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ករណីរបស់ជនជាប់ចោទចោក នួន ជា និងចោក ច ៀវ សផំន  
 

Asian International Justice Initiative (AIJI), a project of East-West Center and UC Berkeley War Crimes Studies Center 

 ្ញំបានព្យាយាមវិលត្រឡប់ចៅរកស្មយររី  ្ញំបានព្យាយាមច ើមយបីបំចព្ញនូវស្មយររី។  
ប ៉ុន្នែ  ្ញំមានន្រកមា្យំងកាយ រីឯស្មយររី គឺចៅឆ្ងយយ ច ើយត្ព្លឹងរបស់ ្ញំ គឺមិនសថិរចៅ

កនញង លួនច ោះចទ ។ 

- អ្នកត្សី ោន ់ស៉ុជារ ិច ើមបណតឹងរ ឋបយបចវណ1ី 

ផ្នែកទី ១ ៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅ 
ចៅសបាដយ ៍ចនោះ អ្ងគជនំ៉ុំជត្មោះ បានស្ដយប់ចសចកែនី្លលងការណ៍ព្ីការទទួលរងទ៉ុកខចវទ ព្ីច ើមបណតងឹ   

រ ឋបយបចវណីចំនួន ១២រូប។ ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណីទំង ១២រូបចនោះ ត្រូវបានចត្ជើសចរីសយកកនញងចំចោមច ើម    
បណតងឹរ ឋបយបចវណីចំនួន ៣,៨៦៦ ក ់ ន្ លបានទទួលស្គយលច់ៅកនញងសំណ ំចរឿង០០២ ចោយន្ផែកចៅចលើ   
“ភសែញតាងន្ លព្ួកចគ អាចផែល់ព្ីការរងទ៉ុកខចវទ  ទ ំក់ទំនងរវាងភសែញតាង និងបទឧត្កិ ឋកមម ន្ លកំព្៉ុង
ត្រូវបានការ់ចទសកនញងសំណ ំចរឿង ០០២/០១  និងភាព្ ៉ុសៗគ្នយននការប ោះពាល់ (ការរងទ៉ុកខចវទ ) ន្ ល
បានចកើរចឡើង។2 សកខកីមម មានភាព្រំចជើបរំជួល ច ើយចៅចព្ល លោះបានច្វើឱយយច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណី និង
សមាជិករ៉ុោការ នទចទៀរត្សក់ទឹកន្ភនក។ 

ចោយចយាងតាមនីរិវិ្ ី ន្ លបានកំណរ់ចោយអ្ងគជនំ៉ុជំត្មោះស្ោ បំូងចៅកនញងចសចកែីសចត្មចច៉ុោះ
នលៃទី២ ន្ ឧសភា ឆ្នយ២ំ០១៣ ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីត្រូវបានអ្ន៉ុញ្ញយរឲយយសួរសំណរួចៅកាន់ស ជនជាប់
ចោទ។3 ចោក ច ៀវ សផំន បានច្លើយរបនងឹសំណួរទំងអ្ស់ន្ លបានសួរចោយច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណី។  
ចបើចទោះបីជាចោក ននួ ជា អាចច្លើយរបចៅនឹងសណំួរព្ីបនទប់ឃ៉ុឃំំងតាមរយៈឧបករណ៍សំចឡង និងវីច អ្ូ
ក៏ចោយ ន្រចោកបានប ចិស្មិនច្លើយសំណួរមយួចនំួនន្ រ ចោយស្រន្រគ្រម់ិនមានសមយបទ (ស៉ុ 
ភាព្) ត្គប់ត្គ្ន់ច ើមយបីច្លើយរបចៅនឹងសំណួរ។ ចទោះជាយា យងោក៏ចោយ  ណៈន្ លច្លើយរបចៅនឹង
សំណួរន្ លបានចោទសួរចោក ននួ ជា គ្រ់បានច្វើឲយយរ៉ុោការភាញយក់ចផែើល ចោយទទួលយកការទទួល ៉ុស
ត្រូវន្ផនក "សីល្ម៌" ចំចពាោះបទចលមើសន្ លត្បត្ព្ឹរែចឡើងចៅអ្ំឡញងរបបកមពញជាត្បជា្ិបចរយយយ។ 
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ផ្នែកទ ី២ ៖ សកខកីម្មសទខខបរបសទ់ដ្ើម្បណ្តឹ ខរដ្ឋបបទេណី្ និខទសចកតីផ្លែខការណ៍្ននរខ
ទុកខទោកទេទនា 

ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណី បានផែល់សកខីកមមព្ីបទព្ិចស្្ន៍របស់ព្ួកចគអ្ំឡញងចព្លជចមលៀសត្បជាជន
ចចញព្ីទីត្ក៉ុងភនំចព្ញ ជីវិររស់ចៅកនញងស ករណ ៍ការចរីសចអ្ើងត្បឆ្ំងនឹង "ត្បជាជនលមី" និងការចបាសសមាអយរ
ព្ួកមន្តនែ ីលន ់នល។់ ចោកត្សី ចអ្ល ីយាន្ប៊ែរ ស៉ុមី ណូ ូ វរ (Mrs. Elisabeth Simonneau Fort) ស 
ចមធាវី ំម៉ុ អ្នែរជារិរោំងឲយយច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីបានរមលឹក ល់អ្ងគជំន៉ុជំត្មោះថា មានស្កយសីជាចត្ចើន
ទទួលរងនូវអារមមណ៍រំចជើបរំជលួយា យងខ្យំង ចៅចព្លន្ លរមលឹកចឡើងវិញអ្ំព្ីការរងទ៉ុកខ ន្ លព្ួកបានចគជបួ
ត្បទោះចៅកនញងអ្ំឡញងចព្លននរបប និងចត្កាយចព្លននរបបកមពញជាត្បជា្ិបចរយយយ។ ចោយចយាងតាមចសចកែី
សចត្មចម៉ុនរបស់អ្ងគជំន៉ុំជត្មោះស្ោ ំបងូ ស្កយសីត្រូវបានអ្ន៉ុញ្ញយរឱយយសួរសំណួរចៅកាន់ស ជនជាប់ចោទ
ផងន្ រ។4 ចោក ច ៀវ សំផន បានច្លើយរបចៅនឹងសណំួរទំងអ្ស ់ន្ លបានចោទសួរមកចលើគ្រ់។ ការ
ច្លើយរបរបស់គ្រ់ភាគចត្ចើនច ោះ បាន្លញោះបញ្្យងំអ្ំព្ីចសចកែីន្លលងការណព៍្ីចលើកម៉ុន ន្ លបានចលើកចឡើងថា 
រំន្ណងរបស់ចោកជាត្បម៉ុ រ ឋ មិនបានផែល់ឱយយគ្រន់ូវអ្ោំចនីរិត្បរិបរែិោមួយចទ។ ចោក នួន ជា 
បានប ិចស្មិនច្លើយរបចៅនឹងសំណួរមួយចំនួនចោយស្រន្រគ្រ់អ្ស់កម្ាយំងចព្ក។ ប ៉ុន្នែ គ្រ់បាន 
បានច្លើយរបថា គ្រ់បានប ិចស្ព្ីអ្រថិភាព្ននចគ្លនចយាបាយសម្ាយប់មន៉ុសយស ចោយចលើកចឡើងព្ីរត្មូវ
ការមន៉ុសយសកនញងការការពារត្បចទស ច ើយគ្រក់៏បានចលើកចឡើងចទៀរថា ចគ្លនចយាបាយ គឺច ើមយបីល៉ុបបំបារ ់
"សមាសភាព្អាត្កក"់ ចនោះសំចៅន្រចៅចលើលកខណៈន្ លចគមិនចង់បានកនញងប៉ុគគលជាជាងមន៉ុសយសជារួម។ 

ក. សកខកីមមរបសច់ ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីស៊ែ ូស៉ុទធយវ ី(TCCP-151) 

ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណីគ ឺអ្នកត្សី ស៊ែ ូ ស៉ុទធយវី អាយ៉ុ ៧៣ឆ្នយំ បានផែល់ចចមលើយចៅនលៃចនទ ចៅសបាតយ ៍
ចនោះ។5 អ្នកត្សី បានរមលឹកចឡើងវិញអ្ំព្ីអ្ំចព្ើ ិងយាផលូវចភទ ន្ លអ្នកត្សីបានទទួលរងចោយស្រជាមន៉ុសយស
ច ទើយ និងការបារប់ង់ន គអូ្នកត្សី និងមិរែរួមការងារកនញងអ្ឡំញងចព្លកមពញជាត្បជា្បិចរយយយ។ 

ក.១. ការជចមលៀសត្បជាជនចចញព្ភីនចំព្ញ នងិការជចមលៀសចត្កាយៗចទៀរ 

ចៅនលៃ១៧ ន្ ចមស្ ឆ្នយ១ំ៩៧៥ អ្នកត្សី ស៊ែ ូស៉ុទធយវី សថរិចៅកនញងផទោះរបស់គ្រ់ចៅន្កយបរស្តយរអ្ឡូំព្កិ
ចៅទីត្ក៉ុងភនំចព្ញ ច ើយទហានន្ មរត្ក មត្បោបច់ោយអាវ៉ុ្ បានចូលចៅផទោះរបស់គ្រ់។ គ្រ់បានរមលឹក
 ល់ការចមែិនអាហារកនញងផទោះបាយ ច ើយបានឮសនូរបាញ់កំាចភលើងចៅខងកនញងផទោះ។ គ្រ់មិនបានចមើលចឃើញថា
ចរើព្ួកទហានបានបាញ់សម្ាយប់មន៉ុសយសបនួ ក់ន្ លជាមិរែភ្ន្តកែរបសគ់្រ់ចៅខងកនញងផទោះឬយា យងច ោះចទ ប ៉ុន្នែ
បានសននិោឋយនថា ព្ួកចគត្រូវបានសម្ាយប់ ចោយស្រគ្រម់ិនន្ លបានចឃើញព្ួកចគមែងចទៀរចទ។ ស្កយស ីបាន
រមលឹកថា ទហានន្ មរត្ក ម បានច ើរជាកយបួនអ្មត្បជាជនតាម ងផលូវ ច ើយអ្នកត្សីកប៏ានចលើកចឡើងថា អ្នក
ត្សី ត្រូវបានបងាគយប់ឱយយច្វើ ំចណើរតាមបចោតយយផលូវជារិចល  ១ ចបើចទោះបីជា បំណងត្បាថានយរបស់គ្រ់ចង់ច្វើ
 ំចណើរចៅកាន់ភូមិកំចណើរចៅកនញងច រែតាន្កវតាមផលូវជារចិល ២ ក៏ចោយ។ ចៅចព្លន្ ល្លងការស់្ពយនត្ព្ោះ
ម៉ុននីវងយស អ្នកត្សី បានចឃើញមន៉ុសយសត្រូវបាញ់ស្្យប ់ ច ើយបានអ្ោះអាងថា កមាមយភិបាលន្ មរត្ក មទំងច ោះ មិន
បានផែល់ជំនួយអ្វចីស្ោះ ល់ជនចភៀស លួន។ 
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ចៅនលៃទី៣០ ន្ ចមស្ ឆ្នយ១ំ៩៧៥ ស្កយស ីបានោំថា មានការជួបត្បជ៉ុំមន៉ុសយសច ទើយចផយសងចទៀរចៅឯ
វរែចមយ្ យ រួមទំងមិរែភ្ន្តកែគ្រម់ានយក់ បានត្បាប់គ្រ់ថា មានស៉ុទធន្រឈាមប ទយប់ព្ីត្រូវបានចគរំចោភតាមរនធគូល។ 
អ្នកត្សី ស៊ែ ូស៉ុទធយវ ីក៏បានផែលស់កខីកមមថា គ្រ់ក៏ត្រូវបានចគរំចោភន្ រ ប ៉ុន្នែ អ្នកត្សី មិនចយ្ស់ោសអ់្ំព្ីចព្ល
ចវោន្ លចរឿងចនោះបានចកើរចឡើងច ោះចទ។ ប ទយប់មកស្កយសី ត្រូវបានចគជចមលៀសចៅកាន់ត្ស៉ុកោវយឯម 
ចត្កាយមកច្វើ ំចណើរចៅស្វយយត្ជ៉ុំ  ប ទយបម់ក ន្ លទឹក្លងការទ់ចនល ចៅកាន់ត្ក៉ុងតាច ម្ និងន្ត្ព្ក ូ។  
ប ទយប់ព្ី នងឹមក គ្រ់ត្រូវបានចគជចមលៀសចចញជាចលើកច៉ុងចត្កាយចៅកាន់ច រែតាន្កវ។ 

ក.២. បទព្ចិស្្នច៍្វើការចៅកនញងស ករណច៍ រែតាន្កវ 

ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីបានរមលឹកចឡើងព្ីការវាយបំន្បកលម និងការច្វើព្លកមម្ ៃន់្ៃរចផយសងចទៀរចៅកនញង
ស ករណ៍ជាមួយនងឹ "ត្បជាជន១៧ចមស្" ចៅកនញងច រែតាន្កវ។ គ្រ់បានត្បាបរ់៉ុោការថា: “ត្បជាជន
១៧ចមស្” ត្រូវបានបំន្បកចចញព្ី "ត្បជាជនោស់" ច ើយត្រូវបានចគោរ់ទ៉ុកជាអ្នកចទសសន្តងាគយម”។ ចៅ
ចព្លចោទសួរចោយស ត្ព្ោះរាជអាជាញយអ្នែរជារ ិគឺចោក វាងំសង ់វា យយ  ៍ច ស្មយឯល (Mr. Vincent de 

Wild de Estamel) អ្ំព្កីារចរីសចអ្ើងន្ លគ្រ់បានជួបត្បទោះ ចោយស្រន្របញ្ហយចលើអ្រែសញ្ញយណចយនឌ្រ
របស់គ្រ់។ ស្កយស ីបានច្លើយរបថា មន៉ុសយសច ទើយន្រងន្រត្រូវបានចគចរីសចអ្ើងចៅកនញងសងគម ប ៉ុ ន្នែ គ្រ់
បានបន្នថមចទៀរថា ច ើមយបីបនែរស់រានមានជី វិរ  ចៅកនញងរបបកមពញជាត្បជា្ិបចរយយយ  អ្នកត្សីត្រូវន្រ 
"រស់ចៅ ូចជាប៉ុរសមានយ ក់"។  

ក.៣. ទ៉ុកខចស្កចវទ  នងិព្យយសនកមម ចោយស្រន្របទឧត្ក ិឋកនញងករណ ី០០២  

ចោយមានការជជីកសួរច ញចោលព្ីអ្នកត្សី ស៉ុនី ស៉ុវន៉ ន្ លជាចមធាវីរំោងច ើមបណតឹងរ ឋ
បយបចវណី អ្នកត្សី ស៊ែ ូស៉ុទធយវ ីបានព្ណ៌ ព្ីព្យយសនកមមចលើរូបរាងកាយ ន្ លគ្រ់បានទទួលរងចោយស្រការ
ច្វើទរ៉ុណកមម និងការោប់រំចោភន្ លគ្រ់បានជួបត្បទោះអ្ំឡញងចព្លសម្យកមពញជាត្បជា្ិបចរយយយ ចោយរួម
មានបញ្ហយ៖ បាក់ចងាកយរ បញ្ហយន្ភនកចមើលមិនចឃើញ និងចល ចជើងរបស់គ្រ់ច៉ុោះលយ។ គ្រ់ក៏បាននយិាយអ្ពំ្ី
របួសផលូវចិរែ ន្ លគ្រ់បានជបួត្បទោះចោយស្របទឧត្កិ ឋ និងការបារ់បងឪ់ព្៉ុកមាតយយ បងបែូនស្ចញ់ារ ិនងិ
ន គូរបស់គ្រ់។ អ្នកត្សី ស៊ែ ូស៉ុទធយវ ីបានព្នយយល់ថា ការចសនើស៉ុំសំណងរបស់គ្រ ់គឺជាសំណងរួមមួយចៅកនញង
ទត្មង់បោណយល្យអ្ំព្តី្បវរែសិ្ន្តសែន្ មរត្ក ម នងិចចរយិ ច ើមយបីរមលឹក លវិ់ញ្ញយណកខនធ ល់ជនរងចត្គ្ោះព្ីរបប
ន្ មរត្ក មចនោះ។ 

ក.៤. សណំរួរបសច់ ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីសរួចៅកានស់ ជនជាបច់ោទ 

អ្នកត្សី បានសួរសំណួរ ល់ស ជនជាប់ចោទ ថាចរើព្កួចគបាន ឹងអ្ពំ្ីអ្ំចព្ើចឃរចៅ ន្ លគ្រ់បាន
ចរៀបរាប់ ឬថាចរើព្ួកចគបាន ងឹអ្វីបន្នថមចំចពាោះព្នធ គ្រចៅគ៉ុកទួលន្សលង នងិចជើងឯកន្ រចទ? ចោក ច ៀវ សំ
ផន បានច្លើយរបថា ចោកមិនន្មនជាចម កឹ ំបកយសក៉ុមមញយនីសែកមពញជា ( ូចជា ប ៉ុល ព្រ ជាច ើម) ច ោះចទ 
និងត្គ្ន់ន្របានចូលរួមបកយសក៉ុមមញយនីសែកមពញជា   ច ើមយបីការពារត្បចទសកមពញជា ព្ីការ ចណតើមយកព្ីត្បចទសចវៀរ
ោម។ ចោក ននួ ជា បានប ិចស្មិនច្លើយរបចៅនឹងសំណួរ។ 
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ក.៥. ឥរយិាបលរបសច់ ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីនងិភាព្គរួឱយយចជឿបាន 

ច ើមបណតឹងរ ឋបយបចវណី បានចបែជាញយផែល់សកខីកមមចៅចំចពាោះម៉ុ អ្ងគជំន៉ុំជត្មោះ ចបើចទោះបីជាចឃើញ
ថា មិនសបយ្យចិរែ និងបានយំចសទើរន្រទំងត្ស៉ុងននការផែល់សកខីកមម។ គ្រ់បានត្បាប់រ៉ុោការថា គ្រ់
បានរង់ោំយ៉ុរែិ្ម៌អ្ស់រយៈចព្ល ៣០ឆ្នយំ មកច ើយ និងបានសងយឃឹមទ៉ុកថា សកខីកមមរបស់គ្រ់ នឹងអាច
ជូនជា ំណឹង ល់ស្ធារណជនអ្ំព្ីទ៉ុកខចវទ  និងជួយ ល់ចកមងជំ ន់ចត្កាយ ច ើមយបីធា ថាមិនឱយយមាន
ត្បវរែិស្ន្តសែត្ចំន្ លចកើរចឡើងជាលមីមែងចទៀរ។ 

 . សកខកីមមរបសច់ ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីអ្នូ ផលល ី(TCPP-2) 

ចោក អ្នូ ផលល6ី មានអាយ៉ុ ១០ឆ្នយ ំកនញងអ្ឡំញងចព្លជចមលៀសត្បជាជនចចញព្ីទីត្ក៉ុងភនំចព្ញ។ ចោក
បានផែល់សកខីកមមអ្ំព្ីការជចមលៀស ការបារ់ លួនត្ក៉ុមត្គួស្ររបស់គ្រ់ និងលកខ ណឌកការងារជាចត្ចើនន្ លគ្រ់
បានជួបត្បទោះចៅកនញងស ករណ៍ចផយសងៗគ្នយ។ គ្រ ់និងត្ក៉ុមត្គួស្ររបស់គ្រ ់ត្រូវបានជចមលៀសចចញព្ីផទោះរបស់
ព្ួកចគចៅទីត្ក៉ុងភនំចព្ញ មែញចំតាព្ីរ ចៅនលៃទ១ី៧ ន្ ចមស្ ឆ្នយំ១៩៧៥ ច ើយស្កយសីបានបន្នថមចទៀរថា គ្រ់បាន
ក្ាយយជាចកមងកំត្ពាកនញងអ្ំឡញងចព្លកមពញជាត្បជា្ិបចរយយយ។ 

 .១. ការជចមលៀសត្បជាជនចចញព្ភីនចំព្ញ 

ចៅនលៃ១៧ ន្ ចមស្ ឆ្នយ១ំ៩៧៥ ស្កយស ីបានោំថា បានចឃើញមន៉ុសយសចលើកទង់ជារសិ្វយគមន៍ទហាន
ន្ មរត្ក ម ន្ លកំព្៉ុងន្រចលូមកទីត្ក៉ុងភនំចព្ញ។ ចទោះជាយា យងោក៏ចោយ ភ្ាយមៗប ទយប់ព្ីទហាន បានោប់
ចផែើមបាញ់ចឡើងចលើចមឃ បងខំឱយយត្បជាជនោកចចញព្ីទីត្ក៉ុង គ្រ់បានចលើកចឡើងថា ទហានន្ មរត្ក មបាន
ជូន ណំឹងឱយយព្កួចគថា ការជចមលៀស គឺជាការោំបាច់ោស់ច ើមយបី "ចរៀបចំ" ទីត្ក៉ុង ច ើយព្ួកចគនឹងអ្ន៉ុញ្ញយរ
ឱយយវិលត្រឡប់មកវិញប ទយបរ់យៈចព្លព្ីរចៅបីនលៃ។ គ្រប់ានចងោំថា សមាជិកត្គួស្រត្បំាព្ីរ ក់ ត្រូវភជញងនឹង
កំាចភលើង ច ើយបានត្បាប់ឱយយោកចចញព្ីផទោះរបស់គ្រ់ភា្យមចៅមែញ ំចតាព្រី។ 

ត្គួស្ររបស់ចោក អ្នូ ផលល ីរត្មូវឱយយច ើររយៈចព្ល ១៥នលៃ ចៅកាន់ឃ៉ុំន្ត្ព្កផនូវ ច រែនត្ព្ន្វង ចោយ
យួរបានន្រឥវា យន់ផ្ទយល់ លនួ នងិព្បែនូៗរបស់ព្ួកចគ។ ប ៉ុ មយននលៃចត្កាយមក ព្កួទហានន្ មរត្ក ម បានចកាោះ
ចៅឪព្៉ុករបស់ស្កយស ី ចោយចោទត្បកានឲ់យយគ្រ់ចៅចូលរួមវគគសិកយាមួយ។ ស្កយសីបានអ្ោះអាងថា គ្រ់ចៅ
ចព្លច ោះចៅវ្យចកមងចព្ក មនិ ងឹថាចរើឪព្៉ុករបស់គ្រ់ច្វើការឱយយរបប លន ់នល ់ឬយា យងោចទ។  ឪព្៉ុករបស់
គ្រ់មិនន្ លវិលត្រឡប់មកវិញចទ ច ើយចត្ៅព្ីកែីបារមភ ស្កយសីត្រូវបានចគបញ្ជូនឱយយចៅរស់ចៅជាមួយជី ូន
របសគ់្រ់ចៅន្ត្ព្កច ន្រំបន់ន្កយបរៗគ្នយ។ ប ទយប់មក ជី នូរបស់ចោក អ្នូ ផលល ីបានឱយយ ំណឹងគ្រ់ថា មាដយយ
និងបងបែូនរបសគ់្រ ់ត្រូវបានចគ ំយកចៅឆ្ងយយ និងសម្ាយប់ចោលច ើយ។ 

ចត្ៅព្ីចស្ក  កមមការបារប់ង់ត្ក៉ុមត្គសួ្ររបស់គ្រ ់ ចោក អ្នូ ផលល ី បានចរៀបរាប់ជីវិរចៅកនញង
ច រែនត្ព្ន្វងថា “មិនសូវជាមានការលំបាកចព្កចទ”។ គ្រ់បានបញ្ជយក់ព្ីការមានអាហារត្គប់ត្គ្ន់ន្ លអាច
រកបាន និងបានចលើកចឡើងថា ចទោះបីជា ក៉ុមារត្រូវបានចគឱយយចៅរកចមើលគនំរសលឹកច ើ សត្មាប់យកមកច្វើជ ី
និងឱយយ វូងចគ្ក៏ចោយ ក៏ព្ួកចគត្រូវបានអ្ន៉ុញ្ញយរឱយយចៅរស់ចៅជាមួយឪព្៉ុកមាតយយរបស់ព្ួកចគ។ 
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 .២. ការជចមលៀសបនែប ទយប់ៗ  នងិបទព្ចិស្្នក៍ារងារចៅកនញងស ករណច៍ រែបារ ់បំង 

ស្កយស ីនឹកមិនចឃើញចៅនលៃោឲយយចយ្ស់ោស់ច ោះចទ ប ៉ុន្នែ  ូចជាចៅកនញងឆ្នយំ១៩៧៦ ឬ ១៩៧៧ 
គ្រ់ និងត្គួស្ររបសយ់ាយគ្រ់ ត្រូវបានជចមលៀសចចញព្នី្ត្ព្ច ន្ ច ើយ ំចៅកាន់ទីត្ក៉ុងភនំចព្ញតាមរយៈអ្នក
ចលឿងចោយកបា យល់ទឹក ប ទយប់មកក៏បានច្វើ ំចណើរតាមរលចភលើងចៅកាន់ត្ស៉ុកចមាង្សយស ីច រែបារ ់ំបង។ អ្នក
មក ល់លម ីក៏បានោរ់ន្ចងឱយយរស់ចៅ និងច្វើការងារចៅកនញងស ករណ៍ចផយសងៗគ្នយ។ ចៅច រែបារ់ បំង ស្កយសី
បានផែល់សកខីកមមថា គ្រ់បានកា្យយជាចកមងកំត្ពា ប ទយបព់្ីចោកយាយ នងិបងបែូនជ ីូនមួយរបស់គ្រ ់បាន
ស្្យប់ចោយស្រការអ្រឃ់្យន។ ចោក អ្នូ ផលល ី ត្រូវបានោរ់តំាងឱយយចៅកាន់អ្ងគភាព្ក៉ុមារចៅភនំត្រជាក់ចិរែ 
ច ើយបានោំថាត្រូវបានបងខឱំយយច្វើការ្ៃន់្ៃរ ចោយទទលួបានរបបអាហាររចិរួច។ គ្រ់ក៏បានចរៀបរាប់ថា 
ក៉ុមារជាចរឿយៗត្រូវបានវាយ ំ ឬបងាគយបឱ់យយចៅវាយគ្នយចៅវិញចៅមក។ ចោកបានររ់ចគចចចញព្ីអ្ងគភាព្
ចោយចជាគជ្យ ប ទយប់ព្ីការប ៉ុនប ងររ់ចគចបរាជ្យមែងមក ច ើមយបីចៅកាន់ភូមិរបស់គ្រ់វិញ។ ចៅកនញងអ្ំឡញង
ចព្លស្កសួរចោយស ត្ព្ោះរាជអាជាញយជារ ិ ចោក ចន្ទ តារារសម ីស្កយសកី៏បានចរៀបរាប់ផងន្ រថា ត្បជាជន
កំព្៉ុងច្វើការចត្កាមការឃ្យំចមើលមិនោច់ចៅកនញងអ្ងគភាព្ចល្រ ច ើយត្គប់គ្នយភ្យខ្យចការសម្ាយប់។ 

 .៣. ទ៉ុកខចវទ  នងិព្យយសនកមមចោយស្រន្របទឧត្ក ិឋកនញងករណ០ី០២ 

ចោក អ្នូ ផលល ី បានសងករ់្ៃន់អ្ពំ្ីការ ឺោប់ន្ផនកស្មយររីចំចពាោះការរស់ចៅចោយគ្មយនការគំ្ត្ទព្ី
ត្គួស្ររបស់គ្រ់ ចោយស្រន្រគ្រ់បានបារ់បង់សមាជិកត្គួស្រ ចៅកនញងអ្ំឡញងចព្លកមពញជាត្បជា្ិបចរយយយ។ 
គ្រ់ក៏បានសន្មែងនូវការ ោឺប់ចោយបានចឃើញព្ីការស្្យប់ចោកយាយ នងិបងបែូនជ ីូនមួយរបស់គ្រ់
ចោយស្រការអ្រ់ឃ្យន។ ចោយអ្ោះអាងថា លនួមានអារមមណ៍ថាជា “មន៉ុសយសឃ្យរឆ្ងយយព្ីត្គួស្រ” ស្កយសីបាន
ព្នយយល់ថា ត្ព្ឹរែិការណ៍ទងំច ោះ បានច្វើឱយយគ្រ់ចៅចូលរួមជាមួយកងទ្ព្ន្ លគំ្ត្ទចោយចវៀរោម ប ទយប់
ព្ីន្ មរត្ក ម ួលរលំ។ អ្ំឡញងចព្លន្ លបំចព្ញការងារ គ្រ់បាន ជឺមៃឺត្គ៉ុនោញ់ ច ើយឥឡូវចនោះរស់ចៅ
កនញងស្ថយនភាព្ជាមន៉ុសយសព្ិការ។ 

 .៤. ឥរយិាបលរបសច់ ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីនងិភាព្គរួឱយយចជឿបាន 

ស្កយស ីព្ិរជាមានអារមមណ៍ត្ជួលត្ចបល់ចៅចព្លផែល់សកខីកមម ជាព្ិចសស គឺចៅចព្លចរៀបរាប់អ្ំព្ី
បទព្ិចស្្ន៍រស់ចៅជាចកមងកំត្ពា។ ព្ីចត្ពាោះន្រស្កយសី គឺជាចកមងន្រមានយក់ចៅកនញងរបបកមពញជាត្បជា្បិចរយយយ 
គ្រ់មិនអាចចរៀបរាប់ចៅចលើចសចកែីលមែិរ ន្ លបានសួរចៅកាន់គ្រ់ចទ រួមទំងច រ៉ុអ្វីបានជាការជចមលៀស
ត្បជាជនចកើរចឡើង នងិការងាររបសឪ់ព្៉ុកគ្រ់ម៉ុនចព្លន្ លភនំចព្ញ ួលរលំ។ ចទោះជាយា យងោក៏ចោយ 
គ្រ់បានចបើកចំ អ្ំព្ីការកត្មិរចៅចលើអ្វីន្ លគ្រ់ អាចចងោំចៅកនញងរយៈចព្លកមពញជាត្បជា្ិបចរយយយ នងិ
ន្ចករំន្លកបញ្ហយចនោះចោយចបើកចំ ជាមួយនងឹរ៉ុោការ។ 

គ. សកខកីមមរបសអ់្នកត្ស ីស្ងំ រា យរ ់(TCPP-129) 

អ្នកត្សី ស្ងំ រា យរ7់ អាយ៉ុ ៧២ ឆ្នយ ំ ជាន្តសែីន្ លបានបារ់បង់ត្គសួ្រទំងមូលរបសគ់្រ់ចៅអ្ំឡញង
ចព្លកមពញជាត្បជា្បិចរយយយ បានចឡើងច្លើយបំភលឺចៅនលៃចនទ។ អ្នកត្សី ស្ងំ រា យរ ់ បានផែល់សកខីកមមអ្ំព្ីការរង
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ទ៉ុកខចវទ  ន្ លអ្នកត្សីបានទទួលរងចៅអ្ំឡញងចព្លកមពញជាត្បជា្ិបចរយយយ រួមទំង  លនួអ្នកត្សីផ្ទយល់ នងិការ
ជចមលៀសត្គួស្ររបស់អ្នកត្សីចចញព្ីច រែកពំ្ង់សព ឺចៅកាន់ច រែបារ់ បំងចៅច៉ុងឆ្នយ ំ១៩៧៥។  

គ.១. ការជចមលៀសត្បជាជនចចញព្ចី រែកពំ្ងស់ព ឺ

អ្នកត្សី ស្ងំ រា យរ ់ ចកើរចៅកនញងត្ស៉ុកសំចរាង ច រែកំព្ងស់ពឺ។ ចៅច៉ុងឆ្នយ ំ ១៩៧៥ អ្នកត្សីបានោំថា 
អ្នកត្សីត្រូវបានជចមលៀសចៅកាន់ត្ស៉ុកចមាង្សយស ី ច រែបារ់ ំបង។  អ្នកត្សី បានជត្មាប ល់អ្ងគជំន៉ុំជត្មោះថា 
ម៉ុន ំបងូ ត្បជាជនរស់ចៅកនញងភូមិរបស់គ្រ ់ត្រូវបានត្បាប់ឱយយចៅច្វើការចៅឯវាលន្ត្ស។ ចទោះជាយា យងោក៏
ចោយ ប ទយបព់្ីច្វើការអ្ស់រយៈចព្ល ៧ (ត្បំាព្ីរ) ន្ មក ត្បជាជនមកព្ីភមូិរបស់អ្នកត្សី នងិអ្នកន្ លចៅជ៉ុំ
វិញភូមិ ត្រូវបានបងខឱំយយជចមលៀសចចញ។ អ្នកត្សីបានចជឿថា ការជចមលៀសត្បជាជនចចញ គឺព្ិរជាមានស្រ
សំខន់ ព្ីចត្ពាោះ កាលោមនិស៉ុ ចិរែ  ចគអាចចោទត្បកាន់ថាជាសត្រូវ។  អ្នកត្សី បានោំព្ីការបងាគយបឱ់យយ
ចឡើងជិោះរលយនែមួយកនញងចំចោមឡនត្បមាណជា ប់ចត្គឿង ជាមួយនឹងបែ ី នងិកនូត្ប៉ុសបួន ក់របសអ់្នក
ត្សី។  ត្គួស្រចនំួនត្បំាចផយសងចទៀរន្ លមកព្ភីូមិរបស់អ្នកត្សីន្ រច ោះ ក៏ត្រូវបានបងាគយប់ឱយយចឡើងជិោះរលយនែ
ជាមួយនឹងត្បជាជនន្ លមកព្ីភូមិចផយសងៗគ្នយន្ រ ន្ លអ្នកត្សីបានចឃើញព្ួកចគចឡើងឡន។  រលយនែបាន
ចបើកតាមបចោតយយផលូវជារិចល ៣ ច ើយបានមក ល់ច រែចពា្ិ៍ស្រ់ចៅចព្លត្ព្ឹកត្ព្លឹម។ អ្នកភូម ិបាន
ស្នយក់ចៅកនញងច រែចពា្ិ៍ស្រព់្ីរនលៃ ច ើយព្ួកចគបានទទលួអាហារញញំុំាចៅទីច ោះ។ ព្ីរនលៃចត្កាយមក ព្ួកចគ
បានជិោះរលចភលើងចចញព្ីច រែកពំ្ង់សពឺចៅកាន់ច រែបារ ់ំបង។ ស្កយសីបានោំចទៀរថា អាហារមិនបានផែលឱ់យយចទ
កនញងការច្វើ ំចណើរចនោះ ច ើយកមាមយភិបាលន្ មរត្ក ម បានតាមោនចមើលអ្នកចភៀស លនួយា យងខជយប ់ជួន។  ចៅ
ចព្លន្ លអ្នកចភៀស លួនបានមក ល់ត្ស៉ុកចមាង្សយស ី ចមត្ស៉ុកបានស្វយគមន៍ និងបានោរ់ន្ចងឱយយព្ួកចគរស់
ចៅកនញងភូមិន្ លបានចរៀបចំរួចរាល់។  

គ.២. បទព្ចិស្្នក៍ារងារចៅកនញងស ករណច៍ រែបារ ់បំង 

ចៅឯត្ស៉ុកចមាង្សយសី សមាជិកត្គួស្ររបស់អ្នកត្សី ស្ងំ រា យរ ់ ត្រូវបានចគបំន្បកចចញចៅកាន់អ្ងគ
ភាព្ចផយសងៗគ្នយ។ បែីរបសអ់្នកត្សី ត្រូវបានចគបញ្ជូនចៅច្វើការចៅវាលន្ត្ស។ កូនៗអ្នកត្សី ត្រូវបានបញ្ជូនចៅ
អ្ងគភាព្ក៉ុមារ ច ើយអ្នកត្សីផ្ទយល់ ត្រូវបានោរ់តាំងឱយយចៅច្វើការចលើកទំនប់ទឹក។ អាហារមិនមានត្គប់ត្គ្ន់ចទ 
ន្ លជាមូលច រ៉ុច្វើឱយយកូនរបស់អ្នកត្សីស្្យប់ចៅច៉ុងឆ្នយ១ំ៩៧៦ ចោយស្រការអ្រ់អាហារ។ បែីរបស់អ្នកត្សី
ក៏បានស្្យប់ន្ រចោយស្រន្រការអ្រ់ឃ្យន និងអ្ស់កម្ាយំងខ្យំងចព្ក។ អ្នកត្សី ស្ងំ រា យរ ់ ត្រូវបានត្បាប់មនិ
ឱយយយំ ចៅចព្លសមាជិកត្គួស្ររបស់អ្នកត្សីស្្យប់ ចបើមនិ ូចចនោះចទ “ ្ញំអាចនឹងត្រូវបានយកចៅសម្ាយប់ ឬចោទ
ថាជាជនកយបរ”់។  

ចៅចំចព្លមួយ អ្ំឡញងចព្លស្នយក់ចៅរបស់អ្នកត្សីចៅច រែបារ់ បំង ស្កយស ីបានចងោពំ្ីការ ឺ
ខ្យំង្ៃន់្ ៃរ ច ើយត្រូវបានបញ្ជូនចៅមនទីរចព្ទយយចៅវរែោស់។  ណៈន្ លចៅកនញងមនទរីចព្ទយយ អ្នកត្សីបានករ់
សមាគយល់ចឃើញថា អ្នកជំងឺទំងអ្ស់ត្រូវបានចគផដល់ថានយំត្បចភទ ូចៗគ្នយ ច ើយបានស្្យបប់ ទយប់ព្ីចលបថានយំ នឹង។  
ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីបានសចត្មចចិរែមិនចលបថានយ ំ ច ើយបានោកចចញព្ីមនទីរចព្ទយយប ទយប់ព្ីរយៈចព្លព្ីរ 
សបាតយ ៍។ ប ទយបព់្ីវិលត្រឡប់មកវិញ ស្កយសកី៏ចៅច្វើការចលើកទំនប់ ច ើយត្រូវបានបងខំឱយយច្វើការលំបាក ចូ
ម៉ុន ចបើចទោះបីជាកំព្៉ុងន្រចងើបព្ី ឺក៏ចោយ។ អ្នកត្សី បានចៅទីច ោះរ ូរ ល់ចព្លន្ មរត្ក ម ួលរលំ។ 
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គ.៣. ការត្បត្ព្រឹែចចំពាោះ “ត្បជាជនលមី” នងិ “ត្បជាជនមលូោឋយន” 

ស្កយស ីបានផែល់សកខីកមមថា “ត្បជាជនលម”ី នងិ “ត្បជាជនមលូោឋយន” ទទួលបានការត្បត្ព្រឹែមកចលើព្ួក
ចគមិនចសមើភាព្គ្នយច ោះចទ ចំចពាោះការផគរ់ផគង់អាហារ ល្កខ ្ណឌកននការរស់ចៅ និងការោរ់ន្ចងឱយយច្វើការងារ។  
អ្នកត្សី បានរមលឹកចឡើងថា ភាគចត្ចើនននចំនួនអ្នកន្ លអ្រអ់ាហាររ ូរ ល់ស្្យប់ ឬបារ់ លួន គឺជា “ត្បជាជន
១៧ចមស្”។ ចទោះជាយា យងោក៏ចោយ អ្នកត្សីបានយល់ត្ចលំព្ីការោរ់ថានយក់ជាត្ក៉ុម ព្ីចត្ពាោះត្គួស្ររបស់
អ្នកត្សីត្រូវបានោរ់ទ៉ុក ូចជា “ត្បជាជនលមី” ចបើចទោះបីជាត្រូវបានជចមលៀសព្ីរំបនជ់នបទមួយចៅកាន់រំបន់
មួយចទៀរក៏ចោយ។ 

គ.៤. ទ៉ុកខចវទ  នងិព្យយសនកមម ចោយស្រន្របទឧត្ក ិឋកនញងករណ ី០០២ 

ស្កយស ីបានរមលឹកចៅ ល់ “ការ ឺោប់ន្ លមិនអាចត្ទំបាន” ន្ លអ្នកត្សីទទួលរងចព្លត្រឡប់ចៅ
កាន់ភូមិកំចណើររបស់អ្នកត្សី ចោយគ្មយនសមាជិកត្គួស្រ និងស្ច់ញារិបងបែូន ប ទយបព់្ីការ ួលរលំរបបន្ មរ
ត្ក ម។ អ្នកត្សី បានចត្បៀបច្ៀប លួនឯងចៅនឹងរអួ្ងគចរឿងចត្ព្ងរបស់ន្ មរគឺ ង បាោោ ច ើមយបីចរៀបរាប់អ្ំព្ី
ការ ឺោប់ននការរស់ចោយគ្មយនការគំ្ត្ទព្ីកូនៗទងំបួន ក់ នងិបែីរបស់អ្នកត្សី។ ទបីំផ៉ុរ អ្នកត្សីបានចសនើ
ស៉ុំអ្ងគជំន៉ុជំត្មោះឱយយន្សវងរកយ៉ុរែិ្ម៌សត្មាប់ត្ក៉ុមត្គសួ្ររបស់អ្នកត្សី។ 

គ.៥. ឥរយិាបលរបសច់ ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីនងិភាព្គរួឱយយចជឿបាន 

ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីជាន្តសែីទន់ច យាយមានយក ់ ន្ លចពារចព្ញចៅចោយទ៉ុកខត្ព្ួយ ចៅចព្លរមលឹក
ចឡើងវិញអ្ំព្ីការរងទ៉ុកខចវទ  ន្ លអ្នកត្សីបានស៊ែូត្ទំអ្ំឡញងចព្លកមពញជាត្បជា្បិចរយយយ។ អ្នកត្សី ចពារចព្ញ
ចៅចោយអារមមណ៍រំចជើបរំជួលយា យងខ្យំង ចៅកនញងឱកាសជាចត្ចើន ងចៅចព្លផែល់សកខីកមម ជាព្ិចសសច ោះគឺ
ចៅចព្លរមលឹកចឡើងវិញអ្ំព្ីការស្្យប់របស់ត្ក៉ុមត្គសួ្ររបស់អ្នកត្សី។ ចទោះជាយា យងោក៏ចោយ អ្នកត្សីបាន  
ចបែជាញយចូលរួមកនញង ំចណើរការនីរិវិ្ី ច ើយច្លើយរបចៅនឹងសំណួរទំងអ្ស់ ន្ លចោទសួរចៅកាន់អ្នកត្សីឱយយ
បានលែជាទីបំផ៉ុរតាមន្ លអាចច្វើបាន។ 

ឃ. សកខកីមមរបសច់ោក យស ផល (TCCP-172) 

ស្កយស ីយស ផល ជាច ើមបណតឹងរ ឋបយបចវណីទបីួន ន្ លបានផែល់សកខីកមមចៅចំចពាោះម៉ុ រ៉ុោការចៅ
នលៃចនទ។8  ស្កយសីមានអាយ៉ុ ៥៨ ឆ្នយំរូបចនោះ ជាអ្ររីទហាន លន ់នល ់ ច ើយសព្វនលៃរស់ចៅកនញងត្ស៉ុកត្តំាង 
ច រែតាន្កវ។  ចោក យស ផល បានផែល់សកខីកមមចៅចលើរូបភាព្បញ្្យងំព្ីអ្រីរមន្តនែ ីលន ់នល ់នងិព្ីរចបៀប
ន្ លគ្រ់បានរស់រានមានជីវិរព្ីរបបកមពញជាត្បជា្ិចបរយយយ ចោយស្រការោក់កំបាំងរំន្ណងរបស់ចោកជា
មន្តនែីប ូលីសមួយចៅកនញងរបប លន ់ នល។់ ចបើចទោះបជីាភាព្ចជឿជាក់ននចរឿងរា យវរបស់ចោក ត្រូវបានជំទស់
ចោយចមធាវីការពារកែីចោក ននួ ជា យា យងោមិញ ស្កយសីបានបនែថា គ្រ់បានចឃើញព្ួកន្ មរត្ក មបងាហយញ
មន្តនែីចយាធា លន ់ នល់ នងិបាន កចចញអ្នកទំងឡយោ ន្ លមានឋានៈអ្ន៉ុចសនយ៍ីចទ និងឋានៈ ពស់ជាង
ចនោះ។ 
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ឃ.១. ការជចមលៀសត្បជាជនចចញព្ទីតី្ក៉ុងភនចំព្ញ 

ចោក យស ផល បានរមលឹកចឡើងថា ចៅនលៃ ១៧ ចមស្ ១៩៧៥ ចៅត្បមាណជា ចមា យង ៨ ត្ព្ឹក គ្រ់
បានោកចចញព្ីប ទយយទហានមចហាត្សព្ចរ៉ុម៉ុ  ច ើរតាមផលូវរបស់ចមបញ្ជយការរបស់គ្រ់ន្ លបានចគច លួន
តាមម ូរ។ូ ប ទយបម់ក ស្កយសបីានជួបព្កួទហានន្ មរត្ក ម ន្ លបានត្បាប់ឱយយគ្រ់ចោោះន្សយបកចជើង និងមួក
ទហានរបស់គ្រ់ន្ លជាសញ្ញយននការច៉ុោះោញ់។ ប ទយប់មក គ្រ់បានច ើរចោយចជើងទចទចៅកនញងឯក
សោឋយនប ូលីសរបស់គ្រ់ចៅកាន់ចព្ទយយចិន ប ទយប់ព្ទីហានន្ មរត្ក មសថរិកនញងសំចលៀកបំពាក់ស៉ុីវិល បាន
ន្្កអាវ៉ុ្របស់គ្រ់។ ប ទយប់ព្ីបានោកចចញព្ីចព្ទយយចិន ចោកបានច្វើ ំចណើរចៅភាគខងចជើង រួចច ើយ
 ប់ចៅផយារ្លំមី ជាកន្នលងន្ លគ្រ់បានចឃើញមន្តនែីចយាធាជាន់ ពស ់ លន ់ នល ់ មួយរូបគឺចោក ឧរែម
ចសនីយ៍ត្រី  និ  នួ ្លងការ់កយបួន ន្ងែររលយនែរបសគ់្រ់ចឆ្ពយោះចៅរកទិសចៅត្កសួងព្្រ៌មាន។ ស្កយសីបាន
បនែចៅកាន់ស្ពយនចត្ជាយចងាវយរ ន្ លគ្រ់ត្រូវបានសួរមែងចទៀរថា ចរើគ្រ់មានត្បោប់ចោយអាវ៉ុ្ន្ រចទ។ 
ចោក យស ផល បានអ្ោះអាងថា គ្រ់បានអ្ន៉ុញ្ញយរឱយយ្លងការ ់ចោយស្រន្រគ្រ់បានបញ្ជយក់យា យងស្មញ្ញ
ថា គ្រ់ព្៉ុំមានកាន់អាវ៉ុ្ ចបើចទោះបីជាគ្រ់បានកំព្៉ុងសថិរកនញងឯកសោឋយនប ូលសីក៏ចោយ។ ចោយមាន
បំណងត្បមូលឥវា យន់របស់គ្រ់ ស្កយសីបានច្វើ ំចណើរចៅកាន់វរែចិន ំន្ ក ន្ លន្ មរត្ក មបានត្បាប់គ្រឱ់យយ
ោកចចញ ច ើយបានគរំាមគ្រ់ចោយបាញ់ចឡើងចលើអាកាស។ គ្រ់នឹកចឃើញចឡើងវិញថា ន្ មរត្ក មបាន
ត្បាប់ឱយយគ្រ់ឱយយជិោះស្ឡង្លងការ់ទចនលចៅកាន់ន្ត្ព្កកាតយមរយៈចព្លបីនលៃ ចោយស្រព្ួកចគត្រូវការចរៀបចំទី
ត្ក៉ុងចឡើងវិញ នងិចជៀសវាងការទមា្យក់ត្គ្ប់ន្បករបស់អាចមរិក។ ចំចពាោះការច្វើ ំចណើរព្ីចត្ជាយចងាវយរចៅកាន់
ស្ពយនន្ត្ព្កកាតយម ស្កយសីបានោំថា បានចឃើញស្កសព្ន្ លមានអាយ៉ុ ៉ុសៗគ្នយចៅពាសចព្ញផលូវ សថិរចៅកនញង
សចមលៀកបំពាក់ទំងចយាធា នងិស៉ុីវិល។ 

ឃ.២. ការជចមលៀសត្បជាជនចចញជាបនែប ទយប ់

ចោក យស ផល បានផែលស់កខីកមមថា គ្រ់ត្រូវបានចគបងខំឲយយោកចចញជាចលើកទីព្ីរព្តី្ស៉ុកផ្អយវចៅ
កាន់ភូមិតាមាន ់ ចៅជិរត្ព្ំន្ នច រែតាន្កវ នងិច រែកពំ្រ។ គ្រ់បានត្បាប់ថា ចៅចព្លចៅ ល់ទីច ោះ គ្រ់
បានជួបឪព្៉ុកមាតយយរបស់គ្រន់្ លបានត្បាប់គ្រ់ថា គ្រ់ត្រូវបានចគយកចៅព្នធ គ្រ។ ចោក យស 
ផល បានោថំា គ្រ់បានចឃើញ "ត្បជាជនលម"ី ជាចត្ចើនជាមួយនឹងទរក បានច ើរចូលចៅកនញងការិយាល្យ
ព្នធ គ្ររូចមួយ។ ស្កយសចីជឿជាក់ថា ព្ួកចគគឺជា "ត្បជាជនលមី" ចត្ពាោះព្ួកចគបានចសលៀកពាក់ចខអាវព្ណ ៌
ច ើយមាន ”កយ្ លចពាោះ្ំៗ ” ន្ លគ្រ់បានបញ្ជយក់ថា ព្ួកចគមកព្ីត្គសួ្រ្ូរធារ ចត្បៀបច្ៀបចៅនឹងត្បជាជន
មូលោឋយនន្ លចសលៀកពាក់បពំាក់ព្ណ៌ច ម្។ 

ឃ.៣. ការព្និរិយយចមើលព្កួមន្តនែបី លូសី នងិចយាធា លន ់នល ់

ចោក យស ផល បានផែលស់កខីកមមថា ចៅកនញងត្ស៉ុកផ្អយវ ព្ួកន្ មរត្ក មបានត្បកាសថា ទហាន នងិ
មន្តនែី លន ់ នល ់អាចនឹងវិលត្រឡប់ចៅកាន់ប ៉ុសែិ៍របស់ព្ួកចគព្ីម៉ុនវិញ។ ស្កយស ីបានចលើកចឡើងថា អ្រីរអ្ន៉ុ
ចសនីយ៍ចទរបស់ លន ់នល ់មួយចំនួន បានផដល់ជីវត្បវរដពិ្ិរចៅឱយយព្ួកន្ មរត្ក ម ព្ីចត្ពាោះព្ួកចគចជឿជាក់ចៅ
ចលើចសចកែីត្បកាសច ោះ។ ចទោះជាយា យងោក៏ចោយ ស្កយសីបានោំថា ប ទយបព់្ីត្បមូលជីវត្បវរដិរួចរាល់ច ើយ 
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ន្ មរត្ក មបានឲយយរត្មង់ជួរតាមឋានៈ វរចសនីយត្រី អ្ន៉ុចសនីចទយ៍ អ្ន៉ុចសនីយឯក ឬឋានៈ ពស់ជាងចនោះ 
ច ើយបាន ំព្ួកចគ និងត្ក៉ុមត្គួស្ររបស់ព្ួកចគចៅកាន់វរែចជើងនត្ព្ កនញងភមូិច ត្ៅ។  ទហាន លន ់នល ់ន្ ល
មានឋានៈទប ត្រូវបានអ្ន៉ុញ្ញយរឱយយស្នយក់ចៅកនញងវរែផ្អយវ។ ស្កយសីបានចជឿថា គ្រ់ចៅមានជីវិរ ចត្ពាោះគ្រ់បាន
ត្បាប់ព្ួកន្ មរត្ក មថា គ្រជ់ាជនស៉ុីវិល នងិជា "ចបកខជនភានយក់ងារបត្ម៉ុងចៅកនញងរោឋយភបិាល"។  គ្រ់បានន្លលង
ថា គ្រ់បានចត្ជើសយកការោក់អ្រែសញ្ញយណរបស់គ្រ ់ ប ទយប់ព្ីគ្រ់បានចឃើញស្កសព្ទហាន លន ់ ន
ល់ កនញងអ្ំឡញងចព្លជចមលៀសគ្រ់ចចញព្ីទីត្ក៉ុងភនំចព្ញ នងិប ទយប់ព្ីគ្រ់បានជបួជាមយួនឹងន្តសែីមានយក់ន្ លគ្រ់
បានស្គយល់ថា បានត្ព្មានមនិឱយយគ្រ់ទោំយព្្រ៌មានអ្ំព្អី្រែសញ្ញយណព្រិរបស់គ្រ់ចៅឱយយព្ួកន្ មរត្ក ម ។ 

ចៅចំណ ចមួយចផយសងចទៀរកនញងសកខីកមមរបស់ចោក យស ផល គ្រ់ោំថា  ណៈន្ លគ្រ់កំព្៉ុងច្វើ
ការចៅកនញងអ្ងគភាព្ចលរ្មយួចៅកនញងត្ស៉ុកត្តំាងច ោះ ព្ួកន្ មរត្ក មរត្មូវឱយយមានសមាជិក១០០ ក់របស់
អ្ងគភាព្សរចសរជីវត្បវរដិត្បោំន្ ។ ចៅចព្លមួយ ចៅកនញងឆ្នយ១ំ៩៧៧ គ្រ់បានោំថា មានមន៉ុសយស ៩៩ ក ់
មកព្ីអ្ងគភាព្របស់គ្រ់ត្រូវបានសម្ាយប ់ ប ទយបព់្ីស្វតាររបស់ព្ួកចគ បានោរត្រោងចចញព្ីជីវត្បវរដិព្ួក
ចគ។ គ្រ់គឺជាមន៉ុសយសន្រមានយក់គរ់ន្ លរស់រានមានជីវិរ។ គ្រ់បានអ្ោះអាងថា គ្រ់បានរួចផ៉ុរព្ីការស្្យប់
ចោយស្រន្របានរកយាជាប់ចោយមិនផ្្យស់បែូរថា គ្រគ់ឺជាសិសយសចៅកនញងជីវត្បវរដិរបស់គ្រ់។ គ្រ់បាន
និយាយថា: “ ្ញំមានការអាណិរយា យងខ្យំងចំចពាោះមិរែភកែរិបស់ ្ញំ ន្ លមិនបានត្បាប់ព្កួចគព្ីការព្ិរ ប ៉ុន្នែ  ្ញំ
មិនហា យនត្បាប់ព្ួកចគឱយយនិយាយក៉ុ កច ោះន្ រ”។ 

ឃ.៤. ទ៉ុកខចវទ  នងិព្យយសនកមម ចោយស្រន្របទឧត្ក ិឋកនញងករណ ី០០២ 

ចោក យស ផល បានោំព្កីារស្្យប់ស្ច់ញារិរបស់គ្រ់ ច ើយជាព្ិចសស ឪព្៉ុករបស់គ្រ់ន្ ល
ចត្កាយមកធា្យក់ លួន ឺ ត្រូវបានចគោក់ថានយនំឹងទឹក្មមតាចោយព្ួកន្ មរត្ក ម។  ស្កយស ីក៏បានរមលឹកចឡើងព្ី
ចរឿងន្ លគ្រ់ត្រូវបានរារាំងមិនឱយយចរៀបអាពា ៌ព្ិពា ៌ជាមួយគូ ណតឹងរបស់គ្រ ់ ច ើយត្រូវបានត្បាប់ថា 
"កនញង មជាកូនត្ប៉ុសរបស់អ្ងគការ" វាជាការទទួល ៉ុសត្រវូរបស់អ្ងគការ ច ើមយបីចរៀបចំអាពា ៍ព្ិពា ៍មួយន្ ល   
សមរមយយសត្មាប់គ្រ់។ ចំចពាោះការចរៀបចំអាពា ៍ព្ិពា ៍ន្ លចរៀបចំចោយអ្ងគការ ស្កយសីបានចរៀបរាប់ថា 
“ប៉ុរសរូបរាងអាត្កក ់ [ត្រូវបាន] ចរៀបការជាមួយនឹងន្តសែីស្អយរ អ្នកគ្មយនបញ្ញយ [ត្រូវបាន] ចរៀបការជាមួយន្ ល
មានបញ្ញយ”។ 

ចំចពាោះរបួសផលូវចិរែរបសស់្កយសី គ្រ់បានត្បាប់ចៅកានអ់្ងគជំន៉ុំជត្មោះ ព្ីរចបៀបន្ លគ្រត់្រូវបានចគច្វើ
ឱយយ “ ឺញ្ររតាក់” នងិមានអារមមណ៍ថា ្ៃន់ចៅកនញងច ើមត្ទូងរបស់គ្ររ់ាល់ចព្លន្ លគ្រ់បានរមលឹកព្ី
ត្ព្ឹរែិការណ៍កនញងរបបកមពញជាត្បជា្ិបចរយយយ។ គ្រ់បានបែឹងចៅអ្ងគជំន៉ុំជត្មោះច ើមយបីរកយ៉ុរែិ្ ម ៌ ច ើយបានចលើក
សំចណើជាសំណងចំនួនប ីរួមមាន៖ ការស្ងសង់សែបូ ច ើមយបីរំលឹក ល់ត្បជាជនកមពញជាន្ លបានស្្យប់
បារ់បង់ជីវិរកនញងអ្ំឡញងរបបចនោះ បោណយល្យឯកស្រន្ មរត្ក ម និងការព្យាបាលចោយឥរគិរនលលមួយ។ 
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ឃ.៥. ការសួរសណំរួរបសច់ ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីសរួចៅកានស់ ជនជាបច់ោទ 

ចៅវគគបញ្ចប់ននការស្កសួររបស់ចមធាវីរបស់គ្រ់ ចោក យស ផល បានចោទជាសំណួរចំនួន
ត្បំាមួយចៅកាន់ស ជនជាប់ចោទ។ ស្កយស ីបានទមទរឱយយ ឹងថា មូលច រ៉ុអ្វីបានជាត្បជាជនកមពញជា ត្រូវ
បានចគសម្ាយប់ បងខឱំយយច្វើការ ូចជា "សរវធារ៉ុ" ចោយមនិ វល់ព្ីអាយ៉ុរបស់ព្កួចគ រារាំងមិនឱយយបរិចភាគផល
ន្ លបានមកព្កីមា្យំងព្លកមមរបស់ព្ួកចគ ច ើយមិនត្រូវបានអ្ន៉ុញ្ញយរឱយយមានកមមសិទធចិលើត្ទព្យយសមយបរែិ? គ្រ់
ក៏បានសួរថា ច រ៉ុអ្វីបានជាន្ មរត្ក ម មិនបានស្ងសង់ស្ោកនញងអ្ំឡញងចព្លរបបកមពញជាត្បជា្ិបចរយយយ 
ច ើយអ្វ ីលោះន្ លន្ មរត្ក មបានច្វើជាមួយនឹង្នធានមន៉ុសយសកមពញជា? 

ចោក ននួ ជា បានចត្ជើសយកមិនច្លើយសំណួរចោយស្រន្រការអ្ស់កម្ាយំងចព្ក។  ចោក ច ៀវ សំ
ផន បានច្លើយរបចៅនឹងសណំួររបស់ស្កយសី ន្ លភាគចត្ចើនចលើកចឡើងវិញនូវការច្លើយរប ន្ លគ្រ់ធា្យប់
បានផែល់ឱយយចៅស្កយសីចផយសងៗចទៀរ។  គ្រ់បានចលើកចឡើងថា គ្រម់ិនមានអ្ំោច ច ើមយបីទបស់្កយរ់ឧត្ក ិឋកមម 
 ូចចនោះក៏បានចូលរួមជាមួយន្ មរត្ក ម កនញងចគ្លបំណងផយសោះផយាកងកម្ាយំងរស៊ែូ ប ទយប់ព្ីរ ឋត្បហារចៅឆ្នយំ 
១៩៧០ និងច ើមយបីទប់ស្កយរស់ន្តងាគយមចវៀរោម ក៉ុំឱយយ ូរចូលមកកនញងទឹក ីកមពញជា។ ទក់ទងនងឹកងវោះចសយបៀង
អាហារអ្ំឡញងចព្លរបបន្ មរត្ក ម ចោក ច ៀវ សផំន បានទទួលស្គយល់ថា គ្រ់មានរួ ទីកនញងការន្ចកោយ
មែូបអាហារ នងិបានអ្ោះអាងថា បានចផ្ើចចញ "រលយនែ កឹចសយបៀងអាហាររាប់រយ ឬ រាបព់ាន់ចត្គឿង" ចៅទីកាន់
ទីតាំងចផយសងៗគ្នយ។ ចំចពាោះការចោោះត្ស្យបញ្ហយការអ្ប់រំ ចោក ច ៀវ សផំន បានករស់មាគយល់ថា ចត្កាមរបប   
សទម្តចសហីនុ មានន្រមន៉ុសយសមួយចំនួនរូចន្រប ៉ុចោណយោះ បានទទួលការអ្ប់រំ។ ច រ៉ុ ចូចនោះ ន្ មរត្ក មបាន
សចត្មចចិរែថា ការអ្ប់រំឱយយបានទូលំទោូយ គឺមិនលែត្បចសើរច ោះចទចៅចព្លច ោះ ច ើយយ៉ុវជនត្រូវបានអ្ប់រំ
ជំនួសវិញតាមរយៈការច្វើការចៅកនញងចរាងចត្ក ឬច ើរចរីសជ។ី ចបើចទោះបីជាចោក ច ៀវ សផំន បានន្លលងថា កមម
វិ្ីអ្ប់រ ំមានចគ្លបំណងនងឹច្វើចឡើង ប ទយប់ព្ីការលូរោស់របស់ត្បចទសជារិ គ្រ់ក៏បានទទួលស្គយល់ថា
បានល ឺប ៉ុល ព្រ សួរថាចរើការរីកចចត្មើនន្ផនកវិស្យអ្ប់រំ គួរត្រូវការ់បនថយឬយា យងោ ប ៉ុន្នែ គ្រ់បានបន្នថម
ថា ចនោះមនិបានមានន្យថា “គ្មយនស្ោចរៀនទំងអ្ស់ច ោះចទ”។ 

ឃ.៦. ឥរយិាបលរបសច់ ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីនងិភាព្គរួឱយយចជឿបាន 

ចោក យស ផល បានបារ់បង់ភាព្អ្រ់្មរ់របស់គ្រ ់ ច ើយបានជូរទឹកន្ភនករបសគ់្រ់ ចៅចព្ល
គ្រ់បានចរៀបរាប់អ្ំព្ីការរងទ៉ុកខលំបាក ន្ លគ្រ់បានស៊ែូត្ទំកនញងអ្ំឡញងចព្លជចមលៀសត្បជាជនចចញ។ ចបើចទោះ 
បីជាឱកាសមួយចៅចព្លន្ លស្កយសី បានទទួលរងការភិរភ្យប ទយប់ព្ីត្រូវបានសួរសំណួរ ន្ លៗ ចោយ
ចមធាវីការពារកែីចោក ននួ ជា គឺ ចោក វ៉ុចិទរ្ កចូប  (Mr. Victor Koppe) ស្កយសីបានច្លើយរបយា យងអ្រ់្មរ់
ចៅកាន់សំណួរទំងអ្ស ់ន្ លបានចោទសួរចៅកាន់គ្រ់។ (សូមចមើលន្ផនកទី ៣.គ) 

ង. សកខកីមមរបសអ់្នកត្ស ី្៉ុច ផ្នោ់រា (TCPP-156) 

អ្នកត្សី ្៉ុច ផ្នោ់រា9 មានអាយ៉ុ ៦៩ឆ្នយំ គឺជាច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណីទីមួយ ន្ លបានផែល់សកខីកមម
ចៅនលៃព្៉ុ្។ អ្នកត្សីបានផែល់សកខីកមមអ្ពំ្ីការរងទ៉ុកខចវទ ន្ លអ្នកត្សីបានជួបត្បទោះចៅអ្ំឡញងចព្លកមពញជា
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ត្បជា្ិបចរយយយ ចោយរួមបញ្ចូលទំងការជចមលៀសត្បជាជនចចញព្ីទីត្ក៉ុងភនំចព្ញ ច ើយនិងការជចមលៀសជាបនែ
ប ទយប់ចៅកាន់ច រែចពា្ិ៍ស្រ់។ 

ង.១. ការជចមលៀសត្បជាជនចចញព្ទីតី្ក៉ុងភនចំព្ញ 

ស្កយសីបានោំថា ត្បជាជនចលូរួមអ្បអ្រស្ទរចលើក ំបូង ចៅចព្លន្ លន្ មរត្ក មបានចូលទីត្ក៉ុង
ចៅនលៃទី១៧ ន្ ចមស្ ឆ្នយ១ំ៩៧៥ ។ ចទោះជាយា យងោកច៏ោយ ភ្ាយមៗប ទយបព់្ីទហានន្ មរត្ក មបានត្បាប់
ត្បជាជនថា ព្ួកចគត្រូវន្រោកចចញព្ីផទោះសន្មយបងរបសព់្ួកចគ ច ើមយបីឱយយរោឋយភិបាលបានសមាអយរទីត្ក៉ុង នងិ 
ចជៀសវាងការទមា្យក់ត្គ្ប់ន្បករបស់ស រ ឋអាចមរិក។ ស្កយស ី និងឪព្៉ុកមាតយយន្ លរស់ចៅកនញងអ្គ្រ ូចគ្នយ
ច ោះ បានស្ទយក់ចសទើរកនញងការោកចចញព្ីផទោះរបស់ព្ួកចគ។ ចទោះជាយា យងោក៏ចោយ ប ទយប់ព្ីព្ួកទហានបាន
ចូលកនញងផទោះ ច ើយបានត្បាបព់្ួកចគយា យងចគឱយយចរៀបចំបងវិចសត្មាប់រយៈចព្លបីនលៃ ស្កយសីបានោកចចញតាម
ឡនព្ីរចត្គឿងជាមួយត្គសួ្ររបស់ ង ចោយបែូនត្សីរបស់ស្កយសីបានជិោះកង់តាមព្ីចត្កាយ។ អ្នកត្សី បាន
រមលឹកថា តាម ងផលូវចពារចព្ញចៅចោយមន៉ុសយស ចសទើរន្រមិនអាចចៅម៉ុ រួច។ ចទោះជាយា យងោក៏ចោយ ព្ួកចគ
បានចៅ ល់ផលូវចៅកាន់ច រែត្ព្ោះសី ន៉ុចៅចព្លោងយចច ោះ។ ចៅចព្លច ោះ អ្នកត្សី បានឮសនូរកំាចភលើងបាញ់
ភ្ាយមៗ ប ទយបព់្ីឡន និងកង ់ ត្រូវបានរឹបអ្ូស ច ើយព្ួកចគត្រូវបានអ្ន៉ុញ្ញយរឱយយយកន្រទឹក នងិអ្ងករចៅ
ជាមួយន្រប ៉ុចោណយោះ។ អ្នកត្សី ្៉ុច ផ្នោ់រា បានន្លលងថា វាកាន់ន្រចយ្ស់ចឡើងសត្មាប់ព្កួចគត្រង់ថា “ចរឿងរា យវ
នឹងកាន់ន្រ្ៃន់្ៃរចៅៗ” ច ើយព្ួកចគមិនបានច្វើការរស៊ែូអ្វីចទ ចៅចព្លន្ លន្ មរត្ក ម បានរឹបអ្ូសយក
មច្យាបាយ ឹកជញ្ជូនរបស់ព្កួចគច ោះ។ ស្កយស ី និងត្គសួ្រ បានច្វើ ំចណើរចឆ្ពយោះចៅកាន់គីឡូន្ម ត្រចល ១៣ 
ជាទីកន្នលងន្ លព្កួចគមាន រីូចមួយកន្នលង។ ចទោះជាយា យងោក៏ចោយ ព្ួកចគបានស្នយក់ចៅទីច ោះន្រមួយ
យប់ប ៉ុចោណយោះ ម៉ុនចព្លន្ លទហានន្ មរត្ក មបានមក ល់ នងិបងខឱំយយព្ួកចគច្វើ ំចណើរចៅម៉ុ ជាមួយត្បជា
ជន ៏ចត្ចើនសនធឹកស ធយប់។ ចៅកនញងអ្ំឡញងចព្លច្វើ ំចណើរចនោះ អ្នកត្សី ្៉ុច ផ្នោ់រា បានចឃើញន្តសែមីានយក់្លងទចនល
ចៅតាមផលូវ មន៉ុសយសមានយកំព្៉ុងត្រូវបានរ៉ុញចៅតាមផលូវចៅសថិរចៅចលើន្ត្គរបួសន្ លមានព្យយួរស៉ុីរូ៉ម ច ើយក៉ុមារ
ត្រូវបងខឱំយយត្ពារ់ត្បាស់ចោលឪព្៉ុកមាតយយរបសព់្ួកចគ។ 

ត្ក៉ុមត្គួស្ររបសច់ ើមបណតឹងរ ឋបយបចវណី បានបនែការច្វើ ំចណើររបស់ព្ួកចគរ ូរ ច ើយបានមក ល់
ភូមិមួយចឈាមយោះថា ភូមកិំព្ងម់ាស។ អ្នកត្សី មិនសូវជាោំបានថា អ្នកត្សីបានស្នយក់ចៅកនញងភូមិច ោះរយៈចព្ល
ប ៉ុ មយនន្ ច ោះចទ ចោយស្រន្រ “ចព្លចវោសឹងន្រមិនចកើរចឡើង”។ ម៉ុនចព្លចូលកនញងភូម ិស្ច់ញារិរបស់
ព្ួកចគបានរមលឹកឲយយបំផ្្យញអ្រែសញ្ញយណប្ណណ នងិ ូរចឈាមយោះរបស់ព្ួកចគចចញ។ ស្កយស ីបានោក់ចឈាមយោះ លនួឯង
ថា “ន្រន” ជាចឈាមយោះន្កលងកា្យយរបស់អ្នកត្សី។ ចព្លត្ព្ឹកចឡើង ព្ួកចគបានមក ល ់ ក៏ត្រូវបានោក់ការងារឱយយ
ច្វើភា្យមៗ។  អ្នកត្សី ្៉ុច ផ្នោ់រា បានត្បាប់ចៅរ៉ុោការថា ប៉ុរសៗត្រូវបានចគរត្មូវឱយយច្វើចៅខងចត្ៅភូម ិ
ច ើយអាចវិលត្រឡប់មកវិញជាចរៀងរាល់ ១០នលៃមែង។ ព្កួ “ត្បជាជនលមី” ត្រូវបានតាមោនចោយគិញ។ ចបើ
ចទោះបីជាស្កយសីបាននយិាយថា អ្នកត្សីបានទទួលអ្ងករ និង ំឡូងម ីសត្មាប់បរិចភាគក៏ចោយ ក៏អ្នកត្សីមិន
បានបរិចភាគអាហារមានជារតិ្បូចរអ្៊ែ៊ីនោមួយច ោះចទ។ 
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ង.២. ការជចមលៀសត្បជាជនចចញជាបនែប ទយប ់

ប ទយប់ព្ីរយៈចព្លជាចត្ចើនន្ ចៅកនញងភូមិកពំ្ង់មាស ស្កយសីបានផែល់សកខកីមមថា អ្នកត្សី នងិត្គសួ្រ
របស់អ្នកត្សី ត្រូវបានជចមលៀសចចញជាចលើកទីព្ីចៅកាន់ច រែចពា្ិ៍ស្រ។់  បំូងព្កួចគបានចឡើងជិោះរលយនែចៅ
ច រែកំព្ង់ឆ្នយងំ ប ទយប់មកជិោះរលចភលើង “ចពារចព្ញចៅចោយមន៉ុសយសន្ណនតាន់តាប់” ច ើយច៉ុងចត្កាយបានចៅ
 ល់ភនជំានិរវិញ។ ច ើយចនោះគឺជាកន្នលងន្ ល “ចត្គ្ោះថានយក់អ្រ់អាហារបានោប់ចផែើម” ចបើចយាងចៅតាមអ្នក
ត្សី ្៉ុច   ផ្នោ់រា។  អ្នកមក ល់លម ីត្រូវបានត្បាប់ឲយយស្ងសង ់ទម លនួឯង ច ើយត្រូវយកឥវា យន់របសព់្ួកចគ
ចៅចោោះ ូរយកកាំបរិច ើមយបីបចំព្ញកិចចការរបស់ព្ួកចគ។ ស្កយស ីបានចលើកចឡើងថា ព្ួកចគត្រូវបានោរ់
តំាងឱយយចៅច្វើការងារ្ៃន់្ៃរចោយមានអាហាររិចរួច នងិបានរមលឹកចៅ ល់ការ ឺោបន់្ លអ្នកត្សីបានរងនូវ
ទ៉ុកខចវទ  ចោយបានចឃើញឪព្៉ុករបស់អ្នកត្សីបានអ្ូសរចទោះចគ្ន្រមានយក់ឯង។ ឆ្នយំ១៩៧៦ អ្នកត្សី ្៉ុច ផ្នោ់
រា បាននយិាយថា មន៉ុសយសោប់ចផែើមស្្យប់កនញងចំនួនមួយ ៏ចត្ចើន រួមទំងសមាជិកត្គសួ្ររបស់អ្នកត្សីផងន្ រ។  
ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីបានរមលឹក លរ់ចបៀបន្ លកូនត្ប៉ុសរបស់គ្រ់បានស្្យប់ ប ទយប់ព្ីបានចកើរជំងឺរោក
 ួរកយ្ល ច ើយព្ួកចគគ្មយនថានយំចប នីស៉ុីលីនច ើមយបីព្យាបាលគ្រ់ច ោះចទ។ 

ង.៣. ការន្សវងរក នងិការសមា្យបអ់្ររីមន្តនែ ីលន ់នល ់

ស្កយស ីបានចងោំថា ចៅកនញងច រែចពា្ិ៍ស្រ ់ ត្គសួ្ររបសអ់្នកត្សីត្រូវបានចគចោទត្បកាន់ ច ើយត្រូវ
បាន ំ លួន រួមជាមួយត្ក៉ុមត្គសួ្រចំនួនត្បំាចផយសងចទៀរ ច ើមយបីចៅកាន់បឹងកនទរួ។ ប ទយបព់្ីត្រូវបានចោទសួរអ្ំព្ី
ជីវត្បវរដិរបស់ព្ួកចគចព្ញមយួត្ព្ឹក ត្ក៉ុមត្គសួ្ររបសស់្កយសីចៅទីបផំ៉ុរត្រូវបានចោោះន្លង នងិផែល់ត្រីចងៀរ 
និងអ្ងករ។ ត្គសួ្ររបស់ស្កយសីបានបនែថា ព្កួចគគឺជាអ្នកលក់ ូរ ម៉ុនចព្លព្កួចគបានកា្យយជាកសិករ។  ចបើ
ចទោះបីជា ស្កយសីបានរមលកឹព្ភីាព្សបយ្យចរិែនឹងការទទលួបានអាហារក៏ចោយ អ្នកត្សី ក៏បានចងោំនូវ
អារមមណ៍ត្ប៉ុងត្បយ្រន ព្ីចត្ពាោះន្រអ្នកត្សីបានឮចរឿងរា យវថា មន៉ុសយសន្ លចគឱយយអាហារញញំុំា ចត្កាយមកនឹងត្រូវបាន
ចគយកចៅសម្ាយប់ចោល។ ចទោះជាយា យងោក៏ចោយ ចរឿងចនោះមិនបានចកើរចឡើងចទ ច ើយត្ក៉ុមរបស់អ្នកត្សី
ត្រូវបានចោោះន្លង។ 

កនញងអ្ំឡញងចព្លស្កសួរចោយស ត្ព្ោះរាជអាជាញយអ្នែរជារិចោក ឃរី ចរយន៍រ្ (Mr. Keith 

Raynor) ស្កយសីក៏បានត្បាបអ់្ងគជំន៉ុជំត្មោះ អ្ំព្ីការសម្ាយប់ឧរែមចសនីយ៍របស់ លន ់ នល់ ចឈាមយោះ ថាច ់ស្រ ី
(Thach Sary) ន្ លត្រូវជាបងបែូនជី ូនមួយរបស់អ្នកត្សីតាមរយៈការចរៀបអាពា ៍ព្ិពា ៍។ ស្កយសីបាន
ត្បាប់រ៉ុោការថា បងបែូនជ ីនូមួយរបស់អ្នកត្សីចឈាមយោះ យនួ បានជូន ំណងឹអ្នកត្សីថា ថាច ់ស្រ ី ត្រូវបាន
សម្ាយប់ប ទយប់ព្ីបានបងាហយញ លនួឯង ល់ន្ មរត្ក មចៅឯត្កសួងព្្រ៌មាន។ 

ង.៤. សណំរួរបសច់ ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីសរួចៅកានស់ ជនជាបច់ោទ 

ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីបានចោទសួរសំណួរព្ីរ ចៅកាន់ស ជនជាប់ចោទ។ សំណួរទីមួយសួរ
ថា ច រ៉ុអ្វីបានជាន្ មរត្ក ម “សងករ់” ចៅចលើត្បជាជន១៧ ចមស្ និងទពី្ីរ ចរើអ្វីចៅជាចគ្លបំណងនន
សវ្យទចិរៀន? 
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ចោក ច ៀវ សផំន បានយល់ព្ទី៉ុកខត្ព្ួយរបសគ់្រ ់ ប ទយប់ព្ីបានស្តយប់ព្ីចរឿងរា យវននការ ឺោប់របស់
ស្កយស។ី ប ទយប់មក គ្រប់ានបនែព្នយយល់ព្ីចចមលើយននសំណួរទំងព្ីរចនោះ ន្ លមានការពាក់ព្្នធនឹងការរស៊ែូ
ច ើមយបីវណណៈមច គមន ៍ ចបើចទោះបីជា  លួនគ្រ់ផ្ទយល់មិនន្មនជា “ជនមច គមន៍វិជាជយនិយម” ននរបបកមពញជាត្បជា
្ិបចរយយយ។ តាមរយៈការចូលរួមរបស់គ្រ់ចៅកនញងបកយសក៉ុមមញយនីសែ គ្រ់បានឲយយ ងឹថា បកយសក៉ុមមញយនីសែកមពញ
ជា បានចរៀបគចត្មាងជាព្ីរ ំោក់កាលននប ិវរែន៍ច ើមយបីឱយយចកើរចឡើង ចគ្លបណំងទីមួយ គឺប ិវរែន៍ជារិ
ត្បជា្ិបចរយយយច ើមយបីរំចោោះត្បចទសកមពញជាព្ីអាោនិគមនិយមបារាំង និងព្ួកចត្កព្រែិនិយមអាចមរិក និងចគ្ល
បំណងទីព្ីរគឺ “ ំោក់កាលប ិវរែន៍សងគមនិយម” មានចគ្លបំណងល៉ុបចោលត្ទព្យយសមយបរែិឯកជន ច ើមយបី
ឱយយមានការរីកចចត្មើនឆ្ប់រ ្សច ើមយបីស្ងសង ់ ទំនប់ ត្បឡយ និងការោំ ៉ុោះត្សូវ ច ើមយបីចិញ្ចឹមត្បជាជន។  
ចោក ច ៀវ សផំន បានសន្មែង “ការភាញយក់ចផែើល”  ណៈឮអ្ំព្ីការស្ងសង់ទនំប់ និងត្បព្្នធត្បឡយន្ ល
បាន ំឱយយ “មានការបារប់ង់” ន្បបចនោះ។ ទក់ទងចៅនងឹ ការស្វយទិចរៀន ចោក ច ៀវ សផំន បានព្នយយល់ថា 
វាជាវិធានការកនញងការកស្ងសមាជិកបកយសក៉ុមមញយនីសែគំរូមយួ។ ចោកបានបន្នថមថា គ្រ់ក៏ត្រូវបានរត្មូវឱយយ
ចូលរួមកនញងស្វយទិចរៀនន្ រ។ ចទោះជាយា យងោក៏ចោយ គ្រ់មនិន្ លទទួលបានចជាគជ្យចព្ញចលញចទ 
ចោយស្រន្រចិរែគំនរិរបស់គ្រ់ គឺចៅន្រជា “អ្នកមូល្ននិយមពាកក់ោតយល” ច ើយគ្រ់ចៅន្រត្សឡញ់
សមាជិកត្គួស្រ ជំនួសឱយយការលោះបង់អ្វីត្គបយ់ា យង ច ើយចផ្តយរចៅចលើជារិ។ 

ចោក ននួ ជា ក៏បានច្លើយរបចៅនឹងសណំួររបស់ស្កយសី ចបើចទោះជាស៉ុ ភាព្របសគ់្រ់ មនិមាន
ភាព្ត្បចសើរចស្ោះ។ ប ទយប់ព្កីារសន្មែងនូវការចគ្រព្ចៅកាន់អ្នកស្្យប ់ នងិអ្នកន្ លបានបារ់បង់ត្ក៉ុមត្គួស្រ
កនញងអ្ឡំញងចព្លកមពញជាត្បជា្បិចរយយយ ចោកក៏បានព្នយយល់ថាៈ “ចរឿងរា យវមានភាព្សមញគស្មយញ” ច ើយថានយក់អ្នក
 ឹក ំកមពញជាត្បជា្ិបចរយយយ “មិនន្មនលែឥរចខ្យោះ” ច ោះចទ។ ប ទយប់មក ចោកបានចរៀបរាប់ចឡើងវិញអ្ំព្ីការ
ស្្យប ់ ការជចមលៀសត្បជាជន នងិការរងទ៉ុកខចវទ  ន្ លសមាជិកននត្គួស្រផ្ទយល់របស់គ្រ់បានជបួត្បទោះ។  
ការច្លើយចៅនឹងសំណួរទំងចនោះ ចោក ននួ ជា បានប ិចស្ថា  លួនមនិន្ លធ្ាយបប់ានចសនើស៉ុំឱយយមានការ
ត្បត្ព្ឹរែ ៉ុសគ្នយចៅចលើត្បជាជនោស់ នងិត្បជាជនលមីច ោះចទ។ ទក់ទងចៅនឹងស្វយទិចរៀន ចោក ននួ ជា 
បានព្នយយល់ថា ចគ្លបណំង គឺច ើមយបីល៉ុបបំបារ់ “សមាសភាព្អាត្កក់” របស់មន៉ុសយសមានយក់ នងិច ើមយបីចលើកទឹក
ចិរែ ល់ការយល់ ឹងអ្ំព្ីចគ្លបំណងននការកស្ងអ្នកសងគមនិយម។ 

ចត្កាយមក ច ើមបណតឹងរ ឋបយបចវណី បានចសនើឱយយចោក ច ៀវ សផំន បួងសួងជាមួយអ្នកត្សី ឲយយត្ព្លឹង
អ្នកន្ លបានោោកចោក។  ចោក ច ៀវ សផំន បានច្លើយរបថា ចោកមិនត្រឹមន្របួងសួង ល់ត្បជាជន
កមពញជាន្ លបានរងទ៉ុកខច ោះចទ ប ៉ុន្នែន្លមទំងបួងសួង ល់ “ចយា្ិនកា្យហាន” ន្ លបានត្ប មម៉ុ នងឹ
ត្គ្ប់ន្បក B-៥២ ច ើមយបីរំចោោះទីត្ក៉ុងភនំចព្ញ។ 

ង.៥. ទ៉ុកខចវទ  នងិព្យយសនកមម ចោយស្រឧត្ក ិឋកមមចៅកនញងករណ ី០០២ 

អ្នកត្សី ្៉ុច ផ្នោ់រា បានត្បាប់អ្ងគជនំ៉ុំជត្មោះព្ីរបួសផលូវចរិែ ន្ លអ្នកត្សីបានស៊ែូត្ទំប ទយប់ព្ីចឃើញ
ឪព្៉ុកមាតយយរបស់អ្នកត្សី បានស្្យបច់ៅកនញងស្ថយនភាព្មយួន្ ល “អាត្កកជ់ាងសរវ”។ ច ើមបណតងឹរ ឋ
បយបចវណី បាន ឺោប់ចោយស្រព្ិរ៉ុទធភាព្របស់អ្នករស់រានមានជីវិរ ត្រូវលងប ្យចចោយអារមមណ៍ន្ លអ្នក
ត្សី កខនមិនបានសចន្តងាគយោះជីវិរឪព្៉ុកមាតយយរបសអ់្នកត្សី។ អ្នកត្សី ក៏បានចរៀបរាប់ចឡើងវិញអ្ំព្ីការរស៊ែូរបស់
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អ្នកត្សី ប ទយប់ព្ីផ្្យស់ចៅកាន់ត្បចទសបារាំងកនញង មជាជនចភៀស លួនជាមួយនឹងបែនូត្សីរបស់អ្នកត្សីកនញងឆ្នយំ
១៩៧៩។ អ្នកត្សីបានត្បាបរ់៉ុោការ “ព្សី្ថយនភាព្រស់ចៅមានយក់ឯង គ៏ួរឱយយភ្យខ្យច” ន្ លអ្នកត្សីបានជួប
ត្បទោះចៅទីច ោះ នងិ រចបៀបន្ លអ្នកត្សីបានកា្យយជាអ្នកចត្សកឃ្យនអាហារន្ លអ្រ់មិនបាន និងបាន
ចំោយចព្លបីន្ ចៅកនញងមនទីរចព្ទយយចិរែស្ន្តសែ។ អ្នកត្សី បានអ្ោះអាងថា សកខីកមមរបស់អ្នកត្សីបានជំរ៉ុញ
 ល់ ំចណើរន្សវងរកយ៉ុរែិ្ម ៌  ណៈន្ លអ្នកត្សីមានអារមមណ៍ថា វាជាវិ្ីន្រមួយគរ់ច ើមយបីធា សនែិភាព្ និង
ស្តយរកិរែិយសរបស់ឪព្៉ុកមាតយយរបស់អ្នកត្សី ។ 

ង.៦. ឥរយិាបលរបសច់ ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីនងិភាព្គរួឱយយចជឿបាន 

អ្នកត្សី មានអារមមណ៍រំជួលចរិែកនញងអ្ំឡញងចព្លផែល់សកខកីមម ជាព្ិចសសចៅចព្លន្ លរមលឹកចឡើងវិញ
អ្ំព្ីការស្្យប់របសឪ់ព្៉ុកមាតយយ និងកូនត្ប៉ុសរបស់អ្នកត្សី។ ចៅចំចព្លមួយ អ្នកត្សីបានបញ្យឈប់ផែល់សកខកីមម
ច ើមយបីរកនឹក លួនឯង។ ចទោះជាយា យងោក៏ចោយ សកខីកមមន្ លអ្នកត្សីបានផែល ់គឺមានភាព្ចយ្ ស់ោស់ 
ច ើយចបើចទោះបីជាអ្នកត្សីមានបញ្ហយកនញងការកណំរ់ចព្លចវោ ន្ លអ្នកត្សីស្នយក់ចៅកន្នលងនីមួយៗចៅកនញង
អ្ំឡញងចព្ល ំោក់កាលទីមយួ និងទពី្ីរននការជចមលៀសត្បជាជនក៏ចោយ។ អ្នកត្សីមានភាព្ចយ្សោ់ស់ នងិ 
ស៉ុីចងាវយកច់ៅនឹងត្ព្ឹរែិការណត៍ាមលំោប់លំចោយននការជចមលៀស និងទិ ឋភាព្ចផយសងចទៀរននសកខីកមមរបស់អ្នក
ត្សី។ 

ច. សកខកីមមរបសអ់្នកត្ស ីោន ់ស៉ុជារ ិ(TCPP-7) 

ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណី អ្នកត្សី ោន ់ស៉ុជារ1ិ0 អាយ៉ុ ៥៦ ឆ្នយំ ជាកសិករ បចចញបយបននកំព្៉ុងរស់ចៅ ច រែ
ចពា្ិ៍ស្រ់ បានផែល់ចរឿងរា យវលមែិរននការលំបាក ន្ លអ្នកត្សីធ្ាយប់មានបទព្ិចស្្ន៍ច្វើការកនញងន្ផនកមួយនន
អ្ងគភាព្ចល្រចៅកនញងត្ស៉ុកចមាង្សយស។ី ស្កយស ីបានបារ់បង់សមាជិកត្គសួ្រចំននួ ១៤ ក ់កនញងអ្ំឡញងចព្ល
របបចនោះ ចោយស្រន្រច្វើព្លកមម្ៃន់្ ៃរ “អ្មន៉ុសយស្ម៌” និងការ វោះចសយបៀងអាហារ។ 

ច.១. ការជចមលៀសត្បជាជនចចញព្ទីតី្ក៉ុងភនចំព្ញ 

ចៅនលៃទី១៧ ន្ ចមស្ ឆ្នយំ១៩៧៥ ចវោចមា យង ៩ត្ព្កឹ អ្នកត្សី ោន ់ស៉ុជារ ិនិងត្គសួ្ររបស់អ្នកត្សី 
១៥ ក់ ត្រូវបានបងខឱំយយចចញព្ីទីត្ក៉ុងភនំចព្ញ។ ទហានន្ មរត្ក ម បានត្បាប់ព្ួកគ្រ់ថា ឲយយោកចចញព្ីន្របី
នលៃប ៉ុចោណយោះ ច ើមយបីទ៉ុកចព្លឱយយន្ មរត្ក មចបាសសមាអយរសត្រូវចចញព្ីទីត្ក៉ុង ច ើយក៏ច ើមយបីឱយយត្បជាជនចគច
ចចញព្ីការទមា្យកត់្គ្ប់ន្បករបស់ស រ ឋអាចមរិកន្ រ។ ស្កយស ី នងិត្គួស្រ បានោកចចញព្ីលំចៅោឋយនរបស់
ព្ួកចគភា្យម ចោយយកន្រម រូូ កង់ និងទកឹ សត្មាប់បែនូៗរបស់អ្នកត្សី។ ចៅតាមផលូវ អ្នកត្សី មានការភាញយក់
ចផែើលជាខ្យំងចោយចឃើញមន៉ុសយសកក៉ុញបានច្វើ ំចណើររួមគ្នយ ន្ លរួមមានទំងអ្នក បឺច តយងស៉ុរូ៉ីមជាប់ចៅនឹង
ន របស់ព្ួកចគ។ អ្នកត្សី ក៏បានចឃើញស្កសព្មួយចំននួចៅតាម ងផលូវ។ ស្កយស ី និងត្គួស្របានសចត្មច
ចិរែស្នយក់ចៅកនញងវរែនិចរា្ ចោយមានបណំងត្រឡប់មកផទោះវិញប ទយប់ព្ីរយៈចព្លបីនលៃបានកនលងផ៉ុរចៅ។ 
ចទោះជាយា យងោក៏ចោយ ព្កួន្ មរត្ក ម បានបងខំឱយយព្កួចគផ្្យស់ទីបនែចទៀរចៅកាន់ត្ស៉ុកចកៀនស្វយយ ន្ ល
ព្ួកចគបានចៅទីច ោះរយៈចព្លត្បំាមួយន្ ។ ស្កយស ីបានចលើកចឡើងថា គ្មយនអាហារត្គប់ត្គ្ន់ ច ើយបែូនត្សី
របស់អ្នកត្សី បានស្្យប់ចោយស្រញញ ុំា ំបបររាវជំនួសឱយយទកឹចោោះ។ 
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ច.២. ការជចមលៀសត្បជាជនជាចលើកទ២ី ចៅកានត់្ស៉ុកចមាង្សយស ី

ត្បន្ លជាត្បំាមួយន្ ប ទយប់ព្ី ស្កយស ីនងិត្គួស្រ បានចៅ ល់ត្ស៉ុកចកៀនស្វយយ ថានយក់ ឹក ំអ្ងគការ
កនញងរំបន់បានត្បកាសថា អ្នកន្ លត្រូវចគជចមលៀសព្ីភនំចព្ញអាចវិលត្រឡប់ចៅទីត្ក៉ុងវិញបាន។ ចៅចវោចមា យង 
៥រចសៀល អ្នកត្សី និងត្គួស្រ បានចឡើងកបា យល់ជាមយួនឹងមន៉ុសយសរាប់រយ ក់ចផយសងចទៀរ ច ើមយបីចឆ្ពយោះចៅកាន់
ទីត្ក៉ុង។ ចៅចព្លន្ លកបា យល់បាន្លងការ់ត្ព្ោះបរមរាជវាងំ អ្នករាល់គ្នយបានន្ត្សកអ្បអ្រស្ទរ ច ើយប៉ុរស
មានយក់បានន្ត្សក “[ ជ] ចយា ឥឡូវចនោះ ចយើងមក ល់រាជធានីភនំចព្ញច ើយ”។  ស្កយស ីបានោំថា ទហានន្ មរ
ត្ក ម បានចៅប៉ុរសមានយក់ច ោះមក ច ើយបាញ់គ្រ់។ ប ទយប់ព្ី នឹងមក មន៉ុសយសត្គប់គ្នយ ំគ្នយស្ងយរ់។ 

កបា យល់ បានមក ល់ច រែកំព្ង់ឆ្នយំងចៅចព្លត្ព្ឹកត្ព្លឹម ច ើយស្កយសីបានោំថា អ្ងករមយួកំប ៉ុង ត្រូវ
ន្បងន្ចកចៅរាល់មន៉ុសយសបី ក់។ ប ទយប់មក អ្នកត្សីក៏បានច្វើ ំចណើរតាមរលចភលើងចៅភមូិនត្ព្ទទឹង ត្ស៉ុកចមាង
្សយស ី ។ ចបើចយាងតាមការចងោំរបស់ស្កយសីចៅចព្លច ោះ ភូមិ  មានទំ ំរចូជាងនត្ព្ចោយមានន្រផទោះបី
 នងប ៉ុចោណយោះ បានសង់ចឡើងសត្មាប់ទហានត្ស៉ុក។ ទហាន បានត្បាប់អ្នកមក លល់មីឱយយឆ្កយរនត្ព្ និងសង់ផទោះ
របស់ព្ួកចគ លួនឯង។ ចៅភូមចិនោះ ត្បជាជនត្រូវបានចគបញ្ជយឱយយច្វើការ និងបរិចភាគជារួម។ ស្កយស ី នងិបែូនត្សី
បានច្វើការចៅអ្ងគភាព្ន្តសែី ច ើយបែូនៗរបស់អ្នកត្សី បានច្វើការចៅកនញងអ្ងគភាព្យ៉ុវជន។ ចៅចព្លមួយអ្ំឡញង
ចព្លស្នយក់ចៅរបស់អ្នកត្សីចៅភូមិនត្ព្ទទឹង អ្នកត្សី ោន ់ស៉ុជារ ិ ត្រូវបានោរ់តំាងឱយយចៅច្វើការចៅអ្ងគភាព្
ចល្រ។ 

ច.៣. បទព្ចិស្្នក៍ារងារចៅកនញងត្ស៉ុកចមាង្សយស ី

អ្នកត្សី ោន ់ស៉ុជារ ិបានផែល់សកខីកមមព្សី្ថយនភាព្លំបាក ន្ លអ្នកត្សីបានជួបត្បទោះ ចព្លកំព្៉ុងច្វើ
ការចៅកនញងអ្ងគភាព្ចលរ្។  ណៈន្ លកពំ្៉ុងច្វើការចៅកនញងអ្ងគភាព្ចនោះ អ្នកត្សីត្រូវបានអ្ន៉ុញ្ញយរឱយយត្រឡប់
ចៅត្ក៉ុមត្គួស្រជាចរៀងរាល់ ១០នលៃមែងន្រប ៉ុចោណយោះ។  ចៅការោឋយនការងារនីមួយៗ អ្នកត្សីបានោំថា សមាជិក
របស់អ្ងគភាព្ ត្រូវន្រសចត្មចឱយយបាននូវចំនួនកូតាន្ លបានោក់ឱយយ ម៉ុនចព្លព្កួចគទទលួបានបបររាវព្ីរន្វក។  
 កខនមនិបំចព្ញតាមចំនួនកូតាននការងារ ក៏អាចនឹង ំឱយយទទួលរងការវាយ ំ និង/ឬ ការចោទត្បកាន់ថាជា 
សត្រូវមកព្ចីវៀរោម ឬ ជាព្ួកសកែិភមូិ។ ស្កយស ីបានចលើកចឡើងថា ត្បជាជនច្វើការចត្កាមការគំរាមកំន្ ង 
និងត្រូវបានជំរ៉ុញឱយយចៅច្វើ “ ួសព្ីសមរថភាព្របសម់ន៉ុសយសចោយច្វើការងារ្ៃន់្ៃរ។” អ្នកត្សី ក៏បានោំថា
បានចឃើញស្កសព្ជាចត្ចើនចៅចព្លច្វើ ំចណើរព្ីកន្នលងការងារចៅកាន់ផទោះ។ 

ចៅចំណ ចមួយ ច ើមបណតឹងរ ឋបយបចវណី បានសចត្មចចិរែររ់ចចញជាមួយនឹងបែូនត្សី ន្ លច្វើការចៅ
ការោឋយនជាមួយគ្នយច ោះ។ អ្នកត្សី បានត្បាប់ត្បធានអ្ងគភាព្ថា ព្ួកចគនឹងចៅត្បមលូសចមលៀកបំពាក់ច ើមយបីច្វើ
អ្ត្ងឹង ច ើយបានទទួលអ្ងករបីកំប ៉ុង សត្មាប់ការច្វើ ំចណើរចនោះ។ ចទោះបីជាយា យងោកច៏ោយ ប ទយប់ព្ីរកបែនូ
ត្សីរបស់អ្នកត្សីមិនចឃើញចៅកន្នលងន្ លព្ួកចគបានចរៀបចំច ើមយបីជួបគ្នយច ោះ អ្នកត្សី ោន ់ ស៉ុជារ ិ បានត្រ
ឡប់មកផទោះវិញច ើមយបីន្សវងរកមាតយយរបស់អ្នកត្សីចៅផទោះ។ អ្នកត្សី មិនអាចរកចឃើញមាតយយរបស់អ្នកត្សីចទ 
ច ើយបានចៅមនទីរចព្ទយយ ប ទយប់ព្ីមានអារមមណ៍ថា ។ឺ  ចៅទីច ោះ អ្នកត្សីបានជបួមាតយយរបស់គ្រ់ ន្ ល
មានរាងកាយច ើម ច ើយសថរិចៅកនញងស្ថយនភាព្ ៉ុនោប។ អ្នកត្សី ោន ់ស៉ុជារ ិបានសចត្មចចិរែោកចចញព្ី
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មនទីរចព្ទយយ ប ៉ុន្នែ បានស្នយក់ចៅន្កយបរច ោះ ច ើមយបីបានព្ិនិរយយចមើលស្ថយនភាព្មាតយយរបស់គ្រ់។ អ្នកត្សី បានលួច
អាហារបរិចភាគច ើមយបីរស់ ច ើយចៅចព្ល លោះអ្នកត្សី មិនអាចត្ទំនឹងការអ្រឃ់្យនបានយរូ អ្នកត្សីក៏បានស៉ុំការ
អ្ន៉ុញ្ញយរព្ីត្បធានអ្ងគភាព្ ច្វើ ំចណើរចៅជួបព្ូរបស់ លួន។ ត្បធានអ្ងគភាព្ បានហាមឃរ់អ្នកត្សីមិនឱយយចចញ
ចៅោចទ។ មានចព្លមួយ ច ើមបណតឹងរ ឋបយបចវណីបានោំថា បានជួប តាម ៉ុក ន្ លកំព្៉ុងន្រជោិះកង់ចៅជរិ
ច ោះ។ អ្នកត្សីក៏បានចសនើស៉ុអំាហារព្ី តាម ៉ុក ច ើយគ្រ់បានបញ្ជយត្បធានអ្ងគភាព្ឱយយផែល់អាហារចៅឱយយអ្នក
ត្សី ច ើយត្បកាសថា មន៉ុសយសត្គប់រូបគឺសថិរចៅចត្កាម “ ំបូលរបស់អ្ងគការ”  ូចចនោះ មនិគួរមានភាព្ ៉ុសគ្នយ
រវាងមន៉ុសយស។ ប ទយប់មក ស្កយស ី ត្រូវបានចគឱយយស៊ែ៉ុប នងិបាយ ច ើយអ្នកត្សីបានោំចទៀរថា អ្នកត្សីមានការ
ភាញយក់ចផែើលយា យងខ្យងំ ន្ លចម ឹក ំមានអាហារន្បប នឹង  ណៈន្ លអ្នក នទចទៀរចត្សកឃ្យន។  

ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីបានត្បាប់ថា ចៅឆ្នយ១ំ៩៧៦ របបអាហារត្រូវបានការ់បនថយចៅសល់អ្ងករបី
កំប ៉ុងសត្មាប់ត្គសួ្រទំងមលូ ន្ លបានការ់បនថយសមាជិកព្ី ១៥ ចៅ ១០ ក។់ អ្នកត្សី បានរមលឹកចៅ ល់
បែូនត្សីរបស់គ្រ់ន្ លបានស្្យប់មែងមួយៗ នងិការស្្យបរ់បស់មាតយយរបស់គ្រ់ ន្ លអ្នកត្សីត្រូវបានរារាំងមនិ
ឱយយមកសួរស៉ុ ទ៉ុកខម៉ុនចព្លស្្យប។់ ស្កយស ីបានរមលឹកចៅ ល់ចំណ ចមួយកនញងអ្ំឡញងចព្លច្វើការចៅកនញងអ្ងគភាព្
ចល្រថា អ្នកត្សីបានធា្យក ់លនួ ឺ ច ើយត្រូវបានបញ្ជនូចៅផទោះត្ក៉ុមត្គសួ្ររបសអ់្នកត្សី។ នលៃប ទយប ់អ្នកត្សី
បាន   ត្រឡប់ចៅកាន់ត្ក៉ុមត្គួស្រ ច ើយបានចឃើញថា បែូនបចងកើរព្ីរ ក់របសអ់្នកត្សីបានស្្យប។់  អ្នក
ត្សី បានរមលឹកថា ព្ួកចគសគមោស់ ច ើយបានញា ៉ុ ំបាយផែូម។ ព្ួកចគ មិនត្រូវបានអ្ន៉ុញ្ញយរឱយយចរីសយក
អាហារតាមគំនរសត្មាមកនញងនត្ព្ ច ើមយបីច្វើជាអាហារបន្នថមចៅចលើរបបអាហារន្ លបានកំណរ់ច ោះចទ ច ើយ
ត្បសិនចបើព្ួកចគត្រូវោប់បាន  ព្ួកចគនឹងត្រូវបានោរទ់៉ុកថាជាសត្រូវ និង “ត្រូវបានកចមទចចោល”។  អ្នកត្សី 
ោន ់ស៉ុជារ ិបានចលើកចឡើងថា “វាជាចស្ក  កមមមួយសថិរចៅចត្កាមរបបន្ មរត្ក ម ន្ លចយើងត្រូវបងែរ់
បាយ និងឱយយមែូបអាហារបរិចភាគ ូចជាសរវ”។ 

ច.៤. ការសួរសណំរួរបសច់ ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីសរួចៅកានស់ ជនជាបច់ោទ 

អ្នកត្សី ោន ់ ស៉ុជារ ិ បានសួរចៅកាន់ស ជនជាប់ចោទថា ច រ៉ុអ្វីបានជាន្ មរត្ក ម មានភាព្
ចឃរចៅយា យងចនោះចមល ោះ? ច ើយបានជត្ម៉ុញឱយយស ជនជាប់ចោទ ស៉ុំចទសចៅកាន់អ្នកស្្យប ់ច ើមយបីអ្ន៉ុញ្ញយរ
ឱយយ “ត្ព្លឹងរបស់ព្កួចគ បានចៅកាន់ស៉ុ គរិភព្” ចោក ច ៀវ សផំន  ំបូងបានសន្មែងនូវការភាញយក់ចផែើលចៅ
ចលើចសចកែីន្លលងការណ៍របស់ច ើមបណតឹងរ ឋបយបចវណីចៅកនញងសវ ការ ចោយចលើកចឡើងថា “អ្នកន្ លបាន
ត្បត្ព្ឹរែអ្ំចព្ើចឃរចៅទំងច ោះ គឺមនិន្មនជាត្បជាជនស្មញ្ញចទ ព្ួកចគជាចម កឹ ំន្ លគ្មយនចមតាតយ្ម៌”។ 
ចោក ននួ ជា បានសងករ់្ៃន់ថា គ្មយនចគ្លនចយាបាយសម្ាយបម់ន៉ុសយសកនញងរបបកមពញជាត្បជា្ិបចរយយយចទ 
ច ើយគ្រ់បានសន្មែងនូវការអាណិរអាសូរ ល់អ្នកត្សី ោន ់ស៉ុជារ។ិ គ្រ់មានជំចនឿថា កមពញជាត្បជា្ិបចរ
យយយ “មានចគ្លបំណងលែ” សត្មាប់ត្បចទសជារិ។ 

ច.៥. ទ៉ុកខចវទ  នងិព្យយសនកមម ចោយស្រឧត្ក ិឋកមមចៅកនញងករណ ី០០២ 

អ្នកត្សី បានោំព្ីរចបៀបន្ លគ្រ់បានបារ់បងស់មាជិកននត្ក៉ុមត្គួស្រទំងអ្ស់     ចៅកនញងអ្ំឡញង
របបកមពញជាត្បជា្បិចរយយយ។ អ្នកត្សី បានត្បាប់រ៉ុោការព្កីារ ឺោប់ ន្ លបានជត្ម៉ុញឱយយគ្រ់តំាង ម លនួ
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ជាច ើមបណតឹងរ ឋបយបចវណីកនញងការន្សវងរកយ៉ុរែិ្ម ៌ កនញង មឲយយត្ក៉ុមត្គួស្ររបស់គ្រ់ និង “ត្បជាជនកមពញជា”។  
អ្នកត្សី បានសងយឃឹមថា សកខីកមមរបស់គ្រ ់នឹងជួយ លរ់៉ុោការកនញងការសចត្មចបាននូវចគ្លបំណងច ោះ។ 

ច.៦. ឥរយិាបលរបសច់ ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីនងិភាព្គរួឱយយចជឿបាន 

អ្នកត្សី ោន ់ ស៉ុជារ ិ  ូចជាមានទ៉ុកខត្ព្ួយចៅអ្ំឡញងចព្លផែលស់កខីកមមរបស់គ្រ់ ជាព្ិចសស ចៅ
ចព្លអ្នកត្សី បានចរៀបរាប់ចឡើងវិញអ្ំព្ីការស្្យប់របស់ត្ក៉ុមត្គួស្ររបស់អ្នកត្សី។ អ្នកត្សី ត្រូវបានចគសចងករ
ចឃើញថា យំចៅចព្លសួរសំណួរចៅកាន់ស ជនជាប់ចោទ។ ចៅចព្ល លោះ វាមានភាព្មិនចយ្ ស់ោស់ចៅ
ត្ព្ឹរែិការណ៍មួយចនំួន ន្ លបានចកើរចឡើង។ ចទោះជាយា យងោក៏ចោយ អ្ងគច រ៉ុលមែិរននចរឿងរា យវរបស់
គ្រ់ ត្រូវបានបញ្ជយក់ចោយសំណួរន្ លច្វើចឡើងចោយភាគី ជាព្ិចសសកនញងអ្ំឡញងចព្លសួរសំណួរចោយស 
ត្ព្ោះរាជអាជាញយអ្នែរជារិចោក ចរយ៉ន៍រ្។ 

្. សកខកីមមរបសអ់្នកត្ស ី  ូច ថយ (TCPP -198) 

អ្នកត្សី   ូ ច ថយ11 បានចូលមកច្លើយបំភលឺចៅនលៃព្៉ុ្ចព្លរចសៀល។ ពាណិជជករអាយ៉ុ ៦០ឆ្នយំរូបចនោះ 
រស់ចៅកនញងភូមិព្ូក្សយសី ច រែកោតយល ប ៉ុន្នែ មានត្ស៉ុកកំចណើរចៅកំព្ង់សឹងែ។  ចសចកែីន្លលងការណ៍របស់អ្នក
ត្សីអ្ំព្ីការរងទ៉ុកខចវទ  និងព្យយសនកមម ត្រូវបានចផ្តយរចលើការបារ់បង់សមាជិកត្ក៉ុមត្គួស្រចំនួន ២២
 ក់ ចៅអ្ំឡញងចព្លរបបកមពញជា។ អ្នកត្សី ក៏បានផែល់ព្ីជីវិរចៅកនញងស ករណ ៍ជាព្ិចសស អ្វីន្ លបានចកើរ
ចឡើងចំចពាោះអ្នក ន្ ល កខនមិនបានត្បគល់ត្ទព្យយសមយបរែិរបស់ព្ួកចគ។ 

្.១. ការជចមលៀសត្បជាជនចចញព្ទីតី្ក៉ុងភនចំព្ញ 

អ្នកត្សី បានត្បាប់រ៉ុោការថា គ្រ់បានរស់ចៅកនញងត្គសួ្រអ្នកមានត្ទព្យយសមយបរែិ នងិបានរស់ចៅកនញង 
“ជីវិរន្ លលែ” ម៉ុនចព្លន្ លន្ មរត្ក មបានចឡើងកានអ់្ំោច។ ត្ក៉ុមត្គសួ្ររបស់អ្នកត្សី បានត្គប់ត្គង
ត្ទព្យយសមយបរែ ិ និងចបើកហាងលក់ចត្គឿងចទសមួយចៅកនញងទីត្ក៉ុងភនំចព្ញ។ ចៅឆ្នយ១ំ៩៧២ អ្នកត្សីបានចរៀបការ
ជាមួយត្គូបចត្ងៀនមានយក ់ ច ើយព្ួកចគមានកមមសិទធចលើត្ទព្យយសមយបរែិ នងិរលយនែ។ អ្នកត្សី បានករ់សមាគយល់ថា 
អ្នកត្សីមិនបាន ឹងថា ការលំបាកនឹងមានន្យ ូចចមែចចទចៅចព្លច ោះ។ 

ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីបានរមលឹកព្ីការទទួលស្វយគមន៍ លទ់ហានន្ មរត្ក មចៅចលើក ំបូង    ចព្ល
ន្ លន្ មរត្ក ម បានចូល ល់ទីត្ក៉ុងភនំចព្ញ។ ន្រយា យងោ ព្កួចគបានត្បាប់ត្បជាជន ឱយយោកចចញកនញងរយៈ
ចព្លព្ីរបីនលៃ ច ើមយបីអ្ន៉ុញ្ញយរឱយយព្ួកចគ “ចបាសសមាអយរទីត្ក៉ុង”។ ស្កយស ីនិងត្ក៉ុមត្គួស្រ បានោកចចញព្ីទីត្ក៉ុង
ភនំចព្ញតាមចពា្ិ៍ចិនរ៉ុង។ ចៅកនញងអ្ំឡញងចព្លជចមលៀសត្បជាជនចចញ អ្នកត្សីបានោំព្ីការបំភ្យ និងការ
យល់ត្ចឡំ ប ទយប់ព្ីទហានន្ មរត្ក មបានបាញ់ជាចត្ចើនត្គ្ប់ចៅចលើចមឃ ច ើមយបីគំរាមកំន្ ងព្ួកចគ។ អ្នក
ត្សី ក៏បានោំថា បានចឃើញស្កសព្ទហាន លន ់នល ់និងន្តសែីន្ លត្រូវបានចគបងខំឱយយច ើរ ប ទយប់ព្ីសត្មាល
កូនរួច។ 

អ្នកត្សី និងត្ក៉ុមត្គសួ្រ បានររ់ចៅត្ជកចកានរយៈចព្លមួយយប់ ច ើយចៅចព្លត្ព្ឹកត្គួស្ររបស់
គ្រ់ បានជិោះទកូច ើមយបី្លងការ់ទចនលមួយ។ ប ទយបព់្ីច ើរអ្ស់រយៈចព្ល ១៥នលៃ ត្គសួ្ររបស់គ្រ់ បានមក ល់
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ព្ូក្សយស។ី ចៅចណំ ចមួយកនញងអ្ំឡញងចព្លច្វើ ំចណើរ ត្បជាជនចត្សកទឹកយា យងខ្យងំរ ូរ ល់ព្ួកចគបានផឹក
ទឹកក វក់ព្ីត្សោះទកឹ ព្ីចត្ពាោះ គ្មយនទឹកស្អយរញញំុំាចទ។ 

្.២. បទព្ចិស្្នក៍ារងារចៅកនញងស ករណព៍្កូ្សយស ី

អ្នកត្សី បានចរៀបរាប់ថា ជីវិរមានភាព្ចវទ ោស់សត្មាប់ “ត្បជាជនលមី” ចៅកនញងស ករណ៍ព្កូ      
្សយសី។ អ្នកត្សី និងត្ក៉ុមត្គួស្រ បានស្នយក់ចៅកនញងរបំន់ច ោះរ ូរកនញងរបបន្ មរត្ក ម។ អ្នកត្សី បានោំ
ថា ត្បជាជនត្រូវបានចគរត្មូវឱយយច្វើការកសិកមម្ៃន់្ ៃរ ជាមួយអាហាររិចរួច ច ើយមិនអាចរកថានយំព្យាបាល
បានច ោះចទ។ អ្នកត្សី ក៏បានរមលឹកថា ប ទយប់ព្ី្លងទចនល គ្រ់ត្រូវបានបងខំឱយយបនែសទូង និងរង់ោំជាចត្ចើនចមា យងម៉ុន
ចព្លគ្រ់បានវិលត្រឡប់ចៅផទោះវិញច ើមយបីបំចោចោោះកូន។ ស្កយស ីក៏បាននយិាយអ្ំព្កីារចរីសចអ្ើង ន្ លគ្រ់
បានជួបត្បទោះជាមន៉ុសយសមានយកក់នញងចំចោមត្បជាជន “១៧ចមស្”។ ចៅចព្លមួយ ចៅកនញងន្ មិល៉ុ  ឆ្នយ ំ
១៩៧៥  ណៈន្ លច្វើការកនញងស ករណ ៍ អ្នកត្សីបានោំថា បងត្ប៉ុសនលលរបស់គ្រ ់ ត្រូវបានចកាោះចៅចៅ
ចូលរួមកនញងកចិចត្បជ៉ុ ំច ើយមនិន្ លត្រឡប់មកវិញចទ។ 

្.៣. ការោកទ់ណឌកកមមចចំពាោះការោកត់្ទព្យយសមយបរែឯិកជន 

ប ទយប់ព្ីរបបន្ មរត្ក មបានបញ្ចប់ អ្នកត្សី   ូច ថយ បានសនយសំត្បាក់មួយចំននួ ច ើយបានវិលត្រឡប់
ចៅភូមិកំចណើរជាមួយកូនរបស់គ្រ់ ច ើមយបីន្សវងរកត្ក៉ុមត្គួស្រ។ អ្នកត្សីបានត្បាប់រ៉ុោការថា អ្នកភូមិបាន
ជូន ណំឹងថា មាដយយ និងបងបែូនបចងកើរចំនួនត្បំា ក ់ត្រូវបានោប់ លួន និងសម្ាយប់ចោយន្ មរត្ក ម ប ទយប់ព្ី
មាដយយរបស់ ងបានររ់ចចញព្ីមនទីរឃ៉ុំឃងំ។ មាតយយរបស់អ្នកត្សី ត្រូវបានោក់កនញងមនទីរឃ៉ុំឃំង ព្ីចត្ពាោះន្រ
គ្រ់ ត្រូវបានចគចោទត្បកាន់ព្ីបទរកយាទ៉ុកមាស ច ើយមិនត្បគល់ចៅឱយយស ករណ៍។ ច ើមបណតងឹរ ឋ
បយបចវណី បានត្បាប់រ៉ុោការថា ចរើបែូនត្ប៉ុសរបស់អ្នកត្សី និងត្បព្នធរបស់គ្រ ់ត្រូវបានសម្ាយប់ចោយន្ មរ
ត្ក មចោយរចបៀបោ សត្មាប់ការ កខនមិនបានត្បគល់ត្ទព្យយសមយបរែិរបស់ព្កួចគ ចៅស ករណ៍
សត្មាប់ការចត្បើត្បាស់ជាសមូ ភាព្។ 

្.៤. ទ៉ុកខចវទ  នងិព្យយសនកមម បោតយលមកព្បីទឧត្ក ិឋកនញងករណ ី០០២ 

អ្នកត្សី បាន កចរិែចៅចព្លន្ លរមលឹកចឡើងវិញ ល់ការរងទ៉ុកខកនញងអ្ំឡញងចព្លជចមលៀសត្បជាជន និង 
បទព្ិចស្្នរ៍បស់គ្រ់រស់ចៅកនញងស ករណ។៍ អ្នកត្សី បានចរៀបរាប់ចឡើងវិញអ្ំព្ីការស្្យប់របស់បែីរបស់អ្នក
ត្សី ចោយស្រន្រមានបញ្ហយចបោះ ូងចៅកនញងឆ្នយំ១៩៩៥។ អ្នកត្សីចជឿជាក់ថា ចរឿងចនោះចកើរចចញព្ីការងារ
្ៃន់្ៃរ ន្ លគ្រ់ត្រូវបានរត្មូវឱយយច្វើកនញងអ្ំឡញងចព្លរបបកមពញជាត្បជា្ិបចរយយយ។ អ្នកត្សី ក៏បានចរៀបរាប់ព្ីការ
លំបាក ន្ លគ្រ់បានស៊ែូត្ទំរស់ចៅជាន្តសែីចមមា យយ និងជាអ្នករស់រានមានជីវិរន្រមួយគរ់ចៅកនញងត្គួស្ររបស់
គ្រ់។ អ្នកត្សី បានត្បាប់រ៉ុោការថា គ្រ់បានបារ់បងស់មាជិកត្គួស្រសរ៉ុបចនំួន ២២ ក ់និងស្ចញ់ារិ
ចោយស្រជំង ឺ ត្គ្ប់មីន និងការសម្ាយប់។ ការជំរ៉ុញឱយយមានចូលរួមចៅកនញង ំចណើរការនីរិវិ្ីជាច ើមបណតឹងរ ឋ
បយបចវណី គឺច ើមយបីន្សវងរកយ៉ុរែិ្ម ៌ ច ើយអ្នកត្សីបានជំរ៉ុញឱយយស ត្ព្ោះរាជអាជាញយធា ឱយយចចញស្លត្កមម៉ុន
ចព្លន្ លស ជនជាប់ចោទបានស្្យប់។ អ្នកត្សីបាននិយាយថា “ោរីគួរន្រត្រូវ បានោក់ទណឌកកមមរយៈ
ចព្ល ១០០០ឆ្នយ ំ ឬអ្សម់យួជីវិររបស់ព្ួកចគ ច ើយព្កួចគមិនគួរត្រូវបានចកើរជាមន៉ុសយសចទៀរចទ”។ ស្កយសី
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បានចសនើថា ត្ទព្យយរបស់ស ជនជាប់ចោទទំងកនញង និងចត្ៅត្បចទសកមពញជា គួរត្រូវបានរឹបអ្ូសច ើមយបីទូទរ់សង
ជនរងចត្គ្ោះចៅកនញងករណីន្ លស្លត្កមរកចឃើញថា មានព្ិរ៉ុទធភាព្ត្រូវបានសចត្មច។ 

្.៥. ការសួរសណំរួរបសច់ ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីសរួចៅកានស់ ជនជាបច់ោទ 

ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីបានសួរបីសំណួរ ល់ស ជនជាប់ចោទ។ សំណួរ បំូងបានសួរថា ចរើ
ចគ្លនចយាបាយ ន្ លបានចកើរចឡើង ំឱយយមានការការ់ចទស និងការសម្ាយប់មាដយយ និងបែូនត្ប៉ុសរបស់គ្រ់
ចំចពាោះការ កខន មិនត្បគល់មាសរបស់ លួនឱយយចៅស ករណ ៍មានចកើរចឡើងន្ រឬចទ? សំណួរទីព្ីរ អ្នកត្សី
បានចថាកយលចទសស ជនជាប់ចោទ និងសួរថា “ចរើអ្នកធា្យប់ត្សនម ព្ីស្ថយនភាព្របស់ត្បជាជនកមពញជា ន្ ល
បានយំចៅកនញងលលញកឈាម ច ើយបានសួរព្ីលកខណៈកំ ៉ុសអ្វីន្ លព្ួកចគបានច្វើ ៉ុស ច រ៉ុអ្វីបានជាព្កួចគត្រូវ
បានសម្ាយប់ នងិត្រូវការមានយ៉ុរែិ្ម?៌  ចរើអ្នកធា្យប់ន្ លត្សនម ចទ?  សំណួរទីបី បានសំចៅ ល់ចសចកែីន្លលង
ការណ៍ច្វើចឡើងចោយស ជនជាប់ចោទប ិចស្ការ ងឹការសម្ាយប់រងាគយល ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណីបានសួរថា  
“[ ចរើ] អ្នកចចោះខមយស់ចគន្ រឬចទ.... ថាអ្នកជាចម ឹក ំជាន ់ពស់ ច ើយអ្នកមិន ងឹអ្វីចស្ោះ?” 

ចោក ននួ ជា បានប ិចស្មិនច្លើយសំណួរ ចោយចលើកចឡើងព្ីការអ្ស់កម្ាយំងខ្យងំ និងការ  ឺ 
កយ្ល។ ចោក ច ៀវ សផំន បានច្លើយរបថា គ្រម់ិនន្មនជាចម ឹក ំននរបបកមពញជាត្បជា្ិបចរយយយច ោះចទ 
ប ៉ុន្នែ ត្គ្ន់ន្រត្បម៉ុ រ ឋចោយគ្មយនសិទធិអ្ំោចត្បរិបរែ ិ គឺ ូចជាអ្នកកានរ់ំន្ណងម៉ុនគ ឺសទម្តចសហីន។ុ  
ចបើចទោះបីជាមានការចោទត្បកាន់ថា គណៈមជយឈិមជាអ្ងគការកំព្ូលរបស់បកយសក៉ុមមញយនសីែ ចោក ច ៀវ សផំន 
បានអ្ោះអាងថា ចៅកនញងការអ្ន៉ុវរែរួ ទីរបស់គ្រ់ចៅកនញងបកយសក៉ុមមញយនីសែ ត្រូវបានកត្មរិឱយយន្ចកោយទំនិញ 
ចោយអ្ន៉ុចោមតាមចសចកែីន្ណ ំ ន្ លគ្រ់បានទទលួបានព្ីគណៈកមាមយ្ ិការអ្ចនិន្តនែយ៍។ គ្រ់ក៏បាន
ចលើកចឡើងមែងចទៀរព្ីចសចកែនី្លលងការណ៍ច្វើចឡើងតាំងព្ីច ើមចោយចោក ននួ ជា ថា ការអ្ប់រំកនញងរបបកមពញជា
ត្បជា្ិបចរយយយ មានចចរ ោងសមាអយរធារ៉ុប៉ុគគលជាលម ី មិនន្មនកចមទចប៉ុគគលច ោះចទ។ គ្រ់បានប ិចស្
ការ ឹងអ្ំព្ីចគ្លនចយាបាយរឹបអ្ូសត្ទព្យយសមយបរែិឯកជនោមួយជាជាង ី្ លី ន្ លគ្រ់បានបញ្ជយក់គរឺត្មូវ
សត្មាបច់្វើការអ្ភិវឌយឍន៍កសកិមម។ 

្.៦. ឥរយិាបលរបសច់ ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីនងិភាព្គរួឱយយចជឿបាន 

ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីមានអារមមណ៍មិនសបយ្យចរិែ ចៅចព្លន្ លគ្រ់កំព្៉ុងន្រផែល់សកខីកមម។ 
អ្នកត្សីបាននិយាយយា យងឆ្ប់រ ្ស ច ើយចៅចព្ល លោះ បញ្ហយចនោះប ោះពាល់ លភ់ាព្ចយ្សោ់សន់នសកខីកមម
របស់គ្រ់។  ចោយស្រន្រភាគី មិនបានចោទសួរសំណួរ ល់ស្កយស ី ច ោះគឺគ្មយនឱកាសច ើមយបីបញ្ជយកព់្ីន្ផនក
ោមួយននសកខីកមមរបស់អ្នកត្សីថា មិនទនច់យ្សច់ ោះចទ។ 

ជ. សកខកីមមរបសអ់្នកត្ស ីច្ង ចអ្ងល ី(TCCP-13) 

វគគសវ ការច៉ុងចត្កាយចៅនលៃព្៉ុ្ គឺចោកត្សី ច្ង ចអ្ងល ីច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីអាយ៉ុ ៦០ឆ្នយរូំប
ចនោះ បានផែល់សកខកីមមចៅម៉ុ រ៉ុោការតាមរយៈមច្យាបាយចស្រទសយសន៍ព្ីត្បចទសបារាំង។12 ស្កយស ី 
បចចញបយបននរស់ចៅកនញងទីត្ក៉ុងបា យរីស បានចរៀបរាប់ចឡើងវិញអ្ំព្បីទព្ិចស្្នរ៍បសអ់្នកត្សី អ្ំឡញងចព្លការជចមលៀស
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ត្បជាជនចចញព្ីទីត្ក៉ុងភនំចព្ញ និងបទព្ិចស្្នរ៍បសគ់្រ់រស់ចៅកនញងស ករណអ៍្ំឡញងចព្លកមពញជាត្បជា្បិ
ចរយយយ។ អ្នកត្សីបានោំថា បានចឃើញនូវឧបយបរែិច រ៉ុ ៏កាចស្ហាវជាចត្ចើនចៅកនញងអ្ំឡញងចព្លច ោះ។ ស្កយសី
បានត្បាប់រ៉ុោការថា អ្នកត្សី ធ្ាយប់ប ងច្វើអ្រែឃរ លួនឯងន្ រ ចោយស្រច្វើការងារអ្ស់កម្ាយំង និងមានអាហារ
មិនត្គប់ត្គ្ន់។ 

ជ.១. ការជចមលៀសត្បជាជនចចញព្ទីតី្ក៉ុងភនចំព្ញ 

អ្នកត្សី ច្ង ចអ្ងល ី បានត្បាប់រ៉ុោការ ព្ីការន្ លអ្នកត្សីត្រូវបានចគបងខំឱយយោកចចញព្ីទីត្ក៉ុង
ភនំចព្ញចៅនលៃទី១៧ ន្ ចមស្ ឆ្នយ១ំ៩៧៥ ជាមួយមាតយយោស់ជរា និងបងបែនូត្ប៉ុសព្ីរ ក់របស់អ្នកត្សី។  អ្នក
ត្សីបានោំថា ន្ មរត្ក មបានត្បាប់ត្គួស្ររបស់គ្រ់ឱយយោកចចញព្ីផទោះរបស់ព្ួកចគ ចោយស្រន្រការទមា្យក់
ត្គ្ប់ន្បករបស់ស រ ឋអាចមរិកអាចនឹងបំផ្្យញទីត្ក៉ុង នងិផទោះរបស់អ្នកត្សី។ អ្នកត្សី បានោកចចញតាមផលូវ
ជារិចល ១ ចឆ្ពយោះចៅកាន់ចកៀនស្វយយ។ ចំចពាោះការច្វើ ំចណើរ អ្នកត្សីបានចឃើញទរកន្ លចគចបាោះបង់ចោល
ចៅចលើចិចញ្ចើមផលូវ ប ៉ុន្នែ ចៅចព្លន្ លអ្នកត្សីបានព្យាយាមជួយសចន្តងាគយោះ ទហានន្ មរត្ក មមិនអ្ន៉ុញ្ញយរឱយយ
 ងជួយ ច ើយ “ោប់ន្ កទរកោច់ចចញព្ីគ្នយ” ចៅនងឹម៉ុ របស់អ្នកត្សី។ អ្នកត្សី ក៏បានត្បទោះស្កសព្
ជាចត្ចើន ក់ន្ លបានស្្យប់ចៅតាមផលូវ។ រូបិយបណ្ណចៅមានស៉ុព្លភាព្រយៈចព្លព្ីរ ឬ បីសបាតយ ៍ប ទយប់ព្ី
នលៃ១៧ចមស្ ឆ្នយ១ំ៩៧៥  ូចចនោះច ើយ ស្កយសី និងត្ក៉ុមត្គសួ្រ ចៅន្រអាចទិញអាហារច ើមយបីបរិចភាគកនញងអ្ំឡញង
ចព្លការច្វើ ំចណើររបស់ព្ួកចគ។ ចៅចព្លន្ លព្ួកចគបានចៅ ល់ចកៀនស្វយយច ើយ ទហាន ៉ុរច ម្បាន
បងខំឱយយព្ួកចគបនែចៅម៉ុ ចទៀររ ូរចៅ ល ់រកាចកាង ច រែបារ់ ំបង ន្ លជាកន្នលងព្កួចគត្រូវបានោក់ឱយយចៅ
កនញងស ករណ។៍ 

ជ.២. បទព្ចិស្្នក៍ារងារចៅកនញងស ករណច៍ រែបារ ់បំង 

អ្នកត្សី បានត្បាប់រ៉ុោការថា ន្ មរត្ក មបានត្បកាសត្បាប់ព្ួកចគអ្ំឡញងចព្លការច្វើ ំចណើររបស់
ព្ួកចគចៅកាន់រកាចកាងថា “ត្បជាជនលម”ី នឹងត្រូវបានបងខំឱយយចូលចៅកនញងស ករណ ៍ ចៅចព្លន្ លព្ួកចគ
បានមក ល។់ ប ទយប់ព្ីច្វើ ំចណើរមក លរ់កាចកាង រាលត់្ទព្យយសមយបរែិ ឬអ្វឺា យន់របសព់្ួកចគទំងអ្ស់ ត្រូវបាន
ចគរឹបអ្សូសត្មាប់ការចត្បើត្បាស់រួម។ ស្កយស ីបានការ់ស្មយនថា ចរឿងចនោះត្រូវបានច្វើចឡើងច ើមយបីបចងកើរស្ថយន
ភាព្ននភាព្ចសមើគ្នយ ន្ លគ្មយននរោមានយក់មានជាងនរោមួយចផយសងចឡើយ។ ចៅកនញងស ករណ៍ ត្បជាជនត្រូវ
បានចគោរថ់ានយក់ជាបីន្ផនក៖ ថានយក់ចកមង ថានយក់វ្យជំទង ់ និងថានយក់មន៉ុសយសោស់។ ត្ក៉ុមនីមួយៗ មានសមាជិក
ត្បមាណ ២០ ក ់និងត្បធានអ្ងគភាព្មួយ ន្ លបានោរ់តាំងកនញងត្ក៉ុមចនោះ។ ច ើមបណតឹងរ ឋបយបចវណី ត្រូវបាន
បញ្ជូនចៅថានយក់វ្យជំទង់ ន្ លអ្នកត្សីបានអ្ោះអាងថា ត្បធានអ្ងគភាព្ជាមន៉ុសយសចឃរចៅ និងគចឃលើន។ 

អ្នកត្សី ច្ង ចអ្ងល ី បានចរៀបរាប់អ្ំព្ីបទព្ិចស្្ន៍រស់ចៅកនញងស ករណ។៍ អ្នកត្សីបានត្បាប់
រ៉ុោការថា អ្នកត្សីត្រូវបានចគ ក ូរសិទធិចសរីភាព្ មនិមានអាហារត្គប់ត្គ្ន ់ និងត្រូវបានត្បត្ព្ឹរែយា យង
អាត្កក់មកចលើ លួនអ្នកត្សីចៅកនញងស ករណ៍ចនោះ។ ស្កយសី បានចរៀបរាប់ថា គ្រ់ត្រូវបានចគហាមឃរម់ិនឱយយ
ញញឹម ឬយំ។ អ្នកត្សីបានរមលឹកថា គ្រទ់ទួលបានន្របបររាវបីន្វកច ើមយបីបរិចភាគចៅចព្លត្ព្ឹក នងិចព្លោងយច។  
ទក់ទងនងឹការព្យាបាល គមឺានន្រថានយំត្គ្ប់អាចម៍ទនយាយចទ ន្ លអាចរកបានសត្មាប់ចព្ល ។ឺ ចៅចណំ ច
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មួយ ស្កយសបីានោំថា គ្រប់ានសនលប់ចោយស្រន្រអ្សក់មា្យំងចព្ក ប ៉ុន្នែ បាន ឹង លនួចឡើងវិញចៅម៉ុនចព្ល
ន្ លនរោមានយក់បានប ៉ុនប ងោក់ស្រធារ៉ុរាវចលើរូបអ្នកត្សី។ 

ចោយចលើកចឡើងព្ីបញ្ហយទណឌកកមមចៅកនញងស ករណ ៍ អ្នកត្សី ច្ង ចអ្ងល ី បានោំថា ចៅនលៃទីព្ីរ
ប ទយប់ព្ីអ្នកត្សីបានមក ល់ មន៉ុសយសត្បមាណ ២០ ក ់(រួមទំងបួនត្គសួ្រ និងចកមងត្ប៉ុសមានយក់) បានច្វើការ
ត្បឆំ្ងរវា យស៉ុំត្រឡប់ចៅភនំចព្ញវិញ។ ន្ មរត្ក មព្ី ំបងូបានគំរាមសម្ាយប់ត្ក៉ុមអ្នករវា យ ប ទយប់មកបានោប់
ចងន របស់ព្ួកចគរួមគ្នយ និងចងស្្យបចសកបងខឱំយយោកចចញ។ ស្កយស ីបានត្បាប់រ៉ុោការចោយសននិោឋយនថា 
ត្ក៉ុមចនោះត្រូវបានសម្ាយប ់ ប ទយប់ព្ីព្ួកចគទងំអ្ស់គ្នយបារ ់លួន។ ស្កយស ីក៏បានរមលឹកចឡើងវិញអ្ំព្ីចជាគវាស 
មិរែភកែរិបស់គ្រ់ចឈាមយោះ ម៉ុយ អ្នកចភៀស លួនមកព្ីភនំចព្ញន្ រ ន្ លបានត្បាប់ព្ីអាលក៍ំបាំងចៅកាន់អ្នកត្សីថា 
គ្រ់មានការត្ព្ួយបារមភអ្ំព្ីបងបែូនបចងកើររបស់គ្រ។់ ចៅនលៃប ទយប់ ទហានន្ មរត្ក មបានចៅអ្នកទំងព្ីរ 
ម៉ុយ និងច ើមបណតឹងរ ឋបយបចវណី ច ើយបានបញ្ជយឱយយព្កួចគ្លងការវ់ាលត្សូវ។  ប ទយប់មក ម៉ុយ ត្រូវបានចគ
បញ្ជយឱយយជកីរច្តមួយ នងិប ទយប់ព្ីជីករច្តច ើយ ព្កួទហានបានរ៉ុញគ្រច់ូលចៅកនញងរច្តៅ ច ើយកប់
ទំងរស់ន្រមែង។  អ្នកត្សី ច្ង ចអ្ងល ីចត្កាយមកបានឮ ទហាន និយាយថា “ឥឡូវចនោះ ចយើងបានបញ្ជូនអ្នក
ចៅជួបជាមួយត្គួស្ររបស់អ្នកច ើយ។” ប ទយប់ព្ីចមើលចឃើញមិរែភកែិរបស់អ្នកត្សីស្្យប់ ច ើមបណតឹងរ ឋ
បយបចវណី ចត្កាយមកចទៀរត្រូវបានចគ បញ្ជយចោយទហានឱយយត្រឡប់មកផទោះវិញ នងិ “ច្វើការ្ៃន់្ៃរ”។  អ្នកត្សី
ត្បាប់រ៉ុោការថា គ្រ់ភ្យខ្យចចព្កមិនហា យនត្បាបន់រោមានយក់អ្ំព្ីច រ៉ុការណ៍ច ោះចទ។ 

ជ.៣. ទ៉ុកខចវទ  នងិព្យយសនកមម បោតយលមកព្បីទឧត្ក ិឋកនញងករណ ី០០២ 

អ្នកត្សី ច្ង ចអ្ងលី បានត្បាប់អ្ងគជំន៉ុំជត្មោះថា គ្រ់ត្រូវបានទទួលរងទ៉ុកខទំងន្ផនកផលូវចិរែ និង 
ផលូវកាយ។ អ្នកត្សីបានចលើកចឡើងថា ការច្វើព្លកមម្ៃន់្ៃរ និងកងវោះអាហាររូបរថមភ បានច្វើឱយយអ្នកត្សីគ្មយនការ
លូរោស់។ អ្នកត្សី ក៏បានត្បាប់រ៉ុោការចទៀរថា គ្រប់ានសញ្ជឹងគិរច្វើអ្រែឃរចៅចព្លោមួយ ច ើយ
មិនអាចត្ទំចមើល ឬ ឮសំចឡងខ្យំងៗចោយស្រការជួបត្បទោះរបស់អ្នកត្សី។ 

ជ.៤. ឥរយិាបលរបសច់ ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីនងិភាព្គរួឱយយចជឿបាន 

សកខីកមមរបស់អ្នកត្សី ច្ង ចអ្ងលី ត្រូវបានរំខនចោយស្រន្របញ្ហយបចចចកចទស (សូមចមើលន្ផនក
ទី៤ គ) ប ៉ុន្នែ   អ្នកត្សី ចៅន្ររកយាភាព្អ្រ់្មរ់ និងបនែផែល់សកខីកមមយឺរៗ និងចយ្ស់ៗ។ មានចព្ល លោះ
ចឃើញថាច ើមបបណតឹងរ ឋបយបចវណីរូបចនោះ មានការរំចជើបរំជួលអារមមណ៍ខ្យំង  ូចចនោះចឃើញថា ចមធាវីច ើម
បណតឹងរ ឋបយបចវណី និងស ត្ព្ោះរាជអាជាញយជារិ បានជួយតំាងសំណួរសួរ ល់អ្នកត្សី    ឲយយបកត្ស្យឲយយ
បានចយ្ស់ នូវអ្វីន្ លអ្នកត្សីបានជួបត្បទោះ។ 

 . សកខកីមមរបសច់ោក នរូ  ៊ែន ់(TCP-100) 

ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណីចោក នរូ  ៊ែន ់អាយ៉ុ ៧៩ ឆ្នយំ បានច្វើ ំចណើរព្ីផទោះសព្វនលៃរបសគ់្រ់ចៅកនញងរ ឋ
រិចស្ស ស រ ឋអាចមរិក កនញងចគ្លបំណងមកផែល់នូវចសចកែីន្លលងព្ពី្យយសនកមម និងការរងទ៉ុកខចស្ករបស់
គ្រ់។  គ្រ់ចកើរចៅច រែនត្ព្ន្វង ច ើយបាននិយាយអ្ំព្កីារជចមលៀសត្បជាជនព្ីទីត្ក៉ុងភនំចព្ញ។13 
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 .១. ការជចមលៀសត្បជាជនចចញព្ទីតី្ក៉ុងភនចំព្ញ 

ចៅអ្ំឡញងចព្លជចមលៀសត្បជាជនចចញព្ីទីត្ក៉ុងភនំចព្ញ ចោក នរូ  ៊ែន់ បានរមលឹកចឡើងថា ត្បជាជនជា
ចត្ចើនកំព្៉ុងោកចចញព្ីទីត្ក៉ុងចៅកោតយលនលៃ រ ូវត្បំាង។ ចោក នរូ  ៊ែន ់ បានចរៀបរាប់ថា ទហានន្ មរ
ត្ក ម ន្ លគ្រ់បានចឃើញចៅចព្លច ោះ បានកាន់កំាចភលើងអាកា ៤៧ នងិចសលៀកពាកឯ់កសោឋយនព្ណ៌ច ម្
ជាមួយនឹងមកួកនែបឹ និងន្សយបកចជើងកងឡ់ន។  ចោយចរៀបរាប់អ្ពំ្ីស្ថយនភាព្ “វឹកវរ” ស្កយសីបានត្បាបរ់៉ុោការ
ថា ត្បជាជនមនិត្រូវបានអ្ន៉ុញ្ញយរឱយយយកអ្ឺវា យន់ជាចត្ចើនច ោះចទ ច ើយចោកបានោំថា បានចឃើញមន៉ុសយសមួយ
ចំនួនច ើរចោយគ្មយនសចមលៀកបំពាក់ ឬ ន្សយបកចជើង ឬចត្បើច ើមចចកច្វើជាន្សយបកចជើង។ ចោក នរូ  ៊ែន ់ បាន
បន្នថមថា គ្មយនអាហារអាចរកបានច ោះចទ ច ើយអ្ ម្យ គឺព្ិរជាមានភាព្ក វក់ខ្យងំោស់។ ចោកបាន
រមលឹកព្ីសរវរ៉ុយ ូចជា  “ វូងឃមញំ” មកចរាមជ៉ុំ វិញោមកមន៉ុសយសចៅត្គប់ទីកន្នលងចោយស្រន្រ វោះបងគន់
អ្ ម្យ។ ស្កយសីបានត្បាបរ់៉ុោការថា ត្បជាជនត្រូវបានបងខំឱយយរកយាការផ្្យស់ទ ី ច ើយជាលទធផល មន៉ុសយស
 ឺត្រូវបានទ៉ុកចោល ច ើយគ្រ់បានចឃើញមន៉ុសយសមានយបានច កស្្យប់ចៅតាមផលូវ។ 

ចោក នូរ  ៊ែន ់និងត្ក៉ុមត្គសួ្ររបស់គ្រ ់បានច្វើ ំចណើរចចញព្ីភនំចព្ញតាមផលូវជារិចល ១ ចឆ្ពយោះចៅ
កាន់ច រែនត្ព្ន្វង និងស្វយយចរៀង។ មួយន្ បានកនលងផ៉ុរចៅម៉ុនចព្លន្ លត្ក៉ុមត្គសួ្រគ្រ់ បានចៅ ល់ច រែ
នត្ព្ន្វង។ ចៅអ្ំឡញងចព្លច្វើ ំចណើរ ស្កយសីបានផែល់សកខកីមមថា ការ វោះចសយបៀងអាហារ និងថានយំចព្ទយយ គឺជាបញ្ហយ
ត្ប ម ៏្ ំបំផ៉ុរ។ ចទោះជាយា យងោក៏ចោយ ចោកបានោំថា មានទហានព្ីរ កប់ានផែល់ចសយបៀង ល់
ត្គួស្ររបស់គ្រ់  ណៈន្ លព្ួកចគ ព្យាយាម្លងស្ឡងចៅកនញងការច្វើ ំចណើររបស់ព្ួកចគ។ ចៅចព្លន្ ល
ត្គួស្ររបស់គ្រ់បានចៅ ល់វរែចមយ្ យ គ្រ់បានចឃើញចសចកែីត្បកាសសរចសរចៅចលើកាតយរច ៀន អ្ំពាវ វចៅ
កាន់អ្រីរមន្តនែីរាជការស្ធារណៈ និងប ូលីសកនញងរបប លន ់ នល ់ មកច៉ុោះចឈាមយោះរបសព់្ួកចគ និងវិលត្រឡប់
ចៅកាន់ភនំចព្ញវិញ ច ើមយបីជួយចរៀបចំទីត្ក៉ុងចឡើងវិញ។ ចោក នរូ  ៊ែន ់ មនិបានចជឿចសចកែីត្បកាសចនោះចទ 
ច ើយបានគិរថា វាជាចរឿងមិនត្បត្ករ ីន្ លព្ួកអ្រីរទហាន  ត្រូវបានន្គបំន្បកចចញព្ីមន៉ុសយសចផយសងចទៀរ។  
ស្កយសីបានត្បាបរ់៉ុោការថា គ្រ់មានអារមមណ៍ចត្គ្ោះថានយក់ ច ើយបានស៉ុំឱយយកនូរបស់គ្រ់ ប់ចៅគ្រ់ថា 
“បា យបា យ” នងិត្បព្នធរបស់គ្រថ់ា “មា យមា យ”។  ចៅចព្លមក ល់ច រែនត្ព្ន្វង ចោក នរូ  ៊ែន ់បានត្បាប់រ៉ុោការ
ថា ន្ មរត្ក មបានព្និិរយយចមើលសមាភយរផ្ទយល់ លួនរបស់ព្ួកគ្រ់ នងិបានបងខំឱយយព្ួកគ្រច់៉ុោះចឈាមយោះ។ ស្កយសីបាន
និយាយថា ត្គសួ្ររបស់គ្រ់ បានស្នយក់ចៅទីច ោះន្រមយួសបាតយ ៍ចទ ម៉ុនចព្លព្ួកចគត្រូវបានបញ្ជូនចៅកាន់
ភូមិមួយចទៀរចំងាយ ៣គីឡូន្ម ត្រ។ 

 .២. មរចិយាបលច់ៅចលើប៉ុគគលកិលកខណៈរបសច់ោក ច ៀវ សផំន 

ចោក នរូ  ៊ែន ់បានផែល់សកខកីមមថា ចោកបានទទួលព្រ្ម៌ានព្ីសមាជិកត្គសួ្រន្ លបានច្វើការចៅ
កនញងស្ោច រែនត្ព្ន្វងថា ចោក ច ៀវ សផំន នងឹវិលត្រឡប់ចៅកាន់ភនំចព្ញច ើមយបីចរៀបចំត្បចទស។  ចៅចព្ល
ន្ លបានច៉ុចសួរចោយស ចមធាវីអ្នែរជារិចោក ច ៀវ សផំន ចោក អាកទរួ ន្វកន្គន (Mr. Arthur 

Vercken) ស្កយសីបានត្បាបរ់៉ុោការថាចោក ច ៀវ សផំន លយបីលយ្ញព្ី “ភាព្ស្អយរសែំ” “មនិព្៉ុករលួយ” 
និងមាន “ជំ រទនភ់លន។់”  គ្រ់បានសំចៅចៅចលើពាកយយចោមអារាំមន្ លគ្រ់បានឮថា ចោក ច ៀវ សផំន 
បានប ិចស្មនិទទួលយករលយនែន្ម កសឺចឌសលម ី ន្ លបានទ៉ុកចោលចៅចត្កាមផទោះរបស់ចោកច ើមយបីសូក
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បា យន់គ្រ់។ ចទោះជាយា យងោក៏ចោយ ប ទយបព់្ីចសចកែីអ្តាថយ្ ិបយ្យ ស្កយសីបានបនែោរទ់៉ុកចោក ច ៀវ សផំន 
ថាជា “ត្រីកនញងត្រក ជាមួយនងឹត្រីសែញយ” ចោយព្នយយល់ថា ចោក ច ៀវ សផំន មនិអាចអ្ោះអាងថា ជាមន៉ុសយស
មានយក់ន្ លស្អយរសែំច ោះចទ ប ទយប់ព្ីចោកបានចៅរស់ចៅជាមួយ “ត្ក៉ុមន្ មរត្ក ម ន្ លមានចបោះ ូង
ព្ណ៌ច ម្”។ 

 .៣. ទ៉ុកខចវទ  នងិព្យយសនកមម ចោយស្របទឧត្ក ិឋកនញងករណ ី០០២ 

ចោក នរូ  ៊ែន ់ បានចរៀបរាប់ព្ីការបារ់បងក់ូនត្សី និងត្ក៉ុមត្គួស្ររបស់បែនូត្ប៉ុសនលលទំងមូល បាន
ស្្យប់កនញងរបបន្ មរត្ក ម។  ប ទយប់ព្ ីរូបលរសច ម្របស់កនូត្សីគ្រ់ត្រូវបានបងាហយញចៅចលើចអ្ត្កង់ ស្កយសីបាន
ត្បាប់រ៉ុោការអ្ំព្ីអារមមណ៍ចស្កចៅ ទ៉ុកខត្ព្ួយ នងិការចស្កស្តយយរបស់គ្រ ់ ចបើចទោះបីជាការ ំត្បឹងន្ត្បង
អ្ស់ព្ីសមរថភាព្កនញងការសត្មួលអារមមណ៍ ងឹរបស់គ្រ។់ ចោកបានចលើកចឡើងថា ចោកមិនបានស៉ុ ំ
សំណងជួសជ៉ុលជាលវិកាច ោះចទ ប ៉ុន្នែ ចង់បានន្រឱកាសច ើមយបីសំន្ ងការរងទ៉ុកខចវទ របស់គ្រ់។  ចោក
បានអ្ំពាវ វ ល់រ៉ុោការឱយយផែល់យ៉ុរែិ្ម៌ និងអ្ន៉ុញ្ញយរឱយយជនរងចត្គ្ោះ និងត្ក៉ុមត្គសួ្ររបស់ព្ួកចគទទួល
បាន “សនែិភាព្”។ ច ើមបណតឹងរ ឋបយបចវណីបានចថាកយលចទស  ន្ មរត្ក មចៅចលើការអ្ន៉ុវរែន៍ចគ្លការណ ៍
“មានយក់ៗមានមួកពាក ់ ចង់ឱយយមានយក់ៗមានន្សយបកចជើងមួយគពូាក់ ប ៉ុន្នែ សមាភយរទំងព្ីរចនោះ មានទំ ំន្រមួយចទ 
ច ើយទំ ំរូច យកចៅត្បគល់ឱយយអ្នកន្ លទទួលកយ្ល្ចំជើង្ំច ើមយបីទទួលមួក នងិរបស់អ្ងគការឱយយយកចៅ
ពាក់ចលើកយ្លបានទល់ន្រោំងកយ្លរបស ់លនួសិន បានពាក់មួកច ោះត្រូវ ចត្ពាោះមួកវារចូចៅកនញងចគ្លន
ចយាបាយ។ ចោក នរូ  ៊ែន ់បានរិោះគន់ចៅចលើចគ្លនចយាបាយ “អ្ងគការ មហាចោរចផ្្យោះ” ន្ លោក់ចឡើង
ចោយន្ មរត្ក ម។  ចោកបានព្នយយល់ថា វាជាចរឿងន្ ល “មិនអាចចៅរួចចទ” ច ើមយបីអ្ភិវឌយឍត្បចទសមយួ  
ណៈន្ លព្កួចគបានបងខមំន៉ុសយសឱយយច្វើការ និងបានសម្ាយប់បញ្ញវនែន្ លជា “សសរត្ទូងននត្បចទសជារិ”។  
ចៅទីបញ្ចប់ចោកបានសន្មែងនូវ “ការចស្កស្តយយ” ចំចពាោះចោក ច ៀវ សផំន ថា ត្រីមួយកនញងកន្តនែង ច ើយ
្មមតាន្ មរចយើង គឺថាត្រីមួយកន្តនែងសែញយន្រមួយ សែញយទំងអ្ស់ ច ើយគ្រ់បានអ្ពំាវ វ ល់រ៉ុោការឱយយ
ន្សវងរកយ៉ុរែិ្ម៌ឱយយបានសត្មាប់អ្នកទំងអ្ស់គ្នយ រួមទងំចម ឹក ំន្ មរត្ក ម។ 

 .៤. សណំរួរបសច់ ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណី សរួចៅកានស់ ជនជាបច់ោទ 

ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីបានសួរសំណួរព្ីរចៅកាន់ស ជនជាប់ចោទ។ ជា ំបូង គ្រប់ានសួរចោយ
សំចៅចៅចលើ    ចសចកែីន្លលងការណ៍ម៉ុន នងឹ ន្ លស ជនជាប់ចោទបានប ិចស្ថា មិន ឹងព្បីទឧត្ក ិឋ 
ចោក នរូ  ៊ែន ់បានសួរថា ចរើព្ួកចគអាចប ិចស្ថា មិន ឹងថាយា យង ូចចមែច ចៅចព្លន្ លចម ឹក ំកមពញជា
ត្បជា្ិបចរយយយត្រូវបានចគសម្ាយប់ ច ើយបារ់ លួន ណៈន្ ល លួនសថិរចៅកនញងអ្ំោច? សំណួរទីព្ីច ោះ ច ើម
បណតឹងបានសួរថា ចរើច រ៉ុផល និងចចរ អ្វ ីន្ លចៅព្ីចត្កាយការអ្ភិវឌយឍត្បចទសជារិ ចៅចព្លន្ ល
បញ្ញវនែត្រូវបានចកាោះចៅព្ីបរចទស ច ើមយបីយកមកសម្ាយប?់ 

ម៉ុនចព្លច្លើយរបចៅនងឹសណំួរន្ លបានសួរ ចោក ច ៀវ សផំន បានសន្មែងនូវការចស្កស្តយយ
ចំចពាោះការបារ់បង់ត្ក៉ុមត្គសួ្ររបសច់ ើមបណតឹងរ ឋបយបចវណី។  ចំចពាោះសំណួរទីមួយចោក ច ៀវ សផំន បាន
និយាយថា ចោក “ជាចម កឹ ំគ្មយនត្បសិទធភាព្” ច ើយត្រឹមន្រត្រូវបានចគ បងាហយញនូវ “ចរឿងលែៗ” ប ៉ុន្នែមនិ
ន្មនជា “អ្ំចព្ើយង់ឃនង” ន្ លបានត្បត្ព្ឹរែកនញងអ្ំឡញងរបបច ោះចទ។ សត្មាប់សណំួរទពី្ីរ ចោក ច ៀវ សផំន 
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បានចលើកចឡើងថា គ្រ់បានចូលរួមជាមួយន្ មរត្ក ម “ចោយនច នយយ” ន្ លបំណងរបស់គ្រ ់គឺច ើមយបីបត្ងបួ
បត្ងួមកមា្យំងជារ ិច ើមយបីរំចោោះត្បចទស មិនន្មនច ើមយបីសម្ាយប់ត្បជាជនកមពញជាសលូរត្រង់ច ោះចទ។ 

ចោក ននួ ជា ន្ លសនែសិ៉ុ ព្ីរ ក់បានជួយឱយយចត្កាក រចៅកនញងបនទប់ឃ៉ុឃំំង បានអ្ោះអាងថា 
“ចៅកនញងអ្ំោចត្បរិបរែិ  ្ញមំិនមានអ្ោំចអ្វីទំងអ្ស់”។ ចោយនិយាយលមែិរព្រី ួទី និងការទទួល ៉ុស
របស់គ្រ់កនញងរបបន្ មរត្ក ម ចោកបានចលើកចឡើងថា: 

មិនន្មន ្ញំចគចចវោះព្ីការទទួល ៉ុសត្រូវចទ។   ្ញំសូមបញ្ជយក់មែងចទៀរ ថាការ ូចខរ ការ
ចត្គ្ោះថានយក់របស់ជារិ ្ញំ កនញងឋានៈ ្ញំ ជាអ្នកទទួល ទី ឹក ំ  ្ញំត្រូវន្រទទួលការ ៉ុសត្រូវ។  
 ្ញំសូមទទួលចោយចស្មយោះអ្ស់ព្ី ួងចិរែ។  ចនោះ ្ញំសូមបញ្ជយក់ប ៉ុណណឹង។ 

ចោក ននួ ជា បានបញ្ចបក់ារច្លើយរបរបស់គ្រ់ចោយសន្មែងនូវការចូលរួមមរណទ៉ុកខ ចំចពាោះការ
បារ់បង់សមាជកិត្ក៉ុមត្គសួ្ររបស់ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ។ី 

 .៥. ឥរយិាបលរបសច់ ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីនងិភាព្គរួឱយយចជឿបាន 

ចោក នរូ  ៊ែន ់ បានបងាហយញ លួនចោយមិនត្ចចឡរ នងិបានផែល់សកខកីមមយា យងចសៃៀ ៉ុមស្ងយរ។់ ចបើ
ចទោះបីជា ការចងោំព្ីចព្លចវោននត្ព្ឹរែិការណ៍របស់គ្រ ់ចៅចព្ល លោះមិនស៉ុីចងាវយក់ក៏ចោយ។ ច ើមបណតឹងរ ឋ
បយបចវណី មានភាព្ត្បាក ត្បជា និងភាព្ចយ្ ស់ោស់ ចៅចព្លន្ លគ្រ់បានចោទសំណួរសួរ និងផែល់
ចយាបល់ចៅចលើចសចកែីន្លលងការណ៍របស់គ្រ់។ 

ញ. សកខកីមមរបសអ់្នកត្ស ីសផូ្ន ់សវូណណ ី(TCCP -149) 

ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណី សផូ្ន ់ សវូណណ ី អាយ៉ុ ៥៧ឆ្នយ ំ គជឺាអ្នកប ទយប ់ន្ លផែល់សកខកីមមចៅចំចពាោះ
ម៉ុ រ៉ុោការទក់ទងចៅនងឹព្យយសនកមម នងិការរងទ៉ុកខចវទ  ន្ លអ្នកត្សីបានជួបត្បទោះ កនញងអ្ំឡញងរបបកមពញជា
ត្បជា្ិបចរយយយ។ សព្វនលៃចនោះ អ្នកត្សី គឺជាអ្នកន្ត្សចមាកយរ ច ើយកំព្៉ុងរស់ចៅច រែចពា្ិ៍ស្រ់ ន្ លមានច ើម 
កំចណើរចៅទីត្ក៉ុងភនំចព្ញ។ 

ញ.១. ការជចមលៀសត្បជាជនចចញព្ទីតី្ក៉ុងភនចំព្ញ 

អ្នកត្សី សផូ្ន ់សវូណណ ីបានផែល់សកខីកមមថា ចៅនលៃទ១ី៧ ន្ ចមស្ ឆ្នយ១ំ៩៧៥ អ្នកត្សីចៅកនញងផទោះ
របស់គ្រ់ចៅទីត្ក៉ុងភនំចព្ញ ចៅចព្លន្ លអ្នកត្សី បានឮការត្បកាសតាមឧបករណប៍ពំ្ងសំចឡងចល្រមួយ 
បញ្ជយឱយយមន៉ុសយសោកចចញព្ទីតី្ក៉ុងភនំចព្ញ ច ើមយបីចជៀសវាងការទមា្យក់ត្គ្ប់ន្បករបស់ស រ ឋអាចមរិក។ ចបើ
ចទោះបីជា ឪព្៉ុករបស់អ្នកត្សីមិនចជឿថា ព្ួកអាចមរិកំាង ទមា្យក់ត្គ្ប់ន្បកមកចលើទីត្ក៉ុងភនំចព្ញ។ ស្កយស ីបាន
ត្បាប់រ៉ុោការថា ត្ក៉ុមត្គសួ្ររបស់អ្នកត្សី ត្រូវបានបងខំឱយយោកចចញ ប ទយបព់្ីទហានន្ មរត្ក មបានមក ល់
ផទោះ និងបានគំរាមព្ួកគ្រ់។ ចៅចព្លន្ លត្ក៉ុមត្គួស្ររបស់អ្នកត្សី បានមក ល់ផលូវ្ំ ក៏បានត្បទោះ វូង
មន៉ុសយសន្ លភ្យរក់សលញរកពំ្៉ុងោកចចញព្ីទីត្ក៉ុង។ អ្នកត្សី សផូ្ន ់ សវូណណ ី បានោំថា បានចឃើញមន៉ុសយស
មានយក់ បានប ិចស្នងឹព្ួកន្ មរត្ក ម ច ើយស៉ុអំ្ងវរច ើមយបីវិលត្រឡប់ចៅភនំចព្ញ។ អ្នកត្សី បានចរៀបរាប់ព្ី
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ស្ថយនភាព្ ចព្លច ោះថាជា “ចរឿងន្ លភាញយក់ចផែើល និងយល់ត្ចឡំ។  អ្នកត្សីបានត្បាប់រ៉ុោការថា អ្នកត្សី
បានចឃើញទហានន្ មរត្ក មត្បោប់អាវ៉ុ្បងខំត្បជាជនឱយយោកចចញ ចឃើញស្កសព្ស្្យប់ចៅតាមផលូវ និង
រ៉ុយចរាម ច ើយនិងោមកមន៉ុសយសត្គប់ទីកន្នលង។ 

ប ទយប់ព្ីរយៈចព្លព្ីរនលៃ ស្កយសី និងត្ក៉ុមត្គសួ្រ បានចៅ ល់ន្ត្ព្កច ន្។ ចៅចណំ ចមយួ ស្កយសីបាន
ចងោំថា ទហានន្ មរត្ក ម បានត្បកាសចៅចលើឧបករណ៍បំព្ងសំចឡងថា ទផីយារ និងត្បាក់កាស ន្លង
មានរចៅចទៀរច ើយ។ ស្កយសី បាននិយាយថា ត្បជាជនមានការភាញយក់ចផែើលជាខ្យំង នងិបានអ្ស់សងយឃឹមន្ ល
ឮព្្រ៌មានចនោះ។ មន៉ុសយសមួយចំនួនបានចបាោះ នងិ ៉ុរល៉ុយរបស់ព្ួកចគចោលប ទយប់ព្ីបានឮ ណំឹងចនោះ។ អ្នក
ត្សី សផូ្ន ់សវូណណ ីបានបនែ ំចណើរជាមួយត្គសួ្ររបស់គ្រ់អ្ស់រយៈចព្ល ១៥នលៃ ម៉ុនចព្លព្ួកចគបានចៅ
 ល់ន្ត្ព្កកាតយម ច ើយបានជោិះស្ឡងចៅកាន់ចត្រើយមាខយងចទៀរ។ អ្នកត្សីបានោំថា ឪព្៉ុករបស់អ្នកត្សីបាន
សងយឃឹមថា ត្ក៉ុមត្គួស្រអាចររ់ចគច លួនបានចោយ្លងការត់្ព្ំន្ ន ប ៉ុន្នែ ព្ួកចគត្រូវបានរារាំងចៅចព្លន្ ល
ចយាធាន្ មរត្ក មបានបញ្ជយឱយយព្ួកចគចៅច្វើការចៅកនញងភមូិ។ 

ញ.២. បទព្ចិស្្នក៍ារងារចៅកនញងស ករណរ៍ការចកាង 

ប ទយប់ព្ីរយៈចព្លត្បំានលៃចៅកនញងភូម ិ អ្នកត្សី សផូ្ន ់សវូណណ ីបានោថំា ឪព្៉ុករបស់អ្នកត្សី បានសួរ
ត្បធានភូមិ ថាចរើព្ួកចគអាចចៅកាន់ច រែកំព្ង់្ ំ ច ើមយបីន្សវងរកឪព្៉ុកមាតយយរបស់គ្រប់ានន្ រឬចទ? ភ្ាយមៗ 
ច ោះ ស្កយស ីនងិត្គួស្រ ត្រូវបានសែីបច ទយស ចោយព្ួកទហានន្ មរត្ក ម និងបានចោទត្បកាន់ថាមាន “ចរិរ
មូល្ននិយម” ព្ួកចគត្រូវបានត្បាប់ថា ត្បសិនចបើព្ួកចគ ិរ ំច្វើការ ឪព្៉ុកមាតយយរបស់អ្នកត្សី អាចមកសួរ
ស៉ុ ទ៉ុកខព្កួចគបាន។ ប ទយបព់្ីអ្នកចនស្ទត្រី បានត្បាប់ត្គួស្ររបស់អ្នកត្សីថា នឹងត្រវូបានចគសម្ាយប់ ចព្ល
ឆ្ប់ៗ ត្បសនិចបើត្ក៉ុមត្គសួ្ររបស់អ្នកត្សីមិនររ់ចគច ត្ក៉ុមត្គួស្រអ្នកត្សីក៏បានចភៀស លួនចៅចព្លយប់ច ោះ
តាមទូកចូលចៅកនញងនត្ព្។ ត្ក៉ុមត្គួស្ររបស់អ្នកត្សី  ត្រូវបានប ិចស្ មិនឱយយចូលចៅកនញងភូមទិីមួយ ព្ីចត្ពាោះ
ត្បជាត្បជាន “១៧ចមស្”។ ត្គួស្រអ្នកត្សី ត្រូវបានទទួលយក ចោយត្បធានភូមកិនញងស ករណ៍រកាចកាង។ 
ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីបានត្បាប់រ៉ុោការព្ីការងារលំបាក ន្ លអ្នកត្សីរត្មូវឱយយច្វើកនញងស ករណ។៍ អ្នកត្សី
បានរមលឹកថា ន របស់អ្នកត្សី បានចចញឈាមប ទយប់ព្ីត្រូវបានបងខំឱយយការ់រ៉ុកខជារិ “កក” ជារ៉ុកខជារ ិន្ លមាន
ប ្យម៉ុរត្សួចចៅន្គមៗ។ អ្នកត្សី ក៏បានរមលឹកព្ីច រ៉ុការណ៍ន្ លន្ មរត្ក មបានចសនើស៉ុំឱយយអ្នកត្សីត្បមូល
អ្ំបិលចំននួ ៥០គីឡូត្កាមព្ភីូមិមួយចផយសងចទៀរ ន្ លអ្នកត្សីបានជិោះកង ់ឹកត្រឡបម់កវិញ។ ការច្វើ ំចណើរ
ចនោះ បានចំោយចព្ល ១៥នលៃ ច ើយអ្នកត្សីទទួលបានអ្បំិលន្រមួយគីឡូត្កាមជារងាវយន់ន្រប ៉ុចោណយោះ។ 

ញ.៣. ការជចមលៀសត្បជាជនភា្យមៗ នងិបទព្ចិស្្នច៍ៅកនញងស ករណច៍ផយសងៗ 

អ្នកត្សី សផូ្ន ់សវូណណ ីបានរមលឹកថា ចៅចំណ ច លោះកនញងអ្ឡំញងចព្លការស្នយក់ចៅរបសអ់្នកត្សីចៅកនញង
ស ករណ៍រកាចកាង មានចសចកែីត្បកាសមួយថា “ត្បជាជនលមី” ត្រូវបានបញ្ជូនចៅច រែចពា្ិ៍ស្រ ់ និងច រែ
បារ់ ំបង ន្ លព្កួចគបានសនយាថា “សំបូរអ្ងករចត្ចើននត្កន្លង។”  ត្បជាជនលមី បានចគរត្មូវឱយយច៉ុោះចឈាមយោះ និង
ោកចចញតាមកាណរូមួយ។ ស្កយសីបាននយិាយថា អ្នកត្សីមានការភាញយក់ចផែើលខ្យំង ចៅចព្លន្ លទហាន
ន្ មរត្ក ម បានគំរាមកំន្ ងចបាោះន្តសែីមានយក់ចចញព្ីទូក ត្បសិនចបើ ងមិនអាចច្វើឱយយកូនកំព្៉ុងន្រយំឲយយស្ងយរ់
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បានចទ។ ប ទយបម់ក ត្ក៉ុមត្បជាជនលមីទំងចនោះ ត្រូវបាន ឹកតាមរលយនែ ំចៅកាន់ស្ថយនយីរលចភលើង ន្ លព្កួចគ
បានោក់ចូលចៅកនញងទូរលចភលើងជាកន្នលងចត្បើសត្មាប់ោក់ចគ្ត្កបី។ ច ើមបណតឹងរ ឋបយបចវណីបាននយិាយថា ទូរ
លចភលើងមិនបានច្វើឱយយអ្នករាលគ់្នយមានអារមមណ៍្ូរចសយបើយចោយ លួនឯងច ោះចទ។ អ្នកត្សីបានរមលឹកថា ទហាន
បានឱយយន្តសែីបច ទយរបង់ចៅនឹងកន្នលង ចោយយកកាំចភលើងមកគំរាម ប ៉ុន្នែ ភាគចត្ចើនមានការភ្យខ្យចចព្ក ក៏មិន
ហា យនចៅ។ 

ចៅចព្លន្ លស្កយស ីបានមក លស់ ករណ៍ចកាោះព្ី ត្ស៉ុកកចណតៀង អ្នកត្សីបានរមលកឹថា ទីតាំងចៅ
ទីច ោះស៉ុទធន្រនត្ព្ច ើន្រប ៉ុចោណយោះ ច ើយត្ក៉ុមត្គសួ្ររបស់អ្នកត្សី រត្មូវឱយយឆ្កយរនត្ព្ និងសង់ ទម សត្មាប់ត្ជក
ចោយ លួនឯង។ អ្នកត្សីបានត្បាប់រ៉ុោការថា ចៅចព្លច ោះច ើយ ន្ លត្ក៉ុមត្គសួ្របានន្បកបាក់គ្នយ។  
ឪព្៉ុករបស់អ្នកត្សី មានភារកិចចឆ្កយរនត្ព្ ច ើយបងបែូនរបសអ់្នកត្សី ត្រូវបានោរ់ឱយយចៅអ្ងគភាព្ចល្ររបសភ់ូម ិ
ច ើយអ្នកត្សី ត្រូវបានចគោរ់ឱយយចៅអ្ងគភាព្ចល្រត្ស៉ុក។ ស្កយសីបានត្បាបរ់៉ុោការថា អ្នកត្សីត្រូវបាន
ប ិចស្នូវឱកាសចៅសួរស៉ុ ទ៉ុកខឪព្៉ុកមាតយយរបស់អ្នកត្សី ន្ លមានជំងឺម៉ុនចព្លព្ួកគ្រ់បានស្្យប់។ អ្នក
ត្សី ក៏បាន ងឹអ្ំព្ីការស្្យប់បងបែូនត្សីបី ក់របសអ់្នកត្សីចោយស្រន្រជំងឺ ន្ លស្្យបម់ែងមានយក។់ ស្កយសីអាច
ចៅសួរស៉ុ ទ៉ុកខបែូនត្ប៉ុសរបស់អ្នកត្សីបានម៉ុនចព្លន្ លគ្រ់បានស្្យប់ និងបានរមលឹកថា បែូនត្ប៉ុសរបស់គ្រ់
បានអ្ងវរស៉ុំបាយញញំុំាម៉ុនចព្លគ្រ់ស្្យប។់ 

ចត្កាយមក ស្កយសីបានចលើកចឡើងថា គ្រ់ត្រូវបានចផទរចៅទីតាំងមួយចផយសងចទៀរ ច ើមយបីជីកត្បឡយ 
និងសង់ទនំប់ទកឹ ប ៉ុន្នែអ្នកត្សី បានសចត្មចចិរែច ើរចូលចៅភនំត្កវាញជំនួសវិញ។ អ្នកត្សីបានមក ល់ ំោក់
ច ើចត្កាម ន្ លអ្នកត្សីបានត្បាប់ត្បធានភូមិថា គ្រ់បានវចងវងផលូវចៅកនញងនត្ព្។ ស្កយសីបានត្បាប់រ៉ុោការព្ី
ស្ថយនភាព្ចៅ ោំក់ច ើចត្កាមមានលកខណៈ “ព្ិបាកត្ទំ”។  ស្កយសីត្រូវបានបញ្ជយឱយយជីកត្បឡយ ច ើយ
បានរមលឹកថា ន របស់អ្នកត្សី ូរឈាម និងច ើម ចោយស្រការចលើក ី និងលម។ ចទោះជាយា យងោក៏ចោយ 
អ្នកត្សី បានចលើកចឡើងថា អ្នកត្សីត្រូវន្រចបែជាញយច ើមយបី “បនែរស់ចៅ” ឱយយបាន។ 

អ្នកត្សី សផូ្ន ់ សវូណណ ីបានផែល់សកខីកមមថា អ្នកត្សីបានចឃើញត្ព្ឹរែិការណ៍ “ ៏រនធរ”់ ចៅ ំោក់
ច ើចត្កាម។ អ្នកត្សីបានរមលឹកចឡើងព្ីន្តសែីវ្យចកមងមានយក់ត្រូវបាន ំយកចៅ ច ើយសម្ាយប់ចោយទហានន្ មរ
ត្ក ម ចោយស្រន្រ ងត្រូវបានរកចឃើញថា ព្យាយាមោក់ចត្គឿងអ្លងាកយរ។ អ្នកត្សី ក៏បានរមលឹកព្ីច រ៉ុ
ការណ៍ព្ីន្តសែីមានយក់ន្ លត្រូវបានវាយចោយព្ួកទហានន្ មរត្ក ម ប ទយប់ព្ីោប់បានចោយស្រ ូប ំឡូង។ 
ប ទយប់ព្ីព្កួទហានន្ មរត្ក ម បានបងខំឱយយន្តសែីមាននផទចពាោះច ើរចោយចងន មកចត្កាយ ចោយត្រូវបានចោទ
ត្បកាន់ព្ីការត្បត្ព្ឹរែកាមគ៉ុណចូលចៅកនញងនត្ព្ អ្នកត្សីបានរមលឹកព្ីការចឃើញទហានជាចត្ចើន បានត្ស្រចខ
អាវន្តសែីមានយក ់ ច ើយវាយរ ូរ ល់ស្្យប់ និងបានវោះចពាោះរបស់ ង។ អ្នកត្សី ក៏បានរមលឹកចឡើងថា បានចឃើញ
ទហានន្ មរត្ក មយកកាំចភលើងភជញងន្តសែីមានយក ់ ច ើយកប់ ងចៅកនញងរច្ត ព្ីចត្ពាោះ ន្រកចជើងចត្គចច ើយ បាន
រារាំងមនិឱយយ ងសចត្មចបាននូវការងារតាមចំនួនកណំរ។់ ស្កយស ីក៏បាននកឹចឃើញ ល់រលយនែព្ីរចត្គឿង ឹក
ត្បជាជនចចញព្ីភមូិ។ ចៅត្ព្ឹកប ទយប ់ រលយនែច ោះបានត្រឡប់មកវិញចោយមានន្រសចមលៀកបំពាក ់ និង
ន្សយបកចជើងរបស់ត្បជាជនទំងច ោះ ន្ លចត្កាយមក អ្នកត្សីបានសននិោឋយនថា ព្ួកចគត្រវូបានចគសម្ាយប់។ 
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ញ.៤. ទ៉ុកខចវទ  នងិព្យយសនកមម បោតយលមកព្បីទឧត្ក ិឋកនញងករណ ី០០២ 

ចៅកនញងចសចកែីន្លលងការណ៍សែពី្ីការរងទ៉ុកខចវទ របស់អ្នកត្សី សផូ្ន ់ សវូណណ ី បានត្បាប់ថា ការ ឺ
ោប់ន្ លអ្នកត្សី បានទទួលរងប ទយប់ព្ីការបារ់បង់ត្ក៉ុមត្គួស្រទំងមូលគឺជាចរឿងមួយ “ន្ លមិនអាច
ព្ិព្ណ៌ បាន”។  ចលើសព្ីចនោះចទៀរ ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណី បាននយិាយថា ចំចពាោះជីវិរន្ លចៅចសស
សល់ គឺអ្នកត្សីមិនអាចបំចភលចព្ីការសម្ាយប់ន្ លអ្នកត្សីបានចឃើញ ចៅចព្លរស់ចៅកនញងស ករណ៍ច ោះចឡើ
យ។ 

ញ.៥. ឥរយិាបលរបសច់ ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីនងិភាព្គរួឱយយចជឿបាន 

អ្នកត្សី សផូ្ន ់សវូណណ ីបានផែល់សកខីកមមចោយមានភាព្ត្រឹមត្រូវលមែរិ ចបើចទោះបីជាចឃើញមានទ៉ុក
ចស្កត្បាក ន្មនច ោះ ចៅចព្លរមលឹក ល់ត្ព្ឹរែិការណ៍កនលងមក។ អ្នកត្សី ត្រូវបានចគសចងករចឃើញថា យំចសទើរ
ន្រទំងត្ស៉ុងចៅចព្លផែល់សកខីកមមរបស់អ្នកត្សី។ ន្រចទោះជាយា យងោក៏ចោយ បញ្ហយចនោះ មិនបានប ោះពាល់
 ល់ភាព្ចយ្ស់ោស់ននបទព្ិចស្្ន៍ន្ លអ្នកត្សីបានចរៀបរាប់ច ោះចទ។ 

 . សកខកីមមរបសច់ោក យនិ រ ំលួ (TCCP -170) 

ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណី យនិ រ ំលួ អាយ៉ុ ៤៨ឆ្នយំ បានចឡើងសវ ការចៅរចសៀលនលៃត្ព្ សយបរិ៍។ 
ស្កយស ីបានចកើរចៅទីត្ក៉ុងភនំចព្ញ ច ើយបានជចមលៀសចចញព្ីទីត្ក៉ុងជាមួយត្គសួ្ររបស់គ្រ់ ន្ លចៅចព្ល
ច ោះគ្រ់មានអាយ៉ុ ១០ឆ្នយ។ំ ចោកបានចរៀបរាប់ត្បាបរ់៉ុោការថា គ្រ់បានកា្យយជាចកមងកំត្ពាកនញងរបបន្ មរ
ត្ក ម ច ើយបានផែល់ចរឿងរា យវ ៏គួរឱយយភ្យព្ីបទព្ិចស្្ន៍ច្វើការរបស់គ្រ់ចៅអ្ងគភាព្ក៉ុមារ និងចៅកនញងព្នធ
 គ្រ។14 

 .១. ការជចមលៀសត្បជាជនចចញព្ទីតី្ក៉ុងភនចំព្ញ 

ចោក បានផែល់សកខីភាព្ថា ចោកមានការសបយ្យរីករាយចៅចព្ល ំបូង ន្ លទហានន្ មរត្ក ម
បានចូលមកភនចំព្ញ។ ចោកោំបានព្ីការចឃើញមន៉ុសយសចលើកទង់ព្ណ៌ស និងបានន្ត្សកចហា យចៅកនញងទីត្ក៉ុង។  
ចទោះជាយា យងោក៏ចោយ ចត្កាយចព្លត្ព្ឹកច ោះ គ្រ់បានឮការបាញ់ជាចត្ចើនត្គ្ប់ចៅន្កយបរស្ោស្វយយនត្ព្ 
ច ើយបានចឃើញទហានន្ មរត្ក មបាញ់ផទោះន្ លចៅទលម់៉ុ ផទោះរបស់គ្រ់។  ចត្កាយមក ប ទយបព់្ីត្គួស្រ
របស់គ្រ់បានោកចចញព្ផីទោះ គ្រ់បានចឃើញស្កសព្មន៉ុសយស ត្រូវបានបាញ់ចោយព្ួកទហានចៅតាម
មហាវិលីម៉ុនីវងយស។ ចៅត្ព្ឹកប ទយប់ គ្រ់ នងិត្គួស្រ បានចៅ លច់យ្រអ្ំច្។ ប ទយប់ព្ទីហានន្ មរត្ក មបាន
ន្្កចមើលអ្រែសញ្ញយណរបសព់្ួកគ្រ ់ច ើយក៏បានបនែ ំចណើរចៅកាន់ន្ត្ព្កឯង ន្ លបានស្នយក់ចៅរយៈចព្ល
ព្ីរបីនលៃ។ ស្កយស ីបានត្បាប់រ៉ុោការថា មិនមានអាហារត្គប់ត្គ្ន់ច ោះចទចៅន្ត្ព្កឯង ច ើយត្ក៉ុមត្គួស្រ
របស់គ្រ់ បានសចត្មចចិរែបនែ ំចណើរចៅកាន់ភូមកិំចណើររបស់មាតយយគ្រ់ចៅច រែកោតយល។   

ចទោះជាយា យងោក៏ចោយ ព្ួកចគមិនអ្ន៉ុញ្ញយរឱយយស្នយក់ចៅកនញងភូមិច ោះចទ ចោយស្រន្រឪព្៉ុករបស់
គ្រ់ធា្យប់ជាមន្តនែីរាជការចៅកនញងរបប លន ់ នល។់ ទីបផំ៉ុរ ត្គួស្ររបស់គ្រ ់បានមក ល់ឃ៉ុចំមទឹក ប ទយប់ព្ី
បានច្វើ ំចណើរតាមច រែចពា្ិ៍ស្រ ់និងភនំចព្ញចោយឡន។ 
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 .២. បទព្ចិស្្នក៍ារងារចៅកនញងអ្ងគភាព្ក៉ុមារ 

ប ទយបព់្ីមក ល់ឃ៉ុំចមទឹក ស្កយសបីានចលើកចឡើងថា គ្រ់ត្រូវបានបំន្បកព្ីត្គសួ្រជាចលើកទីមួយចៅ
កនញងឆ្កជីវិររបសគ់្រ់ ច ើយត្រូវបានោរ់ឱយយច្វើការចៅអ្ងគភាព្ក៉ុមារ។ ចៅទីច ោះគ្រ់បានត្បគលភ់ារកិចចឱយយ
ចលើក ី និងសទូងត្សូវ។ ចៅចព្លមួយច ោះ គ្រ់បានោំថា ចោយការចត្សកឃ្យនខ្យងំ គ្រ់បានលួច ំឡូង 
អ្ំច្ និងសំោប។ ចព្លទហានន្ មរត្ក មបានរកចឃើញ គ្រ់ត្រូវបានចគវាយ ំ និងច្វើទរ៉ុណកមមច ើយ
ចត្កាយមកបានោកក់នញងព្នធ គ្រ។ 

 .៣. បទព្ចិស្្នច៍ៅកនញងព្នធ គ្រ នងិការចគច លនួជាបនែប តយប ់

កនញងអ្ំឡញងចព្លចៅកនញងព្នធ គ្រ ស្កយសីបានត្បាបរ់៉ុោការព្ីរចបៀបន្ លគ្រ់ត្រូវចគច្វើទរ៉ុណកមម 
និងបងខឱំយយច្វើព្លកមម្ ៃន់្ៃរ។ ចោកក៏បានចរៀបរាបអ់្ំព្ីត្ក៉ុមត្គួស្រអ្នកជាប់ព្នធ គ្រ ន្ លត្រូវបានកំណរ់
ចគ្លចៅសត្មាប់ “កចមទច” ចោយបន្នថមចទៀរថា ចោកធ្ាយប់បានចូលកចិចត្បជ៉ុំមែងន្ លត្បធានភូម ិ បាន
ត្បកាសថា ត្បសិនចបើនរោមានយក់ររ់ចគច លួនព្ីព្នធ គ្រ ស្ចញ់ារិទំងអ្សរ់បស់ព្ួកចគ នឹងត្រូវបានកចមទច
ចោល។ ស្កយសីបានត្បាបរ់៉ុោការថា ជីវិរអាត្កក់ខ្យំងោស់ចៅកនញងព្នធ គ្រ ន្ លមាដយយរបស់គ្រ់បាន
ត្បាប់គ្រ់ឱយយររ់ចគច លួន។  យប់មួយ អ្ំឡញងចព្លចភលៀងធ្ាយក់ខ្យំង គ្រ់បានចរៀបចំចគចព្ីព្នធ គ្រ ច្វើ ំចណើរ
ចៅភូមិអ្ូន្ត្ព្ក ន្ លជាកន្នលងជី ូនរបស់គ្រ់បានរស់ចៅ ចព្លច ោះ។15  ចត្កាយមកចទៀរ គ្រ់ក៏បាន ងឹ
ថា មាតយយរបស់គ្រ់ត្រូវបានសម្ាយប់ ប ទយប់ព្កីារររ់ចគច លនួរបស់គ្រ ់ ចោយមានភ្យខ្យចចព្ក គ្រ់បានោក
ចចញព្ភីូម ិ ច ើយក៏ចូលរួមជាមួយបងបែនូជី នូមួយរបស់គ្រ់ ន្ លបចត្មើការងារចៅកនញងអ្ងគភាព្ ឹកជញ្ជូន។ 
ត្បធានភូមអិ្ងគភាព្ “ច្ើ” បានអ្ន៉ុញ្ញយរឱយយគ្រស់្នយក់ចៅកនញងអ្ងគភាព្ច ោះ ប ៉ុន្នែបានត្បាប់គ្រ់ឱយយចៅចសៃៀមអ្ំព្ី
ការច្វើទរ៉ុណកមម ការសម្ាយប់ និងរំចោភ ន្ លគ្រ់បានចឃើញ។ 

 .៤. ទ៉ុកខចវទ  នងិព្យយសនកមម បោតយលមកព្បីទឧត្ក ិឋកនញងករណ ី០០២ 

កនញងអ្ំឡញងរបបន្ មរត្ក ម ស្កយសីជាចកមងកំត្ពា និងបានបារ់បង់សមាជិកត្គួស្រជាចត្ចើន។ ចោកក៏
បានត្បាប់រ៉ុោការអ្ំព្ីការត្បត្ព្ឹរែមិនត្រឹមត្រូវមកចលើរូបរាងកាយ និងផលូវចិរែ ន្ លគ្រ់បានជួបត្បទោះ។ ចោក
បន្នថមចទៀរថា ស្្យកស្នយមបោតយលមកព្ីការច្វើទរ៉ុណកមម ចៅន្រអាចចមើលចឃើញចៅចលើរាងកាយរបស់គ្រ់។  
គ្រ់ក៏បានចរៀបរាប់ព្ីអារមមណ៍គិរមនមចៅចលើការច្វើទរ៉ុណកមម ការោប់រំចោភ និងការសម្ាយប់ ន្ លគ្រ់បាន
ចឃើញកាលចៅចកមង។ ចោកន្លលងថា ចោកមិនចង់បានសំណងអ្វីច ោះចទ ន្រចោកបានចសនើស៉ុំឱយយសង់ចចរិយ
មួយសត្មាប់ឪព្៉ុកមាតយយ និងយ៉ុរែិ្ម៌ជូន ល់ជនរងចត្គ្ោះ។ 

 .៥. សណំរួរបសច់ ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណី សរួចៅកានស់ ជនជាបច់ោទ 

ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីបានសួរចៅស ជនជាប់ចោទថា ថាចរើព្ួកចគបាន ឹងអ្ំព្ីការបារ់ លួនរបស់
ឪព្៉ុករបស់គ្រ ់ គឺចោក យនិ ស៉ុោីចររ៉ ជាស្ន្តស្តយោរយយ និងជាវរចសនីយ៍ឯកចៅប ទយយន្ ក ន្ រឬអ្រ់? 
ចោកក៏បានសួរ ល់ស ជនជាប់ចោទចទៀរថា ចរើព្ួកចគមានការព្ិោរោ ឬចស្កស្តយយចំចពាោះការបំន្បក
បំបាក់ត្គួស្រន្ រឬយា យងោ? ជាច៉ុងចត្កាយ ស្កយស ីមានអារមមណ៍រំចជើបរំជួលខ្យំង  ណៈចព្លគ្រ់សួរស 
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ជនជាប់ចោទថា ចរើព្ួកចគ “ហា យន” ត្បាបព់្ីការព្ិរ អ្ំព្ីត្ព្រឹែិការណ៍ន្ លបានចកើរចឡើងចៅកនញងអ្ំឡញងចព្លកមពញ
ជាត្បជា្ិបចរយយយន្ រឬចទ? 

ចោក ច ៀវ សផំន បានត្បាប់ស្កយសីថា ចោកគ្មយនព្រ្៌មានអ្ំព្ីឪព្៉ុករបស់គ្រ់ចទ។  ច ើយជនជាប់
ចោទ បានព្នយយល់ថា ប ទយប់ព្ីគ្រ់បានចភៀស លនួចលូចៅកនញងនត្ព្ គឺគ្រ់ត្រូវការការពារព្ីន្ មរត្ក ម។  
ទក់ទងចៅនឹងការរងទ៉ុកខរបស់ត្បជាជន គ្រ់បានអ្ោះអាងថា គ្រ់មិន ឹងចទ ចោយចលើកចឡើងថា “ថានយក់ កឹ  ំ
និងចមបញ្ជយការ បានរកយាការសមាងយរ់ច ោះ។” គ្រ់បានបន្នថមចទៀរថា ចបើចទោះបីជាគ្រ់ហាក ់ូចជាចមើលព្ី
ខងចត្ៅចៅមានអ្ំោច លោះៗ ជាការព្រិគ្រ់មនិមានអ្ោំច ឬក៏បាន ឹងអ្ំព្ីត្ព្ឹរែកិារណ៍ ៏ចឃរចៅចនោះ
ចទ។ 

ចោក ននួ ជា ក៏បានច្លើយសំណួររបសស់្កយសពី្ីបនទប់ឃ៉ុឃំំង ន្ លគ្រ់បានត្បាប់រ៉ុោការថា គ្រ់
បានទទួលស្គយល់ថា ការទទលួ ៉ុសត្រូវន្ផនក “សីល្ម”៌ សត្មាប់អ្វីន្ លបានចកើរចឡើងចៅកនញងរបបកមពញជា
ត្បជា្ិបចរយយយ។  ចោយបកត្ស្យលមែិរចៅចលើការទទួល ៉ុសត្រូវរបស់គ្រ ់ ចោយនិយាយថាៈ “ ្ញជំាអ្នក
ទទួល ៉ុសត្រូវ ចទោះបីជា ្ញំបានត្បត្ព្ឹរែចោយចចរ  ឬចោយអ្ចចរ  និងថាចរើ ្ញំបាន ឬមិនបាន ឹងអ្ពំ្ីបទ
ឧត្កិ ឋន្ លបានចកើរចឡើងក៏ចោយ។ 

 .៦. ឥរយិាបលរបសច់ ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីនងិភាព្គរួឱយយចជឿបាន 

ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីបានបងាហយញអារមមណ៍រំចជើបរំជួលយា យងខ្យំងចៅអ្ំឡញងចព្លផែល់សកខីកមមរបស់
គ្រ់។   គ្រ់ក៏បានជមនោះនងឹការត្សក់ទឹកន្ភនក ចៅចព្លរមលឹកចឡើងវិញអ្ំព្ីត្ព្ឹរែិការណ ៍៏ ឺោប់ន្ លគ្រ់បាន
ជួបត្បទោះ។ ជាលទធផល អ្ងគច រ៉ុមួយចំនួនន្ លគ្រ់បានផែល់ គឺមានភាព្មនិចយ្សោ់ស់។ ចទោះជាយា យង
ោក៏ចោយ គ្រ់បានចបែជាញយផែល់នូវសកខីកមម ន្ លគ្រ់បាន “រង់ោអំ្ស់រយៈចព្ល ៣៤ឆ្នយំ” ច ើយ។ 

ឋ. សកខកីមមរបសអ់្នកត្ស ីប  ូឌោី (TCCP -117) 

ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណីច៉ុងចត្កាយ ន្ លបានផែល់សកខីកមមចៅសបាតយ ៍ចនោះគឺ អ្នកត្សី ប  ូ ឌោី បាន
ចូលមកផែល់ចសចកែីន្លលងការណ៍ព្ីការរងទ៉ុកខចវទ ចៅនលៃត្ព្ សយបរែិ៍ចនោះ។ អ្នកត្សី មានអាយ៉ុ ៦០ឆ្នយ ំ ចកើរចៅ
ភូមចិកាោះោច ់ ត្ស៉ុកម៉ុ កំព្ូល។ អ្នកត្សី បានត្បាប់រ៉ុោការថា អ្នកត្សីត្រូវបានចគជចមលៀសចចញព្ីផទោះរបស់អ្នក
ត្សី ចៅទីត្ក៉ុងភនំចព្ញ និងបានចរៀបរាប់ព្ីបទព្ិចស្្នក៍ារងារកនញងស ករណ ៍ច ើយនិងការជាប់ព្នធ គ្រ
កនញងអ្ំឡញងកមពញជាត្បជា្បិចរយយយ។16 

ឋ.១. ការជចមលៀសត្បជាជនចចញព្ទីតី្ក៉ុងភនចំព្ញ 

អ្នកត្សី បានត្បាប់រ៉ុោការថា ចៅចព្លន្ លទហានន្ មរត្ក មបានចូលចៅផទោះរបស់ព្ួកចគចលើក
 ំបូងចៅន្កយបរស្ថយនទរូនល ចៅនលៃទី១៧ ន្ ចមស្ ឆ្នយ១ំ៩៧៥ ព្ួកចគបានចងបែីរបស់អ្នកត្សី ច ើយច្វើ
ទរ៉ុណកមមគ្រ ់ ព្ីចត្ពាោះទហានន្ មរត្កមទំងច ោះបានចជឿថា ព្ួកគ្រ់ជាម្ាយស់ផទោះ។ ចៅចព្លោងយច ត្ក៉ុម
ទហានន្ មរត្ក មទពី្ីរ បានមក ល់ផទោះច ោះ។ ព្ួកទហានបានគំរាម និងបានត្បាប់ឱយយោកចចញ ព្ីចត្ពាោះព្ួក
ចគត្រូវការសមាអយរទីត្ក៉ុង។ អ្នកត្សី ប  ូឌោី បានោកចចញព្ីទីត្ក៉ុងភនំចព្ញជាមួយនឹងបែីរបសគ់្រ់ ចោយចង
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ោំថា បានចឃើញអ្រីរទហាន លន ់ នល ់ ត្រូវបានចងរឹរន នឹងស្្យបចសក ច ើយបងខំឱយយច ើរចៅម៉ុ ចោយ
ទហានន្ មរត្ក ម។ ចៅចព្លន្ លអ្នកត្សី បានចៅ ល់ន្ត្ព្កឯង អ្នកត្សីបានឮចសចកែីត្បកាសចោយ
ឧបករណប៍ំព្ងសំចឡង ជនូ ំណឹង ល់ត្បជាជនថា អ្នកទំងឡយោន្ លច៉ុោះចឈាមយោះ ព្ួកចគអាចត្រឡប់
ចៅភនំចព្ញវិញ។ បែីរបស់អ្នកត្សីចង់ច៉ុោះចឈាមយោះ ប ៉ុន្នែ អ្នកត្សី បានបញ្យឈប់គ្រ់មនិឱយយច៉ុោះចឈាមយោះ។  អ្នកត្សី បានបនែ
 ំចណើររ ូរចៅ ល់ភូមិកំចណើរ គភឺូមិចកាោះោច ់ច រែកោតយល ន្ លបែីត្បព្នធទំងព្ីរបានច៉ុោះចឈាមយោះជា “ត្បជា
ជន១៧ចមស្” ច ើយបានត្បាប់ឱយយបនែ ំចណើរចៅចទៀរ។ ប ទយប់ព្ីច្វើ ំចណើររយៈចព្លមួយន្  ចោយទូក និង
ឡន អ្នកត្សី ប  ូឌោី និងស្វយម ីចៅទីបំផ៉ុរបានចៅ ល់ច រែចពា្ិ៍ស្រ។់  

ឋ.២. បទព្ចិស្្នក៍ារងារចៅកនញងស ករណច៍ រែចពា្ិ៍ស្រ ់

អ្នកត្សីបានចងោំថា ចៅចព្លន្ លព្ួកចគបានចៅ លស់ ករណ៍ចៅកនញងច រែចពា្ិ៍ស្រ ់ ព្កួចគ
បានោរ់តាំងឱយយចៅកាន់ស ករណ៍ ៉ុសៗគ្នយ។ អ្នកត្សី បានត្បាប់រ៉ុោការអ្ំព្បីែីរបសអ់្នកត្សី ន្ លច្វើការ
ចៅកនញងវាលន្ត្ស ប ៉ុន្នែ បានបារ់ លួនចៅនលៃមួយ ច ើយមនិចឃើញត្រឡប់មកវិញចទ។ ប ទយប់ព្ីរយៈចព្លព្ីរបីន្  
អ្នកត្សីបានលឮពាកយយចោមអារា  មថា គ្រ់ត្រូវបាន ំចៅចរៀនសូត្រចឡើងវិញ ព្ីចត្ពាោះគ្រ់ត្រូវចោទត្បកាន់ថា
ជាវរចសនីយឯ៍កចៅកនញងអ្រីររបប លន់ នល។់ ប ទយប់ព្កីារស្្យប់របស់ស្វយមីរបស់អ្នកត្សី ស្កយសីត្រូវបានបងខំ
ឱយយច្វើការលំបាក្ៃន់្ៃរចៅកនញងស ករណ៍ចនោះ។ អ្នកត្សី បានយ ំច ើយ ឺោប ់ ណៈន្ លអ្នកត្សីបានរមលឹក
ចឡើងវិញថា កូនត្ប៉ុសអាយ៉ុ ៦ឆ្នយ ំ បានស្្យប់ចៅចំចពាោះម៉ុ អ្នកត្សី ចោយស្រការអ្រឃ់្យន។ អ្នកត្សីបាន
និយាយថា “ ្ញមំានអារមមណ៍មិនសបយ្យ និង ឹងន្ ល ្ញំមិនអាចជួយកូនត្ប៉ុសរបស់ ្ញំបាន...  ្ញមំិនមានអ្វី
ច ើមយបីចិញ្ចឹមកូន ្ញំចទ។” ស្កយស ីបានចរៀបរាប់ចឡើងវិញអ្ំព្ីត្ព្ឹរែិការណម៍ួយចំននួ ន្ លអ្នកត្សីបានចឃើញ
អ្ំឡញងចព្លអ្នកត្សីច្វើការចៅកនញងស ករណ ៍ រួមទំងឧបយបរែចិ រ៉ុន្ លមន៉ុសយសត្រូវបានោក់នឹងចពំ្៉ុោះទ៉ុង នងិ        
ឧបយបរែិច រ៉ុច រ៉ុចផយសងន្លមចទៀរ ន្ លព្ួកទហានន្ មរត្ក មចបើកការបាញ់ត្បហារចៅចលើជនស៉ុីវិល។ អ្នក
ត្សី ក៏បានោំផងន្ រថា រាងកាយត្រូវចងជាប់ជាមួយនងឹត្ចវាក់ ច ើយត្រូវបានវាយ អំ្ស់រយៈចព្លជាងបួន
នលៃ ម៉ុនចព្លអ្នកត្សីបានចរៀបចំចគច លួន។ 

ឋ.៣. បទព្ចិស្្នច៍ៅកនញងព្នធ គ្រ 

អ្នកត្សី ប  ូឌោី  បានចលើកចឡើងថា អ្នកត្សីបានប ិចស្ចរៀបការមែងចទៀរ ប ទយបព់្ីការស្្យប់បែីជាទី
ត្សឡញ់របស់អ្នកត្សី។ អ្នកត្សី បានត្បាប់រ៉ុោការថា អ្នកត្សីត្រូវបានចគវាយ ំ សួរចចមលើយ ច ើយនិងោក់
គ៉ុក ប ទយប់ព្ីប ិចស្មិនចរៀបការ។ អ្នកត្សី បានបន្នថមចទៀរថា អ្នកត្សី ត្រូវបានត្ព្មានថាអាចនឹង “កចមទច
ចោល” សត្មាប់ការត្ព្ចងើយកចនែើយបទបញ្ជយរបស់អ្ងគការ។ អ្ំឡញងចព្លអ្នកត្សីជាប់ចៅកនញងព្នធ គ្រ អ្នក
ត្សី បានចងោំថា បានចឃើញការវាយត្បហារយា យងចឃរចៅ ន្ លអ្នកចទសចផយសងចទៀរបានជួបត្បទោះ រួម
ទំងការច្វើទរ៉ុណកមម និងការវាយ ំ។  

ឋ.៤. ទ៉ុកខចវទ  នងិព្យយសនកមម បោតយលមកព្បីទឧត្ក ិឋកនញងករណ ី០០២ 

ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីបានចលើកចឡើងថា អ្នកត្សី បានបារ់បង់មន៉ុសយសជាទីត្សឡញ់ជាចត្ចើនកនញង
អ្ំឡញងសម្យន្ មរត្ក ម រួមទំងស្វយម ីកូនត្ប៉ុស មាដយយ នងិបងត្ប៉ុសរបស់អ្នកត្សី។ ចលើសព្ីចនោះចៅចទៀរ អ្នក
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ត្សី បានត្បាប់រ៉ុោការថា អ្នកត្សីបានទទួលបទព្ិចស្្ន៍ព្ីអ្ំចព្ើ ងិយា និងភាព្ស្ហាវចឃរចៅចោយ
ផ្ទយល់កនញងអ្ំឡញងចព្លរបបកមពញជាត្បជា្ិបចរយយយ។  

ឋ.៥. ឥរយិាបលរបសច់ ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីនងិភាព្គរួឱយយចជឿបាន 

ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ីហាក ់ូចជាមានការលំបាកខ្យំង ចៅចព្លនឹកចឡើងវិញព្ីត្ព្ឹរែិការណ៍  ៏ឺ
ោប់ន្ លអ្នកត្សីបានជបួត្បទោះ។ អ្នកត្សី បានត្ទ ូរយំរ ូរកនញងផែលច់សកែីន្លលងការណ៍របស់អ្នកត្សី ចំចពាោះ
ការងទ៉ុកខចវទ  និងព្យយសនកមម។ សកខីកមមផ្ទយល់របសអ់្នកត្សី ក៏បានប ោះពាល់ លស់មាជិកចផយសងៗចទៀរកនញង
រ៉ុោការ រួមមាន អ្នកបកន្ត្បអ្ង់ចគលស/ន្ មរ និងត្ព្ោះរាជអាជាញយ ចរនរ្ ន្ លបានជូរទកឹន្ភនកគ្រ ់អ្ំឡញងចព្លការ
ច្វើចសចកែីន្លលងការណ៍របស់ស្កយស។ី 

 

ផ្នែកទ ី៣ ៖ បញ្ហា នែេូចាប់ និខនីតេិិធ ី

មានន្រការជំទស់មួយចំននួប ៉ុចោណយោះ ត្រូវបានចលើកចឡើងចៅសបាតយ ៍ចនោះ ច ើយភាគ ីត្រូវបានសចងករ 
ចឃើញថា មានការចគ្រព្ និងភាព្អាណិរអាសូរចៅចព្លសួរសំណួរចៅកាន់ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណី។ អ្ងគជនំ៉ុំ
ជត្មោះ បានសងករ់្ ៃន់ចៅភាគទំីងឡយថា ចសចកែីន្លលងការណ៍ព្ីការរងទ៉ុកខចវទ  មនិត្រូវបានរឹររយបិរចៅកនញង
សំណ ំចរឿង ០០២/០១ ច ោះចទ។ ចទោះជាយា យងោ ភាគទំីងឡយ ចទរទន់ចៅរកការកំណរ់សណំួរចៅកនញង
វិស្លភាព្ននសវ ការចៅ ំោក់កាល បំូងននការជំន៉ុជំត្មោះ។ សិទធិចៅចសៃៀមមិនច្លើយរបសស់ ជន
ជាប់ ត្រូវបានការពារយា យងចព្ញចលញចៅកនញងសវ ការចលើព្យយសនកមមចនោះ។ ចបើចទោះបីជាភាគីច ើមបណតឹងរ ឋ
បយបចវណី បានអ្ន៉ុញ្ញយរឱយយសួរសំណួរផ្ទយល់ចៅកាន់ស ជនជាប់ចោទតាមរយៈត្បធានអ្ងគជំន៉ុជំត្មោះ អ្ងគជនំ៉ុំ
ជត្មោះ បានបញ្ជយក់ចយ្ ស់ថា ស ជនជាប់ចោទ មានចសរីភាព្ប ិចស្មនិច្លើយសំណរួ។ 

ក. នរីវិិ្  ីនងិវសិ្លភាព្ននចសចកែនី្លលងការណព៍្កីាររងទ៉ុកខចវទ របសច់ ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណ ី

នីរិវិ្ីអ្ន៉ុវរែសត្មាប់សវ ការចលើព្យយសនកមមសបាតយ ៍ចនោះ បានគូសបញ្ជយក់ចោយចសចកែីសចត្មចជា
ោយលកខណ៍អ្កយសររបស់អ្ងគជំន៉ុំជត្មោះស្ោ ំបងូច៉ុោះនលៃទី២ ន្ មលិ៉ុ  ឆ្នយ២ំ០១៣។17 ចោយអ្ន៉ុចោមតាម
នីរិវិ្ ីន្ លបានោក់ចចញកនញងចសចកែីសចត្មចខងចលើចំចពាោះចសចកែីន្លលងការណអ៍្ំព្កីាររងការទ៉ុកខចវទ  មិន
បានរឹររយបិរចៅកនញងវិស្លភាព្ននសំណ ំចរឿង ០០២/០១ ច ោះចទ។ ន្រចៅកនញងការអ្ន៉ុវរែចព្ញមួយសបាតយ ៍
ចនោះ ភាគទីំច រចៅរកការកំណរ់សណំួររបស់ព្ួកចគ ចៅកនញងវិស្លភាព្ននសវ ការចៅ ំោក់កាល ំបូង
ននការជំន៉ុំជត្មោះ។ ប ទយបព់្កីារចផទៀងផ្ទយរ់សួរអ្រែសញ្ញយណរបស់ព្ួកចគចោយចោកត្បធានអ្ងគជំន៉ុំជត្មោះ ឬត្រូវ
បានសួរសំណរួចោយចមធាវីច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណចី ើយ ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណទំីងអ្ស់ បានផែល់ចសចកែី
ន្លលងការណ៍របស់ព្ួកចគចៅរ៉ុោការ។ 
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 . សទិធចិៅចសៃៀមមនិច្លើយរបសស់ ជនជាបច់ោទ 

កាលព្ីនលៃចនទ ម៉ុនចព្លោប់ចផែើមននកិចច ំចណើរការនីរិវិ្ី អ្ងគជំន៉ុជំត្មោះ បានសួរស ចមធាវីការពារកែី
ជនជាប់ចោទ ច ៀវ សផំន នងិចោក ននួ ជា ថាចរើស ជនជាប់ចោទ អាចនឹងចត្ជើសចរីសអ្ន៉ុវរែសិទធិកនញងការ
ចៅចសៃៀមមិនច្លើយរបរបស ់លួន ចៅចព្លន្ លច ើមបណតឹងរ ឋបយបចវណីសួរសំណួរ ល់ព្ួកចគឬយា យងោ? 
ស ចមធាវីការពារកែីជនជាប់ចោទ បានត្បាប់រ៉ុោការថា មិនមានកូនកែោីមួយរបស់ព្ួកចគនឹងចត្បើត្បាស់
សិទធិចសៃៀមមិនច្លើយរបច ោះចទ។ ចទោះជាយា យងោក៏ចោយ ព្កួចគសចត្មចចិរែថានឹងត្រូវច្លើយសំណួរ កាល
ោព្កួចគបានឮសំណួរ។ ស ចមធាវីការពារកែីជនជាប់ចោទ ច ៀវ សផំន បានចសនើថា កូនកែីរបស់ចោកត្រូវ
ត្រូវការសួរសំណួរទ៉ុកម៉ុន។ សំចណើចនោះ ត្រូវបានប ិចស្ ច ើយចោកត្បធានបានរមលកឹស ចមធាវីការពារកែី
ថា សវ ការចនោះ មានលកខណៈន្បបរទល់គ្នយ។ ចៅចព្ញមួយសបាតយ ៍ ចោក ច ៀវ សផំន បានចត្ជើសចរីស
ច្លើយរបចៅនឹងសណំួរទំងអ្ស់ន្ លសួរចៅកាន់គ្រ់។ ចោក ននួ ជា បានច្លើយរបចៅនឹងសណំួរមួយ
ចំនួន ប ៉ុន្នែ បានប ិចស្មិនច្លើយរបកនញងឱកាសជាចត្ចើនចោយន្ផែកចលើមូលោឋយនថា ចោកមនិមានស៉ុ ភាព្
លែត្គប់ត្គ្ន់ច ើមយបីច្លើយសំណួរច ោះចទ។ 

គ. សណំរួត្ចនំ្ ល 

កនញងអ្ំឡញងចព្លននការផែល់ចសចកែីន្លលងការណ៍របស់ច ើមបណតឹងរ ឋបយបចវណីចោក យស ផល ស 
ចមធាវីច ើមបណតឹងរ ឋបយបចវណី ចបន ីចយ (Mrs. Beini Ye) បានចលើកចឡើងព្បីញ្ហយននការចត្បើត្បាស់សំណួរត្ចំ
ន្ លកនញងសួរចៅកានច់ ើមបណតឹងរ ឋបយបចវណ។ី កនញងអ្ំឡញងចព្លសួរសំណួរ ស ចមធាវីការពារកែីជនជាប់ចោទ 
ននួ ជា គឺចោក វ៉ុចិទរ្ កចូប  (Mr. Victor Koppe) បានសួរសំណួរច ើមបណតឹងរ ឋបយបចវណី មែងច ើយមែង
ចទៀរ អ្ំព្ចីសចកែីន្លលងការណ៍អ្ំព្កីារចបាសសមាអយរទហាន លន ់ នល។់ សំណួរជាចត្ចើនបានជំរ៉ុញឱយយស 
ចមធាវីអ្នែរជារិច ើមបណតឹងរ ឋបយបចវណី អ្នកត្សី ចបន ី ចយ ច្វើអ្នែរាគមន៍ចសនើស៉ុំត្បធានឱយយបញ្យឈប់ស ចមធាវី
អ្នែរជារិចោក កចូប  ព្ីការចោទសំណួរត្ចំន្ លចលើត្បធានបទ ចូគ្នយ។ ចោកត្បធាន បានសចត្មចប ិចស្
ការជំទស់ចនោះ ប ៉ុន្នែបានសួរសំណួរ ន្ លៗចៅច ើមបណតឹងរ ឋបយបចវណ ីច ើមយបីធា ឲយយបានថា ច ើមបណតឹងរ ឋ
បយបចវណី អាចយល់បាន។ ស្កយស ីបានច្លើយរបយា យង លីថា ចោកបានចឃើញត្ព្ឹរែកិារណ៍ចនោះចោយផ្ទយល់ 
ច ើយមិនមានអ្វីនយិាយបន្នថមចទៀរចៅចលើបញ្ហយចនោះចទ។ 

ផ្នែកទ ី៤ ៖ ការគ្រប់គ្រខសេនាការ 

សបាតយ ៍ចនោះ អ្ងគជំន៉ុជំត្មោះស្ោ ំបងូ បាន ឹក កំិចច ំចណើរការនីរិវិ្ីយា យងមានត្បសិទធភាព្កនញងការ
ស្តយប់ចសចកែីន្លលងការណ៍អ្ពំ្ពី្យយសនកមម និងទ៉ុកខចវទ របស់ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណីចំននួ ១២ រូប។ 

ក. វរែមាន 

ចៅចព្ញសបាតយ ៍ចនោះ ចោក ច ៀវ សផំន បានចូលរួមយា យងសកមមចៅកនញងកចិច ំចណើរការនីរិវិ្ីចៅ
កនញងបនទប់សវ ការ  ណៈន្ លចោក ននួ ជា បានសចងករសវ ការ និងផែលក់ារច្លើយរបរបស់ចោកចៅ
កាន់ច ើមបណតឹងរ ឋបយបចវណីព្បីនទប់ឃ៉ុឃំំងចោយស្រន្របញ្ហយស៉ុ ភាព្។ 
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វរែមានច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណៈី ចៅសបាតយ ៍ចនោះ មានស្កយសី ១០ ក់ បានមកសចងករកិចច ំចណើរ
ការនីរិវិ្ីចៅកនញងបនទបស់វ ការ ច ើយន្ លត្បន្ លជាច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណីចនំួន ២០ ក ់ បានសចងករ
ព្ីស្លស្ធារណជន។ 

វរែមានភាគៈី រាល់ភាគីទំងអ្ស់ ត្រូវបានរំោងយា យងត្រឹមត្រូវចៅកនញងអ្ំឡញងសបាតយ ៍ចនោះ។ 

កាលបរិចចេទ ចព្លត្ព្កឹ ចព្លរចសៀល 

នលៃចនទ 
២៧/០៥/១៣ 

 អ្នកភូម ិ៣៥០  ក់ មកព្ីច រែចសៀមរាប 
 អ្នកសចងករការណប៍រចទស ១៥  ក ់

 អ្នកភូម ិ៣០០  ក់មកព្ីច រែតាន្កវ 
 អ្នកសចងករការណប៍រចទស ៥ ក់ 

នលៃព្៉ុ្ 
២៩/០៥/១៣ 

 សិសយស ៦០០  ក ់មកព្ីត្ស៉ុកចកាោះស៉ុទិន 
ច រែកំព្ង់ោម 

 អ្នកច្វើការអ្ងគការមិនន្មនរោឋយភិបាល ៥០ 
 ក់ មកព្ីភនំចព្ញ 

 អ្នកសចងករការណប៍រចទស V I P  ១០ 
 ក់ 

 អ្នកសចងករការណប៍រចទស ១៣  ក ់

 សិសយស ៣០០  ក់ មកព្ីវិទយាល្យទូកមាស 
ច រែកំព្រ 

 អ្នកសចងករការណប៍រចទស ១០  ក ់

នលៃត្ព្ សយបរិ៍ 
៣០/០៥/១៣ 

 សិសយស ៦០០  កម់កព្ីច រែកំព្ង់ោម 
 អ្នកសចងករការណប៍រចទស ១៣  ក ់

 សិសយស ៣០០  ក់មកព្ីច រែកំព្ង់ោម 
 អ្នកសចងករការណប៍រចទស ៣  ក ់

 . ការត្គបត់្គងចព្លចវោ 

 សបាតយ ៍ចនោះ អ្ងគជំន៉ុំជត្មោះស្ោ ំបូង បាន ំចណើរការនីរិវិ្ីព្ីនលៃចនទ  ល់នលៃត្ព្ សយបរិ៍ ចោយ 
ចលើកន្លងនលៃអ្ងាគយរជានលៃ ប់សត្មាកជាស្ធារណៈ។ អ្ងគជំន៉ុជំត្មោះស្ោ ំបូង បានចរៀបចំបញ្ចប់ចសចកែី
ន្លលងការណ៍អ្ំព្ពី្យយសនកមម និងទ៉ុកខចវទ របសច់ ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណីទំង ១២រូប  ូចន្ លបានចត្គ្ងទ៉ុក
ម៉ុនចៅចព្លចវោចព្ញមួយសបាតយ ៍ចនោះ។ ចោកត្បធា អ្ងគជំន៉ុជំត្មោះ បានបនែរមលឹក ល់ភាគ ីព្ីចព្លចវោ
ន្ លចៅចសសសល់អ្ន៉ុញ្ញយរឱយយរ៉ុោការស្តយប់ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណីចំនួនបួន កក់នញងមួយនលៃតាមកាល
កំណរ។់  ចទោះជាយា យងោក៏ចោយ ចៅកនញងអ្ំឡញងចព្លការផែល់សកខីកមមរបស់ យស ផល ចោក កចូប  បាន
រវា យថារយៈចព្លត្បំាព្ីរ ទីន្បងន្ចកចៅឱយយត្ក៉ុមចមធាវីការពារកែីនីមួយៗ ចូជាការរឹររយបិរខ្យំងោស់។ 
ចោយយល់ត្ព្មតាមសំចណើចនោះ អ្ងគជំន៉ុជំត្មោះស្ោ ំបងូ  ក៏បានអ្ន៉ុញ្ញយរឱយយត្ក៉ុមចមធាវីការពារកែីរយៈចព្ល
ត្បំា ទបីន្នថមចទៀរននចព្លចវោសួរសំណួរចៅកាន់បណតងឹរ ឋបយបចវណី។ 

គ. បញ្ហយបចចចកចទស នងិការបកន្ត្ប 

សបាតយ ៍ចនោះ បញ្ហយការបកន្ត្ប និងបចចចកចទស បានចោទជាបញ្ហយត្ប ម។ ចៅនលៃចនទ ចឃើញមាន
ការរអាក់រអ្ួលន្ផនកសំចឡងត្រូវបានករ់សមាគយល់ជាចត្ចើន ង។ អ្វីន្ លគួរឱយយករ់សមាគយល់ខ្យំងច ោះ គឺអ្ំឡញង
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ចព្លននការសួរចោក យស ផល គ្មយនការបកន្ត្បជាភាស្អ្ង់ចគលសរយៈចព្លត្បំាចៅ ប់ ទ។ី កាលព្ីនលៃ
ព្៉ុ្ អ្ំឡញងចព្លការផែល់សកខកីមមរបសច់ ើមបណតឹងរ ឋបយបចវណីអ្នកត្សី ច្ង ចអ្ងល ីន្ លផដលត់ាមមច្យាបាយ
ចស្រទសយសន ៍ មានបញ្ហយបចចចកចទសអ្៉ុ ិនច្ើណិរ បានជំរ៉ុញឱយយអ្ងគជំន៉ុជំត្មោះព្នយារចព្លននការផែល់សកខីកមម
របសអ់្នកត្សី។ ប ទយប់ព្ីការចសនើរស៉ុំរបស់ស ចមធាវីការពារកែីចោក ននួ ជា កាលព្ីនលៃចនទ អ្ងគជនំ៉ុំជត្មោះ បាន
ចរៀបចំចៅសមាភយរបរិកាខយរសំចឡង ោប់ព្ីនលៃត្ព្ សយបរិ៍ច ើមយបីអាចអ្ន៉ុញ្ញយរឱយយចោក ននួ ជា ច្លើយសំណួររបស់
ស្កយសីព្បីនទប់ឃ៉ុឃំំង។ ចៅចព្ញសបាតយ ៍ចនោះ អ្នកតាមោនសវ ការបានករ់សមាគយល់កំ ៉ុសននការបកន្ត្ប
មួយចំនួនន្ លអាចត្រូវបោតយលមកព្ីផ្្យស់បែូរចយាបល់គ្នយចលឿនចព្ក និងគ្មយនភាព្ចយ្សោ់ស់មួយន្ផនក លោះ
ននសកខីកមមរបស់ច ើមបណតងឹរ ឋបយបចវណី ចោយស្រន្រមានការ វោះខរ។18 

ឃ. តារាងចព្លចវោ 

កាលបរចិចេទ 
ចព្លត្ព្កឹ 
សវ ការទ១ី 

ចព្លត្ព្កឹ 
សវ ការទ២ី 

ចព្លរចសៀល 
សវ ការទ១ី 

ចព្លរចសៀល 
សវ ការទ២ី 

ចនំនួចមា យង
សរ៉ុប 

នលៃចនទ 
២៧/០៥/១៣ 

៩:០៥-១០:២៩ ១០:៤៩-១២:០២ ១៣:២៦-១៥:០៤ ១៥:២៣-១៦:២៤ 
៥ ចមា យង 
១៦  ទី 

នលៃព្៉ុ្ 
២៩/០៥/១៣ 

៩:០៩-១០:៥០ ១១:០៧-១២:១១ ១៣:៣៣-១៤:៥៣ ១៥:១៤-១៦:០២ 
៤ ចមា យង 
៥៣  ទី 

នលៃត្ព្ សយបរិ៍ 
៣០/០៥/១៣ 

៩:០១-១០:៤៥ ១១:០២-១២:០០ ១៣:២២-១៤:៣២ ១៤:៥០-១៦:០៣ 
៥ ចមា យង  
៥  ទី 

      
ចំនួនចមា យងជាម្យយមកនញងសវ ការមួយនលៃ ៖                        ៥ ចមា យង និង ០៥  ទី 
ចំនួនចមា យងសរ៉ុបកនញងសបាដយ ៍ចនោះ ៖                                   ១៥ ចមា យង និង ១៤  ទី 
ចំនួនសរ៉ុបននចមា យងនលៃនិងសបាដយ ៍ ៖                                 ៧៩៥ ចមា យង និង ៣២  ទី 

សវ ការរយោះចព្ល ១៨៣ នលៃ កនញងអ្ំឡញងចព្ល ៥៨ សបាតយ  ៍
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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 sia. 
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 Chhaya Chhin, Phalla Chhoeun, Pheakdey 
Chum, Melanie Hyde, Anne Lang, Aviva Nababan, Sarun Sous, Kimsan Soy, Chhayrath Tan 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. 

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 
 
   
   
   

 

 

http://www.krtmonitor.org/
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1 Trial Chamber. Transcript of Trial Proceedings (6 December 2012). E1/149.1 [hereinafter 6 DECEMBER 
TRANSCRIPT]. Lines 16-17.28. 
2 Olsen, Lars. “The Purpose of Hearing Victims’ Suffering,” Extraordinary Chamber in the Courts of Cambodia’s  
Official Site. (7 June 2013) accessible at http://www.eccc.gov.kh/en/blog/2013/06/07/purpose-hearing-victims-
suffering  
3 Trial Chamber. Decision on Request To Recall Civil Party TCCP-187, for Review of Procedure Concerning Civil  
Parties’ Statements on Suffering and Related Motions and Responses (E240, E240/1, E250, E250/1, E267, 
E267/1 AND E267/2) (02 May 2013)”. E267/3. 
4 Trial Chamber. Decision on Request To Recall Civil Party TCCP-187, for Review of Procedure Concerning Civil  
Parties’ Statements on Suffering and Related Motions and Responses (E240, E240/1, E250, E250/1, E267, 
E267/1 AND E267/2) (02 May 2013)”. E267/3. 
5 Sou Sotheavy was examined in the following order: President Nil Nonn; National Civil Party Lawyer Sin 
Soworn; International Co-Prosecutor Vincent de Wilde d’Estmael; International Co-Lawyer for Khieu Samphan, 
Arthur Vercken. 
6 Aun Phally was examined in the following order: President Nil Nonn; National Civil Party Co-Lawyer Veng Pov;  
National Senior Assistant Prosecutor Chan Dararasmey; National Defense Lawyer for Nuon Chea Son Arun; 
National Defense Lawyer for Khieu Samphan Kong Sam Onn. 
7 Sang Rath was examined in the following order: President Nil Nonn; National Civil Party Lawyer Ven Pov; 
National Senior Assistant Prosecutor Dararasmey Chan. 
8 Yos Phal was examined in the following order: President Nil Nonn; Civil Party Lawyer, Sin Soworn; International  
Co-Prosecutor, Vincent de Wilde d’Estmael; International Co-Lawyer for Nuon Chea, Victor Koppe, and 
International Co-Lawyer for Khieu Samphan, Arthur Vercken. 
9 Thouch Phandara was examined in the following order: President Nil Nonn; International Civil Party Lawyer 
Marie Guiraud; International Prosecutor Keith Raynor; National Co-Lawyer for Nuon Chea Son Arun; 
International Co-Lawyer for Nuon Chea Victor Koppe 
10 Chan Socheat was examined in the following order: President Nil Nonn; International Civil Party Lawyer 
Christine Martinneau; Marie Guiraud; International Prosecutor Keith Raynor; and National Co-Lawyer for Khieu 
Samphan Kong Sam Onn. 
11 Huo Chhanta was not examined by any party, only President Nil Nonn, although her counsel National Civil 
Party Lawyer Ty Sirnia preceeded the Civil Party’s statement of suffering and testimony with an introduction. 
12 Cheng Eng Ly was examined in the following order: President Nil Nonn; International Civil Party Lawyer Pascal 
Auboin and National Prosecutor Seng Bunkheang. 
13  Civil Party Nou Hoan was examined in the following order: President Nil Nonn; National Civil Party Lawyer 
Sam Sokong; National Co-Prosecutor Seng Bunkheang; National Co-Lawyer for Nuon Chea, Son Arun; National 
Co-Lawyer for Khieu Samphan, Kong Sam Onn; and International Co-Lawyer for Khieu Samphan, Arthur 
Vercken. 
14 The Civil Party was exanimated only by the President, the Civil Party´s Council Chet Vanly, and International 
Prosecutor Dale Lysak and by National Prosecutor Kong Sam Onn.    
15  It was unclear during the testimony whether it was his grandmother or aunt (or both of them) staying in the 
village. 
16 The Civil Party was examined in the following order: President Nil Nonn; Civil Party Lawyer, Ty Srina, 
International Prosecutor Dale Lysak, and National Co-Lawyer for Nuon Chea, Son Arun. 
17 The allowance for the statement of suffering to go beyond the scope of case 002/01 has been determined in a  
temporary  verbal  ruling  by  Judge  Lavergne  in  October  2012.  See CASE 002 KRT TRIAL MONITOR. Issue 
41. Hearing on Evidence Week 36 (22-25 October 2012).p. 11-12. This position was further confirmed by the 
Trial Chamber’s decision on this matter. See Trial Chamber. Decision on Request To Recall Civil Party TCCP-
187, for Review of Procedure Concerning Civil Parties’ Statements on Suffering and Related Motions and 
Responses (E240, E240/1, E250, E250/1, E267, E267/1 AND E267/2) (02 May 2013)”. E267/3. Specifically in 
paragraph 14 of the decision, the Trial Chamber noted that it has always differentiated between testimony of 
facts, which had to be confined to the scope of Case 002/01, and the Civil Parties’ general statements of 
suffering. In page 10 of the decision it is also stipulated that the Lead Co-Lawyers of the Civil Parties have to 
structure their examination of their clients “in a manner that differentiates between testimony on facts and 
statements pertaining to suffering.” 
18 For example, during Chan Socheat’s testimony, the English translation stated that she met Nuon Chea on a 
bicycle. However, the Khmer translation stated that it was Ta Mok whom she met. 

http://www.eccc.gov.kh/en/blog/2013/06/07/purpose-hearing-victims-suffering
http://www.eccc.gov.kh/en/blog/2013/06/07/purpose-hearing-victims-suffering

