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តទៅ�ទំ�ព័័រទីំ០៣តទៅ�ទំ�ព័័រទីំ០៣

MYANMAR ONE YEAR AFTER THE COUPMYANMAR ONE YEAR AFTER THE COUP

Please seePlease see  /03/03

 By Soben Ung    By Soben Ung   
This February 1 marks one year This February 1 marks one year 

since a military coup in Myanmar oust-since a military coup in Myanmar oust-

ed the National League for Democracy ed the National League for Democracy 
of Aung San Suu Kyi, which won a of Aung San Suu Kyi, which won a 
landslide victory in the 2020 election. landslide victory in the 2020 election. 
The army dissolved the elected govern-The army dissolved the elected govern-
ment and parliament, preventing the ment and parliament, preventing the 
start of their second teQrm of office, start of their second teQrm of office, 
plunging Myanmar into armed conflict plunging Myanmar into armed conflict 
and economic disaster, displacing some and economic disaster, displacing some 
400,000 civilians and killing thousands 400,000 civilians and killing thousands 
according to a UN report.according to a UN report.

A civil disobedience movement A civil disobedience movement 
was quickly organized in response to the was quickly organized in response to the 
coup and they were met by heavily coup and they were met by heavily 
armed military forces, brutal killing of armed military forces, brutal killing of 
as many as 1,500 civilians to date and as many as 1,500 civilians to date and 
that does not include thousands more that does not include thousands more 
who died in the armed conflicts as fight-who died in the armed conflicts as fight-
ing intensified throughout the country.ing intensified throughout the country.

ប្រ�ទេ�សមីយី៉ាា�ន់ម់៉ាា� មីយួឆ្នាំំ��ទេប្រ�យរដ្ឋឋប្រ�ហារ
ដោ�យ៖ សុុបិិន អុុ៊ុងដោ�យ៖ សុុបិិន អុុ៊ុង

ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�កុុម្ភៈៈ�ដោនះ គឺឺជា�ួបិមួ្ភៈយឆំ្នាំ�

ចាប់ិតាំ�ងពីីរដ្ឋឋប្របិហារដោ�ធាដោ�កុំុង

ប្របិដោទីសុមី្ភៈ�ាន់ម៉ាា  បានទីម៉ាា ក់ុគឺណបិកុស

សុម្ភៈ័�នធជាតិិដោដ្ឋើម្ភៈីីលទីធិប្របិជាធិិបិដោតិយយ

របិស់ុដោ�កុស្រីសីុអូ៊ុង សានសូុុគីឺ ខែដ្ឋលបាន

ទីទួីលជ័�យជ័មំ្ភៈះភ្លូាូកុទឹីកុភ្លូាូកុដី្ឋដោ�កុំុង

ការដោបាះដោឆំ្នាំតិឆំ្នាំ�២០២០ ។ កុងទី�ពីបាន

រ ��យរ�ឋ ភិ្លូបាលជាប់ិដោឆំ្នាំតិ និងសុភា

ដោ�យរារា�ងការចាប់ិដោ�ើើម្ភៈអាណតិើិទីីពីីរ

របិស់ុពួីកុដោគឺ ដោធិើើឱ្យយប្របិដោទីសុមី្ភៈ�ា ន់ម៉ាា

ធាា ក់ុចូូលដោ�កុំុងជ័ដោម៉ាា ះប្របិ�ប់ិអាវុធុិ និង

ដោប្រ�ះម្ភៈហនើរាយដោសុដ្ឋឋកិុចូច ដោ�យបាន

ជ័ដោម្ភៈា�សុជ័នសីុុវុលិប្របិខែហល ៤០០០០០ 

នាក់ុ និងបានសុម៉ាា ប់ិម្ភៈនុសុសរាប់ិពាន់

នាក់ុ ដោនះដោបិើដោ�ងតាំម្ភៈរបាយការណ៍

Anti-coup protesters gather in downtown Yangon on February 22, 2021 (Myanmar Now)Anti-coup protesters gather in downtown Yangon on February 22, 2021 (Myanmar Now)

ដោ�យ៖ សុុបិិន អុុ៊ុងដោ�យ៖ សុុបិិន អុុ៊ុង

ដោ�កុ ចាដោរ ាតិ ជី័ងសឺុ (Jared 

Genser) ដោម្ភៈធាវុសិីុទីធិម្ភៈនុសុសអ៊ុនើរជាតិិ 

និងជាទីីប្របឹិកុាចូាប់ិឲ្យយ ដោសុង ធារ ីកុំុង

សុវុនាកុរកាត់ិកុើពីីីបិទីកុីត់ិជាតិិ ដោពីលដោនះ

ប្រតូិវុបានរ�ឋ ភិ្លូបាលកុមុ័្ភៈជាហាម្ភៈឃាត់ិ

ជាអ៊ុចិូថ្ងៃ�នើយ៍មិ្ភៈនឲ្យយចូូលប្របិដោទីសុកុមុ័្ភៈជា។

ដោ�កុ ចាដោរ ាតិ បានម្ភៈកុទីសុសនកិុចូច

By Soben UngBy Soben Ung
Jared Genser, an international hu-

man rights lawyer and legal counsel 
for Theary Seng in her treason trial has 

now been permanently banned by the 
Cambodian government from entering 
Cambodia.

 
Jared visited Cambodia on Decem-

ber 5th, 2021 and attended Theary’s 
hearing as a friend since he is not 
qualified to practice law in Cambodia. 

Jared is a former classmate of Theary 
at Michigan Law School. The Cambo-
dian government was unhappy about 
his appearance in Cambodia and that 

he gave an interview with the press 
about her trial.

 
The “Royal Government Attorney 

Group” issued a statement stating that 
he has acted in an "abusive way" towards 

ទេ�ក Jared GenserJared Genser �បី្រ�កឹ�សាច្�បា�រ់�ស ់ទេសង ធារ ីប្រ�វូ
បាន់ហាមីឃា�ម់ីនិ់ឱ្�យច្លូប្រ�ទេ�សកមីុ�ជាជាទេរៀងរហូ�ូ

Theary Seng’s Legal Counsel, Jared Genser Theary Seng’s Legal Counsel, Jared Genser 
Banned from Entering Cambodia ForeverBanned from Entering Cambodia Forever

តទៅ�ទំ�ព័័រទីំ០៩តទៅ�ទំ�ព័័រទីំ០៩

Please seePlease see  /02/02

Jared Genser with Theary Seng in Cambodia giving press conference Jared Genser with Theary Seng in Cambodia giving press conference 
outside of Phnom Penh Courthouse in Decemberoutside of Phnom Penh Courthouse in December
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Theary Seng’s Legal Counsel, Jared Genser Theary Seng’s Legal Counsel, Jared Genser 
Banned from Entering Cambodia ForeverBanned from Entering Cambodia Forever

ដោ�ប្របិដោទីសុកុមុ័្ភៈជាដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី ៥ ខែ�ធូំិ ឆំ្នាំ� 

២០២១ និងបានចូូលរមួ្ភៈសុវុនាការរបិស់ុ 

ធារ ីកុំុងនាម្ភៈជាមិ្ភៈតិើភ្លូ�កុើិ ដោ�យសារ�ត់ិ

មិ្ភៈនម៉ានលកុខណ�សុម្ភៈីតិើបិ្រគឺប់ិប្រ�ន់ដោដ្ឋើម្ភៈីី

អ៊ុនុវុតិើចូាប់ិដោ�កុមុ័្ភៈជា។ ដោ�កុចាដោរ ាតិ 

គឺឺជាអ៊ុតីិតិមិ្ភៈតិើរមួ្ភៈថំ្នាក់ុរបិស់ុធារ ីដោ�សា�

ចូាប់ិ Michigan ។ រ�ឋ ភិ្លូបាលកុមុ័្ភៈជាមិ្ភៈន

សុបិាយចិូតិើចូ�ដោពាះវុតិើម៉ានរបិស់ុដោ�កុ

ដោ�កុមុ័្ភៈជា និងថ្នាដោ�កុបាន�ើល់

បិទីសុម៉ាៈ សុន៍ជាមួ្ភៈយអំ៊ុកុសារពី�ត៌ិម៉ាន

អ៊ុ�ពីីការកាត់ិដោ�សុដោ�កុស្រីសីុធារ។ី

“ប្រកុុម្ភៈដោម្ភៈធាវុរីាជ័រ�ឋ ភិ្លូបាល” បាន

ដោចូញដោសុចូកុើីខែ�ាងការណ៍មួ្ភៈយដោ�យ

បិញ្ជាា ក់ុថ្នា ដោ�កុបានប្របិប្រពឹីតិើដោ�កុំុង 

“�ាវូុបិ�ពាន” ម្ភៈកុដោលើប្របិពី�នធតុិ�ការកុមុ័្ភៈជា។ 

ដោ�កុចាដោរ ាតិ បាន      សុរដោសុរថ្នា “ធារ ី

ប្របិឈម្ភៈមុ្ភៈ�នឹងការជាប់ិពីនធនា�ររាប់ិ

ទីសុវុតិសរ ៍ប្របិសិុនដោបិើប្រតូិវុបានកាត់ិដោ�សុ

ខែបិបិខែកុាងកាា យពីីបិទីសុម្ភៈគឺ�និតិកុំុង

ការប្របិប្រពឹីតិើអ៊ុ�ដោពីើកុីត់ិជាតិិ និងការញុះញង់

ឱ្យយបិដោងើើតិបិញ្ជាា ឥតិសុណ្តាើ ប់ិធំាប់ិដ្ឋល់

សុងគម្ភៈ”។ “ដោ�ដោពីលដោនាះ �ំុ�មិ្ភៈនបាន

គឺ�រាម្ភៈកុ�ខែហង ឬប្របិម៉ា� សាា បិ�នតុិ�ការ

ដោទី។ �ំុ�និ�យ�ាងសាម្ភៈញ្ញញថ្នា 

ការដោចាទីប្របិកាន់ និងការកាត់ិកុើីដោលើ ធារ ី

រ �ដោ�ភ្លូដោលើកាតិពីើកិុចូចរបិស់ុកុមុ័្ភៈជាដោប្រកាម្ភៈ

ចូាប់ិអ៊ុនើរជាតិិ �ំុ�សុងើត់ិធិៃន់ថ្នា ប្របិសិុនដោបិើ

នាងប្រតូិវុបានកាត់ិដោ�សុ�ុសុ នឹងម៉ាន�ល

វុបិាកុធិៃន់ធិៃរដ្ឋល់រ�ឋ ភិ្លូបាលកុមុ័្ភៈជា មិ្ភៈនខែម្ភៈន

ជាការគឺ�រាម្ភៈកុ�ខែហងដោទី បិាខុែនើជាការសុនា

ថ្នាដោយើងនឹងឲ្យយម្ភៈ�នើរីបិបិដោនះទីទួីល�ុសុប្រតូិវុ

ដោ�ចូ�ដោពាះមុ្ភៈ�សាា បិ�នអ៊ុនើរជាតិិ ដូ្ឋចូជា

ប្រកុុម្ភៈការងារអ៊ុងគការសុហប្របិជាជាតិិដោលើ

ការឃុុំ��ាួនតាំម្ភៈអ៊ុ�ដោពីើចិូតិើ” ។

 

កាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�ម្ភៈកុរា រ�ឋ ភិ្លូបាល

កុមុ័្ភៈជាបានដោចូញដោសុចូកុើខីែ�ាងការណ៍មួ្ភៈយ

ប្របាប់ិ សារពី�ត៌ិម៉ាន Fresh News ខែដ្ឋល

ជាបិណ្តាើ ញពី�ត៌ិម៉ានមិ្ភៈតិើភាពីរបិស់ុ

រ�ឋ ភិ្លូបាលថ្នា “ប្រកុសួុងម្ភៈហាថ្ងៃ�ៃបាន

ចាត់ិវុធិានការ�ក់ុជ័នជាតិិអាដោម្ភៈរកិុមំ៉ាក់ុ

ដោ�ះ ះ JARED MATTHEW GENSER 

ចូូលកុំុងប្របិពី�នធ។ អ៊ុដោនាើ ប្របិដោវុសុន៍បាន

កុ�ណត់ិដោ�លដោ�ប្រគឺប់ិបិាុសុើ�នគឺរបាល

ប្រពី�ខែដ្ឋនអ៊ុនើរជាតិិ ដោ�យហាម្ភៈ�ត់ិមិ្ភៈន

ឲ្យយចូូលកុមុ័្ភៈជាជាដោរៀងរហូតិ” ។

 ដោ�កុ ដោ�ៀវុ សុុភ្លូ�គឺ អំ៊ុកុនា�ពាកុយ

ប្រកុសួុងម្ភៈហាថ្ងៃ�ៃបានម៉ានប្របិសាសុន៍ថ្នា 

“ដោប្រ�ពីីជាប់ិពាក់ុពី�នធនឹងការរ �ដោ�ភ្លូដោលើ

យុតាំើ ធិិការកុមុ័្ភៈជា ដោដ្ឋើម្ភៈីីគឺ�រាម្ភៈកុ�ខែហង

ឯកុរាជ័យភាពីរបិស់ុតុិ�ការកុមុ័្ភៈជា ជ័នជាតិិ

អាដោម្ភៈរកិុមំ៉ាក់ុដោ�ះ ះចាដោរ ាតិ ជី័នសឺុ ក៏ុបាន

បិ�ពានចូាប់ិអ៊ុដោនាើ ប្របិដោវុសុន៍�ងខែដ្ឋរ ដោ�យ

ដោប្របិើប្របាស់ុទិី�ឋ ការសុប្រម៉ាប់ិដោ�លបិ�ណង

ដោ�សង�ំ “ប្របិដោទីសុកុមុ័្ភៈជាសុប្រម៉ាប់ិដោទីសុ   

ចូរណ៍ បិាុខែនើបានប្របិប្រពឹីតិើ�ៃុយដោ�នឹង

ប្របិដោភ្លូទីទិី�ឋ ការខែដ្ឋលប្រតិូវុបានអ៊ុនុញ្ជាញ តិ” ។

ដោ�កុចាដោរ ាតិ បានម៉ានប្របិសាសុន៍

ថ្នា “ចូ�ដោពាះដោហតុិ�លខែដ្ឋលដោលើកុដោ�ើង

ដោនាះ បិងាា ញដោ�យរបិបិដោនះ បិងាា ញអ៊ុ�ពីី

ភាពីប្រតឹិម្ភៈប្រតិូវុថ្ងៃនការហាម្ភៈឃាត់ិដោនះ “ជា

ដោរៀងរហូតិ” របិបិដោនះអ៊ុះអាងថ្នា �ំុ�បាន

បិ�ពានចូាប់ិអ៊ុដោនាើ ប្របិដោវុសុន៍ និងគឺ�រាម្ភៈកុ�ខែហង

ដ្ឋល់ប្របិពី�នធតុិ�ការ។ ��ងពីីរហំឹង គឺឺ

�ះ នសុម្ភៈដោហតុិ�ល��ងស្រីសុុង” ។ ដោ�កុ

បានម៉ានប្របិសាសុន៍ថ្នា ដោ�កុបានចូូលរមួ្ភៈ

កុំុងវុសិុ�យដោទីសុចូរណ៍កុំុងប្របិដោទីសុកុមុ័្ភៈជា 

ដោ�យដោ�កុបានដោ�ទីសុសនាប្របាសាទីអ៊ុងគរវុតិើ 

ទីសុសនា��ងសារម្ភៈនៃរីប្របិល�យពូីជ័សាសុន៍

ទួីលខែសុាង និងម្ភៈជ័ឈម្ភៈណឌ លប្របិល�យ

ពូីជ័សាសុន៍ដោជ័ើងឯកុ។ �ត់ិបានចូូលរមួ្ភៈ

សុវុនាការរបិស់ុធារកុំីុងនាម្ភៈជាមិ្ភៈតិើភ្លូ�កុើិ 

ដោប្រពាះ�ត់ិមិ្ភៈនម៉ានលកុខណ�សុម្ភៈីតិើិ

ប្រគឺប់ិប្រ�ន់កុំុងការអ៊ុនុវុតិើចូាប់ិដោ�កុមុ័្ភៈជា។

ដោ�កុចាដោរ ាតិ ជី័នសឺុ គឺឺជាដោម្ភៈធាវុ ី

សិុទីធិម្ភៈនុសុសអ៊ុនើរជាតិិ ម៉ានការដោ�រពី 

និងសុដោប្រម្ភៈចូបានលអណ្តាស់ុ �ត់ិទីទួីល

លោ�ោក លោ�ោក Jared GenserJared Genser ទីីប្រឹ�ឹកា.. ទីីប្រឹ�ឹកា..tmkBITMB½rTI   02

the Cambodian judiciary. “Theary 
faces decades in prison if convicted on 
bogus charges of conspiracy to commit 
treason and incitement to create social 
disorder,” wrote Jared. “At no time did 
I threaten or insult the judiciary. I 
simply said that the charges and trial 
against Theary violate Cambodia's 
obligations under international law and 
I emphasized that if she were wrongly 
convicted, there would be serious con-
sequences for the Government of 
Cambodia, which isn't a threat but 
rather a promise that we will hold regime 
officials accountable before interna-
tional bodies such as the UN Working 
Group on Arbitrary Detention.” 

On January 20, the government of 
Cambodia released a statement to Fresh 
News, a government friendly news 
outlet, that “the Ministry of Interior has 

taken action to put an American named 
JARED MATTHEW GENSER into the 
system. Immigration has targeted all 
international border police stations, 
banning his entry into Cambodia for-
ever.”

 
Khieu Sopheak, spokesman for the 

Ministry of Interior said, "apart from 
being involved in violating the jurisdic-
tion of the Cambodian jurisdiction in 
order to threaten the independence of 
the Cambodian judiciary, an American 
named Jared Genser also violated the 
Immigration Law by using a visa for 
a different purpose. "Cambodia for 
tourism, but acted contrary to the type 
of visa allowed."

Jared said, “As for the so-called 
reasons presented by the regime to 
justify this "forever" ban, it claims that 
I violated immigration law and threat-
ened the judiciary.  Both are utterly 
without merit.” He said he did engage 
in tourism in Cambodia where he vis-
ited the Angkor Wat and visited both 

the Tuol Sleng Genocide Museum and 
the Choeung Ek Genocide Center. He 
attended Theary’s trial as a friend be-
cause he’s not qualified to practice law 
in Cambodia. 

Jared Genser is a very well re-
spected and accomplished interna-
tional human rights lawyer who has 
been awarded the International Human 
Rights Award by the American Bar 
Association in 2013, and Tällberg 
Foundation's Tällberg / Eliasson 
Global Leadership Prize in 2020. He 
has served as international counsel for 
many high-profile human rights activ-
ists and political prisoners globally, 
including Aung San Suu Kyi, Desmond 
Tutu, Elie Wiesel, former Malaysian 
Deputy Prime Minister Anwar Ibrahim, 
Venezuelan politician Leopoldo López, 
and former Maldives President Mohamed 
Nasheed.

Currently, he works as managing 
director of the law firm Perseus Strat-
egies, LLC in Washington D.C. He is 
also a senior fellow at the Raoul Wal-
lenberg Centre for Human Rights and 
was previously an associate of the Carr 
Center for Human Rights Policy at 
Harvard University and a visiting fel-
low with the National Endowment for 
Democracy. 

Jared has given the international 
community critical insights into the 
justice system of Cambodia and how 
it failed its international obligations 
even within its own Cambodian laws 
throughout the treason trial process.

Theary first received her summon 
for treason and incitement in November 
2020 amongst sixty-seven others who 
are made up mostly of CNRP members, 
Cambodia opposition party, the trial 
was moved again and again violating 
her rights. 

Theary’s trial is also being observed 
by the Cloony Foundation for Justice, 
by representatives of the US Embassy 
in Phnom Penh, as well as a number 
of other international observers. Amal 
Cloony, Co-President of the Clooney 
Foundation for Justice, said, “Cambo-
dia should stop using vague laws and 
mass trials to prosecute critics.”

In a statement to Khmer Post USA, 
Theary wrote, “the regime was really 
coming after me in banning Jared as a 
threat, an intimidation against me to 
say that I am isolated from my inter-
national friends and support; to the 
contrary, the ban has strengthened 
Jared’s resolve on Cambodia issues as 
they relate to me and justice generally 
and gave us a free global publicity.” 

តទៅ�ទំ�ព័័រទីំ០៩តទៅ�ទំ�ព័័រទីំ០៩ Please seePlease see  /09/09
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Last month, the United Nations Se-Last month, the United Nations Se-
curity Council rejected the junta’s appli-curity Council rejected the junta’s appli-
cation for membership. The current ci-cation for membership. The current ci-
vilian government’s Ambassador to the vilian government’s Ambassador to the 
United Nations, Kyaw Moe Tun, retains United Nations, Kyaw Moe Tun, retains 
his seat. At the ASEAN Summit meet-his seat. At the ASEAN Summit meet-
ing in October, the Myanmar leader was ing in October, the Myanmar leader was 
also barred from attending, after ASE-also barred from attending, after ASE-
AN’s special envoy was not allowed to AN’s special envoy was not allowed to 

meet with Suu Kyi and other political meet with Suu Kyi and other political 
detainees.detainees.

Cambodian authoritarian leader Cambodian authoritarian leader 
Hun Sen, who has held the power for 37 Hun Sen, who has held the power for 37 
years, as chairperson of the Association years, as chairperson of the Association 
of Southeast Asian Nations, met with of Southeast Asian Nations, met with 
Myanmar military leader Min Aung Myanmar military leader Min Aung 
Hlaing on January 7 despite thousands Hlaing on January 7 despite thousands 
of angry protesters by the people of of angry protesters by the people of 
Myanmar and without consultation with Myanmar and without consultation with 
ASEAN member states. The two leaders ASEAN member states. The two leaders 
released a joint statement that Myanmar released a joint statement that Myanmar 
will extend the ceasefire with all Ethnic will extend the ceasefire with all Ethnic 
Armed Organizations (EAOs) from Armed Organizations (EAOs) from 
February to the end of 2022. Min Aung February to the end of 2022. Min Aung 
Hlaing said he “welcomed the participa-Hlaing said he “welcomed the participa-
tion of the special envoy of the ASEAN tion of the special envoy of the ASEAN 
Chair on Myanmar to join the ceasefire Chair on Myanmar to join the ceasefire 
talks with and among the EAOs.” This talks with and among the EAOs.” This 

important step is embodied in the ASE-important step is embodied in the ASE-
AN five-points consensus.”AN five-points consensus.”

James Shwe, a Burmese activist James Shwe, a Burmese activist 
based in Los Angeles said, “it isn’t up to based in Los Angeles said, “it isn’t up to 
Hun Sen to interpret however he thinks Hun Sen to interpret however he thinks 
it means with these five-points consen-it means with these five-points consen-
sus, it’s the Secretary General of ASE-sus, it’s the Secretary General of ASE-
AN who he has to consult with and Hun AN who he has to consult with and Hun 

Sen isn’t the boss of the ASEAN, the Sen isn’t the boss of the ASEAN, the 
ASEAN Summit is the ultimate power.”ASEAN Summit is the ultimate power.”

Myanmar was governed under a Myanmar was governed under a 
Nationwide Ceasefire Agreement that Nationwide Ceasefire Agreement that 
was signed by four parties – the govern-was signed by four parties – the govern-
ment, the parliament, the military and ment, the parliament, the military and 
the ethnic arms organization. The mili-the ethnic arms organization. The mili-
tary dissolved the government and the tary dissolved the government and the 
parliament after the coup, therefore, “if parliament after the coup, therefore, “if 
we wanted to have a nationwide cease-we wanted to have a nationwide cease-
fire, we need a very conducive atmo-fire, we need a very conducive atmo-
sphere or guarantee the freedom of ex-sphere or guarantee the freedom of ex-
pression, freedom of the press, and pression, freedom of the press, and 
freedom of individuals democratically freedom of individuals democratically 
participating in the process,” said Bo participating in the process,” said Bo 
Hla Tint, National Unity Government of Hla Tint, National Unity Government of 
Myanmar’s Ambassador to ASEAN.Myanmar’s Ambassador to ASEAN.

“The ASEAN has failed to call for “The ASEAN has failed to call for 

របិស់ុអ៊ុងគការសុហប្របិជាជាតិិ។

ចូលនាសីុុវុលិមិ្ភៈនសាើ ប់ិបិងាគ ប់ិ ប្រតិូវុ

បានដោរៀបិចូ��ាងឆ្នាំប់ិរហ�សុ ដោដ្ឋើម្ភៈីដីោ�ាើយតិបិ

នឹងរដ្ឋឋប្របិហារ ដោហើយពួីកុដោគឺប្រតូិវុបាន

ដោពីើបិប្របិទីះ�ំ�ាងខ្លាំា �ងកាា ជាមួ្ភៈយកុងកុម៉ាា �ង

ដោ�ធាប្របិ�ប់ិអាវុធុិ ខែដ្ឋលបានសុម៉ាា ប់ិ

ជ័នសីុុវុលិរហូតិដ្ឋល់ ១៥០០ នាក់ុ

រហូតិម្ភៈកុដ្ឋល់បិចូចបុិីនំ ដោហើយដោនះមិ្ភៈនរាប់ិ

បិញ្ញចូ លម្ភៈនុសុសរាប់ិពាន់នាក់ុដោទីៀតិខែដ្ឋល

បានសាា ប់ិដោ�កុំុងជ័ដោម៉ាា ះប្របិ�ប់ិអាវុធុិ 

�ណ�ការប្របិយុទីធកាន់ខែតិខ្លាំា �ងកាា ដោ�

ទូី��ងប្របិដោទីសុ។

កាលពីីខែ�មុ្ភៈន ប្រកុុម្ភៈប្របឹិកុាសុនើិសុុ�

អ៊ុងគការសុហប្របិជាជាតិិបានប្រចានដោចាល

សុ�ដោណើ សុុ�ចូូលជាសុម៉ាជិ័កុរបិស់ុរបិបិ

ដោ�ធា។ ឯកុអ៊ុគឺគរដ្ឋឋទូីតិរបិស់ុរ�ឋ ភិ្លូបាល

សីុុវុលិបិចូចបុិីនំប្របិចា�អ៊ុងគការសុហប្របិជាជាតិិ 

ដោ�កុ Kyaw Moe Tun ដោ�រកុាអាសុន�

របិស់ុ�ត់ិ។ ដោ�កុំុងកិុចូចប្របិជុ័�កុ�ពូីល

អាសុានកុំុងខែ�តុិ� ដោម្ភៈដឹ្ឋកុនា�មី្ភៈ�ាន់ម៉ាា  

ក៏ុប្រតូិវុបានហាម្ភៈឃាត់ិមិ្ភៈនឱ្យយចូូលរមួ្ភៈ�ង

ខែដ្ឋរ បិនាៃ ប់ិពីីដោបិសុកុជ័នពិីដោសុសុរបិស់ុ

ប្រកុុម្ភៈដោនះមិ្ភៈនប្រតូិវុបានអ៊ុនុញ្ជាញ តិឱ្យយជួ័បិ

ជាមួ្ភៈយដោ�កុស្រីសីុ សូុុជី័ និងអំ៊ុកុជាប់ិឃុុំ�

នដោ�បាយដោ�សងដោទីៀតិ។

ដោ�កុ ហុុន ខែសុន ដោម្ភៈដឹ្ឋកុនា�ផ្តាើ ច់ូ

ការកុមុ័្ភៈជា ខែដ្ឋលបានកាន់អ៊ុ�ណ្តាចូអ៊ុស់ុ

រយ�ដោពីល ៣៧ឆំ្នាំ� កុំុងឋាន�ជាប្របិធាន

សុម៉ាគឺម្ភៈប្របិជាជាតិិអាសីុុអាដោគំឺយ៍ បាន
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ប្រឹ�ជាោពលេដ្ឋឋភូូម៉ាោលោ�ើ�បាោតុក�មប្រឹ�ឆ្នាំោ�ងដ្ឋ�លោ��េទីសិសនុៈកិច្ចចសិលោ�តច្ច ហ៊ុុុនុ សែសិនុប្រឹ�ជាោពលេដ្ឋឋភូូម៉ាោលោ�ើ�បាោតុក�មប្រឹ�ឆ្នាំោ�ងដ្ឋ�លោ��េទីសិសនុៈកិច្ចចសិលោ�តច្ច ហ៊ុុុនុ សែសិនុ

Cambodian Prime Minister Hun Sen arrives Naypiitaw, Myanmar on January Cambodian Prime Minister Hun Sen arrives Naypiitaw, Myanmar on January 
7, 2021 and recieves by Myanmar Foreign Minister Wunna Maung Lwin7, 2021 and recieves by Myanmar Foreign Minister Wunna Maung Lwin
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the unconditional release of all the po-the unconditional release of all the po-
litical prisoners including the elected litical prisoners including the elected 
president Win Myint and the State president Win Myint and the State 
Councilor Aung San Suu Kyi. Without Councilor Aung San Suu Kyi. Without 
having equal ground to participate by all having equal ground to participate by all 
parties concerned in the dialogue, it parties concerned in the dialogue, it 
would be very difficult to reach the would be very difficult to reach the 
agreement,” added Ambassador Bo Hla agreement,” added Ambassador Bo Hla 

Tint.Tint.

When the coup took place on Feb-When the coup took place on Feb-
ruary 1, the military arrested many top ruary 1, the military arrested many top 

leaders, however a few escaped and leaders, however a few escaped and 
went into exile. They formed the Na-went into exile. They formed the Na-
tional Unity Government of Myanmar tional Unity Government of Myanmar 
(NUG). Myanmar is a very diverse (NUG). Myanmar is a very diverse 
country with 135 ethnic groups. It has 7 country with 135 ethnic groups. It has 7 
states, and 7 divisions, each with its own states, and 7 divisions, each with its own 
ethnic armed organization. “A majority ethnic armed organization. “A majority 
of the Ethnic Armed Organizations are of the Ethnic Armed Organizations are 
now aligned with NUG,” said James now aligned with NUG,” said James 
Shwe. “They have renamed to Ethnic Shwe. “They have renamed to Ethnic 
Resistant Organizations last week. Resistant Organizations last week. 
There are fighting everywhere now in There are fighting everywhere now in 
Myanmar. They are fighting in Chin, Myanmar. They are fighting in Chin, 
Kachin, Kayin, Kayah states, and also in Kachin, Kayin, Kayah states, and also in 
Sagaing and Magwe divisions. Right af-Sagaing and Magwe divisions. Right af-
ter Hun Sen left, the military launched ter Hun Sen left, the military launched 
air strikes on Kaya state.”air strikes on Kaya state.”

The UN High Commissioner for The UN High Commissioner for 
Human Rights Michelle Bachelet re-Human Rights Michelle Bachelet re-
leased an extensive statement on Friday leased an extensive statement on Friday 
January 28, urging the international January 28, urging the international 
community to collaborate and pressure community to collaborate and pressure 
the military to stop its campaign of ter-the military to stop its campaign of ter-
ror against the people of Myanmar and ror against the people of Myanmar and 
to support the restoration of civilian rule to support the restoration of civilian rule 
through concrete actions, governments through concrete actions, governments 
and private companies alike.and private companies alike.

Please seePlease see  /06/06

ជួ័បិជាមួ្ភៈយដោម្ភៈដឹ្ឋកុនា�ដោ�ធាមី្ភៈ�ា ន់ម៉ាា  

ដោ�កុមី្ភៈន អូ៊ុងហាា �ង កាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី៧ 

ខែ�ម្ភៈកុរា ដោ�ះបីិជាម៉ានការតិវ៉ាារាប់ិពាន់

នាក់ុពីីសុ�ណ្តាក់ុប្របិជាជ័នមី្ភៈ�ា ន់ម៉ាា  និង

ដោ�យ�ះ នការពិីដោប្រ�ះដោ�បិល់ជាមួ្ភៈយ

អាសុានក៏ុដោ�យ។ រដ្ឋឋជាសុម៉ា ជិ័កុ។ 

ដោម្ភៈដឹ្ឋកុនា���ងពីីរ បានដោចូញដោសុចូកុើី

ខែ�ាងការណ៍រមួ្ភៈដោ�យបិញ្ជាា ក់ុថ្នា “មី្ភៈ�ាន់ម៉ាា

បានប្របិកាសុបិទីឈប់ិបាញ់រយ�ដោពីល

ប្របា�ខែ�ជាមួ្ភៈយអ៊ុងគការប្របិ�ប់ិអាវុធុិ

ជ័នជាតិិភាគឺតិិចូ��ងអ៊ុស់ុ ដោ�កាត់ិថ្នា 

(EAOs) រហូតិដ្ឋល់ចុូងខែ�កុុម្ភៈៈ� និង

បានសុដោប្រម្ភៈចូចិូតិើបិនើរហូតិដ្ឋល់ចុូងឆំ្នាំ�២០២២”។ 

ដោ�កុមី្ភៈន អូ៊ុងហាា �ង បានម៉ានប្របិសាសុន៍

ថ្នា ដោ�កុសាើ គឺម្ភៈន៍ចូ�ដោពាះការចូូលរមួ្ភៈ

របិស់ុដោបិសុកុជ័នពិីដោសុសុរបិស់ុប្របិធាន

អាសុានសុើីពីីមី្ភៈ�ា ន់ម៉ាា  ដោដ្ឋើម្ភៈីីចូូលរមួ្ភៈ

កិុចូចចូរចាបិទីឈប់ិបាញ់ជាមួ្ភៈយ និង

កុំុងចូ�ដោណ្តាម្ភៈ EAOs។ ជ័�ហានដ៏្ឋសុ�ខ្លាំន់

ដោនះ ប្រតូិវុបានបិញ្ញចូ លដោ�កុំុងម្ភៈតិិឯកុភាពី

ប្របា�ចូ�ណុចូរបិស់ុអាសុាន។

ដោ�កុJames Shwe សុកុម្ភៈះជ័នភូ្លូម៉ា

ខែដ្ឋលម៉ានមូ្ភៈល�ឋ នដោ�ទីីប្រកុុង Los An-

geles បានម៉ានប្របិសាសុន៍ថ្នា “វ៉ាមិ្ភៈន

អាស្រីសុ�យដោលើដោ�កុ ហុុន ខែសុន កុំុងការ

បិកុស្រីសាយដោនាះដោទី បិាុខែនើ�ត់ិគិឺតិថ្នា វ៉ា

ម៉ានន�យជាមួ្ភៈយនឹងម្ភៈតិិឯកុភាពីប្របា�

ចូ�ណុចូដោនះ វ៉ាគឺឺជាអ៊ុគឺគដោលខ្លាំធិិការអាសុាន

ខែដ្ឋល�ត់ិប្រតូិវុពិីដោប្រ�ះជាមួ្ភៈយ និងហុុន 

ខែសុន មិ្ភៈនខែម្ភៈនជាដោ�ហាើ យអាសុានដោនាះ

ដោទី កិុចូចប្របិជុ័�កុ�ពូីលអាសុានគឺឺជាអ៊ុ�ណ្តាចូ

កុ�ពូីល”។

ប្របិដោទីសុមី្ភៈ�ាន់ម៉ាា ប្រតូិវុបានប្រគឺប់ិប្រគឺង

ដោប្រកាម្ភៈកិុចូចប្រពីម្ភៈដោប្រពី�ងឈប់ិបាញ់ទូី��ង

ប្របិដោទីសុខែដ្ឋលប្រតូិវុបានចុូះហតិាដោលខ្លាំ

ដោ�យភាគីឺចូ�នួនបួិន - រ�ឋ ភិ្លូបាល សុភា 

ដោ�ធា និងអ៊ុងគការអាវុធុិជ័នជាតិិភាគឺតិិចូ។ 

ដោ�ធាបានរ ��យរ�ឋ ភិ្លូបាល និងសុភា

ដោប្រកាយរដ្ឋឋប្របិហារ ដូ្ឋដោចំូះ “ប្របិសិុនដោបិើដោយើង

ចូង់ម៉ានបិទីឈប់ិបាញ់ទូី��ងប្របិដោទីសុ 

ដោយើងប្រតូិវុការបិរ�ិកាសុអ៊ុ�ដោណ្តាយ�ល 

ឬធានាដោសុរភីាពីថ្ងៃនការបិដោញ្ញច ញម្ភៈតិិ 

ដោសុរភីាពីសារពី�ត៌ិម៉ាន និងដោសុរភីាពី

បុិគឺគលកុំុងការចូូលរមួ្ភៈតាំម្ភៈលទីធបិ្របិជាធិិបិដោតិយយ។ 

ដោនះដោបិើតាំម្ភៈប្របិសាសុន៍ដោ�កុបូិ ឡាទីីន 

ឯកុអ៊ុគឺគរដ្ឋឋទូីតិរ�ឋ ភិ្លូបាលរបួិរមួ្ភៈជាតិិ 

មី្ភៈ�ា ន់ម៉ាា ប្របិចា�អាសុាន។

អាសុាន បានបិរាជ័�យកុំុងការអ៊ុ�ពាវុនាវុ

ឱ្យយម៉ានការដោ�ះខែលងអំ៊ុកុដោ�សុនដោ�បាយ

��ងអ៊ុស់ុដោ�យ�ះ នលកុខ�ណឌ  រមួ្ភៈ��ង

ប្របិធានាធិិបិតីិជាប់ិដោឆំ្នាំតិដោ�កុ Win Myint 

និងទីីប្របឹិកុារដ្ឋឋ   ដោ�កុស្រីសីុអូ៊ុង សានសូុុ

គីឺ �ងខែដ្ឋរ។ ដោ�កុឯកុអ៊ុគឺគរដ្ឋឋទូីតិ បូិ ឡា

ទីីន បានបិខែនាម្ភៈថ្នា ប្របិសិុនដោបិើមិ្ភៈនម៉ាន

មូ្ភៈល�ឋ នដោសុះើភាពី�ំ ចូូលរមួ្ភៈពីីប្រគឺប់ិភាគីឺ

ពាក់ុពី�នធកុំុងកិុចូចសុនៃនាដោនាះ វ៉ាពិីតិជា

ល�បាកុណ្តាស់ុកុំុងការសុដោប្រម្ភៈចូបានកិុចូច

ប្រពីម្ភៈដោប្រពី�ងដោនះ។

ដោ�ដោពីលខែដ្ឋលរដ្ឋឋប្របិហារបាន

ដោកុើតិដោ�ើងដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ដោ�ធា

បានចាប់ិ�ាួនដោម្ភៈដឹ្ឋកុនា�កុ�ពូីលជាដោប្រចូើនរបូិ 

បិាុខែនើមួ្ភៈយចូ�នួនតូិចូបានរត់ិដោគឺចូ�ាួន និង

និរដោទីសុ�ានួ។ ពួីកុដោគឺបានបិដោងើើតិរ�ឋ ភិ្លូបាល

របួិរមួ្ភៈជាតិិថ្ងៃនប្របិដោទីសុមី្ភៈ�ា ន់ម៉ាា  ដោ�

កាត់ិថ្នា (NUG)។ មី្ភៈ�ា ន់ម៉ាា ជាប្របិដោទីសុ

ចូប្រមុ្ភៈះខ្លាំា �ងណ្តាស់ុ ម៉ានប្រកុុម្ភៈជ័នជាតិិ

ចូ�នួន ១៣៥។ វ៉ាម៉ានរដ្ឋឋចូ�នួន ៧ និង

ការខែបិងខែចូកុជា ៧ តិ�បិន់ធិ�ៗ ខែដ្ឋលតិ�បិន់

នីមួ្ភៈយៗម៉ានអ៊ុងគការប្របិ�ប់ិអាវុធុិជ័នជាតិិ

របិស់ុ�ាួន។ ដោ�កុ James Shwe បាន

ម៉ានប្របិសាសុន៍ថ្នា “ភាគឺដោប្រចូើនថ្ងៃនអ៊ុងគការ

ប្របិ�ប់ិអាវុធុិជ័នជាតិិភាគឺតិិចូ ឥ�ូវុដោនះ

ប្រតិូវុបានតិប្រមឹ្ភៈម្ភៈចូូល�ំជាមួ្ភៈយ NUG” ។ 

“ពួីកុដោគឺបានបិើូរដោ�ះ ះដោ�ជាអ៊ុងគការតិសូុុ

ថ្ងៃនជ័នជាតិិភាគឺតិិចូ កាលពីី        សុបាើ ហ៍

មុ្ភៈន។ ម៉ានការវ៉ាយប្របិយុទីធ�ំប្រគឺប់ិទីីកុខែនាង

កុំុងប្របិដោទីសុមី្ភៈ�ា ន់ម៉ាា ។ ពួីកុដោគឺកុ�ពុីង

ប្របិយុទីធ�ំដោ�កុំុងរដ្ឋឋ ជី័ន កាឈីន កា

យីន កា�ា  និងដោ�កុំុងខែ�កំុ�ាះថ្ងៃនតិ�បិន់ 

Sagaing និង Magwe �ងខែដ្ឋរ។ បិនាៃ ប់ិពីី

តទៅ�ទំ�ព័័រទីំ០៦តទៅ�ទំ�ព័័រទីំ០៦

ប្រឹ�លោទីសិ�ីយ៉ាាោនុ់ម៉ាាោ១ឆ្នាំំោ�លោប្រឹ�ោយ...ប្រឹ�លោទីសិ�ីយ៉ាាោនុ់ម៉ាាោ១ឆ្នាំំោ�លោប្រឹ�ោយ...tmkBITMB½rTI   03
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The Chin National Army holds a ceremony for graduates of basic com-The Chin National Army holds a ceremony for graduates of basic com-
bat training in December 2021 (Chinland Information Center/Facebook)bat training in December 2021 (Chinland Information Center/Facebook)
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ដោ�កុ ហុុន ខែសុន ចាកុដោចូញ ដោ�ធា

បានដោបិើកុការវ៉ាយប្របិហារ�ាូវុអាកាសុដោលើ

រដ្ឋឋកា�ា ” ។

ឧតិើម្ភៈសុងំការអ៊ុងគការសុហប្របិជាជាតិិ

ទីទួីលបិនៃុកុសិុទីធិម្ភៈនុសុសដោ�កុស្រីសីុ Mi-

chelle Bachelet បានដោចូញដោសុចូកុើី

ខែ�ាងការណ៍ទូីល�ទូី�យមួ្ភៈយកាលពីី

ថ្ងៃ�ៃសុុប្រកុទីី ២៨ ខែ�ម្ភៈកុរា ដោ�យជ័�រញុឱ្យយ

សុហគឺម្ភៈន៍អ៊ុនើរជាតិិសុហការ និង�ក់ុ

សុម័៉ាធិដោលើដោ�ធាឱ្យយបិញ្ញឈប់ិយុទីធនាការ

ដោភ្លូរវុកុម្ភៈះប្របិឆ្នាំ�ងនឹងប្របិជាជ័នមី្ភៈ�ា ន់ម៉ាា  

និង��ប្រទីការសាា រដោ�ើងវុញិនូវុការប្រគឺប់ិប្រគឺង

របិស់ុជ័នសីុុវុលិតាំម្ភៈ រយ�សុកុម្ភៈះភាពី

ជាក់ុខែសុើង ��ងរ�ឋ ភិ្លូបាល និងប្រកុុម្ភៈហុុន

ឯកុជ័ន។

ដោ�កុ Bachelet បានម៉ានប្របិសាសុន៍

ថ្នា “មួ្ភៈយឆំ្នាំ�បិនាៃ ប់ិពីីដោ�ធាដ្ឋដោណើើ ម្ភៈ

អ៊ុ�ណ្តាចូ ប្របិជាជ័ន   មី្ភៈ�ា ន់ម៉ាា  បាន

បាត់ិបិង់តិថ្ងៃម្ភៈា�័ស់ុ��ងជី័វុតិិ និងដោសុរភីាពី 

ដោ�ខែតិបិនើតិសូុុម្ភៈតិិដោ�យមិ្ភៈនឈប់ិឈរ

សុប្រម៉ាប់ិលទីធិប្របិជាធិិបិដោតិយយរបិស់ុពួីកុដោគឺ” ។ 

ទិីនំន�យចុូងដោប្រកាយបានបិងាា ញថ្នា ម្ភៈនុសុស

ជាង ១១៧៨៧ នាក់ុ ប្រតូិវុបានឃុុំ��ាួន

ដោ�យសារការបិដោញ្ញច ញម្ភៈតិិរបិស់ុពួីកុដោគឺ

ប្របិឆ្នាំ�ងនឹងដោ�ធា ខែដ្ឋលកុំុងដោនាះ ៨៧៩២ 

នាក់ុ ដោ�ខែតិសុាិតិកុំុងការឃុុំ�ឃា�ង។ 

�ា ងដោហាចូណ្តាស់ុម្ភៈនុសុស ២៩០ នាក់ុ

បានសាា ប់ិកុំុងការឃុុំ�ឃា�ង។ របាយការណ៍

បាននិ�យថ្នា ជាមួ្ភៈយនឹងការរមួ្ភៈបិញ្ញចូ ល

�ំថ្ងៃនការរាតិតិាតិជ័�ងឺកូុវុដី្ឋ-១៩ ការដួ្ឋល

រល�ថ្ងៃនវុសិុ�យធិនា�រ ការដឹ្ឋកុជ័ញ្ញាូ ន 

ការអ៊ុប់ិរ � និងវុសិុ�យដោ�សងដោទីៀតិ ដោសុដ្ឋឋកិុចូច

មី្ភៈ�ា ន់ម៉ាា ឥ�ូវុដោនះកុ�ពុីងសុាិតិកុំុង

ដ្ឋ�ណ្តាក់ុកាលដួ្ឋលរល�។

ដោ�កុស្រីសីុ Bachelet បានបិញ្ជាា ក់ុ

បិខែនាម្ភៈថ្នា វុបិិតិើិបិចូចុបិីនំដោ�កុំុងប្របិដោទីសុ

មី្ភៈ�ា ន់ម៉ាា  គឺឺដោកុើតិដោ�ើងដោ�យសារខែតិនិ

ទីណឌ ភាពីខែដ្ឋលថំ្នាក់ុដឹ្ឋកុនា�ដោ�ធាបាន

ដោធិើើយុទីធនាការអ៊ុ�ដោពីើហិងាដ៏្ឋគួឺរឱ្យយតិក់ុសុាតុិ 

បិណ្តាើ លឱ្យយម៉ានការរ �ដោ�ភ្លូសិុទីធិម្ភៈនុសុស

�ាងធិៃន់ធិៃរប្របិឆ្នាំ�ងនឹងសុហគឺម្ភៈន៍រ ាហីុូង

�ាថ្ងៃនប្របិដោទីសុមី្ភៈ�ាន់ម៉ាា កាលពីី ៤ឆំ្នាំ�មុ្ភៈន 

និងជ័នជាតិិភាគឺតិិចូដោ�សងដោទីៀតិកុំុងរយ�ដោពីល

ជាដោប្រចូើនទីសុវុតិសរក៍ុនាងម្ភៈកុ” ។

“ដ្ឋរាបិណ្តានិទីណឌ ភាពីដោ�ខែតិម៉ាន 

សុារិភាពីកុំុងប្របិដោទីសុមី្ភៈ�ាន់ម៉ាានឹងកាា យជា

ដោរឿងប្របិឌិិតិ។ ទី�នួល�ុសុប្រតិវូុរបិស់ុដោ�ធា

ដោ�ខែតិម៉ានសារ�សុ�ខ្លាំន់ចូ�ដោពាះដ្ឋ�ដោណ្តាះ 

ស្រីសាយណ្តាមួ្ភៈយខែដ្ឋលដោឆ័្នាំះដោ�មុ្ភៈ� - 

ប្របិជាជ័ន�ម្ភៈ�រ�ាងដោប្រចូើនដោលើសុលប់ិ

ចូ�ដោពាះបិញ្ជាា ដោនះ” ដោនះដោបិើតាំម្ភៈប្របិសាសុន៍

“One year after the military seized “One year after the military seized 
power, the people of Myanmar – who power, the people of Myanmar – who 
have paid a high cost in both lives and have paid a high cost in both lives and 
freedoms lost – continue to advocate re-freedoms lost – continue to advocate re-
lentlessly for their democracy,” Bache-lentlessly for their democracy,” Bache-

let said. Latest data showed over 11,787 let said. Latest data showed over 11,787 
people have been detained for voicing people have been detained for voicing 
their opposition to the military, of whom their opposition to the military, of whom 
8,792 remain in custody. At least 290 8,792 remain in custody. At least 290 
have died in detention. With a combina-have died in detention. With a combina-
tion of Covid-19 pandemic and collapse tion of Covid-19 pandemic and collapse 
of the banking, transportation and edu-of the banking, transportation and edu-
cation and other sectors, the Myanmar cation and other sectors, the Myanmar 
economy is now on the brink of col-economy is now on the brink of col-
lapse, stated the report.lapse, stated the report.

“One year after the military seized “One year after the military seized 
power, the people of Myanmar – who power, the people of Myanmar – who 

have paid a high cost in both lives and have paid a high cost in both lives and 
freedoms lost – continue to advocate re-freedoms lost – continue to advocate re-
lentlessly for their democracy,” Bache-lentlessly for their democracy,” Bache-
let said. Latest data showed over 11,787 let said. Latest data showed over 11,787 
people have been detained for voicing people have been detained for voicing 
their opposition to the military, of whom their opposition to the military, of whom 
8,792 remain in custody. At least 290 8,792 remain in custody. At least 290 
have died in detention. With a combina-have died in detention. With a combina-
tion of Covid-19 pandemic and collapse tion of Covid-19 pandemic and collapse 
of the banking, transportation and edu-of the banking, transportation and edu-
cation and other sectors, the Myanmar cation and other sectors, the Myanmar 
economy is now on the brink of col-economy is now on the brink of col-
lapse, stated the report.lapse, stated the report.

Bachelet further stressed that the Bachelet further stressed that the 
current crisis in Myanmar is “built upon current crisis in Myanmar is “built upon 
the impunity with which the military the impunity with which the military 
leadership perpetrated the shocking leadership perpetrated the shocking 
campaign of violence resulting in gross campaign of violence resulting in gross 
human rights violations against the Ro-human rights violations against the Ro-
hingya communities of Myanmar four hingya communities of Myanmar four 
years ago – and other ethnic minorities years ago – and other ethnic minorities 
over many decades beforehand.”over many decades beforehand.”

“As long as impunity prevails, sta-“As long as impunity prevails, sta-
bility in Myanmar will be a fiction. Ac-bility in Myanmar will be a fiction. Ac-
countability of the military remains cru-countability of the military remains cru-
cial to any solution going forward – the cial to any solution going forward – the 
people overwhelmingly demand this,” people overwhelmingly demand this,” 
Bachelet said.Bachelet said.

Prak Sokhonn, Cambodian Minis-Prak Sokhonn, Cambodian Minis-
ter of Foreign Affairs and International ter of Foreign Affairs and International 
Cooperation who has been assigned as Cooperation who has been assigned as 
special envoy for ASEAN Chair said at special envoy for ASEAN Chair said at 
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MYANMAR ONE YEAR AFTER THE COUPMYANMAR ONE YEAR AFTER THE COUP

Junta convoys seen entering Chin State in November 2021 (Mindat Junta convoys seen entering Chin State in November 2021 (Mindat 

Fires burn in Thantlang on Octo-Fires burn in Thantlang on Octo-
ber 29 (Supplied)ber 29 (Supplied)

Vehicles torched by the military troops near Vehicles torched by the military troops near 
the village of Moso in Karenni State’s Hpruso the village of Moso in Karenni State’s Hpruso 
Township are seen on December 25 (KNDF)Township are seen on December 25 (KNDF)

Homes in Moe Dar Gyi, Katha Township, are Homes in Moe Dar Gyi, Katha Township, are 
seen burning after military fighter jets dropped seen burning after military fighter jets dropped 

bombs on the village on January 12 (Katbombs on the village on January 12 (Kat
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រ�ឋ ភិ្លូបាល ដោ�កុនាយកុរដ្ឋឋម្ភៈ�នើី 
ហុុន ខែសុន ចូ�ណ្តាយ លុយ ជិ័តិ ១ �ន
ដុ្ឋ�ា រដោពីញ មួ្ភៈយឆំ្នាំ�២០២២ ជួ័ល ប្រកុមុ្ភៈហុុន 
ដោម្ភៈធាវុ ីអាដោម្ភៈរកិា�ង  �ះីមួ្ភៈយដោទីៀតិ ឲ្យយ ជួ័យ
បិញ្ញចុ ះបិញ្ញចូ ល រ�ឋ ភិ្លូបាល អាដោម្ភៈរកិុ ដោដ្ឋើម្ភៈីី
សាើ រ ទី�នាក់ុទី�នង ដោទីើភាគីឺ កុមុ័្ភៈជា និង
អាដោម្ភៈរកិុ ដោ�ើងវុញិ។ ការចូ�ណ្តាយ លុយ
ជួ័ល ប្រកុុម្ភៈហុុន បិញ្ញចុ ះបិញ្ញចូ ល ដោនះ ប្រតូិវុបាន
�តិប្រតិ�ង ឱ្យយ ដឹ្ឋង ដោ�យ  ប្រកុសួុង យុតិើធិិម៌្ភៈ
អាដោម្ភៈរកិុ។

ប្រកុុម្ភៈហុុន  ដោម្ភៈធាវុ ីអាដោម្ភៈរកិា�ង ខែដ្ឋល
រ�ឋ ភិ្លូបាល ដោ�កុនាយកុរដ្ឋឋម្ភៈ�នើី ហុុន 
ខែសុន បាន ជួ័ល ឱ្យយ ជួ័យ បិញ្ញចុ ះបិញ្ញចូ ល ម្ភៈ�នើី
រ�ឋ ភិ្លូបាល និង ប្រកុមុ្ភៈអំ៊ុកុដោធិើើ ដោ�លនដោ�បាយ
អាដោម្ភៈរកិា�ង  ឱ្យយ �ាួន នាដោពីលដោនះ ម៉ាន
ដោ�ះ ះថ្នា ប្រកុុម្ភៈហុុន អាឃីុំន ហាគ �  (AKIN 
GUMP STRAUSS HAUER & FELD 
LLP)  ខែដ្ឋល  ជា  ប្រកុុម្ភៈហុុន  អាដោម្ភៈរកិា�ង  លីី
ដោ�ះ ះ មួ្ភៈយ។ ប្រកុុម្ភៈ ហុុនដោនះ  ក៏ុ ធាា ប់ិ  �ើល់
ដោសុវ៉ាកុម្ភៈះ បិញ្ញចុ ះបិញ្ញចូ ល ដោ�ឱ្យយ រ�ឋ ភិ្លូបាល
បិរដោទីសុ ដ្ឋថ្ងៃទីដោទីៀតិ ដូ្ឋចូជា  ជ័បិាុន  (Japan) 

និង  ម៉ាា រ ាកុុ  (Morocco) ជាដោដ្ឋើម្ភៈ។
ឯកុសារ ថ្ងៃន ការចុូះបិញ្ញា ី តិ�ណ្តាង ឱ្យយ

ភំាក់ុងារ បិរដោទីសុ ខែដ្ឋល ប្រតូិវុបាន �តិប្រតិ�ង
ឱ្យយដឹ្ឋង តាំម្ភៈរយ� ប្រកុសួុង យុតិើិធិម៌្ភៈ អាដោម្ភៈរកិុ 

កាលពីី ថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�ម្ភៈកុរា ឱ្យយ ដឹ្ឋងថ្នា កិុចូច
ប្រពីម្ភៈ ដោប្រពី�ង  ខែដ្ឋល  រ�ឋ ភិ្លូបាល ដោ�កុ ហុុន 
ខែសុន ជួ័ល ប្រកុមុ្ភៈហុុន ដោនះ ឱ្យយ ជួ័យ បិញ្ញចុ ះបិញ្ញចូល 
ម៉ាន រយ�ដោពីល ដោពីញ មួ្ភៈយឆំ្នាំ�២០២២

ខែតិម្ភៈើង។ កិុចូចប្រពីម្ភៈដោប្រពី�ង ដោនះ ប្រតូិវុបាន
ចុូះហតិាដោលខ្លាំ  ដោ�យ ភារធារ ីសាា នទូីតិ
កុមុ័្ភៈជា ប្របិចា�សុហរដ្ឋឋអាដោម្ភៈរកិុដោ�កុ �ឹម្ភៈ 
រយុសុុុន (Khem Ruyzun) កាលពីី ថ្ងៃ�ៃទីី៥ 

ខែ�ម្ភៈកុរា និងប្រកុុម្ភៈហុុន អាឃីុំន ហាគ � 
តិ�ណ្តាងដោ�យ  ដោ�កុ សុើុតិ ដោដ្ឋវុតីិ ផ្តារវុនិ  
(Scot David Parven)  ខែដ្ឋល ធាា ប់ិ  �ើល់ 
ដោសុវ៉ាកុម្ភៈះ បិញ្ញចុ ះបិញ្ញចូ ល តិ�ណ្តាងឱ្យយ

រ�ឋ ភិ្លូបាល និង សាា នទូីតិ បិរដោទីសុ ជា ដោប្រចូើន
ដោ� រដ្ឋឋធានី វ៉ាាសីុុនតុិន  សុហរដ្ឋឋអាដោម្ភៈរកិុ។  
ប្រកុុម្ភៈការងារ របិស់ុ ប្រកុុម្ភៈហុុន ខែដ្ឋល រ�ឋ ភិ្លូបាល
ដោ�កុ ហុុន ខែសុន ជួ័លដោនះ រមួ្ភៈម៉ាន ដោ�កុ 
សុើតុិ ដោដ្ឋវុតីិ ផ្តារវុនិ និង ថ្ងៃដ្ឋគូឺ គឺឺដោ�កុ ដោអ៊ុដ្ឋ 
ផ្តាហាគ ណូ  (Ed Pagano)  ខែដ្ឋល  ជា  អ៊ុតីិតិ
ទីីប្របឹិកុា វុមិ៉ានប្របិធានាធិិបិតីិ កាលពីី 
សុម្ភៈ�យ រដ្ឋឋបាល របិស់ុ ដោ�កុ  បារាា ក់ុ អូ៊ុ
បាម៉ាា  (Barak Obama)។

កិុចូចប្រពីម្ភៈដោប្រពី�ង ដោនះ បិញ្ជាា ក់ុថ្នា 
រ�ឋ ភិ្លូបាល កុមុ័្ភៈជា នឹងប្រតូិវុ បិង់ថ្ងៃ�ា ចូ�នួន 
៦មឺុ្ភៈន ដុ្ឋ�ា រ កុំុង មួ្ភៈយខែ� គិឺតិចាប់ិ ពីី ថ្ងៃ�ៃទីី១ 
ខែ�ម្ភៈកុរា ឆំ្នាំ�២០២២ រហូតិដ្ឋល់ ថ្ងៃ�ៃទីី១ 
ខែ�ម្ភៈកុរា ឆំ្នាំ�២០២៣ ដោសុះើនឹងទឹីកុប្របាក់ុ
សុរបុិ ៧ខែសុន ២មឺុ្ភៈនដុ្ឋ�ា រ (៧២០.០០០) 
ជា�ូំរនឹង ការ�ើល់ដោសុវ៉ាកុម្ភៈះ ប្របឹិកុា កុំុង
អ៊ុើមួី្ភៈយ ខែដ្ឋល ភាគីឺ��ងពីីរ អ៊ុះអាង ថ្នា ដោដ្ឋើម្ភៈីី 
«កុសាង នូវុ ការយល់ដឹ្ឋង អ៊ុ�ពីី�ំ កាន់ខែតិ
ប្របិដោសុើរដោ�ើង និង គូឺសុបិញ្ជាា ក់ុ ពីី វុសិុ�យ
ខែដ្ឋលជា ចូ�ណ្តាប់ិ អារម្ភៈះណ៍ រមួ្ភៈ ដោដ្ឋើម្ភៈី ីកុសាង
ទី�នាក់ុទី�នង �ះី» ខែដ្ឋល នឹង ជួ័យ ដោធិើើឱ្យយ
ដោជ័ឿនដោលឿន ដោ�មុ្ភៈ� ថ្ងៃន ទី�នាក់ុទី�នង ដោទីើភាគីឺ
រវ៉ាង កុមុ័្ភៈជា និង សុហរដ្ឋឋអាដោម្ភៈរកិុ។

ការចុូះ កិុចូចប្រពីម្ភៈដោប្រពី�ង ជួ័ល ប្រកុមុ្ភៈហុុន

រដ្ឋាា�ភិបិាល  ទេ�ក ហូុ�ន់ សែសន់ ជះះល�យជះ ិ� ១�ន់ដ្ឋ��ា�រ ជះលួ  ប្រក�មីហូុ�ន់  ទេមីធាវ ី
អាទេមីរិ��ង  ឲ្�យ  ជះួយ  �ញ្ចុះះ�ះ�ញ្ចុះះ�ល  រដ្ឋាា�ភិិបាល អាទេមីរិក  ស្តាា�រ  ��នាក់��ន់ង  ទេ�េភាគីី

តទៅ�ទំ�ព័័រទីំ ១៤តទៅ�ទំ�ព័័រទីំ ១៤

អំកប្រឹសិី វីិនុឌីី ហ៊ុស�សែ�នុ (Wendy Sherman) អនុុ េដ្ឋឋ�ន្ត្រីនុតី សិហ៊ុេដ្ឋឋ អាោលោ�េិក នុិង លោ�ោក នាោយកអំកប្រឹសិី វីិនុឌីី ហ៊ុស�សែ�នុ (Wendy Sherman) អនុុ េដ្ឋឋ�ន្ត្រីនុតី សិហ៊ុេដ្ឋឋ អាោលោ�េិក នុិង លោ�ោក នាោយក
េដ្ឋឋ�ន្ត្រីនុតី ហ៊ុុុនុ សែសិនុ ក្នុុ�ង ជំ�នុួ� លោ�ោ រាោជំ ធាោនុី ភូំ�លោពញ ថ្ងៃ�ៃ ទីី១ សែ� �ិ�ុនាោ ឆ្នាំំោ�២០២១េដ្ឋឋ�ន្ត្រីនុតី ហ៊ុុុនុ សែសិនុ ក្នុុ�ង ជំ�នុួ� លោ�ោ រាោជំ ធាោនុី ភូំ�លោពញ ថ្ងៃ�ៃ ទីី១ សែ� �ិ�ុនាោ ឆ្នាំំោ�២០២១
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បានពានរងាើ ន់សិុទីធិម្ភៈនុសុសអ៊ុនើរជាតិិពីី

សុម៉ាគឺម្ភៈដោម្ភៈធាវុអីាដោម្ភៈរកិុកុំុងឆំ្នាំ� ២០១៣ 

និងពានរងាើ ន់ភាពីជាអំ៊ុកុដឹ្ឋកុនា�សុកុល

ពីីមូ្ភៈលនិធិិ Tällberg / Eliasson កុំុង

ឆំ្នាំ�២០២០។ �ត់ិបានបិដោប្រម្ភៈើការជាទីី

ប្របឹិកុាអ៊ុនើរជាតិិជាដោប្រចូើន សុកុម្ភៈះជ័ន

សិុទីធិម្ភៈនុសុស និងអំ៊ុកុដោ�សុនដោ�បាយ

ដ៏្ឋលីីដោ�ះ ះទូី��ងពិីភ្លូពីដោ�កុ រមួ្ភៈ��ង

ដោ�កុស្រីសីុ អូ៊ុង សានសូុុគីឺ ដោ�កុ Des-

mond Tutu ដោ�កុ Elie Wiesel អ៊ុតីិតិ

ឧបិនាយកុរដ្ឋឋម្ភៈ�នើីម៉ាា ដោ�សីុុ ដោ�កុ 

Anwar Ibrahim អំ៊ុកុនដោ�បាយប្របិដោទីសុ

ដោវុដោណហសូដោអ៊ុឡា ដោ�កុ Leopoldo López 

និងអ៊ុតីិតិប្របិធានាធិិបិតីិប្របិដោទីសុម៉ាាល់ឌីិវុ 

ដោ�កុ Mohamed Nasheed ។

បិចូចបុិីនំ�ត់ិដោធិើើការជានាយកុប្រគឺប់ិប្រគឺង

ប្រកុុម្ភៈហុុនចូាប់ិ Perseus Strategies, 

LLC ដោ� រដ្ឋឋវ៉ាាសីុុងដោតាំន ឌីិសីុុ �ត់ិក៏ុជា

សុហការជីាន់�័ស់ុដោ�ម្ភៈជ័ឈម្ភៈណឌ ល

សិុទីធិម្ភៈនុសុស Raoul Wallenberg ដោហើយពីី

មុ្ភៈនជាសុហការថី្ងៃនម្ភៈជ័ឈម្ភៈណឌ ល Carr 

សុប្រម៉ាប់ិដោ�លនដោ�បាយសិុទីធិម្ភៈនុសុស

ដោ�សាកុលវុទិីាល�យ Harvard និងជា

និសុសិតិដោ� National Endowment for 

Democracy  ។

ដោ�កុចាដោរ ាតិ បាន�ើល់ឱ្យយសុហគឺម្ភៈន៍

អ៊ុនើរជាតិិនូវុការយល់ដឹ្ឋង�ាងសុ�ខ្លាំន់ៗ

អ៊ុ�ពីីប្របិពី�នធយុតិើធិិម៌្ភៈថ្ងៃនប្របិដោទីសុកុមុ័្ភៈជា និង

ពីីរដោបិៀបិខែដ្ឋលកុមុ័្ភៈជាបិរាជ័�យកុំុងកាតិពីើកិុចូច

អ៊ុនើរជាតិិរបិស់ុ�ានួ សូុម្ភៈីខីែតិដោ�កុំុងចូាប់ិ

កុមុ័្ភៈជារបិស់ុ�ានួផ្តាៃ ល់ ដោពីញមួ្ភៈយដ្ឋ�ដោណើ រការ

កាត់ិកុើីពីីបិទីកុីត់ិ    ជាតិិ។

ធារ ីបានទីទួីលដី្ឋកាដោកាះដោ�

ជាដោលើកុដ្ឋ�បូិងពីីបិទីកុីត់ិជាតិិ និងបិទី

ញុះញង់ កាលពីីខែ�   វុចិូិិកា ឆំ្នាំ�២០២០ 

កុំុងចូ�ដោណ្តាម្ភៈម្ភៈនុសុស ៦៧ នាក់ុដោ�សងដោទីៀតិ 

ខែដ្ឋលភាគឺដោប្រចូើនជាសុម៉ាជិ័កុគឺណបិកុស

សុដោ�ងាគ ះជាតិិ ជាគឺណបិកុសប្របិឆ្នាំ�ងដោ�

កុមុ័្ភៈជា ការកាត់ិកុើបី្រតិវូុបានពីនាម្ភៈើងដោហើយ

ម្ភៈើងដោទីៀតិ រ �ដោ�ភ្លូសិុទីធិរបិស់ុនាង។

ការកាត់ិកុើីរបិស់ុ ធារ ីក៏ុប្រតូិវុបាន

សុដោងើតិដោ�យមូ្ភៈលនិធិិ Cloony Founda-

tion for Justice តិ�ណ្តាងសាា នទូីតិ

សុហរដ្ឋឋអាដោម្ភៈរកិុប្របិចា�ដោ�ទីីប្រកុុងភ្លូំ�ដោពីញ 

ក៏ុដូ្ឋចូជាអំ៊ុកុសុដោងើតិការណ៍អ៊ុនើរជាតិិ

មួ្ភៈយចូ�នួនដោទីៀតិ។ ដោ�កុ Amal Cloony 

សុហប្របិធានថ្ងៃនមូ្ភៈលនិធិិ Clooney Foun-

dation for Justice បាននិ�យថ្នា 

“ប្របិដោទីសុកុមុ័្ភៈជាប្រតូិវុខែតិឈប់ិដោប្របិើប្របាស់ុ

ចូាប់ិមិ្ភៈនចូាស់ុ�ស់ុ និងការកាត់ិកុើី

ប្រទីង់ប្រ�យធិ� កាត់ិដោ�សុអំ៊ុកុរះិគឺន់”។

ដោ�កុំុងដោសុចូកុើីខែ�ាងការណ៍មួ្ភៈយ

ដោ�កាន់កាខែសុតិ Khmer Post USA ធារ ី

បានសុរដោសុរថ្នា “របិបិដោនះពិីតិជាតាំម្ភៈ�ន

�ំុ� កុំុងការហាម្ភៈឃាត់ិដោ�កុចាដោរ ាតិ ជា

ការគឺ�រាម្ភៈកុ�ខែហង បិ�ភិ្លូតិបិ�ភ្លូ�យ�ំុ� ដោធិើើឲ្យយ�ំុ�

ឯដោកាពីីមិ្ភៈតិើភ្លូកុើិអ៊ុនើរជាតិិខែដ្ឋល��ប្រទី�ំុ�។ 

�ៃុយដោ�វុញិ ការហាម្ភៈប្របាម្ភៈដោនះ វ៉ាបាន

ពីប្រងឹងការដោ�ះស្រីសាយរបិស់ុដោ�កុចាដោរ ា

តិ ដោលើបិញ្ជាា កុមុ័្ភៈជា ដោ�យសារវ៉ា�ក់ុទីង

នឹង�ំុ� និងយុតិើិធិម៌្ភៈជាទូីដោ� និងបាន�ើល់

ឱ្យយដោយើងនូវុការ�សពីើ�ាយជាសាកុល

ដោ�យដោសុរ”ី ។ នាងបានបិខែនាម្ភៈថ្នា ដោ�កុ

ចាដោរ ាតិ នឹងបិនើតិសូុុម្ភៈតិិជ័�នួសុនាងដោ�

ទីីប្រកុុងវ៉ាាសីុុនដោតាំន ឌីិសីុុ។

“សុវុនាការ” បិនាៃ ប់ិរបិស់ុនាងគឺឺដោ�

ថ្ងៃ�ៃអ៊ុងាគ រ ទីី ១៥ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆំ្នាំ� ២០២២។ 

ឥ�ូវុដោនះ ដោ�កុស្រីសីុធារបីានជួ័លដោម្ភៈធាវុ ី

ខែ�ះរកុំុងស្រីសុុកុ។ នាងបានម៉ានប្របិសាសុន៍

ថ្នា៖ “ដោពីលដោវុ�គឺឺប្រតឹិម្ភៈប្រតូិវុ ដោយើងដោធិើើការ

ជាមួ្ភៈយ�ំបានលអ” ។ ដោ�កុស្រីសីុបិនើថ្នា៖ 

“ការដោចាទីប្របិកាន់គឺឺ�ះ នមូ្ភៈល�ឋ នកុំុង

ការពិីតិ និងតាំម្ភៈចូាប់ិដោទី ដូ្ឋដោចំូះវ៉ាមិ្ភៈន

ម៉ានដោហតុិ�ល�ាូវុចូាប់ិសីុុជ័ដោប្រ�ដោប្រចូើន

កុំុងការគិឺតិគូឺរដោនាះដោទី។ យុទីធសាស្ត្រសុើគឺឺ

នដោ�បាយជាងចូាប់ិ ដោប្រពាះដោនះជាបិញ្ជាា

នដោ�បាយ ៕

She added that Jared will continue to 
advocate on her behalf in Washington 
D.C.

Her next “court” hearing is Tues-
day, February 15, 2022. She has now 
hired a domestic Khmer lawyer. “The 
timing is right,” she said, “and we work 
well together.” “The charges are base-
less in fact and in law, so there’s not 
much deep legal reasoning to think 
through. The strategy is more political 
than legal as this is a political matter,” 
Theary said.

From Page 02From Page 02

Theary Seng’s Legal Counsel, Jared Genser Theary Seng’s Legal Counsel, Jared Genser 
Banned from Entering Cambodia ForeverBanned from Entering Cambodia Forever

លោសិង ធាោេីលោសិង ធាោេី

លោសិង ធាោេីលោសិង ធាោេី

Amal ClooneyAmal Clooney



Page.10                                        លេខ៣៣៣ ថ្ងៃ�ៃ៣១ ខែខមករា-១៤ ខែខកុមៈ� ឆំ្នាំ� ២០២លេខ៣៣៣ ថ្ងៃ�ៃ៣១ ខែខមករា-១៤ ខែខកុមៈ� ឆំ្នាំ� ២០២                                                     KHMERPOST US KHMERPOST USA                                               ISSUE 333, JANUARY 31-FEBRUARY 14, 2022                                                                   Page.11



Page.10                                        លេខ៣៣៣ ថ្ងៃ�ៃ៣១ ខែខមករា-១៤ ខែខកុមៈ� ឆំ្នាំ� ២០២លេខ៣៣៣ ថ្ងៃ�ៃ៣១ ខែខមករា-១៤ ខែខកុមៈ� ឆំ្នាំ� ២០២                                                     KHMERPOST US KHMERPOST USA                                               ISSUE 333, JANUARY 31-FEBRUARY 14, 2022                                                                   Page.11

ដោ�យ៖ ដោ�យ៖ Khmer Post USAKhmer Post USA | ថ្ងៃ�ៃទីី  | ថ្ងៃ�ៃទីី 

២៧ ខែ�ម្ភៈកុរា ឆំ្នាំ� ២០២២២៧ ខែ�ម្ភៈកុរា ឆំ្នាំ� ២០២២

ថ្ងៃ�ៃចូ�នៃ ទីី ១៧ ខែ�ម្ភៈកុរា ឆំ្នាំ� ២០២២ 

– ម្ភៈហាវុទិីាល�យសុហគឺម្ភៈន៍ Middlesex 
ថ្ងៃនទីីប្រកុុង�ូខែវុលបានចាប់ិថ្ងៃដ្ឋគូឺជាមួ្ភៈយ

ថ្ងៃដ្ឋគូឺជី័វុតិិកុំុងកុើីស្រីសុថ្ងៃម្ភៈ និងបានដោរៀបិចូ�

ប្រពឹីតិើកិារណ៍តាំម្ភៈអ៊ុនឡាញរបិស់ុ  បិណឌិ តិ 

Martin Luther King Jr. ខែដ្ឋល�ើល់

កិុតិើិយសុដ្ឋល់សុម៉ាជិ័កុសុហគឺម្ភៈន៍ និង

អ៊ុងគការលីីៗចូ�នួនបួិន។ អំ៊ុកុទីទួីល

ពានរងាើ ន់ ថ្ងៃដ្ឋគូឺជី័វុតិិកុំុងកុើីស្រីសុថ្ងៃម្ភៈ រមួ្ភៈម៉ាន

សុម៉ាជិ័កុសុហគឺម្ភៈន៍ Dolores “Loli” 
Sierra និង Newell Flather ជាបុិគឺគល 

“Community Block Party's Meet 
your Candidates” (ជាភាសាខែ�ះរខែប្របិថ្នា 

បិាុកុសុហគឺម្ភៈន៍ជួ័បិជាមួ្ភៈយដោបិកុខជ័នរបិស់ុ

អំ៊ុកុ) ជាប្រពឹីតិើិការណ៍ខែដ្ឋលដោរៀបិចូ�ដោ�យ

សុម៉ាគឺម្ភៈជួ័យ�ំដោ�វុញិដោ�ម្ភៈកុកុមុ័្ភៈជា 

ដោ�កាត់ិថ្នា (CMAA) និងម្ភៈជ័ឈម្ភៈណឌ ល

ដោដ្ឋើម្ភៈីីកុើីសុងឹឹម្ភៈ និងការជាសុះដោសុីើយ 

កុំុងនាម្ភៈជាអ៊ុងគការ។

ប្រពឹីតិើិការណ៍ជួ័បិជុ័�ជាមួ្ភៈយដោបិកុខជ័ន

របិស់ុអំ៊ុកុរបិស់ុ CMAA 10/30/2022។ 

របូិ�តិខែដ្ឋលបាន�គល់ឲ្យយ“អ៊ុស់ុរយ�ដោពីល

CMAACMAA ��ួលបាន់ពាន់រង្វ�ន់់ “Living the Dream “Living the Dream 
Partner AwardPartner Award  ដ�គីូជះីវិ�ក្ន�ងក្តីស�ម� ” ក្ន�ង�រផ្តល់
កិ�្តយិសក្ន�ង�ិវារមី្លកឹដ្ឋល់�ណ្ឌ�ិ Martin Luther King Jr.Martin Luther King Jr.

តទៅ�ទំ�ព័័រទីំ១៥តទៅ�ទំ�ព័័រទីំ១៥

CMAA Received “Living the CMAA Received “Living the 
Dream Partner Award” in Honoring Dream Partner Award” in Honoring 

Dr. Martin Luther King Jr.’s DayDr. Martin Luther King Jr.’s Day
By Khmer Post USA   |   January By Khmer Post USA   |   January 

27, 2022   English27, 2022   English
Monday, January 17th, 2022 – Monday, January 17th, 2022 – 

Lowell’s Middlesex Community Lowell’s Middlesex Community 
College partnered with the Living College partnered with the Living 

the Dream Partners and hosted a Dr. the Dream Partners and hosted a Dr. 
Martin Luther King Jr.’s virtual Martin Luther King Jr.’s virtual 
event that honored four distinguished event that honored four distinguished 
community members and organiza-community members and organiza-

tions. The Living the Dream Partner tions. The Living the Dream Partner 
Awards recipients were including Awards recipients were including 
community members Dolores “Loli” community members Dolores “Loli” 
Sierra and Newell Flather as Indi-Sierra and Newell Flather as Indi-
viduals, the “Community Block Par-viduals, the “Community Block Par-
ty’s Meet your Candidates” as the ty’s Meet your Candidates” as the 
Event held by the Cambodian Mu-Event held by the Cambodian Mu-
tual Assistance Association tual Assistance Association 
(CMAA), and The Center for Hope (CMAA), and The Center for Hope 
and Healing, Inc. as an Organiza-and Healing, Inc. as an Organiza-
tion.tion.

“For over 20 years, the Living 
the Dream Partners have hosted an 
event to honor the life and teachings 
of Rev. Dr. Martin Luther King Jr. 
As part of the celebration, the Part-
ners honor community members of 
Greater Lowell who on both a per-
sonal and professional level have 
dedicated themselves to supporting 
the community in ways inspired by 
Dr. King’s beliefs,” MCC wrote on a 
release statement.

“On behalf of the Civic Team at 
CMAA, we are honored to receive 
this award,” said Tara Hong, 

CMAA’s Meet Your Candidate Event 10/30/2022. Supplied Photo.CMAA’s Meet Your Candidate Event 10/30/2022. Supplied Photo.

Please seePlease see  /15/15
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តទៅ�ទំ�ព័័រទីំ ១៥តទៅ�ទំ�ព័័រទីំ ១៥

ដោ�យ៖ Khmer Post USA | ថ្ងៃ�ៃទីី 

២៦ ខែ�ម្ភៈកុរា ឆំ្នាំ� ២០២២

ទីីប្រកុុង�ូខែវុល — ថ្ងៃ�ៃសុុប្រកុ ទីី ២១ 

ខែ�ម្ភៈកុរា សា�បិណឌិ តិសុភានគឺរបាល 

Middle School បានចាប់ិដោ�ើើម្ភៈដោ�សា� 

Sullivan Middle School និង សា� 

Butler Middle School ដោ�យម៉ានសិុសុស

ដោប្រចូើនជាង ៥០ នាក់ុ បានចុូះដោ�ះ ះ

សុប្រម៉ាប់ិវុគឺគខែដ្ឋលម៉ានរយ�ដោពីល ៨ សុបាើ ហ៍

ខែដ្ឋលដោធិើើដោ�ើងដោ�រដោសុៀលថ្ងៃ�ៃសុុប្រកុបិនាៃ ប់ិ

សា�ដោរៀនវុសិុសម្ភៈកាល។ ម្ភៈ�នើីខែ�ំកុ

ធិនធានថ្ងៃននាយកុ�ឋ នសា�បិណឌិ តិសុភា

នគឺរបាលប្រកុុង�ូខែវុល ដោ�កុ Mindy 

Dower និងម្ភៈ�នើីខែ�ំកុធិនធានសា�

ដោ�កុ Jose Santiago ខែដ្ឋលមំ៉ាក់ុៗដឹ្ឋកុនា�

សា�មួ្ភៈយ ខែណនា�សិុសុសឲ្យយសាគ ល់�ំ 

បិដោងើើតិទី�នាក់ុទី�នង និងខែចូកុរ �ខែលកុ

�សពីើ�ាយដោម្ភៈដោរៀនសុើពីីីការយល់ដឹ្ឋងអ៊ុ�ពីី

ប្រកុុម្ភៈដោកុះងទី�ដោនើង ដោប្រគឺឿងដោញ�ន និង

ដោប្រគឺឿងស្រីសុវុងឹ។ ក៏ុម៉ានបិទីបិងាា ញ ម៉ានបិាូ

លីសុ K-9s និងម៉ានទីសុសន�កិុចូចពីី

អំ៊ុកុដោ�ាើយតិបិដ្ឋ�បូិង ម្ភៈកុពីីនាយកុ�ឋ ន

ពីនាត់ិអ៊ុគឺគីភ្លូ�យទីីប្រកុុង�ូខែវុល�ងខែដ្ឋរ។

សុងំការរង ដោ�កុ Barry Golner 

បាននិ�យថ្នា “សុកុម្ភៈះភាពី និងដោម្ភៈដោរៀន

ដោ�សា�បិណឌិ តិសុភានគឺរបាល 

Middle School របិស់ុដោយើង ប្រតូិវុបានរចូនា

ដោរៀបិចូ�ដោ�ើងដោដ្ឋើម្ភៈីីជួ័យឲ្យយសិុសុសអ៊ុភិ្លូវុឌិឍ

ការដោជ័ឿជាក់ុដោលើ�ាួនឯង ម៉ានទី�នុកុចិូតិើ

ដោលើ�ាួនឯង ជ័�នាញភាពីជាអំ៊ុកុដឹ្ឋកុនា� 

និងសុម្ភៈតិាភាពីកុំុងការដោធិើើការងារជាប្រកុមុ្ភៈ 

ក៏ុដូ្ឋចូជាការកុសាងចូ�ដោណះដឹ្ឋងរបិស់ុ

សិុសុស និងបិដោងើើតិទី�នាក់ុទី�នង�ងខែដ្ឋរ។ 

"�ំុ�ចូង់ខែ�ាងអ៊ុ�ណរគុឺណដ្ឋល់សា�រដ្ឋឋ

�ូខែវុល ចូ�ដោពាះការដោធិើើជាថ្ងៃដ្ឋគូឺដ៏្ឋលអកុំុង

ការ�ិតិ��ប្របឹិងខែប្របិងដោនះ និងអ៊ុ�ណរគុឺណ

ចូ�ដោពាះម្ភៈ�នើី និងសុម៉ាជិ័កុសុហគឺម្ភៈន៍

��ងអ៊ុស់ុខែដ្ឋលបាន��ប្រទីកិុចូច�ិតិ��

ប្របឹិងខែប្របិងដោនះ" ។

សិុសុសតិប្រម្ភៈង់ជួ័រដោ�សា�បិណឌិ តិសុភា

នគឺរបាល ដោធិើើដោ�សា�ម្ភៈធិយម្ភៈសិុកុា 

Stoklosa កាលពីីឆំ្នាំ�មុ្ភៈន។ របូិ�តិ�ើល់

ដោ�យនាយកុ�ឋ ននគឺរបាលប្រកុងុ�ូខែវុល

កិុចូច�ិតិ��ប្របឹិងខែប្របិងរមួ្ភៈ�ំខែដ្ឋលបាន

ចាប់ិដោ�ើើម្ភៈកាលពីីឆំ្នាំ�មុ្ភៈន �ើល់ឱ្យយសិុសុស

ថំ្នាក់ុទីី ៥ ដ្ឋល់ទីី ៨ ដោ�សា�រដ្ឋឋ�ូខែវុ

លនូវុឱ្យកាសុមួ្ភៈយដោដ្ឋើម្ភៈីីដោរៀនអ៊ុ�ពីីការ

សុដោ�ងាគ ះបិឋម្ភៈ និង ការជួ័យដ្ឋល់

ការដ្ឋកុដ្ឋដោងាើម្ភៈជ័នរងដោប្រ�ះ ដោ�ថ្នា (CPR) 

ទីទួីលសាគ ល់ និងការពារការគឺ�រាម្ភៈកុ�ខែហង 

សុុវុតិាិភាពីអីុ៊ុនធឺិណិតិ ទី�នួល�ុសុប្រតូិវុ 

ភាពីជាអំ៊ុកុដឹ្ឋកុនា� និងអ៊ុើីៗជាដោប្រចូើនដោទីៀតិ

ដោ�កុំុងប្រកុបិ��ណឌ រមួ្ភៈខែដ្ឋល ដោលើកុកុម័្ភៈស់ុ

សុុ�ភាពីនិងសុុ�ុម៉ាលម៉ាពី។

“ពួីកុដោយើង��ងអ៊ុស់ុ�ំ ដោ�នាយកុ

�ឋ នបិាូលីសុប្រកុុង�ូខែវុល ចូង់កាា យជា

ខែ�ំកុមួ្ភៈយថ្ងៃនសុហគឺម្ភៈន៍របិស់ុដោយើង និង

ជាធិនធានសុប្រម៉ាប់ិអំ៊ុកុស្រីសុុកុ��ងដោកុះង

��ងចាស់ុ បិាខុែនើដោយើងមិ្ភៈនអាចូដោធិើើវ៉ាបានដោទី 

ដោ�យប្រ�ន់ខែតិអ៊ុងគយុដោសុៃ�ម្ភៈដោ�ខ្លាំងដោប្រកាយ 

អ៊ុនុវុតិើចូាប់ិ និងខែសុើងរកុអ៊ុនើរកុម្ភៈះជាមួ្ភៈយ

យុវុជ័នរបិស់ុដោយើងខែតិបិាដុោណ្តាះ ះ។ ដោ�ដោពីល

ម៉ានបិញ្ជាា ដោកុើតិដោ�ើង” ដោនះដោបិើតាំម្ភៈការ

ដោលើកុដោ�ើងរបិស់ុសុងំការដោ�កុ Rich-

ardson ។ “ដោយើងដោជ័ឿជាក់ុថ្នា ពីីមុ្ភៈនដោយើង

អាចូបិដោងើើតិទី�នាក់ុទី�នងលអ និងប្របិកុបិដោ�យ

ការដោ�រពីជាមួ្ភៈយយុវុជ័ន អំ៊ុកុរស់ុដោ�

ទីីប្រកុុង�ូខែវុលកាន់ខែតិដោប្រចូើននឹងបិដោងើើតិ

កុប្រមិ្ភៈតិផ្តាសុុកុភាពីជាមួ្ភៈយម្ភៈ�នើីបិាូលីសុ 

ការយល់ដឹ្ឋងអ៊ុ�ពីីអ៊ុើីខែដ្ឋលដោយើងដោធិើើ និង

ការយល់ដឹ្ឋងអ៊ុ�ពីីបិញ្ជាា ខែដ្ឋលយុវុជ័នរបិស់ុ

ដោយើងប្របិឈម្ភៈមុ្ភៈ� ដោ�កុំុងបិរ�ិកាសុ

បិចូចុបិីនំ”។

ភាពីជាថ្ងៃដ្ឋគូឺខែដ្ឋលបានពីប្រងីកុរវ៉ាង

បិាូលីសុ និងនាយកុ�ឋ នសា�បាន

ចាប់ិដោ�ើើម្ភៈកាលពីីរដូ្ឋវុដោ�ើ មុ្ភៈន ដោ�ដោពីល

ខែដ្ឋលសា�រដ្ឋឋ�ូខែវុលបាន�ើល់ប្រគូឺឧដោទីៃសុ 

និងប្រគូឺបិដោប្រង�ន ដោដ្ឋើម្ភៈីីឱ្យយបិាូលីសុប្រកុុង�ូ

ខែវុលបិនើការសិុកុាថ្ងៃនសា�បិណឌិ តិសុភា

នគឺរបាលរយ�ដោពីល ៣ សុបាើ ហ៍ បាន

ដ្ឋ�ដោណើ រការកុំុងរដូ្ឋវុដោ�ើ ដោ�ទីីប្រកុុង�ូខែវុល

អ៊ុស់ុរយ�ដោពីល ២២ ឆំ្នាំ�។ សុងំការដោ�កុ 

Richardson និងម្ភៈ�នើីសា�រដ្ឋឋ�ូខែវុល 

LOWELL —Friday, Jan. 21, the 
Middle School Police Academy began 
at Sullivan Middle School and Butler 
Middle School, with more than 50 
students signed up for the eight week-
ly sessions that are held on Friday af-

ternoons after school. Lowell Police 
Department School Resource Officer 
Mindy Dower and School Resource 
Officer Jose Santiago each lead an 

academy, getting to know students, 
forming relationships, and sharing les-
sons on gang, drug and alcohol aware-
ness. There are also presentations that 
include police K-9s, and even a visit 
from fellow first responders from the 
Lowell Fire Department.

“The activities and lessons at our 
Middle School Police Academy are 
designed to help students develop self-
esteem, self-confidence, leadership 
skills, and the ability to work as part 
of a team, all while also building stu-
dents’ knowledge and forming relation-
ships,” said Deputy Superintendent 
Barry Golner. “I want to thank the 
Lowell Public Schools for being such 
a great partner in this endeavor, and all 
of the officers and community members 
who have supported this effort.”

The collaborative effort, launched 
last year, provides students in Grades 
5-8 at Lowell Public Schools an op-
portunity to learn about first aid and 
CPR, recognizing and preventing bul-
lying, Internet Safety, responsibility, 

ស្តា��ណ្ឌិ�សភាន់គីរបាល Middle SchoolMiddle School  
ប្រក�ងឡូ�សែវល�ន់្ត�រសិក�សាក្ន�ងទេ�លវិស�សមី�ល

Lowell Middle School PoliceLowell Middle School Police  
Academy Expands for After SchoolAcademy Expands for After School

Students line up at the police academy held at the Stoklosa Middle Students line up at the police academy held at the Stoklosa Middle 
School last year. Photo Supplied by Lowell Police DepartmentSchool last year. Photo Supplied by Lowell Police Department

Please seePlease see  /15/15
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ដោ�កុស្រីសីុ Bachelet ។

ដោ�កុ ប្របាក់ុ សុុ�ុន រដ្ឋឋម្ភៈ�នើីប្រកុសួុង

ការបិរដោទីសុ និងសុហប្របិតិិបិតិើកិារអ៊ុនើរជាតិិ

កុមុ័្ភៈជា និងជាដោបិសុកុជ័នពិីដោសុសុរបិស់ុ

ប្របិធានអាសុាន បានម៉ានប្របិសាសុន៍កុំុង

កិុចូច ប្របិ ជុ័� ប្រកុុម្ភៈ ប្របឹិកុាសុនើិ សុុ�

អ៊ុងគការសុហប្របិជាជាតិិ ដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ 

ខែ�ម្ភៈកុរា ថ្នា “ដ្ឋ�ដោណើ រទីសុសន�កិុចូចរបិស់ុ

នាយកុរដ្ឋឋម្ភៈ�នើី�ុំ�ដោ�កាន់ទីីប្រកុុងថ្ងៃណពិី

ដោ� គឺឺជាដោបិសុកុកុម្ភៈះបិ�ខែបិកុទឹីកុកុកុ។ វ៉ា

ម៉ានដោ�លបិ�ណងកុសាងការដោជ័ឿទុីកុ 

ទី�នុកុចិូតិើ និងការយល់ដឹ្ឋង វ៉ាពិីតិជាអាចូ

ដោដ្ឋើរតួិនាទីីជាគឺនាងវុឌិឍនភាពីបិខែនាម្ភៈដោទីៀតិ។ 

�ត់ិដោ�ទីីដោនាះដោដ្ឋើម្ភៈីី��ដោដ្ឋើម្ភៈដោឈើមួ្ភៈយ

ដោដ្ឋើម្ភៈដោដ្ឋើម្ភៈីសីុនើិភាពី និងការ�សះ�ាជាតិិ” ។

ដោបិើដោ�ះជារ�ឋ ភិ្លូបាលកុមុ័្ភៈជាអ៊ុះអាង

ថ្នា ម៉ានបិ�ណងចូង់បានសុនើិភាពី និង

ការ�សះ�ាជាតិិក៏ុដោ�យ ក៏ុដោ�កុ ហុុន 

ខែសុន មិ្ភៈនម៉ានឥទិីធពីលដោធិើើឲ្យយម៉ានការ

�សះ�ាជាតិិដោនាះដោទី។ ដោ�កុមិ្ភៈនប្រតិវូុបាន

អ៊ុនុញ្ជាញ តិឱ្យយជួ័បិជាមួ្ភៈយដោ�កុស្រីសីុអុុ៊ុង

សាន សូុុជី័ ដូ្ឋចូដោបិសុកុជ័នអាសុានមុ្ភៈនៗ 

ដោនាះដោ�ើយ៕

ប្រឹ�លោទីសិ�ីយ៉ាាោនុ់ម៉ាាោ១ឆ្នាំំោ�លោប្រឹ�ោយ...ប្រឹ�លោទីសិ�ីយ៉ាាោនុ់ម៉ាាោ១ឆ្នាំំោ�លោប្រឹ�ោយ...tmkBITMB½rTI   06

the UN Security Council meeting on the UN Security Council meeting on 
January 28, “my PM’s visit to Nay Pyi January 28, “my PM’s visit to Nay Pyi 
Taw was an ice-breaking mission. It was Taw was an ice-breaking mission. It was 
aimed to build trust, confidence, and un-aimed to build trust, confidence, and un-
derstanding and it can certainly act as a derstanding and it can certainly act as a 
stepping stone for further progress. He stepping stone for further progress. He 

went there to plant a tree, a tree for went there to plant a tree, a tree for 
peace and reconciliation.”peace and reconciliation.”

Despite the Cambodian govern-Despite the Cambodian govern-
ment’s claim that its intention was peace ment’s claim that its intention was peace 
and reconciliation in Myanmar; howev-and reconciliation in Myanmar; howev-
er, much like previous ASEAN special er, much like previous ASEAN special 

envoy, Hun Sen was not allowed to meet envoy, Hun Sen was not allowed to meet 
with Aung San Suu Kyi who received with Aung San Suu Kyi who received 
four years sentence to prison for violat-four years sentence to prison for violat-
ing covid-19 restriction rules. At the end ing covid-19 restriction rules. At the end 
of the meeting, according to a Cambo-of the meeting, according to a Cambo-
dian state media journalist, An Khoun dian state media journalist, An Khoun 

Sam Aun, who accompanied the pre-Sam Aun, who accompanied the pre-
mier during his visit in Myanmar said mier during his visit in Myanmar said 
Ming Aung Hlaing asked Cambodia Ming Aung Hlaing asked Cambodia 
Prime Minister Hun Sen to be his “god-Prime Minister Hun Sen to be his “god-
brother.”brother.”

From Page 06 From Page 06 
MYANMAR ONE YEAR AFTER THE COUPMYANMAR ONE YEAR AFTER THE COUP

Michelle Bachelet, President Of Chile, 
Addresses the Seventy-First Session of 
the General Assembly. 21 September 
2016. ©UN Photo/Cia Pak

លោ�ោក ប្រឹបាោក់ សិុ�ុនុ េដ្ឋឋ�ន្ត្រីនុតីប្រឹកសិួង�ោេ លោ�ោក ប្រឹបាោក់ សិុ�ុនុ េដ្ឋឋ�ន្ត្រីនុតីប្រឹកសិួង�ោេ 
�េលោទីសិ នុិងសិហ៊ុប្រឹ�តិ�តតិ�ោេអនុតេជាោតិ�េលោទីសិ នុិងសិហ៊ុប្រឹ�តិ�តតិ�ោេអនុតេជាោតិ

Hun Sen met with Myanmar Senior Gen. Min Aung Hlaing on Jan 7, 2021Hun Sen met with Myanmar Senior Gen. Min Aung Hlaing on Jan 7, 2021
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អាដោម្ភៈរកិា�ង �ះីដោពីញ មួ្ភៈយ ឆំ្នាំ�២០២២ ដោនះ 
ដោធិើើដោ�ើង ស្រីសុបិដោពីល ខែដ្ឋល កុមុ័្ភៈជា កាា យជា
ប្របិធាន បិើូរដោវុន អាសុាន និង ដោប្រកាយ ពីី
សុហរដ្ឋឋ អាដោម្ភៈរកិុ  បាន  សុដោប្រម្ភៈចូ �ក់ុ ទីណឌ កុម្ភៈះ
មិ្ភៈនលក់ុដូ្ឋរ ឬ រតឹិតិីតិិ អាវុធុិ �លិតិដោ�យ
សុហរដ្ឋឋអាដោម្ភៈរកិុ ឱ្យយ កុមុ័្ភៈជា។ ទីនៃឹម្ភៈនឹង
ដោនះ សុហរដ្ឋឋអាដោម្ភៈរកិុ ក៏ុបាន �ក់ុ ទីណឌ កុម្ភៈះ
ជា បិនើ បិនាៃ ប់ិ  ម្ភៈកុ ដោលើ  ម្ភៈ�នើ ីដោ�ធា ជាន់�័ស់ុ
កុមុ័្ភៈជា កុំុងដោនាះ រមួ្ភៈម៉ាន ដោ�កុ ដោ� ភិ្លូរណុ 
អ៊ុគឺគនាយកុ ថ្ងៃន អ៊ុគឺគនាយកុ�ឋ ន សុម៉ាៈ រ�
បិដោចូចកុដោទីសុ ថ្ងៃន ប្រកុសួុង ការពារជាតិិ និង
ដោ�កុ ដោទីៀ វុញិ ដោម្ភៈបិញ្ជាា ការ កុងទី�ពី
ដោជ័ើងទឹីកុ ដោប្រកាយពីី រកុដោឃុំើញ ម្ភៈ�នើី កុមុ័្ភៈជា
��ងពីីរ របូិ ដោនះ ពាក់ុពី�នធ នឹង ការប្របិប្រពឹីតិើ
អ៊ុ�ដោពីើ ពុីកុរលួយ «ធិៃន់ធិៃរ» ជុ័�វុញិ គឺដោប្រម៉ាង
ដោធិើើទី�ដោនើបិកុម្ភៈះ កុ�ពីង់ខែ� កុងទី�ពី ដោជ័ើងទឹីកុ
រាម្ភៈ។ ទីណឌ កុម្ភៈះ ��ងដោនះ ក៏ុជា ការដោ�ាើយតិបិ
ដោ�នឹង ការដោកុើនដោ�ើង ថ្ងៃន ឥទីធិពីល របិស់ុ
ចិូន ម្ភៈកុដោលើ កុមុ័្ភៈជា ស្រីសុបិដោពីល ខែដ្ឋល
សុហរដ្ឋឋអាដោម្ភៈរកិុ ដោ�ខែតិ បិនើ សុខែម្ភៈើង កុើបីារម្ភៈៈ
របិស់ុ �ាួន ជុ័�វុញិ បិញ្ជាា  សុងស�យថ្នា កុមុ័្ភៈជា
អ៊ុនុញ្ជាញ តិឱ្យយ ចិូន ដោបាះមូ្ភៈល�ឋ ន ទី�ពី ដោ�
កុ�ពីង់ខែ�រាម្ភៈ និង វុតិើម៉ាន កុងទី�ពី ចិូន ដោ�
ដោលើ ទឹីកុដី្ឋ កុមុ័្ភៈជា។ សុហរដ្ឋឋអាដោម្ភៈរកិុ ក៏ុ
ដោ�ខែតិ បិនើ អ៊ុ�ពាវុនាវុ ដ្ឋល់ កុមុ័្ភៈជា ឱ្យយ បិងាា ញ
តិម៉ាា ភាពី ជុ័�វុញិ ដោរឿងដោនះ។ �ះីៗដោនះ
ដោទីៀតិដោសាតិ សុហរដ្ឋឋអាដោម្ភៈរកិុ ក៏ុបាន
ខែណនា� ប្រកុុម្ភៈហុុន និង អំ៊ុកុវុនិិដោ�គឺ ជ័ន
ជាតិិ អាដោម្ភៈរកិា�ង ��ងអ៊ុស់ុ ឱ្យយ ប្របុិងប្របិយ�តំិ
មុ្ភៈននឹង វុនិិដោ�គឺ ដោលើ វុសិុ�យ ហានិភ្លូ�យ
មួ្ភៈយចូ�នួន ដោ�កុមុ័្ភៈជា កុំុងដោនាះ ម៉ានដូ្ឋចូជា
វុសិុ�យ ហិរញ្ញញវុតិាុ អ៊ុចូលនប្រទីពីយ កាសីុុណូ 
និង ដោហ�ឋ រចូនាសុម័្ភៈ�នធ ជាដោដ្ឋើម្ភៈ។ ជាមួ្ភៈយ�ំ
ដោនះខែដ្ឋរ ដោសុចូកុើីដោសុំើចូាប់ិ �ក់ុទីណឌ កុម្ភៈះ
ជាក់ុ�ក់ុ ចូ�នួនពីីរ ប្របិឆ្នាំ�ងនឹង ម្ភៈ�នើជីាន់�័ស់ុ
ថ្ងៃន រ�ឋ ភិ្លូបាលកុមុ័្ភៈជា ក៏ុកុ�ពុីង សុាិតិ កុំុង ថ្ងៃដ្ឋ
សាា បិ�នប្រពឹីទីធសុភា សុហរដ្ឋឋអាដោម្ភៈរកិុ ដោប្រតិ�ម្ភៈ
នឹង អ៊ុនុម្ភៈ�តិ បិនើ នាដោពីលខ្លាំងមុ្ភៈ� ដោដ្ឋើម្ភៈី ីឱ្យយ
ប្របិធានាធិិបិតីិ អាដោម្ភៈរកិុ ចុូះហតិាដោលខ្លាំ
កាា យជា ចូាប់ិ �ាូវុការ។

វុទិីយុអាសីុុដោសុរ ីដោ� មិ្ភៈន�ន់ អាចូ សុុ�
ប្របិតិិកុម្ភៈះ ពីី អំ៊ុកុនា�ពាកុយ រ�ឋ ភិ្លូបាល កុមុ័្ភៈជា
ដោ�កុ ថ្ងៃ� សីុុផ្តាន ជុ័�វុញិ ដោរឿងដោនះ បាន
ដោ�ដោ�ើយដោទី គិឺតិប្រតឹិម្ភៈ ថ្ងៃ�ៃទីី២៥ ខែ�ម្ភៈកុរា។

ដោ�ះ�ាងណ្តា កាលពីីដោដ្ឋើម្ភៈ ខែ�ធូំិ 
ឆំ្នាំ�២០២១ ដោ�កុនាយកុរដ្ឋឋម្ភៈ�នើី ហុុន 
ខែសុន ធាា ប់ិ ឌឺិដ្ឋង ឱ្យយ សុហរដ្ឋឋអាដោម្ភៈរកិុ ឱ្យយ
ប្របិញ៉ាា ប់ិ អ៊ុនុម្ភៈ�តិ ចូាប់ិ �ក់ុទីណឌ កុម្ភៈះ ដោនះ
ខែតិម្ភៈើងដោ�។ ក៏ុ បិាុខែនើ ដោ�កុក៏ុ បាន ប្រពីម៉ាន
ខែដ្ឋរ ថ្នា ដោ�កុនឹង រតឹិតិីិតិ មិ្ភៈនអ៊ុនុញ្ជាញ តិ
ឱ្យយ ម្ភៈ�នើីអាដោម្ភៈរកិុ ចូូលកុមុ័្ភៈជា វុញិ ខែដ្ឋរ 
ប្របិសិុនដោបិើ ចូាប់ិ �ក់ុ ទីណឌ កុម្ភៈះដោនះ
ចូូលជាធិរម៉ាន ខែម្ភៈន៖ «�ំុ�ផ្តាើ � ដោ�ំើ ដោ� ដោបិើថ្នា

ចូាប់ិ អ៊ុនុម្ភៈ�តិ ឱ្យយ វ៉ា អ៊ុនុម្ភៈ�តិ ដោ� ដោហើយ ដោរឿង
ខែតិ មួ្ភៈយដោទី វ៉ា�ះ នអី៊ុ ដោ�ពីីហំងុ ដោទី។ អំ៊ុកុឯង
បិិទី�ើ រ �ុំ�ៗបិិទី�ើ រវុញិ ម៉ានន�យថ្នា 
អំ៊ុកុឯង ចូូលមិ្ភៈនបាន �ំុ�ក៏ុ ដោចូញ មិ្ភៈនរចួូ។ 
ខែតិបិាណុះឹ ង។ វ៉ាម៉ាន សុអ!ី វ៉ាមិ្ភៈនខែម្ភៈន ម៉ានខែតិ
ម៉ាខ ង ឯណ្តា? កុុ�ឱ្យយ វ៉ា ពិីបាកុ ដោពីកុ។ ដោប្របិើសុអី 
តិិចូដោម៉ាា គឺ�រាម្ភៈដោនះ គឺ�រាម្ភៈដោនាះ គឺ�រាម្ភៈៗៗៗ»។

ដោបិើដោ�ះបីិជាដោរឿយៗដោ�កុ ហុុន 
ខែសុន ខែតិង ដោប្របិើ ដោវ៉ាហាសុ�ពីៃ ឌឺិដ្ឋង មិ្ភៈនខ្លាំា ចូ
ឬ ពីនយុះ ឱ្យយ សុហរដ្ឋឋអាដោម្ភៈរកិុ ប្របិញ៉ាា ប់ិ ដោធិើើ
ចូាប់ិ �ក់ុទីណឌ កុម្ភៈះ ម្ភៈកុដោលើ រ�ឋ ភិ្លូបាល
ដោ�កុ �ាងណ្តា កុើ ីដោ�ពីីដោប្រកាយឆ្នាំកុ ឯកុ
ដោណ្តាះវុញិ ម្ភៈ�នើី របិស់ុដោ�កុ ជាពិីដោសុសុ
ម្ភៈ�នើី ឯកុអ៊ុគឺគរាជ័ទូីតិ របិស់ុ ដោ�កុ ប្របិចា�
សុហរដ្ឋឋអាដោម្ភៈរកិុ បាន ខ្លាំើ ត់ិខែ�ើង ចាត់ិខែចូង
ជួ័ល ប្រកុុម្ភៈហុុន អាដោម្ភៈរកិា�ង  ឱ្យយ  ជួ័យ 
បិញ្ញចុ ះបិញ្ញចូ ល  ម្ភៈ�នើី រ�ឋ ភិ្លូបាល សុហពី�នធ
អាដោម្ភៈរកិុ និង ប្រកុុម្ភៈអំ៊ុកុដោធិើើ ដោ�លនដោ�បាយ
អាដោម្ភៈរកិា�ង កុុ�ឱ្យយ ដោធិើើចូាប់ិ �ក់ុទីណឌ កុម្ភៈះ
ដោលើ រ�ឋ ភិ្លូបាល របិស់ុដោ�កុ។  កាលពីី
ខែ�កុញ្ជាញ  ឆំ្នាំ�២០២១ ឯកុអ៊ុគឺគរាជ័ទូីតិ កុមុ័្ភៈជា
ប្របិចា� សុហរដ្ឋឋអាដោម្ភៈរកិុដោ�កុ ជុ័� សុុនៃរ ី
បាន ចុូះហតិាដោលខ្លាំ ជួ័ល ប្រកុមុ្ភៈហុុន អាដោម្ភៈរកិុ
មួ្ភៈយ ដោ�ះ ះ ��រវុសីុ (Qorvis LLC) កុំុង
តិថ្ងៃម្ភៈា ជិ័តិ ៧មឺុ្ភៈន ដុ្ឋ�ា រ កុំុង មួ្ភៈយខែ� ដោ�យ
�ះ ន កាលកុ�ណត់ិ ឱ្យយ ជួ័យ �ើល់ ដោសុវ៉ាកុម្ភៈះ
ទី�នាក់ុទី�នង ជាយុទីធសាស្ត្រសុើ និង ទី�នាក់ុទី�នង
ជាមួ្ភៈយ ប្របិពី�នធ �សពីើ�ាយ ដោ�អាដោម្ភៈរកិុ 
កុំុងដោ�លដោ� ដោលើកុកុម័្ភៈស់ុ ការយល់ដឹ្ឋង
ជា សាធារណ� ការដោធិើើដ្ឋ�ដោណើ រ និង វុសិុ�យ
ដោទីសុចូរណ៍ ដោ� កុមុ័្ភៈជា។ 

ការជួ័ល ប្រកុុម្ភៈហុុន អាដោម្ភៈរកិា�ង��ងដោនះ  
មិ្ភៈនខែម្ភៈន ជាដោរឿងរាា វុ �ះីដោថ្នាះ ង សុប្រម៉ាប់ិ
រ�ឋ ភិ្លូបាល កុមុ័្ភៈជា ដោនាះដោទី។ កាលពីី
ឆំ្នាំ�២០១៨ ដោប្រកាយ បាន ដោរៀបិចូ� ប្រពឹីតិើកិារណ៍
ដោបាះដោឆំ្នាំតិ ខែដ្ឋលរងនូវុ ការរះិគឺន់ថ្នា ជា
ការដោបាះដោឆំ្នាំតិ «ខែកុាងកាា យ» រចួូម្ភៈកុ និង
ដោប្រកាយ បាន ជ័មំ្ភៈះ ប្របិសូុតិ រ�ឋ ភិ្លូបាល
អាណតិើិទីី៦ �ើះភាពី ស្រីសុបិចូាប់ិ រចួូម្ភៈកុ 
រ�ឋ ភិ្លូបាល ដោ�កុនាយកុរដ្ឋឋម្ភៈ�នើី ហុុន 
ខែសុន ក៏ុបាន ចូ�ណ្តាយលុយ មិ្ភៈនតិិចូជាង 
១�ន ២ខែសុន ដុ្ឋ�ា រ កុំុងមួ្ភៈយឆំ្នាំ�ៗ  ជួ័ល
ប្រកុុម្ភៈហុុន អាដោម្ភៈរកិុ ឱ្យយ ជួ័យ បិញ្ញចុ ះបិញ្ញចូ ល
រ�ឋ ភិ្លូបាល និង សុភា អាដោម្ភៈរកិុ កុុ�ឱ្យយ ដោធិើើ
ចូាប់ិ �ក់ុទីណឌ កុម្ភៈះ ម្ភៈកុដោលើ រ�ឋ ភិ្លូបាល
របិស់ុ ដោ�កុ។ ប្រកុុម្ភៈហុុន អាដោម្ភៈរកិា�ង ខែដ្ឋល
ប្រតិូវុរ�ឋ ភិ្លូបាល ដោ�កុ ហុុន ខែសុន ជួ័ល
កាលពីី ដោពីលដោនាះ រមួ្ភៈម៉ាន ប្រកុុម្ភៈហុុន បាាកុ
រមី្ភៈ ប្របីុិជី័សុ  (PacRim Bridges)  និង
ប្រកុុម្ភៈហុុន ដោប្របានសាើ ញ ថ្ងៃហ�ាត់ិ ហាើ បុិ�រ 
ស្រីសិុកុ  (Brownstein Hyatt Farber Schreck)  
ជាដោដ្ឋើម្ភៈ។

អំ៊ុកុជ័�នាញ កិុចូចការ អ៊ុនើរជាតិិ យល់ថ្នា  
ដោហតុិការណ៍ ខែដ្ឋល រ�ឋ ភិ្លូបាល កុមុ័្ភៈជា
ដោចូះខែតិ បិនើ ជួ័ល ប្រកុុម្ភៈហុុន អាដោម្ភៈរកិា�ង ឱ្យយ
ជួ័យ បិញ្ញចុ ះបិញ្ញចូ ល ឱ្យយ �ានួដោនះ ម៉ានន�យថ្នា 
រ�ឋ ភិ្លូបាល  ដោ�កុ ហុុន ខែសុន កុ�ពុីងខែតិ
អ៊ុស់ុសុងឹឹម្ភៈ កាន់ខែតិខ្លាំា �ង  កុំុង ដោរឿង ខែដ្ឋល
អាដោម្ភៈរកិុ អាចូ �ក់ុទីណឌ កុម្ភៈះ បិខែនាម្ភៈ ដោទីៀតិ
ម្ភៈកុដោលើ កុមុ័្ភៈជា ជាពិីដោសុសុ ការអ៊ុនុម្ភៈ�តិ
ដោសុចូកុើដីោសុំើចូាប់ិ �ក់ុទីណឌ កុម្ភៈះ ជាក់ុ�ក់ុ
ម្ភៈកុដោលើ ម្ភៈ�នើី ជាន់�័ស់ុ កុមុ័្ភៈជា និង ការ
ដ្ឋកុហូតិ ប្របិពី�នធ អ៊ុនុដោប្រ�ះពីនធទូីដោ�  (GSP) 
របិស់ុ អាដោម្ភៈរកិុ។ ប្រពឹីទីធបុិរសុរង ថ្ងៃន សាកុល
វុទិីាល�យរដ្ឋឋ អារហីសូណ្តា (Arizona State 
University) បិណឌិ តិ ដោអ៊ុៀ សុុ�ល ម៉ាន
ប្របិសាសុន៍ ទឹីកុប្របាក់ុ ខែដ្ឋល រ�ឋ ភិ្លូបាល
កុមុ័្ភៈជា ចូ�ណ្តាយ សុប្រម៉ាប់ិ យកុដោ�ជួ័ល
ប្រកុុម្ភៈហុុន អាដោម្ភៈរកិា�ង��ង ដោនះ មិ្ភៈនដោសុះើ
នឹង តិថ្ងៃម្ភៈា នា�ិកា ទី�ដោនើបិៗ ខែដ្ឋល ដោ�កុ 
ហុុន ខែសុន កុ�ពុីង ពាក់ុ �ង។ ដោ�កុថ្នា 
រ�ឋ ភិ្លូបាល ដោ�កុ ហុុន ខែសុន ជួ័ល
ប្រកុុម្ភៈហុុន �ះីដោនះ ទី�នង ដោដ្ឋើម្ភៈីី ចូង់ពីប្រងឹង
មុ្ភៈ�ម៉ាត់ិ របិស់ុ �ាួន កុំុង ចូ�ដោណ្តាម្ភៈ ម្ភៈ�នើី
អាដោម្ភៈរកិា�ង ស្រីសុបិដោពីល ខែដ្ឋល តិ�ណ្តាង
របិស់ុ ប្រកុុម្ភៈហុុន បិញ្ញចុ ះបិញ្ញចូ ល ខែដ្ឋល
រ�ឋ ភិ្លូបាល កុមុ័្ភៈជា ជួ័ល កុនាងម្ភៈកុ មិ្ភៈនអាចូ
បិ�ដោពីញ ការងារ បាន ដោ�យ ម៉ាន ប្របិសិុទីធភាពី។ 
ដោ�កុថ្នា ប្រកុុម្ភៈហុុន បិញ្ញចុ ះបិញ្ញចូ ល�ះ ីដោ�ះ ះ 
អាឃីុំន ដោនះ នឹង ពីា�ម្ភៈ បិដោងើើនទី�នាក់ុទី�នង
ជាមួ្ភៈយ រ�ឋ ភិ្លូបាល កុមុ័្ភៈជា ដ្ឋរាបិណ្តា
រ�ឋ ភិ្លូបាល កុមុ័្ភៈជា ម៉ានលុយ រាប់ិ�ន
ដុ្ឋ�ា រ ដោដ្ឋើម្ភៈីី ចូ�ណ្តាយ។ ខែតិកុំុងដោពីល
ជាមួ្ភៈយ�ំដោនាះ ប្រកុុម្ភៈហុុនដោនះក៏ុ នឹងចូង់
បូិម្ភៈលុយ ពីី រ�ឋ ភិ្លូបាល កុមុ័្ភៈជា ជាដោប្រចូើនឆំ្នាំ�
ដោ�មុ្ភៈ�ដោទីៀតិខែដ្ឋរ ប្របិសិុនដោបិើ អាចូ បិញ្ញចុ ះបិញ្ញចូល
កុុ�ឱ្យយ អាដោម្ភៈរកិុ អ៊ុនុម្ភៈ�តិ ដោសុចូកុើីដោសុំើចូាប់ិ
�ក់ុទីណឌ កុម្ភៈះ និង អាចូទីប់ិកុុ� ឱ្យយ កុមុ័្ភៈជា
បាត់ិបិង់ ប្របិពី�នធ អ៊ុនុដោប្រ�ះពីនធ ទូីដោ�  (GSP) 
ពីី សុហរដ្ឋឋអាដោម្ភៈរកិុ ដោនាះ។

គិឺតិរហូតិម្ភៈកុទីល់ ដោពីលដោនះ ដោគឺដោ�
មិ្ភៈន�ន់ ចូាស់ុ ដោ�ដោ�ើយដោទី ថ្នា ដោតិើ
សុហរដ្ឋឋអាដោម្ភៈរកិុអាចូ នឹង អ៊ុនុម្ភៈ�តិ ដោសុចូកុើី
ដោសុំើចូាប់ិ �ក់ុ ទីណឌ កុម្ភៈះ ជាក់ុ�ក់ុ ម្ភៈកុដោលើ
ម្ភៈ�នើ ីជាន់�័ស់ុ កុមុ័្ភៈជា ឬ�ន ដោ� ដ្ឋកុហូតិ
ប្របិពី�នធ អ៊ុនុដោប្រ�ះពីនធ ទូីដោ� ពីីកុមុ័្ភៈជា ដោនាះ។ 
ក៏ុបិាខុែនើ អ៊ុើខីែដ្ឋល ចូាស់ុ ដោនាះគឺឺថ្នា ដ្ឋរាបិណ្តា
កុមុ័្ភៈជា ដោ�ខែតិ បិ�ផ្តាា ញ លទីធបិ្របិជាធិិបិដោតិយយ 
រ �ដោ�ភ្លូសិុទីធិម្ភៈនុសុស និង ដោ�អ�ងកាន់ខែតិ
ខ្លាំា �ង កុំុង ទី�នាក់ុទី�នងជាមួ្ភៈយ ប្របិដោទីសុ
កុុម្ភៈះុយនិសុើ ចិូន ជា ពិីដោសុសុ ដោបិើ  �នដោ�
ដោថ្នាា ះដោធាា យ ឱ្យយ ចិូន �ក់ុ មូ្ភៈល�ឋ ន ទី�ពី ដោ�
ដោលើ ទឹីកុដី្ឋ កុមុ័្ភៈជា ខែម្ភៈនដោនាះ ដោនាះ ការបិនើ
�ក់ុទីណឌ កុម្ភៈះ ជាហូរខែហរ ពីីសុ�ណ្តាក់ុ
សុហរដ្ឋឋអាដោម្ភៈរកិុ ក៏ុទី�នងជា មិ្ភៈន�ន់
បិញ្ញច ប់ិ នាដោពីល ដោនះដោនាះខែដ្ឋរ៕

អ៊ុតិាបិទីដោ�យ អាសីុុដោសុរ ីអ៊ុតិាបិទីដោ�យ អាសីុុដោសុរ ី
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NOTICE OF PUBLIC MEETINGS NOTICE OF PUBLIC MEETINGS 

AND COMMENT OPPORTUNITY: AND COMMENT OPPORTUNITY: 
Draft Amendment to the NMMPO’s Draft Amendment to the NMMPO’s 

FFY 2022-2026 Transportation FFY 2022-2026 Transportation 
Improvement ProgramImprovement Program

The Northern Middlesex Metropoli-The Northern Middlesex Metropoli-
tan Planning Organization (NMMPO) tan Planning Organization (NMMPO) 
has released for public comment draft has released for public comment draft 
amendment 1 to the FFY 2022-2026 amendment 1 to the FFY 2022-2026 
Transportation Improvement Program Transportation Improvement Program 
(TIP).The proposed TIP amendment (TIP).The proposed TIP amendment 
involves funding increases for reha-involves funding increases for reha-
bilitation of the Beaver Brook Road bilitation of the Beaver Brook Road 
bridge over the Beaver Brook in West-bridge over the Beaver Brook in West-
ford as well as funding source changes ford as well as funding source changes 
for the purchase of LRTA bus lifts.  A for the purchase of LRTA bus lifts.  A 
summary of the draft amendment can summary of the draft amendment can 
be found at www.nmcog.org.be found at www.nmcog.org.

Two upcoming public meetings are Two upcoming public meetings are 
scheduled. One, a virtual public meet-scheduled. One, a virtual public meet-
ing to receive comments on the draft ing to receive comments on the draft 
amendment, will be held on February amendment, will be held on February 
8, 2022 at 5:30 PM. The meeting link 8, 2022 at 5:30 PM. The meeting link 
can be found on the NMCOG web-can be found on the NMCOG web-
site. You may also submit comments site. You may also submit comments 
by phone at (978) 454-8021, ext. 121, by phone at (978) 454-8021, ext. 121, 
or by email: jhoward@nmcog.org. If or by email: jhoward@nmcog.org. If 
preferred, comments may be mailed preferred, comments may be mailed 
to: NMCOG, 40 Church St. Suite 200, to: NMCOG, 40 Church St. Suite 200, 
Lowell, MA 01852.  A second virtual Lowell, MA 01852.  A second virtual 
meeting is scheduled for February 23, meeting is scheduled for February 23, 
2022 at 2:00 PM, when the NMMPO 2022 at 2:00 PM, when the NMMPO 
will reconvene to consider endorse-will reconvene to consider endorse-
ment of the amendment and other is-ment of the amendment and other is-
sues pertaining to the NMMPO.sues pertaining to the NMMPO.

Notice: NMMPO meetings are cur-Notice: NMMPO meetings are cur-
rently being held virtually via the rently being held virtually via the 
Zoom platform.  Information about Zoom platform.  Information about 
accessing the meeting will be posted accessing the meeting will be posted 
at www.nmcog.org. You can also get at www.nmcog.org. You can also get 
information on meeting access by information on meeting access by 
calling 978-454-8021, ext. 121 or by calling 978-454-8021, ext. 121 or by 
emailing jhoward@nmcog.org. The emailing jhoward@nmcog.org. The 
NMMPO provides reasonable accom-NMMPO provides reasonable accom-
modations and/or language assistance modations and/or language assistance 
free of charge upon request (includ-free of charge upon request (includ-
ing but not limited to interpreters in ing but not limited to interpreters in 
American Sign Language and lan-American Sign Language and lan-
guages other than English, open or guages other than English, open or 
closed captioning for videos, assistive closed captioning for videos, assistive 
listening devices and alternate material listening devices and alternate material 
formats), as available. For assistance, formats), as available. For assistance, 
please contact Justin Howard at (978) please contact Justin Howard at (978) 
454-8021, ext. 121 or at  jhoward@454-8021, ext. 121 or at  jhoward@
nmcog.org. Requests should be made nmcog.org. Requests should be made 
as soon as possible for services requir-as soon as possible for services requir-
ing advanced arrangements, includ-ing advanced arrangements, includ-
ing sign language, CART or language ing sign language, CART or language 
translation or interpretation.translation or interpretation.
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ជាង ២០ ឆំ្នាំ�ម្ភៈកុដោនះ ថ្ងៃដ្ឋគូឺជី័វុតិិកុំុងកុើី

ស្រីសុថ្ងៃម្ភៈ បានដោរៀបិចូ�ប្រពឹីតិើកិារណ៍មួ្ភៈយដោដ្ឋើម្ភៈីី  

�ើល់កិុតិើិយសុដ្ឋល់ជី័វុតិិរស់ុដោ� និងការ

បិដោប្រង�នរបិស់ុបិណឌិ តិ Martin Luther 
King Jr. ជាខែ�ំកុមួ្ភៈយថ្ងៃនការប្របារពីធពិីធីិ

ដោនះ ថ្ងៃដ្ឋគូឺរប្រគឺប់ិរបូិ�ើល់កិុតិើិយសុដ្ឋល់

សុម៉ាជិ័កុសុហគឺម្ភៈន៍ម្ភៈហាទីីប្រកុុង�ូខែវុល 

ជាលកុខណ�ផ្តាៃ ល់�ាួន�ង និងកុំុងនាម្ភៈ

វុជិាា ជី័វុ� ដោដ្ឋើម្ភៈីីឧទីៃិសុចូ�ដោពាះការ��ប្រទី

សុហគឺម្ភៈន៍តាំម្ភៈម្ភៈដោធិាបាយខែដ្ឋលញ៉ា�ង

ចិូតិើដោ�យជ័�ដោនឿដោលើបិណឌិ តិ Martin Luther 
King Jr.”  ។ ដោនះដោបិើតាំម្ភៈ MCC បាន

សុរដោសុរដោ�ដោលើដោសុចូកុើខីែ�ាងការណ៍ខែដ្ឋល

បានដោចូញ�ាយមួ្ភៈយ។

ដោ�កុ តាំរា 

ហុង អំ៊ុកុសុប្រម្ភៈបិ 

សុប្រម្ភៈលួការចូូល 

រមួ្ភៈរបិស់ុពីលរដ្ឋឋ

របិស់ុ CMAA 
ម៉ានប្របិសាសុន៍

ថ្នា “កុំុងនាម្ភៈប្រកុុម្ភៈ

ពីលរដ្ឋឋ ដោ� CMAA ដោយើងម៉ានកិុតិើយិសុ

ណ្តាស់ុខែដ្ឋលបានទីទួីលពានរងាើ ន់ដោនះ” ។ 

“ការងារបិដោប្រម្ភៈើសុហគឺម្ភៈន៍របិស់ុដោយើងនឹង

បិញ្ញច ប់ិជាដោរៀងរហូតិ បិាុខែនើដោយើងដោ�ទីីដោនះ

ដោដ្ឋើម្ភៈីបីិនើបិដោប្រម្ភៈើជាធិនធានសុប្រម៉ាប់ិទីីប្រកុុង

�ូខែវុល មិ្ភៈនម៉ានប្រតឹិម្ភៈខែតិពីីប្រកុុម្ភៈពីលរដ្ឋឋ

បិាដុោណ្តាះ ះដោទី បិាខុែនើក៏ុម៉ានម្ភៈកុពីីនាយកុ�ឋ ន

ដោ�សងដោទីៀតិដោ� CMAA �ងខែដ្ឋរ។ 

ប្រកុុម្ភៈការងារពីលរដ្ឋឋដោ� CMAA ដោបិើជំា

បិដោប្រម្ភៈើសុហគឺម្ភៈន៍សុប្រម៉ាប់ិការដោបាះដោឆំ្នាំតិ

នាដោពីលខ្លាំងមុ្ភៈ�ដោនះ�ងខែដ្ឋរ។ សូុម្ភៈ

ខែ�ាងអ៊ុ�ណរគុឺណ�ាងប្រជាលដោប្រ� – ដោយើង

ម៉ានកិុតិើិយសុណ្តាស់ុខែដ្ឋលបានទីទួីល

ពានរងាើ ន់ដោនះ និងសូុម្ភៈការអ៊ុនុញ្ជាញ តិឱ្យយ

ដោយើងបិនើដោធិើើការងារដ៏្ឋអ៊ុសាច រយកុំុងនាម្ភៈជា

សុហគឺម្ភៈន៍ខែតិមួ្ភៈយ” ។

ដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២៣ ខែ�តុិ� ឆំ្នាំ� ២០២១ 

CMAA បានដោរៀបិចូ�ប្រពឹីតិើិការណ៍ជួ័បិជុ័�

ដោបិកុខជ័នរបិស់ុអំ៊ុកុ (Meet Your Candi-
dates) ខែដ្ឋលបានប្របិមូ្ភៈល�ើុ�សុម៉ាជិ័កុ

សុហគឺម្ភៈន៍ជាង ១០០ នាក់ុ ម៉ានប្រកុមុ្ភៈប្របឹិកុា

ប្រកុុង និងដោបិកុខជ័នគឺណ�កុម៉ាះ ធិិការសា�

ចូ�នួន ១៩របូិ ដោដ្ឋើម្ភៈីីបិញ្ជាា ក់ុពីីសារ�សុ�

ខ្លាំន់ថ្ងៃនការដោបាះដោឆំ្នាំតិ និងការម៉ានតិ�ណ្តាង

ដោ�កុំុងរ�ឋ ភិ្លូបាល៕

CMAA’s Civic Engagement Coordi-
nator. “The work of serving our 
community will ever end, but we are 
here to continue to serve as the re-
source to the City of Lowell, not just 
from the civic team but also from 
other departments at CMAA. The 
Civic Team at CMAA is committed 
to serving the community for these 
upcoming years of elections as well. 
Thank you so much – we are hon-

ored to receive this award, and let us 
continue to do great work as one 
community.”

On October 23, 2021, CMAA 
held a Meet Your Candidates event 
which gathered over 100 community 
members to with 19 city council and 
school committee candidates to 
highlight the importance of voting 
and having representation in govern-
ment.

Tara Hong, Supplied Photo.Tara Hong, Supplied Photo.

សាោ�ោ��ិិតសិភាោនុគេបាោល...សាោ�ោ��ិិតសិភាោនុគេបាោល...tmkBITMB½rTI   12CMAACMAA ទីទីួលបាោនុពាោនុេង្វាើោនុ់... ទីទីួលបាោនុពាោនុេង្វាើោនុ់...tmkBITMB½rTI   11
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CMAA Received “Living the Dream Partner Award” CMAA Received “Living the Dream Partner Award” 
in Honoring Dr. Martin Luther King Jr.’s Dayin Honoring Dr. Martin Luther King Jr.’s Day

ដោ�កុំុងពិីធីិបិញ្ញច ប់ិការសិុកុារបិស់ុ

សិុសុសសា�បិណឌិ តិសុភានគឺរបាល 

បានសុនៃនាអ៊ុ�ពីីរដោបិៀបិខែដ្ឋលឱ្យកាសុ

ខែបិបិដោនះអាចូប្រតូិវុបាន�ើល់ជូ័នដោពីញ

មួ្ភៈយឆំ្នាំ�សិុកុា នា�ឱ្យយភាពីជាថ្ងៃដ្ឋគូឺពីប្រងីកុ

បិនើរយ�ដោពីល ៨ សុបាើ ហ៍បិនាៃ ប់ិពីីសា�

វុសិុសម្ភៈកាល។

សុងំការដោ�កុ Boyd ម៉ានប្របិសាសុន៍

ថ្នា “កុម្ភៈះវុធីិិសុប្រម៉ាប់ិសិុសុសបិណឌិ តិសុភា

នគឺរបាល �ើល់នូវុឱ្យកាសុសិុកុាដ៏្ឋលអ

មួ្ភៈយ និងបិដោងើើតិបុិកុគលឹកុលកុខណ�សុប្រម៉ាប់ិ

សិុសុសរបិស់ុដោយើង បិដោប្រម្ភៈើដ្ឋល់ការកុសាង

ទី�នាក់ុទី�នងយូរអ៊ុខែងើងរវ៉ាងពួីកុដោគឺ និង

ម្ភៈ�នើីបិាូលីសុកុំុងតិ�បិន់របិស់ុដោយើង” ។ 

“ដោយើងម៉ានសុ�ណ្តាងខែដ្ឋលម៉ានភាពីជា

ថ្ងៃដ្ឋគូឺខ្លាំា �ងជាមួ្ភៈយនាយកុ�ឋ នបិាលីូសុប្រកុុង

�ូខែវុល។ ដោម្ភៈដោរៀនខែដ្ឋលបានដោរៀនដោ�កុំុង

កុម្ភៈះវុធីិិដោនះនឹងជួ័យដោធិើើឱ្យយយុវុជ័នរបិស់ុ

ដោយើងម៉ានភាពីជាអំ៊ុកុដឹ្ឋកុនា� និងជាសុ

ម៉ាជិ័កុកុំុងសុហគឺម្ភៈន៍កាន់ខែតិលអប្របិដោសុើរ” ។

ការសិុកុាបិខែនាម្ភៈប្រតូិវុបានដោប្រ�ង

សុប្រម៉ាប់ិសា� Wang Middle School 

និង Daley Middle School ដោ�ដោពីល

ដោប្រកាយដោ�និ�ឃុំរដូ្ឋវុ។ ដោដ្ឋើម្ភៈីចុីូះដោ�ះ ះ

ចូូលដោរៀនដោ�សា�នគឺរបាលថំ្នាក់ុ

ម្ភៈធិយម្ភៈសិុកុានាដោពីលខ្លាំងមុ្ភៈ� សូុម្ភៈចុូចូ

ទីីដោនះ click here។

leadership, and more, all within an 
overall framework that promotes health 
and wellness

“Those of us at the Lowell Police 
Department want to be a part of our 
community and a resource to residents 
young and old, but we can’t do that by 
just sitting back, enforcing the law, and 
seeking out interactions with our youth 
only when trouble arises,” said Super-

intendent Richardson. “We believe that 
the earlier we are able to form healthy 
and respectful relationships with young 
people, the more young Lowell residents 
will build a comfort level with police 
officers, an understanding of what we 
do, and an awareness of the issues that 
face our youth in today’s environment.”

The expanded partnership between 
police and the school department began 
last summer, when Lowell Public 
Schools provided tutors and teachers 

to enable Lowell Police to expand on 
a three-week Student Police Academy 
that has been run during the summer 
in Lowell for 22 years. Superintendent 
Richardson and Lowell Public Schools 
officials at the Student Police Academy 
graduation had a conversation about 
how such opportunities could be pro-
vided throughout the school year, 
leading to the partnership expanding 
to include the eight-week after school 

academies.
“The Student Police Academy 

program provides an excellent learning 
and character-building opportunity for 
our students that also serves to build 
lasting relationships between them and 
our local police officers,” said Super-
intendent Boyd. “We are fortunate to 
have such a strong partnership with the 
Lowell Police Department. The lessons 
learned in this program will help make 
our young people better leaders and 
members of the community.”
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Lowell Middle School PoliceLowell Middle School Police  
Academy Expands for After SchoolAcademy Expands for After School

Students recite the Pledge of Allegiance at a Middle School Police Academy at the Robinson Students recite the Pledge of Allegiance at a Middle School Police Academy at the Robinson 
Middle School last year. (Photo Courtesy Lowell Police Department)Middle School last year. (Photo Courtesy Lowell Police Department)
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