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(ស្ថានភាពរៅទីក្រុងភនំរពញមុនថ្ងៃទ១ី៧ ខខរមស្ ឆ្ា១ំ៩៧៥) ខ្ុំរ ើញរភលើងរ េះ
សរនាធាសរៅធ រហើយយប់ហនឹងមានក្ាប់រ ល្ាងធ្លារ់រក្ច្ើន…។ មនុសាសម្ាាភ័យក្រប់ា្ា 
ភ័យមិនដងឹជាក្ាប់ធ្លារ់រខនលងណារទៀត មិនដងឹធ្លារ់ច្រំខនលងខ្ុ ំ ឬរខនលងររ 
រហើយខ្ុំអ ខដ របើស្ថានកា ណ៍ហនឹងវាបានបញ្ចប ់   ខេងមានសភាពភ័យខ្លាច្ហនឹង
តរៅរទៀត។ រមល្លេះរហើយ ខ្ុំខលនួឯងហនឹងរិតថា ស្ថានកា ណ៍នឹងច្ប់រនងុរពេឆប់ៗ
រនេះឯង។1 
 

រដើមបណតងឹ ដឋបាបរវណ ីរោរ មាស ស្រ ាន ់ 
 

 
ខ្នែកទ១ី ៖ ទិដ្ឋភាពទមូៅ 
 

សបាដាហ៍រនេះ អងគជំនុំជក្មេះបានបនតរចិ្ចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ពី ថ្ងៃ រឺថ្ងៃច្នទ និងថ្ងៃពុធ រោយស្ ខត
រៅថ្ងៃអង្គា  ក្តូវបានរក្ាងទុរសក្មាប់រធវើសវនាកា រេើបណតឹងឧទធ ណ៍រៅច្ំរ េះមុខអងគជំនុំជក្មេះថ្នតោុកា 
រំពូេ សតីពីកា រោេះខេងរោរក្សី រអៀង ធ ីទិធ រោយាមានេរខខណឌពីមនទី  ំុឃំង។2 ជាដំបូង អងគជនំុំជក្មេះ
ស្ោដំបូងបានស្តាប់នូវកា រ លើយតបពីភារី រ់ព័នធទងំអស់ រក្កាយពីបានស្តាប់រហើយ សរខរីមប បស់រវជណបណឌិត 
ច្ន ខ្ខំប  េ សតីពសី្ថានភាពសុខភាព និងកាយសមាបទរនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  បស់ជនជាប់រោទ រអៀង 
ស្  ី  កាេពីសបាតាហ៍មុន3 រោយស្ ខតមានកា រសនើពីរមធ្វីកា   រតី បស់ជនជាប់រោទ ខដេបានសុឲំាយអងគជនំុំ
ជក្មេះស្ោដបំូងពនាា រពេរច្ញរសច្រតីសរក្មច្រេើបញ្ហារនេះ។ អងគជំនុំជក្មេះ រ៏បានស្តាប់សរខីរមប បស់
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ស្រាស ីរឺរោរ  របជ្យុ ជបីខស ជាអតីតរសបៀនមួយ ូបថ្នមនទី សនតិសុខពក្ង រហើយរប៏ានោប់រ្តើមស្តាប់សរខរីមប
 បស់រដើមបណតងឹ ដឋបាបរវណមីួយ ូបរទៀត រឺរោរ មាស ស្រ ាន។់ សវនាកា រៅសបាតាហ៍រនេះ បានយេ់រ ើញ
ថា អងគជនំុំជក្មេះបានរ ៀបច្ឲំាយមានកា ស្តាប់សរខីរមបក្បរបរោយក្បសិទធភាព របើរទេះជាខ្នរមួយច្នំួនខលេះៗថ្ន
កា ស្តាប់សរខីរមប បស់ស្រាស ី ក្តូវបានអូសបនាលាយបនតិច្បនតួច្ រហើយបណាតាេឲាយរេើសហួសពីរពេរវោខដេ
បានរំណត់។ 
 
ខ្នែកទ២ី ៖ ការសមខេបសក្តមកម្មរបសស់ាកស ី
 

ស្រាសី របជ្យុ ជបីខស រឺជាទហានខខប ក្រហមម្ាារ ់មុនរពេាត់ក្តូវបានោត់តំាងឲាយរៅរធវើកា រៅមនទី 
សនតិសុខរៅឯរខតតរសៀមរប និងរខតតឧតត មានជ័យ។ ស្រាសីបានច្ូេខលនួ្តេ់សរខរីមបកាេពីថ្ងៃច្នទ និងថ្ងៃពធុ។  
បនាទាប់ពកីា ្តេស់រខរីមប បស់ាត់បានបញ្ចបរ់ហើយ រដើមបណតងឹ ដឋបាបរវណី រឺរោរ មាស ស្រ ាន ់ ខដេជារវជណ
បណឌិត និងជាជន ងរក្ាេះម្ាារ់ថ្នកា ជរមលៀសរច្ញពរីជធ្នីភនំរពញ រៅថ្ងៃទី១៧ ខខរមស្ ឆ្ា១ំ៩៧៥ បាន្តេ់
សរខីរមបរៅអំឡុងវរគច្ុងរក្កាយថ្នសវនាកា រៅថ្ងៃពុធ រហើយរ៏បានបនតកា ្តេស់រខរីមប បស់ាត់រៅសបាតាហ៍
រក្កាយបនតរទៀត។ 
 

រ. សរខរីមប បសស់្រាស ីរបជ្យុ ជបីខស  
 
រោរ របជ្យុ ជបីខស (TCW-507) បច្ចុបាបននជាក្រូបរក្ងៀនមានវ័យ ៥៨ ឆ្ាំ មរពីរខតត រសៀមរប បាន

ច្ូេមរ្តេ់សរខីរមបរៅរនងុបនទប់សវនាកា រោយមានរមធ្វីក្បឹរាាស្រាសមីួយ ូបអមជាមួយ្ងខដ  រឺរោរ
រមធ្វី រមឿន សវុណណ។4 រនុងឆ្ាំ២០០៨ ស្រាសី ូបរនេះក្តូវបានបុរគេិរថ្នកា ិយាេ័យសហរៅក្រមរសុើបអរងេត
សមាភាសច្ំនួនពី ដង រហើយកា សួ រដញរោេរៅរេើ ូបាត់ច្ំរ េះមុខអងគជនំុំជក្មេះសបាតាហ៍រនេះ ភាររក្ច្ើនខ្ែរ
រៅរេើច្រមលើយខដេស្រាសីបានរ ៀបរប់រនលងរៅ ឲាយកា ិយាេ័យសហរៅក្រមរសុើបអរងេត និងបទសមាភាសខដេ
ស្រាសីបានរធវើជាមួយ រោរ ហង ់ ីឡកូា។5 សរខីរមប បសស់្រាសី រឺរ ត្ាតសំខ្ន់ទរទ់ងរៅនឹងក្បតិបតដិកា ថ្នមនទី  
សនតិសុខពក្ង6 ខដេជាមណឌេរធវើកា  បស់ាត់រនុងនាមជារសបៀនរៅច្រនាលាេះឆ្ាំ១៩៧២ នងិឆ្ាំ១៩៧៧។  ស្រាស ី
របជ្យុ ជបីខស រ៏បាន្តេ់្ងខដ នូវព័ត៌មាននានាសតីព ីកា ជរមលៀសរច្ញពរីខតតរសៀមរប កា រធវើទុរខបុររមនញរេើ
មន្តនតីរជកា  បស់ ោឋាភិបាេ េន ់នេ ់ ក្ពមទងំរយាធ្ រ៏ដូច្ជាស្ថានភាពរ្ាសៗ បសជ់នរភៀសខលួនពទីីក្រុង ឲាយ
រៅ ស់រៅរនុងសហរ ណ៍។  
 

រ.១. កា ជាបទ់រទ់ងជាមយួខខប ក្រហម  
 

ស្រាសីបានកាលាយជាទហានខខប ក្រហមម្ាារ់រៅរនុងឆ្ា១ំ៩៧១ និងបានច្ូេ ួមក្បយុទធរៅរនុងសម ភូមិជា
ហូ ខហ ហូតដេ់ខខប ក្រហមបានរ ៀបច្ំនូវយុទធនាកា ជួបជុំមួយរៅស្េមរហាក្សព រច្នឡា រនុងឆ្ា១ំ៩៧២ 



3 

សណំ រំ ឿង០០២■ បាយកា ណរ៍េខ ៤៣■សវនាកា រេើភសតតុាង■សបាតាហទ៍ី៣៨■១២-១៤ វចិ្ឆកិា ២០១២ 
 

រៅថា យុទធនាកា  រច្នឡាទី២។ រៅរពេខដេរមធ្វីជាតិកា   រតីរោរ ននួ ជា រឺរមធ្វី សនុ អ ណុ រោទ
សួ នូវព័ត៌មានេមែិតពីកា ច្េូ ួមជាមួយខខប ក្រហម ស្រាសី របជ្យុ ជបីខស បានខងលងថា កា ពតិរៅ រោរមិន
មានបំណងច្ូេ ួមរទ ប្ុខនតរោយស្ ាត់ក្តូវបានខខប ក្រហមោប់ខលួន និងនំាយររៅភនំសនទុរ រហើយរ៏បានបញ្ចេុះ
បញ្ចូេាត់ឲាយច្ូេ ួមរនុងច្េនារនេះ។ ស្រាសីរ៏បានទទួេស្គាេ់ថា ាត់បានរបាេះបង់តួនាទីជាទ័ពខខប ក្រហម 
រនុងអំឡុងរពេយុទធនាកា  រច្នឡាទី២  រហើយតពីរនាេះមរ ស្រាសរី៏បានវិេក្តឡប់រៅក្សុររំរណើត បស់ាត់
វិញរៅឯក្សុរជីខក្រង រខតតរសៀមរប។ ាត់រ៏បានោប់រ្តើមរធវើកា រៅរនុងមនទី សនដិសខុពក្ង។ រនុងអំឡងុរពេថ្ន
កា ្តេ់សរខីរមប បស់ាត ់ ស្រាសីបានរយាងរៅរេើសរមបភាពមួយច្នំួន ខដេាតប់ានរធវើរនុងនាមជារងរមាលាងំ
រយាធ្ថ្នមនទី សនតិសុខ។ ស្រាសីបាន រាាច្រមលើយ បសខ់លួន ខដេបានរ លើយរៅកាន់ក្ពេះរជអាជាញាអនត ជាត ិ រោរ 
រេេ េសី្រ ់ថា ាត់មានតួនាទីជារសបៀនថ្នមនទី សនតសុិខោប់តំាងពីឆ្ា១ំ៩៧២ ខដេតនួាទីរនេះតក្មូវឲាយរោរ
ជាអនររ ៀបច្ំឯរស្  និង រាារំណត់ក្តាថ្នអនររទស បរូ ួមទំងជីវក្បវតដិ រហើយនិងច្រមលើយស្ ភាព បស់អនរ
រទសទំងរនាេះ។ បនាទាប់ពឆ្ីាំ១៩៧៧ ស្រាសីបានខងលងថា ាត់ក្តូវបានររបញ្ណូនឲាយក្តឡប់រៅភូមិរំរណើត បស់
ាត់វិញ រហើយបានរធវើកា រៅខ្នរមួយថ្នអងគភាពច្េ័តរៅទីរនាេះ។ 

 
រមធ្វីជាតិ បស់រោរ រអៀង ស្  ីរឺរោរ អាង ឧតតម បានក្បឈមមុខជាមួយនឹងស្រាសី ខដេជាស្រាសី

រក្តៀមមួយ ូប ខដេនឹងក្តូវច្េូខលួនមរ្តេស់រខីរមបរនុងរពេអនារត7 (រមធ្វីមិនឲាយស្រាសីអានរ មាេះបុរគេម្ាារ់
េឺៗរទ រក្ េះក្តូវ រាាកា សមាងាត់ ហូតដេ់ បរុគេ ូបរនេះ ក្តូវបានអងគជនំុំជក្មេះរកាេះរៅឲាយមរ្តេ់សរខីរមបរៅ
រនុងបនទប់សវនាកា ស្ធ្ ណៈ) រហើយខដេបុរគេ ូបរនេះក្តូវបានរណំត់អតតសញ្ញាណរោយស្រាស ី របជ្យុ ជបី
ខស រៅរនងុច្រមលើយ បស់ាតជ់ាមួយបុរគេិរថ្នកា ិយាេយ័សហរៅក្រមរសុើបអរងេតថា ជាអតីតរមាមាភិបាេមួយ
 ូបថ្នមនទី សនតិសុខពក្ង។ ស្រាសីបានមានក្បស្សន៍ថា កា យេ់ក្ច្ឡំរនេះខតងខតររើតមានរឡើងជាធមបតា រក្ េះ
ាត់មានភាពជតិសនិទធនងឹ តា រណុ ខដេជាក្បធ្នថ្នមនទី សនដិសុខរនាេះ ប្ុខនតធ្តុពតិ ាត់មាននាទីក្តឹមខតជា
រសបៀនមួយ ូបខតប្ុរណា្ាេះ។ រោរ របជ្យុ ជបីខស បានក្ោនរោេនូវសរខីរមបពបីុរគេ ូបរនេះ និងបានបញ្ជារ់ថា 
ក្តឹមក្បវតតិាត់ជាអនរមានក្ទពាយបនតិច្បនតួច្ពីសងគមោស់ ាត់នឹងមនិអាច្សថិតរៅរនងុខ្នរណាមួយថ្ន ច្នាសមព័នធ
ខខប ក្រហមបានរឡើយ។ 
 

រ.២.  ច្នាសមពន័ធ ដឋបាេ នងិទនំារទ់នំងថា្ារត់បំន ់រហើយនងិកា របាសសមាអាតថ្្ទរនងុ   
 

ស្រាសីបានឲាយដឹងថា ខខប ក្រហមបានបរងេើតរឡើងនូវ “អងគកា សមាងាត់” ខដេសមាសភាពមានពីសមាជរិ
សមព័នធយុវជន និងសមាជរិបរាសរុមបុយនីសតរមពុជា រោយខឡររោរមិនខមនជាសមាជិររនុងអងគកា រនេះ រហើយ
រោររ៏ ឹតខតមនិបានដងឹច្ាាស់ពី របៀបខដេអងគកា រនេះបរំពញមុខង្ ដូច្រមតច្រឡើយ។ ច្ំរ េះ ច្នាសមព័នធរៅ
មនទី សនតិសុខពក្ងវិញ ក្តូវបានស្រាសីរ ៀបរប់ថា តា វន័ ធ្លាប់ជារេខ្ធិកា រៅរនុងមនទី មួយរនេះ ខតរក្កាយមរក្តូវ
បានជំនួសរោយ តា រណុ។ រនុងនាមជារេខ្ធិកា  រកឺ្តូវរយកា ណ៍ជូនរៅរណៈក្សុរ ខដេដបំូងរឡើយ រឺ
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ដឹរនាំរោយ តា ស្ន។ រក្កាយមរ តា សខុ បានបំរពញតួនាទីជំនួសឲាយ តា ស្ន វិញ។  រយាងតាមស្រាសីបាន
ឲាយដឹងថា តា សតុ បានកានក់ាប់តួនាទីជារេខ្ធិកា តំបន់ ខដេហ ុមព័ទធពីរខតតរសៀមរប និងរខតតឧតត មានជ័យ។ 

 
តា ស្ន ក្តូវបានរររោទក្បកាន់ថា ជាជនរាបត់ និងជំនសួរោយ តា សខុ មរពីរខតតរំពត ជារខតតមួយ

ខដេរនងុអំឡុងសម័យខខប ក្រហម រឺក្តូវបានសថតិរនុងខ្នរមួយថ្នភូមិភារនិ តី។ រក្កាយមររទៀត តា សខុ បាន
រោទក្បកាន់ តា វន័ នងិមនុសាស រ់ព័នធ បស់ាត់ថា ជាជនរាបត់ជាត ិ និងបានោរ់ តា រណុ ឲាយកាលាយជា
រេខ្ធកិា ថ្នមនទី សនតិសុខពក្ងជំនួសវិញ។ រៅទីបំ្ ុត តា រណុ នងិអនរដថ្ទរទៀតរៅរនុងមនទី រនេះ រ៏ក្តូវបាន
ោប់ខលួនរក្កាមកា សងាស័យថា មានជាប់ រ់ពន័ធនឹងអំរពើរាបត់ជាតិ រហើយរក្កាយមររទៀត មនទី សនតិសុខពក្ងក្តូវ
បានររ ុេះរ ីរោេរៅរនុងឆ្ា១ំ៩៧៧។ ស្រាសីខដេបានពពិណ៌នាអំពសី្ថានភាពនារពេរនាេះដូច្ខ្ងរក្កាម: 
 

កា បិទមនទី សនតិសុខពក្ងហនឹង រោយស្ វារោទថា ពួរខដេរធវើកា រៅមនទី សនតិសុខ ហនឹង រឺជាពួរ
រាបត់ រោយខខប ក្រហមរររោទថារាបត់។ រហើយរាបត់ហនឹងមិនខមនខតថា ពួរសនតិសុខពក្ងខតមួយរទ រឺ
ថារាបត់ទូទំងក្បរទសខតមតង រឺថាដូរច្នេះពីតំបន់មួយរៅ តំបន់មួយ រឺខខប ក្រហមរោទា្ាថារាបត់មិន
រច្េះច្ប់ ។ 8 

ស្រាសីបានខងលងឲាយដឹងថា ក្បធ្នមនទី សនតិសុខមានអំណាច្រធវើរសច្រតីសរក្មច្រនុងរក្មតិមួយ នងិក្តូវ ង់
ោំទទួេបទបញ្ជាពីរេខ្ធកិា  ឬ រណៈក្សុររៅរេើបញ្ហានានាទរទ់ងនងឹកា សរក្មច្ថា រតើអនររទសណា
មួយរួ ខតក្តូវយររៅសមាលាប់។ រទេះជាយា ាងណា ស្រាសមីិនដឹងថា រតើអាជាញាធ ថ្ាារ់ក្សុរ រ៏ក្តូវខត ង់ោំទទួេ
បញ្ជាពីថា្ារ់ខពស់ជាងរនេះខដ ឬយា ាងណារនាេះរទ? 

ស្រាសី របជ្យុ ជបីខស អាច្ លុេះបញ្្ាំងនូវដំរណើ កា ពីកា មានទំនារ់ទនំងា្ារៅរនុងេរខខណឌថ្នច្រមលើយ
ស្ ភាព បស់អនររទស រោយស្ រនុងនាមជារសបៀនមយួ ូប ខដេរោរធ្លាប់បានច្ងក្រងច្រមលើយស្ ភាពទំង
រនាេះរៅរនុងបញ្ណីរណំត់ក្តាមយួ រហើយបញ្ណីរនេះក្តូវបានោរ់ជូនរៅក្បធ្នថ្នមនទី សនតិសខុ9។ ក្បធ្នមនទី សនតិ
សុខបញ្ណូននូវេទធ្ េ ឬ សរមបភាពខដេរច្ញពចី្រមលើយស្ ភាពទំងរនេះ ោរជ់នូរៅក្បធ្នក្សុរ10 រដើមាបីរធវើ
កា រត់សមាគាេ់ពីភាពធៃន់ធៃ ថ្នបទរេបើស នងិរ្្ើនូវសំរណើរៅថ្ាារ់រក្កាមវិញឲាយក្បតិបតតិនូវសរមបភាពជារោ់រ់
រ្ាសងៗ រ លើយតបនងឹកា  ររ ើញរនាេះ។ ជរក្មើសនានារៅរនុងសំរណើខដេរសនើបានឲាយថ្ាារ់រក្កាមក្បតិបតតិ
តាម    ួមមាន រសនើឲាយរោេះខេង រសនើឲាយ ំុខលួន ឬ សមាលាប់។ ស្រាសីរ៏បាន មលឹរ្ងខដ ថា មានមតងមាកាេខដេ តា ស្ន 
នឹងមរកាន់មនទី សនតិសខុរដើមាបីជួបជាមួយអនរជាប់ ំុឃងំ។ 

ទរ់ទងនងឹកា ទទួេបានពត័៌មានវិញ ស្រាសីបានខងលងថា ខលនួបានច្ូេ ួមរនុងរចិ្ចក្បជុសំតីពី  របៀប បបរធវើ
កា ង្  និងក្បជុំសតីពីរសច្រតរីងវេ់មួយច្នំួនច្ំរ េះបញ្ហាអសនតិសុខរៅរនុងកា ិយាេយ័ បស់ាត់ ប្ុខនតាត់រសទើ 
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ខតមិនខដេបានស្តាប ់ឬ ឮកា ្ាសពវ្ាាយតាមវិទាយុរឡើយ។ រទេះជាយា ាងណារតី រមដឹរនាមំួយច្ំនួន បស់ាត ់បាន
ក្បាប់ាត់ថា ប្េុ ពត រឺជារេខ្ធិកា  បសប់រាសរុមបុយនសីតរមពុជា និងថា រោរ រខៀវ សំ្ ន ជាក្បមខុ ដឋ។ 

រ.៣. កា ជរមលៀស 

រៅរពេខដេក្សុរជីខក្រងបានធ្លារ់រនុងកា កាន់កាប់រោយខខប ក្រហមរៅឆ្ា១ំ៩៧០ ក្បជាជនមួយច្នំួន
រៅក្សុររំពង់រត ី ក្តូវបានជរមលៀសរច្ញ។ ស្រាសីបានរ ៀបរប់ថា ខលនួបានរ ើញមានខតជនជាតចិ្ិន មន្តនតរីជកា  
និងក្រូបរក្ងៀន ប្ុរណា្ាេះ ខដេក្តូវបានររបញ្ណូនឲាយរៅរៅតាមភូមិមួយច្ំនួន ខដេមានច្មាងាយពី៣០រៅ៤០ 
រីឡូខម្ក្ត ពី្ ាា រំពង់រដី ប្ខុនតមិនបានដងឹថា រហតអុវីបានជាក្រុមក្បជាជនទំងរនេះ រឺជាក្រុមរាេរៅថ្នកា 
ជរមលៀសរទ។ 

ស្រាសី របជ្យុ ជបីខស មនិបានរ ើញ ទ្ាេ់ខភនរនូវកា ជរមលៀសរនុងឆ្ា១ំ៩៧៥ រៅរខតតរសៀមរបរទ 
រោយស្ រពេរនាេះ ាត់រពំុងរធវើកា រៅរនុងមនទី សនតិសខុពក្ង។ រទេះជាយា ាងណា រោរបានឮតៗមរថា ក្រប់
ា្ាក្តូវបានររជរមលៀសរច្ញពីទីក្រុងកាេពីថ្ងៃទ១ី៧ ខខរមស្ ឆ្ាំ ១៩៧៥ រោយរធវើដំរណើ រងបើ រជើង។ ស្រាសីបាន
ឮ្ងខដ ថា ជនសុីវិេក្តូវបានររបងខំឲាយោររច្ញពទីីក្រុង និងក្តូវបានរំរមរំខហងថា នឹងោរទ់ណឌរមប និង
 ហូតដេ់កា រំរមសមាលាប់្ ងខដ ។ ក្បជាជនទំងក្បុសទំងក្សី ទំងររបងទំងោស់ បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត 
រោយស្ ខតកា មានជមៃឺ្ង ខវេះរសាបៀងអាហា ្ង និងាមានជំនួយាំ  ខ្នររវជណស្ន្តសតណាមួយក្តូវបាន្តេ់
ដេអ់នរជរមលៀសទំងរនាេះខដ ។ ស្រាសី របជ្យុ ជបីខស បានោត់ទុរថា វាជាស្ថានភាពទុរខរវទនាដ៏េំបារេបំិន 
 បស់ជនរភៀសខលួនទំងអស ់ ពិរសសពួរររក្តូវបានរធវើដំរណើ ដ៏ខវងឆងាយរោយាមានកា រំណត ់ រៅទីតាំងពតិ
ក្បារដ ជារ់ខសតងច្ំរ េះអនររភៀសខលួនខដេបានមរពីទីក្រងុភនំរពញ។ 

រ.៤. សហរ ណ ៍នងិកា ក្បក្ពតឹតរិៅរេើក្បជាជន ១៧រមស្ នងិជនជាតោិម 

ស្រាស ី របជ្យុ ជបីខស បាន មលឹររឡើងវិញជាបនតរទៀតថា រៅរពេក្សុរជីខក្រងបានធ្លារ់រៅថ្ដ បស់ខខប 
ក្រហមរនុងឆ្ា១ំ៩៧០ ខខប ក្រហមបានរេើរទឹរច្ិតតបំ្ ុសបំ្ុេក្បជាជនឲាយតស ូក្បឆងំនឹង បប េន ់នេ ់រហើយ
ដេ់ច្ំណ ច្ក្តង់រនេះ ក្រមុក្រួស្ ក្តូវបានោប់រ្តើមបំខបរ៖ ររបងតចូ្ៗបានរៅរៅរនុងថ្ក្ពរដើមាបីច្ូេ ួមជាមួយ
ច្េនាតស  ូ ឬ ក្ជររកានជាមួយខខប ក្រហម ក្សបរពេខដេឪពុរមាតាយ បស់ពរួរររំពុងបរក្មើកា ង្ រៅរនុង
សហរ ណ៍។ រៅរពេខដេក្បជាជនរខតតរសៀមរប ក្តូវបានររជរមលៀសរច្ញ ក្បជាជនសុីវិេទំងរនេះ ក្តូវបាន
ររ្លាស់បតូ ឲាយរៅ ស់រៅតាមភូមិច្ុងកាត់មាត់ញរនានា។ ស្រាសមីិនដងឹថា រតើមានមនុសាសប្ុនាមាននារ់ខដេក្តូវ
បានជរមលៀសនារពេរនាេះរទ ប្ុខនតបានអេះអាងថា មនិខមនក្រប់ជនរភៀសខលនួទំងអស់ខដេបានមរតាំងេំរៅងប ី
រៅក្សុរជីខក្រង សុទធខតជាអនរមរពីរខតតរសៀមរបរឡើយ។  
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រក្កាយរពេមរដេ់សហរ ណ៍មួយច្នំួន ក្បធ្នសហរ ណ៍បានោប់រ្តើមបំខបរក្បជាជនរភៀសខលួនឲាយ
ទទួេខុសក្តូវកា ង្ រ្ាសងៗា្ា  ស់រៅរនុងទីតាំងខុសៗា្ា រហើយខដេសមាជិរក្រសួ្ រទៀតរស្ត រ៏ក្តូវបាន
បំខបររច្ញពីា្ា្ងខដ ។ ជនរភៀសខលួនទំងអស់ក្តូវបានររយេ់រ ើញថា ជាក្បជាជនងប ីឬ ក្បជាជន១៧រមស្ 
ខដេជាក្រុមមនុសាសខដេស្រាសីបានខងលងថា មានស្ថានភាព ស់រៅរនុងភាពភ័យខ្លាច្ជាក្បោំ។ ពួរររក្តូវបានោត់
ទុរជាក្រុមមនុសាស ឬ ជាអនរមានវណណៈមួយរ្ាសង នងិក្តូវបានរោទក្បកាន់ថា ជាក្រមុមនុសាសខដេមានកា ជាប់
 រ់ព័នធជាមួយនឹង ពរួច្ក្រពតតិនិយមអារម ិកំាង រហើយពួរររ រ៏ជាក្បរភទក្រមុនុសាសខដេក្តូវបានររឈលបរមើេ 
និងតក្មូវឲាយរធវើ កា េំបារៗរដើមាបីេត់ដំខលនួ។ ខណៈរពេខដេកា ប ិរភារអាហា  ួម ក្តូវបានអនុវតត ួច្រៅរហើយ 
មុនរពេកា មរដេ់ បសជ់នរភៀសខលួន រនុងរនាេះខដេក្បជាជនោស់ ឬ ក្បជាជនមូេោឋាន មិនទន់រ ៀប យ 
(ង្យក្សួេ) នឹងទទួេនូវសមាជិរងបីខដេជាជនរភៀសខលួនទំងរនេះរឡើយ រហើយកា ពិត ខខប ក្រហមបានរេើរ
ទឹរច្ិតតអនរក្សុរខដេជាក្បជាជនមូេោឋានទងំរនាេះ ឲាយទុរក្បជាជនងបីថា ជាអនរខដេបាន ស់រៅរនុង ដឋបាេ
 បស់ បប េន ់នេ។់ 

ក្បជាជន ១៧រមស្ ក្តូវខតោរ់បំាងនូវក្បវតតិពិតក្បារដ បស់ពួរររ (របើររជាអតតីមន្តនតី  ដឋកា  ឬ  រ់
ព័នធនឹង បប េន ់នេ)់ រហើយច្ំរ េះអនរខដេក្តូវបានររ ររ ើញថាមានទំនារទ់ំនងនឹង បបរនេះ នងឹក្តូវបានររ
យររៅសមាលាប។់  ក្បជាជនោស់មាននាទីឈលបតាមោននូវរេ់ សរមបភាព បស់ក្បជាជនងប ី រហើយជាញឹរញាប់
ក្តូវបានរររោទក្បកានថ់ា បានេួច្ បានក្បក្ពឹតតទរងវើអសីធម ៌ និងជាមនុសាសខណិេក្ច្អូស។ របើរទេះជាយា ាងណា 
ក្បជាជនោស់មួយច្នំួន ក្តូវបានោប់ខលួនរក្កាមកា ក្បក្ពឹតតិនូវរំហុសដចូ្ា្ារនេះ្ងខដ ។ កា ្តនាទារទស វាង
ក្បជាជនោស់ និងក្បជាជនងបី រឺមិនដចូ្ា្ារឡើយ (សូមរមើេខ្នរខ្ងរក្កាម សតពីីមនទ ីសនតិសុខពក្ង)។ 

បនាទាប់ពីឆ្ា១ំ៩៧៥ មានជនជាតិោមខលេះ ក្តូវបានជរមលៀសរៅដេ់ភូមិរំរណើត បស់ស្រាសី ទ្ាេ់។ ពួរររ
ទំងរនេះក្តូវបានោរ់ឲាយ ស់រៅតាម្ទេះអនរក្សុរ   និងក្តបូានបងខំឲាយប ិរភារស្ច្់ក្ជូរ        ខដេរៅរនុងស្សនា
អុ ីស្លាម វាជាក្បរភទស្ច្់ក្តូវបានហាមឃត។់ ដូច្ជាក្បជាជនងបីដថ្ទរទៀតខដ  ពួរររក្តូវបានបងខំឲាយរធវើកា ធៃន់ៗ 
 ួមមាន ជរីក្បឡាយ ឬ ជីរទំនប់ទរឹជារដើម។ កា រ ីសរអើងក្បឆំងនងឹក្រុមរាេរៅជារ់ោរ់ទងំរនេះ រៅខត
បនតររើតមានរឡើងសូមាបីរៅរក្កាយឆ្ាំ ១៩៧៧ រហើយរតីរ៏រោយ។ ស្រាស ីរបជ្យុ ជបីខស បានរ ើញរោយ ទ្ាេ់
ខភនរ បនាទាប់ពីាត់បានវិេក្តឡប់រៅដេ់ភូមិឋាន បស់ាត់វិញ ខណៈខដេមនទី សនតសុិខពក្ងក្តូវបានបិទ។ 

រេើសពីរនេះរទៀត រនុងរពេ តា សខុ រៅជាក្បធ្នក្សុរ ក្បជាជន១៧រមស្ ក្តូវបានរររោទក្បកាន់ថា
បានបងេកា បេះរបា ក្បឆំងនងឹខខប ក្រហម និងក្តូវបានររយរសមាលាប់រៅរំពងរ់ដី។ ស្រាសីបានពិពណ៌នាអពំី របៀប
ខដេក្បជាជនងប ី ក្តូវបានរររោទថាបានសមាលាប់ទហានខខប ក្រហម តាម យៈកា រក្បើេាបិច្ (នរយាបាយ) រដើមាបី
ោប់អនរទំងរនាេះ រោយរៅពួរររថាឲាយរៅច្ូេ ួមរិច្ចក្បជុំជាមួយ “បងបែនូណាខដេមាន្គារ់ មានកាបំិត ពូរៅ 
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រៅហនឹងថ្ដ រឺបងបែូនមរជួបជុំា្ាច្ុេះ” រហើយដេ់រពេមរដេ់រខនលងក្បជុំ ខខប ក្រហមបានបញ្ជាឲាយក្បជាជនទំង
រនាេះទុរោរ់កំាបតិ ពូរៅ រៅមួយរខនលង។ បនាទាប់មរ ពួរររទំងរនេះ រ៏ក្តូវបានោប់ខលួនពបីទ ំរោភរេើច្ាាប់
រោយកា រក្បើអាវុធក្បឆំងនឹងខខប ក្រហម។ រហើយច្ងុរក្កាយពួរររ ក្តូវបានររច្ង និង ុញបញ្ចូេរនងុឡាន 
រហើយរ៏ក្តូវបាននាំយររៅរខនលងសនតសុិខរ្ាសងពីមនទី សនតិសុខពក្ង។ 

រ.៥. មនទ ីសនតសិខុពក្ង  

ស្រាសី របជ្យុ ជបីខស បានដឹងរ ឿងរ ាវមួយច្នំនួពីរមដរឹនាំ បស់រោរ ខដេមនទី សនតិសុខោប់ពីឆ្ាំ
១៩៧២-១៩៧៧ រឺជារខនលងរធវើកា អប់ ំខរខក្ប និងរស្ងខលួន បស់អនររទសរដើមាបីឲាយកាលាយជាមនុសាសេែ។ 
រទេះជាយា ាងណារតី រោរបាន មលឹររឡើងវិញថា មួយច្នំួនថ្នអនររទសទំងរនាេះ ច្ងុរក្កាយក្តូវបានររយររៅ
សមាលាប។់ ដូរច្នេះ ស្រាសីរជឿជារ់ថា “កា នយិាយ  បសវ់ារមឺិនពិត...េែខតមាត ់ខតច្ិតតរនំិតវាអាក្ររ”់ ។11 

ស្រាសីបានឲាយដឹងថា  អនររទសរៅមនទី សនតិសុខពក្ង  រឺជាក្បជាជនសីុវិេទំងអស ់   ខតក្តូវបានោប
ពណ៌រោយក្បធ្នក្រប់ក្រង ទ្ាេ់មួយច្ំនួន បស់រោរ ថាអនររទសទំងរនាេះជាពួរ ច្ក្រពតតិនិយម នងិមូេធន
និយម។ ស្រាសីបានខងលងរៅរនុងសរខីរមប បស់ាត់ថា រនងុនាមាត់ជាបរុគេិរថ្នមនទី សនតិសុខពក្ង រពេខលេះរម
ររើយ បស់ាត់បានរសនើឲាយាត់រៅ្ាា រំពងរ់ដ ី      រដើមាបីខសវង រ   និងោបខ់លួនមនុសាស   ខដេបានក្បក្ពឹតតបទ
រេបើសរ្ាសងៗ ដចូ្ជារោ េួច្ អនរខណិេក្ច្អូស ឬ អនរខុសសីេធម៌ជារដើម រហើយរបើតាមស្រាសីបានឲាយដឹងថា អនរ
ខុសសីេធម៌មានរក្ច្ើនក្បរភទ មនិថាជារ ឿងបតីររ ឬ ក្បពនធររ ឬ រ៏ជាទំនារ់ទនំងរសនហា វាងក្បជាជនងប ី និង
ក្បជាជនោស់រទ ប្ុខនត ភាររក្ច្ើនជានា ីខតមតង។ រនុងឆ្ា ំ ១៩៧៤ រេ់អនរទំងឡាយណាខដេក្តូវបានរណៈ
ក្សុរ រោទថាជា “រោ ថ្ក្ព” (មានទំងរុមា  នងិមនុសាសោស់)  អនរទំងរនេះនឹងក្តូវបានររោប់ខលួន យររៅោរ់
 ំុឃំងរៅមនទី សនដិសខុ។ រយាងតាមស្រាសីបានឲាយដឹងថា “រោ ថ្ក្ព” ទំងរនេះ រសំឺរៅរៅរេើអនរទំងឡាយ
ណា ខដេតស ូរ ីបក្មេះក្បឆងំជាមួយខខប ក្រហម រហើយ ត់ច្ូេថ្ក្ព ខតដេ់រក្កាយមរ ក្រុមរនេះមានទំនារ់ទំនងជា
មួយខ្ង េន ់ នេ។់ ពួរររទរ់ទងា្ារៅវិញរៅមរ រហើយខ្ង េន ់ នេ ់បាន្តេ់ឧទធមាភារច្ក្រមរដរឹអនរ
ទំងរនាេះពីរនុងថ្ក្ពរៅ តួយា ាងដូច្មាន ររើតរឡើងរៅរនងុរខតតរសៀមរប។ ក្រុមមនុសាសទំងរនេះក្តូវបានខ្ង េន ់
នេ ់យររៅបំ រ់បំបន្  ួច្បានបញ្ណូនមរោរ់រៅរខនលងោស់រនុងថ្ក្ពវិញ ដូរច្នេះរហើយ បានជាខខប ក្រហមរោទ
ក្រុមរនេះថា ជារោ ថ្ក្ព រក្ េះបានច្ូេថ្ដរជើងជាមួយ េន ់នេ។់  

ក្បធ្នភូមិទំងឡាយ រ៏ក្តូវបានក្បរេ់អនររទស បូរ ួមជាមួយនឹងព័ត៌មានរ្ាសងៗខដេទទួេបានពី
កា ោប់ខលួនអនរទងំរនេះជនូរៅដេថ្់ាារ់រេើ បសខ់លួន។ ស្រាសីក្តូវបានររបញ្ជាឲាយរធវើរំណត ់ រត់សមាគាេ់ថារតើ 
អនររទសជាក្បជាជនងប ីឬ ក្ បជាជនោស់ រហើយក្បសិនរបើអនររទសសថិតរនងុខ្នរថ្នក្បជាជនងប ីររនឹងោរ់ឲាយរៅ
រនុងរខនលងខុសា្ាពីក្បជាជនោស់ ឬ រ៏ក្បសិនរបើអនររទសទំងពី ក្បរភទរនេះ ក្តូវខតោរ់ ំុខលួនរនងុរខនលងខតមួយ 
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ក្បជាជនងបីតក្មវូឲាយសថិតរៅរនងុរខនលងមួយខដេទបជាងក្បជាជនោស់។ រោយខឡរច្ំរ េះកា ោរ់ទណឌរមប
ខដេររើតរច្ញបទរេបើសដូច្ា្ាវិញ ក្បជាជនងបនីឹងក្តូវទទេួ ងធៃន់ធៃ ជាងក្បជាជនោស់។ 

មានខតអនរជាប់ ំុជាន្តសតីរទ ខដេក្តូវបានអនុញ្ញាតឲាយរច្ញរៅរក្ៅ និងរធវើកា ង្ រ្ាសងៗបាន។ អនរ
រទសមួយច្ំនួន ក្តូវបានរររធវើទ ុណរមបរនងុរពេសួ ច្រមលើយ របើពួរររបដិរសធមនិរ លើយសំណួ  ឬ ស្ ភាព
រទសរំហុសរទ។ កា រធវើទ ុណរមប  ួមបញ្ចូេទំងកា វាយនឹងខខាសត ីរថាមាង  ំព័ត ឬ ដបំង។ អនររទសមួយច្ំនួន
រទៀត ក្តូវបានសមាលាប់ នងិ យររៅរប់ឆងាយពីមនទី សនតិសខុ។ អនរជាប់ ំុឃំងមួយច្ំននួបានស្លាប ់រោយស្ ខត
មិនបានទទួេ បបអាហា ក្រប់ក្ាន់ រ េរឺ មានក្តឹមខតទឹរបប រវៗ រហើយនិងអាច្បណាតាេមរពិេរខខណឌ
អាកាសធ្តុរនុង ដូវក្តជារ់្ងខដ ។ 

រ.៦. កា ក្បក្ពតឹតរិៅរេើទហាន នងិមន្តនត ីដឋកា  េន ់នេ ់ 
 

ស្រាស ីរបជ្យុ ជបីខស បានខងលងថា មុនឆ្ា១ំ៩៧៥ ទហាន េន ់នេ ់ខដេររោប់បាន ក្តូវររយររៅ
សមាលាប់ភាលាមៗ។ បនាទាបព់ីថ្ងៃទ១ី៧ ខខរមស្ ឆ្ា១ំ៩៧៥ មរ រនុងអំឡងុរពេជរមលៀស ក្បជាជនរៅរខតតរសៀមរប 
អតីតទហាន និងមន្តនតី ដឋកា រនុង បប េន ់នេ ់នងិក្រុមក្រួស្  បសព់ួរររ  ក្តូវបានយររៅទុររៅតាមអាា 
ោស់ៗមួយច្ំននួខរាប ្ាា រពំង់រត។ី ដូច្ា្ានឹងមនទី សនតសុិខពក្ង្ងខដ  ្ាា រំពងរ់ដី មានទីតាំងសថតិរៅក្សុរ
ជីខក្រង ច្មាងាយឆងាយពីា្ាក្បមាណជា៧ រីឡូខម្ក្ត។ រយាងតាមស្រាសីបានឲាយដងឹថា អតីតទហាន មន្តនតី ដឋកា រនងុ
 បប េន ់នេ ់ ក្ពមទំងក្រមុក្រួស្  បស់ពួរររ ក្តូវបានររ ុំខលួនទរុសួ ច្រមលើយ រធវើទ ុណរមប នងិរក្កាយមរ 
ក្តូវបានយររៅសមាលាប។់12 រទេះជាយា ាងណារត ីស្រាសីបានដឹងឮព័ត៌មានរនេះតៗពីររខតប្ុរណា្ាេះ។ ាត់បានដឹង
រៅព័ត៌មានរនេះ ពីមនុសាសរ្ាសងរទៀត។ រោរ របជ្យុ ជបីខស បានបញ្ជារ់ថា រសច្រតីខងលងកា ណ៍ បស់រោររៅ
រនុងបទសមាភាសន៍ជាមួយបរុគេិរមរពីកា ិយាេ័យសហរៅក្រមរសុើបអរងេត ក្តង់ច្ណំ ច្ខដេាតន់ិយាយថា 
អតីតមន្តនតី ដឋកា  េន ់នេ ់ទំងរនេះ  ួមជាមួយនងឹក្រមុក្រួស្  បស់ពួរររ ក្តូវបានខខប ក្រហមដឹរជញ្ណូនតាមឡាន 
រក្កាមមរដឹងថា ពួរររនងឹក្តូវយររៅច្ូេ ួមវរគសិរាារ ៀនសូក្តរនាេះ។ កា ពិត ពួរររទំងរនាេះ រឺក្តូវបានយរ
រៅសមាលាប់រៅភូមិមាការរ់ៅវិញរទ ខដេភូមិរនេះមានទីតាងំក្បមាណជា ១០ រីឡូខមក្្ត ឆងាយពីមនទី សនដិសុខ។ 
ស្រាស ីបានអេះអាងថា ាតម់ិនបានដងឹថា រតើអងគភាពខខប ក្រហមណាមួយ ខដេទទេួបនទុរោយំាម និងសមាលាប់
អនររទសទំងរនាេះរឡើយ។ រទេះជាយា ាងណារតី ស្រាសបីានបញ្ជារ់ថា កា សមាលាប់ ក្តូវបានរ ៀបច្ំរឡើងរោយ
មនុសាសមរពីថា្ារ់តបំន ់ នងិមិនខមនរធវើរោយរងរមាលាំងរនងុមូេោឋានរទ។ ស្រាសីបានឲាយដឹងថា ខលួនបានទទួេ
ព័ត៌មានរនេះពីរមាមាភិបាេខដេទទួេខុសក្តូវរនុងកា សមាលាប់ បនាទាប់ពីក្តឡបព់ីភូមិមាការ់វិញ។ ស្រាសី របជ្យុ ជបី
ខស បានបដិរសធថា រងរមាលាំងសនតិសុខ មរពីមនទី សនតិសុខពក្ង មិនមានតួនាទ ីរ់ព័នធណាមួយរៅរនុងកា 
សមាលាប់រនេះរឡើយ។ ស្រាសីរ៏បានខងលង្ងខដ ថា រោរបានឮអំពីខបបបទថ្នកា សមាលាប់ក្រុមមនុសាសទំងរនេះ 
រោយក្រប់ា្ា  ួមទំងរុមា  ក្តូវបានររបិទមុខនឹងក្រណាត់ បនាទាប់មរសមាលាប់។ រនងុច្រំណាមអនរទំងរនាេះ មាន
មនុសាសបីនារ ់ខដេធ្លាប់ ស់រៅរនុងភូមិ បស់ាត់។ 
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រ.៧. អតតច្ តិ នងិភាពរជឿជារប់ានថ្នស្រាស ី 
 

សរខីរមប បស់ស្រាស ី ជាទូរៅមានេរខណៈសីុច្ង្វារ់ា្ា វាងសរខរីមបរៅរនុងបនទប់សវនាកា  និងសរខរីមប
ខដេាត់បាន្តេ់ ឲាយបុរគេិរកា ិយាេ័យសហរៅក្រមរសុើបអរងេត ក្ពមទំងបទសមាភាសន៍ជាមួយនឹង
រោរ   ហង ់ ីឡកូា ្ងខដ  ជាពិរសស ព័ត៌មានទរទ់ងនឹងកា ជរមលៀស  ច្នាសមព័នធ ដឋបាេថ្ាារ់មូេោឋាន និង 
េំោបេំ់រោយថ្នក្ពឹតតិកា ណ៍មួយច្នំួន។ រទេះជាយា ាងណា ស្រាសហីារដ់ូច្ជាមនិបានរៅដិតដេ ់ឬ មិនបាន
រ ើញ ទ្ាេ់ខភនររឡើយនូវក្ពឹតតិកា ណ៍មួយច្នំួនខដេបានពិពណ៌នារនលងរៅ រៅរនងុសមាភាសន៍មុនៗ បស់ាត់
រនាេះរទ ជាពិរសស រហ ុតកា ណ៍ទរ់ទងរៅនឹងកា សមាលាប់មនុសាស។ រៅរពេខដេាត់ក្តូវបានក្បឈម សំុឲាយរធវើ
កា ពិពណ៌នាពីភាព នធត់តរស់លុតថ្នកា ក្បហា ជីវិតអនរណាម្ាារ់ ស្រាសីនយិាយថា រោរក្ាន់ខតបានឮព័តម៌ាន
រនេះពីក្បភពរ្ាសងរទៀតខតប្ុរណា្ាេះ។ មានរពេមួយរនាេះ រមធ្វីជាតិកា   រតី រោរ ននួ ជា រឺរោរ សនុ អ ណុ 
បានតតាំងស្រាសីរៅនឹងកា ពិពណ៌នាមួយ ខដេដរក្សង់រច្ញពីរនុងបទសមាភាសន ៍ ខដេស្រាសីបានរធវើជាមួយ
រោរ ហង ់ ី ឡកូា។ ឃលាមយួថ្នបទសមាភាសន ៍ រសឺ្រាសបីានទទួេស្គាេ់ថា ាត់បានសមាលាប់អនររទសច្នំួនពី 
នារ់។ ស្រាស ី របជ្យុ ជបីខស បានខងលងថា រោរក្ាន់ខតធ្លាប់បានវាយអនររទសមយួច្ំនួន ខតក្តង់ថាបានវាយ
ជារ់ោរប់្ុនាមាននារ់ឲាយច្ាាស់ោស់ រឺរោរមនិអាច្ោំបានរទ រហើយថា រោររធវើដរូោ្ាេះ រ៏រក្ េះខតខខប ក្រហម
មិនរជឿជារ់រេើាត់ខតប្រណា្ាេះ។ ជាកា ពិតណាស់ សរខីរមប បស់ាត់ទំងអស ់ បានបង្ហាញឲាយរ ើញថា ភារ
រក្ច្ើនថ្នច្រមលើយខដេបាន្តេ់រៅរនុងបទសមាភាសនជ៍ាមយួរោរ ហង ់ ីឡកូា និងបរុគេិរមរពីខ្ងកា ិយាេ័យ
រៅក្រមរសុើបអរងេត រឺជាពត័៌មានដឹងឮរោយក្បរយាេ ឬ តាម រាយច្ោមអារ ្មខតប្ុរណា្ាេះ  ួមបញ្ចូេទំង
ព័ត៌មាន រព់័នធនងឹកា ជរមលៀសរនុងក្រុងរសៀមរប ក្តូវបានររក្បក្ពឹតតរៅយា ាងណារនាេះរ៏រោយ។ 
 

ខ. សរខរីមប បសរ់ដើមបណតងឹ ដឋបាបរវណ ីមាស ស្រ ាន ់
 

បនាទាប់ពីសរខរីមប បសស់្រាសី របជ្យុ ជបីខស បានបញ្ចប់រៅ អងគជនំុំជក្មេះស្ោដំបងូ បានរកាេះរៅរដើម
បណតឹង ដឋបាបរវណី មាស ស្រ ាន ់(TCCP-82) ឲាយច្ូេខលនួមរ្តេ់សរខីរមប។ រដើមបណតឹង ដឋបាបរវណីររើតរៅថ្ងៃទី
១២ ខខឧសភា ឆ្ា១ំ៩៤៩ រនុងរខតតស្វាយរ ៀង។ បច្ចុបាបនន រឺជារ េះមា ាយរូនមួយ  ស់រៅរនុងទីក្រុងភនំរពញ និង 
មានអាជីពកា ង្ ខ្នររវជណស្ន្តសត។ រមធ្វីតំណាង ដឋបាបរវណី   ក្រសីទនី មា ាទណី ូ    បានសួ សំណួ រៅកាន់រដើម
បណតឹង ូបរនេះរៅវរគច្ុងរក្កាយថ្នសវនាកា រៅថ្ងៃពុធ រហើយសរខីរមប បស់ាត ់ នឹងក្តូវរេើររៅស្តាប់ជាបនតរៅ
ថ្ងៃក្ពហសាបតិ៍ ទី២២ ខខវិច្ឆិកា ឆ្ាំ២០១២។ 

 

ខ.១. ក្បវតតិវជិាជាជវីៈមនុ បបរមពជុាក្បជាធបិរតយាយ 
 

រោរ មាស ស្រ ាន ់បានច្េូសិរាារៅស្ោរពទាយពឆ្ីាំ១៩៦៩ ដេ់ឆ្ា ំ១៩៧២។ បនាទាប់មរ ាត់បាន
រធវើកា រៅរនុងខ្នរជមៃឺ របងរៅមនទី រពទាយក្ពេះររតុមាោ ខដេជាមនទី រពទាយធំជាងររទពីី រៅរនុងរជធ្នភីនំរពញ។ 
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រនុងឆ្ា១ំ៩៧៣ រោរបានោររច្ញពីមនទី រពទាយ រហើយរ៏បានកាលាយជាទហានរដើមាបីបំរពញកាតពវរចិ្ចរយាធ្។ 
រោរ មាស ស្រ ាន ់បានឲាយដឹងថា កាេជំនាន់រនាេះ មន្តនត ីដឋកា ថ្នស្ថាប័ននានា រឺថា “ ដឋតក្មូវឲាយរៅបំរពញរិច្ច
ជាទហាន១៨ខខ”។ រនងុរពេរំពុងដំរណើ កា រក្ជើសរ ីសប្ុសតិ៍ហវឹរហវឺនទហាន ាត់បានរក្ជើសរ ីសយរមណឌេ
មួយ ខដេជារខនលងមិនទនម់ានច្មាាងំធៃនធ់ៃ  រហើយរៅទីរនាេះ្ងខដ  រោរ មាស ស្រ ាន ់បានរ ៀបកា ជាមួយ
ក្បពនធ បស់ាត។់ រៅរនុងមជាឈមណឌេហវឹរហវនឺទ័ពរងបើ រជើងរេខ៤ រដើមបណតឹង ដឋបាបរវណី ូបរនេះ បានពាាបាេ
ជមៃឺដេ់ទហានខដេរទើបនងឹរក្ជើសបានងបីៗជារក្ច្ើននារ ់ របើរទេះបីជា មានកា ខវេះខ្តថា្ាំសងេូវរនុងកា ពាាបាេ
ជាក្បក្រតីរ៏រោយ។ រៅច្ងុឆ្ាំ១៩៧៤ រោរ មាសស្រ ាន ់អមរោយភ ិយាមានថ្្ទរ េះក្បំាបីខខ បស់ាត់ ក្តូវ
បានរររកាេះរៅឲាយក្តឡប់មរកាន់ទីក្រុងភនំរពញវិញ។ 
 

ខ.២. ស្ថានភាពរៅទកី្រងុភនរំពញមនុថ្ងៃ១៧ ខខរមស្ ឆ្ា១ំ៩៧៥ 
 

រពេមរដេ់រជធ្នីភនំរពញ រោរ មាស ស្រ ាន ់ ក្តូវបានរសនើឲាយមរជួបជុំរធវើកា ជាមួយបុរគេិររពទាយ
រ្ាសងរទៀតរៅបុ ីរីឡា ខដេរោរបានពពិណ៌នាថា មិនខមនមនទី រពទាយរពញេរខណៈក្តឹមក្តូវរនាេះរទ ប្ុខនតវាជា
មជាឈមណឌេសរន្តង្គាេះបនាទាន់មយួ មានរខនលងវេះកាត់ពី រខនលង។ រោរបានរ ៀបរប់បនតរទៀតថា មនទី រពទាយមួយរនេះ 
រក្បៀបដូច្ជាមណឌេវេះកាត់រក្ច្ើនជាង និងមានមុខង្ ទទួេពាាបាេជន ងរក្ាេះពីកា បាញ់រ ល្ាង បស់ខខប 
ក្រហមច្ូេរនុងទីក្រុងភនំរពញ។ 

 
របើរយាងតាម រោរ មាស ស្រ ាន ់បានឲាយដឹងថា បុ ីរឡីាទំងមូេ រ៏ដូច្ជារខនលងវេះកាត ់រនេះ សថតិរក្កាម

កា ក្តួតក្តា បស់រោរឧតតមរសនីយ៍ អ ងុ សងុរសឿន។ រៅរពេរនាេះ បុរគេិររពទាយ ជារក្ច្ើនបានមរដេ់បុ ី
រីឡា រោយស្ ខតមានកា អំ វនាវពី ោឋាភិបាេរៅកាន់ស្ោរពទាយទំងអស់ បស ់ដឋ ឲាយបញ្ណូនសិសាសរពទាយមរ
ជួយបរក្មើកា ង្ ខ្នររវជណស្ន្តសត។ 

 
រៅប្ុនាមានថ្ងៃមុនរពេរជធ្នីភនំរពញ ក្តូវបានកាន់កាប់រោយខខប ក្រហម ស្ថានភាពជាទូរៅ រៅរនុងរជ

ធ្នីភនំរពញ រឺនាំឲាយរោរ មាស ស្រ ាន ់រដ៏ូច្ជាក្បជាជនដថ្ទរទៀតមានកា  “ភ័យជាប់ ជាក្បោ”ំ រោយស្ កា 
បនតបាញ់រ ល្ាងឥតឈបឈ់ ខិតជិតច្ូេដេ់រនងុទីក្រុង នងិកា បាញ់ បរ់ តទេ់រៅវិញពីរងទព័ េន ់នេ។់ ជា
េទធ្េថ្នកា ច្ាាំងា្ារនេះ បាននាំឲាយមនុសាសម្ាាភ័យ នងិបាន ត់មរពតីំបន់ខ្ងរក្ៅៗ ច្ូេមរយា ាងរក្ច្ើនសនធឹរ
សនាធាប់រនុងទីក្រងុ។ រដើមបណតឹង ដឋបាបរវណី បានពណន៌ាស្ថានភាពក្ារនាេះថា ក្រប់ា្ាភ័យសលន់រស្លា និងមាន
សភាពវឹរវ  ប្ុខនតរ៏មានមនសុាសមួយច្ំនួនសបាាយ ីររយ រក្ េះយេ់ថាជ័យជមនេះ បស់ខខប ក្រហម នឹងនាមំរនូវ
សនតិភាពដេ់ក្បរទសជាត ិ   “ក្បខហេជាច្ប់សន្តង្គាមរនងុរពេឆប់ៗហនឹងរហើយ នងិខេងមានច្មាាងំ រហើយរ៏
ខេងមានកា ទមាលារ់ក្ាប់ខបរ” រទៀតខដ ។ 
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រនុងយប់ថ្ងៃទ១ី៦ មុនរពេកា ដួេ េំថ្នទីក្រុងភនំរពញ មាន ងយនតសរន្តង្គាេះបនាទាន់(អំប ូេឡង់) យា ាង
រក្ច្ើនបាននំាយរអនរ ង បួសពីកា ទមាលារ់ក្ាប់ខបរ និងកា បាញ់ា្ាដឹររឆ្ាេះរៅកាន់មនទី រពទាយបុ ីរីឡា។ កា 
ក្បយុទធា្ាយា ាងខ្លាងំ វាងរបូដិបរខទំងពី  បានឮររក្រើរខ្លាំងរៅមតុំស្្ានរក្ជាយច្ង្វា  រធវើឲាយរោរ មាស ស្រ ាន ់
រឡើងរៅរេើ្ុតថ្នអា  សមលឹងរមើេរៅមតុំរនាេះ រហើយរ៏រ ើញរភលើងរ េះយា ាងសរនាធាសរៅធរៅប ិរវណជុំវិញទី
រនាេះ។ ខណៈរពេខដេមនុសាសមួយច្ំននួបានសរក្មច្ច្ិតត ោររច្ញពីមណឌេរនេះរោយស្ ខតកា ភ័យខ្លាច្ 
រោរ ទ្ាេ់បានសរក្មច្ច្តិតបនតរៅពាាបាេយូ ជាងររ រទេះបីជាាត់បានច្ប់ពីរវនរហើយរ៏រោយ  រហើយខណៈ
ខដេអនរបនតរវនពីរោរមនិទន់មរដេ់។ 
 

ខ.៣. កា មរដេថ់្នទហានខខប ក្រហម 
 

រៅរពេក្ពឹរថ្ងៃទី ១៧ ខខរមស្ រៅក្បមាណជារវោរមា ាង ៨ក្ពឹរ  រោរ មាស ស្រ ាន ់បានឮខតសនូ 
កំារភលើងមរពីក្រប់ក្ជុងថ្នទីក្រងុ “រឺថាមានកា បាញ់កំារភលើង្ំងៗៗៗ មតងរៅក្ជុងខ្ងរនេះ មតងរៅខ្ងរនាេះ។ មិន
ខមនជាកំារភលើងបាញ់តតាំងា្ារទ” រហើយរដើមបណតឹង ដឋបាបរវណីរ៏បានរ ើញ ទហានខខប ក្រហម ុេរឆ្ាេះមរកាន់
ទីក្រុងពីទិសខ្ងេិច្។ ាត់បាន្តេ់សរខរីមបថា មាន ងរក្កាេះមួយច្ំនួនរោយមានទហានអងគុយរៅពីរេើ។ 
ទហានទំងរនាេះសថតិរៅរនុងសរមលៀរបំ រ់ ពណ៌រ ម្ ជាមួយខសាបររជើងរ ម្ និងមួរ របៀបរ  ានិយម រហើយមាន
មួយច្ំនួនរទៀត មានរសលៀរខតរខ្ ខតមិន រ់អាវរទ។ ពួរររបានកាន់កាំរភលើងច្ងែុេទិសរៅរេើរម  រហើយរ៏
បាន លងកាតប់ុ ីរីឡារោយរឆ្ាេះរៅទិសខ្ងររើត។ រដើមបណតឹង ដឋបាបរវណីបានរដើ តាមទហានខខប ក្រហម
ម្ាារ់ រដើមាបីសួ នំាររខក្រងបានព័ត៌មាន ឬ ខ្នកា ងបអីវីខលេះ ខដេអាច្នងឹររើតរឡើងបនតរទៀត នងិបានច្ូេរៅតាម
រមើេរៅរពេទហាន ូបរនាេះច្ូេរៅរនុង្ទេះមួយក្បមាណជារនលេះរមា ាង រហើយរក្កាយមរ រ៏បានរច្ញមររក្ៅ
វិញ ខតមិនមានឱកាសនយិាយជាមួយខខប ក្រហម ូបរនាេះរទ រក្ េះររដូច្ជាក្បញាប់ក្បញាេ់រពរ។ បនាទាប់ពីរនាេះ
មរ រោរ មាស ស្រ ាន ់បានរ ើញន្តសតីវ័យជំទងព់ី នារ់ខដេមានអាយុក្បខហេ១៨ ឬ ១៩ ឆ្ា ំរវច្ខ្ជាបឥ់វា ាន់នឹង
ស្ ងុ រហើយយំរៅខ្ងរក្ៅអាា  រៅរពេរោររមើេពីមាត់ទវា រៅ។ រោរមិនដងឹថា មានអវីររើតរឡើងច្ំរ េះ
ពួររររនាេះរទ ខតទិដឋភាពរនេះ រធវើឲាយាត់នឹររនុងច្តិតភាលាមថា សភាពកា ណ៍ដូច្ជាមនិក្សួេ រធវើឲាយាត់កាន់ខតភ័យ
ខ្លាច្ ដូរច្នេះ ាត់រ៏បានវិេក្តឡប់មរមនទី រពទាយវិញ។ 

 
រោរ មាស ស្រ ាន ់បានរ ៀបរប់ពសី្ថានភាពរៅរនងុបុ ីរីឡារៅថ្ងៃទ១ី៧ ខខរមស្ ឆ្ាំ១៩៧៥ យា ាង

ដូរច្នេះថា៖ រៅបុ ីរីឡា មានខក្រសក្មាប់ោរ់អនរជមៃឺខត ៥០រទ ខតមានអនរ ង បួសរក្ច្ើន មានររបង មានោស់ ក្តូវ
បានររយររៅោរ់រ រៅខរាប មាត់ទវា មនទី រពទាយ។ អនរ ង បួសខលេះ រ៏ស្លាប់ រហើយាមានអនរណាយររច្ញរៅរក្ៅ
រទ។ ដូរច្នេះ ពួររររ៏ក្បមូេស្រសពយររៅោរ់រៅខ្នរខ្ងរេើមនទី រពទាយ ឯរៅខ្ងរក្កាមោរ់អនរ បួស រក្ េះ
វាមានរក្ច្ើនរពរ។ រទេះជាយា ាងណារតី រោរ មាស ស្រ ាន ់បាន្តេ់សរខីរមបថា បនាទាប់ពីរមា ាង ៩ ឬ ១០ ក្ពរឹ មនិ
សូវមានអនរ ង បួសរក្ច្ើនប្នុាមានរទ ខណៈរពេខដេបរុគេិររពទាយ ក្តូវខតនាំា្ា ត់រច្ញអស់ខដ ។ ជាេទធ្េ 
មានអនរជមៃឺជារក្ច្ើនរទៀត ក្តវូបានររទុររោេរោយមិនបានពាាបាេ ។ 
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ខ.៤. កា ោររច្ញពទីកី្រងុភនរំពញ 
 

រៅរវោក្បខហេជារមា ាង ១០ ក្ពរឹ ថ្ងៃទី១៧ ខខរមស្ ឆ្ាំ១៩៧៥ បរុគេិររពទាយ ក្តវូបានក្បាប់ថា មាន
រយាធ្ររក្បាប់ថាឲាយពួរាតក់្តូវោររច្ញពីមនទី រពទាយឲាយបានឆប ់ រក្ េះអារម ិរនឹងទមាលារ់ក្ាប់ខបររៅមតុំរនេះ។ 
រនុងច្ំរណាមអនរជមៃឺរៅរនុងមនទី រពទាយ មានររបងក្សីតចូ្មា្ារ់អាយុក្បមាណជា ៨ឆ្ាំ បានក្តូវ បួសធ្លាយរ េះរវៀន
រច្ញមររក្ៅ។ រដើមបណតងឹ ដឋបាបរវណី ក្តូវខញរ កា រិត បស់ខលួនជាពី  មាា ាងក្តូវពាាបាេររបងក្សីតូច្រនេះ ខដេ
រពេរនាេះនាងមានខតមា្ារឯ់ង ាមានស្ច្់ញាតិណាម្ាារ់រឡើយ ម្ាាងាតរ់៏រំពងុខតខសវង រភ ិយា បស់ខលនួខដេ
មានថ្្ទរ េះ ក្បំាបីខខរទៀត។ រៅទីបញ្ចប់ រោរ មាស ស្រ ាន ់បានសរក្មច្ច្ិតតោររច្ញពីនាង របើរទេះបីជា ររបង
ក្សីរនាេះអងវ ឲាយយរនាងរៅជាមួយរ៏រោយ។ រដើមបណតងឹ ដឋបាបរវណីបានខងលងដូរច្នេះថា “ ុញរ េះរវៀនហនឹងច្ូេ
រនុង ួច្រហើយ ខ្ុំរប៏ិទរ េះហនងឹវិញរៅ រហើយមុខរូនហនងឹ វារៅនឹងខភនរខ្ុដំេ់ខតឥឡូវ”។  

 
រោរ មាស ស្រ ាន ់បានពាាយាមរធវើដំរណើ រៅដេ់ភារឦស្ន ខដេជាទរីខនលងក្បពនធ បស់ាត់ធ្លាប់

ស្្ារ់រៅជាមួយស្ច្ញ់ាត ិ ប្ុខនតាត់ក្តូវបានររបងខំឲាយរធវើដំរណើ តាម្លូវជាតិរេខ១វិញ។ បនាទាប់មរ ាត់បាន
សរក្មច្ច្ិតតរធវើដំរណើ រៅ្ទេះ បស់ាត់ រៅតាមបរណាតាយដង្លូវមួយរនេះ រហើយរោយកា ភ័នតភាំងសលន់រស្លានឹង
សនូ ក្ាប់កាំរភលើង្ង ណាខ្លាច្ ស្ថានភាពជាទូរៅ្ង រធវើឲាយាត់មិនបានយរអវីតាមខលួន រក្ៅខតពីអាវមួយ បស់
ក្បពនធាត ់និងបានយរជាបត់ាមខលួន ហូតដេ់ាត់បានរធវើដំរណើ មរដេ់ភូមរិំរណើតក្បពនធ។ 

 
រោយបាន ួម ស់ជាមួយនឹងជនរភៀសខលួនដថ្ទរទៀតរៅរពេរំពុងរធវើដំរណើ តាមដង្លូវ  រដើមបណតងឹ ដឋ

បាបរវណីបានរ ៀបរប់រឡើងវិញថា ទហានខខប ក្រហមបានរដើ េាាតទំងហវូងៗ រធវើឲាយាត់អាច្ស្ដាបឮ់សនូ បាញ់
កំារភលើងមរពីក្រប់ក្ជុង ខដេតាមកា ទយ បស់ាត់ រសឺនូ រនាេះរច្ញពីកា បាញ់រៅរេើអាកាស (បាញ់ខាយេ់) 
រោយទហានទំងរនាេះ។ រោរ មាស ស្រ ាន ់បានខងលងថា មនុសាសនំាា្ារដើ រៅ “ទំងហវូងដូច្ហវងូរា” រហើយ 
“ច្រងែៀតរររុញ” រៅក្តឹមមហាវិងីក្ពេះមុនីវងាស រោររ៏បានរ ើញកា វាយក្បយុទធា្ា វាងទហានខខប ក្រហម
ក្បមាណជាក្បំាពី  រៅក្បំាបនីារ់ ជាមួយនឹងទហាន េន ់ នេ ់ ខដេមិនក្ពមោរអ់ាវុធសុំច្ុេះោញ់។ កា វាយ
ក្បយុទធា្ាបានបញ្ចប ់រោយទហាន េន ់នេ ់ម្ាារ់រនាេះក្តូវបានបាញ់សមាលាប់។ 

 
រោរ មាស ស្រ ាន ់នងិអនរដថ្ទរទៀតបានសរក្មច្ច្ិតតស្្ារ់រៅរក្កាមស្្ានក្ពេះមននីវងាស រដើមាបី ង់ោំរពេ

រវោសមរួ  នឹងអាច្ឲាយពួរាត់ក្តឡប់រៅ្ទេះខលនួវិញ។ រនុងអំឡុងរពេស្្ារ់រៅទីរនាេះ ទហានខខប ក្រហមមិន
បានជួយទំនរុបក្មុងណាមយួដេ់ពួរាត់រឡើយ៖ រច្ញមិនទន់្តុពីក្រុងរទ។ តាម្លូវអត់មានអនរណាម្ាារ់
ក្បាប់ថា ខនែ៎រនេះទឹរ រនេះបាយ ថ្ាាំសងេូវអ ីឬ រ៏សែីមួយ អតម់ានរទ។ រដើមបណតឹង ដឋបាបរវណីបានខងលងឲាយដងឹថា ខលួន
 ួច្ជីវិតមរបាន រោយស្ បានេួច្យរសេ ខលេះពីឃលាងំ  បូរ ួមនឹងស្ច្់ក្ជរូខលេះ ខដេបានពីកា ខច្រា្ាជាមួយ
មនុសាសម្ាារ់រ្ាសងរទៀត រក្កាយពីបានសមាលាប់វារហើយ (ក្ជូរ ត់តាម្លូវអត់មា្ាស់) ាត់រ៏យរមរអាំងទទួេទន
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ជាមួយបាយ (ខចីឆ្ាងំអនរជិតខ្ងោំ) នងិ ្ឹរទឹរទរនល។ បនាទាប់ពីរៅទីរនាេះបានបីថ្ងៃរនលង្ុតរៅ រោយាមានកា 
ក្បកាស ណាមួយអនុញ្ញាតឲាយក្បជាជនវិេក្តឡប់រៅកាន់ទីក្រុងភនំរពញវិញ រដើមរដើមបណតឹងបាបរវណីកាន់ខតមាន
កា សងាស័យខ្លាំងរឡើងៗ អំពពី័ត៌មានខដេថានងឹមានកា ទមាលារ់ក្ាប់ខបរពីសណំារអ់ារម ិរ។ កា សងាស័យរនេះ 
បានបណាតាេឲាយរោរ មាស ស្រ ាន ់សរក្មច្មិនរ លើយតប ឬ ស្តាប់តាមរសច្រដីក្បកាសរៅថ្ងៃទីបួន នងិទីក្បំាតាម
ថ្ម្ក្រូហវូន រដើមាបីអំ វនាវឲាយអនរខដេជាមន្តនតី ដឋកា  ទហាន នងិមន្តនតីរយាធ្ជាន់ខពស់រ្ាសងៗ ក្តឡប់ច្ូេរៅទី
ក្រុងភនំរពញវិញ រដើមាបីបនតបរក្មើកា ង្  បស់ខលួន រនងុកា រស្ងក្បរទសជាត ិ រោយស្ ខតសន្តង្គាមក្តូវបានបញ្ចប់
រហើយ។ រោរ មាស ស្រ ាន ់បានរ ើញក្រុមក្រសួ្ មយួច្ំនួន បាននាំា្ាវិេច្ូេរៅកាន់ទីក្រុងវិញ។ ាត់មនិ
រ ើញអនរទំងរនាេះក្តឡប់មរវិញរទ ប្ុខនតរោយស្ ខតខលនួាត់ ទ្ាេ់ មនិបានរធវើតាមកា អំ វនាវរនេះ រោររ ៏
មិនបានដងឹថា មានអវីររើតរឡើងច្ំរ េះពួរររទងំរនេះខដ ។ រដើមបណតងឹ ដឋបាបរវណីបានបនត ង់ោំ រខនលងោស់រនេះ
អស់ យៈរពេពី សបាតាហ៍ ។ 

 
ខ.៥. អតតច្ តិ នងិភាពរជឿជារថ់្នរដើមបណតងឹ ដឋបាបរវណ ី

 
រោរ មាស ស្រ ាន ់បានរ លើយតបរៅនឹងរមធ្វីក្បឹរាារតី បស់ាត ់ រឺរោរក្សី មា ាទណី ូ រនងុេរខណៈ

េមែិត  និងជាទូរៅមានកា សីុច្ង្វារ់ា្ាបានេែ។     រទេះជាយា ាងណារតី ាត់ហារ់ដចូ្ជា     ខសតងរច្ញនូវមរនា
សរញ្ចតនារតុររតួេ រៅរពេខដេាត់បានរ ៀបរប់អំពី្ េេំបាររនុងកា សរក្មច្រក្ជើសរ ីសដ៏តឹងខតងមួយ  វាង
កា ច្ង់ខសវង រក្បពនធ និងររបងក្សីតូច្អាយុ៨ឆ្ាំ ខដេជាអនរជមៃឺម្ាារ់ បស់ាត់រៅឯមនទី រពទាយ។ ាត់បានខងលង
រៅរនុងសរខីរមប បស់ាត់អំពរីរបងក្សីរនាេះថា “ររបងក្សីខដេខ្ុំជក្មាបអមាាញ់មិញរនេះ ខ្ុមំានរមបមានរពៀ ហនឹងវា 
ហូត ពីរក្ េះវារៅនងឹមុខខ្ុំ ហូត។ វាោប់អាវខ្ុ ំវាថាឲាយយរវារៅ្ង វាោប់អាវខ្ុំជាប់។ ខ្ុំមនិដឹងរធវើរមច្្រទ ដូច្
រនេះរហើយ មុខរូនហនឹង រៅនងឹមុខខ្ុំ ហូតទេ់ឥឡូវហនឹង”។ 
 
ខ្នែកទ៣ី ៖ បញ្ហា នតីិវិធ ីនិខ ច្បាប ់
 

សបាតាហ៍រនេះ តោុកា បានក្បទេះនូវបញ្ហានតីិវិធី្លូវច្ាាប់មយួច្ំនួន ទរ់ទងនឹងស្ថានភាពសុខភាព បស់
រោរ រអៀង ស្  ីនិងនតីិវិធរីនុងកា សួ រដញរោេស្រាស។ី រ លើយតបរៅនឹងសរខីរមប បស់រោររវជណបណឌិត ច្ន 
ខ្ខំប  េ កាេពីសបាតាហ៍មនុ រមធ្វីកា   រតី បស់រោរ រអៀង ស្  ីបានរសនើឲាយ អ្ារកា សួ នំាអំពីសមាបទ បស់
ជនជាប់រោទសិន  ហូតទេ់ខតមានដំរណាេះក្ស្យ រ េរឺរៅរពេខដេមានស្រាស ីឬ រដើមបណតងឹ ដឋបាបរវណី
ណាម្ាារ់ អាច្ជាបុរគេសំខ្ន់ច្ំរ េះរ ណី បស់រូនរតខីលួនោប់រ្តើមមរ្តេ់សរខីរមប។ រមធ្វីអនត ជាតិកា   រតី
រោរ រអៀង ស្  ីរឺរោរ  ថ្មខ្េ កាណាវាស    បានសងេត់ធៃនន់ូវជំរនឿ បសរ់ោរ ថារូនរតីខលនួ     រឺមិនមាន
សមាបទក្រប់ក្ាន់រនុងកា ច្េូ ួមសវនាកា ក្បរបរោយអតថន័យក្រប់ក្ាន ់      ខ្ែរតាមបទោឋានអនត ជាតិរនាេះរទ 
ខណៈខដេអងគជំនុជំក្មេះ ហារ់ដូច្ជាមនិសូវស្ទ ជាមួយនឹងរយាបេ់ ទំងឡាយណាខដេជាសំណូមព  សំុឲាយ
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មានកា ពនាា រពេរច្ញរសច្រតីសរក្មច្ (រតើរោរ រអៀង ស្  ីអាច្មានសមាបទ ឬ មនិមានរក្កាយស្តាប់នូវេទធ
្េថ្នកា រធវើរកាសេាយវិច្ចយពីរវជណបណឌិត រដើមាបីឲាយក្រុមខលនួអាច្សរក្មច្នូវរាេជំហ ជាបនតបនាទាប់នារពេខ្ង
មុខរទៀត)។ រទេះជាយា ាងរនេះរត ី រមធ្វីកា   រតី បានទញកា ោប់អា មបណ៍ឲាយអងគជំនុំជក្មេះក្បយត័នក្បខយងថា 
ក្បសិនរបើអងគជនំុំជក្មេះសរក្មច្ច្ិតតភាលាមៗរេើបញ្ហារនេះ ក្រមុរមធ្វីកា   រតី បស់រោរ រអៀង ស្  ី ក្បខហេក្តូវ 
ោរ់រច្ញនូវេិខិតសុំេេះបងសិ់ទធិមិនស្តាប់សរខរីមបស្រាសី និងរដើមបណតឹង ដឋបាបរវណីមយួច្ំនួន រហើយក្តូវខតបងខំ
ច្ិតតពិោ ណាអពំីកា បំខបរសំណ ំរ ឿង បស់រូនរតីខលនួ ោច្់រោយខឡរពីជនជាប់រោទរ្ាសងរទៀត។ ទំងច្ិតតមនិ
ច្ង់ឬយា ាងណា រ េរឺអវីខដេក្រុមខលួនរធវើកា រសនើសំុឲាយមានកា រោេះក្ស្យ រក្ េះមនិច្ង់ឲាយមានកា រំងសទេះដេ់
ដំរណើ កា នីត ិិវិធី។ ដូរច្នេះ រមធ្វីបានរសនើសំុឲាយអងគជំនុំជក្មេះ ោប់រ្តើមស្តាប់សរខរីមប បស់ស្រាស ីនិងរដើមបណតឹង ដឋ
បាបរវណីមួយច្ំនួនខដេពុំទមទ ឲាយមានកា ច្ូេ ួមពីរោរ រអៀង ស្ ី រនុងរពេស្ថានភាព បស់ាត់រៅខតមនិ
ទន់ក្បរសើ រៅរឡើយ។ វិធ្នកា ទំងរនេះ បាន្តេ់ឲាយសុខភាពទន់រខាាយ បស់ជនជាប់រោទ  នរៅ រកា 
ក្បឈម នឹងកា អូសបនាលាយរពេកា ជំនុំជក្មេះរតីរនេះកាន់ខតរក្ច្ើន។ បញ្ហាច្ាាប់រ្ាសងរទៀត ខដេរួ ឲាយរត់សមាគាេ់
្ងខដ រនុងសបាតាហ៍រនេះ ជាញឹរញាប់ររើតមានរឡើងរនងុអំឡុងរពេសួ រដញរោេស្រាស ី របប់ញ្ចូេទំងកា សួ 
សំណួ អំពីភាពក្តមឹក្តូវថ្នរណំត់ក្តាបទសមាភាសន៍ រធវើរឡើងរោយបុរគេិរថ្នកា ិយាេ័យសហរៅក្រមរសុើប
អរងេត  របៀបថ្នកា រក្បើក្បាស់ឯរស្ រៅរពេោរ់បង្ហាញរៅច្ំរ េះមុខស្រាសី រដើមាបីសួ សំណួ ខ្ែររេើឯរស្ 
ទំងរនេះ រ៏ដចូ្ជា កា  រាាឲាយបាននូវខដនរណំត់ថ្នសណំួ ឲាយរៅក្តឹមវិស្េភាពថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/០១។ 

 

រ. កា រ លើយតប បសភ់ារ ីច្រំ េះសរខរីមបអនរជនំាញខ្នររវជណស្ន្តសត 
 

រៅថ្ងៃច្នទ អងគជនំុំជក្មេះបាន្តេ់ឱកាសឲាយក្រុមរមធ្វីកា   រតី បស់ជនជាប់រោទ រអៀង ស្  ីភារីសហ
ក្ពេះរជអាជាញា នងិក្រុមរមធ្វីតំណាងរដើមបណតងឹ ដឋបាបរវណ ីបង្ហាញនូវជំហ  បស់ពរួររ រោយរធវើកា រ លើយតបរៅ
នឹងសរខីរមប បស់រោររវជណបណឌិត ច្ន ខ្ខំប េ បនាទាប់ពីរោររវជណបណឌិត បានមរ្តេ់សរខីរមបទរទ់ងនងឹ បប
រំរហើញ សតីពីបញ្ហាសមាាទ បស់ជនជាប់រោទ រអៀង ស្  ីកាេពីថ្ងៃទ ី៨ ខខវិច្ឆិកា ឆ្ា ំ២០១២ ។13 រោររមធ្វី 
កាណាវាស បានជូនជារយាបេ់ថា វាមានស្ ៈសំខ្នខ់្លាំងណាស់រនុងកា  “ខសវង រដំរណាេះក្ស្យខដេអាច្
ទទួេយរបាន នងិក្បរបរោយយុតតិធម៌”14 ច្ំរ េះស្ថានភាពសុខភាព និងសមាបច្ទ បស់ បស់រូនរតីខលនួ របើ
រទេះជា ហូតមរដេ់ច្ណំ ច្រនេះ ក្រុមកា   រតី បស់ខលនួមនិទន់បានោរ់ រាយរសនើសំុឲាយបញ្ចប់រិច្ចដំរណើ កា នីតិ
វិធីក្បឆំងនឹងរោរ រអៀង ស្  ីរៅរឡើយរត ីរហើយខណៈខដេបច្ចុបាបននរនេះ ាត់មានអាយុ ៨៩ឆ្ា ំខដេស្ថានភាព
សុខភាព បស់ាត់រម៏ិនរទៀងទត់រទៀត។ រោរ កាណាវាស បានសងេតធ់ៃន់ថា បញ្ហាសតីពីសមតថភាពថ្នកា ្ចង់
អា មបណ៍បាន បស់រនូរតីខលនួ ក្តូវខតរោេះក្ស្យរោយយរច្ិតតទរុោរ់ រោយពិោ ណា រៅរេើសិទធិរនុងកា ជំនុំ
ជក្មេះរតីក្បរបរោយយុតតិធម៌ បស់រោរ រអៀង ស្  ីដូច្មានខច្ងរៅរនុងមាក្តា៣១ និងមាក្តា៣៨ ថ្ន ដឋធមបនុញ្ញ 
 បស់ក្ពេះរជាណាច្ក្ររមពុជា រដ៏ូច្ជាមាក្តា១៤ ថ្នរតកិាសញ្ញាអនត ជាតិសតពីីសិទធិពេ ដឋ នងិសិទធិនរយាបាយ 
(ICCPR)។15 រទេះជាយា ាងណារ៏រោយ រមធ្វីបានបនតថា កា ពិភារាាា្ាអំពីបញ្ហារនេះរនុងរពេឥឡូវរនេះ “អាច្
នឹងរេឿនរពរ”។ រោរ កាណាវាស បានខងលងឲាយដឹងថា រោរ រអៀង ស្  ីបានេេះបង់សិទធិរនុងកា មានវតតមាន
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រនុងរពេសួ រដញរោេរៅរេើស្រាសីមួយច្ំនួន ខដេរក្ាងនឹងមរ្តេ់សរខរីមបរៅអំឡុងខខវិច្ឆិកា ដូរច្នេះ មាន
ន័យថា រចិ្ចដំរណើ កា នីតិវិធរីៅខតអាច្បនតរៅបាន រោយមិនោំបាច្់មានវតតមានរូនរតី បស់ាត់ច្ូេ ួមស្តាប។់ 

 
ទរ់ទងនងឹសរខីរមប បស់រោររវជណបណឌិត ច្ន ខ្ខំប េ រោររមធ្វី កាណាវាស បានខងលងឲាយដឹងថា 

ក្រុមរមធ្វី បសខ់លួន នឹងមិនរធវើេិខិតរ ៀបរប់េមែតិនូវកា ជំទស់នានារនងុរពេរនេះរឡើយ រោយស្ ាមានរពេ
រវោក្រប់ក្ាន់រដើមាបីអាននូវអងគរសច្រតីទំងក្សុងថ្នសរខរីមប បសរ់វជណបណឌតិ ប្ុខនតបានរ លើយតបរៅនឹងរកាសេាយ
វិច្ចយ បស់រោររវជណបណឌតិភាលាមៗថា ជាកា សននិោឋាន “ខបបថ្ច្នក្បេិត”។ រោរ កាណាវាស បានច្ងែុេបង្ហាញពី
ភាពខុសា្ាោច្់ក្សឡេះ  វាងកា ពិពណ៌នា បស់រវជណបណឌតិ ច្ន ខ្ខំប េ រៅរេើបញ្ហាសុខភាព បស់រោរ រអៀង 
ស្  ី (ខដេថា ស្ថានភាពសខុភាព បស់រោរ រអៀង ស្  ី មិនធៃន់ធៃ ) នងិកា សរងេត បស់រោរខលួនឯង រៅ
រពេខដេាត់រៅជួប្ទាេ់ជាមួយរូនរតខីលួន។ រមធ្វីកា   រតីរោរ រអៀង ស្  ី បានសុំឲាយអងគជំនុជំក្មេះ ោប់
អា មបណ៍រេើរយាបេ់ទពីី  ខដេក្តូវខតខសវង រដំរណាេះក្ស្យ និងបានជំ ុញឲាយអងគជំនុំជក្មេះ រធវើកា រកាេះរៅ
រោររវជណបណឌតិ ប សូោន ខដេបាន្តេ់នូវកា វាយតថ្មលរេើរដំបូងជាមូេោឋានរេើខ្នររវជណស្ន្តសត (រោយសប័ក្រ
ច្ិតត) រហើយនិងក្តូវបានោរជ់ូនអងគជំនុំជក្មេះកាេពីរពេរនលងរៅ។16 រោរ កាណាវាស បានរសនើថា អងគជំនុំ
ជក្មេះ រួ ខតពិោ ណា្តេ់ពត័៌មានខដេ រវជណបណឌិត ច្ន ខ្ខំប េ មាន រៅឲាយរៅរោររវជណបណឌិត ប សូោន រដើមាបី
្តេ់ឱកាសឲាយាត់រធវើកា វាយតថ្មលនូវស្ថានភាពសុខភាព បស់រោរ រអៀង ស្  ីរោយឯររជាយ។ រោរ កាណា
វាស បានបញ្ចប់ជាមួយនងឹកា ធ្នាថា ក្រុមរមធ្វីកា   រតី បស់រោរ រអៀង ស្  ី នងឹមិនជំទស់
រឡើយ  ក្បសិនរបើភារីរ្ាសងៗរទៀត មានបណំងច្ង់ោត់ខច្ងឲាយមានអនរជំនាញ ទ្ាេ់ខលួនតាមកា ច្ង់បាន បស់ពរួ
ររ រហើយរ៏បានសួ រៅកាន់អងគជនំុំជក្មេះ្ងខដ ថា រតើអងគជនំុំជក្មេះច្ង់ឲាយក្រុមខលួនរសនើជាោយេរខណអ៍រាស  
ទរ់ទងនងឹកា ខតងតាំងអនរជំនាញងបីឬយា ាងណា (ប សូោន) និងថាពួរររនងឹរធវើតាម ប្ុខនតរបើអងគជនំុំជក្មេះ
ស្ោដំបូងបដិរសធមនិទទេួយរសំរណើ បស់ពួរររ រមធ្វីបានរសនើថា អងគជនំុំជក្មេះរួ រច្ញរសច្រតីសរក្មច្
ជាោយេរខណ៍អរាស រោយមានសមាអាងរហតុ។ 

 
កា រ លើយតប បស់រោររមធ្វី កាណាវាស ជាហូ ខហរនេះ បាននាំឲាយរៅក្រមថ្នអងគជំនុំជក្មេះ រសនើសំុឲាយ

រមធ្វីជួយបំភលឺនវូច្ណំ ច្ជារោ់រ់រ្ាសងៗរទៀត។ សហរៅក្រម  ួមមានរោរក្សី ស ីុេរវៀ ខ្តរ ាយង ៍និង រោរ
រៅក្រម ហាសងម់ា ារ ឡាខវន ៍បានសួ រៅកាន់រមធ្វីអនត ជាតិ បស់រោរ រអៀង ស្  ីរឺរោរ កាណាវាស    ឲាយរធវើ
កា រូសបញ្ជារព់ីជំហ សតីពសីមាបទ បស់ជនជាប់រោទ។   

 
រោរ កាណាវាស បាន រាាជំហ ពី ខដេក្រុមកា   រតីខលួនខតងខតមានរឺថា ពួរររមិនោត់ទុរថា រូនរតី

ខលួនមានសមាបទក្រប់ក្ាន់រនាេះរទ រហើយរបើរទេះជា ាត់ក្តូវខតតក្មូវឲាយច្ូេ ួមរនុងសវនាកា  រ៏កា ច្ូេ ួមរនេះមនិ
ក្បរបរោយអតថនយ័ខដ ។ ក្បសិនរបើអងគជនំុជំក្មេះស្ោដបំងូ យេ់ក្សបជាមយួនងឹសរខរីមប បស់រោររវជណ
បណឌិត ច្ន ខ្ខំប េ ខដេថារោរ រអៀង ស្  ីជាធមបតាក្ាន់ខតក្តូវយរច្ិតតទុរោរ់ស្តាប ់ (របើាត់រង្រ ឲាយ
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ោស់ាត់ឲាយភាញារ់) រោរ កាណាវាស បានតតាំងនងឹកា រេើររឡើងរនេះ រោយបានរសនើសំុឲាយនំាខលួនរោរ រអៀង 
ស្  ីសក្មានតរេើខក្រ យរច្េូមររនុងបនទប់សវនាកា  អឡុំងរពេរំពុងដំរណើ កា នតីិវិធី រដើមាបីឲាយស្ធ្ ណជន
អាច្រមើេរ ើញ ថារតើរនូរតាីត់ពិតជាអាច្ច្ូេ ួមសវនាកា ខមន ឬ អត។់ រោររមធ្វីបានរ ៀបរប់ថា តាម
ពិរស្ធន៍ បស់ាត់្ទាេ់ រៅរពេច្ូេរៅពិភារាារេើអងគរហតុមួយច្នំួនជាមួយរោរ រអៀង ស្  ីបានបង្ហាញ
ថា រោរ រអៀង ស្  ីអាច្្ចង់អា មបណ៍រណំត់ក្តមឹ យៈរពេពី៥ រៅ១៥ នាទីខតប្ុរណា្ាេះ ដូរច្នេះ រមធ្វីបានរសនើ
ថា   កា ច្ូេ ួមរនុង យៈរពេរនេះ   រឺមិនមានន័យថា   រូនរតីាត់អាច្ច្ូេ ួមរនងុដំរណើ កា នីតិវិធីជំនុជំក្មេះរ ឿង
រតី បស់ខលួនក្បរបរោយអតថនយ័រឡើយ។ រទេះជាយា ាងណារ៏រោយ រោរ កាណាវាស បានពនាយេ់ថា ក្រុម
កា   រត ី នឹងជំ ុញឲាយរក្បើនូវវិធ្នកា ខដេអាច្វាស់ខវង (រធវើរៅ ួច្) បានមួយ។ រោរបាន មលរឹរឡើងវិញថា 
រោរ រអៀង ស្  ី បានេេះបង់ សិទធិ បស់ាត ់ មិនរៅតទេ់ជាមួយនងឹស្រាសី និងរដើមបណតឹង ដឋបាបរវណីជារ់
ោរ់មួយច្ំនួន ួច្រៅរហើយ រហើយខដេក្បកា រនេះ នងឹអនញុ្ញាតឲាយអងគជំនុំជក្មេះអាច្រក្បើក្បាស់រពេរវោរនេះ 
សក្មាប់ស្តាប់សរខរីមបពបីុរគេជារ់ោរ់ទំងរនាេះបាន  ហូតដេ់សុខភាព បសរ់ូនរតីខលនួេែក្បរសើ រឡើងវិញ។ 
រៅរពេខដេមានស្រាស ី  ឬ    រដើមបណតងឹ ដឋបាបរវណីសខំ្ន់ណាម្ាារ ់ខដេក្តូវខតរកាេះរៅឲាយមរ្តេ់សរខីរមប 
រហើយខដេសរខីរមប បស់អនរទំងរនេះ រឺរធវើរឡើងរដើមាបីក្បឆំងនឹង រោរ រអៀង ស្  ីរនាេះ បញ្ហាសមាបទ បស់រូន
រតីខលនួរនងុកា ច្ូេ ួមកា ជំនុំជក្មេះរតីក្តូវខតយរមរពិភារាាជាងបីមតងរទៀត រ េរ ឺអាក្ស័យរេើស្ថានភាពសុខភាព
 បស់ជនជាប់រោទ។ រោរ កាណាវាស បានខងលងថា កា រ ៀបច្ំខបបរនេះ នងឹជួយពរនលឿនដំរណើ កា នីតិវិធីបាន។ 
រមធ្វីអនត ជាតិកា   រតី បស់រោរ រអៀង ស្  ី  ូបរនេះ រ៏បានធ្នាច្ំរ េះរោររៅក្រម ឡាខវន ៍ ្ងខដ ថា 
រោរ រអៀង ស្  ី បានខណនំាឲាយរមធ្វីកា   រតី ឲាយរធវើេិខិតេេះបង់សិទធិច្ូេ ួមរោយរពញរៅតាម នទៈ នងិ
ភាពវាងថ្វ រក្ េះខតាត់អាច្្ចង់អា មបណ៍បានខតរនុង យៈរពេដ៏ខលីមួយខតប្ុរណា្ាេះ នារពេបច្ចុបាបនន។ 

 
រៅរនុងកា រ លើយតបរៅនឹងសរ្ ខ ីរមប បស់រោររវជណបណឌតិ ច្ន ខ្ខំប េ សហក្ពេះរជអាជាញា អនដ ជាត ិ

រោរ វ ីុេលមី សបតី បានរតស់មាគាេ់ថា ខណៈខដេស្ថានភាពកាយសមាបទ បស់ រអៀង ស្  ី រំពងុសថិតរនងុភាព
្ុយក្សួយ និងបានបដិរសធតំាងពីថ្ងៃទី៣ ខខរញ្ញា ឆ្ា២ំ០១២ មររមល្េះ ថា ស្ថានភាពសុខភាព បស់ាត ់រឺមិន
មានេរខខណឌក្រប់ក្ាន់ខដេអាច្រច្ញពីមនទី រពទាយបានរឡើយ។ ក្ពេះរជអាជាញា សបតី បានខងលងថា អវីខដេអងគជំនុំ
ជក្មេះស្ោដបំូងទទួេបាន រឺជនជាប់រោទ ខដេមានសខុភាពទន់រខាាយ ប្ុខនតក្សបរពេជាមួយា្ារនេះ ាត់រ៏
ជាមនុសាសម្ាារ់ខដេក្តូវបាន ររ ើញរោយរវជណបណឌិត ច្ន ខ្ខំប េ ថា “មានសមាបទក្រប់ក្ាន់រៅរនុងកា ច្ូេ
 ួមសវនាកា ”។17 ទរ់ទងនឹងកា រេើររឡើង បស់រោររមធ្វី កាណាវាស ខដេបាន្តេ់រយាបេ់ថាឲាយនំាយរ
រោរ រអៀង ស្ ី មរកានប់នទប់សវនាកា  រោរ សបតី យេ់រ ើញថា វាជារ ឿងមិនសម មាយ ពីរក្ េះថា កា រធវើដូច្
រនេះ នឹងមនិបាន្តេ់ឲាយជនជាប់រោទនូវភាពង្យក្សួេជាោំបាច្់រៅរពេ  ខដេាត់សថិតរនុងស្ថានភាពខបប
រនេះ។ ក្ពេះរជអាជាញាអនដ ជាតយិេ់ក្ពមជាមួយនឹងអនសុ្សន៍ បស់រោររវជណបណឌិត ច្ន ខ្ខំប េ ខដេថា រោរ 
រអៀង ស្  ី រួ ខតបនតច្ូេ ួមតាមោនដំរណើ កា នីតិវិធតីាម យៈក្បព័នធរស្តទសាសនព៍ីបនទប់ ំុខលួន (តាមោនពី
ច្មាងាយ)។  ក្ពេះរជអាជាញា សបតី បានសខមតងនូវទំនរុច្ិតត រេើ ូបរោររវជណបណឌតិ ច្ន ខ្ខំប េ ថាជាស្ន្តស្តាោ ាយ
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មួយ ូប ខដេរ  រពញរៅរោយបទពិរស្ធន៍ខ្នរឱសងស្ន្តសតសក្មាប់មនុសាសោស់ និងអនសុ្សន៍នានា បស់
រោររវជណបណឌតិច្ំរ េះស្ថានភាពសុខភាពជនជាប់រោទ រអៀង ស្  ីរឺសមរហតុ្េ។ 

  
រោរ សបតី បាន មលឹរអងគជនំុំជក្មេះថា បញ្ហាខដេរពំុងមានរៅរនុងថ្ដរពេរនេះ រមឺនិខមនអំពចី្ំនួនថ្ន

បញ្ហាសុខភាពអវីខលេះខដេរោរ រអៀង ស្  ីមានរនាេះរទ ប្ខុនតសំខ្ន់ ថារតើជនជាប ូ់បរនេះអាច្មានសមាបទស្មា តី
ក្រប់ក្ាន ់ ឬ អត់។18 ក្ពេះរជអាជាញាអនដ ជាតិ ូបរនេះ រ៏បាន មលឹរ អងគជនំុំជក្មេះ្ងខដ ថា មិនមានភសតុតាងពិត
ក្បារដណាមួយខដេបង្ហាញពីកា ធ្លារ់ច្ុេះសមតថភាព ្លូវច្តិត បស់រោរ រអៀង ស្  ីរៅរឡើយរទ របើរិតោប់ពីខខ
រញ្ញា ដេ់ខខវិច្ឆិកា។ រយាងតាមរសច្រតីសរក្មច្រេើសំណ ំរ ឿង ន្តសទូ  ហាគា19  បស់តោុកា  អាយ.សីុ.ធី.វា ាយ សមតថ
ភាពច្ំនួន៧   បស់រោរ រអៀង ស្  ីបានរំណត់ពីសមាបទរនុងកា ច្ូេ ួមកា សវនាកា  ក្តូវបានរធវើរតសតស្រ
េាបង រហើយខដេជាេទធ្េ ជនជាប់រោទបានជាប់ ឬ  លងកាត់បាននូវកា រធវើរកាសេាយវិច្ចយកាេពីខខរញ្ញា និង 
ខខវិច្ឆិកា។ ក្ពេះរជអាជាញាបានរសនើអងគជំនុជំក្មេះស្ោដំបូងឲាយរធវើកា  សរក្មច្រោយខ្ែររេើភសតុតាងខដេមានរនុង
ថ្ដ និងមនិោបំាច្់រប់បញ្ចូេនូវអនុស្សន៍ បស់រមធ្វីកា   រតីរោរ រអៀង ស្  ីឬ រសច្រតីសននិោឋានរៅរនងុស្ 
រអឡិច្ក្តូនិច្ បស់រោរ រវជណបណឌតិ ប សូោន។20 

 
ទរ់ទងរៅនឹងសំរណើ បស់រោររមធ្វី កាណាវាស ខដេរសនើអងគជំនុជំក្មេះឲាយរធវើកា ពិរក្ាេះរយាបេ់

ជាមួយរវជណបណឌិត ប សូោន ក្ពេះរជអាជាញាអនត ជាត ិសបតី បានយេ់រ ើញថា វាជា នាទានុសិទធិ បស់អងគជំនុំជក្មេះ
ស្ោដំបូង និងថាជនជាប់រោទក្តូវបានរធវើរកាសេាយវិច្ចយ ួច្រហើយ ពីសណំារ់ក្រុមវិជណបណឌតិជំនាញបី ូប21 រៅ
រនុង យៈរពេពី ខខរនេះ រហើយខដេរេ់ដងថ្នកា ពិនតិាយរនាេះក្តូវបានទទួេេទធ្េដូច្ា្ា រ េរឺថា រោរ 
រអៀង ស្  ីមានកាយសមាបទក្រប់ក្ាន់រនុងកា ច្ូេ ួមស្តាប់សវនាកា ។ ក្ពេះរជអាជាញាបានរោទជាសំណួ ពីភាព
ោំបាច្់ថ្នកា រកាេះរៅ ឲាយមានអនរជំនាញងបីមររធវើរកាសេាយវិច្ចយរេើជនជាប់រោទ រៅរពេខដេ រមិនរ ើញ
មានកា ខក្បក្បួេសំខ្ន់ណាមួយទរ់ទងនឹងសមតថភាព្លវូច្ិតត បស់ជនជាប់រោទរៅរឡើយរនាេះ រហើយ រោររ៏
បានក្ពមានអងគជំនុំជក្មេះរួ ខតក្បយ័តនក្បខយងថា វាអាច្នឹងមានកា រកាេះរៅរវជណបណឌិត ជំនាញងបីៗ មរជាបនត
បនាទាប់រទៀតាមានទបីញ្ចប់ រេ់រពេខដេមានភារីណាមយួថ្នសំណ ំរ ឿងរនេះ មិនរពញច្ិតតនឹងេទធ្េថ្នកា  រ
រ ើញ។ 

 
ទរ់ទងនងឹសំរណើ បស់រោរ កាណាវាស ខដេរសនើអងគជនំុំជក្មេះស្ោដំបូងឲាយពនាា រពេរច្ញរសច្

រតីសរក្មច្រៅរេើសមាបទ បស់រោរ រអៀង ស្  ីរនុងកា ច្ូេ ួមសវនាកា  ហូត ទេ់ខតមានភាពោំបាច្ណ់ាមួយ
តក្មូវរនាេះ។ រោយខឡរ ក្ពេះរជអាជាញា សបតី បានទញច្ណំាប់អា មបណអ៍ងគជនំុំជក្មេះ និងភារីឲាយមានកា ក្បយ័តន
ក្បខយងថា រនេះជាសំរណើដ៏រក្ាេះថ្ាារ់មួយ រក្ េះវាអាច្ជាមូេោឋានខដេនំាឲាយមានបណតឹងឧទធ ណ៍ពីក្រមុរនេះរៅ
ថ្ងៃរក្កាយរទៀត។    ក្ពេះរជអាជាញាបានរសនើរឡើងថា     អងគជំនុំជក្មេះស្ោដបំូងរួ រច្ញរសច្រតីសរក្មច្រេើបញ្ហា
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សុខភាព បស់ជនជាប់រោទ រអៀង ស្  ី និងសរក្មច្ខណនាំឲាយមានកា រធវើរកាសេាយវិច្ចយរឡើងវិញ ក្បសិនរបើ
ស្ថានភាព បស់ាត់មានកា ខក្បក្បួេណាមួយនារពេខ្ងមុខ ។ 

 
សហរមធ្វីនំាមុខអនត ជាតិតណំាងរដើមបណតឹង ដឋបាបរវណី រោរក្សី រអេហីាាខប ត សុមី្នូណហូវត បាន

យេ់ក្សបទំងក្សុងជាមួយនឹងជំហ  បស់ក្ពេះរជអាជាញា។ រោរក្សីបានទទូច្ថា ក្រមុកា    បស់រោរ រអៀង 
ស្  ី មនិបាន្តេ់នូវកា ជខជរតវា ាណាមួយខ្នររវជណស្ន្តសត រដើមាបីបង្ហាញពីកា ក្បឆំងនឹងរសច្រតីសននិោឋាន បស់
រោររវជណបណឌតិ ច្ន ខ្ខំប េ រឡើយ ប្ុខនតក្រុមរនេះ  ហារ់ដូច្ជាតវា ាខតរេើបញ្ហាខដេថា រោរបណឌិត  ច្ន ខ្ំ
ខប េ មានភាពេរមែៀងក្បឆំងនឹងរេើរោរ រអៀង ស្ ។ី រោរក្សីបានបនត មលរឹអងគជនំុំជក្មេះស្ោដំបងូថា  
អនរជំនាញខ្នរសខុភាព មនសុាសោស់ ូបរនេះ រនលងរៅធ្លាប់បានរធវើរកាសេាយវិច្ចយរេើរោរក្សី រអៀង ធ ីទិធ មតង ួច្
រហើយ និងបាន ររ ើញជាមេូោឋានថា រោរក្សី រអៀង ធ ីទិធ មិនមានសមាបទក្រប់ក្ាន់រនុងកា ច្ូេ ួម កា សវនា
កា រទ។ រោរក្សីរមធ្វី   រ៏បានរូសបញ្ជារ់្ ងខដ ថា  ជនជាប់រោទ   រអៀង ស្  ី  មានកាតពវរិច្ចច្ំរ េះរដើម
បណតឹង ដឋបាបរវណី នងិស្ធ្ ណជនរនងុកា ច្ូេ ួមកា ជនំុំជក្មេះរតីរនេះ។ 

 
រ លើយតបនឹងកា រេើររឡើងពភីារីសហក្ពេះរជអាជាញា និងរមធ្វីនំាមុខតណំាងរដើមបណតឹង ដឋបាបរវណ ី

រោររមធ្វី កាណាវាស ជាបឋមបានច្ងែុេបង្ហាញថា អវខីដេបានររើតរឡើងច្ំរ េះ រោរក្សី រអៀង ធ ីទិធ រឺាមាន
កា ជាប់ រ់ព័នធអវនីឹងក្រុមរមធ្វីកា   រតី បស់រោររទ ពរីក្ េះ រោរក្សី រអៀង ធ ីទិធ មិនខមនជារនូរតី បស់ាត់
រទ។ រោររ៏បានធ្នាអេះអាងច្ំរ េះអងគជំនុំជក្មេះថា ក្រុមរមធ្វីកា   រតី បស់រោរ រអៀង ស្  ីមិន រ់ព័នធរៅ
រនុងកា រក្បើយុទធស្ន្តសតណាមយួ រដើមាបីរ ៀបច្ំមូេោឋានទរុបតឹងឧទធ ណ៍ រោយនំាឲាយមានកា យឺតយា ាវ ឬ  ររមើេ
រទសរំហុសពីរិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធីជំនុំជក្មេះរតីរនាេះរទ។ រទេះជាយា ាងណារតី រោរ កាណាវាស បានក្ពមានថា 
ក្បសិនរបើអងគជនំុំជក្មេះរច្ញរសច្រតីសរក្មច្ឲាយរូនរតីាតថ់ា មានសមាបទសមក្សបនឹងច្ូេ ួមកា ជនំុំជក្មេះរត ី
េទធ្េរនេះនងឹបងខឲំាយក្រុមរមធ្វីកា   រតី ក្តូវខតពិភារាាា្ាជាមួយរោរ រអៀង ស្ ី រដើមាបីដររច្ញេិខតិ
េេះបង់សិទធ ិក្ពមទងំរធវើកា ធ្នាថាជនជាប់រោទក្តូវមានវតតមានរពញរេញរៅរនុងបនទប់សវនាកា  ឬ តាម យៈ
ក្បព័នធរស្តទសាសន ៍ រហើយរសនើភាជាប់វីរដអូរដើមាបីរមើេរ ើញរោរ រអៀង ស្ ី ពីរនុងបនទប់ ុំខលួនបាន។ រោរ កា
ណាវាស បានខងលងយា ាងខ្លាំងកាលាថា រោរមិនច្ង់ច្ូេ ួមរៅរនុងរខនលងមួយខដេភារនំីាា្ា “រក្ច្ៀងរោខានរ ត្ាេះ្តង
ក្បស្្ា” រៅរពេខដេរនូរតី បស់រោរសក្មាររៅរនុងបនទប់ ុំខលួន (ជាមួយនឹងក្បព័នធរស្តទសាសន៍) ខតមិនមាន 
ន ណាម្ាារ់បានដងឹ ថារតើជនជាប់រោទ ូបរនេះរពំុងខតតាមោន ឬ រំពុងខតរង្រ ឬ សក្មានតេរ់ ឬាតអ់ស់
រមាលាំង ។  ួមរសច្រតមីរ រមធ្វីបានទមទ រធវើយា ាងណា ឲាយមានកា ភាជាប់ក្បព័នធវីរដអ ូ ពីបនទប់រស្តទសាសន៍ មរ
ស្េស្ធ្ ណៈ រដើមាបីឲាយក្រប់ា្ារមើេរ ើញស្ថានភាព បសជ់នជាប់រោទ ថារតើាត់បានច្ូេ ួមរពញរេញ
ខដ ឬរទ។ 
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ទរ់ទងនងឹសមតថភាពច្ូេ ួមសវនាកា ឲាយបានរពញរេញ បស់រូនរតីខលនួ រមធ្វី កាណាវាស បានដរ
ក្សង់រថាខណឌ ៥៥ ថ្នរសច្រតីសរក្មច្ពីតោុកា ឧទធ ណ ៍បស ់អាយ.សីុ.ធី.វា ាយ រនងុសំណ ំរ ឿង ន្តសទូ  ហាគា ។ រមធ្វី
បាន្តេ់រយាបេ់ថា បទពិរស្ធន៍ថ្នសណំ ំរ ឿង មានេរខណៈសមាបតតិក្រប់ក្ាន់តាមបទោឋានខដេបានរណំត់
រោយអងគជំនុំជក្មេះថ្នតោុកា  អាយ.សីុ.ធ.ីវា ាយ។ រោររមធ្វីបានរៅកា របតជាញាច្ិតត បស់អងគជនំុំជក្មេះ
តុោកា ឧទធ ណ៍ ថាជាសតងោ់ ថ្នកា ច្ូេ ួមក្បរបរោយអតថន័យ រហើយរួ ខតក្តូវបានោត់ទុរថា សមរហតុ្េ 
និងមានសុភនិច្ឆ័យរៅរនុងរក្មិតមួយខដេអាច្រធវើរៅបាន រដើមាបីរណំត់បានថា រតើជនជាប់រោទពិតជាអាច្ច្ូេ
 ួមសវនាកា ខដ  ឬរទ?22 រោយរយាងរៅរេើភាពភាលាំងភាលាត់រនុងកា ្ចង់អា មបណ ៍ បរូ ួមនឹងកា ឈឺោប់រេើរង
កាយជាក្បោំ បស់រូនរតីខលនួ រមធ្វី កាណាវាស បានរេើររឡើងថា រោយពិោ ណារេើ រាយ “សុភនិច្ឆ័យ” ដូច្
កា អនុវតតរនុងរសច្រតីសរក្មច្ បស់តុោកា  អាយ.សីុ.ធ.ីវា ាយ រេើសំណ ំរ ឿង ន្តសទូ  ហាគា វាច្ាាស់ណាស់ខដេរោរ 
រអៀង ស្  ីមនិមានសមតថភាពរពញរេញនឹងតាមោនរចិ្ចដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា រឡើយ ។ 

 
រៅរនុងដំណារ់កាេច្ុងរក្កាយថ្នកា ជខជររេើរ ឿងរ ាវខ្ងរេើរនេះ រោរក្សីរៅក្រម ខ្តរ ាយង ៍បាន

សខមតងនូវកា ក្ពួយបា មភអំពកីា រេើរសំរណើ បស់រមធ្វីកា   រតី ខដេបានរសនើថា សវនាកា រួ ខតបនតរៅមុខ
រោយមិនោំបាច្់មានរសច្រតសីរក្មច្រេើសមាបទ បស់រោរ រអៀង ស្  ីរនុងកា ច្េូ ួមសវនាកា   ខណៈរពេ
ជាមួយា្ា រមធ្វីកា   រតីក្រុមរនេះ បានអេះអាងថា រូនរតខីលួនរឺមនិមានសមាបទក្រប់ក្ាន់រៅរទៀត។ រយាងតាម
រោរក្សី រៅក្រម ខ្តរ ាយង៍ វាមានន័យថា អងគជំនុំជក្មេះបាននឹងបនតរធវើសវនាកា  របើរទេះណាជាជនជាប់រោទ 
រអៀង ស្  ីមិនមានសមាបទក្រប់ក្ាន់ច្ូេ ួមសវនាកា រត។ី រោរ កាណាវាស បានពនាយេ់ដេ់រោរក្សីរៅក្រម
ថា ាត់រៅខតមានសងាឃឹមថា រូនរតី បស់រោរនងឹទទួេបានស្ថានភាពសុខភាពេែក្បរសើ ជាងមុន ប្ុខនតអងគជំនុំ
ជក្មេះ រួ ខតអាច្រធវើសវនាកា បានរេើខ្នរមួយច្ំនួនខដេរោរ រអៀង ស្  ី បានេេះបង់សទិធិមិនច្ូេ ួម ឬ 
និយាយមាា ាងរទៀតថា សវនាកា អាច្ក្បក្ពឹតតរៅបានរេើខ្នរណាខដេមនិោំបាច្់មានវតតមាន បស់ជនជាប់រោទ 
រអៀង ស្ ។ី ជាងបីមតងរទៀត រមធ្វីកា   រតីបានក្ពមានថា របើសិនអងគជនំុំជក្មេះ រៅខតទទូច្ច្ង់រច្ញរសច្រតី
សរក្មច្ថា រោរ រអៀង ស្ ី មានសមាបទអាច្ច្ូេ ួមសវនាកា បាន រនាេះក្រុមរមធ្វីកា   រតីនឹងខណនំាឲ្
យរោរ រអៀង ស្  ីដររច្ញនូវេិខិតេេះបង់សិទធិមានវតតមាន នងិទមទ ឲាយមានកា ភាជាប់ក្បព័នធវីរដអូពីបនទប់ ុំ
ខលួនរៅខ្ងរក្កាម រនុងរពេរំពុងដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា  រដើមាបីឲាយក្រប់ា្ាបានរមើេរ ើញនូវក្រប់ស្ថានភាព
ទំងអស់ បស់រោរ រអៀង ស្  ីថារតើាត់ពិតជាអាច្ច្េូ ួមសវនាកា ក្បរបរោយអតថន័យ នងិរពញរេញខដ 
ឬរទ (រតើជនជាប ់រោទមានសភាពវិេមុខ ឬ ធីងរធ្ងខដ ឬរទ? ក្តូវរោេះក្ស្យដូច្រមតច្ របើជនជាប់រោទរង្រ 
ឬ អសរ់មាលាំង? រតើក្តូវក្បកាសសក្មារពី១០រៅ១៥នាទ ី  មុននងឹបនតដំរណើ កា នីតិវិធីរទៀត ឬយា ាងណា?)។ 
ស្តាប់កា អេះអាងរនេះច្ប ់ ក្បធ្នតុោកា  រោររៅក្រម នេិ ណ ន បានបិទសវនាកា ស្តាប់កា រ លើយតបពីភារី
ច្ំរ េះសរខីរមប បស់រោររវជណបណឌតិ ច្ន ខ្ខំប េ នងិបានក្បកាសថា រសច្រតីសរក្មច្រេើបញ្ហារនេះ នឹងរធវើរនងុ
រពេរវោសមក្សបណាមយួខ្ងមុខ។ 
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ខ.  កា អនវុតតច្រំ េះកា ោរប់ង្ហាញឯរស្ ដេស់្រាសខីដេាតម់និធ្លាបប់ានរ ើញ 
 

ជាងបីមតងរទៀត អងគជំនុជំក្មេះស្ោដំបងូបានក្បឈមនងឹសំណួ សតីពីពធិីកា ថ្នកា ោរ់បង្ហាញឯរស្ 
រៅច្ំរ េះមុខស្រាសីរនងុអំឡងុរពេក្បក្ពឹ ិតតរៅថ្នដំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា ។ រនងុរពេសួ រដញរោេរៅរេើ
ស្រាស ី របជ្យុ ជបីខស ក្ពេះរជអាជាញា រេេ េសី្រ ់បានពិរក្ាេះរយាបេ់រេើច្ំណា រនុងបទសមាភាសន៍មួយ វាង
ស្រាសី និងរោរ ហង ់ ីឡកូា ខដេបានរធវើរឡើងកាេពខីខររេោ ឆ្ា១ំ៩៩១ រហើយខដេឯរស្ រនេះ  ស្រាសី រប្
ជយុ ជបីខស មិនធ្លាប់បានរ ើញមុនរពេមានរចិ្ចដំរណើ កា នីតិវិធីរនេះរឡើយ។ ដំបងូរឡើយ រោររមធ្វី ហាាសព ឺ
រ  ា បានជំទស់នឹងក្ពេះរជអាជាញា រេេ េសី្រ ់ច្ំរ េះកា រក្បើបទសមាភាសន៍រេើមូេោឋានបរច្ចររទស រោយខងលង
ថា កា អនុវតតន៍ បសត់ុោកា ជាទូរៅ រឺក្តូវោប់រ្តើមរោយសួ ស្រាសី ថារតើាត់ធ្លាបប់ានរ ើញឯរស្ រនេះ ឬរទ 
ក្បសិនរបើច្រមលើយរឺ “រទ” រនាេះឯរស្ នឹងក្តូវខតដររច្ញពីស្រាសី និងពីរអក្រង់រំពាយូទ័  បស់ភារី រ់ព័នធទំង
អស់្ងខដ ។ ក្ពេះរជអាជាញា េសី្រ ់បានរ លើយតបថា កា រេើររឡើងរនុងកា ជំទស់ បស់រមធ្វី ហាាសព ឺរ  ា រឺមនិ
ក្តឹមក្តូវ ក្តង់ច្ណំ ច្ខដេថា វាជាកា អនុវតត បសត់ុោកា  ្ទុយមរវិញរឺថា “មានកាេៈរទសៈជារក្ច្ើន” ខដេ
តក្មូវឲាយស្រាសីក្តូវ ពិនតិាយរមើេរេើឯរស្ ខដេាត់មនិធ្លាប់រ ើញពីមុនមរ ជាពិរសសច្ំរ េះឯរស្ ខដេមាន 
បទសមាភាសន៍ បសស់្រាសយីា ាងដូរច្នេះ។ អងគជំនុជំក្មេះ បានរច្ញរសច្រតីសរក្មច្ក្បឆំងនឹងកា ជំទស់ បស់រោរ 
ហាាសព ឺរ  ា។ 
 

រ. កា អនវុតតច្រំ េះកា រក្បើក្បាសឯ់រស្ បានពបីរុគេឯរជន ខដេបរុគេរនាេះបានសថតិរនងុកាេ
វភិារក្តវូមរ្តេស់រខរីមបរៅរនងុបនទបត់ោុកា  

 
ភាលាមៗរក្កាយពីកា ជំទស់ បស់រមធ្វី ហាាសព ឺ រ  ដូច្បានរ ៀបរប់ខ្ងរេើ រោររមធ្វី កាណាវាស 

បានរេើររឡើងនូវកា ជំទស់មួយខដេខលឹមស្  បស់វា ក្តូវបានស្គាេ់ថា បានរេើររឡើងមតងរហើយមតងរទៀតរៅ
រនុងប្នុាមានសបាតាហ៍ច្ុងរក្កាយរនេះ។ រោយបានដឹងថា រោរ ហង ់ ីឡកូា   រឺជាបុរគេបក្មុងមួយ ូបខដេនងឹមរ
្តេ់ភសតុតាងរនងុនាមជាស្រាសីច្ំរ េះមខុអងគជំនុំជក្មេះ រៅរពេសមរួ ណាមួយរនាេះ រោរ កាណាវាស បាន
សួ ថារតើតុោកា ឥឡូវរនេះររឺំពុងសថិតរនុងស្ថានភាពដូច្ា្ានឹងរ ណី បសរ់ោរ ហវេីពី សាសត  ជាអនរនពិនធ
រសៀវរៅក្បវតតិស្ន្តសត របើនយិាយពីច្ណំ ច្រៅរពេភារចី្ង់រក្បើឯរស្ នានាខដេបានពីស្រាស ីខណៈខដេាត់
មិនទន់ក្តូវបាន្តេ់សរខីរមបច្ំរ េះមុខតោុកា រៅរឡើយ។ រោរ កាណាវាស យេ់ថា តោុកា រំពុងក្តឡប់
រៅ រកា រក្បើក្បាស់ឯរស្  បស់ស្រាសមីួយ ូប ខដេមិនទន់បានច្ូេខលនួមរ្តេ់សរខីរមប និងថា ភារីរពំុងខត
រក្បើឯរស្  បស់ស្រាសីរនាេះ មរសួ ទ្ាញ់ច្ំរ េះស្រាសីបច្ចបុាបននរៅវិញ។ រដើមរឡើយ បញ្ហារនេះក្តូវបានររើតរឡើង
រនុងអំឡុងរពេ “សវនាកា រេើឯរស្ ” កាេពីថ្ងៃទ១ី៩ ខខតុោ ឆ្ា២ំ០១២ រហើយខដេរនុងរនាេះ អងគជំនុំជក្មេះ
ស្ោដំបូងបានបដិរសធមនិអនញុ្ញាត ឲាយរមធ្វីអនត ជាតិកា   រតីរោរ ននួ ជា រឺរមធ្វី អ ុីយា ានហូាស ុី ោរ់
បង្ហាញឯរស្ ខដេបានពសី្្ាថ្ដនិពនធ បស់អនរជំនាញ រោរ ហវេីពី សាសត  និងរោរ សទវីហវនិ រហដេ ឺ និង
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បានរធវើកា ខណនាដំេ់រមធ្វីថា ាត់ក្តូវ ង់ោំ ហូតដេ់មានកា បង្ហាញខលួន បស់អនរជំនាញទំងរនេះ រៅច្ំរ េះ
មុខតោុកា រនុងនាមជាស្រាសីអនរជំនាញសិន រហើយដេរ់ពេរនាេះ ភារីថ្នសំណ ំរ ឿងទំងអស់ អាច្នាំា្ាសួ 
រដញរោេរដើមាបីសំុកា បញ្ជារ់នូវព័ត៌មានរ្ាសងៗបាន។23 សបាតាហ៍មួយរទៀតបនាទាប់ពីកា ខណនាំរនេះ អងគជំនុំជក្មេះ
បានរូសបញ្ជារ់រៅរនុងរសច្រតីសរក្មច្ បស់ខលួន រោយបានខងលងដូច្ខ្ងរក្កាមៈ 
 

កា អាននូវសក្មង់ខលឹមស្ ណាមួយពីរសៀវរៅ ឬស្្ាថ្ដនិពនធ បស់បុរគេណាមា្ារ់ ខដេរក្តៀម
នឹងមរបង្ហាញខលួនរៅច្ំរ េះមុខតុោកា  រឺមិនខមនជាកា សមក្សបរនាេះរទ។ រទេះជាយា ាង
ណារ៏រោយ ក្រុមកា   រតីអាច្នឹងរក្បើក្បាស់នូវឯរស្ ណាមួយ រោយរធវើកា ដរក្សង់ខតខលឹម
ស្ រដើមាបីយរមររោទសួ រៅកាន់ស្រាសី បុ្ខនតរួ រច្ៀសវាងនូវកា ដរក្សង់សមតីទំងក្សុងពី
ក្បរភទឯរស្ ខដេបាន និងរំពុងរេើររឡើងរនេះ រ េរឺកា ដរក្សង់នូវកា វិភារនូវរយាបេ់
ណាមួយពីអនរជំនាញ រដើមាបីរធវើជាមូេោឋានរនុងកា សួ រដញរោេរៅរេើស្រាសី រឺមិនខមនជា
រ ឿងសម មាយរទ រោយរហតុថា កា វភិាររនាេះមិនទន់បានទទួេកា រ លើយបញ្ជារ់ ឬបានពិភារាា
ជាមួយអនរវិភាររៅរឡើយ ។24 

 

រ លើយតបរៅនឹងកា ជំទស់ បស់រមធ្វី កាណាវាស ក្ពេះរជអាជាញា រេេ េសី្រ ់បានបញ្ជារ់ថា រោរ
នឹងមិនសួ ពមីត ិ ឬ កា សរងេតណាមួយ បស់រោរ ហង ់ ី ឡកូា រឡើយ និងសួ ខតអំពីរសច្រតីខងលងកា ណ៍ខដេ
មានកា ជាប់ រ់ព័នធនឹងស្រាសីបច្ចុបាបននរនេះខតប្ុរណា្ាេះ។ ក្ពេះរជអាជាញា រេេ េសី្រ ់រ៏បាន មលឹរពីសរខីរមប បស់
ស្ រាសី ភ ីភនួ25  ខដេរៅរនងុក្ារនាេះ អងគជនំុំជក្មេះបានអនុញ្ញាតឲាយភារីស្រសួ ស្រាសី ូបរនេះ រោយខ្ែររេើ
រសច្រតីខងលងកា ណ៍ បស់ាត ់បរូ ួមទំងរសច្រតីខងលងកា ណ៍រៅរនុងរសៀវរៅ បស់រោរ ហវេីពី សាសត ្ងខដ ។ 
ទីបំ្ុត រោរក្បធ្ន នេិ ណ ន បានសរក្មច្ថា កា ជទំស់ បស់ភារីកា   រតី រឺមនិក្តឹមក្តូវរទ រោយស្ ឯរ
ស្  បស់រោរ ហង ់ ីឡកូា បានដរក្សង់នូវច្រមលើយ បសស់្រាស ីរបជ្យុ ជបីខស ទ្ាេ់រៅរនុងកា រធវើសមាភាសន៍។ 
ដូរច្នេះ ភារីទងំឡាយអាច្នងឹក្តូវបានអនញុ្ញាតឲាយរក្បើឯរស្  របៀបរនេះបាន    រដើមាបីរធវើកា សួ រដញរោេរេើ
ស្រាស។ី 

 
 . ភាពរជឿទរុច្តិតថ្នបទសមាភាសន ៍បសស់្រាសជីាមយួបរុគេរិថ្នកា យិាេយ័សហរៅក្រមរសុើប

អរងេត  
 

រៅក្ពឹរថ្ងៃពុធ រោររមធ្វី ហាាសព ឺ រ  ា បានរោទសួ អពំីភាពរជឿជារ់បានថ្នបទសមាភាសន៍ វាងស្រាសី 
របជ្យុ ជបីខស ខដេបានរធវើជាមួយមន្តនតីខ្នររសុើបអរងេតថ្នកា ិយាេ័យសហរៅក្រមរសុើបអរងេត។ រយាងតាម
រោររមធ្វី និងក្រុមកា ង្ ខដេជាជនជាតិខខប  បស់ខលួន បានឲាយដងឹថា តាម យៈខខាសអាត់សំរឡងរៅរពេមន្តនតី
រសុើបអរងេតរំពងុសួ សំណួ រៅកាន់ស្រាស ី ររអាច្ស្តាប់ឮបានថា មានកា ខណនំាឲាយស្រាសីពនិិតាយរមើេរេើ
រំណត់រហតុរៅរនងុរសៀវរៅរត់ក្តាមួយ ឬ រណំត់ក្តាច្ណំាំអវីមួយ ខដេបនាទាប់ពសី្រាសីបានរធវើតាមមរ ស្រាសី
បាន្តេ់ច្រមលើយរ្ាសងខុសពចី្រមលើយរដើម បស់ាត។់ រៅរពេខដេក្តូវបានស្រសួ ថា រតើស្រាសីមានបានអាននូវ
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រំណត់រហត ុ ឬរណំត់ក្តាខដេរ ៀបច្ំរោយអនរដថ្ទ នងិមិនខមនជា បស់រោររទ រនុងរពេ្តេ់ច្រមលើយដេ ់
រៅក្រមរសុើបអរងេត? ស្រាសបីានខងលងថា “ខ្ុំបានអានយា ាងយរច្ិតតទុរោរ ់រៅរពេមន្តនតីរសុើបអរងេតាត់ក្បរេ់
ដេ់ថ្ដខ្ុំ…”។  

 
អងគជនំុជំក្មេះស្ោដំបូងបានទទួេយរសំរណើ បស់រោររមធ្វី រ  ា ខដេបានរសនើសំុឲាយោរ់សំរឡង

ខខាសអាត់ថ្នកា សមាភាសន៍រៅរនុងបនទប់សវនាកា ស្ធ្ ណៈ របើរទេះបីជាមានកា ជទំស់ពីសហក្ពេះរជអាជាញាអនត 
ជាតិ រោរ រេេ េសី្រ ់ខដេបានតវា ាថា រមធ្វី រ  ា រួ ខតរក្បើ រពេរវោរដើមាបីរ ៀបច្ំនូវក្បតិោ ឹររច្ញពីខខាស
អាត់សំរឡងរនេះជាមុនសនិ ជាជាងកា ខដេក្ាន់ខតបង្ហាញក្បាប់ភារីពីរេខរូដថ្នខខាសអាត់ ឬរ៏ក្ាន់ខតក្បាប់ពី
រមា ាងរពេ បស់ខខាសអាត់ ោប់ពីនាទីណាដេ់នាទីណាដូរច្នេះ។ បនាទាប់ពីបានពិរក្ាេះរយាបេ់ជាមួយសហភាតា 
ជាក្រុមរមធ្វីកា   រតី បសរ់ោរ រខៀវ សំ្ ន ខដេបានយេ់ដូច្ា្ាថា កា ពិតស្រាសបីានរសនើសំុរមើេរសៀវរៅ
រំណត់ក្តា បស់ាត់សនិមុនរ លើយសំណួ  រោររមធ្វី រ  ា រ៏បានរសនើសំុោរ់ខខាសអាតសំ់រឡងមតងរទៀត រោយសំុ
ឲាយមានកា បរខក្បពីអនរបរខក្ប បស់តុោកា រនងុខ្នរថ្នខខាសអាត់ខដេាត់នងឹោរ ់ ជាពិរសសឲាយបរខក្បរនងុ
ច្ំណ ច្មួយ “ឲាយខ្ុំសុំរមើេរសៀវរៅរំណត់ក្តា” បនតិច្បាទ។ រួ រត ់សមាគាេ់ថា រយាងតាមក្បតិោ ិតថ្នកា បរ
ខក្ប បស់តុោកា  ហារដ់ូច្ជាមានកា ភ័នតក្ច្ឡ ំ  វាងខលមឹស្ ខដេបានដរក្សង ់ជាពរិសស រាយ “រនាម” នងិ 
“ណូត”។ រនុងក្បតិោ ិតថ្នកា បរខក្បរឺ “សំុរោររច្ញរៅរនាមបនតិច្បាទ”។ 

 
រទេះជាយា ាងណារត ីក្ពេះរជអាជាញា រោរ រេេ េសី្រ ់បានជំទស់រៅនឹងកា រធវើរសច្រតីខងលងកា ណដ៍រ

ក្សង់ខុស បស់រមធ្វី រ  ា ជាមួយនឹងកា តវា ាថា សហភាតាខខប  បស់រោរ មនិអាច្ស្តាប់យេ់បានរឡើយ ថារតើ
បុរគេណាមួយជាអនរនយិាយរៅរនុងខខាសអាត់រនាេះ។ ច្ណំ ច្រនេះ រោរក្បធ្នតោុកា  រៅក្រម នេិ ណ ន បាន
សួ រៅកាន់ស្រាសីរោយ ទ្ាេ់ថា រតើាតទ់ទួេស្គាេ់រទ ថាសំរឡងរៅរនងុខខាសអាត់រឺជាសំរឡង បស់រោរ? 
ស្រាសីបានខងលងថា ាតដ់ូច្ជាមិនក្បារដរទ “ដូច្ជាមិនខមនសំរឡង បស់ខ្ុ…ំស្តាបម់ិនច្ាាស់”។ បនាទាបព់ីបាន
សួ សំណួ រដើមាបីសំុកា បញ្ជារ់ជាបនតពសី្រាសី ួច្មរ ទីបំ្ តុក្បធ្នតោុកា បានខងលង ខលួនាត់ ទ្ាេ់រ៏យេ់រ ើញ
ថាមានភាពមិនច្ាាសោ់ស់រៅរនុងខខាសអាត់មួយរនេះ “រយើងរ៏ស្តាប់មិនច្ាាស់ខដ ” នងិយេ់ថា  រាយ “ណូត” 
ខដេបានរក្បើរៅរនុងខខាសអាត ់ ខ្ែរតាមកា រេើររឡើង បស់រមធ្វី រ  ា ហារ់ដូច្ជាមនិក្តឹមក្តូវរទ រក្ េះអវីខដេ
រោររៅក្រមបានឮ រឺសំរឡងរៅរនុងខខាសអាតប់ាននយិាយថា “សំុរៅបនទប់ទរឹ ឬរៅរនាម” មិនខមនសុំរមើេ
រសៀវរៅ “ណូតប ុរ” រទ។ 

  
តពីរនេះ រោរក្បធ្នតុោកា  បានខណនាំឲាយរមធ្វី រ  ា បនតសួ រដញរោេនូវសំណួ ងបីដេ់ស្រាស។ី 

រមធ្វី រ  ា រៅខតមានេះ រោយបានរសនើរៅក្បធ្នតុោកា  រដើមាបីោរ់ខខាសអាតសំ់រឡងដខដេ ខតរនុងខ្នររ្ាសង 
និងខវងជាងមុន រដើមាបីរ្ទៀង ទ្ាត់ថារតើសំរឡងរៅរនុងខខាសអាត់រនេះ ជាសំរឡងស្រាសីខមន ឬមិនខមន។ រេើសពីរនេះ
រទៀត ជាកា រ លើយតបរៅនឹងកា ស្មានពីខ្ងរដើម បសរ់ោរក្បធ្នរៅក្រមខដេថា ស្រាសមីិនខមនសុំរមើេ
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រសៀវរៅ  “ណតូប ុរ” រទ ខតបានសំុ “រៅរនាម” រមធ្វីបានតវា ាថា “វាមិនសមទនំងរទ” ខដេរោរក្បធ្ន
តុោកា អេះអាងថា ស្រាសីសុរំៅ “រនាម” ពីរក្ េះ របើសនិជាដូរច្នេះខមន រហតុអវីបានជាមន្តនតីរសុើបអរងេតរៅខតបនត
សំណួ ភាលាមៗ ជាជាងកា  អនុញ្ញាតឲាយស្រាសីរៅរនាមសនិ។ 

  
ជាងបីមតងរទៀត ក្ពេះរជអាជាញា រេេ េសី្រ ់បានជំទស់រៅនឹងកា ដរក្សង់រសច្រតីខងលងកា ណ៍ស្រាសខីុស

 បស់រមធ្វី រ  ា រោយបានរសនើឲាយរមធ្វី ូបរនេះឲាយ “ឈបរ់ធវើរពើ” ខដេថាក្រប់ា្ារៅរនងុបនទប់សវនាកា ឮរច្ញពី
ខខាសអាត់ថា “ណតូប ុរ”។ រទេះជាយា ាងណារត ី ក្ពេះរជអាជាញាមិនបានបដិរសធនឹងរមធ្វី រ  ា រទ ខដេបានរសនើសំុ
ោរ់ខខាសអាត់សំរឡងមតងរទៀត។  បនាទាបព់ីកា  ពិភារាាជារក្ច្ើនរេើររនុងច្ំរណាមរៅក្រមថ្នអងគជនំុំជក្មេះ រោក្សី
រៅក្រម សុេីរវៀ ខ្តរ ាយង ៍ បាននយិាយរនុងនាមអងគជំនុំជក្មេះស្ោដំបងូ រោយបានរំណត់ដូរច្នេះថា មិន
ោំបាច្់ោរ់ខខាសអាតសំ់រឡងមតងរទៀតរទ រោយស្ ខត រាយរពច្ន៍ខដេបានរ ៀបរប់រៅរនុងខខាសអាត់រនាេះ រឺឮមិន
ច្ាាស់ នងិរ៏មនិអាច្សននិោឋានថាន ណាជាអនរនិយាយរឡើយ។ ជាកា រ លើយតបរៅនឹងរសច្រតីសរក្មច្ បស់អងគ
ជំនុំជក្មេះ រមធ្វី រ  ា បានោរ់សំរណើបខនថមរទៀតរនុងរច្តនារ្ាសងា្ា ខដេទរងវើរនេះ រធវើឲាយាត់ទទួេ ងនូវកា 
ក្ពមានពីរោរក្សីរៅក្រម ខ្តរ ាយង ៍ ដូរច្នេះថា  រមធ្វីមិនោំបាច្់រេើររឡើងនូវសំរណើ បស់ខលួនរោយ រាយ
រពច្ន៍រ្ាសងរនាេះរទ រក្ េះវាមនិខុសា្ានឹងរាេកា ណដ៍ខដេ ខដេាត់បានរសនើរនលងរៅរនាេះរឡើយ។ 

   
សុច្ ិតភាពថ្នកា ិយាេ័យសហរៅក្រមរសុើបអរងេត បានសថិតរៅរក្កាមកា ពិនិតាយពចិ្័យ មតងរហើយមតង

រទៀតរៅរនុងអំពី របៀប បបរធវើកា ពីអតីតកាេ បសអ់ងគភាពរនេះ។ អងគជនំុំជក្មេះស្ោដំបងូ បានរច្ញរសច្រតី
សរក្មច្ដូច្ា្ា        រោយសនបតសននិោឋាននូវសុច្ ិតភាពថ្នកា រសុើបអរងេត បស់កា ិយាេ័យសហរៅក្រមរសុើប
អរងេត។ រ លើយតបរៅនឹងសំរណើមួយ រធវើរឡើងរោយរោរ កាណាវាស កាេពីខខរញ្ញារនលងរៅ រៅរពេខដេ
រមធ្វី ូបរនេះ បានរសនើសំុោរខ់ខាសអាត់សំរឡង បស់ស្រាសម្ីាារ់រនុងរពេខដេស្រាសីរនាេះ រពំុង្តេ់ច្រមលើយឲាយមន្តនតី
ថ្នកា ិយាេ័យសហរៅក្រមរសុើបអរងេត ប្ុខនត អងគជំនុជំក្មេះមិនបានអនញុ្ញាតឲាយមានកា ោរ់ខខាសអាត់សំរឡង
រនាេះ ស្ ងបីរទ រក្កាមរហតុ្េថា ភារីរួ ខតរេើររឡើងពសំីណួ ទំងឡាយ បស់ររ ខដេទរ់ទងនឹងវិធសី្ន្តសត
រធវើកា  បស់កា ិយាេ័យសហរៅក្រមរសុើបអរងេត ខតអំឡុងរពេដំណារ់កាេថ្នរសុើបអរងេតថ្នសណំ ំរ ឿងរនេះ
ខតប្ុរណា្ាេះ។ រោរក្សីរៅក្រម សុេីរវៀ ខ្តរ ាយង ៍បាននិយាយរនងុនាមអងគជំនុជំក្មេះ រោយបាន្តេន់ូវរសច្រតី
សរក្មច្ដូច្ខ្ងរក្កាមៈ 
 
 

ដូរច្នេះ វិធ្នទូរៅរឺថា មានកា សនបតទុរជាមុនខ ន្រច្ាាប់អំពីសុច្ ិតភាពថ្នកា រសុើបអរងេត 
ខដេរងវេ់ណាមួយសតីពីវិធីស្ន្តសត ឬរ៏ក្បធ្នបទរនេះ បាន លងកាត់រនុងអំឡុងរធវើកា រសុើប
អរងេត ក្តូវខតក្តូវបានរេើររឡើងរនងុអំឡុងរពេរសុើបអរងេត... ភារីអាច្នឹងរ លើយបដិរសធតប
បានរនុងរពេរនាេះ រេើរខេងខតរៅរនុងរ ណីពិរសសខតបុ្រណា្ាេះ ។ កា រ លើយបដិរសធខបបរនេះ 
មិនក្តូវឲាយទរ់ទងនឹងបញ្ហាបរច្ចររទសរនាេះរទ បុ្ខនតជាខលឹមស្ ជារ់ខសតងរច្ញពីបទបង្ហាញ 
រហើយច្ំរ េះកា រេើរយរ រ ណរីេើរខេងណាមួយរមធ្វី ឬភារកី្តូវខតបំរពញច្ិតតអងគជំនំុ
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ជក្មេះស្ោដំបូង រោយរេើរយរមូេោឋានច្ាាស់ោស់សតីពីភាពអាច្ទុរចិ្តដបាន ថ្នខ ន្រណា
មួយថ្នភាពមិនក្បក្រតីពីកា រសុើបអរងេតរនាេះ។26 (រេ់ភសតុតាងខដេបានពីកា រសុើប អរងេត ជា
ទូរៅបានទទួេស្គាេ់ ួច្រហើយ បុ្ខនតវាអាក្ស័យរៅរេើរៅក្រមជាអនរ ត្េ់ តថ្មលឲាយវា ដូរច្នេះភារី
រួ ជំទស់ខតរេើអវីខដេ រ់ព័នធនឹងភសតុតាងខដេបានោរ់ បង្ហាញរោយ្ទាេ់រនេះ ខតមិនខមន
ពី របៀបថ្នកា បង្ហាញរឡើយ)។ 

 
រួ ឲាយោប់អា មបណ៍ រៅរពេរក្កាយមររទៀតថ្នរិច្ចដំរណើ កា នីតិវិធី អងគជនំុំជក្មេះស្ោដំបងូបាន

អនុញ្ញាតឲាយរោរ រ  ា ោរ់ខខាសអាត់សំរឡងខដេដរក្សង់រច្ញពីកា សមាភាសន៍ បសម់ន្តនតី  ខ្នររសុើបអរងេតជាងបី
មតងរទៀត  រដើមាបីវាយតថ្មលដងឹបានថា រតើស្រាសីបាន ងសម្ាាធពីបុរគេម្ាារ់ រ មាេះ តា ឈនុ ខដេបានហាមស្រាសី
មិនឲាយ្តេ់ពត័៌មានេមែិតជារ់ោរ់រៅកាន់រោរ  អង ់ ីឡកូា។27 
 

ង. វតតមាន បសរ់ោរ អង ់ ីឡកូា រនងុស្េសវនាកា សក្មាបស់្ធ្ ណជន 
 

រៅរនុងវរគបញ្ចប់ថ្នសវនាកា កាេពីថ្ងៃច្នទ រោរ កាណាវាស  បានច្ងែុេបង្ហាញថារោរ អង ់ ីឡកូា 
ជាបុរគេខដេបានរធវើសមាភាសជាមួយនឹងស្រាសី របជ្យុ ជបីខស បានអងគុយតាមោនសវនាការៅរនុងស្េ
ស្ធ្ ណជន ខដេវតតមានរនេះ ក្តូវបានរមធ្វីយេ់ថា វាជាមរធាាបាយយា ាងទូេំទោូយមួយ     រនុងកា ក្តួត
ពិនិតាយរមើេកា និយាយ បសស់្រាស ី ឬអាច្នយិាយបានថា  អាច្ជេះឥទធពិេដេស់្រាសីរនងុកា ្តេ់សរខីរមប។ 
រោររមធ្វីបានអធបិាាយពភីាពជួនា្ា  ខដេរោរ ហង ់ ី ឡកូា សរក្មច្ច្តិតមរតាមោនសវនាកា រៅរពេ
ស្រាស ីរបជ្យុ ជបីខស ជាបរុគេ ខដេាត់ធ្លាប់សមាភាសនព៍ីមុន ក្តូវច្ូេខលួនមរ្តេ់សរខីរមប ។ រោយស្ ខតរេ់
រ មាេះ បស់ស្រាសី ខដេមនុនឹងក្តូវមរ្តេ់សរខីរមបក្តូវបានទុរជាជាកា សមាងាត ់ រមធ្វីកា   រតី បស់រោរ 
រអៀង ស្  ី បានរសនើថា អងគជនំុំជក្មេះរួ រធវើកា រសុើបអរងេត ថារតើព័ត៌មានថ្នកាេវិភារស្តាប់សរខរីមប បស់
ស្រាស ី  របជ្យុ ជបីខស ក្តវូបានខបរធ្លាយរៅរក្ៅរោយភារីណាមួយថ្នសណំ ំរ ឿង។ ក្ពេះរជអាជាញា រេេ េី
ស្រ ់ បានរក្ការឈ យា ាង ហ័ស រោយបានធ្នាច្ំរ េះអងគជនំុំជក្មេះថា ភារីសហក្ពេះរជអាជាញា មិនបាន
ទរ់ទងជាមួយរោរ ហង ់ ីឡកូា រទ ច្ំខណរឯកា រក្ជើសរ ីសរក្បើក្បាស់នូវបទសមាភាសន៍ខដេរធវើរឡើង វាងបុរគេ
រនេះនឹងរោរ របជ្យុ ជបីខស រឺបានមរពីេទធ្ េថ្នកា ក្ស្វក្ជាវកាេពីសបាតាហ៍មុនខតប្ុរណា្ាេះ     រដើមាបីរក្តៀម
ខលួនសក្មាប់សវនាកា រៅសបាតាហ៍រនេះ។  អងគជំនុជំក្មេះស្ោដំបូង មនិបាន្តេ់មតិរយាបេ់អវចី្ំរ េះបញ្ហារនេះ
រឡើយ។ 

 
ច្.  សរខរីមបរក្ៅពវីសិ្េភាពថ្នសណំ រំ ឿង០០២/០១ 
 
រមធ្វី ហាាសព ឺ រ  ា បានជំទស់រៅនឹងសំណួ  បស់ក្ពេះរជអាជាញាជាតិ រោរ រសង ប នុឃង ខដេបាន

សួ រៅកាន់ស្រាសី របជ្យុ ជបីខស សតីពីកា ជរមលៀសពេ ដឋរច្ញពីរខតតរសៀមរប រក្កាមរហតុ្េថា កា ជរមលៀស 
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មិនសថិតរៅរនុងវិស្េភាពថ្នសំណ ំរ ឿង០០២/០១។ រនងុកា កា   សហភាតាជាតិ បស់ខលួន រោរ រេេ េី
ស្រ ់ បានខងលងតបថា សំណួ រឺរដើមាបីជំ ុញឲាយកាន់ខតរ ើញពីភាព រ់ពន័ធរៅនឹងកា រំណត់រាេនរយាបាយ 
និងកា អនុវតតខ្នកា ជរមលៀស បស់បរាសរុមបុយនីសតរមពជុា រហើយវារ៏ជាបនទុរថ្នកា បង្ហាញភសតុតាងរដើមាបីបញ្ជារ់
ថា មានច្េនាជរមលៀសក្បជាជនរៅទូទំងក្បរទសក្តូវបានរធវើរនុងេរខណៈទូេទំោូយ និងជាក្បពន័ធ ខដេជា
ធ្តុពី ខច្ងរៅរនុងបទឧក្រិដឋរមបក្បឆំងនងឹមនុសាសជាតិ។ ក្ពេះរជអាជាញាបាន មលរឹដេ់អងគជំនុំជក្មេះថា កាេពីមុន 
អងគជនំុជំក្មេះបានអនញុ្ញាតឲាយមានកា សួ សំណួ ទរ់ទងនងឹកា ជរមលៀសរច្ញរៅ តាមមណឌេទីក្រុងនានា 
រោយខ្ែររេើរហតុ្េដូច្ា្ារនេះ។ ក្បធ្នតោុកា បានសរក្មច្ ក្បឆំងនឹងកា ជទំស់ រោយបានខងលងបញ្ជារ់
ថា ស្រាសីក្តូវបានរកាេះរៅឲាយមរ្តេ់សរខីរមបជូនតុោកា នូវច្ំរណេះដឹង ឬកា ដងឹឮ បស់ាត់រោយ ទ្ាេ់ សតីពី
រាេនរយាបាយទូរៅ បស់ខខប ក្រហមច្ំរ េះកា ជរមលៀស។ 

 
ខណៈរពេខដេមនទី សនតិសខុពក្ង ក្តូវបានរេើរយរមរពិភារាាយា ាងទូេទំូោយរនងុ អំឡុងសរខរីមប

 បស់ស្រាស ី របជ្យុ ជបីខស អងគជនំុំជក្មេះបានមានក្បតិរមបរនងុអំឡុងរពេខដេរមធ្វីតំណាងរដើមបណតឹង
រញ្ញា នសូុនី ស្ការ ាទ ី រធវើកា សួ រដញរោេរៅកាន់ស្រាសី ូបរនេះ ក្តង់ច្ណំ ច្ខដេរញ្ញាបានពាាយាមឲាយមាន
កា ្តេ់ព័ត៌មានេមែតិ សតពីកីា រធវើទុរខបុររមនញរៅរេើអនររទស។ ក្បធ្នតុោកា  រោររៅក្រម នេិ ណ ន 
បាន មលឹររមធ្វីថា ស្រាសីក្តូវបានរកាេះរៅឲាយមររ លើយបំភល ឺ សតីពីកា អនុវតតរាេនរយាបាយជរមលៀសដំណារ់
កាេដំបូង និង ច្នាសមព័នធ ដឋបាេថ្ាារ់មូេោឋាន  ីឯបញ្ហាមនទី សនតិសខុ រឺមិនសថតិរៅរនុងខដនវិស្េភាពថ្នកា 
ជំនុំជក្មេះរត ីបច្ចបុាបននរនេះរទ។ កា រេើររឡើងរនេះ ហារ់ដចូ្ជាបង្ហាញឲាយរ ើញថា កា ជខជរពិភារាាអំព ីមនទី សនតិ
សុខពក្ង រឺអាច្អនុញ្ញាតឲាយរធវើរៅបាន េុេះក្តាខតវាទរទ់ងរៅនឹងបញ្ហាជារោ់រ ់ ដចូ្រទើបខតបានរ ៀបរប់ខ្ង
រេើរនេះ។ 
 

ខ្នែកទ៤ី ៖ ការក្របក់្រខសវនាការ 
 

ជា ួម ដំរណើ កា នីតិវិធីសបាតាហ៍រនេះ បានក្បក្ពឹតតរៅយា ាងេែជាមួយនឹងកា ក្រប់ក្រងរពេរវោដ៏មាន
ក្បសិទធភាព។ សហជនជាប់រោទបានច្ូេ ួមតាមោនរនុងដំរណើ កា នីតិវិធីទំងរៅរនុងបនទប់សវនាកា  ឬ ពីបនទប់
 ំុខលួនរៅខ្ងរក្កាម ខដេមានភាជាប់រៅរោយក្បព័នធរស្តទសាសន ៍ រេើរខេងខតរ ណី បស់ជនជាប់រោទ រអៀង 
ស្ ី កាេពីថ្ងៃពុធ។ បញ្ហាថ្នកា ក្រប់ក្រងសវនាកា  រ៏ក្តូវបានររើតរឡើង រៅរពេខដេក្បធ្នតោុកា  រោរ
រៅក្រម នេិ ណ ន ហារ់ដចូ្ជាយេ់ខុសនូវកា រធវើសំរណើ បស់រមធ្វី រ  ា ខដេបានោរ់ជូនដេ់អងគជនំុំជក្មេះ។ 
 

រ. វតតមាន 

 

រយាងស្ ខតមានកា ក្ពួយបា មភពីបញ្ហាសុខភាព បស់រោរ រអៀង ស្ ី28  និងរោរ ននួ ជា29 ជនជាប់
រោទទំងពី ក្តូវបានអវតតមាន ពីរនងុបនទប់សវនាកា រពញមួយសបាតាហ៍រនេះ។ រោរ រខៀវ សំ្ ន បានតាមោនរចិ្ច
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ដំរណើ កា នីតិវិធីពីបនទប់ ុំខលនួ បស់រោរ កាេពីថ្ងៃច្នទ រោយស្ ខតបញ្ហាសុខភាព ប្ុខនតបានមានវតតមានរៅ
រនុងបនទប់សវនាកា រពញមួយថ្ងៃពុធ។ 

 

វតតមាន បសភ់ារ៖ី ភារីទំងអស់បានបង្ហាញខលនួជាក្បក្រតីរនុងអឡុំងរពេសបាតាហ៍រនេះ។  រទេះជាយា ាង
រនេះរត ី របើតាមកា សរងេតពអីនរសរងេតកា ណ៍បានឲាយដងឹថា រមធ្វីនំាមុខតណំាងរដើមបណតឹង ដឋបាបរវណី រឺរោរ 
រពក្ជ អងគ បានអវតតមានរនុងអឡុំងសវនាកា វរគច្ុងរក្កាយ (វរគទី៤)  កាេពីថ្ងៃពធុ។ សបាតាហ៍រនេះ រោរ រខៀវ សំ
្ន ក្តូវបានតណំាងរោយរមធ្វីអនត ជាតិកា   រតី បស់ាត់ រឺរោរក្សី អានត់ា ហគសីរស  ួមជាមួយសហភាតា
ជាតិ បស់រោរក្សី រឺរោររមធ្វី រង ់សអំនុ។ 

 

កា ច្េូ មួពសី្ធ្ ណជន៖ កាេពីក្ពឹរថ្ងៃច្នទ មានក្បជាជនក្បមាណជា ៣០០នារ់ មរពីរខតតរពំង់
ោម បូរ ួមនងឹរភ្ៀវអនត ជាតកិ្បមាណជា២០នារ់រ្ាសងរទៀត បានច្ូេ ួមតាមោនសវនាកា ។ នារពេ រសៀេ
ថ្ងៃដខដេរនេះ មានសិសាានុសិសាសខ្នររមកានិច្ថ្នអងគកា រដើមាបីភាពញញឹមថ្នរុមា  (Pour un Souire 

d’Enfant) បានច្ូេ ួមតាមោនសវនាកា រៅស្េស្ធ្ ណជន។ រោយខឡររៅក្ពឹរថ្ងៃពុធវិញ មានក្បជា
ជនក្បមាណជា ២០០នារ់ បូរ ួមទំងរភ្ៀវអនត ជាតិក្បមាណជា ៣០នារ់រ្ាសងរទៀត បានអងគុយតាមោនដំរណើ 
កា នីតិវិធីសវនាកា ពីស្េស្ធ្ ណជន។ មានក្បជាជនក្បមាណជា ១០០នារ ់ មរពីរខតតរពំង់ោម  ួមទងំ
រភ្ៀវអនត ជាតិ ០៥ ូប រ្ាសងរទៀត បានច្ូេ ួមតាមោនសវនាកា រៅរពេ រសៀេថ្ងៃដខដេរនេះ។ 

 

ខ. កា ក្របក់្រង បសត់ោុកា  
 

កាេពីថ្ងៃច្នទ ក្បធ្នតោុកា  រោររៅក្រម នេិ ណ ន ហារ់ដចូ្ជាភ័នតក្ច្ឡ ំរោយស្ ខបបបទថ្នកា 
រសនើ បស់រមធ្វី ហាាសព ឺរ  ា ខដេបានសុំឲាយ រាាទុរមួយអរនលើ នូវរំណត់ក្តាបទសមាភាសន៍ បស់ស្រាស ីរបជ្យុ ជបី
ខស ខដេបានរធវើជាមួយរោរ អង ់ ីឡកូា របើស្រាសីមនិទន់្តេ់សរខីរមបរទរនាេះ។30 រោររមធ្វី រ  ា បានរសនើជា
រយាបេ់ថា វិធ្នកា ខបបរនេះ នឹងជួយទបស់្កាតស់្រាសមីិនឲាយអានឯរស្ រណំត់ក្តាជាមុន ខដេទរងវើរនេះអាច្ជា
ហានិភ័យមួយខដេអាច្បពំេុដេ់សរខីរមប បស់ាត់បាន។ សំរណើរនេះមនិក្តូវបានរោេះក្ស្យរទ រហើយរៅ
រពេខដេរោរ រ  ា បានរក្រើន មលឹរតុោកា រដើមាបីឲាយរច្ញរសច្រតីសរក្មច្រេើបញ្ហារនេះ ក្បធ្នតោុកា បាន
ខងលងថា សំរណើរនេះនឹងក្តវូសរក្មច្រៅរេើរៅក្ពឹរថ្ងៃពុធ និងបានក្បកាស អ្ារសវនាកា សក្មាប់ថ្ងៃច្នទភាលាម។ អនរ
ឃលាំរមើេសវនាកា  បានសរងេតរ ើញថា រោរក្សីរៅក្រម សុេីរវៀ ខ្តរ ាយង ៍បានសខមតងកាយវិកា  (រ ងារ
ខាសិប និង យរថ្ដររៅកាន់រោររៅក្រម នេិ ណ ន) ហារ់ដចូ្ជា រធវើអនតររមន៍រនងុកា រច្ញរសច្រតីសរក្មច្
រនាេះរទ ប្ុខនតរចិ្ចដំរណើ កា នតីិវិធីថ្ងៃរនេះ ក្តូវបានបញ្ចប់ ួច្រៅរហើយ។ 

 

រ. កា ក្របក់្រងរពេរវោ 

 

អងគជំនុជំក្មេះបានខិតខពំាាយាមតាមខដេអាច្រធវើរៅបាន រដើមាបីោត់ខច្ងឲាយមានសវនាកា នីតិវិធីច្ំនួន
ពី ថ្ងៃរៅសបាតាហ៍រនេះ។ រទេះជាយា ាងរនេះរត ីបញ្ហាថ្នកា ខបងខច្ររពេរវោឲាយរសបើា្ាដេ់ភារី ក្តូវបានរេើររឡើង
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ជាបញ្ហា។ ទំងរមធ្វីអនត ជាតិកា   រតីរោរ ននួ ជា រឺរមធ្វី ហាាសព ឺរ  ា និងរមធ្វីអនត ជាតិកា   រតីឲាយរោរ 
រខៀវ សំ្ ន រឺរោរក្សី អានត់ា ហគសីរស សុទធខតបានរធវើកា តវា ាច្ំរ េះរសច្រតីសរក្មច្ បស់អងគជនំុំជក្មេះ ខណៈ
ខដេក្បធ្នតុោកា បានរក្រើន មលឹរ រមធ្វី រ  ា រៅ ររ់ណាតាេទីថ្នកា សួ រដញរោេ បស់ាត់ថា រពេរវោ
ខដេអងគជំនុជំក្មេះ បានបក្មុងទុរសក្មាប់ក្រមុរមធ្វីកា   រតីទំងបីក្រុមរឺជតិអស់រហើយ។ របើរទេះបីជាក្រុម
រមធ្វីកា   រតី បស់រោរ រខៀវ សំ្ ន មិនមានបណំងនឹងសួ រដញរោេរៅរេើស្រាស ី របជ្យុ ជបីខស រត ី រ៏
រោរក្សី អានត់ា ហគសីរស បានច្ងែុេបង្ហាញថា អងគជំនុជំក្មេះបាន្តេ់រពេរវោបខនថម ដេ់ភារីសហក្ពេះរជ
អាជាញា និងក្រមុរមធ្វីតំណាងរដើមបណតងឹ ដឋបាបរវណី។ ដូរច្នេះ ជាកា រួ  ខដេអងគជំនុជំក្មេះ រ៏ក្តូវខត្តេ់រពេរវោ
បខនថមឲាយក្រុមកា   រតីដូច្ា្ា។ ជាកា រ លើយតប រោរក្បធ្នតុោកា  បានមានក្បស្សន៍ថា កា ខបងខច្ររពេ
រវោ រមឺិនខមនជាបញ្ហាោច្ខ់្តរនាេះរទ រហើយកា ្តេ់រពេរវោបខនថម រឺអាក្ស័យរៅរេើកា រិតរូពិោ ណា
មួយច្ំនួន តួយា ាង ថារតើភារណីាមួយបានរក្បើក្បាស់រពេរវោរនុងកា សួ រដញរោេ បស់ខលួន មានភាព រ់ពន័ធ 
និង មិនខមនក្ច្ំខដេ។ រៅច្ងុបញ្ចប់ថ្នកា សួ រដញរោេ បស់ាត់ រមធ្វី ហាាសព ឺរ  ា ជាងបីមតងរទៀតបានរសនើសំុ
អងគជំនុជំក្មេះ ធ្នាឲាយបាននូវកា យរច្ិតតទុរោរ់្តេយុ់តតិធម៌ដចូ្ៗា្ាសក្មាប់ភារទំីងអស់ថ្នសំណ ំរ ឿង ជា
ពិរសសច្ំរ េះកា ពិោ ណា្តេ់រមា ាងបខនថមរៅឲាយភារសីហក្ពេះរជអាជាញា រ៏ដូច្ជារមធ្វីតំណាងរដើមបណតងឹ ដឋ
បាបរវណី រ៏អាច្រធវើបានដូច្ា្ា ក្បសិនរបើក្រុមរមធ្វីកា   រតី បស់រោរ រអៀង ស្  ីរ៏ក្តូវកា រពេរវោបខនថមខដ 
រនាេះ។ រៅក្រម ខ្តរ ាយង ៍បានសតីក្បរៅរមធ្វី រ  ា និងខងមទំងបានរសនើសំុឲាយរមធ្វីបញ្ាឈប់កា ខណេះខ្ជាយរពេ
រវោ បស់តុោកា  រោយក្ាន់ខតរេើរជខជរនូវ “បញ្ហារំបុរិរំប្រុ” ដចូ្រនេះ។  រោរក្សីបាន មលឹររមធ្វីថា 
រោរក្បធ្នអងគជំនុជំក្មេះ បានរច្ញរសច្រតីសរក្មច្រេើបញ្ហារនេះ ួច្រហើយ រហើយថា អងគជំនុជំក្មេះបានយរច្ិតត
ទុរោរ់រសបើៗា្ាក្រប់ភារីទងំអស់។  
 

 . បញ្ហាថ្នកា បរខក្ប នងិបញ្ហាបរច្ចររទស 

 

មានបញ្ហាបរច្ចររទស នងិកា បរខក្បតូច្តាច្ខតប្ុរណា្ាេះខដេបានររើតរឡើងសក្មាបស់បាតាហ៍រនេះ។ ជារ់
ខសតង កាេពីថ្ងៃច្នទ មានកា បរខក្បខុសនូវកាេប ិរច្ឆទ ក្តង់ច្ណំ ច្ខដេថា កា ដួេ េំថ្នទីក្រុងភនំរពញក្តូវបាន
បរខក្បថា បានររើតរឡើងរៅរនុងឆ្ាំ “១៩៧៩” មិនខមន “១៩៧៥” រទ។ រទេះជាយា ាងរ៏រោយ កា បរខក្បក្ច្ឡំ
រនេះ ក្តូវបានខរតក្មូវរៅរនុងអំឡុងរពេដំរណើ កា នីតិវិធភីាលាមៗខដ ។ 
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ង. តារងរពេរវោ 

 

កាេប ិរច្ឆទ ោប់
រ្ដើម 

សក្មាររពេ
ក្ពឹរ អាហា ថ្ងៃក្តង ់ សក្មាររពេ 

 រសៀេ 
អ្ារ 

សវនាកា  
 យៈរពេ 

សវនាកា ស ុប 
ថ្ងៃច្នទ 
០៦/០៨/១២ 

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

ថ្ងៃពុធ 
០៨/០៨/១២ 

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

 យៈរពេសវនាកា ជាមធាយម      ៥ រមា ាង និង ០២ នាទី 
 យៈរពេសវនាកា ស ុបរនុងសបាដាហ៍រនេះ      ១០ រមា ាង និង ០៥ នាទី 
ច្ំនួនរមា ាង ថ្ងៃ និង សបាដាហ៍ថ្នសវនាកា       ៥៦៥ រមា ាង និង  ១១ នាទី 

 យៈរពេសវនាកា ច្ំនួន ១២៨ ថ្ងៃ អំឡុងរពេ ៣៩ សបាដាហ៍ 
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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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* AIJI is a collaborative project between the East-West Center, in Honolulu, and the War Crimes Studies 

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

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

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

Office of the British Embassy in Phnom Penh, and the Embassy of Switzerland in Bangkok. This issue of 

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

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

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

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

 
1  Trial Chamber. Transcript of Trial Proceedings. (14 November 2013). E144.1 [hereinafter 14 

NOVEMBER TRANSCRIPT].Lines 2-6. 95. 
2  KRT Monitor wrote a separate report on this hearing. See CASE 002 KRT TRIAL MONITOR. “Special 
Report: Ieng Thirith’s Fitness to Stand Trial” (December 2012). 
3  CASE 002 KRT TRIAL MONITOR, Issue 42. Hearing on Evidence Week 39. (8-10 October 2012). 
[hereinafter ISSUE 42]. 
4  Pe Chuy Chip Se was examined in the following order: National Prosecutor Seng Bunkheang; 
International Prosecutor Dale Lysak; National Civil Party Lawyer Ven Pov; International Civil Party Lawyer 
Nushin Sarkarati; International Judge Jean-Marc Lavergne; National Co-Lawyer for Nuon Chea Son Arun; 
International Co-Lawyer for Nuon Chea Jasper Pauw; National Co-Lawyer for Khieu Samphan Ang Udom. 
5  Henri Locard is an academic on Cambodia. Interntional Prosecutor Dale Lysak mentioned that he 
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6  Pongro Security Office was interchangeably referred to as Security Center and Security Office by the 
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Pongro Security Office. The Witness confirmed he knew the person. 
8  14 NOVEMBER TRANSCRIPT. Lines 2-6. 32. 
9  Throughout the testimony Pe Chuy Chip Se (or the English translator) used the word “Head” and 
“Secretary” interchangeably to refer to the leader of the Security Office. 
10  Throughout the testimony Pe Chuy Chip Se (or the English translator) used the word “Chief” and 
“Secretary” interchangeably to refer to the leader of the District. 
11  Trial Chamber. Transcript of Trial Proceedings. (12 November 2013). E1/143.1 [hereinafter 12 
NOVEMBER TRANSCRIPT. Line 25. 89. 
12  12 When examined by International Counsel for Nuon Chea, Jasper Pauw, the Witness conceeded 
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13  See ISSUE 42. 
14  12 NOVEMBER TRANSCRIPT Line 19. 4. 
15  The Constitution of the Kingdom of Cambodia 1993 and Subsequent Amendments 2001. (2001). Article 
31 stated that, amongst others “The Kingdom of Cambodia shall recognize and respect human rights as 
stipulated in the United Nations Charter, the Universal Declaration of Human rights, the covenants and 
conventions related to human rights, women’s and children’s rights”. Article 38 stated that, amongst others 
“The prosecution, arrest, or detention of any person shall not be done except in accordance with the law”. 
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Article 14 paragraph 3 determines, amongst 
others: “ 3. In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the 
following minimum guarantees, in full equality: (d) To be tried in his presence, and to defend himself in 
person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, 
of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so 
require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it; (e) 
To examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and examination 
of witnesses on his behalf under the same conditions as witneasses against him. See United Nations. 
General Assembly. International Convention on Civil and Political Rights (1966). New York: United Nations. 
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(Entry into force 23 March 1976.). ICCPR, Karnavas reminded the Chamber, were already incoporated in 
the Cambodian Constitution and embedded in the Agreement the Establishment Law and the Internal Rules 
of the ECCC. 
16  During last week’s hearing Judge Sylvia Cartwright explained that the Parties were allowed to consult 
outside experts to scrutinize Dr. Campbell’s findings prior to the Doctor’s testimony. Ieng Sary’s Defense 
consulted Dr. Harold J. Burstzjan, an expert in forensic psychiatry from Harvard University. Dr. Burstzjan 
examined the materials submitted from the Defense, which did not include the Accused’s medical records 
prior the most recent examination by Dr. John Campbell, and emailed his preliminary opinion on Dr. 
Campbell’s report. 
17  12 NOVEMBER TRANSCRIPT. Lines 16-17. 27. 
18  12 NOVEMBER TRANSCRIPT. Lines 7-10. 31. Smith stated: “However, the issue before Your Honours 
is he mentally fit to plea? Can he understand the nature of the charges, the course of the proceedings, the 
details of the evidence? Can he instruct counsel, understand the consequence of the proceedings? Can he 
testify?”. 
19  See The Prosecutor v. Pavle Strugar. IT-01-42-A. ICTY Trial Chamber II. “Decision Re the Defence 
Motion to Terminate Proceedings” (26 May 2004). The Strugar criteria included the Accused’s fitness to 
plead, understand the nature of the charges, understand the course of the proceedings, understand the 
details of the evidence, to instruct counsel, understand the consequences of the proceedings, and testify. 
20  The International Prosecutor discredited the findings in the email as were based on incomplete medical 
data, without ever meeting the Accused. 
21 Smith was referring to the September 2012 examination of Ieng Sary by Dr. Campbell, Dr. Seena Fazel 
and Dr. Huot Lina as well as the recent examination by Dr. Campbell. 
22  The Prosecutor v. Pavle Strugar. IT-01-42-A. ICTY Appeals Chamber. “Judgment” (17 July 2008). Par 
55. 
23  See Trial Chamber. Transcript of Trial Proceedings Trial Day 120 (19 October 2012). E1/135.1. Pg. 40; 
Lines 7-18. 
24  See Trial Chamber. Transcript of Trial Proceedings. (25 October 2012). E1/139.1. Lines 6-15. 68. 
25  Rochoem Ton alias “Cheam” or “Phy Phuon” was a former high-ranking Ministry of Foreign Affairs 
cadre who testified before the Chamber from 25 July to 2 August. See CASE 002 KRT TRIAL MONITOR, 
ISSUE NO. 29, Hearing on Evidence Week 24 (23-26 July); and CASE 002 KRT TRIAL MONITOR, ISSUE 
NO. 30, Hearing on Evidence Week 25 (30-31 July, 1-2 August 2012). 
26  See CASE 002 KRT TRIAL MONITOR, ISSUE NO. 35, Hearing on Evidence Week 30 (3-6 September 
2012). 
27  Pe Chuy Chip Se stated that he was telling the OCIJ investigators that Ta Chong was pressurizing him 
not to talk in too much details with Henri Locard, because then then he would not be getting more money 
from him, presumably referring to the fact that there would be no more follow up interviews. 
28  Ieng Sary was identified to being in the holding cell on Monday and on Wednesday he was declared 
absent. The Greffier however stated that the Accused had waived his right to be present during Pe Chuy 
Chip Se and Meas Saran’s testimony. 
29  Nuon Chea had health complaints on Monday and after a doctor examined him, he was identified as 
suffering from fatigue and was allowed to observe the proceedings from the holding cell. He continued to 
be in the holding cell on Wednesday. 
30  Pe Chuy Chip Se testified on Monday and Wednesday this week. 


