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នៅនេលន ោះ ខ្ញុំនៅនមេងណាស់ ន ើយការនោរេតាមវិន័យរបស់អងគការ គឺគ្រោន់តែជា
នរឿងធមេតាប ៉ុនណា្ណោះ។ អនមគ្រគប់ោនណ គ្រែូវតែនោរេ និងអន៉ុវែតតាមវិន័យតបបន ោះ។ វាជា

នរឿងធមេតា។ 1

សាមណស ីនេង ន ឿង  

ផ្នែកទ ី១ ៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅ 

នៅសប្តណ ៍ននោះ អងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះ ប្នសាមសួរសាមណសេីីររូប តែលអនមទុំងេីរស៉ុទ្ធតែជាអែីែមម្មណភិប្លតខេរ
គ្រម ម តែលប្នផ្ដល់ស់មខីមមេសុំខាន ់ទម់ទ្ងនឹងែួ ទ្រីបស់ស ជនជាបន់ោទ្។ នោម នេង ន ឿង ប្ន
នរៀបរាប់អុំេែីួ ទ្រីបស់ោែជ់ាអនមនបើមបរឲណយនោម នខៀវ សុំផ្ន ម៉ុននេលែួលរលុំនៅទ្ីគ្រម៉ុងភនុំនេញ នៅតខមមរា 
ឆនណុំ១៩៧៩។ សាមណសីម្នណម់នទ្ៀែន មណោះ ន ូ ន  ណ ប្នផ្ដលស់មខីមមេថា ោែប់្នែឹងអុំេីតផ្នការរបសថ់ានណម់ែឹម ុំគណ
បមណសម៉ុមេញយនីសតមមពញជា មនញងការជនមលៀសគ្របជាជននេញេទី្ីគ្រម៉ុងភនុំនេញ ម៉ុនថ្ងៃទ្ី១៧ តខនមសា ឆនណុំ១៩៧៥។ 
នទោះជាយ ណងណា ោែម់ិនប្នែឹងេណាស់នទ្ថា ជនជាបន់ោទ្ នខៀវ សុំផ្ន ប្នោុំគ្រទ្នោលននយប្យជនមលៀស
ននោះតែរឬនទ្។ ោែម់៏ប្នផ្ដល់េ័ែ៌ម្នអុំេនីជាគវាស របស់ទហាន លន ់ នល ់ តែលមមែលឃ់៉ុុំរបសោ់ែ់ 
ប ទណប់េកីារផ្ដួលរលុំទ្ីគ្រម៉ុងភនុំនេញមនញងឆនណុំ១៩៧៥។ 

 បញ្ហណផ្លូវេណាប់ និងនីែិវិធជីានគ្រេើនប្ននមើែនេើងនៅនេញមួយសប្ដណ ៍ ន ើយបញ្ហណតែលគួរឱណយមែស់ម្គណល់
បុំផ្៉ុែ គឺទម់ទ្ងនឹងការនគ្របើគ្រប្ស់មុំណែន់ ែ៉ុមិេចសម្ភណសន៍របសន់ោម តប៊ែន នឃៀរននិ (Mr. Ben Kiernan) 
មនញងអុំេញងនេលថ្នការសាមសួរសាមណសី ន ូ ន  ណ។ នទោះបជីាសាមណស ីគ្រែូវប្នអនមគ្របវែតិសាស្តសត តប៊ែន នឃៀរននិ ប្ន

មរណីរបស់ជនជាប់នោទ្នោម នួន ជា និងនោម នខៀវ សុំផ្ន  
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សម្ភណសមនញងឆនណុំ១៩៨១ ម៏នោយ មោ៏ែ់មិនធ្លណប់គ្រែូវប្នសម្ភណសជាផ្លូវការ នោយការិយល័យស នៅគ្រមមនស៉ុើប
សួរន ោះនទ្។ បញ្ហណនែីិវិធីនផ្ណសងនទ្ៀែអុំេ ីអញ្ញគ្រែមមេ ជាបនតប ទណបគ់្រែូវប្ននលើមនេើង ពាម់េន័ធនឹងការសាមសួរ
ែតែលៗ និងការប្ ណន់សាមណនរបស់សាមណស។ី នគ្រៅេីបញ្ហណទុំងននោះ សវ ការប្នគ្របគ្រេឹែតអស់់រយៈនេលបថី្ងៃ នោយ
ោមណនបញ្ហណធុំែ៉ុុំទម់ទ្ងនឹងការគ្រគប់គ្រគងសវ ការន ោះនេើយ។ 

 

ផ្នែកទ ី២ ៖ សកខីកម្មសទខខបរបសទ់ដ្ើម្បណ្ដឹ ខរដ្ឋបបទេណី្ និខសាកស ី

 នៅសប្ដណ ៍ននោះ អងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះ ប្ននបើមសវ ការនលើការផ្ដលស់មខីមមេរបសអ់ែីែមម្មណភិប្លថានណមទ់ប
របសត់ខេរគ្រម មេីរ ម់ គនឺោម នេង ន ឿង និងនោម ន ូន  ណ នៅ “ម ៉ុម”។ ោបេ់ីឆនណុំ១៩៧៨ ែលេ់៉ុងបញ្ចប់
ថ្នរបបមមពញជាគ្របជាធិបនែយណយ នោម នេង ន ឿង ប្ននធវើជាអនមនបើមបរផ្ទណល់ឱណយនោម នខៀវ សុំផ្ន។ ោែប់្ន
ផ្ដលេ់័ែ៌ម្នប្នស៉ុីជនគ្រ ទម់ទ្ងនឹងជីវិែផ្ទណល់ខលួនរបសោ់ែ់។ ការសាមសួរនោម ន ូន  ណ តែលអែីែជាសិបណបមរ
ម្នណម់ នៅរបបតខេរគ្រម ម គបឺ្នេឹងតផ្ែមយ ណងខាលណុំងនៅនលើបទ្សម្ភណសនម៍ួយជាមួយនោម តប៊ែន នឃៀរននិ នៅឆនណុំ 
១៩៨១។ នោម ន ូន  ណ ប្ននិយយអុំេគី្របធ្នបទ្ជានគ្រេើន មនញងអុំេញងសម័យមមពញជាគ្របជាធិនែយណយ រួមម្នមម្លណុំង
តខេរ នវៀែមិញ ការគ្របគ្រេឹែតេុំនពាោះគ្រេោះសងណឃ និងទហាន លន ់នល។់ 

ម. សមខមីមេរបស ់នេង ន ឿង (TCW- 384) 

 សាមណស ី នេង ន ឿង ជាប៉ុរសម្នវ័យ ៥០ ឆនណុំម្នណម់ តែលបេចញបណបននមុំេ៉ុងបនគ្រមើការងារជាអន៉ុគ្របធ្ននៅ
ការិយល័យសថែិបិ្ែ់ែុំបង នៅគ្រស៉ុមសុំនៅលូន។ នោម នេង ន ឿង គ្រែូវប្នគ្រម៉ុមនមធ្វីការពារមតនីោម នខៀវ 
សុំផ្ន នសនើឱណយនធវើជាសាមណសី តែលពាម់េ័នធនឹងអែតេរិែ ន ើយប្នផ្ដលស់មខីមមេសដីេីបទ្េិនសាធនរ៍បស់ោែ់ជាអនម
នបើមបរផ្ទណល់របសន់ោម នខៀវ សុំផ្ន ោប់េេី៉ុងឆនណុំ១៩៧៨ ែលត់ខមមរា ឆនណុំ១៩៧៩។2 ទម់ទ្ងនៅនងឹសាថណន
ភាេតែលប្នជួបគ្របទ្ោះមនញងអុំេញងសម័យមមពញជាគ្របជាធិបនែយណយន ោះវិញ នោម នេង ន ឿង ប្នផ្ដលស់មខីមមេ
ថា ោែម់ិនម្នអារមេណថ៍ា តខេរគ្រម ម ប្នគ្របគ្រេឹែតអវមីនិលែនលើរូបោែ់នទ្ ន ើយបតនថមថា ោែម់្នអារមេណ ៍
“ធមេតា”។ នទោះបីជាសាមណសបី្នរមលឹមថា ជាញឹមញាប់ ោែ់នឹមគ្រស៉ុមមុំនណើែ និងគ្រគួសារោែ់ តែោែ់ប្នបញ្ជណម់
ថា ោែ់ប្នេូលរួមបែិវែតន៍នោយសេ័គ្រគេិែត ន ើយម្នអារមេណ៍ថា ោែម់្នការទ្ទ្ួលខ៉ុសគ្រែូវនលើការបុំនេញ
ការងារ តែលោែ់តាុំងមមឱណយោែ់។ 

ម.១. បទ្េនិសាធនម៍៉ុនថ្ងៃទ្១ី៧ តខនមសា ឆនណុំ១៩៧៥ 

នោម នេង ន ឿង ម្នអាយ៉ុ ១០ឆនណុំ នៅនេលតែលោែ់ប្នេូលរួមបែិវែតនម៍នញងឆនណុំ១៩៧៣ តែល
ផ្ទញយេបីុំណងគ្រប្ថានណរបសឪ់េ៉ុមម្តណយោែ់។ សាមណស ីប្នគ្រប្ប់ែ៉ុោការអុំេនីរឿងនមភូមិម្នណម់ ប្ននៅកាន់សាោ
នរៀនរបសោ់ែន់ៅនខែតតាតមវ ន ើយប្នសួរថា នែើសិសណសទុំងន ោះម្នេុំណាបអ់ារមេណេ៍ូលរួមមនញងបែិវែដន៍តែរ
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ឬនទ្? ោែ់ប្ននយិយថា “អនមគ្រគប់ោនណ ស៉ុទ្ធតែនលើមថ្ែ ែូនេនោះនយើងម៏េូលរួមជាមួយេួមនគតែមតង”។3 ប ទណបេ់ី
ប្នរំនោោះនខែតតាតមវ ប្នន ើយន ោះ នោម នេង ន ឿង គ្រែូវប្នោែ់តាុំងឱណយមសាងទ្ុំនបទ់្ឹម នៅអងគភាេ
ម៉ុម្រមួយ សថិែនៅគ្រតាុំងខានណ។ តាមការេងោុំរបស់ោែ ់ ោមណននរណាម្នណម់គ្រែូវប្នបងខុំឱណយនធវើការនៅមតនលងន ោះនទ្ 
ន ើយអនមតែល គឺ្រែូវអន៉ុញ្ញណែឱណយសគ្រម្មនៅផ្ទោះ។ នទោះជាសាមណស ីមិនអាេរមលឹមអុំេីវិន័យជាម់ោម់ណាមួយនៅ
មនញងអងគភាេម៏នោយ តែោែ់ប្ននិយយេណាស់ថា “ោមណននរណាម្នណមម់្ននសរីភាេនធវើអវ ី តែលេួមនគេងន់ធវើន ោះ
នទ្”។ នទោះបីជាោែ់ម្នម ិេឆតាេងរួ់មេុំតណមែល់ការបែិវែតន៍ននោះម៏នោយ តែោែ់នៅតែថា ោែ់នឹមគ្រស៉ុម
មុំនណើែរបស់ោែ ់ជាអារមេណម៍ួយតែលបណាដណលឱណយោែ់ "យុំយ ណងខាលណុំង" នៅនេលន ោះ។ នទោះជាយ ណងណា ោែ់
ប្នេនណយល់នៅែ៉ុោការថា ោែ់ម្នអារមេណថ៍ា ោែោ់មណនជនគ្រមើសអវីនគ្រៅេីបនតនៅជាមួយតខេរគ្រម ម។ 

ម.២. បទ្េនិសាធនស៍ានណមន់ៅ ម-១២ នងិបញ្ជនូបនតនៅ ម-៣ 

 មនញងឆនណុំ១៩៧៦ នោម នេង ន ឿង គ្រែូវប្នបញ្ជូននៅភនុំនេញ នែើមណបីេូលនរៀននៅសាោបនេចមនទ្សតខេរ 
សូនវៀែ ភាគនគ្រេើនសាគណល់ថាជា ម-១២។ អសរ់យៈនេលេីរឆនណុំ ោែ់ប្នសម្អណែផ្ទោះនៅមដញុំសាោនរៀននគ្រកាមការ
នមើលការខ៉ុសគ្រែូវរបស ់តា នមៀល។ ោែម់៏ប្ននរៀននបើមឡាននៅនេលនៅទ្ីន ោះ ន ើយវាជាជុំ ញមួយ តែល
អាេនធវើោែប់្នកាលណយជាអនមនបើមបរផ្ទណល់របស ់នខៀវ សុំផ្ន។ សាមណសបី្ននឹមនឃើញវិញថា ោែគ់្រែូវប្នបញ្ជនូនៅ 
ម-៣ នែើមណបីទ្ទ្ួលែុំតណងងេ ី នៅអុំេញងេតីខសីហា ែលត់ខវិេឆិកា ឆនណុំ១៩៧៨។ នោម នេង ន ឿង ប្នបញ្ជណម់
ថា ោែប់្នឮអុំេកីារប្ែ់ខលនួរបសម់ម្មណភិប្លែថ្ទ្នទ្ៀែ។ នទោះជាយ ណងណា ទម់ទ្ិននឹងការប្ែ់ខលួនរបសអ់ែីែ
នមការបស់ោែ់ន មណោះ តា នមៀល ននោះ សាមណសបី្នអោះអាងថា ោែម់ិនប្នែឹងអុំេនីរឿងន ោះនទ្ រ ូែែល់នេល
តែលោែ់គ្រែូវប្នបញ្ជូននៅ ម-៣។ ការបមគ្រសាយរបស់ោែ់ផ្ទញយេីបញ្ជអីនមនទស ស-២១ តែលអយណយការប្ន
បងាហណញែលស់ាមណស ីតែលប្នេ៉ុោះកាលបរិនេឆទ្ថ្នការោប់ខលួនរបស់ តា នមៀល នៅថ្ងៃទ្ី០៨ តខឧសភា ឆនណុំ១៩៧៨។ 

ម.៣. បទ្េនិសាធនរ៍សន់ៅ នងិនធវើការនៅ ម-៣ 

 នោម នេង ន ឿង ប្នបនគ្រមើការងារជាអនមនបើមឡានផ្ទណល់ឱណយនោម នខៀវ សុំផ្ន ោប់េេី៉ុងឆនណុំ១៩៧៨ 
រ ូែែលន់េលតែល នខៀវ សុំផ្ន ប្ននភៀសខលួនេូលនៅកាន់ថ្គ្រេភនុំ  នៅនេលតែលនវៀែណាមប្នមមែល់
គ្របនទ្សមមពញជា។ សាមណសបី្នរមលឹមថា ប៉ុគគលម្នណម់ តែលគ្រែូវនគសាគណល់ថាន មណោះ “សាម”ី ជាអនមគ្រគប់គ្រគង ម-៣ និង
ប្ននមើលការខ៉ុសគ្រែូវោែ់មនញងអុំេញងនេលននោះ។ សាមណសបី្នផ្ដល់សមខីមមេថា ោែ់ប្នរស់នៅេម្ងណយគ្របត ល ១០ 
តម គ្រែេផី្ទោះ នខៀវ សុំផ្ន នៅបរិនវណ ម-៣។ ោែ់ប្នេនណយល់ថា បរិនវណន ោះម្នទ្ីតាុំងនៅតមណបរគ្រេោះបរមរាជវាុំង
នៅមនញងមតញុំ តែលម្នអាោរេុំនួនគ្របត ល២០។ អាោរតែលម្នសភាលែ គ្រែូវប្នកាន់កាប ់ន ើយអាោរនផ្ណសងៗ
នទ្ៀែ គ្រែូវប្ននប្ោះបង់នោល។ សាមណសីប្នេិេណ ៌អុំេផី្ទោះរបស់ នខៀវ សុំផ្ន ថាជា “មតនលងធមេតា” មួយ ន ើយ
បតនថមថា ោែ់ោមណនការិយល័យ ឬនលខា ន ើយនឃើញម្នតែសងាហណរិមែិេែេួប ៉ុនណា្ណោះ ន ើយនិងទ្ូរសេទមួយ។ 
នោម នេង ន ឿង ប្នសារភាេថា ោែ់មិនធ្លណប់ប្នេលូមនញងផ្ទោះរបស ់នខៀវ សុំផ្ន នទ្ ប ៉ុតនតែឹងអុំេីេ័ែម៌្នននោះ
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តាមរយៈការនមើលនៅមនញងផ្ទោះ តាមរយៈទវណរមញ្ចម់ខាងម៉ុខ។ សាមណស ីម៏ប្នេនណយល់តែរថា ផ្ទោះរបស់ ននួ ជា និង 
នអៀង សារ ីម្នទ្ីតាុំងនៅម្ខណងនទ្ៀែថ្នផ្លូវ។ សាមណស ីប្នេនណយល់ថា នៅ ម-៣ េ៉ុុំសូវម្នអាហារនគ្រេើននទ្ ប ៉ុតនតោែ់
ម្នអារមេណន៍េញេិែតេុំនពាោះរបបតែលោែ់ទ្ទ្ួលប្ន។ សាមណសបី្នបញ្ជណម់ថា គ្របេនធរបស់នោម នខៀវ សុំផ្ន 
នធវើការនៅផ្ទោះប្យមួយនៅ ម-៣ បតនថមថា មមេមរគ្រែូវបរិនភាគអាហារនៅផ្ទោះប្យនផ្ណសងមួយនទ្ៀែ។ 

ម.៤. ការែងឹអុំេសីមមេភាេរបស ់នខៀវ សុំផ្ន 

 នោម នេង ន ឿង ប្នផ្ដលស់មខីមមេថា េីរបែីងមនញងមួយសប្ដណ ៍ ោែ់ប្ននបើមបរជូននោម នខៀវ សុំ
ផ្ន នៅគ្របជ៉ុុំ តែលម្នេម្ងណយយបួនគីេូតម គ្រែេី ម-៣ នៅ ម-១ តែលោែ់ប្នប្ ណន់គ្របម្ណថា ម្នរយៈនេល
គ្របត ល ៣០ ទ្ ី នៅមួយនម្ ណង។ មេិចគ្របជ៉ុុំទុំងន ោះ នធវើនេើងជាមួយនោម ននួ ជា និងនោម នអៀង សារ ី
នោយការេិែនឃើញថា អនមនបើមបរផ្ទណល់របស់េួមោែ ់ប្នគ្របមូលផ្តញុំោនណនៅនគ្រៅបរិនវណ។ សាមណស ីប្ននលើមនេើង
ថា ោែធ់្លណប់ប្ននបើមបរជូននោម នខៀវ សុំផ្ន នេញេីគ្រម៉ុងភនុំនេញ ប្នេីរែងប ៉ុនណា្ណោះ គឺមតងនៅនខែតមណាដណល 
និងមដងនទ្ៀែនៅនខែតតាតមវ។4 ជួនកាល ោែន់បើមបរឱណយ នខៀវ សុំផ្ន នៅមដញុំភនុំនេញ ប ៉ុតនតមនញងអុំេញងនេលនធវើែុំនណើរ
មតងៗ នខៀវ សុំផ្ន មិនប្នោមនេញេរីងយនតន ោះនទ្។ ោែ់ប្នោុំនៅនេលែ៏សុំខាន់មួយ នៅនេលតែលោែ់
ប្ននបើមបរជូននោម នខៀវ សុំផ្ន នៅកាន់មេិចគ្របជ៉ុុំធុំមយួនៅសាតណែអឡូាុំេិេ។ នៅនេលោែម់ុំេ៉ុងរង់ោុំ ោែ់ប្ន
លឺតាមសុំនេងនមគ្រមូថា ប ៉ុល េែ នងិ ននួ ជា មប៏្នេលូរួមមនញងគ្រេឹែតិការណ៍ន ោះតែរ។ នយងតាមការបងាហណញេី
អារមេណរ៍បសស់ាមណស ីប ៉ុល េែ នធវើជាគ្របធ្នមនញងគ្រេឹែតិការណន៍ ោះ ន ើយ នខៀវ សុំផ្ន មិនប្ននយិយនៅកាន់អនម
េូលរួមនទ្។ 

 នៅគ្រមម ឡាតវន ៍  ប្នសួរថា នែើោុំប្េ់គ្រែូវម្នការអន៉ុញ្ញណែជាេិនសសតែរឬនទ្ នែើមណបីនបើមបរនៅនគ្រៅទ្ី
គ្រម៉ុងភនុំនេញ មនញងអុំេញងរបបមមពញជាគ្របជាធិបនែយណយ? នោម នេង ន ឿង ប្នន្លើយថា េ៉ុុំម្នមតនលងគ្រែួែេិនែិណយ
នេើយ ន ើយោែ់ម៏មិនោុំប្េ់ម្នលិខិែអន៉ុញ្ញណែអវីតែរ។ សាមណសមីគ៏្រែូវប្ននោទ្សួរផ្ងតែរថា  នលើមេ៉ុងនគ្រកាយ 
តែលោែ់ប្ននបើមបរឱណយនោម នខៀវ សុំផ្ន។ នោម នេង ន ឿង ប្នគ្រប្ប់ែ៉ុោការថា នៅនម្ ណង ៧ ោងណេ នៅ
ថ្ងៃទ្ី៦ តខមមរា ឆនណុំ១៩៧៩ នោយោមណនការនរៀបេុំជាម៉ុន ឬនរៀបេុំបងវិេអវនីេើយ ោែប់្ននបើមបរឱណយ នខៀវ សុំផ្ន 
តែឯងនេញេទី្ីគ្រម៉ុងភនុំនេញ។ េួមោែប់្ននបើមបរេីទ្ីគ្រម៉ុងភនុំនេញនៅនខែតនពាធិ៍សាែ ់ជាមតនលងតែល នខៀវ សុំផ្ន 
ប្នជួបជាមយួ ននួ ជា និង ប ៉ុល េែ ម៉ុននបើមបរនៅនខែត ថ្ប លិន។ នៅនខែត ថ្ប លិន នោម នេង ន ឿង ប្ន
រមលឹមថា ោែ ់និងនោម នខៀវ សុំផ្ន ប្ននេើងភនុំមួយ ន ើយម៏ប្នតេមផ្លូវោនណនៅ។ 

ម.៥. ែ ួទ្ ីនងិេរែិលមខណ ៈរបសជ់នជាបន់ោទ្ 

 នោម នេង ន ឿង ប្នេិេណ៌ អុំេជីនជាប់នោទ្ថា ជាប៉ុរសស៉ុភាេ និងម្នេិែតលែ តែលរស់នៅមនញង
ជីវិែែ៏សាមញ្ញ។ សាមណសីប្ននលើមនេើងថា មនញងគុំនិែរបស់ោែ់ នោម នខៀវ សុំផ្ន ម៏មិនម្នអុំណាេអវីណាស់
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ណាតែរនៅមនញងការគ្រគប់គ្រគងរបស់តខេរគ្រម ម។ នោម នេង ន ឿង ប្នេនណយល់ថា មូលន ែ៉ុតែមួយគែ ់ តែល
ោែ់ប្នែឹងថា នខៀវ សុំផ្ន គឺជាគ្របធ្នគណៈគ្របធ្នរែឋ គនឺោយសារោែប់្នឮេវិីទ្ណយញ។ នៅនេលបមគ្រសាយ
អុំេមីូលោឋណនថ្នជុំននឿតបបននោះ ោែ់ប្នេនណយល់ថា នោម នខៀវ សុំផ្ន ហាម់ែេូជាោមណនអវនីធវើនគ្រេើននទ្ េុំណាយ
នេលភាគនគ្រេើននៅភនុំនេញ ន ើយោមនេញេីផ្ទោះរបស់ោែ់មិនញឹមពាញ  ប់ជាងនោម នអៀង សារ ីនទ្។ នោម នេង 
ន ឿង ប្នទ្ទ្ួលសាគណល់ថា នោយសារោែ់មិនធ្លណបេ់ូលផ្ទោះរបសន់ោម នខៀវ សុំផ្ន ោែ់មិនគ្រប្មែនទ្ថា នោម 
នខៀវ សុំផ្ន នធវើការនៅផ្ទោះឬម៏មិនតមន ន ើយមិនែឹងថា ោែ់ធ្លណបន់រៀបេុំមិេចគ្របជ៉ុុំជាមយួនមែឹម ុំនផ្ណសងៗនទ្ៀែនៅ
ទ្ីន ោះតែរឬនទ្។ នេលសួរថានែើ នោម នខៀវ សុំផ្ន ធ្លណបទ់្ទ្ួលនភ្ៀវបរនទ្សេីគណៈគ្របែិភបូរនទ្សតែរ
ឬនទ្? នោម នេង ន ឿង ប្នន ិិយយថា “គ្របត លមតង ឬេីរែង។” គ្រេោះរាជអាជាញណ វាុំងសង ់វា ណយែ ៏នែសាមណឯល
 (Mr. De wilde d’estmael) ប្នោម់សម្ពណធនលើសាមណស ីនោយបងាហណញេីបញ្ជមីយួតែលសរនសរអុំេីេិធជីប់
នលៀងអាហារ តែល នខៀវ សុំផ្ន គ្រែូវប្ននោទ្ថា ប្នេូលរួម រួមទុំងគ្រេឹែតិការណម៍ួយនៅមនញងឆនណុំ១៩៧៨ នែើមណបី
សាវណគមនគ៍្របធ្ ធិបែីគ្របនទ្ស រូម្ ណន។ី នទោះជាយ ណងណា នោម នេង ន ឿង ប្នអោះអាងថា នៅនេលតែល
ោែ់ប្នបនគ្រមើការងារជាអនមនបើមបរឱណយជនជាប់នោទ្ នខៀសវ សុំផ្ន ប្នទ្ទ្ួលការអនញ្ជើញមមនលងេីរឬបីនលើម
ប ៉ុនណា្ណោះេអីនមកាទ្ូែ ន ើយទ្ទ្ូេថា ែុំនណើរទ្សណសនមេិចរបស់គ្របធ្ ធិបែគី្របនទ្សរូម្ ណនី ប្ននមើែនេើងនៅឆនណុំ
១៩៧៧ នៅនេលតែជនជាប់នោទ្មុំេ៉ុងបនគ្រមើការងារនៅ ម-១២។ នៅនេលគ្រេោះរាជអាជាញណប្នបងាហណញបញ្ជនី មណោះ
គ្របនទ្ស តែលអនមកាទ្ែូប្នទ្ទ្ួលលិខិែេនីោម នខៀវ សុំផ្ន ប ទណប់មមនោម នេង ន ឿង ប្នសារភាេថា 
ោែ់មិនគ្រប្មែេីេុំននួអនមមមជួបនោម នខៀវ សុំផ្ន ជាមោ់ម់ន ោះនទ្។ 

ម.៦. ឥរយិបង នងិភាេគរួឲណយនជឿប្ន 

 នោម នេង ន ឿង ប្ននលើមនេើងមតងន ើយមតងនទ្ៀែថា ោែ់ម្នអាយ៉ុនមេង នៅមនញងអុំេញងនេលថ្ន
របបមមពញជាគ្របជាធិបនែយណយ តែលោែ់អាេខវោះការយល់ែឹង និងខវោះសមែថភាេ មនញងការេងោុំនរឿងរា  វ តែលប្ននមើែ
នេើងទុំងន ោះ។ ភាេខ៉ុសោនណែ៏ធុំមួយនៅមនញងការេងោុំរបស់ោែេ់ុំនពាោះគ្រេឹែតិការណទ៍ុំងន ោះ គឺពាម់េ័នធនឹងកាល
បរិនេឆទ្ តែល តា នមៀល គ្រែវូប្នោប់ខលួន និងថានែើសាមណសីម្នវែតម្ននៅទ្ីន ោះតែរឬនទ្ មនញងអុំេញងនេលថ្នការ
ោប់ខលួន។5 ការនរៀបរាប់របស់សាមណសអីុំេីសមមេភាេរបសន់ោម នខៀវ សុំផ្ន មម៏ិនគ្រែូវោនណនឹងសមខីមមេរបសស់ាមណសី
ែថ្ទ្នទ្ៀែតែរ។ នទោះបីជា នោម នេង ន ឿង ប្នអោះអាងថា ោែគ់ឺជាអនមនបើមបរតែមួយគែ់របស់នោម នខៀវ 
សុំផ្ន ោែម់ិនអាេេងោុំថា នែើោែ់ប្ននបើមបរជូននោម នខៀវ សុំផ្ន នៅមិេចគ្របជ៉ុុំនៅប៉ុរីមីឡា មួយថ្ងៃម៉ុននេល
ោែ់នភៀសខលួននេញេភីនុំនេញ ន ើយតែលនរឿងរា ណវននោះ គ្រែូវប្នបញ្ជណមត់ាមការផ្ដល់សមខីមមេរបសស់ាមណសេីីរ ម់
នផ្ណសងនទ្ៀែ។6 មណ្ ណងនទ្ៀែ គ្របេនធរបសន់ោម នខៀវ សុំផ្ន ន មណោះ ស ូស៉ុជាែ ិប្នផ្ដលស់មខីមមេថា កាលេថី្ងៃទ្ី០៦ 
តខមមរា ឆនណុំ១៩៧៩ ឬគ្របហាមគ់្របត លន ោះ នខៀវ សុំផ្ន ប្ននៅយមោែ់ នងិមូនេីរ ម់របសេ់ួមោែន់ៅ
សាថណនីយរងនភលើង។7 នោម នេង ន ឿង ប្នអោះអាងថា ោែ់មិនធ្លណប់នបើមបរជូន នខៀវ សុំផ្ន នៅមតនលងន ោះនទ្។ 
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ខ. សមខមីមេរបសន់ោម ន ូន  ណ (TCW 801) 

 សាមណសី ន ូ ន  ណ ប្នេូលមមបុំភលឺមនញងសវ ការ កាលេីគ្រេឹមថ្ងៃេ៉ុធ នែើមណបីផ្ដលស់មខីមមេអុំេបីទ្េិនសាធន៍
របស់ោែ់នៅមនញងរបបតខេរគ្រម ម នោលននយប្យ នងិការនរៀបេុំតផ្នការទ្៉ុមជាម៉ុន សគ្រម្ប់ជនមលៀសគ្របជាជន
នេញេទី្ីគ្រម៉ុងភនុំនេញ ការគ្របគ្រេឹែតេុំនពាោះគ្រេោះសងណឃ ទហាន លន ់នល ់នងិតខេរ នវៀែមិញ មនញងអុំេញងរបបមមពញជាគ្របជា
ធិបនែយណយ។8 មនញងអុំេញងនេលថ្នការផ្ដលស់មខីមមេរបសស់ាមណសី ម្នការមែ់សម្គណល់ថា ោែ់មិនធ្លណប់ប្ន
ការិយល័យស នៅគ្រមមនស៉ុើបអនងេែសម្ភណសេីម៉ុនន ោះនទ្ ប ៉ុតនត ោែ់ធ្លណប់គ្រែូវប្នអនមសារេ័ែ៌ម្ន និងអនមគ្របវែតិ
សាស្តសត តប៊ែន នឃៀរននិ ប្នសម្ភណស នៅថ្ងៃទ្២ី៦ តខសីហា ឆនណុំ១៩៨១។ នទោះបីជា អងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះ ប្នអន៉ុញ្ញណែ
ឱណយសាមណសនីមើលមុំណែគ់្រតាថ្នមិេចសម្ភណសន៍របស់នោម តប៊ែន នឃៀរននិ មន៏ោយ ម៏សាថណនភាេស៉ុខភាេមិនលែរបស់
សាមណស ីប្នប ោះពាល់ែលស់មែថភាេរបស់ោែ់មនញងការផ្ដលស់មខីមមេ ន ើយអងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះ ប្នផ្អណមជានគ្រេើននលើម 
នែើមណបីឱណយសាមណសសីគ្រម្ម។ 

ខ.១. ការនគ្រជើសនរសីឲណយេលូបនគ្រមើការមនញងរបបតខេរគ្រម ម 

 នោម ន ូន  ណ នមើែនៅភូមយិ៉ុទ្ធ សាមគគី មនញងគ្រស៉ុមឧែតញងគ នខែតមុំេងស់ពឺ ន ើយប្ននធវើការជាមសិមរនៅនខែត
មុំេែ ម៉ុនោែ់ប្នេូលតខេរគ្រម មនៅឆនណុំ១៩៧១។ នយងតាមសាមណស ី នោលបុំណងថ្នបែិវែតន៍ននោះ គឺនែើមណបី
នមៀរគរគ្របជាជនគ្របឆុំងនឹងរបប លន ់នល ់ន ើយបនណេញ “េួមេគ្រមេែតនិិយមអានមរិម”។ ោែគ់្រែូវប្នោែ់តាុំង
ជាសម្ជិមមួយរូបថ្នគណៈមម្មណធិការភូមិ តែលម្នែួ ទ្ីនមើលការខ៉ុសគ្រែូវភូមិបី គភឺូមគិ្រែពាុំងធុំ គ្របពាុំងែឹង នងិ
គ្រតាុំម៉ុល។ ប ទណបម់ម ោែគ់្រែូវប្នតែងតាុំងជាសម្ជិមគណៈមម្មណធិការឃ៉ុុំនៅនជើងនរាស។ សាមណស ីប្នគ្រប្ប់
ែ៉ុោការ អុំេីការរងរបួសែ៏ធៃន់ធៃររបសោ់ែ ់ ប ទណបេ់បី្នធ្លណម់េីអគ្រងឹង មនញងអុំេញងនេលថ្នការទ្ម្លណម់គ្រោប់តបមនៅ
ភនុំប្ែ។ ប ទណបេ់រីងរបួស នៅនេលជាមួយោនណន ោះតែរ មម៏្នការបនងេើែស មរណ៍ នែើមណបីទ្ទ្ួលអនមគ្រែូវជនមលៀសេី
ភនុំនេញ សាមណសមី៏គ្រែូវប្នទ្ម្លណម់ែុំតណងឱណយនធវើជាសិបណបមរវិញ។ សាមណស ីម៏ប្នអោះអាងថា ោែគ់្រែូវប្នោប់ខលនួនៅ
ប្សិែ ន ើយគ្រែូវប្នបញ្ជូននៅេនធធ ោរនខែតនពាធិ៍សាែ ់ ប ៉ុតនត មិនប្នបមគ្រសាយអុំេកីារជាប់ឃ៉ុុំឃុំងរបស់
ោែ់នេើយ។ 

ខ.២. នោលននយប្យជនមលៀសគ្របជាជន 

 នោម ន ូ ន  ណ ប្នេងោុំថា មនញងអុំេញងនេលថ្នមិេចគ្របជ៉ុុំថានណម់ឃ៉ុុំ និងសម័យគ្របជ៉ុុំសិមណាអុំេនីោល
ននយប្យ ម្នការេូលរួមេីថានណម់ែឹម ុំរួមម្ន តា ម ៉ុម និង ជ ូ នេែ ប្នបនគ្រងៀនអុំេតីផ្នការជនមលៀសគ្របជាជន
នៅទ្ីគ្រម៉ុងភនុំនេញ។ សាមណស ីប្នផ្ដលស់មខីមមេថា នោលននយប្យជនមលៀសននោះ គ្រែូវប្នអន៉ុវែតរួេនៅន ើយនៅ
ែុំបនរំ់នោោះ ម៉ុនថ្ងៃទ្ី១៧ តខនមសា ឆនណុំ១៩៧៥។ េុំនពាោះបញ្ហណថ្នការជនមលៀសននោះ ោែ់ប្នេងោុំថា ម្នការ
េិភាមណាជានគ្រេើននៅតាមឃ៉ុុំ។ ជាមត់សដង សាមណសបី្នរមលឹមអុំេកីារជនមលៀសនៅគ្រស៉ុមឧែតញងគ នងិការជនមលៀសនៅ
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ែុំណាម់កាលទ្ី២នៅែុំបនភ់មូិភាគនិរែ។ី សាមណសបី្ននរៀបរាបអ់ុំេនីោលននយប្យជនមលៀសថាជា “ននយប្យ
អែតឃែ” នោយតខេរគ្រម ម។ ន ើយបតនថមថា ការជនមលៀសននោះគឺ “នែើមណបីសម្លណប់” េីនគ្រពាោះនោយសារតែោមណន 
អាហារគ្រគប់គ្រោនស់គ្រម្ប់គ្របជាជនតែលគ្រែូវប្នជនមលៀស។ ែូេននោះ “គ្របជាជនមូលោឋណន” និង “គ្របជាជនងេីៗ” ជា
នគ្រេើនប្នសាលណប។់ 

 នទោះជាយ ណងណា សាមណសបី្នបញ្ជណមយ់ ណងេណាសថ់ា មនិតមននមែឹម ុំតខេរគ្រម មទុំងអស់ ស៉ុទ្ធតែោុំគ្រទ្
ការជនមលៀសនៅនេលន ោះនទ្។ គួរឱណយមែ់សម្គណល់ ោែប់្ននលើមនេើងថា   ូយ៉ុន នងិ ជ ូ នេែ ប្នជុំទស់ការ
ជនមលៀសនោយបងខុំននោះ េុំតណមឯ តា ម ៉ុម វិញ គឺជាអនមោុំគ្រទ្យ ណងខាលណុំងនលើនោលននយប្យជនមលៀសននោះ។ នែើមណបី
អោះអាងេសីមខីមមេរបស់ោែ់ សាមណសបី្ននលើមនេើងអុំេមីិេចគ្របជ៉ុុំមួយេុំនួន តែលោែប់្នេូលរួម នៅនេលតែលនម
ែឹម ុំ ប្នបងាហណញអុំេទី្សណសនៈរបស់េួមោែម់មនលើនោលននយប្យជនមលៀសននោះ។ នោម   ូយ៉ុន ប្នគ្របកាន់
ជុំ រនលើនោលននយប្យននោះយ ណងេណាសម់នញងមិេចគ្របជ៉ុុំមួយនៅវែត តាុំង  វ ូ នៅមនញងនេលមួយនៅេន លណោះឆនណុំ
១៩៧២ និងឆនណុំ១៩៧៣។ មនញងអុំេញងសម័យគ្របជ៉ុុំសិមណា តែលនោម ន ូន  ណ េូលរួមសិមណានៅនេលមួយមនញងឆនណុំ
១៩៧៣ ោែ់មប៏្នរមលឹមថា តា ម ៉ុម និង ជ ូ នេែ ប្នបងាហណញេទី្សណសនៈគ្របឆុំងោនណទម់ទ្ងនឹងតផ្នការជនមលៀស
ននោះ។ តា ម ៉ុម ប្នទ្ទ្ូេឱណយជនមលៀសអនមគ្រគប់ោនណនៅមនញងទ្ីគ្រម៉ុង េុំតណមឯ ជ ូ នេែ មនិប្នឯមភាេអុំេីការជនមលៀស
គ្របជាជននេញេទី្ីគ្រម៉ុងភនុំនេញន ោះនទ្។ ទមទ់្ងនឹងការោុំគ្រទ្របសន់ោម នខៀវ សុំផ្ន នលើនោលននយប្យ
ជនមលៀសននោះ សាមណសីប្នផ្ដល់សមខីមមេ តែលវាមិនគ្រសបោនណនឹងមុំណែគ់្រតាថ្នមិេចសម្ភណសន៍របស់នោម តប៊ែន នឃៀរ
ននិ ប្ននធវើនេើយ។ មុំណែគ់្រតាថ្នមិេចសម្ភណសននោះ ប្នមែគ់្រតាអុំេីោែន់ិយយគ្រប្ប់នោម តប៊ែន នឃៀរននិ ថា 
ោែ់ប្នែឹងអុំេកីារោុំគ្រទ្របស់នោម នខៀវ សុំផ្ន េីនមែមឹ ុំនយធ្ន មណោះ ម្ ណែ។ នទោះជាយ ណងណា នគ្រកាមការ
សាមសួររបសន់មធ្វីការពារមតី សាមណសបី្នបញ្ជណម់ថា ោែ់មិនធ្លណប់សាគណលន់ោម នខៀវ សុំផ្ន ន ើយមម៏ិនែឹងថា 
ោែ់ោុំគ្រទ្នោលននយប្យននោះតែរឬនទ្។ 

ខ.៣. វគគសមិណានរៀនសគូ្រែ 

សាមណស ីម៏ប្នរមលឹមអុំេកីារេូលរួមមនញងវគគសិមណានរៀនសូគ្រែមួយេុំនួននៅឃ៉ុុំមនទួែ គ្រស៉ុមែណបូង ជាមួយមម្មណភិ
ប្លជាន់ទបនផ្ណសងៗនទ្ៀែមមេឃី៉ុុំ គ្រស៉ុម និងថានណម់ែុំបន។់  សាមណស ីមិនអាេេងោុំអុំេកីាលបរិនេឆទ្ឲណយេិែគ្រប្មែ
ថ្នវគគសិមណានរៀនសូគ្រែន ោះនទ្ ប ៉ុតនតមុំណែគ់្រតាមេិចសម្ភណសនរ៍បស់នោម តប៊ែន នឃៀរននិ ប្នែមគ្រសងថ់ា វគគសិមណា
នរៀនសូគ្រែ គឺនៅឆនណុំ១៩៧៣។ នៅនេលន ោះ ជ ូ នេែ នៅ “ស៉ុ”ី ប្នបនគ្រងៀនអុំេមីិេចការននយប្យ េុំតណមឯ 
តា ម ៉ុម ប្នបងាហណញអុំេមីិេចការនយធ្។ នោម ន ូ ន  ណ ប្នេនណយល់នៅម៉ុខអងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះថា មនញងអុំេញងនេលវគគ
សិមណានរៀនសូគ្រែ តែលោែប់្នេូលរួមន ោះថា អនមេូលរួមទុំងអស ់គ្រែូវសរនសរអុំេីជីវគ្របវែតិរបស់ខលួន និងគ្រែូវ
ប្ននលើមទ្ឹមេែិតឱណយនគ្រជើសនរីសអនមនផ្ណសងនទ្ៀែ ឲណយេូលរួមមនញងេល ែស៊ែូននោះ។ 
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ខ.៤. ការគ្របគ្រេែឹតេុំនពាោះមងមម្លណុំងតខេរ នវៀែមញិ 

 មនញងអុំេញងនេលថ្នការផ្ដលស់មខីមមេរបស់សាមណស ីោែ់ប្នេនណយល់អុំេែីួ ទ្ីរបសត់ខេរ នវៀែមិញ មនញងអុំេញង
នេលបែិវែតន ៍និងការគ្របគ្រេឹែតនៅនលើេួមនគជាបនតប ទណបន់គ្រកាយឆនណុំ១៩៧៤។ គ្រម៉ុមអនមែស៊ែគូ្របម្ណ ២,០០០ នៅ 
៣,០០០  ម់ តែលនគែងឹថាជាមម្លណុំងតខេរ នវៀែមិញ តែលគ្រែូវប្នបញ្ជូនេនីវៀែណាម នែើមណបីនែើរែួ ទ្ីជាអនមផ្ដល់
គ្របឹមណានលើមិេចការនយធ្ និងវបណបធម៌។ នទោះបីជាម្នការយល់គ្រេេុំជាមួយនឹងការនគ្របើគ្រប្ស់ឆលណស់ោនណរវាងពាមណយ 
“តខេរ នវៀែមិញ” នងិ “តខេរហាណូយ”  តែគ្រេោះរាជអាជាញណ នរយន៍រ័ ប្នបញ្ជណម់ថា “តខេរ នវៀែមិញ” សុំនៅនលើគ្រម៉ុមអនម
ែស៊ែតូខេរ តែលគ្រែេប់មមវិញេីគ្របនទ្សនវៀែណាម នែើមណបីគ្របយ៉ុទ្ធគ្របឆុំងនឹងរបប លន ់នល ់ប ទណប់េទី្ទ្ួលប្នការ
អប់រំនៅនវៀែណាម។ សាមណស ីប្នគ្រប្ប់ែ៉ុោការថា នៅនេលមួយមនញងអុំេញងឆនណុំ១៩៧៤ នឃើញម្នមងមម្លណុំងតខេរ 
នវៀែមិញ រាប់ពាន់ ម់ ប្នគ្របមូលផ្ដញុំោនណ តែលប្ននធវើនេើងនោយ “ថានណម់នលើ” របសត់ខេរគ្រម ម ន ើយអនមតែលមម
េូលរួមទុំងន ោះ គ្រែូវប្នបញ្ជូននៅអប់រំនេើងវិញ ប ទណប់មមម៏ប្ែ់ខលួន និងមិនប្នបងាហណញខលួនមតងនទ្ៀែនេើយ។ 
សាមណស ីប្ននជឿជាម់ថា មន៉ុសណសទុំងន ោះប្នសាលណប ់ នទោះបីជាោែ់មិនប្នបមគ្រសាយលមែិែបតនថមអុំេជីុំននឿរបស់
ោែ់ម៏នោយ។ 

ខ.៥. ការគ្របគ្រេែឹតេុំនពាោះគ្រេោះសងណឃ 

នោម ន ូ ន  ណ មគ៏្រែូវប្នសាមសួរពាម់េ័នធនឹងយ៉ុទ្ធ ការផ្ណសឹមគ្រេោះសងណឃ។ ប ទណប់េនីមើលមុំណែ់គ្រតាថ្នមិេច
សម្ភណសន៍របស់ោែ់នោយនោម តប៊ែន នឃៀរននិ មនញងឆនណុំ១៩៨១ សាមណសបី្នរមលឹមថា តា ម ៉ុម ប្ននរៀបេុំមិេចគ្របជ៉ុុំ
មនញងនខែតមុំេងឆ់នណុំង តែលនធវើនេើងមនញងនោលបុំណងទម់ទញគ្រេោះសងណឃឱណយសឹម ន ើយេូលរួមបនគ្រមើមងទ្េ័។ 
នទោះជាយ ណងណា សាមណសមីិនអាេេងោុំ ថានែើម្នគ្រេោះសងណឃប ៉ុ មណនអងគ ប្នេូលរួមមនញងមងទ្័េន ោះនទ្ ប ទណបេ់មីិេច
គ្របជ៉ុុំន ោះប្ននធវើនេើង។ នោម ន ូន  ណ ប្នអោះអាងថា ោមណនគ្រេោះសងណឃសគ្រម្បផ់្ណសឹមនទ្ៀែនទ្ នគ្រកាយថ្ងៃទ្ី១៧ តខនម
សា ឆនណុំ១៩៧៥ នៅនេលមួយមនញងអុំេញងនេលផ្ដលស់មខីមមេន ោះ  ប ៉ុតនត ោែ់ប្នសារភាេថា ោែម់ិនប្នែឹង
នោយផ្ទណល់អុំេីសាថណនភាេនៅទ្ីគ្រម៉ុងភនុំនេញនទ្។ 

ខ.៦. ការគ្របគ្រេែឹតេុំនពាោះទហាន លន ់នល ់

 ពាម់េ័នធនឹងការប្ែ់ខលួនរបស់ទហាន លន ់នល ់ ប ទណប់េីការជនមលៀសគ្របជាជននេញេីទ្ីគ្រម៉ុងភនុំនេញ 
សាមណសីប្ននលើមនេើងថា ោែ់នឃើញទហាន និងជនស៉ុីវិលតែលនភៀសខលួន ប្នមមែល់ឃ៉ុុំ នជើងនរាស។ នោម ន ូ
ន  ណ ប្នរមលឹមថា ទហាន លន ់នល ់ោមណនគ្របោប់អាវ៉ុធគ្របម្ណជា ១០០  ម ់គ្រែូវប្នបុំតបមេីជនស៉ុីវិល ន ើយ
គ្រែូវប្នបញ្ជូននៅភាគខាងែណបូងថ្នវែតថ្គ្រេគ្រជុំ។ ទហាន តែលប្នោមនេញនៅន ើយ ម៏តលងនឃើញគ្រែេប់មម
វិញ ន ើយោែ់ប្នែឹងបញ្ហណននោះេអីនមែថ្ទ្ថា អងគការប្នបញ្ជូនទហានទុំងន ោះនៅអប់រំមដងសានេើងវិញ។ 
សាមណសបី្ននិយយថា ោែ់ប្ននជឿថា ទហានទុំងន ោះគ្រែូវប្នសម្លណប់ន ើយ។ ប ៉ុតនតនោម មនូប  នែញនោល
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គ្រែង់េុំណេុថា ទហានទុំងន ោះ គ្រែូវប្នសម្លណប់ វាគឺជាការ “ការប្ ណន់សាមណន” របស់សាមណសីតែប ៉ុនណា្ណោះ។នឃើញែូេ
ននោះ នោម ន ូន  ណ ប្នន្លើយែបភាលណមៗថា “អនមអាេនិយយថា ខ្ញុំប្ ណន់សាមណនមប៏្ន ឬមន៏ិយយថា ខ្ញុំគ្រប្ប់អនមអុំេី
ការេិែម៏ប្ន េីនគ្រពាោះេួមនគមិនប្នគ្រែេបម់មវិញនទ្”។9 

ខ.៧. ឥរយិបង នងិភាេអាេនជឿទ្៉ុមេែិតប្នរបសស់ាមណស ី

 សាមណស ីហាម់ែូេជាននឿយ ែ់ នងិកាន់តែមិនគ្រសួលខលួនខាលណុំងនេើងៗ នៅនេលតែលការផ្ដលស់មខីមមេរបស់
ោែ់នេោះតែប្នបនតនៅម៉ុខ។ អងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះ ប្នផ្អណមការផ្ដលស់មខីមមេរបសោ់ែ់ម៉ុននេលមុំណែជ់ានគ្រេើននលើម 
នោយសារសាមណសនីមើលនៅ េែិជាោមណនមម្លណុំងនឹងអាេបនតផ្តលស់មខីមមេនទ្ៀែប្ននេើយ។ ឧទ រណ ៍ នៅេ៉ុង
បញ្ចបថ់្នការផ្ដលស់មខីមមេរបស់ោែ់នៅថ្ងៃេ៉ុធ ម្នការនមើលនឃើញេណាស់ថា ោែម់្នការលុំប្មមនញងការនផ្ដណែ
យមេិែតទ្៉ុមោម ់ និងតាមោនសុំណួរេីគ្រម៉ុមនមធ្វីការពារមតីឲណយជនជាប់នោទ្ ននួ ជា។ នគ្រៅេីការមែ់សម្គណល់
បញ្ហណស៉ុខភាេរបស់សាមណសីន ើយ ម៏នឃើញថានោម ន ូ ន  ណ ប្ននជៀសវាងេនមលើយតែជាការប្ ណន់សាមណន ន ើយប្ន
បនតរមលឹមែលអ់ងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះថា  គ្រេឹែតិការណទ៍ុំងន ោះប្ននមើែនេើងអសរ់យៈនេលយូរមមន ើយ ន ើយការេងោុំ
របស់ោែ់នៅម្នមគ្រមិែ។ នទោះជាយ ណងណា គ្រម៉ុមការងារឃលណុំងនមើលតាមោនសវ ការ ប្នមែ់សម្គណល់អុំេភីាេ
ខ៉ុសតបលមតផ្ណសងោនណែ៏សុំខាន់ៗ រវាងសមខីមមេរបសស់ាមណសី និងមុំណែ់គ្រតាបទ្សម្ភណសនរ៍បស់នោម តប៊ែន នឃៀរននិ េ៉ុោះ
ឆនណុំ១៩៨១ ជាេិនសសទម់ទ្ងនឹងែួ ទ្ីរបសជ់នជាប់នោទ្ នខៀវ សុំផ្ន (នមើលតផ្នម ខ.២.)។ ម៉ុននឹងបញ្ចប់ថ្ន
សមខីមមេរបស់សាមណស ីអងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះ ប្នឯមភាេជាមួយអយណយការ នងិគ្រម៉ុមនមធ្វីការពារមតីថា គ្រែូវនធវើការគ្រែួែេិនិែណយ
គ្របែិោរឹមយ ណងយមេិែតទ្៉ុមោម់ នៅនេលងលងឹតងលងអុំេសីមខីមមេ នោយសារតែម្នភាេផ្ទញយោនណ តែលប្ននមើែនេើង
ននោះ។ ននោះគ្របត លជាបណាដណលមមេបីញ្ហណស៉ុខភាេរបស់ោែ់ផ្ងតែរ នទ្ើបេនមលើយរបស់សាមណស ី ជាញឹមញាបោ់ម
គ្របធ្ន ន ើយប្ននធវើឱណយអងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះ ប្នរមលឹមែលស់ាមណសីឱណយផ្ដលេ់នមលើយតែលពាម់េ័នធ និងខល ីន ើយេណាស់។ 

 

ផ្នែកទ ី៣ ៖ បញ្ហា នលូេច្បាប់ និខនីតេិិធ ី

 បញ្ហណផ្លូវេណាប ់ នងិនីែិវិធីនៅសប្ដណ ៍ននោះ នផ្ដណែនលើែុំនណើរការនីែិវិធសីាមសួរនលើសាមណសី ន ើយនិងការ
ជុំទស់មួយេុំនួនទម់ទ្ងនៅនឹងេនមលើយថ្នការប្ ណន់សាមណន និងការសួរសុំណួរែតែលៗ។ គ្រេោះរាជអាជាញណ ម៏ប្ននសនើ
ឱណយនមធ្វីនែើមបណេឹងរែឋបណបនវណសួីរនៅគ្រែឹមមគ្រមិែមួយ  គ្រែឹមតែការទ្ទ្ួលរងទ្៉ុមខនសាមរបស់មនូមតីរបស់ខលនួប្ន
ន ើយ។ ការេិភាមណាសួរនែញនោល ប្នអូសប លណយនគ្រេើនទម់ទ្ងនឹងការនគ្របើគ្រប្ស់មុំណែ់គ្រតាបទ្សម្ភណសន៍
របសន់ោម តប៊ែន នឃៀរននិ មនញងអុំេញងនេលសាមសួរសាមណសី ន ូ ន  ណ ន ើយជាេិនសស នោយសារតែបទ្សម្ភណសន៍
ននោះ មិនតមនជាសម្អណងន ែ៉ុ ន ើយមិនប្ននធវើសោចណគ្របណិធ្ន នងិមិនម្នភាេេណាស់ោស់ថានែើសាមណសនី ោះ
ម្នឱកាសប្ននផ្ទៀងផ្ទណែ់មុំណែគ់្រតា តែលនោម តប៊ែន នឃៀរននិ ប្ននធវើនេើងឬនទ្។ ជាទ្ីបញ្ចប់ អងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះ
អន៉ុញ្ញណែឱណយសាមណសនីមើលមុំណែ់គ្រតាន ោះ ប ៉ុតនត ប្នរមលឹមែលអ់យណយការថា ឯមសារន ោះ មិនតមនសគ្រម្ប់នគ្របើគ្រប្ស់ 
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ែូេសម្អណងន ែ៉ុ តែលនធវើនេើងនោយការិយល័យស នៅគ្រមមនស៉ុើបអនងេែប្ននេើយ នោយសារតែម្នភាេ
ខ៉ុសោនណ ថ្នការនធវើសោចណគ្របណិធ្ន។  

ម. ែកីាសាមសរួសាមណស ី

 កាលេីថ្ងៃេនទ ប ទណប់េនីោមគ្របធ្ន នលិ ណនុ ប្នបញ្ជណម់អុំេអីែតសញ្ញណណរបស់សាមណសី នេង ន ឿង 
ន ើយនិងប្នមុំណែ់អុំេីនីែវិិធីសួរនែញនោលនៅតាមលុំោប់លុំនោយម៉ុននគ្រកាយសគ្រម្ប់ភាគីនីមួយៗ។  យ  ង
ណាមិញ គ្រម៉ុមនមធ្វីការពារមតីឲណយជនជាប់នោទ្ នខៀវ សុំផ្ន គឺអនមគ្រសី អងត់ា គនីស ប្ននសនើនោម នេង ន ឿង 
នធវើជាសាមណស ី ប ៉ុតនត អនមគ្រសីប្ននសនើនោយនយងនៅតាមអន៉ុសណសរណៈ តែលប្ននធវើនេើងនោយអងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះ សូម
ឲណយការិយល័យស គ្រេោះរាជអាជាញណ  គួរជាអនមោប់នផ្ដើមសាមសួរសាមណសីម៉ុន។ គ្រេោះរាជអាជាញណ វាុំសងវ់ា ណយែ ៍នែសាមណ
ឯល ប្នន្លើយែបថា អងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះគួរតែអន៉ុវែតតាម “ទ្ម្លណបអ់ន៉ុវែតតែលប្នបនងេើែនេើង” ន ើយែគ្រមូវឱណយភាគ ី
តែលនៅសាមណស ីោបន់ផ្ដើមនធវើការសាមសួរម៉ុន។10 នយងតាមការអោះអាងរបស់អនមគ្រសី  គសីនស ថា នោយសារតែ
សាមណស ីគឺម្នមនញងបញ្ជីន មណោះសាមណសី តែលការិយល័យស គ្រេោះរាជអាជាញណប្ននសនើនេើង ន ើយការផ្ដលស់មខីមមេ
របសស់ាមណសរូីបននោះ ម៏មិនពាម់េ័នធនឹងសុំនណើរបសជ់នជាប់នោទ្។ ែូេនេនោះ ការិយល័យស គ្រេោះរាជអាជាញណ គួរតែ
ោប់នផ្ដើមសាមសួរសាមណសមី៉ុន។ នោមគ្របធ្ន នលិ ណនុ ប្នសនគ្រមេថា អវីតែលសុំខាន់ន ោះ សាមណសីរូបននោះ គឺជា
សាមណសរីបសគ់្រម៉ុមនមធ្វីការពារមដី។ ែូនេនោះន ើយ គ្រម៉ុមនមធ្វីការពារមដីគួរតែោប់នផ្ដើមសាមសួរម៉ុន នទោះបីជាម្នការ
មុំណែន់ៅមនញងអន៉ុសណសរណៈរបស់អងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះម៏នោយ។ 

ខ. ការប្ ណនស់ាមណន នងិវសិាលភាេថ្នេុំនណោះែងឹរបសស់ាមណស ី

 មគ្រមិែតែលសាមណសគី្រែូវប្នអន៉ុញ្ញណែឱណយផ្ដលក់ារប្ ណន់សាមណន ឬមែិនយបល់ ហាម់ែេូជាសថិែនៅមនញង្ ទណន៉ុ
សិទ្ធិទុំងគ្រស៉ុងរបសអ់ងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះ នេញមួយសប្ដណ ៍ន ោះ។ កាលេីថ្ងៃេនទ នោមគ្របធ្នប្នោុំគ្រទ្ការជុំទស់េី
គ្រម៉ុមនមធ្វីការពារមដី ន ើយប្នគ្រេម្នគ្រេោះរាជអាជាញណ ឲណយនជៀសវាងនសនើឲណយសាមណសី  នេង ន ឿង "នធវើការបងាហណញ
នេញេីការអនងេែនឃើញផ្ទណល់របសស់ាមណសី” ប ទណបេ់គី្រេោះរាជអាជាញណ ោន ់តារារសេ ីប្នសួរសាមណសឲីណយនរៀបរាប់អុំេភីាេ
លុំប្មរបសគ់្របជាជននៅមនញងសម័យមមពញជាគ្របជាធិបនែយណយ។ កាលេីថ្ងៃេ៉ុធ នោយោមណនការសនគ្រមេេីអងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះ
គ្រេោះរាជអាជាញណ ប្នឯមភាេបដូរសុំណួររបស់ខលួន ប ទណប់េនីមធ្វីការពារមដី ប្នជុំទស់ថា គ្រេោះរាជអាជាញណ ប្ននសនើឱណយ
សាមណសី ន ូ ន  ណ ន្លើយែបនឹងសុំណួរ នោយមិនប្នបងាហណញេីគ្របភេថ្នេ័ែ៌ម្នន ោះ។ មនញងអុំេញងនេលសួរនែញ
នោលរបសន់មធ្វីការពារមដីនៅនោម ន ូន  ណ នឃើញថា នៅគ្រមម នលិ ណនុ ប្នគ្រោននោលការជុំទស់មួយតែល
នធវើនេើងនោយគ្រេោះរាជអាជាញណ នរយន៍រ័ ទម់ទ្ងនឹងសុំណួរមយួ តែលនសនើឱណយសាមណសី ផ្ដលម់ែិអុំេជីុំ ររបសន់មែឹម ុំ
តខេរគ្រម ម ទម់ទ្ងនឹងការជនមលៀសនេញេទី្ីគ្រម៉ុងភនុំនេញ នោយគ្រេោះរាជអាជាញណប្ននលើមនេើងថា “មិនសមរមណយ” ឬ 
“ោមណនមូលោឋណនគ្រែឹមគ្រែូវ”។ គ្រេោះរាជអាជាញណ នរយន៍រ័ ប្នអោះអាងថា សុំណួររបស់នោម មនូប  អាេឱណយម្ន “ការប្ ណន់
សាមណនមគ្រមិែខពស់បុំផ្៉ុែ” នោយសារសុំណួរននោះ សួរឱណយសាមណសីនិយយអុំេអីវីតែលអាេនមើែនេើងរវាង ជ ូ នេែ នងិ 
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តា ម ៉ុម។ នោម មូនប  ប្នការពារេុំនពាោះសុំណួរតែលនោមប្នសាមសួរ នោយបងាហណញថា ោែប់្នេណ្យម
បងាហណញេីភាេផ្ទញយោនណេសីាមណស ី នោយនលើមនេើងអុំេកីារសួរនែញនោលរបសអ់យណយការនលើ អនមគ្រសី ស ូ ស៉ុជាែ ិ
កាលេីសប្ដណ ៍ម៉ុន នែើមណបីោុំគ្រទ្វិធីសាស្តសតសាមសួររបស់ោែ់។11 

គ. ការសាមសរួែតែលៗ នងិការគ្រប មនៅនងឹសុំណរួរបសន់មធ្វនីែើមបណេងឹរែឋបណបនវណ ី

 បញ្ហណទម់ទ្ងនឹងការសួរសុំណួរែតែលៗ គ្រែូវប្ននលើមនេើងជានគ្រេើនែងមនញងអុំេញងនេលសប្ដណ ៍ន ោះ។ 
នោម នរយន៍រ័ ប្ននលើមេីបញ្ហណមួយេុំនួនទម់ទ្ងនឹងសុំណួរ តែលនោទ្សួរនោយនមធ្វីនែើមបណេឹងរែឋបណបនវណី 
តែលោែ់ោែ់ទ្៉ុមថា ម្នលមខណៈែតែលៗ ន ើយម៏ប្នអោះអាងផ្ងតែរថា សុំណួរមួយេុំននួ តែលប្ននោទ្
សួរ គឺ ួសេែីួ ទ្រីបសន់ែើមបណេងឹរែឋបណបនវណី។ មនញងអុំេញងនេលសាមសួររបសន់មធ្វីនែើមបណេឹងរែឋបណបនវណី
នៅនលើសាមណស ី ន ូ ន  ណ វាប្ននឃើញថា គ្រេោះរាជអាជាញណ ប្នជុំទស់េីវិធីសាមសួររបស់នមធ្វីនែើមបណេឹងរែឋបណបនវណ ី
នោយអោះអាងថា នមធ្វីប្នសួរសុំណួរតែលេីម៉ុន គ្រេោះរាជអាជាញណប្នសួរមមន ើយ ែូនេនោះ ការសួរសុំណួរបស់
នមធ្វីនែើមបណេឹងរែឋបណបនវណី គឺនធវើនេើង ួសេីែួ ទ្នី ើយ។12 ស នមធ្វីជាែិ ុំម៉ុខនែើមបណេឹងរែឋបណបនវណី 
គឺ នោម នេជ អងគ ប្នទ្ទ្ួលសាគណល់ថា សុំណួរមួយេុំនួនហាម់ែេូជាែតែលៗ ប ៉ុតនត នមធ្វីនែើមបណេឹងរែឋ
បណបនវណី គ្រែូវប្នអន៉ុញ្ញណែឱណយសួរសាមណសទីម់ទ្ងនឹងឧគ្រមិែឋមមេតែលគ្រែូវប្ននោទ្គ្របកាន់ ន ើយម៏មិនគួរម្នការ
រឹែបនដឹងមនញងការសួរសុំណួរ អុំេីការទ្៉ុមខនសាមរបសជ់នរងនគ្រោោះនេើយ។ គ្របធ្ននៅគ្រមម នលិ ណនុ ប្នតណ ុំ
ែលន់មធ្វីនែើមបណេងឹរែឋបណបនវណី ឲណយនជៀសវាងសួរសុំណួរែតែលៗ ន ើយប្ននលើមនេើងថា អងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះនឹង
េិោរណាអុំេភីាេពាម់េ័នធថ្នសុំណួរនគ្រកាយៗ។ ភាជណប់នៅនឹងការសនគ្រមេបតនថ អងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះ ម៏ប្ននសនើឱណយនមធ្វី
នែើមបណេងឹរែឋបណបនវណី នោមគ្រសី នបន ីនយ (Mrs. Beini Ye) ឲណយបនតនៅនលើគ្របធ្នបទ្ងេមីួយនទ្ៀែ នៅនេល
នោមគ្រសី េណ្យមសាមសួរសុំណួរទម់ទ្ងនឹងការសម្លណប់ទហាន លន ់ នល។់ នោមគ្របធ្ន ម៏ប្ននសនើឲណយ
នមធ្វីការពារមដី ស៉ុន អរ៉ុណ ឲណយបនតគ្របធ្នបទ្មួយនទ្ៀែ ប ទណប់េគី្រេោះរាជអាជាញណ នរយន៍រ័ ប្ននធវើការជុំទស់ នោយ
អោះអាងថា សុំណួររបសន់មធ្វីការពារមតីគឺ “ែតែលៗនេម”។13 

ឃ. ការនគ្របើគ្រប្សម់ុំណែគ់្រតាបទ្សម្ភណសនរ៍បសន់ោម តប៊ែន នឃៀរននិ នែើមណបសីាមសរួសាមណស ី

 កាលេីគ្រេឹមថ្ងៃេ៉ុធ អងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះ ប្នគ្រោននោលការជុំទស់របសន់មធ្វីការពារមដី មនញងអុំេញងនេលថ្នការ
សាមសួររបស់គ្រេោះរាជអាជាញណ ន ើយអន៉ុញ្ញណែឲណយគ្រេោះរាជអាជាញណ នគ្របើគ្រប្ស់មុំណែគ់្រតាថ្នមិេចសម្ភណសន៍តែលសរនសរ
នោយថ្ែ តែលប្ននធវើនេើងនោយ តប៊ែន នឃៀរននិ  ជាមួយសាមណស ីន ូ ន  ណ កាលេ ី៣១ ឆនណុំម៉ុន។ អនមគ្រសី  គសីនស 
ប្នជុំទស់ការនគ្របើគ្រប្ស់មុំណែ់គ្រតាន ោះ ន ើយប្នអោះអាងថា នោម នរយន៍រ័ មិនប្នផ្ដលម់ូលោឋណនគ្រគប់គ្រោន់
សគ្រម្បម់ុំណែ់ន ែ៉ុន ោះនទ្ ជាេិនសស ថានែើសាមណសបី្នអានមុំណែ់ន ែ៉ុន ោះន ើយឬនៅ នែើមណបីបញ្ជណមេ់ីភាេ
េិែគ្រប្មែថ្នមុំណែ់ន ែ៉ុទុំងន ោះ។ ោែប់្នរមលឹមែលអ់ងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះថា វិធីតែមួយគែ់ នែើមណបីតសវងរមការេិែគឺ
គ្រែូវសួរសាមណស ី េីនគ្រពាោះ នោម តប៊ែន នឃៀរននិ ប្នបែិនសធមិនផ្ដលស់មខមីមេម៉ុខអងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះ។14 នោម មនូប  ម៏



 
 

12 

សំណ ំ រ ឿង០០២ ■  បាយកា ណ៍រេខ ៦៤ ■ សវនាកា រេើភសត តាង ■ សបាត ហ៍ទី ៥៩ ■ ១៧ - ២០ មិថ នា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

ប្នជតជមតែរថា នោយសារតែឯមសានែើមជាភាសាអង់នគលស ន ើយនោម ន ូន  ណ ទុំងអាន និងនិយយ ស៉ុទ្ធតែ
ជាភាសាតខេរ រីឯមសារវិញន ោះ មិនអាេជាជុំនួយែលស់ាមណសបី្នន ោះនទ្។ ោែ់មប៏្នសួរតែរថា នែើឯមសារន ោះ
េិែជា្លញោះបញ្ចណុំងេពីាមណយនេេន៍ផ្ទណល់របសន់ោម ន ូន  ណ តាុំងេ ី៣១ ឆនណុំម៉ុន ប្នយ ណងគ្រែឹមគ្រែូវតែរឬនទ្។ 

 ជាការន្លើយែប នោម នរយន៍រ័ ប្នអោះអាងថា ការនគ្របើគ្រប្ស់ឯមសារននោះ គឺសមន ែ៉ុផ្ល នោយសារ
ការេងោុំេ៉ុោះនខណាយ និងស៉ុខភាេទ្ន់នខណាយរបសន់ោម ន ូ ន  ណ ម៏ែេូជារយៈនេលតែលគ្រេឹែតិការណ៍ន ោះប្ន
នមើែនេើងយូរន ើយ។ ោែម់៏ប្ននលើមនេើងេីសាមណសមី៉ុនៗ តែលប្នទ្ទ្ួលការអន៉ុញ្ញណែឱណយនមើលឯមសារ នែើមណបី
ជួយការេងោុំរបស់េួមោែ។់ មនញងការន្លើយែបនឹងការជុំទស់របស់នមធ្វីការពារមដី នោម នរយន៍រ័ ប្នអោះអាង
ថា មិេចសម្ភណសន៍ន ោះ គ្រែូវប្នោែ់ទ្៉ុមថា អាេទ្ទ្ួលយមប្ន ន ើយអុំណោះអុំណាងរបស់នមធ្វីការពារមដី គឺ
គ្រោន់តែពាម់េ័នធនឹងភសតញតាងបញ្ជណមប់ ៉ុនណា្ណោះ។15 ប ទណប់េកីារេិោរណាយ ណង េែ់េែជ់ាមួយនៅគ្រមមនផ្ណសងនទ្ៀែ 
នោមនលិ ណនុ ប្នរមលឹមែល់ភាគី   អុំេភីាេខ៉ុសោនណរវាងមុំណែ់ន ែ៉ុ និងអុំណោះអុំណាងរបស់ការិយល័យ
ស គ្រេោះរាជអាជាញណ តែលគ្រែូវប្ននធវើនេើយនោយសោចណគ្របណិធ្ន។ នទោះបីជាអងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះ ប្នអន៉ុញ្ញណែឱណយភាគី
  នគ្របើគ្រប្ស់មុំណែន់ ែ៉ុមនញងអុំេញងនេលសាមសួរម៏នោយ ម៏អងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះ ប្នោុំគ្រទ្ការជុំទស់មួយេុំនួនេី
គ្រម៉ុមនមធ្វីការពារមដី ទមទ់្ងនឹងការនគ្របើគ្រប្ស់មុំណែ់ន ែ៉ុនោយគ្រេោះរាជអាជាញណ នោយនគ្រមើនរមលឹមែល់នោម ម៉ុុំឲណយ 
េណ្យមេឹងតផ្ែមនលើមុំណែន់ ែ៉ុនេម េីនគ្រពាោះ វាមិនែូេជាមុំណែគ់្រតាថ្នមិេចសម្ភណសន៍ តែលប្ននធវើនេើងនោយ
ការិយល័យស គ្រេោះរាជអាជាញណនស៉ុើបអនងេែនទ្។16 

ង. នសេមតសីនគ្រមេនលើនែីវិធិនីោយអងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះ មនញងការោមម់ុំ ែិនលើការជុំទសែ់បវញិរបសភ់ាគ ី

 ម៉ុននឹងនសេមតីសនគ្រមេរបសអ់ងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះគ្រែូវប្ននធវើនេើង  េុំនពាោះការនគ្របើគ្រប្ស់មុំណែន់ ែ៉ុរបសន់ោម 

តប៊ែន នឃៀរននិ នៅគ្រមម ស៉ុលីនវៀ ខាែរា  យង ៍(Mrs. Silvia Cartwright) ប្នគ្រប្ប់ែលភ់ាគីទុំងអស់អុំេី “បញ្ហណ
ែុំនណើរការថ្ននីែិវិធ”ី។ នោមគ្រសីនៅគ្រមម ប្ននលើមនេើងថា អងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះ នឹងមិនសាតណប់ទ្េហមីរណប៍ ទណប់បនណសុំេី
ភាគីណានេើយ នបើការជុំទស់ននោះ គ្រែូវប្នន្លើយែបនធវើនេើងមតងរួេន ើយ។ ការសនគ្រមេេុំនពាោះនីែិវិធនីោយអងគ
ជុំន៉ុុំជគ្រមោះ គ្រែូវប្ននធវើនេើង នោយសារតែនោមគ្រសីនមធ្វីការពារមតី  គសីនស េណ្យមនធវើការជុំទស់ជានលើមទ្ីេីរ
នៅអងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះ ប ទណប់េគី្រេោះរាជអាជាញណ នរយន៍រ័ ប្នន្លើយែបនឹងការជុំទស់របស់អនមគ្រសីមតងរួេមម។ 

េ. វធិ្ន ៨៧ ថ្នវធិ្នថ្ផ្ទមនញង ការោមស់ុំនណើនែើមណបទី្ទ្លួភសតញតាងងេ ី

 នៅថ្ងៃេ៉ុធគ្រេឹម គ្រេោះរាជអាជាញណ នរយន៍រ័ ប្នសួរសាមណស ីន ូន  ណ អុំេរូីបងែមួយសនលឹមរបស់នោម តប៊ែន នឃៀរ
ននិ  តែលគ្រេោះរាជអាជាញណប្នទ្ទ្ួលេីអងគភាេោុំគ្រទ្សាមណស ី និងអនមជុំ ញ (WESU) ម៉ុននេលការផ្ដលស់មខីមមេ
របស់នោម ន ូន  ណ។ ប ទណប់េបីងាហណញរូបងែន ើយ សាមណសបី្នេនណយល់អុំេរីនបៀបតែលោែ់ម្នរូបងែន ោះ 
ែូនេនោះ នោម នរយន៍រ័ ប្ននសនើឲណយទ្ទ្ួលសាគណល់នៅរូបងែន ោះ នធវើជាភសតញតាង នោយនយងតាមវិធ្ន ៨៧ ថ្នវិធ្ន
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ថ្ផ្ទមនញងថ្ន អ.វ.ែ.ម។17 គ្រេោះរាជអាជាញណ ប្ននធវើយ៉ុែតិមមេនលើការោម់រូបងែន ោះ ជាភសតញតាងងេនីៅែុំណាម់កាលនបើម
សវ ការ េីនគ្រពាោះពាម់េ័នធនឹងការធ្ រមការេិែ ន ើយ “ជាម់តសដង” ការិយល័យស គ្រេោះរាជអាជាញណនទ្ើបតែែឹង
អុំេអីែថិភាេរបសវ់ា នៅនេលសាមណសបី្នបងាហណញវា។ វាហាម់បីែូេជាម្នការភាញណម់នផ្ែើលេីសុំណាមន់មធ្វីការពារមតី
េុំនពាោះ ការអន៉ុវែតន៍របស់អងគភាេោុំពារសាមណស ីនិងអនមជុំ ញ មនញងការផ្ដលរូ់បងែឲណយសាមណស ីនធវើការនផ្ទៀងផ្ទណែអ់ែត
សញ្ញណណរបសេ់ួមនគ។  យ  ងណាវិញ អងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះ ប្នបញ្ជណឱណយទ្ទ្ួលយមរូបងែន ោះោម់េូលមនញងឯមសារ
សុំណុុំនរឿង ន ើយគ្រប្ប់នមធ្វីការពារមដីថា េួមោែ់អាេោម់សុំនណើែវា ណបញ្ហណននោះ នៅនេលនគ្រកាយនទ្ៀែប្ន។  

 

ផ្នែកទី ៤ ៖ ការគ្រប់គ្រខសេនាការ 

 នៅសប្ដណ ៍ននោះ អងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះ ប្នបញ្ចបក់ារសាតណប់សមខមីមេរបសស់ាមណសីេីររូប។ នោយសារតែនៅថ្ងៃ
អងាគណរ ជាថ្ងៃប៉ុណណយជាែិ ែ៉ុោការប្នបនតការសាតណប់សមខមីមេ តែបីថ្ងៃប ៉ុនណា្ណោះនៅសប្ដណ ៍ននោះ។ នោយសារតែមនិ
ម្នបញ្ហណនមើែនេើង ទម់ទ្ងនៅនឹងសម្ភណរនគ្របើគ្រប្ស់ បុំពាម់នៅមនញងបនទប់ែ៉ុោការ។ ែូនេនោះ សវ ការសប្ដណ ៍ននោះ
គ្រែូវប្នបញ្ចបយ់ ណងរលូន។ 

ម. វែតម្ន 

 ជនជាប់នោទ្ ននួ ជា នៅបនតមនញងបនទបឃ់៉ុុំឃុំង នោយសារបញ្ហណស៉ុខភាេរបស់ោែ ់ េុំតណមឯជនជាប់
នោទ្ នខៀវ សុំផ្ន វិញ ប្នមមតាមោនែុំនណើរការនីែិវិធីសវ ការនោយផ្ទណល់នៅមនញងបនទបែ់៉ុោការ នេញមួយ
សប្ដណ ៍ននោះ។ 

វែតម្នរបសន់ែើមបណេឹងរែឋបណបនវណី៖ នែើមបណេឹងរែឋបណបនវណគី្របម្ណេ១ី៥ នៅ ២០  ម់ ប្នេូលរួម
មនញងមិេចែុំនណើរការនីែិវីធជីានរៀងរាល់ថ្ងៃ ទុំងនៅមនញងបនទបែ់៉ុោការ និងនៅមនញងសាលសវ ការសាធ្រណៈ។ 

វែតម្នរបស់ភាគីនផ្ណសងៗ៖ ភាគីទុំងអស ់ម្នការែុំណាងយ ណងលែេីនមធ្វីនៅមនញងសប្ដណ ៍ន ោះ។ 

វែតម្នរបស់សាធ្រណជន៖ 

កាលបរិនេឆទ្ នេលគ្រេមឹ នេលរនសៀល 
ថ្ងៃេនទ  
១៧/៦/២០១៣ 

 សម្គមយ៉ុវជនរាជរោឋណភិប្លេុំនួន 
៣៥០ មមេសីងាកណែ់េុំនួន ៨ នៅទ្ីគ្រម៉ុង
ភនុំនេញ (ពាមណយ “សងាកណែ់” នសនើនឹង “ឃ៉ុុំ” 
នៅថានណម់នខែត)។ 

 អនមអនងេែការណប៍រនទ្ស ១ រូប 

 សម្គមយ៉ុវជនរាជរោឋណភិប្លេុំនួន 
៣៥០ មមេសីងាកណែ់េុំនួន ៨ នៅទ្ីគ្រម៉ុង
ភនុំនេញ  

 ជនបរនទ្ស ៥  ម ់

ថ្ងៃេ៉ុធ  សម្គមយ៉ុវជនរាជរោឋណភិប្លេុំនួន  សម្គមយ៉ុវជនរាជរោឋណភិប្លេុំនួន 
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១៩/៦/២០១៣ ១០០ មមេខីណឌឫសណសីតមវ ភនុំនេញ 
 អនមសនងេែការណប៍រនទ្ស ០៤ រូប 

១០០ មមេខីណឌឬសណសីតមវ ភនុំនេញ 
 អនមអនងេែការណប៍រនទ្ស ៣ រូប 

ថ្ងៃគ្រេ សណបែិ៍ 
២០/៦/២០១៣ 

 សិសណសវិទ្ណ្ល័យប្ម់ទ្ូមេុំននួ ៣០០ 
 ម់ នៅភនុំនេញ 

 អនមសនងេែការណ៍បរនទ្ស ១២ រូប 

 សិសណសេុំនួន ២០០  ម់មមេវិីទ្ណ្ល័យ
ខ៉ុសៗោនណនៅទ្ីគ្រម៉ុងភនុំនេញ 

 យ៉ុវជនេុំនួន ៥០  មម់មេកីាមប្ទ្
គ្រម មមមពញជានៅភនុំនេញ 

 អនមសនងេែការណ៍បរនទ្ស ១៤ រូប 
 

ខ. ការគ្រគបគ់្រគងនេលនវោ 

 អងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះ ប្នបងាហណញេកីារបែ់តបនមួយេុំនួន ទម់ទ្ងនឹងការគ្រគប់គ្រគងនេលនវោនៅសប្ដណ ៍ននោះ។ 
ម្នការមែ់សម្គណល់នឃើញេកីារបែ់តបនននោះ ជាេិនសស នៅនេលតែលអងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះ ប្នផ្ដលន់េលសគ្រម្ម
បតនថម ឬផ្អណមសវ ការម៉ុននម្ ណង នែើមណបីសគ្រមួលបញ្ហណស៉ុខភាេរបស់សាមណស ី ន ូ ន  ណ។ ម៏ម្នការផ្ដលន់ម្ ណងបតនថម
ែលអ់យណយការ នែើមណបីនធវើការសាមសួរផ្ងតែរ។ នទោះជាយ ណងណា ភាេបែ់តបនរបសអ់ងគជុំន៉ុុំជគ្រមោះ មគ៏្រែូវប្ននធវើឲណយ
ម្នែ៉ុលណយភាេសគ្រម្ប់ភាគ ី តាមរយៈការគ្រគប់គ្រគងយ ណងែឹងរ៉ុឹងេុំនពាោះការសាមសួរែតែលៗេីសុំណាម់ភាគី   
តែលបងាហណញេបីុំណងឲណយែុំនណើរការនីែិវិធ ីនធវើនេើងប្នយ ណងរលូន ន ើយនលឿន។ 

គ. បរយិកាសនៅមនញងបនទបែ់៉ុោការ 

នៅសប្ដណ ៍ននោះ អនមឃលណុំងនមើលសវ ការ ប្នសនងេែនឃើញថា អនមេូលសាដណបស់វ ការនទ្ តែលបងាហណញ
េីបរិយកាសមិនលែនៅមនញងនេលមួយេុំននួ មិនតមនភាគីថ្នែ៉ុោការនទ្។ កាលេីគ្រេឹមថ្ងៃគ្រេ សណបែិ៍ អនមតាមោន
ប្នសនងេែនឃើញថា សិសណសមួយេុំនួនប្នរំខានែលែ់ុំនណើរការនីែិវិធ ីមិនតែប ៉ុនណា្ណោះ ម្នឮទ្ូរសេទថ្ែនរាទ្ិ៍នេញ
េីកាសសាដណប ់នងិនៅមនញងសាលសាធ្រណជន។ 

ឃ. ការបមតគ្រប នងិបញ្ហណបនេចមនទ្ស 

 ម្នបញ្ហណែិេែេួទម់ទ្ងនឹងការបមតគ្របនៅសប្ដណ ៍ននោះ នោយសារតែអនមនយិយ ប្ននិយយនលឿន
នេម  ន ើយនិងការនៅន មណោះជាភាសាតខេរ។ អនមតាមោនប្នមែ់សម្គណល់នឃើញថា បញ្ហណននោះអាេកាែ់បនថយ
ប្ន គ្របសិននបើនមធ្វីជាែជិាអនមនៅន មណោះ គ្របនសើរជាជាងឲណយនមធ្វីអនតរជាែិជាអនមនៅ។ កាលេីថ្ងៃេនទ មស្តនតី
បមតគ្របផ្ទណល់ម្ែប់្ននសនើអនមនិយយនៅមនញងបនទបែ់៉ុោការឱណយបនថយនលណបឿន។ ការយល់គ្រេេុំជាបនតប ទណបម់ន៏មើែ
ម្ននេើង នោយសារេ៉ុុំម្នភាេេណាសោ់សថ់ានែើ  គសីនស មុំេ៉ុងសួរសាមណសី នេង ន ឿង អុំេ ីស៉ុផ្ង នៅ 
“ផ្ង” ឬ ប្ ណង អែីែគ្របធ្នការិយល័យ ៨៧០។ ន ែ៉ុការណ៍គ្រសនែៀងោនណ ម៏ប្ននមើែនេើងនៅថ្ងៃេ៉ុធ នៅនេល
គ្រេោះរាជអាជាញណ នរយន៍័រ សុំនៅនលើនមបញ្ជណការមងអន៉ុនស ធុំ តែលោែន់ៅន មណោះថា “នម ែ” ជូនឲណយសាមណសី ន ូ
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ន  ណ សាតណប។់ ប ទណប់េនី្លើយ្លងោនណនគ្រេើនែង សាមណសមីប៏្នបញ្ជណមថ់ា ប៉ុគគលតែលម្នការជាប់ពាម់េ័នធនោទ្សួរ គឺ
ន មណោះ “ម្ ណែ”។ បញ្ហណបនេចមនទ្សម៏នមើែម្ននៅថ្ងៃេ៉ុធ មនញងអុំេញងសម័យគ្របជ៉ុុំនេលរនសៀល នៅនេលសុំនេងនៅ
មនញងសាលសវ ការមិនឮេណាស់ តែលនធវើឱណយអនមេូលសាដណបម់ិនអាេតាមោនែុំនណើរការនីែិវីធីប្នលែ។ 

ង. កាលវភិាគ 

កាលបរនិេឆទ្ 
គ្រេមឹ 

នលើមទ្១ី 

គ្រេមឹ 

នលើមទ្ី២ 

រនសៀល 

នលើមទ្១ី 

រនសៀល 

នលើមទ្ី២ 

នម្ ណងសរ៉ុបមនញង
សវ ការ 

ថ្ងៃេនទ 
១៧/០៦/១៣ 

៩ ៈ០៥-១០ ៈ២៩ 
១០ ៈ៥២-១២

 ៈ០៣ 

១៣ ៈ៣២-១៤
 ៈ៣៩ 

១៥ ៈ០០-១៥
 ៈ៥៣ 

៤ នម្ ណង ៣៥ 
 ទ្ី 

េ៉ុធ 

១៩/០៦/១៣ 
៩ ៈ០២-១០ ៈ៤០ 

១១ ៈ០១-១២
 ៈ០២ 

១៣ ៈ៣០-១៤
 ៈ២៨ 

១៤ ៈ៥០-១៥
 ៈ២១ 

៤ នម្ ណង ៨  ទ្ី 

គ្រេ សណបែតិ៍ 
២០/០៦/១៣ 

៩ ៈ០២-១០ ៈ២៨ 
១០ ៈ៥២-១១

 ៈ២៧ 

១៣ ៈ៣៣-១៤
 ៈ៣៨ 

- ៣ នម្ ណង ៦  ទ្ី 

េុំនួននម្ ណងជាមធណយមមនញងសវ ការ 
េុំនួនននម្ ណងសរ៉ុបមនញងសប្ដណ ៍ននោះ 

េុំនួនសរ៉ុបថ្ននម្ ណង ថ្ងៃ សប្ដណ ៍នបើមសវ ការ 

៤ នម្ ណង ២៥  ទ្ី 
១១ នម្ ណង ៤៩  ទ្ី 
៨៤៦ នម្ ណង ៧  ទ្ី 

សវ ការម្នរយៈនេល ១៩១ ថ្ងៃ មនញងអុំេញងនេល ៦០ សប្ដណ ៍ 
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Unless specified otherwise, 

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

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

 photos are courtesy of the ECCC. 
 

Glossary of Terms 

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

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

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

evidence in the Case File) 
FUNK  National United Front of Kampuchea 
GRUNK  Royal Government of National Union of Kampuchea 
ICC   International Criminal Court 
ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights  
ICTR   International Criminal Tribunal for Rwanda 
ICTY  International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia 
IR  Internal Rules of the ECCC Rev. 8 (2011)  
KR  Khmer Rouge 
OCIJ  Office of the Co-Investigating Judges 
OCP  Office of the Co-Prosecutors of the ECCC 
RAK  Revolutionary Army of Kampuchea  
VSS   Victims Support Section 
WESU  Witness and Expert Support Unit 
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1 Trial Chamber. Transcript of Trial Proceedings (17 June 2013). E1/208.1 [hereinafter, 17 June Transcript]. Lines 
21-24. 52. 
2 Mr. Leng Chheoung was examined in the following order: President of the Trial Chamber Nil Nonn; International 

Defense Counsel Anta Guisse; Judge Jean-Marc Lavergne; National Prosecutor Chan Dararasmey; International 
Prosecutor Vincent de Wilde d’Estmael. 
3 17 June Transcript. Lines 22-25, 1-2. 48-49. 
4 The Witness stated that he attempted to drive Khieu Samphan to Takeo in order to inspect flood damage but the 

road conditions were too poor to allow them to go any further. 
5 The Witness claimed that he had heard of Ta Meal’s arrest and execution considering that he was assigned to K-3 

sometime in April 1978, while Ta Meal’s arrest occurred sometime in May. This statement was further contradicted 
later on when International Prosecutor Vincent De Wilde D’Estmael produced a document from S-21 showing that Ta 
Meal was arrested in April 1978. 
6 The two Witnesses mentioned by Prosecutor de Wilde d’Estmael were Mr. Ros Suy (TCW-570), who testified on 25 

April 2013, and Mr. Sim Hao (TCW-648), who testified on 13 June 2013. For Ros Suy’s testimony, see Case 002 
KRT Trial Monitor. Issue No. 57, Hearing on Evidence Week 52 (22-27 April 2013).; For Sim Hao, see Case 002 KRT 
Trial Monitor. Issue 62. Hearing on Evidence Week 57 (03-07 June 2013). 
7 See Case 002 KRT Trial Monitor. Issue No. 63. Hearing on Evidence Week 58 (10-14 June 2013). 
8 Mr. Nou Mao was examined in the following order: President of the Trial Chamber Nil Nonn; International 

Prosecutor Keith Raynor; National Civil Part Lawyer Lor Chunthy; National Defense Lawyer for Nuon Chea Son Arun; 
International Defense Lawyer for Nuon Chea Victor Koppe. 
9 Trial Chamber. Transcript of Trial Proceedings (20 June 2013). E1/210.1. Lines 21-22. 20. 
10 See Trial Chamber. “Announcement of remaining hearings prior to the close of evidentiary proceedings inCase 

002/02 and scheduling of Final Trial Management Meeting for 13 June 2013” (31 May 2013). E288. par 6.2. 
11 See Case 002 KRT Trial Monitor. Issue 63. Hearing on Evidence Week 58 (10-14 June 2013). 6-8. 
12 Trial Chamber. Transcript of Trial Proceedings (19 June 2013). E1/209.1. Lines 1-5, 24-25. 64-65. 
13 Son Arun had been asking questions related to Witness Nou Mao’s attendance in training sessions presided by Ta 

Mok and Chou Chet. 
14 The Prosecutor however, asserted that Ben Kiernan did not refuse to testify but rather requested to be allowed to 

testify by remote participation. 
15 See Internal Rules of the Extraordinary Chambers In The Courts of Cambodia, Revision 8, as revised on 3 August 

2011 [hereinafter Internal Rules] Rule 80 on Preparation of the Trial. Particularly on documents, IR 80.3 provided that 
the 3. The Chamber may order the parties, within a prescribed time limit prior to the Initial hearing, to file documents 
including b). A list of exhibits they intend to offer in the case, containing a brief description of their nature and 
contents. d). A list of new documents which they intend to put before the Chamber with a brief description of their 
contents and a list of documents already on the case file, appropriately identified. 
16 Koppe objected four times to Raynor’s questioning of Nou Mao. The objections referred to Raynor primarily relying 

on Ben Kiernan’s notes of his interview with the Witness during the examination to refresh the Witness’ memory on 
matters he professed he had forgotten about. The Prosecutor used terms like “you stated...” when confirming the 
content of Ben Kiernan’s interviews. Koppe’s objection was founded on a lack of certainty that the document, 
originally handwritten in English, accurately reflected Nou Mao’s own words from his interview taken 31 years prior. 
17 See Internal Rules of the Extraordinary Chambers In The Courts of Cambodia, Revision 8, as revised on 3 August 

2011, Rule 87. Rule 87(4) provides that during trial, at the request of a party, the Chamber may admit any new 
evidence that it deems conducive to ascertaining the truth so long as it is in compliance with Rule 87(3). 

http://www.krtmonitor.org/

