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I .  ទិដឋភពទេូទ 

 
បន#$ប់ពសី្មកពិធីបុណ,-ភ្0ំបិណ2 សវនករបនចប់េផ្ើមេឡើងវ2ញេនៃថ្្បហស:;ត ិ និងៃថ្សុ្ក 

ក្#ងសប#$ហ៍េនះ។ សហ្ពះរជអជ*+បនបន្ដក់បង4+ញឯកសរភស្:តងបន្ពីសប>+ហ៍មុន និងឱកសបន)*ប ់
ជេវនរបស់េមធវ%េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី។ េទះបីជមនែត្កុមេមធវ1ករពរក្ីេលក នួន ជ បនដក ់
ឯកសរក៏េដយ ក៏្កុមេមធវ)ករពរក្ីដៃទេទៀតមនវត្មន េហើយេធ្ើករជំទស ់ និងដក់ជសំេណើនន 
ជពិេសសពក់ព័នន្ឹងវ%ធនក៏ដូចជេគលបំណងៃនសវនករេលើឯកសរ។  

សវនករេលើឯកសរ បនប$្ប់មុនកររ+ពឹងទុក ដូេច្ះ អង្ជំនុំជ្មះ បនេកះេហេដើមបណ,ឹងរដ-្ 
ប"#េវណ ីយមឹ សវុណ្ មកផល្ស់ក្កីមេ្នរេសៀលៃថស្ុ្ ក។ េលក្សី បនផល្ស់ក្កីមេ្ផ/0តសំខន់េទេលើ
បទពិេសធនម៍ុនេពល និងក្&ងកំឡ&ងេពលែខ្រ្កហមេឡើងកន ់ កប់អំណចជពិេសសអំពីស/0នភព្កុម
្គ#សររបស់េលក្សីែដល្ត.វបនជេម្5សេចញពីទី្កុងភ្ំេពញ េនឆ$%១ំ៩៧៥ និងករជេម្*សេលើកទីពីរ
ពីេខត្កណ)*លេនឆ.*១ំ៩៧៦។ 
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II .  ស"ខកមមសេងខបៃនស"ខកមមរបសេ់ដីមបណដ ឹងរដឋបបេវណី 
 

េលក្សី យឹម សុវណ ្គឺជេដើមបណ*ឹងរដ្ប/0េវណីដំបូងែដលបនចូលខ្<មមកផ្ល់សក្ីកម្ចំេពះមុខ 
តុលករអំពីបទពិេសធន៍ៃនករជេម្6សេដយបង្ំេនក្?ងសំណAំេរឿងេលខ០០២/១/៣ កលពៃីថ្សុ្ក
សប#$ហេ៍នះ។ 1  សក្ីកម្របស់េលក្ស ី គឺេផ%&តសំខន់េទេលើករជេម្5ស្កុម្គ9សររបស់គត់ចកេចញ 
ពីទី្ កុងភ្ំេពញេទកន់េខតក្ណ#$ល និងករជេម្*សបន្េទកន់េខត្េពធសិត់។ េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណ ី
យឹម សុវណ ្ ក៏្ត%វបនសួរេដញេដលអំពីព័ត៌មនពក់ព័ន្នឹងករសម>?ប់រងB?ល និងលក្ខណ)រស់េន 
េនក្%ងរបបកម្%ជ្បជធិបេតយ)*ផងែដរ។ 
 
ក. ជីវរបវ&តរបសេ់ដីមបណដ ឹងរដឋបបេវណ ី
 

េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណ ីយឹម សុវណ ្ េកើតេនឆ'(១ំ៩៦០េនភូមិ្ពះ្តំង្សុកស12ង េខត្កណ'(ល។ 
េលក្សី និង្កុម្គ)សរបនេទរស់េនទី្កុងភ្ំេពញេនឆ:;១ំ៩៧២េដយសរែតេនក្+ង្សុកភូមិរបស ់
គត់មនករវយ្បហរយ./ងខ2/ំងក2/រវងកងទ័ព លន់ ណ%ល និងកងទ័ពែខរ្្កហម។ េនទី្កុងភ្ំេពញ 
ដំេណើរ ជីវ$តរបស់េលក្ស ី យឹម សុវណ ្ បនជួបប&'(លំបកជខ.(ំង សូម$%ីែតថវ+កស្មប់ករសិក$4 
ក៏គ$%នែដរ។ 

 
ខ. ករជេមលៀសេទភមូិភគកណដ ល 

 
ែផ្កតមសក្ីកម្របស់េដើមបណ2ឹងរដ្ប67េវណ ីយឹម សុវណ ្េនេពលទហនែខ្រ្កហមចូលមកទី្កុង 

ភ្ំេពញេនៃថទ្១ី៧េមស១៩៧៥ នេពលេនះ ពុំមនករវយ្បហរេកើតេឡើងេទ េ្ពះថទហន លន់ 
ណ"ល បនបរជ័យ និងចុះចញ់អស់េហើយ។ េលក្សី ក៏បនេរៀបរប់ឲ,-ដឹងថទហនែខ្រ្កហមបន 
“េ្បើអេំពើហងិ+,” េទេលើទហន លន ់ណ%ល នងិជនសុវី)លស្,ត្តងទ់េូទេដយវយនងឹស្យ័កេំភ្ើង។ េន 
រេសៀលេម'(ងជងបីៃថ្េនះ ជនេស្%កពកេ់ខ# បង់ក្កម្កហម ៃដកន់កំេភ្ើង និងេហខ្(នេគថ 
“សមមិត្បង” បនមកផ្ះគត ់ និងបនឲ&'្កុម្គ-សរគត់ចកេចញពីផ្ះ េដយេចទ្បកន់ថ 
“ពួកគត់គឺជខ+,ំងនិងជទហន លន់ ណ5ល។” ដំបូងេឡើយ ឳពកុរបស់េលក្សីបដិេសធមិនយល់្ ពមេទ 
ប៉ុែនេ្្កយមក បនសេ្មចថ្ត-វែតេចញ េនេពលទហនែខ្រ្កហមបនពន01ល់់ពីមូលេហតុៃនប9:0របស ់
ថ"#កេ់លើ ែដលែណនំ្បជពលរដ្ឲ./ចកេចញពីផ្ះសែម.;ង និងបន្បប់ថអេមរ+កំងនឹងទម23ក់្គប់ែបក 
េនទី្កុងភ្ំេពញ េហើយករចកេចញេនះគឺក្+ងរយៈេពលែត៣ៃថ្ប៉ុេណ)*ះ េដើម%&ីបេ)្+សពីករទម2%ក់្គប ់
ែបកេនះ។ េលក្សី និង្កុម្គ#សរមនេពល្តឹមែត១៥នទីក្&ងករេរៀបចំឥវ12ន់ចកេចញពីផ្ះខ្#ន។ 
េលក្សីបនបន្ថនេពលេនះទហនែខ្រ្កហមក៏បន “ចត់វ%ធនករបង្”ំ ឬបញ់សម'(ប់ជនែដលរ0ង
ទទឹងមិន្ពមចកេចញតមប"#$។ 2  ដូេច្ះ េលក្សី និង្កុម្គ)សរ “គ"#នជេ្មើសេផ#,ងេ្កពីករ 
ចកេចញ” េឡើយ។ 
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 េយងតមេលក្សី យឹម សុវណ ្ទហនែខ្រ្កហមពុំបនយកចិត្ទុកដក់ចំេពះអ្កជម្ឺេនតម 
មន្ីរេពទ)*នន ឬអ្ក្ត'វករករព,-បលេនះេទ។ េលក្សីបនឲ*+ដឹងថេនមន្ីរេពទ*+បុរ8កីឡ ែដលជ 
មន្ីរេពទ)*របស់របប លន់ ណ%ល ទហនែខ្រ្កហមបន្ប្ពឹតេ្ទេលើទហនែដលមនរបួស េដយករ 
រុញ្ចនពួកេគផ្.ញេទនឹងដ ីនិងទុកពួកេគេចលរហូតដល់ដច់ខ67ល់ស96ប់។ េលក្សីេលើកេឡើងថ៖ 
 

េនៃថ១្៧េមស១៩៧៥អ្កជម្ឺ និងចស់ជរពុំ្ត.វបនែខ្រ្កហមផ្ល់ករគំពរ 
ទល់ែតេសះ។ពួកេគេធ្ើ ដំេណើរចកេចញ និងេមើលែថទំខ្.នេដយខ្.នឯង។ 
អ្កែដលអចេធ្ើដំេណើរេដយខ្#នឯងគឺពុំ្បឈមប012អ្ីេទ ប៉ុែន្្បសិនេបើមិនអច 
ឬបដិេសធមិនចកេចញពួកេគអចនឹងជួបេជគវសនមិនល្។ 

  
េលក្សី បនេធ្ើដំេណើរេចញទី្កុងភ្ំេពញេទកន់្សុកស្ឹងកំពង់ទួល េនក្%ងស()នភព្ចបូក 

្ចបល់ និងភពភិតភ័យ។ េលក្សីបន្បទះេឃើញសកសពទហន និងជនសុវី"លជេ្ចើនេនតមដងវ"ថ ី
និង បនេឃើញ្បជជនមសមីេដរដសេនតមផ្6វ ្បពន្្ពត់ប្ ី ម"#យ្ពត់កូន និងេពលខ្ះមនកររត ់
ជន់គ%&េទៀតផង។ ស"#នភពទូេទៃនករេភៀសខ្3នគឺជួបប9:#លំបកជខA#ំងេដយសរែត “្បក់កស្ត(វ 
បនែលងចរចរ មិនមនចំណីអហរ្គប់្គន់ និង មិនមនទឹកទទួលទន។”  េលក្សី្ត(វបនត្ម(វ
ឲ"#ស%"ក់ េន្សុកស្ឹងកំពងទ់ួល្បែហលជ១សប#$ហ ៍ មុននឹងបន្ដំេណើរេទកន់ឃុំភូទីបន្សុកេកះខ្# ំ
េខត្កណ'(លែដលចំណយេពលេធ្ើដំេណើរជង១ែខ។ 
 
គ. កររបរពឹតតេទេលី “របជជន ១៧េមស” េនឃុំភទូីបន  
 

េលក្សី យឹម សុវណ ្ បនពិពណ៌នយ)*ងលម្តិ ពីដំេណើរជីវ+តដ៏លំបកេវទនរបស ់
“្បជជន១៧េមស” និងមនស&'នភពផ្,យ្សឡះព ី “្បជជនមូលដ*+ន” េនេពលពួកេគបនមកដល ់
ភូមីទ៥ី  ឃុំភូទីបន េនែខឧសភឆ)*១ំ៩៧៥។ 3  េលក្សី បនស$%ក់េនភូមិទ៥ី្បែហលជ៦ែខ 
េហើយេទះបីជឪពុកម របស់េលក្ស ី បនស$%ល់្បជជនមូលដ/%នេនទីេនះក៏េដយ ក៏្កុម្គ'សរ 
របស់េលក្សីេនែតជួបប/01ជេ្ចើន៖ 
 

ពួកេគបនសុំសំេលៀកបំពក ់ និងវត្'មនតៃម្តមែតចិត្ពួកេគចង់បន។ ពួកេគ 
មិនចូលចិត្ពួកេយើង េទ។ ពួកេគបនែឆកេឆររករបស់មនតៃម ្ និងសែម្ងករ 
ស្ប់េខ្ើមេយើងជខ./ំង។ ពួកេគបនបង្ំឲ-. េយើងេធ្ើករជទម្ន ់ ប៉ុែន្មិនផ្ល ់
ឧបករណ៍េ្បើ្បស ់ និងស្ីបេន*+សេយើងថ ្បជជន១៧េមស គឺ ជជនខ្ិល 
្ចអូស និងជមនុស()អ្កក.់..ខ្#ំព&'យមេធ្ើកររហូតទល់ែតធ8&ក់ខ្;នឈ ឺ
ប៉ុែន្ពួកេគ បនបង្ំឲ()ខ្,ំេដកហល ៃថ្និងស្ីបេន-.សថខ្2ំមនជម្ឺមេនគមវ:ជ<. 
មិនែមនជជម្េឺក#ខ្#នពិត្បកដេទ។ 

 
េនឃុភំូទីបន េលក្សី យឹម សុវណ ្ និង្កុម្គ)សរ ្ត-វសរេសរ្បវត្ិរូបសេង្ប 

និងត្ម'វឲ*+េធ្ើែ្ស។ ចំេពះ្បជជនមូលដ=*ន ពួកេគអចទុកដក់្សូវអង្រស្មប់ត្ម8វករផ;<ល់ខ្@ន 
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ចំែណក្បជជន១៧េមស ែបរជទទួលរបបអហរជំនួសវ/ញ។ េនេពលមនសំណ*រថេតើមូលេហតុអ្ ី
បនជ្បជជន១៧េមស ្ត#វបន្ប្ពឹត្ខុសគ/0ពី្បជជនមូលដ80នេលក្ស ី យឹម សុវណ ្
បនេឆ្ើយតបថ៖ 
 

តមែដលខ្(ំដឹង ្បជជន១៧េមស្ត&វបនចត់ទុកថជស្ត&វរបស់អង្ករ 
ចំែណកឯ្បជជនមូលដ*+ន គឺជ្បជជនរបស់បដិវត្ន៍។ ្បជជន១៧េមស
្ត#វបនចតទ់ុកថជស្ត%វ ជជនសក្ិភូម ិ ជជនមូលធននិយម។ ខ្#ំមិនយល ់
ទល់ែតេសះ ថេហតុអ្ីមនករ្ប្ពឹត្ខុសគ+,ែបបេនះ។ ពួកេយើងមិនែមនជ 
ពួកមូលធននិយម ឬជសក្ិភូមិេនះេទ។ ពួកេយើងក៏ជ្បជជន្កី្កេនក្1ង 
្បេទសកម្)ជែដរ។ 

  
េលក្សី យឹម សុវណ ្ ក៏បនេរៀបរប់ពីករចូលរួមក្4ងកិច្្បជុំស្័យទិេតៀន ែដលនេពលេនះ 

េលក្សី្ត(វបនេគរ.ះគន់ថ “ជជនខ្ិល្ចអូសនឹងករងរ” និង េនក្%ងកិច្្បជុំគឺមនែត្បជជន 
មូលដ%&នេទ ែដលេធ្ើកររ*ះគន់េទេលើ្បជជន១៧េមស។ 

 
១. ករេធ្ើទរុណកម ្និងករសម()ប់េនមន្ីរសន្ិសុខ១៥ និងវលពិឃតេកះេគ 

 
េលក្សី យឹម សុវណ ្បនេធ្ើករប*+,ក់េឡើងវ2ញ តមកំណត់េហតុយកចេម្ើយរបស់សហេច្កម 

េសុើបអេង្ត ថ្បជជនពិតជ្ត*វបនចងស01បេសកេទេ្កយ និងដឹកប(្*នេទមន្ីរសន្ិសុខ១៥។ េន 
ក្#ងកំណត់េហតុយកចេម្ើយ េលក្សីបនពន*+ល់ថ្បជជន្ត3វបនេចទ្បកន់ថ “ជខ#$ំងស្ត*វ” និង 
ចប់ប$្&នេទមន្ីរសន្ិសុខែដលជកែន្ង “ពួកេគមិនសង+,មឹថនឹងមនជីវ*តរស”់ និង “បត់ខ្&នជបន្ 
បន#$ប់។” សក្ីកម្េលក្សីចំេពះមុខតុលករ េលក្សីបនេលើកេឡើងថ ចម#$យពីខ្មរបស់គត ់ ែដល 
មនទីតំងេនជិតទេន ្ គត់អចេមើលេឃើញ្បជជនេនភូមិេផ-.ង្ត1វបនចងស6-បេសក និងប%្'នតមទូក 
េទមន្ីរសន្ិសុខ4 ប៉ុែន្េលក្សីមិនែដល្បទះេឃើញេដយផ%&ល់ែភ្កពីករកប់សម4&ប ់ េនះេទេបើេទះបជី 
គត់ែតងែតេធ្ើដំេណើរឆ្ងកត់មន្ីរសន្ិសុខ១៥ េនេពលគត់េទេធ្ើែ្សក៏េដយ។ 

េលក្សីក៏បនប+,-ក់ពីទីតំងេកះេគ គឺមនចម*+យ្បមណជ៣០គ.ម ពីភូមិរបស់គតេ់ន្សុក
ស"#ង។ េលក្សីទទួលបនព័ត៌មនេ្កយមកថ េកះេគគឺជវលពិឃតមនុស,-។ 
 
ឃ. ករជេមលៀសេទេខតតេពធិ៍សត ់
 

េនេដើមឆ'(១ំ៩៧៦ េលក្សី យឹម សុវណ ្ និង្កុម្គ)សរ្ត%វបនជេម្-សេចញព ី ឃុំភូទីបន។ 
េលក្សីបនេរៀបរប់ថ ពួកគត់មិនមនបំណងចកេចញពីឃុំេនះេទ ប៉ុែន្េដយទទួលដំណឹងថ ្បសិនេបើ 
ពួកគត់ចេចសរ+ងរូសមិន្ពមេចញ ពួកគត់នឹង្ត+វប#្%នេទមន្ីរសន្ិសុខ១៥។ េមកងនរ' បន្បប់គត ់
ថ “េនះគឺជករជេម្,សេលើកទ២ី” ពីឃុំភូទីបន េហើយមនែត្បជជន១៧េមស ប៉ុេណ&'ះ ែដល្ត.វបន 
បង្ំឲ&'ជេម្,សេចញេ្ពះពួកេយើង្ត9វបនចត់ទុកថជខD&ំង។ េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណ ី បន្េរៀបរប់ថ 
េលក្សី បនេធ្ើដំេណើរយ,-ងលំបកលបំិនចកេចញពីឃុំភូទីបន េទសហករណក៍"#លេឈើពួក ែដលមន 
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ទីតំងេនឃុ៩ំ េខត្េពធិសត់។ ្កុម្គ&សររបសេ់លក្សីពុំអចទិញទំនិញេទតមត្ម0វករ    បនេទ 
េដយសរែត្បក់កសឈប់េធ្ើចរចរតំងពីៃថ១្៧េមស១៩៧៥។ េនេពលេនះពួកេគទទួលបន របប 
អង្រ៣គីឡ$្កម និងនំបុ័ងបន្ិចបន្*ចស្មប់ករេធ្ើដំេណើរតមផ្4វ និងទទួលទនទឹក្តពំង។ ្កុម្គ&សរ 
របស់េលក្ស ី មិនមនលក់ទុកអ្ីេ្កពីរបស់ែដលែចកឲ9:េនះេទ ប៉ុែន្្គ)សរដៃទបនលក់ចំណីអហរ 
ស្មប់ផ្ត់ផ្ង់ខ្,នឯង។ ម"#យរបស់េលក្ស ីមិនអចេមើលែថប្-ន្បុសបេង្ើតខ្6នបនេទ េដយសរែតគត់ 
“ពុំមនទឹកេដះ្គប់្គន់ក្.ងករបំេបកូន េ្ពះគត់ស្មស;<ំង និងេហវហត់យA<ងខC<ំង។” េនេពលេទដល់ 
ទីតំងថ្ីេលក្ស ីនិង្កុម្គ)សរទទួលបនកូនខ្មមួយស្មប់ករស9:ក់េន ប៉ុែន្េ្កយមកពួកេគ ្ត#វបន 
បំែបកឲ&'េទេធ្ើករេនកែន្ងេផ&4ងៗ។ 
 

១. ករស$%ប់សមជិក្គ/សររបស់េដើមបណ5ឹងរដ្ប%&េវណីេនសហករណ៍ក"#លេឈើពួក 
 

េលក្សី យឹម សុវណ ្ បនេរៀបរប់យ*+ងលម្ិតអំពីករស8+ប់របស់ឳពុកេលក្សីេនចុង 
ឆ"#១ំ៩៧៨។ ឳពកុរបស់េលក្សី ្ត#វបនេចទ្បកន់ថជស្ត#វរបស់បក23។ គត់្ត%វបនចងបេណ.ើរ
យកេទមន្ីរសន្ិសុខ៧ េនឯបន&'យយួន។5  េលក្សីមិនបនេឃើញេដយផ12ល់ែភ្កពីករសម#$ប់ឳពុក 
េនះេទ ប៉ុែន្មិត្ភ័,ក្របស់ប្2ន្ស ីបន្បប់េលក្សីថឳពុករបស់គត់្ត2វបនេគសម67ប់េហើយ។ េនេពល 
ទទួលដំណឹង េនះភ%&មេលក្ស ីយឹម សុវណ ្បន “ទួញយំេសកជខ+,ំង” ប៉ុែន្អ្កភូមិបន្បប់គត់កុំឲ56 
យំេសកែបបេនះ ្បសិនេបើេគេឃើញគត់អច្ត0វេចទ្បកន់ថជជនក+,ត់។ 
 េលក្សី ក៏បនេលើកេឡើងពីករស/0ប់របស់ប្5ន្ស ី ែដលនងបនរស់េនក្(ងកងកុមរេន 
មន្ីរសន្ិសុខ៧។ នេពលេនះកុមរែដលេធ្ើករេនមន្ីរសន្ិសុខ៧ គឺទទួលបនែតបបររវៗ២ស"#ប្ព
ប៉ុេណ&'ះក្+ងមួយេពល។ ប្#ន្សរីបស់េលក្សី ្ត#វបនេចទ្បកន់ថជខ-.ំងេ្ពះនងលួចបូត្សូវ
េហើយក៏្ត)វបនចប់ខ្2ន។ េលក្សី យឹម សុវណ ្  បនបែន្មថបុរសម,-ក ់ ែដលជអតីត្គ*បេ្ងៀនខ្2ន 
បនគ្មមរកសម*+ប់ប្/ន្ស ី គត់្បសិនេបើម,-យេលក្សពីុំ្ពម្បគល់ជេ,្.នេទឲ23ពួកេគេទ។ ម"#យ 
េលក្សីបនបដិេសធមិន្ពម ្បគល់ជេ(្*នេទឲ./បុគ្លេនះេទដូេច្ះេហើយប្#ន្សីគត់ក៏្ត-វបនចប ់
ប"្$នេទមន្ីរសន្ិសុខ៧  និង ប"្$នបន្េទមន្ីរសន្ិសុខ៨  េហើយបត់ខ្*នរហូតមក។6 
 

២. វលពិឃតទួលេពធិៃ្ជ 
 

េលក្សី យឹម សុវណ ្បនឲ$%ដឹងថគត់បនទទួលព័ត៌មនថទហន លន ់ណ"ល ្ត#វបនយក 
េទសម%&ប់េនវលពិឃតទួលេពធិៃ្ជ េខត្េពធិសត ់ កលពីែខេមស១៩៧៥។7 េលក្សីបនេរៀបរប ់
ថ៖ 

ខ្#ំបនទទួលដំណឹងពីអ្កភូមិថ ទីតំងេនះគឺជកែន្ង ែដលពួកែខ្រ្កហម 
សម#$ប់ទហន លន់ ណ%ល ... ទហនរបស់របបចស់្ត+វេធ្ើករឲ34របបថ្ ី
េហើយជនរងេ្គះទំងេនះេធ្ើតមករែណន ំ ែដលតមពិតពួកេគ្ត.វបន 
ប"្$នតមរថយន្េទកន់វលពិឃត។ ករសម%&ប់េនះេធ្ើ េឡើងេនកំឡ(ងែខ 
េមស១៩៧៥ ែដលចំណយេពល្បែហលជកន្ះែខ។ 
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 េទះបីជេលក្សីពុំបនដឹងអំពីចំនួនពិត្បកដៃនករស<=ប់របស់ទហន លន ់ ណ"ល ក៏គត់បន 
្បប់ថ គត់ធ%&ប់បនេដើរឆ្ងកត់តំបន់េនះេនេពលគត់េទរកស&;<វ្បក់ដំបូងេនចុងឆC&១ំ៩៧៦ និងេដើមឆ)* ំ
១៩៧៧។ េលក្សីបន្ថអ្កភូមិបន្បប់គត់ជញឹកញប់ថ “មនុស%&ទំងឡនៗ” រួមទំងម'ន្ីរដ្ករ 
របបចស់ ក៏្ត*វបនេគដឹកយកេទសម'(ប់េចលែដរ។ 
 
III. បញហ ែផនកចបប ់និងនី%&ធ ី
 

សប#$ហ៍េនះ បណ#$ភគីបនបន្ដក់បង/$ញឯកសរែដលពួកេគមនេគលបំណងេ្បើ្បស់េន 
ក្#ងដំេណើរករ សវនករវគ្ទ៣ីៃនសំណ&ំេរឿង០០២/១។ បន#$ប់ពីសហ្ពះរជអជ0$បនប3្ប់ករដក ់
បង#$ញនូវឯកសរភស្0តងរបស់ខ្6នេមធវ:េដើមបណ>ឹងរដ្ប$Aេវណ ី បនដក់បែន្មភស្-តងពក់ព័ន្នឹង 
រចនសម្័ន្េយធ និង្បព័ន្ទំនក់ទំនងរបស់បក01កុម្5យនីស្កម្5ជ និងរបបកម្)ជ្បជធិបេតយ)*។ 8 

ចែំណកឯ្កមុេមធវ-ករពរក្េីលក ននួ ជ គជឺ្កមុេមធវ+ែតមយួគត ់ែដលដកឯ់កសរភស្-តង របសខ់្'ន
ប៉ុែន ្ េទះបីជយ()ងណក៏្កុមេមធវ3ករពរក្ីនន បនេលើកេឡើងនូវករជំទស ់ និងេស្ើសុំករ ្សយ
បំភ្ឺអំពី្បេភទឯកសរែដលអចដក់បង89ញេនក្=ងតុលករ នងិេគលបំណងៃនដំេណើរករ 
សវនករេលើឯកសរ។ 
 
ក. ឯកសរែដលដកប់ងហ ញេដយករិយលយ័សហរពះរជអជញ  និងករជំទស ់

របសេ់មធ(ករពរ+ត 
 

កលពីសប'(ហ៍មុន សហ្ពះរជអជ*+ បនចប់េផ្ើមដក់បង./ញឯកសរែដលេលើកេឡើងព ី
រចនសម្័ន្្បព័នទ្ំនក់ទំនង និងកិច្្បតិបត្ិករៃនរដ/0ភិបលកម្$ជ្បជធិបេតយ-.្ពមទំងករអនុវត្ន៍
េគលនេយបយបក*+កុម្/យនីស្េនថ5*ក់មូលដ9*ន។ េន្ពឹកៃថ្្បហស-.តិសប2-ហ៍េនះ្ពះរជអជ:- វំងសង់ 
វ"#យដ៏ េដស)#ឯល បនបន្ដក់បង)*ញឯកសរែដលបនមកពី្កសួងពណិជ្កម្្កសួងសង្មកិច ្ និង 
្កសួងេឃសនករ។ ឯកសរទំងេនះបនពពិណ៌នអំពីសមសភពករងរ និងទំនក់ទំនងជមួយ 
រដ#$ភិបលបក$+កុម្/យនីស្។ ជពិេសស ្ពះរជអជ()បនបន្បង/)ញឯកសរែដលបនមកព ី ្កសួង 
ពណិជ្កម្ចំនួន២៨ច"#ប ់ ដកជ់ូនចំេពះ “បងែហម” ឬជនជប់េចទ េខៀវ សំផន។ ឯកសរទំងេនះ 
បនប$%&ក់ពីករដឹកជ"្$នសម()រៈេយធ និងករនំចូល្សូវអង្រ 9  ្ពមទំងករកំណត់អត្ស012ណ 
ករឃុំឃំង និងករស្មិតស្មំង “ស្ត$វសុ ីរូងៃផ្ក្0ង” េនក្%ង្កសួង។10 ជបន$%ប ់្ពះរជអជ() វំងសង ់
បនបន្បង&'ញឯកសរ ែដលពក់ព័ន្នឹង្កសួងសង្មកិច្រួមមនកំណត់េហត ុ កិច្្បជុំែដលេលើកេឡើងព ី
ជម្រឺតត'(ត (ែដល ប៉លុ ពត ែថង្ថ ជង្េឺនះគឆឺង្រតត-.តពី្ បជជន១៧េមស) កដ៏ចូជភពខសុគ'(រវង 
កសិករនិងជនបដិវត្ន៍។ កំណត់្តសេង្បៃនកិច្្បជុំដៃទេទៀត បនេលើកេឡើងពីកិច្្បជុំស្័យទិេតៀន 
ែដលេរៀបចំេដយបក-.កុម្2យនីសក្ម្$ជ និងព័ត៌មនអំពីសកម្ភពរបស់ស្ត5វេវៀតណមែដលនឹង្ត)វេធ្ើករ 
វយ្បហរ។ 11  ្ពះរជអជ()បនបង#$ញឯកសរចុងេ្កយ គឺកំណត់្តកិច្្បជុំៃថ្ទ១ី១មករ១៩៧៦ 
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ែដល្ប្ពឹត្េទេន្កសួងេឃសនករ។ អ្កចូលរួម រួមមនដូចជ ប៉ុល ពត- េអៀង សរ#- េខៀវ សំផន - 
និងរដ្ម(ន្ី្កសួង េឃសនករ ហ៊ូ នឹម េដយពិភក()េលើប-.(ករ្បកសផ&'យតមវ,ទ&./។ 
 ចំែណក្ពះរជអជ-.ជត ិ ស៊ុង ឆវ័ន ្ បនបន្បង&'ញឯកសរែដលេលើកេឡើងពី្បព័ន្ទំនក់ទំនង 
េនក្%ងរបបេនះេដើម./ីឆ្%ះប34.ំងពីរចនសម្័ន ្ និងេសចក្ីសេ្មចននរវងថ01ក់តំបន ់ និងថ%&ក់មជ&+មិ 
្ពមទំងពីថ)*ក់តំបន់េទថ)*ក់្សុក។ ឯកសរទំងេនះពក់ព័ន្នឹងករេ្បើ្បស់្បព័ន្វ*ទ,-. និងទូរសរេន 
េពលមនស#ង%&មក្*ងករទំនក់ទំនង និងពិភក'(អំពីសកម្ភពរបស ់ “ខ"#ំងសុ ីរូងៃផ្ក្0ង”។ ្ពះរជអជ() 
បនេលើកេឡើង នូវចំណ'ចសំខន់ៗៃនកណំត់្តកិច្្បជុំរបស់គណៈមជ34មិ ែដលបង&'ញពីវត្មនរបស ់
ជនជបេ់ចទ រមួមន េលក ននួ ជ -េលក េអៀង សរ# នងិ/ឬ េលក េខៀវ សផំន ្ពមទងំេលខបក,- ប៉លុ 
ពត។ 12  បែន្មេលើេនះ ្ពះរជអជ() ស៊ុង ឆវ័ន ្ ក៏បនដក់បង)*ញ “ទង់បដិវត្ន”៍ េដើម%&ីឆ្*ះប-.%ំងថ 
ថ"#ក់េលើមនសមត្ភព “បក្$ងករេ្បើ្បស់ឧបករណ៍េឃសនក្$ងករអប់រ4្បជពលរដ្ទូេទ។” បន#$ប់មក 
្ពះរជអជ()បនបន្បង/)ញ ឯកសរែដលជបទប+,-របស់គណៈមជ&'មិ និងមន្ីរ៨៧០  ែដលប%&'ក់ថ 
រល់ករអនុវត្ន ៍ ្ត#វែតេយងតមករែណនំ។ 13  ្ពះរជអជ()ជតបិនប$្ប់ករដក់បង,-ញឯកសរ
របស់ខ្'ន្តឹមករេលើកេឡើងនូវទូរសរ េឆ្ើយឆ្ងរវង មន្ីរ៨៧០ ឬគណៈមជ'(មិបក$% 
និងភូមិភគឧត្រថ្ីេដយេហតុថ ពកួេគបនកំចត ់និងេបស សម#$តខ'$ំងៃផ្ក្/ង និងេ្ក។14 
 ជចុងប&្ប ់ ្ពះរជអជ()អន្រជត ិ ឃីត េរយ៍ន័រ បនដក់បង()ញឯកសររបស់ករ0យល័យ 
សហ្ពះរជអជ*+ ពក់ព័ន្នឹង្បព័ន្ទំនក់ទំនងេនថ;+ក់ភូមិភគ និងបនពន&'ល់ពីលំហូរែដលបទប34& 
និងព័ត៌មន្ត*វបនប.្0នពីថ34កត់ំបន់ថ'(ក់ភូមិភគ និងបន្េទថ)*ក់េលើ។ េលក្ពះរជអជ+,បនេរៀបរប ់
ពីករផ&'ស់ប្,រព័ត៌មនរវងភូមិភគឥសន និងភូមិភគបូព៌,  ជពិេសសតមរយៈករេ្បើ្បស់្បព័ន្ទូរសរ 
ក្#ង “េគលេដេបសសំអតៃផ្ក្/ង និង ករ្បយុទ្្បឆំងជមួយយួន ែដលេកើតេឡើងទំងៃថ្ទំងយប់។”15  
្ពះរជអជ%&បនបន្បង,&ញលម្ិតពីទូរសរែដលរយករណ៍េទ “មជ#$ិមបក#(” រហូតដល់េមធវ, អកទួរ 
ែវកែគន ែដលជេមធវ)ករពរក្ីេលក េខៀវ សំផន បនេធ្ើករជំទស់។ េលកេមធវ'បនេលើកេឡើងថ 
“ជនួេពលខះ្” ្ពះរជអជ()បន “សេំដដលម់ជ*+មិបក*/” ែដលពក#$េនះ “គមឺនិេយងេទេលើឯកសរណ 
មួយេទ។” ្ពះរជអជ() េរយ៍ន័រ បនទទួលស'(ល់នូវចំណ/ចែដលេមធវ5 ែវកែគន បនេលើកេឡើង េហើយគត ់
កឈ៏បេ់្បើពក'(េនះ។ 
 បនម្កេទៀត ្ពះរជអជ()បនេលើកនូវឯកសរទំនក់ទំនងពីភូមភិគនិរត ី ភូមិភគបស្ឹម និង 
ភូមិភគពយព$%េទអង្ករជពិេសសពក់ព័ន្នឹងករេសុើបករ និង ចេម្ើយសរភពរបស់ខ$%ំងស្ត*វេន 
ក្#ងជួរ។16 ឯកសរេនះចង់ប,-.ក់ថ រល់ទំនក់ទំនងរវងភូមិភគ និងភូមិភគ្ត+វែតឆ្ងកត ់ ប៉ុល ពត ឬ  
“អង្ករ” ឬ មន្ីរ៨៧០ជមុន។ 17  ្ពះរជអជ() ក៏បង%&ញពីឯកសរែដលថ1&ក់តំបន់រយករណ ៍
េទថ$%ក់ភូមិភគ និងថ%&ក ់ភូមិភគ េផ្ើបន្េទថ*+ក់េលើ18 និងរបយករណ៍ពីសហករណ៍ េផ្ើជូនេទថ*+ក់្សុក។ 
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ខ. ឯកសរែដលដកប់ងហ ញេដយេមធ2េដីមបណត ឹងរដឋបបេវណី 

និងករជំទសរ់បសេ់មធ/ករពរ1ត 
 

េ្កពីករដក់ឯកសរែដលពួកេគមនបំណងេ្បើ្បស់េនក្=ងសវនករវគ្ទ៣ី េមធវ%តំណង
េដើមបណ'ឹងរដ្ប%&េវណីបនេលើកេឡើងនូវប34%នីតិវ7ធីមួយចនំួន ែដលពក់ព័ន្នឹងករជូនដំណឹងដល់ភគីអំព ី
ខ្ឹមសរៃនប"្ឯីកសរ។ 
 

១. ករជូនដំណឹងក្-ងរយៈេពលសមរម56ដល់ភគ ី
 

មុននឹងករដក់ឯកសរេដយភគេីដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណេីលក អង ឧត្ម ជេមធវ%ជតកិរពរ
ក្ឲីេលក េអៀង សរ# បនេលើកនូវសំេណើមយួពក់ព័ន្នឹងប+្ីឯកសររបស ់ េដើមបណ'ឹងរដ្ប%&េវណីដក់ជូន
តុលករ។ េលកេមធវ%បនជ្មបជូនអង្ជំនុំជ្មះថ ប"្ីឯកសរចុះៃថ្ទ១ី១តុល រួមមនេសចក្ី
ែថ្ងករណរ៍បស់សក'(នីន ែដលជនជប់េចទ េអៀង សរ# មិនមនឱកសក្*ងករតទល ់
គឺមនន័យថគតេ់ស្ើសុំឲ()សហេមធវ'នំមុខអន្រជត ិ េអលីហ&'េបត សុ ីម៉ុនណ0ហត្ មិនគួរេ្បើ្បស ់
ឯកសរេនះេទ េហើយឯកសរែដលេលកកំពុងសំេដ គមឺនចំនួនជង១០ច"#ប់។ 19  សហេមធវ'នំមុខ 
សុ ីម៉ុនណ(ហ្ត បនេឆ្ើយតបថ ្កុមេលក្សបីនេរៀបចបំ"្បីែន្មថ្ែីដលមនឯកសរ១៣ច"#ប ់ ក្#ងេនះ
រួមមន ពក#$សុំតំងខ្#នជេដើមបណ,ឹងរដ្ប12េវណ ី និងបទសម()សន៍នន េហើយឯកសរទំងេនះ 
គឺមិនទក់ទងនឹងអំេពើ ឬសកម្ភពរបស់ជនជប់េចទ េអៀង សរ# េទ។ េលក្សីបន្ថមនែតឯកសរ២ 
ច"#ប់ប៉ុេណ*"ះែដល “អចនឹងប'()” ដល់អង្ជំនុំជ្មះ ប៉ុែន្េលក្សីពុំគិតថ ឯកសរទំងេនះ 
ជប់ពក់ព័ន្នឹងករ្ប្ពឹតរ្បស់ជនជប់េចទ េអៀង សរ# េឡើយ។ េទះបីជយ#$ងណ េលក្សី 
មនឆន្ៈក្(ងករដកឯកសរេនះេចញ្បសិនេបើមនករែណនពំីអង្ជំនុំជ្មះ។
 េនក្%ងប()*េនះេមធវ0 ែអន្ឌូ អុ ីនូហ*+,  ីី ែដលជេមធវ)ករពរក្េីលក នួន ជ 
បនេស្ើសុំករប,-.ក ់ ពីតៃម្ៃនេសចក្ីែថ្ងករណ៍របស់េដើមបណ8ឹងរដ្ប;<េវណី។ សហេមធវ'នំមុខ 
សុ មី៉ុនណ&ហ្ត បនេលើកេឡើងេដយករភ#$ក់េផ្ើលចំេពះករេលើកេឡើងេនះ និងបនែថ្ងថ៖ 

 
េលក្បធន ខ្#ំឆ្ល់ណស់េហតុអ្ីបនជេនតំណក់កលេនះេទេហើយ េគេន 
ែតនិយយអំព ី តៃម្ជភស្)តងរបស់ភគីេដើមបណ6ឹងរដ្ប9:េវណ ី ... ខ្#ំយល ់
េឃើញថមិនមនករេគរពេទក្1ងករ និយយថសក្ីកមរ្បស់រដប្"#េវណីេនះ 
មិនមនតៃម្ជភស្,តងេនះ។ ករទទួល បនដំណឹងែដលេមធវ.េលើកេឡើងថ 
ឯកសរទំងេនះពុំមនតៃម្ជភស្7តងេយើងនឹង្ត=វេកះ អេ#្ើញេដើមបណ+ឹង 
រដ្ប%&េវណីទំងេនះមកផ្ល់សក្ីកម្និងករកំណត់តៃម្ៃនសក្ីកម្នឹង្តAវេធ្ើករ
វយតៃម្េដយអង្ជំនុំជ្មះេនក្5ងេពលសមរម:;មួយ។ 

  
េមធវ% អុ ីនូហ,-. ី បនេឆ្ើយតបថសំេណើបស់គត់ពុំមនេចតនមិនេគរពេដើមបណ#ឹងរដ្ប)*េវណី

េទគឺ្គន់ែតចង់ដឹងពីទម្ន់ែដលអង្ជំនុំជ្មះផ្ល់ដល់េសចក្ីែថ្ងករណ៍របស់េដើមបណFឹងរដ្បHIេវណ ី និង 
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ជនជប់េចទែតប៉ុេណ&'ះ(សូមេមើលែផ្ក III.គ.១)។ អង្ជំនុំជ្មះពុំបនេធ្ើេសចក្សីេ្មចចំេពះសំេណើ 
សុំករបំភ្រឺបស់េមធវ)អុ ីនូហ'() េីទ ប៉ុែន្បនេលើកេឡើងពីប012របស់េមធវ9 អង ឧត្ម ែដលពក់ព័ន្នឹងប.្ី
ឯកសររបស់សហេមធវ*នំមុខ។ 
 បន#$ប់ពីបនបក្សយថ ប"្ីឯកសរចុងេ្កយរបស់េដើមបណ6ឹងរដ្ប9:េវណីេទើបែតេផ្ើេចញ២-
៣នទ ី េនមុនេពលករពិភក,-េដញេដលេនៃថ្េនះេមធវ% អង ឧត្ម បនជំទស់េទនឹងបទសម/0សន ៍
របស់េដើមបណ*ឹងរដ្ប./េវណ ី ចំនួន២ច"#ប ់  េដយេហតុថជនជប់េចទ េអៀង សរ# ពុំអចតតំងេទនឹង 
ឯកសរេនះបន។ សហេមធវ'នំមុខ សុ ីម៉ុនណ(ហ្ត បនបដិេសធនឹងករជំទស់េនះ និងបនេស្ើថ 
តុលករមិនគួរចំណយេពលេដយឥត្បេយជន៍ជងេនះេទ និងេលើកេឡើងថេមធវ-គួរែតេធ្ើករជំទស ់
េនេពលឯកសរេនះ កំពុងដក់បង*+ញ។ េ្កយពីករពិភក+,ពីរេលើកេច្កម ហ"#ង់ម'"ក ឡែវន ៍
បនរ$ឭកដល់េមធវ.េដើមបណ2ឹងរដ្ប67េវណីថ ពួកេគគួរែតជូនដំណឹងដល់ភគីក្6ងេពលសមរម9: េហើយបន្ថ 
អង្ជំនុំជ្មះនឹងេយងែតេទេលើ ប"្ីឯកសរចស់ែដលមនចនំួន១៥ច"#ប់ចុះៃថ្ទ១ី១តុល ប៉ុែន ្
បទសម%&សន៍របស់េដើមបណ0ឹងរដ្ប&4េវណ ី ចំនួន២ច"#ប់អច្ត)វបនដកេចញ េដយេមធវ'េដើមបណ,ឹង 
រដ្ប%&េវណី។េមធវ. សុ ីម៉ុនណ3ហ្ត បនប$%&ក់ថ “ជករពិតណស់ឯកសរទំង១៣ច"#ប់ 
គឺដូចគ'(នឹងប-្ីឯកសរែដលមនចំនួន១៥ច"#ប់ េដយ្គន់ែតឯកសរ២ច"#ប់េទើបែតដកេចញ។” 
 

២. ឯកសរែដលដក់បង,-ញេដយេមធវ4េដើមបណ7ឹងរដ្ប-;េវណ ី
 

បន#$ប់ពីស្មកអហរៃថ្្តង ់ េមធវ%េដើមបណ*ឹងរដ្ប/0េវណ ី បនចប់េផ្ើមដក់បង./ញឯកសរ 
របស់ខ្'ន។ េមធវ% េពជ អង្ ែដលជសហេមធវ+នំមុខជតិបនដក់បង9:ញ ែខ#$វ&េដអូរជេ្ចើនវគ ្ ស្ីព ី
ភពយន្ឯកសរេឈ$%ះ “ស្ត$វរបស់្បជជន” និង“រួចជីវ'ត៖ េនក្.ងេបះដូងែខ្រ្កហមដ៏ឆ្=តលីល 
Survive: In the Heart of the Khmer Rouge Madness” ែដលជកចិស្ម'(សនជ៍មយួជនជបេ់ចទ ននួ 
ជ នងិជនជប់េចទ េខៀវ សំផន េដយនិយយពីទំនក់ទំនង នងិកររយករណ៍េទ ប៉ុល ពត។20 េមធវ% 
េពជ អង ្បនប$%&ក់ថ ប៉ុល ពត និងជនជប់េចទ នួន ជ បនេធ្ើករ និង្បឹក()េយបល់គ/(យ0(ងជិតស្ិត 
“ចំេពះប'()រេសើបៗ។” េមធវ% អុ ីនូហ,-. ី បនជំទស់េទនឹងករចត់្បេភទៃនវ$េដអូរ េនះជលទ្ផលេមធវ% 
េពជ អង្ ក៏មិនបន្ចត់្បេភទ ឬេធ្ើេសចក្ីសន្ិដ/0នេទេលើែខ05វ7េដអូរទងំេនះេទៀតែដរ។ េនក្%ងឈុត 
វ"េដអូរជបន្ េលក នួន ជ បនពិភក'(ជមួយ ប៉ុល ពត អំពីកម'(ភិបល ែដលមិនេគរពវ,ន័យបក12 
កុម្%យនីសក្ម្$ជ្បជធិបេតយ-. និង “ករកេម្ចតមលក្ណៈធម្ជតិ ពុំែមនតមបុគ្ល។” េមធវ% េពជ អង្  
ក៏បនបង'(ញឈុតវ.េដអូរែដលេលក នួន ជ និយយថគតេ់ជឿជក់ថ ប៉ុល ពត មិនែមនជអ្កសម#$ប ់
មនុស%&េទ៖ 
 

គត់មិនែមនជអ្កសម./ប់មនុស/2េទ។ អ្កសម&'ប់មនុស'-គ ឺ ជជនែដលសម)*ប ់
មនុស%&ស្(ត្តង់គ.%នកំហុសេដយគ.%នេហតុផល ... ប៉ុល ពត  គឺមិនែមនជ 
ឃតករេទ។ គត់សម&'ប់ែតមនុស'-ក'/ត់ជត ិ ក"#ត់្បជជនឯង និងមនុស'( 
លក់ទឹកដីឲ"#បរេទស។ 
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 ជបន$%ប់េមធវ+ ែវកែគន បនេធ្ើករជំទស ់ នងិបនេស្ើសុំឲ%&មនករប,-%ក់ពទីំនក់ទំនងរវង
បទសម%&សន៍េនក្-ងវ0េដអូរ និង្បព័ន្ទំនក់ទំនងរបស់របបកម្2ជ្បជធិបេតយ89 ប៉ុែនស្ំេណើេនះ្ត*វបន 
ទតេ់ចលេ្កយពីេមធវ, េពជ អង្ បនពន$%ល់ថវ*េដអូរេនះបនបង3$ញ “រចនសម្័ន្ទំនក់ទំនង” 

រវងេលក នួន ជ និង ប៉ុល ពត។ 
 េមធវ% េពជ អង្ បនបន្បង&'ញនូវែខ'-ភពយន្ឯកសរទីពីរ ែដលជកិច្សម+,សន៍ជមួយេលក 
េខៀវ សំផន។ េនក្%ងឈុតទ១ី េលក េខៀវ សំផន បននិយយថដំបូងេឡើយគត់មនិបនដងឹថ ប៉ុល ពត 
មនឋនៈថ"#ក់ខ្សេ់ទ។ េមធវ% ែវកែគន បនជំទស់េទនឹងែខ-.វ0េដអូរេនះ និងបនេស្ើសុំអង្ជំនុំជ្មះ 
ឲ"#ទទួលយកែខ"+វ-េដអេូនះ “េនសវនករចុងេ្កយ” េ្ពះ “ែខ#$វ&េដអូេនះពុំជប់ពក់ព័ន្េទនឹងរចន 
សម្ន័ ្ឬករទនំកទ់នំងេទ។” េមធវ% េពជ អង ្បនពន#$លថ់េលក េខៀវ សផំន បនដកេ់ចញេគលគនំតិ 
ថ្ីមួយេនក្+ងកិច្្បជុ ំ“ថេតើ្ត&វដំេណើរករែបបណ?” វ"េដអូរេនះក៏បនបង'(ញព ី“ករែចករ&ែលកព័ត៌មន” 
 េនក្%ងគណៈមជ,-មិ។ ជលទ្ផល អង្ជំនុំជ្មះបនអនុ$%&តឲ&)សហេមធវ0នំមុខបនប្ង#$ញវ"េដអូ
េនះេទៀត។ េនក្%ងឈុតបន,-ប់បនបង2-ញថ េលក េខៀវ សំផន រ"ករយែដលបនដឹងថបក#$បនទទួល
ជ័យជំនះេដយរ"េដះទី្ កុងភ្ំេពញេនៃថ្ទ១ី៧េមស១៩៧៥ប៉ុែន ្ គត ់ “មនករភ&'ក់េផ្ើលេដយបនដឹង 
េ្កយមកថ មនបទប,-.ស្ីពីករជេម្6ស្បជជនឲេចញពីទី្កុងភ្ំេពញ” ដក់េចញេដយថ)*ក់េលើ។ 
 េនេពលេមធវ( េពជ អង្ បនដក់បង()ញសរណរបស់េលក េខៀវ សំផន ែដលពក់ព័ន្នឹង 
សហករណ៍21 េមធវ% ែវកែគន បនអះអងថ សរណេនះពុំជប់ពក់ព័នន្ឹងបច្'ប()ន្ភពៃនសវនករេទ 
និងថ ជករ្បេសើរគួរែត្ត#វដកេ់នក្#ងេសចក្ីសន្ិដ-.នប0្ប់ករសួរេដញេដល។ េមធវ% េពជ អង្ 
បនពន#$ល់ថ េដយសគណៈមជ&'មិបនដក់ឲ()សហករណ៍មនដំេណើរករ ដូេច្ះេហើយអងជ្ំនុំជ្មះ 
កគ៏ំ្ទ និងបនអនុ$%&តឲ"#េមធវ(បន្េទៀត។ េទះបីជមនករជំទសជ់បន្បន&'ប់ពីេមធវ/ គង់ សំអុន 
ែដលជេមធវ%ជតកិរពរក្ីេលក េខៀវ សំផន ក៏អង្ជំនុំជ្មះបន្តឹមរ"ឭកដល់ភគឲី"#េផ#$តសំខន់ែតពី
ទំនក់ទំនងេនក្%ងតំណក់កលេនះ។ សហេមធវ'នំមុខជតិបនដក់បង&'ញឯកសរចុងេ្កយគឺលក្ន្ិកៈ 
បក#$កុម្(យនីស ្ កម្$ជ្បជធិបេតយ-.ពក់ព័ន្នឹងរចនសម្័ន្បក-;េនថ$%ក់្សុក ថ"#ក់តំបន ់ ថ"#កភ់ូមិភគ 
និងេនថ'(ក់េលើ។ 
 សហេមធវ'នំមុខអន្រជត ិ សុ ីម៉ុនណ(ហ្ត បនចប់េផ្ើមេធ្ើបទបង$%ញខ្)ន េដយពន&'ល់ថ 
េនឆ$%២ំ០០៦ និងឆ%&២ំ០០៧ មនអ្កកែសតម%&ក់បនេធ្ើកិច្សម2&សន៍ជមួយេលក នួន ជ និងេលក 
េខៀវ សំផន ែដលប"#$ក់ថ ជនជប់េចទទំងពីរបនបង%&ញព ី “ទស#$នៈវ(ស័យរបស់ខ្0នអំពីរបបរចន 
សម្័ន្មជ()ិមនិងតួនទីខ្3ន។”  នេពលេនះ ឯកសរមួយចំនួនេទៀត ក៏្ត%វបនដក់បង-.ញ រួមមន 
កំណត់្ តក្%ងេពលេធ្ើ សម#$សនជ៍មួយេលក េខៀវ សំផន េដយបនេលើកេឡើងពីតួនទីគត់េនក្-ង 
គណៈមជ&'មិ។ េមធវ% ែវកែគន បនជំទស់នឹងករេ្បើ្បស់កំណត់្ តេនះ េដយអះអងថ វអចមន 
ភពមិន្តឹម្ត)វ្បសិនេបើគ"#នែខ#'អត់សេម្ងេនះេទ។ នេពលេនះ អង្ជំនុំជ្មះបន្ចនេចលករ
ជំទស់េនះេដយេហតុថ ភស្$តងេនះ្ត#វបនទទួលយកជភស្0តងេនតុលករេហើយ។ ទន្ឹមនឹងេនះ 
េមធវ% អុ ីនូហ'()  ីី កប៏នេស្ើសុំឲ*+មនករប&'(កេ់លើចំណ'ចេនះ។ ្បធនអង្ជំនុំជ្មះ បនពន$%ល់ថ 
េមធវ%ករពរក្ីមនសិទ្ិជំទស់នឹង ឯកសរែដលដក់បង,-ញេដយភគីដៃទេទៀត ប៉ុែន្្ត)វរងចរំហូតដល់ 
បទបង#$ញរបស់ពួកេគប"្ប់ជមុនសិន។ ជបន$%ប ់ សហេមធវ'នំមុខ បនបន្បទបង'(ញេលើឯកសរ 
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ដែដលេនះ និងបនដក្សងច់ណំ"ចែដលជប់ពក់ព័ន្នឹងេលក នួន ជ េដយថជនជប់េចទ 
បនពន$%ល់ពីតួនទីរបស់ខ្2នេនក្#ងែផ្កអប់រ%និងករែកែ្បសមសភពែដល “ពុំល”្។ សហេមធវ'នំមុខ 
ក៏បនេ្បើ្បស់ឯកសរពក$%សុំតំងខ្(នជ េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណីរបស!់ស្ីម&'កែ់ដលជភរ'យរបស់េលក 
អ៊ុក េគត ជឯកអគ្រជទតូកម្%ជ្បចំ្បេទស េសេនហ%&ល និងបន្តឡប់មកកម្-ជវ0ញេនឆ56១ំ៩៧៥។ 
េមធវ% សុ ីម៉ុនណ(ហ្ត បនេផ#$តចេំឈ#$ះ អ៊ុក េគត និងជនបរេទសជេ្ចើន ែដល្ត#វបនយកេទសម#$ប់េន 
មន្ីរសន្ិសុខទួលែស្ង ចេន$%ះពីែខេមស១៩៧៥ ដល់ែខមករ១៩៧៩។ 
 
គ. ករដក ់និងករេធវីបទបងហ ញេលឯីកសរេដយរកុមេមធ,ករពរ/ត ននួ ជ 
 

អង្ជំនុំជ្មះបនកត់បន្យប"្ីឯកសររបស់្កុមេមធវ1ករពរក្ីេលក នួន ជ ែដលជេហតុន ំ
ឲ"#មនករមិនេពញចិតព្ីសំណកេ់មធវ%្កុមេនះ េហើយពួកេគបនេស្ើសុកំរប"#$កព់ីអង្ជំនុំជ្មះ ។ 
ជងេនះ េមធវ%ករពរក្ ី ក៏បនេស្ើសុឲំ"#អង្ជំនុំជ្មះផ្លក់រែណនំអំពីតៃម្ែដលនឹងផ្លដ់ល់ករ
សែម្ងមតិេយបលរ់បស់ជនជប់េចទែដលអចនឹងេលើកេឡើងចំេពះឯកសរពក់ព័ន្។ 
 

១. ករដក់បង()ញឯកសរេដយេមធវ2ករពរក្ីេលក នួន ជ 
 

មុនករចប់េផ្ើមេធ្ើបទបង-.ញឯកសរេដយេមធវ% អុ ីនូហ'()  ី ្បធនអង្ជំនុំជ្មះ និល ណ%ន បន 
ជូនដំណឹងថ អង្ជំនុំជ្មះមិនអនុ,-.តឲ.1េមធវ5ដក់បង;.ញឯកសររបស់េលក ហ្ីលីពស'(ត និងឯកសរ 
របស់េលក ស្ីវ េហដឌ័រ េ្ពះថបុគ្លទំងពីរនឹង្ត4វេកះអេ#្ើញឲ()មកផ្ល់សក្ីកមន្េពលខងមុខក្(ង 
នមជសក&'ីជំនញ។ េមធវ% អុ ីនូហ'()  ីបនេស្ើសុំករប'()កព់ី្បធនតុលករ ថេតើេហតុអ្ីបនេទើបែតជូន
ដំណឹងគត់េនេពលេនះ? ជដំបូង គតទ់ទួលបនព័ត៌មនថគត់អចដក់បង01ញឯកសរនន 
ែដលពក់ព័នេ្ដយ្គន់ែតប()*ក់ថឯកសរេនះមនេនក្'ងសំណ,ំេរឿង និងមនេលខកូដភស្$តង “E”។ 
េមធវ%អុ ីនូហ'() ី បនែថ្ងថ៖ 
 

េនះគឺជេលើកទ១ីេហើយែដលខ្*ំបនឮអំពីលក្ខណ5ែបបេនះទក់ទងនឹងករដក់
ឯកសរ។ េគបនជ្មបេយើងថ េយើងអចដកឯ់កសរណក៏បន 
ែដលេយើងគិតថ វពក់ព័ន្េទនឹងដំណក់កលៃនកិច្ដំេណើរករនីតិវ<ធីេនះ។ 
េនេពលេយើងទទួលបនករជូនដំណឹង េន េម#$ង១១ គឺថពីរនទីមុនខ្. ំ
ចប់េផ្ើមេធ្ើបទបង()ញេនះគឺថខ្2ំមិនអចដកឯ់កសរពីរច()ប់បនេទ។ ខ្#ំគិតថ 
វជករគួរឲ()ចប់អរម្ណជ៍ទីបំផុតេទេលើករែណនែំបបេនះ។ ខ្#ំសូមអស ់
េយបល់។ 

  
េច្កម ឡែវន ៍បនប$%&ក់ថ េលកេមធវ'នឹងមនឱកសដក់បង34ញឯកសរទំងេនះ េនេពល 

េលក ហ្ីលីពស'(ត មកផ្ល់សក្ីកម្ក្,ងនមជសក12ីជំនញេនចំេពះមុខអង្ជំនុំជ្មះែដល 
“្បែហលជេដើមឆ,-ំ េ្កយ” េហើយកអ៏ចជឱកសក្)ងករពិចរណដក់ឯកសររបស់េលក ស្ីវ េហដឌ័រ 
ថេតើ តុលករ នឹងេធ្ើករេកះអេ#្ើញគត់ែដរឬយ)*ងណ? 
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េដយសរេនែតឯកសរែតមួយេហើយឯកសរេនះគឺជកចិ្សម%&សន៍របស់េលក ែប៊ន េឃៀរនិន ជមួយ 
សេម្ច ជ សុ ីម ែដលជ្បធន្ពឹទ្សភជត ិ និងសេម្ច េហង សំរ'ន ែដលជ្បធនសភ 
(អ្កទំងពីរគឺជម.ន្ីជន់ខ្ស់របស់រដ78ភិបលនេពលបច្Aប8Bន)្ េមធវ% អុ ីនូហ'() ី បនេស្ើសុំករប,-.ក់ថេតើ 
“ឯកសរេនះអចពិភក-.បនេទ ឬ្ត4វរងចរំហូតដល់េលក ែប៊ន េឃៀរនិន មកផ្ល់សក្ីកម្េនចំេពះ 
មុខអង្ជំនុំជ្មះ?” េដយេហតុថ េលក ែប៊ន េឃៀរនិន អចនឹងេកះអេ*្ើញមកផ្ល់សក្ីកម្។ 
នេពលេនះ េច្កម ឡែវន ៍ បនេឆ្ើយតបថអង្ជំនុំជ្មះេផ#$តសំខនែ់តេទេលើឯកសររបស់េលក 
ហ្ីលីពស'(ត  និងឯកសររបស ់ ស្ីវ េហដឌ័រ។ ដូេច្ះេមធវ# អុ ីនូហ'()  ី ក៏បនដក់បង)*ញឯកសរេនះ 
ែដលដំបូងបង)*ញ ពបីទសម%&សន៍ជមយួសេម្ច េហង សំរ$ន និងបនេលើកេឡើងថគតម់នជប់ពក់ព័ន ្
នឹងករេធ្ើបដិវត្នេ៍នទី្កុងភ្ំេពញ និងបនទទួលែផនករអនុវត្ន៍េគលនេយបយទងំក្#ង និងេ្ក។  

ជបន$%ប ់ េមធវ%មនេគលបំណងេលើកប&'(កថ់េសចក្ីសេ្មចឲ+,អនុវត ្ គឺអចេធ្ើបនេដយ 
ស្យ័្បវត្ ិ េនថ$%ក់កណ)%ល និងថ%&កេ់្កម។ ភ"#មៗេនះ ្ពះរជអជ() េរយ៍ន័រ បនេធ្ើករជំទស ់ និង
េលើកេឡើងថ េមធវ%ករពរក្ីកំពុងព01យមដក់បង70ញឯកសរែដលមិន្ត#វបនទទួលយកនេពលបច្'ប()ន ្
។ េមធវ% អុ ីនូហ'() ី ប"#$ក់េលើប'()េនះថ៖ 
 

ខ្#ំ្គន់ែតសង-.ឹមថខ្#ំអចេធ្ើដូចគ:- ទក់ទងនឹងករដក់ឯកសរេនះ គឺេនក្'ង 
េពលេធ្ើសវនករេលើឯកសររបស់រចនសម្័ន្បក45កុម្8យនីស្កម្8ជ ... េហើយ 
ហក់ដូចជប"#$ក់ថ សក#$ីជេ្ចើនរបស់េយើង្ត3វបនបដិេសធេចល ប៉ុែន ្
ពួកេយើងេនែតមិន ច"#ស់ថេហតអុ្ី បនជសំេណើសុំរបស់េយើង្ត1វបនបដិេសធ 
េនះេឡើយ េយើងមិនទទួលបននូវករសំអងេហតុណមួយេទេលើប%&'េនះ 
េឡើយ ... ខ្#ំបនជ្មបអង្ជំនុំជ្មះកលពីប៉ុន78នសប:8ហម៍ុនរួចេហើយអំពីករ 
េ្បើ្បសឯ់កសរេនះ ប៉ុែន្អង្ជំនុំជ្មះមិនបន្បប់េទេទើបែតៃថ្េនះ បនមក 
្បប់ខ្'ថំខ្$ំមិនអចេ្បើ្បស់ឯកសរេនះបន ... ជថ្ីម្ងេទៀតទក់ទងេទនឹង 
ករតមដនេទេលើកំណត់្ត្បតិចរ4ក ក៏ដូចជករេ្បើ្បសឯ់កសរ្បតិចរ*ក 
គឺថប%&'េនះ ្ត#វបនេលើកេឡើង។ 

 
 ្បធនអង្ជំនុំជ្មះបនប./0ប់េមធវ4 អុ ីនូហ'() ី មិនឲ"#េធ្ើេសចក្ីែថ្ងបន ្ និងបនែណនំថ 
េពលេវលេនះ គឺផ្ល់ជូនស្មប់ែតករេធ្ើបទបង;<ញេលើឯកសរភស្(តងប៉ុេណ01ះ។ នេពលេនះេមធវ) 
អុ ីនូហ'()  ីបនជ្មបជូនអង្ជំនុំជ្មះថ សហ្ពះរជអជ*+ក៏ធ/+ប់េ្បើ្បស់ឯកសររបស់េលក ស្ីវ េហដឌ័រ 
កលពីៃថ្ទ១ី០តុល។ ្ពះរជអជ()បនប-.)ក់ថគត់បនដក់ឯកសរសេង្ប ចំនួន២ច"#ប់ពក់ព័ន្នឹង 
ទង់បដិវត្ន៍ែដលេរៀបចំេដយេលក ស្ីវ េហដឌ័រ ឬេលកស&ស'(ចរ(+ ែប៊ន េឃៀរនិន។ ្ពះរជអជ() 
បន្ថប%&'េនះគ ឺ “ផ្#យ្សឡះ” ពីរបយករណ៍កិច្សម/0សន៍របស់េលក ស្ីវ េហដឌ័រ។ េមធវ% អុ ីនូហ'()  ី
បនទទួលស'(ល់ថគត់យល់ពីចំណ3ចែដលេលក្ពះរជអជ?(បនេលើកេឡើងកប៏៉ុែនគ្ត់េនែតរក)*ជំហរថ  
“ភគីអចនឹងអនុវត្បនល្ជងេនះ ្បសិនេបើទទួលបនករជូនដំណឹងជមុនពីែដនកំណត”់ ៃនសវនករ។ 
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២. ករផ្ល់តៃម្ចំេពះមតិេយបល់របស់ជនជប់េចទចំេពះឯកសរពក់ព័ន្នន 
 
កលពៃីថ្្បហស()ត ិ េនមុនករដក់បង-.ញឯកសរេដយសហ្ពះរជអជ./ េមធវ% អុ នីូហ$%&  ី បន 
េស្ើសុំឲ()មនករប/0(ក់ថេតើអង្ជំនុំជ្មះនឹងផ្លត់ៃមដ្ល់មតិេយបល់ែដលេលក នួន ជ អចនឹងេលើក 
េឡើងេនេពលឯកសរ្ត#វបនដក់បង,-ញេនក្%ងសវនករ។ េមធវ% អុ ីនូហ'()  ីី បនដក្សង់្បសសន៍របស ់
េលក្សីេច្កម ខតរ$%យថ ៍ េនៃថ្ទ៩ីតុល២០១២ែដលថ “េសចក្ីែថ្ងរបស់ជនជប់េចទ 
ពុំអចយកជករណ៍េទ លុះណែតជនជប់េចទពុំអនុវត្សិទ្ិេនេស្Aម និង្ពមទទួលេឆ្ើយសំណIរនន។” 
្បកេនះ នំឲ*+េមធវ% អុ ីនូហ'() ី បនេចទសួរថេតើវ&ធនេនះអនុវត្ចំេពះមតិេយបល់របស់ជនជប់េចទ
េទេលើឯកសរែដរឬេទ? េច្កម ឡែវន ៍បនប$%&ក់ពីប$+&េនះដូចខងេ្កម៖ 
 

អង្ជំនុំជ្មះប"#$ក់ថចំណ%ចជក់លក់ែដលេលក្សីេច្កម ខតរ$%យថ ៍ បន 
ជ្មបជូនភគ ី គឺេនែតមនសុពលភព។ ផ្#យេទវ(ញអង្ជំនុំជ្មះ សូមជ្មប 
ជូនថ ករផ្ល់តៃម្ចំេពះមតិេយបលែ់ដលជនជប់េចទអចេលើកេឡើង គឺដូច 
ជភស្%តងនន ែដលនឹងេធ្ើករ វយតៃម្េទតមវ+ធនៃផ្ក្2ង។ េនេពល 
អង្ជំនុំជ្មះ េចញសល្កមសល្កមេនះ នឹងមនប"#$ក់នូវេហតផុល 
ទំងេនះ។ 

 
 េនៃថ្សុ្កេនេពលែដលេមធវ% អុ ីនូហ'()  ី ចប់េផ្ើមេធ្ើបទបង-.ញេលើឯកសររបស់ខ្*នេលកេមធវ% 
បនជ្មបជូនអង្ជំនុំជ្មះថ “ែផ្កេទតមេលក នួន ជ គត់នឹងមិនផ្ល់មតិេយបល់អ្ីទំងអស់ចំេពះ 
ឯកសរនន។” 
  
ឃ. ករដកឯ់កសរេដយេមធ,ករពរ.តេលក េអៀង សរ ី
 
 េនេពលអង្ជំនុំជ្មះផ្លេ់វទិកដល់្កុមេមធវ.ករពរក្ីេលក េអៀង សរ# ក្#ងករដក់បង+,ញ 
ឯកសររបស់ខ្'ន េមធវ% អង ឧត្ម បនជ្មបជូនអង្ជំនុំជ្មះថ្កុមខ្#នពុំមនឯកសរបែន្ម និងពុំមន 
មតេិយបល់អ្ីេទេលើឯកសរែដលបនដក់បង./ញេនះេទ។ េទះបីជយ()ងណេលកេមធវ1បនេធ្ើករកត ់
សម#$លថ់ អង្ជំនុំជ្មះគួរែតេធ្ើករប678កឲ់"#បនច"'ស់លសថ់េតើឯកសរ្បេភទណខ្ះ អចអនុ$%&ត 
ឲ"#ដក់បង)"ញេនតុលករ។ េមធវ% អង ឧត្ម បនបន្ថ េនៃថ្ទ១ី០ តុល សហ្ពះរជអជ*+ 
បនអននូវកិច្សម,-សនរ៍បស់េលក េអៀង សរ# ែដលេធ្ើេឡើងេដយេលក ស្ីវ េហដឌ័រ ប៉ុែន ្
គត់ពុំច()ស់ថេតើគត ់ អចេធ្ើករជំទស់េទេលើឯកសរេនះឬយ#$ងណ? េ្ពះថឯកសរេនះមន 
េលខកូដភស្$តង “E3”។ ដូេច្ះ េហតុអ្ីបនជឯកសរមួយចំននួ ្ត$វបនអនុ$%&តឲ&)ដក់បង/&ញ 
ចំេពះមុខតុលករ ប៉ុែន្ឯកសរេផ#$ងេទៀតពុអំច? េលកេមធវ'ក៏បនអង្.លបង23ញផងែដរថ សហេមធវ' 
នំមុខអន្រជត ិ សុ ីម៉ុនណ(ហ្ត កប៏នអនឯកសរមួយែដលមនេលខកូដភស្$តង “E” ែដរ។ 
្បធនអង្ជំនុំជ្មះ បនេធ្ើករប*+,ក់ចំេពះប"#$េនះដូចខងេ្កម ៖ 
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ឯកសរពកព់័ន្នឹងពក)*សុំតំងខ្1នជេដើមបណ9ឹងរដ្ប)<េវណី អង្ជំនុំជ្មះបន 
ទទួលយក និងអចេធ្ើករតតំងេនក្0ងសវនករបន...អង្ជំនុំជ្មះ បនចត ់
ចំណត់ថ'(កឯ់កសរជក់លក់មួយចំនួនជ្បេភទឯកសរ “E” េហើយឧបសម្័ន ្
ៃនឯកសរទំងេនះអចេ្បើ្បស់បនេនក្6ងករណីមួយចំនួន ជពិេសសចំេពះ 
ឯកសរពក់ព័ន្នឹងពក-.សុំតងំខ្$នជេដើមបណ$ឹងរដ្ប*+េវណ។ី 

 
អង្ជំនុំជ្មះបន្ថឯកសរែដល “ពក់ព័ន្នឹងសក+,ីជំនញ និងឯកសរដែទេទៀត ែដលភគីមន 

បំណងដក់ចំេពះមុខអង្ជំនុំជ្មះ ្គប់ភគីគឺអនុ89:តឲដក់បង>:ញឯកសរទំងេនះ េនក្Fងសវនករ 
េនក្%ងេពលសមរម,-មួយ ែដលមនន័យថ ជករជួយស្មបស្ម;លដល់លំហូរសវនករ។” 
 
ង. ករដកឯ់កសរេដយេមធ,ករពរ.តេលក េខៀវ សំផន 
 

េនេពលទទួលបនឱកសដក់បង12ញឯកសរ េមធវ% ែវកែគន បនរ$ះគន់អង្ជំនុំជ្មះចំេពះករ 
េចញេសចក្សីេ្មចែដលពុំច,-ស់លស ់ និងករជូនដំណឹងដល់ភគីក្3ងេពលេវលមួយមិនសម្សបចំេពះ 
ករែកែ្បេសចក្សីេ្មចរបស់ខ្+នែដលពកព់័ន្នឹងេគលបំណងៃនសវនករេលើឯកសរ។ 

 
ប"#$ស្មប់្ កុមេមធវ(ករពរក្ីេលក េខៀវ សំផន េនះគឺថ អស់រយៈេពល 
២ៃថ្មកេហើយ ែដលេយើងបនចកេចញពីែដនកំណត់ៃនសវនករ។ តមពិតេទ 
្បធន អង្ជំនុំជ្មះ! អ្ីែដលេកើតេឡើងចំេពះមុខេយើងរយៈេពលប៉ុន%&នៃថ្េនះ 
មិនែមន ជករជំនុំជ្មះក្ីេទ គឺជសន្ិសិតកែសតេទវ(ញ។ េហតុេនះេហើយ 
បនជេមធវ% ករពរក្ីេលក េខៀវ សំផន បដិេសធមិនចូលរួមេនក្+ង 
សវនករែបបេនះ។ 

  
េលកេមធវ' បនបន្ពន%&ល់ពីមូលេហត ុ ែដលគត់ពុំមនេចតនក្1ងករចូលរួមសវនករ 

យ"#ងដូេច្ះថ “េយើងមិនចង់ចូលរួមេនក្1ងសវនករែបបេនះតេទេទៀតេទ េយើងេនក្(ងដំេណើរករែដល 
សិទ្ិរបសជ់នជប់េចទមិន្ត&វបនេគរព ដូេច្ះេយើងមនិចងច់ូលរួមេទ”។ េមធវ% ែវកែគន បនបែន្ម 
ថគត់ទទួលបនព័ត៌មនដំបូងេឡើយថ “េយើងនឹងមិន្ត+វបនអនុ012តឲេធ្ើករេឆ្ើយតបេទ” េហើយថ 
“េយើងក៏មិនចំបច់ពិភក12អំពីករទទួលយក េហើយក៏មិនពិភក12អំពីតែម្ជភស្Bតងៃនឯកសរេនះែដរ។” 
េមធវ% ែវកែគន បនបន្ថ េទះជយ&'ងេនះក្ី េ្កយមកេលក្បធនែបរជែកែ្បេសចក្ីសេ្មចរបស់ខ្.ន 
េទវ$ញ៖ “អង្ជំនុំជ្មះបនែកែ្បវ0ធនៃនសវនករ ប៉ុែន្េយើងមិនទន់េ្តៀមខ្Cន េយើងមិនបនេ្តៀម 
លក្ណៈ្គប់្គន់ េហតុដូេច្ះពួកេយើងក៏ពុំគួរ្ត=វបនសួរឲេធ្ើករេឆ្ើយតបេទនឹងឯកសរែដលបនបង56ញ 
េដយភគីេនះែដរ។” េមធវ% អុ ីនូហ'()  ី បនេធ្ើករគំ្ទចំេពះករេលើកេឡើងរបស់េមធវ: ែវកែគន 
េហើយគត់បនប+,-ក់ថ “ករេ្បើពក)*សន្ិសិតករែសតគឺសមរម,-ណស់ េដយសរវ្គន់ែតជ 
ករបង%&ញឯកសរេដយសម/0 និង្គន់ែតជករេធ្ើេដយគ=&នករផ្ល់េយបល ់ និងេធ្ើេដយគ+,ននូវ 
កិច្ពិភក'(ែវកែញក។” េមធវ% អុ ីនូហ'()  ីបនេធ្ើករសន្ិដ-.នថ៖ 
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ដូេច្ះ េលក្បធនកលពី្ពឹកមិញេនះបនជូនដំណឹងមកខងេយើងខ្2ំថេនះ 
គឺជ ករជំនុំជ្មះក្ីមួយ។ ខ្#ំគិតថអ្ីែដលេលក្បធនេលើកេឡើង វគួរឲ&' 
ភ"#ក់េផ្ើលណស់។ េលក្បធន គឺពិតជេច្កមមួយរូបែដលអស,-រ-.។ 

 
 ជករេឆ្ើយតប្ពះរជអជ12 េរយ៍ន័រ និងសហេមធវ*នំមុខ េពជ អង្ បនផ្ល់និយមន័យថ 
សវនករេលើឯកសរ គឺជករដក់បង+,ញឯកសរែដលពក់ព័ន្ចំេពះមុខអង្ជំនុំជ្មះ។ េមធវ% ែវក ែគន 
បនេលើកេឡើងថេលក្សី ស៊ូហ%&ន េឡម ជម#ន្ីជន់ខ្ស់តុលករបនជូនដំណងឹថ “សវនករ 
េលើឯកសរមិនទក់ទងទំងករដក់ឯកសរ ឬករពិភក56អំពីតៃម្ភស្?តងេទ … សវនករេនះ គឺមន 
េគលបំណងឲសធរៈជន ដឹងអំពីឯកសរែដលនឹងេ្បើ្បស់េនក្>ងតុលករ។” ្បធនអង្ជំនុំជ្មះ និល  
ណ"ន បនេធ្ើករប*+,កជ់ថ្ថីភគីអច “េធ្ើករកត់សម,-ល់េទេលើករដក់ឯកសរជក់លក់មួយចំនួន … 
ភគីមិនអចវ*ភគវយតៃម្តម្ន់ៃនភស្5តង ឬពិចរណេលើភស្5តងដូចេនក្5ងេសចក្ីសន្ិដGHនបJ្ប់កិច្ 
ពិភក%&េដញេដលេនះេទ។” 
 
IV. កររគបរ់គងសវនករ 
 

សប#$ហ៍េនះ អង្ជំនុំជ្មះ បន្បឈមនឹងប)*+ជេ្ចើនជពិេសសប'()ច)+ប ់ និងនីតិវ'ធ ី
ែដលពក់ព័នន្ឹងសវនករេលើឯកសរ។ អង្ជំនុំជ្មះ បនខិតខពំ"#យមពេន្%ននីតិវធីសវនករេដយ 
ែណនំភគីឲ)* ផ្ល់ែតមតិេយបល់ែដលពក់ព័ន ្និងេធ្ើកំណត់សម()ល់ខ្ីៗតមែដលអចេធ្ើបន េ្ពះអច 
េធ្ើឲ&'អង្ជំនុំជ្មះេចញេសចក្សីេ្មចេលើប)*+ែដលភគីបនេលើកេឡើង។ េនៃថ្្បហស*+តអិង្ជំនុជំ្មះ 
បន្ចនេចល សេំណើរបស់េមធវ+ សុន អរុណ ពក់ព័ន្នឹងយងចូលទីវង្តរ់បស់អតីត្ពះមហក*+្តែខ្រ 
សេមដច នេរតតម សីហន ុ (្ពះបិតជតិ) កលពៃីថ្ទ១ី៥ តុល ២០១២។ អង្ជំនុំជ្មះ 
បនេធ្ើករកត់សម./ល់ថករេលើកេឡើងេនះមិនសមេហតុផលេទ។ ជងេនះ អង្ជំនុំជ្មះក៏បនជូនដំណឹង 
ថេដើមបណ(ឹងរដ្ប-.េវណ ីយឹម សុវណ ្ រងចំករេកះេហឲ*+ចូលផ្លស់ក្ីកម្បន)*ប់ពីសវនករេលើឯកសរ 
្ត#វបនប(្ប់។ 

 
ក. វតតមន 
 

ជនជប់េចទ េអៀង សរ# បន្េនក្(ងមន្ីរេពទ01មិត្ភពែខ្រ-សូេវៀត េពញមួយសប)*ហ៍េនះ។ 
េទះបីជយ()ងណ សវនករេនែតបន្្ប្ពឹត្េទ េដយសរតុលករបនទទួលលិខិតលះបង់សិទ្ ិ
មិនចូលរួមសវនកររបស់ជនជប់េចទ។ 22  ចំែណកឯជនជប់េចទ នួន ជ ក៏ដូចជសព្មួយដង 
បនេស្ើសុំេទតមដនេនបន្ប់រងចំខងេ្កមជេរៀងរល់រេសៀល េ្ពះែតប()*សុខភពរបស់គត់។ 
មនែតជនជប់េចទេខៀវ សំផន ប៉ុេណ&'ះ ែដលបនបន្តមដន និងចូលរួមសវនករេពញមួយ 
សប#$ហ៍េនះ។ 
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វត្មនរបស់េដើមបណ/ឹងរដ្ប34េវណី៖ សវនករនៃថ្នីមួយៗ មនវត្មនេដើមបណ,ឹងរដ្ប12េវណ ី
្បមណជ ១០រូបេនក្(ងបន្ប់សវនករ េហើយក្'ងេនះក៏មនេដើមបណ2ឹងរដ្ប67េវណីជជនជតិមូស្ីម 
ចូលរួមផងែដរ។ 
 

វត្មនរបស់ភគី៖ ្គប់បណ&'ភគីមនវត្មនេនក្3ងសវនករេលើកែលងែតេមធវ* កណវស 
ែដលជ េមធវ%ករពរក្ីេលក េអៀង សរ# បនអវត្មនេពញមួយសប/0ហ៍ និងេមធវ6 សុន អរុណ ែដលជ
េមធវ%ករពរក្ីេលក នួន ជ បនអវត្មនេនរេសៀលៃថ្សុ្ក។ 
 

វត្មនសធរណជន៖ 
 
កលបរ%េច្ទ សវនករេពល្ពឹក សវនករេពលរេសៀល 
ៃថ្្ពហស()ត ិ
១៨/១០/១២ 

 សធរណជនចូលរួម្បមណជ២៣០នក់
រួមមន ជនជតិចមែដលមកពី្ សុកបរយ
េខត្កំពង់ធំ។ 

 ជនជតិចមែដលតមដនសវនករនេពល្ពឹក
បន្តឡប់េទវ+ញ គឺេន្បជជនែត១០០នក ់
និង ជនបរេទសចំនួន៧នក់។ 

ៃថ្សុ្ក 
១៩/១០/១២ 

 សធរណជន្បមណជ ១៤០នក់រួមមន 
្ពះសង&' និងដូនជីមកពីេខត្កំពត និងេខត្
តែកវ។ 

 ្បជជន្បែហលជ១០០នក់មកព ីេខត្កំពង់- 
ចម។ 

 
 
ខ. កររគបរ់គងេពលេវល 
 

អង្ជំនុំជ្មះបនចប់េផ្ើមសវនករវ8ញេនៃថ្្បហស?@តិសបC?ហ៍េនះ និងដំេណើរកររហូតដល់
ៃថ្សុ្កបន#$ប់ពបីនផ$%កដំេណើរករនីតិវ2ធសីវនករកលពៃីថ្្បហស()តិសប-(ហ៍មុនេដើម()ីចូលរួម្បរព្ពិធ ី
បុណ$%ភ្(ំបិណ+។ េទះបីជមនករជំទស ់ និងករេលើកទឡ,ីករណ៍ជបន្បន45ប ់ ក៏សវនករេលើឯកសរ
បនប$្ប់មុនករេ្គងទុកេដយសរែត្កុមេមធវ8ករពរក្ីពុំបនដក់ឯកសរបែន្ម េលើកែលងែត្កុម
េមធវ%ករពរក្ីេលក នួន ជ ែដលដក់ បែន្មឯកសរមួយច/0ប់។ ជបន$%ប់អង្ជំនុជំ្មះបនស()ប់សក្ីកម ្
របស់េដើមបណ*ឹងរដ្ប./េវណ ី យឹម សុវណ ្ េនរេសៀលៃថ្សុ្ក។ ភគីបនប'្ប់ករសួរេដញេដលេលើ 
េដើមបណ'ឹងរូបេនះនៃថ្ដែដលេនះ ប៉ុែន្េដយសរេពលេវលមនកំណត់អង្ជំនុំជ្មះ ក៏បនេលើកេសចក្ ី
ែថ្ងករណ៍េរៀបរប់ពីទុក្េសកនិងករទមទរសំណងរបស់េដើមបណ=ឹងរដ្ប@Aេវណីេទៃថ្ច័ន្សប/0ហ៍េ្កយ 
(២២តុល)។ 
 
គ. ឥរិយបថេនកនុងបនទបស់វនករ 
 

េនេពលមនករតទល់គ-.យ0.ងខ3.ំងេនក្7ងសវនករ បនបណ>.លឲ.@ភគីបនេ្បើពក.@សម្ីធ្ន់ៗ 
និងសែម្ងករមិនេពញចិត្របស់ខ្3នជពិេសសេនេពលែដលេមធវ- ែវកែគន និងេមធវ( អុ ីនូហ'()  ី បនេលើក 
េឡើងថសវនករេលើឯកសរគឺជ “សន្ិសិតកែសត” (សូមេមើលែផ្កទIីII.ង)។ ជករេឆ្ើយតប 
សហេមធវ'នំមុខ េពជ អង្ បនែថ្ងថករេលើកេឡើងេនះ “ពុំសមេហតុផលេទ” ចំែណកឯ្ពះរជអជ./ 
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េរយ៍ន័រ បនបែន្មថ “សវនករេនះគឺជករដក់ឯកសរចំេពះមុខអង្ជំនុំជ្មះ ពុំែមនជសន្ិសិតកែសត 
េនះេទ … ខ្#ំមនករមិនេពញចិត្ ែដលេមធវ1ករពរក្ីបនេលើកេឡើងថ ‘វជឆកេល'(ន 
និងជករសែម្ងេនះ’។ ” 
 ជងេនះេទៀត នសប,-ហ៍េនះ ករ្បឈមរវងអង្ជំនុំជ្មះ និងេមធវ( អុ ីនូហ'()  ី បនេកើតេឡើង
យ"#ងេក'គគុក។ អង្ជំនុំជ្មះបនប-./ប់េលកេមធវ6មិនឲ.9េធ្ើករកត់សមB.ល់ និងបេ-្ញមតិេយបល់ជ 
េ្ចើនេលើកេ្ចើនសរ តមរយៈករកត់ផ01ច់្បព័ន្សេម្ង (ៃម៉្ក<ហ្?ន)។ េមធវ% អុ ីនូហ'()  ី េនែតបន្ 
ប៉ុនប៉ងេលើកេឡើងសំេណើខ្*ន េទះបីជ្បព័ន្បំពងសេម្ង្ត2វបនកត់ផ89ចក់៏េដយ គឺគត់េនែតេ្កកឈរ 
សុំករអនុ()*តសុំែថ្ងជបន។្ ្បធនអង្ជំនុំជ្មះ និល ណ%ន បនេធ្ើករែណនំដល់េលកេមធវ, 
េដយេលើកថមុន នឹងដក់សំេណើេមធវ/្ត2វេលើកេឡើងពីកម្វត្9ៃនសំេណើជមុនសិន ែដលករេធ្ើែបបេនះ 
គឺេដើម'( ី “បេ#្%សនូវេសចក្ីែថ្ងករណ៍របស់េមធវ9 អុ ីនូហ=>? ី ែដលអចជករទិេតៀនដល់ដំេណើរករនីតិវJធី 
និង្បធនអង្ជំនុំជ្មះ។” 

េនៃថ្សុ្កេមធវ- អុ ីនូហ'() ី បនេហ្បធនអង្ជំនុំជ្មះថ “ជេច្កមែដលអស,-រ-/” 
(សូមេមើលែផ្កទ ី III.ង) ែដលេច្កម ឡែវន ៍ បនេធ្ើករកត់សម./ល់ថ ករេលើកែបបេនះគឺជករ 
“េមើលងយ មិនេគរព … និងជករ្បមថ។” អង្ជនំុំជ្មះបនេចញេសចក្ីសេ្មចពី “ករ្ប្ពឹត្កំហុស 
វ"ជ$%ជីវៈ” េយងតម វ"ធន៣៨ៃនវ$ធនៃផ្ក្*ង។ ដូេច្ះេមធវ* អុ ីនូហ'()  ី បនព$%យមបន្ន់ឥរ-យបថ េដយ
េលើកេឡើងថ៖ “ខ្#មំិនមនេចតន្បមថេមើលងយដល់ដំេណើរករនីតិវ8ធីេទ។ ខ្#ំសូមអភ័យេទស 
្បសិនេបើអ្ីែដលខ្0 ំេលើកេឡើងគឺជករ្បមថេមើលងយ។” 
 
ឃ. បញហ ៃនករបកែរប និងបញហ បេចចកេទស 
 
 ប"#$្បព័ន្បំពងសេម្ងបនេកើតេឡើងនសប%&ហ៍េនះេនេពលសហេមធវ'នំមុខ េលក េពជ អង ្
បនដក់បង()ញភពយនឯ្កសរអំពកីិច្សម'(សន៍របស់េលក នួន ជ ។ ប"#$េផ$'ងេទៀតគឺថ អ្កបកែ្ប 
មិនអចបកែ្បទន់នូវអ្ីែដលេលក្សីេមធវ% សុ ីម៉ុនណ(ហ្ត បនេលើកេឡើងក្#ងកំឡ$ងេពលេធ្ើបទ 
បង#$ញេលើឯកសរេឡើយ ប៉ុែន្េទះបីជយ-.ងណ ប"#$េនះ្ត*វបនេដះ្សយ េដយអ្កបកែ្បបន 
េស្ើសុអំង្ជំនុំជ្មះ ឲ"#េធ្ើករែណនំេលក្សីេមធវ6ឲ"#និយយេឡើងវ=ញ និងយតឺៗ។ 
 
ង. តរងេពលេវល 
 

កលបរ%េច្ទ ចប់េផ្ើម 
ស្មកេពល

្ពឹក 
អហរៃថ្្តង ់

ស្មកេពលរ
េសៀល 

ផ"#កសវនករ 
រយៈេពល 

សវនករសរុប                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ៃថ្្ពហស()ត ិ
១៨/១០/១២ 

៩.០១ 
១០.៤១-

១១.០១ 
១២.០៥-

១៣.៣៥ 

១៤.៤០-

១៥.១១ 
១៦.០៦ 

៤ េម#$ង និង 
៤៤ នទ ី

ៃថ្សុ្ក 
១៩/១០/១២ 

៩.០៥ 
១០.២៥- 
១០.៥៤ 

១២.០០- 
១៣.៤៥ 

១៤.៣៨-
១៥.០០ 

១៦.២៦ 
៤ េម#$ង និង 
៤៦ នទ ី
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រយៈេពលសវនករជមធ./ម 
រយៈេពលសវនករសរុបក្/ងសប23ហ៍េនះ 
ចំនួនសរុបៃនេម,-ង ៃថ្ និង សប3-ហ៍ ៃនសវនករ  

      ៤ េម#$ង និង  ៤៥ នទ ី
      ៩ េម#$ង និង ៣០ នទ ី
៥២៣ េម#$ង និង  ៤៩ នទ ី

រយៈេពលសវនករចំនួន ១១៩ៃថ្ អំឡ'ងេពល ៣៦ សប#$ហ ៍

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

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 Faith Suzzette Delos Reyes, Daniel Mattes, Hava Mirell, 
Kimsan Soy, and Penelope Van Tuyl, as part of AIJI’s KRT Trial Monitoring and Community Outreach Program. 
KRT TRIAL MONITOR reports on Case 002 are available at <www.krtmonitor.org>, and at the websites of the East-
West Center and the War Crimes Studies Center.  
 
1 Yim Sovann was first examined by Civil Party Lawyer Sam Sokon, followed by International Civil Party Lead 
Co-Lawyer Ms. Elisabeth Simonneau-Fort.  Civil Party was then questioned by Prosecutor Keith Raynor.  None of 
the defense lawyers posed any questions to the Civil Party. 
2 Yim Sovann actually witnessed this “measure” by Orussey Market, where soldiers shot the lock off a door 
and then proceeded to shoot the residents who were hiding inside. 
3 Pouthi Ban Village is located in Kaoh Thum District in Kandal Province.  Yim Sovann worked in a female unit 
in Pouthi Ban until she was evacuated again in November 1975. 
4 The Civil Party could only recall seeing the transport of individuals by boat once.  She estimated that there 
were about five or six people in the boat and explained that she knew those people were accused of being 
enemies because “that’s why their hands were tied to their backs.” 
5 Spelled phonetically. 
6 According to the Civil Party, those at Security Center 7 were placed under close surveillance but were still 
allowed to work. Sometimes they were arrested for reeducation and, if they improved, they were released. 
However, people who did not improve or committed some other offense were sent to Security Center 8, where 
treatment was miserable and prisoners were “handcuffed, shackled, and severely tortured.”  The Civil Party also 
recalled witnessing an incident right before the liberation by the Vietnamese when individuals from Svay Rieng 
Province, with their hands tied behind their backs, marched to Security Center 8, where they were ultimately 
executed. 
7 On 8 October 2012, the Trial Chamber issued a memorandum approving the inclusion of the killings of Lon 
Nol soldiers at Toul Po Chrey immediately after the evacuation of Phnom Penh within the scope of trial in Case 
002/01.  See Trial Chamber. “Notification of Decision on Co-Prosecutor’s Request to Include Additional Crime 
Sites within the Scope of Trial in Case 002/01 (E163) and deadline for submission of applicable law portion of 
Closing Briefs,” (8 Oct. 2012). E163/5. Paragraph 3. 
8 Prosecutors Dale Lysak and Seng Bunkheang initiated the OCP presentation of documents last Wednesday, 
10 October 2012.  Lysak outlined the presentation; Seng Bunkheang spoke about documents related to the 
Standing Committee and the Central Committee.  Lysak returned to focus on communication and implementation 
of Standing and Central Committee policies.   At the end of 10 October, Vincent de Wilde d’Estmael began his 
part of the presentation, related to the formation and composition of the DK government and its ministries.  On 
Thursday, 18 October, de Wilde d’Estmael continued with this line of presentation.  National Prosecutor Song 
Chorvoin provided further documentary evidence, and Prosecutor Keith Raynor followed and concluded the OCP 
presentation.  National CPLCL Pich Ang then began presenting documents for the Civil Parties and was 
subsequently followed by International CPLCL Elisabeth Simonneau-Fort. 
9 The prosecutor referred to documents D366/7.1.351, dated 7 January 1978; D366/7.1.487, dated 7 March 
1977; and IS 18.68, dated 4 November 1978.   
10 Regarding the elimination of internal enemies, the Prosecutor referred to documents E3/1159, E3/522, 
E3/808, and E3/153. 
11 In regards the Ministry of Social Affairs, the Prosecutor referred to E3/226 and E3/808. 
12 Ms. Song Chorvoin referred to three records of Standing Committee meetings in documents E3/182; E3/232; 
E3/216.  She also referenced a “speech by Mr. Khieu Samphan during Anniversary of 16 April 1977,” in document 
E3/200. 
13 The issue of Revolutionary Flag referenced was dated Feb/March 1976 (E3/166).  The Prosecutor also 
referred to a decision by the Standing Committee dated 30 March 1976 (E3/12), and an instruction by Office 870 
(E3/160). 
14 In reference to this subject, Ms. Song Chorvoin referred to documents E3/727; E3/1150; E3/241; E3/1091; 
E3/1144; E3/1073; E3/801. 
15 This quote comes from a telegram from Vi, Northeast Zone Secretary, to “respected Brother,” document 
E3/319.  Additionally, Raynor referred to other telegrams sent to the “Party Center” in documents from the 
Northeast and East Zones in E3/1122; E3/943; E3/1191; E3/1192; E3/257; E3/879; E3/871; E3/892. 
16 Specifically, document E3/1092, but Raynor also presented E3/769; E3/1094, E3/1179; E3/951. 
17 The prosecutor was referring to documents E3/1096, E3/1679, E3/956, E3/501, respectively. 
18 Mr. Raynor referred to documents dated May 1977, E3/179 and E3/180. 
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19 Mr. Ang Udom cited an email from the Trial Chamber’s Senior Legal Officer on 10 October, 2012, in which 
the Chamber reminded the Civil Parties of a previous decision, found in document E96/7, which stated that written 
statements, when presented instead of oral ones, would be inadmissible if they went to the acts and conduct of 
the accused, thus Parties should present documents with attributable probative value and weight. 
20 These two documentary films had document numbers E166/8R and E109/2.3R, respectively. 
21 The thesis referenced by Pich Ang bears document number E3/123. 
22 In accordance with Internal Rule 81 (1) and Articles 14 (1) and 14 (3) (d) of the International Covenant for 
Civil and Political Rights, Accused Ieng Sary issued a Limited Waiver, agreeing to waive his direct presence in the 
courtroom for 1 Civil Party and 7 witnesses.  He explicitly stated that he is not waiving his right to be present for 
other witnesses. See Ieng Sary.  “Limited Waiver” (18 September 2012). E229.  Due to his extended stay in the 
hospital, he subsequently issued another Limited Waiver for 11 additional witnesses and 7 Civil Parties.  See Ieng 
Sary. “Limited Waiver” (1 October 2012). E237. 


