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“សម័យរនាោះ កាេខ្ុំរៅប រទស ខ្ុំបទិភ្ភែករៅ ខ្ុំរ ើញគ្រួសា  ភូមកិំរណើត និង
គ្សុកភូមិ រឺខ្ុអំត់មានចិតតចង ់ស់រៅ ឬសាលាប់រៅប រទសរទអង្កាេ់រនាោះ បាទ។ ” 

      សាកាសី អ ងុ ថងុរហឿង 

ខ្នែកទី១ ៖ ទិដ្ឋភាពទមូៅ 

រោក សងួ សុីររឿន ជាអតីតកមាមាភិបាេជាន់ខពស់មួយ ូបពីគ្កសួងកា ប រទស បានបនតផ្តេ់សកខីកមម
 បសខ់លួនកែងុសបាតាហ៍រនោះ។ គាត់បានផ្តេ់ឲាយអងគបុរ ជំនុំជគ្មោះសាោដំបងូយ ាងេមអិតអំពតីួនាទី បស់គាត់រៅកែុង
 បបកមពុជាគ្បជាធបិរតយាយ និងកា គ្បាគ្ស័យគានា វាងគាត ់និង ដឋមន្តនតីគ្កសួងកា ប រទស រឺជនជាប់រោទ   រអៀង 
សា ។ី សាកាសីក៏បានផ្តេស់កខីកមមផ្ងភ្ដ ថា ចំរ ោះកា អនុវតតន ៍បស់បកាសកមុមុយនីសតកមពុជាទាកទ់ងនងឹចរមលើយ
សា ភាព និងកា ោបខ់លួនមនសុាសកែុងអំឡុង បបកមពុជាគ្បជាធិបរតយាយ។ 

កាេពីថ្ថៃអង្គា  អងគជំនុំជគ្មោះសាោដំបូង បានពនាា រពេសវនាកា កែុងកា សាតាប់សកខីកមម បស់សាកាសី ូប
រនោះ រោយពិោ ណាអំពសីាថានភាពសុខភាព បស់គាត់ នងិបានរកាោះរៅសាកាសបីគ្មុងមានាក់រទៀតរឺរោក អ ងុ ថងុ
រហឿង ជាបញ្ញវនតមួយ ូបភ្ដេបានទទួេកា សិកាារៅគ្បរទសបារំង រហើយក៏ជាបុរគេមានាក់ភ្ដេបានគ្តឡប់មក
គ្បរទសកមពុជាវិញជាមួយនឹងកតីសងាឃឹមយ ាងមុតមាថំា នងឹបានចូេ ួមចំភ្ណកកសាងគ្បរទសកមពុជាបនាទាបព់ីកា 
ដួេ េំថ្ន បប េនុ ណ េ។ សាកាសី អ ងុ ថងុរហឿង បានផ្តេ់នូវព័ត៌មានសតីពីកា ជាប់ ក់ព័នធ បស់រោក រអៀង 
សា ី រៅនងឹកា រ ៀបចំោត់ភ្ចងដេ់គ្កុមបញ្ញវនត   ភ្ដេជាជនជាតិកមពុជាឲាយរធវើមាតុភមូិនិវតតន៍មកមាតុគ្បរទសខលនួ
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វិញ។ រោកបានផ្តេ់សកខីកមមរោយភ្ផ្អករេើបទពិរសាធន៍ផ្ទាេ់ខលួនមួយចំនួន  កែុងជ ំំអប់ ំភ្កភ្គ្បកែុងអំឡុង បប
កមពុជាគ្បជាធិបរតយាយ។ 

ខ្នែកទី២ ៖ ការសមខេបសក្តមកម្មរបសស់ាកស ី

សាកាសីទំាងពី សុទធភ្តជាបញ្ញវនត ភ្ដេបានរធវើមាតុភូមនិិវតតន៍ពីគ្បរទសបារំង។ ពួកគាត់ទាំងពី បានផ្តេ់
សកខីកមមរោយភ្ផ្អករេើទសាសនៈវិស័យភ្បលកៗពីគានាចំរ ោះភ្ខម គ្កហម៖ រោក សងួ សុរីរឿន បានផ្តេន់ូវកា យេ់
រ ើញ បស់ខលួនកែុងនាមជាកមាមាភិបាេមានាក់ថ្នគ្កសួងកា បរទស ខណៈភ្ដេសាកាសី អ ងុ ថងុរហឿង បានពណ៍នា
បង្ហាញពីសាថានភាពទកុខេំបាករផ្ាសងៗ និងកា ស ូគ្ទំាអត់ធន់កែុងនាមជាអែកជាប់ ំុំំង។ 

ក. កា ផ្តេស់កខកីមម បសស់ាកាស ីសងួ សុរីរឿន 

កែុងនាមជានាយកភ្ផ្ែកព័ត៌មាន និងរំសនាកា ថ្នគ្កសងួកា ប រទស  រោក  សងួ សុរីរឿន   អាចផ្តេ់
ព័ត៌មាន និងរ ៀបរប់បានយ ាងេអិតេអន់ពី ចនាសមពន័ថ្នគ្កសួងកា ប រទស នងិដំរណើ កា ថ្នកា រធវើកា សរគ្មច
ចិតតនានា ក៏ដចូជាគ្បតិកមម បស់គាត់ចំរ ោះរមដឹកនាំថ្នកមពជុាគ្បជាធិបរតយាយកមពុជា។ 

ក.១. កា វេិគ្តឡបម់កភែរំពញ 

 រោក សងួ សុរីរឿន បាននយិយថា គាត់បានរធវើកា រៅកែុងសាថានីយ៍វិទាយុរ មាោះ សរមលង ណៈសិ ាយសរន្តង្គាោះ
ជាតិកមពុជា រៅទីគ្កុងហាណូយគ្បរទសរវៀតណាម មុនរពេគ្តឡប់ចូេមកទីគ្កុងភែំរពញកែុងភ្ខឧសភា ឆនាំ
១៩៧៥ រ េរឺមួយភ្ខរគ្កាយពីកា ជរមលៀស។ គាតប់ានផ្តេ់សកខីកមមថា រយងតាមកា ផ្ាសពវផ្ាាយតាមវិទាយុរឺ
ថា ទីគ្កុងភែំរពញគ្តូវបានជរមលៀស រដើមាបីររចផ្ុតពីកា ភយ័ខ្លាចរោយកា ទមាលាកគ់្គាប់ភ្បក និងភាពអត់ំ លាន។ កា 
ជរមលៀសភ្បបរនោះ បានរធវើឲាយភ្បកបាក់ខ្ចាត់ខ្ចាយនូវគ្បពន័ធោ កមមរផ្ាសងៗ បស់ខ្មាំងផ្ងភ្ដ ។ គាត់បានរធវើរសចកតី
អោះអាងថា មនិភ្មនមានភ្តវណណៈសងគមរទ ភ្ដេគ្តូវភ្តរធវើកា ជរមលៀសរចញពីទីគ្កុងភែំរពញ រ េរឺគ្រប់វណណៈទាំង
អស់៖ តាមខ្ុំដឹងរឺររជរមលៀសទំាងអស ់ទំាងវណណៈកសិក  វណណៈកមមក  វណណៈអនធុន វណណៈមូេធន វណណៈនាយទនុ
អីជរមលៀសទំាងអស ់បាទ!។  

 តាមកា យេ់ដឹង បស់គាត់    កែុងចំរណាមគ្បរទសគ្បកានេ់ទធិសងគមនិយមទាំងអស់      មានភ្តគ្បរទស
កមពុជាមួយរទ ភ្ដេបានរធវើកា ជរមលៀសគ្បជាជន រហើយកែុងរពេជាមួយគានារនាោះ កា ចរច គ្កោសគ្បាក់គ្តូវបាន
បំបិទរោេ។ សាកាសីបាននយិយថា “រនោះរឺជាអវីភ្ដេភ្បលក ពីរររៅកែុងគ្បរទសកមពុជា”។ 
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  ក.២. តនួាទរីផ្ាសងៗកែងុអឡំងុ បបកមពជុាគ្បជាធបិរតយាយ 

 សាកាសីបានផ្តេ់សកខីកមមថា  ដឋមន្តនតីកា ប រទសកែុង បបកមពុជាគ្បជាធិបរតយាយ រោក រអៀង សា  ីបានោត់
តំាងគាត ់ក៏ដូចជារោក គាត ឈនុ (បចចុបាបនែជា ដឋមន្តនតីភ្ផ្ែករសដឋកិចច នងិហិ ញ្ញវតថុ) រហើយ និង ដន សា នុ ឲាយ
រ ៀបចំរមើេកា ខុសគ្តូវរៅគ្កសួងកា ប រទស។ រៅចងុឆនា ំ១៩៧៥ សាកាសីបានទទេួខុសគ្តូវរេើបញ្ហា ទាកទ់ង
នឹងកា ង្ រៅអាសីុអាររែយ ៍និងរៅទវីបអ ៊ឺ  ុបផ្ងភ្ដ ។ ោប់ពីភ្ខមិថុនា ឆនា១ំ៩៧៧ ដេ់១៩៧៩ សាកាសីបានបរគ្មើ
កា ង្ ជាអែកនាំ កាយ បស់គ្កសួងកា ប រទស  និងជាគ្បធានភ្ផ្ែកព័ត៌មាន និងរំសនាកា ។   រោក សងួ សុី
ររឿន ក៏បានចងអុេបង្ហាញផ្ងភ្ដ ថា មានរពេមួយរនាោះភ្ដេគាត់បានបរគ្មើកា ង្ ជាោងហាវាងសតទីីថ្នភ្ផ្ែកពធិី
កា  និងកិចចកា នរយបាយ។ 

 កែុងនាមជាគ្បធានភ្ផ្ែកព័ត៌មាន និងរំសនាកា ថ្នគ្កសួងកា ប រទស សាកាសីបាននយិយថា គាត់បាន
ទទួេខុសគ្តូវកែុងកា ផ្ាសពវផ្ាាយព័ត៌មានអនត ជាតិ នងិសកមមភាពកា ទូតជាមួយគ្បរទសដ៏ថ្ទរទៀតថ្ន បបកមពុជា
គ្បជាធិបរតយាយ។ គាត់សាតាបក់ា ផ្ាាយជាភាសាប រទស ដូចជាភាសាបារំង ភាសាអង់ររលស ភាសាចិន និងភាសា
រវៀតណាម រហើយនិងបានបកភ្គ្បជាភាសាភ្ខម ។ ដូចគានារនោះភ្ដ  កា ផ្ាាយភាសារដើម រឺជាភាសាភ្ខម  និងបានបក
ភ្គ្បជាភាសាប រទសមួយចំននួ។ ភ្ផ្អកតាមសំដីរោក សងួ សុរីរឿន ខណៈរពេភ្ដេគាត់រយកា ណផ៍្ទាេ់មាត់
ជូនដេ់រោក រអៀង សា  ី បាយកា ណ៍ជាោយេកខណ៍អកាស គ្បោំថ្ថៃ គ្បោសំបាតាហ៍ និងគ្ពឹតតិបគ្តព័ត៌មានគ្បោំ
ភ្ខ ភ្ដេបានផ្ាាយគ្តូវបានរធវើ និងោក់ជនូរៅអងគកា ោត់តំាងមួយភ្ដេសាកាសមីិនបានគ្បាប់រ មាោះ។ គាត់បាន
និយយថា គាត់បានពាាយមរធវើយ ាងណាឲាយមានេកខណៈ “សតិសមព័នធ” និងមានរពេខលោះ គាត់មិនបានរយ
កា ណ៍គ្រប់សភាពកា ណដ៍ចូភ្ដេសា ព័ត៌មានប រទសរយកា ណ៍រទ ជាពិរសសព័ត៌មានសតីពីកា គ្បគ្ពឹតតអំរពើ
ឧគ្កិដឋកមមរេើគ្បជាជនខលួនឯង ភ្ដេសា ព័ត៌មានប រទសបានផ្ាាយ ពីរគ្ ោះគាតយ់េ់ថារបើរធវើដូចរនោះ ររអាច
រោទគាត់ថា មានទំរនា ទសាសនៈវិស័យ ឬយេ់ដចូបទរយកា ណ៍ពីពត័៌មានប រទសទំាងរនាោះភ្ដ ។ គាត់បាន
ពនាយេ់ថា “រនោះជារហតុផ្េភ្ដេគាត់រចោះកុហក់រដើមាបីអាច កាាជីវិតបាន រៅកែុងអំឡុងរពេភ្ដេគាត់បានរធវើកា 
ជាមួយរោក រអៀង សា ី” ។ 

របើរទាោះជារោក រអៀង សា ី ជាអែកគ្រប់គ្រងផ្ទាេ់ បស់រោក សងួ សុីររឿន ក៏រោយ ក៏រគ្កាយមករទៀត 
គាត់បាននយិយថា គាត់កប៏ានរធវើកា រោយផ្ទាេ់ជាមួយ ប េុ ពត ផ្ងភ្ដ ។ គាតប់ានបញ្ជាក់ថា ប េុ ពត បាន
ោត់តំាងគាត ់ជាគ្បធានភ្ផ្ែកព័ត៌មានកមពុជា (Kampuchea Information Agency) ភ្ដេគ្តូវបានសាគាេ់ផ្ងភ្ដ 
ថាជា “អា.កា. រប .”1 ឬ (Kampuchea Press Agency) ។ ភានាក់ង្  អា.កា. រប . គ្តូវបានទទួេខុសគ្តូវភ្ផ្ែក
ផ្ាសពវផ្ាាយព័ត៌មានកែុងគ្សុក និងព័ត៌មានអនត ជាត។ិ  រោក សងួ សុរីរឿន បាននយិយថា គាត់គ្គាន់ភ្តបានទទួេ
កា ភ្តងតាំង បនាទាប់ព ីប េុ ពត បានអោះអាងរៅកាន់គាតថ់ា តួនាទីមួយរនោះនងឹតគ្មូវឲាយគាត់ផ្េិត ឬស រស ភ្ត៥
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អតថបទភ្តប ុរណា្ាោះកែងុមួយថ្ថៃ។ រោយមិនបានរធវើកា រ ៀបរប់ រោក សងួ សុរីរឿន ភ្ប ជាបានភ្ថលងថា ោប់ពីឆនាំ
១៩៧៧ ដេ១់៩៧៨ គាតម់ានរពេភ្តកនលោះរមា ាងភ្តប ុរណា្ាោះកែុងមួយថ្ថៃរដើមាបីសំរក ពីរគ្ ោះគាត់ទទួេភា ៈកិចច
ជាអែកស រស  បកភ្គ្ប និងរ ៀបចំថតសរមលងផ្ាាយ។ សាកាសីបានរូសបញ្ជាក់ថា ប េុ ពត ជាអែកផ្តេ់នូវកា ភ្ណនាំ
ទាក់ទងនឹងកា ង្ ទំាងអស់ បស់ អា.កា.រប   ីឯកា ង្ ផ្ាសពវផ្ាាយរ ឺ “ោកឆងាយពីកា ទទួេខុសគ្តូវ បស់រោក 
រអៀង សា ”ី។ 

ទាក់ទងនងឹបញ្ហា “រសៀវរៅរ ម្ ” សាកាសីបាននយិយថា របើរទាោះជាមានកា គ្បជុំមួយគ្តូវបានគ្បា ពធរធវើ
រឡើង រដើមាបីពិភាកាាពអីតថបទមួយចំននួភ្ដេគ្តូវោក់បញ្ជូេកែុងរសៀវរៅរនោះ ក៏គ្រប់គានាភ្ដេបានចូេ ួមកែងុអងគ
គ្បជុំរនាោះ  ួមមានរោក រអៀង សា  ីនិងរោក ននួ ជា គ្គាន់ភ្តជាអែកភ្ដេបានសាតាបក់ា ភ្ណនាំពី ប េុ ពត  ភ្ត
ប រុណា្ាោះ។ រោក សងួ សុីររឿន បានផ្តេ់សកខីកមមថា “រោក រអៀង សា ី និង រោក ននួ ជា មិនបានចូេ ួមស រស 
រសៀវរៅរនោះរទ រឺ ប េុ ពត ខលួនឯងផ្ទាេ់ជាអែកស រស ”។ រេើសពីរនោះរៅរទៀត គាត់បានទទួេសាគាេ់ថា កា 
របាោះពុមពផ្ាាយរសៀវរៅរ ម្ជាភាសាភ្ខម  ភាសាបារំង និងភាសាអង់ររលស រឺជាភ្ផ្ែកមួយថ្នបនទកុទទួេខុសគ្តូវ
 បស់គាត់ កែុងនាមជាគ្បធានភ្ផ្ែកសា ព័ត៌មាន និងរំសនាកា ។ 

អវីភ្ដេសំខ្ន់រនាោះ សាកាសីបានផ្តេ់សកខីកមមថា “ប េុ ពត មិនោំបាច់សួ នំាសំុរយបេ់ពីថានាក់ដឹកនំាណា
រផ្ាសងរទ បូក ួមទាងំរោក រអៀង សា  ី ផ្ងភ្ដ  រោយសា ភ្តគាត់អាចរធវើកា សរគ្មចចិតតរេើអវីៗគ្រប់យ ាងរោយ
ខលួនឯង”។ 

  ក.៣. កា គ្របគ់្រងភ្ផ្ែក ដឋបាេថ្នគ្កសងួកា ប រទស 

សាកាសី សងួ សុីររឿន បានរ ៀបរប់ថា គ្កសួងកា បរទស រជឺាគ្កសួងភ្តមួយភ្ដេមានមុខង្ រពញរេញ
ជាគ្កសួងកែុងអំឡងុ បបកមពជុាគ្បជាធិបរតយាយ ពីរគ្ ោះគ្កសួងរផ្ាសងៗរទៀត តយួ ាងមានដូចជា គ្កសួង ណិជជកមម 
ភ្ដេជាគ្កសួងមួយ គ្គាន់ភ្តមានរ មាោះកែងុគ្កោសភ្តប រុណា្ាោះ។ គ្កសួងកា ប រទស មានពី ភ្ផ្ែកធំៗរ ឺ “ភ្ផ្ែក
កា ិយេ័យ” នងិ “ភ្ផ្ែកមនទី ”។  ភ្ផ្ែកកា ិយេ័យទទួេខុសគ្តូវកា ផ្េិត សនតិសខុ និងរសាបៀងអាហា ។ ភ្ផ្ែក
មនទី វិញ ជាភ្ផ្ែកមួយភ្ដេសាកាសីបានសំរៅរៅរេើ “ភ្ផ្ែកកា ទូត” ទទួេបនទុករេើកចិចកា ទូត ួមបញ្ចូេទំាង “ភ្ផ្ែក
រេខ្ធិកា កិចចថ្នពិធីកា  បស់គ្កសួង កា ផ្េិត នងិកចិចកា នរយបាយ គ្ពមទាងំកា ង្ កែុងភ្ផ្ែករំសនាកា  
និងសា ពត័៌មាន...”។ 

   ក.៣.ក. កា គ្បជុ ំ

 រយងតាមសាកាស ីសងួ សុរីរឿន កា គ្បជុំរផ្ាសងគានាគ្តូវបានរធវើរឡើងកែុងគ្កសួងកា ប រទស ដចូជា “គ្បជុំ
កា ង្ ” រធវើរឡើងរោយនាយកតាមភ្ផ្ែករ ៀងៗខលួនពីភ្ផ្ែករផ្ាសងៗគានាកែងុរពេបីថ្ថៃមតង  ីឯកា គ្បជុសំវ័យទិរតៀនគ្តូវ
បានរធវើរឡើងយ ាងរហាចណាស់មតងកែុងមួយសបាតាហ៍ រោយភ្ឡកក៏មានកា គ្បមូេផ្តុសំមាសភាពពី “សាខ្បកាស” 
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រដើមាបីគ្បជុំកែុងពី សបាតាហ៍មតង និងកា គ្បជុំសគ្មាប់បុរគេកិទំាងអស់ថ្នគ្កសួងកា ប រទស គ្តូវបានរធវើរឡើងជារ ៀង
រេ់ភ្ខ។ តាមកា ដងឹ រោក រអៀង សា  ីបានដកឹនាំកា គ្បជុំភ្ដេមានកា ចូេ ួមពីសំណាក់គ្បធានភ្ផ្ែកនានា។ 
សាកាសីបានទាញនូវភាពទាកទ់ងគានាថា កែុងអំឡុងរពេគ្បជុំទំាងរនោះ រោក រអៀង សា  ីបានជូនដណំឹងជាមុនដេ់
សមាជិកថ្នអងគគ្បជុំអំពីគ្ពតឹតកិា ណ៍សា សំខ្ន់ៗ នងិបានពិភាកាាពី “កា រធវើរសចកតីសរគ្មចជាសមូហភាពរោយ
បកាស”។ គាត់បានរូសបញ្ជាកថ់ា ជនជាប់រោទមិនភ្ដេរធវើកា ពិភាកាាណាមួយ សតីពីរណៈអចិថ្ន្តនតយ៍ជាមួយគាត់
រនាោះរទ។ រោក សងួ សុរីរឿន បានបភ្នថមថា ជនជាប់រោទ រអៀង សា ី ក៏បានរធវើបទបង្ហាញរោយបានរគ្បើគ្បាស់
នូវឯកសា មួយចំនួនកែុងរពេផ្តេ់វរគបណ្តោះបណាតាេនរយបាយ។ 

គ្រប់កមាមាភិបាេភ្ខម គ្កហមទំាងអស ់ (និងមិនសំរៅភ្តរេើបុរគេិក ភ្ដេរធវើកា រៅគ្កសួងកា ប រទស
រទ) តាមកា ដឹង រឺបានចូេ ួមកែុងវរគបណ្តោះបណាតាេសីុជរគ្ៅ ភ្ដេបានរធវើរឡើងរ ៀងរេ៣់ ឬ ៦ភ្ខមតង។ វរគអប់ ំ
រ ៀនសូគ្ត គ្តូវបានរធវើរឡើងកែុងបណំងឲាយអែកចូេ ួមទាំងអស់អាច “កាតាប់សភាពកា ណថ៍្នបដិវតតនស៍ងគមនិយម” 
រៅកែុងគ្បរទស រហើយឲាយអែកចូេ ួមគ្បជុំកាតាប់បាននូវភា កិចចចំរ ោះមុខ បសស់មាជិកមានាក់ៗ។ 

ក.៣.ខ. គ្បជុទំរិតៀន សវយ័ទរិតៀន នងិជវីទសាសន ៍

មានបុរគេិកបរគ្មើកា ង្ចំននួ២០នាក ់ រៅមនទី ព័ត៌មាន និងរំសនាកា ។ រោក សងួ សុរីរឿន បាន
ទទួេសាគាេ់ថា កែុងនាមជាគ្បធានមនទី  គាត់បានរ ៀបចំកិចចគ្បជុំថ្ផ្ទកែុងរ ៀងរេ់បីថ្ថៃមតង និងភ្តងភ្តបានរយ
កា ណ៍ជូនរោក រអៀង សា  ី រគ្កាយរពេគ្បជុំចប់។ រគ្ៅពីរ ៀបចំររគ្មាងភ្ផ្នកា នានាកែុងអំឡុងរពេគ្បជុំទាំង
រនាោះ គ្រប់គានាភ្ដេជាសមាជកិអងគគ្បជុ ំ ក៏បានផ្ាា ភាជាប់នងឹកា រធវើសវ័យទិរតៀន រដើមាបីសិកាានូវចណំ ចខវោះខ្តកែងុ
កា បំរពញកា ង្ កនលងមក នងិរេើកទឹកចតិតឲាយកមាមាភិបាេទំាងអស់ឲាយ ខិតខបំំរពញមុខនាទីខលួនឲាយបានកាន់ភ្តេអ
គ្បរសើ រដើមាបីផ្េគ្បរយជន៍គ្បជាជន និងបកាស។ រគាេបំណងរផ្ាសងរទៀតចំរ ោះកា គ្បជុសំវ័យទិរតៀន រឺរដើមាបី 
“កសាង នងិពគ្ងឹងទសាសនៈបដិវតតន៍ ក៏ដូចជារដើមាបីពគ្ងឹងរគាេជំហ ដេស់មាជិកនីមយួៗ”។ សាកាសីបាននយិយ
ថា គាត់ក៏មិនអាចររចផ្ុតពកីា  ិោះរន់បានភ្ដ ៖ គាត់គ្តូវបានររ ិោះរន់ដចូសមាជិកដ៏ថ្ទរទៀត ពីរគ្ ោះភ្តគាត់បាន
ទទួេកា អប់ ំពីបសចមឹគ្បរទស និងមានអាកបាបកិ ិយដចូជនប រទស ឧទាហ ណ៍ដចូជា កា រដើ គ្កវាត់ថ្ដរៅ
រគ្កាយរៅរពេរដើ  និងសំឡឹងរមើេភ្តោនបាយខលួនឯងរៅរពេប ិរភារអាហា ។ គាត់ក៏គ្តូវបានររ ិោះរនផ់្ង
ភ្ដ  ចំរ ោះកា ភ្ដេគាត់មានភ ិយជាជនជាតបិ រទស។ សាកាសី សងួ សុរីរឿន បានភ្ថលងថា គាត់មនិមានកា ខ្លាច
 អារទ របើរទាោះជាមានកា  ិោះរន់ទាំងរនោះក៏រោយ ពីរគ្ ោះអែកគ្រប់គ្រងផ្ទាេ់ បសគ់ាតរ់ឺ រោក រអៀង សា  ីក៏បាន
ទទួេកា សិកាាបណ្តោះបណាតាេពីគ្បរទសបារំងដចូគានា  ួមជាមួយនឹងបញ្ញវនតរផ្ាសងៗរទៀតក៏មិនខុសគានាភ្ដ ។ 
បភ្នថមពីរេើរនាោះរទៀត គាតរ់ជឿជាក់ថា កា ិោះរន់គ្បឆំងចំរ ោះ ូបគាត ់ រឺមិនមានកា បំ  បំ នណាមួយដេ់
រគាេនរយបាយបកាសរនាោះរទ។ 
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 ីឯបញ្ហាឆ្លងជីវទសាសន៍វិញ សាកាសីបានចងអុេបង្ហាញថា គាត់មិនបានដឹងអពំីកា ពនិ័យ ឬកា ោក់
ទា ុណកមមណាមួយ គ្តូវបានរធវើរឡើងរេើកមាមាភិបាេណាភ្ដេបានគ្បគ្ពឹតតខុសរៅគ្កសួងកា ប រទសរទ។ ជា
ទូរៅ កា រធវើជីវទសាសន៍រេើកទីមួយ រឺកា អប់ ំរ ៀនសូគ្ត និងទីពី  រឺកា ពាយួ សមាជិកភាពបកាស។  សាកាសបីាន
និយយថា មនិមានសកមមភាពភ័យខ្លាចណាមួយ បានរកើតរឡើងរៅមនទី ព័ត៌មាន និងរំសនាកា រទ ពីរគ្ ោះមិន
មានបុរគេិក ួមកា ង្ ជាមួយរោកណាមានាក់ ភ្ដេមិនរគា ពនូវបទវិន័យ បស់បកាសរទ។ 

ក.៤. រគាេកា ណប៍កាសរេើគ្កមុបញ្ញវនត 

សាកាសី សងួ សុីររឿន បានភ្ថលងថា រោក រអៀង សា ី ក៏ជាអែកទទួេបនទុករេើកា រធវើមាតុភូមនិិវតតន ៍បស់
គ្កុមបញ្ញវនត ភ្ដេមកពីគ្បរទសបារំងភ្ដ ។ គាត់បានផ្តេស់កខីកមមដចូខ្ងរគ្កាមរនោះ៖ 

ខំុ្គ្គាន់ភ្តបានដឹងថា គាត់ជាអែកទទួេបនទុកកិចចកា ប រទស បស់មជាឈឹមបកាស រហើយជា
ពិរសស ចំរ ោះបញ្ញវនតមកពីគ្បរទសបារំងភ្ដេធាលាប់ជាសមាជិកថ្នវង់មា ាករេនីនីរោយសា គាត់
ជាអែកបរងកើត និងក៏ជាអែកទទួេខុសគ្តូវខ្ងគ្កុមពួករយើងខំុ្ទាំងអស់គានាហែឹង។ 

សាកាសីក៏បាននយិយបនតរទៀតថា “កា សរគ្មចអំ វនាវឲាយអរគរជទូតទាំងអស់វិេគ្តឡប់មកកាន់
គ្បរទសវិញ រគឺ្តូវបានរធវើរៅចុងឆនាំ១៩៧៥ រហើយជាធមមតា ប េុ ពត ជាអែកសរគ្មចរទបាទ។  មិនភ្មនរោក 
រអៀង សា ី ជា ដឋមន្តនតីកា ប រទសរទភ្ដេជាអែកសរគ្មច រឺថានាក់ដឹកនំាគ្បរទសជាអែកសរគ្មចភ្តមតង”។ គាត់បាន
ចងអុេបង្ហាញថា គាត ់ “ចាាស់១០០%” ថា រោក រអៀង សា  ីមិនបានដឹងអវីទាំងអស់រៅរេើបញ្ញវនតកមពុជាទំាង
អស ់ភ្ដេរធវើមាតុភូមិនិវតតនម៍កកមពុជាវិញ និងថា ប េុ ពត ជាអែកភ្ដេបានរធវើកា ភ្តងតាំងបញ្ញវនតទំាងរនាោះឲាយរៅ
រធវើកា រៅរគ្ៅគ្បរទស និងបានរធវើកា ភាជាប់រោយរគ្បៀបគ្បដូច រអៀង សា  ីថាជា “អែកោត់ភ្ចងសគ្មបសគ្មួេភ្ផ្ែក
 ដឋបាេ” ភ្ដេជាអែកភ្ដេបានភ្ណនាកំិចចកា ដេ់ពកួររទាំងរនាោះ។ 

រយងតាមសាកាសី សងួ សុរីរឿន បញ្ញវនតទំាងអស ់ តគ្មូវឲាយរធវើកា េំបាកៗ រគ្កាយពីកា គ្តឡប់ចូេមក
កមពុជាវិញ រហើយកា រធវើដូចរនោះ នំាឲាយពួកររអាច “កសាង” ហាត់ពត់េត់ដំខលនួ។ គាត់បានផ្តេ់សកខកីមមពមីូេ
រហតុភ្ដេបញ្ញវនតមួយចំននួមិនបានរគ្ជើសរ ីសឲាយរធវើជាមន្តនតីទូត ពីរគ្ ោះពួកររមិនមានសាវតា “ប ិសុទធ” ។   ីឯ 
“កមាមាភិបាេមូេោឋាន” គ្តូវបានរគ្ជើសរ ីសជំនួសសំរបត់ំភ្ណងរៅរគ្ៅគ្បរទស។ 

ក.៥. ខ្មាងំសគ្តវូ នងិកា បាតខ់លនួ 

     សាកាសីបានផ្តេ់សកខីកមមថា      បកាសកមមុយនីសតកមពុជាបានភ្បងភ្ចកចណំាត់ថានាក់ខ្មាងំរៅតាមភ្បបភ្ផ្ន
រផ្ាសងៗគានា៖ ខ្មាំងប រទស ខ្មាំងកែុងគ្សុក និង  “ខ្មាំងរៅកែុងខលួនឯង”។ ដំបូងរឡើយ ចគ្កពតតិនិយមអារម ិកំាង គ្តូវ
បានោត់ទុកថាជាខ្មាងំប រទស ភ្តោប់ពីចុងឆនា១ំ៩៧៧ ពួកររបានរប់បញ្ជូេ ជនជាតិរវៀតណាម និងគ្កុមោ 
កមម រួករម ងតាំង (ោ កមមប រទសរផ្ាសងៗរទៀត បស់បសចមឹគ្បរទស) រៅកែុងគ្បរភទខ្មាំងរនោះភ្ដ ។ រោយភ្ឡក
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ខ្មាំងកែុងគ្សុកវិញ រឺសំរៅរៅរេើ “ភានាក់ង្  បសម់ហាអណំាចទំាងរនាោះ” ។ សាកាសីបានពនាយេ់ថា រឺជា “ខ្មាំងបងកប់
សីុ  ូងថ្ផ្ទកែុង” ភ្ដេរៅកែុងជួ បកាស កែុងជួ កងទព័ និងកែុងចំរណាមគ្បជាជន។ ចំភ្ណកឯ “ខ្មាំងរៅកែុងខលួនឯង” វិញ 

សាកាសីបានពនាយេ់ថា ខ្មាំគ្បរភទរនោះ រឺជាទិសរៅសំខ្ន់បំផ្ុត បស់សងគមនិយម   “ជាកំភ្អេសងគមោស់ កំភ្អេ
វណណៈជិោះជាន់ភ្ដេមានរៅកែងុខលួន”។ សាកាសី សងួ សុីររឿន បានប ិយយេមអតិថា បកាសកមមុយនីសតកមពុជាបានោត់
ទុក “ខ្មាំងរៅកែុងខលួនឯង” ជាខ្មាំងនាំមុខ ឬរគ្គាោះថានាក់បផំ្ុត រោយសំរៅរេើអែកទាំងឡាយណាភ្ដេមានចិតត
រោភេន់បណុាយសកតិ ចងក់ាន់កាបអ់ំណាច ឯកា  ស់រៅរោយភ្បលកពីគ្បជាជន ជិោះជានក់ំោំងពេកមម បស់គ្បជា
ជន និងោយវាយហួសរហតុរេើសពីរសចកតីគ្តូវកា  ភ្ដេកតាតាទំាងរនោះគ្តូវភ្តជគ្មោះ។ 

រោក សងួ សុរីរឿន បានភ្ថលងថា គាត់បានកត់សមាគាេ់ថា មានកា បាត់ខលួនកមាមាភិបាេភ្ដេបានរធវើកា 
រៅគ្កសួងកា ប រទស។ គាត់បានពនាយេ់ថា កា បាត់ខលួនមិនភ្មនសុទធភ្តមានន័យថា បុរគេរនាោះគ្តូវបានោប់ខលនួ
រនាោះរទ ភ្តវាអាចមានន័យថា បុរគេរនាោះគ្តូវបានបញ្ជូន ឬផ្លាស់ផ្តូ ទីតាំងកា ង្ ថមី។ គាត់បាន គ្បកាសថា មានមតិត
 បស់គាត់ខលោះបានបាត់ខលួនរោយមិនបានទទួេព័ត៌មានអីវទំាងអស់ រហើយគាត់រទើបភ្តបានដឹងនារពេរគ្កាយមក
រទៀតបនាទាប់ពីកា ដួេ េំថ្ន បបរនោះ រោយសា គាត់បានរ ើញរ មាោះអែកទំាងរនាោះរៅកែុងបញ្ជីរ មាោះអែករទាស
រៅមនទី  ស-២១។ សាកាសីបានរ ៀបរប់ថា គាត់ និងរោក រអៀង សា  ីមានមតិតភកតជិិតសែទិធមានាក់រ មាោះ តចូ ខ្រំ ឿន 
រហើយគាត់មានាក់រនោះក៏ធាលាប់រធវើកា រៅគ្កសួងកា ប រទសភ្ដ ។ រៅឆនា១ំ៩៧៧ កមាមាភិបាេ តចូ ខ្រំ ឿន គ្តូវបាន
ោប់ខលួនខណៈភ្ដេ រោក រអៀង សា  ីមិនមានវតតមានរៅកែុងគ្បរទស។ រោក សងួ សុរីរឿន បានចងអុេបង្ហាញ
ថា មិតត បស់គាត់នឹងមិនអាចគ្តូវបានោប់ខលួនរទ របើរោក រអៀង សា ី មានវតតមានរៅកែុងគ្បរទសកមពុជានារពេ
រនាោះ ពីរគ្ ោះគាត់រជឿជាក់ថា តចូ ខ្រំ ឿន រឺជាបុរគេមានាក់ភ្ដេគ្តូវបានកា   រោយរោក រអៀង សា ។ី  សាកាសី
បានភ្ថលងថា “អាហែឹងវាអាចនយិយថាអញ្ចឹងបាន រគ្ ោះរោក រអៀង សា  ីគាត់បានកា   កមាមាភិបាេមួយចំនួនធំ
រៅគ្កសួងកា ប រទស”។ 

សាកាសីបានរ ៀបរបផ់្ងភ្ដ អពំីចរមលើយសា ភាពថា វាមានគ្បហាក់គ្បភ្ហេគានានងឹកា គ្ប ិត (និពនធ) 
គ្បរោមរោក រោយសា ភ្តវាបានរ ាយរ ាប់រ ឿងរ ាវ “ភ្ដេមិនរួ ឲាយរជឿបាន”។ ពីដបំូង របើបុរគេមានាក់មានជាប់
ទាក់ទងយ ាងរហាចណាស់កែងុចរមលើយសា ភាពចំនួន៣ បរុគេរនាោះនឹងគ្តូវោប់ខលនួ ប ុភ្នតចំណាតក់ា រនោះគ្តូវបាន
រធវើអនតររមន៍រោយបអូនគ្សីថ្ថល បស ់ប េុ ពត រឺរោកគ្សី រអៀង ធ ីទិធ2 រោយរោកគ្សីបានរសែើសំុឲាយបភ្នថមចំនួន
កែុងចរមលើយសា ភាព។ បនាទាប់ពីរនាោះមក បុរគេមានាកអ់ាចោប់ខលួនបានេុោះគ្តាណាមានកា រឆ្លើយោក់ពីចរមលើយ
សា ភាពចំននួ៨ (ជំនួសឲាយចរមលើយសា ភាពភ្ត៣ កាេពមីុន) ។ រោក សងួ សុរីរឿន បាន មលកឹរឡើងវិញចរំ ោះ
ក ណីផ្ទាេ់ខលួនរោកថា មានចរមលើយរឆ្លើយោក់រោកចំននួ៤ ភ្ដេបានរោទថាគាត់ជា “អែករសើរ ី” មានន័យថា
ជាមនុសាស “និយមសូរវៀត ឬ និយមរវៀតណាម” រហើយមានចរមលើយសា ភាពមួយបានសនែិោឋានថា រេប់ញ្ញវនតទំាង
អស់ភ្ដេបានទទួេកា សិកាាពីរគ្ៅគ្បរទស រឺសុទធភ្តជាអែករសើរ ី ប ុភ្នតរោយសា កែុងចរមលើយរឆ្លើយោក់រនាោះមិន
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បានោក់រ មាោះគាតឲ់ាយចាាសោ់ស់ ដូរចែោះ គាត់កគ៏្តូវបានររឲាយពិនទុគ្តឹមភ្តកនលោះ រ េរឺបានភ្តបួនកនលោះ ខណៈ
ភ្ដេ៥ពិនទនុឹងគ្តូវអាចោប់ខលនួបាន។ យ ាងណាមិញ រគ្កាយរពេភ្ដេ  ស ់ សា និ បានរោទគ្បកាន់គាត ់
រអៀង សា  ី បានរៅគាត់ឲាយមកបញ្ជាក់ពីកា រោទគ្បកាន់រនោះ រហើយបានរធវើកា ភ្ណនាំគាត់ឲាយស រស គ្បវតតិ ូប
 បស់គាត់។ សងួ ស ីុររឿន បានសា ភាពថា រៅកែុងគ្បវតតិ ូប បស់គាត ់គាត់បានរ ៀបរប់មនុសាសមួយចំននួជា “ជន
កាបត់” ឬ “មនុសាសចថ្គ្ង”។ គាត់បានផ្ដេ់រហតុផ្េថា៖ 

អាហែឹងរឺបុរគេទាំងរនាោះបកាសបានគ្បកាសថាជាភានាក់ង្  សុ ី.អី ុ.អា កាបត់ បស់បកាស។ ដូរោនាោះរឺថា
អាហែឹងធមមតារយើងបញ្ជាក់អ ៊ីចឹងទុកជារយើងរជឿឬមិនរជឿក៏កែុងឋានៈជាបកខជនរយើងរចោះភ្តោក់
អ ៊ីចឹងរណោះអាហែឹងជាធមមតារទ។ ខំុ្មិនដឹងថាោក់អ ៊ីចឹងរៅររអាចរោទគ្បកាន់ថាខំុ្រគ្ ោះររ
ថាៗខំុ្ជាឱកាសនិយម។ អាហែឹងជាធមមតា។ ក៏ប ុភ្នតរបើរយើងមិនោក់ោក់វិញភ្នែ៎ វាមានបចឆ័យ
យ ាងរម ច? អាហែឹងរហើយភ្ដេរររៅថាគ្បជាធិបរតយាយភ្ខម រនាោះ ។ 

កែុងសកខីកមម បស់គាត ់សាកាសកី៏បានទួញរសាកថា មនុសាសភ្ដេគាត់បានរោទគ្បកានក់ែងុកមពុជាគ្បជាធបិ
រតយាយ មិនគ្តូវបានផ្ដេ់ឱកាសឲាយតតាំងនឹងអែករោទរទ។ រពេសាកាសីរៅសា មនទី ទេួភ្សលងគាត់បានរ ើញមិតត
ភ័កដភ្ដេជាមនុសាសេអនិងរសាមាោះគ្តង ់ “ប ុ ភ្នតគ្តូវបានររោប់យករៅសមាលាប់រោេ វាអារណាចអាធ័មណាស់។”
រោយហាក់ដូចជាសំរៅរៅជនជាប់រោទ រហើយគាត់បានសមាគាេ់រ ើញថា៖ 

សូមអត់រទាសបងៗ ខំុ្ថារបើខំុ្ដឹងមុនខំុ្អត់ចូេជិតរទ។ បុ  ភ្នតសំណាងខំុ្ របើសិនខំុ្ដឹងរៅរពេ
រនាោះ ខំុ្ក៏មិនបាន ស់ភ្ដ រគ្ ោះខំុ្ៗមិនខ្លាចរទវាដេ់កវាដេ់ ដូចថារធវើដេ់អ ៊ីចឹងវាមិនភ្មនអីជា
សងគមនិយមមិនភ្មនអីជាបដិវតតន៍ មិនភ្មនអីជារគ្បើគ្បជាជនបរគ្មើជាតិរទរណោះ។ 

ក.៦. ទនំាកទ់នំងជាមយួជនជាបរ់ោទ 

សងួ ស ុីររឿន បានភ្ថលងថា គាត់គ្គាន់រ ើញ ននួ ជា ពីចមាងាយរៅវរគអប់ ំនរយបាយកែុងបុ ីកឡីា3 ឆនាំ
១៩៧៦។ គាត់បាននយិយជាមួយ ននួ ជា បានភ្តមដងប ុ រណា្ាោះតាមទូ ស័ពទរពេ ននួ ជា រសែើគាត់ឲាយស រស អតថ
បទពីរគាេនរយបាយប រទសថ្ន បបកមពុជាគ្បជាធបិរតយាយ។ រពេភ្ដេគ្តូវបានសួ ថា គាត់មានទំនាក់ទំនងជា
មួយ រខៀវ សផំ្ន គាត់បាននិយយថា គាត់បានអមដំរណើ ជនជាប់រោទរៅគ្បរទសគ្សីេង្កា កែុងឆនា១ំ៩៧៦ 
រហើយពួកគាត់ជួបគានារៅគ្បរទសកមពុជាកែងុតួនាទផី្លូវកា ។ បុ  ភ្នត ពួកររមនិភ្ដេនយិយ “ជាឯកជន។” 

រោក រអៀង សា  ីខលួនគាតផ់្ទាេ់បានគ្បាប់ថា  សងួ ស ុីររឿន ថាគាត ់(រអៀងសា ី) រជឺាសមាជិកមានាក់ថ្ន
រណៈអចិថ្ន្តនតយ៍។ រៅរពេរនាោះភ្ដ  រោក សងួ ស ីុររឿន បានិយយថា  គាត់បានដងឹថា រអៀង សា  ីសថិតរៅ
រគ្កាម ប េុ ពត និង ននួ ជា កែុងឋាននុគ្កមកមពុជាគ្បជាធបិរតយាយ។ ដូរចែោះ គាត់បានសនែិោឋានថា   រមដឹកនាំទំាង
ពី ក៏ជាសមាជិករណៈអចិថ្ន្តនតយ៍ផ្ងភ្ដ ។ សាកាសីក៏បានបញ្ជាក់ពីចរមលើយគាត់ជាមយួរៅគ្កមរសើ ុបអរងកតភ្ដេ
ថា ប ុ េ ពត, ននួ ជា, សនុ រសន និង វ ន រវត ជាសមាជិកថ្នរណៈសនតិសុខ។ យ ាងណាមិញ គាត់បានរូសបញ្ជាក់
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ថា គាត់បានដឹងពត៍៏មានរនោះពីរសៀវរៅមួយកាាេ និងអតថបទពត៍៏មាន ភ្ដេគាត់បានអានចុងឆនា១ំ៩៧៩ រហើយ
គាត់មិនដងឹពីតួនាទីថ្នរណៈសនតិសុខរទ។ ទាក់ទងនឹងកា ិយេ័យ៨៧០ សាកាសបីាននិយយថាគាត់គ្គាន់ភ្ត
ដឹងថា ប ង4់ មានកា ជាប់ កព់័នធនឹងកា ិយេ័យរនោះ។ 

រពេគ្ពោះរជអាជាញាអនត ជាតិរោក វាងំសង ់វា ាយដ ៍រដសាមាឯេ បានសួ  សងួ ស ុីររឿន ឲាយរ ៀបរប់ពីទំនាក់
ទំនងគាត់ជាមួយនិង រអៀង សា  ីគាត់បានពនាយេ់ថា៖ 

រគ្ ោះកែុងឋានៈជាបកខជនរឺមិនភ្មនជិតសែិទធនឹងបុរគេរទរឺថាជិតសែិទធនឹងមាគា ៌ រឺជិតសែិទធនឹងអែក
ភ្ដេថាភា កិចចភ្ដេរយើងបានរឺថា -- រគ្ ោះឧបមាថាខំុ្រធវើកា ជាមួយនឹងរោករអៀងសា ីមិន
ភ្មនមានន័យថាខំុ្ដូចថាគាត់ឲខំុ្រធវើអីខំុ្រចោះភ្តរធវើរនាោះរទ។ រៅកែុងគ្កបខ័ណឌភា កិចច បស់ខ្ុំបាន ខំុ្
រធវើភ្ដ  រហើយកា ខលោះមានកា ភ្ខវងរំនិតគានាពិភាកាាគានារហើយ បុ  ភ្នតគាត់រឺថាថានាក់រគ្កាមទទួេសាដាប់
ថានាក់រេើភារតិច សាដាប់ភាររគ្ចើនវាមានរគាេកា ណ ៍បស់កុមមុយនីសដ។ 

គាត់បានបភ្នថមថា រទាោះបីជាគាត់បានសាគាេ ់រអៀង សា  ីតំាងពីរកមងក៏រោយ5 គាត់មិនបានរដើ តាម ឬរធវើ
ទំាងេៃិតេៃង់រទ។ រោក សងួ ស ុីររឿន និយយថាកា រជឿទុកចិតតកែងុសម័យកមពុជាគ្បជាធិបរតយាយពិបាកកែងុកា 
ឲាយអតថន័យ។ ដូរចែោះ ពួកររវាយតថ្មលអវីៗតាម យោះ “កា ឆ្លុោះបញ្ចាំងរៅតាមមាគ៌ាា បសប់កាស”។ រោយសា ភ្ត “អវីៗក៏
ជាបដិវតតន”៍ កា រជឿទុកចិតតភ្ដេពួកររឲាយរម បស់ររ រអឺាគ្ស័យរៅរេើសាថានកា ណ៍។ 

ក.៧. អកបាបក ិយិសាកាស ីនងិភាពរ ួឲរជឿទកុចតិតបាន 

សងួ ស ុីររឿន បានគ្បាប់អងគជំនុំជគ្មោះថា គាត់សរគ្មចចិតតជួយគ្ជំ ុភ្គ្ជញ អ.វ.ត.ក. រៅរពេភ្ដេបានរៅ
ស-២១ គាត់បានរ ើញមិតតភក័ដជារគ្ចើនភ្ដេជាអែកកមុមុយនីសតរសាមាោះគ្តង់គ្តូវបានរធើវទា ុណកមម និងករមទចរោេ។ 
គាត់រគ្តៀមខលួនជារគ្សចកែុងកា រឆ្លើយសំណួ ភ្ដេោក់មកគាត ់ រហើយសួ ភារីឲាយបញ្ជាក់សំណួ ភ្ដេគាត់យេ់ថា
គ្ចឡ ំ ឬមិន ក់ព័នធនឹងកចិចដំរណើ កា នីតិវិធី។ គាត់បានបដិរសធមនិរឆ្លើយនឹងសំណួ ភ្ដេហួសពីកា យេ់ដងឹ
ផ្ទាេ់ខលួន បស់គាត។់ 

 រួ ឲាយកត់សមាគាេ់ថា សងួ ស ុីររឿន បានបង្ហាញយ ាងចាាស់ពីកា មិនរពញចតិត រពេភ្ដេគាត់យេ់ថា
សំណួ ខវោះកា យេ់ដឹងពីសាថានកា ណ៍ថ្នគ្បរទសកមពុជាកែងុកំឡុងរពេ បបកមពុជាគ្បជាធិបរតយាយ។ កែុងរពេកា 
សួ រដញរោេ បស់សហគ្ពោះរជអាជាញា  សាកាសីបានផ្ដេរ់យបេ់ថា  “រពេភ្ដេគ្ពោះរជអាជាញាអនត ជាតិោក់
សំណួ មកខ្ុ ំវាហាកដ់ូចជាថា ពួកគាត់មិនបានយេ់ចាាស់ពីសាថានកា ណ៍កែុងគ្បរទសកមពុជា     និងចេនាបោះ
របា ថ្ន បបនារពេរនាោះរទ។” សាកាសដីភ្ដេរនោះបានបង្ហាញកា មិនរពញចិតតមដងរទៀតរៅ  ថ្ថៃពុធបនាទាប់ពីគាត់
បានភ្ថលងថា គាត់មិនចងោំពរីសចកដីេមអិតថ្នកចិចគ្បជុំភ្ដេ រអៀង សា  ីបានដឹកនាគំ្បជុំរៅទីគ្កុងបា ា ីស កែុងឆនាំ
១៩៧៥។ រៅគ្កម ហាសងម់ា ាក ់ឡាភ្វន ៍បានសួ ថា “រតើរនោះជាកា បាត់កា ចងោ ំឬ រគ្ ោះថារោកមនិមានវតតមាន
រៅទីរនាោះ ឬ រោកគ្គាន់ភ្តមិនចងច់ងោ?ំ” រោយរ ែើសចិតត សងួ ស ីុររឿន    បានសមសំដីថាៈ 
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...ខ្ុំមិនមានអីខ្តឬចំរណញនិយយរទ ខំុ្និយយរនោះរដើមាបីឲាយយេ។់  អវីភ្ដេខ្ុំនិយយខ្ុំមិន
ចង់សគ្មាេរទាសអែកណាអីរទ រគ្ ោះរបើសាគាេ់ខ្ុំចាាស់ សាគាេ់គ្បវតតខំុ្ិចាាស់ រហើយខំុ្មិនចង់
ោតគ្តោងរៅកភ្នលងរនោះរទ រគ្ ោះវាមិនភ្មនជាកភ្នលងភ្ដេខ្ុំោតគ្តោង។ របើខំុ្ដឹងខំុ្ជគ្មាប
រហើយ ។ 

សាកាសីបានបនតរ ៀបរប់ភ្វងអនាលាយពីទសាសននរយបាយ បស់គាត់ និង របៀបភ្ដេគាត់អាច ួចផ្ុតជីវិត
 បស់គាត់ពី បបរនោះ ភ្ដេបងកឲាយគ្បធានអងគជនំុំជគ្មោះ មលឹកគាត់ពីតួនាទី បស់គាត ់ ជាសាកាសីមួយ ូប និងភ្ណនាំ
គាត់មិនឲាយរឆ្លើយតបភ្ដេរៅរគ្ៅទំហំថ្នសវនាកា រនោះ។ រគ្កាយមក សាកាសីបានរឆ្លើយចំៗរៅនឹងសណំួ  និង
កំហិតចរមលើយ បស់គាតច់ំរ ោះបញ្ហាភ្ដេបានរេើករឡើង។ 

ខ. សកខកីមម បស ់អងុថងុរហឿង 

រោក អងុ ថងុរហឿង ជារឺបញ្ញវនតកមពុជាមួយ ូបភ្ដេបានរ ៀន និង ស់រៅគ្បរទសបារងំ  មុនរពេភ្ដេ
គាត់គ្តឡប់មកកមពុជាវិញរៅឆនាំ ១៩៧៦ បានោប់រផ្តើមផ្តេ់សកខីកមម បស់គាត់រៅថ្ថៃអង្គា ។ គាត់បានផ្តេស់កខី
កមមពីបទពិរសាធន៍ បស់គាតក់មុងជំ ុំអប់ ំសាជាថមីមួយចំនួន នងិបានបង្ហាញថា មានមនសុាសជារគ្ចើនបានបាត់ខលនួ
កែុងកំឡុងរពេភ្ដេគាត់បានសានាក់រៅជំ ំុទំាងរនាោះ។ រគ្កាយមកគាត់បានដងឹថាពួកររទាំងរនាោះមួយចំននួគ្តូវ
បានសមាលាប់។ 

ខ.១. គ្បវតតិ បូសរងខប 

រោក អងុ ថងុរហឿង បានោប់រផ្ដើមកា សិកាា បស់គាតក់ែងុភ្ផ្ែករសដឋកិចចនរយបាយរៅឆនាំ១៩៦៥ រៅ
ទីគ្កុងបា ា ីស ភ្ដេគាត់បាន ស់រៅ ហូតដេ់គាត់គ្តូវបានរធវើមាតុភូមិនិវតតន៍វិញរៅឆនា១ំ៩៧៦។ គាត់បានកាលាយ
ជាសមាជិកមានាក់ថ្នសហភាពនិសាសិតភ្ខម 6 កែុងឆនា១ំ៩៧០។ រយងរៅតាមសាកាសីរោក រខៀវ សផំ្ន រោក ហ ូ
នមឹ នងិរោក ហ  ូយន ់ រោយសាគាេ់ថាជា “មនុសាសសាអាតសអំទំាងប”ី ក៏ជាសមាជិកថ្នសហភាពនិសិាសតភ្ខម ផ្ង
ភ្ដ  រហើយកា រគា ព បស់គាត់ចំរ ោះអែកទាងំបីរនោះ បានជគ្មុញសាមា តីគាត ់ ឲាយចូេ ួមកែងុសាថាបន័រនោះ។ រៅរពេ
រនាោះ គាត់បានដឹងថារមដឹកនំាទំាងបី ូបរនោះ មានកិតតិនាមជាអែកសាអាតសអ ំ រហើយកា ចូេ ួម បស់ពួកគាត់ជាមួយ
ភ្ខម គ្កហមបាន ួមចំភ្ណករធវើឲាយសាធា ណៈជនមានមតិវិជជមានរៅរេើចេនាបោះរបា ។ 

ខ.២.  ណស ិាស បួ មួជាតកិមពជុា 

រយងតាមរោក អងុ ថងុរហឿង គ្ពោះអងគមាចាស់ នរោត្តមសហីន ុនិង ភ្ប ន នតុ ជាអែកបរងកើត ណសិ ាស
 ួប ួមជាតរិោយមានបំណងកសាងសងគមកមពុជាគ្បកបរោយឯករជាយភាពគ្តមឹគ្តូវ និងយុតតិធម។៌ គាត់បានបង្ហាញ
ថា រោយមិនរិត ឬ មិនខវេព់ីនិនានាកា នរយបាយ      មនុសាសគ្រប់ ូបគ្តូវបានអនញុ្ញាតឲាយចូេ ណសិ ាស ួប ួមជាតិ
រគ្ ោះវាមិនភ្មនជាបកាសកមមុយនីសដរទ។        រយងរៅតាម បាយកា ណ៍ រោក រអៀង សា  ីជាអែករ ៀបចំភ្ណនាំ
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សកមមភាព ណសិ ាស ួប ួមជាតិនិងរោក រខៀវ សផំ្ន ជាសមាជិកមួយ ូប។ រទាោះបីជ  សកមមភាព បស់ ណសិ ាស
 ួប ួមជាត ិបានរផ្ដាតរៅរេើតំបន់ជនបទ វាក៏មានអែកគាំគ្ទរៅកែុងទីគ្កុងមួយចំននួផ្ងភ្ដ ។ 

ខ.៣. សកមមភាពរអៀងសា រីៅរគ្ៅគ្បរទស 

សាកាសីោំបានថា រអៀង សា  ីបានរធវើទសាសនៈកិចចរៅគ្បរទសបារំងជាញឹកញាប។់ រយងរៅតាម បាយ
កា ណ៍ ជនជាប់រោទបានជបួជាមួយគ្បជាជនកមពុជារហើយភាររគ្ចើនជានិសិាសតរៅកែងុទីគ្កុងបា ា ីស។ គាតក់៏បាន
ជួបអែកសា ពត៏មានផ្ងភ្ដ ។ រយងតាមសាកាស ី រអៀង សា  ីបានផ្ដេ់នូវកា ធានាថា កមពុជាខលួនទីពឹងខលួន រហើយ
បានទទួេភាពរជារជ័យកែុងរពេកិចចគ្បជុំទាំងរនោះ។ រៅរពេភ្ដេ រអៀង សា  ីបានគ្តឡប់រៅបារំងវិញ បនាទាប់
ពីជ័យជំនោះភ្ខម គ្កហមកែុងឆនា១ំ៩៧៥ សាកាសីបានោំថា និសិាសតនិងបញ្ញវនតកមពុជាបានទទួេរក់ទាក់គាត់ថាជាវី ៈ
បុ សដ៏អសាចា ាយ។ ជនជាប់រោទបាននយិយពសីា ោះសខំ្ន់ថ្នភាពជាមាចាស់កា ខលួនឯង កា រសែហាជាតិ ខលួនទពីឹង
ខលួន និងជាតនិិយម រហើយសងកត់ធៃន់រៅរេើឯករជាយភាពថ្នគ្បរទសកមពុជាពីសំណាកគ់្បរទសរវៀតណាម។ 

សាកាសីបានផ្ដេ់សកខីកមមថា ភ្ផ្ែកតាមរសចកដីគ្បកាសព័តម៏ានភ្ដេរធវើរឡើយរោយ រអៀង សា  ី គ្បាប់ឲាយ
ដឹងថា ជនកមពុជាភ្ដេរធវើមាតុភូម ិ បានសបាាយចតិតនឹងកា ជួយគ្ជុំភ្គ្ជងកសាងគ្បរទសជាតិ។ គាត់បភ្នថមថា
រពេ រអៀង សា  ី បង្ហាញខលួនរៅសភាអងគកា សហគ្បជាជាតិជនជាប់រោទបានភ្ថលងថា គ្បជាជនភ្ដេបាន
ជរមលៀសពីភែំរពញគ្តូវបានបញ្ជូនគ្តឡបរ់ៅទីគ្កុងវិញជាបរណ្ើ ៗ។ ដូរចែោះ រៅរពេភ្ដេ អងុ ថងុរហឿង បានដឹង
រហើយ គាត់គ្តូវភ្តចូេ ួមកែុងកា  “កសាងរឡើងវិញ” រដើមាបីកាលាយជាចំភ្ណកថ្នកា រធវើបដវិតតន៍ គាត់មិនភ្ដេរិតថា
គ្តូវគ្បឈមនឹងកា អត់ំលាន និងពេកមមធៃនធ់ៃ ។ គាត់បានរិតថា គាត់រួ ភ្តរ ៀនទមាលាប់ ស់រៅតាម របៀបភ្ដេ
គ្បជាជនកមពុជាបានរធវើ។ រទាោះបីជាមានពត័៏មានពីកា ជរមលៀស កា អត់ំលាន និងកា សមាលាប់រៅកែុងគ្បរទសកមពជុា
ក៏រោយ រោក អងុ ថងុរហឿង បាននិយយថាគាត់រគ្ជើសរ ីសកា រជឿជាក់រៅរេើ រអៀងសា  ី- 

ខំុ្ក៏រ ើញថាបងៗភ្ដេគាត់េោះបង់តស ូគ្រប់ភ្បបយ ាងរដើមាបីឈែោះរហើយគាត់ធាលាប់រ ៀនរៅគ្សុក
បារំងគាត់ធាលាប់រចោះមានចំរណោះខពង់ខពស់ រហើយគាត់មិនអាចសមាលាប់ភ្ខម គានាឯងរទ។ ដូរចែោះខ្ុំៗ -- 
គាត់និយយអីភ្បបគ្សុោះគ្សួេតាមខំុ្បនតិចរៅ ខំុ្រជឿគាត់១០០ភារ យ ភាលាមបាទ។ 

កា អំ វនាវ បសរ់ោក រអៀង សា  ី រដើមាបីរេើកទឹកចិតតឲាយគ្បជាជនកមពុជាចូេគ្សុក គ្តូវបានររនិយយ
ថាមានគ្បសិទធភាពខ្លាំង៖ អែករធវើមាតុភូមនិិវតតន ៍បានេក់ផ្ទោះ បស់ពួកររ រហើយោករចញពីគ្រួសា វិេគ្តឡប់មក
កមពុជា។ សាកាសីបានគ្បមាណថា គ្បជាជនកមពុជាដូចជា ូបគាត់ គ្បភ្ហេ ១៧០០នាក ់បានវិេគ្តឡប់មកគ្សុក
កំរណើតវិញ ប ុ ភ្នតគ្បភ្ហេមានភ្ត ២០០នាក់រទ ភ្ដេបាន ស់រនមានជីវិតពី បបរនោះ។ 
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ខ.៤. កា រធវើមាតគុ្បរទស 

រោក អងុ ថងុរហឿង បាននិយយថា គាត់បានសម័គ្រចតិតគ្តឡប់មកគ្សុកកំរណើតវិញកែុងភ្ខកកកោ ឆនាំ
១៩៧៦ ពីរគ្ ោះគាត់មិនអាច ស់រៅរគ្ៅគ្បរទសអស់មួយជីវិតរទ។ អែករធវើដំរណើ ជាមយួគាត់រេើយនតរហាោះរៅ
គ្សុកភ្ខម ជាអតីតមន្តនតីរយធនិ និងសមាជកិគ្រួសា  បសអ់ែកគ្សី រអៀង ធ ិទិធ។ គាត់បានបរងហើបថារពេភ្ដេគាត់
មកដេ់គ្ពោនយនតរហាោះរ ធិ៍ចិនតងុ        គាត់មានអា មមណ៍ថាគ្បសិនរបើគាត់គ្តវូបានផ្ដេ់ឱកាស គាត់នងឹជិោះ
យនតរហាោះោករចញមដងរទៀត រោយសា ភ្តគ្បរទសកមពជុាភ្ដេគាត់ធាលាប់រ ើញរឺខសុគានាខ្លាំងពីអវីភ្ដេគាត់ធាលាប់
បានរ ើញ និងោំបាន។ រៅគ្ពោនយនតរហាោះគាត់បានរ ើញ សាឡតុបាន7 ក៏គ្តូវបានសាគាេ់ថាជា “សហូងុ” 

បាននាំគាត់រៅជួបកមាមាភិបាេភ្ខម គ្កហមរផ្ាសងរទៀត។ 

ខ.៥. សាោបរចចករទសមតិតភាពភ្ខម -សរូវៀត ឬ ក-១៥ 

សាកាសីបានគ្បាប់ថា  រៅរពេភ្ដេគាត់មកដេ់គ្សុកភ្ខម គាត់គ្តូវបានររយករៅមជាឈមណឌេអប់ ំភ្កភ្គ្ប
រៅសាោបរចចករទសមិតតភាពភ្ខម សូរវៀត គាត់និងអែកមាតុភូមិរផ្ាសងរទៀតដូចគានា គ្តូវបានឲាយសគ្មាក  និងឲាយបាយ
 ឹងទទួេទាន។ រគ្កាយៗមករទៀត ពួកគាត់គ្តូវបានររយករៅវាេភ្គ្ស រហើយបង្គាបឲ់ាយសង់ផ្ទោះ   និងយកថមរចញ
រដើមាបីបរងកើនទិនែផ្េគ្សូវ។ គាត់កត់សមាគាេ់រ ើញថា សូមាបីភ្តមនុសាសោស់ក៏គ្តូវភ្តរធវើកា ធៃន់ភ្ដ ។រោក អងុ ថងុ
រហឿង ោំបានថា ពូ ួកគាត់គ្តូវបានបង្គាប់ឲាយផ្េិត “ជរីេខ១” ពីោមក និងទឹករនាម៖ 

របើរយើងរធវើ ជីរេខ១ហែឹង ខ្លាំងកាេណារឺថារយើងកំុកាបត់វណណៈរយើងកានត់ភ្តខ្លាំងកាេណាររ
រចោះភ្តបងខំឲាយរធវើ។ ររកសាងយ ាងរម ច រឺថារររធវើរម ចឲាយរយើងៗកាបត់វណណៈរដើម បស់រយើង។ 

រោក អងុ ថងុរហឿង បានផ្ដេ់សកខីកមមបភ្នថមថា គ្បពនធ បស់គាត់មកដេ ់ក-១៥ រៅកែុងអំឡុងភ្ខមករ 
ឆនា១ំ៩៧៦។ គ្បពនធគាត់បានគ្បាប់គាត់ថា រខៀវ សផំ្ន បានរៅកែុង   ក-១៥ រៅរពេរនាោះ     រហើយបានរធវើវរគ
សិកាា។ រយងតាមគ្បពនធ បស់គាត់ រខៀវ សផំ្ន បានស រសើ អែកភ្ដេគ្តឡប់មកវិញ រដើមាបីភាពជាអ្ ែករសែហា
ជាតិ និងបានគ្បាប់ពកួគាត់ថា    ពួកគាត់បានរធវើកា សរគ្មចចិតតគ្តឹមគ្តូវកែងុកា វិេគ្តឡប់មកគ្បរទសកមពុជាវិញ។ 

រោក អងុ ថងុរហឿង ោំបានថាមនុសាសកែងុ ក-១៥ ភាររគ្ចើនជានិសិាសតភ្ខម     និងអតីតទាហានមកព ី
គ្បរទសបារំង សហ ដឋអារម ិក និងចងុបូ  ៌។ សាកាសីបាននិយយថា ពួកររគ្តូវបានរ ៀបចំជាគ្កុមៗ រហើយកមាមាភិ
បាេភ្ខម គ្កហមបានោត់តំាងរមដឹកនាំមួយរចញគ្កមុនីមយួៗ។ រមដឹកនាំភ្ដេគ្តូវបានោត់តំាងរមើេកា ខុស
គ្តូវរៅរេើគ្កុម រហើយនឹងរយកា ណ៍រៅមន្តនតីភ្ដេទទេួខុសគ្តូវ។  គាត់ោំបានថា គ្បព័នធរនោះបានបងកឲាយមាន
កា មិនទុកចតិតគានា ពីរគ្ ោះថារមដឹកនាំគ្កុមនមីួយៗ ភ្តងភ្តពាាយមយកចិតតអែកគ្រប់គ្រង បស់ពួកររ រដើមាបីខូច
គ្បរយជន៍ដេស់មាជិកកែងុគ្កុម។ 
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កា គ្បជុំគ្កុមគ្តូវបានរធវើរឡើងជារ ៀងរេ់សបាដាហ៍ ចំភ្ណកឯវរគសកិាាគ្តូវបានគ្បគ្ពឹតតរៅមិនរទៀងទាត់
រទ។ ពួកអែកមាតភុូមិនិវតតន ៍ក៏បានចូេ ួមវរគតិោះរទៀនផ្ងភ្ដ  ប ុភ្នត ពួកររមនិភ្ដេបានអនុញ្ញាតឲាយ ិោះរន់អងគកា  ឬ 
មន្តនតីភ្ខម គ្កហមណាមួយរឡើយ។ រយងតាមសាកាស ីរពេភ្ដេពួកររគ្តូវបានគ្បាប់ថា អងគកា តំណាងឲាយរស ីភាព
និងយុតិតធម ៌ ប ុភ្នតពួកគាត់មនិមានរស ីភាពកែុងកា នយិយសដីនិងមិននិយយ។ ពួកគាត់មិនមានទំនាក់ទនំងជា
មួយអែកណារៅខ្ងរគ្ៅ នងិមិនមានកា យេ់ដងឹពសីាថានភាព ស់រៅរគ្ៅពីជំ ំុរទ។ 

សាកាសីបានចងោំថា ក-១៥ ក៏មានរកមងរៅទីរនាោះភ្ដ ។ រកមងៗគ្តូវបានបំភ្បករចញពីឪពុកមាដាយ បុ  ភ្នដពួក
រកមងទាំងរនាោះមាន បបអាហា គ្បរសើ ជាងមនុសាសវ័យជំទង។់ រកមងៗបានទទួេកា សិកាាខលោះៗ៖ សាកាសីបាន
និយយថា ពួកររបានរ ៀនអកខ គ្កមនិង កាយរសាលាកភ្ខម គ្កហមដូចជា “រយើងខ្ុំកុមា គ្សោញ់អងគកា អត់មានគ្ពំ
ភ្ដន”។ រពេភ្ដេគ្តូវបានសួ ពីមងគេកា នារពេរនាោះគាត់រឆ្លើយថា “ជាទូរៅមិនភ្មនភ្តរៅ ក-១៥ រទ អែក
ភ្ដេមកពីគ្សុករគ្ៅមិនមានសិទធិរ ៀបកា ជាមួយនា ីកែុងគ្សុករទ។” 

 រយងតាមរោក អងុ ថងុរហឿង គាត់មិនភ្ដេរ ើញកា រធវើទា ុណកមមរេើរងកាយរៅ ក-១៥។ គាត់កត់
សមាគាេ់ថា មនុសាសមួយចំនួនគ្តូវបានររយករៅ ប ុ ភ្នតគាត់មិនដឹងថាយករៅណារទ។ គាត់និយយថាគាត់គ្គាន់
ភ្តបានដឹងពីកា សមាលាប់រពេភ្ដេគាត់រធវើកា រៅទួេភ្សលងរៅ ក់កណាតាេ១៩៧៩។ 

ខ.៦. ដ-២ 

គ្បភ្ហេជា យៈរពេបីភ្ខរគ្កាយមករៅ ក-១៥ រោក អងុ ថងុរហឿង   គ្តូវបានយករៅដ-២ ភ្ដេជា
ររងចគ្កមា ាសី ុនកិនគ្សូវ នងិររងចគ្កភ្ដកភ្ដេមានទតំីាងរៅតាមផ្លូវពីភែំរពញ នងិថ្គ្ពភែំ។ សាកាសីបាននយិយ
ថា រៅកែុងររងចគ្ក ទាហានគ្តូវបានអនញុ្ញាតឲាយរធវើកា រេើរគ្រឿងមា ាសី ុន រទាោះបីជា “ពួកទាហានមនិសាគាេ់មា ាសុ ីន
គ្តជាក់យ ាងរម ចផ្ង។” អតីតកមមក ររងចគ្កខលោះបរគ្ងៀនទាហានពី របៀបរគ្បើមា ាសី ុនរបាកគ្សូវ។ រោយកំណត់
ថា វន រវត បានមកពនិិតាយ ដ-២ មដងមាកាេ។ 

ខ.៧. តារ្ម 

សាកាសីបានរ ៀបរប់ថា សាថានភាព ស់រៅឯតារ ម្យ ាបយឺ់នជាងរៅ ក-១៥ និងដ-២។ គាត់ោំបាន
ថា ប ិមាណអាហា  បស់អែកជាប់ ំុភ្ដេមានជងំ ឺ គ្តូវបានកាតផ់្តាច។់ សាកាសីបានផ្ដេ់សកខីកមមថា គាត់បានឮ
 កាយចោមអារ ាមពីកា ោបខ់លួនអែកមាតុភូមនិិវតតន៍មួយរទៀតដូចជា រចង រសង នងុ     បនាទាប់ពីគាត់បានពាាយម
 ត់ររចពីតារ ម្។ សាកាសីបាននិយយថា រគ្កាយរពេភ្ដេកមពុជាគ្បជាធិបរតយាយបានដួេ េំរហើយ គាត់បាន ក
រ ើញរ មាោះ រចង រសង នងុ កែុងកណំត់រហតុរៅ ស-២១។ 
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ខ៨. បងឹគ្តភ្បក8 

 រោក អ ងុ ថងុរហឿង គ្តូវបានផ្លាស់បតូ ឲាយរៅរៅបឹងគ្តភ្បកវិញ ជាកភ្នលងភ្ដេគាត់បាននិយយថា ជន
រធវើមាតុភូមិនិវតតន៍ជាមួយគានាភ្ដេ ស់រៅកែុងមនទ ី ក-១៥ គ្តូវបានរររផ្ទ បនាទាប់ពីកភ្នលងចុងរគ្កាយរនោះគ្តូវបានបិទ 
និងជាជំ ំចុងរគ្កាយ បស់ពួកគាត់។ រោកបាន មលឹករឡើងវិញថា កែុងរពេរនាោះ ក៏មានកមាមាភិបាេភ្ខម គ្កហមមួយ
ចំនួនកែងុចំរណាមអែកជាប់ ំុរៅបឹងគ្តភ្បក គ្តូវបានរររផ្ទ ផ្ងភ្ដ ។ គាត់បានចងអេុបង្ហាញថា វណណៈតស  ូ
“កាន់ភ្តផ្ុយគ្សួយ កាន់ភ្តរៅត” រៅកែុងទីតាំងមួយរនោះ។ ជំនួសឱាយកា ពនាយេ់អំពីអវីភ្ដេ រោកមានន័យថា រៅ
កែុងរសចកតីភ្ថលងកា ណ៍ខ្ងរេើរនោះ រោក អ ងុ ថងុរហឿង បានផ្ដេ់ជាឧទាហ ណដ៍ូរចែោះថា៖ រៅបឹងគ្តភ្បករនោះ
រហើយ ភ្ដេពួករយើងខ្ុ ំ ជួនរៅវារគ្សកំលាន… រ ើញដូងធាលាក់ហែឹង ក៏រ ីសយកមកទទួេទាន។ ររហាមមិនឲាយ
របោះភ្ផ្លរឈើភ្ដេមានហែឹង មកទទួេទានរទ។ ររហាមមនិឲាយរ ីសខាយងមកទទួេទានរទ រៅបឹងគ្តភ្បកហែឹង រគ្ ោះ
ររថា អាហែឹងវារស ី កាបត់ មិនតាមរគាេកា ណ៍តស ូគ្បឆំងនឹងបរុគេនិយម  រស ីនិយម បស់បកាស និង បស់អងគ
កា ។ រោកបានបភ្នថមរទៀតថា មានកា យករចញមនសុាសជាញឹកញាប ់ “តាមខ្ុំដឹង ភ្ខម គ្កហមមិនបានគ្បាប់ថា 
ររយកអែកទំាងរនាោះរៅណារទ”។ 

 ដូចគានារៅកែុងកា ិយេ័យ ក-១៥ ភ្ដ  គ្បព័នធថ្នកា ោតតំ់ាងឲាយមានថានាក់ដឹកនំា និងគ្បធានគ្កុម
 ង គ្តូវបានអនុវតតកែងុបឹងគ្តភ្បក។ សាកាសីបានចងអុេបង្ហាញជាថមីមតងរទៀតថា មានប ិយកាសថ្នកា មិនទកុចិតតគានា
មួយកែុងចំរណាមរមដឹកនាំគ្កមុ និងអែកជាប់ ុំំងំភ្ដេរៅរសសសេ់ទំាងអស។់ 

ខ.៩. ដគី្កហម 

 រយងតាមសាកាស ីអ ងុ ថងុរហឿង បានឲាយដឹងថា រោកបាន ស់រៅកែុងតំបនដ់ីគ្កហមោបព់ីចុងឆនា១ំ៩៧៦ 
 ហូតដេ់ចុងឆនា១ំ៩៧៨។ គាត់បានកត់សមាគាេ់ថា ចំរ ោះេកខខណឌថ្នកា  ស់រៅ រឺមានសាថានភាពេអគ្បរសើ 
ជាងរៅជំ ំរផ្ាសងរទៀត។ សាកាសីបានភ្ថលងថា “រៅដីគ្កហមរនោះ ជា ួមមានជីវភាពធូ គ្សាេ។ ទីមួយ រយើងមាន
ដំឡូងរឈើ មានភ្ផ្លរឈើហូបរគ្ចើនភ្មន។ ដូរចែោះ ជីវភាពរយើង ស់បានគ្សួេ រហើយមានកភ្នលងរដើ ចុោះរដើ រឡើងធ ំ
រហើយរៅជិតថ្គ្ព រហើយមានទឹក រហើយកមាមាភិបាេភ្ខម គ្កហមរទៀតរសាតរៅទីរនាោះ ក៏មានកា រួ សមជាមួយ
រយើង” ។ 

 សាកាសីក៏បានផ្តេ់សកខកីមមថា មានកា យកគ្បជាជនមួយចនំួនរចញភាលាមៗ រគ្កាយពីរៅដេ់ដីគ្កហមបាន
បី ឬបួនថ្ថៃ ប ុភ្នត មិនដងឹថាពួកររបានយករចញរៅណាឲាយគ្បាកដរទ។ កែុងចំរណាមពួកររទាំងរនោះ ក៏មានកមួយ
គ្សីពី នាក់ បស់រោកគ្សី រអៀង ធី ទិធ ផ្ងភ្ដ ។ រោក អ ងុ ថងុរហឿង បានចង់ោំថា កែុង យៈរពេភ្ដេគាត់បាន
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សានាក់រៅកែុងតំបនដ់ីគ្កហម យ ាងរហាចណាស់ មានមនសុាសគ្បមាណជា១០០នាក ់ គ្តូវបានររយករចញពីជំ ំ
រនោះ។9  រគ្កាយមករទៀត គាត់បានដឹងថា កមួយគ្សីទំាងពី  បស់រោកគ្សី រអៀង ធ ីទិធ រៅ ស់រនមានជីវិត។ 

ខ.១០. កា វេិគ្តឡបរ់ៅបងឹគ្តភ្បក 

 រចញពីតំបនដ់ីគ្កហមរៅ សាកាសីបាននិយយថា គាត់គ្តូវបានររនាំរៅកភ្នលងមួយ ភ្ដេមានទីតាំងរៅ
ភ្កាប វតតភែំរៅទីគ្កុងភែំរពញ រហើយបានសានាក់រៅទីរនាោះមយួយប់។ សាកាសីបានឲាយដឹងថា រោក រអៀង សា  ីបានចោុះ
រៅរមើេរៅកភ្នលងរនាោះ កែុងរពេភ្ដេគាត់កំពងុរដកេក។់ រោក អ ងុ ថងុរហឿង បាន មលឹករឡើងវិញថា អែកជាប់
 ំុដថ្ទរទៀតបានគ្បាប់គាតថ់ា រោក រអៀង សា  ីបានសំរណោះសំណាេ និងបានសួ នំាថា រតើទាំងអស់គានាសុខទុកខ
ដូចរមតចភ្ដ  កែុងអំឡុងប ុនាមានឆនាំចុងរគ្កាយរនោះ? ន ណាជាអែកភ្ដេបាននាំគ្រប់គានារៅដីគ្កហម? រហើយរតើសាថាន
ភាព ស់រៅទរីនាោះយ ាងរម ចភ្ដ ? រៅថ្ថៃបនាទាប ់សាកាសីគ្តូវបានររបញ្ជូនគ្តឡប់រៅកានប់ឹងគ្តភ្បកវិញ ភ្ដេជាទី
តំាងដំបូងភ្ដេគាត់គ្តូវបានបញ្ជូនរៅរឺកា ិយេ័យ ប-៣០ រហើយបនាទាប់មករៅ ប-៣២ (រៅបឹងគ្តភ្បកមាន 
ប-៣០, ប-៣១, និង ប-៣២) រគ្ ោះររគ្បាប់គាត់ថា គាត់បានទទួេកា អប់ ំេតដ់ំខលួន ួចរហើយរៅដីគ្កហម។ 
រោយភ្ឡក ចំរ ោះគ្កុមមនសុាសរផ្ាសងរទៀត ភ្ដេគ្តូវបានររនាំយករៅ ប-៤ រឺជាអែកភ្ដេមិនបានបញ្ចប់នូវកា 
អប់ ំភ្កភ្គ្បខលួនរៅរឡើយរទ។ 

 រយងតាមរោក អ ងុ ថងុរហឿង មានមហូបអាហា គ្រប់គ្គានស់គ្មាប់ប ិរភារ10 រៅកែុងបឹងគ្តភ្បក ចំភ្ណក
សាថានភាពកា ង្ រទៀតរសាត ក៏មិនតឹងភ្តងដូចរពេកនលងៗរៅភ្ដ ។ សាកាសីបានរ ៀបរប់ឲាយដឹងថា រោក រអៀង 
សា  ីបានរធវើបទបង្ហាញមួយសតីពី សភាពកា ណ៍បចចបុាបនែរៅគ្បរទសកមពុជាកែុងកា តស គូ្បឆំងនឹងរវៀតណាម និង
បាននិយយអំពីជនកាបត ់ កដ៏ូចជាកា ោប់ខលួនបុរគេជាកោ់ក់មួយចំនួនរគ្កាមកា រោទគ្បកាន់ថា បានចូេថ្ដ
រជើងជាមួយជនកាបត ់តួយ ាង ួមមាន បុរគេមានាក់ភ្ដេគាតស់ាគាេ់រៅដីគ្កហមរ មាោះ ត ូទភីារ។ កែុងរពេរធវើបទ
បង្ហាញ បស់រោក រអៀង សា  ីបានបង្ហាញពីរចតនា បសគ់ាត់ថា “គាត់ភ្តងភ្តតស ូកា   មិតតរយើងមកពបី រទស
ទំាងអស់តាមភ្ដេអាចរធវើរៅបាន” និងថា គាត់មិនរជឿថា មិតតមកពបី រទសសុទធភ្តកាបត់រនាោះរទ។ 

ខ.១១. កា មានរស ភីាពព ីបបភ្ខម គ្កហម 

 រោក អ ងុ ថងុរហឿង បានផ្តេ់សកខីកមមថា រៅថ្ថៃទី៦ ភ្ខមករ ឆនា១ំ៩៧៩ កមាមាភិបាេ ស ូហងុ បានគ្បាប់
អែកជាប់ ុំំ ំងទំាងអស ់ឲាយរ ៀបចំខលួនោករចញពីបងឹគ្តភ្បក។ សាកាសីបាន មលឹកថា ពួកគាត់បាននាំគានារៅចំណត
 ថរភលើង ប ុភ្នត គាមាន រទោះរភលើង រទើបនាំគានាមកបងឹគ្តភ្បកវិញ។ រៅរវោរពេគ្ពឹកថ្នថ្ថៃបនាទាប់ ពួកគាត់គ្តូវបានភ្ខម 
គ្កហមគ្បាប់ថានឹងនំាយករៅគ្ពំភ្ដនកមពុជា-ថ្ថ ប ុភ្នតរៅរពេ ថរភលើងរចញដេ់តំបន់មួយរ មាោះ សតុកអាចម៍
 មាស ក៏ឮថាមានកា ផ្ទោុះគ្គាប់រៅទីគ្កុងភែំរពញ។ គាមានកមាមាភិបាេភ្ខម គ្កហមណាមានាក់ បានមករមើេកា ខុសគ្តូវ



16 

សណំ រំ ឿង០០២■ បាយកា ណរ៍េខ ៣១■សវនាកា រេើភសតតុាង■សបាតាហទ៍២ី៦■៦-៩ សហីា ២០១៤ 
 

រេើពួកគាត់រទ រៅរពេ ថរភលើងឈប់រៅទីរនាោះ។ ខណៈភ្ដកពួកគាតក់ំពុង ងោំ រទោះរភលើង ភ្តមិនរ ើញគ្តឡប់
មកវិញ កមាមាភិបាេបានភ្ណនំាឲាយពួកគាត់រធវើដំរណើ រោយរថមើ រជើង រដើមាបីរៅ ស់រៅតាមសហក ណ៍ភ្ដេមានទី
តំាងភ្កាប តំបន់សតុកអាចម៍ មាសរនោះ។ សាកាសីបានគ្បាប់ថា រៅរពេរៅដេទ់ីរនាោះ  ពួកគាត់គ្តូវបានររភ្បងភ្ចក
ឲាយ ស់រៅតាមសហក ណ៍មួយចំនួនរផ្ាសងៗគានាជារគ្ចើន។ 

ខ.១២. អតតោ តិ នងិភាពរជឿជាកប់ាន បសស់ាកាស ី 

រោក អ ងុ ថងុរហឿង បានរឆ្លើយតបនងឹសំណួ  កែុងអំឡងុរពេថ្នកា ផ្តេ់សកខីកមម បស់គាត់ រោយមាន
េកខណៈឥតោក់រេៀម និងបានជគ្មាបជូនអងគជនំុំជគ្មោះរោយរសាមាោះគ្តង ់រៅរពេណាភ្ដេគាត់គ្តូវឲាយរឆ្លើយនូវ
សំណួ ទំាងឡាយណាភ្ដេមិនសថិតរៅកែុងកា ដងឹឮ បស់គាត់។ សាកាសីោប់រផ្តើមមានអា មមណ៍កតកុកតួេ រៅរពេ
ភ្ដេគាត់បានរ ៀបរប់រឡើងវិញអំពីកា សាលាប់ បស់គ្កមុគ្រសួា  និងមិតតភកតិ បស់គាត់កែងុអំឡុងថ្ន បបរនោះ។ គាត់
ក៏បានសភ្មតងនូវអា មមណ៍គ្ចបូកគ្ចបេ ់ រៅរពេភ្ដេគាត់និយយដេ់កា រធវើទុកខបកុរមែញ ខណៈរពេភ្ដេ
គ្បាប់ពីកា  ស់រៅកែុងជំ នំិមយួៗរោយថា វាពិបាកយេ់អំពីរចតនា បស់ភ្ខម គ្កហម។  សាកាសីបានបញ្ជាក់ថា កា 
ផ្តេ់សកខីកមម បស់រោករៅរពេរនោះ រឺមិនភ្មនរដើមាបីសងសឹកនឹងភ្ខម គ្កហមរទ។ រោក អ ងុ ថងុរហឿង បាន
ភ្ថលងដូចតរៅរនោះថា៖ 

ដូរចែោះរឺថាជីវិតខំុ្ យៈរពេ៤ឆនាំរនាោះ រឺថា រធវើឲាយអវីភ្ដេមានជាសុភមងគេ កែុងនាមជាមនុសាស វា
អស់។ ប ុភ្នត ខំុ្មានសតិអា មមណ៍មួយភ្ដ  ពីរគ្ ោះថាខ្ុំមករនោះ ខំុ្មិនភ្មនមករដើមាបីចង់សងសឹក
អែករនោះ អែករនាោះរទ ប ុភ្នតខំុ្មករដើមាបី ផ្តេ់ចំភ្ណក ួមជាវិភារទានរធវើអវីមួយ កំុឲាយកា ថ្គ្ពថ្ផ្ាសភ្បប
នរនោះ រកើតមាន ដេ់មនុសាសជំនាន់រគ្កាយៗរទៀត ។ រនោះជាទិសរៅដ៏សតួចរសតើង បស់ខំុ្ ភ្ដេមក
រនោះ។ ខំុ្មិនភ្មនមកចង់សងសឹកអីរទ រគ្ ោះកា រនោះ វាកនលងផុ្ត រៅរហើយ រហើយគាមានអវីអាចមក
ផ្ាសោះផ្ាាបានរទ។ គ្គាន់ភ្តថា រយើងគ្តូវរធវើ យ ាងរម ច កំុឲាយកា កាប់សមាលាប់ភ្បបរនោះ រកើតមានរឡើង
រទៀត ។ 

ផ្នែកទ៣ី ៖ បញ្ហា ច្បាប ់និងនីត្វិិធ ី

 សបាតាហ៍រនោះ អងគជំនុជំគ្មោះបាន មលឹកភារីទំាងអស់ ឲាយោក់សំរណើនានា បស់ពួកររជា
ោយេកខណ៍អកាស  ជំនួសឲាយកា រធវើរធវើសំរណើផ្ទាេ់មាត់។ អងគជនំុំជគ្មោះសាោដំបងូ   ក៏បាន មលឹករឡើងវិញរេើ
រសចកតីសរគ្មច បស់ខលួនមតងរហើយមតងរទៀត ទាក់ទងរៅនឹងកា រគ្បើគ្បាស់ឯកសា ភ្ដេមិនមានរៅកែុងបញ្ជី
សំណ ំរ ឿង។11 រេើសពីរនោះរៅរទៀត អងគជនំុំជគ្មោះបានរសូបញ្ជាក់ថា សាកាសីមិនគ្តូវបានហាមំតព់ីកា បង្ហាញ
ពីអា មមណ៍កតកុកតួេ ខណៈរពេកំពុងផ្តេ់សកខីកមមរនាោះរទ។ 
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ក. កា រធវើសរំណើអនរុោមតាមវធិានថ្ផ្ទកែងុ ៣៥ សតពីកីា រគ្ជៀតភ្គ្ជកកែងុកចិចកា  ដឋបាេ បសអ់ងគ
ជនំុជំគ្មោះ 

កាេពីថ្ថៃចនទ រមធាវីកា   កតីអនត ជាតិ បស់រោក ននួ ជា រឺរមធាវី ហាាសព ឺរ  ា បានជូនដណំឹងដេអ់ងគ
ជំនុំជគ្មោះថា គ្កុមកា   កតី បស់ជនជាប់រោទ ននួ ជា នឹងរធវើកា ោក់សរំណើមួយរោយរយងតាមវិធានថ្ផ្ទ
កែុង ៣៥  ក់ព័នធនឹងរសចកតីភ្ថលងកា ណ៍រោទគ្បកាន់ បស ់ដឋមន្តនតីគ្កសួងកា ប រទសរឺរោក រហា ណាហំងុ បាន
ចុោះផ្ាាយរៅកែងុកាភ្សតភែរំពញប សុតិ៍ និងរៅកែុងកាភ្សតខ្មបឌូារ េ ីកាេពីថ្ថៃសុគ្កសបាតាហ៍មុន។ គ្បធានអងគ
ជំនុំជគ្មោះ រោករៅគ្កម នេិ ណ ន បានកាត់ផ្តាច់សំរឡងថ្ម គ្កូហវូន បស់រោករមធាវីភាលាមៗ និងបានភ្ថលងថា ៖  

អងគជំនំុជគ្មោះមិនអនុញ្ញាតឲាយរោករធវើដូរចែោះរទ រហើយអងគជំនំុជគ្មោះបាន ជគ្មាបជូនរោក ួចរហើយ។ 
គ្បសិនរបើមានបញ្ហាអី រោកោកឯ់កសា ជាោយេកខណ៍អកាស មកអងគជំនំុជគ្មោះ រដើមាបីឲាយអងគជំនំុ
ជគ្មោះពិនិតាយពិោ ណាសរគ្មច។  

រោយរធវើកា ភ្ថលងចប់ភាលាមរហើយ រោកគ្បធានបានគ្បរេន់ាទីឲាយភារីគ្ពោះរជអាជាញារឆ្លើយតប។ 

ខ. កា ទទេួយកភសតតុាងថម ី

រៅគ្ពឹកថ្ថៃពុធ អងគជំនុំជគ្មោះបានបដិរសធនូវកា ោក់សំរណើ បស់គ្កុមរមធាវីកា   កតី បស់រោក ននួ 
ជា អនុរោមតាមវិធានថ្ផ្ទកែងុ៨៧(៤) ចំរ ោះកា រគ្បើឯកសា ថមីមួយចំនួនកែុងអំឡងុពួករររធវើកា សួ រដញរោេ
រេើសាកាស ី អ ងុ ថងុរហឿង ពីរគ្ ោះភ្តរមធាវីគ្កុមរនោះ មនិបានោក់បញ្ចូេឯកសា រនោះឲាយបានទាន់រពេរវោ។ 
រេើសពីរនោះរៅរទៀត អងគជំនុជំគ្មោះបានបដិរសធនូវសំរណើរោយរហតុផ្េថា រមធាវីកា   រោក ននួ ជា បាន
បរជ័យកែងុកា បំរពញេកខខណឌរៅតាមវិធានថ្ផ្ទកែុង ៨៧(៤) រោយសា ភ្តឯកសា ភ្ដេគ្តូវសួ រដញរោេ
រនោះ អាច កបានជាសាធា ណៈតាំងពីឆនា ំ២០០៩ មករមល ោះ ។ 

រ. អតតច តិ បសស់ាកាសមីយួចនំនួ 

កាេពីថ្ថៃគ្ពហសាបតិ៍ រមធាវីជាតិកា   កតី បស់រោក រអៀង សា  ីរឺរោក អាង ឧតតម បានផ្តេ់រយបេ់
ថា សំណួ  បស់រោករៅគ្កម ហាសងម់ា ាក ឡាភ្វន ៍បានបរណាតាយឲាយសាកាស ីអ ងុ ថងុរហឿង “សភ្មតងអា មមណទ៍ុកខ
រសាក…វាផ្ទុយពីរោកគ្បធានកនលងមក សគ្មាប់រដើមបណ្ឹង ដឋបាបរវណ ី រឺរោកអនុញ្ញាត”។ រយងតាមរោក
រមធាវីបានឲាយដឹងថា រោក អ ងុ ថងុរហឿង ហាក់ដចូជាបានរដើ តួនាទីពី យ ាងកែុងរពេភ្តមួយ ជាសាកាសីផ្ង និង
ជារដើមបណ្ងឹ ដឋបាបរវណីផ្ង។ ភារីសហគ្ពោះរជអាជាញា នងិគ្កុមរមធាវីតំណាងរដើមបណ្ឹង ដឋបាបរវណ ីបានសភ្មតង
នូវកា ភាញាក់រផ្អើេ និងមនិយេ់គ្សបរោយពួកររបានអោះអាងថា វាជាកា េំបាកណាស់សគ្មាប់មនុសាសណា
មានាក់ រដើមាបីនិយយពីបទពរិសាធន៍ បស់ខលនួផ្ទាេ់ភ្ដេសថិតរៅរគ្កាម បបកមពុជាគ្បជាធិបរតយាយ រោយគាមាន
អា មមណ៍ទុកខរសាករនាោះរទ។ 
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រោកគ្បធានតោុកា  រោករៅគ្កម នេិ ណ ន បានសរគ្មចថា កា សរងកត បស់រមធាវី អាង ឧតតម រ ឺ
មិនសម មាយ និងបានភ្ថលងថា “សាកាសីបានគ្បងឹភ្គ្បងផ្តេ់សកខីកមមតាមភ្ដេខលួនអាចរធវើរៅបាន និងបាន ួម
វិភារទានយ ាងេអគ្បរសើ បំផ្តុ… ួមចំភ្ណកកែងុកា ពិោ ណា រដើមាបីភ្សវង កកា ពិតកែងុរ ឿងកតីរនោះ”។ រេើសពីរនោះ
រទៀត រោកគ្សីរៅគ្កម សុេីរវៀ ខ្តរ ាយថ ៍បានផ្តេក់ា ធានាដេ់រោក អ ងុ ថងុរហឿង ថា អងគជំនុជំគ្មោះមាន
កា ដឹងរុណចំរ ោះកិចចសហគ្បតិបតតិកា  បស់គាត ់ រហើយថាេកខណៈថ្នកា  ួមចំភ្ណកភ្សវង កកា ពិតតាម យៈ
កា ផ្តេ់សកខីកមមនងឹមិនគ្តូវទទួេ ងនូវកា  ិោះរន់ណាមួយរឡើយ។ 

កា  ំពឹងទុកឲាយសាកាសីណាមានាក់ឲាយ មាងាប់ចិតត រហើយនិងបង្ហាញអា មមណ៍ទកុខរសាកតចិតួចកែងុរពេភ្ដេ
សាកាសីរនាោះ មលកឹពីកា ចងោដំឈ៏ឺោប់ បស់គាត់រៅកែងុតោុកា ជាសាធា ណៈ រឺជាកា សរគ្មចដ៏ខពស់មួយ។ 
ចំភ្ណកឯ កា ោំបាច់សគ្មាប់អងគជនំុំជគ្មោះសាោដំបងូនងិភារីនានាកែុងកា បង្ហាញឲាយរ ើញនូវភាពមិនសបាាយ
ចិតតតាម យៈសកខីកមម បសស់ាកាសីណាមានាក់ភ្ដេបានមកផ្តេ់សកខីកមមពីភាពទកុខរសាក និងបាតប់ង់មនុសាសជាទី
គ្សឡាញ់ បស់ពួកររ កែុងអឡុំង បបរនោះ មិនអាចគ្តូវបានកំណត់ថា ជារ ឿងហួសរហតុរនាោះរទ។ 

ផ្នែកទ៤ី ៖ ការគ្រប់គ្រងសវនាការ 

អងគជំនុជំគ្មោះសាោដំបូង និងអងគភាពគាំ  សាកាសនីិងអែកជំនាញ បានបនតរ ៀបចឲំាយមានសាកាសបីគ្មុង 
(រោក អ ុង ថុងរហឿង)  រដើមាបីអនញុ្ញាតឲាយដំរណើ កា នតីិវិធី អាចបនតរៅមុខបានរៅរពេភ្ដេសាកាស ីសងួ សុី
ររឿន មិនអាចផ្តេ់សកខកីមមបាន រោយសា ភ្តសាថានភាពសុខភាព បស់គាត។់ អងគជនំុំជគ្មោះ ក៏រៅភ្ត កាារគាេ
ជំហ គ្សបគានាដូចរពេកនលងរៅ តគ្មូវឱាយភារីរធវើកា ោក់សំរណើនានាជាោយេកខណ៍អកាស  រហើយភ្ដេគ្បកា 
រនោះអាចជួយរចៀសវាងនូវកា ជភ្ជកភ្វកភ្ញករោយផ្ទាេ់មាត់កែុងអំឡុងរពេសវនាកា ។ ដូចជារៅកែុងសបាតាហ៍
មុន មានបញ្ហាថ្នកា បកភ្គ្បបានរកើតរឡើងកែុងសបាតាហ៍រនោះ របើរទាោះបីជា វាមានរេាបឿនថ្នកា និយយរឆ្លើយឆ្លងគានា
យឺតេមម វាងសាកាសីភ្ដេជាអែកផ្តេ់សកខកីមម និងភារីភ្ដេជាអែកសួ រដញរោេកត។ី 

ក. បញ្ហាបរចចករទស នងិកា បកភ្គ្ប  

កា បកភ្គ្ប បានបនតជាបញ្ហាមួយរៅសបាតាហ៍រនោះ។ ឧទាហ ណ៍ កាេពីថ្ថៃពុធ រៅរពេភ្ដេរោក សងួ 
សុរីរឿន បានរឆ្លើយសំណួ  បស់រៅគ្កម ហាសងម់ា ាក ឡាភ្វន ៍ រេើចំនួនគ្បជាជនភ្ដេ ស់រៅកែុងទីគ្កុងភែំរពញ
អំឡុងរពេថ្ន បបកមពុជាគ្បជាធិបរតយាយ រពេរនាោះសាកាសីបានរឆ្លើយ (ភាសាកំរណើត) ថា មានចំននួថ្មៃមុឺននាក់ 
(២០០,០០០) ប ុភ្នត បានេកឺា បកភ្គ្បជាភាសាអង់ររលសថា ពី ោននាក់រៅវិញ (២,០០០,០០០)។ រៅថ្ថៃ
ដូចគានារនោះភ្ដ  អែកសរងកតកា បានេឺកា បកភ្គ្បជាភាសាបារំងនូវរ មាោះកា ិយេ័យមួយថាជា កា ិយេ័យ “ក-
១៥” ភ្តភាសាភ្ខម  គ្តូវបានេថឺា “ក-៥” ។ 
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កា បកភ្គ្បគ្តឹមគ្តូវ រឺជាគ្បកា សំខ្ន់ណាស់ មិនគ្តឹមភ្តសគ្មាប់ភ្ត កា គ្បគ្ពឹតដរៅថ្នដំរណើ កា នីតិវិធី
គ្បកបរោយគ្បសិទធភាពរនាោះរទ ប ុភ្នត ក៏រដើមាបីកា   សិទធិ បស់ភារី ក់ពន័ធទាំងអស់ថ្នសំណ ំរ ឿងដ៏សំខ្ន់រនោះ។ 
វាគ្តូវបានររសងាឃឹមទុកថា រណុភាពថ្នកា ផ្តេ់រសវាកមមបកភ្គ្ប នឹងកាន់ភ្តគ្បរសើ រឡើងរៅកែុងដំរណើ កា សវនា
កា បនតបនាទាប់រទៀត ។ 

ខ. វតតមាន 

កា ចូេ ួម បស់ជនជាប់រោទសបាតាហ៍រនោះ ជាទូរៅ រឺដូចគានានងឹកា ចូេ ួមកាេពីសបាតាហ៍មុនភ្ដ ។ 
រោក រអៀង សា  ីបានបនតចូេ ួមតាមោនសវនាកា នតីិវិធីពីបនទប់រសាតទសាសន ៍  រោយសា ភ្តសាថានភាពសុខ
ភាព បស់គាត់មិនអំរណាយផ្េ។ រោក ននួ ជា មានវតតមានរៅកែុងបនទប់សវនាកា ភ្តកែុងវរគរពេគ្ពឹករពញ
មួយសបាតាហ៍ ប ុភ្នត បានរសែើសំុរៅតាមោនដំរណើ កា នីតិវិធីពីបនទប់រសាតទសាសន៍រៅរពេ រសៀេ។ មានភ្ត
រោក រខៀវ សផំ្ន ភ្តប ុរណា្ាោះ រៅភ្តមានវតតមានរៅកែុងបនទប់សវនាកា គ្រប់វរគសវនាកា ទំាងអស់។ 

វតតមានរដើមបណ្ងឹ ដឋបាបរវណៈី មានកភ្នលងអងគុយគ្បមាណជា១០រៅអីរៅកែុងបនទបស់វនាកា  គ្តូវបាន
បគ្មុងសគ្មាប់រដើមបណ្ឹង ដឋបាបរវណីភ្ដេបានចូេ ួមតាមោនសវនាកា យ ាងរពញរេញរៅកែុងសបាតាហ៍រនោះ។ 

កា ចេូ មួរោយភារៈី ភារីទាំងអស់បានបង្ហាញខលួនជាគ្បគ្កតីកែុងអំឡងុរពេកិចចដំរណើ កា នីតិវិធីរៅ
សបាតាហ៍រនោះ។ កាេពីថ្ថៃចនទ រោយមានសំរណើបស់រមធាវីជាតិនាំមុខតំណាងរដើមបណ្ឹង ដឋបាបរវណ ី រឺរោក 
រពជ អងគ12 អងគជំនុជំគ្មោះសាោដំបងូបានទទួេសាគាេ់រោក ភ្ហវ ណីង ់ ោមនិ រហាសបា ា (Mr. Ferdinand 

Djammen Nzepa) ជារមធាវីអនដ ជាតិមួយ ូបរទៀតតំណាងរដើមបណ្ឹង ដឋបាបរវណ។ី  

កា ចេូ មួ បសស់ាធា ណជនៈ រៅគ្ពឹកថ្ថៃចនទ មានគ្បជាជនរគ្ចើនជាង ៤០០នាក ់ មកពីគ្សុកតាបូង មុ ំ
រខតតកំពង់ោម បានចូេ ួមតាមោនកែុងកិចចដំរណើ កា នីតិវិធី។ យ ាងរហាចណាស់ មានគ្ពោះសងាឃចំននួ ២០អងគ 
 ួមជាមួយនឹងអែកភូមិគ្បមាណជា ២០០នាក់រផ្ាសងរទៀតមកពីរខតតកណាតាេ បានចូេ ួមតាមោនសវនាកា នា
រពេ រសៀេ។ កាេពីថ្ថៃអង្គា  មានគ្បជាជនគ្បមាណជា ៤០០នាក ់មកពីគ្សុកកពំង់រសៀម រខតតកំពង់ោម បាន
ចូេ ួម។ រោយភ្ឡកកែុងរពេ រសៀេវិញ មានគ្បជាជនជិត ២០០នាក ់មកពីគ្សុក ប ភ្សត រខតតកំពង់សព ឺបាន
ចូេខលួនជនំួសអែកគ្សុកកំពងោ់មរៅរពេ រសៀេ ។ រៅថ្ថៃពុធ យ ាងរហាចណាស់មានគ្បជាជន ៤០០នាក ់មក
ពី ុំគ្កពុំឈកូ គ្សុករកាោះអភ្ណ្ត រខតតតាភ្កវ បានអងគុយតាមោននតីិវិធីសវនាកា រៅកែុងសាេសវនាកា ។  
មានគ្កុមគ្បជាជនរផ្ាសងរទៀតគ្បមាណជា ៣០០នាក ់ មកពីគ្សុក  ោរបអៀ  រខតតកំពងឆ់នាំង បានមកចូេ ួមតាម
ោនសវនាកា រៅរពេ រសៀេ។ រៅថ្ថៃគ្ពហសាបតិ៍ អែកភមូិគ្បមាណ ៥០០នាក ់មកពីគ្សុកកំពង់គ្តភ្បក រខតតថ្គ្ព
ភ្វង បានអងគុយរពញសាេសវនាកា សាធា ណជនទាំងមូេ រហើយមានអែកគ្សុករគ្ចើនជាង ២០០នាក ់ មកពី
គ្សុកកំពង់គ្តាច រខតតកំពត បានចូេ ួមសវនាកា រៅរពេ រសៀេ។ 
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រ. តារងរពេរវោ 

កាេប ិរចឆទ ោប់រផ្ដើម 
សគ្មាករពេ

គ្ពឹក 
អាហា ថ្ថៃគ្តង ់

សគ្មាករពេ 

 រសៀេ 

ផ្អាក 

សវនាកា  

 យៈរពេ 

សវនាកា ស ុប 

ថ្ថៃចនទ 

០៦/០៨/១២ 

៩:០៤ ១០:៣២-១០:៥២ ១២:០២-១៣:៣១ ១៤:៤២-១៥:០២ ១៦:០៥ ៤ ម  និង ៥២នាទ ី

ថ្ថៃអង្គា  

០៧/០៨/១២ 

៩:០២ ១០:១៦-១០:៣៦ ១២:០៩-១៣:៣២ ១៤:៣១-១៤: ០៥ ១៦:០៨ ៥ ម  និង ០៤នាទ ី

ថ្ថៃពុធ 

០៨/០៨/១២ 

៩:០០ ១០:៣១-១០:៥៣ ១២:០៨-១៣:៣១ ១៤:៤១-១៥:០១ ១៥:៥៨ ៤ ម  និង ៥៣នាទ ី

ថ្ថៃគ្ពហសាបតិ៍ 

០៩/០៨/១២ 

៩:០៣ ១០:២២-១០:៤១ ១២:០០-១៣:៣២ ១៤:៤៤-១៥:០៣ ១៦:០៥ ៤ ម  និង ៥២នាទ ី

 យៈរពេសវនាកា ជាមធាយម      ៤ រមា ាង និង  ៥៥ នាទី 

 យៈរពេសវនាកា ស ុបកែុងសបាដាហ៍រនោះ      ១៩ រមា ាង និង  ៤១ នាទ ី

ចំនួនរមា ាង ថ្ថៃ និង សបាដាហ៍ថ្នសវនាកា       ៤០៥ រមា ាង និង  ០៣ នាទី 

 យៈរពេសវនាកា ចំនួន ៩២ ថ្ថៃ អំឡុងរពេ ២៧ សបាដាហ៍ 
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* AIJI is a collaborative project between the East-West Center, in Honolulu, and the War Crimes Studies 

Center, University of California, Berkeley. Since 2003, the two Centers have been collaborating on projects 

relating to the establishment of justice initiatives and capacity-building programs in the human rights sector 

in South-East Asia. The Program is funded by the Open Society Foundation, the Foreign Commonwealth 

                                                           

Unless specified otherwise, 
 

 the documents cited in this  report pertain to  The Case of Nuon Chea, Ieng Sary, Ieng Thirith and 
Khieu Samphan (Case No. 002/19-09-2007-ECCC) before the ECCC; 

 the quotes are based on the personal notes of the trial monitors during the proceedings; and  
 photos are courtesy of the ECCC. 

 
Glossary of Terms 
 

Case 001  The Case of Kaing Guek Eav alias “Duch”(Case No. 001/18-07-2007-ECCC) 
Case 002  The Case of Nuon Chea, Ieng Sary, Ieng Thirith and Khieu Samphan 

(Case No. 002/19-09-2007-ECCC)  
CPC  Code of Criminal Procedure of the Kingdom of Cambodia (2007) 
CPK   Communist Party of Kampuchea 
CPLCL   Civil Party Lead Co-Lawyer 
DK  Democratic Kampuchea 
ECCC  Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (also referred to as the Khmer  

Rouge Tribunal or “KRT”)  
ECCC Law  Law on the Establishment of the ECCC, as amended (2004) 
ERN  Evidence Reference Number (the page number of each piece of documentary 

evidence in the Case File) 
FUNK  National United Front of Kampuchea 
GRUNK  Royal Government of National Union of Kampuchea 
ICC   International Criminal Court 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights  
ICTR   International Criminal Tribunal for Rwanda 
ICTY  International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 
IR  Internal Rules of the ECCC Rev. 8 (2011)  
KR  Khmer Rouge 
OCIJ  Office of the Co-Investigating Judges 
OCP  Office of the Co-Prosecutors of the ECCC 
RAK  Revolutionary Army of Kampuchea  
VSS   Victims Support Section 
WESU  Witness and Expert Support Unit 
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Office of the British Embassy in Phnom Penh, and the Embassy of Switzerland in Bangkok. This issue of 

KRT TRIAL MONITOR was authored by Mary Kristerie A. Baleva, Faith Suzzette Delos Reyes, Pavithra 

Prakash Nair, Noyel Ry, Sovanna Sek, and Penelope Van Tuyl, as part of AIJI’s KRT Trial Monitoring and 

Community Outreach Program. KRT TRIAL MONITOR reports on Case 002 are available at 

<www.krtmonitor.org >, and at the websites of the East-West Center and the War Crimes Studies Center. 

 
1 When Prosecutor de Wilde d’Estmael referred to the agency as “AKI,” Soung Sikoeun corrected him and 
said “But actually, it was not the AKI, but it was the AKP.” 
2 Ieng Thirith, one of the Accused in Case 002, was the Minister of Social Affairs during the DK and is the 
wife of Accused Ieng Sary. The Trial Chamber severed Ieng Thirith’s case from Case 002 upon finding that 
she is unfit to stand trial. Her mental fitness is currently under evaluation. See CASE 002 KRT TRIAL 
MONITOR. Issue No. 2, Fitness to Stand Trial I (29-31 August 2011); and CASE 002 KRT TRIAL 
MONITOR. Issue No. 4, Fitness to Stand Trial II (19-20 Ocotber 2011). 
3 Based on the Closing Order, Borei Keila (also referred to as K-6) was a meeting place. At Borei Keila, 
Nuon Chea allegedly conducted several mass political trainings where he taught the policies of the CPK to 
Party cadres and workers in Phnom Penh. OCIJ. “Closing Order” (15 September 2010). D427 [hereinafter 
CLOSING ORDER]. Para. 59 and 886. 
4 According to Kaing Guek Eav alias “Duch,” Chhim Sam Aok alias “Comrade Pang” was responsible for 
the “Government Office.” See CASE 002 KRT TRIAL MONITOR. Issue No. 16, Hearing on Evidence 
Week 11 (26-29 March 2012). 3. 
5 As regards members of the Marxist-Leninist circle in France, Witness Soung Sikoeun described the 
movement as “solid” and “very strong,” despite the fact that they sometimes understood things differently. 
“We love each other as brothers and sisters. So, I feel the pain when the Khmer Rouge leaders fought 
amongst themselves.” 
6 Ong Thong Hoeung stated that the Khmer Students’ Union was the leftist faction of the Khmer Students’ 
Association established around 1956 by, among others, Ieng Sary and Khieu Samphan, with the help of 
French and Soviet student unions. He said that when he arrived in France, Suong Sikouen was the 
President of the Khmer Students’ Union. 
7 Saloth Ban testified before the Trial Chamber from 23 April to 3 May 2012. See CASE 002 KRT TRIAL 
MONITOR. Issue No. 20, Hearing on Evidence Week 15 (23-26 April); and CASE 002 KRT TRIAL 
MONITOR. Issue No. 21, Hearing on Evidence Week 16 (30 April, 2-3 May 2012). 
8 The Closing Order states that Boeng Trabek is one of the locations in Phnom Penh where returnees were 
sent for reeducation. In around February 1977, all returnees in other reeducation sites were transferred to 
Boeng Trabek; all returnees arriving after this period appears to also have been sent to this site. CLOSING 
ORDER. Para. 1090 and 1096. See also CASE 002 KRT TRIAL MONITOR. Issue No. 20, Hearing on 
Evidence Week 15 (23-26 April 2012). 6. 
9 That the circumstances were better at Dey Krahorm may also be gleaned from the Witness recollection 
of people preparing food for those who were being transferred. 
10 The Witness said that Ieng Sary occasionally brought food for them in Boeng Trabek. 
11 See CASE 002 KRT TRIAL MONITOR. Issue No. 29, Hearing on Evidence Week 24 (23-26 July 2012). 
12 This is in accordance with IR 22, which provides: “The national lawyer shall request recognition of any 
foreign lawyer, the first time such lawyer appears before each judicial body of the ECCC. Once recognized, 
such foreign lawyer shall enjoy the same rights and privileges before the ECCC as a national lawyer.” 


