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- សក#$ ីសួន កនិល បក្សយពក'(េស*'ក 

“មិនដឹង មិនឭ មិនេឃើញ មិននិយយ” 
 
I .  ទិដឋភពទេូទ 

 
នសប$%ហ៍េនះ មនសវនករែត្តឹម្ពឹកៃថ្ច័ន្បុ ៉េណ12ះ។ តុលករមិនបនពិភក()ែវងឆ%&យព ី

ប"#$ច$&ប ់ និងនីតិវ'ធេីទ ែតបនអនុ%&'តឲ'*ភគបីន្សួរេដញេដលេលើ សក#$ ី សួន កនិល ជអ្កវយ 
េលខកូដសម#$ត់ េហថ ម៉ស (Morse code) នូវករងរ និងករសេង្តរបសគ់តទ់ក់ទងនឹងករជេម្.ស 
្បជជនក្(ងរបបកម្$ជ្បជធិបេតយ-.។  អង្ជំនុំជ្មះ បន្បកសផ12កកិច្ដំេណើរករ េ្កយេពល សួន 
កនិល ប"្ប់សក្ីកម្របស់គត់ េ្ពះសក#$ីប្មុងមនេ្គះថ1#ក់ចរចរណ៍ និង្ត#វបនប$្&ន េទកន ់
មន្ីរេពទ)*ភ"#មៗ។ ្បធនតុលករ បនជ្មបជូនព័តម៌នដល់ភគ ី និងសធរណជនថ តុលករ 
នឹងជូនដំណឹងស្ីពកីរចប់េផ្ើមសវនករជថ្ ីេនេពលែដលតុលករអចរកសក&' ីឬេដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណ ី
មកផ្ល់សក្ីកម្បន។ េទ ា ះជយ'(ងណក្ ីតុលករមិនបនេធ្ើករជូនដំណឹង េហើយក៏មិនបនេធ្ើសវនករ 
ែដរ េ្កយពសីវនករកលពៃីថ្ច័ន្។ 
 
II .  ស"ខកមមសេងខប សនួ កនិល 
 

នៃថ្ច័ន្ សហ្ពះរជអជ() បនបនស្ួរសំណ&រែដលេនេសសសលព់ីសប%&ហ៍មុនេទកន់សក#$ ី
សួន កនិល (TCW 69)2 អ្កវយេលខកូដសម#$ត់ (អ្កៃវ&ម៉ស) ឲ"#ករ#យលយ័សរទរូេលខភូមិភគ 
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កណ#$ល ក្#ងរបបកម្#ជ្បជធិបេតយ01។  េមធវ5េដើមបណ9ឹងរដ្ប0<េវណី និង្កុមករពរក្បីនេធ្ើករសួរ 
េដញេដលសក()តីមេវនរបស់ពួកេគជបន្បន&'ប ់ ។  សក$%ីបនផ្ល់ព័តម៌នខ្ះៗពី្បព័ន្ទំនក់ទំនងក្/ង 
របបកម្&ជ្បជធិបេតយ./ ក៏ដូចជស5.នភពរបស់កម្ករ រួមទំងអ្កជេម្3សេនករដ&'នទំនប់ទឹកមួយ។ 
 
ក. ករេធវីទំនកទ់ំនងកនុងរបបកមពុជរបជធិបេតយយ 
 

តមរយៈករងររបស់ខ្'ន សក+, ី សួន កនិល បនឲ"#ដឹងថ ខ្#នបនទទួលករែណនំពីេលខ 
ភូមិភគ ែដលជអ្ក្គប់្គងសកម្ភពរបស់ភូមិភគជទូេទ។  គត់្ ត#វបនហ្ឹកហតអ់ស់រយៈេពល ៣ែខ 
ពរីេបៀបេធ្ើកិច្ករសរទូរេលខ ជពិេសសករវយេលខកូដសម#$ត់ (ម៉ស)“េនករ%យល័យកណ,-ល”។  
សក#$ីបនប"#$ក់ថ គត់មិនធ*+ប់បនេគចត់តំងឲ+5បកែ្ប (េដះេលខកូដ) សរទូរេលខសម#$តេ់ទ។  
េនេពលេលក គង់ សំអុន េមធវ%ជតិករពរក្ីឲ01ជនជប់េចទ េខៀវ សំផន សួរេទកន់សក() ីសួន កនិល  
ថេតើអំឡ$ងេពលេធ្ើករេនទីេន ា ះ គតប់នទទួលសរទូរេលខជទ្មង ់“េលខកូដ” ឬទ្មងជ់“អក#$រ”? 
សក#$បីនេឆ្ើយថ “េនក្#ងករៃវ)ម៉សហ្ឹង គឺថវជេលខ អត់មនអក<=រេទជេលខ។”3 សក#$បីនពន$%ល ់
ថអង្ភពេធ្ើសរទូរេលខថ"#កភ់ូមិភគ មននទីេរៀបចសំរទូរេលខស្មប ់“មជ#$ិម” េដើម%&ដីក់ជូន “គណៈ 
៨៧០” (សក#$ីបនឲ#)ដឹងថគណៈ ៨៧០ក៏្ត្ ូវបនេហផងែដរថជ ករ$យល័យ៨៧០ ម៨៧០ 
ឬ្គន់ែត ៨៧០)។ សក#$បី"#$ក់ថ គត់មិនមននទកី្#ងករសេ្មច ថសរទូរេលខ 
្ត#វចម្ងជូនបុគ្លណមួយេទ។ សក9:ីបនបែន្មថ “ពក#$ គណៈ៨៧០ េគចង់សំេដថ 
ពក#$េនះវមនមនុស#-េ្ចើន។ ដូេច្ះេហើយបនេគអត់សរេសរក#=លទំព័រ េគអត់ចង់សរេសរេរៀបរប់ថ 
ជូនបងេនះបងេនះអីេទ េ្ពះសរទូរេលខេគសរេសរអីចឹងឯង។”4  

េយងតមសក()ី បន-(ប់ពីបនទទួលសរទូរេលខ មនបុគល្ម#$ក់ក្(ងគណៈ៨៧០ បនេចញេសចក្ ី
សេ្មចថេតើបុគ្លណខ្ះែដល្ត4វទទួលបនករចម្ងជូនសរទូរេលខ ដូេច្ះសរេនះក៏្ត%វបនេផ្ើ្តឡប ់
មកឲ$%្កុមករងរគត់វ/ញេដើម%&ីេធ្ើករបំេពញបែន្មតមបទប()*។  គត់បនពន$%ល់ថ ក្+ងរបបកម្+ជ 
្បជធិបេតយ)* មនមនុស)0ជេ្ចើន្ត3វែតរយករណ៍ជមុនពី្ពឹត្ករណ៍េផ&'ងៗ ដូចជអ្ីែដលបនេកើត 
េឡើងក្#ងកិច្្បជុំទិេតៀន៖ 
 

ក្#ងរបបហ្ឹងគឺថមនករ្បជុំទិេតៀន ស្័យទិេតៀន។ ដូេច្ះគណៈមជDEិមក៏្បជុំ 
ពីណក៏ ្បជុំមិនែមនដឹងករងរអីដឹងែតម89ក់ អ្កេផ9>ងណអត់ដឹង ដល់េពល 
មក្បជុំថ េអ្ ខ្.ំអត់ដឹង។ ដល់េពលហ្ឹង ្ត'វែតរយករណ៍ជូនពីសភពករណ៍ 
អីហ្ឹង េគ្ត+វឲក្/ងគណៈកម34ធិករមជ4;ិមហ្ឹងដឹង។ ដូេច្ះ អ្កជេមេគ្ត+វ្បប់ 
ឲ្បធនមន្ីរេនះ ចម្ងឯកសរេនះ ជូនេទបងេនះ បងេនះេទៀត េដើម;<ីឲដឹង 
សភពករណ៍ហ្ឹងទំងអស់គ12។5 

 
សក#$កី៏បននិយយផងែដរថ អ្កែដល្ត)វ “ដក់ជូន” ជធម្តជអ្កែដល្បតិបត្ិកចិ្ករ ែដល 

មនែចងក្#ងសំបុ្ត ចំែណកឯអ្កែដល្ត)វ “ចម្ងជូន” ្គន់ែតជូនឲ%&្ជបជដំណឹង។  ម)*+)ងវ-ញេទៀត 
គត់បនែថ្ងែដរថ  ចំេពះសរែដលដក់ជូនេទ ប៉ុល ពត វ"ញ អ្កែដល្ត#វបនចម្ងជូនក្/ងសរេនះ 
្ត#វបនចត់ទុកជករជូនដំណឹង េហើយក៏្ត)វ្បតិបត្ិតមករចត់ែចងក្#ងសរផងែដរ។ 



 

 
សំណ$ំេរឿង០០២ ■ របយករណ៍េលខ ៤៧ ■សវនករេលើភស្$តង ■សប#$ហ៍ទ ី៤២ ■១៧ ធ្# ២០១២ 

3 

 
 

គឺថ មនអ្កចម្ងជូន អហ្ឹងគឺអ្កសរេសរ េហើយសួរថអ្កណអនុវត្? 
អ្កអនុវត្ មនអ្កចម្ងជូន អហ្ឹងគឺអ្កសរេសរ េហើយសួរថអ្កណអនុវត្? 
អ្កអនុវត្ គឺថេនក្.ងគណៈកម្កររបស់មជ:;ិមបក:=ជអ្កអនុវត្ ដូចខ្.ំបន 
េលើកេឡើងេហើយថ “ជូនអ៊&ប៉ុល” អ៊#ចឹងេទ េហើយត-.ិតែតគត់្បធនែមន 
គត់ក៏មនករទទួលខុស្ត1វ េផ56ងគ85េពលខ្ះគត់ថ “េអ្ ្បបេ់ទខងអ៊' 
េនះផង អ៊(េនះផង គឺថឲេយើងសរេសរែចកជូនអីចឹងេទ េដើម<=ីឲអ្កទំងេនះ 
បនដឹងែដរ។” ចង់និយយថ អ្កអនុវត្ គឺទំងអស់គ67។6 

 
យ"#ងណមិញសក#$ ី បនប$%&ក់ថ គត់គ,&ន “សិទ”្ ទក់ទងេទករ#យល័យ៨៧០ផ"#ល់េទ 

េដយសង្តធ់្នថ់ “ក្#ងមន្ីរ៨៧០ … វខុសគ&'េ្ពះខ្-ំេនខងភូមិភគ … េគមិនងយឲចូលេទ។”7   
េលក សួន កនិល បនបែន្មថ អំឡ$ងេពលេនះ ពួកគត់មិន្ត/វេចះដឹងឮេរឿងអ្កដ៏ៃទេឡើយ។  ដូចេនះ 
គត់និយយថ “ប"#$ករងរេនក្,ងមន្ីរ៨៧០ ឬក្$ងករ្គប់្គងរបស់មន្ីរ៨៧០ទំងអស់ គឺខ្+ំមិនែដល 
បនេចញចូល េហើយក៏មិនែដលបនេធ្ើករអីជមួយេទ។”8 

សក#$ីបនពន#)ល់ថ ក្#ងរបបកម្#ជ្បជធិបេតយ)* សរទូរេលខ និង សំបុ្ត ្ត'វបនេគែបងែចក 
ជលិខិត “ចំហ” និងជលិខិត “សម#$ត”់។ េលក សួន កនិល មិនមនសិទ្ិពិេសសដឹងពអីត្ន័យៃន 
សរសម"#ត់បនេទ។  គត់បនពន#-ល់ថ “ប"#$សរទូរេលខេនះគឺថ េនេពលហ្ឹងខ្8ំជអ្កៃវ?ម៉ស បុ ៉ែន្ 
អេរឿងែដលថខ្ឹមសរៃនសរទូរេលខេនះ គឺខ្7ំអត់អចដឹងេទ។” 9  េទះជយ&'ងេនះក្ ី សក#$បីនដឹងថ 
សំបុ្តមនអ្កមកទទួល ឬបន្បគលត់មរយៈនីរសរែដលជអ្កែចករ*ែលកព័តម៌នជមួយគត ់ “ែស្កខ្'ំ 
េទភ្ំេពញេទៀតេហើយ មកវ1ញច34ស់ជមនេរឿង។”10 សក#$កី៏បន “ដឹង” ពីសរទូរេលខមួយ ចំនួនេន 
េពលគត់្ត#វបនចត់តំងឲ"#នំសរទំងេនះេដយខ្-នឯង។  េពលខ្ះេទៀត ករ#យល័យសរទូរេលខ 
របស់គត់ បន្បប់ពីអត្ន័យៃនសរទូរេលខទំងេនះ ពក់ព័ន្នឹងកិច្្បជុសំំខន់ៗែដលនឹង្ត)វ េរៀបចំ។ 
 
ខ. ករជេមលៀសេទភមូិភគកណដ ល 

 
្ពះរជអជ() ឃីត េរយ៍ន័រ បនសួរអំពីករជេម្/ស្បជជនចមពីភូមិភគបូព ៌ េទភូមិភគកណ01ល 

េដយសរថសក#$េីពលេនះបនស្ិតេនករ+យល័យភូមិភគៃនេខត្កំពង់ចមជមួយ្បជជនឥស56ម។  
សក#$ី សួន កនិល បនេឆ្ើយថ គត់មិនបនដឹងពីករផ67ស់ទីេនះេទ។  គតប់នប$%&កថ់ គតេ់ធ្ើករេន 
េខត្េសៀមរប េ្កយករវយែបកភ្ំេពញ េហើយេ្កយមកេទៀត គត់្ត%វបនេគេផ្រឲ&'េទេធ្ើករេនេខត្ 
កំពង់ចម និងចុងេ្កយបង្ស់េនភូមិភគកណ)*ល។  គត់និយយថ “ករេរៀបចំេនខងកំពង់ចមហ្ឹង 
ទល់ែតខងេគេរៀបចំរួចេហើយបនពួកខ្9ំមក។ ដូេច្ះករងរខ្ះក៏ខ្9ំអត់ដឹង។”11 

េលក សួន កនិល បនបែន្មថ គត់្គន់ែតបនដឹងថមនសហគមន៍ចមចំនួន២៖ មួយ 
េនខងអន្ង់ស ែដលមិត្ភក្គិត់បនរ"#យរ"#ប់្ បប់ េហើយមួយេទៀត េនក្#ង្សុកបរយ ភូមិកំពង់ឈូក 
ៃនភូមិភគកណ)*ល។  សក*.ីបននិយយថ សហគមន៍ទំង២េនះ មិន្ត(វបនជេម្-សេចញេទ េហើយ 
ពួកេគេនែតស្ិតេនតំបន់ទំងេនះដែដលរហូតដល់សព្ៃថ្េនះ។  េពលែដលេលក េរយ៍ន័រ សួរគត់ពីសរ 
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ទូរេលខេចញពីេលខភូមិភគ គ ឺ ែក ពក ែដលអត្ន័យក្)ងសរបនចត់ទុកជនជតិចមជ្បេភទខ"#ំង 
មួយ្កុម ក្#ងចំេណម្កុមខ-.ំងេផ.0ងៗេទៀតេនះ េលក សួន កនិល បនបដិេសធករដងឹឮ ពកីរចត ់
(ខ"#ំង) ជពួក ជ្កុមដូចេនះ និងបននិយយថ៖ 
 

តមែដលខ្(ំេធ្ើករេនក្(ងសរទូរេលខគឺថ … ខ្#ំអត់ដឹងទល់ែតេសះ 
េ្ពះឆ&'ំដំបូងហ្ឹង អ្កបកែ្បសរគឺេផ'8ង េហើយកលេណះេយើងេទើបែត … 
ចូលភូមិភគផង។ … ដូេច្ះគឺថ ខងខ្.ំដឹងែតេនខងៃវ6ម៉សេទ។ 
ដូេច្ះករងរេនះ វេចទេទេលើអ្កបក។ េបើថខ្8ំដឹង ខ្8ំថដឹង េបើខ្8ំអត់ដឹង 
ខ្#ំថអត់ដឹងេទ។12 

 
េទះជេនះក្ ី សក#$បីនចងចំពីបតុកម្សធរណៈមួយ េធ្ើេឡើងេដយសហគមន៍ចម េន្សុក 

ជីែ្កង េខត្េសៀមរប ប៉ុែនគ្ត់មិនបនដឹងថមនេហតុករណ៍អ្ីេកើតេឡើងចំេពះអ្កតវ@Aទំងេនះេទ 
េដយគត ់ បនពន#$ល់ថ ខ្#នមិនែមនជអ្ក ែដលបនបកែ្បសរទូរេលខពក់ព័ន្នឹង្ពឹត្ករណ៍េនះ។ 
េលក សួន កនិល ក៏បនជ្មបដល់េមធវ(តំណងេដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណ ី គឺេលក គឹម េម៉ងឃ ីថគត ់
បនេឃើញមនុស%&ម"#នំគ$%េធ្ើដំេណើរឆ្ងកត់ភូមិភគកណ,-ល ក្0ងេពលែដលពួកេគ្ត(វបនជេម្/សេចញព ី
ភូមិភគបូព ៌ ៌ េទកនក់ំពង់ថ្។  គត់និយយថ “េននទីចុងេ្កយៃនរបស់ែខ្រ្កហម គឺេគជេម្<ស 
្បជជនមកតមផ្+វហ្ឹង េហើយខងបូព ៌ជេម្8សេ្កយេគ។ ដូេច្ះជេម្8ស---តមខ្%ំស()ន្បែហលដល់្តឹម 
កំពង់ថ្េទ។ ដល់េពលេនះ គឺខងកងទ័ពេវៀតណមចូលមក អ្កជេម្>សទំងេនះក៏្តឡប់មកវFញអស់។ ” 
យ"#ងណក៏េដយ កក៏រសេង្តេនះ មិន្ត-វបនសួរនំបែន្មពីសំណក់េមធវ, គឹម េម៉ងឃ ី េទ 
េដយេមធវ'បនជ្មបអង្ជំនុំជ្មះថ គត់មិនមនសំណ,របែន្មេទៀត េហើយកប៏ន្បគល់េវទិកឲ"# 
េមធវ%នំមុខអន្រជតិតំណងេដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណ ី េលក្សី េអលីហ&'េបត សុ ីម៉ុនណ0ហ្ត ដក់សំណ'រ 
បន។្ សក#$ីបនទទួចថ គត់មិនបនចប់អរម្ណ៍ពីស)*នភពរបស់អ្កជេម្6សេឡើយ។ គតន់ិយយថ 
“ខ្#ំអត់ … ដូចថអត់ដឹងែតម្ង។” 13  េនេពលេលក្សី សុ ីម៉ុនណ(ហ្ត បនេចទសួរគត់េលើប-./េនះ 
សក#$ ីបនពន#$ល់ថ៖ “្បជជនថ្ី និង ្បជជនចស់ គឺខ្2ំ្គន់ែតេឃើញ … ករ្គប់្គង្បជជនចស់ 
និង ្បជជនថ្ីគឺខ្/ំអត់សូវដឹងែតម្ង។”14 
 
គ. សថ នភពេនករដឋ នទំនបទ់ឹក 
 

េលក សួន កនិល បនបេង្ើបឲ"#ដឹងថ មនេពលមួយេនះ គត់្ត%វបនចត់តំងឲ"#េទ “ទំនប់ ១ 
មករ” េនកំពង់ថ្ ្សុកបរយ៍ េដើម45ីទទួល និងបនែ្ចករ%ែលកព័តម៌នស្ពីីករសងសង់ទំនប់ទឹក។  
សក#$បីនប"#ន់្បមណថ ករសងសង់ទំនប់ទឹកបនចប់េផ្ើមក្$ងឆ'(១ំ៩៧៦ េហើយ្ត'វកររយៈេពលជង 
មួយឆ%&ំេដើម&+ីប.្ប់។  មនុស&5ម"#ជេ្ចើនមកពី្គប់ទិសទី ្ត.វបនយកមកេធ្ើករេនករដ&'នេនះ េហើយ្ត/វ 
បនដក់ក្'ងសហករណ៍េផ01ងៗគ40។ សក#$បីននិយយថ េនករដ&'ន មិនមនករមនករ្ប្ពឹត្ខុសគ*+ 
ណមួយ រវង្បជជន “ថ្”ី និង្បជជន “មូលដ%&ន” េឡើយ៖ “អត់មនថ្បកន់យកែត្បជជនថ្ីអីេទ 
គឺថ្បជជនចស់ក៏មករួមគ23េដើម37ីេធ្ើទំនប់។”15 ចំេពះស"#នភពកម្ករវ&ញ គតប់ននិយយថ ពួកេគមន 
កលវ$ភគករងរ ច"#ស់លស់ េហើយពួកេគកប៏នទទួលរបបអហរផងែដរ។  េនករដ&'ន គតស់េង្ត 
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េឃើញថ មនករឃ$%ំ េមើល និងមនករ្បជុំេរៀងរល់ ៣ៃថ្ម្ង េដើម*+ីែបងែចកករងរ និងដក់េគលេដ 
អនុវត្ែផនករ។  ្បជជន្ត(វបនឲ"# “ែរកដី” េហើយ្ត'វែតែរកឲ"#្គប់ចំនួនកំណត ់ េពលគឺ ២ែម៉្តកេរ) 
ក្#ងម&'ក។់  ប៉ុែន្ េ្កយមកក៏មនករេសើ ុបអេង្តមួយបនបង%&ញថ កម្ករជេ្ចើនមិនអចេធ្ើបនតម 
ត្ម$វករ។  សក#$ ីបននិយយថ “យ ៉ប់គ&'អ្កកម,'ំងេខ'1យ ឯអ្កកម,'ំងែដលខ,'ំងេនះវមនែតបីបួន្បំ 
នក់េទ។”16 
 
ឃ. !ចចរបជុំកនុងរបបកមពុជរបជធិបេតយយ 
 

េលក សួន កនិល បនរ$%យរ$%ប់ពកីិច្្បជុ២ំ្បេភទ ក្(ងកំឡ(ងរបបកម្(ជ្បជធិបេតយ()។  ្បេភទ 
មួយ ជកិច្្ បជុំ្បចំែខែដលអចចូលរួមបនែតសមជិកគណៈភូមិភគប៉ុេណ'(ះ ប៉ុែនស្្មប់េលកផ*+ល់ 
គមឺិនែដលបនចូលរួមេទ េហើយក៏មិនបនដឹងពី្បធនបទក្1ងកិច្្បជុថំ"#កភ់ូមភិគេនះែដរ។  ្បជុំ្បេភទ 
មួយេទៀត ជ្បជុំ “េបើកចំហ” ែដលកិច្្បជុំ្បេភទេនះ ្ត0វបនចូលរួមេដយសមជិកថ01ក់ទបេន 
តម្សកុ តំបន់ និងគណៈឃុ។ំ ករ្បជុំេនះ្ត#វបនេរៀបចំម្ង េទពីរដង ក្*ងមួយឆ/0េំនេរងេល&'នជិត្ចំង 
ទេនៃ្នេខត្កំពង់ចម។  សក"#ីបន្បប់ថខ្-នបនចូលរួមខ្ះៗក្7ងកិច្្ បជុំចំហទំងេនះ និងបន្បប់ថ 
ែក ពក ជេលខភូមិភគ គឺជអ្កដឹកនអំង្្បជុ។ំ  មិនមនថ'(ក់ដឹកនំណខ្ស់ជង ែក ពក បនចូលរួម 
្បជុំេទ។  ្បធនបទខ្ះៗ ្ត0វបនយកមកពិភក%& រួមទំងករេធ្ើស្័យទិេតៀន និងករេធ្ើកសិកម្។ េលក 
សួន កនិល បននិយយថ ្បជជន្ត,វបនែណនឲំ"#េធ្ើនរូបនីយកម្ វ/ធីស1ស្េធ្ើកសិកម្របស់ពួកេគ 
េដយជីក្បឡយ និងេធ្ើ្ បព័ន្ធរស*ស្។  េលើសពីេនះ ពួកេគក៏បនពិភក%&នូវពក#$េស#$កទំងបួន គ៖ឺ 
មិនដងឹ មិនេឃើញ មិនឮ និងមនិនិយយ។  សក#$ពីន#$ល់ថ “ករ្បជុំេនះ គឺេលើកថ េបើភរកិច្របស់អ្កឯង 
អ្កឯងដឹង េបើភរកិច្របស់េគ អ្កឯងមិន្ត7វដឹង។”17 េពល្ត&វបនសួរពីករដក់ទណ"កមេ្លើអ្ក ែដលបន 
្ប្ពឹត្អំេពើខុសឆ្ង  សក34ីបនែថ្ងថ ពួកេគនឹង្ត#វបនរ(ះគន់ក្.ងេពលកិច្្បជុំ។  សក<=ីក៏បនបេង្ើបឲ"# 
ដឹងែដរថ ែក ពក បនរយករណ៍ពីអ្កមនកំហុសឆ្ងទំងេនះ េទកន់ថ%&ក់េលើបន្េទៀត។  
 
ង. មនទីរសនតិសខុ និង ករចបខ់លួន 
 

េលក សួន កនិល បនផ្ល់សក្ីកម្ថ ករចប់ខ្4នមនុស67 បនចប់េផ្ើមេធ្ើេឡើងេនេដើមឆ#$ំ 
១៩៧៦ េហើយមនសន្)ះខ,-ំងក្#ងឆ&'១ំ៩៧៧។  គត់បននិយយថ៖ 
 

េពលេនះ អយុខ្%ំេនតិច ករងរខ្%ំក៏មិនធំែដរ។ ករែដលចប់ខ្%ំថខ=>ំងហ្ឹង 
េដយវ%ធីណ គឺខ្-ំេឃើញថបត់ខ្7ន េពលេនះខ្-ំមិនសូវដឹង មិនសូវយល់ែតម្ង។ 
េ្ពះថេបើ សិនជេដើមឆ/0៧ំ៦ សភពករណ៍ចប់ខ្-នដូចមិនទន់សូវមន 
េបើមនផុសផុល្បែហល ជឆ/0៧ំ៧ មក៧៨។18 

 
សក#$ ី សួន កនិល បននិយយថេសចក្ីសេ្មចក្0ងករចប់មនុស89្ត;វបនេធ្ើេឡើងេដយ 

គណៈមជ&'ិម។  សក#$ីបនផ្ល់សក្ីកម្ថ គណៈមជ01ិមរយនមបុគ្លេហើយ្បគល់ឲ+,ខងភូមិភគេដើម*+ ី
េធ្ើករចប់ខ្(ន។  េឈ-.ះទំងអស់ ្ត7វបនេគេធ្ើករទក់ទងគ)*ក្#ងលខិិតដ៏សម()ត់ែដលនីរសរបនេទយកព ី
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ទី្កុងភ្ំេពញ។  េយងតមេលក សួន កនិល គណៈមជ"#ិមបនសេ្មចេលើករចប់ខ្1នមនុស34ថ63ក់ខ្ស់ 
ចំែណកេសចក្ីសេ្មចេលើករចប់ខ្2នមនុស%&ថ(%ក់េ្កមវ"ញ បនមកពថី"#កភ់ូមិភគ។  សក#$បីនពន$%ល់ថ 
បនជគតដ់ឹងថករប()*ឲ"#ចបខ់្#នបុគ្លថ'(ក់េលើ េចញមកពីភ្ំេពញ គឺដឹងតមរយៈទំនក់ទំនងសរ 
ទូរេលខ។ េទះជយ&'ងេនះក្ ីសក#$បីននិយយដែដលៗថ េដយសរែតករទទួលខុស្ត+វរបស់ខ្0នមន 
កំណត់ ដូេច្ះ គត់មិនអចយល់េ្ចើនពីករចប់ខ្6នេឡើយ។ 

សក#$ី សួន កនិល ក៏ចំបនែដរថ មន្ីរសន្ិសខុៃនភូមិភគកណ)*ល មនទីតំងកន្ះគីឡ6ែម៉្ត 
ពីតុលករដំបូងេខតក្ំពង់ចម។  គត់បននិយយថ មុខងរែផ្កសរទូរេលខ និងែផ្កសន្ិសុខ គេឺផ#$ង 
ពគី"# បុ ែ៉ន្ គត់មន “មិត្ភក្ិជិតស្ិទ”្ េធ្ើករក្)ងករ#យល័យមន្ីរសន្ិសុខ។ េបើេទះជពួកគត់មិនបន 
េផ#$ះប្(រេយបល់សម#$តទ់ក់ទងនឹងករងររបស់ផងខ្)នក៏េដយ កព៏ួកគត ់ បនពិភក'(គ"#ពីករងរ 
“ជលក្ណៈទូេទ។” សក#$កី៏បនែថ្ងែដរថ តំបន់នីមួយៗក្#ងភូមិភគកណ,-ល (តំបន់ ៤១-៤២ 
និង៤៣) មនករ%យល័យសន្ិសុខេរៀងៗខ្(ន បុ ៉ែន្គត់មិនបនផ្ល់េសចក្ីលម្ិតបែន្មេទ 
េដយនិយយថ “េគមន មន្ីរសន្ិសុខ េបើថមនគឺមន (ដឹងថមន) ប៉ុែន្មិនបនេឃើញេទ 
េ្ពះខ្'ំអត់សូវែដលបនចុះេទ។”19  
 
ច. ឥរិយបថ និងករេជឿជក ់
 

េទះបីជសក#$ ីសួន កនិល មនឆន្ៈេឆ្ើយនូវរលស់ំណ$រទក់ទងនឹងរេបៀបេធ្ើករងររបស់គតក់្ី 
ក៏េពលខ្ះៃនសក្ីកម្របស់គត ់ បនបង%&ញពភីពស$%ក់េស្ើរក្.ងករេឆ្ើយតបេទនឹង សំណ)រខ្ះៗដូចជ 
សំណ$រពក់ព័ន្នឹង្បតិបត្ិករៃន ករ#យល័យ៨៧០ េហើយនិងរេបៀបៃនករចប់ខ្,ន។  គត់បនែថ្ងមង្ 
េហើយម្ងេទៀតថ គត់េនេក្ងនេពលេនះ េហើយ្គន់ែតជអ្កៃវ3ម៉សម89ក់ប៉ុេណ=9ះ មិនអចដឹងរល់ 
ករងររក់េ្ជបនេទ។ 
 
III. បញហ ែផនកចបប ់និងនី%&ធ ី
 

ស្មប់សវនករែតកន្ះៃថ្េនះ ភគីមិនបនេធ្ើករេដញេដលេលើប%&'ផ្#វច&'ប់េ្ចើនេទ។  វក$%យ 
ជេរឿងធម្តក្,ងដំេណើរករជំនុំជ្មះេសចក្ី ែដលករជំទសម់ួយចំនួន្ត)វបនេធ្ើេឡើង ចំេពះសណំ"រែបប 
ឧបមណវ&ធី ឬសំណ$រទំងឡយណែដលស្ិតេនេ្កវ"សលភពសវនករ។  េទះជយ&'ងេនះក្ ីកប៏"#$ 
ទំងេនះ្ត)វបនេដះ្សយភ"#មៗេដយមិនបនបង$%ក់កិច្ដំេណើរករនីតិវ5ធេីឡើយ។  
 
ក. េសច$ដជំទសេ់ទនឹងសំណួរែបបឧបមណ5ធី ឬ សំណួរេរក$សលភព 

សវនករ 
 

នសប$%ហ៍េនះ មនករពិភក'(ខ្ីៗ ពីរឬបីដង អពំីទ្មង់សំណ+រ ែដលេ្បើ្បស់េដយភគ។ី 
ឧទហរណ៍ េនេពល្ពះរជអជ() េរយ៍ន័រ សួរេទកន់សក#$ីថេតើគត់បនដឹងពីអ្ីែដលបនេកើតេឡើង 
ចំេពះសហគមន៍ចមេផ./ងៗេទៀត េ្កពីសហគមន៍ចមេនតំបន់ អន្ង់ស? េលក  គង់ សំអុន 
េមធវ%ករពរក្ីេលក េខៀវ សំផន បនជំទស់េដយេលើកេហតុផលថ ជសំណ$រែបប “ឧបមណវ&ធ”ី  
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េហើយថ សំណ$ររេបៀបេនះទមទរឲ#$សក#$ីេធ្ើករប ៉ន់ស()ន។  ្ពះរជអជ()បនពន),ល់ថ គត់្គន់ែតសួរ 
ែ្កងេលសក()ីមនព័តម៌នអ្បីែន្ម នូវអ្ែីដលបនេកើតេឡើងចំេពះសហគមន៍ឥស)*ម េ្កពេីនតំបន ់
អន្ង់ស។  ្បធនអងជ្ំនុំជ្មះ បន្ចនេចលេសចក្ជីំទសេ់នះ។ 

ឧទហរណ៍មួយេទៀត េនេពលេលក្សី សុ ីម៉ុនណ(ហ្ត បនសួរសំណ$រពក់ព័ន្នឹងស01នភព    
កម្ករេនករដ)*នទំនប់ទឹក  េលក គង់ សំអុន បនជំទស់ថ ករសងសង់ទំនប់ គឺមិនស្ិតេនក្9ង 
វ"សលភពសវនករេនះេទ។  េមធវ2នំមុខេដើមបណ:ឹងរដ្ប>?េវណី បនពន>Bល់ថ េលក្សីចង់បេង្ើត 
ទឡ#ីករណ៍ថេតើកម្ករ្ត0វបនេគជេម្%ស ឬអត់ េហើយេបើសិនដូេច្ះែមន េតើស"#នភពរបសក់ម្ករទំងេនះ 
យ"#ងណែដរេនេពលេធ្ើករផ"#ស់ទ។ី  េដយសរមនករជំរុញពី្បធនអងជ្ំនុំជ្មះ  សក#$ីបនេឆ្ើយ 
េដយស%&នថ ទំនប់្ត)វបនកសងេនៃថ្ទ១ី មករ ១៩៧៦។  េដយហក់ដូចជេពញចតិ្នឹងចេម្ើយ  
្បធនអង្ជំនុំជ្មះ បនបដិេសធនឹងេសចក្ីជំទសរ់បស់េមធវ)។ 
 
IV. កររគបរ់គងសវនករ 
 

អង្ជំនុំជ្មះ បនបន្ខិតខជំំរុញកិច្ដំេណើរករនីតិវ&ធី្បកបេដយ្បសិទ្ិភព េដយបនេបើក 
សវនករទនេ់ពលេវលល្េនៃថ្ច័ន្ និងបនេចញសេ្មចេលើេសចក្ីជំទស់បនភ23មៗ។  សក#$ ី សួន 
កនិល អចប$្ប់សក្ីកមរ្បស់គត់្តឹមចុងប%្បវ់គ្សវនករេពល្ពឹក បុ ៉ែនជ្ៃចដន&' កិចដ្ំេណើរករ 
នីតិវ&ធីេនែត្ត#វផ"#កក្&ងសប#$ហ៍េនះ ជ្បករនំឲ$%តុលករខតេពលេវលជេ្ចើនៃថ ្ េដយសរែតសក)* ី
បន#$បែ់ដល្ត&វចូលខ្,ន មិនអចចូលផ្ល់សក្ីកម្បនេនចំេពះមុខតុលករ។  
 
ក. វតតមន 
 

ជនជប់េចទ េអៀង សរ' បនតមដនកិច្ដំេណើរករសវនករេនៃថ្ច័ន្ពីបនប្់តមដន 
ខងេ្កម េដយសរប,-.សុខភព។ ជនជប់េចទ នួន ជ ក៏បនេស្ើសុំតមដនពីចម23យេនបន្ប ់
េសតទ-ស"#ន ៍ តំងពី្ពលឹមៃថ្ច័ន្ េ្ពះគតម់នសំពធឈមខ្ស់ េហើយមនអរម្ណ៍ទន់េខ67យ។ 
េលក េខៀវ សំផន ជជនជប់េចទែតម"#កគ់ត់ែដលមនវតម្នក្%ងបន្ប់តុលករ។ 
 

វត្មនេច្កម៖ េនកិច្ចប់េផ្ើមសវនករៃថ្ច័ន្  ្បធនតុលករ េលកេច្កម និល ណ%ន 
បនជូនដំណឹងភគីថ េច្កមអន្រជតិ េលក ហ"#ង់ម'"ក ឡែវន ៍បនអវត្មនេដយសរប./0សុខភព។  
ដូេច្ះ េច្កម ក្#ឌ េហ្នស ៍ បនចូលខ្&នជំនួសកែន្ងេច្កម ឡែវន។៍20 េ្កយពីស្មកេពល្ពឹក 
្បធនអង្េច្កម បន្បប់ភគីថ េច្កមជត ិយូរ ឧត្រ មនប"#$សុខភពធ្ន់ធ្រ ដូេច្ះ នឹង្ត#វជំនួស 
េដយេលកេច្កម ធូ មណ។ី 
 

វត្មនេដើមបណ,ឹងរដ្ប12េវណ៖ី មនេដើមបណ$ឹងរដ្ប*+េវណី្ បមណជ ២០ េទ ៣០នក់ 
បនចូលរួមតមដនកិច្ដំេណើរករសវនករនៃថ្ច័ន្។ 
 

វត្មនភគ៖ី ភគីទំងអស់បនចូលរួមជ្ប្កតកី្#ងសប'(ហ៍េនះ។ 
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វត្មនសធរណជន៖ 
 

កលបរ%េច្ទ សវនករេពល្ពឹក សវនករេពលរេសៀល 
ៃថ្ច័ន ្
១៧/១២/១២ 

 សិស#$នុសិស#' ២០០នក់ មកព ី   
វ"ទ$%ល័យ សុខ អន 

 អក្ភូមិ ១០០នក់ មកពី្សុក្ទំង 
េខត្តែកវ 

 អ្កសេង្តករបរេទស ៣ នក ់

 
(មិនមនសវនករ) 

 
ខ. កររគបរ់គងេពលេវល 
 

កិច្ដំេណើរករសវនករ្ត1វបនេធ្ើែត្ពឹកៃថ្ច័ន្ ពីេ្ពះសក#$ីប្មុង TCW-620 មិនអចមកផ្ល ់
សក្ីកម្បន េដយសរមនេ្គះថ,-ក់ចរចរណ៍។  េនចុងប"្ប់ៃនកិច្ដំេណើរករសវនករេនៃថច្័ន្  
្បធនតុលករ បនជូនព័តម៌នដលភ់គី និងសធរណជនថ អង្ជំនុំជ្មះបនព./យមអសព់ ី
សមត្ភពក្)ងកររកសក./ី និងេដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី ែដលអចេធ្ើសក្កីម្បនក្'ងសប*+ហ៍េនះ។  េលក 
្បធនបនែណនំភគឲី"#េ្តៀមលក្ណៈស្មប់ករេបើកសវនករសរជថ្។ី េទះជយ&'ងេនះក្ ីតុលករ 
មិនបនផ្លន់ូវករកត់សម+,ល់ណមួយ ែដលថសវនករនឹង្ត/វេបើកេឡើងវ"ញក្&ងសប*+ហ៍េនះេទ េហើយក ៏
មិនមនសវនករណមួយ្ត#វបនេធ្ើែដរ េ្កយពៃីថ្ច័ន្។ 
 
គ. បញហ បកែរប និង បេចចកេទស 
 

មនប$%&បេច្កេទសតិចតួចប៉ុេណ3&ះ បនេកើតេឡើងក្#ងសប'(ហ៍េនះ។  េលក អទួរ ែវកែគន 
ជេមធវ%អន្រជតរិបស់េលក េខៀវ សំផន បនជ្មបអង្ជំនុំជ្មះថ ករបកែ្បពីភសអង់េគ្សេទបរងំ 
េនេពលចប់េផ្ើមកិច្ដំេណើរករសវនករៃថ្ច័ន្ មិន្ត1វបនេធ្ើេឡើងេពញេលញេនះេទ េហើយគតប់នេស្ើ 
ឲ"#្ពះរជអជ() េរយ៍ន័រ បន្យេល'()នៃនករសួរេដញេដលេលើសក,-ី េដើម%&ីធនឲ"#បននូវភពសុ្កិត 
ក្#ងករបកែ្ប។  ប+,-េផ#$ងមួយេទៀត ក៏បនេកើតេឡើងផងែដរក្/ងេពលសួរេដញេដលរបសេ់លកេមធវ'  
គង់ សំអុន េទកន់សក#$ ីសួន កនិល។ សក#$ីបននិយយជភសែខរ្ថ គត់ទទួលបនករហ្ឹកហត ់
ពកីរៃវ%េលខកូដម៉សចំនួន “៣ែខកន្ះ” បុ ៉ែនក្រេឆ្ើយេនះ បនឮករបកែ្បជភសអង់េគ្សែត្តឹម 
“៣ែខ” បុ េ៉ណ#$ះ។ 
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ង. តរងេពលេវល 

 

កលបរ%េច្ទ ចប់េផ្ើម 
ស្មកេពល

្ពឹក 
អហរៃថ្្តង ់

ស្មកេពលរ
េសៀល 

ផ"#ក 
សវនករ 

រយៈេពល 
សវនករសរុប 

ៃថ្ច័ន ្
១៧/១២/១២ 

៩:០៦ ១០:៣២-
១០:៥៥ 

១១:៥៦ - - ២េម#$ង និង 
២៧នទ ី

រយៈេពលសវនករជមធ,-ម ២េម#$ង និង២៧នទ ី
រយៈេពលសវនករសរុបក្-ងសប01ហ៍េនះ ២ េម#$ង និង២៧នទ ី
ចំនួនេម'(ង ៃថ្ និង សប0(ហៃ៍នសវនករ ៦១៤េម#$ង និង៤៦នទ ី

រយៈេពលសវនករចំនួន ១៣០ ៃថ្ អំឡ'ងេពល ៤០ សប#$ហ ៍
 
 

 
 

Unless specified otherwise, 
 

 the documents cited in this report pertain to The Case of Nuon Chea, Ieng Sary, Ieng Thirith and 
Khieu Samphan before the ECCC; 

 the quotes are based on the personal notes of the trial monitors during the proceedings;  
 the figures in the Public Attendance section of the report are only approximations; and 
 photos are courtesy of the ECCC. 

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

(Case No. 002/19-09-2007-ECCC)  
CPC  Code of Criminal Procedure of the Kingdom of Cambodia (2007) 
CPK   Communist Party of Kampuchea 
CPLCL   Civil Party Lead Co-Lawyer 
DK  Democratic Kampuchea 
ECCC  Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (also referred to as the Khmer  

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

evidence in the Case File) 
FUNK  National United Front of Kampuchea 
GRUNK  Royal Government of National Union of Kampuchea 
ICC   International Criminal Court 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights  
ICTR   International Criminal Tribunal for Rwanda 
ICTY  International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 
IR  Internal Rules of the ECCC Rev. 8 (2011)  
KR  Khmer Rouge 
OCIJ  Office of the Co-Investigating Judges 
OCP  Office of the Co-Prosecutors of the ECCC 
RAK  Revolutionary Army of Kampuchea  
VSS   Victims Support Section 
WESU  Witness and Expert Support Unit 
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*AIJI is a collaborative project between the East-West Center, in Honolulu, and the War Crimes Studies Center, 
University of California, Berkeley. Since 2003, the two Centers have been collaborating on projects relating to the 
establishment of justice initiatives and capacity-building programs in the human rights sector in South-East Asia. 
The Program is funded by the Open Society Foundation, the Foreign Commonwealth Office of the British 
Embassy in Phnom Penh, and the Embassy of Switzerland in Bangkok.  
 This issue of KRT TRIAL MONITOR was authored by Faith Suzzette Delos Reyes, Hava Mirell, Noyel Ry, 
Kimsan Soy, and Penelope Van Tuyl, as part of AIJI’s KRT Trial Monitoring and Community Outreach Program. 
KRT TRIAL MONITOR reports on Case 002 are available at <www.krtmonitor.org>, and at the websites of the East-
West Center and the War Crimes Studies Center.  
 
 
1 Trial Chamber. Transcript of Trial Proceedings (17 December 2012). E1/155.1 [hereinafter 17 DECEMBER 

TRANSCRIPT]. Lines 16-21. 6. 
2 The Witness was examined in the following order: international Prosecutor Keith Raynor; Civil Party Lawyers 
Kim Mengkhy and Elisabeth Simonneau-Fort; counsel for Nuon Chea, Mr. Son Arun; counsel for Ieng Sary, Mr. 
Ang Udom; counsel for Khieu Samphan, Mr. Kong Sam Onn. 
3 17 DECEMBER TRANSCRIPT. Lines 16-17. 52. 
4 Ibid, lines 21-24. 44. 
5 Ibid, lines 12-16. 41. 
6 Ibid, lines 1-6. 43. 
7 Ibid, lines 18-20. 49. 
8 Ibid, line 2. 50. 
9 Ibid, lines 11-13. 10. 
10 He did not give details of what he meant by “something went wrong.” 
11 Ibid, lines 18-20. 12. 
12 Ibid, lines 5-12. 17. 
13 Ibid, line 8. 22. 
14 Ibid, lines 23-25. 25. 
15 Ibid, lines 12-13. 27. 
16 Ibid, lines 3-4. 30. 
17 Ibid, lines 19-21. 6. 
18 Ibid, lines 17-22. 18. 
19 Ibid, lines 1-3. 9. 
20 IR 79 (4) states: “In case of absence of a sitting Judge, the President of the Chamber may, after consultation 
with the remaining judges, decide to adjourn the proceedings or designate a Reserve Judge to sit in place of the 
absent Judge for the remainder of the proceedings in question.” 


