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                        ដោ�យ សុុបិិន អុ៊ឹ�ង                        ដោ�យ សុុបិិន អុ៊ឹ�ង

ដោ�ឆំ្នាំ� ២០១៥ ជនជាតិិខ្មែ�ែរអាដោ�រកិាំ�ង

ដំ�បូិងដោ�ត្រូតិវូបានដោបាះដោឆំ្នាំតិដោត្រូជ�សុដោរ �សុជា

អំ៊ឹកតិ�ណាងរាស្រ្តសុតត្រូបិចាំ�រដំឋ ម៉ាាសាឈូូដោសុតិ 

�ឺដោ�ក �ុ� រាា ឌីី �កពីីទីីត្រូកុងឡូូខ្មែវល។ ជា

អំ៊ឹកចាំក់�ុុលវទិីា    សាស្រ្តសុតភា�ខាងដោក�តិ 

ជាពាណិិជុករ និងជាអំ៊ឹកដោលងវាយកូនដោ�ោ ល

ដ៏ំដោ�ំ�� តិ�ណាងរាស្រ្តសុត �ុ� ត្រូតិូវបានដោ�រះិ�ន់

យ៉ាា ងទូីល�ទូី�យចំ�ដោពាះកាំរ�ះះខាតិ�ិន

បិង្ហាា ញ�ួ�នជាសាធារណិៈ របិស់ុគាត់ិដោដំ��ីី

គា�ត្រូទីសុហ��ន៍�ូល�ឋ នរបិស់ុគាត់ិ និង

បានទីទី�លចំ�ណាត់ិថំ្នាក់បិរាជ័យកុំង

ក�ណិត់ិត្រូ�ដោបាះដោឆំ្នាំតិរបិស់ុគាត់ិដោ�ឯវមិ៉ាន

សុភារដំឋ ដោនះដោបិ�ដោយ៉ាង��ទិីនំន័យពីីអំ៊ឹក

By Soben UngBy Soben Ung

In 2015, the first Cambodian Amer-
ican was elected as State Representative 
to Massachusetts, Rady Mom, from 
Lowell. An eastern acupuncturist by trade 
and an excellence golf player, Rep. Mom 
has been widely criticized for his lack of 
public appearances to support his local 
community and has earned a failing grade 
in his voting record at the State House, 
according data from the progressive 
democrat. But how did he keep winning 
re-election?

The 18th Middlesex district has at 
least 40,000 people, 32% of the popula-
tion is Asian (12,000), with 35% born in 
Cambodia, compared to 39% white and 

រ៉ាា�ឌីី ម៉៉ម៉ ជា�តំំណា�ងរ៉ា�ស្ត្រ�រ�ង្កាា�តំ់ទីី១៨រ៉ាា�ឌីី ម៉៉ម៉ ជា�តំំណា�ងរ៉ា�ស្ត្រ�រ�ង្កាា�តំ់ទីី១៨ ដា�រ៉ាា� ហុុង បេ�ក្ខខជនតំំណា�ងរ៉ា�ស្ត្រ�រ�ង្កាា�តំ់ទីី១៨ រដ្ឋឋម៉ា៉�សា�ឈូូបេ�តំដា�រ៉ាា� ហុុង បេ�ក្ខខជនតំំណា�ងរ៉ា�ស្ត្រ�រ�ង្កាា�តំ់ទីី១៨ រដ្ឋឋម៉ា៉�សា�ឈូូបេ�តំ

តមេ�ទី�ព័័រទីី១៣តមេ�ទី�ព័័រទីី១៣

តមេ�ទី�ព័័រទីី០៤តមេ�ទី�ព័័រទីី០៤
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ការប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងរ�ស់់តំណាងរាស្រ្តស់ត
នៅ�តំ�ន់់ខ្ពពង់រា�ទីីប្រកួុងឡូូជែែល

State Rep Race in Lowell’s HighlandsState Rep Race in Lowell’s Highlands

First Cambodian American First Cambodian American 
Woman to Serve in School Woman to Serve in School 

CommitteeCommittee

ដោ�យ សុុបិិន អុ៊ឹ�ងដោ�យ សុុបិិន អុ៊ឹ�ង

ទីីត្រូកុងឡូូខ្មែវល រដំឋម៉ាាសាឈូូដោសុតិ - ស្រ្តសុតី

ក�ុុជាដំ�បូិងដោ�ន�ងសុីថចូំលកាំន់តិ�ខ្មែណិង

ជាសុម៉ាជិក�ណិៈកម៉ាែ ធិិកាំរសា�ដោ�

ថ្ងៃថៃពុីធិ។ សូូុសីុុ ឈូ�ន (Susie Chhuon) ន�ង

ត្រូតិូវជ�ន�សុតិ�ខ្មែណិង Andrea Descoteaux 

ស្រ្តស់តីជែខ្ពែរអានៅ�រិកាំងដំំ�ូងនៅ�នៅ�កួុ�ង
�ណៈៈកួម្មាា�ធិិការសាលាទីីប្រកួុងឡូូជែែល

ប្រ�ះស់ង�ឃ ន់ិង �ុទីធ�រិស់័ទី ជែខ្ពែរ នៅប្រកា� នៅ�េជ្ញាា� យកួប្រ�ះស់ង�ឃ ន់ិង �ុទីធ�រិស់័ទី ជែខ្ពែរ នៅប្រកា� នៅ�េជ្ញាា� យកួ
�ីែិត �េូរ នៅដំើ��បីី ការពារ នៅដំើ� ��ីរ�ីែិត �េូរ នៅដំើ��បីី ការពារ នៅដំើ� ��ីរ

Buddhists Khmer Krom monks and people Buddhists Khmer Krom monks and people 
vow to sacrifice their lives to protect Koki treevow to sacrifice their lives to protect Koki tree

សូូមិអានទី�ព័័រទីី០៥សូូមិអានទី�ព័័រទីី០៥

EditorialEditorial
vicarNkfavicarNkfa

�ូូ�ុី ជូន�ូូ�ុី ជូន
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Please seePlease see  /16/16

ដោ�យខ្មែ�ែរបិាុសុត�សុ.រ.អាដោ�យខ្មែ�ែរបិាុសុត�សុ.រ.អា

ទីីត្រូកុងឡូូខ្មែវល — អ៊ឹ�ោសុងំកាំរសុតីទីី 

ដោ�ក Barry Golner ម៉ានដោសុចំកតដីោសា�នសុស

រកីរាយសូុ�ដោធិះ�កាំរត្រូបិកាំសុថ្នា នាយក�ឋ ន

បិាូលីសុទីីត្រូកុងឡូូខ្មែវល បានទីទី�លថវកិាំ

ចំ�ន�ន ២៩៩៣៥ ដុំ�ួរ ជា�ូលនិធិិជ�ន�យ

របិស់ុរដំឋ ខ្មែដំលត្រូតិូវបានខ្មែបិងខ្មែចំកដោ�យ

កាំរយិ៉ាល័យត្រូបិតិិបិតិតថិ្ងៃនកាំរយិ៉ាល័យជ�ន�យ 

និងស្រាសាវត្រូជាវសុុវតិិិភាពីសាធារណិៈ ដោ�

កាំត់ិថ្នា (OGR) ក�ែវធីិិជ�ន�យកាំដោ�រាាបិ�ពាក់

ដោល��ួ�ន ដោ�កាំត់ិថ្នា (BWC) ។
 

នាយក�ឋ នបិាលីូសុត្រូកងុឡូូខ្មែវល ដោត្រូគាង

ន�ងដោត្រូបិ�ត្រូបាស់ុ�ូលនិធិិជ�ន�យដោនះ ដោដំ��ីី

ចាំប់ិដោ�ត��ក�ែវធីិិសាកលីងតូិចំ��យ ខ្មែដំល

ម៉ាន�ន្ត្រីនតីត្រូបិខ្មែហល ៣០ នាក់ ខ្មែដំលន�ងត្រូតិវូ

បានបិ�ពាក់កាំដោ�រាា ដោល�រាងកាំយ។

 

នាយក�ឋ នបានដោចំញសុ�ដោណិ� �ដោត្រូម៉ាង 

ជាខ្មែ�ំក��យថ្ងៃនកិចំច�ិតិ��ត្រូបិ�ងខ្មែត្រូបិងដោដំ��ីី

ដោត្រូជ�សុដោរ �សុរកអំ៊ឹកលក់ដោត្រូ�ឿងបិរកិាំា រ   �ណិៈ

នាយក�ឋ នចំាប់ិរបិស់ុទីីត្រូកុង និងសុហជី

ពីបិាូលីសុត្រូកងុឡូូខ្មែវលដោធិះ�ដោសុចំកតីត្រូពាង និង

អ៊ឹនុ�័តិដោគាលនដោយ៉ាបាយម៉ានរ��បិញ្ចូចូ ល

ព័ីត៌ិម៉ានល�ិិតិអ៊ឹ�ពីីរដោបិៀបិអ៊ឹនុវតិតក�ែវធីិិ។

 

នាយក�ឋ នបិនតខ្មែសុះងរកត្រូបិភពីថវកិាំរដំឋ 

និងថវកិាំសុហព័ីនធបិខ្មែនិ�ដោទីៀតិ ដោដំ��ីអី៊ឹនុវតិត

ក�ែវធីិិឲ្យយបានធិ�ជាងដោនះ និងទិីញឧបិករណ៍ិ

ខ្មែដំលម៉ានសុ�តិិភាពី�ុុកវដីោដំអូ៊ឹម៉ានសុុវតិិភិាពី

បិខ្មែនិ�។

អ៊ឹ�ោសុំងកាំរសុតីទីី Golner បាន

ម៉ានត្រូបិសាសុន៍ថ្នា “�ំុ�សូុ�អ៊ឹ�ណិរ�ុណិដំល់

រដំឋបាល Baker-Polito និងកាំរយិ៉ាល័យ

ត្រូបិតិិបិតិតិថ្ងៃនសុុវតិិិភាពីសាធារណិៈ និង

សុនតិសុុ�ចំ�ដោពាះកាំរ�តល់�ូលនិធិិជ�ន�យ

ដោនះ ខ្មែដំលអាចំឱ្យយដោយ�ងចាំប់ិដោ�ត��ក�ែវធីិិ

សាកលីងកុំងដោគាលបិ�ណិងដោល�កក�ុស់ុ

តិមួ៉ាភាពីបិខ្មែនិ�ដោទីៀតិរវាងសុហ��ន៍ និង

បិាលីូសុទីីត្រូកុងឡូូខ្មែវល”។ "កាំររកាទី�នាក់ទី�នង

ដ៏ំ��រឱ្យយទុីកចិំតិតជា��យសុហ��ន៍ទីីត្រូកុង

ឡូូខ្មែវល �ឺជាអាទិីភាពីចំ�ីងរបិស់ុនាយក

�ឋ នបិាូលីសុត្រូកុង   ឡូូខ្មែវល ដោហ�យក�ែវធីិិ

ដោនះន�ងជ�យដោយ�ងពីត្រូង�ងទី�នាក់ទី�នងដោនាះ” ។

ក�ែវធីិិជ�ន�យកាំដោ�រាាបិ�ពាក់ដោល��ួ�ន 

ដោ�កាំត់ិថ្នា (BWC) ន�ងបិ�ពាក់ដំល់នាយក

�ឋ នបិាលីូសុត្រូកុងទូីទាំ�ងរដំឋ Commonwealth 
ជា��យន�ងកាំដោ�រាាបិ�ពាក់ដោល��ួ�ន។ ថវកិាំ

ត្រូបិខ្មែហល ២០ �នដុំ�ួរន�ងត្រូតិវូដោត្រូបិ�ត្រូបាស់ុ

ដោដំ��ីីទិីញកាំដោ�រាាចំ�ន�ន ៩០០០ ដោត្រូ�ឿង 

កុំងរយៈដោពីល ៥ ឆំ្នាំ�ខាង�ុ�។

 

រដំឋបាលដោ�ក Baker-Polito �តល់

�ូលនិធិិសុត្រូម៉ាប់ិក�ែវធីិិដោនះជាខ្មែ�កំ��យថ្ងៃន

ខ្មែ�នកាំរថវកិាំឆំ្នាំ�សារដោពី�ពីនធ ២០២២ របិស់ុ

�ួ�ន។ ដំ�ដោណិ� រកាំរដោសុំ�សុុ�ជ�ន�យតិត្រូ�ូវឱ្យយ

នាយក�ឋ នត្រូកុងនី��យៗ�ក់ខ្មែ�នកាំរ�ក់

ពីត្រូង្ហាយកាំដោ�រាាយ៉ាា ងទូីល�ទូី�យ ខ្មែដំល

ពិីពីណ៌ិនាអ៊ឹ�ពីីខ្មែ�នកាំរជាក់�ក់ និងជា

ដំ�ណាក់កាំល ដោដំ��ី�ីក់ពីត្រូង្ហាយបិដោចំចកវទិីា 

ក៏ដូំចំជាវធីិិជាក់�ក់ខ្មែដំលក�ែវធីិិបានដោសុំ�

ដោឡូ�ងន�ងដោល�កក�ុស់ុដោបិសុកក�ែរបិស់ុ

ទីីភំាក់ង្ហារ។

 

ត្រូកុ�កាំរង្ហារពិីដោសុសុខ្មែ�កំដោគាលនដោយ៉ាបាយ

សុតិវតិសទីី ២១ របិស់ុត្រូបិធានាធិិបិតីិ បារាា

ក់ អូ៊ឹបាម៉ាា បាន�ក់អាទិីភាពីដោល�កាំរស្រាសាវត្រូជាវ

��រយៈកាំដោ�រាាបិ�ពាក់���ួ�ន និងក�ែវធីិិ

កាំដោ�រាា។ របាយកាំរណ៍ិចុំងដោត្រូកាំយរបិស់ុ

ត្រូកុ�កាំរង្ហារ ពិីដោសុសុបានបិង្ហាា ញថ្នា �ន្ត្រីនតី

ពាក់កាំដោ�រាា���ួ�នម៉ាន “៨៧.៥% តិិចំ

ជាងឧបិីតិតិដោហតុិថ្ងៃនកាំរដោត្រូបិ�ត្រូបាស់ុកមួ៉ា�ង 

និង ៥៩% ថ្ងៃនបិណិត� ងតិិចំជាង�ន្ត្រីនតីខ្មែដំល

�ិនពាក់កាំដោ�រាា ” ។ 

ដោយ៉ាង��កាំរសុង់ុ�តិិថែីៗ ដោនះ ដោ�យ

ដោ�សុម៉ា��បិាូលីសុរដំឋម៉ាា សាឈូូដោសុតិ 

ម៉ានខ្មែតិ ១០ ភា�រយថ្ងៃននាយក�ឋ នត្រូកុង

ថ្ងៃនរដំឋម៉ាា សាឈូូដោសុតិ បិាុដោណាះ ះ ខ្មែដំល

ដំ�ដោណិ� រកាំរក�ែវធីិិកាំដោ�រាាពាក់ដោល�រាងកាំយ។ 

ដោទាំះជាយ៉ាាងណាក៏ដោ�យ កាំរសុង់ុ�តិិ

ដូំចំគំាដោនះបានបិង្ហាា ញថ្នា ៧៥ ភា�រយថ្ងៃន

នាយក�ឋ នដោ�កុំងទីីត្រូកុងធិ�ៗ និងសុហ

��ន៍តូិចំៗចាំប់ិអារ�ែណ៍ិកុំងកាំរចាំប់ិដោ�ត��

ក�ែវធីិិ��យ ៕

Lowell Police Department AwardedLowell Police Department Awarded  
$29,935 in Grant Funds for Body-$29,935 in Grant Funds for Body-

Worn CamerasWorn Cameras

នាយកួដ្ឋាា�ន់�ូូលីស់ទីីប្រកួុងឡូូជែែល ទីទីួលថែិកាចំំន់ួន់ 
២៩៩៣៥ ដំុលាា�រ ស់ប្រម្មា�់កានៅ�រាា��ំពាកួ់នៅលើខ្ពួ�ន់

By khmer Post USABy khmer Post USA
LOWELL — Acting Superintendent 

Barry Golner is pleased to announce that 
the Lowell Police Department has been 

awarded $29,935 in state grant funds 
allocated by the Executive Office of 
Public Safety and Security's Office of 

Grants and Research (OGR) Body Worn 
Camera (BWC) grant program.

 
The Lowell Police Department plans 

to use the grant funding to launch a small 
pilot program involving about 30 officers 
who will be equipped with body worn 
cameras.

 
The department has issued a request 

for proposals as part of efforts to select 
an equipment vendor, while the city's 
Law Department and Lowell Police unions 
draft and finalize a policy that includes 
details of how the program will be imple-
mented.

 
The department continues to seek 

additional state and federal funding 
sources to implement a larger program 
and to purchase additional secure video 
storage capabilities.
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Susie In-Chhoun ដោត្រូតិៀ��ួ�នចាំ�ចូំល

ដោ�សុីទី ដោដំ��ីីទីទី�លភារកិចំចជា Lowell 
School Committee។  អំ៊ឹកស្រាសីុ Susie �ឺជា

ដោបិកាជនស្រ្តសុតីខ្មែ�ែរ��យរបូិខ្មែដំលឈូរដោ�ែ ះ

ជា Lowell School Committee ដោ�ឆំ្នាំ�

កនួង�កដោនះ ត្រូបិខ្មែជងន�ង ដោ�កAndy 
Descoteaux ខ្មែដំលជាអំ៊ឹកកាំន់តិ�ខ្មែណិង។  

អំ៊ឹកស្រាសីុ�ិនបានឈំូះដោទី។  ដោ�ក Andy 
ក៏បានបិនតតិ�ខ្មែណិងតិដោ�ដោទីៀតិ បិាុខ្មែនតដំល់

ថ្ងៃថៃចំន័ុ ទីី២៨ ខ្មែ��ិនា (March 28) កនួង�ក

ដោនះ ដោ�កបាន�ខ្មែលងពីីតិ�ខ្មែណិង ដូំដោចំំះ

អំ៊ឹកស្រាសីុ Susie ន�ងទីទី�លតិ�ខ្មែណិងដោនះ។ 

អំ៊ឹកស្រាសីុដោត្រូតិៀ��ួ�នថ្នាអាចំន�ងសុីទីចូំល

យកតិ�ខ្មែណិង នាថ្ងៃថៃអ៊ឹង្ហាោ រ ទីី៥ ខ្មែ�ដោ�សា 

ដោនះខ្មែតិ�តង។

ដោ�ះដោពីលដោនាះ អំ៊ឹកស្រាសីុ Susie In-
Chhoun ន�ងចូំលរ��តិ�ខ្មែណិង Lowell School 
Committee ជា��យនិង�ំុ�បាទី Dominik 
Hok Lay។ ម៉ាននយ័ថ្នា កុំងសុម៉ាជិក

ត្រូបា���យនាក់របិស់ុ Lowell School Com-
mittee ដោយ�ងម៉ានខ្មែ�ែរពីីរអំ៊ឹក ��រឱ្យយចាំប់ិអារ�ែណ៍ិ

ណាស់ុ!

ថ្ងៃថៃចូំលឆំ្នាំ�ថែីខ្មែ�ែរដោ�Lowell High 
School ជិតិ�កដំល់ដោហ�យ!  Khmer Chap-
ter ដោ� Lowell High Schoolក�ពីង់ខ្មែតិ ម៉ាន

�ដោត្រូម៉ាងរាបិចំ�ពិីធីិជប់ិ�ងដោ�ថ្ងៃថៃត្រូពីហសុី

ត៍ិ ទីី 14  ខ្មែ� ដោ�សា ដោនះ (April 14)។  

នាយកសា�ដោ�ក Michael Fiato បាន

�តល់កាំរអ៊ឹនុញ្ញាា តិដោអាយដោធិះ�ក�ែវធីិិដោនះ 

ដោហ�យនិង ត្រូពី�ចូំលរ��ដោទីៀតិ�ង។

ដោ�កត្រូ�ូ ត្រូបាក់ ចិំនាត  �ឺជាត្រូ�ូបិដោត្រូងៀន

ភាសារខ្មែ�ែរដោ� Lowell High School។ 

ដោ�កខ្មែណិនា�សិុកានុសិុសុសសុម៉ាែ ជិក 

Khmer Chapter ឱ្យយត្រូបារពីធពិីធីិចូំលឆំ្នាំ�

ត្រូបិថ្ងៃពីណីិខ្មែ�ែរដោនះដោ� High School Cafete-

ria ពីីដោម៉ាា ង 3:30pm ដំល់ដោម៉ាា ង 7 យប់ិ ។ 

កនួង�កដោយ�ងបានសុម៉ាោ ល់ដោ��ញម៉ាន 

សិុកានុសិុសុសដោ�ដោរៀនម៉ានសុដោ�ួៀកបិ�ពាក់

ត្រូបិថ្ងៃពីណីិខ្មែ�ែរខ្មែដំល��រឱ្យយសុដោសុ�រ ដូំដោចំំះសូុ�

ម៉ា�បិិ�និងត្រូបិជាពីលរដំធជ�យគា�ត្រូទី និង

ជ�យដោល�កកមួ៉ា�ងចិំតិត ដំល់ទី�ពា�ងសុងំឬសុសី 

ដោ�យដោម៉ាទីណិៈភាពី�ង។  ដោហ�យសូុ�

អ៊ឹ�ពាវនាវជ�យ�ោត់ិ�ោង់បិនតចិំបិនត�ចំដោដំ��ីដីោអាយ

ម៉ានដោភួងនិង�ាបូិអា�រខ្មែ�ែរ។ សូុ�ទាំក់ទីង

ដោ�ដោ�កត្រូ�ូចិំនាត ដោល� (៩៧៨)៣១៩-

១៤៤៨។

Mask Mandate។ សា�ដោរៀនដោ� 

Lowell Public Schools បានសុដោត្រូ�ចំថ្នា 

ចាំប់ិដោ�ត��ពីីថ្ងៃថៃចំនុទីី៧ខ្មែ��ីនាកនួង�កដោនះ 

�ិនម៉ានកាំរតិត្រូ�ូវឱ្យយពាក់ម៉ាាសុបិិទី�ុ�ដោទីៀតិ

ដោទី។  ចំ�ខ្មែណិកកាំរពាក់ម៉ាា សុដោល��ុ�កាំរ

ពារ COVID ដោនាះ�ឺជាកាំរសុដោត្រូ�ចំចិំតិត

របិស់ុបុិ�ោលនិងជាសិុទីធិរបិស់ុបុិ�ោល។ ដោ�

ថ្ងៃថៃទីី��យដោនាះ�ំុ�ត្រូពី�ទាំ�ងដោ�ក Andy 
Descoteaux ខ្មែដំលជា School Committee 
Member ដូំចំ�ំុ�ខ្មែដំរដោនាះ បានដោ�ពិីនិតិ��

សា�ដោហ�យដោយ�ងបានសុដោងេតិដោ��ញថ្នា 

ទាំ�ងសិុសុស ទាំ�ងត្រូ�ូបិដោត្រូងៀន សុបិាយចិំតិត

យ៉ាាងខួា�ងអ៊ឹ�ពីីកាំរ�តល់សិុទីធិរឱ្យយដំល់បុិ�ោល

ដោនះ។ �ំុ�បាទីសុដោងេតិដោ��ញដោទីៀតិថ្នា សិុសុស

ថំ្នាក់តូិចំៗ��យថំ្នាក់ៗម៉ានត្រូបិខ្មែហលជាពីីរ

ដោ�បីិអំ៊ឹកដោទី ខ្មែដំលដោ�ពាក់ម៉ាាសុដោ�ដោឡូ�យ។ 

ចំ�ខ្មែណិកថំ្នាក់ធិ�បិនតិចំម៉ានសិុសុសដោ�ពាក់

ម៉ាា សុដោត្រូចំ�នបិនតិចំ។ ខ្មែតិដោ� High School 
វញិសិុសុសភា�ដោត្រូចំ�នបានសុដោត្រូ�ចំថ្នាដោ�

ចំង់ពាក់ម៉ាា សុដោ�ដោឡូ�យ ��យថំ្នាក់ៗម៉ាន

ត្រូបិខ្មែហលជាបិ�នឬត្រូបា�នាក់បិាុដោណាះ ះខ្មែដំល

សុដោត្រូ�ចំថ្នា�ិនពាក់ម៉ាា សុ។  �ំុ�ដោជឿជាក់

ថ្នាដោបិ�ដោពីលណាដោ��ញថ្នាCOVIDខ្មែលង

សា�វដោហ�យដោនាះពី�កដោ�ហំ�ងចាំប់ិដោ�ត��

ខ្មែលងពាក់ដោត្រូចំ�នដោ�ៗដោហ�យ។

ចុំះដោ�ែ ះកុម៉ាចូំលដោរៀន។ កាំរចុំះដោ�ែ ះ

កូនដោ�ចូំលដោរៀនសា��តិតីបានចាំប់ិដោ�ត��

ដោហ�យ តិី�តិថ្នាថ្ងៃថៃ៣១ខ្មែ��ីនា(March 31)
�ឺជាថ្ងៃថៃចុំងដោត្រូកាំយក៏ដោ�យសូុ�រ�សុរាន់

ដោ�ចុំះដោ�ែ ះកូន។ ទីីកខ្មែនួងដោ� Family 
Resource Center, 151 Merrimack Street.

ចំង់ចូំលដោ��� ”on line” ក៏បាន។

www.lowell.k12.ma.us/preschool-
registration

តិត្រូ�ូវ�ឺ ដំល់ខ្មែ�ខ្មែ�កញ្ញាា (September) 
កុម៉ាដោនាះម៉ានអាយុយ៉ាាងតិិចំ៤ឆំ្នាំ�ដោឡូ�ង។ 

សូុ�កុ�តិ�អ៊ឹក់។

ម៉ានកាំរ�ះះត្រូ�ូបិដោត្រូងៀន សូុ�ដោ�កអំ៊ឹក 

�ក់ពាកយចូំលដោ�ដោធិះ�ត្រូ�ូ។ ក៏បិាខុ្មែនតដោបិ�ត្រូគាន់ខ្មែតិ

ដោធិះ�ជា ត្រូ�ូបិដោនាត ះអារសុនំក៏បានខ្មែដំរ ឱ្យយខ្មែតិ

ម៉ានយ៉ាាងតិិចំណាស់ុ High School 
Diploma។ដោបិ�អំ៊ឹកម៉ាន Bachelor វជុិាខាង

អី៊ឹក៏បានខ្មែដំរដោនាះ អាចំទីទី�លត្រូបាក់ត្រូបិខ្មែហល 

$220 កុំង��យថ្ងៃថៃ។

�ំុ�បាទី Dominik Hok Lay, Lowell 
School Committee។ សូុ�រង់ចាំ�អាន អ៊ឹតិិបិទី

របិស់ុ�ំុ�ដោល�កដោត្រូកាំយដោទីៀតិ សុតីអ៊ឹ�ពីី ថវកិាំ

ជាងពីីររយ�នដុំ�ួ($200 Million)របិស់ុ

សា�ដោរៀន កុំងទីីត្រូកុងឡូូខ្មែវល៕ 

School Committee NewsSchool Committee News

RFA Report
Four Southeast Asian foreign min-

isters are traveling to China this week 
while a U.S.-ASEAN summit that was 
due to take place in Washington appears 
to have been postponed indefinitely, 
prompting Chinese state media to carp 
that the region prefers to speak to China 
instead of the U.S.

China’s Foreign Ministry announced 
on Monday that the top diplomats of 
Indonesia, Thailand, the Philippines and 
Myanmar “will visit China respectively 
from March 31 to April 3” at the invita-
tion of Foreign Minister Wang Yi.

At least some of the ministers would 
have accompanied their heads of state 
for the long-anticipated summit between 
leaders of the Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN) and President 
Joe Biden that had been planned for 
March 28-29. But that meeting ran into 

scheduling problems.
A senior Biden administration of-

ficial conceded Monday that “much to 
our disappointment, we weren’t able to 
get this locked down” but they were very 

committed to rescheduling it.

“We believe the clock is ticking, and 
we want to try and get this done.  And 

we’re working very closely with ASEAN 
to try and come up with an appropriate 
time to do this,” said the official who was 
briefing reporters on condition of ano-
nymity, under ground rules set by the 

administration.

Still, on Tuesday Biden had an Oval 
Office meeting with Singaporean Prime 

Minister Lee Hsien Loong, who urged 
closer U.S.-ASEAN ties and expressed 
appreciation for Biden’s commitment to 
the region. He said "it helps the U.S. to 
be present in the Asia-Pacific and to 
deepen its relations with many friends 
and to strengthen its strategic interests 
in the region."

Biden vowed that the Ukraine crisis 
would not distract from the U.S. from 
implementing its Indo-Pacific strategy. 
He said he wanted to ensure that the 
region remains "free and open."

‘Apples and oranges’
In Beijing, China was making its 

own play to demonstrate its engagement 
with Southeast Asia.

Chinese Foreign Ministry spokesman 
Wang Wenbin told reporters Monday that 
the four countries whose ministers will 

With US-ASEAN summit postponed, 4 top diplomats travel to ChinaWith US-ASEAN summit postponed, 4 top diplomats travel to China

Please seePlease see  /14/14

ដំំណៈឹងអំំ�ីសាលានៅរៀន់នៅ�ឡូូជែែល
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តមេ�ទី�ព័័រទីី០៩តមេ�ទី�ព័័រទីី០៩

ត្រូបិជាធិិបិដោតិយយខ្មែដំលម៉ានកាំរវវិតិតរកីចំដោត្រូ��ន។ 

បិាខុ្មែនត ដោតិ�គាត់ិបិនតឈំូះកាំរដោបាះដោឆំ្នាំតិដោឡូ�ងវញិ

ដោ�យរដោបិៀបិណា?

សុង្ហាេ ត់ិ Middlesex ទីី ១៨ ម៉ាន

ត្រូបិជាជនយ៉ាា ងតិិចំ ៤០០០០ នាក់ ៣២% 

ថ្ងៃនត្រូបិជាជនជាជនជាតិិអាសីុុ (១២០០០ 

នាក់) ៣៥% ដោក�តិកុំងត្រូបិដោទីសុក�ុុជា ដោធិៀបិ

ន�ង ៣៩% ជាជនជាតិិខ្មែសុីកសុ និង ១៧% 

ជាជនជាតិិកាំត់ិដោអ៊ឹសុាាញ។ ដោនះដោធិះ�ឱ្យយ

ម៉ានកាំររារា�ងដំល់អំ៊ឹកដោបាះដោឆំ្នាំតិខ្មែ�ែរ

អាដោ�រកិាំ�ង�ុស់ុបិ��ុតិដោ�ត្រូ�ប់ិទីីកខ្មែនួង

កុំងទី�កដីំអាដោ�រកិ។

ដំល់ដោពីលដោបាះដោឆំ្នាំតិ ត្រូបិជាជនខ្មែ�ែរ

ជាដោត្រូចំ�នដោបាះដោឆំ្នាំតិឲ្យយ �ុ� ដោត្រូពាះគាត់ិជាខ្មែ�ែរ។ 

ឥឡូូវ ដោ�ខ្មែ�វចិំិិកាំដោនះ អំ៊ឹកដោបាះដោឆំ្នាំតិន�ង

ត្រូតិវូត្រូបិឈូ�ដោ�ែ ះខ្មែ�ែរពីីរនាក់ដោល�សុនួ�កដោឆំ្នាំតិ 

ដោតិ�ពី�កដោ�ន�ងដោត្រូជ�សុដោរ �សុនរណា?

�រា ហុង ខ្មែដំលជានិសុសតិិដោទី�បិបិញ្ចូច ប់ិ

កាំរសិុកាពីីសាកលវទិីាល័យម៉ាា សាឈូូ

ដោសុតិ ទីីត្រូកុងឡូូខ្មែវល ខ្មែដំលសិុកាខ្មែ�ំក

វទិីាសាស្រ្តសុតនដោយ៉ាបាយបានត្រូបិកាំសុពីី

ដោបិកាភាពីរបិស់ុគាត់ិដោ�ថ្ងៃថៃទីី ៥ ខ្មែ��ីនាដោ�

សា� Stoklosa Middle School ។ ដោ�កុំង

ដោសុចំកតីខ្មែថួងកាំរណ៍ិរបិស់ុគាត់ិ ដោ�ក ហុង 

បានម៉ានត្រូបិសាសុន៍ថ្នា គាត់ិដោបិតជំាតិសូូុ

ដោដំ��ីី�ូលនិធិិសា�រដំឋដោ�យ�ិន�ិតិពីី

ដោល�កូដំតិ�បិន់។

អំ៊ឹកដោបាះដោឆំ្នាំតិជាដោត្រូចំ�នដោចាំទីជាសុ�ណិ� រ

ថ្នា ដោហតុិអ៊ឹះីខ្មែ�ែរត្រូបិក�តិត្រូបិខ្មែជងជា��យខ្មែ�ែរ

គំាឯង? វា�ឺជាសុញ្ញាា ចំាស់ុ�ស់ុថ្ងៃនភាពី

ត្រូចំបូិកត្រូចំបិល់ និងកងះះកាំរយល់ដំ�ងអ៊ឹ�ពីី

ទិីដំឋភាពីនដោយ៉ាបាយដោ�ទីីត្រូកុងឡូូខ្មែវល។ 

ដូំចំជនអ៊ឹដោនាត រត្រូបិដោវសុន៍ដោអ៊ឹៀរឡូង់ខ្មែដំលបាន

�កទីីត្រូកុងឡូូខ្មែវលកុំងទីសុវតិសរឆំ៍្នាំ� ១៨២០ 

ពី�កដោ��ឺជាក�ែករដោរាងម៉ាា សីុុនកិនស្រាសុូវ 

ខ្មែដំលភា�ដោត្រូចំ�នត្រូតិូវបានដោរ �សុដោអ៊ឹ�ងដោ�យ

ជនជាតិិអ៊ឹង់ដោ�ួសុ បិាុខ្មែនតពី�កដោ�បានដោធិះ�កាំរ

បិខ្មែនិ�ដោម៉ាា ង ដោហ�យបានចាំប់ិដោ�ត��កាំន់

កាំរយិ៉ាល័យ ជាប់ិដោឆំ្នាំតិដោ�ចុំងទីសុវតិសរ ៍

ឆំ្នាំ� ១៨៩០ ។

ត្រូបិជាជនខ្មែ�ែរក៏បានជ�បិត្រូបិទីះកាំរដោរ �សុដោអ៊ឹ�ង

ដោ�កុំងទីសុវតិសរឆំ៍្នាំ� ១៩៨០ �ងខ្មែដំរ ដោ�ដោពីល

ខ្មែដំលពី�កដោ�បាន�កដំល់ទីីត្រូកុងឡូូខ្មែវល

ជាដោល�កដំ�បូិង។ បិនុាប់ិពីីកាំរ�ិតិ��អ៊ឹស់ុ

រយៈដោពីល៤០ឆំ្នាំ� ជនជាតិិខ្មែ�ែរអាដោ�រកិាំ�ង

បានចូំលត្រូបិឡូូកកុំងនដោយ៉ាបាយអាដោ�រកិ។ 

បិចំចុបិីនំដោនះ ទីីត្រូកុងឡូូខ្មែវលបានដោបាះដោឆំ្នាំតិ

ដោត្រូជ�សុដោរ �សុត្រូកុ�ត្រូបិ�កាត្រូកុងចំ�ន�នបីិ (រ��

ទាំ�ងអ៊ឹភិបាលត្រូកងុ) តិ�ណាងរាស្រ្តសុតរដំឋពីីររបូិ 

និង�ណិៈកម៉ាែ ធិិកាំរសា���យ។ 

កាំរដោបាះដោឆំ្នាំតិ�ិនខ្មែ�នត្រូគាន់ខ្មែតិជាដោបិកាភាពី

ខ្មែ�ែរដោទី។ ម៉ានកាំរឈូចឺាំប់ិ��ខ្មែបិបិធិ�ែជាតិិ

ខ្មែដំលដោក�តិម៉ានជាដោរ �យៗ និងយូរអ៊ឹខ្មែងះង

17% Hispanic. This makes the highest 
Cambodian American voting block any-
where in America. 

When the time comes to voting, 
many Cambodians vote for Mom because 
he’s Cambodian. Now, this November, 

voters will face two Cambodian names 
on the ballot and who will they choose?

Tara Hong, a recent graduate from 
the University of Massachusetts Lowell 
who studied political science, has an-
nounced his candidacy on March 5 at 
Stoklosa Middle School. In his statement, 
Hong said he vowed to fight for public 
school funding regardless of zip codes. 

Many voters questioned why Khmer 
runs against Khmer? It is a clear sign of 
confusion and lack of understanding of 
the political landscape in Lowell. Like 
the Irish immigrants who came to Low-
ell around the 1820s, they were mill 
workers, largely discriminated by the 
English, but they worked overtime and 
started holding elected offices around the 
end of the 1890s.

The Cambodian people also expe-
rienced discrimination in 1980s when 
they first arrived in Lowell. After 40 years 
of hardwork, Cambodian Americans have 
now entered American politics. Cur-
rently, Lowell has elected three city 
councilors (including a mayor), two state 
representatives, and a school committee. 
The election is no longer about simply 
being a Khmer candidate. There are 
natural growing and enduring pains in 
politics, like everyone else. Therefore, 
the voters need to decide which candidate 
best represent our moral values and serve 
our community.

I would recommend our readers 
consider these perspectives when voting 
this fall:

• First, Cambodian voters should 
change their voting behavior. They should 
focus on the quality of the candidate.

• Second, the Cambodian com-
munity should choose who best represent 
our moral values and serve our com-
munity.

• Third, your vote is your voice. 
Make it count.

The strength of America is in the 
democratic process that lets you vote in 
every election. This is what makes 
America different from Cambodia where 
there is no free or fair elections. 

Many Cambodian American in 
Lowell were disappointed by Rep. Mom 
after winning the election, he went to 
meet with Cambodian Prime Minister 
Hun Sen and praised the strongman 
publicly and said “he wants to learn from 
Hun Sen.” After returning to Lowell, 
Rep. Mom not only refused to apologize 
for his action, but he continues to attend 
events held in Lowell by the regime, 
including the January 7 celebration, a 
political propaganda.

In December 1978, one hundred and 
fifty thousand Vietnamese troops in-
vaded Cambodia and defeated the Khmer 
Rouge on January 7, 1979. Vietnam 
created a new government called the 
People’s Republic of Kampuchea (PRK) 
and installed a few Khmer Rouge defec-
tors, including Mr. Hun Sen. Vietnam 
occupied Cambodia over the next 10 
years and fought against Cambodian 
resistance until the United Nation spon-
sored the Paris Peace Agreement in 1991 
which removed Vietnamese forces and 
gave Cambodia peace, territorial integ-
rity, election, and economic development. 
The PKR then changed its name to 
Cambodian People Party (CPP) in 1993 
to enter the United Nations sponsored 
election. Hun Sen lost that election, but 
stayed in power because he threatened 
to secede the eastern part of Cambodia. 
He later staged a coup in 1997 and re-
moved his co-prime minister Prince 
Ranariddh. The Vietnamese invasion and 
occupation in Jan 7 is now perversely 
celebrated as a day of Cambodian lib-
eration, making Hun Sen a hero.

Cambodians around the world have 
organized numerous protests and have 
opposed Hun Sen’s government since 
the coup. Lowell has been one of the 
important cities that help raise awareness 
and support the democratic movement 
in Cambodia.

State Rep Race in Lowell’s HighlandsState Rep Race in Lowell’s Highlands
From Front Page From Front Page 
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Tara Hong kicks off campaign at Stoklosa Middle School on March 5, 2022Tara Hong kicks off campaign at Stoklosa Middle School on March 5, 2022
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អ៊ឹតិិបិទីដំកស្រាសុង់ពីីអាសីុុដោសុរ ីនិងបិកខ្មែត្រូបិអ៊ឹតិិបិទីដំកស្រាសុង់ពីីអាសីុុដោសុរ ីនិងបិកខ្មែត្រូបិ

ដោ�យខ្មែ�ែរបិាុសុត�សុ.រ.អាដោ�យខ្មែ�ែរបិាុសុត�សុ.រ.អា

ត្រូពីះសុងឃ និង ពុីទីធបិរស័ិុទី ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� បាន

ដោល�ក គំា តិវាា ត្រូបិឆ្នាំ�ង អាជំាធិរ ដោវៀតិណា� ខ្មែដំល

បិាុនបិាង កាំប់ិ យក ដោដំ�� ��ីរ ខ្មែដំល ម៉ាន អាយុ

កាំល ជាង ៧០០ឆំ្នាំ� ជា ដោករ ត� ដំ�ខ្មែណិល របិស់ុ វតិត

�ងោល បុិរ ីត្រូទីនុ� ដោសុក   ដោ�តិត លង់ ដោ�រ។ សុហព័ីនធ

ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� ដោចាំទី ដោវៀតិណា� ថ្នា ម៉ាន បិ�ណិង ចំង់

បិ�បាត់ិ ពូីជសាសុន៍ ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� ��រយៈ កាំរ

បិ�ផួ្លាញ   សុ�ីតិតិ វបិីធិ�៌ ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ�។

អាជំាធិរ ចំត្រូ�ុះ ដោវៀតិណា� ម៉ាន គំា ត្រូបិម៉ាណិ

ជាង ��យ រយ នាក់ កាំល ពីី សុបាា ហ៍ �ុន  បាន

សុត្រូ�ុក ចូំល ដោ� វតិត �ងោល បុិរ ីត្រូទីន� ដោសុក កុំង

បិ�ណិង ដោ� កាំប់ិ យក ដោដំ�� ��ីរ ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� ខ្មែដំល

ត្រូពីះសុងឃ  និង ពុីទីធបិរស័ិុទី ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� រកា ទុីក ជា

ដោត្រូចំ�ន រយ ឆំ្នាំ� �ក ដោហ�យ។

អាជំាធិរ ដោវៀតិណា� បាន ដោត្រូបិ� ហិងា វាយ

ដោ� ដោល� ត្រូពីះសុងឃ ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� និង ពីលរដំឋ ខ្មែ�ែរ

ដោត្រូកាំ� ខ្មែដំល នា� គំា អ៊ឹងោុយ ព័ីទីធ ជុ�វញិ ដោដំ�� ��ីរ 

និង ចំង សុីង់ ចីំវរ ត្រូពីះសុងឃ ជុ�វញិ ដោដំ�� ��ីរ ដោនាះ 

បិាុខ្មែនត ដោ�យសារ ខ្មែតិ កមួ៉ា�ង តិវាា របិស់ុ ត្រូពីះសុងឃ 

និង ពីលរដំឋ ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� ខួា�ង អាជំាធិរ ចំត្រូ�ុះ

ដោវៀតិណា� បាន នា� គំា ដំក ថយ ដោ� វញិ។ អាជំាធិរ

ដោវៀតិណា� ត្រូពីម៉ាន ថ្នា ពី�ក ដោ� ន�ង �ក កាំប់ិ �ាង

ដោទីៀតិ ដោ� ដោពីល ដោត្រូកាំយ។

ដោ�ក យ៉ាយ ថ្នាច់ំធីិ សាបុូិតិ ខ្មែដំល ដោចំញ

�ុ� តិវាា ត្រូបិឆ្នាំ�ង ន�ង អាជំាធិរ ដោវៀតិណា� បាន

ដោចាំទី ត្រូបិកាំន់ ថ្នា ដោវៀតិណា� បាន រ �ដោ�ភ បួិន់

យក ត្រូទីពីយ សុ�ីតិតិ របិស់ុ វតិត ដោហ�យ ខ្មែថ� ទាំ�ង

ដោត្រូបិ�ត្រូបាស់ុ ហិងា ដោល� ត្រូពីះសុងឃ ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� ដោទីៀតិ

�ង។ ដោ�ក យ៉ាយ បិនត ថ្នា ដោទាំះបីិ ដោវៀតិណា� 

ក�ពុីង ត្រូ�ប់ិត្រូ�ង ទី�ក ដីំ ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� ក៏ ដោ�យ បិាុខ្មែនត

ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� ជា ជនជាតិិ ដោដំ�� ដូំដោចំាំះ ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ�

ម៉ាន សិុទីធិ កាំរពារ សុ�ីតិតិ ដោករដំ�ខ្មែណិល ដូំន�

ខ្មែ�ែរ៖ «របិស់ុ ដោនះ ជា របិស់ុ សុងឃ របិស់ុ យ៉ាយ � 

��ង ពីី ដូំន� ដោយ�ង ដំល់ ឥឡូូវ �ិន ខ្មែ�ន ជា របិស់ុ

រដំឋ អ៊ឹ�ណាចំ។ ដោយ�ង ម៉ាន ខ្មែតិ វតិត សុត្រូម៉ាប់ិ ដោយ�ង 

អ៊ឹត់ិ វតិត ដោយ�ង រ�យ ដូំចំ ដោ�ះ ដោហ�យ»។

ពីលរដំឋ ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� អ៊ឹះអាង ថ្នា អាជំាធិរ

ដោវៀតិណា� ចំង់ បាន ដោដំ�� ��ីរ ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� ដោនះ 

ដោដំ��ី ីយក ដោ� រកា ទុីក ដោ� ឯ សារ�នីុរ ដោវៀតិណា� 

ដោដំ��ីី ទាំក់ទាំញ ដោភំៀវ ដោទីសុចំរ។

ត្រូបិធាន នាយក�ឋ ន ព័ីត៌ិម៉ាន សុហព័ីនធ ខ្មែ�ែរ

ក�ុុជា ដោត្រូកាំ� ត្រូពីះភិកាុ សឺុុង យុ�ងរតិនា ខ្មែដំល

បាន ���ន ដោរឿង ដោនះ ម៉ាន ដោថរ ដីំកាំ ត្រូបាប់ិ វទិីយុ

អាសីុុ ដោសុរ ីកាំល ពីី ថ្ងៃថៃ ទីី២៦ �ីនា ថ្នា ដោដំ�� ��ីរ 

ជា ដោបិតិិកភណិឌ  របិស់ុ វតិត។ ដូំដោចំាំះ ពីលរដំឋ ខ្មែ�ែរ

ដោត្រូកាំ� �ូន បូិជា ជីវតិិ ដោដំ��ីី កាំរពារ ដោដំ�� ��ីរ

ដោនះ �ិន ឲ្យយ ដោវៀតិណា� កាំប់ិ បិ�ផួ្លាញ ដោចាំល ដោនាះ

ដោទី៖ «កាំរ ពិីតិ អាជំាធិរ ដោវៀតិណា� រ �ដោ�ភ ��ង

ពីី ដីំធីួិ ទីី��ង វតុិិបុិរាណិ អ៊ឹះី ដោ�សងៗ ខ្មែដំល ជា

ក�ែសិុទីធ ិរបិស់ុ ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� ហំ�ង អាជំាធិរ ដោវៀតិណា� 

ម៉ាន �ហិចិំ� ដោដំ��ី ីដោលបិ ត្រូតិបាក់ បិ�បាត់ិ ភសុត�ុង

អ៊ឹះី ជា របិស់ុ ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� ដោ� ខ្មែដំនដីំ ក�ុុជា ដោត្រូកាំ�

ហំ�ង។ អាជំាធិរ ដោវៀតិណា� ម៉ាន ដោចំតិនា ដោដំ��ីី

លុបិ បិ�បាត់ិ ពូីជសាសុន៍ ដោរ �សុដោអ៊ឹ�ង ពូីជសាសុន៍

ចំ�ដោពាះ ខ្មែដំនដីំ ក�ុុជា ដោត្រូកាំ�»។

ត្រូពីះអ៊ឹងោ បិនត ថ្នា បិចំចុបិីនំ ត្រូពីះសុងឃ និង

ពុីទីធបិរស័ិុទី ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� ក�ពុីង យ៉ា� កាំរពារ �ិន ឲ្យយ

អាជំាធិរ ដោវៀតិណា� ចូំល �ក ល�ចំ កាំប់ិ ដោដំ��

��ីរ ដោត្រូពាះ ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� ចំង់ រកា ទុីក ដោដំ�� ��ីរ ដោនះ 

ដោធិះ� ជា ភសុតុ�ង ត្រូបិវតិតិសាស្រ្តសុត ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� ដោ� ថ្ងៃថៃ

អ៊ឹនា�តិ៖ «ម៉ាន សារៈសុ�ខាន់ ដោ�យសារ ខ្មែតិ 

ពីីដោត្រូពាះ វា ជា ដោបិតិិកភណិឌ  និង ជា ត្រូបិវតិតិសាស្រ្តសុត

សុត្រូម៉ាប់ិ ពីលរដំឋ ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� �ង ដូំចំ ដោដំ�� ដោឈូ�

ទាំល របិស់ុ ឧកញ៉ាា  សឺុន �ុយ ជា អ៊ឹតិតសុញ្ញាា ណិ 

និង ជា ក�ណិត់ិ សុ�គាល់ របិស់ុ ទី�ក ដីំ ក�ុុជា ដោត្រូកាំ�»។

កុំង រយៈ ដោពីល បិាុនាែ ន ឆំ្នាំ� ចុំង ដោត្រូកាំយ ដោនះ 

ដោវៀតិណា� បាន ចាំប់ិ ដោ�ា�� ដោធិះ� ទុីកា បុិក ដោ�ំញ ខ្មែ�ែរ

ដោត្រូកាំ� កាំន់ ខ្មែតិ ធិៃន់ធិៃរ ជាង �ុន ដោ�យសារ ខ្មែតិ

ដោវៀតិណា� បារ�ភ ពីី ចំលនា ទាំ�ទាំរ សិុទីធិ សុះ័យ

សុដោត្រូ�ចំ ដោ�យ �ួ�ន ឯង ដោ� ថ្ងៃថៃ អ៊ឹនា�តិ។ យ៉ាា ង

ដោ�ចំ ណាស់ុ ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� ៤នាក់ ត្រូតិវូ បាន អាជំាធិរ

ដោវៀតិណា� ចាំប់ិ �ក់ ពីនធនាគារ ដោ�យសារខ្មែតិ

កាំរសុ�ខ្មែដំង �តិិ ទាំ�ទាំរ សិុទីធ ជា ជនជាតិិ ដោដំ�� 

និង កាំរពារ �ិន ឲ្យយ ដោវៀតិណា� យក ដីំ ខ្មែស្រាសុ ចំម៉ាេ រ

របិស់ុ ពី�ក ដោ�។ ចំ�ខ្មែណិក យុវជន ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� ក៏ ត្រូតិវូ

បាន អាជំាធិរ ដោវៀតិណា� ដោត្រូបិ�ត្រូបាស់ុ ហិងា ��រា�

ក�ខ្មែហង �ិន ឲ្យយ �សពីះ�ាយ ត្រូបិវតិតសិាស្រ្តសុត ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� 

និង កាំរ ទាំ�ទាំរ សិុទីធ ិជា ជនជាតិិ ដោដំ��។ ដោវៀតិណា�

បាន ផ្លាក ពិីន័យ យុវជន ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� និង សុ�ុួតិ

ចាំប់ិ ពី�ក ដោ� �ក់ ពីនធនាគារ ត្រូបិសិុន ដោបិ� ពី�ក ដោ� បិនត

សុក�ែភាពី ដោដំ��ីី សិុទីធិ ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ�។ អាជំាធិរ

ដោវៀតិណា� �ិន ត្រូតិ�� ខ្មែតិ រ �ដោ�ភ សិុទីធិ ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ�

ដោនាះ ដោទី ដោវៀតិណា� ក៏ បាន រ �តិតិីិតិ សិុទីធិ ដោសុរ ី

សាសុនា ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� �ង ខ្មែដំរ។ អាជំាធិរ ដោវៀតិណា�

បិនត ��ឃាត់ិ �ិន ឲ្យយ ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� កសាង វតិត

អារា� និង សា� � ទាំន ដោដំ��ី ីដោគារពី សាសុនា 

តមេ�ទី�ព័័រទីី១៤តមេ�ទី�ព័័រទីី១៤ Please seePlease see  /14/14

Original Report in Khmer by RFAOriginal Report in Khmer by RFA
English Translation by Khmer Post USAEnglish Translation by Khmer Post USA

Buddhists monks and Khmer Krom 
protest against Vietnamese authorities 
who attempt to cut down the 700-year-old 
Koki tree, a legacy of the Mongkul Borei 
Trom Sek pagoda in Long Hor province. 
The Khmer Krom Federation accuses 
Vietnam of seeking to eradicate the Khmer 
Krom race by destroying Khmer Krom 
cultural property.

Last week, more than a hundred 
Vietnamese joint authorities stormed the 
Mongkul Borei pagoda in order to cut 
down a Khmer Krom tree, which monks 
and Buddhists Khmer Krom people have 
kept for hundreds of years.

Vietnamese authorities violently 
attacked Khmer Krom monks and Khmer 
Krom people who were sitting around 
the Koki tree and tied the monks' rope 
(clothes) around the Koki tree. Because 
of a strong protest by the monks and 
Khmer Krom people, the Vietnamese 
authorities pulled back. Vietnamese au-
thorities have warned that they will cut 
down again later.

Thach Thi Sabut, who protested 
against Vietnamese authorities, accused 
Vietnam of looting pagoda property and 
even using violence against Khmer Krom 
monks. She continued that although 
Vietnam is controlling the Khmer Krom 
territory, but the Khmer Krom are indig-
enous, so the Khmer Krom have the right 
to protect the heritage of Khmer ancestors: 
“This thing (tree) belongs to the priests 
of our grandparents from our ancestors 
until now, not to the government. We 
only have pagodas for us, no pagodas, 

we are melting like ashes.”
Khmer Krom people claim that the 

Vietnamese authorities want the Khmer 
Krom’s tree to be kept at the Vietnamese 
museum to attract tourists.

The Head of Information Department 
of the Khmer Kampuchea Krom Fed-
eration, Venerable Son Yeung Ratana, 
who followed the story, told RFA on 
March 26 that Deum Koki is the pagoda's 
heritage. Therefore, the Khmer Krom 
people dare to sacrifice their lives to 

protect this Koki tree from being destroyed 
by Vietnam: “In fact, the Vietnamese 
authorities have encroached on the land, 
sites, artifacts and other things that belong 
to the Khmer Krom. The Vietnamese 
authorities have the ambition to swallow 
up any evidence of the Khmer Krom in 
the Kampuchea Krom territory. "Viet-
namese authorities intend to eradicate 
racism in Kampuchea Krom.”

He said that at present, Buddhists 
Khmer Krom monks and people are 
guarding the Vietnamese authorities from 
stealing the Korki tree because the Khmer 
Krom want to preserve this Korki tree 
as evidence of Khmer Krom history in 
the future: “It is important because it is 
a heritage and history for the Khmer 
Krom people, like the Teal tree of Oknha 
(Lord) Son Kuy, the identity and symbol 
of Kampuchea Krom.”

In recent years, Vietnam has begun 
to persecute the Khmer Krom people 
even more, as Vietnam fears the future 
self-determination movement. At least 
four Khmer Krom people have been jailed 
by Vietnamese authorities for protesting 
for indigenous rights and preventing 

Buddhists Khmer Krom monks Buddhists Khmer Krom monks 
and people and people vow to sacrifice their vow to sacrifice their 

lives to protect Koki treelives to protect Koki tree

ប្រ�ះស់ង�ឃ ន់ិង �ុទីធ�រិស់័ទី ជែខ្ពែរ នៅប្រកា� នៅ�េជ្ញាា�ប្រ�ះស់ង�ឃ ន់ិង �ុទីធ�រិស់័ទី ជែខ្ពែរ នៅប្រកា� នៅ�េជ្ញាា�
យកួ �ីែិត �េូរ នៅដំើ��បីី ការពារ នៅដំើ� ��ីរយកួ �ីែិត �េូរ នៅដំើ��បីី ការពារ នៅដំើ� ��ីរ

(រូ�ក្ខណ្ដាា�ល និងសាំ�ំ) ស្ត្រ�ះ�ងឃ និង �ុទីធ�រិ�័ទី ជែ�ែរ បេស្ត្រកា�ម៉ បេលើក្ខ គ្នាា� តំវ៉ាា� ស្ត្រ�ឆាំ�ំង អា�ជាា�ធរ បេ�ៀតំណា�ម៉ ជែដ្ឋល �៉ុន�៉ង កា��់ យក្ខ បេដ្ឋើម៉ គគីរ (រូ�ក្ខណ្ដាា�ល និងសាំ�ំ) ស្ត្រ�ះ�ងឃ និង �ុទីធ�រិ�័ទី ជែ�ែរ បេស្ត្រកា�ម៉ បេលើក្ខ គ្នាា� តំវ៉ាា� ស្ត្រ�ឆាំ�ំង អា�ជាា�ធរ បេ�ៀតំណា�ម៉ ជែដ្ឋល �៉ុន�៉ង កា��់ យក្ខ បេដ្ឋើម៉ គគីរ 
(រូ�ខា�ងបេ�េង) ជែដ្ឋល ម៉ា�ន អា�យុ កា�ល ជា�ង ៧០០ឆាំា�ំ ជា� បេក្ខរ៍� ដ្ឋំជែណ្ដាល រ��់ �តំរ ម៉ងគល �ុរី ស្ត្រទីនុំ បេ�ក្ខ   បេ�តំរ លង់ បេ��រ ទីឹក្ខដ្ឋីក្ខម្ពុុ�ជា�បេស្ត្រកា�ម៉។(រូ�ខា�ងបេ�េង) ជែដ្ឋល ម៉ា�ន អា�យុ កា�ល ជា�ង ៧០០ឆាំា�ំ ជា� បេក្ខរ៍� ដ្ឋំជែណ្ដាល រ��់ �តំរ ម៉ងគល �ុរី ស្ត្រទីនុំ បេ�ក្ខ   បេ�តំរ លង់ បេ��រ ទីឹក្ខដ្ឋីក្ខម្ពុុ�ជា�បេស្ត្រកា�ម៉។
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តមេ�ទី�ព័័រទីី១២តមេ�ទី�ព័័រទីី១២

Original Khmer Report by Preynakor NewsOriginal Khmer Report by Preynakor News
English Translation by Khmer Post USAEnglish Translation by Khmer Post USA

On March 26 and 27, 2022, last 
week, the United Nations and the People 
without Representative (UNPO) convened 

the 16th General Assembly to elect a new 
Board of Directors for a peaceful and 
advocacy mission. Non-violence in 
guaranteeing the "right to self-determi-
nation" to its member nations without a 
representative in the United Nations.

Election results: Edna Adan Ismail, 
a representative from Somaliland, is 
elected to be UNPO Executive Director, 
Elisenda Paluzie from Catalonia and 
Rubina Greenwood from Sind is the Vice 
President. This is the first time in the 
history of the UNPO that three women 
have been elected president and vice 
president. This is the first time in the 
history of the UNPO that three women 
have been elected as president and vice 
president.

The representative of the Khmer 
Kampuchea Krom Federation, Alex Thach 
from France, was also elected as one of 
the eight members of the UNPO Board 
of Directors.

The other seven board members are 
Tammy Breedt from Afrikaners, Dolkun 
Isa from East Turkestan and Paul Strauss 
from the District of Columbia, Washing-
ton, USA, Tina Rose Muna Barnes from 
Guam of USA, Ali Abdelzadeh from 
Iranian Kurdistan: Abdi Mahdi from 
Ogaden and Rigzin Genkhang from 
Chinese-occupied Tibet.

ស់ហ�័ន់ធជែខ្ពែរកួ�ព�ជ្ញានៅប្រកា�ស់ហ�័ន់ធជែខ្ពែរកួ�ព�ជ្ញានៅប្រកា� (KKF) (KKF) �ន់តជ្ញា�់នៅ�ោ�តជ្ញា  �ន់តជ្ញា�់នៅ�ោ�តជ្ញា 
�ណៈៈកួ�ែការនាយកួរ�ស់់អំងគការ�ណៈៈកួ�ែការនាយកួរ�ស់់អំងគការ  UNPOUNPO  

អ៊ឹតិិបិទីដំកស្រាសុង់ពីីសារព័ីត៌ិម៉ានថ្ងៃត្រូពីន�រ អ៊ឹតិិបិទីដំកស្រាសុង់ពីីសារព័ីត៌ិម៉ានថ្ងៃត្រូពីន�រ 
និងបិកខ្មែត្រូបិដោ�យខ្មែ�ែរបិាុសុត�សុ.រ.អានិងបិកខ្មែត្រូបិដោ�យខ្មែ�ែរបិាុសុត�សុ.រ.អា

ដោ�ថ្ងៃថៃទីី ២៦ និង ២៧ ខ្មែ��ីនា ឆំ្នាំ� 
២០២២ សុបាា ហ៍កនួងដោ�ដោនះ អ៊ឹងោកាំរ
ត្រូបិជាជាតិិ និងត្រូបិជាជនគាែ នតិ�ណាង ដោ�
កាំត់ិថ្នា UNPO បានដោរៀបិចំ���សុនិំបាតិ 
ដោល�កទីី ១៦ ដោដំ��ីដីោបាះដោឆំ្នាំតិដោត្រូជ�សុដោត្រូជ�សុ
�ណិៈក�ែកាំរនាយក សុត្រូម៉ាប់ិអាណិតិតិថែី 
ដោដំ��ីបីិនតដោបិសុកក�ែតិសូូុ�តិិដោ�យសុនតវិធីិិ 
និងអ៊ឹហិងា កុំងធានានូវ «សិុទីធសិុដោត្រូ�ចំវាសុនា
�ួ�នដោ�យ�ួ�នឯង» ជូនត្រូបិជាជាតិិជាសុម៉ា
ជិករបិស់ុ�ួ�ន ខ្មែដំលគាែ នតិ�ណាង ដោ�កុំង
អ៊ឹងោកាំរសុហត្រូបិជាជាតិិ ។

លទីធ�លថ្ងៃនកាំរដោបាះដោឆំ្នាំតិ ដោ�កស្រាសីុ 
ខ្មែអ៊ឹនណា អា�ន ឥខ្មែសុែល (Edna Adan 
Ismail) តិ�ណាងអ៊ឹងោកាំរ�កពីីត្រូបិដោទីសុ សូុ
ម៉ាា លីខ្មែឡូន (Somaliland) បានជាប់ិជា
ត្រូបិធានត្រូបិតិិបិតិត ិថ្ងៃន អ៊ឹងោកាំរ UNPO ដោ�កស្រាសីុ 
ដោអ៊ឹលី ខ្មែសុន� ផ្លាលូសីុុ (Elisenda Paluz-
ie) �កពីី កាំ�លូដោនៀ (Catalonia) និង 
ដោ�កស្រាសីុ របីូូិណា ត្រូ�ីនវតូិ (Rubina 
Greenwood) �កពីីខ្មែដំនដីំសីុុន (Sind) ជាប់ិ
ជាអ៊ឹនុត្រូបិធាន ។ ដោនះជាដោល�កដំ�បូិង ដោ�កុំង
ត្រូបិវតិតិសាស្រ្តសុតរបិស់ុអ៊ឹងោកាំរ UNPO ខ្មែដំល
ម៉ានស្រ្តសុតី ៣ របូិ បានជាប់ិដោឆំ្នាំតិជាត្រូបិធាន 

និងអ៊ឹនុត្រូបិធាន ។ ចំ�ខ្មែណិកតិ�ណាងរបិស់ុ 
សុហព័ីនធខ្មែ�ែរក�ុុជាដោត្រូកាំ� �ឺ ដោ�ក អា
ខ្មែឡូក ថ្នាច់ំ (Alex Thach) ដោ�ត្រូបិដោទីសុ
បារា�ង បានជាប់ិដោឆំ្នាំតិជា សុម៉ាជិក
�ណិៈក�ែកាំរនាយក��យរបូិ កុំងចំ�ដោណា� 

�ណិៈក�ែកាំរនាយកទាំ�ង ៨ របូិ ថ្ងៃនអ៊ឹងោកាំរ 
UNPO �ងខ្មែដំរ ។ សុម៉ាជិក�ណិៈក�ែកាំរ
នាយកចំ�ន�ន ៧ ដោទីៀតិ រ��ម៉ាន ដោ�កស្រាសីុ 
��ី ត្រូពីីតិ (Tammy Breedt) �កពីី អាហះ�

Khmer Kampuchea Krom Federation 
(KKF) continues to be elected as UNPO 

Board of Directors

Please seePlease see  /12/12
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Article by RFAArticle by RFA
English Translation by Khmer Post USAEnglish Translation by Khmer Post USA
The Khmer Kampuchea Krom 

Federation will hold its 11th three-
day General Assembly from May 6 
to 8 in Philadelphia, USA.

The General Assembly will 
present the activities and achieve-
ments report of the Federation from 
2016 to 2021 and the election of a 
new board of directors. The board 
of directors is the supreme govern-

ing body of the Federation, with at 
least seven (7) members elected by 
the General Assembly every four 
years (4 years).

The head of the Information 
Department of the Khmer Krom 
Federation, Venerable Song Yeung 
Ratana, told RFA on March 26 that 
the federation would also discuss 
self-determination strategies for the 
Khmer Krom living under Vietnam-
ese control: “The Khmer Kampuchea 
Krom Federation is the only na-
tional organization of the Khmer 
Krom to demand their own destiny. 
especially, a non-violent movement 
on the international stage to gather 
the international community to know 
the situation of the Khmer Krom 
people living under the yoke of 
Vietnamese colonialism, which is 
currently Khmer Krom being per-
secuted.”

The US-based Khmer Kampu-
chea Krom Federation is an inter-
national non-violent advocacy 

The Khmer Kampuchea Krom Federation will hold its The Khmer Kampuchea Krom Federation will hold its 
11th General Assembly in May to elect a new leadership11th General Assembly in May to elect a new leadership

ស់ហ�័ន់ធ  ជែខ្ពែរ  កួ�ព�ជ្ញា  នៅប្រកា�  ន់ឹង  នៅធិើើ  �ហាស់ន់ុិបាត  នៅលើកួទីី ១១  នៅ�ស់ហ�័ន់ធ  ជែខ្ពែរ  កួ�ព�ជ្ញា  នៅប្រកា�  ន់ឹង  នៅធិើើ  �ហាស់ន់ុិបាត  នៅលើកួទីី ១១  នៅ�

ជែខ្ពឧស់ភា  នៅដំើ��បីី  នៅប្រ�ើស់នៅរ�ស់  កួ�បាល  ម្មាា�ស់ុីន់  ដំឹកួនាំ ថែីជែខ្ពឧស់ភា  នៅដំើ��បីី  នៅប្រ�ើស់នៅរ�ស់  កួ�បាល  ម្មាា�ស់ុីន់  ដំឹកួនាំ ថែី
បិកខ្មែត្រូបិដោ�យខ្មែ�ែរបិាុសុត�សុ.រ.អាបិកខ្មែត្រូបិដោ�យខ្មែ�ែរបិាុសុត�សុ.រ.អា

សុហព័ីនធ ខ្មែ�ែរ ក�ុុជា ដោត្រូកាំ� ន�ង ដោបិ�ក

��សុនិំបាតិ ដោល�កទីី១១ ខ្មែដំល ម៉ាន

រយៈដោពីល បីិ ថ្ងៃថៃ ចាំប់ិ ពីី ថ្ងៃថៃទីី៦ ដំល់ថ្ងៃថៃទីី៨ 

ខ្មែ�ឧសុភា ខាង�ុ� ដោ� ទីីត្រូកុង ហះីឡាខ្មែដំល

ដោហះៀ (Philadelphia)  សុហរដំឋ អាដោ�រកិ។

��សុនិំបាតិ ដោនាះ ន�ង ម៉ាន កាំរ

បិង្ហាា ញ របាយកាំរណ៍ិសុតីពីី សុក�ែភាពី និង

សុ�ិទីធ�ល របិស់ុ សុហព័ីនធ ចាំប់ិ ��ង ពីី

ឆំ្នាំ�២០១៦ រហូតិ ដំល់ ឆំ្នាំ� ២០២១ និង

កាំរដោបាះដោឆំ្នាំតិ ដោត្រូជ�សុ ដោរ �សុ  �ណិៈក�ែកាំរ

នាយក ថែ។ី �ណិៈក�ែកាំរ នាយក  ជា សិាប័ិន

ដំ�កនា� ក�ពូីល របិស់ុ សុហព័ីនធ ខ្មែដំលម៉ាន

សុម៉ាជិក យ៉ាាង តិិចំ ត្រូបា�ពីី រ (៧ របូិ ) ខ្មែដំល

បាន ��សុនិំបាតិ សុកល  ដោបាះដោឆំ្នាំតិ 

ដោត្រូជ�សុដោរ �សុ បិ�ដោរ � កុំង ��យ អាណិតិតិ បិ�ន ឆំ្នាំ�  (៤

ឆំ្នាំ� )  �តង ។ 

ត្រូបិធាននាយក�ឋ នព័ីត៌ិ ម៉ាន សុហព័ីនធ

ខ្មែ�ែរ ក�ុុជា ដោត្រូកាំ� ត្រូពីះភិកាុ សឺុុង យុ�ងរតិនា 

ម៉ាន ដោថរ ដីំកាំ ត្រូបាប់ិ វទិីយុ អាសីុុដោសុរ ីកាំលពីី

ថ្ងៃថៃទីី២៦    ខ្មែ��ីនាថ្នា សុហព័ីនធ ក៏ ន�ង ជខ្មែជក

ពីី យុទីធសាស្រ្តសុត ខ្មែសុះងរក សិុទីធិ សុះ័យសុដោត្រូ�ចំ

ដោ�យ �ួ�ន ឯង ឲ្យយ ពីលរដំឋ ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ�  ខ្មែដំល

ក�ពុីង រស់ុ ដោ�  ដោត្រូកាំ�កាំរ ត្រូតិួតិត្រូ� របិស់ុ

ដោវៀតិណា�៖ «សុហព័ីនធ ខ្មែ�ែរ ក�ុុជា ដោត្រូកាំ�

ជា អ៊ឹងោកាំរ ជាតិិ ខ្មែតិ ��យ �ត់ិ របិស់ុ ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ�

ដោដំ��ីី ទាំ�ទាំរ សុដោត្រូ�ចំ វាសុនា ដោ�យ �ួ�ន

ឯង។ ជាពិីដោសុសុ ដោធិះ� ចំលនា អ៊ឹហិងា ដោល�

បេម៉ដ្ឋឹក្ខនាំ�ំ�ហុ�័នធជែ�ែរក្ខម្ពុុ�ជា�បេស្ត្រកា�ម៉ដ្ឋឹក្ខនាំ�ំក្ខិច្ចចស្ត្រ�ជុំស្ត្រ�ចាំ�ំឆាំា�ំ កា�ល�ីបេដ្ឋើម៉ជែ�ក្ខញ្ញាា� ឆាំា�ំ ២០១៩បេម៉ដ្ឋឹក្ខនាំ�ំ�ហុ�័នធជែ�ែរក្ខម្ពុុ�ជា�បេស្ត្រកា�ម៉ដ្ឋឹក្ខនាំ�ំក្ខិច្ចចស្ត្រ�ជុំស្ត្រ�ចាំ�ំឆាំា�ំ កា�ល�ីបេដ្ឋើម៉ជែ�ក្ខញ្ញាា� ឆាំា�ំ ២០១៩



Page.8                                                 មេលេខ៣៣៧ ថ្ងៃ�ៃទីី២៨មិិនា-១៤ ខែខមេមិសា ឆំ្នាំ� ២០២២មេលេខ៣៣៧ ថ្ងៃ�ៃទីី២៨មិិនា-១៤ ខែខមេមិសា ឆំ្នាំ� ២០២២                                               KHMERPOST USA KHMERPOST USA                                               ISSUE 337, MARCH 28 - APRIL 14, 2022                                                                   Page.9



Page.8                                                 មេលេខ៣៣៧ ថ្ងៃ�ៃទីី២៨មិិនា-១៤ ខែខមេមិសា ឆំ្នាំ� ២០២២មេលេខ៣៣៧ ថ្ងៃ�ៃទីី២៨មិិនា-១៤ ខែខមេមិសា ឆំ្នាំ� ២០២២                                               KHMERPOST USA KHMERPOST USA                                               ISSUE 337, MARCH 28 - APRIL 14, 2022                                                                   Page.9

ដោ�កុំងនដោយ៉ាបាយ ដូំចំ�នុសុសត្រូ�ប់ិរបូិ

ខ្មែដំរ។ ដូំដោចំំះ អំ៊ឹកដោបាះដោឆំ្នាំតិត្រូតិវូសុដោត្រូ�ចំចិំតិត

ថ្នាដោតិ�ដោបិកាជនណាខ្មែដំលតិ�ណាងឱ្យយតិថ្ងៃ�ួ

សីុលធិ�៌របិស់ុដោយ�ងលបិិ��ុតិ និងបិដោត្រូ��

សុហ��ន៍របិស់ុដោយ�ង។

�ំុ�សូុ�ខ្មែណិនា�អំ៊ឹកអានរបិស់ុដោយ�ង

ពិីចាំរណាទីសុសនៈទាំ�ងដោនះដោ�ដោពីល

ដោបាះដោឆំ្នាំតិដោ�រដូំវសុួ�កដោឈូ�ត្រូជុះដោនះ ៖

• ទីី��យ អំ៊ឹកដោបាះដោឆំ្នាំតិក�ុុជា��រខ្មែតិ

ផួ្លាស់ុបិតរូឥរយិ៉ាបិថដោបាះដោឆំ្នាំតិ។ ពី�កដោ���រខ្មែតិ

ដោផ្លាត តិដោល��ុណិភាពីរបិស់ុដោបិកាជន។

• ទីីពីីរ សុហ��ន៍ខ្មែ�ែរ ��រខ្មែតិដោត្រូជ�សុដោរ �សុ

អំ៊ឹកខ្មែដំលតិ�ណាងឱ្យយតិថ្ងៃ�ួសីុលធិ�៌របិស់ុ

ដោយ�ងលបិិ��ុតិ និងបិដោត្រូ��សុហ��ន៍របិស់ុ

ដោយ�ង។

• ទីីបីិ កាំរដោបាះដោឆំ្នាំតិរបិស់ុអំ៊ឹក�ឺជា

សុ�ដោឡូងរបិស់ុអំ៊ឹក។ រាប់ិវាចូំល។

ភាពីខួា�ងរបិស់ុអាដោ�រកិ�ឺដោ�កុំង

ដំ�ដោណិ� រកាំរត្រូបិជាធិិបិដោតិយយ ខ្មែដំលអ៊ឹនុញ្ញាា តិ

ឱ្យយអំ៊ឹកដោធិះ�កាំរដោបាះដោឆំ្នាំតិដោ�ត្រូ�ប់ិកាំរ

ដោបាះដោឆំ្នាំតិ។ ដោនះជាអ៊ឹះីខ្មែដំលដោធិះ�ឲ្យយអាដោ�រកិ

�ុសុពីីក�ុុជាខ្មែដំលគាែ នកាំរដោបាះដោឆំ្នាំតិ

ដោ�យដោសុរ ីឬត្រូតិ��ត្រូតិូវ។

ពីលរដំឋខ្មែ�ែរអាដោ�រកិាំ�ងជាដោត្រូចំ�ននាក់

ដោ�ទីីត្រូកុងឡូូខ្មែវលបាន�កចិំតិតន�ងតិ�ណាង

រាស្រ្តសុត �ុ� បិនុាប់ិពីីឈំូះកាំរដោបាះដោឆំ្នាំតិ គាត់ិ

បានដោ�ជ�បិជា��យនាយករដំឋ�ន្ត្រីនតីក�ុុជា 

ហុូន ខ្មែសុន និងបានសុរដោសុ�របុិរសុខួា�ង

ដោនាះជាសាធារណិៈ ដោហ�យនិយ៉ាយថ្នា 

“គាត់ិចំង់ដោរៀនពីី ហុូន ខ្មែសុន” ។ បិនុាប់ិពីី      

ត្រូតិឡូប់ិ�កទីីត្រូកុងឡូូខ្មែវលវញិ តិ�ណាងរាស្រ្តសុត 

�ុ� �ិនត្រូតិ��ខ្មែតិ�ិនត្រូពី�សុុ�ដោទាំសុចំ�ដោពាះទីដោងះ�

របិស់ុគាត់ិបិាុដោណាះ ះដោទី បិាុខ្មែនតគាត់ិដោ�ខ្មែតិបិនត

ចូំលរ��កុំងត្រូពី�តិតិកាំរណ៍ិខ្មែដំលដោរៀបិចំ�ដោឡូ�ង

ដោ�ទីីត្រូកុងឡូូខ្មែវលដោ�យរបិបិដោនះ រ��ទាំ�ង

កាំរត្រូបារពីធពិីធីិ ៧ �ករា ខ្មែដំលជាកាំរដោឃាសុនា

នដោយ៉ាបាយ។

ដោ�ខ្មែ�ធូំិ ឆំ្នាំ�១៩៧៨ កងទ័ីពីដោវៀតិណា�

ពីីរខ្មែសុនត្រូបា��ឺុននាក់បានចូំល�ួនពាន

ត្រូបិដោទីសុក�ុុជា និងកម៉ាច ត់ិខ្មែ�ែរត្រូកហ�ដោ�

ថ្ងៃថៃទីី៧ ខ្មែ��ករា ឆំ្នាំ�១៩៧៩។ ដោវៀតិណា�

បានបិដោងេ�តិរ�ឋ ភិបាលថែី��យដោ�ថ្នា 

សាធារណិៈរដំឋត្រូបិជាម៉ានិតិក�ុជុា (សុ.បិ.ក.) 

និងដំ�ដោឡូ�ងអំ៊ឹករត់ិដោចាំលស្រាសុុកខ្មែ�ែរត្រូកហ�

ពីីរបីិនាក់ រ��ទាំ�ងដោ�ក ហុូន ខ្មែសុន �ង

ខ្មែដំរ។ ដោវៀតិណា�បានកាំន់កាំប់ិត្រូបិដោទីសុ

ក�ុុជាកុំងរយៈដោពីល ១០ ឆំ្នាំ� និងបាន

តិសូូុត្រូបិឆ្នាំ�ងន�ងកាំរតិសូូុរបិស់ុក�ុុជា 

រហូតិដំល់អ៊ឹងោកាំរសុហត្រូបិជាជាតិិបាន

ឧបិតិិ�ភដោរៀបិចំ�កិចំចត្រូពី�ដោត្រូពីៀងសុនតិភាពី

ទីីត្រូកុងបាា រសីុឆំ្នាំ� ១៩៩១ បានដំកទ័ីពី

ដោវៀតិណា� ដោចំញ និង�តល់ឱ្យយក�ុុជានូវ

សុនតិភាពី បូិរណិភាពីទី�កដីំ កាំរដោបាះដោឆំ្នាំតិ 

និងកាំរអ៊ឹភិវឌីឍន៍ដោសុដំឋកិចំច។ បិនុាប់ិ�ក 

�ណិបិកសត្រូបិជាជនក�ុុជា បានបិតូរដោ�ែ ះ

ដោ�ជា �ណិបិកសត្រូបិជាជនក�ុជុា ដោ�កាំត់ិ

ថ្នា (CPP) កុំងឆំ្នាំ� ១៩៩៣ ដោដំ��ីីចូំលកុំង

កាំរដោបាះដោឆំ្នាំតិគា�ត្រូទីដោ�យអ៊ឹងោកាំរសុហត្រូបិជាជាតិិ។ 

ដោ�ក ហុូន ខ្មែសុន ចាំញ់កាំរដោបាះដោឆំ្នាំតិ

ដោនាះ បិាខុ្មែនតដោ�កាំន់អ៊ឹ�ណាចំដោត្រូពាះគាត់ិ��រា�

បិ�ខ្មែបិកតិ�បិន់ភា�ខាងដោក�តិថ្ងៃនត្រូបិដោទីសុ

ក�ុុជា។ ដោត្រូកាំយ�កគាត់ិបានដោធិះ�រដំឋត្រូបិ�រ

ដោ�ឆំ្នាំ� ១៩៩៧ ដោហ�យបានដំកសុហនាយក

រដំឋ�ន្ត្រីនតរីបិស់ុត្រូពីះអ៊ឹងោត្រូពីះអ៊ឹងោម៉ាច ស់ុរណិឫទីធ។ិ 

កាំរ�ួនពាន និងកាំរកាំន់កាំប់ិរបិស់ុយ�ន

ដោ�ថ្ងៃថៃ ៧ �ករា ឥឡូូវដោនះ ត្រូតិូវបានត្រូបារពីធ

យ៉ាាងអ៊ឹនាធិិបិដោតិយយជាថ្ងៃថៃរ �ដោ�ះក�ុុជា 

ខ្មែដំលដោធិះ�ឲ្យយ ហុូន ខ្មែសុន កួាំយជាវរីៈបុិរសុ។

ត្រូបិជាជនខ្មែ�ែរដោ�ជុ�វញិពិីភពីដោ�ក

បានដោរៀបិចំ�កាំរតិវាាជាដោត្រូចំ�នដំង និងត្រូបិឆ្នាំ�ង

រ�ឋ ភិបាលដោ�ក ហុូន ខ្មែសុន ��ងពីីម៉ាន

រដំឋត្រូបិ�រ។ ទីីត្រូកុងឡូូខ្មែវល �ឺជាទីីត្រូកុងដ៏ំ

សុ�ខាន់��យ ខ្មែដំលជ�យដោល�កក�ុស់ុកាំរយល់

ដំ�ង និងគា�ត្រូទីចំលនាត្រូបិជាធិិបិដោតិយយដោ�

Sadly, after over 2 million lives were 
lost in the killing field and 1 million lives 
lost during the Vietnamese occupation, 
the country continues to suffer from 
another oppressing regime for the past 
30 plus years. Yet, January 7 is celebrat-
ed in Lowell every year by those who 
fall prey to the disinformation.

Mr. Hun Sen has curtailed human 
rights and freedom in Cambodia in the 
last several years and his preparation for 
a totalitarian regime is nearly complete 
after ousting his opponents in 2017, and 
taking all seats in a fake election in 2018, 
and made his son the next premier in 
December 2021. 

Let us be clear. To elect any Cam-

bodian American to public office, voters 
expect their candidate to understand the 
complexity of Cambodian politics and 
be on the right side of history. We have 
seen many western wealthy countries put 
their principles aside and do business 
with totalitarian states. This has allowed 
autocratic countries like Russia and 
China to gain wealth and power which 
they use in return to destroy democratic 
societies like ours. War in Ukraine is a 
living example.

Many of us who have known first-
hand the atrocities that come with tyran-
nical regimes, should vote for a candidate 
not because he is a Cambodian, but 
because he upholds American demo-
cratic ideals.

ក�ុុជា។

��រឱ្យយសាត យបិនុាប់ិពីី�នុសុសជាង ២ 

�ននាក់បានបាត់ិបិង់ជីវតិិដោ�កុំងវាល

ពិីឃាតិ និង ១ �ននាក់បានបាត់ិបិង់ជីវតិិ

កុំងអ៊ឹ�ឡុូងដោពីលកាំរកាំន់កាំប់ិរបិស់ុដោវៀតិណា� 

ត្រូបិដោទីសុដោនះដោ�ខ្មែតិបិនតទីទី�លរងនូវរបិបិ

គាបិសុងេត់ិ��យដោ�សងដោទីៀតិសុត្រូម៉ាប់ិរយៈដោពីល

ជាង ៣០ឆំ្នាំ� កនួង�កដោនះ។ ដោទាំះជាយ៉ាាងណា

ក៏ដោ�យ ថ្ងៃថៃទីី ៧ ខ្មែ��ករា ត្រូតូិវបានត្រូបារពីធ

ដោ�ទីីត្រូកុងឡូូខ្មែវលជាដោរៀងរាល់ឆំ្នាំ�ដោ�យអំ៊ឹក

ខ្មែដំលធួាក់ ចូំលដោ�កុំងកាំរបិ�ភាន់ព័ីត៌ិម៉ាន

�ិនពិីតិ។

ដោ�ក ហុូន ខ្មែសុន បានក�ចាំត់ិដោចាំល

សិុទីធិ�នុសុស និងដោសុរភីាពីដោ�ក�ុុជា

កុំងរយៈដោពីលបិានុាែ នឆំ្នាំ�ចុំងដោត្រូកាំយដោនះ និង

កាំរដោរៀបិចំ�របិស់ុគាត់ិសុត្រូម៉ាប់ិរបិបិផ្លាត ច់ំកាំរ

�ឺជិតិរ�ចំរាល់ដោហ�យ បិនុាប់ិពីីបានទីមួ៉ាក់

�ូត្រូបិខ្មែជងរបិស់ុគាត់ិដោ�ឆំ្នាំ� ២០១៧ និង

យកអាសុនៈទាំ�ងអ៊ឹស់ុដោ�កុំងកាំរដោបាះដោឆំ្នាំតិ

ខ្មែកួងកួាំយដោ�ឆំ្នាំ� ២០១៨ និងបានដោធិះ�ឱ្យយ

កូនត្រូបុិសុរបិស់ុគាត់ិកួាំយជា នាយករដំឋ�ន្ត្រីនតី

បិនុាប់ិដោ�ខ្មែ�ធូំិ ឆំ្នាំ� ២០២១។

ដោយ�ងត្រូតិូវដំ�ងឲ្យយបានចំាស់ុ�ស់ុ។ 

ដោដំ��ីីដោត្រូជ�សុដោរ �សុជនជាតិិខ្មែ�ែរអាដោ�រកិាំ�ង

ណាមំ៉ាក់ឱ្យយចូំលកាំន់តិ�ខ្មែណិងសាធារណិៈ 

អំ៊ឹកដោបាះដោឆំ្នាំតិរ �ពី�ងថ្នា ដោបិកាជនរបិស់ុពី�កដោ�

ន�ងយល់ពីីភាពីសុែ�ុសាែ ញថ្ងៃននដោយ៉ាបាយ

ក�ុុជា និងសុិតិិដោ�ខាងសាត �ថ្ងៃនត្រូបិវតិតសិាស្រ្តសុត។ 

ដោយ�ងបានដោ��ញត្រូបិដោទីសុអំ៊ឹកម៉ានដោ�កខាងលិចំ

ជាដោត្រូចំ�នបាន�ក់ដោគាលកាំរណ៍ិរបិស់ុពី�កដោ�

��យខ្មែឡូក និងដោធិះ�ជ�ន�ញជា��យរដំឋផ្លាត ច់ំ

កាំរ។ ត្រូបិកាំរដោនះបានអ៊ឹនុញ្ញាា តិឱ្យយត្រូបិដោទីសុ

ផ្លាត ច់ំកាំរដូំចំជារសុុសុ ីនិងចិំនទីទី�លបានត្រូទីពីយ

សុ�ីតិត ិនិងអ៊ឹ�ណាចំខ្មែដំលពី�កដោ�ដោត្រូបិ�ត្រូបាស់ុ

ជាថូំរន�ងកាំរបិ�ផួ្លាញសុងោ�ត្រូបិជាធិិបិដោតិយយ

ដូំចំត្រូបិដោទីសុដោយ�ង។ សុន្ត្រីង្ហាោ �ក�ពុីងខ្មែតិ

ដោក�តិដោឡូ�ងដោ�ត្រូបិដោទីសុអុូ៊ឹយខ្មែត្រូកន�ឺជា

ឧទាំហរណ៍ិ។

ដោយ�ងជាដោត្រូចំ�ននាក់ខ្មែដំលបានដំ�ងជា�ុន

នូវអ៊ឹ�ដោពី�ដោឃារដោ�ខ្មែដំលដោក�តិដោឡូ�ងជា��យន�ង

របិបិតិិរចិាំន ��រខ្មែតិដោបាះដោឆំ្នាំតិដោត្រូជ�សុដោរ �សុ

ដោបិកាជន�ិនខ្មែ�នដោ�យសារគាត់ិជាជនជាតិិ

ខ្មែ�ែរដោទី បិាខុ្មែនតដោ�យសារខ្មែតិគាត់ិត្រូបិកាំន់យក

នូវឧតិត��តិិត្រូបិជាធិិបិដោតិយយរបិស់ុអាដោ�រកិ។ 

State Rep Race in Lowell’s HighlandsState Rep Race in Lowell’s Highlands
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Vietnamese Army launched a full scale Invasion of Cambodia on December 25, 1978Vietnamese Army launched a full scale Invasion of Cambodia on December 25, 1978

Rep. Rady Mom attended the Cambodian People Party (CPP) celebration of the con-Rep. Rady Mom attended the Cambodian People Party (CPP) celebration of the con-
troversial Vietnamese Invasion of Cambodia on January 7, 1979  at Pailin Restaurant, troversial Vietnamese Invasion of Cambodia on January 7, 1979  at Pailin Restaurant, 

Lowell, Massachusetts in January 2022.Lowell, Massachusetts in January 2022.
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ពិីធីិបុិណិយដោ�ងដោ�ាង ខ្មែដំលភាសាចិំន

ដោ�ថ្នា �ីង�ីង (QingMing) ឬភាសាអ៊ឹង់ដោ�សួុ

ថ្នា “Tomb Sweeping Day” សុ�ដោ�ដោ�ដោល�

ពិីធីិខ្មែសុន�ូំរ, បុិណិយជត្រូ�ះចិំតិតឲ្យយត្រូជះថួ្នា ឬ

ទិីវាសុមិ៉ាតិ�ូំរជូនដូំន� ឬឪពុីកម៉ាា យ ខ្មែដំល

បានខ្មែចំកឋានដោ�។

បុិណិយដោ�ងដោ�ាង ម៉ានត្រូបិវតិតិដ៏ំយូរលង់

ណាស់ុ�កដោហ�យកុំងត្រូបិដោទីសុចិំន និងត្រូតិវូ

បាននា�ចូំលកាំន់ត្រូបិដោទីសុក�ុុជា��រយៈ

ចិំន�ករស់ុដោ� ស្រាសុុកខ្មែ�ែរ។

ពិីធីិបុិណិយដោ�ងដោ�ាងដោនះត្រូបារពីធដោឡូ�ង

ដោដំ��ីីឧទិុីសុដំល់ ជី ហសីទី�យ។

ម៉ានដោរឿងដំ�ណាលថ្នា កាំលពីីឆំ្នាំ� ៦៣៦ 

ថ្ងៃនពី.សុ ម៉ានត្រូពីះអ៊ឹងោម៉ាច ស់ុត្រូពីះនា�ដោវន 

(Wen) និងអំ៊ឹកបិដោត្រូ��ដោ�ែ ះ ជី ហសីទី�យ 

(Jie Zitui) បានរត់ិដោ�ចំពីីសុន្ត្រីង្ហាោ � ក៏វដោងះង

ចូំលដោ�កុំងថ្ងៃត្រូពី។ ដោ�យគាែ នអា�រ

សុត្រូម៉ាប់ិបិរដិោភា�អ៊ឹស់ុជាដោត្រូចំ�នថ្ងៃថៃ និងបារ�ភ

ខួាចំដោ��ះ យ�ួ�នឃួាន ជី ក៏ដោចំៀរសាច់ំ

ដោ�ួរបិស់ុ�ួ�ន�កដោធិះ��ាូបិ។ ត្រូពីះអ៊ឹងោម៉ាច ស់ុ 

ដោវន សុនាថ្នាន�ង�ាល់រង្ហាះ ន់ដំល់ ជី បិាុខ្មែនត 

ជី �ិនខ្មែ�នជា�នុសុសដោ�ភលន់ន�ងឋានៈ

បុិណិយស័ុកាិដោឡូ�យ។ អ៊ឹះីខ្មែដំលគាត់ិចំង់បាន 

�ឺចំង់ឲ្យយត្រូពីះអ៊ឹងោម៉ាច ស់ុ ដោវន វលិត្រូតិឡូប់ិ

ដោ�កាំន់ដំ�កដីំជិន (Jin) វញិ ដោដំ��ីដីោធិះ�ដោសុាចំ

ដោ�ទីីដោនាះ។

ជី បាននា�ម៉ាា យដោ�រស់ុដោ�ឯថ្ងៃត្រូពីភំ�។ 

ដោពីលដំ�ងដូំដោចំំះ ត្រូពីះអ៊ឹងោ ដោវន បានបិញុ្ញា

ដោអាយដោ�ដុំតិថ្ងៃត្រូពីខ្មែដំល ជី សុ�ង��ក់�ួ�ន 

កុំងដោគាលបិ�ណិងឲ្យយ ជី បិង្ហាា ញ�ួ�ន។ ខ្មែតិ

អ៊ឹកុសុល ថ្ងៃត្រូពីបានដោ�ះសុដោនាធ សុដោ�ធ  រហូតិ 

ជី ដោចំញ�ិនរ�ចំ ក៏សួាប់ិកុំងភំក់ដោភួ�ងដោនាះ ខ្មែតិ�ាងដោ�។ ត្រូពីះអ៊ឹងោម៉ានវបិិីដិំសារយី៉ាា ង

ខួា�ងចំ�ដោពាះដោរឿងដោនាះ ក៏ដោចំញបិញុ្ញា���ិនឲ្យយ

អំ៊ឹកភូ�ិដោត្រូបិ�ត្រូបាស់ុដោភួ�ង និងបិរដិោភា�ខ្មែតិ

អា�រត្រូតិជាក់ចំ�ន�នបីិថ្ងៃថៃ ដោដំ��ីីកាំន់ទុីកា

ដំល់វញិ្ញាា ណិកានធ ជី។ ��ងពីីដោពីលដោនាះ�ក 

ត្រូបិថ្ងៃពីណីិខ្មែសុន�ូំរដោគារពីដូំន�ក៏ចាំប់ិក�ដោណិ� តិ

ដោឡូ�ងរហូតិដំល់សុពីះថ្ងៃថៃ។ ដោត្រូកាំយ�កដោទីៀតិ 

ត្រូពីះអ៊ឹងោបានសុដោងេតិដោ��ញថ្នាដោ�ដោល��ូំរ

របិស់ុ ជី ហសទីី�យ ម៉ានដោដំ��សូុលចាំប់ិដោ�ា��

ដុំះត្រូ�បិពីីដោល�។ ត្រូទីង់បានបិញុ្ញាឲ្យយដោ�សុមិ៉ាតិ

ដោដំ��សូុលដោចំញ ដោហ�យបិញុ្ញាឲ្យយត្រូបិជាជន

ត្រូបារពីធពិីធីិដោនះដោ�យបិញ្ចូចូ ល��និតិរ �ល�កពីី

�ុណិអំ៊ឹកខ្មែដំលបានខ្មែចំកឋានដោ�។ ដោហតុិដោនះ

បានបានជាសុដោងេតិដោ��ញត្រូបិជាជនចិំន

យកសុួ�កដោដំ��សូុល�ក់ដោ�ពីីដោល��ូំរល�អ៊ឹ។ 

បិខ្មែនិ�ពីីដោនះ ដោ�ខ្មែសុន�ាូបិអា�រ និងស្រាសា

ខ្មែដំលដូំន�ចូំលចិំតិត ត្រូពី�ទាំ�ងដុំតិត្រូបាក់កាំសុ 

ជូនដូំន�ដោដំ��ីីកុ�ឲ្យយពី�កគាត់ិម៉ានកាំរ

�ះះខាតិចាំយវាយហូបិចុំកដោ�ដោត្រូកាំយដោពីល

ខ្មែចំកឋាន។ បិចំចុបិីនំអំ៊ឹកដោ�ួៀតិឳកាំសុរកសីុុ

បានបិខ្មែនិ�កាំរដុំតិជាទូីរសុពុី �ុះត្រូក�សុ 

និងសុម៉ាភ រៈដោ�សងៗដោទីៀតិ�ង។

ពិីធីិដោនះ ដោ�ដោត្រូចំ�នដោធិះ�ដោឡូ�ងដោ��ាុ�ថ្ងៃថៃទីី៥ 

ខ្មែ�ដោ�សា ជាដោរៀងរាល់ឆំ្នាំ� ដោហ�យដោ�និយ�

ខ្មែសុនដោ��ូំរអំ៊ឹកម៉ាន�ុណិ ខ្មែដំលខ្មែចំកឋាន

ដោ� កុំងដោគាលបិ�ណិង ៣យ៉ាាង �ឺ ១-បិ�ងសុ�ង

សុុ�ដោសុចំកាីសុុ�ចំដោត្រូ��ន ២-សុុ�ឲ្យយកូនដោ�

រកសីុុម៉ានបាន និង ៣-សុុ�ដោឡូ�ងបុិណិយ

ស័ុកា។ិ កុំងពិីធីិខ្មែសុនដំ�បូិង �ឺដោ�យកត្រូក�សុ

ត្រូបិក់�ូំរ យកដីំដោរាយពីីដោល� រ�ចំដោស្រាសាចំទី�ក។ 

បិនុាប់ិ�កដោទីៀតិ ដោ�ខ្មែសុន�ាបូិអា�រដោ���

លទីធភាពី។

ជនជាតិិចិំនម៉ានវបិីធិ�៌ត្រូ�ួសារនិយ�

ណាស់ុ ដូំដោចំំះត្រូតិកូលរបិស់ុដោ���យៗ�ឺត្រូតិវូ

បានដោល�កតិដោ�េ�ង ពិីដោសុសុ�ូំរបុិពីះបុិរសុ 

ខ្មែដំលត្រូ�ួសារមំ៉ាក់ៗសួាប់ិដោ� �ឺត្រូតិូវបាន

ដោត្រូជ�សុដោរ �សុទីី��ងល ិម៉ានហុងសុូុយ សុត្រូម៉ាប់ិ

បិញ្ចូចុ ះ ដោ�យម៉ានជ�ដោនឿថ្នា ដូំន�របិស់ុដោ�

ន�ងជ�យដំល់កូនដោ�ឲ្យយរកសីុុម៉ានបាន៕

ប្រ�ែតតិនៃន់�ិធិី�ុណៈ�យនៅ�ងនៅ�ូងប្រ�ែតតិនៃន់�ិធិី�ុណៈ�យនៅ�ងនៅ�ូង
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រកីកាំដោន� (Afrikaners) ដោ�ក ដូំល�ុណិ 
ឥសា (Dolkun Isa) �កពីី ដោទី��ីសិាន
ខាងដោក�តិ (East Turkestan) ដោ�ក បិាូល 
ស្រ្តសាត សុស (Paul Strauss) �កពីីទីីត្រូកុង�ូលូ
�ដោបិៀ (District of Columbia) ថ្ងៃនរដំឋធានីវាា

សិុងដោ�ន សុហរដំឋអាដោ�រកិ ដោ�កស្រាសីុ 
ទីីណា រសូុ �ូណា បាននិសុ (Tina Rose 
Muna Barnes) �កពីីដោកាំះហោឺ� (Guam) 
ថ្ងៃន សុហរដំឋអាដោ�រកិ ដោ�ក អាលី អាខ្មែដំល
ហាខ្មែដំសុ (Ali Abdelzadeh) �កពីី អីុ៊ឹរាា
នដោនៀន ហោឺឌីីសិាន (Iranian Kurdistan) 
ដោ�ក អាបិឌីី ម៉ាា ឌីី (Abdi Mahdi) �កពីីអូ៊ឹ
�ោ ខ្មែដំន (Ogaden) និង ដោ�ក ថ្ងៃរ ាសិុន ហោិ
នខាង (Rigzin Genkhang) �កពីីខ្មែដំនដីំ
ទីីដោបិត៍ិ (Tibet) ខ្មែដំលដោ�ដោត្រូកាំ�អាណានិ��
ចិំន ។ ដោយ៉ាង�� អ៊ឹងោកាំរ UNPO សុពីះថ្ងៃថៃ 
ត្រូបិជាជាតិិនានាដោ�ជុ�វញិពិីភពីដោ�កខ្មែដំល
ជាសុម៉ាជិក ម៉ានចំ�ន�ន ៤៤ កុំងដោនាះ 
ថំ្នាក់ដំ�កនា�ជា�ណិៈ ក�ែកាំរនាយកខ្មែដំល
បានជាប់ិដោឆំ្នាំតិអាណិតិតិកាំលថែីដោនះ ម៉ាន
ចំ�ន�ន ១១ របូិ ជាតិ�ណាងអ៊ឹងោកាំរចំ�ន�ន ១១ 
កុំងដោនាះ ម៉ានត្រូបិធាន ១ របូិ អ៊ឹនុត្រូបិធាន ២ 
របូិ និងសុម៉ាជិក�ណិៈក�ែកាំរនាយកចំ�ន�ន 
៨ របូិ ។ 

ត្រូបិតិិភូថ្ងៃនសុហព័ីនធខ្មែ�ែរក�ុុជាដោត្រូកាំ� 
ខ្មែដំលបានចូំលរ����សុនិំបាតិដោនះ រ��ម៉ាន 
ដោ�ក ដោ�ា �ុនី ជាអ៊ឹនុត្រូបិធាន ថ្ងៃន សុហព័ីនធ
ខ្មែ�ែរក�ុុជាដោត្រូកាំ� ដោ�ក ត្រូតិ�ង ម៉ាា ន់ រនុិ ជា
ត្រូបិធានខ្មែ�នកាំរ ដោ�ក អាខ្មែឡូក ថ្នាច់ំ ជា
ដោ�ធាវ ីនិងជាតិ�ណាង សុហព័ីនធខ្មែ�ែរ
ក�ុជុាដោត្រូកាំ� ត្រូបិចាំ�ទីះបីិអឺ៊ឹរបុិ និង ត្រូពីះដោតិជត្រូពីះ�ុណិ 
ធីិធីិ ធិដោម៉ាែ  ជាត្រូបិធាន�ណិៈក�ែកាំរសាសុនា
អ៊ឹនតរជាតិិ ថ្ងៃន សុហព័ីនធខ្មែ�ែរក�ុុជាដោត្រូកាំ� ។ 

ដោ�ក ដោ�ា �ុនី បានបិញុ្ញាក់អ៊ឹ�ពីី
សារៈសុ�ខាន់ថ្ងៃនតិ�នាទីី សុម៉ាជិក�ណិៈក�ែកាំរ
នាយករបិស់ុអ៊ឹងោកាំរ UNPO ខ្មែដំល សុហព័ីនធ
ខ្មែ�ែរក�ុុជាដោត្រូកាំ� បានជាប់ិដោឆំ្នាំតិថ្នា វា
ម៉ានន័យយ៉ាា ងខួា�ង និងម៉ានត្រូបិដោយ៉ាជន៍
ជាដោត្រូចំ�ន សុត្រូម៉ាប់ិត្រូបិជាជាតិិខ្មែ�ែរដោត្រូកាំ� 
ទូីទាំ�ងពិីភពីដោ�ក និងដោ�ខ្មែដំនដីំក�ុជុាដោត្រូកាំ� 
ដូំចំជា ទីី��យ សុហព័ីនធខ្មែ�ែរក�ុុជាដោត្រូកាំ� 
(KKF) បានដោធិះ�ជាអំ៊ឹកដំ�កនា�មំ៉ាក់របិស់ុ
អ៊ឹងោកាំរអ៊ឹនតរជាតិិដ៏ំធិ���យ សុត្រូម៉ាប់ិដំ�កនា�

ត្រូបិជាជាតិិនានាជាសុម៉ាជិកទូីទាំ�ងពិីភពីដោ�ក
�ក ពីីខ្មែដំនដីំ ដោកាំះ រដំឋ និងត្រូបិដោទីសុចំ�ន�ន 
៤៤ ។ ទីីពីីរ បានដោធិះ�ឲ្យយសុ�ដោឡូងខ្មែ�ែរដោត្រូកាំ� 
បានរ �ពីងដោ�ដោល�ឆ្នាំកអ៊ឹនតរជាតិិ��រយៈ
កិចំចអ៊ឹនតរា��ន៍របិស់ុអ៊ឹងោកាំរ UNPO និង
ទីីបីិ ពីលរដំឋខ្មែ�ែរដោត្រូកាំ� បានសិុកាដោរៀនសូុត្រូតិ
នូវរដោបិៀបិតិសូូុ�តិិដោ�យអ៊ឹហិងា ដោដំ��ីី
ទាំ�ទាំរ នូវ «សិុទីធិសុដោត្រូ�ចំវាសុនា�ួ�ន
ដោ�យ�ួ�ងឯង» ជូនពីលរដំឋខ្មែ�ែរដោត្រូកាំ� ដោ�
ខ្មែដំនដីំក�ុុជាដោត្រូកាំ� ខ្មែដំលក�ពុីងខ្មែតិដោ�
ដោត្រូកាំ� ន��អាណានិ��យ�ន សុពីះថ្ងៃថៃ ។

សូុ�បិញុ្ញាក់ថ្នា អ៊ឹងោកាំរ UNPO បាន
បិដោងេ�តិដោឡូ�ងដោ�ឆំ្នាំ� ១៩៩១ ដោ�ទីីត្រូកុងឡា
ដោអ៊ឹ ត្រូបិដោទីសុហូឡូង់ ដោដំ��ីីតិសូូុ�តិិដោ�យ 
អ៊ឹហិងាទាំ�ទាំរនូវ «សិុទីធិសុដោត្រូ�ចំវាសុនា
�ួ�នដោ�យ�ួ�ងឯង» ជូនត្រូបិជាជាតិិនានាកុំង
ពិីភពីដោ�ក ខ្មែដំលក�ពុីងខ្មែតិដោ�ដោត្រូកាំ�
អាណានិ��របិស់ុបិរដោទីសុ ។ សុហព័ីនធ
ខ្មែ�ែរក�ុុជាដោត្រូកាំ� បានចូំលជាសុម៉ាជិក ថ្ងៃន 
អ៊ឹងោកាំរ UNPO ដោ�ថ្ងៃថៃទីី ១៥ ខ្មែ�កកេ� ឆំ្នាំ� 
២០០១ ។ សុពីះថ្ងៃថៃ ទីង់ជាតិិក�ុុជាដោត្រូកាំ� 
ត្រូតិូវបានដោ�បិងាូតិដោឡូ�ង ដោ�កាំរយិ៉ាល័យ
កណាា លរបិស់ុ UNPO នាទីីត្រូកុងឡាដោអ៊ឹ 
ត្រូបិដោទីសុហុលង់ួ ជា��យន�ងទីង់ជាតិិ

ត្រូបិជាជាតិិនានាជាសុម៉ាជិកទូីទាំ�ងពិីភពីដោ�ក 
៕ ដោ�យ ថ្នាច់ំ ត្រូបីិជា ដោ�ឿន | សារព័ីត៌ិម៉ាន 
ថ្ងៃត្រូពីន�រ | សុ�ដោឡូងក�ុុជាដោត្រូកាំ�  http://
preynokornews.info | https://vokk.net

�ហុ�័នធជែ�ែរក្ខម្ពុុ�ជា�បេស្ត្រកា�ម៉...�ហុ�័នធជែ�ែរក្ខម្ពុុ�ជា�បេស្ត្រកា�ម៉...tmkBITMB½rTI   06

According to UNPO, there are cur-
rently 44 member nations around the 
world, including 11 newly elected mem-
bers of the Board of Directors, represent-
ing 11 organizations, including one vice 
president. 2 Chairmen and 8 members 

of the Board of Directors.
Delegates from the Khmer Kampu-

chea Krom Federation who attended the 
General Assembly included Mr. Mao 
Mony, Vice President of the Khmer 
Kampuchea Krom Federation; Venerable 
Thy Thammo, the Chairman of the In-
ternational Religious Commission of the 
Khmer Kampuchea Krom Federation.

Mr. Mao Mony emphasized the 

importance of the role of the UNPO’s 
Board of Directors elected by the Khmer 
Kampuchea Krom Federation that it 
means a lot to the Khmer Krom people 
all over the world and in the territory of 
Kampuchea Krom. First, the Khmer 
Kampuchea Krom Federation (KKF) has 

been one of the leaders of a large inter-
national organization for leading member 
nations from around the world from 44 
territories, islands, states, and countries. 
Second, the Khmer Krom voice was heard 
on the international stage through the 
intervention of the UNPO, and third, the 
Khmer Krom people learned how to 
advocate non-violently to demand the 
"right to self-determination" for the 
people. Khmer Krom in the territory of 
Kampuchea Krom, which is currently 
under the yoke of the Vietnamese colony.

Be noted that the UNPO was estab-
lished in 1991 in The Hague, the Neth-
erlands, to advocate non-violently for 
"self-determination" for the nations of 
the world under foreign colonization. 
The Khmer Kampuchea Krom Federation 
became a member of UNPO on July 15, 
2001. Today, the flag of Kampuchea 
Krom is hoisted at the UNPO headquar-
ters in The Hague, the Netherlands, with 
the flags of member nations around the 
world.
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Khmer Kampuchea Krom Federation 
(KKF) continues to be elected as UNPO 

Board of Directors

movement to fight the Vietnamese 
government to respect human rights, 
the right to live in safety, the right 
to religion, culture, traditions and 
self-determination of the Khmer 
Krom. Who are indigenous people 
in the territory of Kampuchea Krom. 

The Khmer Kampuchea Krom Fed-
eration was established by the 5th 
General Assembly of the World 
Khmer Kampuchea Krom on August 
4, 1996.

ឆ្នាំកអ៊ឹនតរជាតិិ ដោដំ��ីី ត្រូបិ�ូល �តុ� សុហ��ន៍

អ៊ឹនតរជាតិិ ឲ្យយ ត្រូជាបិ ពីី សិានភាពី ពីលរដំឋខ្មែ�ែរ

ដោត្រូកាំ� ខ្មែដំល ក�ពុីង រស់ុ ដោ� ដោត្រូកាំ� ន��

អាណានិ�� និយ� ដោវៀតិណា� ខ្មែដំល សុពីះថ្ងៃថៃ

ក�ពុីង រង កាំរ ដោធិះ� ទុីកា បុិកដោ�ំញ»។

សុហព័ីនធ ខ្មែ�ែរ ក�ុុជា ដោត្រូកាំ�  ខ្មែដំល ម៉ាន

�ូល�ឋ ន ដោ� សុហរដំឋអាដោ�រកិ    ជា អ៊ឹងោកាំរ

ដោធិះ� ចំលនា តិសូូុ �តិិ ដោ�យ អ៊ឹហិងា ដោល� ឆ្នាំក

អ៊ឹនតរជាតិិ  ដោដំ��ី ីតិសូូុ ទាំ� ទាំ� ឱ្យយ រ�ឋ ភិបាល

ដោវៀតិណា�  ដោគារពី សិុទីធ�ិនុសុស សិុទីធ ិរស់ុដោ�

ដោ�យ សុុវតិិភិាពី សិុទីធ ិរកា សាសុនា វបិីធិ�៌ 

ទី�ដោនៀ�ទីមួ៉ាប់ិ ត្រូបិថ្ងៃពីណីិ និង សិុទីធិ សុដោត្រូ�ចំ

វាសុនា �ួ�ន ដោ�យ �ួ�នឯង របិស់ុ ខ្មែ�ែរដោត្រូកាំ� 

ខ្មែដំលជា ជនជាតិិដោដំ�� ដោ�ដោល� ខ្មែដំនដីំ ក�ុុជា

ដោត្រូកាំ� ។ សុហព័ីនធ ខ្មែ�ែរ ក�ុុជា ដោត្រូកាំ�  ត្រូតិូវ

បាន��សុនិំបាតិ ដោល�ក ទីី ៥ ថ្ងៃន ខ្មែ�ែរ ក�ុុជា

ដោត្រូកាំ� ពិីភពីដោ�ក បិដោងេ�តិ ដោឡូ�ង កាំលពីី

ថ្ងៃថៃទីី ៤ ខ្មែ�សីុ� ឆំ្នាំ� ១៩៩៦៕

�ហុ�័នធក្ខម្ពុុ�ជា�បេស្ត្រកា�ម៉នឹងបេធេើ...�ហុ�័នធក្ខម្ពុុ�ជា�បេស្ត្រកា�ម៉នឹងបេធេើ...tmkBITMB½rTI   07
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The Khmer Kampuchea Krom Federation will hold its The Khmer Kampuchea Krom Federation will hold its 
11th General Assembly in May to elect a new leadership11th General Assembly in May to elect a new leadership

ស្ត្រ�តំិភូូនៃន�ហុ�័នធជែ�ែរក្ខម្ពុុ�ជា�បេស្ត្រកា�ម៉ ជែដ្ឋលបា�នច្ចូលរួម៉ម៉���នាិបា�តំ បេលើក្ខទីី ១៦ រ��់អងគកា�រស្ត្រ�តំិភូូនៃន�ហុ�័នធជែ�ែរក្ខម្ពុុ�ជា�បេស្ត្រកា�ម៉ ជែដ្ឋលបា�នច្ចូលរួម៉ម៉���នាិបា�តំ បេលើក្ខទីី ១៦ រ��់អងគកា�រ
ស្ត្រ�ជា�ជា�តំិ និងស្ត្រ�ជា�ជនគ្នាែ�នតំំណា�ង បេ��កា�តំ់ថា� UNPO ។ រូ�ៈ ផ្តរល់ឲ្យយស្ត្រ�ជា�ជា�តំិ និងស្ត្រ�ជា�ជនគ្នាែ�នតំំណា�ង បេ��កា�តំ់ថា� UNPO ។ រូ�ៈ ផ្តរល់ឲ្យយ

ទីិដ្ឋឋភា��ម៉���នាិបា�តំ បេលើក្ខទីី ១៦ បេដ្ឋើម៉ីីបេបា�ះបេឆាំា�តំបេស្ត្រជើ�បេស្ត្រជើ�គណ្ដាៈក្ខម៉ែកា�រនាំ�យក្ខ �ស្ត្រម៉ា��់ទីិដ្ឋឋភា��ម៉���នាិបា�តំ បេលើក្ខទីី ១៦ បេដ្ឋើម៉ីីបេបា�ះបេឆាំា�តំបេស្ត្រជើ�បេស្ត្រជើ�គណ្ដាៈក្ខម៉ែកា�រនាំ�យក្ខ �ស្ត្រម៉ា��់
អា�ណ្ដាតំរិថ្មីែីរ��់អងគកា�រស្ត្រ�ជា�ជា�តំិ និងស្ត្រ�ជា�ជនគ្នាែ�នតំំណា�ង បេ��កា�តំ់ថា� UNPO  បេ��រដ្ឋឋធា�នីអា�ណ្ដាតំរិថ្មីែីរ��់អងគកា�រស្ត្រ�ជា�ជា�តំិ និងស្ត្រ�ជា�ជនគ្នាែ�នតំំណា�ង បេ��កា�តំ់ថា� UNPO  បេ��រដ្ឋឋធា�នី

វ៉ាា��ុីនបេ��ន �ហុរដ្ឋឋអា�បេម៉រិក្ខ ។ រូ�ៈ ផ្តរល់ឲ្យយវ៉ាា��ុីនបេ��ន �ហុរដ្ឋឋអា�បេម៉រិក្ខ ។ រូ�ៈ ផ្តរល់ឲ្យយ
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First Cambodian American Woman First Cambodian American Woman 
in Lowell School Committee in Lowell School Committee ខ្មែដំលបាន�ខ្មែលងពីីតិ�ខ្មែណិងដោ�យសារ

ជ�ងឺដោ�ថ្ងៃថៃច័ំនុ ទីី ២៨ ខ្មែ��ីនា ឆំ្នាំ� ២០២២។ 

ឈូ�ន ន�ងតិ�ណាងឱ្យយសុង្ហាេ ត់ិដោល� ៣ ខ្មែដំល

ត្រូ�បិដំណិត ប់ិសុង្ហាេ ត់ិឡូូខ្មែវលខាងតិីូង (South 
Lowell) និងសុង្ហាេ ត់ិ Belvidere ។

ឈូ�ន បានម៉ានត្រូបិសាសុន៍ថ្នា “វាជា

កិតិតិយសុរបិស់ុ�ំុ� កុំងកាំរបិដោត្រូ��កុំងសិាន

ភាពីដ៏ំឧតិតុងឧតិត�ដោនះ។ �ំុ�សូុ�ជូនពីរដំល់ 

Descoteaux ម៉ានសុុ�ភាពីល ិដោហ�យ�ុំ�សូុ�

អ៊ឹរ�ុណិគាត់ិសុត្រូម៉ាប់ិកាំរបិដោត្រូ��របិស់ុគាត់ិ” 

។ ដោ�កុំងកាំរដោបាះដោឆំ្នាំតិចុំងដោត្រូកាំយកុំង

ខ្មែ�វចិំិិកាំ អំ៊ឹកស្រាសីុ ឈូ�ន បានដំ�ដោណិ� រកាំរ

យុទីធនាកាំរដ៏ំខួា�ងកួាំ��យ ខ្មែដំលដោ�កស្រាសីុ

បានឈំូះ ទីីត្រូកុងឡូូខ្មែវលខាងតិីូង បិាុខ្មែនត

ទីទី�លបានសុដោ�ួងតិិចំជាង ១៤៦ ដោ�កុំង

សុង្ហាេ ត់ិ Belvidere។ ឈូ�ន ដោបិាជំាថ្នា នាង

ន�ង�ិតិ��បិដោត្រូ��សុង្ហាេ ត់ិរបិស់ុ�ួ�ន និង

ទីនុ�ងរង់ចាំ�ដោធិះ�កាំរជា��យសុម៉ាជិក

�ណិៈកម៉ាែ ធិិកាំរសា�ទាំ�ងអ៊ឹស់ុ។ ឈូ�ន 

ម៉ានត្រូបិសាសុន៍ថ្នា៖ “កុំងនា�ជាអំ៊ឹកអ៊ឹប់ិរ �

រយៈដោពីលថ្ងៃ�ភ��យឆំ្នាំ� �ំុ�ដំ�ងពីីបិទីពិីដោសាធិន៍

ផុ្លាល់�ួ�នថ្នាដោតិ�តិត្រូ�ូវកាំររបិស់ុម៉ា�បិិ� 

និងសិុសុសម៉ានអ៊ឹះី�ួះ ដោហ�យ�ុំ�ន�ងអាចំយក 

ទីសុសនៈដោនាះ�កដោធិះ�ជា�ណិៈកម៉ាែ ធិិកាំរ

សា�បាន” ។

ឈូ�ន �កអាដោ�រកិកុំងនា�ជា

ជនដោភៀសុ�ួ�នកុម៉ារ។ បានធិ�ដោឡូ�ងកួាំយជា

អំ៊ឹកបិកខ្មែត្រូបិកុម៉ារសុត្រូម៉ាប់ិម៉ាត យរបិស់ុនាង

កុំងក�ឡុូងឆំ្នាំ�សិុកា នាងយល់ពីីកាំរតិសូូុ

ខ្មែដំលត្រូ�ួសារជនអ៊ឹដោនាត ត្រូបិដោវសុន៍ជាដោត្រូចំ�ន

ជ�បិត្រូបិទីះដោ�កុំងសា�ដោរៀន។ ទីីត្រូកុងឡូូ

ខ្មែវល �ឺជាសា�រដំឋចំត្រូ�ុះបិ��ុតិ��យដោ�កុំង

រដំឋ Commonwealth ខ្មែដំលសិុសុសនិយ៉ាយ៦៥ 

ភាសាដោ�សងគំា។ កុំងចំ�ដោណា�ដោនាះ សិុសុស

ខ្មែដំលនិយ៉ាយភាសាបិរដោទីសុ�ុស់ុជាងដោ�

�ឺភាសាដោអ៊ឹសុាញ ម៉ានសិុសុសត្រូបិខ្មែហល 

១៥០០ នាក់ ��ពីីដោត្រូកាំយដោ�យសិុសុស

និយ៉ាយខ្មែ�ែរ ម៉ាន ១២០០ នាក់ និងសិុសុស

និយ៉ាយដោត្រូបិសីុុល ម៉ាន ៩០០ នាក់។ 

ឥឡូូវដោនះកុំងនា�ជាម៉ាត យខ្មែដំលម៉ានកូន

ពីីរនាក់ អំ៊ឹកស្រាសីុ ឈូ�ន បាននិយ៉ាយថ្នា 

“ចំ�ណិង់ចំ�ណូិលចិំតិតរបិស់ុ�ំុ� �ឺចំង់ជ�យអំ៊ឹក

ដ៏ំថ្ងៃទីដូំចំ�ុំ� ដោ�យពីាយ៉ា�ធានាថ្នាកូន

របិស់ុពី�កដោ�ទីទី�លបានកាំរអ៊ឹប់ិរ �ល ិនិង

ដោ�យសុ�ធិ�៌” ។

ដោ�ចុំងសុ�័យខ្មែ�ែរត្រូកហ�ឆំ្នាំ�១៩៧៩ 

ឈូ�នដោក�តិដោ�ជ�រ �ជនដោភៀសុ�ួ�ន ខាវ អីុ៊ឹ�ង។ 

កុំងរបិបិត្រូបិល័យពូីជ  ក�ុុជា។ ឈូ�ន បាន

�កសុហរដំឋអាដោ�រកិកុំងឆំ្នាំ�១៩៨៥ ជា��យ

ម៉ាត យរបិស់ុនាង បិងត្រូបុិសុមំ៉ាក់ បិងស្រាសីុមំ៉ាក់ 

បូិិនថ្ងៃថួរបិស់ុនាង និងកូនពីីរនាក់ ។ នាង

បានចាំប់ិដោ�ត��ចូំលដោរៀនសា��ដោតិតយយដោ�

ទីីត្រូកុង ហូូសុតុន រដំឋតិិចំសាសុ  �ុនដោពីល

ត្រូ�ួសាររបិស់ុនាងបានផួ្លាស់ុដោ�រស់ុដោ�

ទីីត្រូកុងឡូូខ្មែវល រដំឋម៉ាា សាឈូូដោសុតិ ពីីរ

ឆំ្នាំ�ដោត្រូកាំយ�ក។ ឈូ�ន ធិ�ធាត់ិដោ�ទីីត្រូកុងឡូូ

ខ្មែវល ចូំលដោរៀនសា�រដំឋ ដោរៀបិកាំរ និង

ម៉ានកូនពីីរនាក់ ខ្មែដំលឥឡូូវធិ�ដោពីញវយ័

ដោហ�យ។ ឈូ�ន បានម៉ានត្រូបិសាសុន៍ថ្នា 

“កុំងនា�ជា�នុសុសមំ៉ាក់ខ្មែដំល�កពីីត្រូបិដោទីសុ

ខ្មែដំលខ្មែហកហ�រដោ�យសុន្ត្រីង្ហាោ � ទីីត្រូកុងឡូូខ្មែវ

លបាន�តល់ឱ្យកាំសុឱ្យយ�ំុ�ចាំប់ិដោ�ត��ជីវតិិថែី 

�ំុ�ពិីតិជាម៉ានកិតិតិយសុណាស់ុសុត្រូម៉ាប់ិ

ឱ្យកាំសុដោនះកុំងកាំរលះបិង់ និងបិដោត្រូ��

សុហ��ន៍របិស់ុ�ំុ�” ៕

Soben UngSoben Ung

Lowell, MA -- The first Cambo-
dian woman will be sworn in as School 

Committee member on Wednesday. 
Susie Chhuon will be replacing Andrea 
Descoteaux who resigned from the 
position due to illness on Monday 
March 28, 2022. Chhuon will repre-
sent district #3, covering the South 
Lowell and Belvidere neighborhoods. 

Chhuon said, “it’s my honor to 
serve in this delicate situation. I wish 
Mr. Descoteaux well and I thank him 
for his service.” In the last election 

in November, Chhuon ran a strong 
campaign in which she won South 
Lowell but came short 146 votes in 
the Belvidere neighborhood. Chhuon 
vowed that she will work hard to 
serve her district and looks forward 
to work with all fellow school com-
mittee members. “As an educator for 
twenty-one years, I know from first-
hand experience what the parents and 
students’ needs are, and I’ll be able 
to take that perspective to serve as a 
school committee,” said Chhuon.

Chhuon came to America as a 
child refugee. Having grown up as a 
child translator for her mom during 
her school years, she understands the 
struggles that many immigrant fami-
lies face in schools. Lowell is one of 
the most diverse public schools in the 
Commonwealth where 65 different 
languages are spoken by the students. 
Among them, the highest foreign 
speaking students are Spanish, about 
1500 students, followed by 1200 
Khmer speaking students and 900 
Brazilian speaking students. Now as 
a mother of two grown children, 
Chhuon said “My passion is to help 
others who are like me, trying to 
ensure their children have a good and 
equitable access to quality education.”

At the end of the Khmer rouge 
reign in 1979, Chhuon was born in 
the Khao I Dang refugee camp. Dur-
ing the genocide, she lost two siblings 
and her father who served in the 
Cambodian army. Chhuon came to 
the United States in 1985 with her 
mother, one older brother, one older 
sister, her brother-in-law and their 
two children. She started kindergarten 
in Houston, Texas before her family 
moved to Lowell, Massachusetts two 
years later. Chhuon grew up in Low-
ell, went to public school, married, 
and had two children who are now 
adults. “Being someone who came 
from a war-torn country, Lowell has 
given me a chance to start a new life, 
I’m honored for this opportunity to 
give back and serve my community,” 
said Chhuon. 

Susie posed during her campaign in the fall 2021Susie posed during her campaign in the fall 2021
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និង ដោធិះ� ជា សា�ដោរៀន ដោដំ��ីី បិដោត្រូងៀន អ៊ឹកសរ ខ្មែ�ែរ

ដំល់ កូន ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ�។ ដោទាំះបីិជា ដោវៀតិណា� ��

ត្រូបិ�ង បិ�ផួ្លាញ សាសុនា ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� យ៉ាាង ណា ក៏

ដោ�យ ក៏ ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� សុដោត្រូ�ចំ កសាង វតិត បាន ជិតិ 

ត្រូបា� រយ វតិត និង ម៉ាន ត្រូពីះសុងឃ ជាង ៨ពាន់អ៊ឹងោ។

�ន្ត្រីនតី សុហព័ីនធ ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� ដោល�ក ដោឡូ�ង ថ្នា 

ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ� សុុ� ចិំតិត បិាូរ ជីវតិិ កាំរពារ ដោដំ�� ��ីរ ��យ

ដោដំ�� ពីីដោត្រូពាះ វា អាចំ ជ�យ រកា អ៊ឹតិតសុញ្ញាា ណិ

របិស់ុ ខ្មែ�ែរ ក�ុជុា ដោត្រូកាំ� សុត្រូម៉ាប់ិ កូនដោ� ខ្មែ�ែរ ដោត្រូកាំ�

ជ�នាន់ ដោត្រូកាំយ។ បិចំចុបិីនំ ដោដំ�� ��ីរ ម៉ាន អាយុ

កាំល រាប់ិ រយ ឆំ្នាំ� ម៉ាន ចំ�ន�ន ខ្មែតិ ពីីរ ដោដំ�� �ត់ិ ខ្មែដំល

ដោ� ដោសុសុសុល់ ដោ� ដោល� ទី�ក ដីំ ក�ុុជា ដោត្រូកាំ�៕

ស្ត្រ�ះ�ងឃ និង�ុទីធ�រិ�័ទីជែ�ែរបេស្ត្រកា�ម៉ស្ត្រ�ះ�ងឃ និង�ុទីធ�រិ�័ទីជែ�ែរបេស្ត្រកា�ម៉tmkBITMB½rTI   05
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Buddhists Khmer Krom monks Buddhists Khmer Krom monks 
and people and people vow to sacrifice their vow to sacrifice their 

lives to protect Koki treelives to protect Koki tree
Vietnam from taking over their farmland.

Khmer-Krom youth were also vio-
lently threatened by the Vietnamese 
authorities for disseminating the history 
of the Khmer-Krom and demanding their 
rights as indigenous peoples. Vietnam 
fined Khmer Krom youth and threatened 
to imprison them if they continued to 
work for Khmer Krom’s rights. Vietnam-
ese authorities not only violated the rights 
of the Khmer Krom, Vietnam also re-
stricted the freedom of the Khmer Krom 
religion.

Vietnamese authorities continue to 
prohibit the Khmer-Krom people from 
building pagodas and shrines for religious 

observances and as schools to teach the 
Khmer language to Khmer-Krom children. 
Despite Vietnam's efforts to destroy the 
Khmer Krom religion, the Khmer Krom 
people decided to build nearly five hun-
dred pagodas and more than 8,000 monks.

Officials of the Khmer Krom Fed-
eration say that the Khmer Krom people 
are willing to sacrifice their lives to 
protect a Koki tree because it can help 
preserve the identity of the Khmer Kam-
puchea Krom for future generations of 
Khmer Krom. Currently, the Koki tree 
is hundreds of years old, only two remain-
ing in Kampuchea Krom.

visit “are important ASEAN members 
and China’s friendly neighbors and im-
portant partners for high-quality Belt and 
Road cooperation” – referring to China’s 
global infrastructure program.

He said the visit “again demonstrates 
the close and friendly relations between 
China and its ASEAN neighbors and the 
high importance all sides attach to ad-
vancing China-ASEAN cooperation.”

It is unclear whether foreign ministers 
from the remaining six ASEAN countries 
were invited.

The state-run newspaper Global 
Times said “to visit China while delaying 

the meeting with the U.S. shows ASEAN's 
willingness to talk with China rather than 
the U.S.” 

The paper, known for its nationalis-
tic, anti-U.S. stance, quoted an expert, 
Qian Feng, as saying that while China 
“truly and sincerely helps them [ASEAN 
countries] boost economic development 
and solve practical problems through 
win-win cooperation, the latter [the U.S.] 
doesn't really care about their current 
situations but just wants to use them to 
contain China without bringing them 
tangible benefit.”

“Obviously, ASEAN members know 
that,” said Qian, director of the research 
department at the National Strategy In-
stitute at Tsinghua University.

Collin Koh, a research fellow at the 
S. Rajaratnam School of International 
Studies in Singapore, said the Chinese 
newspaper “is comparing apples and 
oranges, and making a mountain out of 
a molehill.”

The trips to Beijing is of a different 
level to the summit which would involve 
heads of state, Koh said.

“This can’t be compared to the 
foreign ministers going to China,” he 

said.

Pushed to take sides?

The scheduling of the ASEAN-U.S. 
summit ran into trouble when the facili-
tating country, Indonesia, couldn’t get 
all ASEAN members to agree on a date.

Prime Minister Hun Sen of Cambo-
dia, the current chair of ASEAN, explained 
on March 17 that among the bloc’s 10 
members, “four countries said they could 
not attend the meeting [on March 28-29] 
while some others were requesting that 
the summit be held on March 26-27 - 
dates the U.S. said it could not make.”

Thai foreign policy expert Kavi 
Chongkittavorn said that ASEAN leaders 
“became exasperated about the proposed 
meeting.”

“Half the ASEAN leaders were not 
happy with the U.S. because they had 
proposed several dates for the Biden team 
to consider but the U.S. side kept chang-
ing the schedule,” he said.

And with the crisis in Ukraine, “in 
some ASEAN capitals there is a prevail-
ing fear that the Russia-Ukraine quagmire 
could hijack the summit,” Kavi said.

According to a Vietnamese analyst, 
there has also been a certain unease among 
some ASEAN countries that they would 
be pressured to take sides in the Ukraine 
war. The analyst requested anonymity to 
discuss a matter of diplomatic sensitiv-
ity.

Vietnam, together with fellow 
ASEAN members Brunei and Laos, 
abstained on March 24 from a U.N. 
resolution on humanitarian consequenc-
es of the Russian aggression against 
Ukraine.

Hanoi also abstained on an earlier 
resolution on March 2 that condemned 
Russia’s aggression and demanded that 
Moscow immediately end its military 
operations in Ukraine.

From Page 03From Page 03

With US-ASEAN summit postponed, With US-ASEAN summit postponed, 
4 top diplomats travel to China4 top diplomats travel to China

A file photo showing ASEAN foreign ministers posing with China's Foreign A file photo showing ASEAN foreign ministers posing with China's Foreign 
Minister Wang Yi at a meeting in Vientiane, Laos, about the COVID-19 pandemic, Minister Wang Yi at a meeting in Vientiane, Laos, about the COVID-19 pandemic, 

Feb. 20, 2020. Credit: ReutersFeb. 20, 2020. Credit: Reuters
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WASHINGTON — 
A French judge has ordered two 

former bodyguards of Cambodia's Prime 
Minister Hun Sen to stand trial for their 
role in a bloody grenade attack 25 years 
ago in Phnom Penh.

Sixteen people died and more than 
100 were injured by the strike on a 
peaceful protest.

Judge Sabine Kheris of the Court 
of Appeal of Paris has ruled that Huy 
Piseth and Hing Bun Heang, the former 
chief and deputy chief of Hun Sen's 
bodyguard unit, respectively, will be 
arraigned on the basis of the unanimous 
conclusion of a joint investigation by 
the U.S. Federal Bureau of Investigation 
(FBI), the United Nations and Human 
Rights Watch (HRW), according to a 
translation of the court document re-
ceived by VOA Khmer.

Neither man is in custody. Huy 
Piseth is now a secretary of state for 
defense and Hing Bun Heang is depu-
ty commander-in-chief of the army. 
Huy Piseth refused to comment on the 
judge's order when contacted by VOA 
Khmer. Hing Bun Heang called the 
ruling a violation of his rights and 
denied that he was at the protest where 
the attack occurred.

"Issuing an indictment at will like 
this would harm people," said Hing 
Bun Heang. "Making such charges for 
no reason is confusing."

The court is set to hold a trial next 
year with or without the defendants 
present, but no date has been set.

Filed by political opposition

The case was filed in November 
2000 by Sam Rainsy, a French-Cam-
bodian dual citizen who, as president 
of the Cambodia National Rescue 
Party (CNRP), is the de factor leader 
of Cambodia's national political op-
position.

The two former bodyguards, now 
both generals in the Cambodian army, 
face charges of conspiracy to commit 

murder in the 1997 attack.

Rainsy told VOA the court's decision, 
which was filed on December 30, 2021, 
marks the "end of impunity" for the rich 

and powerful in a country where they're 
typically untouchable.

"This is a major development," 
Rainsy said in a late-February interview 
with VOA Khmer. "The culture of im-
punity has come to an end. Cambodians 
have suffered for decades because of this 
impunity."

It was 8:30 a.m. on a quiet Sunday 
on March 30, 1997, when more than 200 
peaceful protesters led by Rainsy, then 
president of the Khmer Nation Party, 
rallied outside the National Assembly in 
Phnom Penh to demand judicial reform. 
Minutes later, four grenades were thrown 
into the protest, according to witnesses.

"They made an attempt on my life 
but failed and killed at least 16 people 
and wounded over 100 people," Rainsy 
said. "Therefore, the French court [had 
to work] to find justice for me."

Brad Adams, then a U.N. human 
rights officer in Cambodia, arrived at the 
scene just 10 minutes after the blasts.

"There were bodies lying everywhere, 
which was terrible," said Adams, now 
Asia director for Human Rights Watch, 
in a March 21 interview with VOA Khmer. 
"And the police were just standing there 
doing nothing. They wouldn't help any-
body. I yelled at them, 'You've got to do 

something.' "
U.S. citizen Ron Abney of the In-

ternational Republican Institute was injured 
while observing the protest. Abney was 
in Cambodia on a U.S.-government-sponsored 

democracy support mission, according 
to U.S. federal court documents.

Abney, who died in 2011, and 
Rainsy were among four named plaintiffs 
in a complaint filed in U.S. District Court 
for the Southern District of New York in 
2005, during Hun Sen's visit to New 
York. Although U.S. officials served Hun 
Sen with a subpoena to appear, a plea 
deal was reached in 2006, which saw the 
plaintiffs withdraw the complaint.

The deal allowed Rainsy, self-exiled 
in France, to return to Cambodia, where 
some political prisoners were to be re-
leased.

"Hun Sen, in order to get rid of the 
problem, I assumed, privately entered 
into a settlement agreement with Sam 
Rainsy," said Morton Sklar, a lawyer for 
the plaintiffs. "And he essentially gave 
in to all the major political issues that 
were on the table at that time."

Sklar is satisfied with how the French 
case has moved forward.

"It's an indication that the interna-
tional community is not going to let Hun 
Sen's abuses go unanswered," Sklar said. 
"There will be a response. There will be 
consequences."

The court documents said that Huy 
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FILE - A man prays in front of portraits of victims of a fatal 1997 grenade 
attack on an opposition rally, which are displayed during a ceremony to remember 
the victims, at a monument in Phnom Penh, Cambodia, March 30, 2018. (Reuters)
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Piseth received an order 
from Hun Sen to attack the 
protest, according to the 
indictment.

"This is the most im-
portant case brought against 
people close to Hun Sen that 
implicates Hun Sen himself 
in a foreign court," said 
Adams of HRW. "The 
documents said that Hun 
Sen would be indicted if he 
were not in office."

Adams hopes to get a 
Red Notice from Interpol and a Euro-
pean arrest warrant under European Union 

rule for the two generals. According to 
Interpol, a Red Notice "is a request to 
law enforcement worldwide to locate 
and provisionally arrest a person pending 
extradition, surrender or similar legal 
action."

"This is a very well-documented 

attack," said Adams, 
who in 2015 pro-
vided French au-
thorities with documents 
on the attack from the 
FBI investigation, 
media coverage, the 
U.N., HRW and U.S. 
congressional staff 
during an interview 
by a French judicial 
investigator.

"There's really 
no doubt about what 

happened, and the most important thing 
was that Hun Sen's bodyguards were 

deployed in the park in the event of the 
grenade attack," Adams said. "They al-
lowed the people who threw the grenades 
to run through their line and then they 
threatened to kill people who were chas-
ing after them."

     VOA Report
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FILE - Cambodia's exiled opposition leader Sam Rainsy, left, speaks to the media at FILE - Cambodia's exiled opposition leader Sam Rainsy, left, speaks to the media at 
Kuala Lumpur International's Airport in Sepang, Malaysia, Nov. 9, 2019.Kuala Lumpur International's Airport in Sepang, Malaysia, Nov. 9, 2019.

FILE - Cambodia's Prime Minister Hun Sen speaks to the media during a press con-FILE - Cambodia's Prime Minister Hun Sen speaks to the media during a press con-
ference at the Peace Palace in Phnom Penh, April 7, 2020.ference at the Peace Palace in Phnom Penh, April 7, 2020.

"I want to thank the Baker-Polito 
administration and the Executive Office 
of Public Safety and Security for this 
grant funding that will enable us to launch 
a pilot program aimed at further boosting 
transparency between the community 
and Lowell Police," said Acting Super-
intendent Golner. "Maintaining a trusting 
relationship with the Lowell community 
is a top priority of the Lowell Police 
Department, and this program will help 
us strengthen that relationship."

 
The Body Worn Cameras (BWC) 

Grant Program will equip municipal 
police departments across the Common-
wealth with body-worn cameras. Ap-
proximately $20 million in funding will 
be used to purchase 9,000 cameras dur-
ing the next five years.

 
The Baker-Polito Administration 

included funding for this program as part 
of its Fiscal Year 2022 Capital Budget 

Plan. The grant application process re-
quires each municipal department to 
submit a comprehensive deployment plan 
that describes a deliberate and phased 
plan to deploy the technology, as well as 
specific ways the proposed program will 
enhance the agency's mission.

President Barack Obama's Task Force 
on 21st Century Policing placed a prior-
ity on body camera research and camera 
programs. The Task Force's final report 
indicated that officers wearing body 
cameras had "87.5 percent fewer incidents 
of use of force and 59 percent fewer 
complaints than the officers not wearing 
the cameras."

 According to a recent poll by the 
Massachusetts Chiefs of Police Associa-
tion, only 10 percent of Massachusetts 
municipal departments operate a body-
worn camera program. However, the 
same poll indicated that 75 percent of 
departments in major cities and smaller 
communities are interested in starting a 
program.
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Lowell Police Department Awarded $29,935 
in Grant Funds for Body-Worn Cameras


