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ពូេអើយ េបើសម*+ប់ខ្/ំ ក៏សម*+ប់េទចុះ េបើខ្/ំេនក៏គ9+នន័យអីេទៀតែដរ គ9+នេគលេដអីេទ 

ខ្#ំក&'យជកូនកំ្ពេហើយ េហើយក៏ខ្#ំអត់មនេគលេដ គ:'នែម៉ គ:'នឪណជួយទំនុកប្មុងខ្#ំេទ។  
ពូេអើយសម)*ប់ខ្/ចំុះ។ 

- េលក្សី េអ រ) 
ជេដើមបណ(ឹងរដ្ប-.េវណ ី 

I .  ទិដឋភពទេូទ 
 

នសប$%ហ៍េនះ អង្ជំនុំជ្មះ បនបន្ស$%ប់សក្ីកម្របស់េដើមបណ?ឹងរដ្ប%Bេវណេីលក មស សរ%&ន់ 
ែដលជគិលនុបដ,-ម/-កេ់នអង្ភពសេ)ង+,ះបន#$ន់អ្ករងរបួសក្.ងបុរ0កីឡ មុនែខ្រ្កហមវយែបកភ្ំេពញ 
េហើយ គត់បន្ពត់្បស់្ បពន្របស់គត់ក្-ងេពលជេម្4សេចញពីភ្ំេពញ។1 េ្កយពីប(្ប់សក្ីកម្របស ់
គត់ អង្ជំនុំជ្មះបនស$%បេ់ដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណីម1,ក់េទៀតគឺ អ្ក្សី េអ រ* ែដល្គ&សររបសអ់្ក្សី 
បនជួប្បទះករជេម្.សេដយបង្ំពីរដងគឺ ពីភ្ំេពញេទភូមិកំេណើតរបស់អ្ក្សកី្#ងេខត្កណ'(ល េហើយ 
បន#$ប់មកបនេ្ទេខត្បតដ់ំបង។  េដើមបណ*ឹងរដ្ប./េវណីទីបគីឺ េលក េច នី បនេធ្ើសក្ីកម្េនៃថស្ុ្ក 
េហើយបនផ្ល់ពត័៏មនសំខន់ៗ ពបីទពិេសធន៍របស់គតក់្#ងនមជែខ្រកម្$ជេ្កមម&'ក់ ក្+ងកំឡ+ងេពល 
កម្$ជ្បជធិបេតយ-.។ 

ប"្នីតិវ&ធជីេ្ចើន្ត(វបនេលើកេឡើងមកពិភក*+ដូចជ ករេ្បើ្បស់សំណ,រដឹកមុខ ករដក ់
ឯកសរេយងពីសំណក់្កុមេមធវ.ករពរក្ីេលក នួន ជ េទេលើអត្បទសិក$%្សវ្ជវ សំណ$រមិនជប ់
ពកព់័ន្នឹងវ(សលភពៃនកិច្ដំេណើរករនីតិវ5ធ ី េហើយប"#$តនតឹងជងេគគឺ ថេតើេដើមបណ)ឹងរដប្"#េវណី 
អចដក់សំណ)រេលើជនជប់េចទក្#ងកំឡ%ងេពលេធ្ើេសចក្ីែថ្ងេរៀបរប់ពីទុក្េសកេវទនបនឬេទ។  គួរឲ 
ចប់អរម្ណ៍ជងេនះេទេទៀតេនះគឺថ អង្ជំនុំជ្មះសលដំបូង បនបង#$ប់ឲមនករបេ,្ញមតផិ"#ល ់
ពសីំណក់ជនជប់េចទ េខៀវ សំផន េដយមិនចំបច់ឆ្ងកត់េមធវ3របស់គត់េឡើយ េទះបីជេមធវ* 
ករពរក្ីរបស់គត់ ក!"# អន់ត ហ្ីសេស បនេស្ើេធ្ើបទដ,-នជំនួសកូនក្រីបស់ខ្'នយ*+ងណក៏េដយ។ 
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II. ស"ខកមមសេងខបរបសេ់ដីមបណដ ឹងរដឋបបេវណ ី
 

េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណ ី េលក មស សរ%&ន់ ជគិលណ.បដ1&ក្4ងស6&ប័នសុខភិបលៃនរបបេយធ 
លន់ ណ%ល បនេធ្ើសក្ីកម្ពីបទពិេសធនរ៍បស់គត់ក្)ងទី្កុងភ្ំេពញមុនេពលកងកម$%ំងែខ្រ្កហមវយចូល 
មកដល់បន្ិច។  គត់បននយិយលម្ិតពីបទពិេសធន៍ឈឺចប់របស់គតជ់ុំវ%ញករជេម្'សេចញពីទី្កុង 
ករេបះបងអ់្កជម្ឺក្(ងមន្រីេពទ%&េពលគត់្ត,វជេម្1សេចញ និង ករ្ពត់្បស់ជមួយ្បពន្របសគ់ត។់  
ជកិចប្ន#$ប់ េដើមបណ+ឹងរដ្ប$0េវណ ីេលក្សី េអ រ$ បនផ្ល់សក្ីកមទ្ក់ទងនឹងករជេម្.សេចញពីភ្ំេពញ 
េហើយេ្កយមក េចញពីេខត្កណ*+លេទកន់ភគពយ័ព+6។ េលក  េច នី ជេដើមបណ+ឹងរដ្ប01េវណទីីប ី
បនេធ្ើសក្ីកម្ក្.ងសប"#ហ៍េនះ បន្បប់ពីស/#នករណ៍គបសង្តជ់ិះជនេ់្កយករជេម្)សេចញពីភ្ំេពញ 
ែដលទីបំផុតឈនដល់ករស./ប់បង្បុសនិងក្#យរបស់គត់។ 
 
ក. ស"ខកមម មស សរ៉ន ់
 

ក្#ងកិច្ដំេណើរករនីតិវ3ធនីៃថ្្ពហស()៍ភគេ្ចើន េដើមបណ5ឹងរដ្ប()េវណ ី េលក មស សរ%&ន់ 
(TCCP 82) បនេធ្ើសក្ីកម្េទេលើបទពិេសធន៍របស់គតក់្#ងភ្ំេពញ ទំងមុននិងេ្កយករជេម្(ស 
េដយបង្េំនៃថ្ ១៧ េមស ១៩៧៥។2  គតប់នេរៀបរប់ពីស,-នករណ៍ ែដលលត្តដងពីករងរេពទ-; 
របស់គត់ជគិលណ,បដ./េនែផ្កសេ(ង*+ះបន/+ន់ក្2ងបុរ6កីឡ ែដលគត់ក៏បនេហថជ “កែន្ងវះកត”់។  
គត់បនពន'(ល់ថ គត់បន្ពត់្ បស់ពី្បពន្របស់គត់េដយសរែតករបង្ំឲជេម្:សភ<=មៗ េហើយនងិ 
ភពវ$កវរជបន្បន,-ប់េនតមផ្%វ។  េដើមបណ-ឹងរដ្ប23េវណីបនលម្ិតពកីរេធ្ើដំេណើររបស់គត់េទកន់ផ្ះ 
្គ#សរ្បពនរ្បស់គត់េន សី ុសុផន ជកែន្ងែដលគត់ែស្ងរក្បពន្របស់គត់ ក៏ដូចជករចប់ខ្9នរបស ់
គត់ជបន្បន)*ប់ ករសួរចេម្ើយ និង ករេធ្ើទរុណកម្មកេលើគត់ រួមជមួយនឹង្បជជន “ថ្”ី េផ#$ងេទៀត។ 
 

១. ភ្ំេពញ មុនេពល ១៧ េមស ១៩៧៥ 
 

េលក មស សរ%&ន់ េកើតេនេខត្ស0&យេរៀង បនចកេចញេទភ្ំេពញេនេដើមឆ67១ំ៩៦៩ េដើម%&ីេទ 
េរៀនេពទ'(។  េ្កយពីប%្ប់ករសិក-.ក្0ងឆ3-១ំ៩៧២ គត់បនេធ្ើករេនមន្រីេពទ%&េយធ្ពះេកតុេមល 
េនភ្ំេពញ។  េនឆ"#១ំ៩៧៣ គត់បនចូលទហន្បែហលជ១៨ែខ េហើយ្ត)វបនប.្0នេទ សី ុសផុុន។  
េ្កយមក គត់បនវ-ល្តឡបម់កភ្ំេពញវ"ញេនចុងឆ*+១ំ៩៧៤ មកេធ្ើករជគិលណ%បដ#$សេ'ង)$ះបន,$ន់ 
េនបុរ&កីឡរហូតដល់ែខ្រ្កហមវយចូលភ្ំេពញេនែខេមស ១៩៧៥។ 

េយងតមេលក មស សរ%&ន់ មនុស&+ជេ្ចើនបនចូលមកភ្ំេពញកន់ែតេ្ចើនេឡើង េហើយ 
រដ"#ភិបលបនបេង្ើតកែន្ងេផ-.ងៗជេ្ចើន េដើម%&ីបំេពញកំេនើនៃនត្ម1វករេសវកមស្ធរណៈេនះ ដូចជ 
ករបេង្ើតមន្ីរថ្ីមយួភ#$មក្#ងតរងបល់េបះចស់មួយេនបុរ&កីឡ ែដលជកែន្ងគត់េធ្ើករ។  ជងេនះេទ 
េទៀត ម្'បអហរអែីវវ"#នប់នេឡើងៃថ្កប់ពពក េហើយពិបករកេទៀត។  េពលគត់េនេរៀនមហវ"ទ$%ល័យេន 
ភ្ំេពញ មិនមនករខ្ះខតអហរេទ ប៉ុែន្តៃមរ្បស់របរទូេទបនេកើនេឡើងេថរមុនេពលគត់ចកេចញេទ 
សី ុសុផុន ក្(ងឆ+,ំ ១៩៧២ េពល “មនុស%&វកន់ែតេ្ចើន ... មិនែមនភ្ំេពញអត់អហរេទ។”  េដើមបណ'ឹង-
រដ្ប%&េវណីបននិយយថវត្អរ&'មបនកកកុញេទេដយជនេភៀសខ្+ន េដយសរែតែខ្រ្កហមបនបុករុក 
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កន់ែតជិតភ្ំេពញ េហើយមនផ្ះសែម78ងជេ្ចើន បនក>7យជសំណកៃ់ន្គ#សរជនេភៀសខ្'នមួយចំនួន។  
ផ្ះ្បពនគ្ត់បនទទួលសំណក៦់ឬ៧្គ#សរ។  េដើមបណ-ឹងរដ្ប12េវណបីនប#$ន់្បមណថ ្បជជន 
ក្#ងទី្កុងភ្ំេពញបនេកើនេឡើង៣ដង្តឹមែខេមស ១៩៧៥ េដយសរែតលំហូរចូលដស៏ន្ឹកសន'(ប់េនះ។ 
 

២. ករជេម្'សេចញពីភ្ំេពញ 
 

េលក មស សរ%&ន់ បនផ្ល់សក្ីកមថ្ មន្បជជនកន់ែតេ្ចើនេឡើង ្ត#វបនប(្*នមកកន់ 
មន្ីរវះកត់បុរ-កីឡ ែដលជកែន្ងស្មប់ទទួលអ្កជម្ឺរងរបួសពីសមរភូមិនិងករទម./ក់្ គប់ែបកេដយ 
ឥតរសយេនមុនៃថឈ្នមកដល់ “កររ#េដះ” េនៃថ្ ១៧ េមស ១៩៧៥។  គតច់បំនថ មន្ីរសេ"ង$%ះ 
បន#$ន់េនះ មនថ+$ំសង្0វនិងេវជប្ណ#ិត្គប់្គន់ ក៏ដូចជជំនួយករពីសិក,-កមមួយចំនួន ប៉ុែន្ែផ្ករបស់គត ់
មនកង្ះខតឧបករណ៍និងសម01រះេពទ$% ែដលចំបច់ស្មប់ព$2បលអ្ក្ត#វរបួស។ 

េនល$%ចៃថ្ ១៦ េមស  ្គប់ែបក្ត$វបនទម*+ក់េលើផ+1រឌុយមិចេនភ្ំេពញ។  េនមន្ីរេពទ+Bរបស ់
គតម់នែ្គ្តឹមែត៥០ប៉ុេណ&'ះ មិន្គប់្គន់ស្មប់អ្ករងរបួសទំងអស់េទ ដូេច្ះអ្កជំងឺខ្ះ្ត#វបនដក ់
ឲេនស្មកេលើក្មលឥដ្។  េដើមបណ+ឹងរដ្ប/0េវណបីនរ$ឭកដល់ េក្ងអយ៧ុឆ"#ំម"#ក់ ែដលរងរបួសធ្ន ់
េដយសរ្គប់ែបក៖ “េហើយកូនហ្ឹងែដលៗនឹងដី េហើយខ្2ំជំពក់ែភ្ក ខ្2ំជប់ជំពក់ខួរក<=លខ្2ំ ខ្2ំេឃើញវ 
រហូត េដយសរខ្+ំអត់អចជួយវេកើត េនេពលែដលេគេដញេចញពីក្+ងមន្ីរេពទDE។” 

េលក មស សរ%&ន់ បនពន&+ល់ថ គត់្ ត#វបន្បប់ឲចកេចញពីបុរ3កីឡនិងភ្ំេពញ ជមួយនឹង 
អ្កេធ្ើករជមួយគត់និងអ្កជម្េឺន្ពឹកៃថ្ ១៧ េមស ១៩៧៥។  បុគ្លិកេពទ,-េផ,/ងេទៀតបន្បប់គត ់
ថ ទហនែខ្រ្កហមបន្ពមនពីករទម34ក់្គប់ែបកឆប់ៗេនះ េហតុដូេច្ះ គត់ក៏មនករភ័យខ9:ច 
បនស្្ិតេនក្%ងទី្ កុងេទៀត។  េដើមបណ/ឹងរដ្ប34េវណបីនេរៀបរប់ថ បនេឃើញអ្កជម្ឺបតប់ង់សមត្ភព 
្ត#វបន េគរុញេចញពីែ្គ េហើយគត់បនពន34ល់ពី្បតិកម្របស់គត់ជលក្ណៈផA3ល់ខ្Dន និងក្&ងនមជ 
េពទ$%ម'$ក ់ទក់ទងនឹងករជេម្.សេចញពីភ្ំេពញ៖ 
 

េនេពលហ្ឹង ក្*ងចិត្ខ្*ថំេតើខ្'ំ្ត*វេធ្ើេម៉ច ែដលេគថឲេចញ។  ក៏ប៉ុែន្ខ្'ំមនចិត្ 
នឹកក្%ងចិត្មួយែដរថ្បែហលជ អ្កែដលេដញហ្ឹងទទួលេមើលអ្កជម្ឺ ពីេ្ពះ 
ជអ្ករបួស ជអ្កែដល្ត.វ្គប់ ្បែហលជេគជួយ។  ខ្:ំមិនអស់ចិត្អំពីេរឿង 
កូន្សីមួយែដលវធ/0យេពះហ្ឹង ែដលវចប់អវខ្?ំ វថឲខ្?ំសូមេទជមួយ 
យកខ្%ំេទផង។  េហើយខ្%ំយកេទឯណ ក្%ងេពលនុ៎ងមនុស89ភ័យ សុទ្ែតរត់។ 

 
្ពះរជអជ()អន្រជតិ វំងសង់ វ5)យដ៍ េដស;)ឯល បនសួរេដើមបណDឹងរដ្ប)Gេវណីឲេឆ្ើយ តបេទនឹង 

េសចក្ីែថ្ងករណ៍របស់ នួន ជ ែដលបង$%ញពីភពសមេហតុសមផលក្3ងករេធ្ើករជេម្<សេចញពីទី្កុង 
និងអ្កជម្ឺ េដយេហតុផលថ វជករចំបច់េដយសរែតស9ង;<មនេពលេនះ។3 េលក មស សរ%&ន ់
បនេឆ្ើយតបថមិនមនទហនែខ្រ្កហមឬគិលណ%បដ()ណ បនមកជួយដឹកអ្ករបួសេចញពីទី្កុងេទ។ 
គត់្ត%វបន្បប់ថ គត់នឹងអចវ/ល្តលប់មកភ្ំេពញក្9ងរយៈេពល២ឬ៣ៃថ្បន&'ប់ េហើយមិនចបំច់យក 
របស់របរតមជប់ខ្*នេ្ចើនេពកេទ។  គត់មិន្ត7វបនអនុ$%&តិឲេទផ្ះមួយេនផ្%វប()ស្័រ ែដល្បពន្គត ់
ស"#ក់េននេពលេនះ ពីេ្ពះ វមនករបញ់េបះេនតមផ្:វេទទីេនះ។  គត់បនសំេដេទខងត#F:ងវGញ  



 
សំណ$ំេរឿង០០២ ■ របយករណ៍េលខ ៤៤ ■ សវនករេលើភស្$តង ■ សប#$ហ៍ទី ៣៩ ■ ២២-២៣ វ"ច្ិក ២០១២ 
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េទផ្ះជួលរបស់ពួកគត់ េហើយយកថ56ំអេស្:រ;នមួនដប អវយឺត្បពន្គត់មួយ និងែខ6Gក្បពន្គត ់
មួយែខ&'។ េលក  មស សរ%&ន់ បននិយយថ គត់មិនែដលបនដំណឹង្បពន្គត់មង្េទៀតេទ៖ “តំងែត 
ពីេពលនុ៎ង ជនកម,-ត់ហ្ឹងគ4,ន ខ្7ំគ4,នបនដំណឹង ខ្7ំគ4,នបនដំណឹងព៧ី៩ រហូតមកដល់ឲឡ,វ រហូតមកដល ់
ខ្#ំអង្#យ ខ្#ំអត់មនដឹងថគត់ៗយ34ងេម៉ចេទ ប៉ុែន្វមិនអច ឧបមថមនុស4Cហ្ឹងវលូនក៏ដល់ផ្ះែដរ ខ្#ំពុំដឹង 
ប៉ុែន្ខ្)ំអត់ដឹង អត់មនដឹង អត់មនពត័៏មនអីទំងអស់។” 
 

៣. ករចកេចញពីភ្ំេពញ និង ករមកដល់ស ីុសុផន 
 

ក្#ងខណៈគត់កំពុងចកេចញពីទី្កុង េលក មស សរ%&ន់ បនេឃើញសកសពបុរស២នក់ 
េស្$កពកជ់សុ ីវ&លេនស$%នមុន្ីវង%- ប៉ុែន្គតម់ិនដឹងថពួកេគស./ប់េដយរេបៀបណេទ។  វេធ្ើឲគត់មន 
ករតក់ស្&តដូចជករគំរមថនឹងមន្គប់ែបកធ)*ក់។  គត់្ត-វបនេគ្បប់ថ អ្កទី្កុងនឹងអច្តលប ់
មកវ$ញេន៣ៃថ្េ្កយ ប៉ុែន្េដយបនេឃើញមន្បជជនទំងហ្0ងៗ េធ្ើដំេណើរចកេចញ គត់បនគិតថ 
វមិនអចេទរួចេទ ដូេច្ះគត់បនេ្ជើសេរ(សេនបន្ជុំវ/ញស"#នមុន្ីវង#+ជមួយអ្កជេម្+សេផ./ងេទៀត ជជង 
េធ្ើដំេណើរបន្េទ្សុកកំេណើតរបស់គត់េនេខត្ស45យេរៀង។ េលក មស សរ%&ន់ បន្ព,យបរម្ណ ៍
កន់ែតខ'(ំងេឡើង េពលែដលគត់បនចំ្ បពន្របស់គតអ់ស់រយះេពល៣ៃថ្េនស'(នមុន្ីវង(0 េហើយេនែត 
មិនបនេឃើញ្បពន្របស់គត់ឆ្ងកត់ទល់ែតេសះ េហើយ្បពន្គតប់នកំពុងមន “េពះធំ េហើយមិន 
ែដលស%&ល់ភ្ំេពញ។”  េនៃថ្ទ៣ី បន#$ប់ពីករជេម្.ស េលក មស សរ%&ន ់ បនឭេសចក្ី្បកសតម 
ឧេឃសនស័ពឲ្អតីតអ្ករដ្ករនិង ទហន្តលប់មកេធ្ើករភ្ំេពញវ4ញ ប៉ុែន ្ “អ្កែដលេទហ្ឹងេគេទៗ 
ែតម$%ក់ឯង អត់មន្គ.សរេទ េហើយ មិនេឃើញមន្តឡប់មកវ0ញេសះ។”  េដយខ%&ចសកសពែដលគត ់
បនេឃើញេនស"#ន េហើយមិនចង់្បថុយ្បថន្តឡប់េទភ្ំេពញវ7ញ គតប់នសេ្មចចិត្េទរកេមើល 
្បពន្គតេ់នភូមិ្បពនរ្បស់គត់េន សុ ីសុផន។ 

េលក មស សរ#$ន់ និង អ្កជេម្0សេផ$3ងេទៀតបនយកមសផ្&រយកម៉ូតូនិងសឡងជិះឆ្ងកត ់
ទេន្េទេ្តយម*+ងេទៀតៃនស1+នេ្ជយចង5+។  ពួកគត់បនជួបអ្កេធ្ើដំេណើរេផ45ងេទៀតតមផ្%វជតិេលខ៦ 
និងបនេឃើញទហនែខ្រ្កហមខ្ះៗេនក្/ងឡនកមីញ៉/ង ប៉ុែន្ពួកគត់មិន្ត0វបនប345ប់េទ រហូតមក 
ដល់ប៉ុស្ិ្ត,តពនិិត$%មយួេនបធយក្#ងេខត្កំពងច់ម។  េនទីេនះ ពួកគត់្ត1វបនេគសួរម្ងម;<ក់ៗ េហើយ 
អគុយម៉ូតូរបស់គត់្ត+វបនេគរ'បអូសស្មប់សកវ"ទ$%&របស់ទហន។  េដើមបណ+ឹងរដ្ប01េវណីបនយកម៉ូត ូ
មកវ$ញ េហើយៃឆ្េទជរេទះរុញស្មប់ដឹកស្រនិងអង្ររបស់្កុមជេម្%ស។  ពួកេគបនេ្បើ្បស់េ្គឿង 
ផ្ត់ផ្ង់ទំងេនះ ជមួយនឹងសំងម៉ូតូនិងថ"#ំអស្រី"នេដើម%&ីប្*រយកម្*បអហរបែន្មេនតមផ្*វ។ 

្កុមរួមដំេណើររបស់គតប់នជួប្បទះេ្គះថ"#កេ់នរល់ប៉ុស្ិ្ត.តពិនិត%&។  េដើមបណ.ឹងរដ្ប%3េវណី 
បនពន$%ល់ថ “អ្កែដលេទេគសួរហ្ឹងៗ វបត់មនុស89ហ្ឹងដែង្តំងែតពីផុតពីផA8វេទហ្ឹងរហូតេទដល់ 
សុ ីសុផុន។” េលក មស សរ%&ន់ បនរួចផុតពេីសចក្ីស()បេ់នរល់ប៉ុស្ិ្ត+តពិនិត/0 េដយករកុហកលក់ 
បំងពអីតស្"#$ណរបសគ់ត់ថ៖ 
 

គឺថខ្&ំភរ ខ្#ំថខ្#ំេបើកតក់សី ុ ... ខ្#ំ្ បប់េទេគ ភូមិខ្.ំេនខងមុខជិតដល់។  
ខ្#ំបនេទ ក៏ប៉ុែន្ក្#ងចំេណមអ្កែដលេទជមួយហ្ឹង ែដលេដើរជមួយគ@Aហ្ឹង 
េហើយេគយកេចញេទេ្ក ... វបត់េគយកេចញេទ ខ្2ំមិនដឹងជេគយក 
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េទណ។  េហើយករេចញ ជួបអ៊1ចឹងរហតូ្តែតខ្'ំេទដល់្សុក្បពន្ខ្'ំបទ។ 
... ខ្#ំអត់មនទុកចិត្ េនេពលែដលេគេហមនុស:;ចូលេទក្#ងភ្ំេពញវCញ 
េហើយបត់ៗ េហើយេរឿង៣ៃថ្ែដលថ “ទម#$ក់្គប់ែបក” វអត់មន។ ... 
បនខ្%ំសេ្មចថភរ។ 

 
េពលមកដល់ភូមិកំេណើត្បពន្គត ់ គត់មិនបនេឃើញ្បពន្គត់េទ េហើយម"#យេក្កគតប់នយំ 

ពីេ្ពះ្បពន្គត់មិនបនមកជមួយគត់។  ម-.យេក្កគតប់ន្បប់គត់ថ  “អង្ករែភ្កដូចម./ស់ េហើយ 
ឲខ្$ំេទ្បប់េគតម្តង់។”  គតក់៏េធ្ើតមដំបូន./នេនះ េហើយ្បប់ែខ្រ្កហមថ គត់េធ្ើេពទ+, េនមន្ីរេពទ$% 
េយធ េហើយកំពុងែតរក្បពនេ្នក្%ងភូមមិួយេនះ។  ៣ៃថ្េ្កយមក្បែហលជេម)*ង១០យប់ ្បធនភូម ិ
បនឲគតេ់ទពិនិត%&េមើលថ,%ំមកពីចិនថ្ីៗ។  េទះបីជគតម់នមន្ិលសង)*័យបរម្ពីករេកះេហទំងយប ់
ដូេច្ះក៏េដយ គតប់នេទតម្បធនភូមិេនឯចុងភូមិ។ គតក់៏្ ត#វបនេគចប់ចង និងឃត់ខ្)នេនទីេនះ។  
េដយសំណងល្ សិស#$នុសិស#'ក្*ងភូមិបនសុមំិនឲសម'(ប់គត់ ប៉ុែន្ប1្3នគតេ់ទអប់រ'ែកែ្បជំនួសវ'ញ។  
អ្កេទសទំងអស់្ ត#វបនដក់ក្+ងបន្ប់សិក)*មួយៃនមន្ីរឃុំឃំងេនអតីតវ'ទ)*ល័យសុ ីសុផន។  េនៃថ្ទ៣ី 
គត់្ត%វបនេកះេហសួរចេម្ើយនិងេធ្ើទរុណកម្។  េ្កយមកបន្ិច គត់ក៏្ត9វបនប!្#នេទបន្ប់មួយ 
េផ#$ងេទៀតស្មបក់រអប់រ&ែកែ្ប ែដលជកែន្ងពួកេគពិភក67គ"#ព ី“អ្កមន អ្ក្កហ្ឹង ... រួចេហើយក៏ចប ់
និយយអំពីបដិវត្ន៍េន្សុកបរំងេនឆ9:១ំ៨៨៩។” េលក មស សរ%&ន់ មនករភ,&ក់េផ្ើល េពលគត់្ត7វ 
បនេដះែលងពីករឃុំឃំង េហើយអនុ()*តិឲ្តឡប់មកភូមិ្បពនគ្ត់វ%ញ។ 

េពលមកភូមិវ*ញ មិនមនអ្កណម)*ក់មកែលងសួរនំគត់េទៀតេទ។  េដើមបណ,ឹងរដ្ប12េវណបីន 
សន្ិដ&'នថ អ្កភូមិ “ខ"#ច” េដយសរែតមនពក,-ចចមអរ3,មពីករស7,ប់របស់គត់។ េលក មស សរ%&ន់ 
បននិយយថ គត់មិន្ត,វបនអនុ&'(តិឲផ-(ស់ទីតមចិត្េទៀតេទ។  គត់្ត&វបនចត់តំងឲេមើលទ េហើយ 
ជីក្បឡយេនជិតភូមិ។  គត់ចងចបំនថ មនេពលមួយ បុរសម./កែ់ដលមនទំនក់ទនងជមួយនរ1ម23ក់ 
្ត#វបនេគចប់ខ្&ននិងសម,-បេ់នចំេពះកិច្្បជុំៃថ្រេសៀលជ្បច។ំ  េនក្#ងកិច្្បជុំ អ្កភូមិ្ត2វបន្បប ់
ពសីមទ្ិផល្សូវអង្រនិងកូត្សូវក្(ងមួយហិកត េហើយគត់្ ត#វសែម្ងភពេស#$ះ្តង់របស់គត់ឲជប់លប ់
េហើយនិយយេដយេជើងធក់ដៃីដេឡើងេលើថ “បរជ័យអេមរ*កំង។” 
 

៤. េសចក្ីែថ្ងេរៀបរប់ពីទុក្េសកេវទន ឥរ8យបថ និង ភពគួរឲេជឿជក់បនរបស់ 
េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណ ី

 
េនក្%ងេសចក្ីែថង្េរៀបរប់ពីទុក្េសកេវទន េលក មស សរ()ន់ បនរ()យរ()បម់្ងេទៀតពីករ 

បត់បង់ជីវ(តរបស់្បពន្គត់និងសមជិក្គ'សរេផ,-ងេទៀត។  យ4,ងណក៏េដយ គត់បនេផ()តេសចក្ ី
ែថ្ងករណេ៍នះ េទេលើសំេណើពិេសសមួយមិនធ%&ប់មនពមីុនមក េដយេស្ើសុំឲបូជេ្គងឆ្ឹង ែដលេន 
សល់ទំងអស់របស់ជនរងេ្គះ ែដលដក់បង&'ញសព្ៃថ្េនះ េនតមបណ/0កែន្ងរ6លឹកវ:;<0ណខ័ន្ ឬ 
កែនង្រ#លឹក្បវត្ិស(ស្នន។ េដយយល់ថឆ្ឹងទំងេនះអចរប់ប3្5លឆ្ឹងរបស់្បពន្គត់ េដើមបណBឹង- 
រដ្ប%&េវណី បនទទូចឲអង្ជំនុំជ្មះបូជឆ្ឹងេនសល់ទំងអសត់ម្បៃពណីែខ្រ េហើយ រក23ទុកធត ុ
ទំងអស់េនក្+ង េចតិយមួយជនិមិតស្"#$ៃនអតីតកល។  គត់បនប1្បស់ក្ីកម្របសគ់ត់ ជមួយនឹង 
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អរម្ណ៍រ'ជួលចិត្ពីករបត់បងភ់រ#យរបស់គត់ េដយេលើកែដសំពះបង)*ញពីេសចក្ីេគរព និង េសចក្ ី
្សលញ់ចំេពះ្បពន្របស់គត់។  គត់បននិយយថ៖ 
 

ខ្#ំបត់្បពន្ខ្#ំរហូតមកដល់េពលេនះ ខ្#ំមិនដឹងេនឯណផង។  ខ្#ំមិនដឹងកូនខ្#ំ 
រសឬ់ស#$ប់ផង។ ... េចតិយមួយ ... ឲេគេមើលេឃើញ្គប់គ-. ... ឲមនុស.2ហ្ឹង 
ដឹ ថ េនះជេរឿងកុំឲេកើតមនៃថ្េ្កយ។ 

 
 េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី បនេឆ្ើយតបភ7,មៗ េស្ើរែត្គប់សំណ@រ។ េលក មស សរ%&ន់ មិនមន 
ប"#$ក្#ងករយល់សំណ-រែដលបនសួរគត់េទ។ 
 
ខ. ស"ខកមម េអ រី 
 

េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណ ី េលក្សី េអ រ$ (TCCP 105) បនចប់េផ្ើមេធ្ើសក្ីកម្េនៃថ្្ពហស/0តិ 
និងបន្ដល់្ពឹកៃថ្សុ្ក4 គតប់នរស់េនភ្ំេពញក្.ងរបបលនណ់"ល។  េលក្សីនិង្គ,សរ្ត#វបនជេម្+ស 
េទភូមិត()*ងដំរ/ និងបន3(ប់មកេទភូមិចម'(រតពូ េខត្េពធិសត់ ក្7ងកំឡ7ងេពលរបបកម្7ជ្បជធិបេតយ(A។   
 

១. ករមកដល់ៃនែខរ្្កហម ក្'ងភ្ំេពញ 
 

េនប៉នុ"#នែខមុនេពលភ្ំេពញធ1#ក់ក្4ងកណ7#ប់ៃដែខ្រ្កហម េដើមបណ.ឹងរដ្ប23េវណ ី េលក្សី េអ រ$ 
បននិយយថ “្គប់េផ'(ង” បនទម%&ក់ចូលភ្ំេពញ បង្របួសនិងសម%&បអ់្កជិតខងគត់។  ក្,ងខណៈមួយ 
្គប់ែបកេផ)*ងចំផ្ះពួកគត់ េហើយបណ)*លឲបង្សីគត់របួសជទម្ន់។  េលក្សបីននិយយថ េពល 
ពួកគត់បនយកបង្សេីទេពទ%&ធំ ពួកគត់្ត(វែតសូកប./ន់្គ(េពទ/4េដើម%&ីទទួលបនេសវកមព្"#បល។  
បីៃថប្ន#$ប់ពីបង្សីរបស់គតេ់ចញពីមន្ីរេពទ+, ែខ្រ្កហមបនចូលមកដល់ភ្ំេពញ។  នេពលេនះ ទហន 
ែខ្រ្កហមបន្បកសថ្បជជនទំងអស់្ត0វែតចកេចញភ្ំេពញរយៈេពល៣ៃថ្ េដយមិន បន្បបព់ ី
េហតុផលេទ។  េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណ ី និយយថ “មនកំេភ្ើង កណ+ងកំេភ្ើង េដើរេកៀស ្បជជន 
ឲេចញ។”  ដូេច្ះ ពួកគតប់នចកេចញ េហើយសំេដេទ ភូមិត()*ងដំរ$5 ែដលជភូមិយយេលក្សី។  
េលក្សី េអ រ) បននិយយថ ្គ1សរេលក្សមីនករស&'ក់េស្ើរក្)ងករចកេចញ េដយស23យ្ទព37 
សម#$ត្េិនភ្ំេពញ េហើយ ម&'យរបស់គត់េទើបបេង្ើតកូន និង បង្សេីនែតកំពុងព"#បលជម្ឺ។ 

ពួកេគ្ត(វបន្បប់ថ “មិនបច់យកេទេទ។ មន តមផ្1វមនហូបេហើយ ឲែតមនលុយ មនរបស ់
របរហូបទំងអស់េហើយ” ដេូច្ះពួកគត់មិនបនយកអ្ីទំងអសម់នែតលយុ។  យ$%ងណមិញ េនតមផ្0វ 
េពលែដលពួកគត់្ត,វបន្បប់ថ េគែលងទទួលលុយកក់េទៀតេហើយ ម"#យេលក្ស ី
បនេកើតក្ី្ព)យបរម្ណ៍យ23ងខ63ំង េដយសរ គត់មិនអចទិញអ្ីៗបនឲកូនេចគតហ់ូបេទៀតេទ 
េហើយេលក្សី និងបងប្/នរបស់គតប់នែ្សកយំឃ*+នបយ។  េលក្សី េអ រ' បននិយយថ៖ 
 

្កុម្គ&សរេគក៏ដូចែត្កុម្គ/សរខ្2ំែដរ ដូចែតគ56 អត់មនខុសគ56េឡើយេទ។  
េមើលេទ ម'(ក់ៗឲែតមនកូន គឺែ្សកយំដូចែតគ'( កូនវឃ<(នែដលមនលុយ 
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េហើយ មិនទិញេគ ទិញេគមិនបនសុ ី។ េម្៉ោះេហើយ ឪពុកម89យខ្<ំស្<ត្តង់នុ៎ង 
េហើយស្#ត។ 

 
២. ភូមិត&'(ងដំរ- 

 
េដយេយងតម េលក្សី េអ រ) េនភូមតិ"#$ងដំរ) េលក្សីនិង្គ3សរ្ត5វបនេគចត់ទុកថជ 

“អ្កមូលដ()នថ្”ី ឬ “អ្កចំណ'លថ្”ី េហើយពួកគត់មិនបនអនុ$%&តិឲ “េនជិតអ្កមូលដ-.នចស់េទ។”  
េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណីបនប23,ក់ថ េលក្សីេនេក្ងេពក មិនអចយល់សច់ករបន េពលែដលមន 
ករែបងែចកែបបេនះ ប៉ុែនេ្លក្សីបនឭថ “អ្កចំណ'លថ្”ី ្ត#វែតចុះេឈ#$ះខ្(នឯងជមួយេមកង។  
េនត$%&ងដំរ+ ម-$យេលក្សី េអ រ+ និងបង្សីៗ ្ត(វបនេគចត់ឲេដញសតច្បេចញពវីលែ្ស។  
េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណ ី បននិយយថ េស)*+ងអហរេនត'()ងដំរ- មិន្គប់្គន់េទ។  ពួកគត់បរ1េភគ 
ជសមូហភព េហើយេមកងឲចំែណក្គ$សរគត ់ដំបូង៣ែវក ដល់េ្កយមកែតមួយែវកេទស្មប់ម/0ក់ៗ។ 

្គ#សរេដើមបណ,ឹងរដ្ប01េវណី និង “អ្កចំណ'លថ្”ី េផ#$ងេទៀតបនស,#ក់េនត#01ងដំរ5បនមួយរយៈ 
“េទដល់្សុកកំេណើតេហើយ អង្ករហ្ឹងប8្:ន្កុម្គ>សរខ្Bំេទេទៀត។”  ពួកគត់េដើរេទែ្ពកតមក់ 
ែដលមនទហនឈរយមកមេនមត់ទេន្ េហើយមនកប#$ល់ “េ្ចើនែដរ” មកចំទទួលពួកគត់។ 
េលក្សី េអ រ" បននិយយថ កប*+ល់ែដលគត់េឡើងជិះ “បិទប%&រ(&តង់ជិតអស់រលីង” េមើលមិនេឃើញ 
េហើយមនអ្កយមពីមុខពីេ្កយ។  កប45ល់ដឹក“អ្កចំណ'លថ្”ី េទែ្ពកេព( ែដលេនទីេនះ មនទហន 
បំពក់េដយអវុធ និង េមកង“េស្$កពក់េខេខ# អវេខ# ែស#$កេជើងកង់ឡន” បនបង%&ប់ពួកគត់ឲេឡើង 
“ឡន្ទុង” ែដលដឹកពួកគត់េទេពធិសត់។  េដយមិនបនេធ្ើ ករប$%ន់ស)%នចំនួន េដើមបណ3ឹងរដ្ប%7េវណី 
បននិយយថ មនឡនធំៗ និង មនុស01អ៊ូអរជេ្ចើន “កប#$ល់មកម្ងមួយៗមកចត។ ឡនទយដក់ក្ិត 
េឡើង្ព'ៗ។”  ក្#ងេពលេនះ េគែចកនំបុ័ង ប៉ុែន្េលក្សី េអ រ$ ្បប់ថវមិន្គប់្គន់។ 
 

៣. ភូមិចម'(រតប៉ ូ
 

េលក្សី េអ រ$ បននិយយថ ្គ(សរេលក្សី បនេធ្ើដំេណើរអស់មួយៃថេ្ពញេដើម%&ីេទដល ់
េខត្េពធិសត់ េហើយ្ត#វបនដឹកយកបនេ្ទតមរេទះេគេទភូមិចម)*រតពូ។  បន1*ប់ព៤ីឬ៥ៃថ្ ក្#ងភូម ិ
សមជិក្គ(សរ្ត,វបនបំែបកេចញពីគ9:។ េលក្សី  េអ រ$ បននិយយថ “េគែបងែចកអស់េហើយ 
បងេដយបង ប្'នេដយប្'ន ឪពុកេដយឪទុក ម/0យេដយម/0យ ... េទេធ្ើករេរៀងខ្:ន ... មនេគេធ្ើផ្ះទុកឲ 
រួចេ្សច ផ្ះែល្ងេគកនខ់ណ#មួយបន្ប់ៗ។” ្បជជនមូលដ*+ន “ចស”់ និង “ថ្”ី បរ#េភគរួមគ*+េនសល 
ហូបបយេទះបីជពួកគតរ់ស់េនេផ$%ងគ($ក៏េដយ។ 

េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណ ីបននឹកេឃើញពីស,-នភពលំបកលំបិនរបស់្គ.សរេលក្សី ែដលបនជួប 
្បទះេនេពធិសត់។ េលក្សី េអ រ$ ្ត'វបនចត់តំងឲកបេ់ឈើេធ្ើជីនិងដំេដើមដំឡ$ង។  េលក្សី 
បនរ$ឭកថ គត់មិនអចេធ្ើករបន្សួលបួលេទ និង ្ត;វបនេគ “ៃវ#ក%&លខ្*ំមយួភ្$កចប េឡើង្បកច់េពញ 
កែន្ងទំងអស់។ ប៉ុែន្សំណងខ្-ំវមិនងប់ មួយ្សបក់ខ្-ំដឹងខ្:នវ<ញេទ។”  ម"#យរបស់េលក្សី្ ត#វបន 
េគចត់តំងឲែរងអង្រ និង េ្កយមកធ./ក់ខ្3នឈឺេដយសរេធ្ើករហួសកំណត់និងអស់កម./ំងល្ិតៃល្។  
េលក្សីក៏បននិយយថែដរថ េលក្សីមិន្ត(វបនអន!ុ"#តិឲជួយម+#យេទ៖ 
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អត់េទ េគមិនអនុ+,-តឲខ្1ំមកេទ ប៉ុែន្ខ្1ំអណិតម;-យេពក ខ្1ំលួចរត់មក េ្ពះខ្1 ំ
ថេបើេគទន់្តង់ណ េគសម,-ប់េចល្តង់នុង៎ ក៏ខ្&ំអស់ចិត្ែដរ។  ខ្&ំមកលួចមក 
ទំងយប់ មកដល់ម,-យ ម,-យយំែ្សក ថកូនេអើយ!  េបើេគទន់េគៃវ:កូនឯង 
ងប់េហើយ។  ប៉ុែន្ម/0ក់ឯងកុំមត់!  េបើេគៃវ/ខ្2ំក៏ៃវ/េទចុះ។ 

 
េយងតមេលក្សី េអ រ" េពលែដលម)*យេលក្សីនិយយថ គត់ចង់េឃើញកូនេចរបស់គត់ 

គត់ក៏្ ត#វេគបនឃុំខ្(នមួយសប-.ហេ៍ដយឥតអហរ។ េលក្សី េអ រ$ និយយថ ទក់ទងនឹងរបបអហរ 
េពលែដលពួកគត់មកដល់េពធិសត់ ពួកគត់បនដំបយស្មប់ៃថ្្ តង់ និង បបរស្មប់េពលល+,យ។  
២ឬ៣ៃថ្េ្កយមក ពួកគត់ទទួលបនែតបបររវៗ មួយែវកលលដ៍ដូង ស្មប់អហរមួយេពលបុ ៉េណ&'ះ។ 
តមករបក្សយរបស ់ េលក្សី េអ រ) អហរមនមិន្គប់្គន់េទ េហើយ្បជជនមួយចំនួន 
បនស$%ប់េដយសរករេ្សកឃ&'ន។  ជងេនះេទេទៀត “្គប់អចម៍ទន+,យ” ែដលផ្លឲ់អ្កឈឺ 
មិនបនជួយពួកេគទល់ែតេសះ។  

េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណ ី បនេរៀបរប់ពីរេបៀបែដល្គ&សរេលក្សី្ត%វបនេគសម,-បក់្#ងរបបកម្#ជ 
្បជធិបេតយ)*។  េលក្សីបននិយយថ ប្)ន្បុសរបស់េលក្សី្ត4វបនេគចប់ខ្:ននិងសម#$ប់ បន($ប់ព ី
គត់្ត%វបនែខ្រ្កហម្បទះេឃើញេឡើងេដើមេត()តយក “ទឹកេត&'ត” ឲ្បពន្របស់គត់។  េ្កយមក 
ក្#ងឆ&'១ំ៩៧៨ “ពួកែខ្រ្កហម” បនសម%&ប់្គ+សរេលក្សី េហើយមនែតេលក្សីនិងប្:ន្បុស 
េលក្សីបនេនរសដ់ល់សព្ៃថ។្ កលេនះ េលក្សី េអ រ) េទើបែតមនអយ១ុ០ឆ"#ំជង។  េលក្ស ី
និយយថ េលក្សីមិនបនដឹងពមីូលេហតុៃនករសម#$ប់េនះេទ។  េលក្សីនិយយថ ្គ/សរេលក្ស ី
និងអ្កភូមទិំងអស់្ ត#វបនបង)*ប់ឲចកេចញពីផ្ះរបស់ពួកេគ ពីេ្ពះ េវៀតណមកំពុង់ែតវយលុកចូល 
េហើយ ក្#ងកំឡ#ងេពល្គ#សរគត់បនកំពុងេដកក្)ងវលែ្សេនយប់មួយ ែខ្រ្កហមបនមកបញ់ពួកគត ់
ទំងអស់។ 
 

្កុម្គ&សរខ្+ំទំងអស់ មួយពូជស78ប់មួយថ្(ក េនសល់ែតខ្(ំមួយ និងប្7ន្បុស 
មួយេលើកែដសំពះអង្រេគ ពូេអើយកុំសម45ប់ម85យខ្;ំអី។  េគមិនអនុេ្គះេទ ...  
េគេដញខ្'ំថយេចញពីថ្'កឈមម34យខ្'បំន្បែហលជ២០ែម៉្ត ខ្(ំឭប្-នខ្( ំ
ែ្សកយំ អតូចេនេបេដះឭែ្សកយំ ខ្3ំស្3ះ្តឡប់េទវ:ញៗ ... គត់េបះេឡើង 
េទេលើចក់នឹងជំពុះទង់េននឹងមុខខ្1ំ។ 

 
េលក្សី េអ រ$ បននិយយថ ពួកែខ្រ្កហមព45យមសម%&ប់េលក្សីផងែដរ។  េលក្សីបន 

ព"#យមករពរ្គ+សរអ្ក្សីេដយរងជំនួសពួកគត់ ប៉ុែន្ពួកគត់េនែតសC"ប់។  “ខ្#ំថ សុខចិត្ឲចំខ្#ំចុះ 
កុំឲចំម'(យខ្,ំ។  ខ្,ំអត់ដឹងមូលេហតុអី បនជមនិចំខ្&ំ។”  េលក្សី្ត#វរបួស ែតមិនស./ប់េទ 
េដយសំណង់ល្ ្គប់កំេភ្ើងបញ់្ ត#វចំគូថេទវ,ញ។  េយងតមេដើមបណ+ឹងរដ្ប/0េវណី េ្កយមក 
(េដយមិនបនប)*+ក់ឲច+0ស ់ ចប់ពេីពលែដល្គ&សរគត់្ត,វែតស"#ប់) ែខ្រ្កហមបន្បទះេឃើញ 
េលក្សី េអ រ) និងប្/នៗេលក្សី េហើយ្បប់ពួកគត់ថ ពួកគត់្ត)វែតស-.ប់។ េលក្សី េអ រ$ 
បនេរៀបរប់េហតុករណ៍ដូចខងេ្កម៖ 



 
សំណ$ំេរឿង០០២ ■ របយករណ៍េលខ ៤៤ ■ សវនករេលើភស្$តង ■ សប#$ហ៍ទី ៣៩ ■ ២២-២៣ វ"ច្ិក ២០១២ 

9 

 
ពួកវេដើរមក ខ្,ំយក្កម12្គបមុខពីរនក់បងប្;នឱបគ?2ជប់េលើកែដថ “ពូេអើយ 
េបើសម&'ប់ខ្+ំ ក៏សម&'ប់េទចុះ េបើខ្+ំេនក៏គ5'នន័យអីេទៀតែដរ គ5'នេគលេដអីេទ 
ខ្#ំក&'យជកូនកំ្ពេហើយ េហើយក៏ខ្#ំអតម់នេគលេដ គ'(នែម៉ គ'(នឪណជួយ 
ទំនុកប្មុងខ្,ំេទ។  ពូេអើយសម67ប់ខ្,ំចុះ។”  វយកកំេភ្ើងមកភ្-ងគុម្្តេចៀកខ្-ំ 
ពីរនក់បងប្*នឱបគ./េឡើងញ័រអស់េហើយ នឹកថស</ប់ទំង ពីរនក់ ឲវដច ់
ពូជេទ។ 

 
េលក្សីនិងប្#នៗ្ត#វបនេដះែលងផុតពីករសម$%ប់។  ប៉ុែន្ដូចែដលេលក្សីបនប"#$ក់ក្(ង 

សក្ីកមខ្ងេលើមក ពួកគត់រស់េនយ)*ងេវទនេ្កយមក។  េលក្សីបននឹកេឃើញពីេសចក្ីលំបក 
េវទនមួយ េពលប្,នៗេលក្សីេ្សកឃ"#នខ"#ំងេពក េហើយបនសុំអង្រពីែខរ្្កហម ប៉ុែន្មិនបនអ្ីទំងអស ់
បនែតអំបិលមួយក./បប់៉ុេណ&'ះ។ 
 

៤. េសចក្ីែថ្ងករណ៍េរៀបរប់ទុក្េសកេវទន ឥរ$យបថ និង ភពគួរឲេជឿជក់បនរបស់ 
េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណ ី

 
េនក្%ងេសចក្ីៃថង្ករណ៍េរៀបរប់ទុក្េសកេវទន េលក្សី េអ រ' បននិយយថ បន01ប់ពី 

ចកេចញភ្ំេពញេនឆ+,១ំ៩៧៥ េលក្សីបនបត់បង់អ្ីៗ្គបយ់"#ង រួមទំង្គ,សរេលក្សី េហើយក"#យ 
ជេក្ងកំ្ព។  េលក្សី្ត%វបនបង្ំឲផ()ស់ពីកែន្ងមួយេទកែន្ងមួយេទៀតរហូតមកដល់េខត្េពធសិត ់
ែដលជកែន្ងេលក្សី្ ត#វបនេគេធ្ើទរុណកម្ ពីេ្ពះេលក្សីេនេក្ងេពកមនិអចេធ្ើករបនល្ និង 
បនសុំអង្រស្មប់អហរ។ េលក្សី េអ រ) បនែថ្ងថ េលក្សីេទើបែតអចរកេឃើញបង្សីម23ក់ែដល 
េនរស់មកទល់សព្ៃថេ្នះ ប៉ុែន្ េដយសរ “របួសគត់ គ()នេធ្ើអីេកើតេទ ... គត់គ()នប្ី គ()នសីអីេទ។”  
េលក្សី េអ រ$ បនសន្ិដ+,នេសចក្ីែថ្ងករណ៍េដយទមទរឲជួយរកយុត្ិធ័ម េដយនិយយថ 
“ខ្#ំក៏អកុសល ខ្#ំក៏អ្កក់េម្៉ោះ ជួបែតទុក្លំបកេវទន។  សូមឲេលក្បធនជួយរកករខុស្តGវឲខ្#ំផង។” 

េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី បនេឆ្ើយនឹងសំណ7រ ែដលបនេចទសួរេដយេពញចិត្ និង េនែតអចផ្ល ់
សក្ីកម្បនធម្តេទះបីជដល់ចំណ6ចឈឺចប់បត់បង់្គ>សរក៏េដយ។  េលក្សីបនសរភពេដយ 
្តង់ៗថ េលក្សីមិនបនដឹងពីចេម្ើយទក់ទងនឹងស12នភពរស់េននិងកំេណើន្បជជន ក្#ងភ្ំេពញ 
េពលែខ្រ្កហមកំពុងវយលុកកន់ែតខិតចូលភ្ំេពញ។  េលក្សីបនពន'(ល់ថ េលក្សេីនេក្ងេពក 
មិនបនតមដនប()*េនះេទ។ 
 
គ. ស"ខកមម េច នី 
 

េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណ ី េលក េច នី (TCCP 187) បនផ្ល់សក្ីកម្ពីបទពិេសធន៍រសេ់នក្%ង 
ភ្ំេពញបន#$ប់ពីគត់បនចកេចញពកីម្$ជេ្កមក្$ងឆ,-១ំ៩៧០ េហើយេទេធ្ើជទហនឲរដ#$ភិបលគំ្ទ 
េដយអេមរ'កំង។6  គត់មនិបនសេ្មចបំណងេធ្ើជទហនេទ េដយសរបង្បុសគតប់នហមឃត។់  
គត់បនស'(ក់េនភ្ំេពញនងិមនវត្មនេពលែខ្រ្កហមបនវយេក,-បក,-ប់ភ្ំេពញ។ េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី 
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បនផ្ល់សក្ីកម្ពីករចងចរំបស់គត ់ ទក់ទងនឹងករជេម្'សេចញនិងបទពិេសធនគ៍តជ់ជនេភៀសខ្#ន 
ក្#ងកំឡ#ងេពលកម្'ជ្បជធិបេតយ/0។ 
 

១. ករជេម្'សេចញពីភ្ំេពញ 
 

េលក េច នី ចបំនថ េនៃថ្ ១៧ េមស ១៩៧៥ គត់និង្គ#សរបង្បុសរបស់គត់ 
បនស$%កេ់នផ្ះរបស់បង្បុសគត់ ក្1ងខណៈអ្កភ្េំពញភគេ្ចើនរួមទំងទហន លន់ ណ,ល បនេចញ 
មកអបអរសទរជ័យជុំនះរបស់ែខ្រ្កហម។  បង្បុស េច នី បនេធ្ើករឲធនគរជតិកម្'ជេនភ្ំេពញ។  
បង្បុសរបស់គតប់នេរៀបករ េហើយមនកូន៣៖ េចសួន េចយក)* និង េចឡបំង។  េលក េច នី 
បនែថ្ងថ ២ឬ៣ៃថ្េ្កយៃថ្ ១៧ េមស ទហនែខ្រ្កហមមួយ្កុម បន្បកសឲ្បជពលរដ្្ត<វែត 
ចកេចញភ្ំេពញ។  តមរយៈ េលក េច នី ស56នករណ៍េពលេនះ មនភពរេញ៉រៃញណ៉ស់ គត់បនឭ 
ស្#រ្គបក់ំ#េភ្ើង និង ្បជពលរដ្បនែ្សករកបងប្0នសច់ញតរិេសះរសយេពញទី។  គត់បនអះអងថ 
ទហនែខ្រ្កហម្បប់អ្ករល់គ+,ឲចកេចញែត៣ៃថ្េទ ពីេ្ពះ ភ្ំេពញនឹង្ត,វរងករទម23ក់្គប់ែបកពី 
ទ័ពអកសអេមរ*កំង។ 

គត់និងបង្បុសរបស់គតប់នសេ្មចចិត្េទ្សុកកំេណើតេនកម្3ជេ្កមវ#ញ។  គត់ចំបនថ 
ក្#ងខណៈគត់ចកេចញពភី្ំេពញ មនអ្កជម្ឺ ចស់ជរ មនទំងសកសព េនតមដងផ្-វ ប៉ុែន្អ្កេភៀស 
ខ្#នអ្ស័យេលើខ្#នឯង េដយគ()នអ្កណអចជួយអ្កណបនេទ។  គត់បនសែម្ងមតិថ វជេពល 
េវលដ៏លបំកលំបិនមួយ េ្ពះវេនរដូវេភ្7ង េហើយេក្ងៗហលេភ្&ងហលខ)*ល់ គ-)នកែន្ងេដកពួន 
មនែត វលែ្ស។ 
 

២. ភូមិ្តពំងសប និង ករេរ0សេអើង្បឆំងែខ្រេ្កម 
 

េលក េច នី បនពរក្+យគតេ់ដយរួមជមួយអ្កដំេណើរជេ្ចើនេផ34ងេទៀតតមផ្;វជតិេលខ២ 
បនេទដល់ភូមិ្តពំងសប ្សុកបទី េខត្តែកវ។  គត់បនសេ្មចចិត្មិនេធ្ើដំេណើរបនេ្ទភូមិកំេណើត 
របស់គតេ់ទៀតេទ បន#$ប់ពីមនេគ្បប់ថ ទហនែខ្រ្កហមនឹងសម34បែ់ខ្រកម្(ជេ្កមេនតម្ពំែដន។  
ចប់ពីេនះមក គតប់នលក់អត្ស*+,ណ រួមទំងកែន្ងកំេណើត និងប្,រេឈ/0ះ្គ4សរពី “េច” េទ 
“លន”។  គត់បនពន()ល់ថ ្តកូល “េច” អចបង%&ញអត្ស,-&ណគត់ជែខ្រកម្$ជេ្កម ពីេ្ពះ 
្បជជនេនកម្+ជេ្កមបនេ្ជើសេរ#សនម្តកូលពួកេគតមទីកែន្ងែដលពួកគត់ស23ក់េន។ នម “េច” 
្ត#វបនេ្បើ្បស់េដយ្បជជនមកពី្ សុកមត់្ជ)ក។  គត់ក៏បន្បយត័្្បែយងេរៀបចំសម្ី េដើម+,ីបំភន ់
អត្ស%&'ណរបស់គត់។ 

េយងតមេដើមបណ*ឹងរដ្ប./េវណី ដំបូងេឡើយ វមិនទន់មនករ្បកសជសធរណះពី កងឈ្ប 
្បឆំងនឹងែខ្រេ្កមេទ េហើយគត់ក៏េនមិនទន់ច'(ស់ថេតើែខ្រ្កហមមនករេរ$សេអើងនឹងែខ្រេ្កមេទ 
ពីេ្ពះែខ្រ្កហមបន្ប្ពឹត្មកេលើ្បជជនភគតិចេដយេស្ើភពគ)* េពលែដលែខ្រ្កហមេនលក់ពួន 
ក្#ងៃ្ពេនេឡើយ។  ប៉ុែន្ បន./ប់ពីៃថរ្"េដះ១៩៧៩  គត់អចអះអងថ តមករពិត ែខ្រ្កហមបនេរ%ស 
េអើងែខ្រេ្កមេពលគត់មកទួលែស្ងរកេមើលសច់*+,តិរបស់គត់។ េនទីេនះ គត់បនេឃើញពក#$េស'#ក 
ែខ្រ្កហមសរេសរេនេលើជ/01ំងថ “កុំេឆ្ើយថឯងជែខ្រេ្កមេដើម-.ីរួចខ្3ន។” 
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េយងតមេដើមបណ*ឹងរដ្ប./េវណី េន្តពំងសប “្បជជនថ្”ី ្ត#វបនេគេរ*សេអើង េហើយ “ស"#ន 
ភពេនះេយើងមិន្ទំអចេនបន។” “្បជជនថ្”ី ្ត#វបនចត់ទុកជពួកច្កព័ទ្ ពួកមូលធននិយម 
ពួកសក្ិភូមិ និង ្ត.វបនេចទថ “េធ្ើៃ្សេលើខ្ងរ-ស្។”  ដេូច្ះ េលក េច នី និង្គ#សរ បនសេ្មចចិត ្
្តឡប់េទភ្ំេពញវ.ញេនចុងឆ45១ំ៩៧៥ ឬេដើម១៩៧៦។  េនតមផ្(វ មនមនុស./ េស្0ក េខ# ្កមវ័ណ'ក 
និង្ទនប់េជើងកង់ឡនបនប$%&ប់ពួកគត់ េហើយបង2%ប់ឲពួកគត់ផ្6រទិសេដ។  េលក  េច នី ចំបនថ 
“េគហ្ឹងេគអត់ហ+,នឲេនយូរ។  ... េហើយខ្7ំមនិដឹងទីតំងេទ មិនដឹង េហើយមកដល់េគល េដ្តង់ណ ។”  
េពលពួកគត់បនមកដល់ថ្ល់រថេភ្ើង ទហនែខ្រ្កហម បនបង្ំឲពួកគត់េឡើងរថេភ្ើង ែដលរួមមន 
អ្កដំេណើររប់រយអ្ក។ េលក េច នី បននិយយថ “អរម្ណ៍ហ្ឹងមិនដឹងថេទកែន្ងស56ប់ ឬមួយេទ 
កែន្ងណេទ។  ្គន់ែតថ េបើបទប123ពួកឈ្បហ្ឹង ែខ្រ្កហមេនះ គឺេគប123អ៊Dចឹងេហើយ គឺ្តGវែតេទ។  
មិនែមនអ្ីមួយែដលេយើង្បឆំងនឹងពក67េគេទ។  េទះបីេទកែន្ងេនះឲសB6ប់ក៏េយើង្តFវែត េទែដរ។” 
 

៣. សហករណ៍ ចកធ ំ
 

អ្ស័យតម េលក េច នី  ្បជជន្ត*វបនបង្ំឲរស់េនក្7ងសហករណ៍ េយងតមេគល 
នេយបយបក()កម្,យនីស្កម្,ជ េហើយគ5(នអ្កណម'(ក់អចេគចេវស ឬេដញេដលពេីគលនេយបយ 
េនះបនេទ។  េលក េច នី និងអ្កដំេណើរេផ12ងេទៀត្ត#វបនបង)*ប់ឲចុះពរីថេភ្ើងេន្សុកម៉ងឬស01េីខត្ 
បតដ់ំបង េហើយបន្ដំេណើរតមរេទះេគេទដល់សហករណច៍កធំ។  េនក្)ងសហករណ៍េនះ  ្បជជន 
្ត#វបន្បប់ឲេផ)*តអរម្ណ៍ខតិខំេធ្ើករេលើផល្សូវ េដើម23ី្ បមូលផលបន២ឬ៣ដងក្%ងមួយឆ*+ំ េហើយ៣ 
េតនក្&ង១ហិចត។ 

ត ហឺយ ជ្បធនសហករណ៍។  េដយមិនដឹងពីមូលេហតុច>?ស់លស់ េយងតម េលក េច នី 
ត ហឺយ ្ត#វបនេគដឹងថជ “ឃតករសម'(ប់មនុស(.េដយញញឹម។” េលក េច នី មិនបនេឃើញករ 
សម#$បេ់ដយបុគ្លេនះផ,-ល់េទ ប៉ុែនត្មករសេងត្ ្បជជនក្)ងភូមិេនះ មនចំនួនកន់ែតតិចេទៗ។  
េពលែដលពួកគត់េទើបមកដល់ដំបូង “មនជេ្ចើន្គ)សរ” និង ្បជជនរប់រយនក់ បនរស់េនផ្ះឬស67 ី
៣ជួរែដលសង់ស្មប់ទទួល“្បជជនថ្”ី។ “មកចុងេ្កយកន់ែតេខើចេទៗ េឃើញែតផ្ះេចលេទអត់ដឹង 
ថមនសុ"#ហ្ឹងេទណេទ។ ប៉ុែន្ផ្ះអត់មនមនុស01េនេទ។” េលក េច នី មិនបនដឹងថេតើ្បជជន 
ទំងេនះ្ត#វបនប"្$នេទកែន្ងេផ-.ង ឬក៏្ ត#វបនសម)*ប់។ 

េនចកធំ េលក េច នី និង្គ+សរបងប្0នរបស់គតប់នចប់េផ្ើមទទួលអហររល់ៃថ្។  
េយងតមេដើមបណ*ឹងរដ្ប./េវណី បបររវគក្#កមួយែវក ែដលពួកេគទទួលេរៀងរលេ់ពលអហរ មិន្គប ់
្គន់េឡើយ ជពិេសសេបើេ្បៀបេធៀបេទនឹងបន្$កករងរ្បចំៃថ្។  េដយសរែតខ្ះខតអហរ ក្$យ្បុស 
បង្បុស និង បងៃថរ្បស់គត់ បនស*+ប់។  គត់បនសែម្ងេសចក្ីទុក្េសកថ េ្កយពីបនមកដល់ 
ចកធំ ២ឬ៣ែខ ក្%យ្បុសរបស់គត់បនធ23កខ់្#នឈឺជទំងនរ់ករូសនិងេ្សកឃ&'ន។ គត់ក៏ចំបន េពលបង 
្បុសរបស់គត់អង្រសុំស្រេត01តបន្ិចេដើម19បីរ#េភគមុនេពលគត់ស01ប់ ប៉ុែន្្ គ#សរគត់មិនអចបំេពញ 
សំណ$មពរសម)*េនះបនេទ។ 

េដយ្សេដៀងគ*+នឹងសក្ីកម្េដើមបណ6ឹងរដ្ប+9េវណេីលក្សី េអ រ" េលក េច នី បននិយយថ 
មនែត “្គប់អចម៍ទន'(យ” ្ត#វបន្បគល់ឲអ្កជម្ឺ មិនថស67នភពជម្ធឺ្ន់ធ្រយ"#ងណេទ។ ថ"#ំអចម ៍
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ទន#$យទំងេនះ មិនមន្បសិទ្ភពេទ។  ក្7យគត់ម;#ក់ បនស>#ប់ក្@ងរយះេពល៣េម#$ង បន#$ប់ពីបនេលប 
្គប់អចម៍ទន+,យ។ គត់ក៏បនចងចំថ បង្បុសរបស់គត់បនបដិេសធមិនេទេពទ,-េពលគតឈ់ឺ 
“េបើអ្កណេទេដកេពទ,-េគេនះ គឺអត់អហរេហើយ។  របបែដលេយើងមនេនក្@ងេពលែដលេយើងេនផ្ះ 
ហ្ឹង ែដលេពលេយើងេទេធ្ើករ ែតេយើងេទេដកេពទ45 គឺអត់មនរបបេទៀតេទ។” 

ដូចែដលេដើមបណ+ឹងរដ្ប01េវណីមនបទពិេសធន៍េន្តពំងសប ្បជជនមូលដ23ន្ត#វបនេគ 
្ប្ពឹត្េផ)*ងគ-)ពី្បជជនថ្ី ឬ “្បជជន១៧េមស” េនចកធំ។  ដូចែដលគត់បនេធ្ើេន្តពំងសប 
េលក េច នី បនបន្លក់បំងអត្ស,-.ណែខ្រេ្កមរបស់គត់េនចកធំ។ 
 

៤. េសចក្ែីថ្ងករណេ៍រៀបរប់ទុក្េសកេវទន ឥរ/យបថ និង ភពគួរឲេជឿជក់បន 
របស់េដើមដណ*ឹងរដ្ប./េវណ ី

 
េពលអង្ជំនុំជ្មះផ្ល់ឱកសឲេដើមបណ9ឹងរដ្ប=>េវណសីែម្ងេសចក្ីរងទុក្េវទនរបស់គត់ពីរបប 

កម្$ជ្បជធិបេតយ-. េលក េច នី បននិយយថ គត់មនសំណ1រ២ស្មបេ់លក េខៀវ សំផន៖ ១) 
ថេតើជនជប់េចទ េខៀវ សំផន បនជួប េច សយ ជពូរបស់ េច នី េ្កយពី េខៀវ សំផន ្ត#វបនេចទថ 
បនសរេសរសំបុ្តឲ េច សយ ្តឡប់មកភ្ំេពញវ/ញ និង ២) េតើ េច សយ ស#$ប់េនទីណ ដូេច្ះ 
េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណីអចរកេឃើញឆ្ឹងរបស់គត់ ែដលេនសល់យកមកេធ្ើបុណ,Bតមសសន។ េលក 
េច នី មិនបនទទួលចេម្ើយទំង២េនះេទ។ េលក េខៀវ សំផន បននិយយថ គត់មិនេឆ្ើយនឹង សំណ$រេទ 
េហើយរងចំរហូតដល់េសចក្ីប4្ប់ៃនករដក់បង;<ញភ័ស្Aតង មុនេពលេឆ្ើយតបេទនឹងសំណ$រទំងឡយ។ 
(េមើល IV.ឃ.) េលក េច នី បនេឆ្ើយតបេដយខកបំណងថ៖ 
 

ខ្#ំេសកស()យណស់ែដលសំណ2រខ្#ំ ចង់សរួរកអ៊%របស់ខ្+ំ មិនែមនថ េខៀវ សំផន 
អត់ស%&ល់េទ។ េខៀវ សំផន គត់ស-.ល់ េច េស េនះច.4ស់ណស់ គត់ធ7.ប ់
ហូបបយជមួយគ&'េទៀត។  គតម់ិនដឹងថ សកសព របស់គត់ស()ប់េនទីណ 
េទ? គត់មិនគួរបដិេសធេទ ... អ៊2ចឹងទុក្េសករបស់ខ្<ំេនដែដលហ្ឹង 
េទះបីបនេឡើងតុលករយ12ងណ ក៏ខ្%ំមិនអស់ចិត្េទ។ 

 
ក្#ងកំឡ#ងេពលេធ្ើសក្ីកម្របស់គត ់ េលក េច នី បនេ្តៀមជេ្សចក្+ងករេឆ្ើយសំណ)របនចំៗ 

ល្្បេសើរ។ េលក េច នី ចប់មនអរម្ណ៍រ/ជួលចិត្ខ89ំង េពលគត់នយិយពភីពេ្សកឃ()ន និង 
ករស"#ប់របស់ក្*យនិងបង្បុសរបស់គត់។ គត់ ក៏មនសភពខងឹសម$%ផងែដរ េពលែដលគតម់ិនបន 
សមបំណងចំេពះ េលក េខៀវ សំផន ែដលមិនបនេឆ្ើយនឹងសំណ6ររបស់គត់ពីករស@Aប់ៃនពូរបស់គត់។ 
 

III. បញហ ែផនកចបប ់និង នី/0ធី 
 

វបនក%&យជេរឿងធម្តក្,ងេពលកតេ់សចក្ ី ែដលភគីែតងែតបនជំទសេ់ទនឹងសំណ$រដឹកមុខ 
និងសំណ'រមិនពក់ព័ន្។ ជកិច្បែន្ម ប"#$នីតិវ&ធីមួយ្ត,វបនេលើកេឡើងេនក្,ងេម./ងចុងេ្កយៃនកិច ្
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ដំេណើរករសវនករក្-ងសប#$ហ៍េនះ ថេតើ្កុមករពរក្មីនសិទ្ិក្)ងករេធ្ើបទបង#$ញជផ្$វករេលើេសចក្ ី
េរៀបរប់ពីទុក្េសកេវទន។ 
 
ក. ករេរបីរប

សស់ំណួរដឹកមខុនិងសំណួរសននិដឋ ន 
 

ែបបបទៃនករេ្បើ្បស់សំណ0រដឹកមុខនិងសំណ$រសន្ដិ"#ន ្ត'វបនជំទស់តវ0#ម្ងេទៀត នសប$%ហ ៍
េនះក្&ងតុលករ។ ក្#ងខណៈមួយ ្ពះរជអជ23 វំងសង់ វ83យដ៍ េដស=3ឯល បនសួរថេតើេដើមបណGឹង 
រដ្ប%&េវណី មនចម្ល់េលើប34%របស់ែខ្រ្កហមឲជេម្0សេចញ ពីេ្ពះ “ថេតើេលកមនសួរខ្.នឯងេទ” 
ែដលថ េលក មស សរ#$ន់ បនេបះបង់ជីវ/តអ្កជម្ឺក្7ងមន្ីរេពទ$<េដើម%&ីជេម្*សេចញ េហើយសេ0ង2%ះជីវ5ត 
ខ្#នគត់។7 ក"#$ ហ្ីសេស បនជំទស់នឹងសំណ$ររបស់ េលក វ%&យដ៍ ពីេ្ពះវមនពក&' “្បសិនេបើ” 
េ្ចើនេពក។ េមធវ%អន្រជតរិបស់េលក នួន ជ េលក េអន្ឌូ អុ ីនូហ,-. ី បនសំណ3មពរថ ្ពះរជអជ=, 
សួរអ្ីែដលមនក្.ងគំនិតរបស់ េដើមបណ:ឹងរដ្ប=>េវណី េដយមិនចំបច់េលើកយកបEF= “េ្បៀបេធៀបជករ 
សន្ិដ&'ន។”  ្បធនអង្ជំនុបំនយល់្សបនឹងេសចក្ីជំទស់របស់េមធវ7ករពរក្ី។ 

េ្កយមក េពលេលក អុ នីូហ$%& ី បនេចទសួរ េលក មស សរ()ន់ ទក់ទងនឹងស"#នករណ ៍
េ្គះថ&'ក់ក្$ងភ្ំេពញមុនចូលមកដល់ែខេមស១៩៧៥ េហើយចប់េផ្ើមសំណ.រជេ្ចើនេលើកជមួយ “េតើ្តឹម 
្ត#វែដរឬេទ?” ឬ “េតើអ្កយល់្សបែដរឬេទ?”8  េលក វ"#យដ៍ េដស)#ឯល បនជំទស់នឹងករបន ្
េ្បើ្បស់ឃ)* “ដូចជនំមុខសក,-ីឲេឆ្ើយ”។9  បន#$ប់ពីេច្កម្បឹក"#គ%"  េលក្បធនអង្ជំនុំ បនេស្ើឲ 
េលក អុ ីនូហ'() ី េជៀសវងករដក់សំណ'រដឹកមុខេទកន់េដើមបណ/ឹងរដ្ប34េវណី ឬ សំណ:រទំងឡយណ 
ែដលត្ម'វឲេធ្ើឧបមណវ"ធ។ី េលក្បធនអង្ជំនុជំ្មះបននិយយថ សំណ.រដឹកមុខែតងែត្ត%វបន 
ហមឃតត់ំងពីេដើមមកេដយសរែតសំណ'រ្បេភទេនះេស្ើឲេដើមបណ/ឹងរដ្ប45េវណីឬសក#$េីធ្ើករវយតៃម ្
េសចក្ីសន្ិដ+,នែដលភគីចង់បន។ េលក្បធនអង្ជំនុជំ្មះបនប$%&ក់ថ សំណ-រ្បេភទេនះ “នីតិវ&ធ ី
សុ ីវ%លឡមិនអនុ&'(តឲេធ្ើដូេច្ះេទ” េហើយក៏ដូចជតមវ.ធនៃផ្ក្5ងរបស់ អ .វ .ត .ក .  ។ េលក អុ នីូហ$%& ី 
បនេស្ើឲអង្ជំនុំជ្មះ បង#$ញភ័ស្*តងេចញពីយុត3$ធិកររបស់្បព័ន្សុ ីវ=លឡណមួយក្*ងពភិពេលកេនះ 
ែដលហមឃត់មិនឲេ្បើសំណ3រដឹកមុខេដយែថ្ងថ  “េច្កម ឡែវន៍ សួរសំណ0រនំមុខសហ្ពះរជអជ*+ 
សួរសំណ&រែបបេនះ ដល់ដំណក់ កលេនះ។”  េលក្បធនអង្ជំនុជំ្មះ បនកត់ផ'(ចេ់ម្ក%គត ់
េដយអះអងថ េសចក្ីសេ្មច្ត1វបនេធ្ើរួចេហើយ។ 

 
ខ. ករសរួសំណួរមិនជបព់កព់ន័ធ 
 

ក្#ងកំឡ#ងេពលសួរេដញេដលេលក មស សរ45ន ់េលកេមធវ% អុ ីនូហ,-. ី បនដក់សំណ6រ មួយចំនួន 
ែដលថ អង្ជំនុំជ្មះ “និងមនេពលខ្ះ េដើមបណ0ឹងរដ្ប45េវណីែតម្ង” យល់ថវមិនជប់ពក់ព័ន្។  
ឧទហរណ៍៖ េលកេមធវ"បនសកសួរេលក មស សរ%&ន់ ថេតើស-&នភពលំបកលំបិនក្)ងភ្ំេពញ 
“វបែន្មទម្ន់ែដលេធ្ើឲស23នភពេនះ កន់ែតធ្ន់តេទេទៀត ែដលនំឲមនអំេពើពុករលួយកន់ែតធ្ន់មួយ 
េទៀតេនក្(ងរបបរដ-.ភិបល លន់ ណ6ល។”  េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី បនបដិេសធមិន្ពមេឆ្ើយនឹងសំណ;រ 
េដយនិយយថ គត់មកបំភ្ឺពីបទពិេសធន៍របស់គត់ “ខ្#ំមិនេធ្ើវ-ភគេលើអ្ីែដលថេលកសួរហ្ឹងេទ។”  
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េទះបីជមនករែណនំពីសំណក់្បធនអង្ជំនុជំ្មះ ឲគត់េឆ្ើយតបនិងករធនឲេដើមបណ,ឹងរដ្ប01- 
េវណី យលព់ីបំណងរបស ់ េលក អុ ីនូហ'() ី ថមិនែមនជកររ1ះគនក់្ ី េលក មស សរ%&ន់ េនែតបដិេសធ 
មិនេឆ្ើយេដយែថ្ងថ “ខ្#ំមិនមនមកេឆ្ើយក្#ងេពល ហ្ឹងេរឿងនុ៎ងេទបទ។  ខ្#ំមកបង>?ញ ថេតើខ្#ំេឃើញអ ី
េនេពលែដលមុនភ្ំេពញធ/0ក់។” 

េលក អុ ីនូហ'() ី បនបន្សួរេលក មស សរ%&ន់ ពីសំណ-មពររបស់សេម្ចនយករដ្ម9ន្ី ហ៊ុន ែសន 
េស្ើឲសហរដ្អេមរ$ចេលើកែលងសំណងក្/ងរបប លន់ ណ3ល។  ្បធនអង្ជំនុំបនសេ្មចថសំណ0រេនះ 
មិនមនករពក់ព័ន។្  េមធវ%ករពរក្ ី ក៏បន្សួរេដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី េហតុអ្ីបនជគត់មនជំេនឿ 
ម៉តុមំថ ករ្ពមនរបស់ែខ្រ្កហមពីករទម'(ក់្គប់ែបករបស់អេមរ3កំងជករ “កុហក”។  េលក អុ ីនូហ*+, ី  
បនេលើកេឡើងពី សម្តិកម្មួយ ែដលេចហ/0យ្កុងម'(ក់ បន្បប់ឲ្បជពលរដ្ជេម្8សេចញពីផ្ះ 
សែម$%ងេដយសរែតខ)*ចមនខ*/ល់ព*/3ះកំបុតត*9:ង ែដលតមពិតមិនែដលេកើតេឡើងេនះេទ។  បនE*ប់មក 
េលក អុ ីនូហ'() ី បនសួរេដើមបណ4ឹងរដ្ប'8េវណី៖ “េតើេលកចត់ទុកថ ករែដលខ្2ំនិយយេនះជករកុហក 
ែដរឬេទ?”  ្បធនអង្ជំនុបំនកតស់ម្េីលកេមធវ" េហើយនិយយថ វជសំណ0រែបបឧបមណវ"ធី។ 
េលក អុ ីនូហ'() ី បនេឆ្ើយតបជមួយនឹង សម្តិកម្ទ២ីថ អ្កែដល្គប់្គងកិច្ដំេណើរករនីតិវ:ធីេនះ 
បនហមឃត ់ មិនឲេ្បើសំណ$រដឹកមុខ ប៉ុែន្សំណ$រដឹកមុខ្ត3វបនេ្បើ្បស់ជហូរែហក្=ងបន្ប់សវនករ 
េនះ។ េលក្បធនអង្ជំនុំជ្មះបនកត់ផ'(ច ់េលក អុ ីនូហ'()  ីម្ងេទៀត េដយែថ្ងថ ប*+,េនះមិន្ត3វបន 
យកមកពិភក%&េទៀតេទ េហើយ្បសិនេបើ េលក អុ ីនូហ'()  ី មិនមនសំណ(រពក់ព័ន្ស្មប់សួរ 
េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណីេទៀតេទ ្បធនអង្ជំនុំជ្មះនឹង្បគល់េវទិកឲភគីេផ,Dងេទៀត។ 

េ្កយមក េលក អុ ីនូហ'() ី បនសួរ េលក មស សរ%&ន់ ថេតើគត់មនករបរម្ណ៍ពីេល&89នៃន 
ដំេណើរករនីតិវ-ធី េហើយែដលថតុលករេនះ “ខ្ះខតថវ(ក។” េលក្បធនអង្ជំនុជំ្មះបនររំង 
េហើយបនេស្ើឲ េលក អុ ីនូហ'() ី បន្ដក់សំណ2រេផ'(ងេទៀត។ បន#$ប់មក េលក អុ ីនូហ'() ី បនេលើកសំេដេលើ 
អតីត្បធនករ#យល័យរដ្បលៃន អ .វ .ត .ក .  ែដលបនលួច “លុយរប់ពន់ដុល+,រ។”  េលក្បធនអង្ 
ជំនុជំ្មះបន្ពមនេលកេមធវ'ថ ក)*លេម្ក-របស់គតន់ឹង្ត&វកត់ផ$%ច់ ្បសិនេបើគត់េនែតបន្សួរ 
សំណ$រមិនពក់ព័ន្។ េច្កម សុ ីលេវៀ ខតរ/0យថ៍ បនរ7ឭក េលកេមធវ% អុ ីនូហ'()  ីថេដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី 
“គួរែតទទួលបននូវករេគរព និងករ្ប្ពឹត្េដយមនមនុស34ធម”៌ េហើយ្បប់គត់ឲប,្ប់ករសួរេដញ 
េដល្បសិនេបើគត់មិនមនសំណ1រែដលមន “ករេគរព” ជងេនះេទ។  េលកេមធវ- បនធនពីេសចក្ ី
េគរពែដលគត់មនចំេពះ េលក មស សរ%&ន់ េដើម&-ីជករេឆ្ើយតបេទនឹងអ្ីែដលេច្កម ខតរ%&យថ៍ 
បននិយយថ “អ្ីែដលខ្)ំេធ្ើ គឺមិនមនលក្ណៈមនុស./ធម៌។”  េនក្#ងករប៉ុនប៉ងចុងេ្កយេលើក្បធន 
បទេ្កមកនិយយ េលក អុ ីនូហ*+, ី បនសួរអំពរីបយករណ៍សិទ្ិមនុស./ថ្ីៗេនះ (Human Rights 

Watch) មកេលើករសម*+ប់េរៀបចំទុកជមុន និង និទ្ណ'ភព ឬ ភពគ,-នេទសៃពក្#ង្បេទសកម្#ជ។  
េលក្បធនអង្ជំនុជំ្មះបនកត់សំដីម្ងេទៀត េហើយ េមធវ% អុ ីនូហ'()  ី បនប$្បក់រសួរេដញេដល្តឹម 
េនះ។ 
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គ. សិទធិរបសេ់មធ+ករពរជនជបេ់ចទកនុងករសែមដងម+េលីេសច$ដែថលងករណ ៍

េរៀបរបព់ីទកុខេសក េវទនរបសេ់ដីមបណដ ឹងរដឋបបេវណ ី
 

េនេពលែដលអង្ជំនុំជ្មះបនផ្ល់ឱកសឲភគីទំងអស ់ បេ#្ញមតិមកេលើេសចក្ីែថ្ងករណ ៍
េរៀបរប់ទុក្េវទនរបសេ់លក មស សរ%&ន់  េលក អង ឧត្ម េមធវ4ករពរជនជប់េចទ េអៀង សរ' 
បនែថ្ងថ គតស់ុំែថ្ងពីករសេង្តេឃើញជទូេទខ្ះៗអំពីដំេណើរករនីតិវ?ធ ី ែដលគត់សូមយកឱកសេនះ 
មកពិភក&'។ ្បធនអង្ជំនុំជ្មះបនេឆ្ើបតបថវមិនែមនជេពលសមរម-.ក្1ងករបេ&្ញេយបល់េទ។  
េហតុដូចេនះ េលក អង ឧត្ម បនសូមបេ-្ញេយបល់នេពលេ្កយ។  េ្កយៗមក េនៃថ្សុ្ក 
េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី េច នី បនែថ្ងថ គត់ចង់សួរសំណ$រដល់ជនជប់េចទ េខៀវ សំផន (េមើល 
II.គ.៤)។ ប"#$េនះបនេធ្ើឲមនករពិភក$4រវងភគីទក់ទងនឹងែបបបទៃនករអនុ%&'តឲេដើមបណ"ឹង 
រដ្ប%&េវណីនិយយ ឬសួរសំណ'រចំៗជមួយជនជប់េចទេដយផ"#ល។់ ក#$% ហ្ីសេស បនទទូចថ 
េទះបីជវមនសរះសំខន់ស្មប់េដើមបណ5ឹងរដ្ប9:េវណី ក្>ងករសែម្ងេសចក្ីរងទុក្េវទន ក៏េដយ  
វមិនសកសមស្មប់ពួកគត់ក្-ងករនិយយសំេដេទជនជប់េចទេដយផ01ល់។  េមធវ7េដើមបណ;ឹង 
រដ្ប$%េវណី ម៉ះេដវ ម៉ូហន បនតវ3$ថ វគួរែតបនអនុ;<$តឲេធ្ើដូេច្ះ េ្ពះវEធនៃផ្ក្Kងមិនបនហមឃត់ 
េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណីមិនឲនិយយសំេដេទកន់ជនជប់េចទេទ។  បន$%ប់ពីមនករពិភក%0គ2% អង្ជំនុ ំ
ជ្មះបនបង)*ប់ឲ េលក េច នី ដក់សំណ+ររបស់គត់តមរយះ្បធនអង្ជំនុំ ែដលជអ្កសេ្មច 
ថេតើ្ត&វសួរផ,-ល់េទកន់ េខៀវ សំផន ឬយ#$ងណ។  េ្កយេពល េលក េច នី សួរសំណ*ររបស់គត់  
េលក្បធនអង្ជំនុជំ្មះ បនដក់សំណ)រេទកន់ េខៀវ សំផន សូម$%ីែតគតេ់នែតរក%&សិទ្ិេស្-មស0%ត ់
េនេឡើយ។ 

េ្កយេពលែដល េលក េច នី ប&្ប់សក្ីកម្របស់គត់ េហើយេរៀបរប់ពីទុកេ្វទនរបស់គត់  
អង្ជំនុំជ្មះ បនផ្ល់ឱកសឲភគីទំងអស់េធ្ើករបេ>្ញេយបល់។  េដយហក់ដូចជេធ្ើសចិត្ខ+,ំង   
ក"#$ ហ្ីសេស បនែថ្ងថ អ្ីែដលេទើបែតេកើតេឡើងេនះ បន “រ"េលភយ'(ងធ្ន់ធ្រេទសិទ្ិខងករពរក្ី។”  
ក"#$េមធវ) បនបន្េទៀតថ៖  
 

ខ្#ំសូមគូសប*+,ក់ថ ខ្#ឆំ្ល់ េហើយនិងរេង្.សចិត្ែមនែទននូវដំេណើរករស=>ប ់
សវនករេនះ។  ពីេ្ពះថ ខ្1ំមិនែមនចំេពះេដើមបណ;ឹងរដ្ប?@េវណី មិន្តBវ 
និយយែតពីករឈឺ ចប់របស់ខ្3នេទ ្ត7វនិយយ ្ត7វនំយកពីភស្>តងមកផង 
េហើយ្ត'វេគរពតម េគរពវ.សលភពៃនករជ្មះេសចក្ីេនះផង។ ... វខុសព ី
វ"សល េ្កពីវ$សលភពៃន សំណ-ំេរឿង ០០២/១។ ... គឺថេដើមបណ+ឹងរដ្ 
ប"#េវណីេនះគត់និយយចប់េហើយ អ៊5ចឹងខងករ សិទ្ិែដលសួរផ្ញ់េទគត់េនះ 
្ត#វបនរ(តត)*ិត។ 

 
េលកេមធវ' គង់ សំអុន បនែថ្ងថ វមិនមនភស្4តងណែដលអចប<=>ក់ថ េខៀវ សំផន 

បនសម%&ប់ ឬ បង្ឲអ៊/របស ់ េលក េច នី ស&'ប់េនះទ េហើយក៏មិនមនភស្/តងណែដលថ េលក េខៀវ 
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សំផន តមពិតបនសរេសរេទកន់អ៊0របស់េដើមបណ5ឹងរដ្ប9:េវណីែដរ។  េច្កម ហ9Cង់មE9ក ឡែវន៍ 
បនេឆ្ើយតជំនួសឲអង្ជំនុំជ្មះថ៖ 
 

ខ្#ំមិនយល់ទល់ែតេសះថេហតុអីក៏មនកររ;េលភសិទ្ិេលើភគីករពរក្ី។  េបើ 
សិនជ េមើលេទេឃើញថ េដើមបណ0ឹងរដ្ប56េវណីេឆ្ើយេទមនអង្េហតុណមួយ 
ែដលថខង ករពរក្ីេនះចង់េចទសួរេនះ។ ក្9ងករណីេនះេយើងអចអនុ@ABត 
ឲខងករពរក្ី  សួរបន។ 

 
ក"#$ ហ្ីសេស បនដក់ជចម្ល់ថ ្បសិនេបើក"#$អចមនឱកសបន្សួរ េលក េច នី 

េដយយល់ថ “មិនែដលមននិយយេលើកេឡើងអំពីសំបុ្តែដលសរេសរេដយកូនក្ីរបស់ខ្? ំ ឬក៏េផ្ើជូន 
េទពូរបស់គត់។”  េលក្បធនអង្ជំនុជំ្មះ និល ណ%ន បនរុញ្ចនេចលករេលើកេឡើងេនះថ៖ 
 

អង្ជំនុំជ្មះមិនបន្េលើករណីេនះេទៀតេទ។  ទ១ី  អង្ជំនុំជ្មះបនឲេដើមបណ2ឹង 
រដ្ប%&េវណីវ+ល្តឡប់េទលំេនដ*+នរបស់គត់រួចេហើយ។  ប"#$ទី២ គឺជនជប ់
េចទបនបង()ញជំហរច)0ស់លស់រក"#សិទ្ិេនេស្+មមិនេឆ្ើយតបរួចេហើយ។ 
ច"#ស់លស់េហើយ។ 

 
អង្ជំនុំជ្មះ មិនបនផ្ល់ឱកសឲភគីេផ/0ងេទៀតបេ6្ញមតិេលើេសចក្ីែថ្ងេរៀបរប់ទុក្េសក 

េវទនរបស់ េលក េច នី េនះេទ។  ភ"#មៗេនះែដរ េលក្បធនេច្កមបន្បកសស្មកកិច្ដំេណើរ 
សវនករ ក្#ងខណៈ េលក អុ ីនូហ'()  ីបនកំពុងឈរេធ្ើបទដ)*នេដើម*.សីុំករអនុ()*តពីអង្ជំនុំជ្មះឲខ្0នអច 
មនមតិបែន្មទំងទងប-./េនះ ្សបេពលែដលអងេ្ច្កមបនេដើរេចញពីបន្ប់សវនករ។ 
 
ឃ. សិទធិរកសភពេសងៀមសង តម់ិនេឆលីយតប និង សិទធិតំណងេដយេមធ0របស ់

ជនជបេ់ចទ 
 

េលក្បធនអង្ជំនុំជ្មះ បនែណនដំល់ េលក េខៀវ សំផន  ថគត់មនសិទ្ិរក-.ភពេស្$ម 
ស"#តម់ិនេឆ្ើយតបនឹងសំណ$ររបស់ េលក េច នី េហើយគតក់៏មនសិទ្ិេឆ្ើយតបនឹងសំណ$រទំងេនះ។  
េមធវ% ហ្ីសេស បនព&'យមររំងក្/ងករដកស់ំណ$រទំងេនះជេ្ចើនេលើក ប៉ុែន្្ត/វបនេលក្បធន 
អង្ជំនុជំ្មះកត់ផ%&ច់េម្ក, េដយនិយយថ “េយើងឲេលក េខៀវ សំផន ជអ្កស្មចចិត្ 
េ្ពះេយើងសួរេទេលក េខៀវ សំផន។”  េលក អុ ីនូហ'() ី ក៏បនព'.យមកត់្បសសន ៍ េលក្បធន 
អង្ជំនុជំ្មះផងែដរ េដយេលើកេឡើងថ គត់្បឆំងដច់ខតចំេពះករហម្បមមកេលើ េមធវ1 ហ្ីសេស  
មុនេពលែដលគត់្ត-វបនកត់ផ23ច់េដយ្បធនអង្ជំនុជំ្មះ។  េទះបីជក"#លេម្ក(មិនទន់ដំេណើរករ 
ក៏េដយ េច្កម ខតរ)*យថ៍ បនខ$%ឹប្បប់េលក្បធនអង្ជំនុំជ្មះ ែដលអច្ត#វបនស"#ប់ឭថ “ឲដក 
គត់េចញេទ...។”  េដយមនករបង្ិតបង្ំពីអង្ជំនុំជ្មះ េលក េខៀវ សំផន បនែថ្ងថ៖ 
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សូមេទសេលក្បធន ខ្.ំបន្បគល់សិទ្ិឲេមធវ9ខ្.ំ តំណងឲខ្.។ំ ឯផ$%ល់ខ្*នខ្-ំ 
ខ្#ំបននិយយតំងពីេដើមទី ថ “ខ្#ំបទនឹងេឆ្ើយជយថេហតុ េនសំណ7រ 
េនេពលែដលចុងមនភស្/តង្គប់សព្ គឺេនចុងសវនករេនះ។” 

 
ករបដិេសធរបស់អង្ជំនុំជ្មះម្ងេហើយម្ងេទៀតក្#ងករអនុ*+,តឲ េមធវ3 ហ្ីសេស េធ្ើបទដ,-ន 

តំណងឲកូនក្ីរបស់ខ្1ន េហើយ ករបង#$ប់ឲជនជប់េចទេធ្ើមតិេដយមិនបនផ្ល់ឱកសឲគត់្បឹក() 
ជមួយេមធវ(របស់ខ្/ន អច្ត5វបនបក្សយបនថ វជកររ$េលភេលើសិទ្ិជនជប់េចទ េខៀវ សំផន 
ក្#ងករករពរក្ីេដយេមធវ%។  [េមើល វ&ធនៃផ្ក្.ង ២១. (១) (ឃ)] 
 
IV. កររគបរ់គងសវនករ 
 

នសប$%ហ៍េនះ តុលករ អចប"្បក់រស"#ប់សក្ីកម្េដើមបណ"ឹងរដ្ប)*េវណ៣ីរូប ក្&ងរយះេពល 
២ៃថ្។  ជទូេទ កិច្ដំេណើរករសវនករ បន្ប្ពឹត្េទយ+,ងរលូន រហូតទលែ់តមនប&'(ច(*ប់តនតឹង 
ខ្ះៗ ្ត'វបនេកើតេឡើងេនេវលចុងេ្កយៃនកិច្ដំេណើរករសវនករេនរេសៀលៃថ្សុ្ក។ 
 
ក. វតតមន 
 

េលក េអៀង សរ' ែដលបនេបះបង់សិទ្ិមនវត្មនក្,ងសវនករេដយកំហិត10 បនបន្អវត្មន 
ពកីិច្ដំេណើរករសវនករេពញមួយសប56ហ៍ េ្ពះគត់េនែតកំពុងស្មកព"#បលេនមន្ីរេពទ*+មិត្ភព 
ែខ្រ-សូេវៀត េដយសរែតស,-នភពសុខភពមិនអំេណយផល។  េលក នួន ជ ្ត#វបនអនុ)*+តឲ 
ស្មកេនបន្ប់តមដនជន់េ្កមេ្កយពវីគ្សវនករទ១ីេនៃថ្្ពហស*+៍ បន/*ប់ពីមនករអះអងព ី
្គ#េពទ'(្បចំករថ គត់មិនសូវ្សួលខ្/ន។  េនៃថ្សុ្ក េលក នួន ជ បនចូលរួមតមដនក្-ងបន្ប ់
សវនករស្មបវ់គ្សវនករេពល្ពឹក េហើយបនបន្តមដនេនបន្ប់តមដនជន់េ្កមវ-ញនេពល 
រេសៀល។  េលក េខៀវ សំផន បនមនវតម្នក្%ងបន្ប់សវនករេន្គប់វគ្សវនករទំងអស់ ក្3ងសប56ហ ៍
េនះ។ 
 
វត្មនេដើមបណ,ឹងរដ្ប12េវណី៖ េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណីចប់ព១ី០េទ២០នកប់នចូលរួមតមដនសវនករ 
ជេរៀងរល់ៃថ្ ទំងេនក្1ងបន្ប់សវនករ ឬ ក្1ងសលតមដនសវនករសធរណះ។ 
 
វត្មនភគីៈ  ភគីទំងអស់ ្ត,វបនតំណងឲបន្តឹម្ត$វក្#ងកំឡ$ងេពលសប&'ហ៍េនះ។  យ.'ងណមិញ 
េមធវ%ករពរអន្រជតឲិ េអៀង សរ' េលក ៃម៉េឃើល កណវស បនអវត្មន។  សហេមធវ8នំមុខ 
េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណ ី េលក េពជ អង្ ក៏បនអវត្មនផងែដរ េហើយេមធវ8េដើមបណ;ឹងរដ្ប>?េវណី េលក 
ែវ#ន េព ្ត%វបនចត់តំងឲជំនសួតួនទី េលក េពជ អង្។  ក្*ងសប-.ហ៍េនះ អង្ជំនុំជ្មះ បនទទួលស;.ល់ 
េលក ម៉ះេដវ ម៉ូហន ជេមធវ.េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណីអន្រជតិ េហើយ េលក អ៊ុក វ<រះ ជេមធវ<េដើមបណ'ឹង 
រដ្ប%&េវណីជតិ។ 
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វត្មនសធរណះ៖  
 
កលបរ%េច្ទ សវនករនេពល្ពឹក សវនករនេពលរេសៀល 
ៃថ្្ពហស%&ត ិ
២២/១១/១២ 

 សិស#$នុសិស#' ២៥០ នក់ 
មកពីវ&ទ()ល័យ ពង(.រូ េខត្ៃ្ពេវង 

 អ្កសេង្តករបរេទស ១២ នក ់

 សិស#$នុសិស#' ១៥០ នក់ មកពីវ(ទ*+ល័យ 
េកះអែណ'ត េខត្តែកវ 

 អ្កសេង្តករបរេទស ៥ នក ់
ៃថ្សុ្ក 
២៣/១១/១២ 

 សិស#$នុសិស#' ៣០០ នក់ មកពី 
មហវ$ទ&'ល័យស,&យេរៀង 
េខត្ស&'យេរៀង 

 អ្កសេង្តករបរេទស ១២ នក ់
 ្ពះសង&' ១ អង ្

 សិស#$នុសិស#' ២៣០ នក់ មកពី 
អង្ករកុមរញញឹម 

 អ្កសេង្តករបរេទស ៤ នក ់
 

 
ខ. កររគបរ់គងេពលេវល 
 

តុលករបនេធ្ើសវនករចប់ពីៃថ្្ពហស9:៍ដល់ៃថ្សុ្ ក េហើយបនសេ្មចក្-ងករស23បស់ក្ីកម ្
របស់េដើមបណ*ឹងរដ្ប./េវណី៣រូប។  ម&'(&ងវ+ញេទៀត កិច្ដំេណើរករសវនករបនចប់េផ្ើមយឺត ជង២០នទី 
េនៃថ្្ពហស*+៍ េដយសរែតប45*បេច្កេទសសេម្ង និង ប?្ប់មនុេម$%ងកំណត់ េនៃថ្សុ្ក េ្កយេពល 
បនប$្ប់សក្ីកមរ្បស់ េលក េច នី។ 
 
គ. ឥរិយបថកនុងបនទបស់វនករ 
 

កិច្ដំេណើរករសវនករេនៃថ្្ពហស67ម៍នសភពស្ប់ស*+ត់ េដយសរ្បធនអង្ជំនុជំ្មះ្ត&វ 
បនសម%&ល់េឃើញថមនករអត់ធ្តេ់្ចើន េទះបីជ េលក អុ ីនូហ*+, ី បនប៉ុនប៉ងម្ងេហើយម្ងេទៀតក្-ង 
ករដកស់ំណ$រែដល្ត+វបនសេ្មចថមិនជប់ពក់ព័ន្។  េមើល (IV.ខ) យ"#ងណក្ ី ភពល្ក់កកររវង 
ភគីទំងពីរបនេកើតេឡើងវ&ញេនៃថស្ុ្ក។  េពលេលក្សីេមធវ* ទី ្សុ ីនណ បនដក់សំណ)រថេហតុអ្ ី
បនជ ម%&យរបស ់ េលក្សី េអ រ$ ្ត'វបនេគឃុំខ្1ន (េមើល II.ខ.៣)  េលក្បធនអង្ជំនុជំ្មះ និល 
ណ"ន មិនអនុ&'(តឲដក់សំណ1រេនះេទ ែដល្សបនឹងករជំទស់របស់ េលក អង ឧត្ម។  េលក្បធន 
បនេលើកេហតុផលថ េដើមបណ'ងឹរដ្ប&'េវណបីននឹងកំពុងេធ្ើសក្ីកម្ពីេគលនេយបយជេម្%ស្បជជន 
“តំងពីេដើមដំណក់កលេធ្ើដំេណើរករវ4វត្ ៃនករជេម្;ស និងេទដល់ភ@ម េទដល់េគលេដភ@Cម” 
េហើយសក្ីកម្ េលក្សី េអ រ) មិនបន្គបដណ2ប់េលើ្ ពឹត្ករណ៍ែដលបនេកើតេឡើង ៣ ឬ ៤ ឆ"#ំេ្កយ 
មកេទ។  ្តង់ចំនុចេនះ េលក អុ នីូហ$%& ី បនេចទសួរថ “េតើវជករ្តឹម្ត+វែដរឬេទ ខ្3ំស67ប់េទវដូចជ 
ករបេន#$សឬក៏ជករពេន្/ន -- េតើេលក្បធនមិនអីេទឬ? េលកហក់បីដូចជេនមិនសូវ្សួល--។”  
េដយសែម្ងេចញអករៈមិនសប&'យចិត្នឹងសំណ0រេនះ េលក្បធនបនេឆ្ើយតបវ-ញ៖ “េលកមនប'() 
អីេទ? េយើងេដះ្សយេលើេសចក្ជីំទស់ កត់សម)*ល់របស់េមធវ2ករពរក្ីេលក េអៀង សរ2 ... 
េយើងគិតថេលកេមធវ.មិនមនគុណភពវ5និច្័យេយើងថ េយើងខុស ឬក៏េយើង្ត>វេនះេទ។” 
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ឃ. បញហ បកែរប និង បេចចកេទស 
 

នសប$%ហ៍េនះ ករបកែ្បបន្ប្ពឹត្េទេដយរលូន េដយមិនមនប&'(អ្ីគួរឲកត់សម4(ល់េទ។  
យ"#ងណមិញ ប*+#បេចក្េទស បនេកើតេឡើងក្,ង្បព័ន្េសតទស-.ជញឹកញប់ បណ6-លឲមនករពន-<រ 
េពលចបេ់ផ្ើមកិច្ដំេណើរករសវនករអស់រយះេពល២០នទីេនៃថ្ ្ពហស-.៍ េហើយបង4-ក់កិច្ដំេណើរករ 
សវនករ២ឬ៣នទ ីេន្ពឹកៃថ្សុ្ក។ 
 
ង. តរងេពលេវល 

 

កលបរ%េច្ទ ចប់េផ្ើម ស្មកេពល្ពឹក អហរៃថ្្តង ់
ស្មកេពល 
រេសៀល 

ផ"#ក 
សវនករ 

រយះេពល 
សវនករសរុប 

្ពហស%&ត ិ
២២/១១/១២ 

៩:២៥ ១០:៤៧-១១:០៦ ១២:០៧-១៣:៣៤ ១៤:៣៩-១៥:០៥ ១៦:០៥ ៤ េម#$ង និង  
២៨ នទ ី

សុ្ក 
២៣/១១/១២ 

៩:០១ ១០:៣៦-១១:០០ ១២:០៦-១៣:៣២ ១៤:៣៣ - ៣ េម#$ង និង 
៤២ នទ ី

រយះេពលសវនករជមធ./ម       ៤ េម#$ង និង   ៥ នទ ី
រយះេពលសវនករសរុបក្/ងសប23ហ៍េនះ       ៨ េម#$ង និង ១០ នទ ី
ចំនួនេម'(ង ៃថ្ និង សប0(ហ៍ ៃនសវនករ ៥៧៣ េម#$ង និង ២៨ នទ ី

រយះេពលសវនករចំនួន១៣០ៃថ្ ក្#ងអំឡ$ងេពល ៤០ សប#$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, Daniel Mattes, Noyel Ry, 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  For Meas Saran’s initial testimony, see CASE 002 KRT TRIAL MONITOR. Issue No. 43, Hearing on Evidence 
Week 38 (12-14 November 2012). 
2  Meas Saran was examined in the following order: international Civil Party Lawyer Christine Martineau 
(continuing her questioning from the prior week); international Prosecutor Vincent de Wilde d’Estmael; national 
Prosecutor Chan Dararasmay; Judge Jean-Marc Lavergne; international Counsel for Nuon Chea, Andrew Ianuzzi.  
Civil Party was then offered the opportunity to make his statement of suffering. 
3  In response to questions put to him by the Office of the Co-Prosecutors on 30 January 2012, Nuon Chea said 
that the Central Committee decided to evacuate all the inhabitants of Phnom Penh, including all of the city’s 
injured or ill, who they failed to fully “think about” in the dire situation of the time.  The transcript from this date is 
document number E1/35.1 
4  The Civil Party was questioned in the following order: Civil Party Lawyer Ty Srinna; Mr. Son Arun, national 
counsel for Nuon Chea; and Mr. Andrew Ianuzzi, international counsel for Nuon Chea.  Mr. Ang Udom, national 
counsel for Ieng Sary, sought only to clarify the marital status of the Civil Party, saying that, in a March 1999 
family book, Or Ry wrote that she was married, however, her Civil Party application said she is single.  Or Ry 
said, “I don’t know what happened with that.  I got married after the Khmer Rouge regime.”  The Khieu Samphan 
defense team had no questions for Or Ry 
5  Thong Domrey Village is in Takeo Province. 
6  Chau Ny was questioned in the following order:  national Civil Party Lawyer Kong Phallack, international Civil 
Party lawyer Mahdev Mohan, international Prosecutor Tarik Abdulhak, Judge Jean-Marc Lavergne.  None of the 
defense teams had questions for the Civil Party. 
7  Only earlier this month, Michael Karnavas said that Vincent de Wilde d’Estmael utilizes leading questions 
excessively.  See CASE 002 KRT TRIAL MONITOR. Issue No. 42, Hearing on Evidence Week 37 (5-8 November 
2012). 8. 
8  Meas Saran, de Wilde d’Estmael, and the President had also asked Ianuzzi to shorten and rephrase an 
earlier question that appeared to intone a certain response regarding the possible link between the civil war and 
Phnom Penh’s food shortages.  However, even as Ianuzzi willingly edited his question, Judge Silvia Cartwright 
intervened to deliver a terse restatement of what the others had already asked of him: “Your questions are being 
asked too fast and are too complicated for the translation for the Civil Party.” 
9  Examples of Ianuzzi’s questions include: “Would you agree, as some have said, that the population of the city 
had more than doubled by April 1975? Are you able to make that assessment?” or “Is it fair to say that prior to 
your departure to Sisophon, by 1973, the city was already facing serious healthcare problems in terms of the 
availability of supplies at the hospitals and things like that?” 
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. 


