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សំរណើ បស់រដ្ើមបណដឹង ដ្ឋបាបរវណី D22/3129 

ខនែកទី១ ៖ ទិដ្ឋភាពទមូៅ 

នីតិវិធីសវនាកា  បានចាប់រ្ដើមសាជាថ្មីរៅសបាដាហ៍រនេះ រោយរោងរៅតាមកា មកសទ្មួេកាេវិភាគ
មដ្េបានកំណត់រោយអងគជនំុំជទ្មេះ បនាទាប់ពីមានកា សទ្មាករោយមិនបានគិតទកុជាមុនរៅសបាដាហ៍មុនរនេះ 
រោយរហតុថា ជនជាប់រចាទរោក ននួ ជា និងរោក រខៀវ សំ្ ន2 មានបញ្ហាសុខភាព រហើយទ្តូវបញ្ជូនរៅមនទី 
រពទាយជាបនាទាន់។ រោកទ្បធានអងគជនំុំជទ្មេះ នេិ ណ ន បានពនាយេ់ថា អងគជនំុំជទ្មេះមិនអាចរធវើសវនាកា រេើកា 
សាដាប់សកខកីមមផ្ទាេ់មាត3់ ចំរ េះសវនាកា រេើឯកសា មដ្េបានកំណត់រធវើរៅថ្ថ្ៃទី១៨ មខកុមភៈ ឆ្ា២ំ០១៣ មតនឹង
ទ្តូវរេើករៅរធវើរៅថ្ថ្ៃទី២១ មខមករា ឆ្ាំ២០១៣ ជំនួសវិញ។    សហទ្ពេះរាជអាជាញា និងភាគីរដ្ើមបណដឹង ដ្ឋប្
បរវណី នឹងរធវើបទបង្ហាញនូវឯកសា នានាមដ្េ កព់័នធនងឹ ចនាសមព័នធរោធា កា ជរមលៀសទ្បជាពេ ដ្ឋរោយបងខំ
កនុងដ្ំណាក់កាេទ១ី និងទ២ី នងិទីតាំងសមាលាប់មនុសាសរៅទួេរ ធិថ្ទ្ជ។ រមធាវីកា   កដីមានឳកាសជារទ្ចើន
កនុងកា រ្លើយតបរៅនឹងឯកសា  មដ្េបានោក់បង្ហាញរោយសហទ្ពេះរាជអាជាញា និងរដ្ើមបណដឹង ដ្ឋបាបរវណី។ 
បញ្ហាមួយរ្ាសងរទៀតមដ្េទ្តវូបានរេើករ ើងកនុងសបាដាហ៍រនេះ គឺបញ្ហាបនតអំពីម្នកសខុភាព និង្លូវកាយ បស់
រោក រអៀង សា ។ី 
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ខនែកទី២ ៖ សវនាការមលឯីកសារ 

នីតិវិធីរៅសបាដាហ៍រនេះ ទក់ទងមតមួយគត់រៅនងឹកា ោកប់ង្ហាញឯកសា ។ ម្នកថ្ន បាយកា ណ៍រនេះ ទ្តូវ
បានរ ៀបចំរ ើងរោយម្ែករេើកាេវិភាគ មដ្េបានកណំត់រោយអនុសាស ណៈ បស់អងគជំនុជំទ្មេះតោុកា ដ្ំបងូ 
រចញរៅថ្ថ្ៃទី១៧ មខមករា ឆ្ាំ២០១៣។4 ពី ថ្ថ្ៃដ្ំបូងថ្នសវនាកា រៅសបាដាហ៍រនេះ វាហាក់ដ្ូចជាមិនចាាស់
ទេ់មតរសាេះ ថារតើអងគជំនុជំទ្មេះតោុកា ដ្ំបូងមានបណំងបង្ហាញឯកសា  និងកា ោក់សំរណើរ្ាសងៗរទៀតតាម
 របៀបណារនាេះរទ។ ោ ាងណាក៏រោយ សហទ្ពេះរាជអាជាញា បានោក់បង្ហាញឯកសា ជារទ្ចើន។ ទ្កុមកា   កដីបាន
រេើករ ើងពីកា ជំទស់ជារទ្ចើន មដ្េទ្សរដ្ៀងនឹងកា តវា ា បស់ពួករគរៅកនុងសវនាកា រេើឯកសា កាេពីឆ្ាំ
មុន5  រហើយទ្ពេះរាជអាជាញា និងសហរមធាវីរដ្ើមបណដឹង ដ្ឋបាបរវណី  បានរោងរៅរេើរសចកដីសរទ្មចមុនៗរេើ
បញ្ហាទំងរនេះ រដ្ើមាបីជំទស់តបនឹងទ្កុមកា   កដីវិញ។ 

ក. ដ្ណំាកក់ាេដ្បំងូថ្នកា សាតាបស់វនាកា រេើឯកសា  

រៅកនុងដ្ំណាក់កាេដ្ំបូងថ្ននីតិវិធីរៅកនុងសបាដាហ៍រនេះ តុោកា បានសាតាប់សវនាកា រេើកា បង្ហាញឯក
សា មដ្េរៅរសសសេ់ទំងឡាយកនងុសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រដ្ើមាបីជមជករដ្ញរោេចាប់តាំងពីមខរមសា ឆ្ាំ
២០១១ ពីតារាងភសតុតាងឯកសា ។ អនុសាស ណៈចុេះរៅថ្ថ្ៃទី១៧ មខមករា បានមថ្លងថា តោុកា នឹងសាតាប់សវនា
កា រេើឯកសា  មដ្េរោងរៅតាមកថាខណឌថ្នដ្ីកាដ្ំរណាេះទ្សាយ ទក់ទងនឹងកា ជរមលៀសទ្បជាពេ ដ្ឋ និងទី
តំាងសមាលាប់រៅទួេរ ធិថ្ទ្ជ6  នងិឯកសា ទំងចនំួន៩៤ សតីពីបញ្ហាកា ជរមលៀសទ្បជាជន និងទីតាំងសមាលាប់រៅ
ទួេរ ធិថ្ទ្ជ មដ្េកា ិោេ័យសហទ្ពេះរាជអាជាញាបានោក់ចំរ េះមខុអងគជំនុំជទ្មេះ មុនរពេថ្ថ្ៃកណំត់ចងុ
រទ្កាយថ្នកា ោកសំ់រណើ។7  សហទ្ពេះរាជអាជាញា បានបង្ហាញឯកសា ចនំួន៤៨ មដ្េរៅមតតទ្មូវឲាយមានកា 
ជមជករដ្ញរោេ រហើយវាមិនសថិតរៅកនងុេកខខណឌរេើកមេង បស់អងគជនំុំជទ្មេះសទ្មាប់រសចកដីមថ្លងកា ណ៍
 បស់សាកាស ីនិងរដ្ើមបណដឹង ដ្ឋបាបរវណីមដ្េនឹងទ្តូវយកមករទ្បើទ្បាស់រៅសវនាកា នារពេខាងមុខ។8  រៅកនុង
ដ្ំណាក់កាេដ្បំូងថ្នសវនាកា  អងគជនំុំជទ្មេះបាន្តេ់រថ្ រវោដ្េ់រមធាវីកា   កតីរោក រអៀង សា  ី រដ្ើមាបី
បង្ហាញកា ទំទស់ បស់គាត់រៅនឹងឯកសា ចំននួ៥៤ ចាប់តាំងពីមខរមសា ឆ្ា២ំ០១១ ថ្នតារាងភសតុតាងឯកសា 
រៅតាមម្នក មដ្េបានកំណត់កនុងរសចកតីសរទ្មច បសអ់ងគជំនុំជទ្មេះចេុះរៅថ្ថ្ៃទី១៩ មខតុោ ឆ្ា២ំ០១២។9 

ក.១. កា ជមជករដ្ញរោេរេើកា ទទេួសាគាេឯ់កសា កនងុឧបសមពន័ធ១ 

រោកទ្ពេះរាជអាជាញា វាងំសង ់វា ាយដ្ ៍រដ្សាមាឯេ (Mr. Vincent de Wilde d’Estmael) បានចាប់រ្ដើម
នីតិវិធីរៅសបាដាហ៍រនេះ ជាមួយនឹងកា បង្ហាញឯកសា ឧបសមព័នធ១10 មដ្េជាតារាងមួយមានឯកសា ចំនួន
៤៨ បានមកពីទ្គប់ភាគីទំងអស ់ មដ្េសហទ្ពេះរាជអាជាញាបាន ករ ើញរៅកនុងសំរណើ ចុេះថ្ថ្ៃទ២ី៣ មខវិចឆិកា ឆ្ាំ
២០១២ ថា ជាឯកសា តទ្មូវឲាយមានកា ជមជករដ្ញរោេ។11 
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ក.១.ក. កា រធវើបទបង្ហាញឯកសា ឧបសមពន័ធ១ នងិកា ជទំសរ់ោយសហទ្ពេះរាជអាជាញា 

ទ្ពេះរាជអាជាញា វា ាយដ្ ៍ រដ្សាមាឯេ បានចាប់រ្ដើមរោយរធវើបទបង្ហាញឧបសមព័នធ១ ជាឯកសា មដ្េរៅ
រសសសេ់ រហើយនិងរសនើរ ើងរោយទ្គប់ភាគី មដ្េមនិទន់បានជមជករដ្ញរោេរេើភាពទទួេសាគាេ់បានថ្ន
ឯកសា ទំងរនេះ។ រទ្ៅពីឯកសា ចំនួន៤៨ មដ្េមានរៅកនុងឧបសមព័នធ១ អងគជំនុជំទ្មេះ ឬភាគី អាចរធវើកា បង្ហាញ
ឯកសា ចនំួន៤៦រៅចរនាលាេះមខកកកោ ឆ្ា២ំ០១១ និងមខវិចឆិកា ឆ្ា២ំ០១២12  មដ្េកនុងចំរណាមឯកសា ទំងរនេះ 
មានចំនួន៦ ជាឯកសា  បសស់ហទ្ពេះរាជអាជាញា មានចំនួន៣ ជា បស់រដ្ើមបណដឹង ដ្ឋបាបរវណី ចនំួន៣៣ ជា បស់
ទ្កុមរមធាវីកា   កដីរោក រខៀវ សំ្ ន នងិចំននួ១១ ជា បស់ទ្កុមរមធាវីកា   កដីរោក ននួ ជា។ 

បនាទាប់មក ទ្ពេះរាជអាជាញា វា ាយដ្ ៍ រដ្សាមាឯេ បានរធវើបទបង្ហាញពីកា ជំទស់ បសស់ហទ្ពេះរាជអាជាញា 
ចំរ េះឯកសា ចំនួន៤  បសជ់នជាប់រចាទ រខៀវ សំ្ ន នងិចំនួន៤រទៀត បស់រោក ននួ ជា។ គាត់បានអានរេខ
សមាគាេ់ថ្នឯកសា រោងទំង៤រនេះ    មដ្េមានបុគគេរ្ាសងៗគា្ាបានរ្ញើរៅរោក រខៀវ សំ្ ន    រដ្ើមាបីបង្ហាញពី
តួនាទី បស់គាត់កនងុសម័យមខម ទ្កហម រដ្ើមាបីសំុឲាយមានកា អនុរទ្គាេះ។13  ទ្ពេះរាជអាជាញា បានបដ្ិរសធរៅនឹងសកខី
កមមទំងអស់រនេះរៅរទ្កាយដ្ំណាក់កាេរសើ ុបអរងកត មដ្េបានរធវើរ ើងរោយឯករតាភាគី “រហើយមិនមានកា 
អនុញ្ញាតពីអងគជំនុជំទ្មេះ។”14 រោក វា ាយដ្ ៍រដ្សាមាឯេ បានបញ្ចប់កា ោក់បង្ហាញឯកសា  បស់រោក រោយកា 
ជំទស់រេើឯកសា ចនំួន៤ បស់រមធាវីកា   កដីរោក ននួ ជា។15  កា បដ្ិរសធរនេះ បានសមាអាងរេើភាពមិនជាប់
 ក់ព័នធថ្នឯកសា  ដ្ូចជាបញ្ហាទក់ទងនឹងនាយក ដ្ឋមន្រនតីបចចុបាបនន គឺរោក ហ នុ មសន។ 

ក.១.ខ. កា រ្លើយតប បសទ់្កមុកា   កដរីៅនងឹបទបង្ហាញឧបសមពន័ធ១ នងិកា ជទំស់
តវា ាចរំ េះសហទ្ពេះរាជអាជាញារោយទ្កមុរមធាវកីា   កត ី

រមធាវីអនត ជាតិកា   កតីឲាយជនជាប់រចាទ ននួ ជា គឺរោក វ ិុចទ ័ ករូប  (Mr. Victor Koppe) បាន
បដ្ិរសធមិន្ដេម់តិរោបេ់រេើកា ជំទស់តវា ា បស់សហទ្ពេះរាជអាជាញារទ។ គាតម់ិនមានកា ជំទស់អវបីមនថម
រទៀតរទ រៅរេើឯកសា មដ្េរៅរសសសេ់កនុងឧបសមព័នធ១។ រមធាវីអនត កា   កតីជាតិឲាយជនជាប់រចាទ រខៀវ សំ
្ន គឺកញ្ញា អានត់ា ហគរីស (Ms. Anta Guissé) បានរេើករ ើងនូវកា ជំទស់អំពសំីបុទ្តចំនួន៤ បស់ទ្ពេះរាជ
អាជាញា វា ាយដ្ ៍ រដ្សាមាឯេ រោយរេើករហតុ្េថា មាចាស់សំបុទ្តទងំ៤រនេះ ទ្តូវបានរសនើ ួចជារទ្សចរោយ
តុោកា  ឲាយមករធវើជាសាកាស។ី16  កញ្ញា ហគរីស បានបញ្ជាកថ់ា សាកាសីមដ្េអាចទ្តូវបានរកាេះរៅទំងរនេះ អាច្ដេ់
ភសតុតាងរោេះបនទកុ រោយពួករគសាគាេ់កូនកដី បស់ខលួន រហើយអាចបង្ហាញប ិបទេែៗ ពីកា  ស់រៅកនុងជីវិត និង
កា ង្  បស់កូនកដី បស់ខលួន។ 

រមធាវីអនត ជាតិកា   កតីឲាយជនជាប់រចាទ រអៀង សា  ី គឺរោក ថ្ម រ ើេ ខាណាវាស (Mr. Michael 

Karnavas) បានជំទស់មដងរហើយមដងរទៀតរេើឯកសា ទំងរនេះ ដ្ូចមដ្េគាត់បានរធវើកាេពីសវនាកា រេើឯក
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សា មុនៗ។17  គាត់បានសួ សាជាថ្មីរេើកា វាយតថ្មលភសតតុាងថ្ន បាយកា ណ៍រសើ ុបសួ  បស់សហទ្ពេះរាជអាជាញា
រសើ ុបអរងកត រោយគាត់ទ្គានម់តចាត់ទុកវាថា  “ជារសចកដសីរងខបមួយពីរសចកតីសរងកបមតប ុរណា្ាេះ។18”  គាត់បាន
សួ នំាពសីា ធាតុរដ្ើមថ្នមខាសវីរដ្អូមដ្េមានរៅកនុងសណំ ំរ ឿង និងទ្បភពរដ្ើមថ្នមខាសវីរដ្អូខលីទំងអស ់ មដ្េទ្តូវ
បានរគកាត់ត។19  ទក់ទងរៅនឹង បាយកា ណ៍ពី ោឋាភិបាេប រទស ឬ អងគកា អនត ជាតិ អតថបទសិកាាទ្សាវទ្ជាវ 
ឬ អតថបទកាមសតរ្ាសងៗ មដ្េទ្កុមកា   កដីបានបញ្ជាក់ថា អនកនិពនធទ្តូវមតមកបញ្ជាក់ពីភាពពិតថ្នព័ត៌មានរៅ
កនុងឯកសា ទំងរនាេះរៅចំរ េះមុខអងគជំនុជំទ្មេះ។20 រោក ខាណាវាស ក៏បានជំទស់តវា ារៅនឹងកា រទ្បើទ្បាស់
ចរមលើយសា ភាពបានរោយទ ុណកមមមករធវើជាភសតុតាង រោយរេើករហតុ្េថា ព័ត៌មានេមែតិ ក់ពន័ធទំង
រនេះគឺរទ្បៀបដ្ូចជា “ម្លរ ើេែ បានមកពីរដ្ើមរ ើមដ្េមានជាតិពុេ។”21 

ក.១.គ. កា រ្លើយតប បសស់ហទ្ពេះរាជអាជាញា នងិរដ្ើមបណដងឹ ដ្ឋបាបរវណ ី រៅនងឹមតិ
 បស់ទ្កមុកា   កដ ី

ជាកិចចរ្លើយតបរៅនងឹកា ជទំស់ បស់ទ្កុមកា   កដី រោក វា ាយដ្ ៍ រដ្សាមាឯេ បានគូសបញ្ជាក់ថា អងគ
ជំនុំជទ្មេះ បានសរទ្មចចតិត ួចជារទ្សចរេើរសចកដីជំទស់ បសរ់ោក ខាណាវាស រៅកនុងរសចកដីសរទ្មច៣រ្ាសង
គ្ាា  ួមមាន កា ទទួេយកបានចំរ េះកា រទ្បើទ្បាស់ភសតតុាងមដ្េបានមកពីកា រធវើទ ុណកមម។22 គាត់ក៏បានរ្លើយ
តបវិញថា អងគជំនុំជទ្មេះបានកំណត់ ួចជារទ្សចថា ឯកសា ទំងរនេះរទេះបីជា រសៀវរៅ មខាសវីរដ្អូ ពត័៌មាន ឬ អតថ
បទព័ត៌មានក៏រោយ វាមិនចាបំាច់តទ្មូវឲាយកាលាយជាភសតុតាងភាលាមៗរទកនងុអំ ុងរពេសួ រដ្ញរោេសាកាសី រហើយ
អងគជំនុជំទ្មេះនងឹសរទ្មចរេើតថ្មលភសតុតាង បស់ឯកសា ទំងរនេះតាមកា គួ ។23  ជាពិរសសទក់ទងនងឹមខាសវីរដ្អូ
សមាភាសន៍ បស់ តតិ សមាបតត ិ ជាមួយរោក រខៀវ សំ្ ន រោក វា ាយដ្ ៍ រដ្សាមាឯេ បានយេ់រ ើញថា សភាព
កា ណ៍ជុំវិញកិចចសមាភាសន៍មានជាប់ ក់ពន័ធនឹងបញ្ហាតថ្មលថ្នភសតុតាង មិនមមនកា ទទេួសាគាេ់ឯកសា រទ។  សូម
ទ្ត ប់រៅពិនិតាយរមើេបញ្ហាសំបុទ្តទំង៤ រៅកាន់រោក រខៀវ សំ្ ន វិញ រោក វា ាយដ្ ៍ រដ្សាមាឯេ បានយេ់
ទ្សបថា មាចាស់សំបុទ្តទំងអស់រនេះ គឺរៅកនុងបញ្ជីសាកាសី ប ុមនតគាត់បានរសនើឲាយអងគជនំុំជទ្មេះ បង្ហាញពសីាថានភាពមបប
ណារៅ រទើបរមធាវីអាចរធវើទំនាក់ទំនងនឹងសាកាសីទំងរនេះបាន។ 

សហរមធាវីរដ្ើមបណដឹង ដ្ឋបាបរវណីជាតិ គឺរោក រពជ អងគ បានគាំទ្ទនឹងកា រ្លើយតប បស់រោក វា ាយដ្ ៍
រដ្សាមាឯេ រេើមខាសវីរដ្អកូិចចសមាភាសន៍ រោយបានបមនថមថា ននួ ជា និង រខៀវ សំ្ ន បានមានរស ីភាពរពញរេញ
កនុងកា និោយនារពេរនាេះ។ បនាទាប់មក សហរមធាវីរដ្ើមបណដងឹ ដ្ឋបាបរវណីអនត ជាត ិអនកទ្សី រអេហីាារបត ស ុី
ម នុណ ូហវត (Ms. Elisabeth Simonneau-Fort) បានរធវើរសចកដីមថ្លងកា ណ ៍រហើយបញ្ជាកម់តងរទៀតថា អងគជំនុំ
ជទ្មេះ បានរោេះទ្សាយរេើរសចកដីជំទស់ បស់ទ្កុមកា   កដី ួចជារទ្សចរៅកនុងរសចកដីសរទ្មចមុនៗ។ អនកទ្សី
បានបនតរទៀតថា អងគជំនុំជទ្មេះគួ មតបដ្ិរសធនឹងរសចកដជីំទស់ទូរៅ នងិរសចកដីជទំស់រធវើរ ើយរោយសំរណើ
ោយេកខណ៍អកាស  មដ្េ ក់ព័នធនងឹឯកសា ទំងឡាយណាមដ្េបានពិភាកាា ួចរហើយ។ រោក ខាណាវាស 
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និងកញ្ញា ហគសីរស ទំងពី នាក់ បានរ្លើយតបរៅកា អេះអាងទំងរនេះ រហើយបានពនាយេ់កា យេ់រ ើញ បស់ពួក
រគ ចំរ េះរគាេបំណងថ្នសវនាកា រេើឯកសា  (សូមរមើេ ម្នកទី៣. ១.)។ 

ក.២. កា ោកស់ំរណើឯកសា រេើកា ជរមលៀសទ្បជាជនរោយបងខ ំនងិរៅទេួរ ធថិ្ទ្ជ 

បនាទាប់មក ទ្ពេះរាជអាជាញា វា ាយដ្ ៍រដ្សាមាឯេ បានបនតោកប់ង្ហាញឧបសមព័នធ២(ក-គ)24  មដ្េ ួមបញ្ចូេឯក
សា ទំងអស់ចនំួន៩៤ ទកទ់ងនឹងដ្ំណាក់កាេទី១ និងទី២ថ្នជរមលៀសទ្បជាជន និងទួេរ ធិថ្ទ្ជ មដ្េសហ
ទ្ពេះរាជអាជាញាមានបំណងចងោ់ក់បញ្ចូេរៅកនុងសណំ ំរ ឿង។25 កនងុខណៈមដ្េភាគីទងំអស ់បានទទួេបញ្ជីឯក
សា  ួចជារទ្សច រោក វា ាយដ្ ៍ រដ្សាមាឯេ បានរសនើថា គាត់នឹងមិនអានឯកសា ទំងរនេះមករទ្ៅរទ។ អងគជំនុំ
ជទ្មេះបានទទួេយកសំរណើរនេះ រហើយកិចចដ្ំរណើ កា នីតិវិធីរនេះ បានដ្ំរណើ កា ភាលាមរោយរ្លើយតបរៅនឹងភាគី
រ្ាសងៗរទៀត ក់ពន័ធនឹងឯកសា ទំងរនេះ។ 

ក.២.ក. រសចកដជីទំស ់បសទ់្កមុកា   កដ ី

ទ្កុមកា   កដីឲាយរោក ននួ ជា បានបដ្ិរសធមនិ្តេ់រោបេ់ជាថ្មមីដងរទៀត រោយសា មត ពួករគមនិ
ទន់បានពិភាកាាជាមួយកនូកដី បស់គាត់។ រោក ខាណាវាស បានទ្បកាសថា គាត់នឹងមនិអានរចញមករទ្ៅពី
សំរណើ៦៥ទំព័ ជាោយេកខណ៍អកាស រទ មដ្េទ្កុម បស់គាត់បានរ ៀបចំជារទ្សច ប ុមនតគាតន់ឹង្ដេ់កា យេ់
រ ើញរោយផ្ទាេ់មាត់ទក់ទងនឹងម្នកនីមួយៗថ្នឯកសា  មដ្េគាត់មិនបានរេើករ ើងកនលងមកទកទ់ងនងឹ
ឧបសមព័នធ១។26  បនាទាប់មក គាត់បានបនត្ ដេ់រោបេ់រេើកា រទ្បើទ្បាស់ ូបភាព និងនិោយមតងរទៀតថា កា 
ទទួេយក ូបថ្តទំងរនេះ  គអឺាទ្ស័យរេើសកខីកមមផ្ទាេ់មាត់មដ្េអាចបង្ហាញពបី ិបទ    និងអតថន័យថ្ន ូបថ្តទំង
រនេះបាន។27 រោក ខាណាវាស ក៏បានបដ្ិរសធរៅនឹងឯកសា មដ្េបានមកពកីំណត់រហតុទ្សុកទ្តំាកក់។28  
គាត់បាន ំឭកតោុកា ថា នាយកមជាឈមណឌេឯកសា កមពជុា រោក យ ុឆង មិនអាចបញ្ជាកព់ីដ្ំរណើ  កាាភសតុ
តាង រហើយថា រោក របន  នីនិ (Mr. Ben Kiernan) បានពនាយេ់រៅកាន់សហរៅទ្កមរសើ ុបអរងកតថា គាត់
ធាលាប់បានកាន់ឯកសា រដ្ើមបានមតង រហើយបានថ្តចមលងឯកសា ទំងរនេះ ប ុមនតរទ្កាយមក ឯកសា រដ្ើមទ្តូវបាន
បាត់រៅ។ ដ្ូរចនេះ គាត់បានពនាយេ់ថា “មិនមានកា បង្ហាញឯករាជាយណាមួយពីភាពគួ ឲាយទុកចិតតបានពីយថាភាព
 បស់ឯកសា ទំងរនេះបានរទ។”29 កញ្ញា ហគសីរស ក៏បានរេើកបញ្ហាថ្នកា ទទួេយកបានថ្នកំណត់រហតុទ្សុក
ទ្តំាកក ់ជាពិរសស កណំត់រហតុមដ្េមិនមានអតតសញ្ញាណអនកនិពនធ30    រោយអេះអាងថា     ឯកសា ទំងឡាយ
ណាមដ្េមិនមានអនកនពិនធ គួ មតទទួេបានតថ្មលភសតុតាងតិចតចួ។ 

ក.២.ខ. កា រ្លើយតប បសទ់្ពេះរាជអាជាញា 

រោក វា ាយដ្ ៍រដ្សាមាឯេ បានយកចិតតទុកោករ់្លើយតប បស់គាត់ទំងទ្សុង មករេើម្នកថ្នឯកសា មដ្េ
មិនទន់បានពិភាកាារៅកនងុកិចចពិភាកាាមុនៗ មានដ្ចូជា  ូបថ្ត និងកំណត់រហតុទ្សុកទ្តំាកក់។ ជាថ្មីមដងរទៀត 
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គាត់បានគូសបញ្ជាក់ថា កា ទទួេយកឯកសា   ូបថ្ត មនិចាំបាច់តទ្មូវឲាយ ូបថ្ត ឯកសា ទំងរនេះបានបង្ហាញរៅ
កនុងតោុកា រទ។ គាត់បាននិោយពីកា កា   ោក់បញ្ចូេ ូបថ្តទំងរនេះ្ងមដ្ ។ ឧទហ ណ ៍ គាត់បាន
ពនាយេ់ថា មាន ូបថ្តពី បានមកពឧីបសមពន័ធ២(ក) ទ្តូវបានយករចញរៅរពេជរមលៀសទ្បជាជនរចញពីភនំរពញ
ទ្បមហេជារៅជុំវិញថ្ថ្ៃ១៧ មខរមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ រហើយ ឯកសា ទំងរនេះមានភាព ក់ព័នធ ពីរទ្ េះវាជាឯកសា 
កនងុសម័យកមពុជាទ្បជាជិបរតយាយមតមដង។31  

ទក់ទងនងឹកណំត់រហតុទ្សុកទ្តំាកក ់ រោក វា ាយដ្ ៍ រដ្សាមាឯេ បានគូសបញ្ជាកថ់ា រៅមខមីនា ឆ្ាំ
២០១២  មានឯកសា មួយចំនួនបានមកពបីណណសា មជាឈមណឌេឯកសា កមពុជា    ទ្តូវបានពិភាកាារដ្ញរោេ
ទ្សរដ្ៀងគា្ារ នេះមដ្  ចំរ េះភាព ក់ព័នធ និងភាពគួ ឲាយរជឿទុកចិតតបានថ្នឯកសា ។32  រោក វា ាយដ្ ៍ រដ្សាមាឯេ 
បានរេើករ ើងរសចកដីសរទ្មច បស់អងគជនំុំជទ្មេះ ចុេះថ្ថ្ៃទ៣ី មខធន ូ ឆ្ា២ំ០១២ មដ្េថា បានទទួេយកឯកសា 
ចំនួន៥៧ ួចជារទ្សច33  រហើយកំណត់រហតុទ្សុកទ្តំាកកច់ំនួន៤៩ គឺសថិតរៅកនុងសណំ ំឯកសា មតមួយ។ ោ ាង
ណាករ៏ោយ រោកទ្ពេះរាជអាជាញា បានបញ្ជាក់មដងរហើយមតងរទៀតពីភាព ក់ព័នធថ្នឯកសា ទំងរនេះ រោយពនាយេ់
ថា ឯកសា ទំងរនេះបានបង្ហាញពីទ្បព័នធទំនាក់ទំនង និង ចនាសមព័នធ ដ្ឋបាេកនុងទ្សុក១០៥។ គាត់បានបនត
អេះអាងថា កំណត់រហតុទំងរនេះ បានបង្ហាញបីកា អនុវតតន ៍បស់ទ្សុក នូវរគាេនរោបាយបកាសកុមមុយនីសតកមពុជា 
ជាពិរសសកា អប់ ំមកមទ្បរ ើងវិញនូវសា ធាតុអាទ្កក់ កា េុបបំបាត់រចាេខាមាងំសទ្តូវ និងវិធានកា ជាកោ់ក់
ទ្បឆំងនឹងអតីតមន្រនតសីាធា ណ ដ្ឋមខម ។34  រៅកនុងកា តវា ាទក់ទងនឹងកា បាត់ឯកសា រដ្ើម បស់រោក ខាណា
វាស រោក វា ាយដ្ ៍រដ្សាមាឯេ បាន ំឭកជាថ្មីមដងរទៀតថា រោក យកុ ឆង បានរធវើសកខកីមមរេើបញ្ហាអស់រនេះ ួចជា
រទ្សច។ រទេះបីជា ទ្ពេះរាជអាជាញាបានដ្ឹងថា ឯកសា ទំងរនេះទ្តូវបានស រស រោយថ្ដ្ក៏រោយ គាត់បានសរងកត
ថា ភាសារៅកនុងឯកសា ទំងរនេះ វាទ្សបរៅនងឹកណំត់រហតុរ្ាសងៗរទៀតរៅសម័យកមពុជាទ្បជាធបិរតយាយ 
រហើយមដ្េថា បទសមាភាសន៍សាកាសីជាមួយសហរៅទ្កមរសើ ុបអរងកតជារទ្ចើន បានបញ្ជាក់ឲាយរ ើញពីយថាភាព
 បស់ឯកសា ទំងអស់រនេះ។ ជាចុងរទ្កាយ គាត់បានទ្ចានរចាេកា ជំទស់ បស់កញ្ញា ហគរីស រេើឯកសា ខលេះៗ
មដ្េមិនមានអនកនិពនធទ្តឹមទ្តូវ រោយសា មិនមានរហតុ្ េទ្គប់ទ្គាន់រដ្ើមាបីបដ្ិរសធមិនទទួេយកឯកសា ទំង
រនេះ។ 

ក.៣. រសចកដជីទំស ់បសទ់្កមុកា   កដ ីរអៀង សា  ីរៅនងឹឯកសា ចនំនួ៥៤ 

រៅកនុងម្នកចុងរទ្កាយថ្នដ្ណំាក់កាេដ្ំបងូថ្នសវនាកា រេើឯកសា  អងគជំនុជំទ្មេះ បាន្ដេ់មាតិកាឲាយ
ទ្កុមកា   កដីរោក រអៀង សា  ី រដ្ើមាបីរធវើបទបង្ហាញសំរណើរេើឯកសា ចំនួន៥៤ មដ្េទ្តូវបានពិភាកាា ួចរហើយ
កាេពីកិចចដ្ំរណើ កា នីតិវិធមីុនៗ មដ្េ ក់ព័នធនឹង ចនាសមព័នធរោធា ដ្ំណាក់កាេទី១ និងទ២ីថ្នកា ជរមលៀស
ទ្បជាជន និងទួេរ ធិថ្ទ្ជ។35  រោក វា ាយដ្ ៍រដ្សាមាឯេ បាននិោយកាត ់មុនរពេរោក ខាណាវាស ចាប់រ្ដើម
បង្ហាញរេើឯកសា  រោយរោករេើករ ើងថា ឯកសា ចំនួន១៤ គឺទ្តូវបានពិភាកាា រហើយមានរៅកនុងរសចកដី
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សរទ្មច បស់អងគជំនុជំទ្មេះ ួចជារទ្សច  ួមទំងឯកសា ចនំនួ១២ មដ្េទ្តូវបានបង្ហាញកនងុអំ ុងរពេសវនាកាេ
ពីមាសិេមិញ រហើយឯកសា ខលេះរទៀតទ្តូវបានពិភាកាារៅឆ្ា២ំ០១២។ ដ្ូរចនេះ រោក វា ាយដ្ ៍រដ្សាមាឯេ បានរសនើឲាយ 
តុោកា ពនាយេ់ពីរហតុ្ េ មដ្េអងគជំនុជំទ្មេះបានកំណត់បញ្ជីភសតុតាងថ្នឯកសា ចនំួន៥៤ មកទ្តឹមមត៣០រៅ
វិញ។ 

រោក ខាណាវាស បានរ្លើយតបវិញរោយ មលឹកថា កា ជំទស់ជាក់ោក់រៅនងឹឯកសា ទំង៥៤រនេះ 
បានរធវើរ ើងតាមសំរណើជាោយេកខណ៍អកាស ។ បនាទាប់មក គាត់បានបនតរេើករ ើងពីរសចកដីជំទស់ទូរៅ បស់
គាត់រេើទ្បធានបទ និងទ្បរភទឯកសា ។ រោក ខាណាវាស បានទទួេសាគាេ់ថា គាតព់ិតជាបានជំទស់ដ្មដ្េៗ 
 ក់ព័នធនងឹកា បទបង្ហាញ បស់ទ្ពេះរាជអាជាញារេើឧបសមព័នធ១ និង២(ក-គ) (សូមរមើេម្នកទី២ ក.១.ខ. និងម្នក
ទី២ ក.២.ក.) ប ុមនត គាត់បានអេះអាង្ងមដ្ ថា ឯកសា ខលេះមិនគួ ទទួេយករទ រោយម្ែកតាមសតង់ោថ្នវិធានថ្្ទ
កនុង ៨៧(៣)។36  រោក ខាណាវាស បាននិោយពីទ្បរភទឯកសា ខលេះ មដ្េមានរៅកនុងបញ្ជីឯកសា ទំង៥៤
 បស់គាត់ ដ្ូចជាសា ទូ រេខ សំបុទ្ត ឯកសា មកពីទ្បរទសបារាំង សហ ដ្ឋអារម ិក អងគកា ថ្វិកាសរន្រង្គាេះបនាទាន់
សទ្មាបក់ុមា អនត ជាតិ បសអ់ងគកា សហទ្បជាជាតិ (UNICEF) និងអងគកា សុខភាពពិភពរោក (WHO) អតថ
បទកាមសត37  កំណត់រហតុកចិចទ្បជុំ និងអតថបទរបាេះពុមព្ ាសពវ្ ាាយ បស់កមពុជាទ្បជាធិបរតយាយ ក៏ដ្ូចជាវីរដ្អូមួយ
មដ្េមានចំណងរជើងថា “រតើមានអវីរកើតរ ើងមករេើទ្បរទសកមពុជា” រោយរោក  នូ ីយ ីុមស តុ (Mr. Ronnie 

Yimsut)។ គាត់បានមថ្លង្ងមដ្ ថា ទ្កុមកា   កដីឲាយរោក រអៀង សា  ីបានជំទស់នងឹឯកសា ណា មដ្េបានរធវើ
រ ើងមុនយុតាតាធិកា មដ្េតោុកា រនេះមាន។ រោករមធាវីបានជំទស់ជាក់ោក់មដងរទៀតរៅកាន់ឯកសា មដ្េ្
េិតរោយ រោក រសទហវនិ រហដ្ ័ (Mr. Stephen Heder)។38  

ដ្ូរចនេះ រមធាវីកា   កដី បានបញ្ចប់កា រធវើបទបង្ហាញ បសគ់ាត់ ជាជាងកា រ្លើយតបរៅនឹងរសចកដីជំទស់
ពីរដ្ើម បស់សហទ្ពេះរាជអាជាញា វា ាយដ្ ៍ រដ្សាមាឯេ មដ្េបានរេើករ ើងថា ឯកសា ចំនួន២៤បានពិភាកាារដ្ញ
រោេកនលងមករហើយ ប ុមនតកា ជំទស់ បស់រោក មិនបានទទួេកា យេ់ទ្ពមពរីោកទ្បធានរៅទ្កមរទ។ 
ចំរ េះឯកសា រៅរសសសេ់ទំងអស់ រោក វា ាយដ្ ៍រដ្សាមាឯេ បានរទ្កើន មលកឹតោុកា ថា រសចកដីមថ្លងកា បស់
សាកាសីខលេះ   បានរាប់បញ្ចូេសាកាសីកនងុបញ្ជីទ្កុរមធាវីកា   កដី  នឹងទ្តូវរេើកយកមកពិភាកាារៅកនុងសវនាកា នា
រពេរទ្កាយរទៀត     មដ្េបានទ្តូវបានសរទ្មច ួចរហើយរោយអងគជំនុជំទ្មេះរៅកនុងរសចកដីសរទ្មចមុនៗ។ បនាទាប់
មក រោក ខាណាវាស បានរ្លើយតបរៅនឹងទ្ពេះរាជអាជាញា រោយបានទទួេសាគាេថ់ា ទ្បមហេជាមានឯកសា 
ជាន់គា្ារៅកនុងបញ្ជីឯកសា ទំង៥៤ រោយសា មតកា រ ៀបចំទ្បញាប់ទ្បញាេ់រពក ប ុមនតគាត់បានបញ្ជាកម់ដងរទៀត
ថា ទ្កុម បស់គាតន់ឹងបនតោក់បង្ហាញរសចកដីជំទស់តាមទ្បធានបទនីមួយៗ។ 
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ខ. ដ្ណំាកក់ាេទ២ីថ្នសវនាកា រេើឯកសា  

អនុសាស ណៈ បសអ់ងគជំនុជំទ្មេះតោុកា ដ្ំបូងចុេះថ្ថ្ៃទី១៧ មខមករា ឆ្ា២ំ០១៣ មានបណំងោកដ់្ំណាក់
កាេទ២ីថ្នសវនាកា  រេើឯកសា ឲាយភាគីរធវើបទបង្ហាញមដ្េពួករគគិតថាមានភាព ក់ព័នធខាលាំងកនុងកា បញ្ជាក់
កា ពិតកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ អនុសាស ណៈរនេះ បានបង្ហាញពីម្នកអងគរហតុមដ្េរៅរសសសេ់មានដ្ូចជា 
ដ្ំណាក់កាេទ១ី និងទ២ីថ្នកា ជរមលៀសទ្បជាជន ទួេរ ធិថ្ទ្ជ  ចនាសមពន័ធរោធា សហឧទ្កដិ្ឋ ួម និងតួនាទី
 បស់ជនជាប់រចាទ។39 ដ្ំបូងរ ើយ សហទ្ពេះរាជអាជាញា បានបង្ហាញឯកសា ទក់ទងនឹងម្នកទំងបួនថ្នរ ឿងកដីរនេះ 
និងរដ្ើមបណដឹង ដ្ឋបាបរវណីបានរធវើបទបង្ហាញឯកសា  បស់ខលួន មនុរពេទ្កុមកា   កដទីទួេបានរពេរវោោក់
សំរណើរ្លើយតបផ្ទាេ់មាត។់ ោ ាងណាមិញ ទ្ពេះរាជអាជាញាអនត ជាតិ រោក  តី រ  យន៍ ័ (Mr. Keith Raynor) 
បានបញ្ជាក់ថា សហទ្ពេះរាជអាជាញាមិនទន់បានរ ៀបចំរធវើបទបង្ហាញោកឯ់កសា រេើរគាេនរោបាយ សហ
ឧទ្កិដ្ឋ ួម ឬ តួនាទី បស់ជនជាប់រចាទរ ើយ។ 

ខ.១. កា រធវើបទបង្ហាញឯកសា រេើ ចនាសមពន័ធរោធា បសស់ហទ្ពេះរាជអាជាញា 

ជាដ្ំបូង ទ្ពេះរាជអាជាញា រសង ប នុឃាង បានោកប់ង្ហាញឯកសា រេើ ចនាសមព័នធរោធា  និងកា អភិវឌាឍន៍
វិស័យរោធារោយថ្ាាក់ដ្ឹកនំាកមពុជាទ្បជាធិបរតយាយ។ គាត់បានចាប់រ្ដើមជាមួយនឹងទង់បដ្ិវតតន៍ ចេុះរៅមខសីហា 
ឆ្ា១ំ៩៧៥ មដ្េទ្តូវបានរបាេះពុមព្ាាយ ចាបព់ីទ្ពឹតតិកា ណ៍រៅថ្ថ្ៃទី២២ មខកកកោ ឆ្ាំ១៩៧៥ ពីរសចកដីចាំបាច់
កនុងកា បរងកើតកងទ័ពបដ្ិវតតនក៍មពុជារដ្ើមាបីកា    និងកងសាងទ្បរទសជាត ិរហើយបានអេះអាងថា “បកាសទ្តូវដ្កឹនាំ
ទ្បជាជនរទ្បើហិងាា រទ្បើអំរពើសងឈាមវិញ ជានរោបាយកដី ឬ ជារោធាកដី។”40  កា រធវើបទបង្ហាញបានបនតរធវើ
ជាមួយនឹងឯកសា  កព់័នធនងឹទ្បព័នធរាយកា ណ៍រៅកនុងកងទ័ពបដ្ិវតតន៍កមពុជា នងិអាជាញាធ ថ្នគណៈអចិថ្ន្រនតយ៍ថ្ន 
បកាសកុមមុយនីសដកមពុជា។41  បនាទាប់មក រោក រសង ប នុឃាង បានោក់ឯកសា រៅចំរ េះមុខតោុកា     អំពី ចនា
សមព័នធកា ង្ រោធាចាប់ពថ្ីាាក់មូេោឋានដ្េ់ថ្ាាក់មជាឈិម។42 ជាចុងរទ្កាយថ្នកា ោក់បង្ហាញឯកសា  បសទ់្ពេះ
រាជអាជាញាជាតិ បានរផ្ដាតរេើតួនាទី បសប់កាសកុមមុយនីសដកមពុជារៅកនុង ចនាសមព័នធរោធា។43  គាត់បានរទ្បើទ្បាស់
បទសមាភាសន៍ោច់រោយម កពីគា្ា ជាមួយនងឹសមាជិកគណៈអចិថ្ន្រនតយ៍រៅកំពង់រសាម មដ្េបានរភៀសខលួនរៅ
ទ្បរទសថ្ថ្ និងបទសមាភាសន៍ជាមួយ រអៀង សា  ី រដ្ើមាបីកំណតព់ីអំណាច បស់រមដ្ឹកនំាកំពូេបំ្តុទក់ទងនឹង
បញ្ហាសុវតថិភាព។44  ឧទហ ណ៍៖ ទ្ពេះរាជអាជាញាបានោកប់ង្ហាញរសចកដីមថ្លងកាជា្លូវកា មួយរៅឆ្ា១ំ៩៩៦ រចញ
ពីទ្កុម បស់ រអៀង សា  ីមដ្េរៅថា “រជើងកាងទំងបួន” មានដ្ូចជា ប េុ ពត, ននួ ជា, សនុ រសន, យនុ ោ ាត 
“ជាអនកសរទ្មចរាេ់កា សមាលាប់ និងកា សមាលាប់ ង្គាេ។”45  

ទ្ពេះរាជអាជាញា រឌេ េសីាក ់  បានរធវើបទបង្ហាញបនតរេើឯកសា មដ្េរៅរ សសសេ់     ក់ព័នធនឹង ចនា
សមព័នធរោធា រោយដ្ំបងូរ ើយបានរេើករ ើងឯកសា ពីរសនាធិកា ោឋាន នងិកងពេកណាដាេថ្នកងទ័ព
បដ្ិវតតន៍កមពុជារដ្ើមាបីបង្ហាញពមីខាសចង្វាក់េំោប់សកដិថ្នកា បញ្ជាកនងុកមពុជាទ្បជាធិបរតយាយ។ ទ្ពេះរាជអាជាញាអនត ជាត ិ
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បានោក់បង្ហាញឯកសា តាមេំោប់េំរោយថ្នរពេរវោរដ្ើមាបីបង្ហាញថា មខាសចង្វាក់ថ្នកា បញ្ជារៅមតមាន
ដ្មដ្េរៅកនុង បបរនេះ។ រោក េសីាក ់បានចាប់រ្ដើមជាមួយនឹងឯកសា ចាបព់ីប នុាមានមខចុងរទ្កាយបនាទាប់ពីកា 
ដ្ួេ េំភនំរពញ មដ្េបកាសបានបញ្ជាឲាយកមាចាត់រចាេជនកាបត់ទំង១៧ បស់ បប េន ់នេ។់46  បនាទាបម់ក រោក
សហទ្ពេះរាជអាជាញា បានោកប់ង្ហាញឯកសា រៅ ក់កណាដាេឆ្ាំ ១៩៧៦ មដ្េមសដងឲាយរ ើញពីទំនាក់ទំនងថ្ន
មខាសសង្វាក់ថ្នកា បញ្ជា នងិព ីរបៀបថ្នកា សរទ្មចចិតត និងនរោបាយ បស់បកាស មដ្េទ្តូវបានអនុវតតរៅថ្ាាក់កង
ពេ។47 រៅថ្ថ្ៃទី២ថ្នសវនាកា  រោក េសីាក ់ បានបនតោក់បង្ហាញឯកសា សំខាន់ៗ  ចាប់ពី កក់ណាដាេឆ្ាំ
១៩៧៦ រោយោតទ្តោងពីចណំ ចមដ្េឯកសា ទំងរនេះ បានបង្ហាញពី របៀបថ្នកា ្ាសពវ្ាាយរគាេ
នរោបាយ បស់បកាសកុមមុយនីសដកមពុជា រៅកាន់ទ្គប់សាថាប័នទងំអស។់48 គាត់បានរទ្បើទ្បាស់ឯកសា មួយ 
“រសចកដីសរទ្មចចិតត បស់សននិបាត គណៈកមាមាធិកា បកាសទ្គប់កងពេ” ចាប់ពីមខកកកោ ឆ្ាំ១៩៧៦ មដ្េបាន
ធានាឲាយមាន កា ទ្បុងទ្បយត័នខពស់ បស់កងទ័ពបដ្ិវតតន៍កមពុជាពីខាមាំងរបៀតរបៀនថ្្ទកនងុ សទ្មិតសទ្មំាងជួ កងទព័ 
និងកសាងបកាសតាមកា ្ាសពវ្ ាាយមចកចាយេកខនតិកៈ បស់បកាសកុមមុយនីសដកមពុជា។49  

បនាទាប់មក រោក េសីាក ់ បានចំណាយរពេមួយម្នកធំរ ៀបរាប់េមែិតពីឯកសា   ក់ព័នធនឹងសាថាន
កា ណ៍ខាមាំងសី ុ ូងថ្្ទកនុង នងិទ្បព័នធទំនាក់ទំនង វាងេំោបថ្់ាាក់រ្ាសងៗ រេើបញ្ហាចាប់ខលនួខាមាំង និងកា គំរាមកំមហង
ថ្្ទកនុង។50  រោកទ្ពេះរាជអាជាញា បានរទ្បើទ្បាស់កា ពិភាកាាថ្្ទកនុង បស់ ចាន ់ចទ្ក ីអតតីរមកងពេ១៧០ អនកមដ្េ
បានប ុនប ងកសាងបណាដាញមួយ រដ្ើមាបីរធវើឲាយអនតរាយដ្េ់ បបកមពុជាទ្បជាធបិរតយាយ។51 បនាទាប់មក  រោក េី
សាក ់បានរេើករ ើងពកីចិចទ្បជុំជាកោ់ក់មួយ រោយពភិាកាាពីកា ពនាា រពេថ្នពធិីបុណាយខបួបកាសឆ្ា១ំ៩៧៦ ពី
មខកញ្ញា ដ្េ់មខតោុ រដ្ើមាបីបញ្ជាក់ពទីំនាក់ទនំង វាងរសចកដីសរទ្មច មដ្េទ្តូវបានរធវើរ ើងរោយកមាមាភិបាេ
ថ្ាាក់រេើ នងិកា រសើ ុបអរងកតថ្ាាក់រទ្កាម។52  រៅកនងុកិចចទ្បជុំដ្មដ្េរនេះ សនុ រសន បានគាំទ្ទឲាយមានកា ជរមលៀស
ទ្បជាជនរោយបងខំរចញពទីីទ្កុង រោយអេះអាងថា ទ្បសនិរបើគាមានកា ជរមលៀសទ្បជាជនរទ “របើរយើងទុកទ្បជាជន 
មិនជរមលៀសរចញពីទ្កុងចាាស់ជាមិនបានសុខសានតដ្ូចសពវថ្ថ្ៃរទ។ របើរយើងមនិោច់ខាតរធវើសហក ណ ៍ មិនោច់
ខាតរធវើសងគមនិយមរទ រយើងមិន នេះរទ។” បនាទាប់មក រោក េសីាក ់ បានោកប់ង្ហាញគំ ូថ្ន បាយកា ណ៍កង
ពេមដ្េបានរ្ញើឲាយ សនុ រសន ប ុ មនតទ្តូវបានរគរ្ញើបនតឲាយមករមដ្ឹកនាំបកាសរ្ាសងៗរទៀត កនុងរនាេះមាន ូប ននួ ជា 
រដ្ើមាបីសំុកា អនុញ្ញាត។53  

ទ្ពេះរាជអាជាញា បានបនតរធវើបទបង្ហាញពីឯកសា រោធាចាប់ពីឆ្ាំ១៩៧៧។ ឯកសា ទំងរនេះមាន បាយ
កា ណ៍កងពេ និងកិចចទ្បជុជំាមួយថ្ាាក់រេើជារទ្ចើន មដ្េរ ៀបរាប់េមែិតពីកា សមាលាប់របាសសមាអាត កា ចាប់ខលួន 
និងកា រសើ ុបអរងកតបណាដាញកាបត់។54  គាត់ក៏បានោកឯ់កសា មដ្េបង្ហាញពី របៀបមដ្េ បាយកា ណ៍ថ្នកងពេ
ទ្តូវបានរគបញ្ជូនបនតរៅ “អងគកា ” និងសំរៅរៅទួេមសលង ដ្ូចមដ្េកា បញ្ជានានាពីមជាឈិម ទ្តូវបានបញ្ជនូបនត
កនុងកងពេរដ្ើមាបីរ្លើយតបនងឹចរមលើយសា ភាព បសម់នទី  ស-២១។55    រោក េសីាក ់     បានបញ្ចប់កា ោក់
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បង្ហាញឯកសា  បស់គាត់ជាមួយសា ទូ រេខមួយពីរគាេជំហ ចំរ េះរវៀតណាម មដ្េទ្តូវបានោក់ជូនរោយ
ផ្ទាេ់រៅគណៈកមមកា៨៧០ និងចមលងជូនរៅ “បង ននួ”។56 

ខ.១.ក. មតពិទី្កមុកា   កដ ីនងិកា រ្លើយតបពទី្ពេះរាជអាជាញា 

រោក សនុ អ ណុ រមធាវីជាតិកា   កតឲីាយរោក ននួ ជា បានបរញ្ចញមតិមនុរគ រោយ មលឹកតុោកា ពី
កា ជំទស់កាេពីរេើកមុន បស់ ននួ ជា ពីភាពទ្តឹមទ្តវូតាមចាាបថ់្នយថាភាពរេើបញ្ហាោក់ជាភសតុតាងថ្នទង់
បដ្ិវតតន ៍  រោយបានរចាទថា    រវៀតណាមអាចមកមទ្បទង់បដ្ិវតតន៍រនេះរ ើងវិញ     រដ្ើមាបីកាត់រទសរមដ្ឹកនាំមខម 
ទ្កហម។57  រមធាវីកា   កដីបានរសនើបមនថមរទៀតថា អងគជំនុំជទ្មេះគួ មតរកាេះរៅអនកនិពនធទំងអស់ មានដ្ូចជា 
រសៀវរៅ  បាយកា ណ៍ព័ត៌មាន និងអតថបទនានា មដ្េស រស ពីកមពុជាទ្បជាធិបរតយាយ មដ្េសហទ្ពេះរាជអាជាញា 
បានរទ្បើទ្បាស់រដ្ើមាបីកសាងសំណ ំរ ឿងរចាទទ្បកាន់កូនកដ ីបស់គាត់។ 

រោក ខាណាវាស បានកតស់មាគាេ់ថា កា រធវើបទបង្ហាញឯកសា  បស់សហទ្ពេះរាជអាជាញា ទ្សរដ្ៀងនឹង
កា រធវើបទបង្ហាញរសចកដីសននោិឋានបញ្ចប់ រោយសា ទ្ពេះរាជអាជាញាបានរ ៀបរាប់ជាកោ់ក់ ទកទ់ងនងឹកា រចាទ
ទ្បកាន់ទ្បឆំងនឹងជនជាប់រចាទ។ រទេះបីជារោកបានដ្ឹងថា ទ្បព័នធចាាប់សុ ីវិេពិចា ណាទទួេយកភសតុតាង
ទ្គប់ទ្បរភទទំងអស់ក៏រោយ ក៏រោកបានបញ្ជាក់ថា ភសតុតាងឯកសា ទ្តូវបានរគទទួេយកតាមេកខណបទ្មងុ
ទុក រោយសា មតឱកាសួ រដ្ញរោេសាកាសី ក់ពន័ធរេើខលមឹសា ថ្នឯកសា ទំងរនេះ គជឺាកា ចំាបាច់កនុងកា មសដង
ឲាយរ ើញពីយថាភាព និងភាពគួ ឲាយទុកចិតតបាន។ រមធាវី ហគសីរស បានគាំទ្ទរគាេជហំ  បស់រោក ខាណាវាស 
ចំរ េះកា ទទួេយកថ្នភសតតុាងឯកសា កនុងតោុកា  មានេកខណៈទូេទំោូយ រហើយមិនទន់មានឱកាស
ពិភាកាារដ្ញរោេរេើតថ្មលភសតុតាងបឋមរៅរ ើយរទ។ កញ្ញា ហគសីរស មិនបានបង្ហាញឯកសា ជាកោ់កណ់ា
មួយរទ ប ុមនតបានសួ អងគជនំុជំទ្មេះពីរគាេបណំងម្នកថ្នសវនាកា រនេះ (សូមរមើេម្នកទី៣. ១ ខាងរទ្កាម)។ 

រោក រឌេ េសីាក ់ បានរ្លើយតបវិញថា កា ោក់បង្ហាញឯកសា មិនមានបណំងោក់ជារសចកដី
សននិោឋានបិទរទ រហើយរមធាវីទ្តូវបាន្ដេ់ឱកាសកនុងខណៈរនេះរដ្ើមាបីរធវើកា សរងកតកា ណ៍រេើឯកសា ជាកោ់ក់
ណាមួយ        មិនមមនពិភាកាារេើភាពទទួេយកបានថ្នឯកសា ទំងរនេះរទ។        ជាកិចចរ្លើយតបរៅកា ជំទស់
ដ្មដ្េៗ បសរ់ោក សនុ អ ណុ រោក េសីាក ់បាន មលកឹអងគជនំុំជទ្មេះថា រោក គមី វនុ អនកមដ្េបានរធវើកា 
រៅមនទី របាេះពុមពទងប់ដ្ិវតតនប៍ានបញ្ជាក់ ួចជារទ្សចនូវយថាភាពថ្នទសាសនាវដ្ដីទំងរនេះកនុងសកខីកមម បស់គាត។់58 

ខ.២. កា រធវើបទបង្ហាញ បសទ់្ពេះរាជអាជាញារេើកា ជរមលៀសទ្បជាជនដ្ណំាកក់ាេទ១ី នងិ ទ២ី 
នងិទេួរ ធថិ្ទ្ជ 

ទ្ពេះរាជអាជាញាជាត ិរវ៉េង ហ ត ់បានចាប់រ្ដើមរធវើបទបង្ហាញឯកសា  បស់សហទ្ពេះរាជអាជាញា រេើបញ្ហាថ្នកា 
ជរមលៀសទ្បជាជនរោយបងខំដ្ណំាក់កាេទ១ី រៅជ ំុវិញថ្ថ្ៃ (១៧ រមសា ១៩៧៥) នងិដ្ំណាក់កាេទី២ (ចាប់
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រ្ដើមរៅចុងឆ្ា១ំ៩៧៥)   នងិទីតាំងពឃិាតរៅទួេរ ធថិ្ទ្ជ   រៅរខតតរ ធិ៍សាត។់59  បនាទាប់មក ទ្ពេះរាជអាជាញា
អនត ជាត ិ រ យន៍័  បានរ ើងរធវើបទបង្ហាញឯកសា  ហូតដ្េ់កា បញ្ចប់សវនាកា រៅរពេ រសៀេថ្ថ្ៃទ្ពហសាបតិ៍។ 
រោក រ យន៍ ័ បានោក់បង្ហាញឯកសា តាមេំោប់រពេរវោ  ួមទំងឯកសា វីរដ្អូខលីៗ  រដ្ើមាបីបមនថមពត័៌មានដ្េ់
ឯកសា  កព់័នធ។ ទ្កុមកា   កដី បានរេើករ ើងរសចកដីជំទស់ បស់ពួករគ បនាទាបព់ីកា បញ្ចប់បទបង្ហាញ បស់
រដ្ើមបណដងឹ ដ្ឋបាបរវណី។ 

ខ.២.ក. ឯកសា  កព់ន័ធនងឹកា ដ្េួ េភំនរំពញ នងិកា ជរមលៀសទ្បជាជនរោយបងខ ំ
កនងុដ្ណំាកក់ាេទ១ី 

រោក រ យន៍ ័ បានចាប់រ្ដើមោក់បង្ហាញ បស់គាត់ជាមួយនឹងឯកសា     មដ្េរធវើរ ើងចាប់ពីមខកុមភៈ ដ្េ់
ថ្ថ្ៃ១៦ រមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥។ គាត់បានបង្ហាញ បាយកា ណ ៍បានមកពបីណណសា អារម ិកពីសាថានកា ណ៍រៅទ្បរទស
កមពុជា  ួមទងំ បញ្ហាទី១រៅមខកុមភេះ ឆ្ា១ំ៩៧៥ និងបញ្ហាទី២ពីសភាទ្បជាជាតកិមពុជា មដ្េ រខៀវ សំ្ ន បានរធវើ
ជាអធិបរតយាយ នងិនោិយពីភាពចំាបាច់កនងុកា សមាលាប ់ “ជនកាបត់ទំងទ្បំាពី ”។60   បាយកា ណ៍រ្ាសងៗរទៀត 
បានរ ៀបរាប់ពីកា មចកចាយជំនួយរសាបៀងអាហា  បស់អារម ិកឲាយទ្បជាជនរៅទីទ្កុងភនរំពញ កា រកើនរ ើងជន
រភៀសខលួនកនុងទីទ្កងុ និងកា បនតវាយេុកចូេទីទ្កុង បសក់ងទ័ពមខម ទ្កហម។61  រោក រ យន៍័  បានបញ្ចូេ បាយ
កា ណ៍ពីកា ្ាសពវ្ាាយព័តម៌ានប រទស       រេើរសចកដីភ័យខាលាច បស់ទ្បធានាធិបតសីហ ដ្ឋអារម ិក រចរា ាេ ់ហ្
វត (President Gerald Ford) ពីកា មកដ្េ់ថ្នកា សមាលាប់បងហូ ឈាម និងកា បដ្ិរសធរេើបញ្ហារនេះ បស់
សមាជិកម្ាាក់ថ្ន ណសិ ាស ួប ួមជាតិកមពុជា រទេះបីជាវាបានដ្កទ្សង់ពីកា ទ្បកាស បស់ រខៀវ សំ្ ន ឲាយមាន
ចេនាតស ូកាន់មតខាលាំងរ ើង។62  បនាទាប់មក គាត់បានោកប់ង្ហាញ បាយកា ណ៍ បស់ទ្កសួងកា ប រទស  បាយ
កា ណ៍្ាសពវ្ាាយព័តម៌ានប រទស២បមនថមរទៀត នងិវីរដ្អូមួយ មដ្េមសដងឲាយរ ើញពីកំរណើនថ្នកា ទ្គប់ទ្គង
 បស់មខម ទ្កហម និងជំហាននរោបាយចុងរទ្កាយ បសស់ាធា ណ ដ្ឋមខម ។63 ទ្ពេះរាជអាជាញាបានបនតោក់ បាយ
កា ណ៍ បស់្ាសពវ្ាាយព័តម៌ានប រទសរេើបញ្ហារនេះ រោយវិភាគរេើកា ប ុនប ងមិនបានសរទ្មច បស់  ងុ បរូ ត 
កនុងកា ច ចា  និងកា បដ្ិរសធ បស់ រខៀវ សំ្ ន រោយបាននិោយថា រសចកដីសរទ្មចរេើជនកាបត់ទំងទ្បំាពី  
រនេះ ទ្តូវបានសរទ្មច ួចរហើយ។64  បាយកា ណ៍រ្ាសងៗរទៀតបានមកពីឯកសា មតមយួ ក់ព័នធនងឹកា វាយចូេ
 បស់កងទ័ពមខម ទ្កហមមកទទី្កុងភនំរពញ កនុងខណៈមដ្េពួករគបានកាន់កាប់ទ្សុក បញសាសីមកវ ទួេរគាក និង រ ធិ៍
ចិនតុង  ួមទងំទ្ពោនយនតរហាេះ្ងមដ្ ។65  រោក រ យន៍ ័ បានអានឭៗ ពីកា ្ាសពវ្ាាយតាមវិទាយុមួយរចញពី
ឯកសា មតមួយ ទកទ់ងនងឹសំបុទ្តមួយពីទ្ពេះអងគមាចាស់  សរិមិតៈ   រៅកាន់ទ្បធានាធិបរតយាយសហ ដ្ឋអារម ិក 
ហវត និងអគគ ដ្ឋទតូថា “ម ណភាព បស់ទ្បជាជនកមពុជានារពេបចចុបាបននទំងអស ់គឺថាសថិតរៅរេើមនសិកា  បស់
ទ្បជាជនអារម ិក។”66  
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ទ្ពេះរាជអាជាញា     បានបនតរធវើបទបង្ហាញឯកសា ជាមួយនងឹទ្ពឹតតិកា ណ ៍   មដ្េបានរកើតរ ើងរៅថ្ថ្ៃ១៧ 
រមសា ឆ្ា១ំ៩៩៥ រោយរទ្បើទ្បាស់ បាយកា ណ៍ដ្មដ្េ បាន្ាសពវ្ាាយព័តម៌ានប រទស មដ្េបានថ្តចមលងកា 
្ាសពវ្ាាយវិទាយុពីកា វាយមបកភនំរពញពីទ្គប់ទិសទី សំរណើពីអំ វនាវ បស់សាថាប័នទ្ពេះពុទធសាសនាសំខាន់ៗ ឲាយ
បញ្ាឈប់កា បាញ់របាេះ រសចកដីសរទ្មចជាបនតបនាទាប់ បសក់ងទ័ពមខម ទ្កហមឲាយ ប់បាញ់ទ្បហា  និងរសចកដីរ្លើយ
តបទន់ហនព់ីមខម ទ្កហម៖ “រយើងហនឹងមិនមក ច ចាជាមយួពួកវារ ើយ រយើងកពំុងមតវាយចូេទីទ្កុងភនំរពញ។”67  
បនាទាប់មក រោក រ យន៍ ័ បានបតូ កា សរងកតរេើអនករាយកា ណ៍ ហាសងហ់ាាក កាហាស ូ (Mr. Jean-Jacques 

Cazaux) មដ្េរាយកា ណ៍ពីកា បញ្ជាឲាយទ្បជាជនរៅខាងរជើងទីទ្កុងភនំរពញឲាយចាករចញពីទីទ្កុង កនុងខណៈ
មដ្េអតីតមន្រនតីមខម សាធា ណ ដ្ឋ បានោក់អាវុធចេុះចាញ់រោយខលួនឯង។68 បនាទាប់មក ទ្ពេះរាជអាជាញាបនតរៅសា 
ទូ រេខសាថានទតូបារាំងរៅភនរំពញ និងទ្កសងួកា ប រទសរៅទីទ្កុងបា ា ីសពីសំរណើ បស់សរមតច សរិមិតៈ និង អុ ំ
ប នុរហា ពីសិទធទិ្ជករកាន ក៏ដ្ចូជា កា សរងកត បសក់ុងស េុ ហាសង ់ឌរីា ាក ់(Consul Jean Dyrac) ពីកា វាយមបក
ទីទ្កុងភនរំពញ និងកា មកដ្េ់ បស់រមដ្ឹកនាំមខម ទ្កហម។69  

រោក រ យន៍ ័ បានបនតភាលាមរេើទ្ពឹតតិកា ណ៍រៅរទ្កាយថ្ថ្ៃ ១៧ រមសា ១៩៧៥។ គាត់បានដ្កទ្សង ់
 បាយកា ណ៍ជាទ្បចាំ បស់រោក កាហាសូ រៅថ្ថ្ៃបនាទាប់ មដ្េបានរ ៀបរាប់ពីកា រធវើដ្ំរណើ ជាបនតបនាទាប់ បស់អនក
រភៀសខលួនរៅកាន់ទិសខាងរជើង កា េួច និងដ្ុត្ទេះ ក៏ដ្ចូជាកា ជរមលៀសរៅមនទី រពទាយកាេ់មម  ទ្ត។ កាហាស ូបាន
បនតរ ៀបរាប់ពីកា ទ្បកាសតំបន់សុវតថិភាព អនត ជាតិរៅសាថានទូតបារាងំ មដ្េកុងស ុេ ឌរីា ាក ់បានធានាថាជនជាតិ
មខម នឹងចាករចញពអីគា រនេះ។70  រោក រ យន៍ ័ បានទ្ត ប់មក ករសចកដចីងទ្កងថ្នសទ្មង់អតថបទពីកាមសតថា
មស ៍ងុដ្នុ មដ្េបានរ ៀបរាប់ “កនុងសន្រង្គាម យៈរពេ៥ឆ្ាំរនេះ ជាទុកខរវទនាដ្៏ធៃនធ់ៃ បំ្ុតថ្នកា ជរមលៀសទ្បជា
ជនរចញពីទីទ្កងុភនំរពញមដ្េធាលាប់បានជួបទ្បទេះ ... ទីទ្កងុទំងមូេកពំុងកាលាយជាកមនលងសៃប់សាងាត់គាមានមនុសាស ស់
រៅ រទេះជាមនុសាសចាស់ ជាអនកជំងកឺដី ជាមនុសាសទន់រខាាយ ជាអនកអត់ឃាលាន និងជារកមងកំទ្  ក៏ពកួរគមិនទ្តូវបាន
រេើកមេងមដ្ ។”71  បនាទាបម់ក ទ្ពេះរាជអាជាញា បានោក់បង្ហាញឯកសា ទកទ់ងនងឹទ្ពឹតតកិា ណ៍រៅថ្ថ្ៃ ១៩ រមសា 
ឆ្ា១ំ៩៧៥ មដ្េសមមដងពីកា ទ្ពួយបា មភពីវាសនា បស់រមដ្ឹកនាំមខម សាធា ណ ដ្ឋ មដ្េកំពុងសថិតរៅភនំរពញរៅ
រ ើយបនាទាប់ពកីា ដ្ួេ េំភនំរពញ។72   រោក រ យន៍ ័     ក៏បានដ្កទ្សង់កា ទ្បកាស្ាសពវ្ាាយមួយពីវិទាយុសរមលង
 ណសិ ាស ួប ួមជាតិ មដ្េទ្បកាសពីរគាេរៅ បស់ខលួនកនងុកា កមាចាត់រចាេជនកាបត់ទំងទ្បំាពី នាក់ នងិ “កសាង
កមពុជាថ្ម ី មដ្េឯករាជាយ សនតិភាព អពាាទ្កឹត អធិបរតយាយ ទ្បជាធិបរតយាយ និងមានកា រជឿនរេឿនរៅកនុង
បូ ណភាពមដ្នដ្ី បស់ខលួន” រហើយក៏បានរ ៀបរាប់េមែិតពតីំបន់ ំរោេះថ្មីៗ   ួមទំងទី ួមរខតតនានា។ 

រៅថ្ថ្ៃទី ២០ រមសា ១៩៧៥ រោក ឌរីា ាក ់បានរ្ញើសំរណើ បស់គាត់រៅកាន់ទ្កសួងកា ប រទសសទ្មាប់
កា ជរមលៀសរចញជាបនាទាន់ ពីរទ្ េះវតតមាន បស់បារាំងគាមានទ្បរោជនអ៍វីរទៀតរទ រហើយពួករគបានកាលាយរៅជា
សាកាសីថ្នទ្ពឹតតិកា ណ៍ដ្៏គួ ឲាយខាមាសរអៀន។73  គាត់ក៏បានរាយកា ណ៍ពីជនរភៀសខលនួចាប់រ្ដើមចាករចញពបី ិរវណ
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សាថានទតូ  ួមទំងទ្ពេះអងគមាចាស់ សរិមិតៈ ទ្បគេខ់លួនចេុះចាញ់ជាអនករទសរៅទ្ពឹកថ្ថ្ៃមសែក។ រោក រ យន៍ ័ បាន
បនតរទ្បើទ្បាស់កា រាយកា ណ៍ជាទ្បចាំ បសរ់ោក កាហាស ូមដ្េបានរ ៀបរាប់ពីកា ភ័យសលន់រសាលាជាសាធា ណៈ កនុង
ខណៈមដ្េទ្បជាពេ ដ្ឋមខម ខលេះបានជមនេះរសចកដីភ័យខាលាចរនេះ រហើយអនកខលេះរទៀតបានរសនើសំុរ ៀបកា ជាមួយទ្បជា 
ពេ ដ្ឋបារាំង។ រៅថ្ថ្ៃទ ី២១ រមសា គាត់បានរាយកា ណថ៍ា មានជនរភៀសខលួនមខម ជារទ្ចើនបានចាករចញ រហើយ
អនកខលេះបានសុំទ្បធានរវជជបណឌិតរពទាយកាេ់មម ទ្តឲាយចាកថ្់ាាំសមាលាប់ពួកគាត ់និងកនូៗ្ងមដ្ ។ បនាទាប់មក ទ្ពេះរាជ
អាជាញា បានដ្កទ្សង់កា ទ្បកាស្ាសពវ្ាាយវិទាយុមួយមដ្េ រខៀវ សំ្ ន បានទ្បកាស “ជយ័ជមនេះដ្ម៏ហាអសាចា ាយ មដ្េ
បានរបើក្លូវដ្៏ភលសឺាវាង នងិទ្តមឹទ្តូវបំ្ុតកនងុកា ដ្ឹកនាំទ្បជាជនកមពុជា។”74  រោក រ យន៍ ័ បានរេើកយកអតថបទ
មួយមដ្េនិោយពីកា ទមាលាក់អាវុធចុេះចាញ់ បស់អតីតរមដ្ឹកនាំមខម សាធា ណ ដ្ឋ កា ផ្លាស់បដូ ទ្បរទសកមពុជារៅ
ជា ដ្ឋឯកបកាសកុមមុយនីសដ និងកា ខិតខំទ្បឹងមទ្បងជទ្មេះរចាេទ្បថ្ពណីចាស់ៗ និងកា ជរមលៀសទ្បជាជនរោយបងខ ំ
ឲាយ ស់រៅជាសហក ណ៍។75  

ទ្ពេះរាជអាជាញា ក៏បានោក់បង្ហាញ បាយកា ណ៍្ាសពវ្ាាយពត័៌មានប រទសមួយ ចុេះថ្ថ្ៃ២៦ មខរមសា  ក់
ព័នធនឹងបទសមាភាសនអ៍នកកាមសតជនជាតបិារាំងមា្ាក់ជាមយួជនរភៀសខលួន មដ្េមកដ្េ់ទ្បរទសថ្ថ្រទ្កាយពីគាត់
ទ្តូវរគបានជរមលៀស។ គាត់បានរាយកា ណ៍ថា បានរ ើញផ្ទាេ់មភនកកា សទ្មិតសទ្មំាង នងិចាប់ខលនួអនកគាំទ្ទ បប
បរាជ័យ េន ់នេ ់អនកជំនួញសតុកសដម និងទ្ពេះសងាឃ កនងុខណៈអនករ្ាសងរទៀត បានរៅជនជាតិចាមអ ីុសាលាមថា ជា
ជន ងរទ្គាេះទីមួយថ្នកា សមាលាប់របាសសមាអាត ង្គាេទ្បឆំងនឹងសាសនា។76  បនាទាបម់ក រោក រ យន៍ ័ បានោក់
បង្ហាញ បាយកា ណ៍ បស់រោក កាហាសូ ចាប់ពីថ្ថ្ៃទ២ី៦ ដ្េ់ថ្ថ្ៃ៣០ មខរមសា រៅរទ្កាយរពេមដ្េរមបញ្ជាកា  
រោធារៅភនំរពញបានសរទ្មចចិតតជរមលៀសជនប រទសទំងអស់ឲាយរៅទ្បរទសថ្ថ្ តាមឡានដ្កឹទំនិញឲាយអស់រៅ
បំណាច់មខរនេះ។ រោក រ យន៍ ័ បានបនតបញ្ហាទ្តង់រនេះជាមួយនឹងអតថបទកាមសត ថាមស ៍ចុេះថ្ថ្ៃទី១ មខឧសភា 
“រយើងវមងវងវង្វាន ់នងិទ្ចបូកទ្ចបេ់” មដ្េអនកកាមសតបានរ ៀបរាប់ថា ជាកា រធវើដ្ំរណើ ពី ថ្ថ្ៃដ្៏គួ ឲាយធុញទ្ទន់ជា
ទីបំ្ុត មដ្េបងកឲាយមានចណំ ចមដ្េនកឹសាមានមិនដ្េ់រសាេះថា រៅរទ្ៅទីទ្កុងភនំរពញរសទើ មតរៅទ្គប់ទីទ្បជុជំន 
ភូមិ និងតាមទ្កមុតូចៗមដ្េមិនទ្ពមចេុះចូេជាមួយបកាសកមុមុយនីសដ បានជរមលៀសខលួនរចញរៅតាមទីជនបទ។”77  

បនាទាប់មក ទ្ពេះរាជអាជាញាបានបង្ហាញសា ទូ រេខដ្៏មវងមយួចុេះថ្ថ្ៃទ២ី៣ មខមិថ្ុនា ឆ្ា១ំ៩៧៥ ពីសាថានទូត
បារាំងរៅទ្បរទសថ្ថ្មកកានទ់្កសួងកា ប រទសបារាំង មដ្េរាយកា ណ៍ពីសកខកីមម បស់ឧតតមរសនីយ៍ទ្តី ស  ប នុ 
រៅថ្ថ្ៃទី២៧ មខឧសភា។ កនងុឋានៈជាអតតីឧតតមរសនីយថ្៍ាាក់ខពស់កនុង បបមខម សាធា ណ ដ្ឋ គាត់បាន ត់រគចពី
កា ចាប់ខលួន និងបានមកដ្េទ់្បរទសថ្ថ្រទ្កាយពីបានរដ្ើ អស ់យៈរពេ៣៩ថ្ថ្ៃ    តាមទិសខាងរជើងថ្នទ្បរទស
កមពុជា។ គាត់បានអេះអាងថា គាត់បានរ ើញកា ជរមលៀសទ្បជាជន មិនមមនមានទ្តឹមមតរៅភនំរពញរទ ប ុមនត ួមទំង
ទ្បជាជនទំងអសរ់ៅតាមបរណាដយ្លូវជាតិរេខ៦ ចមាងាយ៤០០គី ូមម  ទ្ត រហើយគាត់បរញ្ចញរោបេ់ថា មខម 
ទ្កហមចង់ោក់រទសទ្បជាជនទីទ្កុង មដ្េមិនសាវាគមន៍បដ្ិវតតន៍។ ចំរ េះទ្បធានបទទ្បហា ជីវិតវិញ រោក ស  
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ប នុ បានរធវើចណំាត់ថ្ាាកប់ី៖ “កា សមាលាប់ភាលាមៗរៅនឹងកមនលង” ចំរ េះអនកមដ្េមនិរគា ពតាមបទបញ្ជាឲាយជរមលៀស
រចញ “កា សមាលាប់ជាទ្បព័នធ” រោយកា ទ្បមូេ្ដុំអតីតមន្រនតរីោធា និង “កា សមាលាប់រោយផ្ដាច់ជីវិត សនាសមឹៗ” អនក
ជរមលៀសទ្តូវបានរគបងខំឲាយរធវើកា កនុងសាថានភាពោ ាប់យ ឺុនរោយមិនមានអាហា ទ្គប់ទ្គាន់។78 

ខ.២.ខ. ឯកសា  កព់ន័ធនងឹទតីាងំទ្បហា ជវីតិរៅទេួរ ធិ៍ថ្ទ្ជ 

បនាទាប់មក រោក រ យន៍ ័ បានបនតោកប់ង្ហាញឯកសា ទក់ទងនងឹវាេពឃិាតរៅទួេរ ធិ៍ថ្ទ្ជ កនុងរខតត
រ ធិ៍សាត។់ ដ្ំបងូរ ើយ គាត់បានអានសទ្មង់សរងខបរចញពីអតថបទកាមសត  ួមទងំ កាយចចាមអារា ាមថា មខម 
ទ្កហមបាននឹងកំពុងទ្បហា ជីវិតមន្រនតីរោធារៅកមនលងបណដដេះរដ្ើមរៅស ូរៅជាយទ្កុងភនំរពញ។ គាតក់៏បានោក់
បង្ហាញរសចកដីទ្បកាសព័ត៌មាន បសអ់ងគកា រេើកមេងរទសអនត ជាត ិ(Amnesty International Press) មដ្េ
អំ វនាវឲាយ ោឋាភិបាេកមពុជាទ្បជាធិបរតយាយកនុងឆ្ា១ំ៩៧៥ និង ១៩៧៦។79  រោក រ យន៍ ័ បានបញ្ចប់ម្នកថ្ន
កា រធវើបទបង្ហាញឯកសា រនេះជាមួយនឹងវីរដ្អូឯកសា ដ្៏មវងមួយ   មដ្េមានចណំងរជើង     “មួយថ្ថ្ៃរៅទួេរ ធិ៍
ថ្ទ្ជ។”80  វីរដ្អូរនេះ មានបទសមាភាសន៍ជាមួយអតតីទហាន និងអនកភមូ ិ មដ្េបានពនាយេ់ពី របៀបមដ្េជន ង
រទ្គាេះបានដ្ឹកយកមកទីតាំងសមាលាប់ រោយកា របាកបរញ្ឆាតថាមកជួប សរមដច សហីនុ ឬ អងគកា  រហើយបនាទាប់
មកទ្តូវបានទ្បហា ជីវិត។     សាកាសកីនុងបទសមាភាសន៍រនេះ   បានរ ៀបរាប់ពី របៀបមដ្េជន ងរទ្គាេះទ្តូវបាន
ចងថ្ដ្   និងបាញ់សមាលាប។់ អតតីទហានមខម ទ្កហមម្ាាក់បាននោិយថា ោ ាងរហាចណាស់មានមនុសាសចាប់ព ី
៨០០០នាក់រៅ ៩០០០នាក ់ទ្តូវបានសមាលាប់រៅទីរនាេះ។ 

ខ.២.គ. ឯកសា  កព់ន័ធនងឹកា ជរមលៀសរោយបងខដំ្ណំាកក់ាេទ២ី 

 ក់ព័នធនងឹកា ជរមលៀសទ្បជាជនដ្ំណាក់កាេទី២ ទ្ពេះរាជអាជាញា រ យន៍ ័   បានរទ្បើទ្បាស់ឯកសា គណៈ
អចិថ្ន្រនតយ៍ជារទ្ចើនរៅកនុងកា ោក់បង្ហាញឯកសា  បស់គាត់។         គាត់បានចាប់រ្ដើមជាមួយនឹងកណំត់រហតុថ្ន
ទសាសនៈកិចច បសគ់ណៈអចិថ្ន្រនតយ៍រៅភូមិភាគ យពាយរៅចាប់ពីថ្ថ្ៃទី២៤ ដ្េ់ ២៧ មខសីហា ឆ្ា១ំ៩៧៥ មដ្េ
រ ៀបរាប់ពីេកខណៈសមាបតតិ បស់ភូមិភាគរនេះថា ជាតំបនដ់្ីមានជីវជាតិសទ្មាប់រធវើកសកិមម មដ្េតទ្មូវឲាយមាន
កមាលាំងពេកមមមនុសាសជារទ្ចើន រដ្ើមាបីទទួេបានរជាគជយ័ថ្នរគាេនរោបាយខលួនឧបតថមភខលនួ រហើយឯកសា 
ដ្មដ្េ ក៏បានរ ៀបរាប់ពទីកុខរវទនា បស់ទ្បជាជនថ្មីពីកា ខវេះរសាបៀងអាហា  និងថា្ាសំងកូវរៅទីរនាេះក៏រោយ។81  
បនាទាប់មក ទ្ពេះរាជអាជាញាបានោក់បង្ហាញឯកសា បកាសកុមមយុនីសដមួយចាាប ់មដ្េនិោយពីកា ខវេះខាតរសាបៀង និង
រសចកដីចាំបាច់កនុងកា កសាងទំនប់ទកឹបមនថម រហើយនងិកា ចុេះបញ្ជីតទ្មូវកា ឲាយមានចំនួនកមមក បមនថមសទ្មាប ់
ភូមិភាគ និងទ្សុកនានា។82  រទ្កាយមករទៀត រោក រ យន៍ ័ បានបង្ហាញ បាយកា ណ៍មួយរៅមខមិថ្ុនា ឆ្ាំ
១៩៧៧ ពីកា ជរមលៀសទ្បជាពេ ដ្ឋរៅតាមទ្សុកនីមយួៗកនុងតបំន់រេខ៥ថ្នភូមភិាគ យពាយ បនាទាប់ពីកា 
ជរមលៀសទ្បជាជនដ្ំណាក់កាេទី២។   វាបានកត់សមាគាេ់ថា  ទ្សុកទ្ពេះរនទ្តទ្ពេះ មាន១៥០ទ្គសួា មុនថ្ថ្ៃទី១៧ 
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រមសា ១៩៧៥ ប ុមនតរទ្កាយមកមានទ្បជាជន ៧០ ០០០នាក់បានមកពីភនំរពញ រទេះបជីារៅទីរនាេះជួបរទ្គាេះអត់
ឃាលានដ្៏អាទ្កក់បំ្តុក៏រោយ មដ្េឆ្ាំរៅមិញបានសមាលាបម់នុសាសជាង ២០ ០០០នាក។់83  

បនាទាប់មក រោក រ យន៍ ័ បានមណនាំអតថបទមួយរបាេះពុមព្ាាយរៅកនងុ ហាវាអ ុិសរសទើន រអកណូមូកិ  វីាយ ូ
(Far Eastern Economic Review) រៅមខមករា ឆ្ា១ំ៩៧៦  មដ្េបំភលឺពីកា សងកតធ់ៃន់ បសប់កាសកមមុយនសីដកមពុ
ជារេើភាពចាំបាច់ថ្នកា ជរមលៀសទ្បជាជនសទ្មាប់ទិនន្េរសាបៀងអាហា ។ រោងតាមកិចចសមាភាសន៍ជាមួយជន
រភៀសខលួនរៅទ្បរទសថ្ថ្ អនកនិពនធបានស រស ថា កតាតាចមាបង បស់ បបរនេះគឺទិនន្ េទ្សូវអងក  រោយសា អងក 
អាចយករៅទិញវតថុធាតុរដ្ើមរ្ាសងៗរទៀតបាន។ រហតុ្េរនេះក៏មានរៅកនុងរសចកដីមថ្លងកា ណ៍ បស់រោក 
រអៀង សា  ីមដ្េថាកមពុជារបដជាញាចិតតកាលាយជា ខល ួុនឧបតថមភខលនួម្នកទ្សូវអងក  មដ្េតទ្មូវឲាយមានកា ជរមលៀសទ្បជាជន
ជារេើកទី២។84 អតថបទមួយរ្ាសងរទៀតបានរាយកា ណ៍ថា “ទ្បជាជនកមពុជារាប់មសននាក់ទ្តូវបានជរមលៀសរោយ
បងខំសាជាថ្មី ពទីីកមនលងមួយរៅទីកមនលងមួយថ្មីរទៀតកនុងទ្បរទស រហើយមានអនកជរមលៀសមួយចំនួនធំ បានបាត់បង់
ជីវិតកនុងដ្ំរណើ ជរមលៀសដ្៏មសនេំបាករនាេះ។ ជាទូរៅទ្បជាជនទ្តូវបានរគជរមលៀសរោយបងខំរឆ្ាេះរៅកាន់តំបន់
មដ្េពុំសូវមានទ្បជាជន និងមដ្េមានកា អភិវឌាឍតិចតចួរៅរខតតបាត់ដ្ំបង។”85  ជាថ្មីមដងរទៀត រោក រ យន៍ ័ 
បានដ្កទ្សង់ បាយកា ណ៍ បស់អងគកា រេើកមេងរទសអនត ជាត ិ មដ្េបាននោិយពីកា បាត់ខលនួមនុសាស
រោយសា កា ជរមលៀសរោយបងខំឲាយរៅរធវើកា រៅតំបន់ោច់ទ្សោេ។ 

ខ.៣. កា ោកប់ង្ហាញឯកសា រោយសហរមធាវរីដ្ើមបណដងឹ ដ្ឋបាបរវណ ី

រទ្កាយពីកា ពិភាកាារដ្ញរោេជារទ្ចើនកនុងសបាដាហ៍រនេះ សហរមធាវីរដ្ើមបណដឹង ដ្ឋបាបរវណី បានរសនើ
ោក់រសចកដីមថ្លងកា ណ៍ បស់រដ្ើមបណដងឹ ដ្ឋបាបរវណីមួយចនំួន រោយសា មតពកួរគមិនទន់បានរ ៀបចំ ួចរាេ់
សទ្មាប់កា រធវើបទបង្ហាញោក់ឯកសា  រៅរពេសហទ្ពេះរាជអាជាញាបានបញ្ចប់កា ោកប់ង្ញាញឯកសា ។ រោក
ទ្សី រអេហីាារបត ស ុីម នុណ ូ ហវត បានពិភាកាារេើទ្បធានបទ ចនាសមព័នធរោធា បស់កមពុជាទ្បជាធិបរតយាយ 
ចំមណកឯ រោក រពជ អងគ បានរធវើបទបង្ហាញឯកសា ភាគរទ្ចើនរេើកា ជរមលៀសទ្បជាជនរោយបងខំរៅដ្ំណាក់
កាេទ១ី និងទ២ី និងកា សមាលាប់រៅទួេរ ធិ៍ថ្ទ្ជ។ 

ខ.៣.ក. ឯកសា  កព់ន័ធនងឹ ចនាសមពន័ធរោធា 

រោកទ្សី សុមី នុណហូវត បានោក់បង្ហាញរសចកដីមថ្លងកា ណ៍ បស់រដ្ើមបណដឹង ដ្ឋបាបរវណី មដ្េរោក
ទ្សីបានពនាយេ់ថា “វា ក់ពន័ធនឹងមនទី សនតិសុខ មដ្េបរងកើតជាធាតុ្ាសំថ្ន ចនាសមព័នធរោធា។”86  វានងឹមិនមាន
ភាពចាាសោ់ស់រេើបញ្ហា ចនាសមព័នធរោធារទ រោយសា មតរសចកដីមថ្លងកា ណ៍មដ្េទ្តូវបានរទ្ជើសរ ីសភាគ
រទ្ចើនរផ្ដាតចំណាប់អា មមណ៍រេើបទពិរសាធន៍រៅមនទី សនតសុិខ នងិរហោឋា ចនាសមព័នធមនទី  ំុឃាំង ជាជាងបញ្ហា
រោធា។ រោកទ្សី បានបង្ហាញរសចកដមីថ្លងកា ណម៍យួ បស់ជន ងរទ្គាេះពីកា ជរមលៀសរោយបងខំរចញពីកពំង់
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រសាម កា ចាប់ខលួន បស់ទ្គសួា គាត ់ និងកា  ំុឃាំង បស់ពួករគរៅគុកតាន ីកនុងរខតតកំពត។ ឯកសា មួយរ្ាសង
រទៀត បានបង្ហាញពីកា ចាបខ់លួនរដ្ើមបណដឹង ដ្ឋបាបរវណី រោយសា ជាអតីតគាត់មានតនួាទជីាទ្គូបរទ្ងៀន ទ្តូវបាន
រធវើកា អប់ ំមកមទ្បរ ើងវិញ និងឲាយរធវើកា ង្ កា កសាងទំនប់ទឹក។87  រោកទ្សី បានបញ្ចប់កា ោក់ឯកសា រេើ
 ចនាសមព័នធរោធារោយរ ៀបរាប់រឈាមាេះមនទី សនតិសុខរ្ាសងៗជុំវិញទ្បរទស មដ្េរដ្ើមបណដឹង ដ្ឋបាបរវណីបាន ុំខលួ
ន។88  

ខ.៣.ខ. ឯកសា  កព់ន័ធនងឹកា ជរមលៀសទ្បជាជន នងិទេួរ ធិ៍ថ្ទ្ជ 

រសចកដីមថ្លងកា ណ៍ បស់រដ្ើមបណដឹង ដ្ឋបាបរវណីភាគរទ្ចើន បានបង្ហាញពបីទពិរសាធន៍ទ្សរដ្ៀងគា្ាកនុង
អំ ុងរពេជរមលៀសរចញពីភនរំពញ រោយជន ងរទ្គាេះបានចាករចញពី្ទេះសមមាបង បស់ពួករគ រោយយេ់ថាពកួ
រគនឹងអាចទ្ត បម់កវិញកនុង យៈរពេបីថ្ថ្ៃវិញ។ អនកខលេះក៏បានរ ៀបរាប់ពីកា សទ្មិតសទ្មំាង និងកា បាត់ខលនួជា
បនតបនាទាប់ថ្នទហាន និងមន្រនតីមខម សាធា ណ ដ្ឋ។ រទ្ៅពីបញ្ហាទូរៅថ្នកា ង្ េំបាកេំបិន និងកងវេះខាតរសាបៀង
អាហា  និងថ្ាាសំងកូវ មានរសចកដីមថ្លងកា ណ៍ភាគរទ្ចើន បស់រដ្ើមបណដងឹ ដ្ឋបាបរវណ ី  បានរ ៀបរាប់ពីទ្បជាជនមូេ
ោឋាន រហើយកា ឃាលាំរមើេ នងិកា រ ីសរអើង បស់កមាមាភិបាេមខម ទ្កហម។ រទ្កាយពីបានប ិោយេមែតិពីរ ឿងរា ាវ
 បស់រដ្ើមបណដងឹ ដ្ឋបាបរវណបីីនាក់មក89  រោកទ្សី ស ុីម នុណហូវត បានបញ្ចប់ម្នកោក់បង្ហាញឯកសា  បស់
រោកទ្សី រោយរ ៀបរាប់រឈាមាេះរដ្ើមបណដឹង ដ្ឋបាបរវណីមួយចំនួន នងិបទពិរសាធនជ៍រមលៀសរោយបងខំ បស់ពួក
រគ។90  

ជាកិចចបនត រោក រពជ អងគ បានោកប់ង្ហាញរសចកដីមថ្លងកា ណ៍រដ្ើមបណដឹង ដ្ឋបាបរវណីចំននួ២៥ ពីកា 
ជរមលៀសទ្បជាជនរោយបងខ ំ និងទួេរ ធិ៍ថ្ទ្ជ។ រដ្ើមបណដឹង ដ្ឋបាបរវណីមួយ ូប ជាជនរភៀសខលួនរៅកនុងភនំរពញ
រគចរវសពីពីកា វាយចូេ បស់កងកមាលាំងមខម ទ្កហមកនុងឆ្ា១ំ៩៧៥ ទ្តូវបានរគជរមលៀសរៅរខតតកណាដាេ រហើយ
បានទ្បទេះរ ើញកា បាញ់ទ្បហា រេើអនកមដ្េមិនទ្ពមចាករចញពីភនំរពញ។ រដ្ើមបណដឹង ដ្ឋបាបរវណីមា្ាក់រទៀត 
បាន មលឹកពីសមដី បស់មខម ទ្កហមមដ្េបាននោិយថា អនកភនំរពញទ្តូវចាករចញ ពីរទ្ េះពួករគទ្តូវកា របាស
សមាអាតខាមាំង រហើយអនកមដ្េបដ្ិរសធមិនទ្ពមចាករចញនងឹទ្តូវបានចាត់ទុកថាជាខាមាងំ រហើយដ្ូចរនេះនឹងទ្តូវបាន
បាញ់សមាលាបរ់ចាេ។ រដ្ើមបណដឹង ដ្ឋបាបរវណីទបីី ក៏ទ្តូវបានជរមលៀសរចញពីភនំរពញ្ងមដ្  រោយសា មតមានកា  
ម្ករ្ ទ្បវតតិ ូបមតងរហើយមដងរទៀត      សាច់ញាតិ បសគ់ាត់ទ្តូវបានសមាលាប់ជាបនតបនាទាប់្ងមដ្        ួមទំង   ឪពកុ 
បងបែូនទ្បុស បងបែូនទ្សី កមយួទ្បុស កមួយទ្សី និងទ្កមុទ្គសួា  បស់បដីគាត។់ គាត់បានពនាយេ់ថា “គតិរៅទ្ទឹសដ ីនិង
កា អនុវតតន៍ជីករ្មទ្តូវជីកទំងឫស ពិតជាទ្តឹមទ្តូវមមន។”91  

បនាទាប់មក រោក រពជ អងគ បានោក់បង្ហាញរសចកដីមថ្លងកា ណ៍រដ្ើមបណដឹង ដ្ឋបាបរវណី ក់ពន័ធនឹងកា 
សមាលាប់មនុសាសរៅទួេរ ធិ៍ថ្ទ្ជ។ រទេះបីជារសចកដីមថ្លងកា ណ៍ខលេះទកទ់ងនងឹទួេរ ធិ៍ថ្ទ្ជ បានអេះអាងថា អតតី
មន្រនតី និងទហាន េន ់នេ ់ទ្តូវបានសមាលាប់រៅទីរនាេះក៏រោយ អនកខលេះបាននោិយសំរៅរេើកា សមាលាប់រៅរខតត
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រ ធិ៍សាត ់ ប ុមនតមិនទ្តូវបានភាជាប់រៅនឹងទីតាំងសមាលាប់រៅទួេរ ធិ៍ថ្ទ្ជឲាយបានជាក់ោក់រទ។ រមធាវីរដ្ើមបណដឹង
 ដ្ឋបាបរវណី បានដ្កទ្សង់រសចកដីមថ្លងកា ណ៍មដ្េបាននិោយពី របៀបមដ្េមខម ទ្កហមបានវាយកាន់កាប់ទី ួម
រខតតរ ធិ៍សាត់រៅមខរមសា ឆ្ា១ំ៩៧៥ រហើយកនងុខណៈមដ្េទ្បជាជនទូរៅទ្តូវបានទ្បាប់ឲាយចាករចញ ក៏រ ើញ
មាន អតីតមន្រនតី រវជជបណឌិត និងទ្គូបរទ្ងៀន ទ្តូវបានរសនើសំុឲាយបង្ហាញខលួន។ មានពត័ម៌ានមួយរទៀត បាននិោយ
ជាក់ោក់ថា    ទ្កុមអតតីមន្រនតីរនេះទ្តូវបានរគដ្ឹកតាមឡានដ្ឹកទនំិញ     រហើយរៅទីបំ្ុតក៏ទ្តូវបានសមាលាប់រៅ
ទួេរ ធិ៍ថ្ទ្ជ។ រសចកដីមថ្លងកា ណ៍ចុងរទ្កាយ បានពភិាកាាពីកា តំាងទីេំរៅថ្មពីភីនំរពញរៅរខតតរ ធិ៍សាត ់
មដ្េជាកមនលងឪពកុមាដាយ បស់រដ្ើមបណដងឹ ដ្ឋបាបរវណ ី ទ្តូវបានសមាលាប់រោយសា េួចអាហា ។ អនកទ្សីទ្តូវបាន
មខម ទ្កហមចាប់បាន រហើយទ្តូវបាន ំរោភរោយទហានមខម ទ្កហមទំងអស់ រពេអនកទ្សីកំពុងេួចរមើេរហតុ
កា ណ៍ថ្នកា សមាលាប់ បស់ឪពុកខលួន។ ដ្ំបូងរ ើយ គាតទ់្តូវបានទ្បាប់ឲាយេុតជងគង់រៅមុខ រ្ដមុននងឹគាត់ទ្តូវ
បានរគវាយសមាលាប។់92 

ខ.៤. មតរិោបេព់ទី្កមុកា   កដ ី នងិកា រ្លើយតប បសស់ហទ្ពេះរាជអាជាញា រហើយនងិរដ្ើម
បណដងឹ ដ្ឋបាបរវណ ីទកទ់ងនងឹឯកសា ថ្នកា ជរមលៀសទ្បជាជន នងិទេួរ ធិ៍ថ្ទ្ជ 

រៅរពេអងគជំនុំជទ្មេះ្ដេ់ឳកាសឲាយទ្កុមកា   កដីរ្លើយតបរៅនឹង កា ោក់បង្ហាញឯកសា  បស់សហ
ទ្ពេះរាជអាជាញា និងរមធាវីរដ្ើមបណដឹង ដ្ឋបាបរវណី រមធាវីរោក ននួ ជា បានពនាា រពេរ្លើយតបជាថ្មីមដងរទៀត ហូត
ទេ់មតពួករគអាចពិភាកាាជាមួយកូនកដី បសខ់លួនបាន។ រោក ខាណាវាស បានរេើករ ើងពីបញ្ហាសុខភាព បស់
រោក រអៀង សា  ី (សូមរមើេ ម្នកទ២ី. ២) និងបាន មលឹកពីកា ជំទស់ទូរៅ បសគ់ាត់ចំរ េះកា រទ្បើទ្បាស់ឯក
សា  ោឋាភិបាេ និងកំណតរ់ហតុ បសអ់នកកាមសត មដ្េមិនអាចគួ ឲាយទុកចិតតរដ្ើមាបីយកមករធវើជាភសតុតាងបាន
រទ។ ោ ាងណាមិញ គាត់បានសមាអាងរេើបទសមាភាសន៍ជាមយួឧតតមរសនីយទ្ត ីស  ប នុ រៅសាថានទតូបារាំងរៅកនងុ
ទ្បរទសថ្ថ្ រោយមិនទទួេសាគាេ់រេើកា បមនថមបនថយ បស់ឯកអគគ ដ្ឋទូតរេើសចចភាពថ្នរសចកដីមថ្លងកា ណ៍
 បសរ់ោក ស  ប នុ។ រោក ខាណាវាស បានចាត់ទុកបទសមាភាសន៍រនេះ ជា កាយចចាមអារា ាមបនតគា្ា រហើយគាត់
បានកត់សមាគាេ់ថា ទំងរោកឧតតមរសនីយទ្ត ីនិងឯកអគគ ដ្ឋទូត មិនទ្តូវបានចេុះរឈាមាេះជាសាកាសីសំខាន់រទ ដ្ូរចនេះ 
ទ្កុមកា   កដីមិនអាចសួ រដ្ញរោេ ពីសុពេភាព បសឯ់កសា រនេះបានរទ រហើយរោកបានសណំូមព ឲាយអងគ
ជំនុំជទ្មេះទ្ចានរចាេឯកសា រនេះ ឬ ោ ាងរហាចណាស់ សូមឲាយមានកា ទ្បុងទ្បយ័តនខពស់បំ្ុតកនងុកា រទ្បើទ្បាស់
វា។ រោកក៏បានកត់សមាគាេ់មដ្ ថា វីរដ្អូ “មួយថ្ថ្ៃរៅរ ធិ៍ថ្ទ្ជ” រាបប់ញ្ចូេទំងបទសមាភាសន៍ មិនមានសមាបថ្ 
ជាមួយសាកាស ី មដ្េគួ មតបង្ហាញមុខរៅចំរ េះមុខតុោកា រដ្ើមាបីបញ្ជាក់ពីកា រចាទទ្បកាន់ បស់ពួករគ។ ចងុ
រទ្កាយ រោក ខាណាវាស បាន្ដេ់មតិរេើរសចកដីមថ្លងកា ណ៍ បស់រដ្ើមបណដឹង ដ្ឋបាបរវណី រោយសំណូមព អងគ
ជំនុំជទ្មេះ្ដេ់ទមៃន់ភសតតុាងរេើរសចកដីមថ្លងកា ណ ៍ មដ្េមិនមានសមាបថ្រនេះឲាយបានទ្តមឹទ្តូវ។ រមធាវី ហគសីរស 
តំណាងឲាយរោក រខៀវ សំ្ ន បានយេ់ទ្សបនងឹរសចកដីជំទស់ បសរ់ោក ខាណាវាស រោយ មលឹកពីរសចកដី
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សរទ្មច បស់តុោកា ដ្បំងូទក់ទងនងឹទមៃន់ភសតុតាង មដ្េបានមកពីបុគគេមដ្េមនិបានមករធវើសកខីកមមចំរ េះ
មុខអងគជំនុំជទ្មេះ។ កញ្ញា កប៏ានបនតរធវើកា កត់សមាគាេ់រ ើញថា រោក រ យន៍ ័ បានោក់បង្ហាញឯកសា  និងវីរដ្អូ
 លីបរោយសាទាត់ជំនាញ មតអនកមដ្េជាប់ កព់័នធនងឹរសចកដីមថ្លងកា ណ៍ទងំរនាេះមិនមដ្េមានភាពចាាស់ោស់
រទ។ កញ្ញាបានឲាយដ្ងឹថា កា កាត់តវីរដ្អូ លីបមបបរនេះមិនទ្តឹមទ្តូវតាមចាាប់តោុកា រទ រោយសា មត ូបភាពទ្តូវ
បានរធវើរ ើងកនុងសាថានកា ណគ៍ាមានទ្បភពចាាស់ោស់ មដ្េតទ្មូវឲាយមានមតកា យេ់រ ើញផ្ទាេ់ខលួនមតប ុរណា្ាេះ។ 
កញ្ញា ហគសីរស បានបញ្ចប់រោយបទ្មុងទុកសិទធិរធវើកា កត់សមាគាេ់បមនថមរទៀត ទ្បសិនរបើកូនកតី បស់កញ្ញា គឺរោក 
រខៀវ សំ្ ន ចងប់មនថមអវីរ្ាសងរទៀត។ 

រោក រ យន៍ ័ បានអ គណុ កញ្ញា ហគសីរស សទ្មាប់ កាយគួ សម រោយទទួេសាគាេថ់ា ពួកអនករនាេះមិន
មមនជារោក រសតវនិ រសពៀេបកឺ (Mr. Steven Spielberg) ប ុមនត ពួកអាចជូនពត័៌មានដ្េអ់ងគជនំុំជទ្មេះបាន។93  
បនាទាប់មក រោកក៏បានរ្លើយតបរៅនឹងរសចកដជីំទស់រោយសងកត់ធៃន់រៅរេើភាពខសុគ្ាា វាង កា ទទួេសាគាេ់
ឯកសា  ន ិិងទមៃន់ភសតុតាង។ ចំរ េះ បាយកា ណ៍រេើបទសមាភាសន៍ ស  ប នុ វិញ រោក រ យន៍ ័ បានទទូចឲាយអងគ
ជំនុំជទ្មេះទ្ករេករមើេភសតតុាងសុ ីចង្វាក់គា្ារ្ាសងរទៀត រដ្ើមាបីកំណត់ថា រតើវាមានសា ៈសំខាន់មដ្ ឬរទ។ រោក
ទ្ពេះរាជអាជាញា បាន្ដេ់រោបេ់ថា សាកាសីអាចពនាយេ់វីរដ្អូ លីបខលេះៗ ជាពិរសស អនកថ្ត ូប   គឺរោក   អាេ ់ កុ
កហូវ (Mr. Al Rockoff) ជាសាកាសីមដ្េអាចនឹងរកាេះរៅមកពនាយេ់ពី ូបភាពមន្រនតីរាជកា  េន ់នេ ់ដ្៏គួ ឲាយចាប់
អា មមណ៍ បស់គាត់រៅថ្ថ្ៃ១៧ រមសា ១៩៧៥។ បនាទាប់មក រោក រពជ អងគ បានសណំូមព ឲាយទ្កុមរមធាវីកា   
កដីអាចចាត់តាំងសាកាសីមដ្េមានព័ត៌មានស ុីចង្វាក់នងឹឯកសា  ជាសាកាសីមានសា ៈសំខាន់ចំរ េះពួករគសទ្មាប់រធវើ
កា សួ រដ្ញរោេ។ រោកទ្សី រអេហីាារបត ស ុីម នុណហូវត បានសមមដងភាពរទ្កាធ បស់ខលួនកនងុកា រ្លើយតប 
រៅនឹងកា មចកថា្ាក់ថ្នរសចកដីមថ្លងកា ណ៍ បស់ជន ងរទ្គាេះ បស់រោក ខាណាវាស  ថាជារសចកដីមថ្លងកា ណ៍
គាមានសមាបថ្ រោយសា អងគជំនុំជទ្មេះបានរធវើរសចកដីសរទ្មច ួចរហើយរេើបញ្ហារនេះ រហើយកងវេះខាត កាយសមាបថ្
 បស់ពួករគ មិនអាចដ្ករចញតថ្មលភសតុតាងបឋមថ្នរសចកដីមថ្លងកា ណ៍ បស់ពួករគបានរ ើយ។ 

ជាដ្ំបូង រោក ខាណាវាស បានរ្លើយតបរៅរោក រពជ អងគ រោយពនាយេ់ថា ទ្កុមកា   កដីមិនមាន
បនទុកថ្នកា បង្ហាញភសតុតាងរទ។ ដ្ូរចនេះ ពួករគមិនមានកាតពវកិចចណាមួយកនងុកា រកាេះរៅសាកាសី ប ុមនតគាត់បាន
សំណូមព ឲាយរមធាវីរដ្ើមបណដឹង ដ្ឋបាបរវណ ី រកាេះរៅរដ្ើមបណដងឹ ដ្ឋបាបរវណី ក់ពន័ធ សទ្មាប់រធវើកា សួ រដ្ញ
រោេរដ្ើមាបីោក់ទមៃន់ភសតុតាងឲាយខាលាំង។ ជាកចិចរ្លើយតបរៅរោក រ យន៍ ័ រោក ខាណាវាស បានយេ់ទ្សបថា
វាមានភាពខុសគ្ាា វាងកា ទទួេសាគាេ់ភសតុតាង នងិតថ្មលភសតតុាងបឋម រហើយកនុងកា រ្លើយតបរៅនឹងរោកទ្សី 
ស ុីម នុណហូវត រោក ខាណាវាស បាន មលកឹរោកទ្សីថា គាត់ទ្តូវបានរសនើសំុឲាយ្ដេ់មតិរោបេ់ រហើយគាត់ទ្គាន់
មតនិោយរ ើងវិញ ពីកា ពិតថ្នជីវិត មដ្េថាអងគជំនុជំទ្មេះគួ មតឲាយតថ្មលភសតុតាងរេើរសចកដីមថ្លងកា ណ៍ណា
មដ្េមិនមានសមាបថ្តិច ជាងរសចកដីមថ្លងកា ណ៍មដ្េមានសមាបថ្។ ោ ាងណាមិញ រោក ខាណាវាស បាន



19 

សណំ រំ ឿង០០២■ បាយកា ណរ៍េខ ៥០■សវនាកា រេើភសតតុាង■សបាតាហទ៍៤ី៥■២១-២៤ មករា ២០១៣ 
 

បញ្ជាក់ថា គាតម់ិនមដ្េបានរចាទថា   រដ្ើមបណដងឹ ដ្ឋបាបរវណីនោិយកុហករទ  បុ   ុមនត     អវតតមាន បស់ពួករគបាន
បណាដាេឲាយទ្កុមកា   កដីកនុងសាថានកា ណ៍ខាតទ្បរោជនោ៍ ាងខាលាំង។ បនាទាប់មក រោករៅទ្កម បានពិភាកាាគា្ា 
រហើយរៅទ្កម ខាតរា ាយថ្ ៍ បានមថ្លងថា បញ្ហារដ្ើមបណដងឹ ដ្ឋបាបរវណីរធវើរសចកដីមថ្លងកា ណ៍គាមានសមាបថ្ទ្តូវបាន
ពិភាកាាកនលងមករហើយ រហើយអងគជំនុជំទ្មេះបានយេ់ដ្ឹងរពញរេញពីទំនួេខសុទ្តូវ បស់ខលួនទកទ់ងនងឹកា ឲាយ
តថ្មលភសតុតាង រោយមិនចាំបាច់រេើករ ើងពីបញ្ហារនេះមដងរហើយមដងរទៀតរទ។94 

 

ខនែកទី៣ ៖ បញ្ហា នតីិវិធ ីនិង ច្បាប ់

រទ្ៅពីកា ោក់បង្ហាញឯកសា  និងសាដាប់កា រ្លើយ្លងមតិ វាងភាគីទំងអសរ់ហើយ  កិចចដ្ំរណើ កា នីតិវិធី
នាសបាដាហ៍រនេះ ក៏បានរេើករ ើងពីបញ្ហានីតិវិធីសមទ្សបទក់ទងនងឹភសតុតាងឯកសា  និងសាថានភាពសុខភាព
 បសរ់ោក រអៀង សា ។ី 

១. កា ភន័តទ្ច រំេើនតីវិធិមីដ្េអាចយកអនវុតតបាន 

សញ្ញាទីមួយថ្នកា ភន័តទ្ច ំរេើនីតិវិធីសវនាកា មដ្េអាចអនុវតតបាន     ទ្តូវបានមសដងរ ើងតាំងពីរដ្ើម
សបាដាហ៍ រៅរពេមដ្េទ្ពេះរាជអាជាញា វាយដ្ ៍ រដ្សាមាឯេ បានរេើកសំរណើម្នកា រេើ របៀប បបថ្នកា រធវើបទ
បង្ហាញឯកសា កនុងសបាដាហ៍រនាេះ ជាពិរសស អំពឯីកសា មានរៅកនុងឧបសមពន័ធ១ ថ្នសំរណើរដ្ើម បស់សហទ្ពេះ
រាជអាជាញា។95  អងគជំនុជំទ្មេះ បានរធវើកា ពិភាកាាគ្ាា រហើយទបីំ្ុតទ្ពមទទួេយកសំរណើរនេះ។ រោក ខាណាវាស 
បានសមមដងភាពភាញាក់រ្ែើេមដ្េអងគជំនុជំទ្មេះបានទទួេយកសំរណើ បស់សហទ្ពេះរាជអាជាញារេើនីតិវិធីមដ្េអាច
អនុវតតបាន រោយសា គាតប់ានដ្ឹងតាម យៈអ ុីមមេរ្លើយ្លងគា្ាជារទ្ចើនថា ភាគីទងំអស់នឹងទ្តូវបាន ំពងឹឲាយោក់
សំរណើជាោយេកខណ៍អកាស រេើឯកសា ទំងអស។់ 

ដ្ំបូងរ ើយ រៅរពេមដ្េរោក ខាណាវាស បានរេើកយកបញ្ហាសំរណើជាោយេកខណ៍អកាស  រោក 
វា ាយដ្ ៍រដ្សាមាឯេ បានជំទស់ថា វានឹងពនាា រពេនតីិវិធី រហើយទសាសនៈរនេះទ្តូវបានគំាទ្ទរោយរោកទ្សី ស ុីម ុ
នណហូវត។ រោក ខាណាវាស បានរ្លើយតបភាលាមៗរោយទមទ ឲាយអងគជំនុជំទ្មេះបញ្ជាក់ឲាយចាាសព់ីនីតិវិធ ី ជា
ពិរសស សំរណើជាោយេកខណ៍អកាស  មនិមដ្េជួបឧបសគគរទកនលងមក។ រមធាវីរោក រខៀវ សំ្ ន និង ននួ ជា 
បានគាំទ្ទរេើមតិរនេះ រហើយរោងរៅរេើអនុសាស ណៈ បស់អងគជំនុជំទ្មេះរៅថ្ថ្ៃទ១ី៦ មខមករា មដ្េអនញុ្ញាតឲាយ
ទ្កុមកា   កដីោក់សំរណើបមនថមរេើឯកសា  រទ្កាយពីបានទ្បឹកាារោបេ់ជាមួយកនូកដី បស់ពួករគ។ បនាទាប់មក 
រៅទ្កម ស ុីេរវៀ ខាតរា ាយថ្ ៍បានពនាយេ់ថា អងគជំនុំជទ្មេះថ្នតុោកា ដ្ំបងូនឹងមណនាំទ្កុម ទំងពីពីរថ្ រវោនិង
វិធីោក់សំរណើនារពេរទ្កាយ។ ោ ាងណាមិញ កា រទ្បើទ្បាស់សំរណើជាោយេកខណ៍អកាស  បស់ទ្កុមរមធាវី
កា   កតីឲាយរោក រអៀង សា ី រៅមតមនិទន់បានរោេះទ្សាយ ហូតដ្េ ់រោកទ្សី ស ីុម នុណហូវត នងិរោក ខា
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ណាវាស បានសួ បញ្ជាក់រេើបញ្ហារនេះ។ រទ្កាយពីបានសទ្មាកយូ បនតិចរៅ រសៀេថ្ថ្ៃអង្គា  រៅទ្កម ខាតរា ាយថ្ ៍
បានពនាយេ់ថា សំរណើជាោយេកខណ៍អកាស អាចទទួេយកបាន ឲាយមតសំរណើទងំរនេះោក់ឲាយទន់កាេប ិរចឆទ
មដ្េបានកំណត់។ រោកទ្សីរៅទ្កម ក៏បានទុករពេរវោឲាយទ្កុមរោក រខៀវ សំ្ ន និង ននួ ជា  ហូតដ្េច់ុង
សបាដាហ៍រទ្កាយរដ្ើមាបីោក់សំរណើជំទស់តវា ាទក់ទងនឹងកា ទទួេសាគាេ់ឯកសា ឧបសមព័នធ១ នងិរសនើសំុឲាយភាគី
ទំងអសឲ់ាយ្ដេ់កា រ្លើយតបរៅកាន់សំរណើ បស់ពួករគរៅទ្តឹមថ្ថ្ៃទី២២ មខកុមភៈ ឆ្ា២ំ០១៣ រហើយរៅរទ្កាយ 
កាេប ិរចឆទរនេះ តុោកា នងឹរចញរសចកដីសរទ្មចមួយរេើកា ទទួេយកបានថ្នឯកសា ។ 

កញ្ញា ហគសីរស ក៏បានសួ ថារហតុអវីបានជាទ្កុមកា   កដីទ្តូវបានរសនើឲាយរេើកពីបញ្ហាកា ទទួេយកបាន
ថ្នឯកសា រៅវិញ រទ្ េះកញ្ញារជឿជាក់ថារគាេបំណងចមាបងថ្នសវនាកា រនេះ បានមចងកនុងអនុសាស ណៈ ចុេះថ្ថ្ៃទី
១៦ មខមករា គឺរដ្ើមាបីជូនព័តម៌ានដ្េ់សាធា ណជន នងិ្ដេ់ឱកាសឲាយជនជាប់រចាទ្ដេ់មតិរោបេ់។ រៅទ្កម 
ខាតរា ាយថ្ ៍ បានបញ្ជាក់ថា រគាេបំណងថ្នសវនាកា រនេះទក់ទងនឹងកា ោក់បង្ហាញឯកសា  កព់័នធ នងឹម្នក
ជាក់ោក់ថ្នរ ឿងកដីរនេះ រដ្ើមាបីអនុញ្ញាតឲាយភាគីទងំអស់បញ្ជាក់រេើឯកសា ណាមដ្េមានខលួនយេ់ថាសំខាន់ខាលាងំ
ចំរ េះសំណ ំរ ឿង បស់ខលួន និងរដ្ើមាបីធានាឲាយសាធា ណជនអាចទទួេបានព័ត៌មាន និងដ្ឹងេឺចំរ េះឯកសា 
មដ្េនឹងទ្តូវរទ្បើទ្បាស់កនុងសំណ ំរ ឿងរនេះ។ បនាទាប់ពីមានកា បញ្ជាក់ បស់អងគជំនុជំទ្មេះរៅថ្ថ្ៃទីពី មក កិចចដ្ំរណើ 
នីតិវិធីបនតពីរនេះ ក៏មានទ្បសទិធភាពជាងមនុ។ 

២. សខុភាព នងិសមាបទ បសរ់ោក រអៀង សា  ីកនងុកា ជនំុជំទ្មេះ 

រៅថ្ថ្ៃពុធ រោក ខាណាវាស បានរេើកបញ្ហាសុខភាព្លូវចិតត បស់កូនកដីខលួនជាថ្មីមតងរទៀត រោយកត់
សមាគាេ់រ ើញពីកា សួ សុខទុកកូនកតី បស់គាត ់ រៅបនទប់ ុំឃាំងតាមោនសវនាកា កនុងអំ ុងវគគសវនាកា រពេ
ទ្ពឹក។ គាត់បានពនាយេ់ថា សញ្ញា បស់ជនជាប់រចាទអាចទទួេយកបាន ប ុមនតគាតម់និអាចតាមោននីតិវិធីសវនា
កា បានរទ។ គាត់បានបនតយេ់ថា  បាយកា ណ៍រវជជបណឌតិពីបនទប់ ំុឃាងំតាមោនសវនាកា  ថាជាកា មិនសម
រហតុ្េ រោយសា មតមានសញ្ញាគិតថា មានេទធភាពតាមោននីតិវិធីសវនាកា បាន។ ោ ាងណាមិញ រោក ខា
ណាវាស ក៏បានពនាយេ់មដ្ ថា រពេគាត់បានសួ  ថារតើ រអៀង សា  ីចង់េេះបង់សិទធមិនិមានវតតមានកនងុកិចចដ្ំរណើ 
កា សវនាកា មដ្  ឬរទ? កនូកដី បស់គាត់បានរ្លើយតបវិញថា គាតម់ិនទ្បកាន់រៅបនទប ំុ់ឃាំងតាមោនសវនាកា 
ខាងរទ្កាមរទ។ មុននឹងបនតកា ោក់បង្ហាញឯកសា  រោក រ យ៍ន័  បានរ្លើយតបរៅវិញថា រគាេជំហ បស់សហ
ទ្ពេះរាជអាជាញារេើបញ្ហារនេះមនិមានកា ផ្លាស់បតូ រទ រហើយអងគជំនុជំទ្មេះគួ មតទទួេបានព័ត៌មានទ្គប់ទ្គាន់រេើបញ្ហា
រនេះ។ មនុនឹងសទ្មាកអាហា ថ្ថ្ៃទ្តង់ រៅទ្កម ខាតរា ាយថ្ ៍ បានកត់សមាគាេ់ពីកា េេះបង់សិទធិ បសរ់ោក រអៀង 
សា  ីកនងុកា ចូេ ួមសវនាកា  និងបានបង្គាប់ឲាយរវជជបណឌតិ្ដេ់នូវ បាយកា ណ៍សុខភាព បស់រោក រអៀង សា  ី
ឲាយបានមុនថ្ថ្ៃ ប់សទ្មាកសវនាកា ។ 
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រោក ខាណាវាស បានរេើកបញ្ហារនេះមដងរទៀតរៅថ្ថ្ៃបនាទាប់ រោយអេះអាងថា តួនាទី បស់រវជជបណឌិត
មិនបានរ្លើយតបនឹងសណំួ  បស់អនកទ្គប់ទ្គងសំណ ំរ ឿង បស់រោក រអៀង សា  ីរេើេទធភាព បស់ជនជាប់រចាទ
កនុងកា តាមោនកចិចដ្ំរណើ កា នីតិវិធីរទ។ រោក រវជជបណឌិត បានទ្បាប់អនកទ្គប់ទ្គងសំណ ំរ ឿងថា គាត់មនិអាច
្ដេ់កា វាយតថ្មលបានរទ រោយសា មតគាត់ទ្តូវមតទកទ់ង “ទ្កុមកា ង្ ” រដ្ើមាបីពិភាកាាពអីវីមដ្េទ្តូវោក់កនុង
 បាយកា ណ៍សុខភាព។ រោក ខាណាវាស បានសរងកតថា រវជជបណឌិតមបបរនេះ មនិអាចរធវើកា សរងកតសុខភាព
រោយខលួនគាត់បាន រហើយវាមសដងឲាយរ ើញពីមុសាវាទ ឬ ភាពមកលងកាលាយសុទធសាធ រហើយគាត់សំណូមព ឲាយរវជជ
បណឌិតមានេទធភាពរធវើ បាយកា ណ៍សុខភាព។ រោក រពជ អងគ បានរចាទសួ ពភីាពសម មាយថ្នរធវើមតិ បស់
រោក ខាណាវាស មបបរនេះ។ អងគជនំុំជទ្មេះ តំណាងរោយរៅទ្កម ខាតរា ាយថ្ ៍បានរធវើ ិេះគន់ដ្េ់រោក ខាណា
វាស រោយសា រហតុ្េទមីួយ គវឺាគាមានទ្បរោជន៍ទេ់មតរសាេះសទ្មាប់បុគគេរពទាយមិនសាទាត់ជំនាញ ឬ រមធាវី
ោក់គំនាបសងកត់រេើរវជជបណឌិត រោយសា មតរវជជបណឌិតសថតិរៅរទ្កាមកា មណនាំឲាយរាយកា ណ៍ជនូអងគជំនុំ
ជទ្មេះមតមា្ាក់គត់ រហើយរហតុ្េទី២ សទ្មាប់កា រទ្បើទ្បាស់ កាយ មសុាវាទ មដ្េម្លផ្កាឲាយរវជជបណឌិតថាបាន
និោយកុហក មដ្េជាមតិមយួមដ្េរៅទ្កម ខាតរា ាយថ្ ៍បានសដីបរនាទាសថា ជារសចកដីមថ្លងកា ណ៍មនិសម មាយរទ្បើ
ទ្បាស់កនុងតុោកា ។ 

 

ខនែកទី៤ ៖ ការក្របក់្រងសវនាការ 

ខណៈ ននួ ជា និង រខៀវ សំ្ ន មនិអាចចូេ ួមកិចចដ្ំរណើ កា នីតិវិធីបានកនងុសបាដាហ៍រនេះ រោយសា មត
កា ពាាបាេជមៃឺរៅមនទី រពទាយ អងគជំនុំជទ្មេះបានរបើកសវនាកា រេើឯកសា មុនកាេវិភាគមដ្េបានរទ្គាង មដ្េ
បានកំណត់រៅមខកុមភៈ ឆ្ា២ំ០១៣ ជំនួសសវនាកា រេើសកខីកមមសាកាសីវិញ។ អងគជំនុជំទ្មេះ  បានបនតខនេះមខនងធានា
ឲាយមានទ្បសិទធភាពថ្ននីតិវិធសីវនាកា រពញមួយសបាដាហ៍ នងិបានសួ  ថារតើសហទ្ពេះរាជអាជាញាអាចោក់បង្ហាញ 
ឯកសា រេើទ្បធានបទបមនថមរទៀតបានមដ្ ឬរទ? សហទ្ពេះរាជអាជាញា បានពនាយេ់ដ្េអ់ងគជំនុជំទ្មេះថា សហទ្ពេះ
រាជអាជាញាអាចរធវើបទបង្ហាញឯកសា រេើតួនាទី បស់ជនជាប់មតប ុរណា្ាេះរៅសបាដាហ៍រទ្កាយ រហើយនឹងមានបំណង
ោក់បង្ហាញឯកសា រេើសហឧទ្កិដ្ឋកមមរៅរពេខាងមុខរទៀត។ អងគជំនុំជទ្មេះបានទ្ពមានភាគីទំងអស់ឲាយរទ្តៀម
ខលួនរចេះបត់មបនតាមកាេវិភាគភាលាមៗរៅប ុនាមានសបាដាហ៍ខាងមុខ មដ្េបូកបញ្ចូេសកខកីមមសាកាសី (TCW-565) 
រហើយនិងកនុងក ណីរោក ននួ ជា រទ្ជើសរ ីសមិនរបាេះបងសិ់ទធិមានវតតមានកនងុបនទប់តោុកា ។ 
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ក. វតតមាន 

ជនជាប់រចាទទំងបីនាក ់ មនិមានវតតមានកនងុបនទប់សវនាកា រទ រោយសា បញ្ហាសខុភាពទន់រខាាយ។ 
រោក រខៀវ សំ្ ន និងរោក ននួ ជា បានសទ្មាករៅមនទី រពទាយមិតតភាព មខម - ុសាស ុី រហើយរោក រអៀង សា  ីបាន
តាមោនសវនាកា ពីបនទប់ ំុឃាំងរៅខាងរទ្កាម។ 

វតតមានរដ្ើមបណដងឹ ដ្ឋបាបរវណ៖ី រៅសបាដាហ៍រនេះ រដ្ើមបណដឹង ដ្ឋបាបរវណី១៥នាក់ បានចូេ ួមតាមោន
កិចចដ្ំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា រាេ់ថ្ថ្ៃ។ មាន១០នាកប់ានអងគុយរៅកនុងបនទប់សវនាកា ផ្ទាេ់ និង៥នាក់រទៀត
បានតាមោនពសីាេសវនាកា សាធា ណៈ។ 

វតតមានភាគ៖ី ភាគតីំណាងទំងអស ់គឺមានវតតមានកនងុបនទប់សវនាកា ។ រោក សនុ អ ណុ រមធាវីជាតិ
កា   កដីឲាយរោក ននួ ជា បានចាករចញពីបនទប់សវនាកា រៅ រសៀេថ្ថ្ៃ ពុធ និងវគគសវនាកា ទី២ និងទ៣ីរៅថ្ថ្ៃ
ទ្ពហសាបតិ៍។ តោុកា មិនបានទ្បកាសពីអវតតមាន បស់គាត់រទ។ 

វតតមានសាធា ណជន៖ 

កាលបរិច្ឆេទ សវនាការច្េលព្េឹក សវនាការច្េលរច្សៀល 

ថ្ងៃឆន្ទ 
២១/០១/១៣ 

 អ្នកភូម៤ិ៧០នាក ់មកេីឃ ុំតុំងព្កសុំង 
ព្ស កសន្ទុក ច្េត្តកុំេងធ់ុំ 

 ព្ក មន្ិស្សិត្ជប  ន្មួយព្ក មមាន្១៥នាក ់

 អ្នកសច្ងេត្ការណប៍រច្ទស ២ នាក់ 

 អ្នកភូម៣ិ០នាក ់មកេីព្ស កកណ្ដ្លសទឹង 
ច្េត្តកណ្ដ្ល 

 អ្នកសច្ងេត្ការណប៍រច្ទស ៤ នាក់ 
 

ថ្ងៃអ្ង្គ្រ ២២/

០១/១៣ 
 អ្នកភូម១ិ៥០នាក ់មកេ ីព្ស កបាទ ីច្េត្ត

តកកវ ន្ិង ព្ស កឈូក ច្េត្តកុំេត្ 

 អ្នកសច្ងេត្ការណប៍រច្ទស ៨ នាក ់

 សិស្ាន្ សិស្ស១០០នាក់ មកេី វិទ្ា
សថ្ន្ជុំនាញច្សដ្ឋកិឆចន្ងិហិរញ្ញវត្ថុ 

 សិស្ាន្ សិស្ស២៥០នាក ់មកេីវិទ្ាល័យ ជា
ស  ីម ច្េត្តតកកវ 

 អ្នកសច្ងេត្ការណប៍រច្ទស២នាក់ 

ថ្ងៃេ ធ 

២៣/០១/១៣ 
 អ្នកភូមិ៣៥០នាក ់មកេ ីច្េត្តច្ោធិ៍សត្ ់

 អ្នកសច្ងេត្ការណប៍រច្ទស ៣ នាក់ 
 អ្នកភូម១ិ៤០នាក ់មកេីព្ស កកណ្ដ្លសទឹង 

ច្េត្តកណ្ដ្ល 

 អ្នកសច្ងេត្ការណប៍រច្ទស២នាក់ 
ថ្ងៃព្េហស្បត្ិ៍ 
២៤/០១/១៣ 

 អ្នកភូម៤ិ០០នាក ់មកេីព្ស កសវ្យព្ជុំ 
ច្េត្តសវ្យច្រៀង 

 ន្ិស្សិត្មកេីសហរដ្ឋអាច្មរិក១៤នាក ់

 អ្នកសច្ងេត្ការណប៍រច្ទស១នាក់ 

 អ្នកភូម ិ៨០០ នាក់ មកេីព្ស ករលាច្បអៀរ 
 អ្នកសច្ងេត្ការណប៍រច្ទស ៦នាក់ 
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ខ. កា ទ្គបទ់្គងរពេរវោ 

នាសបាដាហ៍រនេះ តោុកា បានជួបទ្បទេះឧបសគគកនុងកា ធានាឲាយមានកា ទ្គប់ទ្គងរពេរវោឲាយបានទ្តឹម
ទ្តូវ រោយសា បញ្ហាសុខភាពទន់រខាាយ បសជ់នជាប់រចាទ និងបញ្ហានីតិវិធីខលេះៗ មដ្េតទ្មូវឲាយរៅទ្កមចំណាយ
រពេសទ្មាករទ្ចើនរដ្ើមាបីពិភាកាា ជាពិរសស រៅថ្ថ្ៃចនទ និងថ្ថ្ៃអង្គា ។ កិចចដ្ំរណើ កា នតីិវិធីសវនាកា បានទ្បកប
រៅោ ាង េូនរទ្កាយពីអងគជនំុំជទ្មេះ បានចំណាយរពេសទ្មាកកនុងវគគសវនាកា រទ្ចើនរៅថ្ថ្ៃអង្គា  រហើយទីបំ្តុ
បាន បញ្ជាក់ពនីីតិវិធីមដ្េយកមកអនុវតត (សូមរមើេ ម្នកទី១. ១.)។ ទ្បមហេជាមកពីកា ផ្លាស់បដូ កាេវិភាគ
ទន់ហន់រពក រគហទំព័  បស់អងគជំនុជំទ្មេះ   មិនបានទ្បកាសឲាយបានទ្តឹមទ្តូវពកីា ផ្លាស់បតូ កាេវិភាគរទរៅកនុង
រគហទំព័ ភាសាមខម   ហូតដ្េ់បញ្ចប់កិចចដ្ំរណើ កា នីតិវិធីសវនាកា កនុងសបាដាហ៍រនេះ។ 

គ. អាកបាបក ិោិជា្លវូកា កនងុបនទបស់វនាកា  

ជាទូរៅ អងគជំនុំជទ្មេះតោុកា ដ្ំបូងនិងភាគីទំងអស់ បាន កាាអាកបាបកិ ិោបានេែ រោយសា មតអងគ
ជំនុំជទ្មេះ បានមថ្លងអំណ គណុមដងរហើយមដងរទៀតចំរ េះភាគទំីងអស់ពីកា ខតិខំទ្បឹងមទ្បងសទ្មបតាមកា មកមទ្ប
កាេវិភាគ។ មានមតទ្ពតឹតិកា ណ៍មួយមតប ុរណា្ាេះ រៅរពេមដ្េរោក ខាណាវាស ទ្តូវបានទ្ពមានពីកា រទ្បើ
ទ្បាស់ កាយរពចន៍មិនសម មាយដ្េ់រវជជបណឌិតកនងុបនទប់  ំុឃាំងតាមោនជាន់រទ្កាម (សូមរមើេ ម្នកទី២. ២.)។ 

 . បញ្ហាបកមទ្ប នងិបរចចករទស 

អនកបកមទ្បភាសាបារាំងកនុងសបាដាហ៍រនេះ ហាក់បដី្ូចជាមានសភាព អាក់ អួេរទ្ចើន ចំរ េះភាគីមដ្េ
និោយភាសាបារាំងកនុងបនទប់សវនាកា  ជាពិរសស កនុងអំ ុងរពេអានឯកសា ។ បញ្ហារនេះមសដងរ ើងកាន់មត
ចាាស់ រៅរពេពួករគបកមទ្បមិនទន់រោក វា ាយដ្ ៍ រដ្សាមាឯេ មដ្េបណាដាេឲាយគាត់សំណូមព ឲាយអនកបកមទ្ប
ទ្គាន់មតអានតាមតារាងឧបសមព័នធ រោយសា មតគាត់អានឯកសា តាមេំោប់េំរោយ។ ជាថ្មីមដងរទៀត អនកបក
មទ្បមានកា េំបាកបកមទ្បឲាយទន់កញ្ញា ហគសីរស រហើយកញ្ញាបានទទួេសាគាេ់ថា បាននិោយរេឿនរពក រោយ
បាន ករ ើញពភីាពមិនទ្តមឹទ្តូវ រៅកនុងទ្បតិចា ិកទ្ ងជា្លូវកា រៅថ្ថ្ៃមាសិេមិញ។ ោ ាងណាមិញ ទ្ពេះរាជអាជាញា 
េសីាក ់និង រ យន៍័  បាននោិយយឺតៗ រពេអានឯកសា  និងបានអានរេខឯកសា ពី ដ្ង មដ្េជួយសទ្មេួ
ដ្េ់អនកបកមទ្បពីភាសាអង់រគលស រៅមខម ។ 
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ង. តារាងរពេរវោ 

កាេប រិចឆទ ចាបរ់្ដើម 
សទ្មាករពេ 

ទ្ពកឹ 
អាហា ថ្ថ្ៃទ្តង ់

សទ្មាករពេ 
 រសៀេ 

ផ្អាក 
សវនាកា  

 យៈរពេ 
សវនាកា ស បុ 

ថ្ថ្ៃចនទ 
២១/០១/១៣ 

៩:១២ ១០:២៩-១០:៥៣ ១១:៥៧-១៣:៤០ ១៤:២២-១៥:០៣ ១៦:០០ ៤រមា ាង 

ថ្ថ្ៃអង្គា  
២២/០១/១៣ 

៩:០៦ ១០:៣៤-១១:០១ ១១:៤២-១៣:៤១ ១៤:១៨-១៥:១៥ ១៦:៤៤ 
៣រមា ាង និង ១៥

នាទ ី
ថ្ថ្ៃពុធ 

២៣/០១/១៣ 
៩:០៦ ១០:៣៣-១០:៥៤ ១២:០៣-១៣:៣១ ១៤:៤៥-១៥:០៨ ១៦:០៨ 

៤រមា ាង និង ៥០
នាទ ី

ថ្ថ្ៃទ្ពហសាសតិ៍ 
២៤/០១/១៣ 

៩:០២ ១០:៣០-១០:៥៧ ១២:០៣-១៣:៣៨ ១៤:៣៧ - 
៣រមា ាងនិង ៣៣

នាទ ី
 យៈរពេសវនាកា ជាមធាយម ៣រមា ាង និង ៥៥នាទី 
 យៈរពេសវនាកា ស ុបកនុងសបាដាហ៍រនេះ ១៥ រមា ាង និង៣៨នាទី 
ចំនួនរមា ាង ថ្ថ្ៃ និង សបាដាហ៍ថ្នសវនាកា  ៦៤៩រមា ាង និង២០នាទី 

 យៈរពេសវនាកា ចំនួន ១៤៨ ថ្ថ្ៃ អំ ុងរពេ ៤៦ 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 Daniel Mattes, Aviva Nbaban 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. 
 
1  Trial Chamber. Transcript of Trial Proceedings (24 January 2013). E1/161.4 [hereinafter 24 JANUARY 
TRANSCRIPT]. Lines 2-4. 31. 
2  See CASE 002 KRT TRIAL MONITOR. Issue 49, Hearing on Evidence Week 44 (14 January 2013). 
3  Trial Chamber. “Adjournment of proceedings” (16 January 2013). E258. As noted in the second 
paragraph, Nuon Chea indicated he “would not waive his right to be present for the hearings” as previously 
scheduled. 
4  Trial Chamber. “Revised Schedule for Forthcoming Document Hearings (commencing Monday 21 
January 2013)” (17 January 2013). E223/3 [hereinafter REVISED SCHEDULE FOR DOCUMENT 
HEARINGS]. 
5  See CASE 002 KRT TRIAL MONITOR. Issue 39. Hearing on Evidence Week 34 (8-10 October 2012). 
Also CASE 002 KRT TRIAL MONITOR. Issue 40. Hearing on Evidence Week 35 (18-19 October 2012). 
6  REVISED SCHEDULE FOR DOCUMENT HEARINGS. Para. 3 listed the relevant Closing Order 
paragraphs. 
7  Trial Chamber. “Forthcoming Document Hearings and Response to Lead Co-Lawyers’ Memorandum 
Concerning the Trial Chamber’s Request to Identify Civil Party Applications for Use at Trial (E208/4) and 
KHIEU Samphan Defence Request to Revise Corroborative Evidence Lists (E223)” (19 October 2012). 
E223/2 [hereinafter FORTHCOMING DOCUMENT HEARINGS]. Para. 4. The Trial Chamber notified all 
Parties of a 30 November 2012 deadline for additional documents related to forced population movement 
and Tuol Po Chrey. 
8  Ibid. Paras. 9 and 13. The Trial Chamber explained that the OCP had to further reduce the number of 
witness statements. In the latter paragraph, it ordered the Lead Co-Lawyers to similarly indicate which Civil 
Party applications “form part of the representative sample of Civil Party applications they wish to tender into 
evidence.” 
9  Ibid. Para. 5. This paragraph listed the documents that the Trial Chamber intended to hear in the 
originally scheduled February 2013 hearing prior to the Chamber’s 17 January 2013 memorandum that 
utilized expanded paragraphs in the Closing Order and moved the hearing to the week of 21 January 2013. 
It was the standard to which the counsel for Ieng Sary claimed to adhere in compiling documents. 
10  Office of the Co-Prosecutors. “Annex 1: Remaining [Non-Statement] Documents to Be Put Before the 
Chamber [Not Relating to Forced Transfer 1, 2, or Tuol Po Chrey]” (23 November 2012). E223/2/1.1 
[hereinafter ANNEX 1]. 
11  Office of the Co-Prosecutors. “Co-Prosecutors’ Response to the Trial Chamber’s Request to Indicate 
Additional Documents Relevant to the Population Movement and Tuol Po Chrey Trial Segments and Motion 
for Scheduling of Documentary Hearings” (23 November 2012). E223/2/1 [hereinafter CO-
PROSECUTORS’ RESPONSE TO THE TRIAL CHAMBER’S REQUEST]. Para. 3. The annex included two 
documents cited in the Closing Order paragraphs relevant to population movements and Tuol Po Chrey, 
but the other 46 are not related. 
12  Trial Chamber. “Decision Concerning New Documents and Other Issues” (30 April 2012). E190. 
[hereinafter 
DECISION CONCERNING NEW DOCUMENTS]. 
13  OCP opposed Khieu Samphan’s use of four letters from: Philippe Jullian-Gaufres (15 October 2010), 
E190/2.5; Sam Sok (21 January 2011), E190/2.7; Roland Dumas (14 February 2011), E190/2.18; Claude 
Katz (18 April 2011), E190/2.19. 
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14  Trial Chamber. Transcript of Trial Proceedings (21 January 2013). E1/161.1 [hereinafter 21 JANUARY 
TRANSCRIPT]. Lines 15-16. 22. 
15  OCP opposed four of Nuon Chea’s documents: Joel Brinkley, Cambodia’s Curse: The Modern History 
of a Troubled Land (2011), E131/1/13.12; T.D. Allman, “Sihanouk’s Sideshow,” Vanity Fair (April 1990), 
E131/1/13.2; PRK Council of Minister’s Report (23 August 1986), E131/1/13.11 [“Concerns the K-5 
Construction Plan for FY 1987”]; Report Concerning Visit to Thailand by Second Prime Minister Hun Sen 
(6 or 7 May 1998), E131/1/13.10. 
16  Guissé stated that the four names were already included in the list of proposed witness in 23 February 
2011, E9/9.2, except for Ms. Claude Katz, because her letter came too late. 
17  Trial Chamber. “Decision on Objections to Documents Proposed to Be Put Before the Chamber on the 
Co-Prosecutors’ Annexes A1-A5 and to Documents Cited in Paragraphs of the Closing Order Relevant to 
the First Two Trial Segments of Case 002/01” (9 April 2012). E185 [hereinafter DECISION ON 
OBJECTIONS TO DOCUMENTS]. Paras. 9-11. 
18  When Karnavas referred to the OCIJ rogatory report, he actually referred to an item that the OCP had 
not yet presented, as the only rogatory report presented was in Annex 2, not Annex 1, to which Karnavas 
was supposed to make responses at this moment. See Footnote 26 for the reports in question from Annexes 
2(A-C). 
19  Karnavas made general statements about the use of videos as evidence, but this was in direct 
reference to a film directed by Thet Sambath and put before the Chamber by the OCP: Thet Sambath, 
Interview of Nuon Chea entitled “Nuon Chea on Confessions” and “Nuon Chea on Year Zero” (2000), film, 
E93/7.2-3R. 
20  Again, Karnavas referred to documents not listed in Annex 1 as presented by Vincent de Wilde, but in 
new OCP documents listed in Annex 2(A-C). In particular, Karnavas stressed the untrustworthiness of 
documents issued by the United States government, because at the time of DK, the United States had 
fought a secret war in Cambodia and lied to the American Congress and people, and the documents were 
likely tainted by national security motives. See Footnote 26 for the documents in question from Annexes 
2(A-B). 
21  Karnavas objected to OCP’s use of a document containing a confession, as torture-tainted material is 
viewed as unreliable and inadmissible, pursuant to Internal Rule 87(3)(d). The OCP included it in Annex 1, 
as it was in Closing Order Footnote 3018: Muol Sambath alias Ros Nhim. S-21 Confession (14 June 1978). 
IS 5.63. 
22  DECISION ON OBJECTIONS TO DOCUMENTS. This decision is one of three that de Wilde cited as 
having already resolved Karnavas’ objections, especially in relation to his concern over torture-tainted 
evidence and evidence without examination of the authors. For example, de Wilde recalled that, in 
paragraph 20 of this decision, the Chamber already ruled that Closing Order footnotes have prima facie 
reliability and relevance. 
23  DECISION ON OBJECTIONS TO DOCUMENTS. Para. 21. 
24  Office of the Co-Prosecutors. “Annex 2 A – Additional OCP Documents Relating to Phase 1 - Movement 
of the Population” (23 November 2012). E223/2/1.2 [hereinafter ANNEX 2(A)]. This annex consists of 88 
documents; Office of the Co-Prosecutors. “Annex 2 B – Additional OCP Documents Relating to Phase 2 - 
Movement of the Population” (23 November 2012). E223/2/1.3 [hereinafter ANNEX 2(B)]. This annex 
consists of two documents; Office of the Co-Prosecutors. “Annex 2 C – Additional OCP Documents Relating 
to Tuol Po Chrey Execution Site” (23 November 2012). E223/2/1.4 [hereinafter ANNEX 2(C)]. This annex 
consists of four documents. 
25  CO-PROSECUTORS’ RESPONSE TO THE TRIAL CHAMBER’S REQUEST. Para. 6. 
26  In his response to the OCP presentation of Annex 1 documents, Karnavas made general objections to 
specific types of documents that were actually only listed in Annexes 2(A-C). The OCIJ rogatory reports he 
opposed are listed as number 39 in Annex 2(A), number 2 in Annex 2(B), and number 4 in Annex 2(C). The 
international communications of foreign governments and international organizations that he opposed are 
all listed in Annex 2(A) from numbers 2 to 16. The international media reports that he opposed are listed 
from numbers 17 to 36 in Annex 2(A) and as number 1 in Annex 2(B). 
27  The photographs to which Karnavas objected were listed as numbers 37-8 in Annex 2(A) and numbers 
2-3 in Annex 2(C), and they were, respectively: Al Rockoff. Photograph Depicting Evacuation of Phnom 
Penh (April 1975). D366/7.1.416; Nhem En. Photograph Depicting Khmer Rouge Combatants at Olympic 
Stadium (17 April 1975). D313/1.2.238; Craig Etcheson. Photograph Depicting Tuol Po Chrey Killing Site 
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(1997). D313/1.2.104; Craig Etcheson. Photograph Depicting Tuol Po Chrey Mass Grave Pits (1997). 
D313/1.2.106. 
28  Tram Kak district records were listed in Annex 2(A), relating to the forced evacuation phase one, as 40-
88. 
29  21 JANUARY TRANSCRIPT. Line 25, 61; 1, 62. 
30  Records listed in Annex 2(A) without a discernible author had numbers 40, 43-47, 49, 55, 62, 64, 79, 
and 86. 
31  21 JANUARY TRANSCRIPT. Lines 16-17, 64. 
32  See CASE 002 KRT TRIAL MONITOR. Issue 14. Hearing on Evidence Week 9 (12-15 March 2012). 
II.D.4(a), (c). On the previous occasion, the Prosecution argued that Internal Rule 87 demonstrates a 
presumption of the reliability and authenticity of evidence, and it does not require the author’s appearance 
before the Court. 
33  Trial Chamber. “Decision on Objections to Documents Proposed to Be Put Before the Chamber in Co- 
Prosecutors’ Annexes A6-A11 and A14-A20 and by the Other Parties” (3 December 2012). E185/1 
[hereinafter SECOND DECISION ON OBJECTIONS TO DOCUMENTS]. Para. 18. In addition, paragraph 
9 of this decision demonstrates the Trial Chamber’s agreement with OCP’s arguments in the week of 12-
15 March 2012 concerning the presumption of relevance and reliability of evidence if compliant with Internal 
Rule 87. 
34  According to de Wilde, the reports, biographies, and confessions recorded at Kraing Ta Chan Security 
Centre were especially relevant to the CPK policy of taking specific measures against former officials of the 
Lon Nol regime, which relates to the first forced population movement. 
35  Initially it was not very clear whether the President meant that the Defense would present documents 
on these topics in favor of the Defense. On 21 January, Nil Nonn stated that “the Chamber is seized of the 
request by the defence team for Mr. Ieng Sary requesting to put before the Chamber 56 documents.” 
Karnavas clarified this the next day, explaining that they actually compiled objections to 54 documents that 
fell under Paragraph 5 of the 19 October 2012 memorandum. He suggested that the Defense Team read 
through all documents referenced in the cited Closing Order paragraphs, and that they had found 54 
documents to which they objected. 
36  Internal Rule 87(3) states: “The Chamber bases its decision on evidence from the case file provided it 
has been put before it by a party or if the Chamber itself has put it before the parties. —Evidence from the 
case file is considered put before the Chamber or the parties if its content has been summarised, read out, 
or appropriately identified in court. The Chamber may reject a request for evidence where it finds that it is: 
a. irrelevant or repetitious; b. impossible to obtain within a reasonable time; c. unsuitable to prove the facts 
it purports to prove; d. not allowed under the law; or e. intended to prolong proceedings or is frivolous.” 
37  Karnavas explicitly noted that his team did not object to the introduction of an article authored by Suong 
Sikoeun, as he appeared in Court to testify and the article “sort of dovetails what he testified to.” For his 
testimony, see CASE 002 KRT TRIAL MONITOR. Issues 30-33. Hearings on Evidence Weeks 25-28. 
38  Karnavas already raised objections on this matter since 2011. See DECISION ON OBJECTIONS TO 
DOCUMENTS, Para. 10. In this instance, he specifically objected to the use of Heder’s documents, as he 
worked for the OCP when drafting the introductory submissions and later for the OCIJ when preparing the 
Closing Order. 
39  REVISED SCHEDULE FOR DOCUMENT HEARINGS. Para. 4. 
40  Revolutionary Flag (August 1975). E3/5. 
41  National Prosecutor Seng Bunkheang referred to Article 27 of the Statute of the CPK, E3/214; minutes 
of the CPK Standing Committee meeting (9 October 1975), E3/182; letter to Comrade Ya, Secretary of 
Northeast Zone (11 November 1975), E3/1150; minutes of CPK Standing Committee meeting (22 February 
1976) E3/229, which recorded attendance that included Comrade Deputy Secretary Nuon Chea and 
Comrade Khieu Samphan, and which discussed Son Sen’s report on the enemy situation in the Eastern 
Zone as well as Chinese military aid. 
42  This group of documents included a telegram sent from Ya, the Northeast Zone Secretary, to Brothers 
Van and Doeun, E3/386, which noted that he needed Angkar’s agreement to “slow down fighting for a 
while.” It also included the minutes of a Standing Committee meeting (11 March 1976), E3/217, which Nuon 
Chea, Ieng Sary, and Khieu Samphan attended, and which discussed security in Mondulkiri. The prosecutor 
also presented a document summarizing a Standing Committee decision (19-21 April 1976), E3/235; 
minutes of Standing Committee meeting (14 May 1976), E3/221; minutes of Standing Committee meeting 
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(30 May 1976), E3/224, KRT Trial Monitor Case 002 ■ Issue 50 ■ Hearing on Evidence Week 45 ■ 21- 24 
January 2013 18 which recorded attendance of Pol Pot, Nuon Chea, and Khieu Samphan as they discussed 
the duties of the RAK related to agricultural production, noting, for example, that Sector 703 should dig 
canals to link the Bassac River. 
43  One report from a Vietnamese messenger, D56/10.008, regarded the public announcement by the 
FUNK and the GRUNK on the composition of the People’s Liberation Army, and stated, “Khieu Samphan 
was appointed as the president and the commander, and the army chief of the army; and Saloth Sar was 
appointed as the chief leading the military of the army; and Nuon Chea was appointed as the political leader 
of the Army”. He also quoted from a FBIS – the U.S. Foreign Broadcast Intelligence Service – report of a 
Pyongyang Radio Broadcast on Pol Pot’s biography and position (October 1972), E3/290. 
44  Interview with Cambodian refugees – members of Kampong Som Standing Committee – at Khmer-Thai 
border (February to March 1980), E3/1714, in which they described the attack on Phnom Penh in 1974-
1975 as controlled by the Center’s Army under Pol Pot and Nuon Chea. They stated it was under the control 
of Pol Pot and Nuon Chea; interview with Ieng Sary (22 July 1981), E3/94, who explained that the real 
composition of the security part of the Center was Pol Pot, Nuon Chea, So Phim and Son Sen; interview 
with Ieng Sary (28 August 1996), E3/93, who alleged that Pol Pot’s right hand was actually Nuon Chea, 
and a committee of Pol Pot, Nuon Chea, Son Sen, and Yun Yat considered all security matters. 
45  Communiqué by Ieng Sary’s group, “The Truth about the Dictatorship Regime of Pol Pot: 1975-1978” 
(9 September 1996), E3/86. 
46  Order from Comrade Hin, commander of Division 703, a Special Zone division (months after 17 April 
1975), E3/832. The list included Sisowath Ritharavong, a royal described as having “a feudal, people-
betraying lineage.” 
47  Lysak presented a report from Division 164 Secretary Muth to Brother 89, alias for Son Sen (5 January 
1976), on fighting at Koh Tral island, which mentioned a monthly report sent up from military units, E3/1016; 
telegram from Son Sen alias Uncle 89 to 05, who, according to witnesses, was Sar Sarun, Secretary of 
Division 801 (23 January 1976), on Angkar’s awaited response to Vietnamese attacks, E3/887; daily report 
on CIA involvement, signed by Khieu, alias of Son Sen (26 February 1976), E3/1175; report from Chhin, 
Division 920 Secretary, to Son Sen and copied to Ieng Sary (3 March 1976), on arrests and interrogations, 
E3/923; report from Division 310 Secretary, Oeun, to Angkar (16 March 1976), which additionally noted 
moral degradation in relations between men and women, document E3/1176; Lysak also presented a report 
from Oeun on the biographies of prisoners (26 May 1976), E3/1162. 
48  Lysak presented a document from a meeting of division committees (1 June 1976), E3/814, which 
sought “100% self-support and 30% support of Angkar” and a document regarding a meeting in which Son 
Sen detailed plans for rice production to division secretaries (18 August 1976), E3/797. 
49  “Decisions of a Party Committee Conference of All Divisions” (10-14 July 1976), E3/790. The 
conference categorized the duties of the RAK, to 1) continue socialist revolution, 2) defend the nation and 
build the revolutionary army to become the party’s apparatus, 3) launch attacks and build socialism to 
achieve the targeted 3 tonnes/hectare, 4) build the Party, and 5) destroy enemies and infiltration. Lysak 
then presented the minutes of a meeting between Son Sen and division secretaries in which he 
disseminated orders related to the decisions of the Conference (2 August 1976), E3/795. 
50  As examples of Division-to-Center communications on investigations of enemies, Lysak presented: a 
report from Sou Met, Division 502 Secretary (1 September 1976), E3/1133; minutes of a meeting between 
Son Sen and Division 164 (9 September 1976), E3/813; minutes of a meeting between Son Sen and division 
and independent regiment secretaries and deputy secretaries (16 September 1976), E3/800; minutes of 
joint meeting between division secretaries and Son Sen (19 September 1976), E3/810, with specific 
reference to food supplies and health problems in the military; telegrams from Son Sen to divisions under 
command of the Center (23 September 1976), E3/1024 and E3/1101, which concern Vietnamese enemies 
called “the Sevens” or “Group Seven”; minutes of a meeting between the divisions and Office 62, the 
logistics office of the General Staff (30 September 1976), E3/801, concerning the arrests of cadres and 
their subsequent transfer to S-21; telegram from Dim, Division 196 Deputy Secretary, to Division Secretary, 
Brother Muth, and copied to Brother Nuon and Brother Khieu (6 October 1976), E3/1225, on the use of 
children to hunt for bandits; minutes of meeting with division secretaries and deputies (18 October 1976), 
E3/815, in which Son Sen blames the CIA and a Soviet-Vietnamese revisionist group for continued 
treasonous events at the bases and in the RAK; report from Division 801 Secretary, Roeun, to Brother 89 
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(25 November 1976), E3/1164, noting some organizational measures against enemies in the division and 
expecting “the Party’s recommendations”; minutes of meeting with division secretaries and logistic officers 
(15 December 1976), E3/804, in which Son Sen stressed the need for biographies. As an example of chain-
ofcommand, Lysak compared a report sent by Division 801 Secretary, Roeun (25 December 1976), 
E3/1079, and a General Staff report, “Overall Situation in The Country and Along the Border via Telegrams 
from the 1 to 31 December 1976,” E3/1132, to note that Roeun’s reporting was subsequently used by the 
General Staff. 
51  Lysak referred to the minutes of a meeting of division and regiment secretaries and deputy secretaries 
(30 August 1976), E3/798. In response to the arrest of dissidents allegedly tied to Chan Chakrey, Son Sen 
instructed the attendees of new measures: give additional education about the spirit of vigilance. Do not 
allow pacifism…Divisions are to examine and keep track of no-good elements. Organize for them to be 
administered separately…it is imperative to conduct further purges of no-good elements. It is imperative to 
be absolute.” The prosecutor also mentioned the minutes of a meeting between Son Sen, Division 703 
Secretary, Pin, S-21 chairman, Duch, and S-71 chairman, Pang (9 September 1976), E3/811, in which they 
discussed the discovery of leaflets criticizing the regime in Phnom Penh, and Duch made a connection to 
the flyers that caused Chakrey’s arrest. Lysak then presented the minutes of a subsequent meeting 
between Son Sen, Duch, Division 170 Secretary, Sok, and Division 290 Secretary, Tal (16 September 
1976), E3/822, in which they discussed the arrest of senior cadres, referring to a “plan that Angkar had sent 
out pursuant to which all Chakrey connections have to be arrested,” as it listed the names of 33 cadres and 
Chan Chakrey’s wife and niece. He presented a General Staff report, written by Witness Ung Ren, on 
Division 170 (1 October 1976), E3/820, which stated that the new Division 170 Secretary, Sok, was not 
implementing strong enough supervision. 
52  Lysak first presented the minutes of a meeting of secretaries and deputy secretaries of the divisions 
and independent regiments (9 October 1976), E3/13. To explain the delay of the anniversary celebrations, 
Lysak referred to the S-21 confession of Chhouk, Sector 24 Secretary (19 September 1976), D288/6.5/2.22, 
in which he mentioned a plot to “Smash Brother No. 1 and Brother No. 2” in a 1976 celebration, which Duch 
reported, to “Respected Brother” (26 September 1976). Lysak showed a statement by Khieu Samphan (27 
September 1976), E3/192, announcing that Pol Pot would take temporary leave for “his health” and that 
Nuon Chea was appointed his temporary replacement. The prosecutor then returned to document E3/13, 
quoting Son Sen’s declarations on successful tracking of “traitorous links in Division 170” and the pursuit 
of the network, largely through interrogations, up to Chan Chakrey. Lysak then presented Duch’s report on 
the arrest and investigations of Chan Chakrey (6 August 1976), D288/6.5/2.14, which he noted was 
consistent with Son Sen’s account in the 9 October meeting. In that meeting, Son Sen explained that Chan 
Chakrey’s interrogation led to the arrest of Chhouk, who confessed the assassination plot, Vietnamese 
collusion, and their leader, Ya, who was then arrested. Multiple division secretaries also reported their 
progress in purging traitors from within their ranks, and Son Sen concluded with three principles for purging 
“no-good elements”: the “dangerous” category must be “absolutely purged”; the “ordinary liberal” category 
require repeated education, and those who “merely believed the enemy incitement” must “undergo 
refashioning” to erase their belief in the enemy. 
 
53  Lysak presented a report from Meas Muth, Division 164 Secretary, to Son Sen (19 October 1976), 
E3/1135, on soldiers missing from the Division hospital, with “a hand-written note the following day from 
Son Sen alias Khieu, to Bong Nuon, making a request for approval to search for them. A subsequent 
telegram from Son Sen to Meas Muth (4 November 1976), E3/1151, approved the search. 
54  Lysak referred to minutes of a meeting (1 March 1977), E3/807, in which division secretaries listed 
policies for arrests of threats and removals to S-21. At the conclusion, Son Sen described another 
“treasonous network” that was eliminated as evidence of the need for continued purges. Also related was 
a report from Division 801 Secretary, Roeun, to Uncle 89 (30 March 1977), E3/1168, asking for approval to 
remove cadres contrary to “implementation of the line”; telegram from Division 920 Secretary, San, to 
Brother 89, on traitors (6 April 1977), E3/1199, which Son Sen sent to Angkar and annotated, “Arrest them”; 
telegraph report from Division 164 Secretary, Meas Muth, on capture of a Thai boat (12 August 1977), 
E3/1082. 
55  Such documents included: reports from Division 801 to Brother 89 (24 and 29 March 1977), E3/1061 
and E3/1060, respectively, concerning the arrests of Vietnamese at the border, with handwritten notes for 
forwarding “to Angkar” and referring to Tuol Sleng; S-21 confession of Sour Tuon, alias Mao, with 
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annotation from Khieu to Roeun, Division 801 Secretary (2 June 1977), D43/4 Annex 22; S-21 confession 
of Division 164 Deputy Secretary, Hang Doeun, alias Dhoem, with annotation, E3/150; S-21 confession of 
Khuon Dim, with annotations from “Khieu” and noted as sent to “Brother Nuon” (10 September 1977) D43/4 
Annex 99; S-21 confession of Chia Sun, D43/4 Annex 91; S-21 confession of Srei Saroeun, D302.5; report 
from Division 170 Secretary, Sok, to Brother 89 (4 June 1977), E3/1202, on the arrest of 11 internal enemies 
for having “talked, traveled, and communicated freely,” and their transfer to S-21. 
56  By this point, the Closing Order alleges Son Sen had been sent to the East Zone to oversee the Vietnam 
conflict. Lysak refers to a telegram from Division 164 Secretary, Meas Muth, to Committee 870 and copied 
to Uncle, Uncle Nuon, Brother Van, Brother Vorn, Brother Khieu, Office, and Documentation (31 December 
1977), E3/915, in which he vows to defend the Party and “the territory of our Motherland.” 
57  See CASE 002 KRT TRIAL MONITOR. Issue 7. Hearing on Evidence Week 2 (13-15 December 2011). 
III.A.2. Son Arun’s raised this objection in response to Seng Bunkheang’s presentation of document E3/5. 
58  See CASE 002 KRT TRIAL MONITOR. Issue 33. Hearing on Evidence Week 28 (20-23 August 2012). 
II.C. 
59  Veng Huot outlined the OCP presentation: 1) period immediately before 17 April 1975 and situation in 
Phnom Penh; 2) Khmer Rouge attack on Phnom Penh; 3) arrival of Khmer Rouge in Phnom Penh on 17 
April 1975; 4) evacuation of city dwellers; 5) evacuation of people to countryside cooperatives; 6) 
identification, separation, and execution of civil servants and soldiers of the Khmer Republic and events 
that took place at Tuol Po Chrey, and; 
7)  second phase of forced evacuation, the number of people evacuated, and consequences on the 
people. 
60  Report on 24-25 February 1975 conference, United States Department of State, E3/334. The ‘traitors’: 
Lon Nol, Sirik Matak, Son Ngoc Thanh, Cheng Heng, In Tam, Long Boret, and Sosthene Fernandez. 
61  “Indochina,” U.S. Department of State (28 February 1975), E3/3551, which discussed the ongoing rice 
airlift; document E3/3334 discussed the rice airlift, as well as the movements of KR forces near the city and 
the explosion of rockets within the city limits by the end of February 1975; “The French Press Agency 
Reports More Embassies Evacuating Personnel,” FBIS (9 March 1975), described casualties and KR attack 
on Pochentong airport; U.S. Department of State (11 March 1975), E3/3336, on continued rice airlift, as 
well as Khmer Republic leaders’ peace offers and Sihanouk’s call for the deaths of the seven ‘traitors’; 
62  “Paris Radio Interviews Sihanouk on the Cambodian Situation,” and “Khieu Samphan Appeals for 
Intensified Struggle,” FBIS (13 and 17 March 1975), E3/120. It should be noted that FBIS, the Foreign 
Broadcast Intelligence Service, was an American intelligence operation that listened to media broadcasts 
and collated them into regular reports, always including a variety of sources, from international media to 
clandestine insurgent radio. 
63  U.S. Department of State reports (18 March 1975), E3/3341, which detail the fall of Neak Loeung to 
KR forces, Khieu Samphan’s announcement that KR forces controlled the Mekong, and the continued 
success of US food aid in keeping prices down; “Rockets hit Long Boret’s Home [and] Just Miss [the] U.S. 
Embassy,” FBIS (20 March 1975); FBIS (1-3 April 1975), E3/118, which described the FUNK’s “complete 
control of the Mekong River from Phnom Penh to the South Vietnamese border” as well as Lon Nol’s 
decision to leave; “Pol Pot, The Killing Embrace,” video clip, D108/32.2R item 988. 
64  “Private Weapons to Be ‘Borrowed,’” “Long Boret Stops in Bangkok En Route to Phnom Penh,” “Khieu 
Samphan Denial,” “Long Boret Addresses the Nation After Saukam Khoy Flight,” FBIS (4-12 April 1975), 
E3/118. 65 “[The] French Press Agency Reports Deteriorating Military Situation [on the] 15th and 16th of 
April,” “The NUFC Radio Reports Pochentong Airport ‘Completely Liberated’,” “Government Appeals for 
Doctors to Treat Casualties,” “Phnom Penh Leaders Request Ceasefire, Transfer of Power, 16th of April,” 
“CPNLAF Issues Appeal to the People to Liberate Phnom Penh” FBIS (15-16 April 1975), E3/118. Included 
in FBIS documents were reports by French journalist Jean-Jacques Cazaux detailing the KR advance and 
the cease-fire talks’ failure. 
65  “[The] French Press Agency Reports Deteriorating Military Situation [on the] 15th and 16th of April,” 
“The NUFC Radio Reports Pochentong Airport ‘Completely Liberated’,” “Government Appeals for Doctors 
to Treat Casualties,” “Phnom Penh Leaders Request Ceasefire, Transfer of Power, 16th of April,” “CPNLAF 
Issues Appeal to the People to Liberate Phnom Penh” FBIS (15-16 April 1975), E3/118. Included in FBIS 
documents were reports by French journalist Jean-Jacques Cazaux detailing the KR advance and the 
cease-fire talks’ failure. 
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66  This letter was sent in response to an American offer to evacuate Sirik Matak to the U.S. prior to 17 
April 1975, and it further stated: “You are leaving, and if I die here, it will only be because I made a mistake 
– I believed in you.” Raynor further presented a memorandum recording a Cabinet meeting at the White 
House (16 April 1975), E3/3445, in which Henry Kissinger read Sirik Matak’s letter aloud. 
67  Trial Chamber. Transcript of Trial Proceedings (23 January 2013). E1/163.1 [hereinafter 23 JANUARY 
TRANSCRIPT]. Lines 14-15. 38. 
68  The first of Cazaux’s observations in document E3/2684 referred to a man named Hem Keth Dara, 
identified as the son of the former Minister of the Interior, who took on an outwardly aggressive appearance 
and claimed in the early morning of 17 April that he and 200 followers had taken over the city. By 2:00PM, 
however, Khmer Rouge forces had taken control from the man. Cazaux noted Prince Sirik Matak’s presence 
at the French Embassy, seeking refuge, where, he also noted, foreign journalists were transferred and 
Cambodians sought protection. Raynor then played another clip from “Pol Pot: The Killing Embrace” 
(D108/32.2R item 988), which showed the evacuation in progress and the empty streets of Phnom Penh. 
With relation to the Hem Keth Dara episode, the prosecutor presented the published observations of British 
journalist Jon Swain (Times of London, E3/51), which firstly confirmed the false takeover and later described 
the many people at a hospital with no doctors present. The journalist also reported seeing 50 prisoners in 
front of the Information Ministry, including Lon Non and Hem Keth Dara, who was already unarmed and 
treated like a “semi-prisoner.” 
69  “Asylum,” telegram from MoFA to French Embassy in Phnom Penh denying asylum requests of Sirik 
Matak and Um Bun Hor (17 April 1975), E3/2687; telegram from French Consul in Phnom Penh, Jean 
Dyrac, to MoFA, on FUNK attempts to search the Embassy, E3/2689; One telegram details KR attempts to 
evacuate the city and Calmette Hospital (E3/2688), and another describes the evacuation order as a dual 
attempt “to solve the food problem” and to “revolutionize the city,” as it also describes the surrender of Long 
Boret and the arrival of Khieu Samphan in the capital (E3/2696). 
70  Raynor corroborated Cazaux’s reports in document E3/2684 with a series of telegrams from the French 
Consul to the MoFA, E3/2691-4. They described Dyrac’s fears for the Embassy and detailed a meeting with 
a delegation from the “City Committee,” in which the Consul promised to provide lists of people in Calmette 
Hospital and the French Embassy. Dyrac specifically mentioned Sirik Matak and stated that, barring 
announcement of asylum, his name would be included in the lists. In “Situation at our Embassy,” a telegram 
from the French Embassy to the MoFA (19 April 1975), E3/2698, Dyrac warned that their “situation is 
critical,” as supplies run out and FUNK soldiers surround the Embassy. Raynor returned to E3/2684, in 
which Cazaux described the many rumors of rape, looting, and executions as refugees prepared to leave 
the Embassy. 
71  The Prosecutor then played a video extract from “Cambodia Year Zero” (D108/32.2R item 0102). He 
also corroborated the journalist’s account with a FBIS report, E3/118, which quoted articles on the 
evacuation of hospitals, including one published in the Los Angeles Times on 8 May 1975. He again cited 
E3/51 for reports on the experiences of French medical staff operating at gunpoint and later moving to the 
Embassy. 
72  “Beheadings Reported,” Chicago Tribune (19 April), E3/3367, regarding a KR radio broadcast that most 
top leaders had been beheaded while civilian populations evacuated the city; “Long Boret in Phnom Penh,” 
FBIS (19 April 1975), E3/118, described the capture of the former Prime Minister as he tried to leave. 
73  “Request for Immediate General Evacuation,” and “Departure of Refugees,” telegrams from Dyrac to 
the MoFA (20 April 1975), E3/2701-2. At this point, Raynor played a video extract from “Cambodia: A History 
of Genocide,” which included an image of Sirik Matak at the Embassy. Raynor presented another telegram 
from Lorine, the French Embassy cryptographer, to the MoFA (21 April 1975), E3/2707, concerning the 
painful separations of Cambodian men married to French women and her own adoption of a boy who was 
born at the Embassy to a mother who had to leave. One telegram (22 April 1975), E3/2714, examined the 
KR’s attempts “to destroy systematically all vestiges of a consumer society,” while another, “Foreign 
Refugees at the Embassy of France,” (23 April 1975), E3/2715, described how only foreign wives were 
allowed into the Embassy, without their Khmer husbands, and how the domestic staff was taken away. 
74  “A Victory Message,” broadcast by Khieu Samphan on the Phnom Penh Domestic Service (21 April 
1975), FBIS, E3/118. Raynor followed this document with a short video depicting Phnom Penh’s abandoned 
streets and vacant homes, as well as a crowd of people walking on a stretch of road. 
75  Time Magazine (28 April 1975), E190.1.302. 
76  23 JANUARY TRANSCRIPT. Lines 18-19, 25. 71, concerning document E3/118. 
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77  Ibid. Lines 20-23. 74. Cazaux also published an article in the Los Angeles Times (8 May 1975), 
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