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នាយុករដ្ឋឋម្ម�នី�ហ៊ុុន សែសន នៃនប្រប់ង្គ្រោះ�សកម្មុ�ជា��ួលបានតិំសែណងជាប្រប់ធានអាស៊ាា�ន
ឆ្នាំំ�ំ២០២២ ង្គ្រោះ�ក រុុង ឈុុន ន�ងសកម្មមជន ១៧នាក់ង្គ្រោះ��សងង្គ្រោះ�ៀតិ ប្រតិូវបានង្គ្រោះ��សែលងពី�ពីនធនាគារ
ដោ�យ៖ សុុបិិន អ៊ុុុង

ភ្នំំដោ� �ញ ប្របិដោ�សុកម្ពុុជា
ុ ឈុុន ដោម្ពុដ្ឋឹកន្មា�
ុ — ដោ�ក រង

សុហជី�ដ្ឋ៏ដោលចដោ�ា និងជាអ៊ុំកការពារសុិ�ិ និងសុកម្ពុមជន
១៧ន្មាក់ ប្រ�ូវបានដោ�ះតែលង�ី�និន្មាគារ ដោ�នៃ�ៃសុុប្រក
�ី១២ តែខុវ ិចិិកា ឆាំំ�២០២១។ សា�ឧ�ិរណ៍រាជ�នី

ភ្នំំ�ដោ�ញ ម្ពុិនបានផ្តីល់ដោហ�ុផ្តលអ៊ុីីច�ដោពាះការដោ�ះតែលង
តទៅ�ទី�ព័័រទីី ០៦

Prime Minister Hun Sen
Takes over ASEAN 2022
Chairmanship; Facing
International Pressure,
Rong Chhun & 17 Activists
Released from Prison

លោ�ោក រ៉ុុ�ង ឈុ�ន លោ�ញពីីគុ�កព្រៃ�ពីស

Please see /06

ការសម្លាា�ប់់យុុវជន សុ�ន ខុុន ជាសកម្មម CNRP Activist Sin Khon
Slain in Cambodia
ជនគណប់ក�សសង្គ្រោះ��ះ��ជាតិ�ង្គ្រោះ�កម្មុ�ជា
ដោ�យ៖ សុុបិិន អ៊ុុុង
ភ្នំំ�ដោ�ញ ប្របិដោ�សុកម្ពុុុជា -- យុវជនជាសុកម្ពុមជន សុុិន ខុុន

នៃនគណបិកសប្របិឆាំ�ង ប្រ�ូវបានសុម្លាាបិ់កាល�ី ប្រ�ឹកប្រ�លឹម្ពុ
នៃ�ៃអា�ិ�យ ដោ�ើបិតែ�បិុុន្មាមននៃ�ៃបិន្មាាបិ់�ីដោ�កន្មាយករដ្ឋឋម្ពុន្ត្រីនី
តទៅ�ទី�ព័័រទីី០២

By Soben Ung
Phnom Penh, Cambodia -- a youth activist Sin Khon of the opposition party was
slain on Sunday early morning, just days after Prime Minister Hun Sen warned the public that they'll be punished if any "ill group"
intend to protest his chairmanship of ASEAN
Please see /02
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កាោរ៉ុសម្លាាោប់់យុ�វជន ស��ន ខុ�ន ជាោសកម្មមជន
tmkBITMB½rTI 01 គុណប់កសសលោ��ះោ�ជាោតិ�លោ�ោកម្ពុុ�ជាោ
ហុុន តែសុន បានប្រ�ម្លានសា�រណៈថា
�ួកដោគនឹងប្រ�ូវ��ួល�ណឌកម្ពុម ប្របិសុិនដោបិើ
“ប្រកុម្ពុម្ពុនុសុសអាប្រកក់” ណាម្លាំក់ម្លានបិ�ណង

ជិ� ៥០% កំងការដោបាះដោឆាំ
ំ �ជា�ិឆាំំ� ២០១៣
ុ
និងសុម្លាជិកប្រកុម្ពុប្របិឹកាឃុំុ�សុ�េ�់ច�នួន
៥០០០ ប្រ�ូវបានរ ��យដោ�យ�ុ�ការ
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2022. It is also a shocking surprise that after 18 human rights and environmental
activists were released from prison last
week, including Rong Chhun, outside observers have failed to guess Prime Minister Hun Sen's next move.

constant harassment and systemic silencing of the opposition, journalists, and activists by the judicial system in recent
years. Currently, over 100 opposition party members are jailed and CNRP leader
Kem Sokha is still being prohibited from

�វ៉ាុអ៊ុឡុ
� ងដោ�លដោ�កដោ�ី
ជា
ើ ប្របិ�នអាសាុន
ុ
កំុងឆាំំ� ២០២២។ វ៉ាក៏ជាការភ្ញាាក់ដោផ្តើើលដ្ឋ៏
រនិ�់ចិ�ីម្ពុួយផ្តងតែដ្ឋរ បិន្មាាបិ់�ីសុកម្ពុមជន
សុិ�ិម្ពុនុសុស និងបិរ ិសាានច�នួន ១៨ ន្មាក់
ប្រ�ូវបានដោ�ះតែលង�ី �និន្មាគារកាល�ី
សុបាីហ៍ម្ពុុន រួម្ពុទាំ�ងដោ�ក រង
ុ ឈុុន ដោ�ីើឲ្យយ

អ៊ុំកសុដោងេ�ការណ៍ដោ�ខាងដោប្រ��សុសន៍ទាំយ

ម្ពុិនប្រ�ូវ�ី�ដោងីើបិន្មាាបិ់របិសុ់ដោ�កន្មាយក
រដ្ឋឋម្ពុន្ត្រីនី ហុុន តែសុន។
គ� និ�នៃនការដោ�ះតែលងសុកម្ពុមជន

ស��ន ខុ�ន កាោលលោ�ោម្មណឌលគុ�រ៉ុី

ការពារសុិ�ិ ម្ពុនុ សុស និ ងបិរ ិសាាន ដោដ្ឋើ ម្ពុីី

កម្ពុុុជាកំុងឆាំំ� ២០១៧ ។ រដ្ឋឋ�ម្ពុមនុញ្ញញកម្ពុុុជា
ប្រ�ូវបានរ �ដោ�ភ្នំដោ�យសារតែ�ការ�យី

បិនាន់របិ
ូ ភ្ញា�ខាងតែផ្តំកនដោ�បាយរបិសុ់

ឥ�ឈុបិ់ឈុរ និងការបិ�បិិ�ម្លា�់ជាប្របិ�័និ

គា�់ បានកាាយជាតែផ្តំកម្ពុួ យនៃនសុន្ត្រី�ាម្ពុ

ដោលើគណបិកសប្របិឆាំ�ង អ៊ុំកសារ�័�ម្លា
៌ ន និង

តែលីងអ៊ុុកនដោ�បាយ ខុណៈតែដ្ឋលគា�់

សុកម្ពុមជនដោ�យប្របិ�័និ�ុ�ការកំងរយៈដោ�ល
ុ

បិនីបិន្ត្រី�េបិគណបិកសប្របិឆាំ�ង។ គណបិកស
សុដោន្ត្រី�ាះជា�ិ ដោ�កា�់ថា (CNRP) គឺជា
គណបិកសតែដ្ឋល��ួលបានអាសុនៈសុភ្ញា

បិុុ ន្មាមនឆាំំ��ីមៗដោនះ។ ម្ពុកដ្ឋល់ដោ�លដោនះ
សុម្លាជិកគណបិកសប្របិឆាំ�ងជាង ១០០ ន្មាក់
តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៤

The idea of releasing rights and environmental activists to soften his political
image became part of a political chest war
as he continues to crack down the opposition party. CNRP -- Cambodia National
Rescue Party — a party that had earned
nearly 50% of the parliamentary seats in
the 2013 national election and 5,000 commune councilors, was dissolved by Cambodia’s court in 2017. The Cambodian
constitution has been violated because the

ស��ន ខុ�ន លោ�ោទទួលលោ�ោក រ៉ុុ�ង ឈុ�ន
លោ�ញពីីគុ�គុព្រៃ�ពីស

participating in any political activity. He
was accused of conspiracy with the U.S.
government to overthrown the Hun Sen's
regime.
Today's killing happened, just two
days after 42 more CNRP members were
summon to court, according to a notice at
the forced sale of CNRP headquarter in
Phnom Penh. It is a moment of shock for
Please see /04
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កាោរ៉ុសម្លាាោប់់យុ�វជន ស��ន ខុ�ន ជាោសកម្មមជន
tmkBITMB½rTI 02 គុណប់កសសលោ��ះោ�ជាោតិ�លោ�ោកម្ពុុ�ជាោ
ក� �ុងជាបិ់ �និន្មាគារ ដោ�ក កឹ ម្ពុ សុុខា

ដោ�ីើឃា�ដោ�ក សុុិន ខុុន បានដោកើ�ដោឡុើង

ប្របិ�នគណបិកសសុដោន្ត្រី�ាះជា�ិ ដោ�តែ�ប្រ�ូវ

ដ្ឋ�បិង
ូ ដោ�នៃ�ៃ�ី ១២ តែខុឧសុភ្ញា ឆាំំដោ� នះ ដោ�យ

បានហាម្ពុឃា�់ម្ពុន
ិ ឱ្យយចូលរួម្ពុកំងសុកម្ពុម
ភ្ញា�
ុ

ជននៃដ្ឋដ្ឋល់ម្លានគាំ ៤ ន្មាក់បានវ៉ាយបិ�បាក់

នដោ�បាយណាម្ពុួយដោឡុើយ។ ដោ�កប្រ�ូវ

នៃដ្ឋដោ�ីង កាបិ់ដោលើថាៃសុ និងដោលើចដោិ ញ្ញឹម្ពុ
ើ គា�់។

បានដោគដោ��ប្របិកាន់�បិ
ី �សុម្ពុគ�ន�
ិ ជាម្ពុួយ

គា�់ ប្រ�ូវបានឃា�កកាបិ់ �ុងនៃប្រ�នៃផ្តស

រ�ឋភ្នំិបាលសុហរដ្ឋឋអាដោម្ពុរ ិកដោដ្ឋើម្ពុីីផ្តួលរ
ួ
�ល�

ដោ�យ�វ ដោ�ដោវ�ដោម្លាុ ង ១ ដោ�ៀបិភ្នំានៃឺ �ៃ�២
ី ១

របិបិដោ�ក ហុុន តែសុន។

តែខុវ ិចិិកា ឆាំំ�២០២១ ដោ�ខាងដោប្រ�វ�ី ដោ�ល
គា�់ដោ��ិញដោភ្នំសុជាៈ។

ឃា�កម្ពុមដោ�នៃ�ៃដោនះ បានដោកើ�ដោឡុើង
�ីរនៃ�ៃដោប្រកាយ�ីសុម្លាជិកគណបិកសសុដោន្ត្រី�ាះ

ដោបិើ តាម្ពុដោសុចកីីរាយការណ៍របិសុ់
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the Cambodian people when women are
marching the streets for a living wage, 2
million workers have fled the country according to an estimate in 2019, and Cambodia became a one party state since 2018.
CNRP activist Sin Khon, a law
school graduate and Ph.D candidate in political science, was hacked to death in
front of a crowd, stirring fears.
The victim came from a very poor
family in Takeo Province near Vietnam's
border. He completed his master degree in
Law while living rent-free in a pagoda in

was killed”.
Mu Sochua, deputy vice president of
CNRP said at least 16 members have been
assaulted since the outlaw of the party.
The attack patterns is gravely concerning
and what she called “systematic”. In a
message to Khmer Post USA, Sochua
said, “we demand a true independent investigation so the real killers are brought
to justice. Sin Khon was attacked by more
than one man. He was savagely attacked
before but no arrest was ever made. His
death could have been avoided. He was a
true believer in democracy and justice.”

ជា�ិចន
� ន
ួ ៤២ ន្មាក់ដោ�ៀ� ប្រ�ូវបាន�ុ�ការ
ដោកាះដោ� ដោនះដោបិើ ដោ�ងតាម្ពុដោសុចកីី
ជូនដ្ឋ�ណឹងដោ��ីសាំក់ការ

កណា
ី ល

នៃនគណបិកសសុដោន្ត្រី�ាះជា�ិ កុំងរាជ�នី

ភ្នំំដោ� �ញ តែដ្ឋលប្រ�ូវបាន�ក់លក់ដោ�យបិងំ។
�
វ៉ាជាការភ្ញាាក់ដោផ្តើើលម្ពុួយសុប្រម្លាបិ់ប្របិជាជន
កម្ពុុុជា ដោ�ដោ�លតែដ្ឋលស្ត្រីសុីដោដ្ឋើរដ្ឋតែងែរតាម្ពុ
ដ្ឋងផ្តាវដោដ្ឋើ
ញ្ញឹម្ពុ
ឹ ជីវ ិ�
ូ ម្ពុីីទាំម្ពុទាំរប្របាក់ឈុលចិ
ួំ
កម្ពុមករច� នួន ២ �នន្មាក់ បានដោចញ�ី

ប្របិដោ�សុ ដោនះដោបិើតាម្ពុការបាុ ន់ប្របិម្លាណកំុង
ឆាំំ� ២០១៩ ដោហើយប្របិដោ�សុកម្ពុុុជាបាន
កាាយជារដ្ឋឋឯកបិកស�បិ់តាង
� �ីឆាំំ� ២០១៨។

ស��ន ខុ�ន �តិូវបាោនឃាោតិករ៉ុកាោប់់ប់ណា�លស្លាាោប់់
សារ�័�៌ម្លាន VOD ប្រ�ះសុងឃតែដ្ឋលសុុ�ម្ពុិន
បិដោញ្ញឹញដោ�មះបាននិ�យថា ឧបិ�ាវដោហ�ុ
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Phnom Penh where he was killed nearby.
"He was a strong advocate of sovereignty
and territorial integrity for cambodia and
often joined Rong Chhun who was recently released from prison with conditions
for raising border issues with Vietnam,"
Theary C. Seng posted on Facebook, a
Cambodian American civil rights lawyer.
Sources reported that Sin Khon's attempted murder, first occurred on May 12
this year, when four attackers broke his
left hand and slashed his forehead and
eyebrow. He was brutally murdered by a
sword at 1am on November 21, 2021 outside of the temple when he went to get a
cold drink.
According to VOD news report, the
monk, who declined to be named, said the
incident was too political, “Sin Khon was
my assistant, my disciple, he was a CNRP
youth activist as well”. He lived at the
temple for 10 years.
A food vendor one street away from
the pagoda reported that Khon fell on a
metal ramp on the sidewalk in front of her
food cart, reported by VOD news. She
said the dishwater saw it happen and
called out for help, but there was no one to
help. She grabbed her son and ran inside,
panicked and unable to identity how many
attackers there were. “There was blood
everywhere and it was flowing into the
sewage drain” said Nuth. “He was kind
and soft spoken. I feel terrible sorry he

The Phnom Penh police says they are
now investigating the case.
The international civil society organisation, CIVICUS annual report detailed a
total of 384 cases related to the exercise of
fundamental freedoms between April 1 December 31st, 2020, perpetrated by national and local authorities.
The report listed hundreds of cases of
people who were summoned, questioned,
charged or convicted for exercising their
rights in freedom of speech and freedom
of association. It also listed 45 of those arrested were members of the main opposition CNRP. The report also concluded that
these cases were a violation of both Cambodia’s domestic law and the international
human rights law, and that the Cambodian
officials used the criminal code as weapon
to advance the ruling’s party agenda.
Wendy Sherman, the US Deputy
Secretary of State met with Prime Minister Hun Sen on June 1, 2021. She urged
the Prime Minister to drop “politically
motivated cases” against the opposition,
journalists, and activists. Deputy Secretary Sherman emphasized the importance
of human rights as part of the European
Union and US-Cambodia bilateral relationship. She pressed on the Cambodian
government to reopen civic and political
space in advance of the 2022 commune
and 2023 national election.
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Prime Minister Hun Sen Takes over ASEAN 2022
Chairmanship; Facing International Pressure, Rong
Chhun & 17 Activists Released from Prison
From Front Page

By Soben Ung
PHNOM PENH, Cambodia — Rong
Chhun, a prominent union leader and
rights defender, and 17 activists were released from prison on Friday, November
12, 2021. The Phnom Penh Court of Appeals gave no reason for the release. The
release of the activists took place after
Prime Minister Hun Sen attended the 38th
ASEAN Summit on October 28 virtually,
chaired by Brunei and also attended by
President Joe Biden.

Cambodia will host the 2022 ASEAN
Summit and Prime Minister Hun Sen will
be chairman. The summit becomes even
more important, as he hopes foreign ministers from the United States, China, India,
and Japan will attend in-person. Cambodia officially became a member of ASEAN, the Association of Southeast Asian
Nations, on April 30, 1999. Other member
states are Brunei, Cambodia, Indonesia,
Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines,
Singapore, Thailand and Vietnam. Cambodia hosted the ASEAN summits for the
first time in 2002 and the second time in
2012.
In amid of ASEAN chairmanship,
Prime Minister Hun Sen warned those
who opposed his gov-ernment, posted by
Fresh News, a government friendly news

outlet, that he “will do what it takes to
crack down protests during Cambodia’s
ASEAN chairmanship”, and added that
“If you violate the law, you will be sentenced even amidst Cambodia’s hosting
ASEAN”. His message was a warning to
hundreds of opposition party supporters,
who were rounded up and jailed in the last
two years for incitement and treason.
Rong Chhun is president of the Cambodian Confederation of Unions and has
considerable politi-cal influence. He ad-

ហ៊ុុ�ន វណៈ� ន�ង សែប់ែន ស��ះោម្ម
vocates for worker rights, living wages,
and often opposed Hun Sen’s gov-ernment. He was arrested in July 2020 because he issued a statement for the Cambodia Council Watch, reporting his visit to
Cambodia’s Tbong Khmom province,
where villagers complained that the Vietnam border posts have been moved into
their land, forcing them off their land. The
report stated that the Vietnam border posts
resulted in the loss of “hundreds of hectares” that be-longed to Cambodian farmers.
The government’s Border Committee issued a statement accusing him of
spreading “fake news” about the border
demarcations. He was convicted and
Please see /07
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ដោ�ីជា
ើ ប្របិ�នអាសាុនតែដ្ឋលម្លាន ១០ ប្របិដោ�សុ

បានបិញ្ជា
ា ក់ថា បិដោ�ាលប្រ��តែដ្ឋនដោវៀ�ណាម្ពុ

� ី តែណល
ដោហើយដោ�ក ហុន
ុ តែសុន ដ្ឋឹង�ីដោករដ្ឋ�

ដោចញ�ីដ្ឋតែី ស្រីសុរបិសុ់�ក
ួ ដោគ។ របាយការណ៍

បានដោ�ីឲ្យ
ើ យបា�់បិង់ដ្ឋី “រាបិ់រយហិកតា” តែដ្ឋល
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គណៈកម្លាម�ិការប្រ��តែដ្ឋនរបិសុ់រ�ឋភ្នំិបាល

ដោ�ឆាំំ�២០២២។ វ៉ាម្លានរយៈដោ�លម្ពុួយឆាំំ�

និងឱ្យកាសុរបិសុ់គា�់ដោដ្ឋើម្ពុីីបិ�ែញខុាួនឯង

ដោ�កាន់�ិភ្នំ�ដោ�ក។

ការដោ�ះតែលង ដោ�ក រង
ុ ឈុុន និង

បានដោចញដោសុចកីតែ�ាងការណ
ី
៍ ម្ពុួយដោ��ប្របិកាន់
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អ៊ុ��ីការដោបាះបិដោ�ាលប្រ��តែដ្ឋន។ គា�់ ប្រ�ូវ

កម្ពុុុជា�ា�ម្ពុដោ�ីើឲ្យយម្ពុុ ខុម្លា�់ របិសុ់ខុួាន
កាាយជាប្របិ�នអាសាុន។ ដោ�ងតាម្ពុ

គា�់�ីបិ�ផ្តស�ីផ្តាយ “�័�៌ម្លានម្ពុិន�ិ�”

បានផ្តួន្មាាដោទាំសុ និ ងដោ��ប្របិកាន់ �ីបិ�
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Prime Minister Hun Sen Takes over ASEAN 2022
Chairmanship; Facing International Pressure, Rong
Chhun & 17 Activists Released from Prison
From Page 06
charged for inciting social unrest, sentenced to two years in prison. He was recently released at 15 months and 11 days,
without a reason given by the court. Rong
Chhun was received by cheering supporters outside of the pris-on, and he said he’ll
continue his work and urged all Cambodians to fight for freedom and de-mocracy.
Rong Chhun served as one of the 7 national election committee members, represent-ing the opposing Cambodia National
Rescue Party until it was dissolved by
court order in 2017, before the 2018 na-

ឆាំំ។
� គា�់ប្រ�ូវបានដោ�ះតែលងកាល�ីដោ�ល

�មីៗដោនះ ដោប្រកាយ�ី បានជាបិ់ ដោទាំសុ

កំងរយៈដោ�ល១៥តែខុ
និង១១នៃ�ៃដោ�យគាមន
ុ
ដោហ�ុផ្តលបិញ្ជា
ា ក់�ី�ុ�ការ។ ដោ�ក រង
ុ

ឈុុន បាន��ួ លអ៊ុំកគា�ប្រ�តែដ្ឋលម្ពុក
អ៊ុបិអ៊ុរសា�រគា�់ដោ�ដោប្រ��និន្មាគារ ដោហើយ

គា�់បាននិ�យថា គា�់នឹងបិនីការ�រ
របិសុ់គា�់ និងជប្រម្ពុុញឲ្យយប្របិជាជនកម្ពុុុជា
ទាំ� ងអ៊ុសុ់ �សុុូ ដោដ្ឋើ ម្ពុីីដោសុរភ្ញា
ី � និ ង

ល�ិិប្របិជា�ិបិដោ�យយ។ ដោ�ក រង
ុ ឈុុន
�ាបិ់ ជាសុម្លាជិ កគណៈកម្លាម�ិ ការជា�ិ

ដោរៀបិច�ការដោបាះដោឆាំំ�ម្ពុួយរូបិ កំុងច�ដោណាម្ពុ

សុម្លាជិកទាំ�ង ៧ រូបិ។ ដោ�ក��ណាងឲ្យយ
អ៊ុងាការយូតែម្ពុននៃរ ុយ៍វ ុច (Human Rights
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tional election that had lead the ruling
party to winning all seats.

Watch) អ៊ុំកប្របិឆាំ�ងនដោ�បាយរាបិ់រយ

dreds more political dissidents are still detained. Kem Sokha, president of the dissolved opposition CNRP, is still prohibited
from participating in political activity. The
United Na-tions released a statement on
November 2nd pressuring the Cambodian
government to take the immediate steps to
safeguard Cambodia’s civic and democratic space by implementing recom-mendations they accepted at the 2019 Universal Periodic Review. Among these were a
pledge to create conditions where "civil
society, including human rights defenders,
can freely carry out their work without interference or hindrance.”
On October 21, the United States
Senator Edward Markey [D-MA] introduced a bipartisan legis-lation S.3052 Cambodia Democracy and Human Rights
Act of 2021-2022 to promote free and fair
election, democracy, political freedom,
and human rights in Cambodia. Chin Malin, Cambo-dian Spokesperson of Ministry of Justice downplayed, “the bill is motivated by a small number of outlawed
Cambodian opposition members and a
few U.S. lawmakers is political in nature
and does not reflect the actual situation of
human rights and democracy in Cambodia.” He is confi-dence it will not pass the
senate because of Cambodia - US national
interest through bilateral cooperations,
and Cambodia will be the host of 13th
Asia - Europe Summit this year on
Novem-ber 25-26 and become the Chair
of ASEAN in 2022.

ន្មាក់ដោ�ៀ�ក��ុងប្រ�ូវបានជាបិ់ឃុំដោុ� �ដោឡុើយ
ដោហើយអ៊ុងាការសុហប្របិជាជា�ិបាននិ�យ
ថា "ដោយើងជប្រម្ពុុញឱ្យយអាជាា�រ�ន្មាថា

សុិ�ិម្ពុនុសុស និងអ៊ុងាការសុងាម្ពុសុុីវ ិលដោ�

កម្ពុុជាអាចដ្ឋ�
ដោណើរការដោ�យគាមនការភ្នំ័យខាាច
ុ
និងការភ្នំិ�ភ្នំ័យ ដោហើយសុិ�ិដោសុរ ីភ្ញា�កំុង
ការសុតែម្ពុីងម្ពុ�ិ ការជួបិប្របិជុ� និងសុម្លាគម្ពុន៍

ដោ�យសុនីិវ ិ�ីរបិសុ់�ួកដោគប្រ�ូវបានការពារ

និងដោគារ�" ដោនះដោបិើដោ�ងតាម្ពុដោ�កស្រីសុី
Cynthia Veliko ��ណាងប្របិ����បិន់អាសុុី

ជ�ន ម្លាែោលីន
គណបិកសសុដោន្ត្រី�ាះជា�ិរហូ�ដ្ឋល់ដោ�ល
គណបិកសប្រ�ូវបានរ ��យដោ�លតាម្ពុដ្ឋីកា

�ុ�ការដោ�ឆាំំ� ២០១៧ ម្ពុុនការដោបាះដោឆាំំ�

ជា�ិឆាំំ�២០១៨។

ជនជាបិ់ដោ���ីរន្មាក់ដោ�ៀ�គឺ ដោ�ក

�ុ ន និ ម្ពុល និ ង ដោ�កស្រីសុីសុរ កានី កា

អាដោគំយ៍នៃនការ�
ិ
ល័យសុិ�ិ ម្ពុនុ សុស

អ៊ុងាការសុហប្របិជាជា�ិដោ��ីប្រកុងបាងកក
កាល�ីនៃ�ៃ�ី៣០ តែខុម្ពុិ�ុន្មា ឆាំំ�២០២១។

ដោ�កកឹម្ពុ សុុខា ប្របិ�នគណបិកសប្របិឆាំ�ង

តែដ្ឋលប្រ�ូវបានរ ��យ ដោ�តែ�សុា�
ិ ដោ�ដោប្រកាម្ពុ

ការឃុំុ�ខុួានកំុងផ្តាះ។

កម្ពុុជាជាបានចូ
លជាសុម្លាជិកអាសាុន
ុ
សុម្លាគម្ពុប្របិជាជា�ិអាសុុអ៊ុ
ី ដោគំយជា
៍ ផ្តាូវការ

តែដ្ឋលប្រ�ូវបានកា�់ដោទាំសុ�ីបិ�ញុះញង់ឱ្យយ

ដោ�នៃ�ៃ�៣
ី ០ តែខុដោម្ពុសា ឆាំំ១
� ៩៩៩។ ប្របិដោ�សុ

ទាំម្ពុទាំរឲ្យយដោ�ះតែលងដោ�ក រង
ុ ឈុុន

ឥណូឌ ដោនសុុី ឡាវ
ម្លាុ ដោឡុសុុី ម្ពុី�ុន់ម្លាុ
ហីីលី�ីន សុិងែបិុរ ី នៃ� និ ងដោវៀ�ណាម្ពុ។

ប្របិប្រ�ឹ�ីបិ�ឧប្រកិ ដ្ឋឋ ដោ�ដោ�លដោ�ីើបា�ុ កម្ពុម
កាល�ីតែខុសុីហា ឆាំំ� ២០២០ ក៏ប្រ�ូវបាន
ដោ�ះតែលងផ្តងតែដ្ឋរ។

ដោ�កន្មាយករដ្ឋឋម្ពុន្ត្រីនី ហុុន តែសុន នឹង

សុម្លាជិកដោផ្តសងដោ�ៀ�ម្លាន ប្របិុយ
ុ ដោណ កម្ពុុជា
ុ

កម្ពុុជាបានដោ�ី
ជា
ើ ម្លាឹសុ់ផ្តាះនៃនកិចប្រឹ បិជុក
� �
� ល
ូ
ុ
អាសាុនដោលើកដ្ឋ�បិង
ូ កំងឆាំ
� ០០២ និងដោលើក
ុ ំ២
�ី២ ដោ�ឆាំំ�២០១២៕

សែអដ្ឋ ម្លាែោគុី សភាោរ៉ុដ្ឋឋតិំណាោងរ៉ុដ្ឋឋម្លាែោស្លាោឈុូលោសតិ
Two other defendants, Ton Nimol
and Sar Kanika, who were convicted of
incitement to commit a felony while demonstrating to release Rong Chhun in August 2020, were also released.
Prime Minister Hun Sen will be
chairing the 10-nations of ASEAN in
2022. It is a one year term and Hun Sen is
aware of his legacies and the chance to
prove himself to the world.
The release of Rong Chhun and other
activists is seen as a step for the Cambodian government in trying to improve its
image as Chair of the ASEAN. However,
according to Human Rights Watch, hun-

រ៉ុុ�ង ឈុ�ន
“The Cambodian People deserve
what was promised to them in the 1991
Paris Peace Agree-ments – a representative democracy that reflects the popular
will, not oppressive single party rule,”
said Senator Markey, Chairman of the
Senate Foreign Relations Subcommittee
on East Asia. “This legislation makes
clear that the United States will not stand
by as Hun Sen and his cronies corrupt
Cambodian democracy, persecute and jail
opposition and political activists, tar-get
free speech and independent media, and
enrich themselves through rampant corruption.”
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ង្គ្រោះ�កប្រស� វីនឌី� សឺសែម្មន (Wendy Sherman) អនុរដ្ឋឋ

ម្ម�នី�ប្រកសួងការប់រង្គ្រោះ�សង្គ្រោះ�ើ��ស�សនក�ច្ចចង្គ្រោះ�កម្មុ�ជា
ក�ណ�់ប្រតាប្របិ�័និផ្តស�ីផ្តាយ
ការ ិ�ល័យអ៊ុំកន្មា�ពាកយ
នៃ�ៃ�ី១ តែខុម្ពុិ�ុន្មា ឆាំំ�២០២១
អ៊ុនុរដ្ឋឋម្ពុន្ត្រីនប្រី កសុួងការបិរដោ�សុដោ�កស្រីសុី

ពាណិជាកម្ពុមដ្ឋសុ
៏ បិីរសុរបិសុ់
សុហរដ្ឋឋអាដោម្ពុរ ិក
ុ
បានជ� រញ
ុ ក� ដោណើនដោសុដ្ឋឋកិចឹដោ�កំុង
ប្រ�ះរាជាណាចប្រក។

អ៊ុនុរដ្ឋឋម្ពុន្ត្រីនប្រី កសុួងការបិរដោ�សុដោ�កស្រីសុី

Deputy Secretary of State Wendy
Sherman’s Visit to Cambodia
Deputy Secretary of State Wendy
Sherman led a delegation to Phnom Penh
on Tuesday, June 1. In a meeting with
Prime Minister Hun Sen, Deputy Secretary Sherman stressed the U.S. commit-

វ ីនឌីី សុឺតែម្ពុន (Wendy Sherman) បាន
ដ្ឋឹកន្មា�គណៈប្របិ�ិភ្នំូម្ពុក�ីប្រកុងភ្នំំ�ដោ�ញដោ�
នៃ�ៃអ៊ុ�ារ �ី១ តែខុម្ពុិ�ុន្មា។ កំុងជ�នួបិម្ពុួយ
ជាម្ពុួយដោ�កន្មាយករដ្ឋឋម្ពុន្ត្រីនី ហុុន តែសុន
អ៊ុនុរដ្ឋឋម្ពុន្ត្រីនីប្រកសុួងការបិរដោ�សុដោ�កស្រីសុី
សុឺតែម្ពុន បានសុងេ�់�ៃន់ដោលើការដោបិីជាាចិ�ី
របិសុ់សុហរដ្ឋឋអាដោម្ពុរ ិកច� ដោពាះប្របិជាជន
កម្ពុុជា
ឹ �ី�ន្មា
ួ �ីដ្ឋសុ
៏ ខា
� ន់ តែដ្ឋល
ុ និងបានរម្ពុាក
សុហរដ្ឋឋ
អាដោម្ពុរ ិក និងនៃដ្ឋគូដ្ឋនៃ�ដោ�ៀ�
បានយកចិ�ី�ុក�ក់កុំងការដោ�ីើជាអាជាា

រកណា
ី លកិចឹប្រ�ម្ពុដោប្រ�ៀងសុនីិភ្ញា��ីប្រកុង
បាុ រសុ
ី ឆាំំ�១៩៩១ តែដ្ឋលបានបិញ្ញឹបិ់

សលោម្មី� ហ៊ុុ�ន សែសន ន�ងអាក�សី វីនឌីី សឺសែម្មន អន�រ៉ុដ្ឋឋម្ម�នីី�កសួងកាោរ៉ុប់រ៉ុលោទស

សុន្ត្រី�ាម្ពុសុុីវ ិលរាបិ់�សុវ�សរ ៍។ ដោ�កស្រីសុី
បានក�់សុម្លាាល់ថា ជ�នួយជាង ៣ ពាន់

សុឺតែម្ពុន បានគូសុបិញ្ជា
ា ក់�ីការគា�ប្រ�របិសុ់

�នដ្ឋុ�ារ តែដ្ឋលសុហរដ្ឋឋអាដោម្ពុរ ិកបាន

សុហរដ្ឋឋ អាដោម្ពុរ ិកសុប្រម្លាបិ់ប្របិដោ�សុកម្ពុុុជា

ផ្តីល់តា�ង�ី ដោ�លដោន្មាះ ដោដ្ឋើ ម្ពុីីគា�ប្រ�ដ្ឋល់
ការអ៊ុភ្នំិវឌីឍន៍របិសុ់ប្របិដោ�សុនិងអ៊ុ�ាប្របិដោ�ជន៍

កំងអ៊ុ�
ងរា
ឺ ��ា� រួម្ពុទាំ�ង �វ ិកា
ុ ឡុងដោ�លជ�
ុ
តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៣
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ment to the Cambodian people and recalled the important role the United States
and other partners played in brokering the
1991 Paris Peace Agreements, which ended decades of civil war. She noted the

more than $3 billion in assistance the
United States has provided since then to
support the country’s development and
generous U.S. trade benefits that have fueled economic growth in the Kingdom.
Deputy Secretary Sherman highlighted U.S. support for Cambodia during
the pandemic, including $11 million to
help address economic and health challenges along with expert advice from U.S.
health agencies present in Cambodia. She
also noted productive cooperation with
Cambodia on implementation of UN sanctions on the DPRK, child protection, UN
peacekeeping, POW/MIA accounting, humanitarian demining, public health and
education, and other shared interests.
Deputy Secretary Sherman expressed
serious concerns about the PRC’s military
presence and construction of facilities at
Ream Naval Base on the Gulf of Thailand.
She sought clarification on the demolition
of two U.S.-funded buildings at Ream
without notification or explanation and
Please see / 13
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Senators Markey, Rubio, and Durbin Introduce Legislation
to Hold Cambodian Government Officials Accountable for
Undermining Democracy and Human Rights Abuses
Washington (August 5, 2021) – Today, Senators Edward J. Markey (DMass.), Marco Rubio (R-Fl.), and Dick
Durbin (D-Ill.) announced they will introduce the Cambodia Democracy and Human Rights Act to hold the Cambodian
government accountable as Cambodian
Prime Minister Hun Sen continues to engage in a crackdown against human rights,
democratic institutions, and political opposition. Under Hun Sen’s leadership, the
ruling Cambodian People’s Party has
maintained one-party control of the government, in violation of the Cambodian
constitution, through corruption, banning
political opposition, political persecutions, repressive laws, and cracking down
on free speech and the media. The primary
opposition party, the Cambodia National
Rescue Party (CNRP) has been banned,
and many of its leaders, including Khem
Sokha, persecuted, jailed, or exiled.
“The Cambodian People deserve
what was promised to them in the 1991
Paris Peace Agreements – a representative
democracy that reflects the popular will,

not oppressive single party rule,” said
Senator Markey, Chairman of the Senate
Foreign Relations Subcommittee on East

Asia. “This legislation makes clear that
the United States will not stand by as Hun
Sen and his cronies corrupt Cambodian
democracy, persecute and jail opposition
and political activists, target free speech
and independent media, and enrich them-

selves through rampant corruption.”
“Under the authoritarian rule of dictator Hun Sen, Cambodia continues to
backslide after making progress in earlier
decades toward democratization,” said
Senator Rubio. “I’m proud to co-lead this
bipartisan effort, which seeks to hold Hun
Sen accountable for his crackdown against
political opponents, Radio Free Asia,
among others.”
“Let's be clear – what little is left of
Cambodian democracy is in serious danger. An oppressive ruler is violating Cambodia’s constitution and arresting, threatening, and harassing political opponents
and peaceful activists,” said Senator
Durbin. “Through the bipartisan Cambodia Democracy and Human Rights Act,
my colleagues and I are standing together
against Prime Minister Hun Sen's blatant
human rights violations and calling for
sanctions against those who undermine a
better future for the Cambodian people.”
A copy of the bill text can be found

Page.11
HERE.
The Cambodia Democracy and Human Rights Act:
Applies asset blocking sanctions on
anyone, including senior officials of the
Government, military, or security forces
of Cambodia, that the President determines has undermined democracy in
Cambodia, engaged in significant corruption, or committed related human rights
violations.
Codifies the State Department’s existing visa restrictions for individuals engaged in such activity.
Requires the President to transmit to
Congress a list of the sanctioned individuals, and the President may waive sanctions upon a certification that such waiver
is in the national interest of the United
States.
Sanctions may be suspended for up
to one year, and renewed for one-year periods, upon the President’s certification to
Congress that Cambodia is making meaningful progress towards ending government efforts to undermine democracy,
ending related human rights violations,
and conducting free and fair elections.
Requires the President to submit a
report to Congress detailing activities of
Please see /14
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tmkBITMB½rTI 09 លោ�ោក�សី វីនឌីី សឺសែម្មន អន�រ៉ុដ្ឋឋម្ម�នីី Deputy Secretary of State Wendy
ច�នន
ួ ១១ �នដ្ឋុ�ារដោដ្ឋើម្ពុីីជយ
ួ ដោ�ះស្រីសាយ

ការជូនដ្ឋ�ណឹង ឬការ�នយល់ ដោហើយបាន

បិញ្ជា
ែ ប្របិឈុម្ពុតែផ្តំកដោសុដ្ឋឋកិចឹ និងសុុខុភ្ញា�

សុដោងេ�ដោឃុំើញថាម្ពុូល�ឋនដោ��កង�័�

រួម្ពុជាម្ពុួយនឹងអ៊ុំកជ�ន្មាញ ផ្តីល់ការប្របិឹកា

ចិ នដោ�កម្ពុុុជានឹ ងដោ�ីើឱ្យយខុូ ចអ៊ុ�ិ បិដោ�យយ

�ី �ីភ្ញាំក់ �រសុុខុភ្ញា�សុហរដ្ឋឋអាដោម្ពុរ ិក
តែដ្ឋលម្លានវ�ីម្លានដោ�កម្ពុុុជា។ ដោ�កស្រីសុី

ក៏បានក�់សុម្លាាល់ផ្តងតែដ្ឋរនូវកិចឹសុហប្របិ�ិបិ�ីិ
ការប្របិកបិដោ�យតែផ្តាផ្ទាេជាម្ពុួយកម្ពុុុជាដោលើ
ការអ៊ុនុ វ�ីការ�ក់ �ណឌកម្ពុមរបិសុ់

អ៊ុងាការសុហប្របិជាជា�ិ ដោលើប្របិដោ�សុ

ភ្ញា�របិសុ់ខុួន
ា គ�រាម្ពុក�តែហងដ្ឋល់សុនីិសុុខុ

កំុង��បិន់ និងជះឥ�ិិ�លអ៊ុវ ិជាម្លានដ្ឋល់
�� ន្មាក់ ��នងសុហរដ្ឋឋអាដោម្ពុរ ិក-កម្ពុុុជា។
ដោ�កស្រីសុីអ៊ុនុ រដ្ឋឋម្ពុន្ត្រីនី បានជប្រម្ពុុញឱ្យយ

ថាំក់ដ្ឋឹកន្មា�ប្របិដោ�សុកម្ពុុជា
ុ រកាដោគាលនដោ�បាយ

ការបិរដោ�សុប្របិកបិដោ�យឯករាជយ និងម្លាន

កូដោរ ុខាងដោជើង ការការពារកុម្លារ ការតែ�រកា

�ុលយភ្ញា� ដោដ្ឋើម្ពុីីផ្តលប្របិដោ�ជន៍ប្របិជាជន

សុនីិភ្ញា�របិសុ់អ៊ុងាការសុហប្របិជាជា�ិ

កម្ពុុុជា។
អ៊ុនុរដ្ឋឋម្ពុន្ត្រីនប្រី កសុួងការបិរដោ�សុដោ�កស្រីសុី

ការតែសុីងរកដោឈុាើយសុន្ត្រី�ាម្ពុ / អ៊ុំកបា�់ខុួន
ា
កំុងដោបិសុសុកម្ពុម (POW/MIA) ការដោ�ះម្ពុីន
ម្ពុនុ សុស�ម្ពុ៌ សុុខុភ្ញា�សា�រណៈ និ ង

សុឺតែម្ពុន បានសុងេ�់�ៃន់ដោលើសារៈសុ�ខាន់

ការអ៊ុបិ់រ និ
� ងផ្តលប្របិដោ�ជន៍រម្ពុ
ួ ដោផ្តសងដោ�ៀ�។

ជាម្ពុូល�ឋន តែដ្ឋលជាកតាីសុ�ខាន់សុប្រម្លាបិ់

អ៊ុនុរដ្ឋឋម្ពុន្ត្រីនប្រី កសុួងការបិរដោ�សុដោ�កស្រីសុី

��ន្មាក់�ន
� ងដោ�ីភ្ញាគីរបិសុ់ ដោយើង។ ដោ�កស្រីសុី

សុឺតែម្ពុន បានសុតែម្ពុីងការប្រ�ួយបារម្ពុភ�ុង

បានជប្រម្ពុុញឲ្យយរ�ឋភ្នំិ បាលកម្ពុុុជាដោគារ�

ខាា�ងអ៊ុ��ីវ�ីម្លានដោ��របិសុ់កង�័�ចិន
និ ងការសាងសុង់ �ីតា�ងម្ពុូ ល�ឋន�័ �
ដោជើ ង�ឹ ករាម្ពុ ដោ�ឈុូង

សុម្ពុុ ប្រ�នៃ�។

ដោ�កស្រីសុីបានតែសុីងរកការបិ� ភ្នំឺាអ៊ុ��ីការ
វ៉ាយកដោម្ពុាចអ៊ុគារច�នន
ួ �ីរតែដ្ឋលផ្តីលម្ពុ
់ ល
ូ និ�ិ
ដោ�យសុហរដ្ឋឋអាដោម្ពុរ ិកដោ�រាម្ពុ ដោ�យគាមន

នៃនសុិ�ិម្ពុនុសុស និងការការពារដោសុរ ីភ្ញា�

តាម្ពុការដោបិីជាាចិ�ី និងសុិ�ម្ពុ
ិ នុសុសអ៊ុនីរជា�ិ

និងកំុងប្របិដោ�សុ និង�ន្មាដ្ឋល់ការការពារ

សុិ�ិកម្ពុមករ។ ដោ�កស្រីសុីបានអ៊ុ�ពាវន្មាវឲ្យយ
អាជាា�រ�ម្លាាក់ដោ�លការដោ��ប្របិកាន់តែដ្ឋល
តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៤

Sherman’s Visit to Cambodia

From Page 09

observed that a PRC military base in
Cambodia would undermine its sovereignty, threaten regional security, and negatively impact U.S.-Cambodia relations.
The Deputy urged Cambodia’s leadership
to maintain an independent and balanced
foreign policy, in the best interests of the
Cambodian people.

tary Sherman also held meetings with representatives from civil society as well as
leader of the Cambodia National Rescue
Party Kem Sokha to discuss issues of
shared importance with the United States,
including ensuring a peaceful, prosperous,
sovereign, and democratic future for
Cambodia.

Deputy Secretary Sherman emphasized the importance of human rights and
the protection of fundamental freedoms as
integral to our bilateral relationship. She
urged the Cambodian government to abide
by its international and domestic human
rights commitments and to ensure the protection of worker rights. She called on
authorities to promptly drop the politically motivated charges against members of
the political opposition, journalists, and
activists. Deputy Secretary Sherman
pressed the government to reopen civic
and political space in advance of the 2022
commune and 2023 national elections.

Deputy Secretary Sherman assured
the Prime Minister that the United States
intends to work with Cambodia in its role
as 2022 ASEAN Chair and help ensure it
can play a constructive role in addressing
critical regional political and security
challenges, including in North Korea, the
South China Sea, and the Mekong region.
She also called on Cambodia, as a member of ASEAN, to hold the Burmese military regime accountable to ASEAN’s
Five-Point Consensus that seeks to address the ongoing crisis in Burma. The
Deputy expressed appreciation for Cambodia’s work as 2021 co-chair of the Mekong-U.S. Partnership.

While in Cambodia, Deputy Secre-
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សែហ៊ុម្ម នៃហ៊ុ ម្លាា�យុង្គ្រោះ�ក សុខារី ង្គ្រោះ� សម្លាជ�កប្រកុម្មប្រប់ឹក�សា
ប្រកុងឡូូសែវល ��ួលម្មរណភាពីកុ�ងជនាា�យុុ ៨៩ ឆ្នាំំ�ំ
ដោ�យ៖ តែខុមរបិុុសុ�ី USA

�ី ប្រកុងឡុូតែវល រដ្ឋឋម្លាុសាឈុូដោសុ�

— ម្លាីយដោ�កសុុខារ ី ដោ� សុម្លាជិ ក

ជាម្ពុួ យកូ នទាំ�ង ៧ ន្មាក់ និ ងប្រកុម្ពុ

ប្រគួសាររសុ់ដោ�កំងប្របិដោ�សុអាដោម្ពុ
រក
ិ ដោ�កស្រីសុី
ុ

តែហម្ពុ នៃហ ម្លាន ដោ� ២១ ន្មាក់ ដោ��ួ� ១៦

ប្រកុម្ពុប្របិឹកាប្រកុងឡុូតែវល ដោ�មះ តែហម្ពុ នៃហ

� ី តែណលនៃនដោសុវ៉ាកម្ពុមសា�រណៈ
ន្មាក់។"ដោករដ្ឋ�

បាន��ួលម្ពុរណភ្ញា�កាល�ីប្រ�ឹកនៃ�ៃច័នា

របិសុ់ប្រគួសារដោ�កស្រីសុី រួម្ពុម្លានកូនប្របិុសុ

�ី១៥ តែខុវ ិចិិកា ឆាំំ២
� ០២១ ដោ�កំុងផ្តាះរបិសុ់

ម្លាំក់ជាគិ�នុបិ�ឋយិកាម្លានការចុះបិញ្ញាី

ដោ�កស្រីសុ។
ី ដោ�កស្រីសុម្លា
ី នអាយុ ៨៩ ឆាំំ។
�

ប្រ�ឹម្ពុប្រ�ូវ ដោ�២ន្មាក់តែដ្ឋលជាគិ�នុបិ�ឋយិកា

ដោ�កស្រីសុនៃី ហ ដោកើ�ដោ�ភ្នំូម្ពុខា
ិ ំ ចរម្លាសុ ស្រីសុក
ុ

និង RN ដោ�ប្របិុសុម្លាំក់ជាអ៊ុ�ី�យុ�ជ
ិ ននៃន

បិដោវល ដោខុ�ីបា�់ដ្ឋ�បិង កំុងឆាំំ�១៩៣២។
ដោ�កស្រីសុីបានដោរៀបិការជាម្ពុួ យដោ�ក

កង�័ �សុហរដ្ឋឋអាដោម្ពុរ ិក ដោ�ប្របិុសុម្លាំក់

សាដោម្ពុឿន ដោ� កំុងឆាំំ�១៩៥៦ ជាប្រគូដោ��យ
កំុងស្រីសុុក តែដ្ឋលបានចូ លបិដោប្រម្ពុើ កង�័ �

ប្របិយុ�ិនឹង�ួ កបិះដោបារ និ ងកុ ម្ពុុមយនិ សុី
ឆាំំ១
� ៩៧៥ ដោ�ដោ�លតែដ្ឋលប្របិដោ�សុដោនះបាន

អ៊ុដោញ្ញាញ
ើ ឱ្យយចូលរួម្ពុក�ដ្ឋរបិុណយសុ�ដោ�កស្រីសុី

ដ្ឋួលរល�។

ដោ�ឯកតែនាងដោរៀបិច� បិុណយសុ� Morse-

ដោ�កស្រីសុី នៃហ បានរសុ់រានម្លានជីវ ិ�

Baylis Funeral Home ដោ�នៃ�ៃសុុប្រក �ី១៩

រួចផ្តុ ��ី របិបិតែខុមរប្រកហម្ពុជាម្ពុួ យកូ ន ៧

តែខុវ ិចិកា
ិ ឆាំំ២
� ០២១ �បិ់�ដោី ម្លាុ ង ៣ រដោសុៀល

ន្មាក់ ។ ដោ�ឆាំំ�១៩៧៩ ដោ�ដោ�លតែដ្ឋល
ដោវៀ�ណាម្ពុបាន�ានពានកម្ពុុុជា និ ង

ដ្ឋល់ដោម្លាុ ង ៧ យបិ់ ផ្តាូវ ១២២ ម្ពុហាវ ិ�ី
Princeton Boulevard �ីប្រកុងឡុូតែវល រដ្ឋឋ

ជាម្ពុួយអ៊ុំករសុ់រានម្លានជីវ ិ�រាបិ់តែសុនន្មាក់

សុ�របិសុ់ដោ�កស្រីសុីដោ�ឯប្រ�ះវ ិហារ Eliot

ដោផ្តសងដោ�ៀ�ដោដ្ឋើរដោ�កាន់ជ�រជនដោភ្នំៀសុខុា
ុ�
ួន

Presbyterian ដោ�នៃ�ៃដោ�រ ៍ �ី២០ តែខុវ ិចិិកា

ន្មាក់ តែដ្ឋលដោប្រជើសុដោរ ើសុសាំក់ដោ�កំងប្របិដោ�សុ
ុ

១១ ប្រ�ឹក ២៧៣ ផ្តាូវSummer �ីប្រកុងឡុូ
តែវល រដ្ឋឋម្លាុសាឈុូដោសុ� ០១៨៥២៕

ដោ�ដោ�លឪ�ុកម្លាីយ និងបិងបិើូនបិដោងេើ� ៨
កម្ពុុុជា។

ម្លាុ សាឈុូដោសុ� ០១៨៥១ និង�ិ�ីបិុណយ

ឆាំំ២
� ០២១ �បិ់�ដោី ម្លាុ ង ១០ ប្រ�ឹក ដ្ឋល់ដោម្លាុ ង

tmkBITMB½rTI 13 លោ�ោក�សី វីនឌីី សឺសែម្មន អន�រ៉ុដ្ឋឋម្ម�នីី
ម្លានចរ ិ�នដោ�បាយដោលើសុម្លាជិកគណបិកស

ថា សុហរដ្ឋឋអាដោម្ពុរ ិកម្លានបិ�ណងដោ�ីើការ

ប្របិឆាំ�ងខាងនដោ�បាយ អ៊ុំកកាតែសុ� និង

ជាម្ពុួយកម្ពុុជាកំ
ង�ួ
ុ
ុ ន្មា�ីរបិសុ់ខុនជាប្របិ�ន
ួា

សុកម្ពុមជន។ អ៊ុនុរដ្ឋឋម្ពុន្ត្រីនប្រី កសុួងការបិរដោ�សុ
ដោ�កស្រីសុី សុឺតែម្ពុន បានជប្រម្ពុុញឱ្យយរ�ឋភ្នំិបាល

អាសាុនឆាំំ� ២០២២ និងជួយ�ន្មាថា ខុាួន
អាចដោដ្ឋើរ�ួន្មា�ីសាាបិន្មាកំងការដោ�ះស្រី
សាយ
ុ

ដោបិើកល�ហ�លរដ្ឋឋ និងនដោ�បាយដោឡុើងវ ិញ

បិញ្ជា
ែ ប្របិឈុម្ពុតែផ្តំកនដោ�បាយ និងសុនីសុ
ិ ខុ
ុ

ម្ពុុនការដោបាះដោឆាំំ�ឃុំុសុ
� �េ�់ឆាំំ២
� ០២២ និង

កំុង�� បិន់ សុ�ខាន់ ៗ រួម្ពុទាំ�ងដោ�ប្របិដោ�សុ
កូ ដោរ ុខាងដោជើ ង សុម្ពុុ ប្រ�ចិ នខាង�ីូង និ ង

ការដោបាះដោឆាំំ�ជា�ិឆាំំ�២០២៣។
ខុណៈដោ�លដោ�កម្ពុុុជា អ៊ុនុ រដ្ឋឋម្ពុន្ត្រីនី
ប្រកសុួងការបិរដោ�សុដោ�កស្រីសុី សុឺតែម្ពុន

��បិន់ ដោម្ពុគងា។ ដោ�កស្រីសុក
ី ៏បានអ៊ុ�ពាវន្មាវ

ក៏ បានជួ បិជាម្ពុួ យ�� ណាងសុងាម្ពុសុុីវ ិល

ដ្ឋល់កម្ពុុុជា កំុងន្មាម្ពុជាសុម្លាជិកអាសាុន
ឱ្យយរបិបិដោ��ភ្នំូ ម្លា ��ួ លខុុ សុប្រ�ូវដោលើ

និងប្របិ�នគណបិកសសុដោន្ត្រី�ាះជា�ិ ដោ�ក

ច�ដោពាះម្ពុ�ិឯកភ្ញា�ប្របា�ចណ
� ុ ចរបិសុ់អាសាុន

កឹម្ពុ សុុខា ដោដ្ឋើម្ពុីី�ិភ្ញាកាអ៊ុ��ីបិញ្ជា
ែ តែដ្ឋល

តែដ្ឋលតែសុីងរកការដោ�ះស្រីសាយវ ិបិ�ីិក��ុង

ម្លានសារៈសុ�ខាន់រួម្ពុគាំជាម្ពុួយសុហរដ្ឋឋអាដោម្ពុរក
ិ

ដោកើ�ម្លានដោ�កំងប្របិដោ�សុភ្នំូ
ម្លា។ ដោ�កស្រីសុី
ុ

រួម្ពុទាំ�ងការ�ន្មាឱ្យយម្លានអ៊ុ�ិបិដោ�យយភ្ញា�
ដោ�យម្លានសុនីភ្ញា
ិ � វ ិបិុលភ្ញា� និងអ៊ុន្មាគ�
ម្លានល�ិិប្របិជា�ិបិដោ�យយសុប្រម្លាបិ់កម្ពុុុជា។

អ៊ុនុរដ្ឋឋម្ពុន្ត្រីនប្រី កសុួងការបិរដោ�សុដោ�កស្រីសុី

សុឺតែម្ពុន បានអ៊ុះអាងច�ដោពាះន្មាយករដ្ឋឋម្ពុន្ត្រីនី

By Khmer Post USA
Lowell, MA — Lowell City Councilor Sokhary Chau’s mother, Hem Hay,
died early Monday November 15, 2021 in
their home. She is 89 years old. Hay was

អ៊ុនុរដ្ឋឋម្ពុន្ត្រីនប្រី កសុួងការបិរដោ�សុ បានសុតែម្ពុីង

ការដោកា�សុរដោសុើរច�ដោពាះការ�ររបិសុ់កម្ពុុជា
ុ
កំុងឋានៈជាសុហប្របិ�នភ្ញា�ជានៃដ្ឋគូនៃន
ដោម្ពុគងា-សុហរដ្ឋឋអាដោម្ពុរ ិកដោ�ឆាំំ�២០២១៕

Communist Khmer Rouge and was killed
in 1975 when the country fell.
Hay survived the Khmer Rouge regime with her 7 children. In 1979, when
Vietnam invaded Cambodia and defeated
the Khmer Rouge, they joined with hundreds of thousands other survivors marching to the refugee camps; leaving behind
her parents and 8 siblings who chose to
remain in Cambodia.
With all her 7 children and their families in America, Hem Hay is survived by
21 grandchildren, 16 great grandchildren.
“Her family legacy of public services includes a son who’s a Registered Nurse, 2
grandchildren who are Nurse Practitioner
and RN, one grandson who is a US Army
Veteran, one grandson currently serving in
the US Navy,” says on Councilor Chau’s
Facebook.

សុបិុុក របិសុ់ដោ�កប្រកុម្ពុប្របិឹកា ដោ� ។
ម្ពុិ �ីភ្នំ័កិី និ ងប្រកុម្ពុប្រគួសារប្រ�ូវបាន

យកឈុំះតែខុមរប្រកហម្ពុ �ួកដោគបានចូលរួម្ពុ

Lowell City Councilor Sokhary Chau’s
Mother, Hem Hay, Dies at 89

បិចឹបិីនំ
ក�
� ង
ុ បិដោប្រម្ពុើការកំងកង�័
�ដោជើង�ឹក
ុ
ុ
សុហរដ្ឋឋអាដោម្ពុរ ិក" ដោនះដោបិើដោ�ងតាម្ពុដោហី

តែខុមរប្រកហម្ពុ ដោហើយប្រ�ូវបានសុម្លាាបិ់ ដោ�

KHMERPOST US

អាក�សី សែហ៊ុម្ម ព្រៃហ៊ុ

Her a wake is scheduled to be at
Morse-Bayliss Funeral Home On Friday,
November 19, 2021 from 3pm-7pm, 122

born in the village of Khnach Romeas,
Bavel, in the province of Battambang, in
1932. She married late Samoeun Chau in
1956, a local medicine man. He joined the
army to fight the insurgents and rising

Princeton Boulevard. Lowell, MA 01851.
A funeral service will be held at the Eliot
Presbyterian Church on Saturday, November 20, 2021 from 10am-11am, 273 Summer St, Lowell, MA 01852

SENATORS MARKEY, RUBIO, AND DURBIN

From Page 11

the Government of the People’s Republic
of China and the People’s Liberation
Army inside Cambodia, including through
the Belt and Road Initiative, and the impact their presence has had on the deterioration of democracy and human rights in-

side Cambodia.
Senator Markey and former Senator
Cory Gardner introduced an earlier version of this bill, the Cambodia Democracy
Act, in the 116th Congress, and it passed
the House of Representatives in 2019.
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ម្ពុូល�ឋន។
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គណបិកសសុដោន្ត្រី�ាះជា�ិដ្ឋ�
៏ ។
� របាយការណ៍
ក៏បានសុនំិ�ឋនថា ករណីទាំ�ងដោនះគឺជា

របាយការណ៍បានរាយការណ៍ករណី

ការបិ�ពានទាំ�ងចាបិ់កុងស្រី
ំ សុក
ុ របិសុ់កម្ពុុុជា

គណបិកសសុដោន្ត្រី�ាះជា�ិ បានតែ�ាងថា

របាយការណ៍ប្របិ��ឆាំំ�របិសុ់អ៊ុងាការ

ម្លានម្ពុនុ សុសរាបិ់ រយន្មាក់ តែដ្ឋលប្រ�ូវបាន

និងចាបិ់សុ�
ិ ម្ពុ
ិ នុសុសអ៊ុនីរជា�ិ ដោហើយថាម្ពុ

�ុ ងដោហាចណាសុ់ម្លានសុម្លាជិក ១៦ ន្មាក់

សុងាម្ពុសុុីវ ិលអ៊ុនីរជា�ិ CIVICUS បាន

ដោកាះដោ� សាកសុួរ ដោ��ប្របិកាន់ ឬផ្តីន្មាា

ន្ត្រីនីកម្ពុុុជាបានដោប្របិើប្របាសុ់ប្រកម្ពុប្រ�ហម�ណឌ

ជាអាវុ�ដោដ្ឋើម្ពុីីសុដោប្រម្ពុចរដោបិៀបិវ៉ារៈរបិសុ់បិកស

ប្រ�ូវបានដោគវ៉ាយដ្ឋ� �បិ់តា�ង�ីគណបិកស
ប្រ�ូវបានដោគ�ក់ដោអាយដោ�ដោប្រ�

កាន់អ៊ុ�ណាច។

ចាបិ់។

ល�ន្មា�នៃនការវ៉ាយប្របិហារគឺគួរដោអាយបារម្ពុភ
�ុ ងខាាង
� និងជាអ៊ុីតែី ដ្ឋលដោ�កស្រីសុដោី �ថា

ដោ�កស្រីសុី វ ិនឌីី សុឺតែម្ពុន (Wendy

"ជាប្របិ�័និ"។ កំុងសារដោផ្តាើជូនកាតែសុ�តែខុមរ
បិុុសុ�សុ
ី ហរដ្ឋឋអាដោម្ពុរ ិក ដោ�កស្រីសុី សុុខុ ហួរ

Sherman) អ៊ុនុ រដ្ឋឋម្ពុន្ត្រីនី ការបិរដោ�សុ

បានម្លានប្របិសាសុន៍ថា “ដោយើងទាំម្ពុទាំរឲ្យយ

រដ្ឋឋម្ពុន្ត្រីនី ហុន
ុ តែសុន កាល�ីនៃ�ៃ�ី ១ តែខុម្ពុិ�ន្មា
ុ

ម្លានការដោសុុើបិអ៊ុដោងេ�ឯករាជយ�ិ�ប្របាកដ្ឋ

ឆាំំ� ២០២១។ ដោ�កស្រីសុីបានជប្រម្ពុុញឱ្យយ

ដោដ្ឋើម្ពុីីន្មា�ខុួានឃា�ក�ិ�ម្ពុកកា�់ដោទាំសុ។

ន្មាយករដ្ឋឋម្ពុន្ត្រីនី�ម្លាាក់ "សុ�ណ�ុ ដោរឿងតែដ្ឋល

ដោ�កសុុន
ិ ខុុន ប្រ�ូវបានវ៉ាយប្របិហារដោ�យ

ពាក់�ន
័ ន
ិ ដោ�បាយ" ប្របិឆាំ�ងនឹងគណបិកស

បិុ រសុដោប្រចើ នជាងម្លាំក់ ។ គា�់ ប្រ�ូវបានដោគ

ប្របិឆាំ�ង អ៊ុំកកាតែសុ� និងសុកម្ពុមជន។ អ៊ុនុរដ្ឋឋ

វ៉ាយប្របិហារ�ុ ងនៃប្រ�នៃផ្តសកាល�ីដោលើកម្ពុុន

ម្ពុន្ត្រីនីការបិរដោ�សុ ដោ�កស្រីសុី សុឺតែម្ពុន បាន

បិុុ តែនីម្ពុិនតែដ្ឋលម្លានការ�បិ់ ខុួានដោឡុើយ។

សុងេ�់�ន
ៃ ់ដោលើសារៈសុ�ខាន់នៃនសុិ�ិម្ពុនុសុស

ការសាាបិ់របិសុ់គា�់អាចប្រ�ូវបានដោជៀសុវ៉ាង។
គា�់ជាអ៊ុំកដោជឿជាក់ដោលើល�ិប្រិ បិជា�ិបិដោ�យយ
និងយុ�ិី�ម្ពុ៌”។

សុហរដ្ឋឋអាដោម្ពុរកបានជួ
ិ
បិជាម្ពុួយដោ�កន្មាយក

យុ�វជន ស��ន ខុ�ន ថតិលោ�ោលោលើភ្នំាំម្មណឌលគុ�រ៉ុី (២ព្រៃថៃម្ម�នស្លាាោប់់ លោ�ោងតាោម្មលោហ៊ុេកប់ុ�កផ្ទាាោល់រ៉ុប់ស់លោ�ោក)
ដោរៀបិរាបិ់លម្ពុើ�
ិ អ៊ុ��ក
ី រណីសុរុបិច�នន
ួ ៣៨៤

ដោទាំសុ�ីបិ�ដោប្របិើប្របាសុ់សុ�
ិ ិដោសុរ ីភ្ញា�របិសុ់

ករណីទាំក់�ងនឹងការអ៊ុនុវ�ីដោសុរ ីភ្ញា�ជា

�ួកដោគកំុងការបិដោញ្ញឹញម្ពុ�ិ និងដោសុរ ីភ្ញា�

បិុូ លិសុរាជ�នី ភ្នំ�ំដោ�ញនិ �យថា

ម្ពុូល�ឋនចដោន្មាាះ�ីនៃ�ៃ�ី ១ តែខុដោម្ពុសា ដ្ឋល់

ឥឡុវដោនះ�ួ
កដោគក��ង
ុ ដោសុុបិ
ើ អ៊ុដោងេ�ករណីដោនះ។
ូ

នៃ�ៃ�៣
ី ១ តែខុ�ំូ ឆាំំ២
� ០២០ តែដ្ឋលបានប្របិប្រ�ឹ�ី
ដោឡុើងដោ�យអាជាា�រជា�ិ និ ងអាជាា�រ

កំុងការបិដោងេើ�សុម្លាគម្ពុ។ របាយការណ៍
ក៏បានរាយបិញ្ញាីដោ�មះអ៊ុំកតែដ្ឋលប្រ�ូវបាន
�បិ់ខុួានច�នួន ៤៥ ន្មាក់ ជាសុម្លាជិកនៃន

តែដ្ឋលជាតែផ្តំកនៃនសុហភ្ញា�អ៊ុឺ របិ
ុ និ ង
��ន្មាក់��នងដោ�ីភ្ញាគីរវ៉ាងសុហរដ្ឋឋអាដោម្ពុរ ិកកម្ពុុជា។
ដោ�កស្រីសុបា
ី នជប្រម្ពុុញឲ្យយរ�ឋភ្នំិបាល
ុ
កម្ពុុុជាដោបិើកល�ហ�លរដ្ឋឋ និងនដោ�បាយ
ដោឡុើងវ ិញម្ពុុ នការដោបាះដោឆាំំ�ឃុំុ�សុ�េ�់

ឆាំំ�២០២២និងការដោបាះដោឆាំំ�ជា�ិឆាំំ�២០២៣៕
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