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- េលក្សី យឹម សុវណ ្
ជេដើមបណ(ឹងរដ្ប-.េវណ ី 

 
I .  ទិដឋភពទេូទ 
 

 នសប$%ហ៍េនះ អង្ជំនុំជ្មះតុលករដំបូង បនស$%ប់សក្ីកម្េដើមបណ-ឹងរដ្ប23េវណ៣ីរូប និង 
សក#$២ីរូប។ សក្ីកម្ទំងេនះ បនេផ/0តសំខន់េទេលើបទពិេសធន៍ក្?ងកំឡ?ងេពលជេម្Cសេចញពីទី្កុង 
ភ្ំេពញ ក៏ដូចជស./នភពលំបកលំបិនភ)*មៗ បន.*ប់ពីករជេម្7សេលើកទ១ីេនះ។ សក្ីកម្ទំងេនះ ក៏បន 
ពិភក%&ពីករ្ប្ពឹត្មកេលើទហន លន ់ណ"ល និង អ្កជម្ឺេនមន្ីរេពទ56ក្7ងេពលជេម្9សេលើកទ១ី េនះ។ 

អង្ជំនុំជ្មះ បនស$%ប់ករជែជកែវកែញកប"#$ច"#ប់ េហើយបនេចញេសចក្ីសេ្មចសំខន២់ 
ក្#ងសប'(ហេ៍នះ។  េសចក្ីសេ្មចទ១ី គឺថ េដើមបណ*ឹងរដ្ប/0េវណីអចែថ្ងពីេសចក្ីឈឺចប់ និង ទុកេ្វទន 
ែដលពួកគត់បន្ទំរងទកុក្្#ងកំឡ#ងេពលរបបកម្&ជ្បជធិបេតយ./ទំងមូល ជជងករកំណតឲ់"#ពួក 
គត់េធ្ើ្តឹមែតេសចក្ីែថ្ងករណ៍េលើ្ ពឹត្ករណ៍ក្#ងសវនករវគ្ទ១ីៃនសំណ&ំេរឿង០០២។ េសចក្ីសេ្មច 
ទ២ី អង្ជំនុំជ្មះមិនអនុ,-.តឲ.1ភគីទំងអស់សកសួរសក#$េីដយែផ្កេលើករវ-ភគរបស់សក45ីជំនញេទ 
្បសិនេបើសក*+ីជំនញរូបេនះ មិនទន់បនបង9*ញខ្<នចំេពះមុខតុលករ។ 
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II. ស"ខកមមសេងខបរបសេ់ដីមបណដ ឹងរដឋបបេវណ ីនិង សកស ី
 

អង្ជំនុំជ្មះបនស-.ប់េសចក្ីែថ្ងករណ៍មួយពីេសចក្ីឈឺចប់របស់ េលក្សី យឹម សុវណ្ 
ែដល្ត&វបនសួរេដញេដលតំងពីសប56ហ៍មុន។1 េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណីថ្២ីរូប េលក ជុំ សខុ និង 
េលក្សី ឡយ បូនី ក៏បនផ្ល់សក្ីកម្ផងែដរក្:ងសប;<ហ៍េនះ េហើយអង្ជំនុំជ្មះបនេកះេហសក#$ ី
២រូប បែន្មេទៀតមកេធ្ើសក្ីកម ្ គ ឺ េលក សុខ ឈិន ែដលជកម្ករផ្3វរេទះេភ្ើងម;<ក់ ក្?ងរបបកម្?ជ 
្បជធិបេតយ)* និង េលក គង់ គមី ែដលជទហនវ័យេក្ងម12ក់ ក្5ងជួរកងទ័ពែខ្រ្កហម។ 

សក្ីកមរ្បស់េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី និង សក,4ី បនេផ7,តសំខនេ់លើករជេម្)ស្បជជនេលើកទ១ី 
រួមទំងបទប&'( ែដល្ត.វបនអនុវតក្្#ងករជេម្'សេនះ ក៏ដូចជករ្ប្ពឹត្មកេលើ្បជជនក្2ងេពល 
និងេ្កយេពលជេម្-សភ01មៗ។ សក្កីម្ទំងេនះ បនបង$%ញជពិេសសពីករ្ប្ពឹត្េទេលើអតីតទហន 
លន់ ណ%ល អ្កជម្តឺមមន្ីរេពទ)* ្ពះសង)/ ្បជពលរដ្ ្ពមទំងអ្កករទូត។ េនចុងប0្ប់ៃនសក្ីកម ្
ទំងេនះ េដើមបណ,ងឹរដ្ប&'េវណីម-&ក់ៗ បនអំពវនវឲ&8អង្ជំនុំជ្មះ ប,្ប់កិច្ដំេណើរករសវនករេនះ 
ឲ"#បនចប់សព្្គប។់ ្កុមេមធវ)ករពរក្េីលក េអៀង សរ' និងេលក េខៀវ សំផន បនបដិេសធ មិនសួរ 
សំណ$រចំេព ា ះសក#$ី ឬ េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណីណមួយេឡើយ។ 
 
ក. េសច$ដែថលងេរៀបរបទ់កុខេសកេវទនរបស ់េលករស ីយឹម សវុណណ  
 

េដយបន្ពីករសួរេដញេដលកលពីសប12ហ៍មុន េដើមបណ9ឹងរដ្ប2=េវណ ីយឹម សុវណ្ ្ត+វបនផ្ល់ 
ឱកសបេ&្ញេសចក្ីឈឺចប់រងទុក្ ែដលេលក្សីបនជួប្បទះក្Aងរបបកម្%ជ្បជធិបេតយ-.។ េលក 
្សីបនចប់េផ្ើមេដយនិយយថ ចប់ពឆី"#ំ ១៩៧៥ ដល់ ១៩៧៦ េលក្សី្ត#វបនេគេធ្ើបប និងេចទ 
ជ “ជន ១៧ េមស” ឬ “ខ"#ំង” មួយរូប។ េលក្សី មិនមនអហរបរ/េភគ្គប់្គន់ េហើយ្ត,វបនបង្ំ 
ឲ"#េធ្ើករទំងយប់ទំងៃថ្។ េលក្សីបនបត់បង់អ្ីៗ្គប់យ=>ង៖ ្ទព>Bសម>Dត្ិ េគ្កបី និងដីៃ្ស ចមK>រ 
របស់េលក្សី។ េលក្សីបនរ$ឭកេឡើងវ,ញថ ក្0ងឆ23១ំ៩៧៨ ឪពុក បង្សី ក្+យ្បុស របស់េលក្សី 
និង បងប្&នជីដូនមួយរបស់ឪពុកេលក្ស ី ្ត#វបនែខ្រ្កហមសម./ប់េនករ#យល័យ ០៧។ េលក្សី 
បនេរៀបរប់ពីបទពិេសធន៍ដូចខងេ្កម៖ 
 

ែខ្រ្កហមបនយកេទវយេចលេនមន្ីរ០៧ ទំងយប់េដយេចទថ សុទ្ែត 
ខ"#ំង … ខ្#ំមិនអចយំបនេដយេឃើញទិដ្ភពេនផ89ល់នឹងែភ្ក េគចងសD9ប 
េសក … សុខចិតឱ្នស្មក់ទឹកែភ្កនឹងដី អត់ហ%&នេអើតេងើបេមើលមុខ។ 

 
េលក្សីបនរស់េនក្*ងភពភ័យខ23ចជ្បច ំ ពីេ្ពះែខ្រ្កហមមនពក01េស30កមួយ “ជីកេស& 

ជីកទំងឬស មិនឲ'(ទុក។” េលក្សីបននិយយថ េលក្សីេនែតរស់េនជមួយវ6បត្ផិ្#វចិតត្ំងពីេពល 
េនះមក េហើយមនេពលខ្ះ េលក្សី្ត(វបនប-្/នេទមន្ីរេពទ67មិត្ភពែខ្រសូេវៀត េដើម%&ីព%)បល។ 
េដើម%&ី “រម#$ប់ផ្)វចិត”្ េលក្សី បនសេ្មចបួសជយយជី និង េដើរតមផ្9វ្ពះធម៌។ េលក្សី យឹម 
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សុវណ្ បនែថ្ងថ េលក្សីបនែថ្ងអំណរគុណដល់តុលករែខ្រ្កហម ែដលអនុ#$%តឲ%(េលក្សី 
មកេធ្ើសក្ីកម្។ េលក្សី ក៏បនបង34ញេសចក្ីសង49ឹមផងែដរថ តុលករនឹង “ែស្ររកយតុ្ិធម៌ឲនងខ្,ំ 
និង ជនរួមជតទិំងអស។់”  
 
ខ. ស"ខកមម េលក ជុំ សខុ  
  

េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី ជុំ សុខ (TCCP 25) ជអតីតទហន លន់ ណ+ល ែដល្ត/វបន 
ជេម្%សេចញពភី្ំេពញ បនមកផ្ល់សក្ីកម្េនសវនករវគ្ទ២ីេពល្ពឹក និងេពញមួយរេសៀលៃថ្ច័ន្ ២២ 
តុល។2 
 

១. តួនទីមុនេពលភ្ំេពញែបក  
 
 េលក ជុ ំសុខ បនេកើតក្+ងឆ./ំ ១៩៥៥ ក្#ងេខត្ៃ្ពែវង បុ ៉ែន្េ្កយមកគត់ផ34ស់េទេពធិចិនតុង 
និងេ្កយេទៀតមកេនបុរ&កីឡ។ េន្ពលឹមៃថ្ទ ី ១៦ េមស ១៩៧៥ គត់ចំបនថ គត់េទផ្ះឪពុក 
របស់គត់េនភ្ំេពញ។ អ្កទំងពីរជទហនក្#ងជួរកងទ័ព លន់ ណ/ល ែដលឪពុករបស់គត់ ជម:ន្ីេយធ 
ម"#ក់។ េយងតមេដើមបណ0ឹងរដ្ប%&េវណី េដយសរែតភ័យខ+,ចមនប12,ណមួយេកើតេឡើងេដយមិនអច 
ស"#នទុកមុនបន គត់បនលក់ឯកសណ+,ន កំេភ្ើង នងិ សម$%រៈទហនរបសឪ់ពុកគតម់ុនេពល ែខ្រ 
្កហមចូលដល់្កុងបន្ិច។  

២. ករដួលរលំភ្ំេពញ និងករជេម្*ស 
 

េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណបីនផ្ល់សក្ីកម្ថ ចប់ពីឆ23១ំ៩៧០ ដល់ ១៩៧៥ មនករបញ់េបះ រវង 
ទហន លន់ ណ'ល និង ែខ្រ្កហម។ គត់បនឭស្9រ្គប់កំេភ្ើង និង មន្បជជនជេ្ចើន្តEវរបួស 
េរៀងរល់ៃថ្។ មនអ្កខ្ះស()ប់ និង អ្កខ្ះេទៀត ្ត4វបនព)8បលេនមន្ីរេពទ)?។ 
 េនៃថ្ ១៧ េមស ១៩៧៥ េលក ជុំ សុខ និយយថ គត់អចឭស្2រ្គប់កំេភ្ើងពី្គប់្ជុង ៃន 
ទី្កងុភ្ំេពញ និង បនឮតមវ$ទ&'(ថ កងកម-&ំងែខ្រ្កហម បនកំពុងវយចូល្គប់្ចកល្ក។ ទហន 
ែខ្រ្កហមខ្ះ បនេផ/0ង្គប់្គប់ែបកៃដចូលផ្ះសែម12ង្បជពលរដ ្ ក្#ងេពលៃវស្មុកចូល្កុង។ 
ម"#$"ងវ'ញេទៀត េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី មិនបនេឃើញ្បជពលរដ្របួស ឬកម៏នករបញ់េបះេទ េនៃថ្ ១៧ 
េមស ១៩៧៥ ក្#ងខណៈែដលទហន លន់ ណ'ល បនស្័្គចិត្េបះបង់ និង ្បមូលកំេភ្ើងទុកជគំនរ 
េនតមផ្'វ។ េពលគត់េចញពទីី្កុង េលក ជុំ សុខ បនេឃើញសកសពជេ្ចើនេន្ពលនយន្េហះ និង 
បន#$យេយធកំពង់ឆ/$ំង។ 

 ែផ្កតមេលក ជុំ សុខ គត ់ និង្បជពលរដ្ភ្ំេពញជេ្ចើន បនេចញមកទទួលអបអរសទរ 
ទហនែខ្រ្កហមេនតមដងផ្)វ។ គត់បននិយយថ ្បជជន “មនេសចក្ីេ្តកអរណស”់ េ្ពះពួក 
េគេជឿថ ពួកេគមនសន្ិភពេហើយ។ ពួកេគបន “ឈរបក់កន់កែន)*ងសអបអរសទរ ែ្សក ‘ជេយ 
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កងទ័ពរ'េដះ!’ ”។ េលកបនបន្ថ ផ្#យេទវ(ញ ទហនែខ្រ្កហមមនទឹកមុខ “មុតមំណស”់ និង 
មិនសប&'យចិតេ្ទ។ េលក ជុំ សុខ បននិយយថ៖ 
 

មិនមនេសើចញញឹមញែញមដក់េយើងែដរ គឺេគេធ្ើករងរមុខមំ អត់មនេរឿង 
សប#$យ។ … គឺមនរហូតដល់បញ់្ បជជនេននឹងមុខខ្.ំេទៀត េពលែដល 
ខ្#ំេទយកអង្រក្#ងឃ/0ំង។ 

 
េទះបីជមនករេ្បើអំេពើហិង34េពលពួកេគបនចូលដល់្កុងក៏េដយ ក៏ទហនទំងេនះ បន    

្បកសតមេឃសនៈស័ព្ថ អ្ករល់គ()អត់មនេទសអ្ីេទ េហើយអចបន្្ បកបករងររកសុ ធីម្តបន 
“បុ ៉ែន ្អង្ករយកេទសែតជនក&'ត់្បំពីរក&/ល មន លន់ ណ3ល, សិរ$មតះ, អុ ិន តំ, េចង េហង េហើយអ្ក  
ប៉ុន%&នេទៀត។” 
 េលក ជុ ំ សុខ បនផ្ល់សក្ីកម្ថ គត់បនេទមន្រីេពទ%&ពីរដងេនៃថ្ ១៧ េមស ១៩៧៥។ 
គត់បន្បទះេឃើញទហនែខ្រ្កហម និង លន់ ណ'ល ក្#ងមន្ីរេពទ-.កំពុង្ត3វបនព-6បលេដយ្គ3េពទ-. 
ន្ពឹក្ពលឹមៃថ្េន ា ះ។ គត់បនេឃើញថ មនទហនែខ្រ្កហមខ្ះ បនបដិេសធមិន្ពមេលបថ"#ំ េពល 
ពួកេគដឹងថ អេមរ)កបនផ្លអ់ំេណយថ'(ំទំងេនះ េ្ពះជអំេណយមកពី “ពួកច្កពត្”ិ។ េដើមបណ(ឹង 
រដ្ប%&េវណីបននិយយថ េពលគត់្តឡប់េទមន្ីរេពទ67ម្ងេទៀតេនៃថ្ដែដលេន ា ះ េ្កយពីែខ្រ្កហម 
បនចូលកន់កប់ គឺមិនមន្គ#េពទ'( ឬទហនែខ្រ្កហមេទ មនែតអ្កជម្ឺេដកចំស?'ប់។ 

 េនេពលៃថ្រេសៀល េដើមបណ+ឹងរដ្ប/0េវណីបនឮករ្បកសតមេម្ក%ៃដថ អ្ករល់គ$%្ត(វែត 
ចកេចញពីទី្កុងរយៈេពល ៣ ៃថ្ េ្ពះ ពួកអេមរ.កកំងអចទម56ក់្គប់ែបក។ េលក ជុំ សុខ បន 
និយយថ គត់និង ្កុម្គ&សរមិនបនដឹងច%&ស់េទថ គួរែតេជឿេលើករ្បកសេនះឬអត់ ជពិេសស េដយ 
សរខងអេមរ'កេទើបែតបនទម%&ក់ម្+បអហរក្1ងទី្កងុេន២ឬ៣ៃថ្មុនបន្ិច ប៉ុែន្ពួកគតម់ន អរមណ្៍ថ 
ពួកេគ្ត(វែតចកេចញ ពីេ្ពះទហនែខ្រ្កហមរ"ងរូសណស់។ េដើមបណ/ឹងរដ្ប23េវណី បនចកេចញ 
េដយឡនេនល&'ចៃថ្ដែដល េហើយ្កុម្គ&សរខ្+នបនស្ិតេនក្%ងចំេណមអ្កែដលជេម្1សពីទី្កុងមុន 
ដំបូងទ។ី ក្#ងេពលកំពុងេធ្ើដំេណើរ េលក ជុំ សុខ បននិយយថ គត់បនេឃើញសកសពេលើដងផ្%វ តម 
ពន្ឺេភ្ើងហ*+ក"#លឡនខងមុខ។ ពួកគត់បនឈប់េនយប់ទ២ី ្តឹមកំពង់ទួល ែដលជកែនង្ពួកគត់្ត)វ 
ែត្បគល់ឡនេទអង្ករ េ្ពះវជស012ៃនពួកច្កពត្ិ។ ពួកគត់្ត+វបនេគ្បប់ថឲ"#វ%លេទកន់្ សុក 
ភូមិកំេណើតវ"ញ ដូេច្ះពួកគតក់៏បននំគ()េទេខតៃ្្ពែវង ែដលជ្សុករបស់ឪពុកគត់។ េនេពលពួកគត ់
េដើរតមទិសេដេទេខត្េនះ ជុំ សុខ បនេឃើញសកសពកន់ែតេ្ចើន ែដលមនភួយ្គបពីេលើេនតម 
ដងផ្%វ េហើយគត់សន្ដិ"#នថ អង្ករមនិបនអនុ%&'តឲ'*មនករេធ្ើពិធីប)្+ះសពេទ។ េដើមបណ(ឹង 
រដ្ប%&េវណីបនអះអងថ ែខ្រ្កហមមិនបនផ្ល់ជំនួយ ទីកែន្ងស45ក់េន ឬម្#បអហរ និងទឹកផឹកស្មប់ 
ករេធ្ើដំេណើរេនះេឡើយ។ ្គ1សររបស់គត់បនរកេឃើញទឹកក្#ងថ្#ក េហើយករស$%ក់េនវ+ញ េបើដល់វត្ 
ស"#ក់េននឹងវត្ ជួនកលបនស"#ក់េនតមដងផ្.វ សរុបរួមអស់រយៈេពលមួយែខ។ េដើមបណ.ឹងរដ្ប34េវណី 
ក៏បនប&'(ក់ផងែដរថ មិនមនែខ្រ្កហមណមកចង្0ល្បប់ពួកគត់ឲ:;េដើរេទផ្Bវេនះ ឬផ្Bវេន ា ះេឡើយ 
េហើយក៏មិនមនអ្កឈរយមតមដងផ្5វែដរ។ យ#$ងណមិញ គត់និយយថ៖  
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េបើសិនេគមក្បប់េយើង ស្មប់ែតេឃើញមនុស56 ម"#ក់ពីរនក់េគមក្បប់ 
េយើង។ ខ្ះ ក៏េពលខ្ះក៏មនស01យកំេភ្ើងមួយេដើមេទ ខ្ះក៏មនែតកន់កំបិត 
ផ"#ក់អ៊%ចឹងេទ េស្-កពក់េខអវេខ# ពក់ប%&រ(&ែតប៉ុណ្ឹង។ 

 
៣.  ករ្ប្ពឹត្មកេលើអតីតទហន លន់ ណ4ល 

 
 េន្សុកកំពង់ទួល ឪពុកបេង្ើត នងិឪពុកមរបស់េលក ជុំ សុខ ្ត#វបនែខ្រ្កហមឲ/0ចុះេឈ្ ា ះ 
ែដលេន ា ះគឺជករត្ម0វឲ"#បុរស្គប់រូបែដលមនអយុចប់ព៣ី០ឆ"#ំេឡើងេទ្ត,វែតេធ្ើ ចំែណកឯសមជិក 
្គ#សរែដលេនេសសសល់ទំងប៉ុន/0នបនេធ្ើពីមុនរួចេហើយ។ េពលឪពុករបស់គតប់នេទតម ែខ្រ្កហម 
េដើមបណ'ឹងរដប្"#េវណី ជុំ សុខ បនយល់ដឹងថទហន លន់ ណ"ល ្ត#វបនេគចប់ចងឃុំឃំងទុក។ 
ែផ្កតមេដើមបណ,ឹងរដ្ប12េវណ ីថឪពុករបស់គតប់ននិយយ្បប់គតដ់ូចខងេ្កម៖ 
 

តមពិត អញ្ត)វេគឃត់េនទីេនះ ប៉ុែន្អញដឹងមុន អញរត់មកមុន េគចង 
អំេបះ ស-្កហមហ្ឹង េគចងមួយែខ/0ៗហ្ឹង។ 

 
េនែក#$រអង្្ក&ច េលក ជុំ សុខ បនេឃើញ្បជជនមយួ្កុម មនអ្កខ្ះក្-ងឯកសណ23នេយធ 

ខ្ះេទៀតេស្)កពក់សុ ីវ0ល ្ត3វបនេគចងជពីរជួរ ែដលមន្បែហលជង១០នក់ក្%ងមួយជួរ និងយមកម 
េដយទហនពីរនក់។ ពួកេគកំពុងេដើរតមទិសេដប<=>?សទិសគ"#។ េដើមបណ+ឹងរដ្ប#0េវណី បននិយយ 
ថ ពួកេគទំងេន ា ះ្ត#វបនេគចងេមៃដជប់គ)* េហើយខ្ះេទៀត ្ត,វបនចងស"#បេសក។ ជុំវ%ញេពលេវល 
េនះ េដើមបណ)ឹងរដ្ប./េវណបីនចងចំថ ពួកគត់្ត/វបនបង34ប់េដយបុគ្លមិនស34ល់មុខ “ឲ"#េយើង 
ចូលេទវត្ហ្ឹងេដើម%&ីេបើកអង្រ េបើសិនជ្គ4សរណខ្ះអង្រហ្ឹង អង្ករេគេបើកអងរ្ េហើយេទកតេ់ឈ#$ះ 
េទ េ្ពះថធ()បម់នករងរអីេធ្ើពីមុនមក េ្ពះអង្ករ្ត-វករេ្ជើសេរ2សអ្កែដលធ"#បេ់ធ្ើករពីមុន ្តឡប ់
េទេធ្ើករេនភ្ំេពញវ/ញ។” េដយរ%ឭកេឡើងវ,ញពីករ្ប្ពឹត្េលើទហន លន់ ណ<ល ក្#ង្សុកកំពង់ ទួល 
ឪពុករបសេ់ដើមបណ'ងឹរដ្ប&'េវណី មិនបនចុះេឈ4&ះេទ និងបននកំូនេចបន្េធ្ើដំេណើរេទមុខេទៀត។ 
ទីបំផុត េនេពលពួកគត់បនមកដល់ភូមិកំេណើតរបស់ពួកគត់ ឪពុករបស់គត់្ ត#វបនេគយកេទ 
“អប់រ%ែកែ្ប”។ (សូមេមើល I I .ខ .៤ .) 
 

៤. ករ្ប្ពឹត្មកេលើ្ បជជន “ថ្”ី និង្បជជន “មូលដ%&ន”  
 

 េនេពល្គ'សរខ្,នបនមកដលភ់ូមិកំេណើតឪពុករបស់គត់ ៃនភូមិត&'(ងក្ី េខត្ៃ្ពែវង េលក ជុំ 
សុខ បននិយយថ  “្បជជន េគអត់មនមករក់ទក់សួរេយើងេ្ចើនេទ មនែតអ្កខ្ះដច់ចិត្ ែដលថ 
្សលញ់ប'(ខ្+ំខ.(ំង ្គន់ែតមកេអើតមួយែភ្ត េហើយក៏្តឡប់េទវCញេទ។” ្បជជនែដល្ត*វបនជេម្%ស 
េចញពីភ្ំេពញ ្ត+វបនចត់ទុកថ “អ្កេភៀសសឹក ឬអ្កជេម្-ស ឬអ្ក ១៧ េមស” េហើយមនករ្ប្ពឹត្ 
និង “ករែបងែចកខុសគ,-ដច់្សឡះ” រវង “្បជជនមូលដ*+ន” និង “្បជជន ១៧ េមស”។ 
េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី បននិយយថ៖ 
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េយើងជអ្កជេម្,ស េគទុកេយើងជខ23ំង ទុកេយើងជមនកែម្លច្កពត្ិ 
ទុកេយើងជកែម្លសក្ិភូមិ នយទុន កុំ្បដ័រ ។ 

  
គត់បនពន'(ល់ថ ពួកគត់្ត(វែតលះបង់អ្ីៗ្គប់យ-.ង និង្ទព.3សម.6ត្ិទំងអស ់ េលើកែលងែត 

េខអវមួយកំេប្ ភួយមួយ និងចនឆ$%ំងចស់ៗមួយឬពីរ រ2ឯ្បជជនមូលដ;%នបនេ្បើ្បស់ចនឆ$%ំងល្ៗ 
ជង។ “្បជជនមូលដ*+ន” ្ត#វបនេគអនុ&'(តឲ(+ទុកអង្រេនក្+ងផ្ះបន ចំែណកឯ “្បជជន ១៧ 
េមស” មិន្ត&វបនឲេធ្ើដូចេនះេទ។  ជងេនះេទេទៀត “្បជជនមូលដ*+ន” អចេដើរេហើរតមចិត្ ប៉ុែន ្
្គ#សររបស់គត់ មិនអចេទភូមិមួយេផ78ងេទៀតបនេទ “េបើគ%&នច&)ប់ពីអង្ករ។” េយងតមេលក ជុំ 
សុខ េសរ&ភពនិយយស្ីក៏្ត3វបនកំហិតផងែដរ៖ 
 

អ្កមូលដ()ន េគមនសិទ្ិេលើកេឡើងពីវ1រភពរបស់អងក្រ របស់បដិវត្ន៍ ឯ 
អ្ក១៧ េមស គឺអត់មនសិទ្ិនិយយស្ី េ្ចៀងបទចេ្មៀងបរេទសក៏មិនបន 
និយយេរឿងពីបុរណក៏មិនបន សរេសើរេស្ចក៏មិនបន សរេសើររបបច្កពត្ ិ
ក៏មិនបន េបើេគដឹងគឺេយើងមនេទស គឺេគកសងេយើងេហើយ។ េហើយអ្ក 
មូលដ%&នេគនឹងតមដនេមើលេយើង ជពិេសសេគមនបេង្ើត្បធននរ; ្បធន 
យុវជន េហើយនិងកងឈ្បស្មប់តមដនអ្ក ១៧ េមស ហ្ឹង េតើអ្កឯងឈឺ 
ពិត្បកដឬអត់? េតើអ្កឯងហ្ឹងេធ្ើករងរសកម ្ ឬអត់? េហើយអ្កឯងហ្ឹង 
ជ្មុះ ជ្មះេចលសួនតួ គឺថកម្សិទ្ិសួនត ួឬអត់។ 

 
េលក ជុ ំ សុខ ក៏បនេរៀបរប់ពីស12នភពករងរលំបកលំបិន េដយគត់្ត>វែត្បែម្បមូល 

លមក និង ទឹកមូ្តមនុស%&យកមកេធ្ើជីបំប៉ន េហើយជេរឿយៗ ព្ងយបចសចេដយៃដទេទ។ គត់ 
បននិយយថ មនែត្បជជន ១៧ េមស េទែដល្ត(វបនេស្ើឲ01េធ្ើកិច្ករេនះ។ គត់បនបែន្មេទៀតថ 
្បសិនេបើពួកគត់យកកែន01ងបិទ្ចមុះ ពួកគត់នឹង្ត2វបនេគទិេតៀន។ េ្កពកីរងរេនះ គត់្ត#វជីក 
្បឡយ និងភ្#រដីែ្ស។ េលក ជុំ សុខ បននិយយថ គត់្ ត#វបន “បង្”ំ ឲ"#េធ្ើករ ១២ េទ ១៤ េម#$ង 
ក្#ងមួយៃថ្។ គតច់ំបនថ េពលគត់មនអរម្ណ៍ឈឺ្គុនចញ់ខ:;ំង គត់បនបន្េធ្ើករក្%ងវលែ្ស 
េហើយគត់ទទួលបនែតបបររវៗ េហើយគ-.នថ1.ំសង្6វអ្ីេទ មនែត “្គប់អចម៍ទន+,យ។” 

េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណីបននិយយថ េពលមកដល់ភូមិកំេណើតរបស់ពួកគត់ ឪពុករបស់គត់ 
បនេធ្ើករតមករែណនំរបស់ “អង្ករ”។ េ្កយពីេធ្ើករបន១០ៃថ្ ឪពុករបស់គត់្ត/វបនេគយក 
េទ“េរៀនសូ្ត” េហើយ “បត់ខ្%ន”។ តមរយៈេលក ជុំ សុខ បនឲ"#ដឹងថ ឪពុករបស់គត់ ដំបូងេឡើយ 
្ត#វបនេគយកេទវត្ប%្ី ែដលជកែន្ង “ពួកនិន'(ករជំនន់ លន់ ណ0ល ហ្ឹង ដូចជទហន គិញ 
ម"ន្ីរជករ ពក់ព័ន្ធំៗេគយកេទដក់េនេលើនុ៎ង។” បន#$ប់មក ឪពុករបស់គត់្ត0វបនេគ “លត់ដ”ំ 
េហើយ្ត'វបនបង្ំឲ01េធ្ើករក្8ងមន្រីសន្ិសុខមួយក្-ងភូមិ្តពំងលក់ត78ល់។ េដើមបណ@ឹងរដ្ប7Cេវណីបន 
និយយថ គត់បនព+,យមតមលួចេមើលឪពុករបស់គត់ េពលែដលគត់កំពុងេធ្ើករេនជិតភូមិ៖ 
“ខ្#ំេទេឆ្$តេទេដើរមេមៀរៗ ែវកេមើលគុម្ឬស67ី េអើតេមើលខ"#ចេលេឃើញគត់ ចិត្ខ្1ំេនះ វសេង្គនឹក 
គត់រហូតដល់្សក់ទឹកែភ្ក។” 
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៥ .  ករដឹងឮតួនទីរបស់ជនជប់េចទ 

 
េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី បនផ្ល់សក្ីកម្ថ គត់បនឮេឈ#$ះេមដឹកនំខ្ះៗ ក្0ងអំឡ0ងេពល 

កម្$ជ្បជធិបេតយ-. រួមទំង ប៉ុល ពត - េអៀង សរ' - នួន ជ និង េខៀវ សំផន េដយនិយយថ៖ 
 

ខ្#ំធ&'ប់ឮ េហើយ និងធ%&ប់េឃើញេទៀតផង។ ខងភូមិ គណៈកងហ្ឹងេគមនដក ់
េម្ក%េនេលើេដើមអំពិល េហើយេគដក់អំភ្បីំពងឲ&'ឮខ*&ំង។ េគផ&/ព្ផ&1យបន្ពី 
រ"#ដ#%&ភ្ំេពញេទហ្ឹង េគនិយយពីមគ ៌របស់បដិវត្ន៍របស់អង្ករ។ អង្ករ 
ហ្ឹងមនថ()ក់ដឹកនំ មនសមជិករដ្សភ មនសមជិកសភរបស់កម្)ជ 
្បជធិបេតយ%&។ 

 
េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី ជុំ សុខ ក៏បនរ9ឭកផងែដរថ ក្$ងឆ'(ំ ១៩៧៨ េឈ#$ះ ប៉ុល ពត, េអៀង សរ', 

នួន ជ, េខៀវ សំផន ្ត#វបនេគសរេសរេលើខិតប័ណ្ែចកចយទម45ក់ពីអកសតមយន្េហះ 
“ខិតប័ណ្ទំងេន ា ះនិយយអំពរីណសិរ%&សមគ្ីសេ-ង/%ះជតិ។ … ឲ"#្បជជនទំងអស់េនបូព េ៌ងើបេឡើង 
្បឆំងជមួយបន្បតិកិរ/យ ប៉ុល ពត, េអៀង សរ9, េខៀវ សំផន ្បល័យពូជសសន៍។” 
 

៦ .  េសចក្ីែថ្ងករណ៍េរៀបរប់ទុកេ្វទន ឥរ#យបថ និង ភពគួរឲ/0េជឿទុកចិត្បន 

 
េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី មនសភពនឹងធឹង និងបនេឆ្ើយសំណ<រេដយ្តង់ៗ។ េលើកែលងែត 

េពលែដលគត់បននិយយពីករបត់ខ្.នឪពុករបស់គត់ គត់បនមនអរម្ណ៍រ.ជួលចិត្ េហើយ្ត:វករេពល 
ពីរបនីទីេដើម()សី្ម$លអរម្ណ៍។ 

េលក ជុំ សុខ បននិយយថ ករឈឺចប់របស់គត់ ្ពមទំង្គ;សរ បនបន្មកដល់សព្ៃថ្េនះ 
ជពិេសស េដយសរគត ់ និងបងប្&នរបស់គត់មិន្ត.វបនទទួលករបីបច់ែថរក./ឲ.1បន្តមឹ្តុ ូវ ឬ 
ក៏អប់រ'េរៀនសូ្តក្0ងកំឡ$ងេពលរបបកម្$ជ្បជធិបេតយ34 ដូេច្ះ ពួកេគមិនអចព្ងឹងស@3នភពរបស់ពួកេគ 
បនេឡើយ។ 
 

េពលែដលខ្(ំេដកយប់ម្ងៗ ខ្(ំែតងយល់សប្ិេឃើញ ទហនែខ្រ្កហមេដញ 
ចប់ខ្&ំ ឬក៏ខ្&ំៃវ-ជមួយទហនែខ្រ្កហម។ េពលភ?@ក់េឡើង ខ្&ំញ័រសច់ 
ញ័រេបះដូង តឹង្ចមុះ។ អករែដលលំបកេវទនក្/ងចិត្ខ្/ំ គឺេនជប់ដិតដម 
ក្#ងចិត្ខ្#ំ។ ករេរៀបរប់របស់ខ្# ំហ្ឹងគវឺេ្ចើនណស់រកនិយយមិនេចញេទ។ 

 
គ .  ស"ខកមម េលក សខុ ឈិន 
 

សក#$ ី សុខ ឈិន (TCW 661) បនផ្ល់សក្ីកម្ស្មប់វគ្សវនករ៣ដំបូងេនៃថ្អង-.រ ២៣ 
តុលករ។3 ក្#ងនមជអ្កលក់សំបុ្តរេទះេភ្ើង និងកម្ករជួសជុលផ្#វរែដកម"#ក់ជុំវ*ញករជេម្1ស 
ដំណក់កលទ១ី េលក សុខ ឈិន បនផ្ល់សក្ីកម្ពីអ្ីែដលគត់បនេឃើញករជេម្@ស្បជជន 
េដយរេទះេភ្ើង។ គត់ក៏បនផ្ល់ទឡ7ីករណ៍ពីចលនេចញចូលេទមកទី្កុងភ្ំេពញរបស់េមដឹកនំគត។់ 



 

 
សំណ$ំេរឿង០០២ ■ របយករណ៍េលខ ៤១  ■  សវនករេលើភស្+តង ■ សប#$ហ៍ទ ី៣៦  ■ ២២-២៥ តុល ២០១២  
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១ . តួនទី និង ទំនួលខុស្ត-វរបស់សក45ីក្8ងរបបកម្8ជ្បជធិេតយ4? 

 
េលក សុខ ឈនិ ជអ្កលក់សំបុ្តរថេភ្ើងម67កេ់នេមងឬស'(ី េខត្បត់ដំបង េហើយបន6'ប់មក 

បនប្%រមកក្*ងស-.នីយស៍"#យសុ ីសុផុន េសរ$េសភ័ន្ មុនេពលរបបែខ្រ្កហម។ ក្7ងកំឡ7ងេពលកម្7ជ 
្បជធិបេតយ() គត់្ត-វបនឲេធ្ើជជងជួសជុសផ្)វែដក។ េយងតមសក45ី ្បែហលជ៤ែខបន%&ប់ពី 
ែខេមស ១៩៧៥ គត់្ត%វបនេគចត់តំងឲ*+េទេខត្េពធសិត់។ េនទីេនះ គត់បនេធ្ើករក្5ងកងចល័ត 
មួយ ទទួលខុស្ត+វជួសជុលផ្#វែដក្បែវង ២១គីឡ$ែម៉្ត។ គត់ ចំបនថមនបុគ្លម()ក់េឈ្ ា ះ ត មូម 
ជេមរបស់គត ់“យករថេភ្ើងេទយកខ្+ំពីបត់ដំបង មកេពធិសត់។” 

េលក សុខ ឈិន បនទទួលប,-.ពី ត មូម ជេរៀងរល់ៃថ្។ ប៉ុែន្ សក.Dី មិនបនដឹងថេតើ 
ប"#$ទំងេនះ មន្បភពមកពី ត មូម ខ្6នគត់, ថ;$ក់ដឹកនំកណ@$ល ឬកែន្ងណេផ#$ងេទៀតេន ា ះេទ។ 
សក#$ីបនែថ្ងថ គត់្ត1វបនេគ្ពមនឲ()យកចិត្ទុកដក់ កុំឲ()ដច់ផ្&វែដក។ េបើមិនដេូច#$ះេទ ត មូម និង 
បក#$ពួកខ្)ននឹងផ%&ច់ជីវ,តពួកគត់េចល។ េលក សុខ ឈិន បនបន្និយយថ គត់បនដឹងតមវគ្សិក9: 
េរៀនសូ្តថ ្បសិនេបើពួកគត់មិននិយយករពិត ពួកគត់នឹង្ត/វេគសម#$ប់។ 
 

២ . វគ្សិក'(េរៀនសូ្ត និង ករអប់រ%ែកែ្ប 

 
ក្#ងរបបកម្#ជ្បជធិបេតយ01 សក03ី សុខ ឈិន បនេឃើញ ត មូម េធ្ើដំេណើរេទមកភ្ំេពញ  

េដើម%&ីចូលរួមកិច្្បជុំជមួយថ"#ក់ដឹកនំកណ+#ល ប៉ុែន្ េលកមិនបនដឹងពីខ្មឹសរៃនកិច្្បជុំទំងេនះេទ។ 
េយងតមសក#$ី ត មូម បនចូលរួមវគ្សិក#4េរៀនសូ្តក្:ងទី្កុងភ្ំេពញ។ េពល ត មូម ្តឡប់មក 
ពីវគ្សិក)*ទំងេនះ គត់នឹងេបើកកិច្្បជុំមួយជមួយកម្ករ េដយបនបង56ត់បេ្ងៀនពួកេន ា ះពីរេបៀបព្ងឹង 
“េគលជំហរនេយបយ” របស់ពួកេគ និងបង#$ប់ពួកគត់ឲេផ.$តអរម្ណ៍េលើ “ករងរស្&ល ករងរសង្ម 
និយម ករដំដុះ េធ្ើែ្សចម12រ”។  គត់បនេរៀបរបព់វីគ្សិក'(ដូចខងេ្កម៖ 
 

គឺេរៀនសូ្តរល់ៃថ្ ត មូម គត់ដក់ទិសមកឲេរៀនសូ្តរល់ៃថ្។ ព្ងឹងជំហរ 
េគលជំហរសតិអរម្ណ៍ ករងរចត់តំង បទ។ េរឿងជីវភពរស់េន អត់មន 
តវ#$។ ថ'$ក់េលើបក$.ឲ$0ហូបអ ីហូបហ្ឹងបទ។ អត់មនេទទមទរតវ56អីបន។ 

 
ចំេពះករដក់ពិន័យមកេលើអ្កែដល្បឆំងតវ)*ពីករងរែដលចត់តំងឲ*6េធ្ើ សក'(ីបននិយយ 

ថ “េលើកទ១ី េគកសង។ េលើកទ២ី េគកសង។ េលើកទ៣ី យកេទេរៀនសូ្ត។” គត់បននិយយថ 
មិត្ភកិរ្ួមករងរមួយចំនួន ្ត,វបនេគយកេទេរៀនសូ្ត េហើយមិនែដល្តឡប់មកវ?ញេទ។ សកDEី 
មិនែដលបនដឹងថមនេរឿងអ្ីេកើតេឡើងចំេពះអ្កទំងអស ់េនះេទ។ 

ជកិច្បែន្ម ក្,ងេពលសិក23េរៀនសូ្ត សក+,ី្ត.វបន្បប់ឲ+4 “េគរពទង់បក*+ េគរពទង់ជតិរួច 
បនេគឧេទ្សនម បនផ,-ព្ផ,0យ។” យ"#ងណក្ី សក#*ីមិនបនេរៀបរប់ជក់លក់ពីជនជប់េចទ 
ណមួយេឡើយ េហើយែថមទំងបននិយយថ “ត មូម អត់បន្បប់េទ។ ែតខ្0ំេទើបនឹងដឹងឥឡ8វេនះ ត 
នួន ជ គត់្បធនរដ្សភ។” 



 

 
សំណ$ំេរឿង០០២ ■ របយករណ៍េលខ ៤១  ■  សវនករេលើភស្+តង ■ សប#$ហ៍ទ ី៣៦  ■ ២២-២៥ តុល ២០១២  
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៣ . ករជេម្'សក្+ងដំណក់កលទ១ី   

 
េទះបីជគត់មិនបនចំៃថ្បរ4េច្ទក្ ី េលក សុខ ឈិន បនចថំ បនេឃើញ “ ្បជជន កុមរ 

មនុស%&ចស់ជរ ្បុស្ស ី ខ្ះក៏មនឈ”ឺ ្ត#វបនេគដឹកតមរថេភ្ើងេទផ្6វលជ ែដលេនទីេនះ ្បវត្ិរូប 
របស់ពួកេគនឹង្ត/វបនកត់្ត “ទ្មំេគមកដឹកជួន ២-៣ៃថ្ ជួន១អទិត%& វមិនេទៀង។” គត់បនប'()ក ់
ទទួលស%&ល់នូវចេម្ើយរបស់គត់ចំេពះ្កុមសហេច្កមេសើ ុបអេង្ត ែដលបននិយយថ៖ 
 

ខ្#ំបនេឃើញរថេភ្ើង២ដងក្%ង១អទិត%& រថេភ្ើងហ្ឹងមនទូពី ២០ េទ ២៥ 
ែដលជតួស្មប់េគយកអ្កដឹកទំនិញ េហើយតួនីមួយៗ ដឹកមនុស>?៤០ េទ 
៥០ នក់។ ករដឹកជ*្,នមនពីរដំណក់កល េលើកទ១ី េ្កយពីែខេមស ឆ,-ំ 
១៩៧៥ ក្#ងែខតុល វ+ច្ិក និង ែខធ្2។ 

 
តំងពីរថេភ្ើង្ត.វបនេគយកមកេ្បើ្ បស់ស្មប់ដឹកទំនិញ វមិនមនេកអឲី"#អង្'យ្សួលបួល 

ដូេច្ះមនុស%&ម"#េនក្(ងេន ា ះនំគ"#អង្(យ ឬខ្ះកឈ៏រ។ ស្មប់ទូនីមួយៗៃនរថេភ្ើង មនទហន២នក់ 
យមកមអ្កេធ្ើដំេណើរ។ សក12ីបនអះអងថ ្បជជនែដល្ត-វបនេគបង្ំឲ56ចុះពីទូរថេភ្ើង េនតមផ្#វ 
លជ ឬក្#ងតំបន់េផ,-ងៗេទៀត “មនែតេយធមួយេទ ែដលជអ្ក្គប់្ គង អ្កប()*ឲ*,ចុះ ឬឲ*,េឡើង។ 
អត់ែដលេឃើញមនជនសុ ីវ2លេទ។ េយធហ្ឹង្បដប់េដយអវុធេទៀត។” គត់បននិយយថ រថេភ្ើង 
មកពីភ្ំេពញ ប៉ុែនប្"#$ក់ថ គត់មិនបនដឹងថេតើ្បជជនែដលេនេលើរថេភ្ើង ជ្បជជនរស់េនភ្ំេពញ 
ឬយ#$ងណេទ។  

សក#$បីនេរៀបរប់លម្ិតពីស$%នភពអ្កជេម្/ស ែដល្ត&វចុះេនតមផ្'វលជ។ គត់បននិយយ 
ថពួកេគ្ត(វបនឲ-.ចុះេលើផ្6វេដយគ%&នករែណនថំ្ត$វេទណបន្េទៀត ពកួេគដច់បយដច់ទឹក អត ់
កែន្ង្ជកេកណ និងគ%&នអនម័យ។ សក)*បីននិយយថ ពួកគត់ផឹក និងងូតក្(ងទឹកថ្(កតមវលែ្ស 
េហើយមនអ្កខ្ះឈឺស01ប់ និងសកសព្ត'វបនទុកេចលតមផ្(វរេទះេភ្ើង។ គត់បនកប់សកសពមួយ 
ក្#ងចំេណមសកសព៣េផ#$ងេទៀតេដយខ្&នគត់ផ,-ល់ េហើយសកសពចប់េផ្ើមស្;យរលួយ។ ចំែណកឯ 
សកសព ែដលេនឆ+,យពីផ្1វរេទះេភ្ើង ្ត#វបនទុកេចលគ"#នអ្កចត់ែចងករអ្ីេឡើយ។ 

េលក សុខ ឈិន បនសរភពថ គត់មិនបនជួយអ្កជេម្9សទំងេនះេនតមផ្Aវលជេទ។ គត់ 
និយយថ គត់ខ*+ចថមនករគបសង្តណ់មួយមកេលើគត់្បសិនេបើគត់ព/0យមជួយ។ ជងេនះេទ 
េទៀត គត់កម៏ិនមនអហរ ឬទឹកផឹក្គប់្គន់ស្មប់ខ្/នគត់ផង េហើយគត់្ត)វែតេមើលែថខ្1នឯងឲ67បន 
សិន។ សក'(បីន្បប់ថ គត់េស្ើរែតមិននិយយរកអ្កទំងេនះផង េដយនិយយថ “ករងរេផ&'ងគ*& 
េយើងអត់្ត)វដឹងពីេរឿងករងរេទ។ ្គន់ែតេឃើញជក់ែស្ងនឹងែភ្ក។” 
 

៤ . ឥរ#យបថ និងភពេជឿជក់ របស់សក45 ី
 

េលក សុខ ឈិន មនករេជឿជក់ក្1ងករផ្ល់សក្ីកម្របសគ់ត់ េទះបីជគត់្ត+វបនភគីេធ្ើករ 
អនចេម្ើយរបសគ់ត់ែដលបនេឆ្ើយជមួយសហេច្កមេសើ ុបអេង្តេដើម%&ជីួយរ%ឭកករចងចកំ្ ី ទំងទង 
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នឹងទឡ&ីករណ៍ជក់លក់មួយចំនួន។ េលកេមធវ% េប#$ បនសួរសក$,ីអំពីទំនក់ទំនងផ6$ល់របស់គត ់ជមួយ 
សក#$េីផ#$ងេទៀតរបស់សហេច្កមេសើ ុបអេង្តគ ឺ អ៊#េ្ពឿង4 ក៏ដូចជបនសួរផងែដរពវី"ធីស&ស្សួរចេម្ើយ 
របស់សហេច្កមេសើ ុបអេងត្។ ដំបូងេឡើយ អង្ជំនុំជ្មះ បនររំងនូវសំណ*រពក់ព័ន្នឹងែខ56សំណ*រេនះ 
ប៉ុែន្ទីបំផុតេនែតអនុ/01តឲ13 េលកេមធវ% េប#$ េធ្ើករេសើ ុបសួរពី្បភពៃនករយល់ដឹងរបស់គត់។ 
(សូមេមើល I I I .ង .) េលក សុខ ឈិន បនសរភពថ គត់ និង អ៊0េ្ពឿង គឺជមិត្ភក្លិ្ េហើយពួកគត ់
បនជួបគ'( ញឹកញប់ េដយសរពួកគត់ទំងពីរបនចូលនិវត្ន ៍ េហើយេនក្%ងភូមិែតមួយ។ យ,-ងណមិញ 
សក#$បី"#$ក់ថ គត់មិនបនពិភក$0ពី្ពឹត្ិករណ៍ៃនរបបកម្;ជ្បជធិបេតយ$@ជមួយអ្កណេទ េហើយក ៏
មិនបនពិភក()ពីកិច្ដំេណើរករសវនករតុលករែខ្រ្កហមែដរ េនេពលែដលគត់បនេឃើញចក់ផ56យ 
តមទូរទស'(ន៍។ គត់ក៏បនជ្មមដលេ់មធវ%ែដរថ គត់មិនបនដឹងថ អ៊.េ្ពឿង បនផ្ល់េសចក្ ី
ែថ្ងករណ៍ អ្ីខ្ះឲ/0េទសហេច្កមេសើ ុបអេង្ត េដយនិយយថ “ខ្#ំអត់បនដឹង េ្ពះខ្#ំអត់បនសួរ 
គត់។” 
 

ឃ .  ស"ខកមមរបសេ់លករសី ឡយ បនូ ី
 

េនៃថ្អង()រ េដើមបណ0ឹងរដ្ប)4េវណីថ្ីមួយរូបេទៀត (TCCP 64) បនមកផ្ល់សក្ីកម្ចំេពះមុខ 
អង្ជំនុំជ្មះតុលករដំបូង។ េលក្សី ឡយ បូនី ជ្បពន្អតីតទហន លន់ ណAល បនផ្ល់សក្ីកម ្
ពីបទពិេសធន៍ជេម្.សក្2ងដំណក់កលទ១ី និង ទ២ី។ េលក្សី ក៏បនេធ្ើេសចក្ីែថ្ងករណ៍ពីទុក្េវទន 
ក្#ងរបបកម្#ជ្បជធិបេតយ01។  
 

១ . មុនេពលវយែបកភ្ំេពញ 
 

េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី ឡយ បូនី បនែថ្ងថ ្គ;សររបស់េលក្សី បនរស់េនក្Cងភ្ំេពញ 
មុនករចូលមកដលរ់បស់ែខ្រ្កហម។ ក្+ងខណៈែខ្រ្កហមវយលុកកត់ែតេកៀកដល់ទី្កុង ្បជជនបន 
នំគ$%េភៀសខ្'នេចញពីតមេខត្មកភ្ំេពញ។ េលក្សីបននិយយថ េនទី្កុង មិនមនអហរ្គប់្គន ់
េដើម%&ីផ្ត់ផ្ង់្ បជជនទំងអសេ់ទ េហើយតៃម្អហរសម/0រៈបនេឡើងៃថយ្"#ងឆប់រហ័ស។ ប៉ុែន្ េដយសរ 
ប្ីរបស់េលក្សី ជទហន លន់ ណ1ល ពួកគត់បនទទួលរបបអង្រ្គប់្គន់ពីរដ./ភិបល។ 
 

២ . ករវយែបកភ្ំេពញ និង បទប234ឲ46ជេម្%សេចញ 

 

េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី ឡយ បូនី បនផ្ល់សក្ីកម្ថ េពលទហនែខ្រ្កហមបនមកដល់ 
្បជជនេនទី្កុងបននំគ$%អបអរសទរ និងេលើកទង់ជ័យស្គប់ទីកែន្ង។ ពួកគត់គិតថ ែខ្រ្កហម 
នឹងនសំន្ិភពមកដល់្ បេទសជតិ។ បុ ៉ែន្ ភ01មៗេ្កយេពលទហនែខ្រ្កហមចូលមកដល់ ែខ្រ្កហម 
បនប!"#ឲ#%្បជជនចកេចញផ្ះសែម12ងរយៈេពល៣ៃថ្ េ្កមេហតុផលថ អេមរ&កកំងនឹងទម/0ក់្គប ់
ែបកមកេលើភ្េំពញ។ ្គ'សរេលក្សី រួមមន ប្ី កូនតូច២នក់ ្ពមទំងខ្,នេលក្សីផ34ល់ បនេចញពីផ្ះ 
ជមួយរបស់របរបន្ិចបន្.ច និងលុយកក់ខ្ះៗ។ េលក្សីបនចំបនថ មនទហនែខ្រ្កហម៣រូប 
បំពក់េដយអវុធ បនបង្ំពួកគត់ឲ67ចកេចញ។    
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េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី បនឮករ្បកសតមវ)ទ+,-ថ ែខ្រ្កហមបនេក7+បក7+ប់្បេទសទំង្សុង 
េដយេហតុេនះេហើយ “្បជពលរដ្េនទី្កុងភ្ំេពញរក45ភពស្ប់ស;4ត ់ ចំស$%ប់ព័តម៌នបន្េទេទៀត។”  
ប៉ែុន្េលក្សីេទើបែតបនឮពីគេ្មងជេម្+ស្បជជនេចញពីទី្កុង េនេពលទហនែខ្រ្កហមបនមក 
កន់ផ្ះេលក្សី និងបនប"#$ពួកគត់ឲ$,ចកេចញ។ 

ក្#ងខណៈែដលេលក្សី ឡយ បូនី េធ្ើដំេណើរេចញពីទី្កុង េលក្សីបនេឃើញអ្កជេម្-សេចញ 
មកពីមន្ីរេពទ*+។ េលក្សី បនេឃើញ្បជជនរុញរេទះ ែ្គេពទ'( ែដលមនអ្កជម្ឺេនព'(5រេសរ$ូមេនេឡើយ 
េហើយអ្កជម្ខឺ្ះេទៀត ្ត)វបន្កុម្គ1សរ ឬមិត្ភ័ក្ដក់ក្=ងអ្ងឹងែសង។ េលក្សីក៏បនេឃើញទហន 
ែខ្រ្កហមឈរយមកមអ្កជេម្*សជអ្កជម្ឺផងែដរ។ េដើមបណ/ឹងរដ្ប23េវណី បននិយយថ ្បជជន 
ែដលខំខ្ះែខ្ងបកេ្កយ ឬ ចង់្តឡប់មកផ្ះសែម01ងវ3ញ ្ត#វបនបញស់ម#$ប់។ 

ជកិច្បែន្ម ឡយ បូនី បន្បប់អង្ជំនុំជ្មះថ េលក្សីបនឮថ ទហន លន់ ណ(ល ែដល 
ស្ិតក្'ងឯកសណ"#នេនេឡើយ ្ត,វបនចប់ចងស5#បេសក។ 
 

៣ . សហករណ៍ អែ)្ងេលើ 
 

ទហនែខ្រ្កហមបនបង/0ប់ឲ03េលក្សី ឡយ បូនី និង្កុម្គ.សរេលក្សី េទភូមិកំេណើត 
្គ#សរេលក្សីវ"ញ។ ដូេច្ះ ពួកគត់បនេដើរេទភូមិអែ'្ងេលើ ្សុកខ"#ច់កណ("ល េខត្កណ'(ល។ 
ក្#ងេពលេធ្ើដំេណើរ កូន្សីរបស់េលក្សីបនធ9:ក់ខ្=នឈឺ។ េដយគD:នអហរ ឬ ថ&'ំសង្,វ េហើយេពល 
េទដល់ អែ#្ងេលើ កូន្សីេលក្សីបនបត់បង់ជីវ6ត។ េនភូមិអែ#ង្េលើ ្គ'សរេលក្សី បនត្ម2វឲ56 
ចុះេឈ&'ះ ជមួយអង្ករ។ េនទីេនះ េលក្សីបនជួបម:;យេលក្សី និងសច់@A;តិេផ;Dងេទៀត េហើយ 
សច់$%&ត ិ េលក្សីម()ក់បន្បប់ថ ប្េីលក្សីគួរែតលក់បំងថគត់ជទហន លន់ ណ'ល 
េបើមិនដូេច*+ះ គត់នឹង្ត(វេគចប់ខ្0ន។ តំងពីេពលេនះមក េពលមនអ្កសួរនំពីេរឿងេនះ ពួកគត់និយយ 
ថ ប្ីេលក្សីជអ្កេបើកឡនតក់សុ ី។ េលក្សី ឡយ បូនី បននិយយថ អតីតទហន លន់ ណ.ល 
និងអ្កែដល ្ត#វបនេចទថជពួក មូលធននិយម សក្ិភូមិនិយម ឬអ្ករកសី ុជំនួញ ្ត/វបនចប់ខ្7នទំង 
អស់។ 

េនឯសហករណ៍ឯេណ ា ះវ'ញ េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី និយយថ េគត្ម.វខ្1នចូលរួម្បជុំជីវភព និង 
្បជុំទិេតៀន។ ក្/ងកិច្្បជុំជីវភព េលក្សី្ត9វបនេគអប់រ?ពីរេបៀបកសង្បឡយ ជីកទំនប់ និងេគរព 
្បតិបត្ិតមែផនកររបស់អង្ករ។ េលក្សីបនែថ្ងថ េលក្សីមិនែដល្ត=វបនេគ្បប់អពំីអ្េីទជ 
េគលនេយបយអង្ករេទ។ េដើមបណ4ឹងរដ្ប78េវណី មិនបនេរៀបរប់ថមនេរឿងអ្ីេកើតេឡើងេនក្&ងកិច ្
្បជុំទិេតៀនេឡើយ។ 

េលក្សី ឡយ បូនី បនអះអងថ ងរបស់ “្បជជនថ្”ី បនសំេដេលើ ្បជជន ១៧ េមស ឬ 
្បជជនែដល្ត*វបនជេម្0សមកពីភ្ំេពញ ចំែណកឯ “្បជជនមូលដ*+ន” សំេដេទអ្កែដលបនរស់េន 
ក្#ងសហគមន៍ជនបទ។ េដើមបណ3ឹងរដប្"#េវណី បនប*+"ក់ថ ែខ្រ្កហមមិនបនេរៀបចំយកចិត្ទុកដក់ 
្បជជនថ្ីេទ េពលពួកេគមកដល់្សុកកំេណើតរបស់ពួកេគ។ ្គ#សរេលក្សី្ត,វបនអនុ234តឲ46ស"#ក ់
េនជមួយសច់()*តិ និង្ត#វបនផ្ល់ដីមួយប្ង់តូចេដើម78ីសង់ផ្ះ។ យ>7ងណក្ី ឧបករណ៍សង់ផ្ះជបឋម 
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មិន្ត&វបនផ្ល់ឲ./េទ បុ ៉ែន្្ បជជនមូលដ()ន ្ត#វបនអនុ)*+តឲ+-បន្កន់កប់កម្សិទ្ិ្ទព/0សម/1ត្ ិរបស់របរ 
ពួកេគ។  
 

៤ . សហករណ៍ េកះជុំ េខត្េពធិសត ់

 

េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី បនផ្ល់សក្កីម្ថ ក្&ងឆ)*ំ ១៩៧៦ េមភូមិបនផ្ល់ដំណងឹឲ#$្គ#សរ 
េលក្សី និងអ្កចំណ/លថ្ីទំងអស់ឲ67េ្តៀមេរៀបចំផ()ស់េទេខត្បត់ដំបង។ េមភូមបិននិយយថ 
មិនមនេស'()ង្គប់្គន់េទក្,េខត្កណ12លេដើម%&ីផ្ត់ផ្ង់អ្កចំណ3លថ្ី ប៉ុែន្មនទិនផ្លេលើសលុបេនេខត្ 
បត់ដំបង។ ម*+,*ងវ.ញេទៀត ្កុម្គ#សរេលក្សីមិនែដលបនេទដល់បត់ដំបងេទ េ្ពះពួកគត់្ត3វបន 
ប"#$ប់្តឹមសហករណ៍េនក្3ងេខត្េពធិសត់។ 

េលក្សី ឡយ បូនី បនផ្ល់សក្ីកម្ថ េនសហករណ៍ទ២ី ្គ#សរេលក្សី េនែតស./ក់េនជ 
មួយម%&យ និងបង្បសុេលក្សី បុ ៉ែន្ពួកគត់ម34ក់ៗបនេធ្ើករក្+ង្កុមេផ12ងៗគ51។ េលក្សី 
បននិយយថ សហករណ៍ទ២ី មនស$%នភពលំបកជង េហើយមនអហរតិចជងសហករណ៍ទ១ី៖  
 

អង្រមួយកំប៉ុងបួននក់ សួរថហូបយ56ងេម ៉ច? អ៊:ចឹងេយើង្ត?វេបចស្ឹកេឈើ 
ស្ឹកៃ្ពលយហូប។ ដល់អ៊3ចឹងេទប្9ន្សីខ្>ំ ខ្>ំអីហ្ឹងេហើមអស់េហើយ ចុះសត្ក៏ 
មនតៃម្ជងមនុស+,េម្ ៉ ះ ្ជ2កេគឲ+6ហូបេ្ចើនជងមនុស./។ 

 
េដយកង្ះអហរ និងអនម័យ កូន្បុសេលក្សីបនធ45ក់ខ្9នឈឺជទម្ន។់ កូន្បុសគត់្ត,វបន 

ប"្$នេទេពទ*+ បុ ៉ែន្មិនបន្បេសើរេឡើយ។ កូន្បុសេលក្សីបនស?*ប់េនទីេនះ។ ប្$ន្សីេលក្សី 
បនឆ្ងជម្ឺ្សេដៀងគ01ែដរ េដយេហើមេពញខ្+ន។ ប្0ន្សីម56ក់េនះ ក៏បនស=6ប់េដយសរជម្ឺេនះែដរ។  

េលក្សី ឡយ បូន ី ្ត#វែតចូលរួម្បជុំជីវភព និង្បជុំទិេតៀនេនក្%ងសហករណ៍េនះផងែដរ។ 
េលក្សី ្ត(វបនេគរ"ះគនថ់មិនបនបំេពញករងរេពញេលញ បុ ៉ែនយ្"#ងណក្ី ក៏ពួកេគមិនមនវ&ធនករ 
អ្ីធ្ន់ធ្រមកេលើេលក្សីេទ។ យ45ងណក៏េដយ េលក្សីបនសេង្តេឃើញថមនុស5Bបនបន្បត់ខ្Gន។ 
េលក្សីបនេលើកេឡើងថ េលក្សីបនស្ិតេនេ្កមករតមដនជ្បចំ េដយនិយយថ  
“េយើងព&'យម ដឹងខ្&នថ េយើងកុំនិយយអីឲេសះ ជ123ំងមន្តេចៀក។” 
 

៥ . មន្ីរសន្ិសុខ្តចេ្កល 

 

េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី បនេឆ្ើយថ េលក្ស ី និងប្ី្ត)វបនេគចប់ខ្&ន និងដក់ក្%ងមន្ីរ 
សន្ិសុខ្តចេ្កល េ្ពះប្ជីអតីតទហន លន ់ ណ"ល។ េលក្សី្ត(វបនអនុ./0តិឲ03េចញមកេ្ក 
េហើយេធ្ើកររល់ៃថ្ បុ ៉ែន្្ ត#វែតេទេដកក្&ងមន្ីរសន្ិសុខវ3ញ។ ប្េីលក្សី្ត(វបនេគេធ្ើទរុណកមស្ួរ 
ចេម្ើយ និងទីបំផុត្ត#វបនសម#$ប់។ េលក្សី ឡយ បូនី បនលួចេមើលតមចេន&'ះ្បេហងជ./'ំង និង 
បនេឃើញផ&'លែ់ភ្កែដលអ្កជប់គុកម*+ក់េផ%&ងេទៀត្ត,វបនេគសម3%ប។់ គត់្ត&វបនេគេចទលួច្តីអំង 
េហើយេពលេន ា ះ មនទហនជំទង់ម23កប់នវះែហកេពះអ្កេទសនឹងជំពុះទង់។ េពះេវៀនគត់បនធ"#ក់ 
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ធ"#យេ្ទលេចញមកេ្ក េហើយគត់ក៏ស+,ប់េទ។ េលក្សីបនេឆ្ើយថ េលក្សីមនអរម្ណ៍តក់ស្@ត 
្គប់េពលេវលែដលអ្ក្សី េនក្2ងមន្ីរកសងេនះ េដយ្បប់ថ៖  
 

េគយកអ្កេទសហ្ឹងមកបង/0ញេហើយ … េហើយពួកខ្*ំេចះែតខ01ឹបេខ014វគ70ថ … 
េគសម%&ប់េននឹងហ្ឹងេហើយ … េចះែតេឈ'(កស+(ប់ខ(/ឹបគ2(ចុះេឡើង។ … 
េឃើញក&'លធ*&ក់ដល់ដីបត់។ … ករសម%&ប់េនគុក្តចេ្កលហ្ឹង 
គឺមហវ&នសកម្ េហើយមហសម01ប់។ 

 

៦ . េ្កយរបបកម្*ជ្បជធិបេតយ/0 
 

េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី បនែថ្ងថ េ្កយករដួលរលំរបស់ែខ្រ្កហម េលក្សីបនវ"ល្តឡប់ 
មកផ្ះវ'ញ េហើយបនេឃើញផ្ះេលក្សីបក់ែបកេទជដីទំេនរមួយក>?លតូច។ បនF>ប់មក មGន្ី្កសួង 
ករបរេទស បនកន់កប់យកផ្ះម"#យមីងរបស់េលក្សី ែដលេនផ្2វម"#ងេទៀតែក#+រៗេនះ។ 
 

៧ . េសចក្ីែថ្ងករណ៍េរៀបរប់ទុក្េសកេវទន ឥរ:យបថ និង ភពេជឿជក ់
 

េលក្សី ឡយ បូន ី បនផ្ល់សក្ីកម្តមដំេណើរេហតេុដយបង&'ញអរម្ណក៍្#កក្$លតិចតួច 
េបើេធៀបនឹងអ្ែីដលគត់បនជបួ្បទះកន្ងមក។ េលក្សីបនេឆ្ើយសំណ1រនីមួយៗ យ67ងច7:ស់លស់ 
េហើយចំៗ។ 

េ្កយពីករសួរេដញេដល េដើមបណ2ងឹរដ្ប&'េវណី ្ត.វបនផ្ល់ឱកសឲ&9បង#$ញពីេសចក្ីរងទុក ្
ឈឺចប់ក្(ងរបបកម្&ជ្បជធិបេតយ./។ េលក្សីបនបង+,ញអរម្ណ៍ថ ក្6ងនមជេដើមបណ<ឹងរដ្ប,?េវណី 
េលក្សី មនេសចក្ីេសមនស-.ែដលេលក្សីអចចូលរួមក្7ងកចិ្ដំេណើរករសវនករេនះ េ្ពះ 
េលក្សីបនរងចំឱកសេនះរយៈេពល៣០ឆ"#ំមកេហើយ។ េលក្សីបននិយយថ េលក្សីបនបន ្
រស់េនេដយគ%&នស"#មីេលក្សី កូនតូចៗ២នក់ និងប្)ន្សី េហើយក៏ដូចជទទួលនូវទម្ន់ទុក្របស់ 
េលក្សីផ()ល់ពរីបបកម្&ជ្បជធិបេតយ'(។ េលក្សីបនេស្ើតុលករឲ'(រកយុត្ិធម៌េដយបង#$ញមុខ 
អ្កេនពីេ្កយឧ្កិដ្កម្យង់ឃ្ងទំងេនះ និងរកឲ56េឃើញ “អំេពើទរុណកម្ដ៏មហវ1នសកម្ដ៏អ្កក់ 
េលើសពីសត្ធតុ … ្ត#វរកមុខអ្កណខ្ះ េ្ពះេបើថែខ្រដូចគ:; េហតុអីក៏ចិតេ្ខ#េម្ ៉ ះ? ែ្កងេលែតមន 
អ្កបរេទសបែន្មេលើហ្ឹងេទៀត។” ក្#ងេសចក្ីប+្ប់របស់ខ្1ន េលក្សីបនសង67ឹមថ តុលករេនះនឹង 
អចរកយុត្ិធម៌ស្មបេ់លក្សី ្កុម្គ*សរេលក្សី និង្បជជនកម្)ជទំងអស់ េហើយេលក្សីក៏បន 
េស្ើតុលករបេង្ើតឲ./មនមួយៃថ្ ឬមួយអទិត./េដើម.=ីរ?ឭកដល់អ្កែដលបនស$%ប់ក្*ងគុក្តចេ្កល និង 
កែន្ងេផ()ងៗេទៀត។  
 
ង .  ស"ខកមមរបសេ់លក គង ់$ម 
 

េលក គង់ គីម (TCW 362) េហ “េកើ” ជទហនែខ្រ្កហមមួយរូបក្2ងភូមិភគកណ9:ល។ 
េពលេធ្ើសក្ីកម ្ េលក គង់ គីម បនផ្ល់េយបល់េលើព័ត៌មនែដលគត់បនផ្លឲ់"#សហេច្កមេសើ ុប 
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អេង្ត និងមជ#$មណ&លឯកសរកម្$ជ។ គត់ក៏្ត,វបនេស្ើឲ56ផ្ល់មតិេលើសំេណររបស់អ្កជំនញ រួមទំង 
ស្មង់ពីេសៀវេភរបស់េលក ហ្ីលីព ស'(ត។ 
 

១ . តួនទី និងករទទួលខុស្ត0វរបស់សក'(ី ក្+ងរបបកម្+ជ្បជធិបេតយ'6 
 

ក្#ងឆ&'ំ ១៩៧៤ េនេពលសក'(មីនអយុ ១៥ ឆ"#ំ េលក គង់ គីម បនចូលជួរទ័ពែខ្រ្កហម និង 
្ត#វបនចត់ឲ%&េធ្ើជនីរសរ េដើម,-ីរតស់ំបុ្តពីសមរភូមិមុខមក េទសមរភូមិេ្កយ។ េនេដើមឆ12ំ ១៩៧៥ 
គត់្ត%វបនេគប,្.ន េទកងពលភូមិភគឧត្រឲ23ចូលរួមសមរភូមិេដើម-.ីវយយកភ្ំេពញ។ េ្កយករ 
រ"េដះភ្ំេពញ គត់្ត/វបន េលើកឋនៈជ្បធនកង ទទួលបន្0កតំបន់ េនខងេជើងវត្ភ្ំ ភូមិភគកណABល។ 
 

២ . ករវយលុកភ្ំេពញ 

 

សក#$ីបនប)*#ក់ថ គត់បនចូលរួមក្#ងកិចព្ិភក%&មួយ ដកឹនំេដយ្បធនកងអនុេសនតូច 
ស្ីពែីផនករយុទ្វ&ធីេដើម-.វីយលុកចុងេ្កយមកេលើ្កុងភ្ំេពញ។ សក%&បីនេឆ្ើយថ ទហនែខ្រ្កហម 
ត្ម$វឲ'(វយតទល់នឹងទហន លន់ ណ'ល បុ ៉ែន្ “េនតមថ្ល់មន្បជពលរដ្ខ្ះស67ប់។ … ករស$%ប ់
របស់គត់មិនដឹងជស&'ប់េដយ្គប់េផ&'ង មិនដឹងស"#ប់េដយ្គប់ែដលេគបញ់ផ2#ល់មិនដឹង។ ខ្;ំ្គនែ់ត 
បនេឃើញែតប៉ុណ្ឹង។” ក្#ងខណៈេនះែដរ សក/0ីបនបែន្មថ “គ"#នបទប$%& ឬគ)&នវ+ន័យអំពីករមិនឲ&7 
បញ់េទ គឺថមិនបនផ-.ព្ផ-1យមិនឲ-4បញ់ ឲ-4បញ់ក៏មិន គ"#នបទប'(#។” េនេពលកំពុងវយលុក 
ចូលភ្ំេពញ សក,-បីនេឃើញសកសពមនុស-.េនតមផ្3វ ែដលអ្កទំងេន ា ះ្ត#វបនស()ប់េដយសរករ 
បញ់េបះ ឬ្គប់េផ+,ង។ ជងេនះេទេទៀត េលក គង់ គីម មិនច)*ស់ថេតើ អ្កស4)បទ់ំងេន ា ះ បនស*+ប់ 
េដយសរករ្បយុទ្គ-.េនៃថ្េនះ ឬក៏ៃថ្មុនៗ េដយសរែតមនករវយ្បហរគ-.េនមុនៃថវ្យែបក 
ភ្ំេពញ។ 

សក#$ី បនេរៀបរប់ពីអកប#0កិរ2យទហនែខ្រ្កហម េពលចូលមកដល់ភ្ំេពញដូចខងេ្កម៖  
 

មនុស%&េយើងគឺមនអត្ចរ3តវខុសគ7%បទ ចិត្គំនិតក៏ខុសគ7%ែដរ។ ដូេច្ះករ 
បទប#$% គឺបទប#$%គឺឲ$%ៃវ#ចូលសមរភូមិ គឺថរ/េដះ។ ដូេច្ះគឺថអ្កខ្ះមន 
កំហឹងថ ពុះកេ&'()លេដយករមនករខឹង េហើយក្/ងជួរកងទ័ពខងេ្ក 
គឺមនករស()ប់ មនកររបួសេ្ចើន។ អ៊5ចឹងេពលែដលថ្ីៗហ្ឹងថ កំហឹងវមិន 
ទន់បត់ខឹង ដូេច្ះថមនករ្បយុទ្ហ្ឹងេមះមុត។ … អ្កខ្ះក៏អចថេឃើញ 
្បជជនក៏បញ់ែដរ។ 

 
ម"#$"ងវ'ញេទៀត សក"#ីបនប()"ក់ថ មិនមនបទប()"ឲ"1យករបស់របរផ'(ល់ខ្,នរបស់្បជពលរដ្េទ 

ពួកេគ្គន់ែតបង./ប់ឲ/1រ"បអូសអវុធយុទ្ភ័នែ្តប៉ុេណ្ ា ះ។ 
សក#$ចីំបនពីេហតុករណ៍មួយ េនេពលែដលទហនែខ្រ្កហមខ្ះ បនមកដល់ភ្ំេពញមុន 

េហើយបនយកឯកសណ%&នទហន លន់ ណ'ល ែដលេនថ្ីមកពក់។ េពលហ្6ងទហនែខ្រ្កហម្កុម 
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បន#$ប់មកដល់ ពួកេគមនករភន់្ចឡំថជទហន លន់ ណ(ល េហើយពួកេគក៏បន បញ់ដក់គ01េទវ4ញ 
េទមកបណ'(លឲ(+ស"#ប់ជេ្ចើននក់។ 
 

៣ . ករជេម្'សេចញពីភ្ំេពញ 

 
ក្#ងខណៈែខ្រ្កហមកំពុង្បតិបត្ិែផនករជេម្/ស្បជជនេចញ េនតមដងវ9ថីក្>ងទី្កុងេពរេពញ 

េទេដយមនុស)*កកកុញ រួមមនទំង ្ពះសង&' និងទហន នំគ/&េដើរចកេចញពីទី្កុង។ ទហន លុន 
ណ"ល ែដលបនចុះចញ់ ្ត0វបនែណនំឲ56េដើរជមួយ្បជជនទំងអស់ ប៉ុែន្្ត)វេបះបង់ ឯកសណ%&ន 
និងកំេភ្ើង។ ែខ្រ្កហមបនេធ្ើករ្សវ្ជវចងុេ្កយេពញមួយទី្កុង េដើម01ីធនឲ05បនថ ្បជជន 
ទំងអសប់នេចញពីផ្ះសែម,-ងពួកេគ។ សក$%ីបនបែន្មថ ទហនែដលព$3យមលក់ខ្9នក្;ងហ្?ង 
្បជជន នឹង្ត)វចត់ទុកជខ12ំង េហើយ្ត'វបនបញ់សម&'ប់េចល។ 

េយងតមសក#$ ី គង់ គីម ្បជជនអចយក្ទព12សម14ត្ិទំងអស់ែដលពួកេគយកេទរួច រួមទំង 
េ្គឿងអលង)* និង្បក់កស េលើកែលងែតករយកកំេភ្ើងពួកេគជប់តមខ្(ន។ សក$%ី បនេឃើញ្បជជន 
រុញរេទះ ែសងអ្ងឹងសមជិក្គ(សរចស់ជរ ឬពិករ េហើយយួរហឹបវ*+លរីបស់ពួកេគេរឿងៗខ្(ន។ 
្កុម្គ&សរខ្ះបនេធ្ើដំេណើរេដយឡន បុ ៉ែន្ភគេ្ចើនេធ្ើដំេណើរតមេថ្ើរេជើង។ េ្កយេពលែដល្បជជន 
េស្ើរែតទំងអស់ចកេចញផុតពីទី្កុង ទហនែខរ្្កហមបនកត់ផ)*ច់អគ្ិសនី និងទឹក េដើម()បីង្ំឲ&'អ្ក 
ែដលេនេសសសល់េចញឲ"#អស់ពីទី្កុង។  

េទះបីជសក&'ីមនទំនួលខុស្ត3វេបសសម%&តតំបន់ខងេជើងវត្ភ្ ំក្#ងអឡំ"ងេពល និង េ្កយករ 
រ"េដះ គត់មិនបនប./0ក់ឲ03ច05ស់ថគត់បនចត់ែចងដូចេម្ចខ្ះចំេពះអ្ករងរបួស ឬសកសពទំង 
ឡយែដលេនក្*ងទី្កុងេទ។ យ23ងណមុ ិញ គត់បនែថ្ងថ “ពុំមនជនសុ ីវ*លេទ េឃើញសុទ្ែតទហន 
ែដលវយស្មុកទី្កុងភ្ំេពញហ្ឹង គឺថមនរបួស គឺេគយកមកព>?បលេនក្Bងមន្ីរេពទ>D។ ឯជនសុ ីវIល 
គឺថពុំមនេឃើញ។” 
 

៤ . រចនសម័្ន្េយធ 

 
េលក គង់ គីម បនេលើកេឡើងថចំេណះដឹងរបស់គត់េនមនកំហិត េហើយថគត់មិនបនដឹងព ី

រចនសម្័ន្ថ+,ក់ដឹកនំកំពូលេទ។ សក,9ីបនពន,<ល់ថ គត់្គន់ែតដឹងពីតួនទីរបស់គត់ េ្កពីេនះ 
គត់េនេកង្េពក េហើយមនមុខងរទបណស់។ សក67ីបនបន្ថ គត់ “ពុំអចដឹងសភពករណ៍ថ)*ក ់
េលើធំៗ មនែផនករអីេផ/0ងៗេទ។” 

េនចុងឆ'(ំ ១៩៧៥ ឬ េដើមឆ"# ំ ១៩៧៦ េលក គង់ គីម បនទទួលករែណនំពីកងវរេសនតូច 
និងកងវរេសនធំឲ-.េទយមគុកមួយេនខងេជើងវត្ភ្ំ។ គត់ចំបនថ ក្;ងឆ=>១ំ៩៧៦ េមេកើយរបស់គត ់
ក៏្ត%វបនចប់ខ្.ន និងដក់ក្3ងគុកេនះែដរ។ គត់បនប=>?កទ់ទួលស%&លេ់នក្%ងបទសម+,សន៍របស់គត ់
ជមួយសហេច្កមេសើ ុបអេង្ត តមសម្ដីក្សងដ់ូចខងេ្កម៖  
 



 

 
សំណ$ំេរឿង០០២ ■ របយករណ៍េលខ ៤១  ■  សវនករេលើភស្+តង ■ សប#$ហ៍ទ ី៣៦  ■ ២២-២៥ តុល ២០១២  

 

16 

េ្កយមក េមប()*កររបស់ខ្0ំផ3*ល់គឺ េអឿន ជេមប()*ករកងពលរបស់ខ្0 ំ
្ត#វបនចប់ខ្,ន គឺខ្0ំេឃើញេគដក់្ចវក់គត់ េហើយេ្កពីគត់េនះក៏មន 
េមប$%&ករវរេសនធំ សុង េហើយក្'ងេនះ យឹម ជ្បធន វរេសនតូចក៏ដូចជ 
ផូ ្បធនអនុេសនធំក៏្ត1វបនចប់ខ្8នដក់ក្;ងគុកេនះែដរ។  

 
េដយសរែតសក#$ីបនស(#ល់បុគ្លទំងេនះ និង ពួកេគកធ៏"#បជ់េមេកើយរបស់ខ្'នេទៀតេន ា ះ 

គត់មិន្ត(វបនអនុ-./តឲ/1យមគុកេនទីេនះេទៀតេទ េហើយ្ត)វេផ្រេទវលយន្េហះេនេខត្កំពង់ឆ,-ំង 
វ"ញេ្កយពីករចប់ខ្&នរបស់បុគ្លែដលេទើបែតេលើកេឡើងេនះ។  
 

៥ . ឥរ#យបថ និងភពេជឿជករ់បស់សក'( ី
 

េនក្%ងករេធ្ើសក្ីកម្គត់ទំងមូល សក9:ីបននិយយដែដលៗថ គត់េនេក្ង េហើយ្គន់ែត 
មនតួនទីតូចតចក្-ងរបបេនះ ដូេច្ះ គត់មិនបនដឹងពីសកម្ភព ែដលហួសពីមុខងររបស់គត់ និង 
តំបន់ែដលគត់ទទួលខុស្ត0វេនមនកំរ7ត៖  
 

បទប#$%គឺថទទួលខុស្ត0វកែន្ងណ គឺកែន្ងហ្ឹង។ កលណេយើង្ប្ពឹត ្
ខសុ  ជកងទ័ព ែបរេទជខ-.ំងវ1ញ។ អ៊6ចឹង ករេគរពបទប;<.ហ្ឹងគឺមុ ឺងមD.ត ់
ណស។់  

 
ជងេនះេទៀត គត់េនែតរក/0ជំហរថគត់មិនែដលបនបញ់្បជពលរដ្ ឬចប់ចងទហន លន-់ 

ណ"ល ណម&'ក់េឡើយ។ 
 
III . បញហ ចបប ់និង នី#$ធ ី
 

ក្#ងអំឡ#ងៃនកិច្ដំេណើរករនីតិវ0ធីនសប56ហ៍េនះ អង្ជំនុំជ្មះបនស56ប់ករពិភក6Fេដញេដល 
េលើប%&'ថ្ីៗ មួយចំនួន ទក់ទងនងឹេដើមបណ(ឹងរដ្ប,-េវណី។ តុលករ្ត#វបនេស្ើឲ,-ពិចរណេលើ៖ (ក) 
ថេតើអនុ()*តឲ*,េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណីេធ្ើសក្ីកម្េលើសំណ,ំេរឿង០០២ទងំ្សុង េនក្)ងេសចក្ីែថ្ងករណ ៍
េរៀបរប់ទុក្េវទនឬេទ? (ខ) ថេតើវសមរម*+ែដរ ឬេទ ែដលេហេដើមបណ,ឹងរដ្ប12េវណីថជ “ជនរង 
េ្គះ?” និង (គ) រេបៀបេឆ្ើយតបឲ)*បនល្សមរម() និងេដយបង)*ញពីេសចក្ីេគរពបំផុតចំេពះ េសចក្ ី
ែថ្ងករណ៍េរៀបរបព់ទីុក្េវទនរបស់េដើមបណ0ឹងរដ្ប45េវណី និងចំេព ា ះបុគ្លជេដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណ ី
ផ"#ល។់ ជងេនះេទៀត ប"#$ទក់ទងនឹងសំណ/រែបបណែដលអចអនុ+,-ឲ-/សួរ ក៏្ត%វបនេលើកយកមក 
ពិភក"#ផងែដរ។ 
 
ក .  !សលភពៃនេសច+ដែថលងករណេ៍រៀបរបទ់កុខេវទនរបសភ់& 
 

ក្#ងេពលចប់េផ្ើមកិច្ដំេណើរករសវនករៃថ្ច័ន្ េមធវ>ជតិេដើមបណAឹងរដ្បEFេវណ ី គឺេលក េពជ 
អង្ បនេស្ើសុំ “ឲ"#េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណីែដល្ត4វបនេកះអេ:្ើញមកេធ្ើសក្ីកម្េនក្-ងករណី ០០២/០១ 
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មនសិទ្ិនិយយពក់ព័ន្ផងែដរេទនឹងព67សនកម្ែដលមនេនក្%ងករណី ០០២ ទំងមូលែតម្ង។” េទះបី 
ជសំណ$ំេរឿង ០០២/០១ មនកំហិតែដនវ*សលភពក្ី5 គត់េស្ើឲ)*េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-វណី បង1,ញេសចក្ីែថ្ង 
ករណេ៍រៀបរប់ទុក្េសកេវទនស្មប់សំណ3ំេរឿង ០០២ េនះទំង្សុង េដើម-.ីផ្ល់ឱកសឲ-7ពកួគតេ់ធ្ើ 
េសចក្ីអធិប+,យឲ+/បនេពញេលញ េហើយេដើម'(ីចូលរួមចំែណកករផ)*ះផ),ជតិបន្បេសើរផងែដរ។ ទំង 
េលក្សីេមធវ% សី ុម៉ុនណ(ហ្ត ទំង្ពះរជអជ()អន្រជតិ វំងសង់ វ5)យដ៍ េដស;)ឯល និង ្ពះរជអជ+,ជតិ 
ច័ន្ តររស្ី បនគំ្ទដល់គំនិតេនះ។ េលក េដស<=ឯល បនបក្សយករយល់្សបរបស់គត់ថ  
“េយើងមិនអចដក់ករឈឺចប់ក្4ងបន្ប់ៗេនះេទ។ គឺថមិនអចកំណត់បនេទ។” 

េលក សុន អរុណ េមធវ-ករពរជតិឲ45ជនជប់េចទ នួន ជ បនបដិេសធនឹងគំនិតេនះ េដយ 
េលើកេឡើងថ េដើមបណ$ឹងរដ្ប*+េវណីមនេមធវ2តំណង េហើយពួកេគគួរែត្ត-វបនែណនំពីរេបៀបេធ្ើ 
េសចក្ីែថ្ងករណព៍ីព#$សនកម្របស់ពួកេគ តមករកំហិតក្7ងែដនវ"សលភពៃនកិច្ដេំណើរករសវនករ។ 
េមធវ%អន្រជតិករពរក្ីេលក នួន ជ គេឺលក េអន្ឌូ អុ ីនូហ,-. ី បនកត់សម4,ល់ថ កូនក្រីបស់េលក ្ត*វ 
បនេគខ&'ស់ជប់ជេ្ចើនេលើករល់េពលែដលព'5យមពិភក':េលើ្ បធនបទពក់ព័ន្មួយចំនួន និង្ត#វបន 
សេ្មចេដយអង្ជំនុំជ្មះថេនេ្កវ&សលភពេពលេវលៃនករជេម្3សដំណក់កលទ១ី។ េមធវ&បន 
ដក់សំេណើរថ ្បសិនេបើេដើមបណ'ងឹរដ្ប&'េវណី្ត.វបនផ្ល់េសរ6ភពេពលេវលក្<ងប=>&េនះ ដូចគ"#េនះែដរ 
កូនក្ីរបសគ់ត់ ក៏គួរែត្ត+វបនតុលករេគរពឲ56មនេសរ$ភពែថ្ងេដយមិនកំណត់ពវី"សលភពេពល 
េវលេនះផងែដរ។ 

េមធវ%ជតិករពរឲ-.េលក េខៀវ សំផន គេឺលក គង់ សំអុន ក៏បន្បឆំងនឹងសំេណើរេនះពីភគី 
េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណីែដរ និងបនអះអងថ ្បសិនេបើេដើមបណ1ឹងរដ្ប56េវណី្ត:វបនផ្ល់នូវឱកសេនះ 
វនឹងរ&េលភេលើសិទ្ិរបស់ជនជប់េចទ។ គត់បនែថ្ងថកិច្ដំេណើរករនីតិវFធីគួរែត “េធ្ើេដើម'(ីឲ'+មនភព 
យុត្ិធម៌ទំងភគីទំងអស់ែដលមនេនក្;ងនីតិវ=ធី មិនែមនស្មប់ផABប់ចិត្េទេលើភគីណមួយេទ។” េមធវ% 
ជតកិរពរក្ីេលក េអៀង សរ' គេឺលក អង ឧត្ម បន្បែកកថ សំេណើរេនះ គួរែត្ត8វបនេធ្ើមុនកិច ្
ដំេណើរករនីតិវ-ធីេនះ។ ដីកបំែបកសំណ5ំេរឿង ្ត9វបនដក់េ្បើ្បស់រួចជេ្សច េហើយេយងតមេលក 
េមធវ% ដីកេនះបនែថ្ងយ()ងច)+ស់ពរីេបៀបៃនករបំែបកឧ្កិដ្កម្ទំងេនះជសវនករតូចៗ។ 

េ្កយពីបនស*+ប់ករបក្សយពីភគីទំងអស់ អង្ជនំុំជ្មះតុលករដំបូង បនែណនំឲ56េមធវ% 
េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណីដក់សំេណើរជលយលក័្អក)*រ តំណងឲ&'េសចក្ីែថ្ងករណ៍េរៀបរប់ទុក្េវទន 
របស់េដើមបណ*ងឹរដ្ប&'េវណីទំងមូល េទើបអង្ជំនុជំ្មះតុលករដំបូងនឹងសេ្មចថេតើ្ត&វទទួលយកករ 
េឆ្ើយតបជលយលក្ណ៍អក01រពីភគីេផ'(ងៗ និងសេ្មចេលើប,-.េនះនេពលេ្កយ។ ក្7ងខណៈេនះ 
កិច្ដំេណើរករនីតិវ0ធីសវនករ្ត5វបនែណនំ េដយេសចក្ីសេ្មចរបស់េច្កម ឡែវន៍ 
ជួសមុខឲ()អង្ជំនុំជ្មះតុលករដំបូងែដលមនខ្ឹមសរដូចខងេ្កម៖  
 

អង្ជំនុំជ្មះគិតថ្ត/វឲ23េដើមបណ'ឹងរដ្េវណីេនះ ែថ្ងទុក្េវទនេលើករឈឺចប ់
របស់ខ្'នេនះ គឺថេលើរយៈកលេលើសំណ5ំេរឿង០០២ ទំង្សុងទំងម្ង។ 
េបើសិនជភគីេផ'(ងេទៀតគិតថ ករែថ្ងរបស់គត់េនះមិនមនករពក់ព័ន ្
េនះេទ គត់នឹងអចជំទស់បនេនេពលែដលេដើមបណ;ឹងរដ្ប>?េវណីេនះ ែថ្ង 
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ទុក្រួចេហើយ។ េហើយនិងគត់អចេលើកេឡើងថៗ េនែផ្កណមួយេនះ 
មិនមនភពពក់ព័ន្។ 

 
បន#$ប់ពីសក្ីកម្េដើមបណ1ឹងរដ្ប$6េវណី ឡយ បូន ីនចុងសប'(ហ៍េនះ េមធវ% អង ឧត្ម បនបក 

្សយថ វមិនសម្សបែដលអង្ជំនុំជ្មះអនុ$%&តឲ&)េធ្ើេសចក្ីែថ្ងករណទ៍ក់ទងនឹង្បធនបទេ្ក 
ពីសវនករបច្$ប%&ន្ េ្ពះភគីមិន្ត,វបនអនុ123តឲ35សួរេដើមបណ*ឹងរដ្ប./េវណីេលើ្បធនបទទំងេនះេទ។ 
អង្ជំនុំជ្មះ បននិយយថ វនឹងេឆ្ើបតបេទនឹងករេលើកេឡើងេនះជលយលក្ណ៍អក89រ េនេពលែដល 
អង្ជំនុំជ្មះេឆ្ើបតបេទនឹងសំេណើររបស់េដើមបណ+ឹងរដ្ប/0េវណី។ 

ខ. ករសំេដេទេលីេដីមបណដ ឹងរដឋបបេវណីជ “ជនរងេរគះ” 
 

េមធវ%អន្រជតិករពរក្ីឲ34េលក េខៀវ សំផន គេឺលក អកទួរ ែវកែគន បនេដញេដលចំេព ា ះករ 
េ្បើ្បស់ពក*+ “ជនរងេ្គះ” េទកន់េដើមបណ+ឹងរដ្ប01េវណី។ េលក ែវកែគន បនបក្សយថ ករេ្បើ 
្បស់ពក'(បេច្កេទសខុស េធ្ើឲ&'មនករភ័ន្្ចលំក្%ងកិច្ដំេណើរករនីតិវ4ធី ែដល្បកេនះ អង្ជំនុំជ្មះ 
បនសេ្មចេនក្%ងសល្កមខ្-នរួចេហើយ។ គត់បនេលើកេឡើងថ េដើមបណ2ឹងរដ្ប67េវណី េនែតជអ្ក 
ប្ឹងតវ'( ក៏ដូចជជនជប់េចទ ែដលេនែតគ()នកំហុស លុះណែតអង្ជំនុំជ្មះេចញសល្កម។ 

េលក្សីេមធវ* សុ ីម៉ុនណ(ហ្ត បនតបតថ ករេ្បើ្បស់ពក/0 “ជនរងេ្គះ” មិនែមនជករ 
បង#$ញពិរុទ្ភពរបស់ជនជប់េទ។ េលក្សីបនពន12ល់ថ តុលករបនទទួលស'(ល់េដើមបណ0ឹង 
រដ្ប%&េវណីរួចេហើយថជជនរងេ្គះ េហើយវមិនែមនបនន័យថ ជនជប់េចទជចរ2 ឬថអង្ជំនុំជ្មះ 
បនេចញេសចក្សីេ្មចរួចជេ្សចទក់ទងនឹងពរិុទ្ភពៃនជនជប់េចទេន ា ះេទ។ ចុងប%្ប់ៃនករពិភក01 
េលើប%&'េនះ អង្ជំនុំជ្មះតុលករដំបូងមិនបនសេ្មចេលើប,-.េនះ េដយ្ពម ្សបតមភគីណមួយេទ 
េហើយវហក់បីដូចជប/01េនះ្ត6វបនបំេភ្ចេចលេដយគ%&ន ដំេណះ្សយផ្+វ ករណមួយេឡើយ។ 

 

គ.  ករេឆលីយតបេទកនេ់សច/ដែថលងករណេ៍រៀបរបទ់កុខេសកេវទន 

របសេ់ដីមបណដ ឹងរដឋបបេវណី 
 

េ្កយេពលេដើមបណ,ឹងរដ្ប12េវណីទំងអស់បនប<្ប់សក្ីកម្ េហើយបនែថ្ងករណ៍ពីករឈឺចប ់
េ្កមរបបេនះ ្កុមករពរក្ី្ត/វបនអនុ&'(តឲ(+េធ្ើករតបត។ ក្&ងកិច្ដំេណើរករសប#$ហ៍េនះ អង្ជំនុំជ្មះ 
បនស$%ប់មតិតបតពីសំណក់្កុមករពរក្េី្កយេពលេដើមបណ,ឹងរដ្ប12េវណី ្ត6វបនែណនំឲ&'េចញពី 
បន្ប់សវនករ េដើម./ីករពរមិនឲ.4េដើមបណ6ឹងរដ្ប./េវណីទំងេនះស>.ប់ឮករតបតមួយចំនួនែដលអច 
ប៉ះពលដ់ល់ផ្&វអរម្ណរ៍បស់ពួកេគ។ តុលករបនេធ្ើវ.េសធនកមន្ីតិវ&ធីេនះ េ្កយពីមនករស-.បម់ត ិ
របស់្កុមករពរក្ីស្ពីីេសចក្ីែថ្ងករណ៍េរៀបរប់ពីទុក្េសកេវទនរបស់េដើមបណ.ឹងរដ្ប23េវណី យឹម 
សុវណ្។ េលក អង ឧត្ម បនែថ្ងថ “គត់មនករហូរទឹកែភ្ក … េហើយខ្'ំមិនដឹងថ គឺមុនរបប 
កម្$ជ្បជធិបេតយ-.ផង េ្កយរបបេនះផង គត់រងទុក្េទសែតរហូតែបបេនះវយ56ងេម៉ច? េឃើញថ 
គត់បនែថ្ងទុក្េសកេនះវមិនក្5ងអំឡ5ងេពលេនះទំង្សុងេទ។” ដូចគ%&េនះែដរេលកេមធវ' គង់ សំអុន 
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បនផ្ល់េយបល់មកេលើ “ពក#$េពចន”៍ ៃនេសចក្ីែថ្ងករណ៍េរៀបរប់ទុក្េសកមួយចំនួន ែដលគត់គិតថ 
វមិនសមរម'(។ ឧទហរណ៍៖ គត់បនជំទសន់ឹងេដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណ ីយឹម សុវណ្ ែដលេ្បើ្បស់ពក45 
“ជនរងេ្គះ” សំេដមកេលើេដើមបណ,ឹងរដ្ប12េវណី េហើយគត់មិនសប1<យចិត្្តង់ថ េលក្ស ី
បនបង%&ញអរម្ណ៍ថ េលក្សី “សប#$យចិត្េដយសរបនជំនុំជ្មះជនអសីលធម៌េនទីេនះ។” 

េលក្សី សី ុម៉ុនណ(ហ្ត បនេលើកសំេណើថ ភគី “្ត#វែតេគរពអំពីអ្ីែដលម12ក់ៗនិយយ” េហើយ 
ថ េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណគីួរែត្ត'វបនទទួលស./ល់ករបេ4្ញអរម្ណ៍របស់ពួកគត់ផងែដរ។ េលក 
វ"#យដ៍ េដស)#ឯល បនេស្ើថ អង្ជំនុំជ្មះបនចត់វ$ធនករ្តឹម្ត,វេដើម01ីធនឲ05បនថ េដើមបណ*ឹង 
រដ្ប%&េវណីមិនមនអរម្ណអ៍ម#$ស និង “មិនចំបច់្ត+វស./ប់ករកត់សម6/ល់ខងភគីករពរក្ីេនះេទ។” 
ដូេច្ះ គត់បនសំណ/មពរឲ45្កុមករពរក្ី គួរ្ត+វបនអនុ123តឲ35បរ#យយតបេលើេសចក្ីែថ្ងករណ៍របស ់
េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី េនេពលេពលេដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណីបនចកេចញពីបន្ប់សវនករ។ 

អង្ជំនុំជ្មះមិនបនសេ្មចេលើករណីេនះេទ។ េទ ា ះជយ01ងេនះក្ ី ្កុមករពរក្ី្ត+វបនផ្ល ់
ឱកសឲ%& េធ្ើករកត់សម,-លេ់នេពលេ្កយេពលែដលេដើមបណ.ឹងរដ្ប34េវណេី្កយៗេទៀត បនចកេចញ 
ពីបន្ប់សវនករ។ 

ឃ .  !សលភពៃនសំណួរេទកនេ់ដីមបណដ ឹងរដឋបបេវណ ី
 

ក្#ងកំឡ#ងេពលសួរេដញេដលេដើមបណ-ឹងរដ្ប12េវណី ជុំ សុខ េដយេមធវ'តំណងេដើមបណ'ឹង 
រដ្ប%&េវណី គឺេលក្សី ទី ្សី ណុ ភគីបនពិភក*+េដញេដលថេតើភគីអច្ត#វបនអនុ)*+តឲ+-សួរ 
នូវែខ#$សំណ(រេនក្%ងវ(សលភពៃនែផ្កទីមួយែដល្ត9វបនបំែបកក្%ងសំណ?ំេរឿង០០២ ទក់ទងនឹងករ 
្ប្ពឹតម្កេលើ្ បជជន ១៧េមស, អតីតទហន លន់ ណ)ល និងអតីតម!ន្រីជករទំងឡយ 
េ្កយេពលែដលពួកេគបនមកដល់្សុកកំេណើតវ(ញ។  

េមធវ%អន្រជតិករពរក្ីឲ./េលក នួន ជ គេឺលក ែអន្ឌូ អុ ីនូហ*+, ី បន្បែកកថ ករេធ្ើដូចេនះវធ ំ
ទូលយេពក េហើយ្បសិនេបើអង្ជំនុំជ្មះរប់ប9្;លចំនុចេនះ អង្ជំនុំជ្មះក៏អចកត់េសចក្ីេលើសំណE ំ
េរឿងទំងមូលែដរ។ េលកេមធវ+បនែថ្ងថ ឧ្កិដ្កម្ែដលបនេចទេនក្6ងវគ្សវនករបច្6បABន្េនះ 
ពក់ព័នក្រជេម្'ស្បជជនក្/ង២ដំណក់កល និងមន្ីរសន្ិសុខមួយ មិនែមនេរឿងអ្ីែដលបនេកើតេឡើង 
េ្កយេពល្បជជនបនមកដល់កែន្ងស,-ក់េនថ្ី។ េមធវ6 អុ ីនូហ'() ី បននិយយថ គត់បនយល់ដឹងថ 
េដើមបណ$ឹងរដ្ប*+េវណីនឹង្ត#វបនផ្ល់េសរ.ភពឲ23សែម្ងមត ិ ពីព#$សនកម្ែដលពួកេគបនរងករឈឺចប់ 
េនចុងប'្ប់ៃនសក្ីកម្របស់ពួកេគ (សូមេមើល I I I .ក) យ"#ងណក្ី ករសួរេដញេដលគួរ្ត1វបនកំហិត 
្តឹមែតបទឧ្កិដ្ែដលបនេចទ។ អង្ជំនុំជ្មះ តមរយៈេច្កម សុ ីលេវៀ ខតរ,-យថ៍ បនបង%&ប់ឲ&) 
េមធវ%េដើមបណ#ឹងរដ្ប)*េវណ ី “ឲ"#េផ#$តែតេទេលើអង្េហតុេនក្2ងសំណ6ំេរឿង ០០២/០១ ែតប៉ុេណ()ះ។” 
េលក្សី េច្កមបននិយយថ “ព័ត៌មនដៃទេទៀតទំងឡយណែដលេកើតមនេនខងេ្កមូលដ56ន 
អង្េហតុេនះ គឺថ្ត.វក្មិត ឲ45ស្ិតេនក្)ងក្មិតអប/0បរមែតប៉ុេណ7/ះ។” 
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ង .   ករសរួេដញេដលដំេណីរករេធវីបទសមភ សរបសស់ហេចរកមេសីបអេងកត 
 

្កុមេមធវ(ករពរក្ ីបនេចទសួរេដញេដលសក/0ីទក់ទងនឹងករ្បតិបត្ិរបស់ម+ន្ីេសើ ុបអេង្តឲ56 
ករ#យល័យសហេច្កមេសើ ុបអេង្ត និងេសចក្ីលម្ិតៃនដំេណើរករបទសម,-សន៍ជមួយសហេច្កម 
េសើ ុបអេង្ត។6 ប"#$េនះ ្ត*វបនេលើកេឡើងម្ងេទៀតក្,ងសប/0ហន៍េនះ។ ក្,ងកំឡ,ងេពលសួរេដញេដល 
សក#$ី សុខ ឈិន េមធវ0 េប#$ បនសួរសក$,ីពីភពស្ិទ្ស4$លរបស់គតជ់មួយ អ៊'េ្ពឿង ែដល្ត1វបន 
សម#$សន៍េដយសហេច្កមេសើ ុបអេង្ត េនមុនេធ្ើសម#$សនស៍ក#$ ី សុខ ឈិន ក្)ងៃថ្ែតមួយ។ េច្កម 
ឡែវន៍ បនបង)*ក់ែខ%&សំណ*រេនះ េហើយបនេស្ើឲ*+ េមធវ% េប#$ ពន$'ល់េហតុផល និងភពពក់ព័ន្។ េមធវ. 
េប#$ ្ត'វបនអនុ-.$តឲ$0បនស្ួរេដញេដលេ្កយពីគតប់នពន$%លថ់ “ខ្#ំសួរសក*+ីេនះថ េតើគត់ដឹង 
ែដរឬេទ អំពីេហតុករណ៍ៃនករសម56សន៍បុគ្លម"#ក់េទៀត េហើយនិងរូបគត់េនះ? ែដលខ្:ំចង់ពិនិត#>េមើលព ី
្បភពៃនករដឹងឮរបស់សក'(ីេនះ។” 

េទ ា ះជយ'(ងេនះក្ី េ្កយបន្ិចមក ្ពះរជអជ%& អបឌ់ុលឡក់ បនេធ្ើករជំទស់នឹងករេលើក 
េឡើងរបស់េមធវ) េប+, ចំេព ា ះករែដលេមធវ)បនសួរសំណ:រ របស់ខ្=នេដយេយងេលើព័ត៌មនែដលទទួល 
បនពីកិច្សម+,សសក,.ីមួយេផ,.ងេទៀត។ បន)*ប់មក អង្ជំនុំជ្មះបនកត់សម()ល់ថ េយងតម វ'ធនៃផ ្
ក្#ង ៧៦ (៧) “ដីកដំេណះ្សយ្ត,វែកត្ម,វកំហុស ៃនករមិនេគរពវ+ធនប./ត្ិក្4ងករេសើ ុបសួរ។ គ;<ន 
ប"#$ណមួយែដលពក់ព័ន្នឹងកំហុសនីតិវ=ធីែបបេនះ អច្តDវបនេលើកេឡើងេន ចំេពះមុខអង្ជំនុំជ្មះ 
សលដំបូង …”7 បន#$ប់មក ្បធនេច្កម និល ណ,ន បនសំណ0មពរឲ45េមធវ% េប'( បន្សួរនូវសំណ$រ 
េផ#$ងេទៀត។  

េមធវ% េប'( បនពន(,ល់ថ គតម់ិនមនបំណងបង*+ញពីកង្ះខតែផ្កនីតិវ*ធីេទ បុ ៉ែន្្គន់ែតចង់ដឹង 
ពី្បភពៃនចំេណះដឹង និងភពេជឿជក់បនរបស់សក/0ីរូបេនះ ថេតើគត់្ត$វបនេគសួរេដយមិនបន 
ថតែខ%&អត ់ ឬសក្ីកម្របស់គតប់ន “រងប៉ះពល”់ េដយអ្កេសើ ុបអេង្ត ឬសក#$ីេផ#$ងេទៀតែដរឬេទ? 
េមធវ% េប'( បនកត់សម0(ល់ថ “ េដយជក់ែស្ងេនះ គឺថសក12ីមួយេផ12ងេទៀតេនះ្ត;វបនសម@1សន ៍
ែផ្កខ្ះេដយមិនមនថតែខ12អត់។” េ្កយពីមនកិច្ពភិក#$តទល់ខ្ះៗមក អង្ជំនុំជ្មះ បនអនុ78#តឲ#: 
សំណ$រទំងេនះ។ 
 

ច .  ករសរួេដញេដលែផអកេលីសំេណរពសីកសីជំនញ 
 

េនរេសៀលៃថ្អង,-រ េមធវ1 េប3- បនែវកែញកថ គត់គួរែតអចេ្បើ្បស់ស្មង់ពីសក-Hីជំនញ 
េលក ហ្ីលីព ហ&'ត ែដលបនសរេសរក្#ងេសៀវេភ ្បវត្ិៃនសុបិន្អ្កក ់ េដើម%&ីសួរេដញេដលសក#$ី គង ់
គីម។ េលកេមធវ*បនែថ្ងថ សំណ+រទំងេនះមនសរៈសខំន់េដើម"#ីពិនិត")េមើលភពេជឿជក់បន និងភព 
សុ្កិតរបស់អ្កជំនញ េដយសរែតសក'(ីេនះបនមនវត្មនក្)ង្ពឹត្ករណ៍ទំងេនះ េហើយគត់អច 
អធិប%&យ្សបតមករសរេសរេនះ ឬក៏អចេធ្ើឲ45បត់បងន់ូវតែម្ៃនេរឿងរ,-វែដលមនេនក្#ងេសៀវេភអ្ក 
ជំនញ។ ជកិច្បែន្ម េលកេមធវ.បនបក្សយថ ភគីេផ&'ងេទៀត្ត-វបនអនុ34&តឲ&6សួរសក&'ីេដយ 
ែផ្កេលើអង្េហតុ ឬករវ$ភគែដលេធ្ើេដយអ្កជំនញេផ/0ងេទៀតក្#ងេពលកន្ងមក។ 
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អង្ជំនុំជ្មះ តមរយៈេច្កម ឡែវន៍ បនសេ្មចថ វមិនសមរម<=ក្?ងករសួរសក<CីមF<ក ់ ឲ"#េធ្ើ 
ករប"#$កេ់លើករវ$ភគរបស់អ្កជំនញម23កេ់ទៀត ែដលនឹង្ត)វបនេកះេហឲ)*មកផ្ល់សក្ីកម្េនមុន 
េពលែដលអ្កជំនញរូបេនះមនឱកសបរ(យយេដយផ./ល ់ និងពិភក'(ពីករវ-ភគរបសគ់ត់េនចំេពះ 
មុខអង្ជំនុំជ្មះ។ េលកេច្កមបនែណនំភគីឲ./សួរែតសំណ4រណែដលមនភពពក់ព័ន្ េចញពីចំេណះ 
ដឹងផ%&ល់របស់សក%&ី។ េច្កម ឡែវន៍ បនេស្ើឲ%6េមធវ% េប#$ សួរសំណ*រដូចមុន េដយមិនចំបច់ែណន ំ
ដល់សំេណររបស់អ្កជំនញ េហើយបន01ប់មកបង#$ញដល់អង្ជំនុំជ្មះពីភពមិនសុ ីសង8$ក់គ;$រវងអង្េហត ុ
របស់សក'(ី និង េលក ហ្ីលីព ហ&'ត េ្កយេពលែដលសក,-េីចញពីបន្ប់សវនករ។ 

េមធវ% េប'( បនសំណ$មពរឲ)*អង្ជំនុំជ្មះផ្ល់េហតុផលរបស់ខ្7ន េ្ពះគត់មនិយល់ថ ប'() 
ែដលេចទសួរេទសក-.នីងឹមិនផ&'ស់ប្,រេ្ចើនេទ េទ ា ះជមុន ឬេ្កយេពលស,-ប់សក្ីកម្ពីអ្កជំនញ ែដល 
ពក់ព័ន្។ ជងេនះេទេទៀត វមិនច&'ស់ថេតើភគីនឹងមនឱកសសួរេដញេដលសក&>ីរូបេនះ េ្កយេពល 
េលក ហ្ីលីព ហ&'ត បនផ្ល់សក្ីកម្។ េមធវ7 េប9& បនសួរេដយជក់លក ់ ថេតើសក'(ីរូបេនះនឹង 
្ត#វបនេកះេហេឡើងវ.ញនេពលេ្កយេដើម+,ីសួរេដញេដលបែន្មែដរ ឬយ#$ងណ។ អង្ជំនុំជ្មះ មិន 
បននិយយថេតើសក,-ីនឹង្ត#វបនេកះេហម្ងេទៀត ឬយ23ងណេនះេទ បុ ៉ែន្បនផ្ល់ករប?@3ក់តម 
រយៈេច្កម ឡែវន៍ ដូចមនករដក្សងខ់ងេ្កម៖ 
 

េយើងបនប()*ក់េហើយថ េលកអចេចទសួរសំណ$រយ'(ងណក៏បនេទកន ់
សក#$ីេនះ ពក់ព័ន្នឹងព័ត៌មនែដលមនេនក្8ងករវ<ភគរបស់សក#$ី ដូចែដល 
មនេនក្'ងេសៀវេភរបស់អ្កជំនញ។ ក៏បុ ៉ែន្េលកមិនចំបច់ក្'ងករដក្សង ់
នូវករវ&ភគទំង្សុង មកអនឲ34សក36ីស83ប់េទ េ្ពះថអ្កជំនញទំងនុ៎ង 
មិនទន់បនផ្ល់សក្ីកម្េទ។ េយើងដឹងថ េលក ហ្ីលីព ស<=ត េនះគឺនឹង 
មកផ្ល់សក្ីកម្េនេពលខងមុខ។ 

 
ឆ .  សំណួរែដលដករសងព់េីសច$ដែថលងករណរ៍បសប់គុគលេផសងេទៀត 
 

កលពៃីថ្្ពហស()តិ េមធវ0 េប#$ បនព$(យមសួរសំណ$រេទកន់សក#$ី គង់ គីម េយងតម 
បទសម%&សនរ៍បស់ សេម្ច េហង សំរ'ន8 ែដលសរេសរេដយអ្ក្បវត្ិវ-ទូ ែប៊ន េឃៀរនិន ក្6ងែខធ្& ១៩៩១។ 
េមធវ% េប'( បនដក់សំណ1រ្សេដៀងនងឹសំណ%រែដលបនសួរ សេម្ច េហង សំរ'ន ថេតើអ្កណជអ្ក 
្ត#វែតេធ្ើែ្សចម-.េដើម.1ីផ្ត់ផ្ង់ខ្9នឯង េដយបនេចទសួរថ “េលក គង់ គីម! េតើេលកបនទទួល 
បទប#$%្បហក់្ បែហលគ#$ មិនឲ%&សួរ្បជជន មិនឲ,-សួរអ្ីេទកន់្បជជនេនះែដរឬេទ?” ្ពះរជអជ() 
អប់ឌុលឡក់ បនជំទស់នឹងែខ34សំណ6រេនះ េដយេលើកេឡើងថ េមធវ- េប/0 អចសួរសំណ$រដូចគ%& េដយ 
មិនចំបច់េយងេលើេសចក្ីែថ្ងករណ៍ែដលគ;<នសម<=ថ។ េលក្ពះរជអជG< បក្សយថ វក៏អចជករ 
ប៉ុនប៉ងសួរដកឹមុខសក&'ី។ េមធវ- េប/& បនេឆ្ើយតបថ េដយសរែតបទសម-.សេនះមនេនក្4ងបណ78 ំ
ឯកសរៃនសំណ*ំេរឿងភ/0ប់ជមួយេលខកូដ E3 េហើយជេសចក្ីែថ្ងករណ៍របស់េមប678ករថ:8ក់ខ្ស់មួយរូប 
ែដលបនវយចូលភ្ំេពញេន្ពលឹមៃថ្ ១៧ េមស ១៩៧៥ ដូេច្ះសំណ*រេនះមនភពពក់ព័ន្ និងគួរ្ត;វ 
បនអនុ$%&ត។ ជងេនះេទេទៀត េមធវ. េប01 បនែវកែញកថ បទសម:1សន៍ជមួយសេម្ច េហង សំរ'ន 
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បនផ្ល់នូវភស្,តងដកបន្,កឲ#$កូនក្ីរបស់េលក េហើយគត់ចង់សួរសក+,ីរូបេនះ េដើម%&ីប)*%ក់ពីអង ្
េហតុេនះ។ អង្ជំនុំជ្មះបនសេ្មចដូចខងេ្កម៖ 
 

េលកេមធវ' មិនអចេលើកយកនូវបទសម45សន៍ដៃទេទៀត យកមកេធ្ើជ 
មូលដ%&នក្*ងករតំងសំណ2រ ចំេពះសក&8ីែដលេនចំេពះមុខអង្ជំនុំជ្មះ ែដល 
កំពុងេដញេដលដូេច្ះបនេទ។ ែតេលកអចតំងសំណ:រណ ែដលេលក 
យល់េឃើញថចំបច់ចំេពះសក12ផី"#ល់នូវបទពិេសធន៍ ែដលគត់បនឆ្ងកត់ 
ឬក៏បនេធ្ើករកត់សម01ល់េដយខ្7នគត់ផ:1ល់ េនក្=ងអង្េហតុែដលពក់ព័ន្ 
បន។ 

 
េ្កយេពល េលក ៃម៉េឃើល ខណវស េមធវ.អន្រជតិករពរក្ីេលក េអៀង សរ' បនសេង្ត 

េឃើញថ “កលពីមុន ខ្*ំបនេ្បើបេច្កេទសដូចគ9:េដើម%&តីំងសំណ&រេទេលើសក./”ី ែតគ$%នករជំទស់ 
ណមួយេឡើយ។ េច្កម ឡែវន៍ បនប-./ក់ េដយនិយយថ “ករេយងេទេលើឯកសរេនះ ដូចជ 
មិនមនសរៈសំខន់អ្ីេដើម23ីយកមក េចទសួរសំណ)រេទ ពីេ្ពះថសក23ី្ត5វបនេចទសួរេដយែផ្កេទ 
េលើករយលដ់ឹងផ%&ល់របស់គត់។ ចេម្ើយរបស់េលក េហង សំរ'ន េនះមិនមនភពពក់ព័ន្េដយផ89ល ់
េទនឹងករយល់ដឹងរបស់សក01ីរូបេនះេទ។” 
 

IV. កររគបរ់គងតលុករ 

ជទូេទ សវនករបនដំេណើរករយ+,ងរលូនក្'ងសប+,ហ៍េនះ េដយសរករពិភក'(ែវកែញករវង 
ភគ ី  និងភគី ក៏ដូចជ ជមួយអង្ជំនុំជ្មះ មិនសូវតនតឹងខ34ំងគួរឲ%&កត់សម&'ល់ ដូចែដលធ'(ប់មនក្/ង 
ប៉ុន%&នសប#$ហ៍កន្ងមកេនះ។9  

ក .  វតតមន 
 

ជនជប់េចទ េអៀង សរ' បនលះបង់សិទក្្#ងករចូលរួមតមដនសវនករ10 និងបនបន ្
អវត្មនពីតុលករេពញមួយសប45ហ៍ េ្ពះគត់េនែត្ត#វបន្ស%&ក់េនមន្ីរេពទ&1មិត្ភពែខ្រសូេវៀត េដយ 
សរស#$នភពជម្ឺមិនអំេណយផល។ េលក នួន ជ អច្តឹមែតចូលរួមតមដនវគ្សវនករេពល្ពឹក និង 
បនបនត្មដនសវនករពីបន)*ប់េសតទស*0ន៍ េរៀងរល់វគ្សវនករនេពលរេសៀល។ េលក េខៀវ សំផន 
មនវត្មនក្(ងបន្ប់សវនករ្គប់វគ្សវនករទំងអស់ េលើកែលងែតរេសៀលៃថ្អង34រ។ េមធវ9គតប់ន 
េស្ើសុំឲ%&កូនក្ីខ្.នតមដនកិច្ដំេណើរករសវនករពីបន្ប់តមដនខងេ្កម េ្ពះែតជនជប់េចទរូបេនះ 
បនស្មនលក់តិចតួចក្.ងអំឡ.ងពីរយប់មកេហើយ និងកម៏នអរម្ណ៍អសក់ម#$ំងផងែដរ។ 

 
វត្មនេដើមបណ,ឹងរដ្ប12េវណី៖  មនេដើមបណ)ឹងរដ្ប./េវណី្បែហលជ ១០ េទ ២០ នក់ បន 

ចូលរួមតមដនកិច្ដំេណើរករនីតិវ6ធីជងេរៀងរល់ៃថ្ ទំងេនក្(ងបន្ប់សវនករ ឬក្(ងសលសធរណៈ។ 
េនៃថ្ច័ន្ មនែតេដើមបណ2ឹងរដ្ប78េវណជីនជតឥិស#$ម បនចូលរួមតមដនសវនករេនេពញមួយៃថ្។  
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វត្មនភគី៖ ភគីទំងអស់មនវត្មនដូច្ប្កតី ស្មប់សវនករសប#$ហ៍េនះ។ េមធវ.ករពរ 

ក្ីអន្រជតិឲ,-េលក េខៀវ សំផន គេឺលក អកទួរ ែវកេគន បនមនវត្មនែតៃថ្ច័ន្ ប៉ុែន្េមធវ;អន្រជតិ 
ក"#$ អនត ហ្ីេស បនមនវត្មនជំនួស។ េនៃថ្្ពហស45៍ េលក េពជ អង្ េមធវ>នំមុខជត ិ
តំណងេដើមបណ+ឹងរដ្ប/0េវណបីនអវត្មនេពញមួយ្ពឹក។  
 

វត្មនសធរណៈជន៖ 
 
កលបរ%េច្ទ សវនករេពល្ពឹក សវនករេពលរេសៀល 

ៃថ្ច័ន ្
២២/១០/១២ 

 សិស#$នុសិស#' ១៥០ នក់ 
មកពីសលអន្រជតិេទពកុសល 
េខត្តែកវ 

 សិស#$នុសិស#' ២៧០ នក់ មកពី 
មហវ$ទ&'ល័យ្គប់្គង និងេសដ្កិច្ 
ក្#ង្បេទសកម្#ជ  

 ្ពះសង&' ៥ អង ្

 អ្កសេង្តករណ៍បរេទស ២ រូប 

 (មនេដើមបណ)ឹងរដ្ប./េវណី្តឹមែត១០ 
នក់បុ ៉េណ)*ះ េនក្.ងសលសវនករ) 

 

ៃថ្អង&'រ 
២៣/១០/១២ 

 អ្កភូមិ ៣០០ នក់ មកពី េខត្កំពង់ឆ./ំង 
និងេខត្តែកវ 

 អ្កសេង្តករណ៍បរេទស ២២ នក ់

 អ្កភូមិ ១៥០ នក់ មកពីេខត្តែកវ 
 អ្កសេង្តករណ៍បរេទស ២ នក ់

ៃថ្ពុធ 

២៤/១០/១២ 
 សិស#$នុសិស#' ៣០០ នក់ មកពី 

វ"ទ$%ល័យពងទឹក ខ័ណ/ដេង$% 
្កុងភ្ំេពញ 

 អ្កសេង្តករណ៍បរេទស ១ នក ់

 អ្កភូមិ ៧០ នក់ មកពី្សុកបធយ 
េខត្កំពុងចម 

ៃថ្្ពហស()ត ិ

២៥/១០/១២ 
 សិស#$នុសិស#' ៣៥០ នក់ 

មកពីវ&ទ()ល័យជ័យវរ/័នទ៧ី 
្សុកេគៀនស*+យ េខត្កណ1+ល 

 អ្កសេង្តករណ៍បរេទស ១៥ នក ់

 អ្កភូមិ ៥០ នក់ មកពី ្សុកបធយ 
េខត្កំពង់ចម 

 អ្កសេង្តករណ៍បរេទស ១ នក ់

 
ខ .  បញហ បកែរប និង បេចចកេទស 

ក្#ងសប'(ហ៍េនះ ករបកែ្បមនភពរអក់រអួលពីរបីដង ជពិេសស េនេពលសំណ$រ និង 
ទទួលចេម្ើយពីេដើមបណ/ឹងរដ្ប45េវនី បនេធ្ើេទេលឿនេពក។ ជងេនះ សេម្ងេនក្6ងប៉ុស្ិភសែខ្រ 
មនករលំបកខ្ះៗក្.ងករស12ប់ េដយសរ្បព័នេ្សតកម្ មិនបនប+្-នរលកសេម្ងខ"#ំង្គប់្គន់។ 
ប"#$េនះ បនែស្ងឲេឃើញេនៃថ្ពុធ េពលែដល្ពះរជអជ;< ច័ន្ តររស្ី បនសួរេដញេដលសក<Hី និង 
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េឆ្ើយតបេទនឹងករជំទស់ពី េមធវ) អង ឧត្ម និង េពល េលក្បធន និល ណ+ន បនផ្ល ់
េសចក្ីសេ្មច។ 

គ .  កររគបរ់គងេពលេវល 
 

តុលករបនេបើកកិច្ដំេណើរករនីតិវ4ធីចប់ពីៃថ្ច័ន្ដល់ៃថ្្ ពហស%&តិ ដូចែដលបនេ្គងទុក។ 
ប៉ុែន្ កិច្ដំេណើរករបនចប់មុនេពលកំណត់េនៃថ្្ពហស?@តិ េ្កយពីបនបD្ប់ករសF?ប់សក?Gីចុងេ្កយ 
ស្មប់សប'(ហ៍េនះ។ េនៃថ្អង5(រ េលក្បធន និល ណ=ន បនេធ្ើេសចក្ី្បកសជសធរណៈមួយថ 
អង្ជំនុំជ្មះនឹងកត់បន្យៃថស្វនករ្តឹមែត៣ៃថ្ប៉ុេណ)*ះក្.ងមួយសប5*ហ៍ ជជង ៤ៃថ្ ចប់ពីៃថ្ ៥ 
វ"ច្ិក ២០១២ េដយសរកង្ះថវ#ក។ េលក្បធនបនមន្បសសន៍ថ អង្ជំនុំជ្មះ ្ត<វបនផ្ល ់
ដំណឹងេដយករ#យល័យជំនួយរដ្បលរបស់អង្ករសហ្បជជតិដល់តុលករែខរ្្កហម (UNAKRT) 

ថ “េដយសរកង្ះថវ,ក អង្ជំនុំជ្មះសលដំបូងពុំអចេ្ជើសេរ?សម@ន្ីេដើមCDីមកជំនួសកែន្ងម@ន្ីចCHប ់
អន្រជតិសំខន់ៗមួយចំនួន និងបុគ្លិកអន្រជតិដៃទេទៀតបនេឡើយ។” េលក្បធន បនពន*+ល់ថ 
ប"#$េនះ បនបណ*$លឲមនករកត់បន្យបុគ្លិកជិតពក់កណ*$លតមករ្បេមើលទុក េហើយប./0េនះ 
នឹងេធ្ើឲមនករអូសបន12យេពលេវលែដលចំបច់ស្មប់ប@្ប់សំណCំេរឿង០០២/០១។ តមរយៈ េលក 
្បធន “ពុំទន់មនករប+,-ក់ថ ប+0-បុគ្លិកនឹង្ត9វេដះ្សយេឡើយ។” 

ចប់តំងពីឆ*+ំ ២០០៦ ដល់ឆ"# ំ២០១១ មនរបយករណ៍ថ តុលករបនចំណយថវ2ក្បែហល 
$១៤០ លនដុល%&អេមរ+ក។11 
 

ឃ .  តរងេពលេវល  

កលបរ%េច្ទ ចប់េផ្ើម 
ស្មកេពល

្ពឹក 
អហរៃថ្្តង ់

ស្មកេពលរ
េសៀល 

ផ"#កសវន
ករ 

រយៈេពលសវ
នករសរុប                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ៃថ្ច័ន្ 
២២/១០/១២ 

៩.០៦ 
១០.១៦-

១០.៤៤ 
១២.០៩-

១៣.៣៤ 

១៤.៤០-

១៥.០៤ 
១៦.១៩ 

៤ េម#$ង និង 
៥៦ នទ ី

ៃថ្អង&'រ 
២២/១០/១២ 

៩.០៦ 
១០.៣២-

១១.០០ 

១១.៥៧-

១៣.៣៣ 

១៤.៣៨-

១៥.០២ 
១៦.០៣ 

៤ េម#$ង និង 
២៩ នទ ី

ៃថ្ពុធ 
២៤/១០/១២ 

៩.០២ 
១០.៣៧-

១១.០៣ 

១២.១៧-

១៣.៣០ 

១៤.៤៤-

១៥.០១ 
១៦.០៥ 

៥ េម#$ង និង ៧ 
នទ ី

ៃថ្្ពហស()ត ិ
២៥/១០/១២ 

៩.០១ 
១០.៣៦-

១១.០០ 

១២.០៦-

១៣.៣២ 
១៤.៣៣ - 

៣ េម#$ង និង 
៤២ នទ ី

រយៈេពលសវនករជមធ./ម 
រយៈេពលសវនករសរុបក្/ងសប23ហ៍េនះ 
ចំនួនសរុបៃនេម,-ង ៃថ្ និង សប3-ហ៍ ៃនសវនករ  

     ៤ េម#$ង និង  ៣៣ នទ ី
   ១៨ េម#$ង និង  ១៤ នទ ី
៥៤២ េម#$ង និង    ៣ នទ ី

រយៈេពលសវនករចំនួន ១២៣ៃថ្ អំឡ'ងេពល ៣៧ សប#$ហ ៍
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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, Samantha B. Lee, Noyel Ry, 
Sovanna Sek, and Penelope Van Tuyl, as part of AIJI’s KRT Trial Monitoring and Community Outreach Program. 
KRT TRIAL MONITOR reports on Case 002 are available at <www.krtmonitor.org>, and at the websites of the East-
West Center and the War Crimes Studies Center.  
 

 
Unless specified otherwise, 
 

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

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

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

002/19-09-2007-ECCC)  
CPC  Code of Criminal Procedure of the Kingdom of Cambodia (2007) 
CPK   Communist Party of Kampuchea 
CPLCL   Civil Party Lead Co-Lawyer 
DK  Democratic Kampuchea 
ECCC  Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (also referred to as the 

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

evidence in the Case File) 
FUNK  National United Front of Kampuchea 
GRUNK  Royal Government of National Union of Kampuchea 
ICC   International Criminal Court 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights  
ICTR   International Criminal Tribunal for Rwanda 
ICTY  International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 
IR  Internal Rules of the ECCC Rev. 8 (2011)  
KR  Khmer Rouge 
OCIJ  Office of the Co-Investigating Judges 
OCP  Office of the Co-Prosecutors of the ECCC 
RAK  Revolutionary Army of Kampuchea  
VSS   Victims Support Section 
WESU  Witness and Expert Support Unit 
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1  See CASE 002 KRT TRIAL MONITOR. Issue No. 40, Hearing on Evidence Week 35 (18-19 October 2012). 
2  He was first questioned by national Civil Party Lawyer Ty Srinna, international CPLCL Elisabeth Simonneau-
Fort, and then national Prosecutor Chan Dararasmey and international Prosecutor Vincent de Wilde.  The 
defense teams all declined to question him.   
3  The Witness was questioned first by national Prosecutor Veng Huot and international Prosecutor Tarik 
Abdulhak.  He was then questioned by Civil Party Lawyer Ven Pov, international Civil Party Lead Co-Lawyer 
Elisabeth Simonneau-Fort, Judge Jean-Marc Lavergne, and international defense counsel for Mr. Nuon Chea, Mr. 
Jasper Pauw.  The Defense Teams for Mr. Ieng Sary and Mr. Khieu Samphan declined to question the Witness. 
4   According to the Witness, Om Proeung was the chief of the technical unit of the railway station during the DK 
and they worked together for the entire duration of the regime. 
5  Paragraph 1 of the Severance Order includes the following matters: a) The structure of Democratic 
Kampuchea; b) Roles of each Accused during the  period prior to  the  establishment  of Democratic Kampuchea, 
including when these roles were assigned; c) Role  of each  Accused  in the  Democratic Kampuchean  
government,  their  assigned responsibilities, the  extent of their authority and the  lines  of communication 
throughout the temporal period with which the ECCC is concerned; and d) Policies of Democratic Kampuchea on 
the issues raised in the Indictment. Paragraph 5 lists the following: a) Factual allegations described in the 
Indictment as population movement phases 1 and 2; and b) Crimes against humanity including murder, 
extermination, persecution (except on  religious grounds),  forced  transfer  and  enforced  disappearances  
(insofar  as  they  pertain  to  the movement of population phases 1 and 2). Trial Chamber. Severance Order 
Pursuant to Internal Rule 89ter (22 September 2011). E124.  Further, the Chamber’s Memorandum dated 8 
October 2012 (E163/5), expanded the scope to include 1) Executions of evacuees at sites in Kampong Tralach 
Leu District (District 12); 2) Executions of former Lon Nol soldiers and officials at Toul Po Chrey; and 3) Security 
Centre S-21 and related execution site Choeung Ek. 
6  See e.g. CASE 002 KRT TRIAL MONITOR. Issue No.  39, Hearing on Evidence Week 34 (8-10 October 2012). 5. 
7 IR 76 (7) states:  Subject to any appeal, the Closing Order shall cure any procedural defects in the judicial 
investigation.  No issues concerning such procedural defects may be raised before the Trial Chamber or the 
Supreme Court Chamber. 
8  Heng Semrin “became the leader of the United Front for the National Salvation of Kampuchea, head of state 
leader of the Khmer People’s Revolutionary Party, senior privy councilor [sic] to the king and ultimately president 
of the National Assembly.” Luke Hunt, “Heng Samrin, Man of the People,” The Diplomat, 21 September 2011, 
<http://thediplomat.com/asean-beat/2011/09/21/heng-samrin-man-of-the-people/>, accessed on 16 November 
2012. 
9  See e.g. CASE 002 KRT TRIAL MONITOR. Issue No. 39, Hearing on Evidence Week 34 (8-10 October 2012). 8-
9; and CASE 002 KRT TRIAL MONITOR. Issue No. 38, Hearing on Evidence Week 33 (1-4 October 2012). 12-13. 
10  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. 
11  Radio Free Asia, Cambodia: Funding restored to Khmer Rouge tribunal, 28 February 2012, available at: 
<http://www.unhcr.org/refworld/docid/4f55c6bd8.html> (accessed 15 November 2012). 


