនៃ�ការបណ្តេ�េ ញ
ចេ�ញពីីលំំនៅ�ដ្ឋាា ននៅ�ក្នុុ�ង រដ្ឋឋ ម៉ាា សាឈូូ
សេ�ត កាត់់បន្ថថយមកតិិចជាងអត្រា� ៥០
ភាគរយមុុនពេ�លជំំងឺឺរាតត្បាាត។
ជំំនួួ យនៃ�ដាក់់ ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�ដោ�យ
ឥតគិិ តថ្លៃ�ៃអាចរកបាន ដោ�យការហៅ�
ទូូរស័័ព្ទទដោ�យមិិនគិិតថ្លៃ�ៃទៅ�លេ�ខ៖ 1-800474-1822 ។ ខ្សែ�ែទូូ រស័័ព្ទទជំំនួួយបើ�ើ កពីី
ថ្ងៃ�ៃច័័ន្ទទដល់់ថ្ងៃ�ៃសុុក្រ�ចន្លោះ�ះ�ម៉ោ�ោ ង ៩:០០
ព្រឹ�ឹក ដល់់ម៉ោ�ោង៨:៣០យប់់ និិងថ្ងៃ�ៃសៅ�រ៍ ៍
ចន្លោះ�ះ�ម៉ោ�ោ ង៩:០០ ព្រឹ�ឹកដល់់ម៉ោ�ោ ង ៤:៣០
រសៀ�ៀល។ ការដាក់់ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�តាមអន
ឡាញ អាចរកបានតាម៖
https://www.mass.gov/evictiondiversion-initiative-get-help

Statewide COVID-19 Emergency Rental
Assistance Program Seeks Applicants

From Page 02

need to prove each of the following:
· ID for head of household
·
Proof of current housing
·
Verification of housing crisis
·
Verification of income
Additionally, tenants are encouraged
to reach out early to their landlords, and
inform them about an ERAP application.
Landlords or property management companies will be needed to complete the process.
Tenants facing an eviction can also
benefit from new protections in Massachusetts. If tenants have a pending rental
assistance application at any of the regional agencies, the eviction process cannot be
fully executed in court. Getting an application in before an eviction begins will
give tenants the best opportunity to stay in
their home.
“The pandemic has had disproportionate impacts on our most vulnerable
communities and neighborhoods across
Massachusetts, and we want to remind
households in need that help is available,”
said Housing and Community Development Undersecretary Jennifer Maddox.
“Over the past 12 months, we’ve scaled
up our rental assistance program to match
the urgency required by this situation.
With a pool of state and federal resources,
a streamlined application process, and
simplified criteria for eligibility, we can
process more applications at a faster rate

than ever before. So we strongly encourage all tenants that have fallen behind to
seek help now.”
ERAP is part of DCHD’s COVID-19
Eviction Diversion Initiative (EDI), the
Commonwealth’s strategy to keep tenants
safely in their homes and to support the
ongoing expenses of landlords. Launched
in October 2020 in partnership with the
Trial Court, the Eviction Diversion Initiative provides mediation services, case
management services, and legal aid – as
well as state and federal rental assistance
funds – and has contributed to Massachusetts residential eviction filings decreasing
to less than 50 percent of the rate prior to
the pandemic.
Free application assistance can be
found by calling toll-free at 1-800-4741822. The helpline is open Monday
through Friday, between 9:00 A.M. – 8:30
P.M., and Saturday between 9:00 A.M. –
4:30 P.M. The online application for can
be found here: https://www.mass.gov/
eviction-diversion-initiative-get-help.

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

tmkBITMB½rTI 09 ប្រ�ធាានាាធិិបតីីជួួបជនជាាតិិវៀ�ៀតណាាម...
ថា ការិ ិយាល័័យនយោ�បាយបានចេ�ញ

ស្រ�បច្បាាប់់ របស់់

ពួួកគេ�។

សេ�ចក្តីី�សន្និិ�ដ្ឋាា នលេ�ខ ១២០-KL/TW ស្តីី�
ពីីកិិច្ចចការវៀ�ៀតណាមនៅ�ឯបរទេ�ស (OV)
ក្នុុ�ងស្ថាា នភាពថ្មីី� នាថ្ងៃ�ៃទីី១២

ខែ�សីីហា

លោ�កប្រ�ធានាធិិបតីីបានសម្តែ�ែងនូូវ

ឆ្នាំំ �២០២១ ដែ�លផ្តោ�ោតលើ�ើការជួួយឧបត្ថថម្ភភ

ក្តីី�សង្ឃឹឹ�មថា ប្រ�ជាជនកម្ពុុ�ជា វៀ�ៀតណាម
នឹឹ ងបន្តតរឹ ឹតចំំណងសាមគ្គីី�ភាព និិ ងជម្រុ�ុ

ជនជាតិិវៀ�ៀតណាមនៅ�ឯបរទេ�ស ឱ្យយទទួួល

ញការខិិតខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង ដើ�ើម្បីី�រួមចំំណែ�
ួ
ក

បានឋានៈៈស្រ�បច្បាាប់់ រឹង
ឹ មាំំ អភិិ វឌ្ឍឍ

ពង្រឹ�ឹងទំំនាក់់ទំំនងរវាងប្រ�ទេ�ស និិងប្រ�ជាជន

ប្រ�កបដោ�យស្ថិិ�រភាព និិងសមាហរណកម្មម

ទាំំងពីីរ។

ទៅ�ក្នុុ�ងសង្គគមប្រ�ទេ�សជាម្ចាាស់់ផ្ទះះ�។
នៅ�ព្រឹ�ឹកថ្ងៃ�ដដែ�
ៃ
ល ប្រ�មុុខរដ្ឋាាភិិបាល
លោ�កប្រ�ធានាធិិបតីីបានស្នើ�ើ�ឱ្យយបុុគ្គគលិក
ិ

វៀ�ៀតណាមបានទទួួលទានអាហារពេ�លព្រឹ�ឹក

ស្ថាា នទូូតបំំពេ�ញភារកិិច្ចរច បស់់ខ្លួួ�ន ឱ្យយបាន

ជាមួួយសម្តេ�េចតេ�ជោ� ហ៊ុុ�ន សែ�ន នាយក

ល្អអប្រ�សើ�ើរក្នុុ�ងការថែ�រក្សាាជនជាតិិវៀ�ៀតណាម

រដ្ឋឋមន្រ្តី�ី�នៃ�កម្ពុុ�ជា៕-VNS

នៅ�កម្ពុុ�ជា ក៏៏ដូូចជាបំំពេ�ញសេ�ចក្តីី�ប្រា�ថ្នាា
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រីីករាយថ្ងៃ�ៃបុុណ្្យ Christmas នៅ�ប៉ាា�រីីសប្រ�ទេ�សបារាំំង

ទាំង
ំ មូូល មានការតុុបតែ�ងរំំលេ�ចភ្លើ�ើ�ងពណ៌៌

ប៉ាា រី ីសៈៈ បន្ទាាប់់ពីបា
ី នធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរចេ�ញពីី

ដីីភ្លាាម ខ្ញុំំ��ក៏បា
៏ នធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរតាមរយៈៈរថយន្តត

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកនៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៤ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ ២
� ០២១

អស់់រយៈៈពេ�ល៤៥នាទីី ទើ�ើបខ្ញុំំ�បា
� នមកដល់់

សុុបិិន និិង ប៉ុុ�ណ្ណាា�រ៉ូូ� Christmas 2021
ក្នុុ�ងគោ�លបំំណងមកជួួបជុំកូ
ំ� ន
ូ ជាទីីស្រ�លាញ់់

ទីីក្រុ�ុងប៉ាា រី ីស ហើ�ើយក៏៏បានជួួបជុំំ�កូូនជាទីី

ដែ�លកំំពុុងតែ�ធ្វើ�ើ�ការសិិក្សាារៀ�ៀនសូូត្រ�នៅ�

ស្រ�លាញ់់ដែ�លមានឈ្មោះ�ះ�ថា ប៉ុុ�ណ្ណាារ៉ូូ�

ប្រ�ទេ�សបារាំំង ការហោះ�ះហើ�ើរអស់់

ដោ�យក្តីី�នឹឹករលឹឹកជាខ្លាំំ �ង ។

រយៈៈពេ�ល៦ម៉ោ�ោ ង ខ្ញុំំ��បានមកដល់់ប្រ�ទេ�ស
បារាំំងដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព ។
ក្រោ��យពីីយន្តតហោះ�ះបានចុះះ�ចតមកដល់់

ការមកលេ�ងប្រ�ទេ�សបារាំំងនេះ�ះ
មិិ នមែ�នខ្ញុំំ�� មកលើ�ើកទីី ១នោះ�ះទេ� នេះ�ះជា
លើ�ើកជាទីី៣ហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមកលើ�ើកទីី៣នេះ�ះ

ហាក់់បីដូ
ី ច
ូ ជាខ្ញុំំ��មានអារម្មមណ៍៍ថា ប្លែ�ែកភ្នែ�ែក

ប្លែ�ែកអារម្មមណ៍៍ សប្បាាយរី ីករាយជាមួួ យ

កូូនប្រុ�ុសជាទីីស្រ�លាញ់់និិងបាននាំំកូូនប្រុ�ុស
ដើ�ើរកំំសាន្តតតាមទីីធ្លាា សាធារណៈៈ និិងផ្សាារ
ទំំនើ�ើបនានាក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងប៉ាា រី ីស ។ នៅ�ក្នុុ�ង
ទីីក្រុ�ង
ុ ប៉ាា រី ីសប្រ�ទេ�សបារាំំងក្នុុ�ងកំំឡុងពេ�ល
ុ
ដែ�លខ្ញុំំ��មកជួួបជុំំ�កូូននេះ�ះ គឺឺចំំថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�ធ្នូូ�

ឆ្នាំំ ២
� ០២១ គឺឺជាថ្ងៃ�បុ
ៃ ុណ្យយ Christmas យើ�ើង
សង្កេ�េតឃើ�ើញថា នៅ�ក្នុុ�ងទីី ក្រុ�ុងប៉ាា រី ីស

ច្នៃ�ៃម៉ូូ�ដយ៉ាា ងស្រ�ស់់ស្អាាតគ្រ�ប់ទី
់ ក
ី ន្លែ�ែង ដើ�ើម្បីី�
លើ�ើកសោ�ភ័័ណភាពទីីក្រុ�ង
ុ ប៉ាា រី ីសឲ្យយកាន់់តែ�
មានភាពទាក់់ ទាញ ប្រៀ��ៀបបានដូូ ចជា
ឋានសួួគ៌៌ ដែ�លភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរណ៍៍គ្រ�ប់់ទិសទី
ិ
ី

មកទស្សសនាចំំថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ Christmas នេះ�ះ
លាន់់ មាត់់សរសើ�ើរគ្រ�ប់់ ៗគ្នាា ថា ពិិ តជា
ស្រ�ស់់ស្អាាតណាស់់ ហើ�ើយនេះ�ះក៏៏ជាការ
យកចិិត្តតទុុកដាក់់របស់់រដ្ឋាាភិិបាលប្រ�ទេ�ស
បារាំំង ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ឲ្យ
�ើ យទីីក្រុ�ង
ុ ប៉ាា រី ីសក្លាា យទៅ�ជា
គោ�លដៅ�ទេ�សចរណ៍៍របស់់ភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរណ៍៍
នៅ�ឆ្នាំំ �ក្រោ��យៗទៀ�ៀត ៕
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លេខ៣៣១ ថ្ងៃ�ៃទីី២០ ធ្នូូ� ឆ្នាំំ� ២០២១-ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ មករា ឆ្នាំំ� ២០២
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