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Hun Sen Supports His
Eldest Son as Next PM
Khmer Post USA

ភ្នំូ�ដោពិញ — នាយករ�ឋមន្ត្រីនីខែ�ែរ និងជា

ប្របិធានគណបិកសប្របិជាជនកមុុជា ដោលាក
ហ៊ុុុន ខែសុន បានខែ�ួងកាលពិីថ្ងៃ�ៃទីី២ ខែ�ធ្នូូ�

Phnom Penh — Cambodian prime
minister and president of the Cambodian
People’s Party Hun Sen said last week on
December 2 that, “I announce my full support for my son, Hun Manet, to be a can-

សុបាីហ៊ុ៍មុនថា “�ំ�ុសុម
� ប្របិកាសុគាំ�ប្រទី�ុ ង
ដោពិញទី� ហ៊ុឹងច័� ដោពាះក� នប្របិុសុ�ំ�ុ គ�ដោលាក
ហ៊ុុុន ម៉ាុ ខែណ� ដោ�ើ មីីកាួយជាដោបិកខជន
តទៅ�ទី�ព័័រទីី ១២

លោ�ោក ហ៊ុុ�ន សែ�ន

អ្ននកការពារសិិទ្ធិិមនុុសិ្សសិញ្ជាា្តិិខ្មែ�ែរ-អាមេមរិក កញ្ជាា្

មេសិង ធារី មេ�តិៀម�ួ�នុចូូលសិវនាការខ្មែកួងកាា្យ
ដោ�យ៖ សុុបិិន ពិិន

Hun Manet

នាយករដ្ឋឋមន្ត្រីនុី�កមុ�ជា ហ៊ុុុនុ ខ្មែសិនុ
មេមើល��លអា�ា្នុ កន�ងការ
ទ្ធិទ្ធិួល�ាល
្ រ់ បបមេ�ធាម��នុ
ា្ ម៉ា
់ ា្
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Cambodian Prime Minister
Hun Sen Undermines the
ASEAN in Recognizing
Myanmar’s Military Junta
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ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំូ�២០២១
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ដោលាកស្រីសុី អ្ន�ង សានសុុជ
� ី ទីីប្របិឹការ�ឋ

អ្នូកការពារសុិទីម
ិ នុសុស និងជាដោមធាវី ីការពារ
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ដោសុង ធារ ី នឹ ងច័� ល�ួ�នដោ�ច័� ដោពាះមុ �

ខែ�ធ្នូូ� បិនាទបិ់ពិី�ុលាការបានរកដោ�ើញថា
ដោលាកស្រីសុីម៉ានពិិ រទី
ុ ិពិីបិទីញុះញង់ និ ង

�ុលាការប្រកុងភ្នំូដោ� ពិញ ដោ�ើមីីដោ�ួយ
ើ បិ�ភ្នំច័
�ួ ដោ� ពាះ

រ �ដោលាភ្នំដោលើការរ ឹ�បិនីឹងជ� ង�ក�វី ី�-១៩ ។

ការដោ�ទីប្របិកាន់ពាក់ពិ័នដោិ រឿងនដោ�បាយ
ពាក់ពិ័នន
ិ ឹងសុកមែភាពិ និងការរ ិះគន់របិបិ

ម៉ាាសុ់រង្វាាន់ណ�ខែបិលសុនីិភាពិវី ័យ ៧៦ ឆ្នាំូ�

ដោលាក ហ៊ុុុន ខែសុន។

រ�បិដោនះ ប្រ�ូវីបាន�ុ�
� នកាលពិី
ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ខែ�កុមៈៈ
�ួ
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ដោ�ួយ
ើ �បិនឹងការកា�់កនា
ី ដោពិលខាងមុ�
តទៅ�ទី�ព័័រទីី ១៥
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កញ្ញាា ដោសុង ធារ ី

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៣

Suu Kyi Addressed EU Parliamentary in
Strabourg, 2013.

By Soben Ung
Aung San Suu Kyi, the Myanmar State
Counselor, was sentenced to 4 years in
prison on Monday December 6 after a court
found her guilty of incitement and violating Covid-19 restrictions. The 76-year-old
Nobel Peace Prize laureate was detained
Please see /03
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មេ�យទ្ធិិវងគតិ់កន�ង��ះជនាា្យុ ៧៧ ��ះវសិ្សា
ដោ�យ៖ Khmer Post USA
ភ្នំូដោ� ពិញ ប្របិដោទីសុកមុជា៖
ប្រពិះអ្នងគម៉ាាសុ់
ុ

នដោ��ីម រណឫទីិិ ថ្ងៃនប្រពិះ�ជាណាច័ប្រក
កមុុជា បានដោសាយទីិ វីងគ�ដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៨
ខែ�វី ិច័ិិកា ឆ្នាំូ�២០២១ ដោ�ប្របិដោទីសុបា��ង។
ប្រពិះអ្នងគប្រពិះជន ៧៧ ប្រពិះវីសុា ។ ប្រពិះអ្នងគ
ជាប្រពិះ�ជបិុប្រ�របិសុ់អ្ន�ី�ប្រពិះបាទីនដោ��ីម
សុីហ៊ុនុ។
ប្រពិះអ្នងគម៉ាាសុ់ រណឫទីិិ ប្របិធានគណ
បិកសហ៊ុាន
ុ សុុន
ិ បិុច័
ិ ជាគណបិកស�ជានិយម
កមុុជា។ ប្រពិះអ្នងគបានឈ្នះូះការដោបាះដោឆ្នាំូ�
ខែ�លដោរៀបិច័�ដោ�ើងដោ�យអ្នុន
ុ តាក់ឆ្នាំូ� ១៩៩៣
បិុុខែនីប្រ�ូវីខែច័កអ្ន�ណាច័ជាម�យដោលាក ហ៊ុុុន
ខែសុន ខែ�លជាគ�ប្របិខែជងរបិសុ់ប្រពិះអ្នងគ ខែ�ល
បានគ��មខែច័កប្របិដោទីសុពាក់

កណា
ី ល។

ប្រពិះអ្នងគម៉ាាសុ់ នដោ��ីម រណឫទីិិ និងដោលាក
ហ៊ុុុនខែសុន បានបិដោប្រមើការជាសុហ៊ុនាយក
រ�ឋមន្ត្រីនីរយៈដោពិល ៤ ឆ្នាំូ� រហ៊ុ���ល់ប្រពិះអ្នងគ
ប្រ�ូវីបានទីម៉ាួក់ដោ�យដោលាក ហ៊ុុុន ខែសុន
កូុងរ�ឋប្របិហារបិងូ�រឈាមកូុងឆ្នាំូ� ១៩៩៧ ។
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Former Premier Prince Ranariddh
Norodom Dies at 77

By Khmer Post USA
Phnom Penh, Cambodia — Prince
Ranariddh Norodom of the Kingdom of
Cambodia passed away on November 28,
2021 in France. He was 77 years old. He
is the son of the late King Norodom Sihanouk.

shadow of Hun Sen though he served as
President of the National Assembly beប្រពិះអ្នងគបានច័�ណាយដោពិលបិុនា
ុ ែ នឆ្នាំូខែ� �ល
tween 1998 and 2006. Hun Sen held the
dictatorial power to today.
ដោ�សុល់កុូងស្រីសុដោម៉ាលនដោ�បាយរបិសុ់
He was expelled from the FUNCINដោលាក ហ៊ុុុន ខែសុន ដោ�ះបិីជាប្រពិះអ្នងគបាន
PEC party from 2006 to 2015 when he
made a political come back and re-entered
ដោធ្នូាើជាប្របិធានរ�ឋសុភាច័ដោនាួះឆ្នាំូ� ១៩៩៨
the national election after the dissolution
P r i n c e
of the main opposition
Cambodia National Rescue
Party in 2017. On July 29,
2018, as they were traveling to a campaign event
in the province of Preah
Sihanouk, a taxi hit the
royal motorcade head on,
causing the death of his
wife Ouk Phala and serious
injury to the Prince who
was air lifted to a hospital in Phnom Penh. Prince
Ranariddh has appointed
his eldest son, Prince
Chakravut to take his place
in the FUNCINPEC party
after his car crash. Prince
ព្រះ�ះ���លោ�េចព្រះក��ព្រះ�ះ បាោនដសែ�ែ�ីព្រះ�លោ��បាោរាំោ���កដល់់ព្រះ��ោនយនេលោ�ោះភ្នំំ�លោ�ញ
Chakravut is the son from
Ranariddh was the president of FUNCIN- his estranged wife Princess Marie.
�ល់ ឆ្នាំូ�២០០៦ ក៏ ដោ�យ។ ដោលាកហ៊ុុុន PEC — a Cambodian royalist party. He
Prime Minister Hun Sen, who has
won the 1993 UNTAC-sponsored elec- been in power for 37 years, took 100%
ខែសុន កាន់អ្នណា
�
ច័ផ្តាីច័់ការមកទីល់សុពិាថ្ងៃ�ៃ
tion but had to share power with his rival of the seats in the 2018 national election.
Hun Sen who had threaten to divide the Cambodia has become a one party state.
ដោនះ។
country in half. They served as Co-Prime Many activists have urged Cambodians to
ប្រពិះអ្នងគប្រ�ូវីបានបិដោណីញដោច័ញពិីគណ Ministers for 4 years until he was ousted boycott the election and called it “meanby Hun Sen in a bloody coup in 1997. He ingless”.
spent the remaining years in the political
តទៅ�ទី�ព័័រទីី១១
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tmkBITMB½rTI 01 នាោយករដឋ�ន្ត្រីនេី ហ៊ុុ�ន សែ�ន លោ�ើល់...
កម៉ាួ�ង។ សាន សុុ�ជី គ� ជាដោម�ឹ កនា�ថ្ងៃន

�ម�រដោសុរ ីភាពិ និងលទីិប្រិ បិជាធ្នូិបិដោ�យយ”។

សុមុ័និជា�ិ ដោ�ើមីីលទីិិប្របិជាធ្នូិ បិដោ�យយ។
ពិីមុន ដោលាកស្រីសុជា
ី បិ់គុករយៈដោពិល ១៥ឆ្នាំូ�

រ�ឋប្របិហារដោ�ធាបានបិងកឱ្យយម៉ានការ

និងដោទីើបិខែ�ប្រ�ូវីបានដោ�ះខែលងដោ�ឆ្នាំូ២
� ០១០។

�វ៉ាុ ដោ�ទី���ងប្របិដោទីសុ បិុុខែនីប្រកុមអ្នូក�វ៉ាុ

បិនាទបិ់ពិីការដោ�ះខែលងដោលាកស្រីសុសា
ី ន សុុ�

ដោ�យសុនីិវី ិធ្នូី ប្រ�ូវី ប្របិឈ្នះមមុ �ជាម� យ

ជី បានឈ្នះូះដោឆ្នាំូ�ភ្នំួ�កទីឹ កភ្នំួ�ក�ី ដោ�ឆ្នាំូ�

កងកម៉ាួង
� ដោ�ធាប្របិ�បិ់អាវីុធ្នូ។ �បិ់តាង
� ពិី

២០១៥ និងឈ្នះូះមីងដោទីៀ�ដោ�ឆ្នាំូ២
� ០២០។

ខែ�កុមៈៈមក មនុសុសជាង ១២០០ នាក់ប្រ�ូវី
បានសុម៉ាួបិ់ និង ៧៥០០ នាក់ ប្រ�ូវីបាន

“សាលប្រកម�ក់ដោ�សុដោលាកស្រីសុី អ្នុង
�
សាន សុុជ
� ី ប្រ�ូវីបានធានា�បិ់តាង
� ពិីដោ�ធា
មី �ុន់ ម៉ាុបាន�ុ���ួនដោលាកស្រីសុីកាលពិី

ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�កុមៈៈ ដោហ៊ុើយការផ្តីនាទដោ�សុ និង

�បិ់��ន។
ួ
មនុសុសជាដោប្រច័ើនបានដោភ្នំៀសុ�ួ�ន
ដោ�កាន់ប្របិដោទីសុជិ�ខាងដោ�ើមីីសុវីុ �ិភា
ិ ពិ។

ការកា�់ដោ�សុខែ�លគាំែនម�ល�ឋនជាដោប្រច័ើន

កូុងនាមជាប្របិធានអាសាុន�ែីកុូង
ឆ្នាំូ�២០២២ ដោលាកនាយករ�ឋមន្ត្រីនី ហ៊ុុុន

ដោទីៀ�អាច័ប្រ�ូវីបានដោគរ �ពិឹងថានឹងប្រ�ូវីបាន

ខែសុន បានខែ�ួងសុុនទរកថាដោលើក��បិ�ងដោ�

�ក់ដោ�ថ្ងៃ�អ្ន
ៃ នាគ�" ដោនះដោបិើតាមប្របិសាសុន៍

ថ្ងៃ�ច័
ៃ ន
័ ទ ទីី៦ ខែ�ធ្នូូ� ដោ�យបិញ្ញា
ា ក់ថា “ប្របិដោទីសុ

ដោលាកដោប្របិ� អា�ម (Brad Adams) នាយក

មី�ុនម៉ា
់ ុ ជាសុម៉ាជិក អាសាុន មី�ុនម៉ា
់ ុ

អ្នងគការឃ្លាំួ�ដោមើ លសុិទីិ មនុ សុស Human

ម៉ានសុិទីិច័�លរ�មប្រគបិ់កិច័ាប្របិជុ�”។ ដោលាក

Rights Watch ប្របិ��អាសុុី ។ “របិបិដោ�ធា

បានអ្នះអាងថា រច័នាសុមុ័និរបិសុ់

ក�ពិង
ុ ដោប្របិើប្របាសុ់�លា
ុ ការខែកួងបិនួដោ� នះ ដោ�ើមីី

អ្នងគការសុហ៊ុប្របិជាជា�ិគ��ុសុពិីអាសាុន

លុបិបិ�បា�់អ្នក
ូ ប្របិឆ្នាំ�ង��ងអ្នសុ់ច័ដោ� ពាះរបិបិ

ដោហ៊ុើយការសុដោប្រមច័ច័ិ �ីរបិសុ់អាសាុនគ�

ផ្តាីច័់ការដោ�ធា។ �បិ់តា�ងពិីរ�ឋប្របិហារ

ខែផ្តែកដោលើសាែរ�ីថ្ងៃនការឯកភាពិគាំូជាឯកច័ិន។
ទ

និងការ�បិ់�នដោលាកស្រី
សុី សុុជ
� ី មកមនុសុស
�ួ

នាយករ�ឋមន្ត្រីនីកមុុជាបានអ្នដោ�ាញ
ើ រ�ឋមន្ត្រីនី

�បិ់ លាននាក់ បានដោ�ើរតាមផ្តួ�វីដោ�ើមីី�វ៉ាុ
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Cambodian Prime Minister Hun Sen Undermines the
ASEAN in Recognizing Myanmar’s Military Junta

From Front Page
on February 1st, 2021 in a coup, the military junta seizing the power by force. San
Suu Kyi is the leader of the National League
for Democracy. She was previously put in
prison for 15 years, and only released in
2010. After her release, Suu Kyi won an
election by a landslide in 2015, and won
again in 2020.
“Aung San Suu Kyi’s guilty verdict
has been guaranteed since Myanmar’s
military detained her on February 1, and
more baseless convictions and sentences
can be expected to be piled on in the future,”
said Brad Adams, Asia director at Human
Rights Watch. “The junta is using this sham
court proceeding to wipe out all opposition
to military dictatorship. Yet since the coup
and Suu Ky’s arrest, millions have taken
to the streets to protest for freedom and
democracy.”
The military coup sparked protests
across the country, but peaceful protesters
were confronted by armed military forces.
Since February, more than 1,200 people
have been killed and 7,500 have been ar-

Myanmar citizens and a fierce statement
from ASEAN Parliamentarians for Human
Rights (ASEANMP). A statement released
on Twitter said that “Hun Sen’s reckless
comments on recognizing the junta risk
wasting ASEAN’s hard-won diplomatic
progress since the coup took place as the
new Chair of ASEAN, it is in the Cambodian government’s interests to strengthen

PM Hun Sen speaks at the inauguration
of Highway 11 on Dec 6, 2021
its own, and ASEAN’s, credibility by remaining fully committed to the Five-Point
Consensus, by providing a roadmap on
how it plans to progress on agreed action

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៧

Demonstrators hold portraits of detained civilian leaders Aung San Suu Kyi and Win
Myint during an anti-coup protest in Yangon on February 22 (EPA)
rested. Many have fled to neighboring
countries for safety.
As the new chairman of the ASEAN
in 2022, Prime Minister Hun Sen made his
first jab on Monday Dec 6, stating that
“Myanmar is a member of the ASEAN and
Myanmar has the right to attend every
meeting.” He argued that the structure of
the United Nations is different from the
ASEAN and that the ASEAN’s decision is
based on the spirit of consensus. The Cambodian premier invited the Myanmar junta’s
foreign minister to visit Phnom Penh this
week, as well as offering to visit the junta
in Myanmar. His actions have undermined
the ASEAN’s consensus decision to ban
the junta from participating in the ASEAN
2021 Summit in October, for failing to
reach a political solution in Myanmar.
This has sparked anger amongst

points, including appointing a new Special
Envoy.”
“It makes no sense that Cambodian
PM Hun Sen is discussing plans to visit
Myanmar, thereby legitimizing the junta,
before progress has been made on the FivePoint Consensus.” said Kasit Piromya,
member of Asia-Pacific Leadership Network
& Former Thai Foreign Minister.
Mu Sochua, Deputy Vice President of
Cambodia National Rescue Party — Cambodia’s opposing party, who faces a similar situation as Aung San Suu Kyi said, “I
see many similarity instances where the
military in Myanmar and the leader of the
regime in Cambodia learn from each other.
That is to put away their opponent and to
go as far as killing their own people, to go
as far as to pull everything they have to

Please see /07
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"The Taste of Angkor" Received
the Gourmand World Cookbook Award
� ី ខែណលសាូថ្ងៃ�មូ�បិ
ដោសុៀវីដោ� “ដោករ��

និងង្វាយស្រីសុល
ួ រកដោប្រគឿងផ្តស�ដោ�បិរដោទីសុ

ដោរៀបិច័� ច័ងប្រកងដោ�ើងដោ�យប្រកសុ�ង

និងផ្តីល់ជាវី�ិុ អ្ននុសុាវីរ ីយ៍ជ�នដោភ្នំំ�វី

ខែ�ែរ (The Taste of Angkor)” ខែ�លបាន

ការបិរដោទីសុនិងសុហ៊ុប្របិ�ិបិ�ិកា
ី រអ្ននីរជា�ិ

បានទីទី� លជ័ យលាភ្នំី ជា “ដោសុៀវីដោ�

សុប្រម៉ាបិ់ អ្នូកការទី��កមុុជាដោប្របិើប្របាសុ់
បិរដោទីសុ។

ការទីទី�លបានពានរង្វាាន់ “ដោសុៀវីដោ�

មុ�មូ�បិអាសុុីខែ�លលែ ផ្តាីច័់ដោគ” (The

មុ�មូ�បិអាសុុីលផ្តា
ែ ី ច័់ដោគ” នាដោពិលដោនះ

Gourmand World Cookbook Award

ផ្តល�៍ប្រ�ច័ះប្រ�ច័ង់�ីែម�យដោទីៀ�របិសុ់

Best Asian Cookbook) ដោ�កូុងកមែវី ិធ្នូី

2021 ខែ�លបានប្របារពិិដោធ្នូាើដោ�ើងដោ�

ទីីប្រកុងបាុ រ ីសុ ប្របិដោទីសុបា��ង �បិ់ ពិី

ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�វី ិច័ិិកា �ល់ថ្ងៃ�ៃទីី០៦ ខែ�ធ្នូូ�
ឆ្នាំូ�២០២១។
កមែវី ិធ្នូី Gourmand World Cook-

book Award 2021 ប្រ�ូវីបានបិដោងក�
ើ ដោ�ើង
កូងឆ្នាំ
� ៩៩៥ ដោ�យដោលាក Gourmand
ុ ូ១
Cointreau កូងដោគាំលបិ�
ណងដោលើកសុទយ
ុ
�

និងផ្តសពិាផ្តាយវីបិីធ្នូម៌មបិអាហារទី�
�ង
�
�ូ
សុកលដោលាក។ ដោ�កូុងឆ្នាំូ�២០២១ដោនះ

ម៉ានការច័�លរ�មពិីប្របិដោទីសុច័�ន�ន ១៩៨
ដោ�យម៉ានដោសុៀវីដោ�សុរុបិច័�នន
� ៤០០០

គ� ជាដោម៉ាទីនភាពិជា�ិ និ ងជាសុមិ ទីិ

ប្រពិះ�ជាណាច័ប្រកកមុុជា ខែ�លបាន
�ួុះបិញ្ញា
ា ង
� អ្ន�ពិក
ី ច័
ិ �
ា �
ិ ��ប្របិឹងខែប្របិងរបិសុ់

�ជរ�ឋភ្នំិ បាលកូុងការជប្រមុញវី ិសុ័យ
ការទី��មូ�បិអាហារ សុ�ដោ�ផ្តសពិាផ្តាយ
ឲ្យយពិិភ្នំពិដោលាកបានសាគល់កាន់ខែ�ច័ាសុ់

� ី ខែណល និ ងប្របិណី�ភាពិថ្ងៃន
ពិី ដោករ��
សុិលីៈមូ�បិខែ�ែរខែ�លជាអ្ន�ីសុញ្ញាាណ
ថ្ងៃនអ្នរ ិយធ្នូម៌ �៍វី ិដោសុសុវី ិសាលរបិសុ់

កមុុជា។
ការដោលើក�ដោមកើងវី ិសុ័យការទី� �

មូ�បិអាហារដោនះ ជាខែផ្តូកម�យ�៍សុ�ខាន់
ថ្ងៃនយុទីសា
ិ ស្រ្តសុីការទី��ដោសុ�ឋកច័
ិ ឆ្នាំ
ា ូ២
� ០២១

កាល ខែ�លប្រ�ូវីបានដោប្រជើសុដោរ ើសុមក

- ២០២៣ របិសុ់ប្រកសុ�ងការបិរដោទីសុ និង

� ី ខែណលសាូថ្ងៃ�មូ�បិ
ដោសុៀវីដោ� “ដោករ��

ដោគាំលដោ�ដោលើកសុទ�យកិ�ានុភាពិជា�ិ

ប្របិក��ប្របិខែជងដោ�កូងប្រពិឹ
�កា
ិី រណ៍ដោនះ។
ុ
ខែ�ែរ” ខែ�លប្រ�ូវីបាន�ក់ឲ្យយដោប្របិើប្របាសុ់
ដោ�យឯកឧ�ីមឧបិនាយករ�ឋមន្ត្រីនី ប្របាក់

សុុ�ន
ុ កាលពិីថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៨ ខែ�មក� ឆ្នាំូ២
� ០២១

បានពិិពិណ៌នា�ុ ងពិិសាីរអ្ន�ពិដោី ប្រគឿងផ្តស�
មុ�មូ�បិ និងបិខែងែមរបិសុ់ខែ�ែរច័�ន�ន ៣៨

ិ ីច័មែិនង្វាយៗ
មុ�ដោផ្តសងគាំូ តាមរយៈកមែវីធ្នូ

សុហ៊ុប្របិ�ិបិ�ិីការអ្ននីរជា�ិ ខែ�លម៉ាន
និងរ�មច័�ខែណកជាម�យ�ជរ�ឋភ្នំិបាល

កូុងការឈានដោ�សុដោប្រមច័ច័កខុវី ិសុ័យ
កមុុជា ឆ្នាំូ�២០៣០ និងឆ្នាំូ�២០៥០៕
ដោធ្នូាើដោ�ភ្នំូ�ដោពិញ ថ្ងៃ�ៃទីី ០១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំូ�២០២១

"The Taste of Angkor", a cookbook prepared and published by the
Ministry of Foreign Affairs and
International Cooperation as part of
its cultural diplomacy, has been
distinguished as the Best Asian
Cookbook" at the Gourmand World
Cookbook Awards 2021. The award
ceremony is currently being held in
Paris from 29 November to 6 December 2021.
The Gourmand World Cookbook
Awards was founded in 1995 by
Edouard Cointreau with the goal of
supporting culinary traditions from
around the globe. Every year, they
honour the best food and wine books
as well as food television. In 2021,
there were 198 countries entering
the competition with a total submission of 4000 cookbooks.
The Taste of Angkor, which was
unveiled on 18 January 2021 by His
Excellency Deputy Prime Minister
Prak Sokhonn, contains a selection
of 38 recipes of Khmer dishes and
desserts. Easy-to-follow detailed
instructions, encompassing ingredient substitutions of Khmer ingredi-

ents that may be hard to source
abroad, were the highlight of this
artistic culinary book. The Taste of
Angkor, which were provided for
the use of Cambodian diplomats and
to be presented as gifts to foreign
dignitaries, is a great contribution
of the Royal Government of Cambodia's advancement of its food and
cultural diplomacy.
The Gourmand World Cookbook
Awards 2021 is a fresh source of
pride and honour for the Kingdom
of Cambodia's efforts to get the world
to know and truly appreciate the
great legacy of Cambodia's thousandyear-old culinary heritage.
Food diplomacy is one of the
cornerstones of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation's Economic Diplomacy
Strategy 2021-2023. The aim of the
Strategy is to enhance Cambodia's
prestige on the international stage
and to contribute to the realisation
of the Royal Government of Cambodia's Vistönyor 2030 and 2050.
Pranom Penh, 01 December 2021

KHMERPOST USA

ISSUE 330, DECEMBER 6TH - 19TH, 2021

Page.5

ទៅលេខ៣៣0 ថ្ងៃ�ៃទីី០៦-១៩ ធ្នូូ� ឆ្នាំូ� ២០២១

Page.6

ការមេ�ោ្លមេ�សិចូំមេពាះការសិម៉ាា្ប់�ា្ងព្រៃ��ព្រៃ�្ស
របសិ់សិកមែជនុនុមេ�បាយបក្ស�បឆាំំង
ថ្ងៃ�ៃទីី ២៦ ខែ�វី ិច័ិិកា ឆ្នាំូ� ២០២១

របិបិខែ�ែរប្រកហ៊ុម ការរ �ដោលាភ្នំសុិទីិមនុសុស

�ុ ងថ្ងៃប្រពិថ្ងៃផ្តសដោលើសុកមែជនបិកសប្របិឆ្នាំ�ង

ជាង ២.២ លាននាក់សាួបិ់។ ជាលទីិផ្តល

កមុុជាខែ�លម៉ានកូុងបិ�ាីខាងដោប្រកាម
ដោថាកលដោ�សុច័�ដោពាះការសុម៉ាួបិ់ដោលាក សុុន
ិ

បិ� ផ្តាួ ញ�ុ ងខាួ� ង ជាដោហ៊ុ�ុ ដោធ្នូាើ ឲ្យយ

ការដោថាកលដោ�សុច័� ដោពាះការសុម៉ាួបិ់

ដោយើង កូងនាមជាអ្នងគ
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Condemnation of the Brutal Killing of
an Opposition Political Activist
Nov 26th,2021
We, the undersigned Cambodian
civil society organizations listed below,
condemn the killing of Mr. Sin Khonn, a
university student, member of the opposition party, and the numerous other attacks
on members of the opposition party and
human rights defenders.
We also condemn the killing of any
Cambodians exercising freedom of opinion
and expression rights. Mr. Sin Khonn had
been exercising his civil and political rights,
the rights that are guaranteed by the international human rights instruments ratified

by Cambodia, when he spoke up against
the Cambodian government’s wrong doings
and participated in protests. The killing
appears to be politically motivated, and the
Cambodian government must find the real
killer or perpetrator, not a scapegoat.
As the world witnessed during the
Khmer Rouge regime, unchecked human
rights violations led to over 2.2 million
deaths. The result was a society so weak
and devastated that the UN had to put the
country under the international community receivership as a resolution of the 1991
Paris Peace Agreements on Cambodia. But
it appears that history has repeated itself
now in different shapes and forms which

has raised our concerns to the highest
level in the past few years. Apparently,
constant harassment and killing of opposition political party members or rights defenders are happening with impunity that
violate the basic foundation of democracy.
We urge the international community
to condemn this assassination and we demand that the UN Human Rights Rapporteur on Cambodia to request for an independent investigation of the May 12, 2021
assault of Mr Sin Khonn and his killing on
November 21, 2021.
If those gross violations of human
rights and intimidations were not sanctioned
and stopped the coming elections of 2022
and 2023 will be robbed by the current
running Cambodian People Party and may
result in civil strife that will affect negatively the peace and stability for Cambodia
and the region.
Cambodian Civil Society Organizations: 1. Cambodia Border Institute (CBI)
2. Cambodia Women Health Organization
(CWHO) 3. Cambodian Alliance for the
Paris Peace Agreements on Cambodia
(CAPPAC) 4. Cambodian Americans for
Human Rights and Democracy (CAHRAD)
5. Cambodian Association of Victoria (CAV)
6. Cambodian Australian Federation (CAF)
7. Committee for Paris Peace Accords on
Cambodia-Minnesota (CPPAC-MN) 8.
Khmer Alliance Foundation (KAF) 9.
Khmer Association of Hampton Road
Virginia (KAHRV) 10. Khmer People
Network for Cambodia (KPNC) 11. Khmer
Unity for Cambodia (KUC) 12. Khmer
Veterans Freedom Fighters Association
(KVFFA) 13. MeBoun Foundation (MF)
14. Our Mutual National Interests International (OMNI) 15. Overseas Khmer Summit (OKS) 16. Pro Démocratie pour le
Cambodge du Canada (PDCC) 17. Société Buddhiste Khmère (SBK)
Contact: info@cahrad.org
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Cambodian Prime Minister Hun Sen Undermines the
ASEAN in Recognizing Myanmar’s Military Junta
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contain their power, that is not acceptable.
The world, the region, every nation should

be standing up together with the people of
Myanmar. The people of Myanmar have
spoken very clearly in a nationwide civil
disobedience show very clearly. The
people of Myanmar deserve real democracy.”
Cambodia will be hosting the ASEAN
for the third time since it joined in 1999.
The last time it hosted the ASEAN was in
2012 — when member states sharply
criticized Prime Minister Hun Sen and
wasn’t able to produce a consensus report.
A series of angry tweets by the people
of Myanmar responded to PM Hun Sen’s
Twitter account, “PeacePalaceKH”.

One user by the name of Peter De
Rangoon tweeted, “Shameless #Cambodia
is trying to legitimize war criminal and
terrorist junta. If ASEAN can’t help the
people of Myanmar, terrorist military regime
must be rejected from every meeting at
least.”
And another user named Ah Lynn
tweeted, “I’m not surprised that Cambodian PM Hun Sen is giving a hand to
Myanmar’s murderous dictator since he’s
just a dictator in Cambodia. But @ASEAN
ministers should be aware of that he’s
abusing the dignity and name of the regional bloc.”
As the reaction from the ASEAN
member states continued, Charles Santiago, Member of Parliament for Malaysia
said, “we continue to call for ASEAN to
ban all junta representatives from its meetings, prevent junta generals from traveling
in the region, and to engage with the dulyelected National Unity Government.”
On December 7, the United Nations
General Assembly rejected the Myanmar
military junta’s application for official
representation, and allowed Myanmar’s
current representative to keep his seat.

ការ�ឹ ងសុមារជាបិនីបិនាទបិ់ របិសុ់

លីន (Ah Lynn) បានបិដោង្វាូះសារថា “�ំ�ុមិន

ដោលាក កាសុី� ភ្នំីរមយ�ុ (Kasit Piromya)
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Exile MP Mu Sochua speaks at International Institute for Democracy and
Electoral Assistance November 2021

ប្របិជាជនមី�ុន់ម៉ាុបានដោ�ួើយ�បិដោ�នឹង
គណនីធ្នូី�
ា ធ្នូ័រ របិសុ់ដោលាកនាយករ�ឋមន្ត្រីនី
ហ៊ុុុន ខែសុន ដោឈាែះថា “PeacePalaceKH” ។
អ្នូកដោប្របិើប្របាសុ់ម៉ាូក់ដោឈាែះ Peter De

Aung San Suu Kyi in Geneva in
2012, UN Photo / Violaine Martin
ដោ�ដោលើធ្នូីា�ធ្នូ័រ (Twitter) បាននិ�យថា
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មី�ុន់ម៉ាុកនួងមក គាំ�់គ�ជាជនផ្តាីច័់ការ
ដោ�កមុជា។
បិុខែុ នីរ�ឋមន្ត្រីនីអាសាុនគ�រខែ��ឹង
ុ
ថា គាំ�់បិ�ពានដោសុច័កីីថ្ងៃ��
ួ រ�ូ និងដោឈាែះបិួក
ុ
��បិន់” ។

ដោអ្នៀនខាែសុ ក�ពិង
ុ ពិា�មដោធ្នូាឱ្យ
ើ យឧប្រកិ�ជ
ឋ ន

“ការដោលើកដោ�ើងដោ�យឥ�ប្របិុងប្របិយ័�រូ បិសុ់

�ួនឯងដោ�ើ
មីី�ញអ្នាៗ
ី ខែ�ល�ួនម៉ាន
ដោ�ើមីី
�
�
កាន់អ្ន�ណាច័ ដោនាះគ�មិនអាច័ទីទី�លយក

ដោលាក ហ៊ុុុន ខែសុន សុីីពិីការទីទី�លសាគល់

បានដោ�ើយ។ ពិិភ្នំពិដោលាក ��បិន់ និងប្រគបិ់

សុម៉ាជិកអាសាុនបានបិនី ដោលាក

របិបិដោ�ធាប្របិ�ុយនឹងការវី ិវី�ីខែផ្តូកការទី��

ជា�ិ សាសុន៍ គ�រខែ�ដោប្រកាកឈ្នះរដោ�ើងជា

ឆ្នាំល សានទីី�ុដោហាគ (Charles

�៏លបា
� ករបិសុ់អាសាុន �បិ់តាង
� ពិីរ�ឋប្របិហារ

ម� យប្របិជាជនមី �ុន់ ម៉ាុ។ ប្របិជាជន

Santiago) សុម៉ាជិកសុភាម៉ាុ ដោ�សុុី

បានដោកើ�ដោ�ើង កូងនាមជាប្របិធានអាសា
ុន
ុ

មី�ុន់ម៉ាុបាននិ�យ�ុ ងច័ាសុ់ ដោ�

បានម៉ានប្របិសាសុន៍ថាថា “ដោយើង

ទី���ងប្របិដោទីសុ ពិលរ�ឋមិនសាីបិ់បិង្វាគបិ់ វ៉ា

បិនីអ្នពា
� វីនាវីឱ្យយអាសាុនហាមឃ្លាំ�់

រ�ឋភ្នំិបាលកមុុជាកូុងការពិប្រងឹងរបិសុ់��ួន

បិង្វាូញ�ុ ងច័ាសុ់។ ប្របិជាជនមី�ុន់ម៉ាុ

អ្នូក��ណាងរបិបិដោ�ធា��ងអ្នសុ់

និងភាពិដោជឿជាក់របិសុ់អាសាុន ដោ�យការ

សុមនឹងទីទី�លបានលទីិិប្របិជាធ្នូិបិដោ�យយ

បិនីការដោបិីជាំច័ិ��
ី ុ ងដោពិញដោលញច័�ដោពាះ

ពិិ�ប្របាក�”។

ពិីកិច័ាប្របិជុ�របិសុ់��ួន ���ងដោមទី័ពិ

�ែី វ៉ាសុិិ�ដោ�កូុងផ្តលប្របិដោ�ជន៍ របិសុ់

សុន្ត្រីង្វាគម និ ងរបិបិដោភ្នំរវីករស្រីសុបិច័ាបិ់ ។

ដោ�ធាមិ នឱ្យយដោធ្នូាើ��ដោណើរដោ�កូុង

��បិន់ និងច័�លរ�មជាម�យរ�ឋភ្នំិបាល

ម�ិ ឯកភាពិប្របា�ច័�ណុច័ ផ្តីល់ន�វីខែផ្តនទីី
បិង្វាូញផ្តួ�វីអ្ន�ពិីរដោបិៀបិ ខែ�លអាសាុនដោប្រគាំង
នឹង��ដោណើរការដោលើច័ណ
� ុ ច័សុកមែភាពិខែ�ល

ដោ�ដោពិលខែ�លប្របិ�ិ កមែពិីប្របិដោទីសុ

កមុុជានឹងដោធ្នូាើជាម៉ាាសុ់ផ្តទះអាសាុនជា
ដោលើកទីី៣ �បិ់តា�ងពិីកមុុជាបានច័�លរ�ម

ជា�ិខែ�លជាបិ់ដោឆ្នាំូ�ប្រ�ឹមប្រ�ូវី” ។

ដោ�ឆ្នាំូ�១៩៩៩។ ដោលើកច័ុ ងដោប្រកាយខែ�ល

ប្របិសុិនដោបិើអាសាុនមិនអាច័ជ�យប្របិជាជន

កមុជាដោធ្នូា
ជា
ើ ម៉ាាសុ់ផ្តទះអាសាុនគ�ដោ�ឆ្នាំូ២
� ០១២
ុ
ដោ�ដោពិលខែ�លប្របិដោទីសុជាសុម៉ាជិកបាន

មី�ុន់ម៉ាុបានដោទី �ុ ងដោហាច័ណាសុ់ របិបិ

កាលពិីថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�ធ្នូូ� មហាសុនូិបា�
អ្នងគការសុហ៊ុប្របិជាជា�ិបានប្រ�នដោ�ល

ដោ�ធាដោភ្នំរវីករប្រ�ូវីខែ�ប្រ�ូវីបានបិ�ិដោសុធ្នូពិី

ការដោសុូើសុុ�របិសុ់របិបិដោ�ធាមី �ុន់ ម៉ាុ

“វ៉ាគាំែនន័យដោទី ខែ�លនាយករ�ឋមន្ត្រីនី

រ ិះគន់ ដោលាកនាយករ�ឋមន្ត្រីនី ហ៊ុុុន ខែសុន

�ល់ការប្របិជុ�” ។

កមុជា
ុ ខែសុន ក�ពិង
ុ ពិិភាកាអ្ន�ពិខែី ផ្តនការ
ុ ហ៊ុុន
ដោ�បិ�ដោពិញទីសុសនកិច័ដោា �ប្របិដោទីសុមី�ុនម៉ា
់ ុ

�ុ ងខាួង
� ដោហ៊ុើយមិនអាច័បិដោងក�
ើ របាយការណ៍

សុប្រម៉ាបិ់�ណា
�
ងជាផ្តួវីការ
និងបានអ្ននុញ្ញាា�
�

បានប្រពិមដោប្រពិ�ង រ�ម��ងការខែ�ងតា�ង
ដោបិសុកជនពិិដោសុសុ�ែីម�យ” ។

ឯកភាពិបាន។

អ្នូកដោប្របិើ ប្របាសុ់ម៉ាូក់ ដោទីៀ�ដោឈាែះ អា

ឱ្យយ��ណាងបិច័ាុបិីនូរបិសុ់មី�ុន់ម៉ាុរកា
ដោ�អ្នីរបិសុ់��ួន៕
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បចូុ�ប្បនុនភា� សិី���សិវនាការ
�ទ្ធិង់��យ�ំមេលើ មេសិង ធារី

ដោ�យ៖ Jared Genser ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៧ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំូ២
� ០២១

ដោគបិ�ិដោសុធ្នូមិនឲ្យយច័�លដោ�កូុងសុវីនាការ

ហ៊ុសិនសុ�រ (Jared Genser) ដោលើករណី ដោសុង

ជាមុ ន។ ជាទី� ដោ� ការកា�់ កី ឧប្រកិ �ឋកមែ

ការដោធ្នូាើបិច័ាុបិីនូភាពិពិីដោលាក �ដោរ ុ�

ធារ ី ពិី�ជធានីភ្នំ�ូដោពិញ ប្របិដោទីសុកមុុជា

ដោ�យសារខែ�គាំ�់ មិនបានច័ុះដោឈាែះ

Debriefing on Theary Seng Mass Trial
on Dec 7 in Phnom Penh,
Written by Jared Genser, the International Human Rights Lawyer and Theary’s Friend
Earlier today, I was with Theary Seng
in Phnom Penh Municipal Court in Cambodia as her mass trial with 42 others resumed on charges of “conspiracy to commit treason” and “incitement to civil

កាលពិី ប្រពិឹកមិញដោនះ �ំុ�បានដោ�ជា
ម�យ ដោសុង ធារ ី ដោ��ុលាការប្រកុងភ្នំូ�ដោពិញ

កូុងប្របិដោទីសុកមុុជា �ណៈខែ�លការកា�់កី
នាងជាម�យមនុសុស ៤២ នាក់ដោផ្តសងដោទីៀ�
បានបិនីដោធ្នូាដោើ �ើងវី ិញ ដោប្រកាមការដោ�ទីប្របិកាន់

ពិីបិទី “សុមគ�និ�កី�់ជា�ិ” និង “ញុះញង់

ឲ្យយម៉ានច័លាច័លសុងគម”។ ដោយើងបាន
�បិ់ដោផ្តីើមដោ�យម៉ានដោធ្នូាើសុនូិសុីទីកាខែសុ�
ដោ�ខាងដោប្រ�អាគាំរ�ុលាការ។

ដោ�ះបិី ជាសុវីនាការថ្ងៃ�ៃដោនះម៉ាន

Although today’s hearing was brief, it was
replete with due process abuses.
��ងអ្នសុ់ដោ�កូុងប្របិដោទីសុកមុុជា គ�ដោ�ខែ�

ដោបិើ កច័�ហ៊ុជាសាធារណៈ។ បិុុ ខែនីដោ�កូុង
ខែ�មក�ឆ្នាំូ២
� ០២០ រ�ឋភ្នំិបាលបាន�បិ់ដោផ្តីម
ើ

លកខណៈសុដោងខបិក៏ដោ�យ បិុុខែនីវ៉ាប្រ�ូវីបាន

�ម�រឱ្យយម៉ានការច័ុះដោឈាែះជាមុនសុប្រម៉ាបិ់

��ដោណើរការប្រ�ឹមប្រ�ូវី។

ជាមដោធ្នូាបាយ�ម៉ាួភាពិដោ�ើមីីកា�់បិនិយ

ដោធ្នូាដោើ �ើងបិន្ត្រីងបិ
គ ក
់ ច័
ិ ដោា �យការរ �ដោលាភ្នំបិ�ពាន

ទីីមយ
� �ំបា
�ុ នជ�បិអ្នូកកាខែសុ�បិរដោទីសុ

ម៉ាូក់ដោ�ខាងដោប្រ��ុលាការខែ�លប្រ�ូវីបាន

ខែ�ការសុវីនាការខែផ្តូកនដោ�បាយ ខែ�ល

ការច័�លរ�ម។ ការខែបិងខែច័កតាមអ្ន�ដោពិើច័ិ�ី
តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៣

Page.9

unrest.” We began with a press conference outside the courthouse.
First, I met a foreign journalist outside the courthouse who had been denied
access to the trial because he had failed to
register in advance. In general, all criminal trials in Cambodia are and remain
open to the public. But in January 2020,
the Government began requiring advance
registration only for political trials as a

transparent way to reduce access. This arbitrary distinction is a clear violation of
Theary and the other defendants’ right to a
public trial.
Second, there was great drama
around Theary’s choice of outfits. Theary
wore the outfit of an Apsara, a beautiful
female creature in Buddhist and Hindu
culture that visits Earth from heaven to
entertain gods and kings by dance. Theary
chose this traditional dress to dramatize
and underscore that she was being subjected to a political show trial and this was
really theatre – but unlike the other actors
who are given strict roles by the Government, she is in charge of her own role and
her own script. She also shaved her head,
which in Khmer culture symbolizes
mourning and brokenness. Juxtaposing
these two instantly recognizable but never
seen together symbols for the Cambodia
public was designed to vividly portray the
situation the country is in.
Initially, the guards to the courthouse
wouldn’t even let her in. When she exPlease see /13
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tmkBITMB½rTI 06 កាោរលោ�ោោល់លោ�ោ�ច�លោ�ោះកាោរ�ម្លាាោ�់... tmkBITMB½rTI 02 អ�ី�នាោយករដឋ�ន្ត្រីន�
ីេ លោ�េចព្រះក�
� ព្រះ�ះ...
ប្របិដោទីសុកមុជា
ើ យម៉ានការដោសុុបិ
ើ អ្នដោងក�
ុ ដោសុូឱ្យ
ឯក�ជយម�យដោលើការវ៉ាយប្របិហារមកដោលើ

ដោ�កា�់ថា (CAV)

៦. សុហ៊ុពិ័និកមុុជា អ្ន�ស្រ្តសាីលី ដោ�

ដោលាក សុុិន �ុន ដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�ឧសុភា

កា�់ថា (CAF)

ថ្ងៃ�ៃទីី២១ ខែ�វី ិច័ិិកា ឆ្នាំូ�២០២១។

ទីីប្រកុងបាុ រ ីសុសុីីពិីកមុុជា-មីនីសុ�តា ដោ�

ឆ្នាំូ�២០២១ និងការសុម៉ាួបិ់ដោលាក កាលពិី

ប្របិសុិនដោបិើការរ �ដោលាភ្នំសុិទីម
ិ នុសុស និង

ការបិ�ភ្នំិ�បិ�ភ្នំ័យ�ុ ងធ្នូៃន់ធ្នូរៃ ��ងដោនាះមិន

៧. គណៈកម៉ាែធ្នូិការកិច័ាប្រពិមដោប្រពិ�ង

កា�់ថា (CPPAC-MN)

៨. ម�លនិធ្នូិសុមុ័នខែិ �ែរ ដោ�កា�់ថា (KAF)

៩. សុម៉ាគមខែ�ែរប្របិ��រ�ឋ Hampton

ប្រ�ូវីបាន�ក់ទីណឌកមែ និងបិ�ឈបិ់ដោនាះដោទី

Road Virginia ដោ�កា�់ថា (KAHRV)

ឆ្នាំូ�២០២៣នឹងប្រ�ូវីបិួន់ដោ�យគណបិកសប្របិជាជន

កមុុជា ដោ�កា�់ថា (KPNC)
១១. ខែ�ែររ�បិរ�មគាំូដោ�ើមីីកមុុជា ដោ�

ការដោបាះដោឆ្នាំូ�ដោ�ឆ្នាំូ� ២០២២ និ ងដោ�

១០. បិណា
ី ញប្របិជាពិលរ�ឋខែ�ែរដោ�ើមីី

កមុុជាខែ�លក� ពិុង�� ដោណើរការបិច័ាុបិីនូ
ដោហ៊ុើយអាច័បិណា
ី លឱ្យយម៉ានជដោម៉ាួះ សុុវីី ិល

កា�់ថា (KUC)

និងសុិិរភាពិសុប្រម៉ាបិ់ប្របិដោទីសុកមុុជា និង

ដោ�ើមីីដោសុរ ីភាពិខែ�ែរ ដោ�កា�់ថា (KVFFA)

ិ ពិ
ខែ�លនឹងបិុះពាល់ជាអ្នវី ិជាម៉ាន�ល់សុនីភា
��បិន់។

អ្នងគការសុងគមសុុីវី ិលកមុុជា៖

១២. សុម៉ាគមអ្ន�ី�យុទីជ
ិ ន អ្នូកប្របិយុទីិ

១៣. អ្នងគការផ្តលប្របិដោ�ជន៍ ជា�ិ

ដោ�វី ិញដោ�មករបិសុ់ដោយើង អ្ននីរជា�ិ ដោ�

១. វី ិទីាសាិនប្រពិ�ខែ�នកមុុជា ដោ�កា�់

កា�់ថា (OMNI)

២. អ្នងគការសុុ�ភាពិស្រ្តសុីកមុុជា ដោ�

(MF)

៣. សុមុន
័ ក
ិ មុជាសុប្រម៉ាបិ់
កច័
ិ ប្រា ពិមដោប្រពិ�ង
ុ

ដោ�កា�់ថា (OKS)

ថា (CBI)

កា�់ថា (CWHO)

សុនីិភាពិទីីប្រកុងបាុ រ ីសុសុីីពិីកមុុជា ដោ�
កា�់ថា (CAPPAC)

៤. កមុជា
ិ ម
ិ នុសុស
ុ អាដោមរ ិកា�ង ដោ�ើមីីសុទី
និងប្របិជាធ្នូិបិដោ�យយ ដោ�កា�់ថា (CAHRAD)
៥. សុម៉ាគមខែ�ែរប្របិ��រ�ឋ Victoria

បិកសហ៊ុាុនសុុិនបិុិច័ ពិីឆ្នាំូ� ២០០៦ �ល់ឆ្នាំូ�

របិសុ់ប្រពិះអ្នងគ គ�ប្រពិះអ្នងគម៉ាាសុ់

២០១៥ ដោ�ដោពិលខែ�លប្រពិះអ្នងគបានប្របិ�ក
�

ឲ្យយច័�លកាន់��ខែណងដោ�កូុងគណបិកសហ៊ុាុន

កូុងឆ្នាំកនដោ�បាយ និ ងបានច័� លកូុង
ការដោបាះដោឆ្នាំូ�ជា�ិសារជា�ែី បិនាទបិ់ពិីការ

ច័ប្រកាវីុធ្នូ

សុុន
ិ បិុច័
ិ បិនាទបិ់ពិប្រី ពិះអ្នងគបានជ�បិដោប្រគាំះថាូក់

រ�យនី ។ ប្រពិះអ្នងគម៉ាាសុ់ ច័ប្រកាវីុធ្នូ ជា

រ �លាយគណបិកសសុដោន្ត្រីង្វាគះជា�ិ�ធ្នូ
៏ � កាលពិី

ប្រពិះ�ជបិុប្រ�របិសុ់ប្រពិះអ្នងគម៉ាាសុ់ ម៉ាុ រ ី ជាម

ឆ្នាំូ� ២០១៧។ ដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២៩ ខែ�កកក� ឆ្នាំូ�

ដោហ៊ុសុីរបិសុ់ប្រពិះអ្នងគខែ�លបានខែបិកគាំូ។

២០១៨ �ណៈដោពិលខែ�លប្រពិះអ្នងគដោធ្នូា�
ើ ដោ� ណើរ

ដោលាកនាយករ�ឋមន្ត្រីនី ហ៊ុុុន ខែសុន

កូុងប្រពិឹ�ិីការណ៍យុទីិនាការម�យដោ�ដោ��ី
ប្រពិះសុីហ៊ុនុ រ�យនីតាក់សុម
ុី យ
� ដោប្រគឿងបាន

កាន់អ្ន�ណាច័អ្នសុ់រយៈដោពិល ៣៧ ឆ្នាំូ� បាន

បិុកកី�នរ�យនី�ខែងូររបិសុ់ប្រពិះអ្នងគបិណា
ី ល

ជា�ិឆ្នាំូ� ២០១៨ ។ ប្របិដោទីសុកមុជាបានកា
ួ យជា
ុ

យកអាសុនៈ១០០% ដោ�កូុងការដោបាះដោឆ្នាំូ�

ឲ្យយអ្នូកម៉ាូង អ្នុុក ផ្តលាួ សាួបិ់ និងប្រពិះអ្នងគ

រ�ឋខែ�លម៉ានបិកសខែ�ម�យ ។ សុកមែជន

របិ�សុធ្នូៃន់ ប្រ�ូវីបានបិ��ា នដោ�សុដោន្ត្រីង្វាគះដោ�

ជាដោប្រច័ើនបានជប្រមុញឱ្យយប្របិជាជនកមុុជាដោធ្នូាើ

ម៉ាាសុ់ រណឫទីិិ បានខែ�ងតា�ងក�នប្របិុសុច័ីង

ការដោបាះដោឆ្នាំូ�ថា “គាំែនន័យ” ៕

មនទីរដោពិទីយកូុង�ជធានី ភ្នំូ�ដោពិញ។ ប្រពិះអ្នងគ

ពិហ៊ុិការការដោបាះដោឆ្នាំូ� និ ងបានដោ�

១៤. ម�លនិធ្នូិ MeBoun ដោ�កា�់ថា
១៥.អ្នងគការកិច័ាប្របិជុខែ� �ែរដោ�ដោប្រ�ប្របិដោទីសុ
១៦. អ្នងគការគាំ�ប្រទីលទីិប្រិ បិជាធ្នូិបិដោ�យយ

ដោ�កមុុជា ថ្ងៃនប្របិដោទីសុកាណា� ដោ�កា�់
ថា (PDCC)

១៧. សុងគមខែ�ែរប្រពិះពិុទីសា
ិ សុនា ដោ�

កា�់ថា (SBK)

�លោ�េចព្រះក��ព្រះ�ះ អ�ី�ជាោនាោយករដឋ�ន្ត្រីនេី�ី១ និ��លោ�េច ហ៊ុុ�ន សែ�ន �ី២

លេខ៣៣0 ថ្ងៃ�ៃទីី០៦-១៩ ធ្នូូ� ឆ្នាំូ� ២០២
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សុប្រម៉ាបិ់��ខែណងនាយករ�ឋមន្ត្រីនីតាមរយៈ

ជាក់ ខែសុីង” ។ ដោលាកបានដោប្របិ�បិដោធ្នូៀបិ

កាន់អ្នណា
�
ច័រយៈដោពិល ៣៧ ឆ្នាំូបា
� ននិ�យ

ប្របិដោទីសុជបិុុ ន។ ដោ�ឆ្នាំូ� ១៦០៣ ដោមទី័ ពិ

ការដោបាះដោឆ្នាំូ�”។ នាយករ�ឋមន្ត្រីនវីី ័យ៦៩ឆ្នាំូ�

បិខែនិមថា កូុងនាមជាឪពិុក ការបិង្វាូ�់ក�ន

ឲ្យយកាួយជានាយករ�ឋមន្ត្រីនីគ�មិន�ុសុដោទី។

ដោលាក ហ៊ុុុន ម៉ាុ ខែណ� អាយុ ៤៤ឆ្នាំូ�

ជាឧ�ីមដោសុនី យ៍ផ្តាកយបិី និ ងជាអ្នគគ
ដោមបិញ្ញា
ា ការរងថ្ងៃនកងដោ�ធ្នូពិលដោ�មរភ្នំ�មន
ិ ទ

និងជាដោមបិញ្ញា
ា ការកងដោ�ធ្នូពិលដោ�មរភ្នំ�មន
ិ ទ
�បិ់តាង
� ពិីឆ្នាំូ� ២០១៨ មកដោមួុះ ដោលាកបាន

ច័�លដោរៀនដោ�សាលាបិណិឌ �សុភា West

Point Academy និងបានបិ�ាបិ់ការសុិកា
ដោ�ឆ្នាំូ� ១៩៩៩។

គណៈកម៉ាែ ធ្នូិ កា រកណា
ី លថ្ងៃន

សាិនភាពិស្រីសុដោ�ៀងគាំូដោនះដោ�កូងប្របិវី
�សាស្រ្ត
ិី
សុី
ុ
ដោឈាែះ Shogun Ieyasu Tukugawa បាន
កម៉ាា�់កងទី័ពិដោផ្តសងដោទីៀ���ងអ្នសុ់ ប្រគបិ់ប្រគង

ប្របិដោទីសុ��ងម�ល និងបិដោងកើ� Shogunate
ខែ�លជារបិបិដោ�ធាខែ�លប្រគបិ់ប្រគងប្របិដោទីសុ

ជបិុន
ុ រហ៊ុ���ល់ឆ្នាំូ� ១៨៦៨។ ដោលាក ហ៊ុស�ហ៊ុគន់
(Shogun) ជានាយករ�ឋ មន្ត្រីនី និងជាអ្នគគ
ដោមបិញ្ញា
ា ការ បានកាន់អ្ន�ណាច័��ងអ្នសុ់

ពិីអ្នធ្នូិ�ជ និងបានប្រគបិ់ប្រគងប្របិដោទីសុដោ�យ

របិបិផ្តាីច័់ការ។ កងទី័ពិសាម�ថ្ងៃរ ុបានសុី�

ភ្នំកីីភាពិច័�ដោពាះដោលាក Shogun ។ នាយក
រ�ឋ

មន្ត្រីនីថ្ងៃនរបិបិដោនាះ គ�ជាក�នដោ�របិសុ់

ដោលាក Shogun ពិី ម�យជ� នាន់ ដោ�ម� យ

Hun Sen Supports His Eldest
From Front Page
Son as Next PM

didate for the post of Prime Minister through
elections”. The 69 years old premier has
been in power for 37 years, and further
said as a father, training his children to
become prime minister is not wrong.
Hun Manet, 44, is a three-star general and a Deputy Commander-in-Chief of
the Royal Cambo-dian Armed Forces, and
Commander of the Royal Cambodian Army
since 2018. He went to West Point Academy and graduated in 1999.
The Central Committee of the Cambodian People’s Party, the highest commander of the army, police, and civil servants,
all issued letters supporting Hun Manet as
the fu-ture prime minister candidate.

គណបិកសប្របិជាជនកមុុជា ជាដោមបិញ្ញា
ា ការ
ក�ពិ�លថ្ងៃនកងទី័ពិ បិុ�លីសុ និងមន្ត្រីនី�ជការ
��ងអ្នសុ់គាំូ បានដោច័ញលិ�ិ�ម�យគាំ�ប្រទី

ដោលាក ហ៊ុុុន ម៉ាុ ខែណ� ជាដោបិកខជននាយក
រ�ឋមន្ត្រីនីនាដោពិលអ្ននាគ�។

សាធារណជនបានបាុ ន់ សាែនថា

ដោ�កូងគណបិកសប្របិជាជនកមុ
ជា
ុ
ុ ឧបិនាយក
រ�ឋមន្ត្រីនី សុ ដោ�ង ប្របិខែហ៊ុលជាមិនយល់ស្រីសុបិ

ច័�ដោពាះការផ្តាួសុ់បិរអ្ន�
�ី ណាច័ដោនះដោទី។ ដោលាក
សុ ដោ�ង បានដោច័ញ

ដោសុច័កីីខែ�ួងការណ៍

ម�យដោ�ដោលើដោហ៊ុាសុបិុុករបិសុ់ដោលាកថា “�ំ�ុ
ខែ�ងខែ�ដោគាំរពិ និងគាំ�ប្រទីដោសុច័កីសុ
ី ដោប្រមច័ច័ិ�ី
របិសុ់មហាសុនូបា
ិ �របិសុ់គណបិកសប្របិជាជន

កមុុជា កូុងការដោប្រជើ សុតា�ង សុដោមីច័
អ្នគគមហាដោសុនាបិ�ី ដោ�ដោជា ហ៊ុុុន ខែសុន
ប្របិធានគណបិកសប្របិជាជនកមុុជា ជានា
យករ�ឋមន្ត្រីនី សុប្រម៉ាបិ់ អាណ�ីិដោនះ និ ង

អាណ�ីិបិនីបិនាទបិ់ ដោទីៀ�។ ច័� ដោពាះការ

ដោប្រជើសុដោរ ើសុដោបិកខភាពិនាយករ�ឋ

មន្ត្រីនីនា

ដោពិលអ្ននាគ� �ំក
�ុ ន
៏ ង
ឹ ដោគាំរពិតាមការសុដោប្រមច័

របិសុ់គណបិកសប្របិជាជនកមុុជាខែ�លម៉ាន
សុដោមីច័ដោ�ដោជា ហ៊ុុុន ខែសុន ជាប្របិធាន” ។

ទីនទមនឹងដោនះ
ឹ
ការខែ�ងតា�ងឧ�ីមដោសុនីយ៍ឯក

ហ៊ុុន
ុ ម៉ាុ ខែណ� ខែ�លដោ�ើងឋាននីរសុ័កិក
ី ុង
ូ
ជ�រកងទី័ពិ បាន�ក់�ញការពិិនិ�យពិិច័័យ

ជាសាធារណៈ។ អ្នូកវី ិភាគនដោ�បាយ

ម� យរ�បិ ដោលាក
បិណិឌ � ដោ� មុង
ុ

ថ្ងៃហ៊ុម៉ានម�ល�ឋន
ដោ�ទីីប្រកុងហ៊ុុងកុង
បានសុរដោសុរដោ�

ដោលើដោហ៊ុាសុបិុុ ក

ដោលាកបិណិឌ �បានសុរដោសុរថា “នឹងអាច័

ដោច័ៀសុវ៉ាងការខែប្របិកាួយដោនះបាន ដោបិើ

កងដោ�ធ្នូពិលដោ�មរភ្នំ�មន
ិ កា
ទ ួ យដោ�សាិបិ័ន
អ្ននដោ�បាយ - apolitical institution - គិ�ខែ�

ដោសុរ ីពិហ៊ុុបិកសក�ណ�់កុងរ�ឋ
ូ
ធ្នូមែនុ�ា អាច័
កាួយឲ្យយដោ�ជារបិបិដោ�ធា�ប្រ�ក� ល

Since 2018, Cambodia has become a
one party state after the main opposition
Cam-bodian National Rescue Party (CNRP)

ដោ�ធាមិនច័�លរ�មជាសុម៉ាជិកគណបិកស

ណាម�យ និងដោធ្នូាើសុកមែភាពិនដោ�បាយ
��ច័ដោ�ប្របិដោទីសុប្របិជាធ្នូិបិដោ�យយជាដោប្រច័ើន
កូុងដោលាក” ។

�បិ់តា�ងពិីឆ្នាំូ�២០១៨ មក ប្របិដោទីសុ

កមុុជាបានកាួយជារ�ឋម៉ានបិកសខែ�ម�យ
បិនាទបិ់ពិីគណបិកសសុដោន្ត្រីង្វាគះជា�ិ ដោ�កា�់
ថា (CNRP) ខែ�លជាគណបិកសប្របិឆ្នាំ�ង�៏

ធ្នូ� ប្រ�ូវីបានរ �លាយដោ�យ�ុ លាការមុ ន

ការដោបាះដោឆ្នាំូ�។ គណបិកសកាន់អ្ន�ណាច័

មិនម៉ានគណបិកសប្របិឆ្នាំ�ងខែ�លអាច័ដោ�

ច័�ន�ន ៥៥ រ�បិ និងសុម៉ាជិកប្រកុមប្របិឹកា�ុ�

បិ

“This transformation will be avoided”
he wrote “if the Royal Cambodian Armed
Forces becomes a non-political institution
- apolitical institution - only fulfills its role
and duty to protect the country's territorial
integrity, not interfere with politics, and
military officials do not join any party and
engage in political activities like in many
democratic countries in the world.”

ជាម�យកិ ច័ាការនដោ�បាយ ដោហ៊ុើយមន្ត្រីនី

ប្របិជាធ្នូិបិដោ�យយ

បិ

Meanwhile, the nomination of Lt. Gen.
Hun Manet who has risen to commander
rank in the military has drawn public scrutiny. One political analyst Dr. Lao Mong
Hay based in Hong Kong wrote on his
Facebook that, “the regime of multi-party
liberal democracy defined in the constitution could become a real military dynasty.”
He compared a simi-lar circumstance found
in Japanese history. In 1603, Shogun
Ieyasu Tukugawa de-feated all other armies,
took control of the entire country and established the Shogun-ate, a military regime
that ruled Japan until 1868. Shogun became
the prime minister and commander-in-chief,
took all power from the Emperor and ruled
the country as a one man dictatorship. The
samurai army swore allegiance to the
Shogun. The de-scendants of Shogun became prime minister generation after
generation.

បិ�រណភាពិទីឹក�ីរបិសុ់ប្របិដោទីសុ មិន�ក��
�

របិសុ់ដោលាកថា
រ

The public speculated that within the
Cambodian People’s Party, Deputy Prime
Minis-ter Sar Kheng may not agree to this
power shift. Sar Kheng released a statement
on his Facebook said “I always support the

People’s Party led by Samdech Techo as
president.”

បិ� ដោពិញ��នាទីី និ ងករណីយកិ ច័ាការពារ

បានដោ�កូុងការដោបាះដោឆ្នាំូ�ឆ្នាំូ� ២០២៣ ដោទី
ដោប្រ�ពិីគណបិកសសុដោន្ត្រីង្វាគះជា�ិ ខែ�លប្រ�ូវី

“
លោ�ោក�ណ្ឌិិិ� លោ�ោ �ុ��ហៃហ៊ុ

ព្រះ�ះ��ោកសព្រះ�សែ�មរនលោរាំោ�េ� �ីហ៊ុ��នី
ជ�នាន់។
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បានហាមឃ្លាំ�់ដោ�យ�កសុម៉ាជិកសុភា
៥០០០ រ�បិ ប្រ�ូវីបានរ �លាយ៕

ប្រពិះដោ�អ្នធ្នូិ �ជ មុី ជី ខែ�លដោគថាាយអ្ន�ណាច័
ប្រគបិ់ប្រគងប្របិដោទីសុដោ�ឆ្នាំូ�១៨៦៨ ដោប្រកាយរ�ឋប្របិហារ
រ �ល� ហ៊ុស�ហ៊ុគុន ��គ�ហាកវ៉ាុ យុ�ហ៊ុសុីណ�បិុឹ

ហ៊ុស�ហ៊ុគុន �� គ�ហាកវ៉ាុ អ្នុី �ុសុុឹ ជាដោមប្រ�ក� ល
ហ៊ុស� ហ៊ុគុន ច័ុងដោប្រកាយ

decision of the broad congress and elected
con-gress of the Cambodian People’s
Party in picking Samdech Techo Hun Sen
as prime minister for this term and following terms. For the selection of a prime
minister candi-date in the future, I’ll also
respect the decision of the Cambodian

was dissolved by the court ahead of the
elec-tion. The ruling party has no viable
opposition in the 2023 election beside the
CNRP which has been outlawed with 55
elected members of the parliament and
5,000 com-mune councilors illegally dissolved.
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ប្របិដោទីសុក�ពិុងសុិិ�ដោ�កូុង។

សុដោមួ�កបិ�ពាក់របិសុ់ធារ ី។ ធារ ីបានដោសុួ�ក

ក៏មិនអ្ននុញ្ញាា�ឲ្យយនាងច័�ល។ ដោពិលនាង

សាែ�កូុងវីបិីធ្នូម៌ ប្រពិះពិុ ទីិសាសុនា និ ង

ភ្នំ័នីប្រច័�� ពិ�កដោគបានឱ្យយនាងច័�ល។ បិុុខែនី

សុដោមួ�កបិ�ពាក់អ្នបិស� ខែ�លជាមនុសុសស្រីសុី
ប្រពិហ៊ុែ�ាសាសុនា ខែ�លមកដោលងខែផ្តន�ី

ពិីដោលើសាិនសុ�គ៌ ដោ�ើមីីប្របិណិបិ័�ន៍ប្រពិះ និង
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នាងថា “ដោ�ងដោ�តាមវី ិធានថ្ងៃផ្តទកុូង” ដោនះ

ដោសុីច័ដោ�យការ��។ ធារ ី បានដោប្រជើសុដោរ ើសុ
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ឱ្យយដោ�ើញ និងគ�សុបិញ្ញា
ា ក់ថា នាងប្រ�ូវីបាន
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�ុលាការដោទី។ ធារ ីសុុ�ឲ្យយបិង្វាូញច័ាបិ់មក
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��នាទីី�ុង�ឹងរុងពិី
ឹ សុ�ណាក់រ�ឋភ្នំិបាល

ប្រ�ឹមប្រ�ូវី។ បិនាទបិ់មក ធារ ី បានជ��សុ់នឹង

សាច័់ដោរឿងផ្តាទល់�នរបិសុ់
នាង។ នាងក៏បាន
�ួ

ដោ�រ�ច័ដោ�យរដោបិៀបិណាខែ�លសុដោមួ�កបិ�ពាក់
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ប្រ�ឹមប្រ�ូវីដោ�កូង�ុ
ុ លាការកមុជា
ុ រ�មបិ��ា ល

ការ�ក់បិ��ា លគាំូន�វីនិមិ�ីសុញ្ញាា��ងពិីរ

ប្រកវ៉ាុ �់កសុប្រម៉ាបិ់ បិុរសុ បិុុ ខែនីថាដោនះជា

��ណាងឱ្យយការកាន់ទីុកខ និងការខែបិកបាក់។
ដោនះអាច័សាគល់បានភាួមៗ បិុុខែនីមិនធាួបិ់
ដោ�ើញរ�មគាំូជានិ មិ�ីសុញ្ញាាសុប្រម៉ាបិ់

ឈ្នះុ�សុដោមួ�កបិ�ពាក់បិសុាិមប្របិដោទីសុ និង
សុដោមួ�កបិ�ពាក់ប្របិថ្ងៃពិណីខែ�ែរសុប្រម៉ាបិ់ស្រ្តសុី
តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៤
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Debriefing on Theary Seng Mass Trial
on Dec 7 in Phnom Penh,
From Page 09
plained she was a defendant, confused,
they let her enter. But then another guard
told her that “according to an internal
rule” this wasn’t proper dress for court.
Theary asked to be shown the rule. Another 15 minutes later, the Chief Judge
Ros Piseth’s clerk Dy Lila came out and
told her the judge said she needed to
change in proper clothing. Theary then
challenged this assertion and asked how it
was possible that proper clothing in a
Cambodian court included Western suits
and ties for men but that somehow a traditional Khmer outfit for women was excluded. The clerk scurried away and
Theary was let in to the courtroom another
15 minutes later.
When the trial resumed, in his opening remarks, the lead Prosecutor Seng Heang actually decided to address Theary’s
outfit. He said: “Today, Theary is wearing
a traditional costume that is beautiful but
the court is having a hearing, she is a defendant, and this is not appropriate clothing. The judges should take into account
that her clothing is not appropriate,” sug-

gesting somehow that the how she chose
to address should have bearing on her
guilt or innocence of the charges brought
against her. Such a statement was grossly
inappropriate and violated her right to the
presumption of innocence by seeking to
prejudice the judges against her. Ultimately, Judge Ros Piseth later said to
Theary: “The clothing is not wrong but
traditional costume should be preserved
for traditional events and I request that
you wear other clothing at the next hearing.” In fact, neither the prosecutor nor
the judge cited to any violation of court
rules and were arbitrarily imposing their
own personal standards on court dress.
Third, there were further irregularities with Theary and the other defendants’
different court summons. Originally in
November 2020, Theary was only provided the summons without the underlying
complaint in violation of the law. Her
protestations at her first hearing then that
she was unprepared for a trial as she didn’t
even know the charges against herself
were ignored. On November 23, 2021,
Please see /14

លេខ៣៣0 ថ្ងៃ�ៃទីី០៦-១៩ ធ្នូូ� ឆ្នាំូ� ២០២
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tmkBITMB½rTI 13 �ច្ចុុ�
� បនំភាោ��េី�ី�វនកាោរ...
ខែបិរជាប្រ�ូវីបាន�កដោច័ញ។ ប្រកឡាបិ�ាបា
ី ន

ដោបិើកផ្តួ�វី ដោហ៊ុើយ១៥ នាទីីដោប្រកាយមក ធារ ី
ប្រ�ូវីបានអ្ននុ ញ្ញាា�ឱ្យយច័� លដោ�កូុងបិនទបិ់
សុវីនាការ។

ដោ�ដោពិលសុវីនាការ�� ដោណើការបិនី

ដោ�កូុងសុុនទរកថាដោបិើ កសុវីនាការរបិសុ់
ដោលាក ដោសុង ហាុង ប្រពិះ�ជអាជាំអ្នម

សាលា��បិ�ងបានសុដោប្រមច័ដោលើកយកមកនិ�យ
អ្ន� ពិីឈ្នះុ�សុដោមួ�កបិ� ពាក់ របិសុ់

ធារ ី។

ដោលាកបានបិញ្ញា
ា ក់ថា៖ “ថ្ងៃ�ដោៃ នះ ធារ ី ដោសុួ�ក

ពិ�កដោគជាដោលើក��បិង
� ដោទី។ ��ងប្រពិះ�ជអាជាំ

និងដោ�ប្រកមបានប្រ�នដោ�លការប្រពិួយបារមៈ

��ងអ្នសុ់ដោនះ ឲ្យយរ�ច័ខែ�ពិីថ្ងៃ�។

ទីីបិន
� ម៉ានភាពិមិនដោទីៀង��់មយ
� ដោទីៀ�

ដោយើងបាន�ឹងពិីការដោកាះដោ��ែីរបិសុ់ធារ ី
ថា ដោ�ប្រកមដោ�ើមម៉ាូក់កងច័�
ុូ ដោណាមដោ�ប្រកម
��ងបិី ប្រ�ូវីបានជ� ន�សុដោ�យដោ�ប្រកម�ែី
ខែ�លមិ នបានច័� លសុវីនាការពិី មុន។

ច័ុងដោ�ទីប្រពិហ៊ុែទីណឌម៉ានសុិទីម៉ា
ិ នដោ�ប្រកម

Debriefing on Theary Seng Mass Trial
on Dec 7 in Phnom Penh,

From Page 13
three police delivered a new summons
with the complaint to her home. They insisted this wasn’t beginning a new proceeding and that it was an extension of the
first one. Counsel for other defendants in
court today complained they never got
their summons in the first place. Both the
prosecutor and judge summarily dismissed all these concerns out of hand.

ឈ្នះុ�ប្របិថ្ងៃពិណីសាែ� បិុុខែនី�ុលាការក�ពិុង
ដោបិើកសុវីនាការ នាងជាច័ុងដោ�ទី ដោហ៊ុើយ

ដោនះជាសុដោមួ�កបិ� ពាក់ មិនសុមរមយ” ។
ដោ�ប្រកមគ�រខែ�ពិិ�រណាថា សុដោមួ�កបិ�ពាក់

របិសុ់នាងមិនសុមរមយដោទី” ដោ�យដោលើកដោ�ើង

ថា រដោបិៀបិខែ�លនាងដោប្រជើ សុដោរ ើសុដោ�ើ មីី

ដោ�ះស្រីសាយ ប្រ�ូវីម៉ានដោ�សុ ឬភាពិគាំែន
ដោ�សុដោលើការដោ�ទីប្របិកាន់ របិសុ់នាង។

ការខែ�ួងខែបិបិដោនះគ�ជាការមិនសុមរមយខាួង
�

និងរ �ដោលាភ្នំសុិទីរិ បិសុ់នាងច័�ដោពាះការសុនែ�

ថាគាំែនដោ�សុដោ�យការខែសុាងរកបិុដោរដោរសុដោអ្នើ
ើ
ង

ដោ�ប្រកមប្របិឆ្នាំ�ងនឹងរ�បិនាង។ ដោ�ទីីបិ�ផ្តុ�

ិ ិ ច័័ិយម៉ានវី�ីម៉ានសុប្រម៉ាបិ់
ឬគណៈវីន

ធារ ី ថា៖ “សុដោមួ�កបិ�ពាក់មិន�ុសុដោទី បិុុខែនី

ដោ�ប្រកមគ�រខែ�ម៉ានការជ�នជ
ុ� ប្រមះដោ�ើងវី ិញ។

ប្រពិឹ�ិីការណ៍ប្របិថ្ងៃពិណី �ំ�ុដោសុូើឱ្យយដោលាកស្រីសុី
ដោសុួ�កពាក់ដោផ្តសងដោទីៀ�ដោ�ដោពិលសុវីនាការ

�ែញខែ�ែ
រអ្ន�ពិដោី រឿងដោនះ។បិុខែុ នី�ង
� ប្រពិះ�ជអាជាំ
�
និងដោ�ប្រកមបានពិនយល់ថា ដោ�ប្រកមដោ�
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defense counsel complained vociferously
about this. But both the prosecutor and
the judge explained that judges in Cambodia rotate courthouses, they explained the
prior judge had moved, that the new judge
was appointed in accordance with regular
procedures, that she had read the case file,
and both said, using the same language
“there is nothing to worry about.” Except,
of course, that this denies the defendants’
basic due process rights.
Ultimately, this brought Theary’s
case to a conclusion for today. The judge
said the defendants were being divided up
into three groups with multiple hearings
for the first two groups. Theary was mentioned alone in her own group with the
next hearing scheduled for Tuesday December 28th. Having a hearing scheduled
between Christmas and New Years is worrying, but it is impossible to know if the
Government is aiming to convict or acquit
her without much public attention. Later
the judge seemed to imply verdicts on all
the cases will be issued on March 8, 2022.
Despite the challenges posed by the holidays, I would ask that all those with a
presence in Phnom Penh try to ensure that
Theary’s next hearing has maximum coverage. Thanks so much for your ongoing
help and support.

ប្រពិះ�ជអាជាំនិងដោ�ប្រកមមិនបានដោលើកដោ�ើង

កមុុជាបិី�រដោវីនដោ��ុលាការ ពិ�កដោគពិនយល់
ថា ដោ�ប្រកមមុនបានផ្តាួសុ់បិ�ីរ ដោ�ប្រកម�ែី

Fourth, in another irregularity, we
had learned from Theary’s new summons
that one of the three original judges had
been replaced by a new judge, who hadn’t
been at the prior hearings. A criminal defendant is entitled to have a judge or jury
present for all proceedings so the replacement of a judge should have resulted in a
restarted trial. Both Theary and different

ដោប្របិើសុង
ី ់�រផ្តាទល់��ួនតាមអ្ន�ដោពិើច័ិ�ីរបិសុ់

ខែ�លនាងបានអានសុ�ណុ�ដោរឿង ដោហ៊ុើយ

ដោទី។ ដោប្រកាយមក ដោ�ប្រកមហាក់ ��ច័ជា

ពិា�មធានាថាសុវីនាការបិនាទបិ់របិសុ់

នឹងប្រ�ូវីដោច័ញដោ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ៨
ី ខែ�មីនា ឆ្នាំូ២
� ០២២។

អ្នរគុណដោប្រច័ើនច័�ដោពាះជ�ន�យ និងការគាំ�ប្រទី

ដោ�ប្រកម រសុ់ ពិិសុិ�ឋ បាននិ�យដោ�កាន់

ប្រ�ូវីរកាសុ�ដោលៀកបិ�ពាក់ប្របិថ្ងៃពិណីសុប្រម៉ាបិ់

ដោលើកដោប្រកាយ” ។ តាមពិិ �ដោ� ��ង

ពិីការបិ�ពានវី ិធាន�ុលាការដោទី និងក�ពិុង
ពិ� កដោគដោលើការដោសុួ�កពាក់ ដោពិលដោ�ើង
�ុលាការ។

ទីីបិី ម៉ានភាពិមិនប្របិប្រក�ីបិខែនិមដោទីៀ�

ជាម�យធារ ី និង�ីកាដោកាះរបិសុ់ច័ុងដោ�ទី

ដោផ្តសងដោទីៀ�។ ដោ�ខែ�វី ិច័ិិកា ឆ្នាំូ�២០២០ ធារ ី
ប្រ�ូវីបានដោកាះដោ� ខែ�មិនម៉ានបិណឹី ងជា
ម�ល�ឋន អ្ន�ពិីការបិ�ពានច័ាបិ់។ ការ�វ៉ាុ

��ដោណើរការនី�វីិ ិធ្នូី�ង
� អ្នសុ់ ��ដោច័ូះការជ�នសុ
�

��ងធារ ី និងដោមធាវី ីការពារកីីដោផ្តសងគាំូបាន

ប្រ�ូវីបានខែ�ងតា�ងស្រីសុបិតាមនី�វីិ ិធ្នូីដោទីៀង��់

��ងពិី រនាក់ បាននិ �យថា ដោប្របិើ ភាសា

��ច័គាំូថា "គាំែនអ្នាីខែ�លប្រ�ូវីប្រពិួយបារមៈដោទី"

។ តាមពិិ� ដោលើកខែលងខែ�ករណីដោនះបិ�ិដោសុធ្នូ
សុិទីិ��ដោណើរការប្រ�ឹមប្រ�ូវីជាម�ល�ឋនរបិសុ់
ច័ុងដោ�ទី។

ទីីបិ�ផ្តុ� ដោរឿងដោនះនា�ឱ្យយដោរឿងកីីរបិសុ់

របិសុ់នាងដោ�កូងសុវីនាការ��
បិង
� រដោ�ដោពិល
ុ

ធារឈាន�ល់
ី
ការសុនូ�
ិ ឋ នសុប្រម៉ាបិ់ថ្ងៃ�ដោៃ នះ។

ការកា�់កដោី នាះដោទី ដោ�យសារខែ�នាងមិន�ឹង

បានខែបិងខែច័កជាបិីប្រកុម

ដោនាះថា នាងមិនបានដោប្រ��ម�ួ�នសុប្រម៉ាបិ់

ថាការដោ�ទីប្របិកាន់ដោលើ��ួននាង មិនប្រ�ូវី

បានដោអ្នើដោពិើ ដោ�ើយ។ ដោ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ២៣ ខែ�វី ិច័ិកា
ិ
ឆ្នាំូ� ២០២១ បិុ�លីសុបិីនាក់បានដោច័ញ�ីកា
�ែជា
ី ម�យនឹងពាកយ

បិណឹី ងយកដោ�កាន់

ដោ�ប្រកមបាននិ�យថា ជនជាបិ់ដោ�ទី ប្រ�ូវី
ដោប្រច័ើនសុប្រម៉ាបិ់ពិីរប្រកុម

ម៉ានសុវីនាការ

��បិ�ង។ ធារ ី

ប្រ�ូវីបានដោគដោលើកដោ�ើងខែ�ម៉ាូក់ឯងកូុងប្រកុម

នាង សុប្រម៉ាបិ់សុវីនាការបិនាទបិ់ខែ�លដោប្រគាំង

ផ្តទះរបិសុ់នាង។ ពិ�កដោគបានទីទី�ច័ថា ដោនះ

ដោធ្នូាើដោ�ថ្ងៃ�ៃអ្នង្វាគរ ទីី ២៨ ខែ�ធ្នូូ�។ ការម៉ាន
សុវីនាការខែ�លបានដោប្រគាំងទីុកដោ�ច័ដោនាួះ

ដោហ៊ុើយថាវ៉ាជាការបិនីពិី��ដោណើរការ��បិ�ង។

គ�គ�រឱ្យយប្រពិួយបារមៈ បិុុខែនីវ៉ាមិនអាច័�ឹងថា

មិនខែមនជាការ�បិ់ដោផ្តីើម��ដោណើរការ�ែីដោទី

ដោមធាវី ីការពារជនជាបិ់ ដោ�ទីដោផ្តសងដោទីៀ�
ដោ�កូុង�ុលាការថ្ងៃ�ៃដោនះ បាន�ែ�ញខែ�ែរថា
ពិ�កដោគមិនបានទីទី�លការដោកាះដោ�របិសុ់

ដោពិលបិុណយណ�ខែអ្នល និងច័�លឆ្នាំូ�សុកល

ដោ�ើរ�ឋភ្នំិបាលម៉ានបិ�ណងកា�់ដោ�សុ ឬ
ដោ�ះខែលងដោលាកស្រីសុី ដោ�យមិនម៉ានការ

�បិ់អារមែណ៍ពិីសាធារណជនដោប្រច័ើនដោនាះ

ប្របិកាសុសាលប្រកមដោលើសុណ
� ុ� ដោរឿង��ងអ្នសុ់

Best, Jared

ធារ ី ម៉ានការប្រគបិ�ណីបិ់អ្ន�ិបិរម៉ា។ . សុ�ម

ដោ�ះបិីជាម៉ានការប្របិឈ្នះមដោ�យថ្ងៃ�ឈ្នះ
ៃ
បិ់

ជាបិនីបិនាទបិ់របិសុ់អ្នូក។

ខែ�លម៉ានវី�ីម៉ានដោ�កូុងទីី ប្រកុងភ្នំូ�ដោពិញ

�ដោរ ុ� Jared

សុប្រម៉ាកក៏ដោ�យ �ំន
�ុ ង
ឹ ដោសុូឱ្យ
ើ យអ្នូក��ងអ្នសុ់

ដោ�យដោសុច័កីីដោគាំរពិបិ�ផ្តុ�អ្ន�ពិី��ុំ
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AMERICAN-CAMBODIAN HUMAN RIGHTS DEFENDER

THEARY SENG HEADED TO SHAM TRIAL
By Khmer Post USA
Phnom Penh, Cambodia – On December 7, 2021, American-Cambodian human
rights defender and democracy advocate
Theary Seng will appear before the Phnom
Penh Municipal Court to answer for politically motivated charges related to her
activism and criticism of the Hun Sen regime.
In response to the forthcoming trial,
Ms. Seng commented, "The violations
against me and the many others on trial
reflect Cambodia's long and ungraceful fall
from the promises it made to serve and
protect its people. It is a descent that has
not just been felt by Cambodians, but also
observed and documented by the international community."
In November 2020, Seng was notified
that she had been charged with "conspiracy to commit treason and incitement to
create gross chaos impacting public security." These baseless charges carry up to
12 years in prison. She was initially charged
as part of a group of defendants comprised
mainly of former officials and members of
the banned Cambodia National Rescue
Party (CNRP), including its leader Sam
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tmkBITMB½rTI 01 អំកកាោរ�ោរ�ិ�ិ�ន��ស�ញ្ជាាោ�ិ...
កញ្ញាាដោសុង ធារ ី បានដោធ្នូាើអ្នតាិធ្នូិបិាយថា

គណបិកសដោនះ ដោបិើ ដោ�ះបិី ជាមិ នម៉ាន

Rainsy, despite having no official party
affiliation.

“ការបិ�ពានមកដោលើរបិ
� �ំ�ុ និងអ្នូកដោផ្តសងដោទីៀ�

សុម៉ាជិកភាពិបិកសជាផ្តួ�វីការក៏ដោ�យ។

Seng was initially summoned to appear
before a magistrate on November 26, 2020.
Her trial was repeatedly postponed and
then delayed indefinitely, in violation of
her right to a prompt trial under international law. On November 23, 2021, Ms.
Seng received a summons to again appear
before a magistrate on December 7. Ms.
Seng and 41 others are defendants in the
December 7 mass trial.

រល��៏យ�រ និងអ្នសុីលធ្នូម៌របិសុ់កមុុជា ពិី

ច័�ល�ួនដោ�បិ�
ភ្នំដោ�ួ �ច័�ដោពាះមុ�ដោ�ប្រកមដោ�
�

At the trial, Ms. Seng will represent
herself. Jared Genser, former law school
classmate and friend of Ms. Seng's for over
20 years, will be in Cambodia to support
her.
Editor's note: the Khmer Post USA
learned that Theary Seng and 41 other
defenders were divided into into three
groups. Their hearings are postponed again.
Theary’s hearing will be on December 28.
Later, the judges said they intended to
handle out all the verdicts by March 8,
2022. Please read Jared Genser for the full
report of the hearing from an international
human rights lawyer’s eyes.

ខែ�លដោ�ើងសុវីនាការ �ួុះបិញ្ញា
ា ង
� ពិីការ��ល

កញ្ញាាដោសុង ធារ ី ប្រ�ូវីបានដោកាះដោ�ឱ្យយ

ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី២៦ ខែ� វី ិច័ិិកា ឆ្នាំូ២
� ០២០។ ការកា�់កី

ការសុនាខែ�ល�ួ�នបានដោធ្នូាើ ដោ�ើមីីបិដោប្រមើ
និងការពារប្របិជាជនរបិសុ់��ួន។ វ៉ាជាការ

របិសុ់កញ្ញាាប្រ�ូវីបានពិនារដោពិលមីងដោហ៊ុើយ

ធាួក់ ច័ុះមិ នខែមនប្រ�ឹ មខែ�ប្របិជាជនខែ�ែរ

មីងដោទីៀ� និងបិនាទបិ់មកប្រ�ូវីបានពិនារដោពិល

យល់ដោ�ើញបិុុដោណាះះដោទី បិុុខែនីវ៉ាក៍ប្រ�ូវីបាន

ដោ�យគាំែនក�ណ�់ ដោ�យរ �ដោលាភ្នំដោលើសុិទីិ

ក�់ ប្រតាដោ�យសុហ៊ុគមន៍ អ្ននីរជា�ិ ផ្តង

របិសុ់កញ្ញាាកូុងការកា�់ កី ភាួមៗដោប្រកាម

ខែ�រ”។

ច័ាបិ់អ្ននីរជា�ិ។ ដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�វី ិច័ិិកា

ិច័ិកា
ដោ�កូងខែ�វី
ិ ឆ្នាំូ២
� ០២០ កញ្ញាាដោសុង
ុ
ធារ ី ដោសុង ប្រ�ូវីបានជ�ន��ណឹងថា នាងប្រ�ូវី

ឆ្នាំូ�២០២១ កញ្ញាាដោសុង ធារ ី បានទីទី� ល

បានដោ�ទីប្របិកាន់ពិីបិទី “សុមគ�និ�ប្របិប្រពិឹ�ី
អ្ន�ដោពិើកី�់ជា�ិ និងការញុះញង់ឱ្យយបិដោងកើ�

អ្នងគដោ�ប្រកមដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៧ ខែ�ធ្នូូ� ។ កញ្ញាា
ដោសុង ធារ ី និងមនុសុសច័�ន�ន ៤១ នាក់ដោទីៀ�

សុនីិសុ�
ុ សាធារណៈ” ។ ការដោ�ទីប្របិកាន់

ប្រទីង់ប្រ�យធ្នូ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៧ ខែ�ធ្នូូ� ។

ភាពិច័លាច័ល�ុ ងធ្នូៃន់ធ្នូៃរបិុះពាល់�ល់

គាំែនម� ល�ឋនដោនះ អាច័ជាបិ់ ពិនិនាគាំរ
រហ៊ុ���ល់ ១២ ឆ្នាំូ�។ ��បិ�ងដោ�ើយ កញ្ញាា

�ីកាដោកាះឱ្យយច័�ល�ួនមី
� ងដោទីៀ�ដោ�ច័�ដោពាះមុ�

គ�ជាជនជាបិ់ដោ�ទីកូុងសុវីនាការជ�នុ�ជ�រះ
ដោ�កូងការជ�
នជ
�ុ ប្រមះដោនាះ កញ្ញាាដោសុង
ុ
ធារ ី នឹងដោធ្នូាើជា��ណាងឲ្យយ�ួ�នឯង។ Jared

ដោសុង ធារ ី ប្រ�ូវីបានដោ�ទីប្របិកាន់ថា ជាខែផ្តូក

Genser អ្ន�ី�មិ�រី ម
� ថាូក់ដោ�សាលាច័ាបិ់

ថ្ងៃនប្រកុមច័ុ ងដោ�ទី ខែ�លភាគដោប្រច័ើ នជា

និងជាមិ�ីភ្នំកីិរបិសុ់កញ្ញាាដោសុង ធារ ី អ្នសុ់

អ្ន�ី�មន្ត្រីនី និងសុម៉ាជិកគណបិកសសុដោន្ត្រីង្វាគះ

រយៈដោពិលជាង ២០ ឆ្នាំូ�នឹងមកប្របិដោទីសុ

ជា�ិ ដោ�កា�់ ថា (CNRP) ប្រ�ូវីបាន

កមុុជាដោ�ើមីីគាំ�ប្រទីនាង៕

ហាមប្របាម រ�ម��ងដោលាក សុម រងសុី ប្របិធាន
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លេខ៣៣0 ថ្ងៃ�ៃទីី០៦-១៩ ធ្នូូ� ឆ្នាំូ� ២០២
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