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ខ្នែកទី  ១ ៖ ទិដ្ឋភាពទមូៅ 

 
ចៅថ្ងៃទី៨ ដ កុមភៈ ឆ្៉ាំ២០១៣  ងគជំនុំជប្មោះសាោកពំលូ បានច្វើចសចកតីសចប្មចមយួចោយប្បកាស

ពីចមាឃភាព (ការលុបចោល) ថ្នការបំដបកសំណ ំចរឿង០០២។1  នុចោមតាមចសចកតីសចប្មចរបស់ ងគជនំុំ
ជប្មោះសាោកពំូល    បានច្វើការដណ ំឲ៉ាយ ងគជំនុំជប្មោះសាោែំបូងច្វើចសចកតីសចប្មចមួយសតីព ី  ដបបបទថ្ន
ការបនតកិចចែំចណើរការនីតិវ៉ិ្កីនញងសំណ ំចរឿង០០២។  ងគជំនុំជប្មោះសាោែំបងូ បានចប្បើប្បាស់សបាត៉ាហ៍ចនោះ
ចែើម៉ាបីចបើកសវ ការសាត៉ាប់ការច្លើយតបរបស់ភាគីទំង សច់ៅនឹងសំណួរចផ៉ាេងៗ ដែលបានបញ្ជ៉ាក់កនញង នុ
ស៉ាារណៈចុោះថ្ងៃទី១២ ដ កុមភៈ2 និងទ១ី៩ ដ កុមភៈ3។ 
 
ខ្នែកទី  ២  ៖ បញ្ហា នតីិវិធ ីនិងច្បាប ់

ចៅចែើមដ ចនោះ ចោយមានចំណាត់ការចលើបតឹងឧទធរណភ៍ាល៉ាមៗដែលច្វើច ើងចោយខាងការ៉ិយាល័យ
សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា  ងគជំនុជំប្មោះសាោកពំូល បានចចញចសចកតីសចប្មចម ួួយពាក់ព័នធនងឹចសចកតីសចប្មចរបស់
 ងគជំនុជំប្មោះសាោែំបូង ដែលបានបែិចស្ចលើដផនកមួយចំនួនថ្នសំចណើសំុឲ៉ាយមានការពប្ងីកវ៉ិសាលភាពចលើ
ការជំនុំជប្មោះចលើកទ១ី កនញងសំណ ំចរឿង០០២។  ងគជនំុជំប្មោះសាោកពំូល បានច្វើការដកដប្បចសចកតីសចប្មច
របស់ ងគជំនុជំប្មោះសាោែំបងូចលើមូលោឋ៉ានថា ការបំដបកសំណ ំចរឿងចែើមថ្នករណ០ី០២ កនញងដ កញ្ញ៉ា ឆ្៉ាំ
២០១១4 នងិចសចកតីសចប្មចដែលមានជាប់ពាកព់័នធកនលងមក5 ចៅ វោះខាតនូវការបញ្ជ៉ាក់បកប្សាយ និងចហតុ
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ផលឲ៉ាយបានច៉ា្សោ់ស់ ។  ងគជំនុជំប្មោះសាោកំពូល កប៏ានសចប្មចថា  ងគជនំុំជប្មោះសាោែំបូង មិនបាន
ផតល់ឲ៉ាយភាគីនូវឱកាសប្គប់ប្ាន់ចែើម៉ាបីច ើងសដមតងចយាបល់កនញងសវ ការ មនុចពលដែល ងគជនំុំជប្មោះសាោ
ែំបូង បានសចប្មចបំដបកសណំ ំចរឿង០០២ ចហើយបានកណំត់ពីវ៉ិសាលភាពថ្នសណំ ំចរឿង០០២/០១ចនោះ។6 

 ងគជំនុជំប្មោះសាោកំពូល បានទទួលសាគ៉ាល់ថា ចសចកតសីចប្មចចែើម៉ាបីបំដបកកិចចែំចណើរការនីតិវ៉ិ្ីជា
ដផនកៗឲ៉ាយមានែំចណើរកាន់ដតចលឿនចនោះ វាទំនងជាអាចច្វើឲ៉ាយចកើតមានបញ្ហ៉ាមិនលអ ចោយសារកតីបារមភពីបញ្ហ៉ា
វ៉ិសាលភាព និងភាពសមញគសាម៉ាញថ្នសំណ ំចរឿង០០២ចនោះ ចហើយនិងបញ្ហ៉ាលកខ ណឌសុ ភាពរបសជ់នជាប់
ចោទ កាន់ដតមានភាពយាប៉ាបយឺុ់ន។ កប៏៉េុដនត កតីបារមភទំងចនោះ មនិសំខាន់ជាងលកខ ណឌបំចពញោំបាច់ដែលថា 
 ងគជំនុជំប្មោះសាោែំបូង ប្តូវច្វើចសចកតីសចប្មចដបបចនោះចោយចយាងឈរចលើលកខណៈច៉ា្ស់ោស ់នងិមាន
ចហតុផល រួមជាមួយនឹងការផតល់ចពលចវោប្គប់ប្ាន់ឲ៉ាយភាគីទំង ស់ចូលរួមបចចចញមតិចយាបល់កនញងសវ 
ការ។  ងគជំនុជំប្មោះសាោកពំូល បានសចប្មចថា ចមាឃភាពចលើែីកាចែើមរបស់ ងគជនំុំជប្មោះសាោែំបូង ក៏
ប៉េុដនតបាននយិាយថា  ងគជនំុជំប្មោះសាោែបំូង ចៅដតទទួលបានបុពវសទិធិកនញងការពិោរណាចលើដបបបទថ្នការ
បំដបកសំណ ំចរឿង០០២ ចនោះ ចប្កាយពីបានចសើនសំុឲ៉ាយោក់សារណាសននិោឋ៉ានពីសំណាក់ភាគី ចហើយបានយក
មកច្វើការពិោរណាចលើប្គប់ដផនកដែលពាក់ពន័ធ និងផលប្បចយាជន៍ប្សបច៉្ា ប់ទំង ស។់ 

ក.  នសុ៉ាេរណៈចោុះថ្ងៃទ១ី២ ដ កមុភៈ របស ់ងគជនំុជំប្មោះសាោែបំងូ 

ជាលទធផលថ្នចសចកតីសចប្មចរបស់ ងគជនំុំជប្មោះសាោកពំូល  ងគជំនុំជប្មោះសាោែបំងូ បានចរៀបចំ
កាលវ៉ិភាគចបើកសវ ការ សបាត៉ាហ៍ចនោះ ចែើម៉ាបីឲ៉ាយភាគទំីង ស់អាចចលើកច ើងនូវបញ្ហ៉ានីមួយៗចៅកនញង នុ
ស៉ាេរណៈរបស់ ងគជនំុំជប្មោះសាោែំបូងចុោះថ្ងៃទ១ី២ ដ កុមភៈ។ 

ការ៉ិយាល័យសហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា និងភាគីចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណី ប្តូវបានចសនើសំុចែើម៉ាបីចលើកច ើងនូវ
បញ្ហ៉ាែចូខាង៖ 

១. “កតីបារមភដែលថា     បទចោទទំងមូលចៅកនញងែីកាបចជួនចរឿងចៅជំនុំជប្មោះថ្នសណំ ំ
ចរឿង០០២ ទំនងជាមិនអាចប្តូវបានជំនុំជប្មោះចប់សពវប្គប់ ចៅកនញងរយៈចពលដែលជនជាប់
ចោទទំនងជាមានជីវ៉ិតរស់ចៅចទ ឬកម៏ុនចពលដែលជនជាប់ចោទទំងចនោះវ៉ិវតតចៅជាមិនមាន
កាយសម៉ាបទ និងបញ្ហ៉ាសាម៉ារតីប្គប់ប្ាន់កនញងការចូលរួមសវ ការច ោះច ើយ។”  
២. ថាចតើពួកាត់ “ចង់ឲ៉ាយ ងគជនំុំជប្មោះបនតការការជំនុំជប្មោះចលើបទចោទ និងការចោទ
ប្បកាន់ដផនក ងគចហតយុាប៉ាងចប្ចើនកនញងលកខណៈទូលំទោូយថ្នសំណ ំចរឿង០០២ទំងមូល” ឬ
ចង់ឲ៉ាយែំចណើរការនីតិវ៉ិ្ីចោយពាក់ព័នធប្តឹមដតបទចោទ នងិការចោទប្បកាន់ដផនក ងគចហតុ
មួយចំនួន “ចបើច្វើែូចចនោះវានឹងបចងកើននូវលទធភាពអាចចចញសាលប្កមមួយបាន?” 
៣. ថាចតើពួកាត់ចៅដតជំទស់   ចៅនឹងការកំណត់របស ់ងគជនំុំជប្មោះសាោែំបូងចៅ
ចលើវ៉ិសាលភាពថ្នការជំនុំជប្មោះែំណាក់កាលទ១ីរបស់ លួន តាមរចបៀបដែលប្តូវបានកណំត់
ចោយែីកាសចប្មចបំដបកកិចចែំចណើរការនីតិវ៉ិ្ី នងិចសចកតីសចប្មចដែលពាក់ព័នធ  កនលង
មកដែរឬចទ? 
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៤. ប្បសិនចបើពួកាត ់ ចៅដតរក៉ាាការចសនើសំុចៅកនញងការពប្ងីកវ៉ិសាលភាពថ្នសំណ ំចរឿង
០០២/០១ ចហើយថាចតើការចសនើសំុចនោះកប្មិតប្តឹមការបដនែមចលើការចោទប្បកាន់ដផនក ងគចហតុ 
ដែលទក់ទិននងឹមនទីរស-២១ និងប្សុក១២ ដែរឬយាប៉ាងណា? ឬបទចោទប្បកាន់ដផនក ងគ
ចហតុជាចប្ចើនកនញងលកខណៈទលំូទូោយ ឬក៏ពិោរណា ពំីបទចោទប្បកាន់ឲ៉ាយបានប្គប់ប្ាន់
ចែើម៉ាបីធា ថា មានការចោទមួយចោយមានចហតុផល? 

  ងគជំនុជំប្មោះសាោែំបូង បានចសនើសំុថា រាល់ភាគីទំង ស់ អាចច្វើការកត់សមាគ៉ាល់ចលើបញ្ហ៉ាែចូខាង
ចប្កាម៖ 

១.  ងគជំនុជំប្មោះសាោែំបូង បានចសនើសំុឲ៉ាយមានសវ ការសាត៉ាប់សកខីកមមរបស់សាក៉ាេី
ជ ំញ គចឺោកប្សី ច លហី៉ាាដបត ចប៊េកឃរ័ (Ms. Elizabeth Becker) ដែលបានកណំត់
កាលបរ៉ិចចេទសាត៉ាប់សកខីកមមចៅថ្ងៃទី១៨ ដ កុមភៈ ចហើយបុគគលែថ្ទចទៀត បានកណំត់កាល
បរ៉ិចចេទចូល លួនជាបនតប ទ៉ាប់ចៅចំចពាោះមុ  ងគជំនុជំប្មោះ “ចោយចយាងចលើមលូោឋ៉ានថ្ន
វ៉ិសាលភាពថ្នការជំនុំជប្មោះ ដែលបានកំណត់កនញងែីកាសចប្មចបំដបកែំចណើរការនីតិវ៉ិ្ ី និង
ចសចកតីសចប្មចដែលបានពាក់ព័នធ  ”។ 
២. ចំនួនថ្នឯកសារ សាក៉ាេ ី  នកជំ ញ នងិចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណី ែ៏ចប្ចើនសនធកឹ
ស ធ៉ាប់ចនោះ បានទមទរឲ៉ាយមានការាំប្ទ ឬការបែិចស្ចៅនឹងការពប្ងីកវ៉ិសាលភាពថ្ន
សំណ ំចរឿង០០២/០១ ចហើយនិងចពលចវោ តប្មូវឲ៉ាយមានការចរៀបចំចលើបញ្ហ៉ាទំងចនោះ។ 
៣. ថាចតើ ងគជំនុជំប្មោះ  អាចបនតសវ ការពិនិត៉ាយភសតញតាងចៅកនញងសំណ ំចរឿង០០២/០១ 
ចប្កាយពីការឈប់សប្មាករបស់តុោការ ដែលបាន នញុ្ញ៉ាតឲ៉ាយភាគីចរៀបចំឲ៉ាយបានប្គប់ប្ាន់
សប្មាប់ការជំនុំជប្មោះថ្នសវ ការវគគចប្កាយជាបនតប ទ៉ាបច់ទៀត  និងប្សបា្៉ាចៅនឹងការច្វើ
ចសចកតីប្ពាងសាលប្កមកនញងសំណ ំចរឿង០០២/០១? 
៤. ថាចតើបុចរវ៉ិនិចេយចនោះ បានផតល់ផលប្បចយាជន ៍វី លោះដែលបដនែមែល់ភាគី   “ ំពី
ការកងវោះខាតថ្នការកណំត់កាលបរ៉ិចចេទឲ៉ាយបាច៉ា្ស់ោស”់ សប្មាប់ការជំនុំជប្មោះជាបនត
ប ទ៉ាបក់នញងសណំ ំចរឿង០០២? 

 ជាចុងចប្កាយ  ងគជំនុំជប្មោះសាោែំបូង បានចសនើឲ៉ាយប្កុមការពារកតីច្វើការចលើកច ើងែូចខាងចប្កាម៖ 

១. ផលប៉េោះពាល់ថ្នការច្វើចមាឃភាពថ្នការបំដបកកិចចែំចណើរការនីតិវ៉ិ្ីចំចពាោះ    សំណ ំ
ចរឿង០០២     ចៅចលើសិទធិរបស់ជនជាប់ចោទចែើម៉ាបីទទួលបានការជំនុំជប្មោះប្បកបចោយភាព
យុតតិ្ម ៌ នងិភាពចលឿនទន់ចពលចវោ ចហើយបានចសនើសំុបចងកើតវ៉ិធានការចែើម៉ាបីចជៀសវាង ឬ
ចោោះប្សាយចលើបុចរវ៉ិនិចេយណាមួយដែលចកើតចៅចលើជនជាប់ចោទ។ 

 . ការកតស់មាគ៉ាលរ់បសខ់ាងការ៉ិយាលយ័សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា 

សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា ចៅដត ោះអាងថា ការបំដបកសណំ ំចរឿង០០២ គឺចៅដតជាផលប្បចយាជនែ៍៏ប្បចសើរ
បំផុតថ្នភាពយុតតិ្ម ៌ ចោយបានចលើកច ើងថា វា “មិនទនំងជា ពស់ហួសចហត ុ ចហើយវា “ដវងឆង៉ាយណាស់” 
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ដែលថាជនជាប់ចោទអាចនងឹទទួលនូវការជំនុជំប្មោះចលើបទចោទទំង ស់កនញងសំណ ំចរឿង០០២ ចៅ ណៈ
ចពលដែលជនជាប់ចោទចៅមានជីវ៉ិត ចហើយ/ឬ មានសម៉ាបទប្គប់ប្ាន់កនញងការចូលចៅជំនុំជប្មោះ។ ពួកាត់ 
បានចជឿជាក់ថា សវ ការងមីៗចនោះ (សវ ការចលើសំណ ចំរឿង០០២/០១) នងឹកាល៉ាយជាសវ ការដតមួយគត់ 
ែូចចនោះចហើយ ការជំនុជំប្មោះែណំាក់កាលទ១ី ប្តូវដតមាន “ការតំណាងចោយសមរម៉ាយ” ថ្នែីកាបចជនូចរឿងចៅ
ជំនុំជប្មោះទងំមូលកនញងែីកាែំចណាោះប្សាយ។ កនញងការចចញែីកាបំដបកសណំ ំចរឿង “ប្បកបចោយការតំណាង
ចោយសមរម៉ាយ” ខាងការ៉ិយាល័យសហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា បានចសនើសំុឲ៉ាយបដនែមកដនលងប្បប្ពតឹតបទចលមើសថ្នមនទីរសនតិ
សុ  ស-២១។ 

សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា នតរជាត ិ ច នប្រ ូ ច  ល ី (Mr. Andrew Cayley)     បានគសូបញ្ជ៉ាកព់ចីណំ ចសំ
ខាន់ៗថ្នទ ហីករណ៍របស់ាត់ចោយដផអកចលើប្បំាបីចំណ ចថ្ន “ការតំណាងចោយសមរម៉ាយ” ដែលបានបចងកើត
តាមរយៈសំណ ំចរឿងរបស ់ អាយ.សីុ.្.ីវាយ។7 ាត់បានតវា ៉ាថា ការោកប់ដនែម ស-២១ នឹងច្វើឲ៉ាយសំណ ំចរឿង
០០២/០១ កាន់ដតមានសារៈសំខាន់ជាការតំណាងថ្នប្បចភទ ការច្វើចំណាត់ថា្៉ាក់ និងលកខណៈរបស់បទចោទ
កនញងែីកាចែើមបចជូនចរឿងចៅជំនុំជប្មោះ។ ប្បការដបបចនោះ នងឹអាចសចប្មចបានចោយបដនែមនូវបទចោទចនំួនបនួ
ថ្នឧប្កិែឋកមមប្បឆងំនឹងមនសុ៉ាេជាតិ ( ំចពើទសភាព ការោក់ឲ៉ាយចៅមនទីរឃំុឃំង ការច្វើទរុណកមម និង ំចពើ
 មនុស៉ាេ្ម៌  ដែលបំពានចលើចសចកតីថ្ងលងនូររបស់មនសុ៉ាេជាតិ) ការបំពានយាប៉ាង្ៃន់្ៃរចំនួនបួនចៅចលើ នុ
សញ្ញ៉ាទីប្កុងហ៉ាេីដណវ (ការបងកឲ៉ាយមានការឈឺោប់្ៃន់្ៃរ ការមិនបានយកចឈលើយសឹកមកច្វើការជំនុំជប្មោះ ការ
ជចមលៀសប្បជាជនសីុវ៉ិលចោយ ុសច៉ា្ប់ និងការឃំុឃំងចោយ ុសច៉្ា ប់ចៅចលើជនសុីវ៉ិល) ចហើយបាន
បញ្ជ៉ាកន់ូវចាលនចយាបាយឧប្កិែឋកមមចំនួនបីដែល ប្តូវបានកំណត់ថាជាដផនកថ្នសហឧប្កិែឋកមមរួម ចៅកនញង
ែីកាែំចណាោះប្សាយ។ ស-២១ ក៏នឹងច្វើឲ៉ាយសំណ ំចរឿង០០២/០១ចនោះ កាន់ដត “មានភាពជាតំណាងចៅចលើទី
តំាងភូមសិាស្តសត” ថ្នឧប្កិែឋកមមដែលបានដចងចៅកនញងែកីាចែើមបចជួនចរឿងចៅជំនុំជប្មោះផងដែរ ចោយសារដត
ជនរងចប្ាោះមកពីប្គប់ប្ចកលហក និងភមូិភាគថ្នប្បចទសកមពញជាប្តូវបានរងនូវការច្វើទរុណកមម និងសមាល៉ាប់ចៅ
កនញងមនទរី ស-២១ ចនោះ។ ចនំួនែ៏ចប្ចើនសនធកឹស ធ៉ាប់ថ្នជនរងចប្ាោះថ្នស-២១ ដែលមានចំនួន ១២, ២៧២
 ក់ គឺជាការ្លញោះបញ្្៉ាំងពីវ៉ិសាលភាពថ្នឧប្កែិឋកមមទងំចនោះ។ ជាការបដនែមចៅចទៀត  ងគចហតុដែលថា ខាម៉ាំង
ខាងកនញង និងខាម៉ាងំខាងចប្ៅ ដែលបានជាប់ឃំុឃំងចៅកនញងស-២១ បានច្វើឲ៉ាយទីតាំងឧប្កិែឋកមមចនោះ កាន់ដតមាន
ភាពជាតំណាងឲ៉ាយប្គបជ់នរងចប្ាោះទំង ស់កនញង ំ ញងចពលថ្នរបបកមពញជាប្បជា្បិចតយ៉ាយ។ ស-២១ ក៏កាន់ដត
ច្វើឲ៉ាយមានភាពជាតំណាងឲ៉ាយសម័យកមពញជាប្បជា្បិចតយ៉ាយទំងមូល ចោយសារដតវាបានោប់ចផតើមែំចណើរការ
តំាងពីដ តោុ ឆ្៉ា១ំ៩៧៥ ែល់ថ្ងៃទី៧ ដ មករា ឆ្៉ា១ំ៩៧៩។ ជាចងុចប្កាយ ស-២១ បាន្លញោះបញ្្៉ាំងព ី
“ចំណ ចសនូល” នងិលកខណៈជាមូលោឋ៉ានថ្នសំណ ំចរឿង សតពីី៖ ការោប់ លួន ការច្វើទរុណកមម និងឃតកមមចៅ
កនញងមនទរីសនតិសុ ។  

គ. ការកតស់មាគ៉ាលរ់បសភ់ាគចីែើមបណតងឹរែឋប៉ាបចវណី 

ចមធាវីជាតិ ំមុ ចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណ ី ចពជ  ងគ បានដងលងថា ចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណី ចង់ចឃើញ
សាលប្កមមួយប្តូវបានច្វើច ើងចៅចពលដែលជនជាប់ចោទចៅរស់រានមានជីវ៉ិត នងិមានសម៉ាបទប្គប់ប្ាន់
កនញងការចូលចៅជំនុំជប្មោះ។ ចោយពិោរណាចៅចលើបញ្ហ៉ាសុ ភាព និងអាយុរបស់ជនជាប់ចោទ កែ៏ូចជាបញ្ហ៉ា
ប្បឈមនងឹហិរចញវតែញមានកប្មិតរបស់សាោកត ីភាគីចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណី សំុឲ៉ាយបនតច្វើសវ ការដែលបំដបក
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ចនោះឲ៉ាយែល់ទីបចចប់តាមចពលចវោែ៏សមរម៉ាយមួយ។ ពកួាត់ បានយល់ប្សបនឹងសារណាសននិោឋ៉ានរបស់សហ
ប្ពោះរាជអាជាញ៉ាសំុោកប់ចចូល ស-២១ ចហើយបាននិយាយថា ពួកាត់បានពិោរណចលើការោក់បចចូលបដនែម
ចនោះ “គឺជាការែ៏សមគួរបផំុត”។ 

ចមធាវី នតរជាតិ ំមុ ចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណី ច លហី៉ាាដបត សុមី៉េនូណហូវត (Ms. Elisabeth 

Simonneau-Fort)  ក៏បានចប្បើប្បាស់សវ ការ ថ្ងៃចនទ     ចែើម៉ាបីពិភាក៉ាាចែញចោលចលើបញ្ហ៉ាបារមភចំននួ
បីបដនែមរបស់ភាគីចែើមបណតងឹរែឋប៉ាបចវណី។ ជាែបំូង ចោកប្សីចមធាវី សុមី៉េនូណហូវត មិនបានយល់ប្សបនឹង
 ងគជំនុជំប្មោះពីការែក “ចោយាម៉ានមូលចហតុសមរម៉ាយ” ថ្នបទចោទថ្ន ំចពើប្បល័យពជូសាសន ៍ នងិការច្វើទកុខ
បុកចមនញ ចោយសមាអ៉ាងចលើមូលចហតុសាស  ចចញពែីីកាែំចណាោះប្សាយ។8 ចយាងតាម នកប្សី សុមី៉េនូណូ
ហវត ែីកាែំចណាោះប្សាយ អាច នុវតតចៅចលើបុគគល នងិ ងគចហតុដតប៉េុចណា្៉ាោះ ដតមនិដមនចៅចលើការច្វើចរ៉ិត
លកខណៈផលូវច៉្ា ប់ថ្នបទចោទច ោះចទ។ ប ទ៉ាប់មក ចោកប្សី បានចសនើសំុឲ៉ាយ ងគជនំុំជប្មោះច្វើការ ោះអាងឲ៉ាយបាន
ច៉ា្សោ់សព់ីប្បចយាគខាងចប្កាមចនោះចចញពីកថា ណឌ៨ ថ្នែីកាែំចណាោះប្សាយចុោះថ្ងៃទី២២ ដ កញ្ញ៉ា ឆ្៉ាំ
២០១១ ចោយបានែកប្សង់ថា៖ “ការកប្មតិចលើវ៉ិសាលភាពថ្ន ងគចហតុដែលប្តូវបានសាកល៉ាបងច្វើកនញង
 ំ ញងចពលថ្នសវ ការចលើកទីមួយចនោះ គឺចោយចយាងចៅចលើមានភាពាម៉ានផលប៉េោះពាល់ចលើលកខណៈចូល
រួមរបស់ចែើមបណតងឹរែឋប៉ាបចវណីកនញងការជនំុំជប្មោះ។” អាចនិយាយម៉ា្ប៉ាងចទៀតថា ចោកប្សីចង់ឲ៉ាយមានការ
បញ្ជ៉ាក់ថា ាម៉ានចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណីណាមួយ ប្តូវបានប្ោនចោលចោយសារដតមកពីលទធផលថ្នការបំដបក
ងមីថ្នកិចចនតីិវ៉ិ្ីចនោះច ើយ។ ចោយអាប្ស័យចលើការចូលរួមយាប៉ាងសាមគគីភាព ចមធាវី សុមី៉េនូណហូវត បានចសនើឲ៉ាយ
មានការ ោះអាងព ីងគជនំុំជប្មោះថា ែីកាបំដបកនីតិវ៉ិ្ងីមីចនោះ នឹងមនិមានផលប៉េោះពាល់ណាមួយមកចលើការផតល់
សំណងច ើយ។ ែូចដែលចោកប្សីចមធាវីបានពន៉ាយល់ “ែរាបណាចៅចពលដែលចែើមបណតងឹរែឋប៉ាបចវណីមាន
ការចូលរួមជាលកខណៈសមហូភាពដបបចនោះ គវឺាបណាត៉ាលឲ៉ាយផតល់សំណងជាលកខណៈសមូហភាពផងដែរ ចៅ
ចលើព៉ាយសនកមមដែលទទួលរងចោយសមូហភាព។”9  ចយាងចៅចលើប្បការចនោះចហើយ ប្គប់ភាគីចែើមបណតឹងរែឋ
ប៉ាបចវណីទំង ស់ ប្តូវដតទទលួបានផលប្បចយាជន៍ពីព៉ាយសនកមមចៅចុងចប្កាយចនោះ។ 

ឃ.  នសុ៉ាេរណៈរបស ់ងគជនំុជំប្មោះចោុះថ្ងៃទី១៩ ដ កមុភៈ 

ចៅថ្ងៃទី១៩ ដ កមុភៈ ចៅ ណៈចពលដែលវគគព ិិភាក៉ាាប្តូវបានពន៉ា្រចពល ចែើម៉ាបី នុញ្ញ៉ាតឲ៉ាយប្កុម
ការពារកតចី្វើការប្បឹក៉ាាចយាបល់ជាមួយនឹងជនជាប់ចោទ  ងគជនំុំជប្មោះ បានសចប្មចចចញ នុស៉ាេរណៈមួយ
ចផ៉ាេងចទៀត ចោយបានចសនើសំុថា ភាគីទំង ស់ អាចច្វើការកត់សមាគ៉ាល់ចៅចលើបញ្ហ៉ាបដនែមែូចខាងចប្កាម៖ 

១.  ងគជំនុជំប្មោះ នឹងចបើកសវ ការសាត៉ាប់ការវាយតថ្មលរបស់ប្គូចពទ៉ាយជំ ញចវជជសាស្តសត
ចលើលកខ ណឌសុ ភាពរបសជ់នោប់ចៅពាក់កណាត៉ាលដ មី  ឆ្៉ាំ២០១៣ ចហើយអាចនឹងប៉េោះ
ពាល់ែល់ការសចប្មចចសចកតី ំពីវ៉ិសាលភាពថ្នកិចចែំចណើរការនីតិវ៉ិ្ីសវ ការចនោះ។ 
២. ចសចកតីសចប្មចជាោយលកខណ៍ ក៉ាេរចលើការបំដបកកចិចែំចណើរការនីតិវ៉ិ្ីចនោះ    មិន
ទន់មានជាភាសារផលូវការចទសប្មាប់ពីរភាសារចទៀតចៅ  .វ.ត.ក ចហើយប្បដហលជាប្តូវការ
ចពលចវោយាប៉ាងតចិណាស់ ក៏ពីពីរសបាត៉ាហ៍ចៅបីសបាត៉ាហ៍ដែរ។ 
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៣. ចោក ហវលីពី ស៉ាេត (Mr. Philip Short) នងិចោកប្សី ច លហី៉ាាចប៊េត ចបកឃរ័ 
(Ms. Elizabeth Becker) ប្តូវបានកំណាត់ចៅតាមកាលវ៉ិភាគ ចែើម៉ាបីផតល់សកខីកមមចៅកនញង
សវ ការ សបាត៉ាហ៍បនតប ទ៉ាប់។ ចប្បើសិនចបើ ងគជំនុំជប្មោះមិនអាចសាត៉ាប់សកខីកមម នកជ ំញ
ទំងពីររូបចនោះចៅតាមកាលបរ៉ិចចេទដែលបានកំណត់កនញងចពលបចចញប៉ាបននចនោះ ប្បដហលជា ងគ
ជំនុំជប្មោះនឹងបាតប់ង់នូវឱកាសកនញងការសាត៉ាប់សកខីកមមរបស់ពួកាត់ទំងប្សុងដតមតង។ 
៤. មុននឹងចសចកតីសចប្មចជាោយលកខណ៍ ក៉ាេរសតីពីការបំដបកនីតិវ៉ិ្ី  ចតើសវ ការ
សាត៉ាប់សកខកីមមរបសស់ាក៉ាេីគួរដតប្តូវពន៉ា្រចពលដែរឬចទ ឬថាចតើសាក៉ាេីប្បដហលជាអាចផតល់
សកខីកមមទកទ់ិននងឹវ៉ិសាលភាពថ្នការជំនុំជប្មោះ ែូចដែលភាគីបានយល់ែឹង មនុនឹងមានការ
ច្វើចមាឃភាពចៅចលើែីកាបំដបកនីតិវ៉ិ្ ីនងិចសចកតីសចប្មចដែលពាក់ព័នធ  ? 
៥. កនញងប្ពឹតតិការណ៍ដែលមនទីរ ស-២១ ប្តូវបានោកប់ចចលូកនញងវ៉ិសាលភាពថ្នការជនំុំ
ជប្មោះចនោះ  ងគជំនុជំប្មោះសាោែំបងូ បានចសនើសំុឲ៉ាយមានការបញ្ជ៉ាក់ពីខាងការ៉ិយាលយ័សហ
ប្ពោះរាជអាជាញ៉ា ពំីចពលចវោដែលតប្មូវមានសប្មាប់ការសាត៉ាប់សកខកីមមបគុគលប្បំា ក់10 ចហើយ
ការបង្ហ៉ាញឯកសារប្បមាណជា២០០ច៉ា្ប់។  ងគជនំុំជប្មោះ ក៏សួរខាងការ៉ិយាល័យសហប្ពោះ
រាជអាជាញ៉ា ឲ៉ាយការបញ្ជ៉ាក់ថាចតើពួកាត់មានបណំងចសនើសំុឲ៉ាយោក់បចចូលមនទីរ ស-២៤ (ថ្ប្ព
ស) ចៅកនញងសំចណើសុំការពប្ងីកវ៉ិសាលភាពរបស ់លួនចនោះដែរឬចទ? 
៦.  ងគជំនុជំប្មោះ បានសួរប្កុមការពារកតីឲ៉ាយច្វើការគូសបញ្ជ៉ាក់ថាចតើ កនូកតីរបស់ លនួមាន
្នទៈបនតការលោះបង់សិទធិមានវតតមានកនញងការជនំុំជប្មោះកតីដែរឬចទ ចៅចពលដែលជនជាប់ចោទ
មិនអាចចូលរួមចៅកនញងកិចចែំចណើរការនីតិវ៉ិ្ីសវ ការបាន? ចហើយមានបុគគលមួយចំនួន
ដែល ងគជំនុជំប្មោះនងឹច្វើការចកាោះចៅឲ៉ាយចូលមកផតល់សកខកីមមទក់ទងនឹងមនទីរស-២១។ 
៧. ថាចតើការគណ ចពលចវោពីសំណាក់ខាងការ៉ិយាល័យសហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា    ដែល
ោំបាច់សប្មាប់បញ្ជ៉ាក់ចណំ ច ងគចហតុថ្នវគគសវ ការងមពីាក់ព័នធនងឹមនទីរស-២១ចនោះ វា
អាប្ស័យចៅចលើការទទួលយកប្បតិោរឹកពីសណំ ំចរឿង០០១ ដែរឬយាប៉ាង? ចហើយថាចតើប្កុម
ការពារកតីជំទស់ចៅនឹងការទទួលយកប្បតិោរឹកពីសណំ ំចរឿង០០១ ពាក់ព័នធនឹងមនទីរសនតិ
សុ ស-២១ ជាភសតញតាងដែរឬចទ? 

ង. ការកតស់មាគ៉ាលរ់បស់ប្កមុការពារកត ី

ចប្កាយពីបានលុបចោលនូវកិចចែំចណើរការនីតិវ៉ិ្ីចៅថ្ងៃ ង្គ៉ារ ចែើម៉ាបីផតល់ចពលចវោឲ៉ាយប្កុមការពារកតីច្វើ
ការផតល់ប្បឹក៉ាាជាមួយកនូកតីរបស់ពួកចគ និងច្វើការពោិរណាចលើសារណាសននិោឋ៉ានរបស់ខាងការ៉ិយាល័យ
សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា និងចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណីរួចមក ចហើយចៅថ្ងៃពុ្  ងគជំនុជំប្មោះសាោែំបូង បានផតល់
ចវទិកាជូនចមធាវីការពារកតី       ចែើម៉ាបីច្លើយតបចៅនឹងបញ្ហ៉ាដែលបានចលើកច ើងចៅកនញង នុស៉ាេរណៈរបស់ ងគ
ជំនុំជប្មោះចុោះថ្ងៃទី១២ និងទ១ី៩ ដ កមុភៈ។ 
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ង.១. សារណាសននោិឋ៉ានរបសប់្កមុការពារកតឲី៉ាយជនជាបច់ោទចោក ននួ ជា 

ចយាងតាមចមធាវី វុ៉ិចទរ័ កចូប៉េ (Mr. Victor Koppe) ដែលជាចមធាវីពារការកតឲី៉ាយជនជាបច់ោទ ននួ ជា 
វ៉ិធានការែ៏ប្បចសើរបំផុតច ោះ អាចនឹងមនិប្តូវបំដបកនតីិវី្ីទំងប្សុងចទ ចហើយច្វើសវ ការចលើសំណ ំចរឿង
ទំងមូលជាការជំនួសវ៉ិញ។ ចមធាវីការពារកតី បានតវា ៉ាថា ប្បការដបបចនោះ អាចនឹងជាមច្៉ា្បាយដតមួយគត់
សប្មាប់ចោក ននួ ជា ចែើម៉ាបីជំរុញឲ៉ាយមានការការពារកតីរបស់ាត់ប្បកបចោយភាពប្សបច៉ា្ប់ចពញចលញ។ 
ចមធាវីការពារកតី បាននយិាយថា ចោក ននួ ជា បានចជឿជាក់ចលើ វីដែលាត់បានច្វើ និងចហតុផលថ្ន ំចពើ
ដែលាត់បានប្បប្ពឹតត។ ការជំនុំជប្មោះចនោះ គឺជាការផតលឱ់កាសដតមួយគត់ឲ៉ាយជនជាបច់ោទចោក ននួ ជា 
ចែើម៉ាបីពន៉ាយល់ព ីំចពើរបស់ាតែ់ល់សាធារណជន ចហើយចែើម៉ាបីបង្ហ៉ាញ ំព ី “ប្បវតតិសាស្តសតទំងមូលដតមតង”។ 
វ៉ិសាលភាពដែលប្តូវបានកណំត់ចនោះ បានកប្មិតប្កុមការពារកតីមិនឲ៉ាយច្វើការបញ្ជ៉ាកឲ់៉ាយបានទំងប្សុងចំចពាោះ
ការការពារកតីរបស់ពួកាត់ ចោយថា គចប្មាងកមមវ៉ិ្ីដែលចោក ននួ ជា និងចមែកឹ ជំាន់ ពស់ដ មរប្កហមែថ្ទ
ចទៀតបានចប្ាងបចងកើតច ើង គឺមានចាលបណំងចែើម៉ាបីធា នូវសនតិសុ ចសែឋកិចច និងបូរណភាពទឹកែីរបស់
ប្បចទសកមពញជា ដែលកំពងុប្បឈមមុ នងឹវ៉ិបតតិមនុស៉ាេ្ម៌ និងការគំរាមកំដហងពីប្បចទសចំនួនពីរដែលមាន
ទ័ពខាល៉ាំង។ ជាមួយនងឹការបំដបកកិចចែំចណើរការនីតិវ៉ិ្ីចនោះ ចមធាវីការពារកតី បានតវា ៉ាថា មានប្តឹមដតការសាត៉ាប់
សវ ការចលើសកខីកមមជាដផនកៗប៉េុចណា្៉ាោះ។ ប្បការដបបចនោះ ច្វើឲ៉ាយចហតុការណ៍ថ្នសមយ័កមពញជាប្បជា្ិបចតយ៉ាយ
មានការភាន់ប្ច ំ នងិមិនចពញចលញ។ 

ចមធាវី កចូប៉េ បានតវា ៉ាថា វាមានការពិបាកចែើម៉ាបីបំដបកសកខីកមមដែលទកទ់ិននងឹបញ្ហ៉ាវ៉ិសាលភាពថ្ន
សំណ ំចរឿង០០២/០១ ចចញពីសំណ ំចរឿង០០២ទំងមូល។ ចហើយ “ពុំមានការសមាអ៉ាងចោយចំៗណាមួយ” 
បានចលើកច ើងពីបញ្ហ៉ាសហករណ ៍ និងបញ្ហ៉ាមនទីរសនតិស ុច ើយ។ ក៏ប៉េុដនត ចោយសារដតបញ្ហ៉ាទំងចនោះមនិ
សែិតកនញងវ៉ិសាលភាពថ្នការជនំុំជប្មោះដផនកទីមួយ ប្កុមការពារកតី មិនប្តូវបានផតលឱ់កាសចែើម៉ាបីចលើកច ើងពីបញ្ហ៉ា
ទំងច ោះតាមបរ៉ិបទនីមួយៗ ច្វើការពន៉ាយល់ពែីំចណើរការរបសវ់ា និងពន៉ាយល់ ំពតីួ ទរីបស់ចោក ននួ ជា 
ដែលពាក់ព័នធ។ ជាងចនោះចៅចទៀត ចយាងតាមចមធាវី កចូប៉េ វានងឹមានការពិបាកសប្មាបច់ោក ននួ ជា ចែើម៉ាបី
ចជឿជាក់ថា ាត់នឹងទទួលបានការជំនុំជប្មោះចោយមនិមានភាពលចមអៀងចៅកនញងការជំនុំជប្មោះបនតប ទ៉ាប់ចទៀត 
ប្បសិនចបើ ាត់ប្តូវបានផត ទ៉ាចទសរួចជាចប្សចសប្មាប់ការជនុំជប្មោះចលើកទីមួយ។ 

ាត់បានកត់សមាគ៉ាល់ថា ែកីាែំចណាោះប្សាយ បានសននិោឋ៉ានថា ជនជាប់ចោទចោក ននួ ជា  
ប្បដហលជាបានប្បប្ពឹតត ំចពើប្បល័យពូជសាសន៍ចៅសមយ័ដ មរប្កហម ចហើយប្បចទសកមពញជា ធាល៉ាប់មានការ
ពាក់ព័នធនងឹ ំចពើប្បល័យពជូសាសន៍ចនោះ ែូចចនោះចហើយ កនញងចិតតរបស់សាធារណជន ចោក ននួ ជា មានពិរុទធ
ភាពថ្នឧប្កិែឋកមមប្បល័យពូជសាសន៍ចៅចហើយ។ “កនញងចពលបចចញប៉ាបចនោះ   សូម៉ាបីដត នកជ ំញដែលប្តូវបានចសនើ
សំុចោយខាងសហប្ពោះរាជអាជាញ៉ាក៏មានការជដជកតវា ៉ា ំពឧីប្កិែឋកមមប្បល័យពូជសាសន៍ផងដែរ”។ ែូចចនោះចហើយ 
ចមធាវី កូចប៉េ បានបនតថា “ប្បសិនចបើចយើងចលើកច ើង នងិច្លើយសំណួរដែលទក់ទងនឹងការចកើតច ើងរបស់វា
ច ោះ វានឹងជាការកប្មមួយ ចហើយមិនអាចចមើលចឃើញ ំពីប្បវតតិសាស្តសតទំងមូលថ្នតុោការចនោះ”។ ចមធាវី
ការពារកតីរូបចនោះបានតវា ៉ាថា កនញងន័យចនោះ “បញ្ហ៉ាឧប្កិែឋកមមប្បល័យពូជសាសន៍ចនោះ” គវឺាចប្ចើនជាង វីដែលបាន
ចកើតច ើងចៅកនញងស-២១ គវឺាសំចៅចៅចលើសម័យរបបកមពញជាប្ប្ិបចតយ៉ាយទំងមូលដតមតង ចហើយប្បការចនោះ
បានច្វើប៉េោះពាល់ែល់ចោក ននួ ជា ចំចពាោះ វីដែលាត់បានចជឿជាក់។ 
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ចមធាវី កចូប៉េ បានបដនែមចទៀតថា ចោយផទញយពសីារណាសសននិោឋ៉ានរបស់សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា មនទីរស-
២១ មនិដមនជាការតំណាងឲ៉ាយសំណ ំចរឿង០០២ ច ើយ។ មនទីរស-២១ ប្ាន់ដតបានចោោះប្សាយជាមួយនងឹ
ដផនកមួយកនញងចំចណាមចាលនចយាបាយរបស់កមពញជាប្បជា្ិបចតយ៉ាយទំងប្បំាដែលប្តូវបានចោទប្បកាន់ ច ោះគ ឺ
ការ ប់រំចរៀនសូប្តែល់ខាម៉ាំង។ ចមធាវី កចូប៉េ បាននយិាយបញ្ជ៉ាក់ចោយសងកត់្ ៃន់ថា ែកីាែំចណាោះប្សាយរបស់
សំណ ំចរឿង០០១  គឺមាន “លកខណៈច៉្ា ស់ោស់” ថា មនទីរស-២១ គឺមាន   “លកខណៈដបលកជាងចគ” ដែលជា
បណាត៉ាញថ្នមនទីរសនតិស ុែថ្ទ ចហើយមានទំ ក់ទនំងចោយផ្ទ៉ាល់ចៅនឹងគណៈកមាម៉្ា ិការមជ៉ាឈិម និងតួ ទី
របស់វាកនញងការឃំុ លួន និងការសមាល៉ាប់ចៅែល់កមាម៉ាភិបាលបក៉ាេកុមមញយនីសតកមពញជា។ ចមធាវី កូចប៉េ បានតវា ៉ាថា 
“លកខណៈដបលកជាងចគចនោះ គកឺារចប្បើប្បាស់ពាក៉ាយចដមលកពីចគដែលជាតំណាងចៅឲ៉ាយចណំ ចចនោះដតមតង”។ 

ាត់ក៏បានចងអញលបង្ហ៉ាញថា ប្បសិនចបើ  ងគចហតុទកទ់ិននឹងមនទីរស-២១ ប្តូវបានចលើកច ើងមតង
ចទៀតច ោះ វានងឹមានបញ្ហ៉ាចោទច ើងប្តង់ថា “ចតើ ងគជនំុំជប្មោះ អាចច្វើការកាត់ចសចកតីចោយមិនលចមអៀង 
ចលើក ងគចហតុែូចា្៉ាចំចពាោះការជំនុំជប្មោះចលើកទពីីរចនោះបានដែរឬចទ?” ជាពិចសស ពាក់ព័នធនងឹសកខីកមមរបស់
ចោក កាងំ ចហកច អា ៉ាវ ចៅ រចុ ដែលការពារកតីរបស់ជនជាប់ចោទចោក ននួ ជា កពំងុប្បឈមនឹងវ៉ិវាទកមម
ចលើភាពគួរឲ៉ាយចជឿជាក់របស ់រចុ ។ ចមធាវី កចូប៉េ បានកតស់មាគ៉ាល់ថា មនទីរស-២១ មានភាពល៉ាបីល៉ា្ញណាស់ 
ចហើយ ងគជំនុំជប្មោះ ក៏បានច្វើការជំនុំជប្មោះរួចរាល់ចហើយចោយថា វាជាឧប្កិែឋកមមែ៏្ ៃន់្ ៃរជាទីបំផុតដែលបាន
ចកើតច ើងចៅទីច ោះ។ ក៏ប៉េុដនត “វាមិនដមនជាបញ្ហ៉ាមួយទទួលបានចជាគជ័យកនញងការចរៀបរាប់ចរឿងរបស់កមពញជា
ប្បជា្ិបចតយ៉ាយចទ” ពីចប្ពាោះវាមិនបាន “បំចពញយាប៉ាងជាក់ោក”់ នូវគំរូថ្នភាពជាតណំាងឲ៉ាយជនរងចប្ាោះច ោះ
ចទ។ ចៅចពលដែលមនទីរស-២១ ទំនងជាមានភាពង្យប្សួលកនញងការបង្ហ៉ាញភសតញតាង ចោយសារដត រចុ 
ធាល៉ាប់បានផតល់សកខកីមមរួច ចហើយសាលប្កមជប្មោះចសចកតចីលើសំណ ំចរឿង០០១ ក៏បានប្បកាសរួចចហើយផងដែរ 
ែូចចនោះ កមមវតែញរបស់ ងគជំនុជំប្មោះ គឺមិនដមនជាការចលើកយកការផត ទ៉ាចទសច ោះចទ។ ចមធាវី កចូប៉េ បានតវា ៉ាថា 
កិចចការរបស់ ងគជនំុំប្មោះសាោែំបងូ ប្តូវដតវ៉ិនិចេយចលើបទចោទទំងឡាយណាដែលមានចៅកនញងែីកាែំចណាោះ
ប្សាយ ែចូដែលបានបង្ហ៉ាញចោយសាថ៉ាប័នតោុការចផ៉ាេងៗា្៉ា ែចូខាងចប្កាម៖ 

វាអាចជាកំហុសមួយែ៏្ៃន់្ៃរចៅចំចពាោះការបំចពញតួ ទី ប្បសិនចបើ ងគជំនុំជប្មោះមិនវាយ
តថ្មល ំពី តតចរ៉ិត ឬឥរ៉ិយាបងរបស់ជនជាប់ចោទមុននឹងចចញសាលប្កមវ៉ិនិចេយចទស។ 

ទក់ទងនងឹចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណី ចមធាវីការពារកតី បានកត់សមាគ៉ាល់ថា ការទមទរសំណងនងិឋានៈ
ជាចែើមបណតងឹរែឋប៉ាបចវណី គឺសប្មាប់ដតចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណីទំងឡាយណាដែលជាជនរងចប្ាោះថ្នឧប្កិែឋ
កមមទំងចនោះចោយ ងគជំនុជំប្មោះបាន វ៉ិនិចេយ។ មានចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណីចំនួន ៤០០០ ក់ ចៅកនញងសំណ ំ
ចរឿង០០២ កប៏៉េុដនតមានដត ១១៦៦  ក់ប៉េុចណា្៉ាោះ ដែល ងគជំនុំជប្មោះ “បានទទួលសាគ៉ាល់កនញងែីកាសចប្មចចងុ
ចប្កាយរបស់ លួន ចហើយចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណីទំងច ោះអាចមានលទធភាពទទួលបានសំណងទំងច ោះ” កនញង
វ៉ិសាលភាពថ្នសំណ ំចរឿង០០២/០១។  ែូចចនោះចហើយ ចមធាវី កចូប៉េ បាននយិាយថា ចមធាវី ំមុ ចែើមបណតឹងរែឋ
ប៉ាបចវណី មនិអាចាំប្ទនូវ “ទស៉ាេនៈែ៏ចចងអៀតមួយចនោះ” ថ្នែីកាែំចណាោះប្សាយ ដែលបានចលើកច ើងចោយ
សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា ចហើយ “មិនមានន័យថា ចយើងប្តូវកាត់ចោលនូវភាគចប្ចើនថ្នជនរងចប្ាោះមិនឲ៉ាយទទួលបាន
យុតតិ្ម៌ច ោះចទ”។ 
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ចមធាវី កចូប៉េ ក៏បានចសនើសំុថា ពួកាត់ សំុមិនឲ៉ាយមានសវ ការសាត៉ាប់សកខីកមមរបស់សាក៉ាេីដែលបាន
ចប្ាងទុកកនលងមក មនុនឹងច្វើការចោោះប្សាយចលើបញ្ហ៉ាដែលបានចោទច ើង ចោយសារដតពុំមានការកណំត់
ជាក់ោកណ់ាមួយសតីពីវ៉ិសាលភាពថ្នការជំនុំជប្មោះចនោះ ដែលប្បដហលជាអាច ំឲ៉ាយមានការភាន់ប្ច ំកាន់់ដត
ចប្ចើនច ើង។ ចទោះបីជា  ងគជំនុំជប្មោះប្បដហលជាអាចចចញចសចកតីសចប្មចចនោះ   ចហើយបនតចបើកសវ ការចលើ
ភសតញតាង ចោយចយាងចលើចហតុផលថានឹងមានការសចប្មចតាមចប្កាយក៏ចោយ កា៏ម៉ានសាក៉ាេណីាមួយ  គួរ
ដតមកផតល់សកខកីមមចៅចំចពាោះមុ  ងគជំនុំជប្មោះច ើយ រហូតទល់ដត ងគជនំុំជប្មោះ បានចចញចសចកតីសចប្មច
របស់ លួនចលើវ៉ិសាលភាពថ្នការជំនុំជប្មោះចនោះ។ ាតក់ប៏ានចសនើសំុផងដែរថា សកខកីមមរបស់សាក៉ាេីណាមួយ
ដែលប្បដហលអាចនិយាយពបីញ្ហ៉ាចៅចប្ៅវ៉ិសាលភាពបចចញប៉ាបននថ្នសំណ ំចរឿង០០២/០១   គួរដតប្តូវបានពន៉ា្រ
មួយរយៈចពល ល ីចែើម៉ាបី នញុ្ញ៉ាតឲ៉ាយភាគីទំង ស់ចប្តៀម លួន។  

កនញងករណីដែលសំណ ំចរឿង០០២/០១ ប្តូវបានពប្ងកីវ៉ិសាលភាពចោយោក់បចចលូមនទីរស-២១ 
ចមធាវីការពារកតី កចូប៉េ បានគសូបញ្ជ៉ាក់ថា ប្បការដបបចនោះ នឹងទំនងជាច្វើឲ៉ាយប្កុមការពារកតីមានការពិបាក ចែើម៉ាបី
ចសនើសំុបដនែមនូវភសតញតាង។ ចមធាវីរូបចនោះ បានតវា ៉ាប្តង់ចណំ ចចនោះថា ប្តូវមាន “ការផតល់ចពលចវោឲ៉ាយច្វើការ
សិក៉ាាប្សាវប្ជាវឲ៉ាយបានទូលំទូោយថា មាន វីចកើតច ើង” ចៅមនទីរស-២១ ចហើយប្តូវមានភសតញតាងជាចប្ចើន
ចែើម៉ាបីប្បឆំងនឹងភាពគួរឲ៉ាយចជឿជាក់របស់ រចុ។ ាត់បាន ោះអាងថា ប្កុមការពារកតី មានលទធភាពអាចផតល់ការ
ច្លើយតបជាបឋមសិនចលើបញ្ហ៉ាចនោះ ចោយពិោរណាថា ពួកាត់បានសាត៉ាប់សំចណើពសីហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា និង
ចែើមបណតងឹរែឋប៉ាបចវណ ីបានតិចជាង២៨ចមាប៉ាងមនុប៉េុចណា្៉ាោះ ចហើយចោក ននួ ជា ប្តូវបចជូនឲ៉ាយចៅសប្មាក
ព៉ា្បាលចៅកនញងមនទីរចពទ៉ាយ រហូតែល់កាលពីម៉ាេិលមិញចនោះ នងិមិន “ង្យប្សួយសប្មាប់ការប្បឹក៉ាាកតី” ឲ៉ាយាត់
ច ើយ។ 

ចំចពាោះបញ្ហ៉ាដែលចោទច ើងថា ចតើសំណ ំចរឿង០០២/០២ អាចបនតនតីិវ៉ិ្ីបានដែរឬចទ ចៅ ណៈ
ដែលសាលប្កមកាត់ចសចកតីចលើសំណ ំចរឿង០០២/០១ កពំុងប្តូវបានចរៀបចំ? ចមធាវី កចូប៉េ បានផតល់មតិ
ចយាបល់ថា ចនោះ “វាមិនអាចចៅរួចច ោះចទ” ចោយសារដត “វាមានការប្តួតា្៉ារវាងសណំ ំចរឿង០០២/០១ នងិ
សវ ការបនតប ទ៉ាប់ចទៀត”។ ជាពិចសសចៅចទៀត ចមធាវីរូបចនោះ បានចលើកច ើងពីការបារមភថាចតើសាលប្កម
ចលើសំណ ំចរឿង០០២/០១ អាចនឹងកណំត ់ំពីអាជាញ៉ា សជ់ំនុ1ំ1 ចហើយសប្មាប់ជាមូលោឋ៉ានកនញងសវ ការជាបនត
ប ទ៉ាប់មកចទៀត។ ចោយចយាងចៅចលើបុចរវ៉ិនិចេយដែលច្វើឲ៉ាយមានប៉េោះពាល់ែលជ់នជាប់ចោទ  ចោយសារដត
ចសចកតីសចប្មចចមាឃភាពរបស់ ងគជំនុជំប្មោះសាោកំពូល ចលើការបំដបកកចិចនីតិវ៉ិ្ីរបស់ ងគជំនុជំប្មោះសាោ
ែំបូង ចមធាវី កចូប៉េ បានបញ្ជ៉ាក់ថា ពួកាត់បានចោទសួរចៅកាន់សាក៉ាេី ចហើយបានបង្ហ៉ាញភសតញតាងចោយ
ចយាងចលើការសនមតថា ពួកាត់មិនបានការពារ ឬតំណាងចៅែល់ការចោទប្បកាន់ចៅកនញងែីកាបចជនូចរឿងចៅ
ជំនុំជប្មោះច ោះចទ។ កប៏៉េុដនត ប្បការចនោះ គឺអាចជា “ែំចណាោះប្សាយង្យប្សួយមួយ” ចបើសិនណាភាគីមានចពល
ចវោប្គប់ប្ាន់ចែើម៉ាបីបង្ហ៉ាញភសតញតាងដែលពាក់ពន័ធ និងចកាោះចៅសាក៉ាេីមនុៗមកផតលស់កខីកមម ចប្កាយ ងគជនំុំ
ជប្មោះចចញចសចកតីសចប្មចទក់ទងចៅនឹងការពនិិត៉ាយបំដបកែីកាជំនុំជប្មោះជាងមីច ើងវ៉ិញ។  
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ង.២. សារណាសននោិឋ៉ានរបសប់្កមុការពារកតឲី៉ាយជនជាបច់ោទចោក ច ៀង សារ ី

ចមធាវី នតរជាតិការពារកតីឲ៉ាយជនជាប់ចោទចោក ច ៀង សារ ី គឺចោក ថ្ម៉េ ល កាណាវាស (Mr. 

Michael Karnavas) បាននយិាយយាប៉ាងប្បាកែប្បាជាថា ប្កមុការពារកតរីបស់ាត ់ ចជឿជាកថ់ា  ងគជនំុជំប្មោះ
សាោែំបូង គួរដតច្វើការជំនុជំប្មោះចលើសំណ ំចរឿងទំងមូល។ ចមធាវីការពារកតីរូបចនោះ បានចលើកទ ហីករណ៍ថា 
 ងគជំនុជំប្មោះសាោកំពូល បាននឹងកពំុងបង្គ៉ាប់ឲ៉ាយ ងគជនំុំជប្មោះសាោែំបូងប្បប្ពតឹត ហួសពី ំណាចយុតាត៉្ា ិ
ការរបស់ លួន (ចប្ៅពីវ៉ិសាលភាពថ្ន ំណាចច៉ា្ប់) ចហើយចសនើសំុ “ផ្ល៉ាស់បតរូ”  .វ.ត.ក ឲ៉ាយចៅជា អាយ.សុ.ី្.ី
វា ៉ាយ (ICTY) ចោយចយាងចលើ និង នុវតតយតុតិសាស្តសតរបស់ អាយ.សុ.ី្.ីវា ៉ាយ ចែើម៉ាបីច្វើយុតតកិមមឲ៉ាយបានជាលទធ
ផលមួយដែលជាទីាបច់ិតត។ ាត់ បានតវា ៉ាថា  ងគជនំុំជប្មោះ មនិមាន ណំាចចែើម៉ាបី “ច៉ាបិចយកដតចណំ ចមួយ
ចំនួន” ថ្នែីកាែំចណាោះប្សាយមកជំនុជំប្មោះ ចហើយប ទ៉ាប់មក “ទុកចោល” នងិទមាល៉ាក់បទចោទែថ្ទចទៀត 
“ដែលចៅសល់ច ោះចោល”។ ាត់បានរំឭកែល់ ងគជំនុជំប្មោះថា “ប្បព័នធច៉្ា ប់ចនោះ មិន នញុ្ញ៉ាតឲ៉ាយ ងគជំនុំ
ជប្មោះទមាល៉ាក់ចោលនូវបទចោទមួយចំននួចចញពីែីកាែំចណាោះប្សាយច ើយ។ ែូចចនោះ  ងគជំនុំជប្មោះ ប្តូវដតជនំុំ
ជប្មោះចលើសំណ ំចរឿងទំងមូល។” ចមធាវី កាណាវាស បានចងអញលបង្ហ៉ាញថា វ៉ិធានរបសត់ុោការ  អាយ.សុ.ី្.ី
វា ៉ាយ សតីពីការតំណាង (ដែលប្តូវបានការ៉ិយាល័យសហប្ពោះរាជអាជាញ៉ាចប្បើប្បាស់ជាសមាអ៉ាងកនញងសារណា
សននិោឋ៉ានរបស់ លួន) ប្តូវបានបចងកើតច ើងចែើម៉ាបីចផ្ត៉ាតជាសំខាន់ចលើការប្ោនចោល ងគចហតុចោទប្បកានម់ួយ
ចំនួនកនញងែីកាបចជនូចរឿងចៅជំនុំជប្មោះ។ ចមធាវីការពារកតីរូបចនោះ បាននយិាយថា វាជា “គនំិតរចវីរវាយចប្ចើន
ជាង” ដែលនិយាយថា វ៉ិធានចនោះ ជាការបំដបកកចិចែំចណើរការនីតិវ៉ិ្ី។ “វាគឺជាការប្ោនចោល ងគចហតុចោទ
ប្បកាន់មួយចំននួកនញងែីកាបចជូនចរឿងចៅជំនុំជប្មោះ”។ 

ាត់បានរំឭកែល ់ងគជនំុំជប្មោះសាោែបំូងថា ចយាងតាមចសចកតីសចប្មចរបស់ ងគជនំុំជប្មោះសាោ
កំពូល 12  មូលោឋ៉ានសប្មាប់ការរលត់ថ្នសំណ ំចរឿង ប្តូវបានកំណតក់នញងប្កមនីតិវ៉ិ្ីប្ពហមទណឌថ្នប្ពោះរាជាណា
ចប្កកមពញជា ែូចខាងចប្កាម៖ 

 មាប្តា៧. ការរលតថ់្នបណតងឹអាជាញ៉ា  
  ១.មរណភាពថ្នជនចលមើស 
  ២.ការផុតអាជាញ៉ាអាយុកាល 
  ៣.ការចលើកដលងចទសជាទូចៅ 
  ៤.នរិាករណ៍ថ្នច៉ា្ប់ប្ពហមទណឌ 
  ៥.អាជាញ៉ា សជ់ំនុ1ំ3 

 ចមធាវី កាណាវាស បានរំឭកថា ប្កុមការពារកតីរបស់ចោក បានាំប្ទចំចពាោះវ៉ិ្ីដែល ងគជំនុជំប្មោះ
សាោែំបូងបានបំដបកសណំ ំចរឿង ចោយសារដតវាមានលកខណៈច៉្ា ស់ោស់ថា ពួកចគបាន “នឹងកំពុងច្វើការ
បំដបកចណំ ចតចូៗ ការជំនុជំប្មោះតូចៗចៅតាមែីកាែំចណាោះប្សាយ។ មិនដមនថាដផនកចផ៉ាេងចទៀតច ោះចយើង
ប្ោនចោលច ោះចទ។” ចមធាវីការពារកតីរូបចនោះ ក៏បានតវា ៉ាថា ផទញយនឹង វីដែលបានបញ្ជ៉ាក់កនញងចសចកតីសចប្មច
របស់ ងគជំនុជំប្មោះសាោកំពលូ ភាគី ក៏ែចូជាសហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា ប្តូវបានផតល់មតិចយាប់ចំចពាោះមុ  ងគជំនុំ
ជប្មោះថា៖ “ចយើងបានផតល់មតិចយាបល់ចំចពាោះមុ  ងគជំនុជំប្មោះ មនិដមនជាចលើកទមីយួច ោះចទ ក៏ប៉េុដនតចយើង
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បានផតល់មតិចយាបល់ពីចសចកតីសននិោឋ៉ានរបស់ចយើងឲ៉ាយ ងគជំនុំជប្មោះសាត៉ាប”់។ ចមធាវី កាណាវាស បានចងអញល
បង្ហ៉ាញថា ការ៉ិយាល័យសហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា បានចសនើសំុឲ៉ាយ ងគជំនុំជប្មោះយកចិតតទកុោក់ថា វែតអាយុជាម្៉ាយម
របស់មនុស៉ាេប្បុសជនជាតិកមពញជា គឺមានអាយុ ៦០ឆ្៉ាំ។ ចៅចពលដែលការ៉ិយាល័យសហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា បាន
ោប់ចផតើមចរៀបចំែីកាសននិោឋ៉ានបចជូនចរឿងឲ៉ាយចសុើបសួររបស់ លួនចៅកនញងឆ្៉ាំ២០០៦ ចោក ច ៀង សារ ីមានអាយុ 
៨១ឆ្៉ាំចហើយយាប៉ាងតចិ។ ក៏ប៉េុដនត ចទោះបីជាបានែឹងថាអាយុោស់ជរារបស់ជនជាប់ចោទក៏ចោយ ក៏ការ៉ិយាល័យ
សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា បានបនតពប្ងីកែីកាសននិោឋ៉ានបចជូនចរឿងឲ៉ាយចសុើបសួរ ការច្វើបណតងឹចលើែីកាសននិោឋ៉ានបចជនូ
ចរឿងឲ៉ាយចសុើបសួរបដនែមសតីពីភូមិភាគឧតតរ ការអាពាហ៍ពពិាហ៍ចោយបងខំ  ំចពើប្បលយ័ពូជសាសន៍មកចលើជន
ជាតិោម និងឧប្កែិឋកមមផលូវចភទ។ ចមធាវីការពារកតី បានតវា ៉ាថា ចទោះបីជា វកី៏ចោយដែលការ៉ិយាល័យសហប្ពោះ
រាជអាជាញ៉ាបានោកប់ចចូលកនញងែីកាសននិោឋ៉ានបចជនូចរឿងឲ៉ាយចសុើបសួរ  ងគជំនុំជប្មោះសាោែំបូង មិនមានជចប្មើស
 វីច ើយ ចោយថា៖ “វ៉ិ្ីដែលបំដបកកិចចែំចណើរការនីតិវ៉្ិ ីចៅចពលចនោះ គឺវាជាវ៉ិ្ីដតមយួគត់ដែលចយើងអាចច្វើ
ែូចចនោះ”។ ចមធាវី កាណាវាស បាននយិាយថា  ងគជំនុជំប្មោះសាោកពំូល  ចពលងមីៗចនោះបានផតល់ជចប្មើស
ែល់ ងគជនំុំជប្មោះសាោែំបងូ ឲ៉ាយបនតច្វើកិចចែំចណើរការនតីិវ៉ិ្ីរបស់ លួន កប៏៉េុដនតបានច្វើការពន៉ាយល់ពីគចប្មាងថ្ន 
“ការចរៀបចំសវ ការ” ឬការចរៀបចំឲ៉ាយមាន “សវ ការតូចៗ”។ ចមធាវី កាណាវាស បានរំឭកថា  ងគជនំុំជប្មោះ
សាោកំពូល បានផតល ់នសុាសន៍មួយចំនួនសតពីីការចរៀបចំែំចណើរការ និងការបចងកើតប្កុមប្បឹក៉ាាជំនុំជប្មោះ
សាោែំបូងចលើកទីពីរផងដែរ។ កប៏៉េុដនត  នសុាសន៍ទំង ស់ចនោះ ប្តូវបាន ងគជនំុំជប្មោះសាោកពំូលចលើក
យកពីចសចកតីសចប្មចចលើសំណ ំចរឿង Mladić របស់តោុការ អាយ.សុ.ី្.ីវា ៉ាយ ចហើយ “វាមនិអាចច្វើចៅរួច” 
ចំចពាោះការ នុវតតន៍កនញង  .វ.ត.ក ចោយសារដតមិនមានប្បភពចចញពីតោុការ អាយ.សុ.ី្.ីវា ៉ាយ ច ើយ។  

 ចមធាវី កាណាវាស ក៏បានចលើកច ើងភាល៉ាមៗ ពីការទមទររបស់ចែើមបណតងឹរែឋប៉ាបចវណី ចោយ
និយាយថា ាតក់ំពុងមាន “ការចងឿង្ៃល”់ ថាចតើចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណីទំង ស ់ទទួលបានការផតល់ប្បឹក៉ាាកតី
ជាមួយនឹងចមធាវី ំមុ របស ់លួនដែរឬចទ ចៅ ណៈចពលដែលចមធាវី ំមុ ចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណី “បាន
កំពុងទមាល៉ាក់ចោល នងិចបាោះបង់ពកួាត់ចោល ចោយបានប្តូវរូវា្៉ាជាមួយនឹងសំចណើរបស់សហប្ពោះរាជ
អាជាញ៉ា?” ចោយយល់ប្សបជាមួយនឹងចមធាវី កចូប៉េ ាត់បាននិយាយថា វាគឺជា “គួរឲ៉ាយ ស់សំចណើច” ដែលចសនើ
សំុថា  ងគជនំុំជប្មោះសាោែបំូង អាចឈានចៅែល់ការច្វើចសចកតីសចប្មចគតិយុតតចលើបញ្ហ៉ាទំងចនោះ ដែល ងគ
ជំនុំជប្មោះហនងឹមិនទន់បានច្វើសវ ការសាត៉ាប់មតិចយាលបព់ីភាគី វីផង។ 

 ាត់ក៏បានច្វើការចងអញលបង្ហ៉ាញថា ការ៉ិយាល័យសហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា បានកំពងុច្វើការចសនើសំុឲ៉ាយោក់
បចចូលមនទីរស-២១ ចូលចៅកនញងវ៉ិសាលភាពថ្នការជនំុំជប្មោះចនោះ ដតហាក់ែចូជាមិនច៉ា្ស់ោស់ទល់ដតចសាោះ
ថាចតើការចោទប្បកាន់ែថ្ទចទៀតនឹងប្តូវបានចោោះប្សាយយាប៉ាងណាចៅ? ថាចតើ ងគជនំុំជប្មោះសាោែំបូងកំពុង
បនតកិចចែំចណើរការនីតិវ៉ិ្យីាប៉ាងែូចចមតច ឬក៏ច្វើការសចប្មចឲ៉ាយមានសវ ការមាន “តណំាងឲ៉ាយកាន់ដតចប្ចើន” 
ដែរឬយាប៉ាងណាចៅវ៉ិញ? វានឹងចៅដតតប្មូវឲ៉ាយមានងវ៉ិកា ការចរៀបចំយាប៉ាងលអតិលអន ់ និងគចប្មាងច៉ា្សោ់ស់
ចទៀតផង។ ាត់បានបរ៉ិយាយពីការចរៀបចំគចប្មាងថា ការចលើកច ើងនូវផលប្បចយាជន៍ដែលពាក់ព័នធទងំ ស់ 
គឺវាែូចជា “កចិចការដែលប្បាថ្ា៉ាែ៏ចលើសលុបមួយ” ចហើយក៏ជា “សុបនិែ៏អាប្កកម់ួយ” ផងដែរ។ ែូចចនោះចហើយ 
ាត់បាននយិាយថា មានដតផលូវដែលប្តូវច្វើបនតច ោះ គឺការជំនុំជប្មោះចលើសំណ ំចរឿងទំងមូលដតមតង។ ាត ់បាន
តវា ៉ាថា ការដែលមាន “សវ ការតូចៗ” ចនោះ ច្វើឲ៉ាយមានបញ្ហ៉ាចោទច ើងកាន់ដតចប្ចើនច ើងៗ ចោយចោទសួរ
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ថា៖ ចតើជនជាប់ចោទមិនប្តូវបានផតល់សិទធិទទួលបាននូវភាពជាក់ោក់មួយចនំួន ពំ ីវីដែលនឹងចកើតមានច ើង
ចំចពាោះសំណ ំចរឿងដែលចៅចសសសល់ចនោះដែរឬចទ?   ចតើឲ៉ាយពួកាតច់ចោះដតចៅ       “ចហាោះចហើរចៅកនញង ៉ាយល់
 ដណតត ណតូងចៅកនញង ៉ាយល់ច ោះ” ចោយមិនែឹងថាបានពួកាតន់ឹងប្តូវប្បឈមមុ នឹងការជំនុំជប្មោះកតីមួយ
ចំនួនបនតចទៀតឬ? 

 ចមធាវី កាណាវាស បានចងអញលបង្ហ៉ាញថា “ចោយសារដត ងគជំនុជំប្មោះសាោកំពូល ទនំងជានឹងផតល់
 នុសាសន៍ថា “វាគួរដតជាកិចចែំចណើរការនីតិវ៉ិ្តីទលា្់៉ា” ដែលសហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា មិនការពិបាកកនញងការ
បង្ហ៉ាញភសតញតាងរបស់ លនួ។ ែូចចនោះ ាត់បានផតល់មតិចយាបល់ថា  ងគជនំុំជប្មោះសាោែំបងូ គួរដតបង្គ៉ាប់
សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ាឲ៉ាយច្វើការោប់ចផតើមបចងកើតបចជីចឈាម៉ាោះសាក៉ាេ ី និងឯកសាទំង សដ់ែលពួកចគចជឿជាក់ថានឹង
បង្ហ៉ាញពីសំណ ំចរឿងចំចពាោះែកីាែំចណាោះប្សាយទំងមូល។ ាត ់ បានជូនែំណងឹែល ់ងគជំនុជំប្មោះថា ប្កុម
ការពារកតី មិនមានបំណងចសនើសំុឲ៉ាយមានសាក៉ាេ ី ឬភសតញតាងងមីច ើយ ចហើយទុកជនូឱកាសឲ៉ាយសហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា
ច្វើការបង្ហ៉ាញសំណ ំចរឿងរបស់ លួនជំនួសវ៉ិញ ចោយសារដតកិចចែំចណើការនតីិវ៉ិ្ីចនោះ គឺ នុវតតតាម “ប្បព័នធត
ទល់ា្៉ា”។ ក៏ប៉េុដនត ាត់សង៉ាឃឹមទុកថា សាក៉ាេីកនលងមកមួយចំនួន ប្បដហលជាអាចប្តូវបានច្វើការចកាោះចៅសា
ជាងមី។ 

 ចមធាវីការពារកតីរូបចនោះ ក៏បានចលើកច ើងពីបញ្ហ៉ាថ្នវ៉ិ្សីាស្តសតដែល ងគជំនុជំប្មោះនងឹអាចោប់ចផតើមចបើក
សវ ការចលើភសតញតាងសប្មាប់សំណ ំចរឿង០០២/០២  ចពលងមីៗចនោះ ចប្កាយពីច្វើចសចកតីសននិោឋ៉ានបិទបចចប់
ការបង្ហ៉ាញភសតញតាងកនញងសណំ ំចរឿង០០២/០១ រួចមក។ ាត់បានបចចចញមតិចយាបល់ថា ចោយសារដត ងគ
ជំនុំជប្មោះសាោែំបងូ កំពុងច្វើការបំដបកកិចចនតីិវ៉ិ្ីចលើសំណ ំចរឿង០០២ (មានន័យថា វាគឺជាសវ ការបនត
ដែលកំពុងប្តូវបានបំដបកនីតវិ៉ិ្ីជាសវ ការតូចៗ) វាប្បដហលជា “អាចច្វើចៅរួចតាមប្ទឹសត”ី សប្មាប់ ងគជំនុំ
ជប្មោះសាោែបំូងចែើម៉ាបីផតលជ់ូនែល់ភាគីទងំ ស់នូវ “ការពន៉ា្រចពលមួយរយៈចែើម៉ាបីច្វើការចរៀបចំ និងបាន
ោប់ចផតើមដផនកតចូៗចនោះច ើងវ៉ិញឲ៉ាយបានឆប់រហ័ស”។ កប៏៉េដុនត ចមធាវី កាណាវាស បានកត់សមាគ៉ាល់ថា “វាជា
ការសមញគសាម៉ាញ” ចហើយភាគទំីង ស់ នឹងប្តូវការចពលរង់ោំចមើល វីចៅជាគចប្មាងរបស់ ងគជំនុជំប្មោះសាោ
ែំបូងបានចប្ាងទកុ។ ជាការបដនែមចៅចទៀតច ោះ ាត់បានបញ្ជ៉ាក់ថា វាអាចមាន “លទធភាពជាក់ដសតងថា ថ្ងៃ
ខាងមុ ហនឹង ត់មានងវ៉ិកា ចគផតល់មកឲ៉ាយតុោការចនោះចទៀត”។ ទក់ទងនឹងព៉ាយសនកមមដែលចកើតច ើង
ចោយសារដតចមាឃៈកមមចលើែីកាបំដបកកចិចនីតិវ៉ិ្ ី ាតប់ាននិយាយថា ាតម់ិនបាន “រងផលប៉េោះពាល់ពីកតី
បារមភដែលនឹងការចកើតមានច ើងណាមួយច ើយ” ចហើយាត់ក៏មិនដមនថាចែកលក់ច ោះដែរ ឬក៏ាត់ប្តូវការ 
“ថ្ា៉ាំរង្ប់ចិតតចែើម៉ាបីចៅបនតចឃើញមាន វីនឹងចកើតមានច ើងចលើការជំនុំជប្មោះសណំ ំចរឿង០០២/០១”។  ក៏ប៉េុដនត 
រចបៀបដែលប្កុមការពារកតីអាចនឹងទទួលរងព៉ាយសនកមមចៅចពលចប្កាយច ោះ គឺអាប្ស័យចលើថាចតើ ងគជំនុជំប្មោះ
សាោែំបូង បញ្ជ៉ាកយ់ាប៉ាងែចូចមតចពីគចប្មាងរបស់ លនួច ោះ? 

 កនញងចសចកតីសននិោឋ៉ានបិទបចចប់របស់ លួន ាត់បានបញ្ជ៉ាកថ់ា ការប្បកាសចមាឃភាពថ្នែីកាបំដបកកចិច
ែំចណើរការនីតិវ៉ិ្ ី ទំនងនឹងអាចច្វើឲ៉ាយមានសវ ការឆប់រហ័សជាង ចោយ ំមកនូវភាពប្បាកែប្បាជាជាង 
ចហើយធា ថាមិនមានជចមាល៉ាោះចលើកិចចនីតិវ៉ិ្ីសវ ការចកើតមានច ើងចប្ចើនច ើយ។ ាត់បានរំឭកែល ់ងគជនំុំ
ជប្មោះសាោែបំូងថា  ងគជនំុំជប្មោះអាចប្បងឹដប្បងប្គប់ប្គងចលើលំហូរថ្នការបង្ហ៉ាញភសតញតាង  និងចល៉ាបឿនថ្ន
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សវ ការចនោះបាន ចហើយអាចសចប្មចថាចតើខាងការ៉ិយាល័យសហប្ពោះរាជអាជាញ៉ាប្តូវការចពលចវោប៉េុ មនចែើម៉ាបី
ចលើកបង្ហ៉ាញពីសំណ ំចរឿងរបស់ពួកាត់? ចោយបាននយិាយែូចខាងចប្កាមថា៖ 

ចំណ ចដែល ្ញំចង់ចលើកច ើងចនោះ គឺ យ៉ាយការបានចលើកច ើង ចោយបានបចជូននូវែីកា
បចជូនចរឿងចៅជំនុំជប្មោះ។  ្ញំចង់ឲ៉ាយជំនុំជប្មោះសំណ ំចរឿងចនោះទំងមូល គឺែីកាបចជូនចរឿងមក
ចនោះ.....សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ាអាចមានហានិភ័យ ចោយអាចនឹងបតឹងសាទុកខចៅតាមវី្ីសាស្តសត
ណាមួយថា ការោត់ដចងចរៀបចំចរឿងកតីចនោះ គឺមិនមានការចរៀបចំប្តឹមប្តូវ ឬក៏មិនប្តឹមប្តូវ
ច ោះ។ ចោយមិនគិតចៅែល់ និងចយើងប្តូវដតគិតយាប៉ាងចពញចលញចំចពាោះអាយុរបស់ជន
ជាប់ចោទ ចៅកនញងប្បចទសកមពញជា គឺមានអាយុម្៉ាយម ៦១ឆ្៉ាំ ចហើយកូនកតីរបស់ ្ញំយាប៉ាង
ចហាចណាស់ គឺថាមានអាយុចលើសពីអាយុម្៉ាយមរបស់ នក្មមតាច ោះ ២០ឆ្៉ាំចណាោះ។  

ង.៣. សារណាសននោិឋ៉ានរបសប់្កមុការពារកតឲី៉ាយជនជាបច់ោទចោក ច ៀវ សផំន 

ចមធាវី អាកទរួ ដវកដគន (Mr. Arthur Vercken) ដែលជាចមធាវីការពារកតឲី៉ាយជនជាបច់ោទចោក ច ៀវ 
សផំន បានប្បាប ់ងគជនំុជំប្មោះថា ជំហររបស់ប្កុមាត់មានលកខណៈ ុសដបលកពបី្កុមការពារកតីែថ្ទចទៀត 
ចោយសារដតកាលៈចទសៈថ្នសំណ ំចរឿងរបស់ចោក ច ៀវ សផំន មានលកខណៈ ុសា្៉ា។ “ចោក ច ៀវ សផំន 
នឹងមិនឆប់សាល៉ាប់ច ោះចទ”។ ាត់មានស ុភាពលអប្បចសើរ ចហើយាត់ចង់ ងគជំនុជំប្មោះបនតសវ ការ និងច្វើ
ការសចប្មចឲ៉ាយរួច លួនែល់រូបាត់ឲ៉ាយបានឆប់ៗតាមដែលអាចច្វើចៅបាន ចែើម៉ាបីឲ៉ាយាតអ់ាចរស់ជីវ៉ិតចុងចប្កាយ
ជាមួយនឹងប្កុមប្គសួាររបសា់ត់។ 

ចមធាវី ដវកដគន បានច្វើការបាប៉ាន់សាម៉ានថា ការជំនុំជប្មោះចនោះ នឹងប្តូវចំណាយចពលប្បមាណបីឆ្៉ាំ មុន
ចពលដែលចចញសាលប្កមកាត់ចសចកតី។ ចមធាវីការពារកតីរូបចនោះ បានចងអញលបង្ហ៉ាញថា ចនោះគឺជា “ចពលចវោែ៏
ដវងឆង៉ាយមួយដែលប្តូវយកមកពិោរណា” កនញងការឃំុឃំងបុរសវ័យចំណាស់អាយុ៨២ឆ្៉ា ំដែលប្តូវបាន
សននិោឋ៉ានជាមុនថា ាត់ពុំមានពិរុទធភាព វីច ោះចទ។ ែូចចនោះចហើយ ចមធាវី ដវកដគន បានចលើកចហតុផលថា ប្កមុ
ការពារកតី នឹងទទួលរងនូវព៉ាយសនកមមជាមនិខាន ចោយចយាងចៅចលើថាចតើ ងគជនំុំជប្មោះច្វើការសចប្មចចិតតចប្បើ
ប្បាស់ “សវ ការតូចៗ” ឬ “ចប្បើប្បាស់វ៉ិ្ីចផ៉ាេងៗចែើម៉ាបីឲ៉ាយមានការតណំាងចប្ចើន” ឬកច៏្វើការជនំុជំប្មោះចៅតាម
ែីកាែំចណាោះប្សាយទំងមូលដតមតង។ ាត់បានទទួលសាគ៉ាល់ថា ែីកាបំដបកកចិចែំចណើរការនីតិវ៉ិ្ី គឺថាមាន 
“មានបណំង ូសប ល៉ាយការជប្មោះចសចកតីដតប៉េុចណា្៉ាោះ ហួសចហតុ”។ ចមធាវី ដវកដគន បានច្វើការសចងកតថា 
 ងគជំនុជំប្មោះសាោែំបូង មនិដែលឈានែល់ការច្វើចសចកតីសចប្មចចុងចប្កាយចលើវ៉ិសាលភាថ្នការជំនុំជប្មោះ
ចនោះចសាោះ ចហើយចចោះដត “ចបើកទវ៉ារចំហឲ៉ាយមានការបកប្សាយបានរហូត”។ ចមធាវីការពារកតី បាននិយាយថា 
ឥ ូវចនោះ ពួកាត់ប្តូវបានផតល់នូវជចប្មើសពីរចំចពាោះវ៉ិ្ីសាស្តសតថ្នការបនតកិចចនីតិវ៉ិ្ ី ចោយ៖ ច្វើការជនំុំជប្មោះកតី
តាមសវ ការតូចៗ ឬបនតជនំុំជប្មោះចលើសំណ ំចរឿងមូលចោយមិនមានការបំដបកនីតិវ៉្ិ ី វីច ើយ។ ាត់បានតវា ៉ា
ថា  វីដែលប្កុមការពារកតី ពតិជាចង់ទមទរច ោះ គឺចងឲ់៉ាយមាន “វ៉ិធានមួយច៉្ា សោ់ស់ ចហើយកុំឲ៉ាយផ្ល៉ាស់បតូរ
រហូត ៊េ៊ីចឹង”។ 

ចមធាវី ដវកដគន បានយល់ប្សបជាមួយនឹងចមធាវី កចូប៉េ ថា មនទីរស-២១ មិនគួរប្តូវោក់បចចូលកនញង
វ៉ិសាលភាពថ្នការជំនុំជប្មោះចនោះច ើយ។ ចមធាវីការពារកតី ក៏បាននយិាយផងដែរថា ពួកាត់នឹងមនិចង់ចសនើសំុ
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ឲ៉ាយមានសាក៉ាេងីមី វីច ើយទកទ់ងនឹងមនទីរស-២១ កប៏៉េុដនតជនជាប់ចោទ ចៅដតមានសិទធកិនញងការចៅសាក៉ាេីដែល
បានផតល់សកខីកមមកនលងមកបភំលឺសាជាងម។ី ចមធាវី ដវកដគន ក៏បានចជឿជាក់ថា វានឹងមិនដមនជាែំចណាោះប្សាយែ៏
ថ្វឆល៉ាតចែើម៉ាបីបនតសវ ការចលើភសតញតាងកនញងសណំ ំចរឿង០០២/០២ ភាល៉ាមៗ ចប្កាយចពលថ្នការបិទបចចប់ការ
បង្ហ៉ាញភសតញតាងកនញងសំណ ំចរឿង០០២/០១ ច ើយ។ ចមធាវីការពារកតី បានច្វើការបញ្ជ៉ាកច់ៅចុងចប្កាយចនោះថា 
ពួកាត់មនិដមនមានការបារមភ ំព ី “ការចរៀបចំកាលវ៉ិភាគឲ៉ាយលអិតលអន់ពីមួយថ្ងៃចៅមួយថ្ងៃ” ច ោះចទ ក៏ប៉េុដនតពកួ
ាត់មានការបារមភចប្ចើនចំចពាោះវ៉ិ្ីសាស្តសតដែលពួកាត់នឹងច ើងការពារកតី ចោយថា៖  

 វីដែលសំខាន់ច ោះ គឺថាឲ៉ាយែឹងជនជាប់ចោទច ោះ ែឹងថាចគកាត់ចទស លួនពីបទ វី? ប៉េុដនត
រហូតែល់ចពលចនោះ សវ ការជាង១ឆ្៉ាំកនលោះចហើយ ចហើយចយើងមិនទន់ែឹងពីការចោទ
ប្បកាន់ឲ៉ាយច៉ា្ស់ោស់ចៅច ើយចទ។ 

ចមធាវីការពារកតី បានគូសបញ្ជ៉ាក់ថា ចោក ច ៀវ សផំន ប្តូវបានចគរំចោភបំពានរួចរាល់ចៅចហើយ
ចៅចលើសិទធិរបស់ាត់កនញងការទទួលបានការជំនុជំប្មោះចោយយុតតិ្ម៌ និងចោយឆប់រហ័ស។ ែូចចនោះចហើយ ាត់
បានចសនើសំុឲ៉ាយមាន “ការបំដបកនីតិវ៉ិ្ីចៅចលើបុគគល” ឬថា “ច្វើការកាត់កតីចោក ច ៀវ សផំន ចយាងចៅចលើែីកា
ែំចណាោះប្សាយទំងមូលដតមតងដតមា្៉ាក់ាត់ផ្ទ៉ាល់”។ ចនោះចង់មានន័យថា ចៅចពលណាដែលជនជាប់ចោទ
ែថ្ទចទៀត បានជបួប្បទោះនឹងបញ្ហ៉ាសុ ភាពដែលមិនអាចមកកានស់ាលសវ ការបាន   ងគជំនុជំប្មោះនងឹអាច
ផចង់សាម៉ារតីចលើការជំនុជំប្មោះចោក ច ៀវ សផំន ។ ាតក់៏បានបដនែមផងដែរថា ប្កុមរបស់ាត់នឹងោក់សំចណើ
មួយ   សំុឲ៉ាយចោោះដលងជនជាប់ចោទរូបចនោះចោយឲ៉ាយសែិតចៅចប្កាមការប្តួតពិនិត៉ាយតុោការតាមរយៈការឃំុ លួន
ចៅផទោះ ចែើម៉ាបីអាចឲ៉ាយចោក ច ៀវ សផំន “រង់ោំចោយសៃបស់ាង៉ាត់” ចំចពាោះការចចញសាលែីកា។  

ប ទ៉ាប់មក ចមធាវីជាតិការពារកតី គឺចោក គង ់ ស ំនុ បានច ើងដងលង ចហើយបានសងកត់្ៃន់ ពំីសិទធិ
របស់ចោក ច ៀវ សផំន កនញងការទទួលបានការសនមតថាាម៉ានពិរុទធភាព និងការទទួលបានការជំនុំជប្មោះចោយ
យុតតិ្ម៌  និងឆប់រហ័ស។ ចមធាវីការពារកតី បាននិយាយថា សិទធិរបស់ចោក ច ៀវ សផំន កនញងការទទួលបាន
ការជំនុំជប្មោះចោយឆប់រហ័ស ប្តូវបានរំចោភបំពានកនញងកិចចែំចណើរការនីតិវ៉ិ្ីមតងៗ ចោយសារដតការពន៉្ា រ
ចពលចោយចយាងចលើសាថ៉ានភាពសុ ភាពរបស់សហជនជាប់ចោទ។ ាត់ក៏បានចោទសួរថាចហតុ វីក៏សំណ ំ
ចរឿងបចចញប៉ាបននចនោះបានកពំុងចកើតច ើងចៅចលើចរឿងកាលពី៣៨ឆ្៉ាមំុន ចប្កាយចពលដែលបទចោទទំងចនោះប្តូវ
បានប្បប្ពឹតតច ើង។ ាត់បានចសនើសំុថា ជនជាប់ចោទចោក ច ៀវ សផំន គួរដតប្តូវបានចោោះដលងឲ៉ាយមានចសរី
ភាព ចហើយថាសំណ ំចរឿងរបស់ចោក ច ៀវ សផំន គួរដតប្តូវបំដបកនីតិវ៉ិ្ីចចញពីនីតិវ៉ិ្រីបស់ជនជាប់ចោទែថ្ទ
ចទៀត។ 

ង.៣.ក. កណំតស់មាគ៉ាលទ់កទ់ងនងឹសវ ការសាត៉ាបស់កខកីមមរបសស់ាក៉ាេសីតី
ព ីតតចរ៉ិតរបសជ់នជាបច់ោទ ច ៀវ សផំន 

ចយាងតាមការចសនើសំុរបស់ចោកប្បធាន ងគជនំុំជប្មោះឲ៉ាយការចលើកច ើងនូវកត់សមាគ៉ាល់ ចមធាវី ដវក
ដគន បានចសនើឲ៉ាយមានការពន៉្ា រចពលសប្មាប់សវ ការសាត៉ាប់សកខកីមមរបសស់ាក៉ាេីសត ីតតចរ៉ិតរបស់ចោក ច ៀវ 
សផំន ដែលមាន តតចល  TCW-665 នងិ TCW-673 ប្តវូបានចរៀបចកំាលវ៉ិភាគឲ៉ាយោបច់ផតើមមកផតល់សកខកីមម
ចៅថ្ងៃទី២០ ដ កុមភៈ ឆ្៉ា២ំ០១៣។ ចយាងតាមចមធាវីការពារកតី សាក៉ាេីទំងចនោះ នឹងអាចផតល់សកខីកមមសតីពីការ



 

សំណ ំ រ ឿង០០២ ■ បាយកា ណ៍រេខ ៥៣ ■សវនាកា រេើភសត តាង ■សបាត ហ៍ទី ៤៨ ■ ថ្ងៃទី១៨-២១ ក ម្ភៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ 
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ចោទប្បកាន់ចលើ ងគចហតុប្បឆំងនឹងចោក ច ៀវ សផំន ចហើយនឹងមិនប្តមឹដតនយិាយពី តតចរ៉ិតរបសជ់នជាប់
ចោទច ើយច ោះចទ។ ចៅចពលដែល ងគជំនុជំប្មោះ   បានផតល់ឱកាសឲ៉ាយភាគីែថ្ទចែើម៉ាបីចលើកច ើងពីការកត់
សមាគ៉ាល់របស់ពួកចគចលើបញ្ហ៉ាចនោះ ចមធាវី កាណាវាស បានដងលងថា ចៅចពលណាដែលសាក៉ាេ ី រួមបចចូលទំង
សាក៉ាេី តតចរ៉ិត ប្តូវបានចកាោះចៅឲ៉ាយមកច ើងបំភលឺកនញងសវ ការ ប្គប់សំណួរទំង សគ់ឺមានការជាប់ពាក់ពន័ធ
នឹងសំណ ំចរឿង ដែលោតទ់កុថាជា “យុតតិ្ ម៌សប្មាប់ចយើងទំង ស់ា្៉ា” ។ ប្បសនិចបើវ៉ិសាលភាពថ្នសណំ ំ
ចរឿងមានលកខណៈតូចចចងអៀត  ៊េ៊ីចងឹ សកខីកមមរបស់សាក៉ាេីប្បដហលជាអាចប្តូវបានកំណត់កនញងកប្មតិរឹតត៉ាបិតថ្ន
វ៉ិសាលភាពចនោះ។ ក៏ប៉េុដនត  ែចូ វីដែលចយើងមានចៅចពលចនោះ    គឺ ត់មានការកណំត ់វីច ើយ។ ែូចចនោះ   ចមធាវី 
កាណាវាស បានតវា ៉ាថា  ងគជំនុំជប្មោះសាោែំបងូ មនិប្តូវចបើកសវ ការសាត៉ាប់សកខីកមមសាក៉ាេណីាមួយច ើយ 
រហូតទល់ដតបញ្ហ៉ាបំដបកកិចចែំចណើរការនីតិវ៉ិ្ីប្តូវបានចោោះប្សាយចប់សពវប្គប់រួចសិន។ 

ច. ការច្លើយតបពសីណំាកស់ហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា នងិចែើមបណតងឹរែឋប៉ាបចវណ ីចចំពាោះកណំត់សមាគ៉ាល់
របស់ប្កមុការពារកត ី

កនញងការច្លើយតបចៅនឹងសារណាសននិោឋ៉ានរបស់ប្កុមការពារកតី សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា នតរជាតិ ចរល លី
សាក ់ (Mr. Dale Lysak) បានច្វើការសចងកញចឃើញថា ចៅ ណៈចពលដែលការ៉ិយាល័យសហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា
ប្ាន់ដតមានបំណងចងប់ដនែមទីតាំងប្បប្ពឹតតឧប្កិែឋកមមថ្នមនទីរស-២១ ចៅកនញងែីកាបំដបកែំចណើរកចិចនីតិវ៉ិ្ី 
ប្កុមការពារកតី ជាទូចៅចងឲ់៉ាយ ងគជំនុំជប្មោះសាោែំបូង ច្វើការសាកល៉ាបងជំនុជំប្មោះសំណ ំចរឿងទំងមូលដតមត
ង។ ាត់បានោតទ់ុកសារណាសននិោឋ៉ានរបស់ចោក ននួ ជា ថាជា “មាត៉ាយថ្នការផ្ល៉ាស់បតូរបញ្ហ៉ា” ចោយបាន
ចលើកច ើងថា ប្កុមការពារកតី ែំបូងច ើយបាននយិាយថា ែីកាបំដបកកចិចែំចណើរការនីតវិ៉ិ្ី គ ឺ “ចោយមិនមាន
ការ្ៃល់ចៅចលើចសចកតីសចប្មចកនញងការរួមបចចូលរបស់  .វ.ត.ក” ។ សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា លសីាក ់ បានប្ោន
ចោលនូវសារណាសននិោឋ៉ានរបស់ចមធាវី កចូប៉េ ថាជាការចប្បើប្បាស់វ៉ិ្ីសាស្តសតពន៉ា្រចពលចែើម៉ាបីច្វើឲ៉ាយមានភាព
ប្ចបូកប្ចបល់ចកើតច ើង     និងរារាំងមិនមានសាលែីកា    រហូតែល់កូនកតីរបស់ាត់មិនអាចមានសម៉ាបទប្គប់
ប្ាន់តចទៀតកនញងការមកជំនុំជប្មោះកតីច ើយ។ សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា លសីាក ់ បានបញ្ជ៉ាក់ច ើងវ៉ិញពីចហតុផល
ដែលការ៉ិយាល័យសហប្ពោះរាជអាជាញ៉ាបានពិោរណាចលើការោក់បចចូលមនទីរស-២១ មានការតំណាងយាប៉ាង
ប្គប់ប្ាន់ កប៏៉េុដនតាត់បានកត់សមាគ៉ាល់ផងដែរថា ប្បសិនចបើ ងគជនំុំជប្មោះសាោែបំូងមិនយល់ប្ពមតាម
សំចណើចទ ការ៉ិយាល័យសហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា ក៏បានចរៀបចំបដនែមសហករណ៍ចៅប្តំាកក់ោក់បចចូលផង ដែល
សហករណ៍ចនោះប្តូវបានោតទ់ុកថាជាសហករណគ៍ំរូមួយថ្នរបបកមពញជាប្បជា្ិបចតយ៉ាយ។  

 ទក់ទងនងឹសារណាសននិោឋ៉ានរបស់ប្កុមការពារកតីឲ៉ាយជនជាប់ចោទចោក ច ៀង សារី សហប្ពោះរាជ
អាជាញ៉ា លសីាក ់ បានប្ោនចោលការរ៉ិោះគន់របស់ចមធាវី កាណាវាស ចលើចសចកតីសចប្មចរបស់ ងគជំនុំជប្មោះ
សាោកំពូល ចហើយបានចសនើសំុថា ប្បសិនចបើ ងគជំនុំជប្មោះសាោែំបងូ បនតឲ៉ាយមានសវ ការជាដផនកមួយៗ
ច ោះ  ងគជនំុំជប្មោះសាោកពំូល “មិនឲ៉ាយ ងគជំនុជំប្មោះសាោែំបូងចរៀបចំដផនការច ោះចទ ពីចប្ពាោះសនមតថា 
តប្មូវឲ៉ាយមានការចរៀបចំដផនការចនោះ វាជាការគិតមួយោច់ឆង៉ាយពីចណំ ចចនោះដតប៉េុចណា្៉ាោះ”។  ៊េ៊ីចឹង សវ ការ
បំដបកកិចចែំចណើរការនីតិវ៉ិ្ីតចូៗចនោះ គួរដតទកុឲ៉ាយចៅសិនរហូតែល់ោំឲ៉ាយ ងគជនំុំជប្មោះចចញសាលែីកាកាត់
ចសចកតីចលើសំណ ំចរឿង០០២/០១ រួចរាល់ ស់សិន។ ចទោះបីជាយាប៉ាងចនោះកតី សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា លសីាក ់បាន
ធា  ោះអាងជាងមចីំចពាោះ ងគជំនុំជប្មោះថា ការ៉ិយាល័យសហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា នងឹមិនប្ោនចោលឧប្កិែឋកមម ឬបទ
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ចោទប្បកានទំ់ងច ោះច ើយ។ ពួកាតន់ឹងចៅដតនយិាយពីបទចោទទំងច ោះរហូតែល់មានចសចកតីសននិោឋ៉ាន
បិទបចចប់សំណ ំចរឿង០០២/០១ ចទោះបីជាការ៉ិយាល័យសហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា បានែឹងចហើយថា ទំនងជាពិត
ប្បាកែដែលសវ ការចៅថ្ងៃ  គត គឺវានឹងរួមតចូ ជាទបីផំុត។ 

 ចៅទីបំផុង ទក់ទងនឹងប្កមុការពារកតីឲ៉ាយជនជាប់ចោទចោក ច ៀវ សផំន សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា លសីាក ់
បានចៅជំហររបស់ប្កុមពកួចគថា “វាហាក់ែូចជាដបលកបនតិចដែរ”។ ការ៉ិយាល័យសហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា បាន
និយាយថា ប្កុមការពារកតីចៅដតច្វើការរ ៊េូរទំពីបញ្ហ៉ាបុចរវ៉ិនិចេយដែលពួកចគហនឹងបានទទួលរង ចោយមិនបាន
ផតល់ពីចាការណ៍ដណ ំណាមួយឲ៉ាយ ងគជំនុជំប្មោះសតីវ៉ិ្សីាស្តសតបនតកិចចែចំណើរការនីតិវ៉ិ្ីច ើយ។ ាត់ក៏បាន
និយាយផងដែរថា ប្កុមការពារកតីចនោះ បានសដមតងឲ៉ាយចឃើញពីការោក់ពតុត៉ាបញត ចោយតអូញដតអរថា សវ ការ
ចនោះ មិនែំចណើរការឲ៉ាយបានរហ័សប្គប់ប្ាន់ចៅច ើយចទ ក៏ប៉េុដនត  ៊េ៊ីចឹងចហើយពួកចគដតងដតច្វើការចសនើសំុឲ៉ាយ
ពន៉ា្រចពលកិចចែំចណើរការនតីិវ៉ិ្ីចៅវ៉ិញ ែូចជា ការចសនើសំុឲ៉ាយពន៉ា្រចពលសវ ការសាត៉ាប់សកខីកមមសាក៉ាេី តត
ចរ៉ិតជាចែើម។ (សូមចមើល ដផនកទី២.ង.ក) ចៅចុងបចចបច់នោះ សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា បានបញ្ជ៉ាក់ថា ការ៉ិយាល័យ
សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា នឹងតបតចៅនឹងការចសនើសំុពីសំណាក់ប្កុមការពារកតីឲ៉ាយមានការចោោះដលង និងការបំដបកកិចច
ែំចណើរការនីត ិិវ៉ិ្ីចៅចពលណា និងចៅកនញងករណីណាពកួចគនឹងបតងឹច ោះ។ 

 ជាការច្លើយតបចៅនឹងកណំត់សមាគ៉ាល់របស់ចមធាវីការពារកត ី កចូប៉េ ដែលថា ការបំដបកសំណ ំចរឿងនឹង
មិន្លញោះបញ្្៉ាងំពីប្បវតតសិាស្តសតរបស់ប្បចទសកមពញជា ចមធាវី ំមុ ចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណី ចពជ  ងគ បាននយិាយ
ថា “តុោការចនោះ មិនតប្មូវឲ៉ាយមានការចលើកប្បវតតិសាស្តសតកមពញជាទំងមូលយកមនយិាយច ោះចទ”។ ាតក់៏បាន
បញ្ជ៉ាកផ់ងដែរពសីារៈសំខានថ់្នការធា ឲ៉ាយមាន សូម៉ាបីដតមានសាលែីកាដតម ួួយក៏ចោយ ឲ៉ាយដតជួយែល់ជន
រងចប្ាោះកនញងការព៉ា្បាលរបសួសា្៉ាមដែលចកើតមានកាលពី តីតកាល នងិទទួលបានភាពយុតតិ្ម៌។ ាត់
ប្ោលចោចំចពាោះកំណត់សមាគ៉ាល់របស់ចមធាវី កូចប៉េ ចោយថា ចមធាវី ំមុ ចែើមបណតងឹរែឋប៉ាបចវណី បានកពំុង
នឹងាំប្ទជំហររបស់សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ាកនញងសភាពងងតឹងងលុ  ចោយបែិចស្ដសវងរកភាពយុតតិ្មជ៌ូនចំចពាោះ
កូនកតីមយួចំនួនរបស់ពួកចគ។ ែូចដែលចមធាវី ចពជ  ងគ បានពន៉ាយល់ថា “ពកួចយើង សប្មាប់ចែើមបណតងឹរែឋ
ប៉ាបចវណីចនោះ ប្បសនិចបើចយើងមានន ំ ចហើយចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណីា្៉ាចប្ចើន ចយើងអាចដបងដចកនំចនោះសប្មាប់
ចែើមបណតងឹរែឋប៉ាបចវណីទំង ស់ា្៉ាបាន ចទោះបីជានំហនងឹតូចយាប៉ាងណាក៏ចោយ”។ កនញងការច្លើយតបចៅនឹង
កំណត់សមាគ៉ាល់របស់ចមធាវីការពារកតី កាណាវាស ដែលថា ចមធាវីចែើមបណតងឹរែឋប៉ាបចវណី  បានកំពុងទមាល៉ាក ់
និងចបាោះបង់ចោលកនូកតីរបស ់លួន ចមធាវីចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណី ចពជ  ងគ បាននយិាយថា ចមធាវីចែើមបណតឹង
រែឋប៉ាបចវណី មិនច្វើការចោទសួរពីយុទធសាស្តសតរបស់ប្កុមការពារកតីច ើយ ែូចចនោះចហើយពួកចគមិនគួរសួរសំណួរ
 ៊េ៊ីចឹងច ោះចទ។ 

 ចមធាវីចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណី សុមី ូ៉េនណហូវត បានចៅជហំររបស់ប្កុមការពារកតីថាជា “មានលកខណៈ
 សា្៉ារ៉ាយជាទីបំផតុ”។ ចោកប្សី បាននយិាយថា ទំងប្កុមការពារកតីឲ៉ាយជនជាប់ចោទចោក ននួ ជា និងចោក 
ច ៀង សារ ីបានកំពងុនឹង សូប ល៉ាយចពលចវោសវ ការ ចហើយនិងពន៉ា្រចពលថ្នការចចញសាលែីកា រហូត
ទល់ដតកូនកតីរបស់ពកួចគ       មិនមានកាយសម៉ាបទប្គប់ប្ាន់បនតចទៀតកនញងការចូលរួមជំនុំជប្មោះកតីរបស់ពួកចគ
ចោកប្សី បានរ៉ិោះគន់ប្កុមការពារកតីឲ៉ាយជនជាប់ចោទចោក ច ៀវ សផំន ពីការបែិចស្ចំចពាោះការមិនប្ពម
បចចចញមតិចយាបល់ចែើម៉ាបីដសវងរកែំចណាោះប្សាយណាមយួច ើយ។ ែចូចៅនឹងចមធាវី ចពជ  ងគ  នកប្សី
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ចមធាវី សុមី៉េនូណហូវត កប៏ានប្ោនចោលការសចងកតដែលថា ចមធាវីចែើមបណតងឹរែឋប៉ាបចវណី “បានកពំុង
ចបាោះបង់” នងិ “សុ ចិតតលោះបង់” កនូកតីរបស់ លនួចោល។ ជាចុងបចចប ់ចោកប្សីបានបញ្ជ៉ាក់ថា ងវីចបើមិនមាន
ជចប្មើសណាមួយសប្មាប់យកមកចប្បើបានច ោះចទ ចោកប្សី ចសនើសំុ ងគជំនុំជប្មោះសាោែំបងូឲ៉ាយរចបៀបចំកាល
វ៉ិភាគ ឬប្បតទិិនសប្មាប់សវ ការ ចពល  គត ចោយបានន ិិយាយែូចខាងចប្កាមចនោះ៖ 

ការបំដបកនីតិវ៉ិ្ីច ោះ មិនដមន នុញ្ញ៉ាតឲ៉ាយ ងគជំនុំជប្មោះបចចប់ចៅចលើ ងគចហតុ ឬក៏បទ
ចោទណាមួយច ោះចទ វាមិនអាចចៅរួចចទ... ចហើយប ទ៉ាប់មក នឹងជំនុំជប្មោះបនតចៅចទៀត 
ចលើកដលងដត  មានចហតុផលខាងចប្ៅណាមួយដែលរារាំងមិនឲ៉ាយមានការជំនុំជប្មោះច ោះ។ 
ែចូចចនោះ ការបំដបកនីតិវ៉ិ្ីចនោះ គឺអាចច្វើចៅបាន។ ចយើងមិនអាចនិយាយថា មានការជំនុំ
ជប្មោះកតីដតមួយចទ គឺវាអាចមានការជំនុំជប្មោះកតីបនតប ទ៉ាប់ចៅចទៀត។ ែូចចនោះ គឺ ងគជំនុំជប្មោះ
អាចចប្ាង ំពីកិចចែំចណើរការនីតិវ៉ិ្ីបាន ចោយច្វើការជំនុំជប្មោះទី១ ដែលវាតំណាងចៅឲ៉ាយ
 ងគចហតុចផ៉ាេងៗ ចៅកនញងែីកាែំចណាោះប្សាយ។ 

្. កណំតស់មាគ៉ាលរ់បសស់ហប្ពោះរាជអាជាញ៉ាទកទ់ងនងឹ នសុ៉ាេរណៈចោុះថ្ងៃទ១ី៩ ដ កមុភៈ 

កនញងករណីដែល ងគជនំុំជប្មោះសាោែំបូងសចប្មចបដនែមមនទីរ ស-២១ ចៅកនញងវ៉ិសាលភាពថ្នការជំនុំ
ជប្មោះ ខាងសហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា បានប្បកាសថានឹងចប្ាងចកាោះចៅសាក៉ាេីចំននួ ៥រូប ចោយរួមទំងសាក៉ាេ ី រចុ 
ផងដែរ។ សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា ក៏បានចប្ាងបង្ហ៉ាញឯកសារដែលពាក់ព័នធប្បមាណចនំួនព ី២០០ ចៅ២៥០ ឯក
សារផងដែរ ដែលនឹងប្តូវចណំាយចពលចវោសវ ការប្បដហល ១១ថ្ងៃ។     ប ទ៉ាបម់ក ចមធាវីការពារកតី បាន
បតូរការថ្លចពលចវោរបស់សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ាមកជា១៦ថ្ងៃវ៉ិញ ចោយពិោរណាសាក៉ាេគីឺមានសកាត៉ានុពល និង
សំចណើ  ចទៀតរបស់ចមធាវីការពារកតី។ ែចូដែលមានការចលើកច ើងថា ចតើការថ្លចពលចវោរបស់សហប្ពោះ
រាជអាជាញ៉ាអាប្ស័យចៅចលើការ នុញ្ញ៉ាតឲ៉ាយចប្បើប្បាស់ប្បតិោរឹកសវ ការពីសំណ ំចរឿង០០១ដែរឬ ត់ សហប្ពោះ
រាជអាជាញ៉ា លសីាក ់បានច្លើយតបយាប៉ាងរហ័សថា  ត់មានចទ។ ាត់បានបដនែមថា ខាងសហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា នឹង
មិនចសនើសំុឲ៉ាយមានចសចកតីដងលងការណ៍ពីសាក៉ាេីចផ៉ាេងៗចទៀតដែលច ើងច្វើសកខីកមមពី ំចពើ និងការប្បប្ពឹតតិរបស់
ជនជាប់ចោទច ោះចទ      ចោយចយាងចៅចលើចសចកតីសចប្មចរបស់ ងគជនុំជប្មោះសាោែំបូងដែលបានចុោះកនញង
ឯកសារ E៩៧/៧។14 សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា អាចនឹងច្វើសំចណើសុំឲ៉ាយមានសកខីកមមរបស់សាក៉ាេីណាដែលអាច
បដនែមចលើបញ្ហ៉ាចផ៉ាេងៗ    ចៅចពលដែលសាត៉ាប់ពីសកខីកមមចោយផ្ទ៉ាល់របស់សាក៉ាេីមួយចនំួនកនញងសាលសវ ការ
ទក់ទងនងឹមនទីរ ស-២១។ ាតក់៏បានធា ជាងមមីតងចទៀតចំចពាោះ ងគជំនុំជប្មោះថា ាតន់ឹងមនិចសនើសំុបដនែម
មនទីរ ស-២៤ ោកប់ចចូលកនញងែីកាបំដបកកចិចែំចណើរការនីតវិ៉ិ្ីច ើយ។ 

ប ទ៉ាប់មក សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា លសីាក ់ បានង្កចៅនិយាយពកីថា ណឌកនញងែីកាែំចណាោះប្សាយ
ដែលពាក់ព័នធនងឹមនទីរស-២១ ការរំចោភបំពានយាប៉ាង្ៃន់្ៃរចលើ នុសញ្ញ៉ាទីប្កុងហ៉ាេឺដណវ និង តែិភាពថ្ន
ជចមាល៉ាោះប្បោប់អាវុ្ ចែើម៉ាបីបង្ហ៉ាញថា ការបដនែមថ្នកថា ណឌទំងចនោះ មនិអាចនងឹទមទរឲ៉ាយមានការបង្ហ៉ាញ
យាប៉ាងប្គប់ប្ានន់ូវភសតញតាងងមីៗ  ហួសពី វីដែលបានសាត៉ាបស់កខីកមមរួច ឬចប្ាងនងឹមានសវ ការសាត៉ាប់សកខីកមម
របស់សាក៉ាេីចៅចំចពាោះមុ  ងគជំនុំជប្មោះច ើយ។15 
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ទក់ទងនងឹបញ្ហ៉ាថ្នវ៉ិ្ីសាស្តសតែំចណើរការសវ ការចំចពាោះសាក៉ាេីចប្កាយៗចទៀត រួមបចចូលទំងសាក៉ាេី
ជ ំញ ហវលីពី ស៉ាេត (Philip Short) នងិ ច លហី៉ាាដបត ចប៊េកឃរ័  (Elizabeth Becker) សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា 
បានចសនើសំុថា  ងគជំនុំជប្មោះគរួដតបនតសាត៉ាប់សកខីកមមរបស់សាក៉ាេីច ើងឲ៉ាយកាន់ដតឆប់តាមដែលអាចច្វើចៅបាន។ 
តាមជំហររបស់ាត់ ប្គូចពទ៉ាយជំ ញចវជជសាស្តសត នងឹមិនមានលទធភាពកនញងការសនមតជាមនុពីការចំណាយចពល
ចវោប៉េុ ម៉ានដែលជនជាប់ចោទនឹងអាចមានកាយសម៉ាបទប្គប់ប្ាន់ចូលមកជំនុជំប្មោះ ែូចចនោះចហើយ វាគមឺិន
អាចចៅច្វើរួចដែលបាប៉ាន់សាម៉ានថាចតើរយៈចពលប៉េុ ម៉ាន  ដែល ងគជំនុជំប្មោះអាចបំចពញកិចចែំចណើរការនីតិវ៉ិ្ីរបស់
 លួនឲ៉ាយបានចប់សពវប្គប់ច ោះ។  ៊េ៊ីចងឹចហើយ ការវាយតថ្មលរបស់ ងគជំនុជំប្មោះ មនិគួរ កណំត់ឲ៉ាយជាកោ់ក់ព ីិវ៉ិ្ី
សាស្តសតចែើម៉ាបីបនតែំចណើរសវ ការចនោះច ើយ។ សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា ក៏បានចងអញលបង្ហ៉ាញពី នុស៉ាេរណៈចុោះថ្ងៃទី
២៥ ដ ឧសភា ឆ្៉ា២ំ០១២ ដែល ងគជំនុជំប្មោះសាោែំបងូ ផតល់សមតែកចិចឲ៉ាយភាគីចែើម៉ាបីច្វើការចោទសួរចែញ
ចោលចៅកាន់សាក៉ាេីជំ ញ ចោយរួមមាន ចោក ស៉ាេត និង នកប្សី ចប៊េកឃរ័ សតីពីវ៉ិសាលភាពទំងមូលថ្ន
សំណ ំចរឿង០០២។16 ាត់បានរក៉ាាជំហរថា ចោយសារដត នកជំ ញទំងចនោះអាចប្តូវបានសួរចែញចោលសតី
ពីវ៉ិសាលភាពទំងមូលថ្នសណំ ំចរឿង០០២ សកខកីមមរបស់ពួកចគគួរដតបនតច្វើតាមកាលវ៉ិភាគដែលបានចប្ាង
ទុកច ោះ។ 

ចៅចុងចប្កាយចនោះ ទកទ់ងនឹងសាក៉ាេីដែលមាន តតចល  TCW-724 នងិ 794 សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា 
លសីាក ់ បញ្ជ៉ាកព់ីការភាន់ប្ច ំ ចោយសារដតចៅកនញងសវ ការប្បជុំសតពីីការប្គប់ប្គងសវ ការចៅដ សីហា 
ឆ្៉ា២ំ០១២ ភាគីទំង ស់បានឯកភាពា្៉ាថា  នឹងមិនមានសវ ការចែើម៉ាបីសាត៉ាប់សកខីកមមរបស់សាក៉ាេីទំងពីរចនោះ
ច ើយ។ ដតចទោះបីជាយាប៉ាងចនោះកត ី ប្បសិនចបើ ងគជំនុជំប្មោះទទូចសុំឲ៉ាយមានសវ ការសាត៉ាប់សកខីកមមបុគគលទំងពីរ
ចនោះដមនច ោះ សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា លសីាក ់ ផតល់ចយាបល់ថា  ងគជនំុំជប្មោះគួរដតែំចណើរការសួរចែញចោល
សាក៉ាេីទំងចនោះជ ំុ ំវ៉ិញវ៉ិសាលភាពទំងមូលថ្នសណំ ំចរឿង០០២ ក៏ប៉េុដនតចៅចពលជាមយួា្៉ាចនោះផងដែរ ប្តូវ
កំណត់ថា  ងគជំនុជំប្មោះសាោែំបងូបានសចប្មចបចងកើតឲ៉ាយមានរួចរាល់ជាចប្សច។ 

ជ. កណំតស់មាគ៉ាលរ់បសច់ែើមបណតងឹរែឋប៉ាបចវណទីកទ់ងនងឹ នសុ៉ាេរណៈ 
ចោុះថ្ងៃទ១ី៩ ដ កមុភៈ 

ចមធាវី ំម ុចែើមបណតងឹរែឋប៉ាបចវណ ី លមីាប៉ា ចងវៀន (Ms. Lyma Nguyen) បានាំប្ទឲ៉ាយមានសវ ការ
សាត៉ាប់សកខកីមមសាក៉ាេីជំ ញ ចោក ហវលីពី ស៉ាេត នងិចោកប្សី ច លហី៉ាាចប៊េត ចបកឃរ័ ពីចប្ពាោះែូចដែលខាង
សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ាបានកត់សមាគ៉ាល់ចហើយថា  ងគជំនុំជប្មោះសាោែំបូង បានផតល់សមតែកិចចែល់ភាគីទងំ ស់
ចែើម៉ាបីសួរចែញចោលចៅកាន់សាក៉ាេីជំ ញទំងចនោះជុំវ៉ិញវ៉ិសាលភាពទំងមូលថ្នសំណ ចំរឿង០០២ មតង។    ដត
ចទោះបីជាយាប៉ាងចនោះកត ី  នកប្សីបានកត់សមាគ៉ាល់ថា អាចនឹងមានការលចមអៀងមួយចនំួនមកចលើភាគីទងំ ស់ 
ចោយសារដតពួកចគនឹងមិនែងឹពីទីតាំងសនូលដែលប្តូវចោទសួរសាក៉ាេីជំ ញទំងពីរចនោះ។ ែូចចនោះចហើយ ចែើម
បណតឹងរែឋប៉ាបចវណី បានចសនើសំុថា  ងគជនំុំជប្មោះសាោែំបូង គួរដតចចញចសចកតីកណំត់សមាគ៉ាល់ជាមនុសតីពី
វ៉ិសាលភាពថ្នសំណ ំចរឿង០០២ ចែើម៉ាបីឲ៉ាយមានការ នុវតតតាមការសចប្មចចោយសមចហតុសមផល និងចពញ
ចលញចៅចពលដែល ងគជំនុជំប្មោះបាន នុញ្ញ៉ាតឲ៉ាយមានការចោទសួរចែញចោលច ោះ។ ចៅ ណៈចពលដែល
ែំចណាោះប្សាយចលើបញ្ហ៉ាចនោះមិនទន់ច្វើ វាអាចនឹងមិនមានការពន៉ា្រចពល ាម៉ានការលចមអៀងណាមួយចកើតមាន
ច ើងចចញពីភាពមិនប្បាកែថ្នវ៉ិសាលភាពចលើការចោទសួរចែញចោលច ោះចទ ចហើយនិងមិនមានការចកាោះ
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ចៅសាក៉ាេី ចពល  គត (រួមមាន  នកជំ ញ សាក៉ាេី ងគចហតុ នងិសាក៉ាេី តតចរ៉ិត) សាជាងមីច ើយ។ ជាចងុ
ចប្កាយ ប្បសិនចបើ ងគជំនុំជប្មោះសាោែបំូង បចងកើនវ៉ិសាលភាពថ្នបទចោទប្បកាន់តាម ងគចហតុច ោះ  ៊េ៊ីចឹង 
ចែើមបណតងឹរែឋប៉ាបចវណីបានចសនើសំុពីការដកសប្មួលចពលចវោដែលបានថ្លទុកជូនែលភ់ាគីទំង ស់សប្មាប់
ចោទសួរចែញចោលសាក៉ាេី។ 

ចមធាវី សុមី៉េនូណហូវត បានកត់សមាគ៉ាល់ថា ចមធាវី ំមុ ចែើមបណតងឹរែឋប៉ាបចវណ ី នឹងច្វើការចសនើសំុឲ៉ាយ
មានចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណីចនំួន ពីរ ឬបី ក់ និងសុំបដនែមឯកសារមួយចំននួទក់ទនិនឹងមនទីរស-២១ ដែល
នឹងទមទរចពលចវោសវ ការយាប៉ាងតិចបំផុតបដនែមចនំនួ បីថ្ងៃចទៀត។ 

ឈ. កណំតស់មាគ៉ាលរ់បសប់្កមុការពារកតទីកទ់ងនងឹ នសុ៉ាេរណៈចោុះថ្ងៃទ១ី៩ ដ កមុភៈ 

ប្កុមការពារកតីទំង ស់ បានរក៉ាាជំហរយាប៉ាងរឹងមាំថា ាម៉ានសាក៉ាេណីាមួយ រួមទំង ចោក ហវលីពី 
ស៉ាេត និងចោកប្សី ច លហី៉ាាចប៊េត ចបកឃរ័ មនិគួរប្តូវបានចកាោះចៅឲ៉ាយមកផតល់សកខីកមម រហូតទល់ដត ងគជំនុំ
ជប្មោះសាោែបំូង បានចចញចសចកតីសមាអ៉ាងចហតុចលើវ៉ិសាលភាពថ្នការជំនុំជប្មោះរបស ់លួនជាមុនសនិ។ 

ចមធាវីការពារកតី កចូប៉េ បានឯកភាពជាមួយនឹងសហប្ពោះរាជអាជាញ៉ាថា ប្គូចពទ៉ាយជំ ញចវជជសាស្តសត គឺ
ប្ាន់ដតអាចផតល់សកខីកមមថា ចតើសាថ៉ានភាពបចចញប៉ាបននជនជាបច់ោទមានកាយសម៉ាបទប្គប់ប្ាន់ដែរឬចទ ចហើយ
មិនអាចែងឹពីការវ៉ិវរ៉ាឍន៍ថ្នសុ ភាពរបស់ពួកចគបានច ោះចទ។ ាត់បានជនូែណំឹងែល់ ងគជំនុជំប្មោះថា ជន
ជាប់ចោទចោក ននួ ជា កំពុងមានសាថ៉ានភាពលអប្បចសើរជាបចណតើរៗចហើយ និងសង៉ាឃឹមថានឹងជាសោះចស៉ាបើយ
ប្គប់ប្ាន់ចែើម៉ាបីចូលតាមោនកនញងសវ ការបានយាប៉ាងចពញចលញ។ ចៅ ណៈចពលដែលកំពុងបញ្ជ៉ាកម់តង
ចទៀតពីជំហររបស់ពួកាត់ដែលថា មនទីរស-២១ មនិគួរប្តូវបានោក់បចចូលកនញងវ៉ិសាលភាពថ្នការជំនុំជប្មោះ
ចនោះ ចមធាវីការពារកតីបានកតស់មាគ៉ាល់ថា ពួកាត់ធាល៉ាប់បានចលើកច ើងពីបចជីចឈាម៉ាោះសាក៉ាេីចំនួន ៣១ ក ់ដែល
ទក់ទងនងឹមនទីរស-២១ចនោះរួចមកចហើយកាលពីប្ាមុន។ ក៏ប៉េុដនត ចនំួនចនោះប្បដហលជាប្តូវបានកាត់បនែយ។ 
ាត់បានបញ្ជ៉ាក់ថា ាត់មិនអាចបញ្ជ៉ាក់ឲ៉ាយច៉ា្សោ់ស់ចលើបញ្ហ៉ាចនោះចទ ចោយសារដតពួកាត់មានចពលចវោ
កំណត់ចែើម៉ាបីប្បឹក៉ាាកតីឲ៉ាយជនជាប់ចោទ។ ចមធាវីការពារកតី បាននិយាយថា “វាមនិទំនងទល់ដតចសាោះ” ដែលថា
ចោក ននួ ជា នងឹលោះបងសិ់ទធិមានវតតមានរបស់ាតក់នញងការជំនុំជប្មោះកតីកនញង ំ ញងចពលសវ ការសាត៉ាប់សកខី
កមមែ៏សំខាន់របសស់ាក៉ាេមីនទីរស-២១។ ចទោះបីជាយាប៉ាងចនោះកតីក៏ចោយ ាត់បានទុកបញ្ហ៉ាចនោះចែើម៉ាបីចបើកឲ៉ាយមាន
នូវែំចណាោះប្សាយដែលអាចច្វើចៅបាន ចោយនិយាយថា “ចយើងប្តូវ្លងសាព៉ានហនឹងចោយរចបៀបណាចៅចពល
ហនឹង ចៅែល់ហនឹងសមឹសចប្មចចៅតាមចពលហនឹង”។ ទកទ់ិននឹងប្បតិោរឹកថ្នសំណ ំចរឿង០០១ ចមធាវី កចូប៉េ 
បាននិយាយថា សកមមភាពរបស់ប្កុមការពារកតី គឺនឹងអាប្ស័យចៅចលើភសតញតាងជាក់ោក់ វមីួយដែលមានចៅ
កនញងប្បតិោរឹកទំងច ោះ ចហើយពួកាត ់“នឹងជំទស់ប្បសនិចបើវាោំបាច់ច ោះ”។ 

ចមធាវីការពារកតី កាណាវាស បានបញ្ជ៉ាក់ថា ប្កុមការពារកតឲី៉ាយជនជាប់ចោទចោក ច ៀង សារ ីចជឿជាក់
ថា  ងគជំនុំជប្មោះសាោែំបងូ គួរដតរង់ោំចមើលការផតលស់កខីកមមពីប្គូចពទ៉ាយជំ ញចវជជសាស្តសតសតីពីលកខ ណឌ
សុ ភាពរបស់ជនជាប់ចោទជាមុនសិន ចែើម៉ាបីឲ៉ាយ ងគជំនុជំប្មោះអាចនឹង “មានជំហរច៉ា្ស់ោស់ថាចតើសាថ៉ានភាព
បចចញប៉ាបននចនោះវាយាប៉ាងចម៉េច ចហើយនិងការដែលគិតទកុចៅចពលខាងមុ ច ោះ”។   ាត់ក៏បានចងអញលបង្ហ៉ាញថា 
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ចសចកតីសចប្មចរបស់ ងគជនំុជំប្មោះសាោកពំូល បានែកប្សង់នូវចំណ ចសំខាន់ៗពសីាថ៉ានភាពស ុភាពរបស់
ជនជាប់ចោទ ដែលោត់ទកុជាដផនកមួយប្តូវបានចលើកច ើងចៅកនញងែីកាបំដបកកិចចែំចណើរការនីតិវ៉ិ្ីចនោះ។ ាត់
ក៏បានសងកត់្ ៃន់ថា ប្កុមរបស់ពួកាតច់ង់ឲ៉ាយមានចសចកតីសចប្មចដែលមានសមាអ៉ាងចហតុប្តឹមប្តូវ មុននងឹ
សចប្មចច្វើ វីមួយ ចោយរួមទំងសវ ការសាត៉ាប់សកខីកមមរបស់សាក៉ាេ ីចោក ហវលីពី ស៉ាេត និងចោកប្សី ច លី
ហ៉ាាចប៊េត ចបកឃរ័ ឬក៏ែូចជាសាក៉ាេីែថ្ទចទៀតផងដែរ។ ចមធាវី កាណាវាស បានបញ្ជ៉ាកថ់ា ចោក ច ៀង សារ ី
មិនមានបណំងលោះបង់សទិធមិានវតតមានរបស់ាត ់  កនញងការជំនុំជប្មោះកតកីនញង ំ ញងចពលសវ ការសាត៉ាប់សកខីកមម
របស់សាក៉ាេី ចពល  គតច ើយ។ ែូចដែលបានចលើកច ើងចហើយថាចតើប្កុមការពារកតីនឹងជំទស់ប្បតិោរឹក
ថ្នសំណ ំចរឿង០០១ ដែរឬចទ? ចមធាវី កាណាវាស បាននយិាយថា៖ “បាទ  ្ញំសូមច្លើយឲ៉ាយបានចលឿន ចហើយ
ឆប់ដតមតង គឺថាចយើង ្ញនំឹងជំទស់តវា ៉ាចៅចលើចំណ ចចនោះចហើយ។ ចយើងនងឹជំទស់ វីៗ ទំង ស់ ដែលសហ
ប្ពោះរាជអាជាញ៉ាចង់យក វមីួយចចញពីសំណ ំចរឿង០០១ កែ៏ូចជាប្បតិោរឹក  ឬក៏ែចូជាសកខកីមម។”  

ចមធាវីការពារកតី ដវកដគន បានទទួលសាគ៉ាល់ថា ទ ហីករណដ៍ែលថាសាក៉ាេ ីច លហី៉ាាចប៊េត ចបកឃរ័ នងិ
ចោក ហវលីពី ស៉ាេត គួរដតប្តូវបានចកាោះចៅមកផតល់សកខកីមមជុំវ៉ិញែីកាចោោះប្សាយទំងមូលច ោះ គឺជា “ការ
មិនប្តឹមប្តូវ” ច ោះចទ។ ាត់បានរំឭកព ីនុស៉ាេរណៈចុោះថ្ងៃទី៨ ដ មករា ឆ្៉ាំ២០១៣ ដែលថា ងគជំនុជំប្មោះ
សាោែំបូងបានជូនែំណងឹែល់ភាគីទំង ស់ថា សវ ការសាត៉ាប់សកខីកមមរបស់ ស៉ាេត និង ចបកឃរ័ នឹងប្តូវ
ចំណាយចពលប្តឹមដត ៤ថ្ងៃ ប៉េុចណា្៉ាោះ។ ែូចចនោះចហើយ ចមធាវី ដវកដគន បានបនតចទៀតថា  នុស៉ាេរណៈចនោះ បាន
ជំរុញទឹកចិតតឲ៉ាយភាគកីំណតក់ារតំាងសំណួរចែញចោលរបស់ លួន ចែើម៉ាបីចងអញលបង្ហ៉ាញពីទំ ក់ទនំងជាមួយនឹង
ការជំនុំជប្មោះចលើកទ១ីចនោះកនញងសំណ ំចរឿង០០២ដតមតង។ ែចួដែលមានការចលើកច ើងកនលងថា ចតើជនជាប់
ចោទចោក ច ៀវ សផំន នងឹលោះបង់សទិធិមានវតតមានរបស់ាត់កនញងការជំនុជំប្មោះកតីដែរឬចទ? ចមធាវី ដវកដគន 
បាននិយាយថា៖ “ចចមលើយគ ឺ មនិ ចយើងជំទស់”។ ទកទ់ងនឹងការចោទច ើងថាចតើប្កុមការពារកតីឲ៉ាយជនជាប់
ចោទចោក ច ៀវ សផំន នងឹជំទស់ប្បតិោរឹកដែលមានកនញងសំណ ំចរឿង០០១ដែរឬចទ ាត់បាននិយាយច្លើយ
ថា “ចយើងយល់ប្ពម ប៉េុដនតទក់ទងនងឹប្បតិោរឹកចនោះ ចយើងនឹងជំទស់ែូចប្កុមែថ្ទដែរ ចហើយចយើងនឹងពនិិត៉ាយ
ចមើលចៅតាមតប្មូវការោំបាច់”។ 

ញ. ការច្លើយតបពសីណំាកស់ហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា នងិចែើមបណតងឹរែឋប៉ាបចវណ ី

សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា លសីាក ់ បានចលើកច ើងជាងមីមតងចទៀតនូវជំហររបស់ាត់ដែលថា  ងគជនំុំជប្មោះ
សាោែំបូង គួរដតបនតនីតិវ៉ិ្សីវ ការសាត៉ាប់សកខីកមមរបស់ចោក ហវលីពី ស៉ាេត និងចោកប្សី ច លហី៉ាាចប៊េត 
ចបកឃរ័ ។ ាត់បានកត់សមាគ៉ាល់ថា ទំងពីរ ក ់ ចោក ស៉ាេត និងចោកប្សី ចបកឃរ័ សែិតចៅកនញងប្កុមមួយ
ដែលជា “ប្បចភទថ្នសាក៉ាេមីយួ” ចហើយពួកចគទងំពីរអាចផតល់ព័ត៌មានបឋម និងទូចៅឲ៉ាយ ងគជំនុំជប្មោះច្វើការ
ពិោរណាចៅចលើបទចោទទំង ស់បានដតមតង។ ចយាងចៅចលើសមាអ៉ាងចហតុរបស់ចមធាវីការពារកតី ដវកដគន 
ដែលថា  ងគជនំុំជប្មោះបានជំរុញចលើកទឹកចិតតឲ៉ាយភាគីទងំ ស់ចផ្ត៉ាតអារមមណ៍ចលើការតំាងសំណួររបស់ពួកចគ
ចំចពាោះបញ្ហ៉ាដែលមានចៅកនញងការជំនុំជប្មោះចលើកទ១ី (សំណ ំចរឿង០០២/០១) សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា លសីាក ់
បានសងកត់បញ្ជ៉ាក់ថា ពាក៉ាយគនលឹោះច ោះគ ឺ“ការជំរុញចលើកទកឹចិតត” ចហើយបនតថា ចទោះបជីាយាប៉ាងចនោះកតី ភាគីទងំ
 ស់ប្តូវបានផតល់សិទធិចែើម៉ាបីតំាងសំណួរចែញចោលចៅកាន់សាក៉ាេជីំ ញទំងចនោះ  ំពីសណំ ំចរឿង០០២
ទំងមូលដតមតង។ 
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ចមធាវីចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណី ចោកប្សី ចងវៀន បានការពារនូវ ំណោះ ណំាងរបស់ាត់ថា  ងគជំនុំ
ជប្មោះ គួរដតផតល់នូវកណំត់សមាគ៉ាល់ជាមុនសិនសតីព ីវ៉ិសាលភាពថ្នសំណ ំចរឿង០០២។ ាត់ បានសងកត់បញ្ជ៉ាក់
ថា  ងគជនំុំជប្មោះ ប្តូវដតច្វើតុល៉ាយភាពចលើប្បសិទធភាព និងការប្គប់ប្គងសវ ការ   ចោយបំចពញនូវសិទធិរបស់
ភាគីទំង ស់ រួមទំងសិទិធទទួលបានសាលែីកាកាត់ចសចកតីរបស់ចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណីចំចពាោះសំណ ំចរឿង
០០២ ចនោះ។ ាតក់៏បានបញ្ជ៉ាក់ថា ចមធាវីចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណី បានយល់ចឃើញថា វាគឺជា “ការដែលពិបាក
បំផុត” ចែើម៉ាបីឲ៉ាយយល់ពីភាពសមចហតុសមផលកនញងសារណាសននិោឋ៉ានរបស់ចមធាវី កាណាវាស ដែលចលើក
ច ើងថា វាអាចនឹងជាការរហ័សចពកចែើម៉ាបីជំនុំជប្មោះចលើសំណ ំចរឿង០០២ទំងមូល ចហើយចៅចពលែដែលច ោះ 
ចមធាវី កាណាវាស បានគសូបញ្ជ៉ាក់ថា ពួកាតន់ឹងជទំស់ចំចពាោះការចសនើសំុឲ៉ាយចប្បើប្បាស់រាល់ឯកសារដែល
បានមកពីសំណ ំចរឿង០០១ ទក់ទងនងឹមនទីរស-២១។ ចោកប្សីចមធាវី សុមី៉េនុណហូវត បានបនតចលើចណំ ច
ចនោះចោយបញ្ជ៉ាក់ថា ប្បសិនចបើ ប្កុមការពារកតីមានបណំងចលើកច ើងជំទស់នឹងឯកសារទំងចនោះ  ៊េ៊ីចឹង ការ
ជំទស់ចនោះ ក ៏ “ជំទស់ចៅ និងប្តូវជាការជំទស់ឲ៉ាយហួស” ពីបញ្ហ៉ា វីដែល ងគជនំុំជប្មោះសាោែំបូងបាន
សចប្មចរួចចៅកនញងឯកសារ E៩៦/៧។  

ខ្នែកទី៣ ៖ ការក្របក់្រងសវនាការ 

 សបាត៉ាហ៍ចនោះ  ងគជនំុំជប្មោះសាោែំបងូ បានសាត៉ាប់នូវជំហររបស់ភាគីទំង ស់ចែើម៉ាបីមានលទធភាព
ចលើកច ើងពីបញ្ហ៉ាទក់ទងនងឹការប្គប់ប្គងសវ ការ នងិបញ្ហ៉ាផលូវច៉ា្ប ់ និងនតីិវ៉ិ្ី ដែលបានចកើតមានច ើង
ចោយសារដតផលវ៉ិបាកថ្នចសចកតីសចប្មចរបស់ ងគជំនុំជប្មោះសាោកំពូលសតពី ីការបំដបកនីតិវ៉ិ្ីថ្នសណំ ំចរឿង
០០២។ 

ក. វតតមាន 

ចយាងចៅចលើចហតុផលសុ ភាព ជនជាប់ចោទចោក ច ៀង សារ ីបានតាមោនកិចចែំចណើរការនីតិវ៉ិ្ី
ពីបនទប់ឃំុឃំងចៅចប្កាមសាលសវ ការវ៉ិញកាលពីថ្ងៃចនទ ចពលប្ពឹក។ ប ទ៉ាប់មក ាត់ក៏បានលោះបង់សិទធិ
មានវតតមានកនញងការជនំុំជប្មោះ ទំងចៅកនញងសាលសវ ការ និងកនញងបនទប់ឃុឃំំងចប្កាមសាលសវ ការ ចោយ
បានច្វើច ើងចៅចពលរចសៀលថ្ងៃចនទ និងបានបនតរហូតែល់ចុងសបាត៉ាហ៍ថ្នកចិចែំចណើរការនីតិវ៉ិ្ីសវ ការកនញង
សបាត៉ាហ៍ចនោះ។ ចំចពាោះជនជាប់ចោទចោក ននួ ជា បាន វតតមានចពញមួយសបាត៉ាហ៍ចនោះផងដែរ។ ាត់ប្តូវបាន
បចជូនមកសប្មាកព៉ា្បាលចៅមនទីរចពទ៉ាយមិតតភាពដ មរ-សូចវៀត រហូតែល់ចពលប្ពឹកថ្ងៃចនទ ចហើយបានចប្បើ
ប្បាស់ចពលចវោដែលចៅសល់ សបាត៉ាហ៍ចនោះចែើម៉ាបីសប្មាកចៅកនញងមនទីរឃំុឃំងរបស ់  .វ.ត.ក។ តាមរយៈ
ចមធាវីរបស់ាត់ ជនជាប់ចោទចោក ច ៀវ សផំន បានបញ្ជ៉ាក់ថា ាតម់ិនមានបណំងចែើម៉ាបីចូលរួមកនញងកចិច
ែំចណើរការនីតិវ៉ិ្ចីៅថ្ងៃចនទច ើយ។ ក៏ប៉េុដនត ចោក ច ៀវ សផំន មានវតតមានរហូតែល់ចុងបចចប់ថ្នសបាត៉ាហ៍
ចនោះ។ 

វតតមានរបសច់ៅប្កម៖  សបាត៉ាហ៍ចនោះ ចោកប្សីចៅប្កម សុលីចវៀរ ខាតរា ៉ាយង ៍ (Judge Silvia 

Cartwright) បាន វតតមានពសីាលសវ ការ ចហើយបានជនំសួចោយចៅប្កមបប្មងុ កលឌូា ចហវនស ៍ (Judge 

Claudia Fenz) ។ 
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វតតមានរបសច់ែើមបណតងឹរែឋប៉ាបចវណ៖ី មានចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណីប្បដហល ១៥ ក់ បានតាមោន
កិចចែំចណើរការនីតិវ៉ិ្ីសវ ការជាចរៀងរាល់ថ្ងៃថ្នសបាត៉ាហ៍ចនោះ។ ចហើយមានប្បដហលជា ១០ ក ់ បានចៅ
 ងគញយតាមោនចៅកនញងសាលសវ ការ ចំដណកឯចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណីចផ៉ាេងចទៀតបានតាមោនពសីាល
សាធារណជន។ 

វតតមានរបសភ់ាគ៖ី ប្គបភ់ាគីទំង ស់ បានមកតំណាងឲ៉ាយកូនកតីរបស់ លនួតាមប្បប្កតីចៅកនញងសាល
សវ ការ។ 
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វតតមានរបសស់ាធារណជន៖ 

កាលបរ៉ិចចេទ សវ ការចពលប្ពឹក សវ ការចពលរចសៀល 

ថ្ងៃចនទ 
១៨/០២/២០១៣ 

 សិស៉ាានុសិស៉ាេចំននួ ៤០០ ក់ មក
ពីប្បំាមួយវ៉ិទ៉ា្ល័យចផ៉ាេងៗា្៉ាកនញង
ច តតតាដកវ 

 សិស៉ាានុសិស៉ាេចំននួ ៥០ ក់ មកពី
កមមវ៉ិ្ី ភិវរ៉ាឍន៍្ នធានយុវជន 

  នកសចងកតការណប៍រចទសចនំួន 
១២ ក ់

 និស៉ាេិតចំននួ ១០០ ក ់បានមក
ពីសាកលវ៉ិទ៉្ា ល័យចចប្មើនពហុ
បចចចកចទស 

  នកសចងកតការណប៍រចទសចនំួន ៦
 ក់ 

ថ្ងៃពុ្ 
២០/០២/២០១៣ 

  នកភូមចិំនួន ១៥០ ក ់មកពីប្សុក
បុរីជលសារ ច តតតាដកវ 

  នកសចងកតការណប៍រចទសចនំួន ៧
 ក់ 

  នកភូមចិំនួន ១៧០ ក់ មកពបី្សុក
សាមគគីមានជ័យ ច តតកពំងឆ្់៉ាំង 

 និស៉ាេិតចំននួ ២៥ ក់   បានមកពី
ចែបាប៉ាត់ម៉េង់ប្បពន័ធផ៉ាេពវផ៉ាាយ និង
សារគម គមន ៍

  នកសចងកតការណប៍រចទសចនំួន ៤
 ក់ 

ថ្ងៃប្ពហស៉ាបតិ៍ 
២១/០២/២០១៣ 

  នកភូមចិំនួន ២៥០ ក់ មកពីប្សុក
សាមគគីមានជ័យ ច តតកពំងឆ្់៉ាំង 

  នកសចងកតការណប៍រចទសចនំួន ១
 ក់ 

(ពុំមានសវ ការ) 

 . ការប្គបប់្គងចពលចវោ 

 ងគជំនុជំប្មោះ បានពន៉្ា រចពលកិចចែំចណើរការនីតិវ៉ិ្ីចៅថ្ងៃ ង្គ៉ារ ចែើម៉ាបីផតល់ចពលចវោឲ៉ាយប្កុមការពារ
កតីបានប្បឹក៉ាាកតីឲ៉ាយកូនកតីរបស់ពួកចគមុននឹងផតល់ការច្លើយតបចៅសំណួរ និងការសចងកតរបស់ ងគជនំុំជប្មោះ
សាោែំបូង ចហើយនិងសចំណើដែលច្វើច ើងចោយសហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា និងចមធាវីចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណី។ 

ចៅចុងចពលរចសៀលថ្ងៃប្ពហស៉ាបតិ៍ ទី២១ ដ កុមភៈ  ងគជនំុជំប្មោះសាោែបំូង បានប្បកាសថា  ងគជំនុំ
ជប្មោះអាចនងឹចបើកសវ ការសាត៉ាបស់កខកីមមរបស់សាក៉ាេជី ំញចោក ហវលីពី ស៉ាេត (Mr. Philip Short) ចៅ
សបាត៉ាហ៍ដែលោប់ចផតើមចៅថ្ងៃទី៤ ដ មី  ឆ្៉ាំ២០១៣ ចហើយនិងចោកប្សី ច លហី៉ាាចប៊េត ចបកឃរ័ (Ms. 

Elizabeth Becker) កនញង  ំញងចពលសបាត៉ាហ៍ដែលោប់ចផតើមចៅថ្ងៃទី១១ ដ ម ី ឆ្៉ា២ំ០១៣។17  នកជ ំញ
ទំងពីរ ក់ចនោះ ប្បដហលជាអាចនឹងប្តូវបានចោទសួរចែញចោលចលើសំណ ំចរឿង០០២ទំងមូលដតមតង ចៅ
តាមដផនកដែល នកជំ ញមានការយល់ែឹង ចហើយភាគីទំង ស់ប្តូវបានជំរុញទកឹចិតតឲ៉ាយចផ្ត៉ាតចលើការតំាង
សំណួរចែញចោលចលើដផនកដែលពាក់ព័នធចៅនងឹ ងគចហតចុៅកនញងបញ្ហ៉ាថ្នសណំ ំចរឿង០០២/០១ចនោះប៉េុចណា្៉ាោះ។ 
 ងគជំនុជំប្មោះសាោែំបូង នឹងចចញចសចកតីសចប្មចសមាអ៉ាងចហ ុតចពញចលញសតីពីការបំដបកនីតិវ៉ិ្ីសំណ ំចរឿង
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០០២ចនោះ ចៅចប្កាយចពលសាត៉ាប់សកខកីមមពីប្គូចពទ៉ាយជំ ញចវជជសាស្តសត ដែលនឹងរបាយការណ៍ពីសុ ភាព នងិ
កាយសម៉ាបទរបស់ជនជាប់ចោទចោក ននួ ជា នងិចោក ច ៀង សារ ីចៅដ មី  ឆ្៉ា២ំ០១៣ ខាងម ុចនោះ។18  

គ. ឥរ៉ិយាបងកនញងសាលសវ ការ 

ការផ្ល៉ាស់បតូររវាងភាគីកនញងសវ ការ សបាត៉ាហ៍ចនោះ គឺបានច្វើច ើងយាប៉ាងសកមមបំផតុ។ ជាឧទហរណ៍ 
កនញងការច្លើយតបចៅនឹងការរ៉ិោះគន់ចលើជំហររបស់ពួកចគដែលថា ាម៉ានសាក៉ាេី តតចរ៉ិត គួរដតប្តូវបានផតល់សកខីកមម
ចៅកនញងសវ ការ ចមធាវី ដវកដគន បានសដមតងការច្លើយតបយាប៉ាងអារមមណ៍្ៃន់ៗ ថា៖  

 ្ញំគិតថា  ស់ចោកែូចោត់ទុកពួកចយើងចនោះ ែូចជាមនុស៉ាេ ត់ែឹង ៉ាយល់ ៊េ៊ីចឹង។ ពួកចយើង
ជា នកការពារកតី! ពួកចយើងហាក់ែូចជាចង់ឲ៉ាយកាត់កតីកូនកតីពួកចយើង (ចោក ច ៀវ សផំន)
យាប៉ាងប្សួល ចហើយឲ៉ាយាត់យល់ប្សប វីៗទំង ស់ មិនដមនែូចជាឲ៉ាយចគកាត់ចទសតាមចិតត
ចោយចងកសមាល៉ាប់ និងចជរប្បមាងាត់ ៊េ៊ីចឹង។ ពួកចយើងចៅទីចនោះ គឺការពារកតីឲ៉ាយាត់។  

 បដនែមចលើសពីចនោះចទៀត សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា លសីាក ់ បានសំចៅចៅចលើការផ្ល៉ាស់បតូរជំហរដែល
ទំនងជាចកើតមានចោយប្កុមការពារកតីឲ៉ាយជនជាប់ចោទចោក ននួ ជា ថាជា “មាត៉ាយថ្នការផ្ល៉ាស់បតរូ” (សូមចមើក
ដផនទី២.ច)។ ចមធាវី កចូប៉េ បានច្លើយតបចោយចលើកច ើងពីសុភាសិតមួយថា “ប្បសនិចបើចយើងប្បុងប្បយ័តន 
ចយើងែឹង ំពីការប្បុងប្បយត័នច ោះ”។ ាត់បានបដនែមថា ប្កុមការពារកតីឲ៉ាយចោក ននួ ជា សាទរចំចពាោះការ
បំដបកនីតិវ៉ិ្ីចែើមច្វើចៅដ តោុ ឆ្៉ាំ២០១១ មុនចពលដែលសវ ការចនោះបានោប់ចផតើមែំចណើរការ។ ក៏ប៉េុដនត 
ចៅចពលដែលសវ ការបានោប់ចផតើម ចោក ននួ ជា បានបញ្ជ៉ាក់ថា កនញងចាលគំនតិរបស់ាត់ តុោការចនោះ 
មិនយុតតិ្ម៌ចំចពាោះរូបាត ់ពីចប្ពាោះមានដត ងគចហតុជាកោ់ក់មួយចំននួប៉េុចណា្៉ាោះ   ដែលអាចប្តូវបានច្វើការជំនុំ
ជប្មោះ។ ែូចដែលាត់បាននិយាយថា “ចគយកដត លួនប្កចពើមកពិភាក៉ាា ចគ ត់នយិាយពីកនទញយ ចហើយនិង
ក៉ា្លប្កចពើច ោះច ើយ”។19 ប ទ៉ាប់មក ចមធាវី កចូប៉េ បាននយិាយែូចខាងចប្កាមថា៖ 

ចយើងមិនដមនជាមនុស៉ាេដែលដប្បប្បួលផ្ល៉ាស់បតូររចញ៉េរថ្ញ៉េចប្ចើនច ោះចទ។ អាចនោះគឺជា វីដែល
ផទញយពីចរ៉ិតរបស់ ្ញំចៅវ៉ិញចទ។ ចប្ពាោះថាខាងការ៉ិយាល័យសហប្ពោះរាជអាជាញ៉ាចទ ដែលជា
 នកពប្ង្ងែីកាបចជូនចរឿងចៅចសុើបសួរែំបូង គឺការ៉ិយាល័យសហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា ជា នកច្វើ
ការពប្ង្ងចៅកនញងឆ្៉ាំ២០០៦-២០០៧   ចែើម៉ាបីចលើកយកឧប្កិែឋកមមទំង ស់ចៅកនញងរបប
កមពញជាប្បជា្ិបចតយ៉ាយ ចែើម៉ាបីយកមកជំនុំជប្មោះ។ ែូចចនោះ ្ញំអាចនិយាយថា ខាងការ៉ិយាល័យ
សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ាហនឹង គឺមិនប្តឹមដតជាមាត៉ាយថ្នការផ្ល៉ាស់បតូរចទ គឺជីែូនថ្នការផ្ល៉ាស់បតូរដត
មតង គឺវាខាល៉ាំងជាងខាង ្ញំចៅចទៀត។ ឥ ូវ ចគចង់ឲ៉ាយជំនុំជប្មោះមកប្តឹមដតការជចមលៀសចោយ
បងខំ និងមនទីរស-២១។ ែូចចនោះអាចនោះ សួរថា ចតើនរណាចគជា នកផ្ល៉ាស់បតូរឲ៉ាយប្បាកែច ោះ? 

 ដតចទោះបីជាយាប៉ាងចនោះកត ី សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា លសីាក ់ បានដងលង ណំរគុណចមធាវី កចូប៉េ កាលពីថ្ងៃ
ប្ពហស៉ាបតិ៍ ចំចពាោះសុចរ៉ិតចទៀងប្តង់របស់ាត់ចោយចយាងចលើបញ្ហ៉ាសុ ភាពរបសជ់នជាប់ចោទ ននួ ជា 
ចហើយនិង្នទៈរបស់ាតក់នញងការប្តួតពិនិត៉ាយចលើបចជីចឈាម៉ាោះសាក៉ាេីទំង៣១ ក ់ដែលខាងសហប្ពោះរាជអាជាញ៉ាជា
 នកចផតើមសំចណើច ោះ។ សហប្ពោះរាជអាជាញ៉ា លសីាក ់បានបដនែមថា “ចហើយ ្ញំសូមចលើកចណំ ចមួយចទៀតផងដែរ 
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ចែើម៉ាបីរំឭកផងដែរ  ំពសីារណាសននិោឋ៉ានប្បកបចោយភាពច៉ា្សោ់ស់ និងគួរឲ៉ាយចារព ដែលបានចលើកច ើង
ចៅកនញង ងគជនំុំជប្មោះចនោះ”។ 

ឃ. បញ្ហ៉ាថ្នការបកដប្បភាសា នងិបចចចកចទស  

ភាគីទំង ស់ ទំនងជាចទរទន់នយិាយយាប៉ាងរហ័ស ចៅចពលដែលពួកចគកំពងុច្វើសារណាសននិោឋ៉ាន
របស់ពួកចគកនញងសបាត៉ាហ៍ចនោះ។ ចោកប្បធាន នលិ ណ ន បានដណ ំមតងចហើយមតងចទៀតែល់សហប្ពោះរាជ
អាជាញ៉ា លសីាក ់ ចមធាវី ំមុ ចែើមបណតឹងរែឋប៉ាបចវណ ី ចងវៀន និងចមធាវីការពារកត ីកាណាវាស ឲ៉ាយនិយាយមួយៗ 
និងចងោំកនញងចតិតពីភាពលំបាកកនញងការបកដប្បភាសាផ្ទ៉ាល់មាត់។ សវ ការកនញងសបាត៉ាហ៍ចនោះ ក៏ចកើតមានបញ្ហ៉ា
បចចចកចទសមតងពីរមតងផងដែរ ចៅចពលដែលឧបករណសំ៍ច ងមិនមានែំចណើរការជាប្បប្កតីច ោះ។ ជា
ឧទហរណ៍ ពុំមានការបកដប្បជាភាសា ង់ចគលស នងិភាសាដ មរ ប្បដហលជាមួយ ទ ី ចៅចពលដែលចៅប្កម
បប្មុង ចហវនស ៍ បានកំពុងផតល់មតិចយាបល់ោប់អារមមណ ៍ កាលពីថ្ងៃប្ពហស៉ាបតិ៍ចពលប្ពឹក។ ប្បការដបបចនោះ 
បានច្វើឲ៉ាយចោកប្បធាន នលិ ណ ន ដណ មំស្តនតីសាោកតឲី៉ាយច្វើការប្តួតពិនិត៉ាយឧបករណ៍សំច ង។ 

ង. តារាងចពលចវោ 

កាលបរ៉ិចចេទ ោបច់ផដើម 
សប្មាកចពល

ប្ពកឹ អាហារថ្ងៃប្តង ់ សប្មាកចពល 
រចសៀល 

ផ្អ៉ាក 
សវ ការ 

រយៈចពល 
សវ ការសរបុ 

ថ្ងៃចនទ 
១៨/០២/១៣ 

៩:០៩ ១០:៣០-១០:៥១ ១១:៤៦-១៣:៤២ ១៤:៤៨-១៥:១៣ ១៦:០៣ 
៤ចមាប៉ាង និង      
១២ ទ ី

ថ្ងៃពុ្ 
២០/០២/១៣ 

៩:០៦ ១០:៣៣-១១:០៥ ១២:០៧-១៣:៣៤ ១៤:៤០-១៥:០២ ១៦:១៣ 
៤ចមាប៉ាង និង      
៤៦ ទ ី

ថ្ងៃប្ពហស៉ាបតិ៍ 
២១/០២/១៣ 

៩:០៦ ១០:៤២-១០:៤៩ ១២:០៣ - - 
២ចមាប៉ាងនិង      
៥០ ទ ី

រយៈចពលសវ ការជាម្៉ាយម ៣ចមាប៉ាង និង៥៦ ទ ី
រយៈចពលសវ ការសរុបកនញងសបាដ៉ាហ៍ចនោះ ១១ចមាប៉ាង និង៤៨ ទ ី
ចំនួនចមាប៉ាង ថ្ងៃ នងិសបាដ៉ាហ៍ថ្នសវ ការ ៦៨៣ចមាប៉ាង និង៣០ ទ ី

រយៈចពលសវ ការចនំនួ ១៥៧ថ្ងៃ   ំញងចពល ៤៩សបាដ៉ាហ ៍
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* AIJI is a collaborative project between the East-West Center, in Honolulu, and the War Crimes Studies Center, University of 
California, Berkeley. Since 2003, the two Centers have been collaborating on projects relating to the establishment of justice 
initiatives and capacity-building programs in the human rights sector in South-East Asia. The  Program  is  funded  by  the  
Open  Society  Foundation,  the  Foreign  Commonwealth  Office  of  the  British Embassy in Phnom Penh, and the Embassy of 
Switzerland in Bangkok.   
    This issue of KRT TRIAL MONITOR was authored by Faith Suzzette Delos Reyes, Hava Mirell, Noyel Ry, 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   Supreme  Court  Chamber.  “Decision  on  the  Co-Prosecutors’  Immediate  Appeal  of  the  Trial  Chamber’s Decision 

Concerning the Scope of Case 002/01” (8 February 2013). E163/5/1/13 [hereinafter SCC  DECISION  ON SCOPE  OF  CASE  

Unless specified otherwise, 
 

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

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

 
Glossary of Terms 
 

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

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

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

evidence in the Case File) 
FUNK  National United Front of Kampuchea 
GRUNK  Royal Government of National Union of Kampuchea 
ICC   International Criminal Court 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights  
ICTR   International Criminal Tribunal for Rwanda 
ICTY  International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 
IR  Internal Rules of the ECCC Rev. 8 (2011)  
KR  Khmer Rouge 
OCIJ  Office of the Co-Investigating Judges 
OCP  Office of the Co-Prosecutors of the ECCC 
RAK  Revolutionary Army of Kampuchea  
VSS   Victims Support Section 
WESU  Witness and Expert Support Unit 
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002/01].  Available  at  http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/2013-02-11%2018:23/E163_5_1_13_EN-
1.PDF. 
2   Trial  Chamber.  “Memorandum  –  Trial  Chamber:  Directions  to  the  parties  in  consequence  of  the  Supreme Court 

Chamber's Decision on Co-Prosecutors' Immediate Appeal of the Trial Chamber's Decision concerning the Scope of Case 
002/01 (EI63/5/1/13)” (12 February 2013). E163/5/1/13/1 [hereinafter TC FIRST MEMORANDUM ON SCC  DECISION  ON  
SCOPE  OF  CASE  002/01].  Available  at http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/2013-02-
15%2010:28/E163_5_1_13_1_EN.PDF. 
3  Trial Chamber. “Memorandum – Trial Chamber: “Supplementary questions to the parties following hearing of 18  February  

2013  in  consequence  of  the  Supreme  Court  Chamber’s  Decision  on  Co-Prosecutors’  Immediate Appeal of the Trial 
Chamber’s Decision concerning the Scope of Case 002/01 (EI63/5/1/13)” (19 February 2013). E264  [hereinafter  TC  SECOND  
MEMORANDUM  ON  SCC  DECISION  ON  SCOPE  OF  CASE  002/01]. Available at 
http://www.eccc.gov.kh/sites/default/files/documents/courtdoc/2013-02-20%2009:29/E264_EN.PDF. 
4   See Trial Chamber. Severance Order Pursuant to Internal Rule 89ter (22 September 2011). E124 [hereinafter SEVERANCE 

ORDER]. “With respect to the first trial, namely Case 002/01, the Trial Chamber specified that its scope would be limited to: the 
history and structure of Democratic Kampuchea; the roles of the Co-Accused prior to and during the regime of Democratic 
Kampuchea; when their roles were assigned, what their responsibilities were, and the extent of their authority; the lines of 
communication; the movement of the population from Phnom Penh in 1975 ("Phase I"); the movement of the population from 
the Central (Old North), Southwest, West and East Zones from September 1975 to 1977 ("Phase 2"); and, five types of crimes 
against humanity (murder, extermination, persecution (except on religious grounds), forced transfer and forced 
disappearances), but only insofar as they pertain  to  Phase  1  and  Phase  2.”  SCC  DECISION  ON  SCOPE  OF  CASE  
002/01,  para.  4,  citing  SEVERANCE  ORDER, paras. 1, 5. 
5  On 18 October 2011, the Trial Chamber rejected the OCP’s Request for Reconsideration, which sought for the  Trial  

Chamber  to  reconsider  and  revise  the  Severance  Order  such  that  the  scope  of  Case  002/01  include Phase 1 but 
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