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[ រនេះ]  គឺជារោកនាដកម្ម បស់ បបខខម ក្កហម្។ ពួករគ បានរ្វើរដើម្ាបីម្ូេរហតុដប៏ ិសុទធ រដើម្ាបី
បរងកើនជីវភាពក្បជាជនរៅជនបទ ប ុខនត គាត់េុបបំបាត់ជីវភាពជាអ្នកក្កុង។ ប ុខនត អ្វីខដេរគរ្វើ គឺរ្វើ

ឲាយ បបទំងម្ូេ ឬ  ដឋទំងម្ូេកាលាយរៅជាន ករោកិយ។ 1 
-- រោក ហវេីពី សាសត ោកាសីជំនាញ 

ខ្នែកទ ី១ ៖ ទិដ្ឋភាពទូមៅ 

 រៅកនុង យៈរពេបួនថ្ងៃថ្នកចិ្ចដំរណើ កា នីតិវិ្ីសបាតាហ៍រនេះ អ្ងគជំនុជំក្ម្េះ បានោតាប់សកខីកម្ម បស ់
ោកាសីជំនាញរោក ហវេីពី សាសត (Mr. PHILIP SHORT) ខដេជាអ្នកនិពនធរសៀវរៅច្ំណងរជើង “ប េុ 
ពត: ក្បវតតថិ្នសបុនិអាក្កកថ់្នក្បរទសកម្ពជុា” រោក សាសត បានផតេ់សកខីកម្មច្ម្ាបងរៅរេើក្បភព នងិខលឹម្ោ 
ថ្នរសៀវរៅ បស់គាត់។ រោក ហវីេពី សាសត បានផតេ់សកខីកម្មរៅរេើភាពខុសគ្ាាថ្នបញ្ហារៅកនុងដីកា
ដំរ េះក្ោយ រហើយបានោតក្តដាងពីបញ្ហាខដេទក់ទងរៅនឹងម្រនាគម្វិជាជា បស់បកាសកុម្មុយនីសតកម្ពុជា 
រគាេនរោបាយ និងកា អ្នុវតតន៍ បសប់កាសក៏ដូច្ជាតួនាទី និងច្ ិត បស់ជនជាប់រោទ។  កិច្ចដំរណើ កា នីតិ
វិ្ី បានក្បក្ពឹតតរៅម្ុខរដាយមានក្បសិទធភាពនាសបាតាហ៍រនេះ រទេះបីជារ ើញមានបញ្ហានីតិវិ្ចី្ាាបម់្ួយច្ំននួ
តូច្ បានរកើតមានរ ើងរៅរពេខដេរម្ធាវីកា ពា កតី     បានរេើករ ើងនូវបញ្ហាពាក់ព័នធកនុងអ្ំ ុងរពេថ្នកា 
ោកសួ  បស់ពួករគ។ 

 

ខ្នែកទ ី២ ៖ សកខកីម្មសមកេបរបសស់ាកស ី

 បនាទាប់ពីកា របាេះបង់រោេកា ផតេ់សកខីកម្ម បស់គាត់រៅខខម្ីនា ឆ្ា២ំ០១៣ រដាយោ ខតមានកា 
រ្វើពហិកា  បសអ់្ងគភាពបកខក្ប នងិជំងឺ បស់រោក រអ្ៀង ោ  ី ប ុខនតរៅសបាតាហ៍រនេះ រោក ហវេីពី សាសត 
បានច្ូេម្កបំភលឺរៅកនុងសវនាកា ។2  ម្ុនរពេកា ផតេស់កខីកម្ម បស់គាត ់រោក នេិ ណ ន ក្បធានអ្ងគជំនុំ
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ជក្ម្េះោោដំបូងថ្ន អ្.វ.ត.ក បានក្ពមាន ំេឹកភាគីថា រោក ហវេីពី សាសត អាច្នឹងក្តូវបានសួ សំណួ រៅ
រេើក្គប់ខផនកថ្នជំនាញ បសគ់ាត់ រហើយភាគ ីគួ រ ត្ាតកា យកច្ិតតទកុដាក់បខនែម្រទៀត រេើអ្វីខដេពាក់ព័នធរៅ
នឹង "សវនាកា តូច្ៗ" រៅរពេរនេះ។3  រក្ៅពោីវតា ក្បវតតិោស្រសត កា ជរម្លៀសក្បជាជនរេើកទី១ និងរេើក
ទី២ នងិកា សមាលាប់ម្ស្រនត ីេន ់ នេ ់ រៅទួេរពា្ិ៍ថ្ក្ជ និងតួនាទ ីរហើយនិងច្ ិត បស់ជនជាប់រោទ ោកាសី
ជំនាញ ក៏បានរ្លើយសំណួ ខដេបានសួ ទក់ទងរៅនងឹសហក ណ ៍កា របាសសមាអាតថ្ផៃកនុង រហើយនិងម្នៃី 
សនតិសុខ ស-២១។ រោក សាសត បាន កាានូវគនំិត បសរ់ោកថា កម្ពុជាក្បជា្បិរតយាយជា “ ដឋរក្បើអ្ំ ច្
ត្ាច្់កា ” មានន័យថា រស ីភាពខផនកបញ្ញា និងរស ីភាពខផនករក្បើក្បាស់សមាភា  បសប់ុគគេក្គប់ ូប ក្តូវបានរគ

ដកហូតរដើម្ាបីបរងកើតជាតមិ្ួយខដេមានភាពរសមើគ្ាា នងិបបំាត់ភាពជាឯកជន។  

រៅរពេខដេបកាសកុម្មុយនសីតកម្ពុជា បានរ ៀបច្ំនូវរគាេរៅដ៏ថ្ងលថាលាថ្នកា បរងកើតក្បរទសជាតិឱាយ
មានកា  ីកច្រក្ម្ើន ុងរ ឿង តាម្ យៈកា  ួប ួម្គា្ាថ្នរគាេជំហ ជា្លុងម្ួយ ខដេរម្ើេម្ិនរ ើញពីទុកខេំបាក
 បស់ក្បជាជន។ ពកួកមាមាភបិាេអ្សម្តែភាព នងិកា ភយ័ខ្លាច្ម្ិនទកុច្ិតតគា្ារៅវិញរៅម្ក ប តាេឲាយ បប
ម្ួយរនេះ បានបាត់បង ់ និងបងកនូវភាពឈឺោបោ់ ាងថ្ក្កខេងរៅរេើក្បជាជន។ ទកទ់ងរៅនឹងតួនាទី បស់
សហជនជាប់រោទ រោក សាសត បានសននិដាឋានពីក្បភពខដេគាត់បានពិភាកាាថា រោក ននួ ជា គឺជាម្តិត
សមាលាញ់ បស់ ប េុ ពត។ របើរទេះបីជាទំហំថ្នទំនាក់ទំនង វាងអ្នកទំងពី រនេះ គឺមានកា េំបាកកនុងកា 
ក្ោវក្ជាវឱាយរ ើញករ៏ដាយ។  អ្នកជនំាញ បានពពិណន៌ាថា រោក រខៀវ សផំន ជាប ិវា ដក៏្បរសើ ជាជាងរ្ វើ
ជារម្ដឹកនា ំ ខដេក្បខហេជាម្ិនមានអ្ ំច្កនងុកា រ្វើរសច្កតីសរក្ម្ច្រទ ប ុខនត ប េុ ពត ឬ ននួ ជា មាន
អ្ំ ច្ រហើយរោក រខៀវ សផំន ក៏ម្ិនបានតវា ាក្បឆំងនឹងកា សរក្ម្ច្ច្ិតត បស់ពកួរគ។ 

ក.  សកខកីម្ម បសោ់កាស ី

 រោក ហវេីពី សាសត អាយុ ៦៨ ឆ្ាំ ជាជាតិអ្ង់រគលស ខដេធាលាប់មានបទពិរោ្ន៍ជាអ្នកកាខសត និង
ជាអ្នកក្បវតតិោស្រសត រហើយក៏ជាអ្នកនិពនធជីវក្បវតត ិ ខដេមានបទពិរោ្នអ៍្ស់ យៈរពេជាង ៤០ រៅ ៤៥ 
ឆ្ាំ។ រោក សាសត គឺជាអ្តីតបុគគេិក បស់ោថានីយទូ ទសាសន៍ ប ៊ី.ប ៊ី.សីុ (BBC) ខដេខងម្ទំងធាលាប់ជាអ្នកយក
ព័ត៌មានប រទសក្បោំទីក្កុងរប កាំងកនុងទសវតាស ៍ឆ្ា១ំ៩៧០ រទៀតផង។ អ្នកជំនាញ បានស រស រសៀវរៅអ្ំពី
រម្ដឹកនាំជារក្ច្ើនថ្នប តាក្បរទសម្ួយច្ំនួន រហើយកនងុរនាេះ ួម្មាន៖ ក្បរទសច្ិន សហភាពោធា ណ ដឋ
សងគម្និយម្សូរវៀត និងក្បរទសកម្ពុជា។ សំខ្ន់ជាងរនេះរទៀត គាត់បានស រស រសៀវរៅម្ួយខដេមាន
ច្ំណងរជើងថា “ក្បវតតិថ្នសុបនិអាក្កក់ថ្នក្បរទសកម្ពុជា” (តរៅរៅថា “រសៀវរៅក្បវតតិោស្រសត”) ខដេយក
ម្ករក្បើក្បាស់ជាភសតុតាងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ និងជាម្ូេដាឋានច្ម្ាបងសក្មាប់ោកសួ ម្ករេើគាត់
រដាយភាគីទំងឡាយ។ 

ខ. ទនំាកទ់នំង វាងក្បរទសរវៀត ម្ នងិ បប សមម្តចសហីន ុ

រោក តា កី អាបឌ់េុហាក ់ (Mr. Tarik Abdulhak) ខដេជាសហក្ពេះរាជអាជាញាអ្នត ជាតិ បាន
សរងខបពី "រសៀវរៅក្បវតតោិស្រសត" អ្ពំីកា វិវតតន៍ថ្នេទធកិុម្មយុនីសតរៅកនងុក្បរទសកម្ពុជាោប់តាំងពីទសវតាស ៍ឆ្ាំ
១៩៥០។ រសៀវរៅ បស់រោក សាសត បានពិពណ៌នាពីច្េនាកុម្មុយនសីតគ ឺ "សែតិរៅរក្កាម្កា ឧបតែម្ូទូរៅ" 
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 បស់ក្បរទសរវៀត ម្។ ច្េនាកុម្មុយនីសតរៅរពេរនាេះ មានគណៈកមាមា្ិកា ជារក្ច្ើន ួម្មាន គណៈកមាមា
្ិកា ទីក្កុង ខដេ ប េុ ពត នងិ ននួ ជា បានច្ូេបរក្ម្ើកា ងា កនុងឆ្ាំ១៩៥០។ រោកសហក្ពេះរាជអាជាញា
អ្នត ជាត ិបានសួ រោក សាសត ឱាយពនាយេ់េម្អតិអ្ំពកីា ក្បជុំសមាជ ខដេបានរ្វើរៅកនុងខខកញ្ញា ឆ្ា១ំ៩៦០ 
ខដេច្ូេ ួម្រដាយគណៈក្បតិភូច្ំននួ ២១ ូប។ “រសៀវរៅក្បវតតិោស្រសត” រនេះ បានពពិណ៌នាកម្មវិ្ ីខដេបាន
សរក្ម្ច្រៅកនុងកិច្ចក្បជុំរនេះថាជា “វាជាច្ំណ ច្ោប់រផតើម្ខដេមាគា ៌ថ្នបកាសកុម្មុយនីសតកម្ពុជា ឈានរៅ កឯក
រាជាយ បស់ខលួនរនាេះ“ រច្ញពីក្បរទសរវៀត ម្។4  អ្នកជំនាញបានពនាយេ់ថា រៅកនុងសមាជឆ្ា១ំ៩៦០ ក្បជា
ជនកម្ពុជាបានសរក្ម្ច្ច្ិតតរ ៀបច្ំសមាជ បស់ពកួរគ ទ្ាេ់ រដាយម្ិនោំបាច្ម់ានកា អ្រ ជ្ើញ ឬកា ជូនដំណងឹ
ដេរ់វៀត ម្រទ។ ដំរណើ កា ថ្នកា ត្ាច្់ខលួនរច្ញពីរវៀត ម្រនេះ គឺជារ ឿងខដេរៅខតបនត រហើយនិង
បានរកើតរ ើងោប់តំាងពីទសវតាស ៍ឆ្ា១ំ៩៤០ កនុងអ្ំ ងុរពេខដេច្េនាឥសាស ក្បឆំងនឹងក្បរទសបារាងំ។ 
រហតុផេដ៏សំខ្ន ់ ទីម្ួយសក្មាប់កា ត្ាច្់ខលួនរនេះ របើរោងតាម្អ្នកជំនាញ គឺរវៀត ម្មានបណំងក្បាថ្ាា
ច្ង់ឱាយរគរ ើញខលួនថាជា "បងក្បុស" នងិកា ក្គប់ក្គង បស់ពួករគរៅរេើក្បរទសកម្ពជុា។ រហតុផេទីពី  គឺ
មានភាពខុសគ្ាារេើកា ោបអ់ា ម្មណ៍ទក់ទងរៅនឹង បប សមម្តចសហីន។ុ  ពកួកុម្មុយនីសតរវៀត ម្ 
បានយេ់រ ើញ   សមម្េចសហីន ុ ជាសម្ព័នធម្តិត ខដេបានជួយរក្ជាម្ខក្ជងផេក្បរោជន៍ បសព់ួករគរៅ
កនងុសស្រងាមាម្រវៀត ម្។  ពួកកុម្មយុនីសតកម្ពុជា ខដេក្តូវបានទទួេ ងពីវិ្ីោស្រសត ិតតាបិតកាន់ខតខ្លាំងរ ើង
រេើកា ក្បឆំងជំទស់នានា បស់ពួករគ បានោតទ់ុកថា សមម្តចសហីន ុជាសក្តូវរៅវិញ។   

រោក សាសត បានបញ្ជាក់ថា កា ក្បជុំរពញអ្ងគ បស់គណៈកមាមា្ិកា ម្ជាឈិម្បកាសកុម្មុយនសីតកម្ពុជាកនុង
ឆ្ា១ំ៩៦៤ នងិរៅកនុងឆ្ា១ំ៩៦៥ គឺជាជហំានបខនែម្រទៀតរៅកនុងកា ពាាោម្ រដើម្ាបីឱាយមានឯករាជាយ។5  កិច្ច
ក្បជុំ     បានសរក្ម្ច្ឲាយមានដំរ េះក្ោយ     រដាយអ្េះអាងពីអ្ំរពើបដិវតតន៍រដាយហិងាា      រៅកនុងកា តស ូ
ក្បឆំងនឹង “ពួកច្ក្កពតតនិិយម្ និងបាវក្ពាវ បស់ខលួន” ជាម្ួយ សមម្តចសហីនុ ខដេក្តូវបានោត់ជាម្នុសាស
ម្ាាក់កនុងច្ំរ ម្ពួកច្ក្កពតតនិិយម្។ អ្នកជំនាញបានបខនែម្ថា បកាសកុម្មុយនីសតកម្ពុជា ក្តូវបានបងខំឱាយងាករៅ
រក្បើអ្ំរពើហងិាា រក្ពាេះខត សមម្តចសហីន ុបានបិទច្រនាលាេះរាេ់សកម្មភាពក្សបច្ាាប់ច្ំរពាេះគណបកាសក្បឆំង។ 

មានច្ំណ ច្ម្ួយ គឺរៅរពេខដេក្បរទសរវៀត ម្ បានប្ាឈប់កា ផគត់ផគង់អាវុ្យុទធភណឌ បស់
ខលួន រៅឱាយខខម ក្កហម្។ ោ ាង ក៏រដាយ រៅឆ្ា១ំ៩៧៣ ពួករគក្តូវបានក្បឈម្ម្ខុជាម្ួយនងឹកា ពិត
ខដេថា ខខម ក្កហម្បានយកឈនេះ និងបានកាន់កាបម់្ួយខផនកដ៏សំខ្ន់ថ្នទឹកដី បស់ក្បរទសកម្ពុជា។ រដាយ
រពេរនាេះ  វាទំនងជាពួកបកាសកុម្មុយនីសតកម្ពុជា    អាច្យកឈនេះសស្រងាមាម្រនេះបាន រទេះបីជាមាន ឬគាមានកា 
គំាក្ទពីក្កុងហាណូយ។  រដាយក្តូវរក្ជើស វាងកា បនតពាាោម្បងខំឱាយខខម ក្កហម្ “ោដាប់តាម្្នៃៈ បស់ទីក្កងុ
ហាណូយ” ឬ ខលនួក្តូវបនតកា គំាក្ទដេ់ពួកខខម ក្កហម្រនាេះ រៅទបីំផុតក្បរទសរវៀត ម្ បានរ ីសយក
ជរក្ម្ើស គឺបនតកា ផគត់ផគង់អាវុ្។ រក្ៅពីក្បរទសរវៀត ម្ ខខម ក្កហម្ក៏បានទទួេអាវុ្យុទធភណឌម្កពី
ក្បរទសច្ិន និងម្ស្រនតី េន ់នេ់ ខដេពកុ េួយផងខដ ។ 
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គ. សមាសភាព បសប់កាសកមុ្មយុនសីតកម្ពជុា 

 អ្នកជំនាញបានឱាយដឹងថា ោប់រផតើម្ពីថ្ងៃបរងកើតបកាសកុម្មុយនីសតរដាយសមាងាតម់្ក “អ្ងគកា ” ក្តូវបានរក្បើ 
រដើម្ាបីសំរៅរៅរេើបកាសកុម្មុយនីសតរនាេះ។ ដំបងូរ ើយ ក្កុម្រនេះក្តូវបានរគរៅថា បកាសកុម្មុយនីសតខខម ។  រៅ
កនុងទសវតាស ៍ឆ្ា១ំ៩៥០ គណបកាស ួម្មាន អ្តីតឥសាស ជនរៅតាម្ជនបទ។  រៅកនុងទសាសវតាស ៍ឆ្ា១ំ៩៦០ 
បានរ ើញកា រកើនរ ើងថ្នសមាជិកខដេជាសិសាសនិសាសតិ បានវិេក្ត ប់ម្កពបី រទស។ សមាជិករពញ
រេញថ្នគណៈអ្ច្ិថ្ស្រនតយ៍ ខដេជាប់រឆ្ាតរៅកនុងឆ្ា១ំ៩៦០  ួម្មានរោក ននួ ជា, ប េុ ពត  និង រអ្ៀង 
ោ  ី(ខដេបានវិេក្ត បម់្កពីក្បរទសបារាងំ) រហើយនិង រោ ភមិ្ “រម្កស្រនាទាញរៅតាម្ជនបទ”។ រោក 
សាសត បានពនាយេ់ថា “ផៃេះងម” (ពួកនិសាសិតក្ត ប់ម្កទីក្កងុ) “ផៃេះសាបូវ” (អ្តីតពួកឥសាសិ ) ក៏ដូច្ជាជនជាតិ
ភាគតិច្ “តចូ្” ម្កពីក្កមុ្ថ្ង ខដេមានរោក ននួ ជា សែិតរៅកនុងក្កមុ្រនាេះ មានសមាសភាពជាថ្ាាក់ដឹកនាំ បស់
បកាសកុម្មុយនីសត។  រោក សាសត បានពនាយេ់ថា កា  ួប ួម្កនុងច្ំរ ម្ក្កុម្ទំងរនេះ “ម្ិនខដេបានរកើតរ ើង
ទំងក្សុង” រនាេះរទ រហើយកា ប េះទងគិច្គា្ា វាងពួករគ បានតស ូោ  ងសមុគោមាញរៅវិញរៅម្កកនុង បបកម្ពុជា
ក្បជា្ិបរតយាយរនេះពីរដើម្ដេ់ច្ប់។  រោកក៏បាន ម្លឹកថា រខៀវ សផំន បានសតបីរនាទាសអ្ំរពើរោ រៅ ខដេ
បានរកើតរ ើងច្ំរពាេះ “អ្តីតឥសាស ជន” ខដេជនជាប់រោទបានពណ៌នាថាជា “កំពូេអ្នករ្វើសកឹ”។ រទេះជា
ោ ាង ក៏រដាយ អ្នកជំនាញបានគូសបងាហាញថា មានភសតុតាងខដេអ្តតីឥសាស ជនរនេះ  ពិតជាបានរគា ព
តាម្រគាេនរោបាយ បសម់្ជាឈិម្បកាសកុម្មុយនីសតកម្ពុជាោ ាងខ្ជាបខ់ជួន។ 

  . កា វាយក្បហា ម្ករេើទកី្កងុភនរំពញ 

 រោក សាសត បាននោិយថា កា វាយក្បហា រដាយបរាជ័យ បស់ពកួខខម ក្កហម្ ម្ករេើទីក្កុង
ភនំរពញ រៅកនុងឆ្ា១ំ៩៧៣ ក្តូវបានជក្ម្ុញជាច្ម្ាបងរដាយកតីក្បាថ្ាា បស ់ ប េុ ពត ច្ង់ដរណតើម្យកទីក្កុង
ភនំរពញឱាយបាន ម្នុរពេកា ទមាលាក់ក្គាប់ខបក បស់អារម្ ិកបានប ច្ប។់6  រៅកនងុ “រសៀវរៅក្បវតតិោស្រសត”  បស់
រោក សាសត បានស រស ថា បនាទាប់ពីកា វាយក្បហា បានទទួេបរាជ័យ ប េុ ពត បាន ល្ាស់ទកីខនលងរៅកាន់
ឧតតងុគ-តាម្ផលូវរៅរខតតរពា្ិ៍ោត់ ខដេមានច្មាងាយ ៣០គី ូខម្ ក្តពីភនំរពញ។ រោក សាសត បានអ្េះអាងថា 
កា វាយក្បហា រដាយកា បំរ ល្ាងក្គាប់ខបករៅរេើទីក្កុងរៅកនុងឆ្ា១ំ៩៧៣ គឺជាកា ប ុនប ងម្ួយរៅរេើស
ស្រងាមាម្ផលូវច្ិតតរដើម្ាបីបងាហាញថា  បប េន ់នេ ់ម្ិនអាច្កា ពា ន  ម្ាាក់បានរនាេះរទ។ រោក សាសត ពនាយេ់
ថា រហតុកា ណ៍បំរ ល្ាងក្គាបខ់បកទំងរនេះ ជារ ឿយៗធាលាកច់្ំអ្នកក្កីក្ក ស់រៅតាម្ជាយក្កុង គឺអាច្ទទួេយក
បាន រដាយោ ក្បជាជនបានរក្ជើសរ ីសម្ិនច្ូេ ួម្បដិវតតន ៍និងសុខច្ិតតរៅជាម្ួយ េន ់នេ។់ 

 ង. ម្រនាគម្នវ៍ជិាជា បសប់កាសកមុ្មយុនសីតកម្ពជុា នងិកា ភយ័ខ្លាច្ម្និទកុច្តិតគា្ារៅវញិរៅម្ក  

រោក សាសត បានរ ៀបរាប់រៅកនុង “រសៀវរៅក្បវតតិោស្រសត”  បស់គាត់ថា បកាសកុម្មុយនីសត ជាកា ោប ់
រផតើម្ “កា រ្វើបដិវតតន៍ ល្ាស់បត ូទំងក្សុងម្ួយ” រៅរេើពិភពរោក។7 រោកបានពនាយេ់រៅកាន់រោក រវង 
ហតួ សហក្ពេះរាជអាជាញាជាតថិា គាមានគណបកាសកមុ្មុយនសីតម្ួយ បានរ្វើរទ សូម្ាបីខតគណបកាសកុម្មុយនីសត
រៅកនុងក្បរទសកូរ ៉េខ្ងរជើង ក្បរទសច្ិន ឬសហភាពសរូវៀត ម្ិនខដេធាលាប់បានពាាោម្ ល្ាស់បតូ ោ ាងឆប់
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 ហ័សខបបរនេះ រដើម្ាបីឈានដេ់ ដឋកុម្មុយនីសតតាម្ខបបេទធិមា ាកាសសីុសនិយម្ពិតក្បាកដ ខដេ ដឋម្ួយមាន
ភាពរសមើគ្ាារពញរេញរនាេះរទ។  រោក សាសត បានបញ្ជាក់ថា កា សរក្ម្ច្ច្ិតតរ ល្ាេះរៅ កេទធិកុម្មុយនីសត
សុទធោ្ភាលាម្ៗខបបរនេះ   ក្តូវបានរ្វើរ ើងរៅកនុងកិច្ចក្បជុំរម្ដឹកនាំបកាសកុម្មុយនីសតម្យួរៅខខឧសភាឆ្ាំ
១៩៧៥ រៅក្ពេះវិហា ក្ពេះខកវម្ កតរៅទីក្កុងភនំរពញ។ 

រោក សាសត បានយេ់ក្សបជាម្ួយនឹងរសៀវរៅ បស់រោក សៃីវ រហដឌ ័ (Mr. Stephen Heder) 
ខដេមានច្ំណងរជើង “េទធិកុម្មុយនីសតកម្ពុជា នងិគំ ូតាម្ខបបក្បរទសរវៀត ម្” ថា ម្រនាគម្ន៍វិជាជាបកាស 
កុម្មុយនសីតកម្ពុជា ក្តូវបានយកគំ ូភាគរក្ច្ើនតាម្ក្បរទសរវៀត ម្។  ប ុខនតរោក សាសត បានយេ់ខុសព ី
រោក រហដឌ ័ រៅក្តង់គំ ូដ៏្ ំបានយកតាម្ខបបក្បរទសរវៀត ម្រៅវិញ ខដេបកាសកុម្មុយនីសតរនេះ ក្តូវ
បានរ ៀបរច្ញជា ូបរាង្ទាេ់រដាយបកាសរវៀត ម្។ រោក សាសត បានរជឿជាកថ់ា បកាសកុម្មុយនីសតកម្ពជុា 
បានទទួេឥទធិពេបខនែម្រទៀតពីវបាប្ម្៌ខខម  និងផនត់គំនតិពុទធោសនា  នំាឱាយខុសគ្ាាពីគណបកាសកុម្មុយនីសត
រផាសងរទៀត។ គាត់ក៏បានបនតរទៀតថា ក្គឹេះ បស់បកាសកុម្មុយនីសត ួម្មាន សម្ព័នធភាពវណណៈកសិក ខខម  និងប ញ្វនត 
រដាយខ កម្ិនពាក់ព័នធ ទ្ាេ់ជាម្ួយនឹងអ្នករ្វើកា  ឬអ្នករគងផេក្បរោជន៍ពីកមាលាំងអ្នកដថ្ទ។ ទំងរនេះ គឺបាន
រ្វើឱាយបកាសកុម្មុយនីសតកម្ពុជា ខុសគ្ាាពីបកាសកុម្មុយនសីតដថ្ទរទៀត ខដេបានយកគំ ូតាម្បកាសរេនីននិយម្  មាន
ដូច្ជា បកាសកម្មក រវៀត ម្។  បកាសកុម្មុយនីសតកម្ពុជា ក៏ខុសគ្ាាពីគំ ូេទធិមា ាកាសរេនីននិយម្ផងខដ  រដាយខវេះ
ខ្តនូវរពេរវោអ្នត កាេម្ួយ រដើម្ាបីទក់ទញអ្នកខដេម្ិនក្បឆំងនឹងបដិវតតនម៍្ុននឹងមានកា ល្ាស់បតូ ទំង
ក្សុងបានរកើតរ ើង។ 

រោក សាសត បានពនាយេ់ក្បាប់ថា កា សមាងាត់ គឺជាច្ ិតេកខណៈ បស់រម្ដឹកនំាខខម ក្កហម្
រដាយោ    ខតរហតុផេជាក់ខសតង ក៏ដូច្ជាវបាប្ម្៌ខខម ផងខដ ។   ឧទហ ណ៍    កនុងឆ្ា១ំ៩៦៦  បកាសកម្មក 
កម្ពុជាបានបតូ រឈាមាេះរៅជាបកាសកុម្មុយនីសតកម្ពុជា ជាកា ពិតរនាេះ គឺក្តូវបាន កាាទុកជាកា សមាងាត់ រដើម្ាបីបងាកា 
កុំឱាយមានភាពម្និច្ុេះសក្ម្ងុជាម្ួយនឹងបកាសកម្មក រវៀត ម្។  រឈាមាេះរម្ដឹកនាបំកាសកុម្មុយនីសតកម្ពុជា ក៏ក្តូវ
បានរគ កាាទុករដាយសមាងាតផ់ងខដ  រដាយោ ខតកា ភ័យខ្លាច្ម្ិនទកុច្ិតតគា្ារៅវិញរៅម្ក     រដាយោ ខត
ម្ួយខផនកថ្នក្បរទសកម្ពុជា មានក្ពំខដនជាប់ជាម្ួយក្បរទសជិតខ្ងដ៏ខ្លាងំដូច្ជាក្បរទសថ្ង និងរវៀត ម្ 
ម្ិនខតប ុរ ្ាេះ ខងម្ទំងមានកា ភ័យខ្លាច្ខ្មាំងថ្ផៃកនុងផងខដ ។ 

រោក វ ិុច្ទ ័ ករូប  (Mr. Victor Koppe) សហរម្ធាវីអ្នត ជាតិកា ពា ឲាយរោក ននួ ជា បានសួ អ្នក
ជំនាញថា រតើកា ភ័យខ្លាច្ខ្មាំងថ្ផៃកនុងអាច្រៅបានថាជា “កា ភ័យខ្លាច្ម្ិនទកុច្តិតគា្ារៅវិញរៅម្ក” រៅ
រពេខដេពួកកមាមាភិបាេដចូ្ជា រោក រហង ស ំនិ នងិរោក ហ នុ ខសន បាន តរ់ោេក្សុករៅច្ុេះច្ូេ
នឹងរវៀត ម្ឬោ ាង ។  រោក សាសត បាន កាាជំហ ថា រោក រហង ស ំនិ បានេួច្ ត់រោេក្សុក រៅ
ច្ំរពេខដេកា របាសសមាអាតថ្ផៃកនុង ឹតខត្ៃន់្ៃ រ ើង ខណៈរពេខដេអ្នកេួច្ ត់រោេក្សុកខ្ងរេើ មាន
រហតុផេ ទ្ាេ់ខលួន បស់ពកួរគ។  រោក សាសត បានអ្េះអាងថាកា ពិត គាមានភាគីខផនកនងុខ្ង   ួម្គំនិតគ្ាា
កាបត់ជាម្ួយនឹងកងកមាលាងំខ្ងរក្ៅ រដើម្ាបីផតួេ ំេំ បបកម្ពជុាក្បជា្ិបរតយាយរនាេះរ ើយ។ រទេះបីជា   ក្បរទស
រវៀត ម្   មានម្ហិច្ឆតាច្ង់ក្គប់ក្គងទកឹដីឥណឌូច្និ   ខដេរៅរសសសេ់ទំងអ្ស ់ក៏បានោប់រផតើម្រ្វើកា 
វាយក្បហា  រដាយោ ខតទនំាក់ទំនងជាម្ួយកម្ពុជាកាន់ខតអាក្កក់រ ើងរៅ។ 
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ច្.  ច្នាសម្ពន័ធ ដឋបាេ 

រដាយរោងរៅរេើកា ដកក្សង់ខលីៗរៅកនុង “រសៀវរៅក្បវតតិោស្រសត” រោក អាបឌ់េុហាក ់ បាន 
រេើករ ើងពីកា សរក្ម្ច្ច្ិតតថ្ាាក់ ដឋបាេ ខដេរ្វើរ ើងរៅកនុងកិច្ចក្បជុំគណៈកមាមា្កិា ម្ជាឈិម្បកាសកមុ្មុយនសីត 
កម្ពុជា រៅឯរខតតកំពង់្ ំ ួម្ទំងកា សរក្ម្ច្ច្ិតតរេើក្ពំខដនសក្មាប់ភូម្ិភាគ កា បខំេងរេខកូដ និងកា 
បរងកើតភូម្ិភាគពិរសសរៅជុំវិញរាជធានីភនំរពញរក្កាម្កា ក្គប់ក្គង បស់ វន រវ៉េត។8  ភូម្ិភាគនមី្ួយៗ ក្តវូ
បានបំខបករៅជាតំបន់ខដេមានរេខកូដ បស់ខលនួ។  កនងុអ្ំ ុងរពេកិច្ចក្បជុកំងកមាលាំងរោធាក្តូវបាន
រ ៀបច្ំរ ើងវិញតាម្គំ ូរវៀតម្ិញដូច្ជា៖ កា រដើ ោម្េាាតកនុងភូម្ិ កងទព័កនុងតំបន់មានម្ុខងា រៅថ្ាាក់
ក្សុក និងអ្ងគភាពកមាលាំងដ៏សខំ្ន់ ខដេក្តូវបានរ ៀបច្ំរៅកនុងតំបន់រនេះ។  រោក សាសត បានផតេ់សកខីកម្ម
ថា កា សរក្ម្ច្ច្ិតតទំងរនេះមានោ ៈសំខ្ន់ ពីរក្ពាេះពកួរគ គឺជាអ្នករ្លើយតបរៅរដើម្ាបី ល្ាស់បតូ ោថានភាពថ្ន
បកាសកុម្មុយនីសតរនេះ។    រដើម្រ ើយ វាគឺជាបកាសតចូ្ម្ួយខដេមានច្ំននួសមាជិកភាពតិច្តួច្  ប ុខនត បនាទាប់ពី
រវៀត ម្ បានច្ូេម្កកនុងទឹកដី និងបានផតេ់កា គំាក្ទម្ួយខផនក្ំថ្នទកឹដី បស់ក្បរទសកម្ពុជា ក៏បានសែតិ
រៅរក្កាម្កា ក្តួតពិនិតាយ បស់ពួកកុម្មុយនីសត។  បកាសកមុ្មុយនីសតកម្ពុជា ក្តូវបរងតើត ច្នាសម្ព័នធខដេអ្នញុ្ញាត
ឱាយពួករគក្គប់ក្គងទឹកដីរនេះ បនាទាប់ពីកា ោករច្ញ បស់រវៀត ម្។  រោក សាសត បានបញ្ជាក់ថារៅកនុងឆ្ាំ
១៩៧៣ ម្នៃី សនតិសុខក្តូវបានរគបរងកើតរ ើងរៅកនុងភមូ្ិភាគពិរសស។ ជាម្ួយនងឹកា បរងកើតម្នៃី រពទាយម្ួយ
កខនលងក្សបគា្ា វាជាកា បងកឲាយមានកា ោប់រផតើម្ដំបូងថ្នខផនក ដឋបាេ។ 

អ្នកក្សី អ្ងត់ា ហគសីរស (Ms. Anta Guissé) សហរម្ធាវីអ្នត ជាតិកា ពា ឲាយរោក រខៀវ សផំន 
បានសំរៅច្ំរពាេះតំខណង បស់រោក រខៀវ សផំន រៅកនុង ដាឋាភិបាេថាជា “តំខណងរខ្មាច្” ខដេបាន
ក្បកាសរៅកនុងខខម្ករា ឆ្ា១ំ៩៧៥ បួនខខម្នុរពេខដេភនំរពញដួេ េំ។9  រោក សាសត បានពនាយេ់
ថា រសច្កតីក្បកាសរនេះ ក្តូវបានរ្វើរ ើងម្ិនក្តឹម្ខតរដើម្ាបី កាាកា សមាងាត់រនាេះរទ ខតក៏រដើម្ាបីបងាហាញថា មាន ដាឋា
ភិបាេម្ួយខដេដំរណើ កា រក្តៀម្ខលួនជារក្សច្ រដើម្ាបីរ ើងកាន់តំខណងបនត។  រោក សាសត បានបនតរទៀតថា 
ោប់តាំងពីកា បរងកើតរ ើងថ្ន ណសិ ាស ួប ួម្ជាតិកម្ពុជា និងរាជ ដាឋាភិបាេបក្ងបួបក្ងួម្ជាតកិម្ពុជារៅឆ្ាំ
១៩៧១ ម្ក កា ក្បកាសថា  ដាឋាភិបាេបានបរងកើតរ ើងរនាេះ “គឺជាកា ក្បឌិតរ ើងទងំក្សុង។” តំខណងរៅ
កនុងក្កសួងនានា គឺមានខតរៅរេើក្កដាសប ុរ ្ាេះ រហើយនិងកា រក្បើក្បាស់បនលំឲាយរជឿខបបរនេះ  ក្តូវបានរ្វើ
រ ើងរពញម្ួយ យៈកាេថ្ន បបកម្ពុជាក្បជា្ិបរតយាយ។ ឧទហ ណ ៍ កា ពិត  ដឋសភាជាតិ ម្និមានរនាេះ
រទ។ 

រោកក្សី សុេីរវៀ ខ្តរា ាយង ៍(Judge Silvia Cartwright) សហរៅក្កម្អ្នត ជាតិ បានរេើករ ើង
ពី ច្នាសម្ព័នធបកាសកុម្មុយនីសតកម្ពុជា ដូច្ខដេបានបងាហាញរៅកនុងេកខនតិកៈ បស់បកាសកុម្មុយនីសតផងខដ រៅកនុង
ឆ្ា១ំ៩៧៥។ េកខនតិកៈបានខច្ងថា កា រ្វើម្ហាសននិបាតគឺជា “សិទធិអ្ំ ច្ដ៏ខពស់បផំតុទូទំងក្បរទស” រៅ
កនុង បបកម្ពុជាក្បជា្ិបរតយាយ  គណៈអ្ច្ិថ្ស្រនតយ៍ គឺរកាេះរៅឲាយមានម្ហាសននិបាត  រហើយឲាយបានោ ាងរហាច្
 ស់ជារ ៀងរាេ់បួនឆ្ាមំ្តង។ រោក សាសត បានពនាយេ់ថា “ម្ហាសននិបាត” គឺរសមើនឹង “សមាជបកាស" រៅកនុង
ក្បព័នធ បស់បកាសកុម្មុយនីសតដថ្ទរទៀត។ 
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ច្ំរពាេះគណៈអ្ច្ិថ្ស្រនតយ ៍រោក សាសត បានផតេ់សកខីកម្មថា     ប េុ ពត    បានកាលាយជារេខ្្ិកា ថ្ន
គណៈអ្ច្ិថ្ស្រនតយ៍រៅកនុងឆ្ា១ំ៩៦៣។ រក្កាយម្ក ប េុ ពត បានកាលាយជារេខ្្ិកា  បស់បកាសរនេះ។ អ្ងគកា 
រនេះ មានអ្ំ ច្ខ្លាងំបផំុតរៅតាម្ឋានានុក្កម្ថ្នបកាសកុម្មុយនីសតកម្ពុជា ខដេមានសិទធិអ្ំ ច្រដើម្ាបី
ខតងតាំងម្ស្រនតីជានខ់ពស់កនុងបកាស ដាឋាភិបាេ និងកងទព័។  អ្ងគកា រនេះ ក៏មានអ្ំ ច្រដើម្ាបីោលាំងរម្ើេ និង
រផៃៀង្ទាត់កា អ្នុវតតន៍ច្ំរពាេះរគាេនរោបាយ បសប់កាសកមុ្មុយនីសតកម្ពុជា។ រដាយខ ក  ថារតើម្ុខងា ទំង
រនេះក្តូវបានអ្នុវតតជាេកខណៈក្បព័នធ ឬក៏អ្ត់ “គឺជាបញ្ហារផាសង”។ រោក សាសត បានក្បកាន់ជំហ ថា អ្ងគភាព
ខដេមានបញ្ហារេើក្បតបិតតកិា ក្បោំថ្ងៃ បស់បកាសកុម្មុយនីសតកម្ពុជា គឺគណៈអ្ច្ិថ្ស្រនតយ៍ និងគណៈកមាមា្ ិកា 
ម្នៃី សនតិសុខ។ រក្កាយម្ក គណៈកមាមា្ ិកា ម្នៃី សនតិសខុ មានតួនាទីក្គប់ក្គងម្នៃី ស-២១ រហើយមានដូច្
ជា ប េុ ពត, សនុ រសន នងិ ននួ ជា ជាសមាជិកគណៈកមាមា្ិកា ។ 

របើរក្បៀបរ្ៀប ច្នាសម្ព័នធបកាសកុម្មុយនីសតកម្ពុជាជាម្ួយនងឹបកាសកមុ្មុយនីសតដថ្ទរទៀត រោក សាសត 
បានពិពណ៌នាថា វាម្និដូច្ជាបកាសកុម្មនុីសតដថ្ទរទៀតរទ។ រោកបានទទួេោមាេ់ថា វាដូច្ជាបកាសដថ្ទរទៀត 
អ្ំ ច្រ្វើរសច្កតីសរក្ម្ច្ច្តិតច្ុងរក្កាយកនុងបកាសកុម្មុយនសីតកម្ពុជា គឺសែិតរៅកនុងថ្ដ បស់បកាស     គឺជាគណៈ
កមាមា្ិកា ម្ជាឈិម្បកាសកុម្មុយនសីតកម្ពុជា ឬក្កុម្ដ៏សំខ្ន់ បស់ ដាឋាភិបាេ។  រទេះជាោ ាង ក៏រដាយ រៅ
ក្បរទសកម្ពុជា  ច្នាសម្ពន័ធ ម្ិនខម្នជាេកខណៈក្បព័នធរនាេះរទ រដាយមានកា ប្ចេូគ្ាាខតម្ួយថ្នតួនាទី
នានា វាង ននួ ជា នងិប េុ ពត។  រោក សាសត បានរ ៀបរាប់ថា គណៈកមាមា្ិកា ម្ជាឈិម្បកាស ក៏ជាសមាជិក
ជួយ ជំរញុកនុងការធ្វើធសចកតសីធរេច បសគ់ណៈអ្ច្ិថ្ស្រនតឲាយមានភាពក្សបច្ាាប។់  រោក សាសត បានផតេ់
ច្រម្លើយថា គណៈអ្ច្ិថ្ស្រនតយជ៍ារក្ច្ើន និងសមាជិកគណៈកមាមា្ ិកា ម្ជាឈិម្បកាស គឺគាមានទីតាំងរៅទីក្កុងភនំរពញ
រទ រដាយោ ខតខដេពួករគ គឺជារម្ដឹកនាំរៅថ្ាាក់រខតត។ 

រោក សាសត បានផតេ់សកខកីម្មថា ម្ិនដចូ្ យៈកាេម្ុនរពេភនំរពញដួេ េំរទ ក្កសួងម្ួយច្ំននួ
ដូច្ជា ក្កសួងកា កា ពា ជាតិ ក្កសួងកា ប រទស និងក្កសួងសងគម្កិច្ច គឺមានអ្ំ ច្ខ្លាំង ស់។ 
រទេះជាោ ាង ក៏រដាយ អ្ំ ច្កនងុកា រ្វើរសច្កតីសរក្ម្ច្ច្ិតត គឺសែិតរៅកនុងថ្ដគណៈអ្ច្ិថ្ស្រនតយ៍ រហើយ 
ក្កសួងម្ិនខម្នជាោថាបន័សក្មាប់បរងកើតរគាេនរោបាយរនាេះរទ។ ក្កសួងកា ពា ជាតិ ខដេសែិតរៅរក្កាម្ 
សនុ  រសន  គឺក្គប់ក្គងកងទ័ពបដិវតតន ៍ប ុខនតកងទ័ពបដិវតតន៍កម្ពុជា     ជាអ្នករ្វើ បាយកា ណ៍រៅកាន់គណៈ
អ្ច្ិថ្ស្រនតយ៍ រហើយរម្ដឹកនាភំមូ្ិភាគ និងរម្បញ្ជាកា រោធានឹងប្ជូនទូ រេខរៅកាន់កា ិោេ័យ ៨៧០។ 

ទក់ទងរៅនឹងកា ិោេ័យរេខ ៨៧០ រោក សាសត បានរ ៀបរាប់ថា កា ិោេ័យរនេះ គឺរសមើនងឹ 
កា ិោេ័យគណៈកមាមា្ិកា ម្ជាឈិម្បកាសដូច្កនងុប តាក្បរទសដថ្ទរទៀត។ ច្ំរពាេះកា ិោេ័យម្ួយរនេះជា 
“តំបន់ប ជ្នូម្ួយ” ខដេអ្នកជំនាញបានរ ើញកា ិោេ័យរនេះថា មានោ ៈសំខ្ន់ខ្លាំងសក្មាប់អ្នុវតតន៍
រាេក់ា សរក្ម្ច្ច្ិតត បស់គណៈអ្ច្ិថ្ស្រនតយ៍។ រោក សាសត ក៏បានរជឿផងខដ ថា កា ិោេ័យក្គប់ក្គងព័ត៌មាន
គឺរៅជាម្ួយនឹងបកាសកុម្មុយនសីតកម្ពុជា។ 

រោក ហវេីពី សាសត ក្តូវបានសួ ឱាយផតេ់រោបេ់រៅរេើសកខីកម្មបស់រោក រដវដី រ្នដេ៍ ័ (Mr. 

David Chandler) រៅម្ុខអ្ងគជំនុជំក្ម្េះ ខដេគាត់បានខងលងថា ថ្ាាក់ដឹកនាំ បស់កម្ពជុាក្បជា្ិបរតយាយមាន
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េកខណៈជាសម្ូហភាពរក្ច្ើនជាងអ្វីខដេគាត់បានគិតទកុ។10 រោក សាសត បានខងលងថា ខលួនរោករជឿជាក់ថា 
ប េុ ពត ជាអ្នករ្វើកា សរក្ម្ច្ច្ិតត រហើយក្បខហេជាបានរក្បើក្បាស់ និងោត់ខច្ងឲាយកា សរក្ម្ច្ច្ិតត បស់
គាត់ ឲាយបានអ្នុម្័តជាសម្ហូភាព ួម្ម្ួយ។ រោក សាសត ក៏រជឿថារោក ននួ ជា បានច្ូេ ួម្កនុងកា រ្វើកា 
សរក្ម្ច្ច្ិតតរទេះបីជាគាត់ ម្និបានដឹងដេ់កក្ម្ិត ក៏រដាយ។ 

្.   ច្នាសម្ពន័ធទនំាកទ់នំង 

រាេក់ិច្ចក្បជុំ បស់ខខម ក្កហម្ រោក សាសត បាននិោយថា មានកិច្ចក្បជុំសតអី្ំពី របៀប ស់រៅ នងិ
សវ័យទិរតៀន រហើយក៏ពាក់ពន័ធពីរគាេកា ណ៍ បស់បកាសខដ ។ ច្ំរពាេះកា ពិភាកាារេើរគាេកា ណ៍វិញ រោក 
សាសត បានពនាយេ់ថា ក្តូវបានរ្វើរ ើងរៅកនុងគណៈកមាមា្កិា ម្ជាឈិម្បកាស ឬរៅតាម្កចិ្ចក្បជុំោខ្បកាស។ 

រោក សាសត បានផតេ់សកខីកម្មរៅរេើ ច្នាសម្ព័នធទំនាក់ទនំង និងកា ទទួេបានព័ត៌មានរក្ច្ើនប ុ ្ា
 បសរ់ម្ដឹកនាំបកាសកុម្មុយនសីតពីថា្ាក់រក្កាម្រនាេះ? រោកបានពនាយេ់ថា ទូ រេខ គឺក្តូវបានរគប្ជូនម្កពី
ភូម្ិភាគនានារៅកាន់គណៈកមាមា្ិកា ម្ជាឈិម្បកាស។ គណៈកមាមា្ិកា ម្ជាឈិម្បកាស ក្តូវបានជូនដណំឹងអ្ំពីបញ្ហា
រៅកនុងតំបនម់្ួយច្ំននួ របើរទេះបីជាទូ រេខ ម្ិនបានបញ្ជាក់ថា កា េំបាករនាេះប តាេម្កពកីំហុសរៅកនុង
រគាេនរោបាយ ប ុខនតខបបជាដាក់កំហុសថា ម្ិនក្ពម្រ្វើតាម្រទើបប តាេឲាយខចូ្ខ្ត និងមានបញ្ហាេំបាក
រកើតរ ើង។ អ្នកជំនាញ ក៏បានរ ៀបរាប់ដំរណើ ទសាសនកិច្ចសិកាា រដាយសំរៅរៅរេើ ទសាសនកិច្ច បស ់ រអ្ៀង 
្ ីទិធ រៅកាន់ភូម្ិភាគខ្ងរជើង និងភមូ្ិភាគពាយ័ពាយ។ រោក សាសត បានក្បឈម្ម្ុខនឹងកណំត់រហតុសតីពកីិច្ច
ក្បជុំទក់ទងនឹងកា ងា ម្ូេដាឋានរៅកនុងអ្ំ ុង បបកម្ពុជាក្បជា្ិបរតយាយរនាេះ។ កិច្ចក្បជុំរនេះ មានកា ច្ូេ ួម្
ពី ប េុ ពត, ននួ ជា, រខៀវ សផំន, និង រឌឿន រៅ រសឿ វា ាសុី ខដេជាក្បធានកា ិោេ័យគណៈកមាមា្ ិកា 
ម្ជាឈិម្បកាសទូរៅ។ ឯកោ បានកត់សមាមាេ់ពី បាយកា ណ៍ខដេរផញើម្កពីតំបន ់៣០៣ តំបន១់០៦ នងិតំបន់
១០៣ ខដេផតេព់័ត៌មានជាក់ោកអ់្ំពីសកម្មភាព បសស់ក្តូវ។ រោក សាសត បានពនាយេ់ថា កា ដាក់ប ច្េូ
ព័ត៌មានេម្អតិសតីពេីកខខណឌរៅរេើរហតុផេទំងអ្ស់ហនឹង គឺជារ ឿង្ម្មតារៅកនងុទូ រេខ ឬកនុងកណំត់រហតុ
ថ្នកិច្ចក្បជុំគណៈអ្ច្ិថ្ស្រនតយ៍។ 

កា រ្វើកូដទ ូូ រេខ និងនី ោ  ក្តូវបានរក្បើជាម្រ្ាាបាយថ្នកា ទំនាក់ទំនង។ រដើម្ាបីរជៀសវាងកា 
 ំខ្ន នី ោ ក្តូវបានរក្បើសក្មាប់ជាកា បញ្ជាខដេពាកព់ន័ធនឹងកា របាសសមាអាតម្ស្រនតជីាន់ខពស់ និងោ សមាងាត់
ខ្លាំងរផាសងរទៀត ដូច្ជាកា បញ្ជាពីកា ិោេ័យគណៈអ្ច្ិថ្ស្រនតយ៍បកាសទូរៅ បស់ភមូ្ិភាគបព៌ូាា។ 

ជ. រគាេនរោបាយ នងិកា អ្នវុតតន ៍

រោក សាសត បានបញ្ជាកថ់ា ពីឆ្ា១ំ៩៧៣ ដេឆ្់ា១ំ៩៧៥ រគាេនរោបាយម្ួយច្នំួនបានបរងកើត
រ ើង រហើយបានបនតកាលាយជាម្ូេដាឋានថ្នរគាេនរោបាយសក្មាប់ បបកម្ពុជាក្បជា្បិរតយាយ។ ប េុ ពត
បានរ្វើរគាេនរោបាយច្ំនួនបជីាពិរសស៖ ទ១ី) រឡាម្ព័ទធរាជធានភីនំរពញក្បកបរដាយក្បសិទធភាព ទី២)
 ឹតបនតឹងសនតិសុខរៅជុំវិញភនំរពញនិង ទី៣) បរងកើតវិ្ីោស្រសតក្តួតពិនតិាយខ្មាំងបខនែម្រទៀតដូច្ជាកា កោង
ពនធនាគា  និងកា ឱាយរៅរ ៀនសូក្តរ ើងវិញ និងកា កាប់សមាលាប។់11  រោក សាសត ក៏បានបញ្ជាក់ថារោក    
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ភ ី ភនួ  បានក្បាប់គាតថ់ា មានកិច្ចក្បជុគំណៈកមាមា្ិកា ម្ជាឈិម្បកាសកុម្មុយនីសតច្ំនួន បីរៅបួនដង រៅកនុង
ច្រនាលាេះឆ្ាំ១៩៧៣ ដេ ់ឆ្ា១ំ៩៧៥។12  កនុងកចិ្ចក្បជុំទងំរនេះ កា សរក្ម្ច្ច្តិតនានាក្តូវបានរ្វើរ ើងគ ឺប្ជូន
ពួកពាណជិជក រច្ញ រដើម្ាបីធានាឱាយបាននូវកា ក្តួតក្តាដាច្់ខ្ត បសប់កាសកុម្មុយនសីតកម្ពុជារេើកា ខច្កោយ
ផគត់ផគងទ់ំនិញ និងកា រារាំងពកួម្ូេ្ននិយម្ ក៏ដូច្ជាកា ជរម្លៀសក្បជាជនរច្ញពីភនំរពញ និងរច្ញពីទីក្កុង
រខតតដថ្ទៗរទៀត រហើយក៏រដើម្ាបីសមាលាប់កមាមាភិបាេខដេមានរឈាមាេះថា ក្បសិទធ ិ ---  រហើយរនេះជារេើកដំបូង
ខដេគណៈអ្ច្ិថ្ស្រនតយ ៍បានអ្នុញ្ញាតឱាយសមាលាប់សមាជិក បស់ខលួនមា្ាក។់13 

រោក សាសត បានសងកត់្ ៃនថ់ា រគាេបំណងទូរៅ បស់បកាសកុម្មុយនីសតកម្ពុជា គឺជារច្តនាេអ ខដេ
រច្តនារនេះ គឺគាមានន័យអ្វីទងំអ្ស់ រដាយម្ិនគិតពិោ   ឬខវេ់ពីកា ឈឺោប ់  ខដេបកាសកុម្មុយនីសតកម្ពុជា
បានបងកឱាយរ ើង រដើម្ាបីសរក្ម្ច្ឱាយបាននូវរគាេរៅបដិវតតន៍។ រោកក៏បានបញ្ជាករ់ទៀតថា កា អ្នុវតតនរ៍គាេ
នរោបាយកនុងអ្ំ ងុ បបកម្ពុជាក្បជា្ិបរតយាយរនេះ គមឺ្ិនដូច្គ្ាាទំងអ្ស់រនាេះរទ រដាយមានភាពខុសខបលក
គ្ាាពីភូម្ិភាគម្ួយរៅភូម្ិភាគម្ួយរទៀត      រហើយខុសគ្ាាសូម្ាបីខតពីកមាមាភិបាេខខម ក្កហម្ខដេទទួេបនៃុកពី
កខនលងម្ួយរៅកាន់ម្ួយរផាសងរទៀត។ 

ឈ.  សម្ហូភាព សហក ណ ៍នងិកា បបំាតក់្កដាសក្បាក ់

 អ្នកជំនាញ   បានផតេ់រោបេ់ថា ម្ូេរហតុសំខ្ន់សក្មាប់កា រ្វើសម្ូហភាព គជឺាម្រនាគម្វិជាជា 
រពាេគឺ កម្មសិទធសិហគម្នេុ៍បបំបាត់រេើកម្មសិទធិឯកជន កុម្មុយនីសតក្បឆំងរៅនឹងម្ូេ្ននិយម្។ បកាស
កុម្មុយនសីតកម្ពុជា ច្ង់សរក្ម្ច្ឱាយបាននូវសម្ភាពសក្មាបព់េ ដឋ បស់ខលួន ខដេក្តូវបានបងាហាញតាម្ យៈកា 
េុបបំបាត់ភាពខុសគ្ាាទំងអ្ស់រៅកនុងជីវភាព ស់រៅ និងក្ទពាយសម្ាបតតិ។  រោក សាសត បានឯកភាពថា កា 
រ្វើសម្ូហភាព និងកា បរងកើតសហក ណ ៍ក្តូវបានអ្ភិវឌាឍរ ើងោប់តំាងពីឆ្ា១ំ៩៧៤ រដាយមានរគាេ
បំណងជាក់ខសតងរដើម្ាបីក្គប់ក្គងកា ផគត់ផគង់ក្សូវ និងទបោ់កាត់កា អ្នតរាគម្ន៍ បស់រវៀត ម្។ អ្នកជំនាញ
បាន ម្លឹកថា កា រ្វើសម្ូហភាព នងិកា ជរម្លៀសក្បជាជន ម្និគួ មានភាពយេ់ក្ច្ ំ រដាយោ ខតកា រ្វើ
សម្ូហភាព អាច្រ្វើរៅរកើតរដាយម្ិនោំបាច្់មានកា ជរម្លៀសក្បជាជន។ ខណៈរពេខដេសហក ណ៍ជា
រក្ច្ើន ក្តូវបានបរងកើតរ ើងឱាយមាន ួច្រាេ់រហើយកនុងភូម្ ិអ្នកភូម្ិម្ួយច្នំួនម្កពជីុំវិញក្ពំខដនក្បរទសរវៀត ម្ 
និងកម្ពុជា ក្តូវបានរគ្លាស់ទរីៅកាន់តំបន់រផាសងរទៀតរដើម្ាបីបរងកើតសហក ណ៍រៅទីរនាេះ។ 

 កា ខក្បក្បួេទំងក្សុងរៅ កេទធិកុម្មុយនីសតដ៏ឆប់ ហ័សរនេះ ក្តូវបានរ្វើរ ើង រដាយគាមានកា សក្ម្ប
សក្ម្ួេ កនុងកា បរងកើតសងគម្ម្ួយខដេ “គាមានក្ទពាយសម្ាបតត”ិ។  រោក សាសត បានផតេ់រោបេ់ថា ប េុ ពត និង 
បកាសកុម្មុយនីសតកម្ពុជា បានក្ោនភាពសម្រហតុផេថ្នេទធិកុម្មុយនីសត ឈានដេ់ភាពក្ជុេនិយម្ហួសរហតុ
រដាយគាមានពិោ  ពីកា ពតិជាក់ខសតង រហើយរនេះគឺជាេទធផេ “ម្ហនតរាយដ៏គួ ឱាយភ័យខ្លាច្”។ រោក 
សាសត បានរក្បៀបរ្ៀប បបកុម្មុយនីសតកម្ពុជារនេះ ផៃុយក្ស េះរៅនឹង បបកមុ្មុយនីសត បស់ក្បរទសច្ិន ខដេ
រោក រ  ា រសទងុ បានទុកឱាយមានច្រនាលាេះរពេអ្នត កាេថ្នេទធិកុម្មុយនីសត កនុង យៈរពេពីក្បំារៅក្បំាម្ួយ
ឆ្ាំម្ុនរពេកា ល្ាស់បតូ  បបរនេះឲាយអ្នុវតតន៍។ កា ល្ាស់បតូ បនតិច្ម្តងៗខបបរនេះ គឺម្ិនមានរៅកនុង របៀបវា ៈ
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 បស់បកាសកុម្មុយនីសតកម្ពុជារនាេះរទ។  រោក សាសត បានខងលងថា សូម្ាបីខតម្ុនរពេកា ដួេ េំទីក្កុងភនំរពញ 
កា ល្ាស់បតូ រៅ កសងគម្ម្ួយខដេគាមានក្ទពាយសម្ាបតតឯិកជន គមឺាន ួច្រៅរហើយរៅកនងុភូម្ិភាគ ំរដាេះម្ួយច្ំននួ
ខដេកា រក្បើក្បាស់ ូបិយបណ័ណកនុង បប េន ់ នេ ់ ក្តូវបាន្អាកឈប់រក្បើ ួច្រៅរហើយ។  កា បំបាត់ក្កដាស
ក្បាក់រនេះម្ិនខម្ន ជាផេវិបាកថ្នេទធិកុម្មុយនីសតរដាយសវ័យក្បវតតិរនាេះរទ។   បបកុម្មុយនីសតរផាសងៗរទៀត 
សូម្ាបីខតក្បរទសចិ្ន រៅកនុងរពេជំហានម្ហារោតរ ល្ាេះ គឺរៅខតក្តូវរក្បើ ូបិយប័ណណ។ គាត់បាននិោយ
ថា កា េុបបំបាត់ក្កដាសក្បាក់ បស់ខខម ក្កហម្ បានខផអករេើកា រជឿជាក់ថា ក្ទពាយសម្ាបតតិឯកជននឹងនំា
ឱាយមានវិសម្ភាព។ 

 ញ.  កា ជរម្លៀសក្បជាជន 

 "រសៀវរៅក្បវតតិោស្រសត"  បស់រោក សាសត បានបងាហាញពីោ ៈសំខ្ន់ថ្នកា ជរម្លៀសក្បជាជនរច្ញ 
ដូច្ជារៅកនុងរខតតក្ករច្េះ និងក្សុកឧតតងុគ ខដេេិទធផេរច្ញពីកា សរក្ម្ច្ច្ិតត បានរ្វើរ ើងរៅកនុងឆ្ា ំ
១៩៧៣ (សូម្រម្ើេ ខផនកទី២. ខ)។14  រោក សាសត បានរ ៀបរាប់ថា ភ ី ភនួ ជាម្នសុាសម្ាាក់កនុងច្ំរ ម្
ម្នុសាសដថ្ទរទៀត បស់គាត ់បានក្បាប់គាត់ថាកា ជរម្លៀសរច្ញឧតតុងគរនេះគឺ "សំខ្ន់ជាពិរសស" ពីរក្ពាេះវាគឺ
ជាកា ោកេាបង ថារតើក្បជាជនរៅតាម្ទីក្កុងអាច្ក្តូវបាន្លាស់ទីទំងហវូងរៅកានស់ហក ណ៍បានខដ ឬ
ោ ាង ? រទេះជាោ ាង ក៏រដាយ កា ជរម្លៀសក្បជាជនដំបងូរ ើយ ក៏ក្តូវបានជំ ុញកាន់ខតខ្លាំងរ ើងៗ 
រក្កាម្រហតុផេជាក់ខសតង គឺអ្េះអាងថារដើម្ាបីក្គប់ក្គងក្បជាជន។ គាត់បានខញកឱាយរ ើញភាពខុសគ្ាាពីខ្ង
ជរម្លៀសម្ុន និងរក្កាយខខរម្ោ ឆ្ា១ំ៩៧៥ ដូច្ជា កា ជរម្លៀសរច្ញពីភនំរពញ និងរខតតបាត់ដំបង ខដេកា 
ជរម្លៀសរនេះ មានរគាេបណំងរដើម្ាបីជរម្លៀសឲាយអ្ស់រច្ញពីទីក្កុង។ កា ជរម្លៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្បជុំជន 
គឺរដើម្ាបីេុបបំបាតអ់្ំរពើពុក េួយខដេក្បម្ូេផតុំរៅទីក្កងុ ខណៈខដេរៅទជីនបទ ក្តូវបានរគរម្ើេរ ើញថា
ជាកខនលង "ដ៏ប ិសុទធ" (ម្ិនមានអ្ំរពើពុក េួយ)។ 

ជាពិរសស កា ជរម្លៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កងុភនំរពញ រោក សាសត បានផតេច់្រម្លើយថា ច្ំនួនក្បជា
ជនរៅទីក្កុងភនំរពញម្ុនរពេដួេ េំថ្ន បបរនេះធាលាក់ច្េូរៅកនុងសម្័យខខម ក្កហម្ មាច្ំនួន៣.០០០.០០០
នាក់។ អ្នកជំនាញបានបា ាន់ក្បមាណថា អ្នក ស់រៅទីក្កុងមានខតក្បមាណ ៦០០.០០០ នាក ់រនាេះរទ ខណៈ
ខដេអ្នករផាសងៗរទៀត គឺជាអ្នកដំរណើ រច្ញច្ូេភនំរពញខដេម្កពីជនបទ ខដេពកួរគបាន ត់រគច្ពីកា 
ទមាលាក់ក្គាប់ខបក បស់សហ ដឋអារម្ ិក ឬសស្រងាមាម្សុីវិេ។ រោកបានរេើករ ើងថា កា ពាាក ណ៍ខដេម្និ
ច្ាាស់ោស ់បស់គាត់រៅកនងុ “រសៀវរៅក្បវតតិោស្រសត” ខដេបានរេើករ ើងថា ក្បជាជនច្ំននួ ២០.០០០
នាក់ ខដេបានោលាប់កនងុអ្ំ ងុរពេជរម្លៀសរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ គឺ "ម្ិនអាច្បងាហាញជាភសតុតាង" បានរនាេះ
រទ ខណៈវាគឺជាតួរេខក តាេដករច្ញពីកា ពាាក ណ៍ខុសៗគ្ាាថ្នក្បភពរផាសងៗរទៀត។ 

រោក សាសត បានក្ោនរោេយុតតិកម្ម ខដេបានដកក្សង់ជាញឹកញាប់រៅរេើ
កា ជរម្លៀសក្បជាជន រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញថា កា ជរម្លៀស គឺជាកា ពាាោម្រជៀសវាងពី
រក្គាេះទុ ភិកាស។  រោកបានពនាយេ់ថា មុ្នថ្ងៃ១៧ ខខរម្ោ ឆ្ាំ១៩៧៥ អ្នក ស់រៅទីក្កុង
ភនំរពញបានទទួេកា ផគត់ផគង់ម្ហូបអាហា  បស់ពួករគតាម្ យៈ ជំនួយម្នុសាស្ម៌្។ រៅថ្ងៃ
ខដេទីក្កុងដួេ េំ មានកា បក្មុ្ងអាហា ទុកមួ្យច្ំនួនសក្មាប់ យៈរពេពី បីថ្ងៃ។ 
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“ក្បជាជនខដេរៅនឹងមួ្យកខនលងខបបហនឹង គឺមានភាពកាន់ខតងាយក្សួេរដើម្ាបីផគត់ផគង់
អាហា ជាងម្នុសាសរាប់ោននាក់ខដេកំពុងខតោករច្ញទំងហវូងពីទីក្កុងរៅក្គប់ក្ច្ក
េហក”។15 

រនេះរបើរោងតាម្ “កា ពិោ  ពីក្បវតតិោស្រសតក្បរទសកម្ពុជាពីដំ ក់កាេដំបងូ ហូតដេអ់្ំ ុង 
រពេ បបកម្ពុជាក្បជា្បិរតយាយ”  បស់រោក  រខៀវ សផំន (តរៅរៅថា“កា ពិោ  ”) ថា ប េុ ពត 
បានខងលងថា កា ទប់ោកាត់កា បេះរបា  គឺជារហតុផេម្ួយសក្មាប់កា ជរម្លៀសក្បជាជនរច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ។ 
រោក សាសត បានផតេ់សកខីកម្មថា រនេះជាកា ពិត ខដេជាម្ូេរហតុច្ម្ាបងម្ួយសក្មាប់រ្វើកា ជរម្លៀសក្បជាជនពី
ទីក្កុង។ រោក សាសត បានអ្េះអាងថា រៅរពេខដេអ្នកទកី្កុងក្តូវបានរគ្លាស់ទីេំរៅរៅរៅតាម្ទីជនបទ 
ប តាញទំនាកទ់ំនង បសព់កួរគនឹងក្តូវបានបំ្លាញរោេ រហើយមានភាពងាយក្សួេសក្មាប់ក្តួតក្តាពួករគ 
រហើយនិងក្បខហេជាម្ិនមានកា បេះរបា ។ 

មានកា ជរម្លៀសបខនែម្រទៀត រៅច្ុងឆ្ាងំឆ្ា១ំ៩៧៥ រោក អាបឌ់េុហាក ់បានពិនតិាយថា រោក សាសត 
បានខផអករេើឯកោ ខដេមានច្ំណងរជើងថា “កណំត់ក្តាថ្នដំរណើ ទសាសនកចិ្ច បស់គណៈអ្ច្ិថ្ស្រនតយ៍រៅកាន់
ភូម្ិភាគពាយ័ពាយ” ខដេបានរ ៀបរាប់អ្ំពីតក្ម្ូវកា កម្មក បខនែម្ច្ំនួន៤០០.០០០នាក ់ រៅកនុងភូម្ិភាគរនេះ។  
រោក សាសត បានបញ្ជាកថ់ា រនេះគឺពាក់ព័នធរៅនងឹកា ជរម្លៀសក្បជាជនខដេបានពណ៌នារៅកនុងរសៀវរៅ
 បស់គាត់ រៅរពេខដេ ប េុ ពត បានសរក្ម្ច្ច្ិតតខច្កោយកមាលាំងពេកម្មជាងម ី រដើម្ាបីបំរពញរសច្កតីតក្ម្ូវ
កា  បស់តំបន់រផាសងគា្ា រដាយបងខំក្បជាជន ល្ាស់ទីម្តងរទៀតរៅម្ុនរពេ ដូវក្បម្ូេផេ។16 រោក សាសត 
បានអ្េះអាងថា កា អ្នុវតតន៍ច្រំពាេះកា ជរម្លៀសក្បជាជន គឺខផអករៅរេើគំនិតថា “ច្ុងប្ចប់ផតេ់យុតតកិម្មរៅ
រេើវិ្ីោស្រសត” រហើយក្បជាជនក្តូវបានរគោត់ទុកថា ក្តូវហា ានេេះបង់រដាយដឹងពីរគាេបំណងកនុងកា ឈាន
សរក្ម្ច្ឱាយបាននូវក្បរទសកម្ពុជាម្ួយខដេ ឹងមាំ និង ុងរ ឿង។ 

ដ. ខ្មាងំ កា របាសសមាអាតថ្ផៃកនងុ នងិកា ក្បក្ពតឹតចិ្រំពាេះក្កមុ្រគាេរៅ 

រោក អាបឌ់េុហាក ់ បានដកក្សង់រម្រ ៀងម្ួយរច្ញព ី “រសៀវរៅក្បវតតិោស្រសត” ខដេ ប េុ ពត 
បានរេើករ ើពីរជាគវាសនាថ្នបកាសកមុ្មុយនីសតឥណឌូរនសីុ ក្តង់ច្ំណ ច្ថា ពួកកមុ្មុយនសីតទំងអ្ស់រនាេះម្ិនពឹង 
ខផអករេើពួកគហបតីរនេះរទ។ ទំងរនេះបាននំារៅ កកា ខកខក្បរគាេនរោបាយ សំរៅរៅ កអ្នកគាំក្ទខដេ 
ម្ិនខម្នជាសមាជកិ។  ច្េនាខកខក្បរនេះ បានោប់រផតើម្អ្នុម្ត័យកកាន់ខតខ្លាងំរ ើងនូវឥ ិោបងោត់ថ្ាាក់
ថា “អ្នករាេ់គ្ាាខដេម្និរៅខ្ងរយើង គឺជាពួកខដេក្បឆំងនឹងរយើង។”17  រោក សាសត បានកត់សមាមាេ់ថា
បនាទាប់ពីកា បេះរបា រៅសំ ូត កា ោប់រផតើម្កា អ្នុវតតន៍រនេះ គឺរៅរខតត តនៈគី ី។  ខណៈរពេខដេទហាន 
ជាអ្នកក្សុក ក្តូវបានរដាេះខេង ប ុខនតអ្នកខដេម្និវិញ ក្តូវបានរគដឹងថា ក្តូវបានសមាលាប់។ រទេះបីជាម្ិនមាន
កា ខណនាំជាោយេកខណអ៍្កាស  រដើម្ាបីក្បក្ពឹតតច្ំរពាេះសក្តូវតាម្វិ្ីរនេះក៏រដាយ ក៏ពកួកមាមាភិបាេបានដងឹថា
រនេះជាអ្វីខដេបកាសកុម្មុយនីសតច្ង់ឱាយពួករគរ្វើ។  រោក សាសត ម្និបាន ករ ើញភសតតុាងទូរៅថា ថ្ាាក់ដឹកនាំ
បានអ្នុវតតរេើកខេងខបបរនេះរទ រេើកខេងខតកនងុក ណរីោក ស្រហវងស់ ័ ប ៊ីស តុ (Mr. François Bizot) 

ខដេក្តូវបានរដាេះខេងរដាយោ អ្នោុសន៍ បស ់ឌចុ្ និងរដាយកា សរក្ម្ច្ច្ិតត បស់ប េុ ពត។18 
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រនេះរបើរោងរៅតាម្ “រសៀវរៅក្បវតតិោស្រសត” ម្នុសាសក្គប់ ូបរដាយម្ិនគិតពីោវតា  អាច្ក្តូវបាន 
រក្ជើសរ ីសឱាយច្ូេជាកងទ័ព ឬច្ូេរៅ ណសិ ាស ួប ួម្ជាតកិម្ពុជា ប ុខនតរៅរដើម្ខខ្ន ូឆ្ា១ំ៩៧០ ភាពជាសមា 
ជិក បស់បកាសកុម្មុយនីសតកម្ពជុា បានក្តូវកក្ម្ិតច្ំរពាេះអ្នកខដេមានោវតា ជាកសិក ក្កីក្កតិច្តួច្។ សិសាស
និសាសិត និង “ពួកកសកិ កក្ម្តិក តាេ” អាច្ច្ូេបានខតសម្ព័នធយុវជនប ុរ ្ាេះ។  រោក សាសត បានបញ្ជាក់
ថា រនេះគឺជាកា ោំបាច្់រដាយោ ខតកា បរងកើត ណសិ ាស ួប ួម្ជាតិកម្ពុជា  ោំបាច្់ធានាថា ពួកឥសាស 
ជនថ្នបកាសកមុ្មុយនីសត នឹងម្ិនអាច្ក្បក្ពឹតតអ្ំរពើពុក េួយបាន      រដាយោ ខតកតាតាពីខ្ងរក្ៅ   ដូច្ជាពួក
រវៀតកុង ខដេោក់ឫស ឹងមាំរៅកនុងក្បរទសកម្ពុជានារពេរនាេះ។ ពួកប្ញវនតខដេវិវឌាឍន៍ខលួនរៅកនុង ណសិ ាស
 ួប ួម្ជាតិកម្ពុជា    ដូច្ជា    ហ  ូយនុ    និង   ហ  ូនមឹ្       ក៏ក្តូវបានរគបានបំខបករៅកា ិោេ័យសនតិសុខ 
ស-៣១។     រោក សាសត   បានកត់សមាមាេ់ពោី ៈសំខ្ន់ថ្នកា សរក្ម្ច្ច្ិតតរៅកា ក្បជុំ បស់បកាសកុម្មុយនី
សតកម្ពុជា រៅឆ្ា១ំ៩៧១ ខដេគាមានសមាជិកជាន់ខពស ់ (អ្នកខដេខសវង ករដើម្ាបីកាលាយជាបកាសក្បឆំងក្សប
ច្ាាប់កនងុអ្ំ ុង បបសមម្តចក្ពះសហីនុ) រហើយកម៏្ិនខម្នពួកអ្នកក្ត បម់្កពទីីក្កងុហាណូយ (ខខម ខដេ
បានរៅក្បរទសរវៀត ម្បនាទាប់ពីសស្រងាមាម្ក្បឆំងនងឹបារាំងបានប ច្ប់រៅឆ្ា១ំ៩៥៤ រហើយបានកាលាយជា
ខផនកម្ួយថ្នច្េនាបកាសកុម្មយុនីសតខដេមានសម្ព័នធភាពជាម្ួយរវៀត ម្) ក្តូវបានរក្ជើសរ ីសឲាយជាគណៈក
មាមា្ិកា ម្ជាឈិម្បកាសកុម្មុយនីសតរនេះ។  ក្កុម្ទំងពី ខ្ងរេើ ម្ិនក្តូវបានរគរជឿទុកច្ិតតរនាេះរទ រដាយោ ក្កុម្ម្ក
ពីទីក្កុងហាណូយក្តូវបានរគោត់ទុកថា ជាពួក "កខវក់" រដាយពួករវៀត ម្  ីឯក្កុម្គណបកាសក្បជាជនវិញ 
ពួករគបានយកវិ្ោីស្រសតខសុពីអ្វីខដេក្តូវបានខច្ងកនុងច្ណំ ច្សនេូ បស់បកាសកុម្មយុនសីតកម្ពុជា។ កនុងឆ្ាំ
១៩៧៣ ខណៈខដេពួកខខម ក្កហម្ ជតិទទួេបានជ័យជម្នេះ ពួកវាបាន ឹតបនតឹងកា ក្គប់ក្គង និងបានរ្វើកា 
សរក្ម្ច្ក្បម្ូេផតុំពួកអ្នកម្កពីហាណូយ    រេើកខេងខតអ្នកម្ួយច្នំួនតចូ្     ខដេក្តូវបានរគោត់ទុកថាជា
អ្នករោមាេះក្តង ់រហើយបានដាក់ឱាយពួករគឲាយសែិតរៅរក្កាម្កា ោប់ខលួន រដាយោ ខតមានកា សងាស័យថា ជា
ភ្ាាក់ងា ជនជាតិរវៀត ម្។ រក្កាយម្ក ពកួទំងរនេះក្តូវបានសមាលាប់។ 

រោក សាសត បានរ ៀបរាប់ពកីា សរក្ម្ច្ច្ិតតរៅម្ុនឆ្ា១ំ៩៧៥ រដើម្ាបីសមាលាបស់ម្ម្ិតតរឈាមាេះ ក្បសទិធ ិ
ខដេជាសមាជិកគណៈកមាមា្ ិកា ម្ជាឈិម្បកាសកុម្មុយនីសតខដេម្កពភីូម្ិភាគនិ តីថាជា     “ច្ំណ ច្ោលាប់ ស់”។ 
កា សរក្ម្ច្ច្ិតតខបបរនេះ    បានោប់រផតើម្របាសសមាអាតថ្ផៃកនងុ ខដេរក្កាយម្ក “បានបំ្ លាញបកាសកុម្មុយនីសត
កម្ពុជា”។ វាគឺជាកា សរក្ម្ច្ច្ិតតខដេគាត់យេ់ថា    ក្សបជាម្ួយនឹងកា សរក្ម្ច្ច្តិត     ខដេរ្វើរ ើងរដាយ
បកាសកុម្មុយនីសតច្ិនរៅឆ្ា១ំ៩៣០ រៅរពេខដេរម្ដឹកនំា បានអ្នុវតតតាម្រគាេនរោបាយខដេខុសគ្ាាពី
ថ្ាាក់ដឹកនំាក្តូវបានរគោត់ថាជា “កា ក្បឆំងនឹងបដិវតតន៍” រហើយនិងក្តូវបានសមាលាប់រោេ។ រោក សាសត បាន
និោយថា កនងុក ណីទងំពី ខ្ងរេើរនេះ បកាសកុម្មុយនីសតខដេសែិតរៅរក្កាម្សមាពា្ដ៏្ ំម្ួយ រហើយមានពួក
កមាមាភិបាេខដេមានបទពិរោ្តចិ្តួច្ប ុរ ្ាេះបានក្បតិកម្ម រដាយកា ោប់រផតើម្សមាលាប់សមាជិក បស់ខលនួ
រៅរពេខដេសែិតរក្កាម្ោថានភាពខដេមានសមាពា្។19 

រោក សាសត ក៏បានផតេ់សកខីកម្មផងខដ អ្ំពីម្នៃី សនតិសខុ ស-២១ ខដេគាត់បានពពិណ៌នារៅកនុង 
“រសៀវរៅក្បវតតិោស្រសត”  បស់គាត់ថាជា “ទីកខនលងខដេមានអ្ំ ច្ខពស់បំផតុ”  បស់ ដឋសក្មាប់រក្បើអ្ំ ច្
ត្ាច្់កា  បស ់ប េុ ពត។  រោក សាសត បានរ ៀបរាប់ថា បកាសកុម្មុយនីសតកម្ពុជា គឺជាអ្ងគភាពខដេបានផតេ់
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សិទធិរស ីភាពរសមើគ្ាា បស់បុគគេម្ាាក់ៗ ដូច្រច្នេះ រហើយក្តូវខតមានកា បស្រងាកាប។ ម្នៃី សនតិសុខស-២១ គឺជា
កខនលងខដេសិទធិរស ីភាពទងំអ្ស់ក្តូវបានដកហតូ ួម្មានដូច្ជា សិទធិ ស់រានមានជីវិត។ រោក សាសត បាន
រ ៀបរាប់បខនែម្រទៀតថា ម្នៃី សនតិសុខ ស-២១ គឺជាកខនលងខដេបានរ ៀបច្ំរ ើងសក្មាប់អ្នកទទួេខុសក្តូវ
រៅកនុង បបរនាេះ នឹងក្តូវបានយកម្កសួ ច្រម្លើយ។  រោក សាសត បានថា ម្នៃី សនតសុិខម្ិនខម្នមានខតម្ួយ
គត់រនាេះរទ រហើយមានដូច្គ្ាារៅនឹងពនធនាគា បារាំងរៅកនុងក្បរទសអាេ់រហាស ី។  រោក សាសត រជឿថា អ្វី
ខដេរ្វើឱាយម្នៃី សនតិសុខ ស-២១ ម្ិនខុសគ្ាាពីម្នៃី សនតសុិខកនុងក្បរទសរផាសងៗរទៀត គឺថាក្បរទសទំងរនាេះ
មានក្បព័នធតោុកា  រហើយម្នៃី សនតិសុខខបបរនេះ នឹងកាលាយជាខផនកម្ួយខដេកាន់ខតសមាងាត់ថ្ន បបរនេះបខនែម្
រទៀត។ រៅកម្ពុជា ម្នៃី  ស-២១ គឺជា “ទីកខនលងខដេមានអ្ំ ច្ខពស់បំផតុ” ជនំួសឱាយក្បព័នធរៅកនុងក្បរទស
ទំងម្ូេ ខដេគាមានរទក្បព័នធតុោកា ។ ម្នៃី សនតិសុខ ជាជាង “បញ្ហាម្ួយខតមាខាង” គឺជាខផនកសំខ្ន់ថ្ន ច្នា
សម្ព័នធ ខដេខខាស យៈប តាញបញ្ជាធាលាកច់្ុេះរច្ញពមី្នៃី ស-២១។ 

ពាក់ព័នធនងឹកា រក្បើក្បាស់ច្រម្លើយោ ភាព ខដេយកម្កពីអ្នករទសរនាេះ រោក សាសត បានអ្េះអាង
ថា ច្រម្លើយទំងរនាេះ បានយកម្ករក្បើក្បាស់ជាយុតតិកម្មជារក្ច្ើនដង ខដេបានរ្វើរ ើងរដាយបកាសកុម្មុយនីសត
កម្ពុជា។ មានកា បងាហាញថា ថ្ាាក់ដឹកនាំបកាសកុម្មុយនីសតកម្ពុជា ទ្ាេ់ បានសងាស័យភាពក្តឹម្ក្តូវថ្នព័ត៌មានរៅ
កនុងច្រម្លើយោ ភាព។  រោកបានសំរៅរៅរេើ វិធានរៅកនុងក្កសួងកា ប រទសថា ម្នុសាសម្ាាក់អាច្ក្តូវបាន
ោប់ខលួនក្បសិនរបើបាន ករ ើញថា គាត់មានកា ជាប់ពាក់ព័នធបីដងរៅកនុងកា រ្លើយោ ភាព។ ប ុខនតរក្កាយម្ក
រទៀត ច្ំនួនខដេពាក់ព័នធកនុងច្រម្លើយោ ភាព បានរកើនរ ើងដេ់ក្បំាដង។  

ទក់ទងរៅនងឹអ្តែបទខលីៗ  អ្ំពីបញ្ហារកើតរ ើងរៅកនងុខខកកកដា ឆ្ា១ំ៩៧៣ ច្ំរពាេះ “ទងប់ដិវតតន៍”20 សតី
ពីរគាេនរោបាយរ្វើឱាយក្បជាជនសៃប់ច្តិត និងហាម្ោត់កា សមាលាប់គិញរៅច្ំរពាេះម្ុខក្បជាជន រោក 
សាសត បានពនាយេ់ថា រៅរពេខដេកា សមាលាប់ពួកអ្នកក្បឆំងបដិវតតន៍រនេះ អាច្រ្វើបាន ក្បសិនជាកា សមាលាប់
រនេះ ក្តូវបានរ ើងកនងុវិ្ីម្ួយខដេ “ម្ិនប េះពាេ់ដេ់រគាេរៅបដិវតតន៍”។21  បញ្ហារនេះបាននាំឱាយមានម្នុសាស
បាត់ខលួន រហើយក្តូវបាននាំខលនួ ឬោប់ខលួនយករៅ រហើយម្ិនខដេរ ើញពួករគក្ត បម់្កវិញ។ រោក សាសត 
ក៏បានពនាយេ់ផងខដ ថា  ច្ំរពាេះកា សនមតថា កម្មក ជំនាញខដេក្តូវបានរគនាំយករដើម្ាបីសមាលាប់ គឺម្ិនសំខ្ន់
ថា ក្តឹម្ក្តូវរនាេះរទ។ ពួករគភាគរក្ច្ើន បាននំាយករៅទីក្កុងភនំរពញ    និងយករៅរ្វើកា ងា រៅកខនលងផេិត
កម្ម។ 

រដាយអ្នកជំនាញដឹងម្ិនសូវច្ាាស់ពទីួេរពា្ិ៍ថ្ក្ជ ខដេជាទីកខនលងសមាលាបម់្នុសាស គាត់បានបញ្ជាក់
ថា អ្តីតម្ស្រនតីសុីវិេ នងិម្ស្រនតរីោធាជាន់ខពស ់េន ់នេ ់ ក្តូវបានសមាលាប់រៅ “កខនលងខសុៗ និងរៅដំ ក់
កាេរផាសងៗគ្ាាកនុងរពេជរម្លៀសក្បជាជន (រច្ញពីទីក្កុងភនំរពញ)”22 ក៏ដូច្ជារៅកនងុទីក្កុងផងខដ ។ ោ ាង
 ម្ិញ មានម្នុសាសម្ួយច្ំនួនរៅ ស់រានមានជីវិតរដាយោ ខតមានកា អ្នុវតតនម៍្រ្ាាបាយរផាសងៗគា្ារៅ
កនុងសម្័យកម្ពុជាក្បជា្ិបរតយាយ។ រោងតាម្រោក សាសត បានឱាយដឹងថាគណៈអ្ច្ិថ្ស្រនតយ៍បានសរក្ម្ច្ នងិ 
រច្ញរសច្កតីក្បកាសផលូវកា តាម្ យៈសមាជជាតិរដើម្ាបីសមាលាប់ “ជនកាបត់ក្បំាពី នាក់” ខដេក្តូវបានរគោត់ទុក
ថា ជាក្កុម្រម្ដឹកនំា ដឋក្បហា ឆ្ាំ១៩៧០ ក្បឆំងនឹងសមម្តចសហីន។ុ រោក សាសត បានផតេ់រោបេ់ថា 
រទេះបីជាមានកា ធានាអ្េះអាងថាមានខតជនកាបត់ក្បំាពី នាក់រទ  ក្តូវបានសមាលាប ់  ខតរក្កាយម្កបុគគេរផាសងៗ
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ក្តូវបានសមាលាប់បខនែម្រទៀត។  រោក ករូប  បានសួ រៅកាន់រោក សាសត ថារតើមានកា យេ់ក្ច្ ំរេើរគាេ
នរោបាយទក់ទងនឹងអ្តីតម្ស្រនតី េន ់ នេ ់ កនុងច្ំរ ម្ពួកកមាមាភិបាេថ្ាាក់ទប នងិថា្ាក់ក តាេឬរទ?  
រោក សាសត បានរ្លើយតបថា មានោ ពី សក្មាប់ឱាយអ្នកោតាប់រផាសងៗគា្ា រក្ពាេះខតខខម ក្កហម្ម្ិនបានោតាប់
ោថានីយវិទាយុ បស់ ណសិ ាសបក្ងួបបក្ងួម្ជាតិកម្ពុជារទ ប ុខនតខបបជាោតាប់រម្ បសព់ួករគ រៅរពេខដេមានកា 
ក្បកាសជាោធា ណៈអ្ពំីជនកាបត់ទំងក្បំាពី នាក ់មានរច្តនាច្ងឱ់ាយអ្នក ស់រៅទីក្កងុភនំរពញដឹងឮ។ 

រោក សាសត បានអ្េះអាងថា កា សមាលាប់ទហាន និងម្ស្រនតី េន ់នេ់ បានបរងកើតរ ើងទុកជាគំ ូ
សក្មាបទ់ូទំងក្បរទស។  រោកបានដកក្សង់កចិ្ចសមាភាសន៍ បស់រោកជាម្ួយ ភ ីភនួ ខដេបានច្ូេ ួម្រៅ
កនុងកា ក្បយុទធរៅរខតត តនៈគី ីកនុងឆ្ា១ំ៩៦៨ និងបានពនាយេ់រៅកាន់អ្នកជំនាញថា រគាេនរោបាយ
ក្បឆំងនឹងខ្មាំង គឺក្តូវបានរគយេ់ជាទូរៅ។ រោក ករូប  បានសួ ថា រតើវាអាច្រ្វើរៅរកើតរទខដេថាកា 
សមាលាប់ទហាន េន ់នេ ់ក្តវូបានោត់ទុកថាជាទរងវើថ្នកា សងសឹក។  រោក សាសត បានផតេ់សកខីកម្មថារៅ
រពេខដេកងកមាលាំង េន ់នេ ់បានច្ូេរៅដេ់រខតត តនៈគិ ី ពកួរគបានកាតក់ាាេពួកកសិក  ដូរច្នេះពកួរគ
អាច្កាត់កាាេ ពួកកសិក  និងបានទទួេ ងាវាន់ជាទកឹក្បាក់។  បនាទាបម់្ក េន ់ នេ ់ បានខកតក្ម្ូវបទ
បញ្ជា រហតុដូច្រនេះរហើយ កាាេទហានខខម ក្កហម្ខដេរទើបោលាប ់ក្តូវយកកាំរភលើងម្កជាម្ួយផងរដើម្ាបីធានា
ថា ោកសពខដេរទើបនឹងោលាប់រៅរហើយរនាេះគឺជាទហាន។ អ្នកជំនាញបានខងលងថា “វាអាច្ជារ ឿងច្ខម្លក” 
“ក្បសិនរបើរ ឿងក្សរដៀង គ្ាារនេះម្ិនក្តូវបានរ្វើរដាយទហានខខម ក្កហម្ជាបគុគេ ឬក្កុម្ទហានតូច្ 
ម្ួយ”។23  រទេះជាោ ាង ករ៏ដាយ រោកបានោត់ទុកថាកា រកើតរ ើងទំងរនេះខុសគ្ាាពី “អាកបាបកិ ិោថ្ន
គំ ូរៅទូទំងក្បរទស”។ អ្នកជំនាញ បានបនតរទៀតថា រៅរពេខដេគាមានកា ខណនំាជាោយេកខណ៍អ្កាស ពី
ថ្ាាក់រេើរដើម្ាបីសមាលាប់ទហាន និងម្ស្រនតីជាន់ខពស ់ េន ់ នេ់ រនាេះរទ គាត់ក្បាកដថាកា សមាលាប់រនេះ បានរកើត
រ ើងរដាយោ ខតរគាេនរោបាយ ពីរក្ពាេះវាបានរកើតរ ើងក្គប់ទីកខនលង។ 

រៅរពេរោក ករូប  បានជ ុំញឱាយរោក សាសត បងាហាញពីកា រ្វើរសច្កតីសននិដាឋានថា កា សមាលាប់រកើត
រច្ញពរីគាេនរោបាយរដាយ របៀប រនាេះ រោកបានខងលងថា ជាកា ពិត ម្ស្រនតីនិងទហាន េន ់ នេ ់
ខដេរៅមានឋានៈ្ំម្ួយច្នំនួក្តូវបានសមាលាប់ រហើយគាត់បានរ្វើកា វិនិច្ឆ័យរដាយខផអករេើព័ត៌មានខដេ
គាត់អាច្ កបានតាម្ យៈក្បភពទំងអ្ស ់បស់គាត់។ រៅរពេោកសួ អ្ំពីកា ដកក្សង់រច្ញពីក្បភព បស់
គាត់ សតីពីកា សមាលាប់ទហាន និងម្ស្រនត ីេន ់នេ ់កនុងឆ្ា១ំ៩៧៤ រោក សាសត បានដកក្សង់ពីរច្ញពី ភ ីភនួ 
“រ ៀេេី្ី រខម្បូឌាន” (Réalité Cambodgiennes) និង រសៀវរៅ បសអ់្នកក្បវតតិោស្រសតរោធា បស់
សហ ដឋអារម្ ិក (Wilfred Deac)។  រោក សាសត កប៏ានសំរៅដេ់កា អ្នុវតតន៍ក្តង់ច្ណំ ច្ថា បនាទាប់ពី
ទទួេបានរសច្កដីខណនាំរៅកនុងសមាជ ឬកនុងកិច្ចក្បជុគំណៈកមាមា្ិកា ម្ជាឈិម្ម្ក រម្ដឹកនាំតាម្ភមូ្ិភាគ បាន
វិេក្ត ប់ម្កវិញ រហើយអ្នុវតតរគាេនរោបាយ   រដាយខផអករេើកា បកក្ោយ ទ្ាេ់ខលួន បស់ពួករគ។ 
រោក សាសត បានកត់សមាមាេ់ថា ច្ំណ ច្រនេះ គឺជាេទធផេខដេ “ម្ិនខម្នរាេទ់ហាន េន ់នេ ់ឬរាេម់្ស្រនតី
ជាន់ខពស ់   ក្តូវបានរគសមាលាប់រនាេះរទ    ប ុខនត    រនាេះគឺជាេទធផេខដេរកើតរ ើងជាទូរៅរៅទូទំងក្បរទស
កម្ពុជា”។24 រដាយសំរៅោ ាងជាក់ោករ់ៅរេើទួេរពា្ិ៍ថ្ក្ជ រោក ករូប  បានសួ ថារតើ រោក សាសត បានឮ
ពីកា រក្បើក្បាស់ខផនកា សមាងាត់រដើម្ាបីទញទឹកច្តិតម្ស្រនតី េន ់នេ ់យកម្កសមាលាប់រោេ រពាេគឺ   ក្បម្ូេពួក
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រគម្កច្ូេ ួម្កា ក្បជុំ រហើយក្បាប់ថា នឹងយកពួករគរៅជួបសមម្តច វិ្ីោស្រសតខបបរនេះ ក៏ក្តូវបានយកម្ក
រក្បើក្បាស់ម្ិនក្តូវខតរៅរខតតរពា្ិ៍ោត់រនាេះរទ។ រោក សាសត បានខងលងថា រោកបានឮរ ឿងក្សរដៀងគ្ាារនេះ
ខដ រៅកនុងរខតតបាត់ដំបង ប ុខនតម្ិនខដេបានឮពីខផនកា សមាងាត់ដូច្គ្ាាខដេបានរក្បើរៅរក្ៅភូម្ិភាគ
ពាយពាយរនាេះរ ើយ។ 

រោក ករូប  ហាក់ដូច្ជាពាាោម្ខសវង កក្ទឹសតខីដេរម្ដឹកនាំខខម ក្កហម្កនុងតបំន ់បានសមាលាប ់
ទហាន េន ់នេ ់ រដាយសួ ថារតើ  ស ់ ញមឹ្ ជារម្បញ្ជាកា ភូម្ិភាគពាយពាយខដេក្តូវបានរគសមាលាប់រៅឆ្ា ំ
១៩៧៨ បានបញ្ជាឱាយមានកា សមាលាប់រៅកនុងភូម្ិភាគពាយពាយ រដាយគាមានកា ខណនំាពីគណៈអ្ច្ិថ្ស្រនតយ៍ខម្ន
ឬរទ? រោក សាសត បានផតេ់ច្រម្លើយថា វាជាកា េំបាករដើម្ាបីរជឿថា រម្បញ្ជាកា ភូម្ិភាគរ្វើសកម្មភាព 
“ក្បឆំង” ឬរ្វើសកម្មភាព “រក្ៅកា សរក្ម្ច្រគាេនរោបាយ ួម្”  ម្ួយរនាេះ។ ខណៈខដេអ្នកជំនាញ
បានយេ់ក្សបថា មានរស ីភាពដ៏គួ ឱាយកត់សមាមាេ់រៅកនងុភូម្ិភាគខុសៗគ្ាា វាមានកា េំបាកសក្មាប់គាត់
រដើម្ាបីរជឿថា រម្ដឹកនាំភមូ្ិភាគបានក្បក្ពឹតតហួសពីរគាេនរោបាយ បស់បកាសកមុ្មុយនសីតកម្ពុជាទំងក្សុង។ 

ទក់ទងរៅនឹង “ក្បជាជនងមី” រោក សាសត បានរ ៀបរាប់អ្ំពីវិ្ីខដេ ហ  ូយនុ បានក្ពមានក្បជាជន
កនុងកា រក្ជើសរ ីសយកបដិវតតន៍ រដាយមានោក់ផាាយរៅឆ្ា១ំ៩៧៥ មានន័យថា អ្នកខដេបាន ត់រៅក្ជក
រៅកនុងទីក្កុងភនំរពញ ក្តូវបានរគោត់ទុកថា បានរក្ជើសរ ីសបកាសមាខាងរទៀត។ កា រនេះបាននំារៅ កភាពខុសគ្ាា
 វាង “ក្បជាជនោស់” ខដេសំរៅដេ់អ្នកខដេគំាក្ទខខម ក្កហម្ និង “ក្បជាជនងមី” ខដេ ួម្ប្ចូេអ្នកខដេ
ក្តូវបានរគរម្ើេរ ើញថា គំាក្ទ េន ់ នេ ់ រដាយ “កា រក្ជើសរ ីសរច្ញពីច្ិតត បស់ពកួរគ”។  រោក សាសត 
បានពនាយេ់រៅអ្នកក្សី ម្ ចុ្ សវុ ្ា  ី រម្ធាវីជាតិត ំងរដើម្បណតឹង ដឋបាបរវណីថា ក្បជាជនងមីក្តូវបានរគ
រ ីសរអ្ើងកនុងអ្ំ ុងរពេពី ឆ្ាំដំបូង។ អ្ំរពើក្បក្ពឹតតិរៅរេើពួករគ គឺខុសពីគ្ាារនេះ រហើយក្តូវបានេុបរោេ
បនតិច្ម្តងៗរៅកនុងឆ្ា១ំ៩៧៨។ រោក សាសត បានអ្េះអាងថា រគាេបំណងថ្ន បបរនេះ គឺម្ិនខដេសមាលាប់
ក្បជាជនងមីរទ ប ុខនត ជាកា ជរម្លៀសពួករគរៅវិញរទ។ 

សហក្ពេះរាជអាជាញាអ្នត ជាត ិរោក អា ាបឌ់េុហាក ់ បានសំរៅរៅរេើអ្តែបទរៅកនងុ “រសៀវរៅ
ក្បវតតិោស្រសត” អ្ំពីឋានានុក្កម្ វាង "ក្បជាជនោស់" នងិ “ក្បជាជនងមី” កា រក្បើក្បាស់ភាពអ្តោ់លាន ជា
ម្រ្ាាបាយថ្នកា ដាក់ទណឌកម្ម ក៏ដូច្ជាកា សមាលាប ់“ពួកសមាសភាពអាក្កក់”។25 អ្នកជំនាញបានពនាយេ់ថា
រគាេបំណងរបាសសមាអាត “ក្កុម្ខ្មាំង” ឬ “ពួកនិនា្ាកា ” បានយកម្ករ្វើជាយុតតកិម្មសក្មាបក់ា សមាលាប់អ្នក 
ខដេរ្វើខុសវិន័យរៅកនុងសហក ណ ៍ ពីរក្ពាេះវាជាកា បងាហាញពីនិនា្ាកា បុគគេនិយម្ នងិនិនា្ាកា គហបតី។ 
រៅរពេខដេក្បព័នធោតា នីតសិម្ាបទច្ំរពាេះអ្នករ្វើខុសវិនយ័ មានរៅកនុងក្បព័នធកមុ្មុយនីសតរផាសងរទៀតខដ  កា 
ដាក់ទណឌកម្មរេើកា ក្បក្ពឹតតខិុស ដូរោ្ាេះ កនុងសម្័យខខម ក្កហម្គឺរទសោលាប់។ ក្បរទសរផាសងៗរទៀត មានដូច្
ជា ក្បរទសច្ិនបានឱាយមានកា អ្ប់ ំរ ើងវិញ ខដេអាច្ឱាយជនរេមើសពិោ  ខលួនឯងម្តងរទៀត រហើយបនាទាប់
ម្ក ក្តូវបានរ្វើសមាហ ណកម្មច្ូេរៅកនុងសហគម្ន។៍ រោក សាសត បានបញ្ជាកថ់ា មានកា ពាាោម្រ្វើ
រ ើងរដាយកម្ពុជាក្បជា្ិបរតយាយ រដើម្ាបីអ្ប់ ំរ ើងវិញរៅរេើអ្នកក្បកបវិជាជាជីវៈ ដូច្ជា រវជជបណឌិត រម្ធាវី ក្គូ
បរក្ងៀន និងវិសវក  រដាយដាក់ពួករគឱាយរៅកនុងោថានភាព ស់រៅេំបាក ខដេបានប តាេឱាយមានកា ោលាប់
បាត់បង់ជីវិតជារក្ច្ើន។  បនាទាប់ម្ក អ្នក ស់រានមានជីវិត ក្តូវបានរគោតទ់ុកថា មានក្បរោជនម៍្ួយខផនកថ្ន
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ក្បជាជនងមី និងបាន ស់រៅទីជនបទ រដើម្ាបីរ្វើខកខក្បខលួនឯងបខនែម្រទៀតតាម្ យៈកា ងា កសិកម្ម។ រោក សនុ 
រសន ក៏បានពាាោម្ោប់រផតើម្កម្មវិ្ីអ្ប់ ំរ ើងវិញផងខដ  ខដេរៅទីបំផុត ក្តូវបានេុបរោេរដាយោ ខត
កម្មវិ្ីរនេះ ក្តូវបានោត់ទុកថា គាមានក្បសិទធភាព។ 

ច្ំរពាេះជនជាតិភាគតិច្វិញ រោក សាសត បានរជឿជាក់ថា គាមានកា ពាាោម្សមាលាប់ក្កមុ្ជនជាតិភាគ
តិច្ម្ួយ ឲាយក្បាកដរទ ម្ួយរនាេះរទ។ រោក សាសត បានក្បាប់ថា ពាក់ព័នធរៅនឹងកា កំណត់រគាេរៅ
រដើម្ាបីសមាលាប់រោេជនជាតភិាគតិច្     និងក្បជាជនរក្កាករ ើងក្បឆំងរៅកនុង បបកម្ពុជាក្បជា្ិបរតយាយ ក្តូវ
បានកំណត់រ្វើរ ើង ម្ិនដចូ្រៅកនុងក្បរទស  ៉េវា ាន់ដា (Rwanda) ឬបកាស សីុ (Nazi) រៅអាេលឺម្ ង់រនាេះរទ។ 
រោក សាសត បានដកក្សងឧ់ទហ ណ៍ជនជាតិោម្ ខដេមានវបាប្ម្៌ខុសគ្ាាពីជនជាតិខខម  រហើយសែតិរក្កាម្
សមាពា្ដចូ្ក្បជាជនដថ្ទរទៀតខដ ។ រទេះជាោ ាង ក៏រដាយ រោក សាសត បានខងលងថា បញ្ហារនេះគឺម្ិនរសមើរៅ
នឹង “កា ពាាោម្រដាយរច្តនា រដើម្ាបីសមាលាប់ក្កុម្ជាតិោសន៍” រនាេះរទ។26 

ឋ. ក្កមុ្ក្គោួ រៅកនងុ បបកម្ពជុាក្បជា្បិរតយាយ 

រោក សាសត បានពនាយេ់រៅរោក រវ៉េង ហ ត ់(សហក្ពេះរាជអាជាញាជាតិ) ថា អ្ងគកា ក្តូវបានរគសនមត
ថា ជាក្គួោ ពិតក្បាកដរៅកនុងសម្័យកម្ពុជាក្បជា្ិបរតយាយ។ ម្ិនគួ មានក្គួោ  បស់ន  ម្ួយ រក្ជៀត 
ខក្ជកជាម្យួនឹងភាពរោមាេះក្តង់ បស់បុគគេច្ំរពាេះអ្ងគកា រនាេះរទ រហើយអាពាហ៍ពិពាហ៍ជារក្ច្ើន ក្តូវបានរ្វើ 
រ ើងសក្មាប់រគាេបំណងជាក់ខសតងដូច្ជាកា បរងកើតកនូរៅ។ រោកក៏បាននោិយផងខដ ថា កុមា ក្តូវ 
បាន ត្ាច្់រច្ញពីឪពុកមាតាយ រដើម្ាបីឱាយច្ំណងក្គួោ កាន់ខតដុនដាប និងធានាឱាយបានអ្នកជំនានរ់ក្កាយថ្នក្បជា
ជនកម្ពុជាឱាយរច្េះេេះបង ់និងពឹងខផអករៅរេើ បបខខម ក្កហម្។ គាត់បានកត់សមាមាេ់រ ើញថា មានកា ក្បក្ពឹតតិ
រផាសងគា្ាច្ំរពាេះរម្ដកឹនា ំ នងិពួកកមាមាភិបាេជាន់ខពស ់ខដេក្តូវបានអ្នញុ្ញាតឱាយ ស់រៅជាម្ួយក្គួោ  បស់
ពួករគ។ រទេះជាោ ាង ក៏រដាយ អ្នកជំនាញ បានសំរៅរៅរេើក ណីរោក រអ្ៀង ោ  ីថា រទេះបីជាក្កុម្
ក្គួោ  បស់រម្ដឹកនាំបកាសកមុ្មុយនីសត បាន ស់រៅភនំរពញក៏រដាយ ក៏រម្ដឹកនាំខដេបាន ស់រៅកនុងក្កុម្ ក-
១ ទំងរនាេះ បានរៅជបួក្កុម្ក្គួោ ខតម្តងគត់កនុងម្ួយសបាតាហ៍។ 

ឌ. តនួាទ ីនងិច្ តិ បសជ់នជាបរ់ោទ 

រោក ហវេីពី សាសត បានផតេ់ច្រម្លើយសតីពីតួនាទី និងច្ ិត បស់ជនជាប់រោទពី  ូបរដាយខផអករេើ 
ក្បភព បស់គាត់កនងុអ្ំ ុងរពេថ្នកា ស រស  “រសៀវរៅក្បវតតិោស្រសត”  ួម្ទងំកចិ្ចសមាភាសន៍ បស់គាត់
ជាម្ួយនឹងរោក រអ្ៀង ោ  ី នងិរោក រខៀវ សផំន។ គាតម់្ិនបានសមាភាសរោក ននួ ជា ម្និខម្ន 
“រដាយោ ខវេះកា ពាាោម្រទ” ប ុខនតរដាយោ ខតជនជាប់រោទ បានបដិរស្កា ផតេ់ជូនម្តងរហើយម្តងរទៀ
ត។ ខណៈរពេខដេរោក ហវេីពី សាសត បានរ ៀបរាបព់ ីននួ ជា ថាជា “បង្ំទពីី ” បនាទាប់ពី ប េុ ពត គាត់
បានរ ៀបរាប់ពីរោក រខៀវ សផំន ថា ជាអ្នកគំាក្ទខដេសម្គំនិតកនុងច្ំរ ម្រហតុផេរផាសងៗរទៀត 
រដាយោ ខតគំនិតក្បឆំង បស់គាត់រៅនឹងរគាេនរោបាយ បស់កម្ពុជាក្បជា្ិបរតយាយ។ 
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ឌ.១.  រោក ននួ ជា 

រៅកនុងរសៀវរៅ បស់គាត់រោក ហវេីពី សាសត បានរ ៀបរាប់ពីរោក ននួ ជា ថាជា ”រម្ដឹកនាំោក់
ខលួនរៅកនុងថ្ក្ព” រដាយសំរៅរៅរេើសម្តែភាព បស់គាត់ រដាយរគម្ិនអាច្ កគាត់រ ើញរៅភនំរពញរៅរដើម្
ឆ្ាំទសវតាសន ៍៦០ សូម្ាបីខតរៅរពេខដេរម្ដឹកនាំបកាសកមុ្មុយនីសតកម្ពុជារផាសងរទៀតបាន រភៀសខលួនរច្ញពី
ភនំរពញ រដាយោ ខតកា គាបសងកត់ពពីួកអ្នកគាកំ្ទបកាសកមុ្មុយនីសត បសស់មម្តចសហីនុ។ 

រោក សាសត បានបញ្ជាក់ថា រោក ននួ ជា បានកាលាយជាអ្នុរេខ្្ិកា ថ្នបកាសកុម្មុយនសីតកម្ពុជាកនុង 
ឆ្ា១ំ៩៦០។ រោកបានកាលាយជាអ្នុរេខ្្ិកា ថ្នគណៈអ្ច្ិថ្ស្រនតយ៍រៅកនុងឆ្ា១ំ៩៦៣ រហើយបានកាន ់
តំខណងរនេះរពញម្ួយ បបកម្ពុជាក្បជា្ិបរតយាយ។ រៅកនុងគណៈអ្ច្ិថ្ស្រនតយ ៍គឺមានឋានានុក្កម្។ រៅរពេ 
ខដេរោក រខៀវ សផំន ឬសមាជិករផាសងរទៀត បានរាយកា ណ៍រៅគណៈអ្ច្ិថ្ស្រនតយ៍ មានន័យថា ពួករគ
កំពុងខតរាយកា ណ៍រៅកាន់ ប េុ ពត នងិ ននួ ជា កនុងកក្ម្ិតជាកោ់ក់ម្ួយ។ រោក សាសត បានផតេច់្រម្លើយ
ថា រោក ននួ ជា ក៏ជាសមាជិកមា្ាក់ បស់គណៈកមាមា្ កិា សនតិសុខខដេបានក្គប់ក្គងម្នៃី សនតិសខុ ស-
២១។ 

រោក សាសត បានរជឿថា រោក ននួ ជា ទំនងជាម្ិនមានតនួាទីកនុងកា រ្វើរសច្កតីសរក្ម្ច្ច្ិតតខផនកកង
ទ័ពរទម្ុនទសវតាសន៩៍០។ អ្នកជំនាញក៏រជឿខដ ថា រោក ននួ ជា ម្និខម្នជាសមាជកិថ្នគណៈកមាមា្ិកា កង
ទ័ពរទ ពីរក្ពាេះរឈាមាេះ បសគ់ាត់ម្ិនមានរៅកនងុកណំត់រហតុក្បជុំគណៈកមាមា្ិកា កងទ័ពរទ។ រៅរពេខដេ
សួ ថា រហតុអ្វីបានជារោក ននួ ជា បានដឹកនាកំនងុកិច្ចក្បជុំគណៈអ្ច្ិថ្ស្រនតយ៍រៅ ថ្ងៃទី២៦ ខខម្ីនា ឆ្ា១ំ៩៧៦ 
ទក់ទងនងឹបញ្ហាកងទ័ព រោក សាសត បានមានរោបេ់ថា វាអាច្រៅ ួច្បានខដ កនងុអ្ំ ុងរពេរនាេះ ប េុ 
ពត រៅឯប រទស។ រោកក្សីរៅក្កម្ ខ្តរា ាយង ៍បានអានខ្លាំងៗពីរសច្កតីខងលងកា ណ៍ បស់រោក ននួ ជា 
រក្កាយឆ្ា១ំ៩៧៥ ថា  អ្នកនរោបាយដូច្ជាគាត់  “បានទទួេកា រគា ពតិច្តចួ្”  ជាងពួកកងទ័ពខដេជា
ោថាប័នដ៏ខ្លាំងបផំុត។ រោក សាសត បានសននិដាឋានរេើរសច្កតីខងលងកា ណ៍ថា “បានក្បាស់ោកពីកា ពិត
ទំងក្សុង”។  រោក សាសត បាននោិយថា បកាសកុម្មយុនីសតរនេះ គឺជាអ្ងគកា ដ៏ខពស់បំផុត ខដេមានកា 
សរក្ម្ច្ច្ុងរក្កាយរៅរេើរាេប់ញ្ហា ម្ួយ      រហើយកងទ័ពគឺសែិតរៅរក្កាម្កា បញ្ជា បសប់កាសកុម្មុយនី
សត និងបានអ្នុវតតរសច្កតីសរក្ម្ច្ច្ិតត បស់អ្ងគកា ។  អ្នកជំនាញ ក៏បានរជឿខដ ថា រោក ននួ ជា បានរដើ កនុង
តួនាទីម្ួយដ៏សំខ្ន់កនុងរគាេនរោបាយច្ំរពាេះកា ក្បក្ពឹតតិរៅរេើខ្មាំងខដេោញ់ ខដេបញ្ហាខបបរនេះក្តូវ
បានរគ ោតទ់ុកជារ ឿងនរោបាយ។ 

សិទធិអ្ំ ច្ បស ់ប េុ ពត និង ននួ ជា រៅរពេរនាេះ ក្តូវបានបញ្ជាក់រដាយរឈាមាេះខដេបានដាក ់
ឱាយពួករគ។ អ្នកទំងពី  ក្តូវបានរគរៅថា “អ្ ុ៊ុំ” ឬ“ឪពុកមា្ំ”។ ប េុ ពត គ ឺ “បងទ១ី” ខណៈរពេជនជាប ់
រោទ ននួ ជា គឺជា “បងទ២ី”។ រោក សាសត ម្និអាច្កណំត់ពទីំហំថ្នកា ទំនាក់ទនំងពិតក្បាកដ វាង ប េុ 
ពត នងិ ននួ ជា ប ុខនតគាតប់ានរជឿថា ជនជាប់រោទរនេះគឺ “បង្ំទី២” បនាទាប់ពី ប េុ ពត។ គាត់បានោមាន
រ ឿងរនេះរច្ញពីកិច្ចសមាភាស បស់គាត់ជាម្ួយនងឹពួកកមាមាភិបាេថ្ាាក់ក តាេ ខដេមានទំនាក់ទនំងជាម្ួយ
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អ្នកទំងពី ។  ផៃុយរៅវិញ រោក សាសត ម្និបានគិតថា ននួ ជា ធាលាប់បានជំនួស ប េុ ពត បរ តាេះអាសននរ្វើ
ជានាយក ដឋម្ស្រនតីសតីទីរៅរពេ ម្ួយអ្ំ ុងថ្ន បបកម្ពជុាក្បជា្ិបរតយាយរនាេះរទ។ 

រៅរពេខដេរោក ករូប  សួ ថា រហតុអ្វីរវៀត ម្ បានដាក់រឈាមាេះសវនាកា រៅឆ្ា១ំ៩៧៩ 
ក្បឆំងរម្ដឹកនាំបកាសកុម្មុយនសីតកម្ពុជាថាជា “បកាសពកួ ប េុ ពត - រអ្ៀង ោ ី” រោក សាសត បាននោិយថា 
រវៀត ម្បានរជឿខុសថា ននួ ជា មានទំនាកទ់ំនងម្ិតតភាពជាម្ួយពួករគ រដាយោ ខតគាត់បានរៅក្បរទស
រវៀត ម្ រដើម្ាបីសិកាាពីេទធិកុម្មុយនីសតកនុងរដើម្ទសវតាសន៍ឆ្ា១ំ៩៥០។  រវៀត ម្បានដឹងថា រោក ននួ 
ជា ម្ិនខម្នជា “កូនរៅ បស់ពួករគ” គឺរៅរក្កាយឆ្ា១ំ៩៧៩ ខតប ុរ ្ាេះ។ កា រនេះបានឈានរៅដេ់កា 
ោប់អា ម្មណ៍ បស់រោក សាសត អ្ពំីក្បសិទធភាពថ្នកា សមាងាត់ បស់ថ្ាាក់ដឹកនាំ បសប់កាសកុម្មុយនីសតរនាេះ។ 

ឌ.២.  រោក រខៀវ សផំន 

រោក សាសត បានបញ្ជាកថ់ា ជនជាប់រោទ រខៀវ សផំន បានក្បាប់គាត់ថា រៅរដើម្ទសវតាសន៍ឆ្ាំ
១៩៦០ រោកម្ិនខម្នជាសមាជិក បស់បកាសកុម្មុយនសីតកម្ពុជារនាេះរទ។ ប ុខនតគាត់គឺជាសមាជិកថ្នបកាស
កុម្មុយនសីតបារាងំរៅរពេរោកបានខតកំពុងសិកាារៅក្បរទសបារាំង។   និរកខបបទបណឌតិខដេគាត់បាន
ស រស រៅកនុងក្បរទសបារាំង    “បានបងាហាញឱាយរ ើញពីអ្នាគត”     នូវខផនកដ៏្មំ្ួយថ្នរគាេនរោបាយ
រសដឋកិច្ចសងគម្ បសខ់ខម ក្កហម្ ខដេ ួម្ប្ចូេទំងកា ពឹងខផអករេើខលួនឯង និងសម្ភាពនិយម្ដ៏តឹង ឹង។ 
រោក សាសត បាន សងកត់្ៃនថ់ា រគាេគំនិតដ៏សំខ្ន់ថ្ននរិកខបបទរនេះ បានរ ត្ាតរៅរេើជាតិទំងម្ូេជាជាង
បុគគេខដេជា រគាេគំនិតឯករាជាយខ្ងខផនករសដឋកិច្ច។ អ្នកជំនាញរនេះ បាន ម្លឹករ ឿងរា ាវម្ួយជាម្ួយសិសាស
 បស់រោក រខៀវ សផំន ថា រៅរពេខដេជនជាប់រោទ បានពនាយេ់ពីរដើម្កំរណើតថ្នពាកាយកមុ្មុយនីសត 
រោកបានកណំតវ់ាថាជា “បគុគេនិយម្” ឬ ម្នុសាសក្គបគ្់ាាក្តូវខតដូច្គា្ា។ រទេះជាោ ាង ក៏រដាយ រោក 
សាសត បានក្ពមានពីកា បកក្ោយនិរកខបបទ បស់ជនជាប់រោទថា ជាខផនកា សក្មាប់រគាេនរោបាយបកាស
កុម្មុយនីសតនារពេអ្នាគត ប ុខនតវាបាន្លុេះបញ្្ាំងពគីំនិតខដេសែិតរៅរក្កាម្កា ពិភាកាាកនងុអ្ំ ុងរពេ
រនាេះ។ 

បនាទាប់ពីកា វិេក្ត ប់ បសគ់ាត់ ក្កមុ្ក្គួោ  បស់រោក រខៀវ សផំន ក្បាថ្ាាច្ង់ឱាយគាត់កាលាយជាម្ស្រនតី
 ដាឋាភិបាេ។ ជំនួសឱាយកា រ្វើជាម្ស្រនតី ដាឋាភិបាេ ជនជាប់រោទបានរក្ជើសរ ីសរ្វើជាអ្នកកាខសតម្ួយ រហើយ
បានដំរណើ កា កាខសតរឈាមាេះ  អឺ្ ោុរវ៉េទ ័ (L'Observateur) ខដេមានច្ំ ប់អា ម្មណ៍ដេប់ញ្ញាជនរៅ
ទីក្កុង ជាម្ួយនងឹកា  ិេះគនដ់៏ “ទន់ភលន់” រៅរេើ សមម្េចសហីនុ។  រោក សាសត បាននិោយថា រោក 
រខៀវ សផំន បានបរងកើតរក តិ៍រឈាមាេះរៅកនុងក្បរទសកម្ពុជាជាបុ សខដេមាន “សុច្ ិតភាព” និង “កិតតិយស” ជា
អ្នកម្ិនងាយទទួេ ងកា បំភតិបំភ័យងាយក្សួេរទ នងិជាអ្នកខដេបានរជឿថា មានក្បព័នធយុតតិ្ម្៌សក្មាប់
ក្បរទសជាតិ។  ជាេទធផេថ្នរគាេជំហ  បស់គាត់ រោក រខៀវ សផំន ក្តូវបានរគដកហតូរច្ញ រហើយក្តូវបាន
បំបាក់ម្ុខជាោធា ណៈ ខដេនំាឱាយមានកា សរក្ម្ច្ច្ិតតច្ូេ ួម្កា តស ូ និង ត់រគច្រច្ញពីភនំរពញ។ 

រដាយរោងរៅតាម្ “រសៀវរៅក្បវតតិោស្រសត” រៅកនុងទសវតាសន៍ឆ្ា១ំ៩៦០ រោក រខៀវ សផំន បាន 
ទទួេកា ោត់តាំងពគីណកមាមា្ិកា កុម្មុយនីសតទីក្កងុភនំរពញរៅកនុងថ្ក្ព រដើម្ាបីរគៀងគ កា គំាក្ទពីក្កុម្ប្ញវនត 
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និងអ្នកគំាក្ទ។27  រោក សាសត បានបញ្ជាក់ពីរ ឿងរនេះ ប ុខនតបានគូសបញ្ជាក់ថា ពត័៌មានេម្អិតថា ន  បាន 
ទក់ទងរៅកាន់ជនជាប់រោទរនេះ គឺម្ិនច្ាាស់ោស់ភាលាម្ៗរទ។ ខណៈរពេខដេរគបានដឹងថា ជនជាប់
រោទ ួម្ជាម្ួយនឹង ហ  ូយនុ និង ហ  ូនមឹ្ ជាប្ញវនតទំងឡាយ ខដេមានសមានច្ិតត     រដើម្ាបីបុពវរហតុកុម្មុយ
នីសតរនេះ គឺរៅឆ្ា១ំ៩៦៧ រៅរពេខដេបកាសកុម្មុយនីសតកម្ពុជាបានោក់ទុករោក រខៀវ សផំន រៅកនុងភូម្ិ
ដាច្់ក្សោេ ខដេទំនាក់ទនំង បស់គាត់ និងបកាសកុម្មុយនីសតកម្ពុជាកាន់ខតច្ាាស។់  បនាទាបព់ីកា បេះរបា រៅ
សំ ូត ខដេបានរកើតរ ើងរៅឆ្ាំរនាេះរោក រខៀវ សផំន បាន្លាស់រៅកាន់ភនំឱរា ាេ់ រហើយបនាទាប់ម្ករៅ
កាន់ភូម្ិភាគឦោនរៅជតិរខតតកំពង់្ ំខដេជាទីតាំងកា ិោេ័យ បស ់ប េុ ពត។ របើរោងតាម្រោក 
សាសត បានបងាហាញឱាយរ ើញថា រខៀវ សផំន ក្តូវបានរគរជឿទុកច្ិតតរក្ច្ើនជាង ហ  ូយនុ និង ហ  ូនមឹ្ រដាយោ 
ខតគាត់បានខិតច្ូេរៅកាន់ខតជិត ប េុ ពត។  រោក សាសត បានខងលងថា ប េុ ពត គឺជាម្នុសាសម្ាាក់ខដេ
បានរេើកទឹកច្តិតរោក រខៀវ សផំន ឱាយរ ៀបកា  រហើយជនជាប់រោទបានរ្វើតាម្។ 

រោក សាសត បានផតេ់សកខកីម្មថា រៅច្រនាលាេះឆ្ាំ១៩៧០ និងឆ្ា១ំ៩៧៥ រោក រខៀវ សផំន គឺជា         
“រម្ដឹកនាំខដេមានក្បរោជន៍ោ ាងខ្លាងំ” សក្មាប់បកាសកមុ្មុយនសីតកម្ពុជា។  គាត់បានកាលាយជាអ្នកជំនួស និង 
សមាជិក   និងម្និខម្នជាសមាជិកខដេមានសិទធិរបាេះរឆ្ាតរៅគណៈកមាមា្ ិកា ម្ជាឈិម្បកាសថ្នបកាសកុម្មុយនីសត
កម្ពុជារទរៅកនុងឆ្ា១ំ៩៧៣។  រោក សាសត បានសងកត់្ ៃន់រៅរពេរនាេះថា រោក រខៀវ សផំន ម្ិនក្តឹម្ខត
ម្ិនជិតសនទិធនឹងគណៈអ្ច្ិថ្ស្រនតយ៍រនាេះរទ រហើយក៏គាមានតួនាទីរ្វើកា សរក្ម្ច្ច្ិតតដ៏សំខ្ន ់ម្ួយរទ។ រោក 
រខៀវ សផំន   បានខងលងកនុងរៅរពេសមាភាសនរ៍ៅកាន់កា ិោេ័យសហរៅក្កម្រសុើបអ្រងកតកនុងឆ្ាំ
២០០៧ ថាកា ទទួេខុសក្តូវដ៏សំខ្ន់រៅច្រនាលាេះឆ្ា១ំ៩៧០ នងិឆ្ា១ំ៩៧៥ គកឺា ទក់ទងជាម្ួយនងឹ
 សមម្េចសហីនុ ខដេក្តូវបានរគបងាហាញថា ជារម្ដឹកនំាថ្នកា តស ។ូ រោកបានកាន់តួនាទជីាអ្នុក្បធាន
ថ្ន ណសិ ាស ួប ួម្ជាតិកម្ពុជា និងជាកងរម្បញ្ជាថ្នកងទព័ ំរដាេះក្បជាជនកម្ពុជា។ រោក សាសត បានរ ៀបរាប់ពី
តំខណង រខៀវ សផំន រៅរពេរនាេះថាជា “ជានិម្ិតត ូបខតប ុណណឹងរទ”។ 

ច្ំរពាេះតួនាទី បស់ជនជាប់រោទកនុងកា សរក្ម្ច្ច្ិតតរេើកា ជរម្លៀសក្បជាជនរច្ញពទីីភនំរពញ រោក 
អាបឌ់ េុហាក ់បានសំរៅរេើោកាស ីភ ីភនួ ថា ប េុ ពត និង ននួ ជា រហើយនិង រខៀវ សផំន និងរម្ដឹកនាំកង
ទ័ពនានា បានច្ូេ ួម្កនងុកចិ្ចក្បជុំម្ួយរៅឯកា ិោេ័យខ៥ រៅរដើម្ខខរម្ោ ឆ្ា១ំ៩៧៥ រហើយរម្ដឹកនាំ
ទំងបី ូបរនេះ បានសរក្ម្ច្ថា វិធានកា រនេះនឹងក្តូវរ្វើ។28 ខណៈរពេខដេ រោក សាសត ម្ិនបានដឹងអ្ំពីកចិ្ច
ក្បជុំរនេះ គាត់បានខងលថា ប េុ ពត នងិ ននួ ជា អាច្ជាអ្នកខដេបានរ្វើសរក្ម្ច្ច្តិតរនាេះ។ អ្នកជំនាញ ក្តូវ
បានសួ បខនែម្រទៀតទក់ទងនឹងកា ខងលងសុនៃ កថា បស់រោក រខៀវ សផំន ខដេបានរ្វើរ ើង ម្ុនរពេកា 
ដួេ េំទីក្កុងភនំរពញ រោក សាសត បានផតេ់ច្រម្លើយថា វាជាខផនកម្ួយថ្នតួនាទី បស ់ រខៀវ សផំន ជាកា ជបួ
ម្ុខជាោធា ណៈ បស់ ណសិ ាស ួប ួម្ជាតិកម្ពុជា និងជាពិរសស វាគឺជាសនេូបកាសកុម្មយុនីសត បស់ខលួន។ រោក 
សាសត បានបខនែម្រទៀតថា សុនៃ កថា បស់ រខៀវ សផំន កម៏ានអ្តែន័យបងាហាញពោី ម្យួជាក់ោកម់្ួយច្ំននួ 
ឧទហ ណ៍ មានខត “ជនកាបតក់្បំាពី ” នឹងក្តូវបានសមាលាប។់ 

រោក សាសត បានបញ្ជាក់ថា រក្កាយឆ្ាំ១៩៧៥ រោក រខៀវ សផំន បានកាលាយជាសមាជិករពញ
រេញ និងមានសិទធិរបាេះរឆ្ាតថ្នគណៈកមាមា្ិកា ម្ជាឈិម្បកាសកមុ្មុយនីសតកម្ពុជា។ រោក សាសត បានផតេ់



20 

សំណ ំ រ ឿង០០២■ បាយកា ណ៍រេខ ៥៩ ■សវនាកា រេើភសត តាង ■សបាត ហ៍ទី ៥៤ ■ថ្ងៃទី ៦-៩ ខខឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ 
 

ច្រម្លើយថា រៅរពេខដេរោក រខៀវ សផំន បានច្ូេ ួម្កិច្ចក្បជុំ បស់គណៈអ្ច្ិថ្ស្រនតយ៍ជារក្ច្ើនរេើក រោក 
រខៀវ សផំន ម្ិនខម្នជាសមាជិកថ្នគណៈអ្ច្ិថ្ស្រនតយ៍រនាេះរទ។ របើរទេះបីជារោក រខៀវ សផំន បានកាលាយជា
ក្បម្ុខ ដឋរៅកនុងឆ្ា១ំ៩៧៦ ោ ាង ម្ិញ ករ៏ោក សាសត បានសងកត់្ៃន់ថា  “តួនាទី បស់គាត់ម្ិនគួ ក្តូវបាន
បំរផលើស” ធ ោះធេ។  រោក សាសត បាននោិយថា កា រោសនាសែិតរៅរក្កាម្កា ក្គប់ក្គង បស់ យុន ោ ាត ជា
ភ ិោ បស់រោក សុន រសន។ រទេះជាោ ាង ក៏រដាយ រម្ដឹកនំាទំងអ្ស់ ួម្ទំង រោក រខៀវ សំផន ជា
អ្នកទទួេខុសក្តូវច្ំរពាេះវគគសិកាា។ រេើសពីរនេះរទៀត រៅរពេខដេសួ សំណួ ខដេទក់ទង នឹងកិច្ចក្បជុំគ
ណៈអ្ច្ិថ្ស្រនតយ៍អ្ំពីបញ្ហាក្ពំខដន វាងក្បរទសកម្ពុជា និងក្បរទសរវៀត ម្ រោក សាសត បានរ្លើយតប
ថា រោក រខៀវ សផំន ម្ិនបាននិោយរទ ពីរក្ពាេះគាត់ម្ិនខម្នជាខផនក “សនូេថ្នកា រ្វើរសច្កតីសរក្ម្ច្ច្ិតត” 
ទក់ទងរៅនឹងកងទ័ព។ 

បនាទាប់ពីរោក រឌឿន ជាក្បធានកា ិោេ័យនរោបាយរេខ៨៧០ ក្តូវបានោប់ខលួន រោក សាសត 
ម្ិនក្បាកដរទថា ក្បសិនរបើមានកា ល្ាស់បតូ ជាផលូវកា  ម្ួយ។ រទេះជាោ ាង ក៏រដាយ រោកបានបងាហាញ
ថា វាសម្រហតុផេរដើម្ាបីសនមតថា រោក រខៀវ សផំន មានតួនាទីោ ាងសំខ្ន់កនុងកា ិោេ័យរនាេះ។ គាត់
បានសននិដាឋានរ ឿងរនេះរដាយខផអករេើព័ត៌មាន ខដេគាត់បានយកម្កពីបណណោ  បស់រវៀត ម្ ក៏ដូច្ជាកា 
សមាភាសន៍ជាម្ួយនងឹក្បភពរផាសងរទៀត។ អ្នកជំនាញកប៏ានពោិ  កា ទទចូ្ បស់ជនសងាស័យ រខៀវ សផំន កនងុ
អ្ំ ុងរពេសមាភាសន៍ បស់ពួករគ រដាយគាត់ម្ិនមានអ្វីខដេទក់ទងជាម្ួយនឹងកា ិោេ័យរនាេះរទ។ រោក 
សាសត បានបញ្ជាក់ថា ជាសមាជិកថ្នកា ិោេ័យទូរៅ ប េុ ពត បានប ជ្ូនជនជាប់រោទឱាយរ្វើ “របសកកម្មដ៏
េំបាក” គឺរៅកាន់ភូម្ិភាគ និងរខតតនានា រៅរពេខដេមានបញ្ហាខផនកនរោបាយោំបាច្់ក្តូវរដាេះក្ោយ ឬ 
រសុើបអ្រងកត។ រទេះជាោ ាង ក៏រដាយ រោក រខៀវ សផំន គាមានសិទធិអ្ំ ច្រដើម្ាបីរ្វើកា សរក្ម្ច្ច្ិតតរេើ
បញ្ហានរោបាយនានា និងរាយកា ណ៍ពីេទធផេថ្នកា រសុើបអ្រងកត បស់គាត់រៅកាន់ ប េុ ពត។ 

របើរទេះបីជារោក រខៀវ សផំន ហាកដ់ូច្ជាគាមានសិទធអិ្ំ ច្រដើម្ាបីរ្វើកា សរក្ម្ច្ច្ិតតរទ រោក 
សាសត បានោត់ថា្ាក់រោក រខៀវ សផំន កនងុច្ំរ ម្រម្ដកឹនំាបកាសកមុ្មុយនីសតកម្ពជុា។  អ្នកជនំាញ បាន
ពិពណ៌នា រខៀវ សផំន ជា “រសមៀនរេខ្្ិកា កា ី” អ្នកខដេរគរជឿទុកច្ិតតថា “រៅជាម្យួពួករគ ប ុខនតម្ិនខម្ន
ជាគនីគា្ា បស់ពួករគ”។29  រោក សាសត បានរ ៀបរាប់ថា ប េុ ពត រជឿទកុច្ិតត រខៀវ សផំន រដាយោ ខត “គាត់
អាច្ពឹងខផអករេើអ្វីខដេ រខៀវ សផំន បានក្បាប់គាត់”។30  រោក រខៀវ សផំន   បានកាលាយជាកូនសិសាស បស ់
ប េុ ពត បនតចិ្ម្តងៗ។  រៅច្ំរពេម្ួយ អ្តតីរេខ្្ិកា បកាសកុម្មុយនីសតកម្ពុជា អាច្ពិោ  ថា រោក 
រខៀវ សផំន ជាអ្នក “សនងតខំណង”  បស់គាត។់ រទេះជាោ ាង ក៏រដាយ រ ឿងរនេះម្ិនបានរកើតរ ើងរទ 
រដាយោ ខតរហតុផេរផាសងៗ រហើយរហតុផេម្ួយអាច្ថារោក រខៀវ សផំន ជា “អ្នករដើ តាម្ដ៏េអក្បរសើ 
ជាងជាអ្នកដកឹនា”ំ។  រោក សាសត ក៏បានសងកត់្ៃន់ថា ជនជាប់រោទរ្វើបានេអច្ំរពាេះតួនាទីរនេះ។ រោក
បានពិពណ៌នា រោក រខៀវ សផំន ថា ជាម្នុសាស ” ឹងមា ំក្បកាន់េទធិខ្ជាប់ខជនួប ុខនត ឋិតរឋ “31  ជាបុគគេម្ាាក់
ខដេក្បកាន់ខ្ជាប់នូវអ្វីខដេខលនួរជឿជាក់ “រដាយម្ិនោំបាច្់សួ សំណួ រក្ច្ើនដង”។32 ពាក់ព័នធនងឹកា ច្ូេ ួម្
 បស ់រខៀវ សផំន រៅកនុងកា សរក្ម្ច្ច្ិតតកនុងអ្ំ ុងរពេកម្ពុជាក្បជា្ិបរតយាយ រោក សាសត បានបនតថា: 
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គាត់ជាភាគីមួ្យថ្នរសច្កតីសរក្ម្ច្ រទេះបីជាគាត់មិ្នបានជាអ្នករ វ្ើរទ គឺថាគាត់មិ្នខដេជំទស់រទ ខញុំ
យេ់រហើយថា គាត់ពិបាកនឹងជំទស់ ស់ របើជំទស់អាច្ក្បឈម្នឹងរក្គាេះថា្ាក់។  រគក្គបបណតប់ថា
រសច្កតីសរក្ម្ច្ទំងអ្ស់រនាេះ រ វ្ើរ ើងរដាយបកាសកុម្មុនីសតកម្ពុជា។ រៅតាម្ន័យរនាេះ គាត់ជាសមាជិក
មួ្យរៅកនុងរនាេះ រហើយគាត់មិ្នខដេបានខខវងម្តិជាម្ួយរសច្កតីសរក្ម្ច្រនាេះទំងអ្ស់រនាេះរទ។33 

ឍ. អាកបាបក ិោិ នងិភាពគ ួឱាយរជឿបាន បសោ់កាស ី

រោក ហវេីពី សាសត ច្ង់ដងឹច្ង់រ ើញអ្ំពី បបកម្ពុជាក្បជា្ិបរតយាយកនុងទសាសវតាសនឆ្៍ាំ១៩៧០ រៅ
រពេខដេគាត់រ្វើកា ជាអ្នកកាខសតរៅកនុងក្បរទសច្ិន។   អ្នកជំនាញ បានោមាេ់ឯកអ្គគ ដឋទតូកម្ពុជាក្បជា
្ិបរតយាយក្បោំរៅក្បរទសច្ិន រហើយបានម្កតាម្យកពត័៌មានពីរម្ដកឹនាំខខម ក្កហម្ខដេម្កទសាសនកិច្ចរៅ
ក្បរទសច្ិនរៅកនុងខខកញ្ញា ឆ្ាំ១៩៧៧។34 រទេះជាោ ាង ក៏រដាយ គាត់បានទទេួោមាេ់ថា គាត់ម្និ
ខដេម្កទសាសនកិច្ចរៅក្បរទសកម្ពុជាកនុងអ្ំ ុង បបខខម ក្កហម្រទ រដាយោ ខតកា ខិតខំទទួេបានទិដាឋាកា 
 បស់រោក គឺម្ិនទទួេបានរជាគជ័យ។ ប ខុនត  ដំរណើ ទសាសនកិច្ចម្កកាន់ក្បរទសកម្ពជុារេើកដំបូង បស់អ្នក
ជំនាញ គឺរៅកនុងឆ្ា១ំ៩៩៩ បនាទាប់ពី ប េុ ពត បានោលាប់។ អ្នកជំនាញ ក៏ម្ិនរច្េះនោិយភាោខខម រទៀត 
ប ុខនត រនេះម្ិនបានបងកជាបញ្ហារនាេះរទ រៅរពេខដេគាត់បានសមាភាសជនជាប់រោទ ពីរក្ពាេះរោក រអ្ៀង 
ោ  ីនងិរោក រខៀវ សផំន អាច្និោយភាោបារាងំបាន។  រោក ករូប  បានរោទសួ ពីវគគបណតតេះប តាេ
កា សិកាា បស់រោក សាសត រៅកនុងខផនកក្បវតតិោស្រសត និងកុម្មុយនីសត។  រោក សាសត បានទទួេោមាេ់
ថា គាត់ម្ិនបានទទួេកា បណតតេះប តាេវគគសិកាាផលូវកា  ម្ួយរៅរេើម្ុខវិជាជាទំងពី រនាេះរទ រហើយ
រោកកម៏្និធាលាប់បានស រស អ្តែបទទក់ទងនឹងក្ទឹសតីកមុ្មយុនីសតខដ ។ អ្នកជំនាញ បានបញ្ជាក់ថា គាត់បាន
រ្វើកា ពិនិតាយរ ើងវិញនូវអ្តែបទក្សរដៀងៗគា្ារៅរេើក្បធានបទរនេះ  រហើយបានទទួេច្ំរណេះដឹងេទធិកុម្មុយ
នីសតរនេះ ខណៈរពេខដេរ្វើកា ជាអ្នកយកព័ត៌មានកនុងក្បរទស ុសាសុី រហើយនិងក្បរទសច្ិន ក៏ដូច្ជារៅរពេ
រ្វើកា ក្ោវក្ជាវសក្មាប់រសៀវរៅ បស់គាត់ផងខដ ។  រសៀវរៅម្ួយកនុងច្ំរ ម្រសៀវរៅ បស់គាត់ មាន
ច្ំណងរជើងថា “នាគ នងិខ្លា មុំ” គឺជាកា សិកាារក្បៀបរ្ៀប វាង ក្បព័នធក្បរទសច្និរក្កាយពីេទធិរ  ា និង
ក្បព័នធក្បរទស ុសាសុរីក្កាយេទធិោតាេីន។       រដាយរក្បៀបរ្ៀបកិច្ចកា  បស់គាត់ជាម្យួនឹងកា ងា  បស់អ្នក
ជំនាញរផាសងរទៀត រោក ហវេីពី សាសត        បានខងលងថា រោកមានភាពខុសគ្ាាពោីស្រោតាោ ាយ រដវដី រ្នដ៍
េ ័ និងរោក សៃវី រហដឌ ័ ឬរោក ខប ន  រ ៀ ននិ  (Mr. Ben Kiernan)       រដាយោ ខតកិច្ចកា  បស់
ពួករគរ ត្ាតខតរៅរេើក្បរទសកម្ពុជា ច្ំរពាេះគាត់វិញ បានរ ៀនរហើយ ស់រៅរក្កាម្ក្បព័នធកុម្មុយនីសត រហើយ
និងវបាប្ម្៌រផាសងៗគ្ាា។ 
 

ច្ំរពាេះក្បភពនានាថ្នរសៀវរៅ បស់រោក សាសត គាតប់ានពនាយេ់ថា គាត់បានក្បម្េូព័ត៌មានពីកា  
សមាភាសន៍ក្បជាជនកដ៏ូច្ជាកា ពិនិតាយរ ើងវិញនូវឯកោ ទំងឡាយ  ួម្ទំងច្រម្លើយោ ភាពរៅម្នៃី សនតិ
សុខ ស-២១។  រោកបានខងលងថា ”ច្ំណ ច្ថ្ន...រសៀវរៅខបបរនេះ គឺវាដូច្ជាគំនូ ផតុតំូច្ៗថ្នខផនកេអតិៗថ្ន
ព័ត៌មាន ខដេអ្នកពាាោម្ដាក់ ួម្ប្ចូេគ្ាាអ្្ចឹង។ រហើយក្បសិនរបើអ្នកសួ ខញុំឥ វូរនេះ ខញុមំ្ិនអាច្ក្បាប់អ្នក
ឱាយបានច្ាាស់ថា រតើវាបានម្កពីក្បភព រនាេះរទឥ ូវរនេះ។35 អ្នកជំនាញ ក៏បានទទួេោមាេផ់ងខដ ថា 
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គាត់បានយកជរក្ម្ើស ម្និសមាភាសជន ងរក្គាេះរដាយរច្តនា រៅរពេខដេគាត់កំពងុស រស  “រសៀវរៅ
ក្បវតតិោស្រសត” របើរទេះបីជា រោកបានដកក្សង់រ ឿងរា ាវម្យួច្ំនួន្ំខដេរគបានរបាេះពមុ្ូផាាយ ួច្រៅរហើយ។ 

 

ខ្នែកទ ី៣ ៖  បញ្ហា នតីិវិធ ីនិកចាប ់

គាមានបញ្ហានីតិវិ្ីច្ាាប់សំខ្នរ់ទរៅសបាតាហ៍រនេះ រទេះបជីាសរងកតរ ើញ កា ិោេ័យសហក្ពេះរាជ
អាជាញា បានរេើករ ើងកា ជំទស់គួ ឱាយកត់សមាមាេ់ជារក្ច្ើនកនុងអ្ំ ងុរពេថ្នកា សួ  បស់ក្កុម្រម្ធាវីកា ពា កតី 
ប ុខនត រៅរពេខ្ងក្ពេះរាជអាជាញាវិញសួ សំណួ វិញ បានដំរណើ កា រៅរដាយពុំមានកា  ំខ្នរទ។ កា ិោេ័យ
សហក្ពេះរាជអាជាញា បានជំទស់ជាពិរសសច្ំរពាេះសំណួ ខដេម្ិនទក់ទងរៅនឹងសំណ រំ ឿងខដេកំពុងខតជំនុំ
ជក្ម្េះ រហើយអ្ងគជំនុំជក្ម្េះភាគរក្ច្ើនបានគំាក្ទច្ំរពាេះកា ជំទស់ បស់សហក្ពេះរាជអាជាញា។ 

ក. កា ជទំស់រៅរេើសណំ ួពអី្ងគជនំុជំក្ម្េះ 

រៅថ្ងៃច្នៃ រោក ករូប  សហរម្ធាវីអ្នត ជាតកិា ពា កតីឲាយរោក ននួ ជា បានសរងកតរ ើញ
ថា រៅក្កម្ សុេីរវៀ ខ្តរា ាយង ៍ កំពងុខតខសវង កព័តម៌ានខដេហួសពីជំនាញ បស់រោក សាសត។ សហ
រម្ធាវីអ្នតជាតិ បានដងឹថា កា ជំទស់រៅនឹងសំណួ  បស់រៅក្កម្ម្ិនក្តូវបានរគអ្នញុ្ញាតរទ ប ុខនត គាត់បាន
ដាក់សំរណើសួ  អ្ំពី យៈរពេថារតើប ុនាមានថ្ងៃជាកោ់ក់ខដេក្តូវកា រដើម្ាបីជរម្លៀសក្បជាជន និងរដើម្ាបីតំាងទី
េំរៅងមឱីាយក្បជាជនទំងរនាេះ គឺម្ិនរៅសែិតរៅកនុងជំនាញ បស់អ្នកជំនាញ ដូច្ជាអ្នកក្បវតតិោស្រសតរនាេះរទ។ 
រៅក្កម្ បានទទួេោមាេព់បីញ្ហារនេះ រហើយបានក្បកាសថា នឹងម្ិនបនតសំណួ រនេះរទៀតរទ ប ុខនត បានកា ពា 
ថា វាជាសំណួ ម្ួយខដេរោក សាសត អាច្រ្លើយបានរដាយរក្បើក្បាស់ “សុភវិនិច្ឆ័យ”  បស់គាត់។ 

ខ. កា ជទំសព់ាកព់ន័ធរៅនងឹសណំ ួម្និទកទ់ង 

កនុងអ្ំ ុងរពេថ្នកា ោកសួ  បស់ក្កុម្រម្ធាវីកា ពា កតីទំងពី រៅរេើោកាសី ពកួរគក្បឈម្ម្ខុ 
ច្ំរពាេះកា ជំទស់ និងកា សរក្ម្ច្នានា ខដេបានហាម្ោត់ម្ិនឲាយសួ សំណួ ម្ួយច្ំនួន ខដេោត់ទុក
ថា ម្ិនមានកា ជាប់ទក់ទងនឹងរ ឿងកតីរៅកនុងសវនាកា ។  រ ឿងរនេះបានរកើតរ ើងរៅរាេ់រពេខដេក្កុម្
រម្ធាវីកា ពា កត ី បានពាាោម្រេើកសណំួ រក្បៀបរ្ៀបអ្ំរពើយង់ នងកនុងអ្ំ ងុរពេកម្ពុជាក្បជា្ិបរតយាយ 
ជាម្ួយប តាេក្បរទសកមុ្មយុនីសតរផាសងរទៀត ឬឧបក ណ៍សក្ម្បសក្ម្ួេ បស ់អ្.វ.ត.ក រៅកនុងកា ទម្ទ 
 កយុតតិ្ម្។៌  រោក ករូប  បានសួ រៅកាន់រោក សាសត រដើម្ាបីរក្បៀបរ្ៀបពីសកម្មភាព បស់រម្ដឹកនាំបកាស
កុម្មុយនសីតកម្ពុជា កនុងអ្ំ ងុរពេសម្័យកម្ពុជាក្បជា្បិរតយាយ ជាម្ួយនឹងរម្ដឹកនំាកុម្មុយនសីតច្ិនកនុងអ្ំ ុង
រពេម្ហារោតរ ល្ាេះម្ហាអ្ោ្ា ាយ និងបដិវតតន៍វបាប្ម្៌ ជាម្ួយនឹងកា អ្តាថា្បិាាយរេើករ ើងម្ុនថា វាហាក់
ដូច្ជា “អ្យុតតិ្ ម្៌” ខដេរម្ដឹកនាំច្ិន ម្ិនក្តូវបានរគកាត់រទស។  រោក អាបឌ់ េុហាក ់សហក្ពេះរាជអាជាញា
អ្នត ជាតិ បានជំទស់រដាយនិោយថា កា អ្តាថា្ ិបាាយម្ុនសំណួ រនេះគឺ “ម្និសម្ ម្ាយ” រទ រក្ពាេះរម្ធាវីម្ិន
គួ ដាក់កា វិនិច្ឆ័យរេើ “អ្នក គួ ខតក្តូវបានកាត់រទសរៅកនុងក្បរទស រនាេះរ ើយ”។ របើរទេះបីជា កា 
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រសនើសំុ បសរ់ោក ករូប  រដើម្ាបីទទួេឲាយបាន “ពត័ម៌ានបខនែម្” យ៉ា ងណាេញិ ករ៏ោក នេិ ណ ន ក្បធានអ្ងគ
ជំនុំជក្ម្េះ បានសរក្ម្ច្ថា សំណួ ទំងអ្សគ់មឺ្ិនពាកព់ន័ធ រហើយបានក្បាប់រម្ធាវីកា ពា កតីឱាយបនត។ រម្ធាវី
កា ពា កត ីក៏បានពាាោម្រផៃៀង្ទាត់ ថារតើកា សងាស័យ បសរ់ម្ដឹកនាំខខម ក្កហម្ទកទ់ងនឹងខ្មាងំថ្ផៃកនុង ម្ិន
ខម្នជាកា នឹករ ើញរដាយថ្ច្ដនាយរទ រដាយរោកបានដកក្សង់ឧទហ ណ៍ថា រោក  រហង ស ំនិ បានរគច្
ខលួនរៅក្បរទសរវៀត ម្ រហើយរក្កាយម្កបានកាលាយជាក្បធាន។36 រោក អាបឌ់េុហាក ់ បានោត់ទកុ
ថា សំណួ ខដេទក់ទងនូវក្ពឹតតិកា ណ ៍ ម្ុន បបកម្ពុជាក្បជា្ិបរតយាយ និងរក្កាយឆ្ា១ំ៩៧៩ គឺម្ិនមានកា 
ជាប់ទក់ទងរទកនុងសណំ ំរ ឿង រេើកខេងខតតុោកា ពោិ  អ្ំពីក្ទឹសតីថ្នកា សម្គំនិត។ កា ជំទស់មាន
ក្បសិទធភាព។ 

អ្នកក្សី ហគសីរស រម្ធាវីកា ពា កតីអ្នត ជាតិឲាយរោក រខៀវ សផំន បានពាាោម្ពី ដង រដើម្ាបីទញ
យកគំនិត បស់រោក សហត រៅរេើបញ្ហាដំរណើ កា កាត់កតរីៅ អ្.វ.ត.ក។ ជាដំបងូ អ្នកក្សី បានសំរៅរៅរេើ
អ្តែបទកាខសតភនំរពញប ុសតិ៍ច្េុះថ្ងៃទី២៣ ខខវិច្ឆិកា ឆ្ា២ំ០០០ មានច្ំណងរជើងថា “រម្ធាវីបិោច្ម្និក្តូវមាន
កា ជក្ម្េះរសច្កតីខខម ក្កហម្រទ។”  រៅកនុងអ្តែបទរនេះ រោក សាសត បានបងាហាញនូវកា រជឿជាក់ បស់គាត់
ថា   តុោកា អ្នត ជាតិខដេក្តូវបានបរងកើតរ ើង      រដើម្ាបីកាត់រទសអ្តីតរម្ដកឹនាំខខម ក្កហម្    នឹងអាច្ជា
ឧបក ណរ៍ដើម្ាបី “កា សងសឹក តាម្ផលូវតុោកា ” សក្មាបជ់ាក្បរោជន៍ បស់អ្ងគកា សហក្បជាជាតិ និងរដើម្ាបី
ឱាយសហ ដឋអារម្ ិកសៃប់ច្ិតត។ រៅកនុងកា ពាាោម្ជារេើកទីពី  រម្ធាវីកា ពា កតី បានខផអកសំណួ  បសខ់លួនរៅ
រេើកា សមាភាសន៍ោកាស ីរដាយកាខសតភនំរពញប ុសតិ៍ច្ុេះថ្ងៃទី៧ ខខម្ិនា ឆ្ា២ំ០១៣។  រៅកនុងបទសមាភាសន៍
រនេះ អ្នកជំនាញបានរោទស ួពីក្បសិទធភិាព បស់ អ្.វ.ត.ក។  រោកបានកត់សមាមាេ់ថា មានខតរម្ដឹកនាំខខម 
ក្កហម្ប រុ ្ាេះ ខដេបានយករៅកាត់រទស រហើយពុំមានយនតកា ផាសេះផាា វាងជន ងរក្គាេះ និងោ ី ខដេ
ក្បក្ពឹតត្ទាេ់បានបនត ស់រៅជិតគា្ារាេ់ថ្ងៃ។ សហក្ពេះរាជអាជាញា អាបឌ់ េុហាក ់ បានជំទស់រៅនងឹកា 
ពាាោម្ទំងពី រនេះ រដាយខងលងថា សំណួ ទំងរនេះគមឺ្ិនពាក់ពន័ធ។ អ្នកក្សី ហគសីរស បានអ្េះអាង
ថា ទក់ទងរៅនឹងអ្តែបទដបំូង វាមានោ ៈសំខ្ន ់ រដើម្ាបីខសវង កម្តិរោបេ់ បសអ់្នកជំនាញរៅរេើកសវ
នាកា  ខដេគាត់កំពុងផតេស់កខីកម្ម។  អ្នកក្សី កប៏ានបងាហាញខដ ថា អ្តែបទមានរៅកនុងសំណ ំរ ឿង។  
សក្មាប់សំណួ ទីពី  បស ់ អ្នកក្សីរម្ធាវីកា ពា រោក រខៀវ សផំន បានបនតថា អ្នកក្សីបានកំពុងពាាោម្
ខសវងយេ់ពីរសច្កតីសននិដាឋាន បស់អ្នកជំនាញថា អ្នក គួ ខតយកម្កជនំុំជក្ម្េះ រហើយនិងកា ទទួេខុស
ច្ំរពាេះកា ដឹកនាំរៅកនុង បបកម្ពុជាក្បជា្ិបរតយាយ។ អ្ងគជំនុំជក្ម្េះោោដបំូងបានសរក្ម្ច្ថា សំណួ ទំង
ពី  គឺម្ិនទក់ទងរៅនឹងអ្ងគរហតុថ្នសវនាកា  និងហួសពជីំនាញ បស់ោកាសអី្នកជំនាញ។ 

 

ខ្នែកទ ី៤ ៖  ការក្រប់ក្រកសវនាការ 

នាសបាតាហ៍រនេះ    អ្ងគជំនុំជក្ម្េះ បានរ ៀបច្ំកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិ្ីោ ាង េូនជាម្ួយនឹងរសច្កតីសននិដាឋាន 
 បសោ់កាសីជំនាញរោក ហវេីពី សាសត។ មានបញ្ហាច្ាាប់ និងនតិិវិ្ីពី ប ីខដេបានរេើករ ើង រហើយនិង
កិច្ចពិភាកាាកនុងច្ំរ ម្ភាគនីានា បានរ្វើរ ើងរៅកនងុប ិោកាស្ម្មតា។ ជាកា កត់សមាមាេ់ រ ើញមាន
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កា េំបាកកនុងកា យេ់ជាភាោអ្ង់រគលស និងភាោខខម  ខដេបានខក្បពីភាោបារាំង និោយរដាយរៅក្កម្
បារាំង។ 

ក.  វតតមាន 

រោក ននួ ជា បានច្ូេ ួម្តាម្ដានកនុងដំរណើ កា នីតិវិ្ីពីបនៃប់ ំុោងំរៅរក្កាម្ោេសវនាកា 
អ្ស់ យៈរពេរពញម្ួយសបាតាហ៍។ រោក រខៀវ សផំន បានសរងកតោ ាងសកម្មរៅកនុងកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិ្ី
រៅកនុងបនៃប់សវនាកា រពញម្ួយសបាតាហ៍។ 

វតតមានរដើម្បណតងឹ ដឋបាបរវណ៖ី រដើម្បណតងឹ ដឋបាបរវណី បានតាម្ដានកិច្ចដំរណើ កា នីតិវិ្ីរៅកនុង 
បនៃប់សវនាកា រពញម្ួយសបាតាហ៍។ រេើសពីរនេះរទៀត មានរដើម្បណតឹង ដឋបាបរវណីក្បមាណ ៧០នាក់ ម្កពី
រខតតកំពង់ោម្ នងិរខតតបាតដ់ំបង រៅថ្ងៃច្នៃ និងមាន១០នាក់ បានតាម្ដានកិច្ចដំរណើ កា សវនាកា  រៅថ្ងៃ
ពុ្ និងថ្ងៃក្ពហសាបតិ៍។ 

វតតមាន បសភ់ាគ ី៖ រាេ់ភាគីទំងអ្ស់ ក្តូវបានតំ ងរៅរពញម្ួយសបាតាហ៍រនេះ។ 
វតតមានោធា ណជន ៖ 

 

ខ.  កា ក្គបក់្គងរពេរវោ 

រៅសបាតាហ៍រនេះអ្ងគជំនុជំក្ម្េះ បានបនតកចិ្ចដំរណើ កា នីតិវិ្ីពីថ្ងៃច្នៃដេ់ថ្ងៃក្ពហសាបតិ៍ និងបានោប់
រផតើម្កិច្ចសវនាកា ោ ាងរទៀងទត់រសៃើ ខតក្គប់វគគទន់រពេរវោ។ រេើសពីរនេះរទៀត របើរទេះបីជាតោុកា 
ហាក់ដចូ្ជាតឹង ឹងខ្លាងំរៅកនងុក្គប់ក្គងរពេរវោខដេបានផតេជ់ូនសក្មាបឱ់ាយភាគ ី វាហាក់ដូច្ជាមានកា 

កាេប ចិ្ឆទ រពេក្ពកឹ រពេ រសៀេ 

ថ្ងៃច្នៃ 
០៦/០៥/១៣ 

 សិសាសនិសាសិត៣០០នាក់ម្កពីក្សុកសៃឹងខក្តង
រខតតកំពង់ោម្ 

 អ្នកសរងកតកា ណ៍ប រទសមាន ជាង១៥នាក ់

 អ្នកភូមិ្ក្បខហេ១០០នាក់ម្កពីក្សុកកំពង់
ក្តឡាច្ រខតតកំពង់សពឺ រខតតកំពង់ឆ្ាំង 

 អ្នកសរងកតកា ណ៍ប រទសមាន ជាង១០នាក ់

ថ្ងៃអ្ងាមា  
០៧/០៥/១៣ 

 អ្នកភូមិ្ក្បខហេ៤០០នាក់ម្កពីរខតតថ្ក្ពខវង 
 អ្នកសរងកតកា ណ៍ប រទសមាន៥នាក់ 

 អ្នកក្សុកក្បខហេជា១៧០ នាក់ម្កពីរខតតតាខកវ 
 អ្នកសរងកតកា ណ៍ប រទសមាន២នាក់ 

ថ្ងៃពុ្ 
០៨/០៥/១៣ 

 សិសាសចំ្នួន៤០០នាក ់បានម្កពីរខតតក្ពេះ
សីហនុ និងរខតតកំពង់ោម្ 

 អ្នកភូមិ្ ៥០ នាក់ ម្កពីរខតតកំពត 
 អ្នកសរងកតកា ណ៍ប រទសមាន៩នាក់ 
 អ្នកសរងកតកា ណ៍ វី. អាយ. ភី ចំ្នួន ៥នាក ់

 អ្នកភូមិ្ជនជាតិោម្ភាគតិច្១៥០នាក់ម្កពីរខតត
តាខកវ 

ថ្ងៃក្ពហសាបតិ៍ 
០៩/០៥/១៣ 

 អ្នកភូមិ្ ៣៧០នាក់ម្កពីរខតតបាត់ដំបង និង 
រខតតតាខកវ 

 អ្នកសរងកតកា ណ៍ប រទសមាន៥នាក់ 
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េំបាកយេ់ខដេ ភាគីក្បឈម្ម្ខុរៅកនុងកា កាត់បនែយសំណួ  បស់ពួករគរដាយោ ខតសមុគោមាញ និងកា 
ក្គបដណតប់វិោេភាព្ំរ្ងថ្នសកខីកម្ម បស់រោក ហវេីពី សាសត។ ដូរច្នេះ តុោកា បានផតេ់កនលេះរមា ាង 
បខនែម្រទៀត រដាយមានកា រសនើសំុពីក្កុម្រម្ធាវីកា ពា កតីនីម្ួយៗ។ 

គ. បញ្ហាបរច្ចករទស នងិកា បកខក្ប 

សបាតាហ៍រនេះ មានបញ្ហាបរច្ចករទសតិច្តួច្បានរកើតរ ើងជាញឹកញាប។់ សំរ ងម្ិនេឺពីក្បពន័ធ
រោត ទសាសន ៍ (អ្ូឌីយ ូវីរដអ្)ូ ក្បខហេក្បំានាទីរៅថ្ងៃពុ្ និងថ្ងៃក្ពហសាបតិ៍ ខណៈខដេម្ីក្កូហវូន បស់អ្នក
ជំនាញ មានបញ្ហាញឹកញាប។់ 

រៅ រសៀេថ្ងៃច្នៃកនុងអ្ំ ងុរពេោកសួ រដាយរៅក្កម្ ហាសងម់ា ាក ឡាវា ាញ (Judge Jean-Marc 

Lavergne) ក្បធានអ្ងគជំនុជំក្ម្េះ បានអ្នញុ្ញាតរោក ហវេីពី សាសត ផតេ់សកខីកម្មជាភាោបារាំង ពីរក្ពាេះអ្នក
ជំនាញរច្េះពី ភាោ។ ោប់ពីរពេនិោយភាោបារាំងរនាេះម្ក សរងកតរ ើញថា សកខីកម្ម បស់អ្នកជំនាញ
កាន់ខតពិបាកកនងុកា យេ់។ កាេពីថ្ងៃក្ពហសាបតិ៍ កនុងអ្ ុំងរពេអ្នកក្សី ហគសីរស ោកសួ រោក សាសត 
សហក្ពេះរាជអាជាញាអ្នត ជាត ិ អាបឌ់ េុហាក ់ បានច្ងអេុបងាហាញថា រសច្កតីដកក្សង់រេើរសច្កតីខងលងកា ណ៍
 បស់រោក រខៀវ សផំន ខដេបានរ្វើរ ើងជាម្ួយនឹងកា ិោេ័យសហរៅក្កម្រសុើបអ្រងកតថា អ្នកក្សី 
អា តា ហគសីរស ម្និបានរេើករ ើងពីអ្ងគរហតុថា រោក រខៀវ សផំន បានទទួេោមាេ់ថា ខលួនមាន
សមាជិកភាពរៅកនុងកា ិោេ័យ ៨៧០ រនាេះរទ។  អ្នកក្សី ហគីរស បានអ្េះអាងរៅដេ់អ្ងគជំនុជំក្ម្េះថា អ្នក
ក្សីបានអានរសច្កតីដកក្សងទំ់ងអ្ស់ រដាយរេើករ ើងថាមានបញ្ហាោ  ងខ្លាំងជាម្យួនឹងកា បកខក្បភាោ។ 

 . តារាងរពេរវោ 

កាេប រិច្ឆទ 
សវនាកា ទ១ី
រពេក្ពកឹ 

សវនាកា ទ២ី
រពេក្ពកឹ 

សវនាកា ទ១ី រពេ
 រសៀេ 

សវនាកា ទ២ី រពេ
 រសៀេ ច្ំននួរមា ាងស បុ 

ថ្ងៃច្នៃ 
០៦/០៥/១៣ 

៩:០១- 
១០:៤០ 

១១:០១- 
១២:០០ 

១៣:៣០- 
១៤:៤០ 

១៥:០១- 
១៦:១២ 

៤រមា ាងនិង 
៥៩នាទ ី

ថ្ងៃអ្ងាមា  
០៧/០៥/១៣ 

៩:០២- 
១០:២៩ 

១០:៥០- 
១២:០១ 

១៣:៣៣- 
១៤:៣៩ 

១៥:០០- 
១៦:០២ 

៤រមា ាងនិង 
៤៦នាទ ី

ថ្ងៃពុ្ 
០៨/០៥/១៣ 

៩:០២- 
១០:៣៤ 

១០:៥៧-១២:
១៣ 

១៣:៣២- 
១៤:៥៨ 

១៥:២០- 
១៦:៣០ 

៥រមា ាងនិង ២៤ 
នាទ ី

ថ្ងៃក្ពហសាបតិ៍ 
០៩/០៥/១៣ 

៩:០២- 
១០:៣៣ 

១០:៥៥- 
១២:០១ 

១៣:៣២- 
១៤:៥៧ 

១៥:២៣- 
១៦:៤៥ 

៥រមា ាងនិង ២៤ 
នាទ ី

ចំ្នួនរមា ាងជាម្ ា្យម្កនុងសវនាកា មួ្យថ្ងៃ៖ ៥រមា ាង និង ៨នាទ ី

ចំ្នួនរមា ាងស ុបកនុងសបាដាហ៍រនេះ៖ ២០រមា ាង និង៣៣នាទ ី

ចំ្នួនស ុបថ្នរមា ាងថ្ងៃនិងសបាដាហ៍៖ ៧៦២ រមា ាង និង១៧នាទ ី
១៧៦ថ្ងៃ កនុងអ្ ំុងរពេ៥៥សបាដាហ ៍
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1 Trial Chamber. Transcript of Trial Proceedings (6 May 2013). E1/189.1 [hereinafter 6 MAY 
TRANSCRIPT].Lines 5-14. 59. 
2 See CASE 002 KRT TRIAL MONITOR, Issue 54, Hearing on Evidence Week 49 (4 March 2013). 
3 President Nil Nonn referred to Trial Chamber. Consolidated schedule of witnesses and experts for early 
2013 (8 January 2013). E236/4. The memorandum iacknowledged that the length of testimony for Philip Short, 
Elizabeth Becker, and Stephen Heder was shorter that what was originally announced and encouraged the 
parties to limit questioning only to those topics relevant to Case 002/01. 

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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4 The Prosecutor was quoting from page 137 of “History”. 
5 The Prosecutor was quoting from page 146 of “History”. 
6 The bombing ended in August 1973. 
7 Trial Chamber. Transcript of Trial Proceedings (7 May 2013). E1/190.1 [hereinafter 7 MAY TRANSCRIPT]. 
Line15. p. 2 National Prosecutor Veng Huot quoted from page 8-9 of “History”. 
8 International Prosecutor Abdulhak quoted from page 223 of “History”. 
9 Counsel Guisse cited from page 305 of “History”. 
10 See CASE 002 KRT TRIAL MONITOR.  Issue 29.  Hearing on Evidence Week 24 (23-26 July 2012)
[hereinafter ISSUE 29]. 
11 International Judge Sylvia Cartwright cited these policies from “History”, and Short explained that his 
knowledge of them were from sources ranging from other journalists, former KR cadres, and US intelligence 
reports. 
12 Phy Phuon, an alias of Witness Rochoem Ton, testified before the ECCC in July and August 2012. See 
ISSUE 29 and CASE 002 KRT TRIAL MONITOR, Issue 30, Hearing on Evidence Week 25 ( (30-31 July, 1-2 Aug 
2012) [hereinafter ISSUE 30]. 
13 Judge Cartwright cited this from “History” page 260.   
14 Judge Cartwright cited from page 255 and 257 of Short’s book that Kratie was evacuated in the second half 
of 1973, and after KR  attacked Kampong Cham, 15,000 town dwellers were taken to liberated zones.  During 
attack of Udong 20,000 people from the city were resettled in cooperatives, and 40,000 from the Northern Zone 
fled from there to Kampong Thom. 
15 Trial Chamber. Transcript of Trial Proceedings (6 May 2013).  E1/189.1 [hereinafter 6 MAY TRANSCRIPT]
Line 12-14. 31. 
16 Prosecutor Abdulhak quoted passages from page 308-309 of “History”. 
17 7 MAY TRANSCRIPT Line 19. 30. 
18 Bizot testified before the Chamber during Case 001 against Duch, former Chairman of S-21. See CASE 001 
KRT TRIAL MONITOR. Issue 3. Hearing on Evidence Week 2. (6-10 April 2009) 
19 6 MAY TRANSCRIPT Line 22-25. 20. 
20 Prosecutor Abdulhak explained that this issue was published in East Zone in June 1974, the particular article 
quoted was "Strengthening and Improving the Party's Leadership Stance and Leadership Attitude". 
21 7 MAY TRANSCRIPT Line 8. 68. 
22 6 MAY TRANSCRIPT Lines 4-6. 43. 
23 Trial Chamber.  Transcript of Trial Proceedings (9 May 2013). E1/192.1 [hereinafter 9 MAY TRANSCRIPT] 
Lines 17-19. 18. 
24 Trial Chamber.  Transcript of Trial Proceedings (8 May 2013). E1/191.1 [hereinafter 8 MAY TRANSCRIPT] 
Lines   9-10. 100. 
25 Abdulhak was referring to page 321-322 of “History”. 
26 8 MAY TRANSCRIPT Line 15. 19. It should be noted that Philip Short tried to provide his opinion on whether 
genocide occured during the questioning of Judge Cartwright, but he was stopped because it was a legal label. 
This opinion was provided when Koppe, acknowledging that the determination whether Genocide occured 
duringDK regime was for the Judges to determine, quoted  page 446 of “History” where it was stated that KR did 
not setout  to  exterminate  a  national,  ethnic,  racial,  or  religious  group”.  Koppe asked whether Short could 
provide his opinion why he maintained there was no such policy without using the “G” word. 
27 Abdulhak cited from page 132 of “History”. 
28 See ISSUE 29 and ISSUE 30. 
29 6 MAY TRANSCRIPT Line 19. 53. 
30 Ibid. Line 6. 48. 
31 7 MAY TRANSCRIPT Line 12. 25. 
32 Ibid. Line 14 p. 25. 
33 9 MAY TRANSCRIPT Lines 14-19. 135 
34 Short stated that visiting leaders were Pol Pot, Ieng Sary, Vorn Vet, and Thioun Thioeunn.   
35 6 MAY TRANSCRIPT Lines 9-11. 17 
36 Koppe used the word “president” but perhaps he was referring to Heng Samrin’s appointment as the 
chairman of the People's Revolutionary Council of the PRK in 1979. 


