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ខ្ញុំសម្រេចម្ររើរាស់សិទ្ធិររស់ខ្ញុំម្ៅម្សងៀេស្ងាត់។ ម្េតុផលគឺេកពីតុលាការេិនាន
ម្ោរពនូវសិទ្ធិររស់ខ្ញុំ និងម្េធាវីការពារកតីររស់ខ្ញុំ។ ពីេុនដុំរូង ខ្ញុំម្ ឿម្លើតុលាការ
ម្នេះ រ ុន្នតជារនតរន្ទារ់េក េូរន្េេករេូតដល់ដុំណាក់កាលចុងម្រកាយម្នេះ ខ្ញុំន្លង
ម្ ឿម្េើយ ខ្ញុំអស់ ុំម្នឿម្េើយ។ 

ម្លាក ម្ខៀវ សុំផន -  នជារម់្ោទ្ 

ផ្នែកទី ១ ៖ ទិដ្ឋភាពទូទៅ 

 ម្ៅសាដាេ៍ម្នេះ អងគ ុំនុុំ រេេះ ានម្រើកសវន្ការម្លើការម្្លើយតរររសរ់កុេម្េធាវីការពារកដចីុំម្ពាេះឯក
ស្រន្ន្ ន្ដលការិយាល័យសេរពេះរា អាជាញា និងសេម្េធាវីន្ុំេុខម្ដើេរណ្ដឹងរដឋរាបម្វណ្ី ានរង្ហាញកាលពី
ពីរសាដាេ៍េុនកនលងម្ៅ ន្ដលជាន្ផែកចុងម្រកាយេួយនន “សវន្ការដាក់ឯកស្រគនលឹេះ” សរារស់ុំណ្ ុំម្រឿង 
០០២/០១។1 ម្េធាវីការពារកដីររស់ ននួ ជា ានពាាយាេរង្ហាញពីភាពខុសោនារវាងម្ោលនម្យាាយ ម្េើយនិង
ការអនុវតត រពេទុំងការម្ររើរាស់ឯកស្រទុំងម្ន្េះ ម្ដើេាបីពនាយល់ចុំម្ពាេះររិរទ្ន្ដលានម្កើតម្ ើង។  នជារ់
ម្ោទ្ ននួ ជា ខលួនឯងផ្ទាល់ ក៏ានម្្វើអុំណ្េះអុំណាងផ្ទាល់ខលួន  ុំទស់ពីភាពរតឹេរតូវកែញងម្សៀវម្ៅ ន្ដលសរម្សរ
ម្ដាយ នររម្ទ្ស ម្េើយានរុំភ្លឺអុំពតីួន្ទ្ជីាអែកដឹកន្ុំានាក់ កែញងរររកេពញជាររជា្ិរម្តយាយ  ម្ៅអុំ ញងម្ពល
ន្ដលោត់ានម្្វើការពនាយល់ពីម្ោលនម្យាាយកេពញជាររជា្ិរម្តយាយម្ន្េះ។ ម្េធាវីការពារកដឲីាយ នជារ់ម្ោទ្ 
ម្ខៀវ សុំផន កា៏នរារ់អងគ ុំនុុំ រេេះថា ម្ខៀវ សុំផន ានសម្រេចម្ររើរាស់សិទ្ធិម្ៅម្សងៀេររសោ់ត់ ម្េើយក៏
ន្លងម្រតៀេខលួនម្្លើយនឹងសុំណ្ួរពកីារិយាល័យសេរពេះរា អាជាញា ឬម្ដើេរណ្ដឹងរដឋរាបម្វណ្ីម្ទ្ៀតន្ដរ។  នជារ់
ម្ោទ្ ម្ខៀវ សុំផន កា៏នម្្វើអុំណ្េះអុំណាងផ្ទាល់ខលួនេួយ ន្ដលពនាយល់ថា ការសម្រេចចិតតររស់ោត់ គឺម្ដាយស្រ
ន្តោត់យល់ថា ានការរររពឹតតអយុតតិ្េេ៌កម្លើរកុេម្េធាវីការពារកដីររស់ោត់ និងការរុំពានម្លើសិទ្ធិកែញងការ

ករណ្ីររស់ នជារ់ម្ោទ្ម្លាក នួន ជា និងម្លាក ម្ខៀវ សុំផន  
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ទ្ទ្ួលានការកាត់កដរីរករម្ដាយយុតតិ្េរ៌រស់ោត់។ ម្េធាវីការពារកតីអនតរជាតិឲាយ ម្ខៀវ សុំផន គឺម្លាក អាកទ្រួ 
ន្វកន្គន (Mr. Arthur Vercken) ានម្ររើរាស់ម្វលាន្ដលម្ៅសល់ ម្ដើេាបីម្្លើយតរនឹងឯកស្រម្ន្េះ ម្ដាយដាក់
ពាកាយរណ្ដឹងជាម្រចើនទក់ទ្ងនឹងការកាត់កដីររករម្ដាយភាពយុតតិ្ េ៌កែញង។ 

រន្ទារព់ីសវន្ការម្លើឯកស្រម្ន្េះានរញ្ចរម់្ៅនងងអង្គារ អងគ ុំនុុំ រេេះ ក៏ម្រើកសវន្ការស្តារ់សកខីកេម
ររសស់្កាស ី  សទវី ម្េដឌរ័ (Mr. Stephen Heder) ម្ដាយយកម្ពលម្វលា ន្ដលម្ៅម្សសសល់កែញងសាដាេ៍ម្ន្េះ។ 
រញ្ហាចាារ ់ នងិនីតិវិ្ីេយួចុំនួន រតូវានម្កើតម្ ើងរួេាន៖ ការ ន្ កម្ដញម្ដាលជាម្រចើនម្លើកម្រចើនស្ អុំពី
ម្លាក  ម្េដឌរ័ រតូវានម្កាេះម្ៅឱាយម្្វើជាស្កាស ីេិនន្េនជាស្កាសីអែក ុំន្ញម្ៅវិញ។ ររិយាកាសម្ៅកែញង
ស្លសវន្ការ គឺម្ ើញម្ៅន្តានរញ្ហាម្កើតម្ ើងម្ពញេួយសាដាេ៍ន្តេតង ម្ដាយានការម្្លើយ្លងដ៏ម្ ត្គគុក
រវាង ម្លាក  ន្វកន្គន និងរពេះរា អាជាញា   តី ម្រយន៍រ័ (Mr. Keith Raynor) ម្េើយនិងអងគ ុំនុុំ រេេះ។ 

 

ផ្នែកទ ី២ ៖ សកខីកម្មសទខខបរបសទ់ដ្ើម្បណ្ដឹ ខរដ្ឋបបទេណី្ និខសាកស ី

 ម្ៅសាដាេ៍ម្នេះ អងគ ុំនុុំ រេេះ ានម្រើកសវន្ការស្តារ់សកខីកេមររសស់្កាសេីួយរូរម្ ្ាេះសទីវ ម្េដឌរ័។ 
េុនដុំរូង សទីវ ម្េដឌរ័  រតូវានអម្ញ្ជើញជាអែក ុំន្ញេយួរូរ រ ុន្នតានរដិម្ស្ការណាត់ ួរររស់ោតម់្ៅកែញង
ស្រម្អ ិចរតូនិចេួយ ន្ដលម្ផ្ើ ូនអងគភាពោុំរទ្ស្កាស ី នងិអែក ុំន្ញ ម្ៅនងងទ្ី២៤ ន្ខឧសភា ឆនាុំ២០១៣។2 
រន្ទារេ់ក អងគ ុំនុុំ រេេះ ក៏ានម្កាេះម្ៅោត់ឱាយម្្វើជាស្កាសីអងគម្េតុ។ ម្ៅម្ពលរពេះរា អាជាញា ានស្កសួរោត់
អុំពរីរភ្ពព័ត៌ាន ន្ដលស្កាសីានម្ររើរាស់ សរារស់រម្សរម្សៀវម្ៅ និងអតថរទ្ រួេាន៖ កុេមញយនីសតកេពញជា 
និងគុំរូម្វៀតណាេ ម្េើយនិងម្រកខ នរាុំពីររូរន្ដលរតូវសាលារ់៖ គណ្ម្នយាយភាពម្លើឧរកិដឋកេមន្ខមររកេេ។ រពេះ
រា អាជាញា  តី ម្រយន៍រ័ អានអតថរទ្ ន្ដលានការទក់ទ្ងនឹងម្ោលនម្យាាយ ម្េលៀស ការផតួលរលុំសរតូវ 
ម្េើយនិងតួន្ទ្ីររស ់នជារ់ម្ោទ្ ម្ខៀវ សុំផន ម្ៅកែញងរររកេពញជាររជា្ិរម្តយាយ។ 

 ក. សកខកីេមររសស់្កាស ីសទវី ម្េដឌរ័ (TCE-33) 

 ោរ់ពនីងងអង្គារ ន្ម្ពលរម្សៀល អងគ ុំនុុំ រេេះ ានម្រើកសវន្ការម្លើការផដលស់កខីកេមររសស់្កាស ី សទីវ 
ម្េដឌរ័។3 ស្កាស ីរតូវានស្កសួរអុំពរីរភ្ពព័ត៌ាន ន្ដលោតា់នម្ររើរាស់កែញងការសរម្សរអតថរទ្ជាក់លាក់
េួយចុំនួនម្ៅកែញងម្សៀវម្ៅររស់ោត់ កដ៏ូចជាកិចចសិកាារស្វរជាវម្ៅកេពញជា េុននងងទ្ី១៧ ន្ខម្េស្ ឆនាុំ១៩៧៥ 
ម្េើយនងិការសិកាារស្វរជាវ ន្ដលោតា់នម្្វើម្ ើង រន្ទារ់ពរីររកេពញជាររជា្ិរម្តយាយ ានដួលរលុំ។ 
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ក.១.  វីររវតតសិដពីកីារអររ់ ំនងិវជិាជា វីៈ 

 ម្លាក សទវី ម្េដឌរ័ ានម្រៀររារ់អុំព ីីវររវតតិផ្ទាល់ខលួនយា ាងន្វងម្ៅកែញងររម្ទ្សកេពញជា ម្ដាយានម្្វើ
ការង្រជាអែកស្រព័ត៌ានម្ៅេុនឆនាុំ១៩៧៥ និងជាន្យករងម្ៅសេ័យអនតរកាលននអងគការសេររជាជាតិ
ររោុំម្ៅកេពញជា (អ ុនតាក)់ រន្ទារ់ពកីារដួលរលុំននរររកេពញជាររជា្ិរម្តយាយ។ ោតក់៏ានម្្វើការម្ៅ អ.វ.ត.ក 
ទុំងម្ៅកែញងការិយាល័យសេម្ៅរកេម្សុើរអម្ងេត និងការិយាល័យសេរពេះរា អាជាញា ជាអែកម្សុើរអម្ងេត អែក
រស្វរជាវ និងអែកវិភាគ។ ោត់ានផដលស់កខីកេមថា ោត់ានម្្វើកិចចការរស្វរជាវន្ផែកអរ់រំឱាយស្កលវិទ្ាាល័យ
 ញងដ៍ ម្ៅថា ស្កលវិទ្ាាល័យរូពា៌ា និងអាហ្រេវិក និងានសម្ងខរអុំពរីទ្សាភាសន៍ររសស់្កាស ីន្ដលទ្ទ្ួលាន
េូលនិ្ ខិលេះពីវិទ្ាាស្ថានម្រើកចុំេ និងេ ាឈេណ្ឌលឯកស្រកេពញជាពឆីនាុំ ២០០៤ ដលឆ់នាុំ២០០៥។ រន្ទារព់រីពេះរា 
អាជាញា ម្រយន៍រ័ ានស្កសួរអុំពកីតាតា ុំរុញទ្ឹកចិតតឲាយស្កាសីសរម្សរម្សៀវម្ៅ រររកេុមញយនសីតកេពញជា នងិគុំរមូ្វៀត
ណាេ ស្កាសាីនរញ្ជាក់ កតាតា ុំរុញទ្ឹកចតិតររស់ោត់កែញងការសរម្សរម្សៀវម្ៅម្នេះ គឺម្ដើេាបីម្ាេះពុេព និងទ្ទ្ួល
ានថានាករ់ណ្ឌិត។ ស្កាស ីក៏ានពនាយល់ន្ដរថា កិចចសាភាសន៍ស្កលវិទ្ាាល័យរូពា៌ាររម្ទ្ស និងអាហ្រេវិក រតូវាន
ម្្វើម្ ើងម្ដាយម្្វើ “ការរកន្ររម្ៅម្ពលន្តេួយ” ន្ដលពាក់ព័នធនឹងការសួរសុំណ្ួរជាភាស្ន្ខមរ និងសរម្សរចម្េលើយ
ជាភាស្អង់ម្គលស។ 

  ក.២. កចិចររ ុុំសា ររសគ់ណ្រកាសពលករកេពញជាឆនាុំ១៩៦០ 

 រពេះរា អាជាញា ម្រយន៍រ័ ានសួរស្កាសអីុំពសីា ររ ុុំអាងកុំាុំងេួយររសគ់ណ្រកាសពលករកេពញជា 
(ម្រកាយេករតូរម្ ្ាេះម្ៅជាគណ្រកាសកុេមញយនីសតកេពញជា) ន្ដលរតូវានម្រៀរចុំម្ៅន្ខកញ្ញា ឆនាុំ១៩៦០ ម្េើយនងិ
ស្កាសាីនម្រៀររារ់ម្ៅកែញងម្សៀវម្ៅររស់ោត់ន្ដលានចុំណ្ងម្ ើងថា រររកុេមញយនសីតកេពញជា និងគុំរូម្វៀតណាេ។ 
កែញងអុំ ញងម្ពលសា ររ ុុំរកាស ម្ោលនម្យាាយជាត ិ និងយុទ្ធស្ហ្រសតររសគ់ណ្រកាសពលករកេពញជា រតូវាន
ម្រៀរចុំម្ ើង រួេានចលន្ររស់ររជាពលរដឋន្ខមរ និងទ្ុំន្ស់វណ្ណៈ ន្ដលានម្ៅកែញងសងគេ។ គណ្រកាសពលករ
កេពញជា ានពិោរណាថា កសិករន្ខមរ ន្ដលានចុំនួនម្សមើនឹង ៨៥ ភាគរយននររជា នសរុរម្ៅម្ពលម្ន្េះ រតូវ
ានម្កងររវ័ញ្ចយា ាងខលាុំង នងិរតូវការរំម្ដាេះម្ចញឱាយានម្សរីភាពជាោុំាច។់ ម្ដើេាបីសម្រេចាននូវម្ោលរុំណ្ង
ម្នេះ គណ្រកាសពលករកេពញជា ានម្លើកម្ ើងថា ពកួម្គរតូវន្តម្រតៀេខលួនសរារ់ការររឈេោនាម្ដាយកាលាុំង
ររដារអ់ាវុ្ នម្យាាយ ម្េើយនិងម្សដឋកិចច។ ម្យាងតាេម្សៀវម្ៅររស់ សទីវ ម្េដឌរ័ កិចចររ ុុំសា ររស់
គណ្រកាសម្នេះ ានម្្វើឱាយានការរម្ងេើតគណ្ៈេ ាឈិេ នងិានសាសភាពចុំនួនរាុំរនី្ក់ រួេាន ទ្ ូស្េតុ ជា
ម្លខ្ិការ ននួ ជា ជាអនុម្លខ្ិការ ក៏ដូចជា ស្ ញត សរ (ម្ៅ រ លុ ពត) ម្អៀង ស្រ ី នងិ ន្កវ ាស 
នងិ ម្ៅ ភ្េឹ នងិអែកម្ផាសងម្ទ្ៀត។ 
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  ក.៣. តនួ្ទ្រីរសម់្វៀតណាេ ម្ៅកែញងរដវិតតនន៍្ខមររកេេ 

 ម្ៅកែញងការផដលស់កខីកេមទុំងេូលររស់ោត់ សទវី ម្េដឌរ័ ាននិយាយយា ាងយូរអុំពីឥទ្ធិពលររស ់ន
កុេមញយនីសតម្វៀតណាេេកម្លើន្ខមររកេេ។ អតថរទ្ ន្ដលរតូវានអានយា ាងឮៗម្ចញពមី្សៀវម្ៅររស់ោត់ ាន
ម្រៀររារ់អុំពឥីរិយារទ្នរពនផាសររសម់្វៀតណាេេកម្លើសរតូវរដិវតតន៍។ ម្ៅកែញងររ ុុំសា ដុំរូង ម្ដាយានការ
ការពារពមី្វៀតណាេម្ន្េះ សុវី ម្េង ានម្លើកម្ ើងថា វិ្នី្តេួយគត ់ម្ដើេាបីរស់ររករម្ដាយម្សរីភាព គឺ “សាលារ់
ពួកចរកពតតនិិយេ ន្ដលជាន្្េ្េួត ន្ដលរតូវន្តសាលារ់ឱាយអស”់។ ម្សៀវម្ៅម្ន្េះក៏ានម្លើកម្ ើងថា ដុំរូងម្ ើយ 
 នកុេមញយនីសតកេពញជាពឹងពាក់ម្លើ នកុេមញយនីសតម្វៀតណាេសរារ់ ុំនួយរចន្សេព័នធនម្យាាយ នងិម្យាធា។ 
ម្ទេះជាយា ាងណា កែញងឆនាុំ១៩៧៣ គណ្រកាសកុេមញយនីសតកេពញជា ានោរម់្ផដើេវាយររហារកងទ្ព័ម្វៀតណាេ និង
ានរម្ណ្ដញកងទ្័ពម្វៀតណាេម្ចញពភីាគខងម្កើត ភាគនិរតី និងតុំរន់ពិម្ សសម្ៅរតឹេចុងឆនាុំ១៩៧៣។ 

  ក.៤. ម្ោលនម្យាាយ នងិការម្រៀរចុំន្ផនការ ម្េលៀស 

 ការស្កសួរររស់រពេះរា អាជាញា េកម្លើស្កាសីដុំរូង គឺម្ដើេាបីន្សវងរកទ្រេង ់ននការ ម្េលៀសម្ដាយរងខុំេួយ
ម្ចញពតីុំរនរំ់ម្ដាេះ និងទ្ីពីរ គឺម្ដើេាបីម្លើកម្ ើងអុំពកីារម្រៀរចុំន្ផនការសរារ់ ម្េលៀសររជា នឲាយម្ចញពទី្ីរកងុភ្ែុំ
ម្ពញ។ ស្កាស ីានម្រៀររារ់អុំពរីទ្សាភាសន៍េួយចុំនួន ន្ដលោត់ានម្្វើម្ ើងម្ៅកែញងន្ខកញ្ញា ឆនាុំ១៩៧៣ 
ជាេួយអែកម្ខតតកុំពងោ់េ ម្ៅកែញងតុំរន់ ន្ដលរតូវានន្ខមររកេេាន ម្េលៀស។ អែករតូវានសាភាសភាគម្រចើន 
ន្ដលោត់ានសួរ ានរារ់ោត់ថា ការ ម្េលៀសម្ន្េះគឺម្្វើម្ ើងម្ដាយរងខុំ ម្េើយោត់ានរារ់តុលាការថា ោត់
ានឮរាយការណ្៍េួយចុំននួពរីរជា ន ន្ដលរតូវានសាលារ់ម្ដាយន្ខមររកេេម្ៅនឹងកន្នលង។ ស្កាស ីកា៏នរំ
ឮកថា ានម្ ើញស្កសពដូន រីាុំេួយន្ក់ ម្ដកដួលម្ៅន្កាបរវតតាក់ន្រកេួយម្ៅឧតតញងគ កែញងម្ពលេួយម្ៅកែញង
ន្ខេីន្ ឆនាុំ១៩៧៤។ ទកទ់្ងនឹងការម្រៀរចុំន្ផនការ ម្េលៀសម្នេះ ស្កាសាីនរារ់តុលាការថា ការ ម្េលៀសម្ៅ
ភ្ែុំម្ពញរតូវានម្រៀរចុំម្ ើងជាេុនានយា ាងលអ។ ោតា់នកត់សាគាល់ថា ម្ទេះរជីាន្ខមររកេេានម្លើកម្ ើងថា 
ការផ្លាស់រដូរលុំម្ៅម្នេះ រតូវានម្្វើម្ ើងម្ដាយសមរ័គចិតតក៏ម្ដាយ ពួកម្គានរងខុំររជា នយា ាងសកេមឱាយម្ភ្ៀសខលួន
ម្ៅតុំរន ់ន្ដលរតូវានរំម្ដាេះរួចម្េើយ។ ម្យាងតាេរទ្សាភាសន៍េួយ ន្ដលោត់ានម្្វើម្ ើងជាេួយ ម្អៀង ស្រ ី
កែញងឆនាុំ១៩៨៦ ស្កាសាីនម្លើកម្ ើងថា ឃ្លា “ដកររជា នរំម្ដាេះ ម្ចញពីខ្ាុំង” រតូវានររកាសជាញឹកញារ់ម្ៅ
ស្ថានីយវិទ្ាយញន្ខមររកេេ េុនន្ខម្េស្ ឆនាុំ១៩៧៥។ 

  ក.៥. រទ្ពមិ្ស្្នផ៍្ទាលខ់លនួ េនុការផដលួរលំុំម្ៅទ្ីរកងុភ្ែុំម្ពញ 

 កាលពីរម្សៀលនងងរពេសាបតិ៍ រពេះរា អាជាញា ម្រយន៍រ័ ានស្កសួរស្កាសអីុំពីររភ្ពព័តា៌ន ន្ដលស្កាសី
ានម្ររើរាស់ម្ៅកែញងអតថរទ្ររស់ោត់េួយចុំននួ រួេាន៖ រទ្ពិម្ស្្នផ៍្ទាល់ររស់ស្កាសមី្ៅកេពញជា។ ម្លាក 
សទវី ម្េដឌរ័  ពនាយល់ថា ោត់ានេកដល់ភ្ែុំម្ពញ ម្ដើេាបីម្្វើការជាអែកកាន្សតានាកម់្ៅន្ខឧសភា ឆនាុំ១៩៧៣។ 
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ោត់ានរស់ម្ៅកេពញជា ម្េើយានរាយការណ្អ៍ុំពទី្ិដឋភាពនម្យាាយ រេូតដល់ម្ពលន្ដលោត់រតូវាន ម្េលៀស
ម្ៅនងងទ្១ី១ ន្ខម្េស្ ឆនាុំ១៩៧៥។ ម្ៅម្ពលរពេះរា អាជាញា ានម្សែើឱាយោត់ “ម្រៀររារ់ពីរូរភាព”  ីវិតេួយម្ៅ
ភ្ែុំម្ពញោរ់ពីន្ខេករា ដលន់្ខម្េស្ ឆនាុំ១៩៧៥ ដូម្ចែេះ សទវី ម្េដឌរ័ ានរំឮកថា ស្ថានភាពម្ន្េះគឺគួរឱាយខលាច 
ម្ដាយរករស្យថា ានការាញ់កាុំម្ភ្លើង្ុំ នងិការទ្ាលាររ់ោរ់រ ូន្កតឥតឈរ់ឈរម្ៅទ្ីរកុង ម្េើយោត់រតូវ ីក
រតង់ម្សម្ៅម្រកាេផទេះររស់ោត់។ ោត់កា៏នពិពណ្៌ន្អុំពឥីរិយារងររឆុំងរដាឋាភ្ិាលររស់រកុេសិសាសនិសិាសត 
កេមករ និងរកេុពួកអែកវណ្ណៈកណាដាល។ ម្យាងតាេស្កាស ី ររជា នានគតិថា ម្ខៀវ សុំផន នងិ េ  ូ នេឹ ម្េើយ
និង េ ូ  យនុ ជាអែកដឹកន្ុំគណ្រកាសម្ន្េះ ម្េើយនឹងម្្វើានលអម្ដាយលាបីន្ររម្នេះ។ េនុរតូវ ម្េលៀស ស្កាសាីនរំ
ឮកថា ោតា់នអានព័ត៌ានផាសពវផាាយព័ត៌ានររម្ទ្ស (េវីរ ៊ីស) ម្េើយ ួនកាល ានស្តារក់ារផាាយតាេវិទ្ាយញ
កែញងរសុក រួេានសុំម្ ងរណ្សិរាសរួររួេជាតកិេពញជា ន្ដលផាសពវផាាយអុំពមី្ោលនម្យាាយនន  “តុំរនរំ់ម្ដាេះ” និង
កេមវតថញននការម្្វើរដិវតត។4 

  ក.៦. ការម្ាសសាអាតសរតវូ 

 ម្ៅម្ពលម្លើកម្ ើងអុំពីរញ្ហាម្ាសសាអាតសរតូវ ស្កាសាីនរារ់តុលាការថា ោតា់នគិតថា ការរក
ន្ររររសន់្ខមររកេេននពាកាយ “កាចាតម់្ោល” គឺេនិរតឹេរតូវម្ទ្ ម្េើយន័យម្ន្េះសេនឹងពាកាយ “ម្ាសសាអាត”។ 
ោត់ានកត់សាគាល់ថា ស្រសុំខនន់នការន្រងន្ចកម្នេះ គឺម្ដាយស្រឃ្លារន្ទារេ់ិនរងេរន់័យសាលារ់ទហាន 
លន ់ នល ់ ទុំងអសម់្ន្េះម្ទ្។ ម្ៅម្ពលសុំម្ៅម្លើចុំនួនននការម្្វើរទ្សាភាសន៍ ន្ដលរញ្ចូលកែញងម្សៀវម្ៅររស់
ោត់ ស្កាស ីានរារ់តុលាការថា កែញងអុំ ញងម្ពលម្្វើរទ្សាភាសន៍េួយជាេួយម្លខ្ិការននតុំរនភ់ាគខងម្ ើង
កែញងឆនាុំ១៩៧៥ និងរន្ទារេ់កជាេួយសា ិកានាក់ននគណ្ៈេ ាឈិេ ម្ ្ាេះ ន្ក ពក ោតា់នដឹងថា តុំរន់ភាគខង
ម្ ើង ានអនុវតតម្ោលនម្យាាយេួយររសគ់ណ្រកាសកុេមញយនីសតកេពញជា ម្ដើេាបីសាលារ់េហ្រនតីស្ធារណ្ៈរដឋន្ខមរ និង
ម្ដើេាបីោរ់ខលួន ម្េើយនិងររហារ ីវិតអែកន្ដលរតូវានម្ោទ្ថា ជា នកាបត់ជាត ិ កែញងចុំម្ណាេសា ិកគណ្រកាស
កុេមញយនីសតកេពញជា ន្ដលសថិតម្ៅម្រកាេអុំណាចររស់ោត។់ ន្ក ពកូ កា៏នរារ់ស្កាសីថា ោត់ានដឹងថា អែក
ន្ដលានម្ោទ្ររកាន់ថា ជា នកាបត់ជាត ិ ន្ដលរតូវានម្សុើរអម្ងេតម្ដាយទ្ីរញ្ជាការម្សវាសនតិសុខម្ៅ ស ២១ 
នឹងសាលារ់ រ ុន្នតម្ទេះជាយា ាងណា ោតរ់តូវអនុវតតតាេរទ្រញ្ជាព ីននួ ជា ឱាយ ួយោរ់ពួកម្គ។ 

 ទក់ទ្ងនឹងការម្ាសសាអាតសរតូវនផទកែញងម្ៅតុំរនរ់ូពា៌ា សទវី ម្េដឌរ័ ានរារ់តលុាការថា ានការ
ោរ់ខលួនសូេាបីន្តម្ៅថានាក់ទររុំផុត។ ោត់ានរញ្ជាក់ថា កែញងអុំ ញងម្ពលននការសាភាសន៍ អ ុ៊ុំ ស្ា ាន ានរារ់
ោត់ថា “ររជា នន្ុំោនារ ួលរចរល់ និងភ្័យខលាច” ពីម្រពាេះពួកម្គដឹងថា ពតិជាានម្រឿងេិនលអម្កើតម្ ើងម្េើយ។ 
“ពួកម្គេិនអាចយល់ម្ទ្ ថាម្តើកា្ាភ្ិាលគឺជា នកាបត់ជាតាិនម្ដាយដូចម្េតចម្ៅ?” ទក់ទ្ងនឹងការរររពឹតត
ចុំម្ពាេះអតីតទហាន លន ់នល់ ស្កាសាីនរារ់តុលាការថា អ ុ៊ុំ ស្ា ាន ានពនាយល់ថា ពួកម្គានម្សែើសុុំចូលរួេ
កិចចររ ុុំេួយម្ដាយសម័រគចិតត ម្ដើេាបីទ្ទ្ួលានការអត់ឱនម្ទស រ ុន្នតផទញយម្ៅវិញ រតូវានន្ុំយកម្ៅឆងាយ នងិរតូវ
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ររហារ ីវិត។ ស្កាស ីកា៏នរញ្ជាក់ថា កែញងអុំ ញងម្ពលននរទ្សាភាសន៍េួយ ន្ដលោត់ានម្្វើកែញងឆនាុំ១៩៨០ 
ជាេួយម្លាក ម្ខៀវ សុំផន ជា នជារ់ម្ោទ្ានអេះអាងថា ភានាក់ង្រន្ខមរ ម្វៀតណាេ ានចូលរនលុំខលួនទុំងម្ៅកែញង
គណ្អចិនហ្រនតយ៍ និងគណ្ៈេ ាឈិេ។ ម្ៅម្ពលន្ដលស្កាសសួីរ ម្ខៀវ សុំផន អុំពរីញ្ហាម្នេះ ោតា់នរដិម្ស្ចុំម្ពាេះ
ការោរ់ខលួនខុសទុំងឡាយកែញងអុំ ញងរររម្ន្េះ ម្េើយានសងេត់្ងន់ថា ករណ្នី្ន្ ន្តងន្តរតូវម្្វើការម្សុើរ
អម្ងេតយា ាងេមត់ចត់។ ម្ទេះជាយា ាងណា ស្កាសាីនរំឮកថា ម្ៅម្ពលេួយ ម្ខៀវ សុំផន ានស្រភាពថា ានការ
ម្ោទ្ររកានខ់ុសេួយម្ៅម្លើរុរសានាក់ម្ៅភាគខងលិច រ ុន្នតរន្ទារ់ពមី្្វើការម្សុើរអម្ងេតរួច រុរសម្ន្េះក៏រតូវាន
ម្ដាេះន្លង។ 

  ក.៧. តនួ្ទ្រីរស ់នជារម់្ោទ្ ម្ខៀវ សុំផន 

 ស្កាស ីក៏រតូវានស្កសួរអុំពតីួន្ទ្រីរស់ ម្ខៀវ សុំផន ម្ៅកែញងសេ័យកេពញជាររជា្ិរម្តយាយន្ដរ។ ស្កាសី
ានម្រៀររារ់អុំពកីារររកាសេួយ ន្ដលម្្វើម្ ើងម្ដាយ រ លុ ពត ម្ៅររ ុុំសា េួយម្ៅកែញងឆនាុំ១៩៧៦ ន្ដលម្ៅ 
ម្ខៀវ សុំផន  នជារ់ម្ោទ្ថា  គណ្ៈររធានរដឋ។ ម្ៅម្ពលនិយាយអុំពសីា ិកភាពររសម់្លាក ម្ខៀវ សុំផន ម្ៅ
កែញងគណ្ៈេ ាឈិេ េិនន្េនគណ្ៈអចិនហ្រនតយ៍ ស្កាសាីនម្លើកម្ ើងថា  នជារ់ម្ោទ្ គឺជាេនុសាសានាក់កែញងចុំម្ណាេ
េនុសាសពីរន្ក់គត់ ន្ដលោត់ដឹងថា ានចូលរួេកែញងកិចចររ ុុំគណ្ៈអចិនហ្រនតយជ៍ាម្ទ្ៀងទត់ ម្ទេះរីជាេិនន្េនជា
សា ិកក៏ម្ដាយ។5 ោតក់ា៏នម្លើកម្ ើងអុំពសុីនទរកថាេយួ ន្ដលរតូវានម្្វើម្ៅនងងទ្០ី៧ ន្ខកញ្ញា ឆនាុំ១៩៧៧ 
ន្ដល រ លុ ពត ានរង្ហាញអុំពមី្សចកតីទ្ុកចិតតររស់ោតេ់កម្លើ ម្ខៀវ សុំផន និង ននួ ជា។ រ លុ ពល ានសងេត់
្ងន់ថា ម្ខៀវ សុំផន គឺជាអែកម្ចេះដឹងខពង់ខពស ់ និងានផដលឱ់ាយោត់នូវសកេមភាពនម្យាាយររស់ោត់។ រពេះរា 
អាជាញា ម្រយន៍រ័ ក៏ានម្សែើឱាយស្កាសមី្លើកម្ ើងអុំពកីាររស្វរជាវររស់ នេ ខល វកី រឺ ី(Michael Vickery) ន្ដល
សនែិដាឋានថា ម្ខៀវ សុំផន ានលួងម្លាេអែកម្ចេះដឹងន្ខមរឱាយលង់ម្ ឿថាខលួនានសុវតថិភាព។6 កែញងការោុំរទ្ម្សចកតី
សនែិដាឋានររស់ Vickery រពេះរា អាជាញា ានអានព័ត៌ានយា ាងឮៗថា សទីវ ម្េដឌរ័ ានររេូលពីរាយការណ្៍
ររសម់្សវាព័ត៌ានផាសពវផាាយររម្ទ្ស រួេានការផាសពវផាាយតាេវិទ្ាយញ និងសុនទរកថា ន្ដលម្្វើម្ ើងម្ដាយ ម្ខៀវ សុំ
ផន កែញងអុំ ញងម្ពលននការរារព្ ធសា ជាតមិ្លើកទ្ីពីរររសគ់ណ្រកាសកុេមញយនីសតកេពញជា។7 ម្យាងតាេស្កាស ីកែញង
អុំ ញងម្ពលផដលសុ់នទរកថាទុំងម្នេះ ម្ខៀវ សុំផន ានរារ់ររជា នថា ានន្ត “កុំពលូ នកាបត់ជាតទិុំងរាុំពីរ” 
ម្ទ្ ន្ដលរតូវកាត់ម្ទសររហារ ីវិត ម្េើយអែកចូលរួេជាេួយ សទម្េចសហីនុ នងឹរតូវានម្លើកន្លងម្ទស។8 

  ក.៨. ឥរយិារង នងិភាពអាចម្ ឿជាកា់ន 

 ស្កាសី សទវី ម្េដឌរ័ ហាកដ់ចូជាានឥរិយារង្ូររស្លអារេមណ្៍ម្ៅកែញងការផដលស់កខីកេមទុំងេូលររស់
ោត់ ម្េើយានម្្លើយតរយា ាងចាាស ់ រតឹេរតូវ រលូន ម្េើយនិងសុីចង្វាក។់ អែកឃ្លាុំម្េើលសវន្ការ ានសម្ងេត
ម្ ើញថា ស្កាសីាន្នទៈផដល់ព័ត៌ានម្ៅកែញងសកខីកេមទុំងេូលររស់ោត់ ន្តយា ាងណា ោត់ម្ៅន្តរតូវានម្សែើឱាយ
ផដលច់ម្េលើយឱាយកាន់ន្តលេអិតជាម្រចើនដង។ ោតម់្រើកចុំេចុំម្ពាេះភាពខវេះចម្ន្លាេះម្ៅកែញងការផដល់សកខីកេមររស់ោត ់
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ម្េើយោត់ានទ្ទ្ួលស្គាលច់ុំម្ពាេះអងគម្េត ុន្ដលោត់េិនអាចនឹកម្ ើញស្ម្ ើងវិញ ឬេិនអាចចងោុំព័ត៌ាន
រតង់ចុំណ្ ចណាេួយ។ ម្ៅម្ពលរកុេម្េធាវីការពារកដី ទ្ទ្ូចសួរោត់អុំពមី្េតុផលន្ដលោតា់នរដិម្ស្ផដល់
សកខីកេមជាអែក ុំន្ញម្ន្េះ ោត់ានផដលក់ារម្្លើយតរយា ាងន្វង។ ោត់ានពនាយល់ថា ភាគម្រចើនននអែកសកិាា
រស្វរជាវ គឺេិនចងរ់ង្ហាញទ្សាសនៈផ្ទាល់ខលួនម្ទ្ម្ៅកែញងសវន្ការ ម្េើយដូម្ចែេះ តាុំងពីឆនាុំ២០១១ ោត់ក៏ាន
សម្រេចចិតត “ផ្លាស់រដូរចុំណារ់អារេមណ្រ៍រស់ោត់ម្ចញពនី្ខមររកេេ”។ 

 

ផ្នែកទី ៣ ៖ សេនាការទ ើឯកសារ 

 សាដាេ៍ម្នេះ រកេុម្េធាវីការពារកដី ានម្្លើយតរនឹងឯកស្រ ន្ដលរតូវានដាក់រង្ហាញម្ដាយការិយាល័យ
សេរពេះរា អាជាញា និងសេម្េធាវីដឹកន្ុំម្ដើេរណ្ដឹងរដឋរាបម្វណ្ី កាលពីពីរសាដាេ៍េុន ជាន្ផែកេួយនន “ការម្រើក
សវន្ការម្លើឯកស្រ” ជាម្លើកចុងម្រកាយ សរារស់ុំណ្ ុំម្រឿង ០០២/០១។9 រកុេម្េធាវីការពារកដី ននួ ជា ាន
ម្ដញម្ដាលអុំពីតនេលននឯកស្រន្ដលានរង្ហាញ ម្េើយអេះអាងថា រពេះរា អាជាញាានម្្វើចុំណាត់ថានាក់ម្លើឯកស្រ
ម្ផាសងៗ ម្ដាយម្្វើការរសង់ពាកាយសេតីពឯីកស្រទុំងម្ន្េះ។ ម្េធាវីការពារកដី ម្ខៀវ សុំផន េនិានតវា ានឹងតនេលនន
ឯកស្រទុំងម្នេះម្ទ្ រ ុន្នតានរនតពិភាកាាម្លើការទ្ទ្ួលយកឯកស្រេួយចុំននួ។ រន្ទារ់ពកីារ ន្ កម្ដញម្ដាល
យា ាងម្ ត្គគុកអុំពរីញ្ហាេួយចុំនួន រួេទុំងការម្ោទ្ររកានថ់ា សិទ្ធរិរស់ ម្ខៀវ សុំផន រតូវានរុំពានម្ដាយដុំម្ណ្ើរ
ការនីតិវិ្ទី្ទ្ួលយកឯកស្រ នងិវិស្លភាពននភាពេិនរាកដររជាននសុំណ្ ុំម្រឿង ០០២/០១ អងគ ុំនុុំ រេេះ 
ានរិទ្ម្សចកតសីនែិដាឋានរញ្ចរ់សវន្ការម្លើឯកស្រថា   ម្ពលម្វលាន្ដលផដលឱ់ាយម្េធាវីការពារកដី   ម្ខៀវ សុំផន 
ម្ដើេាបីម្្លើយតរនឹងឯកស្រម្នេះ ានអស់ម្េើយ។ 

 ក. ការម្្លើយតរររសរ់កេុម្េធាវកីារពារកដរីរស ់ននួ ជា ម្លើឯកស្រន្ន្សដពីសីេឧរកដិឋកេមរេួ 

 ម្្លើយតរនឹងឯកស្រន្ដលានរង្ហាញ រកេុម្េធាវីការពារកដី ននួ ជា ានរុំណ្ងដាក់ឯកស្រទុំងម្ន្េះ
ចូលកែញងររិរទ្ ម្េើយនងឹភាពខុសោនាទ្ូម្ៅននឋាន្នុរកេន្ផែកនម្យាាយ និងរទ្រញ្ជាជាកល់ាកណ់ាេ ួួយ។ 
ន្ផអកម្ៅម្លើអុំណ្េះអុំណាងម្នេះ រកេុម្េធាវីការពារកដី ានពាាយាេន្រងន្ចកពីភាពខុសោនាពីម្ោលនម្យាាយរកាស
កុេមញយនីសតកេពញជា និងការអនវុតត គឺានភាពខុសោនា។ រកេុម្េធាវីការពារកត ីកា៏នម្្វើការ ុំទស់ ម្ៅនឹងការដាក់
រង្ហាញឯកស្រររសក់ារិយាល័យសេរពេះរា អាជាញា នងិសេម្េធាវីន្ុំេុខម្ដើេរណ្ដឹងរដឋរាបម្វណ្ី ជាពិម្សស
ទក់ទ្ងនឹងការន្រងន្ចករវាងម្ោលនម្យាាយ នងិការអនុវតត។10 

  ក.១. ម្ោលនម្យាាយ នងិការអនវុតត 

 ម្េធាវីររស ់ននួ ជា គឺម្លាក វិ ុចទ្រ័ កមូ្រ  (Mr. Victor Koppe) ានម្្វើអុំណ្េះអុំណាងររស់ោត់ ម្ដាយ
គូសរញ្ជាក់ថា ម្ៅដុំណាកក់ាលដុំរូងននសុំណ្ ុំម្រឿង ០០២/០១ ានការរកម្ ើញរួចម្ៅម្េើយថា ភ្សដញតាុំង
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ទក់ទ្ងនឹងម្ោលនម្យាាយររសក់េពញជាររជា្ិរម្តយាយ ន្ដលរតូវានម្ោទ្ររកាន់ម្ន្េះ គអឺាចទ្ទ្ួលយកាន 
រ ុន្នតការអនុវតត គឺេិនអាចទ្ទ្លួយកានម្ទ្។ ម្ៅម្ពលម្លើកម្ ើងទក់ទ្ងនឹងការសម្រេចចិតតររសអ់ងគ ុំនុុំ រេេះ
កែញងការដកម្ចញនូវឯកស្រេួយចុំនួន កែញងអុំ ញងម្ពលននការផដល់សកខីកេមររសស់្កាសផី្ទាល់  ម្លាក កមូ្រ  ាន
ម្លើកម្ ើងថា “អងគ ុំនុុំ រេេះ ររន្េលជាេិនានអនុវតតនូវរទ្ដាឋានតងឹរុ ឹងេួយចុំម្ពាេះការទ្ទ្ួលយកភ្សតញតាងរស់ 
និងរទ្ដាឋានទរជាងម្នេះេួយម្ទ្ៀត ទក់ទ្ងនឹងភ្សតញតាងឯកស្រ”។  ម្លាក កមូ្រ  ានរញ្ជាកម់្េើយរញ្ជាក់ម្ទ្ៀត
អុំព ីុំេរររសរ់កុេម្េធាវីការពារកដីថា អុំម្ពើឧរកិដឋកេមទុំងឡាយ េិនរតូវានម្្វើម្ ើងជាររព័នធម្ៅទ្ូទុំងររម្ទ្ស
ម្ទ្ រ ុន្នតរតូវានម្រ ៀតន្រ កម្ដាយកា្ាភ្ិាលកែញងតុំរន ់ ន្ដលម្្វើ “ការរឹងទ្ទ្ឹងនឹងតួន្ទ្រីរស់ ននួ ជា”។ ោត់
ានរន្នថេថា កូនកតីររសោ់ត់ េិនរដិម្ស្ចុំម្ពាេះការកាន់តួន្ទ្ី្ ុំររស់ោតម់្ៅកែញងសេ័យរររកេពញជាររជា្ិរ
ម្តយាយ ឬអុំពតីួន្ទ្រីរស់ោត់កែញងន្ផែកដ៏សុំខនេ់ួយននការរម្ងេើតម្ោលនម្យាាយររស់កេពញជាររជា្ិរម្តយាយ 
រ ុន្នតានរដិម្ស្អុំពកីារចូលរួេររស់ោត់កែញងការរររពតឹតិឧរកិដឋកេម ន្ដលរតូវានម្ោទ្ររកាន់។  ម្លាក កមូ្រ  
ានម្្វើការសនែិដាឋានរញ្ចរម់្ដាយម្លើកអុំណ្េះអុំណាងថា ភ្សតញតាងជាឯកស្រ ន្ដលរតូវានការិយាល័យសេរពេះ
រា អាជាញាានដាក់រង្ហាញ េិនានរង្ហាញរុំណ្ងម្ចតន្រររពឹតតឧរកិដឋកេមម្ទ្ ម្រ្ន្តពីម្ោលនម្យាាយកេពញជា
ររជា្ិរម្តយាយន្តរ ុម្ណា្ាេះ។ 

  ក.២. ម្ោលនម្យាាយរកាសកេុមញយនសីតម្លើសរតវូ 

 ម្្លើយតរចុំម្ពាេះឯកស្រ ន្ដលការិយាល័យសេរពេះរា អាជាញាានរង្ហាញ  ម្លាក កមូ្រ  ានម្លើកអុំណ្េះ
អុំណាងថា ទ្ងរ់ដិវតតន ៍ានផទញកនូវម្ោលនម្យាាយទ្ូម្ៅ ជាជាងការន្ណ្ន្ុំរតង់ៗថា ឱាយវាយររហារសរតូវ។ 
ម្ៅម្ពលស្កសួរអុំពរីញ្ហាទ្ង់រដិវតតន ៍ម្ៅពីន្ខកញ្ញា ឆនាុំ១៩៧៧ ម្លាក កមូ្រ  ានម្ោទ្ររកាន់ការិយាល័យ
សេរពេះរា អាជាញាថា រុំនភ្លខលឹេស្រម្ៅកែញងឯកស្រ តាេរយៈការដករសង់។  ម្លាក កមូ្រ  ានអេះអាងថា 
ឧទេរណ្៍េួយ ន្ដលរតូវានម្ ើញម្ៅកែញងការរករស្យររសអ់យាយការអុំពទី្សាសនៈររស់រកាសកុេមញយនីសតកែញង
ការកាចាតព់ួកចរកពតតនិិយេ (ជាពិម្សស នជាតអិាម្េរិក) និងរុំាតរ់ររសកដិភ្ូេ ិ ជាន្ផែកេួយននរដិវតតន។៍  
ម្លាក កមូ្រ  ានម្លើកអុំណ្េះអុំណាងថា ម្ៅម្ពលដាក់ចលូកែញងររិរទ្ សរេងព់ាកាយសេដីម្នេះសុំម្ៅយា ាងចាាសម់្ៅ
ម្លើររព័នធចរកពតតនិិយេ េលូ្ននិយេ និងសកដិភ្ូេ ិជាជាង នជាតអិាម្េរិក។ ម្ទេះជាយា ាងណា ម្េធាវីការពារ
កដាីនម្លើកអុំណ្េះអុំណាងថា ពាកាយ “វាយកម្េទច” ជាពាកាយម្ពចនទ៍្ូម្ៅ ន្ដលរតូវានម្ររើរាស់ម្ៅកែញងទ្សាសន្វដដ ី
ន្ដលានអតថន័យម្ផាសងៗោនា េិនន្េនសុំម្ៅម្លើន្ត “ការសាលារ់” ម្ន្េះម្ទ្។11 ម្ៅម្ពលពនាយល់អុំពចីុំណ្ ចន្ដល
កាន់ន្តតានតឹងម្ៅកែញងទ្សាសន្វដដីកែញងអុំ ញងឆនាុំ១៩៧៧  កមូ្រ  ានម្លើកម្ ើងថា ម្ន្េះម្ដាយស្រន្តសហ្រង្គាេ
កាន់ន្ត្ងន់្ងរជាេួយម្វៀតណាេ ម្េើយកតាតាន្ររម្នេះ េិនអាចម្្វើឱាយ ននួ ជា កាលាយជា “ឧរកិដឋ នសហ្រង្គាេ” ាន
ម្ទ្។ 
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សំណ ំ រ ឿង០០២ ■  បាយកា ណ៍រេខ ៦៧ ■ សវនាកា រេើភសត តាង ■ សបាត ហ៍ទី ៦២ ■ ០៨ - ១១ កកកដា ឆ្ន  ំ២០១៣ 

  ក.៣. ការសាលារេ់ហ្រនតរីរស ់លន ់នល ់

  ម្លាក កមូ្រ  ានម្លើកអុំណ្េះអុំណាងថា េិនអាចម្ៅរួចម្ទ្កែញងការរង្ហាញភ្សដញតាងថា ម្ោលនម្យាាយ
កាចាតដ់៏្ ុំទ្ូលាយម្នេះពិតជាាន ម្ដាយចងអញលរង្ហាញថា ពុុំានស្កាសណីា ន្ដលានម្ ើញេហ្រនតីររស ់លន ់នល ់
រតូវានររហារ ីវិតម្ដាយផ្ទាល់ម្ន្េះម្ទ្។ ោតក់៏ានម្ដញម្ដាលចុំម្ពាេះទ្សាសនៈ ន្ដលម្លើកម្ ើងថា “ការកាចាត”់ 
ានន័យថា “ការសាលារ”់ ម្េើយម្លើកម្ ើងថា ពាកាយម្នេះានន័យទ្ូម្ៅសុំម្ៅម្លើការរុំន្រករកុេេនុសាស។12 ម្ៅ
ម្ពលកុំពុងម្ដញម្ដាលអុំពតីនេលននភ្សតញតាងររសក់ារិយាល័យសេរពេះរា អាជាញា ម្លាក កមូ្រ  ានអេះអាងថា រាល់
សកខីកេមររសស់្កាសទីុំងអស ់គឺរតឹេរតូវរុំផុតម្រើន្ផអកតាេកាលៈម្ទ្សៈ ម្េើយសកខីកេមររស់ស្កាស ី រោន់ន្តាន
ម្ោទ្ររកានថ់ា  នរងម្រោេះរតូវាន “ោរខ់លួនរញ្ជូនម្ៅអងគការ” េនិន្េនរតូវានសាលារម់្ទ្។ ម្យាងតាេ
ម្លាក កមូ្រ  ឯកស្រជាម្រចើនររសក់ារិយាល័យសេរពេះរា អាជាញា គឺជាភ្សតញតាងទក់ទ្ងនឹងការន្រងន្ចកវណ្ណៈ 
ជាជាងម្ោលនម្យាាយកាចាត់ជាររព័នធ។13 ទក់ទ្ងម្ៅនឹងការម្ោទ្ររកាន់ថា ានការកាត់ម្ទសររហារ ីវិត 
“កុំពូល នកាបត់ទុំងរាុំពីរន្ក់” ម្លាក កមូ្រ  ានម្លើកអុំណ្េះអុំណាងថា ម្ទេះរីជារញ្ហាម្នេះសថិតម្ៅកែញងវិស្ល
ភាពននសវន្ការម្នេះក៏ម្ដាយ ស្រររសរ់កាសកុេមញយនីសតកេពញជា ន្ដលម្លើកម្ ើងថា ានន្តអែកទុំងរាុំពីរម្ន្េះម្ទ្ 
ន្ដលនឹងរតូវសាលារ់ ានភាពផទញយោនានឹងអតថិភាពននម្ោលនម្យាាយេួយ កែញងការសាលារ់ទហាន លន ់នល់។14 
កែញងការោុំរទ្អុំណ្េះអុំណាងខងម្លើម្នេះ ោ្ានម្ោលនម្យាាយសាលារ់ទហាន លន ់ នល ់ម្លាក កមូ្រ  ាន
ចងអញលរង្ហាញថា រញ្ជីម្ ្ាេះអែកម្ទសព ីស-២១ ន្ដលរតូវានរពេះរា អាជាញាដាករ់ង្ហាញថា េិនន្េនទហាន លន ់
នល ់ ទុំងអសសុ់ទ្ធន្តរតូវានសាលារភ់ាលេៗម្ន្េះម្ទ្ រន្ទារ់ពនីងងទ្ី១៧ ន្ខម្េស្ ឆនាុំ១៩៧៥។15 ទក់ទ្ងនឹង
ឧរកិដឋកេម ន្ដលរតូវានម្ោទ្ររកានថ់ា រតូវានម្កើតម្ ើងម្ៅ ទ្ួលម្ពា្ិ៍នរ វិញ ម្លាក កមូ្រ  ានអេះអាងថា ឯក
ស្រ ន្ដលការិយាល័យសេរពេះរា អាជាញា ានរង្ហាញ ន្ដលានអេះអាងថា ានការរញ្ជាឱាយសាលារ់ម្ដាយរង្គាល
ម្ន្េះ ពិតជាានចុេះកាលររិម្ចេទ្ ពីរឆនាុំរន្ទារព់ីរពឹតតិការណ្ម៍្ន្េះម្កើតម្ ើង។16 ម្ទេះជាយា ាងណា ម្េធាវីការពារកដ ី
ានម្លើកអុំណ្េះអុំណាងថា ននួ ជា េិនានដឹងថា ទហានររស ់លន ់នល ់ រតូវានសាលារម់្ន្េះម្ទ្ រេូតេក
ដលឆ់នាុំ១៩៩៨ ម្េើយម្នេះរតូវានអេះអាងម្ដាយរាយការណ្៍េួយ ន្ដលោត់ានម្្វើម្ ើងម្ៅកែញងន្ខាសភាពយនត 
នងងេយួម្ៅទ្លួម្ពា្ិ៍នរ ។17 

  ក.៤. រដវិតតនរ៍គសួ្រ នងិការម្រៀរការម្ដាយរងខុំ 

 ម្ៅម្ពលម្លើកម្ ើងអុំពីឯកស្រ ន្ដលរតូវានដករសងម់្ដាយការិយាល័យសេរពេះរា អាជាញា និងម្ដើេ
រណ្ដឹងរដឋរាបម្វណ្ី អុំពមី្ោលនម្យាាយម្រៀរការម្ដាយរងខុំររសរ់កាសកេុមញយនីសត ម្លាក  កមូ្រ  ានម្លើកអុំណ្េះ
អុំណាងថា ការម្រៀរការម្ដាយរងខុំម្នេះ េិនសថិតម្ៅកែញងវិស្លភាពននសុំណ្ ុំម្រឿង ០០២/០១ ម្ទ្។ ម្ទេះជាយា ាង
ណា ោត់ានម្លើកអុំណ្េះអុំណាងថា ម្ោលនម្យាាយម្នេះ េិនានម្លើកម្ ើងកែញងឯកស្រណាេ ួួយររសរ់កាស
កុេមញយនីសតកេពញជាម្ន្េះម្ទ្។ ោត់ានរញ្ជាក់ថា ម្ោលនម្យាាយកែញងការរម្ងេើនចុំនួនររជា ន រតូវានសម្រេច 



10 

សំណ ំ រ ឿង០០២ ■  បាយកា ណ៍រេខ ៦៧ ■ សវនាកា រេើភសត តាង ■ សបាត ហ៍ទី ៦២ ■ ០៨ - ១១ កកកដា ឆ្ន  ំ២០១៣ 

តាេរយៈការរម្ងេើនរទ្ដាឋានរស់ម្ៅ និងសុខភាពររសរ់រជា នម្ៅទ្ូទុំងររម្ទ្ស។ តាេរយៈការម្ររើរាស់អតថ
រទ្ម្ាេះផាាយររស់គណ្រកាសម្ៅន្ខកុេភៈ ឆនាុំ១៩៧៤ សដីពី ទ្សាសនៈពិភ្ពម្លាកន្រររដិវតតន៍ និងន្ររេិនរដិវតតន៍
ម្ៅម្លើន្រររទ្ននការកស្ងរគួស្រ ន្ដលជាឧទេរណ្េ៍ួយ ន្ដលោតា់នពនាយល់ថា អតថរទ្ម្ាេះផាាយម្នេះ
រោន់ន្តផដលរ់រឹកាាអុំពនីរណារតូវម្រៀរការ ម្ដាយម្លើកម្ ើងថា ាដាយររស់ោតផ់្ទាល់ក៏ានផដល់ដុំរូន្្ានដល់ោត់
អុំព ីម្រេើសអាពាេ៍ពិពាេ៍ររស់ោតន់្ដរ។ ម្ៅម្ពលម្ដញម្ដាលអុំពសីរេងន់្ដលការិយាល័យសេរពេះរា អាជាញា
ានដករសងព់ីម្សៀវម្ៅររស់ម្លាក េវលីពី សាសត (Mr. Philip Short) ម្លាក កមូ្រ  ានម្លើកម្ ើងថា ការវិភាគ
ររស់ម្លាក សាសត ានលកខណ្ៈស្េញ្ញម្ពក ម្េើយានរិេះគន់ថា ព័ត៌ានកែញងម្សៀវម្ៅម្នេះ រតូវានររេូលរយៈ
ម្ពល២០ ឆនាុំម្រកាយការដួលរលុំននរររកេពញជាររជា្ិរម្តយាយម្ដាយរុរសានាក់ ន្ដលខលនួឯងផ្ទាល់ស្រភាពថា ពុុំ
ាន “ស្វតាវរាប្េ៌ន្ខមរ” ម្ទ្។18 

  ក.៥. សេករណ្ ៍នងិររពន័ធកតូា 

 ទក់ទ្ងនឹងការរម្ងេើតសេករណ្៍ ម្លាក កមូ្រ  ានសួរអុំពអីតថិភាពននម្ោលនម្យាាយឧរកិដឋកេមេួយ 
ម្ដាយម្លើកអុំណ្េះអុំណាងថា ការរម្ងេើតសេករណ្ជ៍ាន្ផែកេួយននេម្ន្គេនវិ៍ជាជាសងគេនិយេេួយ គឺេនិខុស
ចាារ់ម្ ើយ។ ោតា់នអេះអាងថា រុំណ្ងររសន់្ខមររកេេ គថឺាសេករណ្រឹ៍ងាុំនឹងការពារររជា នកេពញជាពី
កតាតាគុំរាេកុំន្េងពីខងម្រ្ ជាពិម្សស ពីម្វៀតណាេ។ ម្លើសពីម្នេះ ម្ោលនម្យាាយរម្ងេើតសេករណ្៍ ាន
ម្ោលរុំណ្ងរម្ងេើនផលិតផល និងរម្ងេើនការផគត់ផគងរ់សូវ។ ម្យាងតាេម្េធាវីការពារកដី េិនថាម្េដឹកន្ុំន្ខមរ
រកេេដឹងថា ម្ោលម្ៅរម្ងេើនផលិតផល អាចម្្វើម្ៅរួចឬក៏អត ់គេឺិនោុំាច់ទ្ទ្ួលស្គាល់ម្ទ្កែញងតុលាការ។ 

 ខ. ការម្្លើយតរម្ៅនងឹឯកស្រ ន្ដលរតវូានរង្ហាញទកទ់្ងនងឹ នជារម់្ោទ្ ននួ ជា 

 ម្េធាវីការពារកដី ននួ ជា ានម្ដញម្ដាលអុំពភីាពរតឹេរតូវននឯកស្រទុំងឡាយ ន្ដលការិយាល័យសេ
រពេះរា អាជាញា ានដាក់រង្ហាញម្ដើេាបីជាអុំណ្េះអុំណាងរញ្ជាក់អុំពតីួន្ទ្ីររស ់ ននួ ជា ជាន្យករដឋេហ្រនតសីតីទ្ី នងិ
ការទ្ទ្ួលខុសរតូវចុំម្ពាេះរញ្ហាម្យាធា និងសនតិសុខ។ 

  ខ.១. តនួ្ទ្ជីាន្យករដឋេហ្រនតសីតទី្ ី

 ម្លាក សនុ អរណុ្ ានោរម់្ផដើេម្ដាយរុំភ្លរឺញ្ជាក់ថា ននួ ជា េិនធាលាររ់ដិម្ស្ថា ោតា់នតួន្ទ្ីជាអនុ
ម្លខ្ិការម្ៅកែញងរកាសកុេមញយនីសតកេពញជាម្ទ្ រ ុន្នតានស្រភាពថា ោតា់នទ្ទ្ួលកិចចការដឹកន្ុំេួយចុំនួនម្ៅកែញង
វិស័យអរ់រំ។ ម្ៅកែញងការម្្លើយតរផ្ទាល់ម្ៅនងងអង្គារ ននួ ជា ានរនតរដិម្ស្ចុំម្ពាេះការន្ដលម្លើកម្ ើងថា ោត់
ធាលារ់ម្្វើជាន្យករដឋេហ្រនតសីតីទ្ីកែញងរររកេពញជាររជា្ិរម្តយាយ ម្េើយោតរ់ន្នថេថា ការម្លើកម្ ើងខងម្លើម្នេះ គឺ
េិនសេម្េតុផល ពីម្រពាេះ រ លុ ពត ានន្តងតាុំង ម្អៀង ស្រ ីនិង វន ម្វ ត សរារ់រញ្ហាម្នេះ។ 
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  ខ.២. តនួ្ទ្កីែញងរញ្ហាម្យាធា នងិសនតសិខុ 

 ម្លាក សនុ អរណុ្ ានម្លើកម្ ើងថា ននួ ជា េិនានតួន្ទ្ីកែញងកិចចការម្យាធា ឬសនតិសុខម្ទ្។ ោត់
ានសងេត់្ងន់ថា ម្រឿងន្តេួយគត ់ន្ដលស្រទ្ូរម្លខទុំង ១៥ ន្ដលការិយាល័យសេរពេះរា អាជាញាានដករសង ់
គឺថា ននួ ជា ររន្េលជាធាលារ់ទ្ទ្ួលានព័ត៌ានអុំពរីរតិរតតិការម្យាធាេតងាកាល ជាពិម្សសទក់ទ្ងនឹងស្ថាន
ភាពរពុំន្ដនជាេួយម្វៀតណាេ។ ម្ទេះជាយា ាងណា ោតា់នម្លើកអុំណ្េះអុំណាងថា ព័ត៌ានម្ន្េះទក់ទ្ងន្តនឹង
ការផាសពវផាាយន្ផែកម្យាធា ជាជាងការម្រៀរចុំន្ផនការ ឬររតិរតតិការម្យាធាជាយុទ្ធស្ហ្រសត។ ម្លើសពីម្នេះ ម្េធាវី
ការពារកដ ីានចងអញលរង្ហាញថា ោ្ានភ្សតញតាងណា ន្ដលានម្លើកម្ ើងរង្ហាញថា ននួ ជា ពតិជាានម្្លើយតរ
នឹងស្រទ្ូរម្លខម្ន្េះ។ ម្ដើេាបីជាអុំណ្េះអុំណាង ម្េធាវីការពារកដី ានគូសរញ្ជាកអ់ុំពលិីខិតេួយ ន្ដលានម្ផ្ើម្ៅ
ឱាយ ននួ ជា ន្ដលកែញងម្ន្េះកា្ាភ្ិាលេួយរូរ ានសុុំអភ្័យម្ទសោត់ម្ៅការសរម្សរម្ៅកាន់ោត់អុំពរីញ្ហាវិន័យ
នផទកែញង។19 ននួ ជា ខលួនឯងានពនាយល់កាលពនីងងអង្គារថា ជាន្ផែកេួយននការដឹកន្ុំររស់រកាសកុេមញយនីសតកេពញជា 
ោត់ានម្ដាេះរស្យនឹងសុំណ្ួរេួយចុំនួនទក់ទ្ងនឹងសនតិសុខ នងិសរតូវខងម្រ្ ដូចម្េដឹកន្ុំរគរ់រូរម្ៅម្លើ
ពិភ្ពម្លាកម្្វើអ ៊ីចឹង រ ុន្នតោត់េិនានពាក់ព័នធនឹងរញ្ហាសនតិសុខនផទកែញង ឬសរតូវនផទកែញងម្ទ្។ 

  ខ.៣. តនួ្ទ្រីរស ់ននួ ជា ម្ៅេនទរីសនតសិខុ ស-២១ 

 ម្ទេះរីជា តាេលកខណ្ៈរម្ចចកម្ទ្ស ស-២១ េិនសថិតម្ៅកែញងវិស្លភាពននសុំណ្ ុំម្រឿង ០០២/០១ ក៏
ម្ដាយ កម៏្េធាវីការពារកដី ានម្្លើយតរនឹងការស្រភាពចុំនួន ២៦ ពេីនទីរសនតិសុខ ន្ដលរតូវានម្ោទ្ររកានថ់ា 
ននួ ជា ជាអែកម្េើលការខុសរតូវ។ ម្េធាវីការពារកដីម្ ្ាេះ សនុ អរណុ្ ានម្លើកអុំណ្េះអុំណាងថា ភ្សតញតាងន្ត
េួយគត ់ន្ដលោុំរទ្ដលក់ារម្ោទ្ររកាន់ថា ចុំណារសដីពីការស្រភាពចុំនួន ៦ កែញងចុំម្ណាេការស្រភាពទុំងអស ់
រតូវានម្្វើម្ ើងម្ដាយ ននួ ជា គឺជាសកខីកេមររស់ ឌចុ។ រន្ទារ់េក ោត់កា៏នម្លើកចុំណ្ ចរីរួន ន្ដលោតគ់ិត
ថា អាចម្្វើឱាយការសាអាងការពិតននឯកស្រទុំងម្ន្េះកាត់រនថយ។ ទ្ីេួយ ោត់ានម្លើកម្ ើងថា រយៈម្ពល ៣០ 
ឆនាុំានកនលងផុត រវាងម្ពលន្ដល ឌចុ ាន ួរជាេួយ ននួ ជា និងការផដលស់កខីកេមររស់ោត់អុំពចីុំណារម្ន្េះ។ ទ្ី
ពីរ ោត់ានម្លើកម្ ើងថា ឌចុ េិនន្េនជាអែក ុំន្ញខងការពិនិតាយម្លើសុំម្ណ្រម្ដាយនដម្ន្េះម្ទ្ ម្េើយទ្ីរ ីោត់
ានរន្នថេម្ទ្ៀតថា ឯកស្រន្ដលានដករសង់ េិនន្េនជាឯកស្រម្ដើេម្ន្េះម្ទ្។ ម្លាកររធាន នលិ ណ្ ន ាន
រេលឹក សនុ អរណុ្ ថា ម្ោលរុំណ្ងននការម្រើកសវន្ការម្លើឯកស្រម្នេះ េិនន្េនម្ដើេាបីសួរអុំពីការអាចទ្ទ្ួលយក
ានននឯកស្រទុំងម្នេះម្ទ្ រ នុ្នតអុំពតីនេលរញ្ជាករ់រសវ់ា នងិានន្ណ្ន្ុំឱាយោត់រនតម្ៅរញ្ហាម្ផាសងេួយម្ទ្ៀត។ 
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គ. ការម្្លើយតរររសម់្េធាវកីារពារកដ ី រតវូានកុំេតិម្ៅតាេខលេឹស្រននឯកស្រ នងិវសិ្លភាពនន
សុំណ្ ុំម្រឿង ០០២/០១ 

 ម្្លើយតរនឹងរញ្ជឯីកស្រេួយ ន្ដលដាក់រញ្ជូនម្ដាយម្េធាវីការពារកដី ននួ ជា េនុការម្រើកសវន្ការ
ម្លើកទ្ីេួយម្ៅម្ពលរពឹក រពេះរា អាជាញាម្លាក ម្ឌល លសី្ក ់ (Mr. Dale Lysak) ានរង្ហាញកដាីរេភថា រកុេ
ម្េធាវីការពារកដីានរុំណ្ងអានម្ចញពរីរតិោរឹកសវន្ការ ម្ដើេាបីម្្លើយតរនឹងឯកស្រ ន្ដលដករសង់ម្ដាយ
ការិយាល័យសេរពេះរា អាជាញា និងម្ដើេរណ្ដឹងរដឋរាបម្វណ្ី។ រពេះរា អាជាញា ានម្លើកអុំណ្េះអុំណាងថា ការម្្លើយ
តរររសម់្េធាវីការពារកដី គួរន្តកុំេិតម្ៅរតឹេខលឹេស្រឯកស្រម្ន្េះន្តរ ុម្ណា្ាេះ។ ម្លាក ន្វកន្គន ានតវា ាថា ឯក
ស្រជាម្រចើន ន្ដលានទ្ទ្ួលយកម្្វើជាភ្សតញតាង ពតិជាេិនសថិតម្ៅកែញងវិស្លភាពននសវន្ការកែញងសុំណ្ ុំម្រឿង 
០០២/០១ ម្ទ្។ េុនោរ់ម្ផដើេម្្លើយតរ ម្លាក កូម្រ  ានអេះអាងម្ៅអងគ ុំនុុំ រេេះថា ឯកស្រម្យាងម្លើររតិោរឹក
ទុំងឡាយ នឹងរតូវម្ររើរាស់ ម្ដើេាបីរម្ងេើតររិរទ្ម្លើឯកស្រម្នេះ ម្េើយនិងេិនរ េះពាល់ដល់ “ម្សចកតីសនែិដាឋាន
រញ្ចរ់ ” ម្ន្េះម្ទ្។ ម្េធាវីការពារកដីឲាយ នជារ់ម្ោទ្ ននួ ជា េនុដុំរងូ រតូវានអនុញ្ញាតឱាយរនតម្ដាយោ្ានការ
ន្ណ្ន្ុំជាក់លាក់ម្ ើយ។ រ ុន្នត  នួកាល ម្លាកររធានានន្ណ្ន្ុំោត់ឲាយកុំេិតការម្្លើយតរររសម់្េធាវីការពារ
កដមី្ៅនឹងខលេឹស្រឯកស្រ ន្ដលរតូវានដករសង់ម្ដាយរពេះរា អាជាញា នងិម្ដើេរណ្ដឹងរដឋរាបម្វណ្ី កាលពីសាដាេ៍
េុន។ ឧទេរណ្េ៍ួយ អាចរតូវានម្េើលម្ ើញកាលពីរពឹកនងងចនទ ម្ៅម្ពលន្ដលម្លាក កូម្រ  ានរុំណ្ងម្ររៀរ
ម្្ៀរ ម្ដាយានម្ររើរាស់ម្ៅកែញងសុនទរកថាររស ់ ននួ ជា នងិម្េដឹកន្ុំម្ផាសងៗម្ទ្ៀតកែញងម្ពលន្ដលានវិរតត។ិ 
ម្ដើេាបីរករស្យពីចុំណ្ ចម្នេះ ម្លាក កមូ្រ  ានម្លើកម្ ើងអុំពីការគុំរាេកុំន្េង ររសអ់តីតររធាន្ិរតសីេរដឋ
អាម្េរិក ចច រ សូ (George w. Bush) កែញងការ “តាេដានរក” ម្ភ្វរករ រន្ទារព់កីារវាយររហារ ៩/១១ េក។20 
អងគ ុំនុុំ រេេះ ានរពានោត់កុុំឱាយនិយាយពីអវនី្ដលសថិតម្ៅម្រ្វិស្លភាពននសុំណ្ ុំម្រឿង ០០២/០១ ម្េើយ
ានម្្វើការរពានរន្នថេម្ទ្ៀត រន្ទារព់ី កមូ្រ  ានរ ុនរ ងដករសង់ពីសកខកីេមររសស់្កាសីនូវរទ្ឹសដកីុេមញយនីសត
ទ្ូម្ៅ21 និងសុំម្ណ្ើ ន្ដលម្េធាវីការពារកដី ននួ ជា ានដាក់រញ្ជូនេកម្ៅន្ខកុេភៈ។22 

  . អុំណ្េះអុំណាងររសម់្េធាវកីារពារកដ ីម្ខៀវ សុំផន សដពីកីារទ្ទ្លួយកឯកស្រ 

 ម្លាក ន្វកន្គន ានម្្លើយតរខលីៗម្លើឯកស្រន្ន្ ម្ដាយ ុំទស់នឹងយថាភាពននឯកស្រ ន្ដលរតូវ
ានទ្ទ្ួលយកម្្វើជាភ្សតញតាង និងានរញ្ជាក់េតងម្េើយេតងម្ទ្ៀតរារ់ពី ុំេរររសម់្េធាវីការពារកដ ី ម្ខៀវ សុំផន 
ថា ករេិតននការទ្ទ្ួលយកឯកស្រ គទឺរម្ពកម្េើយ។ ោត់ានផដលអ់ុំណ្េះអុំណាងថា ឯកស្រន្ន្ រតូវាន
ទ្ទ្ួលយកទ្ុកជាឯកស្រសុំណ្ ុំម្រឿងម្ដាយោ្ានការ ន្ កម្ដញម្ដាលម្ ើយ ម្ដាយេលូម្េតុន្តេួយគត់គឺថា ឯក
ស្រទុំងម្នេះ រតូវានម្ររើរាស់កែញងអុំ ញងម្ពលននការម្សុើរអម្ងេតររសក់ារិយាល័យសេម្ៅរកេម្សុើរអម្ងេត។
ម្ៅម្ពលម្លើកម្ ើងពីម្សចកតីសម្រេចររសអ់ងគ ុំនុុំ រេេះថា ម្េធាវីការពារកដី រតូវានអនុញ្ញាតឱាយរតឹេន្តម្្វើការ
ផដលេ់តមិ្លើតនេលរញ្ជាក ់ (េិនន្េនពីយថាភាព ឬការទ្ទ្លួយកម្្វើជាភ្សតញតាង) កែញងអុំ ញងម្ពលសវន្ការឯក
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ស្រម្នេះម្ទ្។ ម្លាក ន្វកន្គន ានអេះអាងថា ោតរ់តូវានជារ់អន្ទាក។់ ចុំណ្ ចម្នេះ ក៏ានទ្ទ្ួលការោុំរទ្ពី
ម្េធាវី កមូ្រ  ន្ដលានរន្នថេថា ការម្រើកសវន្ការម្លើឯកស្រទុំងម្នេះ “េិនន្េនជា ការ ន្ កម្ដញម្ដាល” ម្ន្េះ
ម្ទ្ ពីម្រពាេះម្េធាវីការពារកដី ានអនញុ្ញាតឱាយរតឹេន្តនិយាយទក់ទ្ងនឹងតនេលរញ្ជាកន់្តរ ុម្ណា្ាេះ។ ម្ទេះរីជាោត់
េិនានម្លើកម្ ើងអុំពតីនេលរញ្ជាកន់នឯកស្រណាេួយក៏ម្ដាយ ក៏ម្លាក ន្វកន្គន ានម្ដញម្ដាលការទ្ទ្ួលយក
ឯកស្រេួយចុំននួររសរ់ពេះរា អាជាញា។23 ការិយាល័យសេរពេះរា អាជាញាានម្្លើយតរថា ការសនែិដាឋានម្លើការ
ទ្ទ្ួលយកឯកស្រ អាច ុំទស់ាន និងានម្សែើឱាយម្េធាវីការពារកដី ម្ខៀវ សុំផន ផ្អាកសិន ពីម្រពាេះពួកោតេ់ិន
ទន់ម្រតៀេខលួនរួចរាល ់ ម្ដើេាបីម្្លើយតរនឹងឯកស្រទុំងម្នេះម្ទ្។ កែញងការម្្លើយតរនឹងម្េធាវីទុំងពីរ ម្លាកម្ៅរកេ 
ឡាន្វនន ៍ាន ូនដុំណ្ឹង ន្វកន្គន ថា សវន្ការម្នេះ ានម្ោលរុំណ្ងឱាយោតម់្្លើយតរនឹងឯកស្រនីេួយៗ 
ម្េើយររសិនម្រើោត់ានរុំណ្ងន្ណ្ន្ុំភ្សតញតាងងមីទកទ់្ងនឹងឯកស្រម្នេះ ោតា់នវិ្ីម្្វើដូម្ចែេះានតាេរម្រៀរ
ម្ផាសង។ ម្លាក ន្វកន្គន ានម្្លើយតរថា ពុុំានម្ពលរគររ់ោន់ម្ដើេាបីម្្វើការ ុំទស់ម្លើភ្សតញតាងរារ់ពានច់ាារម់្ៅ
កែញងឯកស្រសុំណ្ ុំម្រឿងម្នេះម្ទ្ ម្េើយោត់កទ៏្ទ្ួលានការអនុញ្ញាតឱាយសរម្សរម្លើសចុំនួនទ្ុំព័រន្ដលានកុំណ្ត់
ម្ៅកែញងម្សចកដសីម្ងខររិទ្ររស់ោត់ ម្ដើេាបីម្្លើយតរនឹងភ្សតញតាងនីេួយៗន្ដរ។ ការពភិាកាាម្ៅកែញងរនទរត់ុលាការ 
ានរនតកែញងន្រររទ្ររហាក់ររន្េលោនា រេូតដលម់្ពលន្ដលររធាន នលិ ណ្ ន ានររកាសថា ម្ពលម្វលា
សរារ់ម្េធាវីការពារកដីកែញងការម្្លើយតរនឹងឯកស្រទុំងម្នេះ រតូវានអស ់ ម្េើយក៏ានរិទ្ម្សចកតសីនែិដាឋាន
រញ្ចរស់វន្ការម្លើឯកស្រជាចុងម្រកាយសរារ់សុំណ្ ុំម្រឿង ០០២/០១។ 

 

ផ្នែកទី ៤ ៖ បញ្ហា ចាប់ និខ ដ្ំទណ្ើ រការនីតេិិធីទនសខទទៀត 

 ម្ៅកែញងដុំម្ណ្ើរការនីតិវិ្អីស់រយៈពីរនងង រញ្ហាចាារ ់ និងដុំម្ណ្ើរការនីតិវិ្មី្ផាសងៗ រតូវានម្លើកម្ ើងរួេ
ានការទ្ទ្ួលយកភ្សតញតាងងមី ម្យាងតាេវិធាននផទកែញងននវិធាន ៨៧.៤ និងការរពានររស់ររធានអងគ ុំនុុំ រេេះ
ម្ៅម្លើម្េធាវីការពារកតីម្លាក ន្វកន្គន ចុំម្ពាេះការរំខនដលដ់ុំម្ណ្ើរការនីតិវិ្ីកាលពីសាដាេ៍េុន។24 ម្េធាវី
ការពារកដឲីាយ ម្ខៀវ សុំផន កា៏ន រារ ូនអងគ ុំនុុំ រេេះថា កូនកតរីរស់ខលួនេិនាន្នទៈម្្លើយតរនឹងសុំណ្ួរ 
ម្ដាយស្រន្តរញ្ហាននសុំម្ណ្ើររសរ់ពេះរា អាជាញា ន្ដលររឆុំងនឹង នជារ់ម្ោទ្ និងការម្ររើរាស់សិទ្ធិម្ៅម្សងៀេ
េិនម្្លើយតរ។ សកខកីេមររស់ស្កាស ី សទវី ម្េដឌរ័ ក៏ានរម្ងេើតឱាយានកិចចភាពកិាាររធានរទ្ងមអីុំពភីាពខុសោនា
រវាងសកខីកេមអែក ុំន្ញ នងិសកខីកេមស្កាស។ី 

 ក. សទិ្ធមិ្ៅម្សងៀេររស ់នជារម់្ោទ្ នងិម្សចកតសីនែដិាឋានអវ ិជាន 

 កាលពីរពឹកនងងអង្គារ ម្លាក ន្វកន្គន ាន ូនដុំណ្ឹងដលអ់ងគ ុំនុុំ រេេះថា ចុំម្ពាេះការដាក់រញ្ចូលឯកស្រ
ជាលាយលកខណ្អ៍កាសរកាលពីនងងេុនថា ម្លាក ម្ខៀវ សុំផន ានម្ររើសិទ្ធរិរស់ខលនួកែញងការម្ៅម្សងៀេ។ ទ្ម្ងវើម្នេះ 
រតូវានម្្វើម្ ើង រន្ទារ់ពកីារម្្វើម្សចកតីន្ងលងផ្ទាល់ខលួនេួយររស់ម្លាក ម្ខៀវ សុំផន ន្ដលានពនាយល់ថា សិទ្ធនិន



14 

សំណ ំ រ ឿង០០២ ■  បាយកា ណ៍រេខ ៦៧ ■ សវនាកា រេើភសត តាង ■ សបាត ហ៍ទី ៦២ ■ ០៨ - ១១ កកកដា ឆ្ន  ំ២០១៣ 

ការទ្ទ្ួលានការកាត់ម្ទសម្ដាយយុតតិ្េ៌ រតូវានរុំពាន ម្េើយជាលទ្ធផល ោតក់ឈ៏រម់្រតៀេខលួនម្្លើយសុំណ្ួរ
ម្ទ្ៀតន្ដរ។ 

 ឯកស្រដាក់ ូនជាលាយលកខណ្អ៍កាសរ ានសរម្សរម្េតុផលរាុំខងម្រកាេ ន្ដលានរណាដាលឱាយោត់
សម្រេចចិតតដូម្ចែេះ៖ 

១. អងគ ុំនុុំ រេេះ ានរដិម្ស្េិនឱាយតារាងននសុំណ្ួរ ន្ដលនឹងានកែញងការស្កសួរដល់ោត់។ 

២. អងគ ុំនុុំ រេេះ េិនានផដល់រញ្ជឯីកស្រ ន្ដលនឹងរតូវម្ររើរាស់កែញងការស្កសួរ។ 

៣. សុំម្ណ្ើររសរ់កុេម្េធាវីការពារកដី ម្ខៀវ សុំផន សុុំម្ពលរីសាដាេ៍ម្ដើេាបីម្រតៀេខលួន រតូវានរដិម្ស្។ 

៤. រញ្ហាទក់ទ្ងនឹងការចូលម្ៅកាន់អងគភាព ុុំឃ្ុំងររសម់្េធាវីររស់ោត់ េិនរតូវានម្ដាេះរស្យ។ 

៥. សុំម្ណ្ើររសោ់ត់កែញងការផដលស់កខីកេមម្ៅកែញងស្លសវន្ការកនលេះនងង រតូវានរដិម្ស្។ 

ម្ៅកែញងសុំណ្ ុំម្រឿង ០០២/០១  នជារ់ម្ោទ្ ម្ខៀវ សុំផន ានម្្លើយតរនឹងសុំណ្ួរន្ន្ ន្ដលម្ោទ្សួរ
ម្ដាយម្ដើេរណ្ដឹងរដឋរាបម្វណ្ីជាម្រចើនម្លើក រ ុន្នត ានរង្ហាញពីរុំណ្ងររស់ោត់កែញងការផដល់សកខីកេមម្ៅម្សចកដី
សនែិដាឋានរញ្ចរន់នសវន្ការ។25 រពេះរា អាជាញា អារឌ់លុឡាក ់ានម្លើកអុំណ្េះអុំណាងថា ម្ៅម្ពលម្្លើយតរនឹង
សុំណ្ួរ ន្ដលសួរម្ដាយម្ដើេរណ្ដឹងរដឋរាបម្វណ្ី ម្លាក ម្ខៀវ សុំផន ាន “ម្ាេះរង់សទិ្ធិម្ៅម្សងៀេេិនម្្លើយតរ”។ 
ោត់ានម្លើកម្ ើងអុំពសីុំម្ណ្ើររសរ់ពេះរា អាជាញា      ឱាយអងគ ុំនុុំ រេេះទញម្សចកតីសនែិដាឋានអវិ ជានទក់ទ្ងនឹង 
“ការសម្រេចចិតតររស់ោត់កែញងការរញ្ាឈរ់ការផដល់សកខីកេម”។26 តាងន្េឱាយអងគ ុំនុុំ រេេះ ម្លាករសីម្ៅរកេ ខត
រា ាយង ៍ានរោនម្ោលការម្ោទ្ររកាន់ថា សិទ្ធិកែញងការទ្ទ្ួលានការកាតក់ដមី្ដាយយុតតិ្េរ៌រស់ ម្ខៀវ សុំផន រតូវ
ានរុំពាន ម្េើយរន្នថេថា អងគ ុំនុុំ រេេះ “េិនទ្ទ្ួលយកម្េតុផលម្នេះ ម្ដើេាបីម្ររើរាស់សិទ្ធិម្ៅម្សងៀេម្ន្េះម្ទ្”។ 
ម្ៅកែញងសវន្ការេុនៗ ន្ដលម្ដាេះរស្យរញ្ហាម្នេះ អងគ ុំនុុំ រេេះានទ្ទ្ួលស្គាលសិ់ទ្ធិររស់ នជារម់្ោទ្កែញងការ
ម្ៅម្សងៀេម្ៅរគរ់ម្ពលម្វលាកែញងអុំ ញងដុំម្ណ្ើរការនីតិវិ្ី រ ុន្នតកា៏នម្លើកម្ ើងថា ម្សចកតសីនែិដាឋានអវិ ជានអាច
ទញយកពីភាពម្សងៀេស្ងាត។់27 

ខ. សវន្ការអស្ធារណ្ៈ នងិសុំម្ណ្ើររស ់ម្េធាវកីារពារកត ីកមូ្រ  កែញងការដាករ់ញ្ចលូភ្សតញតាងងម ី

េុនម្ពលោរ់ម្ផដើេដុំម្ណ្ើរការនីតិវិ្មី្ៅនងងពុ្ ម្លាក កមូ្រ  ានដាក់សុំម្ណ្ើជារន្ទានេ់យួ ម្ដើេាបីឲាយទ្ទ្ួល
យកភ្សតញតាងងម ី ម្យាងតាេវិធាន ៨៧.៤។ ម្េធាវីការពារកដីានដាក់សុំម្ណ្ើចុំនួនរ៖ី ទ្ទ្ួលយកស្រម្អ ិចរតូ
និចជាភ្សតញតាង ទ្ពីីរ ម្កាេះម្ៅ ម្លាក រ រ់  លេឹគនិ  (Mr. Rob Lemkin) ជាស្កាស ី និងផ្អាកសកខីកេម
ររស ់សទីវ ម្េដឌរ័។ ម្លាក កមូ្រ  ានអេះអាងថា ភ្សតញតាងានស្រសុំខន់ចុំម្ពាេះសវន្ការជាទ្ូម្ៅ និងសកខីកេម
ររស ់សទវី ម្េដឌរ័ កែញងករណ្ីម្នេះ។ ម្ៅរកេ ានម្សែើឱាយពិភាកាាអុំពរីញ្ហាម្ៅកែញងសវន្ការអស្ធារណ្ៈ ម្េើយ
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រន្ទារព់ ី ២០ន្ទ្ី កអ៏ម្ញ្ជើញម្លាក កមូ្រ  ឱាយម្លើកម្ ើងអុំពសីុំម្ណ្ើម្ន្េះជាស្ធារណ្ៈេតងម្ទ្ៀត។ ម្លាក កមូ្រ  
ានពនាយល់ថា ម្េធាវីការពារកដី ននួ ជា ានទ្ទ្ួលស្រម្អ ិចរតូនិចេួយពីផលិតករម្ ្ាេះ រ រ់  លេឹគនិ  នន
ន្ខាសភាពយនតឯកស្រ នងងេយួម្ៅទ្ួលម្ពា្៍ ិនរ ។ ស្រម្ន្េះានរង្ហាញពីកដាីរេភថា ម្សចកតីន្ងលងន្ដលម្្វើម្ ើង
ម្ដាយ ននួ ជា ម្ៅកែញងឯកស្រភាពយនត េិនានការជារព់ាក់ព័នធម្ៅនឹងររិរទ្ន្ដលរតូវយកេកពិភាកាាម្ទ្ម្ដាយ
រពេះរា អាជាញា។ ម្ទេះរីជាយា ាងណា ម្លាក កមូ្រ  ានពនាយល់ថា ស្រម្អ ិចរតូនចិម្ន្េះ ក៏ានរង្ហាញថា លេឹគនិ 
ានភ្សតញតាងន្ដលអាចដាកព់ិរុទ្ធភាពម្លើ ននួ ជា នងិរង្ហាញថា ររធានតុំរន ់ រស ់នេី ានការជារ់ពាក់ពន័ធនឹង
ការសាលាររ់ង្គាលម្លើេហ្រនតរីរស់ លន ់នល ់ម្ៅទ្ួលម្ពា្ិ៍នរ ។ រពេះរា អាជាញាានម្្លើយតរថា ស្រម្អ ិចរតនូិច គឺ
ន្ផអកម្លើការស្្ាន ម្េើយម្ោទ្ររកាន់ កមូ្រ  ថាម្លងលាបិច ម្ដើេាបីពនាារដុំម្ណ្ើរការនីតិវិ្ី។ ទុំងការិយាល័យសេ
រពេះរា អាជាញា និងម្ដើេរណ្ដងឹរដឋរាបម្វណ្ី ានម្សែើឱាយរោនម្ោលសុំម្ណ្ើម្ន្េះភាលាេៗ។ ម្រកាយពីានពិោរណា
ម្ដាយយកចិតតទ្ុកដាកព់ីអងគ ុំនុុំ រេេះ ម្លាករសីម្ៅរកេ ខតរា ាយង ៍ានររកាសថា សកខីកេមររស់ ម្េដឌរ័ នឹង
រនតតាេការកុំណ្ត់ម្េើយានសុំម្ៅម្ៅម្េធាវីការពារកដី ននួ ជា ឱាយដាក់សុំម្ណ្ើជាលាយលកខណ្អ៍កាសរ។ 

គ. វសិ្លភាពននសកខកីេមររសស់្កាស ី

ម្ពញេួយសាដាេ៍ ម្េធាវីការពារកដី ានម្្វើការ ុំទស់េួយចុំននួម្ៅនឹងការស្កសួរររសរ់ពេះរា អាជាញា 
ន្ដលពួកោតោ់ត់ទ្ុកថា េិនសថិតម្ៅកែញងវិស្លភាពននអវនី្ដល ម្េដឌរ័ រតូវានអនញុ្ញាតឱាយផដលស់កខីកេមកែញងន្េ
ជាស្កាស។ី អងគ ុំនុុំ រេេះ េិនានោុំរទ្ការ ុំទស់ន្ដលានម្្វើម្ ើងម្ដាយម្េធាវីការពារកដីម្លើរញ្ហាម្នេះម្ទ្។ ម្ៅ
កែញងដុំណាក់កាលេួយននដុំម្ណ្ើរការនីតិវិ្ី ម្លាក កមូ្រ  ានម្ោទ្ររកានរ់ពេះរា អាជាញា ម្រយន៍រ័ អុំពកីារម្ររើរាស់
ពាកាយម្ពចនក៍ែញងការស្កសួរររស់ោត់ “ររករម្ដាយលាបិច” ម្ដើេាបីឱាយសុំណ្ួរទុំងម្ន្េះម្េើលម្ៅហាក់ដចូជាពាក់
ព័នធនឹងររិរទ្ននការង្រររស់ម្លាក ម្េដឌរ័ នងិេិនន្េនជាគុំនិតផ្ទាល់ររសស់្កាស។ី ម្លាក ន្វកន្គន កា៏ន
សាអាងថា រពេះរា អាជាញាានពាាយាេទញយកគុំនិតររសស់្កាសអីុំពរីពឹតតិការណ្៍អតតីកាល។ ការ ុំទស់រនត
ម្ទ្ៀតគឺម្ៅម្លើទ្ាលាររ់រស ់ ម្រយន៍័រ កែញងការដករសង់អតថរទ្ន្វងៗេកឱាយស្កាស ី ម្េើយសួរសុំណ្ួរខលីេួយទក់ទ្ង
នឹងអតថរទ្ម្ន្េះ។ ម្លាក កមូ្រ  ានម្រៀររារ់អុំពវិី្ីម្នេះថា ជា “ការសន្េដង” ជាពាកាយេយួ ន្ដលរពេះរា អាជាញា ម្រយ៍
នរ័ ានម្ររើរាស់ ម្ដើេាបី ុំទស់នឹងសុំម្ណ្ើររស់ កមូ្រ  កែញងការរញ្ចូលស្រម្អ ិចរតូនិចររស ់លេឹគនិ ជាភ្សតញតា
ង។ ម្លាក ន្វកន្គន ានោុំរទ្ការ ុំទស់ ម្េើយោត់ទ្ុកការរង្ហាញឯកស្រររសរ់ពេះរា អាជាញាថា ជាការខជេះខជាយ
ម្ពលម្វលាររសស់្កាស។ី ម្លាក ម្រយន៍រ័ ានផដលម់្េម្រៀនេួយដលម់្លាក ន្វកន្គន ថា ការស្កសួរម្ដញម្ដាលជា
សិលាបៈ ន្ដលោត់ម្្វើម្ៅស្កសេ។ 

 . សកខកីេមររស ់ម្េដឌរ័ សដពីមី្រកខ នរាុំពីរររូន្ដលរតវូសាលារ ់

កាលពីនងងរពេសាបតិ៍ ម្លាក ម្រយន៍រ័ ានោរ់ម្ផដើេសួរស្កាសី ម្េដឌរ័ នូវសុំណ្ួរេួយចុំនួនទក់ទ្ងនឹង
ររភ្ពព័ត៌ាន ន្ដលោត់ានម្ររើរាស់កែញងការសរម្សរម្សៀវម្ៅររស់ោត់ ន្ដលានចុំណ្ងម្ ើងថា ម្រកខ ន
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រាុំពីររូរន្ដលនឹងរតូវសាលារ់។ ម្សៀវម្ៅម្ន្េះរតូវានម្រ ើសម្រីសរញ្ចូល ម្ដាយការិយាល័យសេម្ៅរកេម្សុើរ
អម្ងេត េុនោរម់្ផដើការកាតម់្ទសន្ខមររកេេ។ ម្លាក កមូ្រ  ាន ុំទស់ភាលាេៗ ម្ដាយអេះអាងថា េិនយុតតិ្ េម៌្ទ្ 
ន្ដលឱាយស្កាសីនយិាយអុំពរីរភ្ពព័ត៌ាន ន្ដលទក់ទ្ងនងឹម្សៀវម្ៅេួយកាាល ន្ដល “ានតួន្ទ្យីា ាងសុំខន់
កែញងការកាត់ម្ទសកូនកតរីរស់ម្យើង”។ ម្លាក ម្រយន៍រ័ ានម្្លើយតរភាលេៗថា ម្សៀវម្ៅម្នេះ ានទ្ទ្ួលស្គាល់ម្ៅ
ម្េើយ ម្ៅកែញងឯកស្រននសុំណ្ ុំម្រឿង ម្េើយានរន្នថេថា ស្កាសេីិនទន ់ានម្្លើយសុំណ្ួរទុំងឡាយ ម្ដើេាបីម្្វើការ
 ុំទស់ម្ៅម្ ើយម្ទ្។ រន្ទារព់ីការពិោរណាយា ាងលអិតលអន់ម្េើយ ម្ៅរកេ ខតរា ាយង ៍ានម្្លើយតរថា សុំណ្ួរ
អុំពមី្សៀវម្ៅម្ន្េះ គឺអាចយកជាការាន ម្ដាយស្រម្សៀវម្ៅម្នេះ រតូវានរញ្ចូលជាភ្សតញតាងរួចម្ៅម្េើយ។ ោត់
ានពនាយល់ថា អងគ ុំនុុំ រេេះ នឹងម្្វើការកុំណ្តត់នេលរញ្ជាករ់រសម់្សៀវម្ៅម្នេះ។ 

 

ផ្នែកទី ៥ ៖ ការគ្រប់គ្រខសេនាការ 

 ម្ពញេួយសាដាេ៍ អងគ ុំនុុំ រេេះ តរេូវឱាយម្ដាេះរស្យរញ្ហារគរ់រគងសវន្ការេួយចុំនួន រួេាន ការ
សម្រេចចិតតររស់ ម្ខៀវ សុំផន េិនផដលស់កខីកេម ម្េើយនងិម្លាក កូម្រ  ម្សែើឱាយទ្ទ្ួលយកភ្សតញតាងងម ីកាលពីរពឹក
នងងពុ្ និងរញ្ហាេួយចុំននួម្ទ្ៀតម្ៅកែញងស្លសវន្ការ។ អងគ ុំនុុំ រេេះ ហាក់ដូចជាម្ដាេះរស្យជាេួយនឹងរញ្ហា 
ន្ដលេិនានរំពឹងទ្ុកេនុ រ ុន្នតានការរ េះពាល់រនតិរនតចួរ មុ្ណា្ាេះដល់កាលវិភាគន្ដលានកុំណ្ត់ កែញងរយៈម្ពល
ម្រើកសវន្ការរួននងងម្នេះ អងគ ុំនុុំ រេេះ ម្្វើម្សចកតីសនែិដាឋានរញ្ចរ់ ម្ដាយម្្លើយតរម្ៅរកុេម្េធាវីការពារកដ ីចុំម្ពាេះ
ការដកឯកស្រម្ដាយរពេះរា អាជាញា ម្េើយសួរម្ៅកានស់្កាសី សទវី ម្េដឌរ័ ។ 

 ក. វតតាន 

  នជារ់ម្ោទ្ ននួ ជា ានរនតសម្ងេតដុំម្ណ្ើរការនីតិវិ្ីម្នេះពរីនទរ ុ់ុំឃ្ុំងម្ពញេួយសាដាេ៍ ម្ដាយស្រ
រញ្ហាសុខភាព។ ចុំន្ណ្កឯ ម្ខៀវ សុំផន ានវតតានម្ៅកែញងស្លសវន្ការរគរ់ម្ពល។ 

វតតានម្ដើេរណ្ដងឹរដឋរាបម្វណ្៖ី 

 ម្ដើេរណ្ដងឹរដឋរាបម្វណ្ីររាណ្ ៣០ន្ក ់ានចូលរួេកែញងដុំម្ណ្ើរការនីតិវិ្ីជាម្រៀងរាល់នងង ម្ៅសាដាេ៍
ម្នេះ ទុំងម្ៅកែញងស្លសវន្ការ និងម្ៅស្លសវន្ការស្ធារណ្ៈ។ កាលពីនងងអង្គារ តុំណាងេួយរូរេកពី
រកុេ នជាតិភាគតិចោេ កា៏នេកសម្ងេតដុំម្ណ្ើការនីតវិិ្ីម្នេះម្ៅកែញងស្លសវន្ការផងន្ដរ។ 
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វតតានភាគ៖ី 

 ភាគីទុំងអសសុ់ទ្ធន្តរតូវានតុំណាងយា  ងលអ ម្ៅសាដាេ៍ម្នេះ។ ម្ទេះជាយា ាងណា ម្ៅនងងចនទ អែកឃ្លាុំ
ម្េើលសវន្ការ ានកត់សាគាល់អុំពអីវតតានររសស់ា ិកម្េធាវីម្ដើេរណ្ដឹងរដឋរាបម្វណ្េីួយចុំនួន រួេាន សេ
ម្េធាវីដឹកន្ុំម្ដើេរណ្ដឹងរដឋរាបម្វណ្ី ម្ព  អងគ ន្ដលានេកយឺត និងអវតតាន ម្ៅសវន្ការម្ពលរម្សៀល។ 

វតតានពសី្រធារណ្ ន៖ 

កាលររមិ្ចេទ្ ម្ពលរពកឹ ម្ពលរម្សៀល 

នងងចនទ 
៨/៧/២០១៣ 

 អែកភូ្េិ ១៨០ ន្កេ់កពីរសុកអូររាុំងឪ ម្ខតត
កុំពង់ោេ 

 អែកសម្ងេតការណ្រ៍រម្ទ្ស ១៦ ន្ក់ 

 អែកភូ្េិ ១០០ ន្កេ់កពីរសុកអូររាុំងឪ ម្ខតត
កុំពង់ោេ 

 អែកសម្ងេតការណ្រ៍រម្ទ្ស ២ ន្ក ់

នងងអង្គារ 
៩/៧/២០១៣ 

 អែកភូ្េិ ២៣០ ន្កេ់កពីរសុករលាម្រអៀរ ម្ខតត
កុំពង់ឆនាុំង 

 អែកសម្ងេតការណ្រ៍រម្ទ្ស ២០ ន្ក់ 

 និសាសិត ១៦០ ន្កេ់កពីស្កលវិទ្ាាល័យអាសុី
អឺរ ុរ 

 អែកភូ្េិ ៣០ ន្កេ់កពីម្ខតតម្ផាសងៗោនា ម្រៀរចុំ
ម្ដាយ ឌី.សុី.ម្ខេ 

 អែកសម្ងេតការណ្រ៍រម្ទ្ស ៨ ន្ក ់

នងងពុ្ 

១០/៧/២០១៣ 

 សិសាស ៤២០ ន្កេ់កពីវិទ្ាាល័យរីម្ៅរសុក
សុំរូរនរពគុក ម្ខតតកុំពង់ ុ្ំ 

 អែកភូ្េិ ៣០ ន្ក់េកពីរសុកសុំរូរនរពគុក ម្ខតត
កុំពង់ ុ្ំ 

 អែកសម្ងេតការណ្រ៍រម្ទ្ស ១៥ ន្ក់ 

 អែកចូលរួេជាតិ ២ ន្ក ់

 អែកសម្ងេតការណ្រ៍រម្ទ្ស ១០ ន្ក់ 

នងងរពេសាបតិ៍ 
១១/៧/២០១៣ 

 និសាសិតចាារ់ ៤០ ន្កេ់កពីស្កលវិទ្ាាល័យ
ភូ្េិនទភ្ែុំម្ពញ 

 អែកភូ្េិ២៥០ ន្កេ់កពីរសុកម្រទ្ៀ ម្ខតតតាន្កវ 
 អែកសម្ងេតការណ្រ៍រម្ទ្ស ៣០ ន្ក់ 

 អែកចូលរួេជាតិ ៥ ន្ក ់

 អែកសម្ងេតការណ្រ៍រម្ទ្ស ១០ ន្ក់ 

 

ខ. ការរគររ់គងម្ពលម្វលា 

 អងគ ុំនុុំ រេេះ  ានខិតខុំរនតដុំម្ណ្ើរការនីតិវិ្រីរករម្ដាយររសិទ្ធភាព ម្ទេះរីជាផតល់ម្ពលម្វលាន្ងេឱាយ
ភាគីន្ន្តាេការម្សែើសុុំក៏ម្ដាយ។ ម្លាកររធាន នលិ ណ្ ល ានទ្ុកម្ា ាងរន្នថេឱាយម្េធាវីការពារកតីម្លាក សនុ 
អរណុ្ ម្ដើេាបីរញ្ចរក់ារម្្លើយតរររសោ់ត់ម្ៅម្លើឯកស្រររសក់ារិយាល័យសេរពេះរា អាជាញាកាលពីនងងពុ្។ 
ដូចោនាម្នេះន្ដរ ម្លាកររធានានទ្ុកម្ា ាង ១០ន្ទ្ីរន្នថេឱាយការិយាល័យសេរពេះរា អាជាញារញ្ចរស់កខីកេមកាល
ពីរម្សៀលនងងរពេសាបតិ៍។ ម្លាក ម្រយន៍រ័ កទ៏្ទ្ួលានម្ា ាងរន្នថេន្ដរ ពីម្រពាេះន្តសវន្ការអស្ធារណ្ៈខលីេួយ
ម្ៅរពឹកនងងពុ្។ 
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 គ. រញ្ហាកែញងស្លសវន្ការ 

 រញ្ហាេួយចុំនួន ម្ៅកែញងស្លសវន្ការ  រតូវានម្លើកម្ ើងម្ៅសាដាេ៍ម្នេះ ម្ៅកែញងអុំ ញងម្ពលម្្លើយ
្លងយា ាងម្ ត្គគុ ុករវាងរពេះរា អាជាញា  និងរវាងម្េធាវីការពារកដី ម្េើយនិងររធាន នលិ ណ្ ន។ អែកឃ្លាុំម្េើលសវន្
ការ ានកត់សាគាល់ថា រពេះរា អាជាញា ាន នម្ៅនយិាយឌឺដងចុំម្ពាេះម្េធាវីការពារកដី ម្ៅកែញងការស្កសួរ
ស្កាសី សទវី ម្េដឌរ័។ ម្ទេះជាយា ាងណា ម្រឿងម្នេះរណាដាលេកពអីាករាបកិរិយាររស់ម្េធាវីការពារកតីម្លាក ន្វក
ន្គន ន្ដលានរនតម្ចញេកពីដុំម្ណ្ើរការនីតិវិ្កីាលពីសាដាេ៍េុន ម្ៅម្ពលន្ដលម្លាកររធានានរពានោត់
ទក់ទ្ងនឹងការរុំពានម្លើវិធាននផទកែញង ន្ដលរំខនដល់ដុំម្ណ្ើរការនីតិវិ្ី។ 

  គ.១. ការរខំនដលដ់ុំម្ណ្ើរការនតីវិិ្  ីម្យាងតាេវធិាននផទកែញងននវធិាន ៣៧.១ 

 េុនោរ់ម្ផដើេដុំម្ណ្ើរការនីតិវិ្ីម្ៅនងងចនទ ររធាន នលិ ណ្ ន ានម្កាេះម្ៅម្លាក ន្វកន្គន  ឱាយម្រកាកឈរ 
ម្ដើេាបីទ្ទ្ួលការរពានតាេរយៈការនិយាយម្ដាយស្រន្តអាករាបកិរិយាររស់ោត់ កែញងអុំ ញងម្ពលដុំម្ណ្ើរការនីតិ
វិ្ីកាលពសីាដាេ៍េុន។ ម្េធាវីការពារកតី ន្វកន្គន រតូវានរពានម្យាងតាេរទ្រញ្ជានផទកែញងននវិធាន ៣៧.១ 
ម្ដាយរងេការរំខនម្ដាយខលួនឯងផ្ទាល់ដលដ់ុំម្ណ្ើរការនីតិវិ្ីតុលាការ។28 ម្លាកររធានានពនាយល់ថា ម្ៅនងងទ្៤ី 
ន្ខកកេដា ឆនាុំ២០១៣ ម្លាក ន្វកន្គន ានន្រសកដាក់ោត់ ម្េើយម្ៅរនតអងគញយម្ៅម្ពលន្ដលម្ៅរកេានោក
ម្ចញ”។ ផទញយពីការរករស្យម្នេះ អែកឃ្លាុំម្េើលសវន្ការ ន្ដលានវតតានម្ៅនងងម្ន្េះ ានកត់រតាថា ការរក
ន្ររជាភាស្អង់ម្គលសេិនានរង្ហាញថា ន្វកន្គន ានន្រសកម្ៅអងគម្ៅរកេម្ទ្ រ នុ្នតម្លើសពីម្នេះ ោតា់ន
ពាាយាេរញ្ជាកអ់ុំពសីកេមភាពររស់ោតជ់ាេួយនឹងម្លាកររធាន។29 ម្ទេះរីជាយា ាងណា ម្លាកររធានាន
អេះអាងថា “អាករាបកិរិយាន្ររម្នេះ គឺជាអាករាបកិរិយាេយួន្ដលធាលាក់ចុេះម្ៅម្រកាេករេិតរទ្ដាឋានសតង់ដារននការ
ម្ោរពវិជាជា ីវៈ ន្ដលម្េធាវីន្ន្ រតូវររកាន់យកចុំម្ពាេះេុខតុលាការម្នេះ។” ម្េើយានរន្នថេថា “ទ្ម្ងវើន្ររម្នេះ គឺ
ជាឧទេរណ្៍េិនលអេួយចុំម្ពាេះរណាដាម្េធាវីន្ ុំន្ន់ម្រកាយម្ផាសងៗម្ទ្ៀត។”។ ម្រកាយេក ម្លាកររធានាន
រញ្ជាឱាយ ន្វកន្គន អងគញយចុេះ ម្ដើេាបីរារាុំងោតក់ុុំឱាយម្្លើយតរនឹងការរពានម្នេះ។ 

  គ.២. ការម្្លើយ្លងរវាងរពេះរា អាជាញា ម្រយន៍រ័ នងិម្េធាវកីារពារកដ ី

 កែញងអុំ ញងម្ពលននដុំម្ណ្ើរការនីតិវិ្សីាដាេ៍ម្នេះ រពេះរា អាជាញា ម្រយន៍រ័ រតូវានកត់សាគាល់ថា ាន 
និយាយឌឺដងដលម់្េធាវីការពារកដី ជាពិម្សស ម្ៅកែញងអុំ ញងម្ពលស្កសួរស្កាសី សទវី ម្េដឌរ័។ កាលពីនងងអង្គារ 
ម្េធាវីររស់ ម្ខៀវ សុំផន គឺម្លាក គង ់សុំអនុ ានម្ដញម្ដាលរពេះរា អាជាញាអុំពសីុំណ្ួរ ន្ដលពួកោតា់នសួរអុំពី
 ីវររវតតរិរសម់្លាក សទវី ម្េដឌរ័ ម្ដាយម្លើកម្ ើងថា អងគម្េតុការពិត េិនរតូវានរញ្ជាកម់្ៅម្ ើយម្ទ្តាេរយៈ
ការសាភាសន៍ជាេួយការិយាល័យសេម្ៅរកេម្សុើរអម្ងេត។ ជាការម្្លើយតរ ម្លាក ម្រយន៍រ័ ានម្លើកម្ ើងថា 
“ខ្ញុំ សុងាឃឹេថា េិតតភ្កដនិ្ដលម្ចេះដឹងររសខ់្ញុំដឹងអុំព ី េគូេគល (Google) ន្ដលជាររភ្ពនន ីវររវតតិររសស់្កាស”ី។ 
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េតងម្ទ្ៀត ម្ៅនងងរពេសាបតិ៍ ម្រយន៍័រ ានផដល់ “ម្េម្រៀនេយួកែញងការសួរម្ដញម្ដាល” ដល់ ន្វកន្គន រន្ទារ់ពកីាររិេះ
គនអ់ុំពវិី្ីស្កសួរររស់ោត់។ អែកឃ្លាុំម្េើល ានកត់សាគាល់ថា អងគ ុំនុុំ រេេះ េិនានម្្វើអនតរាគេន ៍ ឬផដលេ់តិ
ម្ៅកែញងករណ្ទីុំងម្នេះម្ទ្។ 

  គ.៣. លកខខណ្ឌតរេវូ ម្ដើេាបចីលូកែញងតលុាការ 

 ម្ៅម្ពញេួយសាតាេ៍ អែកចូលរួេជាម្រចើន រតូវានររដិម្ស្េិនអនុញ្ញាតឱាយចូលម្ៅកែញងស្លស្វន្
ការជាស្ធារណ្។30 សនតិសខុ អ.វ.ត.ក ានរារាុំងពួកោតេ់ិនឱាយចូលកែញងស្លសវនការជាស្ធារណ្ៈម្ទ្ 
ពីម្រពាេះសម្េលៀករុំពាករ់រសព់ួកោត ់េិនរតឹេរតូវតាេរទ្រាបញ្ញតតិររស់ អ.វ.ត.ក ម្ទ្។31 អែកឃ្លាុំម្េើលសវន្ការ ក៏
ានរញ្ជាក់ន្ដរថា អែកចូលរួេរីរួនន្ក ់ានអាយុម្រកាេ ១៦ឆនាុំ ន្ដលម្លមើសនឹងរទ្រាបញ្ញតតិ អ.វ.ត.ក។32 

  . រញ្ហារកន្ររ នងិរម្ចចកម្ទ្ស 

 អែកឃ្លាុំម្េើលសវន្ការ ានកត់សាគាល់ម្លើរញ្ហារម្ចចកម្ទ្សតូចេួយរ ុម្ណា្ាេះម្ៅសាដាេ៍ម្នេះ។ អងគភាព
ម្ស្តទ្សាសន ៍ហាកដ់ូចជា រួររទ្េះការលុំាកេួយចុំនួន ម្ៅម្ពលន្ដលពួកោតា់នម្រៀរចុំដុំម្ ើងរណាដាញភាជារ់វី
ម្ដអូម្ៅកែញងរនទរ ុ់ុំឃ្ុំងររស់ ននួ ជា ម្ដើេាបីឱាយោតម់្្លើយតរនឹងឯកស្រររសក់ារិយាល័យសេរពេះរា អាជាញា។ 
រញ្ហាម្នេះ ានរណាដាលឱាយានការពនាារម្ពលរាុំន្ទ្រី ុម្ណា្ាេះ ម្េើយម្រ្ពីម្នេះ ោ្ានរញ្ហាម្ផាសងម្ទ្ៀតម្កើតម្ ើង
ម្ទ្ម្ៅសាដាេ៍ម្នេះ។ 

 ង. កាលវភិាគ 

កាលររមិ្ចេទ្ 
ម្ពលរពកឹ 

សវន្ការទ្ ី១ 
ម្ពលរពកឹ 

សវន្ការទ្ ី២ 
ម្ពលរម្សៀល 
សវន្ការទ្ ី១ 

ម្ពលរម្សៀល 
សវន្ការទ្ ី២ 

ម្ា ាងសររុម្ៅកែញង
សវន្ការ 

នងងចនទ 
០៨/០៧/១៣ 

៩:០៤-១០:២៧ ១០:៥២-១១:៥៨ ១៣:៣២-១៤:៣៧ ១៥:០២-១៦:០៧ ៤ ម្ា ាង និង ៣៩ 
ន្ទ្ ី

នងងអង្គារ 
០៩/០៧/១៣ 

៩:០៣-១០:៤៥ ១១:១០-១១:៥៨ ១៣:៣៣-១៤:៤៦ ១៥:០៣-១៦:០២ ៤ ម្ា ាង និង ៤២ 
ន្ទ្ ី

នងងពុ្ 
១០/០៧/១៣ 

៩:០២-១០:៤០ ១១:០០-១២:០០ ១៣:៣២-១៤:៤៥ ១៥:០៦-១៦:១០ ៤ ម្ា ាង និង ៤៤ 
ន្ទ្ ី

នងងរពេសាបតិ៍ 
១១/០៧/១៣ 

៩:០២-១០:៣១ ១០:៥៣-១២:០៩ ១៣:៣៣-១៤:៤១ ១៥:០២-១៦:១២ ៥ ម្ា ាង និង ០៣ 
ន្ទ្ ី

ចុំនួនម្ា ាងជាេ ា្យេកែញងសវន្ការ៖ ៤ ម្ា ាង ៤០ ន្ទ្ ី

ចុំនួននម្ា ាងសរុរកែញងសាដាេ៍ម្នេះ៖ ១៨ ម្ា ាង ៣៩ ន្ទ្ ី

ចុំនួនសរុរននម្ា ាង នងង សាដាេ៍ម្រើកសវន្ការ៖ ៩០១ ម្ា ាង ៥១ ន្ទ្ ី

សវន្ការានរយៈម្ពល ២០៣ នងងកែញងអុំ ញង ៦២ សាដាេ ៍
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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 Term 

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 The Trial Chamber informed Parties that a number of “key document hearings” would be held to “grant to the parties 

an opportunity to present before it a limited number of documents considered to be particularly relevant to the 
segment of Case 002/01.” The first key document hearing was held in February 2012, the second in October 2012, 
the third in January 2013, and the fourth in June 2013. See Trial Chamber Memorandum. “Scheduling of oral hearing 
on documents (13-16 February 2012).” (9 February 2012) E/170. For an outline of the documents presented by the 
Prosecution and Civil Parties See CASE 002 KRT TRIAL MONITOR, Issue 65, Hearing on Evidence Week 60 (24 to 

27 June 2013). 
2 See Witness and Expert Support Unit Memorandum. (24 May 2013). E202/82/1. 
3 Stephen Heder was examined in the following order: President Nil Nonn and Prosecutor Keith Raynor. 
4 Document D366/1.14. 
5 The other named person was Soeu Vasy alias Doeun. 
6 The Witness had been quoting research from Michael Vickery. 
7 Document E3/3169 
8 Document E366/1.14 
9 For a summary of the key documents presented by the OCP and CPLCLs, see CASE 002 KRT TRIAL MONITOR, 

Issue 65, Hearing on Evidence Week 60 (24 to 27 June 2013). 
10 see CASE 002 KRT TRIAL MONITOR, Issue 65, Hearing on Evidence Week 60 (24 to 27 June 2013). 
11 Document E3/213 
12 Document E3/807 
13 Document E3/146; Document E3/1076 
14 Document E3/783; Document E3/118 
15 The S-21 prisoner lists presented by the Prosecution stated that 328 Lon Nol soldiers were killed there. Koppe 

calculated this to be 2.5% of the total 12,000 prisoners. He further argued that in March 1976, 106 Lon Nol soldiers 
were killed at S-21, suggesting that Lon Nol soldiers were not all exterminated immediately following 17 April 1975. 
Document E3/1539. 
16 Document E3/193. 
17 Document E1861. This was called into question in the email sent to Victor Koppe by Rob Lemkin, producer of One 

Day at Tuol Po Chrey. 
18 Philip Short, “Pol Pot: The History of a Nightmare.” See Document E3/9. 
19 Document E3/1154 
20 Following the comment, President Nil Nonn advised Koppe to refrain from going beyond what was in the case file 

for Case002/01. Koppe agreed, but remarked, “It’s a pity” and hinted he had a few other comparisons he was eager 
to present to the Chamber. 
21 Koppe had attempted to clarify Nuon Chea’s statements as being representative of general communist thought and 

theory. Lysak objected, claiming that Koppe was not an expert on communist ideology and therefore should refrain 
from making interpretations based on outside information. Judge Sylvia Cartwright clarified that the Trial Chamber 
would not give any consideration to any information it considered to fall outside the scope of allowed documentary 
evidence. 
22 Koppe attempted to counter issues raised in one of the documents presented by the prosecution, Ben K iernan’s 

book The Pol Pot Regime: Race, Power, and Genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, by presenting a motion 
filed by his team in February. Lysak objected to Koppe introducing evidence, especially a document created by the 
defense team itself. President Nil Nonn reiterated that Koppe’s response was limited to documents presented during 
the hearings two weeks earlier, and not to refer to other items presented for evidence. 
23 For example, Vercken submitted that fact sheets created by the US National Security Council should not be 

entered into evidence because the Prosecution had not complied with IR 87.4. On 24 June 2013, the OCP had 
attempted to admit the document into evidence. The Khieu Samphan Defense had objected to the document at the 
time but was instructed that it would have an opportunity to respond at a later time. 
24 See IR 87(4) Rules of Evidence. The Chamber may admit any new evidence which it deems conducive to 

ascertaining the truth, but Parties must submit a formal submission in writing, and the restrictions pursuant to IR 87(3) 
apply. 
25 See CASE 002 KRT TRIAL MONITOR, Issue 5, Opening Statement (21-23 November 2011); CASE 002 KRT TRIAL 

MONITOR, Issue 39, Hearing on Evidence Week 34 (8-10 October 2012); and CASE 002 KRT TRIAL MONITOR, Issue 44, 
Hearing on Evidence Week 39 (22-23 November 2012). 
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26 Prosecutor Abdulhak also referenced a 2004 Katanga Case ruling from the ICTY that maintained once an Accused 

testifies on a subject, then refuses, the decision to remain silent may be met with adverse inference. 
27 See CASE 002 KRT TRIAL MONITOR, Issue 19, Hearing on Evidence Week 14 (18-20 April 2012). 
28 See IR 37(1) Disruption of Proceedings. If the Chamber views a person as disrupting the proceedings, he will be 

issued a warning. Continued disruption may lead to the person being excluded from the Courtroom, the ECCC, or 
attending the proceedings. 
29 See CASE 002 KRT TRIAL MONITOR, Issue 66, Hearing on Evidence Week 61 (8 to 11 July 2013). 
30 On Wednesday, approximately ten young foreign visitors were not allowed to go inside the Court due to their attire. 

A foreign teenage girl was also denied entry due to inappropriate clothing. 
31 See ECCC Website, Visitor information for public hearings, para. 3, line 1-3. 

<http://www.eccc.gov.kh/en/abouteccc/visitor-info/public-hearings> 
32 See ECCC Website, Visitor information for public hearings, para. 3, line 3-5. <http://www.eccc.gov.kh/en/about-

eccc/visitor-info/public-hearings> 


