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By Khmer Post USABy Khmer Post USA

“As a Cambodian-American filmmaker, I feel that Cambodi-
ans have a lot of untold stories,” said Vibol Sungkriem, Director 
and Producer of the new documentary “Yary Livan: Khmer Tra-
ditional Ceramic Artist.”

លោ�ក វិបុិុល សុុ៊ុងគ្រី�ីម អ្ននកដឹឹកនំាំលោ�ឿង និិងផលិតភាពយនិត

ឯកសា�ថីី្មី “យ៉ាា � ីលីវ៉ាាន់ិ៖ សិ៊ុលបក�លោស៊ុរ៉ាា មិកបុុរ៉ាណខ្មែ�ី�” 

មានិគ្រីបុសាស៊ុន៍ិថា “កនងុនាំមជាអ្ននកផលិតភាពយនិតខ្មែ��ីអាលោម�កំិាំង 

�ំុំមានិអា�មីណ៍ថា 

By Soben Ung | February 17, 2022By Soben Ung | February 17, 2022

Washington, D.C. – President Joe 

Bidden sent Prime Minister Hun Sen a 
letter on January 14, 2022 stating he 

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៤តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៤

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០២តទៅ�ទី�ព័័រទីី០២

President Biden to Meet Cambodian President Biden to Meet Cambodian 
PM Hun Sen at US-ASEAN Summit PM Hun Sen at US-ASEAN Summit 

Please seePlease see  /02/02

Please seePlease see  /04/04

លោ�កប្រ�ធានាធិ�ិតី ីបៃ�ដិនិ នងឹជួ�ួលោ�ក ហ៊ុុ�ន លោ�កប្រ�ធានាធិ�ិតី ីបៃ�ដិនិ នងឹជួ�ួលោ�ក ហ៊ុុ�ន 
សែ�ន កុ�ងកិច្ចចប្រ�ជួ��ក�ពូូលអាលោ�រិិក-អាស៊ាា�នសែ�ន កុ�ងកិច្ចចប្រ�ជួ��ក�ពូូលអាលោ�រិិក-អាស៊ាា�ន

លោ�យ៖ សុ៊ុបិុនិ អឹុ្នង | ថ្ងៃថ្មីៃទីី១៧ ខ្មែ�កុមៈ� ឆ្នាំន ំ លោ�យ៖ សុ៊ុបិុនិ អឹុ្នង | ថ្ងៃថ្មីៃទីី១៧ ខ្មែ�កុមៈ� ឆ្នាំន ំ 

២០២២២០២២

ទីីគ្រីកុងវ៉ាាសីុ៊ុនិលោ�និ៖ គ្រីបុធានាំធិិបុតី ទីីគ្រីកុងវ៉ាាសីុ៊ុនិលោ�និ៖ គ្រីបុធានាំធិិបុតី 

ចូូ ថ្ងៃបុដិឹនិ បានិលោផំ�លិ�ិតមួចូូ ថ្ងៃបុដិឹនិ បានិលោផំ�លិ�ិតមួយចូាប់ុ ជូូនិ

លោ�លោ�កនាំយក�ដឹឋមន្ត្រីនិតី ហុុ៊ុនិ ខ្មែស៊ុនិ 

កាំលពីថ្ងៃថ្មីៃទីី១៤ ខ្មែ�មករ៉ា ឆ្នាំន ំ២០២២ 

លោ�យបុញ្ជាា ក់ថា លោ�កមានិបំុណង

អ្នលោ�ា �ញលោមដឹឹកនំាំអាសុានិ មកកាំន់ិទីីគ្រីកុង

វ៉ាាសីុ៊ុនិលោ�និ ស៊ុគ្រីមាប់ុកិចូចគ្រីបុជំុូកំពូល

ពិលោស៊ុស៊ុមួយ លោ�បុានីុាំនិខ្មែ�ខាងមុ�លោនិះ។ 

លោ�កបានិ�ូស៊ុបុញ្ជាា ក់ពីកមុុជាកនុងនាំម

ជាគ្រីបុធានិអាសុានិឆ្នាំន ២ំ០២២   “ស៊ុហ៊ុ�ដឹឋអាលោម�កិ

ស៊ុងឹឹមថានឹិងបុលោងើ�និទំីនាំក់ទំីនិង�បុស់៊ុ

លោយ�ងជាមួយអាសុានិ និិងបុនិតអ្ននុិវិតត

លោ�លលោ��មួ�បុស់៊ុលោយ�ងលោ�កនុងតំបុន់ិ”។

លិ�ិតលោនាំះមិនិបានិខ្មែចូងថា លោត�ជំូនួិបុ

Documentary Highlights Work of Khmer Documentary Highlights Work of Khmer 
Traditional Ceramic Artist & MCC ProfessorTraditional Ceramic Artist & MCC Professor

ឯកស៊ារិរិំលោលច្ចស៊ាា�បៃដិ�ិល�បករិលោ�រ៉ាា��ិកប្រ�បៃពូណីីសែ�ែរិ ឯកស៊ារិរិំលោលច្ចស៊ាា�បៃដិ�ិល�បករិលោ�រ៉ាា��ិកប្រ�បៃពូណីីសែ�ែរិ 
និងស៊ាស្ត្រាស៊ាា�ចារិ�យ�ហាវិិទ្�យាល័យនិងស៊ាស្ត្រាស៊ាា�ចារិ�យ�ហាវិិទ្�យាល័យ  MCCMCC

ទ្�នាក់ទ្�នងដិ៏រិលោ�ះ��រិលោងើ�រិវាងក�ុ�ជា-�ហ៊ុរិដិឋអាលោ�រិិករិដ្ឋាា�ភិិបាលក�ុ�ជាច្ច�ណាយជាង ២ �ន
ដិ��ា�រិដិល់ប្រក��ហ៊ុុ�ន�ញ្ចុះច���ញ្ចុះច�លលោ�ទ្ីប្រក�ងវាា���ីនលោ�ន ឌីី��ី

Cambodian Government Pays Over $2 Millions to Lobby Firms in D.CCambodian Government Pays Over $2 Millions to Lobby Firms in D.C
សូូមអាាននៅ�ាទំំព័័រ ០៣សូូមអាាននៅ�ាទំំព័័រ ០៣

Please see /03Please see /03
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intends to invite ASEAN leaders to 
Washington for a special summit meeting 
in the coming months. He highlighted 
Cambodia as the 2022 ASEAN Chair, 
“the United States hopes to grow our 
relationship with ASEAN and continue 
to pursue our common goals in the re-
gion.”

The letter didn’t mention when the 
meeting will take place but the President 
wrote that he looks forward to welcom-
ing Prime Minister Hun Sen to Washing-
ton at the earliest opportunity.

An Open Letter to President Biden 
by civil society organizations, a collabo-
ration between Cambodia and Myanmar 
Solidarity Working Group, is urging the 
president and his administration to take 
actions to promote democracy and human 
rights in the upcoming the US-ASEAN 
special summit. The letter was sponsored 
by 49 organizations and has collected 
949 signatures at the time of this report 
on actionnetwork.org.

The joint letter called on the United 
States to not recognize the 2022 commune 
and 2023 parliamentary Cambodian elec-
tions, because there is “no chance of 
fitting the definition of free and fair 
elections” the statement said. 

In the 2013 national election, Cam-
bodia National Rescue Party (CNRP) 
received 55 of 123 parliament seats, and 
in the 2017 commune election, CNRP 
received 5,007 of 11,572 council seats. 
However, this opposition party was dis-
solved by Hun Sen’s government after 
party president Kem Sokha was arrested, 
preventing the it from participating in 
the 2018 national election. Since then, 
the former CNRP President Sam Rainsy, 
Deputy Vice President Mu Sochua and 
many senior party leaders have lived in 

exile and are unable to return to Cambo-
dia.

The joint letter requested that the 
opposition party CNRP have “the op-
portunity to present their vision towards 
democracy, human rights, and rule of 
law by holding a parallel summit in 
Washington, D.C. at the same time as 
the US-ASEAN summit.” 

In parallel, the Myanmar crisis has 
been an issue of discussion among nations 
in the last several months as armed con-
flicts continue to grow, humanitarian 
workers are still unable to deliver aids, 
and nearly half a million people are 
displaced. The military junta coup in Feb 
1, 2021 ousted the Democratic League 
Party of Aung San Suu Skyi, which won 
a landslide victory in the 2020 election.

The joint letter asked that President 
Biden invite the National Unity Govern-
ment (NUG) to the upcoming US-
ASEAN summit, “because it’s the only 
legitimate representative of the Myanmar 
people,” and reject the military junta’s 
plan for an election in 2023. The Na-
tional Unity Government of Myanmar 
was formed after the attempted coup and 
is comprised of a diverse group including 
elected parliament from the 2020 election, 
national assembly and union assembly, 
union ministers for the central govern-
ment, civil disobedience movement, gen 
z, spring revolution, civil society and 
ethnic arms organizations. Under the 
federal democracy charter, the National 
Unity Government was formed in April 
2021 as result of a meeting with all fac-
tions. According to NUG Foreign Min-
ister Bo Hla Tint who serves as the 
Ambassador to ASEAN, “the National 
Unity Government is the most inclusive 
forum in the history of Burma, our goal 
is after we defeat the military, we will 
establish a genuine democratic union for 
Myanmar, guarantee ethnic equality, 
freedom, and justice for everyone.”

It is unclear if their requests will be 
met. Ambassador Tint said NUG also 
made the same request last year but the 
White House was silent. “We understand 
it’s a difficult diplomatic situation; how-
ever, we asked that the democratic loving 
nations to do more than just release a 
statement of support, but take concrete 
actions because it’s a matter of regional 
stability, not just in Myanmar.”

នឹិងគ្រីបុគ្រីពឹតតលោ�លោ�លោពលណាលោនាំះលោទី 

បុាុខ្មែនិតលោ�កគ្រីបុធានាំធិិបុតីបានិស៊ុ�លោស៊ុ�

ថា លោ�កទីនឹឹិង�ង់ចំាំសាា �មន៍ិលោ�កនាំយក

�ដឹឋមន្ត្រីនិតី ហុុ៊ុនិ ខ្មែស៊ុនិ មកកាំន់ិទីីគ្រីកុង

វ៉ាាសីុ៊ុនិលោ�និ កនុងលោពលឆ្នាំប់ុៗបំុផុតលោនិះ។

លិ�ិតចំូហ៊ុជូូនិលោ�កគ្រីបុធានាំធិិបុតី 

បុស៊ុដិឹនិ ពីអ្នងគកាំ�ស៊ុងគមសីុ៊ុវិលិ ខ្មែដឹលជា

កិចូចស៊ុហ៊ុកាំ��វ៉ាងគ្រីកមុកាំ�ងា�សាម�គភីាព

កមុុជា និិងមីយ៉ាា ន់ិមាា  កំពុងជំូ�ញុឱ្យយ

គ្រីបុធានាំធិិបុតី និិង�ដឹឋបាល�បុស់៊ុលោ�ក

ចាំត់វិធិានិកាំ� លោដឹ�មបីលោល�កកមុស់៊ុ

លទីិិគ្រីបុជាធិិបុលោតយយ និិងសិ៊ុទីិិមនុិស៊ុស

លោ�កនុងកិចូចគ្រីបុជំុូកំពូលពិលោស៊ុស៊ុអាលោម�កិ-

អាសុានិនាំលោពលខាងមុ�។ លិ�ិតលោនិះ

គ្រីតូវិបានិលោធិា�លោ��ងលោ�យអ្នងគកាំ�ចំូនួិនិ ៤៩ 

និិងបានិគ្រីបុមូលហ៊ុតថលោលខាចំូនួិនិ ៩៤៩ 

កនុងលោពលលោធិា��បាយកាំ�ណ៍លោនិះ លោ�លោល�       

លោ�ហ៊ុទំីព័� actionnetwork.org ។

លិ�ិត�មួលោនាំះបានិអំ្នពាវិនាំវិឱ្យយ

ស៊ុហ៊ុ�ដឹឋអាលោម�កិ កំុទីទួីលសាគ ល់

កាំ�លោបាះលោឆ្នាំន តឃំុុំស៊ុងាើ ត់ឆ្នាំន ំ២០២២ និិង

កាំ�លោបាះលោឆ្នាំន តស៊ុភាលោ�កមុជុាឆ្នាំន ២ំ០២៣ 

លោគ្រីពាះ “�ីនិឱ្យកាំស៊ុស៊ុមស្រស៊ុបុ�ម

និិយមន័ិយថ្ងៃនិកាំ�លោបាះលោឆ្នាំន តលោ�យលោស៊ុ� ី

និិងយុតតិធិម៌លោនាំះលោទី” ។

លោ�កនងុកាំ�លោបាះលោឆ្នាំន តជាតិឆ្នាំន ២ំ០១៣ 

�ណបុកសស៊ុលោន្ត្រីងាគ ះជាតិបានិទីទួីលអាស៊ុនិ�

ចំូនួិនិ ៥៥ កនុងចំូលោណាមអាស៊ុនិ�ស៊ុភា

ចំូនួិនិ ១២៣ លោហ៊ុ�យលោ�កនងុកាំ�លោបាះលោឆ្នាំន ត

ឃំុុំស៊ុងាើ ត់ ឆ្នាំន ំ២០១៧       �ណបុកស

ស៊ុលោន្ត្រីងាគ ះជាតិទីទួីលបានិអាស៊ុនិ�គ្រីកុមគ្រីបឹុកា

ចំូនួិនិ ៥០០៧ កនុងចំូលោណាម ១១៥៧២ 

អាស៊ុនិ�។ បុាុខ្មែនិត�ណបុកសគ្រីបុឆំ្នាំងមួយ

លោនិះគ្រីតូវិបានិ��ឋ ភិិបាលលោ�ក ហុុ៊ុនិ ខ្មែស៊ុនិ 

��ំយបុនឹាំប់ុពីលោ�ក កឹម សុ៊ុខា គ្រីបុធានិ

�ណបុកសគ្រីតូវិបានិចាំប់ុ�ួួនិ រ៉ារ៉ាងំមិនិឲ្យយ

ចូូល�មួកនងុកាំ�លោបាះលោឆ្នាំន តជាតិឆ្នាំន ២ំ០១៨។ 

ចាំប់ុ�ំងពីលោពលលោនាំះមក អ្នតីតគ្រីបុធានិ

�ណបុកសស៊ុលោន្ត្រីងាគ ះជាតិ លោ�ក ស៊ុម   

�ងសុី អ្ននុិគ្រីបុធានិលោ�កស្រសី៊ុ មូ� សុ៊ុ�ហួ៊ុ� 

និិងថាន ក់ដឹឹកនំាំជាន់ិ�ុស់៊ុ�ណបុកសជាលោគ្រីចូ�និ

បានិ�ស់៊ុលោ�និិ�លោទីស៊ុ�ួួនិ និិងមិនិអាចូ

គ្រីត�ប់ុមកកមុុជាវិញិបានិលោ��យ។

លិ�ិត�មួលោនាំះបានិលោស៊ុន�ឲ្យយ�ណបុកស

គ្រីបុឆំ្នាំង�ណបុកសស៊ុលោន្ត្រីងាគ ះជាតិមានិ 

“ឱ្យកាំស៊ុបុងាា ញពីចូកុ ុ  វិស័ិ៊ុយ�បុស់៊ុពួកលោ�

ចំូលោពាះលទិិីគ្រីបុជាធិិបុលោតយយ សិ៊ុទីិិមនុិស៊ុស 

និិងនីិតិ�ដឹឋ លោ�យលោ�ៀបុចំូកិចូចគ្រីបុជំុូកំពូល

ស្រស៊ុបុ�ន លោ�ទីីគ្រីកុងវ៉ាាសីុ៊ុនិលោ�និ ឌីីសីុ៊ុ កនុង

លោពលដំឹណាល�ន នឹិងកិចូចគ្រីបុជំុូកំពូល

អាលោម�កិ- អាសុានិ។

ស្រស៊ុបុ�ន លោនិះ វិបិុតតគិ្រីបុលោទីស៊ុមីយ៉ាាន់ិមាា  

�ឺជាបុញ្ជាា ស៊ុគ្រីមាប់ុកាំ�ពិភាកាកនងុចំូលោណាម

គ្រីបុជាជាតិនាំនាំកនុង�យ�លោពលបុាុនីាំនិខ្មែ�

ចុូងលោគ្រីកាំយលោនិះ �ណ�ខ្មែដឹលជូលោមួាះគ្រីបុ�ប់ុ

អាវិធុិលោ�ខ្មែតបុនិតលោក�និលោ��ង បុុ�គលិក

មនុិស៊ុសធិម៌លោ�ខ្មែតមិនិអាចូផតល់ជំូនួិយ

បានិ លោហ៊ុ�យមនុិស៊ុសជិូតកនួិះ�និនាំក់

គ្រីតូវិផួ្លាស់៊ុទីីលំលោ�។ �ដឹឋគ្រីបុហា��បុបុលោយ៉ាធា

កាំលពីថ្ងៃថ្មីៃទីី១ ខ្មែ�កុមៈ� ឆ្នាំន ំ២០២១ បានិ

បុលោណត ញ�ណបុកសស៊ុម័ុនិិគ្រីបុជាធិិបុលោតយយ

�បុស់៊ុលោ�កស្រសី៊ុ អូ្នង សានិ សូុ៊ុ�ី ខ្មែដឹល

បានិទីទួីលជ័ូយជូមនះភូួិកទឹីកភូួិកដីឹលោ�កនងុ

កាំ�លោបាះលោឆ្នាំន តឆ្នាំន ំ២០២០ ។

លិ�ិត�មួលោនិះបានិលោស៊ុន�ឱ្យយគ្រីបុធានាំធិិបុតី 

ថ្ងៃបុដិឹនិ អ្នលោ�ា �ញ��ឋ ភិិបាល�បួុ�មួជាតិ 

លោ�កាំត់ថា (NUG) ឱ្យយចូូល�មួកិចូចគ្រីបុជំុូ

កំពូលអាលោម�កិ-អាសុានិនាំលោពលខាងមុ� 

“លោគ្រីពាះវ៉ាជាតំណាងស្រស៊ុបុចូាប់ុខ្មែតមួយ�ត់

�បុស់៊ុគ្រីបុជាជូនិមីយ៉ាា ន់ិមាា ” និិងបុដិឹលោស៊ុធិ

ខ្មែផនិកាំ��បុស់៊ុ�បុបុលោយ៉ាធាស៊ុគ្រីមាប់ុ

កាំ�លោបាះលោឆ្នាំន តលោ�ឆ្នាំន ២ំ០២៣ ។ ��ឋ ភិិបាល

�បួុ�មួថ្ងៃនិគ្រីបុលោទីស៊ុមីយ៉ាា ន់ិមាា  គ្រីតូវិបានិ

បុលោងើ�តលោ��ងបុនឹាំប់ុពីកាំ�បុាុនិបុាងលោធិា�

�ដឹឋគ្រីបុហា� និិងមានិស៊ុមាស៊ុភាពចូូល�មួ

មានិទំាំងស៊ុភាជាប់ុលោឆ្នាំន តពីកាំ�លោបាះលោឆ្នាំន ត

ឆ្នាំន ២ំ០២០ ស៊ុភាជាតិ និិងស៊ុភាស៊ុហ៊ុជីូព 

�ដឹឋមន្ត្រីនិតីស៊ុហ៊ុជីូពស៊ុគ្រីមាប់ុ��ឋ ភិិបាល

កណាត ល ចូលនាំមិនិសាត ប់ុបុងាគ ប់ុសីុ៊ុវិលិ 

ចូលនាំ gen z បុដិឹវិតតនិិទាំឃុំ�ដូឹវិ ស៊ុងគម

សីុ៊ុវិលិ និិងអ្នងគកាំ�គ្រីបុ�ប់ុអាវិធុិជូនិជាតិ។ 

នៅ�ាក ហ៊ុុ�ន សែសូន ក្នុុ�ងកិច្ចចប្រ�ជុំ�ំកំព័ូលអាានៅមរិក-អាាស៊ាុាននៅ�ាក ហ៊ុុ�ន សែសូន ក្នុុ�ងកិច្ចចប្រ�ជុំ�ំកំព័ូលអាានៅមរិក-អាាស៊ាុាន
នៅ�ាកប្រ�ធាានាាធិិ�តីី បៃ�ដិិន នឹងជុំួ�នៅ�ាកប្រ�ធាានាាធិិ�តីី បៃ�ដិិន នឹងជុំួ�tmkBITMB½rTI   01
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លោ�យ៖ សុ៊ុបិុនិ អឹុ្នង | ថ្ងៃថ្មីៃទីី១១ ខ្មែ�កុមៈ� 

ឆ្នាំន ំ២០២២ 

លោ�កស្រសី៊ុ វិនីិឌីី សឺ៊ុខ្មែមនិ អ្ននុិ�ដឹឋមន្ត្រីនិតី

គ្រីកសួ៊ុងកាំ�បុ�លោទីស៊ុស៊ុហ៊ុ�ដឹឋអាលោម�កិ 

ជួូបុពិភាកាកាំ�ងា�ជាមួយលោ�កនាំយក

�ដឹឋមន្ត្រីនិតី ហុុ៊ុនិ ខ្មែស៊ុនិ លោ�រ៉ាជូធានីិភិនំលោពញ 

គ្រីបុលោទីស៊ុកមុជុា ថ្ងៃថ្មីៃទីី១ ខ្មែ�មិថុ្មីនាំ ឆ្នាំន ២ំ០២១។  

�បូុថ្មីតលោ�យ សាថ និទូីតអាលោម�កិ ភិនំលោពញ

គ្រីកុងវ៉ាាសីុ៊ុនិលោ�និ ឌីីសីុ៊ុ៖ លោ�ថ្ងៃថ្មីៃទីី២១ 

ខ្មែ�មករ៉ា ឆ្នាំន ២ំ០២២ ឯកសា�មួយពីគ្រីកសួ៊ុង

យុតតធិិម៌លោ�ទីីគ្រីកុងវ៉ាាសីុ៊ុនិលោ�និ ឌីីសីុ៊ុ បានិ

បុងាា ញថា ��ឋ ភិិបាលកមុុជាបានិជួូល

គ្រីកុមហុុ៊ុនិចូាប់ុអាលោម�កិមួយ លោដឹ�មបី

បុ�ចុ ះបុ�ចូ លមន្ត្រីនិតី��ឋ ភិិបាលអាលោម�កិ 

និិងអ្ននកលោធិា�លោ�លនិលោយ៉ាបាយកនុងតថ្ងៃមួ 

៦០០០០ ដុឹ�ួ�កនុងមួយខ្មែ� នឹិងមានិ

ទឹីកគ្រីបាក់ស៊ុ�បុុចំូនួិនិ ៧២០០០០ ដុឹ�ួ� 

�ិតចាំប់ុពីថ្ងៃថ្មីៃទីី១ ខ្មែ�មករ៉ា ឆ្នាំន ំ២០២២ 

ដឹល់ថ្ងៃថ្មីៃទីី១ ខ្មែ�មករ៉ា ឆ្នាំន ២ំ០២៣។ លោយ៉ាង

�មឯកសា�ខ្មែដឹលទីទួីលបានិលោ�យ 

កាំខ្មែស៊ុតខ្មែ�ី�បុាុស៊ុត� USA កិចូចគ្រីពមលោគ្រីពៀង

គ្រីតូវិបានិចុូះហ៊ុតថលោលខា�វ៉ាងសាថ និទូីត

កមុុជា និិងគ្រីកុមហុុ៊ុនិ Akin Gump Strauss 

Hauer & Feld LLP ខ្មែដឹលបុងាា ញថា

គ្រីកុមហុុ៊ុនិនឹិងលោធិា�ស៊ុកមីភាពនិលោយ៉ាបាយ

កនងុនាំម��ឋ ភិិបាលកមុជុា �មួទំាំង “លោធិា�កាំ�

ផសពាផាយដឹល់មន្ត្រីនិត�ី�ឋ ភិិបាលស៊ុហ៊ុ�ដឹឋអាលោម�កិ 

លោដឹ�មបបីុលោងើ�តកាំ�យល់ដឹឹងកាំន់ិខ្មែតគ្រីបុលោស៊ុ��

លោ��ង និិង�ូស៊ុបុញ្ជាា ក់អំ្នពីវិស័ិ៊ុយខ្មែដឹល

មានិផលគ្រីបុលោយ៉ាជូន៍ិ�មួ កនុងកាំ�កសាង

ទំីនាំក់ទំីនិងថីី្មី ខ្មែដឹលនឹិងជួូយជំូ�ញុ

ទំីនាំក់ទំីនិងលោទីាភា�ី�វ៉ាងកមុុជា និិង

ស៊ុហ៊ុ�ដឹឋអាលោម�កិលោឆុ្នាំះលោ�មុ�” ។ បុខ្មែនិថម

ពីលោល�លោនិះ គ្រីកុមហុុ៊ុនិ Qorvis LLC ខ្មែដឹល

ជាបុ�ចុ ះបុ�ចូ លមួយលោផសងលោទីៀត ក៏ស៊ុថិត

កនុងបុ�ា ីទីទួីលគ្រីបាក់ខ្មែ�ពី��ឋ ភិិបាល

កមុុជាចំូនួិនិ ៦៩៣00 ដុឹ�ួ�កនុងមួយខ្មែ� 

លោដឹ�មបផីតល់កាំ�ទំីនាំក់ទំីនិងជាយុទិីសាស្រ្តស៊ុត 

កនងុនាំម��ឋ ភិិបាលជាមួយគ្រីបុព័និិផសពាផាយ

ស៊ុហ៊ុ�ដឹឋអាលោម�កិ ទាំក់ទីងនឹិងអ្នាីខ្មែដឹលលោ�

លោ�ថា “កាំ�លោធិា�ដំឹលោណ� � និិងលោទីស៊ុចូ�ណ៍" 

លោ�កមុុជាចាំប់ុ�ំងពីខ្មែ�កញ្ជាា ។

កាំ�ជួូលគ្រីកមុហុុ៊ុនិបុ�ចុ ះបុ�ចូ លលោនិះ 

បានិលោធិា�លោ��ងបុនឹាំប់ុពីស៊ុហ៊ុ�ដឹឋអាលោម�កិ 

បានិ�ក់ទីណឌ កមីអាវិធុិ និិងកាំ��តឹបុនិតងឹ

លោល�កាំ�នំាំលោចូញមកកមុុជា កាំលពីខ្មែ�ធិនូ 

ជំុូវិញិកាំ�គ្រីពួយបា�មៈយ៉ាាងខំួាងអំ្នពី

វិតតមានិលោយ៉ាធាចិូនិ និិងកាំ�សាងស៊ុង់

មូល�ឋ និទ័ីពលោជូ�ងទឹីកចិូនិ លោ�កំពង់ខ្មែផ

រ៉ាម (ឈូូង     ស៊ុមុគ្រីទីថ្ងៃថ្មី) បុញ្ជាា សិ៊ុទីិមិនុិស៊ុស 

និិងអំ្នលោព�ពុក�លួយ។ កិចូចគ្រីពមលោគ្រីពៀង

ស៊ុនិតភិាពទីីគ្រីកុងបាា�សី៊ុឆ្នាំន  ំ១៩៩១ ខ្មែចូងថា 

�ីនិកមំួាងលោយ៉ាធាបុ�លោទីស៊ុគ្រីតូវិបានិ

អ្ននុិញ្ជាា តឲ្យយលោ�កនុងគ្រីបុលោទីស៊ុកមុុជាលោទី។ 

ដូឹលោចូនះ លោនិះជាទីលោងា��លំោ�ភិអ្នធិិបុលោតយយ

ភាពកមុុជា ខ្មែដឹល�ំរ៉ាមកំខ្មែហ៊ុងដឹល់

ស៊ុនិតិសុ៊ុ�កនុងតំបុន់ិ។

លោស៊ុដឹឋកិចូចកមុុជាពឹងខ្មែផែកខំួាងលោល�ស៊ុ

ទ្�នាក់ទ្�នងដិ៏រិលោ�ះ��រិលោងើ�រិវាងក�ុ�ជា-�ហ៊ុរិដិឋអាលោ�រិិក
រិដ្ឋាា�ភិិបាលក�ុ�ជាច្ច�ណាយជាង ២ �នដិ��ា�រិដិល់ប្រក��ហ៊ុុ�ន

�ញ្ចុះច���ញ្ចុះច�លលោ�ទ្ីប្រក�ងវាា���ីនលោ�ន ឌីី��ី

Cambodian Government Pays Over $2 Cambodian Government Pays Over $2 
Millions to Lobby Firms in D.CMillions to Lobby Firms in D.C

By Soben UngBy Soben Ung
Washington D.C. — A filing with 

the justice department in Washington 
D.C. on January 21, 2022 showed that 
the Cambodian government has hired an 
American law firm to lobby US govern-
ment officials and policymakers for a 
price tag of $60,000 a month to a total of 
$720,000 from January 1, 2022 – to Jan-
uary 1, 2023. According to the filing ob-
tained by Khmer Post USA, the agree-

ment was signed between the Cambodian 
Embassy and the Akin Gump Strauss 
Hauer & Feld LLP which indicated that 
the firm will conduct political activities 
on behalf of the Cambodian government 

including “conduct outreach to U.S. 
government officials to build better un-
derstanding and highlight areas of com-
mon interest to build new relationships 
that will help to move the bilateral rela-
tionship between Cambodia and the 
U.S. forward.” Additionally, Qorvis 
LLC, another lobby firm, is also on the 
Cambodian government payroll for 
$69,300 a month to provide strategic 

communication on behalf of the govern-
ment with US media, regarding so called 
“travel and tourism” in Cambodia since 
September.

The hiring of lobby firms came af-
ter the US imposed an arms embargo 
and export restrictions on Cambodia in 
December over serious concerns about 
China’s military presence and the con-
struction of a Chinese naval base in 
Ream Port (Gulf of Thailand), and over 
human rights and corruption. The 1991 
Paris Peace Agreement stated that no 
foreign military force is allowed inside 
Cambodia. Hence, this would be an act 
of violation of Cambodia sovereignty 
which threatens regional security.

Economically, Cambodia relies 
heavily on the United States for its ex-
port. According the 2020 United Na-
tions COMTRADE database, the US 
imported $5.33 billions of goods or 30% 
of its total export, the second largest ex-
port was to Singapore for $2.63 billions 
or 15%, third is China for $1.09 billion, 
or 6.2%.

In 2017, the United States Presi-
dent signed the Global Magnitsky Hu-
man Rights Accountability Act into law 
which allowed the US government to 
place economic sanctions toward indi-
viduals or companies outside of the 
United States that committed serious 
human rights abuses and corruptions, 
and undermine democracy. The law also 
helps protect the financial system of the 
United States from abuse by these same 
persons.

The US government have applied 
the Global Magnitsky Act on two Cam-
bodian officials Try Pheap and Kun 
Kim, the companies they owned and 
their family networks, totaling 15 com-
panies which include oil, construction, 
import and export, travel, rubber planta-
tion, private security force, which have 
committed serious human right abuses 
and corruptions. Recently, two Cambo-
dian military officials Chao Phirun, Di-
rector General of the Ministry of Na-
tional Defense and Tea Vinh, 
Commander of the Navy also have been 
sanctioned. Both were involved in seri-
ous corruptions.

Cambodia has become a one-party 
state in 2018 after illegally dissolving 
the opposition party CNRP in 2017, 

U.S. Deputy Secretary of State Wendy Sherman meets with Cambodian 
Prime Minister Hun Sen in Phnom Penh, Cambodia, June 1, 2021. Photo by U.S. 

Embassy Phnom Penh
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តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៦តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៦

Arlene Rodríguez, MCC’s Interim Provost and Vice Arlene Rodríguez, MCC’s Interim Provost and Vice 
President of Academic and Student Affairs; Phil Sisson, President of Academic and Student Affairs; Phil Sisson, 

MCC’s President; Vibol Sungkriem, Director and Producer; MCC’s President; Vibol Sungkriem, Director and Producer; 
Yary Livan, master Cambodian ceramicist. Photo Supplied.Yary Livan, master Cambodian ceramicist. Photo Supplied.

Vannak Theng, Cambodian Mutual Assistance Associa-Vannak Theng, Cambodian Mutual Assistance Associa-
tion Board President with Yary Livan at the Documentary tion Board President with Yary Livan at the Documentary 

Film Screening. Photo Supplied.Film Screening. Photo Supplied.
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គ្រីបុជាជូនិកមុុជាមានិលោ�ឿងជាលោគ្រីចូ�និខ្មែដឹល

មិនិអាចូបំុលោភួិចូបានិ”។

ភាពយនិតឯកសា�គ្រីបាប់ុពីលោ�ឿងរ៉ាា វិ

�បុស់៊ុ យ៉ាា � ីលីវ៉ាាន់ិ ខ្មែដឹលជាអ្ននកជំូនាំញ

ខាងលោស៊ុរ៉ាា មិចូខ្មែ�ី�មាន ក់កនុងចំូលោណាម

អ្ននកជំូនាំញខាងលោស៊ុរ៉ាាមិចូកមុជុាពី��បូុកនងុ

ពិភិពលោ�ក អាហា�បូុក�ណ៍ថាន ក់ជាតិ

ឆ្នាំន ំ ២០១៥ ស៊ុគ្រីមាប់ុលោបុតិកភិណឌ សិ៊ុលប�

ជាតិ និិងសាស្រ្តសាត ចាំ�យខ្មែផនកលោស៊ុរ៉ាាមិចូលោ�

មហាវិទិីាល័យស៊ុហ៊ុ�មន៍ិ Middlesex ។

សុុ៊ុងគ្រី�ីម គ្រីតូវិបានិខ្មែណនំាំឲ្យយសាគ ល់ 

លីវ៉ាានិ លោ�ស៊ុឹឌីូីយា�ូបុស់៊ុ�ត់លោ� Western 

Avenue Studios លោ�យមិតតមាន ក់ខ្មែដឹលបានិ

លោស៊ុន�ឱ្យយបុលោងើ�តភាពយនិតឯកសា�។ ដំឹបូុង

លោ��យ សុ៊ុងគ្រី�ីសឹាក់លោស៊ុឹ��លោគ្រីពាះ�ត់

មិនិសូ៊ុវិលោចូះអំ្នពីលោស៊ុរ៉ាា មិចូ។ បុនឹាំប់ុពី

បានិលោឃុំ�ញកាំ�ងា��បុស់៊ុ លីវ៉ាានិ �ត់គ្រីតូវិ

បានិលោល�កទឹីកចិូតតឲ្យយលោធិា��លោគ្រីមាងលោនិះ។

លោ�ក សុុ៊ុងគ្រី�ីម បានិមានិគ្រីបុសាស៊ុន៍ិ

ថា “�ំុំបានិដឹឹងពីសា��សំ៊ុខាន់ិថ្ងៃនិកាំ�ងា�

�បុស់៊ុ�ត់ និិងលោដឹ�មបចីូងគ្រីកងឯកសា�លោនិះ

ស៊ុគ្រីមាប់ុមនុិស៊ុសជំូនាំន់ិលោគ្រីកាំយ”។  

“លោ�យសា�ខ្មែតភាពកគ្រីម និិងភាពពិលោស៊ុស៊ុ

ថ្ងៃនិលោទីពលោកាំស៊ុលយ�បុស់៊ុ�ត់ �ំុបំានិស៊ុលោគ្រីមចូ

ចិូតតលោធិា�វ៉ា។ ស៊ុ�បុុមក ភាពកគ្រីម�បុស់៊ុ�ត់

លោធិា�ឲ្យយ�ំុំលោធិា�វ៉ាបានិលែបំុផុត”។

MCC បានិលោ�ៀបុចំូកាំ�បុញ្ជាច ំងខ្មែ�ស�

ភាពយនិតឯកសា�លោ�ថ្ងៃថ្មីៃគ្រីពហ៊ុស៊ុបត� ទីី១០ 

ខ្មែ�កុមៈ� ឆ្នាំន ំ២០២២ លោ�មជូឈមណឌ ល

សិ៊ុកាសិ៊ុលប�គ្រី�ួសា� Richard និិង 

Nancy Donahue �បុស់៊ុមហាវិទិីាល័យ។ 

គ្រីពឹតតិកាំ�ណ៍លោនិះមិនិ�ិតថ្ងៃថួ្មីលោទី លោបុ�កជា

សាធា�ណ� និិងមានិទំាំងកាំ��ំងពិពណ៌ 

ទីទួីលលោភំិៀវិ និិងលោគ្រី�ឿងលោស៊ុរ៉ាា មិចូ និិង

សំ៊ុណួ� ចូលោមួ�យ ជាមួយលីវ៉ាានិ និិង

ផលិតក�ភាពយនិតលោទីៀតផង។

Middlesex មានិកិតតិយស៊ុខ្មែដឹលបានិ

លោ�ៀបុចំូគ្រីពឹតតកិាំ�ណ៍លោនិះលោ�ទីីគ្រីកុង�ូខ្មែវិល 

ជាកខ្មែនួិងខ្មែដឹល លីវ៉ាានិ �ស់៊ុលោ� និិង  លោធិា�កាំ� 

លោនិះលោបុ�លោយ៉ាង�ម Dona Cady សាស្រ្តសាត

ចាំ�យខ្មែផនកមនុិស៊ុសធិម៌�បុស់៊ុមហាវិទិីាល័យ 

MCC ។

លោ�ក លោ�ឌីី មានិគ្រីបុសាស៊ុន៍ិថា “យ៉ាា

� ីជាស៊ុមបតតិជាតិ និិងស៊ុហ៊ុ�មន៍ិ ខ្មែដឹល

មានិចំូណង់ចំូណូលចិូតតកនុងកាំ�បុលោគ្រីងៀនិ 

និិងខ្មែថ្មី�កាទីគ្រីមង់សិ៊ុលប�ខ្មែ�ី� ខ្មែថ្មីមទំាំង

បានិ�ិតលោ��ងវិញិ បុងាា ញពីអំ្នណាចូថ្ងៃនិ

សិ៊ុលប� និិងវិបុបធិម៌ លោដឹ�មបីបំុផុស៊ុ�ំនិិត 

និិងអ្នប់ុ�”ំ ។ “កាំ�ងា��បុស់៊ុ�ត់អ្នគ្រីងួនិ

ដឹល់ដួឹងគ្រីពលឹង” ។

Matthew Olson គ្រីពឹទិីបុុ�ស៊ុខ្មែផនក

មនុិស៊ុសធិម៌�បុស់៊ុមហាវិទិីាល័យ MCC 

បានិនិិយ៉ាយថា “�ំុំ�កីរ៉ាយណាស់៊ុខ្មែដឹល

បានិលោឃុំ�ញ យ៉ាា � ីនិិងកាំ�ងា��បុស់៊ុ�ត់

គ្រីតូវិបានិ�លំោលចូលោ�កនុងខ្មែ�សភាពយនិត

ឯកសា�លោនិះ" ។ “វ៉ាជាលោ�ឿងសំ៊ុខាន់ិខ្មែដឹល

គ្រីតូវិយល់ថា យ៉ាា � ី�ឺជាអ្ននកគ្រីបុតិបុតតិ

ចុូងលោគ្រីកាំយបុងែស់៊ុថ្ងៃនិទីគ្រីមង់សិ៊ុលប�

គ្រីបុថ្ងៃពណីខ្មែ�ី�លោនិះ។ លោយ�ងមានិលោមាទីនិភាព

ខ្មែដឹលមានិ�ត់ជាបុុ�គលិកបុលោគ្រីងៀនិ�បុស់៊ុ

លោយ�ង បុនិតគ្រីបុថ្ងៃពណីលោនិះជាមួយមនុិស៊ុស

ជំូនាំន់ិថីី្មី និិងទូីទំាំងស៊ុហ៊ុ�មន៍ិលោយ�ង” ។

លីវ៉ាានិ បានិសិ៊ុកាខ្មែផនកលោស៊ុរ៉ាា មិចូ

គ្រីបុថ្ងៃពណីខ្មែ�ី� និិងកាំ�តុបុខ្មែតងលមែ

សាថ បុតយកមីលោ�សាកលវិទិីាល័យភូិមិនឹិ

វិចិិូគ្រីតសិ៊ុលប�កនុងទីីគ្រីកុងភិនំលោពញ កនុង

ឆ្នាំន ំ១៩៧១ លោនិះលោបុ�លោយ៉ាង�មលោ�កស្រសី៊ុ 

Margaret Rack ខ្មែដឹលជាគ្រីបុធានិខ្មែផនក

សិ៊ុលប� និិង�ចូនាំថ្ងៃនិមហាវិទិីាល័យ 

MCC ខ្មែដឹលចូូលនិិវិតតន៍ិ និិងជាស៊ុមាជិូ

កមហាវិទិីាល័យបុចូចុបុបនិន។

លោ�ក Rack បានិមានិគ្រីបុសាស៊ុន៍ិ

ថា “កាំ��ចូនាំបុទីខ្មែបុបុខ្មែ�ី� ឬភាសាខ្មែ�ី�

ថា កាច់ូ �ឺជាគ្រីបុថ្ងៃពណីថ្ងៃនិកាំ�តុបុខ្មែតង 

ខ្មែដឹលមានិអាយុកាំលរ៉ាប់ុពាន់ិឆ្នាំន ំ– វ៉ា

តុបុខ្មែតងវិតថុ និិងថ្ងៃផឹសាថ បុតយកមីទូីទំាំង

គ្រីបុលោទីស៊ុកមុុជា និិងលោ�កនុងចំូលោណាម     

អានិិកជូនិ” ។ “វ៉ាគ្រីតូវិបានិបុនិតជាគ្រីបុថ្ងៃពណី

ពីមាលោត�មួយលោ�មាត់មួយ ជាមួយនឹិងអ្ននក

ឯកស៊ាាររំនៅលច្ចស៊ាាាបៃដិសូិលបករ...ឯកស៊ាាររំនៅលច្ចស៊ាាាបៃដិសូិលបករ...tmkBITMB½rTI   01
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The documentary tells the story of 
Yary Livan, one of two master Cambo-
dian ceramicists in the world, a 2015 
National Endowment for the Arts Na-
tional Heritage Fellow, and a ceramics 
professor at Middlesex Community 
College.

Sungkriem was introduced to Livan 
at his studio at Western Avenue Studios 
by a friend who suggested making the 
documentary. At first, Sungkriem hesi-
tated because he did not know much 

about ceramics. After seeing Livan’s 
work, he was inspired to move forward 
with the project.

“I knew of the importance of his 
work and to document it for the next 
generation,” Sungkriem said. “Due to 

the rareness and uniqueness of his talent, 
I decided to work on it. Overall, his rar-
ity got the best of me.”

MCC hosted a film screening of the 
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សិ៊ុកាលោ�ៀនិសូ៊ុគ្រីតស៊ុ�លោស៊ុ�ទុីកតិចូតួចូ 

លោល�កខ្មែលងខ្មែតស៊ុគ្រីមាប់ុកាំ�គ្រីបុមូល�ំ�។ូ 

សូ៊ុមបីខ្មែតលោ�កនុងគ្រីបុលោទីស៊ុកមុុជាស៊ុពាថ្ងៃថ្មីៃ

លោនិះក៏លោ�យ សិ៊ុស៊ុសខ្មែដឹលពាយ៉ាមលោ�ៀនិ

កាច់ូភា�លោគ្រីចូ�និចូមួងទីគ្រីមង់លោ�យមិនិដឹឹង

ពីអ្នតថន័ិយដ៏ឹស៊ុីគុ្រី�សីាញជាលោគ្រីចូ�និ ឬ�លោបុៀបុ

ខ្មែបុងខ្មែចូកកាំ��ចូនាំខ្មែដឹលមានិលកុណ�

ជាខ្មែ�ី��ុស៊ុពីគ្រីបុលោទីស៊ុជិូតខាង។ លោនិះ

ភា�លោគ្រីចូ�និជាលោក�ដំឹខ្មែណលថ្ងៃនិអំ្នលោព�គ្រីបុល័យ

ពូជូសាស៊ុន៍ិកមុុជា លោគ្រីពាះមានិសិ៊ុលបក�

សិ៊ុលបកាំ�នីិិតិចូតួចូបុាុលោណាះ ះខ្មែដឹលលោ�

មានិជីូវិតិ”។

Rack នំាំមុ�ថ្ងៃនិកាំ�ខ្មែចូក�ខំ្មែលក�បុស់៊ុ

លីវ៉ាានិ និិងកាំ�ងា��បុស់៊ុ�ត់ជាមួយ

ស៊ុហ៊ុ�មន៍ិថ្ងៃនិទីីគ្រីកុង�ូខ្មែវិល ។ កនងុភាពជា

ថ្ងៃដឹ�ូជាមួយលីវ៉ាានិ និិងសា�សិ៊ុលប�

សាធា�ណ�គ្រីកុង�ូខ្មែវិល គ្រី�ូបុលោគ្រីងៀនិ 

Jacqui Miller Rack បានិចូូល�មួកនុង

�លោគ្រីមាង Fulbright Hayes Group ឆ្នាំន ២ំ០១៦ 

មកគ្រីបុលោទីស៊ុកមុជុា លោហ៊ុ�យបានិជួូយលោ�ៀបុចំូ

ថាន ក់ខ្មែដឹលលីវ៉ាានិ បុលោគ្រីងៀនិដឹល់គ្រី�ូបុលោគ្រីងៀនិ

សា��ដឹឋទីីគ្រីកុង�ូខ្មែវិល ។

�លោគ្រីមាងថីី្មីបំុផុត�បុស់៊ុនាំង �ំគ្រីទី

លោ�យជំូនួិយឥតសំ៊ុណងពីគ្រីកុមគ្រីបឹុកា

វិបុបធិម៌ទីីគ្រីកុង�ូខ្មែវិល ស៊ុហ៊ុកាំ�ជាមួយ

លោ�ក Joe Eiler អ្ននកស៊ុគ្រីមបុស៊ុគ្រីមួល

កមីវិធីិិ�ចូនាំគ្រីកាំហ៊ុាកិ�បុស់៊ុមហាវិទិីាល័យ 

MCC លោដឹ�មបខី្មែណនំាំកាំ��ចូនាំបុទីបុុរ៉ាណ

ខ្មែ�ី�លោ�កនងុលោស៊ុៀវិលោ�ពណ៌ស៊ុគ្រីមាប់ុមនុិស៊ុស

លោពញវិយ័។

�លោគ្រីមាងលោនិះនឹិងបុងាា ញនិិយមន័ិយ

ពណ៌នាំ លោដឹ�មបី “ទំាំងកាំ�អ្នប់ុ� ំនិិងកាំ�

ទាំក់ទាំញ” លោដឹ�មបលីោ�ជាមួយ�បូុភាពទឹីក

ថាន ំខ្មែដឹល�ូ�លោ�យថ្ងៃដឹ�បុស់៊ុលីវ៉ាានិ ខ្មែដឹល 

Eiler បានិជួូយលោធិា�គ្រីទីង់គ្រីទាំយលោដឹ�មបលីោបាះពុមុ 

លោនិះលោបុ�លោយ៉ាង�មគ្រីបុសាស៊ុន៍ិ�បុស់៊ុ Rack ។ 

Miller នឹិងជួូយកនុងកាំ�ខ្មែចូកចាំយ ផតល់

ជូូនិដឹល់សា�លោ�ៀនិកនុងតំបុន់ិ និិងគ្រីកុម

ស៊ុហ៊ុ�មន៍ិផងខ្មែដឹ� និិង�ក់ លក់លោ�

និិទាំឃុំ�ដូឹវិឆ្នាំន ំ២០២២ លោនិះ។

សិ៊ុស៊ុសសា� Middlesex មានិឱ្យកាំស៊ុ

លោ�ៀនិលោស៊ុរ៉ាា មិចូពីលីវ៉ាានិ លោ�យលោធិា�កាំ�

លោ�យផឹ្លាល់ និិងអ្ននុិវិតតបុលោចូចកលោទីស៊ុ។ 

documentary on Thursday, February 10, 

2022 at the college’s Richard and Nancy 
Donahue Family Academic Arts Center. 
The event was free, open to the public, 
and included a reception and ceramics 
exhibit and a Q&A with Livan and the 
filmmaker.

Vannak Theng, Cambodian Mutual 
Assistance Association Board President, 
who attended the film screening said, 

“Lok-kru Yary has been such an asset to 
us Cambodians not only in Lowell, but 
all over the United States and the world. 
His work is quite unique and speaks for 
itself.”

“The film was well-received and 
showed what a true and unique artist he 
is. He is a master at his crafts. It also 
showed how much he persevered and 
was true to his love and passion for 
Cambodian art. He is a true inspiration 
to the Khmer community and all other 
people who fortunate enough to have met 
and worked with him,” said Theng.

Middlesex was honored to have held 
the event in Lowell where Livan lives 
and works, according to Dona Cady, 
MCC’s Professor of Humanities.“Yary 
is a national and community treasure 
whose passion for teaching and preserv-
ing the Cambodian artistic form yet also 
reimagining it, illustrates the power of 
art and culture to inspire and educate,” 
Cady said. “His work touches the soul.”

Livan’s distinguished piece of artwork 
stands in front of Lowell’s city hall as 
the first Cambodian Refugee Monument 
in America, which was commissioned 
for Livan to build  and erected in Sep-
tember 2017.

“I am so pleased to see Yary and his 
work highlighted in this documentary 
film,” said Matthew Olson, MCC’s Dean 
of Humanities. “It is important to under-
stand that Yary is one of the last surviv-
ing practitioners of this traditional 
Cambodian art form. We are proud to 
have him on our teaching staff, continu-
ing this tradition with new generations 
and all across our community.”

Livan studied Khmer traditional 
ceramics and architectural ornamentation 
at the Royal University of Fine Arts in 
Phnom Penh in 1971, according to Mar-

ឯកស៊ាាររំនៅលច្ចស៊ាាាបៃដិសូិលបករ...ឯកស៊ាាររំនៅលច្ចស៊ាាាបៃដិសូិលបករ...tmkBITMB½rTI   04

តទៅ�ទី�ព័័រទីី១២តទៅ�ទី�ព័័រទីី១២

Cambodian Refugee Monument in front of Lowell City Hall. Photo taken Cambodian Refugee Monument in front of Lowell City Hall. Photo taken 
during Folk Festival in 2019. Photo from Yary Livan’s Facebook.during Folk Festival in 2019. Photo from Yary Livan’s Facebook.

Livan’s Ceramic Workshop with Lowell Public School Teacher in 2019. Livan’s Ceramic Workshop with Lowell Public School Teacher in 2019. 
Photo from Yary Livan’s Facebook.Photo from Yary Livan’s Facebook.
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DRACUT — Chief Peter Bartlett 
reports that the Dracut Police Department 
is asking for the public's assistance with 
identifying two men who forged a 

fraudulently obtained check and stole 
over $12,000 from a local business. 

Dracut Police were contacted in 
October by a business owner who re-

ported that a business check he had mailed 
out to a vendor was stolen, forged, and 
cashed. Dracut detectives began investi-
gating immediately.

Suspects who obtained the check 
falsified the name of the payee, changed 
the amount, and cashed the check at a 
local ATM. 

Detectives obtained a search warrant 
to access surveillance footage from the 
ATM where the check was cashed. In-

vestigators are hoping the public can help 
identify the two men shown in surveil-
lance footage. 

The investigation remains active and 
ongoing. Additional details of the theft 
are not being released.

Anyone with information on the case 

or anyone who believes 
they recognize the suspects 
in surveillance footage 
is asked to call the Dra-
cut Police Department at 
978-957-2123. Callers 
can remain anonymous. 

###

Dracut Police Department Seeks Public Assistance Dracut Police Department Seeks Public Assistance 
with Identifying Suspects in Theft, Forgery with Identifying Suspects in Theft, Forgery 

Dracut Police are asking the public to help investigators identify these two Dracut Police are asking the public to help investigators identify these two 
suspects in the theft of over $12,000 from a local business. (Photo Courtesy Dra-suspects in the theft of over $12,000 from a local business. (Photo Courtesy Dra-

cut Police Department)cut Police Department)
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នៅ�ាក សូម រងី�ីនៅ�ាក សូម រងី�ី

លោ�លោគ្រីកាំមធិមីនុិ�ាគ្រីបុជាធិិបុលោតយយស៊ុហ៊ុព័និិ 

��ឋ ភិិបាល�បួុ�មួជាតិគ្រីតូវិបានិបុលោងើ�តលោ��ង

កនុងខ្មែ�លោមសា ឆ្នាំន ំ២០២១ ជាលទិីផលថ្ងៃនិ

កិចូចគ្រីបុជំុូជាមួយគ្រី�ប់ុភា�ីទំាំងអ្នស់៊ុ។ 

លោយ៉ាង�ម�ដឹឋមន្ត្រីនិតីកាំ�បុ�លោទីស៊ុថ្ងៃនិ NUG 

លោ�ក Bo Hla Tint ខ្មែដឹលមានិតួនាំទីី

ជាឯកអ្ន�គ�ដឹឋទូីតគ្រីបុចំាំអាសុានិ “��ឋ ភិិបាល

�បួុ�មួជាតិ �ឺជាលោវិទិីកាំបុ�យិ៉ាបុនិនបំុផុត

កនុងគ្រីបុវិតតិសាស្រ្តស៊ុតភូិមា លោ�លលោ��បុស់៊ុ

លោយ�ង�ឺបុនឹាំប់ុពីលោយ�ងកមាច ត់ពួកលោយ៉ាធា 

លោយ�ងនឹិងបុលោងើ�តស៊ុហ៊ុភាពគ្រីបុជាធិិបុលោតយយ

ពិតគ្រីបាកដឹស៊ុគ្រីមាប់ុមីយ៉ាា ន់ិមាា  ធានាំ

ស៊ុមភាពជូនិជាតិភា�តិចូ លោស៊ុ�ភីាព និិង

យុតតិធិម៌ស៊ុគ្រីមាប់ុមនុិស៊ុសគ្រី�ប់ុ�បូុ” ។

វ៉ាមិនិចូាស់៊ុលោទីថាលោត�សំ៊ុលោណ� �បុស់៊ុ

ពួកលោ�នឹិងគ្រីតូវិបានិស៊ុលោគ្រីមចូ។ លោ�ក

ឯកអ្ន�គ�ដឹឋទូីត Tint បានិមានិគ្រីបុសាស៊ុន៍ិ

ថា NUG ក៏បានិលោស៊ុន�សំុ៊ុដូឹចូ�ន កាំលពី

ឆ្នាំន មុំនិ បុាខុ្មែនិតលោស៊ុតវិមិានិលោ�លោស៊ុៃៀម។ “លោយ�ង

យល់ថាវ៉ាជាសាថ និភាពកាំ�ទូីតដ៏ឹលំបាក។ 

បុាុខ្មែនិតលោទាំះយ៉ាា ងណាក៏លោ�យ លោយ�ងបានិ

លោស៊ុន�ឱ្យយគ្រីបុលោទីស៊ុខ្មែដឹលស្រស៊ុឡាញ់លទិិីគ្រីបុជាធិិបុលោតយយ 

លោធិា�លោល�ស៊ុពីកាំ�លោចូញលោស៊ុចូកតីខ្មែថួ្មីងកាំ�ណ៍

�ំគ្រីទី បុាុខ្មែនិតគ្រីតូវិចាំត់វិធិានិកាំ�ជាក់ខ្មែស៊ុតង 

លោគ្រីពាះវ៉ាជាបុញ្ជាា ស៊ុថ�ិភាពកនងុតំបុន់ិ មិនិខ្មែមនិ

គ្រីតឹមខ្មែតលោ�កនុងគ្រីបុលោទីស៊ុមីយ៉ាា ន់ិមាា លោនាំះ

លោទី”។

លោ�លោពលលោនិះ លោ�កនាំយក�ដឹឋមន្ត្រីនិតី 

ហុុ៊ុនិ ខ្មែស៊ុនិ បានិលោ�ួ�យ�ួងជាមួយលោ�ក

គ្រីបុធានាំធិិបុតី      ថ្ងៃបុដិឹនិ លោ�យនិិយ៉ាយ

ថា លោ�កទីនឹឹិង�ង់ចំាំមកកាំន់ិទីីគ្រីកុង

វ៉ាាសីុ៊ុនិលោ�និ ឌីីសីុ៊ុ។ កនុងឋានិ�ជាគ្រីបុធានិ

អាសុានិលោ�ឆ្នាំន ំ ២០២២ លោ�ក ហុុ៊ុនិ 

ខ្មែស៊ុនិ បានិលោ�បំុលោពញទីស៊ុសនិកិចូចលោ�

មីយ៉ាា ន់ិមាា កាំលពីខ្មែ�មុនិ លោបុ�លោទាំះបីុជា

មានិកាំ�ជំូទាំស់៊ុយ៉ាាងខំួាងពីគ្រីបុលោទីស៊ុ

ស៊ុមាជិូកអាសុានិក៏លោ�យ។ លោ�លនិលោយ៉ាបាយ

�បុស់៊ុ�ត់ស៊ុគ្រីមាប់ុគ្រីបុលោទីស៊ុមីយ៉ាា ន់ិមាា  

បុទីឈូប់ុបាញ់ថាន ក់ជាតិ និិងកិចូចស៊ុនឹិនាំ

លោបុ�កចំូហ៊ុបានិបុរ៉ាជ័ូយ មនុិស៊ុសរ៉ាប់ុមឺុនិ

នាំក់គ្រីតូវិបានិឃំុុំ�ួួនិលោ�យបំុពានិ

លោ�យសា�ខ្មែត កាំ�គ្រីបុឆំ្នាំង�បុបុចាំប់ុ�ំងពី

�ដឹឋគ្រីបុហា�មក ជូនិសីុ៊ុវិលិរ៉ាប់ុពាន់ិនាំក់

បានិសួាប់ុ លោហ៊ុ�យជូលោមួាះគ្រីបុ�ប់ុអាវិធុិ

កាំន់ិខ្មែតធិៃន់ិធិៃ�លោ��ង។

កាំ�ខ្មែស៊ុាង�កដំឹលោណាះស្រសាយចំូលោពាះ

វិបិុតតិគ្រីបុលោទីស៊ុមីយ៉ាានិមាា  គ្រីតូវិបានិលោ��ពឹំង

ថានឹិងកួាំយជាគ្រីបុធានិបុទីសំ៊ុខាន់ិថ្ងៃនិ

កាំ�ពិភាកាលោ�កនងុកិចូចគ្រីបុជំុូកំពូលពិលោស៊ុស៊ុ

អាលោម�កិ-អាសុានិ។ លោគ្រីកាំមកាំ�ដឹឹកនំាំ

�បុស់៊ុកមុុជា លោ�ក ហុុ៊ុនិ ខ្មែស៊ុនិ ជា

លោមដឹឹកនំាំផ្លាត ច់ូកាំ��បុស់៊ុកមុុជាអ្នស់៊ុ

�យ�លោពល ៣៧ ឆ្នាំន ំមកលោនិះ ក៏គ្រីបុឈូម

នឹិងកាំ��ះិ�ន់ិចំូលោពាះកាំ��ាះភាពលោជូឿជាក់

�បុស់៊ុលោ�កកនុងកាំ�ជួូយមីយ៉ាា ន់ិមាា  

លោ�យសា�កមុុជា�ីនិលោស៊ុ�ភីាព។ 

ស្រស៊ុលោដឹៀងនឹិងគ្រីបុលោទីស៊ុមីយ៉ាា ន់ិមាា  លោ�ក 

ហុុ៊ុនិ ខ្មែស៊ុនិ បានិ      បុលោណត ញអ្ននកគ្រីបុឆំ្នាំង

លោចូញ�ម�យ�តុ�កាំ��បុស់៊ុលោ�ក។ 

ស៊ុកមីជូនិ�ណបុកសស៊ុលោន្ត្រីងាគ ះជាតិរ៉ាប់ុ

�យនាំក់កំពុងជាប់ុពនិិនាំ�� និិងរ៉ាប់ុ

សិ៊ុបុនាំក់លោផសងលោទីៀត គ្រីតូវិបានិលោកាំះលោ�

លោ�តុ�កាំ�ពីបុទីកបត់ជាតិ និិងញុះញង់។

លោ�ក ស៊ុម �ងសុី អ្នតីតគ្រីបុធានិ

�ណបុកសស៊ុលោន្ត្រីងាគ ះជាតិបានិខ្មែថួ្មីងថា 

“លោ�ក ហុុ៊ុនិ ខ្មែស៊ុនិ យល់លោឃុំ�ញថាស្រស៊ុលួ

កនុងកាំ�កាំត់លោទាំស៊ុ�ំុំ ដូឹលោចូនះ�ំុំ�ខ្មែលង

លោដឹ�មបកំុីឲ្យយ�ណបុកសស៊ុលោន្ត្រីងាគ ះជាតិ��ំយ 

បុាុខ្មែនិតវ៉ាគ្រីតូវិបានិ��ំយ លោទាំះបីុជាមុនិ

លោ�ក កឹម សុ៊ុខា គ្រីតូវិកាំត់កតីក៏លោ�យ។ 

លោ�ក កឹម សុ៊ុខា បានិកួាំយជាគ្រីបុធានិ

�ណបុកសស៊ុលោន្ត្រីងាគ ះជាតិ បុនឹាំប់ុពី

កាំ��ខ្មែលងពីលោ�ក ស៊ុម �ងសុ ីបុាុខ្មែនិតគ្រីតូវិ

បានិចាំប់ុ�ួួនិលោ�ខ្មែ�កញ្ជាា  ឆ្នាំន ំ ២០១៧ 

លោ�កគ្រីតូវិបានិឃំុុំ�ួួនិកនងុផឹះមួយ�យ�លោពល 

បុនឹាំប់ុមកគ្រីតវូិបានិអ្ននុិញ្ជាា តឱ្យយមានិចូលនាំ

មានិកគ្រីមិត បុាុខ្មែនិតហាមមិនិឲ្យយចូូល�មួកនុង

ស៊ុកមីភាពនិលោយ៉ាបាយណាមួយចាំប់ុ�ំងពី

ឆ្នាំន ំ ២០១៩។ កាំ�កាំត់កតីកាំលពីខ្មែ�មុនិ 

លោ�យបិុទីទាំា � �ីនិអ្ននកស៊ុលោងើតកាំ�ណ៍

ឯករ៉ាជូយ និិងបានិចាំកលោចូញលោ�លោ�យ

�ីនិសាលគ្រីកម។ លោ�ក ហុុ៊ុនិ ខ្មែស៊ុនិ 

At this time, Prime Minister Hun 
Sen has corresponded with President 
Biden saying he looks forward to come 
to Washington D.C. As Chairman of the 
ASEAN in 2022, Hun Sen visited Myan-
mar last month despite strong objections 
from ASEAN member states. His policy 

for Myanmar of a national ceasefire and 
open dialogue has failed, tens of thousands 
of people are arbitrary detained for op-
posing the regime since the coup, thou-
sands of civilians have died, and the 
armed conflicts have only intensified. 

Finding a solution to the Myanmar 
crisis is expected to be the predominant 
subject of discussion at the US-ASEAN 
special summit. Under Cambodia Chair-
manship, Hun Sen, an authoritarian 
leader of Cambodia for the past 37 years, 
also faces criticism for his lack of cred-
ibility to help Myanmar since there is no 
freedom in Cambodia. Similar to Myan-
mar, Hun Sen ousted his opposition 
through his court. Hundreds of the CNRP 

activists are in prison, and dozens more 
are summoned to court for treason and 
incitements. 

Sam Rainsy, former CNRP President 
said, “Hun Sen found it convenient to 
convict me, so I resigned to avoid the 
CNRP from dissolving, yet it got dis-

solved anyway, even before Kem Sokha 
had a trial.” Kem Sokha became CNRP 
president after the resignation of Sam 
Rainsy but was arrested in September 
2017, he was under house arrest for a 
period of time, then was allowed to have 
limited movement but forbidden from 
participating in any political activities 
since 2019. He went on trial last month, 
behind closed doors without independent 
observers, and left without a verdict. Hun 
Sen has control over the judiciary, leg-
islative, and the military and has turned 
Cambodia into a one-party rule since 
2018.

President Biden to Meet Cambodian President Biden to Meet Cambodian 
PM Hun Sen at US-ASEAN Summit PM Hun Sen at US-ASEAN Summit 
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បានិគ្រី�ប់ុគ្រី�ងលោល�គ្រីបុព័និិតុ�កាំ� 

នីិតិបុប�ាតត ិនិិងលោយ៉ាធា និិងបានិខ្មែគ្រីបុកួាំយ

កមុុជាលោ�ជាកាំ�គ្រី�ប់ុគ្រី�ងលោ�យបុកស

ខ្មែតមួយ�ំងពីឆ្នាំន ំ ២០១៨ មក៕

NUG Foreign Minister Bo Hla Tint who serves as Ambassador to ASEANNUG Foreign Minister Bo Hla Tint who serves as Ambassador to ASEAN

នៅ�ាក ហ៊ុុ�ន សែសូន ក្នុុ�ងកិច្ចចប្រ�ជុំ�ំកំព័ូលអាានៅមរិក-អាាស៊ាុាននៅ�ាក ហ៊ុុ�ន សែសូន ក្នុុ�ងកិច្ចចប្រ�ជុំ�ំកំព័ូលអាានៅមរិក-អាាស៊ាុាន
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សូិក្ខាាាស៊ាា�ាស៊ាារព័័តី៌មាានរដិូវនៅ�ៅា..សូិក្ខាាាស៊ាា�ាស៊ាារព័័តី៌មាានរដិូវនៅ�ៅា..tmkBITMB½rTI   16

លោ�ចុូងបុ�ច ប់ុថ្ងៃនិវិ�គសិ៊ុកា លីវ៉ាាន់ិនំាំ

សិ៊ុស៊ុស�បុស់៊ុ�ត់លោ�កាំន់ិ�ដុឹតឥដឹឋកមុជុា 

ខ្មែដឹលមានិទីី�ំងលោ�ឧទីានិគ្រីបុវិតត ិ   សាស្រ្តស៊ុត

ជាតិគ្រីកុង�ូខ្មែវិល លោដឹ�មបីបុ�ច ប់ុកាំ�ងា�

សិ៊ុលប��បុស់៊ុពួកលោ�។

មហាវិទិីាល័យស៊ុហ៊ុ�មន៍ិ Middlesex 

បានិលោ�ៀបុចំូកាំ�បុញ្ជាច ងំខ្មែ�ស�ភាពយនិតឯកសា� 

“យ៉ាា � ីលីវ៉ាាន់ិ៖ សិ៊ុលបក�  លោស៊ុរ៉ាា មិចូ

គ្រីបុថ្ងៃពណីខ្មែ�ី�” ដឹឹកនំាំលោ�យវិបុិុល សុុ៊ុង

គ្រី�ីម។ ខ្មែ�ស�ភាពយនិតឯកសា�បុងាា ញពី

សាន ថ្ងៃដឹ�បុស់៊ុ យ៉ាា � ីលីវ៉ាាន់ិ ខ្មែដឹលជា

អ្ននកជំូនាំញខ្មែផនកលោស៊ុរ៉ាា មិចូកមុុជាមាន ក់

កនុងចំូលោណាមអ្ននកជំូនាំញខាងលោស៊ុរ៉ាា មិចូ

កមុុជា ចំូនួិនិពី��បូុកនុងពិភិពលោ�ក 

ពានិ�ងាា ន់ិថាន ក់ជាតិឆ្នាំន ំ ២០១៥ ស៊ុគ្រីមាប់ុ

លោបុតិកភិណឌ សិ៊ុលប�ជាតិ និិងសាស្រ្តសាត

ចាំ�យខ្មែផនកលោស៊ុរ៉ាា មិចូលោ�មហាវិទិីាល័យ 

MCC ៕

ឯកស៊ាាររំនៅលច្ចស៊ាាាបៃដិសូិលបករ...ឯកស៊ាាររំនៅលច្ចស៊ាាាបៃដិសូិលបករ...tmkBITMB½rTI   06

កិចូចកាំ��មលោពលលោវិ�កំណត់ លោដឹ�មបី

បុលោងើ�តកាំខ្មែស៊ុតផឹ្លាល់�ួួនិ។

ស៊ុមា�មកាំខ្មែស៊ុត និិងសា�ព័ត៌មានិ 

New England នឹិងជួូយកនុងដំឹលោណ� �កាំ�

�ក់ពាកយ។ មានិកាំ�ខ្មែណនំាំពីគ្រី�ូខ្មែដឹល

មានិសិ៊ុទីិិ អំ្នពី�លោបុៀបុថ្ងៃនិកាំ��ក់ពាកយ

ដឹល់សិ៊ុស៊ុសវិទិីាល័យមកពី�ដឹឋ            New 

England (CT, MA, ME, NH, RI, VT)។ 

កាំ��ក់ពាកយអាចូលោផំ��មអីុ្នខ្មែមលលោ� 

students@nenpa.com ឬឯកសា��ងឹ

អាចូលោផំ�លោ�៖

NEHSJC

c/o New England Newspaper and 

Press Association

1 Arrow Drive, Suite 6

Woburn MA 01801

សិ៊ុស៊ុសខ្មែដឹលមានិជីូវិភាព�ាះខាតគ្រីតូវិ

បានិលោល�កទឹីកចិូតតឱ្យយ�ក់ពាកយ។ ថ្ងៃថ្មីៃ

ផុតកំណត់�ឺថ្ងៃថ្មីៃទីី១ ខ្មែ�លោមសា ឆ្នាំន ២ំ០២២។ 

កាំ�តគ្រីមូវិ �ឺលោ�ខាងលោគ្រីកាំម និិងក៏អាចូ

បានិ�កបានិ�ម http://nehsjc.org/summer-

program-application/ ។

លោបុកុជូនិគ្រីតូវិមានិលិ�ិតអ្ននុិសាស៊ុន៍ិ

ពីគ្រី�ូ កាំ�ស៊ុ�លោស៊ុ� ខ្មែតងលោស៊ុចូកតមីានិ ៥០០ 

ពាកយ និិងមានិចំូណងលោជូ�ង។ លោបុកុជូនិ

គ្រីតូវិខ្មែតលោគ្រីជូ�ស៊ុលោ� �ស៊ុមូលលោហ៊ុតុខ្មែដឹលអ្ននក�ួ�

គ្រីតូវិបានិលោគ្រីជូ�ស៊ុលោ� �ស៊ុឱ្យយចូូល�មួកនុងកមីវិធីិិ

លោនិះ ឬពី�លោបុៀបុស៊ុ�លោស៊ុ� ជួូយអ្ននកកនុងកាំ�

ខ្មែស៊ុាងយល់ និិងយល់ពីបុញ្ជាា កនុងជីូវិតិ

�បុស់៊ុអ្ននក។ ពាកយសំុ៊ុអាចូទាំញយក និិង

បំុលោពញលោ�ទីីលោនិះ។

គ្រីបុសិ៊ុនិលោបុ�អ្ននកមានិសំ៊ុណួ� ឬគ្រីតវូិកាំ�

កខ្មែនួិងសាន ក់លោ�ពិលោស៊ុស៊ុ សូ៊ុមលោផំ�អីុ្នខ្មែមល

មក Leah Lamson នាំយកគ្រី�ប់ុគ្រី�ង 

NEHSJC �ម�យ� lamsonleah@gmail.

com ៕
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ហ៊ុ�ដឹឋអាលោម�កិស៊ុគ្រីមាប់ុកាំ�នំាំលោចូញ�បុស់៊ុ

�ួួនិ។ លោយ៉ាង�មទិីនិនន័ិយ�បុស់៊ុ

អ្នងគកាំ�ស៊ុហ៊ុគ្រីបុជាជាតិ លោ�ថា (COM-

TRADE) ឆ្នាំន ំ២០២០ ស៊ុហ៊ុ�ដឹឋអាលោម�កិ

បានិនំាំចូូលទំីនិិញចំូនួិនិ ៥.៣៣ ពាន់ិ

�និដុឹ�ួ� ឬ ៣០% ថ្ងៃនិកាំ�នំាំលោចូញ

ស៊ុ�បុុ�បុស់៊ុ�ួនួិ លោហ៊ុ�យកាំ�នំាំលោចូញធំិបំុផុត

ទីីពី��ឺលោ�គ្រីបុលោទីស៊ុសិ៊ុងាបុុ�កីនងុតថ្ងៃមួ ២.៦៣ 

ពាន់ិ�និដុឹ�ួ� ឬ ១៥% ទីីបីុ�ឺគ្រីបុលោទីស៊ុ

ចិូនិស៊ុគ្រីមាប់ុ ១.0៩ ពាន់ិ�និដុឹ�ួ� ឬ 

៦.២% ។

កនុងឆ្នាំន ំ២០១៧ គ្រីបុធានាំធិិបុតី

ស៊ុហ៊ុ�ដឹឋអាលោម�កិបានិចុូះហ៊ុតថលោលខា

លោល�ចូាប់ុស៊ុតពីី�ណលោនិយយភាពសិ៊ុទីិមិនុិស៊ុស

ស៊ុកលលោ�ក លោ�ថា Magnitsky ខ្មែដឹល

អ្ននុិញ្ជាា តឱ្យយ��ឋ ភិិបាលស៊ុហ៊ុ�ដឹឋអាលោម�កិ

�ក់ទីណឌ កមីលោស៊ុដឹឋកិចូចចំូលោពាះបុុ�គល ឬ

គ្រីកុមហុុ៊ុនិលោ�លោគ្រី�ស៊ុហ៊ុ�ដឹឋអាលោម�កិ ខ្មែដឹល

បានិគ្រីបុគ្រីពឹតតកាំ��លំោ�ភិសិ៊ុទីិមិនុិស៊ុសធិៃន់ិធិៃ� 

និិងអំ្នលោព�ពុក�លួយ និិងលោធិា�ឱ្យយបុាះពាល់

ដឹល់លទីិិគ្រីបុជាធិិបុលោតយយ។ ចូាប់ុលោនិះ ក៏

ជួូយកាំ�ពា�គ្រីបុព័និិហិ៊ុ��ាវិតថុ�បុស់៊ុ

ស៊ុហ៊ុ�ដឹឋអាលោម�កិពីកាំ�បំុពានិលោ�យមនុិស៊ុស

ទំាំង លោនិះផងខ្មែដឹ�។

��ឋ ភិិបាលស៊ុហ៊ុ�ដឹឋអាលោម�កិបានិ

អ្ននុិវិតតចូាប់ុ Global Magnitsky លោល�មន្ត្រីនិតី

កមុុជាពី��បូុ �ឺលោ�ក គ្រីទីី ភាព និិងលោ�ក 

�ន់ិ �ីម និិងលោល�គ្រីកុមហុុ៊ុនិខ្មែដឹលពួកលោ�

កាំន់ិកាំប់ុ និិងបុណាត ញគ្រី�ួសា� ស៊ុ�បុុ

ចំូនួិនិ ១៥ គ្រីកុមហុុ៊ុនិ ខ្មែដឹល�មួមានិគ្រីកុមហុុ៊ុនិ

លោគ្រីបុង សំ៊ុណង់ កាំ�នំាំចូូល និិងកាំ�នំាំលោចូញ 

កាំ�លោធិា�ដំឹលោណ� � ចូមាើ �លោ�សូុ៊ុ កមំួាងស៊ុនិតសុិ៊ុ�

ឯកជូនិ ខ្មែដឹលបានិគ្រីបុគ្រីពឹតតកាំ��លំោ�ភិ

សិ៊ុទីិិមនុិស៊ុសធិៃន់ិធិៃ� និិងអំ្នលោព�ពុក�លួយ។ 

ថីី្មីៗលោនិះ មន្ត្រីនិតលីោយ៉ាធាកមុជុាពី��បូុ �ឺលោ�ក 

លោ� ភិិ�ណុ អ្ន�គនាំយកថ្ងៃនិគ្រីកសួ៊ុងកាំ�ពា�ជាតិ 

និិងលោ�ក លោទីៀ វិញិ លោមបុញ្ជាា កាំ�

កងទ័ីពលោជូ�ងទឹីក ក៏គ្រីតូវិបានិ�ក់ទីណឌ កមី

ផងខ្មែដឹ�។ អ្ននកទំាំងពី�ជាប់ុពាក់ព័និិនឹិង

អំ្នលោព�ពុក�លួយធិៃន់ិធិៃ�។

គ្រីបុលោទីស៊ុកមុុជាបានិកួាំយជា�ដឹឋឯក

បុកស លោ�ឆ្នាំន ំ២០១៨ បុនឹាំប់ុពីកាំ���ំយ

�ណបុកសគ្រីបុឆំ្នាំង លោ�កាំត់ថា (CNRPCNRP) 

លោ�យ�ុស៊ុចូាប់ុ កនុងឆ្នាំន ំ២០១៧ លោ�យ

បានិបុលោណត ញស៊ុមាជិូកស៊ុភាជាប់ុលោឆ្នាំន ត

ចំូនួិនិ ៥៥ �បូុ និិងស៊ុមាជិូកគ្រីកុមគ្រីបឹុកា

ឃំុុំស៊ុងាើ ត់ចំូនួិនិ ៥០០៧ �បូុ ។ ចាំប់ុ�ំងពី

លោពលលោនាំះមក ទំីនាំក់ទំីនិង�បុស់៊ុកមុុជា

ជាមួយស៊ុហ៊ុ�ដឹឋអាលោម�កិមានិភាព�លោងាគ ះ�លោងគ� 

លោ�លោពលខ្មែដឹល�បុបុលោនិះបានិបុនិតកាំ�

ទំំនាាក់ទំំនងដិ៏រនៅ�ះា�រនៅងះ�រវាាង...ទំំនាាក់ទំំនងដិ៏រនៅ�ះា�រនៅងះ�រវាាង...tmkBITMB½rTI   03

តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៥តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៥
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By Carmen PlazasBy Carmen Plazas

Boston – Mass Cultural Council is 
pleased to announce pandemic assis-

tance is now available for eligible cul-
tural organizations through the FY22 
Asian American & Pacific Islanders 
(AAPI) Arts & Culture COVID-19 Re-
covery Program. 

 
This one-year program, a legisla-

tive mandate established and funded 
through an earmark in the FY22 state 
budget, is intended to uplift and provide 
financial assistance to AAPI arts and 
cultural organizations that have been 
economically impacted by the pandem-
ic.

 
Mass Cultural Council acknowl-

edges the leadership of the Massachu-
setts House Asian Caucus, who spon-
sored and secured this funding during 
the FY22 budget debate, and provided 
valuable assistance as the program 
guidelines were developed. Through 
their efforts and with this program, Mass 
Cultural Council continues to prioritize 
and invest in diversity, equity, and inclu-
sion efforts in the cultural sector, as out-
lined in the Agency’s Racial Equity 
Plan. 

 
The House Asian Caucus is a bipar-

tisan legislative caucus dedicated to 
bringing greater awareness to issues 
facing the AAPI community in Massa-

chusetts and increasing participation 
and representation within our state gov-
ernment. Members include Caucus 
Chair Rep. Donald H. Wong (R- Sau-

gus), Rep. Tackey Chan (D- Quincy), 
Rep. Paul A. Schmid, III (D- Westport), 
Rep. Rady Mom (D- Lowell), Rep. 
Tram T. Nguyen (D- Andover), Rep. 
Maria D. Robinson (D- Framingham), 
Rep. Vanna Howard (D- Lowell), and 
Rep. Erika Uyterhoeven (D- Somer-
ville).

 
The goal of the FY22 AAPI Arts & 

Culture COVID-19 Recovery Program, 
as directed by the Legislature, is to pro-
vide pandemic assistance to entities that 
focus on one or more Asian ethnicity 
and conduct cultural events, cultural 
education, or cultural performances, 
with these funds being prioritized to en-
tities who have been adversely affected 
by COVID-19 pandemic.

 
Mass Cultural Council expects to 

award up to $970,000 in grant funds to-
wards this purpose in FY22. The num-
ber of grants and the size of awards will 
be determined as part of the application 
review.

The application deadline is March 
23, 2022. Translation Services Avail-
able. For more information, visit https://
massculturalcouncil.org/organizations/
aapi-arts-culture-covid-19-recovery-
program/

AAPI Arts & Culture Pandemic Recovery AAPI Arts & Culture Pandemic Recovery 
Grants Available from Mass Cultural CouncilGrants Available from Mass Cultural Council
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garet Rack, retired MCC Chair of Art 
and Design and current adjunct faculty 
member.

“Cambodian design, or Khmer Kbach, 
is a thousand-year-old tradition of orna-
mentation – it decorates objects and ar-
chitectural surfaces throughout Cambo-
dia and in the diaspora,” Rack said. “It 
is passed on as an oral tradition, with 
scant written scholarship except for the 
collection of examples. Even in Cambo-
dia today, students trying to learn Kback 
mostly copy forms without knowing the 
many intricacies of meaning, nor how to 
distinguish designs that are distinctly 

Khmer compared to neighboring countries. 
This is largely the legacy of the Cambo-
dian genocide, as there are few surviving 
master artists.”

Rack is at the forefront of sharing 
Livan and his work with the community 
of Lowell. In partnership with Livan and 
Lowell Public School Art Teacher Jacqui 
Miller, Rack participated in a 2016 Ful-
bright Hayes Group Project to Cambodia 
and has helped organize the classes Livan 
teaches to Lowell public school teachers.

Her most recent project  – supported 
by a grant from the Lowell Cultural 
Council – is in collaboration with Joe 

Eiler, MCC’s Graphic Design Program 
Coordinator, to introduce classic Cam-
bodian designs into an adult coloring 
book.

The project will feature descriptive 
definitions to “both educate and enchant” 
to go along with Livan’s hand drawn ink 
illustrations Eiler helped format to print, 
according to Rack. Miller will help with 
distribution, which will also be offered 
to local schools and community groups, 
and sold in Spring 2022.

Middlesex students have the op-
portunity to learn ceramics from Livan, 
working on hands-on projects and prac-
ticing techniques. At the end of the course, 
Livan brings his classes to the Cambo-
dian Kiln located in the Lowell Na-
tional Historic Park to finish their artwork.

ousted 55 elected member of parlia-
ments and 5,007 commune councilors. 
Since then, Cambodia’s relationship 
with the United States has been rocky as 
the regime continued its crackdown on 
rights defenders, activists, journalist, 
and political opposition. The United 
States congress has repeatedly raised 
concerns over the human rights abuses 
and the deteriorating democracy in 
Cambodia by passing the “Cambodia 
Democracy Act of 2019” and Cambodia 
Trade Act of 2019” in attempt to put 
pressure on the Cambodian government 

to respect human rights and allow free 
and fair election.

Deputy Secretary Wendy Sherman 
met with the premier in June and urged 
the Cambodian government to follow its 
commitments toward international and 
domestic human rights, and to reopen 
civic and political space in advance of 
the 2022 commune and 2023 national 
elections. However, the opposition par-
ty CNRP president Kem Sokha is still 
prohibited from participating in political 
activities since his arrest prior to the na-
tional election in 2018. Over 100 CNRP 

members, rights defenders, and activists 
were arbitrarily detained.  Former 
CNRP President Sam Rainsy is still in 
exile and many CNRP elected parlia-
ment members are still not allowed to 
return to Cambodia.

The Cambodia government hired 
Brownstein Hyatt Farber Schreck and 
PacRim Bridges for $1.2 million to lob-
by the US government and congress af-
ter it organized an election without the 
opposition party that was widely criti-
cized as a “fake” election in 2018. Since 
then, Hun Sen took complete control of 
the government branches and made it a 
one-party state, clearing the way for his 
son to be the next Prime Minister with-
out opposition.
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បុន្ត្រីងាើ បុលោល�អ្ននកកាំ�ពា�សិ៊ុទីិិ ស៊ុកមីជូនិ 

អ្ននកសា�ព័ត៌មានិ និិងគ្រីកុមគ្រីបុឆំ្នាំង  

និលោយ៉ាបាយ។ ស៊ុមាជូស៊ុហ៊ុ�ដឹឋអាលោម�កិ

បានិលោល�កលោ��ងមតងលោហ៊ុ�យមតងលោទីៀតអំ្នពី

កាំ�គ្រីពយួបា�មៈអំ្នពីកាំ��លំោ�ភិសិ៊ុទីិមិនុិស៊ុស 

និិងកាំ�ធួាក់ចុូះថ្ងៃនិលទិិីគ្រីបុជាធិិបុលោតយយ

លោ�កមុុជា លោ�យអ្ននុិម័ត “ចូាប់ុ

គ្រីបុជាធិិបុលោតយយកមុុជាឆ្នាំន ំ២០១៩” និិង

ចូាប់ុពាណិជូាកមីកមុុជាឆ្នាំន ំ២០១៩ កនុង

លោ�លបំុណង�ក់ស៊ុមុាធិលោល���ឋ ភិិបាល

កមុុជាឱ្យយលោ��ពសិ៊ុទីិមិនុិស៊ុស និិងអ្ននុិញ្ជាា ត

ឱ្យយមានិកាំ�លោបាះលោឆ្នាំន តលោ�យលោស៊ុ� ីនិិង

យុតតិធិម៌។

អ្ននុិ�ដឹឋមន្ត្រីនិតីលោ�កស្រសី៊ុវិនីិឌីី សឺ៊ុខ្មែមនិ 

បានិជួូបុជាមួយនាំយក�ដឹឋមន្ត្រីនិតីកាំលពី

ខ្មែ�មិថុ្មីនាំ និិងបានិជំូ�ញុឱ្យយ��ឋ ភិិបាល

កមុុជាអ្ននុិវិតត�មកាំ�លោបុតជំាចិូតត�បុស់៊ុ�ួួនិ

ចំូលោពាះសិ៊ុទីិិមនុិស៊ុសជាតិ និិងអ្ននិត�ជាតិ 

និិងលោបុ�កលំហ៊ុពល�ដឹឋ និិងនិលោយ៉ាបាយ

លោ��ងវិញិមុនិកាំ�លោបាះលោឆ្នាំន តឃំុុំស៊ុងាើ ត់

ឆ្នាំន ំ២០២២ និិងឆ្នាំន ំ២០២៣។ លោទាំះជា

យ៉ាា ងលោនិះកតី គ្រីបុធានិ�ណបុកសស៊ុលោន្ត្រីងាគ ះ

ជាតិ លោ�ក កឹម សុ៊ុខា លោ�ខ្មែតគ្រីតូវិបានិ

ហាមឃាត់មិនិឲ្យយចូូល�មួកនុងស៊ុកមីភាព

និលោយ៉ាបាយ ចាំប់ុ�ំងពីកាំ�ចាំប់ុ�ួួនិ

លោ�កមុនិកាំ�លោបាះលោឆ្នាំន តជាតិឆ្នាំន ំ២០១៨ 

មក។ ស៊ុមាជិូក�ណបុកសស៊ុលោន្ត្រីងាគ ះជាតិ 

ស៊ុកមីជូនិកាំ�ពា�សិ៊ុទីិិ និិងស៊ុកមីជូនិ

ជាង១០០នាំក់ គ្រីតូវិបានិឃំុុំ�ួួនិ�មអំ្នលោព�ចិូតត។ 

អ្នតីតគ្រីបុធានិ�ណបុកសស៊ុលោន្ត្រីងាគ ះជាតិ 

លោ�ក ស៊ុម �ងសុ ីកំពុងនិិ�លោទីស៊ុ�ួនួិ លោហ៊ុ�យ

ស៊ុមាជិូកស៊ុភាជាប់ុលោឆ្នាំន តមកពីបុកស

ស៊ុលោន្ត្រីងាគ ះជាតិជាលោគ្រីចូ�និ�បូុ លោ�ខ្មែតមិនិគ្រីតូវិ

បានិអ្ននុិញ្ជាា តឱ្យយវិលិចូូលគ្រីបុលោទីស៊ុកមុុជា

វិញិលោ�លោ��យ។

��ឋ ភិិបាលកមុុជាបានិជួូល Brown-

stein Hyatt Farber Schreck និិង PacRim 

Bridges កនុងតថ្ងៃមួ ១.២ �និដុឹ�ួ� លោដឹ�មបី

បុ�ចុ ះបុ�ចូ ល��ឋ ភិិបាលស៊ុហ៊ុ�ដឹឋអាលោម�កិ 

និិងស៊ុភា បុនឹាំប់ុពី�ួួនិបានិលោ�ៀបុចំូ

កាំ�លោបាះលោឆ្នាំន តលោ�យ�ីនិ�ណបុកស

គ្រីបុឆំ្នាំង ខ្មែដឹល�ងកាំ��ះិ�ន់ិយ៉ាា ងខំួាងថា

ជាកាំ�លោបាះលោឆ្នាំន ត “ខ្មែកួងកួាំយ” លោ�កនុង

ឆ្នាំន ២ំ០១៨។ ចាំប់ុពីលោពលលោនាំះមក លោ�ក 

ហុុ៊ុនិ ខ្មែស៊ុនិ បានិគ្រី�ប់ុគ្រី�ងទំាំងស្រស៊ុុងនូិវិ

គ្រី�ប់ុសាខា��ឋ ភិិបាល និិងលោធិា��ដឹឋឯកបុកស 

លោ�យលោបុ�កផូួវិឱ្យយកូនិគ្រីបុុស៊ុ�បុស់៊ុ�ត់

កួាំយជានាំយក�ដឹឋមន្ត្រីនិតបីុនឹាំប់ុលោ�យ�ីនិ

បុកសគ្រីបុឆំ្នាំង៕
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តទៅ�ទី�ព័័រទីី១២តទៅ�ទី�ព័័រទីី១២

លោ�យ៖ កាំខ្មែស៊ុតខ្មែ�ី�បុាុស៊ុត� USA | 

ថ្ងៃថ្មីៃទីី១៧ ខ្មែ�កុមៈ� ឆ្នាំន ំ២០២២

កិចូចស៊ុហ៊ុកាំ�ខ្មែផនកសា�ព័ត៌មានិថ្ងៃនិ

វិទិីាល័យ New England កំពុងខ្មែស៊ុាង�ក
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By Khmer Post USABy Khmer Post USA

The New England High School 
Journalism Collaborative is seeking for 
high school students who interested 

journalism to apply for the 2020 workshop 
which will begin on June 25 – July, 2022. 
The program will be hosted at Regis 

College in Weston, MA, and students 
will have hands on experience working 
at a newsroom at Simmons University 
in Boston. All expenses are paid for 
students interested in journalism. A pro-
gram that established by Carole C. Remick 
more than 35 years ago.

Students will learn to report, write, 
and edit for a newspaper, and produce 
multimedia projects for a website. They 
will be assigned stories, do interviews, 
and will be exposed to working on a 
deadline to create their own newspaper. 

The New England Newspaper and 
Press Association will be assisting with 
the application process. Application 
guidelines are including high school 
students from the New England states 
(CT, MA, ME, NH, RI, VT) and are 
recommended by a teacher are eligible. 
Application can be emailed to students@
nenpa.com  or hard-copies can be mailed 
to:

NEHSJC
c/o New England Newspaper and 

Press Association
1 Arrow Drive, Suite 6
Woburn MA 01801

Students from the disadvantage 
background are encourage to apply. The 
deadline is April 1, 2022.

The requirement is below and also 
can also be found at, http://nehsjc.org/
summer-program-application/. 

Applicants are required a letter of 

recommendation from the sponsoring 
teacher, a transcription, an easy of 500 
words, and a headshot. The applicants 
must select either on why you should be 
selected to participate in this program 
OR how writing has helped you explore 
and understand a problem in your life. 
The application can be download and fill 
out here.

If you have any questions or need 
special accommodations please email 
Leah Lamson, NEHSJC managing direc-
tor, at lamsonleah@gmail.com.
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