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ក ណី បស់ជនជាប់រោទរោក ននួ ជា នងិ រោក រខៀវ សផំន 
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របាយការណ៍សង្ខេបប្បចាំសបាា ហ ៍ង្េខ ៨០ 
កនុង យៈរពេប្បំាមួយខខបនាាប់ពីបញ្ចប់សវនាកា រេើភសដតុាងមក រៅខខមិងនុា ឆ្ន២ំ០១៧ រនេះ ភាគីកនុង

សំណ ំរ ឿង០០២ វគគ២ បានវិេប្រឡប់មកកាន់សវនាកា រឡើងវិញ រេើមសបីស្ដាប់រសច្កដីសននិោានបិទបញ្ចប់កិច្ច
ពិភាកសារេញរោេ ពីប្គបភ់ាគីទំងអសរ់ៅកនុងសវនាកា វគគពី  និងជាសវនាកា រេើកច្ុងរប្កាយបងអសប់្បឆ្ំង
នឹងជនជាប់រោទរោក ននួ ជា នងិរោក រខៀវ សំផន ខេេជារមេឹកនំាជាន់ខពស់ថ្ន បបកមពុជាប្បជាធិបររយសយ
ខេេរៅ ស់រានមានជីវិរ។1 រៅអំឡុងរពេថ្នសវនាកា ពី សបាាហ៍រនេះ ភាគនីីមួយៗបានរធវើបទបង្ហាញរោយ
ផ្ទាេ់មារ់សតីពីទឡហីក ណ៍ (អំណេះអំណាង) ជាច្ុងបញ្ចប់ បស់ខលួន រោយសរងេបនូវច្ំណ ច្សំខាន់ៗខេេមាន 
កនុងស្ដ ណាសននិោានជាោយេកេណ៍អកសស  ខេេពួករគបានោករ់ៅកាន់អងគជំនុំជប្មេះកាេពីថ្ងៃទ២ី ខខឧសភា 

                                                           
1 អង្គជំន ំជម្រះសាលាដំបូង្ បានម្បកាសនៅក្ន ង្អន សារណៈរយួនៅថ្ងៃទី២៧ ខែក្ រភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧ ថានឹង្រនិមានសវនាការជំន ំជម្រះ
ន ើនោទម្បកានណ់ារយួខដ នៅនសសស ់នទៀតនទក្ន ៃង្សំណ ំ នរឿង្០០២ ដូន ន្ះន ើយ សំណ ំ នរឿង្០០២ វគ្គ២ គឺ្ជាសវនាការ  ្ង្បញ្ចប់
បង្អស់ម្បឆ្ងំ្នឹង្ជនជាបន់ោទនលាក្ ននួ ជា និង្នលាក្ នែៀវ សំផន។ ក្ន ង្សារណាបញ្ចបកិ់្ ច្ពិភាក្ានដញនោ របស់ែលួន ម្កុ្រនរធាវ ី
ការពារក្តីឲ្យនលាក្ ននួ ជា បាននោង្សមាអ ង្រតង្ន ើយរតង្នទៀតនៅន ើនស្ក្តីសនម្រ្ននះ ថាជា “្ាបង់មីថ្នខ ែង្”។ រឯីស នរធាវនីាំ
រ ែនដើរបណតឹ ង្រដឋបែនវណី បានក្តស់មាគ  ់ថា នដើរបណដឹ ង្រដឋបែនវណី្ំននួ៤៤៦ ម្តូវបានទទ ួសាគ  ់នោយការោិ ័យស នៅម្ក្រ
នស ើបសួរ នោយផ្ទា  ់ ឬនោយរនិផ្ទា  ់ ថាជាជនរង្នម្រះថ្នបទនោទម្បកានខ់ដ រនិមានក្ន ង្សំណ ំ នរឿង្០០២ វគ្គ១ ឬសំណ ំ នរឿង្០០២ 
វគ្គ២។ សូរនរើ  អង្គជំន ំជម្រះសាលាដំបូង្ សតីពី៖ “នស្ក្ដីសនម្រ្នៅន ើការកាតប់នថយវសិា ភាពថ្នសំណ ំ នរឿង្០០២” (  ្ះថ្ងៃទី២៧ 
ខែក្ រភៈ ឆ្ន ២ំ០១៧) ឯក្សារន ែ E439/5។  
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ឆ្ន២ំ០១៧ កនលងរៅរនេះ។2  បាយកា ណ៍រនេះ រធវើកា សរងេបទឡហីក ណប៍ិទបញ្ចបក់ិច្ចពិភាកសារេញរោេកនុង
 យៈរពេពី សបាាហ៍ បសក់ា ិយាេ័យសហប្ពេះរាជអាជាា  បស់សហរមធាវីនំាមុខរេើមបណដងឹ េឋបសបរវណី នងិ
 បសប់្កុមរមធាវីកា ពា កតីឲសយជនជាប់រោទរោក ននួ ជា និងរោក រខៀវ សំផន ខេេទំងអស់គ្ននបានរេើករឡើង
ពីបញ្ហាគរិយុរត និងបញ្ហានរីិវិធី  ួមទំងកា េកប្សង់សកេីកមមពបីុគគេច្នំួន១៨៥នាក ់ ខេេបានបង្ហាញខលួនកនុង
សំណ ំរ ឿងរនេះទំងមូេផងខេ ។3 ទឡហីក ណ៍ជារប្ច្ើនទំងរនេះ ប្រូវបានពប្ងឹង ឬក៏អាច្ថា បានទទួេឥទធិពេពី
ស្ដេេីកាថ្នសណំ ំរ ឿង០០២ វគគ១ ខេេរទើបខររច្ញកនងុរពេងមីៗរនេះរោយអងគជនំុជំប្មេះរោុកា កំពូេ ខេេ
បានបញ្ហាក់នូវច្ណំ ច្មួយច្នំួន ទក់ទងនឹងបញ្ហាខផនកគរិយុរតខេេរៅបនតរកើរមានកនុងសំណ ំរ ឿង០០២ រនេះ។4 
 បាយកា ណ៍រនេះ ោប់រផដើមជាមួយនឹងកា សរងេបនូវទឡហកី ណ៍គរិយរុតសំខាន់ៗច្ំនួនបួន ខេេបានរេើករឡើង
រោយភាគីកនុងអំឡុងរពេថ្នសវនាកា រេើអងគរសច្កតី រហើយក៏ជាកា គំ្នប្ទេេ់ទឡហកី ណ៍បនតបនាាប់ បស់ខលួន ទក់
ទងនឹងឧប្កិេឋកមមជាកោ់កន់ានាខេេប្រូវបានរោទប្បកានផ់ងខេ ។ ទឡហីក ណ៍ទងំរនេះមានេចូ្ជា៖ ប ិបទថ្ន

                                                           
2 អង្គជំន ំជម្រះសាលាដំបូង្ បាននសនើភាគី្ឲ្យោក្ស់ារណាបញ្ចបកិ់្ ច្ពិភាក្ានដញនោ ជាការសមាៃ តឲ់្យបាន នៅថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
ន ើយខងរទងំ្បាននសនើនៅភាគី្ឲ្យោក្ស់ារណាបញ្ចបកិ់្ ច្ពិភាក្ានដញនោ ជាសាធារណៈរយួនទៀតនោយមានការនកាស  ប រនិឲ្យ
យឺតជាង្ថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧ នដើរែបីនតការការពារភាពជាសមាៃ តថ់្នសំណ ំ នរឿង្ខដ កំ្ព ង្បនតននះ។ សូរនរើ  អង្គជំន ំជម្រះ
សាលាដំបូង្ សតីពី៖ “នស្ក្ដសីនម្រ្ន ើសំនណើ របស់ស ម្ពះរាជអាជាា ស ំ  បនោ  ក្ខែណឌ នកាស  ប និង្នម្បើម្បាស់រ សសនារសម្មាប់
សក្ខីក្រមក្ន ង្សំណ ំ នរឿង្០០២/០២ (  ្ះថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧) ឯក្សារន ែ E319/35/12។ បនាា បរ់ក្នទៀត សារណាបញ្ចបកិ់្ ច្
ពិភាក្ានដញនោ របស់ភាគី្ខដ ម្តូវបាននកាស  ប ម្តូវបានផសពវផាយជាសាធារណៈនៅ  ្ង្ខែឧសភា។ សារណាបញ្ចបកិ់្ ច្ពិភាក្ា
នដញនោ ខដ រនិបាននកាស  បរបស់ម្កុ្រនរធាវកីារពារក្តីឲ្យនលាក្ ននួ ជា ម្តូវបានផសពវផាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា 
ឆ្ន ២ំ០១៧។ សារណាបញ្ចបកិ់្ ច្ពិភាក្ារបស់ម្កុ្រនរធាវកីារពារក្តីឲ្យនលាក្ នែៀវ សំផន គឺ្មានម្តឹរខតជាភាសាបារាងំ្ខតប  នណាណ ះក្ន ង្
អំឡ ង្នព ថ្នការសរនសរននាះ។ សូរនរើ  ស នរធាវនីារំ ែនដើរបណដឹ ង្រដឋបែនវណី សតីពី៖ “សារណាបញ្ចបកិ់្ ច្ពិភាក្ានដញនោ 
របស់ស នរធាវនីារំ ែនដើរបណដឹ ង្រដឋបែនវណីក្ន ង្សំណ ំ នរឿង្០០២/០២” (ម្តូវបាននកាស  បជាសាធារណៈជារយួនឹង្ឧបសរពន័ធសមាៃ ត)់ 
(  ្ះថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧ ឯក្សារន ែ E457/6/2) (ោបពី់នព ននះនៅកាតថ់ា សារណាបញ្ចបកិ់្ ច្ពិភាក្ានដញនោ របស់
ស នរធាវនីារំ ែនដើរបណដឹ ង្រដឋបែនវណី)។ ការោិ ័យស ម្ពះរាជអាជាា  សតីពី៖ “សារណាបញ្ចបកិ់្ ច្ពិភាក្ានដញនោ របស់ស ម្ពះ
រាជអាជាា  [ម្តូវបាននកាស  ប]” (  ្ះថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧) ឯក្សារន ែ E457/6/1 (ោបពី់នព ននះនៅកាតថ់ា សារណាបញ្ចប់
កិ្ ច្ពិភាក្ានដញនោ របស់ស ម្ពះរាជអាជាា )។ ម្កុ្រនរធាវកីារពារក្តីឲ្យនលាក្ នែៀវ សំផន សតីពី៖ “សារណាបញ្ចបកិ់្ ច្ពិភាក្ានដញនោ 
របស់ នែៀវ សំផន” (  ្ះថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧) ឯក្សារន ែ E457/6/4 (ោបពី់នព ននះនៅកាតថ់ា សារណាបញ្ចបកិ់្ ច្ពិភាក្ា
នដញនោ របស់ នែៀវ សំផន)។ ម្កុ្រនរធាវកីារពារក្ដីឲ្យនលាក្ ននួ ជា សតីពី៖ “សារណាបញ្ចបកិ់្ ច្ពិភាក្ានដញនោ របស់ ននួ ជា ក្ន ង្
សំណ ំ នរឿង្០០២/០២” (  ្ះថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្ន ២ំ០១៧) ឯក្សារន ែ E457/6/3 (ោបពី់នព ននះនៅកាតថ់ា សារណាបញ្ចបកិ់្ ច្
ពិភាក្ានដញនោ របស់ ននួ ជា)។  
3 ប គ្គ ្ំនួន១៨៥ បានផដ ់សក្ខីក្រមក្ន ង្សំណ ំ នរឿង្០០២/០២ នោយររួមាន៖ ១១៤នាក្ជ់ាសាក្ស ី ៦៣នាក្ជ់ានដើរបណដឹ ង្រដឋបែនវណី 
និង្៨នាក្ជ់ាអនក្ជំនាញ។ សូរនរើ  របាយការណ៍របស់អនក្ឃ្ល នំរើ សវនាការសាលាក្តីខែមរម្ក្ រ ន ើសំណ ំ នរឿង្០០២ វគ្គ២ របាយការណ៍
ន ែ ៧៩ សតីពីសវនាការន ើភសត តាង្ សបាត  ៍ទី៧៦ (  ្ះថ្ងៃទី៩ ដ ់១១ ខែរក្រា ឆ្ន ២ំ០១៧) ទំពរ័១។ 
4 អង្គជំន ំជម្រះត លាការកំ្ពូ  សតីពី៖ “សា ដីកាន ើសំណ ំ នរឿង្០០២/០១” (  ្ះថ្ងៃទី២៣ ខែវ ិ្ ឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៦) ឯក្សារន ែ F36 
(ោបពី់នព ននះនៅកាតថ់ា សា ដីកាសំណ ំ នរឿង្០០២/០១)។ 
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រពេរវោ ទីតំាងភូមិស្ដស្តសត និងប្បវរតិស្ដស្តសតថ្នអំឡុងរពេខេេកំពុងសថិរកនុងកា ពិភាកសារេញរោេរនេះ  
រសច្កតីសមាាងរៅរេើប្បធានបទនានាខេេសថិររប្ៅវិស្ដេភាពថ្នសំណ ំរ ឿង០០២ វគគ២ ភាពខខវងគនំិរគ្ននរៅ
រេើរថ្មលគួ ឲសយទុកច្ិរតបានថ្នភសដុតាងជាកោ់ក់ និងកា ទទួេខុសប្រូវឧប្កិេឋកមមជាេកេណៈបគុគេ បសជ់នជាប់
រោទទំងពី ។ រប្ៅពីកា បង្ហាញនូវទឡហីក ណ៍សំខាន់ៗ ទំងរនេះ បនាាបម់ក  បាយកា ណ៍រនេះ រធវើកា បង្ហាញពី
រសច្កដីសរងេបថ្នសំណ ំរ ឿង បស់ភាគីនីមួយៗ ទក់ទងរៅនឹងឧប្កិេឋកមមខេេបានរោទប្បកាន់ មានេូច្ជា៖ 
ឧប្កិេឋកមមខេេបានរោទប្បកាន់រៅកនុងកា ោាន និងសហក ណ៍នានា មនទី សនតិសុខ និងកា របាសសមាារថ្ផទកនងុ 
កា ប្បប្ពឹរតរៅរេើប្កុមជាក់ោក់ និងកា ោក់បទបញ្ហារ ៀបអាពាពិពាហ៍។ ជាច្ុងបញ្ចប់  បាយកា ណ៍រនេះ 
រាយកា ណ៍ពសំីរណើ បស់ភាគីរេើមបណដឹង េឋបសបរវណីច្ំរពាេះសំណង នងិរសច្កតីខងលងកា ណ៍ច្ុងរប្កាយ បសជ់ន
ជាប់រោទរោក រខៀវ សំផន។  ីឯជនជាប់រោទរោក ននួ ជា បានបេិរសធកនុងកា រធវើរសច្កដីខងលងកា ណ៍ច្ុង
រប្កាយ បស់គ្នរ់ រហើយរមធាវីកា ពា កតីឲសយគ្នរ់បានកំណរ់ពាកសយរពច្ន៍វាយរថ្មលរេើកិច្ចេំរណើ កា នីរិវិធីសវនាកា  
ជំនុំជប្មេះកតីរនេះថាជា “សវនាកា សខមដង”។ រៅច្ុងរប្កាយថ្នរសច្កដីសននិោានបទិបញ្ចបរ់នេះ រោកប្បធានអងគជនំុំ
ជប្មេះ នេិ នន ់បានប្បកាសថា រៅប្កមថ្នអងគជនំុំជប្មេះស្ដោេំបងូ នឹងសប្មាក រេើមសបីរ ៀបច្ំតាក់ខរងស្ដេប្កម 
ខេេ ំពឹងទុកថានងឹអាច្បញ្ចប់រៅពាក់កណាាេឆ្នំ២០១៨ ខាងមុខ។5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 ការរពឹំង្ទ ក្ននះ ខផអក្នៅន ើគ្នម្មាង្ខផនការបញ្ចបក់ារងាររបស់ អ.វ.ត.ក្ ខដ បានន្ញផាយ  ្ង្នម្កាយននះ (កំ្ខណន ើក្ទី១២)។ 
នទះបីជាោ ង្ននះក្តី នៅត លាការ ក្ន ង្ថ្ងៃទី២៣ ខែរងិ នា នលាក្ម្បធានជំន ំជម្រះសាលាដំបូង្ បាននិោយថា អង្គជំន ំជម្រះរនិអា្
ទសសនទ៍យបាននទ ថានព ណាខដ ឯក្សារននះនឹង្ម្តូវបានបញ្ចប ់ នោយសារខត “វសិា ភាពនពញន ញក្ន ង្សំណ ំ នរឿង្ននះមាន
 ក្ខណៈធំទូលាយ និង្សម គ្សាម ញ” ន ើយក្ប៏ានន ើក្នឡើង្ពី តម្រូវការក្ន ង្ការនបាះព រភផាយជាបីភាសាខដ នម្បើម្បាស់ក្ន ង្ អ.វ.ត.ក្ គឺ្ 
ភាសាខែមរ អង្ន់គ្លស និង្បារាងំ្។ សម្មាបគ់្នម្មាង្ខផនការបញ្ចបក់ារងារ សូរនរើ  អង្គជំន ំជម្រះវសិរញ្ញក្ន ង្ត លាការក្រព ជា សតីពី៖ 
“គ្នម្មាង្ខផនការបញ្ចបក់ារងារ” (កំ្ខណន ើក្ទី១២) (ថ្ងៃទី៣១ ខែរនីា ឆ្ន ២ំ០១៧) ទំពរ័ទី១៣។  
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*  បាយកា ណរ៍នេះ ប្រូវបានស រស រោយ ោវីឌ ខូរហន (David Cohen), តាយ េីណា, ោខញ៉ែេ មា៉ាររើស (Daniel Mattes), 
រខរេីន កាហវរស្តហវៀ (Caitlin McCaffrie), ោខញ៉ែេឡា មុនររមា៉ារា៉ាណូ (Daniella Montemarano), ប្សី ណាក់ និងរសៀង វនាា  
ខេេជាខផនកមួយថ្នកមមវិធីឃ្លំរមើេសវនាកា ស្ដោកតីខខម ប្កហម និងកា ផសសពវផសាយតាមសហគមន៍ បស់អងគកា គរប្មាង ផតួច្រផតើម
យុរតធិម៌អនត ជារបិ្បោំអាសុី (AIJI)។ AIJI គឺជាគរប្មាងកិច្ចសហប្បរិបរតិកា  វាងមជសឈមណឌេបសចិម-បូពា៌ (East-West Center) 
រៅអូណូឡូឡូ (Honolulu) និងមជសឈមណឌេ ោប់ខប៊ែេយូ.រអស.ឌី ហាន់ោ សប្មាប់សិទធិមនុសសស និងយុរតិធម៌អនត ជារិ 
(The WSD HANDA Center) ខេេកាេពីមុនប្រូវបានរគស្ដាេ់ថាជា មជសឈមណឌេសិកសាអំពីឧប្កិេឋកមមសស្តង្ហាម ខប៊ែកឃ្លី  
(Berkeley War Crime Study Center)។ ោបត់ាំងពីឆ្នំ២០០៣មក មជសឈមណឌេទំងពី រនេះ បានកំពុងរធវើកិច្ចសហប្បរិបរតិកា 
គ្ននរេើគរប្មាងជារប្ច្ើន ខេេពាក់ព័នធនឹងកា បរងកើរកា ផតួច្រផតើមយុរតិធម៌ និងកមមវិធីកស្ដងសមរថភាពនានាកនុងវិស័យសិទធមិនុសសស
ប្បោំរំបន់អាសុីអារគនយ៍រនេះ។ 
 
 


