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សូូមអាននៅ�ទី�ព័័រទីី០២សូូមអាននៅ�ទី�ព័័រទីី០២

Please seePlease see  /04 /04 

ដោ�យ៖ សុុបិិន អុុ៊ុងដោ�យ៖ សុុបិិន អុុ៊ុង

ហ្សឺឺ�ណែ�វ (ថ្ងៃ�ៃទីី ២៦ ណែ�សីុហា ឆំ្នាំ� 

២០២២) - អំ៊ុករាយការ�៍ពិិដោសុសុរបិស់ុ

អ៊ុងគការសុហ្សឺប្របិជាជាតិិ  ដោ�ក វធីីីតិ ម៉ាា

ថាបិន (Vitit Muntarbhorn) បានដោ�ញ

រដោបិៀបិវារ���នួន ១០ សុីីពីិសិុទីិិមនុសុឺ 

ដោ�ើមីីណែកលមអស្ថាា នភាពិសិុទីិិមនុសុឺដោ�

កមុុជា ដោបិើកទូី�យល�ហ្សឺរសីុុវលិ និង

នដោ�បាយ និងប្រតួិសុប្រ�យផូូ្លូវសុប្រម៉ាប់ិ

ក�ណែ�ទីប្រមង់លទិិីប្របិជាធិីបិដោតិយយ ដោ�កុំង

��ដោ�ើ រទីសុឺនកិ�ចផូូ្លូវការដោលើក��បូិងរបិស់ុ

ដោ�ក   ចាប់ិ��ងពីិដោ�កប្រតូិវបាន

ណែតិង��ងកុំងណែ�មីនា ឆំ្នាំ�២០២១។

ដោ�កុំងដោសុ�កីីណែ�ូងការ�៍របិស់ុ

ដោ�ក វធីីីតិ ម៉ាា ថាបិន បានណែ�ូងថា 

ប្របិដោទីសុដោនះបានសុដោប្រម�ដោជាគជ័័យថ្ងៃន

វឌ្ឍឍនភាពិណែ�លម៉ានការទីទួីលស្ថាគ ល់ជា

អ៊ុនីរជាតិិ និងក៍បានផី្លូល់សុចាច ប័ិនដោលើ

សុនិិសុញ្ញាា សិុទីិិមនុសុឺសុំូលសុ�ខាន់ៗ 

ជាដោប្រ�ើនផ្លូងណែ�រ។

ដោ�ក មុនថាបិន បានម៉ានប្របិស្ថាសុន៍

បិនីថា៖ “កមុុជាក�ពុិងប្របិឈមមុ�នឹង

ប្របិតិិមតិិ�ាងធី�ដោធីង។ ចាប់ិ��ងពីិ

ឆំ្នាំ�២០១៧ ដោ�ដោពិលណែ�លគ�បិកឺ

អ្ននករាយការណ៍៍ពិិសេ��រប�់អ្នង្គគការ�ហប្របជាជាតិិ  សេ�ន�
ឱ្្យសេ�ើ�កំណែណ៍ទប្រ�ង្គ់�ិទិិ�នុុ�្ស �ប្រ�ប់ប្របសេទ�ក�ុ�ជា

UN Special Rapporteur Proposes UN Special Rapporteur Proposes 
Human Rights Reform for CambodiaHuman Rights Reform for Cambodia

By Soben UngBy Soben Ung

GENEVA (August 26, 2022) – UN 
Special Rapporteur Vitit Muntarbhorn 
has issued a 10-point human rights 
agenda to improve the human rights 
situation in Cambodia, open up civil 
and political space and pave the way for 

democratic reform, during his first offi-
cial visit since his appointment in March 
2021.

In his statement, Vitit Muntarbhorn 
said the country had achieved much 
internationally-recognized progress and 
had also ratified most core human rights 
treaties.

“Yet Cambodia is faced with a per-
vasive paradox. Since 2017, when the 
main opposition party was disbanded 
unjustly by judicial order, the country 
has effectively been under single-party 
rule, with all seats of the National As-
sembly in the hands of that monopoly. 
This has led to systemic control by the 
powers-that-be, leading to political and 
other distortions undermining the call 
for a pluralistic democracy,” Muntarb-
horn said.

During his 11-day trip from August 
15- 26, Special Rapporteur Muntarb-
horn met with Prime Minister Hun Sen, 
a variety of members of civil society, 

តនៅ�ទី�ព័័រទីី០៤តនៅ�ទី�ព័័រទីី០៤

ASEAN Foreign Ministers’ Meeting: Secretary of State ASEAN Foreign Ministers’ Meeting: Secretary of State 
Antony Blinken Visits Cambodia and the Philippines Antony Blinken Visits Cambodia and the Philippines 

AntonyAntony

អ្ននករាាយកាារណ៍៍ពិិសេ��កំពិុងជួួប�ម្តែ�ែងកាារគួួរជាា�ួយ�សេ�ែច ហ៊ុុុន ម្តែ�នអ្ននករាាយកាារណ៍៍ពិិសេ��កំពិុងជួួប�ម្តែ�ែងកាារគួួរជាា�ួយ�សេ�ែច ហ៊ុុុន ម្តែ�ន

កិច្ចប្ជុំរដ្ឋ�ន្ត្ីការបរទ្�អាស៊្នុ៖ រដ្ឋ�ន្្តីក្�ួង្គការបរទ្� កិច្ចប្ជុំរដ្ឋ�ន្ត្ីការបរទ្�អាស៊្នុ៖ រដ្ឋ�ន្្តីក្�ួង្គការបរទ្� 
លោក អាតិូនុី ប្លីង្គខិនុ �កបំព្ញទ�្សនុកិច្ចនៅក�ុ�ជា នុិង្គហើីលីពិីនុលោក អាតិូនុី ប្លីង្គខិនុ �កបំព្ញទ�្សនុកិច្ចនៅក�ុ�ជា នុិង្គហើីលីពិីនុ

Please seePlease see  /02/02
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Please seePlease see  /14/14តនៅ�ទី�ព័័រទីី១៤តនៅ�ទី�ព័័រទីី១៤

ដោ�យ៖ សុុបិិន អុុ៊ុងដោ�យ៖ សុុបិិន អុុ៊ុង

ថ្ងៃ�ៃទីី ៥ ណែ�សីុហា ឆំ្នាំ� ២០២២ – រ�ឋមន្ត្រីនីី

ការបិរដោទីសុសុហ្សឺរ�ឋអាដោមរកិ ដោ�ក អាតូិ

នី បីូិង�ិន (Antony Blinken) បាន�ូលរមួ

កិ�ចប្របិជុ័�រ�ឋមន្ត្រីនីីការបិរដោទីសុអាសុ្ថានដោលើក

ទីី ៥៥ ដោ�ប្របិដោទីសុកមុុជា។ ដោនះដោបិើ�ម

ដោសុ�កីីប្របិកាសុព័ិត៌ិម៉ានរបិស់ុរ�ឋ ភិិបាល

កមុុជា។ សុនិំសីុទីស្ថារព័ិត៌ិម៉ានមួយបាន

ដោធីើើដោ�ើងដោ�សុណ្ឋាឋ គារ Raffle Hotel Le 

Royal កុំងរាជ័ធានីភិំ�ដោពិញ។  ដោ�ក អាតូិ

នី បីូិង�ិន បានជួ័បិជាមួយដោ�កនាយក

រ�ឋមន្ត្រីនីី ហុុ្សឺន ណែសុន និងឧបិនាយករ�ឋមន្ត្រីនីី 

ប្របាក់ សុុ�ុន រ�ឋមន្ត្រីនីីប្រកសួុងការបិរដោទីសុ 

និងសុហ្សឺប្របិតិិបិតិីិការអ៊ុនីរជាតិិ។ ជ័�នួយ

��នួន ២៥ �ន�ុ�ូរ ប្រតិូវបានប្របិកាសុ

ដោ�ើមីីជួ័យដោលើកកមុស់ុសុនិីសុុ�ដោសុី�ង 

និងក�ដោ�ើ នដោសុ�ឋកិ�ចកុំងវស័ិុយកសិុកមម

កមុុជា។

អំ៊ុកនា�ពាកយប្រកសួុងការបិរដោទីសុ

សុហ្សឺរ�ឋអាដោមរកិ ដោ�ក នីតិ ថ្ងៃប្របិស៍ុ (Ned 

Price) បានដោ�ញផ្លូាយ       ដោសុ�កីីសុដោងេបិ

ថ្ងៃនកិ�ចប្របិជុ័� ណែ�លបានពិិភាកាអ៊ុ�ពីិវបិិតិីិ

កាន់ណែតិអាប្រកក់ដោ�កុំងប្របិដោទីសុភូិម៉ា ដោហ្សឺើយ

ថា កមុុជាម៉ានតួិនាទីីសុ�ខាន់កុំងនាមជា

ប្របិធានអាសុ្ថានកុំងការសុហ្សឺការ ផី្លូល់

��ដោណ្ឋាះស្រាស្ថាយរបិស់ុអ៊ុងគការសុហ្សឺប្របិជាជាតិិ

��នួនពីិរ ណែ�លដោថាោ លដោ�សុការឈូ្លានពាន

របិស់ុប្របិដោទីសុរសុុឺុដីោលើប្របិដោទីសុអុុ៊ុយណែប្រកន។

ដោ�ក អាតូិនី បីូិង�ិន បានដោសុំើឱ្យយ

នាយករ�ឋមន្ត្រីនីីកមុុជា ហុុ្សឺន ណែសុន ម៉ាន

តិមូ៉ាភាពិដោពិញដោលញអ៊ុ�ពីិសុកមមភាពិរបិស់ុ

ស្ថាធារ�រ�ឋប្របិជាម៉ានិតិ�ិនដោ�មូល�ឋ នទ័ីពិ

ដោជ័ើងទឹីករាម ដោ�យសុងោត់ិធីៃន់ថា វតីិម៉ានដោ�ធា

�ិនដោ�កមុុជានឹងម៉ានហានិភ័ិយ នឹងបិ�ផូ្លាញ

អ៊ុធិីបិដោតិយយភាពិរបិស់ុកមុុជា សុនិីសុុ�កុំង

តិ�បិន់ និងឯកភាពិអាសុ្ថាន ។

ដោ�ករ�ឋមន្ត្រីនីី ក៏បានជ័�រុញឱ្យយ

ដោ�កនាយករ�ឋមន្ត្រីនីីដោបិើកល�ហ្សឺពិលរ�ឋ 

និងនដោ�បាយដោ�ើងវញិ ដោ�មុនការដោបាះដោឆំ្នាំតិ

ឆំ្នាំ�២០២៣ និងដោធីើើឱ្យយម៉ានវឌ្ឍឍនភាពិដោលើ

លទីិិប្របិជាធិីបិដោតិយយ និងការដោគារពិ

សិុទីិមិនុសុឺ ដោ�យធានា�ល់ប្របិជាពិលរ�ឋ

កមុុជា��ងអ៊ុស់ុ រមួ��ងដោ�ក កឹម សុុខា 

សុហ្សឺប្របិធានគ�បិក បឺ្របិឆ្នាំ�ងធី� គ�គ�បិកឺ

សុដោន្ត្រី�គ ះជាតិិ (CNRP) ណែ�លប្រតូិវបាន

ដោចាទីប្របិកាន់ពីិបិទីកីត់ិជាតិិដោ�ឆំ្នាំ� ២០១៧ 

អា��ូលរមួដោ�យដោសុរកុំីង��ដោ�ើ រការ

នដោ�បាយ។

ដោ�កក៏បានជ័ប្រមុញឱ្យយនាយករ�ឋមន្ត្រីនីី

ដោ�ះណែលងសុកមមជ័នណែ�លប្រតូិវបានឃុុំ��ួូន

ពីិបិទីពាក់ព័ិនិនដោ�បាយ �ូ�ជា កញ្ញាា  

ដោសុង ធារ ីអំ៊ុកការពារសិុទីិិពិលរ�ឋសុញ្ញាា តិីិណែ�មរ

អាដោមរកិា�ង ណែ�លប្រតូិវបានកាត់ិដោ�សុឱ្យយ

ជាប់ិពិនិនាគាររយ�ដោពិល៦ឆំ្នាំ� កាលពីិ

ថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ណែ�មិ�ុនា។ ដោ�ក វទីីីតិ មុនថា

បិន (Vitit Muntarbhorn) អំ៊ុករាយការ�៍

ពិិដោសុសុរបិស់ុអ៊ុងគការសុហ្សឺប្របិជាជាតិិ ក៍

បាន�ម�រស្រាសុដោ�ៀងគំាដោនះផ្លូងណែ�រ ដោ�កុំង

By Soben UngBy Soben Ung 

August 5, 2022 – U.S. Secretary of 
State Antony Blinken attended the 55th 
ASEAN Foreign Ministers’ Meeting in 

Cambodia. A press conference was giv-
en at Raffle Hotel Le Royal in Phnom 
Penh, according the Cambodian govern-
ment press release. Secretary Blinken 
met with Prime Minister Hun Sen and 
Deputy Prime Minister Prak Sokhonn, 
Minister of Foreign Affairs and Interna-
tional Cooperation. $25 millions in aid 
was announced to help promote food 
security and economic growth in Cam-
bodia’s agriculture sector.

The U.S. State Department’s 
spokesperson Ned Price released a sum-
mary of the meeting which discussed 
the worsening crisis in Burma, and 
that Cambodia has an important role as 
ASEAN Chair in co-sponsoring two UN 
resolutions condemning the Russian in-
vasion of Ukraine. 

Secretary Blinken asked Cambo-
dian Prime Minister Hun Sen to be fully 
transparent about activities by the Peo-
ple’s Republic of China at Ream Naval 

Base, emphasizing that Chinese military 
presence in Cambodia would risk dam-
aging Cambodia’s sovereignty, regional 
security, and ASEAN unity.  

The Secretary also urged the Prime 
Minister to reopen civic and political 
space ahead of the 2023 elections and 
make progress on democracy and to 
respect human rights by ensuring all 
Cambodians, including Kem Sokha, co-
leader of main opposition party CNRP 
who was charged with treason in 2017, 
can participate freely in the political 
process.  

He also pressed the Prime Minister 
to release activists detained on politi-
cally motivated charges such as Theary 
Seng, an American Cambodian civil 
rights defender who was convicted and 
sentenced to 6 years in prison on June 
14. Similar demands were also recom-
mended by the UN Special Rapporteur 
Vitit Muntarbhorn during his official 
visit to Cambodia on August 26.

The Cambodian press release, on 
the other hand, omitted any mention the 
U.S. State Department’s urging of open-
ing of political space ahead of the 2023 
elections and failed any mention of de-
mocracy or human rights. It only men-
tioned in general term that “the United 
States will continue to strengthen good 
relations with Cambodia on the basis of 
existing cooperation, such as trade and 
development assistance.” Cambodia has 
increased its ties with China in recent 
years, ignoring U.S. calls for opening 
the democratic and civic space. 

Following House Speaker Nancy 
Pelosi’s visit to Taiwan on August 2, 
numerous other high-level U.S. officials 
travelled to the region to strengthen the 
ties with ASEAN. The tension between 
the U.S. and China showed during the 
ASEAN Foreign Ministers’ Meeting in 
Cambodia. It was reported that Chinese 
State Counselor and Foreign Minister 
Wang Yi left the meeting prior to the 
evening Gala due to the presence of 
U.S. Secretary of State Blinken. The ar-
gument over Taiwan also was lively dur-
ing the meeting according to a report by 
Reuter. The U.S. declared that it would 
back Taiwan’s military should China at-
tack. As a result of Pelosi’s visit, China 
responded angrily by launching missiles 
exercises off Taiwan’s coast, China also 
cut off military communications with 
the U.S. and as well as their participa-
tion in combating climate change.

After Cambodia, Secretary Blinken 
visited the Philippines and met with 
newly elected President Ferdinand Mar-
cos Jr. In a press conference in Manila, 
Secretary Blinken reaffirmed the United 
State’s commitment to the U.S - Philip-
pines Mutual Defense Treaty. He said 
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The ASEAN Foreign Ministers Meeting in Phnom Penh, Cambodia, Aug. 5, 2022.The ASEAN Foreign Ministers Meeting in Phnom Penh, Cambodia, Aug. 5, 2022.
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By Khmer Post USABy Khmer Post USA
New York -- the United States 

Attorney announced 30 Cambodian 
statues and artifacts will be returned 
to Cambodia as a result of joint inves-
tigation with U.S. Homeland Security 
and the Cambodian government.  The 
antiquities were stolen from Cambo-
dia several decades ago as part of an 
organized looting network and sold by 
antiquities dealer Douglas Latchford.  

Cambodian Ambassador to the 
United States Keo Chhea received the 

antiquities during a ceremony at the 
U.S. Attorney’s Office in New York on 
August 8, 2022. According to a press 
release by the Cambodia Ministry of 
culture and Fine Arts, which stated 
“there are several Buddhist and Hin-
du statues, such as the extraordinary 
sculptures of ‘Skanda on a Peacock’ 
and ‘Ganesha’ that were removed 
about two decades ago from temples 
at Koh Ker, the former royal capital of 
the Khmer Empire in the 10th century. 
Koh Ker was the target of widespread 
looting over a number of years during 
the war.”

U.S. Attorney Damian Williams 
said, “Today we celebrate the return 
of Cambodia’s cultural heritage to 
the Cambodian people, and reaffirm 
our commitment to reducing the illicit 
trafficking of art and antiquities.  It is 
with great pleasure that we send the 
Skanda on a Peacock and the rest of 
these artworks on the final leg of their 
journey home.”

In 1970 when General Lon Nol 
removed King Sihanouk as head of 
state, the Vietnamese army launched 
an attack on Phnom Penh, which 
plunged Cambodia into war for the 
next two decades. Backed by com-
munist countries, the Khmer Rouge 
defeated Lon Nol in 1975 and reigned 

for 4 years, only to be defeated in 1979 
by a second Vietnamese invasion and 
occupation that lasted until the 1991 
Paris Peace Agreements.

During two decades of war, Cam-
bodian statues and other artifacts were 
stolen from Koh Ker and other archeo-
logical sites in Cambodia and entered 
the international art market through 
an organized looting network, accord-
ing to a press release by U.S. Attorney 
Office. “Local teams of looters would 
first remove the statues from the origi-
nal sites. The statues would then be 
transported to the Cambodia-Thailand 
border, and transferred to brokers, who 
would in turn transport them to Khmer 
artifacts dealers located in Thailand, 
particularly Bangkok.  These dealers 
would sell the artifacts to local or in-
ternational customers, who would ei-
ther retain the pieces or sell them on 
the international art market.”

Bangkok-based antiquities dealer 
Douglas Latchford, a/k/a “Pakpong 
Kriangsak” sold the antiquities to in-
dividuals in the western art market, 
private collectors and museums. It’s 
hard to know much Latchford had sold 
over the years as he hired an offshore 
finance company to handle his trust, 
which his family claimed it was for 
tax and estate planning purpose, ac-
cording to the pandora papers report. 

In 2019, Latchford was charged 
by the U.S. Attorney Office with wire 
fraud conspiracy and other crimes re-
lated to a multiple-year scheme to sell 
looted Cambodian antiquities on the 
international art market, primarily by 
creating false provenance documents 
and falsifying invoices and shipping 
documents. The indictment was ulti-
mately dismissed after his death.

In February 2019, Latchford’s 
daughter, Nawapan Kriansak, former-
ly known as Julia Ellen Latchford Co-
pleston, said the family relinquished 
her father’s $50 million collection of 
Khmer antiquities and will repatri-
ate them to Cambodia. There were 
125 pieces of ancient Cambodian art 
which are owned by private collectors. 
Some of the world’s renown museum 
such as the Metropolitan Museum of 
Art, the Denver Art Museum and the 
Cleveland Museum of Art have Cam-
bodian antiquities from Latchford.

Ricky J. Patel, Acting Special 
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ប្រកុងញូវយាក -- ដោមធាវសីុហ្សឺរ�ឋអាដោមរកិ

បានប្របិកាសុថា របូិបិ�ិម៉ា និងវតិាុបុិរា�

ណែ�មរ��នួន ៣០ នឹងប្រតិវូបិញ្ជូាូ នមកប្របិដោទីសុ

កមុជុាវញិ ជាលទិីផ្លូលថ្ងៃនការដោសុុើបិអ៊ុដោងោតិ

រមួជាមួយសុនិីសុុ�ម៉ាតុិភូិមិអាដោមរកិ និង

រ�ឋ ភិិបាលកមុុជា។ វតិាុបុិរា�ប្រតូិវបាន

លួ�ពីិប្របិដោទីសុកមុុជាជាដោប្រ�ើនទីសុឺវតិឺ

មុន ណែ�លជាណែផំ្លូកមួយថ្ងៃនបិណី្ឋាញលួ� 

និងលក់ណែ�លម៉ានអ៊ុងគការចាត់ិ��ង ដោ�យ

ឈមួញវតិាុបុិរា� ដោឈ្លាម ះ Douglas Latch-

ford ។

ឯកអ៊ុគគរាជ័ទូីតិកមុជុាប្របិចា�សុហ្សឺរ�ឋអាដោមរកិ 

ដោ�ក ណែកវ ឈ្លា បានទីទួីលវតិាុបុិរា�

កុំងពិិធីីមួយដោ�ការ�ិល័យដោមធាវ ី

សុហ្សឺរ�ឋអាដោមរកិ ដោ�ទីីប្រកុងញូវយាក 

កាលពីិថ្ងៃ�ៃទីី ៨ ណែ�សីុហា ឆំ្នាំ� ២០២២ និង

របូិ�មូ៉ាក់ហិ្សឺ�ូូ �ូ�ជារបូិ�មូ៉ាក់�៏អ៊ុស្ថាច រយ

ថ្ងៃន “ស្ថាោ ន់�ដោ�ដោលើសុតិើដោកាៃ ក និង       

ហ្សឺគដីោនសុ“ ណែ�លប្រតិវូបានយកដោ�ញប្របិណែហ្សឺល 

២ ទីសុវតិឺរមុ៍ន ពីិប្របាស្ថាទីដោកាះដោករ 

ណែ�លជាអ៊ុតីិតិរាជ័ធានីថ្ងៃនអាណ្ឋា�ប្រកណែ�មរ

កុំងសុតិវតិឺទីី ១០ ។ ប្របាស្ថាទីដោកាះដោករ 

គ�ជាដោគាលដោ�ថ្ងៃនការលួ�បូិន់�ាង

រាល�លកុំងរយ�ដោពិលជាដោប្រ�ើនឆំ្នាំ�កុំង

អ៊ុ��ុងសុន្ត្រី�គ ម”។

ដោមធាវសីុហ្សឺរ�ឋអាដោមរកិ ដោ�ក Da-

mian Williams ម៉ានប្របិស្ថាសុន៍ថា “ថ្ងៃ�ៃដោនះ 

ដោយើងប្របារពិិការប្របិគល់មកវញិនូវ

ដោបិតិិកភិ�ូវបិីធីម៌របិស់ុកមុុជា ជូ័ន

ប្របិជាជ័នកមុុជា និងបិញ្ញាា ក់ដោ�ើងវញិនូវ

ការដោបីិជាា �ិតីិរបិស់ុដោយើងកុំងការកាត់ិបិនាយ

ការជួ័ញ�ូរសិុលី� និងវតិាុបុិរា�

�ុសុ�ាប់ិ។ វាពិិតិជារកីរាយណ្ឋាស់ុណែ�ល

ដោយើងបិញ្ជូាូ ន ស្ថាោ ន់�ដោ�ដោលើសុតិើដោកាៃ ក 

និងសំ្ថាថ្ងៃ�សិុលី���ងដោនះ ដោធីើើ��ដោ�ើ រ

ដោ�កាន់ប្របិដោទីសុក�ដោ�ើ តិរបិស់ុពួិកដោគ” ។

ដោ�ឆំ្នាំ� ១៩៧០ ដោ�ដោពិលណែ�ល

ឧតីិមដោសុនីយ៍ លន់ នល់ ទីមូ៉ាក់សុដោមី� 

សីុហ្សឺនុ ពីិប្របិមុ�រ�ឋកងទ័ីពិដោវៀតិណ្ឋាម

បានដោបិើកការវាយប្របិហារដោលើទីីប្រកុងភំិ�ដោពិញ 

បានដោធីើើឱ្យយកមុជុាធូាក់�ូលដោ�កុំងសុន្ត្រី�គ ម

អ៊ុស់ុរយ�ដោពិលពីិរទីសុវតិឺរ។៍ គា�ប្រទីដោ�យ

ប្របិដោទីសុកុមមុយនិសុ ីណែ�មរប្រកហ្សឺមបាន

កម៉ាច ត់ិ លន់ នល់ ដោ�ឆំ្នាំ�១៩៧៥ ដោហ្សឺើយ

បានកាន់កាប់ិអ៊ុ�ណ្ឋា�រយ�ដោពិល ៤ ឆំ្នាំ� 

និងប្រតូិវបានចាញ់ដោ�ឆំ្នាំ� ១៩៧៩ ដោ�យស្ថារ

ឈូ្លានពាន និងការកាន់កាប់ិដោលើកទីីពីិរ

របិស់ុដោវៀតិណ្ឋាម ណែ�លបិនីរហូ្សឺតិ�ល់កិ�ច

ប្រពិមដោប្រពិ�ងសុនិីភាពិទីីប្រកុងបាា រសីុ ឆំ្នាំ� 

១៩៩១។

កុំងអ៊ុ��ុងដោពិលសុន្ត្រី�គ មរយ�ដោពិល

ពីិរទីសុវតិ រឺ ៍ របូិសុ�ណ្ឋាកណែ�មរ និងវតិាបុុិរា�

ដោផ្លូឺងដោទីៀតិប្រតិវូបានលួ�ពីិប្របិស្ថាទីដោកាះ

ណែករ និងកណែនូងបុិរា�វតិាុ�ថ្ងៃទីដោទីៀតិកុំង

ប្របិដោទីសុកមុុជា ដោហ្សឺើយបាន�ូលទីីផ្លូារ

សិុលី�អ៊ុនីរជាតិិ�មរយ�បិណី្ឋាញលួ�

ណែ�លម៉ានអ៊ុងគការចាត់ិ��ង ដោនះដោបិើដោ�ង

�មដោសុ�កីីប្របិកាសុព័ិត៌ិម៉ានរបិស់ុ

ការ�ិល័យដោមធាវសីុហ្សឺរ�ឋអាដោមរកិ។ 

“ជា��បូិង ប្រកុមដោចារកុំងស្រាសុុកលួ�

របូិសុ�ណ្ឋាកដោ�ញពីិកណែនូងដោ�ើម។ របូិសុ�ណ្ឋាក

��ងដោនាះ ប្រតូិវបាន�ឹកជ័ញ្ជូាូ នដោ�កាន់

ប្រពិ�ណែ�នកមុជុា-ថ្ងៃ� ដោហ្សឺើយដោផ្លូេរដោ�ឱ្យយឈមញួ

កណី្ឋាល ដោ�ើមីី�ឹកជ័ញ្ជូាូ នដោ�ឱ្យយឈមួញ

វតិាុបុិរា�ណែ�មរណែ�លម៉ានទីី��ងដោ�កុំង

ប្របិដោទីសុថ្ងៃ� ជាពិិដោសុសុទីីប្រកុងបាងកក។ 

ឈមួញ��ងដោនះលក់វតិាុបុិរា�ដោ�ឱ្យយ

អ៊ុតិិ�ិជ័នកុំងស្រាសុកុ ឬអ៊ុនីរជាតិិ ណែ�លនឹង

រកាទុីកវតិាបុុិរា� ឬលក់វាដោ�ដោលើទីីផ្លូារ

សិុលី�អ៊ុនីរជាតិិ” ។

អំ៊ុកលក់វតិាុបុិរា�ដោឈ្លាម ះ Douglas 

Latchford ណែ�លម៉ានមូល�ឋ នដោ�ទីីប្រកុង

បាងកក ម៉ានរហ័្សឺសុនាមថា Pakpong 

Kriangsak បានលក់វតិាុបុិរា�ដោនះដោ�

វតិុ�បុរាណ៍ណែដលប្រតិូវបានុសេ�លួចចំនុួនុ 
៣០ ប្រតិូវបានុបញ្ជូូ�នុ�កក�ុ�ជាវិញ

តនៅ�ទី�ព័័រទីី០៦តនៅ�ទី�ព័័រទីី០៦

30 Looted Antiquities Returned 30 Looted Antiquities Returned 
to Cambodiato Cambodia

Please seePlease see  /06/06
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Page.4                                                   នៅលេខ៣៤២ ថ្ងៃ�ៃទីី០១ កញ្ញាា  ឆំ្នាំ� ២០២២នៅលេខ៣៤២ ថ្ងៃ�ៃទីី០១ កញ្ញាា  ឆំ្នាំ� ២០២២                                                       KHMERPOST USA KHMERPOST USA                                               ISSUE 342, SEPT 01, 2022                                                                                Page.5

ប្របិឆ្នាំ�ង�៏សុ�ខាន់ ប្រតូិវបានរ �ស្ថាយដោ�យ

អ៊ុយុតិីិធីម៌�មបិទីបិញ្ញាា រតុិ�ការ ប្របិដោទីសុ

ដោនះបានសុាិតិដោ�ដោប្រកាមការប្រគប់ិប្រគង

ដោ�យបិកឺណែតិមួយ�ាងម៉ានប្របិសិុទិីភាពិ 

ដោ�យ   អាសុន���ងអ៊ុស់ុថ្ងៃនរ�ឋសុភា

សុាិតិកុំងថ្ងៃ�ផី្លា�់មុ�របិស់ុបិកឺណែតិមួយ។ 

ដោនះបាននា�ឱ្យយម៉ានការប្រគប់ិប្រគងជាប្របិព័ិនិ

ដោ�យអំ៊ុកកាន់អ៊ុ�ណ្ឋា�ណែ�លនា�ឱ្យយម៉ានការ

បិងេូ�ប្រទីង់ប្រ�យនដោ�បាយ និងមិន

ដោអ៊ុើដោពិើ��ដោពាះការអ៊ុ�ពាវនាវ�៍ទីទូី�ឱ្យយម៉ាន

លទិិីប្របិជាធិីបិដោតិយយពិហុ្សឺនិយម” ។

កុំង��ដោ�ើ រទីសុឺនកិ�ចរយ�ដោពិល 

១១ថ្ងៃ�ៃ ចាប់ិពីិថ្ងៃ�ៃទីី ១៥ �ល់ថ្ងៃ�ៃទីី ២៦ 

ណែ�សីុហា អំ៊ុករាយការ�៍ពិិដោសុសុ ដោ�ក 

មុនថាបិន បានជួ័បិជាមួយដោ�កនាយក

រ�ឋមន្ត្រីនីី ហុុ្សឺន ណែសុន សុម៉ាជិ័កជាដោប្រ�ើនថ្ងៃន

សុងគមសីុុវលិទីីភំាក់�រអ៊ុងគការសុហ្សឺប្របិជា 

ជាតិិសុហ្សឺគមន៍ និងបុិគគលពាក់ព័ិនិ។ 

ដោ�កបានដោឃុំើញបាតុិកមមដោ�យសុនិីវធីិី

របិស់ុកមមករកាសីុុ�ូណ្ឋាហាោ ដោវ ើល៍ (NAGA 

World) បានជួ័បិជាមួយមន្ត្រីនីីរ�ឋ ភិិបាល

មូល�ឋ នកុំងប្រកុងប្រពិះសីុហ្សឺនុ ដោ�ើមីី

ណែសុើងយល់ពីិស្ថាា នភាពិថ្ងៃនឧប្រកិ�ឋកមម�ម

ប្របិព័ិនិអីុ៊ុនធី�ណែ�តិ ណែ�លពាក់ព័ិនិនឹងការ

ជួ័ញ�ូរមនុសុឺ និងការដោកងប្របិវញ័្ជូច  និង

បានជួ័បិជាមួយសុហ្សឺគមន៍ណែ�លប្រតូិវបាន

ផូ្លាស់ុទីីល�ដោ� ឬបិដោ�ីញដោ�ញដោ�យស្ថារ

ការអ៊ុភិិវឌ្ឍឍន៍�ីធីូី និងទឹីកជ័�នន់ណែ�ល

បិណី្ឋាលមកពីិការលុបិបឹិងដោ�ើមីីយក�ី

ដោធីើើពា�ិជ័ាកមម។ កុំង��ដោ�ើ រទីសុឺនកិ�ច 

ដោ�ក មុនថាបិន ក៏បានជួ័បិជាមួយ

សុម៉ាជិ័កគ�បិកឺប្របិឆ្នាំ�ង និងអំ៊ុកអ៊ុ�ា

ធិីបិាយឯករាជ័យ ណែ�លបានប្របិឈមមុ�នឹង

ការ�យី ឬការដោចាទីប្របិកាន់ផូូ្លូវ�ាប់ិ

ផ្លូងណែ�រ។

ដោ�ក មុនថាបិន បានជ័ប្រមុញឱ្យយ

រ�ឋ ភិិបាលកមុុជាអ៊ុនុម័តិ “រដោបិៀបិវារ�

សុកមមភាពិសិុទីិមិនុសុឺកមុជុា” ��នួន ១០ 

���ុ�ឱ្យយបានឆ្នាំប់ិរហ័្សឺសុ និងម៉ានប្របិសិុទិីភាពិ 

ដោ�យពិយួរ និងណែកទីប្រមង់�ាប់ិ�៏តឹិងរុងឹ 

ធានាឱ្យយបុិគគលិកពាក់ព័ិនិនឹងការដោបាះដោឆំ្នាំតិ 

ប្រតូិវបានបិ�ណែបិកដោ�ញពីិគ�បិក នឺដោ�បាយ 

និងបិញ្ជូច ប់ិការកាត់ិដោ�សុអំ៊ុកប្របិឆ្នាំ�ង

នដោ�បាយ និងអំ៊ុកការពារសិុទីិមិនុសុឺ។ 

ដោ�កបានផី្លូល់អ៊ុនុស្ថាសុន៍ឱ្យយ

ដោ�ះណែលងអំ៊ុកណែ�លក�ពុិងជាប់ិពិនិនាគា

រ��ងអ៊ុស់ុ និងទីមូ៉ាក់ដោចាលការដោចាទីប្របិកាន់

ដោលើអំ៊ុកណែ�លប្រតិូវបានដោគដោមើលដោឃុំើញថា

ជាសុប្រតិវូរបិស់ុអាជាា ធីរ និងដោធីើើឱ្យយប្របិដោសុើរ

ដោ�ើងនូវគុ�ភាពិថ្ងៃនអំ៊ុកអ៊ុនុវតីិ�ាប់ិ

�មរយ�ការដោប្រជ័ើសុដោរ ើសុប្រតឹិមប្រតូិវ ការ

ដោលើកទឹីក�ិតីិ និងការណែបិងណែ�កឲ្យយបាន

�ាស់ុ�ស់ុពីិអាជាា ធីរនដោ�បាយ។

កាលពីិថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ណែ�មិ�ុនា តុិ�ការ

កមុុជាបានកាត់ិដោ�សុសុម៉ាជិ័ក និង

សុកមមជ័នគ�បិកឺសុដោន្ត្រី�គ ះជាតិិ��នួន 

៥១នាក់ ពីិបិទី “ញុះញង់” និងបិទី

សុមគ�និតិ។ ជ័នជាប់ិដោចាទីជាដោប្រ�ើននាក់

ប្រតូិវបានកាត់ិដោ�សុឱ្យយជាប់ិពិនិនាគារ

រយ�ដោពិលប្របា�បីិឆំ្នាំ� �ា ងដោហា�ណ្ឋាស់ុ

ម៉ានអំ៊ុកការពារ��នួន ៤ នាក់ប្រតូិវបាន

ឃុុំ��ួូនរ�ួដោហ្សឺើយ និងជ័នជាប់ិដោចាទី ២៧ 

នាក់ក�ពុិងរស់ុដោ�និរដោទីសុ�ួូន ដោម�ឹកនា�

គ�បិកឺក�ពូិលៗជាដោប្រ�ើនរបូិ រមួម៉ាន 

ដោ�កស្រាសីុ មូរ សុុ�ហួ្សឺរ អ៊ុនុប្របិធាន

គ�បិកឺសុដោន្ត្រី�គ ះជាតិិ ដោ�ក សុម រងឺុី 

អ៊ុតីិតិប្របិធានគ�បិកឺសុដោន្ត្រី�គ ះជាតិិ និង

បុិគគលលីលីាញ ដោឈ្លាម ះ ដោសុង ចាន់ធារ ី

អំ៊ុកការពារសិុទីិិពិលរ�ឋណែ�មរអាដោមរកិា�ង។

ចាប់ិ��ងពីិការរ �� យគ�បិកឺ

សុដោន្ត្រី�គ ះជាតិិកាលពីិឆំ្នាំ�២០១៧ មក ការ

បិន្ត្រី�ោ បិសុម៉ាជិ័ក និងសុកមមជ័នគ�បិកឺ

ប្របិឆ្នាំ�ងកាន់ណែតិខូា�ងកូាដោ�ើង។ សុម៉ាជិ័ក

គ�បិកឺសុដោន្ត្រី�គ ះជាតិិរាប់ិរយនាក់ប្រតូិវ

បានដោកាះដោ�ដោ�ើងតុិ�ការ �ាងដោហា�ណ្ឋាស់ុ 

៧៨ នាក់ ប្របិឈមមុ�នឹងការដោចាទីប្របិកាន់

ពាក់ព័ិនិនឹងនដោ�បាយ ភាគដោប្រ�ើនប្រតិូវ

បានដោ�ះណែលងឱ្យយដោ�ដោប្រ�ឃុុំ�កាលពីិណែ�ធូំី 

ឆំ្នាំ� ២០១៩ បិាណុែនីការដោចាទីប្របិកាន់ណែកូងកូាយ

មិនប្រតិូវបានទីមូ៉ាក់ដោចាលដោទី ដោហ្សឺើយ

ការដោចាទីប្របិកាន់��ងដោនាះដោ�ណែតិបិនីពិយួរ
តនៅ�ទី�ព័័រទីី១១តនៅ�ទី�ព័័រទីី១១
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UN agencies and concerned communi-
ties and individuals. He saw a peaceful 
demonstration by NAGA World work-
ers, met local government officials in 
Sihanoukville to learn of the situation 
of cybercrimes that are linked with hu-
man trafficking and exploitations, and 
met with communities displaced or 
evicted by land development and flood-
ing caused by the conversion of lakes 
into commercial land. During his visit, 

Muntarbhorn also met with opposition 
party members and independent com-
mentators who have faced harassment 
or legal charges.

Muntarbhorn urged the Cambo-
dian government to adopt the 10-point 
"Cambodian Human Rights Action 
Agenda" expeditiously and effectively 
by suspending and reforming draconian 
laws, ensuring election-related person-
nel are separated from political parties 
and ending the prosecution of the politi-
cal opposition and human rights defend-
ers.

He recommended releasing all 
those currently in prison and dropping 
charges against those who are seen as 
adversaries by the authorities and im-
proving the quality of law enforcers by 
proper recruitment, incentivization and 
clear separation from political authority.

On June 14, the Cambodian court 
convicted 51 members and activists of 
the dissolved Cambodia National Res-
cue Party (CNRP) with charges of “in-
citement” and conspiracy.” Many defen-
dants were sentenced up to eight years 
in prison, at least four defenders were 

already detained, and 27 of the defen-
dants are living in exile, many top party 
leaders including Deputy Vice President 
Mu Sochua, former CNRP President 
Sam Rainsy and a well-known Cam-
bodian American civil rights defender 
Theary C. Seng.

Since the dissolution of the CNRP 
party in 2017, the crackdown on oppo-
sition party members and activists have 
intensified. Hundreds of CNRP mem-
bers were summoned to court, at least 
78 faced politically motivated charges, 
most were released on bail on December 
2019, but the fake charges were never 
dropped and those charges continued to 
hang over their necks. 

President of CNRP Kem Sokha 
was arrested in September 2017 and 
charged with treason. This was appar-
ently of lesser priority for the Cambo-
dian court, as his hearing was delayed 
for two years until this January, while 
Phnom Penh judges was busy packing 
hundreds of other CNRP members into 
their courtroom.

“The show trial of members of an 
opposition party that has long since 
been dissolved by the courts exposes the 
Hun Sen government’s fear of any ves-
tige of democracy in Cambodia,” said 
Phil Robertson, deputy Asia director at 
Human Rights Watch. “Foreign govern-
ments, the United Nations, and donors 
should press the government to squash 
these convictions and end its broad at-
tack on Cambodia’s remaining civic and 
democratic space.”

With single-party rule since 2017, 
after ousting the only viable opposition 
party CNRP, which received nearly 50% 
of national assembly seats voted by the 
people, the 2022 commune elections al-
lowed the ruling party to sweep 80% of 
the local council seats, with only a few 
gained by small opposition parties. The 
political and democratic space in Cam-
bodia is going opposite to the multiparty 
rule that the Paris Peace Accords prom-
ised to the Cambodian people.

"This is a country with a bright fu-
ture, but it faces a number of severe hu-
man rights challenges in the lead up to 
next year’s general election," said Spe-
cial Rapporteur Muntarbhorn. With the 
incoming national elections in 2023, he 
recommended changes as follows:

The National Election Committee 
need to be more pluralistic and inclusive 
in the recruitment process, and election 
personnel at all levels need to distance 
themselves from political parties to en-
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ដោ�យ៖ ដោ�យ៖ Yvonne LauYvonne Lau

ថ្ងៃ�ៃប្រពិហ្សឺសុីត៍ិ ទីី២១ ណែ�កកោ� 

ឆំ្នាំ�២០២២ 

កាលពីិណែ�មុន មហាដោសុ�ឋី Yimeng 

Huang ណែ�លរស់ុដោ�កុំងទីីប្រកុងដោសុៀងថ្ងៃហ្សឺ 

ជានាយកប្របិតិិបិតិីិ និងជាប្របិធានប្រកុមហុុ្សឺន

ដោហ្សឺគម XD បានប្របិកាសុដោ�កុំងអ៊ុនុសុ រឺ��

របិស់ុប្រកុមហុុ្សឺនថាគាត់ិ និងប្រគួស្ថាររបិស់ុ

គាត់ិនឹងផូ្លាស់ុបូីិរទីីល�ដោ�ពីិប្របិដោទីសុ�ិន។ 

ក��ត់ិប្រ�ដោនះបានណែបិកធូាយដោ�ដោលើ

អីុ៊ុនធី��ិតិ និងបានរកីរាល�លដោ�ដោលើ

ប្របិព័ិនិផ្លូឺពិើផ្លូាយសុងគមរបិស់ុប្របិដោទីសុ

�ិន ណែ�លបិងោឱ្យយម៉ានការពិិភាកា

កុំង��ដោណ្ឋាមអំ៊ុកដោលងអីុ៊ុនធី��ិតិអ៊ុ�ពីិការ

ដោកើនដោ�ើងថ្ងៃន��នួនអំ៊ុកជ័�នួញដោល�ដោធូា

ចាកដោ�ញពីិប្របិដោទីសុ�ិន។

Huang បានសុរដោសុរថា “�ាុ�ក�ពុិង

ដោរៀបិ��ប្រគួស្ថាររបិស់ុ�ាុ�ចាកដោ�ញដោ�ដោ�

បិរដោទីសុដោ�ឆំ្នាំ�ដោប្រកាយ។ វាដោ�ណែតិជា

ណែផ្លូនការដោ�ដោ�ើយដោទី វាអា�ដោកើតិដោ�ើង

កុំងរយ�ដោពិលមួយឆំ្នាំ�។ �ាុ�ក�ពុិងផី្លូល់

អាទិីភាពិ��ងដោលើប្រគួស្ថារ និងអាជី័វកមម។ 

ទី�ហ្សឺ�អាជី័វកមមដោ�បិរដោទីសុរបិស់ុដោយើង

ក�ពុិងណែតិដោកើនដោ�ើង” ។

គាត់ិបាននិ�យថា "ដោសុណ្ឋារយីាូ

�៏លអរបិស់ុ�ាុ� គ��ង់ដោឃុំើញដោគាលនដោ�បាយ

ជ័�ង�កូវ�ី-១៩ របិស់ុប្របិដោទីសុ�ិន �ក់ឱ្យយ

ដោ���់ពីិដោគ បិនាេ ប់ិមកទី�នាក់ទី�នង

អ៊ុនីរជាតិិរបិស់ុប្របិដោទីសុ�ិនអា�ប្របិដោសុើរ

ដោ�ើង និងដោបិើក��ហ្សឺរបិណែនាមដោទីៀតិ ដោយើង

��ងអ៊ុស់ុគំាអា�ផូ្លាស់ុបូីិរបាន ��ង

តិប្រមូវការការ�រ និងការក��ត់ិជី័វតិិ

របិស់ុដោយើង” ។

Huang ជាមនុសុឺមំ៉ាក់កុំង��ដោណ្ឋាម

មនុសុឺជាដោប្រ�ើនណែ�លដោរៀបិ��វាាលីរបិស់ុ

គាត់ិ។ ចាប់ិ��ងពីិការរាតិតិាតិថ្ងៃនជ័�ង�កូ

វ�ី-១៩ មក ប្របិជាពិលរ�ឋ�ិនបានសូុុប្រ��

នឹងការ�ក់ទី�ូកមមរបិស់ុរ�ឋ ភិិបាល

នូវយុទិីស្ថាស្ត្រសុមិីនអ៊ុត់ិឱ្យន ណែ�លម៉ានបិ��ង

កម៉ាច ត់ិដោមដោរាគ ដោ�ះកុំងតិថ្ងៃមូណ្ឋាក៍ដោ�យ។ 

ដោគាលនដោ�បាយ�ិនថ្ងៃនការបិនីការបិិទី

�េប់ិប្រទីង់ប្រ�យធី� និងការដោធីើើដោតិសុមីាត់ិ�ត់ិ

បានជាប់ិគា�ងម៉ាច ស់ុធីនាគារដោ�កុំង

ការ�ិល័យរបិស់ុ�ួូន បិងេ�ឱ្យយកមមករ 

Tesla ដោ�កដោ�ដោរាង�ប្រករបិស់ុប្រកុមហុុ្សឺន

ផ្លូលិតិរ�យនី និងបានបិិទី�េប់ិប្រគួស្ថារ

ដោ�កុំង Disneyland រហូ្សឺតិ�ល់អំ៊ុក�តិ

រ�យនី��នួន ៣៣០០០ នាក់ប្រតូិវបាន

ដោធីើើដោតិសុរី�ួ។ ការបិិទី�េប់ិរយ�ដោពិលពីិរ

ណែ�របិស់ុទីីប្រកុងដោសុៀងថ្ងៃហ្សឺ ម៉ាន    រយ�ដោពិល

ពីិណែ�ដោមស្ថា �ល់ណែ�មិ�ុនា ដោធីើើដោអាយអំ៊ុក

រស់ុដោ�ជួ័បិការល�បាកកុំងការណែសុើងរក

���ី អាហារ និងទី�និញ។

ឥ�ូវដោនះ ប្របិឈមមុ�នឹងការបិនី 

“កូវ�ី-សូុនយ” នាដោពិលអ៊ុនាគតិ អំ៊ុកម៉ាន

�ិនក�ពុិងដោរៀបិ��ណែផ្លូនការរត់ិដោគ��ួូន។ 

បុិគគលណែ�លម៉ានប្រទីពិយសុមីតិីិ (HNWI) 

ប្របិណែហ្សឺល ១០០០០ នាក់ដោ�កុំងប្របិដោទីសុ

�ិនក�ពុិងណែសុើងរកការចាកដោ�ញពីិប្របិដោទីសុ

របិស់ុពួិកដោគដោ�ឆំ្នាំ�ដោនះ ដោហ្សឺើយអា�យក

ប្រទីពិយសុមីតិីិ��នួន ៤៨ ពាន់�ន�ុ�ូរ 

ដោ�ជាមួយពួិកដោគ ដោនះដោបិើដោ�ង�ម

របាយការ�៍ការដោធីើើ��ណ្ឋាកស្រាសុុក

ប្រទីពិយសុមីតិីិ�មី ដោ�យប្រកុមហុុ្សឺន Henley 

and Partners ណែ�លជាអំ៊ុកប្របឹិកាអ៊ុ�ពីិការ

ដោធីើើ��ណ្ឋាកស្រាសុកុវនិិដោ�គ។ ��នួនប្របិជាជ័ន

ហុ្សឺងកុងក៏ម៉ាន��ណ្ឋាត់ិថំាក់�ុស់ុណែ�រ។ 

តិ�បិន់សុើ័យ័តិពិិដោសុសុថ្ងៃនប្របិដោទីសុ�ិន - 

ណែ�លបានបិនីដោគាលនដោ�បាយ “កូវ�ី

សូុនយ” �៏តឹិងរុងឹដោ�ដោប្រកាមការឃូ្លាំ�ដោមើល

របិស់ុប្រកុងដោបិាកា�ង - គ�ជាផ្លូេះសុប្រម៉ាប់ិ

ប្របិជាជ័នម៉ានប្រទីពិយប្របិណែហ្សឺល ៣០០០ 

នាក់ ណែ�លដោប្រគាងនឹងចាកដោ�ញដោ�ឆំ្នាំ�ដោនះ 

ម៉ានតិថ្ងៃមូជាទឹីកលុយ ១២ ពាន់�ន

�ុ�ូរ។

ដោ�ះជា�ាងដោនះកី ីអំ៊ុក�ង់ចាកដោ�ញ

ពីិប្របិដោទីសុ�ិន ក�ពុិងសុមឹូងដោមើលឧបិសុគគ

ធី�ៗ ពីិអាជាា ធីរ ណែ�លក�ពុិងណែតិណែសុើងរកការ

បិ�អ ក់ល�ហូ្សឺរប្របិជាជ័ន និងប្របាក់ដោ�ញពីិ

ប្របិដោទីសុ�ិន ���ប្របិដោទីសុដោនះក�ពុិង

ប្របិឈមនឹងដោសុ�ឋកិ�ច�៏រអាក់រអួ៊ុល ការ

ដោកើនដោ�ើងថ្ងៃនភាពិអ៊ុត់ិការ�រដោធីើើរបិស់ុ

យុវជ័ន និងការបិនីការរាតិតិាតិថ្ងៃនជ័�ង�

កូវ�ី-១៩។

ទីសុឺនវជិាា  “រត់ិដោគ�ដោ�ញ”ទីសុឺនវជិាា  “រត់ិដោគ�ដោ�ញ”
កុំងឆំ្នាំ���បូិងថ្ងៃនជ័�ង�រាតិតិាតិ 

ដោគាលនដោ�បាយកូវ�ីសូុនយ របិស់ុ�ិន

តនៅ�ទី�ព័័រទីី០៨តនៅ�ទី�ព័័រទីី០៨

�ហាសេ�ដ្ឋីរប�់ប្របសេទ�ចិនុចង្គ់រតិ់សេចញពិីប្របសេទ� នុិង្គយកប្រទព្ិយ��្បតិ្តចំិនួុនុ ៦០ 
ពាន់ុលានុដុលាារ្ សេ�ជា�ួយ ពិួកសេ�សេ�សេពិលពិួកសេ�ចាកសេចញ
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30 Looted Antiquities Returned 30 Looted Antiquities Returned 
to Cambodiato Cambodiaឱ្យយបុិគគលដោ�កុំងទីីផ្លូារសិុលី�ដោ�បិ�ចឹ

មប្របិដោទីសុ អំ៊ុកប្របិមូលទិីញឯកជ័ន និង

ស្ថារមនេរី។ វាពិិបាកកុំងការ�ឹងថា Latch-

ford បានលក់អ៊ុស់ុបិាុនាម នឆំ្នាំ�មកដោនះ 

ដោ�ដោពិលគាត់ិបានជួ័លប្រកុមហុុ្សឺនហិ្សឺរញ្ជូាវតិាុ
ដោ�ឯនាយសុមុប្រទីដោ�ើមីីប្រគប់ិប្រគងអំ៊ុក

ណែ�លគាត់ិដោជ័ឿទុីក�ិតីិ ណែ�លប្រគសួ្ថាររបិស់ុ

គាត់ិបានអ៊ុះអាងថាវា គ�សុប្រម៉ាប់ិ

ដោគាលបិ��ងពិនិ និងណែផ្លូនការអ៊ុ�លនប្រទីពិយ 

ដោនះដោបិើដោ�ង�មរបាយការ�៍របិស់ុ 

pandora papers ។

ដោ�ឆំ្នាំ� ២០១៩ ដោ�ក Latchford 

ប្រតូិវបានដោចាទីប្របិកាន់ដោ�យការ�ិល័យ

ដោមធាវសីុហ្សឺរ�ឋអាដោមរកិ ពីិបិទីសុមគ�និតិ

ណែកូងបិនូ�ណែ�លម៉ានអ៊ុងគការចាត់ិ��ង និង

ឧប្រកិ�ឋកមមដោផ្លូឺងដោទីៀតិ�ក់ទីងនឹងគដោប្រម៉ាង

រយ�ដោពិលជាដោប្រ�ើនឆំ្នាំ�ដោ�ើមីលីក់វតិាបុុិរា�

ណែ�មរណែ�លបានលួ�ដោ�ដោលើទីីផ្លូារសិុលី�

អ៊ុនីរជាតិិសុ�ខាន់ៗ ដោ�យបិដោងោើតិឯកស្ថារ

ភិសុីុ�ងណែកូងកូាយ និងណែកូងបិនូ�វកិោ័យ

បិប្រតិ និងឯកស្ថារ�ឹកជ័ញ្ជូាូ ន។ ដោ�ទីីបិ�ផុ្លូតិ 

ការដោចាទីប្របិកាន់ប្រតូិវបានដោគប្រចានដោចាល 

បិនាេ ប់ិពីិការសូ្ថាប់ិរបិស់ុគាត់ិ ។

កាលពីិណែ�កុមៈ� ឆំ្នាំ� ២០១៩ កូនស្រាសីុ

របិស់ុ Latchford ដោឈ្លាម ះ Nawapan Kri-

ansak ណែ�លពីិមុនប្រតូិវបានដោគស្ថាគ ល់ថា 

Julia Ellen Latchford Copleston បាន

និ�យថា ប្រគួស្ថារដោនះបានលះបិង់

វតិាុបុិរា�ណែ�មរ��នួន ៥០ �ន�ុ�ូរ

របិស់ុឪពុិកនាង ដោហ្សឺើយនឹងដោធីើើម៉ាតុិភូិមិ

និវតីិន៍ពួិកដោគមកប្របិដោទីសុកមុុជាវញិ។ 

ម៉ានសិុលី�បុិរា�ណែ�មរ��នួន ១២៥ ណែ�ល

ជាកមមសិុទីិិរបិស់ុអំ៊ុកប្របិមូលឯកជ័ន។ 

ស្ថារមនេីរ�៏លីលីាញរបិស់ុពិិភិពិដោ�ក

មួយ��នួន�ូ�ជា ស្ថារមនេីរសិុលី� Met-

ropolitan Museum of Art ស្ថារមនេរីសិុលី� 

Denver និងស្ថារមនេីរសិុលី� Cleveland 

ម៉ានវតិាុបុិរា�ណែ�មរពីិដោ�ក Latchford ។

Ricky J. Patel ភំាក់�រពិិដោសុសុសុីីទីី

ទីទួីលបិនេុកការដោសុុើបិអ៊ុដោងោតិសុនិីសុុ�

ម៉ាតុិភូិមិដោ� ទីីប្រកុងញូវយាកបាននិ�យ

ថា “វតិាបុុិរា���ងដោនះ ប្រតូិវបានយកដោ�ញ

ពីិប្របិដោទីសុរបិស់ុពួិកដោគ... វតិាុបុិរា��៏

ពិិសិុ�ឋជាដោប្រ�ើនប្រតូិវបានដោគលួ�ពីិប្របាស្ថាទី 

និងវា�ង រត់ិពិនិឆ្លងូប្រពិ�ណែ�ន និងលក់ដោ�យ 

អំ៊ុកណែសុើងរកប្របាក់��ដោ�ញ ដោ�យមិន

គិតិពីិតិថ្ងៃមូអ៊ុរបីូិ ណែ�លវតិាុបុិរា���ងដោនះ

ម៉ាន��ដោពាះប្របិជាជ័នថ្ងៃនម៉ាតុិភូិមិរបិស់ុ

វា។ វតិាុបុិរា���ងដោនះ ជាកមមសិុទីិិរបិស់ុ

ប្របិជាជ័នកមុុជា ដោហ្សឺើយដោយើងម៉ាន

ដោម៉ាទីនភាពិណែ�លបាន�ូលរមួកុំងការ

សី្ថារដោ�ើងវញិ និងការវលិប្រតិ�ប់ិមក

ម៉ាតុិប្របិដោទីសុវញិ”។

វតិាុបុិរា�ណែ�លដោធីើើម៉ាតុិភូិមិនិវតីិន៍

មកកមុុជាវញិ គ�ជា�មូ៉ាក់�មភិក់ សុ�រទិិី 

និងវតិាបុុិរា�ណែ�លម៉ានអាយុកាលចាប់ិពីិ

យុគសុម័យសុ�រទិិី�ល់សុតិវតិឺទីី ១២ 

ណែ�លប្រតូិវបានយកដោ�ញដោ�យ�ុសុ�ាប់ិ

ពីិកមុុជាដោ�យអ៊ុ�ដោពិើលួ� នា��ូលមកសុ

ហ្សឺរ�ឋអាដោមរកិ ដោ�យការដោប្របិើ��ងព័ិត៌ិម៉ាន

ណែកូងកូាយប្របាប់ិគយ និងកងការពារ

ប្រពិ�ណែ�នសុហ្សឺរ�ឋអាដោមរកិ ("CBP")។

ដោ�ក ណែកវ ឈ្លា ឯកអ៊ុគគរ�ឋទូីតិ

សុហ្សឺរ�ឋអាដោមរកិប្របិចា�កមុុជា បាន

ដោកាតិសុរដោសុើរ��ដោពាះកិ�ចសុហ្សឺការរវាង

សុហ្សឺរ�ឋអាដោមរកិ និងរ�ឋ ភិិបាលកមុុជា 

កុំងការជួ័យ�ល់ការប្របិគល់មរតិកវបិីធីម៌

ណែ�មរមកវញិ ដោហ្សឺើយម៉ានប្របិស្ថាសុន៍ថា 

ពួិកដោគប្រតូិវណែតិបិនីប្របិយុទិី ដោ�ើមីទីីប់ិស្ថាោ ត់ិ

ការលួ�បិនូ�បិណែនាមដោទីៀតិ៕

វត្ថុុ�បុរាាណ៍ម្តែ�លប្រ�ូវបាានសេគួលួច...វត្ថុុ�បុរាាណ៍ម្តែ�លប្រ�ូវបាានសេគួលួច...tmkBITMB½rTI   03

Agent in charge of the Homeland 
Security Investigation in New York 
said, “these antiquities were ripped 
from their country…many are sacred 
artifacts pried from temples and pal-

aces to be smuggled across borders 
and peddled by those seeking profit, 
without any regard to the intangible 

value they have to the people of their 
homeland. These artifacts belong to 
the people of Cambodia, and we are 
proud to participate in their recovery 
and their return home.”

The antiquities repatriated to 
Cambodia are sandstone and bronze 
sculptures and artifacts, ranging in age 
from the Bronze Age to the 12th Cen-
tury, which were either removed ille-
gally from Cambodia by looters, im-
ported into the United States based on 
false statements to US Customs and 
Border Protection (“CBP”), or both.

Cambodian US Ambassador Keo 
Chhea praised the collaboration be-
tween the US and the Cambodian gov-
ernment to help the return of Khmer 
cultural heritage, and said they need to 
continue to fight to prevent more loot-
ing.
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វតិាុបុិរា�ណែ�លប្រតូិវបានដោគបិញ្ជូាូ នមកកមុុជាវញិ
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ហាក់�ូ�ជា��ដោ�ើ រការ។ ប្របិដោទីសុដោនះ

ម៉ានវរី ាសុុ�ាងទូីល�ទូី�យ ���

ប្របិដោទីសុដោ�កខាងលិ�បានតិសូុុជាមួយនឹង

ការឆ្លូងរាប់ិ�ននាក់ និងការសូ្ថាប់ិរាប់ិ

ណែសុននាក់។

បិាុណែនីការបិន្ត្រី�ោ បិ�មយុទិីស្ថាស្ត្រសុី

របិស់ុទីីប្រកុងដោបិាកា�ងបានចាប់ិដោផី្លូើមបិ�ា ញ 

និងប្រតិូវបានប្របិកាសុជាពិិដោសុសុដោ�

ឆំ្នាំ�ដោនះ។ ការបិិទី�េប់ិ�៏តឹិងរុងឹរបិស់ុប្របិដោទីសុ

�ិនដោ�ឆំ្នាំ�ដោនះ បានបិ�ផូ្លាញសុុ�ភាពិ

ផូូ្លូវ�ិតីិប្របិជាជ័ន និងបានដោធីើើឱ្យយមនុសុឺ

មួយ��នួន ម៉ានស្ថាា នភាពិសុុ�ភាពិធីៃន់ធីៃរ

មិនអា�ពិាបាលបាន។ ដោសុ�កីីណែ�នា�

អ៊ុ�ពីិកូវ�ីសូុនយ បានដោធីើើឱ្យយបិាះពាល់�ល់

អាជី័វកមមធី� និងតូិ�។ អាជី័វកមមខំាតិតូិ�

រាប់ិ�នបានបិិទីកុំងរយ�ដោពិលពីិរឆំ្នាំ�

�ុងដោប្រកាយដោនះ ���ណែ�លប្រកុមហុុ្សឺន

សុកលណែ�លក�ពុិងប្របិតិិបិតិីិការដោ�កុំង

ប្របិដោទីសុ�ិនម៉ានការធុីញប្រ�ន់នឹងការ

រតឹិបិនឹីងរយ�ដោពិលពីិរឆំ្នាំ�។ ក�ដោ�ើ ន

ដោសុ�ឋកិ�ចរបិស់ុប្របិដោទីសុ�ិនបានធូាក់�ុះ

�ា ងខូា�ងដោ�កុំងប្រតីិម៉ាសុទីី ២ ដោ�យ

ដោកើនដោ�ើងប្រតឹិមណែតិ ០.៤% ���ដោពិល

ណែ�លអ៊ុប្រ�អំ៊ុកអ៊ុត់ិការ�រដោធីើើរបិស់ុយុវជ័ន

របិស់ុប្របិដោទីសុដោនះគ�ម៉ានកប្រមិតិ ១៨% ។

ដោ�ណែ�មីនា ការណែសុើងរកដោ�ដោលើ 

WeChat ជាកមមវធីិីដោផ្លូាើស្ថារ និងប្របិព័ិនិ

ផ្លូឺពិើផ្លូាយសុងគម�៏ដោពិញនិយមបិ�ផុ្លូតិ

របិស់ុប្របិដោទីសុ�ិន សុីីពីិ “រដោបិៀបិផូ្លាស់ុទីី

ល�ដោ�ដោ�ប្របិដោទីសុកាណ្ឋា�” បាន

ដោកើនដោ�ើង ៣០០០% ដោនះដោបិើដោ�ង�ម

របាយការ�៍ពីិប្រកុមប្របឹិកាទី�នាក់ទី�នង

បិរដោទីសុ ដោ�កាត់ិថា (CFR) ។ ដោ�កុំង

ណែ�ដោមស្ថា ២៣% ថ្ងៃនអំ៊ុកដោឆូ្លើយសុ��ួរ

សុេង់មតិិរបិស់ុសុភាពា�ិជ័ាកមមអ៊ុ�រ ាបុិបាន

និ�យថា ពួិកដោគក�ពុិងពិិចារណ្ឋាផូ្លាស់ុ

បូីិរការវនិិដោ�គរបិស់ុ�ួូនដោ�កុំងប្របិដោទីសុ

�ិនដោ�កាន់ប្របិដោទីសុដោផ្លូឺងដោទីៀតិ។ ប្រតឹិម

ណែ�ឧសុភា អំ៊ុកនិយមដោលងអីុ៊ុនធី�ដោ�តិ

�ិនបាន�ក់ដោឈ្លាម ះថា �លនាមហាជ័ន

ណែ�ល�ង់ដោធីើើ��ណ្ឋាកស្រាសុកុ�មទីសុឺនវជិាា

រត់ិដោ�ញ។ ការបិដោ�ា ះដោ�ដោលើ Zhihu ជា

ដោគហ្សឺទី�ព័ិរសុ��ួរ-�ដោមូើយរបិស់ុ�ិន

ស្រាសុដោ�ៀងដោ�នឹង Quora ពិនយល់ពាកយ

ដោនះ បិ�ចុបិីនំ ប្រតូិវបានដោគដោមើលជាង ៩ 

�ន�ង ។

Clara Xie អាយុ ២៥ ឆំ្នាំ� ជា�រា

មាូណែ�ល ម៉ានមូល�ឋ នដោ� Jiangsu បាន

ប្របាប់ិកាណែសុតិ New York Times កំុង

ណែ�ឧសុភាថា “�ាុ�មិនអា�ផូ្លាស់ុបូីិរ ឬ

ដោថាោ លដោ�សុស្ថាា នភាពិបិ�ចុបិីនំដោ�កុំង

ប្របិដោទីសុ�ិនបានដោទី” ។ “ដោហ្សឺើយប្របិសិុនដោបិើ

អំ៊ុកមិនអា�ផូ្លាស់ុបូីិរវាបានដោទី អ៊ុើីណែ�ល

អំ៊ុកអា�ដោធីើើបានគ�ម៉ានណែតិរត់ិដោ�ញ” ។

ការបិមូ៉ាស់ុទីីលុយការបិមូ៉ាស់ុទីីលុយ

បិាុណែនីអាជាា ធីរ�ិនបានអ៊ុនុវតីិការ

រតឹិតិីិតិ�ា ងតឹិងរុងឹ កុំងដោគាលបិ��ង

ទីប់ិស្ថាោ ត់ិការដោភិៀសុ�ួូនរបិស់ុប្របិជាជ័ន 

និងប្របាក់កាសុ�ា ងដោប្រ�ើនដោ�ើយ។

កាលពីិណែ�ឧសុភា នាយក�ឋ ន

អ៊ុដោនីាប្របិដោវសុន៍របិស់ុប្របិដោទីសុ�ិនបាន

ប្របិកាសុថា �ួូននឹងរតឹិបិនឹីង�ាងតឹិងរុងឹ

នូវសុកមមភាពិប្រ�កដោ�ញណែ�លមិនសុ�ខាន់

របិស់ុពិលរ�ឋ�ិន… និង [អ៊ុនុវតីិ] 

ដោគាលនដោ�បាយប្រ�កដោ�ញ និង�ូល

�ាងតឹិងរុងឹ” ដោ�យដោលើកដោ�ើងពីិតិប្រមូវការ

កុំងការទីប់ិស្ថាោ ត់ិ  វរី ាសុុ។ មនុសុឺជាដោប្រ�ើន

ដោ�កុំងប្របិដោទីសុ�ិនបានចាត់ិទុីកវធិានការ

��ងដោនះថាជាមដោធីាបាយមួយសុប្រម៉ាប់ិ

អាជាា ធីរដោ�ើមីីបិដោញ្ជូច �សុការហូ្សឺរដោ�ញថ្ងៃន

មនុសុឺឆូ្នាំតិ និងដោ�ើមទុីន�៏សុ�ខាន់។

ដោគាលនដោ�បាយប្រ�កដោ�ញ-�ូល

�៏តឹិងរុងឹរបិស់ុប្របិដោទីសុ�ិន បានបិងោការ

ល�បាក�ល់ពិលរ�ឋកុំងការទីទួីលបាន

ឯកស្ថារណែ�លពួិកដោគប្រតូិវការសុប្រម៉ាប់ិការ

ចាកដោ�ញ រមួ��ងការទិីញលិ�ិតិឆ្លងូណែ�ន

ផ្លូងណែ�រ។ រ�ឋ ភិិបាលបានឈប់ិផី្លូល់ការ

បិនីលិ�ិតិឆ្លងូណែ�នកាលពីិឆំ្នាំ�មុនសុប្រម៉ាប់ិ 

“ការដោធីើើ��ដោ�ើ រណែ�លមិនចា�បា�់” ���

អាជាា ធីរទីីប្រកុងមួយ��នួននឹងមិនបិញ្ញាា ក់

ពីិសុ�បុិប្រតិក�ដោ�ើ តិ ឬសុ�បុិប្រតិអាពាហ៍្សឺ

ពិិពាហ៍្សឺណែ�លអ៊ុនុញ្ញាា តិឱ្យយមនុសុឺ�ក់ពាកយសុុ�

ទិី�ឋ ការ ដោនះដោបិើដោ�ង�មស្ថារ  ព័ិត៍ិ

ម៉ាន NPR ។ ប្របិជាជ័ន�ិនណែ�លកាន់

លិ�ិតិឆ្លងូណែ�នម៉ានណែតិ ១០% បិាុដោណ្ឋាះ ះ។

ប្របិដោទីសុ�ិនក៏ម៉ាន�ាប់ិតឹិងណែតិង

ជុ័�វញិការដោផ្លូេរប្របាក់ដោ�ញពីិប្របិដោទីសុផ្លូង

ណែ�រ។ ពិលរ�ឋ�ិនប្រតូិវបានអ៊ុនុញ្ញាា តិឱ្យយ

បូីិរប្របាក់យន់�ិនតិថ្ងៃមូប្រតឹិមណែតិ ៥០០០០ 

�ុ�ូរ ដោ�ជារបិូិយប័ិ�ះបិរដោទីសុជា

ដោរៀងរាល់ឆំ្នាំ�។ វធិានការ�ាប់ិណែបិបិដោនះ 

�ូ�ជាការដោប្របិើប្របាស់ុរបិូិយប័ិ�ះប្រគីបិតូិ 

បានកូាយជាបិញ្ញាា កាន់ណែតិខូា�ងដោ�ើង 

ដោ�យស្ថារការហាមឃ្លាំត់ិនាដោពិល�មីៗ

ដោនះរបិស់ុប្របិដោទីសុដោលើសុកមមភាពិប្រគីបិតូិ

ភាគដោប្រ�ើន។

ដោ�ះបីិជា�ាងណ្ឋាក៍ដោ�យ ល�ហូ្សឺរ

ដោ�ញរបិស់ុប្របិជាជ័ន និងលុយហាក់

ម៉ានការដោកើនដោ�ើង។ ការដោកើនដោ�ើងថ្ងៃន

��នួនអំ៊ុកម៉ានប្រទីពិយសុមីតិីិក�ពុិងផូ្លាស់ុ

បូីិរជី័វតិិ និងប្រទីពិយសុមីតិីិរបិស់ុពួិកដោគ

ដោ�កាន់ប្របិដោទីសុជិ័តិខាង គ�ប្របិដោទីសុ

សិុងាបុិរ ីណែ�លជាប្របិដោទីសុ�៏ដោពិញនិយម

បិ�ផុ្លូតិមួយថ្ងៃនការផូ្លាស់ុទីីល�ដោ�។ ប្រកុមហុុ្សឺន

ដោសុវាកមមស្ថាជី័វកមមមួយដោឈ្លាម ះថា Jenga 

បានប្របាប់ិស្ថារព័ិត៍ិម៉ាន CNBC ថា��នួន

ថ្ងៃនការសួុរនា�ណែ�ល�ួូនទីទួីលបានអ៊ុ�ពីិ

ការបិដោងោើតិការ�ិល័យប្រគួស្ថារ ដោ�កុំង

ប្របិដោទីសុសិុងាបុិរបីានដោកើនដោ�ើងដោទីើ�ង 

ចាប់ិពីិណែ�មីនា ឆំ្នាំ� ២០២១ �ល់ណែ�មីនា 

ឆំ្នាំ� ២០២២ ។ ការសួុរនា�ភាគដោប្រ�ើនគ�មក

ពីិ HNWI ថ្ងៃនប្របិដោទីសុ�ិន។ កមមវធីិី

វនិិដោ�គិនសុកលរបិស់ុសិុងាបុិរ ីផី្លូល់នូវ

ផូូ្លូវសំ្ថាក់ដោ�អ៊ុ�ិថ្ងៃន្ត្រីនីយ៍សុប្រម៉ាប់ិមនុសុឺ

ដោពិញវយ័ណែ�លវនិិដោ�គ�ា ងតិិ� ១.៨ 

�ន�ុ�ូរដោ�កុំងប្របិដោទីសុ ។

ទីីប្របឹិកា និងដោមធាវ ីណែផំ្លូកការដោធីើើ

��ណ្ឋាកស្រាសុកុបាននិ�យថា ការស្ថាកសួុរ

របិស់ុពួិកដោគពីិមនុសុឺណែ�ល�ង់ផូ្លាស់ុបូីិរ

ទីីល�ដោ�បានដោកើនដោ�ើងពីិ ៣ ដោ� ៥ �ង

កុំងរយ�ដោពិលបិាុនាម នណែ��ុងដោប្រកាយដោនះ 

ដោនះដោបិើដោ�ង�មរបាយការ�៍មួយ

របិស់ុ Bloomberg ។ ទិីសុដោ�ដោពិញនិយម

សុប្រម៉ាប់ិការផូ្លាស់ុទីីល�ដោ� រមួម៉ានប្របិដោទីសុ

អូ៊ុស្ត្រសី្ថាលី សុហ្សឺរ�ឋអាដោមរកិ �ប្រកភិពិ

អ៊ុង់ដោគូសុ និង កាណ្ឋា�។

ដោ�ដោពិលប្របិដោទីសុ�ិនសុមឹូងដោមើល

ការផ្លូេុះដោ�ើងថ្ងៃនជ័�ង�កូវ�ី�មីៗ រ�ឋ ភិិបាល

បិ�ា ញសុញ្ញាា តិិ�តួិ�ថ្ងៃនការពឹិងណែផ្លូអក

ដោ�ដោលើយុទិីស្ថាស្ត្រសុជី័�ង�កូវ�ីសូុនយរបិស់ុ

�ួូន និនំាការដោនាះនឹងដោកើនដោ�ើង។ �ូ�ណែ�ល 

Rachel Murphy ស្ថាស្ត្រសី្ថាចារយណែផំ្លូកអ៊ុភិិវឌ្ឍឍន៍ 

និងសុងគមរបិស់ុ�ិន ដោ�ស្ថាកលវទិីា  

ល័យ Oxford បានប្របាប់ិកាណែសុតិ Guard-

ian ថា ការបិិទី�េប់ិទីីប្រកុងដោសុៀងថ្ងៃហ្សឺបាន

បិ�ា ញពីិ “អ៊ុ�ណ្ឋា�រ�ឋណែ�លមិនបាន

ប្រតួិតិពិិនិតិយដោលើបុិគគល។ បិាណុែនីការ��ណ្ឋាយ

ដោលើការដោប្របិើប្របាស់ុសុ�ដោ�ងរបិស់ុពួិកដោគ

ដោ�ើមីីពិា�មផូ្លាស់ុបូីិរអ៊ុើីប្រគប់ិ�ា ង គ�

�ុស់ុដោពិកសុប្រម៉ាប់ិពិលរ�ឋ�ិន។ �ូដោ�ំះដោហ្សឺើយ

ដោទីើបិដោធីើើឱ្យយពួិកដោគម៉ានសុុបិិន�ង់ចាកដោ�ញ” ។

ដោរឿងដោនះប្រតូិវបានដោគដោ�ញផ្លូាយ

��បូិងដោ�ដោលើដោគហ្សឺទី�ព័ិរ Fortune.com
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When we talk about what it means 
to build a strong and prosperous com-
munity in rural America, we’re de-
scribing “rural livability.” It’s a simple 
phrase that can encompass so much, 
like access to healthcare, transportation 
options, walkable amenities, available 
and affordable housing. For some, con-
nectivity to high speed internet, finan-
cial opportunity, and a strong sense of 
community are the most important. For 
others it’s new roads and bridges, a new 
community health center or improved 
electric grids and water systems. But 
out of all these factors, the most per-
sonal aspect of livability is often the 
place where we all build our lives — our 
homes.

At USDA Rural Development 
(RD), we know the impact owning a 
home can make in a rural town. Since 
1949, we’ve helped over 4.8 million 
rural people take the major step of be-
coming a homeowner, supporting them 
to put down roots while contributing to 
their town’s livability and making Amer-
ica more prosperous. Grants, loans, and 
loan guarantees from USDA RD and 

its partners help make rural America a 
place everyone can call home. 

While homeownership is a good fit 
for many, plenty of rural people engage 

with their community by renting a home. 
Renting a single- or multi-family home 
allows for flexibility, an especially valu-
able benefit at many stages of a person’s 
life. But currently, over 40,000 tenants 
are rent overburdened, spending more 
than 30 percent of their incomes on rent. 
Rental assistance through USDA RD 
helps rural people realize those opportu-

nities afforded by renting, freeing more 
income for families to build wealth or to 
invest in their communities.

This kind of support is critical, as 

rising housing costs aren’t just a factor 
in large cities. Rural communities across 
America are facing the same challenges. 
In areas with an influx of new residents, 
housing costs can increase for those 
who don’t own homes, sometimes forc-
ing relocation further from town, dis-
rupting rural communities. 

When you own or rent a home, 
you’re invested in and connected to 
where you live. Homeownership in par-
ticular is often a consequential step to-
wards building wealth and bolstering a 
community. And while rural America is 
a place of promise and great opportuni-
ty, that opportunity has not been equita-
ble. So, it's notable that rural areas have 
a lower poverty rate than urban centers, 
and a higher home ownership rate[1]. 
Both bode well for the future of rural 
towns, but we can do better especially 
when it comes to racial disparities. The 
gap in homeownership between White 
and Black Americans persists year 
over year, with about 30% fewer Black 
Americans owning homes. Working di-
rectly with rural communities, USDA 
RD aims to close the homeownership 
gap among rural Black Americans 
and empower other communities who 
haven't been afforded the chance to own 
a home going back generations. 

 USDA’s Single-Family Hous-
ing Programs are powerful tools rural 
people can use to become homeowners 
solidly rooted in their town, sparking 
engagement in the community while 
contributing to its livability. 

Rural America, A Place Everyone Can Call HomeRural America, A Place Everyone Can Call Home

Article by USDA Rural Article by USDA Rural 
DevelopmentDevelopment
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ដោ�ដោលើកញ្ជូច ឹងករបិស់ុពួិកដោគ។

ប្របិធានគ�បិកឺសុដោន្ត្រី�គ ះជាតិិ 

ដោ�ក កឹម សុុខា ប្រតូិវបានចាប់ិ�ួូនកាលពីិ

ណែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០១៧ និងដោចាទីប្របិកាន់ពីិ

បិទីកីត់ិជាតិិ។ ដោនះទី�នងជាមិនសូុវម៉ាន

អាទិីភាពិសុប្រម៉ាប់ិតុិ�ការកមុុជា 

ដោ�យស្ថារសុវនាការរបិស់ុដោ�កប្រតូិវ

បានពិនារដោពិលពីិរឆំ្នាំ�រហូ្សឺតិ�ល់ណែ�មករា

ដោនះ ���ណែ�លដោ�ប្រកមតុិ�ការប្រកុង

ភិំ�ដោពិញក�ពុិងជាប់ិរវល់ប្របិមូលសុម៉ាជិ័ក

គ�បិកឺសុដោន្ត្រី�គ ះជាតិិរាប់ិរយនាក់ដោទីៀតិ

�ូលកុំងបិនេប់ិសុវនាការ។

ដោ�ក ហ្សឺើីល រ ាបូិ�តិសុុន (Phil Rob-

ertson) នាយករងប្របិចា�តិ�បិន់អាសីុុថ្ងៃន

អ៊ុងគការឃូ្លាំ�ដោមើលសិុទីិិមនុសុឺបាន

ម៉ានប្របិស្ថាសុន៍ថា “ការកាត់ិកីណីែបិបិសុ�ណែ�ង

ដោ�េ នដោលើសុម៉ាជិ័កគ�បិកឺប្របិឆ្នាំ�ង

ណែ�លប្រតិូវបានរ ��យដោ�យតុិ�ការ

��ងពីិយូរ�រណ្ឋាស់ុមកដោហ្សឺើយ បិ�ា ញ

ពីិការភ័ិយខូា�របិស់ុរ�ឋ ភិិបាលដោ�ក 

ហុុ្សឺន ណែសុន ��ដោពាះការជាប់ិគា�ងថ្ងៃន

លទីិិប្របិជាធិីបិដោតិយយដោ�កមុុជា”។ 

“រ�ឋ ភិិបាលបិរដោទីសុ អ៊ុងគការសុហ្សឺប្របិជាជាតិិ 

និងម៉ាច ស់ុជ័�នួយគួរណែតិជ័ប្រមញុរ�ឋ ភិិបាល

ឱ្យយលុបិបិ�បាត់ិការផី្លូនាេ ដោ�សុ��ងដោនះ 

និងបិញ្ជូច ប់ិការវាយប្របិហារ�៏ទូីល�ទូី�យ

របិស់ុ�ួូនមកដោលើល�ហ្សឺពិលរ�ឋ និង

ប្របិជាធិីបិដោតិយយណែ�លដោ�ដោសុសុសុល់

របិស់ុកមុុជា” ។

ជាមួយនឹងការប្រគប់ិប្រគងដោ�យបិកឺ

ណែតិមួយចាប់ិ��ងពីិឆំ្នាំ� ២០១៧ បិនាេ ប់ិពីិ

បានទីមូ៉ាក់ គ�បិកឺសុដោន្ត្រី�គ ះជាតិិ ដោ�

កាត់ិថា (CNRP) ណែ�លជាគ�បិកឺ

ប្របិឆ្នាំ�ងណែតិមួយគត់ិណែ�លទីទួីលបាន

អាសុន�រ�ឋសុភាជិ័តិ ៥០% ណែ�លប្រតិូវ

sure their impartiality. Local authorities 
should not be present near polling sta-
tions and the public should be allowed 
to monitor the vote counting process 
nearby, and the voting results should be 
posted publicly for cross-checking. He 

also called for a law to expose campaign 
finance, and stop the intimidation and 
harassment of opposition parties and in-
dependent commentators.

Special Rapporteur Muntarbhorn 
said, “Regrettably, various negative in-
cidents were evident in the process lead-
ing up to the commune elections and 
these included the delisting of several 

candidates under questionable circum-
stances. There is also the anomaly of 
various prosecutions (now taking place) 
of those who question the election re-
sults.”

He called for independent observ-
ers to monitor the next national election 
in 2023, while observers close to politi-
cal parties should only have limited ac-
cess. "This must be complemented by 
more breathing space – “political aera-
tion” - to enjoy freedom of expression, 
freedom of peaceful assembly and other 
rights in keeping with international 
standards in the pre-vote, vote, and post-
vote phases," he said.

Muntarbhorn said he was also 
pleased to meet a variety of different 
stakeholders during the visit. These in-
cluded women human rights defenders, 
environmental defenders, members of 
non-governmental organizations, trade 
unions, media groups, farmer groups 
and youth / child groups. 

“Many complained of intimidation 
and harassment by the authorities. Sev-
eral had been prosecuted and impris-
oned for their work, and criminal charg-

From   Page  04From   Page  04

UN Special Rapporteur Proposes UN Special Rapporteur Proposes 
Human Rights Reform for CambodiaHuman Rights Reform for Cambodia
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បិកណែប្របិដោ�យណែ�មរបិាុសុី៍USAបិកណែប្របិដោ�យណែ�មរបិាុសុី៍USA

សុកមមជ័នយុវជ័នមួយប្រកមុតូិ�បាន

�ក់ញតិីិដោ�ប្រកសួុងអ៊ុប់ិរ � ដោសុំើសុុ�ឱ្យយ

លុបិដោចាលការបិដោងោើតិដោ�បាា តិ�មាង ភាស្ថា

ដោវៀតិណ្ឋាម ដោ�វទិីាស្ថាា នភាស្ថាបិរដោទីសុ

ថ្ងៃនស្ថាកលវទិីាល័យភូិមិនេភិំ�ដោពិញ។

ដោ�យដោលើកដោ�ើងពីិបិញ្ញាា ទឹីក�ីជា

ប្របិវតិីិស្ថាស្ត្រសុ ីនិងមដោនាសុដោញ្ជូច តិនាប្របិឆ្នាំ�ង

ដោវៀតិណ្ឋាម�៏រុា�ថ្ងៃរ ា សុកមមជ័នប្របិណែហ្សឺល 

១០ នាក់បាននិ�យថា ពួិកដោគ�ង់ 

“ដោជ័ៀសុវាងការហូ្សឺរ�ូលថ្ងៃនវបិីធីម៌បិរដោទីសុ” ។

ពួិកដោគប្រតូិវបានគា�ប្រទីដោ�យដោ�ក 

រ ាងុ ឈុន តិ�ណ្ឋាងសុហ្សឺជី័ពិប្របិឆ្នាំ�ង

ដោវៀតិណ្ឋាម ណែ�លបាននិ�យថា៖    

“�ូ�ណែ�លដោយើង�ឹងរ�ួដោហ្សឺើយថា យួន មិន

ម៉ានអ៊ុើណីែ�លប្រតូិវដោស្ថាម ះប្រតិង់ជាមួយប្របិដោទីសុ

កមុុជាដោនាះដោទី” ។

មដោនាសុដោញ្ជូច តិនាប្របិឆ្នាំ�ងដោវៀតិណ្ឋាម 

បានកូាយជា���ុ�សុំលូថ្ងៃននដោ�បាយ

ប្របិឆ្នាំ�ងអ៊ុស់ុរយ�ដោពិលជាដោប្រ�ើនឆំ្នាំ� ណែ�ល

បិងោឱ្យយម៉ានកុបិ កីមមណែ�លប្របិកាន់ពូិជ័ស្ថាសុន៍

មីងម៉ាោ ល ដោ�ះបីិជាគ�បិកឺដោភូិើងដោទីៀន 

ដោ�ដោ�ើមឆំ្នាំ�ដោនះ បានដោ�ឆ្នាំៃ យពីិការដោរ ើសុដោអ៊ុើង

ជាតិិស្ថាសុន៍ក៏ដោ�យ។ កុំងឆំ្នាំ� ២០១៧ 

រ�ឋ ភិិបាលក៏បានចាប់ិដោផី្លូើម�កហូ្សឺតិ

ឯកស្ថារផូូ្លូវការណែ�លកាន់កាប់ិដោ�យ

ជ័នជាតិិដោ�ើមភាគតិិ�ដោវៀតិណ្ឋាមដោ�

កមុជុា ដោហ្សឺើយកាលពីិឆំ្នាំ�មុន បានបិដោ�ីញ

សុហ្សឺគមន៍ណែ�លរស់ុដោ��មប្រចា�ងទីដោនូ

ភិំ�ដោពិញ។

អំ៊ុកជាតិិនិយមជាដោប្រ�ើនបានដោលើកយក

ការប្របិគល់កមុុជាដោប្រកាមដោ�ដោវៀតិណ្ឋាម

កាលពីិសុតិវតិឺមុន ដោ�យពួិកអាណ្ឋានិគម

បារា�ង ក៏�ូ�ជាការកាន់កាប់ិប្របិដោទីសុ

កមុជុាណែ�លគា�ប្រទីដោ�យដោវៀតិណ្ឋាមពីិ�ុង

ទីសុវតិ រឺ ៍១៩៧០ ណែ�លបានរ �ដោ�ះប្របិដោទីសុ

ពីិណែ�មរប្រកហ្សឺម ជាដោហ្សឺតុិផ្លូលសុប្រម៉ាប់ិ

ការដោរ ើសុដោអ៊ុើងរបិស់ុពួិកដោគ។ ជ័នជាតិិណែ�មរ

ដោ�ដោវៀតិណ្ឋាមណែតិងណែតិប្របិឈមមុ�នឹង

ការគាបិសុងោត់ិវបិីធីម៌របិស់ុពួិកដោគ ដោហ្សឺើយ

ណែ�មរអំ៊ុកជាតិិនិយមម៉ានការបិាះសុ��ីគំា 

ប្របិឆ្នាំ�ងនឹងវបិីធីម៌ដោវៀតិណ្ឋាមដោ�ទីីដោនះ។

បាតុិករមំ៉ាក់ដោឈ្លាម ះ អ៊ុន រតិនា បាន

និ�យកាលពីិថ្ងៃ�ៃ�័នេថា ដោវៀតិណ្ឋាម

ម៉ានមហិ្សឺ�ឆ�បិនីឈូ្លានពាន    កមុុជា 

និងបានតិអូញណែតិអរអ៊ុ�ពីិជ័នជាតិិដោវៀតិណ្ឋាម

ណែ�លរស់ុដោ�កុំងប្របិដោទីសុដោនះ។

ដោ�ក រតិនា បានម៉ានប្របិស្ថាសុន៍

ថា “ដោយើងបានដោឃុំើញអ៊ុភិិបាលប្រកុង និង

មន្ត្រីនីបី្រគប់ិស្រាសុកុ��ងអ៊ុស់ុជួ័យសុប្រមបិសុប្រមួល

ដោ�យណែផ្លូអកដោលើសុ�ដោ�ើ របិស់ុភាគីដោវៀតិណ្ឋាម 

សុប្រម៉ាប់ិជ័នជាតិិដោវៀតិណ្ឋាមណែ�លដោធីើើ

��ណ្ឋាកស្រាសុកុ�ុសុ�ាប់ិដោ�ើមី ី[អ៊ុនុញ្ញាា តីិ

ឱ្យយពួិកដោគ] រស់ុដោ�ដោ�យស្រាសុបិ�ាប់ិ”។ 

ដោនះជា���ុ�ណែ�ល�ាុ�មិនអា�ទីទួីលយក

បានដោ�ើយ ��ដោពាះភាស្ថាដោវៀតិណ្ឋាមដោ�

កមុុជា។

បាតុិករមំ៉ាក់ដោទីៀតិដោឈ្លាម ះ ដោ�ល ធីី

ណែលន បានអ៊ុះអាងថា សុកមមជ័នបាន

ប្របិមូលផុី្លូ�គំាមកពីិ ២៥ ដោ�តីិ កាលពីិថ្ងៃ�ៃ�័នេ 

ដោ�ះបីិជាម៉ានបុិគគលប្របិណែហ្សឺល ១០ នាក់

ក៏ដោ�យ និងបានប្រពិម៉ានអ៊ុ�ពីិការតិវាា 

“ប្រទីង់ប្រ�យធី�” ប្របិសិុនដោបិើ ដោ�បាា តិ�មាង 

ភាស្ថាបិនីដោ�មុ�។

ធីីណែលន បាននិ�យថា “ប្របិសិុនដោបិើ

ប្រកសួុងបិ�ិដោសុធី [សុ�ដោ�ើ របិស់ុដោយើង] 

ដោយើងនឹង�ក់សុមុ៉ាធីស្រាសុបិ�ម�ាប់ិ 

និងអា�ម៉ានការប្របិមូលផុី្លូ� ឬបាតុិកមម

ដោ�យសុនិីវធីិី ពីិដោប្រពាះ�លនារបិស់ុដោយើង

មិនប្របិឆ្នាំ�ងនឹងរ�ឋ ភិិបាល ដោហ្សឺើយក៏មិន

គា�ប្រទីនិនំាការនដោ�បាយណ្ឋាមួយណែ�រ។ 

វាជាប្របិដោ�ជ័ន៍ជាតិិ” ។

“ដោយើងក�ពុិងដោ�ះស្រាស្ថាយបិញ្ញាា ជាតិិ 

ដោ�ើមីីបិដោញ្ជូច �សុការហូ្សឺរ�ូលថ្ងៃនវបិីធីម៌

បិរដោទីសុ ជាពិិដោសុសុ ជាតិិណែ�លម៉ាន

ដោ�តិនា និងមហិ្សឺ�ឆ�ប្របិឆ្នាំ�ងនឹងប្របិដោទីសុ

កមុុជា��ងពីិបុិរា�កាលរហូ្សឺតិ�ល់

បិ�ចុបិីនំ” ។

ដោ�ក រ ាងុ ឈនុ មន្ត្រីនីសីុហ្សឺជី័ពិប្របាប់ិ

ស្ថារព័ិត៌ិម៉ាន VOD ថា ដោ�ក�ង់ឲ្យយ

ប្រកសួុងពិិចារណ្ឋាដោលើសុ�ដោ�ើ របិស់ុ

សុកមមជ័នយុវជ័ន។

“ប្រកសួុង និងសុកលវទិីាល័យប្រតូិវ

ពិនយល់ឱ្យយ�ាស់ុ�ស់ុអ៊ុ�ពីិមូលដោហ្សឺតុិថ្ងៃន

ការបិដោងោើតិ [ដោ�បាាតិ�មាង]... ពីិដោប្រពាះ�ូ�ណែ�ល

ដោយើង�ឹងរ�ួមកដោហ្សឺើយថា យួន មិនម៉ាន

អ៊ុើដីោស្ថាម ះប្រតិង់ជាមួយប្របិដោទីសុកមុជុាដោទី” ។

Nationalists Petition Against Vietnamese Nationalists Petition Against Vietnamese 
Language DepartmentLanguage Department

A small group of youth activists 
submitted a petition to the Education 
Ministry asking it to cancel the forma-
tion of a Vietnamese language depart-
ment at the Royal University of Phnom 
Penh’s Institute of Foreign Languages.

Raising historical territorial issues 
and lingering anti-Vietnamese senti-
ment, around 10 activists said they 
wanted to “avoid the inflow of foreign 
cultures.”

They were backed by anti-Viet-

namese unionist Rong Chhun, who later 
said: “As we already know the yuon 
have nothing to be honest about with 
Cambodia.”

Anti-Vietnamese sentiment has 
been a touchstone of opposition politics 
for years, sparking occasional racially 
charged riots, though the Candlelight 
Party earlier this year distanced itself 
from the racism. In 2017, the govern-
ment also began revoking official docu-
mentation held by ethnic Vietnamese 
residents of Cambodia, and last year 
evicted communities living along the 
shores of Phnom Penh.

Many nationalists cite last century’s 
ceding of Kampuchea Krom to Vietnam 
by French colonizers, as well as the 
Vietnam-backed occupation of Cam-
bodia from the late 1970s that liberated 
the country from the Khmer Rouge, as 
justification for their prejudice. Ethnic 
Khmers in Vietnam often still face the 
suppression of their culture, and Khmer 

nationalists tit-for-tat resist Vietnamese 
culture here.

One protester, Orn Ratana, said on 
Monday that Vietnam had ongoing am-
bitions to invade Cambodia, and com-
plained of ethnic Vietnamese living in 
the country.

“We have seen city governors and 
officials in all districts help compromise 
based on requests from the Vietnamese 
side for Vietnamese people who are il-
legal migrants to [allow them to] legally 
live,” Ratana said. “This is the point that 
I cannot accept for the Vietnamese lan-
guage in Cambodia.”

Another, Thel Thilen, claimed that 
activists had gathered from 25 prov-
inces on Monday, though there were 
only around 10 individuals present, and 
warned of “large-scale” protests if the 
language department went ahead.

“If the ministry denies [our re-
quest], we will put pressure in line with 
the law, and there could be a gathering 
or a peaceful demonstration, because 
our movement is not against the gov-
ernment, nor does it favor any political 
tendency. It is for the national benefit,” 
Thilen said.

“We are solving the nation’s issue 
in order to avoid the inflow of the for-
eign cultures — especially the nation 
that has had intentions and ambitions 
against Cambodia since ancient times to 
the present.”

Chhun, the unionist, told VOD that 
he wanted the ministry to consider the 
youth activists’ request.

“The ministry and university have 
to explain clearly the reasons for the for-
mation [of the department] … because 
as we already know the yuon have noth-
ing to be honest about with Cambodia.”

Education Ministry spokesman 
Ros Soveacha declined to comment on 
Monday, but the ministry and Prime 
Minister Hun Sen have both previously 
said that a department to teach a neigh-
boring country’s language has benefits.

អ្ននកជាតិិនុិយ�ប្តឹង្គ ដ្បា៉្តិឺ�៉ង្គ ភាសវៀតិណា�អ្ននកជាតិិនុិយ�ប្តឹង្គ ដ្បា៉្តិឺ�៉ង្គ ភាសវៀតិណា�

អំ៊ុកនា�ពាកយប្រកសួុងអ៊ុប់ិរ � យុវជ័ន 

និងកីឡា ដោ�ក រស់ុ សុុវាចា បាន

បិ�ិដោសុធីមិនដោធីើើអ៊ុ�ា ធិីបិាយដោទី កាលពីិ

ថ្ងៃ�ៃ�័នេ បិាុណែនីប្រកសួុង និងដោ�កនាយក

រ�ឋមន្ត្រីនី ីហុុ្សឺន ណែសុន ធូាប់ិបាន��ងនិ�យ

ថា ដោ�បាា តិ�មាង បិដោប្រង�នភាស្ថារបិស់ុ

ប្របិដោទីសុជិ័តិខាងម៉ានអ៊ុតិាប្របិដោ�ជ័ន៍៕

Thel Thilen, one of the people protesting the start of a Vietnamese lan-Thel Thilen, one of the people protesting the start of a Vietnamese lan-
guage department at the Royal University of Phnom Penh, photographed guage department at the Royal University of Phnom Penh, photographed 

on August 29, 2022. (Hean Rangsey/VOD)on August 29, 2022. (Hean Rangsey/VOD)
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តនៅ�ទី�ព័័រទីី១៥តនៅ�ទី�ព័័រទីី១៥

បានដោបាះដោឆំ្នាំតិដោ�យប្របិជាជ័ន ការដោបាះដោឆំ្នាំតិ

ឃុុំ�សុ�ោ ត់ិឆំ្នាំ� ២០២២ បានអ៊ុនុញ្ញាា តិឱ្យយ

គ�បិកឺកាន់អ៊ុ�ណ្ឋា��ដោ�ីើ មបាន 

៨០% ថ្ងៃនអាសុន�ប្រកុមប្របឹិកាមូល�ឋ ន។ 

គ�បិកឺប្របិឆ្នាំ�ងតូិ�ៗទីទួីលបានណែតិ

មួយ��នួនបិាុដោណ្ឋាះ ះ។ ល�ហ្សឺនដោ�បាយ 

និងប្របិជាធិីបិដោតិយយដោ�កមុុជាក�ពុិងដោ�ើរ

ផ្លូេយុនឹង�ាប់ិពិហុ្សឺបិក ណឺែ�លកិ�ចប្រពិមដោប្រពិ�ង

ទីីប្រកុងបាារសីុបានសុនាជាមួយប្របិជាជ័ន

កមុុជា។

អំ៊ុករាយការ�៍ពិិដោសុសុ ដោ�ក មុន

ថាបិន បានម៉ានប្របិស្ថាសុន៍ថា “ដោនះគ�ជា

ប្របិដោទីសុណែ�លម៉ានអ៊ុនាគតិភូិ�ស្ថាើ ង បិាុណែនី

វាប្របិឈមមុ�នឹងបិញ្ញាា សិុទីិមិនុសុឺធីៃន់ធីៃរ

ជាដោប្រ�ើន កុំងការឈ្លានដោ��ល់ការដោបាះដោឆំ្នាំតិ

សុកលដោ�ឆំ្នាំ�ដោប្រកាយ” ។ ជាមួយនឹង

ការដោបាះដោឆំ្នាំតិជាតិិណែ�លនឹង�ូលមក�ល់

ដោ�ឆំ្នាំ� ២០២៣ ដោ�កបានផី្លូល់អ៊ុនុស្ថាសុន៍

ឱ្យយម៉ានការផូ្លាស់ុបូីិរ�ូ�ខាងដោប្រកាម៖

គ��កម៉ាម ធិីការជាតិិដោរៀបិ��ការដោបាះដោឆំ្នាំតិ

ចា�បា�់ប្រតូិវម៉ានពិហុ្សឺនិយម និងបិរយិប័ិន្

នកុំង��ដោ�ើ រការដោប្រជ័ើសុដោរ ើសុបុិគគលិក និង

បុិគគលិកណែផំ្លូកដោបាះដោឆំ្នាំតិប្រគប់ិល��ប់ិថំាក់

ប្រតូិវឃូ្លាំតិឆ្នាំៃ យពីិគ�បិកឺនដោ�បាយ 

ដោ�ើមីីធានាបាននូវភាពិមិនលដោមអ�ង។ 

អាជាា ធីរមូល�ឋ នមិនគួរម៉ានវតីិម៉ានដោ�

ជិ័តិការ�ិល័យដោបាះដោឆំ្នាំតិដោទី ដោហ្សឺើយ

ស្ថាធារ�ជ័នគួរប្រតូិវបានអ៊ុនុញ្ញាា តិឱ្យយ

�ម�ន��ដោ�ើ រការរាប់ិសុនឹូកដោឆំ្នាំតិដោ�

ណែកីរដោនាះ និងលទិីផ្លូលដោបាះដោឆំ្នាំតិគួរណែតិ

ប្រតូិវបានផ្លូឺពិើផ្លូាយជាស្ថាធារ��សុប្រម៉ាប់ិ

ការពិិនិតិយពិិថ្ងៃ�។ ដោ�កក៏បានអ៊ុ�ពាវនាវ

ឲ្យយម៉ាន�ាប់ិមួយដោ�ើមីី�តិប្រតិ�ង

ហិ្សឺរញ្ជូាវតិាសុុប្រម៉ាប់ិយុទិីនាការ បិញ្ជូឈប់ិការ

បិ�ភិិតិបិ�ភ័ិយ និងការ�យីដោលើគ�បិកឺ

ប្របិឆ្នាំ�ង និងម៉ានអំ៊ុកអ៊ុ�ា ធិីបិាយឯករាជ័យ។

អំ៊ុករាយការ�៍ពិិដោសុសុ ដោ�ក មុន

ថាបិន ម៉ានប្របិស្ថាសុន៍ថា “គួរឱ្យយ

ដោស្ថាកស្ថាា យ ឧបិីតិីិដោហ្សឺតុិអ៊ុវជិ័ាម៉ាន

ជាដោប្រ�ើនប្រតូិវបានបិ�ា ញឱ្យយដោឃុំើញដោ�កុំង

��ដោ�ើ រការណែ�លឈ្លានដោ��ល់ការដោបាះដោឆំ្នាំតិ

ឃុុំ�សុ�ោ ត់ិ ដោហ្សឺើយ��ងដោនះរមួម៉ាន ការ

�កដោបិកេភាពិដោបិកេជ័នជាដោប្រ�ើនរបូិ ដោប្រកាម

កាល�ដោទីសុ��៏គួរឱ្យយសុងឺយ័។ វាក៏ម៉ាន

ភាពិមិនប្របិប្រកតីិថ្ងៃនការកាត់ិដោ�សុដោផ្លូឺង

ៗ (ឥ�ូវដោនះក�ពុិងដោកើតិដោ�ើង) ��ដោពាះអំ៊ុក

ណែ�លសួុរអ៊ុ�ពីិលទិីផ្លូលដោបាះដោឆំ្នាំតិ។

ដោ�កបានអ៊ុ�ពាវនាវឱ្យយអំ៊ុកសុដោងោតិការ�៍

ឯករាជ័យ�ម�នការដោបាះដោឆំ្នាំតិជាតិិ

បិនាេ ប់ិ ដោ�ឆំ្នាំ� ២០២៣  ���អំ៊ុកសុដោងោតិការ�៍

ណែ�លជិ័តិសុំទិិីនឹងគ�បិកឺនដោ�បាយ 

គួរណែតិកប្រមិតិសិុទីិិមិនឲ្យយ�ូលរមួ។ ដោ�ក

បានបិនីថា៖ “ដោនះប្រតូិវណែតិបិ�ដោពិញបិណែនាម

ដោ�យល�ហ្សឺ�ដោងាើមបិណែនាមដោទីៀតិគ� “�យល់

�ដោងាើមនដោ�បាយ” ដោ�ើមីីប្របាស្រាស័ុយ

ដោសុរភីាពិថ្ងៃនការបិដោញ្ជូច ញមតិិ ដោសុរភីាពិ

ថ្ងៃនការជួ័បិប្របិជុ័�ដោ�យសុនិីវធីិី និងសិុទីិិ

ដោផ្លូឺងដោទីៀតិកុំងការដោគារពិ�មសុង់ី�រ

អ៊ុនីរជាតិិកុំង��ណ្ឋាក់កាលមុនការដោបាះដោឆំ្នាំតិ 

អ៊ុ��ុងដោពិលដោបាះដោឆំ្នាំតិ និងដោប្រកាយ

ការដោបាះដោឆំ្នាំតិ”។

ដោ�ក មុនថាបិន បានម៉ានប្របិស្ថាសុន៍

ថា ដោ�កក៏ម៉ានដោសុ�កីីដោស្ថាមនសុឺ

រកីរាយណែ�លបានជួ័បិជាមួយភាគីពាក់

ព័ិនិដោផ្លូឺងៗគំាកុំងអ៊ុ��ុងដោពិលទីសុឺនកិ�ច

ដោនះ។ ��ងដោនះរមួម៉ាន អំ៊ុកការពារ

សិុទីិមិនុសុ  ឺស្ត្រសុីកីារពារ  បិរសិ្ថាា ន សុម៉ាជិ័ក

ថ្ងៃនអ៊ុងគការមិនណែមនរ�ឋ ភិិបាល សុហ្សឺជី័ពិកមមករ 

ប្រកុមប្របិព័ិនិផ្លូឺពិើផ្លូាយ ប្រកុមកសិុករ ប្រកុម

យុវជ័ន និងប្រកុមកុម៉ារ។

“មនុសុឺជាដោប្រ�ើនបានតិអូញណែតិអរពីិការ

គ�រាមក�ណែហ្សឺង និងការ�យីពីិសុ�ណ្ឋាក់

អាជាា ធីរ ។ មនុសុឺជាដោប្រ�ើនប្រតូិវបាន

កាត់ិដោ�សុ និង�ក់គុកដោ�យស្ថារការ�រ

របិស់ុពួិកដោគ និងការដោចាទីប្របិកាន់ពីិបិទី

ប្រពិហ្សឺមទី�ូដោ�ណែតិពិយួរដោលើពួិកដោគ �ូ�ជា

�វភិាង់បិ�ពិង់ក” ។

អ៊ុងគការឃូ្លាំ�ដោមើលសិុទីិិមនុសុឺបាន

�ងប្រកងដោ�កុំងរបាយការ�៍របិស់ុ�ួូន

ថា អំ៊ុកដោ�សុនដោ�បាយជាង ៥០ នាក់ 

ណែ�លក�ពុិងឃុុំ��ួូនបិដោណី្ឋាះអាសុនំ ឬដោ�

កុំងពិនិនាគារ រមួ��ងសុម៉ាជិ័កគ�បិកឺ

ប្របិឆ្នាំ�ង អំ៊ុកការពារសិុទីិមិនុសុ  ឺសុកមមជ័ន
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es were still hanging over them like the 
sword of Damocles,” he said. 

Human Rights Watch documented 
in its report more than 50 political pris-
oners in pretrial detention or in prison, 
including political opposition members, 
human rights defenders, land and envi-
ronmental activists, and journalists.

There are a variety of laws that con-

strain the media and non-governmental 
organization from doing their work. 
There are criminal laws, Telecom-relat-
ed laws and the Single Internet Gateway 
decree which needs to be repealed ac-
cording to Special Rapporteur Muntarb-
horn report.

The Single Internet Gateway 
law allows the government to con-
duct surveillance on individuals                                                                              
using social media, which violates the 
freedom of expression, privacy and 
sense of security among media person-
nel and others. 

Muntarbhorn said trade unionists 
reported that they’ve been threaten and 
intimidated for advocating for labor 
rights and the guarantee of minimum 
wage. Members of local and indig-
enous communities complained they 
also received threats and intimidation 
for working to protect the forests. They 
asked that the law should recognize 
their role in working to protect such ar-
eas, and respect their rites and rituals. 

He added that farmer groups 
voiced the land grabbing issue, some 
were victims of violence perpetrated by 
the authorities as they tried to advocate 
for their rights. The court was used as 
a tool against them to limit their rights 
to express, assemble and participate 
peacefully.

Additionally, Cambodia has re-
cently become a destination country 
for human trafficking versus being the 
source of human trafficking in the past. 
Muntarbhorn said human trafficking 
victims who were duped into working 
for online scam companies in Cambodia 
were experiencing a “living hell” often 
resulting in torture and even death. He 
called for stronger and active counter-
measures, and the welcome of interna-
tional cooperation and support. 

The Cambodian government is-
sued a press release after Special Rap-
porteur Muntarbhorn issued this report. 
It denied any wrong doing and said that 
“his statement remains largely biased, 
prejudiced, and unfound on a number of 
issues.” 

The expert’s second report on hu-
man rights in Cambodia will be released 
in September 2022.
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��ដោ�ើ រទីសុឺនកិ�ចផូូ្លូវការរបិស់ុដោ�កដោ�

កមុុជាដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ណែ�សីុហា ឆំ្នាំ�២០២២ ។

មាាងវញិដោទីៀតិ ដោសុ�កីបី្របិកាសុព័ិត៌ិម៉ាន

របិស់ុកមុុជា បានលុបិដោចាលរាល់ការ

ដោលើកដោ�ើងរបិស់ុប្រកសួុង   ការបិរដោទីសុ

សុហ្សឺរ�ឋអាដោមរកិ កុំងការដោបិើកល�ហ្សឺ

នដោ�បាយមុនការដោបាះដោឆំ្នាំតិឆំ្នាំ� ២០២៣ 

និង�កខានមិនបានដោលើកដោ�ើងអ៊ុ�ពីិ

លទីិិប្របិជាធិីបិដោតិយយ ឬសិុទីិិមនុសុឺ។ វា

ប្រគាន់ណែតិនិ�យជាទូីដោ�ថា “សុហ្សឺរ�ឋអាដោមរកិ

នឹងបិនីពិប្រងឹងទី�នាក់ទី�នងលអជាមួយកមុជុា 

ដោ�យណែផ្លូអកដោលើកិ�ចសុហ្សឺប្របិតិិបិតិីិការណែ�ល

ម៉ានស្រាស្ថាប់ិ �ូ�ជាជ័�នួយពា�ិជ័ាកមម និង

ការអ៊ុភិិវឌ្ឍឍន៍ជាដោ�ើម”។ កមុុជាបានបិដោងោើន

ទី�នាក់ទី�នងជាមួយប្របិដោទីសុ�ិនកុំងរយ�ដោពិល

បិាុនាម នឆំ្នាំ��ុងដោប្រកាយដោនះ ដោ�យមិនដោអ៊ុើដោពិើ

នឹងការអ៊ុ�ពាវនាវរបិស់ុសុហ្សឺរ�ឋអាដោមរកិឲ្យយ

ដោបិើកល�ហ្សឺប្របិជា ធិីបិដោតិយយ និងពិលរ�ឋ។

បិនាេ ប់ិពីិ��ដោ�ើ រទីសុឺនកិ�ចរបិស់ុ

ប្របិធានសុភា ដោ�កស្រាសីុ ណ្ឋានសីុុ ភីិ�ូសីុុ 

(Nancy Pelosi) ដោ�កាន់ដោកាះថ្ងៃតិវាាន់កាលពីិ

ថ្ងៃ�ៃទីី ២ ណែ�សីុហា មន្ត្រីនីីជាន់�ុស់ុអាដោមរកិ

ជាដោប្រ�ើនរបូិដោទីៀតិបានដោធីើើ��ដោ�ើ រដោ�កាន់

តិ�បិន់ដោនះ ដោ�ើមីពីិប្រងឹងទី�នាក់ទី�នងជាមួយ

អាសុ្ថាន។ ភាពិ�នតឹិងរវាងសុហ្សឺរ�ឋអាដោមរកិ 

និង�ិនបានបិ�ា ញកុំងកិ�ចប្របិជុ័�រ�ឋមន្ត្រីនីី

ការបិរដោទីសុអាសុ្ថានដោ�កមុុជា។ ម៉ាន

ដោសុ�កីីរាយការ�៍ថា ទីីប្របឹិការ�ឋ និងជារ

�ឋមន្ត្រីនីីការបិរដោទីសុ�ិន ដោ�ក វាាង យី 

(Wang Yi) បានចាកដោ�ញពីិកិ�ចប្របិជុ័�មុន

ដោពិល�ៃ �ដោ�កុំងពិិធីី�ងស្ថាយដោភាជ័ 

Gala ដោ�យស្ថារវតីិម៉ានរបិស់ុរ�ឋមន្ត្រីនីី

ការបិរដោទីសុអាដោមរកិ ដោ�ក បីូិង�ិន ។ 

អ៊ុ��ះអ៊ុ�ណ្ឋាងដោលើដោកាះថ្ងៃតិវាាន់ក៏ម៉ានភាពិ

រស់ុរដោវ ើកកុំងកិ�ចប្របិជុ័�ដោនះផ្លូងណែ�រ ដោ�ង

�មរបាយការ�៍របិស់ុស្ថារព័ិត៌ិម៉ាន 

Reuters ។ សុហ្សឺរ�ឋអាដោមរកិបានប្របិកាសុ

ថា �ួូននឹងគា�ប្រទីណែផំ្លូកដោ�ធារបិស់ុថ្ងៃតិវាាន់ 

ប្របិសិុនដោបិើ�ិនវាយប្របិហារ។ ជាលទិីផ្លូល

ថ្ងៃន��ដោ�ើ រទីសុឺនកិ�ចរបិស់ុដោ�កស្រាសីុ 

Pelosi ប្របិដោទីសុ�ិនបានដោឆូ្លើយតិបិ�ាង�ឹង

សុមារដោ�យការបាញ់ស្ថាកលីងមីសីុុល

ដោ�ញពីិដោឆំ្លរសុមុប្រទីថ្ងៃតិវាាន់ ប្របិដោទីសុ�ិន

ក៏បានកាត់ិផី្លា�់ទី�នាក់ទី�នងដោ�ធាជាមួយ

សុហ្សឺរ�ឋអាដោមរកិ និងក៏�ូ�ជាការ�ូលរមួ

របិស់ុពួិកដោគកុំងការប្របិយុទិីប្របិឆ្នាំ�ងនឹង

ការណែប្របិប្របិួលអាកាសុធាតុិ។

បិនាេ ប់ិពីិប្របិដោទីសុកមុុជា ដោ�ក អាតូិ

នី បីូិង�ិន បានដោ�បិ�ដោពិញទីសុឺនកិ�ចដោ�

ប្របិដោទីសុហ្សឺើីលីពីិន និងបានជួ័បិជាមួយ

ប្របិធានាធិីបិតីិជាប់ិដោឆំ្នាំតិ�មី ដោ�ក ម៉ាា កូសុ 

ហ្សឺើ�ណ្ឋាន់ដោ�សុ (Marco Fernandez Jr.) 

ដោ�កុំងសុនិំសីុទីស្ថារព័ិត៌ិម៉ានដោ�ទីីប្រកុង

ម៉ាា នីល ដោ�ក អាតូិនី បីូិង�ិន បានអ៊ុះអាង

ស្ថារជា�មអី៊ុ�ពីិការដោបីិជាា �ិតីិរបិស់ុសុហ្សឺរ�ឋអាដោមរកិ

��ដោពាះសុនិសិុញ្ញាា ការពារគំាដោ�វញិដោ�មក

រវាងសុហ្សឺរ�ឋអាដោមរកិ និងហ្សឺើលីីពីិន។ ដោ�ក

បាននិ�យថា "ការវាយប្របិហារដោ�យ

ប្របិ�ប់ិអាវធុីដោលើកងកមូ៉ា�ងប្របិ�ប់ិអាវធុី

របិស់ុហ្សឺើលីីពីិន នាវាស្ថាធារ�� ឬយនីដោហាះ

ដោ�សុមុប្រទី�ិនខាងតិីូងនឹងអ៊ុ�ពាវនាវឱ្យយ

ម៉ានការដោបីិជាា �ិតីិការពារដោ�វញិដោ�មក

របិស់ុសុហ្សឺរ�ឋអាដោមរកិដោ�ដោប្រកាមសុនិិសុញ្ញាា

ដោនាះ"។ ដោ�កបានម៉ានប្របិស្ថាសុន៍ថា អ៊ុើី

ណែ�លដោកើតិដោ�ើងដោ�ប្រ�កសុមុប្រទីថ្ងៃតិវាាន់ 

បិាះពាល់�ល់តិ�បិន់��ងមូល។ “ដោសុេើរណែតិ

ពាក់កណី្ឋាលថ្ងៃនកងនាវាកុងតិ�ន័រ សុកល 

ណែ�លជិ័តិ ៩០ ភាគរយថ្ងៃនកបាាល់ធី�ៗបិ�ផុ្លូតិ

របិស់ុពិិភិពិដោ�ក បានឆ្លងូកាត់ិប្រ�កសុមុប្រទី

ថ្ងៃតិវាាន់ដោ�ឆំ្នាំ�ដោនះ។ ចាប់ិ��ងពីិការបាញ់មី

សីុុលរបិស់ុ�ួូនមក ទីីប្រកុងដោបិាកា�ងបាន

ដោបាះជ័�ហានមិនទីទួីល�ុសុប្រតិូវ”។ ជ័ដោមូ៉ាះ

រវាងប្របិដោទីសុមហាអ៊ុ�ណ្ឋា���ងពីិរ គ�

អាដោមរកិ និង�ិនមិនណែមនជាអ៊ុើណីែ�លសុម៉ាជិ័ក

រ�ឋអាសុ្ថាន�ង់ដោប្រជ័ើសុដោរ ើសុយកខាងណ្ឋា

ដោនាះដោទី ដោ�យស្ថារណែតិការអ៊ុភិិវឌ្ឍឍន៍ដោសុ�ឋកិ�ច 

សុាិរភាពិកុំងតិ�បិន់ និងសុនិីភាពិ។

ការដោឆូ្លើយតិបិរបិស់ុអាសុ្ថាន��ដោពាះការ

ដោធីើើរ�ឋប្របិហាររបិស់ុរបិបិដោ�ធាកាលពីិ

ឆំ្នាំ�មុនម៉ានភាពិយ�តិ�ា វ និងណែបិកបាក់គំា 

មិនអា�នា�មកនូវការផូ្លាស់ុបូីិរពិិតិប្របាក�

ណ្ឋាមួយដោ�ើយ ���ដោពិលណែ�លមី�ាន់ម៉ាា

that “an armed attack on Philippines’ 
armed forces, public vessels, or aircraft 
in the South China Sea would invoke a 
U.S mutual defense commitments under 
that treaty.” He said what happen in the 
Taiwan Strait affects the entire region. 
“Almost half the global container fleet, 
nearly 90 percent of the world’s largest 

ships, pass through the Taiwan Strait 
this year. Since their missile launches, 
Beijing has taken an irresponsible step.” 
The conflicts between two superpower 
countries the US and China isn’t some-
thing the ASEAN state members want 
to choose side because of their econom-
ic development, regional stability and 

peace.
ASEAN’s response to the military 

junta’s coup last year has been slow 
and divided, unable to bring any real 
change while Myanmar plunged into 
civil war and fell under a state of cri-
sis. The Cambodian Prime Minister’s 
friendliness with the Junta drew sharp 

criticism; however, the military leaders 
are banned from ASEAN meetings as 
the Cambodian Foreign Minister cited 
that the execution of democracy activ-
ists last month upset ASEAN leaders 
and their attitudes have changed.

The significance of the ASEAN 
bloc still draws attention from super-
power countries like China and the US 
although the regional collaboration re-
main weak as each country is experienc-
ing many levels of democratic decline. 
Vietnam, for example, is a communist 
country which has no democratic elec-
tions. However, the US chose to have 
close ties with Vietnam in order to fight 
back China’s influence in the region (is 
an old playbook). Cambodia became a 
one-party rule in 2017 under strongman 
Hun Sen for more than three decades, 
and make alliance between China and 
the US, depending on who it considers 
a better friend.

សេ�ាក អាា�ូន� បី�ងខុិន...សេ�ាក អាា�ូន� បី�ងខុិន...tmkBITMB½rTI   02

From Page 02From Page 02

ASEAN Foreign Ministers’ Meeting: Secretary of State ASEAN Foreign Ministers’ Meeting: Secretary of State 
Antony Blinken Visits Cambodia and the Philippines Antony Blinken Visits Cambodia and the Philippines 

U.S. House Speaker Nancy Pelosi, right, is greeted by Taiwan's Foreign Min-U.S. House Speaker Nancy Pelosi, right, is greeted by Taiwan's Foreign Min-
ister Joseph Wu in Taipei, Taiwan, Aug. 2, 2022.ister Joseph Wu in Taipei, Taiwan, Aug. 2, 2022.

បានធូាក់�ូលដោ�កុំងសុន្ត្រី�គ មសីុុវលិ និង

បានធូាក់ដោ�ដោប្រកាមស្ថាា នភាពិវបិិតិីិ។ ភាពិ

សុំិទិីសំ្ថាលរបិស់ុនាយករ�ឋមន្ត្រីនីីកមុុជា

ជាមួយរបិបិដោ�ធា បានដោធីើើឱ្យយម៉ានការ

រះិគន់�ាងខូា�ង។ ដោ�ះ�ាងណ្ឋាក៏ដោ�យ 

ដោម�ឹកនា�ដោ�ធាប្រតូិវបានហាមឃ្លាំត់ិមិន

ដោអាយ�ូលរមួកិ�ចប្របិជុ័�អាសុ្ថាន ���ណែ�ល

រ�ឋមន្ត្រីនីីការបិរដោទីសុកមុុជាបានដោលើកដោ�ើង

ថា ការប្របិហារជី័វតិិសុកមមជ័នលទីិបិ្របិជាធិីបិដោតិយយ

កាលពីិណែ�មុនដោធីើើឱ្យយដោម�ឹកនា�អាសុ្ថាន�ក�ិតីិ 

ដោហ្សឺើយអាកបិីកិរ�ិរបិស់ុពួិកដោគបានផូ្លាស់ុ

បិីូរ។

ស្ថារ�សុ�ខាន់ថ្ងៃនបុូិកអាសុ្ថានដោ�ណែតិ

�ក់�ញការចាប់ិអារមម�៍ពីិប្របិដោទីសុ

មហាអ៊ុ�ណ្ឋា� �ូ�ជា�ិន និងសុហ្សឺរ�ឋអាដោមរកិ 

ដោបិើដោ�ះបីិជាកិ�ចសុហ្សឺប្របិតិិបិតិីិការកុំងតិ�បិន់

ដោ�ណែតិដោ�ាយ ដោ�យស្ថារប្របិដោទីសុនីមួយ

ៗក�ពុិងជួ័បិប្របិទីះនូវការធូាក់�ុះថ្ងៃន

លទីិបិ្របិជាធិីបិដោតិយយជាដោប្រ�ើនកប្រមិតិក៏ដោ�យ។ 

ឧ�ហ្សឺរ�៍ ដោវៀតិណ្ឋាមជាប្របិដោទីសុកុមមយុនិសុី

ណែ�លមិនម៉ានការដោបាះដោឆំ្នាំតិ�មណែបិបិ

ប្របិជាធិីបិដោតិយយ។ ដោ�ះបីិជា�ាងណ្ឋាក៏ដោ�យ 

សុហ្សឺរ�ឋអាដោមរកិបានដោប្រជ័ើសុដោរ ើសុឱ្យយម៉ាន

ទី�នាក់ទី�នងជិ័តិសុំិទិីជាមួយដោវៀតិណ្ឋាម 

ដោ�ើមីបី្របិឆ្នាំ�ងនឹងឥទីិិពិលរបិស់ុ�ិនដោ�កុំង

តិ�បិន់ (ជាដោសុៀវដោ�ចាស់ុ)។ ប្របិដោទីសុកមុុជា

បានកូាយជាការប្រគប់ិប្រគងដោ�យបិក ណឺែតិមួយ

កុំងឆំ្នាំ� ២០១៧ ដោប្រកាមការ�ឹកនា�ខូា�ងរបិស់ុ

ដោ�ក ហុុ្សឺន ណែសុន អ៊ុស់ុរយ�ដោពិលជាង ៣ 

ទីសុឺវតិឺរ ៍និងបិដោងោើតិសុម័ុនិភាពិរវាង�ិន 

និងសុហ្សឺរ�ឋអាដោមរកិ អាស្រាស័ុយដោលើអំ៊ុកណ្ឋា

ណែ�លចាត់ិទុីកថាជាមិតីិលអជាង៕

Chinese State Councilor and Foreign Chinese State Councilor and Foreign 
Minister Wang YiMinister Wang Yi

President Ferdinand Marcos JrPresident Ferdinand Marcos Jr
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MassDOT Aeronautics Adminis-
trator Jeffrey DeCarlo Named Chair of 
World Economic Forum's Advanced 
and Urban Aerial Mobility Cities and 
Regions Coalition

 

BOSTON - Jeffrey DeCarlo, Ed.D., 
PMP, ATP, Administrator of the Aero-
nautics Division of the Massachusetts 
Department of Transportation (Mass-
DOT), has been appointed inaugural 
chair of the Advanced and Urban Aerial 
Mobility Cities and Regions Coalition 
of the World Economic Forum.

 

The Coalition is helping cities and 
regions plan for Advanced and Urban 
Aerial Mobility, which encompasses 
emerging aviation technologies such 
as vertical takeoff and landing, short 
takeoff and landing, alternative energy 
sources, uncrewed aircraft/drones, and 
autonomous navigation. 

 

"I'm honored to guide the Coalition 
on the first leg of its mission with our 
local innovation mobility partner, Mas-
sAutonomy," said Administrator De-
Carlo. "Next-gen aviation technology 
promises to move people and goods in a 
way that's cleaner, quieter, more versa-
tile, and more equitable than ever. Since 
aviation depends on a vast network of 
cities and regions, we all benefit by 
sharing best practices on issues such as 
safety, economic viability, infrastructure 
planning, equity, community input, and 
policy options.”

DeCarlo brings more than 30 years 
of aviation experience with the military, 
industry, academia and government. He 
is a former United States Air Force and 
airline pilot with over 10,000 hours in 
fighter and commercial aircraft, and is 
a graduate of the US Air force (USAF) 
Fighter Weapons School. 

DeCarlo has a doctorate (Ed.D.) in 
Education, Leadership and Technology 
from Dowling College, a M.A. in Busi-
ness Administration and Management 
from Webster University, and a B.S. in 
Accounting from Marist College. He 
holds an FAA Air Transport Pilot (ATP) 
certificate and is a Project Management 
Institute certified Project Management 
Professional (PMP).

In academia, DeCarol was a co-
leader of a college aviation school for 
more than a decade, providing leader-
ship for the academic flight operations, 
and research and technology divisions. 
As a principal investigator for NASA 

and U.S. Department of Education spon-
sored projects, his team developed an 
air traffic control and airport operations 
simulation system which combined au-

dio, text and imagery in an interactive 
environment.

"We're delighted to have someone 
of Administrator DeCarlo's caliber lead 
the Coalition through its initial stage," 
said David Hyde, Aerospace Lead for 
the World Economic Forum. "To meet 
our key planning and collaboration 
milestones, Jeff can leverage his unique 
breadth of aviation experience, not only 
as head of MassDOT Aeronautics, but 
as a former U.S. Air Force and airline 
pilot, as co-leader of a college aviation 
school, and as principal investigator for 
NASA and U.S. Department of Educa-
tion-sponsored projects developing air 
traffic control and airport operations 
simulation systems.”

The World Economic Forum 
https://www.weforum.org/ brings to-
gether leaders from across the globe 
to improve the state of the world. The 
Forum launched the Advanced and Ur-
ban Aerial Mobility Cities and Regions 
Coalition in March of 2022 to ensure 
that next-gen aviation systems are safe, 
clean, efficient, and equitable world-
wide. The Coalition builds on the work 
of the Urban-Air-Mobility Initiative Cit-
ies Community (UIC2) of the European 
Union's Smart Cities Marketplace. As a 
founding Coalition member, UIC2 rep-
resents 39 European cities and regions. 
Other founding Coalition members 
include Amsterdam, Incheon (South 
Korea), Massachusetts, Neom (Saudi 
Arabia), Orlando, Los Angeles, Île-de-
France (Paris region), and Sao Paulo. 

MassDOT Aeronautics Administrator Jef-MassDOT Aeronautics Administrator Jef-
frey DeCarlo Named Chair of World Eco-frey DeCarlo Named Chair of World Eco-
nomic Forum's Advanced and Urban Aer-nomic Forum's Advanced and Urban Aer-
ial Mobility Cities and Regions Coalitionial Mobility Cities and Regions Coalition

�ីធីូី និងបិរសិ្ថាា ន និងអំ៊ុកស្ថារព័ិត៌ិម៉ាន។

ម៉ាន�ាប់ិជាដោប្រ�ើនណែ�លរារា�ង�ល់

ប្របិព័ិនិផ្លូឺពិើផ្លូាយ និងអ៊ុងគការមិនណែមន

រ�ឋ ភិិបាលមិនឱ្យយដោធីើើការ�ររបិស់ុពួិកដោគ។ 

ម៉ាន�ាប់ិប្រពិហ្សឺមទី�ូ �ាប់ិ�ក់ទីងនឹង

ទូីរគមនាគមន៍ និង�ាប់ិសុីីពីិប្រ�ក

អីុ៊ុនធី��ិតិណែតិមួយ ណែ�លប្រតូិវណែតិទីមូ៉ាក់

ដោចាល ដោនះដោបិើដោ�ង�មរបាយការ�៍

អំ៊ុករាយការ�៍ពិិដោសុសុ ដោ�ក មុនថា

បិន ។

�ាប់ិសុីីពីិប្រ�កអីុ៊ុនធី��ិតិណែតិមួយ 

ជាភាស្ថាអ៊ុង់ដោគូសុ (Single Internet 

Gateway) អ៊ុនុញ្ញាា តិឱ្យយរ�ឋ ភិិបាលដោធីើើការ

ឃូ្លាំ�ដោមើលដោលើបុិគគលណែ�លដោប្របិើប្របាស់ុប្របិព័ិនិ

ផ្លូឺពិើផ្លូាយសុងគម ណែ�លបិ�ពានដោលើដោសុរភីាពិ

ថ្ងៃនការបិដោញ្ជូច ញមតិិ ឯកជ័នភាពិ និង

អារមម�៍សុុវតិាភិាពិកុំង��ដោណ្ឋាមបុិគគលិក

ប្របិព័ិនិផ្លូឺពិើផ្លូាយសុងគម និងអំ៊ុក�ថ្ងៃទី។

ដោ�ក មុនថាបិន បានម៉ានប្របិស្ថាសុន៍

ថា សុហ្សឺជី័ពិកមមករបានរាយការ�៍ថា 

ពួិកដោគប្រតិូវបានដោគគ�រាមក�ណែហ្សឺង និង

បិ�ភិិតិបិ�ភ័ិយ��ដោពាះការតិសូុុមតិិសុប្រម៉ាប់ិ

សិុទីិិការ�រ និងការធានាប្របាក់ឈួំល

អ៊ុបិីបិរម៉ា។ សុម៉ាជិ័កថ្ងៃនសុហ្សឺគមន៍

មូល�ឋ ន និងជ័នជាតិិដោ�ើមភាគតិិ�បាន

តិអូញណែតិអរថា ពួិកដោគក៏ទីទួីលបានការ

គ�រាមក�ណែហ្សឺង និងការបិ�ភិិតិបិ�ភ័ិយសុប្រម៉ាប់ិ

ការ�រការពារថ្ងៃប្រពិដោឈើផ្លូងណែ�រ។ ពួិកដោគ

បានដោសុំើឱ្យយ�ាប់ិគួរណែតិទីទួីលស្ថាគ ល់តួិនាទីី

របិស់ុពួិកដោគកុំងការការពារតិ�បិន់��ងដោនាះ 

និងដោគារពិជ័�ដោនឿ និងពិិធីីស្ថាសុនារបិស់ុ

ពួិកដោគ។

ដោ�កបិណែនាមថា ប្រកុមកសិុករបាន

ដោលើកដោ�ើងពីិបិញ្ញាា រ �ដោ�ភិ�ីធីូី ដោ�យ

កសិុករ�ូះជាជ័នរងដោប្រគាះដោ�យអ៊ុ�ដោពិើ

ហិ្សឺងាប្របិប្រពឹិតីិដោ�យអាជាា ធីរ ���

ពួិកដោគពិា�មតិសូុុមតិិដោ�ើមីសិីុទីិិរបិស់ុ

ពួិកដោគ។ តុិ�ការប្រតិូវបានដោគដោប្របិើជា

ឧបិករ�៍ប្របិឆ្នាំ�ងនឹងពួិកដោគកុំងការកប្រមិតិ

សិុទីិិបិដោញ្ជូច ញមតិិ ការជួ័បិជុ័� និង�ូលរមួ

ដោ�យសុនិីវធីិី។

បិណែនាមពីិដោលើដោនះ កមុុជានាដោពិល�មី

ៗដោនះ បានកូាយជាប្របិដោទីសុដោគាលដោ�

សុប្រម៉ាប់ិការជួ័ញ�ូរមនុសុឺ   ដោប្របិ�បិដោធីៀបិ

នឹងការកូាយជាប្របិភិពិថ្ងៃនការជួ័ញ�ូរ

មនុសុឺនាដោពិលកនូងមក។ ដោ�ក មុន

ថាបិន បានម៉ានប្របិស្ថាសុន៍ ថា ជ័នរងដោប្រគាះ

ពីិការជួ័ញ�ូរមនុសុឺណែ�លប្រតូិវបាន

ដោបាកបិដោញ្ញាឆ តិឱ្យយដោធីើើការឱ្យយប្រកុមហុុ្សឺន

ដោបាកប្របាស់ុ�មអីុ៊ុនធី��ិតិដោ�កុំង

ប្របិដោទីសុកមុជុាក�ពុិងជួ័បិប្របិទីះស្ថាា នភាពិ 

“រស់ុដោ�កុំងឋាននរក” ណែ�លជាដោរឿយៗ 

បិណី្ឋាលឱ្យយម៉ានការដោធីើើ�រ�ុកមម និង

រហូ្សឺតិ�ល់សូ្ថាប់ិ។ ដោ�កបានអ៊ុ�ពាវនាវ

ឱ្យយម៉ានវធិានការប្របិឆ្នាំ�ង�៏ខូា�ងកូា និង

�ាងសុកមម និងស្ថាើ គមន៍��ដោពាះកិ�ច

សុហ្សឺប្របិតិិបិតិីិការ និងការគា�ប្រទីជា

អ៊ុនីរជាតិិ។

រ�ឋ ភិិបាលកមុុជាបានដោ�ញដោសុ�កីី

ប្របិកាសុព័ិត៌ិម៉ានបិនាេ ប់ិពីិអំ៊ុករាយការ�៍

ពិិដោសុសុ ដោ�ក មុនថាបិន បានដោ�ញ

របាយការ�៍ដោនះ។ រ�ឋ ភិិបាលបាន

បិ�ិដោសុធីរាល់ការដោធីើើ�ុសុ និងបាននិ�យ

ថា “ដោសុ�កីណីែ�ងូការ�៍របិស់ុគាត់ិដោ�ណែតិ

ម៉ានភាពិល�ដោអ៊ុៀង ម៉ានការដោរ ើសុដោអ៊ុើង និង

គាម នមូល�ឋ នដោលើបិញ្ញាា មួយ��នួន”។

របាយការ�៍ដោលើកទីីពីិររបិស់ុ

អំ៊ុកជ័�នាញ សុីីពីិសិុទីិិមនុសុឺដោ�កមុុជា

នឹងដោ�ញផ្លូាយដោ�ណែ�កញ្ញាា  ឆំ្នាំ�២០២២៕
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ដោ�ក វធីីីតិ ម៉ាា ថាបិន អំ៊ុករាយការ�៍ពិិដោសុសុអ៊ុងគការសុហ្សឺប្របិជាជាតិិ
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