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- សក#$ី ស វ( 
 
I. ទិដឋភពទេូទ 
 

េនក្%ងសប)*ហ៍ទ១ីៃនកិច្ដំេណើរករនីតិវ1ធកី្#ងឆ"#២ំ០១៣េនះ អង្ជំនុំជ្មះតុលករដំបូង បនស$%ប ់
សក្ីកម្សក()៣ីរូប េលក ស វ# េលក អុ ៊ង ែរ'ន និង េលក េឆម ែស។ សក&'ីទំង៣ 
ជអតីតទហនែខ្រ្កហម េហើយម01ក់ៗបនពិភក18េលើបទពិេសធន៍របស់ខ្1ន េនមុននិងក្#ងកំឡ#ងេពល 
ែខ្រ្កហមបនវយលុកចូលភ្ំេពញក្(ង ែខ េមស ឆ"#ំ ១៩៧៥។ ពួកគត់ ក៏បនេរៀបរប់ពតីួនទីនិងករងរ 
របស់ពួកគត់ក្+ងរបបកម្+ជ្បជធិបេតយ)*៖ េលក ស វ& ជទហនករពរេន មន្ីរ ក-១ និង លំេនដ&'ន 
្បចំរបស់ ប៉ុល ពត ចំែណកឯ េលក អ៊ុង ែរ'ន និង េលក េឆម ែស ្ត(វបនចត់តំងឲេទខងឦសន 
េធ្ើជទហនេនក្)ង កងពល ៨០១ េហើយ េលក េឆម ែស ជ្បធនមន្ីរសន្ិសុខអូរកែន56ង។  

ក្#ងកិច្ដំេណើរករសួរេដញេដលសក+,ទីំងេនះ មិនមនករេលើកេឡើងពេីសចក្ីជំទស់េ្ចើនេទ ។ 
ក្#ងសប'(ហ៍េនះ ប/0(ច(2ប់និងនីតិវ&ធី ្ត)វបនេលើកេឡើងពក់ព័ន្នឹងករេ្បើ្បស់សំណ=ររបស់្ពះរជអជ%& 
ស្ិតេនេ្កវ*សលភពៃនសំណ3េំរឿង០០២/០១ និង ភពទទួលយកបនៃនឥរ/យបថេសើ ុបអេង្តរបស ់
ករ#យល័យសហេច្កមេសើ ុបអេង្ត ជពិេសសចំេពះបទសម#$សនជ៍មួយសក#$ី អ៊ុង ែរ,ន។ អង្ជំនុំជ្មះ 
សលដំបូង ក៏បន្បកសែដរថ វនឹងេធ្ើឲមនករអូសបន23យេពលេវលក្#ងករេកះេហ TCCP-94 

េ្កយពីមនករេបើកកកយថ េដើមបណ1ឹងរដ្ប56េវណី មិនមនចំេណះដឹងផ/0ល់ពីករជេម្8ស្បជជនេចញ 
ពីភ្ំេពញ។ 
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II. ស"ខកមមសេងខបរបស ់សកសី 
 

នសប$%ហ៍េនះ សក"#ីទំង៣រូប បនផ្ល់សក្ីកម្ពបីទពិេសធន៍របស់ពួកគត់េនមុនេពល ក្6ង 
អំឡ$ងេពល និង េ្កយេពលភ្ំេពញ្ត#វបនវយែបកក្#ង ែខ េមស ឆ"#ំ ១៩៧៥។  េលក ស វ' េលក អ៊ងុ 
ែរ#ន នងិ េលក េឆម ែស បនផ្ល់ព័ត៌មនយ56ងលម្ិតពីរចនសម្័ន្និងតួនទេីយធ ក្#ងេពលែដល 
ពួកគត ់ បនពណ៌នពីេហតុផលក្0ងករចូលរួមចលនបដិវត្ន៍ ក៏ដូចជ ករឈរេជើងេ្តៀមេនតមតំបន់ 
ជេ្ចើន និង ករេឡើងតំែណង ក្2ងរបបកម្2ជ្បជធិបេតយ89។ 
 
ក. ស"ខកមម ស ' 
 

េលក ស វ& គឺជសក#$ីទ១ី ែដលបនផ្ល់សក្ីកម្មុនេគ ស្មប់ករេបើកសវនករេឡើងវ+ញក្.ង 
ឆ"#២ំ០១៣។ គត់ ជកសិករចំណស់ម$%ក់មនអយ៥ុ២ឆ"#ំ រស់េនៃប៉លិន។2 ដំបូងេឡើយ គត់បនរ0ឭកព ី
បទពិេសធន៍របស់គត់ ជអ្កករពរ “ជន់ទ២ី” ៃនមន្ីរក-១ ែដលជលំេនដ&'ន្បចំរបស់ ប៉ុល ពត ក្5ង 
ភ្ំេពញ។ េលក ស វ& បនចពំទីស#$នៈកិចរ្បស់ជនជប់េចទ ស"#នភពតមជនៃ់នអគរ និង ករបត់ខ្,ន 
បេណ$%ះអសន ្និង ករបតខ់្#នរហូតរបសក់ម#$ភិបលរួមករងរ។  
 

១. បទពិេសធន៍មុនេពលចូលបេ្មើករងរេន ក-១ 
 

ម៉ន ្ត#វជពូរបស ់ េលក ស វ# បននំគត់ចូលេធ្ើបដិវត្ន៍េនេដើមទសវត9: ១៩៧០ េហើយបន្ិច 
េ្កយមក គត់បនចបេ់ផ្ើមករងរជនីរសរម./ក់ េនតមឃុំក្8ង្សុកសំេរង េខត្កំពង់ស្ឺ។ សក/Dីបន 
និយយថ ក្(ងឆ+,១ំ៩៧៥ គត់បនក'(យជទហន្បចំ្សុកសំេរង និង  េ្កយមក្ត9វបនេឡើងតំែណង 
េទថ$%ក់តំបន់ ែដលរប់ប0្2ល្សុកសំេរង និង ្សុកកងពិសី។3 េលក ស វ# បនពន$%ល់ថ ្សុកកងពិសី 
មិនទន់បនរ"េដះទំង្សុងេនេឡើយេទេនឆ$%១ំ៩៧៣ បុ ៉ែន្ េនឆ*+ំ ១៩៧៤ ករទម%&ក់្គប់ែបក្ត.វបន 
ប"#$ប់ េហើយទហន លន់ ណ/ល កឈ៏ប់េដើរល)*តតំបន់េនះផងែដរ ែដលបណ&'លឲ គត់បនសន្ិដ&'នថ 
្សុកកងពិសី ្ត*វបនរ/េដះទំង្សុង។ 

េ្កយ ១៧ េមស ១៩៧៥ សក"# ីបន្បប់ថ គត់បនសេង្តេឃើញ្បជជន្ត2វបនជេម្6ស 
េទ្សុកកងពសិី។ គត់បនពន*+ល់ថ ្បជជនខ្ះ បនេធ្ើដំេណើរតមឡន ឬ េទច្កយន្យន្ ប៉ុែន ្
ភគេ្ចើនេដយេថ្ើរេជើង។ េពលមកដល់្សុកកងពិសី េមឃុំ និង កម:;ភិបលេផ;?ងេទៀត បនែណន ំ
្បជជនឲស()ក់េនតមកែន្ងេផ)4ងៗគ()ក្#ងតំបន់េនះ។ េយងតម េលក ស វ3 អ្កជេម្(សទំងេនះ 
មិន្ត&វបនេគបំែបកេចញពី្គ(សរ ឬតមដនពីែខ23បណ62ញជមួយរដ'(ភិបល លន់ ណ0ល េទ។ េទះបីជ 
មិនអចស'(នដឹងពីចំនួនមនុស%&ឲជក់លក ់ សក#$ីបននិយយថ គត់បនេឃើញមនុស./ជេ្ចើនបនមក 
ដល់តំបន់របស់គតេ់នឃុំេពះអ)ង្ងរយៈេពល៣ៃថ្។ គត់មិនបនេឃើញមនទហនយមកមពួកេគ 
េឡើយ ប៉ុែន្ គត់ក៏មិនបនេឃើញមនអ្កណផ្ល់បយទឹក ឬថ?@ំសង្Eវឲអ្កជេម្Jសផងែដរ។ េពលមកដល់ 
្បជជនជេម្%សទំងេនះ បនេបះជំរុ)េនតមវត្អរ23ម សលេរៀន ឬផ្ះអ្ក្សុក។ សក3@ីបនអះអងថ 
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វត្អរ&'មនេពលេនះ បនឈប់ដំេណើរករេហើយ េហើយគត់បនដឹងពីអ្កភូមិថ ្ពះសង&'ទំងអស់បន 
“សឹកតំងពីជំនន់ស-ង/0មឆ30៧ំ៣, ៧៤។”4 

េលក ស វ& បននិយយជេ្ចើនដងថ គត់ជ “យុទ្ជនធម្ត។” គត់បនពន'(ល់ថ ក្-ងនមជ 
យុទ្ជនម()ក ់ តួនទីរបស់គត ់ គឺេធ្ើករងរហត្កម្ ជពិេសស ជីក្បឡយ និង កសងទំនប់ទឹក។ បុ ៉ែន ្
គត់បនឲេយបល់ថ ទហនេធ្ើករេនែផ្កេផ89ងៗដច់េដយែឡកពី្បជជន។  
 

២. េបសកម្េន ក-១ និង រចនសម្័ន្អ្កករពរ 
 

េនចុងឆ'(១ំ៩៧៥ ឬ េដើមឆ"#១ំ៩៧៦ េលក ស វ# បនែថ្ងថ គត់្ត/វបនចត់តំងឲេធ្ើករេន   
ក-១ ស្ិតេនភ្ំេពញ រហូតដល់ គត ់បនេភៀសខ្)នេចញពីភ្ំេពញជមួយថ56ក់ដឹកនំនិងកម+,ភិបលេនក្3ង 
ឆ"#១ំ៩៧៩។ គត់ បនពន#$ល់ថ ក-១ ជលំេនដ'(ន្បចំរបស់ ប៉ុល ពត េហើយមនទីតំងេនឆ=(យព ី
្ពះបរមរជវំងពីទិសខងត234ង១គីឡ$ែម៉្ត។ សក-. ីបននិយយម្ងេហើយម្ងេទៀតថ អង្ភពករពរមន 
៣ “ជន”់5 ៖ ជន់ទ១ី េនខងក្'ងបំផុត ែដលហ៊ុ$ព័ទេ្ដយរបងក#$រ និង លួសករពរព័ទ្ជុំវ4ញ ជន់ទ២ី 
មនរបងក'(រ និង ៤បុ ៉ស្ិ ឬប៉ម ក៏ដូចជទ"#រធំមួយេបើកស្មប់ឲអ្កមកេធ្ើទស#7នៈកិច្ ែដល្តAវបន្តDត 
ពនិិត$%េនបរ*េវណទ៣ី ចម#$យ្បែហលជ២គីឡ$ែម៉្តពីអគរ។ េទះបីជគត់មិនបនដឹងច45ស់ពីចំនួនអក្ 
ករពរេនបរ'េវណទី៣ក៏េដយ េលក ស វ# បនប&'ន់ស$%នថ មនអ្កករពរ្បែហលជ១០នក់ ឈរេជើង 
េនបរ%េវណទ១ី និង គត់ដឹងច*+ស់ថ មនអ្កករពរព៥ី០េទ៦០នក់ េនបរ(េវណទ២ី ែដលជកែន្ងគត ់
ឈរេជើង។ 

សក#$ ី បននិយយថ េមផ*+ល់របស់គត់េន ក-១ មនេឈ%&ះថ តន េហ េខៀវ ជអ្កេមើល 
ករខុស្ត(វេលើ េម្កុម និង េមកង។ ប៉ង ់ អ្កែដលទទួលប'()ពី ប៉ុល ពត និង ជអ្កេមើលករខុស្ត'វ 
អ្កករពរ្បចំ ក-១ េហើយេ្កយមក គត់្ត%វបនជំនួសេដយ ែកន េហ លិន។ តន និង សុត 
បនទទួលប'()ពី ប៉ង់ និង េ្កយមក ែកន េហើយក៏មនប'()ផ<)ល់ពី ប៉ុល ពត និង នួន ជ ម្ងម%&លែដរ។ 
បុ ៉ែន្ គត់េនែតមិនច/0ស់ ែដលថ បង៉់ បនេធ្ើករជិតស្ិតជមួយជនជប់េចទ និង ប៉ុល ពត េដយរេបៀប 
ណេនះេទ។ េលក អកទួរ ែវកែគន េមធវ2អន្រជតិឲ េលក េខៀវ សំផន បនសួរផ'(ញ ់ េលក ស វ# 
នឹងអង្េហតុែដលថ បុគ្លម12កេ់ឈ#$ះ េអឿន តន េហ ជូ បនេធ្ើសក្ីកម្ចំេពះមុខតុលករ េហើយអះអង 
ថមិនបនស'(ល់សក(,ី េលក ស វ# េទ។6 សក#$ី បនេឆ្ើយតបថ គត់រក#3ចេម្ើយរបស់គត់ក្8ងកិច ្
សម#$សន៍ជមួយសហេច្កមេសើ ុបអេង្ត ែដលគត់បននិយយថ គត ់បនេនជមួយ តន ចប់ព ីឆ"# ំ
១៩៧៦ ដល់ ឆ"# ំ១៩៩៦ េហើយ េអឿន តន ច#$ស់ជមនេហតុផលផ0#ល់ខ្3នណមួយ ក្:ងករបដិេសធមិន 
ស"#ល់គត់។ 

េលក ស វ# បននិយយថ គត់បនចូល្បជុំស្័យទិេតៀន ែដលេធ្ើេដយថ+,ក់ដឹកនំករ4យល័យជ 
េរៀងរល់ែខ ែដលជេរឿយៗ តន ជវលគ្ិន។ សក*+ីបនពន*/ល់ថ កិច្្បជុំភគេ្ចើនបនេផ=*តសំខន់ព ី
រេបៀបបំេពញតួនទីឲបនល្ ដូេច្ះ មិត្រួមករងរ ្ត#វបនេគឲរ'ះគន់គ+,េទវ'ញេទមកេដើម,4កីុំឲមនកំហុស 
េកើតេឡើងដែដលៗ។ ក្&ងេពលកិច្្ បជុំស្័យតិេទៀន មនករេលើកេឡើងជញឹកញប់ពីករគំរមកំែហង 
សន្ិសុខ បុ ៉ែន្សក,-ីបនរក,1ជំហរថ េពលែដលគត់េធ្ើជអ្កករពរ មិនមនករប៉ុនប៉ង វយ្បហរមក 
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េលើករ&យល័យមួយេនះេទ។ េលក ស វ# បនប'()កថ់ គត់មិនអចចំបនអ្ីទំងអស់េនក្7ងកិច្្បជុំ 
ទងំេនះ ទក់ទងនឹងករេសើ ុបអេង្តរកខ45ងំក្$ងជួរ ែដលពក់ព័ន្នឹង េស.អុ ី.អ. ក.េហ$%.េប. ឬយួនេទ។ 
េនក្%ងវគ្សិក,-អប់រ2 និយមន័យ “ខ"#ំង” ជប់ពក់ព័ន្នឹងខ-.ំងមនកន់អវុធេ្ចើនជង េ្ពះ ពពួកេនះអច 
វយ្បហរមកេលើករ(យយល័យេនះ។ េពលគត់កំពុងេធ្ើករេន ក-១ សក#$ី បនចលូរួមពិធីអបអរសទរ 
ចូលឆ%&ំថ្ី និង កររ0ឭកខួបរបស់បក&8កុម្;យនីស្កម្;ជេនក្;ង “ស"#តចស”់។ គត់បនអះអងថ គត់មិន 
ែដលបនេឃើញថ+,ក់ដឹកនំកំពូលក្5ង្ពឹត្ករណ៍ទំងេនះេទ ប៉ែុន្ មនែតយុវជន និង យុទ្ជន េទែដលបន 
ចូលរួមសប)*យ។  
  

៣. ទំនក់ទំនងជមួយថ-.ក់ដឹកនកំំពូលៗ 
 

េន ក-១ េលក ស វ# បនប'()ក់ថ គត ់បនេឃើញថ()ក់ដឹកនំកំពូលៗជេទៀងទត់ រួមទំង េលក 
េអៀង សរ' េលក នួន ជ និង េលក េខៀវ សំផន ក្#ងខណៈែដលពួកេគបនេចញចូល ក-១ េនក្%ងឡន 
របស់ពួកេគ។ សក,-ី បនអះអងថ គត់បនស8,ល់ សុត និង េសឿន េដយផ@,ល ់ េ្ពះអ្កទំងពីរជអ្ក 
េបើកបរឲ េលក នួន ជ និង េលក េខៀវ សំផន។ េយងតម សក)*ី េលក េខៀវ សំផន បនេធ្ើទស)*នៈកិច ្
មកកន់ ក-១ ញឹកញប់ជងថ*+ក់ដឹកនំេផ+1ងេទៀត េហើយែតងែតជិះឡនមិនសូវទំេនើប េដយមនអ្កអមែត 
ម"#ក់គត ់ គឺអ្កេបើកឡនឲគត់។ ករ'យល័យ ក-១ កម៏នេបើកវគ្សិក*+េរៀនសូ្ត ែដលចូលរួមេដយថ;*ក ់
ដឹកនគំណៈតំបន់និងភូមិភគផងែដរ។ សក$% ី បនយល់ដឹង ពកីិច្្បជុំទំងេនះ េពលែដលអ្កយម 
ករពរេនបរ'េវណទី២ បនទទួលប'()ឲសម-)តផ្1វ និង ករពរថ9)ក់ដឹកនំទំងេនះ។ ប៉ុែន្ ខ្Iនគត់ផL)ល ់
មិនបនដឹងពី្បធនបទៃនកិច្្បជុេំនះេទ េហើយេទះបីជ គត់បន អះអងថមិនបនដឹងេឈ./ះអក្ចូល 
រួមទំងេនះក៏េដយ េលក ស វ& បននិយយថ គត់បនឭេឈ23ះអ្កចូលរួម២នក់គឺ េស ភឹម មកព ី
ភូមិភគបូព ៌ និង ត ម៉ុក មកពភីូមិភគនិរតី ពីអ្កយមករពរេនបរ#េវណទ១ី។  

ថ"#ក់ដកឹនំទំងេនះ បនចកេចញពី ក-១ ម្ងម%&លេដើម%&ីចូលរួម្បជុំ ឬេធ្ើទស%7នៈកិច្តមេខត្។ 
េលក ស វ# បនប$%&ក់ថ គត ់បនេទែហហមតម ប៉ុល ពត បនម្ង េពលពួកថ12ក់ដឹកនេំទវគ្សិក)* 
អប់រ%មួយេនបុរ,កីឡ។ សក&'ី បនដឹងពីទស*+នៈកិចម្ួយេផ&'ងេទៀតរបស់េមដឹកនំេទតមេខត ្ ពីអ្កយម 
ករពរម"#ក់ ែដល្ត+វបនចត់តំងឲរួមដំេណើរជមួយពួកគត។់ ក្$ងេពលេធ្ើសក្ីកម ្សក#$ី បនសរៈភព 
ថ េសចក្ីែថ្ងករណ៍របស់គត់មួយចំនួនេទកន់េច្កមេសើ ុបអេងត្ស្ីពីករេធ្ើដំេណើររបស ់ េមដឹកនំ 
គឺេយងតមករសេង្តករណ៍ផ+,ល់ខ្1នរបស់គត់ ជជងអង្េហតុជក់ែស្ង។7 េលក ស វ# បនែថ្ងថ 
េពល្តឡប់មកពទីស#$នៈកិច្ទំងេនះ តន និង សុត បន្បប់គត់ថ ្បជជនមនម្)បអហរបរ%េភគ 
បន្បេសើរេនតម “មូលដ%&ន”។ សក$% ីបនពន$%ល់ថ គត់្គន់ែតបនដងឹពីេ្គះទុរ+,ក./ ក្1ងអំឡ1ងេពល 
កម្$ជ្បជធិបេតយ)*េនេលើកទ១ី ក្#ងឆ&'១ំ៩៨២ តមវ$ទ&'(។ 

េលក ស វ# បនពន'(ល់ថ អ្កយមករពរ ែដលបន្ប្ពឹត្កំហុសតិចតួចញឹកញប់ ដូចជ 
េដកេពលេម'(ងយម នងឹ្ត$វបនេគយកេទអប់រ1ែកែ្ប េហើយ្បសិនេបើពួកេគេនែតមិនែកកំហុសេទៀត 
ពួកេគនឹង្ត&វប)្+នេចញពី ក-១។ សក$% ី មិនបនដឹងពីអ្ីែដលបនេកើតេឡើងមកេលើពួកអ្កទំងេនះេទ 
បន#$ប់ពី្ត*វបនេផ្រេចញ។ គត់ បនប()*ក់ថបនជួបអ្កយមទំងេនះខ្ះៗ េនពិធីអបអរសទរេន 
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ស"#តចស់ េហើយក៏ដូចជេ្កយឆ"#១ំ៩៧៩។ តមរយៈសក)*ី ពួកេគមិនែដលនិយយពីករ្ប្ពឹតអ្ំេពើ 
ៃ្ពែផ&'េទ។ បុ ៉ែន្ េនក្3ងសក្ីកម្របស់គត ់េលក ស វ# បនទទួលស*+ល់ថ មនមនុស+1មួយចំនួន បនបត ់
ខ្#នពី ក-១ េហើយេឈ&'ះរបស់ពួកេគ ្ត#វបននិយយរ+ះគន់ជបន្បន34ប់ េដយេចទថជជនក$%ត់។8 សក#$ី 
បនអះអងថ គត់មិនបនដឹងថអ្កណមនអំណចេចញប678ឲចប់ខ្=នកម>8ភិបលេទ។ េនក្Dងចេម្ើយ 
របស់គត់េទកន់សំណ'រក្#ងបទសម%&សន៍ជមួយសហេច្កមេសើ ុបអេង្ត ែដលគត់បននិយយជក់លក ់
ពកីរដឹងឭរបស់ បុ ៉ល ពត និង េលក នួន ជ ពក់ព័ន្នឹងករចប់ខ្0នទំងេនះ។ េនចំេពះមុខតុលករ 
គត់ផល្ ់ សក្ីកម្ថ ឥឡ#វេនះ គត ់ មិនច%&ស់ពីតួនទីរបស ់ េលក នួន ជ និង េលក េអៀង សរ' 
េនក្%ងប()*េនះ េទ។ េលក ស វ& ក៏បននិយយដែដលៗថ ករយល់េឃើញផ+,ល់របស់គត់ព ី េលក េខៀវ 
សំផន គឺថ ជនជប់េចទែតងែតមន “ករគិតេ្ចើន” និង “ភពម៉ត់ចត់ មុ ឺងម,-ត”់ ពីករងរ។ 
 

៤. ករជប់ទក់ទងជមួយែខ្រ្កហមេ្កយ ១៩៧៩ 
 

េនៃថ្ ៧ មករ ១៩៧៩ េលក ស វ& បនេភៀសខ្-នជមួយ ប៉ុល ពត េលក នួន ជ និង េលក េខៀវ 
សំផន េចញពីភ្ំេពញេទកន់្ពំែដនៃថ។ េនែខ ឧសភ ឆ"#ំ ១៩៧៩ គត ់ បនចូល្បជុំកងអង្រក01មួយ 
ដឹកនផំ"#ល់េដយ ប៉ុល ពត ែតម0#ក់គតេ់នេលើភ្ំ្កវញ។ ក្-ងកិច្្បជុំេនះ សក#$ ីបនឭ បុ ៉ល ពត និយយ 
ថ ថ"#ក់ដឹកនំកម្,ជ្បជធបិេតយ%&ចប់ព ីឆ"# ំ១៩៧៥ ដល់ ឆ"# ំ១៩៧៩ បនមនកំហុស េហើយេទះបីជ 
ពួកគត ់ មិនបនប&'(ឲសម,(ប់និងេធ្ើទរុណកមក្៏េដយ កេ៏មដឹកនទំំងេនះ ្ត#វែតមនទំនួលខុស្ត,វ 
ចេំពះប"#$េនះ ក្*ងឋនៈជថ0$កដ់ឹកនំក្'ងអំឡ'ងេពលេនះ។ សក#$ី បនស(#ក់េនជមួយេមដឹកនំទំងប ី
េនះ រហូតដល់ពួកេគផ01ស់េទ អន្ង់ែវង ចំែណកគត ់បនសេ្មចចិត្បន្េនៃប៉លិន។ 

សក#$ ី បនមនអរម្ណ៍ថ រដ្បលនិងករ្គប់្គងរបស់ែខ្រ្កហម បនផ;<ស់ប្>រេ្កយេពល 
េវៀតណមវយចូល។ គត ់បនសរៈភពថ គត់ជេក្ងជំទង់ម56ក់ ែដលមិនសូវដឹងរក់េ្ជពីប345រដ្បល 
េនភ្ំេពញ ក្(ងកំឡ(ងេពលរបបកម្(ជ្បជធិបេតយ"#។ យ&"ងណក្ី គត់បនអះអងថ េ្កយេពលថ()ក ់
ដឹកនទំំងេនះ បនបត់បង់អំណចក្-ង ឆ"#ំ ១៩៧៩ េហើយេភៀសខ្*នេចញពីរជធនីភ្ំេពញ ជីវ-តរបស់ពួក 
គត់បនែ្ប្ប)ល េហើយេគលនេយបយអទិភពក្'ងករកសងសហករណ៍ក៏បនផ./ស់ប្3រេទជករតសូ  ៊
រស់េនក្(ងៃ្ព និងរួបរួមគ34្បឆំងនឹងរដ94ភិបលថ្ីេដើម4BីសេCងE4ះជតិ។  
 

៥. ឥរ#យបថ និង ភពេជឿជក់របស់សក45 ី
 

ក្#ងសក្ីកម្របស់គត ់េលក ស វ# បនផ្ល់ចេម្ើយសុ ីសង12ក់គ52ល ្េហើយ គត ់បនដឹងមុនជេ្សច 
ថ សក្ីកមរ្បស់គត់ភគេ្ចើន ជពិេសសចំេណះដឹងពក់ព័ន្នឹងថ,-ក់ដឹកនកំំពូលៃនរបបកម្,ជ្បជធិប- 
េតយ$% បនែផ្កេលើករសនិ្ដ()នផ+)ល់របស់គត់ ជជងអង្េហតុជក់ែស្ង។ គត់ បនអះអង្បកន់យក 
ចេម្ើយមុនៗរបស់គត់េទកន់អ្កេសើ ុបអេងត្ េទះបីជ គត់្ត+វបនដក់្បឈមេ្បៀបេធៀបនឹងចេម្ើយ 
របស់សក'(ីេផ'(ងៗេទៀត ែដលព%&យមបន+%បតៃម្ៃនករយល់េឃើញរបស់គត់។ 
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ខ. សក្ីកម ្អ៊ុង ែរ#ន 
 

េលក អ៊ុង ែរ'ន ជកសិករចំណស់ម+,កម់នអយុ ៦៣ ឆ"# ំ មកព ី ្តពំង្បសិទ្ ិបនចូលមកេធ្ើ 
សក្ីកម្ក្(ងសប#$ហ៍េនះ ពីភពពក់ព័នរ្បស់គត់ក្)ងជួរទហនែខ្រ្កហមតំងព ី ឆ"# ំ ១៩៧០។9 សក្ីកម ្
របស់គត់ បនជប់ទក់ទងនឹងករចប់ទហន លន់ ណ4ល េនមុន ឆ"#ំ ១៩៧៥ ករជេម្'ស្បជជន 
េចញពីភ្ំេពញ និង កិច្ករងររបស់គត់េន កងពល ៨០១ េនភូមិភគឦសន។ េលក អ៊ុង ែរ'ន អចផ្ល ់
ព័ត៌មនលម្ិតពី សុន េសន នងិ ប៉ុល ពត ក្*ងរចនសម្័ន្េយធក្#ងជួរកងទព័។  
 

១. បទពិេសធន៍មុនឆ-.ំ ១៧ េមស ១៩៧៥ 
 

បន#$ប់ពីករអំពវនវរបស់ សេមដច សីហន ុ ក្#ង ឆ"#ំ ១៩៧០ សក#$ី បនចូលចលនបដិវត្ន៍ 
េនភូមិ ត()តពង េខត្កំពង់ស្ឺ េហើយបនក()យជសមជិកម'(កៃ់នជួរកងទ័ពភូមិភគពិេសស។ េពលេឆ្ើយ 
តបនឹងសំណ)ររបស់្ពះរជអជ,-ជតិ សុង ឆវ័ន្ េលក អ៊ុង ែរ'ន បនពន+,ល់ថ កងទ័ពភូមិភគពិេសស 
បនរយករណ៍េទ េអង ចន10 េហើយ “ខំ្បមូលកម*+ំងេដើម+0ីរួបរួមគ5+ ឲមនកម*+ំងេ្ចើន។”11 កងពលដំបូង 
របស់គត ់្ត#វបនប"្$លរួមជមួយកងពលមួយេផ&'ងេទៀត េដើម&.ីបេង្ើតកងវរេសនធំក្:ង ឆ"# ំ១៩៧២ ែដល 
េ្កយៗមក ្ត)វបនប.្0លបន្េទៀតជមួយកងពលេផ#$ងេទៀតក*#យេទជកងពលតូចេលខ១៤ ែដល 
ដឹកនំេដយ សូ  ៊សេរឿន េហ ០៥។ េនចំនុចេនះ េលក អ៊ុង ែរ'ន ្ត+វបនតំេឡើងតំែណងជេមប678ករ 
កងវរេសនធំ ្គប់្ គងមនុស()៥០០នក់។ សក&'ី បនប"#$ក់ថ កងវរេសនធំរបស់គត់ បនវយ្បហរ 
ទហន លន់ ណ'ល េនជិតភ្បំសិត។ េឈ្ើយសឹក ្ត,វបន“ប"្$នេទេ្កយ”េហើយេ្កយៗមក គត ់
មិនបនដឹងថមនេហតុករណ៍អ្ីេកើតេឡើងចំេពះអ្កទំងេនះេទ។ េពលែដលគតប់"#$ក់ថកងវរេសនធ ំ
របស់គត់បន្បយុទ្ក្0ងសមរភូមេិនឧត្&ង្ ឆ*+ំ ១៩៧៤ េលក អ៊ុង ែរ'ន បនអះអងថ កងកម/0ំងេយធ 
ទំងេនះ មិនែមនមកពីកងវរេសនធំរបស់គត់េទ បុ ៉ែន្មកពខីងនិរតីវ'ញ។ សក,-ី បននិយយថ សូ  ៊
សេរឿន ែដលជេមប,-.ករកងពលតចូ និង េចន អន បនេរៀបចំគេ្មងករវយលុកេនះ។ គត ់
បនដឹងពីែផនករេនះក្0ងកិច្្បជុំមួយេនតមផ្?វេទឧត្0ង្។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

២. ករេ្តៀមវយរ*េដះភ្ំេពញ និង ករជេម្7សជបន្បន=>ប ់
 

េ្កយេពលវយែបកឧត្.ង្ និង ករជេម្7សជបន្បន;<ប់ ែដលសក<@បីនអះអងថមិនបនដឹងពី 
ប"#$េនះ មនបទប%&'ពេីមប$%&ករកងពលតូចថ “មនករដឹកនំេនអង្ភពខងទិសរបស់ភូមិភគនិរត ី
េហើយ។”12  េលក អ៊ុង ែរ#ន បនប'()ក់ចេម្ើយរបស់គត់េទកន់េច្កមេសើ ុបអេង្តថ សុន េសន េហ 
េខៀវ បនដឹកនំ្បជុំមួយក្0ងេខត្កំពង់ស្ឺេដើម<=ីេ្តៀមេរៀបចវយ្បហរភ្ំេពញភ,-មៗ។ កិច្្បជុំ្ត+វ បនេធ្ើ 
េឡើង“េនតមគុម្ឬស*+”ី ែដលមនករចូលរួមពតីំណងមកព ី កងពលតូច កងវរេសនធំ និង កងវរេសន 
តូច។ សក'(ី មិនបនដឹងពីែផនករជេម្9ស្បជជនេចញពីភ្ំេពញេទ េដយបនទទូចថ សុន េសន 
និយយែតេរឿង “ៃវ ៉េទមុខរ*េដះភ្ំេពញ។”  
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េលក អុ ៊ង ែរ'ន បនពន"#ល់ថ កងវរេសនធំរបស់គត់ បនចូលតម្ចកេពធិចិនតុង រ0ឯ កងកម34ំង 
និរតវីយចូលតមផ្%វជតិេលខ៤។ ក្$ងេពលសមរភូមិេនះ សក23 ី បន្ត%វរបួសនិងេដកេពទ&'េនមន្ីរេពទ&' 
តំងកសង រហូតដលវ់យែបកភ្ំេពញទំងមូល។13 ដំបូង គត ់បនេឃើញហ្)ង្បជជន បនកំពុងចកេចញ 
ភ្ំេពញតមេថ្ើរេជើងេដយមនអីែវ ៉អីវ,-ន់េនេលើរេទះរុញ ក្9ងខណៈ គត់កំពុងព-Bបលរបួសេនមន្ីរេពទ-I 
េនេឡើយ។ គត់ បនែថ្ងថ គតម់ិនបនេឃើញមនអ្កណបង្ំ្បជជនឲជេម្5សេចញេទ េទះបីជគត់ 
បនសែម្ងមន្ិលសង#$័យថ “ផ្ះគត់ ភូមិគត់ ្សុកគត់ ដូេច្ះគត់ចង់េទេធ្ើអីគត់។ ដូេច្ះ ទល់ែតបង្ំ 
ទល់គំរមកំែហង បនគត់េទ។”14 េលក អ៊ុង ែរ*ន បននិយយថ ទហនម"#ក់ បន្បប់គត់ថ 
េហតុផលក្#ងករជេម្%ស្បជជន គឺេដើម'(កីរពរពីករវយ្បហររបស់ខ'(ំង ែដលេនលយឡំជមួយ 
្បជជន និង េដើម"#ីេជៀសេវៀងពីករទម0"ក់្គប់ែបករបស់អេមរ(កំង។ សក/0 ី បនបដិេសធពីករបេង្ើត 
ែផនករណ៍បំែបកនិងែបងែចកទហន និង ម'ន្ីៃនរបប លន់ ណ0ល េទះបីជគត់បនរ7ឭកតុលករថ គត ់
បនេដកេពទ%&េនេពលេនះ។ 
 

៣. ករដក់ព្ងយទ័ព និង រចនសម្័ន្រយករណ៍ៃនកងពល ៨០១ 
 

ក្#ងេពល្ត$វបនសួរេដញេដលេដយ្ពះរជអជ()ជត ិ សុង ឆវ័ន្ សក+, ី បនបដិេសធមិនបន 
ដឹងពកីរេធ្ើសមជ ែដលបនចូលរួមេដយមនុស01រប់ពន់នក់េន ២២ កក្ដ ១៩៧៥។ គត់ ្គន់ែតច ំ
បនពីកិច្្បជុេំធ្ើេន “ពហុកីឡដ()ន” ែដលមនករ្បកសថ កងពលតូចេលខ១៤ នឹង្ត&វបនបេង្ើត 
េឡើងវ&ញជ កងពល៨០១ និង្ត&វបនដក់ព្ងយេនខងឦសន។15 េនក្%ងបទសម+,សន៍ជមួយ 
សហេច្កមេសើ ុបអេង្ត ដក្សង់េដយ្ពះរជអជ89ជតរិូបេនះ សក#$ ី បនែថ្ងថ ប៉ុល ពត- នួន ជ- 
េអៀង សរ'- េខៀវ សំផន និង សនុ េសន បនមនវត្មនេនក្,ងកិច្្បជុំេនះ។ ប៉ុែន្ េនក្,ងសក្ីកម ្
របស់គត់ចំេពះមុខតុលករ េលក អ៊ុង ែរ'ន បនដកេឈ./ះ េខៀវ សំផន េចញពីេឈ'(ះពក់ព័ន្ទំងេនះ។ 
គត់ ក៏បនប)*+ក់ថ ប៉ុល ពត ខ្3នគត់ផ5+ល់ “្បគល់ភរកិច្ឲកងពល៨០១” េហើយ្បកសប)្+ន 
កងពល៨០១ េទេខត្រតនគិរ%។ សក#$ ីបនបក្សយថ វជេលើកទីមួយេហើយែដលគត ់បនជួប ប៉ុល 
ពត។ នេពលេនះ អ្ករល់គ./បនសំេដ ប៉ុល ពត ថជ “បងទ១ី” នួន ជ ជ “បងទ២ី” ប៉ុែន្ គត ់
មិនបនដឹងពីឋនៈរបស់េមដឹកនំេផ-.ងេទៀតេឡើយ។  

េលក អ៊ុង ែរ'ន បនែថ្ងថ មនទហនជង ៥០០០ នក់ េនក្'ងកងពល៨០១ េ្កមប!"#របស់ 
សូ  ៊ សេរឿន។ សក() ី បនពន$%ល់ថ ក្+ងកងពល មនកងវរេសនធំៗ េហើយក្#ងកងវរេសនធ ំ មន 
កងវរេសនតូច៣ និង ៣ែផ្កេផ&'ងេទៀតដូចជ ភ័ស្)ភរ េយធ និង នេយបយ។ េនក្&ងកងវរេសនតូច 
មនកងអនុេសនតូច៣ េហើយក្'ងកងអនុេសនតូច មនកងតូចៗ៣េទៀត ែដលកងតូចេនះមនទហន 
្បែហលជ៣៥នក។់ សក$% ីបនពន$%ល់ថ គត់បនរយករណ៍ផ2$ល់េទ ស៊ូ សេរឿន េពលគត ់បនេធ្ើ 
ជេមប%&'ករកងវរេសនធំ មនទហនេ្កមប./0្បែហល៤៣០នក់ ឈរេជើងេន្សុកេសៀមប)*ង 
េខត្ស្ឹងែ្តង ជិតទល់ែដន្បេទសឡវ។16 ប៉ុែន ្ េលក អ៊ុង ែរ'ន បនពន+,ល់ថ គត ់មិនបនដឹងពី្បភព 
េដើមៃនប()*របស់ ស៊ ូសេរឿន េទ។ 
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េលក អ៊ុង ែរ'ន បននិយយថ គត ់ មិនបនយលដ់ឹងពី្បព័ន្រយករណ៍ ឬភពញឹកញប់ៃន 
របយករណ៍េនកំរ&តកងពលេទ។ គត ់ ្គន់បនរយករណ៍េទេមប+,-ករកងពល អ្កែដលមិនចំបច ់
្បឹក%& េហើយចំទទួលករេឆ្ើយតបរបស់េលខភូមិភគេទ។ មុនេពលភ្ំេពញរលំ គត ់ បនបក្សយថ 
របយករណ៍្ត&វបនេធ្ើស្មប់ែត សុន េសន ម+,ក់គត់។ េ្កយេពលដក់ព្ងយកងពល៨០១ ប"#$ 
េយធ្ត#វបនរយករណេ៍ទ សុន េសន រ'ឯ ប"#$នេយបយ្ត,វេផ្ើឲ ប៉ុល ពត។17 សក#$ ីបនេរៀបរប់ថ 
វមនភពលំបកក្+ងករេធ្ើទំនក់ទំនងេនតមតំបន់ដច់្សយលឦសន េដយសរែតអង្ភពនីមួយៗ 
េនឆ$%យពីគ*%ក្#ងកងពល៨០១។ ពួកេគមនម)*សុ ីនទូរេលខ ែដលដំេណើរករម្ងម<*លែតប៉ុេណA*ះ េបើមិន 
ដូេច%&ះេទ នឹង្ត&វេធ្ើដំេណើរេថ្ើរេជើង៤ឬ៥ៃថ្ េដើម%&ីប)្+នព័ត៌មន។ ្បសិនេបើមិនមនអ្ីបន9%ន់េនះេទ ពួកេគ 
នឹងេធ្ើជរបយករណ៍្បចំែខជំនួសវ3ញ េហើយ្បជុំ្បចែំខនឹង្ត(វ បនកត់បន្យ មិនសវូេទៀងទត់ដូច 
ធម្តេទ។ 

សក#$ ី បនបដិេសធស*+ល់េឈ/+ះសមជិកគណៈមជ+8ឹមៃនបក+;កម្=យនីស្កម្=ជ េលើកែលង ប៉ុល 
ពត និង នួន ជ។ េនក្&ងបទសម,-សន៍ជមួយេច្កមេសើ ុបអេង្ត េលក អ៊ុង ែរ'ន បនពន+,ល់ថ 
ប"#$េគរពវ&ន័យ ្ត,វបនេគរយករណ៍េទ ករ&យល័យ៨៧០ ចំែណកឯ ប()*បេច្កេទស និង យុទ្វ&ធ ី
្ត#វបនេផ្ើេទមកជមួយគណៈមជ)*ឹមេដើម)/ីេធ្ើករសេ្មចចិត្។ ប៉ុែន្ េនចំេពះមុខតុលករ សក)I ី បន 
សង្ត់ធ្ន់ថ វ្គន់ែតជករសន្ិដ45នផ75ល់របស់គត់ែតបុ ៉េណ>5ះ។ េលក អ៊ុង ែរ'ន បនដឹងថ សូ  ៊សេរឿន 
បនេទភ្ំេពញជេរៀងរល់ែខ ឬពីរែខម្ង ប៉ុែន ្គត ់មិនបន្បប់ពីលទ្ផលៃនករេធ្ើដំេណើរេនះ្គប់េពល 
េនះេទ េលើកែលងែតេពលមនប/01បន21ន់ ដូចជករឈ;1នពនរបស់ខ?1ំងស្តBវ។ សក1Fី បនរJ1យរJ1ប់ព ី
ករអប់រ&នេយបយេដយ សូ  ៊សេរឿន េពលេធ្ើទស-.នៈកិច្េទ េសៀមប8-ង។ េនទីេនះ គត ់បនែណន ំ
្បជជនមិនឲេធ្ើបប ឬេចទសួរខ56ំងនិងចំណប់ខ56ំងសខំន់ៗេទ ប៉ុែន្ “ប"្$នឲមកកងពល េហើយកងពល 
ប"្$នេទេលើ។”18 
 

៤. កិច្ករេនេសនធិករ 
 

មនេពលមួយ េលក អ៊ុង ែរ'ន បនទទួលប./0ពីមជ05ឹមឲេទ េវឿនៃស េខត្រតនគិរCេដើម0Fីជំនួស សន 
េហ ០៦ អ្កែដលបនេផ្រេទេខត្មណ3លគិរ6។ សក9: ីបនដឹងថ គត ់្ត#វបនេគចត់តំងឲេនភ្ំេពញក្)ង 
រយៈេពលខ្ែីតបុ ៉េណ()ះ ្បែហលជ១ែខ េដើម'(បីនចូលតំែណងរបស់គត់េន េវឿនៃស។ គត ់បនអះអងថ 
គត ់ ្ត#វបនអេ#្ើញឲមក្បជុំេរៀនសូ្ត ប៉ុែន្េដយសរគត់ធ>?ក់ខ្Bនឈឺ គត ់បនស$%ក់េនេសនធិករ19 
បុ ៉ែន្ មិនទន់អចចូលរួមសកម្ភពអ្ីបនទំងអស់។ កិច្ពិភក"#តទល់ពីចំនុចេពលេវលែដលសក&'ចីប ់
េផ្ើមករងរេនេសនធិករមនសភពតនតឹង។ ក្-ងអឡំ"ងេពលសួរេដញេដលេដយ្ពះរជអជ45អន្រជតិ 
េឌល លីសក់ សក() ីបនទទូចថ គត់បនេធ្ើករេនទីេនះរយៈេពលខ្ីបំផុតក្@ង ឆ"#ំ ១៩៧៧ េទះបីជ 
មនរបយករណ៍របស់េសនធិករមួយចំនួន ែដលមនេឈ23ះគត់ក្:ងកលបរ=េច្ទចប់ព ី ឆ"#ំ ១៩៧៦ 
ក៏េដយ។ េ្កយមក សក+, ីបនប$%&ក់ថ គត់បនសរេសររបយករណ៍ែដលមនកលបរ7េច្ទ ២៤ ធ្# 
១៩៧៦ ែដលមនែផ្កខ្ះក្,ងរបយករណ៍ ប567ឲដកកម97ភិបលម<7ក់ ែដលគត់ព7Aយមអះអងថ 
គត់្គន់ែតសរេសររបយករណ៍ែតប៉ុេណ34ះ មិនបនេធ្ើេសចក្ីសេ្មចេនះេទ។20 បុ ៉ែន្ គត ់ ក៏បន 
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ទទួលស%&លែ់ដរថ គត់ ្ត#វែតឃ'(េំមើលនិងសរេសររបយករណ៍េទកនេ់សនធិករពីកិច្្បជុំ “ជីវភព” 
បុ ៉ែន ្ទទូចថ គត ់មិនអចផ្ល់េយបល់េដើម/0ីចប់ខ្5ន ឬ េបសសម:/តអ្កណេចលេនះេទ។ 
 

៥. ករេបសសម'(តកម+(ភិបល 
 

េលក អុ ៊ង ែរ ៉ន បនរ+,យរ+,ប់ពី្ពឹតក្រណ៍មួយែដលបនេកើតេឡើង េពលែដល សូ  ៊ សេរឿន 
បនបង%&ញសរទូរេលខមួយ េចទ្បកន់ ែកវ សេរឿន េហ េខៀវ ជអតីត្បធនកងពល៨១ និង សមជិក 
ៃនគណៈកងពល ពីបទ “ខូចសីលធម”៌ ជមួយនរ'ម"#ក់េឈ(#ះ េហង នរ.។21 សក#$ ី បនពន$%ល់ថ 
“ក្#ងរបបេនះមិនសូវរវ0វល់នឹងប456េនះ (្សីញី) ប៉ុន<6នេទ។ ែតមនេរឿងគឺថ ច6Gស់ជេទេហើយ។”22 ែកវ 
សេរឿន ្ត(វបនេកះេហឲមកភ្ំេពញេដើម89ី្បជុំសិក8@មួយ។ េយងតម េលក អ៊ុង ែរ ៉ន- ែកវ សេរឿន 
បនេចទ្បកន់គត់ េពលសរភពក្3ងកិច្្បជុំ។23 េពលសក&'ីបន្តលបម់កភ្ំេពញវ*ញក្+ង ឆ"#ំ ១៩៧៧ 
សូ  ៊ សេរឿន បន្បប់គត់ពីករេចទ្បកន់េនះ េហើយបនប"្$នគតឲ់ស#$ក់េន បឹងកែន*+ង ក្#ងតួអន្ង់ 
ែដលជទីរួមេខត្្បចំេខត្រតនគិរ5។ េ្កយមក គត ់ ្ត#វបនចត់តំងឲេទភ្ំេពញវ*ញ តមរយៈសរ 
ទូរេលខមួយពី ករ#យល័យ ៨៧០ ដូេច្ះគត់បនេទ្ពលនយន្េហះ ែដលមនយន្េហះមួយ កំពុងរង 
ចំគត់េនស្ឹងែ្តង។ េនតមផ្3វ ក្7ង្សុក កូនមុ ំ េខត្រតនគិរ& មនឡនមួយមកពីកងពល បនររំងគត់ 
េហើយ្បប់គត់ឲ្តលប់េទតួអន្ង់វ4ញ េដយសរែតសភពករណ៍មិនល្េនភ្ំេពញ។ 

បន#$ប់មក ្ពះរជអជ/$ លីសក់ បនដក់ឯកសរជេ្ចើនស្មប់េចទសួរសក-.ី េហើយឯកសរ 
ទំងេនះ្ត)វបនប$្&នរវង កងពល ៨០១ និង ករ"យល័យ ៨៧០ ែដលេរៀបរប់លម្ិតពីករចប់ខ្*ន 
េនតម “មូលដ%&ន” រួមទំងទហនេវៀតណម ែដល្ត&វបនេចទ្បកនព់ីបទចរបុរស ប៉ុែន្សក,-ីបន 
អះអងថ គតម់ិនបនដឹងអំពីប-./េនះេទ។ សក#$ ី បននិយយថ គត់មិនបនដឹង ថេតើវជេគល 
នេយបយរបស់កម្(ជ្បជធិបេតយ01េដើម04ីសួរចេម្ើយខ:0ំងមុនេពលពួកេគ្ត,វបន“កេមច្” ពីេ្ពះ េនក្%ង 
កវរេសនធំរបស់គត់ កូនទហនរបស់គត ់ បនស$%ក់េនជមួយគត់ េហើយពួកេគមិនមនករវយ្បហរ 
ជមួយកងទ័ពេវៀតណមេទ។ េលក អ៊ុង ែរ'ន បនប#$%ក់ថ គត់្គន់ែតបនដឹងពមីន្ីរសន្ិសុខ អូរកែន/0ង 
េពលែដលគត់្ត*វបនចត់តំងឲេទ បឹងកែន78ង េហើយ្បជជនេនទីេនះ បនរអូររទំពីករចប់ខ្/ន 
កូនេចរបស់ពួកគត់ពីបទលួចដំឡ3ងេដយសរករេ្សកឃ()ន។ េក្ងៗទំងេនះ ្ត3វបនេដះែលងភ()មៗ 
បន#$ប់ពីមនករសំណ/មពរេទ ស៊ូ សេរឿន ឲេលើកែលងេទស។ 
 

៦. ឥរ#យបថ និង ភពេជឿជក់របស់សក45 ី
 

សក#$ី ហក់ដូចជព#-យមេជៀសវងផ្ល់ចេម្ើយជក់លក់េលើលំដប់កលបរBេចទ្ៃនអជីពទហន 
របស់គត់រហូតដល ់ឆ"# ំ១៩៧៩។ េទះបីជមនសំណ-រដែដលៗពី្ពះរជអជ89ក៏េដយ គត់េនែតទទូចថ 
គត់មិនបនមកដល់ករ-យល័យេសនធិករ រហូតដល់ ែខកក្ដ ឆ"# ំ១៩៧៦ ប៉ុែន្ចេម្ើយរបស់គត់េទកន់ 
សហេច្កមេសើ ុបអេង្ត សក្ីកម្របស់គត់េនចំេពះមុខអង្ជំនុំជ្មះ និង ពត័៌មនែដលទទួលបនពី 
ឯកសរនន មិនមនភពសុ ីសង01ក់គ41េលើប9:1េនះេទ។ េលក អ៊ុង ែរ'ន ក៏បនបដិេសធជប់ពក់ព័ន្េនក្:ង 
សភតំណង្បជជន េទះបីជមនេឈ23ះរបស់គត់ក្9ងប:្ីសមជិកក៏េដយ។24 សក#$ី ក៏បននិយយ 
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10 

ទទូចែដលថ គត់មិនមនសមត្ភព្គប់្គន់េដើម89ីេស្ើឲចប់ខ្@ន ឬេបសសម#$តអ្កណម"#ក់េទ។ 
វបង$%ញឲេឃើញថ សក%. ី បនខ$%ចជប់ពិរុទខ្្#នឯង រហូតដល់មនេពលមួយ ្ពះរជអជ%& លីសក់ 
មនអរម្ណ៍ថចបំច់្ត&វែតធនឲច,-ស់ជមួយគតថ់ គត់មិនែមនជជនែដល្ត-វបនេចទ្បកនេ់ទ។ 
 
គ. ស"ខកមម េឆម ែស 
 

េលក េឆម ែស បនចប់េផ្ើមសក្ីកម្របសគ់ត់េនៃថ្ចុងេ្កយៃនកិច្ដំេណើរករនីតិវ:ធីក្=ង 
សប#$ហ៍េនះ។25 គត់មនអយុ ៦២ ឆ"#ំ េហើយសព្ៃថ្េនះ គត់រស់េនេខត្ឧត្រមនជ័យ។ េនទីេនះ 
គត់េធ្ើករជកសិករនិងបេ្មើករជ្បធនសមគមអតីតយុទ្ជន្បចំក្0ង្សុកអន្ង់ែវង។ សក#$ី បនផ្ល ់
សក្ីកម្ពីបទពិេសធន៍របស់គត ់ ជសមជិកម'(ក់ៃនទហនែខ្រ្កហម ករវយលុកមកេលើភ្ំេពញ 
ករបេង្ើតកង៨០១ និង តួនទីរបស់គត់ជ្បធនមន្ីរសន្ិសុខ អូរកែន:;ង។ 
 

១. ្ពឹត្ករណ៍េនក្.ងភូមិភគនិរតីមុនឆ:;ំ ១៩៧៥ 
 

សក#$ី េឆម ែស បនផ្ល់សក្ីកម្ថ គត់បនចូលរួមចលនបដិវត្ន៍ តមករេកះេហរបស់ 
សេមដច នេរតតម សីហន ុ េន ឆ"#ំ ១៩៧០ េដើម%&ី្បឆំងនឹងរដ1%ភិបល។ គត ់ បនចូលៃ្ពេនេខត ្
កំពង់ស្ឺ និង េខត្តែកវ េដយេធ្ើករជមួយែខ្រ្កហមនិងកងកម67ំងេវៀតណមខងេជើង។ ក្AងឆC7១ំ៩៧១ 
េលក េឆម ែស បនក)*យជេម្កុមកងេលខ៦ ក្#ងអនុេសនតូចទ១ី ៃនអនុេសនធំទ១ី ៃនកងវរេសនតូច 
១៦០ ែដលស្ិតេនេ្កមករដឹកនំរបស ់សូ  ៊សេរឿន។ សក() ីបនពន$%ល់ថ េមរបស់ សូ  ៊សេរឿន គឺ ឈិត 
េជឿន េហ ម៉ុក អ្កែដល្គប់្គងភូមិភគនិរតី។ 

េលក េឆម ែស បនពន)*ល់ថ ភូមិភគពិេសស្ត,វបនបេង្ើតេឡើងេដើម67ីគំ្ទដល់ចលនតស៊ូ និង 
ករពរភ្ំេពញ។ ភ្ំេពញ្ត-វបនព័ទ្ជំ ុវ6ញទំង្សងុ េដយកងពល៣ មនដូចជ កងពលេលខ១២ 
្បចំែប៉កខងេកើត កងពលេលខ១១ ្បចំែប៉កខងត+,-ង និង កងពលេលខ១៤ ្បចំែប៉កខងពយព-.។ 
សក#$ ី បនេធ្ើករេនក្,ងកងពលេលខ១១ ក្#ងឆ&' ំ ១៩៧៣ េ្កមប&'(របស់ សូ  ៊ សេរឿន អ្កែដលបន 
្បប់គត់ថ េមប*+,ករៃនភូមិភគពិេសស គឺ វន េវត។ េលក េឆម ែស បននិយយថ េនចុង ឆ"#ំ 
១៩៧៣ ឬ ឆ"#ំ ១៩៧៤ ពកក់ណ#$លៃនកងពលេលខ១១ រួមទំងអនុេសនតូចរបស់គត់ ្ត4វបនប7្9ល 
ជមួយកងពលេលខ១៤ ែដលសក&'ីបនសេង្តេឃើញថ កងពលេនះ បនបត់បង់កម9&ំងមួយចំនួនធំ។ 
មុនករវយលុកចូលភ្ំេពញេន ឆ"# ំ ១៩៧៥ អង្ភពរបស់សក,-ី ស្ិតេនេ្កមករ្គប់្គង់របស់កងពល 
េលខ១៤ េហើយខ្'នគត់ផ-.ល ់បនក$%យជេមប+,%កររងៃន អនុេសវតូចមួយ។  

ក្#ងរវង ឆ"# ំ ១៩៧៣ និង ឆ"# ំ ១៩៧៤ អង្ភពរបស់សក,-ី បនចូលរួមវយ្បហរបីបួនដងែដរ 
មកេលើទហន លន់ ណ'ល េនតំបន់ក្/ងេខត្កំពង់ស្ឺ។ គត ់ បនបន្ពន&'ល់ថ ថ+&ក់េលើ 
បនសេ្មចពីវសនរបសេ់ឈ្ើយសឹកទហនរួចជេ្សច ពីេ្ពះ ពួកេគ្ត+វបនប0្2នេទតំបន់មួយេផ9:ង 
េទៀតឆ&'យពីសមរភូមិជួរមុខ។ េលក េឆម ែស បនរ)*យរ)*ប់ថ េនេពល“រ"េដះ”ឧត្$ង េនែខមីន ឆ"#ំ 
១៩៧៤ កងទ័ពរបស់គត ់ បនឈរេជើងេនតមផ្.វេលខ៧៨ េន កំពង់ទួល ដូេច្ះេហើយ បនជគត់មិន 
បនដឹងថ អ្កណជអ្កបនេរៀបចំែផនករវយ្បហរ ឬ វសនរបស់្បជជនេ្កយេពលភ្ំេពញ 
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្ត#វបនវយែបក។ សក$% ីបនឭពីកររ(េដះេនកែន្ងេផ23ងៗេទៀត ដូចជ េខត្តែកវ និង កំពង់ស្ឺ ែដល 
េ្កយមក្បជជន្ត,វបនជេម្0សេចញ េដយប()*សន្ិសុខ និង មហិច្តចងេ់ក#$មក#$ប់តំបន់ទំងេនះ។ 
សក#$ ីមិនបនដឹងពីកែនង្ែដលអ្កជេម្,ស្ត0វបនេគប6្8នេទណេនះេទ។ 

េនមុនកររ(េដះភ្ំេពញក្1ង ឆ"#ំ ១៩៧៥ សក#$ ីបនចូលរួមវគ្សិក/0េរៀនសូ្ត ែដលមនឯកសរ 
សំខន់ៗជេ្ចើន ្ត#វបនែចកចយឲអ្កចូលរួម។ ឯកសរទំងេនះ បង67ញពីទិន្ន័យថ្ីៗបំផុតទក់ទងនឹង 
កររ#កចេ្មើនៃនចលនតស៊ូបះេបរ យុទ្ស&សន្ិងែផនករវយ្បហរម្ងម01ល និង ករខិតខំ្បឹងែ្បង 
េដើម%&ីព្ងឹងសមត្ភពថ"#ក់ដឹកនំស្មប់កររ0េដះ្បេទសជតិជចុងេ្កយ។ គត ់បនអះអងថ ទិសេដ 
ផ្#វករណ៍នេពលេនះ គឺ “រ"េដះទឹក រ"េដះដី រ"េដះ្បេទស ឲដំេណើរយ34ងេម៉ចឲែតបន្បជជនរស់េន 
ឲបនេសចក្ីសុខ។”26 តមធម្ត េមប$%&ករកងវរេសនតូច សូ  ៊សេរឿន បនេធ្ើជ្បធនេបើកកិច្្បជុំ។ 
េលក េឆម ែស បនបន្បក្សយថ “ខ"#ំង” ្ត#វបនកំណត់ថ ជអ្កែដលេធ្ើករេ្កមរបប លន់ ណ:ល 
និងជទហន លន់ ណ*ល។ គត ់ ក៏បនដឹងឭព“ីជនក$%ត់ទំង៧”ៃនរបបេនះផងែដរ បុ ៉ែន្គត ់
មិនអចចំបនថ គត់បន ដឹងព័តម៌នេនះពីអ្កណេនះេទ។ 
 

២. កររ#េដះនិងករជេម្-សេចញពីភ្ំេពញ 
 

េលក េឆម ែស បនេរៀបរប់ថ មនករ្បយុទ្គ/0តនតឹងអស់រយៈេពល៣ែខមុនេពល ភ្ំេពញ 
្ត#វបនរ(េដះ។ េនៃថ្ ១៧ េមស ១៩៧៥ អង្ភពរបស់គត ់ បនវយចូលពីតំបន់េពធិចិនតុង េទ 
្កសួងេឃសនករេនកណ-.ល្កុងភ្ំេពញ។ សក$% ី បនប"#$ក់ថ គត់្គន់ែតដឹងថ េឈើ្យសឹក 
ទហនៃនរបប លន់ ណ"ល ្ត&វបនេគប-្/នេទតម្សុកែ្ស។ េលក េឆម ែស បនេជឿជក់ថ 
ែផនករជេម្%ស្បជជនេចញពីទី្កុង ្ត#វបនគិតទុកជមុន ពីេ្ពះ ករជេម្7ស្បជជន្សេដៀងៗគ?@េនះ 
បនេកើតេឡើងេនតំបន់េផ./ងៗេទៀតពីមុនមក។ េពលកងវរសនធំរបស់គត់ ្ត&វបនែណនំឲជេម្3សេចញ 
ពីទី្កុង សក)*ី្ត,វបន្បប់ថ េគលបំណង គឺេដើម'(ី្គប់្គងស/'នករណ៍ឲបន្បេសើរ េដយសរ 
ខ"#ំងេនែតមន “ពសវលពសកល”។ មិនមនករែបងែចក្បជជនតម្បេភទ ែដល្ត7វបនអនុ<=>ត 
ឲស#$ក់េនេនះេទ គឺថ អ្កឈឺ ជនពិករ និង9ស្ីមនៃផ្េពះទងំអស់ក៏្ត)វចកេចញពីទី្កុងែដរ។ 
 េ្កយពីកររ(េដះទី្កុងភ្ំេពញ កងពលរបស ់ េលក េឆម ែស ្ត#វបនេបះទីតំងេនខងលិច 
ផ"#រថ្ី។ គត ់ បនចូលរួម្បជុំមួយេធ្ើេនស56តអូឡំពិក ែដលពួកថ@6ក់ដឹកនំែខ្រ្កហម្តGវបន្បកស 
ជផ្$វករណ៍ េហើយពិធីរ2ឭកខួបៃនករបេង្ើតេយធ ក៏្ ត#វបន្ប្ពឹត្េឡើងផងែដរ។ សមជិកេយធៃន 
កងពល អនុេសនតូច និង កងវរេសនតូច េផ01ងៗជេ្ចើនបនចូលរួម ក្;ងខណៈែដលេមដឹកន២ំ១រូប 
ៃនរដ%&ភិបលកម្.ជ្បជធិបេតយ)* ្ត+វបនែណនជំសធរណៈ េហើយសក'( ី បនេឃើញជនជប់េចទ 
ទំង៣ មនវត្មនេនទីេនះែដរ។ ករែថ្ងសុន្រៈកថពីសំណក់េមដឹកនទំំងេនះរួមទំង េលក នួន ជ 
្ត#វបនេធ្ើេឡើង។ 
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៣. ករបេង្ើតនិងករដកព់្ងយរបស់កងពល៨០១ 
 

េ្កយពីកររ(េដះភ្ំេពញ េលក េឆម ែស បនពន)*ល់ថ កងពលទំង៣របស់ភូមិភគេយធ 
ពិេសស្ត'វបនផ្-រេឈ01ះនិងចត់តំងេឡើងវ-ញ៖ កងពលេលខ១១ ក"#យជកងពល៦០៥ កងពលេលខ១២ 
ក"#យជកងពលេលខ៧០៣ នងិ កងពលេលខ១៤ផ"#ល់របស់គត់ ក,#យជកងពលេលខ៨០១។ 
្ពះរជអជ()អន្រជតិ វំងសង ់ វ"#យដ៍ េដស)#ឯល បនដកស្មង់ពីកិច្សម:#សន៍របស់សក#=ីជមួយ 
សហេច្កមេសើ ុបអេង្ត ែដលគត់បននិយយថ កងពលេលខ១៤ ្ត#វបនបេង្ើតេឡើងវ-ញជកងពល 
េលខ៨០១ េនក្%ងមហសន្ិបតេនស/0តអូឡំពិក ក្%ងែខក"#$ ឆ"# ំ ១៩៧៥។ គត ់ បនែថ្ងថ 
មនមនុស&'ជង១០០០នក់ បនចូលរួមក្-ងមហសន្ិបតេនះ។ េដយមនករសួរេដញេដលជបន្ ថេតើ 
គត់សំេដេទេលើមហសន្ិបតេនៃថ្ ២២ កក្ដ ១៩៧៥ ែដលមនេនក្#ងទង់បដិវត្ន ៍ ឬក៏យ%&ងណ 
សក#$ ី បនទទួលស'(ល់ថ គត់មិនបនកត់្តកលបរ/េច្ទេទ ប៉ុែន ្ ្បធនបទេនក្%ងមហសន្ិបតែចង 
ក្#ងទង់បដិវត្ន ៍េនះ មនសភពសុ ីសង)*ក់គ.*នឹងមហសន្ិបតែដលគត់បនចូលរួម។ 

សក#$ ី ្ត#វបនេលើកតំែណងជេមប234ករអនុេសនតូច ែដល្គប់្គងទហនជិត១០០នក់ 
េហើយ គត ់ បនពន$%ល់ថ មនកងវរេសនធ៣ំ និង កងវរេសនតូច៣ ស្ិតេនេ្កមករ្គប់្គងរបស់ 
កងពលេលខ៨០១។ តមរយៈសក)*ី ករដក់ព្ងយកងពលេនទិសឦសន្បេទស មិន្ត=វបន្បកស 
ឲសធរណៈជនដឹងេនះេទ បុ ៉ែន្ផ្ល់ដំណឹងតមេមប<=>ករកងពល។ េលក េឆម ែស បននិយយថ 
សូ ៊ សេរឿន េហ ០៥ ្គប់្គងកងពលេលខ៨០១ េហើយគត់អះអងថ សូ  ៊សេរឿន មនអំណចក្-ងករេធ្ើ 
េសចក្ីសេ្មច េដយេរៀបរប់ករដឹកនំរបស់គត់ថជ “របប្បធនមួយ”។ សក$%ី បននិយយថ 
កងពលេលខ៨០១ មនទីតំងជិតភូមិភគឦសន េហើយមនបំណង “សហករគ&' ជួយជកម.'ំងផ្ល ់
េសវកម្គ()” ប៉ុែន្េដយសរគត់មនឋនៈទបេពក គត់មិនអចដឹងពីករេរៀបចំ ែបងែចកករងររវង្កុម 
ទំងពីរេនះេទ។ 
 

៤. ករេបសសម#$តក្(ងកងពលេលខ៨០១ និង មន្ីរសន្ិសុខអូរកែន01ង 
 

េលក េឆម ែស មិនបនដឹងពីមូលេហតុៃនករបេង្ើតមន្ីរសន្ិសុខអូរកែន>?ងេនក្Bងកងពល 
េលខ៨០១ េនចុងឆ'(១ំ៩៧៦ បុ ៉ែន ្គត ់បន្បប់ថ េនេពលេនះ មនជនេសរ1េនក្4ងជួរកងទ័ពជេ្ចើន 
“ខ្ះសណ&'ប ់ធ"#ប”់ និងត្ម'វឲមនករ្គប់្ គង។ ្ពះរជអជ() វ"#យដ៍ េដស)#ឯល បនេចទសួរគត់េយង 
តមចេម្ើយរបស់គត់េទកន់សហេច្កមេសើ ុបអេង្ត ែដលគត់និយយថ មន្ីរអូរកែន*+ង ្ត#វបនេបើក 
ដំេណើរករេពល “ែដល មនចលនខ'(ំងៃផ្ក្0ងេកើតេឡើងទូទំង្បេទស។”27 សក#$ ី បនបក្សយថ 
អ្កែដលមនឋនៈជ វរៈេសនីយឯក និង អ្កែដលមនឋនៈខ្ស់េផ,-ងេទៀត្ត3វបនដកេចល ដូេច្ះ 
ប"#$សន្ិសុខ បនក$%យជប"#$ចំបង។ 

េយងតមសក()ី អ្កបេ្មើ្ត1វបនចប់ខ្9ននិងប;្=នេទកន់មន្ីរអូរកែន()ង តមករសេ្មចរបស់ 
្បធនកងពល។ េលក េឆម ែស បនអះអងថ ទហនែដល្ត3វបនប%្'នេទ មនឋនៈទបជង 
តំែណងផ"#ល់របស់គតជ់អនុេសនីយ៍េទឬអនុេសនីយ៍្តី។ គត ់ បនសន្តថ ទហនែដលមនតំែណង 
ខ្ស់ជង ្ត#វបនប(្*នេទភ្ំេពញនិងេ្កយមក្ត+វបនចប់ខ្3ន ពីេ្ពះ េគកត់សម;<ល់ថ ម?ន្ីេយធ 
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ទំងេនះ បនបត់ខ្'នេ្កយពីពួកេគបនេទភ្ំេពញ។ េលក េឆម ែស បនដឹងថ វមិនែមនជេរឿងចែម្ក 
អ្ីេនះេទ ស្មប់កម&'ភិបលថ-'ក់េលើទទលួករេកះេហឲេទភ្ំេពញ េហើយបន34បម់កក៏បត់ខ្)ន ដូចជ 
ករណី ត យ'( ែដលជ្បធនភូមិភគឦសន។   

្ពះរជអជ()អន្រជត ិ បន្បឈមសក)*ីនឹងឯកសរមួយពីបុគ្ល េរឿន ែដលជេលខភូមិភគកង 
ពលេលខ៨០១ បនដក់ជូន អ៊* ៨៩ ែដលបនែណនំករអនុវត្ន៍ៃនវ2ធនករចនំួន៥ ពក់ព័ន្នឹងករចប ់
ខ្#នខ&'ំង ែក្ងជកម&'ភិបល ក៏ដូចជអ្កែដលបរជ័យស្មបស្ម$លខ្#នឯងេ្កយ ពីទទួលបនករអប់រ5 
ែកែ្បេឡើងវ&ញ។28 សក#$ ី បននិយយប&'(ក់ថ េទះបីជវ2ធនករទំងេនះ្ត:វបនអនុវត្េនក្Aងអង្ភព 
េផ#$ងៗក៏េដយ វមិន្ត1វបនយកមកេ្បើ្បស់េនក្:ងអង្ភពរបស់គត់េទ។ េលក េឆម ែស 
បនអះអងថ េ្កយព ី គត ់ បនក"#យជ្បធនមន្ីរអូរកែន#2ង គត ់ មិនបនយល់ពីដំេណើរករក្3ងករ 
ចប់ខ្&នមនុស+, ែដលបនប1្3នមកគត់េទ។ ប៉ុែន្ េនក្1ងសំណ6រេ្កយៗេទៀត ្ពះរជអជ() វ"#យដ៏ 
េដស"#ឯល បនដក្សង់ែផ្កមួយពីកិច្សម23សនរ៍បស់គត់ជមួយសហេច្កមេសើ ុបអេង្ត ែដល សក#$ ី
បនពន$%ល់ថ ្បជជន បនក$%យជអ្កេទសេយធ េដយសរែតករសរភពរបស់ពួកេគផ45ល់ ពីេ្ពះ 
ពួកេគបនទទួលករេកះេហពមីន្ីរអូរកែន*+ង ឬ ពួកេគ្ត#វបនេគេចទដក់េនក្0ងចេម្ើយសរភពេន 
ភ្ំេពញ។ េលក េឆម ែស បននិយយថ ចេម្ើយសរភពទំ-ងេនះ ្ត#វបនប(្*នេទកន់ សូ  ៊សេរឿន 
្បែហលជតមរយៈវ-ទ/01 និង ជបន្បន7/ប់មក គត ់ បនេផ្ើបន្ប)្ីេឈ-.ះអ្កែដល្ត8វបនេចទដក់ 
ឬេឆ្ើយេចទ្បកន់ដក់។ សក23ី បនធនថ អ្កសរភពទំងអស់េនះ គឺជទហនកងពលេលខ៨០១ 
ែដល្ត&វបនដកេចញ េទះបីជគត់មិនអចចំេឈ56ះអ្កទំងអស់េនះក៏េដយ។ គត់ក៏បននិយយែដរថ 
ករែណនែំតមួយគត ់ ែដលគត់ទទួលបនពី សូ  ៊ សេរឿន គឺ្ត*វែតរក./ករ្បុង្បយ័ត្និងយកចិត្ទុកដក់ 
េហើយ ្បសិនេបើ ប()*េនះមនលក្ណៈធ្ន់ធ្រសុ ីជេ្ម ឬជ្បព័ន្បណ@*ញ គត់នឹង “មនវ$ធនករេទ 
ដល់អង្ភព។”  

េលក េឆម ែស បនពន)*ល់ថ ចេម្ើយសរភពពីអ្កជប់ឃុំឃំងអូរកែន:;ង ្ត>វបនេផ្ើេទ សូ  ៊
សេរឿន េទះបីជគត់មិនអចចំបន ថេតើរបយករណ៍ទំងេនះ ្ត#វបនប(្*នបន្េទកន់េមប123ករ 
របស់គតញ់ឹកញបដ់ល់ក្មិតណេនះេទ ប៉ុែន ្ ភពញឹកញប់អចេកើនេឡើងអ្ស័យេលើភពអសនៃ្ន 
ស"#នករណ។៍ េពលែដល្ត)វបនសួរពីេគលបំណងៃនរបយករណ៍ទំងេនះ សក>? ី បននិយយថ 
របយករណ៍ទំងេនះ ្ត/វបនេ្បើ្បស់េដើម78ីកំណត ់ថេតើវជប()*នេយបយ ប"#$្បព័ន្បណ+$ញខ.$ំង 
ឬ ្គន់ែតជប"#$ជន់ដនតមេគ។ របយករណ៍ទំងេនះ ក៏្ត8វបនេ្បើ្បស់ជមូលដ?@នស្មប ់
េមប$%&ករក្+ងករវ.និច្័យ ថេតើបុគ្លម=&ក់គួរ្តAវចប់ខ្Eន ឬក៏្តAវដក់វ.ន័យ។ 

ដំបូងេឡើយ សក,-ី បនែថ្ងថ គត់មិនែដលទទួលប=>,ឲសមB,ប់េទ េហើយ គត់កម៏ិនែដល 
ប"្$នអ្កណម+,ក់េដើម,2ីឲេគសម7,ប់ែដរ។ យ"#ងណមិញ េ្កយមក គតប់នទទួលស%&ល់ថ គត់បន 
ទទួលប%&'មួយពី សូ  ៊ សេរឿន ឲ្បហរជីវ-តមនុស23៦នក់ េហើយមនមនុស-.៣នក់េផ&'ងេទៀតបនស$%ប ់
េដយសរែត្បតយ្បតប់ជមួយអ្កយមរបស់គត ់  ឬព#$យមរត់េគច។ េលក េឆម ែស បននិយយ 
ថ គត់មនសិទ្េដះែលងអ្កេទសបន អ្ស័យេលើប<=>ពី្បធនកងពលេលខ៨០១។ ប៉ុែន្ គត់មិន 
បនដឹងថ ថេតើ សូ ៊ សេរឿន ្ត0វរងចំករអនុ()*តពគីណៈមជ&'ិមែដរឬេទ េដើម&0ីសេ្មចេលើេជគវសន 
របស់អ្កេទសទំងេនះ។ 
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៥. ឥរ#យបថនិងភពគួរឲេជឿជក់របស់សក78 ី

 
សក#$ី បនេឆ្ើយសំណ0រតមស្ម5លពីរយៈកលមុនឆ<#១ំ៩៧៥ េដយបនផ្ល់ចេម្ើយជក់លក ់

និងលម្ិត។ យ*+ងណមិញ គត់មនភពរអក់រអួលនិងមិនសូវសុ ីសង>+ក់ េពលែដលមនសំណ)រពក់ព័ន ្
នឹងតួនទរីបស់គត់ជ្បធនមន្ីរអូរកែន23ង។ គតគ់ជឺសក$%ែីតម$%ក់គត់ក្*ងសប.%ហ៍េនះ ែដលេធ្ើសក្ីកម្ 
េដយមនជំនួយពីេមធវ.្បឹក34។ 
 

III .  បញហ ចបបន់ិងនី+,ធ ី
 

េសចក្ីជំទស ់ និង ប"#$ច$&ប់ភគេ្ចើនក្0ងសប4$ហ៍េនះ ្ត9វបនេលើកេឡើងតំងពីសប4$ហ៍មុនៗ 
រួចេហើយ។29 ភគ ី បនពិភក'(តទល់គ.'យ0'ងចស់ៃដពីករេ្បើ្បស់សំណ?រដឹកមុខ េហើយក៏មនករេ្កើន 
រ"ឭកមិនឲេ្បើ្បសឃ់"#េឃ"#កណ ែដលសេង្បេលើករយល់េឃើញរបស់សក23េីដយមិនទន់បនេរៀបរប់។ 
ជងេនះ េសចក្ីជំទស ់ ក៏្ត%វបនេលើកេឡើងចំេពះសំណ0រស្ិតេនេ្កវ*សលភពសំណ1ំេរឿង០០២/០១ 
ក៏ដូចជករេ្បើ្បស់ឯកសរឲបន្តឹម្ត7វក្:ងករបេង្ើតមូលដ?@នៃនសំណDរេទកន់សក@Fី។ េមធវJករពរ 
ក្ីេលក េអៀង សរ' បនបនេ្លើកេឡើងពីេសចក្ីកង្ល់របស់ខ្2នទក់ទងនឹងវ)ធីស-ស្និង ស្ង់ដៃនករ 
េសើ ុបអេង្តរបស់សហេច្កមេសើ ុបអេង្ត ជពិេសសពកព់័ន្នឹងករសម+,សន៍េ្កែខ#$អតជ់មួយសក'(ី 
អ៊ុង ែរ'ន។ ជចុងេ្កយ អង្ជំនុំជ្មះ បនស78ប់ករដក់សំេណើទក់ទងនឹងករេកះេហ េដើមបណEឹងរដ-្ 
ប"#េវណី TCCP-94 បុ ៉ែន ្ អង្ជំនុំជ្មះ បនសេ្មចថនឹងពន,-េពលស"#ប់សក្ីកម្របសេ់ដើមបណ'ឹងរដ្ប,-- 
េវណីរូបេនះ។  
 

ក. ករេរបីរប

សស់ំណួរដឹកមខុ 
 

េសចក្ជីំទស់ដែដលៗពីករេ្បើ្បស់សំណ4រដឹកមុខ ្ត;វបនេលើកេឡើងក្Aងេពលសួរេដញេដល 
សក#$ីក្'ងសប+#ហ៍េនះ។ អកទួរ ែវកែគន េមធវ;អន្រជតិឲេលក េខៀវ សំផន បនេលើកប()*េនះេឡើង 
េដើម%&ីេឆ្ើយតបេទនឹងវ2ធីស5ស្របស់្ពះរជអជA%ជតិ េសង ប៊ុនឃង ក្Hងករអនកំណត់េហតុសមN%សន៍ 
របស់សក'( ីស វ# ជមួយនឹងសហេច្កមេសើ ុបអេង្ត េហើយប6្ប់វេដយសំណ=រ ថេតើសក'(ីបនចងចំថ 
បនផ្ល់ចេម្ើយយ./ងដូចេនះែដរឬេទ។ ្ពះរជអជ?/ បនេឆ្ើយតបថ គត់្គន់ែតចង់ដឹងឲច/Gស់ថ សក/K ី
បនយល់ពីប)*+េនះមុនេពលែដលគត់បន្ដក់សំណ:រប)<+ក់េផ%&ងៗេទៀត។ អង្ជំនុំជ្មះ បនបដិេសធ 
េសចក្ីជំទស់េនះ។ 
 
ខ .  ករេរបីរប

សឃ់ល ែដលទញយកចេមលីយមនុេនកនុងសំណួរេដញេដលសកស ី
 

ក្#ងេពល្ពះរជអជ() ស៊ុង ឆវ័ន ្សួរេដញេដលេទេលើសក'(ី អ៊ុង ែរ0ន េមធវ5អន្រជតិករពរក្ីឲ 
េលក េអៀង សរ' េលក ៃម៉ខល កណវស បនជំទស់េនេពលែដល្ពះរជអជ:;បនកំណត ់
មហសន្ិបតថ “សំខន”់ មុនេពលែដលសក+,ីេធ្ើករែបងែចកដូចេនះ។ អង្ជំនុំជ្មះមិនបនេដះ្សយ 
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ប"#$េនះេទ ប៉ុែន្្ពះរជអជ3$ បនេរៀបចសំំណ$រខ្(នេឡើងវ/ញ។ ្ពះរជអជ%& លសីក់ ក៏បនេលើកករ 
ជំទស់្សេដៀងគ,-េនះែដរ េនេពល េមធវ% ែវកែគន េធ្ើករេចទសួរសក45ី អ៊ុង ែរ;ន។ េនក្%ងសំណ*រេដញ 
េដលបន្េលើចេម្ើយសក-.ីែដលថម4-សុ ីនសរទូរេលខជេរឿយៗ មិនអចេ្បើ្បស់បនជេ្ចើនៃថ្ េលក 
ែវកែគន បនចប់េផ្ើមសួរសក34ីពីរយៈកល ែដលគត់េរៀបរប់ថជ “ស"#នភពស្័យភព។” ្ពះរជអជ() 
លីសក់ បន្ចនេចលករេ្បើ្បស់ឃ12េឃ12កដូចេនះ េហើយ េមធវ%ករពរក្ ីបន េរៀបចំដក់សណំ"ររបស់ 
ខ្#នេឡើងវ&ញ។ 
 

គ. សំណួរេរក)សលភពៃនសំណុំេរឿង០០២/០១ 
 

ក្#ងេពលសកសួរសក,-ី ស វ0 ្ពះរជអជ7, លីសក់ បនេយងសំេដេលើបទពិេសធន៍របស់គត ់
េនេ្កយេពលករដួលរលំរបបកម្-ជ្បជធិបេតយ45ក្-ងឆ94១ំ៩៧៩ េពលសក&' ី បនរត់តមេមដឹកន ំ
ជន់ខ្ស់េទក្+ងៃ្ព។ េលក គង់ សំអនុ េមធវ&ជតិករពរក្ីឲេលក េខៀវ សំផន បនជំទស់នឹងចំនុចេនះ 
េដយេហតុផលថ ្បធនបទេនះ បន្បកចកេចញពីវ+សលភពៃនកិច្ដំេណើរករនីតិវ+ធីក្<ងដំណកក់រ 
េនះ។ ្ពះរជអជ+, លីសក់ បនពន,3ល់ថ វមនព័ត៏មនតិចតួចណស់ពក់ព័ន្នឹងទំនក់ទំនងនឹង 
សហជនជប់េចទេនេ្កយៃថ្ ៧ មករ ១៩៧៩ ែដលមនេនក្*ងែផ្កៃនដីកដំេណះ្សយ និង 
បទេចទ្បកនក់្#ងសំណ(ំេរឿង០០២/០១។30 អង្ជំនុំជ្មះ បនយល់្សបតមជំហររបស់្ពះរជអជ./ 
ែដលភគេ្ចើនក្-ងសំណ2រេនះ បង78ញពីប<78រចនសម្័ន្េយធ។ េលក្បធន និល ណន់ បនបង)*ប ់
សក#$ីឲេឆ្ើយតបេទនឹងសំណ5រេនះ។ 

េលក វ% ុចទរ័ កូេប៉ េមធវ*អន្រជតិករពរក្ីឲេលក នួន ជ បនេលើកេឡើងប*+,េនះម្ងេទៀត 
េពល្ពះរជអជ*+ វ-+យដ៍ េដស2+ឯល បនដក់សំណ<រេលើសក+?ី េឆម ែស ពីចេម្ើយសរភពរបស់ទហន 
អង្ភពេលខ៨៣ ែដល្ត&វបនចប់ខ្/នក្2ងឆ56១ំ៩៧៦។ េមធវ& កូេប៉ បននិយយថ ្ពះរជអជ89អន្រជតិ 
ហក់ដចូជកំពុងសួរពីមន្ីរសន្ិសុខ ែដលប678េនះស្ិតេនេ្កវAសលភពក្Eងដំណក់កលៃនសំណKំេរឿង 
ែដលកំពុងជំនុំជ្មះ។ ្ពះរជអជ23 វ53យដ៍ េដស:3ឯល បនពន3=ល់ថ គត់បននឹងកំពុងសួរពី្បព័ន្ទំនក់ 
ទំនងក្'ងកងពលេលខ៨០១ េហើយ សួរពីអ្កែដលមនអំណចេធ្ើករសេ្មចចិត្មកេលើវសនរបសអ់្ក 
េទស។ អង្ជំនុំជ្មះបន្ចនេចលេសចក្ីជំទស់េនះ។ 
 
ឃ. ករេរបីរប

សឯ់កសរេធវីជមលូដឋ នកនុងករតំងសំណួរសរមបស់កស ី
 

ក្#ងសប'(ហ៍េនះ មនេសចក្ីជំទស់មួយចំនួន ្ត#វបនេលើកេឡើងពក់ព័ន្នឹងករេ្បើ្បស់ឯកសរ 
េធ្ើជមូលដ*+នេដើម+.ីសួរេដញេដលសក+6ី។ ដំបូងេឡើយ េមធវ" ែវកែគន បនេលើកប,-.េនះ 
េពល្ពះរជអជ*+ ស៊ុង ឆវ័ន្ ប៉ុនប៉ងសរួសក$%ី អ៊ុង ែរ,ន ពីមហសន្ិបត្បរព្េនែខកក្ដ ឆ"#ំ ១៩៧៥ 
េយងតមអត្បទមួយក្/ងេលខចុះផ()យៃនទង់បដិវត្ន។៍ េមធវ& ែវកែគន បនរក-.ជំហរថ ្ពះរជអជ() 
្ត#វបង'(ញពី្បភពៃនឯកសរេនះជមុនសិន មុននងឹយកឯកសរេនះមកេ្បើ្បស់ស្មបក់រេចទសួរ។ 
អង្ជំនុំជ្មះ បនគំ្ទនឹងេសចក្ីជំទស់េនះ េនេពលែដលអង្ជំនុំជ្មះបនដឹងថ សក>?ីមិនែដលបន 
េឃើញឯកសរេនះពីមុនមកេទ។ េមធវ3 សុន អរុណ បនេលើកប:;<ដែដលេនះម្ងេទៀត េពល្ពះរជអជ12 
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លសីក់ បនេយងសំេដេលើឯកសរមួយពីកងពលេលខ៨០១ េពលេធ្ើករេចទសួរសក#$ី អ៊ុង ែរ,ន។ 
េមធវ% សុន អរុណ បននិយយថ ្ពះរជអជ78 ជដំបូង្ត?វែតបAB8ក់ឲច8Gស់ថេតើ សក8JីធL8ប ់
បនេឃើញឯកសរេនះពីមុនមកេទ។ អង្ជំនុំជ្មះ បនយល់្សបតមករបក្សយរបស់្ពះរជអជ%&ថ 
ឯកសរ្បែហលជអចយកមកេ្បើ្បស់បនជមូលដ78នក្:ងករតងំសំណ%រ ្បសិនេបើមន េហតុផលែដល 
អចេជឿបនថ សក+,ីមនចំេណះដឹងផ6+ល់ទំងទងនឹងឯកសរទំងេនះ។ េដយសរឯកសរេនះ 
ទក់ទងនឹងអង្ភពេយធរបស់សក34ី ករេ្បើ្បស់របស់ឯកសរេនះ គួរែត្ត@វបនអនុCD3ត ស្មប់ករ 
សួរេដញេដលសក+,ី អ៊ុង ែរ3ន។ 
 

ង. ករបតរ់ប(ចរិកែដលបនេសនីសុំ នងិ គណុភពៃនករេស ីុបអេងកតរបស ់

សហេចរកមេសី ុបអេងកត 
 

េនៃថ្អង()រ កិច្ពិភក)1តទល់មួយ បនេកើតេឡើងទក់ទងនឹង្បតិចរCកៃនែខ)Fអត់សំេលងមួយ 
ែដល្ត&វបនេស្ើសុំេដយេមធវ4ករពរក្ីឲេលក េអៀង សរ'។ េពលេចទសួរសក,-ី អ៊ុង ែរ4ន េមធវ9ជត ិ
របស់េលក េអៀង សរ' េលក អង ឧត្ម បនេស្ើសុំឲតុលករចក់ែខ./អត់ៃនែផ្កមួយពី បទសម=.សន ៍
សក#$ីជមួយសហេច្កមេសើ ុបអេង្ត ពីេ្ពះ ្បតិចរ'កក្*ងែផ្កេនះមិន្ត3វបនេធ្ើេឡើង េដើម;<ីយក 
េ្បើ្បស់បនេទ េទះបីជមនករេស្ើសុំពីមុនៗេហើយក៏េដយ។ ្ពះរជអជ@A លីសក់ បនមន្បតិកម ្
ភ"#មៗ េហើយអះអងថ ្បតិចរ5កេនះ ្ត#វបនដក់ចូលក្.ងសំណ3ំឯកសរេនប៉ុន=>នៃថ្មុន េឆ្ើយតបេទនឹង 
ចម្ល់របស់េមធវ,ករពរក្ ី ថេតើេនក្(ងកិច្សម/0សន៍របស់សក)*ី ែដលនិយយថមនសរទូរេលខមួយ 
បនេកះេហគត់ឲមកចូលរួមវគេ្រៀនសូ្តេនភ្ំេពញ ្ត#វបនចុះហត្េលខេដយករ#យល័យ៨៧០។ 
អង្ជំនុំជ្មះ បនសេ្មចថ វមិនមនករចំបច់ក្/ងករចក់ែខ34អត់សេម្ងេទ េ្ពះថ្បតិចរ@កមន 
េនក្%ងសំណ*ំឯកសរជេ្សច។  

េពលេមធវ' កណវស មនេវទិកដក់សំណ'រេលើសក-.ី គត ់ បនេ្បើ្បស់ឱកសេនះេដើម./ី 
ប"#$ក់ថសហភតជតិរបស់គត់បនកំពុងេយងសំេដេលើសំេណើ្បតិចរ?កេផ$Aងេទៀត េហើយក៏បនរFឭក 
ដល់តុលករផងែដរ ឲេជៀសវងករយល់ខុសមកេលើេមធវ0ករពរក្ ី ពីករមិនយកចិត្ទុកដក់តមដន 
ករផ្ល់ដំណឹងថ្បតិចរ2ក្ត4វបនេគប:្<លក្>ងសំណ@ំឯកសរ។ គត់ក៏បនដក់សំេណើស្មប់កំណត់្ត 
របស់អ្កេសើ ុបអេង្តៃនកិច្សម45សន៍សក58ី ែដលបនេកើតេឡើងមុនេពលកិច្សម45សន៍េនក្Bងែខ58អត។់ 
ក្#ងេពលករសួរេដញេដលរបស់េមធវ4 អង ឧត្ម សក:;ី អ៊ុង ែរAន បន្បប់ថ វពិតជមនបទសមK:សន៍ 
មួយបនេធ្ើេឡើងមុនេពលបទសម34សន៍ែដលមនក្:ងែខ4<អត់ េហើយក៏មនកំណត់្តេនះែដរ។ េ្កយពី 
ប"#$េនះ ្ត#វបនេលើកេឡើង អង្ជំនុំជ្មះបន្បកសស្មក៣០នទី។ បន&'ប់ពីេបើកកិច្ដេំណើរករ 
សវនករេឡើងវ*ញ តុលករបនេយងសំេដេលើេសចក្ីសេ្មចេនែខធ្@ ឆ"# ំ ២០១២ ពីស្ង់ដរេធ្ើបទ 
សម#$សនរ៍បស់សហេច្កមេសើ ុបអេង្ត។31 េមធវ% កណវស បនដឹងឭពីេសចក្ីសេ្មចេនះ ប៉ុែន ្
គត់េនែត្បកន់ជំហរថ ្កុមករពរក្ីរបស់គត់ែតងែតបនគូសប%&'ក់ថ សក',ីទទួលរងឥទ្ិពលព ី
សហេច្កមេសើ ុបអេង្តក្0ងករទញយកចេម្ើយែដលខ្<នចង់បន មុនេពលកិច្សមDEសន៍្តGវបនថតចូល 
ក្#ងែខ'(អត់។ 
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ច. ករេកះេហ TCCP-94 
 

េនៃថ្ចុងេ្កយៃនសប/0ហ៍េនះ ភគីទំងអស់ ្ត#វបនផ្ល់េវទិកឲមនមត ិ ថេតើតុលករគួរែត 
េកះេហTCCP-94ែដរឬេទ េដយបនផ្ល់ឱកសឲេមធវ6េដើមបណ:ងឹរដ្ប&'េវណីមុន ក្1ងនមជភគ ី
េស្ើសុំ។ េមធវ+េដើមបណ/ឹងរដ្ប45េវណសីំ សុគង់ បនពន*+ល់ថ សំេណើេនះគឺស្មបេ់កះេហ TCCP-94 

ឲមកផ្ល់សក្ីកម្េលើតួនទីរបស់ជនជប់េចទ និងស;<នភពក្@ងបឹង្តែបក ក៏ដូចជេគលនេយបយរបស់ 
កម្$ជ្បជធិបេតយ-.ចំេពះអ្កេធ្ើមតុភូមិនិវត្ន៍។ គត់បនប'()ក់ថេមធវ0េដើមបណ4ឹងរដ្ប)9េវណីមិនែដល 
បនដក់សំេណើជក់លក់ណមួយ ស្មប់េកះេហេដើមបណ.ឹងរដ្ប34េវណីឲមកផ្ល់សក្ីកម្ពីករជេម្Aស 
េនះេទ។ េមធវ)េដើមបណ.ឹងរដ្ប34េវណីអន្រជតិ េបនី េយ បនសង្ត់ធ្ន់ថ សក្ីកម្របស់ TCCP-94 

នឹងមនសរះ្បេយជន៍ស្មប់ែផ្កៃនសវនករេនះ ពីេ្ពះេដើមបណ2ឹងរដ្ប67េវណីរូបេនះនឹងបំភ្ឺពីតួនទី 
របស់ជនជប់េចទ។ ្ពះរជអជ12 លីសក់ បននិយយថ សក្ីកម្េដើមបណBឹងរដ្ប2Fេវណ ី ក៏នឹងមន 
្បេយជន៍ក្*ងករប./0ក់ពីតួនទរីបស់ េលក េខៀវ សំផន េលើករអប់រ)នេយបយ និង ករបង្ំឲផ)*ស់ទី 
ជនជតិេវៀតណម ក៏ដូចជករបេង្ើតអំណចសមត្កិច្ឲ េលក េអៀង សរ' មកេលើអ្កករទូតនិងអ្កេធ្ើ 
មតុភូមិនិវត្ន៍។  
 េមធវ% កណវស បនសង្ត់ធ្ន់ថ TCCP-94 នឹងផ្ល់ព័ត៏មនថ្ីតិចតួចបំផុត េហើយគត់បន 
សំណ$មពរឲេកះេហសក/0ីេផ/0ងៗេទៀត ែដលវត្មនរួចេ្សចក្'ង្បេទសកម្'ជដូចជ TCW243 និង 
TCW292 ជជង TCCP-94  ែដលកំពុងរ់ស់េនបរេទស េហើយត្ម,វឲតុលករចំណយថវ6កេលើករេធ្ើ 
ដំេណើរែវងឆ+,យរបស់េដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណីរូបេនះ។ េមធវ5 កណវស ចំបនថ អង្ជំនុំជ្មះសល-
ដំបូង បនេជឿជក់ថ េដើមបណ2ឹងរដ្ប67េវណីរូបេនះ នឹងផ្ល់សក្ីកម្ពីករជេម្Dសេដយបង្ំ ដូេច្ះ 
េដើមបណ'ងឹរដ្ប&'េវណីេនះ មិនគួរ្ត4វបនេកះេហេទ េដយសរែតវច&?ស់ណស់ថ គត់មិនមនចំេណះ 
ផ"#ល់ណមួយពក់ព័ន្នឹងប"#$េនះេទ។ េមធវ- ែវកែគន បនបែន្មថ ក្5ងខណៈែដលេដើមបណ=ឹង- 
រដ្ប%&េវណីេនះអចបំភ្ឺពីអ្ីែដលជអថ៍កំបំងេនបឹង្តែបក និង េនក្%ងវគ្សិក,-អប់រ2ដឹកនំេដយ េលក 
េខៀវ សំផន ចំនុចទំងអស់េនះ មិនមនេនក្#ងពក#$សុំតំងខ្,នជេដើមបណ5ឹងរដ្ប#9េវណីរបស់គត់េឡើយ។ 
េមធវ% េយ បនេយងសំេដេលើអនុស23រណៈ E/172 ចុះៃថ ្១៧ កុម្ះ ២០១២ ែដលេដើមបណ)ឹងរដ្ប./េវណ ី
រូបេនះ ្ត)វបនេគចុះប/្ីស្ិតេនេ្កម្បធនបទបឹង្តែបក។ ្ពះរជអជDE លីសក់ កប៏នេឆ្ើយតបផង 
ែដរថ ករសំេដេលើបឹង្តែបក មនរួចជេ្សចេនក្9ងេសចក្ីសេង្បពក>?សុំតំងេធ្ើជេដើមបណFឹងរដ្ប>H- 
េវណី និង េហតុផលែដលថបនស()ប់សក)-ីម0)កច់ត់ទុកថ្គប់្គន់េហើយមិនចំបច់ស34ប់សក46បីន្េទៀត 
គឺមិនសមេហតុផលេទ។ ករេឆ្ើយតបចុងេ្កយរបស់េមធវ8 ែវកែគន នងិ កណវស បនគូសបង,-ញ 
ពេីយបល់របស់េគថ េសចក្ីសេង្បពក12សុំតំងខ្8នេធ្ើជេដើមបណAឹងរដ្ប1Dេវណី តមករពិត មិនមនករ 
សំេដេលើបឹង្តែបកេទ។ េ្កយពសី្មកវគ្សវនករទ១ីេពល្ពឹកមក អង្ជំនុំជ្មះ បន្តឡប់មកវ6ញ 
ជមួយនឹងេសចក្ីសេ្មចពន#$េពលករេកះេហេដើមបណ0ឹងរដ្ប#4េវណីTCCP-94។ 
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IV. កររគបរ់គងសវនករ 
 

តុលករ បនស$%ប់សក្ីកម្ទំងមូលរបស់សក%4២ីរូបក្$ងសប()ហ៍េនះ។ សក្ីកម្ទ៣ីរបស់សក'(ី 
េឆម ែស នឹងបន្េនក្#ងកិច្ដំេណើរករសវនករជបន#$បេ់ទៀត។ ជទូេទ វគ្សវនករ បន្ប្ពឹត ្
េដយរលូន េលើកែលងែតមនករស្មកយូរបន្ិចេនៃថ្្ ពហស%&តិ េដយសរកិច្ពិភក%3តទល់ពីករបត ់
្បតិចរ'ក (សូមេមើល III.ង)។ 
 

ក. វតតមន 
 

េយងតមរបយករណ៍េពទ./្បចៃំថ្ េលក េអៀង សរ' និង េលក នួន ជ បនបន្តមដន 
សវនករពីបន្បឃ់ុំឃំងេ្កមសលសវនករ េដយសរែតជម្ឺឈឺចេង្ះរ23ំៃរ ៉ អស់កម<3ំងទន់េខ3@យ និង 
ឈឺក$%លវ"លមុខេពញមួយសប)*ហ៍។ ម*./*ងវ2ញេទៀត េនៃថ្្ពហស*;តិ េលក សុន អរុណ េមធវ/ជត ិ
ករពរក្ីឲ េលក នួន ជ បនេស្ើថ កូនក្ីរបសគ់ត់ គួរ្ត(វបនអនុ./0តឲេនក្6ងបន្ប់សវនករស្មប ់
៣០នទីដំបូង និង បន#$ប់មកស្មកេនបន្ប់តមដនជនេ់្កមវ&ញតមករ្បឹក-.របស់េវជ្បណ%តិ។ 
េលក្បធន និល ណ+ន ហក់បីដូចជ្ចលំនិងបង67ប់ឲយក េលក នួន ជ េទកន់បន្ប់តមដន 
ជន់េ្កមភ)*មៗ។ េមធវ/ សុន អរុណ មិនបនប89*ក់េឡើងវ>ញ ពីសំេណើរបស់គត់េទ។ េលក េខៀវ សំផន 
េនែតចូលរួមសវនករជសកម្ក្3ងបន្ប់សវនករេន្គប ់វគ្សវនករទំងអស់េពញមួយសប45ហ៍។ 
 

វត្មនេដើមបណ)ឹងរដ្ប./េវនី៖ េដើមបណ$ឹងរដ្ប*+េវណី្បែហលជ១០រូប បនចូលរួមតមដន 
សវនករ ជេរៀងរល់ៃថ្េនក្#ងបន្ប់សវនករ េហើយ្បែហលជ៧ឬ៨នក់ បនចូលរួមក្-ងសលតមដន 
សវនករសធរណៈ។ 

វត្មនភគី៖ ភគីទំងអស់្ត,វបនតំណងឲបន្តឹម្ត,វេពញមួយសប9:ហ៍។ ប៉ុែន្ េមធវDអន្រជត ិ
ករពរក្ឲីេលក េអៀង សរ' េលក ៃម៉ខល កណវស បនអវត្មនេនសវនករៃថ្ទ១ី និងវគ្សវនករ 
ទ១ីៃនៃថ្ទ២ី។ េមធវ&នំមុខេដើមបណ/ឹងរដ្ប45េវណី េអលីហ4:េបត សី ុម៉ុនណ?ហ្ត និង េលក គង់ សំអុន 
េមធវ%ជតិករពរក្ីឲេលក េខៀវ សំផន មិនមនវត្មនេនក្,ងបន្ប់សវនករេទេនៃថ្ចុងេ្កយៃន 
សប#$ហេ៍នះ។ េមធវ(ទំងអសេ់នះ បនអនុវត្មនេដយសរេហតុផលផ34ល់ខ្8ន។ េមធវ< កូេប៉ បនចប់េផ្ើម 
បង#$ញមុខក្+ងសប/$ហ៍េនះ ជេមធវ8អន្រជតិករពរក្ីឲេលក នួន ជ បន#$ប់ពីករលឈប់របស់េមធវ+ 
មី ុែឆល េផសមិន េមធវ% ហ"#ស្ឺ េប)" និង េមធវ% េអន្ឌូ អុ នីូហ$%& ី េនបំណច់ឆ0$ំេទមិញ។ 
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វត្មនសធរណៈជន៖  
 
កលបរ%េច្ទ សវនករេពល្ពឹក សវនករេពលរេសៀល 

ៃថ្អង&'រ 
០៨/០១/១៣ 

 សិស#$នុសិស#' ២៥៦ នក់ 
មកពីេខត្ៃ្ពែវង 

 និស$%ិតច$(ប់ជនជតិកូេរ1 ២០ នក ់

 អ្កសេង្តករណ៍បរេទស ១៥ នក ់

 អ្កភូមិ ១២០-១៤០ នក់មកពីេខត្តែកវ 
 អ្កសេង្តករណ៍បរេទស ៥ នក ់
 

ៃថ្ពុធ 

០៩/០១/១៣ 
 អ្កភូមិ ១០២ នក់ មកពី េខត្កណ,-ល  សិស#$នុសិស#' ១៣៥ នក់ 

ពួអង់ស៊ូេរៀដង់ហ្ង់ (Pour un Sourire 

d’Enfant) ភ្ំេពញ 

ៃថ្្ពហស()ត ិ

១០/០១/១៣ 
 ្បជជន ៣៥០ នក់ មកពី 

េខត្កណ'(ល 

 និស$%ិត ២៦ នក់មកពីសហរដ្អេមរ.ក 

 សិស#$នុសសិ"# ២០០ 
នក់មកពីវ(ទ*+ស-*នេសដ្កិច្និងហិរ9:វត្= 

 និស$%ិតច$(ប់ជនជតិកូេរ1 ១៧ នក ់

ៃថ្សុ្ក 

១១/០១/១៣ 
 សិស#$នុសិស#' ៣៥០ នក់ 

មកពីវ&ទ()ល័យ ហ៊ុន ែសន អង្្កេសម 
េខត្តែកវ 

 អ្កភូមិ ១០០ នក់ មកព ីេខត្តែកវ 

 

ខ. កររគបរ់គងេពលេវល 
 

បន#$ប់ពីតុលករ បនស្មកស្មប់បុណ)*្គិស្ម.)ស បុណ)*ចូលឆ3)ំថ្ីអន្រជតិ និងៃថ្ជ័យជំនះ 
៧ មករ តុលករ បនចប់េផ្ើមេបើកកិច្ដំេណើរករនីតិវ7ធីក្:ងសប=>ហ៍ទ១ីៃនឆ$%ំថ្ីេនះ ចប់ពីៃថ្អង3%រដល ់
ៃថ្សុ្ក។ តុលករ បនស$%ប់សក្ីកម្របស់សក%/២ីរូបចប់ទំង្សុង ឯសក្ីកមរ្បស់សក'(ីទ៣ី េឆម ែស 
នឹងបន្េនសវនករេ្កយៗេទៀត។ សក្ីកមរ្បស់សក#$ី អ៊ុង ែរ,ន មនរយៈេពលែវងគួរឲកត់សម;#ល ់
ជងសក្ីកម្សក*+ី ស វ- េដយសរែតមនករេលើកេឡើងពីប<=*ច*?ប់ខ្ះៗ។ ប៉ុែន្ វហក់បីដូចជែស្ងថ 
ករ្គប់្គងេពលេវល មនករគបច់ិត្្បេសើរ េដយសរែតអង្ជំនុំជ្មះ អចផល្់េពលេវលឲភគ ី
ពិភក%&ពីករេកះេហេដើមបណ'ឹងរដ្ប,-េវណី TCCP-94 ។ 
 
 

គ. ឥរិយបថេនកនុងបនទបស់វនករ 
 

ករចកេចញរបស់េមធវ.អន្រជតិករពរក្ីឲេលក នួន ជ ៣រូបគឺេលក េអន្ឌូ អុ ីនូហ012 ី េលក 
ហ"#ស្ឺ េប)" និង េលក មី ុែឆល េផស មិន បននំមកនូវទបី"្ប់ៃនករ្បឈមមុខដក់គ-.តនតឹងតម 
ផ្#វច&'បជ់មួយេច្កម។ ផ្$យេទវ)ញ េមធវ- កូេប៉ មនសភពស្ប់ស:;ត់េនក្$ងករតស៊ូមតិរបស់គត់ 
ជពិេសសពក់ព័ន្នឹងប/01ករេ្ជៀតែ្ជកែផ្កនេយបយេនក្)ងកិច្ករតុលករ។ 
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ឃ. តរងេពលេវល  
 

កលបរ%េច្ទ ចប់េផ្ើម 
ស្មក 
េពល្ពឹក 

អហរៃថ្្តង ់
ស្មក 

េពលរេសៀល 
ផ"#ក 

សវនករ 
រយៈេពល 

សវនករសរុប                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ៃថ្អង&'រ 
០៨/០១/១៣ 

៩.១១ 
១០.២៩-

១០.៥២ 
១២.០១-

១៣.៣៤ 

១៤.៤០-

១៥.០៨ 
១៦.០៦ 

៤ េម#$ង និង 
៣១ នទ ី

ៃថ្ពុធ 
០៩/០១/១៣ 

៩.០៧ 
១០.១៣-

១០.៣៣ 

១២.០២-

១៣.៣២ 

១៤.៤០-

១៥.០១ 
១៦.០៤ 

៤ េម#$ង និង 
៤៦ នទ ី

ៃថ្្ពហស%&ត ិ
១០/០១/១៣ 

៩.០៥ 
១០.៣០-

១០.៥២ 

១២.០៥-

១៣.៣៣ 

១៤.៤៧-

១៥.២៦ 
១៦.១០ 

៤ េម#$ង និង 
៣៦ នទ ី

ៃថ្សុ្ក 
១១/០១/១៣ 

៩.០៤ 
១០.១២-

១០.៣២ 

១២.០០-

១៣.៣២ 

១៤.៣៨-
១៥.០២ 

១៦.០៣ 
៤ េម#$ង និង 
៤៣ នទ ី

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

     ៤ េម#$ង និង ៣៩ នទ ី
   ១៨ េម#$ង និង ៣៦ នទ ី
៦៣៣ េម#$ង និង ២២ នទ ី

រយៈេពលសវនករចំនួន ១៤៣ៃថ្ អំឡ'ងេពល ៤៤ សប#$ហ ៍
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* AIJI is a collaborative project between the East-West Center, in Honolulu, and the War Crimes Studies Center, 
University of California, Berkeley. Since 2003, the two Centers have been collaborating on projects relating to the 
establishment of justice initiatives and capacity-building programs in the human rights sector in South-East Asia. 
The Program is funded by the Open Society Foundation, the Foreign Commonwealth Office of the British 
Embassy in Phnom Penh, and the Embassy of Switzerland in Bangkok.  
 This issue of KRT TRIAL MONITOR was authored by Daniel Mattes, Aviva Nababan, 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 (8 January 2013). E1/156.1 [hereinafter 8 JANUARY 

TRANSCRIPT]. Lines 6-9. 47. 
 

 
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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2 Sa Vi was examined in the following order: national Prosecutor Seng Bungkheang; international Prosecutor 
Dale Lysak; national Civil Party Lawyer Hong Kim Suon; international Civil Party Lawyer Beini Ye; national 
Counsel for Khieu Samphan, Kong Sam Onn; international Defense Counsel for Khieu Samphan, Arthur Vercken; 
national Defense Counsel for Ieng Sary, Ang Udom. 
3  Sa Vi lived and worked in Samraong and Kong Pisei Districts, Kampong Speu Province, which, during the DK 
period, fell within Sector 33 in the Southwest Zone. 
4      8 JANUARY TRANSCRIPT. Lines 15-16. 66. 
5  The English translation consistently translated this term as “layer,” referring to the three perimeter lines that 
blocked access the building at K-1.  During Arthur Vercken’s questioning of Sa Vi, during the proceedings on 9 
January 2013, President Nil Nonn asked the Witness to clarify his terminology, as to whether he intended to use 
the Khmer word – choan –  as “layer” or “floor.”  Ang Udom later sought to confirm once more that the Witness 
intended the Khmer word as “layer.”  
6  The testimony of Mr. OEUN Tan took place during the week of 11 June 2012. See CASE 002 KRT TRIAL 
MONITOR. Issue No. 26, Hearing on Evidence Week 21 (2 July 2012). Available at 
http://krttrialmonitor.files.wordpress.com/2012/07/26-wk-21_11-14june2012_final.pdf. 
7  For example, the Witness told the OCIJ that Khieu Samphan did not travel to the provinces as often as other 
leaders, but, during his testimony before the Court, he admitted that this conclusion was based on his own 
observations of the Accused’s coming and going at K-1, as well as information from his driver, Soeun. 
8  Among the names the Witness mentioned were Yorn and Sem, the former chief of K-1, whose records 
Prosecutor Dale Lysak noted in S-21 Prisoners’ Lists on the case file. In document E3/1564, Ney Muong, alias 
Yorn, is listed, and, in document E3/342, OCP’s Revised S-21 Prisoner List, Kep Sar alias Sem was identified as 
the chief of Office K-1 at No. 3391. 
9  Ung Ren was examined in the following order: national Prosecutor Song Chorvoin; international Prosecutor 
Dale Lysak; Judge Jean-Marc Lavergne; national counsel for Nuon Chea, Son Arun,  international counsel for 
Nuon Chea, Victor Koppe; national counsel for Ieng Sary, Ang Udom; national counsel for Khieu Samphan, Kong 
Sam Onn; international counsel for Khieu Samphan, Arthur Vercken. 
10  Ung Ren referred to Chong On as the person who introduced him to the revolution in 1970, and he 
subsequently became his superior within the special zone.  In response to questioning by Prosecutor Dale Lysak, 
the Witness clarified his understanding of Chong On’s subsequent positions.  After Son Sen came to Kampong 
Speu for a meeting with his brigade in 1974, Chong On “no longer had anything to do with the brigade.”  Lysak 
also asked if Chong On was the person who later became the Minister of Industry, to which Ung Ren replied that 
he did not know, but that he was in charge of an area to the west of Phnom Penh. 
11  Trial Chamber. Transcript of Trial Proceedings (9 January 2013). E1/157.1 [hereinafter 9 JANUARY 

TRANSCRIPT]. Lines 10-11. 31. 
12     Ibid. Lines 20-22. 38. 
13  After 17 days in hospital, Ung Ren was discharged and did not return to Brigade 14.  Instead, he received 
orders directly from the brigade commander to station to the west of Borei Keila, where he was “tasked with 
protecting the city” and guarding the area.  
14      9 JANUARY TRANSCRIPT. Lines 20-21. 44.  
15  In response to questions from the international counsel for Khieu Samphan, the Witness clarified that he 
attended three meetings at the Olympic Stadium in 1975, two of which were study sessions. At such sessions, he 
received instruction on the duties of the army, namely to defend the country and to be vigilant with the livelihood 
in their division.  
16  In response to questioning from Prosecutor Dale Lysak, the Witness stated that he was in charge of 
Regiment 82.  After being shown a document signed by “Thin,” Ung Ren explained that Thin was the secretary of 
Regiment 83, and he also said a person named Meut was secretary of Regiment 81, both of which were part of 
Division 801. 
17  This statement was made in response to questions from counsel for Nuon Chea, Son Arun.  The Witness 
also explained that he had learned of this situation “from [his] commander.” 
18      9 JANUARY TRANSCRIPT. Lines 15-16. 72.   
19  The Witness stated the general staff’s office was located behind the Ministry of Defense in Phnom Penh and 
employed three general staff members – Som, Nat, and Chham – as well as 30 general staff.  
20  This document has the number E3/766. Lysak cited the individual recommended for removal in the report as 
Number Six on an S-21 prisoner list of arrivals on 31 December 1976 (D108/26.22). 
21  The Witness stated that the telegram was from the office at Brigade 801 in Veun Sai, and had been sent to 
Sou Saroeun by Office 870 (E3/84). 
22      9 JANUARY TRANSCRIPT. Lines 2-5. 79.   
23  Dale Lysak showed the Witness an S-21 prisoner list that included a person numbered 189 as Keo Saroeun 
alias Seng, and another person numbered 184, who was identified as Touch Sorn. Ung Ren confirmed that they 
were the two accusers Sou Saroeun told him about.  The second accuser, Sorn, was the head of logistics within 
Regiment 82 and similarly implicated the Witness.  The list has the document number D108/26.86.  In response to 
questions from Dale Lysak about how Sou Saroeun gained this information, Ung Ren responded that he was told 
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only that he had been implicated, “that I should try to work hard, and that I should not go freely anywhere.  I 
stayed in [Boeung Kanseng] until the events that took place later on.”  
24  The Witness insisted that he was unaware of any voting for the People’s Representative Assembly in 1976 at 
his location at Stung Treng. It was revealed during the questioning by Judge Jean-Marc Lavergne that the 
Witness was included in the list of the People’s Representative Assembly, but the Witness maintained that he was 
only informed about the inclusion of his name by his Commander.  He claimed no knowledge of the function of the 
Assembly or of his supposed role as a member.  He also maintained that he was never invited to the Assembly’s 
meetings.  
25  Chhaom Se was examined in the following order: national Prosecutor Chan Dararasmey; international 
Prosecutor Vincent de Wilde d’Estmael.  Questioning of the Witness will continue in subsequent proceedings. 
26  Trial Chamber. Transcript of Trial Proceedings (11 January 2013). E1/159.1 [hereinafter 11 JANUARY 

TRANSCRIPT]. Lines 4-6. 54. 
27     Ibid. Lines 22-23. 86.  De Wilde refers to the witness’ OCIJ interview (document E3/405) at answer 6. 
28  This report is dated 25 November 1976, and has document number E3/1164. The second segment of the 
report specifically recommended five measures: 1) anyone suspicious of being an enemy must absolutely be 
arrested; 2) those denounced by the enemies must be arrested for the moment; 3) those who violate discipline 
and for those after education who do not change their behavior should be cast aside and followed carefully; 4) 
any company squad cadres who are inactive, deceitful, or lazy must absolutely be removed; 5) those who are 
affiliated with political tendencies must be arrested one after the other, and those who are good should be left 
alone, while those who are against and not active should be arrested and detained. Those violating disciplines 
after reeducation shall be arrested. 
29  One matter that was brought up again this week was the issue of the Ieng Sary’s defense team request to 
make audio-video recordings of Ieng Sary in the holding cell. The Trial Chamber issued a ruling denying the 
request (E254/3).  The Chamber asserted that such an action consists of an outside investigation by a Party, 
which Internal Rule 38 prohibits.  The Chamber warned that the Defense’s approach to the matter thus far “verges 
on misconduct” pursuant to the rule, and it asserted that Ieng Sary does not have a specific right to such audio-
video recording. 
30  Although Dale Lysak never clarified which parts of the Closing Order he noted, it is possible that he was 
referring to brief paragraphs from the sections on Character Information of each of the co-Accused.  The Closing 
Order lists the chronology of actions taken by each individual following the fall of the DK regime in January 1979 
to continue supporting the efforts of the Khmer Rouge forces. Relevant paragraphs of the Closing Order are 1581, 
1590-1594, and 1602-1603. 
31   The Trial Chamber coalesced a number of complaints from the Defense Teams on the testimony of specific 
witnesses and relevant OCIJ investigatory practices.  While they acknowledged some OCIJ practices as 
“puzzling,” the Trial Chamber did not find them to detract from the rights of the accused to a fair trial.  It also held 
that the proper forum for calling such practices into question would have been either directly to the OCIJ during 
the investigatory phase or to the Pre-Trial Chamber, but the Trial Chamber was not equipped or expected to alter 
the indictment as such.  Even as the Trial Chamber warned the Ieng Sary Defense Team not to conduct its own 
investigations, pursuant to Internal Rule 38, it did suggest, nonetheless, that knowledge of certain investigatory 
practices would impact the probative weight given to testimony in question. Trial Chamber. “Decision on Defence 
Requests Concerning Irregularities Alleged to Have Occurred During the Judicial Investigation,” (7 December 
2012). E251,  
 
 


