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ជាការពិតណាស់ ដែលថាកដលែងនលេះមិលដមលជាកដលែងសមស្សបនេ កនុងការដែលឲ្យសាក្សីនលេះ អាល
អំពីព័ត៌មាល ដែលែឹងអំពីព័ត៌មាលទាក់េងលឹងស្រួសាររបស់គាត់... ន ើយអ ៊ីចឹង សូមឲ្យតុលាការ
ស្បស្ពឹតតនៅនលើបុរគលស្រប់រូបនៅកនុងសាលសវនាការនលេះ ឲ្យរិតអំពីសិេធិរបស់គាត់ ន ើយសិេធិជាឯក
ជលរបស់គាត់ទាំងអស់គាន្។ 

 

- នលាកស្សី អងត់ា  គសីនស 
នមធាវីអលតរជាតិការពារកតីឲ្យជលជាប់នោេ ន ៀវ សផំល 

 
ផ្នែកទី១ ៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
 

នោយមាលការ នេះដ នងពីសណំាក់អងគជំលុំជស្មេះកនុងការពនលែឿលែំន ើរការលីតិវិធ ីសកខីកមមបួល ស្តូវបាល
នធវើន ើងនពញមួយសបាដ្ ៍។  នលាក សងួ ស ុីនរឿល ជាកមាម្ភិបាលជាល់ ពស់នលស្កសួងការបរនេស លិងនលាក
ស្សី ស នសៀក ជាអនកសិល្បៈនលស្កសួងនោសនាការ លិងអប់រំ បាលបញ្ចប់សកខីកមមរបស់ពួកគាត់ ដែលបាលនធវើ
កាលពសីបាដ្ ៍មុល។ សាក្សថី្មីមួយរូបនេៀតរ ឺ នលាក រមឹ វលុ បាលផតលស់កខីកមមពីបេពិនសាធល៍របស់គាត់ជា
នកមងនធវើការនៅកនុងផទេះនបាេះពមុពរបស់បក្ស ន ើយនស្កាយមកជាអនកថ្តរូប លងិអនកលិពលធកនុងស្កសួងនោសនាការ 
លិងអប់រំ។ រមឹ វលុ បាលបញ្ចប់សកខីកមមរបស់គាត់កនុងសវនាការរយៈនពលពីរនថ្ៃ នោយេុកនពលឲ្យអងគជលំុំ
ជស្មេះោប់នផដើមសាត្ប់សកខីកមមរបសន់ែើមប ដឹងរែឋប្បនវ ី នលាក ដអម នអឿល ដែលជាស្រូនពេ្យកនុងអំ ុងរបប
កមពុជាស្បជាធិបនតយ្យ។ គាត់បាលផដល់សកខកីមមអពំីការអលុវតតល៍វិជាជ្នពេ្យកនុងអំ ុងនពលកមពុជាស្បជាធិបនតយ្យ 
លិងនគាលលនោបាយដែលបាលោក់ឲ្យអលុវតតកនងុសម័យននាេះ។ 
 
 

ផ្នែកទី២ ៖ ទេចកដេីទខេបេកេីកម្មរបេស់ាកស ី
 

នមធាវីការពារកដីបាលបលតការសាកសួរនែញនោលរបស់ពកួនរ នៅកាល់សាក្សីពីររូបដែលបាលផតល់សកខី
កមមកាលពីសបាដ្ ៍មលុ សវនាការសាដ្ប់សកខីកមមពីបញ្ញវលត លិងអនកតាំងនាម ែួលឯងជាស្បវតតិវិេូ សងួ ស ុីនរឿល លិង
អនកសិល្បៈ ស នសៀក។ សាក្សីថ្មីពីររូបក៏បាលមកនធវើសកខកីមមផងដែរ ៖ នលាក រមឹ វលុ បរុគលិកនធវើការដផនកតស ូ
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សារព័តម៌ាលនលកមពុជាស្បជាធបិនតយ្យ លិងនែើមប ដឹងរែឋប្បនវ ី ដអម នអឿល ជាអនកជំនាញវិជាជ្នពេ្យដ មរ
ស្ក មេីមួយ ដែលមកផដលស់កខីកមមចំនពាេះមុ អងគជំលុជំស្មេះ។ 
 

ក. សកខកីមមរបស ់សងួ ស ុីនរឿល 
 

អតីតស្បធាលដផនកសារពត័៌មាល លិងនោសនាការនលស្កសួងការបរនេស សងួ ស ុីនរឿល ស្តូវបាលសួរ
នែញនោលនោយនមធាវីអលតរជាតិការពារកតីរបស់ នអៀង សារ ី រឺនលាក នម៉ៃ ល កាណាវាស កាលពីនថ្ៃចលទ។ 
សាក្សីស្តូវបាលសាកសួរពីសកខីកមមដែលគាត់បាលផដល់កាលពីសបាដ្ ៍មុលៗ ទាក់េងលឹងរចនាសមពល័ធស្កសួង
ការបរនេស លិងែំន ើរការនលការនធវើនសចកដីសនស្មច ក៏ែចូជាេំនាក់េលំងរបស់គាត់ជាមួយនមែឹកនាំនលរបប     
កមពុជាស្បជាធិបនតយ្យ។ 
 

ក.១. ការយលស់ ុីជនស្ៅនលអណំាច ប៉ៃលុ ពត 
 

សងួ ស ុីនរឿល បាលស្បាប់ថា គាត់បាលសាគ្ល ់ប៉ៃលុ ពត តំាងពីឆន្១ំ៩៥៦ នៅនពលដែលពួកនរទាំងពីរ
បាលបនស្ងៀលនៅអលុវិេ្ាលយ័ចំនរីលវិជាជ្។ គាត់បាលបនស្ងៀលស្បវតតិសាស្រសដ លងិភូមសិាស្រសដ   ៈដ ែល ប៉ៃុល ពត 
បនស្ងៀលអក្សរសាស្រសដបារំង។ គាត់បាលលោិយថា គាត់ស្គាល់ដតបាលែឹងថា ប៉ៃលុ ពត ជានលខាបក្សនពល
ដែលគាត់បាលចូលបក្សកមមយុលីសដកមពុជាកនងុឆន្១ំ៩៧១។ សាក្សីបាលនរៀបរប់ថា ប៉ៃលុ ពត “គាត់មាលរូបរង
សាអ្តណាស់ ន ើយគាត់រួរសមណាស់” ន ើយបាលបដលែមថា “គាមល្អនកណាសាមល្ថា គាតន់ៅដស្បកាលយ្នៅនធវើ
ជានលខារបស់បក្ស អត់មាលអនកនស្ៅសាម្លនេ”។ នោងតាម សងួ ស ុីនរឿល “នស្កាយពីជ័យជមនេះនៅឆន្១ំ៩៧៥ 
មក រឺគាត ់(ប៉ៃលុ ពត) រិតថា អវីដែលគាតរ់ិត នឹងរឺថាមិល ុសនេ នគាលជំ ររបស់គាត់មិល ុសនេ” ន ើយ
គាត់បាលបែិនសធរលរ់ំលតិដែលផទុយ។ សាក្សីបាលលោិយថា ែូនចនេះការកំ ត់នគាលការ ៍បក្សនានពល
ននាេះ រពឺឹងដផែកទាងំស្សុងនៅនលើមលុស្សមាន្ក់។ គាត់បាលស្បកាសថា “ន តុនលេះន ើយបាលជាមាលការនថាល្េះ 
នធាល្យមាលនកើតឧស្កិែឋកមមោ ង្ធំនធងែូនចនេះ -- ដែលនំាឲ្យមាលវិនាសកមមែូនចនេះ”។ 

 

កនុងនគាលបំ ងបង្ហ្ញេំននាររបស ់ប៉ៃលុ ពត នល ”ការស្រប់ស្រងោ ង្លែិតលែល”់ កាណាវាស បាល
នលើកយកនសចកដីដថ្ែងការ រ៍បសស់ាក្សសីាជាថ្មីមតងនេៀត បង្ហ្ញពីរនបៀបដែល ប៉ៃលុ ពត បាលនធវើការ
សនស្មចចិតតកនុងរបបកមពុជាស្បជាធិបនតយ្យ។ នោងតាមសាក្ស ី សងួ ស ុីនរឿល នលាក ប៉ៃលុ ពត ”ជាមលុស្ស
ស្រប់ស្រងលែិតលែល”់ ន ើយ “មិលេុកចននាល្េះឲ្យអនកែនេនេ រឺថាតឹងរឹ ុង”។ គាត់បាលអេះអាងថា តំាងពបី៉ៃលុ ពត 
េេួល ុសស្តូវអតែបេនសៀវនៅន ម្ 1 នអៀង សារ ី លិងថានក្ែ់ឹកនាំនផ្សងនេៀតមលិមាលសិេធិសរនសរវានេ។ ជាង
នលេះនៅនេៀត សាក្សីបាលអេះអាងថា ប៉ៃលុ ពត បាលបញ្ជ្ឲ្យបំនពញការង្រមួយចំលលួនៅស្កសួងការបរនេស
តាមរយៈកមួយស្បុសរបស់គាត ់ សា តុ បាល2 ដែលជានលខាធិការោឋ្លស្កសួង។ កនងុនាមជានលខាបក្ស         
ប៉ៃលុ ពត េេួល ុសស្តូវកនុងការបនងកើតនគាលលនោបាយបរនេសនលរបបកមពុជាស្បជាធបិនតយ្យ ៖ សាក្សីបាល
ចងោំថា ប៉ៃលុ ពត “មាលសេិធិសវ័យស្បវតតិនែើម្បីលឹងែកឹនា ំ ន ើយស្តួតស្តានលើកិចចការទំាងអស់របស់បក្សក៏ែូច
ជារបស់រែឋនៅកនុងរបបកមពុជាស្បជាធិបនតយ្យ។” 
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ជាងនលេះនៅនេៀត កាណាវាស បាលនលើកពីសកខីកមមរបស់ សងួ ស ុីនរឿល ន ើងវិញ ដែលចងែុលបង្ហ្ញ
ពីតួនាេរីបស ់នអៀង សារ ីជា “អនករែឋបាល” មួយរូប ដែលស្គាល់ដតនមើលការ ុសស្តូវកមាម្ភិបាល។ សាក្សីបាល
រូសបញ្ជក្់ថា នពលរ ៈអចិនស្រលដយ៍ដតងតាំង លងិនមើលការ ុសស្តូវកមាម្ភិបាលកនុងស្កសួងការបរនេស        
ប ុ៉ៃល ពត ជាអនកសនស្មចចតិតចងុនស្កាយនរបងែស់នៅនលើការដតងតាំង ជាពិនសសតំដ ងនៅបរនេស។3    សងួ 
ស ុីនរឿល បាលលោិយថា “ស្កសួងការបរនេសស្គាល់ជាការឆ្ែងកាត់នេ មិលដមលជាអនកសនស្មចអីទាំងអស់នេ
បាេ”។ នពលស្តូវបាលសងកតសួ់របដលែម សាក្សីបាលអេះអាងនសចកដីដថ្ែងការ ៍របស់គាត់ជាមួយនៅស្កមនសើ ុប
អនងកតកនុងឆន្២ំ០០៩ ដែលគាត់បាលលោិយថា ការដតងតាំងេូត មិលស្តូវបាលសនស្មចនោយស្កសួងការ
បរនេសនេ “រឺជានសចកដីសនស្មចរបសម់លទីរ៨៧០ ឬនសចកដីសនស្មចរបស ់ប៉ៃលុ ពត”។ 
 

ក.២. ការនោេះស្សាយនសចកដដីថ្ែងការ ដ៍ែលផទយុលងឹសកខកីមមសាកស្នីផស្ងនេៀត 
 

កាណាវាស បាលសាកសួរនែញនោលសាក្សី សងួ ស ុីនរឿល ជាមួយនសចកដីដថ្ែងការ រ៍បស់សាក្ស ី 
មុលៗ ដែលផទុយលឹងសកខកីមមរបស់គាត់។ នមធាវីការពារកតីបាលលិោយថា នោយនោងតាមសកខីកមមរបស់    
សរូ  ងុ (ក៏ស្តូវបាលសាគ្ល់ថាជា សា តុ បាល) គាត់បាលេេួលចនមែើយសារភាពរបស់ កយុ ធលួ នាស្ពឹកនថ្ៃេី
៧ ដ មករ ឆន្១ំ៩៧៩ ពី សងួ ស ុីនរឿល។ ម្ា ្ងវិញនេៀត នបើនោងនៅតាមសកខីកមមរបស់សាក្ស ី នៅនថ្ៃេី៧ 
ដ សីហា សា តុ បាល រឺជាអនកផតល់ចនមែើយសារភាពរបស់ កយុ ធលួ នៅគាត។់ សងួ ស ុីនរឿល បាលរកា្ជំ រ
ថា ៖ “ ្ុំមលិដែលមាលចនមែើយសារភាពអីនេនស្ពាេះកនុងឋាលៈរបស់ ្ុំ  ្ុមំិលដែលបាលេេួលចនមែើយសារភាពអី
អ ៊ីចឹងនេបាេ។ ែូនោន្េះ ្ុមំិលអាច រឺថាឲ្យចនមែើយសារភាព នឹងនៅនលាក សរូ  ងុ បាលនេ បាេ”។ 

 
 

នមធាវីក៏បាលទាញចំណាប់អារមម ៍របស ់ សងួ ស ុីនរឿល នៅនលើនសៀវនៅនបាេះពុមពផ្ាយមួយរបស់
សាក្សីជំនាញ នែវែី នឆ្លែល៍រ័ (D108/50/1.75) ដែលមាលអតែល័យែូចតនៅ ៖ “សមាជិក៣០នាក់របស ់   
យ.ូអ ិុល.អ ុី.ន  រួមទាងំកូលស្បសុរបសេ់ចូ ស្តូវបាលអលញុ្ញត្ឲ្យវិលស្ត ប់ចូលស្បនេសកមពុជានៅកនុងឆន្១ំ៩៧៣ 
នស្កាយនពលពិលិត្យនោយជលជាតិកមពុជានៅនប៉ៃកាំង”។ សងួ ស ុីនរឿល បាលអេះអាងថា វាគាម្លែំន ើរការពិលិត្យ
កនុងសាថល្េូតនប៉ៃកំាងនេនោយកត់សមាគ្ល់ថា “ឥ ូវនលាកនជឿ នែវែី នឆ្លែល៍រ័ ឬនជឿ ្ុ?ំ នបើ ្ុំនៅកនុង នឹង ្ុំ
ជាអនកនរៀលសូស្តអីជាមួយពួកអស់ នឹង”។ គាត់បាលបដលែមថា “អត់មាលនស្ជើសនរីសអីនេនស្ពាេះពួក នឹងមក -សំុ
មកប៉ៃុនាម្លនរបញ្ជូលមកទាំងអស់ នឹង នស្ពាេះពួក នងឹសុេធដតនរសម័ស្រចិតតនតើ”។ 
 

នលើសពីនលេះ កាណាវាស បាលសួរសាក្សីឲ្យផដល់នោបល់ពីសកខីកមមរបស ់នឆ្លែល៍រ័ នៅនថ្ៃេី ២៤ ដ 
កកកោ ឆន្២ំ០១២ នៅនលើជីវស្បវតតិដែល នឆ្លែល៍រ័ បាលលិោយែូចតនៅ៖ “ ្ុំមលិរិតថា វាមាលនគាល
បំ ងអាស្កក់កនុងការនសនើសំុឲ្យសមាជិកនលបុរគលិកស-២១ ឲ្យសរនសរជីវស្បវតត-ិ-វារជឺាការអលុវតតល៍ជាេូនៅ
មួយ”។ នោយនមើលនៅហាក់ែូចជាមាលរំលិតផទុយលឹង នឆ្លែល៍រ័ សាកស្ីបាលរូសបញ្ជ្ក់ថា ជីវស្បវតតិដែល
គាត់បាលសរនសរកនុងរបបកមពជុាស្បជាធិបនតយ្យរឺ “នោយកាលៈនេសៈពិនសស” នស្កាយនពលដែល ្ុំស្តូវបាល
នោេថាជាភាន្ក់ង្រ នស.អ ីុ.អា។4 
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ក.៣. ជលំបួរបស ់សងួ ស ុីនរឿល ជាមយួសាកស្ ីរោ៉ម តល5់ 
 

នៅេីបញ្ចប់នលការសួរនែញនោលរបស់ សងួ ស ុីនរឿល គាត់បាលសារភាពថា គាតប់ាលជួបជាមួយ       
រោ៉ម តល ់ជាសាក្សីដែលបាលផដល់សកខីកមមពីនថ្ៃេ២ី៥ ដ កកកោ ែលន់ថ្ៃេី២ ដ សីហា។ សងួ ស ុីនរឿល បាល
ដថ្ែងថា គាត់បាលសំុ រោ៉មតល ់ លូវបេសមាភ្សល៍ថ្តចមែងចុងនស្កាយជាមួយមជ្ឈម ឌលឯកសារកមពុជាដែល
បាលនបាេះពុមពផា្យនៅកនុងេស្សនាវែដីដសវងរកការពិត។ រោ៉ម តល ់ បាលនៅផទេះ សងួ ស ុីនរឿល នៅមា ន្  
ន ើយរថ្យលតរបស់តុលាការបាលនៅយក រោ៉មតល ់ លិងនំាគាត់មកកាល ់ អ.វ.ត.ក នែើម្បីផដល់សកខីកមម។ ពួក
គាត់បាលជួបគានជ្ានលើកេីពីរនៅសណាឋ្គារមិតតភាព ជិតវតតនកាេះតាមការនសនើសំុរបស ់ សងួ ស ុីនរឿល។ 
សងួ ស ុីនរឿល បាលលិោយថា គាត់បាលរតិថា រោ៉ម តល ់ មិលទាល់បាលបញ្ចប់សកខីកមមរបស់គាត់នៅន ើយនេ 
នពលពួកគាត់ជបួគាន។្ នពលដែលស្តូវបាលសួរពីនគាលបំ ងនលជំលួបរបស់ពួកគាត ់ សងួ ស ុីនរឿល បាល
លិោយថា គាត់ចង់សួរ រោ៉មតល ់ពីស្បនភេនលសំ ួរដែលបាលសួរ ែូនចនេះគាត ់“អាចផដល់សកខីកមមនពញនលញ
នៅចំនពាេះមុ តលុាការ”។ ប៉ៃដុលដមិលមាលការបង្ហ្ញណាមយួរបស់ រោ៉ម តល ់ នឆ្ែើយតបនៅលឹងសំ ួររបស ់
សងួ ស ុីនរឿល ន ើយ។ 
 

ក.៤. អាកបប្ករិោិ លងិភាពររួឲយ្នជឿេកុចតិតរបសស់ាកស្ ី
 

បនាទ្ប់ពីបាលផដល់សកខីកមមនៅចំនពាេះមុ តលុាការអស់រយៈនពលប ី ឬ បួលនថ្ៃកនងុរយៈនពលបីសបាដ ៍្    
សងួ ស ុីនរឿល បាលនឆ្ែើយសំ ួររបស់ កាណាវាស នោយសម័ស្រចិតត លិងមាលេំលកុចតិត។ បុ ៉ៃដលដមាលនពល ែេះគាត់
ហាក់ែចូជាស្ចល ំ ន ើយមលិយល់ពីសំ ួររបស់នមធាវីការពារកតី ជាពិនសសទាក់េងនៅលឹងកាលបរិនចេេ លិង
 ែឹមសារនលជីវស្បវតត។ិ សុ ភាពែ៏ស្េុឌនស្ទាមរបស ់ សងួ ស ុីនរឿល បាលដសតងឲ្យន ើញនៅនពលដែលគាត់ជូល
ែំ ឹងនៅអងគជំលុជំស្មេះថា គាត់ ត់ខាល្ំងកនងុការបលដសកខកីមមកាលពីនថ្ៃចលទ។ ោ ្ងណាមិញ គាត់បាលបលដ    
ផតលស់កខីកមមនៅនពលរនសៀល នោយសារដត កាណាវាស បាលបញ្ជ្ក់ថា គាត់ស្តូវការដតនពលែបន់ាេីនេៀត
ប៉ៃុនណា្្េះនែើម្បីបញ្ចប់ការសួរនែញនោលនៅកាល់សាក្សីរូបនលេះ។ 
 

 . សកខកីមមរបសស់ាកស្ ីស នសៀក 
 

ោប់ពីរនសៀលនថ្ៃចលទែល់ស្ពកឹនថ្ៃអង្គ្រ សាក្ស ីស នសៀក បាលបលតផតលស់កខីកមមរបស់អនកស្សីដែលបាល
នធវើកាលពីសបាដ្ ៍មុល។ 6  សាក្សីស្តូវបាលសួរពីការង្ររបស់គាត់ជាអនកចនស្មៀងមួយរូបកនងុសម័យកមពុជាស្បជា  
ធិបនតយ្យ ការយល់ែឹងរបស់គាត់ទាក់េងលឹងនសចកដីដថ្ែងការ ៍របស់នមែឹកនា ំ លងិនគាលលនោបាយបក្ស
កុមមុយលីសដកមពុជាដែលបាលោក់ឲ្យអលុវតតកនុងនពលននាេះ។ 
 

 .១. ជវីស្បវតតផិ្ទល្ ់ែលួរបសស់ាកស្ ី
 

ស នសៀក បាលចូលរួមកនងុចលនាបែិវតតល៍កនងុឆន្១ំ៩៧២ នពលដែលអនកស្សីមាលអាយុស្បដ ល១៤ 
ឆន្ំ។ អនកស្សីបាលបរិោយថា អនកស្សីមិលបាលចូលបែិវតតល៍នែើម្បីន តុផលលនោបាយនេ ប៉ៃុដលដនោយសារដត
អនកស្សីចង់ែុសខាត់នេពនកាសល្យរបស់គាត់ជាអនកចនស្មៀងដ មរបុរ  “អានយ”។ អនកស្សីបាលពល្យល់ថា 
នទាេះបីជា    អនកស្សីបាលែឹងតិចតួចពបីែិវតតល ៍ អនកស្សីបាលចូលរួមស្កុមសដមដងសល្ិបៈថាន្ក់ស្សុកតាមការ
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អនញ្ជើញរបស់នមភូមិ នស្កាយពីរែឋស្បហាររបស ់លល ់លល។់ គាត់នជឿថា នស្កាយមកអនកស្សីស្តូវបាលនផទរនៅស្កុម
សិល្បៈ “មជ្ឈិម” នោយសារដតការដ នាំរបស ់េវី អលុ7 ជាអនកដែលបាលន ើញការសដមដងរបស់អនកស្សីនៅ
តំបល២់០ ។ 
 

 .២. ការជនមែៀសនចញពភីននំពញ 
 

សាក្សីបាលេេួលសាគ្ល់ថា នស្កាយ “ការរំនោេះ” េីស្កុងភនំនពញ អនកស្សីបាលន ើញ ន ៀវ សផំល នពល
ស្កុមសិល្បៈរបសន់លាកស្សីសែិតនៅនលើភនអំែឋរស្ស 8  នែើម្បីរង់ោំចូលកនុងរជធាលីតាមការបង្គ្ប់ពីថាន្កស់្រប់ស្រង
របស់ពួកនររ ឺនលាក   ូលមឹ នលាក េវី អលុ លងិនលាក “នៅ”។ អនកស្សីកត់សមាគ្ល់ន ើញថា ន ៀវ សផំល 
ែូចជាមាលឫកពាលឹងលរ លិង “…គាត់មិលលហលាហ្ច ឬមួយក៏នស្កវនស្កាធលឹងជ័យជមនេះអីដតឯងននាេះនេ”។ នពល
ដែលមាលការនោេសួរនោយនៅស្កម  ស្ងម់ា ក្ ឡាដវ ៉ៃល ថានតើ ន ៀវ សផំល ែចូជា “មាលការប៉ៃេះេងគចិចិតត”   
ស នសៀក បាលនឆ្ែើយតបថា “នាង ្ុំមិលបាលតាមោលឥរិោបថ្ លងិមននាសនញ្ចតនាផ្ទ្ល់ ែួលរបស់គាត ់នាង
 ្ុំមលិបាលយល់នេ”។ អនកស្សីបាលផដល់សកខីកមមបដលែមថា អនកស្សីមលិអាចោំបាលលូវសុលទរកថាទំាងស្បំាមួយ9 
ដែលសំនៅនៅ ន ៀវ សផំល ដែលបាលផ្សពវផ្ាយតាមរយៈសំន ងរ ៈសិរ្សរួបរួមជាតិ កនុងអំ ុងនពលនល
ការជនមែៀស។ អនកស្សីបាលលោិយែដែលៗថា អនកស្សីបាលសាន្ក់នៅនពញមួយយប់នៅសាដ្តអឡូាំពកិ នៅ
នពលអនកស្សីមកែលេ់ីស្កុងភននំពញបីនថ្ៃនស្កាយពីការរំនោេះ។ អនកស្សីស្តូវបាលនរនផទរមកស្កសួងនោសនាការ
នៅស្ពឹកបនាទ្ប់។ នបើនោងនៅតាមសកខីកមមរបស់ ស នសៀក អនកស្សីស្គាល់ដតបាលន ើញទាហាលស្បុស លងិមិល
មាលស្បជាជលសុីវិល ឬអនកសាន្ក់នៅកនុងេីស្កុងនេ។ 
 

 .៣. ការង្រនៅស្កសងួនោសនាការ លងិអបរ់ ំ
 

នបើនោងតាមសាក្ស ី ស្កសួងនោសនាការ នស្កាយមក ស្តវូបាលបញ្ចូលគាន្ជាមួយស្កសងួអប់រ ំ ន ើយ
សែិតនៅនស្កាមការស្រប់ស្រងរបស ់ យលុ ោ ត្។ នៅឯស្កសួង អនកស្សីបាលនធវើការកនងុស្កុមសិល្បៈ ជាអនក
ចនស្មៀងនៅកនុងចននាល្េះឆន្ំ១៩៧៧ លិងនែើមឆន្១ំ៩៧៨ ន ើយបាលថ្តចនស្មៀងសស្មាប់ការផ្សពវផ្ាយតាម      
រយៈវិេ្យុ លិងការសដមដងផ្ទ្ល់។ បេចនស្មៀងស្តូវបាលសរនសរ លិងផ្ាយនែើម្បីនលើកេកឹចិតតមលុស្សឲ្យព្ាោម
នធវើការ។ នោងតាមសកខីកមមរបស់ ស នសៀក មាលដតស្កសួងនេ ដែលស្តូវបាលនជឿេកុចិតតឲ្យថ្តបេចនស្មៀង 
សស្មាប់ផ្សពវផ្ាយតាមរយៈវិេ្យុជាតិ។ បេចនស្មៀងដែលបាលថ្តមលុរបបកមពុជាស្បជាធិបនតយ្យ មិលស្តូវបាល
យកមកោកផ់្ាយនេ ពីនស្ពាេះបេចនស្មៀងទាំងនលេះ “មិលស ុីគាន្លឹងសាថ្លការ ៍នពលននាេះ”។ អនកស្សីបាល
បញ្ជ្ក់ថាពីនស្ពាេះគាត់មិលមាលសមតែភាព គាតម់ិលដមលជាអនកអាលពត័៌មាល ឬស្តូវបាលឲ្យអាលអតែបេ។ 
 

នោងតាមសកខកីមមរបសស់ាក្សី នមែឹកនាជំាល ់ពសម់ិលដែលនៅស្កសួង នែើម្បីផា្យពសុីលទរកថារបស់
ពួកគាតន់េ ផទុយនៅវិញ សុលទរកថាស្តូវបាលថ្តកនងុដ ្សអាត់កាដសត ន ើយស្បរលឲ់្យនៅស្កុមវិេ្យុនែើម្បីនធវើការ
ផ្សពវផ្ាយ។ អនកស្សីមិលអាចចងោំបាលនេថា នមែឹកនារូំបណាបាលឲ្យសុលទរកថាដែលបាលថ្តេកុរួច លិង
មាតិកានលសុលទរកថា ពីនស្ពាេះអនកស្សីលិោយថា អនកស្សីមលិបាលនផ្ដ្តអារមម ៍នៅនលើពួកគាត។់ នលើសពីនលេះ
នេៀត អនកស្សីបាលបែិនសធពកីារសាដ្ប់ឮការផ្សពវផ្ាយនផ្សងៗ នលនគាលលនោបាយដ មរមាន្ក់សមាល្ប់នវៀតណាម
៣០នាក។់ ស នសៀក បាលសងកត់ធៃល់ថា ការផ្សពវផ្ាយវិេ្យុមុលការរំនោេះ រឺលោិយអពំីស្បជាជលដែលមលិមាល
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អាហារស្រប់ស្គាល ់ លិងស្តូវរស់នៅនោយមិលមាលអវីៗជាប ់ែួលនស្ចើលន ើយនស្កាយពីការរំនោេះ កមមវិធីវិេ្យុបាល
នផ្ដ្តោ ្ងសំខាល់នលើការនលើកេឹកចតិតមលុស្សឲ្យជីកស្បឡាយ លិងអាងសដុកេឹក នែើម្បីផគត់ផគង់េកឹសស្មាប់វាល
ដស្ស។ 
 

ជាកិចចបដលែមពីនលេះនេៀត សាក្សីបាលបង្ហ្ញថា គាត់ស្តូវបាលបតូរនៅមលទីរ ២៧ កនុងឆន្១ំ៩៧៧ ដែល
េេួល ុសស្តូវកនុងការនបាេះពមុពនសៀវនៅ។ អនកស្សីេេួលបលទុកនធវើនសៀវនៅរូបភាពកនុងមលទីរ ២៧។ 
 

 .៤. ការអបរ់ំដកដស្បនៅែសី្ក ម 

 

កនុងដ នមសា ឆន្១ំ៩៧៨ ស នសៀក លងិកូលស្សីអាយុស្បំាបួលដ របស់គាត ់ ស្តូវបាលនរយកនៅវតត      
បុេមវតត ីជាកដលែងដែលពកួគាត់បាលសានក្់នៅចំលួលបីយប់។ ជាការពិត មលិមាលវរគសកិ្ាអប់រំស្តូវបាលនធវើន ើង
នៅវតតបុេមវតតីន ើយ ន ើយអនកស្សីស្តូវបាលនរស្ពមាលមិលឲ្យនែើរនចញបរិនវ នលេះនេ។ បលតិចនស្កាយមក ពកួ
គាត់ស្តូវបាលបញ្ជូលនៅកាល់តបំល់ែីស្ក ម ដែលគាត់បាលែឹងពអីនកនបើកបររបស់ពួកគាត់ថា ជាកដលែងដែល
គាត់ស្តូវដតចូលសិក្ា “វរគន ើងវិញ”។ អនកស្សីបាលចងោំនរឿងេុកខនសាកពីស្ពឹតតិការ ៍នលេះ ន ើយលិោយថា ៖ 
 

“អ ៊ីចឹងបងអត់អីនេបងនៅកសាង ែួលសាថ្មី។ បងកសាង ែួលន ើយលែបងលឹងបាលចូលភនំនពញ
វិញ”។ នពលននាេះបាល ំុ្ែឹងថា ែួល ំុ្ ុសអី។ ការពិតមកែល់សពវនថ្ៃ ំុ្មិលែឹងថា ំុ្ ុសអីនេ។    
 ំុ្ស្ពាត់ស្បាស់កូលស្ពាត់ស្បាស់បដីមដងន ើយ។ 

 

វាមិលមាលភាពច្ាសល់ាស់នេថា ការអប់រំដកដស្បរបស ់ ស នសៀក នៅែីស្ក ម បាលនធវើន ើងនៅ
កដលែងណា នោយសារដតស្បធាលនៅស្កម លលិ  លុ បាលររំងនមធាវីនែើមប ដឹងរែឋប្បនវ ីនលាកស្សី               
នបល ីនយ មិលឲ្យបលដបញ្ហ្នលេះ នោយន តុថា វាមិលពាក់ព័លធលឹងដផនកនលែំន ើរការកិចចលីតវិិធី។ (នមើលដផនកេី៣.

 ) 
 

 .៥. ការបាត ់ែលួ 

សាក្សីបាលចងោថំា មាលបុរគលកិមួយចំលួលពីស្កសួងបាលបាត់ ែួលកនុងរបបកមពុជាស្បជាធិបនតយ្យ។ 
កនុងចំនណាមពួកនរមាល នលាក   ូលមឹ នលាក ឆ្យ នៅ “នៅ ោល”់ (ជាអនកដែលជលំួស   ូលមឹ) សមមិតត 
ហាល នៅ “លងុ នចងល”ី ជាស្រូតស្រលដីមកពីស្កសងួនោសនាការ នលាក នៅ នៅ “តាយនសឿង” អនកេេួល
បលទុកដផនកសិល្បេះ ជំលួយការមាន្ក់របសស់្បធាលដផនកសិល្បៈ លងិអនកលពិលធ។ ស នសៀក បាលពល្យល់ថា គាត់មិល
បាលែឹងនេថា នតើមលុស្សទំាងនលេះស្តូវបាលនរោប់ ែលួ ឬស្គាល់ដតស្តូវបាលនរបតូរ។ អនកស្សីបាលបដលែមនេៀតថា 
គាត់បាលឮពចីនមែើយសារភាពរបស់មលុស្សដែលស្តូវបាលនរោត់េុកថាជាជលក្បត ់ រួមទាំងនលាក កយុ ធលួ លងិ 
មលុស្សមាន្ក់នេៀតន នេ្ះ  មុ សាមអរ អនកដែលបាលនធវើអតតោតនៅស្កសួង។ 
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 .៦. អាពា ព៍ពិា ន៍ាសមយ័កមពជុាស្បជាធបិនតយយ្ 
 

នបើនោងតាមសកខកីមមរបស ់ ស នសៀក អនកស្សីបាលនរៀបការជាមួយសាវ្មេីីមួយរបស់គាត់ កនងុឆន្ ំ
១៩៧៦។ អនកស្សីបាលសាគល់្គាត់មុលនពលពកួនរនរៀបការ នស្ពាេះគាត់បាលនធវើការដផនកផ្សពវផា្យនៅស្កសួង។ 
ស នសៀក បាលពល្យល់ពែីំន ើរការនលការនសនើសំុនរៀបការ ែូចតនៅ៖ 
 

“ោសនលាកស្សនីពលននាេះមាលការនសនើ--ចង់លិោយថា នបើសិលបុរសណាស្សលាញ់នារីណាមួយ
នសនើសួរសដីែ ដឹង នឹង ជាពាក្យសមដីតាមស្បធាលែូចថាស្បធាល ំុ្ស្សីអ ៊ីចឹងសួរមកន ើយស្បធាលស្សី
 នឹងយកនោបល់ នឹងមកនែើម្បីមកសាកសួរែក់សាមី ែួលនាង ំុ្។ ោសនបើនាង ំុ្ស្ពម នឹងបាល
ល័យថា សនស្មចនៅតាមនគាលបំ ងនសចកដីនសនើរបស់បុរស នឹងន ើយ”។ 

 

អនកស្សីបាលបដលែមថា អងគការែូចជាឪពុករបសព់ួកគាត៖់ “នស្ពាេះអងគការជាដម៉ៃជាឪោស មិលមាល
មាដ្យឪពុកនយើងពីស្សុកនេសអីណាមកជួយនរៀបចំឲ្យនេ”។ សាវម្ីែំបងូរបស់អនកស្សីបាល ”បាត់ ែួល” ឬ “ែក
នចញ” នាសម័យកមពុជាស្បជាធិបនតយ្យ ប ុ៉ៃដលដ ស នសៀក បាលលិោយថា “ ្ុំគាម្លែ ំងឹពីគាត់នេ។  ្ុំមលិែឹង
ថាគាត់រស់ ឬសាល្ប់នេ”។ ស នសៀក បាលនរៀបការន ើងវិញកនុងឆន្១ំ៩៨៣។ 

 

 .៧. េនំាកេ់លំងជាមយួជលជាបន់ោេ 
 

នលាកនមធាវី កាណាវាស បាលសុំឲ្យអនកស្សី ស នសៀក បកស្សាយនលើការនឆ្ែើយតបរបស់អនកស្សីនៅ
កាល់សំ ួររបស់នៅស្កមនសើ ុមអនងកត ថានតើអនកស្សីបាលន ើញ ប៉ៃលុ ពត នលាក នអៀង សារ ីលិង លលួ ជា នៅ
នថ្ៃេី១៧ ដ នមសា ឆន្១ំ៩៧៥ ជាពិនសសនពលដែលអនកស្សីបាលបង្ហ្ញថា “ពួកគាត់មលិដែលស្តូវបាលន ើញ 
ប៉ៃុដលដ នអៀង សារ ីនៅស្កសងួការបរនេសនានពលននាេះ”។ ស នសៀក បាលបញ្ជ្ក់ថា គាត់មិលបាលន ើញ នអៀង 
សារ ីនេនានពលននាេះ អនកស្សីស្គាល់ដតបាលែឹងពអីនកនផ្សងថា គាត់េេួលបលទកុស្កសួងការបរនេស។ 
 

សាក្សីបាលសារភាពថា អនកស្សីបាលន ើញ ន ៀវ សផំល នានពលនផ្សងគាន ្ ប៉ៃុដលតមលិមាលអវីនៅកនុងសកខី
កមមរបស់គាត់បង្ហ្ញថា អនកស្សីមាលេំនាក់េំលងនោយផ្ទ្ល់ជាមួយជលជាប់នោេកនុងរបបនលេះនេ។10 អនកស្សី
មិលបាលផដល់សកខីកមមទាក់េងលឹងជលជាប់នោេ លលួ ជា នេ។ 
 

 .៨. ឥរោិបថ្ លងិ ភាពររួឲយ្នជឿជាករ់បសស់ាកស្ ី
 

កាលពីសបាដ្ ៍មុល ស នសៀក មាលស្បតកិមមអារមម ៍ អ ុំងនពលដែលអនកស្សីលោិយពីស្រួសារ លងិ
បេពិនសាធល៍របស់អនកស្សីនៅតំបលែ់ីស្ក ម។ អនកស្សីហាក់ែចូជាមាលការចងោំន ា្យ ន ើយស្បកាល់ជំ រ
ថា អនកស្សីមលិចងោំលមែិតនេ នស្ពាេះអនកស្សីនៅនកមងណាស់នានពលននាេះ មលិបាលោប់អារមម ៍ខាល្ំងនេនៅ
នលើស្ពឹតតិការ ៍ដែលបាលកំពងុនកើតន ើង។ នលើសពីនលេះនេៀត ស្កមុនមធាវីការពារកតីជលជាប់នោេ នអៀង សារ ី
អាចបង្ហ្ញពីភាពផទុយគាន្រវាងសកខីកមមរបសអ់នកស្សី លិងនសចកដីដថ្ែងការ ៍របសន់ៅស្កមនសើ ុបសួរ ែូចជាថា
នតើអនកស្សីបាលន ើញ នអៀង សារ ីនៅនថ្ៃេី១៧ ដ នមសា ឆន្ំ១៩៧៥ ដែរឬនេ។ (នមើលដផនកេី២. .៧) 
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រ. សកខកីមមសាកស្ ីរមឹ វលុ 
 

នលាក រមឹ វលុ នៅ “នឆម” បាលោប់នផតើមផតល់សកខីកមមកាលពីនថ្ៃអង្គ្រសបាត្ ៍នលេះ ។11 គាត់បាល
ចូលរួមកនុងចលនាបែិវតតល ៍ តំាងពីនពលដែលនលាកនៅវ័យកុមារមកនមែ៉ៃេះ លិងដថ្មទាងំបាលនធវើការនៅតំបល ់  
នផ្សងៗគាន្មួយចលំួលផងដែរ កនុងនរងពមុពដផនកកចិចការផ្សពវផ្ាយរបស់បែិវតតល៍ ។ តាមរយៈតួនាេីនលេះ អាចឲ្យ
សាក្សីផតលល់ូវព័ត៌មាលសតពីីការនបាេះពុមពផ្ាយលូវេសស្នាវែត ី ឬឯកសារនផ្សងៗ ទំាងមុលនពល លងិកនុងអំ ងុ
របបកមពុជាស្បជាធបិនតយ្យ ក៏ែូចជាេំនាក់េំលងរបស់គាត់ជាមួយថាន្ក់ែកឹនំានលរបបនលេះ ជាពិនសសនលាក 
ន ៀវ សផំល ។  

 

រ.១. ការង្រនៅនរងពមុពកណាតល្ (១៩៧១-១៩៧៥) 
 

សាក្សី រមឹ វលុ បាលបញ្ជ្កថ់ា គាត់បាលោប់នផតើមនធវើការនៅនរងពុមពនលរ សិរ្យរួបរួមជាតិកមពុជាកនងុ
ដ កុមភៈ ឆន្១ំ៩៧១ តំាងពគីាត់នេើបដតមាលអាយុ១០ ឆន្ំមកនមែ ៉ៃ េះ ។12 សាក្សីបាលពល្យល់ថា “នៅសម័យននាេះ
នកមងៗជានស្ចើល ពិនសសបងបែូលកមួយ ្ុ ំ រឺថាចូលមុល ្ុំនៅនេៀត ដត ្ុំរវល់ការង្រនៅកនុងភូម ិ្ុំអត់បាលចូល    
ភាល្មៗនេ” ។ នទាេះបីជាសាក្សីហាក់នៅមាលភាពសាទក្់នសទើរកនុងការចូលរួមជាមួយពួកនរកតី ក៏គាត់ស្តូវបាលនរ
បញ្ចុេះបញ្ចូលឲ្យចូលជាមួយចលនាបែិវតតល៍ លិងបាលធានាថា គាត់អាចនធវើការនៅការិោល័យមជ្ឈិមបកស្ 
ន ើយក៏អាចស្ត ប់មកនលងស្សុកកំន ើតផងដែរ។ នទាេះជាោ ្ងនលេះកត ី នៅនពលដែលគាត់បាលចូលស ប ់
គាត់ស្តូវបាលនរដ នាំថា មលិស្តូវោកនចញពីកដលែងនធវើការន ើយ នែើម្បីធានាលូវនគាលការ ៍រក្ាការសមាង្ត់
ទាក់េងលងឹការង្រស្បោនំថ្ៃរបស់គាត់ ន ើយលងិរក្ាសលតសុិ របស់ពួកនរពីការវាយលុកតាមផែូវអាកាស លិង 
ការវាយស្បហារតាមេស្មង់នផស្ងៗនេៀត។   ៈដែលនលាក រមឹ វលុ មលិមាលជនំាញដផនកការង្រនបាេះពមុព 
ែូនចនេះ គាត់បាលេេួល ុសស្តូវនលើការង្រការិោល័យ លិងមាលភារៈជាអនកសរនសរអតែបេនផ្សងៗជាភាសា
ដ មរ ។  

 

សាក្សីបាលចងែុលបង្ហ្ញថា រលឯ់កសារដែលនបាេះពមុពនចញពីនរងពមុពនលេះ ស្តូវបាលយកនៅដចក
ោយនៅតាមតំបល់រំនោេះនានាតាមរយៈអនកនំាសារ (លិរសារ) ។ ឯកសារទំាងននាេះរួមមាល  អតែបេពត័៌មាល
សតីពីសកមមភាពនៅសមរភមូ ិ នសចកតីដថ្ែងការ ៍ដែលនធវើនោយថាន្ក់ែឹកនាំ លិងសារេនូល ដែលទាក់េងលងឹ
ការង្រសមរភូមិមុ  ។ សាក្សីក៏បាលបង្ហ្ញឲ្យែឹងផងដែរថា “កមាល្ំងជលំួយរបស់ខាម្ំងជានស្ចើលកងនេៀត ស្តូវ
កនមទចឲ្យសាល្ប ់ របួស រត់នោលជួរ លិង ោប់ជាន្ែើយសឹក” ន ើយព័ត៌មាលទាងំនលេះស្តូវបាលផ្ាយតាមវិេ្យុ 
លិងនបាេះពុមពជាេស្សនាវែតីមយួចំលួលរបស់បក្ស ។ នលាក រមឹ វលុ បាលបដលែមថា ព័តម៌ាលសតីពី “សែិតិជាបឋម 
កមាល្ំងរបស់ខាម្ំង១,៥៥០ កា្ល កនុងននាេះ រួមមាលៈ អាស័កតិ៥ អាស័កតិ៣ អាស័កតិ២ លងិអាស័កត១ិ រប់សបិ
ក្ាលស្តូវនយើងកនមទច លងិមាលស្បជាជលរប់មុឺលនាក់ស្តូវបាលរំនោេះ” ស្តូវបាលនបាេះពុមពផា្យដែរ ។ សាក្សីបាល
ផតល់សកខីកមមថា ថានក្់ែឹកនាធំំៗរបស់ដ មរស្ក ម មិលដែលចុេះមកការិោល័យនរងពមុពន ើយ នែើម្បីដ នាពំី
ការចុេះផ្ាយលូវនសចកតីដថ្ែងការ ៍របស់ពួកគាត ់ ប៉ៃុដលតមាលលិរសារនំាយកនសចកតីដថ្ែងការ ៍នផ្សងៗ មកឲ្យ
ែលក់ារិោល័យនរងពមុព ។ នសចកតីដថ្ែងការ ៍ទាងំនលេះ ស្តូវបាលថ្តចមែងេកុ ( វតូូកូពី) លងិស្តូវបាល 
បុរគលិកវិេ្យុអាលកនងុនមា ្ងផ្ាយ។  
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សាក្ស ីរមឹ វលុ បាលរមែឹកន ើងវិញលូវនសចកតីដថ្ែងការ ៍េេលួបាលពីនលាក ន ៀវ សផំល ដែល “នស្ចើល
ដតលិោយជំរុញការវាយសស្មុកយកជ័យជមនេះនៅនលើសមរភូមិ” ន ើយលិងការអំពាវនាវឲ្យស្បជាជលនៅតំបល់
រំនោេះ “ក៏ែូចជាកមាម្ភិបាល យុេធជល យុេធនារី នឹង ស្តូវជយួឧបតែមភគំាស្េគាន ្ ទំាងសមរភូមិមុ  លងិសមរភូមិ
នស្កាយ” ។ នលើសពីនលេះនៅនេៀត សាក្ស ីរមឹ វលុ បាលបញ្ជ្ក់អេះអាងថា បាលន ើញនលាក ន ៀវ  សផំល នៅ
នពលដែលគាត់បាលមកនលងនៅនរងពុមព ៖ 

កនុងសម័យននាេះ នោយសារ ំុ្នៅនកមង  ំុ្សាគ្ល់ដត បងដ ម ដែលជាអនកនចញចូល កដលែងននាេះ 
មតងៗ ។ ឯនស្កាយមកនេៀត នេើប ំុ្ែឹងថា បងដ ម រឺ នលាក ន ៀវ សំផល ...នពលននាេះ         
បងដ ម មកកដលែងនរងពុមព ។ ជួលកាលគាត់មកសួរសុ េុកខអីចឹងនៅ មាលយកបដលែ ឬក៏ចំ ី
អីមកឲ្យនកមងៗ លិងឲ្យអនកនរងពុមព នឹង ូប ែេះ ន ើយនលើកេឹកចិតតអំពីការតស ូ នឹង។  

នោយសារសាថ្លីយវិេ្យុរបស់រ សិរ្យរួបរួមជាតិកមពុជា ែំបូងន ើយមាលេសីាន្ក់ការនៅស្បនេសចិល 
នរងពុមពបាលនផ្ើអតែបេព័ត៌មាលនានាតាមរយៈសារេូរនល នែើម្បីោក់ផ្ាយ ។ រល ់ែមឹសារដែលេេួលបាល
ពីសារេូរនល  ស្តូវបាលអនកអាលព័ត៌មាលយកនៅអាល លងិថ្តសំន ងេកុ ន ើយយកនៅោក់ផ្ាយ ។ សាក្ស ី
រមឹ វលុ បាលបង្ហ្ញឲ្យែងឹថា “នៅឆន្១ំ៩៧៣ ឆន្១ំ៩៧៤ នកៀកឆន្១ំ៩៧៥ មាលបនងកើតវិេ្យុរ សិរ្យនៅេី
ស្កុងភនំនពញនៅមលទីរ ប-២០ ។ ែូនចនេះ វិេ្យុផា្យសំន ង នឹងនៅជិតនរងពមុព ្ុំដែរ” ។ សាក្ស ី រមឹ វលុ បាល    
ផតល់សកខីកមមថា នរងពុមពមជ្ឈិមបាលបតូរេីតាំងចំលួលបីែងកនងុរយៈនពលដតពីរ ឬបីឆន្ ំ ។ ែំបងូេ ី នរងពុមពនលេះ 
មាលេីតាំងនៅកនុងនស្ព តាមបណាត្យែងសទងឹជីលតិនលស្សុកសលទុក ដែលេីតំាងនលេះ មាលចមាង្យឆង្យពីផទេះ
របស់ ប៉ៃលុ ពត ស្បមា ជាពីរ ឬបីរី ូដម៉ៃស្ត ។ នស្កាយមកនេៀត វាស្តូវបាលបតូរនៅកាល់មលទីរ ២៤ ន ើយតពី
នលេះ ក៏បាលបតូរនៅមលទីរ ប-២០ កនុងស្សុកសទងឹស្តង់វិញ ។  

 

រ.២. ស្កសងួនោសនាការ លងិអបរ់ ំ(១៩៧៥-១៩៧៩) 
 

នោងតាមសាក្ស ីរមឹ វលុ ស្កសួងនោសនាការ លិងអប់រំ បាលេេួលនមើលការ ុសស្តូវមលទីរមួយចំលលួ 
រួមមាលមលទីរ ក-២៥ រ ូតែល់មលទីរ ក-៣១ ។ មលទីរ ក-២៥ រឺជាការិោល័យរបស់រែឋមស្រលតី លិងក៏ជាកដលែង
ដែលដផនកមួយចំលលួនល េសស្នាវែតីេង់បែិវតតល៍ លងិ េស្សនាវែតីយុវជលបែិវតតល ៍ ស្តូវបាលនរនបាេះពុមពនចញពេីី
តំាងមួយនលេះ។ ចំដ កឯរស្មបនលេស្សនាវែតីវិញ ស្តូវបាលនរនបាេះពុមពនៅមលទីរ ក-៦។ នោយដ ក រលឯ់ក
សារជាភាសាបរនេស ស្តូវបាលនបាេះពុមពនៅមលទីរ ក-២៧។ នលាកស្សី យលុ ោ ត្ បាលកាល្យជារែឋមស្រលតីនល
ស្កសួងនោសនាការ លិងអបរំ់ បនាទ្បព់ីការបាត់ ែួលកមាម្ភបិាល    ូលមឹ កនងុឆន្១ំ៩៧៧ ឬ១៩៧៨ ។ នលាក
ស្សីបាលកាល់តួនាេីមួយនលេះ រ ូតែល់ដ មករ ឆន្១ំ៩៧៩ ។ សាក្សី រមឹ វលុ បាលផតលស់កខីកមមថា នបើនទាេះជា 
នលាក លលួ ជា មលិមាលឋាលៈជាអនកែឹកនំានៅកនងុស្កសួងក៏នោយ ក៏គាត់មាលអណំាចោត់ដចងការង្រដផនករែឋ
បាលនោយផ្ទ្ល់ជាស្បោំនថ្ៃនៅនពលដែលនលាកស្សី យលុ ោ ត្ អវតតមាលមតងៗ។ នលើសពីនលេះនៅនេៀត 
សាក្សីបាលលិោយថា គាតប់ាលែឹងថា ជលជាប់នោេរូបនលេះេេួលបលទកុនលើកមមវិធីអប់រដំផនកកសិកមម។   

 

សាក្ស ី រមឹ វលុ លិងបរុគលកិនផ្សងនេៀតដែលនធវើការនៅមលទីរ ប-២០ ស្តូវបាលនរបញ្ជូលនៅេីស្កុង
ភនំនពញនស្កាយពីការ “រំនោេះ”។ សាកស្ីបាលលោិយថា គាត់បាលមកែល់កណាត្លស្កងុភនំនពញ នៅនថ្ៃេ១ី៨ ដ 
នមសា ន ើយេីតាំងដែលគាត់បាលនធវើការកាលននាេះ រឺនៅកនុងអតតីការិោល័យ កាដសតសនស្រង្គ្េះជាតិ េល់



 

សំណ ំ រ ឿង០០២ ■ បាយកា ណ៍រេខ ៣៣ ■សវនាកា រេើភសត តាង ■សបាត ហ៍ទី២៨ ■២០ - ២៣ សីហា ២០១២ 
10 

មុ សាតត្អឡូាំពិក នៅជាប់លងឹអតីតកែឹបស្បោល់ សីុែូ ។ សាក្សីបាលចងែុលបង្ហ្ញថា នែើមន ើយ គាត់ស្តូវ
បាលនរបញ្ជូលឲ្យនៅនធវើការនៅមលទីរ ក-២៥ ដែលនៅេីននាេះ ម ុង្ររបស់គាត់រឺជាជលំួយការដផនកផលិត កមមេ
ស្សនាវែតី លិងកាដសត នោយមាលនាេីជាអនកសរនសរច ំងនជើងលឹងនែ ។ បនាទ្បម់កនេៀត នលាកស្សី យលុ 
ោ ត្ បាលបញ្ជូលគាត់ឲ្យនៅនធវើការនៅដផនកនផ្សងមួយនេៀត លិងបាលដតងតាងំគាតឲ់្យកាល្យនៅជាអនកថ្តរូប 
លិងជាអនកលិពលធអតែបេសស្មាប់ កាដសតបែិវតតល ៍។  ែមឹសារនលចំ ងនជើងេស្សនាវែតី លិងកាដសតដែលគាត់
បាលោក់កាលននាេះ ស្តូវបាលរួមគាន្សនស្មចនៅកនុងអងគស្បជុជំាមួយអនកលពិលធមួយចំលួលនេៀត នស្កាមការែឹកនាំ
របស់នលាកស្សី យលុ ោ ត្ ។ ស្បធាលបេចម្បងដែលស្តូវបាលសនស្មចឲ្យសរនសរោក់កនុងកាដសតបែិវតតល៍ រឺ
 ែឹមសារទំាងឡាយណាដែលលិោយពីការកសាង លិងការការពារស្បនេស រួមជាមួយលឹងការនលើកេឹកចតិតឲយ្
មហាជល ិត ំកសាងន ោឋ្រចនាសមព័លធនានា ផា្ភាជ្ប់លងឹការជំរុញឲ្យបងកបនងកើលការនធវើកសិកមមផងដែរ តាម   
រយៈអតែបេចេុះផ្ាយទំាងននាេះ។ នលាក រមឹ វលុ បាលនធវើការកត់សមាគ្ល់ថា ច្ាប់ចមែងនលកាដសតចុេះផា្យ
ទំាងឡាយ ស្តូវបាលដចកោយនៅតាមមូលោឋ្លនៅេូទាងំស្បនេស ប៉ៃុដលតសាក្សីមលិចា្ស់ថានតើអតែបេទាំង
ននាេះ បាលធាល្កែ់ល់នែស្បជាជលដែរ ឬោ ្ងណាននាេះនេ ។ សាក្សីបាលបដលែមឲ្យែឹងថា “សារព័ត៌មាលរឺជា
មនធ្ាបាយនែើម្បីផ្សពវផ្ាយលូវសារ ឬក៏ព័ត៌មាលអំពេីស្សនាវែតីេង់បែិវតតល៍ផ្សពវផ្ាយនៅមហាជល” ។ 

 

សាក្សីបាលពល្យល់ថា គាត់ស្តវូដតសុំការអលុញ្ញ្តនៅកាល់ស្កសួងពាក់ពល័ធនានា មុលនពលគាត់អាចនៅ
ស្បមូលយកព័ត៌មាល ចុេះនៅថ្តរូបនៅតាមអងគភាព លងិតំបល់នផ្សងៗ ។ គាត់បាលបង្ហ្ញឲ្យែឹងថា នោយសារ
ដតនមែឹកនាំផ្ទ្ល់របស់គាត់ ស្គាល់ដតោត់តំាងឲ្យគាត់ចេុះនៅនធវើការយកព័ត៌មាលដតពកីដលែងណាដែលស្បជាជល
នមើលនៅមាលសុ ភាពលែ មាល ូបចុកស្រប់ស្គាល់ ែូនចនេះ គាត់ក៏មិលបាលែឹងពីសាថល្ភាពអតោ់ល្ល ឬក៏ន ើញ
សាថ្លភាពស្បជាជលនធវើការ ួសកមាល្ំងដែរ នៅកនុងអំ ងុនពលដែលគាត់ស្តូវនធវើែំន ើរចុេះនៅតាមបណាត្ន តត
មួយចំលួលនៅយកព័ត៌មាល។ នៅេីស្កុងភនំនពញឯនណាេះវិញ សាក្សីបាលកត់សមាគ្ល់ថា មិលមាលបញ្ហ្ វេះខាត
នស្បៀងអាហារន ើយ ។ នទាេះជាោ ្ងណាកតី នៅតំបល់២៥ រឺជាេីតំាងដែលមាលស្បជាជលរស់នៅនស្ចើល នពាល
រឺមាល “ស្បជាជលថ្មី” ជានស្ចើល ដែលអនកទំាងនលេះសុេធដតស្តូវបាលជនមែៀសនចញពីេីស្កុងភនំនពញ ន ើយស្បជាជល
ទំាងននាេះ សុេធដតជួបបញ្ហ្ វេះខាតនស្បៀងអាហារ ។  

 

នៅកនុងឆន្១ំ៩៧៧ សាក្សីស្តូវបាលនរបញ្ជូលនៅនធវើការនៅកនុងសាថល្ីយវិេ្យុកមពុជានស្កាម នលស្កសួង
នោសនាការ លិងអប់រំ ។ គាត់ក៏ស្តូវបាលេេួលការដតងតំាងជាស្បធាលនលសាថល្ីយវិេ្យុមួយនលេះបាលរយៈនពល
មួយឆន្ំ ។ នបើនោងតាមការបកស្សាយបដលែមរបស់ រមឹ វលុ សាថ្លីយវិេ្យុបាលោក់ផ្ាយលូវចនមែើយសារភាព
របស់ន្ែើយសឹកនវៀតណាម ដែលបាលេេួលពត័៌មាលែចូតនៅ ៖  

ព័ត៌មាលដែលេេួលបាល (ព័ត៌មាល) ពីរស្បនភេ ។ េី១ ស្បភពដែលយកព័ត៌មាលពី         ស្ពំដែល។ 
េី២ នយើងសរនសរបំដបកស្បភពតាមព័ត៌មាលនចញពីចនមែើយរបស់ន្ែើយសឹក នវៀតណាម នស្ពាេះ
ន្ែើយសឹកនវៀតណាម លិងដ មរនស្កាម នបើនយើងរិតជាភូមិសាស្រសត រឺនៅកនុងេឹកែីរបស់នរ ។...ែូនចនេះ 
នបើចង់បាលេេួលព័ត៌មាលពិត ចង់ែឹងភូមិសាស្រសត នយើងជួបលឹងដ មរនស្កាមដែលនភៀស ែួលមកពីស្ពំដែល 
មកស្សុកដ មរនយើងនពលដែលមាលនកើតវឹកវរនៅយួលខាងត្បូង ។  
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រ.៣. េសស្នាវែតនីានារបសប់ែវិតតល ៍
 

សាក្ស ី រមឹ វលុ បាលបំភែឺឲ្យែងឹថា ែំបងូន ើយ េស្សនាវែតីេង់បែិវតតល៍ ស្តូវបាលនបាេះពុមពនៅនែើមឆន្ំ
១៩៧០ លងិថាការនបាេះពុមពនពលននាេះ រឺស្គាល់ដតជា “ឯកសារនផទកនុងរបស់បក្ស” ដតប៉ៃុនណា្្េះ នស្បើសស្មាប់ជា
ព័ត៌មាលកនងុវរគប ដតេះបណាតល្ែល់កមាម្ភិបាល ។ រលច់្ាប់ថ្តចមែងនលេស្សនាវែត ី ស្តូវបាលនរោក់នៅកនងុ
ឡាលមួយចំលួល លងិបាលបញ្ជលូយកនៅតាមតំបល់ លិងភមូភិារនានា ។  

 

តាមគាតែ់ងឹ េស្សនាវែតទំីាងនលេះ មលិស្តវូបាលដចកោយនៅឲយ្បរុគលឯកជលណាមយួន ើយ ប៉ៃដុលត
បាលដចកោយោ ង្នស្ចើលសលធឹកសល ្ធ  ប់ែល់ស្កុមកមាម្ភិបាល ។ ែបំូងន ើយ រស្មបនលេស្សនាវែតីមាលន ើញ
ដតរូបេង់ជាតិមួយនេ ដតនស្កាយមកនេៀត បាលដកដស្បនៅជាមាលេង់ចលំួលស្បំា ។13 

 

  ៈដែលគាតម់ិលអាចរូសបញ្ជ្ក់បាល ថាលរណាជាអនកសរនសរអតែបេសស្មាប់េស្សនាវែតីេង់
បែិវតតល ៍សាក្សីបាលចងែុលបង្ហ្ញថា រលព់័ត៌មាលដែលមាលនៅកនុងេស្សនាវែត ី រឺបាលពីថាន្ក់ែកឹនា ំ ។ នែើមបី្
គំាស្េែល់ការអេះអាងនលេះ សាក្សីបាលចងែុលបង្ហ្ញថា ប៉ៃលុ ពត ជាអនកដែលបាលោរលូវចំណារមួយចំលួលនៅ
បរិនវ អតែបេទាងំននាេះ មលុនពលនផ្ើនចញនៅដផនកនរងពុមពឲ្យនរៀបចំនបាេះពុមព ។ ែចូគាន្លឹងកាដសតបែិវតតល៍
ដែរ េស្សនាវែតីេង់បែិវតតល ៍ នផ្ត្តសំខាល់នៅនលើមននារមល៍វិជាជ្លនោបាយ ស្ពមទាងំសារសំខាល់ៗសតពីីកិចច
ការពារ លិងការកសាងស្បនេសជាតិន ើងវិញ ។ សាក្សីបាលចងែុលបង្ហ្ញថា មាលការចេុះផ្ាយេស្សនាវែតីកនុង
នល មួយ ដែលបាលោក់បញ្ចូលលូវចនមែើយសារភាពរបស់នលាក កយុ ធលួ ជានពលដែលសាក្សីបាលែឹងថា 
មាលការោប់ ែួលថាន្កែ់ឹកនាំធំៗ របស់កមពុជាស្បជាធបិនតយ្យ ។ នទាេះជាោ ្ងនលេះកត ីសាក្សី រមឹ វលុ បាលរសូ
បញ្ជ្ក់ថា គាត់បាលែឹងឮនរឿងនលេះ ោប់តាំងពីនពលដែលគាត់ស្តូវបាលនរោត់តំាងឲ្យនៅនធវើការជាអនកសរនសរ
អតែបេកាដសត គាត់ “មិលែឹងពីរចនាសមពល័ធសម័យននាេះោ ្ងនម៉ៃច...ពាកព់័លធលងឹការែកឹនាំកនុងស្កសួងនផ្សង 
នេៀតក៏ ្ុអំតែ់ឹង” ន ើយកម៏ិលយល់ ពីលនោបាយនៅពីនស្កាយេស្សនាវែតីេង់បែិវតតល៍ននាេះោ ង្ណាដែរ 
ែូនចនេះ គាត់ក៏មលិអាចផតល់នោបល់បាលដែរ ។ 

 

 ស្សនែៀងគាន្នលេះផងដែរ នោងតាមសាក្សីបាលឲ្យែងឹថា ការនបាេះពុមពផ្ាយនលេសស្នាវែតីេង់យុវជល
យុវនារីបែិវតតល៍ បាលោប់នផតើមនៅអំ ុងនែើមឆន្១ំ៩៧០ ។ អនកអាលេស្សនាវែតីយុវជលយុវនារីបែិវតតល ៍ រឺជា  
សមព័លធយុវជលដែលសាក្សី រមឹ វលុ បាលអធិប្ាយថា “សមព័លធយុវជលកមុមុយលីសតកមពុជា រឺជានែសាត្ំរបស់បក្ស”។ 
សាក្សីបាលដថ្ែងថា នលាកស្សី យលុ ោ ត្ រឺជាអនកសរនសរអតែបេនផ្សងៗ សស្មាប់េស្សនាវែតីេងប់ែិវតតល ៍    
យុវជល កនងុអំ ុងនលរបបកមពជុាស្បជាធិបនតយ្យ ។  

 

រ.៥. វរគសកិា្នរៀលសសូ្ត ខាម្ងំ លងិការបាត ់ែលួ 
 

អំ ុងនពលនធវើការនៅមលទីរ ប-២០ សាក្ស ី រមឹ វលុ បាលចូលរួមកនុងវរគសិក្ានរៀលសូស្តមួយចំលួល 
ដែលការស្បជុំទាំងននាេះនផ្ត្តសំខាល់នលើសារៈសំខាល់នលការរក្ាលូវសាមរគីភាព ការរកា្ការសមាង្ត់ លងិការ
 ិត ំស្បឹងដស្បងនធវើការង្រនែើម្បីេេួលបាលជ័យជមនេះពីសស្រង្គ្ម ។ សាក្សីបាលរមែកឹថា នលាកស្សី យលុ ោ ត្ ជា
អនកែឹកនំាលូវវរគសិក្ានរៀលសូស្តនៅឯមលទីរ ប-២០  ស្ពមទំាងនៅមលទីរនោសនាការ លងិអប់រំផងដែរ ។ សាក្សី
ក៏បាលកត់សមាគល់្ផងដែរថា ប៉ៃលុ ពត បាលែឹកនាំកនងុវរគសិក្ានរៀលសូស្តមួយចំលួលនៅកនុងឆន្ំ១៩៧៦ ។ តាម
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ពិតនៅ រល់ការពាក់ពល័ធទាំងអស់របស់គាត់ជាមួយលងឹបកស្ នោយមិលរតិពីេីតាងំនលកដលែងនធវើការ វរគបំពាក់
បំប៉ៃលដផនកស្េឹសតលីនោបាយកស៏្តូវបាលនធវើន ើងផងដែរ ។ វរគនរៀលសូស្តទាំងនលេះ  មាលបំ ងកនុងការប ដតេះ    
បណាត្លកមាម្ភិបាលទំាងឡាយ ឲ្យអលុវតតម ុង្រតាមជនំាញនរៀងៗ ែួល លងិនែើម្បីធានាថាស្រប់គាន្បំនពញ    
មុ ង្របាលលែស្បនសើរនពាលរឺ  ែឹមសារសំខាល់ៗ រឺថា នៅកនុង “សម័យសស្រង្គ្ម រឺដ នំាអំពីការនធវើសស្រង្គ្ម...
ប៉ៃុដលតនៅកនុងនពលសលតិភាព រមឺាលការពារស្បនេស លិងកសាងស្បនេស” ។  

 

នស្កាយពី “រំនោេះ” បាលេីស្កងុភនំនពញកនុងដ នមសា ឆន្១ំ៩៧៥ វរគសិក្ានរៀលសូស្តស្តវូបាល នធវើន ើង
នៅកនុងបូរីកីឡា ។14 សស្មាប់វរគបំពាក់បបំ៉ៃលែលក់មាម្ភិបាលជាថាន្ក់ែឹកនា ំជាេូនៅមាលរយៈនពលស្បមា ជា
ពីរ ឬបីដ  ចំដ កវរគបំពាកប់ំប៉ៃលសស្មាប់កមាមភ្ិបាលថានក្់នស្កាមវិញ រឺស្តូវបាលនធវើន ើងកនុងរយៈនពលពីមួយ 
ឬពីរសបាត្ ៍ ។ សាក្សីបាលបដលែមបង្ហ្ញឲ្យែឹងនេៀតថា កនងុនពលស្បជុំ រឺមាលការជដជកផងដែរអំពីខាម្ំងនផទកនុង 
លិង ខាម្ំងខាងនស្ៅ ៖ នវៀតណាម (យួល) ពួក កា.ន ស្.នប  ពួក សុ.ីអាយ.នអ ស្តូវបាលនរកំ ត់នគាលនៅដសវង
រក ។ សាក្សី រមឹ វលុ បាលសងកត់ធៃល់ថា វាមាលការពិបាកលងឹកំ ត់ថាលរណាជាមតិត ន ើយលរណាជាសស្តូវ ៖ 

នស្កាយពីមាលស្ពឹតតិការ ដ៍ែលថាវកឹវរនផទកនុងអីចឹងនៅ ថាន្ក់ែឹកនាំក៏ែូចជា ែួល ំុ្ដែរ អត់មាល
អារមម ៍ថាស្តូវនែើរនេ (នែើរយកព័ត៌មាល) នស្ពាេះនបើនែើរខាល្ចមាលនស្គាេះថាន្ក់ នស្ពាេះដតមាលការ
ដបងដចកគាន្ សូម្បីដតពីកនុងភារីដតមួយ ដែលដបកចំពាមនៅនស្ចើល អីចឹង វាពិបាកណាស់ មិលែឹង
ថាលរណាខាម្ំង មិលែឹងថាលរណាជាមិតត ។ លិោយរួមរឺថា នបើលិោយនស្បៀបនធៀបលឹងេឹកវិញ 
នៅសម័យននាេះ រឺថាេឹក នឹងបាលលែក់អស់នៅន ើយ នស្ពាេះមាលអនកបាលកកូកកាយឲ្យលែក់អស់
នៅន ើយ ។ នៅកនុងេឹក នឹង វាមិលន ើញកំពិស ន ើញកាត្ម ន ើញស្តីតូចស្តីធំអីោ ្ងនម៉ៃច       
រឺអត់នេ នមើលមិលន ើញនេ ន ើយនៅកនុងអារមម ៍របស់ ែួល រឺភ័យខាល្ចរ ូតដែរ ។  

នោងតាមសាក្ស ី រមឹ វលុ បាលឲ្យែឹងថា បនាទ្បព់ីបាត់ ែលួស្បពលធរបស់គាតម់ក រអឺនកស្សី ជមឹ  
ណារ ី នៅ “ភ ឌ” កនងុឆន្១ំ៩៧៧ រូបគាត់ស្តូវបាលនរតស្មូវឲ្យនៅចូលរួមកនុងវរគសិក្ានរៀលសូស្តរយៈនពល
កលែេះដ  នែើម្បី “នរៀបចំ ែួលកសាងស្បនេស” លិងនែើម្បីស្បយុេធស្បឆំងលឹងខាម្ងំដែលបងកប់កនុង ែលួ ន តុែូនចនេះ
ន ើយ “ស្តូវមាលការស្បុងស្បយ័តន” ។ បនាទ្បព់ីនលេះមក សាក្សីស្តូវបាលនរបតូរឲ្យនៅនធវើការនៅកនុងសាថ្លីយវិេ្យុ   
កមពុជានស្កាម (សូមនមើលដផនកេី២.រ.២) ។ 

 

រ.៦. អតតចរកិ លងិភាពនជឿជាកច់នំពាេះសាកស្ ី
 

នសចកតីដថ្ែងការ ៍របស់នលាក រមឹ វ ុុល កលែងនៅមាលភាពសុចីង្វ្ក់គាន្ជា ូរដ  កនុងអំ ុងនពលនល
ការផតល់សកខីកមមរបស់គាត ់ ។ សាក្សីនស្តៀម ែលួរួចជានស្សចកនុងការនឆ្ែើយតបលឹងស ំួរទំាងឡាយពីសំណាក់
ភារីទាំងអស់ លិងបាលជូលែ ំឹងនោយភាពនសាមេ្ះ នៅកាល់ភារីមាច្ស់សំ ួរ នៅរល់នពលដែលមាលសំ ួរ
ណាមួយននាេះ នស្ៅពីវិសាលភាពនលការែឹងឮរបស់គាត ់។ សាក្សីបាលបង្ហ្ញពីការ ិត ំព្ាោមកនងុការផតល់
សកខីកមមរបស់គាត ់ថ្វីនបើសាកស្ីដស្បជាមាលអារមម ៍នសាកសដស្ងង ែេះៗ នៅនពលជដជកែល់ការបាត់ ែួលស្បពលធ
របស់គាត់ លងិបេពិនសាធលជ៍ូរចត់ នៅនពលដែលគាត់ស្តវូដបកនចញពីមាត្យ ។ 
 

កនុងអំ ុងដែលសាក្សីរូបនលេះ ស្តូវបាលសួរនែញនោលនមធាវីការពារកតី រឺនលាក កាណាវាស កាលពី
នថ្ៃស្ព ស្បតិ៍ សាក្ស ីរមឹ វលុ បាលស្បកាសថា តំាងពីគាតជ់ាប់មាលធុរៈផ្ទ្ល់ ែួល នៅនពលដែលបុរគលិក មកពី
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ការិោល័យស នៅស្កមនសុើបអនងកតចេុះនៅជួបគាត ់ នែើម្បីនធវើការសមាភ្សល៍ជានលើកេីប ី គាត់ក៏បាលនសនើនៅ
ពួកនរឲ្យនៅរងោំ់គាត់សិល ។ នទាេះជាោ ្ងនលេះកត ី សាកស្ីបាលរមែឹកការចងោំរបស់គាត់ថា មស្រលតីនសុើបអនងកត
“គាត់អត់រងោំ់គាត់នចញែំន ើរនៅ”។ នឆ្ែើយតបលឹងការនលើកន ើងនលេះ នមធាវីការពារកតី កាណាវាស បាល
នោងនៅនលើែីកាបង្គ្ប់របស់ស នៅស្កមនសុើបអនងកតអលតរជាតិ រឺនលាក មា ក្ដសល  មឺ៉ៃងុែ ៍បាលនចញនស
ចកតីដថ្ែងការ ៍ថា នៅដ តលុា ឆន្ំ២០០៩ “ស នៅស្កមនសុើបអនងកតបាលជួបនលាក រមឹ វលុ ស្បនោជល៍
នែើម្បីសាត្ប់ចនមែើយគាត់ជានលើកេីប ីនែើម្បីវិភារបញ្ហ្ដែល នលើកន ើងកនុងសំន ើរបស់ស ស្ពេះរជអាជាញ ្ប៉ៃុដលត
...មកែល់ែំណាក់កាលនលេះ ស្សាប់ដតសាក្សីរូបនលេះដលងស ការ ៍ទាំងស្សុង ន ើយបែិនសធោច់អ ង្ក្រ
មិលឲ្យសមាភ្សគាត់តនៅនេៀតនេ” ។ សាក្ស ីរមឹ វលុ បាលពល្យល់តបនៅនមធាវីោ ្ងែូនចនេះថាៈ  

ន តុការ ៍ែូច ំុ្បាលនលើកន ើងន ើយ នបើគាត់ស ការ ៍លឹង ំុ្មាលវិធីស្សួលបួល
ស្បកបនោយសីលធ៌ម អត់អីនេ ។ ប៉ៃុដលតវិជាជ្ជីវៈដបប នឹង ំុ្េេួលយកវាអត់បាល នបើគាត់នស្បើពាក្យ
អសុនរេះអីចឹង ។  គាត់ថា ំុ្មិលស ការ ៍ រឺលិោយ នឹងអត់េេួល ុសស្តូវ នស្ពាេះគាត់ជា     
មស្រលតីការង្ររបស់រោឋ្ភិបាល ការង្រស ស្បជាជាតិប៉ៃុណា្្ ី ...នៅកនុងតុលាការ នឹង មាល
ទាំងដ មរ មាលបរនេស ។ អីចឹង សមូឲ្យនលាកខាងដ មរ នឹង  ំសួរឲយ្បាលនស្ចើលនៅ កំុោំដតបក
ដស្បតាមនរ...ន ើយ ំុ្មាលអំណាចអី មាលសិេធិអី ស្បឆំងលឹងតុលាការ ដែលមាលដ មរ លិងបរនេស
រួមគាន្បនងកើតន ើងបាលែល់នថ្ៃនលេះ ។ 

 . សកខកីមមរបសន់ែើមប ដងឹរែឋបប្នវ  ីដអម នអឿល  
 

សបាត្ ៍នលេះ អងគជំលុំជស្មេះ បាលសាត្ប់សកខីកមមរបស់នលាក ដអម នអឿល នៅ “យុបឹ លល”15 ជានែើម    
ប ដឹងរែឋប្បនវ ីេីបីន ើយ ដែលបាលចូល ែួលមកផតលស់កខីកមមនៅកនុងស ំុំនរឿង០០២ ។ ស្កុមនមធាវី
តំណាងនែើមប ដងឹរែឋប្បនវ ី បាលោប់នផតើមសួរនែញនោលនៅកាល់នលាក ដអម នអឿល មលុនរ នោយជា
បឋមបាលនផ្ត្តនៅនលើស្បធាលបេសតីពបីេពិនសាធល៍នានាកនុងនាមជាស្រូនពេ្យ មុលនពល លិងកនុងអំ ងុនលរបប   
កមពុជាស្បជាធិបនតយ្យ ក៏ែចូជានគាលលនោបាយមួយចំលលួ ដែលស្តូវបាលអលុវតតនោយរបបនលេះ ។  

 

 .១. ជវីស្បវតតរិបសន់ែើមប ដងឹរែឋបប្នវ  ីដអម នអឿល 
 

នោងតាមនលាក ដអម នអឿល បាលឲ្យែងឹថា គាត់មាលស្បភពពីស្កមុស្រួសារស្កីស្កមួយ លិងមិលធាល្ប់
ដែលបាលចូលសាលានរៀលសូស្តតាមផែូវការណាមួយន ើយ ។ គាត់បាលរមែឹកន ើងវិញថា ឪពុករបស់គាត់មាល
តួនាេីសំខាល់នៅកនុងចលនាអុ ីសារ ក្់ (ចលនាស្បឆំងលឹងបារំង) ។ នៅនពលដែលគាត់នេើបមាលអាយុ
ស្បមា ជា១០ ឆន្ំ នែើមប ដឹងរែឋប្បនវ ីរូបនលេះ បាលនៅេីស្កុងភនំនពញ នែើម្បីនៅនធវើការជានកមងបនស្មើ ឬនៅ
ថា “កូលរូល”ី នៅផទេះឪពុកមារបស់គាត់ ។ គាត់បាលសាន្ក់នៅជាមួយឪពុកមារបស់គាត់ដែលជានវជជប ឌតិ
មួយរូប ន ើយតាមរយៈការសាន្ក់នៅកនុងអំ ុងនពលននាេះន ើយ ដែលនធវើឲ្យគាត់មាលឱកាសនរៀលសូស្តលូវវិជាជ្
នពេ្យ ។ នលាក ដអម នអឿល បាលមាលស្បសាសល៍ថា ឪពុកមារបស់គាត់ បាលអលុញ ្ តឲ្យគាត់ស្ត ប់នៅផទេះជបួ
ឪពុកមាត្យវិញ មុលនពលដែលដ មរស្ក មជិតស្រប់ស្រងស្បនេសបាលទាំងស្សុង ។  
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 .២. តនួាេរីបសន់ែើមប ដងឹរែឋបប្នវ  ីដអម នអឿល មលុឆន្ ំ១៩៧៥ 
 

តាមែឹងមកថា ដ មរស្ក មបាលនស្ជើសតំាងនលាក ដអម នអឿល ឲ្យនធវើការនៅនពលដែលពកួនរ បាលែឹង
ថា នែើមប ដងឹរែឋប្បនវ ីរូបនលេះ រឺជាកូលស្បុសនលស្កុមស្រួសារមួយ ដែលមាលចំន េះែឹងខាងវិជាជ្នពេ្យ ។ 
នៅនពលដែលគាត់មាលអាយុ២០ឆន្ំ គាត់ស្តូវបាលនរអលុញ្ញ្តឲ្យនៅេេួលវរគប ដតេះបណាត្លបដលែមនៅឯ
ស្បនេសនវៀតណាម ដែលេេួលបាលការអលញុ្ញ្តនោយផ្ទ្ល់ពីនលាក នសា ភមឹ ជានលខាធិការនលភូមិភារ     
បូពា៌្ ។ តពីនលេះមក ឪពុករបស់នលាក ដអម នអឿល នលាក នសា ភមឹ ស្ពមទាំងកមាមភ្បិាលមួយរូបនផ្សងនេៀត 
ន ម្េះ  មុ បាលនសនើសំុឲ្យនលាក ដអម នអឿល បនស្មើការង្រកនុងនាមជានវជជប ឌតិមយួរូប16  នៅតំបល២់០17

នោយសែិតនស្កាមការស្រប់ស្រងនោយផ្ទ្ល់ពីសមមិតត  មុ  ។ នែើមប ដងឹរែឋប្បនវ បីាលដថ្ែងថា នពលននាេះ 
គាត់មាលមុ ង្រកនងុការផតល់វរគប ដតេះបណាត្លនលើមូលន តុ លិងវិធពី្ាបាលជមៃឺមួយចលំួល ។ គាត់បាលអតាថ្
ធិប្ាយលូវភារកចិចរបស់គាតែ់ូចខាងនស្កាមនលេះ ៖ 

នៅកដលែងរបស់ ្ុំផ្ទ្ល់ នស្កាយពីនពលដែល ្ុំេេួល ុសស្តូវនៅ  ំុ្មិលដែលនស្បើបុរគលណាដែល
ងងឹតងងុលនៅនធវើនេ ស្គាល់ដត ំុ្ន ើញអនកដែលស្បាប់ពីនលើ ្ុំអត់បាល ពិោរណាប៉ៃុ ណឹងឯង ។   
អីចឹងន តុផលទាំងនលេះ នគាលនៅនលអនកព្ាបាលនៅកដលែងរបស់ ្ុំោប់តាំងពីនពលដែល ្ុំ
េេួល ុសស្តូវ ែូចជាមិលមាលន តុផលអីជាប់រុក ជាប់ស្ចវាក់នោយសារមិលយកចិតតេុកោក់  
នេ។ ...របបននាេះ កាលណាអនកឯងនធវើ ុសអី រឺអនកស្តូវេេួល ុសស្តូវ... ្ុំមិលហា ្ល ជីខាជ្នេ 
នស្ពាេះខាល្ចង្ប់ នោយសារបក្សថា នយើងក្បត់បក្ស អីចឹង ំុ្ស្តូវដតយកចិតតេុកោក់ ។ 

 .៣. ការអលវុតតវជិាជ្នពេយ្ លងិ ការោប ់ែលួបរុគលកិនពេយ្  
 

នែើមប ដងឹរែឋប្បនវ ី ដអម នអឿល បាលផតល់សកខីកមមថា គាត់បាលេេួលវរគប ដតេះបណាត្ល ដផនកនវជជ
សាស្រសតនៅេីស្កុងភនំនពញនៅមលទីរនពេ្យ៧នមសា កនុងរយៈនពលស្បមា ជាស្បំាបួលដ  ន ើយនស្កាយពីននាេះមក 
គាត់បាលវិលស្ត ប់នៅកាលត់ំបល់២០ មតងមាក្លកនុងចននាល្េះឆន្ំ១៩៧៧ ឬឆន្១ំ៩៧៨ ។ នែើមប ដឹងរែឋ
ប្បនវ ីបាលរមែឹកន ើងវិញថា មាលអនកជំនាញការចិល លងិកូនរ៉ ជាអនកផតល់វរគប ដតេះបណាត្លក្បួលនវជជសាស្រសត
នផ្សងៗ បូករួមទាងំវិធីសាស្រសតនធវើការវេះកាត់ ។ នលាក ដអម នអឿល បាលចងោំថា នៅនពលននាេះ មាលសមាភ្រៈ ឬ 
បរិកាខ្រនពេ្យ ក៏ែូចជា ថាន្ំសងកូវស្រប់ស្គាល់នៅកនុងមលទីរនពេយ្ដែលគាត់នធវើការ ែូនចនេះ គាត់មិលដែលជបួស្បេេះលូវ
បេពិនសាធល៍នលការ វេះខាតលវូតស្មូវការសំខាល់ៗ សស្មាប់ផគត់ផគង ់ ឬបនស្មើការង្រដផនកនវជជសាស្រសតន ើយ ។ 
នោងតាមនែើមប ដងឹរែឋប្បនវ ីរូបនលេះបាលឲ្យែងឹថា ទំាងបរិកាខ្រនពេ្យ លិងថាន្ំសងកូវដែលមាលនស្បើស្បាស់ រឺ
នៅនសសសល់ពរីបបោស់ (លល ់ លល)់ នោយដ មរស្ក មបាលស្បដមស្បមូលពេីីតាងំនផ្សងៗគាន ្ ន ើយយក
មករក្ាេកុនៅមលទីរនពេ្យមយួចំលួល ។ ទាក់េងលឹងការអលុវតតល៍ការវេះពិនសាធ ដែលនលាក ដអម នអឿល បាល 
ន ើញជាក់ដសតង គាត់បាលរ យ្រ ្ប់ែូចតនៅនលេះ ៖ 

រឺមិលដមលយកនខាម្ចមកសាកល្បងនេ រឺមលុស្សដតមតង  ំុ្សួរនៅនរថា ភារនស្ចើលជា មលុស្ស
ដែលខាងសលតិសុ តំបល់នរបញ្ជូលនៅឲ្យនពេ្យតំបល់(២០)  នឹង ។... ្ុនំ ើញ ធមមតាោក់នសរ៉ូម
នែមាខ្ង អនកជមៃឺមុលវេះកាត់នរនលើកោក់នលើតុវេះកាត់ ន ើយនរោប់នផតើមឲ្យអនកនមើល នឹងមិលស្តឹម
ដតនមើលនេ រឺនធវើជាក់ ដសតងដតមតង ។ ោប់នផតើមរឺថា កាត់ នែ ឬែករនាល្ក់នែ រឺោប់នផតើមនធវើពី
ស្មាមនែរ ូតអីចឹងនៅ នោេះវញិនបាេះនោលអស់។ ែល់អស់នែមួយ នៅនែមួយជាប់នសរ៉ូម នឹង
ឯង...ពួកអនកដែលនរនធវើ នឹង...សូមលិោយបដលែមថា នោេះនចញ (កាត់បំដ កនល ែួលមលុស្ស 
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នចញពីគាន្) មលុស្សមាន្ក់ ស្បដ លមួយកំណាត់បាវក៏មាល ែេះក៏នោេះោក់កាធុល រួច ចប់បាវោក់
ែឹកយកនៅនោល ។ 

នែើមប ដងឹរែឋប្បនវ ីបាលរសូបញ្ជ្ក់ថា មាលការោក់ថាន្ំសពឹកឲ្យសលែប់ែល់អនកជមៃឺដែល ស្តូវនធវើការ
វេះកាត់ពិនសាធទំាងននាេះ ។ ភារនស្ចើលនលអនកទាងំនលេះ រឺសុេធដតជាអនកដែលនររកន ើញថា ជារិញរបស់
ចស្កពតតិ ពួកសល់ពកីដមែលោស់ ដែលនោងតាមពាក្យនសាល្ករបស់ដ មរស្ក មរឺថា នរោត់េុកជាមលុស្ស“េុក
មិលចំន ញ ែកនចញមិលខាត” ។ 
 

 .៤. វរគបពំាកប់បំ៉ៃលលនោបាយ 
 

នែើមប ដងឹរែឋប្បនវ ីបាលដថ្ែងថា នៅនពលដែលគាតប់ាលចូលរួមកនុងវរគប ដតេះបណាត្ល ដផនកវិជាជ្
នពេ្យនៅេីស្កុងភនំនពញស្បមា ជាស្បំាបួលដ ននាេះ គាត់កប៏ាលចូលរួមកនុងវរគបំពាក់បបំ៉ៃលដផនកលនោបាយ នៅ
បូរីកីឡាផងដែរ ដែលជាេូនៅស្តូវបាលស្បារពធនធវើន ើងមតង ឬពីរែងកនងុមួយដ  លិងមាលរយៈនពលស្បមា 
ជាមួយសបាត្ ៍នៅ ១០នថ្ៃ ។ វរគ ែេះ អាចមាលការចូលរួមស្បមា ជាពីរពាល់នាក់ (២,០០០ នាក់) ។ នែើម   
ប ដឹងរែឋប្បនវ ី បាលរមែឹកពីការចងោំរបស់គាត់ថា គាត់បាលន ើញ ប៉ៃលុ ពត (ដែលជាថាន្ក់ែឹកនាំបក្ស លងិ
ជាអនកដែលបាលដថ្ែងសលុទរកថាមុលនរ) ។ គាត់ន ើញនលាកស្សី យលុ ោ ត្ នលាក លលួ ជា នលាក ន ៀវ សំ
ផល លិង នលាក    ូលមឹ ។ គាត់មិលចា្ស់នៅកនុងចតិតនេថា នតើមាលវតតមាលនលាក នអៀង សារ ីឬអត់ កនុងនពល
ននាេះ ។  

 

សស្មាប់វរគលនោបាយនៅបូរីកីឡានលេះ “រឺនគាលការ ៍របស់បក្ស ស្បដ លជាចងឲ់្យមាលការផ្ល្ស់ 
បតូររនបៀបបក្ស នៅថា មហានលាតនផ្ល្េះ មហាអសាច្រ្យ” ។ នៅកនុង “វរគឆ្ែងកាត់មហានលាតនផ្ល្េះ មហាអសាច្រ្យ”
រឺចង់សំនៅនៅនលើការបត់ដបល ែួល (ផែូវបត់) ពីបក្សស្បជាធិបនតយ្យឆ្ែងនៅកុមមុយលីសត ។ នលាក ដអម នអឿល 
បាលដថ្ែងោ ង្ែូនចនេះថា  ៈ 

អីចឹងនបើសិលមិតតណាបត់មិលទាល់នេ មាលល័យថា ឲ្យដតអនកឯងបត់មិលទាល់ ន ម្េះថា ក្បត់ នបើ
សិលជាក្បត់ស្តូវដតកនមទច ។ នលេះជាភាសា ប៉ៃលុ ពត ។ ែល់នពលនលាក លលួ ជា គាត់មកមាល
ស្បសាសល៍មតងនេៀត គាត់លិោយថា អាបត់ នឹង បាលមួយៗបនាទ្ត់ពីរ បនាទ្ត់បលតពី ប៉ៃលុ ពត 
បាលគាត់ លនៅអាបត់មួយនេៀតរបស់គាត់ ។ ឯនលាកតា ន ៀវ សផំល ក៏គាត់លិោយថា   
ស្សនែៀងគាន្អីចឹងដែរ ។ នចេះដតបដលែមការពិតនៅ នយើងនមើលនៅ ហាក់ែូចជា រឺថា នបើនយើងមិល
បាលែកមកឲ្យោច់នស្សចភាល្មៗនេ ហាក់ែូច ជា ែឹមសារទាំងអស់រឺែូចជាដតមួយ ។  

 .៥. ការជនមែៀស លងិ ការោប ់ែលួ 
 

នែើមប ដងឹរែឋប្បនវ ីបាលរមែឹកពីការន ើញជលនភៀស ែួលពីេីស្កងុភនំនពញនៅកនងុតំបល២់០។ នស្កាយ
នពល “រំនោេះ” បាលកនុងឆន្១ំ៩៧៥ ន ើយស្បជាជលដែលជនមែៀសពីភនំនពញ ស្តូវបាលនរនៅថា ជា “ស្បជាជល
១៧   នមសា” ឬ “ស្បជាជលថ្មី”។ នលាក ដអម នអឿល បាលរ ្យរ ្ប់ឲយ្ែងឹថាមាល “ស្បជាជលោស់”  ែេះ ជា
ពិនសស នបើភមូិណាមាលផទេះេូលាយ នរលងឹែកស្បជាជលោស់ឲ្យនៅនៅជាមួយបងបែូលនរធមមតា “ន ើយនរ
េុកផទេះោស់ នងឹ ឲ្យស្បជាជលថ្មីរស់នៅ” ។  
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នលាក ដអម នអឿល បាលដថ្ែងថា មាលបុរគលកិនពេ្យ ែេះ ស្ពមទាំងអនកធាលប្់នធវើកមមសិក្ាដផនកនវជជសាស្រសត
មួយចំលួលនផ្សងនេៀត ស្តូវបាលោប់ ែួល ។ ចំដ កឯស្បជាជល ែេះនេៀត ស្តូវបាលនរនោេស្បកាល់ថា ជាខាម្ំង 
របស់បក្ស ន ើយអនកទាងំនលេះ ស្តូវបាលនរបញ្ជូល “រឺ ្ុំន ើញនពលដែលោប់ោក់ឡាល មិលែងឹជាគាត់ (ដ មរ
ស្ក ម) នោេះនខាអាវអនកទាងំននាេះេុកនោលនធវើអ ី មិលឲ្យគាន្នៅឲ្យផុតោំនធវើទារុ កមម... នបើស្បុសវាមិលអីនេ 
នបើស្សីនោេះរលីងៗ  ្ុំនចេះដតឆ្ៃល់ ។...នបើលោិយឲ្យអសស់ាច់នរឿង ស្បដ លជា  ្ុលំោិយអត់រួច នោយសារអ ី
បងហូរេឹកដភនក ន ើញពិតលងឹដភនក” ។ នែើមប ដឹងរែឋប្បនវ ីរូបនលេះ បាលរមែឹកនេៀតថា ស្រសតីមាន្ក់ន ម្េះ ន ង ស ី
(តាមែឹងមកថា ជាស្បពលធរបស់សមមិតត េវី អលុ) ដែលធាល្ប់ជាអនកេេួលបលទកុដផនកបំពាកប់ំប៉ៃលដផនក
លនោបាយ ស្តូវបាលនរសស្មាតសំនលៀកបំពាក់ នចញកនងុនពលដែលនរមកោប ់ែួលគាត់យកនៅ ។  

 

 .៦. សាថល្ភាពបរុគលមយួចលំលួ លងិ ជនំលឿសាសនា 
 

នែើមប ដងឹរែឋប្បនវ ីបាលផតល់សកខីកមមថា នៅកនុងតបំល់រំនោេះមួយចំលួល កនងុអំ ុងមលុឆន្ំ១៩៧៥ 
ស្បជាជលេូនៅស្តូវបាល “នរនរៀបចំោប់នផតើមែំបងូបងែស ់ រឺរួមគាន្នធវើការរនបៀបជាការស្បវាស់នែគាន្ នស្កាយមក
នេៀត នរនរៀបចំស្កុមនលេះឲ្យនៅជាស ករ ៍” ។ នលាក ដអម នអឿល បាលដថ្ែងឲ្យែងឹថា ោប់នផតើមពីការនធវើរែឋ
ស្បហារនោយ លល ់ លល ់ គាត់បាលសនងកតន ើញមាលការបនងកើតស្កុមោច់នោយដ កពគីាន្ រួមមាល “ស្កុមយុវ
ជលនសនហាជាត”ិ ដែលជាស្កមុយុវជលនពញកមាល្ំង ឬកមាល្ងំសនូលមួយ  លិង“ស្កុមមហាជល” សស្មាប់ស្បជាជល
េូនៅ ។ នែើមប ដងឹរែឋប្បនវ ីក៏បាលឱ្យែឹងផងថាមាល “ស្បជាជលចនស្មើល” ដែលបកូរួមទាំង “ស្បជាជលនពញ
សិេធិ” លិង “ស្បជាជលមិលនពញសិេធិ” ។ ចំដ កឯនលាក ដអម នអឿល ផ្ទ្ល់ រឺជាសមាជិកនលសមព័លធយុវជល
នសនហាជាតិមួយរូបផងដែរ “ន ើយសាថ្លភាពរស់នៅកនុងនពលននាេះ សែិតកនុងលកខ  ឌមាលសណាត្ប់ធាន្ប់នៅ
ន ើយ ។ ស្បជាជលទំាងអស ់អាចលិោយទាក់េងគាន្បាលែូចស្បស្កតីស្បកបនោយសុជីវធម៌ មាលសិេធិនសរីភាព
ែូចធមមតា នោយមិលមាលបញ្ហ្ណាមួយនេ” ។  

 

នលាក ដអម នអឿល បាលឱ្យែងឹថា ោបព់ីឆន្១ំ៩៧៥ “ ្ុំោប់នផតើមនងឿងឆ្ៃល”់ នោយស្បជាជល ស្តូវបាល
នរដបងដចកជាបីស្បនភេនៅវិញ មាល “នពញសិេធិ” មាល “ស្បជាជលនស្តៀម” លងិស្បនភេស្បជាជលដែលនរ
កំ ត់ថាជា “សស្តូវរបស់បក្ស” ។ នែើមប ដឹងរែឋប្បនវ ី ដអម នអឿល បាលអធបិ្ាយែូចខាងនស្កាមនលេះ ៖ 

ន ម្េះថាស្បជាជលនពញសិេធិ...នរនៅស្បជាជលបនង្គ្ល មាលល័យថា អនកជាបស់មព័លធន ើយ ។ 
នរមិលនៅថាយុវជល  ឬស្បជាជលតាមភូមិនេ នបើលិោយជាចំ រឺថាជាស្បជាជលចនស្មើល នរនៅ
ថាមហាជល។ នបើជាស្បជាជលេូនៅនពលននាេះ នរនៅថា សមារមកសកិរ ។ មិលដមលសម័ស្រចិតត
នេ នរតស្មូវឲ្យចូលជាសមាជិកអងគការ សមារមកសិករនលេះ  នឹងនរនៅថាស្បជាជលនពញសិេធិ 
ន ើយស្បជាជលទាំងននាេះអាចលឹងឆប់ បាលេេួលនាេីកនុងការង្រដែលបក្សតស្មូវឲ្យនធវើ ។ ឯ
ស្បជាជលអត់សិេធិ រឺនស្សចដតនរនស្បើ លិោយឲ្យស្តង់ ។ គាន្អត់ដែលេេួលតំដ ង ឬ ឋាលៈតួ
នាេីនធវើអីៗ អត់ដែលបាលេេួលន ើយ ។  

នលាក ដអម នអឿល បាលបដលែមឲ្យែឹងនេៀតថា មាលនលខាស្បោំតំបល់មាលចតិត “ស្សឡាញ់” ចលូចតិត
គាត់ ន ើយនលខាតំបល់រូបនលេះ បាលជួយបលែំលាក់ស្បវតតិរូប នស្ពាេះដតនលខាបក្សបាលែឹងមកថា ឪពុករបស់គាត់
មាលេំនាក់េលំងសមាង្ត់ជាមយួលឹងរបបោស់ (លល ់លល)់ ។ នទាេះោ ្ងណាកត ី នលាក ដអម នអឿល មិលបាល
ពល្យល់អវីសុីជនស្ៅន ើយ នៅនពលលិោយមកែល់ច ំុចនលេះ ។  



 

សំណ ំ រ ឿង០០២ ■ បាយកា ណ៍រេខ ៣៣ ■សវនាកា រេើភសត តាង ■សបាត ហ៍ទី២៨ ■២០ - ២៣ សីហា ២០១២ 
17 

នែើមប ដងឹរែឋប្បនវ ី ក៏បាលបង្ហ្ញថា ដ មរស្ក មបាលនចញបញ្ជ្ឲ្យគាត់ លិងយុវជលនផ្សងនេៀត 
នៅ “បំផ្ល្ញវតតអារម” ែូនចនេះគាត់គាម្លជនស្មើសនេ នបើនទាេះណាកនុងវ័យជាយុវជលមានក្ ់ នលាកនគារពសាសនា
ស្ពេះពុេធក៏នោយ ។ នោងតាមនលាក ដអម នអឿល “ការបំផែិចបំផ្ល្ញស្ពេះពុេធ សាសនា” ស្តូវបាលស្បស្ព ឹិតតនៅ
នស្ចើលរូបភាពមួយ រហឺាមមលិឲ្យបួសជាស្ពេះសង្ឃ លិងហាមស្បាមផងដែរ មិលឲ្យមាលការសាងសងេ់ីវតតអារម។ 
នលាក ដអម នអឿល បាលនលើកពីករ ីមលុឆន្ំ១៩៧៥ “ពិនសសបំផុត រឺនៅកនុងឆន្១ំ៩៧៣ លងិ១៩៧៤  ្ុំនចេះ
ឆ្ៃល់នៅនពលននាេះ ។ នបើ ្ុំមលិនធវើ ឬ នបើ ្ុំមលិបញ្ជ្ឲ្យយុវជល ្ុំនធវើ នរលឹងថា ្ុកំ្បត់បកស្” ។ គាត់បាលបញ្ជក្់ឲ្យ
ែឹងថា េនងវើនលេះ បាលនកើតមាលន ើងកនុងចននាល្េះពីឆន្១ំ៩៧៣ នៅឆន្១ំ៩៧៥ ។  

 

 .៧. អាពា ព៍ពិា ន៍ោយបងខ ំ
 

នែើមប ដងឹរែឋប្បនវ  ីដអម នអឿល បាលដថ្ែងឲ្យែងឹថា ដ មរស្ក មបាលដ នាំគាត់ឲ្យនរៀបការជាមួយ
នារីមាន្ក(់យកស្បពលធ) ដែលនលាក “ចងែុលចំមលុស្សដែល ្ុំអតស់្សឡាញ់”។ នៅនពលដែលគាតស់្បដកក ដ មរ
ស្ក មបាលោក់ពលិ័យនលើរូបគាត់ “េេួលនទាស”  នោយបាលបញ្្ឈប់ពីបនស្មើការង្រនៅមលទីរនពេ្យ នៅបនស្មើ
ការង្រនៅឯ “ការោឋ្លវិញ”។18 នស្កាយមកនេៀត នៅនពលដែលនលាក ដអម នអឿល ស្តវូបាលភារសួីរមតងនេៀត 
ថានតើគាត់បាលយល់ស្ពមនរៀបការជាមួយ “ស្បពលធរបស់គាត់នេ” នែើមប ដឹងរែឋប្បនវ ីរូបនលេះ បាលរូស
បញ្ជ្កោ់ ្ងែូនចនេះ ៖ 

ចុេះន ើងៗ  ំុ្សនស្មចចិតតថា ជីវិតរបស់ ្ុំ អត់ែឹងថាសាល្ប់ ឬរស់ ។ អីចឹង ោច់ចិតតបងខំ ចិតតេេួល
ពាក្យបងខំនលេះ ថាស្តូវស្ពមេេួល។ ប៉ៃុដលតការេេួលនលេះ  ំុ្សូមលិោយែល់អស់បែូលៗ កមួយៗឲ្យ
ែឹងឮថា រួរនធវើោ ្ងនម៉ៃច? ទាំងនារីជាភរិោ ំុ្ នពល ្ុំនែកចូលែំន កជាមួយគាន្ បងហូរេឹកដភនក
ោក់គាន្ នតើសមលឹងយកគាន្ដែរឬអត់?...ន ើយនយើង សមលឹងរស់បាលដែរឬអត់?នថ្ៃននាេះរឺ ំុ្... 

នោងតាមនលាក ដអម នអឿល គាត់ លិងស្បពលធរបស់គាត់នជឿជាក់ថា ពួកនររឺសែិតនៅនស្កាម “នរតាម
ោលទាំងនថ្ៃទាំងយប”់ ន ើយអាចលឹងស្តូវសមាល្ប់នោល ស្បសិលណានបើពួកគាត់មិលយកគាន្ជាបតីស្បពលធ នស្កាយ
នពលនលការនរៀបចំផ្សំផគុំនលេះ ។ នោយភាពភ័យខាល្ច ពួកគាត់ទាំងពីរ ក៏សនស្មចរួមរស់ជាមួយគាន្នោយបងខំចិតត
រ ូតបាលកូលពីរនាក ់ ស្បុសមយួ ស្សីមួយ ។ រូសាវម្ីភរិោនលេះ នៅដតបលតរួមរស់ជាមួយគាន្ នទាេះនស្កាយចប់
របបកមពុជាស្បជាធបិនតយ្យកតី ប៉ៃុដលតបាលដលងលេះគាន ្ នៅនពលនស្កាយមកនេៀត ៖ “ែល់នស្កាយមក  ្ុហំាកែ់ូច
ជានធវើមិលនពញចិតតរំលិត ែួលឯងផង រ ូតែល់ស្បពលធ ្ុំគាតអ់ល់ចិតត គាត់សុំដលង ។ នៅនស្កាយ១៩៧៩  នឹង 
មាលសិេធិន ើយ ។ នយើងក៏បាល ដលងលេះគាន.្..រ ូតែលឥ់ ូវ ្ុំកសាងស្រសួារមួយថ្មីន ើយ” ។ 

 

 .៨. អតតចរកិ លងិភាពររួនជឿជាកន់លើសាកស្ ី 
 

នលាក ដអម នអឿល បាលនឆ្ែើយសំ ួរដែលបាលសួរនោយស្កុមនមធាវីតំណាងនែើមប ដឹងរែឋប្បនវ ី
ោ ្ងង្យស្សួល។ មាលឱកាសមួយចំលួលដែលនែើមប ដឹងរែឋប្បនវ ីរូបនលេះ ស្តូវបាលរមែឹកកនុងការស្រប់ស្រង
លូវការនឆ្ែើយរបស់ ែួលកុំឲ្យដវងអនាល្យនពក លិងឲ្យចំលងឹស្បធាលបេនលសំ ួរ ។ វាច្ាស់ណាស់ថាការចងោំ
របស់គាត់ស្តូវបាលរងផលប៉ៃេះពាល់ពីរបបនលេះ ជាពិនសស នៅនពលមាលការជដជកពភិាក្ាសតីពីការនរៀបការ
នោយបងខំរបស់គាត់ នលាក ដអម នអឿល បាលលោិយែូនចនេះថា ៖ 



 

សំណ ំ រ ឿង០០២ ■ បាយកា ណ៍រេខ ៣៣ ■សវនាកា រេើភសត តាង ■សបាត ហ៍ទី២៨ ■២០ - ២៣ សីហា ២០១២ 
18 

 ំុ្លឹងនឆ្ែើយតាមដតអាចនធវើនៅបាល ដតសូមនទាសេុកជាមុលរួចន ើយ។     នពលដែល  ំុ្ស្សក់
េឹកដភនក នោយសារលឹកន ើញនរឿងរ ្វពីអតីតកាលទាំងប៉ៃុនាម្ល ។ ថា ្ុំចុេះជាបុរស ប៉ៃុដលតគាន្ជាស្រសត ី
ក៏ជួបនរឿងែូច ំុ្ដែរ...ទាំងគាត់        ក៏អីចឹង (ស្បពលធ) ទាំង ំុ្ក៏អីចឹង សុេធដតមាលនរឿងកំសត់
លំបាកនវេនានលេះ ។ មិលដមលមាលល័យថា  ំុ្ចង់សងសឹកនេ  ំុ្ចង់ចងកមមនពៀរអីអត់នេ ដត ំុ្
ស្គាល់ដតចង់ែឹងថា អនកដែលដ នាំឲ្យនរនធវើ នឹង េេួលការសងកត់សងកិលពីខាងណា? អនកណា
អនកបនងកើតលនោបាយ នឹង? នបើសិលជានៅដតបនណាត្យឲ្យមាលការស្បស្ពឹតតិអញ្ចឹងនេៀត នតើមាល
អនករងនស្គាេះប៉ៃុនាម្លនេៀត? 

ផ្នែកទី ៣ ៖ បញ្ហា ចាប ់និខនីតវិិធ ី
 

សបាត្ ៍នលេះ អងគជំលុជំស្មេះសាលាែំបូង បាលស្ប្មលឹងបញ្ហ្លីតិវិធីនេវរែង នៅនពល ែួលស្តូវដត
សនស្មចចិតត ថានតើពត័៌មាលថ្មីនស្ចើលកស្មិតណាដែលរួរដតស្តូវផតល់ជូលនៅឲ្យសាក្ស ី ស្បសិលនបើមាលភសតុតាង
ចងែុលបង្ហ្ញពអីំពីនជារវាសនា (ការសាល្ប់ ឬរងេុកខនវេនានោយេនងវើជាក់លាកណ់ាមួយពីរបបដ មរស្ក ម) 
នកើតមាលន ើងែល់មលុស្សជាេីស្សឡាញ់របស់ពួកនរ   ៈដែលអងគជំលុំជស្មេះ លិងភារីនានា រឺជាមាច្ស់   
ឯកសារពាកព់័លធទាំងននាេះ។ នៅនពលដែលមាលការសនស្មចចិតតនលើបរិបេែ៏លែបផំុតមយួពាក់ព័លធលងឹព័ត៌មាល
ដបបនលេះ អងគជំលុជំស្មេះបាលេេួលយកមកពិោរណាលូវនសចកតីស្ពួយបារមភនានា សតីពីស ុុមាលភាពបុរគលកនុង
នាមជាសាក្ស ី ចំនពាេះសិេធិកនងុការមិលជជីកនែញនោលលូវជវិីតឯកជលរបសស់ាក្សីទំាងអស់ ស្ពមទាងំភាពពាក់
ព័លធលឹងការបរិហារនករតិ៍នផ្សងៗ (ការបនញ្ចញឲយ្ែឹង) លូវកិចចែំន ើរការលីតិវិធចី្ាបន់ផ្សងៗនៅកនុងែណំាក់
កាលនលេះ។ 
 

ក. ការនគារពសេិធឯិកជលរបសស់ាកស្ ី 
 

កនុងអំ ុងនពលនលការសួរនែញនោលនៅកាល់នលាក រមឹ វលុ នោយភារីស ស្ពេះរជអាជាញ្ សាក្សី
បាលចងែុលបង្ហ្ញថា នៅកនងុឆន្១ំ៩៧៧ ស្បពលធរបសគ់ាត់ ដែលជាអលុស្បធាលនលការិោល័យនោសនាការ
មិលបាលស្ត បម់កពីវរគបំពាក់បំប៉ៃលវិញន ើយ លិងស្តូវបាលនរនោេស្បកាល់ថាជាភាន្កង់្រសុ.ីអាយ.នអ។ នលាក
បាលបង្ហ្ញឲ្យែឹងបដលែមនេៀតថា នោយសារដតមិលមាលលរណាមាន្ក់ ជូលែ ំឹងគាត់ជាមុល ន ើយក៏មិលមាល
ការបង្ហ្ញលូវឯកសារណាមយួបង្ហ្ញែល់គាត់ នែើម្បីអាចបាលែឹងពីេីកដលែងោត់ ែួលស្បពលធរបស់គាត់ នេើប
រ ូតមកែល់នពលនលេះ សាក្សីនៅដតមិលបាលែងឹថា នតើមាលអវីនកើតន ើងចំនពាេះស្បពលធរបស់ ែួលន ើយបនាទ្ប់ពី
ការបាត់ ែួលតាំងពកីនុងអំ ងុនពលនៅចូលរួមវរគបំពាក់បបំ៉ៃលននាេះមកនមែ៉ៃេះ។ នឆ្ែើយតបចំនពាេះករ ីនលេះ ស្ពេះរជ
អាជាញ្អលតរជាតនិលាក ន ត នរយ៉លរ័ បាលសួរនៅកាល់នលាក រមឹ វលុ ែូនចនេះថា “ស្បសិលនបើមាលឯកសារណាមួយ
នៅសល់ នតើនលាកចង់អាលនោយផ្ទ្ល់ដភនករបស់នលាក នែើម្បីឲ្យនលាកសៃប់អារមម ៍ដែរឬនេ អំពីបញ្ហ្
នលេះ?” បនាទ្ប់ពីការសួរសំុឲ្យមាលការបំភែឺលូវសំ ួរនលេះ ពីសំណាក់នលាកស្បធាលតលុាការ នលាក នរយ៉លរ័ 
បាលដថ្ែងថា ឯកសារដែលនលាកកំពងុដតជដជកនលេះ រឺជាបញ្ជីដកសស្មួលនលអនកនទាសនៅមលទីរស-២១។ 
នមធាវីអលតរជាតិការពារកតីឲ្យនលាក លលួ ជា រឺនលាក  ា្សព ឺន   ្បាលជំទាស់នោយដថ្ែងថា “នយើងកំពុងដតមិល
បាលពិោរណានៅនលើការជំទាស់ផែូវច្ាប់” នលាកបាលបដលែមនេៀតថា ៖  

វាជាបញ្ហ្មលុស្សធម៌ដែលនយើងស្តូវដតផតល់ជូលសាក្សីនលេះលូវឱកាស លិងលេធភាពកនុងការ
ពិោរណា លិងពិលិត្យនមើលឯកសារនលេះជាលកខ ៈឯកជល មិលដមលនៅកនុងសវនាការ            
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សាធារ ៈននាេះនេ ។ ការពិតនៅ ស្បសិលនបើភារីស្ពេះរជអាជាញ្រិតពីសុ មាលភាព លិងនែើម្បីជា
ស្បនោជល៍នៅែល់សាក្សីនលេះ ស្តូវបង្ហ្ញគាត់ជាលកខ ៈឯកជល  ដែលជាលកខ ៈមលុស្សធម៌
ចំនពាេះគាត់ ។ 

ស្កុមនមធាវីការពារកតីរបស់នលាក ន ៀវ សផំល លិងស្កមុនមធាវីការពារកតីរបស់នលាក នអៀង សារ ី ស្ពម
ទំាងស្កុមនមធាវីតំណាងនែើមប ដឹងរែឋប្បនវ ីផងដែរ សុេធដតបាលសដមតងកតលីូវការយល់ស្សបនៅលឹងការនលើក
ន ើងរបស់នមធាវី  ា្សព ឺន   ្។ អងគជំលុំជស្មេះក៏បាលយល់ស្សបតាមការជំទាស់ លងិបាលនចញនសចកតីសនស្មច
ស្បឆំងលឹងការចង់ោក់បង្ហញ្លូវបញ្ជីអនកនទាស ដែលបាលដកដស្បរួចមកន ើយនលេះ ជាមួយលឹងការដ នាំែចូ
ខាងនស្កាម ៖ 

ជាការសមស្សបណាស់ដែលការបង្ហ្ញឯកសារស្បនភេនលេះ ចំនពាេះសាក្សី    ជាលកខ ៈ      
ឯកជល ន ើយរួរដតស្តូវបាលនធវើតាមរយៈអងគភាពគាំពារសាក្សី លិង អនកជំនាញ ។ ែូនចនេះ អងគជំលំុ
ជស្មេះមិលអលុញ្ញ្តឲ្យោក់បង្ហ្ញឯកសារសាក្សីនលេះ ជូលនៅសាក្សីនៅនពលនលេះនេ ។ 

 . ការនស្បើឯកសារនធវើជាមលូោឋល្នែើមប្តីាងំស ំរួនៅកាលស់ាកស្ ី
 

សបាត្ ៍មុល សំ ួរដែលកំពងុនកើតន ើងជាថ្មីមតងនេៀត រថឺានតើភារីនលសំ ុំនរឿងទាំងអស់ រួរដតនែើរ
ផែូវណា ទាក់េងលឹងដបបបេនលការបង្ហ្ញឯកសារនានា នែើម្បីនធវើការសួរនែញនោលនៅកាល់សាក្ស ី ប៉ៃុដលតអងគ
ជំលុំជស្មេះកំពុងដតពល្ារនពលកនុងការនោេះស្សាយបញ្ហ្លីតិវិធីមួយនលេះ នោយបាលស្បកាសថា បញ្ហ្នលេះ លងឹ
ស្តូវនលើកយកនៅពិោរណាកនុងអំ ុងនពលនលកចិចស្បជុ ំ សតពីីការស្រប់ស្រងសវនាការដែលនស្គាងនធវើន ើងនៅនថ្ៃ
េី១៧ ដ សីហា ខាងមុ នលេះ ។ បញ្ហ្ដែលនងើបន ើងវិញនៅកនុងសបាត្ ៍នលេះរឺនៅនពលនលាកនមធាវី  ា្សព ឺ
ន   ្បាលជំទាស់នៅលឹងនសចកតីនោងរបសស់្ពេះរជអាជាញ្អលតរជាតិ ន ត នរយ៉លរ័ ដែលបាលនស្បើស្បាស់លូវការែក
ស្សង់ ែឹមសារមួយចំលួលនចញពី េស្សនាវែតេីង់បែិវតតល៍ កនុងនពលសួរនែញនោលនៅកាល់សាក្ស ី រមឹ វលុ 
នស្កាមន តុផលថា រលភ់ារសំី ួរទំាងអស ់ជាការោំបាច់កនុងការឆ្ែុេះបញ្ច្ងំលូវការធាល្ប់ជួបស្បេេះ ឬបង្ហញ្
ឲ្យន ើញពីការេេួលែឹងឮពែីំបូងេីរបសស់ាក្ស ី ចំនពាេះឯកសារណាមួយដែលស្តូវនស្បើស្បាស់ជាមូលោឋ្លនល
ការសួរសំ ួរនៅកាល់រូបគាត់ ។ វាបង្ហ្ញឲ្យន ើញថាបញ្ហ្នលេះ ជាការពតិណាស់ស្តូវបាលនោេះស្សាយកនុង
អំ ុងនពលនលកិចចស្បជុំនរៀបចំស្រប់ស្រងសវនាការ ែូចដែលអងគជំលុជំស្មេះបាលនធវើនសចកតីសនស្មចស្បឆំងទាស់
លឹងការនលើកន ើងរបស់នលាក  ា្សព ឺន  ្ ន ើយនលាកនៅស្កម  ស្ងម់ា ក្ ឡាដវល៍ បាលនធវើការនស្កើលរមែឹកែូច
ខាងនស្កាម ៖ 

 ំុ្សូមព្ាោមរមែឹកលូវអវីដែល ្ុំបាលលិោយនៅកនុងកិចចស្បជំុសវនាការ រឺថាកនុងករ ីឯកសារ
ដែលបាលោក់នៅចំនពាេះមុ អងគជំលំុជស្មេះ ។ ភារីទាំងអស់ អាចនស្បើស្បាស់ឯកសារណាមួយ
ននាេះបាល នោយនយើងអាចយកដត ែឹមសារសស្មាប់ជាមូលោឋ្លនលការតាំងសំ ួរ ន ើយ       
ឯកសារននាេះ អាចោក់ជូលសាក្សីបាល ។ ស្បសិលនបើ នៅនពលបង្ហ្ញនៅ ែឹមសារណាមួយ អាច
នាំឲ្យនលាកស្បធាលយល់ន ើញថា ឯកសារននាេះ អាចជេះឥេធិពលែល់ចនមែើយសាក្សីននាេះ រឺនយើង
ស្តូវដតែកឯកសារននាេះនចញពីមុ សាក្សី ។ ប៉ៃុដលត ស្បសិលនបើសាក្សីែឹង ឬសាគ្ល់ន ើយក៏ធាល្ប់
ន ើញឯកសារនលេះ  នយើងមិលោំបាច់ែកឯកសារននាេះនចញពីមុ សាក្សី ឬែកនចញពីនអស្កង់
េូរេស្សល៍ននាេះនេ ។ 
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រ. ភាពសមរមយ្នលការសរួនាអំពំសី្បតបិតតកិារ ស៍មាភស្លរ៍បសប់រុគលកិនលការោិលយ័ស 
នៅស្កមនសុើបអនងកត នៅកនងុវតតមាលសាកស្ ី

 

កនុងនពលនធវើសកខីកមមរបស់សាក្សី ស នសៀក នលាកនមធាវី  ា្សព ឺន  ្ បាលបង្ហ្ញពីនចតនារបសស់្កុម
នមធាវីការពារកតីរបស់នលាក លលួ ជា ដែលនសនើសំុដផនក ែេះនលកិចចសមាភ្សល៍ដែលអនកស្សីបាលផតល់ឲ្យមស្រលតីបុរគលកិ
នលការិោល័យស នៅស្កមនសុើបអនងកត កនងុប ំងនែើម្បីនធវើការចងែុលបង្ហ្ញនឲ្យន ើញថា ព័ត៌មាល ែេះនល
បេសមាភ្សល៍ទាំងននាេះ “ភារនស្ចើលស្តូវបាលនរស្បាប់នៅែល់សាក្ស ីន ើយនបើនទាេះបីថា នស្កាយពីនពល នឹងមក 
បីឆន្ំមកន ើយក៏នោយ (នស្កាយកិចចសមាភ្សល៍) កស៏ាក្សីនៅដតអាចផតល់សកខីកមមបាលដែរ សូម្បីដតគាត់មិល
បាលែឹងពបីញ្ហ្ទំាងនលេះកនងុអ ុំងនពលននាេះ ក៏គាត់នឆ្ែើយបាលដែរ”។ ស្ពេះរជអាជាញ្អលតរជាតិ នលាក ថារកិ 
អាបឌ់លុហាក់បាលតវា ្ថា “ការបនញ្ចញមតិនោបល់ដបបនលេះ” នៅចំនពាេះមុ សាក្ស ីរជឺាការ “មិលសមស្សប” 
លិងថាវាហាក់ែចូជាការបញ្ជក្់ ឬ ក៏ជាការស្បាប់នៅែលស់ាក្សីែូនចនេះដែរឲ្យនឆ្ែើយតាមអវីៗ ស្សបតាម ែឹមសារ
នលបេសមាភ្សល៍ពមីុលរបស់អនកស្សី” ។ នឆ្ែើយតបលឹងបញ្ហន្លេះ នលាកស្បធាលតលុាការបាលនធវើការដ នាំែល់
ភារីនលសំ ុំនរឿងទាំងអស់ ដែលប៉ៃុលប៉ៃងចង់នធវើនសចកតីដថ្ែងការ ៍អវីមួយ ឬចង់ោក់លវូសំន ើនផ្សងៗ ពាក់
ព័លធលឹងសកខីកមមរបស់សាក្សណីាមាន្ក់ននាេះ ភារីស្តូវដតនធវើជាលាយលកខ ៍អក្សរ នោយអលុនលាមតាមវិធាលនផទ
កនុងនល អ.វ.ត.ក រឺវិធាល៩២ ។   

 

 . ស ំរួដែលពុមំាលភាពពាកព់ល័ធ ឬនៅនស្ៅវសិាលភាពនលស ំុនំរឿង០០២/០១ 
 

សបាត្ ៍នលេះ ស្បធាលតុលាការ នលាកនៅស្កម លលិ  លុ បាលនធវើការដ នាំមតងន ើយមតងនេៀត ែល់
ភារីឲ្យព្ាោមនរៀបចំសំ រួរបស់ ែួលឲ្យសែិតកនុងដែលវិសាលភាពនលសវនាការវរគែបំូងនលេះ ។  កាលពីនថ្ៃ
ចលទ នលាកស្បធាលបាលនធវើការេូនាម្លែល់នមធាវីអលតរជាតតិណំាងនែើមប ដឹងរែឋប្បនវ ី រឺកញ្ញ្ នបល ី នយ ឲ្យ
កំ តល់ូវសំ ួររបស់ ែួលស្តមឹអងគន តុនលស ំុំនរឿង០០២/0១ នោយនផ្ត្តសំខាល់នៅនលើនរឿងរ ្វដែលពាក់
ព័លធលឹងការជនមែៀសស្បជាជលនោយបងខំកនុងែំណាក់កាលេមីួយ លិងេពីីរនៅនពលដែលនមធាវីរូបនលេះ បាល
ព្ាោមសួរសំ ួរនៅកាលស់ាក្ស ីស នសៀក អំពីការនផទរអនកស្សីឲ្យនៅរស់នៅកនុងតំបល់ែីស្ក មនែើម្បីនធវើការ
លត់ែំដកដស្ប ។  

 

រួរកត់សមាគ្ល់ថា តបំល់ែីស្ក មស្តូវបាលនលើកន ើងជា ូរដ កនុងនពលដែលនែើមប ដងឹរែឋប្បនវ ី
មួយរូបន ម្េះ អ ងុ ថ្ងុន ឿង បាលចូល ែួលមកផតល់សកខកីមម កាលពីនថ្ៃេ០ី៨ ដ សហីា19 ន ើយវាអាចនៅរួច 
ដែលអងគជំលុជំស្មេះបាលអលញុ្ញ្តឲ្យភារីទាំងអស់ មាលនសរីភាពកនុងការសួរនែញនោលលូវអងគន តុនានា 
នោយទាញនចញពីសកខីកមមរបស់សាក្សីរូបនលេះនស្ពាេះថា នលាក អ ងុ ថ្ងុន ឿង បចចុប្បលនមាលេីលំនៅកនងុ
ស្បនេសដបល ្សុ ិក។ នទាេះជាោ ្ងណាក៏នោយ នៅកនុងករ ណីាមួយននាេះ វាលឹងមាលអតែស្បនោជល ៍
ស្បសិលនបើអងគជលំុំជស្មេះផតល់លវូការដ នាំជាក់លាក់នៅនលើដែលកំ ត់ថា នតើស្តឹមណាដែលអាចអលញុ្ញ្តឲ្យ
នធវើបាលចំនពាេះការសួរនែញនោលនលើសាក្សី ដែលការនធវើដបបនលេះរឺនែើម្បីឱ្យភារីអលុវតតតាមដផែកនលើការដ នាំ
ទំាងននាេះ ។ 
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ង. ការនស្ជើសតាងំអនកតណំាងសស្មាបភ់ារលីមីយួៗ កនងុការសរួនែញនោល 
 

កាលពីនថ្ៃស្ព ស្បតិ៍ នែើមប ដឹងរែឋប្បនវ ីនលាក ដអម នអឿល បាលោប់នផតើមផតល់សកខីកមម   ៈ
នពលននាេះ នលាកស្បធាលតលុាការបាលរមែឹកភារីថា កនងុអំ ុងនពលនលកចិចស្បជុំសតីពកីារស្រប់ស្រងសវនាការ 
ដែលបាលនធវើន ើងនៅនថ្ៃេី១៧ ដ សីហា អងគជលំុំជស្មេះមាលបំ ង “នលើកេកឹចិតតែលភ់ារីទាំងអស់ ឲ្យនធវើការ
ោប់តាំងតំណាងមួយរូបពីស្កមុរបស់ ែួលលមីួយៗ នែើម្បីតំាងសំ ួរនែញនោលនៅកាល់សាក្ស ី អនកជំនាញ ឬ
នែើមប ដងឹរែឋប្បនវ ី កនងុលយ័នែើម្បីនចៀសវាងលូវសំ ួរស្ចំដែល ឬនំាឲ្យបាត់បង់លូវនពលនវលា លិងនែើម្បីឲ្យ
ការនស្បើស្បាស់នពលនវលា នឹងមាលស្បសិេធភាព ស្បស្ពឹតតនៅឆប់រ ័ស”។  នលាកស្បធាលតុលាការបាលចងែុល
បង្ហ្ញថា មកែល់នពលនលេះ មាលដតនមធាវីស្កុមការពារកតីរបស់នលាក នអៀង សារ ីដតប៉ៃុនណា្្េះដែលបាលអលុវតត
លូវវិធីសាស្រសតនលេះ។  

 

ជាការនឆ្ែើយតប នមធាវីអលតរជាតិតំណាងនែើមប ដឹងរែឋបប្នវ ី នលាកស្សី ស្រសីទលី មា េ្ ី ូ បាល
បង្ហ្ញោ ្ងជាក់ច្ាស់ថា នមធាវីនំាមុ ជាតិតណំាងភារនីែើមប ដងឹរែឋប្បនវ ី នលាក នពជ អងគ ស្ពមទាងំ
នមធាវីតំណាងនែើមប ដឹងរែឋប្បនវ ីជាតិមួយរូបនេៀត រនឺលាក រមឹ នម៉ៃង  ី “ជាអនកសួរនែើមប ដឹងរែឋ
ប្បនវ ីនលេះ នស្ពាេះនោយសារដតការលិោយភាសាដ មរវាមិលមាលភាពង្យស្សួល កុំឲ្យមាលបញ្ហក្នុងការបក
ដស្ប” ។  
 

ផ្នែកទី ៤ ៖ ការគ្រប់គ្រខេវនាការ 
 

អងគជំលុជំស្មេះសាលាែំបូង (នោយមាលជំលួយពអីងគភាពគំាពារសាក្សី លិង ជលរងនស្គាេះ) បាលបលតការ
អលុវតតលូវការយកចិតតេុកោកក់នុងការបំនពញមុ ង្រ ែលួរួរឲ្យនកាតសរនសើរ នែើម្បីធានាឲ្យមាលសាក្សបីស្មុង 
នែើម្បីជាមនធ្ាបាយនឆ្ែើយតបលឹងការពនលែឿលលូវភាពោំបាចន់លកិចចែំន ើរការលីតិវិធ ី ។ នៅនថ្ៃចលទ សាកស្ ី     
ស នសៀក ស្តូវបាលនស្តៀម ែួលរួចជានស្សចកនុងការផតល់សកខកីមម នៅនពលដែលសាកស្ី សងួ សុនីរឿល បាលនសនើសំុ
ពល្ារនពលផតល់សកខកីមម នោយន តុផលសុ ភាពេល់ន ្ាយរបស់គាត។់ អងគជំលុជំស្មេះ ក៏អាចនកាេះនៅ
សាក្ស ីរមឹ វលុ ភាល្មៗ ឲ្យចូល ែួលមកផតល់សកខីកមម បនាទ្ប់ពសីាក្ស ីស នសៀក បាលបញ្ចបក់ារផតល់សកខីកមមរបស់
គាត់កាលពីនថ្ៃអង្គ្រ ។ នលើសពីនលេះនៅនេៀត នលាកស្បធាលតុលាការ បាលបលតលូវកិចច ិត ំស្បឹងដស្បងរបស ់ែួល 
នែើម្បីជួយសស្មួលែល់ការោត់ដចងស្រប់ស្រងែំន ើរការលតីិវិធី នោយបាលនធវើអលតររមល៍ នៅនពលដែលភារ ី
បាលសួរលូវសំ ួរស្ចំដែល ឬមិលពាក់ពល័ធ។ នលាកស្បធាលក៏បាលនលើកេឹកចិតតភារ ី នធវើការនស្ជើសតំាងតំណាង
មាន្ក់ៗពីស្កុមរបស ់ែួលលមីួយៗ នែើម្បីនធវើការសួរនែញនោលសាក្ស ី។ 

 

ក. វតតមាល 
 

ែូចគាន្លឹងករ ីដែលបាលនកើតន ើងកាលពីប៉ៃុនាម្លសបាត្ ៍ចុងនស្កាយនលេះ ជលជាប់នោេ នអៀង សារ ី
បាលបលតចូលរួមតាមោលកចិចែំន ើរការលីតិវិធីពីបលទប់ ុោំំងខាងនស្កាម។ នលាក លលួ ជា ក៏មាលបញ្ហ្សុ 
ភាពេល់ន ្ាយ លិងបាលលេះបង់សិេធិរបស់គាត់កនុងការមាលវតតមាលនោយផ្ទ្ល់ នៅកនងុបលទប់សវនាការនរៀង
រល់នពលរនសៀលនលវរគែំន ើរការលីតិវិធីសវនាការ ។ មាលដតនលាក ន ៀវ សផំល នេ ដែលបាលចូលរួមកនុង
កិចចែំន ើរការលីតិវិធីនោយផ្ទ្ល់ពីបលទប់សវនាការបាលនពញនលញកនុងសបាត្ ៍នលេះ ។ 
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វតតមាលនែើមប ដងឹរែឋបប្នវ  ី៖ នពញមួយសបាត្ ៍នលេះ មាលនែើមប ដឹងរែឋប្បនវ ីស្បមា ព ី២០ 
នៅ ៣០នាក ់មាលវតតមាលនៅកនុងបលទប់សវនាការ លិងសាលសាធារ ជល ។ 

 

ការចលូរមួរបសស់ាធារ ជលកនងុសបាត ្ន៍លេះ ៖ សវនាការបាលបលតស្បស្ពឹតតនៅនៅសបាត្ ៍ នលេះ 
នោយមាលការចូលរួមតាមោលោ ្ងនស្ចើលកុេះករពសីាធារ ជល នស្កាមកិចច ិត ំស្បឹងដស្បងរបស់មស្រលតីដផនក 
កិចចការសាធារ ៈនល អ.វ.ត.ក ។ 

 
កាលបរនិចេេ សវនាការវរគនពលស្ពកឹ សវនាការវរគរនសៀល 

នថ្ៃចលទ 
២០/០៨/២០១២ 

 មាលស្បជាជលមកពីន តតកំពង់ឆន្ំង 
ស្បមា ជា ៣០០ នាក់ បូករួមទាំងជល
ជាតិភារតិចោមមកពីស្សុករលានផែៀផង  
ដែរ បាលចូលរួមតាមោលសវនាការ ។   

 មាល ២០០ នាក់ ជាស្បជាជលមកពីស្សុក
សំនរង ន តតតាដកវ ស្ពមទាំងស្បជាជល
មកពីស្សុកបរនសែឋ ន តតកំពង់សពឺ បាល
ចូលរួម ។ 

 មាលអនកោល្ំនមើលជាតិ លិង អលតរជាតិ មួយ
ចំលួលនេៀត ក៏បាលចូលរួម ។ 

នថ្ៃអង្គរ្ 
២១/០៨/២០១២ 

 មាលស្បជាពលរែឋស្បមា ជា ៣០០ 
នាក់ មកពីន តតនសៀមរប លិង ន តតកំពង់
ោម បាលចូលរួម ។ 

 មាលស្បជាជលស្បមា ជា ១០០នាក់ មក
ពីស្សុកបាធាយ ន តតកំពង់ោម បាលចូល
រួម ។ 

នថ្ៃពុធ 
២២/០៨/២០១២ 

 មាលស្បជាជលមកពីភូមិ លិង  ុំខាវ្វ ន តត
តាដកវ ស្បមា ជា ៣០០ នាក់ បាលចូល
រួម ។  

 មាលស្កុមអនកោល្ំនមើលជាជលបរនេសមួយ
ចំលួល ែឹកនាំនោយអងគការ សាត្រកមពជុា បាល
ចូលរួម ។ 

មាលស្បជាជលស្បមា ជា ២៥០ នាក់ មកពី   ឌ
ែនង្ក្ លិង មកពីស្សុកអងគសនួល ន តតកណាត្ល បាល
ចូលរួម ។  

នថ្ៃស្ព សប្តិ៍ 
២៣/០៨/២០១២ 

 មាលស្បជាជលស្បមា  ៣៥០នាក់ មកពី
ន តតនស្ពដវង បាលចូលរួម ។  

 មាលស្កុមលិសិត្ស លី គលរែីលិក (Legal 

Clinic) នលសាកលវិេ្ាល័យ ភូមិលទលីតិ
សាស្រសត លិងវិេ្ាសាស្រសតនសែឋកិចច ចំលួល 
២០នាក់ បាលចូលរួម ។ 

 មាលស្បជាជលស្បមា ជា ២៥០ នាក់ 
មកពីស្សុកបាធាយ ន តកំពង់ោម បាល
ចូលរួម ។ 

 មាលស្កុមលិសិត្ស លី គលរែីលិក (Legal 

Clinic) នលសាកលវិេ្ាល័យ ភូមិលទលីតិ
សាស្រសត លិងវិេ្ាសាស្រសតនសែឋកិចច ចំលួល 
២០នាក់ បាលចូលរួម ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

សំណ ំ រ ឿង០០២ ■ បាយកា ណ៍រេខ ៣៣ ■សវនាកា រេើភសត តាង ■សបាត ហ៍ទី២៨ ■២០ - ២៣ សីហា ២០១២ 
23 

 . តារងនពលនវលា 
 

កាលបរនិចេេ ោបន់ផដើម សស្មាកនពលស្ពកឹ អាហារនថ្ៃស្តង ់
សស្មាកនពល 
រនសៀល 

ផ្អក្ 
សវនាការ 

រយៈនពល 
សវនាការសរបុ 

នថ្ៃចលទ 
២០/០៨/១២ 

៩:០១ ០៩:៣៧-១០:៥៧ ១២:០៦-១៣:៣១ ១៤:៤១-១៥:០១ ១៦:០៨ ៥ម៉ៃលិង ០២នាេ ី

នថ្ៃអង្គ្រ 
២១/០៨/១២ 

៩:០០ ១០:៣៧-១០:៥៨ ១២:០៤-១៣:៣២ ១៤:៤៣-១៥:០២ ១៦:១២ ៥ម៉ៃលិង ៤នាេ ី

នថ្ៃពុធ 
២២/០៨/១២ 

៩:០០ ១០:៣៣-១០:៥០ ១២:០៥-១៣:៣៤ ១៤:៤២-១៥:០២ ១៦:០៣ ៤ម៉ៃលិង ៥៧នាេ ី

នថ្ៃស្ព ស្បតិ៍ 
២៣/០៨/១២ 

៩:០៣ ១០:២៤-១០:៤២ ១២:០៣-១៣:៣១ ១៤:៤១-១៥:០១ ១៦:១១ ៥ម៉ៃលិង ០២នាេ ី

រយៈនពលសវនាការជាមធ្យម ៥នមា ្ង លិង០២នាេី 
រយៈនពលសវនាការសរុបកនុងសបាដ្ ៍នលេះ ២០ នមា ្ង លិង០៥នាេ ី
ចំលួលនមា ្ង នថ្ៃ លិង សបាដ្ ៍នលសវនាការ ៤៤០នមា ្ង លិង២៩នាេ ី

រយៈនពលសវនាការចំលួល ១០០ នថ្ៃ អំ ុងនពល ២៩ សបាដ្ ៍ 
 

 
 

Unless specified otherwise, 
 

 the documents cited in this report pertain to The Case of Nuon Chea, Ieng Sary, Ieng Thirith and 
Khieu Samphan before the ECCC; 

 the quotes are based on the personal notes of the trial monitors during the proceedings;  
 the figures in the Public Attendance section of the report are only approximations; 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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*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  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 rand the War Crimes Studies Center. 
 
1
Soung Sikouen stated that the Black Book was originally written in Khmer then translated into English and 

French; thus, he expressed curiosity when Karnavas recounted Witness Ong Thong Hoeung’s testimony on 9 
August, alleging that Hor Namhong and Pich Bunthan spent almost a day trying to translate the book into Khmer 
in BoengTrabek. 
2
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). 
3
CASE 002 KRT TRIAL MONITOR, Issue No. 31, Hearing on Evidence Week 26 (6-9 August 2012). 4. 

4
Suong Sikoeun confirmed that, when Ieng Sary instructed him to write his biography, Ieng Sary did not tell him 

that Ros Sarin implicated him. The Witness only read Ros Sarin’s confession in 2010 when he visited TuolSleng 
Museum. 
5
Rochoem Ton alias “Cheam” and “Phy Phuon” was a former high-ranking Ministry of Foreign Affairs cadre who 

testified before the Chamber from 25 July to 2 August.See CASE 002 KRT TRIAL MONITOR, Issue No. 29, Hearing 
on Evidence Week 24 (23-26 July); and CASE 002 KRT TRIAL MONITOR, Issue No. 30, Hearing on Evidence Week 
25 (30-31 July, 1-2 August 2012). 
6
Sa Siek was questioned by international Prosecutor Mr. Tarik Abdulhak, followed by Civil Party lawyer Ms. Beini 

Ye and national CPLCL Mr. Pich Ang.   Subsequently,  she was examined by Judge Jean-Marc Lavergne, Nuon 
Chea’s counsels, Mr. Jasper Pauw and Mr. Son Arun; IengSary’s Counsel, Mr. Michael Kanavas; and Khieu 
Samphan’s counsels, Mr. Kong Sam Onn and Ms. Anta Guissé. 
7
Tiv Ol, together with Hou Nim, was a head of the Art Unit. See CASE 002 KRT TRIAL MONITOR, Issue No. 32, 

Hearing on Evidence Week 27 (13-16 August 2012). 7-9. TivOl was among the prisoners of S-21. OCIJ. “Closing 
Order” (15 September 2010). D427 [hereinafter CLOSING ORDER]. Note 1857, D288/6.68.1, Annex 1: Revised S-

21 Prisoner List. 
8
“Chit Ros” is spelled phonetically.  It is also referred to as Ath Ros Mountain. 

9
Sa Siek was asked regarding the following speeches: (i) Khieu Samphan's statement on the current situation 

(no title given), dated 1 April 1975, with English ERN 00166897 to 98; (ii) Khieu Samphan is Congratulating the 
FPLNK, which was read by a broadcaster, dated 3 April 1975, with English ERN 00166923 to 25; (iii) Khieu 
Samphan's Denial, 8 April 1975, with English ERN 00166927; (iv) Khieu Samphan is Calling the Phnom Penh 
Population to Rally the FUNK, dated 14 April 1975, with English ERN 006948 to 49); (v) Khieu Samphan's 
Congratulatory Message, dated 22 April 1975, with English ERN 00166994 to 96; 6.) Press Release from the 
Special National Congress of Cambodia That Convened from 25 to 27 April 1975, which statement is attributed 
to Khieu Samphan, with English ERN 00167012 to 13. 
10

Sa Siek reportedly met Khieu Samphan’s wife in Office 808 but they did not have any personal interactions.  

The Witness moreover stated that, although she did not know Khieu Samphan’s wife personally, in 2010, the 
latter visited her house and asked her whether Khieu Samphan had ever been to the propaganda unit.   
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11 Witness was examined by the following:  national Prosecutor Mr.  Veng  Hout;  international  Prosecutor  Mr. 

Keith Raynor; Civil Party lawyer Ms. Beini Ye; Judge Jean-Marc Lavergne; Khieu Samphan’s counsels, Mr. Kong 
Sam Onn and Ms. Anta Guissé; Nuon Chea’s counsels, Mr. Son Arun and Mr. Jasper Pauw; and Ieng Sary’s 
counsel, Mr. Michael Karnavas 
12 Veng Hout observed that Kim Vun’s OCIJ statement stated differently and said, “In your statement through the 

investigators you indicated that you were 12 at that time.” Veng Hout did not pursue this matter and proceeded 
with his next question. 
13 “According to Nuon Chea, the publication was later renamed and printed in typeset after the “liberation” in  

KRT Trial Monitor Case 002! Issue No. 33! Hearing on Evidence Week 28! 20-23 August2012 
171975, when the KR leadership gained access to printing presses. Nuon Chea testified that Revolutionary Flag 
had a cover depicting an image of one flag. The later incarnation of the publication, published and disseminated 
as Red Flag, featured an image of five flags on the cover.” See CASE 002 KRT TRIAL MONITOR, Issue No. 8, 
Hearing on Evidence Week 3 (10-12 January 2012). 
14 Based on the Closing Order, Borei Keila (also referred to as K-6) was a meeting place where mass political 

trainings on policies of the CPK were given to Party cadres and workers in Phnom Penh. CLOSING 
ORDER.Para. 59 and 886. 
15 Em Oeun’s alias is spelled phonetically. He was examined by national Civil Party lawyer Mr. Kim Mengkhy and 
national CPLCL Mr. PichAng. 
16 Witness also described his main duty as that of a “medic.” 
17 Witness explained that sector 20 was a “Khmer Rouge liberated zone” in the East Zone. CASE 002 KRT 
TRIAL MONITOR, Issue No. 31, Hearing on Evidence Week 26 (6-9 August 2012). 9. 
18 He was later transferred back to the hospital, as the number of patients there necessitated his return. 
19 CASE 002 KRT TRIAL MONITOR, Issue No. 31, Hearing on Evidence Week 26 (6-9 August 2012). 9. 

 


