កមម$ធីឃលំេមីលសវនករសល3តែខមររកហម
សំណុំេរឿង០០២ ■ របយករណ៍េលខ ៣៩ ■ សវនករេលីភសតតង
■ សប

តហ៍ទី ៣៤ ■ ៨- ១០ តុល ២០១២
ុ

ករណីរបស់ជនជប់េចទ េលក ន ួន ជ េលក េខៀវ សំផន និង េលក េអៀង សរី
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េយើងអចតក់ែតង ឬេរៀបចំករយល់ដឹង េ្កពីឯកសរ េដើម%&ីឲ%)សក%,ីផ្ល់ សក្ីកម្។
េយើងនឹងថ្ឹងែថ្ងេទេលើទម្ន់ ឬក៏និយយពីតៃម្ៃនសក្ីកម្េនះ អ្ស័យេលើ

អង្ជំនុំជ្មះជអ្កសេ្មច... ែតេពលេនះ េយើង្ត'វសួរព័ត៌មនផ,-ល់េទកន់សក-5ី
េ្ពះសក'(ីមនព័ត៌មន និងវត្មនេនចំេពះមុខតុលករ្សប់េហើយ។
-

េលក េអន្ឌូ អុីនូហ,-.ី
េមធវ%អន្រជតិករពរក្ីឲជនជប់េចទ នួន ជ

I.

ទិដភ
ឋ ពទ ូេទ

  
ក្#ងករចូលរួម្បរព្ពិធីបុណ()ភ្ប
#ំ ិណ្$ បៃពណីជតិអង្ជំនុំជ្មះ បនដំេណើរករសវនករែត ៣ៃថ្
ប៉ុេណ&'ះនសប#$ហ៍េនះ។ ៃថ្ច័ន្ និងៃថ្អង5$រ សវនករបន្ស"#ប់សក្ីកម្សក#$ី មស េវឿន ែដលជទហន
ែខ្រ្កហមម"#ក់

និងេ្កយមក

បនក$%យជប)*%កររងៃនកងពលធំេនក្%ងរបបកម្$ជ្បជធិបេតយ-.។

ចំែណកឯរេសៀលៃថ្អង,-រ អង្ជំនុំជ្មះបនឲ"#្កឡប%្អ
ី នអង្េហតុែដលមនេនក្*ងដីកដំេណះ្សយ
ពក់ព័នន
្ ឹងវលពិឃតទួលេពធិៃ្ជ

បែន្មេលើែផ្កមនេនក្'ងសវនករវគ្ទ៣
ី ៃនសំណ$ំេរឿង០០២/០១

ែដលបនអនកលពីសប#$ហ៍មុន។1 កលពីៃថ្ពធ
ុ ែដលជៃថ្ចុងសប&'ហ៍ សហ្ពះរជអជ*+បនចប់េផ្ើម
ដក់បង&'ញឯកសរទក់ទងនឹងសវនករវគ្ទ៣
ី ។
សវនកររយៈេពល៣ៃថ្េនះ អង្ជំនុំជ្មះក៏បនចំណ យេពលេវលេដះ្សយនូវប:;<ច<=ប់ និង
នីតិវ&ធី ែដលបនេលើកេឡើងរួមមនដូចជ៖ (ក) ករេ្បើ្បស់ឯកសរែដលទទួលបនពីករេធ្ើទរុណកម្
(ខ) នីតិវ'ធីក្+ងករ “ដកេចញ” នូវេសចក្ីែថ្ងករណ៍ពក
ី ំណត់េហតុរបស់សហេច្កមេសើុបអេង្ត (គ)

ករសួរេដញេដលស្ីពីករមិនេធ្ើកំណត់្តេយងេលើឯកសរឬេសចក្ីែថ្ងករណ៍ពម
ី ុនៗ (ឃ) ភពេជឿ
ជក់បនៃនកំណត់េហតុស្ីពីកិច្សម34សរបស់សហេច្កមេសើុបអេង្ត និង (ង) សំណ%រែដលមនេចតន
នំមុខសក()ី។ បែន្មេលើេនះ ជនជប់េចទ នួន ជ ្ត#វបនអនុញាតិ
្ ឲ"#បេ"្ញជមតិេយបល់េដើម%&ី្សយ
1
សំណ$ំេរឿង០០២ ■ របយករណ៍េលខ ៣៩ ■ សវនករេលើភស្$តង ■ សប#$ហ៍ទ៣
ី ៤ ■ ៨ - ១០ តុល ២០១២

បំភ្ឺអំពីអង្េហតុេនក្%ងដីកដំេណះ្សយ។

  
II.

េសច$តសេងខបស$ខកមមរបស់ស កសី មស េវឿន
សប#$ហ៍េនះ ភគីបនបន្សួរេដញេដលសក$7ី មស េវឿន េហ “ស"#យ េវឿន” (TCW-428)។

េមធវ%តំណ ងេដើមបណ.ឹងរដ្ប23េវណី - េច្កមហ"#ង់ ម'"ក ឡែវន៍ និង ្កុមេមធវ(ករពរក្ី បនសួរ
េដញេដលសក#$េី លើ្បធនបទែដលបនជែជកពិភក12កលពីសប61ហ៍មន
ុ
េដើម&'ីទទួលបនព័តម
៌ នលម្ិត
េដយេផ%&តជពិេសសេទេលើ៖ ករយល់ដឹងផ+,ល់ខ្/នពីជនជប់េចទនន - ករជេម្'ស្បជជនេចញពី
ទី្កុងភ្ំេពញ - ្បតិកម្េទេលើជនជតិៃថ និង េវៀតណមេនតមតំបន់េឆ្រសមុ្ទ - និង េគលនេយបយ
ទូេទរបស់ែខ្រ្កហម រួមប+្ល
- ទំងករេធ្ើទុក្បុកេម្ញេលើអ្កេទស និងករេរៀបករេដយបង្ំ។
ក.

ត ួនទីស កសីេនកនងរបបកមព
ជរបជធិ
បេតយយ
ុ
ុ

  

ែផ្កតមសក្ីកម្សក)*ីកលពីសប/)ហ៍មុន

បនឲ$%ដឹងថគត់្ត%វបនែតងតំងជប/01កររង

ៃន

កងពលធំេលខ១ េនក្%ងរបបកម្%ជ្បជធិបេតយ-.។ េមធវ"អន្រជតិករពរក្ឲ
ី នួន ជ េលក េអន្ឌូ
អុីនូហ'()ី បនេចទសួរេទកន់សក./ីថ េតើមនករអនុវត្ែបបណ ខ្ះបនជសក"#ី មស េវឿន អចទទួល
មុខងរក្(ងជួរកងទ័ពបនេលឿនដូេច្ះ?

សក9:ី

មស

េវឿន

បនេឆ្ើយថគត់មិនបនទទួល

តំែណង

ឆប់រហ័សដូចែដលេលើកេឡើងេទ េហើយតួនទីរបស់គត់មនែដនកំណត់ េទះបីជគត់កន់ តំែណងមួយ
ខ្សក
់ ៏េដយ។

គត់បនរងរបួសេដយសរករពលីេធ្ើស(ង*+ម

េហតុេនះេហើយបនជេនេពលគត់ជ

សះេស$%ើយេឡើងវ+ញ គត់្ត#វបនែតងតំងជអនុ្បធនកងពលធំេលខ១ ្បចំេខត្េកះកុង។ ដំបូងេឡើយ
សក#$ប
ី នបំេពញមុខងរជំនួសមុខឲ12េមប$%&កររង

ក្#ងេពលែដលគត់កំពង
ុ ទទួលករ

ព"#បលេនក្*ង

មន្ីរេពទ()។
ខ.

ករយល់ដឹងផទល់ខនពី
ជនជប់េចទនន និងមរនតីជន់ខស
ព េ់ ផសងេទៀត
ួល

កលពីសប'(ហ៍មុនក្#ងសក្ីកម្របស់សក#$ី មស េវឿន មិនបនរ"ឭកអ្ព
ី ជ
ី នជប់េចទ េអៀង សរ'
េទ។ សក&'ីបនប,-&កថ
់ គត់ក៏មិនែដលបនជួបជនជប់េចទ នួន ជ េដយផ%&ល់ េហើយក៏មិនបនដឹងពី
តួនទីរបស់គត់ជក់លក់ែដរ។

គត់្គន់ែតទទួលដំណឹងថ

នួន

ជ

គឺ

ជសមជិកម"#ក់េនក្#ងជួរ

អគ្េសនធិករបក#$។ យ#$ងណក្ី ចេម្ើយេនះមនភព្បទំង្បទិសនឹងចេម្ើយែដលគត់បនេឆ្ើយជមួយ
សហេច្កមេសើុបអេង្ត ែដលកលពីេពលេនះ សក()ប
ី នប$%&ក់ថគត់ពិតជបនឮពីេឈ%&ះ នួន ជ
ប៉ុែន្គេឺ នេ្កយៃថ្រ)េដះទី្កុងភ្ំេពញបនេហើយ។ ្បកេនះ េធ្ើឲ+,េលក សុន អរុណ ែដលជេមធវ)ជតិ
ករពរក្េី លក

នួន

ជ

សួរេទកន់សក#$ីថ

សហេច្កមេសើុបអេង្ត្តង់ចំណ(ចែដលថ

េតើគត់បដិេសធចេម្ើយរបស់គត់ែដលបនេឆ្ើយជមួយ

ខ្#នបនដឹងពីតួនទីរបស់ នួន ជ េនក្%ងសម័យស+ង-.ម?

សក#$ី មស េវឿន បនប)*+ក់ថ គត់សូមដកចេម្ើយេនះវ%ញ។ (េមើល III.ខ.)
េដយមនភពសុីសង,-ក់ជមួយនឹងចេម្ើយមុនៗ

សក-:ីេនែតចង្?លបងB-ញថ

គត់បនសG-ល់

2
សំណ$ំេរឿង០០២ ■ របយករណ៍េលខ ៣៩ ■ សវនករេលើភស្$តង ■ សប#$ហ៍ទ៣
ី ៤ ■ ៨ - ១០ តុល ២០១២

ជនជប់េចទ េខៀវ សំផន

និងបនេរៀបរប់ថ មន្គមួយ េនេពលែដលគត់បនក*+យជសមជិក

ៃនសម្័ន្យុវជនេស្ហជតិកលពីឆ១
"#ំ ៩៦៨ េលក េខៀវ សំផន បនេភៀសខ្'នេចញពីទី្កុងភ្ំេពញេទ
តំបន់សុវត្ិភពមួយក្2ងៃ្ព។ នេពលេនះសក()ី មស េវឿន គឺជសមជិកម)*ក់ក្-ងចំេណមយុវជនេផ*9ងៗ
េទៀតៃន្កុមសម្័ន្យុវជនេស្ហជតិែដល្ត.វបនចត់តំងឲ"#េធ្ើករករពរដល់ េលក េខៀវ សំផន ។
េលក គង់ សំអុន ែដលជេមធវ)ជតិករពរក្ីជនជប់េចទ េខៀវ សំផន បនេធ្ើករកត់សម./ល់ថ
ក្#ងឆ&១
'ំ ៩៦៨

អតីត្ពះមហក*+្ត

នេរតតម

សីហនុ

បន្បកសផ្ល្់ បក់រង'(ន់េលើកទឹកចិត្

ដល់បុគ្លណ ែដលផ្លដ
់ ំណឹងពីទីតំងលក់ខ្&នរបស់ េខៀវ សំផន និងបនេចទសួរសក+,ី មស េវឿន
ថេហតុអ្ីបនជគត់មិនផ្ល់ពត
័ ម
៌ នេនះេទរដ'(ភិបល្កុងភ្ំេពញេដើម%&ីទទួលបន្បក់រង2%ន?
់ សក#$ីបន
េឆ្ើយតបថ នេពលេនះ អចមន្កុមេសើុបករណ៍េនក្#ងចលនបដិវត្ន៍ ដូេច្ះគត់មិនហ"#នផ្ល់ពត
័ ម
៌ ន
អ្ីពី េលក េខៀវ សំផន េទ។
សក#$ី មស េវឿន ក៏បនទក់ទងេដយផ-.ល់ជមួយជនជប់េចទ េខៀវ សំផ ន ក្#ងងចេន%&ះែខសីហ
១៩៧៨ ដល់ែខមករ ១៩៧៩ ខណៈេពលែដល េលក េខៀវ សំផន បនេស្ើសុំឲ()សក#$ជ
ី ួយេមើលែថទំ
ឪពុកម&'យចស់ៗរបស់ខ្1ន

និងក៏ជអ្កេសើុបករណ៍ពីប,-ទ
. ិនផ
្ ល្សូវ

ក៏ដូចជករែចកចយសម*+រៈ

ផ្ត់ផ្ង់េនភូមិភគឧត្រ។ ្គេនះ សក#$ីដឹង្តឹមថ េលក េខៀវ សំផន ទទួលបន្ក
' េលើតំបន់ស្យ័ត
១០៣។

េ្កពីេនះ

សក#$ីមិនបនដឹងពីតួនទីេផ#$ងេទៀតរបស់ជនជប់េចទ

េខៀវ

សំផន

េឡើយ។

ជងេនះេទៀត សក#$ីបនេឆ្ើយឆ្ងសរទូរេលខជមួយជនជប់េចទរូបេនះ េនក្%ងែខសីហ និងែខក$%&
១៩៧៨

ពីេ្ពះនេពលេនះ

កងទ័ពេវៀតណមបនខិតចូលេកៀក

និងបនកត់ផ01ច់្បព័នទ
្ ំនក់ទំនង

ពីតប
ំ ន់្ពះវ(ហរ និង មជ#$ិម។
សក#$ីក៏បនស"#ល់

និងមនទំនក់ទំនងជមួយេមដឹកនំជន់ខ្សដ
់ ៃទេទៀតផងែដរ។

ដំបូងេឡើយ

កលេនក្%ងៃ្ព សក&'ីបនេរៀនសូ្តពីយុត្ិស5ស្ស5ង7&មពី “ប"#$ជន និងេមដឹកនំេផ#$ងៗដូចជ ហ៊ូ នឹម

និង

ត្គឺន”

ឧទហរណ៍រួមមនដូចជ

ប"#ជ
$ តិនិយម

និងករ្បយុទ្្បឆំងនឹមអណនិគមបរំង

ក៏ដច
ូ ជពួកច្កពត្ិនិយម។ សក/0ីបនែថ្ងថ េ្កយមក ហ៊ូ នឹម ្ត#វបនចប់ខ្,ន និង្ត#វបនសម12ប់
េដយសរែតគត់មនគំនិតផ្#យពីទស#$នៈអង្ករចំេពះករចរចរលុយកក់េឡើងវ/ញ។
េឆ្ើយតបេទនឹងសំណ$ររបស់េមធវ, អុីនូហ'(ី) សក#$ីបនែថ្ងថ ត ម៉ុក ែដលជ្បធនភូមិភគ

បស្ម
ិ និងជសមជិកៃនអគ្េសនធិករ គឺជអ្ក “មនអំណ ចខ()ំង និងផ-)ច់ករ េហើយគត់អចសេ្មច

េលើ្គប់ករណី។ ជក់ែស្ងខ្េ*ំ ធ្ើតមប()*េដយឥត្បែកក។” សក#$ី មស េវឿន បនផ្ល់សក្ីកម្ថ
គត់បនស'(ល់

ត

ម៉ុក

តំងពីគត់ចូលៃ្ពេលើកដំបូង។

ត

ម៉ក
ុ

គឺជអ្កែដលបនេ្ជើសេរ2សយក

សក#$ីឲ#'ចូលជសមជិកសម្័ន្យុវជន និងបនចត់តំងតួនទីគត់ជកងករពរកមABភិបលនន។ សកBFី
បនែថ្ងថ “តម៉ុក េដើរ្គប់កែន្ងទំងអស់ និងេនកែន្ងណក៏េឃើញគត់ែដរ។
គ.

ករជេមលៀសរបជជនេចញពីទីរកុងភនំេពញ

សក#$ប
ី នេរៀបរប់ថក្,ងរយៈេពលៃនករជេម្*ស្បជជនេចញពីទី្កុងភ្ំេពញ

គត់បនឈរេជើង

េនមន្ីរេពទ)*មួយ ពីេ្ពះ្បជជនបនស្មុកចូលអគរឱសថស%&នេដើម&,ីយកថ1&ំេពទ&5។ សក#$ប
ី នឈរ
3
សំណ$ំេរឿង០០២ ■ របយករណ៍េលខ ៣៩ ■ សវនករេលើភស្$តង ■ សប#$ហ៍ទ៣
ី ៤ ■ ៨ - ១០ តុល ២០១២

ករពរ្បជជនមិនឲ#$ចូល េ្ពះអចមុតអំែបងក*្ក់ និងបនែកនពួកេគឲ"#ចកេចញពីទីេនះ។ សក#$ី
បនែថ្ងថ គត់មិនបនេឃើញអ្កជម្ណ
ឺ
ម#$ក់េទ ពីេ្ពះគត់បនចូល្តឹមឃ&'ំងដក់ថ"#ំ ែដលមិនែមន
ជកែន្ងទទួលអ្កជម្។
ឺ
សក$%ីក៏បនផ្ល់ព័ត៌មនបែន្មេលើ សក្ីកម្ខ្#នកលពីសប'(ហម
៍ ុន ទក់ទងនឹង
សកម្ភពរបស់គត់េ្កយៃថ្ៃន “កររ#េដះ” ទី្កុងភ្ំេពញ និងបនែថ្ងថ េនេពលែដលរូបគត់ និង
កងវរេសនធំ

្ត#វបនដកេទកន់្សុកកំពង់្តចក្#ងេខត្កំពត

ពួកេគបនទទួលបន្$កែផ្កករពរ

សកម្ភពេយធ និង ករផលិត្សូវអង្រ។
ឃ.

រប#កមមជម ួយជនជ$ៃថ និងេវៀតណមេនតមតំបន់េឆនរ

សក#$ីបនបរ*យយយ-#ងល្ិតល្ន់ថ

កងពលធំរបស់គត់ទទួលបន្,កករពរមិនឲ34ទូកអ្កេនសទ

ៃថ និងេវៀតណម រ"េលភចូលែដនទឹកៃន្បេទសកម្.ជេឡើយ។ គត់បនអះអងថ គត់បនេចញប"#ឲ
$ "#
ចប់ទូកេនសទទំងេនះ

េហើយកូនេចរបស់គត់េធ្ើករបនយ-.ងេជគជ័យេដយចប់បនទូកេ្ចើនជង

ពក់កណ%&លៃនទូកែដលបនចូលចតក្#ងែដនទឹកកម្$ជ។
មនុស%&ែដល្ត#វបនចប់ខ្&នេនះេទ

េហើយក៏មិនដឹងថ

សក$%ីមិនបនដឹងថ

មនអ្េី កើតេឡើងចំេពះ

ប"#$េនះ្ត#វបនរយករណ៍េទអគ្េសនធិករ

ឬទុកេន្តឹមថ"#កក
់ ងពល។
សក#$ីបនគូសប,-#កព
់ េី ឈ#$ះេកះមួយចំនួនែដលស្ិតេ្កមករ្គប់្គងរបស់គត់ និងមួយចំនួន
េទៀត ស្ិតេ្កមករ្គប់្គងពីកងពលធំេលខ៣ េដយមនេមប()*ករម"#ក់េឈ(#ះ មស មុត។ សក"#ី
មស េវឿន បនទទួលបន្$កេលើតំបន់េកះកុង រួមមន េកះកុង និងេកះតូចៗមួយចំនួនេទៀត ដូចជ

េកះសែណ$ក េកះកពិ េកះយ៉ េកះសេឡ េកះសន់ចរ&' និងេកះឆ"#ម ្ពមទំងតំបន់េឆ្រ្កេសក។

ចំែណកឯកងពលធំេលខ៣ ទទួលបន្'ក្គប់្គងេកះជិតខងេផ()ងេទៀត រួមមន េកះ្តល់ េកះអចម៍េសះ
េកះពូឡៃ" វ

និង

េកះ្ពន។

សក$%ីក៏បនេរៀបរប់ពីរេបៀបែដលកងទ័ពេវៀតណមបនយកេកះពូឡៃ" វ

ែដលជេកះស្ិតេ្កមករ្គប់្គងរបស់ មស

មុត

និងកងពលធំេលខ៣។

សក$%ីបនដឹងពីព័ត៌មន

លម្ិតៃនករដេណ$ើមយកេកះេនះពីកូនទហនរបស់ខ្#ន។ គត់បនែថ្ងបន្េទៀតថ េនេលើេកះែក#$រៗេនះ
សុទ្ែតទហនេវៀតណមបនចូលមកេបះទីតំងឈរេជើង និងមិនមនជនសុីវ'លរស់េនេឡើយ។
េមធវ%

អុន
ី ូហ$%&ី

ចំេណះដឹង្គប់្គន់

ក៏បនព&'យមចូលលម្ិត

និងកន់ែតសុីជេ្ម

និងច01ស់លស់ពក់ព័ន្នឹងប9:0្ពំែដនកម្$ជ-ៃថ។

សក#$ីបនប)*#ក់ថ គត់សល
%& ់ច$%ស់តំបន់ែដលេនតមបេណ$%យ្ពំែដន

េដើម+,ីបង/+ញថ

សក+4ីមន

ជករេឆ្ើយតបភ"#មៗេនះ
បូករួមទំងភូមិភគ និងទី្កុង

តូចៗមួយចំនួនេនេខត្បត់ដំបង និងេខត្បន#$យមនជ័យ ដូចជជំរក
ុ% ងវ$% ្សុកថ្ពួក ជំរត
ុ% ង៉ុក ភ្ឆ
ំ ័្ត និង

ី ូហ$%&ី មិនបនបន្សួរ សំណ$រេដញេដលេលើប-./
្សុកម"#ៃឡ ជេដើម។ េទះបីជយ#$ងណេមធវ% អុន

េនះេទ។
ង.

ចំេណះដឹងពក់ពន
័ ន
ធ ឹងេគលនេយបយបកសរបស់ែខមររកហម
សក#$ីបនដឹងពីគេ្មងែផនករកេម្ចខ"#ំងេនក្#ងជួរកងទ័ព ពិេសសបុគ្លែដលជប់ែខ&'្សឡយ

េវៀតណម ចិន និង គិញ សុ.ី អយ.េអ ។ សក$%ី មស េវឿន បនែថ្ងថ ពក់ព័នន
្ ឹងប%&'េនះ ្បជជន
4
សំណ$ំេរឿង០០២ ■ របយករណ៍េលខ ៣៩ ■ សវនករេលើភស្$តង ■ សប#$ហ៍ទ៣
ី ៤ ■ ៨ - ១០ តុល ២០១២

្បមណជ៥៥០នក់្ត&វបនកេម្ច ប៉ុែន្គត់មិនបនដឹងថេតើគេ្មងេនះ្ត)វបនេធ្ច
ើ ប់សព្្គប់េនះេទ។
សក#$ីបនអះអងថ
េហើយព&'យមរត់េគច

គត់មិនបនដឹងថមនករ្ប្ពឹតែ្ បបណេទេលើជនែដល្ត#វេគចប់បន

េហើយក៏មិនបនដឹងថមនករ្បពឹត្ដូចេម្ចែដរេទេលើជនជតិេវៀតណម

និង

ជនជតិៃថ ែដល្ត#វបនចប់ខន
្, មក ប៉ុែន្ដឹង្តឹមែតថ ពួកេគ្ត(វបនប-្/នេទ “សមរភូមិេ្កយ។”
េទះបីជមនឯកសរមួយចំនួន

ែដលសហេមធវ%នំមុខអន្រជតិ

បនអនេនក្(ងសវនករេដើម%&ីសួរេទកន់សក%1ី

េអលីហ&'េបត

ក៏សក$%ីេនែតែថ្ងថ

សុីម៉ុនណ0ហ្ត

គត់មិនបនដឹងពីករ្ប្ពឹត្

េឃរេឃតមរយៈករេធ្ើទរុណកម្ និងសម#$បជ
់ នរត់េគចខ្+នេនភូមិភគរបស់គត់េទ។
សក#$ីក៏បនចង្,លបង0ញ
# ថ េនេពលែដលគត់ចុះេទេមើលមន្ីរសន្ិសុខេនេខត្េសៀមរប េដើម%&ី
េទជួយរ%េដះយកប្,ន្សីៃថ្របស់ជនជប់េចទ េខៀវ សំផន គត់មិនបនដឹងពីករេបសសំអត ឬែផនករ
េបសសម%&តណមួយេនភូមិភគពយព,-។ េទះបីជយ#$ងណ សក#$ី មស េវឿន បនកត់សម()ល់ថ
្បជជនេនភូមិភគពយព12មនករភ័យខ81ចចំេពះករចប់ខ្(ន។

រ"ឯេស#$%ងអហរ

និងសម#$រៈផ្ត់ផ្ង់

េផ#$ងៗ ដូចជ អំបិល មុង និងភួយ ែដលបនប'្)នេទ ែបរជឥត្បេយជន៍ និង្ត6វបនរក9:ទុកែតក្%ង
ឃ"#ំង ជជង ផ្ល់ឲ()្បជជនេ្បើ្បស់។ គត់មិនបនរយករណ៍ពស
ី "#នភពលំបកេវទនេនះេទថ2#កេ់ លើ
គឺ េលក េខៀវ សំផន េនះេទ ពីេ្ពះព័ត៌មនទំងេនះមិនស្ិតេ្កមករដក់ឲ;<អនុវត្ផ"#លេ់ នក្%ងតំបន់
េគលេដរបស់គត់។
ចំេពះប'(េ) រៀបអពហ៍ពិពហ៍ សក-.ីបនែថ្ងថ គត់បនផ្ល់ករអនុ*+,តឲ"#មនករេរៀបករ
េនក្ង
% កងពលខ្%ន ចំេពះគូស$%មីភរ*យែដលស្័្គចិត្ េហើយគត់មិនធ"#បឮ
់ ពីករសម#$បខ
់ ្#នេដយករបង្ឲ
ំ "#
េរៀបករេកើតេឡើងក្,ងភូមិភគរបស់គត់េទ។

សក$%ីបនបែន្មថ

“ក្#ងពិធេី រៀបករពុំមនេភ្ងភ"ត
# ់

ឬផ#$ផ្ីអ្ីេទ” ប៉ុែន្គូភគីអចេ្ជើសេរ3សបុគ្លែដលខ្9ន្សឡញ់េពញចិតត
្ េនក្%ងភូមិភគរបស់គត់។
ច.

ឥរិយ បថ និង ភពគ ួរឲេជឿជក់បនរបស់ស កសី

សក#$ម
ី នសភពស្ប់េស្&ម

ែតេពរេពញេដយភពេជឿជក់

និងបនផ្លស
់ ក្ីកម្យ"#ងច"#ស់

លស់។ េទះបីជយ#$ងណ េមធវ% ៃម៉ខល កណវស ែដលជេមធវ)អន្រជតិករពរក្ឲ
ី "#ជនជប់េចទ
េអៀង

សរ'

បនេចទសួរពីភពេជឿជក់ៃនេសចក្ែី ថ្ងករណ៍របស់សក./េី នដំណ ក់កលសហេច្កម

េសុើបអេង្ត។ េមធវ% កណវស បនេធ្ើករកត់សម,-លេ់ លើអត្បទសេង្បរបស់សហេច្កមេសុើបអេង្តថ
កិច្សម'(សបនចប់េផ្ើមពីេម./ង ១០:២០ នទី្ពឹក និងប"្បេ់ នេវលេម&'ង ៥:៣០នទីល%&ច ដូចេនះ
រយៈេពលសរុប្បែហលជ ៧េម#$ង ប៉ុែន្េមធវ%ករពរក្ប
ី នទទួលែខ#$អត់សេម្ងែដលមនរយៈេពលែត
២េម#$ងកន្ះប៉ុេណ&'ះ។ ជងេនះេទៀត ្បពន្របស់សក#$ី មស េវឿន ក៏មនវត្មនេនក្%ងកិចស
្ ម#$សេនះ
ែដរ “ក្#ងករជួយរ%ឭកករចងចំ” របស់សក#$។
ី (សូមេមើលែផ្កទី III.ឃ)

III.

បញ
ហ ចបប់ និងនិ!"ធី
េទះបីជសវនករបន្ប្ពឹត្េទែតចំនួនបីៃថ្ក៏េដយ

ក៏ប"#$ច$&ប់ និងនីតិវ.ធជ
ី េ្ចើនបនេកើត
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េឡើងនសប#$ហ៍េនះ។ ភគីបនតវ0$ពី៖ (ក) ករេ្បើ្បស់ឯកសរែដលទទួលបនពីករេធ្ទ
ើ រុណកម្ (ខ)
“ដកេចញ”

នីតវិ "ធីក្'ងករ
អេង្ត

(គ)

នូវេសចក្ីែថ្ងករណ៍ែដលបនពីករេធ្ក
ើ ំណត់េហតុរបស់សហេច្កមេសុើប

ករសួរេដញេដលេដយមិនបនេយងេលើឯកសរ

ឬេសចក្ែី ថ្ងករណ៍មុនៗ

(ឃ)

ភពេជឿជក់ៃនកំណត់េហតុ កិចស
្ ម#$សរបស់សហេច្កមេសុើបអេង្ត និង (ង) សំណ1រែដលមនេចតននំ
មុខសក&'ី។ បែន្មេលើេនះ ជនជប់េចទ នួន ជ ្ត#វបនអនុ)*+តឲ+-បេ#្ញជមតិេយបល់ េដើម%&េី ធ្ើករ
េឆ្ើយតបេទនឹងអង្េហតុេនក្+ងដីកដំេណះ្សយ ែដលបនអនេដយ្កឡប%្ី។
ក.

បញ
ហ ពក់ពន
័ ន
ធ ឹងករេរបីរប

ស់ឯកសរែដលបនពីករេធវីទរុណ កមម

ជថ្ីម្ងេទៀត

ភគីបនជែជកេដញេដលពីករេ្បើ្បស់ចេម្ើយសរភពែដលទទួលបនពីករ

េធ្ើទរុណកម្។2 េនៃថ្ច័ន្ េច្កម ហ"#ង់ម$%ក ឡែវន៍ បនសួរេដញេដលសក#$ី មស េវឿន េដយេយង
េទេលើចេម្ើយសរភពរបស់អ្កេទសេនមន្ីរ ស-២១។ េមធវ& កណវស បនជំទស់េទនឹងវ%ធីស)ស្
េនះ េដយបនេលើកនូវេសចក្ីសំអងរបស់ខ្2នថ៖
េច្កមហក់ដូចជេលើកេឡើងពីខ្ឹមសរៃនចេម្ើយសរភព។

ដូេច្ះ

វដូចជ

មនករអនុវត្ន៍ស្ង់ដរពីរេនទីេនះ។ ខ្2ំមិនដឹងថវ:ធនេនះយ"#ងេម៉ចេទ ក៏ប៉ុែន្
ខ្#ំសូមឲមនករប./0ក់។

េមធវ% អុីនូហ,-.ី ែដលជេមធវ)អន្រជតិករពរក្ីជនជប់េចទ នួន ជ បនគំ្ទនូវករជំទស់របស់

េមធវ%ករពរក្ឲ
ី "#េលក េអៀង សរ'។ ជករេឆ្ើយតប េច្កម ឡែវន៍ បនែថ្ងថ “... ខ្#ំ្គន់ែតចង់ដឹងថ

េតើសក&'ីស)&ល់បុគ្លែដលមនេនក្%ងចេម្ើយសរភពេនះេទ … េហើយជងេនះស្មង់វស្ិតេនក្4ងប6្ី
មួយេផ&'ងេទៀត”

េដយេលកេច្កមបនប"#$ក់ថ

គឺជប"្េី ឈ#$ះពក់ព័នន
្ ឹងថ%&ក់ដឹកនំែខ្រ្កហម

ែដលេចញពី្បភពមួយេផ#$ង មិនែមនមកពីចេម្ើយសរភពេទ។ ជបន#ប
$ ់ េច្កម ឡែវន៍ បនេចទសួរ
សំណ$របែន្មេទកន់សក12ី។

អង្ជំនុំជ្មះមិនបនេចញេសចក្ីសេ្មច

ឬផ្ល់មតិេយបល់េលើប"#$

េនះេទ។

អង្ជំនុំជ្មះតមរយៈេច្កម

បនែថ្ងថ

កលពីសប,-ហ៍មុន

ខតរ$%យថ៍

នឹងមិនអនុ$%&តឲ&)េ្បើ្បស់ចេម្ើយសរភពែដលទទួលបនពីករេធ្ទ
ើ រុណកម្

អង្ជំនុំជ្មះ

េ្ពះផ្#យនឹងអនុស%&'

ស្ីពីករ្បឆំងករេធ្ើទរុណកម្ ក្#ងករសួរេដញេដលសក/0។
ី េទះបីជយ#$ងណ វហក់ដូចជបង#$ញ
ពីត្ម&វករៃនេសចក្ីសេ្មចមួយដ៏ជក់លក់ និង្តឹម្ត%វទក់ទងនឹងប)*+េនះ។
ខ.

នី!!ធីកងករដកេចញន
ូវេសច'តែថលងករណ៍ពីកំណ ត់េហតុរបស់
ុន

ស ហ េចរកមេសុីបអេងកត

េនេពលែដលេមធវ* សុន អរុណ បនេស្ើសុំករប"#$ក់ពស
ី ក#$ី ថេតើគត់ “ជំទស់” មិនទទួល
ស"#ល់ចេម្ើយេនក្#ងកំណត់េហតុបទសម01សខ្4នេនដំណ ក់កលសហេច្កមេសុើបអេង្ត
សក#$ប
ី នដឹងពីតួនទីរបស់ជនជប់េចទ

នួន

េនក្#ងអំឡ#ងេពលស"ង$ម
%

ជ

្តង់ចំណ(ចថ

(សូមេមើល

6
សំណ$ំេរឿង០០២ ■ របយករណ៍េលខ ៣៩ ■ សវនករេលើភស្$តង ■ សប#$ហ៍ទ៣
ី ៤ ■ ៨ - ១០ តុល ២០១២

II.ខ)។

្ពះរជអជ%& ថរ#ក អប់ឌុលឡក់ បនជំទស់េទនឹងសំេណើេនះ េដយបនទញេហតុផលថ ពុំមន
ើ ំណត់េហតុេនះេទ។ ្ពះរជអជ()
វ"ធនែដលកំណត់ពក
ី រដកេចញនូវេសចក្ីែថ្ងករណ៍ែដលបនពីករេធ្ក

អប់ឌុលឡក់ អះអងថេលកេមធវ%អច្តឹមែតេចទសួរថេតើេសចក្ែី ថ្ងរបស់គត់្តឹម្ត#វ ឬមិន្តឹម្ត#វ
ប៉ុេណ&'ះ។ េមធវ% សុន អរុណ បនេឆ្ើយតបថ សហ្ពះរជអជ+, និងភគី បនេ្បើ្បស់េសចក្ី
ែថ្ងករណ៍េនះ

ដូចេនះសក#$ក
ី ម
៏ នសិទ្ិក្)ងករផ្ល់ជមតិេយបល់

ថេតើគត់ចង់រក&'ទុក

ឬដកេចញ

េសចក្ីែថ្ងករណ៍ែដលបនពីកំណត់េហតុៃនករផ្ល់ចំេលើយដល់េច្កមេសុើបអេង្ត។
េមធវ% កណវស បនេលើកជេយបល់ថ េសចក្ជ
ី ំទស់របស់សហ្ពះរជអជ() គឺមិន្តឹម្ត'វេទ
និងបនអះអងថ សក$%ីមនសិទក
្ិ ្#ងករផ្ល់មតិេយបល់ និងេធ្ើករប+,-ក់ ឬបដិេសធចេម្ើយជក់លក់
ណមួយ។ េលកេមធវ(ក៏បនេលើកថ េមធវ&ករពរក្េី លក នួន ជ អចនឹងភ័ន្្ចលំក្#ង ករេ្បើ
វក"#ស័ពេ្ នេពលេធ្ើករេចទសួរ េដយបនសួរថ េតើសក&'ីចង់ “ជំទស់” នឹងេសចក្ីែថ្ងករណ៍របស់ខ្'ន

ែដលមនេនក្#ងកំណត់េហតុ ជជងករេ្បើពក34ថេតើសក'(ីចង់ “ដកេចញ” ពីេសចក្ីែថ្ងខ្-នែដលមន
ក្#ងកំណត់េហតុ។ េមធវ% គង់ សំអុន បនសំែដងករគំ្ទចំេពះអង្េហតុរបស់េមធវ)ករពរក្ី េអៀង សរ'។
សហេមធវ%នំមុខេដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី េលក េពជ អង្ ក៏បនផ្ល់ជេយបល់ថ
សម#$សន៍្ត#វបនអនឲ)*សក)-ីស/)បេ់ ្កយេពលសម)*សចប់េហើយសក'(ីទំងេនះ

កំណត់េហតុៃនកិច្
ក៏បនប!"#កព
់ ភ
ី ព

្តឹម្ត%វរបស់វែដរ។3 េមធវ% េពជ អង្គ បនែថ្ងថ អង្ជំនុំជ្មះមនឆន#$នស
ុ ិទក
្ិ ្#ងករពិចរណេទ
េលើភពេជឿជក់ៃនេសចក្ីែថ្ងករណ៍េនះ។
អង្ជំនុំជ្មះតមរយៈេច្កម សុីលេវៀ ខតរ+,យថ៍ បនែថ្ងថ ពុម
ំ នវ$ធនែដលកំណត់ពក
ី រ
ជំទស់េលើេសចក្ីែថ្ងករណ៍េនក្%ងកំណត់េហតុរបស់េច្កមេសុើបអេង្តេទ ែតេទះជយ"#ងណ អង្ជំនុំ
ជ្មះនឹងេធ្ើករពិចរណេទេលើភពមិនសុីសង*+កេ់ នះ

ក្#ងដំណ ក់កលវយតៃម្េលើភស្$តង។

េសចក្ី

សេ្មចេនះ គឺដូចេទនឹងេសចក្ីសេ្មចកលពីសប#$ហ៍មុន េនេពលែដលេច្កម ខតរ$%យថ៍ បនេលើក

េឡើងថ “វ"ធនច"#ប់ែដលតុលករេនះកំពុងអនុវត្ ពុំមនែចងពីសិទ្ិកង
្0 ករជំទស់េលើេសចក្ែី ថ្ងករណ៍

របស់ខ្'នឯងេឡើយ។”4

េទះជយ#$ងណក្ី តមករចង្(លបង,-ញរបស់ េមធវ% អុីនូហ,-.ី វហក់ដូចជថ

ភគី្ត#វករករប()*កប
់ ែន្ម
េបើេយងតម

ថេតើឯកសរ

េសចក្ីសេ្មចេនះ

“ពក#$មួយចំនួន”

ឬកំណត់េហតុណ ខ្ះ

ពីេ្ពះកលពីសប./ហម
៍ ុន

ែដល“មិនបនចុះក្*ងកំណត់្ត្តឹម្ត3វ”

ែដលអច្គបដណ&ប់ឲ)*អនុវត្បន

អង្ជំនុំជ្មះបនេចញេសចក្ប
ី ង#$បន
់ ូវ
ឲ"#ដកេចញពី្បតិចរ'កតុលករ

េនចំេពះមុខអង្ ជំនុំជ្មះ។ (សូមេមើល IV.គ)
គ.

ករស ួរេដញេដលេដយគមនឯកសរេយង ឬេសច%តែថលងករណ៍មន
ុ ៗ

េនៃថ្អង&'រ ្ពះរជអជ0' ថរ"ក អប់ឌុលឡក់ បនេធ្ើករជំទស់េទនឹងករតំងសំណ$ររបស់េមធវ%

អ៊#នូហ'()ី េនេពលែដលេលកេមធវ'េចទសួរសក&'ីថ “េតើេលកបនដឹងេទ េតើថ តម៉ុក និង មសមុត

្ត#វបន កំណត់ថមនសិទ្ិសេ្មចេដយផ45ល់ េដយមិនចំបច់ពិេ្គះេយបល់ពីមជ%&ម
ិ បក$% ក្#ងករេចញ
ប"#ឲ
$ "#មនករកេម្ច។”

្ពះរជអជ() អប់ឌុលឡក់ បនេលើកទឡ'ីករណ៍ថ សំណ%រេនះ គឺមិនសម្សបេទ ពីេ្ពះវមិន
7
សំណ$ំេរឿង០០២ ■ របយករណ៍េលខ ៣៩ ■ សវនករេលើភស្$តង ■ សប#$ហ៍ទ៣
ី ៤ ■ ៨ - ១០ តុល ២០១២

បនេយង េទេលើឯកសរ ឬេសចក្ីែថ្ងករណ៍ជក់លក់ណ មួយ។ េមធវ) អុីនូហ'()ី បនបដិេសធនូវករ
ជំទស់េនះ

េដយអះអងថ

សំណ%ររបស់គត់

គឺេផ#$តសំខន់េទេលើចំេណះដឹងផ,-ល់ខ្1នរបស់សក-8ី

ែដលសក#$ជ
ី បុគ្លម្កក់ បនេឃើញ្ពឹតក
្ រណ៍ផ"#ល់ែភ្កក្#ងរបបេនះ។ េលកេមធវ%បនបន្ថ សក$%ី
អចប"#$ក់ពប
ី "#$ទំងេនះេដយមិនចំបច់េយងេលើឯកសរណមួយេឡើយ។ េមធវ& អុីនូហ'()ី បនែថ្ងថ
េនសប%&ហ៍ខងមុខតុលករនឹងេធ្ស
ើ វនករេលើឯកសរ

ដូេច្ះអចជេពលែដលភគីអចពិភក)*េលើ

ឯកសរេដយេសរ$ ប៉ុែន្ “ឥឡ#វ េយើងមនសក-.ីេនចំេពះមុខ ដូេច្ះេយើងសួរព័ត៌មនផC-ល់េទកន់សក-.ី

ថេតើសក'(ីនឹងេឆ្ើយែបបណ។”

អង្ជំនុំជ្មះបនសេ្មចតមករជំទស់របស់សហ្ពះរជអជ*។
+
េលក្សីេច្កម ខតរ$%យថ៍
បនពន$%ល់ថ សំណ$រទំងឡយែដលមិនេយងេលើឯកសរជក់លក់ ឬភស្ត
$ ងេផ#$ងៗ គឺមិនអចទទួល
យកបនេទ

ពីេ្ពះេបើគ*+នមូលដ1+នជក់លក់

អង្ជំនុំជ្មះនឹងមិនមនអ្ីជសម#$ងចំេពះករសួរ

េដញេដលេដយផ"#ល់មត់េឡើយ។
អង្ជំនុំជ្មះយល់្សបថ

សំណ%រទំងឡយណែដលមិនបនេយងេទេលើ

ឯកសរណមួយ ឬមិនបនេយងេទេលើចេម្ើយរបស់សក'(ីណមួយេន ចំេពះ
មុខតុលករេនះ

សំណ'រេនះនឹងមិនអចទទួលស45ល់ថ្តឹម្ត:វេទ

តុលករមិនបនដឹងឮ

មិនបនសកសួរ

េឡើងេនះមិនអចេធ្ើេទបនេទ។

ពីេ្ពះ

ដូេច្ះគំនិតេយបល់ែដលេលើក

តុលករដំេណើរករនីតិវ;ធីេដយេយងេទ

េលើភស្'តង េយងេទេលើចេម្ើយសក#$ីែដលបនផ្ល់ពីមុនៗ សក01ីែដលបន
ផ្ល់សក្ីកម្រួចេហើយេនចំេពះមុខតុលករ

ឬក៏េយងេលើឯកសរទំងឡយ

ែដលបនដក់េនចំេពះមុខអង្ជំនុំជ្មះ... ទំងអស់េនះ គឺអចេ្បើេដើម+,ីយក
មកេធ្ើជមូលដ+,នក្/ងករតំងសំណ7រទំងឡយេទេលើសក,=។
ី

េទះបីជយ#$ងណ អង្ជំនុំជ្មះមិនបនចង្4លបង8$ញពីមូលដ%&នច&)ប់ជក់លក់ចំេពះករសេ្មច
េសចក្េី នះេទ។

េសចក្ីសេ្មចេនះ

បនញ-.ំងឲ.2មនកររ6ះគន់យ"#ងខ&#ំងពីសំណ ក់េមធវ,

អុន
ី ូហ$%។
&ី

(សូមេមើល IV.គ)
ឃ.

ភពេជឿជក់ៃនកំណ ត់េហតុសីព
ត ី%ចចសមភសន៍របស់ស ហ េចរកមេសុីបអេងកត

ជថ្ីម្ងេទៀត នសប#$ហ៍េនះ េមធវ- កណវស បនទញចំណ ប់អរម្ណច
៍ ំេពះ ភពមិន្សប
គ"#រវងែខ#$អត់សេម្ង

និងកំណត់េហតុកិច្សម'(សន៍របស់សក#$ី

មស

េវឿន

េនដំណ ក់កល

សហេច្កមេសុើបអេង្ត។5 េលកបនែថ្ងថ េយងតមកំណត់េហតុ កិចស
្ ម#$សន៍បនចប់េផ្ើមេនេម#$ង
១០:២០ នទី្ពឹក និងប,្ប់េន េម#$ង ៥:៣០នទីល%&ច ដូេច្ះ កិច្សម'(សន៍្ប្ពឹត្េទរយៈេពល ៧េម#$ង
និង ១០នទី ប៉ុែន្េដយែឡកែខ#$អត់សេម្ងមនរយៈេពល្បមណជ ២េម#$ង និង ៤២វ"នទី ប៉ុេណ&'ះ។
េមធវ% កណវស បនេចទសួរេទសក()ី ថេតើមនអ្ីេកើតេឡើងេនក្%ងរយៈេពល ៥េម#$ងេទៀត ែដល

“មិនបនថតសេម្ង”។ ្ពះរជអជ%& អប់ឌុលឡក់ បនជំទស់នឹងសំណ+រេនះ ពីេ្ពះជករសន្ត
8
សំណ$ំេរឿង០០២ ■ របយករណ៍េលខ ៣៩ ■ សវនករេលើភស្$តង ■ សប#$ហ៍ទ៣
ី ៤ ■ ៨ - ១០ តុល ២០១២

ែដលថ ែខ#$រអត់សេម្ង ៥េម#$ង ្ត#វបនបត់បង់ េដយេលើកេឡើងថ៖
សំណ$រេនះគឺជករេធ្ើករសន្ត់ ែដលថ ក្#ងែខ'(រអត់បត់េពលេវលដល់េទ

៥េម#$ង។ ដូេច្ះ អចមនករពន#$ល់ជេ្ចើន ចំេពះភពខុសគ%&រវងករកត់ ្ត
និងែខ#$អត់សេម្ង។

ករបត់បង់ែខ*+អត់សេម្ង

គឺហក់ដូចជករសន្ត់

ទុកជមុន។ ប៉ុែន្ សំេណើរបស់សហ្ពះរជអជ,- គឺថ មិនគួរឲ()សក#$ីផ្ល់
េយបល់េលើប'()េនះេទ។

េមធវ% កណវស ក៏បនព&'យមក្+ងករបង1&ញថ វ"ធីស&ស្របស់សហេច្កមេសុើបអេង្ត គឺ
មន លក្ណៈមិនសម្សបេទ និងបនេចទសួរថេតើសក*+ីបនេឃើញឯកសរ រួមមន កំណត់េហតុយក
ចេម្ើយរបស់សក'(ីេផ'(ងេទៀត មុនេពលសហេច្កមេសុើបអេង្តដក់សំណ$រដល់រូបគត់ឬេទ។ សក$%ីបន
ប"#$ក់ថ ្កុមេច ្កមេសុើបអេង្តបនអនខ្ឹមសរខ្ីៗនូវឯកសរមួយចំនួន រួមមន ចេម្ើយសរភពរបស់
ជូ េជត ជេដើម។ េលើសពីេនះ សក,-ីបនឲ"#ដឹងថ ក្$ងកំឡ"ងេពលៃនករេធ្ើកិចស
្ ម#$សន៍ ្បពន្របស់គត់
បនអង្&យែក*+រេនះ “េដើម%&ីជួយ រ,ឭកករចងចំ។” េនក្%ងរបយករណ៍ៃនកិចស
្ ម#$សន៍ បនបង%&ញថ

មន!ស្ីម&'ក់អង្-យខងេ្កយសក#$េី នក្#ង េពលសម&'ស ប៉ុែន្មិនមនករប"#$កថ
់
េតើ្បពន្របស់គត់
បនេឆ្ើយេដយផ%&ល់ ឬក៏ជួយរ"ឭកសក#$ក
ី ្#ងករេឆ្ើយ សំណ$រ។
េមធវ% កណវស បនអះអងថ តួនទីរបស់េមធវ,ករពរក្ី គឺ្ត%តពិនិត)*េលើដំេណើករនីតិវ(ធី
ច"#ប់ទំងអស់

និងបនរ$ឭកអង្ជំនុំជ្មះថ

េមធវ%ករពរក្ីមិនមនតួនទីក្#ងករេសុើបអេង្តេទ

គត់្ត%វេចទសួរអំពីភស្-តងននេនដំណ ក់កលសហេច្កមេសុើបអេង្ត។
គឺថ

សក#$្ី ត#វបនេរៀបចំ

ឬបនផ្លព
់ ័ត៌មនែដលពក់ព័ន្

ដូេច្ះ

ក្ប
ី រម្របស់េលកេមធវ-

េនមុនេពលចប់េផ្ើមកិចស
្ ម#$សន៍។

ករកត់សម()ល់ដ៏សំខន់មួយកលពីប៉ុន)*នែខមុនេនះ េមធវ% កណវស ក៏បនទញចំណ ប់អរម្ណរ៍ បស់
តុលករឲ"#េផ&"តសំខន់េទេលើសក#$ី ជ សយ ែដលភរ&យរបស់គត់ បនជួយេឆ្ើយសំណ$រេនក្#ងេពលេធ្ើ
សម#ស
$ ន៍េនដំណ ក់កលេច្កមេសុើបអេង្ត។6
ង.

សំណួ រនំមខ
ុ សកសី

េមធវ% អន់ត ហ្ីសេស

ែដលជេមធវ%អន្រជតិករពរក្ឲ
ី "#ជនជប់េចទ េខៀវ សំផន បន

សួរេដញ េដលសក#$េី នៃថ្អង&'រ េដយេ្បើ្បស់នូវឯកសរេផ#$ងៗ និងេសចក្ីែថ្ងករណ៍មុនៗរបស់
សក#$ី មស េវឿន និងសក&'ដ
ី ៃទេទៀត។ ្ពះរជអជ*+ អប់ឌុលឡក់ បនេធ្ើករជំទស់េទនឹងរេបៀបៃន
ករតំងសំណ&ររបស់េលក្សីេមធវ% េដយអះអងថ េមធវ% ហ្ីសេស

បននំឲ$%សក#$ម
ី នករភ័ន្្ចលំ

េដយសរករដក្សង់ឯកសរ និង េសចក្ីែថ្ងករណ៍ែតមួយែផ្ក។ អង្ជំនុំជ្មះេនែតអនុ$%&តឲ&)េមធវ.
ហ្ីសេស

បន្សួរសំណ"ររបស់ខ្'ន

ប"#$ក់ចំណ*ចជក់លក់មួយចំនួន

បន#$ប់ពី
ដូេច្ះ

េលក្សីេមធវ*បនេឆ្ើយតបថ
្ត#វែតដក្សង់នូវចំណ$ចជក់លក់

គត់ព"#យមឲ"#មនករ
េហើយសក#$អ
ី ចមន

េពលេវលក្(ងករែកត្ម0វ ្បសិនេបើេលក្សីេលើកេឡើងខុសនូវចំណ*ចណមួយ។
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ច.

ដីកដំេណះរសយពក់ពន
័ ន
ធ ឹងអងគេហតុមនទីរសនតិសខ
ុ ទ ួលេពធិ៍ៃរជ

និងករ

បងហញឯកសរ

ករេដញេដលរកេហតុផលបែន្មនូវែផ្កមួយចំនួនៃនដីកដំេណះ្សយ

ែដលបនអនកលពី

ៃថ្ទី ៣-៤ តុល ២០១២ េនរេសៀល ៃថ្អង&'រេនះ ្កឡប%្ីបនអននូវកថខណ%មួយចំនួនបែន្ម
េទៀតែដលមនេនក្%ងដីកដំេណះ្សយពក់ព័ន្នង
ឹ មន្ីរសន្ិសុខទួលេពធិៃ្ជ។7 ករបែន្មអង្េហតុេនះ
គឺអនុេលមតមដីកបំែបកសំណេ$ំ រឿង ចុះៃថ្ទ២
ី ២ ែខក$%& ឆ(២
&ំ ០១១ េដយ បនកំណត់ពីអង្េហតុ ែដល
្ត#វជំនុំជ្មះ េនក្#ងសំណ(ំេរឿង០០២/១8 និងអនុស%&រណៈ ចុះៃថ្ទ៨
ី ែខតុល ឆ'២
(ំ ០១២

(E163/5)

ែដលព្ងីកែដនវ"សលភព រួមមនដូចខងេ្កម ៖
១.

ករកេម្ច្បជជន ១៧េមស េនករដ&'នក្+ង្សុកកំពង់្តឡចេលើ (្សុក១២)

២.

ករកម្ចអតីតទហ,-ន និងម1ន្រី ដ្ករៃនរបប លុន ណ%ល េនមន្ីរសន្ិសុខទួលេពធិៃ្ជ
និង

៣.

មន្ីរសន្ិសុខ ស-២១ និងវលពិឃតេជើងឯក

បន#$ប់ពក
ី រអនអង្េហតុមួយចំនួនេនក្ង
+ ដីកដំេណះ្សយ

សវនករេលើឯកសរ្ត#វបន

ចប់េផ្ើមដំេណើរករេនៃថ្ពុធ សហ្ពះរជអជ(ប
) នដក់ឯសរែដល ពក់ព័នន
្ ឹងប%&'បីធំៗគឺ ៖
១.

តួនទីរបស់គណៈមជ/0ិម និងគណៈអចិៃ%ន្យេ៍ នក្#ងរបបកម្#ជ្បជធិបេតយ01

២.

រចនសម្័ន្ៃនរដ,-ភិបលកម្3ជ្បជធិបេតយ-;

៣.

រចនសម្ន
័ ទ
្ ំនក់ទំនង

ឯកសរទំងេនះ រួមមន ទស#$នវដ្ីេឃសនករណ៍ែខ្រ្កហម “ទង់បដិវត្ន”
៍ - លិខិត និងរបយ
ករណ៍នន ែដលបនេផ្ម
ើ កពីករ#យល័យថ"#កត
់ ំបន់ និង្កសួងនីមួយៗ - ្ពមទំងសរទូរេលខ និង
សរចរ ែណនំេផ'(ងៗ។ ឯកសរទំងេនះ បនបង6'ញពីទ្មង់ និងរេបៀបៃនករ្គប់គរ្ ងេនក្%ងរបបកម្$ជ
្បជធិបេតយ)* - រេបៀបៃនករទំនក់ទំនងជមួយថ"#ក់ដឹកនំនន - និងែបបបទក្)ងករេចញ បទប#$%
េទថ$%ក់េ្កមៗ។
ឆ.

ម"េយបល់របស់េលក ន ួន ជ ចំេពះដំេណីរករនី'(ធី

អនុេលមតមសំេណើរបស់គត់កលពីសប,-ហ៍មុន ជនជប់េចទ នួន ជ ្ត#វបនផ្លេ់ ពលេវល
េន្ពឹកៃថ្ពុធ

េដើម%&ីេធ្ើករេឆ្ើយតបេលើចំណ'ចមួយចំនួនៃនដីកដំេណះ្សយ

្កឡប%្ែី ដល

ពក់ព័ន្នឹងសវនករវគ្ទ៣
ី

នសប$%ហ៍េនះ។

េ្កយពីករអនេដយ

េនេពលែដលជនជប់េចទ

នួន

ជ

បនចប់េផ្ើមផ្លម
់ តិេយបល់ របស់ខ្-ន ភ"#មៗេនះ ្បធនអង្ជំនុំជ្មះ និល ណ%ន បនេ្កើនរ"ឭកគត់ថ
ជនជប់េចទ្ត#វបនអនុ)*+តឲ+-េឆ្ើយតបែតេទេលើែផ្កទំងឡយែដលមនែចងក្/ងដីករដំេណះ្សយ
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និងមិនអនុ&'(តឲ(+ផ្លេ់ យបល់េលើប'()េផ)+ងៗេឡើយ។ េលើសពីេនះ េច្កមៃនអង្ជំនុំជ្មះអចនឹងសួរ
សំណ$រមួយចំនួនេទគត់េទចំេពះមតិេយបល់ទំងឡយែដលេលក នួន ជ បនេលើកេឡើង េហើយថគត់
មនជេ្មើសេធ្ក
ើ រេឆ្ើយតប ឬមិនេឆ្ើយតប។ ជបន#$ប់ ជនជប់េចទ នួន ជ បនេ្បើ្បស់រយៈេពល ែត ១
នទី ប៉ុេណ&'ះ េដយបនែថ្ងថ គត់បដិេសធេលើករេចទ្បកន់ទំងអស់ក្#ងដីកដំេណះ្សយ ែដល

េចទថ គត់មនជប់ពក់ព័នក
្ ្#ងករបេង្ើតមន្ីរសន្ិសុខនន។ ជពិេសស គត់បនែថ្ងថ “ខ្ព
#ំ ុំមន

តួនទីអ្ី្គប់្គន់េលើមន្ីរ ស-២១េទ” និងបនបដិេសធមិនេឆ្ើយតបនូវសំណ$ររបស់អង្ជំនុំជ្មះ េដយ
េលើកេហតុផលថ ស"#នភពសុខភពមិនសូវល្។

IV.

កររគប់រគងសវនករ
ថ្ីេបើមនករប៉ះទង្ិច និងមនស3ង56មពក6:សំដីជេ្ចើន រវងអង្េច្កម និង្កុមេមធវEករពរក្ី

េលក នួន ជ ក៏អង្ជំនុំជ្មះអចដំេណើរករសវនករេទតមករេ្គងទុក។
ក.

វតតមន

ជនជប់េចទ េអៀង សរ' បនេស្ើសុំលះបង់សិទ្ិក្2ងករចូលរួមសវនករ9 េដយសរស"#នភព
ជម្ឺមិនទន់បនធូរេស/0ើយ េហើយគត់េនែតបន្ស្មកព"#បលេនមន្ីរេពទ".សហភពែខ្រ-សូេវៀត

និង

ពុំមនវត្មនេនក្#ងបន្ប់សវនករេពញមួយសប)*ហ៍េនះ។ ដូចសព្មួយដង ជនជប់េចទ នួន ជ បន
ចូលរួមតមដនសវនករែតេពល្ពឹក

និងបនលះបង់សិទ្ិចូលរួមេនេពលរេសៀល

េដយសរែតភព

ឆប់ហត់េនឿយអស់កម#$ំង និងករឈឺឆ្ឹងខ្ង។ េដយែឡក មនែតជនជប់េចទ េខៀវ សំផន ែដលមន
វត្មនេនក្#ងបន្បស
់ វនករេពញមួយសប)*ហ៍។
ករចូលរួមពីសធរណជន ៖
កលបរ%េច្ទ

ៃថ្ច័ន្

សវនករេពល្ពឹក



០៨/១០/១២
ៃថ្អង&'រ

១០/១០/១២

សិស#$នុសិស#'ជង ២៥០នក់



មកពីេខត្បត់ដំបង

្បជពលរដ្ជង ១០០នក់
មកពីេខត្កំពង់ចម



អ្កសេង្តករអន្រជតិ ១០នក់



អ្កសេង្តករអន្រជតិ ១០នក់



សិស#$នុសិស#'ជង ៤០០នក់



្បជពលរដ្ជង ១០០នក់

០៩/១០/១២
ៃថ្ពុធ

សវនករេពលរេសៀល

មកពីេខត្កព
ំ ង់េសម

មកពីេខត្កំពង់ចម



អ្កសេង្តករអន្រជតិ ២០នក់



្បជពលរដ្ជង ២៥០នក់



មកពីេខត្កំពង់ចម េខត្កំពង់ឆ'(ំង
និងេខត្កំពត

្បជពលរដ្ជង ១០០នក់
មកពីេខត្កំពង់ចម



អ្កសេង្តករអន្រជតិ ១០នក់
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ខ.

កររគប់រគងេពលេវល

អង្ជំនុំជ្មះបនប"្ប់ករស()បស
់ ក្ីកម្សក()ី មស េវឿន មុនករេ្គងទុក េពលគឺ្តឹមេម./ង
៣:៣៥ េនរេសៀលៃថ្អង+,រ។ អង្ជំនុំជ្មះេ្បើ្បស់េពលេវលែដលេនេសសសល់ េដយបនែណនំឲ"#
្កឡប%្ី

ឲ"#អននូវកថខណ%មួយចំនួនេនក្+ងដីកដំេណះ្សយពក់ពន
័ ន
្ ឹងបទេចទ្បកន់ៃនករ

សម#$បអ
់ តីតទហន លន់ ណ%ល េនមន្ីរសន្ិសុខទួលេពធិៃ្ជ។ េន្ពឹកៃថ្បន*+ប់ និងេ្កយពីប"្ប់
ករអនដីកដំេណះ្សយេលក នួន ជ បន ទទួលករអនុ$%&តឲ&)េធ្ើេសចក្ីែថ្ងតបចំេពះបទេចទ
្បកន់មកេលើខន
្( ។ េទះបីជយ"#ងណេលក នួន ជ បនេធ្ក
ើ រសែម្ងមតិែតពីរេទបីនទីប៉ុេណ)*ះ។
េដយេហតុេនះ

សវនករេលើឯកសរ្ត#វបនចប់េផ្ើមដំេណើរករេនៃថ្ពុធ

ចំណ យេពលេពញមួយៃថ្ក្&ងករដក់បង#$ញឯកសររបស់ខ្'ន។

សហ្ពះរជអជ/0បន

អង្ជំនុំជ្មះមិនេធ្ស
ើ វនករេនៃថ្

្ពហស%&តិ ទី១១ ែខតុល េទ េដយសរែតពិធីបុណ()ភ្ប
#ំ ណ
ិ "្បៃពណីជតិបនខិតេកៀកមកដល់ និងបន
្បកសផ"#កដំេណើរករនីតិវ1ធីរហូតដល់ៃថ្ទ១
ី ៨ ែខតុល ឆ'២
(ំ ០១២។
គ.

បស
់ វនករ
ឥ រិយ បថេនកនងបនទ
ុ

ស"ង$%មពក%)សម្ជ
ី បន្បន#$ប់ រវងអង្េច្កម និងេមធវ/ អុីនូហ'()ី បន្គបដណ#ប់ ដំេណើរករ
សវនករ េពញមួយសប#$ហ។
៍ េនចុងសវនករ្ពឹកៃថ្ច័ន្ េនេពលេមធវ% អុីនូហ'()ី សុំករអនុ()*តដក់
សំេណើរបស់ខ្#ន

្បធនអង្ជំនុំជ្មះបនត្ម$វឲ'(េមធវ%កំណត់នូវចំណ$ចប"#$

េដើម%&ីឲ%)អង្ជំនុំជ្មះមន

មូលដ%&នក្*ងករសេ្មច ថេតើអនុ$%&ត ឬមិនអនុ$%&ត? េដយេលើកេឡើងថ “អង្ជំនុំជ្មះបនកត់សម./ល់

ថេលកេមធវ(ក្មនឹង្ប្ពឹត្តមករែណនំ

និងេសចក្ីសេ្មចរបស់អង្ជំនុំជ្មះណស់។”

េមធវ%

អុីនូហ'()ី បន្បេងើយកេន្ើយនឹងករែណនំេនះ និងបនែថ្ង “ទុកជ្បតិចរ'ក” េដយេជគជ័យ េដយដក
្សង់េសចក្ីែថ្ងករណ៍

ែដលគត់បនេលើកេឡើងកលពីសប'ហ
( ៍មុន

ប៉ុែន្េ្កយមក

“្ត#វបនលុប

េចល”។ សំេណើរែដលគត់បនែថ្ងគឺ៖
េនះគឺជេសចក្ីេស្ើសុំេដយផ34ល់មត់របស់ខ។
្=ំ ខ្#ំគិតថ េដើម%&ីឲ%)មនភពេស្គ
ើ "#
េយើងគួរស)*ប់សហភតរបស់ខ្3ំេនក្3ងតំណក់កលេនះ
អជ#$

េហើយជបន#$ប់

េលក/េលក្សីេច្កមនឹងេធ្េើ សចក្ីសេ្មចេដយ

ផ"#ល់មត់។ ខ្#ំេឃើញថ េពលេនះ
ពីបន្ប់សវនករ
មនេឡើង។

និងពីសហ្ពះរជ-

េលក/េលក្សីេច្កមបនេងើបេដើរេចញ

ប៉ុែន្ក្#ងនមជេច្កម

ខ្#ំសូមប"#$ក់ថ

្ត,វែតេដះ្សយប45ែ6 ដលេកើត

េនេពលែដលេលកេច្កមបនេដើរេចញេទ

េ្កេនះ គឺមិនអចេដះ្សយបនេនះេទ។

ជលទ្ផល

្បធនអង្ជំនុំជ្មះ

និល

ណ%ន

បនចុចផ$%ចៃ់ ម៉្ក&ហ្)នសេម្ង

និងសួរប%&'ក់

ថេតើេមធវ( អុីនូហ'()ី មនប$%&អី្េផ&,ងេទៀតនឹងេលើកេឡើងឬេទ។ បន#$ប់មក េមធវ% អុីនូហ,-.ី បនសុំករ

ប"#$ក់អំពី “ករលុបេចល” េសចក្ីែថ្ងករណ៍របស់គត់េចញពី្បតិចរ)ក។ កលពីសប01ហ៍មុន េលក្សី
េច្កម ខតរ$%យថ៍ បនែថ្ងថ ្កបខណ"ច$%ប់របស់ អ.វ.ត.ក. “មិនបនកំណត់ពីករលុបេចល េដើម'(ីជ
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ដំេណះ្សយេនះេទ” េហើយេលក្សីកប
៏ ន បដិេសធសំេណើ សុំឲ()លុបេចលចំណ$ចមួយចំនួន េចញពី
េសចក្ីែថ្ងករណ៍របស់សក23ី មស េវឿន ែដលសហេច្កមេសុើបអេង្តបនេយងេលើចេម្ើយសរភព
ទទួលបនពីទរុណកម្។ េទះបីជយ#$ងណ េមធវ% អុីនូហ'()ី បនបន្ថ កលពីៃថ្ ទី៥ ែខតុល ឆ'២
(ំ ០១២

េលក្សីេច្កម ខតរ$%យថ៍ “បនេចញដីក និងចុះហត្េលខលុបេចលចំណ$ចេនះេនក្#ង្បតិចរ'ក10

ដូេច្ះ ខ្#ំពិតជវេង្ងវង./ន់ ខ្#ំពិតជវេង្ងវង./ន់ខ3/ំងណស់។”

ជបន#$ប់ េមធវ% អុីនូហ,-.ី បនដក្សង់េសចក្ីបង)*បរ់ បស់េច្កម េដវ$ដ ហន់ថ៍ ពីតុលករ
្ពហ្ទណ'អន្រជតិ្បេទសយូហ្5ស78វ:

ICTY

(ែដលគត់បនដក្សង់បន្េចញពីអត្បទរបស់

េលវ$ស

ខរ#ូល មនចំណងេជើង ថ ឆ្#ះេមើលក*្ក់ (Looking Glass)។ េលកេច្កមបនេលើកេឡើងដូចតេទ
ចំេពះករេ្បើ្បសភសច"#ប់ ៖
ខ្#ំដឹងនូវច,-ប់អនុ23,តមួយ

ែដល្បែហលជអចបង+,ញភពសមេហតុផលនូវ

រេបៀបរបបែដលបនេស្ើសុំ។ “េនេពលខ្'ំេ្បើពក./មួយ” ែដលខ្&ំបននិយយ
ស"#ប់េទក្*ងលក្ណៈមួយេដយសេម្ងធ្ន់ៗ

“េនះវមនន័យនូវអ្ីែដលេយើង

គិតថ អ្កក់ ឬល្ វអចនឹងេលើស ឬខ្ះ (ែមន ឬមិនែមន ្ត9វ ឬមិន្ត'វ)
នូវចំណ'ចទំងពីរេនះ។”

សំណ$រសួរថ

េតើអ្កជអ្កបេង្ើតពក01េពជទំង

បននិយយពីេនះពីេនះ

ែដលនំឲ01ក30យខ្#នជ្បធនធំ

ឡយែដលមនអត្ន័យេ្ចើនែបប េ្ចើនសណ#$នឬយ($ងណ សួរថេតើករ ែដល
ណ?

ែតប៉ុណ្ឹងឬយ56ង

្បធនអង្ជំនុំជ្មះ និល ណ%ន បនកត់ផ+,ច់ៃម៉្ក#ហ្&នសេម្ងរបស់េមធវ) អ៊#នូហ'()ី ជេលើកទីពីរ
និងបនែថ្ងថ

“ចំណ$ចេនះមនេនក្#ងកំណត់្តក្%ង្បតិចរ,កេហើយ

មិនអនុ&'(តឲេលកេមធវ%េលើកប"#$េនះេទៀតេទ។”

េ្កយមក

ែដលេយើងជ្បធនសលដំបូង

ៃម៉្ក&ហ្)នសេម្ងរបស់េលកេមធវ%

្ត#វបនកត់ ផ"#ចម
់ ្ងេទៀត េនេពលែដលគត់មនេចតនចង់ប(្ប់ករដក្សង់របស់ខ្'នកលពី្ពឹកមិញ។
ី ូហ$%&ី េនៃថ្អង&'រ អង្ជំនុំជ្មះបនបដិេសធ
ក្#ងកំឡ"ងេពលសួរេដញេដលសក#$ីេដយេមធវ% អុន

មិន

អនុ$%&តឲ"#េមធវ(រូបេនះសួរសំណ&រសក)*េី ដយែផ្កេលើ

“មតិេយបល់”

និងមិនេយងេលើឯកសរ

ី ូហ$%&ី បនសែម្ងនូវករជំទស់
ឬេសចក្ែី ថ្ងករណ៍ជក់លក់ណ មួយ (សូមេមើល III.គ)។ េមធវ% អុន

េដយបនេលើកេឡើងថ “ខ្#ំដឹងថ អង្ជំនុំជ្មះហក់ដូចជេពញចិត្ករៃច្្បឌិត” ប៉ុែន្ “មតិេយបល់

ពក់ព័ន្េទនឹងព័ត៌មន ពក់ព័ន្េទនឹងមនុស/0ែដលខ្6ំេលើកេឡើងេនះ គឺថ េយើងមនព័ត៌មនអចសួរបន
េ្កពីឯកសរ។” េមធវ#បនបែន្មថ “េយើងមនតុលករេនះេនេលើ្កដស េយើងនឹងមនករកត់្តេន
េលើ្កដសេនក្*ង្បតិចរ1ក។

េតើេនេលើែផនដីេនះ

េលក្សីេច្កម

េច្កមអចរកលក្ខណ-គតិយុត្ិមកគំ្ទនូវេសចក្ីសេ្មចខ្>នឬេទ?”

ខតរ>?យថ៍!

េតើេលក្សី

បែន្មេលើេនះ េនៃថ្អង&'រ េមធវ% អុីនូហ,-.ី បនេធ្ើកំណត់េហតុេយងេលើ្ពឹត្ិករណ៍ថ្ីៗេនក្3ង
្បេទសកម្)ជ ក្)ងករសួរេដញេដលសក56ី ែដលសុំឲ()គត់បេ/្ញគំនិតេយបល់េលើករណី េលក ម៉ម
សូណន់ដូ

(សកម្ជនសិទ្ិមនុស+,

ៃម៉្ក&ហ្)នសេម្ង

និងជ្បធនវ3ទ+45សម+65កឃ្5ំ)។

និងបនររំងេមធវ+មិនឲ%&បន្េលើកប()*េនះ

្បធនអង្ជំនជ
ុំ ្មះបនកត់ផ'(ច់

េដយេហតុផលថ

វមិនជប់ពក់ព័ន្។
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្បែហលជករេឆ្ើយតបេទេច្កម
11

េលើឯកសរ ឬមតិេយបល់

ខតរ$%យថ៍

កលពី្ពឹកមិញ

ែដលពក់ព័នន
្ ឹងករសួរសំណ$រេយង

ក្#ងចំណ(ចេនះ េមធវ% អុីនូហ,-.ី បនប$្ប់ករសួរេដញេដលរបស់ខ្2នេដយ

បនេលើក ជេយបល់េនមនករេងឿងឆ្ល់ថ “្បែហលជខ្%ំនឹងប+្ប់េដយករ្ពមេ្ពៀងជមួយ េលក

រុីឆដ រូជឺរស៍ ខ្-ំកំពុងសំេដេទេលើត8ន្ីករដ៏ល<=ីម?<ក់ មិនែមនជេមធវGដ៏ល<=ីល<Hញេនះេទ វមិនដូចជ8ស្ី
ែដលមនសក្ិខ្ស់េឡើយ។”

េនចុងប"្ប់សវនករៃថ្អង/0រ អង្ជំនុំជ្មះបនេចញេសចក្ី្ពមនមួយ្បឆំងនឹងេមធវH អុីនូហ'(ី)
េដយមូលេហតុពក់ព័ន្នឹង

“ករមិនេគរព”

និងករេធ្ើេសចក្ីែថ្ងករណ៍

“្បមថេមើលងយ។”12

គួររ$ឭកថ កលពីៃថ្ទ២
ី ៩ ែខមិថុន ឆ)២
*ំ ០១២ អង្ជំនុំជ្មះសលដំបូងបនេចញេសចក្្ី ពមនមួយដល់
េមធវ% អុីនូហ'(ី និងសហភតរបស់គត់ គឺេលកេមធវ% ៃម៉េឃើល េផស្េមន ែដលជេមធវ&ករពរក្ី
អន្រជតិរបស់ជនជប់េចទ នួន ជ។13 េនក្%ងេសចក្ីសេ្មចសប./ហ៍េនះ អង្ជំនុំជ្មះបនចង្%លបង#$ញ

ី ូហ$%&ី បនក$%យេទជ “កិរ$យមិន្តឹម្ត+វខុសនឹងវ$ជ23ជីវៈ។” វ"ធន ៣៨(១)
ថ សកម្ភពរបស់េមធវ. អុន

ៃនវ"ធនៃផ្ក្*ង បនកំណត់ដូចខងេ្កម ៖
សហេច្កមេសុើបអេង្ត ឬអង្ជំនុំជ្មះ េ្កយេពល្ពមន អចដក់ទណ(

កម្ ឬបដិេសធក្*ងករចូលរួមសវនករចំេពះេមធវ9ណមួយ ្បសិនេបើយល់
េឃើញថ

ករ្ប្ប្ពឹត្របស់េមធវ3រូបេនះ ជក្បមថេមើលងយ

រំងស្ះ

ដល់ដំេណើរករនីតិវ&ធី រ)េលភេទេលើងេរឿងក្ី ឬផ្$យេទនឹងម្ត២១-៣ ៃន
កិច្្ពមេ្ពៀង។

េលើសពីេនះ
របស់េលក

េមធវ%

អង្ជំនុំជ្មះក៏បនែថ្ងថ

ករ្ប្ពឹត្ទំងេនះនឹង្ត?វដក់ជូនដល់គណៈេមធវI

្ពមជមួយនឹងេសចក្ីសេ្មចមុន។

ថ្ីេបើអង្ជំនជ
ុំ ្មះបនេចញេសចក្្ី ពមន

ី ូហ$%&ី បនស្័្គចិតថ
យ"#ងេនះក្ី េនៃថ្បន1#ប់ េមធវ6 អុន
្
នឹងទទួលយក “បណ#ឹងេនះ” េទ្បគល់ឲ"#

គណៈេមធវ(េនទី្កុងញ៉)វយ៉កេដយផ%&ល់

េដយសរគត់នឹង្តឡប់េទវ"ញេនចុងែខេនះ។

្បធនអង្

ជំនុំជ្មះ បនេឆ្ើយតបថ អង្ជំនុំជ្មះមនមេធ67បយ្គប់្គន់ក្'ងប"្$នពក#$បណ'ឹងេនះ។
ឃ.

បញ
ហ បេចចកេទស និងបញ
ហ អកខរ%រុទ ធ

មុនចប់េផ្ើមសវនករេនៃថ្អង&រ' េមធវ& អន់ត ហ្ីសេស បនទញចំណ ប់អរម្ណព
៍ ីករភ័ន្
្ចឡំ មួយ េដយែថ្ងថ េយងតមេសចក្ី្ពង្បតិចរ'ក ចុះៃថ្ទ៨
ី ែខតុល ចំណ)ចែដលេច្កម ឡែវន៍
បនេយងេទេលើកំណត់េហតុកិច្្ បជុំមួយែដលបន្ប្ពឹតេ្ ទេនៃថ្១៨ មីន ១៩៧៦។ េលក្សីេមធវ*
ហ្ីសេស បនេស្ើថ េច្កម ឡែវន៍ បនេលើកេឡើងថ កុយ ធួន មនវត្មនេន ក្#ងកិច្្ បជុេំ នះ
ប៉ុែន្េនេពលេលក្សីបនពិនិត%&េមើលប&្េី ឈ#$ះអ្កចូលរួមេនក្#ង្បតិចរ'ក គឺជេឈ#$ះ ភួក ឆយ េហ

“ទូច” មិនែមន កុយ ធួន េហ “ធុច” េទ។ េមធវ% ហ្ីសេស បនសង្ត់ធ្ន់េទ េលើសរៈសំខន់ៃនករ
បេ#្ញសេម្ងឲ+,បន្តឹម្ត%វពីអក្រវ&រុទេ្ ដើម%&ីជ្បតិចរ'ក

និងេជៀសវងករភ័ន្្ ចឡំ។
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នេពលេនះ

េច្កម ឡែវន៍ បនេចទសួរេលក្សីេមធវ% ថេតើគត់បនពិនិត&'េទេលើភសែខ្រ និងភសបរំង
ែដរឬេទ? េមធវ% ហ្ីសេស បនប"#$កព
់ ភ
ី ពខុសគ'រ( វងភសទំងពីរ។
ចំែណកប'()បេច្កេទសវ/ញ

មនេពលមួយ

េហើយអ្កបេច្កេទសបនជ្មបជូនអង្ជំនុំជ្មះថ

្បព័នស
្ េម្ងៃនករបកែ្បមិនមនដំេណើរករ

វអចចំណ យេពលបន្ិចក្.ងករជួសជុលេឡើងវ9ញ។

្បែហលជ ៥នទីេ្កយមក ប+,-េនះក៏្ត2វបនេដះ្សយ និងបនដំេណើរករេដយពុំមនរអក់រអួល។
ង.

តរងេពលេវល

កលបរ%េច្ទ
ៃថ្ច័ន្
០៨/១០/១២
ៃថ្អង&'រ
០៩/១០/១២
ៃថ្ពុធ
១០/១០/១២

ស្មកេពល

ចប់េផ្ម
ើ

្ពឹក

៩.០៣
៩.០២
៩.០៩

អហរៃថ្្តង់

ស្មកេពលរ
េសៀល

១០.៣៣-

១២.០៦-

១៤.៤២-

១០.៥៣

១៣.៣០

១៥.០២

១០.៣៨-

១២.១៣-

១៤.៤២-

១១.០២

១៣.៣៣

១៥.១០

១០.៣៦-

១២.០៥-

១៤.៣៩-

១០.៥៩

១៣.៣២

១៥.០១

រយៈេពលសវនករជមធ./ម

ផ"#កសវនករ
១៦.០៤
១៦.១៣
១៥.០២

៤ េម#$ង និង ៥២ នទី

រយៈេពលសវនករសរុបក្/ងសប23ហ៍េនះ

១៤ េម#$ង និង ៣៧ នទី

ចំនួនសរុបៃនេម,-ង ៃថ្ និង សប3-ហ៍ ៃនសវនករ

៥១៤ េម#$ង និង ១៩ នទី

រយៈេពលសវនករចំនួន ១១៧ៃថ្ អំឡ'ងេពល ៣៥ សប#$ហ៍

15
សំណ$ំេរឿង០០២ ■ របយករណ៍េលខ ៣៩ ■ សវនករេលើភស្$តង ■ សប#$ហ៍ទ៣
ី ៤ ■ ៨ - ១០ តុល ២០១២

រយៈេពល
សវនករសរុប
៤ េម#$ង និង
៥៧ នទី
៤ េម#$ង និង
៥៩ នទី
៤ េម#$ង និង
៤១ នទី

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
Case 002
CPC
CPK
CPLCL
DK
ECCC
ECCC Law
ERN
FUNK
GRUNK
ICC
ICCPR
ICTR
ICTY
IR
KR
OCIJ
OCP
RAK
VSS
WESU

The Case of Kaing Guek Eav alias “Duch” (Case No. 001/18-07-2007-ECCC)
The Case of Nuon Chea, Ieng Sary, Ieng Thirith and Khieu Samphan (Case No.
002/19-09-2007-ECCC)
Code of Criminal Procedure of the Kingdom of Cambodia (2007)
Communist Party of Kampuchea
Civil Party Lead Co-Lawyer
Democratic Kampuchea
Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (also referred to as the Khmer
Rouge Tribunal or “KRT”)
Law on the Establishment of the ECCC, as amended (2004)
Evidence Reference Number (the page number of each piece of documentary
evidence in the Case File)
National United Front of Kampuchea
Royal Government of National Union of Kampuchea
International Criminal Court
International Covenant on Civil and Political Rights
International Criminal Tribunal for Rwanda
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
Internal Rules of the ECCC Rev. 8 (2011)
Khmer Rouge
Office of the Co-Investigating Judges
Office of the Co-Prosecutors of the ECCC
Revolutionary Army of Kampuchea
Victims Support Section
Witness and Expert Support Unit

*

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 Kimsan Soy, Sovanna Sek, Samantha Lee, Faith
Suzzette Delos Reyes, and Penelope Van Tuyl, as part of AIJI’s KRT Trial Monitoring and Community Outreach
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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

See CASE 002 KRT TRIAL MONITOR. Issue No. 38, Hearing on Evidence Week 33 (1-4 October 2012). 9.
Ibid, 10.
3
IR 55 (7) states: A written record shall be made of every interview. Each page of the written record shall be
signed or fingerprinted after the interviewee reads it. If necessary, the Greffier of the Co- Investigating Judges,
with the assistance of the interpreter, shall read the record back. If the interviewee refuses to sign or fingerprint
the record, the Greffier of the Co-Investigating Judges shall note this on the record.
4
CASE 002 KRT TRIAL MONITOR. Issue No. 38, Hearing on Evidence Week 33 (1-4 October 2012). 10.
5
See e.g. CASE 002 KRT TRIAL MONITOR. Issue No. 27. Hearing on Evidence Week 22 (19-21 June 2012).
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