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សម្តេ�េច ហ៊ុុ�ន សែសន អម្តេ�ើ�ញម្តេ�ៅ�ីយ៉ាាៅន់ម៉ាាៅសម្តេ�េច ហ៊ុុ�ន សែសន អម្តេ�ើ�ញម្តេ�ៅ�ីយ៉ាាៅន់ម៉ាាៅ

តទៅ�ទំ�ព័័រទីំ០៣តទៅ�ទំ�ព័័រទីំ០៣

តទៅ�ទំ�ព័័រទីំ០៦តទៅ�ទំ�ព័័រទីំ០៦

ច្្បាប់់នីីតិិប់ញ្ញញតិិិរប់ស់់រដ្ឋឋម៉ាា្សាឈូូសេស់តិ៖ សេ�ោ្លសេ�ស់ការសេ�ៀប់ស់ង្កកតិ់ផ្នែ�ែក
នីសេ�បាយ នីិង្កសេលើកទឹឹកច្ិតិិឱ្្យម៉ានីការសេបាះសេ�ោ្តិសេ�យសេស់រី នីិង្កយុតិិិធម៌៌សេ�កម៌ុ�ជា

ដោ�យ៖ ខ្មែ�ែរបុ៉ុ�ស្តិ៍៍� អាដោ�រកិដោ�យ៖ ខ្មែ�ែរបុ៉ុ�ស្តិ៍៍� អាដោ�រកិ

បូ៉ុស្តិ៍៍�ន - គណៈៈកម្មាែ ធិិការចម្រុះ�ះ�រប៉ុស់្តិ៍

រដ្ឋឋមុ្មាសាឈូូដោស្តិ៍តទទួលប៉ុនុ�កកិចចការអតីត

យ�ទធជន និងកិចចការស្តិ៍ហព័័នធបានដោប៉ុើកស្តិ៍វនាការ

ដោលើចាប់៉ុដោ�ោ លដោ�ស្តិ៍ការដោគៀប៉ុស្តិ៍ងោត់ខ្មែ�ែក

នដោ�បាយ និងដោលើកទឹកចិត៍ឱ្យយម្មានការ

ដោបា�ដោ�ែ តដោ�យដោស្តិ៍រ ីនិងយ�តិ៍ធិ�៌ដោ�កែ�ង

ម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ក�ុ�ជា ដោ�ថ្ងៃ�ៃស្តិ៍�ម្រុះក ទី៧ ខ្មែ��ករា 

�ែ �២០២២។ ដោស្តិ៍ចកី៍ម្រុះ�ងចាប់៉ុដោល� S. 

២៤០៦ ម្រុះតូវបានដោធិើើដោ�ើងដោ�យស្តិ៍ម្មាជិកម្រុះពឹ័ទធស្តិ៍ភា

Khmer Post USA:Khmer Post USA:
Today we are talking about the situ-Today we are talking about the situ-

ation in Myanmar because of the recent ation in Myanmar because of the recent 
visit of Prime Minister Hun Sen to Myan-visit of Prime Minister Hun Sen to Myan-
mar. As chairman of ASEAN, as we un-mar. As chairman of ASEAN, as we un-
derstand so far, it was not consensual by derstand so far, it was not consensual by 
the regional state members in the ASEAN, the regional state members in the ASEAN, 

Massachusetts Massachusetts 
State Legislature State Legislature 
Bill: ConBill: Condemning demning 
PoliticalPolitical Oppres- Oppres-
sion and Encour-sion and Encour-
aging Free and aging Free and 
Fair Election in Fair Election in 
Cambodia Cambodia 

Please seePlease see  /06/06

Hun Sen's Controversial Visit to Myanmar, an Hun Sen's Controversial Visit to Myanmar, an 
Interview with NUG Ambassador to ASEANInterview with NUG Ambassador to ASEAN

Please seePlease see  /03/03Please seePlease see  /02/02

The Hearing was held by Chairman Marissa Velis, Chairman Paul The Hearing was held by Chairman Marissa Velis, Chairman Paul 
McMurtry, and members of the committee on Veteran and Federal AffairsMcMurtry, and members of the committee on Veteran and Federal Affairs

ប៉ុទវចិារណៈក�៖

អភិិបាលក្រុកុង្កផ្នែ�ែរ អាសេម៌រិកដ្ឋំប់ូង្កសេ�សេ�ស់ហរដ្ឋឋអាសេម៌រិក 

សេតិើក្រុតិូវអប់អរសាទឹរ ឬម៌ិនីអប់អរសាទឹរ?

Editorial:
The First Cambodian American Mayor in The First Cambodian American Mayor in 
the U.S – to Celebrate or not Celebrate?the U.S – to Celebrate or not Celebrate?
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តទៅ�ទំ�ព័័រទីំ ១៩តទៅ�ទំ�ព័័រទីំ ១៩

ដោ�យ៖ ខ្មែ�ែរបុ៉ុ�ស្តិ៍៍� អាដោ�រកិ | ថ្ងៃ�ៃទី៥ ខ្មែ��ករា ដោ�យ៖ ខ្មែ�ែរបុ៉ុ�ស្តិ៍៍� អាដោ�រកិ | ថ្ងៃ�ៃទី៥ ខ្មែ��ករា 

�ែ �២០២២�ែ �២០២២

ស្តិ៍ប៍ាហ៍ដោន� ប៉ុ�រស្តិ៍ខំ្លាំ�ងក�ុ�ជា នាយក

រដ្ឋឋ�ន្រ្តីនី៍ ហុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន នឹងដោ�ប៉ុ�ដោព័ញទស្តិ៍សនកិចច

ដោ�ម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍�ី�ុន់មុ្មា ដោ�ថ្ងៃ�ៃទី៧ ខ្មែ��ករា 

ជាខ្មែ�ែកថ្ងៃនខ្មែ�នការរប៉ុស់្តិ៍គាត់កែ�ងការ “ព័ម្រុះងឹង

អាសុាន” កែ�ងនា�ជាម្រុះប៉ុធានអាសុានដោ�

�ែ �២០២២ ដោ�យ�ិនដោអើដោព័ើនឹងការឯកភាព័ម្រុះបា�

ច�ណៈ� ចរប៉ុស់្តិ៍    អាសុាន កែ�ងកិចចម្រុះប៉ុជ��ក�ពូ័ល

អាសុាន ដោ�កែ�ងខ្មែ�ត�លា។

រប៉ុប៉ុដោ�ធា�ី�ុន់មុ្មា បានដោ�ើងកាន់អ�ណាច

ដោ�យការដោធិើើរដ្ឋឋម្រុះប៉ុហារកែ�ងខ្មែ�ក��ៈៈ �ែ �២០២១ 

ចាប់៉ុតាំ�ងពី័ដោព័លដោនា��ក �ន�ស្តិ៍សជិត ១៤០០ 

នាក់ម្រុះតូវបានស្តិ៍មំ្មាប់៉ុ រ�ួម្មាន��ងក�ម្មារ និង 

�ន�ស្តិ៍ស ១១៣២៨ នាក់ម្រុះតូវបានឃុំ���ួំនដោ�យ

��ស្តិ៍ចាប់៉ុ ដោន�ដោប៉ុើដោ�ងតាំ�ស្តិ៍ម្មាគ��៍ល់

ជ�នួយស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុអែកដោ�ស្តិ៍នដោ�បាយ។ ទីម្រុះប៉ុជ��ជន 

និងភូូ�ិជាដោម្រុះចើនម្រុះតូវបានប៉ុ��ិំចប៉ុ�ផំ្លាញដោ�យការ

បាញ់ដោផំ្លាងកា�ដោភំូើងធិ� និងការវាយម្រុះប៉ុហារ

តាំ�អាកាស្តិ៍ ប៉ុណ៍ាលឱ្យយជនស្តិ៍�ីវលិជាង 

២៨០០០០ នាក់ម្រុះតូវរ��ដោរ ើ�ុ�ស្តិ៍ខ្មែ�ែងរប៉ុស់្តិ៍ពួ័កដោគ 

និងម្រុះតូវជដោ�ំ�ស្តិ៍ដោចញ។ ការទទួលបានជ�នួយ

ខ្មែ�ែកដោវជជសាស្រ្តស្តិ៍ ៍និង�ន�ស្តិ៍សធិ�៌ ក៏ម្រុះតូវបាន

កាត់ប៉ុនថយ�ងខ្មែដ្ឋរ។ ចាប់៉ុតាំ�ងពី័រដ្ឋឋម្រុះប៉ុហារ�ក 

រប៉ុប៉ុដោ�ធា  �ី�ុន់មុ្មា �ិនអាចម្រុះគប់៉ុម្រុះគង

ម្រុះប៉ុជាជន�ី�ុន់មុ្មាបាន ដោ�យសារខ្មែតចលនា

ដោន��ិនដោគារព័ចាប់៉ុ    ស្តិ៍�ីវលិ និងរ�ឋ ភិូបាល

ជាប់៉ុដោ�ែ តស្រស្តិ៍ប៉ុចាប់៉ុរប៉ុស់្តិ៍ពួ័កដោគ ដោហើយ

គណៈប៉ុកសប៉ុម្រុះងួប៉ុប៉ុម្រុះងួ�ជាតិ ដោ�កាត់� (NUG) 

ដោ�ខ្មែតម្មានដោ�អីដោ�អងគការស្តិ៍ហម្រុះប៉ុជាជាតិ។ 

ស្តិ៍�ដោណៈើ ស្តិ៍��រប៉ុស់្តិ៍រប៉ុប៉ុដោ�ធា�ី�ុន់មុ្មា ចូល

ជាស្តិ៍ម្មាជិករប៉ុស់្តិ៍អងគការស្តិ៍ហម្រុះប៉ុជាជាតិ ម្រុះតូវ

បានម្រុះចានដោចាលដោ�យអងគការស្តិ៍ហម្រុះប៉ុជាជាតិ

ដោ�កែ�ងខ្មែ�ធិែ ូដោហើយអាសុានបានដ្ឋករប៉ុប៉ុដោ�ធា

�ិនឲ្យយចូលរ�ួកែ�ងកិចចម្រុះប៉ុជ��ក�ពូ័លរប៉ុស់្តិ៍�ួំនកែ�ង

ខ្មែ�ត�លា។

អងគការស្តិ៍ងគ�ស្តិ៍�វីលិជាង ២០០ ថ្ងៃនម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍

សេស់ច្កិផី្នែ�ែង្កការណ៍រ៍មួ៌រប់ស់អ់ង្កគការស់ង្កគម៌ស់ុវីលិជាង្ក ២០០ សេ�ោល្សេ�ស់
ដ្ឋំសេណ៍ើរទឹស់្សនីកិច្ចរប់ស់់សេ�ក ហុុនី ផ្នែស់នី សេ�កានី់ក្រុប់សេទឹស់ម៌ី�ា្នី់ម៉ាា្

Joint Statement from Over 200 Civil Society Joint Statement from Over 200 Civil Society 
Organizations Condemns Hun Sen’s Visit to MyanmarOrganizations Condemns Hun Sen’s Visit to Myanmar

This week, Cambodia Strong Man, This week, Cambodia Strong Man, 
Prime Minister Hun Sen is going to visit Prime Minister Hun Sen is going to visit 
Myanmar on January 7 as part of his plan Myanmar on January 7 as part of his plan 
to “strengthen the ASEAN” as chairman to “strengthen the ASEAN” as chairman 
of ASEAN in 2022, ignoring the ASE-of ASEAN in 2022, ignoring the ASE-
AN’s Five-Points Consensus during the AN’s Five-Points Consensus during the 
ASEAN Summit in October.ASEAN Summit in October.

Myanmar’s military junta took Myanmar’s military junta took 
power by a coup in Feb 2021, since then, power by a coup in Feb 2021, since then, 
nearly 1,400 people have been killed, in-nearly 1,400 people have been killed, in-
cluding children, and 11,328 people have cluding children, and 11,328 people have 
been illegally detained  according to the been illegally detained  according to the 
Assistance Association for Political Pris-Assistance Association for Political Pris-
oners. Many towns and villages have oners. Many towns and villages have 
been destroyed by artillery shelling and been destroyed by artillery shelling and 
airstrikes causing over 280,000 civilians airstrikes causing over 280,000 civilians 
to loose their homes and are displaced. to loose their homes and are displaced. 
Medical and humanitarian aid access have Medical and humanitarian aid access have 
also been cut. Since the coup, the military also been cut. Since the coup, the military 
junta have not been able to gain control junta have not been able to gain control 

of the Myanmar people because of the of the Myanmar people because of the 
civil disobedience movement and their le-civil disobedience movement and their le-
gitimately elected government, NUG, still gitimately elected government, NUG, still 
have a seat at the U.N. Myanmar’s junta have a seat at the U.N. Myanmar’s junta 
application for membership was rejected application for membership was rejected 
by the U.N. in December and the ASEAN by the U.N. in December and the ASEAN 
excluded the junta from attending its sum-excluded the junta from attending its sum-
mit meeting in October.mit meeting in October.

Over 200 civil society organiza-
tions of Myanmar and Cambodia issued a 
joint statement on January 4th, 2022 con-
demning Hun Sen’s upcoming visit, “we 
strongly condemn Hun Sen for supporting 
the criminal military junta in Myanmar 
and demand an urgent coordinated inter-
national response to immediately halt the 
junta’s campaign of terror.”

The statement included gruesome 
details of people burned alive to death in 
the villages by junta soldiers, amounting 
to war crimes and crime against human-
ity. The statement reminded the horrors of 
Cambodia’s past that, “Hun Sen must not 
condone and applaud such inhumane acts 
and should know well of the pain and im-
mense suffering of genocide on a nation, 
given the millions of Cambodian people 
who were victims and survivors of geno-
cide committed by the tyrannical Khmer 
Rouge. Hun Sen must not lend legitimacy 
to the genocidal junta, and he must not 

Please seePlease see  /19/19

ប្រ�ជាៅជន�ីយ៉ាាៅន់ម៉ាាៅម្តេ�ើ�បាៅតុ�ក�មប្រ�ឆាំៅ�ងនឹងដំ�ម្តេ��រទសសនកិចចរ�ស់សម្តេ�េច ហ៊ុុ�ន សែសន ប្រ�ជាៅជន�ីយ៉ាាៅន់ម៉ាាៅម្តេ�ើ�បាៅតុ�ក�មប្រ�ឆាំៅ�ងនឹងដំ�ម្តេ��រទសសនកិចចរ�ស់សម្តេ�េច ហ៊ុុ�ន សែសន 
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ដោ�យ ស្តិ៍�បិ៉ុន៍ អុ�ង
ថ្ងៃ�ៃទី៣ ខ្មែ��ករា �ែ �២០២២ - ទីម្រុះកះង

�ូខ្មែវលបានអប៉ុអរសាទរការស្តិ៍ែ�ចូលកាន់
ត�ខ្មែណៈងស្តិ៍ម្មាជិកម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកាជាប់៉ុដោ�ែ ត 
“�ែ ក់ស្តិ៍ង្កាោ ត់ និង�ែ ក់រដ្ឋឋ” ខ្មែប៉ុប៉ុកូនកាត់
�ែីជាដោលើកដ្ឋ�បូ៉ុង ជាលទធ�លថ្ងៃនប៉ុណឹ៍ៈង
���រសិ្តិ៍ទធិព័លរដ្ឋឋ Hout vs. Lowell 
កែ�ង�ែ �២០១៧ ។ ម្មានស្តិ៍ម្មាជិកម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកា
ស្តិ៍ង្កាោ ត់ ៨ របូ៉ុ និងស្តិ៍ម្មាជិកម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកា
�ែ ក់រដ្ឋឋ ៣ របូ៉ុ។ ពី័��ន ម្មានស្តិ៍ម្មាជិក
ម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុការដ្ឋឋ��ងអស់្តិ៍ ៩ របូ៉ុ។ អែកកាន់
ត�ខ្មែណៈងប៉ុចច�ប៉ុែនែ ៥ របូ៉ុម្រុះតវូបានដោបា�ដោ�ែ ត
ដោម្រុះជើស្តិ៍ដោរ ើស្តិ៍ដោ�ើងវញិ និងស្តិ៍ម្មាជិក
ម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកាស្តិ៍ង្កាោ ត់�ែី ៥ របូ៉ុ ម្រុះតូវបាន
ជាប់៉ុដោ�ែ ត ។ កែ�ងច�ដោណា�ស្តិ៍ម្មាជិក
ម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកា��ង ១១របូ៉ុ ម្មានខ្មែ�ែរអាដោ�រកិា�ង 
៣ របូ៉ុគឺ៖ ដោលាកស្តិ៍�ខ្លាំរ ីដោ� ស្តិ៍ង្កាោ ត់
ដោល�៧ ដោលាក វាស្តិ៍នា នួន ស្តិ៍ម្មាជិក
ម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកាស្តិ៍កល និងដោលាក បុ៉ុ�លរ�ឋ  
ខ្មែយុ� ស្តិ៍ង្កាោ ត់ដោល�៨។ ពួ័កដោគ��ងអស់្តិ៍
រ�ួគាែ ដោបា�ដោ�ែ តដោម្រុះជើស្តិ៍ដោរ ើស្តិ៍អភិូបាលម្រុះកះង
�ួយរបូ៉ុ។ ស្តិ៍ម្មាជិកម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកាស្តិ៍ង្កាោ ត់
ដោលាកស្តិ៍�ខ្លាំរ ីដោ� ម្រុះតូវបានដោម្រុះជើស្តិ៍ដោរ ើស្តិ៍
ដោ�យ�ិត៍រ�ួការង្ការរប៉ុស់្តិ៍គាត់ជា
អភិូបាលម្រុះកះងជាដោលើកដ្ឋ�បូ៉ុងដោ�កែ�ងម្រុះប៉ុវតិ៍
សាស្រ្តស្តិ៍ទី៍ម្រុះកះង�ូខ្មែវល និងដោ�ម្រុះគប់៉ុទីកខ្មែនំង
កែ�ងស្តិ៍ហរដ្ឋឋអាដោ�រកិ។ ដោលាក ដោ� ក៏ជា
ជនជាតិអាដោ�រកិ-អាស្តិ៍�ី ដ្ឋ�បូ៉ុងដោគខ្មែដ្ឋល
បានប៉ុដោម្រុះ�ើការជាអភិូបាលម្រុះកះងកែ�ង
ម្រុះប៉ុវតិ៍សាស្រ្តស្តិ៍ ៍រយៈដោព័ល ១៨៦ �ែ �ថ្ងៃន
ទីម្រុះកះង�ូខ្មែវល។

ម្រុះតូវបានដោគរ �ពឹ័ង�នឹងម្មានម្រុះប៉ុព័័នធ
�សព័ើ�ាយស្តិ៍�ខ្លាំន់ៗនឹងស្តិ៍រដោស្តិ៍រអ�ពី័ដោរឿង
ដ៍្ឋរ �ជួលចិត៍ថ្ងៃនអភិូបាលម្រុះកះង ខ្មែ�ែរអាដោ�រកិ
ដ្ឋ�បូ៉ុងដោគ ខ្មែដ្ឋលបានជាប់៉ុដោ�ែ តដោ�
ស្តិ៍ហរដ្ឋឋអាដោ�រកិ ដោហើយបុ៉ុ�នាែ នថ្ងៃ�ៃប៉ុនុាប់៉ុ
�កនឹងម្មានការអប៉ុអរសាទរពិ័ធីិស្តិ៍ែ�
ចូលកាន់ត�ខ្មែណៈង។ �ុងណា�ិញ 
កែ�ងនា�ជាខ្មែ�ែរអាដោ�រកិ និងកាខ្មែស្តិ៍តខ្មែ�ែរ
កែ�ងស្រស្តិ៍ះកដោ�ទីម្រុះកះង�ូខ្មែវល អស់្តិ៍រយៈដោព័ល
ជាង ១០�ែ ��កដោហើយ កាខ្មែស្តិ៍តខ្មែ�ែរបុ៉ុ�ស្តិ៍៍�

ស្តិ៍ហរដ្ឋឋអាដោ�រកិដោព័ញចិត៍ចាប់៉ុយកដោរឿងរុាវ
ថ្ងៃនម្រុះពឹ័តិ៍ការណ៍ៈស្តិ៍�ខ្លាំន់ដោន��ំ�ៗ។

ដោរឿងរុាវថ្ងៃនភាព័ដោជាគជ័យរប៉ុស់្តិ៍
អភិូបាលម្រុះកះងដោលាកដោ� ក៏ដោកើតដោ�ើង
ជា�ួយនឹង ការ�កចិត៍ដ៏្ឋ ខំ្លាំ�ងស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុ
ស្តិ៍ហគ�ន៍ខ្មែ�ែរអាដោ�រកិដោ�ទីម្រុះកះង�ូខ្មែវល
�ងខ្មែដ្ឋរ។ ស្តិ៍ម្មាជិកម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកាជាប់៉ុដោ�ែ ត
ថ្ងៃនទីម្រុះកះង�ូខ្មែវលម្រុះតូវបានរងស្តិ៍មុ្មាធិដោ�យ
ស្តិ៍ម្មាជិកម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកាជាន់�ុស់្តិ៍ខ្មែ�ែរអាដោ�រកិ
ម្មាែ ក់ដោទៀតគឺដោលាក វាស្តិ៍នា នួន ខ្មែដ្ឋល

បានទទួលស្តិ៍�ដោ�ង  គា�ម្រុះទដោម្រុះចើនជាងដោគ 
ដោ�ទូ��ងទីម្រុះកះង ដោហើយជា ដោប៉ុកខជន 
អភិូបាលម្រុះកះង�ងខ្មែដ្ឋរ។ �ុ�យដោ�វញិ 
ពួ័កដោគបានម្រុះប៉ុ�ូល�៍��គាែ  ដោបា�ដោ�ែ ត
ដោម្រុះជើស្តិ៍ដោរ ើស្តិ៍ដោប៉ុកខជនវយ័ដោកែង ខ្មែដ្ឋលបាន
ប៉ុដោម្រុះ�ើការ �ួយអាណៈតិ៍ ជាអែកគាែ ន ម្រុះប៉ុវតិ៍

ចូលរ�ួជា�ួយស្តិ៍ហគ�ន៍ ��នដោព័លគាត់  
ឈូរដោ�ែ �ស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុត�ខ្មែណៈងនដោ�បាយ 
ម្រុះប៉ុខ្មែហលជាម្មានដោរឿងរុាវថ្ងៃនទីម្រុះកះង�ូខ្មែវល 
ដោម្រុះជើស្តិ៍ដោរ ើស្តិ៍អភិូបាលម្រុះកះងខ្មែ�ែរអាដោ�រកិ
ដ្ឋ�បូ៉ុង �ណៈៈរកាសាថ នភាព័នដោ�បាយ
ប៉ុចច�ប៉ុែនែ។ ដោន�បានដោធិើើឲ្យយការខ្មែប៉ុកបាក់

កាន់ខ្មែតស្តិ៍�ីជដោម្រុះ�កែ�ងស្តិ៍ហគ�ន៍ខ្មែ�ែរ។

ម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកាដោលាក នួន ជាអែក
ម្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយដោជឿនដោលឿន�ួយរបូ៉ុខ្មែដ្ឋល
បានប៉ុរហិារ�ុងខំ្លាំ�ងច�ដោ��លកខ�ណៈឌ
គាែ នខ្មែដ្ឋនក�ណៈត់ថ្ងៃនម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកាម្រុះកះងកែ�ង
ទីម្រុះកះង�ូខ្មែវល។ ដោលើស្តិ៍ពី័ដោន�ដោទៀត គាត់
បានគា�ម្រុះទចលនាដោដ្ឋើ�ែីម្រុះប៉ុកាស្តិ៍អ�ពី័ 
“ការដោរ ើស្តិ៍ដោអើងជាតិសាស្តិ៍ន៍ គឺជាវបិ៉ុតិ៍
ស្តិ៍��ភាព័សាធារណៈៈ” ខ្មែដ្ឋលម្រុះតវូបានរង

By Soben UngBy Soben Ung
January 3rd, 2022 – the City of Low-

ell swore in the new hybrid “district and 
at-large” elected councilors for the first 
time as a result of a civil rights lawsuit 
Hout vs. Lowell et all in 2017. It consisted 
of eight district councilors and three at-large 
councilors. Previously, all nine were at-large 
councilors. Six incumbents were re-elect-
ed and five new district councilors were 

elected. Among the 11 councilors, three 
were Cambodian Americans: Sokhary Chau, 
district 7; Vesna Nuon, councilor at-large, 
and Paul Ratha Yem, district 8. Together 
they voted for one ceremonial mayor. 
District councilor Sokhary Chau was 
elected by his peers as Mayor for the first 
time in Lowell history and anywhere in 
America. Chau is also the first Asian 

American to serve as Mayor in Lowell’s 
186 years of history.

It is to be expected that mainstream 
media headlines would write about the 
inspirational story of the first Cambodian 
American elected as Mayor in the U.S., 
and they have in the days following the 
swearing in ceremony. However, as a 
Cambodian American and a local Cambo-
dian newspaper in Lowell for more than 
10 years, the Khmer Post USA is compelled 
to shed some light on this story.

The story of Mayor Chau’s success 
also come with great disappointment and 

frustration for the Cambodian American 
community in Lowell. The elected coun-
cilors of Lowell were under pressure by 
another stronger, senior Cambodian 
American councilor Vesna Nuon, who 
received top votes city-wide and also a 
candidate for mayor. Instead, they rallied 
to vote for a junior candidate who served 
one term with no history of community 
involvement prior to his run for political 
office, perhaps to fit the story of Lowell 
electing a first Cambodian American 
mayor, while keeping the political status 
quo. This has further deepened the division 
in the Cambodian community.

Councilor Nuon is a progressive 
democrat who strongly denounced the 
unlimited terms of city councils in Lowell. 
Additionally, he supported a motion to 
declare “racism is a public health crisis” 
that was struck down by the council. On 
the contrary, Chau stated that he “does not 
believe racism is a public health crisis” 
along with councilor Rita Mercier who also 
supported Chau to be Mayor. A declaration 
that racism is a public health crisis was 
issued by State Representative Vanna 
Howard and Congresswoman Lori Trahan 
after a series of listening sessions in Low-
ell with testimonies by victims of dis-
crimination and health experts. Chau and 
Mercier, however, remain unconvinced. 

Moreover, in this election, a non-
binding ballot question for the mayor to 
be publicly elected, instead of the current 
system in which councilors choose the 
mayor – was passed with 75% of the votes. 
The public has spoken clearly on both 
Vesna’s ticket and the ballot question. Dur-
ing the election campaign, all candidates 
vowed they would support the ballot ques-
tion if it passed, yet their action is contrary. 
Because it was non-binding, legally, the 
council didn’t have to follow it, so they 
voted for a mayor of their own personal 
choice, ignoring the will of the public which 
showed Vesna was the most popular can-
didate.

To be clear, the city of Lowell is man-
aged by a City Manager while the mayor 
chairs the council and the school commit-
tee meetings. The mayor position is only 
ceremonial.

With the complexity of how Mayor 
Chau was elected, this does not mean Chau 
won’t be doing a good job as Mayor. From 
his background, Khmer Post USA learned 
that he went Phillips Academy on a schol-
arship, then to Macalester College in St. 
Paul, Minnesota, also on a scholarship 
where he studied economics and political 
science. His hard-working ethics were 
trained early on in his life and he worked 
hard during his first term as councilor. 
However, his ability to mobilize, inspire 
and serve the community is still in question, 
as revealed by the fact that he was nar-
rowly elected by 758 votes in his district 
7. A district where 45% of voters are 
Cambodians descent who came to Lowell 
in the 1980s as war refugees from a geno-
cide. Chau and his family also shared the 

2022 – 2023 Lowell council term from left to right front row: Kim Scott, Erick 2022 – 2023 Lowell council term from left to right front row: Kim Scott, Erick 
Gitscher, Sokhary Chau, Rita Mercier. Back row: Vesna Nuon, Corey Robinson, Dan Gitscher, Sokhary Chau, Rita Mercier. Back row: Vesna Nuon, Corey Robinson, Dan 

Rourke, Wayne Jenness, John Drinkwater, John Leahy, and Paul Ratha Yem. Rourke, Wayne Jenness, John Drinkwater, John Leahy, and Paul Ratha Yem. 

Protest on Sunday, January 2, 2022 held by Susie Chhuon, 2021 School Committee Protest on Sunday, January 2, 2022 held by Susie Chhuon, 2021 School Committee 
candidate, to support Vesna Nuon for Mayor.candidate, to support Vesna Nuon for Mayor.
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and he visited at a time when the United and he visited at a time when the United 
Nations just rejected the membership ap-Nations just rejected the membership ap-

plication of the military junta because the plication of the military junta because the 
coup took place in February. This is the coup took place in February. This is the 
most controversial point of conflict in most controversial point of conflict in 
Myanmar, now on the brink of civil war. Myanmar, now on the brink of civil war. 
So, today I have the most distinguished So, today I have the most distinguished 
honor speaking with ambassador to honor speaking with ambassador to 
ASEAN, Bo Hla Tint who represents the ASEAN, Bo Hla Tint who represents the 
National Unity Government of Republic National Unity Government of Republic 
of Union Myanmar. Welcome Mr. Bo Hla of Union Myanmar. Welcome Mr. Bo Hla 
TintTint..

ថ្ងៃ�ៃដោន� ដោយើងជខ្មែជកអ�ពី័សាថ នការណ៍ៈថ្ងៃ�ៃដោន� ដោយើងជខ្មែជកអ�ពី័សាថ នការណ៍ៈ
ដោ�ម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍�ី�ុន់មុ្មា ដោ�យសារខ្មែតដ្ឋ�ដោណៈើ រដោ�ម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍�ី�ុន់មុ្មា ដោ�យសារខ្មែតដ្ឋ�ដោណៈើ រ
ទស្តិ៍សនកិចចរប៉ុស់្តិ៍ដោលាកនាយករដ្ឋឋ�ន្រ្តីនី៍ ហុ�ន ទស្តិ៍សនកិចចរប៉ុស់្តិ៍ដោលាកនាយករដ្ឋឋ�ន្រ្តីនី៍ ហុ�ន 
ខ្មែស្តិ៍ន �កម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍�ី�ុន់មុ្មា នាដោព័ល�ែីៗខ្មែស្តិ៍ន �កម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍�ី�ុន់មុ្មា នាដោព័ល�ែីៗ
ដោន�។ កែ�ងនា�ជាម្រុះប៉ុធានអាសុាន ដូ្ឋចដោយើងដោន�។ កែ�ងនា�ជាម្រុះប៉ុធានអាសុាន ដូ្ឋចដោយើង
បានដឹ្ឋង�កទល់ដោព័លដោន� វា�ិនខ្មែ�នជាបានដឹ្ឋង�កទល់ដោព័លដោន� វា�ិនខ្មែ�នជា
ការយល់ម្រុះព័�ពី័រដ្ឋឋស្តិ៍ម្មាជិកកែ�ងត�ប៉ុន់ ការយល់ម្រុះព័�ពី័រដ្ឋឋស្តិ៍ម្មាជិកកែ�ងត�ប៉ុន់ 
អាសុានដោនា�ដោទ គាត់បានដោ�ទស្តិ៍សនកិចច អាសុានដោនា�ដោទ គាត់បានដោ�ទស្តិ៍សនកិចច 
ដោ�កែ�ងម្រុះគាខ្មែដ្ឋលអងគការស្តិ៍ហម្រុះប៉ុជាជាតិដោ�កែ�ងម្រុះគាខ្មែដ្ឋលអងគការស្តិ៍ហម្រុះប៉ុជាជាតិ
ដោទើប៉ុខ្មែតបានម្រុះចានដោចាលការដោស្តិ៍ែើស្តិ៍��ដោធិើើជាដោទើប៉ុខ្មែតបានម្រុះចានដោចាលការដោស្តិ៍ែើស្តិ៍��ដោធិើើជា
ស្តិ៍ម្មាជិកភាព័រប៉ុស់្តិ៍រប៉ុប៉ុដោ�ធា ដោម្រុះ��ខ្មែតស្តិ៍ម្មាជិកភាព័រប៉ុស់្តិ៍រប៉ុប៉ុដោ�ធា ដោម្រុះ��ខ្មែត
រដ្ឋឋម្រុះប៉ុហារបានដោកើតដោ�ើងដោ�កែ�ងខ្មែ�ក��ៈៈ។ រដ្ឋឋម្រុះប៉ុហារបានដោកើតដោ�ើងដោ�កែ�ងខ្មែ�ក��ៈៈ។ 
ដោន�គឺជាដោព័លដោវលា�ួយ ដោន�ជាច�ណៈ� ចដោន�គឺជាដោព័លដោវលា�ួយ ដោន�ជាច�ណៈ� ច
ចម្រុះ�ូងចម្រុះម្មាស្តិ៍ប៉ុ���តថ្ងៃនជដោមំ្មា�ដោ�កែ�ងចម្រុះ�ូងចម្រុះម្មាស្តិ៍ប៉ុ���តថ្ងៃនជដោមំ្មា�ដោ�កែ�ង
ម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍�ី�ុន់មុ្មា ឥ�ូវដោន�ស្តិ៍ថិតដោលើម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍�ី�ុន់មុ្មា ឥ�ូវដោន�ស្តិ៍ថិតដោលើ
ម្មាត់ដោម្រុះជា�ថ្ងៃនស្តិ៍ន្រ្តីង្កាគ �ស្តិ៍�ី។ ថ្ងៃ�ៃដោន� �ំ��ម្មានម្មាត់ដោម្រុះជា�ថ្ងៃនស្តិ៍ន្រ្តីង្កាគ �ស្តិ៍�ី។ ថ្ងៃ�ៃដោន� �ំ��ម្មាន
កិតិ៍យស្តិ៍ប៉ុ���តខ្មែដ្ឋលបានជខ្មែជកជា�ួយកិតិ៍យស្តិ៍ប៉ុ���តខ្មែដ្ឋលបានជខ្មែជកជា�ួយ
ឯកអគគរដ្ឋឋទូតម្រុះប៉ុចា�អាសុាន គឺដោលាក បូ៉ុ ឯកអគគរដ្ឋឋទូតម្រុះប៉ុចា�អាសុាន គឺដោលាក បូ៉ុ 
ឡាទីន (Bo Hla Tint) ជាត�ណាងឱ្យយឡាទីន (Bo Hla Tint) ជាត�ណាងឱ្យយ
រ�ឋ ភិូបាលរបួ៉ុរ�ួជាតិថ្ងៃនសាធារណៈរដ្ឋឋរ�ឋ ភិូបាលរបួ៉ុរ�ួជាតិថ្ងៃនសាធារណៈរដ្ឋឋ
ស្តិ៍ហភាព័�ី�ុន់មុ្មា។ សូ្តិ៍�សាើ គ�ន៍ដោលាក ស្តិ៍ហភាព័�ី�ុន់មុ្មា។ សូ្តិ៍�សាើ គ�ន៍ដោលាក 
បូ៉ុ ឡាទីន ។បូ៉ុ ឡាទីន ។

Ambassador Bo Hla Tint:Ambassador Bo Hla Tint:
I thank you for allowing me to join I thank you for allowing me to join 

this very crucial time and crucial discus-this very crucial time and crucial discus-
sion. I appreciate that.sion. I appreciate that.

�ំ��សូ្តិ៍�អរគ�ណៈដោលាកស្រសី្តិ៍ខ្មែដ្ឋលអន�ញ្ញាា ត�ំ��សូ្តិ៍�អរគ�ណៈដោលាកស្រសី្តិ៍ខ្មែដ្ឋលអន�ញ្ញាា ត

ឱ្យយ�ំ��ចូលរ�ួកិចចពិ័ភាកាដ៏្ឋស្តិ៍�ខ្លាំន់ដោន�។ឱ្យយ�ំ��ចូលរ�ួកិចចពិ័ភាកាដ៏្ឋស្តិ៍�ខ្លាំន់ដោន�។

Khmer Post USA:Khmer Post USA:
Ambassador, what is your reaction to Ambassador, what is your reaction to 

Hun Sen’s visit yesterday as we know he Hun Sen’s visit yesterday as we know he 
delivered aids to the military Junta?delivered aids to the military Junta?

ដោតើដោលាកឯកអគគរដ្ឋឋទូត ម្មានម្រុះប៉ុតិក�ែដោតើដោលាកឯកអគគរដ្ឋឋទូត ម្មានម្រុះប៉ុតិក�ែ
�ុងណាច�ដោ��ដ្ឋ�ដោណៈើ រទស្តិ៍សនកិចចរប៉ុស់្តិ៍�ុងណាច�ដោ��ដ្ឋ�ដោណៈើ រទស្តិ៍សនកិចចរប៉ុស់្តិ៍
ដោលាក ហុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន កាលពី័�សលិ�ិញ ដោហើយដោលាក ហុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន កាលពី័�សលិ�ិញ ដោហើយ
ដោយើងដឹ្ឋង� ដោលាកបាន�៍ល់ជ�នួយដ្ឋល់ដោយើងដឹ្ឋង� ដោលាកបាន�៍ល់ជ�នួយដ្ឋល់
រប៉ុប៉ុដោ�ធា?រប៉ុប៉ុដោ�ធា?

Ambassador Bo Hla Tint:Ambassador Bo Hla Tint:
The amount of aid is not significant. The amount of aid is not significant. 

At the same time, our concern for his busi-At the same time, our concern for his busi-
ness there was no prior consultation with ness there was no prior consultation with 
our government, the National Unity Gov-our government, the National Unity Gov-
ernment of Union of Myanmar. It is also ernment of Union of Myanmar. It is also 
undermining the current unanimous stand undermining the current unanimous stand 
of the ASEAN’s members. Last year, under of the ASEAN’s members. Last year, under 
the chairmanship of the Brunei government, the chairmanship of the Brunei government, 
that is not to recognize the attempted coup that is not to recognize the attempted coup 
leader Min Aung Hlaing as the top leader-leader Min Aung Hlaing as the top leader-
ship role in the ASEAN. Now that Mr. Hun ship role in the ASEAN. Now that Mr. Hun 
Sen himself as the chairperson of the Sen himself as the chairperson of the 
ASEAN visiting to Naypyidaw and making ASEAN visiting to Naypyidaw and making 
deal with him is totally undermining the deal with him is totally undermining the 
current unanimous position of the ASEAN. current unanimous position of the ASEAN. 
At the same time without consultation is At the same time without consultation is 
not complying with the 5 points consensus not complying with the 5 points consensus 
and then they are saying that there is a need and then they are saying that there is a need 
to talk with every concerned governments’ to talk with every concerned governments’ 
body. body. 

So, prior consultation is important to So, prior consultation is important to 
resolve the crisis in Myanmar. Without resolve the crisis in Myanmar. Without 
dealing with every party’s concern, any dealing with every party’s concern, any 
effort by a chairperson or as association in effort by a chairperson or as association in 
the region will not achieve, we believe. So, the region will not achieve, we believe. So, 
as of today, even though there was a so-as of today, even though there was a so-

called agreement between two dictators, called agreement between two dictators, 
still the heavy military offenses continue still the heavy military offenses continue 
on the ground. As of today, because of this on the ground. As of today, because of this 
reign of terror and military offenses and reign of terror and military offenses and 
crime against humanity, 1,445 people have crime against humanity, 1,445 people have 
been killed, 11,369 people were arrested been killed, 11,369 people were arrested 
and all these crime against humanity are and all these crime against humanity are 
going on especially targeting civilian going on especially targeting civilian 

population and in towns using excessive population and in towns using excessive 
military power. military power. 

This is unacceptable and what we want This is unacceptable and what we want 
to say, as you mentioned before, it is on to say, as you mentioned before, it is on 
the brink of civil war if the region asso-the brink of civil war if the region asso-
ciation and international community con-ciation and international community con-
tinue ignoring or undermining the situation tinue ignoring or undermining the situation 
in Burma and not making real practical and in Burma and not making real practical and 

effective preparation to help our country, effective preparation to help our country, 
it will be very a difficult time for Burmese it will be very a difficult time for Burmese 
people to see the light of democracy and people to see the light of democracy and 
human rights respected in the country.human rights respected in the country.

ប៉ុរមិ្មាណៈថ្ងៃនជ�នួយ�ិនដោម្រុះចើនដោទ។ ទនឹុ�ប៉ុរមិ្មាណៈថ្ងៃនជ�នួយ�ិនដោម្រុះចើនដោទ។ ទនឹុ�

នឹងដោន� ការម្រុះពួ័យបារ�ៈរប៉ុស់្តិ៍ដោយើងច�ដោ��នឹងដោន� ការម្រុះពួ័យបារ�ៈរប៉ុស់្តិ៍ដោយើងច�ដោ��

ការង្ការរប៉ុស់្តិ៍គាត់ គឺគាត់�ិនម្មានការពិ័ដោម្រុះគា�ការង្ការរប៉ុស់្តិ៍គាត់ គឺគាត់�ិនម្មានការពិ័ដោម្រុះគា�

ដោ�ប៉ុល់ជា��ន ជា�ួយរ�ឋ ភិូបាលរប៉ុស់្តិ៍ដោ�ប៉ុល់ជា��ន ជា�ួយរ�ឋ ភិូបាលរប៉ុស់្តិ៍

ដោយើង គឺរ�ឋ ភិូបាលរបួ៉ុរ�ួជាតិ ស្តិ៍ហភាព័ដោយើង គឺរ�ឋ ភិូបាលរបួ៉ុរ�ួជាតិ ស្តិ៍ហភាព័

�ី�ុន់មុ្មាដោទ។ វាក៏ក�ព័�ងដោធិើើឲ្យយ�ូចដ្ឋល់�ី�ុន់មុ្មាដោទ។ វាក៏ក�ព័�ងដោធិើើឲ្យយ�ូចដ្ឋល់

ជ�ហរឯកច័នុ័ប៉ុចច�ប៉ុែនែរប៉ុស់្តិ៍ស្តិ៍ម្មាជិកអាសុានជ�ហរឯកច័នុ័ប៉ុចច�ប៉ុែនែរប៉ុស់្តិ៍ស្តិ៍ម្មាជិកអាសុាន

�ងខ្មែដ្ឋរ។ កាលពី័�ែ ���នដោម្រុះកា�ការដឹ្ឋកនា��ងខ្មែដ្ឋរ។ កាលពី័�ែ ���នដោម្រុះកា�ការដឹ្ឋកនា�

រប៉ុស់្តិ៍ម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ម្រុះបុ៉ុ�យដោណៈ។ អាសុាន�ិនរប៉ុស់្តិ៍ម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ម្រុះបុ៉ុ�យដោណៈ។ អាសុាន�ិន

ទទួលសាគ ល់ដោ�ដឹ្ឋកនា�រដ្ឋឋម្រុះប៉ុហារដោលាក�ីនទទួលសាគ ល់ដោ�ដឹ្ឋកនា�រដ្ឋឋម្រុះប៉ុហារដោលាក�ីន

អូងហំា�ងឲ្យយម្មានតួនាទីដឹ្ឋកនា�ក�ពូ័លកែ�ងអូងហំា�ងឲ្យយម្មានតួនាទីដឹ្ឋកនា�ក�ពូ័លកែ�ង

អាសុានដោទ។ ឥ�ូវដោន� ដោលាក ហុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន អាសុានដោទ។ ឥ�ូវដោន� ដោលាក ហុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន 

�ួំនឯងដោធិើើជាម្រុះប៉ុធានអាសុាន បានប៉ុ�ដោព័ញ�ួំនឯងដោធិើើជាម្រុះប៉ុធានអាសុាន បានប៉ុ�ដោព័ញ

ទស្តិ៍សនកិចចដោ�ទីម្រុះកះងថ្ងៃណៈពិ័ដោ� និងបានទស្តិ៍សនកិចចដោ�ទីម្រុះកះងថ្ងៃណៈពិ័ដោ� និងបាន

ដោធិើើកិចចម្រុះព័�ដោម្រុះព័�ងជា�ួយដោលាក�ីន អូងដោធិើើកិចចម្រុះព័�ដោម្រុះព័�ងជា�ួយដោលាក�ីន អូង

ហំា�ង បានដោធិើើឱ្យយ�ូច��ងស្រស្តិ៍ះងនូវជ�ហរហំា�ង បានដោធិើើឱ្យយ�ូច��ងស្រស្តិ៍ះងនូវជ�ហរ

ឯកច័នុរប៉ុស់្តិ៍អាសុានប៉ុចច�ប៉ុែនែ។ ទនឹុ�នឹងឯកច័នុរប៉ុស់្តិ៍អាសុានប៉ុចច�ប៉ុែនែ។ ទនឹុ�នឹង

ដោនា� ដោប៉ុើគាែ នការពិ័ដោម្រុះគា�ដោទ គឺ�ិនអន�ដោលា�ដោនា� ដោប៉ុើគាែ នការពិ័ដោម្រុះគា�ដោទ គឺ�ិនអន�ដោលា�

តាំ��តិឯកភាព័ ៥ ច�ណៈ� ចដោនា�ដោទ វាតាំ��តិឯកភាព័ ៥ ច�ណៈ� ចដោនា�ដោទ វា

ចា�បាច់ម្រុះតូវខ្មែតពិ័ភាកាគាែ ជា�ួយម្រុះគប់៉ុសាថ ប័៉ុនចា�បាច់ម្រុះតូវខ្មែតពិ័ភាកាគាែ ជា�ួយម្រុះគប់៉ុសាថ ប័៉ុន

�ក់ព័័នធ។ ការពិ័ដោម្រុះគា�ដោ�ប៉ុល់ជា��នគឺ�ក់ព័័នធ។ ការពិ័ដោម្រុះគា�ដោ�ប៉ុល់ជា��នគឺ

ម្មានសារៈស្តិ៍�ខ្លាំន់ដោដ្ឋើ�ែី�នដ្ឋល់ការម្មានសារៈស្តិ៍�ខ្លាំន់ដោដ្ឋើ�ែី�នដ្ឋល់ការ

ដោ��ស្រសាយវបិ៉ុតិ៍ដោ��ី�ុន់មុ្មា។ ដោប៉ុើគាែ នដោ��ស្រសាយវបិ៉ុតិ៍ដោ��ី�ុន់មុ្មា។ ដោប៉ុើគាែ ន

Please seePlease see  /09/09

From Front Page From Front Page 

Hun Sen's Controversial Visit to Myanmar, an Hun Sen's Controversial Visit to Myanmar, an 
Interview with NUG Ambassador to ASEANInterview with NUG Ambassador to ASEAN

ស��ិនេ  អុ�ងស��ិនេ  អុ�ង ម្តេ�ៅកអគ្គគរាៅជទូតុ�ីយ៉ាាៅន់ម៉ាាៅ �ូឡាៅទីន ម្តេ�ៅកអគ្គគរាៅជទូតុ�ីយ៉ាាៅន់ម៉ាាៅ �ូឡាៅទីន 

ដំ�ម្តេ��រ ទសសនកិចច ដំ៏ ចប្រ�ូងចប្រម៉ាៅស រ�ស់ ម្តេ�ៅក ហ៊ុុ�ន សែសន ម្តេ�ៅកាៅន់ ប្រ�ម្តេទសដំ�ម្តេ��រ ទសសនកិចច ដំ៏ ចប្រ�ូងចប្រម៉ាៅស រ�ស់ ម្តេ�ៅក ហ៊ុុ�ន សែសន ម្តេ�ៅកាៅន់ ប្រ�ម្តេទស
�ីយ៉ាាៅន់ម៉ាាៅ កិចចសម៉ាាៅសន៍ ជាៅ�ួយ ម្តេ�ៅកឯកអគ្គគរដំឋទូតុ ប្រ�ចាំៅ� អាៅស៊ាុៅន�ីយ៉ាាៅន់ម៉ាាៅ កិចចសម៉ាាៅសន៍ ជាៅ�ួយ ម្តេ�ៅកឯកអគ្គគរដំឋទូតុ ប្រ�ចាំៅ� អាៅស៊ាុៅន
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By Khmer Post USABy Khmer Post USA
BOSTON -- Massachusetts’ Joint Committee on Veterans and Federal Affairs held BOSTON -- Massachusetts’ Joint Committee on Veterans and Federal Affairs held 

a hearing on a bill condemning political oppression and encouraging free and fair elec-a hearing on a bill condemning political oppression and encouraging free and fair elec-
tion in Cambodia on Friday, January 7, 2022. The Bill S. 2406 is authored by State tion in Cambodia on Friday, January 7, 2022. The Bill S. 2406 is authored by State 
Senator Edward Kennedy, 1st Middlesex District and with the support of State Repre-Senator Edward Kennedy, 1st Middlesex District and with the support of State Repre-
sentative Vanna Howard from 17th Middlesex representing Lowell, home to the 2nd sentative Vanna Howard from 17th Middlesex representing Lowell, home to the 2nd 
largest Cambodian population living in the United States.largest Cambodian population living in the United States.

In the 192 General Court (2021 – 2022), the bill S. 2406 calls on the In the 192 General Court (2021 – 2022), the bill S. 2406 calls on the 
Congress, the President, and Vice President of the United States to sup-Congress, the President, and Vice President of the United States to sup-

port and enact legislation imposing sanctions on the government of port and enact legislation imposing sanctions on the government of 
Cambodia in order to promote democracy and prevent the further Cambodia in order to promote democracy and prevent the further 
erosion of human rights, including the Cambodia Democracy Act erosion of human rights, including the Cambodia Democracy Act 
of 2019 and the Cambodian Trade Act of 2019. A similar bill was of 2019 and the Cambodian Trade Act of 2019. A similar bill was 
passed in the United States Congress and is currently in the U.S passed in the United States Congress and is currently in the U.S 
Senate Foreign Affairs for review.Senate Foreign Affairs for review.

“This Resolution would simply send a message to our federal “This Resolution would simply send a message to our federal 
partners and our constituents, particularly those of Cambodian Ameri-partners and our constituents, particularly those of Cambodian Ameri-

can descent, that the Commonwealth of Massachusetts stands with them can descent, that the Commonwealth of Massachusetts stands with them 
in opposition to political oppression and joins in the hope for free and in opposition to political oppression and joins in the hope for free and 
fair elections to finally arrive in Cambodia as was promised back in fair elections to finally arrive in Cambodia as was promised back in 

1991,” Senator Kennedy testified at the opening of the hearing.1991,” Senator Kennedy testified at the opening of the hearing.

Sixteen Cambodian Americans registered to speak in support of the legisla-Sixteen Cambodian Americans registered to speak in support of the legisla-
tion. Namely, Dominik Lay, a Lowell resident and school committee tion. Namely, Dominik Lay, a Lowell resident and school committee 

member, was one of the speakers, Dr. Sophal Ear, Professor at the member, was one of the speakers, Dr. Sophal Ear, Professor at the 
Arizona State University and several CNRP members testified. Arizona State University and several CNRP members testified. 
Soben Ung of Khmer Post USA also testified. Soben Ung of Khmer Post USA also testified. 

Soben Ung,Soben Ung, co-founder and publisher of Khmer Post USA  co-founder and publisher of Khmer Post USA 
said “The calling for a free and fair election today has never said “The calling for a free and fair election today has never 
been more important, as Cambodia is heading into a commune been more important, as Cambodia is heading into a commune 

election in 2022 and another national election in 2023. The inter-election in 2022 and another national election in 2023. The inter-
national community must not recognize this election without the national community must not recognize this election without the 

CNRP participation.”CNRP participation.”

In the 2013 election, the opposition Cambodia National Rescue In the 2013 election, the opposition Cambodia National Rescue 
Party (CNRP) was elected to 45% of the parliament seats. How-Party (CNRP) was elected to 45% of the parliament seats. How-

ever, the CNRP president Mr. Kem Sokha was arrested, CNRP ever, the CNRP president Mr. Kem Sokha was arrested, CNRP 
was dissolved ahead of the 2018 election, and over 5,000 CNRP was dissolved ahead of the 2018 election, and over 5,000 CNRP 
commune councilors was forced out of work. Since then, Cam-commune councilors was forced out of work. Since then, Cam-
bodia has become a one-party state. bodia has become a one-party state. 

Dominik Lay,Dominik Lay, an elected member of Lowell school com- an elected member of Lowell school com-
mittee said “I am here to echo the plea for help from Cambodian mittee said “I am here to echo the plea for help from Cambodian 

American living in Lowell and in Massachusetts, this bill is im-American living in Lowell and in Massachusetts, this bill is im-
portant to my constituents. About 1/3 of my constituents is made up portant to my constituents. About 1/3 of my constituents is made up 

Please seePlease see  /11/11

រដ្ឋឋដោលាក ដោអដ្ឋដោវ ើត �ិននីឌីី (Edward Kennedy) ស្តិ៍ង្កាោ ត់ Middlesex ដោល�១ និងម្មានការ

គា�ម្រុះទពី័ត�ណាងរាស្រ្តស្តិ៍រ៍ដ្ឋឋ ដោលាក វណាា  ហូដោវ ើដ្ឋ (Vanna Howard) �កពី័ស្តិ៍ង្កាោ ត់ Middlesex 

ដោល�១៧ ត�ណាងឱ្យយទីម្រុះកះង�ូខ្មែវល ជាត�ប៉ុន់ខ្មែដ្ឋលម្មានម្រុះប៉ុជាជនខ្មែ�ែរដោម្រុះចើនជាងដោគល��ប់៉ុ

ទី២ ខ្មែដ្ឋលក�ព័�ងរស់្តិ៍ដោ�កែ�ងស្តិ៍ហរដ្ឋឋអាដោ�រកិ។

ដោ�កែ�ងត�លាការទូដោ�ដោល� ១៩២ (២០២១ – ២០២២) ដោស្តិ៍ចកី៍ម្រុះ�ងចាប់៉ុដោល� 

S. ២៤០៦ អ��វនាវដ្ឋល់ស្តិ៍ភា ម្រុះប៉ុធានាធិិប៉ុតី និងអន�ម្រុះប៉ុធានាធិិប៉ុតីស្តិ៍ហរដ្ឋឋអាដោ�រកិ 

គា�ម្រុះទ និងអន��័តចាប់៉ុ�ក់ទណៈឌ ក�ែដោលើ    រ�ឋ ភិូបាលក�ុ�ជា ដោដ្ឋើ�ែីដោលើកក�ុស់្តិ៍

លទធិម្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយ និងទប់៉ុសាោ ត់ការធំាក់ច��សិ្តិ៍ទធិ�ន�ស្តិ៍សប៉ុខ្មែនថ�ដោទៀត រ�ួ��ងចាប់៉ុ

ម្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយក�ុ�ជា�ែ �២០១៩ និងចាប់៉ុ�ណិៈជជក�ែក�ុ�ជា�ែ �២០១៩។ ដោស្តិ៍ចកី៍

ម្រុះ�ងចាប់៉ុស្រស្តិ៍ដោដ្ឋៀងគាែ ដោន�ម្រុះតូវបានអន��័តដោ�កែ�ងស្តិ៍ភាស្តិ៍ហរដ្ឋឋអាដោ�រកិ 

ដោហើយប៉ុចច�ប៉ុែនែក�ព័�ងស្តិ៍ថិតដោ�កែ�ងម្រុះពឹ័ទធស្តិ៍ភាទទួលប៉ុនុ�កកិចចការប៉ុរដោទស្តិ៍

ស្តិ៍ហរដ្ឋឋអាដោ�រកិដោដ្ឋើ�ែីដោធិើើការពិ័និតយ។

“ដោស្តិ៍ចកី៍ស្តិ៍ដោម្រុះ�ចចិត៍ដោន� ម្រុះគាន់ខ្មែតជាការដោ�ំើសារដោ�កាន់ថ្ងៃដ្ឋគូស្តិ៍ហព័័នធ 

និងស្តិ៍ម្មាជិកស្តិ៍ភារប៉ុស់្តិ៍ដោយើង ជាពិ័ដោស្តិ៍ស្តិ៍អែកខ្មែដ្ឋលម្មានដោដ្ឋើ�ក�ដោណៈើ តខ្មែ�ែរ

អាដោ�រកិា�ង� ស្តិ៍ហគ�ន៍រដ្ឋឋមុ្មាសាឈូូដោស្តិ៍ត ឈូរជា�ួយពួ័កដោគកែ�ងការម្រុះប៉ុ��ង

នឹងការដោគៀប៉ុស្តិ៍ងោត់ខ្មែ�ែកនដោ�បាយ និងចូលរ�ួដោ�កែ�ងកី៍ស្តិ៍ងឹឹ�ស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុ

ការដោបា�ដោ�ែ តដោ�យដោស្តិ៍រ ីនិងយ�តិ៍ធិ�៌ខ្មែដ្ឋលនឹង�កដ្ឋល់។ ម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ក�ុ�ជា 

ដូ្ឋចបានស្តិ៍នាកាលពី័�ែ �១៩៩១” ដោន�ដោប៉ុើតាំ�ម្រុះប៉ុសាស្តិ៍ន៍រប៉ុស់្តិ៍ស្តិ៍ម្មាជិកម្រុះពឹ័ទធស្តិ៍ភា

ដោលាក Kennedy បាន�៍ល់ស្តិ៍កខីក�ែដោ�កែ�ងពិ័ធីិដោប៉ុើកស្តិ៍វនាការ។

ព័លរដ្ឋឋខ្មែ�ែរអាដោ�រកិា�ងច�នួន ១៦ នាក់បានច��ដោ�ែ �និ�យគា�ម្រុះទដោស្តិ៍ចកី៍

ម្រុះ�ងចាប់៉ុដោន�។ ដោ�ែ � ដូ្ឋ�ីនីក ឡាយ ជាអែករស់្តិ៍ដោ�ទីម្រុះកះង�ូខ្មែវល និងជាស្តិ៍

ម្មាជិកគណៈៈកម្មាែ ធិិការសាលា គឺជាវាគែិន�ួយរបូ៉ុ ប៉ុណៈឌិ ត ស្តិ៍��ល អុា សាស្រ្តស៍ា

ចារយ�កពី័សាកលវទិាល័យរដ្ឋឋអារហីសូណា និងស្តិ៍ម្មាជិកគណៈប៉ុកសស្តិ៍ដោន្រ្តីង្កាគ �

ជាតិ�ួយច�នួនបាន�៍ល់ស្តិ៍កខីក�ែ។ ដោលាកស្រសី្តិ៍ ស្តិ៍�បិ៉ុន អ�ឹង �កពី័ សារព័័ត៌ម្មាន 
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ការដោ��ស្រសាយនូវរាល់កងើល់រប៉ុស់្តិ៍ភាគីការដោ��ស្រសាយនូវរាល់កងើល់រប៉ុស់្តិ៍ភាគី

ដោទ កិចច�ិត��ម្រុះបឹ៉ុងខ្មែម្រុះប៉ុងណា�ួយដោធិើើដោ�ើងដោទ កិចច�ិត��ម្រុះបឹ៉ុងខ្មែម្រុះប៉ុងណា�ួយដោធិើើដោ�ើង

កែ�ងនា� ជាម្រុះប៉ុធាន ឬជាស្តិ៍ម្មាគ�ដោ�កែ�ងកែ�ងនា� ជាម្រុះប៉ុធាន ឬជាស្តិ៍ម្មាគ�ដោ�កែ�ង

ត�ប៉ុន់ នឹង�ិនស្តិ៍ដោម្រុះ�ចបានដោ�ើយ។ ត�ប៉ុន់ នឹង�ិនស្តិ៍ដោម្រុះ�ចបានដោ�ើយ។ 

រហូត�កដ្ឋល់ស្តិ៍ព័ើថ្ងៃ�ៃដោន� ដោ��បី៉ុជាពួ័កដោគរហូត�កដ្ឋល់ស្តិ៍ព័ើថ្ងៃ�ៃដោន� ដោ��បី៉ុជាពួ័កដោគ

ម្មានការម្រុះព័�ដោម្រុះព័�ងគាែ រវាងដោ�ដឹ្ឋកនា�ផ៍្លាច់ម្មានការម្រុះព័�ដោម្រុះព័�ងគាែ រវាងដោ�ដឹ្ឋកនា�ផ៍្លាច់

ការ��ងពី័រក៏ដោ�យ ក៏ដោ�ខ្មែតជាប៉ុទដោលែើស្តិ៍ការ��ងពី័រក៏ដោ�យ ក៏ដោ�ខ្មែតជាប៉ុទដោលែើស្តិ៍

ដោ�ធាដ៏្ឋធិៃន់ធិៃរប៉ុន៍ដោកើតម្មាន។ គិតម្រុះតឹ�ដោ�ធាដ៏្ឋធិៃន់ធិៃរប៉ុន៍ដោកើតម្មាន។ គិតម្រុះតឹ�
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��ងអស់្តិ៍ ពួ័កដោគក�ព័�ងប៉ុន៍ដោធិើើជាពិ័ដោស្តិ៍ស្តិ៍��ងអស់្តិ៍ ពួ័កដោគក�ព័�ងប៉ុន៍ដោធិើើជាពិ័ដោស្តិ៍ស្តិ៍

ដោផ៍្លាតដោលើជនស្តិ៍�វីលិ និងដោ�តាំ�ទីម្រុះប៉ុជ��ជន ដោផ៍្លាតដោលើជនស្តិ៍�វីលិ និងដោ�តាំ�ទីម្រុះប៉ុជ��ជន 

ពួ័កដោគដោម្រុះប៉ុើម្រុះបាស់្តិ៍អ�ណាចដោ�ធាហួស្តិ៍ដោហត�។ ពួ័កដោគដោម្រុះប៉ុើម្រុះបាស់្តិ៍អ�ណាចដោ�ធាហួស្តិ៍ដោហត�។ 

ដោន� �ិនអាចទទួលយកបានដោទ អើីខ្មែដ្ឋលដោន� �ិនអាចទទួលយកបានដោទ អើីខ្មែដ្ឋល

ដោយើងចង់និ�យ ដូ្ឋចដោលាកស្រសី្តិ៍បានដោយើងចង់និ�យ ដូ្ឋចដោលាកស្រសី្តិ៍បាន

ដោលើកដោ�ើងពី័ខ្លាំងដោដ្ឋើ� វាគឺជាការរ �ដោលាភូ ដោលើកដោ�ើងពី័ខ្លាំងដោដ្ឋើ� វាគឺជាការរ �ដោលាភូ 

ស្តិ៍ន្រ្តីង្កាគ �ស្តិ៍�ីវលិ ម្រុះប៉ុសិ្តិ៍នដោប៉ុើស្តិ៍ម្មាគ�កែ�ងស្តិ៍ន្រ្តីង្កាគ �ស្តិ៍�ីវលិ ម្រុះប៉ុសិ្តិ៍នដោប៉ុើស្តិ៍ម្មាគ�កែ�ង

ត�ប៉ុន់ និងស្តិ៍ហគ�ន៍អន៍រជាតិប៉ុន៍�ិនដោអើដោព័ើ ត�ប៉ុន់ និងស្តិ៍ហគ�ន៍អន៍រជាតិប៉ុន៍�ិនដោអើដោព័ើ 

ឬដោធិើើឱ្យយបុ៉ុ��ល់ដ្ឋល់សាថ នភាព័ដោ�កែ�ងឬដោធិើើឱ្យយបុ៉ុ��ល់ដ្ឋល់សាថ នភាព័ដោ�កែ�ង

ម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ភូូម្មា និងការដោរៀប៉ុច�ឱ្យយម្មានការម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ភូូម្មា និងការដោរៀប៉ុច�ឱ្យយម្មានការ

អន�វត៍ជាក់ខ្មែស្តិ៍ង៍ និងម្មានម្រុះប៉ុសិ្តិ៍ទធភាព័ អន�វត៍ជាក់ខ្មែស្តិ៍ង៍ និងម្មានម្រុះប៉ុសិ្តិ៍ទធភាព័ 

ដោដ្ឋើ�ែីអាចជួយដោ��ម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ដោយើង វានឹងដោដ្ឋើ�ែីអាចជួយដោ��ម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ដោយើង វានឹង

កំាយជាដោព័លដោវលាដ៏្ឋល�បាកស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុកំាយជាដោព័លដោវលាដ៏្ឋល�បាកស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុ

ម្រុះប៉ុជាជនភូូម្មា ដោ�ើលដោឃុំើញព័នឺំថ្ងៃនម្រុះប៉ុជាជនភូូម្មា ដោ�ើលដោឃុំើញព័នឺំថ្ងៃន

លទធិម្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយ និងការដោគារព័លទធិម្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយ និងការដោគារព័

សិ្តិ៍ទធ�ិន�ស្តិ៍សដោ�កែ�ងម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍។  សូ្តិ៍�អរគ�ណៈ។សិ្តិ៍ទធ�ិន�ស្តិ៍សដោ�កែ�ងម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍។  សូ្តិ៍�អរគ�ណៈ។

Khmer Post USA:Khmer Post USA:
Hun Sen refers to NUG as a shadow Hun Sen refers to NUG as a shadow 

government, as an unofficial government government, as an unofficial government 
which is on the contrary, we see that the which is on the contrary, we see that the 
international community such as the international community such as the 
United Nations Security Council only United Nations Security Council only 
recognize the National Unity Government recognize the National Unity Government 
as an official government.as an official government.

Can you explain the position inside Can you explain the position inside 
of this conflict, the election for example in of this conflict, the election for example in 
the National Unity Government that led to the National Unity Government that led to 
where you're standing today?where you're standing today?

ដោលាក ហុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន ចាត់ទ�ករ�ឋ ភិូបាលដោលាក ហុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន ចាត់ទ�ករ�ឋ ភិូបាល
របួ៉ុរ�ួជាតិជារ�ឋ ភិូបាលស្រស្តិ៍ដោម្មាល ជារបួ៉ុរ�ួជាតិជារ�ឋ ភិូបាលស្រស្តិ៍ដោម្មាល ជា
រ�ឋ ភិូបាលដោម្រុះ��ូំវការ។ ខ្មែត�ុ�យ�កវញិ រ�ឋ ភិូបាលដោម្រុះ��ូំវការ។ ខ្មែត�ុ�យ�កវញិ 
ដោយើងដោ�ើលដោឃុំើញ� ស្តិ៍ហគ�ន៍អន៍រជាតិ ដោយើងដោ�ើលដោឃុំើញ� ស្តិ៍ហគ�ន៍អន៍រជាតិ 
ដូ្ឋចជាម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកាស្តិ៍និ៍ស្តិ៍��អងគការស្តិ៍ហម្រុះប៉ុជាជាតិ ដូ្ឋចជាម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកាស្តិ៍និ៍ស្តិ៍��អងគការស្តិ៍ហម្រុះប៉ុជាជាតិ 
ដោ�ខ្មែតទទួលសាគ ល់ខ្មែតរ�ឋ ភិូបាលរបួ៉ុរ�ួដោ�ខ្មែតទទួលសាគ ល់ខ្មែតរ�ឋ ភិូបាលរបួ៉ុរ�ួ
ជាតិ�ជារ�ឋ ភិូបាល�ូំវការខ្មែត�ួយគត់ជាតិ�ជារ�ឋ ភិូបាល�ូំវការខ្មែត�ួយគត់
បុ៉ុ�ដោណាា �។ ដោតើដោលាកអាចព័នយល់ពី័ជ�ហរបុ៉ុ�ដោណាា �។ ដោតើដោលាកអាចព័នយល់ពី័ជ�ហរ
ដោ�ខ្លាំងកែ�ងថ្ងៃនជដោមំ្មា�ដោន� ជាឧ�ហរណ៍ៈ ដោ�ខ្លាំងកែ�ងថ្ងៃនជដោមំ្មា�ដោន� ជាឧ�ហរណ៍ៈ 

ការដោបា�ដោ�ែ តដោ�កែ�ងរ�ឋ ភិូបាលរបួ៉ុរ�ួជាតិ ការដោបា�ដោ�ែ តដោ�កែ�ងរ�ឋ ភិូបាលរបួ៉ុរ�ួជាតិ 
នា�ដោ�ដ្ឋល់កខ្មែនំងខ្មែដ្ឋលដោលាកក�ព័�ងម្មាននា�ដោ�ដ្ឋល់កខ្មែនំងខ្មែដ្ឋលដោលាកក�ព័�ងម្មាន
ស្តិ៍ព័ើថ្ងៃ�ៃដោន�បានខ្មែដ្ឋរដោទ?ស្តិ៍ព័ើថ្ងៃ�ៃដោន�បានខ្មែដ្ឋរដោទ?

Ambassador Bo Hla Tint:Ambassador Bo Hla Tint:
Yes, if you look at the current history Yes, if you look at the current history 

of Burma, in 2015, the National League of Burma, in 2015, the National League 
for Democracy led by Aung San Suu Kyi for Democracy led by Aung San Suu Kyi 
won a landslide victory. But because under won a landslide victory. But because under 
the 2008 constitution, written by the mili-the 2008 constitution, written by the mili-
tary, only 75% of the government is handled tary, only 75% of the government is handled 
by the elected civilian government, 25% by the elected civilian government, 25% 
is automatically controlled by the military, is automatically controlled by the military, 
top down, even in the legislative branch as top down, even in the legislative branch as 
well as the administrative branch. In 2020 well as the administrative branch. In 2020 
again, the National League for democracy again, the National League for democracy 
led by Aung San Suu Kyi or elected civil-led by Aung San Suu Kyi or elected civil-
ian ian government won again a landslide vic-government won again a landslide vic-
tory.tory.

So, ignoring the facts, the military So, ignoring the facts, the military 
attempted to make a coup but has failed attempted to make a coup but has failed 
up to now. When they get their power up to now. When they get their power 
decreasing, they launch a kind of reign of decreasing, they launch a kind of reign of 
terror, the very brutal crackdown against terror, the very brutal crackdown against 
us, the Spring Revolution, it is [growing] us, the Spring Revolution, it is [growing] 
by their attempted coup. So, NUG is the by their attempted coup. So, NUG is the 
end result of these brutal crackdown by the end result of these brutal crackdown by the 
military against peaceful protests nationwide military against peaceful protests nationwide 
led by Generation Z and the non-violent led by Generation Z and the non-violent 
that's super disobedience movement led by that's super disobedience movement led by 
the oldies government servants as well as the oldies government servants as well as 
all kind of democracy loving people. The all kind of democracy loving people. The 
result now is that NUG is the only most result now is that NUG is the only most 
legitimate and most inclusive government legitimate and most inclusive government 
of the Myanmar people, inclusive all these of the Myanmar people, inclusive all these 
ethnic leaders, all these democracy and ethnic leaders, all these democracy and 
human rights advocates from civil society human rights advocates from civil society 
and other elected MPs from the 2020 elec-and other elected MPs from the 2020 elec-

tion. tion. 
NUG is only legitimate and the most NUG is only legitimate and the most 

inclusive government in the history of inclusive government in the history of 
Myanmar. That is why the United Nations Myanmar. That is why the United Nations 
and international democratic societies and international democratic societies 
welcoming NUG as legal and the legitimate welcoming NUG as legal and the legitimate 
representative of the Burma population in representative of the Burma population in 
the country. Military is not legitimate, that the country. Military is not legitimate, that 
is why, since the beginning, we are telling is why, since the beginning, we are telling 
Mr. Hun Sen and the ASEAN leadership Mr. Hun Sen and the ASEAN leadership 
not to walk with the military dictators who not to walk with the military dictators who 
has been wanted as a criminal by the in-has been wanted as a criminal by the in-

ternational community because of the crime ternational community because of the crime 
against humanity as well as genocide war against humanity as well as genocide war 
crimes committed by his security forces crimes committed by his security forces 
since 2017 against the Rohingya people. since 2017 against the Rohingya people. 
That is what is really going on, the NUG That is what is really going on, the NUG 
government is trying to work with ASEAN, government is trying to work with ASEAN, 
member nations as well as the leadership member nations as well as the leadership 
of ASEAN to help resolve but not to take of ASEAN to help resolve but not to take 
the whole agenda as they like. the whole agenda as they like. We want We want 

to be part of the ethnic ASEAto be part of the ethnic ASEAN com-N com-
munity, we want to be part of building, munity, we want to be part of building, 
contributing member of ASEAN. But if contributing member of ASEAN. But if 
ASEAN is not keeping its principal stand, ASEAN is not keeping its principal stand, 
siding with the wrong side of the aisle, it siding with the wrong side of the aisle, it 
will be very difficult to deal with them. At will be very difficult to deal with them. At 
the same time, with or without the help of the same time, with or without the help of 
the regional society or regional association the regional society or regional association 
and international community, we strongly and international community, we strongly 

believe that this just fight for freedom all believe that this just fight for freedom all 
people we win. But we want the regional people we win. But we want the regional 
society and international community to society and international community to 
side with the right side. So that is the only side with the right side. So that is the only 
thing we are appealing for.thing we are appealing for.

ដោប៉ុើដោលាកស្រសី្តិ៍ម្រុះកដោ�កដោ�ើលម្រុះប៉ុវតិ៍ដោប៉ុើដោលាកស្រសី្តិ៍ម្រុះកដោ�កដោ�ើលម្រុះប៉ុវតិ៍

សាស្រ្តស្តិ៍ភូ៍ូម្មាដោ�កែ�ង�ែ �២០១៥ ស្តិ៍�័ុនធជាតិសាស្រ្តស្តិ៍ភូ៍ូម្មាដោ�កែ�ង�ែ �២០១៥ ស្តិ៍�័ុនធជាតិ

ដោដ្ឋើ�ែីលទធិម្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយ ដឹ្ឋកនា�ដោ�យដោដ្ឋើ�ែីលទធិម្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយ ដឹ្ឋកនា�ដោ�យ

ដោលាកស្រសី្តិ៍ អូង សានសូុ្តិ៍គី បានទទួលដោលាកស្រសី្តិ៍ អូង សានសូុ្តិ៍គី បានទទួល

ជ័យជ�ែ�ភូំូកទឹកភូំូកដី្ឋ។ បុ៉ុ�ខ្មែន៍ដោ�យសារខ្មែតជ័យជ�ែ�ភូំូកទឹកភូំូកដី្ឋ។ បុ៉ុ�ខ្មែន៍ដោ�យសារខ្មែត

ដោ�ដោម្រុះកា�រដ្ឋឋធិ�ែន�ញ្ញា�ែ �២០០៨ បានដោ�ដោម្រុះកា�រដ្ឋឋធិ�ែន�ញ្ញា�ែ �២០០៨ បាន

ស្តិ៍រដោស្តិ៍រដោ�យដោ�ធា ម្មានខ្មែត ៧៥% ស្តិ៍រដោស្តិ៍រដោ�យដោ�ធា ម្មានខ្មែត ៧៥% 

បុ៉ុ�ដោណាា �ខ្មែដ្ឋលអាចម្រុះគប់៉ុម្រុះគងដោ�យរ�ឋ ភិូបាលបុ៉ុ�ដោណាា �ខ្មែដ្ឋលអាចម្រុះគប់៉ុម្រុះគងដោ�យរ�ឋ ភិូបាល

ស្តិ៍�ីវលិជាប់៉ុដោ�ែ ត រឯី ២៥% ដោទៀត ម្រុះតូវបានស្តិ៍�ីវលិជាប់៉ុដោ�ែ ត រឯី ២៥% ដោទៀត ម្រុះតូវបាន

ម្រុះគប់៉ុម្រុះគងដោ�យស្តិ៍ើ័យម្រុះប៉ុវតិ៍ពី័ស្តិ៍�ណាក់ម្រុះគប់៉ុម្រុះគងដោ�យស្តិ៍ើ័យម្រុះប៉ុវតិ៍ពី័ស្តិ៍�ណាក់

ដោ�ធា ពី័�ែ ក់ក�ពូ័លរហូតដ្ឋល់�ែ ក់ដោម្រុះកា� ដោ�ធា ពី័�ែ ក់ក�ពូ័លរហូតដ្ឋល់�ែ ក់ដោម្រុះកា� 

សូ្តិ៍�ែខី្មែតដោ�កែ�ងខ្មែ�ែកនីតិប៉ុញ្ញាតិ៍ និងសាខ្លាំរដ្ឋឋសូ្តិ៍�ែខី្មែតដោ�កែ�ងខ្មែ�ែកនីតិប៉ុញ្ញាតិ៍ និងសាខ្លាំរដ្ឋឋ

បាល។ ដោ��ែ �២០២០ ស្តិ៍�័ុនធជាតិដោដ្ឋើ�ែីបាល។ ដោ��ែ �២០២០ ស្តិ៍�័ុនធជាតិដោដ្ឋើ�ែី

លទធមិ្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយ ដឹ្ឋកនា�ដោ�យដោលាកស្រសី្តិ៍ លទធមិ្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយ ដឹ្ឋកនា�ដោ�យដោលាកស្រសី្តិ៍ 

អុ�ងសាន សូុ្តិ៍ជី ឬរ�ឋ ភិូបាលស្តិ៍�វីលិជាប់៉ុដោ�ែ ត អុ�ងសាន សូុ្តិ៍ជី ឬរ�ឋ ភិូបាលស្តិ៍�វីលិជាប់៉ុដោ�ែ ត 

បានទទួលជ័យជ�ែ�ភូំូកទឹកភូំូកដី្ឋ�៍ងបានទទួលជ័យជ�ែ�ភូំូកទឹកភូំូកដី្ឋ�៍ង

ដោទៀត។ ដោទៀត។ 

ការ�ិនដោអើដោព័ើនឹងការពិ័តថ្ងៃនរដ្ឋឋម្រុះប៉ុហារការ�ិនដោអើដោព័ើនឹងការពិ័តថ្ងៃនរដ្ឋឋម្រុះប៉ុហារ

ដោ�ធាទទួលប៉ុរាជ័យរហូត�កដ្ឋល់ដោព័លដោន� ដោ�ធាទទួលប៉ុរាជ័យរហូត�កដ្ឋល់ដោព័លដោន� 

អ�ណាចពួ័កដោគម្មានការ�យច�� ពួ័កដោគបានអ�ណាចពួ័កដោគម្មានការ�យច�� ពួ័កដោគបាន

ចាប់៉ុដោ�៍ើ�រជជកាលដោភូរវក�ែ ដោធិើើការប៉ុន្រ្តីង្កាោ ប៉ុចាប់៉ុដោ�៍ើ�រជជកាលដោភូរវក�ែ ដោធិើើការប៉ុន្រ្តីង្កាោ ប៉ុ

�ុងដោ�រដោ�ម្រុះប៉ុ��ងនឹងដោយើង�ជា�ុងដោ�រដោ�ម្រុះប៉ុ��ងនឹងដោយើង�ជា

ប៉ុដិ្ឋវត៍ន៍និ�ឃុំរដូ្ឋវ ពួ័កដោគដោ�ឯកដោកាប៉ុដិ្ឋវត៍ន៍និ�ឃុំរដូ្ឋវ ពួ័កដោគដោ�ឯកដោកា

ដោ�យសារការដោធិើើរដ្ឋឋម្រុះប៉ុហារ។ រ�ឋ ភិូបាលដោ�យសារការដោធិើើរដ្ឋឋម្រុះប៉ុហារ។ រ�ឋ ភិូបាល

របួ៉ុរ�ួជាតិ គឺជាលទធ�លច�ងដោម្រុះកាយថ្ងៃនការរបួ៉ុរ�ួជាតិ គឺជាលទធ�លច�ងដោម្រុះកាយថ្ងៃនការ

ប៉ុន្រ្តីង្កាោ ប៉ុដ៏្ឋដោ�រដោ���ងដោន� ដោ�យសារខ្មែតប៉ុន្រ្តីង្កាោ ប៉ុដ៏្ឋដោ�រដោ���ងដោន� ដោ�យសារខ្មែត

ដោ�ធាម្រុះប៉ុ��ងនឹងការតវុាដោ�យស្តិ៍និ៍វធីិិដោ�ធាម្រុះប៉ុ��ងនឹងការតវុាដោ�យស្តិ៍និ៍វធីិិ

ដោ�ទូ��ងម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ ខ្មែដ្ឋលដឹ្ឋកនា�ដោ�យដោ�ទូ��ងម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ ខ្មែដ្ឋលដឹ្ឋកនា�ដោ�យ

�ន�ស្តិ៍សជ�នាន់�ែី (Generation Z) និង�ន�ស្តិ៍សជ�នាន់�ែី (Generation Z) និង

អហិងាខ្មែដ្ឋលជាចលនា�ិនស៍ាប់៉ុប៉ុង្កាគ ប់៉ុដ៏្ឋអហិងាខ្មែដ្ឋលជាចលនា�ិនស៍ាប់៉ុប៉ុង្កាគ ប់៉ុដ៏្ឋ

ទ�ដោនើប៉ុខ្មែដ្ឋលដឹ្ឋកនា�ដោ�យ�ន្រ្តីនី៍រ�ឋ ភិូបាលទ�ដោនើប៉ុខ្មែដ្ឋលដឹ្ឋកនា�ដោ�យ�ន្រ្តីនី៍រ�ឋ ភិូបាល

ចាស់្តិ៍ ម្រុះប៉ុកាន់នូវលទធិម្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយ។ ជាចាស់្តិ៍ ម្រុះប៉ុកាន់នូវលទធិម្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយ។ ជា

លទធ�ល រ�ឋ ភិូបាលរបួ៉ុរ�ួជាតិគឺជារ�ឋ ភិូ   លទធ�ល រ�ឋ ភិូបាលរបួ៉ុរ�ួជាតិគឺជារ�ឋ ភិូ   

បាលស្រស្តិ៍ប៉ុចាប់៉ុ និងម្មានប៉ុរ�ិប៉ុនែប៉ុ���តបាលស្រស្តិ៍ប៉ុចាប់៉ុ និងម្មានប៉ុរ�ិប៉ុនែប៉ុ���ត

ស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុម្រុះប៉ុជាជន�ី�ុន់មុ្មា រ�ួប៉ុញ្ញចូ លស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុម្រុះប៉ុជាជន�ី�ុន់មុ្មា រ�ួប៉ុញ្ញចូ ល

ដោ�ដឹ្ឋកនា�ជនជាតិភាគតិច អែកតសូុ្តិ៍�តិដោ�ដឹ្ឋកនា�ជនជាតិភាគតិច អែកតសូុ្តិ៍�តិ

From Page 04 From Page 04 

Hun Sen's Controversial Visit to Myanmar, an Hun Sen's Controversial Visit to Myanmar, an 
Interview with NUG Ambassador to ASEANInterview with NUG Ambassador to ASEAN

តទៅ�ទំ�ព័័រទីំ ១៦តទៅ�ទំ�ព័័រទីំ ១៦

ប្រ�ធាៅនាៅម៉ាាៅយ៉ាាៅន់ម៉ាាៅ �ីនអង់ សែ�ង ទទួ�ស៊ាើៅគ្គ�ន៍ដំ�ម្តេ��រទសសនកិចចសម្តេ�េច ហ៊ុុ�ន សែសនប្រ�ធាៅនាៅម៉ាាៅយ៉ាាៅន់ម៉ាាៅ �ីនអង់ សែ�ង ទទួ�ស៊ាើៅគ្គ�ន៍ដំ�ម្តេ��រទសសនកិចចសម្តេ�េច ហ៊ុុ�ន សែសន

ដំ�ម្តេ��រ ទសសនកិចច ដំ៏ ចប្រ�ូងចប្រម៉ាៅស រ�ស់ ម្តេ�ៅក ហ៊ុុ�ន សែសន ម្តេ�ៅកាៅន់ ប្រ�ម្តេទសដំ�ម្តេ��រ ទសសនកិចច ដំ៏ ចប្រ�ូងចប្រម៉ាៅស រ�ស់ ម្តេ�ៅក ហ៊ុុ�ន សែសន ម្តេ�ៅកាៅន់ ប្រ�ម្តេទស
�ីយ៉ាាៅន់ម៉ាាៅ កិចចសម៉ាាៅសន៍ ជាៅ�ួយ ម្តេ�ៅកឯកអគ្គគរដំឋទូតុ ប្រ�ចាំៅ� អាៅស៊ាុៅន�ីយ៉ាាៅន់ម៉ាាៅ កិចចសម៉ាាៅសន៍ ជាៅ�ួយ ម្តេ�ៅកឯកអគ្គគរដំឋទូតុ ប្រ�ចាំៅ� អាៅស៊ាុៅន
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of Asian Americans, most of them are Cambodian Americans like myself, who escaped of Asian Americans, most of them are Cambodian Americans like myself, who escaped 
from the killing, hunger, and war all of which conducted by the communist organiza-from the killing, hunger, and war all of which conducted by the communist organiza-
tion, as consequence we were fortunate to escape from the other communist country tion, as consequence we were fortunate to escape from the other communist country 
that entered Cambodia since the Vietnam War.”that entered Cambodia since the Vietnam War.”

“This resolution speaks for millions of Cambodian people who are victims of op-“This resolution speaks for millions of Cambodian people who are victims of op-
pression,” said Lay. pression,” said Lay. 

Since 1991 Paris Peace Agreement, Prime Minister Hun Sen never conceded his Since 1991 Paris Peace Agreement, Prime Minister Hun Sen never conceded his 
power, despite having lost the UN-sponsored election in 1993. He maintained his power power, despite having lost the UN-sponsored election in 1993. He maintained his power 
through a coup of his co-prime minister Prince Norodom Ranaridth in 1997 and the through a coup of his co-prime minister Prince Norodom Ranaridth in 1997 and the 
Cambodian people continue to be oppressed. Cambodian people continue to be oppressed. 

“The Cambodian Americans living in the commonwealth who have freedom would “The Cambodian Americans living in the commonwealth who have freedom would 
like to speak on behalf those who have been oppressed and are praying for help. They like to speak on behalf those who have been oppressed and are praying for help. They 
are praying for the people of Cambodia to live free and fair. Passing this bill would give are praying for the people of Cambodia to live free and fair. Passing this bill would give 
the people in Cambodia a glimpse of hope and start answering my constituents’ prayer” the people in Cambodia a glimpse of hope and start answering my constituents’ prayer” 
said Lay.said Lay.

Champa Pang,Champa Pang, a CNRP from Lowell said, “we’re representing taxpayers,  a CNRP from Lowell said, “we’re representing taxpayers, 
elders, Cambodians that are in asylums, and voters in support of this bill. We elders, Cambodians that are in asylums, and voters in support of this bill. We 

need to stop looking at the other way and ignoring his constant violations need to stop looking at the other way and ignoring his constant violations 
of voter rights”; referencing the US supports to Cambodia in education, of voter rights”; referencing the US supports to Cambodia in education, 
economic, health, clearance of landmines, and governance for a total of economic, health, clearance of landmines, and governance for a total of 
over $338 millions between 2018-2021.over $338 millions between 2018-2021.

Hak Chai, a donut store owner and a resident of Long Beach, CA Hak Chai, a donut store owner and a resident of Long Beach, CA 
testified that he was charged with treason and incitement for simply sup-testified that he was charged with treason and incitement for simply sup-

porting Mr. Sam Rainsy, the Acting President of CNRP who attempted to porting Mr. Sam Rainsy, the Acting President of CNRP who attempted to 
return to Cambodia in 2019. “I am just a mini freedom fighter for my brothers return to Cambodia in 2019. “I am just a mini freedom fighter for my brothers 

and sisters in Cambodia.” said Chai.and sisters in Cambodia.” said Chai.

Tara Hong,Tara Hong, an 18th Middlesex District of Lowell resident who emigrated to  an 18th Middlesex District of Lowell resident who emigrated to 
the United States 9 years ago said “the system of the government in my coun-the United States 9 years ago said “the system of the government in my coun-

try needs to be addressed and it will not happen by sitting down and wait-try needs to be addressed and it will not happen by sitting down and wait-
ing for those government to change themselves to be a real democratic ing for those government to change themselves to be a real democratic 
state. The longer we wait,” said Hong “the longer this type of govern-state. The longer we wait,” said Hong “the longer this type of govern-
ment continue in Cambodia, the more innocent, bright people fighting ment continue in Cambodia, the more innocent, bright people fighting 
for what is suitable for the country will continue getting killed.”for what is suitable for the country will continue getting killed.”

The 21 years old political science major at UMass Lowell urged, The 21 years old political science major at UMass Lowell urged, 
“By voting for this bill, State Senators and State Representatives, it will “By voting for this bill, State Senators and State Representatives, it will 

show our friends in congress a stronger support and for them to take it more show our friends in congress a stronger support and for them to take it more 
seriously to push for a better change in Cambodia.”seriously to push for a better change in Cambodia.”

Susie Chhuon, Susie Chhuon, a resident of the 17th Middlesex District said “as a for-a resident of the 17th Middlesex District said “as a for-
mer candidate running for a municipality election in the city of Lowell, mer candidate running for a municipality election in the city of Lowell, 

I know first-hand how important it is to have a free and fair election. I know first-hand how important it is to have a free and fair election. 
In Cambodia, there is no free and fair election. The government is us-In Cambodia, there is no free and fair election. The government is us-
ing scare tactics such as - if you’re speaking against the government, ing scare tactics such as - if you’re speaking against the government, 
you’ll be put in jail, or you’ll be either physically and verbally threat-you’ll be put in jail, or you’ll be either physically and verbally threat-
ened. As a constituent, and a former candidate, I know how important ened. As a constituent, and a former candidate, I know how important 

the election process is here and want to see the same for Cambodia, at the election process is here and want to see the same for Cambodia, at 
least our support.”least our support.”

Dr. Sophal Ear,Dr. Sophal Ear, Associate Dean for undergraduate programs in global de- Associate Dean for undergraduate programs in global de-
velopment and tenure associate professor in the Thunderburg School of Global Man-velopment and tenure associate professor in the Thunderburg School of Global Man-
agement from Arizona State University said “this bill is incredibility important not just agement from Arizona State University said “this bill is incredibility important not just 
for the Cambodian Americans living in Massachusetts, but for Cambodian Americans for the Cambodian Americans living in Massachusetts, but for Cambodian Americans 
living all over the United States.” living all over the United States.” 

“Prime Minister Hun Sen has prevented all political op-“Prime Minister Hun Sen has prevented all political op-

ស្តិ៍ម្មាជិកម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកាឃុំ��ស្តិ៍ង្កាោ ត់រប៉ុស់្តិ៍គណៈប៉ុកសស្តិ៍ដោន្រ្តីង្កាគ �ជាតិជាង ៥០០០ នាក់ ម្រុះតូវបាន

ប៉ុងខ�ឱ្យយដោដ្ឋើរដោចញពី័ការង្ការ។ ចាប់៉ុពី័ដោព័លដោនា��ក ក�ុ�ជាបានកំាយជារដ្ឋឋឯកប៉ុកស។

ដូ្ឋ�ីនីក ឡាយដូ្ឋ�ីនីក ឡាយ ស្តិ៍ម្មាជិកជាប់៉ុដោ�ែ តថ្ងៃនគណៈៈកម្មាែ ធិិការសាលាម្រុះកះង�ូខ្មែវល បាន

ម្មានម្រុះប៉ុសាស្តិ៍ន៍� “�ំ��ដោ�ទីដោន�ដោដ្ឋើ�ែបី៉ុនុរការអងើរកស្តិ៍��ជ�នួយពី័ជនជាតិខ្មែ�ែរអាដោ�រកិា�ង

ខ្មែដ្ឋលរស់្តិ៍ដោ�កែ�ងទីម្រុះកះង �ូខ្មែវល និងដោ�រដ្ឋឋមុ្មាសាឈូូដោស្តិ៍ត ដោស្តិ៍ចកី៍ម្រុះ�ងចាប់៉ុដោន�ម្មាន

សារៈស្តិ៍�ខ្លាំន់ច�ដោ���ណៈឌ លដោបា�ដោ�ែ តរប៉ុស់្តិ៍�ំ��។ ម្រុះប៉ុខ្មែហល ១/៣ ថ្ងៃនធាត��ស��ណៈឌ ល

ដោបា�ដោ�ែ តរប៉ុស់្តិ៍�ំ��គឺបាន�កពី័ជនជាតិអាដោ�រកិអាស្តិ៍� ីភាគដោម្រុះចើនជាជនជាតិខ្មែ�ែរអាដោ�រកិា�ង

ដូ្ឋចរបូ៉ុ�ំ�� ខ្មែដ្ឋលបានរត់ដោគចពី័ការកាប់៉ុស្តិ៍មំ្មាប់៉ុ ការអត់�ំន និងស្តិ៍ន្រ្តីង្កាគ ���ងអស់្តិ៍ខ្មែដ្ឋល

ម្រុះប៉ុម្រុះពឹ័ត៍ដោ�យអងគការក��ែ�យនិស្តិ៍ ៍ជាលទធ�លដោយើងម្មានស្តិ៍�ណាងខ្មែដ្ឋលបានរចួ��តពី័

ម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ក��ែ�យនិស្តិ៍�ួ៍យដោទៀតខ្មែដ្ឋលចូល�កក�ុ�ជាតាំ�ងពី័ស្តិ៍ន្រ្តីង្កាគ �ដោវៀតណា�”។

ដោលាក ឡាយ ខ្មែ�ំង�៖ដោលាក ឡាយ ខ្មែ�ំង�៖ “ដោស្តិ៍ចកី៍ស្តិ៍ដោម្រុះ�ចដោន�និ�យស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុម្រុះប៉ុជាជនក�ុ�ជារាប់៉ុ

លាននាក់ខ្មែដ្ឋលជាជនរងដោម្រុះគា�ដោ�យសារខ្មែតការជិ�ជាន់ស្តិ៍ងោត់ស្តិ៍ងោិនដោន�”។

ចាប់៉ុតាំ�ងពី័កិចចម្រុះព័�ដោម្រុះព័�ងស្តិ៍និ៍ភាព័ទីម្រុះកះងបុារសី្តិ៍�ែ �១៩៩១ �ក ដោលាកនាយក

រដ្ឋឋ�ន្រ្តីនី៍ ហុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន �ិនខ្មែដ្ឋលស្តិ៍��ចិត៍ច��ចាញ់អ�ណាចរប៉ុស់្តិ៍ដោលាកដោ�ើយ ដោប៉ុើដោ��បី៉ុជា

បានចាញ់ការដោបា�ដោ�ែ ត ដោរៀប៉ុច�ដោ�យអងគការស្តិ៍ហម្រុះប៉ុជាជាតិកែ�ង�ែ �១៩៩៣ 

ក៏ដោ�យ។ ដោលាកបានរកាអ�ណាចរប៉ុស់្តិ៍ដោលាកតាំ�រយៈការដោធិើើរដ្ឋឋម្រុះប៉ុហារ

ទមំ្មាក់ស្តិ៍ហនាយករដ្ឋឋ�ន្រ្តីនី៍ គឺម្រុះព័�អងគម្មាច ស់្តិ៍នដោរាត៍�រណៈឫទធិ កែ�ង

�ែ �១៩៩៧ ដោហើយម្រុះប៉ុជាជនខ្មែ�ែរដោ�ខ្មែតម្រុះតូវបានដោគជិ�ជាន់ស្តិ៍ងោត់ស្តិ៍ងោិន

ជាប៉ុន៍ប៉ុនុាប់៉ុ។

ដោលាក ឡាយ ដោលាក ឡាយ បានម្មានម្រុះប៉ុសាស្តិ៍ន៍� “ជនជាតិខ្មែ�ែរអាដោ�រកិា�ង

ខ្មែដ្ឋលរស់្តិ៍ដោ�កែ�ងប៉ុចចឹ�ម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ម្មានដោស្តិ៍រភីាព័ ចង់និ�យជ�នួស្តិ៍អែកខ្មែដ្ឋល

ម្រុះតូវបានដោគជិ�ជាន់ ដោហើយក�ព័�ងអធិិសាឋ នស្តិ៍��ជ�នួយ។ ពួ័កដោគក�ព័�ងបួ៉ុងសួ្តិ៍ងឲ្យយ

ម្រុះប៉ុជាជនខ្មែ�ែររស់្តិ៍ដោ�ដោ�យដោស្តិ៍រភីាព័ និងយ�តិ៍ធិ�៌។ ការអន��័តចាប់៉ុដោន� នឹង

�៍ល់ឱ្យយម្រុះប៉ុជាជនកែ�ងម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ក�ុ�ជានូវកី៍ស្តិ៍ងឹ�ឹ និងចាប់៉ុដោ�៍ើ�ដោ�ំើយតប៉ុនឹងការអធិិសាឋ ន

រប៉ុស់្តិ៍អែកត�ណាងរាស្រ្តស្តិ៍រ៍ប៉ុស់្តិ៍�ំ��”។

ច�បុា បុាង CNRPច�បុា បុាង CNRP ជាអែកគា�ម្រុះទគណៈប៉ុកសស្តិ៍ដោន្រ្តីង្កាគ �ជាតិ �កពី័ទីម្រុះកះង

�ូខ្មែវលបាននិ�យ� “ដោយើងត�ណាងឱ្យយអែកប៉ុង់ព័នធ ជនចាស់្តិ៍ជរា 

ម្រុះប៉ុជាជនក�ុ�ជាខ្មែដ្ឋលស្តិ៍ថិតកែ�ងសិ្តិ៍ទធិម្រុះជកដោកាន និងអែកដោបា�ដោ�ែ ត ខ្មែដ្ឋល

គា�ម្រុះទដោស្តិ៍ចក៍ីម្រុះ�ងចាប់៉ុដោន�។ ដោយើងម្រុះតូវខ្មែតប៉ុញ្ញឈប់៉ុការស្តិ៍�ំឹងដោ�ើល�ំូវ

ដោ�សងដោទៀត និងការ�ិនដោអើដោព័ើនឹងការរ �ដោលាភូសិ្តិ៍ទធអិែកដោបា�ដោ�ែ តជាប់៉ុលាប់៉ុ

រប៉ុស់្តិ៍គាត់” ស្តិ៍�ដោ�ដោលើជ�នួយរប៉ុស់្តិ៍ស្តិ៍ហរដ្ឋឋអាដោ�រកិដ្ឋល់ក�ុ�ជាកែ�ងវស័ិ្តិ៍យ

អប់៉ុរ � ដោស្តិ៍ដ្ឋឋកិចច ស្តិ៍�ខ្លាំភិូបាល ការដោបាស្តិ៍ស្តិ៍ម្មាា ត�ីន និងអភិូបាលកិចចកែ�ងទ�ហ�

ទឹកម្រុះបាក់ស្តិ៍រ�ប៉ុជាង ៣៣៨ លានដ្ឋ�លំារពី័ចដោនំា��ែ �២០១៨-២០២១។

ដោលាក ហាក់ ថ្ងៃ� ដោលាក ហាក់ ថ្ងៃ� ម្មាច ស់្តិ៍ហាងន�ដូ្ឋណាត់ និងជាអែករស់្តិ៍ដោ�ទីម្រុះកះង��ង

បិុ៉ុច រដ្ឋឋកាលីហើ័រញុ៉ា បាន �៍ល់ស្តិ៍កខីក�ែ� ដោលាកម្រុះតូវបានដោចាទម្រុះប៉ុកាន់

ពី័ប៉ុទកែត់ជាតិ និងញ� �ញង់ ដោ�យម្រុះគាន់ខ្មែតគា�ម្រុះទដោលាក ស្តិ៍� រងស� ី 

ម្រុះប៉ុធានស្តិ៍៍ទីីគណៈប៉ុកសស្តិ៍ដោន្រ្តីង្កាគ �ជាតិ ខ្មែដ្ឋលបុ៉ុ�នបុ៉ុងវលិម្រុះត�ប់៉ុ�កក�ុ�ជា

វញិដោ��ែ �២០១៩។ �ំ��គឺជាអែកម្រុះប៉ុយ�ទធតូចតាំចដោដ្ឋើ�ែីដោស្តិ៍រភីាព័ស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុ

ប៉ុងប៉ុាូន�ំ��ដោ�ក�ុ�ជា”។

ហ�ង តាំរា ហ�ង តាំរា ជារស់្តិ៍ដោ�កែ�ងស្តិ៍ង្កាោ ត់ Middlesex ដោល�១៨ ទីម្រុះកះង�ូខ្មែវល បានដោធិើើ

អដោន៍ាម្រុះប៉ុដោវស្តិ៍ន៍ដោ�ស្តិ៍ហរដ្ឋឋ   អាដោ�រកិកាលពី័៩ �ែ ���នបាននិ�យ� “ម្រុះប៉ុព័័នធរ�ឋ ភិូបាល

ដោ�កែ�ងម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍រប៉ុស់្តិ៍�ំ�� ម្រុះតូវខ្មែតដោ��ស្រសាយ ដោហើយវានឹង�ិនដោកើតដោ�ើងដោ�យសារខ្មែត

ការអងគ�យរង់ចា�រ�ឋ ភិូបាល��ងដោនា�ផំ្លាស់្តិ៍បូ៍៉ុរ�ួំនឯង កំាយដោ�ជា
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positions, revoked labor rights, and fostered an environment of human rights positions, revoked labor rights, and fostered an environment of human rights 
abuses, the destruction of Cambodian democracy is nearly complete. The abuses, the destruction of Cambodian democracy is nearly complete. The 

curtailment of freedom has been sharpened, the Prime Minister is even curtailment of freedom has been sharpened, the Prime Minister is even 
exporting his brand of reckless cowboy diplomacy by allying Cambo-exporting his brand of reckless cowboy diplomacy by allying Cambo-
dia with Myanmar’s ruthless generals by embracing them and demand-dia with Myanmar’s ruthless generals by embracing them and demand-
ing that Myanmar not be excluded from ASEAN meetings”.ing that Myanmar not be excluded from ASEAN meetings”.

“The people of the commonwealth in Massachusetts have invest-“The people of the commonwealth in Massachusetts have invest-
ed in democratic reforms and human rights in Cambodia for decades,” ed in democratic reforms and human rights in Cambodia for decades,” 

said Dr. Ear and quoted from then U.S Secretary of State Cyrus Vance who said Dr. Ear and quoted from then U.S Secretary of State Cyrus Vance who 
testified before the U.S Senate Committee in 1979, “we are a nation of refu-testified before the U.S Senate Committee in 1979, “we are a nation of refu-

gees, most of us can trace our presence here to the turmoil or oppression of another gees, most of us can trace our presence here to the turmoil or oppression of another 
time or another place. Our nation has been immeasurably enriched by this continuing time or another place. Our nation has been immeasurably enriched by this continuing 
process, we will not turn our backs on our tradition, we must meet our commitments process, we will not turn our backs on our tradition, we must meet our commitments 
we have made to other nations and to those who are suffering and in doing so we will we have made to other nations and to those who are suffering and in doing so we will 
also be renewing commitments to our ideals. Our investment in Cambodia must not be also be renewing commitments to our ideals. Our investment in Cambodia must not be 
liquidated by virtue of a morally bankrupt regime.” liquidated by virtue of a morally bankrupt regime.” 

“The S. 2406 reminds the authorities in Cambodia that the people of this great “The S. 2406 reminds the authorities in Cambodia that the people of this great 
commonwealth want a return on their investment and will support the people of Cam-commonwealth want a return on their investment and will support the people of Cam-
bodia in their pursuit of human rights, democracy, and freedom,” said Dr. Ear.bodia in their pursuit of human rights, democracy, and freedom,” said Dr. Ear.

Rithy Uong,Rithy Uong, the first Cambodian American elected city councilor, served Low- the first Cambodian American elected city councilor, served Low-
ell from 1999 – 2005 said “as CNRP President in North America where we have 50 ell from 1999 – 2005 said “as CNRP President in North America where we have 50 
branches trying to fight and restore democracy in Cambodia. This bill is an example for branches trying to fight and restore democracy in Cambodia. This bill is an example for 
other states: human rights and democracy should be preserved and [must] prevail, it is other states: human rights and democracy should be preserved and [must] prevail, it is 
also to show that we do not appreciate those Cambodians living in the United States but also to show that we do not appreciate those Cambodians living in the United States but 
sympathize with the Hun Sen regime.”sympathize with the Hun Sen regime.”

Massachusetts State Legislature Bill: Con-Massachusetts State Legislature Bill: Con-
demning Political Oppression and Encour-demning Political Oppression and Encour-
aging Free and Fair Election in Cambodia aging Free and Fair Election in Cambodia រដ្ឋឋម្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយពិ័តម្រុះបាកដ្ឋដោនា�ដោទ។ ដោលាក ហ�ង បានម្មានម្រុះប៉ុសាស្តិ៍ន៍� “ការខ្មែដ្ឋល

រ�ឋ ភិូបាលម្រុះប៉ុដោភូទដោន�ប៉ុន៍ដោ�កែ�ងម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ក�ុ�ជាកាន់ខ្មែតយូរ �ន�ស្តិ៍សស្តិ៍ំូតម្រុះតង់ និង

�ន�ស្តិ៍សលាៗ ខ្មែដ្ឋលតសូុ្តិ៍ដោដ្ឋើ�ែីអើីខ្មែដ្ឋលស្តិ៍�រ�យស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍នឹងដោគស្តិ៍មំ្មាប់៉ុ

ជាប៉ុន៍ប៉ុនុាប់៉ុ”។

ប៉ុណៈឌិ តខ្មែ�ែកវទិាសាស្រ្តស្តិ៍ន៍ដោ�បាយអាយ�២១ �ែ �ដោ� UMass 

Lowell បានជ�រ�ញ� “តាំ�រយៈការដោបា�ដោ�ែ តស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុដោស្តិ៍ចកី៍ម្រុះ�ងចាប់៉ុ

ដោន� ស្តិ៍ម្មាជិកម្រុះពឹ័ទធស្តិ៍ភារដ្ឋឋ និងត�ណាងរដ្ឋឋ វានឹងប៉ុង្កាា ញឱ្យយ�ិត៍រប៉ុស់្តិ៍

ដោយើងដោ�កែ�ងស្តិ៍ម្មាជនូវការគា�ម្រុះទកាន់ខ្មែតខំ្លាំ�ង និងស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុពួ័កដោគឱ្យយ

យកចិត៍ទ�ក�ក់ប៉ុខ្មែនថ�ដោទៀតដោដ្ឋើ�ែជី�រ�ញឱ្យយម្មានការផំ្លាស់្តិ៍បូ៍៉ុរកាន់ខ្មែតម្រុះប៉ុដោស្តិ៍ើរ

ដោ�ើងដោ�ម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ក�ុ�ជា”។

ដោលាកស្រសី្តិ៍ សុ្តិ៍�ស្តិ៍� ីឈូនួដោលាកស្រសី្តិ៍ សុ្តិ៍�ស្តិ៍� ីឈូនួ ម្រុះប៉ុជាព័លរដ្ឋឋដោ�ស្តិ៍ង្កាោ ត់ Middlesex ដោល�១៧ បាននិ�យ

� “កែ�ងនា�ជាអតីតដោប៉ុកខជនឈូរដោ�ែ �ស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុការដោបា�ដោ�ែ តម្រុះកះងកែ�ងទីម្រុះកះង�ូខ្មែវល 

�ំ��ដឹ្ឋងជាប៉ុឋ��ដោតើវាម្មានសារៈស្តិ៍�ខ្លាំន់�ុងណាកែ�ងការម្មានការដោបា�ដោ�ែ តដោ�យដោស្តិ៍រ ី

និងយ�តិ៍ធិ�៌។ ដោ�ក�ុ�ជា�ិនម្មានការដោបា�ដោ�ែ តដោស្តិ៍រ ីនិងយ�តិ៍ធិ�៌ដោទ។ រ�ឋ ភិូបាលក�ព័�ង

ដោម្រុះប៉ុើលែិចប៉ុនំាចដូ្ឋចជា - ដោប៉ុើអែកនិ�យម្រុះប៉ុ��ងនឹងរ�ឋ ភិូបាល អែកនឹងម្រុះតូវដោគចាប់៉ុ

�ក់គ�ក ឬអែកនឹងម្រុះតូវដោគគ�រា�ក�ខ្មែហង��ង�ូំវកាយ និង�កយស្តិ៍�ីី។ កែ�ងនា�ជា

អែកត�ណាងរាស្រ្តស្តិ៍ ៍និងជាអតីតដោប៉ុកខជន �ំ��ដឹ្ឋង�ដ្ឋ�ដោណៈើ រការដោបា�ដោ�ែ តដោ�ទីដោន�ម្មាន

សារៈស្តិ៍�ខ្លាំន់បុ៉ុ�ណាា  និងចង់ដោឃុំើញដូ្ឋចគាែ ស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ក�ុ�ជា �ុងដោហាចណាស់្តិ៍ 

ការគា�ម្រុះទរប៉ុស់្តិ៍ដោយើង”។

ដោលាកប៉ុណៈឌិ ត ស្តិ៍��ល អុា ដោលាកប៉ុណៈឌិ ត ស្តិ៍��ល អុា ម្រុះពឹ័ទធប៉ុ�រស្តិ៍រងស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុក�ែវធីិិ�ែ ក់ប៉ុរញិ្ញាា ប៉ុម្រុះតខ្មែ�ែកអភិូវឌីឍន៍

សាកល និងសាស្រ្តស៍ាចារយរងខ្មែ�ែកម្រុះគប់៉ុម្រុះគងដោ�សាលា Thunderburg �កពី័សាកល

វទិាល័យ Arizona State University ម្មានម្រុះប៉ុសាស្តិ៍ន៍� “ដោស្តិ៍ចកី៍ម្រុះ�ងចាប់៉ុដោន�ម្មាន

សារៈស្តិ៍�ខ្លាំន់�ិនគួរឱ្យយដោជឿ �ិនម្រុះតឹ�ខ្មែតស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុជនជាតិខ្មែ�ែរអាដោ�រកិា�ងខ្មែដ្ឋលរស់្តិ៍ដោ�កែ�ង

រដ្ឋឋមុ្មាសាឈូូដោស្តិ៍ត បុ៉ុ�ដោណាា �ដោទ បុ៉ុ�ខ្មែន៍ស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុព័លរដ្ឋឋអាដោ�រកិា�ងក�ុ�ជាខ្មែដ្ឋលក�ព័�ងរស់្តិ៍ដោ�

ទូ��ងស្តិ៍ហរដ្ឋឋអាដោ�រកិ”។

ដោលាកនាយករដ្ឋឋ�ន្រ្តីនី៍ ហុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន បានរារា�ងរាល់គណៈប៉ុកសម្រុះប៉ុ��ងនដោ�បាយ 

ដ្ឋកហូតសិ្តិ៍ទធិការង្ការ និងជ�រ�ញឲ្យយម្មានប៉ុរ�ិកាស្តិ៍ថ្ងៃនការរ �ដោលាភូសិ្តិ៍ទធិ�ន�ស្តិ៍ស ការប៉ុ�ផំ្លាញ

លទធមិ្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយក�ុ�ជា ជិតបានស្តិ៍ដោម្រុះ�ចដោហើយ។ ការរតឹតែតិដោស្តិ៍រភីាព័កាន់ខ្មែតចាស់្តិ៍ 

នាយករដ្ឋឋ�ន្រ្តីនី៍ ខ្មែ����ងបាននា�ដោចញនូវស្តិ៍ញ្ញាា ការទូតរប៉ុស់្តិ៍គាត់ខ្មែប៉ុប៉ុអែកដោលងដោជើងកាង 

ដោ�យការចងស្តិ៍�័ុនធភាព័ក�ុ�ជាជា�ួយដោ�ទ័ព័ដ៏្ឋដោ�រដោ�រប៉ុស់្តិ៍�ី�ុន់មុ្មា ឱ្យប៉ុរតឹពួ័កដោគ 

និង���រក��ឲ្យយ�ី�ុន់មុ្មាម្រុះតូវបានដ្ឋកដោចញពី័កិចចម្រុះប៉ុជ��អាសុាន”។

ដោលាកប៉ុណៈឌិ ត ដោអៀ ស្តិ៍��លដោលាកប៉ុណៈឌិ ត ដោអៀ ស្តិ៍��ល និងបានដ្ឋកស្រស្តិ៍ង់ស្តិ៍�ី៍

ពី័រដ្ឋឋ�ន្រ្តីនី៍ការប៉ុរដោទស្តិ៍ស្តិ៍ហរដ្ឋឋអាដោ�រកិ ដោលាក សាយ

រុាស់្តិ៍ វុាន (Cyrus Vance) បាន�៍ល់ស្តិ៍កខីក�ែ

ដោ�ច�ដោ�����គណៈៈកម្មាែ ធិិការម្រុះពឹ័ទធស្តិ៍ភា  អាដោ�រកិ

កែ�ង�ែ �១៩៧៩ � “ម្រុះប៉ុជាជនថ្ងៃនប៉ុណ៍ាប៉ុចចឹ�ម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍

ដោ�រដ្ឋឋមុ្មាសាឈូូដោស្តិ៍ត បានវនិិដោ�គដោលើក�ខ្មែណៈទម្រុះ�ង់

លទធិម្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយ និងសិ្តិ៍ទធិ�ន�ស្តិ៍សដោ�កែ�ងម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍

ក�ុ�ជាអស់្តិ៍ជាដោម្រុះចើនទស្តិ៍វតសរ�៍កដោហើយ” ។ “ដោយើងគឺជា

ម្រុះប៉ុជាជាតិថ្ងៃនជនដោភូៀស្តិ៍�ួំន ពួ័កគដោយើងភាគដោម្រុះចើនអាចតាំ��ន

វត៍ម្មានដោយើងដោ�ទីដោន� ពី័ភាព័ចលាចល ឬការដោគៀប៉ុស្តិ៍ងោត់កែ�ងដោព័លដោវលា�ួយដោ�សងដោទៀត 

ឬកខ្មែនំងដោ�សងដោទៀត។ ម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ជាតិដោយើង ម្រុះតូវ�ិនចដោម្រុះ�ើនប៉ុរបូិ៉ុរណ៍ៈដោ�យសារដ្ឋ�ដោណៈើ រការ

ដោកើតដោ�ើងជាប៉ុន៍ប៉ុនុាប់៉ុដោន� ដោយើងនឹង�ិនខ្មែប៉ុរ�ែង�ក់ម្រុះប៉ុថ្ងៃព័ណីៈដោយើងដោទ ដោយើងម្រុះតូវខ្មែត

ស្តិ៍ដោម្រុះ�ចការ   ដោប៍៉ុជំាចិត៍រប៉ុស់្តិ៍ដោយើង ដោយើងបានដោធិើើច�ដោ��ជាតិសាស្តិ៍ន៍ដ្ឋថ្ងៃទ និងអែកខ្មែដ្ឋល

ក�ព័�ងរងទ�កខ ដោហើយការដោធិើើដូ្ឋដោចែ� ដោយើងក៏នឹងប៉ុន៍ការដោប៍៉ុជំាចិត៍រប៉ុស់្តិ៍ដោយើង�ងខ្មែដ្ឋរ ជា

ឧត៍�គតិ។ ការវនិិដោ�គរប៉ុស់្តិ៍ដោយើងដោ�កែ�ងម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ក�ុ�ជា �ិន តទៅ�ទំ�ព័័រទីំ១៣តទៅ�ទំ�ព័័រទីំ១៣
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Similar bill, the Cambodia Democracy and Human Rights was intro-Similar bill, the Cambodia Democracy and Human Rights was intro-
duced in the U.S. Senate floor in August 2021 by Senators Edward Markey, duced in the U.S. Senate floor in August 2021 by Senators Edward Markey, 

Marco Rubio, and Dick Burbin.  Marco Rubio, and Dick Burbin.  

“Some of the credits really belong to Lowell city councilor Vesna “Some of the credits really belong to Lowell city councilor Vesna 
Nuon. I met with some of the CNRP members in the Highlands. I think Nuon. I met with some of the CNRP members in the Highlands. I think 
it’s an important bill. It’s good for the Commonwealth of Massachu-it’s an important bill. It’s good for the Commonwealth of Massachu-

setts, especially my district has very large Cambodian community in setts, especially my district has very large Cambodian community in 
Lowell as well as in Lynn. We hope to have a favorable recommendation Lowell as well as in Lynn. We hope to have a favorable recommendation 

from the Joint Committee on Veterans and Federal Affairs on February 2 from the Joint Committee on Veterans and Federal Affairs on February 2 
and put it on the House’s floor to vote,” Senator Edward Kennedy told the and put it on the House’s floor to vote,” Senator Edward Kennedy told the 

Khmer Post USA.Khmer Post USA.

To help get this bill passed, added Senator Kennedy “the members of Cambodian To help get this bill passed, added Senator Kennedy “the members of Cambodian 
community are encouraged to send letters, and make telephone calls to their House of community are encouraged to send letters, and make telephone calls to their House of 
Representatives and Senators so they are aware of the issue.” Representatives and Senators so they are aware of the issue.” 

ម្រុះតូវបានរ �លាយដោចាលដោ�យសាររប៉ុប៉ុកស័យធិន គាែ នសី្តិ៍លធិ�៌ដោនា�ដោទ”។

ដោលាកប៉ុណៈឌិ ត ដោអៀដោលាកប៉ុណៈឌិ ត ដោអៀ ម្មានម្រុះប៉ុសាស្តិ៍ន៍� “ដោស្តិ៍ចកី៍ម្រុះ�ងចាប់៉ុ S. ២៤០៦ 

ដោម្រុះកើនរ�ឹំកដ្ឋល់អាជំាធិរក�ុ�ជា� ម្រុះប៉ុជាជនថ្ងៃន�ហាប៉ុចចឹ�ម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ ដោន� 

ចង់បានការម្រុះត�ប់៉ុ�កវញិនូវការវនិិដោ�គរប៉ុស់្តិ៍ពួ័កដោគ និងគា�ម្រុះទម្រុះប៉ុជាជន

ក�ុ�ជាខ្មែស្តិ៍ើងរកសិ្តិ៍ទធិ�ន�ស្តិ៍ស លទធិម្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយ និងដោស្តិ៍រភីាព័”។ 

ដោលាក រទិធ ីអុ�ងដោលាក រទិធ ីអុ�ង ស្តិ៍ម្មាជិកម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកាម្រុះកះងក�ុ�ជាអាដោ�រកិា�ងជាប់៉ុដោ�ែ ត

ដ្ឋ�បូ៉ុងដោគ បានប៉ុដោម្រុះ�ើការដោ�ទីម្រុះកះង�ូខ្មែវលពី័�ែ �១៩៩៩ ដ្ឋល់�ែ �២០០៥ 

ម្មានម្រុះប៉ុសាស្តិ៍ន៍� “កែ�ងនា�ជាម្រុះប៉ុធានគណៈប៉ុកស   ស្តិ៍ដោន្រ្តីង្កាគ �ជាតិដោ�

អាដោ�រកិខ្លាំងដោជើង ដោយើងម្មានសាខ្លាំច�នួន ៥០ ខ្មែដ្ឋលព័ា��តសូុ្តិ៍ និងស៍ារ

លទធិម្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយដោ�ក�ុ�ជា។ ដោស្តិ៍ចកី៍ម្រុះ�ងចាប់៉ុដោន�គឺជាឧ�ហរណ៍ៈ�ួយស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុ

រដ្ឋឋដ្ឋថ្ងៃទដោទៀត៖ សិ្តិ៍ទធិ�ន�ស្តិ៍ស និងលទធិម្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយគួរខ្មែតម្រុះតូវបានរកា និង [ម្រុះតូវខ្មែត] 

ដោកើតម្មាន វាក៏ប៉ុង្កាា ញ� ដោយើង�ិនដោកាតស្តិ៍រដោស្តិ៍ើរច�ដោ��ព័លរដ្ឋឋខ្មែ�ែរខ្មែដ្ឋលរស់្តិ៍ដោ�

ស្តិ៍ហរដ្ឋឋអាដោ�រកិដោនា�ដោទ បុ៉ុ�ខ្មែន៍អាណិៈតរប៉ុប៉ុ ហុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន។

ដោស្តិ៍ចកី៍ម្រុះ�ងចាប់៉ុស្រស្តិ៍ដោដ្ឋៀងគាែ ដោន� គឺចាប់៉ុស្តិ៍៍ពីី័លទធមិ្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយ និងសិ្តិ៍ទធ�ិន�ស្តិ៍ស

ដោ�ក�ុ�ជាម្រុះតូវបាន�ក់ជូនដោ�ម្រុះពឹ័ទធស្តិ៍ភាស្តិ៍ហរដ្ឋឋអាដោ�រកិកែ�ងខ្មែ�សី្តិ៍ហា �ែ �២០២១ 

ដោ�យស្តិ៍ម្មាជិកម្រុះពឹ័ទធស្តិ៍ភាដោលាក ដោអដោវ ើដ្ឋ មុ្មាក�ី (Edward Markey) ម្រុះពឹ័ទធស្តិ៍ភាមុ្មាកកូ រូ

បីុ៉ុយូុ (Marco Rubio) និងម្រុះពឹ័ទធស្តិ៍ភាឌីីកបឺុ៉ុបីុ៉ុន(Dick Burbin) ។

“�លម្រុះប៉ុដោ�ជន៍�ួយច�នួនពិ័តជារប៉ុស់្តិ៍ស្តិ៍ម្មាជិកម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកាម្រុះកះង�ូខ្មែវល គឺដោលាក 

វាស្តិ៍នា នួន។ �ំ��បានជួប៉ុជា�ួយស្តិ៍ម្មាជិកគណៈប៉ុកសស្តិ៍ដោន្រ្តីង្កាគ �ជាតិ�ួយច�នួនដោ�ត�ប៉ុន់ 

Highlands ។ �ំ��គិត� វាជាចាប់៉ុស្តិ៍�ខ្លាំន់។ វាលាស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុស្តិ៍ហគ�ន៍រដ្ឋឋមុ្មាសាឈូូដោស្តិ៍ត 
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Massachusetts State Legislature Bill: Con-Massachusetts State Legislature Bill: Con-
demning Political Oppression and Encour-demning Political Oppression and Encour-
aging Free and Fair Election in Cambodia aging Free and Fair Election in Cambodia 

ជាពិ័ដោស្តិ៍ស្តិ៍ស្តិ៍ង្កាោ ត់រប៉ុស់្តិ៍�ំ��ម្មានស្តិ៍ហគ�ន៍ខ្មែ�ែរធិ�ណាស់្តិ៍ដោ� ទីម្រុះកះង�ូខ្មែវល ក៏ដូ្ឋចជាដោ�

ទីម្រុះកះងលីន (Lynn) �ងខ្មែដ្ឋរ។ ដោយើងស្តិ៍ងឹឹ��នឹងម្មានអន�សាស្តិ៍ន៍អ�ដោណាយ�លពី័

គណៈៈកម្មាែ ធិិការចម្រុះ�ះ�ទទួលប៉ុនុ�កអតីតយ�ទធជន និងកិចចការស្តិ៍ហព័័នធដោ�ថ្ងៃ�ៃទី២ ខ្មែ�ក��ៈៈ 

និង�ក់វាជូនដោ�ស្តិ៍ភាដោដ្ឋើ�ែដីោបា�ដោ�ែ ត” ដោន�ដោប៉ុើតាំ�ម្រុះប៉ុសាស្តិ៍ន៍រប៉ុស់្តិ៍ស្តិ៍ម្មាជិកម្រុះពឹ័ទធស្តិ៍ភា

ដោលាក ដោអដ្ឋដោវ ើដ្ឋ ដោ�ននីឌីី (Edward Kennedy)។

ដោដ្ឋើ�ែីជួយឲ្យយម្មានការអន��័តដោស្តិ៍ចកី៍ម្រុះ�ងចាប់៉ុដោន� ស្តិ៍ម្មាជិកម្រុះពឹ័ទធស្តិ៍ភាដោលាក 

Kennedy បានប៉ុខ្មែនថ�� “ស្តិ៍ម្មាជិកស្តិ៍ហគ�ន៍ក�ុ�ជាម្រុះតូវបានដោលើកទឹកចិត៍ឱ្យយដោ�ំើលិ�ិត 

និងដោធិើើការដោ�ទូរស័្តិ៍ពុ័ដោ�កាន់ស្តិ៍ភាត�ណាងរាស្រ្តស្តិ៍ ៍និងស្តិ៍ម្មាជិកម្រុះពឹ័ទធស្តិ៍ភារប៉ុស់្តិ៍ពួ័កដោគ 

ដោដ្ឋើ�ែីឲ្យយពួ័កដោគដឹ្ឋងអ�ពី័ប៉ុញ្ញាា ដោន�” ៕
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The First Cambodian American Mayor in 
the U.S – to Celebrate or not Celebrate?

same story, yet the Cambodian people 
cannot understand Sokhary Chau’s ignorance 
toward injustices in the homeland even 
though his grassroot voters care deeply 
about human rights and fight for a free and 
fair election in Cambodia. 

Hence, the success story of the first 
Cambodian American Mayor in the U.S. 
is not a celebratory one for the Cambodian 
community, because of the unfair mayoral 
election process in addition to Chau already 
not sharing the same values that the Cam-
bodian community cares most about. Chau 
has been silent about the human rights 
abuses in Cambodia, a regime lead by a 
former Khmer Rouge leader Hun Sen who 

has been in power since 1985. Hun Sen 
made the military serve his party, weapon-
ized the judicial branch to oppress the 
opposition, intimidate the voters, silenced 
human rights activists and closed down the 
free press.

Furthermore, the Cambodians in 
Lowell have reasons to distrust Chau, es-
pecially when his callousness and insensi-
tivity were in full display when he recom-
mended a posthumous citation to Nissay 
Liek, a Hun Sen lobbyist and Cambodian 
People’s Party member, who helped Hun 
Sen stay in power after his bloody coup in 
1997 and continue his oppressive regime 
for 37 years. 

Two rallies were held in front of 
Lowell City Hall to support councilor Nuon 
to be Mayor, a top votes getter in the city 
and a candidate who supports human rights. 

The group “Fairness & Democracy Com-
mittee” said “6,156 votes matter, our voice 
matter!” Nearly two hundred people dem-
onstrated in December and then again on 
Sunday January 2, the day before the 
council voted for the mayor, Vesna gra-
ciously thanked the crowds and stated he 
did not have enough votes from his fellow 
council members, therefore, he withdrew 
his candidacy from the race.

Finally, electing Chau as the first Asian 
American Mayor in Lowell and first Cam-
bodian American Mayor in the U.S. is a 
historic moment for a history book. How-
ever, is Lowell truly ready to take on the 
progressive change it needs to meet the 

real challenges? Under the cover of this 
glossy history book is filled with Lowell’s 
failures to address the key challenges re-
garding the diversity issues in the last 
several decades. After facing the election 
lawsuit, the hiring practices in the city of 
Lowell received two audits and Lowell has 
failed miserably. Mayor Chau and the new 
district representation councilors have 
inherited this very difficult problem to 
solve. It is to be observed how the newly 
elected councilors can band together to 
transform Lowell into a modern city with 
fair and equal opportunity for all its citizens, 
a shining beacon that stands up for democ-
racy in Lowell and anywhere in the world. 
In this 2022 – 2023 council term, it is re-
markable that there are three Cambodian 
Americans serving together in the council. 
It is historic, despite disagreements. The 
power to change Lowell is at its highest 
level, if they can work together.

ការវាយម្រុះប៉ុហារដោ�យម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកា។ 
�ុ�យដោ�វញិ ដោលាក ដោ� បានម្មានម្រុះប៉ុសាស្តិ៍ន៍
� គាត់ “�ិនដោជឿ� ការដោរ ើស្តិ៍ដោអើង
ជាតិសាស្តិ៍ន៍ គឺជាវបិ៉ុតិ៍ស្តិ៍��ភាព័      
សាធារណៈៈដោទ" រ�ួជា�ួយនឹងស្តិ៍ម្មាជិក
ម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកា រតីាំខ្មែ�ុកសឺ្តិ៍ Rita Mercier) 
ខ្មែដ្ឋលបានគា�ម្រុះទដោលាក ដោ� ឱ្យយដោធិើើជា
អភិូបាលម្រុះកះង�ងខ្មែដ្ឋរ។ ការម្រុះប៉ុកាស្តិ៍� 
ការដោរ ើស្តិ៍ដោអើងជាតិសាស្តិ៍ន៍ គឺជាវបិ៉ុតិ៍
ស្តិ៍��ភាព័សាធារណៈៈម្រុះតូវបានដោលើកដោ�ើង
ដោ�យអែកត�ណាងរាស្រ្តស្តិ៍ ៍វណាា  ហូដោវ ើត 
(Vanna Howard) និងស្តិ៍ម្មាជិកស្តិ៍ភា 
�ូរ ីម្រុះតាំហាន(Lori Trahan) ប៉ុនុាប់៉ុពី័វគគ
ស្តិ៍វនាការស៍ាប់៉ុជាប៉ុន៍ប៉ុនុាប់៉ុដោ�ទីម្រុះកះង
�ូខ្មែវល ដោ�យម្មានស្តិ៍កខកី�ែពី័ជនរងដោម្រុះគា�
ថ្ងៃនការដោរ ើស្តិ៍ដោអើង និងអែកជ�នាញស្តិ៍��ភាព័។ 
ដោ���ុងណាក៏ដោ�យ ដោលាក ដោ� និង 
ខ្មែ�ុកសឺ្តិ៍ ដោ�ខ្មែត�ិនដោជឿ។

ជាងដោន�ដោ�ដោទៀត ដោ�កែ�ងការដោបា�ដោ�ែ ត
ដោលើកដោន� ស្តិ៍�ណួៈរស្តិ៍នឹំកដោ�ែ តខ្មែដ្ឋល�ិន
ជាប់៉ុកាតព័ើកិចចស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុអភិូបាលម្រុះកះង 
ម្រុះតូវដោបា�ដោ�ែ តដោម្រុះជើស្តិ៍ដោរ ើស្តិ៍ជាសាធារណៈៈ 
ជ�នួស្តិ៍ឱ្យយម្រុះប៉ុព័័នធប៉ុចច�ប៉ុែនែខ្មែដ្ឋលស្តិ៍ម្មាជិក
ម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកាដោម្រុះជើស្តិ៍ដោរ ើស្តិ៍អភិូបាលម្រុះកះង ម្រុះតូវ
បានអន��័តដោ�យស្តិ៍�ដោ�ង ៧៥% ។ 
�ហាជនបាននិ�យ�ុងចាស់្តិ៍��ង
ដោលើស្តិ៍�ប៉ុ�ម្រុះតរប៉ុស់្តិ៍ដោលាកវាស្តិ៍នា និងស្តិ៍�ណួៈរ
ស្តិ៍នឹំកដោ�ែ ត។ កែ�ងអ���ងដោព័លយ�ទធនាការ
ដោ�ស្តិ៍នាដោបា�ដោ�ែ ត ដោប៉ុកខជន��ងអស់្តិ៍
បានដោប៍៉ុជំា� ពួ័កដោគនឹងគា�ម្រុះទស្តិ៍�ណួៈរ
ស្តិ៍នឹំកដោ�ែ ត ម្រុះប៉ុសិ្តិ៍នដោប៉ុើវាម្រុះតូវបានអន��័ត 
បុ៉ុ�ខ្មែន៍ស្តិ៍ក�ែភាព័រប៉ុស់្តិ៍ពួ័កដោគគឺ�ុ�យ។ 
ដោ�យសារខ្មែតវា�ិនជាប់៉ុកាតព័ើកិចច 
ស្រស្តិ៍ប៉ុចាប់៉ុ ម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកា�ិនចា�បាច់ដោធិើើតាំ�
ដោទ ដូ្ឋដោចែ�ពួ័កដោគដោបា�ដោ�ែ តដោម្រុះជើស្តិ៍ដោរ ើស្តិ៍
អភិូបាលម្រុះកះងតាំ�ជដោម្រុះ�ើស្តិ៍ផុ្លាល់�ួំន 
ដោ�យ�ិនដោអើដោព័ើនឹង�នុៈ   សាធារណៈៈ។

ជា�ួយនឹងភាព័ស្តិ៍ែ�គសាែ ញ��ងអស់្តិ៍
ថ្ងៃនដ្ឋ�ដោណៈើ រការដោម្រុះជើស្តិ៍ដោរ ើស្តិ៍អភិូបាលម្រុះកះង 
ដោ� វា�ិនម្មានន័យ� ដោលាក ដោ� នឹង
�ិនដោធិើើការង្ការលាជាអភិូបាលម្រុះកះងដោនា�
ដោទ។ តាំ�សាវតាំរប៉ុស់្តិ៍គាត់ កាខ្មែស្តិ៍តខ្មែ�ែរ
បុ៉ុ�ស្តិ៍៍�ស្តិ៍ហរដ្ឋឋអាដោ�រកិបានដឹ្ឋង�គាត់
បានចូលដោរៀនដោ�សាលា Phillip Acad-
emy ទទួលបានអាហារបូ៉ុករណ៍ៈ ប៉ុនុាប់៉ុ�ក
ដោ��ហាវទិាល័យ Macalester ដោ� St. 
Paul, Minnesota; �ងខ្មែដ្ឋរ ទទួលបាន
អាហារបូ៉ុករណ៍ៈខ្មែដ្ឋលគាត់បានសិ្តិ៍កា
ខ្មែ�ែកដោស្តិ៍ដ្ឋឋកិចច និងវទិាសាស្រ្តស្តិ៍ន៍ដោ�បាយ។ 
ម្រុះក�សី្តិ៍លធិ�៌ការង្ការរប៉ុស់្តិ៍គាត់ម្រុះតូវបាន
ប៉ុណ៍ៈ� �     ប៉ុណ៍ាលតាំ�ងពី័ដ្ឋ�បូ៉ុងកែ�ងជីវតិ
រប៉ុស់្តិ៍គាត់ ដោហើយគាត់បាន�ិត��ម្រុះបឹ៉ុងខ្មែម្រុះប៉ុង
កែ�ងអ���ងដោព័លអាណៈតិ៍ដ្ឋ�បូ៉ុងរប៉ុស់្តិ៍គាត់
ជាម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកា។ ដោ��ជា�ុងណាក៏ដោ�យ 
ស្តិ៍�តថភាព័រប៉ុស់្តិ៍គាត់កែ�ងការម្រុះប៉ុ�ូល�៍�� 
ជ�រ�ញដោលើកដោទកចិត៍ និងប៉ុដោម្រុះ�ើស្តិ៍ហគ�ន៍
ដោ�ខ្មែតជាស្តិ៍�ណួៈរដោ�ដោ�ើយ ដូ្ឋចបាន
ប៉ុង្កាា ញដោ�យការពិ័ត� គាត់ម្រុះតូវបាន
ដោម្រុះជើស្តិ៍ដោរ ើស្តិ៍ដោ�យ ៧៥៨ ស្តិ៍ដោ�ងំ ដោ�កែ�ង
ស្តិ៍ង្កាោ ត់ដោល�៧រប៉ុស់្តិ៍គាត់។ ស្រស្តិ៍ះក�ួយ
ខ្មែដ្ឋលម្មានអែកដោបា�ដោ�ែ ត ៤៥% ដោដ្ឋើ�ក�ដោណៈើ ត
ខ្មែ�ែរខ្មែដ្ឋល�កទីម្រុះកះង�ូខ្មែវល។ ទស្តិ៍វតសរ ៍
�ែ �១៩៨០ កែ�ងនា�ជាជនដោភូៀស្តិ៍�ួំន
ស្តិ៍ន្រ្តីង្កាគ �ពី័រប៉ុប៉ុម្រុះប៉ុល័យពូ័ជសាស្តិ៍ន៍ ដោលាក 
ដោ� និងម្រុះកះ�ម្រុះគសួារក៏ម្មានដោរឿងរុាវដូ្ឋចគាែ
ដូ្ឋចគាែ ខ្មែដ្ឋរ បុ៉ុ�ខ្មែន៍ម្រុះប៉ុជាជនខ្មែ�ែរ�ិនអាច
យល់ពី័ការ�ិនដឹ្ឋងរប៉ុស់្តិ៍ស្តិ៍�ខ្លាំរ ីដោ� ច�ដោ��
ភាព័អយ�តិ៍ធិ�៌កែ�ងម្មាត�ភូូ�ិដោនា�ដោទ ដោប៉ុើ
ដោ��បី៉ុជាអែកដោបា�ដោ�ែ ត�ូល�ឋ នរប៉ុស់្តិ៍
គាត់យកចិត៍ទ�ក�ក់�ុងម្រុះជាលដោម្រុះ�
អ�ពី័សិ្តិ៍ទធិ�ន�ស្តិ៍ស និងការតសូុ្តិ៍ដោដ្ឋើ�ែី
ការដោបា�ដោ�ែ តដោ�យដោស្តិ៍រភីាព័ និងយ�តិ៍ធិ�៌
ដោ�ក�ុ�ជាក៏ដោ�យ។

Community Fairness & Democracy rallies to support Vesna Nuon for Mayor. Community Fairness & Democracy rallies to support Vesna Nuon for Mayor. 
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ដូ្ឋដោចែ�ដោហើយ ដោរឿងដោជាគជ័យរប៉ុស់្តិ៍
អភិូបាលម្រុះកះងខ្មែ�ែរអាដោ�រកិា�ង ខ្មែដ្ឋលបាន
ជាប់៉ុជាដោលើក ដ្ឋ�បូ៉ុងដោគដោ� ស្តិ៍ហរដ្ឋឋអាដោ�រកិ 
កំាយដោ�ជាការដោ�ហែង ស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុ
ស្តិ៍ហគ�ន៍ ខ្មែ�ែរ ដោ�យសារខ្មែតដ្ឋ�ដោណៈើ រការ
ដោបា�ដោ�ែ តដោម្រុះជើស្តិ៍ដោរ ើស្តិ៍អភិូបាលម្រុះកះងម្មាន 
ភាព័អយ�តិ៍ធិ�៌ដោ�កែ�ងរដោប៉ុៀប៉ុ ដោបា�ដោ�ែ ត ។ 
ប៉ុខ្មែនថ�ពី័ដោលើដោនា�ដោទៀត ដោលាក ដោ� �ិន
ម្រុះប៉ុកាន់សី្តិ៍លធិ�៌ដូ្ឋច ស្តិ៍ហគ�ន៍ ខ្មែ�ែរ 
ចង់បានដោនា�ដោទ។ ដោលាក ដោ� បានដោ�
ដោស្តិ៍ៃ��ច�ដោ��ការរ �ដោលាភូសិ្តិ៍ទធ�ិន�ស្តិ៍សដោ�
ក�ុ�ជា ខ្មែដ្ឋលម្មានរប៉ុប៉ុដឹ្ឋកនា�ដោ�យអតីត
ដោ�ដឹ្ឋកនា�ខ្មែ�ែរម្រុះកហ� ដោលាកហុ�នខ្មែស្តិ៍ន 
ខ្មែដ្ឋលកាន់អ�ណាចតាំ�ងពី័�ែ � ១៩៨៥។
ហុ�នខ្មែស្តិ៍នដោម្រុះប៉ុើម្រុះបាស់្តិ៍ដោ�ធាម្រុះប៉ុ�ប់៉ុអាវ�ធិ 
និង       សាថ ប័៉ុនត�លាការ ដោដ្ឋើ�ែគីាប៉ុស្តិ៍ងោត់
ប៉ុកសម្រុះប៉ុ��ង ប៉ុ�ភិូតប៉ុ�ភ័ូយអែកដោបា�ដោ�ែ ត 
ប៉ុ�បិ៉ុទម្មាត់ស្តិ៍ក�ែជនសិ្តិ៍ទធ�ិន�ស្តិ៍ស និងបិ៉ុទ
ម្រុះប៉ុព័័នធសារព័័ត៌ម្មានដោស្តិ៍រ។ី

ច�ណៈ� ចប៉ុខ្មែនថ�ដោ�ដោទៀត ម្រុះប៉ុជាព័លរដ្ឋឋ
ខ្មែ�ែរដោ�ទីម្រុះកះង�ូខ្មែវល ម្មានដោហត��ល�ិន
ទ�កចិត៍ ដោលាក ដោ� ពី័ដោម្រុះ�� ដោលាក ដោ� 
បានប៉ុដោញ្ញច ញប័៉ុណៈាស្តិ៍រដោស្តិ៍ើរ �ីល់កិតិ៍យស្តិ៍
ដោ�ស្តិ៍ម្មាជិកគណៈប៉ុកស ម្រុះប៉ុជាជន ខ្មែដ្ឋល 

ជាអែកប៉ុញ្ញច� �ប៉ុញ្ញចូលខ្មែ�ែកនដោ�បាយ(lobbyist)  
ឱ្យយរប៉ុប៉ុ ហុ�នខ្មែស្តិ៍ន ដោ�ស្តិ៍ហរដ្ឋឋអាដោ�រកិ 
ជួយឲ្យយហុ�នខ្មែស្តិ៍នដោ�កាន់អ�ណាច តាំ�ង
អ�ពី័រដ្ឋឋម្រុះប៉ុហារ�ែ � 1997 ដោហើយប៉ុន៍រប៉ុប៉ុ
គាប៉ុស្តិ៍ងោត់រប៉ុស់្តិ៍គាត់អស់្តិ៍រយៈដោព័ល ៣៧ 
�ែ � រហូត�កដ្ឋល់ឥ�ូវដោន� ។ 

�ិនខ្មែតបុ៉ុ�ដោណាា � ដោលាកដោ�ប៉ុង្កាា ញ
នូវការ ដោ�ើលង្កាយ និងការ�ិនយល់ចិត៍
ម្រុះប៉ុជាព័លរដ្ឋឋ ដោ�ដោព័លខ្មែដ្ឋលគាត់ការ�រ 
ស្តិ៍ក�ែភាព័រប៉ុស់្តិ៍គាត់ដោ�កែ�ង ម្រុះប៉ុជ��
ម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកាម្រុះកះង ។

ការម្រុះប៉ុ�ូល�៍��គាែ ដោធិើើការតវុាពី័រ ម្រុះតូវ
បានដោធិើើដោ�ើងដោ����សាលាម្រុះកះង�ូខ្មែវល 
ដោដ្ឋើ�ែីគា�ម្រុះទស្តិ៍ម្មាជិកម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកា ដោលាក
នួន ឱ្យយដោធិើើជាអភិូបាលម្រុះកះង ខ្មែដ្ឋលជា
អែកទទួលបានស្តិ៍�ដោ�ងគា�ម្រុះទដោម្រុះចើនជាង
ដោគដោ�កែ�ងទីម្រុះកះង និងដោប៉ុកខជនខ្មែដ្ឋលគា�ម្រុះទ
សិ្តិ៍ទធិ�ន�ស្តិ៍ស។ ម្រុះកះ�តវុាដោ�ែ �� 
“គណៈៈកម្មាែ ធិិការដោដ្ឋើ�ែីយ�តិ៍ធិ�៌ស្តិ៍ដោ�ំង
ដោ�ែ ត” បានខ្មែ�ងំ� “អែកដោបា�ដោ�ែ ត៦១៥៦ស្តិ៍ដោ�ងំ
រប៉ុស់្តិ៍ដោយើងម្រុះតូវខ្មែតម្មានការយកចិត៍
ទ�ក�ក់”។ �ន�ស្តិ៍សជិតពី័ររយនាក់បាន
ដោធិើើបាត�ក�ែតវុាដោ�កែ�ងខ្មែ�ធិែ ូនិងប៉ុនុាប់៉ុ�ក
ដោទៀត ដោ�ថ្ងៃ�ៃអាទិតយទី២ ខ្មែ��ករា �ួយថ្ងៃ�ៃ

��នដោព័លម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកាដោបា�ដោ�ែ តដោម្រុះជើស្តិ៍ដោរ ើស្តិ៍
អភិូបាលម្រុះកះង ដោលាក វាស្តិ៍នា បាន
ខ្មែ�ងំអ�ណៈរគ�ណៈដ្ឋល់�ហាជន និងបាន
និ�យ�គាត់�ិនម្មានស្តិ៍�ដោ�ងម្រុះគប់៉ុម្រុះគាន់
ពី័ស្តិ៍ម្មាជិកម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកា ដូ្ឋដោចែ�គាត់បាន
ដ្ឋកដោប៉ុកខភាព័រប៉ុស់្តិ៍គាត់   ដោចញពី័ការម្រុះប៉ុកួត
ម្រុះប៉ុខ្មែជង។

ដោ�ទីប៉ុ���ត ការដោម្រុះជើស្តិ៍ដោរ ើស្តិ៍ដោលាក 
ដោ� ជាអភិូបាលម្រុះកះងម្មានដោដ្ឋើ�ក�ដោណៈើ ត
អាស្តិ៍� ីអាដោ�រកិដ្ឋ�បូ៉ុងដោគដោ�ទីម្រុះកះង�ូខ្មែវល 
និងជាអភិូបាលម្រុះកះងខ្មែ�ែរ អាដោ�រកិដ្ឋ�បូ៉ុង
ដោគដោ�ស្តិ៍ហរដ្ឋឋអាដោ�រកិ គឺជាដោព័លជា
ម្រុះប៉ុវតិ៍សាស្រ្តស្តិ៍ស៍្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុដោស្តិ៍ៀវដោ�ម្រុះប៉ុវតិ៍សាស្រ្តស្តិ៍។៍ 
�ុងណា�ិញ ដោតើទីម្រុះកះង�ូខ្មែវលពិ័តជា
ដោម្រុះត���ួំនរចួជាដោស្រស្តិ៍ចដោដ្ឋើ�ែីទទួលយក
ការផំ្លាស់្តិ៍បូ៍៉ុររកីចដោម្រុះ�ើនខ្មែដ្ឋលទីម្រុះកះងម្រុះតូវការ 
ដោដ្ឋើ�ែដីោ�ំើយតប៉ុនឹងប៉ុញ្ញាា ម្រុះប៉ុឈូ�ពិ័តម្រុះបាកដ្ឋ
ខ្មែដ្ឋរឬដោទ? ដោ�កែ�ងគម្រុះ�ប៉ុដោស្តិ៍ៀវដោ�ម្រុះប៉ុវតិ៍
សាស្រ្តស្តិ៍ដ៏៍្ឋម្រុះតច�ម្រុះតចង់ដោន� ដោ�រដោព័ញដោ�
ដោ�យការប៉ុរាជ័យរប៉ុស់្តិ៍ទីម្រុះកះង�ូខ្មែវលកែ�ង
ការដោ��ស្រសាយប៉ុញ្ញាា ម្រុះប៉ុឈូ�ស្តិ៍�ខ្លាំន់ៗ
�ក់ទងនឹងប៉ុញ្ញាា ភាព័ចម្រុះ�ះ�កែ�ងបុ៉ុ�នាែ ន
ទស្តិ៍វតសរច៍�ងដោម្រុះកាយដោន�។ ប៉ុនុាប់៉ុពី័ការ
ម្រុះប៉ុឈូ�នឹងប៉ុណឹ៍ៈងតវុាដោលើការដោបា�ដោ�ែ ត 
ការអន�វត៍ការង្ការកែ�ងទីម្រុះកះង�ូខ្មែវលទទួល
បានស្តិ៍វនក�ែពី័រដ្ឋង ដោហើយម្រុះកះង�ូខ្មែវ
លបានប៉ុរាជ័យ�ុងល�បាក។ អភិូបាលម្រុះកះង 

ដោ� និងស្តិ៍ម្មាជិកម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកាស្តិ៍ង្កាោ ត់�ែី
បានទទួល�រតកពី័ប៉ុញ្ញាា ល�បាកដោន�
ដោដ្ឋើ�ែីដោ��ស្រសាយ។ វាម្រុះតូវបានដោគ
ស្តិ៍ដោងោតដោ�ើលពី័រដោប៉ុៀប៉ុខ្មែដ្ឋលស្តិ៍ម្មាជិក
ម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកាដោទើប៉ុជាប់៉ុដោ�ែ ត�ែអីាចរ�ួថ្ងៃដ្ឋគាែ
ដោដ្ឋើ�ែខី្មែម្រុះប៉ុកំាយទីម្រុះកះង�ូខ្មែវលដោ�ជាទីម្រុះកះង
ទ�ដោនើប៉ុ�ួយ ម្មានឱ្យកាស្តិ៍ដោស្តិ៍ែើភាព័ និង
យ�តិ៍ធិ�៌ស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុម្រុះប៉ុជាព័លរដ្ឋឋ��ងអស់្តិ៍គាែ  
ជាស្តិ៍ញ្ញាា ភឺំូខ្មែចងចា�ង ដោម្រុះកាកឈូរដោ�ើង
ស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុលទធិម្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយដោ�ទីម្រុះកះង
�ូខ្មែវល និងដោ�ម្រុះគប់៉ុទីកខ្មែនំងកែ�ង
ពិ័ភូព័ដោលាក។ ដោ��ែ �២០២២ ដ្ឋល់�ែ � 
២០២៣ ម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកាដោន� គឺជាអាណៈតិ៍
គួរឲ្យយកត់ស្តិ៍ម្មាគ ល់ ខ្មែដ្ឋលម្មានជនជាតិខ្មែ�ែរ
អាដោ�រកិបី៉ុរបូ៉ុប៉ុដោម្រុះ�ើការរ�ួគាែ ដោ�កែ�ង
ម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកា។ វាជាម្រុះប៉ុវតិ៍សាស្រ្តស្តិ៍ ៍ដោ��បី៉ុជា
ម្មានការខ្មែ�ើងគ�និតគាែ ក៏ដោ�យ។ អ�ណាច
កែ�ងការផំ្លាស់្តិ៍បូ៍៉ុរទីម្រុះកះង�ូខ្មែវលគឺស្តិ៍ថតិដោ�
កម្រុះ�ិត�ុស់្តិ៍ប៉ុ���ត ម្រុះប៉ុសិ្តិ៍នដោប៉ុើពួ័កដោគអាច
ដោធិើើការជា�ួយគាែ ។

ដោដ្ឋើ�ែីឱ្យយចាស់្តិ៍លាស់្តិ៍ ទីម្រុះកះង�ូខ្មែវ
លម្រុះគប់៉ុម្រុះគងដោ�យអែកម្រុះគប់៉ុម្រុះគងទីម្រុះកះង 
�ណៈៈអភិូបាលម្រុះកះងដោធិើើជាម្រុះប៉ុធាន
ម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកា និងកិចចម្រុះប៉ុជ��គណៈៈកម្មាែ ធិិការ
សាលា។ ត�ខ្មែណៈងអភិូបាលម្រុះកះងគឺម្រុះគាន់ខ្មែត
ជាត�ខ្មែណៈងពិ័ធីិការខ្មែតបុ៉ុ�ដោណាា �៕
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លទធិម្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយ និងសិ្តិ៍ទធិ�ន�ស្តិ៍សលទធិម្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយ និងសិ្តិ៍ទធិ�ន�ស្តិ៍ស

��ងអស់្តិ៍ �កពី័ស្តិ៍ងគ�ស្តិ៍�វីលិ និងស្តិ៍ម្មាជិកស្តិ៍ភា��ងអស់្តិ៍ �កពី័ស្តិ៍ងគ�ស្តិ៍�វីលិ និងស្តិ៍ម្មាជិកស្តិ៍ភា

ជាប់៉ុដោ�ែ តដោ�សងដោទៀតកែ�ង�ែ �២០២០។ ជាប់៉ុដោ�ែ តដោ�សងដោទៀតកែ�ង�ែ �២០២០។ 

រ�ឋ ភិូបាលរបួ៉ុរ�ួជាតិ គឺជារ�ឋ ភិូបាលរ�ឋ ភិូបាលរបួ៉ុរ�ួជាតិ គឺជារ�ឋ ភិូបាល

ស្រស្តិ៍ប៉ុចាប់៉ុ និងម្មានប៉ុរ�ិប៉ុនែប៉ុ���តកែ�ងស្រស្តិ៍ប៉ុចាប់៉ុ និងម្មានប៉ុរ�ិប៉ុនែប៉ុ���តកែ�ង

ម្រុះប៉ុវតិ៍សាស្រ្តស្តិ៍�ី៍�ុន់មុ្មា។ ដោនា�ជា�ូលដោហត�ម្រុះប៉ុវតិ៍សាស្រ្តស្តិ៍�ី៍�ុន់មុ្មា។ ដោនា�ជា�ូលដោហត�

ខ្មែដ្ឋលអងគការស្តិ៍ហម្រុះប៉ុជាជាតិ និងស្តិ៍ងគ�ខ្មែដ្ឋលអងគការស្តិ៍ហម្រុះប៉ុជាជាតិ និងស្តិ៍ងគ�

ម្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយអន៍រជាតិសាើ គ�ន៍    ម្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយអន៍រជាតិសាើ គ�ន៍    

រ�ឋ ភិូបាលរបួ៉ុរ�ួជាតិ�ម្រុះតឹ�ម្រុះតូវតាំ�ចាប់៉ុ រ�ឋ ភិូបាលរបួ៉ុរ�ួជាតិ�ម្រុះតឹ�ម្រុះតូវតាំ�ចាប់៉ុ 

និងជាត�ណាងស្រស្តិ៍ប៉ុចាប់៉ុថ្ងៃនម្រុះប៉ុជាជនភូូម្មានិងជាត�ណាងស្រស្តិ៍ប៉ុចាប់៉ុថ្ងៃនម្រុះប៉ុជាជនភូូម្មា

ដោ�កែ�ងម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍។ ដោ�ធា�ិនស្រស្តិ៍ប៉ុចាប់៉ុ ដោ�កែ�ងម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍។ ដោ�ធា�ិនស្រស្តិ៍ប៉ុចាប់៉ុ 

ដោន�ដោហើយជា�ូលដោហត�តាំ�ងពី័ដោដ្ឋើ��ក ដោន�ដោហើយជា�ូលដោហត�តាំ�ងពី័ដោដ្ឋើ��ក 

ដោយើងម្រុះបាប់៉ុដោលាក ហុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន និង�ែ ក់ដឹ្ឋកនា�ដោយើងម្រុះបាប់៉ុដោលាក ហុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន និង�ែ ក់ដឹ្ឋកនា�

អាសុាន ក��ឲ្យយដោដ្ឋើរជា�ួយដោ�ដឹ្ឋកនា�ផ៍្លាច់ការអាសុាន ក��ឲ្យយដោដ្ឋើរជា�ួយដោ�ដឹ្ឋកនា�ផ៍្លាច់ការ

ដោ�ធា ខ្មែដ្ឋលស្តិ៍ហគ�ន៍អន៍រជាតិក�ព័�ងដោ�ធា ខ្មែដ្ឋលស្តិ៍ហគ�ន៍អន៍រជាតិក�ព័�ង

តាំ�ចាប់៉ុ�ួំន ជាឧម្រុះកិដ្ឋឋជន ដោ�យសារតាំ�ចាប់៉ុ�ួំន ជាឧម្រុះកិដ្ឋឋជន ដោ�យសារ

ឧម្រុះកិដ្ឋឋក�ែម្រុះប៉ុ��ង�ន�ស្តិ៍សជាតិ និងអ�ដោព័ើឧម្រុះកិដ្ឋឋក�ែម្រុះប៉ុ��ង�ន�ស្តិ៍សជាតិ និងអ�ដោព័ើ

ម្រុះប៉ុល័យពូ័ជសាស្តិ៍ន៍ ឧម្រុះកិដ្ឋឋក�ែស្តិ៍ន្រ្តីង្កាគ �ម្រុះប៉ុល័យពូ័ជសាស្តិ៍ន៍ ឧម្រុះកិដ្ឋឋក�ែស្តិ៍ន្រ្តីង្កាគ �

ខ្មែដ្ឋលបានម្រុះប៉ុម្រុះពឹ័ត៍ដោ�យកងកមំ្មា�ងស្តិ៍និ៍ស្តិ៍��ខ្មែដ្ឋលបានម្រុះប៉ុម្រុះពឹ័ត៍ដោ�យកងកមំ្មា�ងស្តិ៍និ៍ស្តិ៍��

រប៉ុស់្តិ៍គាត់ចាប់៉ុតាំ�ងពី័�ែ �២០១៧ ម្រុះប៉ុ��ងរប៉ុស់្តិ៍គាត់ចាប់៉ុតាំ�ងពី័�ែ �២០១៧ ម្រុះប៉ុ��ង

�កដោលើម្រុះប៉ុជាជនរ ុហូ�ងី�ុ។ ដោន�ជាអើខី្មែដ្ឋល�កដោលើម្រុះប៉ុជាជនរ ុហូ�ងី�ុ។ ដោន�ជាអើខី្មែដ្ឋល

ក�ព័�ងដោកើតដោ�ើងកែ�ងរ�ឋ ភិូបាលរបួ៉ុរ�ួជាតិ ក�ព័�ងដោកើតដោ�ើងកែ�ងរ�ឋ ភិូបាលរបួ៉ុរ�ួជាតិ 

ក�ព័�ងព័ា��ដោធិើើការជា�ួយអាសុាន រដ្ឋឋក�ព័�ងព័ា��ដោធិើើការជា�ួយអាសុាន រដ្ឋឋ

ស្តិ៍ម្មាជិកក៏ដូ្ឋចជា�ែ ក់ដឹ្ឋកនា�អាសុានដោដ្ឋើ�ែីស្តិ៍ម្មាជិកក៏ដូ្ឋចជា�ែ ក់ដឹ្ឋកនា�អាសុានដោដ្ឋើ�ែី

ជួយដោ��ស្រសាយ បុ៉ុ�ខ្មែន៍�ិនម្រុះប៉ុកាន់យកជួយដោ��ស្រសាយ បុ៉ុ�ខ្មែន៍�ិនម្រុះប៉ុកាន់យក

រដោប៉ុៀប៉ុវារៈ��ង�ូលតាំ�ចិត៍ពួ័កដោគដោនា�រដោប៉ុៀប៉ុវារៈ��ង�ូលតាំ�ចិត៍ពួ័កដោគដោនា�

ដោទ។ ដោយើងចង់កំាយជាខ្មែ�ែក�ួយថ្ងៃនស្តិ៍ហគ�ន៍ដោទ។ ដោយើងចង់កំាយជាខ្មែ�ែក�ួយថ្ងៃនស្តិ៍ហគ�ន៍

ជនជាតិអាសុាន ដោយើងចង់កំាយជាខ្មែ�ែកជនជាតិអាសុាន ដោយើងចង់កំាយជាខ្មែ�ែក

�ួយថ្ងៃនការកសាងស្តិ៍ម្មាជិកអាសុាន។ បុ៉ុ�ខ្មែន៍�ួយថ្ងៃនការកសាងស្តិ៍ម្មាជិកអាសុាន។ បុ៉ុ�ខ្មែន៍

ម្រុះប៉ុសិ្តិ៍នដោប៉ុើអាសុាន�ិនរកាជ�ហរជាដោគាលម្រុះប៉ុសិ្តិ៍នដោប៉ុើអាសុាន�ិនរកាជ�ហរជាដោគាល

ការណ៍ៈរប៉ុស់្តិ៍ កាន់ដោជើងភាគីម្មាខ ងដោទៀត��ងការណ៍ៈរប៉ុស់្តិ៍ កាន់ដោជើងភាគីម្មាខ ងដោទៀត��ង

��ស្តិ៍�គង ដោយើងនឹងពិ័បាកដោ��ស្រសាយជា�ួយ��ស្តិ៍�គង ដោយើងនឹងពិ័បាកដោ��ស្រសាយជា�ួយ

ពួ័កដោគ។ កែ�ងដោព័លជា�ួយគាែ ដោន� ដោ�យម្មាន ពួ័កដោគ។ កែ�ងដោព័លជា�ួយគាែ ដោន� ដោ�យម្មាន 

ឬគាែ នជ�នួយពី័ស្តិ៍ងគ�កែ�ងត�ប៉ុន់ ឬពី័ស្តិ៍ហគ�ន៍ឬគាែ នជ�នួយពី័ស្តិ៍ងគ�កែ�ងត�ប៉ុន់ ឬពី័ស្តិ៍ហគ�ន៍

អន៍រជាតិ ស្តិ៍ម្មាគ�កែ�ងត�ប៉ុន់ ដោយើងដោជឿជាក់អន៍រជាតិ ស្តិ៍ម្មាគ�កែ�ងត�ប៉ុន់ ដោយើងដោជឿជាក់

�ុង��តម្មា�� ការម្រុះប៉ុយ�ទធដោ�យយ�តិ៍ធិ�៌�ុង��តម្មា�� ការម្រុះប៉ុយ�ទធដោ�យយ�តិ៍ធិ�៌

ដោដ្ឋើ�ែីដោស្តិ៍រភីាព័ស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុ�ន�ស្តិ៍ស��ងអស់្តិ៍ ដោដ្ឋើ�ែីដោស្តិ៍រភីាព័ស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុ�ន�ស្តិ៍ស��ងអស់្តិ៍ 

ដោយើងនឹងឈូែ�។ បុ៉ុ�ខ្មែន៍ដោយើងចង់បានស្តិ៍ហគ�ន៍ដោយើងនឹងឈូែ�។ បុ៉ុ�ខ្មែន៍ដោយើងចង់បានស្តិ៍ហគ�ន៍

អន៍រជាតិ ដោ�ខ្លាំងភាព័ម្រុះតឹ�ម្រុះតូវ។ ដោនា�អន៍រជាតិ ដោ�ខ្លាំងភាព័ម្រុះតឹ�ម្រុះតូវ។ ដោនា�

គឺជាដោរឿងខ្មែត�ួយគត់ខ្មែដ្ឋលដោយើងបានគឺជាដោរឿងខ្មែត�ួយគត់ខ្មែដ្ឋលដោយើងបាន

អ��វនាវ។អ��វនាវ។

Khmer Post USA:Khmer Post USA:
The result of this meeting is that Hun The result of this meeting is that Hun 

Sen claimed credit – that he made an at-Sen claimed credit – that he made an at-
tempt to have the military junta ceasefire tempt to have the military junta ceasefire 
talk. Do you see that your government will talk. Do you see that your government will 
be talking with the military junta?be talking with the military junta?

លទធ�លថ្ងៃនជ�នួប៉ុដោន�ខ្មែដ្ឋលដោលាក លទធ�លថ្ងៃនជ�នួប៉ុដោន�ខ្មែដ្ឋលដោលាក 
ហុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន អ�អាងដោកងច�ដោណៈញ� ដោលាកហុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន អ�អាងដោកងច�ដោណៈញ� ដោលាក
បានព័ា��ឲ្យយម្មានការចរចាប៉ុទឈូប់៉ុបានព័ា��ឲ្យយម្មានការចរចាប៉ុទឈូប់៉ុ

បាញ់ជា�ួយរប៉ុប៉ុដោ�ធា។ ដោតើដោលាកគិត� បាញ់ជា�ួយរប៉ុប៉ុដោ�ធា។ ដោតើដោលាកគិត� 
រ�ឋ ភិូបាលរប៉ុស់្តិ៍ដោលាកនឹងនិ�យជា�ួយរ�ឋ ភិូបាលរប៉ុស់្តិ៍ដោលាកនឹងនិ�យជា�ួយ
រប៉ុប៉ុដោ�ធាខ្មែដ្ឋរឬដោទ?រប៉ុប៉ុដោ�ធាខ្មែដ្ឋរឬដោទ?

Ambassador Bo Hla Tint:Ambassador Bo Hla Tint:
In terms of nationwide ceasefire, and In terms of nationwide ceasefire, and 

there has been an agreement called the there has been an agreement called the 
NCA (Nationwide Ceasefire Agreement), NCA (Nationwide Ceasefire Agreement), 

it was signed by the four bodies - govern-it was signed by the four bodies - govern-
ment, parliament, the army and ethnic arms ment, parliament, the army and ethnic arms 
organization, four party agreement. By the organization, four party agreement. By the 
attempted coup, they got rid of the govern-attempted coup, they got rid of the govern-
ment and the parliament already. So, from ment and the parliament already. So, from 
our point of view, the NCA or nationwide our point of view, the NCA or nationwide 
ceasefire agreements become a piece of ceasefire agreements become a piece of 
paper, no more valid. Because the military paper, no more valid. Because the military 
leaders already destroyed the government, leaders already destroyed the government, 
parliament and nullified the 2020 election parliament and nullified the 2020 election 
results as well. To have nationwide cease-results as well. To have nationwide cease-
fire by destroying the existence of the fire by destroying the existence of the 
elected civilian government and the elected civilian government and the 
elected parliament, it is saying nonsense. elected parliament, it is saying nonsense. 
If we wanted to have a nation ceasefire, If we wanted to have a nation ceasefire, 
we need a very conducive atmosphere. we need a very conducive atmosphere. 

ASEAN fails to call for the uncondi-ASEAN fails to call for the uncondi-
tional release of all the political prisoners tional release of all the political prisoners 
including the elected president Win Myint including the elected president Win Myint 
and the State Councilor Aung San Suu Kyi. and the State Councilor Aung San Suu Kyi. 
So, without having equal ground to par-So, without having equal ground to par-
ticipate by all parties concerned, there will ticipate by all parties concerned, there will 
be very difficult to reach the agreement be very difficult to reach the agreement 
two weeks ago they mentioned. So, second two weeks ago they mentioned. So, second 
point is that they want to have a kind of point is that they want to have a kind of 
all party dialogue process without creating all party dialogue process without creating 
or without helping to create the conducive or without helping to create the conducive 
atmosphere or guarantee the freedom of atmosphere or guarantee the freedom of 
expression and freedom of the press and expression and freedom of the press and 
freedom of individuals democratically freedom of individuals democratically 

participating in the process. It will be dif-participating in the process. It will be dif-
ficult to get the result. At the same time, ficult to get the result. At the same time, 
we are calling for the international and the we are calling for the international and the 
ASEAN community, not talking but taking ASEAN community, not talking but taking 
action.action.

�ក់ទងនឹងប៉ុទឈូប់៉ុបាញ់ទូ��ង�ក់ទងនឹងប៉ុទឈូប់៉ុបាញ់ទូ��ង

ម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ ម្មានកិចចម្រុះព័�ដោម្រុះព័�ង�ួយដោ�� ម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ ម្មានកិចចម្រុះព័�ដោម្រុះព័�ង�ួយដោ�� 

កិចចម្រុះព័�ដោម្រុះព័�ងឈូប់៉ុបាញ់ទូ��ងម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍។ កិចចម្រុះព័�ដោម្រុះព័�ងឈូប់៉ុបាញ់ទូ��ងម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍។ 

វាម្រុះតូវបានច��ហតថដោលខ្លាំដោ�យសាថ ប័៉ុនវាម្រុះតូវបានច��ហតថដោលខ្លាំដោ�យសាថ ប័៉ុន

ច�នួនបួ៉ុន គឺរ�ឋ ភិូបាល ស្តិ៍ភា កងទ័ព័ និងច�នួនបួ៉ុន គឺរ�ឋ ភិូបាល ស្តិ៍ភា កងទ័ព័ និង

អងគការម្រុះប៉ុ�ប់៉ុអាវ�ធិជនជាតិភាគតិច វាអងគការម្រុះប៉ុ�ប់៉ុអាវ�ធិជនជាតិភាគតិច វា

ជាកិចចម្រុះព័�ដោម្រុះព័�ងចត�ភាគី។ ពួ័កដោគបានជាកិចចម្រុះព័�ដោម្រុះព័�ងចត�ភាគី។ ពួ័កដោគបាន

កម្មាច ត់រ�ឋ ភិូបាល និងស្តិ៍ភារចួដោហើយកម្មាច ត់រ�ឋ ភិូបាល និងស្តិ៍ភារចួដោហើយ

តាំ�រយៈរដ្ឋឋម្រុះប៉ុហារ។ តាំ�ទស្តិ៍សនៈរប៉ុស់្តិ៍តាំ�រយៈរដ្ឋឋម្រុះប៉ុហារ។ តាំ�ទស្តិ៍សនៈរប៉ុស់្តិ៍

ដោយើង កិចចម្រុះព័�ដោម្រុះព័�ង ប៉ុទឈូប់៉ុបាញ់ ឬប៉ុទដោយើង កិចចម្រុះព័�ដោម្រុះព័�ង ប៉ុទឈូប់៉ុបាញ់ ឬប៉ុទ

ឈូប់៉ុបាញ់ទូ��ងម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ កំាយជាម្រុះក�ស្តិ៍ឈូប់៉ុបាញ់ទូ��ងម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ កំាយជាម្រុះក�ស្តិ៍

ឥតន័យ ខ្មែលងម្មានស្តិ៍�ព័លភាព័ដោ�យសារខ្មែតឥតន័យ ខ្មែលងម្មានស្តិ៍�ព័លភាព័ដោ�យសារខ្មែត

ដោ�ដឹ្ឋកនា�ដោ�ធា�ួំនឯងបានប៉ុ�ផំ្លាញដោ�ដឹ្ឋកនា�ដោ�ធា�ួំនឯងបានប៉ុ�ផំ្លាញ

រ�ឋ ភិូបាល និងស្តិ៍ភារចួដោហើយ និងបានរ�ឋ ភិូបាល និងស្តិ៍ភារចួដោហើយ និងបាន

ល�ប៉ុដោចាលលទធ�លដោបា�ដោ�ែ ត�ែ �២០២០�ងល�ប៉ុដោចាលលទធ�លដោបា�ដោ�ែ ត�ែ �២០២០�ង

ខ្មែដ្ឋដោ�ទូ��ងម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍។ ប៉ុទឈូប់៉ុបាញ់ខ្មែដ្ឋដោ�ទូ��ងម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍។ ប៉ុទឈូប់៉ុបាញ់

បានប៉ុ�ផំ្លាញអតថិភាព័ថ្ងៃនរ�ឋ ភិូបាលស្តិ៍�ីវលិ បានប៉ុ�ផំ្លាញអតថិភាព័ថ្ងៃនរ�ឋ ភិូបាលស្តិ៍�ីវលិ 

និងស្តិ៍ភាជាប់៉ុដោ�ែ ត។ វាគាែ នន័យអើីដោទៀតនិងស្តិ៍ភាជាប់៉ុដោ�ែ ត។ វាគាែ នន័យអើីដោទៀត

ដោទ។ ដោប៉ុើដោយើងចង់ម្មានប៉ុទឈូប់៉ុបាញ់ជាតិដោទ។ ដោប៉ុើដោយើងចង់ម្មានប៉ុទឈូប់៉ុបាញ់ជាតិ

ដោ�ទូ��ងម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ ដោយើងម្រុះតូវការប៉ុរ�ិកាស្តិ៍ដោ�ទូ��ងម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ ដោយើងម្រុះតូវការប៉ុរ�ិកាស្តិ៍

អ�ដោណាយ�ល�ួយ។ អាសុានអ��វនាវអ�ដោណាយ�ល�ួយ។ អាសុានអ��វនាវ

ឲ្យយម្មានការដោ��ខ្មែលងអែកដោ�ស្តិ៍នដោ�បាយឲ្យយម្មានការដោ��ខ្មែលងអែកដោ�ស្តិ៍នដោ�បាយ

��ងអស់្តិ៍ដោ�យឥតលកខ�ណៈឌ  រ�ួ��ង��ងអស់្តិ៍ដោ�យឥតលកខ�ណៈឌ  រ�ួ��ង

ម្រុះប៉ុធានាធិិប៉ុតីជាប់៉ុដោ�ែ តដោលាក វនី �ីយីន ម្រុះប៉ុធានាធិិប៉ុតីជាប់៉ុដោ�ែ តដោលាក វនី �ីយីន 

(Win Myint) និងទីម្រុះបឹ៉ុការដ្ឋឋដោលាកស្រសី្តិ៍ អូង (Win Myint) និងទីម្រុះបឹ៉ុការដ្ឋឋដោលាកស្រសី្តិ៍ អូង 

សានសូុ្តិ៍ជី ។ ដោប៉ុើគាែ ន�ូល�ឋ នដោស្តិ៍ែើភាព័គាែសានសូុ្តិ៍ជី ។ ដោប៉ុើគាែ ន�ូល�ឋ នដោស្តិ៍ែើភាព័គាែ

កែ�ងការចូលរ�ួពី័ម្រុះគប់៉ុភាគី�ក់ព័័នធដោទ វាកែ�ងការចូលរ�ួពី័ម្រុះគប់៉ុភាគី�ក់ព័័នធដោទ វា

នឹងម្មានការល�បាកខំ្លាំ�ងណាស់្តិ៍កែ�ងការនឹងម្មានការល�បាកខំ្លាំ�ងណាស់្តិ៍កែ�ងការ

�នដ្ឋល់កិចចម្រុះព័�ដោម្រុះព័�ងខ្មែដ្ឋលដោធិើើដោ�ើង�នដ្ឋល់កិចចម្រុះព័�ដោម្រុះព័�ងខ្មែដ្ឋលដោធិើើដោ�ើង

កាលពី័ពី័រស្តិ៍ប៍ាហ៍��ន។ ច�ណៈ� ចទីពី័រ គឺកាលពី័ពី័រស្តិ៍ប៍ាហ៍��ន។ ច�ណៈ� ចទីពី័រ គឺ

ពួ័កដោគចង់ឲ្យយម្មានដ្ឋ�ដោណៈើ រការស្តិ៍នុនាម្រុះគប់៉ុពួ័កដោគចង់ឲ្យយម្មានដ្ឋ�ដោណៈើ រការស្តិ៍នុនាម្រុះគប់៉ុ

ភាគី ដោប៉ុើគាែ នការជួយ ដោដ្ឋើ�ែីអាចប៉ុដោងោើតភាគី ដោប៉ុើគាែ នការជួយ ដោដ្ឋើ�ែីអាចប៉ុដោងោើត

ប៉ុរ�ិកាស្តិ៍អ�ដោណាយ�ល ឬធានានូវប៉ុរ�ិកាស្តិ៍អ�ដោណាយ�ល ឬធានានូវ

ដោស្តិ៍រភីាព័ថ្ងៃនការប៉ុដោញ្ញច ញ�តិ និងដោស្តិ៍រភីាព័ដោស្តិ៍រភីាព័ថ្ងៃនការប៉ុដោញ្ញច ញ�តិ និងដោស្តិ៍រភីាព័

សារព័័ត៌ម្មាន និងដោស្តិ៍រភីាព័ ប៉ុ�គគលខ្មែដ្ឋលសារព័័ត៌ម្មាន និងដោស្តិ៍រភីាព័ ប៉ុ�គគលខ្មែដ្ឋល

ចូលរ�ួកែ�ងដ្ឋ�ដោណៈើ រការម្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយដោនា�ចូលរ�ួកែ�ងដ្ឋ�ដោណៈើ រការម្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយដោនា�

ដោទ វានឹងពិ័បាកកែ�ងការទទួលបានលទធ�ល។ ដោទ វានឹងពិ័បាកកែ�ងការទទួលបានលទធ�ល។ 

ទនឹុ�នឹងដោន� ដោយើងសូ្តិ៍�អ��វនាវឲ្យយទនឹុ�នឹងដោន� ដោយើងសូ្តិ៍�អ��វនាវឲ្យយ

ស្តិ៍ហគ�ន៍អន៍រជាតិ និងអាសុានក��ម្រុះគាន់ខ្មែតស្តិ៍ហគ�ន៍អន៍រជាតិ និងអាសុានក��ម្រុះគាន់ខ្មែត

និ�យ ខ្មែតម្រុះតូវដោធិើើស្តិ៍ក�ែភាព័។និ�យ ខ្មែតម្រុះតូវដោធិើើស្តិ៍ក�ែភាព័។

Khmer Post USA:Khmer Post USA:
Finally, what do you think the kind Finally, what do you think the kind 

of impact Hun Sen made of during this of impact Hun Sen made of during this 
visit yesterday?visit yesterday?

ទីប៉ុ���ត ដោតើដោលាកយល់�ុងណាទីប៉ុ���ត ដោតើដោលាកយល់�ុងណា
ច�ដោ��ឥទធិព័លរប៉ុស់្តិ៍ដោលាក ហុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន ច�ដោ��ឥទធិព័លរប៉ុស់្តិ៍ដោលាក ហុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន 
ដោ�កែ�ងដ្ឋ�ដោណៈើ រទស្តិ៍សនកិចចកាលពី័�សលិ�ិញដោ�កែ�ងដ្ឋ�ដោណៈើ រទស្តិ៍សនកិចចកាលពី័�សលិ�ិញ
ដោន�?ដោន�?

Ambassador Bo Hla Tint:Ambassador Bo Hla Tint:
Well, from our point of view it is kind Well, from our point of view it is kind 

of duty relation, they take relation and of duty relation, they take relation and 
mathematically if you combine zero + zero, mathematically if you combine zero + zero, 
there will be only zero. This is very short there will be only zero. This is very short 
answer for me.answer for me.

តាំ�ទស្តិ៍សនៈរប៉ុស់្តិ៍ដោយើង វាគឺជាម្រុះប៉ុដោភូទតាំ�ទស្តិ៍សនៈរប៉ុស់្តិ៍ដោយើង វាគឺជាម្រុះប៉ុដោភូទ

ថ្ងៃនទ�នាក់ទ�នងកែ�ងកាតព័ើកិចច ពួ័កដោគយកថ្ងៃនទ�នាក់ទ�នងកែ�ងកាតព័ើកិចច ពួ័កដោគយក

ទ�នាក់ទ�នង គិតតាំ�ខ្មែប៉ុប៉ុគណិៈតវទិា ទ�នាក់ទ�នង គិតតាំ�ខ្មែប៉ុប៉ុគណិៈតវទិា 

ម្រុះប៉ុសិ្តិ៍នដោប៉ុើសូ្តិ៍នយបូ៉ុកសូ្តិ៍នយ ដោនា�អែកនឹងបានម្រុះប៉ុសិ្តិ៍នដោប៉ុើសូ្តិ៍នយបូ៉ុកសូ្តិ៍នយ ដោនា�អែកនឹងបាន

សូ្តិ៍នយ។ ដោន�ជាចដោ�ំើយដ៍្ឋ�ីំរប៉ុស់្តិ៍�ំ��។សូ្តិ៍នយ។ ដោន�ជាចដោ�ំើយដ៍្ឋ�ីំរប៉ុស់្តិ៍�ំ��។

Khmer Post USA:Khmer Post USA:
Well, Ambassador Bo Hla Tint, thank Well, Ambassador Bo Hla Tint, thank 

you very much for being with me today I you very much for being with me today I 
really appreciate your time and I wish you really appreciate your time and I wish you 
success with your journey and your country.success with your journey and your country.  

�ំ��សូ្តិ៍�ខ្មែ�ងំអ�ណៈរគ�ណៈឯកអគគរដ្ឋឋទូត �ំ��សូ្តិ៍�ខ្មែ�ងំអ�ណៈរគ�ណៈឯកអគគរដ្ឋឋទូត 
បូ៉ុ ឡាទីន �ុងម្រុះជាលដោម្រុះ�ច�ដោ��ការចូលរ�ួបូ៉ុ ឡាទីន �ុងម្រុះជាលដោម្រុះ�ច�ដោ��ការចូលរ�ួ
ជា�ួយ�ំ��ដោ�ថ្ងៃ�ៃដោន� �ំ��ពិ័តជាដោកាតស្តិ៍រដោស្តិ៍ើជា�ួយ�ំ��ដោ�ថ្ងៃ�ៃដោន� �ំ��ពិ័តជាដោកាតស្តិ៍រដោស្តិ៍ើ
ច�ដោ��ការច�ណាយរដោព័លដោវលារប៉ុស់្តិ៍ដោលាក ច�ដោ��ការច�ណាយរដោព័លដោវលារប៉ុស់្តិ៍ដោលាក 
ដោហើយ�ំ��សូ្តិ៍�ជូនព័រដោលាកទទួលបានដោហើយ�ំ��សូ្តិ៍�ជូនព័រដោលាកទទួលបាន
ដោជាគជ័យកែ�ងដ្ឋ�ដោណៈើ ររប៉ុស់្តិ៍ដោលាក និងដោជាគជ័យកែ�ងដ្ឋ�ដោណៈើ ររប៉ុស់្តិ៍ដោលាក និង
ម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍រប៉ុស់្តិ៍ដោលាក។ម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍រប៉ុស់្តិ៍ដោលាក។

Ambassador Bo Hlar Tint:Ambassador Bo Hlar Tint:
Thank you for allowing me to speak Thank you for allowing me to speak 

up because we believe in the people of up because we believe in the people of 
ASEAN and the people of Cambodia. So, ASEAN and the people of Cambodia. So, 
this is a fight of the people in ASEAN not this is a fight of the people in ASEAN not 
only the Burmese because the Burmese only the Burmese because the Burmese 
cases is spreading as a regional stability cases is spreading as a regional stability 
threat and security risks as well, so we threat and security risks as well, so we 
people in ASEAN need to work together people in ASEAN need to work together 
against all kinds of dictatorship. Thank against all kinds of dictatorship. Thank 
you.you.

សូ្តិ៍�អរគ�ណៈខ្មែដ្ឋលអន�ញ្ញាា តឱ្យយ�ំ��សូ្តិ៍�អរគ�ណៈខ្មែដ្ឋលអន�ញ្ញាា តឱ្យយ�ំ��

និ�យ ដោម្រុះ��ដោយើងដោជឿជាក់ដោលើអាសុាននិ�យ ដោម្រុះ��ដោយើងដោជឿជាក់ដោលើអាសុាន

និងម្រុះប៉ុជាជនក�ុ�ជា។ ដោន�គឺជាការម្រុះប៉ុយ�ទធនិងម្រុះប៉ុជាជនក�ុ�ជា។ ដោន�គឺជាការម្រុះប៉ុយ�ទធ

រប៉ុស់្តិ៍ម្រុះប៉ុជាជនកែ�ងអាសុាន �ិនម្រុះតឹ�ខ្មែតរប៉ុស់្តិ៍ម្រុះប៉ុជាជនកែ�ងអាសុាន �ិនម្រុះតឹ�ខ្មែត

ភូូម្មាដោទ ដោម្រុះ��ករណីៈភូូម្មារកីរាល�ល ជាភូូម្មាដោទ ដោម្រុះ��ករណីៈភូូម្មារកីរាល�ល ជា

ការគ�រា�ក�ខ្មែហងដ្ឋល់ស្តិ៍ថិរភាព័កែ�ងត�ប៉ុន់ ការគ�រា�ក�ខ្មែហងដ្ឋល់ស្តិ៍ថិរភាព័កែ�ងត�ប៉ុន់ 

និងហានិភ័ូយខ្មែ�ែកស្តិ៍និ៍ស្តិ៍���ងខ្មែដ្ឋរ ដូ្ឋដោចែ�និងហានិភ័ូយខ្មែ�ែកស្តិ៍និ៍ស្តិ៍���ងខ្មែដ្ឋរ ដូ្ឋដោចែ�

ដោយើង��ងអស់្តិ៍គាែ កែ�ងអាសុានម្រុះតូវរ�ួគាែដោយើង��ងអស់្តិ៍គាែ កែ�ងអាសុានម្រុះតូវរ�ួគាែ

ម្រុះប៉ុ��ងនឹងរប៉ុប៉ុផ៍្លាច់ការម្រុះគប់៉ុម្រុះប៉ុដោភូទ៕ ម្រុះប៉ុ��ងនឹងរប៉ុប៉ុផ៍្លាច់ការម្រុះគប់៉ុម្រុះប៉ុដោភូទ៕ 

       សូ្តិ៍�អរគ�ណៈ!       សូ្តិ៍�អរគ�ណៈ!

From Page 09 From Page 09 

Hun Sen's Controversial Visit to Myanmar, an Hun Sen's Controversial Visit to Myanmar, an 
Interview with NUG Ambassador to ASEANInterview with NUG Ambassador to ASEAN

ប្រ�ធាៅនាៅម៉ាាៅយ៉ាាៅន់ម៉ាាៅ �ីនអង់ សែ�ង ទទួ�ស៊ាើៅគ្គ�ន៍ដំ�ម្តេ��រទសសនកិចចសម្តេ�េច ហ៊ុុ�ន សែសនប្រ�ធាៅនាៅម៉ាាៅយ៉ាាៅន់ម៉ាាៅ �ីនអង់ សែ�ង ទទួ�ស៊ាើៅគ្គ�ន៍ដំ�ម្តេ��រទសសនកិចចសម្តេ�េច ហ៊ុុ�ន សែសន

ដំ�ម្តេ��រ ទសសនកិចច ដំ៏ ចប្រ�ូងចប្រម៉ាៅស រ�ស់ ម្តេ�ៅក ហ៊ុុ�ន សែសន ម្តេ�ៅកាៅន់ ប្រ�ម្តេទសដំ�ម្តេ��រ ទសសនកិចច ដំ៏ ចប្រ�ូងចប្រម៉ាៅស រ�ស់ ម្តេ�ៅក ហ៊ុុ�ន សែសន ម្តេ�ៅកាៅន់ ប្រ�ម្តេទស
�ីយ៉ាាៅន់ម៉ាាៅ កិចចសម៉ាាៅសន៍ ជាៅ�ួយ ម្តេ�ៅកឯកអគ្គគរដំឋទូតុ ប្រ�ចាំៅ� អាៅស៊ាុៅន�ីយ៉ាាៅន់ម៉ាាៅ កិចចសម៉ាាៅសន៍ ជាៅ�ួយ ម្តេ�ៅកឯកអគ្គគរដំឋទូតុ ប្រ�ចាំៅ� អាៅស៊ាុៅន
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• ចាប់៉ុប៉ុង្កាោ រទប់៉ុសាោ ត់ការង្ការដោ�យប៉ុងខ�
ដោលើជនជាតិ អុ�យហគ័រ ស្តិ៍នែត�ទ�និញ�កពី័
ត�ប៉ុន់�ក់ព័័នធនឹងការដោម្រុះប៉ុើម្រុះបាស់្តិ៍កមំ្មា�ងព័លក�ែ
ដោ�យប៉ុងខ�ដោ�កែ�ងការ�លិតរប៉ុស់្តិ៍ពួ័កដោគ និង
តម្រុះ�ូវឱ្យយម្រុះកះ�ហុ�នប៉ុង្កាា ញដោប៉ុើ�ិនដូ្ឋដោចែ�ដោទ។

• ការហា�ម្រុះបា�នឹងចូលជាធិរម្មាន
រយៈដោព័លម្រុះបា��ួយខ្មែ�ប៉ុនុាប់៉ុពី័ម្រុះប៉ុធានាធិិប៉ុតី
អាដោ�រកិដោលាក ចូ ថ្ងៃប៉ុដិ្ឋន ច��ហតថដោលខ្លាំដោលើចាប់៉ុ
ដោន�។

ក�ែករចងប៉ុនុ�បំាស្តិ៍ុកិអ���ងដោព័ល��ដ្ឋ�ណា�
កប៉ុាស្តិ៍កែ�ងត�ប៉ុន់ស្តិ៍ើយ័័តស្តិ៍�នីជា�ង អុ�យហគរ័ ថ្ងៃន 
ម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ចិនកែ�ងខ្មែ�ដោ�សា។ ស្តិ៍ភាស្តិ៍ហរដ្ឋឋអាដោ�រកិ
បានអន��័តចាប់៉ុកាលពី័ថ្ងៃ�ៃម្រុះព័ហស្តិ៍ែត� ហា��ត់
ការនា�ចូលពី័ដោ�ត៍ស្តិ៍�ីនជា�ង ដោ�យសារខ្មែត
ការដោចាទម្រុះប៉ុកាន់� ព័លក�ែដោ�យប៉ុងខ�ម្រុះតូវបាន
ដោម្រុះប៉ុើម្រុះបាស់្តិ៍ដោ�កែ�ង�លិតក�ែរប៉ុស់្តិ៍ពួ័កដោគ។

ស្តិ៍ភាអាដោ�រកិបាន�៍ល់ការអន��័តច�ងដោម្រុះកាយ
រប៉ុស់្តិ៍�ួំនច�ដោ��ចាប់៉ុការង្ការដោ�យប៉ុងខ� ដោដ្ឋើ�ែី
ហា��ត់ការនា�ចូលពី័ត�ប៉ុន់ស្តិ៍ើយ័័តស្តិ៍�នីជា�ង 
អុ�យហគ័រ កែ�ងម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ចិន ដោ�យជម្រុះ���ូំវចាប់៉ុ
ដោ�កាន់ដោស្តិ៍តវមិ្មាន ខ្មែដ្ឋលម្រុះប៉ុធានាធិិប៉ុតីអាដោ�រកិ
ដោលាកចូ ថ្ងៃប៉ុដិ្ឋន ម្រុះតូវបានដោគរ �ពឹ័ង�នឹង
ច��ហតថដោលខ្លាំដោលើចាប់៉ុដោន�។

ពី័រថ្ងៃ�ៃប៉ុនុាប់៉ុពី័ចាប់៉ុប៉ុង្កាោ រទប់៉ុសាោ ត់ព័លក�ែ
ដោ�យប៉ុងខ�ដោលើជនជាតិអុ�យហគ័រ បានប៉ុនុរដោ�ើង
តាំ�  រយៈស្តិ៍ភា ស្តិ៍ម្មាជិកម្រុះពឹ័ទធស្តិ៍ភាបានអន��័ត
ចាប់៉ុដោន� កាលពី័ថ្ងៃ�ៃម្រុះព័ហស្តិ៍ែត�ដោ�យការយល់ម្រុះព័�
ជាឯកច័័នុ ជានីតិវធីិិស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុចាប់៉ុខ្មែដ្ឋល�ិន
ម្មានភាព័ចម្រុះ�ូងចម្រុះម្មាស្តិ៍ ដោ�យម្មាការគា�ម្រុះទ
ដោទើភាគី�ុងទូល�ទូលាយ។

ការដោបា�ដោ�ែ តដោន� គឺជាការបុ៉ុ�នបុ៉ុងដោលើក
ទីពី័រដោ�កែ�ងម្រុះពឹ័ទធស្តិ៍ភាកែ�ងរយៈដោព័លជាដោម្រុះចើន
ថ្ងៃ�ៃ ប៉ុនុាប់៉ុពី័កិចច�ិត��ម្រុះបឹ៉ុងខ្មែម្រុះប៉ុង��នដោន�ម្រុះតវូបាន
រារា�ងដោ�យការជ��ស់្តិ៍ពី័គណៈប៉ុកសម្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយ។

បានខ្មែណៈនា�ជាដោលើកដ្ឋ�បូ៉ុងដោ�ដោដ្ឋើ��ែ �២០២០ 
ចាប់៉ុប៉ុដោងោើត “ការស្តិ៍នែត់ខ្មែដ្ឋលអាចម្រុះប៉ុខ្មែកកបាន” 
ខ្មែដ្ឋលទ�និញ��ងអស់្តិ៍ម្មានម្រុះប៉ុភូព័��ងស្រស្តិ៍ះងឬ
ដោ�យខ្មែ�ែកពី័ស្តិ៍�ីនជា�ង ម្រុះតូវបាន�ូចដោករ ៍ដិោ�ែ �
ដោ�យសារខ្មែតការដោម្រុះប៉ុើកមំ្មា�ងព័លក�ែដោ�យប៉ុងខ�
កែ�ង�លិតក�ែរប៉ុស់្តិ៍ពួ័កដោគ ដោហើយដូ្ឋដោចែ��ិនម្មាន
សិ្តិ៍ទធិនា�ចូលដោ�ស្តិ៍ហរដ្ឋឋអាដោ�រកិដោទ។

ស្តិ៍ម្មាជិកម្រុះពឹ័ទធស្តិ៍ភាដោលាក Marco Rubio 
ថ្ងៃនរដ្ឋឋ�ំរ�ី (ដោ�ើង) និងត�ណាងរាស្រ្តស្តិ៍ដ៍ោលាក 
James McGovern ថ្ងៃនរដ្ឋឋមុ្មាសាឈូូដោស្តិ៍ត កែ�ង
ស្តិ៍វនាការ�ែ �២០១៩ ។ អែក��ងពី័រគឺជាអែក
�ួ៍ចដោ�៍ើ�នា����ថ្ងៃនចាប់៉ុប៉ុង្កាោ រទប់៉ុសាោ ត់ការង្ការ
ដោ�យប៉ុងខ�ដោលើជនជាតិអុ�យហគ័រ ។ របូ៉ុ�ត៖ 
Bloomberg

ម្រុះកះ�ហុ�នអាចបឹ៍៉ុងតវុាច�ដោ��ការហា��ត់
ដោន� បុ៉ុ�ខ្មែន៍ម្រុះតូវខ្មែត�៍ល់ “ភូស្តិ៍៍�តាំងចាស់្តិ៍លាស់្តិ៍ 
និងគួរឱ្យយដោជឿជាក់” �ខ្មែ�សស្តិ៍ង្កាើ ក់�គត់�គង់
�លិត�លរប៉ុស់្តិ៍�ួំន�ិនម្មានព័លក�ែដោ�យប៉ុងខ�។ 
អែកជ�នាញនិ�យ� ស្តិ៍ង់៍�រគឺ�ិនអាច
ស្តិ៍ដោម្រុះ�ចបានដោទ ដោ�យសារខ្មែតប៉ុញ្ញាា ម្រុះប៉ុឈូ�
ខ្មែដ្ឋលស្តិ៍វនករម្រុះប៉ុឈូ����កែ�ងការទទួលបាន
សិ្តិ៍ទធិចូលដោ�កែ�ងត�ប៉ុន់ខ្មែដ្ឋល�ិនម្មានការរតឹ
ប៉ុនឹ៍ង។

ទីម្រុះកះងដោបុ៉ុកា�ងម្រុះតូវបានរងការដោចាទម្រុះប៉ុកាន់
� បានម្រុះតតួម្រុះតាំ ប៉ុន្រ្តីង្កាោ ប៉ុដ៏្ឋទូល�ទូលាយហួស្តិ៍ដោហត�
ដោលើជនជាតិអុ�យហគ័រ និងស្តិ៍ម្មាជិកថ្ងៃនម្រុះកះ�
ជនជាតិភាគតិចដោ�សងដោទៀតដោ�កែ�ងស្តិ៍�ីនជា�ង 

រ�ួ��ងការឃុំ���ួំនម្រុះទង់ម្រុះ�យធិ� ព័លក�ែដោ�យប៉ុងខ� 
និងលទធនិដោ�បាយ។ ចិនប៉ុដិ្ឋដោស្តិ៍ធិការដោចាទម្រុះប៉ុកាន់
ដោន� ដោ�យចាត់ទ�កដោស្តិ៍ចកី៍ម្រុះ�ងចាប់៉ុដោន��
ជា “ឧបាយកលនដោ�បាយ” និងដោប៍៉ុជំា�នឹង
ម្មានវធិានការតប៉ុតវញិ។

ច�ដោព័លម្មានការប៉ុដោងោើនការម្រុះតួតពិ័និតយជា
អន៍រជាតិ ដោលើស្តិ៍ក�ែភាព័រប៉ុស់្តិ៍ទីម្រុះកះងដោបុ៉ុកា�ង 
ដោ�  ស្តិ៍�ីនជា�ង ម្រុះកះ�ហុ�នជាដោម្រុះចើនបានចាប់៉ុដោ�៍ើ�
ដ្ឋកខ្មែ�សស្តិ៍ង្កាើ ក់�គត់�គង់រប៉ុស់្តិ៍ពួ័កដោគរចួដោហើយ
ដោចញពី័ត�ប៉ុន់។

“ស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុអែកខ្មែដ្ឋល�ិនបានដោធិើើ ពួ័កដោគនឹង
�ិនអាចប៉ុន៍ដោធិើើឱ្យយជនជាតិអាដោ�រកិ - និ�យ

ដោ�យម្រុះតង់ ដោយើង��ងអស់្តិ៍គាែ  - កំាយជា
អែកស្តិ៍�គ�និតដោ�យ�ិនដឹ្ឋង�ួំនដោ�កែ�ង
អ�ដោព័ើដោ�រដោ� និងការម្រុះប៉ុល័យពូ័ជសាស្តិ៍ន៍
ខ្មែដ្ឋលបានម្រុះប៉ុម្រុះពឹ័ត៍ដោ�យប៉ុកសក��ែ�យនិស្តិ៍ចិ៍ន” 
ដោន�ជាការដោលើកដោ�ើងរប៉ុស់្តិ៍ ស្តិ៍ម្មាជិកម្រុះពឹ័ទធស្តិ៍ភា
ដោលាក Marco Rubio �កពី័គណៈប៉ុកសសាធារណៈៈ
រដ្ឋឋម្រុះប៉ុចា�រដ្ឋឋ�ំរ�ី ខ្មែដ្ឋលជាអែក�ួ៍ចដោ�៍ើ�ដោធិើើចាប់៉ុ
ដោ�កែ�ងម្រុះពឹ័ទធស្តិ៍ភា។

ដោលាកថ្ងៃប៉ុដិ្ឋន នឹងម្មានដោព័ល ១០ ថ្ងៃ�ៃដោដ្ឋើ�ែី
ច��ហតថដោលខ្លាំដោលើចាប់៉ុដោន� ដោ�ដោព័លវា�កដ្ឋល់
ដោលើត�រប៉ុស់្តិ៍គាត់។ កាលពី័ថ្ងៃ�ៃអង្កាគ រ ជាដោលើកដ្ឋ�បូ៉ុង
ខ្មែដ្ឋលដោស្តិ៍តវមិ្មានបាន�៍ល់ការយល់ម្រុះព័��ុង
ចាស់្តិ៍លាស់្តិ៍ច�ដោ��ចាប់៉ុដោន� ដោ�យនិ�យ
� ចា�បាច់ម្រុះតូវដោធិើើប៉ុខ្មែនថ�ដោទៀត ដោដ្ឋើ�ែីម្រុះប៉ុ��ង
ទីម្រុះកះងដោបុ៉ុកា�ងដោលើប៉ុញ្ញាា ព័លក�ែដោ�យប៉ុងខ�។

 [ ចាប់៉ុដោន�គឺជា ] ខ្មែ�ែកថ្ងៃនចាប់៉ុខ្មែដ្ឋលជាប់៉ុ
គា�ងខំ្លាំ�ងប៉ុ���តខ្មែដ្ឋលស្តិ៍ភាបានអន��័តកែ�ងរយៈដោព័ល
ជាដោម្រុះចើន�ែ � ដោដ្ឋើ�ែឲី្យយម្រុះកះ�ហុ�នអាដោ�រកិទទួល��ស្តិ៍ម្រុះតូវ
ច�ដោ��ការទទួលម្រុះបាក់ច�ដោណៈញពី័ការរ �ដោលាភូ
សិ្តិ៍ទធកិារង្ការដោ�ប៉ុរដោទស្តិ៍ ដោន�ដោប៉ុើតាំ�ម្រុះប៉ុសាស្តិ៍ន៍
ដោលាកស្រសី្តិ៍ Joanna Ewart-James នាយិកា
ម្រុះប៉ុតិប៉ុតិ៍ថ្ងៃន Freedom United។

ការដោបា�ដោ�ែ តកាលពី័ថ្ងៃ�ៃម្រុះព័ហស្តិ៍ែត�បាន
ដោធិើើដោ�ើង ប៉ុនុាប់៉ុពី័ស្តិ៍ម្មាជិកស្តិ៍ភាបាន�ន
ដ្ឋល់កិចចម្រុះព័�ដោម្រុះព័�ង�ួយដោដ្ឋើ�ែីស្តិ៍ម្រុះ�ះ�ស្តិ៍ម្រុះ�ួល
ស្តិ៍ភា និងម្រុះពឹ័ទធស្តិ៍ភាអ�ពី័ចាប់៉ុដោន� ជាពិ័ដោស្តិ៍ស្តិ៍
�ដោតើវាអន�វត៍�ប់៉ុ�ុងណា ប៉ុនុាប់៉ុពី័ការ
ច��ហតថដោលខ្លាំរប៉ុស់្តិ៍ដោលាកថ្ងៃប៉ុដិ្ឋន ការហា��ត់
នឹងចូលជាធិរម្មាន។

អែក�ួ៍ចដោ�៍ើ�ដោធិើើចាប់៉ុនា����ដោគដោ�កែ�ងស្តិ៍ភា 
គឺត�ណាងរាស្រ្តស្តិ៍ដ៍ោលាក James McGovern និង
ដោលាក Rubio បានស្តិ៍ម្រុះ�ប៉ុស្តិ៍ម្រុះ�ួលឲ្យយ�កដោ�
ម្រុះតឹ�រយៈដោព័ល ១៨០ ថ្ងៃ�ៃ - �យពី័ ៣០០ ថ្ងៃ�ៃ
ខ្មែដ្ឋលចាប់៉ុម្រុះតូវដោ�កែ�ងម្រុះពឹ័ទធស្តិ៍ភា និងដោ�ើងដ្ឋល់ 
១២០ ថ្ងៃ�ៃដោ�កែ�ងស្តិ៍ភា។

ចាប់៉ុច�ងដោម្រុះកាយក៏បានដ្ឋកដោចញនូវ

ប៉ុទប៉ុែញ្ញាតិ៍ខ្មែដ្ឋលតម្រុះ�ូវឱ្យយម្រុះកះ�ហុ�ន ខ្មែដ្ឋលបាន
ច��ប៉ុញ្ញជ ីជា   សាធារណៈៈ ម្រុះប៉ុកាស្តិ៍អ�ពី័ការ
ដោ��ស្រសាយណា�ួយជា�ួយអងគភាព័�ក់ទង
នឹងការ�ំ�ដោ�ើល ឬការឃុំ���ួំនជនជាតិអុ�យហគ័រ ។

ដោ��បី៉ុជាម្មានការខ្មែកខ្មែម្រុះប៉ុក៏ដោ�យ ម្រុះកះ�
សិ្តិ៍ទធិ�ន�ស្តិ៍សបានសាទរច�ដោ��ការអន��័តចាប់៉ុ
ដោន��ជាជ�ហានដ៏្ឋស្តិ៍�ខ្លាំន់�ួយដោ�ុ�ដោ�រកការ
ម្រុះប៉ុ��ងព័លក�ែដោ�យប៉ុងខ�ដោ�កែ�ងម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ចិន 
និងជាការស្តិ៍៍បី៉ុដោនុាស្តិ៍ច�ដោ��ម្រុះកះ�ហុ�នធិ�ៗ  រប៉ុស់្តិ៍
ស្តិ៍ហរដ្ឋឋអាដោ�រកិ ខ្មែដ្ឋលបានប៉ុញ្ញច� �ប៉ុញ្ញចូ លម្រុះប៉ុ��ង
នឹងការ  អន��័តរប៉ុស់្តិ៍�ួំន។

ដោលាកស្រសី្តិ៍ Joanna Ewart-James នាយិកា

ម្រុះប៉ុតិប៉ុតិ៍ថ្ងៃន Freedom United ខ្មែដ្ឋលជាម្រុះកះ�
ម្រុះប៉ុយ�ទធម្រុះប៉ុ��ងនឹង�ស្តិ៍ភាព័ស្តិ៍�័យទ�ដោនើប៉ុបាន
ដោ�ចាប់៉ុដោន�� “ជាខ្មែ�ែកថ្ងៃនចាប់៉ុម្មាន�ល
វបិាកប៉ុ���ត ខ្មែដ្ឋលស្តិ៍ភាបានអន��័តដោម្រុះប៉ុើរយៈដោព័ល
ជាដោម្រុះចើន�ែ � ដោដ្ឋើ�ែឲី្យយម្រុះកះ�ហុ�នអាដោ�រកិទទួល��ស្តិ៍ម្រុះតូវ
ច�ដោ��ការច�ដោណៈញពី័ការរ �ដោលាភូសិ្តិ៍ទធិការង្ការ
ដោ�ប៉ុរដោទស្តិ៍” ។

ដោហើយក៏ដូ្ឋចជាការព័ម្រុះងឹងស្តិ៍�តថភាព័រប៉ុស់្តិ៍
ទីម្រុះកះងវុាស្តិ៍�នីដោតាំន កែ�ងការអន�វត៍ការហា��ត់
យូរអខ្មែងើងរប៉ុស់្តិ៍�ួំនដោលើទ�និញខ្មែដ្ឋល�លិតដោ�យ
ព័លក�ែប៉ុងខ� ទដោងើើដោន�គឺជា “ជ�ហានដ៏្ឋស្តិ៍�ខ្លាំន់
�ួយដោ�ុ�ដោ�រកការកម្រុះ�ិតទី�ារម្រុះប៉ុកួតម្រុះប៉ុដោជង 
ដូ្ឋដោចែ� ស្តិ៍ហរដ្ឋឋអាដោ�រកិអាចប៉ុដោងោើតខ្មែ�សស្តិ៍ង្កាើ ក់
�គត់�គង់��ព័លព័នឺំម្រុះព័�អាទិតយកែ�ងស្រស្តិ៍ះក ខ្មែដ្ឋល
ម្មានសារៈស្តិ៍�ខ្លាំន់ច�ដោ��ភាព័ដោជាគជ័យ ដោ�កែ�ង
ដោស្តិ៍ដ្ឋឋកិចច��ព័លសាា ត” ដោន�ជាការដោលើកដោ�ើង
រប៉ុស់្តិ៍ដោលាកស្រសី្តិ៍ Cathy Feingold នាយិកា    
អងគការអន៍រជាតិ AFL-CIO ជាស្តិ៍ហព័័នធស្តិ៍ហជីព័
ធិ�ជាងដោគដោ�ស្តិ៍ហរដ្ឋឋអាដោ�រកិ។

អន��័តស្រស្តិ៍ប៉ុគាែ នឹងចាប់៉ុកាលពី័ថ្ងៃ�ៃ
ម្រុះព័ហស្តិ៍ែត�ដោន�ខ្មែដ្ឋរ កិចចម្រុះព័�ដោម្រុះព័�ង�ួយដោ�ុ�ដោ�
��� ជា�ួយនឹងការដោបា�ដោ�ែ តម្រុះពឹ័ទធស្តិ៍ភាដោលើ
ដោប៉ុកខភាព័ដោស្តិ៍វាប៉ុរដោទស្តិ៍�ួយច�នួន រ�ួ��ងការ
ដោម្រុះជើស្តិ៍ដោរ ើស្តិ៍ដោលាក Nicholas Burns ឱ្យយដោធិើើជាឯក
អគគរដ្ឋឋទូតម្រុះប៉ុចា�ម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ចិន ដោ�យដោលាកថ្ងៃប៉ុ
ដិ្ឋន ។

កិចចម្រុះព័�ដោម្រុះព័�ងដោនា� ម្រុះតូវបានប៉ុដោងោើតដោ�ើង
ដោ�យម្រុះពឹ័ទធស្តិ៍ម្មាជិកដោលាក Chris Murphy អែក
ម្រុះប៉ុជា ធិិប៉ុដោតយយថ្ងៃនរដ្ឋឋ Connecticut បានដោឃុំើញ
ដោលាក Rubio ដ្ឋក�ួំនដោចញពី័ការខ្មែតងតាំ�ងដោលាក 
Burns ។ ដោលាក Rubio ធំាប់៉ុបានជ��ស់្តិ៍
ដោ�យសារខ្មែតទ�នាក់ទ�នងធិ�រកិចចរប៉ុស់្តិ៍អែកការទូត
រយៈដោព័លយូរជា�ួយម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ចិន។

ការដោបា�ដោ�ែ តដោម្រុះជើស្តិ៍ដោរ ើស្តិ៍ដោលាក Burns 
និងដោប៉ុកខភាព័ត�ណាងម្រុះកសួ្តិ៍ងការប៉ុរដោទស្តិ៍ពី័ររបូ៉ុ
ដោទៀតម្រុះតូវបានដោគរ �ពឹ័ង�នឹងដោធិើើដោ�ើងដោ�ដោម្រុះកាយ
ថ្ងៃ�ៃម្រុះព័ហស្តិ៍ែត�។

ដោលាក Murphy បាននិ�យ� “ដោ�ដោព័ល
ដោយើង�ក់ដោចញនូវដោគាលនដោ�បាយ�ែដ៏ី្ឋស្តិ៍�ខ្លាំន់
ដោន� [ការង្ការដោ�យប៉ុងខ�] វាស្តិ៍�ដោហត��លកែ�ង
ការអ�ដ្ឋ�ដោណៈើ រ និងអន��័តចាប់៉ុ ជា�ួយនឹង
ប៉ុ�គគលិកស្តិ៍�ខ្លាំន់ៗច�នួនបី៉ុខ្មែដ្ឋលនឹងទទួលប៉ុនុ�ក
អន�វត៍វា” ។

ដោលាក Rubio បានព័ា��ឱ្យយម្រុះពឹ័ទធស្តិ៍ភា
អន��័តចាប់៉ុការង្ការដោ�យប៉ុងខ�កាលពី័ថ្ងៃ�ៃព័�ធិ 
បុ៉ុ�ខ្មែន៍ការព័ា��ដោធិើើឲ្យយម្មានការយល់ម្រុះព័�ជាឯ
កច័័នុបានប៉ុរាជ័យ ដោ�ដោព័លម្រុះពឹ័ទធស្តិ៍ម្មាជិក
ដោលាក Ron Wyden �កពី័គណៈប៉ុកសម្រុះប៉ុជាធិិប៉ុដោតយយ
ថ្ងៃនរដ្ឋឋ Oregon បានដោស្តិ៍ែើស្តិ៍��ខ្មែកខ្មែម្រុះប៉ុចាប់៉ុ ដោដ្ឋើ�ែី
ប៉ុញ្ញចូ លប៉ុញ្ញាតិ៍�ច់ដោ�យខ្មែ�ក �ិន�ក់ទងគាែ
ខ្មែដ្ឋលព័ម្រុះងីកឥណៈ�នព័នធស្តិ៍ហព័័នធក�ម្មារខ្មែដ្ឋល
��តក�ណៈត់។

ដោលាក Rubio បានម្រុះចានដោចាលវធិានការ
រប៉ុស់្តិ៍ដោលាក Wyden ខ្មែដ្ឋល�ិនម្មានការគា�ម្រុះទ
ដោទើភាគី �ុ�យដោ�វញិ ដោលាក Wyden បានជ��ស់្តិ៍
នឹងស្តិ៍�ដោណៈើ រប៉ុស់្តិ៍ដោលាក Rubio ដោដ្ឋើ�ែីដ្ឋកដោចញ
បូ៍៉ុរចាប់៉ុការង្ការដោ�យប៉ុងខ�។

បុ៉ុ�ខ្មែន៍ដោលាក Wyden ខ្មែដ្ឋលម្រុះប៉ុឈូ����នឹង
ការរ�ិគន់ពី័ម្រុះកះ�សិ្តិ៍ទធ�ិន�ស្តិ៍សជ��វញិការអន៍រាគ�ន៍
រប៉ុស់្តិ៍គាត់ បានដោម្រុះជើស្តិ៍ដោរ ើស្តិ៍ខ្មែលងជ��ស់្តិ៍វញិ
កាលពី័ថ្ងៃ�ៃម្រុះព័ហស្តិ៍ែត� �ណៈៈខ្មែដ្ឋលម្មានការតវុា 
តាំ�រយៈអែកនា��កយ� ចាប់៉ុការង្ការដោ�យប៉ុងខ�
គឺជា “ម្រុះប៉ុខ្មែហលជាឱ្យកាស្តិ៍ខ្មែត�ួយគត់ដោ��ែ �ដោន�
ស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុដោលាក Wyden ដោដ្ឋើ�ែខី្មែស្តិ៍ើងរកការដោបា�ដោ�ែ ត
ដោលើការប៉ុន៍ព័នធឥណៈ�នក�ម្មារ។ ឥណៈ�ន
ខ្មែដ្ឋលបានរកាជនជាតិអាដោ�រកិរាប់៉ុលាននាក់
ដោ�អខ្មែណ៍ៈត” ដោន�ដោប៉ុើតាំ�ការរាយការណ៍ៈរប៉ុស់្តិ៍ 
សារព័័ត៌ម្មាន Politico ៕

ស់ភាអាសេម៌រិកអនីុម៌័តិការហាម៌ក្រុបាម៌សេលើការនាំំច្ូល
ពីីស់ុីនីជាំង្ក សេ�យសារផ្នែតិពីលកម៌ែសេ�យប់ង្កំំ

ដោលាក Marco Rubio ដោលាក Marco Rubio ដោលាក James McGovern ដោលាក James McGovern 



Page.18                                             លេខ៣៣២ ថ្ងៃ�ៃ១៤-៣០ ខែខមករា ឆំ្នាំ� ២០២លេខ៣៣២ ថ្ងៃ�ៃ១៤-៣០ ខែខមករា ឆំ្នាំ� ២០២                                                     KHMERPOST US KHMERPOST USA                                               ISSUE 332, JANUARY 14TH-30TH , 2022                                                                   Page.19



Page.18                                             លេខ៣៣២ ថ្ងៃ�ៃ១៤-៣០ ខែខមករា ឆំ្នាំ� ២០២លេខ៣៣២ ថ្ងៃ�ៃ១៤-៣០ ខែខមករា ឆំ្នាំ� ២០២                                                     KHMERPOST US KHMERPOST USA                                               ISSUE 332, JANUARY 14TH-30TH , 2022                                                                   Page.19

ថ្ងៃ�ៃចន័ុទី៣ខ្មែ��ករា�ែ �២០២២ ទីម្រុះកះង

�ូខ្មែវលបានម្រុះបារព័ធពិ័ធីិស្តិ៍ដោមុ្មាធិ ដោ�យម្មាន

ដោប៉ុកខជនជាប់៉ុដោ�ែ ត��ងអស់្តិ៍ �កដោលើកថ្ងៃដ្ឋ

ស្តិ៍ែ�ជា�ូំវការ ដោដ្ឋើ�ែចីាប់៉ុដោ�៍ើ�ទទួលភារកិចច

អាណៈត៍ិ�ែី។ 

ម្រុះកះ� School Committee ខ្មែដ្ឋលម្មាន

ស្តិ៍ម្មាជិក��ងអស់្តិ៍ម្រុះបា��ួយរបូ៉ុដោនា� �ែ �ដោន�

�ិនបានចូលរ�ួជា�ួយម្រុះកះ� City Councils 

ដោទ។  ដោព័ល��នស្តិ៍�័យកូវតី ម្រុះកះ���ងពី័រ

ម្រុះបារព័ធពិ័ធីិដោន� ដោ�ឯសាលាម្រុះកះង បុ៉ុ�ខ្មែន៍

�ែ �ដោន�ពិ័ធីិស្តិ៍ែ�រប៉ុស់្តិ៍ម្រុះកះ���ងពី័របានដោធិើើ

ដោ� ឯកខ្មែនំងដោ�សង ដោ�យខ្មែ�កពី័គាែ ដោ�វញិ។ 

School Committee បានដោធិើើដោ�ឯ Lowell 

High School ដោហើយម្មានស្តិ៍ម្មាជិក�ែីច�នួន

ពី័រអែក។  គឺ អែកស្រសី្តិ៍ Stacey Thompson 

និងអែកស្រសី្តិ៍ Eileen DelRossi។ 

�ែ �ដោន�គឺជាដោលើកដ្ឋ�បូ៉ុងដោហើយខ្មែដ្ឋល

ម្មាន ស្តិ៍ម្មាជិក ម្រុះកះ� School Committee 

ខ្មែដ្ឋលជាត�ណាង�កពី័ត�ប៉ុន់ កែ�ងទីម្រុះកះង�ូ

ខ្មែវល។ �ើីតែិតដោប៉ុកខជនជាប់៉ុដោ�ែ ត �កពី័

ត�ប៉ុន់ណាក៏ដោ�យ ក៏បុ៉ុ�ខ្មែន៍���ង្ការនិងភារកិចច 

គឺស្តិ៍ម្រុះម្មាប់៉ុ ទីម្រុះកះង�ូខ្មែវល ��ង�ូល។

�ំ��បាទ Dominik Hok Lay ក៏បាន�ក

ស្តិ៍ែ� ទទួល���ត�ខ្មែណៈងដោន� កែ�ងអាណៈតិ៍

ទីបី៉ុរប៉ុស់្តិ៍�ំ��ខ្មែដ្ឋរ។  ដោហើយសូ្តិ៍�រ �ឮក�៍ងដោទៀត

� ច�ដោ�� School Committee �ើីតែិត 

ត�ប៉ុន់ខ្មែដ្ឋលម្មានរបូ៉ុ�ំ��បាទជាត�ណាងដោចញ

�កពី័ Lower Highlands បូ៉ុកជា�ួយនិង 

The Acre ក៏ដោ�យ ក៏បុ៉ុ�ខ្មែន៍ ដោលាកអែកនិង

ម្មាតាំបិ៉ុតាំ អាច�ក�ក់ទង�ំ��បាទដោ�យ

�ិនម្រុះប៉ុកាន់� �កពី័ត�ប៉ុន់ណាដោនា�ដោ�ើយ។ 

�ុាង�ួយដោទៀតគឺ �ំ��ក៏ជា 

ប៉ុ�គគលិករប៉ុស់្តិ៍ State Senator Ed 

Kennedy ដោហើយខ្មែដ្ឋលម្មានភារកិចច 

�៍ល់ជ�នួយដ្ឋល់ម្រុះប៉ុជាជន កែ�ងទីម្រុះកះង

�ូខ្មែវល��ង�ូល ម្រុះព័���ងម្រុះប៉ុជាជន

�កពី័ ម្រុះកះង Westford, Tyngsboro, 

Dunstable, Pepperell, និង Groton 

ដោទៀត�ងខ្មែដ្ឋរ។ សូ្តិ៍��ក់ទង�ំ���ក

ដោល� (978)427-3776។

សូ្តិ៍�រង់ចា�អានអតថប៉ុទដោ�សងៗ 

រប៉ុស់្តិ៍�ំ��នូវដោព័លប៉ុនុាប់៉ុៗដោទៀត។

សូ្តិ៍�អរគ�ណៈ  

Dominik Hok Lay (Lowell School 

Committee) (978)427-3776.

�ី�ុន់មុ្មា និងក�ុ�ជា បានដោចញដោស្តិ៍ចកី៍ខ្មែ�ងំការណ៍ៈ

រ�ួកាលពី័ថ្ងៃ�ៃទី៤ ខ្មែ��ករា �ែ �២០២២ ដោ�ោ លដោ�ស្តិ៍

ច�ដោ��ដ្ឋ�ដោណៈើ រទស្តិ៍សនកិចចនាដោព័លខ្លាំង���រប៉ុស់្តិ៍

ដោលាក ហុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន � “ដោយើងដោ�ោ លដោ�ស្តិ៍�ុង

�ច់អហង្កាោ រច�ដោ��ដោលាក ហុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន ខ្មែដ្ឋល

គា�ម្រុះទរប៉ុប៉ុដោ�ធាឧម្រុះកិដ្ឋឋក�ែដោ�កែ�ងម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍

�ី�ុន់មុ្មា និង���រឱ្យយម្មានការដោ�ំើយតប៉ុ

ជាប៉ុនុាន់ពី័អន៍រជាតិ ដោដ្ឋើ�ែីប៉ុញ្ញឈប់៉ុយ�ទធនាការ

ដោភូរវក�ែថ្ងៃនរប៉ុប៉ុដោ�ធាជាប៉ុនុាន់” ។

ដោស្តិ៍ចកី៍ខ្មែ�ងំការណ៍ៈដោន�រ�ួប៉ុញ្ញចូ លព័័ត៌ម្មាន

ល�ាិតដ៏្ឋគួរឱ្យយរនធត់ថ្ងៃន�ន�ស្តិ៍សខ្មែដ្ឋលម្រុះតវូបានដ្ឋ�ត

��ងរស់្តិ៍រហូតដ្ឋល់សំាប់៉ុដោ�កែ�ងភូូ�ិ ដោ�យ

�ហានរប៉ុប៉ុដោ�ធា ជាទដោងើើឧម្រុះកិដ្ឋឋក�ែស្តិ៍ន្រ្តីង្កាគ � 

និងឧម្រុះកិដ្ឋឋក�ែម្រុះប៉ុ��ង�ន�ស្តិ៍សជាតិ។ ដោស្តិ៍ចកី៍

ខ្មែ�ងំការណ៍ៈ បានរ �ឮកពី័ភាព័រនធត់ថ្ងៃនអតីតកាល

រប៉ុស់្តិ៍ក�ុ�ជា� “ដោលាក ហុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន �ិនម្រុះតូវ

ប៉ុដោណ៍ាយឲ្យយ និងអប៉ុអរសាទរច�ដោ��អ�ដោព័ើ

អ�ន�ស្តិ៍សធិ�៌ខ្មែប៉ុប៉ុដោន�ដោ�ើយ និងគួរខ្មែតដឹ្ឋងចាស់្តិ៍

ពី័ការឈូចឺាប់៉ុ និងការរងទ�កខដ៏្ឋដោម្រុះក��ម្រុះក�ថ្ងៃនអ�ដោព័ើ

ម្រុះប៉ុល័យពូ័ជសាស្តិ៍ន៍ដោលើម្រុះប៉ុជាជាតិ�ួយ ខ្មែដ្ឋល

បាន�៍ល់ឱ្យយម្រុះប៉ុជាជនក�ុ�ជារាប់៉ុលាននាក់ ជា

ជនរងដោម្រុះគា� និងអែករស់្តិ៍រានម្មានជីវតិពី័អ�ដោព័ើ

ម្រុះប៉ុល័យពូ័ជសាស្តិ៍ន៍ខ្មែដ្ឋលបានម្រុះប៉ុម្រុះពឹ័ត៍ដោ�យ

រប៉ុប៉ុខ្មែ�ែរម្រុះកហ�។ ដោលាក ហុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន �ិនម្រុះតូវ

អន�ញ្ញាា តឲ្យយភាព័ស្រស្តិ៍ប៉ុចាប់៉ុដោ�រប៉ុប៉ុម្រុះប៉ុល័យ

ពូ័ជសាស្តិ៍ន៍ ដោហើយដោលាកក៏�ិនម្រុះតូវប៉ុ�ដោភំូចទ�កខ

ល�បាក រប៉ុស់្តិ៍ម្រុះប៉ុជាជនក�ុ�ជារាប់៉ុលាននាក់ 

ម្រុះប៉ុឈូ����នឹងអ�ដោព័ើម្រុះប៉ុល័យពូ័ជសាស្តិ៍ន៍” ។

ដោស្តិ៍ចកី៍ខ្មែ�ំងការណ៍ៈបានអ��វនាវដ្ឋល់

អាសុាន �ហាស្តិ៍នែបិាតអងគការស្តិ៍ហម្រុះប៉ុជាជាតិ 

និងម្រុះកះ�ម្រុះបឹ៉ុកាស្តិ៍និ៍ស្តិ៍��អងគការស្តិ៍ហម្រុះប៉ុជាជាតិ 

ខ្មែដ្ឋលបានគា�ម្រុះទដោស្តិ៍ចកី៍ស្តិ៍ដោម្រុះ�ច៥ ច�ណៈ� ចរប៉ុស់្តិ៍

អាសុាន ដោដ្ឋើ�ែីធានា� ហុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន �ិនម្រុះតូវ

ដោធិើើស្តិ៍ក�ែភាព័ខ្មែតម្មាែ ក់ឯងដោ��ែ �២០២២ ជាការ

�៍ល់ភាព័ស្រស្តិ៍ប៉ុចាប់៉ុដ្ឋល់រប៉ុប៉ុដោ�ធា�ី�ុន់មុ្មា

ដោ�ើយ។ ដោស្តិ៍ចកី៍ខ្មែ�ំងការណ៍ៈបានដោស្តិ៍ែើឱ្យយរដ្ឋឋ

ស្តិ៍ម្មាជិកអាសុានកាត់ផ៍្លាច់ទ�នាក់ទ�នង�ណិៈជជក�ែ

��ងអស់្តិ៍ជា�ួយរប៉ុប៉ុដោ�ធា និងក�ែវធីិិខ្មែដ្ឋល

ជួយដោធិើើឱ្យយរប៉ុប៉ុដោ�ធាស្រស្តិ៍ប៉ុចាប់៉ុ ដោ�យសារ

ស្តិ៍ក�ែភាព័��ងដោន� ម្មានការចូលថ្ងៃដ្ឋគាែ ដោ�កែ�ង

ឧម្រុះកិដ្ឋឋក�ែ  ស្តិ៍ន្រ្តីង្កាគ � និងឧម្រុះកិដ្ឋឋក�ែម្រុះប៉ុ��ង

�ន�ស្តិ៍សជាតិរប៉ុស់្តិ៍រប៉ុប៉ុដោ�ធា។

ទនឹុ�នឹងដោន� ម្រុះប៉ុជាព័លរដ្ឋឋក�ុ�ជាក�ព័�ង

ស្តិ៍ថតិកែ�ងការតសូុ្តិ៍ដោរៀងៗ�ួំន ដោដ្ឋើ�ែមី្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ម្រុះប៉ុជា

ធិិប៉ុ     ដោតយយដោស្តិ៍រ ីការការ�រសិ្តិ៍ទធិ�ន�ស្តិ៍ស និង

���រឱ្យយម្មានការដោបា�ដោ�ែ តដោ�យដោស្តិ៍រ ីនិង

យ�តិ៍ធិ�៌ដោ��ែ �២០២២។ ម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍ក�ុ�ជាបាន

កំាយជារដ្ឋឋភាគីខ្មែត�ួយចាប់៉ុតាំ�ងពី័�ែ � ២០១៨ 

ប៉ុនុាប់៉ុពី័បាន   ដ្ឋដោណ៍ៈើ �អ�ណាចពី័គណៈប៉ុកស

ម្រុះប៉ុ��ង គឺគណៈប៉ុកសស្តិ៍ដោន្រ្តីង្កាគ �ជាតិ – CNRP ។

ដោស្តិ៍ចកី៍ខ្មែ�ំងការណ៍ៈបានស្តិ៍រដោស្តិ៍រ� 

“�ី�ុន់មុ្មា ម្រុះប៉ុកាស្តិ៍កែ�ង�កយខំ្លាំ�ងប៉ុ���ត� 

ដោលាក ហុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន �ិនសាើ គ�ន៍ដោ�កែ�ងម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍

�ី�ុន់មុ្មាដោទ ដោហើយអងគការស្តិ៍ងគ�ស្តិ៍�វីលិក�ុ�ជា

ខ្មែដ្ឋលម្មានច��ហតថដោលខ្លាំដោម្រុះកា� ម្រុះប៉ុកាស្តិ៍�

ទស្តិ៍សនៈរប៉ុស់្តិ៍ដោលាក ហុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន គឺជារប៉ុស់្តិ៍គាត់ 

�ិនត�ណាងឱ្យយ  �នុៈរប៉ុស់្តិ៍ម្រុះប៉ុជាជនក�ុ�ជាដោទ” 

។ ទីម្រុះប៉ុជ��ជន និងភូូ�ិជាដោម្រុះចើនកែ�ងម្រុះប៉ុដោទស្តិ៍

�ី�ុន់មុ្មា បាន�ុ��ការតវុាច�ដោ��ដ្ឋ�ដោណៈើ រ

ទស្តិ៍សនកិចចរប៉ុស់្តិ៍ដោលាក ហុ�ន ខ្មែស្តិ៍ន៕

forget the suffering of millions of Cambo-
dians who faced genocide.”

The statement calls upon the ASE-
AN, the U.N. General Assembly and the 
U.N. Security Council, that have backed 
the ASEAN’s Five-Point Consensus, to 
ensure that Hun Sen must not act alone in 
2022 – lending legitimacy to the Myanmar 
military junta. It further asked the ASEAN 
member states to cut all business ties with 
the military junta and programs that help 
legitimize the junta, as these activities are 
complicit in the junta’s war crimes and 
crimes against humanity.

Meanwhile, the people of Cambodia 
are in the midst of their own struggle for 
a free democratic country, protection for 
human rights, and calling for a free and 
fair elections in 2022. Cambodia has be-
come a one party state since 2018 after 
seizing power from the opposition party 
— Cambodia National Rescue Party.

“Myanmar declare in the strongest 
terms that Hun Sen is not welcome in 
Myanmar and the undersigned Cambo-
dian civil society organizations declare 
that Hun Sen’s views are his own and do 
not represent the will of the Cambodian 
people,” wrote the statement. Many towns 
and villages in Myanmar have popped up 
protests of Hun Sen’s visit.
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ក្រុប់ជាពីលរដ្ឋឋបានីសេបាះសេ�ោ្តិ ឱ្្យ�ំ�ំ- Dominik Lay Dominik Lay -ផ្នែដ្ឋលជា
សេប់កំជនីជាតិិសេដ្ឋើម៌ជាផ្នែ�ែរ ជាប់់បានីម៌ួយអាណ៍តិិិសេទឹៀតិសេហើយ

ស្តិ៍ម្មាជិក School Committee អាណៈតិ៍ �ែ �២០២២-២០២៣ស្តិ៍ម្មាជិក School Committee អាណៈតិ៍ �ែ �២០២២-២០២៣

ខ្លាំង���ព៏័ដោ�ើងដោ�ស៍ា� ដោអលីន ដូ្ឋរសី្តិ៍�ី , ស្តិ៍�ខ្លាំរ ី ដោ� ជាម្រុះប៉ុជាគណៈក�ែការសាលា ខ្លាំង���ព៏័ដោ�ើងដោ�ស៍ា� ដោអលីន ដូ្ឋរសី្តិ៍�ី , ស្តិ៍�ខ្លាំរ ី ដោ� ជាម្រុះប៉ុជាគណៈក�ែការសាលា School CommitteeSchool Committee, ចាគីដូ្ឋរគីី, ចាគីដូ្ឋរគីី
ខ្លាំងដោម្រុះកាយពី័ដោ�ើងដោ�ស៍ា� ដូ្ឋ�ីនិក ថ្ងៃ�, �នី មុ្មាគិន, ដោស្តិ៍ស៍្តិ៍�ី ��សិ្តិ៍ន, ខ្មែអនឌីី ឌីី�ូតូខ្លាំងដោម្រុះកាយពី័ដោ�ើងដោ�ស៍ា� ដូ្ឋ�ីនិក ថ្ងៃ�, �នី មុ្មាគិន, ដោស្តិ៍ស៍្តិ៍�ី ��សិ្តិ៍ន, ខ្មែអនឌីី ឌីី�ូតូ
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