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ខដេបានប្រប្េឹតារៅកនុង យៈាេថ្នកមពជុាប្រជា កររតយយរៅឆរនាេ ោះថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ថ្ងៃទ ី

០៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩ រឆញសេដីា រស់ខេួនរេើរណា ឹងសទ កខប្រឆំ្ងនឹងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងខដេបានរឆញាេេីថ្ងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៤ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១1 ប្រឆំ្ងនឹង នួន 

ជា នកង រខៀវ សំផន។  

១.ម្រវតតិនីតិវិធី  

2>រៅកនុងសេប្កម អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា ជនជារ់រចាទប្តូវជារ់េក  ទធេីរទា សម្ភេ រ់

 ង្ហគ េ ( ួមរញ្ចូេអំរេើមន សសឃាត) ា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ នកងអំរេើអមន សស មរ៌ផស

ងៗរទៀត (ម្ភនដូឆជា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ ា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយរងខំ នកងា រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាី

ថ្ងេងន ូ រស់មន សសជាតក) រៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកខដេបានប្រប្េឹតារឡើងរៅរេើទឹកដីថ្នប្ររទសកមពុ

ជារៅឆរនាេ ោះថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ ងឆ្ន ំ ១៩៧៧ នកងបានផានាៃ រទាសជនជារ់រចាទទាងំេី ម្ភន ក់

ៗដាក់េនធនាោ អស់មួយជីវច្ត2។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រាសថា រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីបានទទួេ

 ងេយសនកមមរដាយផ្លៃ េ់េីរទឧប្កកដឋខដេ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ប្តូវបានដាក់េក  ទធរនាោះអាប្ស័យរហ្ត រនោះ

បានទទួេយកខផនកខេោះថ្នសំរណើ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីស ំទាមទា សណំងផេូវឆកតា នកងសមូហ្ភាេ រដាយ

បានសរប្មឆផាេ់សំណងឆំនួន ១១ ដេ់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី3។ 

3>រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរេើរណា ឹងសទ កខ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានដាក់សំរណើឆំនួន 

៦ ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម រហ្ើយសំរណើទាងំរនោះប្តូវបានរ ៀររារ់េមអកតរៅកនុងខផនកពាក់េ័នធខាងរប្ាម4។ 

                                                 
1
 សូមរមើេ  ពាកេ់័នធរៅនឹងា រំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខភាេ មៗប្រឆំ្ងនឹង

រសឆកាីសរប្មឆរំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរេើកទីរី (E301/9/1/1/3)។  រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខប្រឆំ្ងនឹងរសឆកាី

សរប្មឆរំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរេើកទីេី  (E284/4/8)។ រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខប្រឆំ្ងនឹងរសឆកាីសរប្មឆរំខរកកកឆច

ដំរណើ ា នីតកវច្ ីរេើកទីមួយ (E163/5/1/13)។ ា រោងរេញរេញរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆទាងំរនោះ ា ដាក់ស ណា នកងឯកស 

ដថ្ទរទៀតខដេបានដកប្សង់រៅកនុងសេដីារនោះម្ភនរៅកនុង ឧរសមព័នធ ក។ ត្តរាងេនយេ់។ 

2
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៦០, ១១០៦ ដេ់ ១១០៧ នកងខផនកសរប្មឆរសឆកាី។ 

3
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១១៥០ ដេ់ ១១៦០ នកងខផនកសរប្មឆរសឆកាី។ 

4
 សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ១៧ ជាអាទិ៍។ 
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4>រៅថ្ងៃទី ២៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៤ រនាៃ រ់េីបានទទួេា អន ញ្ញា តឱ្យរខនែមរេេរវលា5 នួន ជា រខៀវ សំផន 

នកងសហ្ប្េោះរាជអាជាា  បានដាក់រសឆកាីជូនដំណឹងរ ៀងៗខេួនអំេីរណា ឹងសទ កខប្រឆំ្ងនឹងសេប្កម រស់អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូង6។ រសឆកាីជូនដំណឹងអំេីរណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា បានរង្ហា ញនូវទឡហីក ណ៍ឆំនួន 

២២៣ រដាយបានអោះអាងថា រាេ់កំហ្ សអងគរហ្ត  រទាោះរីខតឯកឯង ឬ ួមជាមួយនឹងកំហ្ សដថ្ទរទៀត ស ទធខត

រណាា េឱ្យម្ភនភាេអយ តាក ម៌ នកងថា រាេ់កំហ្ សអងគឆារ់ទាងំអស់ ោ៉ៅ ងរហាឆណាស់បានរ ឱើឱ្យខផនកខេោះថ្ន

សេប្កម រសអ់ងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំម្ភនស េេភាេរឡើយ7។ រសឆកាីជូនដំណឹងអំេីរណា ឹងសទ កខ រស ់

រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងនូវទឡហីក ណ៍ឆំនួន ១៤៨ នកងបានរសនើស ំឱ្យអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស 

រចាេសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង នកងរង្ហគ រ់ឱ្យរដាោះខេង ូរោត់ឱ្យម្ភនរស ភីាេជារនាៃ ន់8។ 

សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានប្រាសថា ខេួនដាក់រណា ឹងសទ កខ“រដើមបីប្ររោជន៍ឆារ់”ប្រឆំ្ងនឹងរសឆកាីសរប្មឆ

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ខដេកនុងរ ឿងកាីរនោះបានសរប្មឆមកនេកចា ណារេើទប្មង់ III ថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម

 ួមខដេជាទប្មង់មួយថ្នា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ 9។ 

5>រៅថ្ងៃទី ២៨ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៤ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានដាក់ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ខេួន10។ 

6>រៅថ្ងៃទី ២៩ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១៤ រនាៃ រ់េីបានទទួេា អន ញ្ញា តរខនែមរេេរវលា នកងឆំនួនទំេ័ 11 នួន ជា 

                                                 
5
 រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើ រស់រមធាវីា ពា កាីស ំរខនែមរេេរវលា នកងឆំនួនទំេ័ រេើរសឆកាីជូនដណំឹងអំេីរណា ឹងសទ កខ នកងស 

ណារេើរណា ឹងសទ កខ (F3/3)។ 
6
 រសឆកាីជូនដំណឹងអំេរីណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា (E313/1/1)។ រសឆកាីជូនដំណឹងអំេីរណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន 

(E313/2/1)។ 
7
 រសឆកាីជូនដំណឹងអំេរីណា ឹងសទ កខប្រឆំ្ងនឹងសេប្កមកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E 313/1/1) កថាខណឌ  ២។ 

8
 រសឆកាីជូនដំណឹងអំេីរណា ឹងសទ កខ រស់រមធាវីា ពា កាី រខៀវ សំផន ប្រឆំ្ងនឹងសេប្កមកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ (E313/2/1) 

កថាខណឌ  ១៥៣។ 

9
 រសឆកាីជូនដំណឹងអំេរីណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  (E313/3/1)។ 

10
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  (F11)។ 

11
 រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើស ំរខនែមរេេរវលា នកងទំេ័ សប្ម្ភរ់ដាក់ស ណារណា ឹងសទ កខ នកងស ណាតរ (F9)។ រសឆកាី

សរប្មឆរេើសំរណើ រស់រមធា វីា ពា កាីស ំរខនែមឆំនួនទំេ័  នកងរេេរវលាកនុងា រឆេើយតរ (F13/2)។ សូមរមើេផងខដ  រសឆកាី

សរប្មឆរេើសំរណើ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ស ណារខនែម (F15/1)។  
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បានដាក់ស ណារណា ឹងសទ កខខតភាសអង់រលេស12 រហ្ើយ រខៀវ សំផន បានដាក់ខតភាសបារំាងមយួ

រ៉ៅ រណាណ ោះ13។ សំរៅរកខប្រជាភាសខខម ថ្នស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ប្តូវបានជនូ

ដំណឹងរៅថ្ងៃទី ២៤ នកង ២៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១៥ រ ៀងៗខេួន14។ 

7>រៅថ្ងៃទី ២៨ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៥ រនាៃ រ់េីបានទទួេា អន ញ្ញា តរខនែមរេេរវលា15 ជនជារ់រចាទទាងំ

េី បានដាក់ស ណាតររ ៀងៗខេួនរៅនឹងស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា 16។ 

8>រៅថ្ងៃទី ២៤ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៥ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានដាក់ស ណាតរ រស់ខេួនរៅនឹងស ណារ

ណា ឹងសទ កខ រស់ជនជារ់រចាទទាងំេី 17ខតភាសអង់រលេសមួយរ៉ៅ រណាណ ោះ18។ សំរៅរកខប្រជាភាសខខម ប្តូវ

បានជូនដំណឹងរៅថ្ងៃទី ១២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៥។ 

9>រៅថ្ងៃទី ២៥ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៥ រនាៃ រ់េីបានទទួេា អន ញ្ញា ត19 សហ្រមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមរ

ណា ឹង ដឋរបរវណី បានដាក់ស ណាតរ រស់ខេួនរៅនឹងស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ជនជារ់រចាទខតភាសអង់

រលេសមួយរ៉ៅ រណាណ ោះ20។ សំរៅរកខប្រជាភាសខខម ប្តូវបានជូនដំណឹងរៅថ្ងៃទី ១៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥។ 

10>រៅថ្ងៃទី ០២ ០៣ នកង ០៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥21 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានររើកសវនាា ស ួ

                                                 
12

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា។ 
13

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា។ សូមរមើេផងខដ  រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើស ំខកតប្មូវរេើស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ 

រខៀវ សំផន (F18/3)។  

14
 ា រកខប្រជាភាសអង់រលេសថ្នស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវបានជូនដំណឹងរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

២០១៥។ 
15

 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា រខនែមរេេរវលា នកងឆំនួនទំេ័  រដើមបីរ ឱើា រឆេើយតរ (F13/2)។ 
16

 ស ណាតរ រស់ នួន ជា។ ស ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន។ 
17

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ។ 
18

 សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ស ំដាក់ស ណាតរខតជាភាសអង់រលេសមួយរ៉ៅ រណាណ ោះ (F21/1)។ 

សូមរមើេផងខដ  រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា រខនែមរេេរវលា នកងឆំនួនទំេ័ សប្ម្ភរ់រ ឱើា រឆេើយតរ (F23/1)។   
19

 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីសកទធក រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី (F10/2)។ 
20

 ស ណាតរ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី។ 
21

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកស រេខ F1/1.1។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកស រេខ 

F1/2.1។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកស រេខ F1/3.1។ 
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សកសីឆំនួន ៣ នាក់22 ខដេ នួន ជា បានរសនើស ំឱ្យរាោះរៅ23។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លា

ា កំេូេបានសរប្មឆថា ភាលីេ ំប្តូវបានអន ញ្ញា តឱ្បរប្រើប្បាស់ឆរមេើយណាខដេទំនងជាបានទទួេត្តម យៈ

ា រ ឱើទា  ណកមមរឡើយ24។ 

11>រៅថ្ងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៥ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានរឆញដីាកំណត់ាេរ ច្រឆទិសវនា

ា រេើរណា ឹងសទ កខខដេនឹងប្តូវរ ឱើរឡើងរៅថ្ងៃទី ១៦ ដេ់ ១៨ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៥ នកងបានជូនដំណឹងដេ់

ភាលីអំេី“ា ខកខប្រប្ររភទរទរចាទ”ជាសាា ន េេ រដាយបានអរញ្ជើញភាលីដាក់ស ណាពាក់េ័នធរញ្ញា រនោះ25។ 

រដាយស រញ្ញា ប្លរ់ប្លង សវនាា ប្តូវបានេនា រេេរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៥26។ 

12>រៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៥ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានររើកសវនាា រេើរណា ឹងសទ កខ 

រ៉ៅ ខនាមួយ យៈខេីរប្ាយមកបានផ្លអ ក រដាយស ខឱោះរមធាវីា ពា ប្សរឆារ់សប្ម្ភរ់ នួន ជា ខដេសហ្រមធាវី

ា ពាកាី រស់ោត់បានរដើ រឆញេីរនៃរ់សវនាា 27 រទើររណាា េឱ្យអងគជំន ំជប្មោះសរប្មឆដាក់ទណឌ កមមរេើស

ហ្រមធាវីា ពា កាីជាតក រស់ នួន ជា ឆំរពាោះកំហ្ សវច្ជាជ ជីវៈ រស់ខេួន28 នកងបានខណនាអំងគភាេោំពា ា 

ា ពា កាីឱ្យរប្ជើសត្តងំរមធាវីរប្មុងសប្ម្ភរ់ា ពា កាី នួន ជា29។ 

13>រៅថ្ងៃទី ២៣ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ រនាៃ រ់េីា រប្ជើសត្តងំរមធាវី ផ្លត់ រៅស៊ា ង រ ឱើជារមធាវីរប្មុង

សប្ម្ភរ់ នួន ជា30 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានរង្ហគ រ់ថា សវនាា រណា ឹងសទ កខប្តូវរនារៅថ្ងៃទី ១៦ ខខ 

                                                 
22

 ដីាកំណត់ាេរ ច្រឆទិសវនាា រេើភសាតុ្តង (F24)។ រសឆកាីខណនាសំាីេីកកឆចនីតកវច្ ីថ្នសវនាា  (F26)។ សូមរមើេផងខដ  រស

ឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើស ំររំេញកកឆចរស ើរសួ កនុងរោេរំណងរដើមបីវាយតថ្មេភាេអាឆរជឿជាក់បាន រស់សកសី (F28/4)។  
23

 សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើស ំរាោះរៅសកសី (F2/5)។ 
24

 រសឆកាីសរប្មឆរេើភសាតុ្តងខដេបានទទួេត្តម យៈា រ ឱើទា  ណកមម (F26/12)។ 
25

 ដីាកំណត់ាេរ ច្រឆទិសវនាា រេើរណា ឹងសទ កខ (F30)។ 
26

 ដីាកំណត់ាេរ ច្រឆទិសែ េ រេើសវនាា រណា ឹងសទ កខ (F30/4)។ 
27

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៧ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកស រេខ F1/4.1។ 
28

 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីប្រប្េឹតា រស់រមធាវីា ពា កាី (F30/18)។ 
29

 អន សស ណៈសាីេីា រប្ជើសត្តងំរមធាវីរប្មុង (F30/15)។ សូមរមើេផងខដ  អន សស ណៈរដាោះប្សយរេើទំនាស់ផេប្ររោជន៍ 

(F30/15/1/1)។ 
30

 ា រប្ជើសត្តំងរមធាវីរប្មុង រស់អងគភាេោពំា ា ា ពា កាី (F30/15/2)។ សូមរមើេផងខដ  រសឆកាសីរប្មឆរដករស ស ណា 

រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  (F30/16/1)។ 
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ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៦  ហ្ូតដេ់ថ្ងៃទី ១៨ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៦31។ 

14>រៅថ្ងៃទី ១៦ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៦ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានរនាសវនាា រេើរណា ឹងសទ កខរនោះ32 

នកងរនាៃ រ់េីបានសា រ់ស ណាផ្លៃ េ់ម្ភត់ រស់ រខៀវ សំផន សហ្ប្េោះរាជអាជាា  នកងសហ្រមធាវីនាមំ ខតំណាង

រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី អងគជំន ំជប្មោះបានប្រាសរកទសវនាា រៅថ្ងៃទី ១៨ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៦33។ 

15>រៅថ្ងៃទី ១២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៦ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានរឆញដីាកំណត់ាេរ ច្រឆទិប្រាស

សេដីារេើរណា ឹងសទ កខខដេប្តូវរ ឱើរឡើងរៅថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦34។ 

16>រៅថ្ងៃទី ០៨ ខខ រមស នកង ទី១១ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១៥ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានសរប្មឆរដករស 

សំរណើ រស់ប្កុមរមធាវីា ពា កាីសំណ ំរ ឿង ០០៣ នកង ០០៤ ស ំរ ឱើរទអនារាលមន៍រៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី

រេើរណា ឹងសទ កខថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឬដាក់ស ណា រស់អនកខដេេ ំខមនជាភាលីថ្នរ ឿងកាី35។ 
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 ដីាសរប្មឆរនាសវនាា រេើរណា ឹងសទ កខ (F30/17) ។ 
32

 សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៦ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកស រេខ F1/5.1។ 
33

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៨ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកស រេខ F1/7.1 ទំេ័  ៦៧។ 
34

 ដីាកំណត់ាេរ ច្រឆទិប្រាសសេដីា (F34)។ 
35

 រសឆកាីសរប្មឆទីមួយសាីេីរទអនារាលមន៍ (F20/1)។ រសឆកាីសរប្មឆទីេី សាីេីរទអនារាលមន៍ (F31/1)។  
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

២.្ំពណើ្ុំឱ្យដាក់ភ ត្រតាង្រន្នែរ 

២.ក.ប្រវតាកនតីកវច្  ី

17>រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរេើរណា ឹងសទ កខ នួន ជា បានរេើករឡើងជារប្ឆើនត្តម យៈ

សំរណើស ំឱ្យអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេទទួេយក នកងេកចា ណាភសាតុ្តងរខនែម។ សំរណើ រស់ោត់បាន ួម

រញ្ចូេា ខសឱង ករដើមបីឱ្យទទួេបានសម្ភា  ជារសតទសសន៍ ា រសនើស ំឱ្យរាោះរៅរ លគេឆំនួន ១៦ នាក់មក

រ ឱើជាសកសី នកងា ទទួេយកសម្ភា  ជាឯកស  ឬរសតទសសន៍ រ ឱើជាភសាតុ្តង36។ 

18>រៅថ្ងៃទី ០១ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៥ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានទទួេយកខផនកខេោះថ្នសំរណើ រស់ នួន 

ជា នកងបានផាួឆរផាើមររើកកកឆចរស ើរសួ រខនែមរដាយរៅប្កមតំណាងេី  ូរ អន រលាមត្តមវច្ធាន ៩៣ ថ្នវច្ធានថ្ផៃ

កនុង37។ រៅកនុងប្ករខ័ណឌ ថ្នកកឆចរស ើរសួ រនោះ Robert LEMKIN បានផាេ់កំណត់រហ្ត  រស់ោត់ខដេេ ំបាន

ផសេឱផាយជាសធា ណៈ នកងបានអោះអាងថា កំណត់រហ្ត ទាងំរនោះលឺជារសឆកាីសរងខរខេឹមស ថ្នកកឆចសម្ភា សន៍

ខដេ  ូរោត់ នកង រងត សមបតាក បានរ ឱើរឡើងជាមួយរ លគេឆំនួន ៤ នាក់ ខដេរ លគេរនោះោត់បានរេើករឡើងរៅ

កនុងកកឆចសម្ភា សន៍ រស់ោត់ជាមួយនឹងរៅប្កមតំណាង38 (“កំណត់រហ្ត  រស់ Robert LEMKIN”)39។ ខផអក

ត្តមរសឆកាីសរប្មឆររណាា ោះអាសននទីរីសាីេីកកឆចរស ើរសួ រខនែម (F2/4/3/3/5) Robert LEMKIN  រប្ាយមក

បានផាេ់អឱីខដេោត់រៅថា ប្រតកចា ឹកថ្នកកឆចសម្ភា សន៍ជាមួយនឹងរ លគេរួននាក់រនាោះ (“ប្រតកចា ឹក LEMKIN

”)40។ 

19>រៅថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៥ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានទទួេយកខផនកខេោះថ្នសំរណើរខនែម

 រស់ នួន ជា ស ំឱ្យទទួេយកកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់សកសី ទាត់ រ ឿន41
(SCW-5) រ ឱើជាភសាតុ្តង 
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 សូមរមើេ រសឆកាីសរងខរថ្នប្រវតាកនីតកវច្ ី ខផនកសរប្មឆរសឆកាីរេើសំរណើស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែមខដេេ ទំាន់បានសរប្មឆ (F2/9)។  
37

 រសឆកាីសរប្មឆររណាា ោះអាសននទីមួយសាីេីកកឆចរស ើរសួ រខនែម (F2/4/3) កថាខណឌ  ២៤ ដេ់ ២៦។ 
38

 កំណត់រហ្ត ថ្នកកឆចសម្ភា សន៍ រស់ Robert LEMKIN ថ្ងៃទី ១៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៥ (F2/4/3/1)។ 

39 ឧរសមព័នធ-កំណត់រហ្ត  រស់ Robert LEMKIN សាីេីកមមវច្ ីនរោបាយ រស់ ញឹម  ស់ ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៥ 

(F2/4/3/3.1)។ 

40
 ប្រតកចា ឹកខដេបានផាេ់រដាយ Robert LEMKIN ថ្ងៃទី ០២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៥ (F2/4/3/3/6.2)។ 

41
 កត់សម្ភគ េ់ថា រ ម្ ោះ រស់ោត់ប្រករជាភាសឡាត្តងំ “TOIT Thoeurn”(ទាត់ រ ឿន)។ រៅកនុងរាស់រសឆកាីសរប្មឆកនុងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១  ួមទាងំសេដីារនោះផងខដ  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរប្រើប្បាស់ភាសឡាត្តំងរនោះ។ 
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នកងរាោះរៅសកស ីសំ សកទធ ី (SCW-3) សកសី រៅ វ៉ន (SCW-4) នកងទាត់ រ ឿន មកផាេ់សកខីកមម42 ខដេ

អនកទាងំអស់រនោះបានរ ឱើរឡើងរៅថ្ងៃទី ០២ ទី០៣ នកង ទី០៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៦43។ 

20>រៅថ្ងៃទី ២១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៥ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានរឆញរសឆកាីសរប្មឆមួយរដាោះប្សយ

រេើសំរណើខដេរៅរសសសេ់ រស់ នួន ជា ខដេស ំឱ្យទទួេយកភសាតុ្តងរខនែម44 រដាយបានផាេ់សំអាង

រហ្ត ដូឆតរៅថា រដាយអន រលាមត្តមវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង អងគជំន ំជប្មោះបានទទួេយកជាភសាតុ្តង

នូវ (i) កំណត់រហ្ត ជាវីរដអូថ្នកកឆចសម្ភា សន៍ រស់រៅប្កម Silvia CARTWRIGHT ខដេបានរ ឱើរឡើងរៅ
 វច្ទាសែ ន Aspen កនុងខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៣ ខដេរេេរនាោះ រលាកប្សី លឺជារៅប្កមថ្នអងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូង (“កកឆចសម្ភា សន៍ រស់រៅប្កម CARTWRIGHT”)45 (ii) រសឆកាីដកប្សង់រឆញេីរសៀវរៅឆំណងរជើង

ថា រៅប្កម នកងខខម ប្កហ្ម នកេនធរដាយអតីតសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកត Marcel Lemonde (“រសឆកាីដកប្សង់

រឆញេីរសៀរៅ រស់ LEMONDE”)46
 (iii) ប្រតកចា ឹកឆំនួន ២  រស់ រេប្ជ ជឹម ថ្នសកខីកមមឆ ោះថ្ងៃទី ២៣ នកង 

២៤ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៥ រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ (“ប្រតកចា ឹក

 រស់ រេប្ជ ជឹម”)47
  (iv) ប្រតកចា ឹក រស់ ទាត់ រ ឿន ថ្នកកឆចសម្ភា សន៍ជាមួយនឹង រងត សមបតាក នកង Robert 

LEMKIN
48  នកងខផអកត្តមលំនកតផាួឆរផាើម រស់ខេួន (v) កំណត់រហ្ត ថ្នកកឆចសម្ភា សន៍ជាលាយេកខណ៍អកស 

 រស់មជឈមណឌ េឯកស កមពជុា (DC-Cam) ជាមួយ រៅ វ៉ន (“កកឆចសម្ភា សន៍ រស ់DC-Cam ជាមួយ រៅ 
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 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា រាោះរៅសកសីរៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ (F2/5) កថាខណឌ  ២៦។ 
43

 ដីាកំណត់ាេរ ច្រឆទិសវនាា រេើភសាតុ្តង (F24)។ 
44

 ខផនកសរប្មឆរសឆកាីសាីេីសរំណើស ដំាក់ភសាតុ្តងរខនែមខដេេ ំទាន់បានសរប្មឆ (F2/9) កថាខណឌ  ៦ ដេ់ ៧។ 
45

 ឧរសមព័នធ ៣៖ កកឆចសម្ភា សន៍ រស់រៅប្កម Silvia Cartwright រៅវច្ទាសែ ន Aspen (ថ្ងៃទី ០៧ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៣) ថ្ងៃទី 

២១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៥ F2/9.3R។ 
46

 ឧរសមព័នធ ៤៖ រសឆកាីដកប្សង់រឆញេីរសៀវរៅ Marcel Lemonde៖ Un juge face aux Khmers Rouges (រៅប្កម នកងខខម 

ប្កហ្ម) ថ្ងៃទី ២១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកស រេខ F2/9.4 (ា រញ្ចូេោន នូវរសឆកាីដកប្សង់រឆញេីរសៀវរៅខដេបានដាក់កនុង
សំណ ំរ ឿង E189/3/1/7.1.1  E189/3/1/7.1.2  E189/3/1/7.1.3 នកង E189/3/1/7.1.4)។ 

47
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៥ (រេប្ជ ជឹម)(សណំ ំរ ឿង ០០២/០២) ឯកស រេខ F2/6.1.1។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី 

២៤ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៥ (រេប្ជ ជឹម)(សំណ ំរ ឿង ០០២/០២) ឯកស រេខ F2/6.1.2។ 

48
 កកឆចសម្ភា សន៍ រស់ ទាត់ រ ឿន ជាមួយ រងត សមបតាក នកង Robert LEMKIN ឆ ោះថ្ងៃទី ២១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៥ (F2/9.2) (រសឆ

កាីដកប្សង់រឆញេីប្រតកចា ឹក រស់ LEMKIN)។  
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វ៉ន”)49 រហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះបានសរប្មឆរដករស សំរណើរសសសេ់ដថ្ទរទៀត រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាុ

ត្តងរខនែម នកងរកទកកឆចរស ើរសួ រខនែមខដេខេួនបានរ ឱើរឡើង។ 

21>រៅថ្ងៃទី ១១ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៦ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានសរប្មឆរដករស សំរណើ រស់ នួន ជា 

ខដេរសនើស ំឱ្យអងគជំន ំជប្មោះេកចា ណារេើខផនកសរប្មឆរសឆកាី រស់ខេួនរឡើងវច្ញ សាីេីសំរណើស ំដាក់ភសាតុ្តង

រខនែមខដេេ ំទាន់បានសរប្មឆ (F2/9)  ឬផាេ់សំអាងរហ្ត ពាក់េ័នធឱ្យបានម នា រនាសវនាា រេើរណា ឹងស

ទ កខ រហ្ើយអងគជំន ំជប្មោះបានរញ្ញជ ក់ថា សំអាងរហ្ត ទាងំរនាោះនឹងប្តូវផាេ់រៅកនុងសេដីារនោះរេើខផនកអងគរស

ឆកាីថ្នរណា ឹងសទ កខ50។ 

22>រហ្ត ដូរឆនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងផាេ់សំអាងរហ្ត សប្ម្ភរ់រសឆកាីសរប្មឆខដេបានរ ឱើរឡើង

រៅកនុងខផនកសរប្មឆរសឆកាី រស់ខេួនសាីេីសំរណើស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែមខដេេ ំទាន់បានសរប្មឆរនាោះ(F2/9)។  

២.ខ.ប្ករខណ័ឌ ឆារ ់

23>រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីរាោះរៅសកសីរៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ (F2/5)
51 អងគជំន ំជប្មោះត លា

ា កំេូេបានផាេ់រសឆកាីសរងខរថ្នឆារ់ជា  ម្ភន សប្ម្ភរ់ភសាតុ្តងរខនែមរេើរណា ឹងសទ កខដូឆខាងរប្ាម៖ 

អងគជនំ ំជប្មោះត លាា កំេូេ េំឹកថា ម្ភនេកខខណឌ េី សប្ម្ភរអ់ងគជនំ ជំប្មោះ កនុងា ទទួេយកភសាុ

ត្តងងមីរេើរណា ឹងសទ កខ។ ទីមយួ  វច្ធាន ១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង បានកំណត់េកខណៈ វច្នកឆិ័យខដេ

ប្តូវអន វតាត្តម កនុងា សរប្មឆរេើសំរណើ រស់ភាលីស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម។ រនោះជាេកខខណឌ  មមត្ត

សប្ម្ភរា់ រង្ហា ញភសាតុ្តងរេើរណា ឹងសទ កខ។  វច្ធាន ១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងដូឆរៅកនុងខផនក

ខដេពាក់េ័នធថា៖  

ភាល ីអាឆរសនើស ំរខនែមភសាតុ្តងឆំរពាោះម ខអងគជំន ជំប្មោះត លាា កំេូេ រោងត្តមវច្ធាន ៨៧

(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ររើសកនជាភសាតុ្តងរនាោះមកនអាឆ កបានកនុងរេេសវនាា  រហ្ើយខដេ

ជាកត្តា កំណត់នាឱំ្យ្នដេា់ រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆរៅកនុងសវនាា ។ រសឆកាីរសនើស រំខនែម

                                                 
49

 កកឆចសម្ភា សន៍ រស់ រៅ វ៉ន ជាមួយ DC-Cam រៅថ្ងៃទី ២០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១១ (F2/9.1)។ 

50
 រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើ រស់ នួន ជា ស ំឱ្យរ ឱើា េកចា ណារឡើងវច្ញ (F2/10/3) ទំេ័  ៤ ដេ់ ៥។ 

51
 រសឆកាីសរប្មឆទីមួយរេើសំរណើស ំរាោះរៅសកសី (F2/5) កថាខណឌ  ១៥ ដេ់ ១៧។ 
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ភសាតុ្តង ប្តូវរញ្ញជ ក់ឱ្យបានឆាស់លាស់អំេីទំនាក់ទំនងរដាយផ្លៃ េ ់វាងភសាតុ្តងរខនែមងមីរនោះ 

ជាមួយនឹងសម្ភអ ងរហ្ត ជាក់លាក់ខដេអងគជនំ ំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើក។ 

អងគជនំ ំជប្មោះត លាា កំេូេ េំឹកថា  វច្ធានរនោះអន វតារៅរេើអងគរហ្ត ងមីខដេរទើរខត ក

រឃើញ នកងមរ ាបាយងមីខដេជាភសាតុ្តង (facta noviter producta and facta noviter 

reperta)
52
។  

ដូរឆនោះ រខនែមរៅរេើរទដាឋ នទរូៅថ្នភាេអាឆទទួេយកបានត្តមវច្ធាន ៨៧(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង រទ

ដាឋ នខដេម្ភនរីឆំណ ឆរនោះ បានអន វតាឆំរពាោះរសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើស ភំសាតុ្តងរខនែមរៅដំណាក់

ាេរណា ឹងសទ កខ។ អងគជំន ជំប្មោះត លាា កំេូេប្តូវរជឿជាក់រដាយខេួនឯងថា ភសាតុ្តងខដេបានផា

េ់ឱ្យរនាោះ៖ (i) េ ំអាឆ កបានរេេជំន ជំប្មោះ (ii) ជាកត្តា កំណត់នាឱំ្យ្នដេា់ រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆ

រៅកនុងសវនាា រេើរណា ឹងសទ កខ នកង (iii) ទាក់ទងរៅនឹងសម្ភអ ងរហ្ត ជាក់លាក់ រស់អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដរំូង។ ទាក់ទងរៅនឹងឆំណ ឆទីមួយ យ តាកសស្តសារៅកប្មកតអនា ជាតក តប្មូវឱ្យអនកដាក់

ពាកយរសនើស បំ្តូវរង្ហា ញថា “ភសាតុ្តង [ខដេបានរសនើរឡើង] េ ំអាឆ កបានរៅរេេជនំ ំជប្មោះ ររើរទាោះរី

ជាបានប្រឹងខប្រងខសឱង ករដាយយកឆកតាទ កដាក់ោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ”
53
។ េកខខណឌ តប្មូវរនោះម្ភនស ៈ

សំខានស់ប្ម្ភររ់ជៀសវាងក ំឱ្យរប្រើប្បាស់យ តាកសស្តសាតវ៉ាកាីខដេជាា  ំខាន នកងោម នប្រសកទធកភាេ
54
។ 

ទីេី   វច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងរញ្ញជ ក់ថា អងគជំន ជំប្មោះត លាា កំេូេ អាឆ“រាោះរៅសកសីងមី”

កនុងា សរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខខដេខេួនបានទទួេ។ អំណាឆរនោះ ជាឆនាៃ ន សកទធកខដេអងគជនំ ំជប្មោះ
អាឆរប្រើប្បាសត់្តមលំនកតផាួឆរផាើម រស់ខេួន រៅរេេខដេប្ររោជន៍យ តាក មត៌ប្មូវ រដាយរ ឱើា 

េកចា ណារៅរេើាេៈរទសៈជាក់លាក់ថ្នរ ឿងកាី
55
។ កនុងា កំណត់ខរររនោះ អងគជនំ ជំប្មោះនឹងប្តូវ

                                                 
52

 [រជើងទំេ័  ៤៨ កនុងរសឆកាីសរប្មឆទីមួយរេើសំរណើស ំរាោះរៅសកសី (F2/5)][រសឆកាីសរប្មឆររណាា ោះអាសននទីមួយសាីេីកកឆច

រស ើរសួ រខនែម (F2/4/3) ] កថាខណឌ  ១៥។ 

53
 [រជើងទំេ័  ៤៩ កនុងរសឆកាីសរប្មឆទីមួយរេើសំរណើស ំរាោះរៅសកសី (F2/5)] សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី Lubanga (ICC) 

កថាខណឌ  ៥០ (សរងខរយ តាកសស្តសា រស់ត លាា  ICTY នកង ICTR ប្តង់ឆំណ ឆរនោះ)។ 

54
 [រជើងទំេ័  ៥០ កនុងរសឆកាីសរប្មឆទីមួយរេើសំរណើស ំរាោះរៅសកសី ឯកស រេខ (F2/5)] សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី 

Nahimana (ICTR)] កថាខណឌ  ៤ ដេ់ ៥។ [រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែមរ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) ] កថា
ខណឌ  ៣។ 

55
 [រជើងទំេ័  ៥១ កនុងរសឆកាីសរប្មឆទីមួយរេើសំរណើស ំរាោះរៅសកសី (F2/5)] សូមរមើេ [សេដីារ ឿងកាី Lubanga (ICC)] 

កថាខណឌ  ៦២ (កនុងរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាកំេូេថ្នត លាា ប្េហ្មទណឌ អនា ជាតក (ICC) បានយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះម្ភន
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េកចា ណា ថារតើភសាតុ្តងងមីរនោះ“នឹងជួយកនុងា ខសឱង កា េកត” ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា
56
។ ា រប្រើប្បាស់

អណំាឆរនោះេ ំបានរ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេា់ សរប្មឆ រស់អងគជនំ ំជប្មោះត លាា កំេូេរេើទឡហកី ណ៍ រស ់

នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា អងគជំន ជំប្មោះលរបីរប្រើប្បាសយ់ ត្តា  កា រណា ឹងសទ កខកនុងា ជំន ជំប្មោះ

សជាងមី រេើា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត  រសអ់ងគជនំ ំជប្មោះសលាដរំូង រឡើយ
57
។ 

24>រៅកនុងខផនកខាងរប្ាមរនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកភាកាេមអកតរេើឆារ់ជា  ម្ភនទាកទ់ងរៅនឹង

ភសាតុ្តងរខនែមរេើរណា ឹងសទ កខ។ 

២.ខ.១.“កត្តា កណំត”់ត្តមវច្ធាន ១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនងុ 

25>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ត្តងំេីដំរូងថា ប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពជុាេ ំបានខឆងអំេីរសឆកាី

ខណនាជំារទដាឋ នសាីេីេកខណៈវច្នកឆិ័យសប្ម្ភរ់ប្លរ់ប្លងា រង្ហា ញភសាតុ្តងងមី រៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ

រឡើយ
58
។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ដូឆបានរង្ហា ញរៅខាងរប្ាម អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា 

“ឆារ់ អ.វ.ត.ក. បានកំណត់នីតកវច្ ីថ្នា េកនកតយរឡើងវច្ញមួយដាឆ់រដាយខឡក”59 ខដេជាចាបំាឆ់ប្តូវបាន

រំរេញរខនែមរដាយវច្ធានសាីេីា ដាក់ភសាតុ្តងរខនែមខដេប្សរជាមួយឆារ់ អ.វ.ត.ក. រ៉ៅ ខនាខ សខរេកេីវច្ធាន

កនុងប្សុក។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ កនុងា រកប្សយវច្ធាន ១០៨(៧) អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេខសឱង កា 

ខណនាកំនុងរទដាឋ ននីតកវច្ ីខដេបានររងកើតរឡើងកនុងកប្មកតអនា ជាតក60។ 

26> វច្ធាន ១១៥(ខ) ថ្នវច្ធានសាីេីនីតកវច្ ី នកងភសាតុ្តង រស់ត លាា ប្េហ្មទណឌ អនា ជាតកសប្ម្ភរអ់តីតប្ររទស

                                                                                                                                                             

ឆនាៃ ន សកទធកទទួេយកភសាតុ្តងរេើរណា ឹងសទ កខ ររើរទាោះរីជាម្ភនា យេ់រឃើញអវច្ជជម្ភនមួយ ឬរប្ឆើនអំេេីកខណៈ វច្នកឆិ័យខដេ

កំណត់ភាេអាឆទទួេយកបានថ្នភសាតុ្តងរេើរណា ឹងសទ កខក៏រដាយ)។ 

56
 [រជើងទំេ័  ៥២ កនុងរសឆកាីសរប្មឆទីមួយរេើសំរណើស ំរាោះរៅសកសី (F2/5)] សូមរមើេ  វច្ធាន ៨៧(៤) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខដេប្តូវ

អានភាជ រ់ជាមួយនឹងវច្ធាន ១០៤ សៃួន ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។   

57
 រសឆកាីសរប្មឆទីមួយរេើសំរណើស ំរាោះរៅសកសី (F2/5) កថាខណឌ  ១៥ ដេ់ ១៧។  

58
 សូមរមើេម្ភប្ត្ត ៣៩៤ ថ្នប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពជុា (ខឆងថា “រប្ាយរេេសួ ឆរមេើយជនជាររ់ចាទ ួឆ ប្រធានសា រ់ឆរមេើយ

រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី នកងអនកទទួេខ សប្តូវ ដឋរបរវណីត្តមេំដារ់េំរដាយខដេខេួនយេ់រឃើញថា ម្ភនប្ររោជន៍។ សកសី នកងអនក

ជំនាញនឹងប្តូវបានរលសា រ់ឆរមេើយេ ោះប្ត្តខតត លាា រង្ហគ រ់ឱ្យរ ឱើដូរចាន ោះ”)។ 
59

 សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ៩១ ជាអាទិ៍។  
60

 សូមអាន ម្ភប្ត្ត ៣៣ ងមី ផគួរជាមួយនឹងម្ភប្ត្ត ៣៧ ងមី ថ្នឆារ់សាីេីា ររងកើតអងគជំន ំជប្មោះវច្សមញ្ាកនុងត លាា កមពជុា។ 
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យូរហាគ សេ វី(“ICTY”) នកង វច្ធាន ១១៥(ខ) ថ្នវច្ធានសាីេីនីតកវច្ ី នកងភសាតុ្តង រស់ត លាា ប្េហ្មទណឌ អនា ជាតក

សប្ម្ភរប់្ររទស វ៉ាន់ដា(“ICTR”)ខឆងរៅកនុងខផនកខដេពាក់េ័នធដូឆខាងរប្ាម៖ 

ប្រសកនររើអងគជនំ ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា ភសាតុ្តងរខនែមរនោះេ ំអាឆ កបានរៅរេេជនំ ំ

ជប្មោះម្ភនា ជារព់ាក់េ័នធ នកងម្ភនភាេអាឆរជឿជាក់បាន អងគជំន ជំប្មោះនឹងប្តូវកំណត់ ថារតើភសាតុ្តង

រនោះអាឆជាកត្តា កំណត់ខដេនាឱំ្យ្នដេា់ រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆរៅរេេជនំ ំជប្មោះ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា

61។ 
27>រដាយខផអករេើរទរបញ្ាតាកខាងរេើរនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY បាន ករឃើញថា ភ

សាតុ្តងរខនែមរៅកនុងរណា ឹងឧទធ ណ៍កនុងឆំរណាមរនាោះ ប្តូវខតជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង“ា យេ់រឃើញខផនកអងគ

រហ្ត ខដេជាមូេដាឋ នសប្ម្ភរ់ា ដាក់េក  ទធភាេ ឬា ប្រាសរទាស កនុងន័យថា ា យេ់រឃើញទាងំរនាោះ ម្ភ

នស ៈសំខាន់ ឬចាបំាឆ់រំផ តសប្ម្ភរ់ា ដាក់េក  ទធភាេ ឬា ប្រាសរទាស”62 នកងថា ភសាតុ្តងខដេរសនើរឡើង

រនោះ “អាឆម្ភនឥទធកេេដេ់ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេ ររើនកោយមា៉ៅងរទៀត ភសាតុ្តងរនោះប្តូវខតជាភសាតុ្តង

ខដេអាឆរង្ហា ញថា ា សរប្មឆរនាោះេ ំទាន់ម្ភនមូេដាឋ ន ឹងមំ្ភរៅរឡើយ ប្រសកនររើេកចា ណាកនុងរ ច្រទថ្នភសាុ

ត្តងខដេបានរង្ហា ញរៅរេេជំន ំជប្មោះ”63។ ដូឆរនោះ តប្មូវឱ្យម្ភនា រង្ហា ញនូវ“េទធភាេជាក់ខសាងថា សេ

ប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង អាឆម្ភនភាេខ សខរេកេីម ន ប្រសកនររើភសាតុ្តងងមីប្តូវបានទទួេយក”64។ 

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា ជាាតេឱកកឆច រស់ភាលីខដេរសនើស ំ

ដាក់ភសាតុ្តងរខនែមរេើរណា ឹងឧទធ ណ៍ ខដេជាអនករង្ហា ញអំេីឥទធកេេរនាោះ65។  

28>ដូឆោន រនោះខដ  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា ប្េហ្មទណឌ អនា ជាតក (“ICC”) បានអោះអាងថា រទាោះ

រីជា  វច្ធាន ៦២ ថ្នរទរបញ្ាតាក រស់ ICC  េ ំបានតប្មូវជាេករសសក៏រដាយ៖ 

                                                 
61

  វច្ធាន ១១៥(ខ) ថ្នវច្ធានសាីេីនីតកវច្ ី នកងភសាតុ្តង រស់ត លាា  ICTY នកង វច្ធាន ១១៥(ខ) ថ្នវច្ធានសាីេីនីតកវច្ ី នកងភសាតុ្តង រស់

ត លាា  ICTR។ 

62
 រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែមរ ឿងកាី Popović (ICTY) កថាខណឌ  ៨។ 

63
 រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើស ំដាកភ់សាតុ្តងរខនែមរ ឿងកាី Popović (ICTY) កថាខណឌ  ៩។ សូមរមើេផងខដ  រសឆកាីសរប្មឆរេើ

សំរណើស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែមរ ឿងកាី Nahimana (ICTR) កថាខណឌ  ៦ (“ភសាតុ្តងប្តូវខតអាឆម្ភនឥទធកេេរេើសេប្កម ឧ. ភសាុ

ត្តងបានរង្ហា ញថា ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេម្ភនមូេដាឋ នេ ំ  ឹងមំ្ភ”។ 

64
 រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែមរ ឿងកាី Popović (ICTY) កថាខណឌ  ៩។ 

65
 រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែមរ ឿងកាី Krajisnik (ICTY) កថាខណឌ  ៧។   
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[ក៏] ជាា ចាបំាឆ់ប្តូវរេើកេីេកខណៈវច្នកឆិ័យរង្ហា ញថា ភសាតុ្តងរខនែមរនោះអាឆនាឱំ្យអងគជំន ជំប្មោះ

សលាដរំូង្នរៅខកខប្រា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេខ សខរេកេីម នទាងំប្សុង ឬខផនកខេោះ។ េកខណៈ

 វច្នកឆិ័យរនោះ ខផអករេើរោេា ណ៍ខដេថា ភសាតុ្តងលរបីប្តូវបានរង្ហា ញឱ្យបានរប្ឆើនត្តម ខដេអាឆរ ឱើ

រៅបានរៅឆំរពាោះម ខអងគជនំ ំជប្មោះសលាដរំូង រ៉ៅ ខនាមកនខមនរៅដណំាក់ាេរណា ឹងឧទធ ណរ៍ឡើយ។ 

អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ប្រសកនររើភសាតុ្តងរខនែមេ ំបានរង្ហា ញថា ម្ភនស ៈសខំានប់្លរ់ប្ោន់ នកងេ ំអាឆរ ឱើ

ឱ្យា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេខប្រប្រួេរទរនាោះ លឺេ ំម្ភនរហ្ត ផេណាខដេប្តូវអន ញ្ញា តឱ្យរេើករឡើង

រៅដណំាក់ាេរណា ឹងឧទធ ណ៍រឡើយ
66
។ 

29>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងរោេា ណ៍ដូឆបាន ំឭកខាងរេើថា ត្តម មមត្ត ភសាុ

ត្តងលរបីប្តូវបានរង្ហា ញរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង។ ា រ ឱើដូរឆនោះ លឺប្សរជាមួយនឹងឆ ច្តេកខ

ណៈជាអនកខកតប្មូវថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរេើរណា ឹងសទ កខរៅ អ.វ.ត.ក.  ខដេជាប្រេ័នធមួយកនុងរនាោះអងគ

ជំន ជំប្មោះសលាដំរូង“ម្ភនាតេឱកកឆចសំខាន់កនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត ” រហ្ើយអងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេម្ភនតួនាទីកនុងា រផៃៀងផ្លៃ ត់ឱ្យរឃើញថា េកខខណឌ កនុងា រង្ហា ញធាត ផសថំ្នរទរចាទឱ្យហ្ួសេី

 វច្មតកសងស័យប្តូវបានរំរេញ រដាយេ ំចាំបាឆ់រ ឱើា វាយតថ្មេសជាងមីរេើភសាតុ្តងរឡើយ67។  

30>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា រដើមបីរញ្ញជ ក់ថា ភសាតុ្តងរខនែមខដេបាន

រសនើរឡើងរនាោះ អាឆជាកត្តា្នរៅ កា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆបាន  ភាលីខដេរសនើស ំភសាតុ្តងប្តូវខតរង្ហា ញថា 

ភសាតុ្តងរនោះ ប្រសកនររើបានដាក់រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង អាឆនាឱំ្យអងគជំន ំជប្មោះរនោះរ ឱើា 

សរប្មឆេីេក  ទធភាេខ សខរេកេីម នទាងំប្សុង ឬខផនកខេោះ។ កនុងា វាយតថ្មេខរររនោះ ភសាតុ្តងរខនែមខដេបានរសនើ

រឡើង ប្តូវខតបានវាយតថ្មេរៅត្តមរ ច្រទថ្នភសាតុ្តង ខដេបានដាក់រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

ទាកទ់ងរៅនឹងា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត  ខដេម្ភនេកខណៈសំខាន់ ឬចាបំាឆ់រំផ តឆំរពាោះា សរប្មឆដាក់

េក  ទធភាេ ឬា ប្រាសរទាស។ អាប្ស័យរេើភាលីខដេរសនើស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម កនុងា រង្ហា ញេីឥទធកេេ

 រស់ភសាតុ្តងខដេបានរសនើស ដំាក់រខនែមរនាោះ។ 
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 សលាដីារ ឿងកាី Lubanga (ICC) កថាខណឌ  ៥៩ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 

67
 សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ៩៤។ 
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២.ខ.២.“ផេប្ររោជនយ៍ តាក ម”៌ទាកទ់ងរៅនងឹ វច្ធាន ១០៤(១) ថ្ន វច្ធានថ្ផៃកនងុ 

31>ទាក់ទងរៅនឹងា េកនកតយភសាតុ្តង“ងមី” ត្តមវច្ធាន ១០៤(១)68 ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង េកខណៈ វច្នកឆិ័យថ្ន“កត្តា

កំណត់”េ ំបានកំណត់ឆាស់លាស់រឡើយ។ ជាក់ខសាង វច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងេ ំបានរញ្ញជ ក់ឆាស់លាស ់

ថារតើអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេលរបីខផអករេើេកខណៈវច្នកឆិ័យណាខេោះ កនុងា េកនកតយភសាតុ្តងរខនែមរៅកនុងនីតក

 វច្ ីថ្នរណា ឹងសទ កខរឡើយ។ រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីរាោះរៅសកសរីៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ (F2/5) 

អងគជំន ជំប្មោះត លាា កំេូេរញ្ញជ ក់ថា រៅកនុងា អន វតាឆនាៃ ន សកទធក រសខ់េួនត្តមវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃ

កនុង រដើមបីរាោះរៅសកសីខដេជាភសាតុ្តង“ងមី” អងគជំន ំជប្មោះប្តូវេកចា ណារេើរញ្ញា  ថារតើា រាោះរៅសកសី

រនោះ“ម្ភនផេប្ររោជន៍យ តាក ម៌”កនុងន័យថា “អាឆជួយខសឱង កា េកតបាន”69 ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ រនោះ មួ

រញ្ចូេក ណីខដេអងគជំន ំជប្មោះប្តូវប្រ មជាមួយនឹងភសាតុ្តងរដាោះរនៃកុម្ភនសាា ន េេ ខដេភសាតុ្តងរនោះ

ចាបំាឆ់ប្តូវទទួេយករដើមបីរជៀសវាងភាេមកនយ តាក ម៌ ឬកនុងក ណីខដេជនជារ់រចាទបានរេើកេីភាេមនៃកេ

សងស័យ ខដេម្ភនេកខណៈ ៃន់ ៃ ទាក់ទងរៅនឹងភាេសមប្សរថ្នា រ ឱើកំណត់រហ្ត ភសាតុ្តងលនេឹោះ70។  វច្ធាន 

១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងក៏បានអន ញ្ញា តផងខដ ឱ្យរង្ហា ញភសាតុ្តងខដេពាក់េ័នធោ៉ៅ ងជកតសនកទធរៅនឹងភសាតុ្តង

ដថ្ទរទៀត ខដេម្ភនរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះ ឬខដេអាឆម្ភនឥទធកេេោ៉ៅ ងខាេ ងំរេើភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបាន 

ឬភាេអាឆរជឿជាក់បាន។ 

32>រហ្ត រនោះ រសឆកាីសរប្មឆរាោះរៅសកសីខដេជាភសាតុ្តងរខនែមត្តមវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង លឺ

ជាឆនាៃ ន សកទធក រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេទាងំប្សុង។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ 

រៅរេេរប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធកកនុងា អន វតាតួនាទី រស់ខេួន ជាឆមបងប្តូវកំណត់ ថារតើសេប្កមម្ភនកំហ្ ស

រដាយមូេរហ្ត កំហ្ សអងគឆារ់នាឱំ្យរម្ភឃៈ ឬកំហ្ សអងគរហ្ត នាឱំ្យម្ភនភាេមកនយ តាក ម៌ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា 

រដាយមកនចាបំាឆ់ររើកា ជំន ំជប្មោះរេើអងគរសឆកាីជារេើកទីេី រឡើយ71។  កនុងរ ឿងរនោះ ក៏ប្តូវផាេ់េ័ត៌ម្ភនអំេី

ា កំណត់ថា ភសាតុ្តងរខនែមរនាោះ លឺ“អាឆជួយខសឱង កា េកត”បាន រហ្ើយអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំ

លរបីទទួេយករដាយង្ហយៗនូវភសាតុ្តងរខនែមខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងអងគរហ្ត  ខដេេ ំម្ភនសាា ន េេនាឱំ្យ
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  វច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។ 
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 រសឆកាីសរប្មឆទីមួយរេើសំរណើស ំរាោះរៅសកសី (F2/5) កថាខណឌ  ១៧។  

70
 រសឆកាីសរប្មឆទីមួយរេើសំរណើស ំរាោះរៅសកសី (F2/5) កថាខណឌ  ២៣ នកង ២៥។ 
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 សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ៩៤។  
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ម្ភនឥទធកេេដេ់ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេ េីរប្ពាោះររើទទួេយករដាយង្ហយៗ រនាោះជារញ្ញា ប្រ មរៅនឹងតួ

នាទី រស់ខេួន រដាយស ជាា រំរេញា ង្ហ ខដេេ ំជារ់ពាក់េ័នធ។ រហ្ត រនោះ រេើកខេងខតម្ភនក ណី

េករសស អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេជារោេា ណ៍ អាឆេកនកតយភសាតុ្តងរខនែមរៅកនុងនីតកវច្ ីរណា ឹងសទ កខ

ត្តម វច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងបាន កនុងាេៈរទសៈខដេភសាតុ្តងរនោះ ប្រសកនររើបានដាក់រៅឆំរពាោះម ខ

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះ អាឆនាឱំ្យអងគជំន ំជប្មោះរនោះរ ឱើា សរប្មឆេីេក  ទធភាេខ សខរេកេីម នទាងំប្សុង ឬ

ខផនកខេោះ។ កនុងា វាយតថ្មេខរររនោះ ភសាតុ្តងខដេបានរសនើរឡើង ប្តូវខតបានវាយតថ្មេរៅត្តមរ ច្រទថ្នភសាតុ្តង 

ខដេបានដាក់រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញខផអកអងគរហ្ត ខដេម្ភនស

 ៈសំខាន ់ឬចាំបាឆ់រំផ តដេ់ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរនាោះ។ 

33>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ា រកប្សយវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងត្តម វច្ ី

សស្តសាខដេបានរេើករឡើងខាងរេើ នាឱំ្យម្ភនភាេប្តួតោន ជារប្ឆើន វាងរទរបញ្ាតាករនោះ នកង វច្ធាន ១០៨(៧) ថ្ន

 វច្ធានថ្ផៃកនុង។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី េ ំខមនម្ភនន័យថា វច្ធាន ១០៤(១) ថ្ន វច្ធានថ្ផៃកនុង មកនសំខាន់រនាោះរទ។ ជា

ា កត់សម្ភគ េ់ ខផអកត្តម វច្ធានរនោះ ភសាតុ្តងអាឆប្តូវបានទទួេយករៅកនុងនីតកវច្ ីរណា ឹងសទ កខ ប្រសកនររើភ

សាតុ្តងរនាោះ អាឆ កបានរៅរេេជំន ំជប្មោះរេើអងគរសឆកាី រ៉ៅ ខនា រដាយខផអករេើរហ្ត ផេរផសងៗ រទើរេ ំប្តូវបាន

ទទួេយក។ ដូឆោន រនោះខដ  វច្ធានរនោះ អាឆជាមូេដាឋ នកនុងា សរប្មឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ រដើមបី

េកនកតយភសាតុ្តងត្តមលំនកតផាួឆរផាើម រស់ខេួន រដាយេ ំចាំបាឆ់ម្ភនសំរណើស ំ រស់ភាលីរឡើយ។ 

34>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេលរបេីកចា ណារេើសំរណើស ំដាក់ភសាតុ្តង រដាយខផអករេើប្ករខ័ណឌ ឆារ់ខដេ

បានរេើករឡើងខាងរេើ។ រសឆកាីសរងខរថ្នរសឆកាីសននកដាឋ ន រស់ខេួនទាក់ទងនឹងសំរណើនីមួយៗនឹងប្តូវរ ឱើរឡើង

រៅកនុងខផនកខាងរប្ាម។ 

២.ល.សំរណើស រំាោះរៅសកស ី Gautam Kul CHANDRA (SCW-1)  នកង Paul IGNATIEFF 

(SCW-2) 

35>ត្តមា រសនើស ំរៅកនុងស ណារណា ឹងសទ កខ នួន ជា បានរសនើស ំឱ្យអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ រាោះ

រៅសកស ី Kul CHANDRA (SCW-1) នកង Paul IGNATIEFF (SCW-2) “អន រលាមត្តមយ ត្តា  កា េក

នកតយរឡើងវច្ញរេើរណា ឹងសទ កខ”72 នកងហាក់រីដូឆជារសនើរឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ លរបីរាោះរៅ
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 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៧៣០ (ល)។  
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រ លគេេី  ូររនោះត្តមលំនកតផាួឆរផាើម រសខ់េួន ខដេបានទទួេសគ េ់រៅកនុងវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។ 

រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី នួន ជា េ ំបានេនយេ់េីមូេរហ្ត អឱីខដេសកសីទាងំរនោះលរបីប្តូវបានរាោះរៅ នកងថារតើ

សំរណើរនោះ ប្សរជាមួយនឹងវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ោ៉ៅ ងដូឆរមាឆរឡើយ73។ រ លគេេី  ូររនោះេ ំប្តូវបាន

រេើករឡើងរៅកនុងស ណារណា ឹងសទ កខ រ៉ៅ ខនាបានរេើករឡើងរៅកនុងសំរណើស ំខតមាង។ រដាយេ ំបានរេើកេី

មូេដាឋ នោបំ្ទនូវមូេរហ្ត ខដេរ លគេេី  ូររនោះលរបីប្តូវបានរាោះរៅរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ

សរប្មឆរដករស សំរណើរនោះរចាេ។ 

២.ឃ.សំរណើស រំាោះរៅសកស ីរហ្ង សំ ច្ន នកង អ៊ា ក រ៊ា នរ ឿន 

36>នួន ជា បានរសនើស ំឱ្យអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ច្ន នកង អ៊ា ក រ៊ា នរ ឿន រដាយ

ប្សរត្តមវច្ធាន ១០៨(៧)74ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។ ដូឆបានរ ៀររារ់ខាងរេើ រទរបញ្ាតាករនោះប្តឹមខតអន ញ្ញា តឱ្យរេើក

រៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ នូវភសាតុ្តងខដេ“េ ំអាឆ កបានរៅរេេសវនាា ”រ៉ៅ រណាណ ោះ។ រទាោះជាោ៉ៅ ង

ណាកាី នួន ជា បានសគ េ់សកសីេី  ូរខដេបានរសនើរឡើងរនាោះរៅរេេជំន ំជប្មោះ នកងបានរសនើរឡើងមាងរហ្ើយមាង

រទៀតឱ្យសកសីរនោះរង្ហា ញខេួនរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងផងខដ 75។ ឆ ងរប្ាយ អងគជំន ំជប្មោះ
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 សកសី Gautam Kul CHANDRA ទំនងជាររប្មើា ជាមស្តនាីទទួេរនៃកុខផនកកមមវច្ ីសប្ម្ភរ់អងគា  UNICEF រៅកនុងភនំរេញ

ចារ់េីឆ្ន ំ ១៩៧៣ ដេ់ ១៩៧៥។ នួន ជា បានរសនើឱ្យោត់មករ ឱើជាសកសីរៅរេេជំន ំជប្មោះរដាយបានអោះអាងថា ោត់បានផាេ់ភសាុ

ត្តងអំេីេកខខណឌ ទូរៅរេើប្រជាជនម ន ររកមពជុាប្រជា កររតយយ (សូមរមើេ ឧរសមព័នធ ៣៖ រសឆកាសីរងខរសកសី (E93/4.3) ទំេ័  

៣៥ ដេ់ ៣៦)។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរដករស រេើសំរណើរនោះ រដាយបានេកចា ណារឃើញថា សកខីកមម រស់ោត់េ ំជារ់ពាក់

េ័នធ ឬប្ឆំខដ  (សូមរមើេ រសឆកាីរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) ឧរសមព័នធ II៖ រ លគេប្តូវបានរសនើរឡើង រ៉ៅ ខនាេ ំប្តូវបានសា រ់រៅ

ឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង (E312.2) ទំេ័  ៦ ដេ់ ៧)។ ទាក់ទងរៅនឹងសកសី Paul IGNATIEFF ទំនងជាប្រធានអងគា  
UNICEF កនុងទីប្កុងភនំរេញចារ់េីឆ្ន ំ ១៩៧៣ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកងថា នួន ជា ទំនងជាបានរសនើឱ្យអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរាោះរៅ

សកសីសប្ម្ភរ់រហ្ត ផេដូឆោន នឹងា រាោះរៅ Gautam Kul CHANDRA (សូមរមើេ ឧរសមព័នធ ៣៖ រសឆកាីសរងខរសកសី 

(E93/4.3) ទំេ័  ៥១ ដេ់ ៥២ (ភាសអង់រលេស))។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារឃើញថា េ ំម្ភនភាេចាបំាឆ់កនុងា 

រាោះរៅោត់ រដាយខផអករេើភសាតុ្តងជា ួមខដេម្ភនរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះ (សូមរមើេ រសឆកាីរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) 
ឧរសមព័នធ II៖ រ លគេប្តូវបានរសនើរឡើង រ៉ៅ ខនាេ ំប្តូវបានសា រ់រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង (E312.2) ទំេ័  ៨)។  

74
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៧៣០(ក)។ 

75
 សំរណើទីប្បាមំួយ រស់ នួន ជា ស ំឱ្យរាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ច្ន (E236/5/1/1) កថាខណឌ  ៣ ដេ់ ៨ (សរងខរប្រវតាកនីតកវច្ ីថ្ន

សំរណើស ំរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង)។   
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សលាដំរូងេ ំបានទទួេយកសំរណើរនោះរឡើយ76។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ររើរទាោះរីជាសកសីទាងំរនោះេ ំប្តូវបានអងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងសរប្មឆរាោះរៅមកផាេ់សកខីកមម (ា សរប្មឆរនោះប្តូវបានជំទាស់រៅដំណាក់ាេរ

ណា ឹងសទ កខ)77 នកងជាា ខកតខំប្រឹងខប្រងរដាយយកឆកតាទ កដាក់រេញរេញ រស់ជនជារ់រចាទក៏រដាយ ក៏េ ំ

អាឆនកោយបានថា សកសីទាងំេី  ូររនោះ“េ ំអាឆ កបានរៅរេេសវនាា ”ដូឆម្ភនខឆងកនុងម្ភប្ត្ត ១០៨(៧) 

ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខដេខឆងរដាយប្សររៅនឹងតួនាទី រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថា ម្ភនខត“អងគរហ្ត ងមី

ខដេរទើរ ករឃើញ” ឬ“មរ ាបាយងមីខដេជាភសាតុ្តង”រ៉ៅ រណាណ ោះ រទើរអាឆទទួេយកបានរៅកនុងដំណាក់ាេ

ថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ រីនោះ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ  វច្ធាន ១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងេ ំអាឆអន វតាបានឆំរពាោះសំ

រណើស ំរាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ច្ន នកង អ៊ា ក រ៊ា នរ ឿន រឡើយ។ 

37>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេលរបីរប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធក រស់ខេួន នកងលរបីរាោះ

រៅសកស ីរហ្ង សំ ច្ន នកង អ៊ា ក រ៊ា នរ ឿន ប្សរត្តមវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ 

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា រៅកនុងស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ខេួន នួន ជា បានរេើកទឡហីក 

ណ៍មួយឆំនួនរដាយខផអករេើា សរប្មឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ខដេម្ភនកំហ្ សរដាយស េ ំបានរាោះ

រៅរ លគេទាងំេី រនោះ។ នួន ជា បានអោះអាងជាេករសសថា ា សរប្មឆមកនរាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន លឺជាកងឱោះនូវ

ឯករាជភាេ រស់រៅប្កមជាតកថ្នអងគជំន ំជប្មោះសេដំរូង78ថា រៅប្កមជាតកថ្នអងគជំន ំជប្មោះរនោះម្ភនកំហ្ ស

រដាយេ ំបានរឆញរសឆកាីសរប្មឆរេើា ទាមទា  រស់ោត់សាីេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នា ជំន ំជប្មោះ ទាក់ទងរៅនឹង

ា សរប្មឆមកនរាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន79ថា សកទធក រសោ់ត់កនុងា រង្ហា ញភសាតុ្តងរដើមបាី ពា ខេួន ប្តូវបាន

 ំរលាភរំពានរដាយស ា សរប្មឆមកនរាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន80ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សអងគ

ឆារ់រដាយស េ ំបានរាោះរៅ អ៊ា ក រ៊ា នរ ឿន មករ ឱើសកសី81ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានផាេ់សំអាង

                                                 
76

 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ៨៧ ដេ់ ១១១ (កនុងរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រាសថា េ ំអាឆ

ខសឱង កមតកភាលរប្ឆើនរេើសេ រខដេប្តូវា សរមេងរៅប្កមរួន ូរទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើ រហ្ង សំ ច្ន លរបីប្តូវរាោះរៅមកផា

េ់សកខីកមម ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា រហ្ើយអងគជំន ំជប្មោះបានផាេ់សំអាងរហ្ត េី ដាឆ់រដាយខឡកេីោន រេើរញ្ញា រនោះ)។ 

77
 សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ១៣៣។ 

78
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៨ ដេ់ ៦៩។  

79
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៧០ ដេ់ ៧៣។  

80
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៧៥។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ២៩៩ នកង ៥៦៩ ដេ់ ៥៧០ នកង ៦១០។  

81
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៨២។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៥៧១។  
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រហ្ត រេញរេញ េីរប្ពាោះអងគជំន ំជប្មោះេ ំបានេកភាការេើស ណា រស់រមធាវីា ពា កាីទាក់ទងរៅនឹងឆរមេើយ

រប្ៅត លាា  រស់រ លគេេី  ូររនោះខដេពាក់េ័នធរៅនឹងរោេនរោបាយប្រឆំ្ងនឹងទាហានថ្ន ររសធា ណ

 ដឋខខម 82ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆរដករស មកនសា រ់សកសីសំខាន់រំផ តទាក់ទងរៅនឹងទំនាក់

ទំនង វាងថាន ក់ដឹកនា ំរស ់រ.ក.ក. ជាមួយនឹងកម្ភម ភកបាេខដេម្ភនអំណាឆ83 នកងថា រដាយស ា សរប្មឆ

មកនរាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន ខផនករៅកនុងសេប្កមខដេរដាោះប្សយរេើា រឆញរញ្ញជ កនុងអំឡុងរេេថ្នា 

ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងបានខផអករេើសកខីកមម រស់សកសីខតម្ភន ក់លត់84។ 

38>កនុងាេៈរទសៈទាងំរនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារេើរញ្ញា  ថារតើប្ររោជន៍យ តាក ម៌ដ៏ 

ប្ររសើ រំផ តម្ភនអតែកភាេ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា កនុងា ខកតប្មូវកំហ្ សខដេបានរចាទប្រាន់ ត្តម យៈា រាោះ

រៅសកសីខដេបានរសនើរឡើងរនាោះ រដាយខផអករេើា រប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធក រស់ខេួនខដេអន រលាមត្តមវច្ធាន 

១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។ ា រ ឱើខរររនោះជាា ផៃយុរៅនឹងរោេា ណ៍ខដេកំណត់ថា ភសាតុ្តងលរបីប្តូវ

បានសា រ់រដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង េ ំខមនសា រ់រដាយអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរនាោះរទ េីរប្ពាោះា រ ឱើ

ខរររនោះទំនងជាអាឆេនា រេេដេ់កកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរេើរណា ឹងសទ កខ85។ ជាជរប្មើស អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេប្តូវរដាោះប្សយទឡហីក ណ៍ពាក់េ័នធថ្នរណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា នកងរ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នណាក៏

រដាយឱ្យបានជាប្ររោជន៍ដេ់ជនជារ់រចាទ ខដេរនោះអាឆចាត់ទ កថា ជាា ចាំបាឆ់ នកងសមប្សរ86។ អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានសននកដាឋ នថា  វច្ ីសស្តសាឆ ងរប្ាយរនោះម្ភនេកខណៈសមប្សររំផ តកនុងាេៈរទ

សៈរនោះ នកងថា កកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីត្តម ររៀររនោះនឹងេ ំបានរ៉ៅោះពាេ់ដេ់សកទធក រស់ជនជារ់រចាទណាមួយ

រឡើយ នកងជួយ ួមឆំខណកកនុងា ជំ  ញប្រសកទធកភាេរៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី។  
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 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១១១។  

83
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៤២។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៦២១។  

84
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥១០។  

85
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ២៣។ សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ៨៩។ 

86
 សេដីារ ឿងកាី Limaj (ICTY) កថាខណឌ  ២១។ សេដីារ ឿងកាី Naletilić (ICTY) កថាខណឌ  ១២០។ សេប្កមរ ឿងកាី  

Čelebići  (ICTY) កថាខណឌ  ៦០១។ សេប្កមរ ឿងកាី Akayesu (ICTR) កថាខណឌ  ៣១៩។  

http://www.legal-tools.org/doc/6d43bf/
http://www.legal-tools.org/doc/94b2f8/
http://www.legal-tools.org/doc/6b4a33/
http://www.legal-tools.org/doc/b8d7bd/
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២.ង.សំរណើស ទំាកទ់ងរៅនងឹសកស ីរងត សមបតាក នកង Robert LEMKIN  

39>រខៀវ សំផន87បានោបំ្ទសំរណើ រស់ នួន ជា ស ំឱ្យអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរាោះរៅ រងត សមបតាក 

នកង Robert LEMKIN មកផាេ់សកខីកមម រដាយប្សរត្តមវច្ធាន ១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង88។ នួន ជា បាន

 ំឭកថា សកសីខដេបានរសនើរឡើងទាងំេី  ូររនោះ លឺជាសហ្ផេកតក ថ្នឯកស ភាេយនាសប្តូវ រស់ប្រជាជន 

នកងមួយថ្ងៃរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ខដេប្តូវបានយកមកសំអាងរៅកនុងសេប្កមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង89។ ខផអក

ត្តម នួន ជា បានឱ្យដឹងថា   តខខសវីរដអូខដេេ ំទាន់ផសេឱផាយរៅកនុងថ្ដ រស់អនកទាងំេី ខដេម្ភន“កកឆច

សម្ភា សន៍ជាមួយសកសីខដេនកោយរដាយសៃ ក់រសៃើ ជាមួយ[សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកត]” អាឆនឹងរចាទជា

មនៃកេសងស័យដេ់រសឆកាីសននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រកសក មមយុនីសាកមពជុា(រ.ក.ក.)ម្ភន

ឋានាន ប្កមតឹង   ឹង នកង  ួរ ួមោន  នកងរេើា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  រស់ ននួ ជា (ជាេករសស ា 

សម្ភេ រ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ) រដាយបានរង្ហា ញថា ឧប្កកដឋកមមខដេរចាទប្រាន់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ប្តូវបាន

ប្រប្េឹតារឡើងរដាយកម្ភម ភកបាេខខម ប្កហ្ម ខដេ“បានអន វតាផៃយុេីរោេនរោបាយ រស់រកសចារ់ត្តងំេីរេេ

ដំរូងថ្នកមពជុាប្រជា កររតយយមក”90។  

40>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានជំទាស់ថា សម្ភា  ខដេជាប្រភេរដើមរៅកនុងថ្ដ រងត សមបតាក នកង Robert 

LEMKIN អាឆជាជំនួយរប្ឆើនជាងសកខីកមម រស់េួកោត់ នកងបានជំទាស់រៅនឹងភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបាន ា 
យេ់ដឹង ជំនាញ ឆនៃៈ រស់េួកោត់កនុងា សហ្ា ជាមួយ អ.វ.ត.ក. នកងា កំណត់ឆ ច្តេកខណៈថ្នសកខីកមម
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 មតកោបំ្ទ រស់រមធាវីា ពា កាីរលាក រខៀវ សំផន ឆំរពាោះសំរណើេី ដំរូង រស់រមធាវីា ពា កាីរលាក នួន ជា ស ំឱ្យទទួេ នកង

េកចា ណារៅរេើភសាតុ្តងរខនែមទាក់ទងរៅនឹងរណា ឹងសទ កខ (F2/1/1)។ 

88
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៨៣, ២៤២, ៧៣០(ក)។ សំរណើទីមួយ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម 

(F2) កថាខណឌ  ១៨(ខ)។ សូមរមើេផងខដ  ស ណា រស់ នួន ជា សាីេីកំណត់រហ្ត  រស់ LEMKIN នកង រងត សមបតាក 
(F2/4/3/3/1) កថាខណឌ  ៩។ រសឆកាីសរងកត រស់រមធាវីា ពា កាីរលាក រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនងឹា រង្ហគ រ់ឱ្យខសឱង កេ័ត៌ម្ភន

រខនែម (F2/4/3/3/2) កថាខណឌ  ៧ នកង ១៣។ 

89
 សំរណើទីមួយ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2) កថាខណឌ  ១ នកង ១៤ ដេ់ ១៥។ 

90
 សំរណើទីមួយ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2) កថាខណឌ  ១៤។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៧, 

៨៣ នកង ២៤២។ 
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ខដេ ំេឹងឆង់បានរនាោះ91។ ជាា រឆេើយតរ នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងអំណោះអំណាង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  

រ៉ៅ ខនាបានយេ់ប្សរថា ជរប្មើសដ៏ប្ររសើ  លឺលរបីខសឱង ក នកងទទួេយក  តខខស វីរដអូរនាោះ92។ 

២.ង.១.ភាេជារព់ាកេ់ន័ធថ្នា ខរកបាករ់ៅកនងុ រ.ក.ក. រៅនងឹា ទទេួខ សប្តវូប្េហ្មទណឌ ជាេកខណៈរ លគេ

 រស់ ននួ ជា 

41>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានេកចា ណារឃើញថា រោេរំណងឆមបងរៅកនុងសំរណើ រស់ នួន ជា លឺ

រដើមបីទទួេបាន  តខខសវីរដអូខដេរលរជឿថាម្ភនរៅកនុងថ្ដ រស់សហ្ផេកតក រនោះ93។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ 

រនាៃ រ់េីម្ភនា អោះអាងថា   តខខសវីរដអូរនោះអាឆ កបាន នកងជារ់ពាក់េ័នធរនាោះ ម្ភនសកមមភាេជារនារនាៃ រ់

ជារប្ឆើន ប្តូវបានរ ឱើរឡើងរដើមបីវាយតថ្មេ ថារតើ  តខខស វីរដអូរនោះអាឆទទួេបានភាេ មៗ នកងត្តមរសឆកាីរញ្ញជ ក់

ដំរូង ជារ់ពាក់េ័នធ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា94។ ជាេទធផេ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានទទួេកំណត់រហ្ត  នកង

ប្រតកចា ឹក រស់ LEMKIN។ រនាៃ រ់េីបានេកនកតយរេើសម្ភា  រនោះ ួឆមក អងគជំន ំជប្មោះកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា 

សម្ភា  រនោះម្ភនខផនកជារប្ឆើនជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ខរកបាក់រៅកនុង រ.ក.ក. នកងសកមមភាេផាួេ ំេំ រ៉ៅ េ េត 

នកងា ដឹកនា ំរស់ នួន ជា95។ រដាយេកចា ណារឃើញថា នួន ជា េ ំបានរញ្ញជ ក់ឆាស់លាស់អំេីស ៈសំខាន់ថ្ន

ាេៈរទសៈទាងំរនាោះរៅរេើា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ជាេកខណៈរ លគេឆំរពាោះរទឧប្កកដឋខដេ នួន ជា 
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 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រៅនឹងសំរណើទីមួយ នកងទីេី ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/2) កថាខណឌ  ៩, ១០ ដេ់ ១៦។ 

92
 ា រឆេើយតររៅនឹងស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រៅនឹងសំរណើទីមួយ នកងទីេី  (F2/3) កថាខណឌ  ៣ នកង ៥។ 

93
 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៧ (“រមធាវីា ពា កាីបានរសនើស ំឱ្យអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរាោះ

រៅ រងត សមបតាក នកង […] Rob LEMKIN រដើមបីរញ្ញជ ក់នូវឆ ច្តេកខណៈថ្នភសាតុ្តងខដេម្ភនរៅកនុងថ្ដ រស់េួកោត់”)។ ា 

រឆេើយតររៅនឹងស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រៅនឹងសំរណើទីមួយ នកងទីេី  (F2/3) កថាខណឌ  ៣ (“រមធាវីា ពា កាីយេ់

ប្សរទាងំប្សុងជាមួយនឹងសហ្ប្េោះរាជអាជាា ថា ា ទទួេយក  តខខសវីរដអូ លឺជាា េអប្ររសើ រំផ ត”)។ សូមរមើេផងខដ  ស 

ណាតរ រស់ នួន ជា សាីេីកំណត់រហ្ត  រស់ LEMKIN នកង រងត សមបតាក (F2/4/3/3/1) កថាខណឌ  ៩។ 

94
 រសឆកាីសរប្មឆររណាា ោះអាសននរេើកទីមួយសាីេីកកឆចរស ើរសួ រខនែម (F2/4/3) កថាខណឌ  ២៤ ដេ់ ២៦។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ 

 រស់សកសី Lemkin ឯកស រេខ F2/4/3/1។ រសឆកាីសរប្មឆររណាា ោះអាសននរេើកទីេី សាីេីកកឆចរស ើរសួ រខនែម (F2/4/3/3)។ រស

ឆកាីសរប្មឆររណាា ោះអាសននរេើកទីរីសាីេីកកឆចរស ើរសួ រខនែម (F2/4/3/3/5)។ 

95
 រសឆកាីសរប្មឆររណាា ោះអាសននរេើកទីរួនសាីេីកកឆចរស ើរសួ រខនែម (F2/4/3/3/6) ទំេ័  ៣។ 
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ប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក  ទធរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះបានផាេ់ឱ្ាសរខនែមរទៀតឱ្យោត់រេើកស ណារេើឆំណ ឆរនោះ96

។  

42>ទាក់ទងរៅនឹងា ទទួេខ សប្តូវខដេខផអករេើសញ្ញា ណថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម នួន ជា បានអោះអាងជា

ដំរូងថា ររើរទាោះរីជាោត់បាន ួមឆំខណករៅកនុងា រ ៀរឆំរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. ក៏រដាយ ក៏រោេ

នរោបាយរនោះេ ំបានលកតទ កជាម ននូវឧប្កកដឋកមមនានា ខដេប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងរដាយ“កម្ភម ភកបាេមកនេអ”ខដេ

សែកតរៅរប្ាមឥទធកេេថ្នមហាអំណាឆរ រទស នកងបានង្ហករឆញេីម្ភោ៌រកស97។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ េទធភាេ 

នកងឆនៃៈ រស់កម្ភម ភកបាេទាងំរនាោះកនុងា អន វតារដាយឯករាជយេីរសឆកាីខណនា ំរស់មជឈកមរកស ម្ភនា ជារ់

ពាក់េ័នធ ខដេទាងំអស់រនោះ ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញសាីេីរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. ខដេអងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានទាញយករហ្ត ផេោ៉ៅ ងរប្ឆើនរឆញេី“េំនាថំ្នា ប្រប្េឹតា រៅកនុងឆំរណាមកម្ភម ភកបាេ

ថាន ក់រប្ាម”98។ ទីេី  នួន ជា បានអោះអាងថា  ឆនាសមព័នធឋានាន ប្កម រស់ រ.ក.ក. ប្តូវបានរលយេ់ដឹងោ៉ៅ ង

ទូេំទូលាយថា ជារញ្ញា សំខាន់រំផ ត នកងជា “មូេដាឋ ន”សប្ម្ភរ់ា ជំន ំជប្មោះនារេេអនាលត99។ ទាក់ទងរៅ

នឹងរញ្ញា រនោះ នួន ជា បានអោះអាងថា ភសាតុ្តងរខនែមខដេោត់បានផាេ់រនាោះ បានរ ឱើឱ្យា ប្លរ់ប្លងរដាយម្ភន

ប្រសកទធភាេរដាយមជឈកមរកសរៅរេើថាន ក់រប្ាម ម្ភនមនៃកេសងស័យថា ា ខរកបាក់ខដេម្ភនខផនា កបត់

ប្រឆំ្ងនឹងថាន ក់ដឹកនារំកស ម្ភនអតែកភាេត្តំងេីរដើមខខឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មក100។ ទាក់ទងរៅនឹងទប្មង់ថ្នា 

ទទួេខ សប្តូវដថ្ទរទៀត នួន ជា បាន ំឭកថា រដាយស ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើ

រញ្ញា រនោះ បានខផអករេើសកទធកអំណាឆត្តមប្េឹតាករហ្ត  ឬា ប្លរ់ប្លងរដាយម្ភនប្រសកទធភាេរេើកម្ភម ភកបាេខខម 

ប្កហ្ម រទើរបានរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ភាេជារ់ពាក់េ័នធថ្នា ខរកបាក់ថ្ផៃកនុងរៅកនុង រ.ក.ក. “ម្ភនេកខណៈ

ឆាស់លាស់”101។ 

                                                 
96

 រសឆកាីសរប្មឆររណាា ោះអាសននរេើកទីរួនសាីេីកកឆចរស ើរសួ រខនែម (F2/4/3/3/6) ទំេ័  ៣ ដេ់ ៤។ 

97
 ស ណា រស់ នួន ជា សាីេីជរម្ភេ ោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1) កថាខណឌ  ១៩ ដេ់ ២០។ 

98
 ស ណា រស់ នួន ជា សាីេីជរម្ភេ ោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1) កថាខណឌ  ២២។ សូមរមើេផងខដ  ២១, ២៤ នកង ៦១។ 

99
 ស ណា រស់ នួន ជា សាីេីជរម្ភេ ោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1) កថាខណឌ  ២៧ ដេ់ ២៩ នកង ៤៧ ដេ់ ៤៩។ 

100
 ស ណា រស់ នួន ជា សាីេីជរម្ភេ ោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1) កថាខណឌ  ៣១ ដេ់ ៤៤។ 

101
 ស ណា រស់ នួន ជា សាីេីជរម្ភេ ោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1) កថាខណឌ  ៦៦។ 
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43>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា ា អោះអាងខផនកអងគរហ្ត  រស់ នួន ជា ជាញឹកញារ់េ ំប្តូវបានោបំ្ទ

រដាយភសាតុ្តង ខដេោត់បានរោងរៅរេើ រដាយស ភសាតុ្តងរនោះេ ំអាឆរជឿទ កឆកតាបាន ឬភាលរប្ឆើនេ ំលួ ឱ្យ

រជឿជាក់ ឬផៃយុរៅនឹងភសាតុ្តងដថ្ទរទៀតរៅកនុងសំណ ំរ ឿង រហ្ើយភសាតុ្តងរនោះទាងំមូេ ោម នឥទធកេេរេើា 

យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេី ឆនាសមព័នធ នកងឋានាន ប្កម រស់ រ.ក.ក. រឡើយ102។ ជា

សំខាន់រំផ ត សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាងថា អតែកភាេថ្នា ខរកបាក់ ឬា មកនរេញឆកតារៅកនុង រ.ក.ក. “េ ំ

ខមនម្ភនន័យថា ឋានាន ប្កមថ្នអងគា បាន រ់ដំរណើ ា ” ឬថា សម្ភជកករកស“ខេងរ ឱើា ជាមួយោន  រដើមបី

រឆ្ព ោះរៅាន់ខផនា ប្រប្េឹតារទរេមើស ួមរនាោះរឡើយ”103។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា ចាត់ទ កា យេ់រឃើញ រស់អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេី ឆនាសមព័នធ រ.ក.ក. ថាម្ភនស ៈសំខាន់កនុងា រញ្ញជ ក់ថា រោេនរោបាយរកស

បានឆងាតេឱកកឆចដេ់សម្ភជកករកស នកងប្តូវបានអន វតាេកតប្បាកដខមន រ៉ៅ ខនាបានអោះអាងថា ា រេើករឡើង រស់ 

នួន ជា អំេីា ខរកបាក់ ររើរទាោះរីជាប្តឹមប្តូវទាងំប្សុងក៏រដាយ ក៏េ ំម្ភនឥទធកេេរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ104។  

44>សហ្រមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីបានអោះអាងថា នួន ជា េ ំបានរដាោះប្សយរេើសំណួ 

 រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរឡើយ រដាយស  នួន ជា េ ំបានរង្ហា ញ ថារតើា ខរកបាក់ខដេរកើតម្ភនរៅ

កនុង រ.ក.ក. រនាោះ ម្ភនឥទធកេេរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេជាមូេដាឋ នកនុងា 

សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរេើ ូរោត់ ដូឆរមាឆរឡើយ105។ 

45>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា រៅកនុងសំរណើជារប្ឆើន រស់ោត់ខដេរសនើស ំដាក់ភ

សាតុ្តងរខនែម នួន ជា បានរផ្លា តរៅរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេី ឆនាសមព័នធថ្នឋានាន 

ប្កម រស់ រ.ក.ក. ា ប្លរ់ប្លងរដាយប្រសកទធភាេរៅរេើកម្ភម ភកបាេថាន ក់រប្ាម នកងេទធភាេ រស់កម្ភម ភកបា

េទាងំរនាោះ កនុងា អន វតារដាយឯករាជយេីរោេនរោបាយខដេថាន ក់ដឹកនារំកសបានដាក់រឆញ106។ រទាោះជា

                                                 
102

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា សាីេីជរម្ភេ ោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1/1) កថាខណឌ  ៧ ដេ់ ១៨។ 

103
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា សាីេីជរម្ភេ ោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1/1) កថាខណឌ  ២១ ដេ់ ២២។ 

104
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា សាីេីជរម្ភេ ោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1/1) កថាខណឌ  ២៣។ 

105
 ស ណាតរ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីសាីេីជរម្ភេ ោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1/2) កថាខណឌ  ៣ នកង ៧ ដេ់ ២០។ 

106
 សូមរមើេឧ. សំរណើទីមួយ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2) កថាខណឌ  ១៤។ សំរណើទីរី រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តង

រខនែម (F2/4) កថាខណឌ  ១៨ ដេ់ ២០។ សំរណើទីប្បាមំួយ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/8) កថាខណឌ  ១០ ដេ់ ១៣។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

33 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ោ៉ៅ ងណាកាី ា ប្លរ់ប្លងរដាយប្រសកទធភាេ លឺេ ំខមនជាេកខខណឌ តប្មូវសប្ម្ភរ់ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរដាយ

ខផអករេើសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរឡើយ។ ត្តមា កត់សម្ភគ េ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា 107ថា ខផនា សម្ភៃ ត់កនុងា 

រោះរបា  ឬសកមមភាេជាក់ខសាងខដេរប្ោងទ ករដើមបីផាួេ ំេំថាន ក់ដឹកនារំកស េ ំបានសរញ្ញជ ក់ឱ្យរឃើញជា

ចាបំាឆ់ថា កនុងរេេរនាោះ កម្ភម ភកបាេ រ.ក.ក. បាន រ់អន វតារសឆកាីខណនាេីំថាន ក់រេើ រស់ខេួនរឡើយ។ ររើ

រទាោះរជីា នួន ជា ជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ប្រធានភូមកភាលេ ំបាន

អន វតារដាយឯករាជយោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ108 ក៏ នួន ជា េ ំបានេនយេ់ ថារតើា សននកដាឋ នខរររនោះម្ភនឥទធកេេរេើ

ា យេ់រឃើញជាក់លាក់ខដេជាមូេដាឋ នសប្ម្ភរ់ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេេីរទឧប្កកដឋជាក់លាក់ នកងទប្មង់

ថ្នា ទទួេខ សប្តូវ ដូឆរមាឆរឡើយ។   

46>នួន ជា បានអោះអាងថា ា ទាញយករហ្ត ផេថ្នរោេនរោបាយរឆញេីេំនាថំ្នា ប្រប្េឹតា លឺជាា 

ជខជកខវកខញករដាយេ ំប្តឹមប្តូវ រដាយស េំនាខំដេបានរេើករឡើងរនាោះ  ួមរញ្ចូេនូវសកមមភាេ រស់កម្ភម ភក

បាេថាន ក់រប្ាមខដេប្រឆំ្ងនឹងម្ភោ៌រកស109។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី េ ំម្ភនា រង្ហា ញថា ភសាតុ្តងខដេបាន

រសនើរឡើងរនាោះអាឆរ ឱើឱ្យា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង េ ំសមរហ្ត ផេរនាោះរឡើយ រៅរេេ

ខដេា យេ់រឃើញរនោះបានខផអករៅរេើេំនាថំ្នប្េឹតាកា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងកនុង យៈរេេមួយោ៉ៅ ងយូ  នកង

ពាសរេញថ្ផៃប្ររទស។ ជាា េកត រៅកនុងា ោបំ្ទសំរណើ រស់ខេួន នួន ជា បានរោងរៅរេើស ណាដថ្ទ

រទៀត ខដេជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេថ្នេំនា ំ(ខដេ

ប្តូវបានរចាទប្រាន់ថា បានខផអករេើភសាតុ្តងេ ំប្លរ់ប្ោន់)110
 រ៉ៅ ខនាេ ំបានរោងរៅរេើភសាតុ្តងណាមួយខដេ

រង្ហា ញថា ា សំអាង រសអ់ងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើេំនារំនាោះ លឺជាា េកចា ណា“េ ំសមរហ្ត ផេ”រឡើយ

។   

                                                                                                                                                             

ស ណាតរ រស់ នួន ជា សាីេីកំណត់រហ្ត  រស់ LEMKIN (F2/4/3/3/1) កថាខណឌ  ៣។ ស ណា រស់ នួន ជា សាីេីជរម្ភេ ោះរៅ

កនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1) កថាខណឌ  ៣១ ដេ់ ៣៦។ 

107
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា សាីេីជរម្ភេ ោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1/1) កថាខណឌ  ២១ ដេ់ ២២។ 

108
 ស ណា រស់ នួន ជា សាីេីជរម្ភេ ោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1) កថាខណឌ  ៣៣។ 

109
 ស ណា រស់ នួន ជា សាីេីជរម្ភេ ោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1) កថាខណឌ  ២២។ 

110
 សូមរមើេ ស ណា រស់ នួន ជា សាីេីជរម្ភេ ោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1) រជើងទំេ័  ៦៦ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៥៣ ដេ់ 

៦០។ 
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47>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា ា ខដេថា រតើ ឆនាសមព័នធឋានាន ប្កម រស់ រ.ក.ក. 

ប្តូវបានចាត់ទ កជារញ្ញា លនេឹោះរៅរេេជំន ំជប្មោះខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ ជាា េ ំជារ់ពាក់េ័នធ រេើកខេងខតរសឆ

កាីសននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេីអងគរហ្ត ខដេពាក់េ័នធ បានផាេ់មូេដាឋ នោបំ្ទដេ់ធាត ផសរំទ

ឧប្កកដឋ ឬទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបាន ករឃើញម្ភនអងគរសឆកាីខេោះរៅកនុងា 

អោះអាង រស់ នួន ជា ខដេថា ឧប្កកដឋកមមេ ំអាឆដាក់ឱ្យសម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទទួេខ សប្តូវបានរឡើយ

រដាយស  ឧប្កកដឋកមមរនោះ ប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងប្រឆំ្ងនឹងខផនា  ួម ម្ភនន័យថា រៅរេេខដេឧប្កកដឋកមមរនោះ 

េ ំខមនជាខផនកមួយ ឬេ ំប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងកនុងា ជំ  ញខផនា រនាោះ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អតែកភាេថ្នា 

ខរកបាក់ោន រៅកនុង រ.ក.ក. នកងសកមមភាេរដើមបីផាួេ ំេំថាន ក់ដឹកនា ំ េ ំប្តូវបានចាត់ទ កថា ជាភសាតុ្តងប្លរ់

ប្ោន់ខដេរង្ហា ញថា រទឧប្កកដឋេ ំម្ភនរៅកនុងរោេរំណងរេមើស ួម ឬប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងកនុងា ជំ  ញរោេ

រំណងរទរេើមស ួមរនាោះរឡើយ។    

48>ស  ររសឆកាីមក ផៃយុរៅនឹងា រេើករឡើង រស់ នួន ជា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំបានចាត់ទ ក ឆនា

សមព័នធឋានាន ប្កម រស់ រ.ក.ក. ថា ជា“ធាត ផសចំាបំាឆ់”ថ្នា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រេើរទឧប្កកដឋណា

មួយខដេ នួន ជា ប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរដាយខផអករេើា ទទួេខ សប្តូវកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរឡើយ

111។ មូេដាឋ នឆមបងសប្ម្ភរ់ា ដាក់ឱ្យ នួន ជា ទទួេខ សប្តូវរនាោះ លឺថា ោ៉ៅ ងរហាឆណាស់ម្ភនសម្ភជកកថ្ន

សហ្ឧប្កកដឋកមម ួមណាម្ភន ក់អាឆប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះឧប្កកដឋកមមទាងំរនាោះ ខដេរនោះបានរណាា េ

ឱ្យម្ភនា ដាក់សម្ភជកកទាងំអស់ឱ្យទទួេខ សប្តូវ  ួមទាងំ នួន ជា ផងខដ 112។ ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា តួនាទី រស់ោត់កនុង ដឋអំណាឆ លឺម្ភន“ា ភាជ រ់ទំនាក់ទំនងប្លរ់ប្ោន់”

 វាងឧប្កកដឋកមម រស់ចា ីផ្លៃ េ់ ជាមួយនឹង នួន ជា113ក៏រដាយ ក៏រនោះប្ោន់ខតជាធាត ផសេំ ំចាបំាឆ់មួយរខនែមកនុង

ា ដាក់ឱ្យ នួន ជា ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះរទឧប្កកដឋខដេសែកតរប្ាមសញ្ញា ណថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរ៉ៅ រណាណ ោះ។  

49>ពាក់េ័នធរៅនឹងា ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះា រញ្ញជ  ា ញុោះញង់ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានសរងកត

រឃើញថា ស ណា រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងឥទធកេេថ្នា ខរកបាក់រនាោះ ម្ភនេកខណៈសរងខរខេី នកងម្ភន

                                                 
111

 ស ណា រស់ នួន ជា សាីេីជរម្ភេ ោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1) កថាខណឌ  ៤៨។ 

112
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកថាខណឌ  ៨៦២។ 

113
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកថាខណឌ  ៨៦២។ 
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ខផនកខេោះជាន់ោន ជាមួយនឹងា រេើករឡើងខដេទាក់ទងរៅនឹងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម114។ រោងត្តមរហ្ត ផេខដេ

បានេនយេ់ខាងរេើ នកងផៃយុេីា អោះអាង រស់ នួន ជា115
 “អតែកភាេថ្នា ខរកបាក់រៅកនុង រ.ក.ក.” េ ំបាន

ផៃយុរៅនឹងតួនាទី រស់ោត់កនុង ដឋអំណាឆរៅរេើកម្ភម ភកបាេថាន ក់រប្ាម រស់រកស នកងេ ំរចាទជាមនៃកេ

សងស័យខដេថា កម្ភម ភកបាេទាងំរនោះប្តូវទទួេយករសឆកាីខណនាេីំ ូរោត់ ឬរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. 

រឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងា ទទួេខ សប្តូវ រស់ នួន ជា ខដេជាថាន ក់រេើ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានកត់

សម្ភគ េ់រឃើញថា រដាយស េ ំម្ភនា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេណាមួយប្តូវបានរ ឱើរឡើងរប្ាមទប្មង់ថ្នា 

ទទួេខ សប្តូវរនោះ ា ជំទាស់រៅនឹងា សរប្មឆរនោះេ ំបានរ ឱើឱ្យសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរម្ភ

ឃៈ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំណោះអំណាងរនោះប្តូវរដករស រចាេ។ 

២.ង.២.ភាេអាឆទទេួយកបានឆរំពាោះភសាតុ្តងរខនែម  

50>ខផនករនោះជាា រ ៀររារ់អំេី វច្ ីសស្តសា ខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេអន វតារោេា ណ៍ខដេបាន

រេើករឡើងខាងរេើឆំរពាោះសំរណើជាក់លាក់នានា ខដេបានរសនើស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែមរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះ

។ រដាយស ា រាោះរៅ រងត សមបតាក នកង Robert LEMKIN ជាឆមបងប្តូវបានរសនើរឡើងរដើមបីរំភេឺរេើកកឆច

សម្ភា សន៍ខដេអនកទាងំេី បានរ ឱើរឡើង នកងរដាយេកចា ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានទទួេ

សម្ភា  ផ្លៃ េ់ នកងមកនផ្លៃ េ់ ដូឆជា ប្រតកចា ច្ក LEMKIN នកងកំណត់រហ្ត  LEMKIN  ទាក់ទងរៅនឹងកកឆច

សម្ភា សន៍ខដេ ខផអកត្តម Robert LEMKIN លឺជាា រង្ហា ញនូវទសសនៈនរោបាយ រស់  ស់ ញឹម(ញឹម 

 ស់) នកងា រ៉ៅ នរ៉ៅងផាួេ ំេំ រ៉ៅ េ េត នកងា ដឹកនា ំរស់ នួន ជា រៅកនុង រ.ក.ក.116រនាោះ ា េកចា ណាអេីំ

ភាេអាឆទទួេយកបានទាក់ទងរៅនឹងសកសីខដេបានរសនើរឡើងទាងំេី រនោះ ប្តូវបានរ ឱើរឡើង ួឆរាេ់រហ្ើយ  ួម

ោន ជាមួយនឹងា េកចា ណាពាក់េ័នធរៅនឹងសម្ភា  រដើម។  

51>នួន ជា បានរេើករឡើងថា កំណត់រហ្ត  LEMKIN នកង ប្រតកចា ឹក LEMKIN លរបីប្តូវបានទទួេយកជា

ភសាតុ្តង រដាយស ម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធ អាឆរជឿទ កឆកតាបាន នកងជាភសាតុ្តង“លនេឹោះរដាោះរនៃកុ”ខដេអាឆ

រង្ហា ញថា រ.ក.ក. ម្ភនា ខរកបាក់ នកងថា  ស់ ញឹម(ញឹម  ស់) បានអន វតារដាយឯករាជយេីមជឈកមរកសត្តងំ

                                                 
114

 ស ណា រស់ នួន ជា សាីេីជរម្ភេ ោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1) កថាខណឌ  ៦៦។  
115

 ស ណា រស់ នួន ជា សាីេីជរម្ភេ ោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1)  កថាខណឌ  ៦៦។ 

116
 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ LEMKIN (F2/4/3/1) កថាខណឌ  ក៣៤។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

េីរដើមដំរូងថ្នយ ត្តា  កា រេេរវលា117។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានជំទាស់រៅនឹងា ទទួេយកភសាតុ្តងខដេ

បានរសនើរឡើងរនោះទាក់ទងរៅនឹងភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបាន តថ្មេជាភសាតុ្តង នកងកត្តា កំណត់ថ្នភសាតុ្តងរនោះ118។ 

សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងកនុងឆំរណាមរនាោះថា ជំនាញ រស់ Robert LEMKIN េ ំអាឆប្រដូឆបានរៅ
នឹងជំនាញ រស់រ លគេខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសា រ់ម្ភនដូឆជា Philip SHORT François 

PONCHAUD នកង Stephen HEDER  នកងថា រងត សមបតកា ម្ភនទំនាក់ទំនងផ្លៃ េ់ខេួនជាមួយនឹង នួន ជា នកង
ថា វច្ ីសស្តសាកនុងា យករទសម្ភា សន៍ រស់េួកោត់ លួ ឱ្យសងស័យ119។ ជាា រឆេើយតរ នួន ជា បានជទំាស់

ថា ា រឆេើយតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  រពា រេញរៅរដាយ“ា រំថ្ភេ រំភ័នា ា នកោយខ សេីា េកត”
120។ 

52>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានសរងកតរឃើញថា អំណោះអំណាងមួយឆំនួន រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ខដេេ ំ

បានផាេ់តថ្មេជាភសាតុ្តងនូវសម្ភា  ខដេបានរសនើរឡើងរនាោះ ជាា រេើករឡើងផៃយុ េ ំសមប្សរ ឬជាក់លាក់រឡើ

យ។ ជាឧទាហ្ ណ៍ នួន ជា បានរសនើស ំរាោះរៅ Robert LEMKIN កនុងនាមជាសកសី េ ំខមនជាអនកជំនាញ 

នកងរដើមបីផាេ់សកខីកមមទាក់ទងរៅនឹងខេឹមស ថ្នកកឆចសម្ភា សន៍ខដេោត់បានរ ឱើជាមួយ រងត សមបតាក េ ំខមនរេើ

អឱីខដេពាក់េ័នធរៅនឹងឆំរណោះដឹង រស់ោត់អំេីប្រវតាក រស់ខខម ប្កហ្មរឡើយ រ៉ៅ ខនារេើេកខណៈសមបតាក រស់ោត់

កនុងវច្ជាជ ជីវៈស េ័ត៌ម្ភនខផនករស ើរសួ រៅវច្ញ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អំណោះអំណាងខេោះ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា

ខដេបានខផអករៅរេើកនុងរោេរំណងាត់រនែយភាេសំខាន់ថ្នា ជារ់ពាក់េ័នធ រស់ Robert LEMKIN កនុង
កកឆចា ផ្លៃ េ់ជាមួយនឹង រងត សមបតាក នកងភាេសំខាន់ថ្នតថ្មេជាភសាតុ្តងឆំរពាោះកំណត់រហ្ត  រស ់ LEMKIN 

រនាោះ លឺជាា រេើករឡើងរដាយបា៉ៅ ន់សម ន121។ រសៃើ ខតេ ំលួ ឱ្យរជឿផងខដ ថា សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានជំទាស់រៅ

                                                 
117

 ស ណាតរ រស់ នួន ជា សាីេកីណំត់រហ្ត  រស់ LEMKIN នកង រងត សមបតាក (F2/4/3/3/1) កថាខណឌ  ៣ ដេ់ ៧។ ស ណា 

រស់ នួន ជា សាីេីា ជរម្ភេ ោះ រស់ រ.ក.ក (F2/4/3/3/6/1) កថាខណឌ  ៥ ដេ់ ៩។ 

118
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា សាីេីកំណត់រហ្ត  រស់ LEMKIN (F2/4/3/3/3) កថាខណឌ  ៩ ដេ់ ២៩ នកង ៤១។ ស

 ណា រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា សាីេីប្រតកចា ឹក រស់ LEMKIN (F2/4/3/3/6/3) កថាខណឌ  ១៣ ដេ់ ៤០។ 

119
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា សាីេីកំណត់រហ្ត  រស់ LEMKIN (F2/4/3/3/3) កថាខណឌ  ៩ ដេ់ ១៨។ 

120
 ា រឆេើយតរ រស់ នួន ជា រៅនឹងស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា សាីេីកំណត់រហ្ត  រស់ LEMKIN (F2/4/3/3/4) កថា

ខណឌ  ៣២។ 

121
 រប្រៀររ ៀរ ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រៅនឹងសំរណើទីមួយ នកងទីេី  (F2/2) កថាខណឌ  ១៦ ជាមួយនឹង កំណត់រហ្ត 

សា រ់ឆរមេើយ រស់ LEMKIN (F2/4/3/1) កថាខណឌ  ក១៤, ក១៦ ដេ់ ក១៨, ក២១ ដេ់ ក២៣។ សូមរមើេផងខដ  រសឆកាី



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

37 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

នឹងភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបានថ្នសម្ភា  ខដេបានផាេ់រដាយ Robert LEMKIN ខផអករេើកងឱោះឆំរណោះដឹងភាស

ខខម  នកងកងឱោះេ័ត៌ម្ភនអំេីអតាសញ្ញា ណ ជីវប្រវតាក នកងា ជំ  ញទឹកឆកតាជាសាា ន េេឱ្យនកោយក ហ្ក រស់អនក

ខដេប្តូវបានសម្ភា សន៍122 រដាយរហ្ត ថា សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាងមាងរហ្ើយមាងរទៀតថា អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេ លរបីទទួេយកា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើា រ ៀររារ់ រស់ជនរភៀស

ខេួនអនាមកក សកសីជំនាញខដេេ ំម្ភនឆំរណោះដឹងភាសខខម  នកងភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាមអនាមកក123។  

53>រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រដាយស េ ំម្ភនា រង្ហា ញថា សម្ភា  រនោះជារ់ពាក់េ័នធ ឬជាកត្តា កំណត់្នដេ់

ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេ រទើរអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានសរប្មឆរដករស រេើសំរណើ រស់ នួន ជា 

ខដេរសនើស ំឱ្យទទួេយកប្រតកចា ឹក LEMKIN នកងកំណត់រហ្ត  LEMKIN រ ឱើជាភសាតុ្តង។ ជាដំរូង ភាល

រប្ឆើនថ្នសកមមភាេកបត់ខដេបានរោងរៅរេើរនាោះ លឺបានរកើតរឡើងរៅរប្ាយរេេា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន

ដំណាក់ាេទីមួយ នកងរប្ាយា សម្ភេ រ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ124។ ររើរទាោះរីជាបានដាក់ស ណាមួយឆំនួន

ទាក់ទងឆំណ ឆរនោះក៏រដាយ ក៏ នួន ជា េ ំបានរង្ហា ញជាសំខាន់ថា សកមមភាេទាងំរនោះដូឆជា ា រខងឱ រសបៀង

អាហា  រប្រងឥនធនៈ  នកងអាវ   ា កបត់ថ្ផៃកនុង ា រ ៀរឆំា រោះរបា រោធា អាឆរ ឱើឱ្យា យេ់រឃើញ រស់

អងគជំន ំជប្មោះេ ំម្ភនមូេដាឋ ន ឹងមំ្ភសប្ម្ភរ់ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរេើ ូរោត់រឡើយ125។ ជាា កត់សម្ភគ េ់ 

នួន ជា េ ំបានរង្ហា ញថា សកមមភាេទាងំរនោះអាឆនារំៅ កា រ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នមួយខដេថា រទឧប្កកដឋខដេ

                                                                                                                                                             

សរប្មឆរសនើឱ្យដាក់ស ណា (F2/4/3/3/6) ទំេ័  ៤ ា េកេណន៌ារេើកទីរី។ រសឆកាីសរប្មឆររណាា ោះអាសននរេើកទីមួយសាីេីកកឆច

រស ើរសួ រខនែម (F2/4/3) កថាខណឌ  ២៥។  

122
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រៅនឹងសំរណើទីមួយ នកងទីេី  (F2/2) កថាខណឌ  ១៦។ ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអា

ជាា សាីេីជរម្ភេ ោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1/1) កថាខណឌ  ១១។ ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា សាីេីកំណត់រហ្ត  រស ់

LEMKIN (F2/4/3/3/3) កថាខណឌ  ១៥។ 

123
 សូមរមើេ ឧ. ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១៦២ រជើងទំេ័  ៦០២ (ា រ ៀររារ់អនាមកក រស់ជនរភៀសខេួន) 

កថាខណឌ  ១៧៤ រជើងទំេ័  ៦៧២ (ា រ ៀររារ់អនាមកក រស់ជនរភៀសខេួន) កថាខណឌ  ២៧៤ រជើងទំេ័  ១១២១ (Philip SHORT) 

កថាខណឌ  ៣៤៤ រជើងទំេ័  ១៤១៧ (Philip SHORT) កថាខណឌ  ៣៦១ រជើងទំេ័  ១៤៩៣ (Philip SHORT នកងា រ ៀររារ់

អនាមកក រស់ជនរភៀសខេួន)។ 

124
 ប្រតកចា ឹក រស់ LEMKIN (F2/4/3/3/6.2) ទំេ័  (ភាសអង់រលេស)  ១៣, ៣៣, ១១០ នកង ១១២។ 

125
 ស ណាតរ រស់ នួន ជា សាីេីកំណត់រហ្ត  រស់ LEMKIN  នកង រងត សមបតាក (F2/4/3/3/1) កថាខណឌ  ៦។ ស ណា រស់ 

នួន ជា សាីេីជរម្ភេ ោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1) កថាខណឌ  ៦(ខ-ល-ង)។ 
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ោត់ប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរនាោះសែកតរៅរប្ៅវច្សេភាេថ្នខផនា  ួម ឬេ ំប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងរដើមបី

ជំ  ញខផនា រនោះរឡើយ។  

54>ទាក់ទងរៅនឹង“កកឆចប្រជ ំសម្ភៃ ត់”ខដេបានដឹកនារំដាយ រស ភឹម នកង  ស់ ញឹម(ញឹម  ស់) ប្រខហ្េជា

កនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កនុងទីប្កុងភនំរេញ126 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា នួន ជា 

បានេាោមរង្ហា ញា ប្រជ ំរនោះរដាយខផអករេើកំណត់រហ្ត  រស់ LEMKIN ខដេជាប្រភេមកនផ្លៃ េ់ នកងេ ំ

បានរោងរៅរេើខផនកណាមួយថ្នរទសម្ភា សន៍ជាមូេដាឋ នរនាោះរឡើយ។ ដូរឆនោះ នួន ជា េ ំបានផាេ់មូេដាឋ នប្លរ់

ប្ោន់សប្ម្ភរ់ា អោះអាង រស់ខេួន។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ររើរទាោះរីជាសកសី ទាត់ រ ឿន បានផាេ់សកខីកមមថា 

កកឆចប្រជ ំមួយខដេ  ស់ ញឹម(ញឹម  ស់) នកងកម្ភម ភកបាេជាន់ខពស់ដថ្ទរទៀត រស់ រ.ក.ក. បានឆូេ ួមរនាោះ 

ប្រខហ្េជាបានរ ឱើរឡើងរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក៏រដាយ ក៏ោត់បានអោះអាងថា េ ំម្ភនខផនា រោះរបា ប្រឆំ្ងនឹង រ៉ៅ 

េ េត ប្តូវបានេកភាកាកនុងអំឡុងរេេរនាោះរឡើយ រេើកខេងខតសំរណើឱ្យខកខប្ររោេនរោបាយមួយឆំនួន

 រស់ រ.ក.ក. រ៉ៅ រណាណ ោះ127។ ដូរឆនោះ ររើរទាោះរីជាម្ភនា រង្ហា ញថា ា “ប្រជ ំសម្ភៃ ត់”បានរ ឱើរឡើងក៏រដាយ ក៏

ខផអកត្តម ររៀរវា ៈថ្នកកឆចប្រជ ំរនាោះ េ ំម្ភនា រញ្ញជ ក់ថា ា ប្រជ ំរនោះអាឆម្ភនឥទធកេេណាមួយរៅរេើា 

ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  រស់ នួន ជា ឆំរពាោះរទឧប្កកដឋណាមួយខដេោត់ប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេ

រឡើយ។  

55>ខផអកត្តម នួន ជា ា រង្ហា ញសំខាន់មួយរផសងរទៀតខដេថា សកមមភាេកបត់ម្ភនដូឆជា“ខផនា ថ្នា រោះ

របា ប្រដារ់អាវ  ប្រឆំ្ង រ៉ៅ េ េត” បានរកើតរឡើងរៅម នរេេចារ់រផាើមថ្នយ ត្តា  កា រេេរវលារនាោះ លឺជា

សំដី រស់ ទាត់ រ ឿន ខដេថា កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ោត់បានសង់ឃាេ ងំលាក់ទ កអាវ  128។ រ៉ៅ ខនា រៅរេេសួ រដញ

រដាេរៅកនុងត លាា អំេីាេៈរទសៈទាងំរនាោះ ទាត់ រ ឿន បានរញ្ញជ ក់ដខដេៗថា ត្តមខដេោត់ដឹង ឃាេ ងំ

លាកទ់ កអាវ  រៅរេេរនាោះ េ ំម្ភនជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងខផនា រោះរបា ណាមួយរឡើយ129។  

                                                 
126

 ស ណាតរ រស់ នួន ជា សាីេីកំណត់រហ្ត  រស់ LEMKIN នកង រងត សមបតាក (F2/4/3/3/1) កថាខណឌ  ៦។ ស ណា រស់ នួន 

ជា សាីេីជរម្ភេ ោះរៅកនុង រ.ក.ក (F2/4/3/3/6/1) កថាខណឌ  ៦(ក)។ 

127
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័  ២៧ ដេ់ ២៩។ 

128
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៤២ នកង ៤៦២។ សូមរមើេផងខដ  សំរណើទីរីស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/4) 

កថាខណឌ  ១៩ នកង ២៤។ 

129
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័  ២០ ដេ់ ២១, ២៨, ៣៧ ដេ់ ៣៨។ 
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56>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា កំណត់រហ្ត  LEMKIN នកងប្រតក
ចា ឹក LEMKIN េ ំបានរំរេញត្តមេកខខណឌ តប្មូវថ្នា ទទួេយកភសាតុ្តងរខនែមរៅដំណាក់ាេរណា ឹង

សទ កខរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រោងត្តមម្ភប្ត្ត ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ

បានទទួេយកខតខផនកខេោះថ្នប្រតកចា ឹក LEMKIN ទាក់ទងរៅនឹងកកឆចសម្ភា សន៍ជាមួយ ទាត់ រ ឿន េីរប្ពាោះ 
ោត់បានឆូេខេួនមកឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះកនុងនាមជាសកសី រហ្ើយឆរមេើយ រស់ោត់េីម នម្ភនា ជារ់ពាក់

េ័នធរៅនឹងា វាយតថ្មេរេើភាេរជឿទ កឆកតាបាន នកងភាេរជឿជាក់បានថ្នសកខីកមម រស់ោត់។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណា

កាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា េ ំម្ភនភាេចាបំាឆ់កនុងា រាោះរៅសកសី ូររនោះត្តមា រសនើស ំ

 រស់ នួន ជា មាងរទៀតរឡើយ130។  

57>រដាយេកចា ណារឃើញថា ជាឆមបង នួន ជា បានរសនើស ំឱ្យរាោះរៅ រងត សមបតាក នកង Robert LEMKIN  
េីរប្ពាោះេួកោត់បានរ ឱើកកឆចសម្ភា សន៍រនោះ នកងបានយេ់រឃើញថា នួន  ជា េ ំបានអោះអាងេីមូេរហ្ត ខដេលួ ឱ្យ

រជឿជាក់បានថា សម្ភា  ថ្នកកឆចសម្ភា សន៍ទាងំរនោះអាឆជារ់ពាក់េ័នធ នកងជាកត្តា កំណត់្នដេ់ា សរប្មឆដាក់

េក  ទធភាេបានរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានសរប្មឆរដករស សំរណើស ំរាោះរៅរ លគេទាងំេី  ូររនោះ។ 

២.ឆ.សំរណើស ឱំ្យទទេួយកជាភសាតុ្តងនវូរទសម្ភា សន ៍រស់ រងត សមបតាក ជាមយួវច្ទយសុរមេងអារម៉ៅ ច្កាងំជា

រខម ភាស 

58>នួន ជា បានរសនើស ំឱ្យអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេទទួេយកជាភសាតុ្តងនូវខខសអាត់សរមេងថ្នរទសម្ភា សន៍

ខដេ រងត សមបតាក បានផាេ់រៅឱ្យវច្ទយុសរមេងអារម៉ៅ ច្កាងំជារខម ភាសាេេីថ្ងៃទី ១២ នកង ១៣ ខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ២០១៤ (“រទសម្ភា សន ៍រងត សមបតាក”)។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានសរងខរនូវអំណោះអំណាង រស់

ភាលី ពាក់េ័នធរៅនឹងា ទទួេយករទសម្ភា សន៍ រងត សមបតាក នកងបានរដាោះប្សយមួយឆំនួនរៅកនុងរសឆកាី

សរប្មឆររណាា ោះអាសននរេើកទីមួយសាីេីា រស ើរសួ រខនែម (F2/4/3)
131។ រៅកនុងខផនកសរប្មឆរសឆកាី រស់

ខេួនរេើសំរណើស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែមខដេេ ំទាន់បានសរប្មឆ (F2/9) អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានសរប្មឆ

រដករស សំរណើ រស់ នួន ជា។  
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 ស ណា រស់ នួន ជា សាីេីជរម្ភេ ោះរៅកនុង រ.ក.ក. (F2/4/3/3/6/1) កថាខណឌ  ១០ ដេ់ ១៥ នកង ៦៧(ខ)។ 

131
 រសឆកាីសរប្មឆររណាា ោះអាសននរេើកទីមួយសាីេីកកឆចរស ើរសួ រខនែម កថាខណឌ  ៥ ដេ់ ១៣ នកង ២០។ 
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59>នួន ជា បានអោះអាងថា រទសម្ភា សន៍ រងត សមបតាក អាឆរចាទជារញ្ញា ដេ់ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹង ឆនាសមព័នធឋានាន ប្កម រស់ រ.ក.ក. នកងជាេករសស ា ទទួេខ សប្តូវ រស់

ោត់ឆំរពាោះា សម្ភេ រ់រៅទេួរពា ិ៍ថ្ប្ជ132។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា 

ា អោះអាង រស់ រងត សមបតាក េ ំម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់កនុងា រចាទជារញ្ញា ដេ់ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង រដាយស េ ំបានផាេ់េ័ត៌ម្ភនងមីខដេជារ់ពាក់េ័នធរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេបានទទួេសម្ភា  រដើមខដេត្តមា សនមត រងត សមបតាក បានររញ្ចញមតករោរេ់ដូឆោន រៅនឹង

អឱីខដេោត់បានអោះអាងរៅកនុងរទសម្ភា សន៍ នកងបានយេ់រឃើញថា េ ំខមនជាភសាតុ្តងសមប្សរកនុងា រដាោះ

រនៃកុ នួន ជា រឡើយ133។ ទាក់ទងរៅនឹងា អោះអាង រស់ នួន ជា ខដេថា រទសម្ភា សន៏ រងត សមបតាក លឺជាភ

សាតុ្តងរញ្ញជ ក់ឱ្យរឃើញថា រដាយស ម្ភនា រប្ជៀតខប្ជកេី ដាឋ ភកបាេ រទើរភសាតុ្តងរដាោះរនៃកុេ ំប្តូវបានដាក់

រញ្ចូេកនុងសំណ ំរ ឿងរនាោះ134
 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានចាត់ទ កា អោះអាង រស់ រងត សមបតាក េ ំម្ភន

េកខណៈជាក់លាក់ នកងេ ំម្ភនមូេដាឋ នោបំ្ទ រហ្ើយដូរឆនោះ ម្ភនតថ្មេជាភសាតុ្តងតកឆតួឆរំផ តេ ំអាឆទទួេយកជា

ភសាតុ្តងបានរឡើយ។ 

២.ឆ.សំរណើស ឱំ្យទទេួយកជាភសាតុ្តងនវូរទសម្ភា សន ៍រស់ CARTWRIGHT នកងរសឆកាដីកប្សងថ់្ន

រសៀវរៅ រស់ LEMONDE 

60>នួន ជា បានរេើករឡើងថា រទសម្ភា សន៍ រស់រៅប្កម CARTWRIGHT លរបីប្តូវបានទទួេយកជាភសាុ

ត្តង េីរប្ពាោះរទសម្ភា សន៍រនោះម្ភនឆរមេើយមួយឆំនួន ខដេ“ពាក់េ័នធរៅនឹងកាីបា មាដ៏សមរហ្ត ផេ រស់សធា 

ណជនអំេីភាេេរមអៀង [ រស់រលាកប្សី] ប្រឆំ្ងនឹង រ.ក.ក. នកង នួន ជា” នកងពាក់េ័នធរៅនឹងភាេអនាលតក

 រស់រៅប្កមជាតកខដេកំេ ងជំន ំជប្មោះរៅកនុងអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង135។ ទាក់ទងរៅនឹងរសឆកាីដកប្សង់ថ្ន

រសៀវរៅ រស់រៅប្កម LEMONDE នួន ជា បានអោះអាងថា រទេករស ន៍ថ្នអនកយ័តភាេខដេបានរ ៀររារ់

                                                 
132

 សំរណើទីមួយ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2) កថាខណឌ  ១៤។ 

133
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥៣ ជាអាទិ៍។ 

134
 សំរណើទីមួយ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2) កថាខណឌ  ១៦។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៧ 

នកង ៧៤។ 

135
 សំរណើទីេី  រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/1) កថាខណឌ  ១៤។ សូមរមើេផងខដ  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា 

កថាខណឌ  ៤៩ ដេ់ ៥៣។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រដាយអតីតសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកត LEMONDE រេេរនាោះបានរង្ហា ញឱ្យរឃើញាន់ខតឆាស់រឡើងត្តម 

យៈរទេករស ន៍ រស់សហ្រៅប្កមរស ើររងកត Laurent KASPER-ANSERMET ខដេបានឆូេាន់

តំខណងរនាកនុងឆំរណាមសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតដថ្ទរទៀត នកងដូរឆនោះបានរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ា រ៉ៅោះពាេ់

រដាយស អនកយ័តភាេ នកងា រប្ជៀតខប្ជកខផនកនរោបាយរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០៣ នកង ០០៤ េ ំខ សខរេកោន េី

ា រ៉ៅោះពាេ់រៅកនុងសណំ ំរ ឿង ០០២ រឡើយ ខដេប្ោន់ខតជាា រនាោន រ៉ៅ រណាណ ោះ136។ 

61>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានជំទាស់រៅនឹងសំរណើទាងំេី រនោះ។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាងថា េ ំម្ភនា 

អោះអាងរៅកនុងរទសម្ភា សន៍ រស់រៅប្កម CARTWRIGHT ខដេរេើករឡើងថា រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគ
ជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវបាន“រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់រដាយស រទេករស ន៍ផ្លៃ េ់ខេួន ា េរមអៀង ឬា រប្ជៀតខប្ជក

ខផនកនរោបាយរឡើយ”137។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាងរនារទៀតថា រៅប្កម CARTWRIGHT ប្ោន់ខត
បានេកភាការេើ“លំនកតោបំ្ទ នកងលំនកតប្រឆំ្ងនឹងត លាា ឆប្មុោះមួយ” នកងបានបា៉ៅ ន់សម នរេើ“ា រ៉ៅោះពាេ់ផេូវ

ឆកតា” ខដេអាឆរកើតម្ភនរេើរៅប្កមខដេបានឆេងាត់ ររកមពជុាប្រជា កររតយយរនាោះ138។ ទាក់ទងរៅនឹងរស

ឆកាីដកប្សង់ថ្នរសៀវរៅ រស់  LEMONDE សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានជំទាស់ថា សំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំ

ឱ្យទទួេយកមករ ឱើជាភសាតុ្តង ប្តូវបានសរប្មឆរដករស រៅរេេជំន ំជប្មោះ ួឆរហ្ើយ ដូរឆនោះ  វច្ធាន ១០៨(៧) 

ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងេ ំអន ញ្ញា តឱ្យរសនើស ំឱ្យទទួេយករៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខរឡើយ139។ រខនែមរេើរនោះ សហ្

ប្េោះរាជអាជាា បាន ំឭកថា ភាេេ ំប្តឹមប្តូវរៅកនុងា រស ើរសួ ប្តូវបានរដាោះប្សយត្តម យៈដីាដំរណាោះប្សយ 

នកងេ ំអន ញ្ញា តឱ្យរេើកមាងរទៀតរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង នកងអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ

រឡើយ140។ 

                                                 
136

 សំរណើទីេី  រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/1) កថាខណឌ  ១៦ ដេ់ ១៧។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថា

ខណឌ  ៥៦។   

137
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រៅនឹងសំរណើទីមួយ នកងទីេី  (F2/2) កថាខណឌ  ២១។ 

138
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រៅនឹងសំរណើទីមួយ នកងទីេី  (F2/2) កថាខណឌ  ១៨ ដេ់ ១៩។ សូមរមើេផងខដ  ស ណា

តរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣២ ដេ់ ៣៦។ 

139
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រៅនឹងសំរណើទីមួយ នកងទីេី  (F2/2) កថាខណឌ  ២៣។ 

140
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រៅនឹងសំរណើទីមួយ នកងទីេី  (F2/2) កថាខណឌ  ២៤។ 
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62>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានសរប្មឆទទួេយករទសម្ភា សន៍ រស់រៅប្កម CARTWRIGHT រ ឱើជា

ភសាតុ្តងអន រលាមត្តមវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង រដាយស  រោរេ់ខដេោត់បានរ ឱើរឡើងកនុងប្កុម

េកភាការៅវច្ទយសែ ន Aspen លឺជាមូេដាឋ នសប្ម្ភរ់ទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខខដេថា ម្ភនា រង្ហា ញេីភាេ

េរមអៀង នកងរដាយស ផេប្ររោជន៍យ តាក ម៌ខដេតប្មូវឱ្យដាក់រញ្ចូេរៅកនុងសំណ ំរ ឿង រដើមបីអាឆឱ្យភាលី

រ ឱើា តវ៉ារដាយោម នា  ឹតតបកត នកងអាឆរ ឱើា េកនកតយរេើអងគរសឆកាីថ្នស ណា រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹង

រញ្ញា មូេដាឋ នថ្នភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី141។ 

63>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេក៏បានសរប្មឆផងខដ ថា រដាយអន រលាមត្តមវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង 

រដើមបផីេប្ររោជន៍យ តាក ម៌ តប្មូវឱ្យទទួេយកសំរណើ រស់ នួន ជា ស ំឱ្យទទួេយករសឆកាីដកប្សង់រឆញេី

រសៀវរៅ រស់រៅប្កម LEMONDE រ ឱើជាភសាតុ្តង។  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា ភសាុ

ត្តងរនោះអាឆ កបានរៅរេេជំន ំជប្មោះ នកង ំឭកថា សម្ភា  រនោះប្តូវបានរសនើរឡើង ួឆរហ្ើយទាក់ទងរៅនឹងរណា ឹង

សទ កខភាេ មៗរៅឆំរពាោះម ខខេួន នកងថា រៅរេេរនាោះ ប្តូវបានរដករស រចាេរដាយស មូេរហ្ត នីតកវច្ ី រ៉ៅ ខនា

បានរញ្ញជ ក់ថា នួន ជា រៅម្ភនឱ្ាស“ដាក់សំរណើកនុងរេេអនាលតរដាយខផអករេើមូេដាឋ នភសាតុ្តង នកងអំណោះ

អំណាងខដេម្ភន”រៅកនុងសំរណើស ំរនាោះ142។ ទាក់ទងរៅនឹងា អោះអាង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ខដេថា នកយ័

តភាេជាសាា ន េេថ្នា រស ើរសួ ប្តូវបានរដាោះប្សយត្តម យៈដីាដំរណាោះប្សយរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លា

ា កំេូេបានសរងកតរឃើញថា នួន ជា េ ំបានរសនើស ំរម្ភឃៈទាងំមូេ ឬខផនកខេោះថ្នកកឆចរស ើរសួ រឡើយ រ៉ៅ ខនាប្ោន់

ខតរង្ហា ញថា កកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីទាងំមូេ  ួមទាងំរៅដំណាក់ាេជំន ំជប្មោះផងរនាោះ ម្ភនា រប្ជៀតខប្ជក

ខផនកនរោបាយោ៉ៅ ងទូេំទូលាយខដេបានរ ឱើឱ្យកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីទាងំរនោះម្ភនភាេេ ំប្តឹមប្តូវជាមូេដាឋ ន។ 

64>រញ្ញា  ថារតើកកឆចសម្ភា សន៍ រស់រៅប្កម CARTWRIGHT នកងរសឆកាីដកប្សង់រឆញេីរសៀវរៅ រស ់

រៅប្កម LEMONDE បានោបំ្ទដេ់អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចដំរណើ 

ា នីតកវច្ ី ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា រហ្ើយប្រសកនររើម្ភន រតើដេ់កប្មកតណា លឺជារញ្ញា ខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេប្តូវរដាោះប្សយរៅកនុងសេដីារនោះ143។ 

                                                 
141

 សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ១១៤។ 

142
 រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើស ំឆណំាត់ជាា រនាៃ ន់ (E189/3/1/8) កថាខណឌ  ១០ ដេ់ ១១។ 

143
 សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ១១៤, ១១៩។ 
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២.ជ.សំរណើស ឱំ្យទទេួយកប្រតកចា កឹ រស់សកស ីរេប្ជ ជមឹ ជាភសាតុ្តង នកងា ទទេួយកត្តមលនំកតផាឆួរផាើម

 រស់ខេួននវូកកឆចសម្ភា សន ៍រស់សកស ីរៅ វន៉ ជាមយួមជឈមណឌ េឯកស កមពជុា (DC-Cam)  
65>រោងត្តមវច្ធាន ១០៤(១) នកង ១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង នួន ជា បានរសនើស ំរង្ហា ញប្រតកចា ឹក រស់ រេប្ជ 

ជឹម ទាក់ទងរៅនឹងាេៈរទសៈេី ខដេបានរ ៀររារ់រៅកនុងរនាោះ។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា ភសាតុ្តងរនោះ

ប្សរជាមួយនឹងា រ ៀររារ់ រស់ រៅ វ៉ន(រៅ រៅ េត) ខដេថា កនុងកកឆចប្រជ ំរៅរខតាត្តខកវរប្ាយថ្ងៃ

 ំរដាោះ ត្តម៉ៅ ក បានប្រាសថា ហាមរ៉ៅោះពាេ់ទាហាន ររ េន់ នេ់ េីស័កាកមួយដេ់ស័កាកប្បាំ144។ ទីេី  នួន ជា 

កត់សម្ភគ េ់ថា ភសាតុ្តងរនោះម្ភនា េនយេ់ រស់ រេប្ជ ជឹម ទាក់ទងរៅនឹងអតែន័យថ្នពាកយថា“កម្ភច ត់” ខដេ

សំរៅរៅរេើា ប្រប្េឹតា រស់ខខម ប្កហ្មរៅរេើរ លគេ ខដេពាក់េ័នធរៅនឹង ររសធា ណ ដឋខខម 145។ ត្តម

លំនកត រស់ នួន ជា រេប្ជ ជឹម បានរញ្ញជ ក់រខនែមរៅរេើា អោះអាង រស់ រៅ វ៉ន នកង រហ្ង សំ ច្ន ថា េ ំម្ភន

រោេនរោបាយសម្ភេ រ់អតីតទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ

រឡើយ146។ 

66>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានជំទាស់រៅនឹងសំរណើរនោះ រដាយបានអោះអាងថា ភសាតុ្តងខដេបានរសនើរឡើងរនាោះររើ

េកចា ណាត្តមរ ច្រទ នកងជា ួម េ ំអាឆជាកត្តា កំណត់ អន រលាមត្តមវច្ធាន ១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងរឡើយ147។ 

សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាងថា កកឆចប្រជ ំខដេ រេប្ជ ជឹម បានសំរៅរៅរេើរនាោះ រកើតរឡើងរ៉ៅ នាម នខខរប្ាយ

ប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ នកងថា សកខីកមម រស់ោត់ប្តូវខតវាយតថ្មេរដាយរ ៀរនឹងភសាតុ្តងដាក់រនៃកុដថ្ទ

រទៀត នកងថា ា រកប្សយ រស់ោត់អំេីពាកយ“កម្ភច ត់”េ ំម្ភនេកខណៈប្បាកដប្រជារឡើយ148។ សហ្ប្េោះរាជ

អាជាា អនា ជាតកបានអោះអាងរខនែមរទៀតថា ប្រសកនររើអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេទទួេយកភសាតុ្តងខដេបាន

រសនើរឡើងរដាយ នួន ជា ពាក់េ័នធរៅនឹងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរនាោះ នួន ជា នឹងអាឆរសនើស ំឱ្យទទួេ

យកភសាតុ្តងជំទាស់ងមីរខនែមរទៀត149។ 
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 សំរណើទីរួន រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/6) កថាខណឌ  ៧។ 

145
 សំរណើទីរួន រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/6) កថាខណឌ  ៨។ 

146
 សំរណើទីរួន រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/6) កថាខណឌ  ១៤ ដេ់ ១៦។ 

147
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រៅនឹងសំរណើទីរួនស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/6/2) កថាខណឌ  ១, ៣, ១៤ ដេ់ ១៦។ 

148
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រៅនឹងសំរណើទីរួនស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/6/2) កថាខណឌ  ៦ ដេ់ ១១។ 

149
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រៅនឹងសំរណើទីរួនស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/6/2) កថាខណឌ  ១៦។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

67>សហ្រមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីបានអោះអាងថា សំរណើ រស ់ នួន ជា លរបីរដករស រចា

េ។ ត្តមលំនកត រស់សហ្រមធាវីនាមំ ខ នួន ជា ម្ភនឱ្ាសសួ រដញរដាេ រេប្ជ ជឹម រៅរេេសកសី ូររនោះ

បានរង្ហា ញខេួនរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កនេងមក រ៉ៅ ខនារដាយា រ ឱសប្រខហ្ស នួន ជា េ ំបានសួ រដញ

រដាេរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ភសាតុ្តងខដេបានរសនើរឡើងរនាោះេ ំអាឆរ៉ៅោះពាេ់ភសាតុ្តងណាមួយខដេអងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ នកងេ ំអាឆជួយខសឱង កា េកតរៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខរនោះបាន

រឡើយ។ ឆ ងរប្ាយ សហ្រមធាវីនាមំ ខបានអោះអាងថា ា ទទួេយកភសាតុ្តងទាំងរនោះ លឺផៃយុរៅនឹងភាេ

ចាបំាឆ់កនុងា ធានាបាននូវកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរេើរណា ឹងសទ កខឆ្រ់ ហ្័សបាន150។ 

68>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានប្សរជាមួយសហ្ប្េោះរាជអាជាា  នកងសហ្រមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមរ

ណា ឹង ដឋរបរវណីខដេថា សំរណើ រស់ នួន ជា បានរសនើស ឱំ្យទទួេយកប្រតកចា ឹក រស់ រេប្ជ ជឹម ជាភសាតុ្តង 

េ ំបានរំរេញត្តមេកខខណឌ តប្មូវថ្នកនុង វច្ធាន ១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងរឡើយ។ ររើរទាោះរីជា នួន ជា បានអោះ

អាងថា សំរណើស ំឱ្យទទួេយកខផនកខេោះថ្នសកខីកមម រស់ រេប្ជ ជឹម ប្តូវបាន“ជំ  ញរដាយផ្លៃ េ់”េីកំណត់រហ្ត 

សា រ់ឆរមេើយខដេបានរង្ហា ញរប្ាយា រញ្ចរ់ា ជំន ំជប្មោះសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា នួន ជា លួ ខតសួ  រេប្ជ ជឹម ឱ្យបានឆាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ខដេ

ជារ់េ័នធនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ដូឆជា ប្រធានរទអំេីខាម ងំ ា ករមៃឆ នកងជាេករសស ា ខណនាកំនុងរេេ

ប្រជ ំខដេ ត្ត ម៉ៅ ក បាននកោយអំេីខាម ងំ ា ខណនាពំាក់េ័នធរៅនឹង“ា របាសសម្ភអ តមស្តនាី” នកងា ប្រប្េឹតា

ឆំរពាោះអតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 151។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ភសាតុ្តងទាងំរនោះេ ំចាត់ទ កថា េ ំអាឆ ក

បានរៅរេេជំន ំជប្មោះរឡើយ។  

69>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសរប្មឆថា រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រដើមបីផេប្ររោជន៍យ តាក ម៌ អងគជំន ំជប្មោះ 

ប្តូវទទួេយកប្រតកចា ឹក រស់ រេប្ជ ជឹម រ ឱើជាភសាតុ្តងអន រលាមត្តមវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង រប្ពាោះ

ខេឹមស ថ្នប្រតកចា ឹករនោះពាក់េ័នធរៅនឹងកកឆចប្រជ ំរៅរខតាត្តខកវ ម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធោ៉ៅ ងជកតសនកទធរៅនឹងាេៈ

រទសៈថ្នអងគរហ្ត សំខាន់ រដាយខផអករេើាេៈរទសៈរនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានសរប្មឆរាោះរៅ

សកសី រៅ វ៉ន មកផាេ់សកខីកមមរៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ នកងម្ភនស ៈសំខាន់សប្ម្ភរ់វាយតថ្មេអំេីភាេ

                                                 
150

 ស ណាតរ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីរៅនឹងសំរណើទីរួនស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/6/1) កថាខណឌ  ១៤ ដេ់ ៣១។ 

151
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០១ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រេប្ជ ជឹម) ឯកស រេខ E1/215.1 ទំេ័  ១៥ ដេ់ ១៦, ២៥ ដេ់ ២៧, ៣០ 

ដេ់ ៣១, ៥៣, ៦១ ដេ់ ៦៣។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រជឿទ កឆកតាបាន នកងភាេរជឿជាក់បាន រស់ រៅ វ៉ន។  

70>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ត្តមលំនកតផាួឆរផាើម រស់ខេួន បានទទួេយករទសម្ភា សន៍ រស់ DC-Cam ជា

មួយ រៅ វ៉ន ខដេម្ភនស ៈសំខាន់សប្ម្ភរ់វាយតថ្មេអំេីភាេរជឿទ កឆកតា នកងជាឆរមេើយេីម ន រស់សកសខីដេ

បានឆូេរង្ហា ញខេួនរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះ។ 

២. .ា រសនើស រំៅកនងុសំរណើទបី្បាសំ ដំាកភ់សាតុ្តងរខនែម (F2/7) 

71>រៅកនុងសំរណើទីប្បាសំ ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/7) នួន ជា បានរសនើស ំរដាយខផអកត្តមវច្ធាន ១០៤(១) នកង 

១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង៖ (i) ឱ្យទទួេយកជាភសាតុ្តងនូវកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយឆំនួន ៤ ខដេបានរង្ហា ញ

រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០៤ (ii) ឱ្យទទួេយកជាភសាតុ្តងនូវកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ ទាត់ រ ឿន នកងឧរស

មព័នធភាជ រជ់ាមួយ នកង (iii) ា រាោះរៅសកសីឆំនួន ៥ នាក់152។ នួន ជា បានរសនើស ំឱ្យទទួេយកភសាតុ្តង

រខនែមខដេរង្ហា ញថា មជឈកមរកសបានប្លរ់ប្លងរដាយម្ភនកប្មកតរ៉ៅ រណាណ ោះ នកងម្ភនា ខរកបាក់ោ៉ៅ ងខាេ ងំ នកង

ថា ប្រធានភូមកភាល ជាេករសស  ស់ ញឹម )ញឹម  ស់(  នកង រស ភឹម ម្ភនសកទធកអំណាឆឯករាជយោ៉ៅ ងរប្ឆើន 

រហ្ើយេួករលបានយកអំណាឆរនោះមករប្រើប្បាស់រដើមបីរោះរបា ប្រឆំ្ងនឹង រ.ក.ក.153។ នួន ជា ក៏បានរសនើរឡើង

នូវភសាតុ្តងរនោះផងខដ “កនុងា រញ្ញជ ក់រខនែម នកងរផៃៀងផ្លៃ ត់”រេើសកខីកមម រស់ ទាត់ រ ឿន ខដេបានឆូេខេួន

រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ154។ ា រសនើស ំឱ្យទទួេយកកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ ទាត់ 

រ ឿន នកងឧរសមព័នធ លឺកនុងរោេរំណងរដើមបី“ជួយដេ់អងគជំន ំជប្មោះឱ្យយេ់បានរេញរេញអំេីេ័ត៌ម្ភន រៅ

កនុងសំណ ំរ ឿងពាក់េ័នធរៅនឹង”សកសី ូររនោះ155។  

72>សហ្ប្េោះរាជអាជាា  បានជំទាស់រៅនឹងសំរណើទាងំអសរ់នាោះរេើកខេងខតកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ 

ទាត់ រ ឿន នកងឧរសមព័នធភាជ រ់ជាមួយរ៉ៅ រណាណ ោះ156។ ទាក់ទងរៅនឹងរទរបញ្ាតាកប្លរ់ប្លងកនុងា ទទួេយកភសាុ

ត្តងរខនែមរៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា សកទធកអំណាឆជាឆនាៃ ន សកទធក
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 សំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/7) កថាខណឌ  ១៣, ៦១, ៦៧។ 

153
 សំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/7) កថាខណឌ  ៥៣ ដេ់ ៥៧, ៥៩ ដេ់ ៦៥។ 

154
 សំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/7) កថាខណឌ  ៤ នកង ៦២។ 

155
 សំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/7) កថាខណឌ  ៥៨ នកង ៦៦។ 

156
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រៅនឹងសំរណើទីប្បាសំ ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/7/1) កថាខណឌ  ៥៣។ 
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 រស់អងគជំន ំជប្មោះត្តមវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង េ ំលរបីប្តូវបានរប្រើប្បាស់ោ៉ៅ ងទូេំទូលាយរឡើយ ខាេ ឆ

ម្ភនា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់តួនាទី រស់ខេួនខដេ“ជាអនកកំណត់រទដាឋ នថ្នា ទទួេយកភសាតុ្តងងមី” ត្តមវច្ធាន ១០៨

(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង157។ ទាក់ទងរៅនឹងអងគរសឆកាី សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា េ ំម្ភនភសាតុ្តងណា

មួយខដេអាឆប្តូវបានចាត់ទ កថាជាកត្តា កំណត់រៅរេេជំន ំជប្មោះរឡើយ រដាយស ភសាតុ្តងទាងំរនោះេ ំជារ់

ពាក់េ័នធ នកងស ទធខតរញ្ញជ ក់េីអតែកភាេថ្ន ឆនាសមព័នធឋានាន ប្កមរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍

ថ្ប្ជ158។ 

73>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបាន ំឭកថា “េទធភាេសមញ្ាសប្ម្ភរ់ា រេើករង្ហា ញភសាតុ្តងរខនែមរៅ

ដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ” ម្ភនត្តម យៈវច្ធាន ១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង159។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជនំ ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេផាេ់រហ្ត ផេថា ភាលីេ ំអាឆសំអាងរេើវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង រដើមបីរលឆរឆញេី

េកខខណឌ តប្មូវត្តមវច្ធាន ១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ខដេ“សំខាន់រំផ តរដើមបីរជៀសវាងា រប្រើប្បាស់យ តាកស

ស្តសាថ្នា តវ៉ាកាីខដេេ ំម្ភនប្រសកទធភាេ នកងជាា  ំខាន”160។ រៅកនុងរ ឿងកាីរឆចរុបននរនោះ នួន ជា បានរសនើស ំឱ្យ

រាោះរៅរ លគេរី ូរ (2-TCW-959, 2-TCW-960 នកង 2-TCW-961) ខដេអតាសញ្ញា ណ នកងតួនាទី រស់

រ លគេទាងំរនោះរៅកនុង ររកមពជុាប្រជា កររតយយ ប្តូវបានរង្ហា ញជាសធា ណៈចារ់ត្តងំេីា ផសេឱផាយ

រសៀវរៅមួយរៅកនុងឆ្ន ំ ២០១០ ខដេម្ភនរៅកនុងសំណ ំរ ឿង161។ ទាក់ទងរៅនឹងា រសនើស ំសកខីកមម រស់

រ លគេទាងំរនោះ នួន ជា េ ំបានសំអាងរេើេ័ត៌ម្ភនណាមួយខដេោត់េកតជាេ ំបានដឹងរៅកនុងឆ្ន ំ ២០១០ រទ ដូរឆនោះ

េ័ត៌ម្ភនរនោះលួ ប្តូវបានរង្ហា ញរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង។ ា អោះអាងខដេថា ោត់បាន ង់ចាំ

រមើេ ថារតើ Robert LEMKIN នកង រងត សមបតាក ផាេ់  តខខសវីរដអូខដេទំនងជារង្ហា ញេីរទសម្ភា សន៍

ជាមួយនឹងសកសីរីនាក់ខដេបានរសនើរឡើង ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា162រនាោះ េ ំជារ់ពាក់េ័នធរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ 

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានសរប្មឆថា កនុងខផនករនោះថ្នសំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម 
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 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រៅនឹងសំរណើទីប្បាសំ ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/7/1) កថាខណឌ  ៤ ដេ់ ៥។ 

158
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រៅនឹងសំរណើទីប្បាសំ ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/7/1) កថាខណឌ  ៧ ដេ់ ១០។ 

159
 រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើស ំរាោះរៅសកសី (F2/5) កថាខណឌ  ១៥។ 

160
 រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើស ំរាោះរៅសកសី (F2/5) កថាខណឌ  ១៦។ 

161
 សំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/7) កថាខណឌ  ៤២។ 

162
 សំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/7) កថាខណឌ  ៦៣។ 
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(F2/7) ប្តូវរដករស រចាេ រដាយស ភសាតុ្តងខដេបានរសនើរឡើងរនាោះ អាឆ កបានរៅរេេជំន ំជប្មោះ នកងេ ំ

ម្ភនមូេរហ្ត សមប្សរកនុងា រប្រើប្បាស់សកទធកអំណាឆជាឆនាៃ ន សកទធកត្តមវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងរឡើ

យ។ 

74>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានរដករស សំរណើស ំ រស ់ នួន ជា ពាក់េ័នធរៅនឹងសកសីទី ១ ទី ២ ទី ៣ 

នកង ទី ៤ រដាយខផអករេើមូេដាឋ នថ្នភាេេ ំជារ់ពាក់េ័នធោ៉ៅ ងឆាស់ រៅនឹងា យេ់រឃើញណាមួយ រស់អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេជាមូេដាឋ នថ្នា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរេើ ូរោត់។ ខផអកត្តមកំណត់រហ្ត សា រ់

ឆរមេើយ សកសីបានរោងជាឆមបងរៅរេើាេៈរទសៈពាក់េ័នធរៅនឹងា ចារ់ខេួន នកងសម្ភេ រ់កម្ភម ភកបាេភូមក

ភាលពាយ័េយ  ួមម្ភន  ស់ ញឹម )ញឹម  ស់(  រដាយកម្ភម ភកបាេភូមកភាលនក តី ខដេរកើតរឡើងដំរូងរំផ ត លឺចារ់េី

ពាក់កណាា េ/ឆ ងឆ្ន ំ ១៩៧៦163
 ម្ភនន័យថា ជាងមួយឆ្ន ំរប្ាយេីប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។ រប្ៅខតេី

រេេរវលាេ ំជារ់ពាក់េ័នធឆាស់លាស់ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានេកចា ណារឃើញថា ាេៈរទសៈខដេ

ដូឆោន រៅនឹងខាងរេើរនោះ េ ំអាឆម្ភនអាន ភាេរៅរេើា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរេើ នួន ជា រឡើយ។ ទាក់ទងរៅ

នឹងអឱីខដេ នួន ជា បានចាត់ទ កថា “ជាឧទាហ្ ណ៍ជាក់លាក់ថ្នសកមមភាេជាជំហានរឆ្ព ោះរៅ កា រោះ

របា ”164 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ត្តមសមាី រស់សកសី លឺសំរៅរៅរេើ  ស់ ញមឹ

)ញឹម  ស់(  ខដេបានយកឯកសណាឋ នរោធាេីកងទ័េរវៀតណាមកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ នកងខផនា “ប្រឆំ្ង រ៉ៅ េ 

េត”ខដេ្នដេ់ា ចារ់ខេួនកនុងពាក់កណាា េឆ្ន ំ ១៩៧៧165។ សកមមភាេទាងំរនាោះមកនប្តឹមខតេ ំជារ់ពាក់

េ័នធរៅនឹងរេេរវលារ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំេ ំអាឆរម្ភឃៈា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង 

ខដេជាមូេដាឋ នថ្នា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរេើ នួន ជា ដូឆា រេើករឡើងជាទូរៅខាងរេើ166។ អាប្សយ័

រហ្ត រនោះ ភសាតុ្តងខដេបានរសនើរឡើងប្តូវបានចាត់ទ កថា េ ំខមនជាកត្តា កំណត់ នកងេ ំអាឆជួយខសឱង កា េកត

រនាោះរឡើយ។ 

75>ទាក់ទងរៅនឹងកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ ទាត់ រ ឿន នកងឧរសមព័នធ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបាន

យេ់រឃើញថា កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់សកសីមួយខដេបានផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះម ខត លាា  ជា មម

                                                 
163

 សំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/7) កថាខណឌ  ២០, ២៤ ដេ់ ២៥, ២៧, ៣២, ៣៩ នកង ៤១។ 

164
 សំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/7) កថាខណឌ  ៥៦។ 

165
 សំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/7) កថាខណឌ  ១៦, ២៧ ដេ់ ២៨។ 

166
 សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ៤៥ ដេ់ ៤៩។ 
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ត្តលរបីដាក់ឆូេកនុងសំណ ំរ ឿង រដាយអន រលាមត្តមវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។ រ៉ៅ ខនា រៅកនុងរ ឿងកាី

រឆចរុបនន េ័ត៌ម្ភនរៅកនុងកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយេ ំម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា ខដេសកសីបានផាេ់សកខី

កមមរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ដូរឆនោះេ ំអាឆរប្រើប្បាស់រដើមបីសួ រដញរដាេអំេីភាេរជឿទ កឆកតា

បាន រសស់កសីរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ សំរណើស ំ រស់ នួន ជា ឆំណ ឆរនោះប្តូវរដករស រចាេ។ 

២.ញ.ា រសនើស រំៅកនងុសំរណើទបី្បាមំយួ រស់ ននួ ជា ស ដំាកភ់សាតុ្តងរខនែម (F2/8) 

76>រៅកនុងសំរណើទីប្បាមំួយស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម នួន ជា បានរសនើស ំរដាយខផអកត្តមវច្ធាន ១០៤(១) នកង 
១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងថា (i) ឱ្យទទួេយកជាភសាតុ្តងនូវសកខីកមមឆំនួន ១០ (កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ ប្រតក

ចា ឹកជំន ំជប្មោះ នកងឆរមេើយេី DC-Cam) (ii) ឱ្យទទួេយកជាភសាតុ្តងនូវឯកស ឆំនួន ១២  រស់ ដាឋ ភកបា

េរ រទស ដូឆជា  បាយា ណ៍ថ្នា រស ើរា ណ ៍ទូ រេខសែ នទូត នកង (iii) ា រាោះរៅសកសីេី  ូរ167។ 

នួន ជា បានអោះអាងថា ភសាតុ្តងរខនែមទាងំរនោះអាឆរដករស ឆំរពាោះា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងខដេថា រ.ក.ក. ម្ភន ឆនាសមព័នធឋានាន ប្កមតឹង  ឹង រដាយម្ភនកម្ភម ភកបាេអន វតារសម ោះប្តង់ឆំរពាោះា 

ខណនាេីំថាន ក់ដឹកនា ំ នកងថា នួន ជា បានរប្រើប្បាស់អំណាឆរ ឱើរសឆកាីសរប្មឆឆ ងរប្ាយរៅកនុង រ.ក.ក. នកង

ប្លរ់ប្លងរដាយម្ភនប្រសកទធភាេរេើកម្ភម ភកបាេថាន ក់រប្ាម។ ភសាតុ្តងខដេបានរសនើរឡើងរនោះ ក៏បានរឆេើយតរ

ផងខដ រៅនឹងា មនៃកេសងស័យ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា អនកខដេ រ.ក.ក. បានកំណត់អតា

សញ្ញា ណថា ជា“ខាម ងំ”បានរងកា លំរាមកំខហ្ងេកតប្បាកដ រៅរេេេកចា ណារៅរេើខផនា  រស់រវៀតណាម

កនុងា េប្ងីកា ប្លរ់ប្លង រស់ខេួនរេើកមពជុា168។ នួន ជា បានរេើករឡើ់ងថា ភសាតុ្តងរខនែមរនោះ បានរង្ហា ញ

េី“សកទធកអំណាឆឯករាជយោ៉ៅ ងរប្ឆើន” រស់ប្រធានភូមកភាលមួយឆំនួនខដេបានរងកា រោះរបា ប្រឆំ្ងនឹង រ.ក.ក

. រដាយម្ភនា ោបំ្ទេីរវៀតណាម169។  

77>នួន ជា បានអោះអាងរដាយខផអករេើមូេដាឋ នរនោះថា េ ំម្ភនត លាា អងគរហ្ត សមរហ្ត ផេណាមួយអាឆ

យេ់រឃើញថា ោត់បាន ួមឆំខណកកនុងរោេរំណង ួមមួយ“ខដេម្ភនរមដឹកនានំានាេាោមរងកា រោះរបា ”

                                                 
167

 សំរណើទីប្បាមំួយ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/8) កថាខណឌ  ៧០ នកង ១៥៦ ដេ់ ១៦០។ 

168
 សំរណើទីប្បាមំួយ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/8) កថាខណឌ  ២ ដេ់ ៨ នកង ១៥១ ដេ់ ១៥២។ 

169
 សំរណើទីប្បាមំួយ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/8) កថាខណឌ  ៩ ដេ់ ១២។ 
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ប្រឆំ្ងនឹង ូរោត់រនាោះបានរឡើយ170។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ នួន ជា បានអោះអាងថា ជាា សំខាន់កនុងា 

រំភេឺអំេីមូេរហ្ត ជាឫសលេ់ នកងផេវច្បាកថ្នប្េឹតាកា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្ន រ.ក.ក. 

ដូឆជា ា រផ្លា តរៅរេើា រ៉ៅ នរ៉ៅង រស់រវៀតណាមរងកអសែក ភាេ នកងឆ ងរប្ាយផាួេ ំេំ ដាឋ ភកបាេ“ប្សរ

ឆារ់ នកងប្តូវបានទទួេសគ េ់ោ៉ៅ ងទូេំទូលាយ” នកងា សំអាងរេើប្កុមរោះរបា រៅកនុង រ.ក.ក.171។ ត្តមា 

រេើករឡើង រស់ នួន ជា ភសាតុ្តងទាងំរនោះ លឺជាា រង្ហា ញអំេីខផនា “ក” រស់រវៀតណាម ដូឆជាា ប្លរ់

ប្លងកមពជុាត្តម យៈា រោះរបា ថ្ផៃកនុង នកងខផនា “ខ”ា ប្លរ់ប្លងកមពជុាត្តម យៈា េ្ នពានរដាយរោ

ធាផ្លៃ េ់172។  

78>សហ្រមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីបានអោះអាងថា ររើរទាោះរីជាសំរណើ រស់ នួន ជា បាន

េាោមរដករស ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ទាក់ទងរៅនឹងន ណាជាខផនកថ្នសហ្ឧប្កកដឋ

កមម ួមក៏រដាយ ក៏ នួន ជា េ ំបានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញទាងំរនោះរៅកនុងស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ខេួន

រឡើយ173។ សហ្រមធាវីនាមំ ខបានកត់សម្ភគ េ់ថា ា យេ់រឃើញពាក់េ័នធទាងំរនោះេ ំខមនខផអករេើតួនាទីនីមួយៗ

 រស់រ លគេនីមួយរៅកនុង រ.ក.ក. រនាោះរឡើយ រ៉ៅ ខនាខផអករេើកត្តា រផសងៗខដេេ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង ឆនាសមព័នធ

ឋានាន ប្កម រស់ រ.ក.ក.174។ សហ្រមធាវីនាមំ ខបានរេើករឡើងថា ររើរទាោះរីជា ឆនាសមព័នធអងគា អាឆជារ់

ពាក់េ័នធរៅនឹងា ទទួេខ សប្តូវ រស់ថាន ក់រេើក៏រដាយ ក៏ នួន ជា េ ំប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរដាយខផអក

រេើមូេដាឋ នរនោះខដ 175។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្រមធាវីនាមំ ខបានអោះអាងថា ភសាតុ្តងមួយឆំនួនកនុងឆំរណាម

ភសាតុ្តងខដេបានរសនើស ំឱ្យទទួេយករនាោះ េ ំសែកតកនុង វច្សេភាេថ្នយ ត្តា  កា រេេរវលាថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/

០១ រឡើយ176។ 
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 សំរណើទីប្បាមំួយ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/8) កថាខណឌ  ១៣ (រសឆកាីរញ្ញជ ក់េ ររចាេ)។ 

171
 សំរណើទីប្បាមំួយ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/8) កថាខណឌ  ១៧ ដេ់ ៦៩។ 

172
 សំរណើទីប្បាមំួយ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/8) កថាខណឌ  ១៥៣ ដេ់ ១៥៥។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ២៩ 

ដេ់ ៥៣ (“ខផនា  ក”) កថាខណឌ  ៥៤ ដេ់ ៦៩ (“ខផនា  ខ”)។    

173
 ស ណាតរ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីរៅសំរណើទីប្បាមំួយស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/8/1) កថាខណឌ  ១៣ ដេ់ ១៦។ 

174
 ស ណាតរ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីរៅសំរណើទីប្បាមំួយស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/8/1) កថាខណឌ  ១៧ ដេ់ ២០។ 

175
 ស ណាតរ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីរៅសំរណើទីប្បាមំួយស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/8/1) កថាខណឌ  ២៣ ដេ់ ២៨។ 

176
 ស ណាតរ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីរៅសំរណើទីប្បាមំួយស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/8/1) កថាខណឌ  ២៩ ដេ់ ៣០។ 
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79>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានចាត់ទ កសំរណើទីប្បាមំួយស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/8) ជាា ឥតប្ររោជន៍ នកង

េនា រេេ ដូរឆនោះ ប្តូវរដករស រចាេរដាយេ ំចាបំាឆ់រ ឱើា េកចា ណារនារទៀតរឡើយ177។ ជាេករសស សហ្

ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាងថា ភសាតុ្តងខដេរសនើរឡើងរនាោះេ ំបានរំរេញត្តមេកខខណឌ តប្មូវថ្ន វច្ធាន ១០៨(៧) 

ឬ ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងរឡើយ រដាយស ខផនកខេោះថ្នភសាតុ្តងអាឆ កបានរៅរេេជំន ំជប្មោះ រហ្ើយភសាតុ្តង

ទាងំមូេរនោះ“េ ំម្ភនទំនាក់ទំនងលួ ឱ្យរជឿបាន”រៅនឹងរទឧប្កកដឋខដេ នួន ជា ប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេ178

។ ជាា កត់សម្ភគ េ់ រប្ៅខតេីា រេើករង្ហា ញរដាយរំភ័នា នកងរដាយប្តួសៗ នួន ជា េ ំបានរង្ហា ញថា ជរម្ភេ ោះ

ថ្ផៃកនុងរៅកនុង រ.ក.ក.  ួមទាងំតួនាទី រស់រវៀតណាមកនុងា ោបំ្ទសកមមភាេរោះរបា រនាោះ អាឆម្ភនឥទធកេេ

រេើា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  រស់ោត់រៅកនុងសណំ ំរ ឿង ០០២/០១ រឡើយ179។ 

80>នួន ជា បានរឆេើយតរថា សហ្រមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីេ ំបានរង្ហា ញអំេីសកទធក រស់ខេួន

ខដេអាឆរ ឱើរណា ឹងសទ កខបាន នកងថា រៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាងំអស់ អំណោះអំណាង រស់េួករល ោម នមូេដាឋ ន

ោបំ្ទរឡើយ180។ នួន ជា ក៏បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា សហ្ប្េោះរាជអាជាា េ ំបានរោងរៅរេើរទដាឋ នប្តឹមប្តូវ

កនុងា ទទួេយកភសាតុ្តងងមីរៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ នកងេ ំបានរដាោះប្សយរេើអំណោះអំណាង រស់ោត់

ទាងំមូេរឡើយ181។ 

81>រញ្ញា រឋម អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានរដាោះប្សយអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា សហ្
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 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រៅនឹងសំរណើទីប្បាមំួយស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/8/5) កថាខណឌ  ៤, ៧ នកង ៤១ ដេ់ 
៤២។ 

178
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រៅនឹងសំរណើទីប្បាមំួយស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/8/5) កថាខណឌ  ២ នកង ៤៥។ 

179
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រៅនឹងសំរណើទីប្បាមំួយស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/8/5) កថាខណឌ  ៥, ១៩, ២៦ ដេ់ ២៧, 

៣៩ នកង ៤៤។ 

180
 ា រឆេើយតរ រស់ នួន ជា រៅនឹងស ណាតរ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីរៅនឹងសំណ ំទីប្បាមំួយស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម 

(F2/8/4) កថាខណឌ  ៤ ។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៥ ដេ់ ១៧។ 

181
 ា រឆេើយតរ រស់ នួន ជា រៅនងឹស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រៅនឹងសំរណើទីប្បាមំួយស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/8/6) 

កថាខណឌ  ៨, ១០ នកង ១៤។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៦ ដេ់ ៧ នកង ១១ (កនុងរនាោះ នួន ជា បានរសនើស ំឱ្យអងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេសាីររនាៃ សសហ្ប្េោះរាជអាជាា ឆំរពាោះា រប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍“ម្ភក់ង្ហយ” នកង“ភាសរ ឱើឱ្យខឹងសមា”)។ រសឆកាីសរប្មឆរេើ

សំរណើស ំរំរេញកកឆចរស ើរសួ រេើភាេអាឆរជឿជាក់បាន រស់សកសី (F28/4) ទំេ័  ៦ ដេ់ ៧ (អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានរដាោះ

ប្សយា តវ៉ារនោះរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆ រស់ខេួនរេើសំរណើស ំរំរេញកកឆចរស ើរសួ រនោះ ួឆរហ្ើយ)។ 
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រមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី េ ំម្ភនសកទធករឆេើយតររៅនឹងសំរណើទីប្បាមំួយ រស់ោត់ស ំដាក់ភសាុ

ត្តងរខនែម។ រៅកនុងសំរណើរនោះ អងគជំន ំជប្មោះយេ់ប្សរជាមួយ នួន ជា ប្តង់ឆំណ ឆខដេថា សហ្រមធាវីនាំ

ម ខតំណាងរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីេ ំបានផាេ់មូេដាឋ នោបំ្ទ ថារតើស ណា រស់ខេួនប្សរត្តមរោេា ណ៍ដូឆ

បានកំណត់រៅកនុងយ តាកសស្តសាម នៗោ៉ៅ ងដូឆរមាឆរឡើយ182 ដូឆជា ថារតើសំរណើ រស់ នួន ជា ម្ភនផេរ៉ៅោះពាេ់

ដេ់សកទធក នកងផេប្ររោជន៍ រស់ខេួនោ៉ៅ ងដូឆរមាឆរឡើយ។ ា ប្ោន់ខតរោងរៅរេើភាេចាបំាឆ់រដើមបីធានា

បាននូវ“ត េយភាេ រស់ភាលី” ម្ភនេកខណៈជាទូរៅេ ំអាឆរំរេញត្តមេកខខណឌ តប្មូវ ររើរទាោះរីជារដើមរណា ងឹ

 ដឋរបរវណីម្ភនសកទធកទទួេបានសេប្កមទាន់រេេរវលាក៏រដាយ183។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លា

ា កំេូេ េ ំេកចា ណារេើស ណាតរ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីរៅនឹងសំរណើទីប្បាមំួយស ំដាក់ភសាតុ្តង

រខនែម (F2/8/1) រឡើយ។ 

82>ទាក់ទងរៅនងឹមូេដាឋ នោបំ្ទ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា នួន ជា េ ំបានរង្ហា ញថា ភសាុ

ត្តងខដេបានរសនើរឡើងឱ្យទទួេយករនាោះ ពាក់េ័នធរៅនឹងា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  រស់ោត់រឡើយ។ 

រហ្ត ផេជាឫសលេ់ នកងផេវច្បាកថ្នសកមមភាេមួយឆំនួនអាឆជាកមមវតែសុមប្សរកនុងា េកចា ណាពាក់េ័នធ

រៅនឹងប្រវតាកថ្នប្េឹតាកា ណ៍ រ៉ៅ ខនាេ ំម្ភនអាន ភាេឆំរពាោះា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រឡើយ រ៉ៅ ខនាជាា 

ទទួេខ សប្តូវខផនកសីេ ម៌ រស់រ លគេរ៉ៅ រណាណ ោះ។ ររើរទាោះរីសនមតថា ភសាតុ្តងខដេបានរសនើរឡើងរនាោះរង្ហា ញ

ថា រវៀតណាមម្ភនខផនា ផាួេ ំេំា ដឹកនា ំរស់ រ៉ៅ េ េត នកង នួន ជា រៅកនុង រ.ក.ក. ត្តម យៈា ជួយ

ដេ់ា រោះរបា ថ្ផៃកនុង ឬា េ្ នពានរដាយផ្លៃ េ់រេើប្ររទសកមពជុាក៏រដាយ ក៏ នួន ជា េ ំបានរង្ហា ញ ថារតើ

ទាងំអស់រនោះម្ភនឥទធកេេរេើា យេ់រឃើញណាមួយ ខដេជាមូេដាឋ នថ្នា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេេីរទឧប្កកដឋ

ជាក់លាក់ នកងទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ ដូឆបានរេើករឡើង

ខាងរេើ ររើរទាោះរីជាម្ភនសកមមភាេរប្តៀមប្រឆំ្ងបានរកើតរឡើងោ៉ៅ ងទូេំទូលាយក៏រដាយ ក៏ា ខរកបាក់ជា

សាា ន េេរៅកនុង រ.ក.ក. េ ំប្តូវបានចាត់ទ កជាធាត ផសសំំខាន់រឡើយ រេើកខេងខតអាឆរដករស ធាត ផសថំ្ន

ឧប្កកដឋកមម ឬទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវបាន184។ រខនែមរេើរនោះ សកសីទី ៥ ខកវ រេឿ សកសីទី ៦ សកសីទី ៧ 

ឡត សួយ នកងសកសី 2-TCW-918 បានសំរៅរេើសកមមភាេខដេបានរកើតរឡើងរៅឆ ងឆ្ន ំ ១៩៧៦ ១៩៧៧ ឬ 

                                                 
182

 រសឆកាីសរប្មឆរេើសកទធក រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី (F10/2) កថាខណឌ  ១៤ នកង ១៧។ 

183
 ស ណាតរ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីរៅនឹងសំរណើទីប្បាមំួយស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/8/1) កថាខណឌ  ៣២។ 

184
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៤៥ ដេ់ ៤៩។ 
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១៩៧៨ រដាយោម នទំនាក់ទំនងឆាស់លាស់រៅនឹងអំឡុងរេេេីដំរូងណាមួយ ឬវច្សេភាេថ្នរទរចាទនានា

រនាោះរទ185។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ររើរទាោះរីជាសកសី ខសម រហ្ឿន បានផាេ់សកខីកមមអំេីឆេនារោះរបា សម្ភៃ ត់

បានរកើតរឡើងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥186ក៏រដាយ ក៏េ ំម្ភនា រញ្ញជ ក់ថា ឃាេ ងំទ កអាវ  សម្ភៃ ត់ខដេ ខសម រហ្ឿន បាន

រេើករឡើងរង្ហា ញថា ប្កុមរោះរបា ខដេម្ភនសាា ន េេរនាោះខេងអន វតាត្តមរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. 

តរៅរទៀតរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងឯកស ខដេរឆញេី ដាឋ ភកបាេរ រទស រប្ៅខតេីភាេអាឆ កបានឯកស 

រនោះរៅរេេជំន ំជប្មោះ  ដូឆសហ្ប្េោះរាជអាជាា រង្ហា ញោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវ187 ឯកស រនោះេ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា 

យេ់រឃើញណាមួយ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេជាមូេដាឋ នកនុងា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរេើ នួន ជា 

រនាោះ។ 

83>ស  ររសឆកាីមក អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា ភសាតុ្តងខដេបានរេើករឡើងរៅកនុងសំរណើ

ទីប្បាមំួយ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/8) េ អំាឆរ ឱើជាកត្តា កំណត់រៅរេេជំន ំជប្មោះ នកងេ ំអាឆ

ជួយខសឱង កា េកតបានរនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ សំរណើរនោះប្តូវរដករស រចាេ។ 

៣.រទដាឋ នននការពិនិតយព ើង្វិញពលើរណត ឹង្ោទកុខ  

84> វច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងថា មូេដាឋ នថ្នរណា ឹងសទ កខរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេប្រឆំ្ងនឹងសេប្កមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង លឺជា“កំហ្ សអងគឆារ់ខដេនាឱំ្យរម្ភឃៈសេប្កម 

[…] ឬកំហ្ សអងគរហ្ត ខដេរណាា េឱ្យម្ភនភាេមកនយ តាក ម៌”188។ ម្ភច ស់រណា ឹងសទ កខកនុងរ ឿងកាីរឆចរុបនន 

បានរេើករឡើងេីកំហ្ សទាងំេី  លឺកំហ្ សអងគឆារ់ នកង កំហ្ សអងគរហ្ត  រហ្ើយរេើសេីរនោះរៅរទៀត ម្ភច ស់រ

ណា ឹងសទ កខក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងា សរប្មឆមួយឆំនួន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេីឆ ច្តេកខណៈ

                                                 
185

 សំរណើទីប្បាមំួយ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/8) កថាខណឌ  ៧២, ៧៩ នកង ៨២ (ខកវ រេឿ បានរ ៀររារ់ថា បាន

រឃើញឡានដឹកអាវ  ពាក់េ័នធរៅនងឹប្រជ ំមួយខដេ រអឿន ជាអនករ ៀរឆំ នកងថា រអឿន ប្តូវបានចារ់ខេួនរៅយរ់រនាៃ រ់េីា ប្រជ ំរនាោះ។ 

សំអាងរេើាេរ ច្រឆទិថ្នា ចារ់ខេួន រស់ រអឿន ា រឃើញ រស់ ខកវ រេឿ អាឆរៅរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៧)។ សូមរមើេផងខដ  កថា

ខណឌ  ១០០, ១០៤, ១០៨ ដេ់ ១០៩ នកង ១១១។ 

186
 ឯកស ភាជ រ់ ៥៖ ឯកស រេខ E1/320.1 ប្រតកចា ឹក រស់ ខសម រហ្ឿន ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៥ ថ្ងៃទី ១១ ខខ កញ្ញា  

ឆ្ន ំ ២០១៥ ឯកស រេខ F2/8.1.5 ទំេ័  ៨ ដេ់ ៩។ 

187
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រៅនឹងសំរណើស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/8/5) កថាខណឌ  ៩៥ ដេ់ ៩៧ នកង ១០៥។ 

188
  វច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។    
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ថ្ននីតកវច្ ី ខដេបានរ ឱើរឡើងកនុងអំឡុងរេេសវនាា ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ នឹងរប្រើប្បាស់រទដាឋ នថ្ន

ា េកនកតយរឡើងវច្ញរៅកនុងនីតកវច្ ីរេើរណា ឹងសទ កខរនោះ រដើមបីរដាោះប្សយត្តមប្ររភទថ្នកំហ្ សទាងំរនោះ។ 

៣.ក.ា រចាទប្រានអ់េំកីហំ្ សអងគឆារ ់

85>ទាក់ទងរៅនឹងា រចាទប្រាន់អំេីកំហ្ សអងគឆារ់ រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) រដាយបាន
រោងរៅរេើយ តាកសស្តសា រសត់ លាា  ICTY អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបាន ករឃើញថា៖ 

រៅរេេភាលីរេើករឡើងនូវទឡហកី ណណ៍ាមួយ អងគជំន ជំប្មោះត លាា កំេូេ ខដេជាត លាា ឆ ង

រប្ាយវច្នកឆិ័យរេើអងគឆារ់ជា  ម្ភនរៅឆំរពាោះម ខ អ.វ.ត.ក. ជារោេា ណ៍ ប្តូវបានឆងាតេឱកកឆច

កនុងា សរប្មឆ ថារតើកំហ្ សអងគឆារ់ប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងោ៉ៅ ងជាក់ខសាងរេើរញ្ញា នីតកវច្ ី ឬអងគរសឆ

កាី ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ អងគជំន ជំប្មោះត លាា កំេូេ ប្តូវេកនកតយរេើា យេរ់ឃើញ រស់អងគជំន ជំប្មោះ

សលាដរំូងអំេីរញ្ញា អងគឆារ ់រដើមបីសរប្មឆ ថារតើា យេ់រឃើញទាងំរនោះ ប្តឹមប្តូវ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា 

រដាយមកនប្ោនខ់តសរប្មឆថា ា យេ់រឃើញរនាោះ សមរហ្ត ផេ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះរទ
189
។ 

86>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា៖ 

រៅរេេខដេអងគជនំ ំជប្មោះត លាា កំេូេ ករឃើញថា ម្ភនកំហ្ សអងគឆារ់រៅកនុងសេប្កម រស់

អងគជនំ ំជប្មោះសលាដរំូង ខដេរកើតរឆញេីា ភ័នាប្ឆឡកំនុងា អន វតានវូរទដាឋ នផេូវឆារ់រនាោះ អងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវកំណត់នវូរទដាឋ នផេូវឆារ់ដ៏ប្តឹមប្តូវមួយ រហ្ើយប្តូវេកនកតយរឡើង វច្ញ នូវ

ខផនកសំអាងរហ្ត ខដេពាក់េ័នធ រសអ់ងគជនំ ំជប្មោះសលាដំរូង។ ា រ ឱើខរររនោះ អងគជនំ ំជប្មោះត លា

ា កំេូេ មកនប្តឹមខតខកតប្មវូកំហ្ សអងគឆាររ់៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំអន វតានវូរទដាឋ នផេូវឆារ់

រដាយប្តឹមប្តូវឆំរពាោះភសាតុ្តង ខដេម្ភនរៅកនុងកំណត់រហ្ត ថ្នា ជំន ជំប្មោះ រហ្ើយកនុងក ណីចាបំាឆ់

ប្តូវកំណត់ ថារតើខេួនរជឿជាក់រេើរទដាឋ នពាក់េ័នធថ្នា រង្ហា ញភសាតុ្តងទាក់ទងរៅនឹងសំអាងរហ្ត  

ខដេប្តូវបានជំទាសរ់ដាយភាលណីាមួយ រៅម នរេេខដេសអំាងរហ្ត រនោះ ប្តូវបានទទួេយករៅកនុង

ដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ អងគជំន ជំប្មោះត លាា កំេូេអាឆខកខប្ររសឆកាី

សរប្មឆ រសអ់ងគជនំ ជំប្មោះសលាដំរូងបាន ខតកនុងក ណីខដេខេួន ករឃើញថា ម្ភនកំហ្ សអងគឆារ់

ខដេ“នាឱំ្យសេប្កម ឬរសឆកាីសរប្មឆរម្ភឃៈ”។ រ៉ៅ ខនា មកនខមនរាេកំ់ហ្ សអងគឆារ់ទាងំអសស់ ទធ

                                                 
189

 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ១៤។  
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ខតតប្មូវឱ្យម្ភនា រដករស  ឬា ខកខប្ររសឆកាីសរប្មឆ រសអ់ងគជនំ ជំប្មោះសលាដំរូងរនាោះរទ
190
។ 

87>េ ំម្ភនភាលីណាមួយរៅកនុងរណា ឹងសទ កខរឆចរុបនន បានជំទាស់រៅនឹងរទដាឋ នថ្នា េកនកតយរឡើង វច្ញ រស់

អងគជំន ជំប្មោះត លាា កំេូេទាក់ទងរៅនឹងកំហ្ សអងគឆារ់ ខដេ ងា ជំទាស់រឡើយ។ អងគជំន ំជប្មោះ កេ ំ

រឃើញមូេរហ្ត ណាមួយ កនុងា ង្ហករឆញេីរទដាឋ នរនោះ រៅរេេរដាោះប្សយរេើា រចាទប្រាន់កនុងរណា ឹង

សទ កខរឆចរុបននរនោះរឡើយ។ 

៣.ខ.ា រចាទប្រានអ់េំកីហំ្ សអងគរហ្ត  

88>ទាក់ទងរៅនឹងា រចាទប្រាន់អំេីកំហ្ សអងគរហ្ត រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) រដាយបាន
រោងរៅរេើយ តាកសស្តសា រស់ត លាា  ICTY អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានអោះអាងថា៖ 

អន វតារទដាឋ នថ្នភាេសមរហ្ត ផេកនុងា េកនកតយរឡើងវច្ញនូវខផនកសំអាងរហ្ត  ខដេ ងា ជំទាស ់

រ៉ៅ ខនាមកនលកតថា សំអាងរហ្ត រនាោះប្តឹមប្តូវ ឬម្ភនកំហ្ សរនាោះរទ។ រដើមបីសរប្មឆ ថារតើសំអាងរហ្ត 

 រសអ់ងគជនំ ំជប្មោះសលាដរំូង ប្សរ ឬមកនប្សររៅនឹងសំអាងរហ្ត  រសត់ លាា អងគរហ្ត ខដេ

ម្ភនេកខណៈសមរហ្ត ផេណាមួយរនាោះ  អងគជនំ ជំប្មោះត លាា កំេូេ“មកនប្តូវរ៉ៅោះពាេ់រនាកឆណា

រឡើយ ដេស់ំអាងរហ្ត  រសអ់ងគជំន ជំប្មោះសលាដំរូង”
191
។ 

89>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះបានយេ់ប្សរជាមួយនឹង វច្ សីស្តសាទូរៅ

 រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY ឆំរពាោះា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត  រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង192ខដេអងគជំន ំជប្មោះបានរញ្ញជ ក់ដូឆខាងរប្ាម៖ 

រោងត្តមយ តាកសស្តសា រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមមនានា   ា សា រ់  ា វាយតថ្មេ  នកងា ងេឹងខងេងភសាុ

ត្តងខដេរង្ហា ញរៅរេេជនំ ំជប្មោះ ជាឆមបង លជឺាកកឆចា  រស់អងគជំន ជំប្មោះសលាដំរូង។ រហ្ត 

ដូរឆនោះ អងគជំន ជំប្មោះត លាា កំេូេទទេួយកជាបានា នូវា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត ខដេបាន

សរប្មឆរដាយអងគជំន ជំប្មោះសលាដំរូង។ រេើកខេងខតភសាតុ្តងខដេអងគជំន ជំប្មោះសលាដរំូងយក

មកសំអាងរនាោះ មកនអាឆទទេួយកបាន រដាយត លាា ឧប្កកដឋកមមណាមួយខដេ វច្នកឆិ័យរេើភាេសម

រហ្ត ផេថ្នអងគរហ្ត  ឬរេើកខេងខតា វាយតថ្មេរេើភសាតុ្តងរនាោះម្ភន“ា ភ័នាប្ឆឡទំាងំប្សុង” 

                                                 
190

 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ១៦។  

191 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ១៧។ 

192
 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ១៧។ 
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រទើរអងគជំន ជំប្មោះត លាា កំេូេអាឆដាក់ា យេ់រឃើញ រស់ខេួនជំនួសា យេរ់ឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដរំូងបាន។  

[…] 

មូេរហ្ត បានរង្ហា ញឱ្យរឃើញឆាស់លាស់ថា អងគជនំ ំជប្មោះត លាា កំេូេមកនប្តូវរ៉ៅោះពាេ់ដេា់ 

យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត  រសអ់ងគជនំ ំជប្មោះសលាដរំូងរឡើយ។ អងគជនំ ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនអាទក

ភាេជាង កនុងា េកនកតយរេើសកសីរដាយផ្លៃ េ ់ ដរូឆនោះ សែកតរៅកនុងតួនាទមីួយខដេប្ររសើ ជាងអងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេ កនុងា វាយតថ្មេរេើភាេខដេលួ ឱ្យរជឿទ កឆកតាបាន នកងរជឿជាក់បានថ្នភសាតុ្ត

ង។ រហ្ត ដូរឆនោះ អងគជំន ជំប្មោះសលាដំរូងម្ភនតួនាទឆីមបងកនុងា កំណត់ ថារតើសកសីណាមួយលួ ឱ្យ

រជឿបាន រហ្ើយសរប្មឆ ថារតើសកខីកមម រសស់កសីណាខដេខេួនឆង់សា រ ់ រដាយមកនចាបំាឆ់រញ្ញជ ក់េីដំ

ណាក់ាេនីមួយៗថ្នសំអាងរហ្ត  កនុងា សរប្មឆរសឆការីេើឆំណ ឆទាងំរនោះរឡើយ។ រទាោះរីជាោ៉ៅ ង

ណាក៏រដាយ ឆនាៃ ន សកទធករនោះប្តូវបានរប្រើប្បាសក់នុងកប្មកតថ្នាតេឱកកឆច រស់ខេួន កនុងា ផាេន់ូវសំអាង

រហ្ត  […]193
។ 

90>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ឆំណ ឆចារ់រផាើមខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេប្តូវរ ឱើា វាយតថ្មេរៅរេើភាេសម

រហ្ត ផេថ្នា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត  រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង លឺា ផាេ់ជាសំអាងរហ្ត រប្ាយេី

ា វច្ភាលរេើអងគរហ្ត  ដូឆជាទាក់ទងរៅនឹងខផនកនីមួយៗថ្នភសាតុ្តងខដេរចាទជារញ្ញា រនាោះ។ ជាេករសស រៅ

                                                 
193 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ១៧ ដកប្សង់សេដីារ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ  ៣០ នកង ៣២។ 

សូមរមើេផងខដ  សេដីារ ឿងកាី  Ntagerura (ICTR) កថាខណឌ  ១២ នកង ២១៣។ សេដីារ ឿងកាី  Kajelijeli (ICTR) កថា
ខណឌ  ៥០។ សេដីារ ឿងកាី  Rutaganda (ICTR) កថាខណឌ  ២១ (“ា ទទួេយកជាបានា  ប្តូវបានខផអកោ៉ៅ ងសំខាន់រេើា 

េកតខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនតួនាទីសំខាន់កនុងា សរងកតសកសីរដាយផ្លៃ េ់ នកងសា រ់សកសីរៅរេេផាេ់សកខីកមមរនាោះ 

នកងតួនាទីប្ររសើ កនុងា រប្ជើសរ ីស វាងា រ ៀររារ់ខ សោន េីប្េឹតាកា ណ៍ នកងដូឆប្េឹតាកា ណ៍”)(រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ សេដីា

រ ឿងកាី  Simba (ICTR) កថាខណឌ  ៩។ សេដីារ ឿងកាី Munyakazi (ICTR) កថាខណឌ  ៨។ សេដីារ ឿងកាី Mrkšić (ICTY)  
កថាខណឌ  ១៤ (“ាតេឱកកឆចកនុងា សា រ់ ា វាយតថ្មេ នកងា ងេឹងខងេងភសាតុ្តងខដេប្តូវបានរង្ហា ញរៅរេេជំន ំជប្មោះ ប្តូវផាេ់ជា

ឆមបងរៅឱ្យអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង”) (ដកប្សង់សេដីារ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ  ៣០) នកងកថាខណឌ  ៣០៦ (“

រដាយស អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនតួនាទីេករសសកនុងា ងេឹងខងេងអាករបកក ច្ោ រស់សកសីផាេ់សកខីកមម រៅរេេម្ភនា 

ជំទាស់ខផនកអងគរហ្ត ពាក់េ័នធរៅនងឹរញ្ញា ថ្នភាេអាឆរជឿជាក់បាន រស់សកសីរនាោះ ា ទទួេយកជាបានា នូវា សរប្មឆ រស់

ត លាា អងគរហ្ត  លឺា សមប្សររំផ ត”)។ សេដីារ ឿងកាី Kordić នកង Čerkez  (ICTY) កថាខណឌ  ២៩៣។ សេដីារ ឿងកាី 

Krstić (ICTY) កថាខណឌ  ៤០។ សេដីារ ឿងកាី Blaškić (ICTY) កថាខណឌ  ១៧។   
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រេេខដេប្រ មរៅនឹងរញ្ញា ភសាតុ្តងខដេមកនស ីសង្ហឱ ក់ោន  ឬឯកស ខដេេ ំសូវម្ភនតថ្មេជាភសាតុ្តង (ដូឆ

ជាឆរមេើយរៅរប្ៅត លាា  ឬភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាម) ា េនយេ់ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅ

នឹងរញ្ញា  ថារតើសលាដំរូងអាឆ្នដេ់ា រ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នខផនកអងគរហ្ត ខដេសំអាងរេើភសាតុ្តងទាងំ

រនោះរដាយ ររៀរណារនាោះ លឺទំនងជាម្ភនស ៈសំខាន់សប្ម្ភររ់ ឱើា វាយតថ្មេ ថារតើរសឆកាីសននកដាឋ នរនោះ សម

រហ្ត ផេ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ ប្សរត្តមវច្ធានទូរៅ កនុងក ណីភសាតុ្តងខដេជាមូេដាឋ ន រមើេរៅទំនងជាម្ភន

កប្មកតទារ លឺតប្មូវឱ្យផាេ់សំអាងរហ្ត ឱ្យបានរប្ឆើនជាង រៅរេេខដេភសាតុ្តងរនាោះម្ភនមូេដាឋ នសំអាងប្តឹម

ប្តូវ។ ដូឆោន រនោះខដ  អំណោះអំណាងខដេម្ភនកប្មកតប្តឹមខតជំទាស់រៅរេើរសឆកាីសននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង នកងស ណាខដេបានខផអករៅរេើា រកប្សយភសាតុ្តងដខដេ រដាយេ ំបានរេើកអំណោះអំណាង

ោបំ្ទរផសងរទៀតរនាោះ េ ំប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់រដករស ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត  រស់ត លាា អងគរហ្ត បាន

រឡើយ194។ 
 

                                                 
194

 សេដីារ ឿងកាី Kalimanzira (ICTR) កថាខណឌ  ៥០។ សេដីារ ឿងកាី Kamuhanda (ICTR) កថាខណឌ  ២៥២ នកង 
៣៣៧ (“ម្ភច ស់រណា ឹងសទ កខប្ោន់ខតរសនើស ំដាក់ា វាយតថ្មេផ្លៃ េ់ខេួនរេើភសាតុ្តង ជំនួសា វាយតថ្មេ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូង រដាយោម នរង្ហា ញ ថារតើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងមកនសមរហ្ត ផេ ឬម្ភនកំហ្ សទាងំប្សុង ខដ  ឬោ៉ៅ ង

ណារឡើយ។ ា រ ឱើខរររនោះ មកនអាឆាេ យជាមូេដាឋ នសប្ម្ភរ់រណា ឹងសទ កខបានរឡើយ”)។ សេដីារ ឿងកាី Niyitegeka (ICTR) 
កថាខណឌ  ២៥៦ (រដករស អំណោះអំណាងខដេប្ោន់ខតរសនើស ំា “ា រកប្សយមួយរផសងថ្នភសាតុ្តងរ៉ៅ រណាណ ោះ”)។ សេដីារ ឿងកាី 

Ntabakuze  (ICTR) កថាខណឌ  ២៥៤ (រដករស អំណោះអំណាងេីរប្ពាោះម្ភច ស់រណា ឹងសទ កខ“ប្ោន់ខតរសនើស ំដាក់ា វាយតថ្មេ រស់

ខេួនរេើភសាតុ្តង ជំនួសា វាយតថ្មេ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរដាយោម នា រង្ហា ញនូវកំហ្ សជាក់លាក់ណាមួយរឡើយ”)។ 

សេដីារ ឿងកាី D.Milošević (ICTY) កថាខណឌ  ១០១ (“កនុងក ណីខដេម្ភច ស់រណា ឹងសទ កខប្ោន់ខតរសនើស ំដាក់ា វាយតថ្មេ

ផ្លៃ េ់ខេួនរេើភសាតុ្តងជំនួសា វាយតថ្មេ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រដាយោម នេាោមរង្ហា ញកំហ្ សជាក់លាក់ណាមួយ ស 

ណាខរររនោះប្តូវបានរដករស រចាេរដាយេ ំចាបំាឆ់េកនកតយរនារទៀតរឡើយ”)។ សេដីារ ឿងកាី Orić (ICTY) កថាខណឌ  ១៣។ 
សេដីារ ឿងកាី Hadžihasanović (ICTY) កថាខណឌ  ១៦៩ (“អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ជាឆនាៃ ន សកទធក

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកនុងា ងេឹងខងេងភសាតុ្តងសកសីរផសងៗកនុងរេេសវនាា  នកង ំឭកថា ា អោះអាង រស់ភាលីខដេថា 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងលរបីរជឿជាក់សកសីមួយណាជាងរនាោះ លឺេ ំខមនជាា ជំទាស់ទាេ់ខតរសោះរឡើយ”[ពាកយរដើម])(ដកប្សង់

សេដីារ ឿងកាី Galić (ICTY) កថាខណឌ  ៣០០)។ សេដីារ ឿងកាី Strugar (ICTY) កថាខណឌ  ២១ (ចាត់ទ កា រដករស 

រដាយេ ំចាបំាឆ់េកចា ណារនារទៀត ជាា សមប្សរ“កនុងក ណីខដេម្ភច ស់រណា ឹងសទ កខប្ោន់ខតរសនើស ំដាក់ា វាយតថ្មេ រស់ខេួនរេើ

ភសាតុ្តងជំនួសា វាយតថ្មេ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ឬអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំអាឆរោងរៅរេើរសឆកាី

សននកដាឋ នមួយឆំនួនរឆញេភីសាតុ្តងមកនផ្លៃ េ់ រដាយោម នបានផាេ់ា អោះអាង ឬា េនយេ់េីមូេរហ្ត អឱីបានជាមកនសមរហ្ត  នកងថា 
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91>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើកំហ្ សអងគរហ្ត រណាា េឱ្យម្ភនភាេមកនយ តាក ម៌រៅរេេណារនាោះ អងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេបានរេើករឡើងថា លឺប្តូវខតរង្ហា ញឱ្យរឃើញ“ថា កំហ្ សអងគរហ្ត  រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង បានររងកើតឱ្យម្ភនវច្មតកសងស័យសមរហ្ត ផេមួយរៅរេើេក  ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទ”195។ 

92>នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងរទដាឋ នថ្នា េកនកតយរឡើងវច្ញ រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេទាកទ់ងរៅនឹង

ា រចាទប្រាន់អំេីកំហ្ សអងគរហ្ត 196 ដូឆបានរេើករឡើងរៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28)។ រៅកនងុ

ស ណា រស់ នួន ជា បានឱ្យដឹងថា អន រលាមត្តមម្ភប្ត្ត ៩ ងមី ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក. ខឆងថា អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេ“ខដេជាកខនេងទទួេពាកយរណា ឹងឧទធ ណ៍ផង នកងសរប្មឆរសឆកាីឆ ងរប្ាយផង” តួនាទី រស់

អងគជំន ំជប្មោះរនោះ លឺប្តូវរ ឱើា េកនកតយរឡើងវច្ញរេើរណា ឹងឧទធ ណ៍ រដាយអន រលាមត្តមប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ

កមពជុា ខដេ ួមរញ្ចូេា េកនកតយរឡើង វច្ញរដាយរ ឱើា ជំន ំជប្មោះសជាងមីរេើអងគរហ្ត  រនាៃ រ់េីអងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងរឆញរសឆកាីសរប្មឆឆ ងរប្ាយ197។ នួន ជា បានអោះអាងថា ខ សេីត លាា  ICTY នកងយ តាក

សស្តសាថ្នប្រេ័នធឆារ់អង់កេូសក់ស ង េ ំម្ភនមូេរហ្ត អឱីខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ទទួេយកជាបាន

ា នូវា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត  រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះរឡើយ198។ 

93>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងរដាយមកនសម

រហ្ត ផេ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំេឹកថា រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) អងគជំន ំជប្មោះបាន
កត់សម្ភគ េ់រឃើញថា “ដំរណាោះប្សយខដេម្ភនកនុងប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពជុា ប្តូវបានរញ្ចូេរៅកនុងប្រេ័នធ

ថ្នរណា ឹងសទ កខមួយខដេម្ភនេកខណៈេករសស (sui generis)”199។ អន រលាមត្តមម្ភប្ត្ត ៩ ងមីថ្នឆារ់ អ.វ.

ត.ក. េ ំខមនម្ភនន័យថា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេប្តូវខតជំន ំជប្មោះសជាងមីរដាយខផអកត្តមម្ភប្ត្ត ៣៧៣ ថ្ន

                                                                                                                                                             

អងគជំន ំជប្មោះលរបីបានដកា សននកដាឋ នខរររនោះរឆញ”)(រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ សេដីារ ឿងកាី Galić (ICTY) កថាខណឌ  ២៩០។ 
សេដីារ ឿងកាី Vasiljević (ICTY) កថាខណឌ  ១៦ (“អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំបានេកចា ណារេើអំណោះអំណាងទាំងរនាោះ កនុង

ក ណីខដេម្ភច ស់រណា ឹងសទ កខេ ំបានអោះអាងអំេីកំហ្ ស ផៃយុរៅវច្ញប្ោន់ខតផាេ់ា រោងរៅរេើភសាតុ្តងរ៉ៅ រណាណ ោះ”)។ សេដីា

រ ឿងកាី Gatete (ICTR) កថាខណឌ  ១៥៦។   

195
 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ១៨។  

196
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣ ដេ់ ១១។ 

197
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៦។ 

198
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១០។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៨ ដេ់ ៩។ 

199
 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ១៣។  
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពជុា ខដេខ សេីរណា ឹងសទ កខត្តមម្ភប្ត្ត ៤១៧ ថ្នប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពជុា ។ 

ផៃយុរៅវច្ញ ប្រវតាកថ្នា ត្តក់ខតងឆារ់ អ.វ.ត.ក. ទាក់ទងរៅនឹងម្ភប្ត្ត ៩ បានរង្ហា ញថា រោេលំនកតដំរូង

បានប្ររមើេរឃើញអំេីដំរណើ ា នីតកវច្ ីម្ភនរីដំណាក់ាេ ខដេកនុងរនាោះប្រេ័នធសាីេីា េកនកតយរឡើងវច្ញម្ភន

ដូឆជា សលាឧទធ ណ៍ប្តូវសា រ់រណា ឹងឧទធ ណ៍ នកងត លាា កំេូេប្តូវសា រ់រណា ឹងសទ កខ រហ្ើយឆ ងរប្ាយ

សលាឧទធ ណ៍ប្តូវបានេ ររឆញេីម្ភប្ត្ត ៩ ងមីរនោះ200។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រសឆកាីសននកដាឋ នដ៏សមប្សរមួយលឺ

ថា ឆារ់ អ.វ.ត.ក. បានកំណត់យកនីតកវច្ ីសាីេីា េកនកតយរឡើងវច្ញមួយខ សខរេកេីរល  ួមទាងំប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្ម

ទណឌ កមពជុាផងខដ ។ 

94>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ដូឆបានរេើករឡើងរៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេប្តូវបានអន ញ្ញា តរដាយម្ភប្ត្ត ១២ ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង វាងអងគា សហ្ប្រជាជាតក នកងរាជ ដាឋ ភកបាេកមពុ

ជាទាក់ទងរៅនឹងា ាត់រសឆកាីរៅរប្ាមឆារ់កមពជុានូវឧប្កកដឋកមម ខដេប្រប្េឹតារឡើងរៅកនុង យៈាេថ្នកមពុ

ជាប្រជា កររតយយ (កកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.) រ ឱើា ខសឱង កា ខណនាកំនុងរទដាឋ ននីតកវច្ ីខដេបានររងកើត

រឡើងកនុងកប្មកតអនា ជាតក ទាក់ទងរៅនឹងវច្សេភាេថ្នា េកនកតយរឡើងវច្ញរេើរណា ឹងសទ កខ ដូឆម្ភនខឆងកនុង

 វច្ធានថ្ផៃកនុង201 នកងប្តូវខសឱង កា ខណនាេីំ វច្ ីសស្តសានានា រស់ត លាា  ICTY នកង ICTR
202

 ទាក់ទងរៅ

នឹងា េកនកតយរឡើងវច្ញឆំរពាោះា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត  រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង។ ា រកប្សយអំេី

                                                 
200

 ម្ភប្ត្ត ៩ ងមី ថ្នឆារ់សាីេីា ររងកើតអងគជំន ំជប្មោះវច្សមញ្ាកនុងត លាា កមពជុា។ David Scheffer “អងគជំន ំជប្មោះវច្សមញ្ាកនុង

ត លាា កមពជុា” M. Cherif Bassiouni (ed.) ឆារ់ប្េហ្មទណឌ អនា ជាតក របាោះេ មពរេើកទី ៣ Koninklijke Brill NV ឆ្ន ំ ២០០៨ 

ទំេ័  ២៤៧ (“អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេជាកខនេងសប្ម្ភរ់ខតទទួេពាកយរណា ឹងឧទធ ណ៍មួយលត់សប្ម្ភរ់ អ.វ.ត.ក. រហ្ើយរសឆកាី

សរប្មឆ រស់ត លាា រនោះឆូេជាសែ េ ទាងំអងគឆារ់ នកងអងគរហ្ត ។ ឆារ់ អ.វ.ត.ក. ដំរូង ប្តូវបានឆ ចាកនុងឆ្ន ំ ២០០០ នកងបាន

អន ម័តកនុងឆ្ន ំ ២០០១ ខឆងសប្ម្ភរ់អងគជំន ំជប្មោះទទួេរណា ឹងឧទធ ណ៍ភាេ មៗរៅឆរនាេ ោះអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង នកងអងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី […]  វច្រស នកមមរេើឆារ់ អ.វ.ត.ក. រនោះខដេបានអន ម័តកនុងឆ្ន ំ ២០០៤ [...] បានដកអងគ

ជំន ំជប្មោះឧទធ ណ៍រឆញេី អ.វ.ត.ក.”(រជើងទំេ័ េ ររចាេ)) ទំេ័  ២៥១ (“ឆារ់ អ.វ.ត.ក. ផាេ់សកទធកអំណាឆដេ់អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេថ្ន អ.វ.ត.ក កនុងា សរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខ រស់ជនជារ់រចាទ ជន ងរប្ោោះ ឬសហ្ប្េោះរាជអាជាា  ប្រឆំ្ងនឹងរស

ឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថ្ន អ.វ.ត.ក.”)។  បាយា ណ៍ រស់អលគរេខា កា សាីេីា ាត់រទាសខខម ប្កហ្ម កថា

ខណឌ  ២៦ ([…]  ឆនាសមព័នធរីថាន ក់ខដេបានកំណត់សប្ម្ភរ់អងគជំន ំជប្មោះវច្សមញ្ាកនុងអំឡុងរេេថ្នា ឆ ចារេើកដំរូងប្តូវបានខក

ខប្រមកេី ថាន កខ់ដេសមញ្ាជាង”)។ 

201
  វច្ធាន ១០៤(១)សៃួន ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។ 

202
 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ១៣។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ដំរណើ ា នីតកវច្ ីខដេម្ភនេី ដំណាក់ាេ ដូឆបានរេើករឡើងរៅកនុងឯកស ជាមូេដាឋ ន រស់ អ.វ.ត.ក. 

ទទួេបានា ោបំ្ទោ៉ៅ ងរប្ឆើន រៅរេេេកចា ណាអំេីវច្សេភាេជាក់លាក់ នកងភាេសមលុសម ញថ្នា ជំន ំជប្មោះ

ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដឋកមមអនា ជាតកខដេប្តូវបានរចាទប្រាន់រនាោះ រទើររ ឱើឱ្យា ជំន ំជប្មោះសជាងមី េ ំអាឆរ ឱើ

រៅបាន នកងេ ំលួ រ ឱើរៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខរឡើយ។ ា រ ឱើខរររនោះអាឆេនា រេេោ៉ៅ ងរប្ឆើនដេ់កកឆច

ដំរណើ ា នីតកវច្ ី។ រេើសេីរនោះរទៀត ខផអកត្តមទប្មង់នីតកវច្ ីខដេរប្រើប្បាស់ា ជំន ំជប្មោះរេើអងគរហ្ត សជាងម ី 

ត លាា ថ្នរណា ឹងសទ កខ ម្ភនសកទធកអំណាឆសមប្សរកនងុា េកនកតយរឡើងវច្ញោ៉ៅ ងទូេំទូលាយ រដើមបីខកខប្រ

សេប្កមឱ្យប្សរត្តមអងគរហ្ត ខដេបានរង្ហា ញោ៉ៅ ងដូរចាន ោះ នកងម្ភនជរប្មើសកនុងា រងឱកេសំណ ំរ ឿងឱ្យរ ឱើ

ា ជំន ំជប្មោះរឡើងវច្ញបាន ត្តម យៈរណា ឹងសទ កខខដេរសនើស ំឱ្យរ ឱើា េកនកតយរឡើងវច្ញជាឆ ងរប្ាយ។ ទប្មង់

ប្ររភទរនោះ បានសនមតជាម នថា កកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី រស់ត លាា  រឆោះខតរនា ហ្ូតទាេ់ខតអាឆកំណត់បាន

នូវ“ា េកតជាសតាន ម័ត”អំេីប្េឹតាកា ណខ៍ដេរចាទជារញ្ញា រនាោះ។ ឆំខណករៅកនុងរ ច្រទ រស់ អ.វ.ត.ក. 

រដាយស កងឱោះ នធាន បានរារំាងា ប្រាសេក  ទធភាេ នកងរទាសរៅដំណាក់ាេរណា ឹងឧទធ ណ៍203 រូក ួម

ជាមួយនឹងា ហាមឃាត់ា រងឱកេសំណ ំរ ឿងប្តឡរ់រៅត លាា ជាន់ដំរូងឱ្យជំន ំជប្មោះរឡើងវច្ញរនាោះ204 លឺ

បានរង្ហា ញនូវា រផ្លា តរៅរេើា េរនេឿនកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី រដាយស តួនាទីកនុងា ខកតប្មូវរៅរេើដំរណើ 

នីតកវច្ ីរៅរណា ឹងឧទធ ណ៍ ប្តូវបានកប្មកត នកងេ ររចាេ កនុងរោេរំណងរដើមបីា ពា ផេប្ររោជន៍ជនជារ់

រចាទ នកង/ឬរមធាវីា ពា កាី (ភាលីា ពា កាី)។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រដើមបីឱ្យម្ភនេកខណៈប្សររៅត្តមទប្មង់

ថ្ននីតកវច្ ីរណា ឹងឧទធ ណ៍ រស់ អ.វ.ត.ក. លឺប្តូវេកនកតយរមើេរេើតួនាទី រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ រខនែម

េីរេើា ខកតប្មូវកំហ្ សអងគឆារ់ជាឆមបង កនុងា េកនកតយរផៃៀងផ្លៃ ត់រេើរញ្ញា  ថារតើេកខខណឌ កនុងា រង្ហា ញ

ធាត ផសថំ្នរទរចាទប្តូវបានរំរេញ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា ជាជាងា ររើកសវនាា ប្ឆំខដេ រហ្ើយយកា យេ់

រឃើញផ្លៃ េ់ រស់ខេួន មកជំនួសា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង វច្ញ។ ទប្មង់នីតកវច្ ីខដេ នួន ជា 
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  វច្ធាន ១១០ នកង ១១១ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ភាជ រ់ជាមួនឹងម្ភប្ត្ត ១៤(៥) ថ្នកតកាសញ្ញា អនា ជាតកសាីេីសកទធកេេ ដឋ នកងនរោបាយ។

សូមរមើេ ឧ. រ ឿងកាី Gomariz ទេ់នឹង ប្ររទសរអសា៉ៅ ញ  (េកខកតទំនាក់ទំនង រស់លណៈកម្ភម  កា សាីេីសកទធកមន សស) កថាខណឌ  

១៣៩ (“ររើរទាោះរីជារ លគេខដេប្តូវបានសរប្មឆឱ្យ ួឆខេួនរៅដំណាក់ដំរូង អាឆប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរៅដំណាក់ាេរ

ណា ឹងសទ កខរដាយត លាា រណា ឹងសទ កខក៏រដាយ ក៏ាេៈរទសៈរនោះមកនអាឆរារំាងសកទធក រស់ជនជារ់រចាទកនុងា ទទួេបានា េកនក

តយរឡើងវច្ញរេើា ដាក់េក  ទធភាេ នកងា ប្រាសរទាសរនោះេីត លាា ជាន់ខពស់បានរឡើយ ររើរទាោះរជីា ដឋភាលីេ ំប្តូវបានឆងាតេឱកកឆច

ក៏រដាយរនាោះ”)។ 

204
 ម្ភប្ត្ត ៣៦ ងមីថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក.។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

អោះអាងកនុងា រកប្សយរឆញេីម្ភប្ត្ត ៩ ងមី អាឆនឹងផាេ់ផេប្ររោជន៍ដេ់ភាលីា ពា កាី រ៉ៅ ខនាេ ំបានរ ឱើឱ្យ

ម្ភនប្រសកទធភាេ នកងត េយភាេទាងំប្សុងរឡើយ។ ដូរឆនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា េ ំម្ភនមូេ

ដាឋ នសំអាងណាមួយសប្ម្ភរ់ភាលីា ពា កាីរៅកនុងខេឹមស ថ្នម្ភប្ត្ត ៩ ងមី ឬរៅកនុងរោេរំណងថ្នឆារ់ អ.វ.

ត.ក. រឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស នូវា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ខដេ

ថា រដាយស ខតប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពជុា បានយកេំនាតំ្តមប្រភេរដើមថ្នប្រេ័នធឆារ់ស ីវច្េ (Romano-

Germanic)  រទើរ“ស ៈសំខាន់ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថ្ន អ.វ.ត.ក. កនុងនាមជាអនកខសឱង កា េកត 

បានងយឆ ោះ […]”205។ ផៃយុរៅវច្ញ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា ដូឆរ ឿងកាីរៅកនុងប្រេ័នធឆារ់

ស ីវច្េដថ្ទរទៀតខដ  ខដេបានកប្មកតា េកនកតយរឡើងវច្ញរេើរណា ឹងឧទធ ណ៍ឆំរពាោះា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត 

206បានរ ឱើឱ្យអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថ្ន អ.វ.ត.ក. ាេ យជាត លាា ជាន់ដំរូងមួយដ៏សំខាន់ខដេម្ភនភា កកឆច

កនុងា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត ។ ឆ ងរប្ាយ ដូឆ នួន ជា បានអោះអាង207ខដេថា អងគជំន ជំប្មោះសលាដំរងូ

កនុងរ ឿងកាីរឆចរុបនន បានខផអកោ៉ៅ ងរប្ឆើនរៅរេើភសាតុ្តងរប្ៅត លាា  នកងថា ទឡហីក ណ៍ជារប្ឆើនថ្នរណា ឹងស
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 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១០។  

206
 រទរបញ្ាតាកប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះម្ភនរៅកនុងម្ភប្ត្ត ៤៥២(១)ថ្នប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ ប្ររទសរ៉ៅូឡូញ (“ត លាា ឧទធ ណ៍េ ំ

ប្តូវបានអន ញ្ញា តឱ្យររើកសវនាា រេើភសាតុ្តងទាក់ទងរៅនឹងឆ ច្តេកខណៈេករសសថ្នសំណ ំរ ឿងរឡើយ”) ខផនក ៥៦៩(៣)ថ្នប្កម

នីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ  រស់សធា ណ ដឋ Latvia (“ត លាា ជាន់ខពស់េ ំអាឆវាយតថ្មេរេើភសាតុ្តងរៅកនុងសំណ ំរ ឿងសរឡើងវច្ញបាន

រឡើយ”) ម្ភប្ត្ត ៣៩៧.២ ថ្នប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ ប្ររទស Azerbaijan (“អងគរហ្ត ខដេបានរង្ហា ញរដាយត លាា ជាន់ដំរូងប្តូវ

ខតេកនកតយរឡើងវច្ញរដាយត លាា ឧទធ ណ៍កនុងខដនកំណត់ថ្នពាកយរណា ងឹ ឬរណា ឹងសទ កខខតរ៉ៅ រណាណ ោះ”) ម្ភប្ត្ត ២៩៧(ខ)ថ្នប្កមនីតក

 វច្ ីប្េហ្មទណឌ  រស់ប្ររទស  Georgia (“កនុងអំឡុងរេេសវនាា រេើរណា ឹងសទ កខ ម្ភនខតភសាតុ្តងខដេរសនើដាក់ងមីរៅឆំរពាោះម ខ

ត លាា ឧទធ ណ៍រ៉ៅ រណាណ ោះ ខដេអាឆយកមកេកនកតយបាន រហ្ើយរាេ់ភសាតុ្តងខដេបានេកនកតយរដាយត លាា ជាន់ដំរូងប្តូវបានចាត់ទ ក

បានេកនកតយ ួឆរហ្ើយ រេើកខេងក ណីខដេភសាតុ្តងប្តូវបានេកនកតយរដាយម្ភនា  ំរលាភរំពាន ៃន់ ៃ រេើឆារ់ រហ្ើយភាលីម្ភនសកទធក

ដាក់សំរណើស ំឱ្យេកនកតយរេើភសាតុ្តងរនោះសរឡើងវច្ញបាន”)។ ម្ភប្ត្ត ៣៩៨(២) ថ្នប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ  រស់ប្ររទស Montenegro 

(“ត លាា ឧទធ ណ៍ប្តូវកប្មកតា េកនកតយរឡើងវច្ញ រស់ខេួនប្តឹមខតា  ំរលាភរំពានខដេម្ភនខឆងរៅកនុងកថាខណឌ  ១ ឆំណ ឆ ១ នកង 

២ ថ្នម្ភប្ត្តរនោះ”)។ ប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ  រស់ប្ររទស Macedonia ម្ភប្ត្ត ៤២៧(១) (“ត លាា ឧទធ ណ៍ប្តូវេកនកតយខតរេើខផនកថ្ន

សេប្កមខដេប្តូវបានជំទាស់រៅដំណាក់រណា ឹងឧទធ ណ៍”) ម្ភប្ត្ត ៣៦២ ថ្នប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ  រស់ប្ររទស Ukraine (“ា 

េកនកតយរេើា ជំន ំជប្មោះរដាយត លាា ឧទធ ណ៍ប្តូវរ ឱើរឡើងរដាយប្សរត្តមជំេូក ២៦ ថ្នប្កមរឆចរុបនន ខតកនុងក ណីពាក់េ័នធរៅនឹង

ខផនកណាមួយថ្នសេប្កម ខដេភាេនីតយន កូេភាេ នកងស េេភាេ រស់សេប្កមរនោះ ប្តូវបានជំទាស់រៅដំណាក់ាេរណា ឹងស

ទ កខរ៉ៅ រណាណ ោះ”)។ 

207
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៨។  

http://www.legal-tools.org/doc/dff970/
http://www.legal-tools.org/doc/e3b1e3/
http://iccdb.webfactional.com/documents/implementations/pdf/Montenegro_AmendmentsonCPC_June2015.pdf
http://iccdb.webfactional.com/documents/implementations/pdf/Macedonia_FYRM_code_of_criminal_procedure_New_English.pdf


សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

61 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ទ កខ រស់ោត់ លឺជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកំហ្ សកនុងា វាយតថ្មេរេើភសាតុ្តង208។ រទាោះជាោ៉ៅ ងរនោះកាី េ ំបានរ៉ៅោះ

ពាេ់ដេ់រទដាឋ នថ្នា េកនកតយរឡើង វច្ញរឡើយ។ ប្រសកនររើរេើកផៃយុេីរនោះ រទដាឋ នថ្នា េកនកតយរឡើងវច្ញរេើ

កំហ្ សអងគរហ្ត  លឺអាប្ស័យរេើភាេជាក់លាក់ថ្នរ ឿងកាីនីមួយៗ នកងអំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើងរដាយ

ម្ភច ស់រណា ឹងសទ កខ ដូរឆនោះទឡហីក ណ៍រនោះឆាស់ណាស់ោម នមូេដាឋ នោបំ្ទរឡើយ។ 

95>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវវាយតថ្មេរេើរាេ់ា រចាទប្រាន់អំេីកំហ្ សអងគ

រហ្ត  រៅរេើរទដាឋ នថ្នា េកនកតយរឡើងវច្ញ ដូឆម្ភនរៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) ខដេបានសរងខរ
ខាងរេើ។ 

៣.ល.ា ជទំាស់រៅនងឹា សរប្មឆសាេីឆី ច្តេកខណៈថ្ននតីកវច្  ី

96>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំេឹកថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានជំទាស់រដាយផ្លៃ េ់ ឬរដាយប្ររោេ

រៅនឹងា សរប្មឆមួយឆំនួនពាក់េ័នធរៅនឹងឆ ច្តេកខណៈថ្ននីតកវច្ ី ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានអន វតា

កនុងអំឡុងរេេជំន ំជប្មោះ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា ជំទាស់រនោះអាឆប្តូវបានចាត់

ទ កថា ជាា រចាទប្រានអ់ំេីកំហ្ សអងគឆារ់ ឬកំហ្ សអងគរហ្ត  រហ្ើយអាឆប្តូវបានរ ឱើរឡើងរដាយអន រលាម

ត្តមវច្ធាន ១០៤(១) ថ្ន វច្ធានថ្ផៃកនុង។ 

97>រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងជាញឹក

ញារ់ បានរប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធក រស់ខេួនកនុងា អន វតាកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី209។ រដាយប្សរត្តមរោេា ណ៍

ខដេបានកំណត់រៅកនុងប្ររោលឆ ងរប្ាយថ្ន វច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ អន 

វតា វច្ ីសស្តសាកនុងា េកនកតយរឡើងវច្ញខដេទទួេយកជាបានា នូវរសឆកាីសរប្មឆត្តមឆនាៃ ន សកទធក នកងរ ឱើអនារា

លមន៏រៅរេើា រប្រើឆនាៃ ន សកទធក រសអ់ងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ខតកនុងក ណីខដេ“កំហ្ សខសាងរឆញេីា រប្រើ

ឆនាៃ ន សកទធក […] ខដេនាឱំ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់សកទធក រសម់្ភច សរ់ណា ឹងសទ កខ”។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY ICTR នកងត លាា  

                                                 
208

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៩។  

209
 សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើស ំឆំណាត់ា ជារនាៃ ន់ (E189/3/1/8) កថាខណឌ  ២១ នកង ២៦។ រសឆកាសីរប្មឆរេើរណា ឹង

សទ កខប្រឆំ្ងនឹងា រំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតក ីរេើកទីមួយ (E163/5/1/13) កថាខណឌ  ៣០។ រសឆកាសីរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខសាីេី

ភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចរស ើរសួ  (E116/1/7) កថាខណឌ  ៣៣។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ICC បានអន វតារទដាឋ នកនុងា េកនកតយរឡើងវច្ញខដេទទួេយកជាបានា នូវរសឆកាីសរប្មឆត្តមឆនាៃ ន សកទធក210។ 

ជាឧទាហ្ ណ៍ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICC បានសរប្មឆថា៖  

៧៩. អងគជំន ជំប្មោះត លាា កំេូេ េ ំប្តូវរប្ជៀតខប្ជកកនុងា រប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធក រសអ់ងគរ រ ជនំ ំ

ជប្មោះ […] េីរប្ពាោះ អងគជនំ ជំប្មោះត លាា កំេូេ កនុងក ណីខដេខេួនម្ភនសកទធកអណំាឆ អាឆរ ឱើា 

សរប្មឆរផសងេីរនោះ។ ា រ ឱើដូរឆនោះ លឺជាា ដរណា ើមយកអណំាឆ ខដេេ ំប្តូវបានប្រលេ់ឱ្យខេួន នកងរ ឱើ

ឱ្យអណំាឆខដេបានប្រលេ់ឱ្យោ៉ៅ ងេករសសដេអ់ងគរ រ ជនំ ំជប្មោះខប្រាេ យរៅជាោម នតថ្មេ។ 

៨០. […]  ម ខង្ហ  រសអ់ងគជំន ជំប្មោះត លាា កំេូេ បាន ួមរញ្ចូេា េកនកតយរឡើងវច្ញរេើា រប្រើ

ប្បាសឆ់នាៃ ន សកទធក រស់អងគរ រ ជំន ជំប្មោះ រដើមបីធានាថា អងគជនំ ំជប្មោះរនោះប្តូវរប្រើប្បាសឆ់នាៃ ន សកទធក រស់

ខេួនឱ្យបានប្តឹមប្តូវ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជនំ ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំប្តូវរប្ជៀតខប្ជកកនុងា រប្រើ

ប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធក រស់អងគរ រ ជំន ជំប្មោះ […]  រេើកខេងខតម្ភនា រង្ហា ញថា រសឆកាសីរប្មឆរនាោះ 

ប្តូវទ កជារម្ភឃៈ រដាយស ម្ភនកំហ្ សអងគឆារ់ កំហ្ សអងគរហ្ត  ឬកំហ្ សខផនកនីតកវច្ ី នកងខតកនុង

ក ណខីដេកំហ្ សរនោះ បានរ៉ៅោះពាេជ់ាសតាន ម័តរេើរសឆកាសីរប្មឆរនាោះ ខតរ៉ៅ រណាណ ោះ។ នយ័ខាងរដើម

រនោះររងកើតអាន ភាេថា អងគជនំ ំជប្មោះត លាា កំេូេប្តូវរប្ជៀតខប្ជកកនុងរសឆកាសីរប្មឆខដេខផអករេើ

ឆនាៃ ន សកទធក ខតកនុងេកខខណឌ ម្ភនកប្មកតរ៉ៅ រណាណ ោះ។ រោេជហំ្ រនោះ ប្តូវបានោបំ្ទរដាយយ តាកសស្តសា

 រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមមអនា ជាតកដថ្ទរទៀត  មួទាងំយ តាកសស្តសា រសត់ លាា កនុងប្សុកផងខដ ។ 

ត លាា ទាងំរនាោះ បានកំណត់អំេីេកខខណឌ ប្តឹមប្តូវកនុងា រ ឱើអនារាលមន៍រៅដណំាក់ាេរណា ឹងស

ទ កខលឺ (១) រៅរេេខដេា រប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធក ម្ភនកំហ្ សកនុងា រកប្សយឆារ ់(២)  រៅរេេ

ខដេា រប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធករនោះ ម្ភនកំហ្ សោ៉ៅ ងឆាស់កនងុា កណំត់អងគរហ្ត  ឬ (៣) រសឆកាី

សរប្មឆខដេម្ភនភាេមកនយ តាក ម៌ នកងេ ំសមរហ្ត ផេ នាឱំ្យម្ភនា  ំរលាភរពំានរេើឆនាៃ ន សកទធក211។ 

98>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY នកង ICTR បានដាក់រឆញនូវរទដាឋ នខដេម្ភនេកខណៈ

                                                 
210

 សូមរមើេឧ. សេដីារ ឿងកាី  Kony  (ICC) កថាខណឌ  ៧៩ ដេ់ ៨០។ សេដីារ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ  
៨១។ សេដីារ ឿងកាី Kupreškić កថាខណឌ  ៣០ នកង ៣២។ សេដីារ ឿងកាី Setako (ICTR) កថាខណឌ  ១៩។ សេដីារ ឿង

កាី Nchamihigo (ICTR) កថាខណឌ  ១៨។  
211

 សេដីារ ឿងកាី Kony (ICC) កថាខណឌ  ៧៩ ដេ់ ៨០ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

63 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះ កនុងា េកនកតយរឡើងវច្ញរេើរសឆកាីសរប្មឆខដេខផអករេើឆនាៃ ន សកទធក212។ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រទដាឋ នទទួេយកជាបានា កនុងា េកនកតយរឡើង វច្ញ ខដេបានយកមកអន 

វតារដាយត លាា ឧប្កកដឋកមមទាងំរនោះ ម្ភនេកខណៈសមប្សរជាមួយនឹងរ ច្រទថ្ន អ.វ.ត.ក. រហ្ើយអងគជំន ំ

ជប្មោះនឹងប្តូវរ ឱើា វាយតថ្មេរេើកំហ្ សខដេ ងា រចាទប្រាន់ រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆខដេខផអករេើឆនាៃ ន 

សកទធក រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងជាមួយនឹងរទដាឋ នរនោះ។ 

៣.ឃ.ឥទធកេេថ្នកហំ្ សនានាខដេរ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេដ់េស់េប្កម 

99>អន រលាមត្តមវច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ា កំណត់ប្តឹមខតអតាសញ្ញា ណថ្នកំហ្ សរៅកនុងសេប្កម

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ជាា េ ំប្លរ់ប្ោន់ រដើមបី្ នរៅខកខប្រសេប្កម រៅកនុងនីតកវច្ ីថ្នរណា ឹង

សទ កខបានរឡើយ។ ផៃយុរៅ វច្ញ សេប្កមខដេម្ភនកំហ្ សអងគឆារ់ប្តូវចាត់ទ កជារម្ភឃៈ ប្រសកនររើកំហ្ ស

អងគរហ្ត រនាោះរណាា េឱ្យម្ភនភាេមកនយ តាក ម៌។ សេប្កមមួយខដេអាឆចាត់ទ កជារម្ភឃៈរដាយស 

កំហ្ សអងគឆារ ់ រហ្ើយប្រសកនររើកំហ្ សរនាោះមកន្នរៅដេ់រម្ភឃៈសេប្កមរទ រនាោះសេប្កមអាឆនឹង

ប្តូវបានសរប្មឆខកខប្រា ប្រាសដាក់េក  ទធភាេទាងំប្សុង ឬខផនកខេោះ213។ សេប្កមខដេម្ភនភាេមកនយ តាក ម ៌

សំរៅរេើន័យថា “េទធផេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្  ីរស់ត លាា ម្ភនភាេមកនយ តាក ម៌ទាងំប្សុង”214។ ទាក់

ទងរៅនឹងកំហ្ សអងគរហ្ត  ខដេនាឱំ្យសេប្កមម្ភនភាេមកនយ តាក ម៌ សំរៅរេើ“កំហ្ ស ៃន់ ៃ ដេ់ា 

ប្រាសអំេីេក  ទធភាេ”215។ ភាលីប្តូវម្ភនាតេឱកកឆចរង្ហា ញឱ្យរឃើញ ថារតើកំហ្ សអងគរហ្ត រនាោះេកតជាខសាងឱ្យ

រឃើញភាេមកនយ តាក ម៌ ខដ  ឬរទ។ 

                                                 
212

 សូមរមើេ ឧ. សេដីារ ឿងកាី  Šainović (ICTY) កថាខណឌ  ២៩។ សេដីារ ឿងកាី  Ndahimana (ICTR) កថាខណឌ  
១៤។ 

213
 សូមរមើេ ឧ. សេដីារ ឿងកាី Popović (ICTY) កថាខណឌ  ១៧ (“ា រចាទប្រាន់អំេីកំហ្ សអងគឆារ់ខដេេ ំម្ភនឱ្ាសខក

ខប្រេទធផេថ្នា សរប្មឆ អាឆប្តូវបានរដករស រចាេរដាយខផអករេើមូេរហ្ត រនាោះ”)។ សូមរមើេផងខដ  សេដីារ ឿងកាី 

Lubanga (ICC) កថាខណឌ  ១៩ (កំហ្ សអងគឆារ់អាឆនាឱំ្យម្ភនា រដករស សេប្កម ប្រសកនររើសេប្កមរនាោះទទួេ ងឥទធកេេ

“ជាសតាន ម័ត”រដាយស កំហ្ សរនាោះ ខដេអាឆនកោយកនុងក ណីថា “ប្រសកនររើអងគជំន ជំប្មោះសលាដំរូងរឆញសេប្កមមួយ

ខដេខ សខរេកោន េីរសឆកាសីរប្មឆខដេម្ភនកំហ្ សរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះេ ំម្ភនកំហ្ សរឡើយ”។  

214
 សេដីារ ឿងកាី Furundžija  (ICTY) កថាខណឌ  ៣៧ រោងត្តមវឆនាន ប្កម Black’s Law  របាោះេ មពរេើកទី ៧ ឆ្ន ំ ១៩៩៩។ 

215
 សេដីារ ឿងកាី Kupreškić  (ICTY) កថាខណឌ  ២៩។ 
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100>ទាក់ទងរៅនឹងកំហ្ សអំេីឆ ច្តេកខណៈថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី នកងជាេករសស កំហ្ សទាក់ទងរៅនឹង

ា រប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធក វច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងពាក់េ័នធរៅនឹងរណា ឹងសទ កខភាេ មៗថា កំហ្ ស

រៅកនុងា រប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធក ប្តូវខត“រណាា េឱ្យម្ភនា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់សកទធក រស់ម្ភច សរ់ណា ឹងសទ កខ”។ រៅ

កនុងរ ច្រទថ្នរណា ឹងសទ កខប្រឆំ្ងនឹងសេប្កមខដេប្តូវបានរឆញរៅរេេរញ្ចរ់ថ្នកកឆចជំន ំជប្មោះ ប្សរត្តម

 វច្ធាន ១០២ ថ្ន វច្ធានថ្ផៃកនុង អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងេកចា ណារេើរញ្ញា  ថារតើា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់សកទធក

ខដេរណាា េឱ្យម្ភនភាេមកនយ តាក ម៌រកើតម្ភនរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចជំន ជំប្មោះទាងំមូេ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ 

មា៉ៅងវច្ញរទៀត េ ំខមនកំហ្ សថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ទីាំងអស់ស ទធខតនារំៅ កា ខកខប្រសេប្កមរនាោះរឡើយ 

រេើកខេងខតកំហ្ សរនាោះរណាា េឱ្យ“ម្ភនេទធផេមកនយ តាក ម៌ទាងំប្សុង រៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី រស់

ត លាា ”។  រៅកនុងា សរប្មឆ ថារតើរកើតម្ភនក ណីរនោះ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹង

ប្តូវរ ឱើា េកចា ណាប្លរ់ដំណាក់ាេទាងំអស់ថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី រដាយ ួមទាងំឆំណាត់ា ខដេបានរ ឱើ

រឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេម្ភនរណា ឹងសទ កខ។  

៣.ង.េកខខណឌ តប្មូវកនុងា ផាេម់េូដាឋ នោបំ្ទអណំោះអណំាងរៅដណំាកា់េរណា ងឹសទ កខ 

101>រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា៖ 

រៅរណា ឹងសទ កខ ភាលមីកនអាឆប្ោនខ់តរេើកទឡហីក ណ៍ដខដេៗ ខដេេ ំទទួេបានរជាលជ័យរៅ

ដំណាក់ាេជនំ ំជប្មោះរឡើយ ដរារណា ភាលីរង្ហា ញថា ា រដករស  រស់អងគជំន ជំប្មោះសលាដរំូង

រេើទឡហីក ណរ៍នោះ លឺជាកំហ្ សមួយខដេប្តូវខតម្ភនា អនារាលមន៍េីអងគជំន ជំប្មោះត លាា កេូំេ។ ទ

ឡហីក ណ៍ រស់ភាលខីដេេ ំម្ភនសាា ន េេរ ឱើឱ្យរសឆកាីសរប្មឆខដេ ងា ជំទាសរ់នាោះ អាឆប្តូវបាន

រដករស រចាេ ឬខកខប្ររនាោះ អាឆប្តូវបានរដករស រចាេភាេ មៗរដាយអងគជំន ជំប្មោះត លាា កំេូេ 

នកងេ ំចាបំាឆ់ប្តូវរ ឱើា េកចា ណារេើអងគរសឆកាីរឡើយ។ រដើមបីឱ្យអងគជនំ ំជប្មោះត លាា កំេូេវាយតថ្មេ

រេើទឡហីក ណ៍ រសភ់ាលីរៅដណំាក់ាេរណា ឹងសទ កខ ភាលីរណា ឹងសទ កខប្តូវបាន ំេឹងថា នឹងផាេ់

ា រោងរៅរេើទំេ័ ប្រតកចា ឹកពាក់េ័នធ ឬកថាខណឌ ជាក់លាក់រៅកនុងសេប្កមថ្នអងគជនំ ំជប្មោះស

លាដំរូងខដេ ងា ជំទាស់។ រខនែមរេើសរនោះរទៀត អងគជនំ ំជប្មោះត លាា កំេូេ “មកនតប្មូវឱ្យេកចា 

ណាស ណា រសភ់ាលីជាេមអកតរនាោះរទ ប្រសកនររើស ណាទាងំរនាោះ ម្ភនេកខណៈមកនឆាស់លាស ់

ម្ភនេកខណៈផៃយុ នកងម្ភនេកខណៈប្សរេឆប្សេកេ ឬម្ភនភាេមកនរេញរេញជាផេូវា ខដេរង្ហា ញ

ឱ្យរឃើញោ៉ៅ ងជាក់ខសាង”។ អងគជំន ជំប្មោះត លាា កំេូេ  ម្ភនឆនាៃ ន សកទធក កនុងា រប្ជើសរ ីសស ណា
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ណាមួយខដេស័កាកសម កនុងា ទទួេបាននូវា េកនកតយេកចា ណារដាយេអកតេអនជ់ាលាយេកខណ៍អកស 

។ អងគជំន ជំប្មោះត លាា កំេូេ អាឆរដករស ទឡហីក ណណ៍ាខដេមកនម្ភនមូេដាឋ នសអំាងប្លរ់ប្ោន ់

រដាយមកនចាបំាឆ់ផាេ់សំអាងរហ្ត េមអកតរឡើយ216។ 

102>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវអន វតាវច្ ីសស្តសាដូឆោន រេើរណា ឹងសទ កខរៅឆំរពាោះម ខរនោះ។ ជាា 

កត់សម្ភគ េ់ អងគជំន ំជប្មោះេ ំរ ឱើា េកចា ណារេើអំណោះអំណាងខដេប្ោន់ខតរេើករឡើងថា រសឆកាីសរប្មឆ ឬ

សម្ភអ ងរហ្ត  រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស រដាយេ ំបានរេើកមូេដាឋ នោបំ្ទ ថារតើមូេរហ្ត អឱី

បានជារសឆកាីសរប្មឆ ឬសម្ភអ ងរហ្ត រនោះ ម្ភនកំហ្ សរនាោះរឡើយ។  

៤.រណត ឹង្ោទុកខររ្ ់នួន ជា និង្ ពខៀវ ្ំផន 

៤.ក. មមន ញ្ាភាេថ្នវច្ធានថ្ផៃកនងុ 

103>រៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹង មមន ញ្ាភាេ

ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង រដាយបានអោះអាងថា៖ 

-ា អន ម័ត វច្ធានរនោះ លឺជាា រប្រើប្បាស់អំណាឆនីតករបញ្ាតាកខដេជាា ផៃយុរៅនឹងម្ភប្ត្ត ៩០ 

ថ្ន ដឋ មមន ញ្ាកមពជុា 

-កកឆចប្រជ ំរេញអងគ រស់រៅប្កមថ្ន អ.វ.ត.ក. េ ំម្ភនសកទធកអំណាឆអន ម័ត វច្ធានថ្ផៃកនុងរឡើយ 

នកង 

- វច្ធានថ្ផៃកនុងម្ភនភាេផៃយុរៅនឹងម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.217។ 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង បានរដករស ា ជំទាសរ់នោះរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេី មមន ញ្ាភាេថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង 

(E51/14) រដាយបានកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ា អន ម័ត វច្ធានថ្ផៃកនុងេ ំប្តូវបានហាមឃាត់រដាយកកឆចប្េមរប្េៀង 

អ.វ.ត.ក. រឡើយ218 នកងថា រោេរំណងថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង លឺជាា “ ួមរញ្ចូេោន  វាងនីតកវច្ ីជា  ម្ភន រសក់មពុ

ជា ខដេប្តូវបានរំរេញរខនែមរដាយរទដាឋ នអនា ជាតក កនុងក ណចីាបំាឆ់ នកងសមប្សរ”219។ អងគជំន ំជប្មោះ

                                                 
216

 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ២០ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 

217
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៥ រោងរៅរេើអញ្ាប្តកមមរឋម (E51/3) កថាខណឌ  ៦៦ ដេ់ ៧១។  

218
 រសឆកាីសរប្មឆសាេីី មមន ញ្ាភាេថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E51/14) កថាខណឌ  ៦។  

219
 រសឆកាីសរប្មឆសាេីី មមន ញ្ាភាេថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E51/14) កថាខណឌ  ៧។ 
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សលាដំរូងបានេនយេ់ថា “ា ជំន ំជប្មោះរៅ អ.វ.ត.ក. ម្ភនភាេខ សោន ោ៉ៅ ងរប្ឆើនេីក ណីរៅត លាា ជាតក

កមពជុា”220 នកង ថា “ត លាា អនា ជាតកដថ្ទរទៀតខដេជំន ំជប្មោះរ ឿងកាីប្រហាក់ប្រខហ្េោន រៅនឹងរ ឿងកាីរៅ

ឆំរពាោះម ខ អ.វ.ត.ក.  ក៏បានអន ម័តវច្ធានសាីេីនីតកវច្ ី  នកងភសាតុ្តងផងខដ  រដើមបសីប្មួេោ៉ៅ ងេករសសឱ្យប្សរ

ត្តមតប្មូវា ថ្នា ជំន ំជប្មោះរ ឿងកាីប្េហ្មទណឌ អនា ជាតក ខដេម្ភនេកខណៈសមលុសម ញ”221។ រេើសេីរនោះរទៀត 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា វច្ធានថ្ផៃកនុងម្ភនេកខណៈ“ប្សរជាមួយនឹងាតេឱកកឆច រស ់

អ.វ.ត.ក. […] កនុងា ដឹកនាកំកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី រដាយប្សរត្តមរទដាឋ នយ តាក ម៌អនា ជាតក ភាេប្តឹមប្តូវ 

នកងដំរណើ ា ត្តមឆារ់កំណត់”222។ ា រេើករឡើង រស់ នួន ជា អំេីកំហ្ សអងគឆារ់មួយឆំនួន រស់អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងរនោះ223 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងរ ឱើា រដាោះប្សយត្តមេំដារ់េំរដាយ។ 

104>ទីមួយ ឆំរពាោះា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ខដេថា មូេដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅ

នឹងា អន វតា រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមម នកងអងគជំន ំជប្មោះអនា ជាតកនានាម្ភនភាេេ ំប្តឹមប្តូវ រដាយស ត លាា  

នកងអងគជំន ំជប្មោះទាងំរនាោះេ ំប្តូវបានកប្មកតរដាយឆារ់កនុងប្សុក នកងម្ភនរទរយញ្ាតាកជាក់លាក់ខដេអន ញ្ញា តឱ្យ

រ ឱើា អន ម័តវច្ធានសាីេីនីតកវច្ ី នកងភសាតុ្តង224រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់ប្សរថា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង េកតជាេ ំបានេនយេ់អំេីរហ្ត ផេអឱីខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរោងរៅរេើា អន វតា រស់

ត លាា ដថ្ទរទៀតរនាោះខមន រ៉ៅ ខនាអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេមកនចាត់ទ កថា រនោះជាកំហ្ សអងគឆារ់ រឡើយ។ 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានផាេ់សំអាងរហ្ត ថា រដាយស ខតត លាា ឧប្កកដឋកមម នកងអងគជំន ំជប្មោះអនា 

ជាតកនានាបានអន ម័ត វច្ធានជាក់លាករ់នាោះ រទើរ អ.វ.ត.ក. ក៏អាឆរ ឱើដូរឆនោះបានផងខដ ។ អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងប្ោន់ខតបានរ ឱើា កត់សម្ភគ េ់អំេីអតែកភាេថ្នវច្ធានជាក់លាក់ទាងំរនោះ នកងថា វច្ធានទាងំរនោះ ប្តូវបានរោង

រៅកនុងអំឡុងរេេរ ឱើរសឆកាីប្ពាងវច្ធានថ្ផៃកនុងខតរ៉ៅ រណាណ ោះ។ ា សរងកតខដេម្ភនភាេពាក់េ័នធខាងរដើមរនោះ អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងមកនប្តឹមខតរេើសមតែកកឆចកនុង

                                                 
220

 រសឆកាីសរប្មឆសាីេី មមន ញ្ាភាេថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង  (E51/14)  កថាខណឌ  ៧ រោងរៅរេើសេដីាសាីេីដីារដករស ពាកយស ំ

រម្ភឃភាេ (D55/I/8) កថាខណឌ  ១៤។  

221
 រសឆកាីសរប្មឆសាេីី មមន ញ្ាភាេថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E51/14) កថាខណឌ  ៧។  

222
 រសឆកាីសរប្មឆសាេីី មមន ញ្ាភាេថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E51/14) កថាខណឌ  ៧។ 

223
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៦។ 

224
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៦។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

67 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ា អន ម័តវច្ធានថ្ផៃកនុង ខដេរកើតរឆញេីេកខនាកកៈ រស់ត លាា ប្េហ្មទណឌ អនា ជាតក នកងត លាា ឆប្មុោះអនា 

ជាតករ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំបានរង្ហា ញនូវភាេចាបំាឆ់សប្ម្ភរ់ត លាា ទាងំរនាោះកនុងា ររងកើតឱ្យម្ភនវច្ធាន

ជាក់លាករ់ដើមបីប្រតករតាកា ណ៍ រស់ខេួន។ 

105>ទីេី  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ជាា េកត ឆារ់ នកងកកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. 

េកតជាេ ំបានខឆងឆាស់លាស់អំេីា អន ញ្ញា តឱ្យកកឆចប្រជ ំរេញអងគថ្ន អ.វ.ត.ក. រ ឱើា អន ម័តវច្ធានថ្ផៃកនុងរនាោះ

រឡើយ។ រ៉ៅ ខនា រោងត្តមវាកយខណឌ ទីមួយម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. ខឆងថា “នីតកវច្ បី្តូវសម

ប្សរជាមួយឆារ់កមពជុា” នកងថា៖ 

រៅរេេណាខដេឆារ់កមពជុា េ ំអាឆរដាោះប្សយបានឆំរពាោះរញ្ញា េករសសណាមួយ ឬម្ភនភាេមកន

ឆាស់លាសទ់ាក់ទងរៅនឹងា រកប្សយ ឬា អន វតារទរបញ្ាតាកណាខដេពាក់េ័នធឆារ់កមពជុា ឬក៏

ម្ភនរញ្ញា ទាក់ទងរៅនឹងភាេសមប្សរោន   វាងរទរបញ្ាតាកខរររនោះ រៅនឹងរទដាឋ នអនា ជាតក រលអាឆ

ខសឱង កា ខណនាកំនុងរទដាឋ ននីតកវច្ ី ខដេបានររងកើតរឡើងកនុងកប្មកតអនា ជាតក225។   

106>ដូរឆនោះ ម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.  ំេឹងទ កោ៉ៅ ងជាក់ឆាស់ថា នីតកវច្ ីរៅឆំរពាោះម ខ អ.វ

.ត.ក. អាឆឃាេ តរឆញេីនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ ទូរៅ រស់កមពជុា។ រៅកនុងឆារ់ អ.វ.ត.ក. ា អន ញ្ញា តរនោះប្តូវ

បានរញ្ញជ ក់ោ៉ៅ ងេករសសរៅកនុងដំណាក់ាេនីមួយៗថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី រដាយបានផាេ់សកទធកអំណាឆដេ់

សែ រ័នពាក់េ័នធ រស់ត លាា  កនុងា ខសឱង ករសឆកាីខណនាេីំ“ វច្ធានសាីេីនីតកវច្ ីខដេបានររងកើតរឡើងរៅកប្មកត

អនា ជាតក”226។ ឃាេ រនោះេ ំខមនម្ភនន័យដូឆា អោះអាង រស ់ នួន ជា ខដេថា រៅប្កម រស់ អ.វ.ត.ក. អាឆ

ប្តឹមខតរេើកយករទដាឋ នសប្ម្ភរ់ា អន វតាេករសសរៅកនុងសែ នា ណ៍ជាក់លាក់ ខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុង

អំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី នកងប្តូវបានហាមឃាត់មកនឱ្យអន ម័ត វច្ធានខដេប្តូវបានររងកើតរឡើងកនុងអតែ

ន័យទូរៅ នកងអ ូររីនាោះរទ ជាេករសសម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. េ ំបានកំណត់េកខខណឌ ដេ់

សែ រ័នត លាា ជាក់លាករ់ឡើយ រ៉ៅ ខនាប្តូវបានររងកើតរឡើងកនុងអតែន័យទូរៅ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ កនុងន័យសម

ប្សរ ម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. េ ំបានហាមឃាត់ា អន ម័តវច្ធានថ្ផៃកនុងរដាយកកឆចប្រជ ំ

រេញអងគរៅប្កមរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី កនុងា សរប្មឆរេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា តប្មូវឱ្យម្ភន

ា េកចា ណារៅរេើ សំណួ េី ៖ ជាដំរូង ថារតើវច្ធានថ្ផៃកនុងម្ភនខេឹមស ោ៉ៅ ងដូឆរមាឆ នកងទីេី  ថារតើ វច្ធាន

                                                 
225

 ម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.។ 
226

 ម្ភប្ត្ត ២០(១) ងមី, ២៣(១) ងមី, ៣៣(១) ងមីថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក.។  
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ថ្ផៃកនុងខដេបានអន ម័តរដាយកកឆចប្រជ ំរេញអងគរៅប្កម ឆងាតេឱកកឆចរេើសែ រ័នថ្ន អ.វ.ត.ក. ខដ  ឬោ៉ៅ ង

ណា។ ទាក់ទងរៅនឹងសំណួ ទីមួយ ប្តូវរ ឱើា កត់សម្ភគ េ់ថា វច្ធានថ្ផៃកនុងមកនខមនប្សរោន ប្លរ់ខផនកទាងំអស់

រនាោះរទ ម្ភនខផនកខេោះជាា រេើករឡើងវច្ញអំេីឆារ់កមពជុា ខផនកខេោះជាា រេើករឡើងេមអកតអំេីរទដាឋ នអនា ជាតក 

នកងខផនកខេោះរទៀត ជាវច្ធានរខនែមខដេប្តូវបានអន ម័ត “រៅរេេណាខដេឆារ់កមពជុាជា  ម្ភនេ ំអាឆរដាោះ

ប្សយបានឆំរពាោះក ណីេករសសណាមួយ ឬប្រសកនររើម្ភនភាេមកនឆាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងា រកប្សយ 

ឬា អន វតា ឬក៏ប្រសកនររើម្ភនរញ្ញា ពាក់េ័នធទាក់ទងរៅនឹងភាេសមប្សរោន  វាងរទរបញ្ញា តាករៅកនុងឆារ់កមពុ

ជារៅនឹងនកោមអនា ជាតក”227។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេចាត់ទ កជាអាស រង់នូវអំណោះអំណាងទាកទ់ង

រៅនឹងអ មមន ញ្ាភាេខដេបានរេើករឡើងថា វច្ធានថ្ផៃកនុងបានរញ្ញជ ក់រឡើងវច្ញនូវឆារ់ជា  ម្ភន រដាយោម ន

រខនែមខេឹមស ណាមួយរប្ៅខតេីឆារ់កមពជុាជា  ម្ភនរនាោះ។ ទាក់ទងរៅនឹងសំណួ ទីេី  អងគជំន ំជប្មោះត លា

ា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹង នួន ជា ខដេរេើករឡើងថា េ ំម្ភនរទរបញ្ាតាកណាមួយរៅកនុងឯកស រដើមថ្ន

ា ររងកើត អ.វ.ត.ក. ឬកនុងឆារ់កមពជុាជា  ម្ភន ខដេផាេ់អំណាឆនីតករបញ្ាតាកដេ់កកឆចប្រជ ំរេញអងគរៅប្កម

រឡើយ។ ខផអកត្តមមូេរហ្ត រនោះ  វច្ធានថ្ផៃកនុងេ ំម្ភនអាន ភាេឆងាតេឱកកឆចដូឆឆារ់ទូរៅរទ រហ្ើយដូឆខដេអងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានរញ្ញជ ក់េីខាងរដើម នកងដូឆម្ភនខឆងកនុងម្ភប្ត្ត ៣៣ ងមីថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក. ា ច្ោ

េ័យ នកងអងគជំន ំជប្មោះ រស់ អ.វ.ត.ក. រៅខតម្ភនសកទធកអំណាឆអន វតាឆារ់ខដេខេួនយេ់រឃើញថាសមប្សរ

រៅកនុងក ណីនីមួយៗ  ួមទាំង“ា ខកខប្រ”េករសសកនុងក ណីចាបំាឆ់228។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ  វច្ធានថ្ផៃកនងុ

ប្តូវខតបានរង្ហា ញជាឆមបងថា ា រកប្សយឆារ់ជា  ម្ភនប្តូវខតម្ភនា ឯកភាេោន   ួមរញ្ចូេទាងំភាេ

ចាបំាឆ់ខដេតប្មូវឱ្យម្ភន“ា ខកខប្រ”ផងខដ ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អាន ភាេឆងាតេឱកកឆចរនោះរកើតម្ភនដរារ

ណា វច្ធានរនោះផាេ់តថ្មេលួ ឱ្យរជឿជាក់បាន នកងប្តូវបានអន ម័តរឆញេីា េកភាកា នកងា ឯកភាេេីមតកភាល

រប្ឆើន រស់រៅប្កម អ.វ.ត.ក. រហ្ើយវច្ធានរនោះ បាន ួមឆំខណកោ៉ៅ ងម្ភនប្រសកទធភាេដេ់ភាេអាឆេាក ណ៍ទ 

កជាម នបានអំេីឆារ់ ជាជាងកនុងក ណីខដេ អ.វ.ត.ក. ខផអកខតរៅរេើសកទធកអំណាឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះនីមួយ

ៗ កនុងា រំរេញភាេខឱោះឆរនាេ ោះ នកងខសឱង ករសឆកាីខណនាេីំវច្ធានអនា ជាតកកនុងសែ នភាេជាក់លាក់រនាោះ229។ 

អាប្ស័យរហ្ត រនោះ វច្ធានថ្ផៃកនុងបានរង្ហា ញអំេីា  ួមរញ្ចូេោន នូវប្ករខ័ណឌ ឆារ់ជា  ម្ភនខដេេ ំខមនជាា 

                                                 
227

 កថាខណឌ ទីប្បារំ េឱកថាថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។  

228
 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ៤២៣។ 

229
 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ៤២៣។ 
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ដរណា ើមយកសកទធកអំណាឆនីតករញ្ាតាករនាោះរទ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំណោះអំណាងខដេថា  វច្ធានថ្ផៃកនុងម្ភនអ មម

ន ញ្ាភាេទាំងមូេ ប្តូវបានរដករស រចាេ។ 

107>នួន ជា បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរដាយបានយេ់រឃើញថា វច្ធាន

អនា ជាតក អាឆយកមកសំអាងបាន“កនុងក ណីចាបំាឆ់ នកងសមប្សរ” េីរប្ពាោះម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង 

អ.វ.ត.ក. អន ញ្ញា តសប្ម្ភរ់រទដាឋ នណាខដេម្ភនេកខណៈតូឆឆរងអៀតរ៉ៅ រណាណ ោះ230។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា អន វតាវច្ធានអនា ជាតកប្តូវខតប្សរជាមួយនឹងម្ភប្ត្ត ១២ ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.

ត.ក.។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រទរបញ្ាតាករនោះប្តូវខតអាន ួមជាមួយរញ្ញា ជារប្ឆើនរទៀតខដេរកើតរឡើងពាក់េ័នធរៅ

នឹង ឆនាសមព័នធ នកងអាណតាកជាក់លាក់ រស់ អ.វ.ត.ក. ប្េមទាងំឆារ់កមពជុាផងខដ ។ ម្ភនភសាតុ្តងរង្ហា ញថា 

នីតកវច្ ីខដេម្ភនខឆងកនុងប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពជុា េ ំប្សរទាងំប្សុងត្តមេកខណៈេករសស រស់ អ.វ.ត.ក. 

រឡើយ ទីមួយ ពាក់េ័នធរៅនឹងា ច្ោេ័យនីមួយៗ រស់ត លាា រនោះ សម្ភសភាេជាតកប្តូវបានរំរេញរខនែម

រដាយសម្ភសភាេអនា ជាតក ខដេរង្ហា ញឱ្យរឃើញេី“ា បា មាោ៉ៅ ងខាេ ងំ” រស់សហ្លមន៍អនា ជាតកអំេី “ា 

 ំរលាភោ៉ៅ ង ៃន់ ៃ រេើឆារ់កមពជុា នកងឆារអ់នា ជាតក កនុងអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជា កររតយយរៅឆរនាេ ោះ

េីឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩”231។ ទីេី   ឆនាសមព័នធ រស់ អ.វ.ត.ក. ខ សខរេកេីប្រេ័នធត លាា កមពជុាប្តង់

ដំណាក់ាេឧទធ ណ៍រៅ អ.វ.ត.ក. ប្តូវបានប្ឆបាឆ់រញ្ចូេោន ខតមួយ232 ទរីី កកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីប្តូវរ ឱើរឡើង

ជារប្ឆើនភាសជារដើម។ រោេរំណងទាងំមូេកនុងម្ភប្ត្ត ១២ ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. បានអន ញ្ញា តឱ្យ អ

.វ.ត.ក. ជំនោះរាេ់ា េំបាកជាសាា ន េេនានាខដេអាឆរកើតរឆញេីរហ្ត ា ណ៍េកតទាងំរនោះ រដើមបធីានាបាន

នូវភាេប្តឹមប្តូវទាងំមូេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី។ រៅកនុងរ ច្រទរនោះ េកខណៈវច្នកឆិ័យរៅកនុងម្ភប្ត្ត ១២ ថ្ន

កកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. ខដេខឆងថា“ឆារ់កមពជុា េ ំអាឆរដាោះប្សយរេើរញ្ញា ជាក់លាក់ណាមួយ”បានប្លរ

ដណា រ់រេើរញ្ញា ខដេជាផេវច្បាករជៀសមកនផ ត រដាយស េកខណៈេករសស រស់ អ.វ.ត.ក.។ ផៃយុរៅវច្ញ 

ា រកប្សយពាកយរេឆន៍ទាំងរនោះកនុងន័យឆរងអៀត ជាា ប្រង យប្រថាន រដាយស ប្រសកនររើប្តូវរោ េរដាយ

ប្តង់ៗត្តមនីតកវច្ ីកមពជុា  រនាោះ អ.វ.ត.ក. នឹងជំ  ញខេួនឯងឱ្យជួរា េំបាកកនុងា ប្រតករតាក នកងប្បាកដជារដើ 

                                                 
230

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ១៦។  

231
 មហាសននកបាតអងគា សហ្ប្រជាជាតក រសឆកាីសរប្មឆរេខ 57/228A ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៣ A/RES/57/228 រ េឱក

ថា។ 

232
 សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ១១។  
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ផៃយុរៅនឹងសម  តី រស់កកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.។ ជាស  រ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស រចាេា 

រេើករឡើងថា រទដាឋ នខដេរប្រើប្បាស់“កនុងក ណីចាបំាឆ់ នកងសមប្សរ”អាឆនឹងផៃយុរៅនឹងឆារ់រនាោះ។  

108>ជាស  ររសឆកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងអ មម

ន ញ្ាភាេថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។ 

៤.ខ.ភាេប្តមឹប្តវូថ្នកកឆចដរំណើ ា នតីកវច្  ី 

109>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា ម្ភនា  ំរលាភជារប្ឆើនរេើសកទធកកនុងា ទទួេបានា ជំន ំ

ជប្មោះប្រកររដាយយ តាក ម៌។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងរដាោះប្សយដូឆខាងរប្ាម។ 

៤.ខ.១.សកទធកទទេួបានា ជនំ ជំប្មោះរដាយត លាា ឧប្កកដឋកមមឯករាជយ  នកងឥតេរមអៀង 

110>នួន ជា បានអោះអាងថា សកទធក រស់ោត់កនុងា ទទួេបានា ជំន ំជប្មោះរៅឆំរពាោះម ខត លាា ឧប្កកដឋកមម

ឥតេរមអៀង នកងឯករាជយ ប្តូវបាន ំរលាភរំពាន។ នួន ជា បានរេើករឡើងជារប្ឆើនទាក់ទងរៅនឹងា រស ើរ

អរងកតខដេបានរ ឱើរឡើងម នរេេជំន ំជប្មោះ233រហ្ើយក៏បានទទួេសគ េ់ផងខដ ថា រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគរ រ 

ជំន ំជប្មោះ នកង រស់សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកត ខដេរ ឱើរឡើងកនុងអំឡុងរេេរស ើរអរងកតថ្នរ ឿងកាីរនោះ េ ំអាឆដាក់

រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដើមបីរ ឱើា េកនកតយបានរឡើយ234។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេប្តូវរេើកយកស ណាទាងំរនោះមកេកចា ណា ខតប្តង់ឆំណ ឆខដេពាក់េ័នធរៅនឹងទឡហីក ណ៍

 រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងា អោះអាងេីរញ្ញា កងឱោះឯករាជភាេ នកងភាេអនាលតក រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងខតរ៉ៅ រណាណ ោះ។ 

111>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនភាេេរមអៀងោ៉ៅ ងខាេ ងំប្រឆំ្ងនឹង ូរោត់ នកង

ថា “សេប្កម លឺជាា រង្ហា ញឱ្យរឃើញេីភាេប្តឹមប្តូវរប្ាយរហ្ត ា ណ៍ថ្នជំរនឿយូ មករហ្ើយថា ជនជារ់

រចាទ លឺជាមន សសលួ ឱ្យសអរ់រខពើម រហ្ើយសមនឹងទទួេា ដាក់ទណឌ កមម ៃន់ ៃ រំផ ត”235។ រៅកនុងស ណា  

នួន ជា រេើករឡើងថា ភាេេរមអៀង បានរង្ហា ញត្តម យៈា រកប្សយេ ំប្តឹមប្តូវ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

                                                 
233

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៨ ដេ់ ៣៩។ 

234
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៨។ 

235
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤១។ 
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ដំរូងរៅរេើភសាតុ្តង236
 ខដេេ ំម្ភនេកខណៈស សីង្ហឱ ក់ោន  ឬា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត េ ំសមរហ្ត ផេ237

 

នកងរទដាឋ នឆារ់េ ំម្ភនេកខណៈស ីសង្ហឱ ក់ោន 238។ រដើមបីោបំ្ទនូវទឡហីក ណ៍ទាងំរនោះ នួន ជា បានរោងជា

ឧទាហ្ ណ៍រៅរេើា រេើករឡើងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ខដេអងគជំន ំជប្មោះរនោះ ប្តូវ

បានរចាទប្រានថ់ា ម្ភនកំហ្ ស239។ 

112>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រៅប្កមប្តូវខតបានសនមតថា ម្ភនភាេអនាលតក240។ 

ម្ភនា រេើករឡើងថា “រដើមបីរង្ហា ញនូវភាេេរមអៀងេកតប្បាកដ ភាលីប្តូវផាេ់ភសាតុ្តងខដេអាឆរជឿជាក់បានថា 

ឆកតាលំនកត រស់រៅប្កម ម្ភន ឬអាឆម្ភនជារព់ាក់េ័នធរៅនឹងា រប្ោងទ កជាម ន កនុងា រដាោះប្សយរញ្ញា នានា

រៅឆំរពាោះម ខខេួនជាេកខណៈរ រ វច្នកឆិ័យ”241។ ភាេេរមអៀង ឬអាន ភាេថ្នា ខសាងរឆញឱ្យរឃើញេីភាេ

េរមអៀង រកើតម្ភនរៅកនុងាេៈរទសៈខដេអនកសរងកតា ណ៍ឥតេរមអៀងណាម្ភន ក់ រប្ាយេីបានទទួេេ័ត៌ម្ភន

ប្តឹមប្តូវប្លរ់ប្ោន់រហ្ើយ អាឆយេ់បានរដាយសមរហ្ត ផេថា ម្ភនភាេេរមអៀង242។ ា រង្ហា ញេីភាេ

េរមអៀង ឬា ខសាងរឆញឱ្យរឃើញេីភាេេរមអៀង អាឆប្តូវបាន ករឃើញកនុងឆំរណាមរនាោះរៅកនុងសំអាងរហ្ត 
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 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៣។ 

237
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៤។ 

238
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៥។ 

239
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័  ១០៥ ដេ់ ១០៩។ 

240
 សេប្កមរ ឿងកាី Kyprianou ទេ់នឹង Cyprus (ECtHR) កថាខណឌ  ២៨។ សេប្កមរ ឿងកាី Albert and Le Compte ទេ់

នឹង ប្ររទសខរេហ្សីក (ECtHR) កថាខណឌ  ៣២។ សេប្កមរ ឿងកាី Hauschildt ទេ់នឹង ប្ររទសដាន់ម្ភ៉ៅ ក់  (ECtHR) កថា
ខណឌ  ៤៧។ សេដីារ ឿងកាី Akayesu (ICTR) កថាខណឌ  ៩១។ រសឆកាីរប្មឆទាក់ទងរៅនឹងវច្ធាន ១៥ (ខ)រ ឿងកាី Blagojević 

នកង Jokić (ICTY) កថាខណឌ  ១៣។ មតកដាឆ់រដាយខឡកសាីេីា ប្រម្ភងត លាា កនុងរ ឿងកាី S. Milošević (ICTY) កថាខណឌ  ៧។ 

សូមរមើេផងខដ   សេដីារ ឿងកាី Furundžija (ICTY) កថាខណឌ  ១៩៦ ដេ់ ១៩៧ (“តប្មូវឱ្យម្ភនរទដាឋ នខពស់កនុងា ជំទាស់

រៅនឹងសឆចធា ណ៍ឥតេរមអៀង […] ា ដកខេួនរឆញប្តូវបានរ ឱើរឡើងខតកនុងក ណីខដេម្ភនា រង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ម្ភនភាេេរមអៀង

សមរហ្ត ផេ ត្តម យៈរ រ វច្នកឆិ័យ រហ្ើយរនោះប្តូវខតរង្ហា ញឱ្យបានឆាស់លាស”់)។  

241
 រណា ឹងដកតឆកតារ ឿងកាី El Sayed (STL) កថាខណឌ  ២៤។ 

242 រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងដកតឆកតារៅប្កម (E55/4) កថាខណឌ  ១១។ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីរណា ឹងដកតឆកតារៅប្កម រសម សក ច្វឌឍ 

(1/4) កថាខណឌ  ១០។ សេដីារ ឿងកាី Furundžija (ICTY) កថាខណឌ  ១៨៩។ រសឆកាីសរប្មឆរខំរកកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរ ឿងកាី 

Karemera (ICTR) កថាខណឌ  ១៨។ រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងដកតឆកតារ ឿងកាី Brdjnanin (ICTY) កថាខណឌ  ៦។ រសឆកាីសរប្មឆ

រេើរណា ឹងដកតឆកតារ ឿងកាី Seromba (ICTR) (ា េកភាកាសរប្មឆ កថាខណឌ  ១)។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ថ្នរសឆកាីសរប្មឆមួយ រស់ត លាា ខដេ ងា រចាទប្រាន់243។ រដាយស  នួន ជា បានទទួេសគ េ់រៅកនងុ

ស ណា រសខ់េួនខដេបានដាក់រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ួឆរហ្ើយ រនាោះអងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេ េ ំចាបំាឆ់េកនកតយរេើរញ្ញា  ថារតើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនកំហ្ ស ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា រនាោះរឡើយ រេើក

ខេងខតរញ្ញា  ថារតើសំអាងរហ្ត  រស់អងគជំន ជំប្មោះសលាដំរូង បានរង្ហា ញេីកងឱោះនូវភាេអនាលតក ខដ  ឬ

ោ៉ៅ ងណារនាោះ244។ នួន ជា បានរោងរៅរេើា យេ់រឃើញមួយឆំនួន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រដាយ

បានអោះអាងថា កំហ្ សទាងំអស់រនោះ“លឺជាកំហ្ សខដេមកនសមរហ្ត ផេខាេ ងំខដេមកនខមនរកើតរឆញេីា 

 វច្ភាល ឬា យេ់រឃើញេីអងគរហ្ត រដាយមកនេរមអៀងរនាោះរឡើយ”245។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំរជឿជាក់

ថា ឧទាហ្ ណ៍ខដេ នួន ជា បានដកប្សង់ កងឱោះភាេអនាលតករនាោះរទ រហ្ើយក៏េ ំខមនជាកំហ្ សអងគរហ្ត  ឬអងគ

ឆារខ់ដ ។ ភាលីខដេរ ឱើរណា ឹងដកតឆកតារេើសឆចធា ណថ៍្នភាេអនាលតក រស់រៅប្កម ម្ភនរនៃកុប្តូវរង្ហា ញភសាុ

ត្តងកនុងកប្មកតខពស់246។ កនុងាេៈរទសៈរនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេចាត់ទ កអំណោះអំណាងរនោះ េ ំម្ភន

មូេដាឋ នោបំ្ទប្លរ់ប្ោន់ រហ្ើយេ ំចាបំាឆ់រ ឱើា េកចា ណារនារទៀតរៅកនុងរ ច្រទថ្នអំណោះអំណាងខដេបាន

រេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនភាេេរមអៀងរឡើយ។ 

113>រេើសេីរនោះរទៀត នួន ជា បានរោងរៅរេើរទសម្ភា សន៍ខដេរៅប្កម CARTWRIGHT បានផាេ់រៅ
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 រសឆកាីសរប្មឆទាក់ទងរៅនឹង វច្ធាន ១៥ (ខ) រ ឿងកាី  Blagojevic នកង Jokić (ICTY) កថាខណឌ  ១៤ (“រដាយស សែ រ័នេ ំបាន

រដករស ទាងំប្សុងរេើេទធភាេខដេថា រសឆកាីសរប្មឆខដេបានរឆញរដាយរៅប្កម នកងអងគជំន ំជប្មោះខេួនឯងអាឆម្ភនេកខណៈប្លរ់

ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញេភីាេេរមអៀងជាក់ខសាង ខដេរនោះរកើតម្ភនខតកនុងក ណីេករសសរ៉ៅ រណាណ ោះ”)។ រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងដកតឆកតា

រ ឿងកាី  Seromba (ICTR) កថាខណឌ  ១២។ រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងដកតឆកតារ ឿងកាី Bagosora (ICTR) កថាខណឌ  ១០។ រណា ឹង

ដកតឆកតារ ឿងកាី El Sayed (STL) កថាខណឌ  ២១។   

244
 សំរណើ រស់ នួន ជា ស ំរ ឱើរណា ឹងដកតឆកតារេើរៅប្កម (E314/6) កថាខណឌ  ២៤។ សូមរមើេផងខដ  រសឆកាសីរប្មឆរេើរណា ឹង

ដកតឆកតារ ឿងកាី  Seromba  (ICTR) កថាខណឌ  ១២ (“ក ណីខដេម្ភនា រចាទប្រាន់[អំេីភាេេរមអៀង] សែ រ័នម្ភនាតេឱកកឆចេកនក

តយរេើខេឹមស ថ្នរសឆកាីសរប្មឆ រស់ត លាា ខដេជាភសាតុ្តងថ្នា េរមអៀងរនាោះ។ រោេរំណងនឹងា េកនកតយរនោះ លឺេ ំខមនខសឱង

 កកំហ្ សរនាោះរទ រ៉ៅ ខនារដើមបីកំណត់ ថារតើកំហ្ សរនាោះ ប្រសកនររើម្ភន រង្ហា ញថា រៅប្កមមួយ ូរ ឬរប្ឆើន ម្ភនភាេេរមអៀងជាក់ខសា

ង ឬថា ម្ភនា ខសាងរឡើងនូវភាេេរមអៀង ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា”)។ រណា ឹងដកតឆកតារ ឿងកាី El Sayed (STL) កថាខណឌ  ២១។ 

245
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៦។ 

246
 សេដីារ ឿងកាី Furundžija (ICTY) កថាខណឌ  ១៩៦ ដេ់ ១៩៧។ រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើស ំរាឹងដកតឆកតារៅប្កម រសម 

សក ច្វឌឍ (1/4) កថាខណឌ  ១០។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

សហ្ ដឋអារម៉ៅ  ច្ក រៅថ្ងៃទី ០៧ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៣247 ខដេថា ខផនកមួយឆំនួនថ្នរទសម្ភា សន៍រនោះ បានឆេោុះ

រញ្ញច ងំេី“ភាេេរមអៀងោ៉ៅ ងខាេ ងំ”248។ នួន ជា បានកត់សម្ភគ េ់ជាេករសសថា រលាកប្សីរៅប្កមបានរេើករឡើង

ថា  ដាឋ ភកបាេកមពជុា បានប្រលេ់ជនជារ់រចាទម្ភនសាា ន េេរៅឱ្យ អ.វ.ត.ក. “ោ៉ៅ ងង្ហយប្សួេ” នកងថា 

ខខម ប្កហ្មបាន“របាសសម្ភអ តរញ្ាវនា” “អនកខដេប្តូវបានសងស័យថា ជាទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ប្តូវ

បានសម្ភេ រ់”ថា “ប្រជាជនរារ់ពាន់នាក់បានសេ រ់ រដាយស ា សងសង់ទំនរ់ឥតប្ររោជន៍” នកងថា 

“រោេរំណងថ្នា ជំន ំជប្មោះទាងំឡាយរៅ អ.វ.ត.ក. លឺរដើមបីធានាថា ជនផ្លា ឆ់ា នឹងប្តូវនាមំកជំន ំជប្មោះ 

នកងបានរ ឱើឱ្យអាម្ភ៉ៅ ស់”249។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា “រញ្ញា រនោះ លឺជារញ្ញា សំខានរ់ៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០១” នកងថា “េ ំម្ភនរៅប្កមណាម្ភន ក់ រនាៃ រ់េីបានេកនកតយរេើអងគរហ្ត រឃើញត្តម យៈា រេើករឡើងោម នមូេ

ដាឋ ន នកងរំរផេើសហ្ួសេីា េកត រស់រៅប្កម CARTWRIGHT  ួឆរហ្ើយ រៅខតអាឆវាយតថ្មេរេើា រចាទ

ប្រាន់បានប្តឹមប្តូវ នកងឥតេរមអៀងរនាោះរទ”250។ រខៀវ សំផន បានយេ់ប្សរជាមួយនឹងអំណោះអំណាង រស ់

នួន ជា ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ251។ ផៃយុរៅវច្ញ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានជំទាស់រៅនឹងា រេើករឡើង រស ់

នួន ជា នកងបានកត់សម្ភគ េ់កនុងឆំរណាមរនាោះថា រសឆកាីអ ករាយ រស់រៅប្កម CARTWRIGHT បានរកើត
រឡើងរៅរេេខដេសវនាា រេើភសាតុ្តងបានរញ្ចរ់ រហ្ើយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេរសឆកាីសននក

ដាឋ នរញ្ចរក់កឆចេកភាការដញរដាេផ្លៃ េ់ម្ភត់ នកងជាលាយេកខណ៍អកស  ួឆរហ្ើយ252។ 

114>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើទឡហីក ណ៍ រស់ នួន ជា ខដេថា ា រេើករឡើង រស់

រៅប្កម CARTWRIGHT ខសាងឱ្យរឃើញថា ម្ភនភាេេរមអៀងរនាោះរឡើយ។ រៅកនុងា រេើករឡើងខដេ ង

ា ជំទាស់រនោះ រៅប្កម CARTWRIGHT បានរេើករឡើងជាេកខណៈទូរៅខតរ៉ៅ រណាណ ោះ ោត់េ ំបាននកោយ

សំរៅរៅរេើ នួន ជា រឡើយ។ លួ កត់សម្ភគ េ់ផងខដ  រៅរេេនកោយអំេីរោេរំណងកនុងា នាយំកជនផ្លា ឆ់

ា មកាត់រទាស នកងរ ឱើឱ្យអាម្ភ៉ៅ ស់ ោម នរ លគេសមរហ្ត ផេណាម្ភន ក់ រនាៃ រ់េីបានទទួេេ័ត៌ម្ភនប្តឹមប្តូវ
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ប្លរ់ប្ោន់រហ្ើយអាឆយេ់បានថា ោត់សំរៅរៅរេើ នួន ជា ខដេរៅរេេរនាោះ សលាដំរូងេ ំទាន់បាន

សរប្មឆរៅរឡើយ ថារតើ នួន ជា ជារ់េក  ទធភាេ ឬក៏ោម នរទាសោ៉ៅ ងណារនាោះរទ។ ផៃយុរៅវច្ញ អនកសរងកត

ា ណ៍ឥតេរមអៀងណាក៏អាឆនឹងយេ់បានថា ោត់នកោយសំរៅកនុងន័យទូរៅអំេីប្រតកកមម រសត់ លាា 

ឆំរពាោះអំរេើរឃា រៅខដេម្ភនភាេ ំរ ង253។ 

115>ទាក់ទងរៅនឹងា រោងរៅរេើស ណារណា ឹងដកតឆកតារៅប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កនុងសំ

ណ រំ ឿង ០០២/០២254 នួន ជា បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា ា រេើករឡើង រស់រៅប្កម CARTWRIGHT 

ក៏បានរង្ហា ញឱ្យរឃើញផងខដ ថា រៅប្កមជាតកថ្នអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនភាេេរមអៀងឆំរពាោះ ូរោត់255

។ នួន ជា បាន ំេឹកថា រៅប្កម CARTWRIGHT បានរេើករឡើងថា រៅប្កមជាតកជាញឹកញារ់“ អ៊ាូ ទាខំររ

  ច្ៈលន ់នកង“ររញ្ចញមតកោ៉ៅ ងរប្ោតប្ោត ឆំរពាោះភសាតុ្តងរដាោះរនៃកុ”256។ រលាកប្សីរៅប្កមអោះអាងថា រៅប្កម

ជាតកេី  ូរបានទទួេ ងឥទធកេេរដាយផ្លៃ េ់េីទរងឱើ រស់ខខម ប្កហ្ម257។ 

116>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរជឿជាក់ថា ា រេើករឡើង រស់រៅប្កម CARTWRIGHT េ ំបានរង្ហា ញ

ឱ្យរឃើញេីភាេេរមអៀងេីសំណាក់រៅប្កមជាតករឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹង“មតកោ៉ៅ ងរប្ោតប្ោត” ខដេប្តូវបាន

រចាទប្រានរ់េើរៅប្កមជាតក ររើត្តមសមតែភាេផ្លៃ េ់ រស់រៅប្កម CARTWRIGHT លឺោត់េ ំអាឆយេ់

ភាសខខម បានរឡើយ រហ្ើយប្ោន់ខតជា“ា ប្សរមើប្សថ្ម”រ៉ៅ រណាណ ោះខដេថា មតកខដេរេើករឡើងរដាយរៅប្កម

ជាតក ម្ភនេកខណៈរប្ោតប្ោត នកង  ច្តខតរង្ហា ញឆាស់ថា រលាកប្សីរៅប្កមោម នសំអាងអឱីខដេខេួនោត់បាន

សនមតោ៉ៅ ងដូរឆនោះរនាោះរឡើយ។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន ខដ  រហ្ត ា ណ៍ខដេថា រោងត្តមរៅប្កម 

CARTWRIGHT រៅប្កមជាតកមួយឆំនួនខដេទទួេ ងរដាយផ្លៃ េ់េីទរងឱើ រស់ខខម ប្កហ្មរនាោះ ជា មមត្ត េ ំ

បានខសាងឱ្យរឃើញេីភាេេរមអៀងរឡើយ។ រៅរេេខដេអំរេើរឃា រៅកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំប្តូវបានជំន ំជប្មោះកនុង

ប្សុក ទំនងជាម្ភនរៅប្កមមួយឆំនួន ឬទាងំអស់ខដេឆូេ ួមជប្មោះរ ឿងកាីរនាោះ បានឆេងាត់អំឡុងរេេថ្នអំរេើ
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រនោះ នកងម្ភនរទេករស នរ៍ ៀងៗខេួនទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដឋកមមខដេបានរចាទប្រាន់។ ប្រសកនររើម្ភនា យេ់

រឃើញថា រហ្ត ា ណ៍ខាងរដើមរនោះបានរ ឱើឱ្យរៅប្កមម្ភនភាេេរមអៀងរនាោះ ប្េឹតាកា ណឧ៍ប្កកដឋកមមអនា ជាតកេ ំ

លរបមី្ភនា ជំន ំជប្មោះរៅកនុងប្សុករនាោះរឡើយ។ សំខាន់រំផ ត លឺថា រៅប្កមខដេម្ភនវច្ជាជ ជីវៈ ប្តូវបានរល ំេឹង

ថា នឹងមកនយករទេករស ន៍ខដេខេួនបានឆេងាត់មកលាយឡំ រៅរេេរ ឱើា  វច្នកឆិ័យរ ឿងកាីរនាោះរឡើយ រហ្ើយ

រញ្ញា រនោះក៏ប្តូវបានកំេ ងអន វតាផងខដ  ឆំរពាោះសែ នា ណ៍រប្ាយជរម្ភេ ោះ នកងរញ្ញា ប្រ មថ្នអំរេើរឃា រៅ

កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ។ ប្េឹតាកា ណ៍ខដេបានេកេណ៌នារដាយរៅប្កម CARTWRIGHT ត្តម យៈរទេករស ន៍

ផ្លៃ េ់ខេួន រស់ោត់ជាមួយនឹងរៅប្កមេី  ូររទៀត ររើរទាោះរីជាប្តឹមប្តូវក៏រដាយ ក៏េ ំបានសំរៅរេើជនជារ់

រចាទណាមួយ ឬរ លគេជាក់លាក់ណាមួយ នកងេ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទរចាទខដេបានជំន ំជប្មោះកនុងរ ឿងកាី

រឆចរុបននរនោះ រ៉ៅ ខនាពាក់េ័នធរៅនឹងេកខខណឌ ទូរៅថ្នជីវច្តរៅកនុង ររកមពជុាប្រជា កររតយយ258។ អាប្ស័យរហ្ត 

រនោះ    អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ប្តូវរដករស រចាេ។ 

117>នួន ជា បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំម្ភនឯករាជភាេប្លរ់ប្ោន់259។ កនងុ

ា រចាទប្រាន់ថា ប្រេ័នធត លាា កមពជុាេ ំម្ភនេកខណៈឯករាជយរនាោះ នួន ជា បានរង្ហា ញដេ់អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេត្តម យៈស ណា រស់ខេួនទាក់ទងរៅនឹងា រំរេញកកឆចរស ើរសួ  ក៏ដូឆជាា រេើករឡើងរៅ

កនុងរណា ឹងដកតឆកតារៅប្កមថ្នអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរឆញេីសមតែកកឆចជំន ំជប្មោះសណំ ំរ ឿង ០០២/០២260។ 

118>ឆំរពាោះអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ពាក់េ័នធរៅនឹងកកឆចរស ើរសួ  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា 

អងគជំន ំជប្មោះបានេកចា ណា នកងសរប្មឆរដករស កនេងមកនូវអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេម្ភនេកខណៈ

ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ ។ រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចរស ើរសួ 261
 អងគជំន ំជប្មោះត លា

ា កំេូេបានកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា “ា រចាទប្រាន់ខផនកអងគរហ្ត ខដេពាក់េ័នធផ្លៃ េ់រៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២ 

                                                 
258

 សូមរមើេ សំរណើទីេី  រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/1) ទំេ័  ២ ដេ់ ៣។ 

259
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤០។ 

260
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៤ រោងរៅរេើសំរណើ រស់ នួន ជា ស ំរ ឱើរណា ឹងដកតឆកតារៅប្កម (E314/6) 

កថាខណឌ  ៤៣ ដេ់ ៥១ (អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េរ់ឃើញថា នួន ជា េ ំបានរោងរៅរេើកថាខណឌ ជាក់លាក់ថ្នឯក

ស រប្ាយ។ រទាោះរីជាោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ កថាខណឌ  ៤៣ ដេ់ ៥១ ម្ភនា រេើករឡើងទាក់ទងរៅនឹងា អោះអាងេីកងឱោះឯករាជភាេ

រៅកនុង ឆនាសមពនធ រស់ត លាា កមពជុា)។  

261
 រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខសាីេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចរស ើរសួ  (E116/1/7)។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

76 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

បានឆេងាត់ា តវ៉ាកាី នកងរប្ាមា េកចា ណាោ៉ៅ ងទូេំទូលាយ រៅឆំរពាោះម ខសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកត នកង

អងគរ រ ជំន ំជប្មោះ” រហ្ើយ កេ ំរឃើញកំហ្ សរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេបាន

សរប្មឆរដករស េ ំ វច្នកឆិ័យមាងរទៀតរេើា ជំទាស់រនោះរឡើយ262។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  រៅកនុងរសឆកាី

សរប្មឆសាីេីសំរណើស ំឆំណាត់ា ជារនាៃ ន់263 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានយេ់ប្សររៅនឹងា វាយតថ្មេ

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា កំណត់រហ្ត ខដេបានដាក់រដាយអតីតសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតអនា 

ជាតក KASPER-ANSERMET ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០៣ នកង ០០៤ េ ំបានរង្ហា ញជារសឆកាី

រញ្ញជ ក់ដំរូងនូវា រប្ជៀតខប្ជករៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ រឡើយ264។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញ

ថា េ ំម្ភនរហ្ត ផេប្តូវេកនកតយរេើរញ្ញា ទាងំរនោះរឡើង វច្ញរឡើយ។ រ៉ៅ ខនាអងគជំន ំជប្មោះកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា នួន 

ជា បានរេើករឡើងរខនែមនូវអំណោះអំណាងរដើមបីោបំ្ទា ជំទាស់ រស់ខេួនខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

មកនម្ភនឯករាជភាេប្លរ់ប្ោន់ រហ្ត ដូរឆនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងរ ឱើា រដាោះប្សយអំណោះអំណាង

ទាងំរនោះដូឆខាងរប្ាម។ 

119>ទីមួយ នួន ជា បានរេើករឡើងថា ឥទធកេេខផនកនរោបាយរៅរេើកកឆចរស ើរសួ ប្តូវបានរង្ហា ញឱ្យរឃើញ

ត្តម យៈា អោះអាង រស់រៅប្កម Marcel LEMONDE រៅកនុងរសៀវរៅមួយសាីអំេីម ខង្ហ  រស់ោត់ជា

អតីតសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតអនា ជាតករៅ អ.វ.ត.ក.។ នួន ជា បានរោងជាេករសសរៅរេើរសៀវរៅរនាោះ

ប្តង់ឆំណ ឆថា “រាេ់រៅប្កមកមពជុាទាងំអស់ ឆ ងរប្ាយប្តូវខតរ ឱើត្តម ដាឋ ភកបាេ រដាយស ខតា ភ័យខាេ ឆ 

ឬរដាយស ខតភាេជកតសនកទធជាមួយអនកម្ភនអំណាឆ នកងថា រាជ ដាឋ ភកបាេកមពជុាជាអនកញាក់ខខសរៅេីរប្ាយ

រៅប្កមកមពជុាទាងំអស់រនាោះ”265។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសរងកតរឃើញថា រសឆកាីខងេងា ណ៍ទីមួយ លឺ

                                                 
262

 រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខសាីេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចរស ើរសួ  (E116/1/7) កថាខណឌ  ៣២។  

263
 រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខសាីេីសំរណើស ំឆំណាត់ា ជារនាៃ រ់ (E189/3/1/8)។ 

264
 រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខសាីេីសំរណើស ំឆំណាត់ា ជារនាៃ រ់ (E189/3/1/8) កថាខណឌ  ១៩ នកង ២២។ 

265
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៦។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា កថាខណឌ ខដេរេើក

រឡើងរនាោះ េ ំម្ភនា រោងជាក់លាក់រៅរេើរសៀវរៅរនាោះរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា 

នួន ជា សំរៅរៅរេើា រេើករឡើងរៅកនុងទំេ័  ៥១ កនុងរសៀវរៅខដេថា៖ “រៅរេេេកេណ៌នាអេំរីញ្ញា សងគម រៅប្កមបានរេើក

រឡើងថា ខាុំប្តូវខតប្រងុប្រយ័តនឆំរពាោះរៅប្កមកមពជុាទាំងអស់ៈ េួករល ស់រៅកនុងភាេភ័យខាេ ឆអនកខដេម្ភនអំណាឆ ឬអនកខដេរៅជកត

សនកទធ រ៉ៅ ខនារៅប្លរ់ក ណីទាងំអស់ រញ្ញា រនោះេ ំអាឆរជឿទ កឆកតាបាន នកងឯករាជយរឡើយ” (រសឆកាីដកប្សង់រសៀវរៅ ទំេ័  ១២ ERN 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ពាក់េ័នធរៅនឹងា ររញ្ចញមតក រស់រៅប្កមកមពជុាមួយ ូរខដេមកនររញ្ចញរ ម្ ោះ បាននកោយរៅាន់

រៅប្កម LEMONDE កនុងរ ច្រទសាីេីា ខតងត្តងំសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតជាតក ខដេជាប្រធានសលាឧទធ 

ណ៍។ រដាយស ខតម្ភនេកខណៈជាទូរៅ នកងកងឱោះនូវា រោងរៅរេើសំណ ំរ ឿង ០០២ រសឆកាីខងេងា ណ៍

រនោះេ ំម្ភនេកខណៈសមប្សរ កនុងា រង្ហា ញអំេីកងឱោះឯករាជភាេ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។ ពាក់

េ័នធរៅនឹងរសឆកាីខងេងា ណ៍ទីេី  ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់រដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង266
 ា រេើករឡើងខដេ

ថា រាជ ដាឋ ភកបាេកមពជុាជាអនកញាក់ខខសបានឆេោុះរញ្ញច ងំនូវឆំណារ់អា មមណ៍ផ្លៃ េ់ខេួន រស់រៅប្កម 

LEMONDE កនុងអំឡុងរេេថ្នដំណាក់ាេដំរូង រស់ត លាា  នកងា រ ឱើរសឆកាីប្ពាងថ្ន វច្ធានថ្ផៃកនុង267។ 

អាប្ស័យរហ្ត រនោះ េ ំម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញេីកងឱោះឯករាជភាេេីសំណាក់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងរឡើយ។ 

120>ទីេី  នួន ជា បានអោះអាងថា ត្តមា រេើករឡើង រស់ រងត សមបតាក រៅកនុងរទសម្ភា សន៍ បានរង្ហា ញឱ្យ

រឃើញេីកងឱោះឯករាជភាេ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង268។ ជាេករសស ឆរមេើយរៅនឹងសំណួ  ថារតើសកសី

សាា ន េេម្ភន“ា បា មាអំេីស វតែកភាេផ្លៃ េ់ខេួន” ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ រងត សមបតាកបានរឆេើយថា៖ 

បាទោត់...រេេខដេោត់នកោយហា៎ា ស ោត់សួ ខាុ ំ ោត់ថារតើប្រសកនររើជាខាុនំកោយរតើ រ ឿងហ្នឹង

ស វតែកភាេោត់លកតោ៉ៅ ងរម៉ៅឆ។ ខាុំសួ ោត់ថារហ្ត អឱ?ី ខាុំដឹងរហ្ើយ ខាុំដឹងរប្ពាោះអី។ រ កនខាុំឆង់ដឹងេី

រោរេោ់ត់ ោត់រឆេើយប្បារខ់ាុំថា រលាកដឹងថាអនកដឹកនារំៅកនុង ដាឋ ភកបាេអនកណារទ? បា៎ា ! ខាុំថាខាុដំឹ

ង។ អញ្ច ឹងររើខាុំនកោយរៅរលមកនសម្ភេ រ់ខាុ។ំ ោត់នកោយអញ្ចងឹបាទ។ ររើសកនម្ភនា ធានាេកតប្បាកដ

ថាធានាអាយ  សនាកស ខ រស់េួកោត់ េួកោត់នឹងរឡើងនកោយ269។ 

121>ា រេើករឡើង រស់ រងត សមបតាក ថា  រ លគេខដេម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង ដាឋ ភកបាេកមពជុាអាឆរងក

                                                                                                                                                             

(ភាសបារំាង)  00893650)  ួមទាងំា រេើករឡើងរៅកនុងទំេ័  ៣២ “ជាក់ខសាង ម្ភនអនករៅេីរប្ាយរៅប្កមកមពជុារៅកនុង ដាឋ ភក

បាេខដេជាអនកញាក់ខខស” (រសឆកាីដកប្សង់រសៀវរៅ LEMONDE ERN (ភាសបារំាង) 00893641)។   

266
 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីរសឆកាីដកប្សង់រសៀវរៅ រស់ LEMONDE (E280/2/1)។ 

267
 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីរសឆកាីដកប្សង់រសៀវរៅ រស់ LEMONDE (E280/2/1) កថាខណឌ  ១៧។  

268
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៧។ 

269
 សំរណើទីមួយ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2) កថាខណឌ  ៦។ អតែរទខដេបានដកប្សង់ លឺជាប្រតកចា ឹកមកនផេូវា ថ្ន

កកឆចសម្ភា សន៍ រស់ រងត សមបតកា ខដេបានផាេ់រដាយរមធាវីា ពា កាី នួន ជា។  
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រប្ោោះថាន ក់ដេ់សកសីខដេមកផាេ់សកខីកមម។ ររើរទាោះរីជាា រចាទប្រាន់រនោះម្ភនភាេប្បាកដប្រជា (រ៉ៅ ខនាេ ំ

ម្ភនភសាតុ្តងោបំ្ទ) ោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ ក៏េ ំអាឆសនមតបានថា ា លំរាមកំខហ្ងរេើសកសី ប្រសកនររើម្ភន

ប្បាកដខមន អាឆនឹងរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ឯករាជភាេ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ឬសម្ភជកកណាម្ភន ក់ថ្នអងគជំន ំ

ជប្មោះរនោះរឡើយ។ មា៉ៅងវច្ញរទៀត ា រចាទប្រាន់អំេីា រំភកតរំភ័យសកស ី នកងា ជំទាស់អំេីកងឱោះឯករាជ

ភាេ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង លឺជារញ្ញា ខដេេ ំម្ភនជារ់ពាក់េ័នធោន រឡើយ។ 

122>ទីរី នួន ជា បានរេើករឡើងថា “សំអាងរហ្ត  រស់រៅប្កមជាតក កនុងា ោបំ្ទរសឆកាីសរប្មឆមកនរាោះ

រៅ រហ្ង សំ ច្ន មកផាេ់សកខីកមម”បានរង្ហា ញឱ្យរឃើញេីកងឱោះឯករាជភាេ រស់រៅប្កមជាតក270។ ពាក់េ័នធ

រញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា រញ្ញា ថារតើ រហ្ង សំ ច្ន  ួមទាងំសកសីដថ្ទរទៀត លរបីប្តូវបាន

រាោះរៅមកផាេ់សកខីកមម ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ លឺជាកមមវតែថុ្នរសឆកាីសរប្មឆមួយឆំនួនរៅកនុងដំណាក់ាេថ្ន

កកឆចរស ើរសួ  នកងា ជំន ំជប្មោះ271។ រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆទាងំរនោះ រៅប្កមជាតកថ្នអងគជំន ំជប្មោះនីមួយៗយេ់

រឃើញថា ា រាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន មករ ឱើជាសកសី េ ំម្ភនភាេចាបំាឆ់រនាោះរឡើយ ឆំខណកឯរៅប្កមអនា ជាតក 

បានយេ់រឃើញថា រហ្ង សំ ច្ន លរបីប្តូវបានរាោះរៅ។ រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកនុងឆំរណាមរនាោះបានសរប្មឆមកនរាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ច្ន រដាយរហ្ត ថា អងគជំន ំ

ជប្មោះេ ទំទួេបានសរមេងភាលរប្ឆើនរេើសេ រ ដូរឆនោះេ ំអាឆរាោះរៅសកស ីូររនោះបានរឡើយ272។ 

123>នួន ជា បានរេើកអំណោះអំណាងមួយឆំនួនកនុងា ោបំ្ទា ជំទាស់ រស់ខេួនថា អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូង លួ ខតរាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ច្ន មកផាេ់សកខីកមម នកងបានជំទាស់រៅនឹងសំអាងរហ្ត  រស់រៅប្កម

ជាតកទាក់ទងរៅនឹងមូេរហ្ត  ខដេសរប្មឆមកនរាោះរៅសកសី ូររនោះ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ

េកចា ណារឃើញថា រញ្ញា ខដេប្តូវេកចា ណាលឺេ ំខមន ថារតើសកសី រហ្ង សំ ច្ន លរបីប្តូវរាោះរៅ ខដ  ឬោ៉ៅ ង

                                                 
270

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៨។  

271
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ៨៦ ដេ់ ១១១។ ា រញ្ញជ ក់ដំរូង រស់រ លគេខដេប្តូវបានសា រ់ (E236/1) 

កថាខណឌ  ១ ដេ់ ៣ នកង ៦។ រសឆកាីសរប្មឆរេើរសឆកាជីំទាស់រៅនឹងភាេអាឆទទួេយកបាន (E299) កថាខណឌ  ៣៧ ដេ់ ៣៩។

ដីាសរប្មឆរេើសំរណើស ំរាោះរៅសកសី (D314) កថាខណឌ  ៧ នកង ១៦ ដេ់ ១៧។ សេដីារេើរណា ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីា

សរប្មឆរេើសំរណើស ំរាោះរៅសកសី (D314/1/7 D314/1/8) កថាខណឌ  ១៣។ សេដីាទីេី រេើរណា ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីា

សរប្មឆរេើសំរណើស ំរាោះរៅសកសី (D314/2/10 D314/1/12) កថាខណឌ  ៤០ ដេ់ ៤១។ 

272
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ៨៦។  
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ណារនាោះរទ រ៉ៅ ខនា ប្តូវេកចា ណារេើរញ្ញា  ថារតើសំអាងរហ្ត  រស់រៅប្កមជាតក“បានរង្ហា ញឱ្យរឃើញេីកងឱោះ

ឯករាជភាេ នកងស ឆ ច្តភាេ” ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា273។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រញ្ញា ខាង

រប្ាយរនោះ េ ំម្ភនេកខណៈឆាស់លាស់អាឆសននកដាឋ នបានថា ជាកងឱោះឯករាជភាេ នកងស ឆ ច្តភាេរនាោះរឡើយ។ 

រៅប្កមជាតកទទួេសគ េ់នូវភាេពាក់េ័នធជារឋមថ្នសកខីកមម រស់សកស ីរហ្ង សំ ច្ន រ៉ៅ ខនាបានអោះអាងថា ភាេ

ពាក់េ័នធរនោះរៅម្ភនកប្មកត រហ្ើយជារញ្ញា ខដេប្តូវបានេកភាកាខវកខញក កនុងា ខខឱងរោរេ់ោន រដាយរ ៀរ

នឹងភសាតុ្តងដថ្ទរទៀត។ កនុងឆំរណាមរនាោះ រៅប្កមជាតកបានទទួេសគ េ់ថា សកសី រហ្ង សំ ច្ន េកតជាបាន

រេើករឡើងនូវឆំណ ឆខដេ នួន ជា យកមកសំអាង។ រខនែមរេើរនោះ រៅប្កមជាតកបានងេឹងខងេងរេើតថ្មេជាសាា ន 

េេអំេីសកខីកមម រស់សកសី រហ្ង សំ ច្ន ជាមួយនឹង“ភាេជាក់ខសាងខដេោត់បានរដករស មកនរោ េត្តមដីា

រាោះ ខដេបានរឆញរដាយសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតអនា ជាតក រហ្ើយខដេប្តូវបានស ំឱ្យអងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូង េកចា ណាអំេី វច្ធានា រងខំឱ្យផាេ់សកខីកមមត្តម យៈា ដាក់ទណឌ កមមប្េហ្មទណឌ ”274 រដាយស ឆំណ ឆ

រនោះរហ្ើយ រទើររចាទជារញ្ញា ដេ់សមតែភាេ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកនុងា រង្ហគ រ់ឱ្យឆូេខេួនដេ់សកស ី

ត្តម យៈវច្ធានា ចារ់រងខំឆំរពាោះសកសសីាា ន េេខដេម្ភនអភ័យឯកសកទធកសភា275។ រហ្ត រនោះរហ្ើយ រសឆកាី

សរប្មឆ រស់រៅប្កមជាតកខដេបានរ ឱើរឡើង អាឆម្ភនតថ្មេប្តឹមខតជា ូរភាេ ខដេម្ភនន័យថា ជាា ទទួេ

សគ េ់នូវភាេទន់រខាយថ្នសកទធកអំណាឆ រស់ អ.វ.ត.ក. ខដេប្តូវអន វតាឆំរពាោះសកសីមកនសហ្ា  នកងជារញ្ញា

ខដេរកើតម្ភនជា មមត្តឆំរពាោះម ខត លាា ប្េហ្មទណឌ ខដេម្ភនកប្មកតអនា ជាតក នកងត លាា ឧប្កកដឋកមមនានា 

ខដេរនោះេ ំខមនជារញ្ញា កងឱោះឯករាជភាេរនាោះរទ។ រញ្ញា មួយឆំនួនខដេទាក់ទងរៅនឹងា មកនរាោះរៅសកសី 

រហ្ង សំ ច្ន ប្តូវេកចា ណាដូឆខាងរប្ាម៖  

-ថារតើបានរ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់សកទធក រស់ នួន ជា កនុងា ទទួេបានា ា ពា ខេួនរដាយប្រសកទធភាេ 

ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា 

-ថារតើម្ភនា រប្រើប្បាស់វច្ ីសស្តសាខ សោន កនុងា ទទួេយកភសាតុ្តង ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា  នកង 

-ថារតើេ ំម្ភនមូេដាឋ នប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់ា ប្រាសេក  ទធភាេដូឆ នួន ជា បានអោះអាង ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា
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274
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ៩៦។ 

275
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ៩៧។ 
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រនាោះ276 លឺជារញ្ញា ខដេប្តូវរដាោះប្សយកនុងខផនករនារនាៃ រ់រៅកនុងសេដីារនោះ។  
124>ជាមួយោន រនោះខដ  រៅរប្ាមឆំណងរជើងទូរៅខដេថា “ឯករាជភាេ នកងភាេអនាលតក រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង” នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សអងគឆារ់រដាយបានដករឆញនូវ

សកខីកមមពាក់េ័នធរៅនឹងប្េឹតាកា ណ៍រប្ាយឆ្ន ំ ១៩៧៩277។ នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរងូ

ម្ភនកំហ្ សរដាយបានដករឆញនូវសំណួ  ឬភសាតុ្តងមួយឆំនួន ររើរទាោះរីជាពាក់េ័នធប្េឹតាកា ណ៍រប្ាយអំឡុង

រេេថ្នរទរចាទក៏រដាយ ក៏អាឆរង្ហា ញនូវតួនាទី រស់រវៀតណាមខដេបានរ ឱើយ តាកកមមរេើា េ្ នពានខ ស

ឆារ ់ នកងា ប្តួតប្ត្ត រស់ខេួនថាប្តឹមប្តូវមករេើប្ររទសកមពជុា ត្តម យៈា ប្រឌកតោ៉ៅ ងងរងើេថាជាអំរេើ

សហាវយង់ឃន ង រស់រកសក មមយុនីសាកមពជុា នកងជាា ទទួេខ សប្តូវ រស់រមដឹកនា ំរស់រកសរនោះ278។ រទាោះ

ជាោ៉ៅ ងណាកាី ទាក់ទងរៅនឹងឆំណ ឆរនោះ េ ំម្ភនស ណាណាមួយរៅរេើរណា ឹងសទ កខ នកងរៅឆំរពាោះម ខអងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេ នួន ជា រោងរៅរេើ279 បានរង្ហា ញនូវមូេរហ្ត ខដេថា ា រដករស មកនទទេួ

យកភសាតុ្តង ឬមកនអន ញ្ញា តឱ្យសួ សំណួ រេើប្រធានរទរនោះ ាេ យជាឫសលេ់ថ្នកងឱោះភាេឯករាជយរនាោះរឡើយ 

រប្ៅខតេីរ ឱើរឡើងត្តម យៈា យេ់ដឹងអំេីភាេេ ំជារ់ពាក់េ័នធថ្នប្េឹតាកា ណ៍ ខដេរៅរប្ៅយ ត្តា  កា រេេ

រវលា រស់ អ.វ.ត.ក. រ៉ៅ រណាណ ោះ នកងរេើសេីរនោះរទៀត រដាយមកនរង្ហា ញេីា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងភសាតុ្តងជាក់

លាកណ់ាមួយរឡើយ។ រដាយស េ ំម្ភនា រេើកភសាតុ្តងោបំ្ទរខនែម អំណោះអំណាងរនោះប្តូវរដករស រចាេ។  

125>ទាក់ទងរៅនឹងប្រេ័នធត លាា កមពជុា នួន ជា បាន ំេឹកថា រៅប្កមរៅកនុងប្ររទសកមពជុា  ួមទាងំរៅ

ប្កមជាតកថ្នអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវបានខតងត្តងំ តរមេើងឋាននា ស័កាក រញ្ឈរ់ម ខតំខណង នកងដាក់ វច្ន័យ

រដាយឧតាមប្កុមប្រឹកាថ្នអងគរៅប្កម រហ្ើយសម្ភជកកឧតាមរួន ូរប្តូវបានខតងត្តំងរដាយអងគនីតកប្រតករតាក  ួម

ទាងំសហ្ប្េោះរាជអាជាា ជាតក នកងសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតជាតកថ្ន អ.វ.ត.ក. ផងខដ 280។ នួន ជា បានកត់

សម្ភគ េ់ផងខដ ថា រៅប្កមជាតករៅអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កំេ ងរនាាន់តួនាទី រស់ខេួនរេញរម្ភ៉ៅ ងរៅកនុង
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277
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៧៦ ដេ់ ៧៩។ 

278
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៧៧។ 

279
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៧៩ រោងរៅរេើរសឆកាីសននកដាឋ នរញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញរដាេ រស់ នួន ជា 

(E295/6/3) កថាខណឌ  ៥៧ ដេ់ ៥៩។  

280
 រណា ឹងដកតឆកតា រស់ នួន ជា ប្រឆំ្ងនឹងរៅប្កម (E314/6) កថាខណឌ  ៤៣។  
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ប្រេ័នធត លាា ជាតក281។ នួន ជា ក៏បានឆងអេុរង្ហា ញផងខដ ថា រៅប្កមរៅកនុងប្ររទសកមពជុា ទទួេបាន

ប្បាក់ររៀវតសទារ នកងេ ំម្ភនស វតែកភាេកនុងម ខតំខណង នកង ម្ភនា រចាទប្រាន់ថា ម្ភនា  ីករាេដាេថ្នអំេី

េ ក េួយ282។ 

126>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ទំនាក់ទំនង វាងប្រេ័នធត លាា  នកងសែ រ័នដថ្ទរទៀត

 រស់ ដឋ រៅខតម្ភនទំនាស់ នកងម្ភនភាេត្តនតឹងនឹងោន  ដូឆជារៅកនុងប្ររទសប្រាន់េទធកប្រជា កររតយយរជឿន

រេឿន ខដេប្បាថាន ឆង់បានោ៉ៅ ងខាេ ងំនូវសាង់ដា នីតក ដឋខពស់រំផ ត ដូឆជា រៅសហ្ ដឋអារម៉ៅ  ច្ក នកង ដឋសម្ភជកក

នានាថ្នប្កុមប្រឹកាអឺ ៉ រខដ 283។ រញ្ញា ប្រ មថ្ន ឆនាសមព័នធ ួមម្ភន ររៀរថ្នា រប្ជើសរ ីស នកងខតងត្តងំរៅ

ប្កម រដើមបរីារំាងក ំឱ្យម្ភនអត េយភាេកនុងឆំរណាមសែ រ័ន ដឋ នកងា ងេឹងខងេងនូវស វតែកភាេម ខតំខណង រស់

រៅប្កម រដាយរ ៀរជាមួយនឹងា េប្ងឹងប្រសកទធភាេ នកងវច្ន័យ េ ំខមនជាក ណីេករសសឆំរពាោះខតប្ររទសកមពុ

ជារនាោះរឡើយ រហ្ើយក៏ជាា សមប្សរកនុងា នកោយថា េ ំទាន់ម្ភនប្រេ័នធដ៏េអឥតរខាច ោះណាមួយ ប្តូវបានអន 

វតារនាោះរឡើយ។ រដាយស ា ខកទប្មង់ប្រេ័នធត លាា កនុងទកសរៅរដើមបីេប្ងឹងសឱ័យភាេ នកងឯករាជភាេ284
 

រៅខតផាេ់ស ៈសំខាន់ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ ត្តមា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ខដេរដករស នូវភាេប្សរ

ឆារ់ថ្នា ជំន ំជប្មោះរៅឆំរពាោះម ខ អ.វ.ត.ក. រដាយប្ោន់ខតខផអករេើភាេមកនប្សរោន ជាអ ូរីយ វាងទប្មង់ថ្ន

សែ រ័នរៅកនុងប្រេ័នធត លាា កមពជុា ជាមួយនឹងរទដាឋ នអនា ជាតក ជាា េ ំសមប្សររទ។ ា រេើកអំណោះ

អំណាងខរររនោះ ជារោេា ណ៍អាឆនឹងរចាទជារញ្ញា ឆំរពាោះមូេរហ្ត រៅេីរប្ាយត លាា ឧប្កកដឋកមមឆប្មុោះ

នានា ខដេរនោះលឺជាា សននកដាឋ នមួយេ ំអាឆទទួេយកបានសប្ម្ភរ់សែ រ័ន ខដេប្រតករតាករប្ាមា ឧរតែមាោបំ្ទ

េីអងគា សហ្ប្រជាជាតក។ ផៃយុរៅវច្ញ រញ្ញា  ឆនាសមព័នធខដេអាឆរ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ភាេប្តឹមប្តូវ ប្បាកដជា

ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីជាក់លាក់ ខដេអាឆរ ឱើា វាយតថ្មេបានថា កកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរនោះ

ទំនងជាម្ភនា ខសាងឱ្យរឃើញេកតប្បាកដ នកងសមរហ្ត ផេនូវភាេេរមអៀងណាមួយរនាោះ។ ពាក់េ័នធរៅនឹង

                                                 
281

 រណា ឹងដកតឆកតា រស់ នួន ជា ប្រឆំ្ងនឹងរៅប្កម (E314/6) កថាខណឌ  ៤៣។  

282
 រណា ឹងដកតឆកតា រស់ នួន ជា ប្រឆំ្ងនឹងរៅប្កម (E314/6) កថាខណឌ  ៤៤។  

283
 សូមរមើេ មតករោរេរ់េខ ១០ (ឆ្ន ំ ២០១៥) សាីេីជំហ្ ថ្ន រស់ត លាា  (CCJE) កថាខណឌ  ២។ មកតរោរេ់រេខ ១០ 

(២០០៧) សាីេីប្កុមប្រឹកាសប្ម្ភរ់ត លាា រដើមបីរសវាសងគម (CCJE)។ 

284
 សមពនធកមពជុាសប្ម្ភរ់រេើកកមពស់ នកងា ពា សកទធកមន សស “កំខណទប្មង់ប្រេ័នធត លាា  នកងឆារ់កនុងកមពជុា” ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៦ 

ទំេ័  ២ រលហ្ទំេ័ ៖ http://www.licadho-cambodia.org/reports/files/79LICADHOLegalJudicialReformPaper06.pdf។ 
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រញ្ញា រនោះ ររើរទាោះរីជាអាឆជំទាស់បានថា សម្ភសភាេថ្នឧតាមប្កុមប្រឹកាអងគរៅប្កមកមពជុា េ ំបានរំរេញ

ត្តមនកោម រស់ប្កុមប្រឹកាអឺ ៉ រោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ285 ត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ 

ក៏រញ្ញា រនោះ េ ំខមនជាា ខសាងឱ្យរឃើញេកតប្បាកដនូវភាេេរមអៀងេីសំណាក់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។ 

ទីមួយ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ខ សេីសេប្កម រស់ត លាា អឺ ៉ រសាីេីសកទធកមន សស 

(ECtHR) កនុងរ ឿងកាី Volkov ទេ់នឹង ប្ររទសអ៊ា យខប្កន286
 ខដេ នួន ជា រោងរៅរេើរនាោះ ប្តង់ថា រៅ អ.

វ.ត.ក. សម្ភជកកថ្នអងគនីតកប្រតករតាក េ ំបានឆូេ ួមកនុងា ជំន ំជប្មោះរ ឿងកាីរឆចរុបននរនោះរទ នកងេ ំម្ភនា រចាទ

ប្រានរ់េើករឡើងថា ម្ភនរៅប្កមជាតកណាមួយរៅកនុងអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវបានដាក់ឱ្យសែកតរប្ាម

កកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីដាក់វច្ន័យរដាយឧតាមប្កុមប្រឹកាថ្នអងគរៅប្កមរឡើយ។ ដូរឆនោះ ា រចាទប្រាន់ខដេថា 

ម ខង្ហ  រស់រៅប្កមរៅ អ.វ.ត.ក. សែកតរប្ាមឥទធកេេថ្នអងគនីតកប្រតករតាកត្តម យៈឧតាមប្កុមប្រឹការនោះ លឺេ ំ

ម្ភនភាេជាក់ខសាង នកង  ឹងមំ្ភរឡើយ។ រេើសេីរនោះរទៀត ទាក់ទងរៅនឹងា អោះអាងខដេថា បានរ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់

ដេ់អនាលតក រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរដាយស សហ្ប្េោះរាជអាជាា ជាតក ជាសម្ភជកកថ្នឧតាមប្កុមប្រឹកា

រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសរងកតរឃើញថា កំណត់ប្ត្តរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ នកង ០០២ បានរង្ហា ញ

ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំម្ភនា សៃ ក់រសៃើ កនុងា សរប្មឆរេើរញ្ញា សតាន ម័តជារប្ឆើន ខដេប្រឆំ្ងនឹង

ជំហ្  រសស់ហ្ប្េោះរាជអាជាា  នកងរឃើញថាេ ំម្ភនា ភកតភ័យរដាយស ខតតួនាទី រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា

ជាតក រៅខាងរប្ៅ អ.វ.ត.ក. រឡើយ។ ពាក់េ័នធរៅនឹងា អោះអាងរេើរញ្ញា ប្បាក់ររៀវតសេ ំប្លរ់ប្ោន់ នកងអំរេើ

េ ក េួយរដាយោម នា រង្ហា ញនូវភាេេកតជាក់ខសាង អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេឆងអេុរង្ហា ញថា រៅ អ.វ.ត.

ក. ា ធានាមួយឆំនួនប្តូវបានផាេ់រៅឱ្យប្លរ់ខផនកទាងំអស់ ដូឆជាប្បាក់ររៀវតសប្លរ់ប្ោន់ ា ទរ់សក ត់អំរេើ

េ ក េួយ ខដេអាឆរារំាងរៅប្កមថ្ន អ.វ.ត.ក. េីរញ្ញា ទាងំរនាោះបាន។ ឆំរពាោះរញ្ញា ដថ្ទរទៀត ខដេទាងំ

រៅប្កមអនា ជាតក នកងរៅប្កមជាតកប្តូវប្រ មម្ភនដូឆជា៖ ា កប្មកត យៈរេេាន់ម ខតំខណង ងវច្ាខផអក

ទាងំប្សុងរៅរេើប្ររទសផាេ់ជំនួយ នកងសម្ភព  មករេើា រំរេញា ង្ហ ត្តមអាណតាក។ ទាងំអស់រនោះ ប្តូវបាន

េកភាកាោ៉ៅ ងផ សផ េរៅកនុងយ តាកសស្តសាអនា ជាតក287នកងកនុងឯកស  រស់អនកសកកាប្សវប្ជាវ។ អងគជំន ំជប្មោះ

                                                 
285

 អន សសន៍ CM/Rec (ឆ្ន ំ ២០១០) សាីេីរៅប្កម៖ ឯករាជភាេ ប្រសកទធភាេ នកងា ទទួេខ សប្តូវ។ មតករោរេ់រេខ ១ សាេីី

រទដាឋ នពាក់េ័នធនឹងឯករាជភាេ រស់ត លាា  (CCJE)។  
286

 សេប្កមរ ឿងកាី Volkov ទេ់នឹងប្ររទសអ៊ា យខប្កន (ECtHR)។ 
287

 រសឆកាីសរប្មឆរេើអញ្ាប្តកមម(ឯករាជភាេ រស់ត លាា ) (SCSL) កថាខណឌ  ៣៧ ដេ់ ៣៨។ 
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ត លាា កេូំេយេ់ឆាស់ថា រណា ឹងសទ កខរនោះេ ំបានរចាទប្រាន់ថា អ.វ.ត.ក. ជារោេា ណ៍ ម្ភនកំហ្ ស

ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនាោះរឡើយ។ 

127>រខៀវ សំផន បានរចាទប្រាន់ផងខដ ថា  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង  ម្ភនលំនកតេរមអៀងឆំរពាោះ ូរោត់។ 

រៅកនុងា ោបំ្ទនូវា រចាទប្រាន់រនោះ រខៀវ សំផន បានរេើកនូវទឡហីក ណ៍មួយឆំនួន ខដេអងគជំន ំជប្មោះត លា

ា កំេូេនឹងរ ឱើា រដាោះប្សយដូឆខាងរប្ាម។ 

128>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានអន វតានីតកវច្ ី“សាង់ដា េី ” ខដេេរមអៀង

រៅ កសហ្ប្េោះរាជអាជាា  រដាយរ ឱើឱ្យខូឆប្ររោជន៍ដេ់ភាលីា ពា កាី288។  កនុងា ោបំ្ទនូវអំណោះអំណាង

 រស់ខេួន រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទំនងជាបានរំភកតរំភ័យសកសី រស់ភាលី

ា ពា កាី ខតខរ ជាា ពា សកសីខដេផាេ់សកខីកមមប្រឆំ្ងនឹងជនជារ់រចាទរៅវច្ញ289។ ជាេករសស រខៀវ សំ

ផន បានសំរៅដេ់ា រេើករឡើង រស់រៅប្កម LAVERGNE រៅកនុងរេេសួ សំណួ សកស ី នកងសំណួ 

 រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  នកងបានរង្ហា ញេីភាេផៃយុោន  វាងា រេើករឡើងទាងំរនាោះ នកងា សួ សំណួ  ជាមួយ

ា ប្រប្េឹតា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងឆំរពាោះសកស ី ភី ភួន290។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានេកនកតយ

រឡើងវច្ញរេើទំេ័ នីមួយៗថ្នប្រតកចា ឹកខដេបានរោងរដាយ រខៀវ សំផន នកងរដាយស ោម នា រេើកភសាតុ្តង

ោបំ្ទឆាស់លាស់ណាមួយ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំអាឆកំណត់អំេីេកខណៈេ ំសមប្សរ រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង ឬ រស់រៅប្កមណាម្ភន ក់ថ្នអងគជំន ំជប្មោះរនោះខដេបានប្រប្េឹតាដាក់សកសីទាងំរនោះរឡើយ។ ររើ

រទាោះជា រខៀវ សំផន រៅខតរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស រដាយបានាត់រនែយរេេ

រវលា រស់ខេួនកនុងា សួ សកសី ភី ភួន ក៏រដាយ291
 ក៏អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា រមធាវី

ា ពា កាី រខៀវ សំផន បានរញ្ចរ់ា សួ សំណួ  រស់ខេួនរេញរេញរៅត្តមរេេរវលាខដេបានផាេ់
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 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤១។  

289
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤១។  

290
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤១។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា សកសីរ ម្ ោះ ភី ភួន ឬ  ៉

ចាម ត ន រៅ “ វីជាម”។ សូមរមើេប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៥ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១២ (ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/96.1 ទំេ័  ៤៣។  

291
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័  ១០៥។  
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ឱ្យរនាោះ292។ ជាស  រមក ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញឆាស់លាសថ់ា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងម្ភនកំហ្ សណាមួយខដេម្ភនភាេេរមអៀងឆំរពាោះ ូរោត់រឡើយ។ 

129>រខៀវ សំផន បានរេើករខនែមរទៀតថា ា ប្រប្េឹតាេ ំរសមើោន  រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវបាន

រង្ហា ញឱ្យរឃើញត្តម យៈា រដាោះប្សយរេើសំរណើ ស ឱំ្យទទួេយកភសាតុ្តងជាឯកស រញ្ចូេរៅកនុងសំណ ំ

រ ឿង293។ រខៀវ សំផន ដំរូងបានកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានសរប្មឆរេើសំរណើស ឱំ្យ

ទទួេយកអតែរទាខសតជាភសាតុ្តង រោងត្តមអតែរទាខសតរនោះ សកសីខដេបានមកផាេ់សកខីកមមរៅ

ឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រប្ាយមកបានរដករស ឆរមេើយ រស់ខេួនវច្ញ294។ ា ខដេអងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងេ ំបានសរប្មឆរេើសំរណើស ំ រស់រមធាវីា ពា កាី រខៀវ សំផន ររើរទាោះរីជា ម្ភនា  ំឭកេីរមធាវី

ា ពា កាីក៏រដាយ រហ្ើយខដេអាឆចាត់ទ កថាម្ភនកំហ្ សរនាោះ295 ក៏អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំអាឆយេ់

ប្សរត្តមា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ខដ  រដាយរហ្ត ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំអាឆរ ឱើយ តាកកមមរេើ

ា រដករស សំរណើស រំនោះបានរទ រទើររប្ជើសរ ីសេ ំរអើរេើរេើសំរណើស ំរនោះ។ រដាយេកចា ណារឃើញអំេីភាេ

រប្ឆើនសនធឹកសនាធ រ់ថ្នឯកស ខដេភាលីបានរសនើស ំឱ្យទទួេយកជាភសាតុ្តង នកងជាក់ខសាង ជាញឹកញារ់ អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង ខតងខតផ្លអ កា សរប្មឆ រស់ខេួន ហ្ូតដេ់រេេអងគជំន ំជប្មោះម្ភនឱ្ាសេកភាកាសរប្មឆ

រនាោះ ដូរឆនោះអាឆម្ភនកងឱោះា សរប្មឆខដេប្ោន់ខតជាា រមើេ ំេងរ៉ៅ រណាណ ោះ រ៉ៅ ខនាេ ំខមនជារញ្ញា មកនសមរហ្ត 

សមផេរនាោះរឡើយ។  

130>រខៀវ សំផន ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា ភាេេរមអៀង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវបានខសាងឱ្យ

រឃើញត្តម យៈា ខដេអងគជំន ំជប្មោះ បានទទួេយកសំរណើ រសស់ហ្ប្េោះរាជអាជាា ខដេស ំឱ្យរញ្ចូេរៅកនុង

សំណ ំរ ឿងនូវប្រតកចា ឹកថ្នបាឋកថា រស់សកសីជំនាញ Philip SHORT រ៉ៅ ខនា បានរដករស សំរណើ រស់ នួន 
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 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ចាម ត ន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/101.1 ទំេ័  ៤៥ (រមធាវីា ពា កាី 
រខៀវ សំផន បានរញ្ញជ ក់ថា ខេួនេ ំម្ភនសំណួ រនាសួ សកសី  ៉ចាម ត ន រទៀតរទ)។ 

293
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤២។  

294
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤២ រោងរៅរេើសំរណើ រស់ រខៀវ សំផន ស ំឱ្យទទួេយកឯកស ងមី 

(E220)(ភាសខខម  នកងបារំាង)។ 

295
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៣ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/207.1 ទំេ័  ៦៦ (រមធាវីា ពា កាី រខៀវ សំផន បានរញ្ញជ ក់ថា 

អងគជំន ំជប្មោះេ ំបានសរប្មឆរេើសំរណើស ំ រស់ រខៀវ សំផន ឱ្យទទួេយកអតែរទាខសតរ ឱើជាភសាតុ្តង)។  
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ជា ខដេស ំឱ្យទទួេយកអតែរទាខសតពាក់េ័នធរៅនឹង វច្ សីស្តសាកនុងា ត្តក់ខតងរសៀវរៅ រស ់ Philip 

SHORT រៅវច្ញ296។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងរទៀតថា រហ្ត ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆ

រដករស សំរណើ រស់ោត់ ជាេករសសប្តង់ឆំណ ឆ ា សកសួ សកសជីំនាញ រៅកនុងត លាា ទាក់ទងសំណួ 

ទាងំរនាោះ ក៏ប្តូវខតអន វតាឱ្យដូឆោន ឆំរពាោះសំរណើស ំ រសស់ហ្ប្េោះរាជអាជាា ផងខដ 297។ រនាៃ រ់េីេកនកតយរេើឯក

ស ពាក់េ័នធ នកងរសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង298 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណា

រឃើញថា រសឆកាីសរប្មឆរដករស រនោះ ម្ភនមូេដាឋ នប្លរ់ប្ោន់។ ឯកស ខដេ នួន ជា រសនើស ំឱ្យទទួេយក លឺ

ជារសឆកាីដកប្សង់ខេីមួយរឆញេីអតែរទាខសតខដេេកភាការេើរសៀវរៅ រស់ Philip SHORT សាីេី រ៉ៅ េ 

េត រ៉ៅ រណាណ ោះ299។ ដូឆោន រៅនឹងា េកេណ៌នារដាយមកនផ្លៃ េ់ពាក់េ័នធរៅនឹង វច្ សីស្តសាថ្នា ត្តក់ខតងរនោះ ខដេ

ជាា េកតជា រញ្ញា មួយចាចំាឆ់ប្តូវខតម្ភនា រដញរដាេកនុងអំឡុងរេេថ្នា សួ សកសី។ ផៃយុរៅវច្ញ  ឯក

ស ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរសនើស ឱំ្យទទួេយក លឺជាខខសអាត់សំរឡងដ៏ខវងមួយថ្នបាឋកថាផ្លៃ េ់ រស ់

Philip SHORT
300។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរដាោះប្សយរញ្ញា ពាក់េ័នធរៅនឹងភាេ

អាឆរជឿទ កឆកតាបានថ្នឯកស មួយឆំនួន ខដេប្តូវបានរសនើស ំឱ្យទទួេយក ខដេឯកស ទាងំរនោះ ទំនងជាប្តូវ

បានរ ៀរឆំរដាយប្កុមរមធាវីា ពា កាី នួន ជា301។ រនាៃ រ់េីេកនកតយរេើឯកស ខដេរសនើរឡើងរដាយ នួន ជា អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ឯកស រនោះ ទំនងជាសែកតរៅកនុងប្ររភទឯកស  ខដេបានផាេ់នូវ

យ តាកកមមរខនែមរទៀតសប្ម្ភរ់ា រដករស រចាេ ររើរ ៀររៅនឹងឯកស  ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរសនើរឡើង

រនាោះ។ 

131>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា កងឱោះអនាលតក រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវបានរង្ហា ញ

                                                 
296

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤២។ 

297
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤២។  

298
 ឆរមេើយតររៅនឹងសំរណើត្តម វច្ធាន ៨៧ (៤) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E260)។ 

299
 Philip Short៖ ប្េឹតាករ័ប្ត Asian Wall Street (E226.1)។ 

300
 សូមរមើេ ឆរមេើយតររៅនឹងសំរណើត្តម វច្ធាន ៨៧ (៤) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E260) កថាខណឌ  ៤។ សំរណើ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា

ទាក់ទងរៅនឹងវច្ធាន ៨៧(៤) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E230) កថាខណឌ  ២ ដេ់ ៣។  

301
 ឆរមេើយតររៅនឹងសំរណើត្តម វច្ធាន ៨៧ (៤) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E260) កថាខណឌ  ៨។  
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ឱ្យរឃើញត្តម យៈា មកនយកឆកតាទ កដាក់ជាប្រេ័នធរេើភសាតុ្តងរដាោះរនៃកុ302 ា រំថ្ភេភសាតុ្តង  ួមទាងំសកខី

កមមផ្លៃ េ់ខេួន រស់ រខៀវ សំផន ផងខដ  រដើមបីរ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នប្រឆំ្ងនឹងោត់303 នកងអន វតាេ ំប្តឹមប្តូវរៅ

ត្តមរោេា ណ៍ វច្មតកសងស័យប្តូវបានជាប្ររោជន៍ដេ់ជនជារ់រចាទ304។ រខៀវ សំផន ក៏បានរេើករឡើងផង

ខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង បានយេ់រឃើញហ្ួសេីវច្សេភាេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១305។ អងគជនំ ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ម្ភនេកខណៈមកនស ីជរប្  នកងេ ំ

ម្ភនមូេដាឋ នោបំ្ទ ថារតើកំហ្ សរនាោះ ប្រសកនររើម្ភន បានរង្ហា ញឱ្យរឃើញនូវភាេេរមអៀងោ៉ៅ ងដូឆរមាឆរឡើយ

306ខដេេ ំខមនជាកំហ្ សអងគឆារ់ ឬអងគរហ្ត ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសរប្មឆេ ំ

េកចា ណារេើអំណោះអំណាងរនោះរនារទៀតរឡើយ។  

៤.ខ.២.សកទធកទទេួបានា ា ពា ការីដាយប្រសកទធភាេ 

132>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងមួយឆំនួនរដើមបីោបំ្ទា អោះអាង រស់ខេួនខដេថា សកទធក

 រស់េួកោត់កនុងា ទទួេបានា ា ពា កាីរដាយប្រសកទធភាេ ប្តូវបាន ំរលាភរំពាន។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេនឹងរដាោះប្សយរេើអំណោះអំណាងរនោះត្តមេំដារ់េំរដាយ។  

៤.ខ.២.ក.ា សរប្មឆមកនរាោះរៅសកស ី

133>នួន ជា បានរេើករឡើងថា សកទធក រស់ោត់កនុងា ទទេួបានា ា ពា កាីរដាយប្រសកទធភាេប្តូវបាន

 ំរលាភរំពាន េីរប្ពាោះអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរាោះរៅសកសីមួយឆំននួ307។ សកសីទាងំរនោះ ម្ភនដូឆជា

រហ្ង សំ ច្ន308
 អ៊ា ក រ៊ា នរ ឿន309

 នកង Robert LEMKIN
310

  ួមទាងំសកសីខដេនឹងប្តូវផាេ់សកខកីមមរេើសែ ន
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 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៣។  

303
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៤ ដេ់ ៤៥។ 

304
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៦។ 

305
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៧។ 

306
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣១។ 

307
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៨០ ដេ់ ៨១។ 

308
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៨១។  

309
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៨២។  
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ភាេរៅកនុងទីប្កុងភនំរេញរៅម នរេេជរមេៀស កនុងខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥311 នកងសកសីខដេសកខីកមម រស់ខេួន

អាឆជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើម្ភនរោេនរោបាយប្រឆំ្ងនឹងអនក ដឋា  នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ

 ដឋខខម  ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា312។  ម នរេេរ ឱើា វាយតថ្មេរេើទឡហីក ណ៍រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេម្ភន

រំណងរង្ហា ញថា រដាយឥតមនៃកេសងស័យ សកទធករសនើស ំឱ្យរាោះរៅសកសីខដេសែកតកនុងឆំរណាមសកទកធទទួេបាន

មរ ាបាយា ពា ខេួន លឺជាសម្ភសភាលចាបំាឆ់ថ្នសកទធកទទួេបានា ជំន ំជប្មោះរដាយយ តាក ម៌។ រទាោះជាោ៉ៅ ង

ណាក៏រដាយ សកទធករនោះេ ំខមនជាសកទធកដាឆ់ខាតរនាោះរទ។ ប្សរត្តម ររនីតកវច្ ី រស់ អ.វ.ត.ក. អាប្ស័យរៅរេើ

អងគជំន ជំប្មោះសលាដំរូងខដេជាអនកសរប្មឆរេើសំរណើស ំឱ្យសា រស់កខីកមមរនោះ។ រសឆកាីសរប្មឆរនោះជាឆមបង

ប្សររៅត្តមប្ររោលឆ ងរប្ាយថ្នវច្ធាន ៨៧(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខដេបានកំណត់េីមូេដាឋ នសំអាងកនុងា 

រដករស សំរណើស ឱំ្យសា រ់សកខីកមម។ រសឆកាីសរប្មឆរនោះ លឺពាក់េ័នធរៅនឹងខផនកមួយថ្នឆនាៃ ន សកទធកខដេអងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេ ប្តូវទទួេយកជាបានា នូវា យេ់ដឹងឆាស់លាស់ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេី

រ ឿងកាីរដាយស អងគជំន ំជប្មោះជាអនកប្លរ់ប្លងផ្លៃ េ់រេើភសាតុ្តង រដាយខផអកត្តមរទដាឋ នថ្នា េកនកតយរឡើងវច្ញ

ដូឆបានរេើករឡើងខាងរេើ313។ 

៤.ខ.២.ក.១.សកស ីរហ្ង សំ ច្ន 

134>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំរលាភរំពានសកទធក រស់ នួន ជា 

កនុងា ទទួេបានា ា ពា ខេួនរដាយប្រសកទធភាេ េីរប្ពាោះអងគជំន ំជប្មោះេ ំបានរាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន រនាោះ អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំេឹកថា រញ្ញា ថារតើសកសី ូររនោះលរបីប្តូវរាោះរៅមកផាេ់សកខីកមម ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា 

លឺបានរកើតរឡើងជារប្ឆើនរេើករប្ឆើនសមករហ្ើយរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ។ី 

135>រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចរស ើរសួ កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ ាេេីថ្ងៃទី ២៤ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ រមធាវី

ា ពា កាី នួន ជា បានដាក់សំរណើស ំរំរេញកកឆចរស ើរសួ ឆំរពាោះម ខសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកត ខដេកនុង

                                                                                                                                                             
310

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៨៣។  

311
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៨៤។  

312
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៨៥។ 

313
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៩៧។ 
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ឆំរណាមរនាោះបានរសនើស ំឱ្យសា រ់ឆរមេើយ រហ្ង សំ ច្ន ទាក់ទងរៅនឹងប្រធានរទមួយឆំនួន314។ រៅថ្ងៃទី ២៥ 

ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតអនា ជាតក Marcel LEMONDE បានរឆញដីារាោះរៅសកសី 

រហ្ង សំ ច្ន315 រ៉ៅ ខនា សកសី រហ្ង សំ ច្ន េ ំបានអន វតាត្តមដីារាោះរនោះរទ។ រៅកនុងេកខកតកំណត់សម្ភគ េ់ 

(Note of International co-investigating Judge) ឆ ោះថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១០  រស់សហ្រៅប្កម
រស ើរអរងកតអនា ជាតកបានរញ្ញជ ក់ថា “ដូរឆនោះរយើងរមើេរឃើញោ៉ៅ ងឆាស់ថា រ លគេទាងំរនាោះ ួមម្ភន រហ្ង សំ ច្

ន ផងខដ  បានរដករស កនុងា មកផាេ់សកខីកមម”316។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើរលអាឆរងខំជនទាងំរនាោះ  មួ

ម្ភន រហ្ង សំ ច្ន ឱ្យឆូេមករង្ហា ញខេួនរដាយរប្រើប្បាស់អាជាា   សធា ណៈបាន ខដ  ឬរទ រនាោះ សហ្រៅ

ប្កមរស ើរអរងកតអនា ជាតក បានកត់សម្ភគ េ់រេើរញ្ញា សមលុសម ញថ្នអភ័យឯកសកទធកតំណាងរាស្តសាម្ភនសាា ន េេ 

ខដេរ លគេទាងំរនាោះអាឆប្ជករានបាន  ួមទាងំ“ា េំបាកជាក់ខសាង” ខដេ“កនុងក ណីខរររនោះ អាឆនឹង

េនា រេេរដាយឥតសមប្សរដេ់ា រកទកកឆចរស ើរសួ  ខដេផៃយុរៅនឹងភាេចាបំាឆ់កនុងា េរនេឿនកកឆចដំរណើ 

ា នីតកវច្ ”ី317។ សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតបានសននកដាឋ នថា “រយើងលួ ទ កេទធភាេជូនអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរងូ 

[…] កនុងា រប្រើប្បាស់នូវវច្ធានា ចារ់រងខំនានា ត្តម យៈសកទធកអំណាឆថ្នា រឆញរសឆកាីសរប្មឆកនុងនាមជា

សែ រ័នជំន ំជប្មោះកាី”318។  

136>រៅកនុងដីាសរប្មឆរេើសំរណើស ំឱ្យរាោះរៅសកសី (D314) សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតកនុងឆំរណាម

រនាោះបានជូនដំណឹងដេ់ភាលីអំេីា ខខឱងរោរេ់ោន  រស់េួករល “រេើរញ្ញា ទាក់ទងរៅនឹងា រដាោះប្សយរេើ

សំរណើស ំរាោះរៅ នកងសកសួ  […] រហ្ង សំ ច្ន […] អ៊ា ក រ៊ា នរ ឿន […]” នកងប្រាសថា “ឆំរពាោះសហ្

រៅប្កមរស ើរអរងកតជាតក សំរណើទាងំរនោះប្តូវរដករស រចាេ” នកង“ឆំរពាោះសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតអនា ជាតក 

ររើរទាោះរីជាសំរណើរនោះប្តូវបានទទួេយកជារោេា ណ៍ក៏រដាយ ក៏មកនអាឆរំរេញបានដូឆម្ភនរញ្ញជ ក់អំេី

រហ្ត ផេរៅកនុងេកខកតកំណត់សម្ភគ េ់រដាយខឡក ខដេម្ភនរៅកនុងសំណ ំរ ឿង (E301)”319។ ទាក់ទងរៅនងឹ

                                                 
314

 សំរណើទីដរ់ រស់ នួន ជា ស ំរំរេញកកឆចរស ើរសួ  (D136)។  

315
 ដីារាោះសកសី រហ្ង សំ ច្ន (D136/3/1)។  

316
 េកខកតកំណត់សម្ភគ េ់ រស់សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកត (D301) ទំេ័  ៦។  

317
 េកខកតកំណត់សម្ភគ េ់ រស់សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកត (D301)  ទំេ័  ៦។  

318
 េកខកតកំណត់សម្ភគ េ់ រស់សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកត (D301) ទំេ័  ៦។ 

319
 ដីាសរប្មឆរេើសំរណើស ំឱ្យរាោះរៅសកសី (D314) កថាខណឌ  ៣ ដេ់ ១៨។  
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េកខកតកំណត់សម្ភគ េ់ រស់សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកត ខដេបានសរប្មឆទ កេទធភាេឱ្យអងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងរដាោះប្សយរញ្ញា ទាក់ទងរៅនឹងា រប្រើប្បាស់វច្ធានា ចារ់រងខំនានាកនុងឆំរណាមរនាោះសកសី រហ្ង សំ ច្ន 

រនាោះ អងគរ រ ជំន ំជប្មោះបានយេ់រឃើញរៅកនុងា សរប្មឆរេើរណា ឹងឧទធ ណ៍ រស់ នួន ជា នកង រអៀង ស ី ថា 

រសឆកាីសននកដាឋ នខរររនោះបានរ ឱើរឡើងរដាយប្តឹមប្តូវ ក៏រ៉ៅ ខនា អងគរ រ ជំន ំជប្មោះ បានផាេ់សំអាងរហ្ត ផ្លៃ េ់ខេួន

ជំនួសឱ្យសំអាងរហ្ត  រស់សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតអនា ជាតក320។ ជាា កត់សម្ភគ េ់ អងគរ រ ជំន ំជប្មោះបាន

យេ់រឃើញថា ជាា “េ ំអាឆទទួេយកបាន”ឆំរពាោះរោេជំហ្ រស់សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតអនា ជាតកខដេ

ថា “រ លគេខដេប្តូវបានរាោះ  ួមទាងំ [រហ្ង សំ ច្ន] ផងរនាោះ បានរដករស មកនឆូេ ួមផាេ់សកខីកមម”321។  

137>រៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរនារនាៃ រ់រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង នួន ជា បានរេើកសំរណើ

មាងរហ្ើយមាងរទៀតកនុងឆំរណាមរនាោះថា រហ្ង សំ ច្ន លរបីប្តូវបានរាោះរៅមកផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះម ខអងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូង322។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា រហ្ង សំ ច្ន លរបីផាេ់សកខីកមមមកនប្តឹមខតរេើប្េឹតាកា ណ៍

ខដេជាប្រធានរទថ្នរទរចាទប្រឆំ្ងនឹងជនជារ់រចាទរ៉ៅ រណាណ ោះរទ ខងមទាងំទាក់ទងរៅនឹងអតាឆ ច្ត រស់ោត់

ខដេជារញ្ញា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រាសរទាស ប្រសកនររើម្ភនា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរនាោះ323។   

138>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆរេើសំរណើស ំរាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ច្ន មកផាេ់សកខីកមមរៅ

កនុងរសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312)។ រៅប្កម នកេ ណ ន ោ៉ៅ  ស ខន នកង យូ  ឧតារា (“មតកភាល

រប្ឆើន”) បានយេ់រឃើញថា រហ្ង សំ ច្ន េ ំលួ លរបីរាោះរៅមកផាេ់សកខីកមមឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះរឡើយ324។ 

មតកភាលរប្ឆើនបានរ ឱើា កត់សម្ភគ េ់ថា “ដីារាោះ លឺជាដីារង្ហគ រ់ដេ់រ លគេណាម្ភន ក់ឱ្យឆូេរង្ហា ញខេួនរៅ

ឆំរពាោះម ខ អ.វ.ត.ក. កនុងក ណីខដេមកនបានអន វតាត្តមដីារនោះរទ រនាោះអាឆនឹងនាឱំ្យម្ភនា ដាក់ទណឌ កមម

ខផនកប្េហ្មទណឌ ”325។ រដាយបាន ំឭកេីប្រវតាកនីតកវច្ ីទាក់ទងរៅនឹងសំរណើស ំឱ្យ រហ្ង សំ ច្ន មកផាេ់សកខីកមម

                                                 
320 សេដីារេើរណា ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីាសរប្មឆរេើសំរណើស ំឱ្យរាោះរៅសកសី (D314/1/8 D314/2/7)។  

321
 សេដីារេើរណា ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីាសរប្មឆរេើសំរណើស ំឱ្យរាោះរៅសកសី (D314/1/8 D314/2/7) កថាខណឌ  ៦៨។ 

322
 សូមរមើេ សំរណើទីប្បាមំួយ រស់ នួន ជា ស ំឱ្យរាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ច្ន (E236/5/1/1) កថាខណឌ  ៣ ដេ់ ៧ (រ ៀររារ់

សំរណើរផសងៗរទៀតខដេរសនើស ំឱ្យរាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន ខដេ នួន ជា បានរសនើស ំរៅម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង)។  

323
 សំរណើទីប្បាំ រស់ នួន ជា ស ំឱ្យរាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ច្ន (E236/5/1)។  

324
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ៨៧ ដេ់ ១០៣។  

325
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ៨៩។  
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រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចរស ើរសួ រនាោះ មតកភាលរប្ឆើនបានកត់សម្ភគ េ់ថា រហ្ង សំ ច្ន “បានរដករស មកនមកផា

េ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះម ខ អ.វ.ត.ក.”326 នកងថា “រញ្ញា រចាទរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះ លឺមកន

ប្តឹមខតេកចា ណារេើរញ្ញា  ថារតើលួ  ឬមកនលួ រឆញដីារាោះរ៉ៅ រណាណ ោះរទ ខងមទាងំប្តូវេកចា ណាផងខដ  ថារតើ

លួ  ឬមកនលួ រប្រើប្បាស់វច្ធានា ចារ់រងខំ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា”327។ មតកភាលរប្ឆើនបាន ំឭកា យេ់រឃើញ រស់

អងគរ រ ជំន ំជប្មោះខដេថា “េទធភាេថ្នា ដកអភ័យឯកសកទធកតំណាងរាស្តសាអាឆម្ភនា េនា រេេយូ  ទប្មំ្ភ

ដេ់រេេ រហ្ង សំ ច្ន អាឆមកផាេ់សកខីកមមរៅកនុងដំណាក់ាេរស ើរអរងកត”328។ 

139>ទាក់ទងរៅនឹងភាេជារ់ពាក់េ័នធថ្នសកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ច្ន ខដេរល ំេឹងទ ករនាោះ  មតកភាលរប្ឆើនបាន

 ំឭកនូវប្រធានរទទាក់ទងរៅនឹងខេឹមស ខដេបានរសនើស ំរនោះ329 នកងបានេនយេ់ថា ត្តមា វាយតថ្មេ រស់ខេួន 

ប្រធានរទរនោះប្តូវបានរដាោះប្សយ ួឆរាេ់រហ្ើយរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីប្រវតាកនីតកវច្ ី ឬរដាយស េ ំម្ភន

ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ជំន ំជប្មោះ (ដូឆជា ា រប្ជៀតខប្ជកខាងនរោបាយ នកងតួនាទី រស់រវៀតណាម) រហ្ើយ

សកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ច្ន សាីេីប្រធានរទដថ្ទរទៀត“ម្ភនភាេប្ឆំខដេ” ឬ“េ ំខមនជារ ឿងងមី”( ឆនាសមព័នធ

រោធា នកងា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ)330។ ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមមខដេអាឆជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកកឆច

ប្រជ ំកនុងទីប្កុងភនំរេញាេេីថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាោះ មតកភាលរប្ឆើនបាន ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានសា រ់ភសាតុ្តងពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ ដូរឆនោះ ម្ភនន័យថា “ភសាតុ្តងរខនែមណាមួយរនាោះអាឆ

នឹងម្ភនេកខណៈប្ឆំខដេ” នកងថា នួន ជា ទំនងជាេាោមរញ្ចុោះរញ្ចូេអងគជំន ំជប្មោះត្តម យៈា រញ្ញជ ក់ថា 

នួន ជា បានរប្រើប្បាស់ពាកយកម្ភច ត់ េ ំខមនពាកយករមៃឆ រៅរេេេកេណ៌នាអំេីរោេនរោបាយ រ.ក.ក. ឆំរពាោះ

ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រនាោះ331។ មតកភាលរប្ឆើនម្ភនមនៃកេសងស័យទាក់ទងរៅនឹងភាេ

ជារ់ពាក់េ័នធថ្នរញ្ញា រនោះ រដាយបានកត់សម្ភគ េ់រេើសកខីកមម រស់សកសីជំនាញ Stephen HEDER អំេីអតែ

                                                 
326

 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ៩០។  

327
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ៩៧។  

328
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី កថាខណឌ  ៩១ ដកប្សង់សេដីារេើរណា ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីាសរប្មឆរេើសំរណើស ំឱ្យ

រាោះរៅសកសី (D314/2/7 D314/1/8) កថាខណឌ  ៦៩។ 

329
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ៩២។  

330
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ៩៣។  

331
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ៩៤។  
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ន័យថ្នពាកយកម្ភច ត់ ខដេរមធាវីេ ំបានតវ៉ារៅរេេរនាោះរឡើយ332។ ខផអកត្តមទកដឋភាេម្ភនកប្មកតថ្នរ ឿងកាីខដេ

អាឆជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងសកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ច្ន រនាោះ ត្តមា យេ់រឃើញ រស់ខេួន មតកភាលរប្ឆើនបាន

សននកដាឋ នថា េ ំបានរប្តៀមេកខណៈរឆញដីារាោះរឡើយ333។ ទាក់ទងរៅនឹងសកទធក រស់ នួន ជា កនុងា ស ំឱ្យ

រាោះរៅសកសីរដើមបីា ពា ខេួនរនាោះ មតកភាលរប្ឆើនេកចា ណាថា នួន ជា េ ំបានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់

រដាយស រសឆកាីសរប្មឆមកនរាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន រឡើយ េីរប្ពាោះមកន“លួ ឱ្យរជឿបាន”ថា សកខីកមម រស់ោត់

នឹងម្ភនប្ររោជន៍ ំរ ងដេ់ា ា ពា ខេួន រស់ នួន ជា រនាោះរទ334។ មតកភាលរប្ឆើនបានសរងកតរឃើញថា 

កំណត់រហ្ត ថ្នកកឆចសម្ភា សន៍ រស់ Ben KIERNAN ជាមួយ រហ្ង សំ ច្ន ខដេប្តូវបានទទួេយកជាភសាុ

ត្តងរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង បាន“រង្ហា ញលួ ឱ្យរជឿជាក់បាន”ថា រហ្ង សំ ច្ន េកតជាបានផាេ់

ឆរមេើយខដេ នួន ជា ម្ភនរំណងយកមកសំអាង នកងថា “ា រាោះរៅសកសីរនោះមករញ្ញជ ក់ខេឹមស ថ្នកកឆច

សម្ភា សន៍រនាោះ ក៏េ ំអាឆរង្ហា ញឱ្យរឃើញេីនតែកភាេថ្នរោេនរោបាយករមៃឆអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋ

ខខម រនាោះខដ ។ រញ្ញា រនោះលរបីប្តូវបានងេឹងខងេងរដាយខផអករេើភសាតុ្តងទាងំមូេ”335។ 

140>ទាក់ទងរៅនឹងសំរណើស ំរាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ច្ន មករ ឱើជា“សកសីអតាឆ ច្ត” មតកភាលរប្ឆើនកត់

សម្ភគ េ់រឃើញថា ភសាតុ្តងអំេីអតាឆ ច្តេអ រស់ជនជារ់រចាទម នប្េឹតាកា ណ៍ខដេជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទ

ប្រាន់រនោះេ ំជារ់ពាក់េ័នធ336រឡើយ។ មតកភាលរប្ឆើនេ ំយេ់ប្សរជាមួយនឹងា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ខដេថា 

ទំនាក់ទំនងា ង្ហ  រស់ោត់ជាមួយ រហ្ង សំ ច្ន បានរនា ហ្ូតដេ់អំឡុងរេេខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទ

រចាទរនាោះរទ337។ មតកភាលរប្ឆើនបានរង្ហា ញកាីបា មាថា នួន ជា រេើកសំរណើស ំរាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន រនោះ “កនងុ

រោេរំណងេាោមរងកឱ្យម្ភនភាេឆប្មូងឆប្ម្ភស” នកងថា រនោះ លឺជា“យ ទធសស្តសាមករេើា ជំន ំជប្មោះ”338។ 

មតកភាលរប្ឆើនបានកត់សម្ភគ េ់ថា េទធភាេខដេអាឆរ ឱើរៅបានកនុងា រដាោះប្សយ“រញ្ញា ជារ់ពាក់េ័នធរនោះ […] 

លឺប្តឹមខតា ផាេ់ទមៃន់ជាភសាតុ្តងតកឆតួឆដេ់សកខីកមម”រនាោះរ៉ៅ រណាណ ោះ រ៉ៅ ខនាបានសននកដាឋ នថា សំរណើស ំឱ្យរាោះ
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 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ៩៥។ 

333
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ៩៦។  

334
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ៩៨។  

335
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ៩៨។  

336
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ១១៦។ 

337
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ១១៧។ 

338
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ១១៧។  
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រៅសកសី រហ្ង សំ ច្ន លរបីប្តូវរដករស រចាេ រដាយស  ត្តមា យេ់រឃើញ រស់ខេួន ទំនងជាថា ា 

ទទួេយកសំរណើរនោះនឹងអាឆអូសរនាេ យរេេរវលាថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី នកងថា សំរណើរនោះ លឺរ ឱើរឡើងកនុង

រហ្ត ផេយ ទធសស្តសា339។ 

141>រៅប្កម Silvia CARTWRIGHT នកង Jean-Marc LAVERGNE (“មតកភាលតកឆ”) េ ំយេ់ប្សរ

ជាមួយនឹងរសឆកាីសននកដាឋ ន រស់មតកភាលរប្ឆើនប្តង់ ថារតើ រហ្ង សំ ច្ន លរបីប្តូវរាោះរៅ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា340។ 

មតកភាលតកឆបាន ំឭកថា ដូឆេេ ដឋទូរៅខដ  រហ្ង សំ ច្ន ម្ភនាតេឱកកឆចជួយដេ់ត លាា កនុងា ខសឱង កា 

េកត រដាយបានកត់សម្ភគ េ់រៅរេើស ៈសំខាន់ថ្នរ ឿងកាីសប្ម្ភរ់ប្រជាជនកមពជុាទាងំមូេ341។ មតកភាលតកឆបាន

រញ្ញជ ក់ថា រញ្ញា អភ័យឯកសកទធកសភាអាឆយកមករប្រើប្បាស់ខតកនុងក ណីខដេសកសីរដករស មកនប្េមមកផាេ់

សកខីកមមខតរ៉ៅ រណាណ ោះ នកងថា េទធភាេខដេសកសីអាឆប្ជករានរប្ាមអភ័យឯកសកទធករនោះ “េ ំអាឆរញ្ឈរ់

ាតេឱកកឆច រស់អងគជំន ំជប្មោះមកនឱ្យរាោះរៅសកសីមកសា រ់សកខីកមមបានរឡើយ”342។ មតកភាលតកឆបាន ំឭកថា 

អភ័យឯកសកទធកប្តូវរង្ហា ញឱ្យរឃើញប្បាកដ ថា េកតជាបានយកមករប្រើប្បាស់រដាយរ លគេពាក់េ័នធខមន “ជាជាង

ប្តឹមខតជាា  ំេឹងទ កោ៉ៅ ងដូរចាន ោះេីអងគជំន ំជប្មោះ” នកងថា េ ំម្ភន“េ័ត៌ម្ភនរង្ហា ញថា សកសីសាា ន េេទាងំរនោះ 

បានរង្ហា ញឆនៃៈផ្លៃ េ់ខេួនណាមួយមកនប្េមមកផាេ់សកខីកមមកនុងត លាា រនាោះរឡើយ”343។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ 

ត្តមា យេ់រឃើញ រស់មតកភាលតកឆ រញ្ញា  ថារតើអភ័យឯកសកទធកសភាអាឆយកមករប្រើប្បាស់ នកងរារំាង រហ្ង 

សំ ច្ន មកនឱ្យមកផាេ់សកខីកមម ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ លឺជា“ា បា៉ៅ ន់សម ន នកងេ ំជារ់ពាក់េ័នធរឡើយ”344។ មតកភាល

តកឆបាន ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវខតអន វតាឱ្យបានរសមើៗោន ឆំរពាោះសកសីទាងំអស់ នកងថា “ា ជំន ំ

ជប្មោះរៅ អ.វ.ត.ក. ម្ភនរោេរំណងជំ  ញឱ្យម្ភនា ផសោះផាជាតក រេើកសៃួយាតេឱកកឆចរដើមបីររប្មើយ តាក ម៌ 

ខដេមស្តនាី រស់កមពជុា ត្តមា សនមត ប្តូវខតម្ភនា យកឆកតាទ កដាក់”345។ មតកភាលតកឆបានរេើករហ្ត ផេ
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 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ១១៨។  

340
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ១០៤ ដេ់ ១១១។ 

341
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ១០៦។  

342
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ១០៧។ 

343
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ១០៧។  

344
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ១០៧។   

345
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ១០៩។  
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រខនែមរទៀតថា រហ្ង សំ ច្ន ទំនងជាម្ភនេ័ត៌ម្ភនខដេសកសីរផសងរទៀតេ ំបានដឹង346 អាប្ស័យរហ្ត រនោះ លរបី

រាោះរៅមករ ឱើជាសកសី347។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថ្នា េនា រេេខដេអាឆរណាា េមកេីា រាោះរៅ

សកសី រហ្ង សំ ច្ន មតកភាលតកឆបានយេ់រឃើញថា ា េរនេឿនកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ីេ ំអាឆយកមករ ឱើយ តាកកមម 

សប្ម្ភរ់ា សរប្មឆមកនរាោះរៅសកសីខដេអាឆម្ភនស ៈសំខាន់បានរឡើយ នកងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

លរបីរាោះរៅសកសីរនោះរៅដំណាក់ាេដំរូងថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីជំន ំជប្មោះ ប្រសកនររើម្ភនមតកភាលរប្ឆើន

តប្មូវឱ្យរ ឱើដូរចាន ោះ348។ មតកភាលតកឆបានសរប្មឆមកនររញ្ចញមតករោរេ់រេើរញ្ញា  ថារតើា សរប្មឆមកនរាោះ

រៅ រហ្ង សំ ច្ន នាឱំ្យម្ភនា  ំរលាភរំពានរេើសកទធក រស់ នួន ជា កនុងា ទទួេបានា ជំន ំជប្មោះរដាយប្តឹម

ប្តូវ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះរទ349។ 

142>នួន ជា បានរេើករឡើងជាឆមបងអំេីា សរប្មឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងមកនប្េមរាោះរៅ រហ្ង 

សំ ច្ន កនុងន័យថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខឱោះឯករាជភាេ រញ្ញា រនោះអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានរដាោះ

ប្សយ ួឆរហ្ើយ350។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី នួន ជា ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា ា សរប្មឆមកនរាោះរៅ រហ្ង 

សំ ច្ន បាន ំរលាភរំពានរេើសកទធក រស់ោត់កនុងា ទទួេបានា ា ពា ខេួនរដាយប្រសកទធភាេខដេម្ភនឥទធកេេ

ផ្លៃ េ់រៅរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. 

ឆំរពាោះអនក ដឋា  នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 351។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា ា សរប្មឆ

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងមកនរាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន លឺជាា រប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធកប្តឹមប្តូវ352 នកងថា រៅ

ប្លរ់ាេៈរទសៈទាងំអស់ នួន ជា េ ំបានរង្ហា ញេីផេរ៉ៅោះពាេ់ណាមួយរដាយស ា ខដេ រហ្ង សំ ច្ន មកន

បានមកផាេ់សកខីកមមរៅរេេជំន ំជប្មោះរឡើយ353។ 
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 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ១០៨។  

347
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ១០៨។  

348
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ១១០។  

349
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ១១១។  

350
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១២២ ជាអាទិ៍។  

351
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៧៥។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៥៦៩ ដេ់ ៥៧០។ 

352
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៩ ដេ់ ៤៧។ 

353
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៤៨ ដេ់ ៥៤។  
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143>រដាយស រញ្ញា  ថារតើ រហ្ង សំ ច្ន លរបីប្តូវបានរាោះរៅមកផាេ់សកខីកមម ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ លឺ

ពាក់េ័នធរៅនឹងា រប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធក អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវងេឹងខងេងអំេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នា 

សរប្មឆមកនរាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន ជាមួយនឹងរទដាឋ នថ្នា េកនកតយរឡើងវច្ញកនុងា ទទួេយកជាបានា នូវរស

ឆកាីសរប្មឆខដេជាឆនាៃ ន សកទធក354។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា រៅរេេ

ខដេ ករឃើញថាម្ភនកំហ្ ស លឺតប្មូវឱ្យម្ភនា រង្ហា ញ ថារតើកំហ្ សរនោះ“រណាា េឱ្យម្ភនា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់

ម្ភច ស់រណា ឹងសទ កខ ម្ភននយ័ថា “កំហ្ សរនោះនាឱំ្យេទធផេខ សឆគង ៃន់ ៃ រៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី ខដ  ឬ

ោ៉ៅ ងណា”355។ 

144>េកខណៈវច្នកឆិ័យខដេសំខាន់រំផ តសប្ម្ភរ់រសឆកាីសរប្មឆទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើសកសីប្តូវរាោះ

រៅមកផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះម ខត លាា  ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា លឺជាភាេជារ់ពាក់េ័នធថ្នសកខីកមមរៅនឹងប្េឹតាក

ា ណ៍ខដេជាកមមវតែថុ្នរទរចាទទាងំរនាោះ។ ជាមួយោន រនោះខដ  នកងជាេករសស រៅរេេសកសីសាា ន េេមួយ

ឆំនួន ឬមរ ាបាយដថ្ទរទៀតខដេជាភសាតុ្តង ម្ភនអតែកភាេពាក់េ័នធរៅនឹងប្េឹតាកា ណ៍រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះនឹង

ប្តូវរប្ជើសរ ីសយកសកសីខដេប្តូវរាោះរៅ កនុងរោេរំណងរដើមបីធានានូវា េរនេឿនកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី។ 

ា សរប្មឆខរររនោះបានឆេោុះរញ្ញច ងំកនុងឆំរណាមរនាោះរៅកនុងវច្ធាន ៨៧(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ខដេរ ៀររារ់េី

មូេដាឋ នសប្ម្ភរ់ា រដករស សំរណើស ំឱ្យេកនកតយភសាតុ្តង  ួមម្ភនភសាតុ្តងខដេ“មកនជារ់ពាក់េ័នធ ឬជាា រសនើ

ស ំជាន់ោន ”។ ជាទូរៅ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងលរបីប្រឹងខប្រង កសកសី ឬមរ ាបាយរផសងៗខដេជាភសាុ

ត្តងខដេអាឆរំភេឺរេើប្េឹតាកា ណរ៍នាោះបានេអប្ររសើ ។  

145>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា នួន ជា បានរសនើស ំឱ្យរាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន មករ ឱើជាសកសីរដាយ

ខផអករេើតួនាទី រស់ រហ្ង សំ ច្ន ជាអតីតអន រមរញ្ញជ ា កងេេភូមកភាលរូព៌ា នកងជារ លគេម្ភន ក់កនុងឆំរណាម

រ លគេម្ភនឋានៈខពស់រំផ តខដេរៅ ស់ នកងម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ខដេ

ជារញ្ញា មួយកនុងឆំរណាមរញ្ញា សំខាន់ៗរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ រោងត្តមកំណត់រហ្ត ថ្នរទសម្ភា ស

ន៍ រស់ រហ្ង សំ ច្ន ខដេបានរ ឱើរឡើងជាមួយនឹង Ben KIERNAN នួន ជា ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា រហ្ង 

សំ ច្ន អាឆផាេ់សកខីកមមទាក់ទងរៅនឹងកកឆចប្រជ ំមួយរៅទីប្កុងភនំរេញខដេបានប្រប្េឹតារឡើងាេេីថ្ងៃទី ២០ ខខ 

                                                 
354

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៩៧ ជាអាទិ៍។ 

355
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១០០។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

95 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេរៅរេេប្រជ ំរនាោះរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. ប្តូវបានផសេឱផាយផងខដ ។ អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា សកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ច្ន អាឆម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធរៅកនុងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១ ជាា េកតមួយខដេមកនប្តឹមខតមតកភាលតកឆបានទទួេសគ េ់រ៉ៅ រណាណ ោះរទ ខងមទាងំមតកភាលរប្ឆើន

ថ្នអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានទទួេសគ េ់ផងខដ  រ៉ៅ ខនារៅកនុងកប្មកតតកឆតួឆរ៉ៅ រណាណ ោះ356។  

146>រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ររើរទាោះរីជាបានទទួេសគ េ់ថា សកខីកមម រស់ រហ្ង សំ  ច្ន អាឆម្ភនភាេជារ់ពាក់

េ័នធ នកងម្ភនស ៈសំខាន់ោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ ក៏មតកភាលរប្ឆើនបានេកចា ណាថា េ ំលរបីរាោះរៅរឡើយ រដាយស 

មូេរហ្ត េនា រេេខដេទំនងជារណាា េមកេីា រឆញរសឆកាីសរប្មឆរាោះរៅ រហ្ើយនឹងអាឆ“រ ឱើឱ្យអងគ

ជំន ំជប្មោះធាេ ក់ឆូេរៅកនុងសែ នភាេមួយខដេរពា រេញរៅរដាយភាេេំបាកេំរកន”357។ រហ្ត ផេសប្ម្ភរ់

ា េនា រេេ នកងា េំបាកខដេម្ភនដូឆា  ំេឹងទ ករនោះ លឺជាា សនមតរ៉ៅ រណាណ ោះខដេថា រហ្ង សំ ច្ន េ ំ

ម្ភនឆនៃៈរោ េត្តមដីារាោះ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវខតសំអាងរេើវច្ធានា ចារ់រងខំកនុងា អន វតា

ដីារនោះ ថា រហ្ង សំ ច្ន អាឆនឹងយកអភ័យឯកសកទធកសភាមករប្រើប្បាស់ទាក់ទងរៅនឹងវច្ធានា ចារ់រងខំរនាោះ 

នកងថា សែ នភាេរនោះេ ំអាឆរដាោះប្សយបានកនុងរេេឆ្រ់ៗរឡើយ។  

147>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា ា សនមតរនោះ បានខផអកជាមូេដាឋ នោ៉ៅ ង ំរេើា បា៉ៅ ន់សម ន

រ៉ៅ រណាណ ោះ ដូរឆនោះ េ ំអាឆាេ យជាមូេដាឋ នសមប្សរសប្ម្ភរ់ា រប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធករឡើយ។ ដូឆបានរេើករឡើង

ខាងរេើ ម្ភនខតសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតអនា ជាតករ៉ៅ រណាណ ោះខដេបានេាោមខសឱង កសកខីកមម រស់ រហ្ង សំ

  ច្ន រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចរស ើរសួ អស់ យៈរេេជកតប្បាឆំ្ន ំរៅម នអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរឆញរសឆកាីស

រប្មឆ។ ររើរទាោះរីជាសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតអនា ជាតកបានសននកដាឋ នសប្ម្ភរ់រោេរំណងថ្នកកឆចរស ើរសួ  ថា 

រហ្ង សំ ច្ន បានរដករស មកនផាេ់សកខីកមម នកងថា ម្ភនរញ្ញា អភ័យឯកសកទធកសភាជាសាា ន េេ អាឆរងកឱ្យ

ម្ភនា េនា រេេក៏រដាយ358  ក៏េ ំម្ភនា ប្រឹងខប្រងរខនែមរទៀតប្តូវបានរ ឱើរឡើងរដើមបីរាោះរៅរនាោះរឡើយ។ 

រេើសេីរនោះរទៀត េ ំម្ភនា អោះអាងណាមួយ រស់ រហ្ង សំ ច្ន រៅកនុងសំណ ំរ ឿងរង្ហា ញថា ោត់ម្ភនឆនៃៈ

ជាក់ខសាងេ ំមកផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង នកងយកអភ័យឯកសកទធកសភាមករប្រើប្បាស់

                                                 
356

 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ៩៦៖ (ទទួេសគ េ់ថា “ររើរទាោះរីជាទទួេយកក៏រដាយ ក៏សកខីកមម រស់

សកសី [រហ្ង សំ ច្ន] អាឆពាក់េ័នធតកឆតួឆរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១”។   

357
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ៩៧។  

358
 ដីាសរប្មឆ រស់សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកត (D301) ទំេ័  ៦។  
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រឡើយ ប្រសកនររើោត់ប្តូវបានរាោះរៅខមនរនាោះ។ ជាា េកត អងគរ រ ជំន ំជប្មោះបាន ច្ោះលន់ថា ជាា េ ំអាឆ

ទទួេយកបានរទឆំរពាោះា យេ់រឃើញ រស់សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតអនា ជាតកខដេកនុងឆំរណាមរនាោះ ថា 

រហ្ង សំ ច្ន “បានរដករស មកនឆូេមកផាេ់សកខីកមម”រនាោះ359។ ររើរទាោះរីជា ម្ភនា សនមតថា រហ្ង សំ ច្ន េ ំ

ម្ភនឆនៃៈមកផាេ់សកខីកមមរៅដំណាក់ាេរស ើរសួ ក៏រដាយ ក៏េ ំម្ភនា រញ្ញជ ក់ថា រហ្ង សំ ច្ន បាន កា

រោេជំហ្ រនោះដខដេ រៅរេេរ ឿងកាីជាក់ខសាងបានមកដេ់ដំណាក់ាេជំន ំជប្មោះ។ ផៃយុរៅវច្ញ រលអាឆ

សនមតបានថា អនកនរោបាយនាមំ ខរល រស់កមពជុា េ ំសៃ ក់រសៃើ កនុងា  ួមឆំខណករំរេញអាណតាក រស់ អ.វ.ត.

ក. ខដេជាសែ រ័នមួយររងកើតរឡើងរដាយឆារ់ខដេបានអន ម័តរដាយសភាជាតកកមពជុាខតមួយ រហ្ើយោត់ជា

ប្រធាន។  

148>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងលរបីប្រឹងខប្រងទទួេបានា ឆូេខេួន រស់សកសី រហ្ង សំ

  ច្ន មកផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះ។ ម្ភនខតកនុងក ណីខដេ រហ្ង សំ ច្ន រដករស មកនរឆេើយតរ

រៅនឹងដីារាោះរ៉ៅ រណាណ ោះ ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវរប្រើប្បាស់ វច្ធានា ចារ់រងខំ រហ្ើយប្រសកនររើ

សកសីយកអភ័យឯកសកទធកសភាមករប្រើប្បាស់ រនាោះអងគជំន ំជប្មោះប្តូវសរប្មឆអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ថ្នា រប្រើប្បាស់

អភ័យឯកសកទធករៅរេើា អន វតាវច្ធានា រនាោះ។ ម្ភនខតកនុងក ណីខដេរង្ហា ញថា េ ំអាឆម្ភនេទធភាេទទួេ

បានសកខីកមមេីសកសី រហ្ង សំ ច្ន ទាេ់ខតរសោះ ឬអាឆទទួេបានកនុងរេេរវលាេ ំសមប្សររ៉ៅ រណាណ ោះ ខដេ

សំរណើស ំរនោះប្តូវរដករស រចាេរដាយសមរហ្ត ផេ ត្តមវច្ធាន ៨៧(៣-ខ) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។ 

149>ទាក់ទងរៅនឹងេទធភាេខដេរងកឱ្យម្ភនា េនា រេេរនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់

រឃើញថា រញ្ញា ថារតើ រហ្ង សំ ច្ន លរបីឆូេរង្ហា ញខេួនរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ខដ  ឬោ៉ៅ ង

ណារនាោះ ប្តូវបានដឹងឮរៅរេេរ ឿងកាីរនោះបានមកដេ់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង។  នួន ជា បានរសនើស ំឱ្យរាោះ

រៅ រហ្ង សំ ច្ន មករ ឱើជាសកសីរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងជារេើកដំរូងរៅកនុងខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ 

២០១១360 នកងរនាៃ រ់មកបានរេើកសំរណើរនោះជារប្ឆើនរេើករប្ឆើនស។ រ៉ៅ ខនាផៃយុរៅវច្ញ អស់ យៈរេេរឆី្ន ំ

កនេោះលកតចារ់េីសំរណើរេើកទីមួយរនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរឆញរសឆកាីសរប្មឆមួយរេើសំរណើរនោះរៅ

កនុងខខសីហា ឆ្ន ំ ២០១៤ រ៉ៅ រណាណ ោះ។ រនោះេ ំម្ភនា រញ្ញជ ក់ថា រញ្ញា ថ្នា ឆូេរង្ហា ញខេួន រស់ រហ្ង សំ ច្ន 

                                                 
359

 សេដីារេើរណា ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងដីាសរប្មឆរេើសំរណើស ំរាោះរៅសកសី (D314/2/7 D314/1/8) កថាខណឌ  ៦៨។ 

360
 ឧរសមព័នធរៅនឹងរសឆកាីសរងខរ រស់ នួន ជា អំេីសកសីខដេបានរសនើរឡើង (E9/10.1) ទំេ័  ៦៨។  
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កនុងនាមជាសកសី ប្តូវបានរដាោះប្សយរៅកនុងរេេរនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ា សននកដាឋ នណាមួយ រស់

មតកភាលរប្ឆើនរៅរេើា េនា រេេជាសាា ន េេរនាោះ េ ំជារ់ពាក់េ័នធ នកងេ ំអាឆរ ឱើយ តាកកមមបានរឡើយ។ 

អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេអាឆសននកដាឋ នថា ា រប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធក រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងសំរណើស ំឱ្យរាោះរៅសកស ីរហ្ង សំ ច្ន េ ំសមរហ្ត ផេរឡើយ នកងម្ភនកំហ្ ស។ 

150>រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា ដូឆបានរេើករឡើងខាងរេើ ជាេករសសប្រសកន

ររើម្ភនសកសី ឬភសាតុ្តងមួយឆំនួនទាក់ទងរៅនឹងកមមវតែថុ្នអងគរហ្ត ដូឆោន  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអាឆ

សរប្មឆមកនរាោះរៅទាងំអស់រឡើយ រ៉ៅ ខនាអាឆរាោះរៅប្តឹមខតសកសីណាខដេម្ភនា ពាក់េ័នធរប្ឆើនរំផ តរៅ

កនុងរ ឿងកាីឆំរពាោះម ខរ៉ៅ រណាណ ោះ361។  

151>នួន ជា បានរេើករឡើងថា រហ្ង សំ ច្ន លឺ“ជាសកសីសំខាន់រំផ ត”ទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀសរឆញេីទី

ប្កុងភនំរេញ នកងប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ362។ រដាយស  រហ្ង សំ ច្ន ទទួេរនៃកុកងវ រសនា ំរេខ 

១២៦ ថ្នកងេេ ំរេខ ១ កនុងភូមកភាលរូព៌ា នកងជាអន រមរញ្ញជ ា កងេេ ំរេខ ១ នួន ជា បានអោះអាងថា 

រហ្ង សំ ច្ន ប្បាកដជា“បានដឹងរដាយផ្លៃ េ់”េីរទរញ្ញជ  រស់កម្ភម ភកបាេថាន ក់កំេូេទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀស 

នកងទាក់ទងរៅនឹង“ជរម្ភេ ោះ វាងភូមកភាល នកងភូមកភាលកនុងឆំរណាមកងកម្ភេ ំងខដេបាន ំរដាោះទីប្កុងភនំរេញ”363។  

រេើសេីរនោះរទៀត នួន ជា បានអោះអាងថា សកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ច្ន អាឆនឹងរដាោះរនៃកុរដាយខផអករេើរទ

សម្ភា សន៍ រស់ Ben KIERNAN ជាមួយ រហ្ង សំ ច្ន។ ជាេករសស នួន ជា បានរេើករឡើងថា រោងត្តម

កំណត់រហ្ត ថ្នរទសម្ភា សន៍ រហ្ង សំ ច្ន បានអោះអាងថា រៅរេេប្រជ ំកនុងទីប្កុងភនំរេញាេេីខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ នួន ជា បានរប្រើប្បាស់ពាកយមួយទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. ឆំរពាោះអនក ដឋា  នកង

ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ថា លរបី“ដកអនកទាងំរនោះរឆញេីប្ករខ័ណឌ ” រ៉ៅ ខនាេ ំខមនឱ្យសម្ភេ រ់រនាោះរទ។ ជា

ា រឆេើយតរ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាងថា សកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ច្ន េ ំម្ភនអឱីខរេក នកងេ ំខមនជាភសាុ

ត្តងរដាោះរនៃកុរនាោះរទ364។  

                                                 
361

 សូមរមើេទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ៩៦។ 
362

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៩។ 

363
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៩, ៦៤ (រជើងទំេ័  ១៥១)។ 

364
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាណឌ  ៣៨។ 
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152>ដំរូង អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា េ ំម្ភនា រញ្ញជ ក់ណាមួយខដេថា រហ្ង សំ ច្ន 

បានទទួេេ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញខដេសកសីដថ្ទរទៀតេ ំបានដឹងរនាោះ

រឡើយ។ ររើរទាោះរោីត់ជារមរញ្ញជ ា កងវ រសនា ំរេខ ១២៦ នកងជាអន រមរញ្ញជ ា កងេេ ំរេខ ១ រៅ

កនុងអំឡុងរេេជារ់ពាក់េ័នធរនាោះក៏រដាយ ក៏ោត់បានទទួេរទរញ្ញជ េី ឆ័នៃ ឆប្កី ជារមរញ្ញជ ា កងេេ ំខដេ

ប្តូវរាយា ណ៍រៅរេខាភូមកភាល ដូឆខដេ នួន ជា បានទទួេសគ េ់365។  រៅកនុងសំណ ំរ ឿង េ ំម្ភនា 

រញ្ញជ ក់ថា ោត់ម្ភនទំនាក់ទំនងរដាយផ្លៃ េ់រៅនឹងរសឆកាីខណនា ំ ឬរទរញ្ញជ ខដេរឆញេីមជឈកមរកសរនាោះរទ 

ផៃយុរៅវច្ញ   េ័ត៌ម្ភនរនោះប្តូវបានរញ្ចូនរនាមកឱ្យ នួន ជា ត្តម យៈរមរញ្ញជ ា កងេេ រស់ោត់366 ខដេស ី

សង្ហឱ ក់ជាមួយនឹងខខសរណាា ញថ្នា ទំនាក់ទំនង ខដេបានអោះអាងរដាយអតីតរមរញ្ញជ ា កងវ រសនា ំម្ភន ក់ 

ខដេបានមកផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង367។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេក៏កត់

                                                 
365

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៦៣។ 

366
 កំណត់រហ្ត ថ្នកកឆចសម្ភា សន៍វាយសរឡើងវច្ញ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ E3/1568 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៩១ ERN 

(ភាសខខម ) 00713946 (រហ្ង សំ ច្ន បានអោះអាងថា ោត់មកនបានឆូេ ួមផ្លៃ េ់រៅកនុងកកឆចប្រជ ំខដេមជឈកមរកសបានផាេ់ា ខណនាំ

ពាក់េ័នធរៅនឹងា វាយប្រហា  នកងា ជរមេៀសទីប្កុងភនំរេញរដាយផ្លៃ េ់រនាោះរទ រ៉ៅ ខនាោត់ប្តូវបានប្បារ់ប្តួសៗរដាយរមរញ្ញជ ា កង

េេ ំ រស់ោត់ លឺឆប្កី)។ សូមរមើេផងខដ ផងខដ  កំណត់រហ្ត ថ្នកកឆចសម្ភា សន៍វាយសរឡើងវច្ញ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ 

E3/1568  ថ្ងៃទី ៣០ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 00713956-7 (បានអោះអាងថា រប្ៅេីរៅកនុងកកឆចប្រជ ំប្រជាខហ្េកនុងថ្ងៃទី 

២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ោត់ធាេ រ់បានជួរ រ៉ៅ េ េត មាងរទៀតរ៉ៅ រណាណ ោះ កនុងរេេ“ប្រជ ំ ំ”កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧)។ ត្តមា យេ់រឃើញ

 រស់អងគជំន ំជប្មោះ ឆំណ ឆរនោះផៃយុោន រៅនឹងសមមតកកមមខដេថា រហ្ង សំ ច្ន ម្ភនទំនាក់ទំនងផ្លៃ េ់ជាមួយនឹងមជឈកមរកសរៅរេេ

ជរមេៀសរនាោះ។ 

367
 សកសី ម្ភស រវឿន ខដេប្រហាក់ប្រខហ្េនឹង រហ្ង សំ ច្ន ខដ  លឺជារមរញ្ញជ ា កងវ រសនា ំទទួេរនៃកុរេើទាហាន ៦០០ នាក់ 

រៅកនុងអំឡុងរេេវាយប្រហា ទីប្កុងភនំរេញ។ សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម្ភស រវឿន) ឯកស រេខ 

E1/129.1 ទំេ័  ៧១, ៧៦, ៧៨។ ោត់បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់បានទទួេរទរញ្ញជ េីរមរញ្ញជ ា កងេេ I ខដេរាយា ណ៍ផ្លៃ េ់

រៅរេខាភូមកភាល នកងថា អឱីខដេោត់បានដឹងលឺប្តឹមកប្មកតភូមកភាល។ សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម្ភស 

រវឿន) ឯកស រេខ E1/129.1 ទំេ័  ៧២ ដេ់ ៧៩ នកងប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម្ភស រវឿន) ឯកស រេខ 

E1/130.1 ទំេ័  ១៨ នកងប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម្ភស រវឿន) ឯកស រេខ E1/132.1 ទំេ័  ១០។ ោត់បាន

រញ្ញជ ក់ថា ោត់េកតជាបានទទួេខផនា វាយប្រហា ទីប្កុងភនំរេញេរីមរញ្ញជ ា កងេេ ំ ខដេបានទទួេកនុងអំឡុងរេេប្រជ ំខដេ

ដឹកនារំដាយ នួន ជា។ សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម្ភស រវឿន) ឯកស រេខ E1/129.1  ទំេ័  ៧៤ នកង

ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម្ភស រវឿន) ឯកស រេខ E1/130.1 ទំេ័  ៧៣។ អ៊ា ង ខ ៉ន ខដេជារមរញ្ញជ ា កងវ 

រសនា ំ បានអោះអាងថា ោត់េ ំបានដឹងអំេីទំនាក់ទំនង វាងរមរញ្ញជ ា កងេេ ំ នកងថាន ក់រេើរឡើយ។ សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី 
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សម្ភគ េ់ផងខដ ថា មស្តនាីរោធាខដេបានរង្ហា ញខេួនជាសកសីរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ជាក់ខសាង 

ប្តូវបានសួ រដញរដាេោ៉ៅ ងទូេំទូលាយទាក់ទងរៅនឹងរទរញ្ញជ  ខដេប្តូវបានរ ឱើរឡើងពាក់េ័នធរៅនឹងា វាយ

ប្រហា  នកងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ368។ ដូរឆនោះ េ ំខមនម្ភនខតសកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ច្ន ខត

មួយលត់រនាោះរឡើយ។ ទីេី  ខផអកត្តម នួន ជា បានឱ្យដឹងថា តថ្មេសនូេថ្នសកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ច្ន លឺថា ោត់

“បានឆូេ ួមោ៉ៅ ងសកមម”រៅកនុងជរម្ភេ ោះ វាងភូមកភាល នកងមជឈកម នកង វាងភូមកភាល នកងភូមកភាល“ខដេចារ់រផាើម

                                                                                                                                                             

០៩ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ៊ា ង ខ ៉ន) ឯកស រេខ E1/157.1 ទំេ័  ៥០។ សូមរមើេផងខដ  ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 
២០១៣ (រអៀង ផ្លន) ឯកស រេខ E1/193.1 ទំេ័   ៦, ១០, ១១ (រអៀង ផ្លន ខដេជារមរញ្ញជ ា ថ្នកងវ រសនាតូឆ បានអោះអាង

ថា រមរញ្ញជ ា កងេេតូឆ នកងកងេេ ំប្តូវបានតប្មូវឱ្យឆូេ ួមប្រជ ំខតរៅកនុងកប្មកតភូមកភាលរ៉ៅ រណាណ ោះ)។ 

368
 សូមរមើេឧ. ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម្ភស រវឿន) ឯកស រេខ E1/130.1 ទំេ័  ៩ (ម្ភស រវឿន ប្តូវបាន

សួ  ថារតើរទរញ្ញជ រនាោះជារទរញ្ញជ អឱីរៅកនុងកកឆចប្រជ ំខដេោត់បានឆូេ ួមរនាោះ)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(ម្ភស រវឿន) ឯកស រេខ E1/131.1 ទំេ័  ៧០ (ោត់ប្តូវបានសួ អំេីរទរញ្ញជ ដថ្ទរទៀតខដេបានទទួេទាក់ទងរៅនឹងា វាយ

ប្រហា ទីប្កុងភនំរេញ)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ៊ា ង ខ ៉ន) ឯកស រេខ E1/157.1 ទំេ័  ២៧ ដេ់ ២៨, 

៣៣។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ៊ា ង ខ ៉ន) ឯកស រេខ E1/158.1 ទំេ័  ៣៩ ដេ់ ៤១ (អ៊ា ង ខ ៉ន ប្តូវបានសួ 

អំេីា ជរមេៀស នកងរទរញ្ញជ ខដេោត់បានដឹងថា រឆញទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនាោះ)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(រអៀង ផ្លន) ឯកស រេខ E1/193.1 ទំេ័  ១០ ដេ់ ១២, ១៤ (រអៀង ផ្លន ប្តូវបានសួ សំណួ អំេីរទរញ្ញជ ឱ្យជរមេៀសប្រជាជន

រឆញេីទីប្កុង នកងមូេរហ្ត )។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ឯកស រេខ E1/159.1 ទំេ័   ៣៤, 

៣៥, ៤៩, ៥៣ ដេ់ ៥៤។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ្ម ខស) ឯកស រេខ E1/177.1 ទំេ័  ៥៣ ដេ់ 

៥៤, ៦៣, ៦៧ ដេ់ ៦៩ (រឆ្ម ខស ខដេអន រមរញ្ញជ ា កងេេ ំម្ភនទាហាន ១០០ នាក់ ជារ់ពាក់េ័ននធរៅនឹងា ជរមេៀសទីប្កុង

ភនំរេញ។ ោត់ប្តូវបានសួ សំណួ ោ៉ៅ ងទូេំទូលាយអំេីេកខណៈ នកងា អន វតាជាក់ខសាងនូវរទរញ្ញជ ខដេទទួេបានពាក់េ័នធរញ្ញា

រនាោះ)។ សូមរមើេផងខដ  ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (លង់ លីម) ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័  ៧២ នកង ៨៤ 
ដេ់ ៨៥។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (លង់ លីម) ឯកស រេខ E1/139.1  ទំេ័  ៤ ដេ់ ៥ (លង់ លីម បាន

អោះអាងថា ោត់ជាកូនទាហានកនុងអំឡុងរេេថ្នា វាយប្រហា ទីប្កុងភនំរេញ រនាៃ រ់មកប្តូវបានតរមេើងជាប្រធានកងរៅរេេទីប្កុង

សែកតរប្ាមា ាន់ារ់)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (លង់ លីម) ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័  ៧២ ដេ់ ៧៦, 

៨៤ ដេ់ ៨៦ នកងប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (លង់ លីម) ឯកស រេខ E1/139.1 ទំេ័  ៥ ដេ់ ៦, ៨, ៤៣ ដេ់ 

៤៧ (លង់ លីម ប្តូវបានសួ សំណួ ជាក់លាក់ នកងប្រភេថ្នរទរញ្ញជ ខដេបានទទួេ  ួមម្ភនរណាា ញថ្នា រញ្ញជ  នកងមស្តនាីខដេជាអនក

រាយា ណ៍)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១១ (ស៊ា ៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័  ៩, ១០ ដេ់ ១១, ១៣, ១៩ 

ដេ់ ២២, ៣៨, ៣៩, ៤៤, ៥៥ នកង ៥៩ (ស៊ា ៊ុំ ជា ខដេជាកូនទាហានសមញ្ា ប្តូវបានសួ សំណួ អំេីខេឹមស  នកងប្រភេថ្នរទរញ្ញជ

ពាក់េ័នធរៅនឹងា ជរមេៀសរនាោះ)។ 
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ត្តងំេីរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៣ នកងរនា ហ្ូតដេ់ថ្ងៃឆូេទីប្កុងភនំរេញ”369។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេសរងកតរឃើញថា ររើរទាោះរីជាា រ ៀររារ់ រស់ រហ្ង សំ ច្ន រឃើញថា ម្ភនអតែកភាេថ្នភាេជាសប្តូវនឹង

ោន  កនុងកប្មកតមួយ វាងភូមកភាលនកងភូមកភាលចារ់ត្តងំេីឆ្ន ំ ១៩៧៣370ក៏រដាយ ក៏ រហ្ង សំ ច្ន បានរេើករឡើង

មាងរហ្ើយមាងរទៀតោ៉ៅ ងឆាស់ថា េ ំម្ភនសកមមភាេរោះរបា  ំដ ំបានរកើតរឡើងប្រឆំ្ងនឹងមជឈកមរកសរៅម នខខ

សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ រឡើយ ក ំថាដេ់រៅម្ភនា ប្រឆំ្ងនឹងរទរញ្ញជ  រស់រកសរនាោះ371។ រោងត្តមកំណត់

                                                 
369

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៩ នកង ៦៤។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា នួន ជា ម្ភនកំហ្ ស 

រៅរេេរញ្ញជ ក់ថា Stephen HEDER “បានយេ់ប្សរ” ថា រហ្ង សំ ច្ន“បានប្រឆំ្ងនឹងកងទ័េខដេោបំ្ទមជឈកមរកស” កនុងខខ រម

ស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ (រ ៀរសំរណើទីប្បាមំួយ រស់ នួន ជា ស ំរាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន (E236/5/1/1) កថាខណឌ  ១៤ ជាមួយនឹងប្រតកចា ឹក

ឆ ោះថ្ងៃទី ១៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ឯកស រេខ E1/224.1 ទំេ័  ៧៣ ដេ់ ៧៥)។ សូមរមើេផងខដ  ស 

ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៤២ នកងរជើងទំេ័  ៦៧៤ បានអោះអាងថា ា ខរកបាក់ខដេដឹកនារំដាយរេខាភូមកភាល
ពាយ័េយ  ស់ ញឹម(ញឹម  ស់) ទំនងជាម្ភនខផនា រោះរបា ប្រដារ់អាវ  ប្រឆំ្ងនឹង រ៉ៅ េ េត ត្តំងេីរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៥។ ា អោះអាង

រនោះខផអករេើេ័ត៌ម្ភនខដេថា រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទាត់ រ ឿន បានសងសង់ឃាេ ំងទ កអាវ  សម្ភៃ ត់ខដេ ឹរអូសបានេីទាហាន េន់ ន

េ់។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានសរងកតរេើសកខីកមម រស់ ទាត់ រ ឿន រៅរេេផា

េ់សកខីកមមឆំរពាោះម ខខេួន រដាយោត់បានរដករស ថា អាវ  រនាោះប្តូវបានប្រមូេកនុងរោេរំណងរប្រើប្បាស់កនុងរេេរោះរបា ប្រឆំ្ង

នឹងមជឈកមរកសរឡើយ។ សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័  ២០, ២៣ 

ដេ់ ២៤។ 

370
 កំណត់រហ្ត ថ្នកកឆចសម្ភា សនវ៍ាយសរឡើងវច្ញ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ E3/1568 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៩១ ERN 

(ភាសខខម ) 00713952-3 (េកេណ៌នាអំេីា រ៉ៅោះទងគកឆ វាងកងទ័េភូមកភាលរូព៌ាជាមួយនឹងនក តីរកើតរឡើងឆ្ន ំ ១៩៧៣)។ ERN 

(ភាសខខម ) 00713949-52 (រ ៀររារ់ត្តម យៈពាកយរេឆន៍េ ំឆាសល់ាស់ថា “ា រោះរបា ប្រឆំ្ងនឹង រ៉ៅ េ េត”កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៤ កនុង

រាោះក ង)។ ERN (ភាសខខម ) 00713946-7 ( ំឭកថា រដាយស ា ប្លរ់ប្លងទីប្កុងភនំរេញ ប្តូវបានខរងខឆកកនុងឆំរណាមកងរផស

ងៗ ទាហានេ ំប្តូវបានអន ញ្ញា តឱ្យឆូេតំរន់ រស់កងដថ្ទរឡើយ នកងថា រេេោតេ់ាោមឆូេរៅតំរន់ដថ្ទ រលលំរាមចារ់ខេួនោត់)។ 

371
 កំណត់រហ្ត ថ្នកកឆចសម្ភា សន៍វាយសរឡើងវច្ញ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ E3/1568 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៩១ ERN 

(ភាសខខម ) 00713959-60, 0071394-5 (អោះអាងថា ា រោះរបា ប្រឆំ្ងនឹងកងទ័េ រស់ រ៉ៅ េ េត ចារ់រផាើមរៅថ្ងៃទី ២៥ ខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨), 00713961, 00713962-3, 00713965,  00713974-5 (រញ្ញជ ក់ថា ររើរទាោះរជីាោត់ នកងអនកដថ្ទរទៀតបាន

 កាទ កត្តមរោេនរោបាយ រស់រកសចារ់ត្តំងេីឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក៏រដាយ ក៏រទើរខតប្តឹមខខ កញ្ញា  ដេ់ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រ៉ៅ រណាណ ោះ រៅ

រេេថាន ក់ដកឹនាបំានខកខប្រេកខនាកកៈ រស់ រ.ក.ក. ខដេេួកោត់ចាត់ទ កសកមមភាេ រស់ រ៉ៅ េ េត ថា មកនេអ នកងដូឆជាអឱីរនាោះ នកង

ប្លរ់ាេៈរទសៈទាំងអស់ កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់ ១៩៧៧ េួកោត់េ ហំាននកោយអឱីរសោះ។ េួកោត់បានរ ឱើា តស៊ាូសៃ ត់ៗ រ៉ៅ ខនា“រៅ

រេេរនាោះវាម្ភនសភាេតឹង ឹង នកង ច្តតបកតខាេ ងំ េ ំម្ភនឱ្ាសរដើមបីរប្ាកតស៊ាូរឡើយ” ដូរឆនោះ េួកោតច់ាខំតឱ្ាសរោះរបា រ៉ៅ រណាណ ោះ)។ 

ERN (ភាសខខម ) 00713990 (រសកសា យថា ោត់រទើរបានដឹងអំរេើ រស់ រ៉ៅ េ េត ចារ់េីឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខតកនេងមក រហ្ង សំ ច្ន េ ំ
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រហ្ត ថ្នរទសម្ភា សន៍ រស់ រហ្ង សំ ច្ន ោ៉ៅ ងរហាឆណាស់ដេ់ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៧ “ោម នន ណាម្ភន ក់” ួម

ទាងំ ូរោត់ នកង រស ភឹម ផងខដ រនាោះ“ហា៊ា ន”ជំទាស់រៅនឹងរសឆកាីខណនាខំដេរឆញរដាយមជឈកមរកសរឡើយ 

ររើហា៊ា ន“រលប្បាកដជាសម្ភេ រ់រចាេ”372។ ដូរឆនោះ ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំបានរដករស ា 

ជារ់ពាក់េ័នធត្តមរសឆកាីរញ្ញជ ក់ដំរូងថ្នសកខីកមមខដេថា រហ្ង សំ ច្ន អាឆមកផាេ់ទាក់ទងរៅនឹងអងគរហ្ត 

ឆំណ ឆរនោះក៏រដាយ ក៏ត្តមរសឆកាីរញ្ញជ ក់ដំរូង េ ំទំនងជាថា សកខីកមម រស់ោត់ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អាឆ

ជាភសាតុ្តងរដាោះរនៃកុរនាោះរឡើយ។ 

153>ឆ ងរប្ាយ នួន ជា បានអោះអាងថា កំណត់រហ្ត ថ្នរទសម្ភា សន៍ រស់ រហ្ង សំ ច្ន លឺ“ជាភសាតុ្តងផ្លៃ េ់

ខតមួយលត់ខដេអាឆរញ្ញជ ក់អំេី’រឆតនា” រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងា ប្រប្េឹតាឆំរពាោះអនក ដឋា  នកងទាហានថ្ន

 ររសធា ណ ដឋខខម 373។ នួន ជា បានឆងអេុរង្ហា ញរៅរេើា អោះអាង រស់ រហ្ង សំ ច្ន ខដេថា រៅកនុង

កកឆចប្រជ ំរៅទីប្កុងភនំរេញខដេបានប្រប្េឹតារឡើងប្រខហ្េជារៅថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដើមបីផសេឱ

ផាយេីរោេជំហ្ ខផនកនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. នួន ជា បានរប្រើប្បាស់ពាកយ“កម្ភច ត់”កនុងា េកេណ៌នា

រោេនរោបាយពាក់េ័នធរៅនឹងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 374។ រហ្ង សំ ច្ន បានយេ់ឆាស់ថា ពាកយ

រនោះ លឺម្ភនន័យថា “មកនប្តូវទ កេួករលឲ្យរៅកនុងប្ករខ័ណឌ រទៀតរឡើយ” នកងបានរញ្ញជ ក់ថា វាលមកនរៅរេេប្រជ ំ

                                                                                                                                                             

ហា៊ា នរ ីរប្មោះ េីរប្ពាោះររើរទាោះរីជាម្ភនា សងស័យេីដំរូងក៏រដាយ ោត់រៅខត“រជឿរេើរកស”) ERN (ភាសខខម ) 00713974 (បាន

អោះអាងថា ចារ់ត្តំងេីរេេោត់ដងឹថា “រ៉ៅ េ េត ជាជនកបត”់កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ ោត់បានេាោមរ ីរប្មោះប្រឆំ្ងនឹង“ វច្ធានា ”រឆញ

េីថាន ក់ដឹកនា ំរ៉ៅ ខនាេ ំទាន់ម្ភនេទធភាេរ ឱើដូរចាន ោះរៅរឡើយ) ERN (ភាសខខម ) 00713974-7,  00713979-80,  00713992 (រង្ហា ញ
ថា រេខាភូមកភាលរូព៌ា រស ភឹម ខដេមជឈកមរកសបានសងស័យថា ោត់រងកឆេនារោះរបា  បាននកោយកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ ថា ឆេនាត

ស៊ាូេ ំលរបី“វាយប្រហា មកតា” ខតលរបី“សា រ់ត្តមរទរញ្ញជ ” រស់រកសោ៉ៅ ងរហាឆណាស់បានមួយ យៈ រប្ាយមកកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨ រស 

ភឹម “រៅខតេ មំ្ភនជំហ្ ឆាស់លាស់” នកង“រៅខតរជឿរេើ រ៉ៅ េ េត” ដូរឆនោះក៏បានរញ្ឈរ់ខផនា រោះរបា រ ីរប្មោះ)។ ា រ ៀររារ់

 រស់ ជា ស ីម កនុងឆ្ន ំ ១៩៩១ ខផអកត្តម បាយា ណ៍ រស់ Ben KIERNAN បានយេ់ប្សរជាមួយនឹងទកដឋភាេជារប្ឆើនថ្នឆរមេើយ

 រស់ រហ្ង សំ ច្ន។ សូមរមើេ កំហ្ត់រហ្ត ថ្នកកឆចសម្ភា សនវ៍ាយសរឡើងវច្ញ រស់ KIERNAN ស រេខ E3/1568 ឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ 

ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៩១ ឯក ERN (ភាសខខម ) 00713946។ 

372
 កំហ្ត់រហ្ត ថ្នកកឆចសម្ភា សន៍ស រស រដាយថ្ដ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ E3/5593 ថ្ងៃទី ០៣ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៩១ ERN 

(ភាសខខម ) 00713939។  

373
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៩។ 

374
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៩ រោងរៅរេើកំហ្ត់រហ្ត ថ្នកកឆចសម្ភា សន៍វាយសរឡើងវច្ញ រស់ 

KIERNAN ឯកស រេខ E3/1568 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 00713955។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រនាោះេ ំបានរប្រើប្បាស់ពាកយ“ករមៃឆ”ខដេម្ភនន័យថា រ ឱើឱ្យរខៃឆ ឬសម្ភេ រ់រឡើយ375។ នួន ជា ក៏បានរេើករឡើង

រខនែមរទៀតថា រោេនរោបាយខដេបានរេើករឡើងរៅរេេប្រជ ំកនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាោះ“ជារ់ពាក់

េ័នធរៅនឹងរមដកឹនា ំ ថ្ន ដាឋ ភកបាេថ្នសធា ណ ដឋខខម ខតរ៉ៅ រណាណ ោះ” ដូឆា អោះអាង រស់ រហ្ង សំ ច្ន នកង ជា 

ស ីម រៅកនុងរទសម្ភា សន៍រនាោះ376។  

154>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា កំណត់រហ្ត ថ្នរទសម្ភា សនប៍ានរេើករឡើងនូវរញ្ញា

ជារប្ឆើនពាក់េ័នធរៅនឹងរទរចាទរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១377 ខដេរញ្ញា មួយឆំនួនលួ បានរញ្ញជ ក់ត្តម យៈ

                                                 
375

 កំហ្ត់រហ្ត ថ្នកកឆចសម្ភា សនវ៍ាយសរឡើងវច្ញ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ E3/1568 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៩១ ERN 

(ភាសខខម ) 00713955។ 

376
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៦៧ រោងរៅរេើថ្ងៃទី ៣០ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៩១ឯ កស រេខ E3/1568  ថ្ងៃទី ៣០ 

ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 00713955 (រហ្ង សំ ច្ន) នកង ERN (ភាសខខម ) 00713927-8 (ជា ស ីម)។  

377
 ជាដំរូង េ ំម្ភនភាេឆាស់លាស់ថារតើ រហ្ង សំ ច្ន នកង ជា ស ីម បាននកោយសំរៅជាក់លាក់រៅរេើ“រមដឹកនា”ំថ្ន ររ េន់ នេ់ 

មកនខមនសរំៅរេើទាហាន ឬមស្តនាី មមត្តថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា ឬថារតើម្ភនខត Ben KIERNNAN ខដេជាអនក

សននកដាឋ នថា អនកខដេប្តូវបានរលយកសម្ភា សន៍បាននកោយអំេីរមដឹកនារំ៉ៅ រណាណ ោះរនោះ រដាយស រៅកនុងកំណត់រហ្ត ថ្នរទសម្ភា សន៍

រនាោះ ា សំរៅខរររនោះទំនងជាដាក់កនុង ងឱង់ប្កឆកខដេជា មមត្តរប្រើប្បាស់រដើមបីរង្ហា ញថា ជាលំនកត រស់ Ben KIERNAN (សូម

រមើេ កំហ្ត់រហ្ត ថ្នកកឆចសម្ភា សនវ៍ាយសរឡើងវច្ញ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ E3/1568 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៩១ ERN 

(ភាសខខម ) 00713955 (រហ្ង សំ ច្ន) នកង ERN (ភាសខខម ) 00713927-8 (ជា ស ីម))។ ា សំរៅជាក់ខសាង រស់ រហ្ង សំ ច្ន 

រៅរេើរមដឹកនាថំ្ន ររ េន់ នេ់ ម្ភនភាេមនៃកេសងស័យរខនែមរទៀត រដាយស ខតជាា រកខប្រឃាេ រនោះទាងំមូេ រស់ Ben 

KIERNAN ថា “komchat puok rattakar chinh” (កម្ភច ត់េកួ ដឋា រឆញ) (កំណត់រហ្ត ថ្នកកឆចសម្ភា សន៍ស រស រដាយថ្ដ រស់ 

KIERNAN ឯកស រេខ E3/5593 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 00713934) ខដេកនុងរនាោះ ពាកយ“rattakar” 

រកខប្រថា “អនក ដឋា ថ្ន ររ[េន់ នេ]់” រដាយោម នា កប្មកតជាក់លាក់ណាមួយរឡើយ។ ទីេី  រហ្ង សំ ច្ន បាន ំឭកនូវពាកយដូឆ

ោន ខដេ នួន ជា បាននកោយ នកងអតែន័យប្តង់ថ្នពាកយរនោះ រ៉ៅ ខនាេ បំានេនយេ់ថា ោត់យេ់ោ៉ៅ ងដូឆរមាឆអេំីពាកយរនោះរៅកនុងរ ច្រទ

រនាោះរឡើយ។ ត្តមា ជាក់ខសាង  នួន ជា បានរប្រើប្បាស់ពាកយថា “komchat”កម្ភច ត់ កនុងន័យសប្ម្ភេរដើមបីផាេ់ជាស ខដេម្ភន

ន័យរងករ់ រ៉ៅ ខនាឆាស់លាស់អាឆយេ់បានឆំរពាោះអនកសា រ់។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញ

ថា រហ្ង សំ ច្ន នកង ជា ស ីម បាននកោយអំេីា រប្រើប្បាស់ពាកយសប្ម្ភេប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះ (សូមរមើេ កំណត់រហ្ត ថ្នកកឆច

សម្ភា សន៍វាយសរឡើងវច្ញ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ E3/1568  ថ្ងៃទី ៣០ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 00713927-

8 (“រមើេខង”ម្ភនន័យ“សម្ភេ រ”់) ERN (ភាសខខម ) 00713931 (“សប្មកតសប្មំ្ភងរដាយប្រុងប្រយ័តន”ម្ភនន័យ“សម្ភេ រ់”))។ ទីរី 

ទំនងជាម្ភនភាេមកនប្សរោន ខផនកអកស សស្តសាកនុងឆំរណាមអនកសកការេើា រកខប្រប្តឹមប្តូវថ្នពាកយ“កម្ភច ត់”ជាភាសអង់រលេស។ 

Ben KIERNAN ករខប្រពាកយ“komchat” ថា “scatter” ឬ “don’t allow them to remain in the framework” ក ំទ កឱ្យរៅកនុង



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

103 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

សកខីកមមផ្លៃ េ់ រស់ រហ្ង សំ ច្ន។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ផងខដ ថា េទធភាេថ្នា រក

ប្សយ ពាកយររើរោងត្តម រហ្ង សំ ច្ន ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រៅរេេប្រជ ំរនាោះ អាឆជាភសាតុ្តងរដាោះរនៃកុ។  

រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី កំណត់រហ្ត ថ្នកកឆចសម្ភា សន៍រនាោះ ជាក់ខសាងប្តូវបានដាក់រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូង ួឆរហ្ើយ។ មតកភាលរប្ឆើនបានរញ្ញជ ក់ឆាស់លាស់ថា កំណត់រហ្ត រនោះ“បានរង្ហា ញប្លរ់ប្ោន់ នកងអាឆរជឿ

ទ កឆកតាបានថា [រហ្ង សំ ច្ន] បានរញ្ញជ ក់នូវពាកយរនោះ នកងរោរេ់ខណនាខំដេរមធាវីា ពា កាី នួន ជា 

េាោមសំអាងរៅរេើរនាោះ”378។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ សកខីកមម រស់ រហ្ង សំ ច្ន ប្រខហ្េជាេ ំបានផាេ់

េ័ត៌ម្ភនសំខាន់រខនែមសប្ម្ភរ់ជាភសាតុ្តងរដាោះរនៃកុទាក់ទងរៅនឹងកកឆចប្រជ ំរៅថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ រឡើយ។  

155>ស  ររសឆកាីមក អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា សរប្មឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងមកនរាោះរៅសកសី រហ្ង សំ ច្ន េ ំរណាា េឱ្យម្ភន“េទធផេខ សឆគង ៃន់ ៃ រៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី”

រនាោះរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ខដេថា េ័ត៌ម្ភនខដេម្ភនរៅកនុងកំណត់រហ្ត ថ្នរទសម្ភា សន៍ អាឆប្តូវបាន

ចាត់ទ កថាជាភសាតុ្តងរដាោះរនៃកុ េ័ត៌ម្ភនរនោះប្តូវបានដាក់រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ួឆរហ្ើយ។ 

រញ្ញា  ថារតើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារេើេ័ត៌ម្ភនប្លរ់ប្ោន់ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ លឺជារញ្ញា ដាឆ់

រដាយខឡក ខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយដូឆខាងរប្ាម ជាមួយទឡហីក ណ៍ពាក់េ័នធថ្នរ

ណា ឹងសទ កខ379។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ កនុងក ណីសមប្សរនឹងប្តូវរ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នជាប្ររោជនដ៍េ់

ជនជារ់រចាទរដាយខផអករេើកំណត់រហ្ត ថ្នរទសម្ភា សន ៍រស់ រហ្ង សំ ច្ន។ 

៤.ខ.២.ក.២.សកស ីអ៊ា ក រ៊ា នរ ឿន 

                                                                                                                                                             

ប្ករខ័ណឌ  (រសៀវរៅ រស់ Ben KIERNAN៖  ររ រ៉ៅ េ េតៈ ា ខសឱង កអំណាឆ នកងប្រេ័យេូជសសន៍រៅកនុងកមពជុារប្ាម

 ររខខម ប្កហ្ម ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ១៩៧៩ ឯកស រេខ E3/1593 ទំេ័  ៨៩ ERN (ភាសខខម ) 00637444) រ៉ៅ ខនាឆខំណកឯ 

Stephen HEDER បានផាេ់សកខីកមមថា “កម្ភច ត់”ម្ភនន័យ ៃន់ជាង“scatter” នកងម្ភនន័យថា “រំបាត់រឆញ  េ ររំបាត់” ដូរឆនោះរសៃើ 

ដូឆោន នឹងពាកយករមៃឆ(ពាកយរដើម)”។ សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ឯកស រេខ 

E1/224.1 ទំេ័  ៧៨។ 

378
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ៩៨។ 

379
 សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ៨៤៦ ជាអាទិ៍។  
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156>ប្រវតាកនីតកវច្ ីទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើ អ៊ា ក រ៊ា នរ ឿន លរបីប្តូវបានរាោះរៅ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា លឺដូឆោន

រៅនឹងរញ្ញា  រស់ រហ្ង សំ ច្ន ខដ ។ សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតអនា ជាតកបានរឆញដីារាោះកនុងឆ្ន ំ ២០០៩ 

រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អ៊ា ក រ៊ា នរ ឿន េ ំបានរង្ហា ញខេួនរៅឆំរពាោះម ខរៅប្កមរឡើយ380។ នួន ជា បានរសនើស ំរៅ

កនុងរដើមឆ្ន ំ ២០១១ ថា អងគជំន ំជប្មោះលរបីរាោះរៅ អ៊ា ក រ៊ា នរ ឿន មកផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះម ខខេួន នកង

រប្ាយមកបានរេើកសំរណើរនោះសជាងមីរទៀត381។ រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) មតកភាល

រប្ឆើនសននកដាឋ នថា អ៊ា ក រ៊ា នរ ឿន េ ំលរបីប្តូវបានរាោះរៅរឡើយ382។ រដាយកត់សម្ភគ េ់ថា នួន ជា បានរសនើស ំ

សកខីកមម រស់សកសី ូររនោះអំេីតួនាទី រស់រវៀតណាម ួឆរហ្ើយ មតកភាលរប្ឆើនបានចាត់ទ ករញ្ញា រនោះេ ំជារ់ពាក់

េ័នធរៅនឹងរទរចាទរឡើយ383។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថ្នា រប្ជៀតខប្ជកខាងនរោបាយខដេជាប្រធានរទម្ភន

សាា ន េេថ្នសកខីកមម មតកភាលរប្ឆើន ំឭកអំេីា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេខដេថា “េ ំម្ភន

មូេដាឋ នកនុងា រាោះរៅសកសីមកផាេ់សកខីកមមរេើរទរចាទខរររនាោះ”384។ ទាក់ទងរៅនឹង ឆនាសមព័នធរញ្ញជ

មួយរផសងរទៀតរៅកនុង រ.ក.ក. មតកភាលរប្ឆើនកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា សកសីដថ្ទរទៀតបានផាេ់សកខីកមមរេើរញ្ញា

រនោះ ួឆរហ្ើយ ដូរឆនោះ សកខីកមម រស់ អ៊ា ក រ៊ា នរ ឿន អាឆជាន់ោន ទាងំប្សុង។ ទាក់ទងរៅនឹងឆរមេើយខដេរ ឱើរឡើង

រៅកនុងកកឆចសម្ភា សន៍ រស់ Stephen HEDER ជាមួយ អ៊ា ក រ៊ា នរ ឿន ខដេថា រៅកនុងខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ខផនា ប្តូវបានររងកើតរឡើង រដើមបីសងសង់ទីជប្មកសប្ម្ភរ់អនកខដេនឹងប្តូវបានជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ

រប្ាយរេេដួេ េំ មតកភាលរប្ឆើនបានកត់សម្ភគ េ់ថា កំណត់រហ្ត ថ្នកកឆចសម្ភា សន៍ លឺជាខផនកមួយថ្នភសាតុ្តង

ខដេបានដាក់រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះ នកងអាឆសំអាងរៅរេើបាន។ កំណត់រហ្ត ជាលាយេកខណ៍អកស រនោះ 

លឺប្លរ់ប្ោន់ផងខដ សប្ម្ភរ់រដាោះប្សយប្តង់ឆំណ ឆខដេ នួន ជា បានអោះអាងថា ឆរមេើយរនោះជាភសាតុ្តងរដាោះ

                                                 
380

 ដីារាោះសកសី អ៊ា ក រ៊ា នរ ឿន ឯកស រេខ A298/1។  

381
 ឧរសមព័នធរៅនឹងរសឆកាីសរងខរ រស់ នួន ជា អំេីសកសីខដេបានរសនើរឡើង (E9/10.1) ទំេ័  ១៤៨។  

382
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ៩៩ ដេ់ ១០៣។ 

383
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ១០០។ 

384
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ១០០ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ៧៩ ដេ ់

៨០ (អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា រញ្ញា  ថារតើរ លគេម្ភន ក់ លឺជា“រមដឹកនាជំាន់ខពស់” ឬ“ទទួេខ សប្តូវខពស់រំផ ត”

រេើរទឧប្កកដឋថ្ន ររខខម ប្កហ្ម ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា េ ំអាឆជំន ំជប្មោះបានរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះរទ រ៉ៅ ខនាប្តូវសកែត

រប្ាមឆនាៃ ន សកទធក រស់សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកត នកងសហ្ប្េោះរាជអាជាា )។  
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រនៃកុរនាោះ ដូរឆនោះ េ ំម្ភនភាេចាបំាឆ់រាោះរៅ អ៊ា ក រ៊ា នរ ឿន មករញ្ញជ ក់រេើឆរមេើយរនោះរឡើយ385។ មតកភាល

រប្ឆើនបានសននកដាឋ នថា “រញ្ញា េំបាក នកងអាឆអូសរនាេ យ នឹងរកើតម្ភនទាក់ទងរៅនឹងអភ័យឯកសកទធក រស់ [អ៊ា ក 

រ៊ា នរ ឿន] េីា រចាទប្រាន់” នកងថា េ ំលួ េកចា ណារេើ“រញ្ញា ឆារ់ នកងា េំបាកជាក់ខសាងខដេមកនម្ភន

ភាេចាបំាឆ់”386រឡើយ។ 

157>មតកភាលតកឆេ ំយេ់ប្សររៅនឹងរសឆកាីសនកនដាឋ ន រស់មតកភាលរប្ឆើន នកងបានរង្ហា ញា យេ់រឃើញ រស់

ខេួនថា អ៊ា ក រ៊ា នរ ឿន លរបីប្តូវបានរាោះរៅសប្ម្ភរ់មូេរហ្ត ដូឆោន រៅនឹង រហ្ង សំ ច្ន ខដេលរបីប្តូវបាន

រាោះរៅរនាោះខដ 387។  មតកភាលតកឆបានកត់សម្ភគ េ់ថា “សកខីកមម រស់ អ៊ា ក រ៊ា នរ ឿន ខដេជារមដឹកនាភូំមក

ភាល ត្តមា អោះអាង រស់ នួន ជា បានប្រយ ទធោន ជាមួយកងទ័េមជឈកមរៅឆ ងទសវតសឆ្ន ំ ១៩៧០ អាឆផាេ់ភ

សាតុ្តងពាក់េ័នធផ្លៃ េ់ នកងម្ភនតថ្មេជាភសាតុ្តងអំេីរសឆកាីខណនារំៅកនុងខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេពាក់េ័នធរៅ

នឹងខផនា ផាេ់ទីជប្មកដេ់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ”388។ 

158> ដូឆក ណី រហ្ង សំ ច្ន ខដ  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា សរប្មឆ រស់មតកភាល

រប្ឆើនមកនរាោះរៅសកសី អ៊ា ក រ៊ា នរ ឿន លឺជាកំហ្ សរៅកនុងា រប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធក េីរប្ពាោះររើខផអកត្តម

េ័ត៌ម្ភនខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអាឆ កបានរនាោះ េ ំម្ភនា រញ្ញជ ក់ឆាស់លាស់ថា សកសីជាក់ខសាងបាន

រដករស មកនមកផាេ់សកខីកមម នកងថា រញ្ញា រនោះបានរងកឱ្យម្ភនា េនា រេេរដាយេ ំសមរហ្ត ផេរនាោះរឡើយ

389។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ដូឆក ណី រហ្ង សំ ច្ន េ ំម្ភនា រញ្ញជ ក់ថា កំហ្ សខផនកប្រវតាកនីតកវច្ ីជាក់ខសាងបាន

រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ នួន ជា នកងរណាា េឱ្យម្ភន“េទធផេខ សឆគង ៃន់ ៃ រៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី”រឡើយ។ 

ជាេករសស អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា រៅកនុងកកឆចសម្ភា សន៍ជាមួយនឹង Stephen HEDER អ៊ា ក រ៊ា ន

រ ឿន ត្តមា រាយា ណ៍ បានអោះអាងថា រៅកនុងខខរមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រ៉ៅ េ េត បានរឆញរោេនរោ

បាយសម្ភៃ ត់មួយឱ្យ“របាសសម្ភអ តសម្ភសភាេទាងំអស់ថ្ន ររ េន់ នេ់” រដាយបានរញ្ញជ ក់នូវា កំណត់

                                                 
385

 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ១០១ ដេ់ ១០២។  

386
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ១០៣។  

387
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ១០៤ ដេ់ ១១១។ 

388
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី (E312) កថាខណឌ  ១០៨។  

389
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១៤៧ ដេ់ ១៤៩។  
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រោេរៅជាក់លាកខ់ដេប្តូវខត“របាសសម្ភអ ត” ឬ“របាសឱ្យសអ ត”390។ ទាក់ទងរៅនឹងកកឆចប្រជ ំកនុងខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ អ៊ា ក រ៊ា នរ ឿន ត្តម បាយា ណ៍ បានប្រាសថា ថាន ក់ដឹកនា ំរ.ក.ក.  បានខណនាឱំ្យ “ប្រឆំ្ងម ឺង

ម្ភ៉ៅ ត់ នកងោស់ ំរេើង”នូវ ររចាស់ខាងវច្ស័យ“នរោបាយសតកអា មមណ៍ នកងខផនកចាត់ត្តងំ”391។ ទាក់ទងរៅ

នឹងា ឆូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងសកមមភាេរោះរបា ថ្ផៃកនុងរៅកនុង រ.ក.ក. អងគជំន ំជប្មោះកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា 

ខផអករេើរទសម្ភា សន៍រនោះ សកមមភាេរនោះបានរកើតរឡើងចារ់េីឆ្ន ំ ១៩៧៨392។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថ្នេ័ត៌ម្ភន

ខដេអាឆចាត់ទ កថា ជាភសាតុ្តងរដាោះរនៃកុ ត្តមា កត់សម្ភគ េ់ រស់មតកភាលរប្ឆើន េ័ត៌ម្ភនរនោះប្តូវបានដាក់

 ួឆរហ្ើយរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កនុងទប្មង់ជាកំណត់រហ្ត ថ្នកកឆចសម្ភា សន៍ ដូរឆនោះ ប្តូវបានយក

មកេកចា ណា ួឆរាេ់រហ្ើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខរនោះប្តូវរដករស រចាេ។ 

៤.ខ.២.ក.៣.សកស ីRobert LEMKIN 

159>នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស រដាយស បានរដករស សំរណើ រសោ់ត់

ខដេស ំឱ្យរាោះរៅ Robert LEMKIN ឬរ ឱើឆំណាត់ា រស ើរអរងកតរដើមបីទទួេបាន  តខខសវីរដអូេីសកសី

 ូររនោះ ខដេត្តមា អោះអាងថា ខខសវីរដអូរនោះអាឆម្ភនភសាតុ្តងរញ្ញជ ក់ថា នួន ជា ោម នា ទទួេខ សប្តូវរេើ

ប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ393។ 

160>កនុងា រដករស សំរណើ រស ់ នួន ជា ស ំសា រ់សកសី Robert LEMKIN ឬចាត់វច្ធានា រស ើរអរងកត 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើករហ្ត ផេដូឆតរៅ៖ (i) Robert LEMKIN បានរង្ហា ញេីា មកនសហ្ា 

                                                 
390

 កកឆចសម្ភា សន៍ រស់ D-Cam ជាមួយ អ៊ា ក រ៊ា រ ឿន ឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៩០ ឯកស រេខ E3/387 ទំេ័  ៦។ អងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេបានកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ា សរងកត រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើ“របាសសម្ភអ ត” លឺជាពាកយរក

ខប្រប្តឹមប្តូវជាភាសខខម  ខដ  ឬរទ (សូមរមើេ រសឆកាីសននកដាឋ នរញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញរដាេ រស់ នួន ជា (E295/6/3) កថាខណឌ  

៣៨៦ រជើងទំេ័  ៨៣៧) នកងា េកចា ណារេើសកខីកមម រស់ Stephen HEDER រេើឆំណ ឆរនោះ (សូមរមើេប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១១ 

ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ឯកស រេខ E1/222.1 ទំេ័  ៨) យេ់រឃើញថា ពាកយ“របាសសម្ភអ ត” នកង“របាស

ឱ្យសអ ត”អាឆប្តូវបានចាត់ទ កជំនួសោន បានរៅកនុងរ ច្រទថ្នអតែរទសម្ភា សន៍ រស់ អ៊ា ក រ៊ា នរ ឿន។ 

391
 កកឆចសម្ភា សន៍ រស់ D-Cam ជាមួយ អ៊ា ក រ៊ា រ ឿន ឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៩០ ឯកស រេខ E3/387 ទំេ័  ៨។ 

392
 កកឆចសម្ភា សន៍ រស់ D-Cam ជាមួយ អ៊ា ក រ៊ា រ ឿន ឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៩០ ឯកស រេខ E3/387 ទំេ័  ២២ ជាអាទិ៍ 

។ 

393
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៨៣។  
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ជាមួយត លាា កនេងមក នកងត្តម យៈអ ីខមេខដេោត់បានរផាើរៅានរ់មធាវីា ពា កាី នួន ជា ាេេីថ្ងៃទី 

០៩ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៣ នកងត្តមា រសនើស ំ រស ់នួន ជា េ ំបានរញ្ញជ ក់ ថារតើោត់បានរប្តៀមខេួនរបាោះរង់នូវ

រ េឱសកទធកជាអនកស េ័ត៌ម្ភន ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារឡើយ  (ii)   តខខសវីរដអូរនាោះជាក់ខសាងេ ំខមនរទើរខតងតងមីៗរនោះ

រទ លឺងតត្តងំេីម នខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ មករមេ៉ៅោះ  (iii) នួន ជា បានេនា រេេោ៉ៅ ងយូ កនុងា របាោះរង់ា 

សនា កាា សម្ភៃ ត់ទាក់ទងនឹងា សម្ភា សន៍ រស់ោត់ជាមួយនឹង រងត សមបតាក (iv) រដាយេ ំម្ភនេ័ត៌ម្ភន

ឆាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងភសាតុ្តងខដេបានរសនើស ំ ដូឆរនោះា រស ើរអរងកត អាឆនឹងរកើតម្ភនហានកភ័យ រដាយ

ស “ា ខសឱង កភសាតុ្តងរដាយោម នទីរញ្ចរ់”ខដេនាឱំ្យអូសរនាេ យរេេរវលារដាយេ ំសមប្សរ (v) ររើរទាោះ

រីជាសម្ភា  ម្ភនតថ្មេជាភសាតុ្តងសាា ន េេក៏រដាយ ក៏ប្តូវខតរ ឱើា ងេឹងខងេង វាងភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចដំរណើ ា 

នីតកវច្ ីជាមួយនឹងតប្មូវា ចាបំាឆ់កនុងា ជំន ំជប្មោះឱ្យបានឆ្រ់ ហ្័សផងខដ  នកង (vi) ររើរទាោះរីជា Robert 

LEMKIN បានសហ្ា ជាមួយ អ.វ.ត.ក. ក៏រដាយ ក៏ប្តូវឆំណាយរេេយូ សប្ម្ភរ់ា ដាក់សម្ភា  រនោះឆូេ

កនុងសំណ ំរ ឿង រហ្ើយត លាា  នកងភាលីក៏ប្តូវឆំណាយរេេយូ  កនុងា រមើេសម្ភា  រនោះផងខដ 394។ 

161>រទាោះរីជាខផអកត្តម វច្ធាន ៨៧ ថ្ន វច្ធានថ្ផៃកនុង395ក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសរងកតរឃើញថា 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង េ ំបានរ ឱើា សរប្មឆឱ្យប្សររៅត្តមេកខណៈវច្នកឆិ័យថ្ន វច្ធាន ៨៧(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃ

កនុង ខដេខឆងជាេករសសអំេីភសាតុ្តង លឺភសាតុ្តង“មកនអាឆ កបានកនុង យៈរេេសមប្សរណាមួយ”  “មកន

ជារព់ាក់េ័នធ” ឬ“ម្ភនរឆតនាេនា កកឆចដំរណើ ា នីតក វច្ ”ីរឡើយ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានកត់

សម្ភគ េ់ផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានប្តឹមខតរចាទជា“សំណួ ”រ៉ៅ រណាណ ោះ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើ

  តខខសវីរដអូរនោះអាឆទទួេយកបានត្តមវច្ធាន ៨៧(៤) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា ម្ភនដូឆជា ថារតើ 

នួន ជា អាឆរង្ហា ញថា   តខខស វីរដអូរនោះេកតជាេ ំអាឆ កបានម នរេេចារ់រផាើមសវនាា  ខដ  ឬរទ396 រប្ៅេី

រនាោះេ ំបានកំណត់អឱីរផសងរទៀតទាក់ទងរញ្ញា រនោះរឡើយ។ 

162>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆរដករស េ ំរ ឱើា រស ើរអរងកតរេើខេឹមស ជាក់លាក់ នកងអតែកភាេថ្ន

ខខសវីរដអខូដេអាឆ កបាន រដាយស ខតអងគជំន ំជប្មោះប្េួយបា មាអំេីា រឆញសេប្កមមកនទាន់រេេកំណត់ 

                                                 
394

 រសឆកាីសរប្មឆរេើភសាតុ្តងងមី ា រស ើរសួ  នកងា រាោះរៅសកសី (E294/1) កថាខណឌ  ១៦ នកង ១៩ ដេ់ ២៤។ 

395
 រសឆកាីសរប្មឆរេើភសាតុ្តងងមី ា រស ើរសួ  នកងា រាោះរៅសកសី (E294/1) កថាខណឌ  ១០។ 

396
 រសឆកាីសរប្មឆរេើភសាតុ្តងងមី ា រស ើរសួ  នកងា រាោះរៅសកសី (E294/1) កថាខណឌ  ២០។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

នកងហានកភ័យខដេថា ា រស ើរអរងកតរនោះេ ំអាឆរញ្ចរ់បានកនុងរេេសមប្សរមួយ397។ ពាក់េ័នធរញ្ញា រនោះ ជា

រឋម អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ េ ំយេ់ប្សររៅនឹងា រេើករឡើង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងប្តង់

ឆំណ ឆខដេថា ប្តូវខតម្ភនា ងេឹងខងេង វាងភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី ជាមួយនឹងតប្មូវា កនុងា 

ជំន ំជប្មោះឱ្យបានឆ្រ់ ហ្័ស398។ អងគជំន ំជប្មោះនីមួយៗកនុងត លាា រនោះ ប្តូវសែកតរប្ាមាតេឱកកឆចកនុងា ធានា

ថា កកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីប្តូវប្រប្េឹតារៅរដាយប្តឹមប្តូវ នកងឆ្រ់ ហ្័ស399។ ទកដឋភាេេី ោ៉ៅ ងខដេជារ់ពាក់េ័នធ

រៅនឹងា ជំន ំជប្មោះប្រកររដាយយ តាក ម៌រនាោះ លឺសកទធក រស់ជនជារ់រចាទកនុងា ទទួេបានា ជំន ំជប្មោះោម ន

ា េនា រេេរដាយមកនសមរហ្ត ផេ400 នកងសកទធក“ស ំឱ្យសកសីឆូេខេួន នកងសកទធកសួ សំណួ សកសីកនុងនាម

ខេួន”401 រដាយេកចា ណារៅរេើសកទធក រស់ជនជារ់រចាទកនុងា ទទួេបានា ជំន ំជប្មោះ ោម នា េនា រេេ

រដាយមកនសមរហ្ត ផេ តថ្មេភសាតុ្តងខដេ ំេឹងថានឹងោបំ្ទរទរចាទរនាោះ អាឆប្តូវបានងេឹងខងេងឱ្យម្ភនត េយ

ភាេជាមួយនឹងរេេរវលាខដេចាបំាឆ់កនុងា ទទួេបានភសាតុ្តង402។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី សកទធកទទួេបានា 

ជំន ំជប្មោះោម នា េនា រេេរដាយមកនសមរហ្ត ផេរនោះ េ ំបានកប្មកតសកទធក រស់ជនជារ់រចាទកនុងា ទទួេ

បានភសាតុ្តងសប្ម្ភរ់រ ឱើជាមរ ាបាយា ពា ខេួនរឡើយ។ រ៉ៅ ខនា កាីបា មាទូរៅអំេីដំរណើ ា នីតកវច្ ីឆ្រ់ ហ្័ស

បានកប្មកតសកទធក រស់ជនជាររ់ចាទកនុងា ទទួេបានភសាតុ្តងរនោះ រដាយស ខតសំរណើស ំឱ្យទទួេយកភសាុ

ត្តងជាក់ខសាង េ ំម្ភនប្ររោជន៍ជាមរ ាបាយា ពា ខេួន ដូឆបានកំណត់កនុងវច្ធាន ៨៧(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង 

                                                 
397

 រសឆកាីសរប្មឆរេើភសាតុ្តងងមី ា រស ើរសួ  នកងា រាោះរៅសកសី (E294/1) កថាខណឌ  ២៤។ 

398
 រសឆកាីសរប្មឆរេើភសាតុ្តងងមី ា រស ើរសួ  នកងា រាោះរៅសកសី (E294/1) កថាខណឌ  ១៩។ 

399
 ម្ភប្ត្ត ៣៣ (ងមី)ថ្នឆារ ់អ.វ.ត.ក.។ សូមរមើេផងខដ  រសឆកាីសរប្មឆសាីេីភសាតុ្តងរ ឿងកាី  Aleksovski (ICTY) កថាខណឌ  

១៩។  

400
  ម្ភប្ត្ត ១៤(៣-ល) ថ្នកតកាសញ្ញា អនា ជាតកសាីេីសកទធកេេ ដឋ នកងសកទធកនរោបាយ។  

401
 ម្ភប្ត្ត ១៤(៣-ង) ថ្នកតកាសញ្ញា អនា ជាតកសាីេីសកទធកេេ ដឋ នកងសកទធកនរោបាយធានាថា សកទធកទទួេបានា ជំន ំជប្មោះប្តឹមប្តូវ

 រស់ភាលី  ួមរញ្ចូេសកទធករង្ហា ញភសាតុ្តង។ ពាកយថា“សកសី”ម្ភនអតែន័យសឱ័យប្រវតាកខដេប្តូវបានអន វតាឆំរពាោះភសាតុ្តងប្ររភទរផស

ងៗ  ួមទាងំសកសីជំនាញ សហ្ជនជារ់រចាទ ជន ងរប្ោោះ ឬភសាតុ្តងជាឯកស ។ សូមរមើេ ឧ. សេប្កមរ ឿងកាី S.N.ទេ់នឹង 

ប្ររទសសឱីស (ECtHR) កថាខណឌ  ៤៥។ សេប្កមរ ឿងកាី Trofimov ទេ់នឹងប្ររទស  សសី (ECtHR) កថាខណឌ  ៣៤ ដេ់ 

៣៧។ សេប្កមរ ឿងកាី  Romanov ទេ់នឹងប្ររទស  សសី  (ECtHR) កថាខណឌ  ៩៧។ សេប្កមរ ឿងកាី  Mirilashvili ទេ់នឹង
ប្ររទស  សសី (ECtHR) កថាខណឌ  ១៥៨ ដេ់ ១៥៩។ 

402
 សូមរមើេឧ. រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខស ំឱ្យររើករ ឿងកាីសរឡើងវច្ញរ ឿងកាី  Gotovina (ICTY) កថាខណឌ  ២៣។ 

សេដីារ ឿងកាី Čelebići (ICTY) កថាខណឌ  ២៩០ ដេ់ ២៩៣។ 
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នកងរដាយរហ្ត ថា ភសាតុ្តងខដេរសនើឱ្យទទួេយករនាោះ េ ំម្ភនជារ់ពាក់េ័នធ នកងប្ឆំខដេ ឬក៏រ ឱើរឡើងកនុងរោេ

រំណងអូសរនាេ យកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីខតរ៉ៅ រណាណ ោះ403។ 

163>ខផអកត្តមា រេើករឡើងខាងរេើ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសននកដាឋ នថា រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីា 

ដាក់ឯកស ងមី ា ររើកកកឆចរស ើរសួ  នកងរាោះរៅសកសី (E294/1) អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរកប្សយមកន

បានប្តឹមប្តូវរៅរេើឆារ់ជា  ម្ភន រដាយចាត់ទ កភាេឆ្រ់ ហ្័សថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ រីនោះសំខាន់ជាងា 

េកចា ណារៅរេើភាេប្តឹមប្តូវថ្នា ជំន ំជប្មោះ នកងសកទធកទទួេបានភសាតុ្តង។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងេ ំបានអន វតាត្តមេកខណៈវច្នកឆិ័យថ្នវច្ធាន ៨៧(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង េកតជាម្ភនកំហ្ សខផនកនីតកវច្ ី រដាយរហ្ត 

ថា បានសរប្មឆមកនរាោះរៅ Robert LEMKIN ឬមកនចាត់វច្ធានា រស ើរអរងកតរេើ  តខខសវីរដអូរនោះ។ 

164>ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ េ ំខមនរាេ់កំហ្ សខផនកនីតកវច្ ីស ទធខតបាន ំរលាភ

រំពានរេើសកទធក រស ់នួន ជា កនុងា ទទួេបានា ា ពា ខេួនប្រកររដាយប្រសកទធភាេរនាោះរឡើយ។ រ៉ៅ ខនា ជាា 

ចាបំាឆ់ប្តូវខតរ ឱើា វាយតថ្មេ ថារតើជនជារ់រចាទេកតជាបានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់រដាយស កំហ្ សរនោះ ខដ  

ឬោ៉ៅ ងណា រដាយេកចា ណារៅរេើកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីទាងំមូេ  ួមទាងំវច្ធានា នានាខដេបានរ ឱើរឡើងកនុង

អំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ។  ទាក់ទងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេ ំេឹកថា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានររើកកកឆចរស ើរសួ រខនែមរដើមបីឱ្យដឹង ថារតើ  តខខសវីរដអូខដេ

ម្ភនរៅកនុងថ្ដ រស់ រងត សមបតាក នកង Robert LEMKIN អាឆទទួេបានកនុងរេេរវលាសមប្សរ ខដ  ឬ

ោ៉ៅ ងណា នកង ថារតើម្ភនេ័ត៌ម្ភនអឱីខេោះខដេអាឆយកបានេី  តខខសវីរដអូរនោះ404។ េទធផេថ្នកកឆចរស ើរស ួ

រខនែមខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានទទួេ លឺសម្ភា  ខដេជាប្រភេផ្លៃ េ់ នកងមកនផ្លៃ េ់ ម្ភនដូឆជា ប្រតក

ចា ឹក រស់ Robert LEMKIN នកងកំណត់រហ្ត  រស់ Robert LEMKIN  ទាក់ទងរៅនឹងរទសម្ភា សន៍ខដេ 

                                                 
403

 សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆសាេីីភសាតុ្តងងមីរ ឿងកាី Galić (ICTY) ខដេបានដកប្សង់រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីភសាតុ្តងងមី ា 

រស ើរសួ  នកងា រាោះរៅសកសី (E294/1) រជើងទំេ័  ៣៦។ សូមរមើេផងខដ  រសឆកាីសរប្មឆសាីេាី ររើករ ឿងកាីសរឡើងវច្ញរ ឿង

កាី Kanyabashi (ICTR) កថាខណឌ  ២៣ ដេ់ ២៥ (រញ្ញជ ក់ថា ភសាតុ្តងងមីម្ភនតថ្មេជាភសាតុ្តង ចាបំាឆ់ប្តូវខតសំខាន់ជាងា រ៉ៅោះ

ពាេ់ខដេបានរងករឡើងរដាយស ា េនា រេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីឆ្រ់ ហ្័ស នកងប្តឹមប្តូវ នកងថា កត្តា ពាក់េ័នធខដេប្តូវ

េកចា ណា  ួមម្ភនដំណាក់ាេខដេា ជំន ំជប្មោះបានរ ឱើរឡើង នកងសាា ន េេសប្ម្ភរ់ា េនា រេេរនោះ)។ 

404
 រសឆកាីសរប្មឆររណាា ោះអាសននទីមួយសាីេីកកឆចរស ើរសួ រខនែម (F2/4/3) កថាខណឌ  ២៤ ដេ់ ២៦។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

110 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

Robert LEMKIN បានចាត់ទ កថា ម្ភនា រង្ហា ញអំេីតួនាទី រស់ ញឹម  ស់ រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ នកងា រ៉ៅ ន
រ៉ៅងផាួេ ំេំា ដឹកនា ំរ.ក.ក.  រស់ រ៉ៅ េ េត នកង នួន ជា405។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានផាេ់ឱ្ាស

ប្លរ់ប្ោន់ឱ្យភាលីរ ឱើ់ស ណាសាេីីភាេពាក់េ័នធថ្នសម្ភា  ខដេបានផាេ់រដាយ Robert LEMKIN ប្េមទាងំសាីេី

ា ភាជ រ់ា ខរកបាក់រៅកនុង រ.ក.ក. រៅនឹងា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ជាេកខណៈរ លគេ រស់ នួន ជា 

ផងខដ 406។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានសននកដាឋ នថា សម្ភា  រនោះេ ំលរបីទទួេយកជាភ

សាតុ្តងរនាោះរទ រប្ពាោះសម្ភា  រនោះេ ំខមនជាកត្តា កំណត់ដេ់ា សរប្មឆ ឬជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា វច្នកឆិ័យរេើអងគ

រហ្ត រឡើយ407។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រដាយខផអករេើកកឆចដំរណើ 

ា នីតក វច្ ទីាងំមូេ នួន ជា េ ំបានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់េីរសឆកាីសរប្មឆ រសអ់ងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរឡើ

យ។ 

៤.ខ.២.ក.៤.សកសទីាកទ់ងរៅនងឹសែ នភាេម នជរមេៀស  

165>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរដាយរហ្ត ថា អងគជំន ំជប្មោះបាន

សរប្មឆមកនរាោះរៅសកសីខដេទាក់ទងរៅនឹងសែ នភាេកនុងទីប្កុងភនំរេញ រៅម នា ជរមេៀសប្រជាជនកនុងខខ 

រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥408។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងស ណា រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា 409

ខដេថា ា សរប្មឆមកនរាោះរៅសកសីរខនែមទាក់ទងរញ្ញា រនោះ េ ំរ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់សកទធក រស់ នួន ជា រឡើយ 

េីរប្ពាោះអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគ េ់ ួឆរហ្ើយរៅកនុងសេប្កម រស់ខេួនថា េកខខណឌ រៅម ន

រេេជរមេៀសកនុងទីប្កុងភនំរេញ ម្ភនា េំបាក នកងថា ម្ភនកងឱោះរសបៀងអាហា 410។ រទាោះរីជាោ៉ៅ ងណាក៏

រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា កត្តា ខាងរដើមរនោះេ ំអាឆរ ឱើយ តាកកមមរេើា ជរមេៀសរឆញេីទី

ប្កុងភនំរេញបានរឡើយ។ រញ្ញា  ថារតើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សខដ  ឬោ៉ៅ ងណា ទាក់ទងរៅនឹងា 

                                                 
405

 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ LEMKIN (F2/4/3/1) កថាខណឌ  ក៣៤។ 
406

 រសឆកាីសរប្មឆររណាា ោះអាសននទីេី សាីេីកកឆចរស ើរសួ រខនែម (F2/4/3/3)។ រសឆកាីសរប្មឆររណាា ោះអាសននទីរួនសាីេីកកឆចរស ើរសួ 

រខនែម (F2/4/3/3/6)។ 
407

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥៣, ៥៦ ជាអាទិ៍។ 
408

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៨៤។  

409
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៦១។  

410
  សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៣៧។  
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វាយតថ្មេរេើភាេជារ់ពាក់េ័នធថ្នសែ នភាេខាងរេើរនោះនឹងប្តូវបានរដាោះប្សយរៅកនុងសេដីារនោះ ដូឆជារៅ

កនុងា េកភាកាអំេីយ តាកកមមថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ411។ 

៤.ខ.២.ក.៥.សកសទីាកទ់ងរៅនងឹរោេនរោបាយកនងុា កណំតរ់ោេរៅរេើអនក ដឋា  នកងទាហានថ្ន ររ

សធា ណ ដឋខខម  

166>ពាក់េ័នធរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន

កំហ្ ស រៅរេេសរប្មឆរដករស សំរណើស ំរាោះរៅសកសី ខដេនឹងប្តូវផាេ់សកខីកមមអំេីអតែកភាេថ្នរោេ

នរោបាយកនុងា កំណត់រោេរៅរេើអនក ដឋា  នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 412 អងគជំន ំជប្មោះត លា

ា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា នួន ជា បានរសនើស ំឱ្យរាោះរៅរ លគេទាងំរនោះ លឺរដើមបតីទេ់រៅនឹងា រញ្ញជ ក់

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា អងគជំន ំជប្មោះទទួេយករាេ់ឆរមេើយម នៗ រស់រ លគេទាងំរនោះ មករ ឱើ

ជាភសាតុ្តង។ ដូរឆនោះ ស ៈសំខាន់ថ្នរញ្ញា រនោះ លឺថារតើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអាឆសំអាងរេើឆរមេើយម នៗ

 រស់សកសទីាងំរនាោះ កនុងវច្សេភាេរ៉ៅ នណា រទើរេ ំម្ភនតប្មូវា ឱ្យសកសីទាងំរនាោះមករង្ហា ញខេួនរៅឆំរពាោះ

ម ខត លាា ។ រញ្ញា រនោះនឹងប្តូវរដាោះប្សយរៅកនុងសេដីារនោះ413។  

៤.ខ.២.ខ.ា ទទេួយក នកងា រប្រើប្បាស់ឯកស  

167>អំណោះអំណាងមួយឆំនួន រស ់នួន ជា លឺពាក់េ័នធរៅនឹងា ទទួេយកជាភសាតុ្តង នកងា រប្រើប្បាស់ឯក

ស រៅរេេជំន ំជប្មោះ រហ្ើយអំណោះអំណាងរនោះនឹងប្តូវរដាោះប្សយដូឆខាងរប្ាម។ 

៤.ខ.២.ខ.១.តប្មវូា ចាបំាឆឱ់្យភាលាី ពា កាដីាករ់ញ្ជឯីកស  

168>រៅថ្ងៃទ ី ១៧ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១១ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហគ រ់ភាលីកនុងឆំរណាមរនាោះឱ្យដាក់

ោ៉ៅ ងយូ ប្តឹមថ្ងៃទី ១៣ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១១ (រប្ាយមក ាេរ ច្រឆទិប្តូវបានេនា រេេដេ់ថ្ងៃទី ១៩ ខខ 

រមស ឆ្ន ំ ២០១១) នូវរញ្ជីឯកស ខដេម្ភនរៅកនុងសណំ រំ ឿង ខដេភាលីម្ភនរំណងរប្រើប្បាស់រៅឆំរពាោះម ខ

                                                 
411

 សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ៦០៤ ជាអាទិ៍។ 

412
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៨៥។  

413សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ២៧៩ ជាអាទិ៍។  
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អងគជំន ំជប្មោះ414។ នួន ជា េ ំបានដាក់រញ្ជីឯកស រនោះរទ រដាយបានអោះអាងថា ោត់“េ ជំារា់តេឱកកឆច នកងកនុង

ាេៈរទសៈ ខដេេ ំអាឆកំណត់អតាសញ្ញា ណឯកស ជាក់លាក់េី[រញ្ជីឯកស ទាងំអស់រៅកនុងសំណ ំរ ឿង] 

ខដេោត់ម្ភនរំណងរប្រើប្បាសរ់ៅរេេជំន ំជប្មោះរឡើយ”415។ ជាា រឆេើយតររៅនឹងសំរណើ រសស់ហ្ប្េោះ

រាជអាជាា  ខដេស ំឱ្យអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង“ហាមឃាត់រមធាវីា ពា កាី នួន ជា កនុងា រប្រើប្បាស់ឯកស 

ខដេេ ំប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញា ណរៅរេេជំន ំជប្មោះ រដាយអន រលាមត្តមដីារង្ហគ រ់រ ៀរឆំសវនាា ” ឬជា

ជរប្មើស ប្តូវរង្ហគ រ់ឱ្យ នួន ជា ដាក់រញ្ជីឯកស សមប្សរកនុង យៈរេេេី សបាា ហ្៍
416រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងយេ់រឃើញថា៖  

ឯកស ខដេេ ំប្តូវបានដាក់ត្តមាេរ ច្រឆទិេីដំរូង ខផអកត្តមវច្ធាន ៨៧(៣) [ពាកយរដើម] ថ្នវច្ធាន

ថ្ផៃកនុង ប្តូវខតរំរេញរៅត្តមេកខខណឌ ខដេម្ភនកប្មកតខពសរ់ំផ តកនុងា រង្ហា ញថា ឯកស ទាងំរនោះ 

េកតជាេ ំអាឆ កបានរៅកនុងអឡំងុរេេថ្នាេរ ច្រឆទិជា  ម្ភនរនាោះ ររើរទាោះរជីាម្ភនា សឱោះខសឱង

 កោ៉ៅ ងហ្មត់ឆត់ក៏រដាយ នកងថា រដើមបីផេប្ររោជន៍យ តាក ម ៌ា ទទួេយកឯកស យឺតរេេរៅខត

ជាា សំខាន់417។ 

169>ា ររើកកកឆចេកភាការដញរដាេរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង បានចារ់រផាើមរៅថ្ងៃទ ី ២១ ខខ 

 វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១១418។ ោ៉ៅ ងរហាឆណាស់ រៅរេេណាមួយកនុងអំឡុងរេេជំន ំជប្មោះ នកងរដើមបីផេប្ររោជន៍

យ តាក ម៌ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានអន ញ្ញា តឱ្យ នួន ជា រប្រើប្បាស់ឯកស មួយរៅឆំរពាោះម ខខេួន ខដេម្ភន

រៅកនុងសំណ ំរ ឿងត្តងំេីឆ ងឆ្ន ំ ២០០៧ មករមេ៉ៅោះ ររើរទាោះរីជា នួន ជា េ ំបានដាក់រញ្ជីឯកស រនាោះក៏រដាយ419។ 

170>រៅកនុងរណា ឹងសទ កខ នួន ជា បានរេើកអំណោះអំណាងេី ៖ ទីមួយ នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនេកខណៈតឹងខតងហ្ួសរហ្ត  រដាយតប្មូវឱ្យោត់រង្ហា ញអតាសញ្ញា ណឯកស រៅកនុង

សំណ ំរ ឿងសប្ម្ភរ់ទទួេយកជាភសាតុ្តង កនុង យៈរេេមួយោ៉ៅ ងយូ ម ននឹងចារ់រផាើមា ជំន ំជប្មោះ420។ ទីេី  

                                                 
414

 ដីារង្ហគ រ់ដាក់សម្ភា  រដើមបីរ ៀរឆំសវនាា  (E9) កថាខណឌ  ១២ i)។  

415
 ស ណា រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងឯកស ងមី (E9/26) កថាខណឌ  ២។  

416
 សំរណើស ំ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ជ ីឯកស  រស់ នួន ជា (E109/5) កថាខណឌ  ២។  

417
 អន សស ណៈសាីេីរញ្ជ ីសកសី (E131/1) ទំេ័  ៤។    

418
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧។  

419
 អន សស ណៈសាីេីសំរណើត្តមវច្ធាន ៨៧(៤)ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E276/2) កថាខណឌ  ៥។  

420
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៨៩ ដេ់ ១០០។  
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នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស រដាយស ម្ភនា   ឹតតបកតរៅរេើា រប្រើប្បាស់

ឯកស សប្ម្ភរ់រោេរំណងសួ រដញរដាេ សកសី421។ 

171>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងមួយឆំនួនេីដំរូង នកងរោងត្តមសំអាងរហ្ត ខាងរប្ាម អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស ់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា  វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង ម្ភនកំហ្ ស។ រោងត្តមវាកយខណឌ ទីមួយថ្នវច្ធាន ៨៧(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូង បានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេ រដាយខផអកខតរេើភសាតុ្តងខដេម្ភនរៅកនុងសំណ ំរ ឿងរ៉ៅ រណាណ ោះ ប្រសកនររើភាលី

បានយកភសាតុ្តងទាងំរនាោះមកដាក់រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះ ឬប្រសកនររើអងគជំន ំជប្មោះ បានយកមកដាក់រៅ

ឆំរពាោះម ខភាលី។ រោងត្តមម្ភប្ត្ត ៣២១(១) ថ្នប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពជុាខដេខឆងអំេីក ណីរេើកខេង

ឆំរពាោះវច្ធានរនោះថា “ត លាា សំអាងរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆ រស់ខេួនខតរៅរេើភសាតុ្តងខដេម្ភនរៅកនុងសំណ ំ

រ ឿង ឬខដេប្តូវរលយកមករង្ហា ញរៅរេេសវនាា រ៉ៅ រណាណ ោះ”(រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម)។ រៅ អ.វ.ត.ក. ា 

ដាក់ភសាតុ្តងឆូេកនុងសំណ ំរ ឿង លឺេ ំទាន់ប្លរ់ប្ោន់រៅរឡើយរទ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំតប្មូវឱ្យកំណត់អតាសញ្ញា ណ

ជាក់លាក់េីភសាតុ្តងខដេប្តូវរប្រើប្បាស់។ អតែប្ររោជន៍សប្ម្ភរ់វច្ធានរនោះ លឺរដើមបីធានាអំេីភាេឆាស់លាស់

ថា រៅប្លរ់រេេទាងំអស់ ភសាតុ្តងណាមួយខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងយករ ឱើជាមូេដាឋ ន កនុងា 

សរប្មឆដាក់េក  ទធ រដាយរហ្ត ថា រទាោះរីជាម្ភនឯកស រប្ឆើនសនធឹកសនាធ រ់ ខដេប្តូវបានដាក់ឆូេរៅកនុងសំណ ំ

រ ឿងកនុងអំឡុងរេេថ្នា រស ើរអរងកតក៏រដាយ ក៏េ ំខមនប្លរ់ឯកស ទាងំអស់រនាោះអាឆជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទ

រចាទខដេម្ភនរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយខដ ។ រខនែមរេើរនោះ នីតកវច្ ីរនោះបានជួយេប្ងឹងឆ ច្តេកខណៈថ្នកកឆច

ដំរណើ ា នីតកវច្ ីតទេ់  ួមទាងំរោេា ណ៍សាីេីា រដញរដាេផ្លៃ េ់ម្ភត់ផងខដ ។ 

172>ប្សរត្តមវច្ធាន ៨០(៣-ឃ) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអាឆរង្ហគ រ់ឱ្យភាលីដាក់“រញ្ជីឯក

ស ងមីខដេខេួនម្ភនរំណងឆង់រេើករឡើងរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង […] នកងរញ្ជីឯកស ម្ភន

ប្សរ់រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ខដេប្តូវបានរង្ហា ញអតាសញ្ញា ណោ៉ៅ ងឆាស់លាស់”រៅត្តមាេរ ច្រឆទិខដេបាន

កំណត់រដាយអងគជំន ំជប្មោះ។ រនោះ លឺជារសឆកាីអោះអាងមួយខដេប្សរជាមួយនឹង វច្ធាន ៨៧(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង 

រដើមបីអន ញ្ញា តឱ្យម្ភនា រ ៀរឆំកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីបានប្តឹមប្តូវ។ ដូរឆនោះ ភាលីតប្មូវឱ្យដាក់រញ្ជីឯកស ម ន

ា ជំន ំជប្មោះខដេជាឧរក ណ៍ឆមបងសប្ម្ភរ់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរដើមបីចាត់ខឆងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី។ 
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 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១០១ ដេ់ ១០៤។  
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

173> វច្ធាន ៨០(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងេ ំបានខឆងជាក់លាក់រេើរញ្ញា  ថារតើ នកងកនុងាេៈរទសៈណាខេោះខដេភាលី

អាឆរេើករឡើង រៅកនុងរេេសវនាា  រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងនូវឯកស ខដេម្ភនរៅកនុងសំណ ំរ ឿង 

រ៉ៅ ខនាេ ំម្ភនរៅកនុងរញ្ជីឯកស  រសខ់េួន។ ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ថា 

ខេួននឹងអន វតារៅត្តមវច្ធាន ៨៧(៤) ថ្ន វច្ធានថ្ផៃកនុង នកងសួ រញ្ញជ ក់ ជាេករសស ថារតើភាលីខដេរសនើស ំរនាោះេកត

ជាបានយកឆកតាទ កដាក់សឱោះខសឱង កោ៉ៅ ងហ្មត់ឆត់ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ដូឆបានរ ៀររារ់ខាង

រេើ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានអន ញ្ញា តឱ្យម្ភនា រង្ហា ញឯកស ទាងំរនាោះ រដើមបីប្ររោជន៍យ តាក ម ៌ ររើ

រទាោះរីជាេ ំបានរំរេញត្តមេកខខណឌ ថ្ន វច្ធាន ៨៧(៤) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងក៏រដាយ។ 

174>រោងត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ខផអកត្តមេទធផេរឃើញថា  វច្ ីសស្តសារនោះ

េ ំម្ភនកំហ្ សឆគងរឡើយ។ ត្តមា រេើករឡើង រស់ នួន ជា422បានឱ្យដឹងថា  វច្ធាន ៨៧(៤) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងម្ភន

ា ឆប្មូងឆប្ម្ភសោន ប្តង់ ថារតើ វច្ធានរនោះម្ភនខេឹមស អន វតារៅរេើឯកស ខដេបានដាក់ឆូេកនុងសំណ ំរ ឿង 

ឬសប្ម្ភរ់ខតភសាតុ្តង“ងម”ីស ទធស រ៉ៅ រណាណ ោះ។ រ៉ៅ ខនា  វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានប្សរជា

មួយនឹងវច្ធាន ៣៩ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខដេផាេ់ឆនាៃ ន សកទធកោ៉ៅ ងទូេំទូលាយដេ់អងគជំន ំជប្មោះ កនុងា កំណត់ផេ

 វច្បាកថ្នអំឡុងរេេកំណត់ខដេប្តូវរ ឱើរឡើងរដាយអងគជំន ំជប្មោះ។ ជាា កត់សម្ភគ េ់ ភាលីខដេបានលកតថា 

រេេរវលាខដេបានផាេ់ឱ្យខេួនរនាោះតកឆតួឆរេក លួ ខតរសនើស ំា េនា អំឡុងរេេកំណត់រនោះ។ កនុងក ណីខដេ

ភាលី មកនរោ េត្តមអំឡុងរេេកំណត់កនុងា “ដាក់”ឯកស ឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង 

េកចា ណារៅរេើរញ្ញា  ថារតើភាលីខដេរសនើស ំរនាោះេកតជាបានយកឆកតាទ កដាក់សមប្សរកនុងា រ ៀរឆំរញ្ជី

រដាយអន រលាមត្តមវច្ធាន ៨០(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា នកងរដើមបីប្ររោជន៍យ តាក ម៌ ររើរទាោះរីជា

ភាលីេ ំបានរ ៀរឆំរញ្ជីឱ្យបានប្តឹមប្តូវោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរៅខតអាឆអន ញ្ញា តឱ្យម្ភន

ា រង្ហា ញឯកស រនាោះបានដខដេ423។  វច្ ីសស្តសារនោះបានងេឹងខងេងេីតប្មូវា ចាបំាឆ់កនុងា ប្លរ់ប្លងា ជំន ំ

ជប្មោះឱ្យបានសមប្សរ នកងម្ភនភាេរត់ខរនបាន រៅរេេតប្មូវឱ្យម្ភនា ធានាបាននូវកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី

រដាយប្តឹមប្តូវរនាោះ។ 

175>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំម្ភនា រជឿជាក់រេើអំណោះអំណាងខដេរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះ
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 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៩៥ ដេ់ ៩៩។  

423 រសឆកាីសរប្មឆសាីេីឯកស ងមី (E190) កថាខណឌ  ២១។ អន សស ណៈសាីេីសំរណើស ំត្តមវច្ធាន ៨៧(៤) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E276/2) 

កថាខណឌ  ២។  
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

សលាដំរូងេ ំបានរោ េរៅត្តមប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពជុាខដេខឆងថា “ភសាតុ្តងអាឆជូនបានរដាយរស ី” 

នកងអាឆដាក់ ហ្ូតដេ់ថ្ងៃឆ ងរប្ាយថ្នា ជំន ំជប្មោះបាន424។ ដូឆបានរេើករឡើងខាងរេើ  វច្ធាន ៨០(៣) ថ្ន

 វច្ធានថ្ផៃកនុង ខដេប្តូវរកប្សយបានជាមួយនឹងរ ច្រទថ្នវច្ធាន ៨៧ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ម្ភនន័យថា ជាឧរក ណ៍

សប្ម្ភរ់ប្លរប់្លងសំណ ំរ ឿងខដេេ ំអាឆរដករស នូវឆំខណក ឬប្ររភទណាមួយថ្នភសាតុ្តងបានរឡើយ រ៉ៅ ខនាអាឆ

ជាា ដាក់វច្ន័យរេើភាលីកនុងកប្មកតណាមួយ នកងម្ភនភាេចាបំាឆ់រដាយស ខតទំហ្ំ ំរ ងថ្នសំណ ំរ ឿងរៅកនុង

កកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរៅឆំរពាោះម ខ  អ.វ.ត.ក.  នកងប្តូវរ ឱើរឡើងជារីភាសផងខដ ។ ដូរឆនោះ អ.វ.ត.ក. ប្តូវបាន

អន ញ្ញា តឱ្យអន ម័ត វច្ធានថ្ផៃកនុងទាងំរនោះ រដើមបីសរប្មឆរោេរៅថ្នា ជំន ំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវ នកងធានាបាននូវ

ា ជំន ជំប្មោះឆ្រ់ ហ្័ស425។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ររើរទាោះរីជាមកនម្ភនា អន វតាខេោះត្តមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពុ

ជាក៏រដាយ ក៏រៅខតប្តូវបានចាត់ទ កថា ជាា សមរហ្ត ផេខដ ។  វច្ធានថ្ផៃកនុងបានររងកើតរឡើងរដើមបីកំណត់

នីតកវច្ ីសប្ម្ភរ់ា រង្ហា ញភសាតុ្តងខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងសំអាងរៅរេើ ដូរឆនោះវច្ធានរនោះ លឺជាា ជួយ

ជំ  ញដំរណើ ា នីតកវច្ ីជាឆំហ្ នកងត្តមេំដារ់េំរដាយ។ 

176>រដាយខផអកត្តមអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា  វច្ ីសស្តសាខដេអងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងបានរប្រើប្បាស់ ជាក់ខសាង ឃាេ តឆ្ៃ យរឆញេីា អន វតា រស់ត លាា  ICC ICTY នកង ICTR
426 អងគជនំ ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា អ.វ.ត.ក. េ ំតប្មូវឱ្យឆមេងត្តមា អន វតាអនា ជាតក រ៉ៅ ខនាប្តឹមខតអន ញ្ញា តឱ្យខសឱង

 កា ខណនាេីំកប្មកតអនា ជាតករ៉ៅ រណាណ ោះ427។ លួ កត់សម្ភគ េ់ផងខដ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះថា េកខកត រក ណ ៍

ឆារ់ខដេត លាា  ICC ICTY នកង ICTR យកមកអន វតាត្តមរនាោះ េ ំបានខឆងអំេីា រស ើរអរងកត នកងា 
រញ្ជូនសំណ ំឯកស ថ្នា រស ើរអរងកតទាងំអស់រៅត លាា ជំន ំជប្មោះរឡើយ។ រខនែមរេើសេីរនោះ ត លាា 

ឧប្កកដឋកមមអនា ជាតក នកងត លាា ខដេម្ភនរទដាឋ នអនា ជាតកដថ្ទរទៀត បានដាក់ាតេឱកកឆចដេ់ភាលីប្តូវខតដាក់

រញ្ជីឯកស ម នរេេសវនាា 428  ររើរទាោះរីជា អាឆម្ភនា អន វតាខ សខរេកោន ខេោះក៏រដាយ។ រទាោះជាោ៉ៅ ង

                                                 
424

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៩០ រោងរៅរេើម្ភប្ត្ត ៣២១ នកង ៣៣៤ ថ្នប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពជុា។ 

425
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១០៣ ជាអាទិ៍។  

426
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៩២ ដេ់ ៩៤។  

427
 ម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក.។ 

428
 សូមរមើេ  វច្ធាន ៦៥ សៃួនេី  (ឆ-២) ថ្ន វច្ធានសាីេីនតីកវច្ ី នកងភសាតុ្តង រស់ត លាា  ICTY។  វច្ធាន ៧៣ សៃួនេី  (ខ) ថ្ន វច្ធាន

សាីេីនីតកវច្  ីនកងភសាតុ្តង រស់ត លាា  ICTR។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ណាកាី សំខាន់រំផ តរនាោះ លឺ នួន ជា េ ំបានរង្ហា ញដេ់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនូវរហ្ត ា ណ៍ណាមួយ

ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានអន ញ្ញា តឱ្យោត់រប្រើប្បាស់ឯកស ជាក់លាក់ណាមួយរៅកនុងរ ឿងកាី 

រទាោះរីជាោត់េ ំបានដាក់រញ្ជីឯកស ក៏រដាយឆ ោះ នកងថា ោត់េ ំអាឆរដញរដាេរេើភសាតុ្តងប្រឆំ្ងនឹង ូរោត់ 

ឬក៏េ ំអាឆរខនែមមរ ាបាយា ពា ខេួនបានរឡើយ។ រហ្ត ដូរឆនោះ ដូឆា កត់សម្ភគ េ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា

រឃើញថា ប្លរ់ាេៈរទសៈទាងំអស់ េ ំម្ភនា រ៉ៅោះពាេ់ណាមួយប្តូវបានរកើតរឡើងរឡើយ429។ 

177>រោងត្តមសំអាងរហ្ត ដូឆោន  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា េ ំម្ភនភាេចាបំាឆ់កនុងា 

រដាោះប្សយេមអកតរៅរេើអំណោះអំណាងនីមួយៗកនុងខផនកទីេី  រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា  វច្ ីសស្តសា

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា រប្រើប្បាស់ឯកស សប្ម្ភរ់សួ រដញរដាេ លឺម្ភនា ខ សឆគង

រនាោះរឡើយ430។ នួន ជា េ ំបានរង្ហា ញេីកំហ្ សខដេម្ភនមូេដាឋ នោបំ្ទឆាស់លាស់ ថារតើអងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូង េកតជាបានហាមឃាត់ោត់មកនឱ្យសួ រដញរដាេរៅរេើភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបាន ឬអាឆរជឿជាក់បាន

 រស់សកសីណាមួយរនាោះរឡើយ។ 

178>រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានអន វតាវច្ធានដូឆោន ទាក់ទងរៅនឹងា ទទួេ

យកឯកស ជាភសាតុ្តង រៅរេេខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងសកសួ សកសី431។ នកោយជាទូរៅ អងគជនំ ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហ្ប្េោះរាជអាជាា ខដេរេើករឡើងថា អំណោះអំណាងរនោះេ ំបាន

េកចា ណារៅរេើា េកតខដេថា អំឡុងរេេកំណត់សប្ម្ភរ់ា រង្ហា ញភសាតុ្តង េកតប្បាកដណាស់ លឺជាវច្ធាន

ខដេមកនប្តឹមខតប្តូវអន វតារេើភាលីរ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំរេើអងគជំន ំជប្មោះផងខដ 432។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកា ី

ពាក់េ័នធរៅនឹងា ខដេថា អំឡុងរេេកំណត់ទាងំរនោះម្ភនតួនាទីរដើមបីធានាតម្ភេ ភាេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី 

ភាលីលរបីទទួេបានផេប្ររោជន៍ផងខដ  េីា ជូនដំណឹងសមប្សរទាក់ទងរៅនងឹា រប្រើប្បាស់ឯកស ។ 

ប្តង់ឆំណ ឆរនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា រប្ៅខតេីា តវ៉ាជាទូរៅអំេីភាេមកនប្បាកដ

ប្រជាថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខដេអន វតាមករេើ ូរោត់ រខៀវ សំផន េ ំបានផាេ់មូេដាឋ នោបំ្ទឆាស់លាស់ថា ោត់េកត

ជាបានទទួេ ងនូវផេរ៉ៅោះពាេ់េីា អន វតា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងប្បាកដខមនរនាោះរឡើយ។ 

                                                 
429

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៦៥។ 

430
 ស ណា រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១០១ ដេ់ ១០៤។  

431
 ស ណា រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៨។  

432
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៧៤។  
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៤.ខ.២.ខ.២.នតីកវច្ ទីាកទ់ងរៅនងឹា ទទេួយកឯកស ជាភសាតុ្តង 

179>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងនូវអំណោះអំណាងមួយឆំនួនទាក់ទងរៅនឹងា ទទួេយកឯកស រដាយអងគ

ជំន ជំប្មោះសលាដំរូង។  

180>ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ ចារត់្តងំេីដំរូងថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតក វច្  ីអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានតប្មូវ

ឱ្យភាលីដាក់រញ្ជីឯកស នានាខដេភាលីម្ភនរំណងដាក់រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះ433។ អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងក៏បានជូនដំណឹងដេ់ភាលីផងខដ ថា ខេួនម្ភនរំណងដាក់រៅឆំរពាោះម ខភាលីនូវឯកស ទាងំអស់ខដេប្តូវ

បានរោងរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427) កនុង វច្សេភាេខដេឯកស ទាងំរនាោះពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១ 434។ 

181>រនាៃ រ់មករទៀត អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ឱ្ាសឱ្យភាលីរេើករសឆកាីជំទាស់ជាលាយេកខណ៍

អកស រៅនឹងឯកស ខដេបានរសនើរឡើងរដាយភាលីដថ្ទរទៀត435។ អងគជំន ំជប្មោះក៏បានកំណត់ាេរ ច្រឆទិសវនា

ា  កនុងរោេរំណងសា រ់ស ណា រស់ភាលីសាីេីា ទទួេយកឯកស  (“សវនាា សាីេីា ទទួេយកឯក

ស ”)436។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ាេរ ច្រឆទិសវនាា កនុងរោេរណំង

កំណត់អតាសញ្ញា ណនូវឯកស ណាខដេត្តមទសសនៈ រស់ភាលី ម្ភនជារព់ាក់េ័នធខាេ ងំរំផ តរៅនឹងសំណ ំរ ឿង 

                                                 
433

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១៦៨។  

434
  ដីារង្ហគ រ់ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងឱ្យដាក់សម្ភា  រដើមបីរ ៀរឆំា ជំន ំជប្មោះ (E9) កថាខណឌ  ១២ iii)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី 

២៧ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកស រេខ E1/4.1 ទំេ័  ២២។ ដីាកំណត់ាេរ ច្រឆទិសវនាា ផ្លៃ េ់ម្ភត់រេើឯកស  ខខ មករា ឆ្ន ំ 

២០១២ (E159) កថាខណឌ  ១។ សូមរមើេផងខដ  ដីារំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី (E124) កថាខណឌ  ២។ 

435
 អន សស ណៈ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងសាីេីរញ្ជ ីសកសី (E131/1) ទំេ័  ១ ដេ់ ២។ រសឆកាីជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន រេើ

ភាេអាឆទទួេយកបាន (E131/1/11) កថាខណឌ  ២ ជាអាទិ៍។ រសឆកាីជំទាស់ រស ់ នួន ជា រេើភាេអាឆទទួេយកបាន 

(E131/1/12)។  

436
  ដីាកំណត់ាេរ ច្រឆទិសវនាា ផ្លៃ េ់ម្ភត់រេើឯកស  ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១២ (E159) កថាខណឌ  ៨ ដេ់ ៩។ ដីាកំណត់ាេ

រ ច្រឆទិសវនាា ផ្លៃ េ់ម្ភត់រេើឯកស  ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១២ (E170) កថាខណឌ  ៦ ដេ់ ៧។ អន សស ណៈសប្ម្ភរ់សវនាា ផ្លៃ េ់

ម្ភត់រខនែមរេើឯកស សាីេីឯកស  (E172/1)។ អន សស ណៈប្តូវបានរ ឱើរឆចរុបននភាេសប្ម្ភរ់សវនាា រនាៃ រ់រេើឯកស  

(E172/5)។ ដីាកំណត់ាេរ ច្រឆទិខដេប្តូវបានខកខប្រសប្ម្ភរ់សវនាា ខាងម ខរេើឯកស  (E223/3) ។ រសឆកាីសរប្មឆទីរីសាី

េីរសឆកាជីំទាស់រៅនឹងឯកស សប្ម្ភរ់ា ទទួេយករៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង E185/2 កថាខណឌ  ៤ ដេ់ ១២ (រេើក

រឡើងអំេីប្រវតាកនីតកវច្ ីថ្នសវនាា សាីេីភាេអាឆទទួេយកបានរៅឆំរពាោះម ខងអងគជំន ំជប្មោះ)។  
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(“សវនាា សាីេីឯកស ”)437
 េីកនុងឆំរណាមឯកស ខដេប្តូវបានទទួេយករនាោះ។ រៅកនុងសវនាា រនោះ ជា

ដំរូង លឺម្ភនខត នួន ជា នកង រខៀវ សំផន រ៉ៅ រណាណ ោះ ខដេប្តូវបានផាេ់ឱ្ាសឱ្យរ ឱើស ណាសាីេីឯកស ទាងំ

រនាោះ រនាៃ រ់មករទៀតភាលី ក៏ប្តូវបានអរញ្ជើញឱ្យរ ឱើស ណាសាីេីតថ្មេថ្នភសាតុ្តងរៅរេើឯកស ទាងំរនាោះ438។ 

ជាទូរៅ ឯកស ណាខដេប្តូវបានដាក់រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវបានផាេ់រេខសំោេ់ ‘E3’ 

(“ឯកស រេខ E3”)439រៅកនុងសំណ ំរ ឿង។ 

182>រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងមួយឆំនួនទាក់ទងរៅនឹងនីតកវច្ ីសប្ម្ភរ់ទទួេយកភសាតុ្តង។ 

ឆំរពាោះអំណោះអំណាង រស់ោត់ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរញ្ញជ ក់ឆាស់លាស់អំេីឆំណាត់ថាន ក់

ឯកស ខដេប្តូវបានផាេ់រេខសំោេ់ E3 រៅកនុងសំណ រំ ឿង នកងេ ំបានផាេ់រញ្ជីឯកស ដេ់ភាលីរឡើយ440 

រនាោះអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានផាេ់មូេដាឋ នោបំ្ទប្តឹមខតបានរោង

រៅកនុងរជើងទំេ័ រៅរេើអន សស ណៈឆំនួន ៤ ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរឆញកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆច

ដំរណើ ា នីតកវច្ ីរដើមបីរឆេើយតររៅនឹងសំរណើរផសងៗ រស់ភាលី441។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសរប្មឆ

រដករស អំណោះអំណាង រស ់ រខៀវ សំផន រដាយស េ ំបានេនយេ់េីមូេរហ្ត  ថារតើអន សស ណៈទាងំរនោះ 

ម្ភនកំហ្ សោ៉ៅ ងដូឆរមាឆ នកងេ ំបានផាេ់មូេដាឋ នោបំ្ទឆាស់លាស់442។ 

183>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងរផសងរទៀតខដេរេើករឡើងថា នីតកវច្ ទីាក់ទងរៅនឹងា ទទួេយកភសាុ

ត្តងខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយកមកអន វតារនាោះ េ ំប្សរត្តមេកខខណឌ តប្មូវថ្នរោេា ណ៍តទេ់

                                                 
437

 ដីាកំណត់ាេរ ច្រឆទិសវនាា ផ្លៃ េ់ម្ភត់រេើឯកស  ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១២ (E170)។ រសឆកាីខណនាដំេ់ភាលីឱ្យត្តមដានសវ

នាា ាេេីថ្ងៃទី ២១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (E233)។ ដីាកំណត់ាេរ ច្រឆទិខដេប្តូវបានខកខប្រសប្ម្ភរ់សវនាា ខាងម ខរេើ

ឯកស  (E223/3)។ រសឆកាីប្រាស រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេីសវនាា ខដេរៅរសសសេ់ (E288)។ ដីាកំណត់ាេ

រ ច្រឆទិសប្ម្ភរ់សវនាា សែ េ រេើឯកស  នកងសវនាា ដថ្ទរទៀត (E288/1/1)។  

438
  ដីាកំណត់ាេរ ច្រឆទិសវនាា ផ្លៃ េ់ម្ភត់រេើឯកស  ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១២ (E170)។ រសឆកាីខណនាដំេ់ភាលីឱ្យត្តមដានសវ

នាា ថ្ងៃទី ២១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (E233) កថាខណឌ  ៣ ដេ់ ៤។ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៨។ 

439
 សូមរមើេ ដីាកំណត់ាេរ ច្រឆទិសវនាា ផ្លៃ េ់ម្ភត់រេើឯកស  ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១២ (E159) កថាខណឌ  ៥។ 

440
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២១។ 

441
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២១ រជើងទំេ័  ៤៥។  

442
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១០១ ជាអាទិ៍។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ឆំរពាោះម ខរឡើយ443 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកនកតយរឃើញថា រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងនូវរញ្ញា េី ដូឆ

តរៅ ទីមួយ លឺទាក់ទងរៅនឹងវច្ ីសស្តសាទូរៅ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងឆំរពាោះា ទទួេយកឯកស ជាភ

សាតុ្តង  ួមទាងំា សរប្មឆ រស់ខេួនកនុងា ផាេ់រេខសំោេ់ E3 រេើឯកស ទាងំអសខ់ដេប្តូវបានរោងរៅ

កនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427) ទាក់ទងរៅនឹងសំណ រំ ឿង ០០២/០១ (រហ្ត រនោះរឃើញថា កនុងឆំរណាមឯក

ស ទាងំរនាោះ អាឆប្តូវបានយកមកសំអាងរៅរេេរឆញសេប្កម) នកងទីេី  លឺា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងរៅរេើឯកស ជាក់លាក់ខដេេ ំបានផាេ់រេខសំោេ់ E3 នកងា ទទួេយកឯកស រផសងរទៀត

ខដេ រខៀវ សំផន បានរ ឱើា ជំទាស់។ 

184>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ទីមួយ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំេឹកថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆ

ដាក់រេខសំោេ់ E3 រេើឯកស ទាងំអស់ខដេបានរោងរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427) េីរប្ពាោះអងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆថា កនុងអំឡុងរេេថ្នា រស ើរអរងកត“សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតបានវាយតថ្មេ

រេើឯកស ទាងំអស់ខដេបានដាក់រៅកនុងសំណ រំ ឿងរដើមបីកំណត់េីភាេជារ់ពាក់េ័នធ នកងបានផាេ់តថ្មេជាភសាុ

ត្តងរៅរេើឯកស មួយឆំនួនខដេបានរោងរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ”444។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បាន

កត់សម្ភគ េ់ផងខដ ថា ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) “លឺជាកមមវតែថុ្នរណា ឹងឧទធ ណ៍រៅអងគរ រ ជំន ំជប្មោះ។ 

រោងត្តមសំអាងរហ្ត ទាងំរនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសនមតទ កជាម ននូវឯកស ខដេបានរោងរៅ

កនុងដីាដំរណាោះប្សយ(D427)ថា ម្ភនភាេជារ់ពាក់េ័នធ នកងភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបាន ( ួមទាងំភាេប្តឹមប្តូវថ្ន

ឯកស ) នកងបានដាក់រេខសំោេ់ E3 ឆំរពាោះឯកស ទាងំរនាោះ”445។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំេឹកផង

ខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រនាៃ រ់មកបានផាេ់ឱ្ាសឱ្យភាលីរេើករឡើងេីរញ្ញា ថ្នឯកស ទាងំរនាោះ រៅ

រេេសវនាា សាីេីឯកស 446
 នកងកនុងអំឡុងរេេថ្នា រ ឱើស ណាផ្លៃ េ់ម្ភត់ នកងជាលាយេកខណ៍អកស សាីេី

ា រកទកកឆចេកភាការដញរដាេ។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  ទាកទ់ងរៅនឹងា ទទួេយកភសាតុ្តងជាឯក

                                                 
443

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៣ នកង ២៦។  

444
 អន សស ណៈឆ ោះថ្ងៃទី ៣១ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១២ (E162) កថាខណឌ  ៣។  

445
 អន សស ណៈឆ ោះថ្ងៃទី ៣១ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១២ (E162) កថាខណឌ  ៣។  

446
 អន សស ណៈសាីេីា កំណត់ាេរ ច្រឆទិកកឆចប្រជ ំមកនផេូវា  (E141) ទំេ័  ២។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯក

ស រេខ E1/27.1 ទំេ័  ១។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៧ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/28.1 ទំេ័  ១។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី 

១៨ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/29.1 ទំេ័  ១។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/30.1 

ទំេ័  ៣។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ស  ជាទូរៅ ភាលីអាឆរេើករសឆកាីជំទាសប់្រឆំ្ងរៅនឹងា ទទួេយកឯកស រនោះជាលាយេកខណ៍អកស  

នកងអាឆរេើករឡើងេីខេឹមស ថ្នឯកស រនោះរៅកនុងសវនាា សាីេីឯកស  ប្េមទាងំត្តមស ណាជា

លាយេកខណ៍អកស  នកងរេើករឡើងរដាយផ្លៃ េ់ម្ភត់រៅកនុងា រកទកកឆចេកភាការដញរដាេ។ 

185>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា  វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបាន ំរលាភ

រំពានរៅរេើរោេា ណ៍តទេ់ឆំរពាោះម ខរនាោះរទ។ រោេា ណ៍សាីេីកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីតទេ់ឆំរពាោះម ខ 

តប្មូវម នរលរងអស់លឺថា ប្លរ់ភាលីប្តូវបានផាេ់ឱ្ាសឱ្យផាេ់រោរេ់រៅរេើភសាតុ្តងខដេបានដាក់រង្ហា ញរៅ

រេេសវនាា  នកងរៅរេើស ណា រស់ភាលីខដេរ ឱើា ជំទាស់ កនុងរោេរំណងរដើមបឱី្យម្ភនឥទធកេេរៅរេើ

រសឆកាីសរប្មឆ រស់ត លាា 447។ រោេា ណ៍រនោះេ ំបានតប្មូវថា ប្តូវខតផាេ់ឱ្ាសឱ្យភាលីកនុងរេេជាក់

លាក់ណាមួយ រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរឡើយ ឧទាហ្ ណ៍ដូឆជា ប្តូវផាេ់រៅម នរេេទទួេ

យកជាភសាតុ្តង នកងេ ំបានតប្មូវថា ភាលីប្តូវខតរ ឱើស ណាសាីេីភសាតុ្តងទាងំរនាោះរឡើយ ររើរទាោះរីជាភាលី

នីមួយៗ ម្ភនឱ្ាសរ ឱើដូរចាន ោះក៏រដាយ448។  រៅកនុងរ ឿងកាីរឆចរុបនន អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ឆាស់

លាស់េីឯកស រៅកនុងសណំ ំរ ឿងខដេអាឆយកមកសំអាងកនុងសេប្កម រស់ខេួន រដាយ ួមទាងំឯកស ទាងំ

អស់ខដេប្តូវបានរោងរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427)។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ឱ្ាសផង

ខដ ដេ់ភាលីឱ្យផាេ់រោរេ់រៅរេើឯកស ទាងំអស់រនាោះ  ួមទាងំរេើតថ្មេជាភសាតុ្តង នកងភាេរជឿទ កឆកតាបាន

ថ្នឯកស រនាោះ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ា រេើករឡើង រស ់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ ប្តូវរដករស 

រចាេ។ 

186>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ទីេី ខដេ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា ា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងរៅរេើឯកស ខដេេ ំម្ភនរេខសំោេ់ E3
449រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រេើអំណោះ

អំណាង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ខដេបានរេើករឡើងថា កងឱោះរេខសំោេ់ឯកស រនោះ ទំនងជាម្ភនរញ្ញា ខផនក

                                                 
447

 សេប្កមរ ឿងកាី Laukkanen ទេ់នឹងប្ររទស Finland (ECtHR) កថាខណឌ  ៣៤។ សូមរមើេផងខដ  សេប្កមរ ឿងកាី 

Kamasinski ទេ់នឹង Austria (ECtHR) កថាខណឌ  ១០២។ សេប្កមរ ឿងកាី Brandstetter ទេ់នឹង Austria (ECtHR) កថា

ខណឌ  ៦៧។ សេប្កមរ ឿងកាី Rowe ទេ់នឹងឆប្កភេអង់រលេស (ECtHR) កថាខណឌ  ៦០។ សេប្កមរ ឿងកាី  Fitt ទេ់នឹងឆប្កភេ

អង់រលេស (ECtHR) កថាខណឌ  ៤៤។ សេប្កមរ ឿងកាី Göç ទេ់នឹងប្ររទសតួលី (ECtHR) កថាខណឌ  ៣៤។ 

448
 សេប្កមរ ឿងកាី  Nideröst-Huber ទេ់នឹងប្ររទសសឱីខហ្សេខឡន (ECtHR) កថាខណឌ  ២០ ដេ់ ២៤។    

449
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៦ រជើងទំេ័  ៨៧។  
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 ដឋបាេរដាយស ា រមើេ ំេងរ៉ៅ រណាណ ោះ450។ រទាោះរីជាោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ រខៀវ សផំន ធាេ រ់បានទទួេសគ េ់

451ឯកស រនោះ ួឆរហ្ើយ ខដេជាក់ខសាងប្តូវបានរង្ហា ញកនុងអំឡុងរេេថ្នសវនាា  រហ្ើយោត់ក៏ធាេ រ់បាន

ជំទាស់រៅនឹងា រប្រើប្បាស់ឯកស រនោះផងខដ 452។ ផៃយុរៅនឹងា រេើករឡើង រស ់ រខៀវ សំផន453 អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆរេើរសឆកាីជំទាស់រនោះ រដាយបានរដាោះប្សយ ួមោន ជាមួយរញ្ញា រផសងរទៀតកនុង

រេេខតមួយ454។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ េកខខណឌ តប្មូវថ្នរោេា ណ៍ឆំរពាោះម ខប្តូវបានរោ េ រហ្ើយអំណោះ

អំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ ប្តូវរដករស រចាេ។ 

៤.ខ.២.ល.រេេរវលា នកងឆនំនួទេំ ័េ បំ្លរប់្ោន ់ 

187>ទាក់ទងរៅនឹងា សួ សកសី អនកជំនាញ នកងរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីរដាយភាលី អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងបានខរងខឆករេេរវលារសមើៗោន  រដាយមួយខផនកសប្ម្ភរ់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  នកងរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី   ី

ឯមួយខផនករទៀតសប្ម្ភរ់ប្កុមរមធាវីា ពា កាីខដេម្ភនរីប្កុម រប្ាយមកម្ភនេី ប្កុម455។ នួន ជា បាន

អោះអាងថា ា កំណត់រេេរវលាកនុងា សួ សំណួ ម្ភនេកខណៈតឹង  ឹង នកងេ ំប្លរ់ប្ោន់ នកងថា ោត់ ជាទូរៅ

ទទួេបានខតមួយភាលរីថ្នរេេរវលាខតរ៉ៅ រណាណ ោះ ររើរ ៀរជាមួយនឹងសហ្ប្េោះរាជអាជាា 456។ នួន ជា នកង រខៀវ 

សំផន ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន  ឹតតបកតឆំនួនទំេ័ េ ំប្តឹមប្តូវសប្ម្ភរ់ា ដាក់

ស ណារញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញរដាេ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រោងត្តមា កំណត់រេេរវលា រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង កនុងា ដាក់ស ណាជាលាយេកខណ៍អកស រញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញរដាេប្តឹមថ្ងៃទី ២៦ ខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១៣ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា ខេួនម្ភនរេេរវលាខេីរេក ររើលកតចារ់េីរេេរឆញរសឆកាី

សរប្មឆរេើា ជំទាស់រៅនងឹា ទទួេយកឆរមេើយ រស់សកសី (E299) ខដេរសឆកាីសរប្មឆរនោះបានទទួេ

                                                 
450

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៧៦។ 

451
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៦។ 

452
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៣ (E1/167.1) ទំេ័  ៦០ ជាអាទិ៍។  

453
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៦។  

454
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣១ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/168.1 ទំេ័  ២។  

455
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ ននួ ជា កថាខណឌ  ១០៥។ ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៦៧។ សូមរមើេ 

សំរណើ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ស ំរខនែមរេេរវលា (E236/5/4/1) កថាខណឌ  ៣។ 

456
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១០៥ ដេ់ ១០៦។  
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យកឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស ខដេម្ភនឆំនួនរារ់ យរ ឱើជាភសាតុ្តង នកងបានរឆញរៅថ្ងៃទ ី ១៥ ខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ ខដេម្ភនរេេខតប្បាមួំយសបាា ហ្៍ម នរេេកំណត់ដាក់ស ណារញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញរដាេ

រ៉ៅ រណាណ ោះ457។  

188>ដូឆអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរដើមថា រោេា ណ៍សាីេីត េយភាេតទេ់េ ំតប្មូវ

ថា រេេរវលាប្តូវខតខរងខឆករដាយសឱ័យប្រវតាករៅឱ្យភាលីសប្ម្ភរ់សួ សកសីរនាោះរឡើយ458។ ររើរទាោះរជីា

រោេា ណស៍ាីេីត េយភាេតទេ់រនោះធានាថា េ ំម្ភនភាលីណាមួយប្តូវបានបាត់រង់អតែប្ររោជន៍រដាយខផអក

រេើរោេា ណ៍សម ម៌ថ្ននីតកវច្ ីក៏រដាយ ក៏េ ំខមនម្ភនន័យថា ជនជារ់រចាទ“ប្តូវខតទទួេបាន យៈរេេ ឬ

ឆំនួនសកសីរសមើោន រៅនឹងអយយា ខដ  េីរប្ពាោះអយយា ប្តូវទទួេរនៃកុកនុងា រង្ហា ញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យ

នូវធាត ផសនំីមួយៗថ្នរទឧប្កកដឋខដេបានរចាទប្រាន់”459។ ផៃយុរៅវច្ញ ា កំណត់រៅរេើទំនាក់ទំនង វាង 

យៈរេេ នកងឆំនួនសកសីខដេប្តូវខរងខឆក វាងអយយា  នកងជនជារ់រចាទ ត លាា បានអន វតាត្តមរោេ

ា ណ៍សាីេីភាេសម្ភម្ភប្តជាមូេដាឋ ន ខតេ ំបានអន វតាត្តម“រោេា ណ៍  ឹតតបកតសាីេីត េយភាេសឱ័យប្រវតាក”

រឡើយ460។ រេើសេីរនោះរទៀត រៅកនុងរ ឿងកាីខដេម្ភនជនជារ់រចាទរប្ឆើន ា រ៉ៅោះពាេ់ខដេរណាា េមកេីរញ្ញា

សម្ភម្ភប្តរកើតម្ភនជាក់ខសាងរដាយស អយយា ប្តូវា រង្ហា ញភសាតុ្តងរប្ឆើន រដើមបីរញ្ញជ ក់េីា ទទួេខ ស

ប្តូវនីមួយៗ រស់ជនជារ់រចាទជារប្ឆើន461។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រញ្ញា េ ំសែកតរៅប្តង់ា រេើករហ្ត ផេ ថារតើ

ា ខដេេ ំម្ភនភាេសម្ភម្ភប្ត វាងអយយា  នកងជនជារ់រចាទបានរ ឱើឱ្យម្ភនា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់សកទធក រស់ភាលី 

កនុងា រង្ហា ញរ ឿងកាី រស់ខេួន ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះរឡើយ  ផៃយុរៅវច្ញអំណោះអំណាង រស់ភាលី លរបីរផ្លា ត

                                                 
457

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២០។  

458
 រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើស ំរេេរវលារខនែម (F26/2/2) កថាខណឌ  ៦។ រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខរនាៃ រ់រងខំរ ឿងកាី  

Orić  (ICTY) កថាខណឌ  ៧។ 

459 រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខប្រឆំ្ងនឹងា រដករស មកនសរប្មឆរេើភសាតុ្តងរ ឿងកាី Prlić (ICTY) កថាខណឌ  ១៥។ សូម

រមើេផងខដ  រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខរនាៃ ន់រងខំរ ឿងកាី Orić (ICTY) កថាខណឌ  ៧។ 

460 រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខប្រឆំ្ងា រដករស មកនសរប្មឆរេើភសាតុ្តងរ ឿងកាី Prlić (ICTY) កថាខណឌ  ១៤ នកង ១៥។ 

សូមរមើេផងខដ  រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខរនាៃ ន់រងខំរ ឿងកាី Orić (ICTY) កថាខណឌ  ៧។ 

461
 រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខ រស់ជនជារ់រចាទប្រឆំ្ងនឹងរសឆកាីសរប្មឆខរងខឆករេេរវលារ ឿងកាី Prlić (ICTY) កថា

ខណឌ  ៣៥ នកង ៣៩។ រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខប្រឆំ្ងា រដករស មកនសរប្មឆរេើភសាតុ្តងរ ឿងកាី Prlić  (ICTY) កថា

ខណឌ  ១៥។ 
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រៅរេើ“ា រចាទប្រាន់ជាក់លាក់ថា េកតជាបានរ៉ៅោះពាេ់ដេ់សកទធក រស់ខេួនប្បាកដខមន”462។ 

189>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រប្ៅខតេីា រប្រៀររ ៀរឆំនួនរេេរវលា នួន ជា េ ំបាន

ផាេ់មូេដាឋ នោបំ្ទឆាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងមូេរហ្ត ខដេរ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រ ឿងកាី រស់ខេួន រដាយស ខត

ា ខរងខឆករេេរវលាសប្ម្ភរ់សួ សណួំ សកសីរឡើយ។  វច្ ីសស្តសាខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើ

ប្បាស់ ដូឆជាផាេ់រេេរវលារសមើៗោន  មួយខផនករៅឱ្យសហ្ប្េោះរាជអាជាា  នកងរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រហ្ើយ

មួយខផនករទៀតរៅឱ្យប្កុមរមធាវីា ពា កាីរនាោះ េ ំខមនជាា ផាេ់រេេរវលាខដេេ ំសមរហ្ត សមផេរនាោះរទ

។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ផងខដ រៅរេើស ណា រស់សហ្ប្េោះរាជ

អាជាា ខដេបានរញ្ញជ ក់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនភាេរត់ខរនទាក់ទងរៅនឹងា ខរងខឆករេេរវលា

រនោះ463។ ដូឆរនោះ នួន ជា េ ំបានរង្ហា ញេីកំហ្ សណាមួយខដេខសាងរឆញេីា រប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធក រសអ់ងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កនុងា វាយតថ្មេរៅរេើសម្ភម្ភប្តថ្នា ខរងខឆករេេរៅឱ្យអយយា  នកងជនជារ់

រចាទសប្ម្ភរ់សួ សកសីរឡើយ។ 

190>ទាក់ទងរៅនឹងរសឆកាីសននកដាឋ នរញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញរដាេជាលាយេកខណ៍អកស  អងគជំន ំជប្មោះត លា

ា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនឆនាៃ ន សកទធកកនុងា កំណត់ឆំនួនទំេ័ រៅរេេសវនា

ា  នកងថា រសឆកាីសរប្មឆរនោះប្តូវបានទទួេយកជាបានា កនុងកប្មកតមួយរៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ។ 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងជាដំរូងបានកំណត់ឆំនួនទំេ័ សប្ម្ភរ់ប្កុមរមធាវីា ពា កាីនីមួយៗប្តឹម ១០០ ទំេ័  

នកងរខនែម ២០ ទំេ័ រទៀតសប្ម្ភរ់រសឆកាីសននកដាឋ ន រសប់្កុមនីមួយៗរេើកេីមូេដាឋ នសំអាងផេូវឆារ់។ ឆំនួន

ទំេ័ សប្ម្ភរ់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ប្តូវបានកំណត់ប្តឹម ២០០ ទំេ័  (នកងរខនែម ២០ ទំេ័ រទៀតសប្ម្ភរ់រេើកេី

មូេដាឋ នសំអាងផេូវឆារ់) នកងឆំនួនទំេ័ សប្ម្ភរ់រសឆកាីសននកដាឋ ន រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី(រដាយេ ំលកត

រញ្ចូេសំណង) ប្តូវបានកំណត់ប្តឹម ៨០ ទំេ័  (នកង រខនែម ២០ ទំេ័ រទៀតសប្ម្ភរ់រេើកេីមូេដាឋ នសំអាងផេូវ

ឆារ់)464។ រនាៃ រ់មក អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរខនែម ២៥ ទំេ័ រទៀតសប្ម្ភរ់រសឆកាីសននកដាឋ ននមីួយៗ465

                                                 
462

 សូមរមើេ រសឆកាសីរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខរនាៃ ន់រងខំរ ឿងកាី  Orić (ICTY) រជើងទំេ័  ២៥។ 

463
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៦៧។ 

464
 អន សស ណៈជូនដំណឹងអំេីទប្មង់ខរររទសប្ម្ភរ់រសឆកាីសននកដាឋ នរញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញរដាេ (E163/5/4) ទំេ័  ១។  

465
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/227.1 ទំេ័  ៥៦។  
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។ ា កំណត់ទំេ័ ទាងំរនោះ េ ំបានលកតរញ្ចូេនូវកំណត់សម្ភគ េ់ឆ ងទំេ័  (ឯកស រោង) រឡើយ466។ ម្ភនា 

រញ្ញជ ក់រខនែមរេើា រសនើឱ្យភាលីដាក់រសឆកាីសននកដាឋ នរញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញរដាេជាលាយេកខណ៍អកស ថា ភា

លីបានជំទាស់តវ៉ារេើរ ឿងកាី រស់ខេួនផ្លៃ េ់ម្ភត់កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំន ំជប្មោះ រហ្ើយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

បានផាេ់រេេរីថ្ងៃឱ្យសហ្ប្េោះរាជអាជាា  មួយថ្ងៃឱ្យរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី នកងេី ថ្ងៃឱ្យប្កុមរមធាវីា ពា កាី

នីមួយៗ រៅម នា រ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នតរ រហ្ើយឆ ងរប្ាយ ប្កុមរមធាវីា ពា កាី នកង/ឬ នួន ជា នកង រខៀវ សំ

ផន ម្ភនឱ្ាសរ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នឆ ងរប្ាយ467។ 

191>ខផអករេើប្រវតាកនីតកវច្ ី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាង រស ់នួន ជា468
 នកង រខៀវ 

សំផន469
 ខដេរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកប្មកតរេេរវលាមកនប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់ភាលី កនុង

ា រ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នរញ្ចរ់ា េកភាការដញរដាយរឡើយ។  

192>ទាក់ទងរៅនឹងា កំណត់រេេរវលា សប្ម្ភរ់ា ដាក់ស ណាជាលាយេកខណ៍អកស រញ្ចរ់កកឆចេកភាកា

រដញរដាេ470 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំរជឿជាក់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រប្េឹតាេ ំសមរហ្ត 

ផេរនាោះរឡើយ រដាយស ដូឆបានកំណត់រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង471
  រញ្ញា ថ្នា 

ទទួេយកភសាតុ្តងខដេជាឯកស  លឺជាកមមវតែថុ្នា ដាក់ស ណា សវនាា  នកងរសឆកាីសរប្មឆតៗោន ចារ់

ត្តងំេីរេេចារ់រផាើមា ជំន ំជប្មោះ ហ្ូតមក។ រខៀវ សំផន ប្តូវបាន ំេឹងឱ្យរប្តៀមរ ៀរឆំមរ ាបាយា ពា ខេួន 

 ួមទាងំរសឆកាីសននកដាឋ នរញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញរដាេ រស់ខេួនផងខដ  រដាយខផអករេើមូេដាឋ នថ្នភសាតុ្តងជាឯក

ស ខដេបានដាក់រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រដាយេ ំលកតេីរញ្ញា  ថារតើា សរប្មឆសាីេីភាេអាឆ

ទទួេយកបាននូវភសាតុ្តងរនាោះ ប្តូវបានរឆញរៅរេេណារនាោះរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះ

                                                 
466 អន សស ណៈសាីេីាេរ ច្រឆទិសប្ម្ភរ់សវនាា រដញរដាេរេើឯកស ជារេើកឆ ងរប្ាយ នកងសវនាា រផសងៗ (E288/1/1) 

កថាខណឌ  ១០។ 

467
 អន សស ណៈសាីេីាេរ ច្រឆទិសប្ម្ភរ់សវនាា រដញរដាេរេើឯកស ជារេើកឆ ងរប្ាយ នកងសវនាា រផសងៗ (E288/1/1) 

កថាខណឌ  ១២។  

468
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១០៧ ដេ់ ១០៩។   

469
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៣។  

470
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២០។ 

471
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៣ ជាអាទិ៍។  
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ត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ រដាយប្សរជាមួយនឹងសេដីា រស់ត លាា កំេូេថ្នត លាា ឧប្កកដឋកមមអនា 

ជាតក រស់ប្ររទស វ៉ាន់ដា (ICTR) កនុងរ ឿងកាី Kanyarukiga
472

 នកងសេដីា រស់ត លាា កំេូេថ្ន

ត លាា ប្េហ្មទណឌ អនា ជាតក (ICC) កនុងរ ឿងកាី Bemba
473រង្ហា ញថា ា  កាទ កសកទធកកនុងា សរប្មឆេីភាេ

អាឆទទួេយកបាននូវភសាតុ្តង ហ្ូតដេ់ឆ ងរញ្ចរ់ថ្នា ជំន ំជប្មោះ េ ំបានផៃយុរៅនឹងេកខខណឌ សាីេីភាេប្តឹម

ប្តូវថ្នា ជំន ំជប្មោះរឡើយ។ រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា  វច្ ីសស្តសាខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

យកមករប្រើប្បាស់ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ ម្ភនេកខណៈេ ំសមប្សររនាោះរឡើយ។ 

៤.ខ.២.ឃ.េដំារេ់រំដាយថ្ននតីកវច្  ីរស់អងគជនំ ជំប្មោះសលាដរំងូ 

193>រខៀវ សំផន រេើករឡើងថា េំដារ់េំរដាយថ្ននីតកវច្ ីមួយឆំនួនខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើ

ប្បាស់រៅរេេជំន ំជប្មោះ បាន ំរលាភរំពានរេើសកទធក រស់ោត់កនុងា ទទួេបានមរ ាបាយា ពា ខេួនប្រករ

រដាយប្រសកទធកភាេ។ ឆំរពាោះរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងរ ឱើា រដាោះប្សយដូឆតរៅ ទីមួយ រខៀវ 

សំផន បានអោះអាងថា ប្រធានអងគជំន ំជប្មោះបានរ ឱើអនារាលមញឹកញារ់រេក នកងេ ំសមរហ្ត ផេកនុងអំឡុងរេេ

ថ្នា សួ សកស ីនកងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ជារ ឿយៗបានរារំាងឆំរពាោះា រេើករឡើង រស់ភាលីា ពា 

កាី474។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រប្ៅខតេីា រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកជារប្ឆើនថ្នសវនាា យកមករ ឱើជាឧទាហ្ ណ ៍

រខៀវ សំផន េ ំបានផាេ់មូេដាឋ នោបំ្ទត្តម យៈា េនយេ់ថារតើ ា អនារាលមន៍ រស់ប្រធានអងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង បានរ៉ៅោះពាេ់ដេ់សកទធក រស់ជនជារ់រចាទោ៉ៅ ងដូឆរមាឆរនាោះរទ។ រដាយស េ ំម្ភនា ផាេ់មូេ

ដាឋ នោបំ្ទ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំរឃើញម្ភនផេរ៉ៅោះពាេ់ណាមួយរឡើយ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេេ ំចាបំាឆ់រដាោះប្សយរេើា អោះអាងរនោះរនារទៀតរឡើយ។ 

194>រោងត្តមសំអាងរហ្ត ដូឆោន រនោះខដ  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាងទូរៅ រស ់

រខៀវ សំផន475 ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរដាយបានរប្រើប្បាស់នូវអឱីខដេរលយេ់រឃើញថា

                                                 
472

 សេដីារ ឿងកាី Kanyarukiga (ICTR) កថាខណឌ  ៥២ ដេ់ ៥៣។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើសេដីារនោះ

រៅកនុងសេប្កម រស់ខេួន កថាខណឌ  ៦៥ រជើងទំេ័  ១៦១។  

473
 សេដីារេើរណា ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្នឹងរសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង III រ ឿងកាី Bemba (ICC) កថាខណឌ  ៣៦ 

ដេ់ ៣៧។ 

474
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣១ ដេ់ ៣២។ 

475
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៥។  
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ជា វច្ធានថ្ននីតកវច្ ីត្តមអំរេើឆកតា នកងមកនប្សរោន ។ រដាយស េ ំបានផាេ់មូេដាឋ នោបំ្ទឆាស់លាស់ រប្ៅខតេីា 

រេើករឡើងនូវរញ្ញា ា រប្រើប្បាស់ឯកស កនុងអំឡុងរេេសួ សកសី ខដេបានេកភាកាខាងរដើមកនុងសេដីា

រនោះ ដូរឆនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំអាឆរដាោះប្សយអំណោះអំណាងរនោះបានរឡើយ។  

195>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា ខេួន

ម្ភនឆនាៃ ន សកទធកកនុងា អន ញ្ញា តឱ្យដាក់ា រឆេើយតររៅនឹងស ណាតរ លឺជាា  ំរលាភរំពានរេើម្ភប្ត្ត ៨.៤ 

ថ្នរសឆកាីខណនាអំន វតាសាីេីា ដាក់ឯកស រៅឆំរពាោះម ខ អ.វ.ត.ក. ខដេខឆងអំេីា ដាក់ា រឆេើយតរខតរៅ

កនុងាេៈរទសៈមួយឆំនួនរនាោះ476 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា រោេរំណងថ្នរសឆកាី

ខណនាអំន វតារនោះ លឺរដើមបីសប្មួេដេ់ា រ ៀរឆំកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីឱ្យបានប្តឹមប្តូវរ៉ៅ រណាណ ោះ។ រទាោះជាោ៉ៅ ង

ណាកាី ម្ភប្ត្ត ៨.៤ ប្តូវខតអានផគួរជាមួយនឹងម្ភប្ត្ត ៨.១ ថ្នរសឆកាីខណនាអំន វតាខដេទទួេសគ េ់សកទធក រស់

អងគជំន ំជប្មោះកនុងា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆ ខ សេីវច្ធានខដេម្ភនខឆងរៅកនុងរសឆកាីខណនាអំន វតារនោះ។ រខៀវ សំ

ផន េ ំបានផាេ់មូេដាឋ នោបំ្ទអំេីរញ្ញា  ថារតើ វច្ ីសស្តសាខដេអងគជំន ំជប្មោះយកមករប្រើប្បាស់ត្តងំេីដំរូងរៅកនុង

កកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីសប្ម្ភររ់ឆេើយតររៅនឹងតប្មូវា ចាបំាឆ់ថ្នរ ឿងកាី477រនាោះ ម្ភនេកខណៈេ ំសមរហ្ត ផេ

ោ៉ៅ ងណារឡើយ។ 

196>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា 

សំរណើស ំា េកចា ណារឡើងវច្ញរេើរសឆកាីសរប្មឆេីម នៗរនាោះ េ ំអាឆទទួេយកបានរៅឆំរពាោះម ខ អ.វ.ត.ក

.478  រខៀវ សំផន េ ំបានផាេ់មូេដាឋ នោបំ្ទឆំរពាោះា រេើករឡើង រស់ខេួនរឡើយ រដាយបានប្តឹមខតរោងរៅរេើ

រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា េកចា ណារឡើង វច្ញ រស់អងគរ រ ជំន ំជប្មោះ ខដេត្តម ូរភាេហាក់រីដូឆជាប្សរជាមួយ

នឹង វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងប្តង់ឆំណ ឆខដេថា អងគជំន ំជប្មោះអាឆេកចា ណារឡើងវច្ញរេើរស

ឆកាីសរប្មឆេីម ន រស់ខេួនបាន ខតកនុងក ណីខដេម្ភនាេៈរទសៈខប្រប្រួេរ៉ៅ រណាណ ោះ479។ ទាក់ទងរៅនងឹអំ

                                                 
476

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៥ រជើងទំេ័  ៨៤។  

477
 សូមរមើេ រសឆកាខីណនាសំាីេីា ដាក់ខតមួយភាស (E64)។ អន សស ណៈសាីេីា រឆេើយតរ (E126)។ 

478
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៧។ 

479
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៧ រោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆសាេីីា េកចា ណារឡើងវច្ញ (C22/I/8) 

នកងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះ កថាខណឌ  ៤២ ដេ់ ៤៤ នកង ១៣៦ រជើងទំេ័  ៣៩១។ ត្តម យៈកថាខណឌ ទាងំរនោះ ទំនងជារង្ហា ញ
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ណោះអំណាង រស ់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស រៅរេេខដេសំអាងរៅរេើ

ឯកស មួយ លឺទូ រេខ រស់សែ នទូតអូស្តសា េីពាក់េ័នធនឹងទសសនកកឆច រស់ រខៀវ សំផន រៅាន់ប្ររទសឡាវ 

រហ្ើយខដេេីដំរូងអងគជំន ំជប្មោះ បានសរប្មឆេ ំទទួេយកឯកស រនោះជាភសាតុ្តងរនាោះ480
 អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេនយេ់ ួឆរហ្ើយថា ខេួនបានសរប្មឆទទួេ

យកជាភសាតុ្តង េីរប្ពាោះ ខផនកខេោះថ្នឯកស រនោះម្ភនេ័ត៌ម្ភនរដាោះរនៃកុ481។  ររើរទាោះរីជា រខៀវ សំផន បាន

អោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់ឯកស រនោះប្រឆំ្ងនឹង ូរោត់ក៏រដាយ482 ក៏ោត់បានប្តឹម

ខតរោងរៅរេើកថាខណឌ  ១៣៨ នកង ១៤២ ថ្នសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរ៉ៅ រណាណ ោះ ផៃយុរៅវច្ញ 

កនុងកថាខណឌ រនោះថ្នសេប្កមេ ំបានរោងរៅរេើឯកស រនោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រខៀវ សំផន េ ំបានផា

េ់មូេដាឋ នោបំ្ទឆាស់លាស់អំេីា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់សកទធក រស់ខេួនរឡើយ។  

197>រខនែមរេើរនោះរទៀត រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំរលាភរំពានសកទធក

 រស់ោត់កនុងា មកនរឆេើយតររៅនឹងសំណួ ។ ជាដំរូង ោត់បានេនយេ់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើក

រឡើងេ ំប្តឹមប្តូវនូវរញ្ញា ទាក់ទងរៅនឹងសកទធកមកនរឆេើយតររៅនឹងសំណួ  រៅកនុងសេប្កមប្តង់ឆំណ ឆសាីេីប្រវតាក

នីតកវច្ ី483។ ជាេករសស រខៀវ សំផន ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងជាញឹកញារ់បានឱ្យ

ោត់ររញ្ចញរោរេ់រៅរេើរញ្ញា នានា រទាោះរីជាោត់បានរញ្ញជ ក់ឆាស់ថា ោត់សរប្មឆរប្រើប្បាស់សកទធក រស់

ោត់មកនរឆេើយតររៅនឹងសណួំ  ួឆរហ្ើយក៏រដាយ484។ រខៀវ សំផន បានរោងជាេករសសរៅរេើប្រតកចា ឹកសវ

នាា  រៅកនុងអំឡុងរេេខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរសនើឱ្យោត់ររញ្ចញរោរេ់រេើឯកស  ឬរឆេើយ

តររៅនឹងសំណួ  ខដេបានសួ រដាយរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី485។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រខៀវ សំផន េ ំបាន

េនយេ់េីមូេរហ្ត  ថារតើម្ភនកំហ្ សដូឆរមាឆទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ នកងថារតើ ោត់ទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់

                                                                                                                                                             

ថា  វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងជាទូរៅរ ឱើា េកចា ណារឡើងវច្ញខតកនុងក ណីខដេម្ភនា ខកខប្ររ៉ៅ រណាណ ោះ រ៉ៅ ខនាថា ខេួន

ម្ភនឆនាៃ ន សកទធករ ឱើដូរចាន ោះកនុងាេៈរទសៈដថ្ទរទៀតខដេោម នា ខកខប្រផងខដ ។  

480
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៧។  

481
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៣៦ រជើងទំេ័  ៣៩១។  

482
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៧ រជើងទំេ័  ៩២។  

483
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៩។ 

484
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៩។  

485
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៩ រជើងទំេ័  ៩៨។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

128 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ខររណារនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា េ ំម្ភនអឱីខដេអាឆ

រញ្ញជ ក់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានដាក់សម្ភព  រេើ រខៀវ សំផន ខដេប្តូវបានា ពា ប្សរឆាររ់ៅកនុង

កកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីទាងំមូេ ឱ្យេោះរង់សកទធមកនរឆេើយនឹងសំណួ រនាោះរឡើយ រ៉ៅ ខនាអងគជំន ំជប្មោះប្ោន់ខតអរញ្ជើញ 

រខៀវ សំផន ឱ្យររញ្ចញរោរេ់រេើរញ្ញា មួយឆំនួនរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំន ំជប្មោះដ៏ខវងអនាេ យរនោះខត

រ៉ៅ រណាណ ោះ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដករស រចាេ។ 

198>រខៀវ សំផន ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំរលាភអំណាឆ រស់ខេួន រដាយបាន

រងខំឱ្យោត់ឆូេ ួមកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីសវនាា រៅកនុងាេៈរទសៈ ខដេោត់បានេោះរង់សកទធកឆូេ ួមសវ

នាា 486។ រដើមបីោបំ្ទរេើអំណោះអំណាងរនោះ រខៀវ សំផន បានរ ៀររារ់នូវរសឆកាីសរប្មឆជារប្ឆើន រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង នកងបានរោងរសឆកាីសរប្មឆឆំនួនេី  រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមមអនា ជាតកសប្ម្ភរ់ប្ររទសយូ

រហាគ សេ វី (ICTY)។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់ឆាស់ថា រខៀវ សំផន រកប្សយសកទធកឆូេ ួមសវនាា  

កនុងន័យថា ជនជារ់រចាទអាឆរប្ជើសរ ីសា ឆូេ ួម ឬក៏មកនឆូេ ួមសវនាា បាន។ ា រកប្សយខរររនោះេ ំ

ប្តឹមប្តូវរឡើយ។ សកទធកឆូេ ួមសវនាា  ត្តមអតែន័យថ្នម្ភប្ត្ត ១៤(៣-ឃ) ថ្នកតកាសញ្ញា អនា ជាតកសាីេីសកទធក

េេ ដឋ នកងនរោបាយ ខដេបានកំណត់រៅកនុងម្ភប្ត្ត ៣៥ ងមី(ឃ) ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក. ម្ភនអតែន័យជាទូរៅ

ថា ត លាា េ ំអាឆដំរណើ ា រដាយមកនម្ភនវតាម្ភនជនជារ់រចាទរឡើយ487។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ជាផេវច្បាក 

ម្ភប្ត្តរនោះេ ំផាេ់សកទធកដេ់ជនជារ់រចាទនូវសកទធកមកនឆូេ ួមកនុងា ជំន ំជប្មោះរដាយរស ីរឡើយ។ ប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្ម

ទណឌ កមពជុាបានខឆងជាេករសសថា ជនជារ់រចាទម្ភនាតេឱកកឆចឆូេ ួមសវនាា  រហ្ើយរេើសេីរនោះរទៀត បាន

ផាេ់សកទធកអំណាឆដេ់ត លាា កនុងា រងខំឱ្យជនជារ់រចាទម្ភនវតាម្ភនកនុងក ណីខដេខេួនលកតថា សមប្សរ488។ 

អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាងរនោះរចាេ។  

                                                 
486

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤០។  

487
 រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី កត់សម្ភគ េ់ថា រោងត្តមម្ភប្ត្ត ៣៦១ នកង ៣៦២ ថ្នប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពជុាខឆងថា ររើរទាោះរីជាជន

ជារ់រចាទមកនឆូេមករង្ហា ញខេួនរៅរេេសវនាា ក៏រដាយ ក៏ត លាា រៅខតអាឆរឆញសេប្កមបានខដ ។  

488
 សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៣០០(១) នកងម្ភប្ត្ត ៣០៣ ថ្នប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពជុា។ 
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៤.ខ.៣.សកទធកទទេួបានរសឆកាសីរប្មឆម្ភនសំអាងរហ្ត រេញរេញ 

199>នួន ជា489
 នកង រខៀវ សំផន490

 បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំរលាភសកទធក រស់េួកោត់កនុង

ា ទទួេបានរសឆកាីសរប្មឆរដាយម្ភនសំអាងរហ្ត   រដាយរហ្ត ថា អងគជំន ំជប្មោះេ ំបានផាេ់ ឬបានផាេ់

សំអាងរហ្ត េ ំប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់រសឆកាីសរប្មឆសំខាន់ៗ ខដេបានរ ឱើរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំន ំជប្មោះ

។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ រខៀវ សំផន បានរោងរៅកនុងមូេដាឋ នសំអាងផេូវឆារ់ថ្នស ណារណា ឹងសទ កខ

 រស់ខេួននូវរញ្ជីថ្នរសឆកាីសរប្មឆឆំនួន ៦០ ដីាសរប្មឆ អន សស ណៈនានា រស់អងគជំន ំជប្មោះ នកង បាយ

ា ណ៍ឆំនួនមួយ រស់អងគភាេោពំា សកសី នកងអនកជំនាញ491។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរៅកនុងរជើងទំេ័ ថ្ន

ស ណារណា ឹងសទ កខថា ោត់កំេ ងដាក់រណា ឹងសទ កខប្រឆំ្ងនឹងរសឆកាីសរប្មឆទាងំអស់រៅកនុងមូេដាឋ នសំ

អាងផេូវឆារ់ខដេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់សកទធក រស់ោត់492។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា អោះ

អាងខាងរេើរនោះេ ំបានរំរេញរៅត្តមេកខខណឌ ថ្នា ផាេ់មូេដាឋ នោបំ្ទរទ493 រហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះេ ំរ ឱើា 

វាយតថ្មេរេើអំណោះអំណាងរនោះតរៅរទៀតរឡើយ។ 

200>នួន ជា បានអោះអាងរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថា អងគជំន ំជប្មោះេ ំបានផាេ់សំអាងរហ្ត 

រេញរេញរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆខដេបានរ ឱើរឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី494។ រៅកនុងស 

ណារណា ឹងសទ កខ រស់ខេួន នួន ជា បានអោះអាងរឡើងវច្ញថា ជាប្រេ័នធអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានផាេ់នូវ

សំអាងរហ្ត រេញរេញរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆ រស់ខេួន នកងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេកនកតយឱ្យបាន

ប្លរ់ប្ជុងរប្ជាយរេើ“អំណោះអំណាងោ៉ៅ ងេមអកត” ខដេម្ភនកនុងរសឆកាីសននកដាឋ នរញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញរដាេ

 រស់ោត់ (E295/6/3) ខដេបានរេើករង្ហា ញេីកំហ្ ស រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង495។ នួន ជា បានអោះ

អាងជាេករសសថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា រង្ហា ញរៅកនុងរជើងទំេ័ ឆំនួនេី រៅកនុងសេ

                                                 
489

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១១០ ដេ់ ១១១។ 

490
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៤។ 

491
 ត្តរាងសំអាងផេូវឆារ់ថ្នស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន (F17.1) ទំេ័  ៧ ដេ់ ១១ (ភាសបារំាង)។  

492
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៤ រជើងទំេ័  ៨២។  

493
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១០១។  

494
 រសឆកាីសននកដាឋ នរញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញរដាេ រស់ នួន ជា (E295/6/3) កថាខណឌ  ៨៩ ដេ់ ៩០។ 

495
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ ននួ ជា កថាខណឌ  ១១០ រជើងទំេ័  ២៥៧ រោងរៅរេើរសឆកាីសននកដាឋ នរញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញ

រដាេ រស់ នួន ជា (E295/6/3) កថាខណឌ  ៨៩ ដេ់ ៩០។ 
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ប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះខដេថា អំណោះអំណាង រស់ោត់ម្ភនេកខណៈទូរៅរេក នកងេ ំម្ភនមូេដាឋ នោបំ្ទប្លរ់

ប្ោន់496។ នួន ជា បានឆងអេុរង្ហា ញថា រៅកនុងរជើងទំេ័ ថ្នកថាខណឌ ពាក់េ័នធកនុងរសឆកាីសននកដាឋ នរញ្ចរ់កកឆច

េកភាការដញរដាេ (E295/6/3) ម្ភនា រោងរៅរេើកថាខណឌ ដថ្ទរទៀត រដាយម្ភនា រេើករឡើងនូវអំណោះ

អំណាងរខនែម497។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ េ ំរជឿជាក់រេើា អោះអាងរនោះរឡើយ។ ររើរទាោះរីជា រជើងទំេ័ 

ខដេបានរេើករឡើងរនាោះ ម្ភនា រោងរៅរេើខផនកដថ្ទរទៀតថ្នរសឆកាីសននកដាឋ នរញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញរដាេ 

(E295/6/3) េកតប្បាកដក៏រដាយ ក៏កថាខណឌ ខដេបានរោងរៅរេើរនាោះេ ំបានរដាោះប្សយនូវរញ្ញា កងឱោះសំអាង

រហ្ត  នកងថារតើអងគរសឆកាីរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងប្តឹមប្តូវ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា 

រនាោះរទ។  រហ្ត រនោះ រប្ៅខតេីា រេើកជាទូរៅរៅកនុងរសឆកាីសននកដាឋ នអំេីកងឱោះសំអាងរហ្ត រនាោះ អំណោះអំណា

ងរនោះេ ំបានផាេ់មូេដាឋ នោបំ្ទប្លរ់ប្ោនរ់ឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ា សរប្មឆរដករស ា រចាទប្រាន់

 រស់ នួន ជា អំេីកងឱោះសំអាងរហ្ត  រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង េ ំអាឆចាត់ទ កថាម្ភនកំហ្ សរឡើយ។ អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំតប្មូវឱ្យេកចា ណារេើកងឱោះសំអាងរហ្ត រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆ រស់ខេួន ខដេបានរ ឱើ

រឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំន ំជប្មោះ រដាយស  នួន ជា េ ំបានឆងអេុរង្ហា ញជាក់លាកទ់ាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា  

ថារតើរសឆកាីសរប្មឆរនាោះខឱោះសំអាងរហ្ត អឱីខេោះរនាោះរឡើយ។ 

201>នួន ជា បានរេើករឡើងផងខដ ថា សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខេួនឯងផ្លៃ េ់ ក៏េ ំម្ភន

សំអាងរហ្ត ប្លរ់ប្ោន់ខដ ។  រៅកនុងស ណារណា ឹងសទ កខ នួន ជា បានឆងអេុរង្ហា ញឱ្យអងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេេកនកតយរេើ“ស ណាេមអកតមួយឆំនួន រស់រមធាវីា ពា កាី សាីេីរញ្ញា លនេឹោះថ្នា ទទួេខ សប្តូវ

ខផនកប្េហ្មទណឌ ”ខដេត្តមា រេើករឡើង រស់ោត់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរដាោះប្សយរេើរញ្ញា ល

នេឺោះរនោះរឡើយ498។ 

202>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា  ត្តមវច្ធាន ៩៨ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង រសឆកាីសរប្មឆ ប្េម

ទាងំសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវខតម្ភនសំអាងរហ្ត ប្លរ់ប្ោន់ខដេជាធាត ផសដ៏ំសំខាន់ថ្ន

                                                 
496

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១១០ រជើងទំេ័  ២៥៨ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង 

រជើងទំេ័  ១១១ ដេ់ ១៤៧។  

497
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១១០ រោងរៅរេើរសឆកាីសននកដាឋ នរញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញរដាេ រស់ នួន ជា 

(E295/6/3) រជើងទំេ័  ២០៨ ដេ់ ២១១។  

498
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១១១។  
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ា ជំន ជំប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវ។ ឆំណ ឆរនោះបានឆេោុះរញ្ញច ងំឱ្យរឃើញត្តម យៈអតែរទឆារ់ រស់ត លាា ខដេថា

 វច្ធាន ១០១(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងជាេករសសថា សេប្កមប្តូវខតម្ភនកនុងឆំរណាមរនាោះ “...មូេរហ្ត ខាង

អងគរហ្ត  នកងអងគឆារ់ខដេនាឱំ្យអងគជំន ំជប្មោះរឆញរសឆកាីសរប្មឆ”។  វច្ធាន ១០១(៤) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងថា 

“ខផនកសំអាងរហ្ត រៅកនុងសេប្កម ប្តូវរឆេើយតររៅនឹងរសឆកាីសននកដាឋ នជាលាយេកខណ៍អកស ខដេបានរ ឱើ

រឡើងរដាយភាលីទាងំអស់”។ 

203>េកខខណឌ តប្មូវកនុងា ផាេ់សអំាងរហ្ត ឱ្យបានប្លរ់ប្ោន់រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆ ប្តូវបានោបំ្ទរដាយ

យ តាកសស្តសាអនា ជាតក។ ត លាា អឺ ៉ រសាីេីសកទធកមន សស (ECtHR) រ ឿងកាី Hadjianastassiou ទេ់នឹងប្ររទស

ប្កកឆ បានអោះអាងថា ត លាា ប្តូវខត“រញ្ញជ ក់ឱ្យបានឆាស់លាស់នូវមូេដាឋ នខដេខេួនបានខផអករៅរេើរៅកនុង

រសឆកាីសរប្មឆ” រដើមបីរោ េសកទធកទទួេបានា ជំន ំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវខដេធានារដាយម្ភប្ត្ត ៦ ថ្នអន 

សញ្ញា អឺ ៉ រសាីេីសកទធកមន សស (ECHR) ខដេ“បានផាេ់េទធភាេដេ់ជនជារ់រចាទកនុងា រប្រើប្បាស់នូវសកទធករ ឱើរ

ណា ឹងឧទធ ណខ៍ដេជាប្ររោជន៍ រស់ខេួន”499។ រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆរប្ាយមករទៀត អងគជំន ំជប្មោះជាន់ខពស់

 រស់ត លាា អឺ ៉ រសាីេីសកទធកមន សសបានេនយេ់ថា ររើរទាោះរីជា“ត លាា េ ំប្តូវបានតប្មូវឱ្យផាេ់ឆរមេើយេកសា  

រៅរេើរាេ់អំណោះអំណាងនីមួយៗខដេបានរេើករឡើងក៏រដាយ[…] ក៏ប្តូវរង្ហា ញឱ្យឆាស់ថា ត្តម យៈរសឆកាី
សរប្មឆរនាោះ រញ្ញា សំខាន់ៗថ្នរ ឿងកាីប្តូវបានរដាោះប្សយ”(រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម)500។    

204>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា ប្េហ្មទណឌ អនា ជាតក (ICC) បានអោះអាងរៅកនុងរ ច្រទថ្នរសឆកាី

សរប្មឆខដេេ ំអន ញ្ញា តឱ្យម្ភនា រង្ហា ញេ័ត៌ម្ភនដេ់ភាលីា ពា កាី នកងរៅកនុងរសឆកាីរោងរៅរេើរ ឿងកាី

ខដេបានដកប្សង់េីត លាា អឺ ៉ រសាីេីសកទធកមន សស (ECtHR) ខាងរេើថា៖ 

រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគរ រ ជនំ ំជប្មោះ ខដេអន ញ្ញា តឱ្យលាក់អតាសញ្ញា ណសកសី រសអ់យយា 

ឆំរពាោះភាលាី ពា កា ី ប្តូវខតបានោបំ្ទរដាយសអំាងរហ្ត រេញរេញ។ វច្សេភាេថ្នសំអាងរហ្ត លឺ

អាប្ស័យរេើាេៈរទសៈថ្នរ ឿងកាី រ៉ៅ ខនា ជាា ចាបំាឆ់ខដេប្តូវរញ្ញជ ក់ឱ្យបានឆាស់លាស់ប្លរ់ប្ោន់

នូវមូេដាឋ នថ្នរសឆកាីសរប្មឆរនោះ។ សំអាងរហ្ត រនោះ េ ំតប្មូវជាចាបំាឆ់រេើកមករញ្ញជ ក់មាងមួយៗនូវ

រាេ់ឆំណ ឆ ខដេបានដាក់រៅឆំរពាោះម ខអងគរ រ ជនំ ំជប្មោះរឡើយ រ៉ៅ ខនាសអំាងរហ្ត រនោះ ប្តូវរញ្ញជ ក់ថា

                                                 
499

 សេប្កមរ ឿងកាី Hadjianastassiou ទេ់នឹងប្ររទសប្កកឆ (ECtHR) កថាខណឌ  ៣៣។ 

500
 សេដីា រស់អងគជំន ំជប្មោះជាន់ខពស់រ ឿងកាី Taxquet ទេ់នឹងប្ររទសខរេហ្សកក (ECtHR) កថាខណឌ  ៩១។ សូមរមើេផងខដ  

សេប្កមរ ឿងកាី Affaire Boldea c. Roumanie (ECtHR) កថាខណឌ  ៣០។ 
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រតើ អងគរហ្ត ណាខេោះខដេម្ភនា ជារព់ាក់េ័នធរៅកនុងា រ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ ន501។ 

205>ប្សរដៀងោន រនោះខដ  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY បានរញ្ញជ ក់ថា សកទធកទទួេបានរសឆ

កាីសរប្មឆម្ភនសំអាងរហ្ត ប្លរ់ប្ោន់ លឺជាធាត ផសថំ្នសកទធកទទួេបានា ជំន ំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវ នកងថា ា េកនក

តយរឡើងវច្ញរេើរណា ឹងសទ កខអាឆរ ឱើរៅបានរដាយសមប្សរ ម្ភនខតខផអករេើមូេដាឋ នថ្នរសឆកាីសរប្មឆខដេ

ម្ភនសំអាងរហ្ត ប្លរ់ប្ោន់រ៉ៅ រណាណ ោះ502។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ រស់ត លាា  ICTY ក៏បានរញ្ញជ ក់ផង

ខដ ថា “ជាអរបរ ម្ភ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវផាេ់មូេដាឋ នរដើមបោីំប្ទដេ់ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅ

នឹងា េកចា ណារេើអងគរសឆកាីខដេពាក់េ័នធរៅនឹងរសឆកាីសរប្មឆ រស់ខេួន”503។ 

206>េករសសជាងរនោះរៅរទៀត ពាក់េ័នធរៅនឹងភាេចាបំាឆ់ កនុងា ផាេ់សំអាងរហ្ត ទាក់ទងនឹងា វាយតថ្មេ

ភសាតុ្តង អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ រស់ត លាា  ICTY បានរកប្សយថា៖ 

វាជារញ្ញា ឆមបងសប្ម្ភរ់អងគជនំ ំជប្មោះសលាដំរូង ខដេប្តូវកំណត់ ថារតើសកសីណាមយួអាឆរជឿ

ទ កឆកតាបាន ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា នកងប្តូវសរប្មឆ ថារតើសកខីកមម រសស់កសីណាខេោះ ខដេខេួនបានរជឿជាក់ 

រដាយេ ំចាបំាឆ់រង្ហា ញឆាស់លាស់នវូរាេជ់ំហាននីមយួៗថ្នា ផាេ់សំអាងរហ្ត  រដើមបី្នដេា់ 

សរប្មឆរេើឆំណ ឆទាងំរនោះរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ឆនាៃ ន សកទធក រសអ់ងគជនំ ជំប្មោះសលាដំរូង លឺ

                                                 
501

 សេដីារេើរណា ឹងឧទធ ណ៍ប្រឆំ្ងនឹងរសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគរ រ ជំន ំជប្មោះ I រ ឿងកាី Lubanga (ICC) កថាខណឌ  ២០។    

502
 សេដីារ ឿងកាី Nikolić (ICTY) កថាខណឌ  ៩៦ “ម្ភនខតា ផាេ់សំអាងរហ្ត ប្លរ់ប្ោន់ខដេជាធាត ផសមំួយថ្នេកខខណឌ តប្មូវ

កនុងា ជំន ំជប្មោះរដាយយ តាក ម៌ ដូឆម្ភនខឆងកនុងម្ភប្ត្ត ២០ នកង ២១ ថ្នេកខនាកកៈរ៉ៅ រណាណ ោះ ខដេអាឆឱ្យអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ 

រំរេញតួនាទី រស់ខេួនប្សរត្តមម្ភប្ត្ត ២៥ ថ្នេកខនាកកៈកនុងេកចា ណា នកងេកនកតយរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

បាន”។ សូមរមើេផងខដ  សេដីារ ឿងកាី Furundźija  (ICTY) កថាខណឌ  ៦៨ ដេ់ ៦៩ ខដេកនុងរនាោះអងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេថ្នត លាា  ICTY បានកំណត់ថា ម្ភប្ត្ត ២៣ ថ្នេកខនាកកៈបានផាេ់សកទធកដេ់ជនជារ់រចាទកនុងា ទទួេបានរសឆកាីសរប្មឆ

ម្ភនសំអាងរហ្ត ខដេជាធាត ផសថំ្នេកខខណឌ តប្មូវកនុងា ជំន ំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវ “ដូឆម្ភនខឆងរៅកនុងម្ភប្ត្ត ២០ នកង ២១ ថ្នេកខ

នាកកៈ” នកងសូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី Kunarac (ICTY) កថាខណឌ  ៤១ “អន រលាមត្តមម្ភប្ត្ត ២៣(២) ថ្នេកខនាកកៈកំណត់ថា អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនាតេឱកកឆចកនុងា ផាេ់សំអាងរហ្ត ប្លរ់ប្ោន់ […] ធាត ផសរំនោះរ ឱើឱ្យា រប្រើប្បាស់សកទធកកនុងា រ ឱើរណា ឹងស

ទ កខ រស់ជនខដេប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក  ទធាន់ខតម្ភនប្ររោជន៍។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ម្ភនខតា ផាេ់សំអាងរហ្ត ប្លរ់ប្ោន់

រ៉ៅ រណាណ ោះខដេអាឆឱ្យអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរ ឱើា េកចា ណាបាន នកងេកនកតយរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

 ួមទាងំា វាយតថ្មេរេើភសាតុ្តងផងខដ ”។ 

503
 រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខរនាៃ ន់រងខំរ ឿងកាី Milutinović (ICTY) កថាខណឌ  ១១។ 
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សែកតរប្ាមាតេឱកកឆចកនុងា រឆញរសឆកាីសរប្មឆរដាយម្ភនសអំាងរហ្ត 504។ 

207>រោងត្តមា រេើករឡើងខាងរេើខដេថា ា តប្មូវឱ្យម្ភនសំអាងរហ្ត រដើមបធីានាបាននូវភាេប្តឹមប្តូវ

ថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី ជានកឆចាេ អាប្ស័យរៅរេើាេៈរទសៈជាក់លាក់ថ្នរ ឿងកាី។ ា រេើករឡើងខរររនោះ 

េ ំខមនម្ភនន័យថា អងគជំន ំជប្មោះប្តូវខតផាេ់ជាសឱ័យប្រវតាកនូវសំអាងរហ្ត ឆំរពាោះអំណោះអំណាងនីមួយៗ ខដេភា

លីបានរេើករឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំន ំជប្មោះ នកងថា ា េ ំបានអន វតាដូរចាន ោះ បាន ំរលាភរំពានជាសឱ័យ

ប្រវតាករៅរេើសកទធកកនុងា ទទួេបានរសឆកាីសរប្មឆមួយរដាយម្ភនសំអាងរហ្ត រនាោះរឡើយ505។ អឱីខដេសំខាន់

រនាោះលឺ ថារតើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរ ឱើា វាយតថ្មេរេើភសាតុ្តង នកងរ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នខផនកអងគរហ្ត  នកង

អងគឆារ់ អាឆយេ់បានដេ់កប្មកតណា។ 

208>លរបកីត់សម្ភគ េ់ផងខដ ថា យ តាកសស្តសា រស់ត លាា អឺ ៉ រសាីេីសកទធកមន សស (ECtHR) ខដេបានដក
ប្សង់ខាងរេើ អាឆវាយតថ្មេរៅរេើភាេប្លរ់ប្ោន់ថ្នសំអាងរហ្ត  រស់ត លាា ប្តង់ឆំណ ឆណាមួយបាន 

ដរារណាកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ  ប្តូវបានរញ្ចរ់ ួឆរាេ់ទាងំប្សុង។ ត លាា អឺ ៉ រសាីេីសកទធកមន សស

(ECtHR) ជាទូរៅផាេ់ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងភាេប្តឹមប្តូវថ្នា ជំន ំជប្មោះរដាយខផអករេើកកឆចដំរណើ 

នីតកវច្ ីទាងំមូេ។ ផៃយុរៅវច្ញ កកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរេើរណា ឹងសទ កខរនោះកំេ ងរនារៅរឡើយ រហ្ត រនោះរហ្ើយ 

ា ខឱោះឆរនាេ ោះរៅកនុងសំអាងរហ្ត  រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង អាឆរដាោះប្សយបាន នកងអាឆរជៀសវាងា 

 ំរលាភរំពានរេើសកទធកកនុងា ទទួេបានា ជំន ំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេ ំឭកថា សំអាងរហ្ត ខដេបានផាេ់រដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង លឺជាឆំណ ឆចារ់រផាើម

សប្ម្ភរ់ា វច្ភាលទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត  រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងសម

រហ្ត ផេ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា506។ រហ្ត ដូរឆនោះ ជាជាងា ្នរៅរ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នថា ា ជំន ំជប្មោះទាងំមេូ
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 សេដីារ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ  ៣២។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានដកប្សង់ឆំណ ឆរនោះថ្នសេដីារដាយ

ប្សរជាមួយនឹងសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ១៧។   

505
 សូមរមើេឧ. សេប្កមរ ឿងកាី Van de Hurk ទេ់នឹងប្ររទសហ្ូឡង់  (ECtHR) កថាខណឌ  ៦១ “ម្ភប្ត្ត ៦ កថាខណឌ  ១ [ថ្ន

អន សញ្ញា អឺ ៉ រសាីេីសកទធកមន សស]បានតប្មូវឱ្យត លាា ផាេ់សំអាងរហ្ត សប្ម្ភរ់រសឆកាីសរប្មឆ រស់ខេួន រ៉ៅ ខនាេ ំចាបំាឆ់តប្មូវឱ្យម្ភន

េ័ត៌ម្ភនេកសា  ឆំរពាោះរាេ់អំណោះអំណាងរនាោះរឡើយ”។ សូមរមើេផងខដ  សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះជាន់ខពស់រ ឿងកាី  García 

Ruiz ទេ់នឹងប្ររទសរអសា៉ៅ ញ (ECtHR) កថាខណឌ  ២៦។ សេប្កមរ ឿងកាី Helle ទេ់នឹងប្ររទស Finland (ECtHR) កថា
ខណឌ  ៥៥។ 

506
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៩០។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

េ ំប្តឹមប្តូវរនាោះ ា ផាេ់សំអាងរហ្ត េ ំប្លរ់ប្ោន់ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញនានាខផនកអងគរហ្ត  អាឆរ ឱើឱ្យ

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសននកដាឋ នបានថា ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត ខដេពាក់េ័នធរនោះបានរ ឱើរឡើងរដាយ

េ ំសមរហ្ត ផេ នកងនាឱំ្យម្ភនកំហ្ ស។  

209>ទាក់ទងរៅនឹងា អោះអាងជាក់លាក់មួយ នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរដាោះ

ប្សយរេើអំណោះអំណាង រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ Stephen HEDER អំេីា កំណត់រោេរៅ

រេើទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅរខតាកំេង់ចាមកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៣  សកខីកមម រស់ Philip SHORT អំេី

ា សម្ភេ រ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅឧដ ងគកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៤ ឆរមេើយ រស់ ភី ភួន រហ្ង សំ ច្ន នកង អ៊ា ក 

រ៊ា នរ ឿន អំេីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយកនុងា សម្ភេ រ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  សកខីកមម រស់ 

 ូក   ច្ន ទាក់ទងរៅនឹងា សអរ់“អនកទីប្កុង” អំណាឆ រស់រមដឹកនាភូំមកភាលនានារៅកនុងរកសក មមយុនីសាកមពុ

ជា  ឆនាសមព័នធរញ្ញជ រៅកនុងទីប្កុងភនំរេញរប្ាយរេេដួេ េំ នកង“ភាេខ សោន  វាងប្ទឹសាីសាីេីវណណ ៈខដេបាន

េនយេ់រៅកនុងឯកស របាោះេ មពផាយ រស់រកសក មមយុនីសាកមពជុា នកងរឆតនាប្រប្េឹតាអំរេើឧប្កកដឋនានា”507។ អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ររើរទាោះរីជាា េកតខដេថា សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងេ ំបានរដាោះប្សយរេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ជាេករសសក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

បានេនយេ់េី វច្ ីសស្តសា រសខ់េួនពាក់េ័នធរៅនឹងា យេ់រឃើញនីមួយៗ រដាយរេើកភសាតុ្តងខដេបានយកមក

រ ឱើជាមូេដាឋ នសំអាង508។ រញ្ញា  ថារតើា យេ់រឃើញណាមួយកនុងឆំរណាមរនាោះម្ភនកំហ្ ស ដូឆា អោះអាង
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 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១១១។  

508
 ទាក់ទងរៅនឹងា កំណត់រោេរៅរេើទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅកនុងរខតាកំេង់ចាមកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៤ សូមរមើេ សេ

ប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៣០ រជើងទំេ័  ២៦២០។ ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋ

ខខម រៅឧដ ងគ សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១២៤ ដេ់ ១២៧ នកង ៨៣០។ ទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេ

ថ្នរោេនរោបាយសម្ភេ រ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១២០ 

ដេ់ ១២៧ នកង ៨៣០ ដេ់ ៨៣៤។ ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់  ូក   ច្ន សាីេី“ប្រជាជនងមី” សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៨៧។ ទាក់ទងរៅនឹង ឆនាសមព័នធ រស់ រ.ក.ក. នកងអំណាឆ រស់រមដឹកនាភំូមកភាល សូមរមើេ 

សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៩៩ ដេ់ ២២៨។ ទាក់ទងរៅនឹង ឆនាសមព័នធា រញ្ញជ កនុងទីប្កុងភនំរេញរនាៃ រ់

េីា ដួេ េំ សូមរមើេ សេប្កមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ២៤០។ “ា ខ សខរេកោន  វាងប្ទឹសាីវណណ ៈខដេម្ភនរៅកនុង

ា ផសេឱផាយ រស់ រ.ក.ក. នកងរឆតនាប្រប្េឹតាអំរេើឧប្កកដឋ” សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១១១ េ ំប្តូវ

បានេកភាកាខរររនោះរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រទាោះរីជាោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន
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 រស់ នួន ជា រៅកនុងស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ខេួន ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា509 នឹងប្តូវរដាោះប្សយរៅខផនកខាង

រប្ាម។ 

៤.ខ.៤.សកទធកទទេួបានា ជនូដណឹំងអេំរីទរចាទ/ វច្សេភាេថ្នា ជនំ ជំប្មោះ   

210>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងមួយឆំនួនខដេទាក់ទងរៅនឹងសកទធកទទួេបានា ជូន

ដំណឹងអំេីរទរចាទរេើេួកោត់ យ ត្តា  កា រេេរវលា រស់ អ.វ.ត.ក. នកងវច្សេភាេថ្នា ជំន ំជប្មោះកនុង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយអំណោះអំណាងទាងំរនោះខដេម្ភនេកខ

ណៈទូរៅរៅកនុងខផនករនោះ រហ្ើយទនៃឹមនឹងរនោះអងគជំន ំជប្មោះនឹងរដាោះប្សយអំណោះអំណាងពាក់េ័នធរៅនឹងឧប្កកដឋ

កមមជាក់លាក់ ឬទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវរៅកនុងខផនកនីមួយថ្នសេដីារនោះ510។ 

៤.ខ.៤.ក.យ ត្តា  កា រេេរវលា 

211> ខផអកត្តមា រោងជាេករសសរៅរេើសេដីារ ឿងកាី Nahimana (ICTR)
511 នួន ជា នកង រខៀវ សំ

ផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ឱើហ្ួសខដនកំណត់យ ត្តា  កា រេេរវលា រដាយស 

ទាក់ទងរៅនឹងា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ជាេកខណៈរ លគេ រស់ជនជារ់រចាទ អងគជំន ំជប្មោះបានខផអក

ោ៉ៅ ងេករសសរៅរេើអងគរហ្ត  នកងអំរេើប្រប្េឹតាខដេបានរកើតរឡើងម នថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥512។ 

212>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា រទរបញ្ាតាកទាក់ទងរៅនឹងយ ត្តា  កា រេេរវលាបានកប្មកត អ.វ.ត.

                                                                                                                                                             

េកចា ណា នកងវាយតថ្មេរេើឯកស របាោះេ មពផាយ រស់ រ.ក.ក. នកងជាញឹកញារ់បានផាេ់ា យេ់រឃើញ រស់ខេួនអំេីរញ្ញា រនោះរៅ

កនុងសេប្កម។  

509
 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៤៨ (ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ Stephen Heder ទាក់ទងរៅនឹង

ប្េឹតាកា ណ៍រៅកំេង់ចាម) កថាខណឌ  ៥៣០ ដេ់ ៥៣៣ (ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ Philip Short ពាក់េ័នធរៅនឹងប្េឹតាកា ណ៍

រៅឧដ ងគ) កថាខណឌ  ៣៧៦ (ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់  ូក   ច្ន សាីេីអនកទីប្កុង) កថាខណឌ  ៥៦៩ ដេ់ ៥៧១ (ទាក់ទងរៅនឹងភ

សាតុ្តង រស់ រហ្ង សំ ច្ន នកង អ៊ា ក រ៊ា នរ ឿន)។ 

510
 សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ៦៣៦, ៧៤១, ៨២៨, ៩៩៩, ១០២៨។ 

511
 សេដីារ ឿងកាី Nahimana (ICTR)។ 

512
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៦២៧ ដេ់ ៦៣៥ នកង ៦៦៣។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថា

ខណឌ  ៩ នកងសូរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ២៣១។ 
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ក. ោ៉ៅ ងជាក់ឆាស់ប្តឹមអំឡុងរេេថ្នា ប្លរ់ប្លង រស់ខខម ប្កហ្ម។ រោងត្តមរហ្ត ផេរនោះ រទរបញ្ាតាក

រនោះេ ំអាឆរកប្សយដូឆោន រៅនឹងរទរបញ្ាតាក រស់ត លាា  ICTR  សាីេីយ ត្តា  កា រេេរវលា ខដេបាន ួម

រញ្ចូេអំឡុងរេេរៅម នា ចារ់រផាើមប្រប្េឹតាជាក់ខសាងថ្នអំរេើប្រេ័យេូជសសន៍ រដើមបីប្លរដណា រ់រេើា 

រ ៀរឆំខផនា  នកងា រប្តៀមរ ៀរឆំឧប្កកដឋកមមរឡើយ513។ 

213>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ឆារ់ អ.វ.ត.ក បានផាេ់យ ត្តា  កា ឱ្យ អ.វ.ក.ត. 

កនុងា ជំន ំជប្មោះឧប្កកដឋកមម“ខដេបានប្រប្េឹតារឡើងកនុងអំឡុងរេេឆរនាេ ោះេីថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ដេ់ថ្ងៃទី ០៦ ខខ 

មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩”514។ រទរបញ្ាតាករនោះរង្ហា ញឆាស់លាស់ថា អ.វ.ត.ក. េ ំម្ភនយ ត្តា  កា រេេរវលាប្លរ់

ប្ោន់រេើអំរេើសតាន ម័តថ្នរទឧប្កកដឋមួយ(ឧ.ា រ ឱើមន សសឃាត) ខដេប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងរប្ៅអំឡុងរេេ

រនោះ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អឱីខដេប្តូវកំណត់ លឺថារតើអំរេើប្រប្េឹតាខដេររងកើតបានជាា ទទួេខ សប្តូវខផនក

ប្េហ្មទណឌ ជាេកខណៈប្បាកដជាបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេរនាោះ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា កនុងក ណីខដេជន

ជារ់រចាទេ ំបានប្រប្េឹតាអំរេើសតាន ម័តរដាយផ្លៃ េ់រនាោះ។ 

214>រនោះលឺរញ្ញា មួយខដេចាបំាឆ់ប្តូវេកចា ណា ដំរូងរដាយខផអករេើមូេដាឋ នឆារ់ស ធាត ។ ទាក់ទងរៅនឹង

រញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា ា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  រស់ជនជារ់រចាទ ប្តូវបាន

រង្ហា ញជាឆមបងរដាយខផអករេើា  ួមឆំខណកកនុងា អន វតារោេរំណង ួមរេមើស ខដេប្លរដណា រ់ យៈរេេ 

ោ៉ៅ ងយូ  រហ្ើយា  ួមឆំខណក រស់ជនជារ់រចាទបានរកើតរឡើងទាងំម ន នកងរប្ាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ 

១៩៧៥515។ រៅរេេដាក់ឱ្យជនជារ់រចាទទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះរទឧប្កកដឋខដេខេួនេ ំបានប្រប្េឹតារដាយផ្លៃ េ់

រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងកនុងឆំរណាមរនាោះរៅរេើសកមមភាេកនុងកកឆចប្រជ ំ នកងវលគរណាុ ោះរណាា

េនានា ស នៃ កថា នកងរសឆកាីខងងា ណ៍ខដេជនជារ់រចាទបានរ ឱើរឡើងរៅម នថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ 

១៩៧៥516។ 

                                                 
513

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១១១ ដេ់ ១១៥។ 
514

 ម្ភប្ត្ត ២ ងមីថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក.។ 
515

 សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ៩៨៨ ជាអាទិ៍។ 

516
 សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៦៥, ៨៧០, ៨៧៥ (កនុងា កំណត់ថា នួន ជា បាន ួម

ឆំខណកកនុងា អន វតារោេរំណង ួមរេមើស អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងកនុងឆំរណាមរនាោះរេើា ឆូេ ួម រស់ោត់រៅកនុង

ា សរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញកនុងកកឆចប្រជ ំខដេបានរ ឱើរឡើងរៅកនុងខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ នកងរដើមខខ រមស ឆ្ន ំ 
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215>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា កនុងក ណីខដេឧប្កកដឋកមមប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើង ួមោន រដាយ

រ លគេខដេឆូេ ួមកនុងរោេរំណង ួមរេមើស អំរេើប្រប្េឹតា រស់អនកខដេររងកើតរោេរំណង ួមរេមើស នកងអនក

ខដេ ួមឆំខណកត្តមវច្ ីសស្តសាពាក់េ័នធកនុងា អន វតារោេរោេរំណងរនោះ ររងកើតបានជារណាុ ំថ្នា អន វតា

ខផនា ោ៉ៅ ងជកតសកនទធជាមួយនឹងអនកខដេប្រប្េឹតាអំរេើសតាន ម័តរដាយផ្លៃ េ់ ដូរឆនោះអនកទាងំអស់រនោះប្តូវបាន

ចាត់ទ កថា ជាសហ្ចា ី ខដេជាធាត ផសសំំខាន់រៅកនុងា ប្េមរប្េៀងោន ជំ  ញរោេរំណង ួម។ រេេរវលាថ្ន

ា អន វតាខផនា រនោះលកតចារ់េីរេេ ួមឆំខណកដំរូងកនុងរោេរំណង ួម ខដេជាា រង្ហា ញឱ្យរឃើញឆាស់

អំេីរឆតនា ួមរេមើស នកងរញ្ចរ់រៅរេេសកមមភាេរេមើសរខនែមរទៀតណាមួយ រស់សហ្ឧប្កកដឋកមមរនោះ រ់

រនា ឬពាក់េ័នធរៅនឹងរ លគេខដេបាន ួមឆំខណករៅកនុងា អន វតារនាោះដកខេួនរឆញេីសហ្ឧប្កកដឋកមម ខដេា 

ដកខេួរនោះតប្មូវឱ្យម្ភនា រញ្ឈរ់នូវា  ួមឆំខណកណាមួយរនារទៀត ប្េមទាំងា របាោះរង់រឆតនា ួមរេមើសផង

ខដ ។ ខផអកត្តមសម  តីថ្នឆារ់ស ធាត  ជាា េ ំសមប្សមកនុងា រំខរករឆញនូវា រំរេញកកឆចា រនោះខដេ

ម្ភនេកខណៈសមលុសម ញ នកងអូសរនាេ យ យៈរេេយូ  ខដេអាឆយេ់បានខតកនុងក ណីខដេសម្ភសភាេទាងំ

អស់ថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមប្តូវបានេកចា ណា ួមោន ។  វច្ ីសស្តសារនោះរៅខតម្ភនស េេភាេ ររើរទាោះរីជាអាឆម្ភន

ភាេចាបំាឆ់កនុងា ាត់រប្ងួមរដើមបីប្រាសេីា ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះឧប្កកដឋកមម ត្តម យៈា កំណត់ខដនយ ត្តា

 កា  ដូឆជា អាជាា យ ាេ អាយ  រស់ចា ី ា កប្មកតខដនកំណត់រេេរវលា ជារដើម។ 

216>ា េកចា ណារនោះ ររើរទាោះរីជាេ ំម្ភនរៅកនុងយ តាកសស្តសារៅកប្មកតអនា ជាតកខដេរញ្ញា ខរររនោះទំនងជាេ ំ

ខដេរកើតម្ភនក៏រដាយ ក៏ទទួេបានា ោបំ្ទរៅកនុងយ ត្តា  កា កនុងប្សុកខដេរប្រើប្បាស់ទប្មង់ថ្នា ទទួេខ ស

ប្តូវសប្ម្ភរ់ា ឆូេ ួមរៅកនុងសកមមភាេរេមើសខដេម្ភនចា ីផ្លៃ េ់រប្ឆើន ខដេប្រហាក់ប្រខហ្េោន រៅនឹង

                                                                                                                                                             

១៩៧៥ នកងបាន“រផ្លា តោ៉ៅ ងសកមមរេើា រឃាសនា នកងា រណាុ ោះរណាា េកម្ភម ភកបាេខខម ប្កហ្ម”  ួមទាំង“រៅកនុងឆ្ន ំម នា 

ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ”) សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៩៦៦, ៩៧៣ (រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៣៦៧), ៩៨១, ៩៨២, 

៩៨៩ (ទាក់ទងរៅនឹងា  ួមឆំខណក រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុងា អន វតារោេរំណង ួមរេមើស អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

សំអាងកនុងឆំរណាមរនាោះរៅរេើា ឆូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងកកឆចប្រជ ំកនុងខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ នកងរដើមខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេ

រេេរនាោះា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានេកភាកា នកងបានសរប្មឆ ា ឆូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងកកឆចប្រជ ំសាីេីា  

ា ខណនា ំ នកងា ររណាា ោះមរនាលមន៍វច្ជាជ  នកងផសេឱផាយរៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ ា ឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជ ំសសាីេីា ខណនា ំ នកងា 

រឃាសនាកនុងរដើមឆ្ន ំ ១៩៧០ រសឆកាីខងេងជាសធា ណៈកនុងខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៣ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៤ នកងខខ មីនា នកងរដើមខខ រមស 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកងា ឆូេ ួមរៅកនុងររសកមមខផនកា ទូត នកងកនុងា ទទួេរដករសណាឋ  កកឆចរភាៀវកកតកយសកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៣ នកង ឆ្ន ំ 

១៩៧៤)។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

សហ្ឧប្កកដឋកមម ួមខដ ។ ពាក់េ័នធផ្លៃ េ់រេើឆំណ ឆរនោះ នកងរោងត្តមយ តាកសស្តសា រស់អង់រលេស នកងខវេ៍

(Wales) សម្ភជកកណាមួយថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមនឹងប្តូវដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះរាេ់អំរេើ រស់សម្ភជកក

ដថ្ទរទៀត រេើកខេងខតសម្ភជកករនាោះបានរង្ហា ញរឆតនាកនុងា ដកខេួនដេ់សម្ភជកកដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កកដឋ

កមម ួមខដេម្ភនរឆតនារនារនាោះ ខដេា ដកខេួរនោះប្តូវម្ភនេកខណៈឆាស់លាស់ នកងទាន់រេេ517។ យ តាកសស្តសា

រនោះ រផ្លា តរៅរេើា រនាឆូេ ួមរៅកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ប្រប្េឹតាអំរេើសតាន ម័ត ជា

ជាងរៅរេើា  ួមឆំខណកជាេកខណៈរ លគេកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមមរនោះ។ ឆំណ ឆសំខាន់ថ្នធាត ផសថំ្នកកឆចប្េម

រប្េៀងរនាសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម ម្ភនេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េោន រៅនឹងរទឧប្កកដឋថ្នា សមលំនកត។ អាប្ស័យ

រហ្ត រនោះ យ តាកសស្តសាសាីេីយ ត្តា  កា រេេរវលាថ្នា សមលំនកតក៏បានផាេ់ជាា ខណនាផំងខដ ។ រៅកនុង

ប្ររទសអង់រលេស នកងខវេ៍ ររើរទាោះរីជារទឧប្កកដឋថ្នា សមលំនកតប្តូវបានចាត់ទ កថា បានប្រប្េឹតារៅរេេណា

ម្ភនា ប្េមរប្េៀង វាងអនកសមលំនកតប្តូវបានរ ឱើរឡើងក៏រដាយ ក៏រទឧប្កកដឋរនោះរនា ហ្ូតដរារណាខផនា ថ្ន

ា សមលំនកតរនោះរៅខតរនាអន វតា518។ រៅកនុងឆារ់ប្េហ្មទណឌ អារម៉ៅ ច្ក ទាក់ទងរៅនឹងា សមលំនកតខដេប្តូវ

បានចាត់ទ កថា ជារទឧប្កកដឋខដេកំេ ងរនា អាជាា យ ាេនឹងប្តូវចារ់លកតខតកនុងក ណីខដេា ប្េមរប្េៀងរេើ

រទរេមើសបានរញ្ចរ់ បានរបាោះរង់រចាេ ឬរនាៃ រ់េីសកមមភាេឥតលាក់រេៀមឆ ងរប្ាយកនុងា ជំ  ញា ប្េម

រប្េៀងប្តូវបានរ ឱើរឡើង រហ្ើយរនោះេ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរេេរវលា ថារតើសម្ភជកកខដេបានរេើករឡើងអំេីអាជាា
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 រ ឿងកាី R.ទេ់នឹង  Becerra (ត លាា ឧទធ ណ៍ ឆប្កភេអង់រលេស)។ សូមរមើេផងខដ  រ ឿងកាី R. ទេ់នឹង O’Flaherty 

(ត លាា ឧទធ ណ៍ ឆប្កភេអង់រលេស) កថាខណឌ  ៦៤ បានដកប្សង់រ ឿងកាី R. ទេ់នឹង Mitchell នកង  King (ត លាា ឧទធ ណ៍ខផនក

ប្េហ្មទណឌ ប្ររទសសកត់ខឡន)(“លណៈវច្នកឆិ័យ […] ប្តូវរជឿជាក់ថា (ក) ម្ភនា ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះេយសនកមមដេ់អាយ ជីវច្ត 

ដរារណាខដេសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរៅខតរនា នកងថា ជនជាររ់ចាទរៅខតប្រប្េឹតារៅកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរនាោះ នកង (ខ) អំរេើខដេរងក

ឱ្យសេ រ់រនាោះ លឺសែកតកនុងវច្សេភាេថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម”)។  

518
 រ ឿកាី DPP ទេ់នឹង Doot (សភាជាន់ខពស់ រស់ឆប្កភេអង់រលេស)(“ររើរទាោះរីជាា សមលំនកតបានរញ្ចរ់ នកងាេ យជារទឧប្កកដឋ

មួយរៅរេេខដេម្ភនា ប្េមរប្េៀងបានរ ឱើរឡើងក៏រដាយ ក៏ា សមលំនកតរនោះរៅខតបានរនាអតែកភាេដរារណាភាលីេី  ឬរប្ឆើនថ្នកកឆច

ប្េមរប្េៀងរនោះម្ភនរឆតនាអន វតាខផនា រនាោះ” )។ សូមរមើេផងខដ  រ ឿងកាី  R. ទេ់នឹងប្រធានថ្នេនធនាោ  Brixton (សភាជាន់

ខពស់ ឆប្កភេអង់រលេស)។ រ ឿងកាី R. ទេ់នឹង Anderson (William Ronald) (“ឆារ់[ឆារ់ប្េហ្មទណឌ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ បានវច្រស ន

កមម] េ ំបានខឆងថា ភាលីទាំងអស់ស ទធបានរនាប្រប្េឹតាអំរេើខដេខេួនម្ភនរំណងទាក់ទងរៅា ប្រប្េឹតារទរេមើសរនាោះរឡើយ រ៉ៅ ខនាថា 

ោ៉ៅ ងរហាឆណាស់ក៏ម្ភនរ លគេណាម្ភន ក់កនុងឆំរណាមរនាោះខដេបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងជនរេមើសដថ្ទរទៀតបានប្រប្េឹតារទរេមើស

រនាោះខដ ”)។    
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

យ ាេមកសំអាងរនាោះបាន ួមឆំខណកកនុងឧប្កកដឋកមម ួមរប្ាយរល ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា រនាោះរឡើយ519។ 

217>ខផអករេើា េកចា ណាអំេីឆារ់ស ធាត  នកងរដាយរហ្ត ថា ា  ួមឆំខណក រស់ជនជារ់រចាទខដេ

ម្ភនអតែកភាេរៅម នថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ លឺជាខផនកថ្នរណាុ ំកនុងា អន វតាខផនា សហ្ឧប្កកដឋកមម ួម

ខដេបានរនាអស់មួយ យៈរេេ នកងបានរឆញជាខផេផ្លក រនាោះ អំរេើសតាន ម័តពាក់េ័នធប្តូវបានប្េឹប្តរឡើងរៅកនុង

អំឡុងរេេថ្នយ ត្តា  កា  រស់ អ.វ.ត.ក. រហ្ើយឧប្កកដឋកមមរនោះ“ប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើង”រៅកនុងយ ត្តែ  កា រេេ

រវលាថ្ន អ.វ.ត.ក. ដូឆម្ភនខឆងរៅកនុងម្ភប្ត្ត ២ ងមី ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក.520 រហ្ើយជនជារ់រចាទរៅខតទទេួ

ខ សប្តូវឆំរពាោះរញ្ញា ទាងំអស់រនោះ រេើកខេងខតរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ជនជារ់រចាទបានរបាោះរង់

ា ឆូេ ួមកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម។ 

218>ា រញ្ញជ ក់ រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTR កនុងរ ឿងកាី Nahimana  ខដេជនជារ់

រចាទបានរោងរៅរេើរនាោះ ម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធតកឆតួឆរៅនឹងា រកប្សយម្ភប្ត្ត ២ ងមី ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក

.។ កនុងរ ឿងកាី Nahimana អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTR បានយេ់រឃើញថា ម្ភប្ត្ត ១ ថ្ន
េកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICTR ខដេបានផាេ់យ ត្តា  កា រេើឧប្កកដឋកមមខដេបានប្រប្េឹតារឡើង“ឆរនាេ ោះេីថ្ងៃទី ០១ 

ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៩៤ ដេ់ថ្ងៃទី ៣១ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៩៤” ប្តូវខតរកប្សយថា៖  

                                                 
519

 សូមរមើេ រ ឿងកាី សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក ទេ់នឹង Kissel (ត លាា កំេូេ សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក)។ រ ឿងកាី  Fiswick (ត លាា កំេូេ 

សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក)។ រ ឿងកាី សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក ទេ់នឹង  Scarpa (ត លាា កំេូេ សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក)។ រ ឿងកាី សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក ទេ់

នឹង Maloney (ត លាា ឧទធ ណ៍ សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក)ដកប្សង់រ ឿងកាី សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក ទេ់នឹង Elwell (ត លាា កំេូេ សហ្ ដឋ

អារម៉ៅ ច្ក)។ សូមរមើេផងខដ  រ ឿងកាី សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក ទេ់នឹង  Seher (ត លាា ឧទធ ណ៍ សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក) (“ ដាឋ ភកបាេបាន

រំរេញត្តមេកខខណឌ តប្មូវថ្នខដនកំណត់អាជាា យ ាេសប្ម្ភរ់អំរេើសមលំនកតខដេេ ំរង្ហា ញឆាស់លាស់ កនុងក ណីខដេ ដាឋ ភកបាេ

រចាទប្រាន់ នកងរង្ហា ញថា ា សមលំនកតបានរនារៅកនុងខដនកំណត់អាជាា យ ាេរេេរវលា”)។ រ ឿងកាី សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក ទេ់នឹង  

Rouphael (ត លាា ឧទធ ណ៍ សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក) (“ប្រសកនររើា សមលំនកតកំេ ងរនា ‘សឆចធា ណ៍ថ្នា រនា’ បានរ ឱើឱ្យជនជារ់

រចាទ Rouphael ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ឆំរពាោះអំរេើ រស់សហ្ចា ី រស់ខេួន ររើរទាោះរីជាោត់េ ំបានប្រប្េឹតាផ្លៃ េ់ រដាយស 

ា សមលំនកតកនុងអំឡុងរេេថ្នខដនកំណត់អាជាា យ ាេរេេរវលាពាក់េ័នធ”)។ រ ឿងកាី Smith ទេ់នឹង សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក (ត លាា 

កំេូេ សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក)។ 
520

 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកតស់ម្ភគ េ់ថា ម្ភប្ត្ត ២ ងមីថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក. ផៃយុរៅនឹងម្ភប្ត្ត ២៤(១) ថ្នេកខនាកកៈ រស់

ត លាា  ICC ខដេខឆងថា “េ មំ្ភនរ លគេណាម្ភន ក់ប្តូវដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ត្តមេកខនាកកៈរនោះឆំរពាោះអំរេើប្រប្េឹតាម ន

ា ឆូេជា  ម្ភនថ្នេកខនាកកៈរនោះរឡើយ” (រសឆកាីរញ្ញជ រ់រខនែម)។ 
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១-រទឧប្កកដឋខដេជនជារ់រចាទប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៩៤។ 

២-អំរេើសកមម ឬអកមម រសជ់នជាររ់ចាទកនុងា រង្ហា ញអំេីា ទទួេខ សប្តូវត្តមទប្មងណ់ាមួយថ្ន

ា ទទួេខ សប្តូវខដេបានរោងរៅរេើម្ភប្ត្ត ៦(១-៣) ថ្នេកខនាកកៈរនោះម្ភនអតែកភាេកនុងឆ្ន ំ ១៩៩៤ 

រហ្ើយរៅកនុងអឡំុងរេេថ្នា ប្រប្េឹតាអំរេើសកមម ឬអកមមរនោះ ជនជាររ់ចាទម្ភនរឆតនាតប្មវូ(ធាត ផស ំ

អតារនាម័ត) ខដេអាឆដាក់េក  ទធភាេបានរដាយខផអករេើទប្មងថ់្នា ទទួេខ សប្តូវរនាោះ521។  

219>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTR បានផាេ់ា សននកដាឋ នរនោះរដាយខផអកជាឆមបងរេើ

រំណង រស់ប្កុមប្រឹកាសនាកស ខអងគា សហ្ប្រជាជាតកខដេ រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា រ ឱើរសឆកាីប្ពាងេកខនាក

កៈ រស់ត លាា  ICTR បានរ ឱើា ខកខប្ររទរបញ្ាតាកសរឡើងវច្ញទាក់ទងរៅនឹងយ ត្តា  កា រេេរវលាថ្នេកខ

នាកកៈ រស់ត លាា  ICTR ឱ្យប្លរដណា រ់រេើអំឡុងរេេចារ់ត្តំេីដំរូងថ្នឆរនាេ ោះខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៩៤ (រៅ

រេេខដេា ប្រប្េឹតាជាក់ខសាងថ្នរទប្រេ័យេូជសសន៍បានចារ់រផាើម) ដេ់ខខថ្ងៃទី ០១ ខខ មករា ឆ្ន ំ 

១៩៩៤។ រោងត្តមអនកតំណាង រស់ប្ររទសបារំាង នកងប្ររទសញូរហ្ស៊ាខេន (New Zealand) យ ត្តា  កា 

រនោះប្តូវបានររងកើតរឡើងរដើមបីប្លរដណា រអំរេើថ្នា រ ៀរឆំខផនា  នកងា រប្តៀមរ ៀរឆំប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ522។ 

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTR ក៏បានកត់សម្ភគ េ់ផងខដ រេើា រេើករឡើង រស់អនកតំណាង

ប្ររទស វ៉ាន់ដារៅកនុងប្កុមប្រឹកាសនាកស ខ ខដេបាន ច្ោះលន់ថា ទាក់ទងរៅនឹងា ររងកើតវច្សេភាេរេេរវលា

ខដេប្តូវបានអន ម័តរនាោះ ត លាា  ICTR នឹងេ ំអាឆាត់រទាស“រ លគេខដេទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះអំរេើថ្នា 

រ ៀរឆំខផនា ខដេបានប្រប្េឹតារឡើងម នថ្ងៃទី ០១ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៩៤”523។ ដូរឆនោះ ា រកប្សយ រស់

ត លាា  ICTR រេើម្ភប្ត្ត ១ ថ្នេកខនាកកៈ រស់ ICTR រកើតរឆញេីា េកចា ណារេើប្រវតាកថ្នា រ ឱើរសឆកាី

ប្ពាងជាក់លាក់ថ្នរទរបញ្ាតាករនាោះ នកងា ទទួេសគ េ់ រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTR នូវ

រំណង រស់អនករ ឱើរសឆកាីប្ពាងេកខនាកកៈរនោះ។ ដូរឆនោះទាំងអស់រនោះេ ំអាឆយកមករ ឱើជាមូេដាឋ នរដើមបីរកប្សយ

ម្ភប្ត្ត ២ ងមី ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក បានរឡើយ។ 

220>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTR បានយេ់
រឃើញថា “អតែកភាេថ្នអំរេើប្រប្េឹតាខដេកំេ ងរនា េ ំខមនជាក ណីរេើកខេង”ឆំរពាោះវច្ធានខដេថា ICTR អាឆ
                                                 
521
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522
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523
 សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី Nahimana (ICTR) កថាខណឌ  ៣១១។ 
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ប្តឹមខតេកចា ណារេើអំរេើប្រប្េឹតាខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងយ ត្តា  កា រេេរវលា រស់ខេួន នកងថា “សូមបីរៅ

រេេខដេអំរេើប្រប្េឹតារនោះបានចារ់រផាើមរៅម នឆ្ន ំ ១៩៩៤ នកងបានរនារៅកនុងរនាោះ ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេ

អាឆប្តឹមខតសំអាងរេើខផនកថ្នអំរេើប្រប្េឹតាខដេម្ភនអតែកភាេរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៩៤ រ៉ៅ រណាណ ោះ”524។ ា យេ់រឃើញ

រនោះខដេរៅប្កម Fausto Pocar ជំទាស់525 េ ំម្ភនេកខណៈស ីជរប្ 526 នកងជាក់ខសាងេ ំម្ភនា ជារព់ាក់េ័នធ

រៅនឹងខផនកសរប្មឆរសឆកាីថ្នរ ឿងកាីឆំរពាោះម ខត លាា  ICTR រដាយស  ដរារណាម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធរៅ

នឹងា ញុោះញង់ឱ្យប្រប្េឹតាអំរេើប្រេ័យេូជាសសន៍ ខដេជារទឧប្កកដឋមួយេ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទរចាទរៅ

កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTR បានេកចា ណារឃើញថា ឧប្កកដឋកមម

រនោះបានប្រប្េឹតារឡើងភាេ មរប្ាយរេេម្ភនា រប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍ញុោះញង់ នកងបានរេើករឡើងថា រទឧប្កកដឋ

រនោះេ ំបានរនាហ្ួសេីខដនកំណត់រនាោះរឡើយ នកងថា ត លាា  ICTR ខឱោះយ ត្តា  កា រេើអំរេើញុោះញង់ខដេបាន
រកើតរឡើងម នថ្ងៃទី ០១ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៩៤527។ ទាក់ទងរៅនឹងរទរចាទថ្នា សមលំនកតប្រប្េឹតាអំរេើប្រេ័យ

េូជសសន៍ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTR បានរដករស េ ំរ ឱើា េកភាការេើរញ្ញា  ថារតើរទ
ឧប្កកដឋរនោះបានរនា ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា រនាោះរឡើយ រដាយរហ្ត ថា អងគជំន ំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា រៅប្លរ់ាេៈ

រទសៈទាងំអស់ រទរចាទេ ំប្តូវបានរង្ហា ញហ្ួសេីវច្មតកសងស័យរឡើយ528។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្ន

ត លាា  ICTR េ ំបានេកភាការេើរណាុ ំថ្នា អន វតាខផនា ដូឆរៅកនុងសំណ ំរ ឿងរឆចរុបននរនោះ ដូឆជា ក ណី

ខដេជនជារ់រចាទប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវរដាយខផអករេើា  ួមឆំខណក រស់ខេួនលាតសនធឹងអស់ យៈ

រេេោ៉ៅ ងយូ រៅកនុងា អន វតារោេរំណង ួម រទាោះរីជាោ៉ៅ ងណាកាី េ ំបានប្រប្េឹតាអំរេើសតាន ម័តរដាយ

                                                 
524

 សេដីារ ឿងកាី Nahimana (ICTR) កថាខណឌ  ៣១៧។ 
525

 សេដីារ ឿងកាី Nahimana (ICTR) ទំេ័  ៣៤៩ កថាខណឌ  ២។ 
526

 កនុងា ោំប្ទរសឆកាីសននកដាឋ នរនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTR បានរោងរៅរេើមតកដាឆ់រដាយខឡក រស់

រៅប្កម Lal Chand Vohrah នកងរៅប្កម Rafael Nieto-Navia រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខរនាៃ ន់រងខំេីដំរូង (សូម

រមើេ សេដីារ ឿងកាី Nahimana (ICTR) កថាខណឌ  ៣១៧ រជើងទំេ័  ៧៦០ រោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខ

រនាៃ ន់រងខំរ ឿងកាី Nahimana (ICTR))។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ប្តូវកត់សម្ភគ េ់ថា មតកដាឆ់រដាយខឡកថ្នា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅ

នឹងរទឧប្កកដឋរនារនោះបានខផអកខតមយួម ខលត់រៅរេើប្រវតាកថ្នរសឆកាីប្ពាងេកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICTR នកងរំណង រស់ប្កុមប្រឹកា

សនាកស ខ (សូមរមើេដូឆោន រនោះ ម្ភប្ត្ត ១១ ដេ់ ១៨)។ 
527

 សេដីារ ឿងកាី Nahimana (ICTR) ទំេ័  ៣៤៩ កថាខណឌ  ៧២៣។ 
528
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ផ្លៃ េ់ថ្នរទឧប្កកដឋខដេបានរចាទប្រាន់រនាោះក៏រដាយ។ 

221>ស  ររសឆកាី អងគជំន ំត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រោងត្តមម្ភប្ត្ត ២ ងមីថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក. 

អំរេើសតាន ម័តថ្នរទឧប្កកដឋខដេជាកមមវតែថុ្នរទរចាទ ប្តូវសែកតកនុងអឡំុងរេេថ្នឆរនាេ ោះថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឆំខណកអំរេើប្រប្េឹតាខដេររងកើតឱ្យម្ភនា ទទួេខ សប្តូវខផនក

ប្េហ្មទណឌ ជាេកខណៈរ លគេរដាយខផអករេើា ឆូេ ួមរៅកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម អាឆម្ភនអតែកភាេរៅម នរនោះ 

ប្រសកនររើអំរេើប្រប្េឹតារនោះ លឺជាខផនកថ្នា  ួមឆំខណកោ៉ៅ ងទូេំទូលាយរៅកនុងា អន វតារោេរំណង ួមខដេ

បានរនារៅរប្ាយថ្ងៃទី ១៦ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ ទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាីឆំរពាោះម ខ លួ កត់សម្ភគ េ់ថា រនោះេ ំ

ខមនជារ ឿងកាីខដេម្ភនអំរេើខតមួយ (ដូឆជា ា រ ៀរឆំខផនា  ឬា ញុោះញង់) ខដេបានប្រប្េឹតារឡើងរប្ៅ

 វច្សេភាេរេេរវលាថ្នយ ត្តា  កា  រស់ អ.វ.ត.ក. ខដេឆ ងរប្ាយាេ យជារទរេមើសរៅកនុងយ ត្តា  កា 

រេេរវលារនោះរឡើយ។ ផៃយុរៅវច្ញ អំរេើប្រប្េឹតាខដេរចាទជារញ្ញា រនាោះ លឺជាខផនកថ្នា  ួមឆំខណកោ៉ៅ ងទូេំ

ទូលាយរៅកនុងា អន វតារោេរំណង ួមខដេបានរនារៅកនុងអំឡុងរេេរប្ាយថ្ងៃទី ១៦ ខខ រមស ឆ្ន ំ 

១៩៧៥។ ជាេករសស ជនជារ់រចាទបានឆូេ ួមរៅកនុងា ប្តួតេកនកតយទីប្កុងភនំរេញរនាៃ រ់េីា ររណា ញប្រជា

ជនរឆញេីទីប្កុង នកងបានរនា ួមឆំខណករៅកនុងា អន វតារោេរំណង ួម។ ដូរឆនោះ េ ំម្ភនា រង្ហា ញថា ជន

ជារ់រចាទបានដកខេួនរឆញេីរោេរំណង ួមរៅម នថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឬរេេណាមួយរប្ាយ

មករទៀតរនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំ

ផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ថ្នយ ត្តា  កា រេេរវលា រស់ អ.វ.ត.ក.។ 

៤.ខ.៤.ខ.ា យេរ់ឃើញខផនកអងគរហ្ត ខដេេ មំ្ភនរៅកនងុរទរចាទកនងុសំណ រំ ឿង ០០២/០១  

222>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង“បានផាេ់ា យេ់រឃើញោ៉ៅ ងរប្ឆើនពាក់េ័នធរៅនឹង

អងគរហ្ត  នកងរោេនរោបាយខដេេ ំសែកតរៅកនុងវច្សេភាេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១”529 ខដេររើរទាោះរីជាេ ំ

បានរ ឱើឱ្យសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរម្ភឃៈ ឬម្ភនភាេមកនយ តាក ម៌ក៏រដាយ ក៏“ប្តូវខតជាកមម

វតែថុ្នា េកនកតយរឡើងវច្ញរៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ រដាយខផអករេើយ ត្តា  កា  រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេកនុងា ជំន ំជប្មោះសជាងមីរេើរណា ឹងសទ កខ”530។ អំណោះអំណាង រស់ោត់ពាក់េ័នធរៅនឹង (i) ា យេ់

                                                 
529

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២១២ នកង ៦២៧ ដេ់ ៦៣៨។ 
530

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២១២។   
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រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹង“ា រ ៀរអាពាហ្៍េកពាហ្៍រដាយរងខំ”ថា ជារោេនរោ

បាយ រស់រកសក មមយុនីសាកមពជុា531 (ii) រសឆកាីសរងខរេីភសាតុ្តង រស់អងគជំន ំជប្មោះ នកងអំណោះអំណាង រស់

សហ្ប្េោះរាជអាជាា ទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី រស់ោត់រៅមនៃី សនាកស ខ ស-២១532  (iii) ា សននកដាឋ ន រស់អងគជនំ ំ

ជប្មោះពាក់េ័នធរៅនឹងឆំនួនមន សសសេ រ់កនុងអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជា កររតយយ533។ នួន ជា បានរេើក

រឡើងថា កនុងា រ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ ន នកងា ផាេ់ា យេ់រឃើញទាងំរនោះរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង អងគជំន ំជប្មោះម្ភនកំហ្ សអងគឆារ់ រដាយស បានសំអាងរៅរេើភសាតុ្តងខដេរប្រើប្បាស់កនុង

រោេរំណង រដើមបីរង្ហា ញេីា អន វតានូវរោេនរោបាយ រស់រកសក មមយុនីសាកមពជុា ខដេេ ំសែកតរៅកនុង 

 វច្សេភាេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១534។ នួន ជា ក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយករមៃឆខាម ងំ នកងបានរេើករឡើងថា ា យេ់រឃើញ

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះេ ំសែកតកនុងវច្សេភាេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ នកងប្លរ់

ាេៈរទសៈទាងំអស់ ជាកំហ្ សអងគរហ្ត 535។  

223>រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ា យេ់រឃើញរេើរញ្ញា ខដេេ ំខមនជា

ខផនកថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ររើរទាោះជាបានរំខរករហ្ើយក៏រដាយ ក៏រៅខតរោងជាេករសសរៅរេើរញ្ញា ថ្ន 

សមូហ្ភាវូរនីយកមម សហ្ក ណ៍ េេកមមរដាយរងខំ ជារដើម536។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា 

“ភាេេ ំជាក់លាកថ់្នរទរចាទខដេប្តូវបានដករឆញេីសំណ ំរ ឿង ០០២/០១” នកងភាេេ ំឆាស់លាស់អំេីអតែន័យ

ថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ខដេយកមករ ឱើជា“មូេដាឋ ន ួម”សប្ម្ភរ់សណំ ំរ ឿង ០០២/០២ រនាោះ រណាា េឱ្យ

                                                 
531

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២១៦ ដេ់ ២១៩ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថា

ខណឌ  ១២៨ ដេ់ ១៣០។  

532
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២២០ ដេ់ ២២១ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថា

ខណឌ  ៣៤២ ដេ់ ៣៤៦។ 

533
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២២២ ដេ់ ២២៤ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថា

ខណឌ  ១៧៤។ 

534
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២១៣ ដេ់ ២១៥។  

535
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៦៨ ដេ់ ២៨០។ 

536
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១២ សូរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៤៧, ១៩៧, ៥៨១, ៥៨២។ 
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ោត់ទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់537។ រខៀវ សំផន ក៏បានជំទាស់រៅនឹង“ា ដាក់រញ្ចូេ” រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងអំេីរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរៅកនុងរោេនរោបាយ“ករមៃឆខាម ងំ” រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ោត់េ ំ

បានរញ្ញជ ក់ថា ោត់បានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់រដាយស រញ្ញា រនោះរឡើយ538។ 

224>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា លរបីរដករស រចាេរដាយេ ំចាបំាឆ់

េកចា ណារនារទៀតរឡើយ រដាយស ោត់បានទទួេសគ េ់ថា ា រចាទប្រាន់អំេីកំហ្ ស ររើរទាោះរីជាប្តូវបាន

រង្ហា ញក៏រដាយ ក៏េ ំអាឆរ ឱើឱ្យសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរម្ភឃៈ ឬរណាា េឱ្យម្ភនភាេមកន

យ តាក ម៌រនាោះរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះ សហ្ប្េោះរាជអាជាា អោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានវាយតថ្មេោ៉ៅ ង

ប្តឹមប្តូវអំេីតួនាទី រស់ នួន ជា រៅកនុងមនៃី សនាកស ខ ស-២១ ខដេមកនប្តឹមខតត្តម យៈា កំណត់អំេីា 

ទទួេខ សប្តូវ រស់ោត់ឆំរពាោះរទឧប្កកដឋខដេបានរកើតរឡើងរៅទីរនាោះរ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំរ ឱើជាខផនកថ្ន

ា េកចា ណារេើតួនាទី រស់ោត់រៅកនុង ររកមពជុាប្រជា កររតយយ នកងា ឆូេ ួមរៅកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម

ផងខដ 539។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរង្ហា ញអំេីអតែកភាេថ្ន

រោេនរោបាយរ ៀរអាពាហ្៍េកពាហ្៍រដាយរងខំ រ៉ៅ ខនាប្តឹមខតអតែកភាេថ្នា ដាក់រទរញ្ញជ រេើា រ ៀរអាពាហ្៍

េកពាហ្៍ខដេអងគជំន ំជប្មោះបានសួ សប្ម្ភរ់រោេរំណងសវត្ត រ៉ៅ រណាណ ោះ540។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះ

រាជអាជាា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានផាេ់ា យេ់រឃើញអំេីឆំនួនមន សសសេ រ់កនុងអំឡុង

រេេថ្ន ររកមពជុាប្រជា កររតយយរឡើយ541។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនងឹ

ា រំខរកសំណ ំរ ឿង សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា អំណោះអំណាងទាងំរនោះេ ំបានរំរេញត្តមរទដាឋ នជា

  ម្ភនថ្នា េកនកតយរឡើងវច្ញរឡើយ542។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា រខៀវ សំផន បានសនមតរដាយេ ំ

ប្តឹមប្តូវថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខឱោះសមតែកកឆច“កនុងា េកនកតយរេើភសាតុ្តងថ្នរោេនរោបាយ ខដេេ ំខមន

ជាភសាតុ្តងពាក់េ័នធរៅនឹងរទរចាទថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១”543។ ផៃយុរៅ

                                                 
537

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៣ ដេ់ ១៥។ 

538
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦៤៣។ 

539
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១១៧។ 

540
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១១៩។ 

541
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១២០។ 

542
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១២១។ 

543
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១២៤។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

 វច្ញ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងជានកឆចាេរញ្ញជ ក់ឆាស់លាស់ថា រោេ

នរោបាយទាងំប្បា ំ លឺជាឆំរណាទរញ្ញា រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ររើរទាោះរីជាម្ភនខតរោេនរោបាយេី 

រ៉ៅ រណាណ ោះ ខដេប្តូវបានរប្រើប្បាស់រ ឱើជាមូេដាឋ នសប្ម្ភរ់រទរចាទរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ក៏រដាយ544។      

225>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំេឹកថា  វច្សេភាេថ្នា ជំន ំជប្មោះរេើ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េីដំរូង 

ម្ភនេកខណៈទូេំទូលាយ។ រ៉ៅ ខនារៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

រំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីថ្នសំណ ំរ ឿងរនោះ រដាយបានកប្មកតប្តឹមខផនកខេោះថ្នរទរចាទនានាកនុងដីាដំរណាោះ

ប្សយ (D427) ដាក់កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ដូឆម្ភន “ា ផ្លេ ស់ទេំីរៅប្រជាជនរដាយរងខំរៅដំណាក់ាេ

ទីមួយ នកងទីេី  ា សម្ភេ រ់ខដេបានប្រប្េឹតារឡើងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរនាៃ រ់េីា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ 

នកងរទឧប្កកដឋពាក់េ័នធមួយឆំនួនរទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក”545។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

កត់សម្ភគ េ់ថា “កកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ លឺជាា រនាេីកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរៅកនុង

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ […] ភសាតុ្តងខដេបានដាក់ ួឆរហ្ើយរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះកនុងសំណ រំ ឿង ០០២/

០១ នឹងប្តូវរប្រើប្បាស់រ ឱើជាមូេដាឋ នសប្ម្ភរ់សំណ ំរ ឿង ០០២/០២”546។ ទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយ

 រស់រកសក មមយុនីសាកមពជុាខដេ ងា រចាទប្រាន ់ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេនយេ់េីដំរូងកនុងអំឡុង

រេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីថា៖ 

ដូរឆនោះ អឱខីដេ ំេឹងទ ក លឺជាា រង្ហា ញជាទូរៅេីរោេនរោបាយទាងំប្បារំនាោះ ររើរទាោះរីរញ្ញា ជាក់

ខសាងសប្ម្ភរ់សួ រដញរដាេរៅកនុងដំណាក់ាេដរំូង ប្តូវបានកប្មកតប្តឹមា ជរមេៀសប្រជាជនរដាយ

រងខំ (ដណំាក់ាេទីមួយ នកងទីេី ) ោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ។ ដូរឆនោះ នឹងេ ំម្ភនា េកនកតយរេើា អន វតានវូ

រោេនរោបាយរផសងៗ រប្ៅខតេីរោេនរោបាយខដេពាកេ័នធនឹងា ជរមេៀសប្រជាជនរដាយរងខ ំ

(ដំណាក់ាេទមីួយ នកងទីេី ) រឡើយ
547
។ 

226>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំេឹកថា ខេួនបានជូនដំណឹងដេ់ភាលីេីដំរូងមកថា “ភាលីអាឆរេើកភសាុ

                                                 
544

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១២៤។ 
545

 ដីាសរប្មឆរំខរកកកឆចដរំណើ ា នីតកវច្ ីរេើកទីេី  (E284) ទំេ័  ១២៦។  

546
 អន សស ណៈរំភេឺ (E302/5) កថាខណឌ  ៧។  

547
 អន សស ណៈសាីេីា កំណត់ាេរ ច្រឆទិកកឆចប្រជ ំរប្ៅផេូវេា  (E141) ទំេ័  ២។ កត់សម្ភគ េ់ថា រៅរេេរឆញអន សស ណៈរនោះ 

ប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជេ ំប្តូវបានដាក់រញ្ចូេរៅកនុងវច្សេភាេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១។  
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ត្តងទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយទាងំប្បារំនាោះរ ឱើជាមូេដាឋ ន រ៉ៅ ខនាថា អងគជំន ំជប្មោះនឹងប្តូវសួ ខតរៅរេើ

ា អន វតានូវរោេនរោបាយទាងំរនាោះទាក់ទងរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រ៉ៅ រណាណ ោះ (ដូឆជា ា ផ្លេ ស់ទេំី

រៅប្រជាជនរដាយរងខំ នកងា សម្ភេ រ់អនកខដេសនមតថាជាខាម ងំថ្ន ររ)” នកងរញ្ញជ ក់ថា “អតែកភាេថ្នរោេ

នរោបាយដថ្ទរទៀត ប្តូវបានសួ សប្ម្ភរ់រោេរំណងសវត្ត ខតរ៉ៅ រណាណ ោះ”548។ 

227>រដាយកត់សម្ភគ េ់រេើា ខរងខឆក“សវត្ត ”រឆញេី“ា អន វតា”រៅខតេ ំម្ភនភាេឆាស់លាស់ នកងផេ

 វច្បាកខដេអាឆរកើតម្ភនសប្ម្ភរ់ា កំណត់កមមវតែថុ្នភសាតុ្តង អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា 

រៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាងំអស់ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវបានហាមឃាត់មកនឱ្យសរប្មឆរេើា ដាក់ា 

ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ឆំរពាោះរទឧប្កកដឋ ខដេសែកតរៅរប្ៅវច្សេភាេថ្នរទរចាទកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០១។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនឆនាៃ ន សកទធកកនុងា កំណត់ ថារតើអងគរហ្ត ណាខេោះខដេ

ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទរចាទសប្ម្ភរ់កំណត់រទរចាទរៅឆំរពាោះម ខខេួន ររើរទាោះរីជាអងគរហ្ត រនាោះទាក់ទងរៅ

នឹងមូេដាឋ នអងគរហ្ត ថ្នរទរចាទដថ្ទរទៀតក៏រដាយ549។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កេូំេ

កត់សម្ភគ េ់ថា រោេនរោបាយទាងំប្បា ំរស់ រ.ក.ក. ខដេប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញា ណរៅកនុងដីាដំរណាោះ

ប្សយ (D427)
550 េ ំអាឆផ្លា ឆ់រឆញេីោន បាន នកងម្ភនេកខណៈដាឆ់រដាយខឡកឆាស់លាស់រឡើយ។ ផៃយុរៅ

 វច្ញរោេនរោបាយរនោះ លឺជាមរ ាបាយសប្ម្ភរ់រ ឱើា វច្ភាលអំេីា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយមរៅកមពជុា។ 

កនុងរនាោះ ក៏ទំនងជាម្ភនទំនាក់ទំនងោន ដ៏សំខាន់រៅនឹងអឱីខដេរលរៅរោេផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន នកងរោេ

                                                 
548

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៣ រជើងទំេ័  ២៨៧។  

549
 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ា យេ់រឃើញមួយឆំនួន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេ នួន ជា បាន

រោងរៅរេើ ជាកខ់សាងេ ំខមនជាា យេ់រឃើញខដេម្ភនកនុងប្េឹតាកា ណ៍ណាមួយរឡើយ។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ជាក់ខសាងេ ំ

បានរ ឱើរសឆកាីសនកនដាឋ នណាមួយទាក់ទងរៅនឹងឆំនួនមន សសសេ រ់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជា កររតយយ រ៉ៅ ខនាប្ោន់ខត

សរងខររៅកនុងឆំណងរជើងថា “ទសសនៈទូរៅ៖ ថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩” ទសសនៈ រស់

អនកជំនាញរផសងៗទាក់ទងរៅនឹងឆំនួនមន សសសេ រ់ស  រ (សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៧៤)។ ប្សរដៀង

ោន រនោះខដ  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងសរងខរភសាតុ្តងខដេប្តូវបានផាេ់ទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី រស់ នួន ជា ខដេ ងា រចាទប្រាន់

រៅកនុងមនៃី សនាកស ខ ស-២១ (សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៣៤២ ដេ់ ៣៤៥) នកងបានរញ្ញជ ក់ឆាស់លាស់

ថា អងគជំន ំជប្មោះនឹង“េ ំផាេ់ា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះរៅកនុងសេប្កមរឡើយ” (សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូង កថាខណឌ  ៣៤៦)។   

550
 សូមរមើេ ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ  ១៥៧។ 
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នរោបាយររងកើតា ដាឋ នរ ឱើា  ជាមួយនឹងា ដាឋ នរ ឱើា  លឺថា រោងត្តមដីាដំរណាោះប្សយ (D427) 
រោេរៅមួយកនុងឆំរណាមរនាោះអំេីា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន លឺ“រដើមបីរំរេញត្តមេកខខណឌ តប្មូវា ង្ហ 

សហ្ក ណ៍ នកងា ដាឋ នរ ឱើា ”551។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  ទំនងជាម្ភនា ប្តួតោន  វាងរោេនរោ

បាយថ្នា អរ់ ំខកខប្រ នកងា សម្ភេ រ់ខាម ងំ ជាមួយនឹងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរេើទាហាន នកងអនក

 ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ។ ជាឧទាហ្ ណ៍ ររើរទាោះរីជាដីាដំរណាោះប្សយ (D427) បាន ួមរញ្ចូេរទ
រចាទទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដឋកមមរៅត្តមមនៃី សនាកស ខ ខដេសែកតរប្ាមា ប្លរ់ប្លងថ្នរោេនរោបាយសម្ភេ រ់

ខាម ងំ552 រៅរេេខដេា សម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានភាជ រ់ទំនាក់ទំនងរៅ

នឹងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅក៏រដាយ553 ក៏ដីាដំរណាោះប្សយបានរចាទប្រាន់ថា អតីតទាហានថ្ន

 ររសធា ណ ដឋខខម  នកងកម្ភម ភកបាេខខម ប្កហ្ម លឺជាជន ងរប្ោោះថ្នឧប្កកដឋកមមរៅមនៃី សនាកស ខ ស-២១  

មនៃី សនាកស ខ សង់ មនៃី សនាកស ខ ប្ាងំត្តចាន់ មនៃី សនាកស ខ រាោះខយង ជារដើម554។ ររើរទាោះរីជាា ប្តួតោន ថ្ន

រោេនរោបាយរនោះ អាឆម្ភនា េំបាកកនុងា កំណត់អតាសញ្ញា ណថ្នភសាតុ្តងខដេពាក់េ័នធរៅនឹងរទរចាទ

ក៏រដាយ ក៏រញ្ញា សំខាន់សប្ម្ភរ់ា េកនកតយរឡើងវច្ញរេើរណា ឹងសទ កខ លឺរៅប្តង់ា រង្ហា ញប្លរ់ប្ោន់ទាក់ទង

រៅនឹងរទរចាទអំេី“ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរដាយរងខំដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី  ា សម្ភេ រ់រៅទួេរពា ិ៍

ថ្ប្ជរប្ាយរេេភាេ មៗថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ នកងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកពាក់េ័នធ

ដថ្ទរទៀត”555 នកងឆ ងរប្ាយ ភាេប្លរ់ប្ោន់ថ្នា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត ខដេជាមូេដាឋ នសប្ម្ភរា់ 

សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេ រហ្ើយេ ំខមនជាា ចាត់ទ កភសាតុ្តងមូេដាឋ នថ្នរ ឿងកាីថា ម្ភនសំ ៈខាន់តកឆជាងរោេ

នរោបាយរនាោះរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន

កំហ្ សកនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញអំេីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. កនុងា “ករមៃឆខាម ងំ” នកង

ា អន វតារោេនរោបាយរនោះ ខដេម្ភនឥទធកេេរេើរសឆកាីសននកដាឋ ន រស់ខេួនទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដឋកមមរៅទួេ 

រពា ិ៍ថ្ប្ជ នកងរេើរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 556 អងគជនំ ំ

                                                 
551

 ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ  ១៦១។ 
552

 ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ  ១៧៨។ 
553

 ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ  ២០៩។ 
554

 ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ  ៤៣២, ៤៧៩, ៤៩៨, ៥២៤។ 
555

 ដីារំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរេើកទីេី  (E284) ទំេ័  ១១៧ ដេ់ ១១៨។ 
556

 ស ណារណា ឹងសទ កខ នួន ជា កថាខណឌ  ២៦៨ ដេ់ ២៦៩, ២៧៨។ 
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ជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគ េ់ថា ររើរទាោះរីជាដីាដំរណាោះប្សយ 

(D427) បានភាជ រ់ទំនាក់ទំនងអងគរហ្ត រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរៅនឹងរោេនរោបាយសម្ភេ រ់ខាម ងំក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំ

ជប្មោះេ ំប្តូវបានឆងាតេឱកកឆចរដាយស រញ្ញា រនោះរឡើយ រហ្ើយខេួនអាឆេកចា ណារេើប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍

ថ្ប្ជរដាយខផអករេើមូេដាឋ នថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅជំនួសវច្ញ557។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កេូំេ

កត់សម្ភគ េ់ថា រៅកនុងខផនកខេោះថ្នដីាដំរណាោះប្សយ (D427) ខដេេកភាកាអំេីរោេនរោបាយកំណត់រោេ

រៅទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម (ប្េមទាងំប្កុមរោេរៅដថ្ទរទៀត ដូឆជា ជនជាតកចាម រវៀ

តណាម នកងប្កុមេ ទធសសនកក) សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតបានរោងរៅរេើកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយជា

លាយេកខណ៍អកស  រស់សកសីឆំនួន ៣ នាក់ ខដេបានផាេ់សកខីកមមទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍

ថ្ប្ជ រហ្ើយររើរទាោះរីជារៅកនុងខផនករផសងរទៀតថ្នដីាដំរណាោះប្សយ (D427) ប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ

ប្តូវបានរ ៀររារ់រៅកនុងខផនកឆំណងរជើងថា “មនៃី សនាកស ខ នកងទីកខនេងសម្ភេ រ់មន សស”ក៏រដាយ ក៏ខផនកខដេ

ម្ភនា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត ទាក់ទងរៅនឹង“ា រ ឱើបាររេើប្កុមជាក់លាក់” េ ំបានសំរៅរៅរេើទាហាន 

នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  រ៉ៅ ខនាប្តឹមខតសំរៅរៅរេើា រ ឱើបារប្កុមេ ទធសសនកក ជនជាតកចាម 

រវៀតណាម ប្េមទាងំរៅរេើា ដាក់រទរញ្ញជ រ ៀរអាពាហ្៍េកពាហ្៍រ៉ៅ រណាណ ោះ558។ រនោះរង្ហា ញអំេីា ប្តួតោន មាង

រទៀត វាង កនុងឆំរណាមរនាោះ រោេនរោបាយសម្ភេ រ់ខាម ងំ ជាមួយនឹងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ។ 

រោងត្តមរហ្ត ផេដូឆោន រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន 

ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានររងកើតឱ្យម្ភនភាេេ ំឆាស់លាស់ខផនកនីតកវច្ ីខដេេ ំប្តូវបានអន ញ្ញា តរៅ

រេេរញ្ញជ ក់ភាេ មៗម នរេេដាក់ស ណារញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញរដាេ រស់ភាលីថា វច្សេភាេថ្នា ជំន ំ

ជប្មោះបាន ួមរញ្ចូេរោេនរោបាយមួយកនុងឆំរណាមរនាោះ លឺ“ា សម្ភេ រ់ខាម ងំថ្ន ររខដេបានសនមតទ ក”559

                                                 
557

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨១៣។ 
558

 ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ  ២០៩ រជើងទំេ័  ៧១៣ (រោងរៅរេើកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ ស៊ា ម អាឡាត ់រៅ 

ឆ ង ឡាត់ នកង េឹម សត) កថាខណឌ  ៦៩៨ ជាអាទិ៍។ (រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ) ប្តូវបាន ករឃើញរៅកនុងខផនកទី ៨ ល។ ា ប្រប្េឹតារេើ

ប្កុមជាក់លាក់រនោះប្តូវបានេកភាការៅកនុងខផនករផសងៗរទៀត កនុងកថាខណឌ  ៧៤០ ជាអាទិ៍។ សូមរមើេផងខដ  សេប្កម រស់អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨១៣ ខដេកនុងរនាោះអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេនយេ់េីមូេរហ្ត ខដេខេួនចាត់ទ កប្េឹតាកា ណ៍រៅ

ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជសែកតរប្ាមរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ។   
559

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៤ រោងរៅរេើអន សស ណៈ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងឆ ោះថ្ងៃទី ២៧ 

ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១៣ (E284/6) ខដេបានរោងរៅរេើដីារំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរេើកទីេី  (E284) កថាខណឌ  ១១៨។ 
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។    

228>ទាក់ទងរៅនឹងភាេសមលុសម ញជាសាា ន េេ ខដេរណាា េមកេីភាេប្តួតោន ថ្នា យេ់រឃើញខផនកអងគ

រហ្ត រៅកនុងសែ នភាេ ខដេម្ភនជនជារ់រចាទដខដេកំេ ងប្តូវបានជំន ំជប្មោះមាងរទៀតរដាយប្កុមប្រឹកាដខដេ

សប្ម្ភរ់រទឧប្កកដឋខដេរកើតរឆញេីមូេដាឋ នថ្នអងគរហ្ត  ួមខតមួយ នកងទាក់ទងរៅនឹងភាេេ សំមប្សរកនុងា 

ចាត់ទ កា យេ់រឃើញកនុងរ ឿងកាីមួយរ ឱើជា“មូេដាឋ ន”សប្ម្ភរ់រ ឿងកាីមួយរផសងរទៀត អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេបានរញ្ញជ ក់រញ្ញា រនោះមាងរហ្ើយមាងរទៀត នកង ំឭកអំេីា យេ់រឃើញ រស់ខេួនរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆរេើ

រណា ឹងសទ កខពាក់េ័នធរៅនឹងា រំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី560។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រញ្ញា រនោះេ ំម្ភនឥទធកេេ

រេើរ ឿងកាីរឆចរុបននរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ កេ ំរឃើញម្ភនភាេចាបំាឆ់កនុងា 

វាយតថ្មេរេើរញ្ញា រនោះរនារទៀតរឡើយ។  

229>ទាក់ទងរៅនឹងា អោះអាង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេលរបីេកនកតយរឡើងវច្ញរេើ

សំអាងរហ្ត ពាក់េ័នធរៅនឹង“រោេនរោបាយ” នកងប្េឹតាកា ណ៍រប្ៅរទរចាទកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវរ ឱើដូរចាន ោះ ដរារណាសំអាងរហ្ត រនោះម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា សរប្មឆដាក់

េក  ទធភាេេីរទឧប្កកដឋ ខដេបានប្រប្េឹតារឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំរៅដំណាក់ាេទី

មួយ នកងទីេី  នកងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ561។ សំអាងរហ្ត រប្ៅេីរនោះ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនតថ្មេ

អាឆយកជាា បាន អាប្ស័យរហ្ត រនោះ េ ំតប្មូវឱ្យម្ភនា េកនកតយរឡើងវច្ញរេើរណា ឹងសទ កខខផនករនោះរឡើយ។ 

៤.ខ.៤.ល.វច្សេភាេថ្នា ផ្លេ ស់ទេីរំៅប្រជាជនដណំាកា់េទេី ី  

230>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងមួយឆំនួនទាក់ទងរៅនឹងវច្សលាភាេថ្នរទរចាទពាក់

េ័នធរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ។ 

231>នួន ជា បានរេើករឡើងថា ទាក់ទងរៅនឹងរទរ ឱើទ កខរ ករមនញ នកងអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុង

                                                 
560

 រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងប្រឆំ្ងនឹងា រំខរកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរេើកទីមួយ (E163/5/1/13) កថាខណឌ  ៤៧។ រសឆកាីសរប្មឆ

រេើរណា ឹងសទ កខប្រឆំ្ងនឹងា រំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរេើកទីេ ី (E284/4/8) កថាខណឌ  ២៨ ជាអាទិ៍។ រសឆកាីសរប្មឆរេើរ

ណា ឹងសទ កខប្រឆំ្ងនឹងរសឆកាីសរប្មឆរំខរកកកឆចដរំណើ ា នីតកវច្ ីកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ (E301/9/1/1/3) កថាខណឌ  ៤៥, ៧១ 

ជាអាទិ៍។   

561
 រសឆកាីសរប្មឆរខំរកកកឆចដរំណើ ា នីតកវច្ ីរេើកទីេី  (E284) ទំេ័  ១១៧ ដេ់ ១១៨។ 
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ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក រប្ាមទប្មង់ថ្នា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយរងខំខដេបានប្រប្េឹតារឡើងរៅកនុងអំឡុង

រេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងភាលរប្ឆើនរៅរេើ

រហ្ត ា ណ៍ខដេជាក់ខសាងេ ំខមនជាខផនកថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន ដូរឆនោះេ ំសែកតកនុងវច្សេភាេថ្នសំណ ំ

រ ឿង ០០២/០១ រឡើយ562។ កនុងា ោបំ្ទអំណោះអំណាងរនោះ នួន ជា បានអោះអាងថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន 

ដំណាក់ាេទីេី  ប្តឹមខតបាន ួមរញ្ចូេា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាសប្ម្ភរ់រោេរំណង“ខរងខឆកកម្ភេ ំងេេកមម

សជាងម”ី នកងា អន វតា“ខផនា កសកកមម រស់ រ.ក.ក.”រ៉ៅ រណាណ ោះ563។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា “ា ខដេ

ប្ោន់ខតថា រ លគេម្ភន ក់ប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅេីកខនេងមួយរៅកខនេងមួយរទៀតកនុងរេេណាមួយរៅឆរនាេ ោះឆ ងឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៧ រនាោះ េ ំប្លរ់ប្ោន់កនុងា ដាក់ប្េឹតាកា ណ៍រនាោះឱ្យសែកតកនុងវច្សេភាេថ្នា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី រឡើយ”564។ នួន ជា បានអោះអាងថា ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងា ចារ់

ខេួន នកងសម្ភេ រ់“ប្រជាជនងមី” នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  េ ំសែកតកនុងវច្សលាភាេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/

០១565។ នួន ជា បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់

ា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងប្េឹតាកា ណ៍រៅល ក ត្តថ្ន  ភនំសៃក់ មនៃីសនាកស ខ រថាក េ ប្េឹតាកា ណ៍ទាងំរនោះេ ំប្តូវ

បានរេើករឡើងរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427) អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ោត់េ ំប្តូវបានផាេ់ដំណឹងប្លរ់ប្ោន់អំេី

ា រចាទប្រាន់ទាងំរនោះរឡើយ566។ 

232>រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា េកចា ណាថា ា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី បានរនា ហ្ូតដេ់ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ រដាយបានសំអាងរៅរេើអងគរហ្ត ខដេេ ំ

បានរេើករឡើងរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427) ររើរទាោះរីជាកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីឆំរពាោះ

ម ខ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនា រញ្ញជ ក់ឆាស់លាស់ថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី បាន

រញ្ចរ់រៅឆ ងឆ្ន ំ ១៩៧៦ ក៏រដាយរនាោះ567។ រខៀវ សំផន បានកត់សម្ភគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់

                                                 
562

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៩៥ ដេ់ ៣៩៨, ៤៤២ ដេ់ ៤៤៣។ 
563

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៩៥។ 
564

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៩៥ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៣៩៧។ 
565

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៩៥។ 
566

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៩៥។  
567

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១១, ៦៣៧ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៥០៣។ 
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រឃើញថា រនាៃ រ់េីរៅដេ់សហ្ក ណ៍ រប្ៅេីអនកខដេប្តូវបានជរមេៀស អនកខដេេ ំអាឆទ កឆកតាបានប្តូវបាន

ចាត់ត្តងំា ង្ហ រផសងរទៀត នកងបានរោងផងខដ រៅរេើា ខរងខឆកប្រជាជនរៅត្តមសហ្ក ណ៍568។ រខៀវ 

សំផន បានអោះអាងថា កនុងា សំអាងរៅរេើា យេ់រឃើញទាងំរនោះសប្ម្ភរ់រទរ ឱើទ កខរ ករមនញ អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានរ ឱើហ្ួសវច្សេភាេសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រដាយស ា ប្រប្េឹតាដាក់ប្រជាជនរៅត្តមសហ្

ក ណ៍រនាោះេ ំខមនជាខផនកថ្នវច្សេភាេរនោះរទ569។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ឱើហ្ួសេីវច្សេភាេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កនុងា យេ់រឃើញថា ប្រជាជន

ប្តូវបានបាញ់ប្រហា “ទាងំកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ ទាងំរៅរេេរៅដេ់ទីកខនេងប្តូវរៅរនាោះ”570។ 

រខៀវ សំផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនត្តមប្េំខដនរវៀតណាម

សប្ម្ភរ់រោេរំណងអរ់ ំខកខប្រ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងខតមួយម ខលត់រៅរេើភសាតុ្តងពាក់េ័នធ

រៅនឹងប្េឹតាកា ណ៍កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨ ខដេេ ំសែកតកនុងវច្សេភាេរេេរវលាថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១571។ 

233>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានជំទាស់រៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទ នកងបានរេើករឡើងថា អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវនូវវច្សេភាេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី 572។ 

234>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទបានរេើករញ្ញា

ោ៉ៅ ងទូេំទូលាយរីោ៉ៅ ង លឺថា៖ (១) រតើា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ដូឆខដេបានរចាទប្រាន់

រៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427) ប្តូវបានកប្មកតប្តឹមា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនសប្ម្ភរ់មូេរហ្ត រសដឋកកឆច 

ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា (២) រតើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា កនុងា េកចា ណារេើអងគរហ្ត 

ខដេេ ំបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  រ៉ៅ ខនាអងគរហ្ត រនាៃ រ់

ា រៅដេ់ទីកខនេង រស់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀរនាោះ នកង (៣) រតើវច្សេភាេរេេរវលាថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ

                                                 
568

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៨៤, ៤៨៥ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថា

ខណឌ  ៦២១, ៦២២។ 
569

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៨៤, ៤៨៥។ 
570

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៥៧ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៨០៣។ 
571

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៧២។ 
572

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១២៣, ២២១, ២២៧។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

152 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  ប្តូវបានកប្មកតប្តឹមា ផ្លេ ស់ទីេំរៅខដេបានរកើតរឡើងប្តឹមឆ ងឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខដ   ឬ

ោ៉ៅ ងណា។ 

235>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ទីមួយ ខផអករេើ“ា េកចា ណាោ៉ៅ ងដកតដេ់រេើដីាដំរណាោះប្សយ” អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រោងត្តមរទរចាទប្រឆំ្ងនឹងជនជារ់រចាទ “ា រ ឱើបារ ៃន់ ៃ រេើប្រជាជនងមី 

ខដេប្តូវបានចាត់ទ កថា ា អរ់ ំខកខប្ររនាោះ ប្តូវបានប្រប្េឹតារដាយម្ភនប្រសកទធភាេជាេករសសត្តម យៈអំរេើ

ថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ នកងា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយរងខំ”573។ រហ្ត រនោះ រោងត្តមា យេ់រឃើញ រស់

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រទរចាទបានរង្ហា ញថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរនោះ លឺប្តូវចាត់ជាអំរេើរ ឱើទ កខរ ករមនញ

រដាយស មូេរហ្ត នរោបាយ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា ជាា េកត ដីាដំរណាោះប្សយ

េ ំបានកប្មកតា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  ប្តឹមា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនខដេបានរកើតរឡើង

កនុងា រោេរំណងខរងខឆកកម្ភេ ំងេេកមមសជាងមី នកងសរប្មឆរោេរៅខដេបានកំណត់កនុងខផនា កសក 

កមម រស់ រ.ក.ក. រនាោះរឡើយ។ ដីាដំរណាោះប្សយបានរញ្ញជ ក់ថា ររើរទាោះរីជា“រោេរៅមួយកនុងឆំរណាម

រនាោះថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន លឺរដើមបីរំរេញត្តមេកខខណឌ េេកមមថ្នសហ្ក ណ៍ នកងា ដាឋ នរ ឱើា ”ក៏

រដាយ ក៏“ឯកស  រស់ រ.ក.ក. ខដេឆ ោះាេរ ច្រឆទិកនុងខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រង្ហា ញរោេរៅឆមបងមួយ

រផសង លឺប្តូវដកហ្ូតសកទធកនរោបាយ នកងរសដឋកកឆច រស់អនកទីប្កុង នកងអនក ដឋា ស ីវច្េ រហ្ើយខប្រាេ យេួករល

រៅជាកសកក ”574។ ររើរទាោះរីជាត្តមា េកតភសាតុ្តងខដេបានដកប្សង់រដើបមបីោបំ្ទដេ់ា រចាទប្រាន់រនាោះ

បានសំរៅរៅរេើា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញក៏រដាយ ក៏ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) បានរចាទ

ប្រាន់ជាក់លាក់ថា រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  “ម្ភនប្រជាជនមួយឆំនួនបាន

រ ឱើឱ្បបាត់ខេួន”575។ ដីា ដំរណាោះប្សយក៏បានរេើកភសាតុ្តងរង្ហា ញផងខដ ថា “ប្រជាជនងមី”ប្តូវបានផ្លេ សទ់ី

េំរៅរឆញេីរូព៌ារៅរេេា ប្រយ ទធជាមួយរវៀតណាមបានរកើតរឡើង (ខដេរង្ហា ញថា “ប្រជាជនចាស់”េ ំ

ប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅ)576។ ជាសំខាន់ រៅកនុងខផនកខដេម្ភនា យេ់រឃើញខផនកអងគឆារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា 

ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) បានរចាទប្រាន់ជាក់លាក់ថា “ប្រជា

                                                 
573

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៥២ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 
574

 ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ  ១៦១។ 
575

 ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ  ២៧០។ 
576

 ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ  ២៧៨។ 
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ជនងមី”ប្តូវបានកំណត់រោេរៅសប្ម្ភរ់ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជា

ជនដំណាក់ាេទីេី 577។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាងខដេថា អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ឱើហ្ួសេីវច្សេភាេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កនុងា សំអាងរៅរេើា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅប្រជាជនខដេបានរកើតរឡើងសប្ម្ភរ់រហ្ត ផេរផសងរប្ៅេីរហ្ត ផេរសដឋកកឆច ដូឆជាសប្ម្ភរ់រោេ

រំណង“អរ់ ខំកខប្រ”។ រញ្ញា ខដេថារតើអំរេើប្រប្េឹតារនោះប្តូវបានរង្ហា ញរៅកនុងរ ឿងកាីឆំរពាោះម ខ ខដ  ឬោ៉ៅ ង 

ណា នកងថារតើអំរេើរនោះ ប្តូវចាត់ជារទរ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយស មូេរហ្ត នរោបាយរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតក ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ ប្តូវបានេកភាការៅកនុងសេដីារនោះ578។ 

236>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើអំរេើខដេបានរកើតរឡើងរនាៃ រ់េីា រៅដេ់កខនេង រស់អនកខដេប្តូវបាន

ជរមេៀសរនាោះ លឺជាខផនកថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា ផ្លេ សទ់ីេំរៅប្រជាជនជាក់ខសាង ប្សរត្តមអតែន័យ មមត្តថ្នា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅប្រជាជន ដូឆបានកំណត់រដាយដីាដំរណាោះប្សយ (D427) រ៉ៅ ខនាា ប្រប្េឹតារៅរេេ នកងរប្ាយា មក

ដេ់ រស់ប្រជាជនមកនប្សររៅនឹងអតែន័យថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ា 

ប្រាស រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា រំខរកសំណ ំរ ឿង បានរញ្ញជ ក់ថា អំរេើខដេបាន

ប្រប្េឹតារឡើងរៅត្តមសហ្ក ណ៍ នកងា ដាឋ នរ ឱើា េ ំខមនជាខផនកថ្នរទរចាទខដេបានជំន ំជប្មោះកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១579 រហ្ើយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានដាក់ឱ្យជនជារ់រចាទទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះអំរេើសតាន ម័ត 

ពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតាទាងំរនោះរឡើយ580។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ា រំខរកសំណ ំរ ឿងេ ំបានកប្មកតសមតែកកឆច

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងមកនឱ្យេកចា ណារេើប្េឹតាកា ណ៍រៅម ន ឬរប្ាយរទរចាទខដេអាឆម្ភនា 

ជារ់ពាក់េ័នធកនុងា រង្ហា ញអងគរហ្ត ខដេជាមូេដាឋ នថ្នរទរចាទរនាោះ។ ជាទឧទាហ្ ណ៍ ភសាតុ្តងអាករប

កក ច្ោខដេបានរកើតរឡើងភាេ មៗរៅម ន ឬរប្ាយា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនអាឆប្តូវបានយកមកេកចា ណាកនុង

                                                 
577

 ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ  ១៤៦៨។ 
578

 សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ៦៩៨ ជាអាទិ៍។ 

579
 សូមរមើេ ដីារំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី (E124) កថាខណឌ  ៧ “េ ំម្ភនសហ្ក ណ៍ ា ដាឋ នរ ឱើា  មនៃី សនាកស ខ កខនេងសម្ភេ រ់

មន សស ឬអងគរហ្ត ពាក់េ័នធរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅដំណាក់ាេទីរី នឹងប្តូវេកនកតយរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំន ំជប្មោះទីមួយ”។ 
580

 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំង កថាខណឌ  ៦៥៤ ខដេេកេណ៌អរំេើរ ីសរអើងខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុង

រេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនជាក់ខសាង។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៦៥៦ ខដេរញ្ញជ ក់អំេីា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរដាយ

រងខំខដេរនោះជាអំរេើរ ីសរអើង។ 
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ា រង្ហា ញេីេំនាថំ្នអំរេើប្រប្េឹតា ឬផនត់លំនកត រស់ចា ីរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នអងគរហ្ត ។ ជាេករសស ា យេ់

រឃើញរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងា រ ឱើបារ“ប្រជាជនងមី” រៅត្តមទី

កខនេងខដេេួកោត់រៅដេ់ បានផាេ់អំេីរ ច្រទខផនកអងគរហ្ត ថ្នផេវច្បាកថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន ខដេ

អាឆម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា កំណត់អំេីរោេរំណង។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រញ្ញា ខដេដីាដំរណាោះ

ប្សយ (D427) បានរោងជាក់លាក់រៅរេើប្េឹតាកា ណ៍រៅល ក ត្តថ្ន ភនំ សៃក់ នកងមនៃីសនាកស ខ រថាក េ581រនាោះ 

ជាា េ ំជារ់ពាក់េ័នធ រដាយស ប្េឹតាកា ណ៍រនោះរៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាងំអស់េ ំអាឆាេ យជាមូេដាឋ នសប្ម្ភរ់

ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១បានរឡើយ។ មា៉ៅងវច្ញរទៀត អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំ

យេ់រឃើញថា រហ្ត ា ណ៍ខដេប្រជាជនប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅរៅាន់ទីកខនេងរផសងខដេខ សេីកខនេងេួករល

បានប្បារ់ នកងា រំខរកប្កុមប្លួស បានរកើតរឡើងរនាៃ រ់េីា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរនាោះ ប្តូវបានរញ្ចរ់ 

ដូរឆនោះសែកតរប្ៅវច្សេភាេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រនាោះរឡើយ។ ជាា េកត ា រចាទប្រាន់ទាងំរនោះបានរេើក

រឡើងជាេករសសរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427) រៅកនុងរ ច្រទថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទី

េី 582។ ឆ ងរញ្ចរ់ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ឱើហ្ួសេីវច្សេភាេ

ថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កនុងា យេ់រឃើញថា ខខម ប្កហ្មបានបាញ់ប្រហា ប្រជាជនរៅរេេរៅដេ់ទីកខនេង

ខដេេួកោត់ប្តូវរៅរនាោះ583 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានដកប្សង់េ ំ

ប្តឹមប្តូវនូវសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រដាយស អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានយេ់រឃើញ

ថា ប្រជាជនប្តូវបានបាញ់ប្រហា រៅរេេរៅដេ់ទីកខនេងខដេេួកោត់ប្តូវរៅរនាោះរឡើយ584។ អាប្ស័យរហ្ត 

រនោះ អំណោះអំណាង រស់ោត់ប្តូវរដករស រចាេ។ 

237>ទាក់ទងរៅនឹងវច្សេភាេរេេរវលាថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  ដូឆបានកំណត់

រៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427) រខៀវ សំផន បានអោះអាង585ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់េី 

                                                 
581

 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៩៥។ 
582

 ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ  ២៧០។ 
583

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៥៧។ 
584

 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨០៣។ កថាខណឌ រនោះម្ភនឃាេ ថា “កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅ ឬរេេរៅដេ់” ទនៃឹមនឹងរនោះក៏ម្ភនជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងកងឱោះកនុងា ផាេ់រសបៀងអាហា  ទឹក នកងទីជប្មក។ 

585
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១១។ 
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ដងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីថា វច្សេភាេរនោះប្តូវបានកប្មកតប្តឹមអំឡុងរេេ ហ្ូតដេ់ឆ ង

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ នកងបានរោងរៅរេើា រេើករឡើងឆំនួនេី  រស់រៅប្កម CARTWRIGHT ាេេីថ្ងៃទី ១៨ ខខ 

កកកដា ឆ្ន ំ ២០១២ ខដេថា អំឡុងរេេពាក់េ័នធលកតចារ់េីឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ ងឆ្ន ំ ១៩៧៦586។ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ដូឆអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេនយេ់ ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) 
បានរញ្ញជ ក់ឆាស់ថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី បានេនាេ តដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៧587 រហ្ើយដីា

សរប្មឆរំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីបានរោងរៅរេើខផនករនាោះថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន រដាយេ ំបាន

រញ្ញជ ក់អំេីា កប្មកតរេេរវលាណាមួយរឡើយ។ ប្រសកនររើា រេើករឡើង រស់រៅប្កម CARTWRIGHT 
រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំន ំជប្មោះរនាោះបានរណាា េឱ្យម្ភនា ភាន់ប្ឆឡំេីសំណាក់ រខៀវ សំផន ោត់លរបីសួ 

រញ្ញជ ក់រញ្ញា រនោះ។ រទាោះរីជាោ៉ៅ ងណាកាី រខៀវ សំផន េ ំបានរេើករញ្ញា រនោះ ហ្ូតដេ់រេេដាក់ស ណារញ្ចរ់

កកឆចេកភាការដញរដាេ588។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងេ ំបានរ ឱើហ្ួសវច្សេភាេរេេរវលាថ្នរទរចាទទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់

ាេទីេី  រហ្ើយអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំរជឿជាក់ថា រខៀវ សំផន េ ំប្តូវបានជូនដំណឹងប្លរ់ប្ោន់អំេី

 វច្សេភាេរនោះរឡើយ។ 

238>ឆំរពាោះអំណោះអំណាងខដេថា ពាក់េ័នធរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរឆញេីប្េំខដនរវៀតណាម

សប្ម្ភរ់រោេរំណងអរ់ ខំកខប្រ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងទាងំប្សុងរៅរេើភសាតុ្តងរប្ៅវច្សេ

ភាេរេេរវលាថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១589 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ជាា េកត ភសាុ

ត្តងខដេអងគជំន ំជប្មោះបានសំអាងរៅរេើកនុងា រង្ហា ញថា “សម្ភសភាេមកនេអប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅរៅាន់

ជួ រប្ាយសប្ម្ភរ់អរ ់ំខកខប្រ ខរងខឆក នកងសប្មកតសប្មំ្ភង”590 ទាងំអស់រនោះស ទធខតពាក់េ័នធរៅនឹងប្េឹតាកា 

ណខ៍ដេរកើតរឡើងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨  រនាៃ រ់េីា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  ដូឆបានកំណត់រៅកនុង

ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) បានរញ្ចរ់។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ា រង្ហា ញឱ្យ

                                                 
586

 សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៨ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/91.1 ទំេ័  ១៧ ដេ់ ១៨។ 
587 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦២៩។  
588

 សូមរមើេ រសឆកាីសននកដាឋ នរញ្ចរក់កឆចេកភាការដញរដាេ (E295/6/4) (ភាសបារំាង) កថាខណឌ  ៦១។ 
589

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៧២។ 
590

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦២៥។ 
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រឃើញខ សោន  វាងដំណាក់ាេនីមួយៗរៅកនុងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន ខដេបានប្តូវបានរប្រើប្បាស់រៅកនុង

រទរចាទ អាឆជួយដេ់ា េកចា ណាអំេីអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជា កររតយយ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ា 

រំខរកសំណ ំរ ឿងរដាយខផអកត្តមា ខរងខឆករនោះ នារំៅ កា រំខរកជាខផនកដាឆ់រដាយខឡកេីោន ថ្នប្េឹតាក

ា ណជ៍ាប្រវតាកខដេ ងា រចាទប្រាន់រនាោះ។ រដាយខផអករេើវច្សេភាេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រនោះ អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង េ ំអាឆដាក់ា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រដាយខផអករេើអំរេើខដេបានប្រប្េឹតារឡើងកនុង

អំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅខដេបានរកើតរឡើងរប្ាយឆ្ន ំ ១៩៧៧ បានរឡើយ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេកត់សម្ភគ េ់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងជាក់ខសាងេ ំបានរ ឱើដូរចាន ោះខដ  រប្ពាោះកនុង

ខផនកថ្នសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ខដេម្ភនរសឆកាីសននកដាឋ នខផនកឆារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទរ ឱើទ កខ 

រ ករមនញរដាស មូេរហ្ត នរោបាយ េ ំម្ភនា រោងណាមួយរៅរេើា យេ់រឃើញេីដំរូងខដេបានខផអក

រេើអងគរហ្ត ខដេបានរកើតរឡើងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨ រឡើយ591។ 

239>ស  ររសឆកាីមក អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទពាក់េ័នធរៅនឹង

 វច្សេភាេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ។ 

៤.ល. វច្ សីស្តសា រស់អងគជនំ ជំប្មោះសលាដរំងូកនងុា ទទេួយកភសាតុ្តង  

240>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរចាទប្រានថ់ា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សជារប្ឆើនកនុងវច្ ីស

ស្តសាទទួេយកភសាតុ្តង ខដេកនុងរនាោះ ួមម្ភន (i) ា កប្មកតឱ្ាសសប្ម្ភរ់ា រស ើរសួ កនុងរេេជំន ំជប្មោះ592
 

(ii) ា អន ញ្ញា តឱ្យសកសីេកនកតយរេើឆរមេើយេីម ន រស់ខេួនម នរេេផាេ់សកខីកមម នកងា រឆេើយឆំរពាោះសំណួ នាំ

ម ខរដាយខផអករេើឆរមេើយេីម នរនាោះ593
 (iii) ា   ឹតតបកតេ ំប្តឹមប្តូវរេើវច្សេភាេថ្នា សកសួ សកសី រស់

ភាលីម្ភខ ងរដាយភាលីម្ភខ ងរទៀត594
 (iv) ា ទទួេយក នកងសំអាងរេើឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស ជំនួសសកខី

                                                 
591

 ររើរទាោះរីជាកថាខណឌ  ៦២៥ ថ្នសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេពាក់េ័នធ បានរោងរៅរេើកថាខណឌ  ៦៥៥ រជើង

ទំេ័  ២០៥៦ ក៏រដាយ ក៏រនោះេ ំសែតកកនុងរ ច្រទថ្នា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងា អរ់ ំខកខប្រ“សម្ភសភាេមកនេអ”ខដេប្តូវបាន

ផ្លេ ស់ទីេំរៅរឆញេីប្េំខដនរវៀតណាម។ 

592
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣០ ដេ់ ៣៩, ១៣០ ដេ់ ១៣១ នកង ១៣៣ ដេ់ ១៣៤។ ស ណារណា ឹងស

ទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៥។ 

593
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៣៥ ដេ់ ១៤៧។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៦។  

594
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៤៨ ដេ់ ១៥៣។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣១។ 
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កមមផ្លៃ េ់ម្ភត់595
 (v) ា សំអាងរេើភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាម596

 (vi) ា សំអាងរេើសកខីកមម រស់រដើមរណា ងឹ ដឋ

របរវណីមករ ឱើជាភសាតុ្តងសតាន ម័ត597
 (vii) ា សំអាងរេើសកខីកមម រស់អនកជំនាញ នកងប្រភេមកនផ្លៃ េ់មក

រ ឱើជាភសាតុ្តងផ្លៃ េ់598
 នកង (viii) ា វាយតថ្មេសកសីអងគរហ្ត េ ំប្តឹមប្តូវ599។  

241>នួន ជា បានរចាទប្រាន់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា ភសាតុ្តងខដេ

បានមកេីា រ ឱើទា  ណកមមេ ំអាឆទទួេយកបានរឡើយ រៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាងំអស់600។ 

242>រខនែមរេើរនោះ រខៀវ សំផន បានរចាទប្រាន់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សខដេកនុងរនាោះ ួម

ម្ភន (i) ា រង្ហា ញឯកស ដេ់សកសីខដេឯកស រនាោះសកសីេ ំសគ េ់601 (ii) ា រដករស ា ទាមទា  រស់

រមធាវីា ពា កាីទាក់ទងរៅនឹងា រង្ហា ញសំរៅរដើមថ្នឯកស  នកងដំរណើ ថ្នា  កាទ កឯកស 602 (iii) 

ា ទទួេយកឯកស រដាយោម នា េកភាការដញរដាេ603
 នកង (iv) ា សំអាងរេើរទដាឋ នេ ំប្តឹមប្តូវសាីេី

រនៃកុថ្នា រង្ហា ញភសាតុ្តង604។ 

243>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនរហ្ត ផេសមប្សរកនុងា រប្រើ

ប្បាស់វច្ ីសស្តសាទទួេយកភសាតុ្តងរៅរេេជំន ំជប្មោះ នកងថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញេីកំហ្ ស

                                                 
595

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៥៤ ដេ់ ១៦៥។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៩ នកង 

១១៧។  

596
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៦៦ ដេ់ ១៧១។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១១៦។ 

597
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៨៥ ដេ់ ២០៦។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣០។ 

598
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២០៧ ដេ់ ២១១។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៤ 

នកង ១១៨។ 

599
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៧២ ដេ់ ១៨៤។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៣ 

នកង ១១៤ ដេ់ ១១៥។ 

600
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៧០៦ ដេ់ ៧២២។ 

601
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៧។ 

602
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៨។ 

603
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៦។ 

604
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១០៨ ដេ់ ១១៣ នកង ១១៩។  
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ណាមួយ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កនុងា រប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធករនាោះរឡើយ605។  

៤.ល.១.ា កប្មកតឱ្ាសកនងុា រស ើរសួ កនងុរេេជនំ ជំប្មោះ 

244>ជាា រឆេើយតររៅនឹងរសឆកាីសននកដាឋ នរញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញរដាេ រស់ រខៀវ សំផន នកង នួន ជា ខដេ

បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំអាឆសំអាងរេើភសាតុ្តងខដេរកើតរឆញេីា រស ើរសួ ម្ភនភាេ

ខ សឆគងរដាយម្ភនកំហ្ សនីតក វច្ ី នកងម្ភនជារព់ាក់េ័នធរៅនឹងា រប្ជៀតខប្ជកខផនកនរោបាយ ខដេនាឱំ្យម្ភន

ា  ំរលាភរេើសកទធក រស់ជនជារ់រចាទកនុងា ទទួេបានា ជំន ំជប្មោះរដាយយ តាក ម៌រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងបាន ំឭកា សរប្មឆេីម ន រស់ខេួនថា “រៅកនុងដំណាក់ាេម នអងគរសឆកាី ជនជារ់រចាទបានរប្រើប្បាស់

ោ៉ៅ ងទូេំទូលាយនូវា ធានាខផនកនីតកវច្ ីខដេម្ភនកនុងប្ករខ័ណឌ ឆារ ់ អ.វ.ត.ក. រដើមបីរដាោះប្សយ វច្ា ៈរៅកនុង

ា រស ើរសួ រៅឆំរពាោះម ខសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកត ឬរៅកនុងរណា ឹងឧទធ ណ៍រៅឆំរពាោះម ខអងគរ រ ជំន ំជប្មោះ

”606។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរខនែមរទៀតថា “រទាោះជាោ៉ៅ ងរនោះកាី កនុងក ណី វច្ា ៈកនុងា រស ើរសួ ខដេ

 ងា រចាទប្រាន់ទាងំរនាោះ ម្ភនភាេជាក់លាក់ប្លរ់ប្ោន់ នកងពាក់េ័នធឆាស់លាស់រៅនឹងសណំ ំរ ឿង ០០២/០១ 

អងគជំន ំជប្មោះនឹងេកចា ណារេើរញ្ញា ទាងំរនោះរៅកនុងា វាយតថ្មេរេើភ័សាតុ្តងជាឆ ងរប្ាយ រស់ខេួន”607។ 

245>រៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានអោះអាងមាងរទៀតថា ា រស ើរសួ ពាក់េ័នធ

រៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២ ម្ភនកំហ្ ស ៃន់ ៃ  នកងម្ភនអនកយ័តភាេខផនកនីតកវច្ ីជារប្ឆើន ខដេនាឱំ្យម្ភនភាេមកន

ប្តឹមប្តូវ នកងម្ភនផេរ៉ៅោះពាេ់608។ េួកោត់បានអោះអាងថា ភាលីា ពា កាីបានេាោមរេើករឡើងរប្ឆើនដង

ឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះនូវកាីបា មា កនុងរោេរំណងទទួេបានដំរណាោះប្សយរៅដំណាក់ាេជំន ំជប្មោះឆំរពាោះ

ា ខូឆខាតមួយឆំនួន ខដេបានរងករឡើងរៅដំណាក់ាេរស ើរសួ ម្ភនដូឆជា ា រសនើស ំឱ្យអងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងររើកា រស ើរសួ រខនែមជារដើម នកងបានអោះអាងថា ា រដករស ឆំរពាោះសំរណើទាងំរនោះ លឺជាកំហ្ ស609។ 

                                                 
605

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៧៨ ដេ់ ១១០។  

606
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤២។ 

607
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤២។ 

608
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣០ ដេ់ ៣៨ នកង ១៣០ ដេ់ ១៣១។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំ

ផន កថាខណឌ  ២៥។ 

609
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៩ នកង ១៣៣ ដេ់ ១៣៤។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថា

ខណឌ  ២៥។ 
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ជាេករសស នួន ជា បាន ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ថា ោត់េ ំម្ភនសកទធកររើកកកឆចរស ើរសួ 

ផ្លៃ េ់ខេួនរឡើយ610 កនុងខណៈខដេអងគជំន ំជប្មោះបានរដករស សំរណើ រស់ោត់ស ំឱ្យចាត់វច្ធានា រស ើរស ួ

រដាយខេួនឯងរេើឆំណ ឆខដេសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតេ ំបានរំរេញកកឆចរស ើរសួ 611។ ា រចាទប្រាន់ រស ់

រខៀវ សំផន អំេីកំហ្ សរនាោះ លឺកប្មកតប្តឹមា អោះអាងថា កកឆចរស ើរសួ រខនែមលរបីប្តូវបានរ ឱើរឡើងរដើមបីរង្ហា ញ

ឱ្យរឃើញអំេីកំហ្ សខផនកនីតកវច្ ីរៅកនុងកកឆចរស ើរសួ 612។   

246>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនឆនាៃ ន សកទធកកនុងា រដករស សំរណើស ំ

ឱ្យរស ើរសួ រខនែម នកងថា អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េ ំបានរេើករឡើងេីកំហ្ ស ឬា រ៉ៅោះ

ពាេ់ណាមួយរឡើយ613។  

247>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ករឃើញថា  កំហ្ សខដេ នួន ជា បានរចាទប្រាន់រេើអងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងម្ភនេី ឆំណ ឆលឺ ទីមួយ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សខដេថា ភាលីា ពា កាីេ ំម្ភនសកទធក

កនុងា រស ើរសួ  នកងទីេី  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សខដេបានរដករស សំរណើ រស់ោត់ស ំឱ្យ

រំរេញកកឆចរស ើរសួ រខនែម។ សំរណើរនោះនឹងប្តូវរដាោះប្សយដូឆខាងរប្ាម។ 

248>ប្ករខ័ណឌ នីតកវច្ ី រស់ អ.វ.ត.ក. េ ំបានខឆងអំេីកកឆចរស ើរសួ ខដេប្តូវខតរ ឱើរឡើងឱ្យបានរេញរេញរៅ

ត្តមា រសនើស ំ រស់ភាលី ដូឆា រស ើរសួ រៅកនុងប្រេ័នធរដញរដាេឆំរពាោះម ខរឡើយ។ ផៃយុរៅវច្ញ រដាយប្សរ

រៅនឹងទម្ភេ រថ់្ននីតកវច្ ីជាទូរៅ រស់កមពជុា កកឆចរស ើរសួ រៅ អ.វ.ត.ក. ប្តូវរ ឱើរឡើងរដាយសហ្រៅប្កមរស ើរ

អរងកត ខដេម្ភនសកទធកអំណាឆោ៉ៅ ងទូេំទូលាយកនុងា រស ើរសួ ខដេបានកំណត់រៅកនុងវច្ធាន ៥៥ ថ្នវច្ធានថ្ផៃ

កនុង ដូឆជា ា រឆញដីានានារដើមបីរំរេញកកឆចរស ើរសួ កនុងក ណីចាបំាឆ់ ា ឆ ោះដេ់ទីកខនេង សា រ់ឆរមេើយ

សកសី រ ឱើា ខឆករឆ  ចារ់យកវតែតុ្តង ា រង្ហគ រ់ឱ្យរ ឱើរាសេវច្ឆ័យ ជារដើម614។ រៅដំណាក់ាេជំន ំជប្មោះ 

                                                 
610

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៣៣ រជើងទំេ័  ៣៣១ រោងរៅរេើ អន សស ណៈសាីេីា ប្សវប្ជាវរៅ

មជឈមណឌ េឯកស កមពជុា (DC-CAM) (E211/2) កថាខណឌ  ៤។  

611
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៣៤ រោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆសាេីីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចរស ើរសួ  (E116) 

កថាខណឌ  ១៩ ដេ់ ២០ នកងសំរណើស ំររើកកកឆចរស ើរសួ ត្តមវច្ធាន ៩៣ (E88)។ 

612
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៥។ 

613
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៧៨ ដេ់ ៧៩ នកង ១០៨ ដេ់ ១០៩។ 

614
 សូមរមើេផងខដ  ប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពជុាលនែី ៤៖ ា រស ើរអរងកត។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

អងគជំន ំជប្មោះអាឆរំរេញកកឆចរស ើរសួ រខនែមបាន រដាយម្ភនសកទធកអំណាឆោ៉ៅ ងទូេំទូលាយកនុងា រស ើរសួ 

ប្រហាក់ប្រខហ្េោន ដូឆម្ភនកំណត់កនុង វច្ធាន ៩៣ ថ្ន វច្ធានថ្ផៃកនុង615។ សកទធកអំណាឆរនោះអាឆរប្រើប្បាស់ផងខដ 

រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរេើរណា ឹងសទ កខ616។ 

249>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា វច្ធានជា  ម្ភនរៅឆំរពាោះម ខ អ.វ.ត.ក. េ ំបានខឆង

អំេីា រផៃ អំណាឆទាងំរនោះរៅឱ្យភាលីណាមួយរ ឱើា ជំនួសរឡើយ617។ ដូរឆនោះ ទាក់ទងរៅនឹងា ទាមទា 

 រស់ នួន ជា រដើមបីទទួេបានសកទធកអំណាឆរស ើរសួ េីអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងត្តមវច្ធាន ៩៣ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង

រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំម្ភនកំហ្ សកនុងា រដករស សំរណើ រស់ោត់រឡើយ។ មា៉ៅងវច្ញរទៀត អងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេ ករឃើញថា េ ំម្ភនមូេដាឋ នផេូវឆារ់ ឬមូេរហ្ត ជាក់ខសាងលួ ឱ្យរជឿជាក់ខដេហាម

ឃាត់ភាលីា ពា កាីរ ឱើា រស ើរសួ ខសឱង កភសាតុ្តងពាក់េ័នធ ដរារណាា រស ើរសួ រនាោះមកននាឱំ្យម្ភនា រ៉ៅោះ

ពាេ់ដេ់សកសី ឬា រំថ្ភេភសាតុ្តងរឡើយ។ ជាេករសស ភាលីា ពា កាីលរបបី្តូវបានអន ញ្ញា តររើកកកឆចរស ើរសួ 

ម្ភនកប្មកតមួយ ខដេតប្មូវសប្ម្ភរ់រំរេញឆំណ ឆទីមួយថ្នរទដាឋ នសាីេីភាេអាឆទទួេយកបានឆំរពាោះសំរណើ

ស ំររើកកកឆចរស ើរសួ រៅឆំរពាោះម ខសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកត ជាអាទិ៍ កកឆចរស ើរសួ ខដេរសនើស ំ“ប្តូវខតរង្ហា ញ

អំេីភាេជាក់លាក់ប្លរ់ប្ោន់”618 ដូឆជា ា កំណត់អតាសញ្ញា ណសកសីសាា ន េេ។ ជាអរបរ ម្ភ លរបមី្ភន

ភាេរត់ខរនរៅត្តមរហ្ត ា ណ៍នីមួយៗរៅរេេេកចា ណារៅរេើអតែប្ររោជន៍ខដេជារ់ពាក់េ័នធរនាោះ។   

250>ទាក់ទងរៅនឹងកំហ្ សពាក់េ័នធរៅនឹងា សរប្មឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើសំរណើ រស់ ននួ 

ជា ស ំរំរេញកកឆចរស ើរសួ  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា នួន ជា បានរសនើស ំឱ្យអងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងររំេញកកឆចរស ើរសួ រខនែម នកង ំឭកថា រៅឆរនាេ ោះថ្ងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ដេ់ថ្ងៃទី ១២ ខខ ក មាៈ 

ឆ្ន ំ ២០១០ នួន ជា បានដាក់សំរណើឆំនួន ២៦ រៅាន់សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកត619 ស ំឱ្យរំរេញកកឆចរស ើរសួ ។ 

                                                 
615

 សូមរមើេផងខដ  ម្ភប្ត្ត ៣៣៩ ថ្នប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពជុា។ 

616
 រសឆកាីសរប្មឆទីមួយររណាា ោះអាសននសាីេីកកឆចរស ើរសួ រខនែម (F2/4/3) កថាខណឌ  ១៩។ 

617
 ជាឧទាហ្ ណ៍ សកទធកអំណាឆកនុងា រស ើរសួ  រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង អាឆប្តឹមខតប្រលេ់រៅឱ្យមស្តនាីនលបាេយ តាក ម៌

រដើមបីអន វតាដីាចាត់ឱ្យសួ ជំនួសរ៉ៅ រណាណ ោះ។ សូមរមើេ  វច្ធាន ៩៣(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។ 

618
 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីកកឆចរស ើរសួ អំេីរទឧប្កកដឋថ្នា រងកឱ្យម្ភនថ្ផៃរពាោះរដាយរងខំ (004-D301/5) កថាខណឌ  ៣៣។ 

619
 សូមរមើេ សំរណើ រស់ នួន ជា ស ំរំរេញកកឆចរស ើរសួ ត្តមវច្ធាន ៩៣ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E88) កថាខណឌ  ៣(ក ដេ់ ន) នកងរសឆ

កាីរោងដកប្សង់រៅទីរនាោះ។ 
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នួន ជា បានអោះអាងថា “រសៃើ ខតប្លរ់ក ណីទាងំអស់ខដេ[សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកត]រដករស [សំរណើស ំ

រំរេញកកឆចរស ើរសួ ]ជាក់លាក់(មួយខផនក ឬទាងំប្សុងខដ ) ឬមកនបានចាត់វច្ធានា ឱ្យបានប្លរ់ប្ោន់ឆំរពាោះកកឆច

ខដេបានរសនើស ំ” នកងថា “ឆំរពាោះា រាឹងឧទធ ណ៍វច្ញ វច្ ីសស្តសា រស់[សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកត]ប្តូវបានយេ់

ប្សររដាយអងគរ រ ជំន ំជប្មោះ”620។ កនុងា សរប្មឆរដករស សរំណើស ំ រស់ នួន ជា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរងូ

បានផាេ់សំអាងរហ្ត កនុងឆំរណាមរនាោះ ម្ភនដូឆតរៅ៖  

កនុងអំឡុងរេេរស ើរសួ ខដេបានរប្រើ យៈរេេជកតេី ឆ្ន ំកនេោះរនាោះ ជនជាររ់ចាទម្ភនឱ្ាសរប្ឆើន 

រដើមបីរសនើស ំឱ្យ[សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកត]រំរេញនូវរាេ់កកឆចរស ើរសួ  ខដេជនជារ់រចាទយេ់រឃើញ

ថា ម្ភនភាេពាក់េ័នធ រហ្ើយក៍ម្ភនឱ្ាសកនុងា តវ៉ារៅនឹងា រដករស ណាមួយ រស[់សហ្រៅប្កម

រស ើរអរងកត]រេើសរំណើស ំទាងំរនោះ រៅអងគរ រ ជនំ ជំប្មោះផងខដ កនុងក ណចីាបំាឆ់។ រៅរេេខដេម្ភន

ា រដករស េី[សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកត]រៅរេើ[សំរណើស ឱំ្យរំរេញកកឆចរស ើរសួ ណាមយួ] រដាយ

យេ់ថា ជាា េរមអៀងរៅ កភសាតុ្តងដាក់រនៃកុ សកទធកកនុងា រាឹងឧទធ ណរ៍ៅឆំរពាោះម ខអងគរ រ ជំន ំ

ជប្មោះ ប្តូវបានធានារដើមបីា ពា សកទធក រសជ់នជាររ់ចាទ។ ជនជាររ់ចាទមកនបានរង្ហា ញថា មូេរហ្ត 

អឱីបាន ជាអងគជំន ជំប្មោះសលាដំរូងរេេរនាោះ ប្តូវខតយេ់ប្េមត្តម[សំរណើស ំឱ្យររំេញកកឆចរស ើរសួ 

នានា]ខដេបានលូសរញ្ញជ ក់រដើមបីធានានវូភាេយ តាក មថ៌្នា ជនំ ំជប្មោះកាីរនាោះរទ621។ 

251>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា វច្ធាន ៩៣ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងបានផាេ់ឆនាៃ ន សកទធកោ៉ៅ ង

ទូេំទូលាយដេ់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កនុងា រង្ហគ រ់ឱ្យរ ឱើា រស ើរសួ រខនែម“ប្លរ់រេេទាងំអស់” 

ប្រសកនររើខេួនយេ់រឃើញថា ជាា “ចាបំាឆ់”។ ដូរឆនោះ ភាលីខដេរសនើស ំា រស ើរសួ រខនែមប្តូវខតរង្ហា ញឱ្យ

រឃើញថា ម្ភនភាេចាបំាឆ់។ រៅកនុងសំរណើស ំរៅអងគជំន ជំប្មោះសលាដំរូង នួន ជា បានសំអាងរេើស ណាេី

                                                 
620

 សំរណើ រស់ នួន ជា ស ំរំរេញកកឆចរស ើរសួ ត្តមវច្ធាន ៩៣ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E88) កថាខណឌ  ៤។  

621
 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចរស ើរសួ  (E116) កថាខណឌ  ១៩ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ) សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ២០ 

(“ទាក់ទងរៅនឹងសំរណើ រស់ជនជារ់រចាទស ំររើកកកឆចរស ើរសួ ទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតាកា ណ៍េ ំសែកតកនុងអំឡុងរេេថ្នា រចាទប្រាន់ 

អងគជំន ំជប្មោះកត់សម្ភគ េ់ឱ្យរឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះប្តូវងេឹងខងេងសំរណើរនោះជាមួយនឹងាតេឱកកឆច រស់ខេួនកនុងា ធានាថា សកទធក រស់

ជនជារ់រចាទទទួេបានា ជំន ំជប្មោះរដាយឆ្រ់ ហ្័ស។ អា ប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះបានសរប្មឆ ួឆរហ្ើយថា រញ្ញា ត្តមរ ច្រ

ទខដេជាប្រវតាក នកងប្េឹតាកា ណ៍រប្ៅយ ត្តា  កា រេេរវលាថ្ន អ.វ.ត.ក. នឹងប្តូវេកចា ណាខតកនុងក ណីខដេពាក់េ័នធរៅនឹងយ ត្តា  ក

ា  រស់ អ.វ.ត.ក. នកងវច្សេភាេថ្នា ជំន ំជប្មោះដូឆអងគជំន ំជប្មោះបានកំណត់ខតរ៉ៅ រណាណ ោះ”)។ 
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ម នៗ រស់ខេួនខដេបានរ ឱើរឡើងរៅសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកត622 រដាយបានរញ្ញជ ក់ថា “ទាក់ទងរៅនឹងភាេ

ចាបំាឆ់(កនុងវច្ធាន ៩៣(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង) ថ្នកកឆចរស ើរសួ ជាក់លាកន់ីមួយៗខដេបានរសនើស ំ រមធាវីា ពា កាី

សូមដាក់រញ្ចូេអំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើងរៅកនុង[សំរណើស ំរំរេញកកឆចរស ើរសួ នីមួយៗ] នកងកនុងរ

ណា ឹងឧទធ ណ៍ជារនារនាៃ រ់”623។ នួន ជា ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា កកឆចរស ើរសួ រនោះ លឺ“ចាបំាឆ់រដើមបខីក

កំហ្ សនានាខដេរកើតរឡើងកនុងកកឆចរស ើរសួ  នកងជាឆ ងរប្ាយ រដើមបីធានាដំរណើ ា នីតកវច្ ីជំន ំជប្មោះកាីរដាយ

យ តាក ម”៌624។  

252>កនុងា វាយតថ្មេរសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវេកចា ណារេើឆំណ ឆេី ដូឆតរៅ ទី

មួយ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា វច្ធាន ៧៦(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងថា “រេើកខេងខតកមមវតែថុ្នរ

ណា ឹងឧទធ ណ៍ ដីាដំរណាោះប្សយប្តូវខកតប្មូវកំហ្ សថ្នា មកនរោ េវច្ធានរញ្ាតាកកនុងា រស ើរសួ ” នកងរខនែម

ថា “ោម នរញ្ញា ណាមួយខដេពាក់េ័នធរៅនឹងកំហ្ សនីតកវច្ ីខរររនោះ អាឆប្តូវបានរេើករឡើងរៅឆំរពាោះម ខអងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ឬអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរឡើយ”។ ជាផេវច្បាក អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអាឆ

េកចា ណារេើរម្ភឃភាេនីតកវច្ ី ខដេប្តូវបានរ ឱើ“រនាៃ រ់េីម្ភនដីាដំរណាោះប្សយ”625។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ 

ប្តឹមខតថា ម្ភនកំហ្ សនីតកវច្ ីថ្នកកឆចរស ើរសួ  េ ំអាឆរង្ហា ញថា ម្ភនភាេចាបំាឆ់ដូឆម្ភនខឆងរៅកនុងវច្ធាន ៩៣ 

ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង រហ្ើយរទរបញ្ាតាករនោះេ ំអាឆយកមកសំអាងរដើមបីឱ្យ ួឆផ តេីា សរប្មឆឆ ងរប្ាយ រស់សហ្

រៅប្កមរស ើរអរងកត ឬអងគរ រ ជំន ំជប្មោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំម្ភនតួនាទីជា

ត លាា ថ្នរណា ឹងឧទធ ណ៍ កនុងា សរប្មឆរេើា រចាទប្រាន់អំេីកំហ្ សសជាងមីរេើរសឆកាីសរប្មឆ រស់

សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកត នកងអងគរ រ ជំន ំជប្មោះរនាោះរទ626។ ផៃយុរៅវច្ញ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានទទេួ

សំណ ំរ ឿងខផអករៅត្តមេកខខណឌ ថ្នភសាតុ្តង ខដេបានដាក់រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះត្តម យៈា ច្ោេ័យ

នានា រស់ត លាា ។ 

                                                 
622

 សំរណើស ំរំរេញកកឆចរស ើរសួ ត្តមវច្ធាន ៩៣ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E88) កថាខណឌ  ៣ ដេ់ ៥, ១៣ នកង ១៨។ 

623
 សំរណើស ំរំរេញកកឆចរស ើរសួ ត្តមវច្ធាន ៩៣ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E88) កថាខណឌ  ១៨ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 

624
 សំរណើស ំរំរេញកកឆចរស ើរសួ ត្តមវច្ធាន ៩៣ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (E88) កថាខណឌ  ១។ 

625
  វច្ធាន ៨៩ (១-ល) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។  

626
 រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខភាេ មៗសាីេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចរស ើរសួ  ឯកស រេខ (E116/1/7) កថាខណឌ  ៣២។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

163 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

253>រនោះម្ភនន័យថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនាតេឱកកឆចដាឆ់រដាយខឡកខដេឯករាជយេីសហ្រៅប្កម

រស ើរអរងកត នកងអងគរ រ ជំន ំជប្មោះ កនុងា កំណត់រាេ់ាេៈរទសៈខដេពាក់េ័នធសប្ម្ភរ់ា ជំន ំជប្មោះរ ឿងកាី។ 

កនុងា រនានីតកវច្ ី កកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងភសាតុ្តងកនុង

កប្មកតខពស់ជាង។ រមធាវីា ពា កាីម្ភនសកទធករសនើស ំឱ្យអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងររើកកកឆចរស ើរសួ រខនែម រដើមបី

ាត់រនែយអាន ភាេថ្នា យេ់រឃើញខដេបានរ ឱើរឡើងរៅកនុងដំណាក់ាេម នា ជំន ំជប្មោះ។ កនុងសែ នភាេ

ខរររនោះ កកឆចរស ើរសួ ប្តូវបានរ ឱើរឡើងេ ំខមនកនុងន័យជំទាស់ ឬេកនកតយរឡើងវច្ញរេើរសឆកាីសរប្មឆ រស់សហ្

រៅប្កមរស ើរអរងកត ឬអងគរ រ ជំន ំជប្មោះរនាោះរទ រ៉ៅ ខនា រដើមបីរង្ហា ញា េកតខដេអាឆខ សខរេកេីា យេ់រឃើញ

ខផនកអងគរហ្ត ខដេបានរ ឱើរឡើងរៅកនុងដំណាក់ាេម នា ជំន ំជប្មោះ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រញ្ញា  លឺសែកតប្តង់ 

ថារតើកាីបា មាជាក់លាក់ រស់ នួន ជា ពាក់េ័នធរៅនឹងមូេដាឋ នភសាតុ្តងថ្នរ ឿងកាីរនាោះ ចាបំាឆ់ឱ្យម្ភនកកឆចរស ើរ

សួ រខនែម ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនា យេ់ដឹងោ៉ៅ ងទូេំ

ទូលាយ រហ្ើយរដើមបីរេើករឡើងឱ្យបានរជាលជ័យរៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ ជនជារ់រចាទចាំបាឆ់ប្តូវ

រង្ហា ញថា វច្ ីសស្តសាទទួេយកភសាតុ្តង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំសមរហ្ត ផេ នកងរណាា េឱ្យម្ភន

ា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់ខេួន។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ថា ដំរណាោះប្សយដថ្ទ

រទៀតសប្ម្ភរ់ា ខកតប្មូវកំហ្ សនីតកវច្ ីរៅកនុងកកឆចរស ើរសួ  ម្ភនដូឆជា៖  

ជនជាររ់ចាទម្ភនឱ្ាសកនុងា រសនើស ឱំ្យអងគជនំ ំជប្មោះរាោះរៅសកសីរដាោះរនៃកុ រង្ហា ញភសាតុ្តងជា

ឯកស  ឬភសាតុ្តងរផសងរទៀតខដេចាបំាឆ់រដើមបីរញ្ញជ ក់ា េកត សួ សណួំ រៅានស់កសី រស់ភាលី

ម្ភខ ងរទៀត នកងតត្តងំជាមួយភសាតុ្តងនានា ប្េមទាងំា រចាទប្រាន់រផសងៗមករេើោត់ ខដេជាា 

ជួសជ េភាេខឱោះឆរនាេ ោះថ្នកកឆចរស ើរសួ ខដេប្តូវបានរចាទប្រានម់កទេន់ឹងរេេរនោះ627។  

254>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭករសឆកាីសរប្មឆេីម ន រស់ខេួនខដេម្ភនអតែ

ន័យដូឆោន ថា៖  

រញ្ញា ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងសកទធក រស់ជនជារ់រចាទ លឺទាក់ទងរៅនឹងសកសីមយួឆំននួខដេបានរសនើរដាយ

រមធាវាី ពា កាខីដេសកសីទាងំរនោះ មកនទានប់ានសា រ់ឆរមេើយរៅកនុងដណំាក់ាេរស ើរអរងកត។ រញ្ញា

រនោះប្តូវខតសរប្មឆរៅកនុងអឡំុងរេេសវនាា ថ្នសណំ ំរ ឿង ០០២ ខដេកំេ ងរនា នកងផាេេ់ទធភាេ

រប្ឆើនកនុងា រដាោះប្សយកាីបា មាខដេថា អាឆម្ភនា រារំាងរដាយេ ំប្តឹមប្តូវនវូភសាតុ្តងរដាោះរនៃកុរៅ

                                                 
627

 រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខភាេ មៗសាីេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចរស ើរសួ  (E116) កថាខណឌ  ១៩ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។  
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រេេសវនាា ។  ជាឧទាហ្ ណ៍ រញ្ញា អាប្ស័យរេើ ថារតើរមធាវាី ពា កាីទទូឆរសនើស ំភសាតុ្តង ខដ  

ឬោ៉ៅ ងណា ថារតើ សរំណើស ំរនាោះអាឆទទួេយកបានត្តមវច្ធាន ៨៧ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា 

ថារតើអងគរហ្ត ថ្នសកខីកមមខដេបានរសនើរឡើងរនាោះ  ងា ជំទាស់ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា ថារតើសកសីខដេប្តូវ

បានរាោះរៅបានរង្ហា ញខេួន ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា នកងប្រសកនររើេ ំបានរង្ហា ញខេួនរនាោះ ថារតើអងគរហ្ត ថ្ន

សកខីកមម រស់សកសីរនោះ អាឆប្តូវបានរង្ហា ញ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា628។ 

255>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ទាក់ទងរៅនឹងរសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកនុងា កប្មកតឱ្ាស

សប្ម្ភរ់កកឆចរស ើរសួ រខនែមរៅរេេជំន ំជប្មោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា នួន ជា នកង រខៀវ សំ

ផន េ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ទីមួយ បាន ំរលាភឆនាៃ ន សកទធក នកងទីេី  ជាេករសស េ ំបាន

រង្ហា ញថា រសឆកាីសរប្មឆរនោះម្ភនា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់េួកោត់រឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងា តវ៉ា រស់ នួន ជា ពាក់

េ័នធរៅនឹងា រដករស  រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំររើកកកឆចរស ើរសួ រៅរេើសម្ភា   ខដេម្ភនរៅកនុងថ្ដ

 រស់អនកផេកតខខស វីរដអូ លឺ រងត សមបតាក នកង Robert LEMKIN
629 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសរងកត

រឃើញថា ររើរទាោះរីជាសនមតថា រសឆកាីសរប្មឆរនាោះាេ យរៅជារម្ភឃៈ រដាយស  កនុងឆំរណាមរនាោះ កំហ្ ស

ឆគងខដេបានអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបាន ករឃើញ630ក៏រដាយ ក៏រនោះេ ំបានរ ឱើឱ្យជនជារ់រចាទទទួេ ង

ផេរ៉ៅោះពាេ់ខដ  រដាយរហ្ត ថា រនាៃ រ់េីបានររើកកកឆចរស ើរសួ រដាយខេួនឯង ត្តមា រសនើស ំ អងគជំន ំជប្មោះត លា

ា កំេូេបាន ករឃើញថា សម្ភា  ខដេ នួន ជា បានរសនើស ំរនាោះ េ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងធាត ផសណំាមួយថ្នឧប្កកដឋ

កមមខដេខេួនប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរឡើយ631។  អំណោះអំណាងរផសងរទៀត រស់ នួន ជា លឺជារព់ាក់េ័នធ

រៅនឹងា សរប្មឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានផាេ់អាន ភាេឆំរពាោះមរ ាបាយ ខដេភាលីា ពា កាី

ម្ភនត្តមផេូវឆារ់  ដូឆជា សំរណើស ំឱ្យរាោះរៅសកសរីដាោះរនៃកុ រង្ហា ញភសាតុ្តងជាឯកស  ឬភសាតុ្តងដថ្ទ

រទៀតរដើមបីជំទាស់រៅនឹងា រចាទប្រាន់មករេើខេួន នកងសួ រដញរដាេសកសី632។ អំណោះអំណាងទាងំរនោះប្តូវ

បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតរៅកនុងរណា ឹងសទ កខ ខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយរៅកនុងរ

                                                 
628

 រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខភាេ មៗសាីេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចរស ើរសួ  (E116/1/7) កថាខណឌ  ៣២ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 

629
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៨៣, ៥៧២។ 

630
 រសឆកាីសរប្មឆទីមួយររណាា ោះអាសននរេើកកឆចរស ើរសួ រខនែម (F2/4/3) កថាខណឌ  ២២។ 

631
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៣៩ ជាអាទិ៍។ 

632
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៣៤ ដកប្សង់រសឆកាីសរប្មឆសាីេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នកកឆចរស ើរសួ  (E116) កថា

ខណឌ  ១៩ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 
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  ច្រទរនាោះ។ 

256>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ទឡហីក ណ៍រណា ឹងសទ កខទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ ប្តូវរដករស រចាេ។ 

៤.ល.២.ា អន ញ្ញា តឱ្យសកសេីកនកតយរមើេឆរមេើយ រស់ខេួនេមី ន នកងា សួ រញ្ញជ កស់កសអីេំខីេមឹស ថ្នឆរមេើយ

រនាោះរៅកនងុសវនាា  

257>រៅថ្ងៃទី ២២ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១១ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រាសថា “ប្រសកទធភាេថ្នកកឆចដំរណើ 

ា នីតកវច្ ីអាឆប្តូវបានរ ឱើឱ្យប្ររសើ រឡើង ប្រសកនររើ រៅម នរេេផាេ់សកខីកមម សកសីប្តូវបានផាេ់ឱ្ាស ំឭក

នូវា ឆងចា ំរស់ខេួនរឡើងវច្ញ ត្តម យៈា េកនកតយរមើេឆរមេើយ រស់ខេួនេីម ន”633។ រៅកនុងរសឆកាីខណនាខំាង

រប្ាមរៅាន់អងគភាេោំពា សកសី នកងអនកជំនាញ រដើមបីជួយដេ់សកសីកនុងា េកនកតយរឡើងវច្ញរេើឆរមេើយ

 រស់េួកោត់ម នរេេផាេ់សកខីកមម អងគជំន ំជប្មោះបានផាេ់រហ្ត ផេថា៖  

ា ផាួឆរផាើមលនំកតរនោះ លឺកនុងរោេរំណងររញ្ជៀសា ខជោះខាជ យរេេរវលាដម៏្ភនតថ្មេរៅកនុងត លាា  

ប្រសកនររើសកសី រៅម នរេេសួ សណួំ រៅកនុងត លាា  ចាបំាឆ់ប្តូវា  ំឭកឱ្យេួកោត់នឹករឃើញ

ឆរមេើយេីម នៗ រស់ខេួន ឬរង្ហា ញថា សកសីបានរឆេើយឆរមេើយទាងំរនោះ (ជាឧទាហ្ ណ ៍ ត្តម យៈា 

រផៃៀតផ្លៃ ត់ហ្តែរេខា ឬសន មរមថ្ដ)។ អងគជំន ំជប្មោះេកចា ណារឃើញថា សកសីអាឆប្តូវបានផាេ់ឱ្

ាសឱ្យអានឆរមេើយេីម ន រសខ់េួន លឺដូឆោន រៅនឹងា ខកតខបំ្រឹងខប្រងជា មមត្ត រសអ់ងគភាេោពំា 

សកសី នកងអនកជំនាញ កនុងា ខណនាេួំកោត់ឱ្យសគ េរ់នៃរ់សវនាា ម នរេេផាេ់សកខីកមមផងខដ 
634

។ 

258>រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ជំន ំជប្មោះកនុងសេបានរញ្ញជ ក់ថា៖  

ចាររ់ផាើមកនុងខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១២ រដើមបីជាប្ររោជនថ៍្នភាេឆ្រ់ ហ្័ស ប្រធានអងគជំន ជំប្មោះបាន

ចាររ់ផាើមសួ សកសី នកងរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណខីដេបានឆូេមករង្ហា ញខេួនរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ជំប្មោះ

រដើមបីឱ្យោត់រញ្ញជ ក់អំេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នឆរមេើយ ខដេេួកោត់ធាេ រប់ានរឆេើយឱ្យរៅា ច្ោេ័យសហ្

រៅប្កមរស ើរអរងកត នកងម្ភនស រស រៅកនុងកំណត់រហ្ត ជាលាយេកខណ៍អកស ថ្នា សា រ់ឆរមេើយ

ទាងំរនាោះ […] រនាៃ រ់េីសួ រញ្ញជ ក់ ួឆរហ្ើយ នកងរដាយកត់សម្ភគ េអ់ំេីសកទធក រស់ភាលកីនុងា េកនកតយរៅ
                                                 
633

 អន សស ណៈសាីេីា កំណត់ាេរ ច្រឆទិកកឆចប្រជ ំមកនផេូវា  (E141) ទំេ័  ៧។ 

634
 អន សស ណៈរៅាន់អងគភាេោំពា សកសី នកងអនកជំនាញសាីអំេីឆរមេើយេីម ន រស់សកសី (E141/1) ទំំេ័  ១។ 
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រេើភាេលួ ឲ្យរជឿទ កឆកតាបាន នូវអឱីខដេរ លគេទាងំរនាោះធាេ រប់ានរឆេើយកនេងមក ឬរញ្ញា ទាក់ទងរៅនឹង

ឆរមេើយទាងំរនាោះ អងគជំន ជំប្មោះបានអន ញ្ញា តឲ្យភាលីសួ សំណួ រខនែមដេរ់ លគេទាងំរនាោះ រ៉ៅ ខនាកប្មកត

ប្តឹមខតសំណួ  ខដេចាបំាឆ់រដើមបីរញ្ញជ ក់េីភាេពាក់េ័នធរៅរេើរញ្ញា ខដេមកនទាន់បានរ ៀររារ់ប្លរ់

ប្ោន់រៅរឡើយរៅកនុងឆរមេើយទាំងរនោះ ឬមកនប្តូវបានសួ ាេេីរៅឆំរពាោះម ខសហ្រៅប្កមរស ើរ

អរងកតខតរ៉ៅ រណាណ ោះ635។ 

259>រៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេកចា ណាអំេី

ឆារ់កមពជុា ក៏ដូឆជាា អន វតារៅកប្មកតអនា ជាតកផងខដ  កនុងា អន ញ្ញា តឱ្យសកសីេកនកតយឆរមេើយ រស់ខេួនេី

ម ន នកងបានសំអាងរេើកត្តា នានាខដេេ ំជារ់ពាក់េ័នធ636។ ជាេករសស ោត់បានអោះអាងថា ា រង្ហា ញដេ់

សកសីនូវឆរមេើយ រស់ខេួនេីម ន ប្តូវបានហាមឃាត់រៅកនុងា ជំន ំជប្មោះរ ឿងកាីប្េហ្មទណឌ រៅឆំរពាោះម ខត លា

ា កមពជុា ក៏ដូឆជាកនុងប្រេ័នធឆារ់ស ីវច្េផងខដ 637 នកងថា េ ំអាឆយកា អន វតាសាីេីា ប្រឹកាសកសីរៅ

ត លាា  ICTR នកង ICTY មកអន វតារៅកនុងត លាា ប្េហ្មទណឌ ឆប្មុោះខដេរប្រើប្រេ័នធរស ើរសួ  នកងរដញ

រដាេឆំរពាោះម ខរនាោះរទ638។ នួន ជា បានរខនែមថា ា រ ឱើយ តាកកមមរឋម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកនុងា 

រង្ហា ញដេ់សកសីនូវឆរមេើយេីម នរនោះថា េួកោត់អាឆម្ភនា េំបាកកនុងា  ំឭកា ឆងចារំឡើងវច្ញរនាោះ ជា

ា ជំ  ញឱ្យអន ម័តយកវច្ ីសស្តសាខរររនាោះរៅវច្ញ639។ ទាក់ទងរៅនឹងា អន វតារៅឆំរពាោះម ខត លាា  ICC 
នួន ជា បានេាោមរេើករង្ហា ញភាេខ សោន  វាងរ ឿងកាី Lubanga (សកសីអាឆេកនកតយឆរមេើយេីម នៗ រស់ខេួន

បាន) នកងរ ឿងកាីរៅឆំរពាោះម ខ រដាយបានកត់សម្ភគ េ់ថា  យៈរេេខដេសកសីប្តូវផាេ់សកខីកមម នកងកំណត់

រហ្ត សា រ់ឆរមេើយេីម ន រស់ខេួន ខេីជាង យៈរេេរៅកនុងរ ឿងកាីរឆចរុបនន នកងថា រៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី

ឆំរពាោះម ខត លាា  ICC ភាលីទាងំេី ម្ភនសកទធករស ើរអរងកតរ ឿងកាី640។ នួន ជា បានរចាទប្រាន់ប្រហាក់

ប្រខហ្េោន រនោះខដ ថា ជាកំហ្ ស រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេបានអន ញ្ញា តឱ្យសហ្ប្េោះរាជអាជាា សួ 

                                                 
635

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៣១។ 

636
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៣៦ ដេ់ ១៤៦។ 

637
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៣៨ ដេ់ ១៣៩ នកង ១៤៦។ 

638
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៤០ ដេ់ ១៤៤ រោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆរ ឿងកាី Lubanga (ICC) សាីេីា 

ប្រឹកាសកសី។  

639
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៤៥ ដេ់ ១៤៦។ 

640
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៤១ ដេ់ ១៤៤។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

សំណួ នាមំ ខដេ់សកសី រដាយបានអានខេឹមស ថ្នឆរមេើយេីម នកនុងអំឡុងរេេសួ សំណួ ដេ់សកសី ររើត្តម

ា អោះអាង រស់ នួន ជា ថា យ តាកសស្តសាប្េហ្មទណឌ អនា ជាតក េ ំបានអន ញ្ញា តឱ្យអន វតាខរររនោះរឡើយ641។  

260>រខៀវ សំផន ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនកំហ្ សកនុងា ផាេ់ដេ់សកសីនូវ

ឆរមេើយ រស់េួកោត់េីម ន នកងឯកស ដថ្ទរទៀតម នរេេសកសីរ ឱើសកខីកមម រដើមបីេរនេឿនកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី

ខដេអងគជំន ំជប្មោះចាត់ទ កថា ម្ភនស ៈសំខាន់ខាេ ងំជាងរនាោះ លឺបានរ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រោេា ណ៍ត េយភាេ

តទេ់642។ រខៀវ សំផន នកង នួន ជា បានអោះអាងថា េួកោត់ទទួេ ងា រ៉ៅោះពាេ់ រដាយស រសឆកាីសរប្មឆ

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេម្ភនកំហ្ ស រប្ពាោះេ ំបានផាេ់ឱ្ាសឱ្យរ ឱើា រដញរដាេប្រកររដាយអតែ

ន័យ ឬេទធភាេកនុងា ជំទាស់រៅនឹងភាេអាឆរជឿជាក់បាន ឬភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបានឆំរពាោះា ឆងចា ំរស់

សកសី នកងភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបានឆំរពាោះា រស ើរសួ ខដេម្ភនកំហ្ ស ត្តម យៈា វាយតថ្មេ ថារតើសកខីកមម

កនុងត លាា ស ីសង្ហឱ ក់ោន ជាមួយនឹងឆរមេើយេីម ន ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា643។ 

261>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានអន ញ្ញា តឱ្យសកសីេកនកតយឆរមេើយ រស់

ខេួនេីម នរឡើងវច្ញរៅម នរេេផាេ់សកខីកមម លឺជាា ប្តឹមប្តូវ នកងថា“ា រប្រើប្បាស់យ តាកសស្តសាឆំរពាោះា សួ 

សំណួ នាមំ ខកនុងរេេសួ សំណួ ផ្លៃ េ់ លឺជាា េ ំសមប្សររទ េីរប្ពាោះភាេខ សោន ប្តង់ថា ភាលីសួ ឱ្យសកសី

 រស់ខេួនរឆេើយត្តម ឆំខណកឯអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងប្តឹមខតសួ ឱ្យសកសីរឆេើយរញ្ញជ ក់នូវឆរមេើយ រស់ខេួនេី

ម ន ខដេបានរ ឱើសមបងរ៉ៅ រណាណ ោះ”644។   

262>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពជុា ឬវច្ធានថ្ផៃកនុងេ ំបាន

រដាោះប្សយឱ្យបានឆាស់លាស់អំេីរញ្ញា ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអាឆអន ញ្ញា តឱ្យសកសីេកនកតយរេើ

ឆរមេើយ រស់ខេួនេីម ន ឬឯកស ដថ្ទរទៀតរៅម នរេេផាេ់សកខីកមម ឬអោះអាងខេឹមស ថ្នឆរមេើយេីម នរៅកនុង

ត លាា រឡើយ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ត្តមា អន វតារៅឆំរពាោះម ខត លាា កមពជុា េ ំខដេរ ឱើដូរឆនោះរឡើយ។ នួន 

ជា បានអោះអាងថា ា អន វតាខរររនោះ“ជាទូរៅប្តូវបានហាមឃាត់រៅកនុងប្រេ័នធឆារ់ស ីវច្េ នកងប្រេ័នធរស ើរ

                                                 
641

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៣៥, ១៤៧។ 

642
 រសឆកាីជូនដំណឹងអំេរីណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៩, ២៦។ 

643
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៣៥, ១៤៣, ១៤៧។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  

២៦។ 

644
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៨១ ដេ់ ៨៣។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

សួ ” រហ្ើយ នួន ជា បានរោងរៅរេើា អន វតារៅឆំរពាោះម ខត លាា ប្េហ្មទណឌ  (Cour d’assises)
645 កនងុ

ប្ររទសបារំាង។  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ជាា េកត រៅកនុងយ ត្តា  កា មួយឆំនួន

រផសងរទៀតខដេបានយកេំនាតំ្តមប្រភេរដើមថ្នប្រេ័នធឆារ់ស ីវច្េ (Romano-Germanic) ា រប្រើប្បាស់ឯក

ស ពាក់េ័នធរៅនឹងសកខីកមម រស់សកសី រៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ ប្តូវសែកតរៅរប្ាមសកទធកអំណាឆ

 រស់ប្រធានប្កុមប្រឹកាជំន ំជប្មោះខដេអាឆសរប្មឆបានប្លរ់ក ណី ដូឆជាកនុងក ណីចាបំាឆ់រៅរេេផាេ់សកខី

កមម ប្តូវ ំឭកា ឆង់ចា ំរស់សកសី ឬសួ រដញរដាេភាេេ ំស ីសង្ហឱ ក់ោន ជារដើម646។ ដូឆា កត់សម្ភគ េ់ រស់

អនកអត្តែ  ករាយមួយឆំនួនរៅរេើខេឹមស ោ៉ៅ ងទូេំទូលាយសាីេីា ប្រឹកាសកសី ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងា 

រប្តៀមេកខណៈ រស់សកសីកនុងា ផាេ់សកខីកមម ខដេម្ភនរៅកនុងប្រេ័នធខដេយកេំនាតំ្តមប្រភេរដើមថ្នប្រេ័នធ

ឆារ់ស ីវច្េ (Romano-Germanic) រ៉ៅ ខនាា ប្រឹកាសកសីរនោះេ ំអាឆទទួេយកបានជាទូរៅរឡើយ647។ រៅកនងុ

ប្រេ័នធឆារ់ទាងំរនោះ សកខីកមមភាេ មៗ រស់សកសីប្តូវបានចាត់ទ កថា ម្ភនស សំខាន់េករសសណាមួយ ខដេនឹង

អាឆបាត់រង់ប្រសកនររើសកសីប្តូវបានអន ញ្ញា តឱ្យ ំឭកា ឆងចា ំរស់ខេួនម នរេេផាេ់សកខីកមម ឬប្តឹមខតសួ 

ឱ្យរញ្ញជ ក់ខេឹមស ថ្នសកខីកមមរនោះរៅកនុងត លាា រ៉ៅ រណាណ ោះ648។  

                                                 
645

 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៣៩ នកងរជើងទំេ័  ៣៤៥។  

646
 សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៣៣១(៣) ថ្នប្កមនីវច្តកវច្ ីប្េហ្មទណឌ បារំាង។ ម នរេេចារ់រផាើមផាេ់សកខីកមម សកសីប្តូវរ ឱើសមបងថា ប្តូវ

នកោយរដាយោម នា ភ័យខាេ ឆ នកងោម នា សអរ់ ប្តូវនកោយា ណាខដេេកតទាងំអស់ នកងមកននកោយអឱីរប្ៅខតេីា េកតរឡើយ។ រនោះ

លឺសប្ម្ភរ់សកសីខដេផាេ់សកខីកមមផ្លៃ េ់ម្ភត់។ ប្រធានអាឆអន ញ្ញា តឱ្យសកសីេកនកតយរដាយខេួនឯងនូវឯកស កនុងរេេសវនាា  (“les 

témoins prêtent le serment ‘ de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ’. Cela fait 

les témoins déposent oralement. Le président peut autoriser les témoins à s'aider de documents au cours de leur 

audition” ម្ភប្ត្ត ៣៩១ នកង ៣៩២ ថ្នប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ រ៉ៅូឡូញ ខផនក ២៥០ ដេ់ ២៥៣ ថ្នប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ អាេេឺម៉ៅង់ 

(អន ញ្ញា តឱ្យម្ភនា អានឆរមេើយេីម នរៅរេេសកសីរដករស េ ផំាេស់កខីកមម ឬផាេ់សកខីកមមខ សេីម ន ឬេ ំឆងចា ំឬេ ំម្ភនអតែកភាេ ឬ

រៅរេេម្ភនា ទទួេសគ េ់េីត លាា  នកងភាលីថា ា េកនកតយេ ំចាំបាឆ់រឡើយ)។  

647
 សូមរមើេ ា ប្រឹកាសកសី រស់អនកនកេនធរ ម្ ោះ Ambos, K. ទំេ័  ៦០៥ ដេ់ ៦០៦ “ា ប្រឹកាសកសីរៅឆំរពាោះម ខ ICC៖ េ ំ

អាឆទទួេយកបានត្តមឆារ់ នកងេ ំចាបំាឆ់” រៅកនុង៖ ា របាោះេ មពផាយ រស់ Carsten STAHN, Göran Sluiter (eds) ា រេឆ

រឡើងថ្នអន វតា រស់ត លាា ប្េហ្មទណឌ អនា ជាតក Martinus Nijhof Publishers ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំេ័  ៦០០ ជាអាទិ៍ នកង ៦០៥ ដេ់ 

៦០៦។ 
648

 សូមរមើេ Hannah. GARRY៖ “ា ប្រឹកាសកសី រៅកនុង៖ Linda CARTER and Fausto POCAR នីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ អនា 

ជាតក/ ឆំណ ឆប្រសេឱថ្នប្រេន័ធឆារ់ស ីវច្េ នកងឆារ់អង់កេូសក់ស ង (Common Law) ា របាោះេ មពផាយ រស់ Edward Elgar ឆ្ន ំ 

២០១៣ ទំេ័  ៦៦ ជាអាទិ៍  ៧២ ដេ់ ៧៣។ 
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263>ស  ររសឆកាីមក ររើរទាោះរីជាេ ំម្ភនា ហាមឃាត់ឆាស់លាស់កនុងា អន ញ្ញា តឱ្យសកសីអានឆរមេើយ

 រស់ខេួនេីម ន រៅម នរេេផាេ់សកខីកមម នកងឱ្យសកសីរឆេើយរញ្ញជ ក់កនុងត លាា នូវខេឹមស ថ្នឆរមេើយ រស់ខេួនក៏

រដាយ ក៏ា េ ំខផអករេើា អន វតាខរររនោះាន់ខតស ីសង្ហឱ ក់ោន រៅនឹងសម  តីថ្នប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពជុា នកង

ទំរនៀមទម្ភេ រ់ឆារ់កមពជុាខងមរទៀត។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំម្ភនកំហ្ សកនុងា រនា

នីតកវច្ ីរដាយខផអករេើា សនមតថា រញ្ញា រនោះេ ំប្តូវបានរដាោះប្សយរដាយឆារ់កមពជុា ឬថា ឆារ់កមពជុាេកតជា

ម្ភនភាេ“េ ំឆាស់លាស់”ប្តង់ឆំណ ឆរនោះ រដាយអន រលាមត្តមវច្ធាន ២ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខដេប្តូវអានផគួរជា 

មួយម្ភប្ត្ត ៣៣ ងមីថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក. នកងម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.។ ឆំរពាោះរញ្ញា រផសង

រទៀតខដេប្តូវរដាោះប្សយលឺ ថារតើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានខសឱង កា ខណនាសំមប្សរកនុង“រទដាឋ ននីតក

 វច្ ីខដេបានររងកើតរឡើងកនុងកប្មកតអនា ជាតក” ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា649។ 

264>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ ា ប្រឹកាសកសីប្តូវបានរប្រើប្បាស់រទៀងទាត់រៅត លាា  ICTR នកង ICTY 
ខដេា អន វតាកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី រស់ខេួនរ ឱើត្តមរោេា ណ៍តទេ់ឆំរពាោះម ខ។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

ថ្នត លាា  ICTY កនុងរ ឿងកាី Haradinaj បានប្រាន់យកា អន វតារនោះ នកងបានកំណត់ថា “ជាា ជួរោន

 វាងភាលីថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី ជាមួយនឹងសកសីខដេជា មមត្តបានរ ឱើរឡើងភាេ មៗរៅម នរេេសកសីប្តូវផា

េ់សកខីកមមកនុងត លាា  កនុងរោេរំណងរដើមបីរប្តៀមេកខណៈ នកងជួយសកសីឱ្យសគ េ់នីតកវច្ ីកនុងរនៃរ់សវនា

ា  នកងេកនកតយភសាតុ្តង រស់សកសី”650។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថ្នត លាា  ICTR កនុងរ ឿងកាី Karemera 

ក៍បានប្រាន់យកា អន វតាថ្នា ប្រឹកាសកសីរនោះផងខដ  រ៉ៅ ខនាដរារណា“ា អន វតារនោះេ ំខមនជាា ខកថ្ខភ

សាតុ្តង រស់សកសី”651 រដាយរសឆកាីសរប្មឆមួយប្តូវបានទទួេយករដាយអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្ន

ត លាា  ICTR ខដេបានរញ្ញជ ក់មាងរទៀតថា ា េកភាកាឆរមេើយម នៗ នកងសកខីកមមខដេនឹងប្តូវរ ឱើរៅរេេ

ខាងម ខជាមួយសកសី ត្តមេកត េ ំខមនជាា មកនសមប្សររនាោះរឡើយ រេើកខេងខតា េកភាការនាោះ លឺជាា 

រ៉ៅ នរ៉ៅងរប្រើឥទធកេេរេើខេឹមស ថ្នសកខីកមមកនុងរំណងរកទបាងំ ឬរំថ្ភេា េកត652។  

                                                 
649

 ម្ភប្ត្ត ៣៣ (ងមី)ថ្នឆារ់ អ.វ.ក.ត. នកងម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក.។ 
650

 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា ប្រឹកាសកសីកនុងរ ឿងកាី Haradinaj (ICTY) កថាខណឌ  ៨។ 

651
 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា ប្រឹកាសកសីកនុងរ ឿងកាី Karemera (ICTR) កថាខណឌ  ១៥។  

652
 សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខសាីេីា ប្រឹកាសកសីកនុងរ ឿងកាី Karemera (ICTR) កថាខណឌ  ៩ ដកប្សង់សេ

ដីារ ឿងកាី Gacumbitsi (ICTR)។ 
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265>រៅត លាា  ICC អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកនុងរ ឿងកាី Lubanga បានអន ញ្ញា តជាក់ឆាស់ឱ្យសកសីេកនក

តយឆរមេើយេីម ន រស់ខេួនរដើមបី ំឭកា ឆងចា ំម នរេេផាេ់ភសាតុ្តងកនុងត លាា  រ៉ៅ ខនាប្តូវរ ឱើត្តម យៈអងគភាេ

ោពំា សកសី នកងជន ងរប្ោោះ រស់ត លាា  ICC ខតរ៉ៅ រណាណ ោះ នកងបានកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ា រ ឱើដូរឆនោះ “នឹង
ជួយរង្ហា ញភសាតុ្តងោ៉ៅ ងម្ភនប្រសកទធភាេ នកងជួយដេ់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខសឱង កា េកត”។ រទាោះជា

ោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះបានហាមឃាត់ភាលីមកនឱ្យជួរេកភាកាជាមួយសកសី រស់ខេួនអំេីសកខីកមមខដេ ំេឹង

ទ ករនាោះរឡើយ ឧទាហ្ ណ៍ដូឆជាត្តម យៈា េកនកតយឆរមេើយេីម ន រស់ខេួន653។ ទប្មង់ខរររទនីតកវច្ ី រស់

ត លាា  ICC នកងទប្មង់ខដេបានយកមកអន វតារៅកនុងអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថ្ន អ.វ.ត.ក. ម្ភនឆំណ ឆ

ប្រហាក់ប្រខហ្េោន ខាេ ងំប្តង់ថា រៅ អ.វ.ត.ក. អងគភាេោពំា សកសី នកងអនកជំនាញខដេជាសែ រ័នអេាប្កឹត

 រស់ត លាា  ជាអនកផាេ់ឆរមេើយទាងំរនាោះរៅឱ្យសកសេីកនកតយ។ 

266>ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  ទាក់ទងរៅនឹងា អន វតាខដេឱ្យសកសីរឆេើយរញ្ញជ ក់អំេីខេឹមស ថ្នឆរមេើយ

 រស់ខេួនេីម នរៅឆំរពាោះម ខត លាា  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា ា អន វតាខរររនោះេ ំម្ភនខឆងជាក់

លាក់រៅកនុងវច្ធានសាីេីនីតកវច្ ី នកងភសាតុ្តង រស់ត លាា  ICTY នកង ICC
654រនាោះរទ។ 

267>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា រង្ហា ញសកសីនូវអឱីខដេោត់បាននកោយេីម នរនាោះ

អាឆជាា រប្ជៀតខប្ជក ឬា រំភានដ់េ់ា ឆងចា ំរស់សកសី នកងរំភានា់ េកត រដាយស ាត់រនែយឆរមេើយ

ខដេរកើតរឡើងរដាយឯកឯងកនុងា ផាេ់ភសាតុ្តងរៅកនុងត លាា ។ ា រ ឱើដូឆោន រនោះរកើតម្ភនផងខដ ឆំរពាោះ

ា អរញ្ជើញសកសីឱ្យរញ្ញជ ក់ខេឹមស កនុងឆរមេើយេីម ន រស់ខេួនរៅរេេចារ់រផាើមផាេ់សកខីកមម រដាយស ភាេលី

ថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី នកងអងគជំន ំជប្មោះេ ំអាឆសរងកត ថារតើសកសីរនោះភាជ រ់ទំនាក់ទំនងរៅនឹងប្េឹតាកា ណ៍រនាោះ

ោ៉ៅ ងដូឆរមាឆរឡើយ។  ជាេទធផេ ាន់ខតរ ឱើឱ្យម្ភនា េំបាកសប្ម្ភរ់ភាលី ឬអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកនុង

ា ត្តមដានភាេមកនស ីសង្ហឱ ក់ោន  វាងសកខីកមមផ្លៃ េ់ នកងឆរមេើយម នៗ ខដេជាមូេដាឋ នកនុងា កំណត់ភាេអាឆ

រជឿជាក់បាន។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ា រ ឱើខរររនោះប្តូវបានវាយតថ្មេត្តម យៈា ងេឹងខងេងរេេរវលាកនុងត លា
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 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា ប្រឹកាសកសីកនុងរ ឿងកាី Lubanga (ICC) កថាខណឌ  ៥១ ដេ់ ៥៧។  

654
 សូមរមើេ  វច្ធាន ៩២ សៃូនេី  ថ្នវច្ធានសាីេីនីតកវច្ ី នកងភសាតុ្តង រស់ត លាា  ICTY នកងវច្ធាន ៦៨(៣) ថ្នវច្ធានសាីេីនីតកវច្ ី នកងភ

សាតុ្តង រស់ត លាា  ICC។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា នួន ជា េ ំបានរេើករឡើងនូវរទរបញ្ាតាកពាក់េ័នធថ្ន

 វច្ធានសាីេីនីតកវច្ ី នកងភសាតុ្តង រស់ត លាា  ICTY នកង ICC ផៃយុរៅវច្ញប្ោន់ខតបានរោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆសាីេីសំណួ នាំ

ម ខខដេេ ំជារ់ពាកេ់័នធរៅនឹងរញ្ញា រៅឆំរពាោះម ខរឡើយ។ សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៤៧។    
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ា សប្ម្ភរ់រង្ហក  ឆំរពាោះហានកភ័យខដេរកើតម្ភនដូឆជាសកសីេ ំអាឆរឆេើយភាេ មៗបាន។ រដាយស ទំហ្ំថ្នកកឆច

ដំរណើ ា នីតកវច្ ីរៅឆំរពាោះម ខ អ.វ.ត.ក. ទាក់ទងរៅនឹងឆំនួនសកសីដ៏រប្ឆើន នកងា កប្មកតរេេរវលាសវនា

ា ជារ ៀងរាេ់ថ្ងៃរដាយស េកខខណឌ ខ សភាេ រស់ជនជារ់រចាទ ដូរឆនោះា ឆំរណញប្តឹមដរ់នាទីសប្ម្ភរ់

សកសីម្ភន ក់ ក៏អាឆម្ភនឥទធកេេដេ់ា អន វតារនោះខដ  ឆ ោះររើទប្មំ្ភឆំរណញដេ់មួយរម្ភ៉ៅ ងសប្ម្ភរ់សកសីម្ភន ក់

រនាោះ នឹងអាឆាត់រនែយា ជំន ំជប្មោះបានរប្ឆើនសបាា ហ្៍ នកងទទួេបានអតែប្ររោជន៍ោ៉ៅ ងរប្ឆើន។ ទកដឋភាេមួយ

រផសងរទៀតខដេលួ ងេឹងខងេងរនាោះ លឺល ណភាេថ្នភសាតុ្តងខដេពាក់េ័នធ នកងទំរនា ថ្នា រំថ្ភេា េកត ឧទាហ្ ណ ៍

ប្រសកនររើឆរមេើយេីម ន រស់សកសី ត្តមា រញ្ញជ ក់ដំរូង រពា រេញរៅរដាយភាេមកនស ីសង្ហឱ ក់ោន  ជាា 

ប្ររសើ សកសេី ំចាបំាឆ់េកនកតយឆរមេើយជាម នរឡើយ រដើមបីអាឆរ ឱើា វាយតថ្មេសមប្សររេើភាេអាឆរជឿជាក់

បាន រស់សកស។ី មា៉ៅ ងវច្ញរទៀត េ ំរឃើញម្ភនផេប្ររោជន៍អឱីខដេប្តូវអន ញ្ញា តឱ្យសកសីេកនកតយរេើឆរមេើយ

ខដេខឱោះភាេេមអកតទាងំប្សុងរនាោះរទ។ ា េកចា ណារនោះ េ ំប្តូវបានរញ្ញជ ក់រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង ខដេផៃយុរៅវច្ញបានអន វតាវច្ ីសស្តសាមួយខដេប្លរដណា រ់ប្លរ់ឆំណ ឆទាងំអស់។ 

268>រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ហានកភ័យជាក់ខសាងខដេរណាា

េមកេីា េកនកតយរឡើងវច្ញ ឬឆរមេើយម នៗកនុងក ណីរនោះ េ ំខមនជារញ្ញា  ំដ ំរឡើយ។ ទីមួយ កនុងអំឡុងរេេសវ

នាា  ឆរមេើយខដេរកើតរឡើងរដាយឯកឯងកនុងត លាា  អាឆប្តូវរបាោះរង់រចាេរៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាងំអ

ស។់ រនាៃ រ់េីសួ សំណួ រដាយអនករស ើរអរងកត អ.វ.ត.ក. សកសីទទួេបានឯកស ឆមេងថ្នកំណត់រហ្ត សា រ់

ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស មួយឆារ់។ ប្រសកនររើសកសីឆង់េកនកតយឆរមេើយរនោះ សកសីអាឆរ ឱើដូរចាន ោះបាន

រដាយខេួនឯងម នរេេផាេ់សកខីកមមកនុងត លាា ។ រខនែមរេើរនោះ ា ខដេអងគភាេោំពា សកសី នកងអនកជំនាញ

បានរំរេញាតេឱកកឆចជួយដេ់សកសីរៅកនុងនីតកវច្ ីរនោះខដេមកនខមនជាភាលីរនាោះ ត្តម មមត្តបានរកើតរឡើងរៅ

កនុងត លាា ឧប្កកដឋកមមមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍ លឺជាា ទរ់សក ត់ឥទធកេេេីខាងរប្ៅនានា។ សកសីទាងំអស់  ួមទាងំ

សកសីខដេបានរសនើរឡើងរដាយរមធាវីា ពា កាី បានទទួេអតែប្ររោជន៍ដូឆៗោន ។ ឆ ងរញ្ចរ់ ត្តមា េកនកតយ

រេើកំណត់រហ្ត ជំន ំជប្មោះរឃើញថា កនុងក ណីខេោះ សកសីបានអោះអាងកនុងត លាា ថា ខេឹមស ថ្នឆរមេើយ រស់

ខេួនេីម នេ ំប្តឹមប្តូវរនាោះរទ655។ ជាទូរៅ ា រប្រៀររ ៀរភាេេ ំស ីសង្ហឱ ក់ោន  វាងឆរមេើយេីម ន នកងសកខកីមម

ផ្លៃ េ់ ប្ោន់ខតជាវច្ធានា មួយកនុងឆំរណាមវច្ធានា ជារប្ឆើនកនុងា វាយតថ្មេសកសីអំេីភាេអាឆរជឿជាក់ នកង
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 សូមរមើេឧ. ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២០ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រខៀវ រៅ) ឯកស រេខ E1/89.1 ទំេ័  ៧៨។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី 

១២ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ ស  ន) ឯកស រេខ E1/85.1 ទំេ័  ៨៥ ដេ់ ៨៦។ 
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ទ កឆកតាបាន ខដេរនោះ ជាវច្ធានា មួយកនុងឆំរណាម វច្ធានា ជារប្ឆើន ខដេម្ភនដូឆជា ា កំណត់អតាសញ្ញា ណ

ថ្នភាេេ ំស ីសង្ហឱ ក់ោន រៅកនុងសកខីកមមផ្លៃ េ់ រស់សកសី ឬភាេេ ំស ីសង្ហឱ ក់ោន ជាមួយនឹងសកខីកមម រស់សកសី

ដថ្ទរទៀត ា រញ្ញជ ក់រខនែមេីភសាតុ្តងដាឆ់រដាយខឡក នកងា វាយតថ្មេរេើល ណភាេថ្នសកខីកមម (ឧ.ពាកយ

ឆចាមអារ៉ាម ា ជំ  ញទឹកឆកតាឱ្យនកោយក ហ្កជារដើម) ទាងំអស់រនោះេ ំបានទទួេ ងា រ៉ៅោះពាេ់រដាយស 

ា សរប្មឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កនុងា អន ញ្ញា តឱ្យេកនកតយឆរមេើយេីម នរៅម នរេេផាេ់សកខីកមមរឡើ

យ។   

269>ស  ររសឆកាីមក អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងលួ ខតរប្រើ

ប្បាស់វច្ ីសស្តសាមួយខដេខ សខរេកេីវច្ ីសស្តសា ខដេម្ភនេកខណៈស ីសង្ហឱ ក់ោន ជាមួយា អន វតា រស់កមពជុា 

នកងទំរនៀមទម្ភេ រ់ឆារ់ខដេបានអន វតាកនុងប្រេ័នធ រស់កមពជុា។ រទាោះជាោ៉ៅ ងរនោះកាី នួន ជា េ ំបានរង្ហា ញថា 

ា រប្រើប្បាស់វច្ធានសាីេីនីតក ី រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេបានររងកើតរឡើងរៅកប្មកតអនា ជាតក ជាា េ ំ

សមរហ្ត ផេដេ់កប្មកតមួយខដេជាា  ំរលាភឆនាៃ ន សកទធករឡើយ។ 

270>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខ រស់ជនជារ់រចាទទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ ប្តូវរដករស 

រចាេ។  

៤.ល.៣.ា   តឹតបកតរេើ វច្សេភាេថ្នា សួ សំណួ  

271>ជាា រឆេើយតររៅនឹងរសឆកាីសននកដាឋ នរញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញរដាេ រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន 

ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកប្មកតេកខខណឌ ត្តមអំរេើឆកតា នកងេ ំប្តឹមប្តូវរេើ វច្សេភាេថ្នា សួ 

សំណួ  នកងសម្ភា  ខដេអាឆរប្រើប្បាស់រដើមបីជំទាស់រៅនឹងភាេរជឿជាក់បានរេើរ លគេនានា ខដេបានផាេ់សកខី

កមមរៅកនុងត លាា  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ថា៖ 

រោងត្តមវច្ធាន ៨៥ នកង៨៧ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ប្រធាន នកងអងគជនំ ំជប្មោះអាឆរដករស នូវរាេ់កកឆចដំរណើ 

ា នីតកវច្ ី នកងសំណួ ខដេនាឱំ្យម្ភនា េនា រេេឥតចាបំាឆ់ដេ់ា ជនំ ំជប្មោះ ឬខដេេ ំអាឆរៅ

ដេ់ា ខសឱង កា េកត។ អងគជំន ជំប្មោះបានជំ  ញឱ្យភាលីទាងំអស់កប្មកតា សួ សំណួ  រស់ខេួនរេើ

រ លគេ ខដេបានរាោះរៅរេេជំន ជំប្មោះ ប្តឹមរញ្ញា ខដេសែកតកនុងវច្សេភាេថ្នសណំ រំ ឿង ០០២/០១ 

រ៉ៅ រណាណ ោះ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រដាយេកចា ណារេើសមតែភាេ រស់រ លគេខដេប្តូវបានរាោះរៅមកផា
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េ់ភសាតុ្តង អងគជនំ ំជប្មោះបានកប្មកតវច្សេភាេថ្នា សួ សណួំ រនោះ រដើមបីធានាថា ា សួ សណួំ  

េ ំង្ហករៅ កប្រធានរទខដេេ ជំារព់ាក់េ័នធរឡើយ […] 

រទាោះរជីា ជនជារ់រចាទរេើករឡើងេីា កប្មកតខដេមកនម្ភនភាេរសមើោន ឆំរពាោះេទធភាេ រសេួ់ករលកនុង

ា ជំទាសរ់ៅនឹងភ័សាតុ្តង នកងា សួ រដញរដាេសកសីក៏រដាយ ក៏ជនជាររ់ចាទមកនបានរង្ហា ញេីផេ

រ៉ៅោះពាេ់ ឬ មកនបានរង្ហា ញថា េួករលបានរប្រើប្បាសម់រ ាបាយដថ្ទរទៀតខដេម្ភនរនាោះរទ ឧទាហ្ ណ ៍

ត្តម យៈា រសនើស ាំ ជំទាស់តវ៉ា ឬា រសនើស ផំ ាេភ័់សាតុ្តងជាឯកស ។ អងគជំន ជំប្មោះយេ់រឃើញថា 

សកទធក រសជ់នជារ់រចាទកនុងា ជំទាសរ់ៅរេើភ័សាតុ្តង នកងកនុងា សួ សណួំ ដេស់កសីមកនប្តូវបាន

 ំរលាភរពំានរនាោះរឡើយ
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។ 

272>រៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ រខៀវ សំផន នកង នួន ជា បានអោះអាងមាងរទៀតអំេីា ទាមទា  រស់ខេួន

ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង បាន ំរលាភរំពានរេើសកទធក រស់េួកោត់ជារប្ឆើនដង ទាក់ទងរៅនឹងា 

ជំទាស់រៅនឹងភសាតុ្តងប្រឆំ្ងនឹង ូរោត់657។  នួន ជា បាន ំឭករៅកនុងរសឆកាីសននកដាឋ នរញ្ចរ់កកឆចេកភាកា

រដញរដាេ រស់ខេួន អំេីា ជំទាស់រៅនឹងរសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រេើរញ្ញា ខដេោត់

ម្ភនរោេរំណងរង្ហា ញេីវច្ា ៈកនុងា ប្រមូេភសាតុ្តងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា រស ើរសួ 658។ ោត់រខនែម

រទៀតថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានកប្មកតេទធភាេ រស់ោត់ខដ  កនុងា សួ រញ្ញជ ក់អំេីភាេរជឿទ កឆកតា

បានថ្នភសាតុ្តង រទាោះរីជា វច្ ីសស្តសាថ្នា សួ រញ្ញជ ក់រនាោះ េ ំរចាទជារញ្ញា ក៏រដាយ ខដេឆំណ ឆរនោះោត់បាន

ឆងអេុរង្ហា ញជាេករសសរៅរេើសកខីកមម រស់ Philip SHORT  Stephen HEDER  នកង ឆ្ង យ 659។ រខៀវ 

សំផន បានរេើករង្ហា ញោ៉ៅ ងជាក់លាក់អំេីា អនារាលមន៍ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកនុងអំឡុងរេេខដេ

ភាលីា ពា កាីរចាទសំណួ ដេ់សកសី ភី ភួន660។   

                                                 
656

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦២។ 
657

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៤៨ ដេ់ ១៥៣។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣១។ 

658
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៤៩ រោងរៅរេើរសឆកាីសននកដាឋ នរញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញរដាេ រស់ នួន ជា  

(E295/6/3) កថាខណឌ  ៧៦។  

659
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៥០ ដេ់ ១៥២។ ោត់រេើករឡើងអំេីសកខីកមម រស់ ាងំ រហ្កកអា៊ា វ នកង សួង 

ស ីរលឿន។ សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័  ៣៧៨។ 

660
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣១ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣១ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ចាម ត ន 

រៅ ភី ភនួ) ឯកស រេខ E1/99.1 ទំេ័  ៧៥។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ចាម ត ន រៅ ភី ភួន) ឯកស 
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273>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធក រស់ខេួនោ៉ៅ ង

សមប្សរ កនុងា ប្លរ់ប្លងវច្សេភាេថ្នា សួ សំណួ 661។ 

274>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនឆនាៃ ន សកទធកោ៉ៅ ងទូេំ

ទូលាយកនុងា ប្លរ់ប្លងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី នកងចាត់វច្ធានា នានាកនុងា កប្មកតា សួ សំណួ ទាងំឡាយ

ណាខដេអងគជំន ំជប្មោះចាត់ទ កថា ម្ភនភាេប្ឆំខដេ នកង/ឬេ ំជារ់ពាក់េ័នធ។ រដាយរហ្ត ថា រសឆកាីសរប្មឆ

ខាងរេើរនោះប្តូវចាត់ទ កជាបានា កនុងកប្មកតមួយោ៉ៅ ងខពស់ ដូរឆនោះអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេប្តូវរ ឱើអនារាលមន ៍

ឆំរពាោះខតក ណីណាខដេម្ភនកំហ្ សរកើតរឆញេីា រប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធក ជាេករសសរសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេេ ំប្តឹមប្តូវជារដើម662។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងរ ឱើា វាយតថ្មេរេើអណំោះ

អំណាង រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន រដាយខផអកត្តមរទដាឋ នរនោះ។ 

275>ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ នួន ជា បានអោះអាងជាដំរូង នកងបានរេើកជាងមីរទៀតរៅកនុងរសឆកាីសននកដាឋ ន

រញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញរដាេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស រដាយបានរារំាងោត់មកនឱ្យសួ រញ្ញជ ក់

អំេីភាេមកនប្រប្កតីខដេរកើតម្ភនរៅកនុងដំណាក់ាេថ្នា រស ើរសួ 663។ ា រេើករឡើងរនោះ បានរោងរៅ

រេើស ណាមួយឆំនួន រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង នកងប្រតកចា ឹកថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី 

រ៉ៅ ខនាេ ំបានរញ្ញជ ក់ឆាស់េីមូេរហ្ត ខដេថា វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង េ ំសមរហ្ត ផេរនាោះ

រឡើយ។ រេើសេីរនោះរទៀត ខផអកត្តមរសឆកាីរញ្ញជ ក់ដំរូង រេើកំណត់រហ្ត ថ្នា ជំន ំជប្មោះ នកងស ណា រស់ 

នួន ជា រឃើញថា េ ំបានរេើករង្ហា ញអំេីកំហ្ ស រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កនុងា កប្មកតសំណួ ទាក់ទង

រៅនឹង វច្ ីសស្តសាថ្នា រស ើរសួ  ខដេប្តូវបានចាត់ទ កថា ម្ភនភាេប្ឆំខដេ នកង/ឬេ ំជារ់ពាក់េ័នធរឡើយ។ នួន 

ជា ក៏េ បំានភាជ រ់ា រឆេើយតរ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ោត់រៅកនុងសេប្កម 

ដូឆខដេបានរង្ហា ញខាងរេើ។ ស  ររសឆកាីមក នួន ជា េ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រប្េឹតា

កំហ្ សទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះរទ។ 

                                                                                                                                                             

រេខ E1/100.1 ទំេ័  ២៤ ដេ់ ២៥, ២៩ ដេ់ ៣០ នកង ៤៣ នកងប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ចាម ត ន រៅ ភ ី

ភួន) ឯកស រេខ E1/101.1 ទំេ័  ២៥ នកង ២៨ ដេ់ ២៩។  

661
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៨៤ ដេ់ ៨៥។ 

662
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៩៧ ដេ់ ៩៨។ 

663
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៤៩។  
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276>ទាក់ទងរៅនឹងា រញ្ញជ ក់ជាក់លាក់ខដេ នួន ជា បានឆងអេុរង្ហា ញរដើមបីោបំ្ទដេ់ា ជំទាស់ រស់ោត់

ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកប្មកតេទធភាេ រស់ោត់កនុងា សួ រញ្ញជ ក់អំេីភាេរជឿទ កឆកតាបានថ្នភ

សាតុ្តង រទាោះរីជាវច្ ីសស្តសាថ្នា សួ រញ្ញជ ក់រនាោះ េ ំរចាទជារញ្ញា ក៏រដាយរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ

េកចា ណារឃើញថា នួន ជា េ ំបានរង្ហា ញេីកំហ្ ស នកងា រ៉ៅោះពាេ់ណាមួយរឡើយ។ ត្តមស ណា រស់ នួន 

ជា ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ Philip SHORT រង្ហា ញឱ្យរឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបាន

រដករស ឱ្ាស នួន ជា កនុងា សួ សំណួ ដេ់អនកជំនាញអំេីភាេរជឿទ កឆកតាបានថ្នភសាតុ្តងរឡើយ រ៉ៅ ខនា នួន 

ជា ប្ោន់ខតមកនរេញឆកតាជាមួយនឹងេទធផេរនោះរ៉ៅ រណាណ ោះ664។ ស ណា រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម

 រស់ ឆ្ង យ  នកង ឌ ឆ រង្ហា ញថា ោត់ មកនប្តឹមខតប្តូវបានផាេ់ឱ្ាសឱ្យសួ សំណួ ដេ់សកសីទាងំរនាោះ

រ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំរេញឆកតានឹងេទធផេទាងំរនាោះរទៀតផង665។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ជាា េ ំប្លរ់ប្ោន់
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 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៥០ ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង 

“ចាត់ទ កសំណួ  រស់រមធាវីា ពា កាីប្ឆំខដេ នកងបានហាមឃាត់មកនឱ្យសួ រដញរដាយរខនែមរទៀត” រនាៃ រ់េី Philip SHORT បាន

ផាេ់“ឆរមេើយប្ឆរូកប្ឆរេ់ នកងផៃយុោន ជាហ្ូ ខហ្ពាក់េ័នធរៅនឹងប្រភេថ្នា អោះអាង រស់ោត់ខដេថា […] ា សម្ភេ រ់[ទាហានថ្ន

 ររសធា ណៈ ដឋខខម ]បានរកើតរឡើង[រនាៃ រ់េី រ.ក.ក. ដរណា ើមបានឧដ ងគកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៤]” នកងរនាៃ រ់មក អងគជំន ំជប្មោះ“េ ំបាន
រអើរេើសំណួ រស់រមធាវីា ពា កាីទាេ់ខតរសោះ [កនុងា សំអាងរេើសកខីកមម រស់ Philip SHORT ខតមួយម ខលត់មករ ឱើជាមូេដាឋ ន
ថ្នា យេ់រឃើញខដេម្ភនកំហ្ សឆាស់ប្កខឡតរនាោះថា ទាហានថ្ន ររសធា ណៈ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេ រ់រៅឧដ ងគ]”។   

665
 សូមមរេើ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៥២ ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ ឆ្ង 

យ  ខដេថា រទាោះរីជាា េកតខដេថា “ា ជំទាស់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ខដេេ ំម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ ក៏ប្តូវបាន

ោបំ្ទរដាយប្រធានអងគជំន ំជប្មោះ” “ថ្ងៃរនាៃ រ់ រមធាវីា ពា កាីបានរេើកប្រធានរទរនោះសរឡើងវច្ញ [ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើ

មជឈមណឌ េឯកស កមពជុាជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងលរប្ម្ភងមួយឆំនួន ខដេកប្មកតា រចាទប្រាន់កម្ភម ភកបាេកប្មកតទារថ្នកមពជុាប្រជា

 កររតយយ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា] រហ្ើយរេេរនោះប្តូវបានអន ញ្ញា តឱ្យរនា” នកងអាឆទាញយករសឆកាីសននកដាឋ នរេើ“ា ទទួេយកខដេបាន
រ៉ៅោះពាេ់ោ៉ៅ ង ៃន់ ៃ ដេ់ភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបានថ្នភសាតុ្តងខដេបានផេកតរដាយមជឈមណឌ េឯកស កមពជុា [នកង] ខដេអាឆនឹងេ ំ

ម្ភនភាេឆាស់លាស់រឡើយ ប្រសកនររើរមធាវីា ពា កាីេ ំបានសួ រញ្ញជ ក់រនាោះ ររើរទាោះរីជាម្ភនា សរប្មឆេីម នក៏រដាយ”។ ទាក់ទង

រៅនឹងសកខីកមម រស់ ឌ ឆ នួន ជា បានរេើករឡើងថា “រមធាវីា ពា កាីប្តូវបានរារំាងមកនឱ្យសួ សំណួ  ឌ ឆ ពាកេ់័នធរៅនឹងរញ្ញា  ថា

រតើោត់រជឿរេើខេឹមស ថ្នឆរមេើយស ភាេខដេទទួេបានេីមនៃី  ស-២១ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា”។ សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ

 រស់ នួន ជា រជើងទំេ័  ៣៧ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១២ (ាំង រហ្កកអា៊ា វរៅ ឌ ឆ) ឯកស រេខ 

E1/58.1 ទំេ័  ៦៧ ដេ់ ៦៨។ ា េកនកតយរឡើងវច្ញរេើខផនករៅកនុងប្រតកចា ឹកថ្នសកខីកមម រស់ ាងំ រហ្កកអា៊ា វ ខដេ នួន ជា បាន

រោងរៅរេើរនាោះ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាីបានរង្ហា ញថា កនុងា រឆេើយតររៅនឹងា ជំទាស់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រៅរេើា សួ 

សំណួ  រស់រមធាវីា ពា កាី ម នរេេសកខីកមមរនោះប្តូវបានោបំ្ទរដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រមធាវីា ពា កាីបានអោះអាងថា “ខាុំ
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រឡើយរដាយប្ោន់ខតឆងអេុរៅរេើរហ្ត ា ណ៍រកើតរឡើងជាក់ខសាង លឺា ាត់ផ្លា ឆ់ា សួ សណួំ  ខដេ នួន ជា 

បានរោងរៅរេើា ផាេ់សកខីកមម រស់ សួង ស ីរលឿន រដាយេ ំបានផាេ់មូេដាឋ នោំប្ទា រចាទប្រាន់ជាទូរៅ

ខដេថា ម្ភនកំហ្ សកនុងរ ឿងរនោះ666 ឬខដេ រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើា ផាេ់សកខីកមម រស់ ភី ភួន រដាយ

េ ំបានរេើករង្ហា ញេីភាេជារ់ពាក់េ័នធ ឬា រ៉ៅោះពាេ់រៅកនុងរញ្ញា  រស់ខេួនរឡើយ667។ 

                                                                                                                                                             

រជឿជាក់ថា ឆរមេើយ រស់ោត់ កនេងមក ម្ភនមនៃកេសងស័យតកឆតួឆអំេីភាេប្បាកដប្រជា រស់ោត់ [អំេីរញ្ញា  ថារតើឆរមេើយស ភាេ

រនាោះ លឺជាា េកត ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា]។ រនោះ លឺជាអឱីខដេខាុំបានេាោមរង្ហា ញ។ ខាុំសរាយឆកតាកនុងា រនារៅប្រធានរទរនាៃ រ់” ប្រតក

ចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១២ (ាំង រហ្កកអា៊ា វរៅ ឌ ឆ) ឯកស រេខ E1/58.1 ទំេ័  ៦៨។ 

666
 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័  ៣៧៨ ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងថា “រមធាវីា ពា កាីប្តូវបាន

រារំាងមកនឱ្យ[កំណត់រញ្ញា  ថារតើ]ប្រភេថ្នឆំរណោះដឹងប្តូវបានរ ឱើឱ្យខូឆរដាយស ា ផសេឱផាយរឆចរុបននជាសធា ណៈអំេីកខនេង

ឧប្កកដឋកមមរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ ខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង ូរោត់ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា”។ សូមរមើេផងខដ  ស ណារណា ឹងសទ កខ

 រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣១ នកងា រោងខដេបានដកប្សង់កនុងរជើងទំេ័  ៧៦។ 

667
 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣១ ខដេ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងបានហាមឃាត់ភាលីា ពា កាីមាងរហ្ើយមាងរទៀត បានផាេ់ឆរមេើយដេ់  ៉ចាម ត ន រៅ ភី ភួន នកងបានាត់រនែយរម្ភ៉ៅ ង រស់ភា

លីា ពា កាីត្តមអំរេើឆកតាកនុងា សួ សំណួ រដាយេ ំបានជូនដំណឹងជាម ន។ កនុងា ោបំ្ទអំណោះអំណាងរនោះ រខៀវ សំផន បានរោងរៅ

រេើខផនកជាក់លាកក់នុងសកខីកមម រស់  ៉ចាម ត ន រៅ ភី ភួន។ សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័  ៧៧។ 

ា េកនកតយរឡើងវច្ញរេើា ដកប្សង់ទាំងរនោះរឃើញថា ា រោងភាលរប្ឆើន លឺទាក់ទងរៅនឹងសំណួ សួ រៅាន់សកសីរដាយសហ្

រមធាវីា ពា កាី រអៀង ស ី ទាក់ទងខតរអៀង ស ី រ៉ៅ រណាណ ោះ។ សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣១ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ចាម ត ន 

រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/99.1 ទំេ័  ៧៥ នកងប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ចាម ត ន រៅ ភី ភួន) ឯកស 

រេខ E1/100.1 ទំេ័  ២៥, ២៨ ដេ់ ២៩, ៤៣។ ម្ភនខតា រោងមួយរ៉ៅ រណាណ ោះខដេទាក់ទងរៅនឹងា អនារាលមន៍ រស់ប្រធានអងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេបានប្បារ់ជាឆរមេើយមួយរៅនឹងសំណួ ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ា េកនកតយរឡើងវច្ញរេើខផនកពាក់េ័នធកនុងប្រតក

ចា ឹករង្ហា ញថា ប្រធានបានរេើកមតករោរេ់ជាសមមតកកមម នកងកនុងរោេរំណងរ ឱើឱ្យសកសីសៃរ់អា មមណ៍ខដេហាក់រីដូឆជាម្ភន

ា មកនរេញឆកតា។ សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ចាម ត ន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/101.1 ទំេ័  
២៥ (“រហ្ើយរលាកសកសីសប្មួេអា មមណ៍រនាកឆរៅ រនោះជានីតកវច្ ីថ្នា សួ រដញរដាេត្តមផេូវត លាា ។ អាឆម្ភនរញ្ញា ប្រ ម

ខេោះរហ្ើយរេើរញ្ញា សតកអា មមណ៍ េីរប្ពាោះរលរៅនីតកវច្ ីរដញរដាេ ឬក៍រ េ ឆសួ ឆរមេើយ រនោះលឺរលអន វតារៅកនុងផេូវត លាា ។ អាឆ

ម្ភនរញ្ញា ប្រ ម រលាកអាឆរឆេើយបានរលាករឆេើយ រលាករឆេើយមកនបាន រលាកមកនរឆេើយរៅ រហ្ើយឧទាហ្ ណ៍ថា កមពស់ដំរូករ៉ៅ នាម ន 

រលាកអាឆរឆេើយថា អាហ្នឹងរលាកមកនដឹង រប្ពាោះមកនបានវាស់ផង មកនដឹងកមពស់រ៉ៅ នាម ន រប្ពាោះពាកយថា កមពស់ទាេ់ខតឆាស់លាស់។ អ៊ា ៊ីឆឹ

ងរហ្ើយបានរយើងប្បារ់រលាកត្តងំេីរដើម សូមឱ្យរលាករ ៀរឆំនូវា សា រ់សំណួ ឱ្យបាន រលាកអាឆរឆេើយតរខេីៗឱ្យឆំនឹងសំណួ  

រេើកខេងខតងសំណួ ន ៎ាងវាខវងឱ្យអត្តែ  ករាយ រយើងរ ឱើអត្តែ  ករាយ”)។ រៅប្លរ់ាេៈរទសៈ ភី ភួន បានរឆេើយ ួឆរាេ់រហ្ើយនូវ
សំណួ ខដេបានសួ រដាយរមធាវីា ពា កាី រខៀវ សំផន ម នរេេប្រធានអងគជំន ំជប្មោះប្បារ់ឆរមេើយរនាោះ ដូឆរនោះ េ ំម្ភនា រ៉ៅោះពាេ់
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

277>ទាក់ទងរៅនឹងអនកជំនាញ Stephen HEDER រៅកនុងរណា ឹងសទ កខ នួន ជា បានរេើកយកា ប្រប្េឹតា

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កនុងា សកសួ អនកជំនាញ ូររនោះ មករ ឱើជាខផនកមួយរដើមបរីចាទប្រាន់ោ៉ៅ ង

ទូេំទូលាយជារនារនាៃ រ់រៅរេើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ខដេបានសំអាងរេើសកខីកមម រស់អនកជំនាញខាង

រេើរនោះ សប្ម្ភរ់រោេរំណងេ ំប្តឹមប្តូវ668។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយា រចាទប្រាន់

ទាងំរនោះជា ួមដូឆខាងរប្ាម669។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ទាក់ទងរៅនឹងា រចាទប្រាន់ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបាន ឹតតបកតេ ំប្តឹមប្តូវរេើវច្សេភាេថ្នា សួ សណួំ  រស់ នួន ជា រេើសកសី អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា នួន ជា េ ំរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មោះបានប្រប្េឹតាេ ំសមរហ្ត ផេ។ 

278>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ទឡហីក ណ៍ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះប្តូវរដករស រចាេ។ 

៤.ល.៤.ា ទទេួយក នកងា រប្រើប្បាស់ភសាតុ្តងជាលាយេកខណ៍អកស ជនំសួសកខកីមមផ្លៃ េម់្ភត ់

279>រៅថ្ងៃទី ២០ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១២ រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំន ំជប្មោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

សរប្មឆថា កនុងប្ករខ័ណឌ ឆារ់ អ.វ.ត.ក. នកងរោងត្តមវច្ធានខដេររងកើតរឡើងកនុងកប្មកតអនា ជាតក រប្ាម

េកខខណឌ មួយឆំនួន ភសាតុ្តង រស់រ លគេខដេម្ភនទប្មង់ជាឆរមេើយលាយេកខណ៍អកស  ឬប្រតកចា ឹក ខដេរប្រើ

សប្ម្ភររ់ញ្ញជ ក់រញ្ញា នានាខដេេ ំខមនជាសកមមភាេ ឬា ប្រប្េឹតា រស់ជនជារ់រចាទ អាឆទទួេយកបាន ររើ

រទាោះរីជាជនជារ់រចាទេ ំម្ភនឱ្ាសសួ សណួំ ដេ់សមីរ លគេរនាោះ នកងថា អងគជំន ំជប្មោះអាឆសំអាងជាមូេ

                                                                                                                                                             

ណាមួយរឡើយ។ សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ចាម ត ន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/101.1 ទំេ័  

២៥ (“រតើដំរូកហ្នឹងម្ភនកមពស់រ៉ៅ នាម នខដ រលាកសកសី ? […] វាកមពស់ហ្នឹង រ៉ៅ នាម នប្រខហ្េជាមួយខម៉ៅប្តជាងហ្នឹង”)។ ា រោង

ខដេរៅរសសសេ់ រស់ រខៀវ សំផន េកតប្បាកដណាស់ឆងអេុរៅរេើា ាត់ផ្លា ឆ់ភាេ មៗរៅរេេរវលាខដេបានផាេ់ឱ្យរមធាវី

ា ពា កាី រស់ោត់កនុងា សួ សំណួ  ភី ភួន។ សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ចាម ត ន រៅ ភី ភួន) 

ឯកស រេខ E1/101.1 ទំេ័  ២៧ ដេ់ ២៨។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រមធាវីា ពា កាីទំនងជាអាឆរញ្ចរ់សំណួ  រស់ខេួនរេើសកសី

ោ៉ៅ ងរេញឆកតារៅត្តមរេេរវលាខដេបានផាេ់ឱ្យរនាោះ។ សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកស រេខ 

E1/101.1 ទំេ័  ៥៤ (“រលាកប្រធាន ខាុំលកតថា រលាកប្រធានប្រខហ្េជាសរាយឆកតានឹងខាុំរហ្ើយ េីរប្ពាោះអ៊ា ៊ីខាុំ រ-់-ឆរ់សួ ឆរ់

រហ្ើយរលាកប្រធាន”)។ 

668
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៥១ រោងរៅរេើស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៨០ ដេ់ 

១៨២។ 

669
 សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ៣៤០ ជាអាទិ៍។ 
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ដាឋ នរេើសម្ភា  រនាោះបាន ខតកនុងេកខខណឌ មួយឆំនួនរ៉ៅ រណាណ ោះ670។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ៀររារ់អំេីកត្តា

នានាខដេផាេ់ប្ររោជន៍កនុងា ទទួេយក នកងផាេ់តថ្មេជាភសាតុ្តងទាងំរនោះ នកងបានរញ្ញជ ក់ជាក់លាក់ថា ា 

េ ំម្ភនឱ្ាសរដញរដាេ ជាេករសសកនុងក ណីឆរមេើយរដាយោម នា រ ឱើសមបង រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណ ី

ខដេប្តូវបានរ ៀរឆំរឡើងរដាយអងគភាេអនា ា ី អាឆយកមករ ឱើជាា េកចា ណាអំេីភាេពាក់េ័នធបាន រ៉ៅ ខនា

ទមៃន់ថ្នភសាតុ្តងប្តូវបានាត់រនែយ671។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេយកឆរមេើយ

ជាលាយេកខណ៍អកស  នកងប្រតកចា ឹកឆំនួន ១.១២៤  រស់សកសី នកងរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីខដេេ ំបានរង្ហា ញ

ខេួនឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះ672។ 

280>រៅកនុងា អន វតាវច្ ីសស្តសា រស់ខេួនឆំរពាោះា វាយតថ្មេឆ ងរប្ាយរេើភសាតុ្តងរៅកនុងសេប្កម រស់

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង អងគជំន ំជប្មោះបាន ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះេ ំអាឆេកចាណា រេើឆរមេើយណាខដេរប្រើ

ប្បាស់ជាភសាតុ្តងរញ្ញជ ក់េីសកមមភាេ នកងា ប្រប្េឹតា រស់ជនជារ់រចាទបានរទ រដាយស អងគជំន ំជប្មោះេ ំម្ភន

ឱ្ាសកនុងា រដញរដាេរេើភសាតុ្តង ខដេក ណីខរររនោះ “អងគជំន ំជប្មោះេ ំអាឆយកមករ ឱើជាសំអាងកនុងា 

សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេណាមួយបានរឡើយ”673 រេើកខេងខតកនុងក ណីខដេសកសីទទួេម ណភាេ។ អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរងូក៏បានរញ្ញជ ក់ផងខដ ថា “រដាយស េ ំម្ភនឱ្ាសកនុងា សួ រដញរដាេរេើប្រភេ ឬសមី

ជនថ្នភសាតុ្តង នាឱំ្យទមៃន់ថ្នភសាតុ្តងរនាោះ ប្តូវបានាត់រនែយ”674។ ទាក់ទងរៅនឹងា រប្ជើសរ ីសសកសីមក

ផាេ់សកខីកមម អងគជំន ំសលាដំរូងបានរេើករឡើងថា ខេួន“បានងេឹងខងេងរេើសកទធក រស់ភាលីទាងំអស់កនុងា រសនើស ំ

ឱ្យេកនកតយភសាតុ្តង នកងតប្មូវា ចាបំាឆ់កនុងា ររើកសវនាា ជាសធា ណៈ រនាៃ រ់េីម្ភនា រស ើរសួ ជា

                                                 
670

 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា ទទួេយកឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស  (E96/7) កថាខណឌ  ២២ ដេ់ ២៣។ 

671
 រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ទទួេយកឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស  (E96/7) កថាខណឌ  ២៤ ដេ់ ២៥, ២៧ នកង ២៩។ សូមរមើេ

ផងខដ  សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៣៤ (“រដាយស ោម នឱ្ាសេកនកតយប្រភេរដើម ឬសមីរ លគេម្ភច ស់

ឆរមេើយ ភសាតុ្តងរនោះអាឆប្តូវបានផាេ់ទមៃន់ោ៉ៅ ងតកឆតួឆ”)(រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 

672
 សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆទីេី សាីេីា ជំទាស់រៅនឹងភាេអាឆទទួេយកបាន (E299) នកងឧរសមព័នធ ក សម្ភៃ ត់ (E299.1)។ សូម

រមើេផងខដ  សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៣២។ 

673
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៣១ រជើងទំេ័  ៨៥ រោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ទទួេយកឆរមេើយ

ជាលាយេកខណ៍អកស  (E96/7) កថាខណឌ  ២១ ដេ់ ២២, ៣២ ដេ់ ៣៣ នកងរសឆកាីសរប្មឆទីេី សាីេីភាេអាឆទទួេយកបាន 

(E299) កថាខណឌ  ២៩ ដេ់ ៣០។ 

674
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៣៤។  
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សម្ភៃ ត់ សកទធក រស់ជនជារ់រចាទកនុងា រដញរដាេសកសី នកងសកទធក រស់ជនជារ់រចាទនីមួយៗកនុងា ទទួេបាន

ា ជំន ំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវ នកងឆ្រ់ ហ្័ស”675។ អងគជំន ំជប្មោះបានរញ្ញជ ក់ថា បានសា រ់សកសីឆំនួន ៩២ នាក់

រ៉ៅ រណាណ ោះ កនុងឆំរណាមសកសីស  រខដេបានរសនើរឡើងឆំនួន ១.០៥៤ នាក់រនាោះ676
 រ៉ៅ ខនាបានរញ្ញជ ក់ថា “រទាោះជា

ោ៉ៅ ងណាកាី ម្ភនយនាា ដថ្ទរទៀតជារប្ឆើន ប្តូវបានផាេ់ដេ់ភាលីរដើមបីឱ្យម្ភនេទធភាេរេើករង្ហា ញជាលាយ

េកខណ៍អកស នូវឆរមេើយជារ់ពាក់េ័នធ នកងេ័ត៌ម្ភនដថ្ទរទៀតទាក់ទងរៅនឹងសកសីខដេេ ំប្តូវបានរាោះរៅ

រនាោះ”677។   

281>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរចាទប្រាន់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា កំណត់េី

រទដាឋ នរដើមបីទទួេយកភសាតុ្តងជាលាយេកខណ៍អកស ជំនួសសកខីកមមផ្លៃ េ់ម្ភត់ នកងា សំអាងជារនារនាៃ រ់

 រស់អងគជំន ំជប្មោះរៅរេើភសាតុ្តងរនាោះោ៉ៅ ងរប្ឆើនសនធឹកសនាធ រ់រដាយេ ំបានប្រឹងខប្រងសមប្សរ កនុងា វាយ

តថ្មេេីភាេរជឿទ កឆកតាបាន ឬតថ្មេជាភសាតុ្តងរឡើយ678។ ជាេករសស េួកោត់បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានេប្ងីករទដាឋ នអនា ជាតកទាក់ទងរៅនឹងា ទទួេយកភសាតុ្តងទាងំរនាោះ រដាយបានរផ្លា តជា

សំខាន់ខតរៅរេើភសាតុ្តងខដេប្តូវរប្រើប្បាស់សប្ម្ភរ់រញ្ញជ ក់េីអំរេើប្រប្េឹតា រស់ជនជារ់រចាទរ៉ៅ រណាណ ោះ នកងេ ំ

បានរ ឱើា េកចា ណារៅរេើកត្តា ជារប្ឆើនដថ្ទរទៀត ខដេម្ភនដូឆជារញ្ញា  ថារតើ ភសាតុ្តងរនាោះ ជារ់ពាក់េ័នធ

រដាយផ្លៃ េ់កនុងវច្វាទ វាងភាលី ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា រឡើយ679។ រខនែមរេើរនោះរទៀត េួកោត់បានអោះអាងថា អងគជនំ ំ

                                                 
675

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥១។ 

676
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥១ ដេ់ ៥២។ 

677
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥២។ សូមរមើេផងខដ  សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថា

ខណឌ  ៥៤។ 

678
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៥៤ ដេ់ ១៦៥។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៩ នកង 

១១៧។ សូមរមើេផងខដ  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤២៦។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថា

ខណឌ  ៤៦៨។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរដាយបានរឆញរសឆកាីសរប្មឆេ ំម្ភនសំអាង

រហ្ត ប្លរ់ប្ោន់ នកងយឺតរេេសាីេាី ទទួេយកឯកស   ួមទាំងឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស ។ អំណោះអំណាង រស់ោត់ពាក់េ័នធ

រៅនឹងរញ្ញា រនោះ បានកប្មកតប្តឹមខតរេេរវលាថ្នា រឆញរសឆកាីសរប្មឆ រហ្ើយេ ំបានពាកេ់័នធរៅនងឹភាេប្តឹមប្តូវខផនកលតកយ តារឡើ

យ។ សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៦។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាងរនោះ

រចាេរដាយស ខឱោះមូេដាឋ នោបំ្ទ។ 

679
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៥៤ ដេ់ ១៥៥, ១៥៧, ១៦០ ដេ់ ១៦២។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ 

សំផន កថាខណឌ  ២៩។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ជប្មោះសលាដំរូង េ ំបានេកចា ណាអំេីឆារ់ជា  ម្ភន ខដេតប្មូវឱ្យម្ភនា រង្ហា ញខេួន នកងា សកសួ 

 រស់ភាលីម្ភខ ងរៅរេើសកសីដាក់រនៃកុកនុងរេេជំន ំជប្មោះរឡើយ រហ្ើយអងគជំន ំជប្មោះបានទទួេយកមករ ឱើជាភ

សាតុ្តងនូវឯកស ោ៉ៅ ងរប្ឆើនខដេេ ំធាេ រ់ម្ភនេីម នមក នកងេ ំលួ ឱ្យរជឿទ កឆកតាបាន680។ េួកោត់បានអោះអាងថា 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងមាងរហ្ើយមាងរទៀត បានផាេ់ា យេ់រឃើញជាលនេឹោះ រដាយខផអករេើឆរមេើយខដេេ ំ

អាឆរជឿទ កឆកតាបាន នកង/ឬ េ ំម្ភនា រញ្ញជ ក់ប្តឹមប្តូវ ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះបានរញ្ញជ ក់ថា ប្រសកនររើម្ភន 

ឆរមេើយទាងំរនាោះម្ភនទមៃន់ជាភសាតុ្តងតកឆតួឆកាី681។ 

282>សហ្ប្េោះរាជអាជាា  នកងសហ្រមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីបានរឆេើយតរថា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានកំណត់ោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវនូវរទដាឋ នកនុងា ទទួេយក នកងវាយតថ្មេរេើឆរមេើយ នកងប្រតកចា ឹក

ជាលាយេកខណ៍អកស រៅរប្ៅត លាា  នកងបានកំណត់អងគរហ្ត នានាោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវរដាយខផអករេើរទដាឋ នរនោះ

682។ 

283>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ជនជារ់រចាទបានរេើករញ្ញា ពាក់េ័នធឆំនួនេី លឺ ទី

មួយ រញ្ញា  ថារតើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានអន វតារទដាឋ នលតកយ តាជាា ប្តឹមប្តូវ កនុងា ទទួេយកភសាុ

ត្តងជាលាយេកខណ៍អកស ជំនួសសកខីកមមផ្លៃ េ់ម្ភត់ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា នកង ទីេី  ថារតើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

ម្ភនកំហ្ សកនុងា វាយតថ្មេរេើភសាតុ្តងជាលាយេកខណ៍អកស ខរររនោះ រ ឱើជាមូេដាឋ នសំអាងកនុងា យេ់

រឃើញខផនកអងគរហ្ត កនុងសេប្កមរនាោះ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។  

៤.ល.៤.ក.រទដាឋ នលតកយ តាកនងុា ទទេួយកភសាតុ្តងជាលាយេកខណ៍អកស ជនំសួសកខកីមមផ្លៃ េម់្ភត ់

284> វច្ធាន ៨៧ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងថា ជារោេា ណ៍ រាេ់ភសាតុ្តងទាងំអស់ប្តូវខតទទួេយករៅកនុងកកឆច

ដំរណើ ា នីតកវច្ ីឆំរពាោះម ខ អ.វ.ត.ក.  រេើកខេងខតភសាតុ្តងរនាោះ មកនជារ់ពាក់េ័នធ ឬជាា រសនើស ំជាន់ោន  

មកនអាឆ កបានកនុង យៈរេេសមប្សរណាមួយ មកនសមប្សរសប្ម្ភរ់រញ្ញជ ក់អងគរហ្ត ខដេជារោេរៅថ្ន

                                                 
680

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៥៥ ដេ់ ១៥៩។ 

681
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៦៣ ដេ់ ១៦៥។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៩ នកង 

១១៧។ 

682
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៨៦ ដេ់ ៩០។ ស ណាតរ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី កថាខណឌ  ៤៨ ដេ់ 

៦៥។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

181 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ា រសនើស ំេកនកតយភសាតុ្តង ឆារ់មកនអន ញ្ញា ត ឬម្ភនរឆតនាេនា កកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី ឬោម នប្ររោជន៍។  

285>រោេជំហ្ ជាឆមបង រស់ រខៀវ សំផន នកង នួន ជា លឺថា ឆារ់កមពជុាតប្មូវឱ្យម្ភនា រង្ហា ញខេួន រស់

សកសីដាក់រនៃកុទាងំអស់រៅរេេសវនាា ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ម្ភប្ត្ត ២៩៧ 

ថ្នប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពជុាខឆងថា “សកសីដាក់រនៃកុខដេមកនទាន់បានសួ ឆរមេើយតទេ់ោន ជាមួយជនជារ់

រចាទ ប្តូវខតរាោះរៅឱ្យឆូេ ួមកនុងសវនាា ”។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ   វច្ធាន ៨៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង

ខឆងោ៉ៅ ងឆាស់អំេី“ជនជារ់រចាទម្ភនសកទធកដាឆ់ខាត រសនើស ំឱ្យរាោះរៅសកសីដាក់រនៃកុ ខដេជនជារ់រចាទមកន

ទាន់ម្ភនឱ្ាសតទេ់រៅដំណាក់ាេម នរេេជំន ំជប្មោះ”683។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងយេ់រឃើញថា ររើ

រទាោះជាម្ភនរទរបញ្ាតាករនោះក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះ ប្តូវសែកតរប្ាមេកខខណឌ អន ញ្ញា តមួយឆំនួន កនុងា ទទួេ

យក (នកងឆ ងរប្ាយសំអាងរេើ)ភសាតុ្តងជាលាយេកខណ៍អកស បាន នកងររើរទាោះរីជាសមីរ លគេរនាោះ េ ំបាន

រង្ហា ញខេួនរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ឬេ ំប្តូវបានសួ សំណួ រដាយភាលីា ពា កាីោ៉ៅ ងណាក៏រដា

យ។ ជាា េកត អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរញ្ញា  ទីមួយ  វច្ធាន ៨៤ )១(  ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង កនុង

សំរៅជាភាសអង់រលេសម្ភនពាកយថា សកទធកដាឆ់ខាត រស់ភាលីា ពា កាីកនុងា រសនើស ំឱ្យរាោះរៅសកសី នកងទី

េី  ម្ភប្ត្ត ៣១៨ ថ្នប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពជុា បានផាេ់អំណាឆដេ់ប្រធានអងគជំន ំជប្មោះកនុងា ជំន ំជប្មោះ

រ ឿងកាីប្េហ្មទណឌ  រ ឱើា “រដករស រឆញេីា េកភាការដញរដាេនូវអឱីខដេម្ភនរោេរំណងអូសរនាេ យា 

េកភាការដញរដាេរនោះរដាយឥតប្ររោជន៍ ោម ន ួមវច្ភាលទានអឱីដេ់ា សំខដងឱ្យរឃើញា េកត”684។  

286>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា សកទធកកនុងា សួ រដញរដាេសកសីខដេប្រឆំ្ងនឹងជនជារ់រចាទ ដូឆ

ម្ភនខឆងកនុងវច្ធាន ៨៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង នកងម្ភប្ត្ត ២៩៧ ថ្នប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពជុា លឺជាា ឆេោុះ

រញ្ញច ងំអំេីសកទធកខដេម្ភនខឆងកនុងម្ភប្ត្ត ១៤(៣-ង) ថ្នកតកាសញ្ញា អនា ជាតកសាីេីសកទធកេេ ដឋ នកងសកទធកនរោបាយ 

កនុងា “សួ រដញរដាេ ឬស ំឱ្យសួ រដញរដាេរេើសកសខីដេប្រឆំ្ងនឹង[ជនជារ់រចាទ]”។ ប្សរដៀងោន រនោះ

ខដ  ម្ភប្ត្ត ១៣(១) ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. បានធានានូវសកទធក រស់ជនជារ់រចាទកនុងា ទទួេបានា 
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 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកតស់ម្ភគ េ់រឃើញថា សំរៅជាភាសខខម បានរោងរៅរេើ“សកទធក រស់ជនជារ់រចាទកនុងា រាោះ

រៅសកសី” នកងជាភាសបារំាង “L’accusé a le droit d’exiger la comparution d’un témoin avec lequel il n’a pas eu 

l’occasion d’être confronté au stade de l’instruction (ជនជារ់រចាទម្ភនសកទធកឱ្យរាោះរៅសកសីខដេខេួនេ ំទាន់ម្ភនឱ្ាសសួ 

រដញរដាេរៅកនុងដំណាក់ាេកកឆចរស ើរសួ )”។ សូមរមើេ  វច្ធាន ៨៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង(ភាសបារំាង)។ 

684
 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា ទទួេយកឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស  (E96/7) កថាខណឌ  ១៨។  
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“សួ រដញរដាេ ឬស ំឱ្យសួ រដញរដាេសកសខីដេប្រឆំ្ងនឹង ូរោត់” ឆំខណកម្ភប្ត្ត ៣៥ ងមី(ង)ថ្នឆារ់ អ.

វ.ត.ក. ធានាសកទធក រស់ជនជារ់រចាទកនុងា “េកនកតយរដញរដាេភសាតុ្តងខដេប្រឆំ្ងនឹង ូរោត់”។ ររើរទាោះរី

ជារោេា ណ៍សាីេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នា ជំន ំជប្មោះ  ម្ភនស ៈសំខាន់ជាស វ័នាកាី ក៏សកទធកខាងរេើរនោះេ ំម្ភនភាេ

ដាឆ់ខាតរឡើយ685 រហ្ើយអាឆម្ភនា ងេឹងខងេងជាមួយនឹងសកទធក នកងផេប្ររោជន៍សំខាន់ៗដថ្ទរទៀត រៅកនុងរ

  ច្រទថ្នា ជំន ំជប្មោះរ ឿងកាីប្េហ្មទណឌ មួយ។ ជាា េកត សកទធកខដេជនជារ់រចាទទទួេបានោ៉ៅ ងទូេំទូលាយ

កនុងា សួ រដញរដាេសកសីខដេប្រឆំ្ងនឹង ូរោត់ខរររនោះ អាឆនឹងម្ភនហានកភ័យរ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់េទធ

ភាេ រស់ត លាា កនុងា ផាេ់យ តាក ម៌រៅកនុងរ ឿងកាីខដេម្ភនទំហ្ំ ំ នកងម្ភនភាេសមលុសម ញដូឆរ ឿងកាី

រឆចរុបននរនោះ  ខដេត លាា ប្តូវរប្ជើសរ ីស លឺា រាោះរៅកនុងឆំរណាមសកសីដ៏រប្ឆើនសនធឹកសនាធ រ់មកផាេ់សកខី

កមមឆំរពាោះម ខត លាា  ខដេនាឱំ្យម្ភនា េំបាកកនុងា រ ៀរឆំសវនាា  នកងឆំណាយរេេោ៉ៅ ងយូ ហ្ួស

កំណត់ ឬប្តូវេោះរង់ា សំអាងរៅរេើភសាតុ្តងខដេអាឆសំខាន់កនុងា រំភេឺជារ ច្រទ នកងភាេ ំរ ងថ្នរ ឿងកាី 

រ៉ៅ ខនាប្រខហ្េជាេ ំស ីជរប្ ដេ់រញ្ញា សនូេថ្នរ ឿងកាីរនាោះ។  

287>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា វច្ធាន ៨៤ )១(  ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង នកង

ម្ភប្ត្ត ២៩៧ ថ្នប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពជុា ប្តូវបានរកប្សយោ៉ៅ ងឆាស់ថា “បានផាេ់សកទធករដាយម្ភនា 

កប្មកត” រខនែមរេើរនោះ រទរបញ្ញា តាកទាងំរនោះបានអន ញ្ញា តឱ្យម្ភនា  ឹតតបកតនូវសកទធកកនុងរោេរំណងជាេករសស 

រដើមបីប្ររោជន៍េរនេឿនកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី។ ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើងខដេថា វច្ធាន ៨៤ )១(  ថ្នវច្ធាន

ថ្ផៃកនុង នកោយេីសកទធក“ដាឆ់ខាត” រោងត្តមសំរៅជាភាសអង់រលេសរឃើញថា មកនម្ភនពាកយដូរឆនោះរឡើយរៅ

កនុងសំរៅជាភាសខខម  នកងបារំាង។ ទាក់ទងរៅនឹង វច្ធាន ៨៤ )១(  ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង រដាយរោងត្តមសំរៅ
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 សូមរមើេ មតករោរេ់ទូរៅ រស់លណៈកម្ភម  កា សាីេីសកទធកមន សស (HRC) រេខ ៣២ កថាខណឌ  ៣៩៖ (“សកទធកប្សរត្តមវច្ធាន 

១៤(៣-ង) ថ្នកតកាសញ្ញា សាីេីសកទធកេេ ដឋ នកងនរោបាយ] រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី េ ំបានផាេ់សកទធករដាយឥតកំណត់កនុងា ទទួេបាននូវ

រាោះរៅសកសីណាមួយខដេប្តូវបានរសនើស ំរដាយជនជារ់រចាទ ឬរមធាវី រស់ខេួនរឡើយ រ៉ៅ ខនាផាេ់ប្តឹមខតសកទធកស ំឱ្យត លាា ទទួេ

យកសកសីខដេជារ់ពាក់េ័នធសប្ម្ភរ់ា ពា ខេួន នកងផាេ់ឱ្ាសសមប្សរកនុងា សួ សំណួ  នកងជំទាស់សកសីខដេប្រឆំ្ងនឹងខេួន 

រៅរេេណាមួយរៅកនុងដំណាក់ាេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរ៉ៅ រណាណ ោះ”)។ សូមរមើេផងខដ  សេប្កមរ ឿងកាី S.N.ទេ់នឹងប្ររទស

សឱីស (ECtHR) កថាខណឌ  ៤៤ (“ម្ភប្ត្ត ៦ [ថ្នអន សញ្ញា អឺ ៉ រសាីេីសកទធកមន សស] េ ំបានផាេ់សកទធករដាយោម នប្េំខដនដេ់ជនជារ់រចាទ

កនុងា ធានាបាននូវា ឆូេខេួន រស់សកសីឆំរពាោះម ខត លាា រឡើយ។ ជា មមត្ត អាប្ស័យរេើត លាា កនុងា សរប្មឆថារតើ ជាា 

ចាបំាឆ់ ឬជាា សមប្សរកនុងា សា រ់សកសីរនាោះ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា”)។ ប្សរដៀងោន រនោះខដ  រ ឿងកាី Trofimov ទេ់នឹង ប្ររទស  សសុី 

(ECtHR) កថាខណឌ  ៣៣។ រ ឿងកាី Fនកង M ទេ់នឹង ប្ររទសហាឱ ំងឡង់ (ECtHR) កថាខណឌ  ៥៦។  
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ជាភាសខខម  នកងបារំាងរឃើញថា ម្ភនខេឹមស សមប្សរជាងសប្ម្ភរ់រ ច្រទ រសត់ លាា ដូឆ អ.វ.ត.ក. រនោះ 

ដូរឆនោះរហ្ើយរទើរ សំរៅទាងំេី រនោះ ទទួេបានអាទកភាេជាងសំរៅជាភាសអង់រលេស។ ជាេទធផេ អងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំម្ភនកំហ្ សរទកនុងា យេ់រឃើញថា សកទធក

កនុងា សួ រដញរដាេសកសីខដេប្រឆំ្ងនឹងជនជារ់រចាទប្តូវបានកប្មកត686។  

288>រញ្ញា រចាទរនាៃ រ់លឺ ថារតើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនកំហ្ ស ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា កនុងា កំណត់េកខ

ណៈវច្នកឆិ័យសប្ម្ភរ់ា ទទេួយកភសាតុ្តងជាលាយេកខណ៍អកស ជំនួសភសាតុ្តងផ្លៃ េ់ម្ភត់ រដាយខផអករេើា 

អន វតាអនា ជាតក។ ម្ភប្ត្ត ៣៣ ងមី(១) ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក. នកងម្ភប្ត្ត ១២(១) ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. 

ខឆងថា នីតកវច្ ីរៅឆំរពាោះម ខ អ.វ.ត.ក. ប្តូវខតប្សរជាមួយនឹងឆារ់កមពជុា រ៉ៅ ខនាកនុងក ណីខដេឆារ់កមពជុាេ ំ

អាឆរដាោះប្សយបានឆំរពាោះរញ្ញា េករសសណាមួយ ឬម្ភនភាេមកនឆាស់លាស់ “រលអាឆខសឱង កា ខណនាកំនុង

រទដាឋ ននីតកវច្ ីខដេបានររងកើតរឡើងកនុងកប្មកតអនា ជាតក”។ ជាា េកត អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេកតជាបានអន 

វតាដូឆម្ភនខឆងខាងរេើ រដាយបានឆេោុះរញ្ញច ងំរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីភាេអាឆទទួេយកបាននូវឆរមេើយជា

លាយេកខណ៍អកស  (E96/7)
687  នកងរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ជំទាស់រៅនឹងភាេអាឆទទួេយកបាន 

(E299)
688  រ៉ៅ ខនាខរ ជា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរ ឱើេ ំបានប្តឹមប្តូវ

រៅវច្ញ។  

289>ជាា កត់សម្ភគ េ់ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា ទទួេយក

ឆរមេើយមករប្រើប្បាស់ជាភសាតុ្តងរញ្ញជ ក់េីអំរេើប្រប្េឹតា រស់ោត់ លឺជាា  ំរលាភរំពានរេើវច្ធានខដេបាន

ររងកើតរឡើងរៅកប្មកតអនា ជាតក689។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់

ា យេ់រឃើញោ៉ៅ ងឆាស់ថា ភសាតុ្តងជាលាយេកខណ៍អកស ខដេរប្រើប្បាស់សប្ម្ភរ់រញ្ញជ ក់េីសកមមភាេ ឬ

ា ប្រប្េឹតា រស់ជនជារ់រចាទ េ ំអាឆទទួេយកបានរឡើយ690។ ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំ

ផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងផាេ់ា យេ់រឃើញរដាយ“ភាជ រ់អំរេើប្រប្េឹតា រស់ជនជារ់រចាទ”រៅនឹង

                                                 
686

 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា ទទួេយកឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស  (E96/7) កថាខណឌ  ១៧ ដេ់ ១៩។ 

687
 សូមរមើេ កថាខណឌ  ២៤ ជាអាទិ៍ រនាោះ។ 

688
 សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ជំទាស់រៅនឹងភាេអាឆទទួេយកបាន (E299) កថាខណឌ  ១៧ ជាអាទិ៍។ 

689
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៩។  

690
 សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ទទួេយកឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស  (E96/7) កថាខណឌ  ២២។ 
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រោេនរោបាយថ្នា រ ៀរា រដាយរងខំ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ឆំណ ឆថ្នសេ

ប្កមខដេ រខៀវ សំផន បានរោងរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរេើករឡើងអំេីសកមមភាេ ឬា ប្រប្េឹតា

 រស់ោត់រឡើយ រហ្ើយភសាតុ្តងខដេអងគជំន ំជប្មោះបានរោងរនាោះ េ ំបានជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះរទ691។ 

ផៃយុេីា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន រឃើញថា េ ំម្ភនភាេប្លរ់ប្ោន់ខសាងឱ្យរឃើញថា សំអាងរហ្ត “ម្ភន

ទំនាក់ទំនងរដាយផ្លៃ េ់រៅនឹងទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវខដេពាក់េ័នធ ជាេករសស រៅនឹងអំរេើប្រប្េឹតា រស់ជន

ជារ់រចាទរឡើយ”692។ រោងត្តមរហ្ត ផេដូឆោន រនោះ ា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងម្ភនកំហ្ សដខដេៗ កនុងា ផាេ់សំអាងរហ្ត នានាពាក់េ័នធរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន

ដំណាក់ាេទីេី  លឺជាា េ ំប្តឹមប្តូវរឡើយ រដាយរហ្ត ថា សំអាងរហ្ត ខដេ ងា រចាទប្រាន់រនាោះ េ ំម្ភន

ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង“អំរេើប្រប្េឹតា” រស់ោត់រឡើយ693។  

290>នួន ជា បានអោះអាងរដាយបានរោងរៅកនុងរជើងទំេ័ រៅរេើវច្ធាន ៩២ សៃួន(ខ) ថ្នវច្ធានសាីេីនីតកវច្ ី នកង

ភសាតុ្តង រស់ត លាា  ICTY ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេយកជាភសាតុ្តងនូវឯកស លាយ

េកខណ៍អកស ជារប្ឆើន  ម្ភនដូឆជា  ពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី នកងពាកយរណា ឹង រស់ជន ង

រប្ោោះ ខដេេ ំបាន“រំរេញរៅត្តមេកខខណឌ តប្មូវអរបរ ម្ភសប្ម្ភរ់ា ទទួេយករៅកនុងត លាា ឧប្កកដឋកមម

មកនអឆកថ្ស្តនាយ៍” ខដេត លាា ឧប្កកដឋកមមរនោះេ ំធាេ រ់ទទួេយកោ៉ៅ ងរប្ឆើនដូរឆនោះរទ694។ រទរបញ្ាតាករនោះតប្មូវថា 

សមីរ លគេម្ភច ស់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស ខដេប្តូវបានទទួេយកជាភសាតុ្តង ប្តូវរ ឱើា ប្រាសទាក់ទង

រៅនឹងភាេប្បាកដប្រជានូវខេឹមស ឆរមេើយរនោះ រៅឆំរពាោះម ខរ លគេខដេម្ភនសមតែកកឆចណាម្ភន ក់។  វច្ធាន ៩២ 

សៃួន(ខ) ថ្នវច្ធានសាីេីនីតកវច្ ី នកងភសាតុ្តង រស់ត លាា  ICTR ម្ភនខឆងអំេីវច្ធានសប្ម្ភរ់កកឆចដំរណើ ា នីតក

 វច្ រីៅឆំរពាោះម ខត លាា  ICTR ដូឆោន នឹងរទរបញ្ាតកាខាងរេើ ឆំខណកវច្ធាន ៦៨ (២-ខ-២ នកង ៣) ថ្នវច្ធាន

សាីេីនីតកវច្ ី នកងភសាតុ្តង រស់ត លាា  ICC ម្ភនខឆងប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ ។ ផៃយុរៅវច្ញ  វច្ធានសាីេី

                                                 
691

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១២៨ នកង រជើងទំេ័  ៣៧២។  

692
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៩។ សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខរនាៃ ន់រងខំរ ឿងកាី Galić  

(ICTY) កថាខណឌ  ៩។ 

693
 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៩ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង 

កថាខណឌ  ៥៨៨ នកងរជើងទំេ័  ១៧៦៧, ១៧៦៨ នកង ១៧៦៩។  

694
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៥៨ នកង រជើងទំេ័  ៤០០។  
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នីតកវច្  ីនកងភសាតុ្តង រស់ត លាា  SCSL ប្េមទាងំវច្ធាន រស់ត លាា  STL េ ំបានតប្មូវថា សមីជនម្ភច ស់

ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស អាឆប្រាសខរររនោះរឡើយ695។ ដូរឆនោះ ា អន វតាជាអនា ជាតកពាក់េ័នធរៅនឹង

រញ្ញា រនោះ េ ំម្ភនេកខណៈប្សរោន ទាងំប្សុងរនាោះរឡើយ រហ្ើយេ ំអាឆចាត់ទ កថា ា ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងបានសរប្មឆយកេកខខណឌ តប្មូវដូឆម្ភនខឆងកនុងវច្ធាន ៩២ សៃួន(ខ) ថ្នវច្ធានសាីេីនីតកវច្ ី នកងភសាតុ្តង

 រស់ត លាា  ICTY មករប្រើប្បាស់ថា ម្ភនកំហ្ សរនាោះរទ។  

291>នួន ជា បានអោះអាងរខនែមថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស រៅរេេខដេអងគជំន ំជប្មោះរនោះបាន

យកេកខណៈវច្នកឆិ័យ សប្ម្ភរ់ា ទទួេយកឆរមេើយរប្ៅត លាា មករប្រើប្បាស់រេើភសាតុ្តងជាលាយេកខណ៍

អកស  ខដេបានប្រមូេរដាយេ ំម្ភនរោេរំណងជាក់លាកស់ប្ម្ភរ់តវ៉ាកាី រដាយរោងកនុងឆំរណាមរនាោះរៅ

រេើា រ ៀររារ ់រស់រ លគេនានា ខដេប្រមូេបានរដាយ Henri Locard, François Ponchaud នកង Stephen 

Heder។ នួន ជា បានអោះអាងថា រោងត្តមា អន វតា រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមមមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍ រទដាឋ នសប្ម្ភរ់

ា ទទួេយកភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាមលួ ខតប្តូវបានយកមកអន វតា696។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី នួន ជា េ ំបានផាេ់

មូេដាឋ នោបំ្ទថា ា អន វតាត្តមរទដាឋ នរនាោះ នឹងនាឱំ្យភសាតុ្តងប្តូវបានរដករស រឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំ

ណោះអំណាងរនោះ ប្តូវបានរដករស រចាេ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ លួ កត់សម្ភគ េ់ផងខដ ថា េកខខណឌ តប្មូវ

កនុងា ទទួេយកឆរមេើយ រស់សកសីជំនួសសកខីកមមផ្លៃ េ់ម្ភត់រង្ហា ញថា ម្ភនេកខណៈ“  ឹតតបកត”ជាងេកខខណឌ

តប្មូវរផសងរទៀតឆំរពាោះា ទទួេយកសម្ភា   ខដេបានប្រមូេរដាយេ ំម្ភនរោេរំណងជាក់លាក់សប្ម្ភរ់កកឆច

ដំរណើ ា នីតកវច្ ី697។  

292>នួន ជា បានរោងរៅរេើរោេា ណ៍មួយឆំនួនខដេខឆងអំេីា ទទួេយកនូវឆរមេើយជាលាយេកខណ៍

អកស រៅកនុងត លាា ឧប្កកដឋកមមមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍ (ដូឆជា ភសាតុ្តងជាលាយេកខណ៍អកស ប្តូវខតស ីសង្ហឱ ក់ោន ជា

មួយភសាតុ្តងផ្លៃ េ់)  ខដេត្តមា រេើករឡើង រស់ោត់ថា អងគជំន ំជប្មោះេ ំបានរអើរេើរឡើយ698។ រទាោះជាោ៉ៅ ង

                                                 
695

 សូមរមើេ  វច្ធាន ៩២សៃួន ថ្នវច្ធានសាីេីនីតកវច្ ី នកងភសាតុ្តង រស់ត លាា  SCSL នកងវច្ធាន ១៥៥ ថ្នវច្ធានសាីេីនីតកវច្ ី នកងភសាុ

ត្តង រស់ត លាា  STL ។  

696
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៥៨ នកង រជើងទំេ័  ៤០២។ សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខរនាៃ ន់

រងខំរ ឿងកាី Galić (ICTY) កថាខណឌ  ២៨។  

697
 រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខរនាៃ ន់រងខំរ ឿងកាី Galić (ICTY) កថាខណឌ  ៣១។  

698
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៦១ ដេ់ ១៦២។  
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ណាកាី ផៃយុរៅនឹងអឱីខដេោត់បានអោះអាង អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ឱើា កត់សម្ភគ េ់ោ៉ៅ ងឆាស់លាស់

រេើា េកចា ណាទាងំរនោះ រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីភាេអាឆទទួេយកបានថ្នឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស  

នកងបានរញ្ញជ ក់ថា អងគជំន ំជប្មោះនឹងយកមកអន វតា រៅរេេរ ឱើា សរប្មឆរេើា ទទួេយកភសាតុ្តងជាលាយ

េកខណ៍អកស 699។ រ៉ៅ ខនា នួន ជា េ ំបានផាេ់មូេដាឋ នោបំ្ទឆំរពាោះា អោះអាងោ៉ៅ ងទូេំទូលាយ រស់ោត់ខដេថា 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរ ឱើា េកចា ណាទាងំរនោះរឡើយ700។ 

293>រេើសេីរនោះរទៀត នួន ជា បានរេើករឡើងថា ឆរមេើយណាមួយខដេ“រេើករឡើងេីធាត ផសសំំខាន់ថ្នរ ឿងកាី 

ឬជារ់ពាក់េ័នធរញ្ញា ឆំរពាោះម ខ វាងភាលី រ៉ៅ ខនាេ ំខមនរញ្ញា ពាក់េ័នធតូឆត្តឆ ឬរនាៃ រ់រនសរំនាោះរទ”ប្តូវខតដាក់ឱ្យ

រ ឱើា រដញរដាេ701។ រដើមបីោបំ្ទអំណោះអំណាងរនោះ នួន ជា បានរោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆ រស់ត លាា  

ICTY នកង ICTR ខដេបានរញ្ញជ ក់ថា កនុងាេៈរទសៈខរររនោះ ប្រសកនររើភសាតុ្តងជាលាយេកខណ៍អកស 

ខដេរ ឱើរដាយសកសី អាឆប្តូវបានទទួេយក សកសីរនាោះក៏អាឆប្តូវបានរាោះរៅ រដើមបីសួ រដញរដាេរដាយភា

លីជំទាស់702។ ដូរឆនោះ រញ្ញា េ ំខមនសែកតរៅរេើ ថារតើភសាតុ្តងជាលាយេកខណ៍អកស អាឆប្តូវបានទទួេយក ខដ  

ឬោ៉ៅ ងណារនាោះរឡើយ រ៉ៅ ខនាសែកតរៅរេើ ថារតើ វច្ធានា រខនែមអឱីខេោះ ខដេបានរ ឱើរឡើងរដើមបីធានាសកទធក រស់ជន

ជារ់រចាទរនាោះ។ រញ្ញា រនោះ ប្តូវបានរញ្ញជ ក់ត្តម យៈយ តាកសស្តសាខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅ

រេើរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ជំទាស់រៅនឹងភាេអាឆទទួេយកបាន (E299) រហ្ើយរដាយខផអករេើយ តាក
សស្តសារនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរដករស អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទខដេរេើករឡើងថា 

ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស ទាក់ទងរៅនឹង“រញ្ញា សំខាន់” េ ំអាឆទទួេយកជាភសាតុ្តងរនាោះ703។ អងគជនំ ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះ រេើភសាតុ្តងខដេេ ំប្តូវបានេកនកតយរដាយ

ភាលីា ពា កាីរៅកនុងខផនកខាងរប្ាមកនុងសេដីារនោះ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះកត់សម្ភគ េ់រឃើញ

                                                 
699

 សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆសាេីាី ទទួេយកឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស  (E96/7) កថាខណឌ  ២៤។ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា 

ជំទាស់រៅនឹងភាេអាឆទទួេកបាន (E299) កថាខណឌ  ១៨ ជាអាទិ៍។  

700
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៦៣។  

701
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៦២។ 

702
 រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើទីរី រស់ភាលីា ពា កាីស ំឱ្យទទួេយកឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស  នកងឯកស ភាជ រ់ជាមួយរ ឿងកាី 

Nzabonimana (ICTR) កថាខណឌ  ១៨។ សូមរមើេផងខដ  រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខរនាៃ ន់រងខំរ ឿងកាី Galić (ICTY) 

កថាខណឌ  ១៣។  

703
 សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆទីេី សាីេីា ជំទាស់រៅនឹងភាេអាឆទទួេយកបាន (E299) កថាខណឌ  ១៩ នកងរជើងទំេ័  ៧១។  
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ថា នួន ជា េ ំបានរង្ហា ញេីកំហ្ សកនុងា ទទួេយកភសាតុ្តងជាលាយេកខណ៍អកស រនោះរឡើយ។ 

294>ស  ររសឆកាីមក អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សអងគឆារ់ រៅរេេខដេសរប្មឆថា ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស ជំនួស

សកខីកមមផ្លៃ េ់ម្ភត់ អាឆទទួេយកបាន រ៉ៅ ខនាប្តូវសែកតរៅរប្ាមេកខខណឌ មួយឆំនួន។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ស

 ណា រស ់នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ ប្តូវរដករស រចាេ។ 

៤.ល.៤.ខ.ទមៃនថ់្នភសាតុ្តង  ខដេបានផាេរ់ៅរេើឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស   ជនំសួសកខកីមមផ្លៃ េម់្ភត ់

295>រញ្ញា ទីេី ខដេប្តូវរដាោះប្សយលឺ ថារតើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ទមៃន់ ៃន់រេករៅរេើភសាតុ្តង

ជាលាយេកខណ៍អកស  ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង“ខកខានមាងរហ្ើយ

មាងរទៀត”កនុងា វាយតថ្មេឱ្យបានប្តឹមប្តូវរេើភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបាន នកងតថ្មេជាភសាតុ្តងឆំរពាោះឆរមេើយជា

លាយេកខណ៍អកស 704។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  រ៉ៅ ខនារេើករឡើងេ ំបានេមអកត705។ 

អំណោះអំណាងសំខាន់ រស់េួកោត់ លឺថា (i) អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងលួ ខតបានផាេ់សំអាងរហ្ត ជាលាយ

េកខណ៍អកស  កនុងា សរប្មឆ រស់ខេួនអំេីតថ្មេជាភសាតុ្តងរៅរេើឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស នីមួយៗ706
 

(ii) អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអកខតរៅរេើឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស រ៉ៅ រណាណ ោះកនុងា រង្ហា ញនូវអងគ

រហ្ត លនេឹោះខដេរចាទជារញ្ញា 707
 នកង (iii) អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេកចា ណាេីភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបាន

រេើប្រភេថ្នឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស 708។ 

296>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ភសាតុ្តងជាលាយេកខណ៍អកស  រស់សកសីខដេេ ំ

បានរង្ហា ញខេួនរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង នកងេ ំប្តូវបានសួ រដញរដាេរដាយអងគជំន ំជប្មោះ នកងភា

លីរនាោះ ជាទូរៅប្តូវខតផាេ់តថ្មេជាភសាតុ្តងទារជាងភសាតុ្តងថ្នសកខីកមមខដេសកសីបានផាេ់រៅឆំរពាោះម ខអងគ

ជំន ំជប្មោះ។ រេើកខេងខតកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយខដេរ ឱើរឡើងរដាយា ច្ោេ័យសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកត

                                                 
704

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៥៩។ 
705

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៩, ១១៧ នកង ៤៦៨។ 

706
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៦៣។ 

707
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៦៣។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៩ ១១៧ នកង 

៤៦៨។ 

708
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៦៤ ដេ់ ១៦៥។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ជារោេា ណ៍ តថ្មេជាភសាតុ្តងទារប្តូវផាេ់ឆំរពាោះភសាតុ្តងខដេេ ំប្តូវបានប្រមូេជាក់លាក់សប្ម្ភរ់រោេ

រំណងថ្នា ជំន ំជប្មោះរេើរ ឿងកាីប្េហ្មទណឌ  ដូឆជាកនុងក ណីថ្នា រ ៀររារ់ខដេប្រមូេរដាយ Henri 

LOCARD François PONCHAUD នកង Stephen HEDER។ ទីមួយ រនោះលឺរដាយស អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងអាឆនឹងេ ំម្ភនឱ្ាសកនុងា វាយតថ្មេរេើអតាឆ ច្ត រស់រ លគេ កនុងអំឡុងរេេផាេ់សកខីកមម នកងសួ រដញ

រដាេរំភេឺរេើរញ្ញា នានារឡើយ។ ទីេី  រោងត្តមយ តាកសស្តសាខដេលួ ឱ្យរជឿជាក់បាន រស់ត លាា អឺ ៉ រសាីេី

សកទធកមន សស ា ដាក់េក  ទធភាេេ ំអាឆខផអកខតមួយម ខ ឬរដាយេ ំបានេកចា ណាខវងឆ្ៃ យរៅរេើភសាតុ្តង រស់

សកសីណាម្ភន ក់ខដេភាលីា ពា កាីេ ំម្ភនឱ្ាសសួ រដញរដាេរឡើយ រេើកខេងខតជនជារ់រចាទប្តូវបានផាេ់

ឱ្ាសប្លរ់ប្ោន់កនុងា ជំទាស់ភសាតុ្តងប្រឆំ្នឹងខេួន709។ ទីរី ភាេលួ រជឿទ កឆកតាបាន ភាេឆាស់លាស់ នកង

ប្តឹមប្តូវថ្នឆរមេើយរប្ៅត លាា ខដេ ប្រមូេបានេីខាងរប្ៅប្ករខ័ណឌ ថ្ននីតកវច្ ី រស់ត លាា  ទទួេ ងផេ

រ៉ៅោះពាេ់រដាយស កងឱោះទប្មង់ខររទ នកងា ធានាបាន រហ្ើយសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

ឆេោុះរញ្ញច ងំនូវកាីបា មាអំេីតថ្មេជាភសាតុ្តងឆំរពាោះភសាតុ្តងរប្ៅត លាា  រដាយបានរញ្ញជ ក់ថា “អងគជំន ំជប្មោះក៏

បានេកចា ណាផងខដ រេើា កំណត់អតាសញ្ញា ណ ា សួ រដញរដាេ ភាេេរមអៀង ប្រភេ នកងកត្តា ជំ  ញ ឬក

ងឱោះថ្នកត្តា ទាងំរនោះ រស់សមីរ លគេ នកងប្រភេថ្នភសាតុ្តង។ រដាយស ោម នឱ្ាសកនុងា សួ រដញរដាេអំេី

ប្រភេ ឬសមីរ លគេថ្នភសាតុ្តង ភសាតុ្តងរនោះប្តូវបានផាេ់ទមៃន់ប្សេ”710។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

យកឆកតាទ កដាក់រៅរេើ“រញ្ញា  ថារតើភាលីម្ភនឱ្ាសជំទាស់រៅនឹងភសាតុ្តង”711 នកងបានសា រ់ស ណាេមអកត

កនុងអំឡុងរេេសវនាា សាីេីភាេអាឆទទួេយកបានរេើតថ្មេជាភសាតុ្តង នកងទមៃន់ខដេប្តូវផាេ់រៅរេើភសាុ

ត្តង712ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានយកឆកតាទ កដាក់ផងខដ អំេីរញ្ញា ខដេភាលីា ពា កាី

េ ំម្ភនឱ្ាសសួ រដញរដាេសមីជនម្ភច ស់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស  នកងថា រញ្ញា រនោះនាឱំ្យម្ភនឥទធកេេ

                                                 
709

 សូមរមើេ ឧ. សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះជាន់ខពស់រ ឿងកាី Al-Khawaja ទេ់នឹងឆប្កភេអង់រលេស (ECtHR) កថាខណឌ  ១២៧, 

១៤៧។ សេដីារ ឿងកាី Kazakov ទេ់នឹងប្ររទស  សសីុ (ECtHR) កថាខណឌ  ២៩។  សូមរមើេផងខដ  សេដីារ ឿងកាី 

Popović (ICTY) កថាខណឌ  ៩៦ (“ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេេ ំអាឆសំអាងខតមួយម ខលត់ ឬរដាយខឱោះា េកចា ណាខវងឆ្ៃ យរេើភសាុ

ត្តង រស់សកសីខដេជនជារ់រចាទោម នឱ្ាសនឹងសួ សំណួ  ឬេ ំបានសួ កនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចរស ើរសួ  ឬរៅរេេជំន ំជប្មោះ។ 

រោេា ណ៍រនោះអន វតាឆំរពាោះ“អងគរហ្ត ណាខដេសំខាន់េ ំអាឆខឱោះបានសប្ម្ភរ់ា ដាក់េក  ទធភាេ”(រជើងទំេ័ េ ររចាេ))។  

710
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៣៤។ 

711
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៣៤។ 

712
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៦។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រេើទមៃន់ខដេប្តូវផាេ់រៅរេើឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស រនាោះ713។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់

ឆនាៃ ន សកទធក រស់ខេួនរដើមបីទទួេយកឆរមេើយប្ររភទរនោះមួយឆំនួន រនាៃ រ់េីបានសា រ់ា ស ណា រស់ភាលីរេើ

ឯកស នីមួយៗ714 រហ្ើយបានេនយេ់េីេកខណៈេករសសថ្នប្ររភទឯកស នីមួយៗ715។ ឧទាហ្ ណ៍ អងគជនំ ំ

ជប្មោះបាន ករឃើញថា ពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ររើរទាោះជាអាឆទទួេយកបានក៏រដាយ ក៏េ ំ

អាឆទទួេបានសឆចធា ណ៍ថ្នភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបាន នកងកនុងក ណីខដេាេៈរទសៈេ ំម្ភនភាេឆាស់លាស់

កនុងា រំរេញពាកយស ំទាងំរនោះ ដូរឆនោះពាកយស ំទាងំរនោះ ប្រខហ្េជា“ទទួេបានតថ្មេជាភសាតុ្តងទាររ៉ៅ រណាណ ោះ 

ប្រសកនររើម្ភន”716។  

297>កនុងា ោបំ្ទអំណោះអំណាងខដេថា អងគជំន ំជប្មោះេ ំបានអន វតារទដាឋ នទាងំរនាោះ នួន ជា បានរេើករឡើង

ថា អងគជំន ំជប្មោះេ ំបានផាេ់“ា រោងជាក់លាក់សូមបីខតមាង […] រៅរេើរញ្ញា ថ្នា េ ំបានសួ រដញរដាេ ឬ
ភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបានថ្នកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ ពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ឬពាកយរណា ឹង

ណាមួយរឡើយ”717។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រញ្ញា រនោះេ ំខមនជាកំហ្ សទូរៅរៅកនងុ

 វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរទ ររើរ ៀររៅនឹងកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត ជាក់
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 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៣៤។ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ជំទាស់រៅនឹងភាេអាឆទទួេយកបាន 

(E299) កថាខណឌ  ១៩។ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ទទួេយកឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស  (E96/7) កថាខណឌ  ២៥។ 

714
 សវនាា រេើកទីរីសាីេីឯកស ៖ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/46.1។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៣ 

ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/47.1។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/49.1។ រសឆកាីសរប្មឆ

រេើា ជំទាស់រៅនឹងឯកស ខដេបានរសនើស ំដាក់រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះកនុងឧរសមព័នធ ក១ ដេ់ ក៥  រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  

នកងរៅនឹងឯកស ខដេបានដកប្សង់រៅកនុងកថាខណឌ ថ្នរសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ជំទាស់រៅនឹងឯកស  (E185) កថាខណឌ  ២១ នកង 

៣០។ រសឆកាីសរប្មឆរេើា ជំទាស់រៅនឹងឯកស ខដេបានរសនើស ំដាក់រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះកនុងឧរសមព័នធ ក៦ ដេ់ ក១១ 

 រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  នកង រដាយភាលីដថ្ទរទៀត ឯកស រេខ (E185/1.3) ថ្ងៃទី ០៣ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ កថាខណឌ  ១៣, ១៩។ 
រសឆកាីសរប្មឆរេើកទីរីរេើា ជទំាស់រៅនឹងឯកស  ខដេបានរសនើស ំឱ្យទទួេយករៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង 

(E185/2) កថាខណឌ  ២០, ២៤ នកង ២៦។ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ជំទាស់រៅនឹងភាេអាឆទទួេយកបាន (E299) កថាខណឌ  ២១, 

២៣, ២៦, ៣០ នកង ៣២។ 

715
 រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ជំទាស់រៅនឹងភាេអាឆទទួេយកបាន (E299) កថាខណឌ  ២៣ ដេ់ ៤៤។ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ទទួេ

ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស  (E96/7) កថាខណឌ  ២៦ ដេ់ ៣៣។ 

716
 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា ទទួេឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស  (E96/7) កថាខណឌ  ២៩។ 

717
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៦៣។  
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លាក់រនាោះ។ ទីមួយ រដាយស េ ំម្ភនេកខខណឌ តប្មូវរៅកនុងប្ករខ័ណឌ ឆារ់ អ.វ.ត.ក. ថា ប្តូវផាេ់សំអាង

រហ្ត ជាលាយេកខណ៍អកស កនុងា វាយតថ្មេរេើឆរមេើយនីមួយៗ718 រហ្ើយា រ ឱើខរររនោះេ ំបានជាប្ររោជន៍

កនុងា ជំន ំជប្មោះរដាយឆ្រ់ ហ្័សរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ម្ភនឧទាហ្ ណជ៍ារប្ឆើនខដេអងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង បានផាេ់ា រោងោ៉ៅ ងជាក់លាក់រៅរេើភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបានថ្នឆរមេើយជាលាយេកខណ៍

អកស នីមួយៗ719។ 

298>ទីេី  រញ្ញា ខដេសមលុសម ញជាងរនោះរទៀតរនាោះ ថារតើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើឆរមេើយ

ជាលាយេកខណ៍អកស រប្ៅត លាា ប្ជុេហ្ួសរហ្ត រេក ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា 

ឆរមេើយរប្ៅត លាា  រស់សកសីខតមួយ េ ំអាឆយកមករ ឱើជាមូេដាឋ នកនុងា រង្ហា ញអងគរហ្ត លនេឹោះខដេជា

រញ្ញា  វច្វាទ វាងភាលីបានរឡើយ នកងបានរោងរៅរេើឆំណ ឆមួយឆំនួនរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះស

លាដំរូងខដេអងគជំន ំជប្មោះបានរ ឱើដូរចាន ោះ720។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងេកចា ណារៅកនុងខផនកសមប្សរ

ថ្នសេដីារនោះ ប្រសកនររើឆរមេើយរប្ៅត លាា ប្តូវបានផាេ់តថ្មេជាភសាតុ្តងខពស់រេករនាោះ នកងជាេករសសរេើ

រញ្ញា  ថារតើា ដាក់េក  ទធភាេបានខផអករៅរេើឆរមេើយរប្ៅត លាា ខតមួយម ខលត់ ឬរដាយេ ំបានេកចា ណាខវង

ឆ្ៃ យរៅរេើឆរមេើយ រស់រ លគេខដេភាលីា ពា កាីេ បំ្តូវបានផាេ់ឱ្ាសសួ រដញរដាេ។ 

299>រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញឱ្យរឃើញេីកំហ្ សទាក់ទងរៅនឹង វច្ សីស្តសា

ទូរៅ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ឆំរពាោះា ទទួេយកភសាតុ្តងជាលាយេកខណ៍អកស ជំនួសសកខីកមមកនុង
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 អ.វ.ត.ក. េ ំបានអន ម័តរទដាឋ នថ្នា ទទួេយកឆរមេើយរប្ៅត លាា ដូឆម្ភនខឆងរៅកនុងវច្ធាន ៦៨ ថ្នវច្ធានសាីេីនីតកវច្ ី នកងភសាុ

ត្តង រស់ត លាា  ICC។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ា សរប្មឆរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីភាេអាឆទទួេយកបានថ្នភសាតុ្តង រ ឿងកាី 

Bemba កថាខណឌ  ៨១ ខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICC បាន ករឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថ្នត លាា  

ICC ម្ភនកំហ្ សរដាយបានសរប្មឆ“ទទួេយកឆរមេើយខដេបានកត់ប្ត្តេីម នរដាយោម នា េកចា ណារេើឆំណ ឆនីមួយៗរដាយប្រុង

ប្រយ័តន”រនាោះ េ ំអាឆអន វតាបានឆំរពាោះរ ឿងកាីរឆចរុបននរឡើយ។  

719
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨០ (សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានវាយតថ្មេា

េៈរទសៈខដេកនុងរនាោះ កំណត់រហ្ត ថ្នា សា រ់ឆរមេើយ វាង នួន ជា នកង ខខម ង ន ប្តូវបានរ ឱើរឡើង នកងបាន ករឃើញថា ប្រតកចា ឹក

ជាលាយេកខណ៍អកស ថ្នា សា រ់ឆរមេើយម្ភនមូេដាឋ នលួ ឱ្យរជឿទ កឆកតាបានសប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញអំេីអងគរហ្ត )។ អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង កថាខណឌ  ៣៩៧ (អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានេកចា ណារឃើញថា កំណត់ប្ត្តថ្នា សម្ភា សន៍ខដេបានរ ឱើរឡើង

រដាយ Stephen HEDER េ ំលរបីប្តូវបានផាេ់តថ្មេជាភសាតុ្តងសំខាន់រឡើយ)។ 

720
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៦៣ នកង ១៦៥។ 
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ត លាា ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រាេ់ទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខទាងំរនោះប្តូវរដករស រចាេ។  

៤.ល.៥.ា វាយតថ្មេរេើភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាម 

300>រដាយរហ្ត ថា េ ំម្ភនា រោងជាក់លាក់រៅរេើពាកយខដេថា “ភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាម” អងគជំន ំជប្មោះ
សលាដំរូងបានរេើករឡើងថា “រដាយេ ំម្ភនឱ្ាសេកនកតយរេើប្រភេរដើម ឬសមីរ លគេថ្នភសាតុ្តង ភសាតុ្តង

រនាោះអាឆនឹងប្តូវបានផាេ់ទមៃន់ប្សេ”721។ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េ ំបានជំទាស់រៅនឹងា រញ្ញជ ក់

ឆាស់លាស់ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេីរទដាឋ ន ខដេអាឆអន វតាបានឆំរពាោះា វាយតថ្មេរេើភសាតុ្តង

ឆចាមអារ៉ាមរនាោះរទ722 រ៉ៅ ខនា េួកោត់ខរ ជារចាទប្រាន់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង េ ំបានអន វតារទដាឋ ន

កនុងា វាយតថ្មេរេើភសាតុ្តងរនោះរៅវច្ញ723។ ជាេករសស នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ជា

រប្ឆើនរេើករប្ឆើនស បានខផអករេើភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាមខដេម្ភនេកខណៈអនាមកក នកង/ឬេ ំម្ភនអឱីោបំ្ទរខនែម 

កនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញអំេីអងគរហ្ត សំខាន់ៗខដេប្តូវបានរង្ហា ញរៅកនុងវច្វាទរនាោះ724។ ោត់ជំទាសថ់ា 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ជារ ឿយៗរ ឱើេ ំបានប្តឹមប្តូវកនុងា កំណត់ឆ ច្តេកខណៈ ឬកនុងា េកចា ណារេើភសាុ

ត្តងឆចាមអារ៉ាម725។ ោត់បានរេើករឡើងថា “ា រំពានោ៉ៅ ង ៃន់ ៃ រៅរេើភសាតុ្តង ប្តូវបានរង្ហា ញឆាស់

រៅកនុងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ប្តូវបាន

សម្ភេ ររ់ៅឧដ ងគកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៤ ខដេបានខផអកខតរៅរេើា សនៃនា រស់ Philip SHORT ជាមួយនឹងអនកភូមក
រ៉ៅ រណាណ ោះ” ខដេា យេ់រឃើញរនោះ “រនាៃ រ់មក បានាេ យជាមូេដាឋ នដ៏សំខាន់កនុងា រ ឱើរសឆកាីសនកនដាឋ ន រស់

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. កនុងា កំណត់រោេរៅរេើទាហានថ្ន

 ររសធា ណ ដឋខខម  រកើតម្ភនចារ់ត្តងំេីម នឆ្ន ំ ១៩៧៥  ហ្ូតមក”726។  

301>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ឱើា វាយតថ្មេោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវរេើភសាុ

ត្តងឆចាមអារ៉ាម នកងថា ា រេើករឡើង រស់ នួន ជា អំេីកំហ្ ស រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង បានរ ឱើឱ្យ
                                                 
721

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៣៤។ 

722
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៦៦ ដេ់ ១៨៩។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១១៦។ 

723
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៧០ ដេ់ ១៧១។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១១៦។ 

724
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៧០។ 

725
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៧១។ 

726
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៧០។  
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ម្ភនា ភាន់ប្ឆឡំ នកងោម នអងគរសឆកាីរឡើយ727។ ទាក់ទងរៅនឹងស ណា រស់ រខៀវ សំផន សហ្ប្េោះរាជ

អាជាា បានជំទាស់ថា រខៀវ សំផន េ ំបានរោងជាក់លាក់ណាមួយរដើមបោីបំ្ទអំណោះអំណាង រស់ខេួនរឡើយ 

ដូរឆនោះា អោះអាងខដេោម នមូេដាឋ នោបំ្ទ លរបីរដករស រចាេរដាយេ ំចាបំាឆ់រ ឱើា េកចា ណារនារទៀតរឡើយ728

។  

302>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ា ឆងអេុរង្ហា ញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេី

រទដាឋ នខដេអាឆអន វតាបានឆំរពាោះា វាយតថ្មេរេើភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាម េ ំរចាទជារញ្ញា រឡើយ រហ្ើយ នួន 

ជា ក៏បានទទួេសគ េ់ផងខដ ថា ម្ភនភាេប្សរោន រៅនឹងយតាកសស្តសាអនា ជាតក729។ ជាក់ខសាង អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេ រស់ត លាា  ICTR បានរង្ហា ញថា “តថ្មេជាភសាតុ្តង នកងទមៃន់ខដេប្តូវផាេ់រៅឱ្យភសាតុ្តង

[ឆចាមអារ៉ាម] ជា មមត្តអាឆប្សេជាងភសាតុ្តងខដេសកសីបានផាេ់រប្ាមា រ ឱើសមបង នកងសកសីខដេ

ប្តូវបានសួ រដញរដាេរដាយភាលី”730 នកងថា អាប្ស័យរៅត្តម“ាេៈរទសៈរផសងៗខដេរកើតម្ភនជ ំវច្ញភសាុ

ត្តងឆចាមអារ៉ាមរនាោះ”731។ រនោះជាយ តាកសស្តសាខដេប្តូវបានទទួេសគ េ់រដាយត លាា ឧប្កកដឋកមមអនា ជាតកមកន

អឆកថ្ស្តនាយ៍ខដេថា ភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាមអាឆទទួេយកបាន េ ោះប្ត្តខតម្ភនតថ្មេជាភសាតុ្តង732 នកងថា អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងមួយអាឆសំអាងរៅរេើភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាមខដេេ ំម្ភនា រញ្ញជ ក់រខនែម កនុងា រង្ហា ញេី

អតែកភាេថ្នធាត ផសរំទឧប្កកដឋរឡើយ ររើរទាោះរីជាា ប្រុងប្រយ័តន លឺជាេកខខណឌ តប្មូវរៅកនុងាេៈរទសៈខររ

រនោះក៏រដាយ733។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ា អន វតាត្តមរោេា ណ៍រនោះបាននាឱំ្យអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្ន

                                                 
727

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៩១ ដេ់ ៩៣។ 

728
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១០៧។ 

729
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៦៨ ដេ់ ១៦៩។ 

730
 សេដីារ ឿងកាី Kalimanzira (ICTR) កថាខណឌ  ៩៦ ដកប្សង់សេដីារ ឿងកាី Karera (ICTR) កថាខណឌ  ៣៩។ 

731
 សេដីារ ឿងកាី Karera (ICTR) កថាខណឌ  ៣៩ រោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆសាីេភីសាតុ្តងរ ឿងកាី Aleksovski កថាខណឌ  

១៥។ 

732
 សេដីារ ឿងកាី Semanza (ICTR) កថាខណឌ  ១៥៩។ សេដីារ ឿងកាី Rutaganda (ICTR) កថាខណឌ  ៣៤, ១៤៨, ២០៧ 

២៦៥ នកង ៣១១។ សេដីារ ឿងកាី Karera (ICTR) កថាខណឌ  ១៧៨ នកង ២៥៦។ សេដីារ ឿងកាី  Lukić នកងអនកដថ្ទរទៀត 

(ICTY) កថាខណឌ  ៣០៣។ 

733
 សេដីារ ឿងកាី Gacumbitsi (ICTR) កថាខណឌ  ១៣៣ រជើងទំេ័  ៣២០។ សេដីារ ឿងកាី Hategekimana (ICTR) កថា

ខណឌ  ២៧០។ 
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ត លាា  ICTR យេ់រឃើញថា េ ំម្ភនត លាា អងគរហ្ត សមរហ្ត ផេណាមួយអាឆផាេ់រសឆកាីសននកដាឋ នខផនក

អងគរហ្ត រដាយខផអកខតមួយម ខលត់រៅរេើពាកយឆចាមអារ៉ាមេ ំឆាស់លាស់ នកងេ ំប្តូវបានរផៃៀងផ្លៃ ត់ប្តឹមប្តូវ 

កនុងក ណីខដេេ ំម្ភនា ផាេ់ភាេជាក់លាក់ណាមួយរង្ហា ញអំេីភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបានថ្នា រ ៀររារ់ ខដេ

សកសីនកោយសំរៅរៅរេើរនាោះរឡើយ734។ ស  ររសឆកាីមក អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងមួយម្ភនឆនាៃ ន សកទធក

ោ៉ៅ ងទូេំទូលាយកនុងា េកចា ណារដាយប្រុងប្រយ័តន នកងរជឿជាក់រេើភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាមសប្ម្ភរ់រ ឱើជាមូេ

ដាឋ ន ឬជាា ោបំ្ទកនុងា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេ735 រហ្ើយភាលីម្ភច ស់រណា ឹងសទ កខប្តូវម្ភនាតេឱកកឆចកនុងា 

រង្ហា ញឱ្យរឃើញថា េ ំម្ភនត លាា អងគរហ្ត សមប្សរណាមួយខដេអាឆយកភសាតុ្តងខរររនោះ មករ ឱើសំអាង

រហ្ត ជាក់លាក់រនាោះរឡើយ736។   

303>ពាក់េ័នធរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទ ររើរទាោះរីជា នួន ជា បានរោងរៅរេើឧទាហ្ ណ៍

មួយឆំនួនទាក់ទងរៅនឹងា សំអាងរេើភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាម រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងក៏រដាយ737
 ក៏ោត់បានប្តឹមខតអោះអាងថា  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរដាយេ ំបានទទួេសគ េ់

ឱ្យបានឆាស់លាស់េីប្ររភទថ្នភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាមខរររនាោះ ឬា េកចា ណាឱ្យបានេអកតេអន់កនុងា រជឿជាក់

                                                 
734

 សេដីារ ឿងកាី Ndindabahizi (ICTR) កថាខណឌ  ១១៥ នកងទំេ័  ៤៩។ សូមរមើេផងខដ  សេដីារ ឿងកាី Kalimanzira 

(ICTR) កថាខណឌ  ៧៧ ដេ់ ៨០ (រដករស ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរដាយខផអករេើសកខីកមម រសស់កសីខដេេ ំម្ភនេ័ត៌ម្ភនេមអកត

ពាក់េ័នធរៅនឹងាេៈរទសៈថ្នអងគរហ្ត  នកងេ ំម្ភនភាេឆាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើា រ ៀររារ់ជាពាកយឆចាមអារ៉ាម ខដ  

ឬោ៉ៅ ងណា)។ សេដីារ ឿងកាី Muvunyi (ICTR) កថាខណឌ  ៦៨ ដេ់ ៧០ (យេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបាន

ប្រប្េឹតាសមរហ្ត ផេរដាយម្ភនា ប្រុងប្រយ័តនកនុងកប្មកតមួយតប្មូវកនុងា ខផអកា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេទាងំប្សុងរេើភសាតុ្តងមកន

ផ្លៃ េ់ នកងេ ំម្ភនេ័ត៌ម្ភនេមអកត នកងពាកយឆចាមអារ៉ាម)។  
735

 សេដីារ ឿងកាី Rukundo (ICTR) កថាខណឌ  ១៨៨។ សេដីារ ឿងកាី  Ndindabahizi (ICTR) កថាខណឌ  ១១៥។ សេ

ដីារ ឿងកាី Gacumbitsi (ICTR) កថាខណឌ  ១១៥។ សេដីារ ឿងកាី Rutaganda (ICTR) កថាខណឌ  ៣៤, ២០៧, ៣១១។ សេ

ដីារ ឿងកាី Muvunyi ឆ្ន ំ ២០០៨ (ICTR) កថាខណឌ  ៧០ នកង ៨១។ សេដីារ ឿងកាី Karera (ICTR) កថាខណឌ  ៣៩ នកង 
១៧៨។ សេដីារ ឿងកាី Kordić នកង  Čerkez (ICTY) កថាខណឌ  ២៨១។ សេដីារ ឿងកាី Gatete (ICTR) កថាខណឌ  ៩៩។ 

សេដីារ ឿងកាី Đorđević (ICTY) កថាខណឌ  ៣៩៧។ 
736

 សេដីារ ឿងកាី Karera (ICTR) កថាខណឌ  ៣៩, ១៩៦។  

737
 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័  ៤៤៦ ដេ់ ៤៤៩, រោងរៅរេើ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូង រជើងទំេ័  ៣៦០, ១៣៩១, ១៤០២, ១៤០៤, ១៤៤៩, ១៤៦២, ១៥២៩, ១៥៣៧, ២៦២០, ២៦៣៦, ២៦៣៩ នកងកថាខណឌ  

៤៧១, ៤៧៤, ៤៨៦, ៤៩០, ៥១១ នកង ៨៣២។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រេើភសាតុ្តងរនោះ738។ ា យេ់រឃើញជាក់លាក់ខតមួយលត់ ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងរៅកនុងអំណោះអណំាង

 រស់ខេួនទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ លឺពាក់េ័នធនឹងរោេនរោបាយ រ.ក.ក.ថ្នា កំណត់រោេរៅរេើទាហាន 

នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ខដេ នួន ជា បានជំទាស់ា យេ់រឃើញរនោះថា បានខផនកខតមួយលត់

រេើសកខីកមមឆចាមអារ៉ាម រស់ Philip SHORT អំេីា សម្ភេ រ់រៅឧដ ងគ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេប្តូវរ ឱើ

ា វាយតថ្មេរេើអំណោះអំណាងដូឆខាងរប្ាមរនោះរៅកនុងរ ច្រទសាីេីា េកភាកាអំេីអំណោះអំណាងដថ្ទរទៀត

ខដេបានរេើករឡើងប្រឆំ្ងនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ម្ភនអតែកភាេថ្នរោេ

នរោបាយរនោះ។ 

304>រខៀវ សំផន បានប្តឹមខតអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរដាយបានខផអកខតរេើពាកយ

ឆចាមអារ៉ាម រ៉ៅ ខនាេ ំបានផាេ់ា រោងជាក់លាក់រដើមបីោបំ្ទអំណោះអំណាងរនោះរឡើយ739។ ា ខដេប្ោន់ខត

អោះអាងេីកំហ្ ស រដាយោម នា រង្ហា ញភសាតុ្តងោបំ្ទរខនែមឱ្យបានឆាស់លាស់រនាោះ លឺេ ំបានរំរេញត្តម

រទដាឋ នសាីេីា េកនកតយរឡើងវច្ញរេើរណា ឹងសទ កខរឡើយ។ ររើរទាោះរីជា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនាតេឱកកឆច

ប្តូវផាេ់សំអាងរហ្ត រេញរេញក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះេ ំបានតប្មូវឱ្យរញ្ញជ ក់អោះអាងប្លរ់ជំហានថ្នា ផាេ់

សំអាងរហ្ត  រស់ខេួនឱ្យបានេកសា  រនាោះរឡើយ រហ្ើយអងគជំន ំជប្មោះប្តូវបានសនមតថា បានរ ឱើា វាយតថ្មេោ៉ៅ ង

ប្តឹមប្តូវរាេ់ភសាតុ្តងទាងំអស់រៅឆំរពាោះម ខខេួន ដរារណាោម នា រង្ហា ញណាមួយថា អងគជំន ំជប្មោះេ ំបាន

េកចា ណារេញរេញរេើភសាតុ្តងជាក់លាក់ណាមួយរនាោះ740។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញ

ថា រៅកនុងស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ខេួន រខៀវ សំផន បានឆងអេុរង្ហា ញផងខដ រៅរេើា យេ់រឃើញខផនក

អងគរហ្ត  រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេបានខផអករដាយេ ំប្តឹមប្តូវ ត្តមា អោះអាង រស់ោត់ រៅរេើភសាុ

ត្តងឆចាមអារ៉ាម741។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ប្រសកនររើជនជារ់រចាទបានរេើករេញរេញនូវា រចាទប្រាន់អំេី

កំហ្ សរៅកនុងស ណារណា ងឹសទ កខ រស់ខេួនរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងរ ឱើា េកចា ណារេើា 

                                                 
738

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៧០ ដេ់ ១៧១។  

739
 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១១៦ នកងរជើងទំេ័  ២៤១  (សប្ម្ភរ់ឧទាហ្ ណ៍ជាក់ឆាស់ សូម

រមើេខាងរប្ាម)។ 

740
 សូមរមើេឧ. សេដីារ ឿងកាី Kalimanzira (ICTR) កថាខណឌ  ១៩៥។ សេដីារ ឿងកាី  Simba (ICTR) កថាខណឌ  ១៥២។ 

សេដីារ ឿងកាី  Haliliović (ICTY) កថាខណឌ  ១២១។ សេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ  ២៣។ 

741
 សូមរមើេឧ. ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន  កថាខណឌ  ១៨២ ដេ់ ១៨៣, ១៨៨, ២០៣, ២១១, ២១៧, ២១៩ ដេ់

២២០, ៣៥៥, ៤២៤, ៤៣០, ៥៣៥ រជើងទំេ័  ១១៦៥។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រចាទប្រាន់ទាងំរនាោះត្តមក ណីសមប្សរ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អំណោះអំណាងខដេថា ជាទូរៅ អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានអន វតាឱ្យបានប្តឹមប្តូវនូវរទដាឋ នសាីេីា ទទួេយកភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាមរនាោះប្តូវ

រដករស រចាេ។  

៤.ល.៦.ា សំអាងរហ្ត រេើភសាតុ្តង រស់រដើមរណា ងឹ ដឋរបរវណី 

305>រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រដើមរណា ឹង ដឋរបរវ

ណបីានផាេ់េ័ត៌ម្ភនពាក់េ័នធរៅនឹងរ ឿងកាីត្តមវច្ ីសស្តសារីប្ររភទ (i) ត្តម យៈា ផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះម ខ

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង(សកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណ)ី (ii) ត្តម យៈា រ ឱើរសឆកាីខងេងអំេីទ កខរវទនា

រៅឆ ងរញ្ចរ់ថ្នា ផាេ់សកខីកមមកនុងត លាា (រសឆកាីខងេងអំេីទ កខរវទនា) នកង (iii) ត្តម យៈា ផាេ់សកខីកមម

អំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះរៅកនុងសវនាា  យៈរេេរួនថ្ងៃ ខដេបានកំណត់ាេរ ច្រឆទិជាក់លាក់

សប្ម្ភរ់រោេរំណងរនាោះរៅរេេឆ ងរញ្ចរ់ថ្នា ជំន ំជប្មោះ (“សកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះ)  
នកង (រសឆកាីខងេង រស់ជន ងរប្ោោះអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់”) ដាឆ់រដាយខឡកេីោន ។   

306>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សអងគឆារ់កនុងា វាយតថ្មេរេើសកខីកមម

 រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ត្តមក ណីជាក់ខសាងនីមួយៗរដាយខផអករេើភាេអាឆរជឿជាក់បានថ្នសកខីកមមរនាោះ 

កនុងា ផាេ់សំអាងរហ្ត ទាក់ទងរៅនឹងេក  ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទ742។ នួន ជា ហាក់រីដូឆជាឆង់អោះអាងថា 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំលរបីសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីទាេ់ខតរសោះ រៅរេេរ ឱើ

សំអាងរហ្ត សាីេីេក  ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទ ររើរទាោះរីជាត្តម យៈអំណោះអំណាង រស់ោត់អាឆយេ់បានថា 

ោត់បានរេើកជារោរេ់ថា ជាា េ ំប្តឹមប្តូវរទឆំរពាោះា សំអាងជាឆមបង ឬខតមួយម ខរៅរេើសកខីកមម

 រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីរនាោះ  ឬថា ជាទូរៅ  សកខីកមមខរររនោះលរបីប្តូវបានផាេ់តថ្មេជាភសាតុ្តងទារជាង

ររើរ ៀររៅនឹងសកខីកមម រស់សកសី743។ នួន ជា បាន ំេឹកខដ ថា រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំន ំជប្មោះ សហ្ប្េោះ

រាជអាជាា បានរសនើស ំា សរប្មឆអំេីរញ្ញា រនោះ រហ្ើយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បាន“អន ញ្ញា តត្តមសំរណើស ំ

                                                 
742

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៩៤។  

743
 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២០៦។ 
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”744។ ោត់បានរេើករឡើងថា វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស រប្ពាោះថា តួនាទី រស់រដើម

រណា ឹង ដឋរបរវណីរៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីឆំរពាោះម ខ អ.វ.ត.ក. ម្ភនកប្មកត រហ្ើយររើរោងត្តមវច្ធានថ្ផៃ

កនុង នកងប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពជុា រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីេ ំអាឆប្តូវបានសា រ់ដូឆសកសីរឡើយ នកងម្ភនតួនាទី

ប្តឹមខតោបំ្ទសហ្ប្េោះរាជអាជាា រ៉ៅ រណាណ ោះ745។ នួន ជា បានកត់សម្ភគ េ់ថា សកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី

ខឱោះេកខខណឌ ធានាខ សេីសកខីកមម រស់សកសខីដេតប្មូវឱ្យម្ភនដូឆជា េកខខណឌ តប្មូវកនុងា រ ឱើសមបង នកងា 

ហាមឃាត់មកនឱ្យម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយសហ្ប្េោះរាជអាជាា  នកងភាលីា ពា កាីម នរេេផាេ់សកខីកមម  ីឯរដើមរ

ណា ឹង ដឋរបរវណី ម្ភនរស ភីាេកនុងា េករប្ោោះរោរេ់ជាមួយនឹងរមធាវី រស់ខេួនបាន746។ 

307>ពាក់េ័នធរៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើរសឆកាីខងេងអំេីទ កខរវទនា នកងសកខីកមមសាីេី

ផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ នួន ជា បានរេើករឡើងថា រសឆកាីខងេងអំេីទ កខរវទនា នកងសកខីកមមសាីេីផេរ៉ៅោះ

ពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ “លរបីប្តូវបានដករឆញទាងំប្សុងេីា េកចា ណា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់

ទងរៅនឹងអងគរសឆកាីថ្នា រចាទប្រាន់”747 នកងថា “រាេ់សំអាងរហ្ត នីមួយៗទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមមសាេីី

ផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង សប្ម្ភរ់រោេរំណងណា

មួយ លឺជាកំហ្ សអងគឆារ់ រេើកខេងខតសំអាងរហ្ត ទាក់ទងរៅនឹងសំណង នកងា ប្រាសរទាស”748។ ននួ 

ជា បានអោះអាងថា ា សំអាងរៅរេើសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ លឺផៃយុរៅនឹងា រញ្ញជ ក់មាង

រហ្ើយមាងរទៀត រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា សកខីកមមរនោះ“េ ំចាត់ជាភសាតុ្តងសប្ម្ភរ់ដាក់េក  ទធភាេ”

749រឡើយ។ នួន ជា ក៏បានរោងផងខដ រៅរេើា អន វតា រស់ត លាា  ICTY នកងត លាា  ICC  ួមទាងំា 
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 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៩៤ រោងរៅរេើស ណា រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រេើសកខីកមម រស់រដើមរ

ណា ឹង ដឋរបរវណី (E267)  នកងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ខងេងអំេីទ កខរសករវទនា (E267/3)។  

745
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៩៧ ដេ់ ១៩៩។   

746
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២០១ ដេ់ ២០៦។  

747
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៨៧។  

748
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៩៣។ សូមរមើេផងខដ  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័  ៥២៧ 

(“រដាយស រហ្ត រនោះរហ្ើយរទើរា យេ់រឃើញនីមួយៗថ្នអងគរហ្ត ខដេបានខផអករេើខតសកខីកមមអេំផីេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ 

លឺជាកំហ្ សអងគរហ្ត ។ កំហ្ សអងគរហ្ត ជាក់លាក់ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងរទរចាទប្តូវបានរ ៀររារ់រៅកនុងស ណារនោះទាំងមូេ”)។ 

749
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៩០។   
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អន វតាថ្នយ ត្តា  កា កនុងប្សុក រដើមបីោបំ្ទា ជំទាស់ រស់ោត់ខដេថា សកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ង

រប្ោោះ អាឆរប្រើប្បាស់ប្តឹមខតសប្ម្ភរ់រោេរំណងថ្នា ប្រាសរទាសរ៉ៅ រណាណ ោះ750។  

308>រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា ផាេ់សំអាងរហ្ត រដាយខផអក

រេើសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ នកងបានរេើករឡើងថា “ត្តមទសសនៈទូរៅថ្នរសឆកាីសរប្មឆ

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រសឆកាីខងេងទាងំរនោះ […] មកនររងកើតជាភសាតុ្តងខដេរ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន

ជាររ់ចាទរឡើយ”751។   

309>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា ស ណា រស់ នួន ជា បានរំថ្ភេា សរប្មឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង នកងមកនរអើរេើេីប្រវតាកនីតកវច្ ីខដេពាក់េ័នធសាីេីរញ្ញា រនោះ រហ្ើយបានរេើករឡើងថា ម្ភនា ប្េម

រប្េៀងោន រៅវច្ញរៅមក វាងភាលី កនុងា សួ សំណួ រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីរេើរញ្ញា អងគរហ្ត ខដេជារ់ពាក់

េ័នធ752។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានជំទាស់ថា នួន ជា រឆចរុបននប្រាន់រោេជំហ្ ផៃយុេីរោេជំហ្ កនុងរេេជនំ ំ

ជប្មោះ នកងថា ា ផ្លេ ស់រា ូរនោះបានរារំាង នួន ជា មកនឱ្យជំទាស់តវ៉ាអំេីរញ្ញា រនោះរៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ

រឡើយ753។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា ភាលីទាងំអស់បានដឹងថា ធាត ផសថំ្នសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់

 រស់ជន ងរប្ោោះពាក់េ័នធរៅនឹងេក  ទធភាេរនាោះ អាឆប្តូវបានេកចា ណារដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង754។ 

សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន េ ំម្ភនអងគរសឆកាីដូឆោន  នកងប្លរ់រេេ

ទាងំអស់េ ំបានរចាទប្រាន់កំហ្ សខដេនាឱំ្យរម្ភឃៈសេប្កម ឬរណាា េឱ្យម្ភនភាេមកនយ តាក ម៌រទ755។  

310>សហ្រមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីបានរឆេើយតរថា អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ោម ន

មូេដាឋ នប្លរ់ប្ោន់ េីរប្ពាោះ នួន ជា បានដឹងរហ្ើយថា រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីប្តូវបានអន ញ្ញា តឱ្យផាេ់ភសាតុ្តង

ជាសកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី សកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ នកងរសឆកាីខងេងអំេីទ កខ

                                                 
750

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៨៨ នកង ១៩២។  

751
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣០។  

752
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៩៩ ដេ់ ១០១។  

753
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១០២។  

754
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១០៣។  

755
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១០៨ ដេ់ ១០៩។  
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រវទនា756។ សហ្រមធាវីនាមំ ខបានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានអន វតារទដាឋ នប្តឹមប្តូវកនុងា 

កំណត់នីតកវច្ ី នកងទប្មង់ខរររទសប្ម្ភរ់សួ រដញរដាេរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រនាៃ រ់មកបានយកភសាតុ្តង

ទាងំរនោះមកសំអាងសប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញ រស់ខេួន757។ 

៤.ល.៦.ក.ា សំអាងរេើសកខកីមម រស់រដើមរណា ងឹ ដឋរបរវណី 

311>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំេឹកថា រៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីឆំរពាោះម ខ អ.វ.ត.ក. រដើមរណា ឹង ដឋ

របរវណីប្តូវបានទទួេសគ េ់ថា ជា“ភាលី”មួយ ប្សរជាមួយនឹងសហ្ប្េោះរាជអាជាា  នកងជនប្តូវរចាទ/ជនជារ់

រចាទខដ ។ ខផអកត្តមា សរងកត រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ758កនុងឋានៈរនោះ រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីម្ភន

សកទធកមួយឆំនួនកនុងា ឆូេ ួម ប្េមទាងំសកទធកកនុងា ស ំឱ្យរាោះរៅសកសី នកងសួ សំណួ សកសីផងខដ  រ៉ៅ ខនា តួ

នាទី រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី លឺរដើមប“ីោបំ្ទអយយា ” នកងទាមទា សំណង។  

312>ដូឆ នួន ជា បានកត់សម្ភគ េ់759  វច្ធាន ២៣(៤) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងថា “រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី េ ំអាឆ

ប្តូវបានសួ សំណួ ដូឆសកសី មមត្តរៅកនុងរ ឿងកាីខតមួយរនោះបានរទ” នកងរង្ហា ញឱ្យរឃើញផងខដ រៅកនុងម្ភប្ត្ត 

៣១២ ថ្នប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពជុាខដេខឆងថា “រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីមកនអាឆប្តូវបានរលសា រ់យក

ឆរមេើយកនុងឋានៈជាសកសីបានរទ”។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ម្ភប្ត្តរនោះេ ំខមនម្ភនន័យថា រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី

មកនអាឆផាេ់សកខីកមមរៅរេើរញ្ញា ពាក់េ័នធរៅនឹងា ដាក់េក  ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទ ឬថា អងគជំន ំជប្មោះស

លាដំរូងេ ំអាឆទទួេយកសកខីកមមទាងំរនាោះមកេកចា ណា រៅរេេផាេ់ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត  រស់ខេួន

បានរឡើយ។ ផៃយុរៅវច្ញ រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីជារ លគេខដេបានអោះអាងថា ោត់ជាជន ងរប្ោោះថ្នឧប្កកដឋកមម

ខដេរចាទប្រានរ់នោះ ជាញឹកញារ់ទទួេបានតួនាទីោ៉ៅ ងសំខាន់កនុងា េណ៌នាអំេីប្េឹតាកា ណ៍ ខដេររងកើត

បានជាមូេដាឋ នកនុងា រចាទប្រាន់។ ប្រសកនររើសកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី មកនអាឆទទួេយកបាន 

វាេកតជាេ ំអាឆនារំៅ កា រង្ហា ញា េកតអំេីា រចាទប្រាន់ប្រឆំ្ងនឹងជនជារ់រចាទបានរឡើយ។    

                                                 
756

 ស ណាតរ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី កថាខណឌ  ៨៤ ដេ់ ៩១។  

757
 ស ណាតរ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី កថាខណឌ  កថាខណឌ  ៧០ ដេ់ ១៦៨។  

758
 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីសកទធក រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី (F10/2) កថាខណឌ  ១១ ដេ់ ១៤។ 

759
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៩៧។  
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313>េកតប្បាកដណាស់ វច្ធានថ្ផៃកនុងបានសនមតថា រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីអាឆផាេ់េ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹង

េក  ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទ។ វច្ធាន ៥៩ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងអំេីេកខខណឌ  រដាយខផអកត្តមេកខខណឌ រនោះ សហ្

រៅប្កមរស ើរអរងកតអាឆសា រ់ឆរមេើយរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចរស ើរសួ ។ រៅកនុងរទ

របញ្ាតាករនោះេ ំបានកំណត់ថា ា សួ សណួំ ប្តូវបានកប្មកតប្តឹមខតរញ្ញា ពាក់េ័នធរៅនឹងសំណង នកងេ ំប្តូវរ៉ៅោះ

ពាេ់ដេ់រញ្ញា ពាក់េ័នធរៅនឹងេក  ទធភាេ រស់ជនសងស័យរឡើយ។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  វច្ធាន ៩១(១) ថ្ន

 វច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងថា “អងគជំន ំជប្មោះប្តូវសា រ់ឆរមេើយរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី សកសី នកងអនកជំនាញ រៅត្តម

េំដារ់េំរដាយខដេខេួនយេ់ថា ម្ភនប្ររោជន៍”។ ដូឆរនោះ រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីប្តូវបានរេើកយកមក

នកោយ ប្េមោន ជាមួយនឹងសកសី នកងអនកជំនាញថា ជាមរ ាបាយសប្ម្ភរ់រង្ហា ញា េកតទាក់ទងរៅនឹងា 

រចាទប្រាន់ប្រឆំ្ងនឹងជនជារ់រចាទ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអាឆសំអាងរេើសកខីកមម

 រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីកនុងា កំណត់អំេីេក  ទធភាេ ដូឆោន រៅនឹងា ខដេអងគជំន ំជប្មោះសំអាងរេើសកខី

កមម រស់ជនជារ់រចាទផងខដ  ប្រសកនររើជនជាររ់ចាទសរប្មឆឆកតាផាេ់សកខីកមម760។ រដាយរហ្ត ថា ឋានៈ

 រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី អាឆជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងតថ្មេជាភសាតុ្តង នកង/ឬភាេអាឆរជឿជាក់បានថ្នសកខីកមម 

េ ំម្ភនរហ្ត ផេអឱីប្តូវរដករស សកខីកមមរនោះរឡើយ។ 

314>រោងត្តមសំអាងរហ្ត ខាងរេើ វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកនុងា ទទួេយកសកខីកមម

 រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី េ ំអាឆប្តូវបានចាត់ទ កថា ជាកំហ្ សរឡើយ។ រអៀង ស ី បានរេើករញ្ញា  ថារតើ 

រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី អាឆប្តូវបានអន ញ្ញា តឱ្យផាេ់សកខីកមមត្តមា ដឹងឮ រស់ខេួនអំេីរ ឿងកាីប្េហ្មទណឌ បាន 

ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា នកងបានជំទាស់ថា ោ៉ៅ ងរហាឆណាស់ រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីលរបបី្តូវបានតប្មូវឱ្យផាេ់សកខី

កមមរប្ាមា រ ឱើសមបង761។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆអន វតាត្តមវច្ ីសស្តសាដូឆោន រៅកនុងសណំ ំ

រ ឿង ០០១762 រៅរេេខដេអងគជំន ំជប្មោះរញ្ញជ ក់ថា ទមៃន់ខដេបានផាេ់រៅរេើសកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរប

រវណីនឹងប្តូវរ ឱើា វាយតថ្មេរៅត្តមក ណីជាក់ខសាងនីមួយៗ រដាយខផអករេើភាេអាឆរជឿជាក់បានថ្នសកខីកមម 

                                                 
760

 សូមរមើេ  វច្ធាន ៩០ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។ 

761
 សំរណើ រស់ រអៀង ស ី សាីេីសកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី (E57)។ 

762
 សេប្កមរ ឿងកាី ឌ ឆ  (001-E188) កថាខណឌ  ៤២, ៥៣។   



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

200 
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នកងថា រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីេ ំតប្មូវឱ្យផាេ់សកខីកមមរប្ាមា រ ឱើសមបងរឡើយ763។ វច្ ីសស្តសា រស់អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងអន ញ្ញា តឱ្យរ ឱើា វាយតថ្មេអំេីតថ្មេជាភសាតុ្តងថ្នសកខីកមមនីមួយៗ រដាយខផអករេើកត្តា មួយ

ឆំនួនដូឆជា អតាឆ ច្ត រស់រ លគេខដេផាេ់សកខីកមម ភាេស ីសង្ហឱ ក់ោន  ឬមកនស ីសង្ហឱ ក់ោន ទាក់ទងរៅនឹងអងគ

រហ្ត សតាន ម័ត ា ជំ  ញទឹកឆកតារដាយខេួនឯង ា អោះអាងរំភេឺរខនែម នកងាេៈរទសៈនានាថ្នរ ឿងកាី764។ អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ោ៉ៅ ងជាក់លាក់រៅកនុងសេប្កម (ររើរទាោះជាជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងភសាតុ្តងជា

ឯកស ក៏រដាយឆ ោះ)ថា កនុងា វាយតថ្មេភសាតុ្តង អងគជំន ំជប្មោះបានេកចា ណារេើ“អតាសញ្ញា ណ ា សួ 

សំណួ  ភាេេំរអៀង ប្រភេរដើម នកងកត្តា ជំ  ញ ឬកងឱោះថ្នកត្តា ជំ  ញ រស់សមីជន នកងប្រភេរដើមថ្នភសាតុ្តង

”765។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រខនែមរទៀតរឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានទទេួ

សគ េ់ឋានៈេករសស រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណរីៅរេេផាេ់សកខីកមមរនាោះ766។  

315>ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា ខដេ នួន ជា បានរោងរៅរេើកត្តា ខដេម្ភនេកខណៈេករសសដាឆ់រដាយខឡកអំេី

តួនាទី រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី (ឧទាហ្ ណ៍ រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីេ ំបានរ ឱើសមបង ផេប្ររោជន៍

ឆមបង រស់េួករលរដើមបីទាមទា សណំង នកងកងឱោះា ដាក់ទណឌ កមមឆំរពាោះា ផាេ់សកខីកមមខកេងាេ យ នកងេទធ

ភាេកនុងា េករប្ោោះេកភាកាជាមួយនឹងរមធាវីកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី767) កត្តា ទាងំអស់រនោះប្តូវ
បានអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងដាក់រញ្ចូេកនុងា អន វតានូវវច្ ីសស្តសា រស់ខេួន នកងប្តូវបានេកចា ណារៅរេេ

រ ឱើា វាយតថ្មេរេើតថ្មេជាភសាតុ្តង នកងរេើទមៃន់ថ្នសកខីកមម រស់រដើមរណា ឹ ដឋរបរវណីនីមួយៗ។ ត្តម មមត្ត

កត្តា ទាងំរនោះេ ំបានរង្ហា ញេីកំហ្ សអងគឆារ់រៅកនុងវច្ ីសស្តសា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។  

                                                 
763

 សូមរមើេ កកឆចប្រជ ំរ ៀរឆំសវនាា  ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១១ ឯកស រេខ E1/2.1 ទំេ័  ៨២។ រសឆកាី

សរប្មឆសាីេីា រ ឱើសមបង រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី (E74) ទំេ័  ១។ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ខងេងអំេីទ កខរសករវទនា (E267/3) 

កថាខណឌ  ២១-២២។  

764
 សូមរមើេ ក ណីចាបំាឆ់ខកខប្រ (mutatis mutandis) សប្ម្ភរ់ភសាតុ្តងសកសី សេដីារ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ  

១៣៨។ សេដីារ ឿងកាី  Đorđević (ICTY កថាខណឌ  ៣៩។ សេដីារ ឿងកាី Nahimana (ICTR) កថាខណឌ  ១៩៤។ សេ

ដីារ ឿងកាី Bikindi (ICTR) កថាខណឌ  ១១៤។ សេដីារ ឿងកាី Musema (ICTR) កថាខណឌ  ៣៦។  

765
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៣៤។ 

766
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៣០។  

767
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៩៧ ដេ់ ២០៦។  
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316>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ប្តូវរដករស រចាេ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹង

ប្តូវេកចា ណាឆំរពាោះា រេើករឡើងជាក់លាក់រខនែមរទៀត រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងរេើសកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រៅកនុងខផនកពាក់េ័នធថ្នសេដីារនោះ។ 

៤.ល.៦.ខ.ា សំអាងរេើរសឆកាខីងេងអេំទី កខរវទនា នកងសកខកីមមអេំផីេរ៉ៅោះពាេ ់រស់ជន ងរប្ោោះ  

317>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសា រ់ឆរមេើយរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីឆំនួន ១៣ នាក់ ខដេរ ឱើរសឆកាីខងេង

អំេីទ កខរវទនា រនាៃ រ់េីា ផាេ់សកខីកមម រស់ខេួនរៅកនុងសវនាា រេើអងគរសឆកាី768 នកងបានសា រ់រដើមរណា ងឹ

 ដឋរបរវណីឆំនួន ១៥ នាក់ កនុងអំឡុងរេេថ្នសវនាា អំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ769។ ភាលីម្ភនឱ្ាស

សួ សណួំ រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីកនុងអំឡុងរេេសវនាា រេើអងគរសឆកាី រ៉ៅ ខនាភាលីប្តូវបានអន ញ្ញា តឱ្យរ ឱើរស
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 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកស រេខ E1/117.1។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១២ (យឹម ស វណណ  ជ ំ ស ខា) ឯកស រេខ E1/136.1។ ប្រតកចា ឹកថ្ងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ រូន)ី ឯកស រេខ

E1/138.1។ ប្រតកចា ឹកថ្ងៃទី ០៦ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន) ឯកស រេខ E1/141.1។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ វច្ឆិកា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (ម្ភស សរ៉ាន់) ឯកស រេខ E1/145.1។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី, រៅ នី) ឯកស 

រេខ E1/146.1។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខា) ឯកស រេខ E1/147.1។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ  នូ 

ឆ្ន ំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃ ០៦  នូ ឆ្ន ំ ២០១២  (លឹម វ៉ាន់ឌ)ី ឯកស  E1/149.1។ ប្រតក

ចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៣ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Denise AFFONCO) ឯកស រេខ E1/153.1។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ 

២០១៣ (េកន ោ៉ៅ ថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1។ 

769
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស៊ាូ ស ទាធ វី) ឯកស រេខ E1/197.1។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (អូន ផេេី) ឯកស រេខ E1/197.1។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សងំ រ៉ាត់) ឯកស រេខ 

E1/197.1។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (យស ផេ) ឯកស រេខ E1/197.1។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (  ឆ ផ្លន់ដារា-ស)  ឯកស រេខ E1/198.1។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃ ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ចាន់ ស ភាេ) 

ឯកស រេខ E1/198.1។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ហ្ូ ឆនាែ ) ឯកស រេខ E1/198.1។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី 

២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆង រអងេី) ឯកស រេខ E1/198.1។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ  ហ្៊ាន់) 
ឯកស រេខ E1/199.1។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូផ្លន់ សូវណណ )ី ឯកស រេខ E1/199.1។ ប្រតកចា ឹក

ឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (យកន  ំដួេ) ឯកស រេខ E1/199.1។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រ៉ៅូ ឌី

ណា) ឯកស រេខ E1/199.1។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ររ ស ផ្លន)ី ឯកស រេខ E1/200.1។ ប្រតកចា ឹក

ឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រសឿន ស វណឌ ី) ឯកស រេខ E1/200.1។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(រសង ស ីវត្តែ ) ឯកស រេខ E1/200.1។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ឆកាីអ ករាយរេើា ខងេងអំេីទ កខរវទនាខតកនុងក ណីខដេរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីរនាោះបានចាករឆញេីរនៃរ់សវ

នាា រ៉ៅ រណាណ ោះ770។ ភាលីក៏អាឆសួ សំណួ រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីកនុងអំឡុងរេេថ្នសវនាា អំេីផេរ៉ៅោះពាេ់

 រស់ជន ងរប្ោោះបានផងខដ ររើរទាោះរីប្តឹមខតសរងខររ៉ៅ រណាណ ោះ771។ 

318>រញ្ញា  ថារតើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា រៅរេេសំអាងរៅរេើសកខីកមមអំេី

ផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ ឬរសឆកាីខងេងអំេីទ កខរសកកនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត ទាក់ទង

រៅនឹងេក  ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ត្តមា េកនកតយជា

រឋម េ ំរឃើញម្ភនអតែរទឆារ់ជា  ម្ភនណាមួយខដេបានខឆងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំអាឆសំអាង

រៅរេើសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ រស់ជន ងរប្ោោះ ឬរសឆកាីខងេងអំេីទ កខរវទនាសប្ម្ភរ់រោេរំណងកនុងា ផា

េ់ា យេ់រឃើញរនាោះរឡើយ។ អន រលាមត្តមវច្ធាន ៨៧ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនឆនាៃ ន 

សកទធកកនុងា ទទួេយកភសាតុ្តងណាមួយខដេកនុងឆំរណាមរនាោះម្ភនា ជារព់ាក់េ័នធ នកងអាឆរជឿទ កឆកតាបាន។ 

319>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរជឿជាក់ថា ា អន វតា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងមកនផៃយុេីា អន វតា

ម នៗ ឬា អោះអាងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំន ំជប្មោះរឡើយ។ ា សំអាង រស់ នួន ជា រៅរេើសំណ ំរ ឿង ០០១ 

េ ំជារ់ពាក់េ័នធរនាោះរទ។ រៅកនុងខផនកថ្នសេប្កមរ ឿងកាី ឌ ឆ (001-E188) ខដេោត់បានរោងរៅរេើរនាោះ772 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងប្ោន់ខតបានយេ់រឃើញថា ផេរ៉ៅោះពាេ់ថ្នរទឧប្កកដឋរេើជន ងរប្ោោះ លឺជាា រេើក

យកមកេកចា ណារញ្ញា ពាក់េ័នធ រៅរេេរ ឱើា វាយតថ្មេរេើភាេ ៃន់ ៃ ថ្នរទឧប្កកដឋរ៉ៅ រណាណ ោះ។ អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងេ ំបានរញ្ញជ ក់ថា សកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះ  េ ំអាឆយកមកសំអាងកនុងា យេ់

រឃើញអំេីេក  ទធភាេរឡើយ។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  រសឆកាីសរប្មឆដថ្ទរទៀតរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ 

ខដេ នួន ជា បានរោងរៅរេើ773 ខដេកនុងឆំរណាមរនាោះពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី

ម្ភនសកទធកកនុងា សួ ជនជាររ់ចាទ សកសី នកងអនកជំនាញខដេប្តូវផាេ់សកខីកមមរេើអតាឆ ច្ត រស់ជនជារ់រចាទ

                                                 
770

 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា ខងេងអំេីទ កខរសករវទនា (E267/3) កថាខណឌ  ១៨។  
771

 សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/194.1 ទំេ័  ៩៣។ 

772
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៨៩ រជើងទំេ័  ៥១២ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី ឌ ឆ  (001-E188) កថា

ខណឌ  ៥៩៦។  

773
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៨៩ រជើងទំេ័  ៥១៣ រោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆអំេីសកទធក រស់សហ្រមធាវី

តំណាងរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីកនុងា រ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នអំេីា ប្រាសរទាស (001-E72/3) កថាខណឌ  ៤៦។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

អំេីរញ្ញា ពាក់េ័នធរៅនឹងា ផានាៃ រទាស ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆរនាោះ េ ំរឃើញម្ភនឆំណ ឆណា

ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរញ្ញជ ក់ថា សកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះ េ ំអាឆយកមករប្រើប្បាស់

រដើមបីកំណត់អំេីេក  ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទរឡើយ។  

320>រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងជាទូរៅបានអន ញ្ញា តឱ្យរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណ ី

“រង្ហា ញជាទូរៅអំេីទ កខរវទនាកនុងអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជា កររតយយ” រនាៃ រ់េីរញ្ចរ់សកខីកមម រស់ខេួន 

រហ្ើយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ថា រៅប្លរ់រេេទាងំអស់ខេួនបាន“រ ឱើា ខរងខឆក វាងសកខីកមម

រេើអងគរហ្ត ខដេរចាទជារញ្ញា  ខដេប្តូវបានកប្មកតប្តឹមវច្សេភាេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ នកងប្តូវដាក់ឱ្យ

សែកតរប្ាមា េកភាការដញរដាេជាមួយនឹងា ខងេងជាទូរៅអំេីទ កខរវទនា ខដេរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីអាឆ

រ ឱើរឡើងរដាយរស ីរៅរេេរញ្ចរ់ា ផាេ់សកខីកមម រស់ខេួន”774។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងបានប្ររមើេរឃើញថា រសឆកាីខងេងអំេីទ កខរវទនាអាឆនឹងម្ភនេ័ត៌ម្ភនពាក់េ័នធរៅនឹងេក  ទធភាេ រស់ជន

ជាររ់ចាទ។ ជាា កត់សម្ភគ េ់ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានខណនាសំហ្រមធាវីនាមំ ខតំណាងរដើមរណា ឹង ដឋ

របរវណ“ីក ំឱ្យម្ភនា ជំ  ញរ ឱើា រចាទប្រាន់ងមីៗរទៀតប្រឆំ្ងនឹងជនជារ់រចាទរៅដំណាក់ាេរនាោះ” នកង

បានកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា “កនុងក ណីខដេម្ភនា  ំរលាភរំពានសកទធក រស់ជនជារ់រចាទ ភាលីា ពា កាីប្តូវ

បានផាេ់ឱ្ាសប្លរ់ប្ោន់ឱ្យរ ឱើា ជំទាស់”775។ ជាសំខាន់ រៅកនុងសែ នភាេមួយខដេរសឆកាីខងេងអំេីទ កខ

រវទនាបានរ ឱើា រចាទប្រាន់ងមីប្រឆំ្ងនឹង រខៀវ សំផន អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេយកសំរណើ រស់

ជនជារ់រចាទស ំឱ្យរាោះរៅរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ខដេបានរ ឱើា រចាទប្រាន់រនាោះមកសួ រខនែម776។ ម្ភន

ា រញ្ញជ ក់ឆំនួន ២ ឆំណ ឆ ដូឆតរៅ ទីមួយ រៅរេេខដេរសឆកាីខងេងអំេីទ កខរវទនាេ ំប្តូវបានរ ឱើរឡើងកនុង

រោេរំណងរង្ហា ញនូវេ័ត៌ម្ភនងមីពាក់េ័នធរៅនឹងរទរចាទនានា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង នកងភាលីបានដឹងថា 

នឹងម្ភនរញ្ញា រនោះបានរកើតរឡើង។ ទីេី  ា ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេយកសំរណើស ំឱ្យរាោះ

រៅរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណសីរឡើង វច្ញ រញ្ញជ ក់ឱ្យរឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងយេ់ថា េ័ត៌ម្ភនខដេ

ម្ភនរៅកនុងរសឆកាីខងេងអំេីទ កខរវទនាជាសាា ន េេ អាឆប្តូវបានរប្រើប្បាស់សប្ម្ភរ់ា កំណត់អំេីេក  ទធភាេ

 រស់ជនជារ់រចាទ។ រ៉ៅ ខនាប្រសកនររើផៃយុេីរនោះ វច្ញ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំចាបំាឆ់ផាេ់ឱ្ាសឱ្យជនជារ់

                                                 
774

 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា ខងេងអំេីទ កខរសករវទនា (E267/3) កថាខណឌ  ១៤។  

775
 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា ខងេងអំេីទ កខរសករវទនា (E267/3) កថាខណឌ  ១៧។ 

776
 សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ខងេងអំេីទ កខរសករវទនា (E267/3) កថាខណឌ  ១៩។ 
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រចាទរសនើស ំឱ្យរាោះរៅរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រដើមបីរ ឱើា សួ រដញរដាេសរឡើងវច្ញរឡើយ។ អាប្ស័យរៅ

រេើ នួន ជា ខេួនឯងកនុងា រ ឱើសំរណើស ំខរររនោះរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំន ំជប្មោះ។  

321>ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់

រឃើញថា ទប្មង់ខរររទខដេភាលីរសនើរឡើងសប្ម្ភរ់សួ សំណួ រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណកីនុងអំឡុងរេេថ្នសវនា

ា អំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះខដេប្តូវបានអន ម័តយករដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង777 រង្ហា ញអេីំ

ា  ំេឹង រស់ភាលីថា រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីអាឆផាេ់ភសាតុ្តងខដេពាក់េ័នធរៅនឹងេក  ទធភាេ រស់ជនជារ់

រចាទ778។ ជាសំខាន់ ម្ភនា យេ់ប្សរកនុងឆំរណាមរនាោះថា រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណអីាឆប្តូវបានសួ អំេីរញ្ញា

ទាងំអស់ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងរ ឿងកាី779 នកងអាឆផាេ់ភសាតុ្តងខដេជាឆំណ ឆសំខាន់ថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយ

រងខំ780 នកងអាឆប្តូវបានជំទាស់រដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាា  នកងប្កុមរមធាវីា ពា កាីខដេប្តូវបានផាេ់រេេរវលា

ជាក់លាក់សប្ម្ភរ់សួ សណួំ រនាោះ781។ 

322>ស  ររសឆកាីមក េ ំម្ភនា រង្ហា ញឱ្យរឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងផាេ់ា ចារ់អា មមណ៍ថា 

េ័ត៌ម្ភនរៅកនុងរសឆកាីខងេងអំេីទ កខរសក ឬសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះេ ំអាឆយកមករប្រើប្បាស់

រដើមបីកំណត់អំេីេក  ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទរនាោះរទ ដូរឆនោះ អំណោះអំណាង រស់ ននួ ជា ឆំរពាោះរញ្ញា រនោះប្តូវ

រដករស រចាេ។ 

323>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា ា អន វតា

 រស់ត លាា កនុងប្សុក នកងអនា ជាតកបានរង្ហា ញថា រសឆកាីខងេងអំេីទ កខរវទនា រស់ជន ងរប្ោោះេ ំអាឆយកមក

រប្រើប្បាស់រដើមបីកំណត់អំេីេក  ទធភាេបានរឡើយ782។ យ តាកសស្តសាខដេ នួន ជា បានរោងរៅរេើរនាោះម្ភនដូឆជា 

ប្ររទសអូស្តសា េី ាណាដា អ ីប្សខអេ ញូហ្សីេខេន នកងសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក ប្េមទាំងត លាា  ICC ផងខដ  

                                                 
777

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/194.1ទំេ័  ៩៣។ 
778

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/193.1 ទំេ័  ៨២ ដេ់ ៨៩។ 

779
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/193.1 ទំេ័  ៨៦។ 

780
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/193.1 ទំេ័  ៨៦។ 

781
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/193.1 ទំេ័  ៨៦ ដេ់ ៨៧។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២១ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/194.1ទំេ័  ៩៣។ 

782
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៨៨។  
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ម្ភន ររនីតកវច្ ីខ សៗោន  ខដេកនុងរនាោះេ ំម្ភនរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីឆូេ ួមរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រដើមរ

ណា ឹង ដឋរបរវណី ម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធកនុងកប្មកតតកឆតួឆរៅនឹងរញ្ញា ឆំរពាោះម ខ។ 

324>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរជឿជាក់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំម្ភនកំហ្ សកនុង

ា សំអាងរៅរេើរសឆកាីខងេងអំេីទ កខរវទនា នកងសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះរដើមបីយកមករ ឱើជាភ

សាតុ្តងសតាន ម័តរឡើយ។ ា រចាទប្រាន់ជាក់លាក់ពាក់េ័នធរៅនឹងតថ្មេជាភសាតុ្តង នកងទមៃន់ខដេបានផាេ់

រៅរេើរសឆកាីខងេងអំេីទ កខរវទនានីមួយៗ នកងសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះ នឹងប្តូវរដាោះប្សយរៅ

កនុងខផនកខដេពាក់េ័នធរៅកនុងសេដីារនោះ783។ 

៥.ល.៧.ា សំអាងរេើសកខកីមម រស់អនកជនំាញ នកងប្រភេមកនផ្លៃ េ ់

325>កនុងា េកភាកាអំេីភាេអាឆទទួេយកបាននូវភសាតុ្តង អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ថា រៅកនុង

អំឡុងរេេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ខេួនបានសា រ់មតករោរេ់ រស់អនកជំនាញសាីេី“រញ្ញា ររឆចករទសជាក់

លាក់ រដើមបីជួយដេ់អងគជំន ំជប្មោះកនុងា ខសឱងយេ់អំេីភសាតុ្តងខដេបានរង្ហា ញរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំន ំ

ជប្មោះ”784។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសា រ់ឆរមេើយអនកជំនាញឆំនួន ៣ នាក់785 ម្ភនដូឆជា Philip 

SHORT  David CHANDLER នកង  ឹម ស ធារ៉ា។  ឹម ស ធារ៉ា បានផាេ់សកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ផេូវឆកតា

 រស់ជន ងរប្ោោះរៅកនុង ររកមពជុាប្រជា កររតយយ786។ ជនជារ់រចាទេ ំបានរេើកអំណោះអំណាងណាមយួ

ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះរឡើយ។  

326>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា ជារោេា ណ៍ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគ េ់

ឆាស់លាស់នូវកប្មកតមតករោរេ់ រស់អនកជំនាញ រ៉ៅ ខនាត្តមា អន វតាជាក់ខសាង អងគជំន ំជប្មោះបានខផអករៅ

រេើសកខីកមម រស់អនកជំនាញជាប្រចា ំ រដើមបីយកមករ ឱើជាភសាតុ្តងផ្លៃ េ់កនុងា ោបំ្ទដេ់សំអាងរហ្ត ខដេ

កំេ ងម្ភន វច្វាទ វាងភាលី787។ េួកោត់បានជំទាស់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សផងខដ រដាយស 

                                                 
783

 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័  ៥០៣។  

784
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ៣០។ 

785
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៣២។   

786
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១១៤២ នកង ១១៥០។  

787
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២០៧ ដេ់ ២០៩។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១១៨។  
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សំអាងជាញឹកញារ់រៅរេើកកឆចា  រស់អនកនកេនធខដេេ ំបានមកផាេ់សកខីកមមរៅកនុងត លាា  រដើមបយីកមករ ឱើ

ជាប្រភេរដើមដ៏ម្ភនស ៈសំខាន់ជារប្ឆើន កនុងា ោបំ្ទដេ់ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត ខដេកំេ ងម្ភនវច្វាទ

រនោះ នកងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង េ ំបានខកតខំប្រឹងខប្រងេកតប្បាកដកនុងា វាយតថ្មេរេើជំនាញ រស់អនកនកេ

នធនីមួយៗ ឬអនកជំនាញ ឬេនយេ់េីមូេរហ្ត ខដេខេួនបានចាត់ទ កកំណត់ប្ត្តថ្នអងគរហ្ត រនោះថា ម្ភនភាេអាឆ

រជឿទ កឆកតាបានរនាោះរឡើយ788។ 

327>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា រខៀវ សំផន នកង នួន ជា េ ំបានរង្ហា ញេីកំហ្ សណាមួយខដេអងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើភសាតុ្តង រស់អនកជំនាញ នកងប្រភេមកនផ្លៃ េ់789រនាោះរទ។ 

328> វច្ធាន ៣១(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងថា “សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកត ឬអងគជំន ំជប្មោះ អាឆខសឱង កជំនួយេី

មតករោរេ់ រស់អនកជំនាញអំេីរញ្ញា ខដេយេ់រឃើញថា ម្ភនស ៈសំខាន់ចាំបាឆ់ដេ់ា រស ើរសួ  ឬកកឆច

ដំរណើ ា នីតកវច្ ីឆំរពាោះម ខ អ.វ.ត.ក.”។ ខផនកដថ្ទរទៀតថ្នរញ្ាតាករនោះ ម្ភនខឆងេមអកតទាក់ទងរៅនឹង វច្ ីសស្តសា

ខដេអនកជំនាញបានរំរេញកកឆចា  រស់ខេួន។ ប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពជុា ម្ភនខឆងអំេីា ចាត់ត្តងំអនក

ជំនាញឱ្យជួយរៅប្កមរេើទកដឋភាេររឆចករទសថ្នរ ឿងកាី នកងបានររងកើតរទរបញ្ាតាកេមអកតទាក់ទងរៅនឹងា រប្រើ

ប្បាស់អនកជំនាញកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរៅដំណាក់ាេរស ើរសួ 790។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  យ តាក

សស្តសា នកងា អន វតាជាអនា ជាតកបានទទួេសគ េ់ថា សកសីជំនាញប្តូវបានរប្រើប្បាស់កនុងរោេរំណងផាេ់

ឆំរណោះដឹងឯករទស ខដេអាឆជួយដេ់ត លាា អងគរហ្ត ឱ្យយេ់ដឹងអំេីភសាតុ្តងខដេបានរង្ហា ញ791។ យ តាក

សស្តសា រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមមមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍បានរញ្ញជ ក់ថា តួនាទី រស់អនកជំនាញកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី

រៅឆំរពាោះម ខត លាា ទាងំរនោះ លឺរដើមបីផាេ់សកខីកមមឆំរពាោះរញ្ញា ប្សរត្តមជំនាញជាក់លាក់ រស់ខេួន រ៉ៅ ខនាមកនផា

េ់សកខីកមមរេើអងគរហ្ត ខដេម្ភនជរម្ភេ ោះ ឬឆំរពាោះអំរេើ ឬា ប្រប្េឹតា ឬា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  រស់

                                                 
788

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២០៧  ដេ់ ២១១។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៤ 

នកង ១១៨។ 

789
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១០៤ ដេ់ ១០៧។ 

790
 សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ១៦២ ដេ់ ១៧១ ថ្នប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពជុា។  

791
 សេដីារ ឿងកាី  Renzaho (ICTR) កថាខណឌ  ២៨៧។ សេដីារ ឿងកាី  Nahimana (ICTR) កថាខណឌ  ១៩៨។ សេ

ដីារ ឿងកាី Semanza (ICTR) កថាខណឌ  ៣០៣។ សេដីារ ឿងកាី Simba (ICTR) កថាខណឌ  ១៧៤។ សេដីារ ឿងកាី 
D.Milošević (ICTY) កថាខណឌ  ១១៧។ 
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ជនជារ់រចាទ ដូឆសកសី មមត្តរឡើយ792។ រោងត្តមមូេរហ្ត រនោះ ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអំរេើមន សសឃាតខដេជនជារ់រចាទប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេ ខដេបានខផអកខតមួយ

ម ខលត់រេើសកខីកមម រស់សកសីជំនាញខដេជាពាកយឆចាមអារ៉ាមតោន េី ដងរនាោះ ប្តូវបានរដករស រចាេរៅ

ដំណាក់រណា ឹងសទ កខ793។ យ តាកសស្តសា រស់ត លាា  ICTY នកង ICTR បានរញ្ញជ ក់រខនែមរទៀតថា រៅ

ឆំរពាោះម ខត លាា ឧប្កកដឋកមមទាងំរនោះ (i) សកសជីំនាញប្តូវបានផាេ់រស ីភាេរឆេើយរៅត្តមជំនាញ រស់ខេួន794
 

(ii) រៅរេេផាេ់សកខីកមមរេើរញ្ញា រប្ៅជំនាញ រស់ខេួន សកខីកមមរនាោះ“នឹងប្តូវចាត់ទ កថា ជាមតករោរេ់ផ្លៃ េ់

ខេួន រស់សកសីជំនាញ រហ្ើយនឹងប្តូវងេឹងខងេងសមប្សរផងខដ ”795
 (រញ្ញជ ក់ថា មតករនោះរៅខតអាឆប្តូវបាន

េកចា ណារដាយត លាា អងគរហ្ត ) នកង (iii) រ លគេរនោះអាឆម្ភនេទធភាេរដើ តួនាទីជាសកសីជំនាញផង នកងតួ

នាទី រស់សកសីអងគរហ្ត ផងខដ 796។ 

329>នួន ជា បានរោងរៅរេើឧទាហ្ ណ៍មួយឆំនួនខដេកនុងរនាោះបានជំទាស់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

ម្ភនកំហ្ សរដាយស បានសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់ Philip SHORT នកង David CHANDLER
797។ 

រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ ា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើសកខីកមម

 រស់អនកជំនាញរដើមបី្នរៅរ ឱើា សននកដាឋ នអំេីអងគរហ្ត ណាមួយ ត្តម មមត្ត េ ំប្តូវបានហាមឃាត់ ដរារ

ណាតួនាទី រស់អនកជំនាញ ប្តូវបានកប្មកតប្តឹមជួយដេ់ត លាា អងគរហ្ត កនុងា “ខសឱងយេ់អំេីភសាតុ្តង

                                                 
792

 សេដីារ ឿងកាី Nahimana (ICTR) កថាខណឌ  ២១២, ៥០៩ នកង ៥១១។ សេដីារ ឿងកាី  Renzaho (ICTR) កថាខណឌ  
២៨៨។ សេដីារ ឿងកាី Bagosora (ICTR) កថាខណឌ  ២២៦ រជើងទំេ័  ៥០៣។   

793
 សេដីារ ឿងកាី Nahimana (ICTR) កថាខណឌ  ៥០៨ ដេ់ ៥០៩។ 

794
 សេដីារ ឿងកាី Nahimana (ICTR) កថាខណឌ   ១៩៨ (ដកប្សង់សេដីារ ឿងកាី Semanza (ICTR) កថាខណឌ  ៣០៣)។ 

សេដីារ ឿងកាី Renzaho (ICTR) កថាខណឌ  ២៨៧។ សេដីារ ឿងកាី Bagosora (ICTR) កថាខណឌ  ២២៥។ 

795
 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា ទទួេយក បាយា ណ៍ រស់អនកជំនាញ Robert Donia រ ឿងកាី D.Milošević (ICTY) កថាខណឌ  ១១។  

796
 សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី Renzaho (ICTR) កថាខណឌ  ២៨៨ “ដូរឆនោះ រដាយស  បាយា ណ៍ នកងសកខីកមម រស់សកសី

ជំនាញអាឆខផអករេើអងគរហ្ត ខដេបានេកេណ៌នារដាយស សកសី មមត្ត ឬបានខផអករេើអងគរហ្ត េីភសាតុ្តងដថ្ទរទៀត សកសីជំនាញ

ជារោេា ណ៍េ ំអាឆផាេ់សកខីកមមរដាយផ្លៃ េ់ខេួនអំេីសកមមភាេ ឬអំរេើប្រប្េឹតា រស់ជនជាររ់ចាទ រដាយោម នា រាោះរៅផងខដ 

មកផាេ់សកខីកមមកនុងនាមជាសកសីអងគរហ្ត  នកងរដាយោម នា រង្ហា ញឆរមេើយ រស់ោត់ផងខដ  រដាយអន រលាមត្តមវច្ធានជា  ម្ភន

ពាក់េ័នធរៅនឹងសកសីអងគរហ្ត ” (រជើងទំេ័ េ ររចាេ រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម)។  

797
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២០៩។ រៅកនុងរជើងទំេ័ ពាក់េ័នធ នួន ជា បានប្តឹមខតរោងរៅរេើឆំណ ឆខដេ

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើអនកជំនាញទាំងេី  ូររនោះ។ 
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ខដេបានរង្ហា ញកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំន ំជប្មោះ”798 រដាយេ ំាេ យជាយនាា សប្ម្ភរ់រេើករង្ហា ញភសាតុ្តង

ខដេេ ំអាឆរជឿទ កឆកតាបានរនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ កត្តា ជាលនេឹោះកនុងា វាយតថ្មេអំេីភាេអាឆរជឿ

ទ កឆកតាបាន នកងតថ្មេជាភសាតុ្តងថ្នសកខីកមម រស់អនកជំនាញ ប្តូវម្ភនា េកនកតយេកឆ័យរដាយប្រុងប្រយ័តនអំេី

ប្រភេខដេអនកជំនាញបានទាញយកមករ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ ន799។ ជាទូរៅ រនោះប្តូវបានរ ឱើរឡើងរៅកនុងអឡំងុ

រេេថ្នា សួ រដញរដាេ800។ ក ណីខដេប្រភេរដើមេ ំអាឆទទួេបាន នកងរផៃៀងផ្លៃ ត់រេញរេញ ភសាតុ្តង

                                                 
798

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរ ង កថាខណឌ  ៣០ រជើងទំេ័  ៨២។ សូមរមើេផងខដ  សេដីារ ឿងកាី Nahimana 

(ICTR) កថាខណឌ  ១៩៨ ( ួមរញ្ចូេរសឆកាីរោងដកប្សង់រៅកនុងរជើងទំេ័  ៤៧៣)។ 
799

 សូមរមើេ ឧ. រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ទទួេយក បាយា ណ៍ រស់អនកជំនាញ Ratko រ ឿងកាី Tolimir (ICTY) កថាខណឌ  ១៥ 

(“រៅកនុងា រង្ហា ញអំេីភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបាន ប្តូវខតម្ភនេ័តម៌្ភនប្លរ់ប្ោន់ទាក់ទងរៅនឹងប្រភេខដេរប្រើប្បាស់កនុងា ោបំ្ទ

ឆរមេើយ រស់អនកជំនាញខដេប្តូវខតរង្ហា ញឆាស់លាស់ ខដេអាឆឱ្យភាលីដថ្ទរទៀត ឬអងគជំន ំជប្មោះសួ រដញរដាេរេើមូេដាឋ នខដេ

សកសីបានខផអកឆរមេើយ រស់ខេួនសប្ម្ភរ់ា រ ឱើរសឆកាកសននកដាឋ នរនាោះ។ កនុងក ណីោម នា រោងឆាស់លាស់ ឬប្រភេអាឆ កបានរទ

រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះនឹងប្តូវចាត់ទ កឆរមេើយរនោះជាមតករោរេ់ផ្លៃ េ់ខេួន រស់សកសី នកងងេឹងខងេងអំេីភសាតុ្តងរដាយសមប្សរ” (រជើង

ទំេ័ េ ររចាេ))។ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ទទួេយក បាយា ណ៍ រស់អនកជំនាញ Robert Donia រ ឿងកាី D. Milošević (ICTY) 

កថាខណឌ  ៨។ រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា ជូដំណឹង រស់ភាលីា ពា កាីត្តមវច្ធាន ៩៤ សៃួន ពាក់េ័នធរៅនងឹសកសីជំនាញ រស់អយយា  

Richard Butler (ICTY) កថាខណឌ  ៣០ (តម្ភេ ភាេរៅកនុងវច្ ីសស្តសា នកងប្រភេខដេរប្រើប្បាស់រដាយសកសីជំនាញ  ួមទាំងា 

សំអាងរៅរេើអងគរហ្ត ខដេសនមត នកងបានរង្ហា ញរនាោះ លឺជាកត្តា មួយខដេប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកនុងា 

វាយតថ្មេភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបាន នកងតថ្មេជាភសាតុ្តងថ្នរសឆកាីសននកដាឋ ន រស់អនកជំនាញ)។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណា

រឃើញថា ា វាយតថ្មេរដាយប្រុងប្រយ័តនរេើប្រភេ រស់អនកជំនាញ ជាា សមប្សរ ជាេករសស ដូឆកនុងរ ឿងកាីរឆចរុបនន ត លាា 

អងគរហ្ត េកចា ណារេើភសាតុ្តងខដេបានផាេ់រដាយអនកជំនាញខផនកប្រវតាកសស្តសា (Philip SHORT នកង David CHANDLER) 

រប្ពាោះឆំរណោះដឹង រស់អនកជំនាញរនោះ នកងា វច្ភាល ត្តមា កត់សម្ភគ េ់ រស់ នួន ជា (កនុងស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថា

ខណឌ  ២១១) រសៃើ ខតដូឆោន នឹងា េកចា ណា រស់រៅប្កមខដេពាក់េ័នធនឹងរ ឿងកាីរឆចរុបននខដ ។  
800

 រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹង រស់ភាលីា ពា កាីដកតឆកតាអនកជំនាញ Richard Butler (ICTY) កថាខណឌ  ១៥។ សូមរមើេផងខដ  

រសឆកាីសរប្មឆរេើឆរមេើយ រស់សកសីជំនាញរ ឿងកាី Galić (ICTY) ទំេ័  ៦ ដេ់ ៧ (ប្រភេខដេរប្រើប្បាស់រដាយសកសីជំនាញកនុង

ា រ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ ន រស់ខេួន ប្តូវខតរង្ហា ញឱ្យឆាស់លាស់ នកងង្ហយប្សួេដេ់ភាលីអាឆ កបានត្តមា រសនើស ំរដើមបីរប្តៀមរ ៀរឆំ

សប្ម្ភរ់សួ រដញរដាេ)។ 
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 រស់អនកជំនាញរនោះប្តូវផាេ់ទមៃន់រខាយ រដាយស េទធភាេប្តូវបាន ឹតតបកតសប្ម្ភរ់ភាលី នកងត លាា សួ 

រដញរដាេរេើា សននកដាឋ ន រស់អនកជំនាញរនាោះ801។   

330>ជាក់លាក់ជាងរនោះរទៀត នួន ជា បានជំទាស់ថា ម្ភនា យេ់រឃើញជារប្ឆើន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងខដេម្ភនកំហ្ សកនុងា សំអាងរៅរេើមតករោរេ់ រស់អនកជំនាញ802។ នួន ជា បានរេើកអំណោះអណំា

ងដូឆោន ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញខដេបានោបំ្ទរដាយា ដកប្សង់កកឆចា ខផនកសកកា ឬប្រភេមកនផ្លៃ េ់

ដថ្ទរទៀត803។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេប្តឹមខតរ ឱើា សរងកតរៅកនុងដំណាក់ាេរនោះថា ា រោងភាល

រប្ឆើនខដេ នួន ជា បានឆងអេុរង្ហា ញរនាោះ ប្តឹមខតជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា យេ់រឃើញខផអករេើភសាតុ្តងមកន

ផ្លៃ េ់(ម្ភនន័យថា ា យេ់រឃើញរនោះេ ំខមនជាសនូេ ឬមូេដាឋ នសប្ម្ភរ់រង្ហា ញេីអំរេើប្រប្េឹតា រស់ជនជារ់

រចាទរឡើយ) នកង/ឬ ប្តូវបានដករឆញេីប្រភេរផសងៗរទៀតថ្នភសាតុ្តង  ួមទាងំសកខីកមមផ្លៃ េ់ផងខដ 804។ 

                                                 
801

 សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆរេើសរំណើស ំដករឆញនូវ បាយា  រស់អនកជំនាញ រ ឿងកាី Karadžić (ICTY) កថាខណឌ  ២២ ដេ់ 

២៣ (បានទទួេយក បាយា ណ៍ រស់អនកជំនាញរ ឱើជាភសាតុ្តង ររើរទាោះរីជាម្ភនា រញ្ញជ ក់តកឆតួឆអំេីប្រភេឆំរពាោះា សនកឋដាឋ ន

រនាោះក៏រដាយ ក៏រ៉ៅ ខនាបានរញ្ញជ ក់ថា កត្តា រនោះនឹងប្តូវយកមកេកចា ណារៅរេេវាយតថ្មេរេើទមៃន់ខដេប្តវូផាេ់រៅឱ្យ បាយា ណ៍រនោះ 

រៅរេេខដេអនកជំនាញប្តូវបានសួ រដញរដាេ នកងរដាយខផអករេើភសាតុ្តងទាំងមូេ)។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរញ្ញជ ក់ថា ភាេ

អាឆ កបាន នកងា រផៃៀងផ្លៃ ត់រេើប្រភេ រស់អនកជំនាញ ត្តមា េកភាការឆចរុបនន លឺជាកត្តា ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងា វាយតថ្មេរេើ

តថ្មេភសាតុ្តង។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ា េកតខដេថា យតាកសស្តសាអនា ជាតកេ ំបានរដាោះប្សយទាក់ទងរៅនឹងស ៈសំខាន់ថ្នកត្តា រនោះរៅ

ដំណាក់ាេថ្នភាេអាឆទទួេយកបាន េ ំសំខាន់រឡើយ។ សូមរមើេ A. Singh, ‘ភសាតុ្តង រស់អនកជំនាញ’ in K. Khan, C. 

Buisman, C. Gosnel (eds), រោេា ណ៍សាីេីភសាតុ្តងថ្នយ តាក ម៌ប្េហ្មទណឌ អនា ជាតក (Oxford: ប្េតឹាករ័ប្តេ័ត៌ម្ភនសកេវច្ទាេ័

យ Oxford ឆ្ន ំ ២០១០) ទំេ័  ៦២៩។ 
802

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២០៩។  
803

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២១០។ 
804

 ជាឧទាហ្ ណ៍ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១១៤ រជើងទំេ័  ៣១៨ រោងរៅរេើភសាតុ្តង រស់អនក

ជំនាញ នកងឯកស សកកាកនុងោបំ្ទា សរប្មឆថា រៅកនុងអំឡុងរេេ ហ្ូតមកដេ់ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ “រ.ក.ក. បានដាក់រឆញ

េកខខណឌ ា ង្ហ ាន់ខតេំបាករឡើងៗរៅរេើសម្ភជកកសហ្ក ណ៍”។ ដូឆបានរេើករឡើងរដាយ នួន ជា ររើរទាោះរីជា រនោះេ ំម្ភន

ប្រភេោបំ្ទរប្ៅខតេីភសាតុ្តង រស់អនកជំនាញ នកងឯកស សកកា(សកសីអងគរហ្ត ខដេបានដកប្សង់េ ំបានសំរៅរៅរេើ“េកខខណឌ

ា ង្ហ ាន់ខតេំបាករឡើងៗ”រៅកនុងសហ្ក ណ៍)ក៏រដាយ ក៏ នួន ជា េ ំបានរង្ហា ញថា ា យេ់រឃើញរនោះ លឺជាមូេដាឋ នសប្ម្ភរ់ា 

ដាក់េក  ទធភាេរឡើយ។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាយេ់រឃើញថា ម្ភនទំនាក់ទំនង វាងអំរេើ រស់ជនជារ់រចាទជាមួយនឹងា វាយ

ប្រហា រេើប្រជាជនស ីវច្េ នកងថា ជនជារ់រចាទបានដឹងអំេីា វាយប្រហា  នកងដឹងថា អំរេើ រស់ខេួន លឺជាខផនកថ្នា វាប្រហា រនោះ 

រដាយស ា វាយប្រហា រនោះប្តូវបានរ ឱើរឡើរដើមបីជំ  ញ នកងប្សរត្តមរោេនរោបាយ នកងខផនា  រស់រកស (សេប្កម រស់
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ឆំណ ឆមួយឆំនួនខដេអងគជំន ំជប្មោះបានសំអាងរៅរេើភសាតុ្តង រស់អនកជំនាញ ឬប្រភេមកនផ្លៃ េ់ខតមួយម ខ

លត់កនុងា ទាញយករសឆកាីសននកដាឋ នសនូេរនាោះ នឹងប្តូវរដាោះប្សយរៅកនុងខផនកខដេពាក់េ័នធខាងរប្ាម805។ 

ទាកទ់ងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ពាក់េ័នធរៅនឹងតួនាទី រស់ Philip SHORT ជាា កត់សម្ភគ េ់

ផងខដ ថា រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ចាត់ត្តំងអនកជំនាញ (E215) អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់

រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹង Philip Short ថា ោត់“ប្តូវបានភាលីរសនើរឡើងជាឆមបង រដាយស ឆំរណោះដឹងផ្លៃ េ់ខេួន

 រស់ោត់ឆំរពាោះអងគរហ្ត ពាក់េ័នធរៅនឹង ររកមពជុាប្រជា កររតយយ […]។ ដូរឆនោះរហ្ើយ[ោត់]ប្តូវបានរាោះ

រៅកនុងនាមជា[សកសជីំនាញ] ររើរទាោះរីជា[ោត់]អាឆនឹងប្តូវបានសួ សំណួ អំេីអងគរហ្ត ត្តមា យេ់ដឹង

ផ្លៃ េ់ខេួន[ រស់ោត់]ទាក់ទងរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ក៏រដាយ”806។ ដូរឆនោះ រង្ហា ញឱ្យរឃើញឆាស់ត្តងំេី

ដំរូងថា រលាក Philip SHORT មកនប្តឹមខតម្ភនតួនាទីរ ឱើជាអនកជំនាញរ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំជាសកសីអងគ

រហ្ត ផងខដ ។ ទាក់ទងរៅនឹងឆំណ ឆមួយខដេ នួន ជា បានរោងរៅរេើ ខដេកនុងរនាោះ Philip SHORT 
បានររញ្ចញមតករោរេ់ខដេទំនងជាខ សជំនាញ រស់ោត់807 នួន ជា េ ំបានរង្ហា ញ ថារតើា យេ់រឃើញ

ពាក់េ័នធ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរនោះ808 ជាមូេដាឋ នសនូេសប្ម្ភរ់ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេោ៉ៅ ងដូឆរមាឆ

                                                                                                                                                             

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៩៧។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រោេនរោបាយជរមេៀសប្រជាជនរឆញេី

ទីប្កុង នកងទី ួមរខតានានារដាយរងខំ“ប្តូវបានររងកើតរឡើងប្សរត្តមម្ភោ៌នរោបាយរកសយូ េង់ណាស់មករហ្ើយ ខដេរផ្លា តរេើា 

រ ឱើកសកកមម”(សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៩០ រោងរៅរេើកនុងឆំរណាមរនាោះ កថាខណឌ  ១១៦)។  រទាោះជា

ោ៉ៅ ងណាកាី េ ំម្ភនា យេ់រឃើញណាមួយបានខផអករេើេកខខណឌ ា ង្ហ រៅសហ្ក ណ៍ រ៉ៅ ខនាបានខផអករេើអតែកភាេថ្នរោេ

នរោបាយរកសកនុងា ររងកើតសហ្ក ណ៍។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ា យេ់រឃើញរនោះបានខផអករេើាេៈរទសៈរខនែម។ ឧទាហ្ ណ៍

មួយរទៀត លឺជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា នួន ជា ម្ភនសកទធកអំណាឆរ ឱើរសឆកាីសរប្មឆ ង

រប្ាយរៅកនុងរកស នកងថា ា ប្លរ់ប្លង រស់ោត់លាតសនធឹងដេ់រញ្ញា រោធា(សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

កថាខណឌ  ៣៤៨)។ ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេេផាេ់ា យេ់រឃើញទាំងរនាោះ“បានយេ់ប្សរ”ជាមួយនឹងទសសនៈ

 រស់អនកជំនាញេី  ូររនាោះក៏រដាយ ក៏រសឆកាីសននកដាឋ ន រស់ខេួនបានខផអករេើភសាតុ្តងជារប្ឆើន  ួមទាំងសកខីកមម រស់សកសីអងគរហ្ត  

នកងឯកស  រស់កមពជុាប្រជា កររតយយនាសម័យរនាោះ(សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៣៣៤ ដេ ់

៣៤១)។  
805

 សូមរមើេឧ. កថាខណឌ  ៨៨០ ដេ់ ៨៨១, ៨៨៨, ៩២០។  
806

 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា ចាត់ត្តំងអនកជំនាញ (E215) កថាខណឌ  ១៨។  

807
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២០៩។ 

808
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៣៨ ដេ់ ៥៣៩។ 
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រឡើយ នកងេ ំបានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានចាត់ទ កទសសន រស់ Philip SHORT ប្ោន់ខតជា
មតករោរេ់ផ្លៃ េ់ខេួនរ៉ៅ រណាណ ោះ ឬេ ំបានងេឹងខងេងរេើទសសនរនោះឱ្យបានសមប្សរ។ 

331>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានវាយតថ្មេរេើឯក

រទស រស់អនកជំនាញរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា រនាៃ រ់េីបានសា រ់ភាលីទាងំអស់អំេីរញ្ញា អនក

ជំនាញរនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ល ណវ ឌឍកដេ់ David CHANDLER នកង Philip SHORT ថា

ជាអនកជំនាញអំេី រ.ក.ក. នកងរ ឿងរ៉ាវនានារៅកនុង ររកមពជុាប្រជា កររតយយ809 រហ្ើយ ួមទាងំ នួន ជា ផង

ខដ  ក៏បានទទួេសគ េ់េួកោត់ថា ជាអនកម្ភនជំនាញពាក់េ័នធ រដាយបានរញ្ចូេរ ម្ ោះ រស់អនកទាងំេី រៅកនុង

រញ្ជីសកសីខដេខេួនបានរសនើស ំ810។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើា ជំទាស់

 រស់ នួន ជា អំេីអនកជំនាញរៅកនុងរណា ឹងសទ កខរឡើយ811។ 

332>នួន ជា បានជំទាស់ឆំរពាោះា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើអតែរទស រស រដាយ Ben 

KIERNAN នកង Elizabeth BECKER ខដេជា“ប្រភេមកនផ្លៃ េ់”ថ្នភសាតុ្តង ររើរទាោះរីជារប្រើប្បាស់សប្ម្ភរ់

រហ្ត ផេរផសងក៏រដាយ នកងក៏បានជំទាស់ផងខដ អំេីា កងឱោះនូវភាេប្បាកដប្រជា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូង នកងកងឱោះជំនាញ រស់អនកនកេនធទាងំេី 812។ ស ណាទូរៅ រស់ រខៀវ សផំន េ ំម្ភនមូេដាឋ នោបំ្ទ

ឆាស់លាស់ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា សរប្មឆយកមតករោរេ់ រស់អនកជំនាញរ ឱើ

ជាមូេដាឋ នកនុងា យេ់រឃើញ រស់ខេួន នកងា រញ្ញជ ក់េ ំឆាស់ ថារតើប្រភេខដេបានរប្រើប្បាស់រដាយអនក
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 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា ចាត់ត្តំងអនកជំនាញ (E215) កថាខណឌ  ១៧ ដេ់ ១៨។ 

810
 សូមរមើេ រសឆកាីសរងខរអេំីរញ្ជរី ម្ ោះសកសីខដេបានរសនើរឡើងរដាយ នួន ជា  (E9/10) នកងឧរសមព័នធរៅនឹងរសឆកាីសរងខររនោះ 

(E9/10.1) ទំេ័  ២៩ ដេ់ ៣២ នកង ១៨២ ដេ់ ១៨៥។ រសឆកាីសរងខរខដេប្តូវបានរ ឱើរឆចរុបននភាេអេំីរញ្ជ ីរ ម្ ោះសកសីខដេបាន

រសនើរឡើងរដាយ នួន ជា (E93/4) នកងឧរសមព័នធរៅនឹងរសឆកាីសរងខររនោះ  (E93/4.3) ទំេ័  ២២ នកង ១២០ (ភាសអង់រលេស)។  

811
 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២១១។ 

812
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២១១ (“ា សន ក់រៅមួយ យៈរេេខេី រស់ Elizabeth Becker ជាអនករាយ

ា ណ៍រៅកនុងប្ររទសកមពជុា កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៣ ដេ់ ១៩៧៤ សឹងខតេ ំអាឆឱ្យោត់ម្ភនមូេដាឋ ន ជំនាញ ឬឆំរណោះដឹងរ ឱើា វាយតថ្មេ

ោ៉ៅ ងទូេំទូលាយអំេី រ.ក.ក. ឬរ ឱើា អោះអាងរញ្ញជ ក់អំេីប្េឹតាកា ណ៍ខដេោត់េ ំបានរៅជកត នកងេ ំបានសរងកត។ […] Ben 

KIERNAN អាឆម្ភនជំនាញតកឆតួឆរំផ ត រ៉ៅ ខនាភាេមកនេរមអៀងកនុងា វច្ភាល រស់ោត់ខដេជាមន សសអប្រកយ នកងលួ ឱ្យសអរ់រខពើម

ខដេរ ឱើអឱីៗរដើមបីេ យ អំេីជនជាតករវៀតណាមរនាោះ លួ ឱ្យសងស័យ”)។ 
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ជំនាញរនាោះបានរំរេញត្តមរទដាឋ នថ្នា ទទួេយកភសាតុ្តង ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា813។ ឆំរពាោះរញ្ញា រនោះ រខៀវ សំ

ផន បានរង្ហា ញជាក់លាក់ប្តឹមខតេី ឆំណ ឆ លឺទាក់ទងរៅនឹងកកឆចា រស់ Ben KIERNAN ខដេោត់បាន
អោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកកឆចា រនោះរដើមបោីំប្ទកនុងា ផាេ់សំអាងរហ្ត មួយ

ឆំនួន រស់ខេួន ររើរទាោះរីជាកកឆចា រនោះម្ភនតថ្មេជាភសាតុ្តងកនុងកប្មកតតកឆតួឆកាី814
 នកងទាក់ទងរៅនឹងកកឆចា 

 រស់ Elizabeth BECKER ខដេោត់បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើប្រភេរដើម

ខតមួយម ខលត់ កនុងា ោបំ្ទា យេ់រឃើញ រស់ខេួនរផសងរទៀត815។ 

333>ា ជំទាស់ រស់ នួន ជា ឆំរពាោះា ទទួេយកអតែរទ នកងជំនាញ រស់ Elizabeth BECKER មករ ឱើ
ជាភសាតុ្តងរនាោះ េ ំម្ភនមូេដាឋ នោបំ្ទរឡើយ រហ្ើយផៃយុោន រៅនឹងជំហ្ េីដំរូង រស់ នួន ជា ផងខដ ខដេថា 

រលាកប្សី Elizabeth BECKER លរបីប្តូវបានរាោះរៅឱ្យមករ ឱើជាសកសីអងគរហ្ត រដើមបីផាេ់សកខីកមមកនុង

ឆំរណាមរនាោះអំេី ឆនាសមព័នធរញ្ញជ  រស់ រ.ក.ក. ប្េមទាងំបានរង្ហា ញថា រលាកប្សីអាឆផាេ់នូវា យេ់ដឹង

អំេីេកខខណឌ ម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ កនុង ររសធា ណ ដឋខខម  នកងថា កនុងនាមជាអនកស េ័ត៌ម្ភនជនជាតកអារម៉ៅ ច្ក

ម្ភន ក់កនុងឆំរណាមេី នាក់រ៉ៅ រណាណ ោះ ខដេប្តូវបានអន ញ្ញា តឱ្យឆូេមកប្ររទសកមពជុាកនុង ររកមពជុាប្រជា កររត

យយមួយ យៈរេេខេីរៅឆ្ន ំ ១៩៧៨ ខដេរលាកប្សីអាឆផាេ់នូវា រំភេឺអំេីសែ នា ណ៍នារេេរនាោះបាន816។ 

រខនែមរេើរនោះ កកឆចា  រស់ Elizabeth BECKER ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងប្តឹមខត

ពាក់េ័នធរៅនឹងា យេ់រឃើញខផអករេើភសាតុ្តងមកនផ្លៃ េ់រ៉ៅ រណាណ ោះ817 ឬា យេ់រឃើញខដេបានរ ឱើរឡើងត្តម 

យៈប្រភេរផសងៗថ្នភសាតុ្តង818។ រខៀវ សំផន ក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងា ទទួេយកកកឆចា  រស ់
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 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៤ នកង ១១៨។ 

814
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៤ នកងរសឆកាីរោងខដេបានដកប្សង់រជើងទំេ័  ៥៥។ 

815
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៤ នកងរសឆកាីរោងខដេបានដកប្សង់ រជើងទំេ័  ៥៦។ 

816
 សូមរមើេ រសឆកាីសរងខរអំេីរញ្ជរី ម្ ោះសកសីខដេបានរសនើរឡើងរដាយ នួន ជា (E9/10) នកង ឧរសមព័នធរៅនឹងរសឆកាីសរងខររនោះ 

(E9/10.1) ទំេ័  ១៤ ដេ់ ១៦។ រសឆកាីសរងខរខដេប្តូវបានរ ឱើរឆចរុបននភាេអំេីរញ្ជ ីរ ម្ ោះសកសីខដេបានរសនើរឡើងរដាយ នួន ជា 

(E93/4) នកងឧរសមព័នធរៅនឹងរសឆកាីសរងខររនោះ  (E93/4.3) ទំេ័  ១០ (ភាសអង់រលេស)។   

817
 សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័   ២០០, ២០៣, ២០៥, ២០៩, ២១៤, ២១៨, ២២២, ២២៤, 

២៣៤, ២៦៤,៩០៦,១០៥៧, ១០៧៩។ 
818

 សូមរមើេឧ.សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ៦៧២, ៧៧២, ១២២០, ១២២៧, ១៧៣០, ១៧៥៤, ១៨៤១, 

២៥០០។  
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Elizabeth BECKER មករ ឱើជាភសាតុ្តង រ៉ៅ ខនាបានជំទាស់ខតប្តង់ឆំណ ឆខដេអងគជំន ំជប្មោះបានរោងរៅរេើ

កកឆចា រនោះជាេករសសរ៉ៅ រណាណ ោះ819។ ត្តមា េកនកតយរៅរេើសំអាងរហ្ត ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងា រោងរៅរេើ

កកឆចា ទាងំរនោះរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា បានរប្រើប្បាស់ប្តឹមខតរ ច្រទប្រវតាកសស្តសាខតរ៉ៅ រណាណ ោះ រហ្ើយេ ំម្ភនអាន 

ភាេណាមយួរៅរេើា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរេើ នួន ជា ឬ រខៀវ សំផន រនាោះរទ820។ រហ្ត ដូរឆនោះ ា ជទំាស់

 រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន រៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើកកឆចា  រស់រលាកប្ស ី

Elizabeth BECKER ប្តូវរដករស រចាេ។  

334>ពាក់េ័នធរៅនឹង Ben KIERNAN ត្តមា េកនកតយរេើកំណត់រហ្ត សវនាា រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង បានេាោមទទួេបានសកខីកមម រស់ោត់ផ្លៃ េ់កនុងត លាា  រដាយស អងគជំន ំជប្មោះបាន“ទទេួ

សគ េ់ […] ថា ោត់ លឹជាអនកជំនាញម្ភន ក់កនុងឆំរណាមអនកជំនាញអនា ជាតកដ៏េបីអំេី ររកមពជុាប្រជា កររតយយ 

នកងថា អងគជំន ំជប្មោះបានចាត់ទ កថា ជំនាញ រស់ោត់ទំនងជាអាឆ ួមឆំខណកដេ់ា ខសឱង កា េកតកនុងសំណ ំ

រ ឿង ០០២ បាន”821។ រដាយស េ ំទទួេបានរជាលជ័យកនុងកកឆចខកតខំប្រឹងខប្រងរាោះរៅ Ben KIERNAN 
អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆថា “រសឆកាីសននកដាឋ ន រស់ Ben KIERNAN ប្រសកនររើម្ភនតថ្មេជាភសាុ

ត្តង ក៏ម្ភនតកឆតួឆខដ រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ រនោះ រប្ពាោះអនកនកេនធ ូររនោះមកនប្តូវបានសួ រដញរដាេឆំរពាោះម ខ

រនាោះរទ”822។ រទាោះជាោ៉ៅ ងរនោះកាី អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើអតែរទររប្ងៀន រស់ Ben 
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 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៤។ 
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 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៤ រជើងទំេ័  ៥៦ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង កថាខណឌ  ៨១ (“ា វច្វឌឍន៍ដំរូងអំេីប្រវតាកសស្តសាថ្នេកទធកក មមយុនីសាកនុងកមពជុា ជារ់ទាក់ទងោ៉ៅ ងជកតសនកទធជាមួយនឹងា  

ប្រឆំ្ងនឹង ដឋអំណាឆអាណានកលមបារំាង នកងជាេករសស ា តស៊ាូប្រដារ់អាវ  រនាៃ រ់េីសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី ខដេរ ឱើរឡើងរដាយ 

ខខម ឥសស  នកងរកសក មមយុនីសាឥណឌូ ឆកន”) កថាខណឌ  ៨២ (“រៅឆ ងឆ្ន ំ ១៩៥៣ រនាៃ រ់សរមាឆនររាតាមសីហ្ន បានទទួេជ័យជរមនោះរៅ

កនុងប្េោះរាជរូនីយកកឆចទាមទា ឯករាជយ ប្ររទសកមពជុាបានទទួេឯករាជយរឡើងវច្ញ។ រនាៃ រ់េីឆ ោះហ្តែរេខារេើអន សញ្ញា ទីប្កុងហ្សឺ
ខណវឆ្ន ំ ១៩៥៤ ខដេប្ោន់ខតជាា រញ្ចរ់រេើប្កដាសរ៉ៅ រណាណ ោះនូវសស្តង្ហគ មដំរូងរៅឥណឌូ ឆកន […]”) កថាខណឌ  ៨៣ (“កនុងឆ្ន ំ 

១៩៥៥ សរមាឆ នររាតាម សីហ្ន  បានប្រាសដាក់រាជបរេេ័ងករដើមបីរ ឱើជាប្រធាន ដឋថ្នកមពជុា។ ប្េោះអងគបានទទួេជ័យជមនោះកនុងា 

របាោះរឆ្ន ត នកងបានររងកើតរកសសងគមរាស្តសានកយម ខដេម្ភនរោេនរោបាយរ រទសអេាកកតយខដេ ួមរញ្ចូេរោេនរោបាយ

រដករស មកនឆូេ ួមអងគា សនធកសញ្ញា អាស ីអារលនយ៍”) កថាខណឌ  ៧៧៤ (“រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី [រៅឆ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកងរដើមឆ្ន ំ 

១៩៦៧] ា ប្លរ់ប្លងរកសរៅកមពជុារៅេ ំទាន់ ឹងមំ្ភប្លរ់ប្ោន់រៅរឡើយកនុងា ររើកទូលាយប្ររទស”)(រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។  

821
 អន សស ណៈសាីេីសកខីកមម រស់ Ben KIERNAN (E166/1/4) ទំេ័  ២។ 

822
 អន សស ណៈសាីេីសកខីកមម រស់ Ben KIERNAN (E166/1/4) ទំេ័  ២។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

214 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

KIERNAN ជារប្ឆើនរេើករប្ឆើនស823។ រ៉ៅ ខនា ដូឆបានរង្ហា ញខាងរេើ824 ភាលរប្ឆើនថ្នរសឆកាីរោងទាងំរនោះ លឺ

ប្ោន់ខតជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា យេ់រឃើញខផអករេើភសាតុ្តងមកនផ្លៃ េ់រ៉ៅ រណាណ ោះ នកងបានខផអករេើប្រភេរផសងៗ

ថ្នភសាតុ្តង  ួមទាងំសកខីកមមផ្លៃ េ់ផងខដ ។ ា ជំទាស់ រស់ នួន ជា ឆំរពាោះភាេប្បាកដប្រជា រស់ Ben 

KIERNAN ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ េ ំអាឆរជឿជាក់បានរឡើយ។ 

335>ម្ភនរសឆកាីរោងឆំនួន ៣ ទាក់ទងរៅនឹងកកឆចា  រស់ KIERNAN ខដេប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបីោំ
ប្ទា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងអាជីេ នកងដំរណើ ជីវច្ត រស់ រខៀវ សំផន េីដំរូង825 រ៉ៅ ខនា ា យេ់រឃើញ

ទាងំរនោះបានខផអកជាឆមបងរៅរេើសកខីកមម នកងអតែរទស រស រដាយផ្លៃ េ់ រស់ រខៀវ សំផន826។ ឆំរពាោះរសឆ

កាីរោងឆំនួន ២ រទៀត  រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើអតែរទស រស  រស់ Ben KIERNAN អងគជំន ំ
ជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ា រោងទាងំរនោះទំនងជាោបំ្ទដេ់ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹង

ា អំរេើប្រប្េឹតា រស់ រខៀវ សំផន ខដេជាមូេដាឋ នថ្នា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  រស់ោត់ ដូឆជា ា 

ឆូេ ួមោ៉ៅ ងសកមមរៅកនុងវលគរណាុ ោះរណាា េមរនាលមន៍វច្ជាជ  រដើមបីឱ្យជនជាតកខខម ខដេ ស់រៅរ រទសប្តឡរ់

មកប្ររទសខេួនវច្ញ827។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ នឹងរ ឱើា រដាោះប្សយអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ថ្នសំអាងរហ្ត 
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 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ៣១៨, ៣៤០, ៣៥២, ៣៥៦, ៦៧២ ដេ់ ៦៧៣, ៦៧៧, 

៦៨៣, ៦៨៦, ៦៩៤ ដេ់ ៦៩៧, ៧៥៥, ៨១៣, ១០៥៧, ១០៦២, ១០៨១, ១១៤២, ១៥៦២, ១៩៤៤ នកង ២៣៨៥។ 

824
 សូមរមើេខាងរេើ កថាណឌ  ៣៣៤។ 

825
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៣៥២ (“េេីី រៅរីខខរនាៃ រេ់ោីត់បានមកដេ់ទីប្កុងបា៉ៅ   ីស 

រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមប្កមុម្ភ៉ៅ ក់ស ីស ខដេប្តូវបានររងកើត នកងឆូេ ួមជាប្រចារំដាយនកសសកតខខម ដថ្ទរទៀតរៅកនុងប្ររទសបារំាង  ួម

ម្ភន រអៀង ស ី សឡុត ស រអៀង  ី ច្ទធ នកង ស ន រសន”) កថាខណឌ  ៣៥៣ (“ដូឆសម្ភជកកដថ្ទរទៀតកនុងប្កុមរនាោះខដ  រខៀវ សំផន 

បានឆូេ ួមជាមួយរកសក មមយុនីសាបារំាង”) កថាខណឌ  ៣៥៨ (“រទាោះជាោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ រខៀវ សំផន បាន កាម ខតំខណងកនុងប្កុម

 រស់ោត់ ហ្ូតដេ់ោត់ប្តូវបានរងខំឱ្យលាខេងម ខតំខណងរនោះរៅពាក់កណាា េឆ្ន ំ ១៩៦៣”)។  

826
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ១០៥៧, ១០៦២, ១០៨១ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៣ 

ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំផន) ឯកស រេខ E1/21.1 ទំេ័  ៤៩ ដេ់ ៥១, ៥២, ៥៩ ដេ់ ៦០, ៦២ នកងរសៀវរៅ រស់ រខៀវ សំ
ផន ប្រវតាកសស្តសាកមពជុាងមីៗរនោះ នកងជំហ្  រស់ខាុំរនារនាៃ រ់  (E3/18) ឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០០៤ ទំេ័  ១៥ ដេ់ ១៦ នកង 

៣៨ ដេ់ ៣៩។ 

827
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៣៧៩ (“ ួមទាងំា រ ឱើស នៃ កថា រខៀវ សំផន បានរដើ តួនាទីកនុងា អរ់ ំ

អនកខដេប្តឡរ់េីរ រទស រដាយបានររើកវលគសកកាអរ់ ំរោេនរោបាយោ៉ៅ ងរហាឆណាស់មួយជាមួយអនកទាងំរនាោះកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥

”) កថាខណឌ  ៧៥៧ (“រខៀវ សំផន បានររើកវលគរំពាក់រំរ៉ៅនមរនាលមន៍វច្ជាជ រេើរញ្ញា វនាខដេប្តឡរ់មកេីរ រទស នកងអនក ដឋា កនុង
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 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើអតែរទស រស ទាងំរនោះ រដើមបីកំណត់េីភាេសមរហ្ត ផេថ្នសំអាង

រហ្ត  រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រៅកនុងខផនកថ្នសេដីារនោះខដេពាក់េ័នធរៅនឹងា ទទួេខ សប្តូវខផនក

ប្េហ្មទណឌ ជាេកខណៈរ លគេ រស់ រខៀវ សំផន828។   

336>រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស ា អោះអាងជាទូរៅ រស់ នួន ជា ខដេថា 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង “េ ំបានប្រឹងខប្រងរដាយរសម ោះប្តង់កនុងា វាយតថ្មេរេើឯករទស រស់អនកជំនាញ ឬ

អនកនកេនធទាងំរនាោះរឡើយ”829
   រដាយស េ ំបានរង្ហា ញមូេដាឋ នោបំ្ទប្លរ់ប្ោន់។  

337>ស  ររសឆកាីមក អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េ បំានរង្ហា ញេី

កំហ្ សណាមួយខដេតប្មូវឱ្យម្ភនា រ ឱើអនារាលមន៍ រស់ត លាា រេើរណា ឹងសទ កខ ឆំរពាោះា សំអាង រស់

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់អនកជំនាញ ឬ“ប្រភេមកនផ្លៃ េ់”។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ទ

ឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ ប្តូវរដករស រចាេ។ 

៤.ល.៨.ា វាយតថ្មេរេើតថ្មេជាភសាតុ្តង រស់សកសអីងគរហ្ត  

338>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើសកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវ

ណី នកងសកខីកមម រស់អនកជំនាញ រប្ឆើនជាងសកខីកមមផ្លៃ េ់ រស់សកសីអងគរហ្ត  រដើមបី្នរៅរ ឱើរសឆកាីសននក

ដាឋ ន រៅរេេខដេសកខីកមម រស់សកសអីងគរហ្ត រនោះ“លឺជាមូេដាឋ នថ្នសេប្កមរនាោះ”830។ នួន ជា បាន

ជំទាស់រខនែមរទៀតថា សកខីកមម រស់សកសីអងគរហ្ត េី រៅរីនាក់ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអករៅ

កនុងា យេ់រឃើញ រស់ខេួនរនាោះ េ ំអាឆរជឿទ កឆកតាបាន ឬជាា សំអាងរដាយេ ំម្ភនា េនយេ់រកប្សយ ជា

េករសសឆំរពាោះសកខីកមម រស់ François PONCHAUD  Stephen HEDER  ឌ ឆ  ភី ភួន នកង េឹម សត831។ 

                                                                                                                                                             

ឆ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកង ១៩៧៦ រៅ ក-១៥។ កនុងអំឡុងវលគសកកាទាងំរនោះ ោត់បានរង្ហា ញថា ា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុង លឺជាា ប្តឹមប្តូវ

ខដេោត់បានអោះអាងថា បានរំបាត់រចាេនូវកមមសកទធកឯកជន នកងទរ់សក ត់ា អត់ឃាេ ន នកងបានររប្ងៀនថា ឆំរណោះវច្ជាជ ខដេបានមក

េីា អរ់ ំ រស់េួកអាណានកលម នកងឆប្កេតាកប្តូវខតេ ររំបាត់រចាេឱ្យអស់”)។   

828សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ១០១៥។   

829
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២១១។ 

830
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៧៣។ 

831
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៧៤ ដេ់ ១៨២។ 
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នួន ជា បានរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងមាងរហ្ើយមាងរទៀតរៅរេើសកខីកមម រស់ោត់

ផ្លៃ េ់សប្ម្ភរ់ដាក់រនៃកុ រដាយេ ំរជឿទាេ់ខតរសោះឆំរពាោះភសាតុ្តងរដាោះរនៃកុ រស់ោត់រនាោះរទ832។ ប្រហាក់

ប្រខហ្េោន រនោះខដ  រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា េកចា ណាឱ្យបាន

សមប្សររេើភសាតុ្តងរដាោះរនៃកុ នកងភសាតុ្តងខដេបានរដញរដាេរៅរេើភាេអាឆរជឿជាក់បានថ្នសកសី 

រដាយឆងអេុរង្ហា ញជាេករសសឆំរពាោះ ខអម រអឿន នូ រ ៉ៅ  ភី ភួន នកង ឌ ឆ833។  

339>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានវាយតថ្មេោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវរេើតថ្មេជាភ

សាតុ្តងថ្នសកសីអងគរហ្ត  នកងថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញេីកំហ្ សណាមួយពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា

រនោះរទ834។ 

៤.ល.៨.ក.អនកជនំាញ François PONCHAUD នកង Stephen HEDER 

340>នួន ជា បានជំទាស់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងោ៉ៅ ងទូេំទូលាយរៅរេើភសាតុ្តង រស់ 

François PONCHAUD នកង Stephen HEDER “កនុងរោេរំណងមកនសមរហ្ត ផេ”លឺថា “ហ្ួសឆ្ៃ យេី

ខដនកំណត់”កនុងា រាោះរៅអនកទាងំេី មកផាេ់សកខីកមម ជាសកសីអងគរហ្ត ឆំរពាោះប្េឹតាកា ណ៍ពាក់េ័នធឆំនួន

តកឆតួឆខដេោត់បានរឃើញរដាយផ្លៃ េ់រ៉ៅ រណាណ ោះ835។ កនុងា ោបំ្ទអំណោះអំណាងរនោះ នួន ជា បានឆងអេុរៅរេើ

                                                 
832

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៨៣ ដេ់ ១៨៤។ 

833
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៣។ រខៀវ សំផន បានរេើករខនែមថា រៅរេេេកចា ណារេើភសាតុ្តង

ទាងំមូេ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេនយេ់េីមូេរហ្ត ខដេខេួនទទួេយកភសាតុ្តង រស់សកសីខដេជាអនកសមលំនកត អនកខដេ

ទទួេផេ ប្ររោជន៍កនុងា ក ហ្ក នកងសកខីកមម រស់អនកខដេរង្ហា ញភាេផៃយុោន ជាសតាន ម័ត។ សូមរមើេ ស ណារណា ឹងស

ទ កខ រស់ រខៀវ  សំផន កថាខណឌ  ១១៤ ដេ់ ១១៥។ ផៃយុេីា រចាទប្រាន់ រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងា វាយតថ្មេ រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងរេើសកសី ខអម រអឿន នូ រ ៉ៅ  ភី ភួន នកង ឌ ឆ ស ណា រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ េ ំម្ភនា រោងណា

មួយោបំ្ទជាក់លាក់រេើសកខីកមមខដេបានរញ្ញជ ក់ខាងរដើមរនោះ អាប្ស័យរហ្ត រនោះប្តូវបានរដករស រចាេរដាយេ ំចាំបាឆ់េកចា ណារនា

រទៀតរឡើយ។  

834
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាណឌ  ៩៤ ដេ់ ៩៧ ១០៧ នកងរជើងទំេ័  ៨៦ ដេ់ ៨៧។ 

835
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៨០។ 
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រជើងទំេ័ មួយឆំនួនរៅកនុងសេប្កម នកងបានរេើករឡើងថា “ា រោងរៅរេើរជើងទំេ័ នីមួយៗរនោះ ម្ភន

កំហ្ សអងគឆារ់”836។  

341>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា François PONCHAUD នកង Stephen HEDER ប្តូវបាន

រាោះរៅប្សររេេជាមួយនឹង David CHANDLER នកង Philip SHORT រដើមបីមកផាេ់សកខីកមមអំេី
ប្េឹតាកា ណ៍ម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងា រចាទប្រាន់រៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427)

837។ កនងុ

ឆំរណាមរនាោះ Stephen HEDER ក៏ប្តូវបានរាោះរៅផងខដ ពាក់េ័នធរៅនឹងេកខណៈេករសស រស់ ដាឋ ភកបាេ

ថ្នកមពជុាប្រជា កររតយយ នកងតួនាទី រស់ជនជារ់រចាទ838។ François PONCHAUD ប្តូវបានសា រ់សកខីកមម

កនុងឆំរណាមសកសឆំីនួន ២៣ នាក់ដថ្ទរទៀត ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកង

ទីេី 839។   

342>ត្តមា េកនកតយរសឆកាីរោងរៅរជើងទំេ័  កនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹង

សកខីកមម រស់ François PONCHAUD នកង Stephen HEDER បានរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា សកខីកមមទាងំរនោះ 

ពាក់េ័នធរៅនឹងា យេ់រឃើញខដេម្ភនភសាតុ្តងោំប្ទដថ្ទរទៀត នកងរកើតរឆញមកនប្តឹមខតេីា បានរឃើញ

រដាយផ្លៃ េ់រ៉ៅ រណាណ ោះរទ ខងមទាងំបានឮេីសកសី ឬបានសម្ភា សន៍រដាយផ្លៃ េ់ ឬបានប្សវប្ជាវ ករឃើញផងខដ

 ។ ផៃយុរៅនឹងា អោះអាង រស់ នួន ជា ខដេថា François PONCHAUD នកង Stephen HEDER “បាន

រឃើញោ៉ៅ ងយូ ប្តឹមខតេីេី រៅរីរម្ភ៉ៅ ងរ៉ៅ រណាណ ោះនូវប្េឹតាកា ណ៍មួយឆំនួន កនុងអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជា ករ

រតយយ”840 រដាយរហ្ត ថា François PONCHAUD បាន ស់រៅកនុងប្ររទសកមពជុាចារ់ត្តងំេីឆ្ន ំ ១៩៦៥841 

                                                 
836

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៨០ នកងា រោងខដេបានដកប្សង់កនុងរជើងទំេ័  ៤៧៩។  

837
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី អនកជំនាញ នកងរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី (E312) កថាខណឌ  ៣១។  

838
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី អនកជំនាញ នកងរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី (E312) កថាខណឌ  ៤២។ 

839
 រសឆកាីសរប្មឆសែ េ សាីេីសកសី អនកជំនាញ នកងរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី (E312) កថាខណឌ  ៦០ ដេ់ ៦១។ 

840
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៧៤។ នួន ជា ក៏បានរេើករឡើងអំេី Sydney SCHANBERG នកង Al 

ROCKOFF រ៉ៅ ខនាប្ោន់ខតបានេកភាកាភសាតុ្តង រស់ François PONCHAUD នកង Stephen HEDER។ សូមរមើេ ស ណារ

ណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៧៤, ១៨០ ដេ់ ១៨២ រជើងទំេ័  ៤៥៦។  

841
 សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/178.1 ទំេ័  ៦ ដេ់ ៨។ 
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រហ្ើយអាឆនកោយភាសខខម បានោ៉ៅ ងសៃ ត់842 ខដេជាជនរ រទសម្ភន ក់កនុងឆំរណាមជនររទសឆ ងរប្ាយ

រងអស់ខដេបានចាករឆញេីប្ររទសកមពជុា រនាៃ រ់េីខខម ប្កហ្មដរណា ើមបានទីប្កុងភនំរេញ843 នកងបានផាេ់សកខី

កមមថា បានរឃើញប្េឹតាកា ណ៍ពាក់េ័នធមួយឆំនួនរកើតរឡើងរ៉ៅ នាម នឆ្ន ំម នរនាោះ នកង ួមទាងំកនុងអំឡុងរេេថ្ន ររ

កមពជុាប្រជា កររតយយ844។ រនាៃ រ់េីោត់បានចាករឆញេីប្ររទសកមពជុា រៅថ្ងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ោត់បានប្រមូេា វច្វឌឍន៍េ័ត៌ម្ភនោ៉ៅ ងរប្ឆើន ដូឆជាា សម្ភា សន៍ជនរភៀសខេួនរៅកនុងប្ររទសថ្ង នកងប្ររទស

បារំាង សា រ់វច្ទយុ រស់ខខម ប្កហ្ម នកងអានឯកស រផសង845។ ប្រភេទាងំរនោះបានាេ យជាមូេដាឋ នមួយខផនកកនងុ

សកខីកមម រស់ោត់846។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ កេ ំរឃើញអំេីភាេមកនប្រប្កតី រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូង កនុងា សំអាងរេើភសាតុ្តង រស់ François PONCHAUD។ 

343>ទាក់ទងរៅនឹង Stephen HEDER  នួន ជា បានរេើករឡើងថា “អងគជំន ំជប្មោះ[សលាដំរូង] បាន
េកចា ណាោ៉ៅ ងេករសសរៅរេើមតករោរេ់[ រស់ោត់]” នកង ំឭកថា Stephen HEDER ធាេ រ់បានររប្មើា 

រៅកនុងា ច្ោេ័យសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកត នកងា ច្ោេ័យសហ្ប្េោះរាជអាជាា ថ្ន អ.វ.ត.ក. នកងថា ោត់ជា

អនកប្ពាង“រេង់សប្ម្ភរ់ដីាសននកដាឋ នរញ្ជូនរ ឿងឱ្យរស ើរសួ កនុងខខមីនា ឆ្ន ំ ២០០៤ រដាយត្តម យៈា របាោះេ មព

ផាយរសៀវរៅសាីេីរ លគេប្បាេីំ  ូរសប្ម្ភរ់ា រចាទប្រាន់”847។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ អំណោះអណំា

ង រស់ នួន ជា ខដេថា “ប្រសកនររើ Heder ប្តូវបានរាោះរៅមករ ឱើជាអនកជំនាញ ោត់ប្តូវផាេ់សកខីកមមរដាយ

                                                 
842

 សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣  (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/178.1 ទំេ័  ៤ ដេ់ ៦ 

នកង ៩។ 

843
 សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/178.1 ទំេ័  ៦ ដេ់ ៨, 

២៧ ដេ់ ២៨។ សូមរមើេផងខដ  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័  ៤៧៨។ 

844
 សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/178.1 ទំេ័  ៩ ដេ់ ៤០, 

៤៣ ដេ់ ៤៥, ៤៩ ដេ់ ៥០។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ 
E1/179.1 ទំេ័  ៤ ដេ់ ៨, ១៣ ដេ់ ១៤, ២៨ ដេ់ ៣១, ៣៥ ដេ់ ៣៦, ៤៧, ៦៥ ដេ់ ៦៦, ៦៨ ដេ់ ៦៩ នកង ៧៦។  

845
 សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/178.1 ទំេ័  ៤៧, ៥៧ 

ដេ់ ៧២។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័  ៩, ១៧ ដេ់ 

១៩, ២១ ដេ់ ២៣, ២៦ ដេ់ ២៨, ៣៩ ដេ់ ៤០, ៤៧ ដេ់ ៥២, ៦៥ ដេ់ ៦៦, ៦៩, ៧៥ ដេ់ ៧៦។  

846
 សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័  ៤០ ដេ់ ៥០។ 

847
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៨២។  
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អេាប្កឹតរំផ ត នកងរដាយភាេសតាន ម័តជាេកខណៈវច្ទាសស្តសា”848 េ ំអាឆរជឿជាក់បានរឡើយ។ េ ំម្ភន

សញ្ញាណាមួយរង្ហា ញថា Stephen HEDER  បានផាេ់សកខីកមមរដាយមកនអេាប្កឹត នកងេ ំម្ភនសតាន ម័តជាក់

ខសាងរនាោះរទ ឬថា សកខីកមម រស់ោត់លួ ខតម្ភនអេាប្កឹតភាេ នកងភាេសតាន ម័តរប្ឆើនជាងរនោះ ប្រសកនររើ

ោត់បានផាេ់សកខីកមមកនុងនាមជាអនកជំនាញ ខដេេ ំខមនកនុងនាមជាសកសីអងគរហ្ត រនាោះ។ នួន ជា ខេួនឯងផ្លៃ េ់

ក៏បានរសនើស ំឱ្យរាោះរៅ Stephen HEDER មករ ឱើជាសកសី នកងបានទទួេសគ េ់ោត់ថា ជា“អនកជំនាញនាំ

ម ខរលសាីេីកមពជុា”849 នកងបានទទួេសគ េ់ថា Stephen HEDER ម្ភនវតាម្ភនរៅកនុងទីប្កុងភនំរេញឆរនាេ ោះេីឆ្ន ំ 

១៩៧៣  ហ្ូតដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ប្េមទាងំបានរ ឱើដំរណើ កមានារៅាន់រខតាកំេង់ចាម នកងឧដ ងគ រនាៃ រ់េីា 

ឆូេាន់ារ់រដាយកងទ័េខខម ប្កហ្មកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៣ នកង ១៩៧៤850។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អតែរទជារប្ឆើនស 

រស រដាយ Stephen HEDER ខដេជាកមមវតែថុ្នសកខីកមម រស់ោត់រនាោះ ប្តូវបាននកេនធរឡើងរៅម នរេេឆូេ

ររប្មើា ង្ហ រៅ អ.វ.ត.ក. ដូរឆនោះ េ ំម្ភនឥទធកេេេីា ររប្មើា ង្ហ  រស់ោត់រៅ អ.វ.ត.ក. រនាោះរឡើយ851។ 

344>ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ នួន ជា ក៏បានរចាទប្រាន់ផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំរលាភ

សកទធក រស់ោត់កនុងា ជំទាសរ់ៅនឹងភសាតុ្តងប្រឆំ្ងនឹង ូរោត់ នកងសកទធកទទួេបានត េយភាេតទេ់រដាយបាន

                                                 
848

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៨២។ 

849
 សូមរមើេ រសឆកាីសរងខររញ្ជ ីរ ម្ ោះសកសីខដេរសនើរដាយ នួន ជា (E9/10) នកងឧរសមព័នធរៅនឹងរសឆកាីសរងខររនោះ (E9/10.1) 

ទំេ័  ៦៣ ដេ់ ៦៦។ រសឆកាីសរងខរប្តូវបានរ ឱើរឆចរុបននភាេអំេីរញ្ជ ីរ ម្ ោះសកសីខដេរសនើរដាយ នួន ជា (E93/4) នកងឧរសមព័នធរៅ

នឹងរសឆកាីសរងខររនោះ (E93/4.3) ទំេ័  ៤០ (ភាសអង់រលេស)។ 

850
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័  ៤៧៨។ 

851
 សូមរមើេ រសៀវរៅ រស់ S. HEDER នកង B. TITTEMORE រ លគេប្បាេំី នាក់សប្ម្ភរ់ា ាត់រទាស៖ ា ទទួេខ សប្តូវរេើ

ឧប្កកដឋកមម រស់ខខម ប្កហ្ម  ឯកស រេខ E3/48 ឆ្ន ំ ២០០៤។ រសៀវរៅ រស់ S. HEDER៖ េកទធកក មមយុនីសារៅកមពជុា នកងលំ ូរវៀ
តណាម  ឯកស រេខ E3/22 ឆ្ន ំ ២០០៤។  បាយា ណ៍ រស់ S. HEDER នកង M. MATSUSHITA៖ កកឆចសម្ភា សន៍ជាមួយ
ជនរភៀសខេួនកមពជុារៅប្េំខដនខខម ថ្ង  ឯកស រេខ E3/1714 ឆ ោះថ្ងៃទី ២៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៨០។ ប្រតកចា ឹកថ្នកកឆចសម្ភា សន៍ រស់ 
Steve HEDER (SH) ជាមួយ រអៀង ស ី (IS) ឯកស រេខ E/89 ឆ ោះថ្ងៃទី ១៧ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ (ាេរ ច្រឆទិថ្នកកឆចសម្ភា សន៍)
។ កកឆចសម្ភា សន៍ រស់ S. HEDER ជាមួយ រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/543 ឆ ោះថ្ងៃទី ១៧ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦។  កកឆចសម្ភា សន៍ រស ់

S. HEDER ជាមួយ រអៀង ស ី ឯកស រេខ E190 ឆ ោះថ្ងៃទី ០១ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៩៩។ ប្រតកចា ឹកកំណត់រហ្ត ថ្នកកឆចសម្ភា សន៍

 រស់ S. HEDER ជាមួយ រអៀង ស ី ឯកស រេខ E573 ឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៩៩។  បាយា ណ៍ រស់ S. HEDER៖ 
ា វាយតថ្មេរឡើងវច្ញនូវតួនាទី រស់រមដកឹនាជំាន់ខពស់ នកងកម្ភម ភកបាេថាន ក់រប្ាមកនុងឧប្កកដឋកមមថ្នកមពជុាប្រជា កររតយយ៖ ា ទទួេ

ខ សប្តូវ រស់កមពជុារៅកនុងទសសនៈប្រហាក់ប្រខហ្េ ឯកស រេខ E3/4527 ឆ ោះថ្ងៃទី ០១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៣។   



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

220 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

អន ញ្ញា តឱ្យសហ្ប្េោះរាជអាជាា ទទួេបានមតករោរេ់ រស ់ Stephen HEDER ត្តម យៈា ររងកើតសំណួ 

 រស់ខេួនជាេកខណៈរស ើរសួ េីអងគរហ្ត ទាក់ទងរៅនឹងា ប្សវប្ជាវរឋម រស់ោត់ រ៉ៅ ខនាក ណីរនោះេ ំបាន

អន ញ្ញា តឱ្យសកសួ ដូឆោន រៅរេេម្ភនា សួ រដញរដាេរដាយភាលីា ពា កាីរទៀតរនាោះរទ852។ នួន ជា បាន

រេើករឡើងថា រដើមបីទូទាត់ឆំរពាោះា  ំរលាភរំពានខដេរចាទប្រាន់រនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំលរបី

សំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់ Stephen HEDER រឡើយ853។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា 

ម្ភន វច្ ីសស្តសារ ឱើឱ្យភាន់ប្ឆឡំទាក់ទងរៅនឹងា សកសួ  Stephen HEDER រៅកនុងត លាា  ខដេប្រខហ្េ

ជារកើតមកេីា ចាត់ត្តងំ ូរោត់ជាសកសីអងគរហ្ត  រ៉ៅ ខនាមកនខមនសកសជីំនាញរនាោះ854។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា

រនោះលួ កត់សម្ភគ េ់ថា រដាយស ឆរមេើយ រស់ោត់ជារប្ឆើនបានខផអករេើរទសម្ភា សន៍ជាមួយនឹងរ លគេរផសងៗ 

ឬឯកស ខដេោត់បានេកនកតយ ដូឆ នួន ជា បានរេើករឡើង855 រទើររនោះជាា េ ំសមប្សរកនុងា ខរងខឆកភាេ

ខ សោន  វាងមួយខផនកា ដឹង រស់ HEDER  ខដេទទួេបានត្តម យៈរទេករស ន៍ផ្លៃ េ់ខេួន នកងមួយខផនក

រទៀតជាមួយនឹងមតករោរេ់ខដេបានខផអករេើា ប្សវប្ជាវ រស់ោត់រនាោះរឡើយ856។ នួន ជា បានឆងអេុ

                                                 
852

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៨២ រជើងទំេ័  ៤៩០ រោងរៅរេើា ដករសឆកាីជូនដំណឹងេីរំណង (E287/2) 
កថាខណឌ  ៦ ដេ់ ១២ រជើងទំេ័  ២៣។ នួន ជា ក៏បានរសនើស ំជារឋមឱ្យរាោះរៅ Stephen HEDER មកផាេ់សកខីកមមអំេ“ីរោេ

រំណង នកងល ណភាេថ្នកកឆចរស ើរសួ ថ្នា ច្ោេ័យ រស់សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២” ជាេករសស កកឆចប្រជ ំកនុង
ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ខដេកនុងរនាោះ សហ្រៅប្កមរស ើរអរងកត Marcel LEMONDE បានរង្ហា ញរឆតនាឆង់ប្រមូេភសាតុ្តងខដេ

ម្ភនេកខណៈដាក់រនៃកុជាង សប្ម្ភរ់សំណ ំរ ឿង ០០២។ សូមរមើេ រសឆកាីសរងខររញ្ជ ីរ ម្ ោះសកសីខដេរសនើរដាយ នួន ជា (E9/10) 

នកងឧរសមព័នធរៅនឹងរសឆកាីសរងខររនោះ (E9/10.1) ទំេ័  ៦៣ ដេ់ ៦៦។ រសឆកាីសរងខរខដេបានរ ឱើរឆចរុបននភាេអេំីរញ្ជ ីរ ម្ ោះ

សកសីខដេបានរសនើរឡើងរដាយ នួន ជា (E93/4.3) ទំេ័  ៤០ ដេ់ ៤១ (ភាសអង់រលេស)។ ា តវ៉ាដំរូង រស់ោត់អំេីា មកនផាេ់ឱ្

ាសកនុងា សួ សំណួ  Stephen HEDER រេើប្េឹតាកា ណ៍កនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចរស ើរសួ  (សូមរមើេ ា ដករសឆកាីជូនដំណឹងេី

រំណង (E287/2) កថាខណឌ  ១៣) េ ំប្តូវបានរញ្ញជ ក់សជាងមីរៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខរឡើយ។ 

853
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៨២។ 

854
 សូមរមើេឧ. ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/224.1 ទំេ័  ១៧ ដេ់ ២០, ៣៧, ៤៩ ដេ់ ៥១, 

៥៣, ៥៥ ដេ់ ៥៧, ៦៦ ដេ់ ៦១, ៦៥, ៩១ ដេ់ ៩៣។ 

855
 ស ណារណា ងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៨១។ 

856
 សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ៣៣៥ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១១ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (Stephen HEDER) ឯកស រេខ E1/222.1 ទំេ័  ៣៩ ដេ់ ៤០ (HEDER បានសំអាងរៅរេើកកឆចសម្ភា សន៍ រស់ោត់

ជាមួយ ខកវ េក) ៣៤០ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/221.1 ទំេ័  ៧១ ដេ់ ៧៣ 

(ឆរមេើយខផអករេើកកឆចសម្ភា សន៍ជាមយួនឹងជនរភៀសខេួន) ៣៤៤ (ឆរមេើយខផអករេើាេកំណតរ់េេរវលា រស់ Tim Carney ខដេ
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រង្ហា ញរៅរេើឆំណ ឆជារប្ឆើនខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង “បានរ ឱើហ្ួសឆ្ៃ យ”េីខដនកំណត់ថ្នតួនាទី រស់ 

HEDER ជាសកសីអងគរហ្ត 857 រ៉ៅ ខនាេ ំបានេនយេ់េមអកត ថារតើា រ ឱើឱ្យភាន់ប្ឆឡំខរររនោះបាន ំរលាភរេើសកទធក

 រស់ោត់កនុងា ទទួេបានា ជំន ំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវដូឆរមាឆរឡើយ858។ ដូឆោន ខដ  រទាោះរីជាម្ភនា មកន

រេញឆកតាោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ ក៏សហ្រមធាវីា ពា កាី នួន ជា រៅខតម្ភនេទធភាេសកសួ សកសីខដ  រហ្ើយ

រញ្ញា រនោះក៏មកនបានរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា នួន ជា បានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់រដាយវច្ ីសស្តសា ឹតតបកត រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង កនុងា កប្មកតវច្សេភាេថ្នា ត្តងំសំណួ រៅាន ់Stephen HEDER រឡើយ។ 

៤.ល.៨.ខ.សកស ីឌ ឆ ភី ភួន នកង េមឹ សត រដើមរណា ងឹ ដឋរបរវណី ខអម រអឿន នកង ន ូរ ៉ៅ   

345>រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេកចា ណារេើភសាតុ្តងរដាោះរនៃកុខដេទទួេ

បានេី ឌ ឆ859រនាោះរឡើយ។ រខៀវ សំផន បានឆងអេុរង្ហា ញរនាោះ លឺសំរៅរេើរសឆកាីខងេង រស់ ឌ ឆ ខដេថា សម

មកតា“េីន” នកង/ឬ“ជាម”រៅប្កសួងា រ រទស ជាទូរៅជាអនកទទួេរនៃកុនាអំនករទាសរៅាន់មនៃី សនាកស ខ 

ស-២១860។ លរបរីដករស រចាេរដាយេ ំចាបំាឆ់រ ឱើា េកចា ណារនារទៀតឆំរពាោះា រចាទប្រាន់ រស់ រខៀវ 

                                                                                                                                                             

បានខផអករនារទៀតរេើា រកខប្រ រស់ FBIS) ៤៧៩ (ខផអករេើកកឆចសម្ភា សន៍ រស់ោត់ជាមួយអនកជំនាញរោធាជនជាតកជរ៉ៅ ន) 

៦៦៥ (ខផអករេើកកឆចសម្ភា សន៍ជាមយួរ លគេម្ភន ក់) ២៦៥៤ (ខផអករេើកកឆចសម្ភា សន៍ជាមួយជនរភៀសខេួន)។ 

857
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៨០ នកងរជើងទំេ័  ៤៧៩។ 

858
 អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងយេ់រឃើញថា រៅកនុងក ណីមួយឆំនួន ឆរមេើយ រស់ Stephen HEDER អាឆចាត់ទ កោ៉ៅ ងសមប្សរ

ថា ជាទសសនៈផ្លៃ េ់ខេួន (សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ៦២៩ (HEDER ររញ្ចញរោរេ់រេើ

ា រប្រើប្បាស់េ ំឆាស់លាស់នូវពាកយ“មជឈកមរកស”) ៦៣១, ៦៣៧, ៦៣៨, ៦៤៤ នកង ៦៤៦ (HEDER បានរញ្ញជ ក់អំេីអតែន័យថ្ន
រេខសម្ភៃ ត់“៨៧០” នកងបានេនយេ់ថា រ.ក.ក. ម្ភនរឆតខកខប្រពាកយរេឆន៍រដើមបីលាក់បាងំធាត េកត រស់ថាន ក់ដឹកនា)ំ ១៧១៧ (ា 

រកប្សយពាកយ“komchat”កម្ភច ត់)។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ដូឆបានរញ្ញជ ក់ នួន ជា េ ំបានរង្ហា ញ ថារតើា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងរេើមតករោរេ់ផ្លៃ េ់ខេួន រស់សកសីអងគរហ្ត បាន ំរលាភរំពានរេើសកទធកទទួេបានា ជំន ំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវ ឬរណាា

េឱ្យម្ភនកំហ្ សអងគឆារ់ខដេអាឆរម្ភឃៈសេប្កមបានោ៉ៅ ងដូឆរមាឆរឡើយ។ 

859
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៣ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកស 

រេខ E1/62.1 (ាំង រហ្កកអា៊ា វ រៅ ឌ ឆ) ទំេ័  ៥៨ ដេ់ ៥៩។ 

860
 សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១២ (ាំង រហ្កកអា៊ា វ រៅ ឌ ឆ) ឯកស រេខ E1/62.1 ទំេ័  ៦១ (ភាស

ខខម ), ៨៨ (ភាសបារំាង)។ សូមរមើេផងខដ  ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/62.1 ទំេ័  ៦១ ដេ់ 
៦២ (ភាសខខម  េកេណ៌នាអំេីសមមកតា“េីន”“ជាម”) ៧៦ ដេ់ ៧៧ (ភាសអង់រលេស“Chean”/“Cheang”)។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

សំផន ខដេថា រសឆកាីខងេងខាងរេើជាភសាតុ្តងរដាោះរនៃកុខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរេើកមក

េកចា ណា រដាយរហ្ត ថា រខៀវ សំផន េ ំបានរញ្ញជ ក់ឆាស់ ថារតើរសឆកាីខងេងរនោះររងកើតឱ្យម្ភនវច្មតកសងស័យ

អំេីេក  ទធភាេ រស់ោត់ោ៉ៅ ងដូឆរមាឆរឡើយ។  

346>រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំរអើរេើរៅនឹងា ជំទាស់ រស់ោត់ឆំរពាោះភាេ

អាឆរជឿជាក់បាន រស់ ភី ភួន861 ត្តមា េកត អងគជំន ំជប្មោះបានរដាោះប្សយោ៉ៅ ងេករសសរេើា ជំទាស់ រស ់

រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ862។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរងូ

េ ំបានេកចា ណារេើរញ្ញា ថ្នា ឆងចា ំភាេផៃយុោន សំខាន់ៗ នកងភាេរជឿជាក់បានថ្នសកខីកមម រស់ ខអម រអឿន 

នកង នូ រ ៉ៅ 863។   

347>ត្តមា េកនកតយរៅកនុងប្រតកចា ឹក រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ខអម រអឿន ខដេ រខៀវ សំផន បានជំទាស់

រនាោះ បានរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ម្ភនភាេមកនស ីសង្ហឱ ក់ោន ខេោះរៅកនុងសកខីកមម864។ ខអម រអឿន បានទទួេសគ េ់ថា 

ម្ភនរញ្ញា េំបាកកនុងា  ំេឹករឡើងវច្ញរៅត្តមេំដារ់េំរដាយ នូវប្េឹតាកា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងអស់ យៈ

រេេ ៤០ ឆ្ន ំកនេងរៅ នកងរដាយម្ភនា រ៉ៅោះទងគកឆផេូវឆកតា បានរ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ា ឆងចា ំរស់ោត់865។ 

រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រខៀវ សំផន េ ំបានផាេ់រសឆកាីរោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ឬ

ឆំណ ឆរ៉ៅោះពាេ់ណាមួយខដេរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ា ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេកចា ណា បានរ ឱើ

ឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ា សរប្មឆរៅកនុងសេប្កម។ ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ នូ រ ៉ៅ  រខៀវ សំផន េ ំបានផាេ់

ា រោងណាមួយខដេរញ្ញជ ក់អំេីភាេេ ំស ីសង្ហឱ ក់ោន  ឬា ភាជ រ់ទំនាក់ទំនងសកខីកមមខដេអោះអាងថា េ ំប្តឹម

ប្តូវរនាោះរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះខដេបានរចាទប្រាន់ថា ម្ភនកំហ្ សរនាោះរទ។ អាប្ស័យ

រហ្ត រនោះ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះប្តូវរដករស រចាេ។ 

                                                 
861

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៣។ 

862
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ៤២៥។ 

863
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៣។ 

864
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (ខអម រអឿន)  ឯកស រេខ E1/117.1 ទំេ័  ១៤ ដេ់ ១៥ (រង្ហា ញេីាេ

រ ច្រឆទិខ សោន ទាក់ទងរៅនឹងា សេ រ់ឳេ ក រស់ោត់) ទំេ័  ២១ ដេ់ ២២ (រង្ហា ញេីភាេផៃយុោន កនុងា រ ៀររារ់ថ្នា សេ រ់ម្ភា យ

 រស់ោត់ នកងា  ស់រៅកនុងវតាមួយ)។ 

865
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (ខអម រអឿន) ឯកស រេខ (E1/117.1) ទំេ័  ១៩ ដេ់ ២០។ 
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348>នួន ជា បានរេើករឡើងថា រដាយរឃើញថា ភសាតុ្តងេ ំស ីសង្ហឱ ក់ោន  នកងេ ំអាឆរជឿទ កឆកតាបានក៏រដាយ 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រៅខតឆរឆសមកនប្េមអន វតាាតេឱកកឆចផាេ់រហ្ត ផេរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆ រស់ខេួន 

រនោះលឺជា“កំហ្ សអងគឆារ់ោ៉ៅ ង ំរ ង”866។ រនាៃ រ់មក នួន ជា បានរោងរៅរេើា ប្រប្េឹតា រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងឆំរពាោះសកខីកមម រស់ ឌ ឆ ខដេទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ នួន ជា បានជំទាស់ថា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងេ ំបានរោងរៅរេើរញ្ញា ថ្នភាេអាឆរជឿជាក់បាន រស់ ឌ ឆ867។ ជាេករសស នួន ជា បាន ំេឹកអំេី

ា រញ្ញជ ក់ រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) ខដេថា ឌ ឆ បានសឱោះ
ខសឱងរសនើស ំា “សប្ម្ភេតួនាទី រស់ខេួនរៅកនុងឧប្កកដឋកមមនានា” នកង“ទម្ភេ ក់ា ទទួេខ សប្តូវ រស់ខេួន

សប្ម្ភរឧ់ប្កកដឋកមមរៅឱ្យអនកដថ្ទ”868 នកងបានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី“បាន

រោងរៅរេើសកខីកមម រស់ ឌ ឆ ជានកឆច នកងជាញឹកញារ់បានយកមករ ឱើជាប្រភេដ៏ម្ភនស ៈសំខាន់ កនុងា ោំ

ប្ទដេ់ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត ខដេម្ភនា ជំទាសោ់៉ៅ ងខាេ ងំ”869 រដាយេ ំបានប្រឹងខប្រងរង្ហា ញឱ្យរឃើញ
ថា ា សំអាងខរររនោះប្តឹមប្តូវរឡើយ នកងេ ំបានេកចា ណារេើា ទទួេសគ េ់ រស់ ឌ ឆ មាងរហ្ើយមាងរទៀត

ខដេថា ោត់េ ំបានដឹងរដាយផ្លៃ េ់កនុងរេេរនាោះឆំរពាោះសំអាងរហ្ត មួយឆំនួនខដេោត់បានផាេ់សកខីកមមរទ870

។ នួន ជា ក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងា សំអាងមាងរហ្ើយមាងរទៀត រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រៅរេើ

សកខីកមម រស់ ភី ភួន កនុងរោេរំណងដាក់រនៃកុខដេោម នភសាតុ្តងដាក់រនៃកុ រហ្ើយប្រសកនររើម្ភនក៏ម្ភនតកឆ

តួឆរំផ ត កនុងា ោំប្ទដេ់ា យេ់រឃើញសំខាន់ៗខដេប្តូវបានជំទាស់រដាយភាលីា ពា កាី871 រ៉ៅ ខនាអងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានរដករស  ឬេ ំរអើរេើរៅរេើភសាតុ្តងរដាោះរនៃកុ ដូឆជារសឆកាីខណនា ំរស់ រ៉ៅ េ េត មកន

ប្តូវ“រ៉ៅោះពាេ់”ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 872។ នួន ជា បានអោះអាងថា ា ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងេ បំានទទួេសគ េ់ភសាតុ្តងរដាោះរនៃកុខដេម្ភនរៅឆំរពាោះម ខ លឺជា“កំហ្ សអងគឆារ់ជាក់ខសាង”873។ 

                                                 
866

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៧៦។  

867
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៧៥ ដេ់ ១៧៧។ 

868
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៧៦ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ  (001-F28) កថាខណឌ  ៣៦៨។ 

869
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៧៦។ 

870
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៧៦ ដេ់ ១៧៧ នកងរសឆកាីរោងរៅកនុងរជើងទំេ័  ៤៧១។ 

871
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៧៨ នកងរសឆកាីរោងកនុងរជើងទំេ័  ៤៧២។ 

872
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៧៨ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៥៦៦។ 

873
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៧៨។ 
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រខនែមរេើរនោះរទៀត នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា េឹម សត ខដេ

ជាសកសមី្ភន ក់កនុងឆំរណាមសកសីរីនាក់ខដេបានផាេ់ភសាតុ្តងអំេីា សម្ភេ រ់រៅទេួរពា ិ៍ថ្ប្ជ បាននកោយ

ក ហ្ករៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រហ្ើយថា ា ឆងចា ំរស់ េឹម សត េ ំប្តឹមប្តូវរេើឆំណ ឆជា

រប្ឆើន រ៉ៅ ខនាអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអាឆយកសកខីកមមរនោះមកសំអាងរដាយេ ំចាបំាឆ់ផាេ់រហ្ត ផេ កនុងា រ ឱើ

ដូរចាន ោះរឡើយ874។ 

349>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ខផអករេើអំណោះអំណាងប្តង់ឆំណ ឆរនោះ នួន ជា េ ំបាន

រចាទប្រានអ់ំេីកំហ្ សអងគរហ្ត  រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រ៉ៅ ខនាបានរចាទរេើកំហ្ សអងគឆារ់រដាយស 

ា េ ំបានផាេ់សំអាងរហ្ត ប្លរ់ប្ោន់។ ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ875ទាក់ទងរៅនឹងទកដឋភាេថ្នសកទធកទទួេបាន

ា ជំន ំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវបានតប្មូវឱ្យរឆញរសឆកាីសរប្មឆម្ភនសំអាងរហ្

ត ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី េ ំខមនរាេ់ឆំណ ឆថ្នសំអាងរហ្ត កនុងសេប្កមស ទធខតរ ឱើឱ្យកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីេ ំ

បានប្រប្េឹតារឡើងរដាយប្តឹមប្តូវរនាោះរឡើយ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់ប្សរថា ម្ភនឆំណ ឆខឱោះខាតមួយ

ឆំនួនរៅកនុងា េកភាកា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើសកខីកមម រស់ ឌ ឆ ខដេលរបីប្តូវបានេកចា ណា

រដាយប្រុងប្រយ័តន រដាយស ម្ភនា សរប្មឆរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ ថា ឌ ឆ ខឱោះនូវភាេអាឆរជឿជាក់បាន 

រដាយស ម្ភនា ជំ  ញកនុងា សឱោះខសឱងទម្ភេ ក់ា ទទេួខ សប្តូវរឆញេីខេួន ររើរទាោះរីជា ោត់ប្តូវបាន

សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខក៏រដាយ រហ្ើយសំណ ំរ ឿង រស់ោត់កនុងរេេរឆចរុបននប្តូវ

បានរញ្ចរ់ក៏រដាយ ក៏ោត់រៅខតស ំសប្ម្ភេកត្តា ជំ  ញនានារដើមបីឱ្យផ តេីា រចាទប្រាន់ខដ ។ រទាោះជាោ៉ៅ ង

ណាកាី ា េកនកតយរឡើងវច្ញរេើសំអាងរហ្ត  នកងរសឆកាីរោងរៅរេើសកខីកមម រស់ ឌ ឆ ខដេ នួន ជា បាន

ជំទាស់ រង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ា រោងទាងំរនោះេ ំតប្មូវឱ្យឆងភាជ រ់រៅនឹងា យេ់រឃើញសំខាន់ៗ នកង/ឬ េ ំ

តប្មូវឱ្យម្ភនភសាតុ្តងដថ្ទរទៀតោបំ្ទោ៉ៅ ងរប្ឆើនរៅកនុងសំណ ំរ ឿងរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ា សំអាងរេើ

សកខីកមម រស់ ឌ ឆ ប្តង់ឆំណ ឆរនោះេ ំខមនជាឆំណ ឆសំខាន់រទ876។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ា េកនកតយរឡើងវច្ញរេើ

                                                 
874

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៧៩។ 

875
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ២០៥ ជាអាទិ៍។  

876
 រប្រៀររ ៀររសឆកាីរោងដកប្សង់រៅកនុងស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័  ៤៧១ ជាមួយនឹងសេប្កមសលា

ដំរូងរជើងទំេ័  ៣២៦ ដេ់ ៣៤០ (ប្រភេភសាតុ្តងមួយឆំនួនអំេរីោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. កនុងា ករមៃឆខាម ងំ) រជើងទំេ័  ៦១៥ 

(សំអាងកនុងឆំរណាមរនាោះរេើកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ រខៀវ សំផន ឯកស រេខ E3/27 ឆ ោះថ្ងៃទី ១៣ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំេ័  
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ា យេ់រឃើញ ឬា រោងរៅរេើសកខីកមម រស់ ឌ ឆ ខដេ នួន ជា េ ំបានឆងអុេរង្ហា ញជាក់លាក់រឃើញថា 

ផៃយុរៅនឹងា អោះអាងរញ្ញជ ក់ រស់ោត់ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ឱើា េកចា ណារេើា ទទួេសគ េ់

 រស់ ឌ ឆ ខដេថា ោត់កនុងរេេរនាោះេ ំបានដឹងអំេីអងគរហ្ត មួយឆំនួនខដេោត់ផាេ់សកខីកមម ដូឆជា តួនាទីជាន់

ខពស់ រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុង“មនៃី  ៨៧០” ខដេជាា រចាទប្រាន់មួយថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

េកចា ណារឃើញថា ឌ ឆ បាននកោយសំរៅរេើតួនាទីជាន់ខពស់ជាទូរៅ រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុង ររកមពជុា

ប្រជា កររតយយ កនុងអតែរទសប្ម្ភរ់សកកា នកងពាកយឆចាមអារ៉ាម877។   

350>ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  ទាកទ់ងរៅនឹងសកខីកមម រស់ ភី ភួន អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកភាកា

រេើតថ្មេជាភសាតុ្តងថ្នសកខីកមម រស់ ភី ភួន ថា អាឆរជឿជាក់ នកងទ កឆកតាបាន។ ឧទាហ្ ណ៍ រៅរេេរដញ

រដាេរេើភសាតុ្តងខដេម្ភនា ជំទាស់ទាក់ទងរៅនឹងវតាម្ភន រស់ រខៀវ សំផន កនុងកកឆចប្រជ ំរៅខខ មកង នា ឆ្ន ំ 

១៩៧៤ រៅកនុងភូមកម្ភឃជាកខនេងខដេបានយេ់ប្សរជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ878 អងគជំន ំជប្មោះ
សលាដំរូងបានេកចា ណារឃើញថា សកខីកមម រស់ ភី ភួន “ម្ភនភាេឆាស់លាស់” ដូឆោន ជាមួយនឹង“េ័ត៌ម្ភន

                                                                                                                                                             

៨ (“លណៈមជឈកមមកនម្ភនអំណាឆេកតប្បាកដរនាោះរទ ខ សេីលណៈអឆកថ្ស្តនាយ៍”)) ១០០៤ ដេ់ ១០០៦ (សំអាងរេើសកខីកមម រស់ សឡុ

ត បាន នកង នង ស ផង់ រខនែមរេើ ាងំ រហ្កកអា៊ា វ រៅ ឌ ឆ រដើមបីោបំ្ទា យេ់រឃើញថា ជាខផនកមួយថ្នា ទទួេខ សប្តូវ រស់

ោត់សប្ម្ភរ់“កកឆចា សធា ណៈ” តួនាទី រស់ នួន ជា  ួមរញ្ចូេា ចាត់ត្តំង នកងា ដាក់េកន័យសម្ភជកករកស) ១៧២  (សំអាងកនុង

ឆំរណាមរនាោះរេើេកខកត រស់ រខៀវ សំផន កនុងា ោំប្ទា យេ់រឃើញថា លណៈកម្ភម  កា មជឈកមរកស ភូមកភាល តំរន់ នកងប្សុក ម្ភន

សកទធកកនុងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ ឬរផៃ ប្រជាជនរៅកនុងតំរន់ រស់ខេួនបាន) ១៧៦០ (សំអាងរេើភសាតុ្តងផ្លៃ េ់ នកងជាឯកស មួយឆំនួន ជា

េករសស រេើឯកស  រស់កមពជុាប្រជា កររតយយ៖ េកនកតយា ាា រ់ នកងអន វតាម្ភោ៌នរោបាយ សា  រសដឋកកឆច នកងរ ៀរឆំប្ររទសប្លរ់

ខផនក ឯកស រេខ E3/781 ឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេរញ្ញជ ក់កនុងទំេ័  ៣១ ថា “ប្េោះវច្ហា រសនើ [ប្រជាជន] ៥ ម ឺន
ឆំរពាោះម ខសកន។  […] ដូរឆនោះររណា ើ ៗ ជូន ២ ម ឺនសកន”កនុងា ោបំ្ទា យេ់រឃើញដំណាេ់ោន កនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៨៦) រជើងទំេ័  ១៨៧៣ (សំអាងរេើទូ រេខ រស់ប្កសួងា រ រទសសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក ឯកស រេខ 

E3/3559  ួមទាំងអតែរទ រស់ François PONCHAUD ជាា រខនែមរេើសកខីកមម រស់ ឌ ឆ កនុងា េកភាកាតួនាទី រស់កងឆេ័ត
កនុងសហ្ក ណ៍) ១៩២៣ ជាអាទិ៍ (ប្រភេភសាតុ្តងជារប្ឆើនសាីអំេីា តស៊ាូវណណ ៈ នកងរោេនរោបាយរកសប្រឆំ្ងនឹង“ប្រជាជនងមី”) 
២៥៤២ (ប្រភេភសាតុ្តងជារប្ឆើន ដូឆជា ទូ រេខ រស់កមពជុាប្រជា កររតយយ រដើមបីោបំ្ទា យេ់រឃើញដំណាេោន កនុងសេប្កម

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៩៨) ២៦៤៣ (ប្រភេភសាតុ្តងជារប្ឆើនកនុងា ោំប្ទា យេ់រឃើញខដេថា រៅឆ ងឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ខខម ប្កហ្មបានរនាកំណត់រោេរៅអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណៈខខម  នកងប្លួស  រស់េួករល)។   

877
 សេប្កម រស់អងគជន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៣៩៦។ 

878
 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័  ៤៧២។ 
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ខដេផាេ់រដាយ សួង ស ីរលឿន” ខដេរនោះម្ភនេកខណៈលួ ឱ្យទ កឆកតាបានជាងរសកខីកមម រស់ប្រេនធ នួន ជា រខៀវ 

សំផន ខដេប្តូវបានអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរ ឱើា វាយតថ្មេរេញរេញម នរេេរដករស ថា េ ំអាឆរជឿ

ទ កឆកតាបាន នកងរ ឱើរឡើងកនុងរោេរំណងជួយរាី រស់ោត់879។ ប្សរដៀងោន រនោះខដ  កនុងា សននកដាឋ នថា ម្ភនកកឆច

ប្រជ ំមួយរផសងរទៀតខដេបានឆូេ ួមរដាយរមដឹកនាជំាន់ខពស់ រស់ រ.ក.ក. ាេេីរដើមខខរមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

រដើមបីេកភាកាអំេីា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេនយេ់ថា ភី ភួន 

“ម្ភនវតាម្ភនរៅខកប ទីរនាោះខដ  នកងបានរ ៀររារ់អំេីដំរណើ រ ឿងោ៉ៅ ងេមអកត” នកងថា ខេួន“បានទទួេយកភសាុ

ត្តង រស់ ភី ភួន ទាក់ទងរៅនឹងា េកេណ៌នាទូរៅថ្នកកឆចប្រជ ំរនោះ នកងអនកឆូេ ួមម្ភនដូឆជា នួន ជា នកង រខៀវ 

សំផន” នកងថា “ភសាតុ្តង រស់ ភី ភួន រេើរញ្ញា រនោះប្តូវបានរញ្ញជ ក់រខនែមឆំណ ឆសំខាន់ៗរដាយជនជារ់

រចាទ”880។ 

351>ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរោងរៅរេើសកខីកមមរដាោះរនៃកុ រស់ 

ភី ភួន ខដេថា រ៉ៅ េ េត បានខណនាជំាក់លាក់ “េ ំប្តូវរ៉ៅោះពាេ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ” ខដេប្តូវ

បានផាេ់តថ្មេភសាតុ្តងេ ំរសមើោន នឹងភសាតុ្តងដាក់រនៃកុរនាោះ881 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើសកខីកមម រស់ ភី ភួន កនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញថា ខផនា វាយេ ក

ឆ ងរប្ាយកនុងា  ំរដាោះប្ររទស ប្តូវបានរ ៀរឆំរឡើងរៅកនុងកកឆចប្រជ ំាេេីខខ កកកដា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ខដេកនុង

រេេរនាោះ “នួន ជា រ៉ៅ េ េត រខៀវ សំផន ប្រធានភូមកភាល ប្រធានតំរន់ នកងរមទ័េរផសងរទៀត បានេកភាកាោន

អំេីរទេករស  រស់រកសរៅឧដ ងគ ជាកខនេងខដេអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ប្តូវបានសម្ភេ រ់កនុងប្ទង់

ប្ទាយ ំ” នកងថា ខផនា រនោះប្តូវបានអោះអាងរញ្ញជ ក់កនុងកកឆចប្រជ ំរៅរដើមខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥882។ អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងក៏បានសំអាងរេើខផនកខេោះថ្នសកខីកមម រស់ ភី ភួន កនុងា យេ់រឃើញថា រោេនរោបាយ

                                                 
879

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៣៩។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដាោះប្សយរញ្ញា  ថារតើា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងសមរហ្ត ផេខដ  ឬោ៉ៅ ងណា ខាងរប្ាម កថាខណឌ  ១០០៩។ 

880
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៤៤។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដាោះប្សយរេើរញ្ញា  ថារតើា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងសមរហ្ត ផេ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា ខាងរប្ាម កថាខណឌ  ១០១០។ 

881
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៧៨។ សូរមើេផងខដ  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៦៦។  

882
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨១៦ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ខផនកទី ៣៖ 

សវត្ត ប្រវតាក កថាខណឌ  ១៤៣ ដេ់ ១៤៧ (រោងរៅរេើ  ៉ចាម ត ន រៅ ភី ភួន ជាញឹកញារ់ នកងជាេករសសប្តង់កថាខណឌ  ១៤៤ 

ដេ់ ១៤៦ នកងរជើងទំេ័  ៤១៦ ដេ់ ៤២៥)។ 
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 រស់រកសទាក់ទងរៅនឹង“ខាម ងំ”ខដេខផនកត្តមអងគជំន ំជប្មោះ បាន ួមរញ្ចូេទាងំអតីតអនក ដឋា ថ្ន ររសធា 

ណ ដឋខខម ផងខដ រនាោះ ប្តូវបានផសេឱផាយត្តម យៈវលគរំពាក់រំរ៉ៅនមរនាលមន៍វច្ជាជ  រដាយរមដឹកនារំកស  ួមម្ភន 

នួន ជា នកង រខៀវ សំផន883។ ភី ភួន ក៏បានអោះអាងថា រៅរេេោត់បានមកដេ់ទីប្កុងភនំរេញរៅថ្ងៃទី ២០ ខខ 

រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ោត់ទទួេបានា ខណនាេីំ រ៉ៅ េ េត មកនឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ទាហាន េន់ នេ់ េីរប្ពាោះេួករលបាន

ឆ ោះចាញ់ខខម ប្កហ្មរហ្ើយ884។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរ ឱើា រោងទាេ់ខតរសោះរៅរេើខផនករនោះថ្ន

សកខីកមម រស់ ភី ភួន កនុងសេប្កមរឡើយ។ 

352>ា ប្តឹមខតថា ម្ភនភសាតុ្តង រ៉ៅ ខនាេ ំប្តូវបានរោងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះ 

េ ំខមនម្ភនន័យថា ភសាតុ្តងរនាោះេ ំប្តូវបានអងគជំន ំជប្មោះយកមករ ឱើា េកចា ណាកនុងា វាយតថ្មេរឡើយ េីរប្ពាោះ

អងគជំន ំជប្មោះមួយប្តូវបានសនមតថា បានវាយតថ្មេរាេ់ភសាតុ្តងទាងំអស់ខដេម្ភនរៅឆំរពាោះម ខខេួន ដរារណាេ ំ

ម្ភនា រញ្ញជ ក់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរអើរេើទាងំប្សុងរេើភសាតុ្តងជាក់លាក់ណាមួយ885។ លួ កត់

                                                 
883

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨១៨។ 

884
 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់  ៉ចាម ត ន រៅ ភី ភួន ឯកស រេខ E3/24 ឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំេ័  ៤ (“ភភ៖ ខាុំ

ឆូេភនំរេញរៅថ្ងៃទី ២០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ជាមួយនឹង ស ន រសន រដើមបីរមើេសភាេា ណ៍ រដាយ រ៉ៅ េ េត ជាអនកចាត់ឱ្យម

ក។ ខាុំរឃើញថា ប្រជាជនរឆញរឆញរៅប្លរ់ទកស នកងម ខសញ្ញា ទាំងអស់ខតរៅមកនទាន់រឆញអស់រទ។ […] FL៖ រតើម្ភនរញ្ញជ ឱ្យត្តម

 កខាម ងំ រទ? ភភ៖ អត់ម្ភនរទ រប្ពាោះរលរេើកទង់សរហ្ើយ។ ម្ភនរសឆកាីខណនាឆំាស់ថា ក ំឱ្យរ៉ៅោះពាេ់រល […] រេេសស្តង្ហគ មរៅ
សម ភូមកលឺរផសង ឥឡូវរលឆ ោះចាញ់រយើងរហ្ើយរយើងមកនប្តូវរ៉ៅោះពាេ់រលរទម្ភនខតសឱ លមន៍អរអ សទ  នកងជួយរល រឆេើយនឹងសំណួ 

រផសងខដេរលសួ រយើង។ ោត់នកោយថា [េួកោត់លឺជា] “ខខម ដូឆោន ” ក ំឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ឱ្យរសោះ។ រនោះជាសំដី រស់ រ៉ៅ េ េត”)។ ប្រតក

ចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ចាម ត ន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/98.1 ទំេ័  ៧០ (“ស៖ សំណួ  រស់ខាុំរនាៃ រ់

ទាក់ទងរៅនឹងទាហានថ្ន ររ េន់ នេ់។ រតើម្ភនា រញ្ញជ  ឬា ខណនាជំាក់លាក់អឱីឱ្យរ ឱើបារអតីតទាហាន េន់ នេ់ ខដ  ឬរទ? 

ឆ៖ ររើរលចាញ់ រលរេើកទង់ស។ រយើងអត់ម្ភនអ៊ា ៊ីនឹងរ៉ៅោះពាេ់រលរទ។ អាហ្នឹងរលម្ភនរោេនរោបាយឆាស់លាស់ខតមាង។ រៅកនុង

សម ភូមករផសង ររើរលចាញ់រហ្ើយ រលរេើកទង់សរៅរហ្ើយ រយើងអត់ម្ភនរ៉ៅោះពាេ់រទ លឺដាឆ់ខាតខតមាង លឺខណនាដំាឆ់ខាតអត់ម្ភនឱ្យ

រ៉ៅោះពាេ់រទ”)។ 

885
 សូមរមើេកនុងឆំរណាមរនាោះ សេដីារ ឿងកាី Kalimanzira (ICTR) កថាខណឌ  ១៩៥។ សេដីារ ឿងកាី Zigiranyirazo 

(ICTR) កថាខណឌ  ៤៥។ សេដីារ ឿងកាី Gacumbitsi (ICTR) កថាខណឌ  ៧៤។ សេដីារ ឿងកាី  Brđanin (ICTY) កថា
ខណឌ  ១១។ សេដីារ ឿងកាី Ndindahabizi (ICTR) កថាខណឌ  ៧៥។ សេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ  ២៣។ 
សេដីារ ឿងកាី D.Milošević (ICTY) កថាខណឌ  ១២៣។ សេដីារ ឿងកាី Krajišnik (ICTY)  កថាខណឌ  ៣៥៣។ សេដីា

រ ឿងកាី Galić (ICTY) កថាខណឌ  ២៥៦។ សេដីារ ឿងកាី Nchamihigo (ICTR) កថាខណឌ  ១៦៦។ Mrkšić នកង Šljivančanin 
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សម្ភគ េ់ ា សនមតរនោះអាឆជំទាស់បានកនុងក ណី ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរដាោះប្សយរេើភសាតុ្តង 

ខដេម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធឆាស់លាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញខដេ ងា ជំទាស់រនាោះ886។ ជាឧទាហ្ ណ ៍ អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTR បានចាត់ទ កថា ជា“ា េ ំអាឆទទួេយកបាន”រៅរេេខដេអងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរដាោះប្សយរេើភសាតុ្តងថ្នសកខីកមមខដេខេួនេ ំបានទាត់រចាេ កនុងក ណីខដេភសាុ

ត្តងរនោះពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ា“ខដេម្ភនស ៈរំផ ត”887។  

353>ត្តមា េកនកតយរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរឃើញថា កំណត់រហ្ត ថ្នសំណ ំរ ឿងបាន

ដាក់រញ្ចូេភសាតុ្តងប្សរដៀងោន រៅនឹងភសាតុ្តងខដេបានផាេ់រដាយ ភី ភួន ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

បានទទួេយកោ៉ៅ ងឆាស់លាស់រនាោះ៖ 

[រនាៃ រ់េីខខមប្កហ្មបានឆូេ នកងដរណា ើមបានទីប្កុងភនំរេញ] ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ជារប្ឆើន

បានប្កវីទង់សស ំឆ ោះចាញ់ បានដាក់អាវ  ឆ ោះ នកងរដាោះឯកសណាឋ ន រស់េួករលរចាេ។ កងទ័េខខម 

ប្កហ្មប្តូវបានខណនាមំកនឱ្យបាញអ់នកខដេប្កវីទង់សរឡើយ888។  

កងទ័េខខម ប្កហ្មរផសងរទៀតបានទទួេរញ្ញជ ថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានដាក់អាវ  

ឆ ោះ អាឆប្តូវបានជរមេៀសជាប្រជាជន ឬប្តូវបានយករៅរ ៀនសូប្ត ខតររើអនកណាខដេមកនទម្ភេ ក់អាវ  

ឆ ោះរទ ប្តូវបាញ់សម្ភេ រ់889។ 

354>ភសាតុ្តងរនោះស ីសង្ហឱ ក់ោន ជាមួយនឹងខផនកថ្នសកខីកមម រស់  ភី ភួន ខដេ នួន ជា បានរចាទប្រាន់អងគជំន ំ

ជប្មោះថា េ ំបានរេើកយកមកេកចា ណារនាោះ ដូឆជា រទរញ្ញជ ទាក់ទងរៅនឹងា ប្រេាឹតារៅរេើទាហានថ្ន ររ

សធា ណ ដឋខខម ខដេបានឆូេស ភាេ ប្តូវបានរឆញរដាយថាន ក់ដឹកនារំកសមកនយូ រ៉ៅ នាម នរៅម នរេេដរណា ើម

                                                                                                                                                             

(ICTY) កថាខណឌ  ២២៤។ សេដីារ ឿងកាី Strugar (ICTY) កថាខណឌ  ២៤។ សេដីារ ឿងកាី  Limaj (ICTY) កថាខណឌ  
៨៦។ សេដីារ ឿងកាី (ICTY) កថាខណឌ  ៩២។  
886

 សេដីារ ឿងកាី Zigiranyirazo (ICTR) កថាខណឌ  ៤៥។ សេដីារ ឿងកាី Kalimanzira (ICTR) កថាខណឌ  ១៩៥។ សេ

ដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ  ២៣។ សូមរមើេផងខដ  សេដីារ ឿងកាី Bagosora (ICTR) កថាខណឌ  ៦១៨។  
887

 សេដីារ ឿងកាី Zigiranyirazo (ICTR) កថាខណឌ  ៤៥ ដេ់ ៤៦។ សូមរមើេផងខដ  សេដីារ ឿងកាី Ntabakuze (ICTR) 
កថាខណឌ  ១៧១។ 
888

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥០២ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ នកងរសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម)។ 

889
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥០៥។ 
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បានទីប្កុងភនំរេញ890។ រទាោះជាោ៉ៅ ងរនោះកាី ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើករញ្ញា ា ខណនារំនោះ

រៅកនុងា េកភាកាអំេីា ប្រប្េឹតារេើទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងអំឡុងរេេថ្នា 

ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះេ ំបានរ ឱើដូឆោន រនោះពាក់េ័នធរៅនឹងា យេ់

រឃើញ រស់ខេួនសាីេីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណា

រឃើញថា ខផអកត្តមរ ច្រទរនាោះ ភសាតុ្តងថ្នា រញ្ញជ ណាមួយរឆញេីថាន ក់រេើពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតារេើ

ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  េកតជាម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធខាេ ងំរៅកនុងា សរប្មឆអំេីរញ្ញា

រនោះ។ ក ំថាដេ់រៅេកចា ណា ប្តឹមខតា េ ំបានរេើករឡើង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេីភសាតុ្តងសំខាន់

ខដេម្ភនតថ្មេរដាោះរនៃកុបានរនាោះ លឺជាកំហ្ សអងគឆារ់ រហ្ើយរញ្ញា  ថារតើកំហ្ សរនោះអាឆរម្ភឃៈខផនកខដេ

ពាក់េ័នធរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ នឹងប្តូវរដាោះប្សយរៅកនុងខផនក

ខាងរប្ាម891។  

355>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានផាេ់សំអាងរហ្ត 

ប្លរ់ប្ោនថ់ា មូេរហ្ត អឱីបានជាខេួនសំអាងរេើសកខីកមម រស់ េឹម សត ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញអំេី

ប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ខដេម្ភនភាេមកនស ីសង្ហឱ ក់ោន រៅកនុងសកខីកមម រស់ េឹម សត រនាោះ892 អងគជនំ ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណាអំេីភាេមកនស ីសង្ហឱ ក់ោន រៅ

កនុងសកខីកមមរនោះជារប្ឆើនដងរៅកនុងសំអាងរហ្ត ទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតាកា ណ៍រនាោះ893។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំណោះ

អំណាងខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានផាេ់សំអាងរហ្ត ប្លរ់ប្ោន់ នកងម្ភនកំហ្ សអងគឆារ់រនាោះ េ ំ

ម្ភនមូេដាឋ នោបំ្ទរឡើយ។ នួន ជា បានរេើករឡើងនូវអំណោះអំណាង រស់ខេួនរេញរេញអំេីខេឹមស ថ្នភាេេ ំ

ស ីសង្ហឱ ក់ោន រៅកនុងសកខីកមម រស់សកសីរី ូរ ប្េមទាំងរេើកនូវរញ្ញា ពាក់េ័នធរៅនឹងា សំអាងរេើសកខីកមម

នីមួយៗ រស់សកសីទាងំរនាោះផងខដ  រៅកនុងខផនកពាក់េ័នធថ្នស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ោត់ខដេរចាទប្រាន់

                                                 
890

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម្ភស រវឿន) ឯកស រេខ E1/131.1 ទំេ័  ៦៩ ដេ់ ៧០ រោងរៅរេើ

កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ ម្ភស រវឿន ឯកស រេខ ឆ ោះថ្ងៃទី ១៦ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំេ័  ៣ ERN (ភាសខខម ) 00418519។ 
891

 សូមរមើេ ជាេករសសស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៥១ ដេ់ ៥៨០ សូមរមើេផងខដ ខាងរប្ាម កថាខណឌ  

៩៤៨។   

892
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៧៩។ 

893
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៦៤, ៦៦៥, ៦៦៩, ៦៧៦, ៦៧៧។ 
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អំេីកំហ្ សពាក់េ័នធរៅនឹងប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ894។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ

នឹងប្តូវេកចា ណារេើា វាយតថ្មេ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើសកខីកមម រស់សកសីទាងំរនោះ រៅកនុងខផនក

សមប្សរខាងរប្ាម895។ 

 ៤.ល.៨.ល.ជនជាររ់ចាទ ននួ ជា  

356>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា សំអាងរេើសកខីកមម រស់ោត់

សប្ម្ភរ់រោេរំណងដាក់រនៃកុ រដាយេ ំខដេរជឿជាក់រេើភសាតុ្តងរដាោះរនៃកុណាមួយរឡើយ នកងថា ោត់កប្ម

រសនើស ំឱ្យរង្ហា ញរហ្ត ផេអំេីា វាយតថ្មេេីភាេអាឆរជឿជាក់បានរេើសកខីកមម រស់ោត់896។  

357>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ខផអករេើាេៈរទសៈថ្នរ ឿងកាីរនោះ ជាទូរៅេ ំខមនជា

ា មកនសមរហ្ត ផេរទ ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទទួេយកសកខីកមម រស់សកសីមួយខផនក រហ្ើយ

រដករស ខផនកដថ្ទរទៀត នកងថា រនោះជាឆនាៃ ន សកទធក រសអ់ងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកនុងា វាយតថ្មេរេើភាេអាឆ

រជឿទ កឆកតាបានឆំរពាោះខផនកដាឆ់រដាយខឡករផសងរទៀតថ្នសកខីកមម រស់រ លគេណាម្ភន ក់ រដាយេ ំចាំបាឆ់រង្ហា ញ

េមអកតេីមូេរហ្ត ខដេខេួនទទួេយកខផនកខេោះ រហ្ើយរដករស រចាេខផនកដថ្ទរទៀតរនាោះរឡើយ897។ អាប្សយ័

រហ្ត រនោះ ា អោះអាងជាទូរៅរដាយោម នមូេដាឋ ន រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្ជើស

រ ីសយកខតភសាតុ្តងដាក់រនៃកុមកសំអាង នកងបានផាេ់ប្តឹមខតា រោងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងរ៉ៅ រណាណ ោះ រ៉ៅ ខនាេ ំបានេនយេ់េមអកតរខនែមទាក់ទងរៅនឹងឆំណ ឆណាខដេម្ភនកំហ្ សរនាោះ ប្តូវរដក

រស រចាេ។  

                                                 
894

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៤៩ ជាអាទិ៍។ 

895
 សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ៤៨៧ ជាអាទិ៍។ 

896
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៨៣ នកងរសឆកាីរោងប្តូវបានដកប្សង់រៅកនុងរជើងទំេ័  ៤៩២។ 

897
 សូមរមើេកនុងឆំរណាមរនាោះ សេដីារ ឿងកាី Rukundo (ICTR) កថាខណឌ  ៨៦។ សេដីារ ឿងកាី Kamuhanda  (ICTR) 

កថាខណឌ  ២៤៨។ សេដីារ ឿងកាី Kajelijeli (ICTR) កថាខណឌ  ១៦៧។ សេដីារ ឿងកាី Ntakirutimana (ICTR) កថាខណឌ  
១៨៤ នកង ២៥៤។ សេដីារ ឿងកាី  Seromba (ICTR) កថាខណឌ  ១១០។ សេដីារ ឿងកាី  Karera (ICTR) កថាខណឌ  ៨៨ 
នកង ១២៧។ សេដីារ ឿងកាី Bagosora (ICTR) កថាខណឌ  ២៤៣, ២៥៣។ 
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358>ខផអកត្តមេកខខណឌ តប្មូវ នួន ជា បានផាេ់ា េនយេ់ឆាស់លាស់ខតមួយឆំណ ឆរ៉ៅ រណាណ ោះ លឺទាក់ទងរៅ

នឹងា េកចា ណា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើសំដី រស់ោត់ រៅកនុងខខសភាេយនាឯកស  សប្តូវ រស់

ប្រជាជន898ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតារៅរេើអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  នកងា សំអាងរេើខផនក

ថ្នភសាតុ្តងដាក់រនៃកុខដេកនុងរនាោះ នួន ជា បានទទួេសគ េ់ថា ខេួនបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងា សរប្មឆ

ករមៃឆ“ជនមហាកបត់”ឆំនួន ៧ នាក់ រ៉ៅ ខនាអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរដករស ខផនកថ្នភសាតុ្តងរដាោះរនៃកុ

ខដេកនុងរនាោះ នួន ជា បានរដករស ថា េ ំបានដឹងអំេីា សម្ភេ រ់ណាមួយរេើទាហាន ឬអនក ដឋា សមញ្ាថ្ន

 ររសធា ណ ដឋខខម រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរឡើយ899។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់

សម្ភគ េ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើខផនកខដេ នួន ជា បានទទួេសគ េ់រៅកនុង

ខខសភាេយនារនាោះកនុងឆំរណាមប្រភេជារប្ឆើនដថ្ទរទៀតថ្នភសាតុ្តង កនុងា យេ់រឃើញថា អនក ដឋា ជាន់ខពស់ថ្ន

 ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេ រ់ភាេ មរនាៃ រ់េីដរណា ើមបានទីប្កុងភនំរេញ900។ រប្ាយមករទៀត រៅកនុងា 

េកចា ណារេើរញ្ញា  ថារតើ នួន ជា េ ំបានរារំាង ឬេ ំបានដាក់រទាសឆំរពាោះា សម្ភេ រ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ខដ  ឬ

ោ៉ៅ ងណារនាោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគ េ់ថា “រៅកនុងកកឆចសម្ភា សន៍មួយ នួន ជា បានអោះអាងថា 

ប្រសកនររើោត់បានដឹងអំេីា សម្ភេ រ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ោត់នឹងចាត់វច្ធានា រញ្ឈរ់ភាេ ម”901
 រ៉ៅ ខនា អងគជនំ ំ

ជប្មោះេ ំបានរជឿជាក់រេើា អោះអាងរនោះរឡើយ នកងបានកំណត់ថា “តួនាទី រស់ នួន ជា កនុងា ររងកើតរោេ

នរោបាយរដើមបីកំណត់រោេរៅ បានរង្ហា ញផៃយុេីរនោះរៅវច្ញ”902។  

359>ផៃយុរៅនឹងា អោះអាងរញ្ញជ ក់ រស់ នួន ជា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំបានចាត់ទ កា េកចា ណា

រនោះ ជា“ា េកចា ណា វច្េរៅវច្េមក” ឬ“េ ំសមប្សរ”903រឡើយ រដាយរហ្ត ថា ា ររងកើត“រោេនរោបាយ

កំណត់រោេរៅ” រៅកនុងា វាយតថ្មេ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរកើតម្ភនម នា សម្ភេ រ់រៅទួេ

                                                 
898

 ភាេយនាឯកស  រស់ រងត សមបតាក៖ សប្តូវ រស់ប្រជាជន ប្រតកចា ឹក E3/4001 ឆ្ន ំ ២០០៧។ 

899
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៨៤។ 

900
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសេដំរូង កថាខណឌ  ៥០១ ដេ់ ៥០៣ នកងរជើងទំេ័  ១៥១០។ 

901
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៣៨ រជើងទំេ័  ២៨៧០ រោងរៅរេើរសឆកាីសននកដាឋ នរញ្ចរ់កកឆចេកភាកា

រដញរដាេ (E295/6/3) កថាខណឌ  ៤៤៨ រោងរៅរេើសប្តវូ រសប់្រជាជន (E3/4001R)   តខខសវីរដអូរខនែម៖ មយួថ្ងៃរៅរពា ិ៍

ថ្ប្ជ។  

902
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសេដំរូង កថាខណឌ  ៩៣៨។ 

903
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៨៤។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

232 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រពា ិ៍ថ្ប្ជ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ម្ភនា រង្ហា ញឆាស់លាស់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានដឹងអំេីខផនកថ្នភ

សាតុ្តងរដាោះរនៃកុខដេម្ភនរៅកនុងកកឆចសម្ភា សន៍ រស់ នួន ជា នកងបានរេើកយកមកេកចា ណា ខដេរញ្ញា រនោះ

បានរង្ហា ញឱ្យរឃើញត្តម យៈា រោង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើខផនករនាោះ រៅកនុងសេប្កម

 រស់ខេួន។ រញ្ញា  ថារតើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា សននកដាឋ នថា រោេនរោបាយកំណត់

រោេរៅេកតជាម្ភនអតែកភាេ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ លឺជាកមមវតែថុ្នទឡហីក ណ៍រណា ឹងសទ កខដាឆ់រដាយខឡកមួយ

រទៀត ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងោ៉ៅ ងរេញរេញជាងរនោះរៅកនុងស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ខេួន រដាយបាន

រេើករឡើងជាងមីរទៀតអំេីា ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង េ ំបានេកចា ណារេើឆំណ ឆ ខដេជាភសាតុ្តងរដាោះ

រនៃកុរៅកនុងកកឆចសម្ភា សន៍ រស់ខេួន904 ខដេរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយរៅកនងុ

ខផនកសមប្សរខាងរប្ាម905។ 

៤.ល.៨.ឃ.រសឆកាសីននកដាឋ ន 

360>ស  ររសឆកាីមក ទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ខដេបានរចាទប្រានអ់ំេី

កំហ្ សរៅកនុងវច្ ីសស្តសា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កនុងា វាយតថ្មេរេើសកសីអងគរហ្ត  ប្តូវរដករស រចា

េ។ 

៤.ល.៩.ា ដករឆញភសាតុ្តងខដេបានមកេាី រ ឱើទា  ណកមម   

361>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ថា “ភសាតុ្តងខដេប្តូវបានទទួេយកសប្ម្ភរ់រោេរំណងម្ភន

កប្មកត ដូឆជា ភសាតុ្តងថ្នឆរមេើយខដេទទួេបានត្តម យៈា រ ឱើទា  ណកមម អាឆយកមកសំអាងបានសប្ម្ភរ់

ខតរោេរំណងម្ភនកប្មកតរ៉ៅ រណាណ ោះ រហ្ើយេ ំទាក់ទងរៅនឹងា រញ្ញជ ក់ា េកតថ្នឆរមេើយរនាោះរឡើយ”906។  

362>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា កំណត់ោ៉ៅ ងដូរឆនោះ នកងបាន

ជំទាស់ថា ភសាតុ្តងខដេបានមកេីា រ ឱើទា  ណកមមេ ំអាឆរប្រើប្បាស់ប្រឆំ្ងនឹងជនជារ់រចាទបានរឡើយ រ៉ៅ ខនា

ជនជារ់រចាទអាឆរប្រើប្បាស់ភសាតុ្តងរនោះកនុងា ា ពា ខេួនបាន907។ ោត់រញ្ញជ ក់ថា “កំហ្ សរនោះេ ំអាឆរ ឱើឱ្យ

                                                 
904

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៥១ ដេ់ ៥៨០។ 

905
 សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ៨៦៩ ជាអាទិ៍។  

906
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៣៥ នកងា រោងដកប្សង់កនុងរជើងទំេ័  ៩៦។ 

907
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៧០៦ ដេ់ ៧២២។   
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សេប្កម[ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង]រៅជារម្ភឃៈរនាោះរទ រ៉ៅ ខនាឆំណ ឆរនោះម្ភនស ៈសំខាន់ទូរៅ

សប្ម្ភរយ់ តាកសស្តសា រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមម”908។ 

363>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា ា ទទួេយកអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា នឹងនាឱំ្យម្ភនា រេើក

ទឹកឆកតាឆំរពាោះា រ ឱើទា  ណកមម រហ្ើយ“ជាា រំថ្ភេផេូវឆារ់ នកងរ ឱើឱ្យបាត់រង់ខផនកសីេ ម៌”909។ 

364>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា “ភាលីខដេម្ភនរំណងរាឹងសទ កខប្រឆំ្ងនឹងសេប្កម ប្តូវ […] 
រញ្ញជ ក់អំេីា រចាទប្រាន់ឆំរពាោះកំហ្ សអងគឆារ់ខដេនាឱំ្យរម្ភឃៈសេប្កម”910។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ា 

រចាទប្រានអ់ំេីកំហ្ សអងគឆារ់ រដាយេ ំបានរង្ហា ញេីា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេ ជាទូរៅេ ំ

អាឆទទួេយកបានសប្ម្ភរ់ា េកនកតយរឡើងវច្ញថ្នរណា ឹងសទ កខរេើអងគរសឆកាីរឡើយ។ ប្លរ់ាេៈរទសៈទាងំ

អស់ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានវាយតថ្មេ   នកងរដករស  ួឆរហ្ើយរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆេីម ខ911រេើខេឹម

ស ថ្នអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងភសាតុ្តងខដេបានមកេីា រ ឱើទា  ណកមម រនាៃ រ់េីបាន ួម

រញ្ចូេោន នូវស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ោត់ត្តម យៈា រោងរនាោះ។ 

365>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា ទាក់ទងរញ្ញា រនោះ េ ំប្តូវរេើកមកេកចា ណា

តរៅរទៀតរឡើយ។ 
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 ស ណារណា ឹងសទ កខ នួន ជា កថាខណឌ  ៧០៧។ 

909
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៦។ 

910
  វច្ធាន ១០៥(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង(រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម)។ សូមរមើេផងខដ   វច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង(“អងគជំន ំជប្មោះត លា

ា កំេូេប្តូវសរប្មឆរណា ឹងសទ កខជំទាស់នឹងសេប្កមរេើអងគរសឆកាី ឬរសឆកាីសរប្មឆថ្នអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង […] កំហ្ ស

រេើអងគឆារ់រណាា េឱ្យរម្ភឃៈសេប្កមរេើអងគរសឆកាី ឬរសឆកាីសរប្មឆរនាោះ”) នកង  វច្ធាន ១០៥(២) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (“ភាលីខដេ

ម្ភនរំណងរាឹងសទ កខឆំរពាោះរសឆកាីសរប្មឆណាមួយ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ខដេររើកផេូវសទ កខភាេ មៗ […] ប្តូវ […] 

រញ្ញជ ក់អំេីកំហ្ សអងគឆារ់ នកងប្តូវរង្ហា ញថា កំហ្ សរនាោះរណាា េឱ្យរសឆកាីសរប្មឆម្ភនរម្ភឃភាេ”)។  

911
 សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីភសាតុ្តងបានមកេីា រ ឱើទា  ណកមម (F26/12) កថាខណឌ  ២៦ ដេ់ ២៨, ៣០ ដេ់ ៤៧, ៦០ 

ដេ់ ៦៥, ៦៩។ 
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៤.ល.១០.ា រង្ហា ញឯកស ខដេសកសេី សំគ េ ់

366>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា អន ញ្ញា តឱ្យម្ភនា រង្ហា ញ

ឯកស ខដេសកសីេ ំសគ េ់កនុងរេេជំន ំជប្មោះ រដើមបីឱ្យសកសីរ ឱើា សននកដាឋ ន ខដេជាា ជំ  ញឱ្យសកសីរ ឱើ

ប្រម្ភណវច្ ីខដេេ ំប្តូវបានអន ញ្ញា ត នកងថា ា រង្ហា ញឯកស ដេ់សកសីកនុងអំឡុងរេេថ្នា រស ើរអរងកតេ ំ

អាឆរ ឱើយ តាកកមមឆំរពាោះា រង្ហា ញរនោះរៅកនុងរេេជំន ំជប្មោះបានរឡើយ912។ 

367>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា រខៀវ សំផន េ ំបានរេើកមូេដាឋ នោបំ្ទា អោះអាង រស់ោត់អំេី

កំហ្ សអងគឆារ់ ឬអងគរហ្ត  នកងេ ំបានរង្ហា ញអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ខដេរកើតរឆញេីសកខីកមម រស់សកសីខដេបាន

រចាទថា រ ឱើប្រម្ភណវច្ ីរនាោះរឡើយ913។ 

368>ត្តមា េកនកតយរេើខផនកថ្នប្រតកចា ឹកខដេ រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើកនុងា ោបំ្ទា ជំទាស់ រស់

ខេួនរឃើញថា ផៃយុរៅវច្ញអឱីខដេោត់បានអោះអាង ជាទូរៅអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានអន ញ្ញា តឱ្យម្ភនា 

ដាក់ឯកស សួ រដញរដាេសកសីខដេសកសេី ំបានដឹងេីម នមករនាោះរទ នកងបានោបំ្ទា ជំទាស់ រស់ភាលី

ា ពា កាីពាក់េ័នធរញ្ញា រនោះ ប្េមទាងំបានខណនាសំហ្ប្េោះរាជអាជាា ឱ្យរជៀសវាងសួ សណួំ ខដេនាឱំ្យសកសីរ ឱើ

ប្រម្ភណវច្ ី914។ រហ្ត រនោះ ស ណា រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរញ្ញា រនោះ េ ំម្ភនមូេដាឋ នប្តឹមប្តូវរឡើយ 

រហ្ើយរណា ឹងសទ កខខផនករនោះប្តូវរដករស រចាេ។ 
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 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៧ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកស 

រេខ E1/55.1 ទំេ័  ៣ ដេ់ ១០។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១២ ( កន ណាវី) ឯកស រេខ E1/67.1 ទំេ័  ៥៤ 

ដេ់ ៥៩។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១២ ( ឹម ស ធារ៉ា) ឯកស រេខ E1/68.1 ទំេ័  ៣ ដេ់ ១៥។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះ

ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (សលឹម េមតុ) ឯកស រេខ E1/79.1 ទំេ័  ២៩ ដេ់ ៣៨។ 

913
 ស ណាត រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១១០។ 

914
 សូមរមើេឧ. ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៨ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/55.1 ទំេ័  ៩ (“ប្រធានអងគជំន ំជប្មោះ៖ […] តំណាង

សហ្ប្េោះរាជអាជាា ប្រឹងខប្រងររញ្ជៀសនូវា ត្តំងសំណួ ណាខដេនាឱំ្យសកសីផាេ់ទសសនៈផ្លៃ េ់ខេួន ឬររញ្ចញមតករោរេ់ផ្លៃ េ់ខេួន

រេើឯកស ”)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/67.1 ទំេ័  ៥៨ (“ប្រធានអងគជំន ំជប្មោះ៖ បាទអ 

ល ណរប្ឆើនរមធាវីា ពា កាី។ រលាកសហ្ប្េោះរាជអាជាា  ប្តូវអន វតាឱ្យបានប្តឹមប្តូវរៅត្តមអឱីខដេរយើងបានអន វតា ួឆកនេងមករហ្ើយ 

ត្តងំេីរដើមទីថ្នា េកភាការដញរដាេថ្នរ ឿងកាីរនោះ។ រហ្ើយឆំរពាោះសកសីនានារៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ឆំរពាោះឯកស 

ខដេម្ភនរំណងឆង់ដាក់ឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះ។ រហ្ើយប្តូវសួ ដេ់សកសីអំេីា ខដេខេួនធាេ រ់បានរឃើញ បានជួរ នកងបានសគ េ់ 
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៤.ល.១១.ា រដករស សំរណើស រំផៃៀងផ្លៃ តភ់ាេប្តមឹប្តវូថ្នឯកស  

369>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា រដករស សំរណើស ំរង្ហា ញ

សំរៅរដើមថ្នឯកស មួយឆំនួន នកងេ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹងប្រភេរដើម នកងដំរណើ ថ្នា  កាទ កឯកស 915 

នកងបានរោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ជំទាស់រៅនឹងឯកស  (E185) ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

                                                                                                                                                             

នូវឯកស ខដេខេួនរ៉ៅ នរ៉ៅងដាក់រដញរដាេ ខដ  ឬរទ ? ររើអតរ់ទ អងគជំន ំជប្មោះនឹងរង្ហគ រ់ឱ្យដកឯកស រនាោះរឆញ”)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះ

ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១២ (សឡុត បាន) ឯកស រេខ E1/68.1 ទំេ័  ១៤ ដេ់ ១៥ (“ប្រធានអងគជំន ំជប្មោះ៖ […] សកសី

រៅអាឆឆងចាបំានរទថា ឯកស ទាងំរួនទំេ័ ខដេរយើងបានដាក់ជូនរលាកេកនកតយអមាញ់មកញរនោះ រតើរលាកឆងចារំទថារលាកបាន

ធាេ រ់បានរឃើញ ឬក៍រលាកប្តូវអនករស ើរអរងកតថ្នសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតរៅកនុងអំឡុងរេេសា រ់សកខីកមម រស់រលាករៅដំណាក់

ាេរនាោះ រតើរលបានរង្ហា ញឆំរពាោះរលាក ខដ  ឬ រទ រៅកនុងខណៈរេេខដេរលសួ ឆរមេើយរលាករនាោះ? រលាក សឡុត បាន៖ រៅកនុង

ា សួ ឆរមេើយរនាោះ បានយកឯកស ឱ្យខាុំេី រីសនេឹក។ រ៉ៅ ខនា ខាុំរមើេរៅរឃើញថា ដូឆជាមកនម្ភនរៅកនុងឯកស ទាំងរួនរនោះរទ។ ខាុំ

ា ឆងចាហំ្នឹងលឺអ៊ា ៊ីឆឹង បានយកមកឱ្យខាុំ។ រហ្ើយខាុំថា ខាុំមកនដឹងរទ អកស េីណារទ ខាុំបានជប្ម្ភររលាកអ៊ា ៊ីឆឹងបាទ។ […] ប្រធានអងគ
ជំន ំជប្មោះ៖ […] មស្តនាី ដឋបាេត លាា រង្ហគ រ់ឱ្យដកយកឯកស ទាងំរួនរនាោះប្តឡរ់មកវច្ញ”)។  ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (សលឹម េមតុ) ឯកស រេខ E1/79.1 ទំេ័  ៣២ ដេ់ ៣៤ (“ប្រធានអងគជំន ំជប្មោះ៖ សកសីក ំអាេ់ទាន់រឆេើយតរ! សូម

អរញ្ជ ើញតំណាងរមធាវីអនា ជាតកា ពា កាីរលាក នួន ជា។ រលាក PESTMAN៖ សូមអ ល ណរលាកប្រធាន។ ខាុំសូមជំទាស់សំណួ 

រនោះ។ រដាយសកសីបានឆងអេុរង្ហា ញថា ោត់មកនខដេបានរឃើញឯកស រនោះរទេីម នមក។ រហ្ើយសហ្ប្េោះរាជអាជាា ដូឆជាេាោម

ឱ្យសកសីោត់សននកដាឋ នថា រ ម្ ោះមន សសរៅរេើឯកស រនោះ លឺជា--ខដេថាអនករផសងរទខដេនកោយេរី ឿងរនោះ។ រប្ពាោះថាសកសីមកន

សគ េ់ មកនដឹង មកនរឃើញឯកស រនោះោត់មកនអាឆរ ឱើា ទសសន៍ទាយបានរទ រដាយខផអករៅរេើា សរប្មឆ រស់ត លាា េីខាងរដើម 

លឺថា--រហ្ើយក ំឱ្យត លាា ដកយកឯកស រនោះមកវច្ញ […] ប្រធានអងគជំន ំជប្មោះ៖ សូមអរញ្ជ ើញរមធាវីជាតកា ពា កាីរលាក រខៀវ សំ

ផន។ រលាក លង់ សំអ ន៖ បាទ សូមអ ល ណរលាកប្រធាន។ ខាុំសូមរខនែមរៅរេើសហ្ា ីខដេបានជំទាស់រទៀត។ លឺថា ជាេករសស 

លឺសកសីមកនខដេបានរញ្ញជ ក់ថា សមមកតា ខហ្ម រនោះទទួេរនៃកុខាង ណសក ស នកងរាជ ដាឋ ភកបាេហ្នឹងរទ ោត់មកនខដេបានរឆេើយអ៊ា ៊ីឆឹង

េីម នមករទ។ រហ្ើយអឱីខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងអមាញ់មកញ លឺជាា រេើកនាមំ ខរទៀតផងបាទ […] ប្រធានអងគជំន ំ

ជប្មោះ៖ សកសីរមើេឯកស ហ្នឹងមាងរទៀតរមើេ៍ រតើរលាកធាេ រ់បានរឃើញឯកស រនោះេីម នមករទ ជាេករសសរៅកនុងអំឡុងរេេថ្ន

ា សា រ់សកខីកមម រស់រលាក រដាយអនករស ើរអរងកតថ្នា ច្ោេ័យសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតថ្នអងគជំន ំជប្មោះវច្សមញ្ាកនុងត លាា 

កមពជុា ខដេបានរ ឱើសម្ភា សន៍ជាមយួរលាកកនេងមក។ រលាក សលមឹ េមតុ៖ សូមរោ េរលាកប្រធាន ខាុំបាទរេេខដេរស ើរអរងកត

ហ្នឹងមកនខដេបានរង្ហា ញឯកស រនោះឱ្យខាុំរឃើញរទ។ រហ្ើយររើនកោយអំេីា ចាត់ត្តំង ររៀរណាៗ កនុង ណសក ស ឬកមពជុាប្រជា ករ

រតយយ ខាុំមកនដឹងជាន ណាានអ់៊ា ៊ីៗ ខាុំមកនខដេបានដឹង បានរនោះរទ។ រហ្ើយខាុំ--ឯកស រយើងរទើរខតរឃើញអមាញ់មកញហ្នឹង។ ប្រធាន

អងគជំន ំជប្មោះ៖ រសឆកាីជំទាស់ រស់រមធាវីា ពា កាីទាងំេី ប្កុមម្ភនប្រសកទធភាេ។ មស្តនាី ដឋបាេត លាា  ដកឯកស រនោះរឆញេី

សកសី”)។ 

915
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៨។ 
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បានអន ញ្ញា តឱ្យដាក់ឯកស មួយឆំនួនរៅឆំរពាោះម ខខេួន916។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់ថា រដាយស អំឡុងរេេ

ថ្នា ករកើតប្េឹតាកា ណ៍បានកនេងផ តជាយូ មករហ្ើយ នកងភាេប្ឆរូកប្ឆរេ់ខដេបានរកើតម្ភនរៅប្ររទស

កមពជុារនាៃ រ់េីឆ្ន ំ ១៩៧៩ រទើរទាមទា ឱ្យម្ភនា ប្រុងប្រយ័តនកនុងកប្មកតមួយ រៅរេេរប្រើប្បាស់ឯកស 

ឆមេងខដេោម នឯកស រដើម នកងបានរោងរៅរេើសកខីកមម រស់ ឆ្ង យ  ខដេបានេនយេ់ថា “ វច្ ីសស្តសាខដេ

ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបកំីណត់អតាសញ្ញា ណប្រភេរដើមខដេទីកខនេងរដើមេកតប្បាកដេ ំប្តូវបានសគ េ់រនាោះ ជាវច្ ី

សស្តសាប្រកររដាយភាេរប្ោោះថាន ក់” នកងសកខីកមមរនោះបានជំទាស់រៅនឹងសឆចធា ណ៍អេីំភាេជារ់ពាក់េ័នធ នកង

ភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបាន917។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស

ផងខដ កនុងា យេ់រឃើញថា នួន ជា បានរប្រើប្បាស់សកទធកមកនរឆេើយតររៅនឹងសំណួ  រៅរេេខដេោត់រសនើស ំ

េកនកតយរមើេឯកស រដើមមួយឆារ់ខដេ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា ា យេ់រឃើញខរររនោះ ជាឆរមេើយោម នស 

េេភាេរៅនឹងសំរណើប្សរឆារ់កនុងា ខសឱង កា រញ្ញជ ក់េីភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស 918។ 

370>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខឱោះភាេជាក់លាក់ នកងេ ំបានឆងអេុ

រង្ហា ញ ថារតើកំហ្ សខដេបានរចាទប្រាន់នាឱំ្យរម្ភឃៈា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេ ឬម្ភនភាេមកនយ តាក ម៌ោ៉ៅ ង

ដូឆរមាឆរនាោះរទ919។ 

371>រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ជំទាស់រៅនឹងឯកស  (E185) បានរដករស ា ជំទាស់ រស់ រអៀង ស ី នួន 

ជា នកង រខៀវ សំផន ឆំរពាោះា ដាក់ឯកស ខដេបានរសនើរដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាា  រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង នកងឯកស ខដេបានរោងរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427) បានមកេីមជឈមណឌ េឯកស 

កមពជុា (“DC-Cam”) រៅកនុងេី វលគដំរូងថ្នា ជំន ំជប្មោះកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១920 រដាយកនុងឆំរណាមរនាោះ

ខផអករេើមូេដាឋ នប្រភេរដើម នកងា នកេនធថ្នឯកស ខេោះៗ នកងបានសរប្មឆរសនើឱ្យដកឯកស ទាងំរនោះរឆញ 

                                                 
916

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័  ៦៤។ 

917
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៨ នកងរសឆកាីរោងដកប្សង់កនុងរជើងទំេ័  ៦៥។ 

918
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៨ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១២ (នួន ជា) 

ឯកស រេខ E1/25.1 ទំេ័  ២៧ ដេ់ ២៩។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១២ (នួន ជា) ឯកស រេខ E1/26.1 ទំេ័  

៣ ដេ់ ៦ នកង ២៨។ 

919
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១០៨ (v) នកង ១០៩។ 

920
 ខផនកទីេី ដំរូងថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ពាក់េ័នធរៅនឹង៖ (i) សវត្ត  នកង (ii)  ឆនាសមព័នធ ដឋបាេ នកងា ទំនាក់ទំនង នកងធាត ផស ំ

ខេោះថ្នតួនាទី រស់ជនជារ់រចាទ។ សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា ជំទាស់រៅនឹងឯកស  (E185) កថាខណឌ  ១។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ដរារណាម្ភនា រញ្ញជ ក់ឆាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងដំរណើ ថ្នា  កាទ កឯកស  នកងខេឹមស   ួមទាំងា 

រញ្ញជ ក់ភាេប្តឹមប្តូវ នកងភាេអាឆទ កឆកតាបានថ្នឯកស ទាងំរនោះផងខដ 921។  

372>ទាក់ទងរៅនឹងឯកស ខដេបានរោងរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427) អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

បានរញ្ញជ ក់ឆាស់ថា ឯកស ទាងំរនោះប្តូវបានសនមតថា ម្ភនភាេជារ់ពាក់េ័នធ នកងអាឆរជឿទ កឆកតាបាន ( ួម

រញ្ចូេទាងំា រញ្ញជ ក់អំេីភាេប្តឹមប្តូវផងខដ ) េីរប្ពាោះថា ឯកស ទាងំរនោះប្តូវបានេកនកតយរឡើងវច្ញ នកងបាន

វាយតថ្មេរដាយសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតអំេីភាេជារ់ពាក់េ័នធ នកងប្តូវបានផាេ់តថ្មេជាភសាតុ្តងខេោះៗ នកងមា៉ៅង

រទៀត ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) ប្តូវបានរាឹងឧទធ ណ៍រៅអងគរ រ ជំន ំជប្មោះ ួឆរហ្ើយ922។ អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងក៏បានសរប្មឆផងខដ កនុងឆំរណាមរនាោះថា ឯកស រដើមម្ភនេកខណៈសមប្សរ នកងទទួេបាន

ទមៃន់ ៃន់ជាងឯកស ងតឆមេង នកងថា រដាយស េ ំម្ភនេកខខណឌ តប្មូវខផនកនីតកវច្ ីរៅ អ.វ.ត.ក. កនុងា រាោះ

រៅសកសីមករញ្ញជ ក់អំេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស រនាោះរទ ររើរទាោះជាោ៉ៅ ងរនោះកាី ក៏សកខីកមមទាក់ទងរៅនឹង

ដំរណើ ថ្នា  កាទ កឯកស  នកងប្រភេរដើម អាឆនឹងជួយដេ់ា វាយតថ្មេអំេីទមៃន់ខដេប្តូវផាេ់រៅរេើឯក

ស មួយឆំនួនខដ 923។ 

373>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរដករស រាេ់ា ជំទាស់រៅនឹងប្រភេរដើមថ្នឯកស  រស់ DC-Cam 

រដាយបានយេ់រឃើញថា វច្ ីសស្តសាខដេ DC-Cam រប្រើប្បាស់កនុងា ទទួេបាន ា  កាទ កដាក់ នកងា ពា 
ឯកស េីសម័យកមពជុាប្រជា កររតយយ អាឆរជឿទ កឆកតាបាន924។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងបានផាេ់សឆចធា ណ៍ខដេអាឆជំទាស់បានដេ់ឯកស  រស ់ DC-Cam ថា ម្ភនភាេជារ់ពាក់េ័នធ នកង

ភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបានត្តមរសឆកាីរញ្ញជ ក់ដំរូង ( ួមទាងំា រញ្ញជ ក់េីភាេប្តឹមប្តូវផងខដ )925។ រសឆកាី

សរប្មឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេផាេ់សឆចធា ណ៍រនោះ បានខផអករេើខផនកសំខាន់ខេោះៗថ្នសកខីកមម រស ់

ឆ្ង យ  ជានាយក រស់ DC-Cam
926

 ខដេបានអោះអាងរញ្ញជ ក់កនុងឆំរណាមរនាោះថា ឯកស ឆមេង នកងឯក

                                                 
921

 សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា ជំទាស់រៅនឹងឯកស  (E185) កថាខណឌ  ១១ នកង ១៥ (ii) ១៥ (v) ១៥ (ix) ១៧ នកង ១៩។ 

922
 រសឆកាីសរប្មឆឆ ោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១២ (E185) កថាខណឌ  ២០ នកងរសឆកាីរោងដកប្សង់កនុងរជើងទំេ័  ៤៦។ 

923
 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា ជំទាស់រៅនឹងឯកស  (E185) កថាខណឌ  ២១ នកងរសឆកាីរោងដកប្សង់កនុងរជើងទំេ័  ៤៧។ 

924
 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា ជំទាស់រៅនឹងឯកស  (E185) កថាខណឌ  ២៨។ 

925
 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា ជំទាស់រៅនឹងឯកស  (E185) កថាខណឌ  ២៨។ 

926
 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា ជំទាស់រៅនឹងឯកស  (E185) កថាខណឌ  ២៦ ដេ់ ២៨។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ស រសកន(scanned)ខដេបានរផាើរៅ អ.វ.ត.ក. លឺស ទធខតរឆញេីឯកស រដើម នកងថា DC-Cam បានរប្តៀមខេួន
ជួយដេ់ភាលីរេើា រញ្ញជ ក់ភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស ឆមេងជាមួយនឹងឯកស រដើមត្តមា រសនើស ំ927។ រខៀវ សំ

ផន េ ំបានរេើកមូេដាឋ នោបំ្ទរេើរញ្ញា  ថារតើសកខីកមម រស់ ឆ្ង យ  ម្ភនមនៃកេសងស័យទាក់ទងរៅនឹងនីតកវច្ ី 

ឬមូេរហ្ត អឱីបានជាសកខីកមមរនោះរចាទជារញ្ញា រៅរេើសឆចធា ណ៍ខដេថា ឯកស  រស់ DC-Cam ម្ភនភាេ
ប្តឹមប្តូវរនាោះរឡើយ។ 

374>ឆ ងរប្ាយ ត្តមា េកនកតយរឡើងវច្ញរេើខផនកថ្នសកខីកមម រស់ នួន ជា ខដេ រខៀវ សំផន បានរោងរៅ

រេើ រង្ហា ញឱ្យរឃើញថា នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស មួយឆំនួនខដេដាក់ឆំរពាោះម ខខេួន

សប្ម្ភរ់ា សួ សំណួ  ដូឆជា ឯកស ឆមេងថ្នា របាោះេ មពផាយទង់រដកវតាន៍ ជារដើម928។ ឯកស ទាងំរនោះ លឺ

សែកតកនុងឆំរណាមឯកស ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានចាត់ទ កថា នឹងទទួេបានអតែប្ររោជន៍េីសឆចធា 

ណខ៍ដេអាឆជំទាស់បាន ត្តមរសឆកាីរញ្ញជ ក់ដំរូងអំេីភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបាន នកងភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស  

រដាយស ប្រភេរដើមថ្នឯកស រនោះរឆញេី DC-Cam
929។ ា ទទូឆឆង់េកនកតយរមើេឯកស រដើម រៅម នរេេ

ោត់ផាេ់ឆរមេើយឆំរពាោះសំណួ ណាមួយ រដាយខផអករេើមូេដាឋ នថ្នឯកស រនាោះ ប្តូវបានរឆេើយតររដាយអងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងខដេបាន ំឭកថា រនាៃ រ់េីបានសរប្មឆអំេីរញ្ញា រនោះ ួឆរាេ់រហ្ើយ ា រនារដករស  រស់ នួន 

ជា មកនប្េមផាេ់ឆរមេើយឆំរពាោះសំណួ  អាឆនឹងប្តូវបានរកប្សយថា ជាា រប្រើប្បាស់សកទធកមកនរឆេើយតរនឹង

សំណួ  ខដេោត់បានអន វតាសកទធករនោះោ៉ៅ ងជាក់ឆាស់ជារនារនាៃ រ់930។  

375>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ កេ ំរឃើញកំហ្ សរៅកនុងវច្ ីសស្តសារនោះរឡើយ។ អាប្ស័យរេើភាលីខដេជា

អនកជំទាស់រៅនឹងភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស  ខដេត លាា បានផាេ់សឆចធា ណ៍ខដេអាឆជំទាស់បានថា ម្ភន

ភាេប្តឹមប្តូវត្តមរសឆកាីរញ្ញជ ក់ដំរូង នកងា រផៃៀងផ្លៃ ត់លួ ខតប្តូវបានរសនើរឡើងរដាយភាលីខដេជាអនកជំទាស ់

                                                 
927

 សូមរមើឧ. ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១២ (ឆ្ង យ ) ឯកស រេខ E1/38.1 ទំេ័  ១០ ដេ់ ១៥។  

928
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១២ (នួន ជា) ឯកស រេខ E1/25.1 ទំេ័  ២៩ ដេ់ ៣០។  

929
 សូមរមើេ រញ្ជ ីឯកស  រស់ DC-Cam កនុងរញ្ជ ីឯកស  រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកស រេខ 

E161.1 ទំេ័  ១៤ ដេ់ ១៧ (ភាសអង់រលេស) (រញ្ជីឯកស រសកន នកងឆមេងថ្នា ផសេឱផាយ រស់ រ.ក.ក  ួមទាងំឯកស ថ្នទសស

នាវដាីទង់រដកវតាន ៍ខដេទទួេបានេ ីDC-Cam)។   

930
 សូមរមើេឧ. ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១២  (នួន ជា) ឯកស រេខ E1/25.1 ទំេ័  ២៨ ដេ់ ៣០ នកងប្រតកចា ឹក

ឆ ោះថ្ងៃទី ១២  ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១២ (នួន ជា) ឯកស រេខ E1/26.1 ទំេ័  ៤ ដេ់ ៦ នកង ២៨។ 
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ខដេកនុងក ណីរនោះ នួន ជា លួ ខតរញ្ជូនសម្ភជកកថ្នប្កុមរមធាវីា ពា កាី រស់ខេួនរៅ DC-Cam រដើមបីេកនកតយ
រមើេឯកស រដើមខដេ ងា ជំទាស់រនោះ ដូឆអឱីខដេ ឆ្ង យ  បានរញ្ញជ ក់។ េ ំម្ភនសញ្ញាណាមួយរង្ហា ញថា 

នួន ជា បានរ ឱើដូរចាន ោះរឡើយ នកងរដាយេ ំម្ភនអឱីយកមករ ឱើជាមរ ាបាយកនុងា ជំទាស់រៅនឹងសឆចធា ណ៍អំេី

ភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស ខដេរចាទជារញ្ញា រនោះ រប្ៅខតេីា តវ៉ាខដេោម នមូេដាឋ នោបំ្ទរ៉ៅ រណាណ ោះ ដូរឆនោះ សឆច

ធា ណ៍រនោះចាត់ទ កថា រៅខតប្តឹមប្តូវដខដេ។ ា រដករស  រស់ នួន ជា មកនរឆេើយនឹងសំណួ រដាយខផអករេើ

រញ្ញា ថ្នឯកស របាោះេ មពផាយទង់រដកវតាន៍ ខដេផាេ់រដាយ DC-Cam ជាផេវច្បាក ប្តូវបានរកប្សយោ៉ៅ ង

សមរហ្ត ផេរដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថា ជាា សរប្មឆឆកតា រស់ នួន ជា កនុងា រប្រើប្បាស់សកទធកមកន

រឆេើយតរនឹងរញ្ញា ទាងំរនោះ។ រៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាងំអស់ រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញ ថារតើខេួនបានទទួេ ង

ផេរ៉ៅោះពាេ់ ឬេយសនកមម ោ៉ៅ ងដូឆរមាឆខេោះ រដាយស វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំន ជំប្មោះសលាដំរូងឆំរពាោះា 

ជំទាស់ រស់ នួន ជា អំេីភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស រនោះរឡើយ។ 

376>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ទាក់ទងរញ្ញា រនោះ ប្តូវ

រដករស រចាេ។ 

៤.ល.១២.ា សំអាងរេើរទដាឋ នេ បំ្តមឹប្តវូសាេីរីនៃកុថ្នា រង្ហា ញភសាតុ្តង 

377>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញត្តម 

យៈា អន វតានូវរោេលំនកតថ្នប្រេ័នធឆារ់ស ីវច្េអំេីរទដាឋ ន“ជំរនឿរដាយឥសស ឆកតា” ជាជាងរទដាឋ នប្រេ័នធ

ឆារ់អង់កេូសក់ស ងកនុងា រង្ហា ញភសាតុ្តង“ឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យ”ខដេោត់បានេកេណ៌នាថា ម្ភនេកខណៈ

អតារនាម័តតកឆតួឆ រហ្ើយតឹង  ឹងខាេ ងំជាង931។ ោត់បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន

កំហ្ សកនុងា ផាេ់រសឆកាីសននកដាឋ នមួយឆំនួន រដាយេ ំបានសំអាងរេើភសាតុ្តងខដេបានដាក់េកភាការដញរដាេ 

នកងេ ំសមរហ្ត ផេទាេ់ខតរសោះ រហ្ើយេ ំបានផាេ់រហ្ត ផេោបំ្ទដេ់ា រ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នទាងំរនាោះរទ932។ 

រខនែមរេើរនោះ ោត់បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សអងគឆារ់រដាយបានអន វតាសាង់ដា េី 

រផសងោន  ឆំរពាោះភសាតុ្តងខដេដាក់រដាយរមធាវីា ពា កាី នកងភសាតុ្តងខដេដាក់រដាយអយយា 933។ 

                                                 
931

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១០៩ ដេ់ ១១០។ 

932
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១១០ ដេ់ ១១៣។ 

933
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  កថាខណឌ  ១១៩។ 
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378>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា រខៀវ សំផន េ ំបានផាេ់មូេដាឋ នោបំ្ទឆំរពាោះអំណោះអំណាងណាមួយ

 រស់ខេួន ខដេប្ោន់ខតអោះអាងរដាយោម នា រង្ហា ញនូវកំហ្ សណាមួយរឡើយ934។ 

379>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ត្តមសំរៅថ្នសេប្កមជាភាសខខម  នកងភាស

អង់រលេស អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ថា “កនុងា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេ អងគជំន ំជប្មោះប្តូវខតម្ភនា 

រជឿជាក់ថា េក  ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទប្តូវហ្ួសេីវច្មតកសងស័យ”   ីឯសំរៅជាភាសបារំាងរេើករឡើងថា 

“[p]our condamner un accusé, la Chambre de première instance doit avoir ‘l’intime conviction’ 

de sa culpabilité”(កនុងា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវខតម្ភន

ជំរនឿរដាយឥសស ឆកតាអំេីេក  ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទរនាោះ)935។ រៅកនុងសំរៅទាងំរនោះ លឺជាា ដកប្សង់

ទាងំប្សងុរឆញេីវច្ធាន ៨៧(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ជាភាសខខម  អង់រលេស នកងបារំាងត្តមសំរៅនីមួយៗ។ អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ថា៖  

រដើមបីរដាោះប្សយភាេមកនស ីសង្ហឱ ក់ោន  វាងា ខឆងខ សោន   រៅកនុងសំរៅភាសរផសងៗថ្នវច្ធាន ៨៧ 

(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខដេរង្ហា ញេីរទដាឋ ន “រដាយរេើសេី វច្មតកសងស័យ” ត្តមឆារក់ ំមកនឡ 

(Common Law) នកងទសសនាទាន “ជំរនឿរដាយឥសស ឆកតា (intime convinction)” ត្តមឆារ់ស ីវច្េ 

(Civil Law) អងគជនំ ជំប្មោះបានរប្រើប្បាស់វច្ ីសស្តសា មួមួយ វាយតថ្មេរៅរេើភាេប្លរ់ប្ោន់ថ្នភ័សាតុ្ត

ង។ រនាៃ រ់េីបានវាយតថ្មេរៅរេើភ័សាតុ្តងរដាយម្ភនសំអាងរហ្ត  ួឆ អងគជំន ំជប្មោះនឹងរ ឱើា រក

ប្សយ វច្មតកសងស័យរដាយផាេ់ប្ររោជន៍ដេ់ជនជាររ់ចាទ936។ 

380>រហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ឆាស់លាស់ថា អងគជំន ំជប្មោះបានសរប្មឆយករទដាឋ ន

រង្ហា ញភសាតុ្តងឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យ។ រេើសេីរនោះរទៀត ត្តមា េកនកតយរេើសំរៅថ្នសេប្កមជាភាស

បារំាង ឆេោុះរញ្ញច ងំឱ្យរឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ បំានរប្រើប្បាស់ពាកយ ជំរនឿរដាយឥសស ឆកតា (intime 

conviction) រឡើយ រ៉ៅ ខនារប្រើពាកយថា ឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យ (il ne fait aucun doute) រៅវច្ញរទ រៅរេេ
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 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១០៧។ 

935
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ២២ រោងរេើ វច្ធាន ៨៧(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។  

936
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ២២ (រសឆការីញ្ញជ ក់រខនែម)។ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងជា

ភាសបារំាង បានឆេោុះរញ្ញច ងំោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវដូឆោន (“[អងគជំន ំជប្មោះ]ប្តូវរកប្សយរាេ់វច្មតកសងស័យទាក់ទងរៅនឹងេក  ទធភាេ រស់ជន

ជារ់រចាទឱ្យបានជាប្ររោជន៍ជនជារ់រចាទ”)។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ ន រស់ខេួនរនាោះ937។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានសរប្មឆយករទដាឋ នរង្ហា ញភសាតុ្តងឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យរនាោះ ប្តូវរដករស រចាេ។   

381>ទាក់ទងរៅនឹងឆំណ ឆរសសសេ់ដថ្ទរទៀតរៅកនុងស ណា រស់ រខៀវ សំផន អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា រខៀវ សំផន េ ំបានផាេ់នូវា រោងណាមួយរឡើយ។ ផៃយុរៅវច្ញ ោត់បានប្តឹមខត

រោងរៅរេើសេដីា រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមមអនា ជាតកមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍រ៉ៅ រណាណ ោះ នកងប្តឹមខតឆងអេុរង្ហា ញថា 

“សប្ម្ភរ់ជាឧទាហ្ ណ៍ជាក់លាក ់ សូមរមើេដូឆខាងរប្ាម”  រដាយេ ំបានរង្ហា ញនូវកថាខណឌ ថ្នស ណារ

ណា ឹងសទ កខ រស់ោត់រដើមបីឱ្យអាឆកត់សម្ភគ េ់បាន938។ ស ណាខដេម្ភនេកខណៈទូរៅ នកងេ ំម្ភនមូេដាឋ ន

ោបំ្ទឆាស់លាស់ខរររនោះ ប្តូវរដករស រចាេរដាយេ ំចាបំាឆ់េកចា ណារនារទៀតរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ 

ប្រសកនររើរញ្ញា រនោះបានរេើករឡើងប្លរ់ប្ោន់រៅកខនេងណាមួយកនុងស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ោត់រនាោះ អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយស ណារនោះត្តមភាេសមប្សរ។ 

៤.ឃ.រទឧប្កកដឋខដេជនជាររ់ចាទប្តវូបានសរប្មឆដាកេ់ក  ទធភាេ  

៤.ឃ.១.ា រ ឱើមន សសឃាត  

382>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ម្ភនេក  ទធភាេេីរទមន សសឃាត

ខដេជាឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ទាក់ទងរៅនឹងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទី
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 សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៣៤, ១៤២, ១៥២, ៣៤៧, ៤១១, ៤១៥ នកង ៤២៦។ សូម

រមើេផងខដ  សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៤០ (“អងគជំន ំជប្មោះយេ់រឃើញថា សកខីកមម រស់ោត់មកនបាន

រ ឱើឱ្យម្ភនវច្មតកសងស័យរនាោះរទ ទាក់ទកននឹងវតាម្ភន រស់ រខៀវ សំផន”) កថាខណឌ  ៣៣៣ (“អងគជំន ំជប្មោះមកនអាឆសននកដាឋ នឱ្យហ្ួសេី

 វច្មតកសងស័យថា ោត់ លឺជាសម្ភជកកលណៈកម្ភម  កា រោធាកនុងអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជា កររតយយបានរទ”) កថាខណឌ  ៣៦២ 

(“អងគជំន ំជប្មោះេកចា ណារឃើញថា រនោះេ ំខមនជារហ្ត ផេប្លរ់ប្ោន់ខដេអាឆរង្ហា ញឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យបានរឡើយទាក់ទងរៅ

នឹង រខៀវ សំផន”)។ លួ កត់សម្ភគ េ់ថា សេប្កមជាភាសខខម  អង់រលេស បារំាង ប្តូវបានរឆញកនុងរេេខតមួយជាឯកស រដើម។ 

សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង លប្មរទំេ័ ។ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងភាសបារំាងមកនខមន

ជាឯកស រកខប្រ ដូឆរនោះ ម្ភនតថ្មេជាផេូវា រសមើោន ដូឆនឹងភាសខខម  នកងអង់រលេសខដ ។  

938
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័  ២៣១ ដេ់ ២៣៣, ២៣៥ ដេ់ ២៣៧ នកង ២៤៧។ រជើងទំេ័  ២៣៤ េ ំ

ម្ភនប្ររោជន៍ដូឆោន  រដាយស ប្ោន់ខតរោងរៅរេើម្ភប្ត្ត ៣៣ ថ្នឆារ់សាេីីា ររងកើត អ.វ.ត.ក. ខដេខឆងអំេីសកទធកទទួេបាន

ា ជំន ំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវ។  
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

មួយ ជាា សម្ភេ រ់រដាយខ សឆារ់នូវជនស ីវច្េ នកងទាហាន  ួមទាងំា សេ រ់រដាយស េកខខណឌ រផសងៗ នកង

កងឱោះា ផាេ់ជំនួយ ជារដើម939 នកង ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់អតីតទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋ

ខខម រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជចារ់ត្តំងេីឆ ងខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥940។  

383>រៅរេេវាយតថ្មេេីផេរ៉ៅោះពាេ់ឆំរពាោះា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរប្ឆើនរទ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

បានរញ្ញជ ក់ថា ា យេ់រឃើញសប្ម្ភរ់ា រ ឱើមន សសឃាត នកងា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ នកងកនុង

អំឡុងរេេា ផ្លេ ស់ទេំីរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ បានខផអករេើា សម្ភេ រ់ដូឆខាងរេើរនោះ941។ រដាយ

ស រទឧប្កកដឋប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ករឃើញា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េថា 

ជារទរេមើសជាក់លាក់ជាង ខដេបានប្សូររញ្ចូេា រ ឱើមន សសឃាតផងខដ 942។ ជាេទធផេ នួន ជា នកង 

រខៀវ សំផន ប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេេីរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ ( ួមរញ្ចូេា រ ឱើមន សសឃាត) សប្ម្ភរ់ប្េឹតាក

ា ណ៍កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ943។ 

384>រៅកនុងរណា ឹងសទ កខ នួន ជា បានអោះអាងថា ភសាតុ្តងថ្នា រ ឱើមន សសឃាតនីមួយៗ មកនម្ភនភាេ  ឹងមំ្ភ

ខដេអាឆឱ្យត លាា អងគរហ្ត ឥតេរមអៀង រជឿជាក់ហ្ួសេីវច្មតកសងស័យថា េកតជាម្ភនា រ ឱើមន សសឃាតណា

មួយបានរកើតរឡើងរនាោះរឡើយ944។ ជាេករសស នួន ជា បានរេើករឡើងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង ម្ភនកំហ្ សអងគឆារ់ នកងអងគរហ្ត  រដាយស អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង (i) បានខផអករេើភសាុ

ត្តងរប្ៅត លាា  នកងសកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី945
 (ii) បានរំរផេើសេកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀស នកង

ា រប្រើអំរេើហ្កងា946
 (iii) េ ំបានេកចា ណារខនែមរេើរញ្ញា  ថារតើេកតជារកើតម្ភនា សម្ភេ រ់មន សសនីមយួៗ 

                                                 
939

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៥៣ ដេ់ ៥៥៩, ៩៤០ ដេ់ ៩៤១, ១០៥៣។ 

940
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៨៣, ៩៤០ ដេ់ ៩៤១, ១០៥៣។ 

941
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៥៥ ដេ់ ១០៥៧។ 

942
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៥៥ ដេ់ ១០៥៧។ 

943
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៥៧ ខផនកសរប្មឆរសឆកាី។  

944
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៨៤ ដេ់ ២៨៥, ២៨៧ ដេ់ ២៩៣, ៣១៩ ដេ់ ៣២០, ៤៥១ ដេ់ ៤៥៨, 

៤៦៣ ដេ់ ៤៦៦។ 

945
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៩៦ ដេ់ ២៩៨, ៣០០ ដេ់ ៣០១, ៣០៦ ដេ់ ៣១១, ៣១៣ ដេ់ ៣១៨, 

៣២៣ ដេ់ ៣២៥ នកង ៤២៦។ 

946
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣២២, ៣២៦, ៤២២ ដេ់ ៤២៩។ 
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រហ្ើយម្ភនភាេខ សឆារ់ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា947
 នកង (iv) ម្ភនកំហ្ សរដាយេ ំបានយកឆកតាទ កដាក់េកចា ណារេើ

សកខីកមម រស់សកសីឆំរពាោះប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ កនុងា វាយតថ្មេរេើភាេេ ំស ីសង្ហឱ ក់ោន ខដេរ៉ៅោះពាេ់

ដេ់ភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបាន948។ 

385>ប្សរដៀងោន រនោះខដ  រខៀវ សំផន បានរចាទប្រាន់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង (i) បានសំអាងរដាយេ ំ

ប្តឹមប្តូវរេើភសាតុ្តងរប្ៅត លាា  នកងសកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីរៅកនុងខផនកសំអាងរហ្ត 949
 (ii) 

បានរំរផេើសេកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញខដេរណាា េឱ្យម្ភនមន សសសេ រ់950 (iii) បាន ំ

រលាភរំពានរេើរោេា ណ៍នីតាន កូេភាេ ត្តម យៈា អន វតានូវរទដាឋ នេ ំប្តឹមប្តូវឆំរពាោះធាត ផសអំតារនាម័

តថ្នា រ ឱើមន សសឃាត ខដេបានរកើតរឡើងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥951 នកង (iv) ម្ភនកំហ្ សអងគរហ្ត រដាយបានរថំ្ភេ

សកខីកមម រស់សកសីឆំរពាោះប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ952។ 

386>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា ជនជារ់រចាទេ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន

កំហ្ សអងគរហ្ត  ឬអងគឆារ់កនុងា វាយតថ្មេ រស់ខេួនរេើា រ ឱើមន សសឃាតកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំ

រៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងថា អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទ បានរំខរករឆញជាខផនកតូឆៗរដាយ

េ ំបានផាេ់ទមៃន់ប្តឹមប្តូវដេ់ភសាតុ្តង រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី នកងេ ំបានកំណត់ឆ ច្តេកខណៈប្តឹមប្តូវថ្ន

 វច្ ីសស្តសាកនុងា ទទួេយកភសាតុ្តង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ953។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះ

រាជអាជាា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់នកយមន័យោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវឆំរពាោះធាត ផសអំតារនា

                                                 
947

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៩៤។  

948
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៤៩ ដេ់ ៤៥៨, ៤៦៣ ដេ់ ៤៦៦។  

949
 រខៀវ សំផន បានរ ឱើា រចាទប្រាន់ជាទូរៅអំេីា រប្រើប្បាស់េ ំសមប្សរនូវឆរមេើយរប្ៅត លាា រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងទាងំមូេជាជាងា រចាទប្រាន់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទឧប្កកដឋជាក់លាក់រៅកនុងស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ខេួន៖ សូម

រមើេឧ. កថាខណឌ  ២៩, ១១៧ នកង ៤៦៨។ 

950
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៥១ ដេ់ ៣៥២។ 

951
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៩ ដេ់ ៦២។ 

952
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤២៩ ដេ់ ៤៣៣។ 

953
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១៤៣ ដេ់ ១៤៧, ១៧៦ ដេ់ ១៨៧, ២៣៨ ដេ់ ២៤៧, ២៥២ ដេ់ ២៦២, 

៤៤២ ដេ់ ៤៦៥។ 
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ម័តថ្នា រ ឱើមន សសឃាត ខដេម្ភនអតែកភាេរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥954។ ទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍

ថ្ប្ជ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានវាយតថ្មេោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវរេើភសាតុ្តង  ួម

ទាងំភាេេ ំស ីសង្ហឱ ក់នានា កនុងា រ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នោ៉ៅ ងសមរហ្ត ផេថា ោ៉ៅ ងរហាឆណាស់ម្ភនអតីតអនក

 ដឋា ថ្ន ររ េន់ នេ់ ឆំនួន ២៥០ នាក់ ប្តូវបានសម្ភេ រ់រៅទីរនាោះខដ 955។  

៤.ឃ.១.ក.ា កណំតន់កយមនយ័អេំធីាត ផសអំតារនាមត័ថ្នា រ ឱើមន សសឃាតរៅកនងុឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សស

ជាតក  

387>ទាក់ទងរៅនឹងធាត ផសអំតារនាម័តថ្នា រ ឱើមន សសឃាតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង រនាៃ រ់េីបានរញ្ញជ ក់ថា ា រ ឱើមន សសឃាតខដេជារទឧប្កកដឋកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សស

ជាតកេ ំតប្មូវឱ្យម្ភនា លកតទ កជាម ន បានសំអាងរេើរទដាឋ នខដេខេួនបានអន វតារៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ ខដេ

រទដាឋ នរនោះបានខផអករេើសេដីារ ឿងកាី Kordić នកង Čerkez  រស់ត លាា  ICTY
956 នកងបានកំណត់នកយម

ន័យអំេីធាត ផសអំតារនាម័តថ្នា រ ឱើមន សសឃាតថាជា៖ 

រឆតនា រសជ់នជារ់រចាទ ឬជនណាម្ភន ក់ ឬរប្ឆើននាក់ខដេជនជាររ់ចាទជាអនកទទួេខ សប្តូវប្េហ្ម

ទណឌ ទាងំា សម្ភេ រ់ ឬទាងំា រងកឱ្យម្ភនេយសនកមម ៃន់ ៃ ខផនក ូរាយរដាយម្ភនរហ្ត ផេដឹងថា 

អំរេើសកមម ឬអំរេើអកមមរនាោះម ខជារងកឱ្យម្ភនា បាត់រង់ជីវច្តមន សស957។  

388>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា ា កំណត់នកយមន័យខរររនោះេ ំអាឆអន វតាបានរឡើយ េីរប្ពាោះរៅកនុង

អំឡុងរេេថ្នអងគរហ្ត  រឆតនាផ្លៃ េ់កនុងា សម្ភេ រ់ លឺជាេកខខណឌ តប្មូវរៅកនុងឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតក

                                                 
954

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១៩៧ ដេ់ ១៩៨។ 

955
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២៧១ ដេ់ ២៩១។ 

956
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤១២ (ii) រជើងទំេ័  ១២៥៧ រោងរៅរេើកនុងឆំរណាមរនាោះ សេដីា

រ ឿងកាី Kordić នកង Čerkez (ICTY) កថាខណឌ  ៣៧ (រដាោះប្សយរេើា កំណត់នកយមន័យថ្នអរំេើមន សសឃាតថា ជាា  ំរលាភ

រំពានរេើឆារ់ នកងទំរនៀមទម្ភេ រ់សស្តង្ហគ ម អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនរំណងរោង

រៅរេើសេដីារ ឿងកាី Kordić នកង Čerkez (ICTY) កថាខណឌ  ១១៣ ខដេតមកេ់សេប្កមរ ឿងកាី Kordić នកង Čerkez 

(ICTY) កថាខណឌ  ២៣៥ ដេ់ ២៣៦)។ 

957
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤១២(ii)។ 
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ទាក់ទងរៅនឹងរទមន សសឃាតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក958។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរដាយស បានសំអាងរៅរេើយ តាកសស្តសា រស់ត លាា  ICTY នកង ICTR 
ខដេត្តមា រេើករឡើង រស់ោត់ថា បានអន វតារទដាឋ នថ្នធាត ផសអំតារនាម័ត ខដេម្ភនកប្មកតទារជារេើក

ដំរូងរៅកនុងប្រវតាកថ្នឆារ់ប្េហ្មទណឌ អនា ជាតក959។ រខៀវ សំផន ក៏បានកត់សម្ភគ េ់ផងខដ ថា យ តាកសស្តសា រស់

ត លាា  ICTY នកង ICTR េ ំម្ភនេកខណៈឯកភាេោន រឡើយ រដាយបានរោងរៅរេើសេប្កមរេើកដំរូង

មួយ រស់ត លាា  ICTR កនុងរ ឿងកាី Kayishema នកង Ruzindana
960។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា ា 

សំអាងរេើរទដាឋ នថ្នធាត ផសអំតារនាម័តកប្មកតទាររនោះ នាឱំ្យអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ំរលាភរេើរោេា ណ៍

នីតាន កូេភាេ នកងថា កំហ្ សរនាោះបាននាឱំ្យរម្ភឃៈរាេ់ា យេ់រឃើញទាងំអស ់រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូង ពាក់េ័នធរៅនឹងរឆតនា រស់ រខៀវ សំផន កនុងា ប្រប្េឹតាអំរេើមន សសឃាត961។ 

389>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា ា កំណត់នកយមន័យថ្នា រ ឱើមន សសឃាតខដេអងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរនាោះ  ួមម្ភនា ពាក់េ័នធរៅនឹងធាត ផសអំតារនាម័តតប្មូវ “ប្តូវបានររងកើតរឡើង

ោ៉ៅ ងឆាស់លាស់រៅកនុងឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតក នកងជារោេា ណ៍ទូរៅថ្នឆារ់រៅកនុងប្រេ័នធឆារ់ជាតក

រៅឆ្ន ំ ១៩៧៥”962។  

390>ជារញ្ញា រឋម អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ា កំណត់នកយមន័យអំេីធាត ផសអំតា

រនាម័តថ្នា រ ឱើមន សសឃាតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងសំអាងរៅ

រេើរនាោះ អាឆ ួមរញ្ចូេផងខដ នូវរោេលំនកតថ្នា រ ឱើមន សសឃាតរដាយប្ររោេ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេកត់សម្ភគ េ់រខនែមរទៀតរឃើញថា ត លាា  ICTY ក៏បានរប្រើប្បាស់ផងខដ នូវសញ្ញា ណថ្ន រឆតនា

ប្ររោេ (dolus eventualis) ខដេប្តូវបានសគ េ់រៅកនុងយ ត្តា  កា ខដេរកើតរប្ាយប្រភេរដើមថ្នប្រេ័នធ

ឆារ់ស ីវច្េ (Romano-Germanic)។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកនុងរ ឿងកាី Stakić 

                                                 
958

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៩ ដេ់ ៦២។ 

959
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦០។ 

960
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦០ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី Kayishema នកង Ruzindana (ICTR) 

កថាខណឌ  ១៣៧ ដេ់ ១៤០។ 

961
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦១ ដេ់ ៦២។  

962
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១៩៨។ 
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ខដេេនយេ់េមអកតរៅរេើា កំណត់នកយមន័យថ្នធាត ផសអំតារនាម័តតប្មូវថ្នរទមន សសឃាតថា ជាឧប្កកដឋកមម

សស្តង្ហគ ម បានយេ់រឃើញថា៖ 

ា កណំត់នកយមន័យខដេជាេកខណៈររឆចករទសរេើរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) ម្ភន

ដូឆតរៅ៖ ប្រសកនររើចា ីរង្ហា ញេីអាករបកក ច្ោខដេរងកឱ្យបាត់រង់ជីវច្ត ចា មី្ភនរឆតនាសម្ភេ រ ់

រដាយស ចា “ីសប្មរសប្មួេខេួនទទេួយក” ឬ“ប្សុោះប្សួេទទួេយក”ររើរទាោះរីទនំងជានឹងម្ភនា 

សេ រ់ក៏រដាយ។ ដរូឆនោះ ប្រសកនររើា សម្ភេ រ់ប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងរដាយ“មកនរអើរេើអំេីតថ្មេជីវច្ត រស់

មន សស” ររើរទាោះរីអរំេើរនាោះម្ភនហានកភ័យតកឆតួឆោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ ក៏អាឆកំណត់បានជាា សម្ភេ រ់

មន សសរដាយរឆតនា។ ា សម្ភេ រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ ខដេប្តូវបានចាត់ឆំណាត់ថាន ក់ជាា រ ឱើមន សស

ឃាតរដាយប្ររោេរៅកនុងសហ្ ដឋអារម៉ៅ  ច្ក អាឆររំេញត្តមេកខណៈវច្នកឆិ័យថ្នប្រេ័នធឆារ់ស ីវច្េ

សាីេីរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis)។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដរំូង រញ្ញជ ក់ថា រោេលំនកតថ្ន 

រឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) េ ំបាន ួមរញ្ចូេនូវរទដាឋ នថ្នា រ ឱសប្រខហ្ស ឬរ ឱស

ប្រខហ្សទាងំប្សុងរឡើយ963។  

391>ររើរទាោះរីជាម្ភនា ទទួេសគ េ់ភាេខ សោន  វាងសញ្ញា ណថ្ន Recklessness នកងរឆតនាប្ររោេ 

(dolus eventualis) ររើនកោយរដាយប្តួសៗលឺ ឆំណ ឆទីមួយ ជាា រផ្លា តរៅរេើទកដឋភាេថ្នា យេ់ដឹង 

រហ្ើយទីេី  រេើទកដឋភាេថ្នឆនៃៈរៅកនុងអាករបកក ច្ោ រស់ចា ីឆំរពាោះេទធផេ964ក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា េ ំរឃើញម្ភនភាេខ សោន ឆាស់លាស់រនាោះរឡើយ រដាយស រៅកនុងរោេ

ា ណ៍ថ្នរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) ម្ភនរោេលំនកតរញ្ញជ ក់េីធាត ផសសំតាន ម័តថ្នភាេខដេនឹង

រកើតម្ភន នកង“ា រង្ហា ញេីភាេមកនរអើរេើ” ខដេរនោះប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់ដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ 965

  ីឯយ តាកសស្តសាខដេខផអករេើរោេា ណ៍ Recklessness ក៏ម្ភនា ពាក់េ័នធរៅនឹងា សននកដាឋ នអំេីរឆតនាផង

                                                 
963

 សេប្កមរ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ  ៥៨៧ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 

964
 សូមរមើេ Elies VAN SLIEDREGT៖ ា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ជាេកខណៈរ លគេរប្ាមឆារ់អនា ជាតក ប្េឹតាករ័ប្តេ័ត៌

ម្ភនសកេវច្ទាេ័យ Oxford ឆ្ន ំ ២០១២ ទំេ័  ៤៥។ 

965
 សូមរមើេឧ. Cassazione Penale (Sezioni Unite, សំណ ំរ ឿងរេខ 38343) (ត លាា ជាន់ខពស់ ប្ររទសអ ីត្តេី)។ 

Bundesgerichtshof, 1 StR 262/88 (ត លាា កំេូេសហ្េន័ធ អាេេឺម៉ៅង់) (ា ឆេងរមររាល HIV ត្តម យៈា  ួមរភទ)។  

Bundesgerichtshof, 5 StR 35/55  (ត លាា កំេូេសហ្េ័នធ អាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័  ៣៦៣ ជារដើម ៣៦៩ (រ ឿងកាីខខសប្កវ៉ាត់ខសបក)។ 
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ខដ 966។ ដូរឆនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងរប្រើប្បាស់ពាកយរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) រនោះ ដូឆ

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញកនុងរ ឿងកាី  Stakić ខដ ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះទទួេ
សគ េ់ថា ខផអកត្តមក ណីជាក់ខសាង ា រង្ហា ញេី Recklessness រៅកនុងា រ ឱើមន សសឃាត ទំនងជារំរេញ

ត្តមេកខណៈវច្នកឆិ័យថ្នរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) រហ្ើយា រង្ហា ញរឆតនាប្ររោេ (dolus 

eventualis) ទំនងជារំរេញត្តមេកខណៈវច្នកឆិ័យថ្ន Recklessness ខដេសញ្ញា ណទាងំេី រនោះរំរេញោន រៅ

 វច្ញរៅមក។  

392>រញ្ញា ទីមួយខដេប្តូវរដាោះប្សយលឺ ថារតើ“ា រ ឱើមន សសឃាត”ខដេជារទឧប្កកដឋកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតក តប្មូវឱ្យម្ភនា លកតទ កជាម ន ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា កនុងន័យថា ចា ីបានរង្ហា ញេីរឆតនាសម្ភេ រ់

មន សសរនាៃ រ់េីបានសញ្ជឹងលកតោ៉ៅ ងឆាស់មួយ យៈ ខដេេ ំអាឆរប្រើប្បាស់នូវសញ្ញា ណថ្នរឆតនាប្ររោេ 

(dolus eventualis) បានរឡើយ។ រនោះលឺជាជំហ្  រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថ្នត លាា  ICTR កនុងរ ឿងកាី 

Kayishema and Ruzindana ខដេ រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើរនាោះ967។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថ្ន

ត លាា  ICTR បានកត់សម្ភគ េ់ថា សំរៅជាភាសបារំាងថ្នេកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICTR បានរប្រើប្បាស់

នូវពាកយឃាតកមមលកតទ កជាម ន“assassinat” សប្ម្ភរ់“ា រ ឱើមន សសឃាត” នកងថា “រៅកនុងប្រេ័នធឆារ់ស ីវច្េ

ភាលរប្ឆើន ា លកតទ កជាម ន លឺជានកឆចាេជាេកខខណឌ តប្មូវសប្ម្ភរ់ឃាតកមមលកតទ កជាម ន ‘assassinat’” 
រដាយបានរោងរៅកនុងរជើងទំេ័ រៅរេើប្កមប្េហ្មទណឌ បារំាង968។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងថ្នត លាា  ICTR យេ់រឃើញថា “ររើរទាោះរីជាម្ភនា ជំទាសថ់ា ត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតក លឺ

ជាា រ ឱើមន សសឃាតខដេជារទឧប្កកដឋប្រឆំ្ងមន សសជាតក ជាជាងឃាតកមមលកតទ កជាម ន […] ត លាា រនោះ

ប្តូវបានឆងាតេឱកកឆចោ៉ៅ ងេករសសរដាយពាកយរេឆន៍រៅកនុងេកខនាកកៈថ្នត លាា  ICTR”969។ ដូរឆនោះ អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងថ្នត លាា  ICTR េ ំបានរញ្ញជ ក់កនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងា លកតទ កជា

                                                 
966

 សូមរមើេឧ. រ ឿងកាី R ទេ់នឹង Woollin (សភាជាន់ខពស់ ឆប្កភេអង់រលេស)។ រ ឿងកាី R ទេ់នឹង Nedrick (ត លាា ឧទធ ណ៍ 

ឆប្កភេអង់រលេស)។ សូមរមើេ Elies VAN SLIEDREGT៖ ា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ជាេកខណៈរ លគេរប្ាមឆារ់អនា 

ជាតក ប្េឹតាករ័ប្តេ័តម៌្ភនសកេវច្ទាេ័យ Oxford ឆ្ន ំ ២០១២ ទំេ័  ៤៣។ 

967
 សេប្កមរ ឿងកាី Kayishema នកង  Ruzindana (ICTR) កថាខណឌ  ១៣៩។ 

968
 សេប្កមរ ឿងកាី Kayishema នកង  Ruzindana (ICTR) កថាខណឌ  ១៣៧ រជើងទំេ័  ៧៤។ 

969
 សេប្កមរ ឿងកាី Kayishema នកង  Ruzindana (ICTR) កថាខណឌ  ១៣៨។  
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ម នថា ជាេកខខណឌ តប្មូវត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់រឡើយ រ៉ៅ ខនាប្ោន់ខតបានរញ្ញជ ក់ថា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងខដន

កំណត់ថ្នយ ត្តា  កា រ៉ៅ រណាណ ោះ។ លួ កត់សម្ភគ េ់ផងខដ ថា យ តាកសស្តសារប្ាយៗមករទៀត រស់ត លាា  ICTY 
 ួមទាងំយ តាកសស្តសា រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា រនោះផងខដ  េ ំបានទទួេយកា លកតទ កជាម ន

ថា ជាេកខខណឌ តប្មូវថ្នា រ ឱើមន សសឃាតខដេជារទឧប្កកដឋប្រឆំ្ងមន សសជាតករឡើយ970 ររើរទាោះរីជាអងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងមួយឆំនួនថ្នត លាា  ICTR បានអន វតាត្តម វច្ ីសស្តសាកនុងរ ឿងកាី Kayishema and 

Ruzindana 971 ោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ។ 

393>ទាក់ទងរៅនឹងអំឡុងរេេរៅម នអងគរហ្ត ខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿងឆំរពាោះម ខ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា  មមន ញ្ា រស់ត លាា រោធាអនា ជាតក (IMT) ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដឋកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតក រៅកនុងសំរៅជាភាសបារំាងបានរប្រើពាកយឃាតកមមលកតទ កជាម ន(assassinat)  ឆំខណក

ឯសំរៅជាភាសអង់រលេសវច្ញបានរប្រើពាកយា រ ឱើមន សសឃាត (murder) រហ្ើយសំរៅជាភាស  សសីរប្រើ

                                                 
970

 សេដីារ ឿងកាី Đorđević (ICTY) កថាខណឌ  ៥៤៧។ សេប្កម រ ឿងកាី Orić (ICTY) កថាខណឌ  ៣៤៨។ សេប្កមរ ឿង

កាី Kordić នកង Čerkez (ICTY) កថាខណឌ  ២៣៥។ សេប្កមរ ឿងកាី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ  ៣៨៦។ សេប្កមកនុងរ ឿង

កាី Blaškić (ICTY) កថាខណឌ  ២១៦។ សូមរមើេផងខដ  សេប្កមរ ឿងកាី Sesay (SCSL) កថាខណឌ  ១៤០។ រប្រៀររ ៀរ សេ

ប្កមរ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ  ៥៦១ ខដេរៅរេេយេ់រឃើញថា ទាងំរឆតនាសម្ភេ រ់ទាំងរឆតនារងកេយសនកមម ៃន់ ៃ 
រដាយេ ំរអើរេើេីជីវច្តមន សស លឺប្លរប់្ោន់រនាោះ បានរោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី Kayishema នកង Ruzindana (ICTR) កថាខណឌ  
១៣៩ ខដេតប្មូវឱ្យម្ភនា លកតទ កជាម ន។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី សេប្កមរ ឿងកាី Kupreškić េ បំានេកភាការញ្ញា រនោះរនារទៀត

រឡើយ។ រខនែមរេើរនោះ រៅរេេអន វតាឆារ់រៅរេើអងគរហ្ត  អងគជំន ំជប្មោះេ ំបានេកភាកាអំេីធាត ផសថំ្នា លកតទ កជាម ន(សូមរមើេ 
កថាខណឌ  ៨១៨ ៨២០ នកង ៨៣១)។  

971
 សូមរមើេ សេប្កមរ ឿងកាី Semanza (ICTR) កថាខណឌ  ៣៣៩។ សេប្កមរ ឿងកាី Ntagerura (ICTR) កថាខណឌ  ៧០០។ 

សេប្កមរ ឿងកាី Muhimana (ICTR) កថាខណឌ  ៥៦៩ ដកប្សង់សេប្កមរ ឿងកាី Semanza (ICTR) កថាខណឌ  ៣៣៩។  សេ

ប្កមរ ឿងកាី Rutaganda (ICTR) កថាខណឌ  ៧៩។ សេប្កមកនុងរ ឿងកាី Musema (ICTR) កថាខណឌ  ២១៤។ រ៉ៅ ខនា សូមរមើេ
សេប្កមរ ឿងកាី Akayesu (ICTR) កថាខណឌ  ៥៨៨៖ “ឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតកកំណត់ថា លឺជាអំេីថ្នា រ ឱើមន សសឃាតខដេ

ររងកើតបានជាឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក រហ្ើយេ ំខមនជាឃាតកមមលកតទ កជាម ន‘Assassinat’រឡើយ។ រហ្ត រនោះ ម្ភនរហ្ត ផេ

ប្លរ់ប្ោន់កនុងា សនមតថា សំរៅជាភាសបារំាងថ្នេកខនាកកៈ ម្ភនកំហ្ សរៅកនុងា រកខប្រ”។ ប្តង់ឆំណ ឆរនោះ ម្ភនា ខ សោន រៅ

កនុងយ តាកសស្តសា រស់ត លាា  ICTY នកង ICTR សូមរមើេ  Gideon Boas,  James L. Bischoff នកង Natalie L. Reid ធាត ផស ំ
ថ្នរទឧប្កកដឋត្តមឆារ់អនា ជាតក ប្េឹតាករ័ប្តេត័៌ម្ភនសកេវច្ទាេ័យ Cambridge ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំេ័  ៥៨ ដេ់ ៥៩។  
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ប្បាស់ពាកយមន សសឃាត(убийство)។ សំរៅទាងំរីម្ភនា រញ្ញជ ក់ប្តឹមប្តូវដូឆោន 972 រដាយម្ភនខតសរំៅ

ភាសបារំាងរ៉ៅ រណាណ ោះខដេរង្ហា ញរដាយប្ររោេនូវា លកតទ កជាម ន។ ា រកប្សយរេើ មមន ញ្ាថ្នត លាា 

រោធាអនា ជាតក (IMT) តប្មូវឱ្យអន ម័តអតែន័យមួយខដេសប្មរសប្មួេត្តមអតែរទខដេពាក់េ័នធរៅនឹង

រោេរៅ នកងរោេរំណងថ្នសនធកសញ្ញា 973 រហ្ើយពាកយរេឆន៍ ា រ ឱើមន សសឃាត (murder) ឬ “ubijstvo” 

ហាក់ដូឆជាម្ភនមូេដាឋ នឯកភាេោន ខតមួយ974។ ជាា កត់សម្ភគ េ់ផងខដ ថា រៅកនុងា អន ម័តរោេា ណ៍ 

Nuremberg  រស់លណៈកមមា នីតកអនា ជាតកកនុងឆ្ន ំ ១៩៥០ អតាន័យខ សោន  វាងភាសអង់រលេស នកងបារំាង

ប្តូវបានកត់សម្ភគ េ់ ររើរទាោះរីជាម្ភនភាេខ សោន  នកងោម នា េកភាកាផ សផ េោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ ក៏ពាកយទាងំ

រនោះរៅខតរប្រើប្បាស់ខដ 975។ សំរៅជាភាសបារំាងថ្នរសឆកាីប្ពាងប្កមឆ្ន ំ ១៩៥៤ សាីេីរទរេមើសប្រឆំ្ងនឹង

សនាកភាេ នកងសនាកស ខ រស់មន សសជាតក ក៏បានរប្រើប្បាស់ពាកយឃាតកមមលកតទ កជាម ន (assassinat) រៅកនុង

ម្ភប្ត្ត ២(១០)  រស់ខេួនផងខដ  រដាយបានរ ឱើប្កមនីយកមមរេើរទឧប្កកដឋប្រឆំ្ងមន សសជាតក។ ជាា លួ ឱ្យ

ចារ់អា មមណ៍ កនុងម្ភប្ត្ត ២(៩) ខដេបានរ ឱើប្កមនីយកមមរេើរទឧប្កកដឋប្រេ័យេូជសសន៍ រសឆកាីប្ពាងប្កម

ឆ្ន ំ ១៩៥៤ សាីេីរទរេមើសប្រឆំ្ងមន សសជាតក បានរប្រើប្បាស់ពាកយា រ ឱើមន សសឃាត (meurtre)។ ា ខកខប្រ

ប្តូវបានរ ឱើរឡើងទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កកដឋប្រេ័យេូជសសន៍រដាយខផអករេើមូេដាឋ នថា “រទរេមើសខដេរចាទ

ជារញ្ញា រនោះ អាឆប្រាសដាក់រទាសបាន ររើរទាោះរីជារទរេមើសរនោះប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងរដាយម្ភនា លកត

ទ កជាម ន ឬោម នក៏រដាយ”976។ េ ំម្ភន បាយា ណ៍អំេីា រេើករឡើងថា ជាា សមមូេោន  វាងា រ ឱើមន សស

ឃាត/ឃាតកមមលកតទ កជាម ន (assassinat) ខដេជារទឧប្កកដឋប្រឆំ្ងមន សសជាតក977។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ 

កំណត់ប្ត្ត រស់លណៈកមមា នីតកអនា ជាតក (ILC) េ ំបានរញ្ញជ ក់ឆាស់លាស់រេើឆំណ ឆរនោះរឡើយ។ 

                                                 
972

 សូមរមើេ កកឆចប្េមរប្េៀងទីប្កុងឡុងដ៏ឆ ោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៤៥ ខផនកខដេម្ភនអាន ភាេ។ 
973

 សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៣៣(៤) ថ្នអន សញ្ញា ទីប្កុង Vienna សាីេីឆារស់នធកសញ្ញា ។ 

974
 សូមរមើេប្រហាក់ប្រខហ្េោន រៅនឹងរទមន សសឃាតថ្នឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ ម រ ឿងកាី In Re Ahlbrecht (No. 2) (ត លាា ប្េហ្ម

ទណឌ េករសស ប្ររទសហ្ូឡង់)។ 
975

 រោេា ណ៍ឆារ់អនា ជាតកប្តូវបានទទួេសគ េ់រៅកនុងេកខនាកកៈ រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមម Nuremberg នកងរៅកនុងសេប្កម

 រស់ត លាា រនោះ រសៀវរៅប្រចាឆំ្ន ំ រស់លណៈកមមា សាីេីឆារ់អនា ជាតកឆ្ន ំ ១៩៥០ ភាល II។ សូមរមើេផងខដ  កំណត់រហ្ត 

សរងខរថ្នកកឆចប្រជ ំរេើកទី ៤៨ ភាល I ទំេ័  ៥៧ កថាខណឌ  ១០៥ ដេ់ ១០៧។  

976
 កំណត់រហ្ត សរងខរថ្នកកឆចប្រជ រំេើកទី ២៦៧ ភាល I ទំេ័  ១៣២ កថាខណឌ  ៥១។  

977
 កំណត់រហ្ត សរងខរថ្នកកឆចប្រជ រំេើកទី ៤៨ ភាល I ទំេ័  ៥៦ កថាខណឌ  ៩៤ នកង ៩៥។  
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

394>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ កេ ំរឃើញថា ម្ភនយ តាកសស្តសាជាក់ខសាងណាមួយរៅកនុងអំឡុងរេេរនាោះ 

ខដេបានខឆងថា ា លកតទ កជាម ន ជាធាត ផសមំួយថ្នា រ ឱើមន សសឃាតរៅកនុងឧប្កកដឋប្រឆំ្ងមន សសជាតករឡើ

យ។ ឆំណ ឆសំខាន់ លឺថា សំរៅសេប្កមជាភាសបារំាង រស់ត លាា រោធាអនា ជាតក (IMT) បានរប្រើ
ប្បាស់ពាកយឃាតកមមលកតទ កជាម ន (assassinat) ខដេអាឆជំនួសោន រៅវច្ញរៅមកជាមួយនឹងពាកយា រ ឱើ

មន សសឃាត (meurtre) បាន រដាយ ួមរញ្ចូេឆំណ ឆខដេកនុងរនាោះសំរៅសេប្កមជាភាសអង់រលេសរប្រើ

ប្បាស់ខតពាកយា រ ឱើមន សសឃាត (murder) រ៉ៅ រណាណ ោះ978។     

395>សេប្កមរ ឿងកាីទាក់ទងរៅនឹងរវជជសស្តសា  រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមមរោធាសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្កខដេបាន

ជំន ំជប្មោះកនុងទីប្កុង Nuremberg បានផាេ់នូវា រំភេឺអំេីធាត ផសអំតារនាម័តថ្នា រ ឱើមន សសឃាតរៅកនុងកកឆច

ដំរណើ ា នីតកវច្ ីរប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទី II។ ត លាា រនោះបានដាក់េក  ទធភាេជនជារ់រចាទមួយឆំនួនេីរទ

មន សសឃាតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក រដាយស ា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា រ ឱើេករស ន៍នានាខផនក

រវជជសស្តសា979។ ា រ ឱើេករស ន៍រនោះបានរងកេយសនកមមោ៉ៅ ង ៃន់ ៃ ដេ់ ូរាយជន ងរប្ោោះ980។ រៅរេេ

ខដេា រងកេយសនកមម ៃន់ ៃ ដេ់ ូរាយ លឺជារំណងរដាយផ្លៃ េ់ រស់ជនជារ់រចាទ េីរប្ពាោះជនជារ់រចាទ

កនុងរេេរនាោះម្ភនមូេរហ្ត សមប្សរដឹងថា ជន ងរប្ោោះទំនងជានឹងសេ រ់រដាយស េទធផេថ្នា រ ឱើ

េករស ន៍រនោះ។ ដូរឆនោះ រដាយស ម្ភនកងឱោះកនុងា កំណត់នកយមន័យជាក់លាក់អំេីធាត ផសអំតារនាម័តថ្នា រ ឱើ

មន សសឃាតរៅកនុងសេប្កមរ ឿងកាីទាក់ទងរៅនឹងរវជជសស្តសា រទើរអាឆរ ឱើា សនមតោ៉ៅ ងឆាស់លាសថ់ា 

ត លាា ឧប្កកដឋកមមរោធា រស់សហ្ ដឋអារម៉ៅ  ច្ក េ ំបានតប្មូវឱ្យម្ភនា រង្ហា ញេីរឆតនារដាយផ្លៃ េ់កនុងា 

សម្ភេ រ់ រដើមបីសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេេីរទមន សសឃាតរៅកនុងាេៈរទសៈរនោះរឡើយ។ រ៉ៅ ខនា ជាា ប្លរ់ប្ោន់

                                                 
978

 សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់ត លាា រោធាអនា ជាតក (IMT) [កនុងខផនកសាីេីឆារថ់្នឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ ម នកងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតក ខដេពាកយទាងំេី រនោះរប្រើប្បាស់ជំនួសោន បាន៖ “ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកឆាស់ណាស់ថា រៅម ន

រេេសស្តង្ហគ ម អនកប្រឆំ្ងនរោបាយ រស់ណាហ្សីុ ប្តូវទទួេ ងា ឃ ំខេួន ឬសម្ភេ រ់ […]។ រោេនរោបាយរលៀរសងគត់ រ ឱើទ កខ

រ ករមនញ នកងា សម្ភេ រ់ជនស ីវច្េខដេប្តូវបានសងស័យថាប្រឆំ្ងនឹង ដាឋ ភកបាេ ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដាយឥតរអៀនខាម ស់ […]”។ 

សូមរមើេផងខដ  ទំេ័  ៦៩ (ា េកភាកាអំេ“ីា រ ឱើមន សសឃាត”ខដេជាខផនកថ្នអំរេើមូេដាឋ នរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក៖ 

“ខផនា រនោះ  ួមរញ្ចូេា រ ឱើមន សសឃាត ា រ ឱើទ កខរ ករមនញរេើអនកខដេប្តូវ ឬេ ំប្តូវបានសងស័យ”។ ទំេ័  ១៩៥ (“ា សម្ភេ រ់ជន

ជាតកជីឱហ្ឱោ៉ៅ ងតកឆ ៣ លាន់នាក់”)។  

979
 រ ឿងកាីពាក់េ័នធរៅនឹងខផនករវជជសស្តសា ទំេ័  ១៩៨, ២០៧, ២៤០ ដេ់ ២៤១, ២៤៨, ២៦៣, ២៧១, ២៩០។ 

980
 រ ឿងកាីពាក់េ័នធរៅនឹងខផនករវជជសស្តសា ទំេ័  ១៨៩ ដេ់ ២០៧, ២៣៥ ដេ់ ២៤១, ២៥៣ ដេ់ ២៦៣។ 
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កនុងា រង្ហា ញថា ជនជារ់រចាទបានដឹងថា អំរេើសកមម នកងអំរេើអកមម រស់ខេួនទំនងជានាឱំ្យជន ងរប្ោោះសេ រ់ 

នកងប្េមទទួេយកេទធផេរនោះខដេប្សររៅនឹងសញ្ញា ណថ្នរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) នកង 

Recklessness។ រនោះលឺជាា រញ្ញជ ក់ោ៉ៅ ងឆាស់ថា  កនុងអំឡុងរេេរប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទី II ា រ ឱើ
មន សសឃាតខដេជារទឧប្កកដឋប្រឆំ្ងមន សសជាតក បាន ួមរញ្ចូេសញ្ញា ណថ្នរឆតនាប្ររោេ (dolus 

eventualis) ផងខដ ។ រញ្ញា រនោះនឹងប្តូវបានរញ្ញជ ក់រខនែមរទៀតរៅរេេរ ឱើា េកចា ណារៅរេើា អន វតាកនុង

ប្សុកទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កកដឋថ្នា រ ឱើមន សសឃាត។  

396>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ររើរទាោះរីជាា កំណត់

នកយមន័យជាក់លាក់ ខ សៗោន ក៏រដាយ ក៏ា រ ឱើមន សសឃាតជាទូរៅប្តូវបានយេ់ថា ជាា សម្ភេ រ់មន សស

រដាយខ សឆារ់នកងរដាយរឆតនា(ខ សេីា រ ឱសប្រខហ្ស)981។ រៅកនុងយ តាកសស្តសាជារប្ឆើនម្ភនរទឧប្កកដឋមួយ

ឆំនួនទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់មន សសរដាយរឆតនា (ជាឧទាហ្ ណ៍ “ា រ ឱើមន សសឃាត” “មន សសឃាតោម ន

ម ណរឆតនា”កនុងឆារ់កមពជុា982 “ា រ ឱើមន សសឃាត” “ា សម្ភេ រ់មន សស” នកង“មន សសឃាតរដាយ

ប្ររោេ”រៅកនុងឆារ់អង់រលេស នកងខវេ៍ (Wales)  ួមទាងំប្ររទសអូស្តសា េី983ឃាតកមមលកតទ កជាម ន

(assassinat) ា រ ឱើមន សសឃាត(meurtre) នកងមន សសឃាតរដាយោម នរំណងសម្ភេ រ់(homicide praeter 

intentionnel) កនុងឆារ់បារំាង984
 ា រ ឱើមន សសឃាត(Mord) នកងា សម្ភេ រ់មន សស(Totschlag) កនុងឆារ់អា

េេឺម៉ៅង់985 មន សសឃាតលកតទ កជាម ន(asesinato) នកងា សម្ភេ រ់មន សស(homicido) កនុងឆារ់រអសា៉ៅ ញ986 នកង

                                                 
981

 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា អតែន័យថ្នពាកយ“intentional”រឆតនា េ ំម្ភនេកខណៈស ីសង្ហឱ ក់ោន រៅកនុងយ តាកសស្តសា

កនុងប្សុក នកងថា យ តាកសស្តសាខេោះរប្រើពាកយ“culpable”លួ ដាក់ទណឌ កមម ររើរទាោះរីជាម្ភនន័យរផសងៗោន ក៏រដាយ ក៏រដើមបីរង្ហា ញេីា 

សម្ភេ រ់ខ សឆារ់បានខដ ។ រៅកនុងសេដីារឆចរុបនន ពាកយ“intentional”រឆតនា ប្តូវបានរប្រើប្បាស់កនុងន័យដូឆខាងរប្ាម។ 

982
 ម្ភប្ត្ត ៥០១ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌ កមពជុាឆ្ន ំ ១៩៥៦ (ភាេខ សោន  វាងមន សសឃាតរដាយរឆតនា នកងោម នម ណរឆតនា) ម្ភប្ត្ត 

៥០២ (មន សសឃាតខដេរងករឡើងកនុងឆំរណាមរនាោះរដាយា រ ឱសប្រខហ្ស) នកងម្ភប្ត្ត ៥០៣ (មន សសឃាតម ណរឆតនារទកនុង

ឧប្កកដឋថាន ក់ទីមួយ  ួមរញ្ចូេអំរេើរឆតនារងកេយសនកមមរដាយោម នរឆតនាសម្ភេ រ់ ខតរណាា េឱ្យសេ រ់) នកង ម្ភប្ត្ត ៥០៤ (មន សស

ឃាត)។ 

983
 សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ៤០២ ជាអាទិ៍។  

984
 សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ២២១-១ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌ បារំាង (មន សសឃាតរដាយរឆតនា) ម្ភប្ត្ត ២២១-៣ មន សសឃាតលកតទ កជាម ន 

(assassinat) ម្ភប្ត្ត ២២២-៧ (អំរេើហ្ឹងា នកងេយសនកមមរេើ ូរាយខដេបានរណាា េឱ្យសេ រ់)។ 

985
 ខផនក ២១១, ២១២ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌ អាេេឺម៉ៅង់ឆ្ន ំ ១៨៧១។ 
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ា សម្ភេ រ់មន សស(Omicido) មន សសឃាតរដាយោម នរំណងសម្ភេ រ់(Omicidio preterintenziononale) នកង
ា រ ឱើឱ្យមន សសសេ រ់ខដេរកើតរឆញេីអំរេើខ សឆារ់(Morte o lesione come conseguenza di altro 

delitto) កនុងឆារ់អ ីត្តេី987)។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី េ ំរឃើញម្ភនេកខណៈវច្នកឆិ័យជា ួម រដើមបីអាឆខរងខឆកឱ្យ

រឃើញភាេខ សោន  វាងទប្មង់រផសងៗថ្នា សម្ភេ រ់រដាយរឆតនារឡើយ988។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់

រឃើញថា អាឆជាា េ ំប្តឹមប្តូវកនុងា ផាេ់ទមៃន់ ៃន់រៅរេើា អន វតាកនុងប្សុកទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កកដឋជាក់

លាក់ខដេសំរៅរៅរេើ“ា រ ឱើមន សសឃាត” (ឬភាេសមមូេជាភាសថ្នយ ត្តា  កា  រស់ប្ររទសនីមួយៗ 

ខដេសែកតរប្ាមា េកចា ណារនោះ)989។ ផៃយុរៅវច្ញ ចាបំាឆ់ប្តូវេកនកតយរេើរាេ់រទរេមើសទាងំអស់ថ្នអរំេើ

មន សសឃាតរដាយរឆតនា។ ា េកចា ណាខរររនោះ រង្ហា ញរៅកនុងយ ត្តា  កា កនុងប្សុកទាងំអស់ខដេអងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេបានេកនកតយរនាោះរឃើញថា ធាត ផសអំតារនាម័តថ្នអំរេើមន សសឃាតរដាយរឆតនា លឺជាេកខ

ខណឌ តប្មូវ ររើរទាោះរីជាចា ីបានប្រប្េឹតាអំរេើរដាយរឆតនាកនុងកប្មកតទារជាងរឆតនារដាយផ្លៃ េ់កនុងា សម្ភេ រ់

ក៏រដាយ។ 

397>ប្កមប្េហ្មទណឌ ឆ្ន ំ ១៩៥៦ បាន ួមរញ្ចូេមកនប្តឹមខតរទឃាតកមម(េ ំម្ភនេកខខណឌ តប្មូវអំេីា លកត

ទ កជាម ន) នកងរទហ្នកមម(មន សសឃាតលកតទ កជាម ន)រ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំរទមន សសឃាតរដាយោម ន

ម ណរឆតនា លឺរៅរេេខដេជនរេមើសម្ភនរឆតនាប្តឹមខតឆង់ឱ្យ ឺចារ់រេើ ូរាយរ លគេណាម្ភន ក់ រ៉ៅ ខនា

                                                                                                                                                             
986

 ម្ភប្ត្ត ១៣៨.១, ១៣៩.១ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌ រអសា៉ៅ ញឆ្ន ំ ១៩៩៥។ 
987

 ម្ភប្ត្ត ៥៧៥, ៥៨៤, ៥៨៦ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌ អ ីត្តេី។ 

988
 ជាឧទាហ្ ណ៍ កនុងឆារ់បារំាងមន សសឃាតលកតទ កជាម ន (assassinat) នកងា រ ឱើមន សសឃាត (meurtre) ខ សោន រដាយស 

ធាត ផសថំ្នា លកតទ កជាម ន ឆំខណកឯកនុងឆារ់ រស់ប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់ នកងរអសា៉ៅ ញវច្ញា រ ឱើមន សសឃាត/ា រ ឱើមន សសឃាតលកត

ទ កជាម ន “Mord”/“asesinato” ខ សខរេកេីា រ ឱើមន សសឃាត/ា សម្ភេ រ់មន សស (Totschlag)/(hom icido) រដាយស កត្តា សែ ន

ទមៃន់រទាសមួយឆំនួន(ដូឆជាចា ីបានប្រប្េឹតារដាយរប្រើេបកឆកេលកតទ កជាម ន)។ រៅកនុងប្ររទសរ៉ៅូឡូញ នកង  សសុី ពាកយ(ា សម្ភេ រ់

មន សស)ប្តូវបានរប្រើប្បាស់ជាប្ររភទថ្នរទរេមើស ួមខដេម្ភនប្ររភទរទរេមើសតូឆៗខដេម្ភនធាត ផសរំខនែម។  

989
 សូមរមើេ សេប្កមរ ឿងកាី Čelebići (ICTY) កថាខណឌ  ៤៣១៖ “ វច្ ីសស្តសាសមញ្ា ឬវច្ ីសស្តសាខដេបានកប្មកតរៅត្តមភាេ

ជាក់លាក់ថ្នយ តាកសស្តសាេករសសកនុងប្សុក ប្តឹមខតអាឆរ ឱើឱ្យម្ភនា ភាន់ប្ឆឡំ ឬា ប្សវប្ជាវឥតប្ររោជន៍រៅរេើភាេសមញ្ា

ខដេ េកបាកយេ់រនាោះ។ រៅកនុងប្រេ័នធឆារ់ជាតក ពាកយរេឆន៍ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រៅកនុងរ ច្រទឆារ់ជាក់លាក់ នកងអតែន័យជាក់លាក់

ថ្នពាកយរនោះប្តូវបានរញ្ញជ ក់រដាយផ្លៃ េ់ត្តម យៈយ តាកសស្តសាថ្នប្រេ័នធរនាោះ។ អតែន័យរនោះអាឆេ ំជារ់ពាក់េ័នធ រៅរេេពាកយរេឆន៍ទាងំ

រនោះប្តូវបានអន វតារៅកនុងយ ត្តា  កា អនា ជាតក”។ 
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អំរេើរនាោះរណាា េឱ្យសេ រ់រៅវច្ញ990។ រខនែមរេើរនោះ ប្កមរនោះក៏ខឆងផងខដ ថា ចាត់ទ កថា ម្ភនរឆតនាបាន 

ាេររើឃាតក ប្រហា ោ៉ៅ ងរេញទំហ្ឹង ាេររើម្ភនម ខ រួសម តសរំេើខេួនអនកសេ រ់ ាេររើរឃើញថា 

ឃាតក បានរ ីស កកខនេងដំណំរៅរេើខេួនអនកសេ រ់ខមន991។  

398>ប្កមប្េហ្មទណឌ ប្ររទសបារំាង តប្មូវឱ្យម្ភនរឆតនារដាយផ្លៃ េ់សប្ម្ភរ់រទឧប្កកដឋថ្នា រ ឱើមន សសឃាត

(meurtre)
992។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី េ ំបានតប្មូវថា ចា ីប្តូវខតម្ភនរឆតនាជាក់លាក់កនុងា សម្ភេ រ់រឡើយ។ ជា

ា ប្លរ់ប្ោន់ខដេថា ចា ីបានប្រប្េឹតារដាយរឆតនានូវអំរេើខដេខេួនដឹងថា អំរេើទាំងរនោះ ជា មមត្តអាឆរ ឱើឱ្យ

ជន ងរប្ោោះសេ រ់បាន993។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា អាប្ស័យរេើាេៈរទសៈឆំណ ឆ

រនោះប្សរដៀងោន នឹងសញ្ញា ណថ្នរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis)។ រខនែមរេើរនោះរទៀត កនុងប្កមប្េហ្មទណឌ

បារំាង រទមន សសឃាតរដាយោម នរំណងសម្ភេ រ់ (homicide praeter intentionnel)  ួមរញ្ចូេនូវរហ្ត 

ា ណ៍ខដេកនុងរនាោះ ចា ីម្ភនរឆតនាប្រប្េឹតាអំរេើហ្កងារៅរេើជន ងរប្ោោះ រហ្ើយេទធផេខដេេ ំម្ភនរឆតនា

រនោះ បានរណាា េឱ្យជន ងរប្ោោះសេ រ់994។   

399>ឆារ ់រស់ប្ររទសខរ៊ាេហ្សុីក (Belgium) ក៏ម្ភនា រកប្សយដូឆោន រនោះផងខដ អំេីធាត ផសអំតារនាម័ត

ថ្នា រ ឱើមន សសឃាត ខដេកនុងរនាោះទទួេសគ េ់ថា ធាត ផសអំតារនាម័តតប្មូវសប្ម្ភរ់ា រ ឱើមន សសឃាត អាឆ

ប្តូវបានរំរេញរដាយស ា ដឹង រស់ចា ីថា អាឆនឹងម្ភនមន សសសេ រ់រកើតរឡើង។ មា៉ៅ ងវច្ញរទៀត រដើមបីដាក់

េក  ទធភាេេីរទមន សសឃាត ជនរេមើសប្តូវខតបានប្រប្េឹតារដាយរឆតនាកនុងា សម្ភេ រ់ ឬទទួេយកផេវច្បាកថ្ន

                                                 
990

 សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៥០៣ ដេ់ ៥០៥ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌ កមពជុាឆ្ន ំ ១៩៥៦។  

991
 សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៥០៥ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌ កមពជុាឆ្ន ំ ១៩៥៦។ 

992
 ម្ភប្ត្ត ២២១-១ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌ បារំាង។ ម្ភប្ត្ត ៥០២ ប្កមប្េហ្មទណឌ កមពជុាឆ្ន ំ ១៩៥៦។ 

993 សវនាា រៅថ្ងៃទី ០៩ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៩០ (ត លាា ប្េហ្មទណឌ ជាន់ខពស់បានរំាង)។ សូមរមើេផងខដ  Jean-Yves 

MARECHAL “ធាត ផសអំតារនាម័តថ្នរទរេមើស” LexisNexis Jurisclasseur Code Fasc.20 ថ្ងៃទី ០៦ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ កថា

ខណឌ  ៣០។ 

994
 សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ២២២-៧ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌ បារំាង៖ “អំរេើហ្កងារណាា េឱ្យសេ រ់រដាយោម នរឆតនាសម្ភេ រ់ ប្តូវដាក់េនធនាោ  

១៥ ឆ្ន ំ”។   
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ា សេ រ់រនោះ “[l]a réalisation de la conséquence mortelle de son acte pour l’éventualité où elle se 

produirait”
995។ 

400>រៅកនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់ ត្តម យៈយ តាកសស្តសាតៗោន បានទទួេសគ េ់ថា សប្ម្ភរ់ា ដាក់េក  ទធភាេេីរទ

មន សសឃាតរដាយរឆតនា(“(Mord)/(Totschlag)”) រឆតនាប្ររោេ(dolus eventualis) លឺប្លរ់ប្ោន់996។ 

កនុងប្ររទសអ ីត្តេី997
 នកងរអស៉ៅាញ998ទទួេសគ េ់ដូឆោន រនោះខដ ។  

401>កនុងប្ររទសរ៉ៅូឡូញរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) ត្តមទម្ភេ រ់ប្តូវបានចាត់ទ កជាទប្មង់ថ្នរឆតនា 
ដូឆបានឆេោុះរញ្ញច ងំកនុងរទរបញ្ាតាកខដេកំណត់ថា ា ប្រប្េឹតាអំរេើខដេឆារ់បានហាមឃាត់ លឺជាា ប្រប្េឹតា

រឡើងរដាយរឆតនា រៅរេេចា ី“ម្ភនឆនៃៈប្រប្េឹតា ឬប្ររមើេរឃើញនូវេទធភាេអាឆនឹងរកើតរឡើងនូវរឆច័យ

រដាយស ា ប្រប្េឹតាអំរេើរនោះ រហ្ើយចា ីបានទទួេយក”999។ 

402>យ ត្តា  កា ខដេប្រាន់យកត្តមប្រេ័នធឆារអ់ង់កេូសក់ស ង ក៏បានទទួេយកធាត ផសអំតារនាម័ត កនុង

កប្មកតទារជាងរឆតនារដាយផ្លៃ េ់ឆំរពាោះរទឧប្កកដឋទាក់ទងរៅនឹងមន សសឃាតរដាយរឆតនា ដូឆរ ៀររារ់ខាង

េរប្ាម។  

403>ឆំរពាោះប្ររទសអង់រលេស នកងខវេ៍(Wales) ា រ ឱើមន សសឃាត នកងមន សសឃាតរដាយប្ររោេ ឬ

រដាយស រឆច័យខដេរកើតរឡើងេីអំរេើខ សឆារ់ អាឆប្តូវបានចាត់ឆំណាត់ថាន ក់ជាមន សសឃាតរដាយរឆតនា។ 

                                                 
995 Jacques VERHAEGEN “ា េ ំរអើរេើរដាយរឆតនា ឬរឆតនារេមើស ? ខខសរនាៃ ត់ខរងខឆក” ប្េឹតាករ័ប្ត រស់ត លាា   ថ្ងៃទី ៣១ 

ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០១ រេខ ៦០០៦។ សូមរមើេផងខដ  Jacques Joseph HAUS៖ រោេា ណ៍ទូរៅថ្នឆារ់ប្េហ្មទណឌ ខរ៊ាេហ្ ក

ករដាយ J-J Haus ឆ្ន ំ ១៨៧៩ N. 314-315។  

996
 រសឆកាីសរប្មឆឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០០ 1 StR 675/99 (ត លាា កំេូេសហ្េ័នធ អាេេឺម៉ៅង់) ប្េឹតាករ័ប្តប្រចាសំបាា ហ្៍សាីេី

យ តាក ម៌ ឆ្ន ំ ២០០០ ទំេ័  ១៧៣០។  

997
 សូមរមើេឧ. សប្ម្ភរ់រ ឿងកាីរឆចុរបននណាមួយ ប្កមប្េហ្មទណឌ  Cassazione (Sez. I, សំណ ំរ ឿងរេខ ១៦៥៨៥) (ត លាា 

ត លាា កំេូេ អឺត្តេី)។  

998
 សូមរមើេឧ. សេប្កមរេខ ៥១០/ឆ្ន ំ ១៩៩៨ (ត លាា កំេូេ រអសា៉ៅ ញ), សេប្កមរេខ ៥២៩/ឆ្ន ំ ២០០៥ (ត លាា 

កំេូេ រអសា៉ៅ ញ)។ 

999
 ម្ភប្ត្ត ៩(១) ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌ រ៉ៅូឡូញឆ្ន ំ ១៩៩៧ (រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម)។ ម្ភប្ត្ត ៧(១) ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌ រ៉ៅូឡូញឆ្ន ំ ១៩៦៩។ 

ម្ភប្ត្ត ១៤ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌ រ៉ៅូឡូញឆ្ន ំ ១៩៣២ (“រៅរេេប្ររមើេដឹងេីេទធភាេខដេអាឆរណាា េឱ្យម្ភនរទរេមើស ឬអំរេើរេមើស

រនាោះ រៅខតទទួេយក”)។ 
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ឆំណ ឆទីមួយ បាន ួមរញ្ចូេា រ ឱើឱ្យសេ រ់រដាយរឆតនា ឬរឆតនារងកេយសនកមមោ៉ៅ ង ៃន់ ៃ រេើ ូរាយ1000។ 

ត លាា ប្ររទសអង់រលេសបានទទួេយកសញ្ញា ណថ្ន“រឆតនាប្ររោេ ខដេម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់

ឱ្យ[ចា ី] ប្ររមើេរមើេរឃើញនូវេទធផេខដេឆារ់បានហាមឃាត់ ខដេម្ភនេទធភាេខពស់ ឬប្បាកដថានឹង

រកើតរឡើង ររើរទាោះរីជាដឹងថា េទធផេរនាោះ េ ំខមនជារោេរំណង រស់ខេួនក៏រដាយ”1001។ កនុងន័យរនោះ សភា

ជាន់ខពស់ រស់ឆប្កភេអង់រលេសបានអន ម័តថា ា រ ឱើមន សសឃាតប្តូវបានរង្ហា ញមកនប្តឹមខតរៅរេេចា ីម្ភន

រឆតនាសម្ភេ រ់ ឬរងកេយសនកមម ៃន់ ៃ រេើ ូរាយជន ងរប្ោោះរ៉ៅ រណាណ ោះរទ ខងមទាងំរៅរេេខដេចា ីបានដឹង 

ឬបានប្ររមើេរមើេរឃើញថា អំរេើ រស់ខេួនអាឆរ ឱើឱ្យមន សសសេ រ់ ឬក៏ម្ភនេយសនកមម ៃន់ ៃ រេើ ូរាយអនក

ដថ្ទ រដាយោម នរអើរេើឆំរពាោះផេវច្បាករឡើយ1002។  

404>រៅកនុងសហ្ ដឋអារម៉ៅ  ច្ក ប្កមប្េហ្មទណឌ លំ ូ (ខដេម្ភនឥទធកេេរេើា ររងកើតឆារ់រៅកនុង ដឋមួយឆំនួន

 រស់សហ្ ដឋអារម៉ៅ  ច្ក) បានខឆងថា “រទមន សសឃាត លឺជាា រ ឱើមន សសឃាត រៅរេេខដេ៖ (ក) ប្តូវបាន

ប្រប្េឹតារឡើងរដាយរឆតនា ឬរដាយដឹង ឬ (ខ) ប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងរដាយប្ររោេកនុងាេៈរទសៈខដេ

រង្ហា ញឱ្យរឃើញឆាស់លាស់នូវា មកនរអើរេើទាងំប្សុងដេ់តថ្មេថ្នអាយ ជីវច្តមន សស”1003។  

405>ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  ត្តមប្កមប្េហ្មទណឌ ាណាដា ឆ្ន ំ ១៨៩២ ខដេបានរ ឱើ វច្រស នកមមកនុង ឆ្ន ំ 

១៩៨៥ េ ំបានកប្មកតា សម្ភេ រ់មន សសរដាយរឆតនាប្តឹមខតក ណីរឆតនារដាយផ្លៃ េ់រ៉ៅ រណាណ ោះរទ លឺ“រទ

ឃាតកមម  លឺជាអំរេើមន សសឃាត (ក) រៅរេេខដេជនណាម្ភន ក់បានរងកឱ្យម្ភនា បាត់រង់អាយ ជីវច្តមន សស 

(i) ម្ភនរំណងរ ឱើឱ្យអនកដថ្ទសេ រ់ ឬ (ii) ម្ភនរំណងរងកឱ្យអនកដថ្ទទទួេ ងេយសនកមមខាង ូរាយខដេជន

                                                 
1000

 រ ឿងកាី Hyam ទេ់នឹង  R (សភាជាន់ខពស់ រស់ឆប្កភេអង់រលេស) ទំេ័  ៧៥។ 

1001
 អតែរទ រស់ Glanville Willians “រឆតនាប្ររោេ”ប្េឹតាករ័ប្តឆារ់ រស់ Cambridge ភាល ៤៦ (ឆ្ន ំ ១៩៨៧) ទំេ័  ៤១៧។ 

1002
 រ ឿងកាី Hyam ទេ់នឹង  R (សភាជាន់ខពស់ រស់ឆប្កភេអង់រលេស) ទំេ័  ៧៥។  

1003
 ប្កមប្េហ្មទណឌ លំ ូ រស់សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក ខផនក ២១០.២(១) (រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម)។ សូមរមើេផងខដ  ខផនក ២.០២ (២-ល)៖ 

ខដេកំណត់នកយមន័យា មកនយកឆកតាទ កដាកថា “ជនណាប្រប្េឹតារដាយរ ឱសប្រខហ្េទាក់ទងរៅនឹងធាត ផសសំតាន ម័តថ្នរទ

រេមើស រៅរេេជនរនាោះេ ំបានលកតអំេីហានកភ័យខពស់ខដេធាត ផសសំតាន ម័តនឹងរកើតម្ភន ឬនឹងរកើតរឆញេីអំរេើ រស់ខេួន។ ហានកភ័យ

ប្តូវខតសែកតកនុងេកខណៈ ឬកនុងកប្មកតមួយខដេរៅរេេេកចា ណារេើេកខណៈថ្នអំរេើ នកងរោេរំណងថ្នអំរេើ រស់ចា ី នកងាេៈរទ

សៈ ខដេចា ីបានដឹង ា េ ំរអើរេើរនោះពាកេ់័នធរៅនឹងា មកនរោ េត្តមរទដាឋ នទាំងប្សុងថ្នា ប្រប្េឹតាខដេរ លគេរោ េឆារ់ទូរៅ

អាឆសរងកតដឹងរៅកនុងសែ នភាេ រស់ចា ីបាន”។ 
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រនាោះបានដឹងថា េយសនកមមរនោះអាឆនឹងរណាា េឱ្យសេ រ់ រហ្ើយជនរនាោះេ ំរអើរេើ ថារតើម្ភនា សេ រ់រកើតរឡើង 

ឬក៏ោម នរនាោះរទ”1004។   

406>រោងត្តមប្កមប្េហ្មទណឌ ឥណាឌ  ា សម្ភេ រ់មន សស លឺជាឃាតកមមខដេប្តូវទទួេរទាស “ប្រសកនររើអំរេើ

ខដេរណាា េឱ្យមន សសសេ រ់ ប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងរដាយរឆតនាសម្ភេ រ់ ឬ […] ប្រសកនររើប្រប្េឹតារឡើងរដាយ
រឆតនារងកឱ្យម្ភនេយសនកមម ៃន់ ៃ រេើ ូរាយ រ៉ៅ ខនាចា ីដឹងថា ា ប្រប្េឹតាខរររនោះ ជន ងរប្ោោះទំនងជានឹង

សេ រ់”1005។ ា កំណត់នកយមន័យអំេីា រ ឱើមន សសឃាតរនោះ ក៏ម្ភនខឆងដូឆោន ផងខដ រៅកនុងប្កមប្េហ្មទណឌ

សកងារ  ី1006។   

407>រៅប្ររទសអូស្តសា េី ា រ ឱើមន សសឃាតប្តូវបានកំណត់នកយមន័យថា ជាអំរេើសកមម ឬអំរេើអកមមខដេ

រ ឱើឱ្យមន សសសេ រ់“រដាយា មកនរអើរេើរៅរេើអាយ ជីវច្តមន សស ឬរដាយរឆតនាសម្ភេ រ់ ឬរឆតនារងកេយសន

កមម ៃន់ ៃ ខផនក ូរាយរេើរ លគេណាម្ភន ក់”1007។ ប្រេ័នធឆារ់អង់កេូសក់ស ង រស់ប្ររទសអូស្តសា េី ក៏ទទេួ

សគ េ់មន សសឃាតរដាយប្ររោេជាេី ប្ររភទ ំៗលឺ  រដាយរឆតនា នកងរដាយោម នរំណងសម្ភេ រ់។ មន សស

                                                 
1004

 ប្កមប្េហ្មទណឌ ាណាដា ជំេូក ៤៦, ខផនក ២២៩ (ក)។  

1005
 ខផនក ៣០០ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌ ឥណាឌ ។ 

1006
 ម្ភប្ត្ត ៣០០ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌ សកងារ  ី។ 

1007
 ប្កមប្េហ្មទណឌ  (New South Wales ប្ររទសអូស្តសា េី) ខផនក ១៨(១)(ក)។ សូមរមើេផងខដ  ប្កមប្េហ្មទណឌ ឆ្ន ំ ១៩០២ 

(Western Australia ប្ររទសអូស្តសា េី) ខផនក ២៧៩។ ប្កមប្េហ្មទណឌ  (Queensland ប្ររទសអូស្តសា េី) ខផនក ៣០២។ ប្កមប្េហ្ម

ទណឌ  (Australian Capital Territory ប្ររទសអូស្តសា េី) ខផនក ១២។ ប្កមប្េហ្មទណឌ  (Northern Territory ប្ររទសអូស្តសា េី) 

ខផនក ១៥៦។ ប្កមប្េហ្មទណឌ  (Tasmania ប្ររទសអូស្តសា េី) ខផនក ១៥៧(១)។ ត លាា កនុងប្សុកបានទទួឆជាទូរៅឆង់បានកប្មកត

មួយខពស់ថ្នា យេ់ដឹងជាម នអំេាី សេ រ់ ឬេយសនកមម ៃន់ ៃ រេើ ូរាយខដេផេ វច្បាកអាឆរកើតម្ភនសប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញអំេី

ា រ ឱើមន សសឃាត។ ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេអំេីា រ ឱើមន សសឃាតរៅប្ររទសអូស្តសា េី រកើតម្ភនខតកនុងក ណីខដេម្ភនា ដឹង

ជាម នេីភាេឆាស់លាស់ (ខដេេ ខំមនជាភាេទំនងជា) អំេីា សេ រ់ ឬេយសនកមម ៃន់ ៃ ខផនក ូរាយរ៉ៅ រណាណ ោះ។ រ ឿងកាី R ទេ់នឹង 

Jakac [ឆ្ន ំ ១៩៦១] VR 367 រោងរៅរេើរដាយប្សរោន កនុងរ ឿងកាី Hyam ទេ់នឹង R (សភាជាន់ខពស់ ឆប្កភេអង់រលេស)។ រ ឿងកាី 

R ទេ់នឹង  Hallett (ត លាា កំេូេ South Australia ប្ររទសអូស្តសា េី)។ រ ឿងកាី Pemble ទេ់នឹង  R (ត លាា ជាន់ខពស់ 

ប្ររទសអូស្តសា េី)។ រ ឿងកាី  R ទេ់នឹង  Windsor (ត លាា កំេូេ Victoria ប្ររទសអូស្តសា េី)។ រ ឿងកាី La Fontaine ទេ់នឹង  R 

(ត លាា កំេូេ Victoria ប្ររទសអូស្តសា េី)។ រ ឿងកាី Boughey ទេ់នឹង  R (ត លាឧទធ ណ៍រ ឿងកាីប្េហ្មទណឌ  ប្ររទសអូស្តសា េី)។ 

រ ឿងកាី R ទេ់នឹង  Crabbe (ត លាា ជាន់ខពស់ ប្ររទសអូស្តសា េី)។ 
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ឃាតរដាយោម នរំណងសម្ភេ រ់បាន ួមរញ្ចូេមន សសឃាតរដាយរឆតនាប្ររោេ1008 ត្តម យៈអំរេើខ ស

ឆារ់1009 ឬា មកនរអើរេើទាងំប្សុង1010។  

408>រៅកនុងទឱីរអាស្តហ្ឱកកខាងតបូង“កនុងា េកចា ណារេើរញ្ញា ថ្នរឆតនាសម្ភេ រ់មន សស (រដើមបី កឱ្យរឃើញនូវ

រទមន សសឃាតខដេប្តូវដាក់ទណឌ កមម) លឺប្តូវរង្ហា ញ ថារតើ[ជនជារ់រចាទ]បានដឹងជាម ននូវេទធភាេខដេថា 

អំរេើ រស់ខេួន [...] អាឆនឹងរណាា េឱ្យម្ភនផេវច្បាកដេ់សេ រ់ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា នកងថា ជនជារ់រចាទមកន

រអើរេើ ថាអំរេើរនោះបានរណាា េឱ្យមន សសសេ រ់រនាោះរឡើយ”1011។   

409>ត្តមា េកនកតយរេើា អន វតារៅកនុងយ តាកសស្តសាខដេបានរេើករឡើងខាងរេើរង្ហា ញថា រដាយស េ ំម្ភន

ា ឯកភាេទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើរឆតនាសម្ភេ រ់ខដេសែកតកនុងកប្មកតទារជាងរឆតនារដាយផ្លៃ េ់ប្តូវបាន

ចាត់ទ កថាជា “ា រ ឱើមន សសឃាត”(ឬជាពាកយខដេម្ភនន័យសមមូេរៅកនុងភាសពាក់េ័នធរផសងៗរទៀត) ខដ  

ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ ដូរឆនោះា រ ឱើឱ្យមន សសសេ រ់រដាយរឆតនាកនុងកប្មកតទារជាងរឆតនារដាយផ្លៃ េ់ រ៉ៅ ខនាខពស់ជាង

ា មកនរអើរេើរនាោះ (ដូឆជា រឆតនាប្ររោេ ឬ recklessness) លឺជាា ទទួេខ សប្តូវប្េហ្មទណឌ  នកងប្តូវបាន

ចាត់ទ កថា ជាា រ ឱើមន សសឃាតរដាយរឆតនា។ រដាយរហ្ត ថា រទមន សសឃាត កនុងឆារ់អនា ជាតក ប្តូវបាន

                                                 
1008

 D. LANHAM នកងអនកដថ្ទរទៀត ឆារ់ប្េហ្មទណឌ ប្ររទសអូស្តសា េី ប្េឹតាករ័ប្តេ័ត៌ម្ភន រស់សហ្េន័ធឆ្ន ំ ២០០៦ ទំេ័  ២១០ 

ដេ់ ២១១។ 

1009
 អំរេើអនីតាន កូេ លឺជាអំរេើខដេផៃយុរៅនឹងឆារ់ប្េហ្មទណឌ ។ អំរេើរប្ោោះថាន ក់ លឺជាអំរេើខដេរ ឱើរឡើងរដាយម្ភនហានកភ័យខដេ

អាឆដឹងបានថា នឹងម្ភនេយសនកមម ៃន់ ៃ រកើតរឡើង។ សូមរមើេ រ ឿងកាី Wilson ទេ់នឹង R (ត លាា ជាន់ខពស់ ប្ររទសអូស្តសា េី)។ 

សូមរមើេផងខដ  រ ឿងកាី  R ទេ់នឹង Holzer (ត លាា កំេូេ Victoria ប្ររទសអូស្តសា េី)។ រ ឿងកាី Burns ទេ់នឹង R (ត លាា 

ជាន់ខពស់ ប្ររទសអូស្តសា េី) ទំេ័  ៧៥។ រ ឿងកាី  Lane ទេ់នឹង  R (ត លាា ឧទធ ណ៍រ ឿងកាីប្េហ្មទណឌ  New South Wales 

ប្ររទសអូស្តសា េី) ទំេ័  ៧៥។ 

1010
 ា មកនយកឆកតាទ កដាក់ខដេជាអំរេើរេមើស ួមរញ្ចូេរឆតនាកនុងា រ ឱើសកមមភាេខដេរងកឱ្យជន ងរប្ោោះសេ រ់ រដាយរហ្ត ថា 

ា ប្រប្េឹតាអំរេើរនាោះពាក់េ័នធរៅនងឹា មកនរោ េត្តមរទដាឋ នថ្នា ប្រុងប្រយ័តន ខដេតប្មូវសប្ម្ភរ់រ លគេសមរហ្ត ផេរៅកនុងា

េៈរទសៈនានា នកងរងកហានកភ័យកប្មកតខពស់ ឬភវនីយភាេថ្នា រណាា េឱ្យម្ភនា សេ រ់ ឬេយសនកមម ៃន់ ៃ រេើ ូររាងាយ។ សូម

រមើេ រ ឿងកាី Nydam ទេ់នឹង R (ត លាា កំេូេ Victoria ប្ររទសអូស្តសា េី) ទំេ័  ៤៤៥ ប្តូវបានអន ម័តកនុងរ ឿងកាី  R ទេ់នឹង  

Lavender (ត លាា ជាន់ខពស់ ប្ររទសអូស្តសា េី) ទំេ័  ១៣៦។ រ ឿងកាី Wilson ទេ់នឹង R (ត លាា ជាន់ខពស់ ប្ររទសអូស្តសា េី) 

ទំេ័  ៤៩។រ ឿងកាី  Burns ទេ់នឹង R (ត លាា ជាន់ខពស់ ប្ររទសអូស្តសា េី) ទំេ័  ១៩។ 

1011
 រ ឿងកាី  ដឋ ទេ់នឹង  Malinga (ឆ្ន ំ ១៩៦៣) ទំេ័  ៦៩៤ F - H នកងទំេ័  ៦៩៥ (រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម)។ 
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កំណត់នកយមន័យថា ជាា សម្ភេ រ់រដាយរឆតនា ដូរឆនោះម្ភនា យេ់ឆាស់ថា ា រ ឱើមន សសឃាតរនោះប្តូវ ួម

រញ្ចូេរឆតនាផ្លៃ េ់ ប្េមទាំងា សម្ភេ រ់រដាយរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis)/reckless ផងខដ ។   

410>ស  ររសឆកាីមក អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ធាត ផសអំតារនាម័តថ្នា រ ឱើមន សស

ឃាតខដេជារទឧប្កកដឋប្រឆំ្ងមន សសជាតកខដេម្ភនអតែកភាេកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ប្តូវខតកំណត់នកយមន័យឱ្យម្ភន

េកខណៈទូលាយ (largo sensu) រដើមបី ួមរញ្ចូេនូវរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis)/reckless ផងខដ ។ 

អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន។ 

៤.ឃ.១.ខ.ា រ ឱើមន សសឃាតខដេបានប្រប្េតឹារឡើងកនុងអឡំងុរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទេីរំៅប្រជាជនដណំាកា់េទី

មយួ  

411>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់អតាសញ្ញា ណថ្នា សម្ភេ រ់ ឬា សេ រ់ជារប្ឆើនប្ររភទ ខដេជា

ា រ ឱើមន សសឃាតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ខដេបានរកើតរឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ

ប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយថាជា៖   
(i) ា សម្ភេ រ់ជនស ីវច្េខដេ  ឹង សូមកនប្េមសា រត់្តមរទរញ្ញជ  ខដេឆង់ប្តឡរម់ករប្ាយវច្ញ ឬ

សម្ភេ ររ់ដាយេ មំ្ភនរហ្ត ផេទាេ់ខតរសោះ  

(ii) ា សេ រជ់ន ងរប្ោោះជារប្ឆើនរដាយស េកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀស នកង  

(iii) ា សម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម   

412>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េ ំបានរេើករឡើងនូវអំណោះអំណាងជាក់លាក់ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា អនក ដឋា ជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ខដេប្តូវបានរល“កំណត់

រោេរៅ”សប្ម្ភរ់ប្រហា ជីវច្ត នកងអនកខដេេ ំបាន ត់រលឆខេួនរឆញេីទីប្កុងប្តូវបានសម្ភេ រ់រឡើយ។ រទាោះជា

ោ៉ៅ ងណាកាី នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានជំទាស់ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេេីរទមន សសឃាតទាងំមូេ នកងា 

យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា កំណត់ប្ររភទដថ្ទរទៀតថ្នជន ងរប្ោោះ។ 

៤.ឃ.១.ខ.១.ា សម្ភេ រជ់នស ីវច្េ  

413>ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់ជនស ីវច្េ កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋ នថា “ជន ងរប្ោោះជារប្ឆើនខដេបានរដករស មកនចាករឆញេីផៃោះសំខរង
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 រស់ខេួនរៅកនុងទីប្កុងភនំរេញ ក៏ដូឆជា អនកខដេមកនបានរ ឱើត្តមា ខណនាភំាេ មៗ រស់កងទ័េខខម ប្កហ្មកនុង

អំឡុងរេេចាករឆញេីទីប្កុង ប្តូវបានបាញ់សម្ភេ រ់រៅនឹងកខនេង”1012។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បាន

សននកដាឋ នផងខដ ថា “ម្ភនភសាតុ្តងជារប្ឆើនរង្ហា ញអំេីា សម្ភេ រ់ជនស ីវច្េទាងំរៅកនុងទីប្កុងភនំរេញ នកងកនុង

អំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរដាយោម នមូេរហ្ត រសោះរឡើយ” រដាយបានរោងរៅកនុងរជើងទំេ័ រៅរេើកថាខណឌ

ឆំនួន ៣ ត្តងំេីដំរូង ខដេេី កថាខណឌ េ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា សម្ភេ រ់ជនស ីវច្េ រ៉ៅ ខនាទាក់ទងរៅនឹងា 

សម្ភេ រ់អនក ដឋា  ឬទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ខដេជាជន ងរប្ោោះកនុងប្ររភទមួយដាឆ់រដាយខឡក1013

។ រដាយស ា សននកដាឋ នទីេី រនោះម្ភនេកខណៈេ ំឆាស់លាស់ ខដេអាឆប្តូវបានយេ់ថាប្ោន់ខតជាា ទទួេ

សគ េ់នូវអតែកភាេថ្នភសាតុ្តង ជាជាងា យេ់រឃើញខដេខផអករេើា វាយតថ្មេជាក់ខសាងថ្នភសាតុ្តងរនាោះ អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់ឆាស់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញហ្ួសេីវច្មតកសងស័យថា ា 

សម្ភេ រ់ជនស ីវច្េបានរកើតរឡើង រៅរេេខដេជនស ីវច្េទាងំរនាោះ េ ំរ ឱើត្តមា រញ្ញជ  រស់កងទ័េខខម ប្កហ្ម 

 ួមទាងំ “ា សម្ភេ រ់រដាយោម នមូេរហ្ត ទាេ់ខតរសោះ”ផងខដ ។  

414>កនុងកថាខណឌ ថ្នសេប្កមខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោង រៅកនុងរសឆកាីសននកដាឋ ន រស់ខេួនសាី

េីា រ ឱើមន សសឃាតម្ភនសំអាងរហ្ត ឆាស់លាសរ់ង្ហា ញថា “រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី នកងជន ងរប្ោោះជារប្ឆើន

បានរ ៀររារ់រឡើងវច្ញ អំេីា បាញ់សម្ភេ រ់ភាេ មៗរៅនឹងកខនេងឆំរពាោះប្រជាជនណាខដេមកនប្េមសា រ់ត្តម

រញ្ញជ ” រដាយបានផាេ់ា យេ់រឃើញជាក់លាក់ជារនារនាៃ រ់រទៀត1014
 នកងរង្ហា ញថា “អនកខដេ ឹងទទងឹ

េាោមប្តឡរ់មកទីប្កុងភនំរេញវច្ញ ប្តូវបានបាញ់សម្ភេ រ់”1015
 នកងថា “ម្ភនរហ្ត ា ណ៍ជារប្ឆើនរទៀតខដេ

កងទ័េខខម ប្កហ្ម បានបាញ់សម្ភេ រ់ជនស ីវច្េកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស ខដេជន ងរប្ោោះទាងំរនាោះ    ួម

ទាងំត្តរាភាេយនាេបីរ ម្ ោះម្ភន ក់ អនកររើករ ោនយនាមួយឆំនួន នកងសូមបីខតអនកខដេរខាយកម្ភេ ំងមកនអាឆរនា

ដំរណើ រៅម ខរទៀតបាន ក៏ប្តូវបាញ់សម្ភេ រ់ផងខដ ”1016។ រៅកនុងរជើងទំេ័ ថ្នា យេ់រឃើញទាងំរនោះ អងគជនំ ំ

                                                 
1012

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៥៣ នកងរជើងទំេ័  ១៦៥៤ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៤៧៤ នកង ៤៨៦។ 

1013
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៥៣ នកងរជើងទំេ័  ១៦៥៥ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៤៩០, ៥០៧ នកង 

៥១៣ (កថាខណឌ េី ឆ ងរប្ាយរនោះ ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម )។  

1014
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៧៤។ 

1015
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៨៦។  

1016
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៩០។  
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ជប្មោះសលាដំរូងបានស  រភសាតុ្តងជាមួេដាឋ ន រដាយបានរង្ហា ញរហ្ត ា ណ៍ឆំនួន ៥៤ រផសងៗោន ឆំរពាោះ

ា សម្ភេ រ់ជនស ីវច្េកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស1017។  

415>នួន ជា បានរចាទប្រាន់ថា ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរេើ ូរោត់ឆំរពាោះា សម្ភេ រ់ជនស ីវច្េកនុងអំឡុង

រេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ ជាកំហ្ សអងគរហ្ត ខដេនាឱំ្យម្ភនភាេមកនយ តាក ម៌ 

េីរប្ពាោះភសាតុ្តងថ្នា រ ឱើមន សសឃាតម្ភនេកខណៈេ ំ ឹងមំ្ភ ខដេេ ំម្ភនត លាា អងគរហ្ត ឥតេរមអៀងណាមួយ

អាឆរ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យថា ម្ភនា សម្ភេ រ់ណាមួយបានរកើតរឡើងរឡើយ1018។ នួន ជា 

បានអោះអាងថា រាេ់អំរេើសម្ភេ រ់នីមួយៗខដេយកមករ ឱើជាមូេដាឋ នថ្នា យេ់រឃើញអំេីា រ ឱើមន សសឃាត 

េ ំម្ភនមូេដាឋ នោបំ្ទឆាស់លាស់រឡើយ1019។ ជាេករសស នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះ (i) េ បំាន

វាយតថ្មេ នកងងេឹងខងេងឱ្យបានសមប្សរនូវតថ្មេជាភសាតុ្តងណាមួយ ឬរេើាេៈរទសៈខដេភសាតុ្តងរនោះ

                                                 
1017 ា រ ៀររារ់ទាំងរនោះបានសំអាងរេើា យេ់រឃើញអំេីា រ ឱើមន សសឃាតកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថា

ខណឌ  ៤៧៤ រជើងទំេ័  ១៤០២ ដេ់ ១៤០៥, កថាខណឌ  ៤៨៦ រជើងទំេ័  ១៤៥០, កថាខណឌ  ៤៩០ រជើងទំេ័  ១៤៦២ ដេ់ ១៤៦៣។ 

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានរង្ហា ញា រ ៀររារ់ឆំនួន ៤៥ ដាឆ់រដាយខឡកេីោន ថ្នា សម្ភេ រ់ជនស ីវច្េកនុងអំឡុងរេេថ្នា 

ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ខដេផាេ់រដាយរ លគេឆនំួន ៤៣ ម្ភនដូឆជា៖ ផ្លម រមឿន ស ត ខសម រ៉ៅ ក សឯម សួង 

ឃកត ម្ភ  កន ខសន ស ផ ន ថ្ជ យឹន ោ៉ៅ ន ញ៉ៅ រអៀម រទៀង ម្ភស ម ត ររង ររឿន សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនខដេជានកសសកតឆារ់

ម្ភន ក់ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន រស់“កមមក ” រេប្ជ េឹមក ង/រេប្ជ េឹមលួន ខឹម ណារ ៉ត Denise AFFONÇO េកន ោ៉ៅ ថ្ង 
ឧតាមរសនីយ៍ ស  រ៊ា ន HUM Ponak ស៊ា ង ចាន់ រខៀវ ហ្ន ភួង ម ំ រហ្ន ី ស៊ា ន ស៊ា ៊ុំ ជា ម៉ៅម ថ្ផរួន Sydney SCHANBERG 

ឡាយ រូនី យឹម ស វណណ    ឆ ផ្លនដ់ារា-ស យស ផេ ម ម សំរអឿន ជ ំ ស ខា ម្ភស សរ៉ាន់ លង់ ណា ច្ន នង រ៉ៅ ណាណ   ខកវ ខឆម ភួង ផ

លាេ  េី រ ៀម រទៀង ស ខ ម ជូ លឹមឡន សម ផ្ល ខសម វី ៈ រឆង េី។ រប្រៀររ ៀរ ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  

១៤៥ ( ករឃើញា សម្ភេ រ់ឆំនួន ៤៨ ក ណី) រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី េទធភាេអាឆរកើតម្ភនថា រៅរេេរ លគេម្ភន ក់រ ឱើា រ ៀររារ់ជា

រប្ឆើនអំេរីហ្ត ា ណ៍ថ្នា សម្ភេ រ់រដាយរឆតនា ា រ ៀររារ់មួយឆំនួនអាឆជារហ្ត ា ណ៍ខតមួយ។ សូមរមើេឧ. ពាកយស ំត្តំងខេួន

ជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ស់ ស ត ខសមឯកស រេខ E3/4689 ឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ទំេ័  ៨  ERN (ភាសខខម ) 

00358732-3  (រដាយបានអោះអាងថា ប្រជាជនប្តូវបានរញ្ញជ ឱ្យរៅត្តមផេូវជាតករេខ ១ នកងថា អនកខដេជំទាស់តវ៉ាប្តូវបានបាញ់

សម្ភេ រ់រចាេ)។ កំណត់រហ្ត សា រឆ់រមេើយ រស់ ស ត ខសម ឯកស រេខ E3/4654 ឆ ោះថ្ងៃទី ១៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំេ័  ៣ 

ដេ់ ៤ ERN (ភាសខខម ) 00390312-3 (បានអោះអាងថា ោត់បានរឃើញកងទ័េខខម ប្កហ្មបាញ់សម្ភេ រ់ប្រជាជនមួយឆំនួន ខដេ

ប្រជាជនទាងំរនាោះទំនងជាម្ភច ស់ផៃោះខដេេ ំប្េមចាករឆញេផីៃោះ រស់ខេួន)។  

1018
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៨៩ ដេ់ ២៩៤, ២៩៦ ដេ់ ៣២០។ 

1019
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៨៥។ 
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ប្រមូេបានរនាោះ1020
 នកង (ii) ា ផាេ់ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើភសាតុ្តង

មកន  ឹងមំ្ភខដេប្តូវបានដាក់ឱ្យេកភាការដញរដាេរទ1021។ រខនែមរេើរនោះរទៀត នួន ជា បានរេើករឡើងថា ា 

សម្ភេ រ់ណាមួយខដេបានរចាទប្រាន់ ររើរទាោះរីជាម្ភនភសាតុ្តងរញ្ញជ ក់ប្លរ់ប្ោន់ក៏រដាយ ក៏អាឆប្តូវបានរ ឱើ

យ តាកកមមប្សរឆារ់បានថា ជាា ចាបំាឆ់ខាងរោធា រ៉ៅ ខនាអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេកនកតយរេើរញ្ញា រនោះ

រទ1022។  

416>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់ជនស ីវច្េ េ ំ

បានរជាលជ័យ េីរប្ពាោះ នួន ជា (i) េ ំបានកំណត់ឆ ច្តេកខណៈប្តឹមប្តូវរេើភសាតុ្តង1023
 (ii) េ ំបានរេើកភសាុ

ត្តងប្លរ់ប្ោន់រដើមបីោំប្ទអំណោះអំណាង រស់ខេួនខដេថា ជាា សម្ភេ រ់រដាយប្សរឆារ់រនាោះ1024
 (iii) បាន

រដករស រដាយេ ំប្តឹមប្តូវនូវភសាតុ្តងជារប្ឆើនប្ររភទ  ួមទាងំសកខីកមមអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះ ភសាុ

ត្តងជាឯកស  នកងពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី1025 នកង (iv) េ ំរអើរេើអំេីភសាតុ្តងខដេបាន

រញ្ញជ ក់រខនែម1026។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា វច្ ីសស្តសាប្តឹមប្តូវ លឺេ ំខមនប្តូវវាយតថ្មេអរំេើ

សម្ភេ រ់នីមួយៗដាឆ់រដាយខឡកេីភសាតុ្តងដថ្ទរទៀតរនាោះរទ រ៉ៅ ខនាប្តូវវាយតថ្មេ ថារតើភសាតុ្តងរនាោះប្តូវបាន

រង្ហា ញឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យថា ា រ ឱើមន សសឃាតេកតជាបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស

ប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា1027។  

417>រោងត្តមខាងរេើ ដំរូងអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេប្តូវកំណត់ ថារតើអំរេើសម្ភេ រ់នីមួយៗខដេអងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានរោងជាឆមបងកនុងរជើងទំេ័  េកតជាតប្មូវឱ្យរង្ហា ញហ្ួសេីវច្មតកសងស័យ ខដ  ឬោ៉ៅ ង

                                                 
1020

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៨៩ ដេ់ ២៩៣។ 

1021
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៩៣, ៣០២ ដេ់ ៣០៧, ៣១២ ដេ់ ៣១៨។ 

1022
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៩៤។ 

1023
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១៤៦ ដេ់ ១៥០។ 

1024
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១៤៩។ 

1025
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១៥១ ដេ់ ១៥៣។ 

1026
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១៥៤ ដេ់ ១៥៦។ 

1027
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១៤៣ ដេ់ ១៤៥។  
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ណា រនាោះ លឺជាអំណោះអំណាងមូេដាឋ ន រស់ នួន ជា រហ្ើយសហ្ប្េោះរាជអាជាា ទំនងជាជំទាស់រេើឆំណ ឆ

រនោះ1028។ 

418>រោងត្តមយ តាកសស្តសាខដេពាក់េ័នធ រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមមមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍ ខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេរជឿជាក់រនាោះ បានរង្ហា ញថា េ ំខមនរាេ់អងគរហ្ត រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវ

ខតរង្ហា ញឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យរឡើយ រេើកខេងខតអងគរហ្ត ខដេជាមូេដាឋ នថ្នធាត ផសរំទរេមើស ឬទប្មង់

ថ្នា ទទួេខ សប្តូវ  ួមទាងំអងគរហ្ត ខដេសំខាន់រដាយខឱោះេ ំបានសប្ម្ភរ់ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេ ជាេករសស

អងគរហ្ត ខដេររងកើតបានជាធាត ផសថំ្នរទរេមើស ឬទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវខដេបានរចាទប្រាន់រេើជន

ជាររ់ចាទ1029។ ត្តមពាកយរេឆន៍ជាក់ខសាង អាឆម្ភនអងគរហ្ត ដថ្ទរទៀតខដេចាំបាឆ់ប្តូវរង្ហា ញឱ្យហ្ួសេីវច្មតក

សងស័យ រដាយស ខតម្ភនា តវ៉ាកនុងរ ឿងកាី1030។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី កនុងក ណីម្ភនខតភសាតុ្តងមកនផ្លៃ េ់ 

រហ្ើយ“ប្រសកនររើភសាតុ្តងណាមួយ ខដេតភាជ រ់រៅនឹងភសាតុ្តងដថ្ទរទៀតរនាោះេ ំប្តូវបានរង្ហា ញឱ្យហ្ួសេីវច្មតក

សងស័យ រនាោះដំរណើ ជាខខសសង្ហឱ ក់ថ្នភសាតុ្តងទាងំមូេ េ ំោបំ្ទដេ់ា ដាក់េក  ទធភាេរឡើយ”1031។ ទាក់ទងរៅ

នឹងា រង្ហា ញេីធាត ផសចំាបំាឆ់ោ៉ៅ ងដូឆរមាឆ រនោះម្ភនន័យថា ប្តូវអន វតាត្តមរទដាឋ នកនុងា រង្ហា ញភសាតុ្តង

នីមួយៗដាឆ់រដាយខឡកេីោន ឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យ។ ផៃយុរៅ វច្ញ ត លាា អងគរហ្ត ប្តូវខត“រជឿជាក់ឱ្យហ្ួស

េីវច្មតកសងស័យ រដាយខផអករេើភសាតុ្តងទាងំមូេថា ម្ភនា រង្ហា ញរាេ់អងគរហ្ត ទាងំអស់ខដេជាធាត ផសថំ្ន

រទឧប្កកដឋ នកងទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវ ប្តូវបានរ ឱើរឡើង ប្េមទាងំអងគរហ្ត ខដេសំខាន់មកនអាឆខឱោះបាន

សប្ម្ភរ់ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេ1032។ ដូឆោន រនោះខដ  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICC យេ់

រឃើញថា រៅរេេកំណត់េីរញ្ញា  ថារតើរទដាឋ នរនោះប្តូវបានរំរេញ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា ត លាា អងគរហ្ត ប្តូវ

                                                 
1028

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១៤៤។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៨ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកស រេខ F1/7.1 
ទំេ័  ៣។   

1029
 សេដីារ ឿងកាី Halilović  (ICTY) កថាខណឌ  ១២៩ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី Ntagerura (ICTR) កថាខណឌ  ១៧៤ 

នកងសេដីារ ឿងកាី  Blagojević នកង Jokić (ICTY) កថាខណឌ  ២២៦។ សេដីា រ ឿងកាី  Milosević (ICTY) កថាខណឌ  ២០ 
រោងរៅកនុងឆំរណាមរនាោះរេើសេដីារ ឿងកាី Ntagerura (ICTR) កថាខណឌ  ១៧៤ ដេ់ ១៧៥។   

1030
 សេដីារ ឿងកាី Halilović (ICTY) កថាខណឌ  ១២៩។ 

1031
 សេដីារ ឿងកាី Ntagerura (ICTR) កថាខណឌ  ១៧៥។  

1032
 សេដីារ ឿងកាី Ntagerura (ICTR) កថាខណឌ  ១៧៤។ សេដីារ ឿងកាី Mrkšić នកងរ ឿងកាី  Šljivančanin (ICTY) កថា

ខណឌ  ២១៧។  
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បានតប្មូវឱ្យរ ឱើា វាយតថ្មេជា ួម នកងងេឹងខងេងរេើរាេ់ភសាតុ្តងទាងំអស់រញ្ចូេោន ទាក់ទងរៅនឹងអងគរហ្ត 

រនាោះ1033។ 

419>រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរញ្ញជ ក់ថា វច្ ីសស្តសារប្រើប្បាស់ឆំរពាោះភសាតុ្តងប្តួតោន  

ឬទាងំមូេ ប្តូវបានលកតទ កជាម នរដើមបីរប្រើប្បាស់ជាឆមបងទាក់ទងរៅនឹងភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបានឆំរពាោះភសាុ

ត្តងនីមួយៗ រដាយខផអករេើអតែកភាេថ្នា រញ្ញជ ក់រខនែមថ្នភសាតុ្តង1034 រហ្ើយពាកយរេឆន៍រនោះប្តូវបានរប្រើ

ប្បាស់ទាក់ទងរៅនឹងភាេប្លរ់ប្ោន់ថ្នភសាតុ្តងមកនផ្លៃ េ់កនុងា រង្ហា ញនូវអងគរហ្ត សំខាន់ៗ ឱ្យហ្ួសេីវច្មតក

សងស័យ ជាងអងគរហ្ត ដថ្ទរទៀត1035។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី យ តាកសស្តសារនោះេ ំបានោំប្ទដេ់ា អោះអាងខដេថា 

ភសាតុ្តងរផសងៗជារប្ឆើន អាឆរូកោន រដើមបីរំរេញត្តមេកខខណឌ កនុងា រង្ហា ញឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យរដាយ

ខផអករេើភសាតុ្តង ួម រដាយេ ំលកតេីទមៃន់ថ្នភសាតុ្តងនីមួយៗរឡើយ។ េកតណាស់  វច្ ីសស្តសាខរររនោះម្ភនន័យថា 

ជនជារ់រចាទអាឆប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេ រដាយប្តឹមខតខផអករេើមូេដាឋ នថ្នពាកយឆចាមអារ៉ាមទូរៅ

រ៉ៅ រណាណ ោះ។  

420>ជាេករសសទាក់ទងរៅនឹងា រ ឱើមន សសឃាត អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងអងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងថ្នត លាា  ICTY កនុងរ ឿងកាី Stakić ប្តង់ឆំណ ឆថា ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេេីរទមន សស

ឃាតេ ំប្តូវបានដករឆញ រដាយស ខតេ ំអាឆកំណត់បាននូវឆំនួនមន សសសេ រ់ជាក់លាក ់ ឬអតាសញ្ញា ណ រស់

ចា ីផ្លៃ េ់ នកងជន ងរប្ោោះកនុងក ណីនីមួយៗ1036 នកងយេ់ប្សរជាមួយនឹងអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ រស់

ត លាា  ICTY កនុងរ ឿងកាី Kvočka ខដេថា ា រង្ហា ញឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់

រ លគេមួយ េ ំចាបំាឆ់តប្មូវឱ្យ ករឃើញសកសេ រស់រ លគេរនាោះរទ ផៃយុរៅវច្ញ អងគរហ្ត ថ្នា សេ រ់ រស់

ជន ងរប្ោោះ អាឆប្តូវបានសននកដាឋ នត្តម យៈាេៈរទសៈខដេរកើតរឆញេីភសាតុ្តងទាងំអស់ខដេបានរង្ហា ញ

                                                 
1033

 សេដីារ ឿងកាី Lubanga (ICC) កថាខណឌ  ២២។ 

1034
 ឧ. សេដីារ ឿងកាី Ntagerura (ICTR) កថាខណឌ  ១៧៤។ សេដីារ ឿងកាី  Halilović  (ICTY) កថាខណឌ  ១១៩។ សេ

ដីារ ឿងកាី  Martić (ICTY) កថាខណឌ  ២៣២។ សេដីារ ឿងកាី Limaj (ICTY) កថាខណឌ  ១៥៣ ដេ់ ១៥៤។  

1035
 សេដីារ ឿងកាី Martić (ICTY) កថាខណឌ  ២៣៤។ 

1036
 សេដីារ ឿងកាី  Stakić (ICTY) កថាខណឌ  ២០១ ដកប្សង់រដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាា កនុងប្រតកចា ឹកសវនាា រេើរណា ឹងសទ កខ

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ឯកស រេខ F1/7.1 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៦ ទំេ័  ៣ ដេ់ ៤ ERN (ភាសខខម ) 01208459-60។  
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រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង1037។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រដើមបីផាេ់មូេដាឋ នោបំ្ទដេ់ា យេ់រឃើញ

ទូរៅហ្ួសេីវច្មតកសងស័យឆំរពាោះា សម្ភេ រ់រនាោះ រហ្ត ា ណ៍ជាក់លាក់ថ្នា សម្ភេ រ់មន សសប្តូវខតរង្ហា ញឱ្យ

ហ្ួសេីវច្មតកសងស័យ រដាយេ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើម្ភនា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេេីរទមន សសឃាត

ឆំរពាោះរហ្ត ា ណ៍នីមួយៗ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា រនាោះរទ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ឆំរពាោះរសឆកាីសននកដាឋ នទូរៅខដេ

រង្ហា ញប្តឹមខតថា ម្ភនា រ ឱើមន សសឃាតបានរកើតរឡើងរនាោះ េ មំ្ភនន័យថា ជាា រង្ហា ញហ្សួេីវច្មតកសងស័យ

រទ ដរារណារហ្ត ា ណជ៍ាក់លាក់ណាមួយខដេជាមូេដាឋ នថ្នរសឆកាីសននកដាឋ នរនាោះ េ ំប្តូវបានរង្ហា ញប្តឹម

ប្តូវត្តមរទដាឋ ន។ ឆំនួនថ្នា សម្ភេ រ់ខដេចាបំាឆ់ប្តូវខតរង្ហា ញឱ្យបានសមប្សរ អាប្ស័យរេើវច្ ីសស្តសាថ្ន

ា តវ៉ារៅកនុងរ ឿងកាីនីមួយៗ ខដេរ ឿងកាីមួយអាឆប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់ោបំ្ទដេ់ា យេ់រឃើញអំេីា រ ឱើ

មន សសឃាតបាន1038 ឆំខណកឆំនួនរប្ឆើនជាងរនោះ លឺជាេកខខណឌ តប្មូវសប្ម្ភរ់រង្ហា ញេីេំនា ំ ឬឆ ច្តេកខណៈ

កនុងប្ទងប់្ទាយ ំខតរ៉ៅ រណាណ ោះ1039។ 

421>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេក៏បានេកនកតយផងខដ រេើរ ឿងកាីដថ្ទរទៀត ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរោង

រៅរេើរៅរេេសវនាា រេើរណា ឹងសទ កខកនុងា ោបំ្ទា រេើករឡើង រស់ខេួនខដេថា ា រ ឱើមន សសឃាត

នីមួយៗេ ំចាបំាឆ់ប្តូវរង្ហា ញឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យរឡើយ រដាយស ជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទប្រាន់ នកង

ដាក់េក  ទធភាេេីរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េខដេប្សូររញ្ចូេរទមន សសឃាត1040។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កេូំេ

េកចា ណារឃើញថា យ តាកសស្តសារនោះេ ំម្ភនា ជារ់េ័នធរប្ឆើនខាេ ងំរៅនឹងរញ្ញា ឆំរពាោះម ខរនាោះរទ។ រៅកនុងរ ឿងកាី 

Ntakirutimana អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTR បានរដាោះប្សយរេើរញ្ញា  ថារតើជន ងរប្ោោះ

                                                 
1037

 សេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ  ២៦០ សំអាងរដាយសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤១៣។  

1038
 សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី  Kvočka (ICTY) កថាខណឌ  ៧៤៖ “ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេេីរទរចាទណាមួយអាឆរ ឱើរឡើងបាន

ប្រសកនររើម្ភនា យេ់រឃើញជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរហ្ត ា ណ៍មួយរៅកនុងរទរចាទរនាោះ។ […] អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

រង្ហា ញហ្ួសេីវច្មតកសងស័យថា រហ្ត ា ណ៍មួយឆំនួនថ្នា រ ឱើទ កខរ ករមនញ ា សម្ភេ រ់ ា រ ឱើទា  ណកមម នកងា រ ឱើបារ ប្តូវបាន

ប្រប្េឹតារឡើងរៅរេើអនកជារ់ឃ ំរៅកនុងជំ ំ Omarska”។   

1039
 សេដីារ ឿងកាី  Kvočka (ICTY) កថាខណឌ  ៣៥៧ ដេ់ ៣៦០។ 

1040
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៨ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៦ ឯកស រេខ F1/7.1 ទំេ័  ៣ ដេ់ ៤ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី 

Ntakirutimana (ICTR) កថាខណឌ  ៥១៨។ សេដីារ ឿងកាី Rukundo កថាខណឌ  ១៨៧, ១៨៩។ សេដីារ ឿងកាី Gacumbitsi 

(ICTR) កថាខណឌ  ៨៩។ សេប្កមរ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ  ៦៥៤។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា ខេួនបាន

េកចា ណារេើសេប្កមរ ឿងកាី Stakić (ICTY)  ួឆរាេ់រហ្ើយ។ 
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ថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកចាបំាឆ់ប្តូវរង្ហា ញរ ម្ ោះ ឬេកេណ៌នា ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា រហ្ើយបានយេ់រឃើញ

ថា រនោះេ ំខមនជារញ្ញា ចាបំាឆ់រនាោះរទ1041។ ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹងយេ់

រឃើញខរររនោះក៏រដាយ ក៏រនោះេ ំខមនម្ភនន័យថា ា រ ឱើមន សសឃាតេ ំចាបំាឆ់ប្តូវរង្ហា ញឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យ

រនាោះរឡើយ។ កនុងរ ឿងកាី Gacumbitsi អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTR បានយេ់រឃើញថា ររើ
រទាោះរីជា តំណាងអយយា េ ំបានរង្ហា ញថា រ លគេខដេដីារញ្ជូនរ ឿងរៅជំន ំជប្មោះបានរង្ហា ញរ ម្ ោះដូឆជា

ជន ងរប្ោោះថ្នអំរេើសម្ភេ រ់ ង្ហគ េរៅទីកខនេងជាក់លាក់ណាមួយ ជាក់ខសាងប្តូវបានសម្ភេ រ់ក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងថ្នត លាា រនោះបានសននកដាឋ នោ៉ៅ ងសមរហ្ត ផេថា ា រ ឱើមន សសឃាតប្តូវបានង្ហា ញ។ អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTR  បានយេ់រឃើញថា អងគរហ្ត សតាន ម័តខដេចាបំាឆ់ប្តូវរង្ហា ញ

រនាោះ លឺថា “ជនរភៀសខេួនជារប្ឆើនប្តូវបានសម្ភេ រ់” រ៉ៅ ខនាេ ំបានយេ់រឃើញថា ទាងំរនោះេ ំចាបំាឆ់រង្ហា ញឱ្យហ្ួស

េីវច្តកសងស័យរនាោះរឡើយ1042។ ឆ ងរប្ាយ ឆំណ ឆខដេដកប្សង់រឆញេីសេដីារ ឿងកាី Rukundo (ICTR) 

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា   ICTR បានេកភាកាអំេីមូេរហ្ត ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកនុង

រ ឿងកាីរនាោះបានផាេ់ា យេ់រឃើញ រស់ខេួនទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេថ្នា រ ឱើមន សសឃាតកនុងប្ទងប្ទាយ ំ។ 

ឆំណ ឆរនោះេ ំបានរង្ហា ញថា ា រ ឱើមន សសឃាតទាងំរនោះេ ំចាបំាឆ់ប្តូវរង្ហា ញឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យរឡើយ។ 

422>ទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាីរឆចរុបនន អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា ា រចាទប្រាន់ នួន ជា នកង រខៀវ 

សំផន េីរទមន សសឃាត នកង សម្ភេ រ់ ង្ហគ េរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ខដេបានប្រប្េឹតារឡើងកនុង

អំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ េ ំបានរផ្លា តរេើអំរេើមួយៗថ្នា សម្ភេ រ់រនាោះរទ 

រ៉ៅ ខនារផ្លា តរេើា រចាទប្រាន់ជាទូរៅថា កងទ័េខខម ប្កហ្មបានសម្ភេ រ់ជនស ីវច្េជារប្ឆើនរៅកនុងអំឡុងរេេ

ថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ដូឆបានេកេណ៌នាខាងរេើយេ់រឃើញថា ជន

ស ីវច្េប្តូវបានសម្ភេ រ់ ប្រសកនររើេួកោត់មកនប្េមសា រ់រញ្ញជ   ួមទាងំ“ា សម្ភេ រ់រដាយោម នមូេរហ្ត ទាេ់ខត

រសោះ”1043។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេកភាការេើមូេដាឋ នសប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញ

                                                 
1041

 សេដីារ ឿងកាី Ntakirutimana (ICTR) កថាខណឌ  ៥១៨។ 
1042

 សេដីារ ឿងកាី Gacumbitsi (ICTR) កថាខណឌ  ៨៩។ 
1043

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៥៣ នកងរជើងទំេ័  ១៦៥៤ នកង ១៦៥៥ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៤៧៤, 

៤៨៤ នកង ៤៩០ (រជើងទំេ័  ១៦៥៥ ម្ភនា រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៥០៧ នកង ៥១៣ ខដេរទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាីបានរដាោះប្សយរេើ

ា សម្ភេ រ់អនក ដឋា  នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម )។  
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 រស់ខេួនទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់មួយៗរនាោះរទ រ៉ៅ ខនាប្ោន់ខតបានសរងខរភសាតុ្តងមូេដាឋ នរនោះ ភាលរប្ឆើនរៅ

កនុងរជើងទំេ័ រ៉ៅ រណាណ ោះ1044។ ប្លរ់រហ្ត ា ណ៍ជាក់លាក់ថ្នា សម្ភេ រ់ទាងំរនោះ លឺជាធាត ផសថំ្នា យេ់រឃើញ

ជាទូរៅខផនកអងគរហ្ត  រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង នកងជាអងគរហ្ត ខដេប្តូវបានយកមកសំអាងកនុងា ដាក់

េក  ទធភាេេីរទមន សសឃាត ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ។ រនោះលឺរដាយស  

ប្រសកនររើរហ្ត ា ណ៍ថ្នា សម្ភេ រ់ជាក់លាកេ់ ំប្តូវបានរង្ហា ញឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យរទរនាោះ េ ំអាឆនកោយ

បានថា ា យេ់រឃើញខដេថា ជនស ីវច្េប្តូវបានសម្ភេ រ់រដាយស ខតេ ំរ ឱើត្តមរទរញ្ញជ   ួមទាងំា សម្ភេ រ់

រដាយ“ោម នរហ្ត ផេទាេ់ខតរសោះ”ប្តូវបានរង្ហា ញឱ្យហ្ួសេីវច្តកសងស័យប្សរត្តមរទដាឋ នរនាោះរឡើយ។ រោង

ត្តមរហ្ត ផេរនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវកំណត់ ថារតើរហ្ត ា ណ៍សម្ភេ រ់ជាក់លាកអ់ាឆចាត់

ទ កថា បានរង្ហា ញរដាយសមរហ្ត ផេ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា ររើខផអករេើមូេដាឋ នថ្នភសាតុ្តងខដេបានដាក់រៅ

ឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះ។ 

423>ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់យករហ្ត ា ណ៍ថ្នា សម្ភេ រ់ឆំនួន 

៥៤ ក ណី។  កនុងឆំរណាមរនាោះ ម្ភនរហ្ត ា ណ៍ឆំនួន ២ បានសំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់សកសី ឆំនួន ១០ 

រេើសកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីខដេផាេ់ភសាតុ្តងផ្លៃ េ់ខភនក ឬា រ ៀររារ់ឆចាមអារ៉ាមថ្នា 

សម្ភេ រ់ឆំនួន ៣ រេើកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស  រស់សកសី នកង ឆំនួន ២ រេើកំណត់រហ្ត 

សា រ់ឆរមេើយ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ខដេជាភសាតុ្តងប្រមូេរប្ាមា អន ញ្ញា ត រស់សហ្រៅប្កម

រស ើរអរងកតថ្ន អ.វ.ត.ក. ខដេរទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ភាលីា ពា កាី  ួមទាងំអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង នកងភាលី

ដថ្ទរទៀត េ ំម្ភនឱ្ាសសួ រដញរដាេរៅកនុងសវនាា រឡើយ។ ា យេ់រឃើញដថ្ទរទៀតថ្នា សម្ភេ រ់បាន

ខផអករេើឯកស ឆំនួន ២០ រេើពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ឆំនួន ១ រេើេ័ត៌ម្ភនរៅកនុង បាយ

ា ណ៍ រស់ ដាឋ ភកបាេន័ រវ៉ (Norwegian Government) រៅាន់អងគា សហ្ប្រជាជាតក ឆំនួន ៩ រេើពាកយ
រណា ឹង រស់ជន ងរប្ោោះ ឆំនួន ៤ រេើសកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន នកងឆំនួន ៣ រេើេកខកតរផាើរដាយឯកអលគ ដឋ

សែ នទូតបារំាងប្រចាបំ្ររទសថ្ង1045។     

                                                 
1044

 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៧៤ រជើងទំេ័  ១៤០២ ដេ់ ១៤០៥ នកង កថាខណឌ  ៤៨៦ 

រជើងទំេ័  ១៤៣០។  

1045
 សកខកីមម រសស់កស៖ី ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស៊ា ៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័  ១៩ ដេ់ ២០។ ប្រតក

ចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/203.1 (SCHANBERG Sydney) ទំេ័  ៣ ដេ់ ៥។ សកខកីមម រស់
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រដើមរណា ងឹ ដឋរបរវណី៖ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/152.1 (AFFONO Denise) ទំេ័  ៥៥ ដេ់ 
៥៦។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅ ងថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័  ៥៤ ដេ់ ៥៥, ៦១។ ប្រតកចា ឹក
ឆ ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ រូន)ី ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័  ១៩។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ 

(យឹម ស វណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័  ៥៩។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (  ឆ ផ្លន់ដារា-ស) ឯកស 

រេខ  E1/198.1  ទំេ័  ៥។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (យស ផេ) ឯកស រេខ E1/197.1ទំេ័  ៦៤។ ប្រតក

ចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន) ឯកស រេខ E1/141.1 ទំេ័  ១៣។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១២ (ជ ំ ស ខា) ឯកស រេខ E1/136.1 ទំេ័  ៧៥ ដេ់ ៧៦។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆង រអងេី) 
ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័  ៦៨ ដេ់ ៦៩, ៧៣។ កំណតរ់ហ្ត សា រឆ់រមេើយ រសស់កស៖ី កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ ខឹម 

ណារ ៉ត ឯកស រេខ E3/1747 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00206387។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ 

នង រ៉ៅ ណាណ  ឯកស រេខ E3/5131 ថ្ងៃទី ១៤ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ ERN (ភាសខខម ) 00165227។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ

 រស់ ស៊ា ង ចាន់ ឯកស រេខ E3/5505 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00398495 ទំេ័  ៣។ កំណតរ់ហ្ត សា

រឆ់រមេើយ រសរ់ដើមរណា ងឹ ដឋរបរវណី៖ កំណតរ់ហ្ត សា រ់ឆរមេើយរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ស ត ខសម ឯកស រេខ E3/4654 ថ្ងៃទី 

១៥ ខខ ត លាា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00390312-3 ទំេ័  ៣ ដេ់ ៤។ កំណតរ់ហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រខៀវ ហ្ន ឯកស រេខ 

E3/5559 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00375523 ទំេ័  ៣ ។ ពាកយស តំ្តងំខេួនជារដើមរណា ងឹ ដឋរបរវណី៖ ពាកយ

ស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រស់ ស ត ខសម ឯកស រេខ E3/4689 ថ្ងៃទី ១៩ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ERN (ភាសខខម ) 

00358732-3 ទំេ័  ៨។ ពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រ៉ៅ ក សឯម ឯកស រេខ E3/4724 ថ្ងៃទី ០៨ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៨ 
ERN (ភាសខខម ) 00421489-90 ទំេ័  ៤ ដេ់ ៥។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី សួង ឃកត ឯកស រេខ E3/4734 

ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ (ភាសខខម ) 00484412-3 ទំេ័  ៤ ដេ់ ៥។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ម្ភ  កន 

ឯកស រេខ E3/4680 ថ្ងៃទី ២១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00323594-5 ទំេ័  ១៣ ដេ់ ១៤។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជា
រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ខសន ស ផ ន ឯកស រេខ E3/4821 ថ្ងៃទី ២៩ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00523263-4 ទំេ័  
៤ ដេ់ ៥។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ថ្ជ យឹន ឯកស រេខ E3/4824 ថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្ន  ២០០៨ ERN 

(ភាសខខម ) 00523380-1ទំេ័  ៤។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី បា៉ៅ េ់  តនៈ ឯកស រេខ E3/4839 ថ្ងៃទី ២០ ខខ 
ក មាៈ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) ERN (ភាសខខម ) 00526068-9 ទំេ័  ៤ ដេ់ ៥ ។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី 

ោ៉ៅ ន ញ៉ៅ ឯកស រេខ E3/4987 ថ្ងៃទី ២៤ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00556117-8 ទំេ័  ៧ ដេ់ ៨។ ពាកយស ំត្តងំ
ខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ម្ភស ម ត ឯកស រេខ E3/4703 ថ្ងៃទី ២២ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00368981 

ទំេ័  ៤។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ររង ររឿន ឯកស រេខ E3/4719 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN 

(ភាសខខម ) 00418273 ទំេ័  ៥។ ពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ខឹម ណារ ៉ត ឯកស រេខ E3/4687 ឆ ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ 
ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម )  00356378 ទំេ័  ៤។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី HUM Ponnak ឯកស  
E3/4759 ថ្ងៃទី ១០ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១០ ERN (ភាសខខម ) 00490224-5ទំេ័  ១ ដេ់ ២។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋ

របរវណី ម៉ៅម ថ្ផរួន រៅ ម នី ័តន ឯកស រេខ E3/4901 ថ្ងៃទី ២០ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៣ ERN (ភាសខខម ) 00541002 នកង 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

424>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ដូឆ នួន ជា បាន ំឭកទាក់ទងរៅនឹងរហ្ត ា ណ៍ជាក់

លាក់នីមួយៗថ្នា សម្ភេ រ់ ម្ភនប្រភេភសាតុ្តងផ្លៃ េ់ខតមួយលត់ រប្ាមទប្មង់ជាសកខីកមមផ្លៃ េ់ ឬឯកស ជា

លាយេកខណ៍អកស រ៉ៅ រណាណ ោះ។ េ ំម្ភនវច្ធានទូរៅណាមួយខឆងថា ប្រសកនររើេ ំម្ភនភសាតុ្តងរប្ឆើនោំប្ទា យេ់

រឃើញរទរនាោះ  ា យេ់រឃើញឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យមួយ េ ំអាឆប្តូវបានរ ឱើរឡើងរដាយសមរហ្ត ផេបាន

រឡើយ1046។ ផៃយុរៅវច្ញ ា យេ់រឃើញមួយប្តូវបានចាត់ទ កថា សមរហ្ត ផេ លឺអាប្ស័យរេើភសាតុ្តង ថា

រតើម្ភនភាេជារ់ពាក់េ័នធ នកងភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបាន ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ រេើសេីរនោះរទៀត ភសាតុ្តងអំេីរហ្ត 

                                                                                                                                                             

00541003 ទំេ័  ៨ នកង ៩។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ម្ភស សរ៉ាន់ ឯកស រេខ E3/3966 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ កញ្ញា  

ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00362176 ទំេ័  ៤។ ពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី លង់ ណា ច្ន ឯកស រេខ E3/4773 

ថ្ងៃទី ២១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00496951-2 ទំេ័  ៣ ដេ់ ៤។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ភួង ផ

លាេ  ឯកស រេខ E3/4757 ថ្ងៃទី ២៩ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00484907-8 ទំេ័  ៤ ដេ់ ៥។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជា

រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី េី រ ៀម ឯកស រេខ E3/4980 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00554819-20 ទំេ័  
៣។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី សម ផ្ល ឯកស រេខ E3/5005 ថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាស

ខខម ) 00557817ទំេ័  ៤ ដេ់ ៥។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ខសម វី ៈ ឯកស រេខ E3/4678 ថ្ងៃទី ២៤ ខខ មីនា 
ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម )  00323529-30ទំេ័  ៥ ដេ់ ៦។  បាយា ណ៍ រស ់ដាឋ ភកបាេរ រទស នកងេកខកតរសស់ែ នទតូ៖ 
 បាយា ណ៍ រស់ ដាឋ ភកបាេន័ រវ៉ប្សរត្តមរសឆកាីសរប្មឆសាីេីសកទធកមន សសរេខ ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកស រេខ 

E3/1805 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំេ័  ៣២ ERN (ភាសខខម ) 00228748 (ផ្លម រមឿន)។ េកខកតសែ នទូតបារំាង ប្រធាន

រទ៖ សកខីកមម រស់ឧតាមរសនីយ៍ ស  រ៊ា ន ឯកស រេខ E3/2666 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00499663 
ទំេ័  ៣។ ពាកយរណា ងឹ រសជ់ន ងរប្ោោះ៖ពាកយរណា ឹង រស់ជន ងរប្ោោះ រអៀម រទៀង ឯកស រេខ E3/5482 ថ្ងៃទី ០៣ ខខ ក មាៈ 
ឆ្ន ំ ២០១០ ERN (ភាសខខម ) 00512862-3 ទំេ័  ៩ ដេ់ ១០។ ពាកយរណា ឹង រស់ ភួង ម ំ ឯកស រេខ E3/5416 ថ្ងៃទី ២៩ ខខ 
ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00480918-9 ទំេ័  ៧ ដេ់ ៨។ ពាកយរណា ឹង រស់ជន ងរប្ោោះ រហ្ន ី ស៊ា ន ឯកស រេខ 
E3/5457 ថ្ងៃទី ២០ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩  ERN (ភាសខខម ) 00824580-81 ទំេ័  ៩ ដេ់ ១០។ ពាកយរណា ឹង រស់ជន ងរប្ោោះ ខកវ 

ខឆម ឯកស រេខ E3/5407 ថ្ងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00480203-04ទំេ័  ៧ ដេ់ ៨។ ពាកយរណា ឹង

 រស់ជន ងរប្ោោះ រទៀង ស ខ ម ឯកស រេខ E3/5402 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨  ERN (ភាសខខម ) 00480111-2 ទំេ័  ៧ 

ដេ់ ៨។ ពាកយរណា ឹង រស់ជន ងរប្ោោះ ជូ លឹមឡន ឯកស រេខ E3/5469 ថ្ងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០ ERN (ភាសខខម ) 

00506462-3 ទំេ័  ៧ ដេ់ ៨។ សកខកីមម រសជ់នរភៀសខេួនៈ សកខកីមម រស់ជនរភៀសខេួនខដេប្រមូេរដាយ François 

PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ERN (ភាសខខម ) 00836100-1ទំេ័  ២៣ ដេ់ ២៤, ERN (ភាសខខម ) 00836120 ទំេ័  

៤៣, ERN (ភាសខខម ) 00836256 ទំេ័  ១៧៩។ 

1046
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ២៩៥។ 
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ា ណ៍ជាក់លាក់ថ្នា សម្ភេ រ់កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ េ ំលរបីប្តូវបាន

វាយតថ្មេដាឆ់រដាយខឡកេីោន រឡើយ។ តថ្មេថ្នភសាតុ្តងរនោះអាឆប្តូវបានរញ្ញជ ក់រខនែមរដាយភសាតុ្តងខដេពាក់

េ័នធរៅនឹងរហ្ត ា ណ៍ថ្នា សម្ភេ រ់ខដេបានរកើតរឡើងរប្ាមាេៈរទសៈប្រហាកប្រខហ្េោន  នកងត្តម យៈ

ា រញ្ញជ ក់រខនែមរនោះ អាឆរំរេញត្តមេកខខណឌ ថ្នា រង្ហា ញឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យបាន។ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេនឹងប្តូវវាយតថ្មេ ថារតើា យេ់រឃើញនីមួយៗ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវបានរ ឱើរឡើង

រដាយសមរហ្ត ផេ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។  

425>ជាដំរងូ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា “អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរង្ហា ញអតាសញ្ញា ណ រស់រ លគេណាម្ភន ក់ខដេបានេកេណ៌នាថា បានរឃើញា 

សម្ភេ រម់ួយរដាយផ្លៃ េ់ខភនករនាោះរឡើយ”1047។ អំណោះអំណាងរនោះប្តូវរដករស រចាេ។ ដូឆរង្ហា ញខាងរប្ាម 

សកខីកមមកនុងត លាា មួយឆំនួនខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា 

រ ៀររារ់ រស់សកសីផ្លៃ េ់ខភនកអំេីា សម្ភេ រ់។  

៤.ឃ.១.ខ.១.ក.ា សម្ភេ ររ់ដាយស ា មកនរ ឱើត្តមរញ្ញជ  

426>ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់មន សសខដេមកនរ ឱើត្តមរញ្ញជ  រស់ខខម ប្កហ្ម1048 អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរងូ

បានយេ់រឃើញរដាយខផអករេើសកខីកមមកនុងត លាា  រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី េកន ោ៉ៅ ថ្ង Denise 

AFFONÇO នកង រស់សកសី ស៊ា ៊ុំ ជា ប្េមទាងំឆរមេើយរប្ៅត លាា  នកងភសាតុ្តងជាឯកស ផងខដ 1049។ 

427>ទាក់ទងរៅនឹងភសាតុ្តងកនុងត លាា  នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងា សំអាង រសអ់ងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងរេើសកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី េកន ោ៉ៅ ថ្ង ខដេបានខផអកជាសំខាន់រេើមូេដាឋ នថ្នរសឆកាី

សរងខរខដេមកនប្តឹមប្តូវថ្នសកខីកមមរនោះ1050។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា រៅរេេផាេ់សកខីកមមភាេ មៗ

កនុងត លាា  េកន ោ៉ៅ ថ្ង បានេកេណ៌នាថា ា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ម្ភនា រងខំខាេ ងំ រ៉ៅ ខនាមកនម្ភនអំរេើ

                                                 
1047

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៩៦។  

1048
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៧៤។  

1049
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៧៤ រជើងទំេ័  ១៤០២ ដេ់ ១៤០៥។ 

1050
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៩៨។ 
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ហ្កងា1051។ នួន ជា បានរចាទប្រាន់ថា េកន ោ៉ៅ ថ្ង ជាក់ខសាងេ ំបានផាេ់សកខីកមមរៅកនុងត លាា អំេីា សេ រ់

ដូឆខាងរេើ រ៉ៅ ខនាប្ោន់ខតបានអោះអាងថា ោត់បានស រស ឆំណ ឆពាក់េ័នធរនោះរៅកនុងរសៀវរៅមួយរ៉ៅ រណាណ ោះ1052

។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ត្តមា េកនកតយរេើប្រតកចា ឹកភាសខខម រង្ហា ញថា សកសីជាក់ខសាងេ ំបានរញ្ញជ ក់ថា 

ឆំណ ឆខដេអានឱ្យោត់សា រ់រនាោះ ប្តឹមប្តូវរឡើយ1053។ រេើសេីរនោះរទៀត េកន ោ៉ៅ ថ្ង បានផាេ់សកខីកមម

ឆចាមអារ៉ាមរ៉ៅ រណាណ ោះទាក់ទងរៅនឹងមូេរហ្ត ខដេកងទ័េខខម ប្កហ្ម បានបាញ់សម្ភេ រ់រ  សវ័យរកមងម្ភន ក់ 

រដាយស រ  សរនាោះបានរ៉ៅ នរ៉ៅងប្តឡរ់រៅផៃោះវច្ញ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ា រ ៀររារ់រនោះបានផាេ់ទមៃន់ោ៉ៅ ង

រប្ឆើនរដាយបានរង្ហា ញថា កងទ័េខខម ប្កហ្មបានបាញ់សម្ភេ រ់ជនស ីវច្េ។ ររើរទាោះរីជា េកន ោ៉ៅ ថ្ង េ ំបាន

រឃើញផ្លៃ េ់ខភនកអំេីា សម្ភេ រ់ក៏រដាយ ក៏ោត់បានឭសនូ ារំភេើង នកងមួយ ំរេឆរប្ាយមកបានរឃើញសកសេ 

នកងកងទ័េខខម ប្កហ្មម្ភន ក់ប្រដារ់រដាយអាវ    រៅជកតសកសេរនាោះខប្សកថា “រនោះរហ្ើយអឱីខដេបានរកើត

រឡើងឆំរពាោះអនកណាខដេមកនប្េមរ ឱើត្តម”1054 រដាយេកចា ណារឃើញថា ា រ ៀររារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា 

សម្ភេ ររ់  សវ័យរកមងរនាោះ េ ំខមនឆំណ ឆសំខាន់កនុងរសៀវរៅ ឬសកខីកមម រស់ េកន ោ៉ៅ ថ្ង ខដេម្ភនរប្ឆើនខផនក

នកងជាក់លាក់រនាោះរទ នកងថា កនុងឋានៈ រស់ោត់ជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ខដេេ ទំទួេបានអតែប្ររោជន៍ណា

មួយរនាោះ ដូរឆនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា សកខីកមមប្តង់ខផនកជាក់លាក់រនោះម្ភនរហ្ត ផេប្តឹម

ប្តូវ នកងអាឆរជឿជាក់បាន។ លួ កត់សម្ភគ េ់ផងខដ រៅកនុងរ ច្រទរនោះថា នួន ជា បានរដករស កនុងា សួ រដញ

រដាេ េកន ោ៉ៅ ថ្ង រៅកនុងរេេសវនាា 1055។ 

                                                 
1051

 សូមរមើេឧ. ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅ ថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័  ៥ ដេ់ ៦, ១២ ដេ់ 
១៣, ១៧ ដេ់ ១៨ នកង ២២ ដេ់ ២៣។ 
1052

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៩៨។ 
1053

 សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅ ថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័  ៤៣ (ជួ  ២៥) នកង ៤៤
(ជួ )( រតើឆរមេើយ រស់រលាករៅរេេរនោះ ថារតើដូរឆនោះខមន ខដ  ឬរទ អឱីខដេរលាកបានរឃើញរៅរេេរនាោះ?)។ ា ខដេថា សហ្

ប្េោះរាជអាជាា បានរញ្ញជ ក់នូវា រកប្សយ រស់ នួន ជា អំេីា សួ សំណួ េីម នរនាោះ ជាា េ ំជារ់ពាក់េ័នធរឡើយ។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃ

ទី ០៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅ ថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័  ៤៧។ 

1054
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅ ថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័  ៤៤។ 

1055
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅ ថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័  ៥៥។ 
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428>ទាក់ទងរៅនឹងរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី Denise AFFONÇO ខដេផាេ់សកខីកមមអំេីា សម្ភេ រ់មកតា ួម
សលាម្ភន ក់1056 នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរញ្ញជ ក់រៅកនុងរសឆកាីសរងខរថ្នា ផា

េ់សកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ូររនោះថា ភសាតុ្តង រស់រលាកប្សី លឺជាភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាមរនាោះ

រទ1057។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ររើរទាោះរីជា រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី Denise 

AFFONÇO េ ំបានរឃើញផ្លៃ េ់ខភនកនូវា សម្ភេ រ់មកតា ួមសលា រស់ោត់ោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ ក៏សកខីកមម រស់

ោត់បានរ ៀររារ់េមអកតកនុងកប្មកតមួយខដេសមរហ្ត ផេ រង្ហា ញឱ្យរជឿបានថា ទំនងជាម្ភនា សម្ភេ រម់កតា

 ួមសលា រស់ោត់រៅកនុងាេៈរទសៈខដេោត់បានេកេណ៌នារនាោះខមន1058។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ 

រដាយស សកខីកមម រស់ោត់ម្ភនេកខណៈជាពាកយឆចាមអារ៉ាម នកងេ ំម្ភនភាេឆាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹង

ប្រភេថ្នា ដឹង រស់ោត់ ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរដាោះប្សយរនាោះ សកខីកមម រស់ Denise 

AFFONÇO េ ំម្ភនមូេដាឋ នប្លរ់ប្ោន់រង្ហា ញឱ្យរឃើញហ្ួសេីវច្មតកសងស័យថា ម្ភនា សម្ភេ រ់មកតា ួមសលា

 រស់ោត់បានរកើតរឡើងរនាោះរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី សកខីកមមរនោះអាឆរញ្ញជ ក់រខនែមទូរៅរេើា រ ៀររារ់

 រស់ េកន ោ៉ៅ ថ្ង ប្តង់ថា បានេកេណ៌នាអំេីា សម្ភេ រ់កនុងាេៈរទសៈប្រហាក់ប្រខហ្េោន ។  

429>ទាក់ទងរៅនឹងសកសី ស៊ា ៊ុំ ជា ខដេបានផាេ់សកខីកមមថា ប្រធានកងវ រសនាតូឆបានប្បារ់ោត់ថា ប្រជា

ជនខដេ ឹងទទឹងនឹងា ជរមេៀសរនោះប្តូវបានបាញ់សម្ភេ រ់“អាហ្នឹងរលរ ឱើបារមួយេី រៅ រលបាញ់មួយេី រៅ

បានរេឿនខតមាងប្រជាជន” នកងថា ា វាយរ ឱើបារមករេើប្រជាជនេីសំណាក់កងទ័េមកេីរូព៌ាខាេ ងំជាងរល

រនាោះ1059 នួន ជា បានអោះអាងថា សកខីកមម រស់សកសី ូររនោះ លឺជារហ្ត ផេមួយរផសងរទៀតខដេអងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងលរបីរាោះរៅ រហ្ង សំ ច្ន មកផាេ់សកខីកមម1060។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រដាយស ភាេអាឆរជឿ

                                                 
1056

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ឯកស រេខ E1/152.1 ទំេ័  ៥៦។  

1057
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៩៧។ 

1058
 ប្រតកចា  ឹកថ្ងៃទី ១២ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ឯកស រេខ E1/152.1 ទំេ័  ៥៦៖ “រៅកនុងសង្ហក ត់រយើងមកន

ម្ភនអនកណាជំទាស់រទ រយើងរោ េត្តមរញ្ញជ ទាងំអស់។ រ៉ៅ ខនារប្ាយមករទៀតអនកខដេរៅហ្នឹងរទៀតមកតាភកាកខាុំរៅរ ៀនរៅវច្ទាេ័យ

រនាោះ ខដេោត់រៅភនំរេញរដើមបីចារំាីោត់រនាោះ រាីោត់មកនខដេប្តឡរម់កវច្ញរទ។ រហ្ើយោត់ ខេួនោត់ មកតាភកាកខាុំផ្លៃ េ់រនាោះក៏ប្តូវបាន

រលសម្ភេ រ់ខដ សម្ភេ រ់រៅនឹងកខនេងខតមាង។ រហ្ើយខដេខាុំដឹងរនោះ រដាយស រងរអូនោត់ហ្នឹងមកប្បារ់ខាុំរៅប្ររទសបារំាងរនោះ”។ 

1059
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស៊ា ៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័  ១៩ ដេ់ ២០។ 

1060
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៩៩។ ឆំរពាោះា ជំទាស់ រស់ នួន ជា រៅនឹងភាេប្តឹមប្តូវថ្នា រកខប្រ

ភាសអង់រលេសរេើសកខីកមម រស់ ស៊ា ៊ុំ ជា (ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័  ៨១៤) រនាៃ រ់េីេកនកតយរេើឯកស រដើមជា
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បានថ្នសកខីកមម រស់ ស៊ា ៊ុំ ជា រទើរា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើសកខីកមម រស់សកសី ស៊ា ៊ុំ ជា 

ម្ភនេកខណៈសមរហ្ត ផេ រហ្ើយជាា សម្ភអ ងខដេរញ្ញជ ក់រខនែមរេើសកខីកមមរដាយផ្លៃ េ់ខភនក រស់ េកន ោ៉ៅ

ថ្ង។ ា រចាទប្រាន់រខនែម រស់ នួន ជា1061 ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំរអើរេើកនុងា រោងរៅរេើ

ភសាតុ្តង រស់កងទ័េខដេថា េ ំម្ភនជនស ីវច្េណាមួយប្តូវបានសម្ភេ រ់រនាោះ ជាា េ ំប្តឹមប្តូវរឡើយ េីរប្ពាោះ

ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ឱើា េកចា ណា ួឆរហ្ើយរេើសកខីកមមខដេថា េ ំម្ភនា រប្រើអំរេើហ្កងារនាោះ

រឡើយ1062។ 

430>ភសាតុ្តងដថ្ទរទៀតខដេោបំ្ទា យេ់រឃើញថា ជនស ីវច្េខដេមកនសា រ់ត្តមរញ្ញជ  រស់ខខម ប្កហ្ម 

ប្តូវបានបាញ់សម្ភេ រ ់ លឺជាភសាតុ្តងរប្ៅត លាា  ដូឆជា បាយា ណ៍ រស់ ដាឋ ភកបាេន័ រវ៉ (Norwegian 

Government) រផាើរៅាន់លណៈកមមា ថ្នអងគា សហ្ប្រជាជាតកសាីេីសកទធកមន សសទាក់ទងរៅនឹងា រ ៀររារ់

អំេីា សម្ភេ រ់អតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  េកខកតរឆញេីសែ នទូតបារំាងប្រចាបំ្ររទសថ្ងទាក់ទងរៅ

នឹងា រ ៀររារ់ រស់ឧតាមរសនីយ៍ ស  រ៊ា ន សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយប្រមូេបាន

កនុងរេេរស ើរសួ  ពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី នកងពាកយរណា ឹង រស់ជន ងរប្ោោះ។ ភសាតុ្តងរនោះ

ម្ភនតថ្មេទារ ខដេជាា េកត អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានប្តឹមខតទទួេសគ េ់ជាទូរៅ រ៉ៅ ខនាេ ំអាឆយករប្រើ

ប្បាស់ជាក់ខសាងបានរឡើយ1063។ ទាក់ទងរៅនឹងភសាតុ្តងទាងំរនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេកតជាេ បំាន

េនយេ់េីមូេរហ្ត ខដេខេួនេកចា ណារឃើញថា ររើរទាោះរីជាម្ភនតថ្មេជាភសាតុ្តងកប្មកតទារក៏រដាយ ក៏ខេួនរៅ

ខតផាេ់ា យេ់រឃើញរដាយខផអករេើមូេដាឋ នរនោះហ្ួសេីវច្មតកសងស័យទាក់ទងរៅនឹងរហ្ត ា ណ៍មួយៗថ្នា 

សម្ភេ រ់។ ត្តមា េកនកតយរេើភសាតុ្តងខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរនាោះរឃើញថា ជាញឹកញារ់ភសាុ

                                                                                                                                                             

ភាសខខម (ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ភាសខខម )(ស៊ា ៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័  ២០ (ជួ  ១ ដេ់ ៣)) 

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ កេ ំរឃើញម្ភនកំហ្ ស ំដំកនុងា រកខប្ររឡើយ។ 

1061
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៩៩។ 

1062
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ១៤០២ (ដកប្សង់កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ ម្ភស រវឿន 

(E3/424) ថ្ងៃទី ១៦ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៩) កថាខណឌ  ៤៧៥ (“ប្រជាជនខេោះបានរេើករឡើងថា េួករលេ ំបានរឃើញា   ឹង ូសមកនសា រ់

ត្តមរញ្ញជ  ឬអំរេើហ្កងាខដេរកើតម្ភននារេេរប្ាយមករនាោះរទ”) នកង ១៤០៦ (ខដេម្ភនរសឆការីោងរៅរេើសកខីកមម នកងភសាតុ្តង

ដថ្ទរទៀតខដេថា េ ំម្ភនអំរេើហ្កងា)។ 

1063
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ២៩៥ ជារដើម។ 
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ត្តងេ ំម្ភនា រ ៀររារ់េមអកត នកង/ឬជាភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាម1064។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ររើរទាោះរីជាភសាតុ្តង

រនោះរង្ហា ញថា អាឆម្ភនា សម្ភេ រ់ជនស ីវច្េដថ្ទរទៀតខដេេ ំសា រ់ត្តមរញ្ញជ  រស់ខខម ប្កហ្ម នកងថារតើ ភសាុ

ត្តងរនោះផាេ់ា រញ្ញជ ក់រខនែមទូរៅរេើសកខីកមមកនុងត លាា  ខដ  ឬោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ ក៏េ ំអាឆជាមូេដាឋ នសម

ប្សរកនុងា យេ់រឃើញឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យខដេថា ត្តម យៈភសាតុ្តងរនោះម្ភនា សម្ភេ រ់រកើតរឡើងេកត

ប្បាកដរនាោះរឡើយ។  

                                                 
1064

 អំេីភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាម នកង/ឬោម នេ័ត៌ម្ភនេមអកត សូមរមើេផងខដ   បាយា ណ៍ រស់ ដាឋ ភកបាេន័ រវ៉ប្សរត្តមរសឆកាី

សរប្មឆសាីេីសកទធកមន សសរេខ ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកស រេខ E3/1805 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ទំេ័  ៣២ ERN 

(ភាសខខម ) 00228748 (ផ្លម រមឿន)។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ម្ភ  កន ឯកស រេខ E3/4680 ថ្ងៃទី ២១ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00323594-5 ទំេ័  ១៣ ដេ់ ១៤។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ខសន ស ផ ន 

ឯកស រេខ E3/4821 ថ្ងៃទី ២៩ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00523263-4 ទំេ័  ៤ ដេ់ ៥។ ពាកយស ំត្តងំខេួនជា
រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ថ្ជ យឹន ឯកស រេខ E3/4824 ថ្ងៃទី ១១ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00523380-1 ទំេ័  ៤។ 
ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ោ៉ៅ ន ញ៉ៅ ឯកស រេខ E3/4987 ថ្ងៃទី ២៤ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 

00556117-8 ទំេ័  ៧ ដេ់ ៨។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ររង ររឿន ឯកស រេខ E3/4719 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មករា 

ឆ្ន ំ ២០០៩  ERN(ភាសខខម ) 00418273-4 ទំេ័  ៥ ដេ់ ៦។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី HUM Ponnak ឯកស 

រេខ E3/4759 ថ្ងៃទី ១០ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១០ ERN (ភាសខខម ) 00490224-5 ទំេ័  ១ ដេ់ ២។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋ

របរវណី លង់ ណា  ច្ន ឯកស រេខ E3/4773 ថ្ងៃទី ២១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00496951-2 ទំេ័  ៣ ដេ់ ៤។ 
ពាកយរណា ឹងជន ងរប្ោោះ ខកវ ខឆម ឯកស រេខ E3/5407 ថ្ងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00480203-4 ទំេ័  
៧ ដេ់ ៨។ ពាកយរណា ឹងជន ងរប្ោោះ ជូ លឹមឡន ឯកស រេខ E3/5469 ថ្ងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 

00506462-3 ទំេ័  ៧ ដេ់ ៨។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី សម ផ្ល ឯកស រេខ E3/5005 ថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកកដា 

ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00557817-8 ទំេ័  ៤ ដេ់ ៥។ រេើសេីរនោះរទៀត ា រ ៀររារ់មួយឆំនួនេ ំម្ភនេកខណៈឆាស់លាស់

ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើអនករ ៀររារ់រនាោះបានសំរៅរេើា សម្ភេ រ់ខដេខេួនបានរឃើញ ឬបានឮ ឬសំរៅរេើា លំរាមកំខហ្ង រស់

កងទ័េខខម ប្កហ្មខដេថា អនកខដេេ ំរ ឱើត្តមរញ្ញជ នឹងប្តូវបាញ់សម្ភេ រ់។ សូមរមើេឧ. ពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី

 រស់ រ៉ៅ ក សឯម ឯកស រេខ E3/4724 ថ្ងៃទី ០៨ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00421489-90 ទំេ័  ៤ ដេ់ ៥។ ពាកយ
ស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី សួង ឃកត ឯកស រេខ E3/4734 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 

00484412-3 ទំេ័  ៤ ដេ់ ៥។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី បា៉ៅ េ់  តនៈ ឯកស រេខ E3/4839 ថ្ងៃទី ២០ ខខ ក មាៈ 

ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00526068-9 ទំេ័  ៤ ដេ់ ៥។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរដាយ François PONCHAUD 

ឯកស រេខ E3/4590 ោម នាេរ ច្រឆទិ ERN (ភាសខខម ) 00836194-5 ទំេ័  ១១៧ ដេ់ ១១៨។ 
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431>ររើរទាោះជាម្ភនា សននកដាឋ នថា ភសាតុ្តងរប្ៅត លាា ដូឆបានរ ៀររារ់ខាងរេើទាំងមូេេ ំខមនជាមូេ

ដាឋ នសមប្សរកនុងា យេ់រឃើញឱ្យហ្ួសេី វច្មតកសងស័យោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា 

ណារឃើញថា រទាោះជាោ៉ៅ ងរនោះកាី រៅខតម្ភនតថ្មេសមប្សរកនុងា េកចា ណារេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា 

ទាក់ទងរៅនឹងភសាតុ្តងជាក់លាក់រនោះ។  

432>នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ

 រស់សកស ី ស៊ា ង ចាន ់ ខដេបានរឆេើយថា ោត់បានរឃើញម្ភន“ា បាញ់សម្ភេ រ់ប្រជាជនរដាយស េួករល

រាខ កមកនដឹងថាប្តូវរៅផេូវណា”1065។ នួន ជា បានអោះអាងថា ឆរមេើយរនោះេ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងប្រជាជនខដេ

ប្តូវបានសម្ភេ រ់ រដាយស េួករលេ ំសា រ់ត្តមរញ្ញជ ឱ្យចាករឆញេីទីប្កុងភនំរេញរឡើយ1066។ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា អំណោះអំណាងរនោះេ ំអាឆរជឿជាក់បានរទ េីរប្ពាោះា រាខ ករនោះអាឆប្តូវបានចាត់

ទ កថា ជាទប្មង់មួយថ្នា មកនសា រ់រញ្ញជ ។  

433>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង បានរោងផងខដ រៅរេើកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវ

ណ ី រខៀវ ហ្ន ខដេបានរញ្ញជ ក់ថា ខេួនបានរឃើញា បាញ់សម្ភេ រ់ជនខដេប្រឆំ្ងនឹងា រងខំឱ្យចាករឆញ

រនាោះ1067
 នកងកនុងរជើងទំេ័ ដខដេ អងគជំន ំជប្មោះបានរោងរៅរេើកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់រដើមរណា ឹង ដឋ

របរវណី ស ត ខសម ខដេបាននកោយថា បានរឃើញកងទ័េខខម ប្កហ្មបានបាញ់សម្ភេ រ់មន សសេី រីនាក់1068។   

ត្តមអំណោះអណំាង រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា ឆរមេើយរៅកនុងកំណត់រហ្ត រនាោះម្ភនភាេខេីរេក ខដេ

រ ឱើឱ្យត លាា អងគរហ្ត មកនអាឆវាយតថ្មេអំេីភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបានរនាោះ1069 ម្ភនមូេដាឋ នប្តឹមប្តូវ។ ឆរមេើយ

អំេីា បាញ់សម្ភេ រ់ ខដេខ សេីឆរមេើយដថ្ទរទៀតខដេបានេកេណ៌នានូវរទេករស ន៍ផ្លៃ េ់ខេួនកនុងអំឡុងរេេ

                                                 
1065

 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ ស៊ា ង ចាន់ ឯកស រេខ E3/5505 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំេ័  ៣ ERN (ភាសខខម ) 

00398495។ រោងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៧៤ រជើងទំេ័  ១៤០៤។  

1066
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣០៣។ 

1067
 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រខៀវ ហ្ន ឯកស រេខ E3/5559 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00375523

ទំេ័  ៣។ រោងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៧៤ រជើងទំេ័  ១៤០៤។  

1068
 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ស ត ខសម ឯកស រេខ E3/4654 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN 

ERN (ភាសខខម ) 00390311-2 ទំេ័  ៣ ដេ់ ៤ ។ រោងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៧៤ រជើង

ទំេ័  ១៤០៤។ 

1069
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣០៤ ដេ់ ៣០៥។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ជរមេៀស នកងររើរទាោះរីជាបានរឃើញរហ្ត ា ណ៍ផ្លៃ េ់ខភនកអំេីា សម្ភេ រ់មន សសមួយឆំនួនក៏រដាយ ក៏ប្តឹមខត

ជាា នកោយខេីៗ នកងទំនងជានកទាន មមត្ត ជាជាងរទេករស ន៍ផ្លៃ េ់ខេួន។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា ឆរមេើយទាងំរនោះេ ំអាឆចាត់ទ កជាភសាតុ្តងខដេរង្ហា ញេីា សម្ភេ រ់បានរឡើយ 

រហ្ើយឆរមេើយរនោះ ប្រសកនររើម្ភនប្តឹមខតជាា រញ្ញជ ក់រខនែមតកឆតួឆអំេីា សម្ភេ រ់ដថ្ទរទៀតរ៉ៅ រណាណ ោះ។ 

434>ទាក់ទងរៅនឹងកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ខឹម ណារ ៉ត1070 នួន ជា បាន

អោះអាងថា ឆរមេើយ រស់ោត់ លឺជាភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាមអនាមកក1071។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់

រឃើញថា ខឹម ណារ ៉ត បានផាេ់េ័ត៌ម្ភនតកឆតួឆរ៉ៅ រណាណ ោះទាក់ទងរៅនឹងប្រភេខដេោត់បានឮអំេីា សម្ភេ រ់

រនាោះ។ ដូរឆនោះ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយរនោះេ ំអាឆយកមករ ឱើជាមូេដាឋ នសមប្សរកនុងា យេ់រឃើញអំេីា 

រ ឱើមន សសឃាត ឬា រញ្ញជ ក់រខនែមទូរៅរនាោះរឡើយ។ 

435>ស  ររសឆកាីមក ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់ជនស ីវច្េខដេេ ំសា រ់ត្តមា រញ្ញជ  រស់កងទ័េខខម ប្កហ្ម 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដាយខផអករៅរេើភសាតុ្តងថ្នា សម្ភេ រ់មួយក ណីខដេ េកន ោ៉ៅ ថ្ង 

បានរ ៀររារ់ ដូឆបានរញ្ញជ ក់រខនែមរដាយសកខីកមម រស់ Denise AFONÇO  ួមទាងំ ស៊ា ៊ុំ ជា នកងភសាតុ្តងរប្ៅ

ត លាា ផងរនាោះ េ ំម្ភនមូេដាឋ នប្លរ់ប្ោន់រង្ហា ញឱ្យរឃើញហ្ួសេីវច្មតកសងស័យរឡើយ រ៉ៅ ខនារទាោះជាោ៉ៅ ងណាក៏

រដាយ លឺជាា រញ្ញជ ក់រខនែមរេើភសាតុ្តងកនុងត លាា ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសននកដាឋ នថា ា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ម្ភនា សម្ភេ រ់អនកខដេេ ំសា រ់ត្តមរទរញ្ញជ បានរកើតរឡើងរនាោះ 

ជាា សមរហ្ត ផេ។  

៤.ឃ.១.ខ.១.ខ.ា សម្ភេ រអ់នកខដេេាោមប្តឡរម់ករប្ាយ វច្ញ 

                                                 
1070

 ពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ខឹម ណារ ៉ត ឯកស រេខ E3/4687 ថ្ងៃទី ១២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាស

ខខម ) 00356378 ទំេ័  ៤  នកងកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ ខឹម ណារ ៉ត ឯកស រេខ E3/1747 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០០៨ 
ERN (ភាសខខម ) 00206387 ទំេ័  ៣។ រោងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៧៤ រជើងទំេ័  

១៤០២។ 

1071
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣០៥។  
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

436>ទាក់ទងរៅនឹង“ា បាញ់សម្ភេ រ់អនកខដេ ឹងទទឹងេាោមប្តឡរ់មកភនំរេញវច្ញ”1072 អងគជំន ំជប្មោះស

លាដំរូងបានយេ់រឃើញរដាយខផអករេើសកខីកមមខតមួយលត់ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ឡាយ រូនី ខដេ នួន 

ជា បានជំទាស់1073។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា សកខីកមម រស់ ឡាយ រូនី លឺជាភសាុ

ត្តងប្ររភទឆចាមអារ៉ាមទាក់ទងរៅនឹងមូេរហ្ត ថ្នា សម្ភេ រ់ នកងថា ររើរទាោះរីជាសកខីកមមផ្លៃ េ់ខភនក

សប្ម្ភររ់ហ្ត ា ណ៍ប្សរដៀងោន រនោះខដេអាឆ កបានក៏រដាយ ក៏េ ំប្តូវបានរដញរដាេរៅរេេសវនាា រនាោះ

រទ1074។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រដាយស ខតេ ំម្ភនា េនយេ់ណាមួយ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅ

នឹងមូេរហ្ត ខដេខេួនចាត់ទ កថា សកខីកមម រស់ ឡាយ រូនី ម្ភនភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបានប្លរ់ប្ោន់រនាោះ ដូឆ

រនោះ ជាា េ ំសមរហ្ត ផេរទខដេថា ា យេ់រឃើញរដាយខផអករេើមូេដាឋ នរនោះរង្ហា ញឱ្យរឃើញហ្ួសេីវច្មតក

សងស័យ។ 

 ៤.ឃ.១.ខ.១.ល ា សម្ភេ ររ់ដាយ“ោម នរហ្ត ផេ” 

437>ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញថា “ម្ភនរហ្ត ា ណ៍ខដេកងទ័េខខម ប្កហ្មបាញ់សម្ភេ រ់ជនស ីវច្េជា

រប្ឆើនក ណីកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស” រខនែមរៅរេើភសាតុ្តងរប្ៅត លាា  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

រោងរៅរេើា រ ៀររារ់ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីឆំនួន ៦  ូរ ខដេបានផាេ់សកខីកមមកនុងរេេជំន ំជប្មោះថា 

បានរឃើញជនស ីវច្េប្តូវបានសម្ភេ រ់1075រនាោះ ម្ភនដូឆជា យឹម ស វណណ  បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់បានរឃើញកង

ទ័េខខម ប្កហ្មបាញ់សម្ភេ រ់អនកររើករ ោនយនាម្ភន ក់  ួមទាងំរហ្ត ា ណ៍រៅផា អូ ឫសសីជាកខនេងខដេកង

                                                 
1072

 សេប្កមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៨៦ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) 

ឯកស រេខ E1/137.1 នកង ៧៧ ដេ់ ៧៨ នកងប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/138.1

ទំេ័  ២២។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ ឡាយ រូនី ឯកស រេខ E3/3958 ERN (ភាសខខម ) 00373246 ទំេ័   ៤។  
1073

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣០០។ 

1074
 សូមរមើេឧ. ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រស់ ខសម វី ៈ ឯកស រេខ E3/4678 ថ្ងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ 

ទំេ័  ៥ ERN (ភាសខខម ) 00356378 (រោធាខខម ប្កហ្មខដេម្ភនារំភេើង AK47s មកន  ញរានឹងសម្ភេ រ់អនកខដេរដើ ត្តមផេូវខដេ
ប្តូវរ ឱើដំរណើ  ឬក៏ឃាេ តឆ្ៃ យេីផេូវរនោះរទ ោត់ធាេ រ់បានរឃើញា សម្ភេ រ់ខរររនោះខដ )។ ពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី

 រស់ HUM Ponnak ឯកស រេខ E3/4759 ថ្ងៃទី ១០ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១០ ERN (ភាសខខម ) 00490224  ទំេ័  ១ ដេ់ ២ 

(ោត់បានរឃើញអនកខដេប្រឆំ្ងរញ្ញជ ប្តូវខខម ប្កហ្មសម្ភេ រ់រចាេភាេ មៗរៅនឹងម ខោត់)។ 
1075

 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៩០ រជើងទំេ័  ១៤៦២ ដេ់ ១៤៦៤។ 
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ទ័េខខម ប្កហ្មបាញ់រស ផៃោះ រហ្ើយអូសមន សសរឆញមកបាញ់រចាេរៅនឹងម្ភត់ទាឱ  1076។ យស ផេ បានផាេ់

សកខីកមមថា ោត់បានរឃើញកងទ័េខខម ប្កហ្ម បាញ់សម្ភេ រ់ថ្តក ងឡានម្ភន ក់រៅរេើឡាន រហ្ស.អឹម.រស ខដេ

បាន រជ់កតវតាឆកនដំខដក1077។   ឆ ផ្លន់ដារា-ស បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់បានឮសនូ ារំភេើង រប្ាយមកបាន

រឃើញមន សសម្ភន ក់ខដេរទើរខតសេ រ់ងមីៗ1078។ ម ម សំរអឿន បានរឃើញផ្លៃ េ់ខភនកា បាញ់សម្ភេ រ់ប្រជាជន

ត្តមផេូវ1079។ ជ ំ ស ខា បានផាេ់សកខីកមមថា កងទ័េខខម ប្កហ្ម បានបាញ់សម្ភេ រ់ប្រជាជនខដេេាោមេួឆ

អងក កនុងឃាេ ងំ1080 នកង រឆង រអងេី បានផាេ់សកខីកមមថា ជកតដេ់សព នប្េោះម នីវងស ោត់បានរឃើញខខម ប្កហ្ម

ចារ់ខហ្កទា កជាេី 1081។ 

438>នួន ជា បានជំទាស់ថា ា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើសកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវ

ណី យឹម ស វណណ  នកងបានរចាទប្រាន់ថា រដើមរណា ឹង ូររនោះេ ំបានជារ់ពាកេ័់នធរៅកនុងរហ្ត ា ណ៍ខដេបាន

េកេណ៌នារនាោះរទ នកងេ ំបានេនយេ់េីមូេរហ្ត អឱីបានជាអនកររើកឡានរនាោះប្តូវបានបាញ់សម្ភេ រ់ នកងេ ំប្តូវបាន

សួ រដញរដាេរដាយភាលីណាមួយរេើា សម្ភេ រ់រនោះផងខដ ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំរឃើញម្ភនមូេ

រហ្ត អឱីខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនរហ្ត ផេេ ំសមប្សរកនុងា សំអាងរៅរេើា រ ៀររារ់ រស់ 

យឹម ស វណណ  រៅរេេខដេា រ ៀររារ់អំេីរហ្ត ា ណ៍មួយថ្នា សម្ភេ រ់ប្រជាជនខដេបានចាក់រស មកន

ប្េមរឆញេីផៃោះរៅមាុំផា អូ ឫសសី1082 នកងរហ្ត ា ណ៍មួយរទៀតថ្នា សម្ភេ រ់អនកររើករ ឡាន1083។ រៅកនងុ

ាេៈរទសៈរនោះ រដាយេកចា ណារឃើញថា យឹម ស វណណ  កងឱោះេ័ត៌ម្ភនេមអកតអំេីា បានរឃើញរហ្ត ា ណ៍ខត

មួយខភេតរេេរដើ ាត់ នកងកំេ ងប្តូវបានជរមេៀសរដាយរងខំ នកងរដាយស កំណត់រហ្ត សវនាា បានរង្ហា ញ

ថា នួន ជា េ ំប្តូវបានរារំាងមកនឱ្យសួ រដញរដាេអំេីរហ្ត ា ណ៍ទាងំរនោះរៅកនុងរេេសវនាា 1084  អងគជនំ ំ

                                                 
1076

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័  ៥៩ នកង ៦២។ 
1077

 ប្រតកចា ឹកថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (យស ផេ) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័  ៦៤។  
1078

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (  ឆ ផ្លន់ដារា-ស) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័  ៥។  
1079

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៦ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន) ឯកស រេខ E1/141.1  ទំេ័  ១៣។  

1080
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខា) ឯកស រេខ E1/136.1 ទំេ័  ៧៦។ 

1081
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆង រអងេី) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័  ៦៩ នកង ៧៣។ 

1082
 ឯកស រេខ E1/135.1 យឹម ស វណណ  ប្រតកចា ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ ទំេ័  ៥៩។ 

1083
 ឯកស រេខ E1/135.1 យឹម ស វណណ  ប្រតកចា ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ ទំេ័  ៥៩ នកង ៦២។ 

1084
 ឯកស រេខ E1/135.1 យឹម ស វណណ  ប្រតកចា ឹកថ្ងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ ទំេ័  ៨៧។ 
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ជប្មោះត លាា កំេូេ េ ំរឃើញម្ភនភាេេ ំសមប្សរណាមួយទាក់ទងរៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះស

លាដំរូងរេើភសាតុ្តងរនោះរឡើយ រហ្ើយា យេ់រឃើញរនោះ អន វតាដូឆោន រៅរេើា ជំទាស់ រស់ នួន ជា ឆំរពាោះ

សកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ម ម សំរអឿន ផងខដ 1085។ 

439> នួន ជា ក៏បានជំទាស់រៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើសកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋ

របរវណី ជ ំ ស ខា កនុងា រង្ហា ញអំេីា សម្ភេ រ់អនកខដេឆូេេួឆអងក រៅកនុងឃាេ ងំ1086។ ជ ំ ស ខា  ក៏បានយក
អងក មួយបាវ ត់រឆញរៅផងខដ ។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់ភសាតុ្តងរនោះរដើមបីោបំ្ទដេ់ា 

យេ់រឃើញ រស់ខេួនខដេថា “ម្ភនរហ្ត ា ណ៍រប្ឆើនក ណីខដេកងទ័េខខម ប្កហ្មបានបាញ់សម្ភេ រ់ជនស ីវច្េ 

កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរនាោះ”1087។ នួន ជា បានអោះអាងថា ភសាតុ្តងរនោះលរបីបានោបំ្ទា យេ់រឃើញ

ខដេថា ា រប្រើអំរេើហ្កងារនោះ លឺរដើមបីទរ់សក ត់ឆំរពាោះខតសកមមភាេខ សឆារ់ ដូឆជាា េួឆជារដើម1088។ 

រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រនោះប្ោន់ខតជាា រង្ហា ញេីា រកប្សយមួយខរររផសងរទៀតឆំរពាោះភសាតុ្តង រស់ ជ ំ ស 

ខា ខដេម្ភនភាេរជឿជាក់បាន នកងេ ំប្តូវបានជំទាស់ រ៉ៅ ខនាេ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

សំអាងរដាយេ ំសមរហ្ត ផេរេើភសាតុ្តងរនោះ រដើមបីោំប្ទា យេ់រឃើញ រស់ខេួនខដេថា ជនស ីវច្េប្តូវបាន

សម្ភេ រ់ ជាេករសសរៅរេេសម្ភេ រ់ជនស ីវច្េរដាយស រហ្ត ផេេួឆអងក រនោះ លឺជាា រឆេើយតរេ ំសម្ភម្ភ

ប្ត។ 

440>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ភសាតុ្តងដថ្ទរទៀតខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

យកមកសំអាងរនាោះ លឺជាភសាតុ្តងរប្ៅត លាា ម្ភនតថ្មេភសាតុ្តងទារ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់

រឃើញថា ភសាតុ្តងរនោះេ ំម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញេីា សម្ភេ រ់ឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យរឡើយ។ 

ទាកទ់ងរៅនឹងា ជំទាស់ជាក់លាក់ខដេសំរៅរេើភសាតុ្តងនីមួយៗ នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស រៅរេេបានសអំាងរេើពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រស់ ម្ភស សរ៉ាន ់

                                                 
1085

 ប្រតកចា ឹកថ្ងៃទី ០៦ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំរអឿន) ឯកស រេខ E1/141.1 ទំេ័  ១៣ (ម ម សំរអឿន បានរឃើញផ្លៃ េ់

ខភនកា បាញ់សម្ភេ រ់ប្រជាជនត្តមផេូវ) ទំេ័  ៤៦ ដេ់ ៥០ (នួន ជា េ ំបានសួ សំណួ រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីអំេីា សម្ភេ រ់ ឬភសាុ

ត្តង រស់ោត់អំេីា ជរមេៀស)។ 

1086
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣១០។ 

1087
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៩០ រជើងទំេ័  ១៤៦២។ 

1088
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៩១ នកង ៣១០។  
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

េីរប្ពាោះអងគជំន ំជប្មោះបានរប្រើប្បាស់ឯកស រកខប្រ ខដេខ សោន ោ៉ៅ ងខាេ ងំេីឯកស រដើមជាភាសខខម  នកង

េីរប្ពាោះ ម្ភស សរ៉ាន់ បានអោះអាងកនុងត លាា ថា ប្តឹមខតបានរឃើញរលយកមន សសរឆញរៅរ៉ៅ រណាណ ោះ ខដេ

ប្តង់ឆំណ ឆរនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានទទួេសគ េ់ នកងេ ំបានរ ឱើា េកចា ណារឡើយ1089។ អងគជនំ ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ជាា េកត ម្ភនភាេខ សោន ោ៉ៅ ងខាេ ងំ វាងសំរៅរដើមជាភាសខខម 

កនុងពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រស់ ម្ភស សរ៉ាន់ ខដេថា (“រៅត្តមផេូវ ខាុំបានរឃើញមន សស

ជារប្ឆើនខដេប្តូវបានរលយករៅសម្ភេ រ់ជាហ្ូ ខហ្ រដាយមកនដឹងមូេរហ្ត ”1090 ជាមួយនឹងសំរៅរកខប្រជា

ភាសអង់រលេសខដេថា (“[a]long the road [on his travel from Phnom Penh to Battambang], I saw 

many people were unreasonably killed” (រកខប្រមកភាសខខម ថា “រៅត្តមផេូវខដេ(ោត់រ ឱើដំរណើ េី

ភនំរេញរៅបាត់ដំរង) ខាុំបានរឃើញមន សសរប្ឆើននាក់ប្តូវបានសម្ភេ រ់រដាយមកនដឹងេីមូេរហ្ត ”) រ៉ៅ ខនា រោង

ត្តមសំរៅរដើមខដេប្សរជាមួយប្រតកចា ឹកថ្នសកខីកមមកនុងត លាា ថា “ខាុំរឃើញខតរលយកមន សសរឆញេីអនក

ខដេរដើ ដំរណើ ជាមួយខាុំ”1091 ខដេរនោះរញ្ញជ ក់ថា ោត់េ ំបានសរងកតរមើេា សម្ភេ រ់ជាក់ខសាង ឬរឃើញសក

សេរឡើយ រ៉ៅ ខនាប្តឹមខតសនមតថា ប្រជាជនប្តូវបានសម្ភេ រ់។ ដូរឆនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណា

រឃើញថា ជាា េ ំសមរហ្ត ផេខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើរសឆកាីដកប្សង់ថ្នឆរមេើយ រស់ 

ម្ភស សរ៉ាន់ រដាយេ ំបានរដាោះប្សយរេើសំរៅរដើមភាសខខម ថ្នពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណ ី

នកងសកខីកមមកនុងត លាា ។   

441>នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើា រ ៀររារ់ រស់ជនរភៀសខេួន

 រស់ រេប្ជ េឹមក ង1092។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើា រ ៀររារ់រដើមបីោបំ្ទា យេ់រឃើញ

 រស់ខេួនខដេថា មន សសទាងំអស់ប្តូវបានរងខំឱ្យចាករឆញ  ួមទាងំ“អនកជំងឺ នកងអនក រួសរឆញេីមនៃី រេទយ

ប្កុង”1093 នកងថា ខខម ប្កហ្មបានសម្ភេ រ់ជនស ីវច្េកនុងអំឡុងរេេជរមេៀស ដូឆជាអនកខដេរខាយេ ំអាឆរនា

                                                 
1089

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣១៤។  

1090
 ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ម្ភស សរ៉ាន់ ឯកស រេខ E3/3966 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាស

ខខម ) 00362176 ទំេ័  ៤។ 
1091

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម្ភស សរ៉ាន់) ឯកស រេខ E1/145.1 ទំេ័  ២៩។  

1092
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣១៦។  

1093
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៧៦ រជើងទំេ័  ១៤១១។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ដំរណើ រៅម ខបានផងខដ 1094។ នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានវាយតថ្មេរេើភាេអាឆ

រជឿទ កឆកតាបានថ្នា រ ៀររារ់រនោះ ររើរទាោះរីជាប្រភេផាេ់េ័ត៌ម្ភនថ្នា រ ៀររារ់ រស់ រេប្ជ េឹមក ង ម្ភនមនកៃ

េសងស័យក៏រដាយ1095។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ជនរភៀសខេួន រេជ េឹមលួន នកង 

រេប្ជ េឹមក ង(រៅសលាដំរូង) ទំនងជាមន សសខតម្ភន ក់ដូឆា កត់សម្ភគ េ់ រស់ នួន ជា1096។ ដូឆខដេ ននួ 

ជា បានកត់សម្ភគ េ់ប្តឹមប្តូវថា រេប្ជ េឹមក ង(រៅសលាដំរូង)/រេជ េឹមលួន េ ំអាឆរឃើញរដាយផ្លៃ េ់នូវា 

សម្ភេ រ់រនាោះបានរឡើយ រដាយស  រេប្ជ េឹមក ង(រៅសលាដំរូង)/រេជ េឹមលួន រទើរខតបានមកដេ់ទីប្កុង

ភនំរេញភាេ មៗរប្ាយា ជរមេៀស1097។ រទាោះជាោ៉ៅ ងរនោះកាី ផៃយុរៅនឹងា រេើករឡើង រស់ នួន ជា1098 អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងេ ំខដេរញ្ញជ ក់ថា ជនរភៀសខេួន ូររនោះជាក់ខសាងេកតជា“បានរឃើញ”រហ្ត ា ណ៍រនោះរទ1099។ 

ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  ា ជំទាស់ រស់ នួន ជា រៅនឹងភាេលួ ឱ្យទ កឆកតាបាន រស់ រេប្ជ េឹមក ង(រៅ

សលាដំរូង)/រេជ េឹមលួន េ ំអាឆរជឿជាក់បានរឡើយ រដាយបានខផអករេើា ភាន់ប្ឆឡំទាក់ទងរៅនឹងថាន ក់

ដឹកនា ំរស់ រ.ក.ក. ខដេរនោះេ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងខផនកថ្នា រ ៀររារ់ខដេអងគជំន ំជប្មោះសេដំរូងបាន

                                                 
1094

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៩០ រជើងទំេ័  ១៤៦២។  

1095
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣១៦។ 

1096
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣១៦។ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣ (François 

PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័  ៣៤ នកង ៧០ ដេ់ ៧២ (រសឆកាីរោងរនោះប្តូវបានខកខប្រឱ្យប្សរត្តមសំរៅខដេ

បានខកតប្មូវ)។ 
1097

 សូមរមើេ កកឆចដម្ភា សន៍ជាមួយ រេជ េឹមលនួ ឯកសរ េខ E3/4060 ថ្ងៃទី ១១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ (En) (ភាសខខម ) 

00823179 ទំេ័  ១ (េឹមលួន “ប្តូវបានចាត់ឱ្យរៅរ ឱើា រៅប្េលានយនារៅរពា កឆកនត ង[កនុងទីប្កុងភនំរេញ]រៅថ្ងៃទី ២៧ ខខ រមស 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥” អាប្ស័យរហ្ត រនោះ េ ំទំនងជាថា ោត់បានរៅកនុងទីប្កុងភនំរេញរៅរេេខដេអនកជំងឺប្តូវបានរងខំឱ្យរឆញេីមនៃី រេទយ

រឡើយ)  (En) (ភាសខខម ) 00823180 ទំេ័  ២ (ត្តម បាយា ណ៍ ោត់បានអោះអាងថា ម្ភនមកតាភកាក រស់ោត់មួយឆំនួនបានប្បារ់ថា 

ម្ភនា សម្ភេ រ់ន សស រ៉ៅ ខនាោត់េ ំខដេរឃើញរលសម្ភេ រ់មាងណារឡើយ)។ 

1098
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣១៦។ 

1099
 ផៃយុរៅវច្ញ រោងត្តមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ណ រ ង េ លឺជាអនក“បានរឃើញ”អនកជំងឺប្តូវបានរដញរឆញេីមនៃី រេទយៈ 

សេប្កមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៧៦ រជើងទំេ័  ១៤១១ រោងរៅរេើសកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនខដេប្រមូេរដាយ 

François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ERN (ភាសខខម ) 00836295 ទំេ័  ២១៨។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់

សម្ភគ េ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរង្ហា ញរ ម្ ោះ ណ រ ង េ រឡើយ រៅរេេរោងរៅរេើា រ ៀររារ់រនោះ ដូរឆនោះរ ឱើ

ឱ្យម្ភនា ប្ឆឡំថា ជាា រ ៀររារ់ រស់ រេជ េឹមលង់។ 
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សំអាងរនាោះរឡើយ។ ស  ររសឆកាីមក អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបាន

េកចា ណារេើាេៈរទសៈជាក់លាក់ខដេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ភាេលួ ឱ្យទ កឆកតាបាន រស់ រេប្ជ េឹមក ង(រៅសលា

ដំរូង)/រេជ េឹមលួន េ ំទទួេបានរជាលជ័យ។ ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ រដាយស ា រ ៀររារ់រនោះ លឺជា

ពាកយឆចាមអារ៉ាម នកងេ ំប្តូវបានសួ រដញរដាេកនុងត លាា  រទើរេ ំអាឆរង្ហា ញា សម្ភេ រ់រនោះឱ្យហ្ួសេីវច្មតក

សងស័យ ដូរឆនោះេ ំអាឆោបំ្ទដេ់ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ទាហានខខម ប្កហ្មបាន

បាញ់សេ រ់ជនស ីវច្េកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស  ួមទាងំ“អនកខដេរខាយកម្ភេ ំងមកនអាឆរនាដំរណើ រៅម ខ

បានផងខដ ”1100។       

442>នួន ជា ក៏បានជំទាស់ផងខដ 1101រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេខផអករេើា 

រ ៀររារ ់រស់ជនរភៀសខេួនខដេបានកត់ប្ត្តរដាយ François PONCHAUD ខដេថា ត្តរាភាេយនាដ៏េបីម្ភន ក់

រ ម្ ោះ លង់ សវួន(រៅសលាដំរូង) ឬ លង់ សំរអឿន1102ប្តូវបានខខម ប្កហ្មាត់កាេរៅកនុងអំឡុងរេេថ្ន

ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ1103។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានរោងេ ំប្តឹមប្តូវរៅរេើភសាតុ្តង ររើត្តមភសាតុ្តងខដេឯកស រដើមជាភាសបារំាងថ្នសកខី

កមម រស់ជនរភៀសខេួនបានរញ្ញជ ក់ឆាស់ថា អនកខដេប្តូវបានខខម ប្កហ្មាត់កាេរនាោះ លឺជាឱ្សងា ីម្ភន ក់ 

មកនខមន លង់ សវួន(រៅសលាដំរូង) ឬ លង់ សំរអឿន រនាោះរទ1104។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ផៃយុរៅនឹងស ណា 

រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  ពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រស់ បា៉ៅ េ់  តនៈ េ ំបានរញ្ញជ ក់រខនែមរេើភ

                                                 
1100

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៩០។  

1101
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣១៧។  

1102
 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ា រ ៀររារ់ រស់ជនរភៀសខេួនខដេបានកត់ប្ត្តរដាយ François 

PONCHAUD ម្ភនរ ម្ ោះ“លង់ សវួន” រហ្ើយរ ម្ ោះរនោះក៏ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងផងខដ ។ ផៃយុរៅវច្ញ 

ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រស់ បា៉ៅ េ់  តនៈ E3/4839 ERN (ភាសខខម ) 00526069 ទំេ័  ៦ ម្ភនរ ម្ ោះ “លង់ សំ

រអឿន”ជាត្តរាភាេយនាដ៍េបីេាញ រហ្ើយទំនងជាថា François PONCHAUD រ ឱើា កត់ប្ត្តេ ំបានប្តឹមប្តូវ។ 

1103
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៩០ រជើងទំេ័  ១៤៦២ រោងរៅរេើសកខីកមម  រស់ជនរភៀសខេួន ថ្ងៃទី 

២៧ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកស រេខ E3/4590 ERN (ភាសខខម ) 00836101ទំេ័  ២៤។ 

1104
 សូមរមើេ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន ឯកស រេខ E3/4590 ERN (ភាសខខម ) 00836095-6 ទំេ័  ១៨៖ “ម្ភនអនកតវ៉ា ជា

េករសសឱ្សងា ីម្ភន ក់៖ ខខម ប្កហ្មាត់កាេោត់ រហ្ើយទ កសេរចាេរេើផេូវ” ទំេ័  ២២ ERN (ភាសបារំាង) 00410357៖ 

“Des gens rouspètent, notamment un pharmacien: les KR lui coupent la tête, et laissent le cadavre sur la route”។  
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សាតុ្តងទាក់ទងរៅនឹងា សេ រ់ រស(់លង់ សវួន(រៅសលាដំរូង) ឬ លង់ សំរអឿន)រឡើយ1105។ ររើរទាោះរជីា

សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនរញ្ញជ ក់ថា ខខម ប្កហ្មបានាត់កាេជនស ីវច្េរដាយខ សឆារ់ក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយនឹង នួន ជា ប្តង់ថា េ ំម្ភនេកខណៈឆាស់លាស់ ថារតើរ លគេខដេបាន

រ ៀររារ់រនាោះ ជាសកសីបានរឃើញរហ្ត ា ណ៍ផ្លៃ េ់ខភនក ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ ប្រភេេ័ត៌ម្ភនអនាមកក ួមជាមួយ

នឹងភសាតុ្តងខដេជាពាកយឆចាមអារ៉ាមតោន េី ដង   េ ំអាឆយកមករ ឱើជាមូេដាឋ ន ឹងមំ្ភរដើមបីផាេ់ា យេ់

រឃើញអំេីា សម្ភេ រ់រដាយខផអករេើភសាតុ្តងរនោះបានរឡើយ។  

443>រដើមបីោបំ្ទា យេ់រឃើញខដេថា “អនកខដេរខាយកម្ភេ ំងមកនអាឆរនាដំរណើ រៅម ខបាន” ក៏ប្តូវកងទ័េ

ខខម ប្កហ្មបាញ់សម្ភេ រ់ខដ រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរោងរៅកនុងរជើងទំេ័ កនុងឆំរណាមរនាោះរៅរេើា 

រ ៀររារ់ រស់ឧតាមរសនីយ៍ ស  រ៊ា ន ខដេប្តូវបានកត់ប្ត្តរៅកនុងេកខកត រស់អលគ ដឋទូតបារំាងប្រចាបំ្ររទសថ្ង

ខដេថា“ជនណាខដេមកនឆង់ ឬមកនអាឆជរមេៀសបាន ក៏ប្តូវបានេួកខខម ប្កហ្មសម្ភេ រ់រចាេផងខដ ”1106។ នួន 

ជា បានអោះអាងថា ភសាតុ្តង លឺជា“ពាកយឆចាមអារ៉ាមតោន េី ដង” នកងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបាន

សប្មរសប្មួេា រ ៀររារ់ រស់ ស  រ៊ា ន ឱ្យស ីសង្ហឱ ក់ោន ជាមួយនឹងា យេ់រឃើញ រស់ខេួន នកងេ ំបាន

េកចា ណាអំេីភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបាន រស់ ស  រ៊ា ន រឡើយ រ៉ៅ ខនា រៅកនុងា យេ់រឃើញបានសំអាងរេើា 

រ ៀររារ់រនោះ“ខដេហាក់ដូឆជាោម នរញ្ញា  នកង ជាមូេដាឋ នខតមួយលត់”1107។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់

សម្ភគ េ់រឃើញថា ឧតាមរសនីយ៍ ស  រ៊ា ន ប្តូវបានសគ េ់ថា ជាសកសីផ្លៃ េ់ខភនករេើា សម្ភេ រ់អនកខដេមកនឆង់ 

ឬមកនអាឆជរមេៀសបាន នកងបានរឃើញសកសេជារប្ឆើនរាយបា៉ៅយរៅត្តមដងផេូវ1108។ កំណត់រហ្ត ថ្នសកខកីមម

 រស់ ស  រ៊ា ន រសៃើ ខតលួ ឱ្យរជឿជាក់បាន រហ្ើយឆំណ ឆខេោះបានរ ៀររារ់េមអកតរទៀតផង រ៉ៅ ខនា រឃើញថា 

កំណត់រហ្ត រនោះេ ំបានរ ឱើរឡើងរប្ាមសមបង នកងេ ំបានសួ រដញរដាេរឡើយ រហ្ើយប្តូវបានរ ឱើរឡើងរដាយតតី

យជនសប្ម្ភរ់រោេរំណងរផសង ខដេមកនខមនជារោេរំណងថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ  នកងខឱោះភាេ

                                                 
1105

 ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី បា៉ៅ េ់  តនៈ ឯកស រេខ E3/4839 ថ្ងៃទី ២០ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាស

ខខម ) 00526069 ទំេ័  ៦។ 

1106
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៩០ រជើងទំេ័  ១៤៦២។ 

1107
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣១៨។  

1108
 េកខកត រស់សែ នទូតបារំាង កមមវតែៈុ សកខីកមម រស់ឧតាមរសនីយ៍ ស  រ៊ា ន ឯកស រេខ E3/2666 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00499663-4 ទំេ័  ៣ ដេ់ ៤។ 
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ជាក់លាក់ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់ខដេ ស  រ៊ា ន បានអោះអាងថា បានរឃើញរដាយផ្លៃ េ់ខភនក ប្េមទាងំភាេ

មកនឆាស់លាស់ ថារតើម្ភនរហ្ត ា ណ៍ថ្នា សម្ភេ រ់មួយ ឬរប្ឆើនក ណីរនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ជា

ា េ ំសមរហ្ត ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើឯកស រនោះសប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញថា អនកណា

ខដេរខាយេ ំអាឆរនាដំរណើ រៅម ខបានប្តូវបានកងទ័េខខម ប្កហ្មបាញ់សម្ភេ រ់កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស

រនាោះរឡើយ1109។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រខនែមរទៀតថា ា យេ់រឃើញរនោះេ ំម្ភនា ោបំ្ទេី

សកខីកមមផ្លៃ េ់ ឬកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយណាមួយរឡើយ។ ររើខផអករេើឆរមេើយ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី

មួយឆំនួន1110រឃើញថា សកខីកមមរនោះអាឆម្ភនអតែកភាេ រ៉ៅ ខនាេ ំប្តូវបានចាត់ខឆងឱ្យម្ភនា រដញរដាេរៅរេេ

ជំន ំជប្មោះរឡើយ។  

444>កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស  រស់សកសី នង រ៉ៅ ណាណ  លឺជាប្រភេមួយកនុងឆំរណាម

ប្រភេជារប្ឆើន ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់កនុងា ោបំ្ទដេ់ា យេ់រឃើញ រស់ខេួនខដេថា 

ម្ភនរហ្ត ា ណ៍ជារប្ឆើនក ណីខដេខខម ប្កហ្មបានបាញ់សម្ភេ រ់ជនស ី វច្េ1111។ រោងត្តមកំណត់រហ្ត រនោះ

បានស រស ថា “អត់រ ឱើអីរទកនុងវតា ប្ោន់ខតរញ្ញជ ឱ្យរឆញ ខតរៅខាងរប្ៅវតា ម្ភនរលបាញ់សម្ភេ រ់មន សស”1112

។ នួន ជា បានអោះអាងថា កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស រនោះ ខឱោះរសឆកាីេមអកតទាក់ទងរៅនឹង

ា សម្ភេ រ់ទាងំរនាោះ នកងថា សកសី ូររនោះេ ំបានេនយេ់ ថារតើខេួនបានដឹងអំេីា សម្ភេ រ់រនាោះដូឆរមាឆរឡើយ1113។ 

ា រ ៀររារ់រនោះេកតជាខឱោះរសឆកាីេមអកតប្បាកដខមនទាក់ទងរៅនឹងា បាញ់សម្ភេ រ់រនាោះ នកងទំនងជាភសាតុ្តង

ឆចាមអារ៉ាមខដេម្ភនតថ្មេជាភសាតុ្តងទារ។   

                                                 
1109

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៩០។ 
1110

 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៩០ រជើងទំេ័  ១៤៦២។ 
1111

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៩០ រជើងទំេ័  ១៤៦២។ សូមរមើេផងខដ ខាងរេើ កថាខណឌ  ៤៣៧ ជា
អាទិ៍ ខដេេកភាកាអំណោះអំណាងទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញខដេម្ភនរៅកនុងកថាខណឌ ដខដេរនោះ។  

1112
 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស  រស់ នង រ៉ៅ ណាណ  ឯកស រេខ E3/5131 ថ្ងៃទី ១៤ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ 

ERN (ភាសខខម ) 00165226 ទំេ័  ២។ 

1113
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣១២។  
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445>ផៃយុរៅនឹងស ណា រស់ នួន ជា1114
 េ ំម្ភនសញ្ញាណាមួយរង្ហា ញថា ា សម្ភេ រ់ណាមួយខដេអងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានយកមកសំអាងរនាោះ ប្តូវបានរ ឱើរឡើងរដាយប្សរឆារ់ ឬអាឆរ ឱើយ តាកកមមបានថា ជាា 

ចាបំាឆ់ខផនករោធារឡើយ។ ជាក់ខសាង អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ថា ខេួនេ ំបានសំអាងរេើា សម្ភេ រ់

ខដេ“អាឆម្ភនរហ្ត ផេថា រដាយស សែ នភាេប្រយ ទធោន ” ឬកនុងក ណីខដេេ ំម្ភនភសាតុ្តងប្លរ់ប្ោន់

សប្ម្ភរ់រង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ម្ភន ឬោម នា ប្រយ ទធរនាោះរឡើយ1115។ ទាក់ទងរៅនឹងា អោះអាង រស់ នួន ជា 

ខដេបានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរដាយេ ំសមរហ្ត ផេរេើពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើម

រណា ឹង ដឋរបរវណី នកងពាកយរណា ឹង រស់ជន ងរប្ោោះកនុងា យេ់រឃើញថា ម្ភនា សម្ភេ រ់រដាយ“ោម នមូេ

រហ្ត ទាេ់ខតរសោះ” ខដេរនោះម្ភនន័យថា មកនអាឆចាត់ទ កថា ជាា សម្ភេ រ់រដាយខ សឆារ់រនាោះរឡើយ1116 

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះធាេ រ់បានយេ់រឃើញរហ្ើយថា រៅប្លរា់េៈរទសៈទាងំអស់ 

ា យេ់រឃើញអំេីា សម្ភេ រ់ខដេបានសំអាងរៅរេើភសាតុ្តងប្ររភទរនោះ ជាា េ ំសមរហ្ត ផេ នកង

អាប្ស័យរហ្ត រនោះ េ ំចាបំាឆ់រដាោះប្សយរេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា តរៅរទៀតរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណា

កាី ា សម្ភេ រ់ជនស ីវច្េររើរទាោះជាសែកតរៅកនុងសែ នភាេប្រយ ទធោន ក៏រដាយ ក៏េ ំអាឆសនមតថាជាា សម្ភេ រ់

ប្សរឆារប់ានរឡើយ។   

446>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រៅរេេា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេីា សម្ភេ រ់បានខផអករេើ

សកខីកមមផ្លៃ េ់ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីខដេបានរឃើញា សម្ភេ រ់រដាយផ្លៃ េ់ខភនក នកងរដាយម្ភនា 

រញ្ញជ ក់រខនែមរៅវច្ញរៅមក ប្េមទាងំម្ភនា រញ្ញជ ក់រខនែមេីភសាតុ្តងមកនផ្លៃ េ់ រស់សកសី នកងភសាតុ្តងជា

ឯកស  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំយេ់រឃើញថា េ ំម្ភនត លាា អងគរហ្ត សមប្សរណាមួយអាឆសននក

ដាឋ នបានថា ា សម្ភេ រ់ទាងំរនាោះប្តូវបានរង្ហា ញហ្ួសេីវច្មតកសងស័យ េីរប្ពាោះម្ភនា រ ៀររារ់មួយឆំរពាោះ

ក ណីនីមួយៗថ្នា សម្ភេ រ់រនាោះ។ ាន់ខតម្ភនេកខណៈប្សរជាមួយនឹងា អន វតាប្តឹមប្តូវ នកងប្សរត្តម

រោេា ណ៍ថ្នា ជំន ំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវខងមរទៀត ប្រសកនររើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ឆាស់

លាសន់ូវា យេ់រឃើញ រស់ខេួនទាក់ទងរៅនឹងក ណីថ្នា សម្ភេ រ់មួយៗ នកងបានេនយេ់មូេរហ្ត ខដេសកខី

                                                 
1114

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៩៤។  

1115
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៥៤។  

1116
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣១៣។ 
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កមមផ្លៃ េ់រនោះប្តូវបានរញ្ញជ ក់រខនែមេីភសាតុ្តងដថ្ទរទៀត1117។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ររើរទាោះរីជាសនមតថា អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេយកភសាតុ្តងទាងំអស់ខដេខេួនបានរោងរនាោះ រដាយេ ំបានរញ្ញជ ក់េមអកតរេើ

មូេដាឋ នថ្នា យេ់រឃើញអំេីា សម្ភេ រ់មួយៗ ដូឆ នួន ជា អោះអាងរនាោះក៏រដាយ1118
 ក៏េ ំខមនជាកំហ្ សអងគ

ឆារ់ ៃន់ ៃ ខដេនាឱំ្យរម្ភឃៈសេប្កមរឡើយ រេើកខេងខតម្ភនា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

ទទួេយកភសាតុ្តងទាងំរនោះរដាយេ ំសមរហ្ត ផេ។  

447>ស  ររសឆកាីមក អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា អាឆរជឿជាក់

បានរៅប្តង់ឆំណ ឆថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត ពាក់េ័នធរៅនឹងរហ្ត 

ា ណ៍ជាក់លាក់ថ្នា សម្ភេ រ់រដាយខផអករេើភសាតុ្តងរប្ៅត លាា  នកងរដាយោម នា េនយេ់អំេីមូេរហ្ត 

ណាមួយទាក់ទងរៅនឹងា វាយតថ្មេភសាតុ្តងរនោះ ខដេថាម្ភនតថ្មេជាភសាតុ្តងទារជាងតថ្មេថ្នភសាតុ្តងកនុង

ត លាា  នកងរខនែមរេើរនោះរទៀត ជាទូរៅេ ំសូវម្ភនភាេជាក់លាក់។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា យេ់រឃើញទូរៅ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រៅខតម្ភនមូេដាឋ នសមប្សរ 

នកងប្លរ់ប្ោន់ខផអកត្តមភសាតុ្តងកនុងត លាា ខដេថា ជនស ីវច្េប្តូវបានសម្ភេ រ់រដាយោម នមូេរហ្ត  រៅកនុង

អំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ។ 

448>រដាយរហ្ត ថា ភសាតុ្តងជាលាយេកខណ៍អកស បានរញ្ញជ ក់ឆាស់ថា ម្ភនា សម្ភេ រ់ ីករាេដាេជាង

ា រង្ហា ញរៅរទៀត រហ្ើយភសាតុ្តងខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកភាកាទាក់ទងរៅនឹងឆំនួនថ្នា 

សម្ភេ រ់ ភាេញឹកញារ់ នកងាេៈរទសៈរនាោះ េ ំខមនជាមូេដាឋ នសំអាងសមប្សរកនុងា សននកដាឋ នអំេីឆំនួនជន

 ងរប្ោោះ េំនា ំ ឬទំហ្ំ ំរ ងថ្នា សម្ភេ រ់រនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ា េ ំបានវាយតថ្មេរេើភសាតុ្តង

 រស់អតីតកងទ័េខខម ប្កហ្មខដេថា េ ំម្ភនា រញ្ញជ ឱ្យសម្ភេ រ់ជនស ីវច្េ ប្េមទាងំា េ ំបានងេឹងខងេងភសាុ

ត្តង រស់ជន ងរប្ោោះ ខដេេ ំបានជួរប្រទោះា រប្រើហ្កងាកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរនាោះ លឺជាា េ ំសម

                                                 
1117

 សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ  ៧៣ “ផាេ់ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត ទាក់ទងរៅនឹងរហ្ត ា ណ៍

នីមួយៗ […] ជាវច្ ីសស្តសាសមប្សរ។ ជនជារ់រចាទម្ភនសកទធកដឹងថា រតើខេួនប្តូវបានដាក់េក  ទធភាេេីរទរេមើសមួយទាក់ទងរៅនឹង

រហ្ត ា ណ៍ខដេរចាទប្រាន់រនាោះប្សរត្តមរោេា ណ៍ថ្នា ជំន ំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា” រដាយរហ្ត ថា ា 
រញ្ញជ ក់រនោះសំរៅរេើា រចាទប្រាន់រៅកនុងដីារញ្ជូនរ ឿងរៅជំន ំជប្មោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ដូរឆនោះជន

ជារ់រចាទម្ភនសកទធកដឹងថា រតើខេួនប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេេីរហ្ត ា ណ៍ខដេបានរ ៀររារ់រៅកនុងសេប្កម ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ 
1118

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាណឌ  ២៩១។ 
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រហ្ត ផេ ដូឆរនោះរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ជាអរបរ ម្ភ រទរញ្ញជ ឱ្យសម្ភេ រ់ជនស ីវច្េកនុងអំឡុងរេេជរមេៀស េ ំ

ប្តូវបានដាក់រឆញ ឬអន វតារដាយរទៀងទាត់រឡើយ។    

៤.ឃ.១.ខ.២.ា សេ ររ់ដាយស េកខខណឌ កនងុអំឡងុរេេថ្នា ជរមេៀសរឆញេទីបី្កងុភនរំេញ  

449>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “[ជន ងរប្ោោះជារប្ឆើន បានសេ រ់រៅត្តមផេូវផងខដ រដាយ

ស មូេរហ្ត រផសងៗ   ួមទាងំជំងឺខដេរណាា េមកេីកងទ័េខខម ប្កហ្មេ ំបានផាេ់ឆំណីអាហា  ទឹក ជំនួយ

រវជជសស្តសា ជប្មក ឬសម្ភា  អនាម័យដេ់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសទាងំរនាោះ”1119
 នកងថា “ា សេ រ់ រស់ […] 

អនកខដេបានសេ រ់រដាយស េកខខណឌ រផសងៗ នកងា ខឱោះា ផាេ់ជំនួយ លឺជាា រ ឱើមន សសឃាត”1120។ រដើមបី

រ ឱើជាមូេដាឋ នសប្ម្ភរ់រសឆកាីសននកដាឋ ន អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើា យេ់រឃើញខផនកអងគ

រហ្ត រៅកនុងសេប្កម រស់ខេួន1121 ជាេករសសបានយេ់រឃើញថា “អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសទាងំរនាោះ ក៏បាន

ជួរប្រទោះនូវេកខខណឌ ដ៏េំបាករៅកនុងអំឡុងរេេរ ឱើដំរណើ  រស់េួករល ដូឆជា សែកតរៅរប្ាមករ ា ថ្ងៃខាេ ងំ ខឱោះ

រសបៀងអាហា  ទឹកសអ ត ថាន ំរេទយ ឬជប្មកសន ក់រៅប្លរ់ប្ោន់។ រដាយប្តូវបានររណា ញរឆញរៅកនុង ដូវរៅា  
រហ្ើយប្តូវបានរងខំឲ្យរដើ អស ់យៈរេេជារប្ឆើនថ្ងៃ ឬក៏អាឆរប្ឆើនសបាា ហ្ផ៍ងរនាោះ អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស 

នកងជាេករសសក ម្ភ តូឆៗ ប្តូវបានទទួេ ងា អស់កម្ភេ ំងោ៉ៅ ងខាេ ងំ នកងសឹងខតមកនអាឆរដើ រៅម ខ ួឆ […] 
អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសជារប្ឆើនបានធាេ ក់ខេួនរខាយ ឬម្ភនជំង ឺ រដាយស ខតេកខខណឌ ទាងំរនោះ រហ្ើយម្ភន

អនកខេោះបានសេ រ់បាត់រង់ជីវច្តផង” 
1122

 នកងថា “រៅរេេជួរប្រទោះនឹងេកខខណឌ េំបាកខាេ ងំ នកងឥត រ ់  

រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជន អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសមួយឆំនួនបានរ ឱើអតាឃាត ឬបានសេ រ់ភាេ

មៗរដាយស ខតា អស់កម្ភេ ំងខាេ ងំ ា ហ្ូរមកនប្លរ់ប្ោន់ ឬម្ភនជំងឺ”1123។  

                                                 
1119

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៥៦។ 

1120
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៥៩។ 

1121
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៥៦ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៤៩១ ដេ់ ៤៩២, ៤៩៥ ដេ់ ៤៩៨។ 

1122
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៩១ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 

1123
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៩៧។ 
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450>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សអងគរហ្ត  នកងអងគឆារ់រដាយបានសននក

ដាឋ នថា ា រ ឱើមន សសឃាត ប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងរដាយស េកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ1124។ 

នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង“រំរផេើសោ៉ៅ ងខាេ ងំរៅរេើឯកសណាឋ នភាេ នកងភាេ ៃន់ ៃ ថ្ន

េកខខណឌ នានាកនុងអំឡុងរេេជរមេៀសប្រជាជន”1125 នកងបានសំអាងោ៉ៅ ងរប្ឆើនរៅរេើឆរមេើយរប្ៅត លាា 

ខដេេ ំអាឆទទួេយកបាន សកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី1126 ឬភសាតុ្តងេ ំប្លរ់ប្ោន់1127 កនុងា េកេណ៌

នាេកខខណឌ កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស រហ្ើយបានសននកដាឋ នរដាយេ ំប្តឹមប្តូវថា េកខខណឌ រនោះបានរងកឱ្យម្ភន

ា សេ រ់។ នួន ជា ក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើា យេ់រឃើញ

អំេីអតែកភាេថ្នសកសេកនុងា រ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នថា ប្រជាជនបានសេ រ់រដាយស េកខខណឌ កនុងអំឡុងរេេថ្ន

ា ជរមេៀស1128។ 

451>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាងថា ស ណា រស់ នួន ជា េ ំម្ភនអងគរសឆកាីរឡើយ េីរប្ពាោះ ម្ភនភសាតុ្តង

រប្ឆើនសនធឹកសនាធ រ់ោបំ្ទា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា េកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀស នកងក

ងឱោះា ជួយ បានរណាា េឱ្យអនកខដេប្តូវជរមេៀសសេ រ់1129។  

452>ទាក់ទងរៅនឹងា ជំទាស់ រស់ នួន ជា រេើា វាយតថ្មេ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេីេកខខណឌ

ទូរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស1130 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា នួន ជា េ ំបានរេើក

អំណោះអំណាង រស់ខេួនឱ្យបានឆាស់លាស់ ទាក់ទងរៅនឹងខផនកថ្នរទមន សសឃាត  រៅកនុងរណា ឹងសទ កខរនាោះ

                                                 
1124

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣២៣ ដេ់ ៣២៦។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៤២២ ដេ់ ៤២៩ ខដេ នួន 

ជា បានជំទាស់ជាទូរៅរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌ កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស

រឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយអំណោះអំណាងទាំងរនោះខាងរប្ាមកនុងកថាខណឌ  ៥៩៧ ជាអា
ទិ៍។ 

1125
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣២២។ 

1126
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣២៣, ៣២៥ ដេ់ ៣២៦។ 

1127
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣២៣ ដេ់ ៣២៤។ 

1128
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣២៦ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៤៩៩, ៥០០។ 

1129
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១៧៦ ដេ់ ១៨៧។ 

1130
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣២២។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

288 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រទ រ៉ៅ ខនាបានរោងរៅរេើា រេើករឡើងរៅកខនេងរផសងរទៀតទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កកដឋថ្ន“អំរេើអមន សស ម៌

ដថ្ទរទៀត”1131រ៉ៅ រណាណ ោះ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អំណោះអំណាងទាងំរនោះ េកតជាជារ់

ពាក់េ័នធរដាយផ្លៃ េ់រៅនឹងរទឧប្កកដឋរនាោះ រហ្ើយអងគជំន ំជប្មោះនឹងប្តូវរដាោះប្សយា រេើករឡើងទាំងរនោះទាក់ទង

រៅនឹងរ ច្រទរនាោះផងខដ 1132។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដាោះប្សយខផនករនោះខតអណំោះ

អំណាងពាក់េ័នធរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ប្រជាជនសេ រ់រដាយស 

េកខខណឌ ខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរ៉ៅ រណាណ ោះ។   

453>ជាដំរូង អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរញ្ញជ ក់ជាងមីមាងរទៀតថា សប្ម្ភរ់ា រង្ហា ញអេីំរទមន សសឃាត

រៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក រហ្ត ា ណ៍ថ្នា សេ រ់រដាយស េកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀស ជាា 

ចាបំាឆ់ប្តូវបានរង្ហា ញឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសរងកតរឃើញថា ា យេ់រឃើញ

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ទាក់ទងរៅនឹងា សេ រ់រដាយស េកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទី

ប្កុងភនំរេញរនាោះ បានខផអកកនុងឆំរណាមរនាោះរៅរេើសកខីកមមផ្លៃ េ់ រស់សកសីេី  ូរ Sidney SCHARNBERG 
នកង ស៊ា ៊ុំ ជា នកងរេើសកខីកមមផ្លៃ េ់ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី យឹម ស វណណ  ចាន់ ស ភាេ រៅចាន់ ស ជាតក រឆ

ង រអងេី នូ  ហ្៊ាន់ រេជ ប្សីផេ នកង េកន ោ៉ៅ ថ្ង។ ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី នួន 

ជា បានអោះអាងថា ម្ភនរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីមួយឆំនួនប្តឹមខតបានផាេ់ឆរមេើយអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ង

រប្ោោះរ៉ៅ រណាណ ោះ ខដេោត់ចាត់ទ កថា ជាភសាតុ្តងេ ំអាឆទទួេយកបាន1133។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបាន

រដាោះប្សយ នកងបានសរប្មឆរដករស រេើអំណោះអំណាងរនោះ ួឆរាេ់រហ្ើយ1134។  

454>ទាក់ទងរៅនឹងខេឹមស ថ្នា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ

កត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ម្ភនខតសកខីកមម រស់ េកន ោ៉ៅ ថ្ង មួយលត់ខដេជាសកខីកមមផ្លៃ េ់ោបំ្ទា យេ់រឃើញ

ខដេថា “អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស […] បានរ ឱើអតាឃាត”1135រដាយស េកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀស ខដេសកសី

 ូររនោះបានអោះអាងថា ត្តមផេូវរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ោត់“បានរឃើញស្តសាីេី  ូរឆងកសម្ភេ រ់ខេួន […] េី កខនេង

                                                 
1131

 សូមរមើេស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣២២ រជើងទំេ័  ៨៦២ នកង ៨៦៣។  

1132
 សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ៥៩២ ជាអាទិ៍។ 

1133
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣២៣។ 

1134
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៣១៧ ជាអាទិ៍។ 

1135
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ៤៩៧។ 
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ខ សោន ”1136។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី េកន ោ៉ៅ ថ្ង េ ំបានរ ៀររារ់េមអកត រហ្ើយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ឬភាលី េ ំ

បានសួ រដញរដាេោត់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះរឡើយ។ រដាយស សកខីកមម រស់ោត់ខឱោះភាេជាក់លាក់រេើ

ឆំណ ឆរនោះ នកងេ ំម្ភនា រង្ហា ញេីមូេដាឋ នអឱីខដេនាឱំ្យោត់អាឆសននកដាឋ នបានថា ស្តសាីទាងំេី  ូររនាោះបានរ ឱើអតា

ឃាត នកងោម នា រង្ហា ញអំេីមូេរហ្ត ថ្នា សម្ភេ រ់ខេួនរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា េ ំ

ម្ភនត លាា អងគរហ្ត សមប្សរណាមួយអាឆសននកដាឋ នបានថា រហ្ត ា ណ៍ខដេ េកន ោ៉ៅ ថ្ង បានរ ៀររារ់

រនាោះរង្ហា ញឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យ1137ថា ា រ ឱើអតាឃាតរនោះ លឺរណាា េមកេីេកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀសរឡើយ

។ ភសាតុ្តងមួយរទៀតខដេទាក់ទងរៅនឹងា រ ឱើអតាឃាត លឺពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ស ត 

ណាវី បានរឃើញ“ា រ ើឱអតាឃាតរៅត្តមផេូវ”1138។ ា រ ៀររារ់រនោះមកនប្តឹមខតខឱោះភាេជាក់លាក់រ៉ៅ រណាណ ោះរទ 

ខងមទាងំជាភសាតុ្តងខដេេ ំប្តូវបានសួ រដញរដាេទាងំប្សុងខដេម្ភនតថ្មេទារ នកងេ ំប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់

រង្ហា ញា យេ់រឃើញឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យរឡើយ។ 

455>មា៉ៅងវច្ញរទៀត ា សននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រដាយស “េកខខណឌ  ៃន់ ៃ  នកងោម ន

រមត្តា កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស អនកខដេប្តូវរលជរមេៀសមួយឆំនួន ជាេករសស ក ម្ភ បានសេ រ់រដាយស 

ា រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេ ំង រូកជាមួយនឹងា ខឱោះឆំណីអាហា  ឬជំងឺរផសងៗ”1139ប្តូវបានោបំ្ទរដាយសកខកីមម

ផ្លៃ េ់ រស់ រេជ ប្សីផេ នកង ររ ស ផ្លនី ខដេបានរ ៀររារ់េមអកតោ៉ៅ ងសមប្សរ អំេីមូេរហ្ត ខដេក ម្ភ តូ

ឆៗបានសេ រ់រដាយស ា ខឱោះឆំណីអាហា  នកងជំងឺ1140។ នួន ជា េ ំបានជំទាស់រៅនឹងខេឹមស ថ្នសកខកីមម

                                                 
1136

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅ ថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័  ២២។ 
1137

 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រខនែមរទៀតថា កនុងអំឡុងរេេសួ សំណួ សកសី េកន ោ៉ៅ ថ្ង សហ្ប្េហ្ោះរាជអាជាា េ ំបាន

រញ្ញជ ក់អំេីា េកតថ្នខេមឹស រៅកនុងរសៀវរៅ រស់ោត់ រ៉ៅ ខនាប្តឹមខតបានរញ្ញជ ក់ថា េកន ោ៉ៅ ថ្ង លឺេកតជាអនកស រស អតែរទរនាោះខមន

រ៉ៅ រណាណ ោះ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ា រ ៀររារ់អំេីា សេ រ់េ ំអាឆនកោយបានថា បានរេើករឡើងមាងរទៀតរៅឆំរពាោះម ខត លាា រឡើយ 

(សូមរមើេ សេប្កមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៩៧ រជើងទំេ័  ១៤៨៩ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹក ថ្ងៃទី ០៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ 

២០១៣ (េកន ោ៉ៅ ថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័  ៤៤)។ 
1138

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ៤៩៧ រជើងទំេ័  ១៤៨៧ រោងរៅរេើពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី

 រស់ ស ត ណាវី ឯកស រេខ E3/4921 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00586773 ទំេ័  ៨។  
1139

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៩៧។ 
1140

 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៩៨ រោងរៅរេើរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រេជ ប្សីផេ ខដេ

បានរ ៀររារ់ថា កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស រដាយស ខឱោះអាហា  ថាន ំរេទយ ទឹករដាោះ ឬទឹក រទើរកូន រស់ោត់សេ រ់(ប្រតកចា ឹកឆ ោះ
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

 រស់ ររ ស ផ្លនីរឡើយ1141។ ទាក់ទងរៅនឹងា ជំទាស់ រស់ នួន ជា រៅនឹងសកខីកមម រស់ រេជ ប្សផីេ1142 

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា ខដេសកសីបានេនយេ់ប្តឹមខតថា កូន រស់ោត់សេ រ់

រដាយស ដាឆ់បាយ ដាឆ់ទឹក អត់ថាន ំ អត់ទឹករដាោះឱ្យកូនរៅ1143 ររើរទាោះរីជាោម នា រញ្ញជ ក់េមអកតរខនែមរេើ

មូេរហ្ត ថ្នា សេ រ់ក៏រដាយ ក៏េ ំបានរ ឱើឱ្យរសឆកាីសននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ា សេ រ់

រដាយស េកខខណឌ រនាោះ រៅជាេ ំសមរហ្ត ផេរឡើយ រដាយអងគជំន ំជប្មោះបានេកចា ណារឃើញថា េទធភាេ

ខដេរណាា េឱ្យសេ រ់រនាោះប្តូវបានរញ្ញជ ក់រខនែមេីភសាតុ្តងដថ្ទរទៀត  ួមទាងំស ភ វច្នកឆិ័យផងខដ ។ រសឆកាី

សននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវបានរញ្ញជ ក់រខនែមរដាយសកខីកមម រស់ Sidney SCHARNBERG 
ខដេបានរ ៀររារ់ថា អនកខដេ“បានឆូេសែ នទូតរៅថ្ងៃរនាៃ រ់រនាោះ បានរ ៀររារ់ថា ម្ភនសកសេរៅត្តមផេូវ 

នកងមន សសខដេសេ រ់រដាយស ជំងឺ ឬហ្ត់រនឿយរេេរដើ ត្តមផេូវ” (ប្រតកចា ឹកសំរៅភាសខខម រកខប្រខ ស

េីសំរៅរដើមជាភាសអង់រលេស)1144 ររើរទាោះរីជាសកខីកមមរនោះជាភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាមក៏រដាយ ក៏រនោះរកើត

រឆញេីសកសីខដេរជឿជាក់បានជាទូរៅ នកងផ្លៃ េ់រៅរេេរនាោះ ដូរឆនោះបានផាេ់ា ោំប្ទដេ់សកខីកមមផ្លៃ េ់ រស់ 

រេជ ប្សីផេ នកង ររ ស ផ្លនី។ សកខីកមមផ្លៃ េ់ដថ្ទរទៀតខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរនាោះ1145 ម្ភន

                                                                                                                                                             

ថ្ងៃទី ០៥ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័  ២១) នកងរោងរៅរេើរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ររ ស ផ្លនី 

ខដេបានេនយេ់េមអកតថា កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស កូនខចីោត់ ឺខាេ ងំ នកងថា រៅរេេោត់យកកូន រស់ោត់រៅរេទយរោធា 

កូន រស់ោត់បានសេ រ់មួយ ំរេឆរដាយស ប្រាឆ់ រប្ាយរេេរេទយរោធារនាោះយកសឺរំាងចាក់អឱីឆូេកាេកូនោត(់ប្រតកចា ឹក 

ថ្ងៃទី ០៤ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/200.1 (ររ ស ផ្លនី) ទំេ័  ១០ ដេ់ ១១)។ 
1141

 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣២៥ រជើងទំេ័  ៨៧៥ ខដេ នួន ជា បានរចាទប្រាន់ថា សកខីកមម

 រស់ ររ ស ផ្លនី បានរ ឱើរឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា រេើករឡើងអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ជន ងរប្ោោះ ដូឆរនោះេ ំអាឆទទួេយកបានរឡើយ(អំ

ណោះអំណាងរនោះអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានសរប្មឆរដករស  ួឆរាេ់រហ្ើយ)។ 

1142
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣២៥។ 

1143
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័  ២១។   

1144
 សលាប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ៤៩៧ រជើងទំេ័  ១៤៨៧ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(Sydney SCHANBERG) ឯកស រេខ E1/203.1 ទំេ័  ៣។ 

1145
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស៊ា ៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័  ៤, ១២ ដេ់ ១៣។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី 

១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័  ៦០ ដេ់ ៦១។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (ចាន់ ស ភាេ រៅចាន់ ស ជាតក) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័  ៣៣។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រឆ
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េកខណៈទូរៅ រដាយស េ ំម្ភនា ត្តងំសំណួ េីភាលី ឬអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរដើមបីរញ្ញជ ក់ា េកត នកង

ប្រភេជាក់លាក់ថ្នា រ ៀររារ់ រទើរសកខីកមមរនោះេ ំបានោបំ្ទរដាយសមរហ្ត ផេដេ់ា សននកដាឋ នខដេថា 

រ លគេខដេពាក់េ័នធរនាោះេកតជាបានរឃើញផ្លៃ េ់នូវា សេ រ់រដាយស េកខខណឌ  ខដេខ សេីា រឃើញមន សស

រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេ ំងដួេសនេរ់ ឬបានឭថា ម្ភនមន សសសេ រ់1146។ តថ្មេថ្នសកខីកមមខដេម្ភនឆំណ ឆជារព់ាក់

េ័នធទាងំរនោះ ម្ភនតកឆតួឆប្តឹមរញ្ញជ ក់េីេកខខណឌ  ៃន់ ៃ កនុងអំឡុងរេេជរមេៀស។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ា សំអាង

រេើឆរមេើយទាងំរនោះរ ឱើជាភសាតុ្តងរង្ហា ញអំេីា សេ រ់រដាយស េកខខណឌ  ជាា េ ំសមរហ្ត ផេរនាោះរឡើយ។   

456>រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី សកខីកមមផ្លៃ េ់រនោះប្តូវបានរញ្ញជ ក់រខនែមរដាយភសាតុ្តងជាឯកស  ខដេកនុងរនាោះម្ភន

 បាយា ណ៍ឆំនួន ០២  រស់ ដាឋ ភកបាេថ្នឆប្កភេអង់រលេស នកងប្កុមប្រឹការសដឋកកឆច នកងសងគមកកឆចថ្នអងគា 

សហ្ប្រជាជាតកខដេរៅរេេរនាោះរាយា ណ៍អំេីា រ ៀររារ់ រស់រវជជរណឌ កតកមពជុា ខដេត្តម បាយា ណ៍

បានអោះអាងថា េកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀសខដេរណាា េឱ្យម្ភនកងឱោះទឹក កងឱោះា ខងទាខំផនករវជជសស្តសា នកងម្ភន

ា ឆេងជំងឺ ដូឆជា ជំងឺអាសននររាល បានរណាា េឱ្យមន សសសេ រ់រប្ឆើន1147
 នកងថា កនុងអំឡុងរេេថ្នា 

ជរមេៀសរេេរនាោះោត់បានរឃើញរខាម ឆកូនរកមងម្ភន ក់រៅរ ៀងរាេ់“២០០ ោ៉ៅ ត (yards)” ខដេក ម្ភ ភាលរប្ឆើន

                                                                                                                                                             

ង រអងេី) ឯកស រេខE1/198.1 ទំេ័  ៦៨ ដេ់ ៦៩។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ  ហ្៊ាន់) ឯកស រេខ 

E1/199.1 ទំេ័  ៦។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅ ថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័  ៤៤ នកង ៤៦។ 

1146
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ទំេ័  ៦១ ដេ់ ៦២ (រ ៀររារ់េីមន សសសេ រ់រៅត្តមផេូវ រហ្ើយរៅ

រេេរនាោះរឃើញម្ភនា ជាន់ោន ក៏ម្ភន រហ្ើយម្ភនអនកខដេ ឺហ្នឹងក៏ម្ភន រហ្ើយ ហ្ូតដេ់ម្ភនអនកសេ រ់រទៀត)។ ា សរងខរខេី នកង

ទូរៅរៅកនុងឆរមេើយរនោះខដេផៃយុរៅនឹងខផនកដថ្ទរទៀត រស់ យឹម ស វណណ  ខដេបានរ ៀររារ់េមអកតត្តមេំដារ់េំរដាយប្តឹមប្តូវរនាោះ 

បានរង្ហា ញថា ជាពាកយឆចាមអារ៉ាម ឬពាកយេយខដេអាឆម្ភនន័យដូឆរៅនឹងា រង្ហា ញ ូរភាេអំេីមន សសដួេេ ំអាឆរដើ រៅម ខបា

ន។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស៊ា ៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័  ១២ ដេ់ ១៣ 

(បានរឃើញមន សសបានសេ រ់ត្តមផេូវ)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ចាន់ ស ភាេ រៅចាន់ ស ជាតក) ឯកស 

រេខ E1/198.1 ទំេ័  ៣២ ដេ់ ៣៣ (បានរឃើញអនកខេោះសេ រ់ត្តមផេូវ) នកងប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ  ហ្៊ា
ន់) ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័  ៦ (អនកខេោះសេ រ់ នកងទ កសកសេរចាេត្តមផេូវ) រនោះជាា នកោយេ ំឆាស់លាស់ប្លរ់ប្ោន់ ខដេ

ផៃយុេីខផនកដថ្ទរទៀតរៅកនុងសកខីកមមរនាោះ។ 

1147
  បាយា ណ៍ រស់ ដាឋ ភកបាេឆប្កភេអង់រលេស៖ ា  ំរលាភសកទធកមន សសរៅកមពជុាប្រជា កររតយយ ឯកស រេខ E3/3319 ថ្ងៃទី 

១៤ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN (ភាសខខម ) 00699213 កថាខណឌ  ៦។ 
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បានសេ រ់រដាយស “ជំងឺប្កេោះ នកងរពាោះរវៀនខដេរណាា េឱ្យខឱោះជាតកទឹកទាងំប្សុង”
1148។ ររើរទាោះរជីាភសាុ

ត្តងរនោះជាពាកយឆចាមអារ៉ាម នកងរដាយស េ ំម្ភនេ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹងាេៈរទសៈថ្នប្រភេា រ ៀររារ់ 

នកងា វច្ភាលអំេីភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបាន នកងេ ំសមប្សរកនុងា រង្ហា ញឆំនួនក ម្ភ ខដេបានសេ រ់ឱ្យហ្ួសេី

 វច្មតកសងស័យោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ ក៏ជាា រញ្ញជ ក់រខនែមរៅរេើភសាតុ្តងដថ្ទរទៀតរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះ 

េីរប្ពាោះត្តមា អោះអាង រស់រវជជរណឌ កតអំេីមូេរហ្ត ខដេរណាា េឱ្យសេ រ់ បានខផអករេើា វាយតថ្មេរដាយ

សមរហ្ត ផេ នកងរដាយស ត្តមភសាតុ្តងរញ្ញជ ក់ រៅរេេដាក់ឱ្យសែកតរប្ាមេកខខណឌ ដូឆេកខខណឌ កនុងរេេ

ជរមេៀសដូឆជា ករ ា ថ្ងៃរៅា ខាេ ងំ អស់កម្ភេ ំងខាេ ងំ កងឱោះទឹក ជប្មក ា ខងទាខំផនករវជជសស្តសា ជាេករសសក ម្ភ 

ង្ហយទទួេ ងរប្ោោះដេ់ជីវច្តរដាយស កងឱោះជាតកទឹក។  

457>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានសំអាងរេើភសាតុ្តងជាឯកស ដថ្ទរទៀត ដូឆជា ា ទំនាក់ទំនងា ទូត 

កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ ពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី នកងពាកយរណា ឹង រស់ជន ងរប្ោោះ1149។ 

ភាលរប្ឆើនពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី នកងពាកយរណា ឹង រស់ជន ងរប្ោោះប្តឹមខតផាេ់រសឆកាី

សននកដាឋ នទូរៅរដាយេ ំម្ភនេនយេ់នូវប្រភេអំេីា ដឹង រស់សមីរ លគេ1150 ដូរឆនោះអាឆជា“ា ឆងចាជំា ួម” ឬ

                                                 
1148

 ា រ ឱើវច្ភាលមួយខដេរ ៀរឆំរឡើងត្តងនាមឱ្យអន លណៈកមមា  រស់អន លណៈកមមា រនោះសាីេីឯកស នានាខដេបានដាក់ជូនអន 

លណៈកមមា រនោះ នកងលណៈកមមា សកទធកមន សសត្តមរសឆកាីសំរ ឆរេខ ៩ (XXXIV) ឯកស រេខ E3/2060 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មករា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ERN (ភាសខខម ) 00294954 ទំេ័  ១៩។ 

1149
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ១៤៨៧ ដេ់ ១៤៨៨ នកង ១៤៩១ ដេ់ ១៤៩២។  

1150
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៩៧ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ផ្លត់ ហ្ន ឯក

ស រេខ E3/4756 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំេ័  ៤ ERN (ភាសខខម ) 00484884 (បានរឃើញមន សយចាស់ជរាខដេរដើ 

ខេង ួឆ ប្តូវសេ រ់ត្តមផេូវ)។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី សម ផ្ល ឯកស  E3/5005 ថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ 
២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00557817 ទំេ័  ៤ (អនកខេោះម្ភនថ្ផៃរពាោះប្លរ់ខខឆេងទរនេត្តមផេូវ រេេឆេងទរនេរហ្ើយប្តូវេួកវារងខំឱ្យរនា

ដំរណើ រៅម ខរទៀត នកងេ ំអាឆប្ទាបំាន អនកឆេងទរនេក៏ដាឆ់ខយេ់សេ រ់ត្តមផេូវទាំងម្ភា យ នកងកូន អនកខេោះរទៀតឆេងទរនេរហ្ើយទ កកូន

រចាេប្សរម្ភឆររាមរឡើងរមម )។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រស់ តូឆ ម នកនៃ ឯកស រេខ E3/4668 ថ្ងៃទី ២០ ខខ 
មករា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00211324 ទំេ័  ៤ (បានរ ៀររារ់ថា មន សសចាស់ជរា មកនអាឆរ ឱើដំរណើ រៅម ខបាន មា៉ៅ ង

រទៀតរៅត្តមផេូវ ខាុំរឃើញម្ភនសកសេជារប្ឆើនខដេរដកសេ រ់ោ៉ៅ ងអារណាឆអា ម៌ដូឆសតឱធាត )។ ពាកយរណា ឹងជន ងរប្ោោះ លាស់ 

វណាណ ន ឯកស រេខ ថ្ងៃទី ២៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៧ ERN (ភាសខខម ) 00451929 ទំេ័  ៧ (ប្រជាជនទាងំរនាោះ ខេោះសេ រ់ត្តមផេូវ 
សកសេសអយុ េួយ ខេោះរទៀតធាេ ក់ខេួន ឺរដាយស ខតេ ំម្ភនអាហា ប្លរ់ប្ោន់ រហ្ើយរដើ ផេូវឆ្ៃ យោ៉ៅ ងដូឆរនោះ)។ ពាកយរណា ឹងជន
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“ា េកេណ៌នា មមត្ត” រ៉ៅ ខនាេ ំខមនរទេករស ន៍ផ្លៃ េ់ខេួន ខដេរនោះេ ំសមប្សរកនុងា រង្ហា ញអងគរហ្ត ពាក់េ័នធ

រឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ឯកស ដថ្ទរទៀត ជាេករសសឯកស ខដេម្ភនរៅកនុងរេេរនាោះ ម្ភនេកខណៈ

ជាក់លាក់ជាង នកងរកើតរឆញេីសែ រ័នខាងរប្ៅ1151 ឬរង្ហា ញេ័ត៌ម្ភនេមអកតឆាស់លាស់នូវអឱីខដេទំនងជារទ

េករស ន៍ផ្លៃ េ់ខេួន1152 រនោះអាឆផាេ់ា រញ្ញជ ក់រខនែមរេើភសាងុត្តងផ្លៃ េ់ នកងរសឆកាីសននកដាឋ នទូរៅ រសអ់ងគ

                                                                                                                                                             

 ងរប្ោោះ ប្ពារ រខន ឯកស រេខ E3/5406 ថ្ងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម )  00480181 ទំេ័  ៧ (បានរឃើញ

មន សសសេ រ់ត្តមផេូវរដាយស អត់អាហា  ចាស់ៗសេ រ់)។ 
1151

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៩៧ រជើងទំេ័  ១៤៨៧ ទូ រេខ រស់សែ នទូតអារម៉ៅ ច្កប្រចាបំាងកក 

កមមវតែ៖ុ ជនរភៀសខេួនខខម ប្តូវរដើ រឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ឯកស រេខ E3/3004 កថាខណឌ  ៣  ERN (ភាសខខម ) 00658221 (រាយ

ា ណ៍ថា អនកខដេប្តូវបានរលជរមេៀសបានអោះអាងា ខឱោះទឹក ឬទឹកមកនសអ ត នកងកំរៅថ្ងៃខាេ ងំ បានរ ឱើឱ្យមន សសចាស់ជរា នកងក ម្ភ តូ

ឆៗសេ រ់ នកងរកើតជំងឺអាសននររាល។ រៅរេេខដេអនករ ឱើដំរណើ ជកតរៅដេ់ប្កុងកំេង់ចាម មន សសសេ រ់រដាយជមៃឺអាសននររាលេ ី៤ ឬ 

៥ នាក់រ ៀងរាេ់ថ្ងៃ)។ ទូ រេខសែ នទូតអារម៉ៅ ច្កប្រចាំបាងកក កមមវតែ៖ុ កមពជុាងមី ឯកស រេខ E3/3006 កថាខណឌ  ៦ ERN 

(ភាសខខម ) 00702181 (ជនជាតកឥណាឌ  នកងេីេីេីនខដេប្តូវបានរងខំរដាយប្ឆឡំឱ្យរឆញេីទីប្កុងភនំរេញនកោយថា មន សសចាស់ 

រកមងតូឆៗ នកងអនកជំងឺជារប្ឆើនបានសេ រ់ភាេ មៗ ខណៈខដេេួករលបានរ ឱើដំរណើ  រដាយស ជំងឺអាសននររាលបានរកើតរឡើងកនុងឆំរណាម

ហ្ឱូងមន សសខដេរដើ ជាជួ រៅខាងរជើងកខនេងខដេម្ភនា ខឱោះខាតរសបៀងអាហា  នកងទឹកសអ ត)។ 
1152

 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៩៧ រជើងទំេ័  ១៤៨៧ រោងរៅរេើពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរ

ណា ឹង ដឋរបរវណី េី រ ៀម ឯកស រេខ E3/4980 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00554820 ទំេ័  ៣ (បាន

អោះអាងថា ម្ភនខត ២០០ នាក់រ៉ៅ រណាណ ោះ ខដេរៅដេ់ភូមករនាោះ េីរប្ពាោះអនកខេោះសេ រ់រដាយស ា រប្សកឃាេ ន នកងជំងឺ)។ សេប្កម

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ១៤៩១ រោងរៅរេើពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រស់ ស ត ណាវី ឯកស 

រេខ E3/4921 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00586773 ទំេ័  ៨ (រៅត្តមផេូវ ោត់បានរឃើញា រ ឱើអតា

ឃាត នកងជន ងរប្ោោះថ្នា អត់អាហា ។ រអូនប្រុសម្ភន ក់ នកងរអូនប្សី រស់រលាកប្សីខដេរៅរៅរដាោះ បានសេ រ់បាត់រង់ជីវច្តរដាយ

ស អត់អាហា )។ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៩៨ រជើងទំេ័  ១៤៩១ សកខីកមមជនរភៀសខេួនប្រមូេ

រដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោម នាេរ ច្រឆទិ ERN (ភាសខខម ) 00836120 ទំេ័  ៤៣ (រលាក S 

បានរ ៀររារ់ថា រៅរនាៃ យ កូនរកមងអាយ  ៧ ឆ្ន ំ ខដេបានរដើ ជាមួយឪេ កម្ភា យកនុងអំឡុងរេេរម្ភ៉ៅ ងរៅា រំផ តរៅរេេថ្ងៃបានសេ រ់

រ៉ៅ នាម នរម្ភ៉ៅ ងរប្ាយមករនាៃ រ់េផីឹកទឹកត្តមរឹង) ទំេ័  ១៧២ ដេ់ ១៧៣ ERN (ភាសខខម ) 00836250-1 (រ៉ៅ ក ស ច្ត បានរ ៀររារ់

អំេីា សេ រ់ រស់ទា កអាយ មួយខខ ខដេបាន  ឺ រហ្ើយសេ់ខតខសបក នកងឆអឹងរ៉ៅ រណាណ ោះ។ រៅខប្េករពា ិ៍កនុងប្សុកប្សីសនធ រខតា

កំេង់ចាម ខខម ប្កហ្មបានខឆករឆ េួកោត់ នកងបានយកថាន ំរេទយខដេោត់ទ កឲ្យកូនខដេកំេ ងខត ។ឺ ២ ថ្ងៃរប្ាយមក កូន រស់

េួកោតប់ានសេ រ់រដាយស មកនម្ភនថាន ំរេទយ។ ១៥ ថ្ងៃរប្ាយមក កូនទីរួន រស់េួកោត់អាយ  ៤ ឆ្ន ំ បានធាេ ក់ខេួន  ឺ នកងសេ រ់

រដាយស ខតមកនម្ភនថាន ំរេទយ) ERN (ភាសខខម ) 00836296 ទំេ័  ២១៩ (ណ រ ង េ បានរេើករឡើងថា កនុងឆំរណាមកូនទាងំអស់
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ជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ជាេករសសទាក់ទងរៅនឹងា សេ រ់ រស់ក ម្ភ តូឆៗ។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

រង្ហា ញអំេីា សេ រ់រដាយស េកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀស រដាយខផអករេើា រ ៀររារ់អំេីា សេ រ់ រស់មន សស

ចាស់ នកងអនកជំងឺ។ ដូឆ នួន ជា បានកត់សម្ភគ េ់1153 រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី អ ឹម ស៊ា នៃី បានអោះអាងថា ម្ភា

យរកមក រស់ោត់បានសេ រ់កនុងអំឡុងរេេជរមេៀសប្រជាជនរដាយស ខតវ័យចាស់ជរា។ រដាយស េ ំម្ភនេត៌

ម្ភនរខនែមណាមួយទាក់ទងរៅនឹងាេៈរទសៈថ្នា សេ រ់ រស់ម្ភា យរកមកោត់ ជាា េ ំសមរហ្ត ផេកនុង

ា សននកដាឋ នហ្ួសេីវច្មតកសងស័យថា ា សេ រ់រនោះលឺរណាា េមកេីាេៈរទសៈថ្នា ជរមេៀសទាងំប្សុងរនាោះរទ 

1154។ ម្ភនន័យថា រៅរេេេកចា ណារេើេកខខណឌ  ៃន់ ៃ កនុងអំឡុងរេេជរមេៀស អងគជំន ំជប្មោះត លាា កេូំេ

 កេ ំរឃើញថា ជាា េ ំសមរហ្ត ផេខដេថា េកខខណឌ ខដេដាក់រៅរេើអនកខដេប្តូវបានជរមេៀសរនាោះ ជា

កត្តា ជារព់ាក់េ័នធរៅនឹងា សេ រ់ខដេបានរកើតរឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសកនុងឆំរណាមប្កុម ខដេ

ង្ហយទទួេ ងរប្ោោះរំផ តរនាោះ ម្ភនដូឆជា ម្ភា យរកមក រស់ អ ឹម ស៊ា នៃី នកងអនកជំងឺខដេប្តូវបានរបាោះរង់រចាេ

រៅរេើខប្លកនុងមនៃី រេទយខដេ រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រេជ ប្សីផេ បានរឃើញផ្លៃ េ់1155។   

458>ផៃយុរៅនឹងា រេើករឡើង រស់ នួន ជា1156 អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានសំអាងរៅរេើា រ ៀររារ់

 រស់ ស  រ៊ា ន ខដេបានរេើករឡើងរៅកនុងេកខកត រស់សែ នទូតបារំាងខដេេ ំបានសំរៅរេើា សេ រ់រដាយស 

េកខខណឌ  រ៉ៅ ខនាបានសំរៅរៅរេើា បា៉ៅ ន់សម ន រស់ ស  រ៊ា ន ខដេថា អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសជារប្ឆើនបាន

សេ រ់ជារនារនាៃ រ់រដាយស េកខខណឌ េំបាករវទនា1157។ ឆ ងរប្ាយ ទាក់ទងរៅនឹងា ជំទាស់ រស់ ននួ ជា 

                                                                                                                                                             

ឆំនួន ៧ នាក់ខដេចាករឆញេីភនំរេញជាមួយោត់ កូនរីនាក់បានសេ រ់រដាយស ជំងឺ នកងភាេអត់ឃាេ នកនុង យៈរេេ ៣ ខខ) (ពាកយរ

ណា ឹង រស់ជន ងរប្ោោះ ខកម ខួន (កូនប្រុសទីរី រស់ោត់បានសេ រ់ត្តមផេូវ“រដាយស អត់បាយ”)។  
1153

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣២៤។ 

1154
 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី អ ឹម ស៊ា ននី ឯកស រេខ E3/5555 ថ្ងៃទី ១៤ ខខ សីហា ឆ្ន  ២០០៩ ERN 

(ភាសខខម ) 00363533-4 ទំេ័  ៣ ដេ់ ៤ ប្តូវបានរោងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៩៧ រជើង

ទំេ័  ១៤៨៧។ 

1155
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១៣ រេជ ប្សីផេ ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័  ១៥ ដេ់ ១៦។  

1156
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣២៣។  

1157
 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា េកខកត រស់សែ នទូតបារំាង កមមវតែ៖ុ សកខីកមម រស់ឧតាមរសនីយ៍ ស  រ៊ា ន ឯក

ស រេខ E3/2666 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00499664-5 ទំេ័  ៤ ដេ់ ៥ ប្តូវបានរោងរៅកនុងរជើង

ទំេ័  ១៤៧២ ថ្នសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង។ កនុងរជើងទំេ័ រនាោះ ម្ភនា រោងរៅរេើសលាប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះ
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រៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើភសាតុ្តងខដេរង្ហា ញថា សកសេរៅត្តមដងផេូវលឺជា

សកសេ រស់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស ខដេសេ រ់រដាយស េកខខណឌ កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស1158 ននួ 

ជា បានកំណត់ឆ ច្តេកខណៈថ្នា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំប្តឹមប្តូវ។ ផៃយុរៅនឹងអឱីខដេ 

នួន ជា បានរេើករឡើងរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានសំអាងរៅរេើភសាតុ្តងរនោះ នកងបានរង្ហា ញនូវា 

មនៃកេសងស័យ ថារតើសកសេរៅត្តមដងផេូវខដេបានេកេណ៌នារៅកនុងសកខីកមមរនាោះ លឺជាប្រជាជនខដេបាន

សេ រ់រដាយស េកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀស ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ថា “រដាយ

ស ភសាតុ្តងខដេបានេកភាការៅកនុងខផនក ១០.២.១៣ (“ា សេ រ់”) […] សកសេខដេប្តូវបានរឃើញរៅ

រេេជរមេៀសរនាោះ លឺជាទាហាន ួមទាងំអនកខដេសេ រ់កនុងរេេប្រយ ទធ នកងអនកខដេប្តូវបានជរមេៀស”1159។ 

ដូរឆនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ឱើា សននកដាឋ នរដាយខផអករេើភសាតុ្តងថ្នា សេ រ់រណាា េមកេីេកខខណឌ

ថ្នា ជរមេៀសត្តម យៈា រេើករឡើង រស់សកសីខដេថា សកសេមួយឆំនួនរនាោះ លឺជា រស់អនកខដេប្តូវ

បានជរមេៀសបានសេ រ់រដាយស េកខខណឌ ។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរ ឱើា សននកដាឋ នរឆញេីភសាតុ្តងថ្ន

សកសេ រស់ជន ងរប្ោោះខដេបានសេ រ់រដាយស េកខខណឌ រនាោះរឡើយ។  

459>ជាទូរៅ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា រដាយខផអករេើភសាតុ្តងទាំងមូេខដេ ួមរញ្ចូេ

សកខីកមមផ្លៃ េ់ ា សននកដាឋ នខដេថា ា សេ រ់រដាយស េកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀសរនាោះ ប្តូវបានរង្ហា ញឱ្យរឃើញ

ហ្ួសេី វច្មតកសងស័យ ជាា សមរហ្ត ផេ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ររើរទាោះរីជាឆំនួនមន សសសេ រ់េ ំអាឆរញ្ញជ ក់

បានេីភសាតុ្តងខដេម្ភនរៅកនុងសំណ ំរ ឿងក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេចាត់ទ កថា អាឆរជឿជាក់បាន 

រដាយស ឆំនួនមន សសសេ រ់រនោះអាឆម្ភនឆំនួនរប្ឆើនជាងឆំនួនខដេបានរង្ហា ញរៅកនុងភសាតុ្តងអំេីរហ្ត ា ណ៍

មួយៗ។  

460>ដូរឆនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងា 

សេ រ់រដាយស េកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។ 

                                                                                                                                                             

សលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៩៧ ដេ់ ៤៩៨ ខដេរដាោះប្សយជាក់លាក់រេើា សេ រ់។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អាឆសនមតថា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើា យេ់រឃើញរៅកនុងកថាខណឌ ទាងំរនោះ រហ្ើយេ ំបានសំអាងរៅរេើា រ ៀររារ់ រស់ ស  រ៊ា ន 

សប្ម្ភរ់រសឆកាីសននកដាឋ ន រស់ខេួនខដេថា ប្រជាជនបានសេ រ់រដាយស េកខខណឌ ។  

1158
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣២៦។ 

1159 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥០០។  
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៤.ឃ.១.ខ.៣.ា សម្ភេ រទ់ាហាន នកងអនក ដឋា ស ីវច្េ 

461>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងយេ់រឃើញថា រោធា នកងអនក ដឋា ស ីវច្េថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបាន

កំណត់អតាសញ្ញា ណកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ នកងរប្ាយមកប្តូវបានសម្ភេ រ់1160។ 

ជន ងរប្ោោះ ម្ភនដូឆជាអនក ដឋា ជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេប្តូវបាន“កំណត់រោេរៅ”សប្ម្ភរ់

ប្រហា ជីវច្តម នរេេដួេ េំទីប្កុងភនំរេញ1161 ទាហានសមញ្ាខដេបានបាត់រង់សមតែភាេប្រយ ទធ ឬខេង

ឆូេ ួមោ៉ៅ ងសកមមរៅកនុងា ប្រយ ទធ1162 នកងអនក ដឋា ស ីវច្េ1163។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ថា ា សម្ភេ រ់ទាងំរនោះ លឺជាា រ ឱើមន សសឃាតខដេជារទឧប្កកដឋរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក នកងបាន

យេ់រឃើញផងខដ ថា ម្ភន“ប្រតករតាកា ប្ទងប់្ទាយ ំ ម្ភនា រ ៀរឆំ នកងលកតទ កជាម ន រដើមបីសម្ភេ រ់អតីតអនក

 ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ររើរទាោះរីជាមកនខមនថា អនក ដឋា ទាងំអស់បានជួរប្រទោះរជាលវាសនាដូឆោន

ខរររនោះក៏រដាយ”1164។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ា យេ់រឃើញទាងំរនោះ រដាយេ ំបានសំអាងរេើភសាុ

ត្តងថ្នា សម្ភេ រ់ខដេបានរកើតរឡើងកនុងអំឡុងរេេមួយរៅថា “ា ខឆករឆ ទីប្កុងរេើកទីេី ” (ខដេកនុង

អំឡុងរេេរនាោះ ជន ងរប្ោោះអាឆេ ំខមនជាទាហានបាត់រង់សមតែភាេប្រយ ទធ) នកងា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនអនក ដឋា 

ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ខដេប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញា ណរៅត្តមរ៉ៅ សាិ៍ប្តួតេកនកតយ នកងរជាលវាសនា រស់េួក

ោត់េ ំដឹងជាោ៉ៅ ងណារឡើយ1165។  

                                                 
1160

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៥៣ (រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៥០៣, ៥១១, ៥១៣ ដេ់ ៥១៥)។ អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ជន ងរប្ោោះរប្ឆើននាក់“ប្តូវបានទ កមួយ

កខនេងសប្ម្ភរ់សម្ភេ រ់រចាេរៅកខនេងរផសងរទៀត”។ ររើរទាោះរីជាា ផាេ់ា យេ់រឃើញរនោះេ ំសូវឆាស់លាស់េីរប្ពាោះអាឆប្តូវបាន

យេ់ថា ជាា យេ់រឃើញមួយខដេប្រជាជនប្តូវបានទ កមួយកខនេងសកនកនុងរោេរំណងរដើមបីសម្ភេ រ់អនកទាងំរនោះ រ៉ៅ ខនាេ ំប្តូវបាន

សម្ភេ រ់វច្ញក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់ឆាស់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រដាយស បានផាេ់ា យេ់រឃើញអំេី 

ា រ ឱើមន សសឃាត នកងា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េរនាោះ បានេកចា ណារឃើញថា ា សម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ស ីវច្េប្តូវបានរង្ហា ញហ្ួស

េីវច្មតកសងស័យ។   

1161
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៥៤ រោងរៅរេើ កថាខណឌ  ៥០៣។ 

1162
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៥៤  រោងរៅរេើ កថាខណឌ  ៥១០។ 

1163
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៥៥ រោងរៅរេើ កថាខណឌ  ៥១៣ ដេ់ ៥១៤។ 

1164
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៦១។  

1165
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៥៤ ដេ់ ៥៥៥ រោងរៅរេើ កថាខណឌ  ៥១០ នកង ៥១៣ ដេ់ ៥១៤។  
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462>នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញខដេថា ទាហាន នកងអនក ដឋា ស ីវច្េថ្ន ររសធា ណ ដឋ

ខខម  ប្តូវបានសម្ភេ រ់កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ រដាយបានរោងរៅរេើា រេើករឡើង

រៅកនុងស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ោត់ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស ខដ  

ឬោ៉ៅ ងណា រៅរេេយេ់រឃើញថា ម្ភនរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរេើទាហាន នកងអនក ដឋា ស ីវច្េថ្ន

 ររសធា ណ ដឋខខម 1166។ រៅរេេរនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា ជាា សមប្សរខដេ

ប្តូវរដាោះប្សយអំណោះអំណាងទាងំរនោះ រដាយស ម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ម្ភនា សម្ភេ រ់បានរកើតរឡើង1167។ ជាា កត់សម្ភគ េ់ នួន ជា បានអោះអាងថា ា 

សម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ េ ំ

ប្តូវបានរង្ហា ញឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យរឡើយ រដាយស ភសាតុ្តងខដេបានរេើករឡើងេ ំប្តឹមប្តូវ ម្ភនតថ្មេទារ 

នកងខផនកខេោះម្ភនេកខណៈរដាោះរនៃកុ1168។ នួន ជា បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ

ខផនកអងគរហ្ត  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកេណ៌នា“រៅត្តមអំរេើឆកតានូវរហ្ត ា ណេ៍ ំស ីសង្ហឱ ក់ នកងេ ំជារ់

ទាកទ់ងោន ” វាងកងទ័េខខម ប្កហ្មជាមួយនឹងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  រដាយេ ំបានោបំ្ទដេ់ា 

សននកដាឋ នោ៉ៅ ងទូេំទូលាយ រស់ខេួនខដេថា ា សម្ភេ រ់ប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងរៅត្តមប្រតករតាកា ប្ទង់ប្ទាយ ំ 

ម្ភនា រ ៀរឆំ នកងលកតទ កជាម ន1169។  

463>រខៀវ សំផន បានជំទាស់ដូឆោន ខដ ទាក់ទងរៅនឹងតថ្មេថ្នភសាតុ្តងខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

រេើកយកមកសំអាង នកងា សននកដាឋ ន រហ្ើយបានអោះអាងថា ប្ទឹសាីអំេីប្រតការតាកា ប្ទង់ប្ទាយ ំ លឺរសៃើ ខតេ ំអាឆ

ទទួេយកបានជាមួយនឹងា េកតខដេថា រហ្ត ា ណភ៍ាលរប្ឆើនប្តូវបានរាយា ណ៍ថា បានរកើតរឡើងរៅកនុង

ភូមកភាលនក តី1170។  

                                                 
1166

 ស ណរណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣២១ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៥៨៨ ដេ់ ៥៩៦។ 

1167
 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៩២ ដេ់ ៥៩៦។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយ

អំណោះអំណាងថ្នកថាខណឌ  ៥៨៨ ដេ់ ៥៩១ កនុងរណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា រៅកនុងខផនកខដេពាកេ់ន័ធរៅនឹងា រដាោះប្សយរេើា 

សម្ភេ រ់ ង្ហគ េរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក (សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ៥២៩ ជារដើម)។  

1168
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣២១, ៥៨៨, ៥៩២ ដេ់ ៥៩៦។ 

1169
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៨៨ ដេ់ ៥៩១ នកង ៥៩៧ ដេ់ ៥៩៩។ 

1170
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៥៤ ដេ់ ៣៥៦។ 
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464>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា រដាយេកចា ណារៅរេើ“ទមៃន់ភសាតុ្តងខដេរញ្ញជ ក់រខនែម ររើេកនកតយ

ជា ួម”រឃើញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេ ងា ជំទាស់រនោះ ប្តូវបានរ ឱើរឡើងរដាយ

សមរហ្ត ផេ1171។  

465>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា រសឆកាីសននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេីា 

សម្ភេ រទ់ាហាន នកងអនក ដឋា ស ីវច្េថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុង

ភនំរេញ បានខផអករេើា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត ជាក់លាក់ជារប្ឆើនដូឆជា (i) អនក ដឋា ជាន់ខពស់ខដេប្តូវ

បានកំណត់រោេរៅជាសធា ណៈសប្ម្ភរ់ប្រហា ជីវច្ត រៅម នរេេាន់ារ់ទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានសម្ភេ រ់

1172
 (ii) អនក ដឋា ស ីវច្េ នកងទាហានខដេបាត់រង់សមតែភាេប្រយ ទធ ប្តូវបានប្រហា ជីវច្តរៅនឹងកខនេងកនុងទី

ប្កុងភនំរេញ1173
 (iii) ទាហានប្តូវបាននាយំករៅសម្ភេ រ់រៅកខនេងរផសងរទៀត1174

 (iv) ទាហានខដេរោ េត្តម

រសឆកាីប្រាសត្តមវច្ទយុ នកងរមប្កូឱ្យឆូេរង្ហា ញខេួន ប្តូវបានសម្ភេ រ់រៅកនុង ឬជ ំវច្ញទីប្កុងភនំរេញ1175
 (v) 

ទាហានខេោះរទៀតខដេប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញា ណរៅត្តមរ៉ៅ សាិ៍ប្តួតេកនកតយត្តមផេូវ ប្តូវបានសម្ភេ រ់រៅនឹងកខនេង 

ឬនារំឆញរៅ ខដេរប្ាយមក មួយឆំនួនប្តូវបានសម្ភេ រ់1176
 (vi) អនកខដេបានឆ ោះរ ម្ ោះរៅរកៀនសឱ យ នកង

បាត់ដំរង ប្តូវបានសម្ភេ រ់ ឬ“ប្តូវបាននារំឆញរៅ រហ្ើយេ ំខដេបានរឃើញប្តឡរ់មកវច្ញរឡើយ”1177។  

៤.ឃ.១.ខ.៣.ក.អនក ដឋា ជានខ់ពស់  

466>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង េ ំបានរញ្ញជ ក់ឆាស់លាស់អំេីា សម្ភេ រ់អនក ដឋា ជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ

 ដឋខខម ខដេខេួនចាត់ទ កថា បានរង្ហា ញឱ្យរឃើញហ្ួសេីវច្មតកសងស័យរឡើយ1178 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កេូំេ

េកចា ណារឃើញថា រដាយខផអករេើភសាតុ្តងខដេជនជារ់រចាទេ ំបានរេើកអំណោះអំណាងជាក់លាករ់ដើមបី

                                                 
1171

 ស ណាត រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១៥៩ ដេ់ ១៧៥។ 

1172
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥០៣ នកង ៥៥៣។ 

1173
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥០៧។ 

1174
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥០៨។ 

1175
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥១១។ 

1176
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥១៣។ 

1177
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥១៤។ 

1178
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៥៣ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៥០៣។ 
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ជំទាសរ់នាោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដាយសមរហ្ត ផេថា ជនមហាកបត់េី  ូរ (ឡុង រូរ ៉

ត នកងប្េោះអងគម្ភច ស់ សក ច្មតៈ)1179កនុងឆំរណាម“ជនមហាកបត់ទាងំប្បាេីំ ” នកងអនក ដឋា ជាន់ខពស់រ ម្ ោះ េន ់

ណ ន1180
  ួមទាងំ អ៊ា ង រ៊ា នហ្៊ា1181ផងខដ  ប្តូវបានប្រហា ជីវច្ត1182។ 

                                                 
1179

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥០៣ រជើងទំេ័  ១៥០៨ ដេ់ ១៥១០ រោងរៅរេើកនុងឆំរណាមរនាោះប្រតក

ចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ឯកស រេខ E1/201.1 ទំេ័  ៣៥ ដេ់ ៣៧ នកងប្រតកចា ឹក

ឆ ោះថ្ងៃទី ២៨ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Al ROCKOFF) ឯកស រេខ E1/165.1 ទំេ័  ៣៦ (បានអោះអាងថា ឡុង រូរ ៉ត បានមកដេ់

ប្កសួងេ័ត៌ម្ភនរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដាយ“ម្ភនខខម ប្កហ្មេី រីនាក់មកជាមួយ” នកងររើរទាោះរីជាេ ំម្ភនអាវ  ភជង់ដាក់

ក៏រដាយ ក៏“រង្ហា ញឆាស់ថា េួករលលឺជាអនករទាស” នកងថា ឡុង រូរ ៉ត ប្តូវបានដឹករឆញរៅ េី  ឬរីនាទីរប្ាយមក)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះ

ថ្ងៃទី ០៥ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ឯកស រេខ E1/201.1 ទំេ័  ៤០ ដេ់ ៤១ (រោងរៅរេើ S. 

Schanberg៖ កំណត់រហ្ត ប្រចាថំ្ងៃអំេីកមពជុាកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥  ឯកស រេខ E236/1/4/3.1 ទំេ័  ១៤៤ ដេ់ ១៤៥ ERN (ភាស

ខខម ) 00963983 បានអោះអាងថា រៅថ្ងៃទី ២០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ោត់បានរឃើញកងទ័េខខម ប្កហ្មមកសែ នទូតបារំាង នកងបាន

នាមំន សសមួយប្កុមរឆញរៅ ួមទាំងប្េោះអងគម្ភច ស់ សក ច្មតៈ នកង ហ្ ង រួនរហា (អ ឹង រ៊ា នហ្៊ា ឬ អ៊ា ង រ៊ា នហ្ )ផងខដ )។ បាងកករ៉ៅ សាិ៍៖ 

ា រញ្ញជ ក់អោះអាងអំេីទំនាក់ទំនងរៅរេេប្រជាជនខខម ចាករឆញ នកងា ទទួេសគ េ់អំេីា ប្រហា ជីវច្តឯកស រេខ E3/604 ថ្ងៃ

ទី ០២ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00632772 ( បាយា ណ៍អំេីា រញ្ញជ ក់អោះអាង រស់ រអៀង ស ី ថា ឡុង រូរ ៉ត 

ប្តូវបានប្រហា ជីវច្ត)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ឯកស រេខ E1/202.1 ទំេ័  

១១ (បានឮត្តមមស្តនាីសែ នទូតបារំាងថា ឡុង រូរ ៉ត នកងប្េោះអងគម្ភច ស់ សក ច្មតៈប្តូវបានសម្ភេ រ់)។ ទូ រេខសែ នទូតអារម៉ៅ ច្កប្រចាំបាងំ
កក កមមវតែ៖ុ ដំរណើ ទសសនកកឆច រស់ រអៀង ស ី រៅាន់ប្ររទសថ្ង ឯកស រេខ E3/3358 ថ្ងៃទី ០៧ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កថា

ខណឌ  ៥ ERN (ភាសខខម ) 00602536 (កត់សម្ភគ េ់រឃើញថា  ដឋមប្នី ាប្កសួងយ តាក ម៌កមពជុាកនុងរេេមួយរផសងរទៀតបានប្បារ់ថ្ងថា 

ោត់បានឮដំណឹងថា ជនមហាកបត់ប្បាេំី នាក់ខដេប្តូវបានកំណត់រោេរៅសប្ម្ភរ់ប្រហា ជីវច្ត អនកទាងំរនាោះខដេសែកតរៅកនុង

ប្ររទសកមពជុា  ួមទាំង ឡុង រ រ ៉ត នកងប្េោះអងគម្ភច ស់ សក ច្មតៈ ប្តូវបានសម្ភេ រ់)។ ភាេយនាឯកស  រស់ រងត សមបតាក នកង R. 

LEMKIN៖ សប្តូវ រស់ប្រជាជន ឯកស រេខ E3/40001R ឆ្ន ំ ២០០៧ (  តខខសវីរដអូរខនែម៖មួយថ្ងៃរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ) នាទី 

២២.០៧ ដេ់ ២២.១១ (នួន ជា បានរញ្ញជ ក់ថា “រទរញ្ញជ នរោបាយ” រស់ រ.ក.ក. ខដេថា “ប្តូវករមៃឆ”ជនមហាកបត់ជាក់ខសាង

ប្តូវបានអន វតារឡើង)។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា Sydney SCHANBERG រនាៃ រ់មកបានរញ្ញជ ក់ថា ាេរៅ

សែ នទូតបារំាងប្រខហ្េរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ោត់េ ំខដេបានឮា រ ៀររារ់ផ្លៃ េ់អំេីា សម្ភេ រ់អនក ដឋា ថ្ន ររ

សធា ណ ដឋខខម ណាមួយរឡើយ រ៉ៅ ខនា“បានទទួេសគ េ់ថា ជាា េកត” រដាយស ោត់ដឹងត្តម យៈរមខខម ប្កហ្មរ៉ៅ នាម នឆ្ន ំរប្ាយ

មក(ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ឯកស រេខ E1/203.1 ទំេ័  ៤ ដេ់ ៦)។ អងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា ា សម្ភេ រ់អនក ដឋា េី នាក់រនាោះប្តូវបានរង្ហា ញោ៉ៅ ងសមរហ្ត ផេរដាយខផអករេើភសាតុ្តង

ទាងំមូេខដេបានរោងរៅរេើរនាោះ រហ្ើយជនជារ់រចាទេ ំបានជំទាស់រឡើយ។ 
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 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ១៥០៨ ដេ់ ១៥១០ រោងរៅរេើកនុងឆំរណាមរនាោះប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ 

ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ឯកស រេខ E1/201.1 ទំេ័  ៣៣ ដេ់ ៣៦ (បានអោះអាងថា ោត់បានរឃើញ

អនករទាស ៥០ នាក់   រៅម ខប្កសួងេ័ត៌ម្ភនរឡាមេ័ទធរដាយ“ប្កុមមន សសប្រដារ់អាវ    ន ៃន់េី ១០ រៅ ១៥ នាក់” កនុងឆំរណាម

រនាោះម្ភន េន់ ណ ន ខដេបានខសឱង កេទធភាេឱ្យអនករទាស ឬអនក ដឋា កមពជុាដថ្ទរទៀតរឆញេីប្ររទសកមពជុា)។ បាងកករ៉ៅ សាិ៍៖ 

ា រញ្ញជ ក់អោះអាងអំេីទំនាក់ទំនងរៅរេេប្រជាជនខខម ចាករឆញ ឯកស រេខ E3/604 ថ្ងៃទី ០២ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN 

(ភាសខខម ) 00632772 ( បាយា ណ៍អំេីា រញ្ញជ ក់ រស់ រអៀង ស ី ថា េន់ ណ ន ប្តូវបានប្រហា ជីវច្ត)។ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេសរងកតរឃើញថា ររើរទាោះរីជា េន់ ណ ន េ ំសែកតកនុងឆំរណាម“ជនមហាកបត់ទាងំប្បាំេី ”ខដេប្តូវបានកំណត់រោេ

រៅរដើមបីប្រហា ជីវច្តក៏រដាយ ក៏ោត់ប្តូវបានកំណត់រោេរៅកនុងឆំរណាម“ជនមហាកបត់ ១៦  នាក់រទៀត”ខដេ“ស ទធខតប្តូវរឆេើយតរ

រៅឆំរពាោះម ខត លាា  ដឋនូវរាេ់អំរេើអាប្កក់រារ់មកនអស ់នកងឧប្កកដឋកមមដ៏សហាវថ្ប្េថ្ផស” ( បាយា ណ៍ស េ័ត៌ម្ភនកមពជុា៖ រសឆ

កាីខងេងា ណ៍ រស់សរមាឆប្រម ខ ដឋ នររាតាម សីហ្ន  ឯកស រេខ E3/1287 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 

00351594) ទំេ័  ៤។ 
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 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ១៥០៩ ដេ់ ២៥១០ នកង ២៥៩៧ រោងរៅរេើកនុងឆំរណាមរនាោះ ប្រតក

ចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ឯកស រេខ E1/201.1 ទំេ័  ៤០ ដេ់ ៤១ នកង ៤៤ (ដក

ប្សង់ S. Schanberg៖ កំណត់រហ្ត ប្រចាថំ្ងៃអំេីកមពជុាកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯកស រេខ E236/1/4/3.1 ERN (ភាសខខម ) 00963983 

ទំេ័  ១៤៥ បានអោះអាងថា រៅថ្ងៃទី ២០ ខខ រមស ោត់បានរឃើញកងទ័េខខម ប្កហ្មមកសែ នទូតបារំាង រហ្ើយបាននាមំន សសមួយ

ប្កុមរឆញរៅ  ួមម្ភន ហ្ ង រួនរហា ផងខដ )។ ទូ រេខ រស់ប្កសួងា រ រទសបារំាង កមមវតែ៖ុ ា ចាករឆញ រស់ជនរភៀសខេួន 

ឯកស រេខ E3/2702 ថ្ងៃទី ២០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00492870 (រោងរៅរេើទូរេខេីម ន៖ ទូ រេខ

ប្កសួងា រ រទសបារំាង កមមវតែ៖ុ ា ស ំសកទធកប្ជករាននរោបាយ ឯកស រេខ E3/2694 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥) 

ក ងស៊ា េបារំាង Dyrac រាយា ណ៍ថា ប្េោះអងគម្ភច ស់ សក ច្មតៈ នកងអនកដថ្ទរទៀត  ួមម្ភន អ ឹង រ៊ា នហ្៊ា  ប្តូវបាននារំឆញេីសែ នទូត

រដាយសម្ភជកកថ្នលណៈកម្ភម  កា ខដេេ ំសគ េ់អតាសញ្ញា ណ ខដ ជា ណសកសស ួរ ួមជាតកកមពជុា ឬ NLA)។ ទូ រេខនាយកដាឋ ន

សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក កមមវតែ៖ុ ា ផាេ់េ័ត៌ម្ភនេីប្រជាជនអារម៉ៅ ច្កសាីេីសែ នភាេទីប្កុងភនំរេញរនាៃ រ់េីា ដួេ េំ ឯកស រេខ 

E3/4148 ថ្ងៃទី ០៤ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00664000 ទំេ័  ៧ (ជនជាតកអារម៉ៅ ច្កខដេប្តូវបានជរមេៀសរាយ

ា ណ៍ថា ប្រធានសភា អ៊ា ង រ៊ា នហ្  បានចាករឆញេីសែ នទូតបារំាងរដាយម្ភនកងទ័េ ខខម ប្កហ្មត្តមជាមួយ)។ ពាកយស ំត្តងំខេួន

ជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី អ៊ា ង រូណាវ៉ាន់ ឯកស រេខ E3/4679 ឆ ោះថ្ងៃទី ១៥ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 

00323576 ទំេ័  ១០ (កូនប្រុស រស់ អ៊ា ង រ៊ា នហ្៊ា  បានកត់សម្ភគ េ់ថា ោត់ខេងម្ភនដំណឹងអំេីឳេ ក រស់ោត់ចារ់េីថ្ងៃទី ២១ ខខ 

រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មក ខដេជាឆ្ន ំអាជាា   បារំាងបានប្រលេ់ឪេ ក រស់ោត់រដាយរងខំរៅឱ្យេួកខខម ប្កហ្ម)។ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រេើភាេខ សោន  វាងាេរ ច្រឆទិខដេបានផាេ់រដាយ អ៊ា ង រូណាវ៉ាន់ នកងផាេ់រដាយសកសីដថ្ទរទៀត

ទាក់ទងរៅនឹងរេេខដេ អ៊ា ង រ៊ា នហ្៊ា  បានចាករឆញេីសែ នទូតបារំាង រ៉ៅ ខនារជឿជាក់ថា ជាា េ ំខ សោន ណាស់ណារនាោះរទ។  អងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេរជឿជាក់ថា អ៊ា ង រ៊ា នហ្៊ា  ប្តូវបាននារំឆញេីសែ នទូតបារំាងជាមួយប្េោះអងគម្ភច ស់ សក ច្មតៈ។ រដាយស រហ្ត 
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៤.ឃ.១.ខ.៣.ខ.អនក ដឋា ស ីវច្េ  នកង ទាហានបាតរ់ងស់មតែភាេប្រយ ទធ  ប្តវូបានសម្ភេ ររ់ៅនងឹកខនេង  

467>កនុងា ោបំ្ទដេ់ា យេ់រឃើញខដេថា អនក ដឋា ស ីវច្េថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  នកងទាហានបាត់រង់

សមតែភាេប្រយ ទធ ប្តូវបានសម្ភេ រ់រៅនឹងកខនេងរនាោះ1183
 អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសកខកីមម

ផ្លៃ េ់ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីខតមួយលត់ ជាមួយនឹងកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយឆំនួន ២ នកងឯកស រប្ៅ

ត លាា ឆំនួន ៩ (ជាឧទាហ្ ណ៍ ពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ពាកយរណា ឹង រស់ជន ងរប្ោោះ 

សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន ឆរមេើយ នកង បាយា ណ៍ជារដើម)1184។  

468>ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមមផ្លៃ េ់ រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី លឹម វ៉ាន់ឌី បានផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងអំេីរហ្ត ា ណ៍ ខដេឳេ កម្ភ រស់ោត់ម្ភនឋានៈជាវ រសនីយ៍ឯកថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 

រសេៀកពាក់ឯកសណាឋ នរោធា ប្តូវបានបាញ់សម្ភេ រ់រដាយកងទ័េខខម ប្កហ្ម រនាៃ រ់េីោត់បានររើកឡានហ្សុីរ

ខដេជាឡាន រស់ទាហានអារម៉ៅ  ច្ក មក រ់រៅម ខផៃោះ រស់ោត់រៅរម្ភ៉ៅ ង ៦ ប្េឹកថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ 

                                                                                                                                                             

ផេរនោះរហ្ើយ រដាយេកចា ណារេើា បាត់ខេួនរៅរេេរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រដាយសមរហ្ត ផេថា អ៊ា ង រ៊ា នហ្៊ា  

នកង ប្េោះអងគម្ភច ស់ សក ច្មតៈ បានជួរវាសនាអាប្កក់ដូឆោន ។  
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 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី   ឆ ផ្លន់ដារា-ស ផាេ់សកខកីមមខដេលួ ឱ្យរជឿជាក់បាន

ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់ឧតាមរសនីយ៍ ថាឆ់ ស ី (ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (  ឆ ផ្លន់ដារា-ស) ឯកស 

រេខ E1/198.1 ទំេ័  ២២ ដេ់ ២៣ នកង ២៧)។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះេ ំអាឆទទួេសគ េ់រហ្ត ា ណ៍រនោះថា បាន

រង្ហា ញឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យរឡើយ រដាយស ៖ (i) ា រ ៀររារ់រនោះ លឺជាពាកយឆចាមអារ៉ាមទាងំប្សុងទាក់ទងរៅនឹងាេៈរទសៈ

ពាក់េ័នធ (ii) េ ំទំនងជាថា រហ្ត ា ណ៍រនោះពាក់េ័នធរៅនឹងអនក ដឋា ជាន់ខពស់ដថ្ទរទៀតខដេបានរ ៀររារ់ខាងរេើ េ ំម្ភនភសាតុ្តង

រញ្ញជ ក់រខនែម នកង (iii) ា សម្ភេ រ់រ លគេរនោះេ ំប្តូវបានទទួេសគ េ់រដាយថាន ក់ដឹកនាខំខម ប្កហ្មរឡើយ។ ររើរទាោះរីជា Al 

ROCKOFF បានអោះអាងថា អនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានប្រមូេផាុំរៅប្កសួងេ័ត៌ម្ភនរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ “ប្តូវបានវាយសម្ភេ រ់” ោត់ដឹងេ័ត៌ម្ភនរនោះ“រប្ាយមករទៀត” រៅរេេោត់េ ំបានសន ក់រៅកនុងប្ររទសកមពជុាតរៅរទៀត នកង

“ដឹងត្តមប្រភេដថ្ទរទៀតខដេ[ោត់]េ ំសគ េ់” (ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៨ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Al ROCKOFF) ឯកស រេខ 

E1/165.1 ទំេ័  ៤៣)។ សូមរមើេផងខដ  ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Sydney SCHANBERG) ឯកស រេខ 

E1/201.1 ទំេ័  ៤៥។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅ ថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័  ១៥ ដេ់ ១៦ 
(ប្េោះរតជប្េោះល ណ សូ ហាយ រលាកនកមនាឆូេ ួមកកឆចប្រជ ំរៅប្កសួងេ័ត៌ម្ភន ខដេ ឡុង រូរ ៉ត ករ៏ៅទីរនាោះ នកងប្តឡរ់មកវតាឧណា

រលាមវច្ញរដាយស វតែកភាេ)។  

1183
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥០៧។ 

1184
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសេដំរូង កថាខណឌ  ៥០៧ រជើងទំេ័  ១៥១៨។  
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១៩៧៥1185។ សកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ូររនោះបានផាេ់េ័ត៌ម្ភនេមអកត នកងលួ ឱ្យរជឿជាក់បាន 

អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ជាា សមប្សរខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋ នថា ម្ភនា សម្ភេ រ់រកើតរឡើង។ 

រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ដូឆខដេ នួន ជា បានកត់សម្ភគ េ់ ា សម្ភេ រ់រនោះបានរកើតរឡើងេី រីរម្ភ៉ៅ ងម នរេេរញ្ចរ់

ា ប្រយ ទធោន ជាផេូវា 1186។ រហ្ត ា ណ៍រនោះ នកងាេៈរទសៈជ ំវច្ញា សម្ភេ រ(់ជន ងរប្ោោះរសេៀកពាក់ឯក

សណាឋ នរោធា នកងបានររើករ  ងយនារោធា) បានរង្ហា ញថា ជន ងរប្ោោះប្បាកដជាប្តូវបានចាត់ទ កថា ជា

សម្ភជកកថ្នកងកម្ភេ ំងប្រដារ់អាវ  ខដេរៅរេេបាញ់សម្ភេ រ់រនាោះ ជន ងរប្ោោះេ ំបានដាក់អាវ  ឆ ោះ ឬេ ំចាត់

ទ កថា បានបាត់រង់សមតែភាេប្រយ ទធ រដាយស ជំងឺ  រួស ឬសែកតកនុងា ឃ ំឃាងំ1187 នកងជារោេរៅរោ

ធា។ ា សម្ភេ រ់រនោះររើរទាោះរីជាអងគរហ្ត ប្តូវបានរង្ហា ញោ៉ៅ ងសមរហ្ត ផេក៏រដាយ ក៏េ ំម្ភនេកខណៈជា

ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតករឡើយ។ 

469>ទាក់ទងរៅនឹងកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរនាោះ រដើមរ

ណា ឹង ដឋរបរវណី ឃកន ស ខ បានរឆេើយរៅឆំរពាោះម ខសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតថា ោត់បានរឃើញកងទ័េខខម 

ប្កហ្មបាញ់សម្ភេ រ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 1188។ ខផអកត្តមកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ ជន ងរប្ោោះេ ំ

ម្ភនអាវ  កនុងថ្ដ រ៉ៅ ខនាបានរសេៀកពាក់ឯកសណាឋ នរោធា រហ្ើយ ឹងទទឹងមកនប្េមចាករឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។ 

កនុងាេៈរទសៈរនោះ អាឆនកោយបានថា ជន ងរប្ោោះេ ំបានស ភាេ ដូរឆនោះរៅខតជាឆំណ ឆរោេរៅរោធា 

ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរដាោះប្សយរេើរញ្ញា រនោះ1189។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយដថ្ទរទៀត រស ់

ខឹម សំហ្ួន បានផាេ់ភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាមពាក់េ័នធរៅនឹងា សម្ភេ រ់ទាហាន ខដេកំេ ងេាបាេរៅកនុងមនៃី 

                                                 
1185

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (លឹម វ៉ាន់ឌ)ី ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័  ៨៣ ដេ់ ៨៤ នកង ៩២ (ភាសអង់រលេស), 

ទំេ័  ៧២ (ជួ  ៤ ដេ់ ៥) នកង ៨១ (ភាសខខម )។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (លឹម វ៉ាន់ឌ)ី ឯកស រេខ  E1/149.1 

ទំេ័  ១៧ ដេ់ ១៨។ 

1186
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៩៣។ 

1187
 សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៣(១) ថ្នអន សញ្ញា ទីប្កុងហ្សឺខណវខផនក I-IV។ 

1188
 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ ឃកន ស ខ ឯកស រេខ E3/5556 ថ្ងៃទី ១ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00373186 

ទំេ័  ៣។ 
1189

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៩៤។ 
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រេទយប្េោះរកត ម្ភលា1190។ រដាយស ខតភសាតុ្តងម្ភនឆ ច្តេកខណៈជាពាកយឆចាមអារ៉ាម រហ្ើយសកស ីខឹម សំ

ហ្ួន េ ំបានផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រទើរា សម្ភេ រ់ទាងំរនោះេ ំប្តូវចាត់ទ កថា បាន

រង្ហា ញហ្ួសេីវច្មតកសងស័យរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស រនោះ

បានរង្ហា ញជាក់ឆាស់អំេីា សម្ភេ រ់ខ សឆារ់នូវទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ខដេបាត់រង់សមតែភាេ

ប្រយ ទធ។ 

470>កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស ឆ ងរប្ាយ រស់សកសី អ៊ា ត រសង ខដេអងគជំន ំជប្មោះ

បានរោងរៅរេើរនាោះ បានសំរៅរេើរហ្ត ា ណ៍មួយខដេកនុងរនាោះ ម្ភនរ លគេេី នាក់“ទំនងជា”ទាហានថ្ន

 ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេ រ់រដាយកងទ័េនា ី រស់ខខម ប្កហ្ម1191។ ររើរទាោះរីជាប្េឹតាកា ណ៍រនោះបាន

រកើតរឡើងរប្ៅទីប្កុងភនរំេញ រហ្ើយេ ំបានោបំ្ទា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ម្ភនា 

សម្ភេ រ់បានរកើតរឡើងកនុងទីប្កងុភនំរេញ1192ក៏រដាយ ក៏រៅខតឆាស់លាស់ថា លឺជាខផនកមួយថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ

ប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ។ ដូឆា កត់សម្ភគ េ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  ា រ ៀររារ់ រស់សកស ី អ៊ា ត 

រសង បានរង្ហា ញនូវា រញ្ញជ ក់រខនែមរៅរេើេកខកត រស់សែ នទូតបារំាងប្រចាបំ្ររទសថ្ង ខដេរាយា ណ៍អំេី

រទេករស ន៍ រស់ឧតាមរសនីយ៍ ស  រ៊ា ន ថា ខផអកត្តមេកខកតរនោះ ស  រ៊ា ន បានសរងកតរឃើញា សម្ភេ រ់

ទាហានរៅកនុងតំរន់ដខដេរនាោះរដាយ“នា ីក មមយុនីសា”1193។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រដាយស  អ៊ា ត រសង េ ំបាន

ផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង នកងេ ំបានេនយេ់េីមូេរហ្ត ខដេោត់អាឆសននកដាឋ នបានថា 

                                                 
1190

 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រសស់កសី ខឹម សំហ្ួន ឯកស រេខ E3/3962 ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៩  ERN (ភាសខខម ) 

00287536 ទំេ័  ៤។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើឯកស រនោះ ររើរទាោះរីទំនងជាដូឆជាម្ភនកំហ្ សទាក់ទងរៅនឹង

ា សម្ភេ រ់ទាហានខដេបានរ ឱើត្តមា អំពាវនាវ រស់ខខម ប្កហ្មឱ្យឆូេស ភាេក៏រដាយ។ សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥១១ រជើងទំេ័  ១៥៣០ ខដេរ ៀររារ់ភសាតុ្តងោំប្ទា យេ់រឃើញខដេថា ទាហានថ្ន ររសធា 

ណ ដឋខខម ខដេបានរ ឱើត្តមា អំពាវនាវឱ្យឆូេស ភាេ ប្តូវបានសម្ភេ រ់ ឬប្តូវបានរ ឱើឱ្យបានខេួន។ 

1191
 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រសស់កសី អ៊ា ត រសង ឯកស រេខ E3/5267 ថ្ងៃទី ១៤ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 

00271404 ទំេ័  ៣។  
1192

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥០៧។ សូមរមើេផងខដ  រជើងទំេ័  ១៥១៨ (កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ

 រស់ អ៊ា ត រសង ប្តូវបានរោងទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងទីប្កុងភនំរេញ)។  

1193
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១៦៣ រោងរៅរេើេកខកតសែ នទូតបារំាង កមមវតែ៖ុ សកខីកមម រស់ឧតារសនីយ៍ 

ស  រ៊ា ន ឯកស រេខ E3/2666 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00499666 ទំេ័  ៦។ 
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ជន ងរប្ោោះទំនងជាទាហាន រទើរកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស េ ំអាឆរ ឱើជាមូេដាឋ ន

សប្ម្ភរា់ យេ់រឃើញឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យរឡើយ។     

471>ទាក់ទងរៅនឹងា រ ៀររារ់អំេីា សម្ភេ រ់រៅកនុងឯកស រប្ៅត លាា ដថ្ទរទៀត នួន ជា បានរេើក

រឡើងថា ា រ ៀររារ់រនោះេ ំលរបីប្តូវបានយកមកេកចា ណារឡើយ រដាយរហ្ត ថា ភសាតុ្តងថ្នា សម្ភេ រ់ខដេផា

េ់ត្តម យៈសកខីកមមផ្លៃ េ់ នកងកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ“ម្ភនតកឆតួឆ នកងរឃើញម្ភនមាងម្ភក េ”1194។ ទាក់ទង

រៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា សកខីកមមផ្លៃ េ់ រស់ ខឹម វ៉ាន់ឌី េ ំបានរង្ហា ញថា ជាា 

សម្ភេ រ់ខ សឆារ់រឡើយ1195 រហ្ើយកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយក៏េ ំម្ភនេកខណៈសមប្សរផងខដ  កនុងា រង្ហា ញ

ា សម្ភេ រ់ទាហានទាងំរនោះឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យ ររើរទាោះរីប្តូវេកនកតយជា ួមជាមួយនឹងភសាតុ្តងដថ្ទរទៀតក៏

រដាយ។ ទាក់ទងរៅនឹងា រ ៀររារ់រប្ៅត លាា ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើរនាោះ ម្ភន

ា រ ៀររារ់ជារប្ឆើនេ ំរង្ហា ញឆាស់លាស់ថា ា សម្ភេ រ់ខ សឆារ់1196 េ ំម្ភនរសឆកាីេមអកតប្លរ់ប្ោន់1197 ប្តឹម

ខតរង្ហា ញេីា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរ៉ៅ រណាណ ោះ1198 ជាា េ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទរចាទរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ 

ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌ ភូមកសស្តសា ឬរេេរវលា1199 ឬប្តូវបានចាត់ទ កថាជាពាកយឆចាមអារ៉ាម1200។ ត្តម

                                                 
1194

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៩៦។ 

1195
 កថាខណឌ ខារេើ កថាខណឌ  ៤៦៨។ 

1196
 ឆរមេើយ រស់ ខាត់ រខ ជាមួយ DC-Cam ឯកស រេខ E3/5598 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០០៥  ERN (ភាសខខម ) 

00020698-9 ទំេ័  ១៧ ដេ ់ ១៨ (រ ៀររារ់ថា ម្ភនរញ្ញជ ឱ្យសម្ភេ រ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបាន ករឃើញកនុងរេេ

ជរមេៀសទីប្កុងភនំរេញ រ៉ៅ ខនាក៏បានអោះអាងផងខដ ថា ា សម្ភេ រ់ លឺជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងអនកខដេ“លាក់រំេួនរៅកនុងផៃោះកនុងអី កនុងេូ 

កនុងទឹកអី” នកងថា “រនាៃ រ់េីា ដួេ េំកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥” អតីតទាហានប្តូវបានយករៅអរ់ ំខកខប្រ នកងឱ្យ ួឆជីវច្ត) ពាកយស ំត្តំងខេួនជា

រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី បា៉ៅ េ់  តនៈ ឯកស រេខ E3/4839 ERN (ភាសខខម ) 00526065 ទំេ័  ៥ (ោត់បានរឃើញទាហានថ្ន

 ររសធា ណៈ ដឋខខម ខដេប្តូវបានសម្ភេ រ់រេេេាោម ត់រលឆ)។ 

1197
 សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន ឯកស រេខ E3/4590 ERN (ភាសខខម ) 00836195 ទំេ័  ១១៨។  បាយា ណ៍ រស់ H. 

LOCARD៖ តំរន់រូព៌ា ឯកស  E3/3209 ថ្ងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៧ ERN (ភាសខខម ) 00822921-2 ទំេ័  ១៦ ដេ់ ១៧ 

(រ ៀវ ស ីឡាង) ERN (ភាសខខម ) 00822938-9 ទំេ័  ៣៣ ដេ់ ៣៤ (រកត ្ន)។ 

1198
 ពាកយរណា ឹង រស់ជន ងរប្ោោះ ប្េំ ស ខា ឯកស រេខ E3/5392 ថ្ងៃទី ០៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 

00479120 ទំេ័  ៧។ 

1199
 ពាកយរណា ឹង រស់ជន ងរប្ោោះ ប្េំ ស ខា ឯកស រេខ E3/5392 ថ្ងៃទី ០៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 

00479120 ទំេ័  ៧ (សំរៅរេើា សម្ភេ រ់ទំនងជាបានរកើតរឡើងរៅថ្ងៃទី ២០ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៨។ ផៃយុរៅវច្ញបានសនមតថា ម្ភន
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ា កត់សម្ភគ េ់ រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ា រ ៀររារ់ខដេរៅរសសសេ់ឆំនួន 

០៣ រផសងរទៀត បានរង្ហា ញេីភសាតុ្តងសាា ន េេជាក់លាក់ នកងផ្លៃ េ់ឆំរពាោះា សម្ភេ រ់1201 រ៉ៅ ខនាសមីរ លគេ

ម្ភច ស់ឆរមេើយរនោះេ ំខដេបានមកផាេ់សកខីកមមរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ា រ ៀររារ់ទាងំរនោះេ ំអាឆរញ្ញជ ក់េី

ា រ ឱើមន សសឃាតឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យរឡើយ។ ស  ររសឆកាីមក រដាយស ភសាតុ្តងបានរង្ហា ញឆាស់ថា 

ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ប្តូវបានសម្ភេ រ់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំ

រេញ ទាក់ទងរៅនឹងរហ្ត ា ណ៍ជាក់លាក់ថ្នា សម្ភេ រ់ខដេបានរោងរៅកនុងភសាតុ្តងរនាោះ េ ំបានរង្ហា ញ

                                                                                                                                                             

ា អោះអាងថា ា សម្ភេ រ់រនោះជាក់ខសាងបានរកើតរឡើងរៅថ្ងៃទី ២០ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដូឆា អោះអាង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា

(ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  រជើងទំេ័  ៦១២) អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេចាត់ទ កាេរ ច្រឆទិរនាោះេ ំខមនជាា េកត 

រដាយស រៅខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខខម ប្កហ្មេ ំទាន់បានប្លរ់ប្លងប្េោះរ មរាជវាងំកនុងទីប្កុងភនំរេញរៅរឡើយរទ)។ ពាកយរណា ឹង

 រស់ជន ងរប្ោោះ ម ី ណា ី ឯកស រេខ  E3/5397 ថ្ងៃទី ២៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00480825 ទំេ័  ៧ (រង

រអូនប្រុស រស់ោត់ខដេប្តូវបារចាទប្រាន់ថាជាអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ប្តូវបានសម្ភេ រ់កនុងភូមកមួយកនុងរខតាកំេង់ចាម)

។ 

1200
 ពាកយរណា ឹង រស់ជន ងរប្ោោះ ម ី ណា ី ឯកស រេខ E3/5397 ថ្ងៃទី ២៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 

00480825 ទំេ័  ៧ (ចារ់ត្តំងេីោត់ប្តូវបានជរមេៀសរឆញទីាន់រខតាប្ករឆោះ ា សម្ភេ រ់រងរអូនប្រុស រស់ោត់ខដេបានរកើតរឡើង

រៅកនុងរខតាកំេង់ចាម េ ំទំនងជាប្តូវបានោត់រឃើញរដាយផ្លៃ េ់ខភនករនាោះរឡើយ ដូឆា ទទួេសគ េ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  (ស 

ណាតរ រស់ស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១៦៤))។  បាយា ណ៍ រស់ ដាឋ ភកបាេន័ រវ៉ត្តម យៈលណៈកមមា សាីេីរសឆកាី

សរប្មឆសកទធកមន សសរេខ ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកស រេខ E3/1805 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨  ERN (ភាសខខម ) 

00228748 ទំេ័  ៣២ (ផ្លម រមឿន បាននកោយថា ឧតាមរសនីយ៍ នាយទាហាន នាយទាហាន ង េេទាហាន នកងនករោជកកខដេខខម 

ប្កហ្ម ករឃើញប្តូវបានប្រមូេផាុំ នកងយករឆញរៅយរ់រនាោះរៅកំេង់កនៃួត“ជាកខនេងខដេេួករលប្តូវបានសម្ភេ រ់” រ៉ៅ ខនាោត់ទំនងជា
េ ំបានរឃើញា សម្ភេ រ់ទាងំរនាោះរដាយផ្លៃ េ់រឡើយ)។  

1201
 ពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី អ ឹម រប្តោះ ឯកស រេខ E3/4822 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំេ័  ៥ ដេ់ ៦ ERN 

(ភាសខខម ) 00523343-4 (ោត់បានរឃើញទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ៦ នាក់ ខដេប្តូវបានឆងថ្ដរៅរប្ាយខនងប្តូវបានបាញ់

សម្ភេ រ់រៅខកប ប្ចាងំទរនេ ម នរេេប្រជាជន ៥០០ នាក់រផសងរទៀត ប្តូវបានរញ្ចូនរៅដាក់ល កទាងំអស់រដើមបីអរ់ ំខកខប្រ)។ ពាកយស ំ

ត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រ៊ា ត សូប្ត ឯកស រេខ E3/4823 ថ្ងៃទី ០៤ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00523356-7 

ទំេ័  ៣ ដេ់ ៤ (កនុងរេេជរមេៀស ោត់បានរឃើញទាហាន ដាឋ ភកបាេប្តូវបានេួកខខម ប្កហ្មឆង នកងបាញ់សម្ភេ រ់)។  បាយា ណ៍

 រស់ ដាឋ ភកបាេន័ រវ៉ត្តម យៈលណៈកមមា សាីេីរសឆកាីសរប្មឆសកទធកមន សសរេខ ៩ (XXXIV) (ECOSOC) ឯកស រេខ 

E3/1805 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN (ភាសខខម ) 00228748 ទំេ័  ៣២ (ផ្លម រមឿន បានរឃើញា សម្ភេ រ់ទាហាន

កនុងឯកសណាឋ នត្តមមហាវច្ងីរ ៉ៅ រសទ ង)។ 
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ផងខដ ថា ជន ងរប្ោោះលឺជាទាហានខដេបាត់រង់សមតែភាេប្រយ ទធ ឬបានស ភាេរៅរេេសម្ភេ រ់។ 

អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ា សម្ភេ រ់ជាក់លាក់រនាោះេ ំប្តូវចាត់ទ កថា បានរង្ហា ញោ៉ៅ ងសមរហ្ត ផេឱ្យហ្ួសេីវច្មតក

សងស័យប្សរត្តមរទដាឋ នតប្មូវកនុងា រង្ហា ញភសាតុ្តង។    

៤.ឃ.១.ខ.៣.ល.ទាហានខដេប្តវូបានយករៅសម្ភេ ររ់ៅកខនេងរផសងរទៀត  

472>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរោងរៅរេើសកខីកមមផ្លៃ េ់ កនុងា ោបំ្ទដេ់ា យេ់រឃើញ រស់ខេួន

ខដេថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានយករៅសម្ភេ រ់រៅកខនេងរផសងរទៀត1202។ ា រ ៀររារជ់ា

លាយេកខណ៍អកស មួយឆំនួនអំេីា សម្ភេ រ់រនាោះ ទំនងជាភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាម1203
 ឆំខណកា រ ៀររារ់ភាល

រប្ឆើនដថ្ទរទៀត ជាក់ខសាងរង្ហា ញខតេីា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួន ជាជាងា សម្ភេ រ់រៅវច្ញ1204។ ភសាតុ្តងរសសសេ់

រផសងរទៀត លឺជា បាយា ណ៍ថ្នកកឆចសម្ភា សន៍មួយជាមួយជនរភៀសខេួនម្ភន ក់1205។ រោងត្តម បាយា ណ៍រនោះ 

ជនរភៀសខេួនជាទូរៅ បាននកោយសំរៅរៅរេើា សម្ភេ រ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានមកដេ់

អមលាងំ“កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥”1206។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ េ ំម្ភនភាេឆាស់លាស់ ថារតើា សម្ភេ រ់ទាងំរនោះបានរកើត

                                                 
1202

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥០៨។ 

1203
 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ ស៊ា ង ចាន់ ឯកស រេខ E3/5505 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 

00398496 ទំេ័  ៤។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី  ូ រ ៉ន ឯកស រេខ E3/4694 ថ្ងៃទី ១៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ 

ERN (ភាសខខម ) 00365048 ទំេ័  ៨។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន ឯកស រេខ E3/4590 ោម នាេរ ច្រឆទិ ERN (ភាសខខម ) 

00836265 ទំេ័  ១៨៨  (រេប្ជ េឹម ក ង)។ 

1204
 ពាកយរណា ឹង រស់ជន ងរប្ោោះ សូ ស ី ឯកស រេខ E3/5372 ថ្ងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 

00477074 ទំេ័  ៧។ ពាកយរណា ឹង រស់ជន ងរប្ោោះ លឹម ស ូ ឯកស រេខ E3/5435 ថ្ងៃទី ១២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN 

(ភាសខខម ) 00483738 ទំេ័  ៧។ ពាកយរណា ឹង រស់ជន ងរប្ោោះ រស រ ឿន ឯកស រេខ E3/5436 ថ្ងៃទី ១០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 
២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00483749 ទំេ័  ៧។ ពាកយរណា ឹង រស់ជន ងរប្ោោះ ផ្លន់ យឹម ឯកស រេខ E3/5424 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ 
ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00481187-8 ទំេ័  ៧ ដេ់ ៨។ 

1205
 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ អ៊ា ត រសង ឯកស  E3/5267 ថ្ងៃទី ១៤ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00271404 ទំេ័  

៣។  បាយា ណ៍ រស់ S. HEDER នកង M. MATSUSHITA៖ រទសម្ភា សន៍ជាមួយនឹងជនរភៀសខេួនកមពជុារៅត្តមប្េំខដនកមពុ
ជាថ្ង ឯកស រេខ E3/1714 ខខ ក មាៈ ដេ់ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ERN (ភាសខខម ) 00324774 ទំេ័  ១០៣។ 

1206
  បាយា ណ៍ រស់ S. HEDER នកង M. MATSUSHITA: កកឆចសម្ភា សន៍ជាមួយជនរភៀសខេួនកមពជុារៅប្េំខដនកមពជុាថ្ង ឯក

ស រេខ E3/1714 ខខ ក មាៈ ដេ់ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ERN (ភាសខខម ) 003224774 ទំេ័  ១០៣។ 
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រឡើងរៅកនុងរ ច្រទថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ ស  ររសឆកាីមក ររើ

រទាោះរីជាម្ភនភសាតុ្តងរង្ហា ញលួ ឱ្យរជឿជាក់បានថា ម្ភនា សម្ភេ រ់ក៏រដាយ ក៏រៅខតេ ំម្ភនមូេដាឋ នប្លរ់ប្ោន់

សមរហ្ត ផេសប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញមួយខដេប្សរត្តមរទដាឋ នតប្មូវកនុងា រង្ហា ញភសាតុ្តងរឡើយ។ 

៤.ឃ.១.ខ.៣.ឃ.ា សម្ភេ រទ់ាហានខដេបានរ ឱើត្តមា អពំាវនាវ 

473>ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់រដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាា 1207
 អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានផ្លា ឆ់ភសាតុ្តងថ្នា រ ឱើ

ឱ្យបាត់ខេួនរឆញេីភសាតុ្តងថ្នា សម្ភេ រ់ទាហាន ខដេបានរ ឱើត្តមា អំពាវនាវឱ្យប្រលេ់ខេួនរនាោះរឡើយ1208។ 

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងកប្មកតា េកចា ណា រស់ខេួនប្តឹមរញ្ញា  ថារតើា យេ់រឃើញថា ា សម្ភេ រ់

(ខដេខ សោន េីា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួន)ខដេបានរកើតរឡើងរនាោះ ម្ភនេកខណៈេ ំសមរហ្ត ផេ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា ររើ

ត្តមា អោះអាង រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន1209។ កនុងឆំរណាមភសាតុ្តងខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

រោងរៅរេើ ម្ភនខតសកខីកមមផ្លៃ េ់ រស់សកស ី ស៊ា ៊ុំ ជា នកងកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស 

 រស់សកស ីសំ សកទធី ខឹម សំហ្ួន នកង ក យ ម៉ៅ ន រ៉ៅ រណាណ ោះខដេពាក់េ័នធរៅនឹងា សម្ភេ រ់រនាោះ។   

474>ទាក់ទងរៅនឹង ស៊ា ៊ុំ ជា ោត់បានផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថា េីេី រៅរីថ្ងៃ

រប្ាយរេេជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ម្ភនា ប្រាសត្តមរមប្កូបានរ ឱើរឡើងរដើមបីរញ្ចុោះរញ្ចូេ

អតីតទាហានថ្ន ររសធា ណខខម ឱ្យរង្ហា ញខេួន នកងថា ទាហានទាងំរនោះរប្ាយមកប្តូវបានសម្ភេ រ់1210។ ររើ

រទាោះរីជាា ប្តឹមប្តូវខដេថា ោត់េ ំខដេឭរដាយផ្លៃ េ់អំេីា ប្រាសត្តមរមប្កូទាងំរនោះ នកងប្តឹមខតបានឭ

ត្តមរ លគេម្ភន ក់ខដេររប្មើា រៅកងរផសងប្បារ់ថា ម្ភនា សម្ភេ រ់ោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ1211 ក៏ា រ ៀររារ់ រស់

                                                 
1207

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១៦៨។ 

1208
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥១១។ 

1209
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៩០, ៥៩៣ ដេ់ ៥៩៦។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  

៣៥៥។ 

1210
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៥ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស៊ា ៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័  ១៣ ដេ់ ១៥, ២៥ ដេ់ ២៦។ 

1211
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស៊ា ៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័  ១៤, ២៥ ដេ់ ២៦, ៤៦, ៤៩ ដេ់ ៥០, 

៨៦ (ោត់បានអោះអាងថា េ ំខដេបានរឃើញា សម្ភេ រ់ណាមួយរឡើយ រ៉ៅ ខនាបានឮេ័ត៌ម្ភនទាងំរនោះេី រលឿន ខដេរៅកនុងអងគភាេ

ជាមួយោត់។ ោត់ក៏បានរេើករឡើងថា ម្ភនអងគភាេដថ្ទរទៀតដាក់ា ប្រាសត្តមរមប្កូយកទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  រ៉ៅ ខនា

ោត់េ ំបានឮផ្លៃ េ់រនាោះរទ)។ 
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ោត់ម្ភនេកខណៈេមអកត នកងបានសំអាងរៅរេើប្រភេនារេេរនាោះ លឺទាហានម្ភន ក់រៅកនុងកងរផសងរទៀតខដេ

ជារ់ពាក់េ័នធផ្លៃ េ់រៅកនុងា សម្ភេ រ់រនាោះ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ររើរទាោះរីជាសកខីកមមរនោះម្ភនឆ ច្តេកខណៈជាភ

សាតុ្តងឆចាមអារ៉ាមក៏រដាយ ក៏េ ំខមនជាា មកនសមរហ្ត ផេសប្ម្ភរ់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខផអកា យេ់

រឃើញ រស់ខេួនរេើសកខីកមមរនោះខដ  ខដេត្តមា េកភាកាខាងរប្ាម រង្ហា ញេីា រញ្ញជ ក់រខនែមរៅរេើភសាុ

ត្តងដថ្ទរទៀតខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរនាោះ។ 

475>ស៊ា ៊ុំ ជា ក៏បានផាេ់សកខីកមមផងខដ អំេីរហ្ត ា ណ៍មួយដាឆ់រដាយខឡកថ្នា សម្ភេ រ់ទាហានថ្ន ររ

សធា ណ ដឋខខម រៅទួេរោក ខដេទាហានទាងំរនាោះប្តូវបាន“របាកររញិ្ញតឱ្យរង្ហា ញអតាសញ្ញា ណ” ត្តម 

យៈា ផសេឱផាយត្តមរមប្កូ1212។ ា រ ៀររារ់រនោះ ររើរទាោះរីជាម្ភនេកខណៈជាពាកយឆចាមអារ៉ាមក៏រដាយ ក៏

ជាា រញ្ញជ ក់រខនែមរេើកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស  រស់ ខឹម សំហ្ួន បានផាេ់សកខីកមម

កនុងឆំរណាមរនាោះអំេីា សម្ភេ រ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅទួេរោករដាយបានេកេណ៌នាថា ោត់បាន

រឃើញដំរងប្រឡាក់្មខដេរប្រើសប្ម្ភរ់សម្ភេ រ់រនាោះ1213។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា 

ត លាា អងគរហ្ត សមរហ្ត ផេអាឆសននកដាឋ នបានថា ា សម្ភេ រ់រៅទួេរោករនោះប្តូវបានរង្ហា ញហ្ួសេីវច្មតក

សងស័យ។ 

476>ទាក់ទងរៅនឹងកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់សកសី ក យ ម៉ៅ ន ោត់បានអោះអាងថា កង រស់ោត់“េ ំបាន

រ៉ៅោះពាេ់”ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ណាខដេបានស ភាេរឡើយ រ៉ៅ ខនាោត់រជឿថា ទាហានទាងំរនោះខដេ

រ ឱើត្តមា ខណនា ំរស់កងទ័េភូមកភាលនក តីឱ្យរឡើងឡាន“ប្រខហ្េជាប្តូវបានសម្ភេ រ់”1214។ អាប្ស័យរហ្ត 

រនោះ ា អោះអាងរនោះផាេ់ា រញ្ញជ ក់រខនែមរេើា សម្ភេ រ់ខ សឆារ់រនាោះ។       

                                                 
1212

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស៊ា ៊ុំ ជា) ឯកស រេខ  E1/140.1 ទំេ័  ៣៣។ 

1213
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៤៦៩។ 

1214
 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ ក យ ម៉ៅ ន ឯកស រេខ E3/369 ថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 

00195440 ទំេ័  ៧។ 
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477>ទាក់ទងរៅនឹង សំ សកទធី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា ជ ំវច្ញភាេអាឆរជឿ

ជាក់ នកងរជឿទ កឆកតាបានថ្នកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់សកសី សំ សកទធី ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើង1215 

អងគជំន ំជប្មោះបានសរប្មឆរាោះរៅសកសី ូររនោះ មកផាេ់សកខីកមមផ្លៃ េ់រៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ1216 

ខដេោត់បានផាេ់រៅថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេតប្មូវ

ឱ្យរ ឱើា វាយតថ្មេរេើភាេសមរហ្ត ផេថ្នា សននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ខដេបានខផអករេើភសាុ

ត្តងខដេម្ភនអតែកភាេរៅរេេជំន ំជប្មោះ  ួមជាមួយនឹងភសាតុ្តងខដេបានទទួេរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆច

ដំរណើ ា នីតកវច្ ីរេើរណា ឹងសទ កខ1217។ 

478>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា រៅកនុងកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស  សំ សកទធ ី

បានរ ៀររារ់ថា ោត់បានរឃើញា សម្ភេ រ់ប្រជាជនមួយប្កុម  ួមទាងំប្លួស  រស់ោត់ខដេប្តូវបានកំណត់

អតាសញ្ញា ណថា ជាអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 1218។ សំ សកទធី បានេនយេ់ថា ោត់បាន ួឆផ តេីា 

សម្ភេ រ់រដាយរ ឱើេ តជាសេ រ់រៅេីរប្ាយម្ភា យ រស់ោត់ខដេប្តូវបានបាញ់សម្ភេ រ់1219។ ររើរទាោះរីជា ស ំសកទធ ី

បានអោះអាងទូេំទូលាយអំេីា រ ៀររារ់រនោះរៅកនុងអំឡុងរេេផាេ់សកខីកមម រស់ោត់ក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេរប្ាយេីបានសរងកតរេើអាករបកក ច្ោ នកងបានវាយតថ្មេរេើរហ្ត ា ណ៍កនុងា េកេណ៌នា បាន

យេ់រឃើញថា សកសី ូររនោះេ ំអាឆរជឿជាក់ នកងទ កឆកតាបានរដាយស មូេរហ្ត ដូឆខាងរប្ាម។ 

479>ជារឋម អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា រ ៀររារ់ រស់ សំ សកទធី េ ំអាឆរជឿជាក់

បានប្តង់ឆំណ ឆថា ោត់អោះអាងថា បានឆេងាត់រដាយផ្លៃ េ់ នកងបាន ួឆផ តជីវច្តេីា សម្ភេ រ់ខដេោត់បាន

                                                 
1215

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៩៥ (កត់សម្ភគ េ់រឃើញថា កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយជាសរមេងថ្នកកឆចសម្ភា ស

ន៍ រស់ សំ សកទធី ប្តូវបានាត់ផ្លា ឆ់រដាយស ឧរក ណ៍ងតសរមេងម្ភនរញ្ញា ប្តង់ឆំណ ឆខដេោត់បានេកេណ៌នាថា បានរឃើញា 

សម្ភេ រ់ នកងថា អនករស ើរអរងកតខដេបានរ ឱើរទសម្ភា សន៍រនាោះ ក៏ម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា ខដេរកើតរឡើងដូឆោន ខដ )។ 

1216
 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា រាោះរៅសកសី (F2/5) កថាខណឌ  ២៣ នកង ២៦។ 

1217
 សេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ  ៤២៦ (ដកប្សង់សេដីារ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ  ៧៥ ដេ ់

៧៦)។ 

1218
 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ សំ សកទធី ឯកស រេខ E3/5201 ថ្ងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 

00212122 ទំេ័  ៤។ 
1219

 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ សំ សកទធី ឯកស រេខ E3/5201 ថ្ងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 

00212122 ទំេ័  ៤។ 
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េកេណ៌នារនោះ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា ាេៈរទសៈមួយឆំនួនខដេ សំ សកទធី រ ៀររារ់កនុង

អំឡុងរេេផាេ់សកខីកមមរនាោះ រសៃើ ខតេ ំអាឆរជឿបាន។ ទីមួយ សកខីកមមរនោះេ ំលួ ឱ្យរជឿបានរឡើយខដេថា រនាៃ រ់

េីបានរឃើញា សម្ភេ រ់ម្ភា យ រស់ខេួនរនាោះ រកមងប្រុសអាយ  ១៣ ឆ្ន ំ អាឆរៅរសៃៀម ឹងោ៉ៅ ងរ កនប្រសរ់

រដាយមកនតក់សេតុរនាៃ រ់េីប្តូវបានបាញស់ំរៅរៅ កខេួន ប្តូវបានវាយនឹងដំរង នកងប្តូវបានអូសទំលាក់អណាូ ង

1220 នកងេ ំលួ ឱ្យរជឿខដេថា សំ សកទធី នកងរអូនជីដូនមួយេី នាក់ អាឆ ួឆផ តជីវច្តរដាយោម ន ង រួស1221 រប្ាយេី

ខាម ន់ាំរំភេើងឆំនួន ៦ នាក់  ជា ងឱង់រៅជកតបានបាញ់ ោះសំរៅរៅ កកនុង យៈរេេយូ  រហ្ើយរនាៃ រ់មកម្ភន

ា វាយកាេរកមងៗនឹងដំរង1222។ ទីេី  ឱ្ាសម្ភនតកឆតួឆណាស់ខដេថា ខផអកត្តមសកខីកមម រស់ោត់ កនងុ

ឆំរណាមប្បាំេី ប្លួស ខដេខខម ប្កហ្មបាននាយំករៅរនាោះ ម្ភនខត សំ សកទធី រអូនប្សីតូឆ រស់ោត់ នកងរអូន

ជីដូនមួយេី នាក់រ៉ៅ រណាណ ោះខដេ ួឆផ តអាយ ជីវច្តេីា សម្ភេ រ់រនោះ1223។ សំ សកទធី េ ំបានផាេ់រ ម្ ោះជន ងរប្ោោះ

ដថ្ទរទៀតណាមួយថ្នា សម្ភេ រ់រនោះរឡើយ (ររើរទាោះរីជាបានអោះអាងថា ម្ភនសឆ់ញាតកមួយឆំនួនរៅកនុងប្កុម

ប្រជាជនរនាោះក៏រដាយ)1224
 នកងេ ំបានផាេ់អតាសញ្ញា ណប្រជាជនដថ្ទរទៀតខដេសែកតរៅកនុងប្កុមរនាោះ នកងអនក

ខដេរៅ ស់រានម្ភនជីវច្តរឡើយ រប្ៅខតេីរអូនជីដូនមួយ រស់ោត់រ៉ៅ រណាណ ោះ1225។ ទីរី េ ំម្ភនភាេឆាសល់ាសថ់ា

រតើ សំ សកទធី បានរដើ ត្តមប្កុមឪេ ក រស់ខេួនោ៉ៅ ងដូឆរមាឆ ររើោត់ប្តូវបានរដញឱ្យប្តឡរ់រប្ាយរដាយអនក

ោមខខម ប្កហ្ម ៣ នាក់ខដេប្រដារ់រដាយាំរភេើងរនាោះ1226 ថារតើ ោត់បានរឃើញប្កុមរនាោះប្តូវបានយករៅ

                                                 
1220

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (សំ សកទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័  ២៣ ដេ់ ២៤, ៣០ ដេ់ ៣១ នកង ៣៥ 

ដេ់ ៣៦។ 

1221
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (សំ សកទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័  ២៤, ៣១ ដេ់ ៣៣ (រអូនជីដូនមួយ រស់

ោត់អត់ម្ភនរឃើញប្តូវ រួសអីរទ។ មា៉ៅ ងវច្ញរទៀត រអូនប្សី រស់ោត់ប្តូវបានវាយនឹងដំរងឆំកាេ) ១០១ ដេ់ ១០៦។ 

1222
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (សំ សកទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័  ២១, ២៤, ៣៣ ដេ់ ៣៤, ១០២ ដេ់ 

១០៣, ១០២ ដេ់ ១០៣។ 

1223
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (សំ សកទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័  ៣៧។ 

1224
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (សំ សកទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័  ១៩។ 

1225
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (សំ សកទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័  ១៩, ៣៧ ដេ់ ៣៨ នកង ៩៨ ដេ់ ៩៩។ 

1226
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (សំ សកទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័  ៥២ (“រហ្ើយខាុំហ្នឹងតូឆជាងរល ត់ត្តមឳ

េ ករៅ រហ្ើយរលរដញមករប្ាយវច្ញ រដញឱ្យមករៅជាមួយម្ភា យវច្ញ អត់ឱ្យរៅជាមួយឳេ ករទ។ ខតខាុំមកនមក ខាុំរៅេួឆរមើេ

សកមមភាេហ្នឹង”), ទំេ័  ៥៤ (“មកដេ់កខនេងទ កអីខវ៉អីវ៉ាន់ហ្នឹង រលប្តូវរំខរកោន  េី នាក់រៅោមប្រេនធ ម្ភន ក់នារំាីរឆញរៅារ់រ ើ 

រៅារ់រ ើរដើមបីរបាោះជំ ំរៅ រប្ពាោះវាជកតយរ់រហ្ើយ។ រៅរេេខដេររណា ើ ឆូេរៅកនុងថ្ប្េរនាោះ ខាុំក៏ ត់រៅត្តម ឮថារៅារ់រ ើ ខាុំ



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

311 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

បាញ់សម្ភេ រ់ោ៉ៅ ងដូឆរមាឆ1227
 ររើោត់ប្តូវប្តឡរ់មកប្បារប់្កុមម្ភា យ រស់ោត់រ៉ៅ ខនាោម នន ណារជឿោត់1228 នកង

ឆ ងរប្ាយ ោត់បានរ ឱើដំរណើ អស់រេញមួយយរ់ប្តឡរ់មកវតាប្ឆករសាឆវច្ញ1229។ 

480>រខនែមរេើរនោះរទៀត សកសី ូររនោះបានរលឆរវសមកនរឆេើយនឹងសំណួ ទាក់ទងរៅនឹងា េមអកតថ្នប្េឹតាក

ា ណម៍ នរេេា សម្ភេ រ់រនាោះ រដាយបានអោះអាងដខដេៗនូវរហ្ត ា ណ៍ថ្នា សម្ភេ រ់ខដេម្ភនេកខណៈ

ទូរៅ នកងប្សរេឆប្សេកេ1230។ រខនែមរេើរនោះ ា ខដេថា កនេងមកម្ភនា ឆ ោះផាយកនុងស េ័ត៌ម្ភនអំេីរទ

េករស ន៍ រស់ោត់1231 អាឆជាា រង្ហា ញនូវអតែប្ររោជន៍កនុងា រ ៀររារ់អំេីរទេករស ន៍រនោះមាងរទៀត 

រដាយេ ំលកតេីា េកតឬោ៉ៅ ងណារនាោះរឡើយ។ 

                                                                                                                                                             

 ត់រៅត្តមឳេ កខាុំ។ ដេ់ខតរេេរលរដញមករប្ាយវច្ញ ខាុំអត់មក។ ខាុំរឆោះខតត្តមរមើេោត់ ហ្ូត។ ដេ់រេេឆូេរៅផ តថ្ប្េរនាោះ 

រឃើញកម្ភេ ំងប្រដារ់អាវ  ប្បាមំួយនាក់ហ្នឹង រហ្ើយ េ រមួយខដេនារំៅ ខតម្ភន ក់រទនារំៅ េី នាក់រទៀតរៅចាបំ្រេនធកូនរៅកខនេងរនោះ

(កខនេងទ កអីខវ៉អីវ៉ាន់) យកប្រុសៗរៅម ន។ អីឆឹងម្ភនខត េ រម្ភន ករ់ទ យកប្រុសៗរៅម នហ្នឹងរនាោះ ថារៅារ់រ ើហ្នឹងរនាោះ។ រៅ

សេ់េី រៅនឹងកខនេងប្រេនធកូន”)។  

1227
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (សំ សកទធី) ឯកស រេខ F1/2.1  ទំេ័  ២៤។ 

1228
 រប្រៀររ ៀរប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (សំ សកទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័  ៥២ (“រហ្ើយមួយប្សរក់

រប្ាយមក ឮសនូ ផៃោុះអាវ   ខាុំ ត់មកប្បារ់ម្ភា យ មីងម្ភខាងរប្ាយរនោះ ថាឱ្យនាោំន  ត់រៅ រលយកបា៉ៅ រៅបាញ់រចាេអស់រហ្ើយ។ ោត់

អត់រជឿ” “បាទ ខាុំរជឿថាឮ រប្ពាោះប្ោន់ខតរេេខដេបាញ់ប្បាវរហ្ើយ ខាុំ ត់មករប្ាយវច្ញ ខាុំមកប្បារ់ោត់ឱ្យនាោំន  ត់”) ជាមួយនឹង 

ទំេ័  ៥៤ (“អីឆឹងប្ោន់ខតប្ករឡករឃើញរលភជង់ឳេ ករហ្ើយ ខាុំក៏ ត់មករប្ាយ ខាុំថា រលយកបា៉ៅ រៅបាញ់រចាេរហ្ើយ។ អីឆឹងខាុំឱ្យោត់

 ត់ ោត់អត់ ត់រទ ោត់ថា ោត់មកនរជឿខាុំរទ។ ប្រខហ្េជាមួយរម្ភ៉ៅ ងរប្ាយមក ឮផៃោុះអាវ   ឮផៃោុះអាវ  រៅៗឆំណ ឆខដេខាុំសងស័យថា 

យករៅសម្ភេ រ់ហ្នឹងរហ្ើយ”) ជាមួយនឹង ទំេ័  ៩៥ (“ដេ់ខតមួយសនៃោុះរប្ាយមក មួយរម្ភ៉ៅ ងហ្នឹងរហ្ើយ រយើង [ឧ. ោត់ នកងប្កុមម្ភា

យ រស់ោត់] ឮអាវ  ផៃោុះ។ ឮអាវ  ផៃោុះ ខាុំករស្តញ្ញជ េរឡើងមាងរទៀត ខាុំខប្សកយំករស្តញ្ញជ េរឡើងមាងរទៀត ខាុំ ត់រចាេហ្ឱូងម្ភា យ ម្ភា

យមីង ម្ភា យររងកើតខដេរៅជាមួយខាុំហ្នឹង ខាុំ ត់រចាេោត់រៅ ោត់រដញចារ់ខាុំប្រវាស់ប្ររទាសយកមកខាុំ។ មកៗ ង់ចាំកខនេងដខដេ

 វច្ញ”)។ 

1229
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (សំ សកទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័  ៣៤ នកង ៤៩ ដេ់ ៥០។ 

1230
 សូមរមើេឧ. ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (សំ សកទធី) ឯកស រេខ F1/2.1ទំេ័  ១០ ដេ់ ១១, ១២ ដេ់ ១៣, 

១៤ ដេ់ ១៥, ១៩ ដេ់ ២០, នកង ២២។  

1231
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (សំ សកទធី) ឯកស រេខ F1/2.1 ទំេ័  ៤១ ដេ់ ៤២, ១១០ ដេ់ ១១២ (េី ឆ្ន ំម ន 

ម្ភនអតែរទឆ ោះផាយអំេីរទេករស ន៍ រស់ោត់រៅកនុងាខសត“រាោះសនាកភាេ”)។ 
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481>ស  ររសឆកាីមក អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា សកខីកមម រស់ សំ សកទធី ខឱោះភាេអាឆរជឿ

ជាក់បាន។ រោងត្តមា រេើករឡើងខាងរេើ ម្ភនន័យថា ម្ភនភសាតុ្តងដថ្ទរទៀតរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង ដូឆជា សកខីកមមផ្លៃ េ់ រស់ ស៊ា ៊ុំ ជា ខដេររងកើតជាមូេដាឋ នសមរហ្ត ផេសប្ម្ភរ់ា សននកដាឋ នបាន

ថា អនក ដឋា  នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានរ ឱើត្តមា អំពាវនាវឱ្យរង្ហា ញអតាសញ្ញា ណប្តូវ

បានសម្ភេ រ់។  

៤.ឃ.១.ខ.៣.ង.ទាហានខដេប្តវូបានកណំតអ់តាសញ្ញា ណរៅត្តមរ៉ៅ សាិ៍ប្តតួេកនកតយ  

482>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រជាលវាសនា រស់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេ

ប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញា ណរៅត្តមរ៉ៅ សាិ៍ប្តួតេកនកតយេ ំប្តូវបានដឹងរឡើយ នកងខេួនក៏េ ំអាឆសននកដាឋ នឆាស់លាសេី់

ា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនទាហានទាំងរនាោះថា េួករលប្តូវបានសម្ភេ រ់រនាោះខដ 1232។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងក៏បានអោះអាងផងខដ ថា “ប្រតករតាកា សម្ភេ រ់អតីតអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ”ប្តូវបាន

រង្ហា ញកនុងឆំរណាមរនាោះ ត្តម យៈ“ា សម្ភេ រ់អតីតអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេប្តូវបានកំណត់

អតាសញ្ញា ណ […] រៅត្តមរ៉ៅ សាិ៍ប្តួតេកនកតយរផសងៗ”1233។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កេូំេ

យេ់ឆាស់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា ម្ភនា រង្ហា ញហ្សួេីវច្មតកសងស័យខដេថា ោ៉ៅ ង

រហាឆណាស់ ម្ភនទាហានមួយឆំនួនខដេប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញា ណរៅត្តមរ៉ៅ សាិ៍ប្តួតេកនកតយប្តូវបានសម្ភេ

រ់។  

483>ភសាតុ្តងពាក់េ័នធរៅនឹងរហ្ត ា ណ៍ជាក់ខសាងថ្នា សម្ភេ រ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ខដេប្តូវ

បានកំណត់អតាសញ្ញា ណរៅត្តមរ៉ៅ សាិ៍ប្តួតេកនកតយ ម្ភនដូឆជាេកខកតេីសែ នទូតបារំាង កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ

ជាលាយេកខណ៍អកស  ពាកយរណា ឹង រស់ជន ងរប្ោោះ នកងពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីខដេម្ភន

ា រ ៀររារឆ់ចាមអារ៉ាម រស់ ជ ំ ស ខា រទៀង ស ខ ម នកង ររង ររឿន1234។ ដូឆសហ្ប្េោះរាជអាជាា បានទទេួ

                                                 
1232

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥១៣ នកង ៥៥៥។ 

1233
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៦១។ 

1234
 េកខកតសែ នទូតបារំាង កមមវតែ៖ុ សកខីកមម រស់ឧតារសនីយ៍ ស  រ៊ា ន ឯកស រេខ E3/2666 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ERN (ភាសខខម ) 00499667-8 ទំេ័  ៧ ដេ់ ៨។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ជ ំ ស ខា ឯកស រេខ 

E3/5788 ថ្ងៃទី ០២ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00373218 ទំេ័  ៥។ ពាកយរណា ឹង រស់ជន ងរប្ោោះ រទៀង ស ខ ម 
ឯកស រេខ E3/5402 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00480111-2 ទំេ័  ៧ ដេ់ ៨។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជា
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សគ េ់1235
  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើា រ ៀររារ់ទាងំរនោះ រដើមបីរង្ហា ញថា រ លគេខេោះ“រប្ាយ

មកដងឹ”ថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេ រ់1236។ ររើរទាោះរីជាភសាតុ្តងទាងំរនោះម្ភនា 

រង្ហា ញឆាស់ថា ម្ភនា សម្ភេ រ់បានរកើតរឡើងក៏រដាយ ក៏រដាយស េ ំម្ភនា ផាេ់សកខីកមមផ្លៃ េ់ពាក់េ័នធរញ្ញា

រនោះ រទើរជាា េ ំសមប្សរកនុងា រង្ហា ញសមរហ្ត ផេថា ា សម្ភេ រ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម បាន

រកើតរឡើងទាក់ទងរៅនឹងា កំណត់អតាសញ្ញា ណ រសទ់ាហានទាងំរនោះរៅត្តមរ៉ៅ សាិ៍ប្តួតេកនកតយនានា។  

៤.ឃ.១.ខ.៣.ឆ.ា រាយា ណ៍អេំាី សម្ភេ ររ់ៅរកៀនសឱ យ នកងបាតដ់រំង 

484>ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញអំេីា សម្ភេ រ់រៅរកៀនសឱ យ1237 អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាង

រេើសកខីកមម រស់សកសី François PONCHAUD ខដេបានផាេ់សកខីកមមថា មន សសប្រុសម្ភន ក់ខដេោត់បាន
ជួររៅសែ នទូតបារំាងាេេីថ្ងៃទី ២២ ឬ ២៣ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានប្បារ់ោត់ថា មស្តនាីជាន់ខពស់ នកង

ទាហាន េន់ នេ់ ប្តូវបានរងខំឱ្យស រស រ ម្ ោះរេើាា  រខៀនរៅរកៀនសឱ យ នកងរនាៃ រ់មកអនកខដេបានរ ឱើ

ត្តម ប្តូវបានសម្ភេ រ់1238។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា ា រ ៀររារ់រនោះេ ំស ីសង្ហឱ ក់ោន រដាយស រ  សម្ភន ក់ខដេ

នកោយរៅាន ់ François PONCHAUD េ ំអាឆរឃើញា សម្ភេ រ់រៅរកៀនសឱ យ ខដេរកើតរឡើងេី  ឬរីថ្ងៃ
រប្ាយា ជរមេៀស រនាៃ រ់មកប្តូវប្តឡរ់មកទីប្កុងភនំរេញវច្ញ នកងឆូេសែ នទូតបារំាងខដេរេេរនាោះប្រជាជន

កមពជុាទាងំអស់ប្តូវបានរងខំឲ្យចាករឆញេីសែ នទូតរនាោះ1239។ រប្ៅេីភាេមកនប្សរោន ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាា

បានទទួេសគ េ់1240
 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ភសាតុ្តងរនោះបានង្ហា ញ

                                                                                                                                                             

រដើមរណឹង ដឋរបរវណី ររង ររឿន ឯកស រេខ E3/4719 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00418273-4 ទំេ័  
៥ ដេ់ ៦។ ពាកយរណា ឹង រស់ជន ងរប្ោោះ រទៀង ស ខ ម ឯកស រេខ E3/5402 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 

00480111-2 ទំេ័  ៧ ដេ់ ៨ (កត់សម្ភគ េ់ថា រទៀង ស ខ ម េ ំបានអោះអាងអំេីា កំណត់អតាសញ្ញា ណត្តមរ៉ៅ សាិ៍ប្តួតេកនកតយ)។ 

1235
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១៦៧។ 

1236
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥១៣ (រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម)។ 

1237
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥១៤។ 

1238
 ប្រតកចា ឹក ថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័  ៩, ១៨ ដេ់ ១៩, ៣៩ 

ដេ់ ៤០។ 

1239
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៩៣។ 

1240
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១៧៤។  
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ឆាស់លាស់ថា ម្ភនា សម្ភេ រ់រកើតរឡើងរៅរកៀនសឱ យខដេសែកតរៅជកតទីប្កុងភនំរេញ1241។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណា

កាី ភសាតុ្តងខដេកប្មកតរខាយេ ំអាឆឱ្យត លាា អងគរហ្ត សមរហ្ត ផេផាេ់ា យេ់រឃើញអំេីា សម្ភេ រ់ឱ្យ

ហ្ួសេីវច្មតកសងស័យបានរឡើយ។  

485>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៍បានសំអាងផងខដ រៅរេើ

សកខីកមម រស់ François PONCHAUD ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញខដេថា ា សម្ភេ រ់បានរកើតរឡើងរៅ
បាត់ដំរង។ រដាយស ខតប្េឹតាកា ណ៍រៅបាត់ដំរង េ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់ាេទី

មួយ ដូរឆនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយរេើភសាតុ្តងរនោះខាងរប្ាមកនុងរ ច្រទ ថារតើម្ភន

េំនាថំ្នា សម្ភេ រ់ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា1242។ 

៤.ឃ.១.ខ.៣.ឆ.រសឆកាសីននកដាឋ នទាកទ់ងរៅនងឹា សម្ភេ រអ់នក ដឋា  នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  

486>ជាា សននកដាឋ ន អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់អនក ដឋា ជាន់ខពស់ ដូឆជា ឡុង រូរ ៉ត េន់ ណ ន ប្េោះអងគម្ភច ស់សក ច្មតៈ នកង 

អ៊ា ង រ៊ា នហ្  ជាា សមរហ្ត ផេ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា ា 

សម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេរ ឱើត្តមា អំពាវនាវ ប្តូវបានរង្ហា ញោ៉ៅ ងសម

រហ្ត ផេ រដាយខផអករេើភសាតុ្តងខដេរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនដូឆជា ភសាតុ្តងផ្លៃ េ់ រស់ 

ស៊ា ៊ុំ ជា ខដេបានរញ្ញជ ក់រខនែមរេើភសាតុ្តងដថ្ទរទៀត។ ភសាតុ្តងរខនែមរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង 

រង្ហា ញឆាស់លាស់អំេីា សម្ភេ រ់ខ សឆារ់នូវទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  កនុងរ ច្រទថ្ន

ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំ

ណោះអំណាងខដេថា េ ំម្ភនា សម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានរង្ហា ញឱ្យហ្ួស

េីវច្មតកសងស័យរនាោះរឡើយ។  

                                                 
1241

 សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន ឯកស រេខ E3/4590 ទំេ័  ១១១ ERN (ភាសខខម )  00836188 (ខដេដូឆោន រៅនឹងា រ ៀររារ់

ខដេបានសំអាងរៅកនុងរសៀវរៅ រស់ F. Ponchaud: កមពជុាឆ្ន ំសូនយ ឯកស រេខ E243.1 ERN (ភាសខខម ) 00862316-7)។ 

អងគជំន ំជប្មោះកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា សកខីកមម រស់ François PONCHAUD េ ំម្ភន“ា រញ្ញជ ក់រខនែម”េីា រ ៀររារ់រនោះរដាយ 

ស ខតេ ំខមនជាប្រភេដាឆ់រដាយខឡកេីោន រនាោះរឡើយ។ 
1242

 សូមរមើរេើខាងរប្ាម កថាខណឌ  ៩១១។ 
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៤.ឃ.១.ល.ា រ ឱើមន សសឃាតខដេបានប្រប្េតឹារៅទេួរពា ិ៍ថ្ប្ជ 

487>ទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រនាៃ រ់េី ំរដាោះ

បានទីប្កុងភនំរេញរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកងា ឆ ោះចាញ់ រស់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ល

ណៈភូមកភាលពាយ័េយបានររើកកកឆចប្រជ ំមួយ ខដេបានរឆញរញ្ញជ ឱ្យប្រមូេផាុំ នកងសម្ភេ រ់អតីតទាហាន នកងអនក

 ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 1243។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អតីតអនក ដឋា រារ់ យនាក់ប្តូវបានប្រមូេផាុរំៅ

សលារខតារពា ិ៍សត់ នកងប្តូវបានប្រាសប្បារ់ថា េួករលនឹងប្តូវរៅរ ៀនសូប្ត នកងសឱ លមន៍សរមាឆ នររាតាម 

សីហ្ន 1244។ រនាៃ រ់េីកកឆចប្រជ ំរៅសលារខតារនាោះ ម្ភនអតីតទាហាន នកងអនក ដឋា ោ៉ៅ ងតកឆ ២៥០ នាក់1245

ប្តូវបានដឹកត្តមឡាន1246យករៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ នកងប្តូវបានសម្ភេ រ់1247។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងសននកដាឋ នថា 

ា សម្ភេ រ់ទាងំរនោះ លឺជារទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ នកងរទរ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោយបាយថ្នឧប្កកដឋកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតក1248។  

488>រៅកនុងរសឆកាីសននកដាឋ ន អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងជាឆមបងរៅរេើសកសីឆំនួន ៣ នាក់ ដូឆជា 

េឹម សត ជាអន រញ្ញជ ា កងអន រសនាតូឆថ្នកងទ័េខខម ប្កហ្ម ស៊ា ម អាឡាត់ ជាទាហានថ្ន ររសធា ណ

 ដឋខខម   នកង អ៊ា ង ឆ្ត់ ជាកងទ័េខខម ប្កហ្ម1249។  

489>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរចាទប្រាន់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរដាយបានសំអាងរៅ

រេើភសាតុ្តងេ ំអាឆទ កឆកតាបាន នកង“ភសាតុ្តងមកនផ្លៃ េ់ នកងេ ំរជឿជាក់បាន” កនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញពាក់េ័នធ

រៅនឹងប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ នកងម្ភនកំហ្ សអងគរហ្ត រដាយស “រប្រើប្បាស់វច្ ីសស្តសាេ ំប្តឹមប្តូវកនុង

ា វាយតថ្មេរេើភសាតុ្តង”1250។ ជាេករសស ជនជារ់រចាទទាងំេី បានរចាទប្រាន់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលា

                                                 
1243 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៣៦។ 

1244 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៧២, ៦៧៣។ 

1245 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៨៤។ 

1246 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៧៣។ 

1247 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៨១។ 

1248 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៨៤។ 

1249 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៦០។ 

1250 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៥០។ 
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ដំរូងបានសំអាងរដាយេ ំសមរហ្ត ផេខតរៅរេើអឱីខដេប្តូវបានចាត់ទ កថា ជាសកខីកមមេ ំប្តឹមប្តូវ រស់ េឹម 

សត កនុងា រង្ហា ញថា លណៈភូមកភាល បានរឆញរញ្ញជ ឱ្យសម្ភេ រ់អតីតទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា 

ណ ដឋខខម  ខដេរញ្ញជ រនោះេ ំប្តូវបានរញ្ញជ ក់រខនែមេីេំនាថំ្នា ប្រប្េឹតា នកង ឆនាសមព័នធទំនាក់ទំនងរឡើយ1251។ 

រខនែមរេើរនោះរទៀត នួន ជា បានរេើករឡើងថា ា ប្រឹងខប្រង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកនុងា សប្មរ

សប្មួេភាេមកនស ីសង្ហឱ ក់ោន រៅកនុងភសាតុ្តង េ ំសមរហ្ត ផេរឡើយ1252។ ឆ ងរប្ាយ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន 

បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា ម្ភនមន សស ២៥០ នាក់ ប្តូវបានសម្ភេ រ់ រដាយ

បានខផអករៅរេើភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាម នកងសកខីកមម រស់សកសីខដេេ ំរជឿទ កឆកតាបាន។ ដូរឆនោះ ឆំនួនទាហាន

ខដេជាជន ងរប្ោោះរនាោះេ ំម្ភនភសាតុ្តងោបំ្ទរឡើយ1253។  

៤.ឃ.១.ល.១.កកឆចប្រជ  ំរស់លណៈភូមកភាល នកងា រញ្ញជ សម្ភេ រអ់តតីទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ

 ដឋខខម  

490>កនុងា ោបំ្ទដេ់ា យេ់រឃើញខដេថា លណៈភូមកភាលបានរឆញរញ្ញជ ឱ្យប្រមូេផាុំ នកងសម្ភេ រ់អតីត

ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងខតរៅរេើសកសី េឹម 

សត មួយលត់ខដេផាេ់សកខីកមមអំេីា ទទួេរញ្ញជ រនោះ1254។ 

491>រោងត្តមកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ េឹម សត ម្ភនកកឆចប្រជ ំមួយ(ខដេោត់េ ំបានឆូេ ួម) រស់

លណៈភូមកភាលដឹកនារំដាយ ញឹម  ស់ ត្ត កន នកង ត្ត ស ត រ៉ៅ នាម នថ្ងៃម នប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជខដេ“ខេឹម

ស ប្រជ ំ លឺប្បារ់រមៗខខម ប្កហ្មថា េួកទាហា នកងរ៉ៅូេីសជំនាន់ េន់ នេ់ ឱ្យខតម្ភនពាក់ស័កាកប្តូវខតយករៅ

សម្ភេ រ់រចាេទាងំអស់”1255។ រោងត្តមកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយមួយរផសងរទៀត រទរញ្ញជ ខដេ េឹម សត

                                                 
1251 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៦០ ដេ់ ៤៦១។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  

៤៣១។  

1252 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៥៤។ 

1253 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៤៩, ៤៦៣ ដេ់ ៤៦៦។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  

៤២៤ ដេ់ ៤២៥, ៤២៧, ៤៣០ ដេ់ ៤៣១។ 

1254 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៣៦។  

1255
 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ េឹម សត ឯកស រេខ E3/4601 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 

00407761 ទំេ័  ៣។ 
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បានទទួេរនាោះ លឺឱ្យ“ប្រមូេទាហាន នកងរ៉ៅូេីសខដេម្ភនរណាា េស័កាកទាងំតូឆទាងំ ំខដេម្ភននកនាន ា 

សម័យ េន់ នេ់ យករៅសម្ភេ រ់រចាេ”1256។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រៅរេេផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះម ខអងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូង សកសី ូររនោះបានអោះអាងថា ោត់េ ំបានដឹងថា ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋ

ខខម ប្តូវខតយករៅសម្ភេ រ់រចាេ នកងថា ា រញ្ញជ ប្តូវបានកប្មកតប្តឹមខតយកទាហាន នកងមស្តនាីទាងំរនោះរៅរ ៀន

សូប្តសកន រេេប្តឡរ់មកេីា រ ៀនសូប្តវច្ញ អងគា នឹងឱ្យឆូេរ ឱើា វច្ញដខដេ1257។  

492>រៅកនុងសេប្កម អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសរងកតរឃើញថា កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផាេ់សកខីកមម

ផ្លៃ េ់ រស់ េឹម សត េ ំអាឆរជឿជាក់បានរឡើយទាក់ទងរៅនឹង“ា យេ់ដឹង រស់ោត់រៅម្ភនកប្មកតអំេី

រោេរំណងឧប្កកដឋថ្នា រញ្ញជ រនោះ”1258។ ជាា េកត េឹម សត រឆេើយផៃយុនឹងខេួនឯងខដេបានរញ្ញជ ក់េីដំរងូ

ថា ា រញ្ញជ សម្ភេ រ់ដូឆបាន ំឭករដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាា  “លឺជាា រញ្ញជ  រស់លណៈភូមកភាល [ត្ត ញឹម នកង 

ត្ត កន]”1259។ រនាៃ រ់មក រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី េឹម សត បានរញ្ញជ ក់ថា “រៅរេេរនាោះ [ោត់េកតជាបាន

នកោយអំេីកកឆចប្រជ ំរេើកទីេី កនុងសលារខតារពា ិ៍សត់] រលបានប្រមូេផាុំទាហាន នកងរ៉ៅូេីស។ ខាុំមកនដឹងចារ់

អា មមណ៍ លឺថារលយកអនកទាំងរនាោះរៅសម្ភេ រ់រចាេរនាោះរឡើយ”1260។ រប្ាយមក េឹម សត បានអោះអាងស

ជាងមីថា “រលប្បារ់[ោត់]ថា េួករនោះប្តូវយករៅសម្ភេ រ់រចាេ។ េ័ត៌ម្ភនខដេោត់ទទួេបាន លឺថា អនកម្ភនរ

ណាា ស័កាកទាងំអស់ប្តូវរៅរ ៀនសូប្តសកន”1261។ 

493>រៅរេេវាយតថ្មេអំេីភាេរជឿជាក់ នកងរជឿទ កឆកតាបាន អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរញ្ញជ ក់ថា៖  

អងគជនំ ជំប្មោះសលាដរំូងយេ់រឃើញថា ោត់ប្តូវបានជំ  ញឲ្យរនធូ រនែយ ឬខកខប្រា ទទួេខ សប្តូវ

 រសោ់ត់ឆំរពាោះា ពាក់េ័នធរៅកនុងប្េឹតាកា ណ៍រផសងៗ ខដេរចាទជារញ្ញា រនោះ។ អងគជនំ ំជប្មោះយេ់

                                                 
1256

 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ េឹម សត ឯកស រេខ E3/364 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 

00242422 ទំេ័  ២។ 
1257 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័  ១៦, ១៩ ដេ់ ២០, ៤០ ដេ់ ៤១ 

(ដកប្សង់កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ េឹម សត ឯកស រេខ E3/4601 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០០៩)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី 

០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/188.1 ទំេ័  ១៥ ដេ់ ១៦, ១៩។  

1258 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៦៥។ 

1259
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័  ១៥។ 

1260 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័  ១៧។ 

1261
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/188.1 ទំេ័  ១៩។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រឃើញថា សកខីកមម រស់ េមឹ សត ពាក់េ័នធនឹងា ដឹងរដាយម្ភនកប្មកត រសោ់ត់អំេីរោេរំណង

ឧប្កកដឋថ្នា រញ្ញជ ទាងំរនោះ មកនលួ ឲ្យរជឿជាក់បានរទ។ រ៉ៅ ខនាសកខីកមមដំរូង រសោ់ត់រៅឆំរពាោះម ខសហ្

រៅប្កមរស ើរអរងកតពាក់េ័នធរៅនឹងខេឹមស ថ្នា រញ្ញជ ទាងំរនោះ លឺស ីសង្ហឱ ក់ោន រៅនឹងេំនាថំ្នា 

ប្រប្េឹតា។ […] រេើសេីរនោះរទៀត សកខីកមម រស ់ េឹម សត ពាក់េ័នធរៅនឹងសែ នភាេថ្នា ទទួេ

រញ្ញជ ខដេ“ថាន ក់រេើ”ផសេឱផាយរនាោះ ក៏ប្សរោន នឹងសំអាងរហ្ត  រស់អងគជំន ជំប្មោះអំេីប្រេ័នធទំនាក់

ទំនងផងខដ ។ រហ្ត ដរូឆនោះ អងគជំន ំជប្មោះយេ់រឃើញថា សកខីកមម រសោ់ត់ទាក់ទងរៅនឹងខេឹមស ថ្ន

ា រញ្ញជ ទាងំរនោះ លលឺួ ឲ្យរជឿជាក់បាន1262។  

494>ទនៃឹមនឹងា រចាទប្រាន់ រស់ នួន ជា ខដេថា សកខីកមម រស់ េឹម សត េ ំស ីសង្ហឱ ក់ោន  នកងេ ំរជឿ

ទ កឆកតាបាន នកងថា ជាេទធផេ ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំសមរហ្ត ផេ1263 ឆំខណក 

រខៀវ សំផន  វច្ញបានរេើករឡើងថា េឹម សត លឺជាសកសី“សឱ ហារ់ នកងអាឆរជឿទ កឆកតាបាន” រ៉ៅ ខនារចាទ

ប្រានថ់ា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា រកប្សយ នកងា េរមអៀងរៅ កកំណត់រហ្ត សា រ់

ឆរមេើយ រស់សកសី ូររនោះ ជាងសកខីកមមផ្លៃ េ់ រហ្ត រនោះបាន ំរលាភរំពានរៅរេើរោេា ណ៍ឆំរពាោះម ខ1264។ 

495>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានវាយតថ្មេោ៉ៅ ងប្រុង

ប្រយ័តនរេើភសាតុ្តង នកងផាេ់សំអាងរហ្ត រេញរេញទាក់ទងរៅនឹងមូេរហ្ត ខដេខេួនបានសំអាងរៅរេើភសាុ

ត្តងជាលាយេកខណ៍អកស រស់ េឹម សត ររើរ ៀររៅនឹងសកខីកមមកនុងត លាា ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេ ំឭកថា “អាប្ស័យរេើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរទ ខដេជាអនកវាយតថ្មេរេើភាេេ ំស ីសង្ហឱ ក់ោន រៅកនុងភ

សាតុ្តង រស់សកសី […] កនុងា េកចា ណារេើរញ្ញា  ថារតើភសាតុ្តងរនោះររើេកចា ណាជា ួមអាឆរជឿទ កឆកតា នកង

រជឿជាក់បាន រហ្ើយឆ ងរប្ាយប្តូវទទួេយក ឬរដករស រចាេនូវឆំណ ឆខដេជាមូេដាឋ នថ្នភសាតុ្តងរនោះ ខដ  

ឬោ៉ៅ ងណា”1265 នកងរៅកនុងរ ឿងកាីរឆចរុបនន អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា“ខេឹមស ថ្នា រញ្ញជ

រនោះ អាឆរជឿជាក់បាន”1266។ ដូឆា កត់សម្ភគ េ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ខដ 1267 អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរងូ

                                                 
1262 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៦៥។ 

1263 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៥១។ 

1264 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៣០។ 

1265
 សេដីារ ឿងកាី Popović (ICTY) កថាខណឌ  ១២២៨។ 

1266 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៦៥។ 

1267 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២៨២។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ម្ភនតួនាទីកនុងា េកនកតយរេើអាករបកក ច្ោ រស់ េឹម សត នកងវាយតថ្មេរេើភាេអាឆរជឿជាក់បាន។ អាប្ស័យ

រហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះេ ំបាន ំរលាភរំពានរេើរោេា ណ៍ថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីឆំរពាោះម ខ កនុងា សំអាង

រៅរេើកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ េឹម សត ជាជាងសំអាងរៅរេើសកខីកមមផ្លៃ េ់ រស់សកសី ូររនោះ។ 

496>រខនែមរេើរនោះ រទាោះជា េឹម សត លឺជាសកសីខតម្ភន ក់លត់ខដេជាមូេដាឋ នសំអាងឆំរពាោះា យេ់រឃើញ

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះបាន ករឃើញនូវា រញ្ញជ ក់រខនែមប្តង់ថា (i) “ម្ភន

េំនា ំួមថ្នា ប្រប្េឹតា” នកង (ii) “ ឆនាសមព័នធថ្នា ទំនាក់ទំនង”។ ទាក់ទងរៅនឹងឆំណ ឆទីមួយ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេរោងរៅរេើា យេ់រឃើញដូឆខាងរប្ាម ខដេរដករស ា សននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះស

លាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេថ្នេំនាថំ្នា សម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 1268។ 

អាប្ស័យរហ្ត រនោះ េំនារំនោះេ ំអាឆយកមករ ឱើជាា រញ្ញជ ក់រខនែមថ្នភសាតុ្តង រស់ េឹម សត រឡើយ។ 

រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រនោះេ ំខមនចាត់ទ កា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេបានសំអាងរេើភសាុ

ត្តងថ្នឆំណ ឆទីេី រនាោះថា េ ំសមរហ្ត ផេរនាោះរឡើយ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា “អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងអាឆសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរដាយខផអករេើមូេដាឋ នសកសីខតម្ភន ក់បាន រ៉ៅ ខនារទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ភសាុ

ត្តងរនាោះ ភសាតុ្តងរនាោះប្តូវខតបានវាយតថ្មេរដាយម្ភនា ប្រុងប្រយ័តនសមប្សរ នកងប្តូវម្ភនា យកឆកតា

ទ កដាក់រដើមបីទរ់សក ត់ា ជំ  ញទឹកឆកតាជាមូេដាឋ នរៅ កសកសីខតម្ភខ ង”1269។ រខនែមរេើរនោះរទៀត “អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងលរបីោ៉ៅ ងរហាឆណាស់េនយេ់រដាយសរងខរេីមូេរហ្ត  ខដេខេួនបានទទួេយកភសាតុ្តង

 រស់សកស ី ខដេអាឆម្ភនា ជំ  ញទឹកឆកតា ឬា រេើកទឹកឆកតាឱ្យដាក់រនៃកុរេើជនជារ់រចាទ។ ត្តមវច្ ីខររ

រនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហា ញេីា វាយតថ្មេ រស់ខេួនរដាយប្រុងប្រយ័តនរេើភសាតុ្តងរនោះ”1270។ 

រដាយស ខតរៅកនុងរ ឿងកាីរឆចរុបនន អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់សំអាងរហ្ត ប្លរ់ប្ោន់ទាក់ទងរៅនឹង

ា វាយតថ្មេរេើភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបាន នកងរជឿជាក់បាន រស់ េឹម សត អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរជឿ

ជាក់ថា វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនេកខណៈសមប្សរ។  

497>ទាក់ទងរៅនឹងា រញ្ញជ ក់រខនែមថ្ន ឆនាសមព័នធទំនាក់ទំនង អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់

រឃើញថា ររើរទាោះរីជា ឆនាសមព័នធរនោះេ ំបានរញ្ញជ ក់រខនែមរៅរេើខេឹមស ថ្នសកខីកមមពាក់េ័នធរៅនឹងា រញ្ញជ

                                                 
1268

 សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ៩៦២ ជាអាទិ៍។ 

1269 សេដីារ ឿងកាី Kordić នកង  Čerkez (ICTY) កថាខណឌ  ២៧៤។  

1270 សេដីារ ឿងកាី Krajišnik (ICTY)កថាខណឌ  ១៤៦។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

សម្ភេ រ់ក៏រដាយ ក៏រៅខតរង្ហា ញថា សកខីកមម រស់ោត់អាឆរជឿទ កឆកតាបាន នកងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

បានយេ់រឃើញោ៉ៅ ងសមរហ្ត ផេថា រមរញ្ញជ ា កងវ រសនា ំបានរឆញរញ្ញជ រនោះរៅឱ្យ េឹម សត1271។ 

498>រខៀវ សំផន ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរដាយបានសំអាងរៅរេើសកខី

កមម រស់ េឹម សត កនុងា យេ់រឃើញថា ត្ត ញឹម ត្ត កន បានរឆញរញ្ញជ ឱ្យប្រមូេអតីតទាហាន នកងរូេី

ស នកងឱ្យសម្ភេ រ់អនកទាងំរនោះ រដាយស  េឹម សត េ ំបានឆូេ ួមកកឆចប្រជ ំ រស់លណៈភូមកភាលរដាយផ្លៃ េ់

រឡើយ1272។ ត្តមា េកនកតយរឡើងវច្ញរេើសកខីកមម រស់ េឹម សត រឃើញថា ោត់បានអោះអាងឆាសល់ាសថ់ា

“រមរញ្ញជ ា កងវ រសនា ំបានប្បារ់ោត់”1273។ រដាយស ខតសំអាងរហ្ត រេញរេញ រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងខដេបាន ំឭកខាងរេើ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរជឿជាក់ថា េ ំម្ភនរហ្ត ផេណាមួយខដេប្តូវ

រដករស រសឆកាីសននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើរញ្ញា រនោះរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ា ខដេថា 

េឹម សត េ ំបានឆូេ ួមកកឆចប្រជ ំដូឆអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគ េ់រនាោះ1274 េ ំខមនជាកត្តា កំណត់

អំេីភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបាន នកងទមៃន់ថ្នភសាតុ្តងរឡើយ រដាយស ោត់បានទទួេរញ្ញជ េីរមរញ្ញជ ា កងវ 

រសនា ំរនាៃ រ់េីា ប្រជ ំរនោះ1275។  

499>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទទាក់ទងរៅ

នឹងា សំអាងរេើកំណត់រហ្ត ជាលាយេកខណ៍អកស  រស់សកសី េឹម សត រៅកនុងា យេ់រឃើញពាក់េ័នធ

រៅនឹងា រញ្ញជ សម្ភេ រ់។   

៤.ឃ.១.ល.២.ភាេេ សំ សីង្ហឱ កោ់ន ដថ្ទរទៀតរៅកនងុភសាតុ្តង រស់សកសទីាកទ់ងរៅនងឹា ប្រជ រំៅកនងុសលា

រខតារពា ិ៍សត ់

                                                 
1271 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៦៣ ដេ់ ៦៦៥។ 

1272 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៣០។ 

1273 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័  ៣៩។ 

1274
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៦៣។ 

1275 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័  ៣៩ ដេ់ ៤០។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

500>ជនជារ់រចាទបានឆងអេុរៅរេើរញ្ញា េ ំស ីសង្ហឱ ក់ោន  នកងភាេផៃយុោន រៅកនុងភសាតុ្តងពាក់េ័នធរៅនឹងកកឆច

ប្រជ ំរៅសលារខតារពា ិ៍សត់1276។ អំណោះអំណាងទាងំរនោះម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងេ័ត៌ម្ភនេមអកត ខដេេ ំ

បានឆងអេុរង្ហា ញជាក់លាក់រៅកនុងា យេ់រឃើញខផនកអងគឆារ់ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។ រទាោះ

ជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ខេឹមស ថ្នភសាតុ្តង ប្តូវបានយកមកេកចា ណា 

នកងរ ឱើជាមូេដាឋ នសប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត  ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងសប្ម្ភរ់រ ឱើ

រសឆកាីសននកដាឋ នខផនកអងគឆារ់ រស់ខេួន។ ដូរឆនោះ អំណោះអំណាងរនោះចាបំាឆ់ប្តូវរដាោះប្សយ។ 

501>ដំរូង នួន ជា បានរចាទប្រាន់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សអងគរហ្ត  រៅរេេខដេអងគជំន ំ

ជប្មោះបានសំអាងខតរៅរេើសកខីកមម រស់ េឹម សត ម្ភន ក់រ៉ៅ រណាណ ោះកនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញ ដូឆជា (i) 

 ររៀរថ្នា រញ្ចូនស ទាក់ទងរៅនឹងា ប្រជ ំរៅសលារខតារពា ិ៍សត់ ប្តូវបានរ ឱើរឡើងរៅាន់អតីតទា

ហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  (ii)  រោេរំណងថ្នា ប្រមូេផាុំអតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ថា 

ខខម ប្កហ្មបា មាថា េួករលអាឆរ ឱើរដកវតាន៍ប្រឆំ្ងនឹង” នកង (iii) រ លគេខដេជាអនកររើកឡានរនាោះ1277។ អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា េ័ត៌ម្ភនរនោះ ម្ភនរៅកនុងសកខីកមម រស់ េឹម សត នកងជាកមមវតែុ

ថ្នា សួ រដញរដាេ1278។ អងគជំន ំជប្មោះក៏បានកត់សម្ភគ េ់ផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹង

 ររៀរថ្នា រញ្ជូនស  េ ំបានសំអាងខតរេើភសាតុ្តង រស់ េឹម សត ម្ភន ក់រ៉ៅ រណាណ ោះរទ1279។ រដាយេកចា ណា

                                                 
1276 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៥៣ ដេ់ ៤៥៧។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  

៤៥៣។ 

1277 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៥៣។ 

1278 សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សត) E1/187.1 ទំេ័  ១៩ ដេ់ ២០។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៣ 

ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សត) E1/187.1 ទំេ័  ១៧ ដេ់ ១៨។  

1279 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៦៦ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (ស៊ា ម អាឡាត់) ឯកស រេខ E1/218.1 ទំេ័  ៥០ ដេ់ ៥៤ (“េ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹងា រៅរៅប្រជ ំប្តូវបានប្បារ់េី

ម្ភត់មួយរៅមួយ។ ឧទាហ្ ណ៍ ស ប្តូវបានរញ្ជូនេីមន សសម្ភន ក់រៅមន សសម្ភន ក់រទៀត”)។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ រសៀម 

រសឿន ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកស រេខ E3/5235 ទំេ័  ៣ (បានសា រ់ឮខខម ប្កហ្មប្រាសអំេីអតីតទាហានខដេរៅ

រ ៀនសូប្តរៅអងគ វតា)។ ពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ខហ្ម ស ៉ន ថ្ងៃទី ០៧ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ឯកស រេខ 

E3/4808 ទំេ័  ៣ (“ខខម ប្កហ្មប្រាសត្តមរមប្កូ”)។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ ស៊ា ម អាឡាត់ ថ្ងៃទី ១០ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ 

២០០៨ ឯកស រេខ E3/4637 ទំេ័  ៤ (រេខាតំរន់បានរាោះរៅអនកទាងំរនាោះឱ្យឆូេប្រជ ំរៅសលារខតា)។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

322 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ផងខដ េីរញ្ញា ខដេ នួន ជា េ ំបានរង្ហា ញ ថារតើកំហ្ ស រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខផនកអងគរហ្ត បានរ

ណាា េឱ្យម្ភនភាេមកនយ តាក ម៌ោ៉ៅ ងដូឆរមាឆរនាោះ  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាងទាងំរនោះ 

។ 

502>នួន ជា បានជំទាស់រខនែមរទៀតទាក់ទងរៅនឹងា វាយតថ្មេ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើភសាតុ្តង

ថា “រទាោះរីជាទាហាន នកងមស្តនាី ដឋា ជារប្ឆើនប្តូវបានអងគភាេកងទ័េខខម ប្កហ្មដឹកជញ្ជូនរៅឆូេ ួមប្រជ ំក៏

រដាយ ក៏ភ័សាតុ្តងរង្ហា ញថា ា ឆូេ ួមប្រជ ំ រស់េួករលលឺជាា សម័ប្លឆកតា”1280។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កេូំេ

យេ់រឃើញថា ា រចាទប្រាន់អំេីកំហ្ សរនោះ េ ំម្ភនឥទធកេេរេើា យេ់រឃើញទូរៅខដេថា ទាហាន នកង

អនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ប្តូវបានដឹកត្តមឡានរៅសលារខតារពា ិ៍សត់ នកងប្បារ់ថា េួករលនឹងរៅ

ឆូេោេ់សរមាឆ នររាតាម សីហ្ន  នកងរៅរ ៀនសូប្ត1281។  ត្តមា េកនកតយរេើភសាតុ្តងរនោះរឡើងវច្ញរឃើញថា 

ា ខដេថា ឡាន រស់ខខម ប្កហ្ម បានមកដឹកអនកទាងំរនាោះរៅឆូេ ួមប្រជ ំ ឬថា អនកខេោះរ ឱើដំរណើ ត្តម ងយនា

ផ្លៃ េ់ខេួនក៏រដាយឆ ោះ ក៏េ ំម្ភនឥទធកេេរេើា យេ់រឃើញទូរៅរនោះរឡើយ1282។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ទាក់ទងរៅ

នឹងអំណោះអំណាងរនោះ នួន ជា ប្ោន់ខតរេើករឡើងនូវា រកប្សយមួយរផសងអំេីភសាតុ្តង រដាយេ ំបានរង្ហា ញ

កំហ្ សខដេរណាា េឱ្យម្ភនភាេមកនយ តាក ម៌រទ។ ដូរឆនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង

រនោះ។ 

                                                 
1280

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៦៨។ 

1281 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៦៥។ 

1282 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័  ៦០ (“រលាកនកោយថា រលឱ្យ

រលាកចាទំទួេឡានខដេប្រមូេអនកទាងំរនាោះ”)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ៊ា ង ឆ្ត) ឯកស រេខ

E1/185.1 ទំេ័  ៦៤ ដេ់ ៦៥ (“ខាុំប្ោន់ខតសរងកតរឃើញថា អតីតទាហាន េន់ នេ់ ប្តូវបានដឹករៅត្តមឡានឆូេរៅសលារខតា”)

។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ រអាក ឆឹម ថ្ងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកស រេខ E3/5500 ទំេ័  ២ ដេ់ ៣ (“ខាុំរឃើញ

ខខម ប្កហ្មប្រមូេទាហាន នកងប្រជាជនរៅប្រជ ំរៅសលារខតា”“ឆំរពាោះអនក ដឋា  នកងទាហាន េន់ នេ់ ខាុំរឃើញអនកខេោះម្ភនជកោះ

ឡានផ្លៃ េ់ខេួនមកប្រជ ំ រហ្ើយឆតឡានរៅខាងរប្ៅ រងសលារខតា”)។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ខហ្ម ស ៉ន ថ្ងៃទី 

០៧ ខខ  វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ឯកស រេខ E3/4808 ទំេ័  ៤ (“រនាៃ រ់េីខខម ប្កហ្មបានប្រមូេផាុំអនកទាងំរនាោះ ួឆ ខខម ប្កហ្មបានឱ្យ

អនកទាងំរនាោះមកប្រជ ំរៅសលារខតា។ ខខម ប្កហ្មបានរញ្ជូនឡានរោធារៅដឹកអនកទាងំរនាោះ”)។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋ

របរវណី រស់ អ៊ា ន រ៉ៅ ន ថ្ងៃទី ២២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ឯកស រេខ E3/5344 ទំេ័  ៩ (“ ូរខាុំបានរឃើញទាហានខខម ប្កហ្មរ ឱើ

ា រដើ ប្រមូេទាហាន នកងកូនទាហាន រស់ ររ េន់ ណេ់”)។  
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503>រខនែមរេើរនោះរទៀត ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា ស៊ា ម អាឡាត់ េ ំអាឆប្បារ់

រ ម្ ោះណារផសង រស់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  រប្ៅខតេីរ ម្ ោះ រស់អភកបាេរខតារពា ិ៍

សត់រនាោះ1283 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារដាយខផអករៅរេើសកខីកមមរនោះរឃើញថា នួន ជា េ បំាន

រង្ហា ញប្តឹមប្តូវនូវា រេើករឡើង រស់សកសីរនោះរទ។ ស៊ា ម អាឡាត់ មកនប្តឹមខតបានផាេ់រ ម្ ោះមួយរ៉ៅ រណាណ ោះរទ 

(ដូឆជារ ម្ ោះ“ឧតាមរសនីយ៍ េី ហ្ួន”)1284 រដាយខផអកត្តមា េកនកតយប្រតកចា ឹករឡើងវច្ញ ខងមទាងំបានរង្ហា ញ

ត្តម យៈឆរមេើយ រស់ោត់រៅនឹងសំណួ ទាក់ទងរៅនឹងរ ម្ ោះអនកខដេឆូេ ួមប្រជ ំរៅថ្ងៃទីេី ថា “មន សស

ដខដេ សម្ភសភាេដខដេ មកប្រជ ំជារនារនាៃ រ់”1285ផងខដ ។  

504>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងថា ឡានបានដឹកជារប្ឆើនរជើង លឺជាកំហ្ ស េីរប្ពាោះ ស៊ា ម អាឡាត់ េ ំបានរឃើញឡានដឹករប្ឆើនរជើង

រនាោះរដាយផ្លៃ េ់ខភនករទ1286អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ា ខដេ ស៊ា ម អាឡាត់ េ ំបាន

រឃើញឡានដឹករប្ឆើនរជើងរនាោះ ប្តូវបានអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរដាោះប្សយ ួឆរាេ់រហ្ើយ។ រខនែមរេើរនោះ 

ស៊ា ម អាឡាត់ បានអោះអាងថា “អនកខដេថា លឺរឆោះខតថារទ លឺមួយរជើងហ្នឹងឆរ់។ អត់ម្ភនរឃើញ ហ្ូត ង់ចា ំ

អត់ម្ភនរឃើញរទ”1287។ រនាៃ រ់េីេី  ឬរីរម្ភ៉ៅ ងរប្ាយមក ោត់បានប្តឡរ់រៅផៃោះ។ រ៉ៅ ខនា សកសីដថ្ទរទៀតបាន

េនយេ់ថា ា ដឹកជញ្ជូនេីសលារខតារៅាន់ទួេរពា កថ្ប្ជ ប្តូវឆំណាយរេេរេញមួយថ្ងៃ1288។ រហ្ត ដូរឆនោះ 

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរង្ហា ញថា ជាា េ ំសមរហ្ត ផេរឡើយ។  

                                                 
1283

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៥៧។ 

1284 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស៊ា ម អាឡាត)់ ឯកស រេខ E1/218.1 ទំេ័  ៦៨។ 

1285 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស៊ា ម អាឡាត)់ ឯកស រេខ E1/218.1 ទំេ័  ៦៧។ 

1286
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៥៦។ 

1287 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស៊ា ម អាឡាត)់ E1/218.1 ទំេ័  ២៦។ 

1288 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ២០១៣ ឯកស រេខ E1/187.1 (េឹម សត) ទំេ័  ២៤ (ា ដឹកចារ់េីរម្ភ៉ៅ ង ៩ ប្េឹក ដេ ់

៥ លាៃ ឆ)។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ រសៀម រសឿម ឯកស រេខ E3/5235 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាស

ខខម ) 00273438 ទំេ័  ៣ (កសកក ម្ភន ក់ ស់រៅកនុងរខតារពា ិ៍សត់ បានរឃើញខខម ប្កហ្មដឹកជញ្ជូនទាហានរេញមួយថ្ងៃត្តងំេីប្េឹក

ដេ់លាៃ ឆ)។ រ ៀរនឹងឯកស  រស់ រងត សមបតាក នកង R. LEMKIN: សប្តូវ រស់ប្រជាជន ឯកស រេខ E3/4001R   តខខសវី

រដអូរខនែម៖ មួយថ្ងៃរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ រម្ភ៉ៅ ង ៩ នកង ០៩ នាទី (រ  សម្ភន ក់េ ំសគ េ់រ ម្ ោះមកេីកងា ពា នកោយថា េួកោត់បានឮ

ឡានររើកមកជកត [ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ]រៅរម្ភ៉ៅ ង ៧ ប្េឹក)។ សូមរមើេផងខដ  កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រអាក ឆឹម ឯកស រេខ 
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505>ឆ ងរប្ាយ ដូឆបានទទួេសគ េ់រដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង1289 អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទ

ខដេថា សកសីខដេបានសា រ់រនាោះស ទធខតមកនខមនជាសកសបីានរឃើញផ្លៃ េ់ខភនកនូវា សម្ភេ រ់ េ ំម្ភនឥទធកេេ

មករេើា យេ់រឃើញ ជាេករសសរនាៃ រ់េីបានេកនកតយរេើភសាតុ្តង1290។ ររើរទាោះរីេ ំម្ភនសកសីណាមួយបាន

រឃើញា សម្ភេ រ់អតីតទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ

េកចា ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងភសាតុ្តងមកនផ្លៃ េ់ខដេរជឿជាក់បាន  ួមទាងំភសាតុ្តង

ឆចាមអារ៉ាមកនុងា សននកដាឋ នថា ម្ភនអតែកភាេថ្នា សម្ភេ រ់រនាោះ។ ជាឧទាហ្ ណ ៍ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

បានេកចា ណារេើភសាតុ្តង រស់ ស៊ា ម អាឡាត់ ខដេនកោយថា “បាននកោយជាមួយទាហាន េន់ នេ់ រ ម្ ោះ 

ផ្លត នកង រដា ខដេបាន ួឆផ តេីា សម្ភេ រ់រនាោះ។   េួករលបានប្បារ់ ស៊ា ម អាឡាត់ ថា មកនរៅដេ់កខនេងទួេ

រពា ិ៍ថ្ប្ជរទ ប្រខហ្េជារៅប្រខហ្េ ៥០០ រៅ ៧០០ ខម៉ៅប្ត ឬក៏មួយលីឡូខម៉ៅប្តេីខខសរប្តៀមទាងំអស់ លឺប្តូវ

ឆ ោះេីឡានរដើ ឆូេរៅជួរអងគា ។ រ៉ៅ ខនាឆូេរៅខខសទី ២ ឬខខសទី ៣។ ឆូេខខសរប្តៀមទី ២ លឺរលឆងរហ្ើយ រលឆ

ង ឆូេខខសទី លឺឆូេដេ់ រៅា ខដេរលប្តូវបាញ់សម្ភេ រ់”1291។ រខនែមរេើរញ្ញជ ខដេោត់បានទទួេឱ្យប្រមេូផាុំ

អតីតទាហានរដើមបីសម្ភេ រ់ េឹម សត បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់បានឮសនូ ារំភេើងត្តម យៈរតអូ1292។  អ៊ា ង ឆ្

ត នកង េឹម សត បានេនយេ់ថា ឡានខដេដឹកអនកឆូេប្រជ ំរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ រេេប្តឡរ់មកវច្ញរឃើញ

                                                                                                                                                             

E3/5500 ថ្ងៃទី ២២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ រេខ ERN (ភាសខខម ) 00366516 ទំេ័  ២ (កសកក ម្ភន ក់រៅកនុងមនៃី រេទយរពា ិ៍សត់

រៅរេេរនាោះបានអោះអាងថា ម្ភនា រៅរៅប្រជ ំរៅរម្ភ៉ៅ ងប្រខហ្េ ៩ ប្េឹក)។ 

1289 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៧៨។  

1290 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៥៧។ 

1291 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៧៨ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស៊ា ម 

អាឡាត់) ឯកស រេខ E1/218.1 ទំេ័  ២៩, ៧៥ ដេ់ ៧៦។ សូមរមើេផងខដ  ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(េឹម សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័  ២៥ (ក៏បានឮត្តម យៈា ទំនាក់ទំនងរតអូេីទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជថា ទាហាន េន ់នេ់ ម្ភន ក់

បាន ត់ ួឆ)។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ រសៀម រសឿម ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកស រេខ E3/5235 ERN (ភាស
ខខម ) 00273440 ទំេ័  ៥ (ម្ភនទាហាន េន់ នេ់ េី នាក់រៅ ស់)។ 

1292 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៧៩ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម 

សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័  ២៥ (ោត់បានឮសនូ ារំភេើងត្តមរតអូ នកងថា ម្ភនទាហាន េន់ នេ់ ម្ភន ក់ ត់ ួឆ)។ 
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ទរទ1293។ អ៊ា ង ឆ្ត ក៏បានឮផងខដ ថា រេេអនកភូមកបានឮសនូ ារំភេើង េួកោត់ក៏ ត់រៅកខនេងរនាោះរឃើញ

សកសេឆងថ្ដរៅរប្ាយ1294។  រៅរេេេកចា ណារេើភសាតុ្តងទាងំមូេ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់

រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នោ៉ៅ ងសមរហ្ត ផេ។  

506>រខៀវ សំផន ក៏បានកត់សម្ភគ េ់រេើភាេមកនស ីសង្ហឱ ក់ោន កនុងឆំរណាមសកសីពាក់េ័នធរៅនឹង យៈរេេថ្នា 

ប្រជ ំរៅសលារខតារពា ិ៍សត់1295។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកភាការេើភាេមកន

ប្សរោន  ទាក់ទងរៅនឹងអំឡុងរេេថ្នា ប្រជ ំរនាោះ (មួយ ឬេី ថ្ងៃ) នកងបានសននកដាឋ នរដាយខផអកភសាតុ្តងថា 

សកខីកមមបានរញ្ញជ ក់ថា ម្ភនា ប្រជ ំោ៉ៅ ងតកឆេី ថ្ងៃ1296។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា 

រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ា សននកដាឋ នរនោះេ ំសមរហ្ត ផេរនាោះរឡើយ។ 

507>ឆ ងរប្ាយ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេ1297 សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានទទួេសគ េ់

រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំន ំជប្មោះថា ភសាតុ្តងរនោះ ជាភសាតុ្តងរខាយ នកងបានស ំឱ្យអងគជំន ំជប្មោះរាោះរៅ

សកសរីីនាក់រខនែមរទៀត   ខដេកនុងឆំរណាមរនាោះម្ភនខតសកសី ស៊ា ម អាឡាត់ ម្ភន ក់លត់ខដេបានផាេ់សកខីកមម

រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រនោះេ ំខមនរង្ហា ញ

ថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំសមរហ្ត ផេរទ រហ្ើយថា ា វាយតថ្មេរេើភសាតុ្តង 

ម្ភនកំហ្ សអងគរហ្ត ខដេរណាា េឱ្យម្ភនភាេមកនយ តាក ម៌រនាោះរឡើយ។       

                                                 
1293

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ៊ា ង ឆ្ត) E1/186.1 ទំេ័  ៧៧ ដេ់ ៧៨។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ រមស 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ៊ា ង ឆ្ត) E1/186.1 ទំេ័  ៦ នកង ១១។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សត) E1/187.1 ទំេ័  

២៦។ 

1294 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣ (អ៊ា ង ឆ្ត) ឯកស រេខ E1/186.1 ទំេ័  ៩ ដេ់ ១១, ១៦ ដេ់ ១៨, ១៩ ដេ់ 

២០, ២១ ដេ់ ២៤, ៧២ ដេ់ ៧៦។ សូមរមើេផងខដ  កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ រសៀម រសឿម ថ្ងៃទី ១៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ 

២០០៩ ឯកស រេខ E3/5235 ERN (ភាសខខម ) 00273438 ទំេ័  ៣ (កសកក ម្ភន ក់ ស់រៅរខតារពា ិ៍សត់បានរឃើញសកសេ

ទាងំអស់ប្តូវបានឆងថ្ដរៅរប្ាយម្ភនសន មប្ោរ់ារំភេើងបាញ់)។ 

1295
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៣២។ 

1296 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៦៧។ 

1297
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៥៨។ 
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508>រោងត្តមា រេើករឡើងខាងរេើ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខ រស ់

ជនជារ់រចាទទាក់ទងរៅនឹងា រ ឱើមន សសឃាតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតករៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។ 

៤.ឃ.២.ា សម្ភេ រ ់ង្ហគ េ 

509>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ម្ភនេក  ទធេីរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េរៅ

កនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ ទីេី  នកងប្េឹតាក

ា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។ ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេ

ទីមួយ នកងប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា រទមន សស

ឃាតខដេបានរកើតរឡើងប្តូវបានប្សូររញ្ចូេរៅកនុងរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ ម្ភនេកខណៈជាក់លាក់ជាង ខដេជា

េទធផេ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេេីរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េរនោះ(ខដេប្សូររញ្ចូេរទ

មន សសឃាត) ឆំរពាោះប្េឹតាកា ណ៍កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងរៅទួេ

រពា ិ៍ថ្ប្ជ1298។ ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី រៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427) 

បានរចាទប្រាន់ជនជារ់រចាទេីរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ រហ្ើយេ បំានរចាទប្រាន់េីរទមន សសឃាតរឡើយ។ 

អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេជនជារ់រចាទខតេីរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ

រ៉ៅ រណាណ ោះ រដាយេ ំបានរដាោះប្សយេីរទមន សសឃាតរនាោះរទ1299។ 

៤.ឃ.២.ក.ទឡហកី ណ៍ថ្នរណា ងឹសទ កខទាកទ់ងរៅនងឹា កណំតន់កយមនយ័ថ្នា សម្ភេ រ ់ង្ហគ េ 

510>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េ លឺជារទឧប្កកដឋប្រឆំ្ងមន សសជាតកត្តម

ឆារទ់ំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតកប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកងថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន “អាឆដឹងប្លរ់ប្ោន់ជាម នថា ម្ភន

ឆារ់ខឆង”1300។ អងគជំន ំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា ធាត ផសសំតាន ម័តថ្នា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េ“ ួមម្ភន អំរេើសកមម 

អំរេើអកមម ឬា  ួមរញ្ចូេោន ថ្នអំរេើទាងំេី រនោះ ខដេនាឲំ្យម្ភនា បាត់រង់ជីវច្តមន សសកនុងប្ទងប់្ទាយ ំ” 

                                                 
1298

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៥៧។ 

1299
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦២៧ រោងរៅរេើដីាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ  ១៣៨១ ដេ់ 

១៣៩០។ សូមរមើេផងខដ  សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៤៨។ 

1300
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤១៥។ 
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រហ្ើយា វាយតថ្មេធាត ផសរំនោះបានខផអកត្តមក ណីជាក់ខសាងនីមួយៗ1301។ រដាយសំអាងរេើសេប្កមរ ឿងកា ី

ឌ ឆ (001-E188) នកងរេើសេប្កមរ ឿងកាី Krstić (ICTY) អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ធាត 

ផសអំតារនាម័តថ្នរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ លឺជារឆតនា៖  

(១) សម្ភេ រម់ន សសជាប្ទង់ប្ទាយ ំ ឬ (២) រងក រួសរេើ រូាយ ៃន់ ៃ  ឬររងកើតេកខខណឌ ថ្ន

ា  ស់រៅខដេនាឲំ្យម្ភនា សេ រ់ រដាយម្ភនរហ្ត ផេដឹងថា អរំេើសកមម ឬអកមមរនាោះម ខ

ជារងកឲ្យម្ភនា បាត់រងជ់ីវច្តមន សសរប្ឆើន(រឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis))1302។ 

511>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ធាត ផសអំតារនាម័តថ្នរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ េ ំប្តូវបាន

កំណត់នកយមន័យរដាយស ីសង្ហឱ ក់ោន រៅកនុងយ តាកសស្តសា រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមមមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍ នកងថា “យ តាក

សស្តសា រស់ត លាា កំេូេថ្នត លាា ទាងំរនោះ ហាក់ដូឆ្នរៅេ ររចាេរឆតនាប្ររោេ (dolus 

eventualis) រឆញេីនកយមន័យថ្នធាត ផសអំតារនាម័តឆំរពាោះរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ” រ៉ៅ ខនាបានេកចា ណារឃើញថា 

“មកនម្ភនមូេដាឋ នណាមួយអាឆឲ្យអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ង្ហករឆញេី វច្ ីសស្តសាដំរូងខដេបានអន វតារៅកនុង

សេប្កមរ ឿងកាី Krstić ខដេរាា រ ួមទាងំរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) នកងយ តាកសស្តសាខដេម្ភន

រៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥”1303។ 

512>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានសរប្មឆរដករស អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ផងខដ  រដាយបានខផអក

រេើសេប្កមរ ឿងកាី Vasiljević (ICTY) ខដេរេើករឡើងថា ជនជារ់រចាទប្តូវខតដឹងថា អំរេើ រស់ខេួន“លឺជា

ខផនកមួយថ្នា សម្ភេ រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ”1304។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មោះស

លាដំរូង រស់ត លាា  ICTY កនុងរ ឿងកាី Vasiljević បានកំណត់េកខខណឌ រនោះរដាយខផអករេើរ ឿងកាី 

Eichmann នកងសេប្កម រស់ត លាា រោធាអនា ជាតក (IMT)។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋ ន

ទាក់ទងរៅនឹងសេប្កមរនោះថា អងគជំន ំជប្មោះ“េ ំរជឿជាក់ថា ា រេើករឡើងទាងំរនាោះររងកើតបានជាេកខខណឌ

                                                 
1301

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤១៦។ 

1302
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤១៧ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី ឌ ឆ (001-E188) កថាខណឌ  ៣៣៤ 

នកងសេប្កមរ ឿងកាី Krstić (ICTY) កថាខណឌ  ៤៩៥។ 

1303
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤១៧។ 

1304
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤១៨ ដេ់ ៤១៩។  
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តប្មូវថ្នធាត ផសអំតារនាម័តឆាស់លាស់រឡើយ រ៉ៅ ខនាប្តឹមខតឆេោុះរញ្ញច ងំជា មមត្តអំេីអងគរហ្ត ថ្នរ ឿងកាីនីមួយៗ

រ៉ៅ រណាណ ោះ”1305។ 

513>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រប្េឹតាកំហ្ សេី ោ៉ៅ ងរៅកនុងា កំណត់នកយម

ន័យថ្នធាត ផសអំតារនាម័តថ្នរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ ជារហ្ត រ ឱើឱ្យម្ភនា យេ់រឃើញរដាយេ ំប្តឹមប្តូវថា រទ

សម្ភេ រ់ ង្ហគ េប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទី

េី 1306។ ទីមួយ នួន ជា បានអោះអាងថា ប្រសកនររើា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េប្តូវបានរង្ហា ញរដាយខផអករេើា ររងកើតនវូ

េកខខណឌ ខដេរណាា េឱ្យម្ភនមន សសសេ រ់រនាោះ េកខខណឌ រនាោះប្តូវខត“ម្ភនរំណង”រដើមបីរំផ្លេ ញប្រជាជនមួយ

ខផនក ជាជាងប្តឹមខតថា “ទំនងជា”នឹងរងកឱ្យម្ភនមន សសសេ រ់ោ៉ៅ ងរប្ឆើនរនាោះ(រឆតនាប្ររោេ dolus 

eventualis) ខដេជារទដាឋ នមួយប្តូវបានអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងយកមកអន វតា1307។ ទីេី  នួន ជា បាន

រចាទប្រាន់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា កំណត់ថា កនុងា ដាក់េក  ទធភាេេីរទសម្ភេ រ់

 ង្ហគ េរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតករដាយខផអកត្តមឆារ់ខដេម្ភនអតែកភាេប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ ចា ីេ ំ

ចាបំាឆ់ប្តូវខតយេ់ដឹងថា អំរេើ រស់ខេួន លឺជាខផនកមួយថ្ន“ា សម្ភេ រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ”1308រនាោះរទ។ 

514>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា រទដាឋ នខតមួយលត់សាីេីធាត ផសអំតារនាម័តខដេអន វតាបានឆំរពាោះា 

សម្ភេ រ ់ង្ហគ េរដាយស េកខខណឌ កនុងា  ស់រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ប្តូវខតជា“រឆតនាសម្ភេ រ់មន សសកនុងប្ទង់

ប្ទាយ ំ” នកងថា ា ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងយករទដាឋ នមួយរផសង ឬទារជាងមកអន វតា ដូឆជា 

រឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) លឺជាកំហ្ ស1309។ ជនជារ់រចាទទាងំេី បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា 

រដាយស អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេកនកតយរមើេរេើយ តាកសស្តសាម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ ជារហ្ត រ ឱើឱ្យម្ភនកំហ្ ស

រៅកនុងា សននកដាឋ ន រស់ខេួនខដេបាន ំរលាភរេើរោេា ណ៍នីតាន កូេភាេ1310។ 

                                                 
1305

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤១៩។  

1306
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៣១។ 

1307
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៣២ ដេ់ ៣៣៧។ 

1308
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៣៨ ដេ់ ៣៤៥។ 

1309
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦៣ ដេ់ ៦៧។ 

1310
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦៥ ដេ់ ៦៦, ៥១១។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ   

៣៣០, ៣៣៥ ដេ់ ៣៣៦, ៣៤០។  
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515>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា រដាយខផអករេើសេប្កមរ ឿងកាី Krstić (ICTY) អងគជំន ំជប្មោះ
សលាដំរូងបានកំណត់នកយមន័យោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវឆំរពាោះធាត ផសអំតារនាម័តថ្នរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ ដូឆោន រៅនឹងរទ

មន សសឃាតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ខដេប្តូវបានរញ្ញជ ក់រៅកនុងយ តាកសស្តសា រស់ត លាា ឧប្កកដឋ

កមមមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍1311។ រេើសេីរនោះរទៀត សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរដករស អំណោះអំណាង  រស់ នួន ជា ខដេ

ថា រដើមបីអាឆដាក់េក  ទធភាេរេើជនជារ់រចាទេីរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េបាន េ ោះប្ត្តខតជនជារ់រចាទបានយេ់ដឹងថា 

អំរេើ រស់ខេួន ួមឆំខណករៅកនុង“ា សម្ភេ រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ” រដាយស វច្ ីសស្តសារនោះេ ំប្តូវបានអន វតារៅកនុង

យ តាកសស្តសាណាមួយរប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី  នកងប្តូវបានសរប្មឆរដករស រដាយសេដីារ ឿងកាី 

Stakić (ICTY)
1312។ រៅប្លរ់ក ណីទាងំអស់ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាងថា ា រចាទប្រាន់ រស់ ននួ 

ជា អំេីកំហ្ ស េ ំម្ភនឥទធកេេរេើសេប្កមរនាោះរឡើយ េីរប្ពាោះររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេទទួេ

យកា កំណត់នកយមន័យ រស់ោត់ក៏រដាយ ក៏ នួន ជា រៅខតប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេេីរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ

រដាយខផអករេើា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត 1313។ 

៤.ឃ.២.ក.១.ា រ ៀរោន  វាង“ទនំងជា” នកង“ម្ភនរណំង” 

516>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ជនជារ់រចាទទាងំេី បានអោះអាងថា ខផអករេើា 

អន វតារទដាឋ ន“ទំនងជា”ខដេផៃយុេីរទដាឋ ន“ម្ភនរំណង”រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេយករដាយ

ប្បាកដប្រជានូវសញ្ញា ណថ្នរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) សប្ម្ភរ់រទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េរៅកនុងឧប្កកដឋកមម
ប្រឆំ្ងមន សសជាតក។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកអំេីា យេ់រឃើញខាងរេើខដេថា រឆតនាប្ររោេ 

(dolus eventualis)  លឺធាត ផសបំ្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់រទមន សសឃាតកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក1314។ រទាោះ

ជាោ៉ៅ ងណាកាី រដាយផៃយុេីា រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  េ ំអាឆនារំៅ ក“េទធផេខ សេី មមត្ត”

បានរឡើយ ររើរទាោះរីជារទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ នកងរទមន សសឃាត ម្ភនេកខខណឌ តប្មូវខ សៗោន រនាោះ ទាក់ទងរៅ

នឹងធាត ផសអំតារនាម័ត េីរប្ពាោះរនោះម្ភនន័យថា ជនជារ់រចាទអាឆប្តូវបានដាក់េក  ទធភាេេីរទមន សសឃាតកនុង

                                                 
1311

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១៩៧ ដេ់ ១៩៨, រជើងទំេ័  ៧៨៨ ដេ់ ៧៨៩។ 

1312
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២០០។ 

1313
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២០១។ 

1314
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៤១០។ 
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ប្ទងប់្ទាយ ំបាន រ៉ៅ ខនាេ ំប្តូវបានដាក់េក  ទធភាេេីរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េរឡើយ”1315។ “រទមន សសឃាត” នកង“រទ

សម្ភេ រ ់ង្ហគ េ” លឺជារទឧប្កកដឋដាឆ់រដាយខឡកេីោន  រហ្ើយា កំណត់នកយមន័យនីមួយៗប្តូវខតម្ភនេកខណៈ

ឯករាជយ។  

517>រទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ខដេបានដាក់រញ្ចូេរៅកនុង មមន ញ្ា រស់ត លា

ា រោធាអនា ជាតក (IMT) នកងត លាា រោធាអនា ជាតកឆ ងរូព៌ា (IMTFE)   ួមទាងំឆារ់រេខ ១០  រស់

ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង1316 ជាទូរៅ ប្តូវបានកំណត់នកយមន័យរៅកនុងយ តាកសស្តសា រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមមអនា 

ជាតកមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍ថា “ជាា សម្ភេ រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ”1317។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា រទសម្ភេ រ់

 ង្ហគ េកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតករៅកនុងយ តាកសស្តសា រស់ត លាា រោធាអនា ជាតក (IMT) បាន ួម

រញ្ចូេនូវរទឧប្កកដឋមួយខដេរប្ាយមកប្តូវបានកំណត់ថា ជារទប្រេ័េូជសសន៍ ជាេករសសរៅកនុងរ ច្រទ

ថ្នដរំណាោះប្សយឆ ងរប្ាយសប្ម្ភរ់ជនជាតកជឱីហ្ឱ ខដេរង្ហា ញឱ្យរឃើញត្តម យៈសេប្កម រស់ត លាា 

រោធាអនា ជាតក (IMT) ខដេ នួន ជា បានរោងរនាោះ1318។ កនុងន័យរនោះ រទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ លឺជាយ តាកសស្តសា

 រស់រទប្រេ័យេូជសសន៍។  

518>ឆំរពាោះអំណោះអំណាងពាក់េ័នធរៅនឹងរ ឿងកាី Eichmann
1319

 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា ត លា

ា ជានថ់ាន ក់ប្សុក រស់ Jerusalem បានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរេើ Adolf Eichmann កនុងឆំរណាមរនាោះេីរទ

សម្ភេ រ់ ង្ហគ េខដេជារទឧប្កកដឋរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក នកងជារទឧប្កកដឋប្រឆំ្ងជនជាតកជឱីហ្ឱ។ 

ត លាា រនោះបានយេ់រឃើញថា ជនជារ់រចាទបានប្រប្េឹតារដាយរឆតនាកនុងា ករមៃឆជនជាតកជឱីហ្ឱទាងំមូេ ឬ

ខផនកខេោះ (អន រលាមត្តមឆារ់ Israeli ខដេបានកំណត់នកយមន័យជាក់លាកថ់្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងជនជាតកជឱីហ្ឱ)

                                                 
1315

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១៩៩។  

1316
 សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៦ (ល) ថ្ន មមន ញ្ា រស់ត លាា  IMT។ ម្ភប្ត្ត ៥(ល) ថ្ន មមន ញ្ា រស់ត លាា  IMFTE។ ម្ភប្ត្ត II 

(១)(ល) ថ្នឆារ់រេខ ១០  រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង។ 

1317
 សេប្កមរ ឿងកាី Karadžić (ICTY) កថាខណឌ  ៤៨៣។ សេដីារ ឿងកាី Lukić នកង Lukić (ICTY) កថាខណឌ  ៥៣៦។ 

សេដីារ ឿងកាី  Stakić (ICTY) កថាខណឌ  ២៥៩។ សេដីារ ឿងកាី Seromba (ICTR) កថាខណឌ  ១៨៩។ 

1318
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៣៥ រោងរៅរេើសេប្កម រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមម IMT ទំេ័  ២៤៩ ដេ់ 

២៥០។  

1319
 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៣៦។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦៥។  
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1320 រៅ ដូវរៅា កនុងឆ្ន ំ ១៩៤១1321។ ត លាា បានេកចា ណារេើភាេមនៃកេសងស័យពាក់េ័នធរៅនឹងអតែកភាេថ្ន

រឆតនាតប្មូវជាក់លាក់សប្ម្ភរ់អំឡុងរេេរៅម នឆ្ន ំ ១៩៤១ នកងបានសននកដាឋ នថា “អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ត លាា 

នឹងប្តូវរដាោះប្សយរេើ [អំរេើអមន សស ម៌នានាខដេបានប្រប្េឹតារឡើងកនុងអំឡុងរេេរនាោះ] ខដេជាឧប្កកដឋកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតក”1322។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ររើរទាោះរីជាសេប្កមពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ ម្ភនេកខណៈ

ប្សរេឆប្សេកេក៏រដាយ ក៏ត លាា រនោះេ ំទំនងជាសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេេីរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េកនុងឧប្កកដឋកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតក ទាក់ទងរៅនឹងអំឡុងរេេដំរូងរនាោះរឡើយ1323។  

                                                 
1320

 សូមរមើេឧ. កថាខណឌ  ១(ខ) ថ្នឆារ់ រស់អ ីប្សខអេសាីេីា នាអំនក ួមលំនកតណាហ្សីុមកាត់រទាស ឆ្ន ំ ១៩៥០ ខដេប្តូវបាន

ឆមេងរឡើងវច្ញរៅកនុងសេប្កមរ ឿងកាី Eichmann (ត លាា ថាន ក់ប្សុក) កថាខណឌ  ១៦។ 

1321
 សេប្កមរ ឿងកាី Eichmann (ត លាា ថាន ក់ប្សុក) កថាខណឌ  ១៦៤ ដេ់ ១៦៥។ 

1322
 សេប្កមរ ឿងកាី Eichmann (ត លាា ថាន ក់ប្សុក) កថាខណឌ  ១៨៦។ 

1323
 សេប្កមរ ឿងកាី Eichmann (ត លាា ថាន ក់ប្សុក) កថាខណឌ  ២០១ ខដេកនុងរនាោះត លាា បាន ករឃើញថា រៅកនុងខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ១៩៤១ Eichmann “បានឆូេ ួមកនុងអំរេើអមន សស ម៌ទាងំអស់ខដេបានរេើករឡើងរៅកនុងខផនកថ្នអងគឆារ់[ពាក់េ័នធរៅនឹងឧប្កកដឋ

កមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក] (ា រ ឱើមន សសឃាត ា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េ ា រ ឱើឱ្យរៅជាទាសក  ា រងអត់អាហា  នកងា នក រទសប្រជាជន

ស ីវច្េ)”។ ត លាា បានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរេើ ូរោត់េីរទ“ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកជំនួសឱ្យឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងជនជាតកជឱីហ្ឱ 

រដាយស សកមមភាេ រស់ោត់រៅកនុងា ច្ោេ័យកណាា េសប្ម្ភរ់ា នក រទសជនជាតកជីឱហ្ឱរៅកនុងទីប្កុង Vienna, Prague នកង 

Berlin  ហ្ូតដេ់ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៤១ […] នកងរដាយស បានរ ឱើា នក រទសរៅាន់ Nisko  ា ជរមេៀសជនជាតកជឱីហ្ឱេីទឹកដីខដេ

ជាឧរសមព័នធ រស់អាណាឆប្ក Reich រៅខរ៉ៅកខាងរកើត […] ា ររណា ញជនជាតកជឱីហ្ឱេ ី Stetting នកងា ររណា ញជនជាតកជឱីហ្ឱេី 

Baden នកង Saar-Palatinate”។ សូមរមើេ  សេប្កមរ ឿងកាី Eichmann (ត លាា ថាន ក់ប្សុក) កថាខណឌ  ២៤៤(៥) ខដេរៅកនុង
ខផនកសននកដាឋ នថ្នសេប្កម ត លាា រនោះបានរញ្ញជ ក់ថា ខេួនបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរេើ Eichmann េីរទឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សស

ជាតក“ប្តឹមអំឡុងរេេចារ់េីខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៤១ ដេ់ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៤៥ […] ោត់ជាមួយនឹងអនកដថ្ទរទៀតបានប្រប្េឹតាអំរេើ

មន សសឃាត ា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េ ា រ ឱើឱ្យរៅជាទាសក  ា រងអត់អាហា  នកងា នក រទសប្រជាជនស ីវច្េជឱីហ្ឱ”  ួមទាងំ“ថា ោត់

ជាមួយនឹងអនកដថ្ទរទៀត រៅកនុងអំឡុងរេេចារ់េីខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៣៨ ដេ់ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៤១ បានររណា ញជនជាតកជឱីហ្ឱរឆញេី

ផៃោះសខមបងរៅកនុងទឹកដីថ្នអាណាឆប្ក Old Reich, Austria នកង ដឋ Bohemia-Moravia ខដេប្តួតប្ត្ត នកងា ពា រដាយប្ររទស

មហាអំណាឆ” នកង“ប្តឹមអំឡុងរេេចារ់េីខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៣៩ ដេ់ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៤១ ោត់ជាមួយនឹងអនកដថ្ទរទៀត បាននក រទសជន

ជាតកជឱីហ្ឱរៅាន់ Nisko នកងា ររណា ញជនជាតកជឱីហ្ឱរឆញេីតំរនរ់ៅកនុងខរ៉ៅកខាងរកើតខដេជាឧរសមព័នធ រស់អាណាឆប្ក Reich 

នកងរឆញេីតំរន់អាណាឆប្ក Reich ផ្លៃ េ់ឱ្យរៅាន់តំរន់ប្តួប្ត្តរដាយអាេឺេម៉ៅង់រៅកនុងខរ៉ៅកខាងរកើត នកងរៅប្ររទសបារំាង”។ 
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519>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ នឹងេកចា ណារខនែមរទៀតរេើា េកភាកា រស់លណៈកមមា នីតកអនា ជាតក

សាីេីរសឆកាីប្ពាងប្កមឆ្ន ំ ១៩៩៦ ថ្នរទរេមើសប្រឆំ្ងនឹងសនាកភាេ នកងសនាកស ខ រស់មន សសជាតក (ទាក់ទងរៅ

នឹងម្ភប្ត្ត ១៨) អំេីភាេខ សោន  វាងអំរេើមន សសឃាត អំរេើសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ នកងអំរេើប្រេ័យេូជសសន៍៖ 

[ា រ ឱើមន សសឃាត នកងា សម្ភេ រ ់ង្ហគ េ] លឺជាអំរេើរេមើសខ សខរេកោន  រ៉ៅ ខនាម្ភនទំនាក់ទនំងោន ោ៉ៅ ង

ជកតសនកទធ ខដេជារព់ាក់េ័នធរៅនឹងា ដកហ្ូតអាយ ជីវច្ត រស់ជនសេូតប្តង់។ ា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េ លឺជា

រទឧប្កកដឋមយួខដេត្តមឆ ច្តេកខណៈ រស់វា លឺប្រប្េឹតារៅរេើរ លគេមួយប្កុម។ រខនែមរេើរនោះ អរំេើ

ខដេរប្រើប្បាស់កនុងា ប្រប្េឹតារទរេមើសរនោះ ជារព់ាក់េ័នធរៅនឹងធាត ផសថំ្នា រផំ្លេ ញកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ 

ខដេេ ំខមនជាធាត ផសសំប្ម្ភរា់ រ ឱើមន សសឃាតរឡើយ។ ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ ា សម្ភេ រ ់ង្ហគ េ 

លឺម្ភនទំនាក់ទំនងោ៉ៅ ងជកតសនកទធរៅនឹងរទប្រេ័យេូជសសន៍ប្តង់ថា រទឧប្កកដឋទាងំេី រនោះ លឺសំរៅ

រេើជន ងរប្ោោះកនុងឆំនួនរប្ឆើន។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកា ី រទសម្ភេ រ ់ង្ហគ េ អាឆអន វតារៅកនុងសែ នភាេ

ខដេខ សខរេកេីសែ នភាេរៅកនងុរទប្រេ័យេូជសសន៍។ ា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េប្លរដណា រ់រេើសែ នភាេ

ខដេកនុងរនាោះ រ លគេមយួប្កុមប្តូវបានសម្ភេ ររ់ដាយស ម្ភនឆ ច្តេកខណៈខ សខរេកេីរល1324។ 

520>ដូរឆនោះ ា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េប្តូវខតយេ់ថា ជារទមន សសឃាតកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំខដេកំណត់រោេរៅរេើ

ប្កុម ឬ(ខផនកណាមួយថ្ន)ប្រជាជន។ រនោះរង្ហា ញត្តម យៈា េកនកតយរេើយ តាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើក

ទីេី 1325។ កនុងន័យរនោះ “ា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េអាឆខ សេីា រ ឱើមន សសឃាតប្តង់ថា ា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េ លឺសំរៅរេើ

ប្រជាជនមួយប្កុម រ៉ៅ ខនាមកនខមនរេើរ លគេនីមួយៗរទ”1326។ រោេរំណងថ្នា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េ លឺរដើមបីេ រ

រំបាត់រ លគេខដេជាខផនកថ្នប្កុមមួយ។ ដូរឆនោះ ជាា េ ំប្សរោន ជាមួយនឹងសញ្ញា ណថ្នរឆតនាប្ររោេ 

(dolus eventualis) រឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាីក៏េ ំខមនម្ភនន័យថា រទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េតប្មូវឱ្យម្ភនា ដងឹ

អំេីា សេ រ់រឡើយ ដូឆា រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រេើា អោះអាង រស់ នួន ជា1327 រ៉ៅ ខនា អឱីខដេជា

េកខខណឌ តប្មូវ លឺា រង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ា សម្ភេ រ់សម្ភជកកថ្នប្កុមមួយ លឺជារឆតនា រស់ចា ី រដាយេ ំលកតេី

                                                 
1324

 រសឆកាីប្ពាងប្កមថ្នរទរេមើសប្រឆំ្ងសនាកភាេ នកងសនាកស ខ រស់មន សសជាតកឆ្ន ំ ១៩៩៦ ទំេ័  ៤៨។ 

1325
 សេប្កម រស់ត លាា  IMT ទំេ័  ២៤៧ ដេ់ ២៥៥។ ឧទាហ្ ណ៍ដថ្ទរទៀត ួមរញ្ចូេ រ ឿងកាី Hoess (ត លាា កំេូេ

 រស់ប្ររទសរ៉ៅូឡូញ) រ ឿងកាី RuSHA ទំេ័  ៨៨ ដេ់ ១៧០។ 

1326
 សេប្កមរ ឿងកាី Semanza (ICTR) កថាខណឌ  ៣៤០ (រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម)។ 

1327
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២០០។  
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រញ្ញា  ថារតើចា ីបានដឹងឆាស់ថា ា សម្ភេ រ់រនោះនឹងរកើតរឡើងជាក់ខសាង ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះរឡើយ។ ា 

ប្ោន់ខតដឹងថា ម្ភនា សេ រ់រកើតរឡើង េ ំប្លរ់ប្ោន់រឡើយ។     

521>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា រកប្សយអំេីធាត ផសអំតារនាម័តថ្នរទសម្ភេ រ់

 ង្ហគ េកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ប្សរោន ជាមួយនឹងយ តាកសស្តសា រស់ត លាា  ICTY នកង ICTR  ួម

ទាងំសេប្កមរ ឿងកាី Krstić (ICTY) ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអករៅរេើរនាោះផងខដ 1328។ ររើ

រទាោះរីជាសេប្កមរនោះរៅកនុងខផនកខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរនាោះ សំរៅរេើា រញ្ញជ ក់អំេី

ធាត ផសអំតារនាម័តសប្ម្ភរ់ា រ ឱើមន សសឃាត (ខដេ ួមរញ្ចូេសញ្ញា ណថ្នរឆតនាប្ររោេ)1329ក៏រដាយ ក៏

សេប្កមរនោះបានកំណត់រខនែមរេើធាត ផសថំ្នរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ រដាយបានសននកដាឋ នថា េកតជាម្ភន“ភសាតុ្តង

រង្ហា ញថា ប្រជាជនមួយប្កុមប្តូវបានកំណត់រោេរៅ នកងថា សម្ភជកក រស់ប្កុមរនោះប្តូវបានសម្ភេ រ់ ឬប្តូវ

បានដាក់ឱ្យសកែតរប្ាមេកខខណឌ ថ្នា  ស់រៅ រដាយម្ភនរំណងរំផ្លេ ញខផនកសំខាន់ណាមួយថ្នប្កុមរនាោះ”1330។ 

ដូរឆនោះ បានរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ជាា េ ំប្សរជាមួយនឹងសញ្ញា ណថ្នរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) នកង 

អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រញ្ញជ ក់ា រេើករឡើងខាងរេើាន់ខតឆាស់។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  រៅកនុងសេ

ដីារ ឿងកាី Ntakirutimana អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ រស់ត លាា  ICTR បានយេ់រឃើញថា “រទ

សម្ភេ រ់ ង្ហគ េតប្មូវឱ្យម្ភនា រង្ហា ញថា ជនជារ់រចាទបានឆូេ ួមរៅកនុងា សម្ភេ រ់ជាប្រេ័នធ ឬជាទូរៅ ឬ

រៅកនុងា ដាក់េកខខណឌ ជាទូរៅ ឬជាប្រេ័នធរេើា  ស់រៅ រស់ប្រជាជនជារប្ឆើន ខដេប្បាកដណាស់នឹងនាំ

ឱ្យម្ភនា សេ រ់ នកងថា េទធផេខរររនោះលឺជារឆតនា រស់ជនជារ់រចាទខដេបានរងករឡើងត្តម យៈអំរេើ

សកមម ឬអកមម”1331។ ឆំណ ឆរនោះប្តូវបានរញ្ញជ ក់រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី Gacumbitsi (ICTR)
1332ផងខដ ។   

522>ស  ររសឆកាីមក អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសននកដាឋ នថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សអងគ

ឆារ់រៅរេេយេ់រឃើញថា ធាត ផសអំតារនាម័តថ្នរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក បាន ួម

                                                 
1328

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤១៧។ 
1329

 សេប្កមរ ឿងកាី Krstić (ICTY) កថាខណឌ  ៤៩៥។  

1330
 សេប្កមរ ឿងកាី Krstić (ICTY) កថាខណឌ  ៥០៣។  

1331
 សេដីារ ឿងកាី Ntakirutimana (ICTR) កថាខណឌ  ៥២២ (រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម)។ 

1332 សេដីារ ឿងកាី Gacumbitsi (ICTR) កថាខណឌ  ៨៦ (អន ម័តពាកយរេឆន“៍ទីរំផ តនារំៅ ក”) រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី 

Ntakirutimana (ICTR) កថាខណឌ  ៥២២។ 
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រញ្ចូេនូវសញ្ញា ណរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis)។ ផៃយុរៅវច្ញ រទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េតប្មូវឱ្យម្ភនខត

រឆតនាផ្លៃ េ់កនុងា សម្ភេ រ់ប្ទង់ប្ទាយ ំ។ ដូរឆនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវេកចា ណាដូឆខាងរប្ាម

រេើឥទធកេេថ្នកំហ្ សខដេរ៉ៅោះពាេ់រៅរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រទសម្ភេ រ់

 ង្ហគ េប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី  នកងរៅ

ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ជាដំរូង អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេប្តូវរដាោះប្សយនូវកំហ្ សអងគឆារ់ទី

េី ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើង។  

៤.ឃ.២.ក.២.“ា សម្ភេ រក់នងុប្ទងប់្ទាយ ”ំ 

523>នួន ជា បានអោះអាងថា រដើមបីឱ្យាេ យជារទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ា 

សេ រ់ប្តូវខតជាខផនកថ្ន“ា សម្ភេ រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ” ខដេជនជារ់រចាទប្បាកដជាបានដឹងអំេីា សម្ភេ រ់

រនោះ1333
 រហ្ើយអំណោះអំណាងរនោះប្តូវបានអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងសរប្មឆរដករស រចាេ1334។ នួន ជា បាន

រេើករឡើងរៅកនុងរណា ឹងសទ កខថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេកចា ណារេើយ តាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគ ម

រលាករេើកទីេី ខដេពាក់េ័នធ  ួមម្ភនរ ឿងកាី Eichmann រៅរេេរ ឱើា សរប្មឆ ររើរទាោះរីជាសេប្កមរ ឿង

កាី Vasiljević (ICTY) បានទទួេសគ េ់អតែកភាេថ្នធាត ផសរំនោះ រដាយខផអករេើយ តាកសស្តសាទាងំរនាោះោ៉ៅ ងណាក៏

រដាយ1335។ នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេកចា ណាថា ររើរទាោះរីជា េ ំម្ភនា ទទេួ

សគ េ់ឆាស់លាស់រៅរេើធាត ផសអំតារនាម័តថ្នរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ រៅកនុងសេប្កម រស់ត លាា រោធាអនា 

ជាតក (IMT) ឬសេប្កម រស់ត លាា រោធាអារម៉ៅ ច្កខដេជំន ំជប្មោះរៅកនុងទីប្កុង Nuremberg ក៏រដាយ ក៏

ធាត ផសថំ្នរទឧប្កកដឋរនោះ ជា មមត្តអាឆ“សននកដាឋ នរឆញេីអងគរហ្ត រៅរេេខដេត លាា បានេកេណ៌នាអំេីអងគ

រហ្ត រនោះបាន” ខដេរនោះជាវច្ ីសស្តសាមួយប្តូវបានអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយកមករប្រើប្បាស់រៅកនុងសេ

ដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28)
1336។ នួន ជា ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង“េ ំបានរដាោះ

                                                 
1333

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៣៨ ដេ់ ៣៤០។  

1334
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤១៨ ដេ់ ៤១៩។ 

1335
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៣៨។ 

1336
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៣៩។ 
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ប្សយនវូយ តាកសស្តសាសំខាន់ៗ ខដេរង្ហា ញេីទំនាក់ទំនងោ៉ៅ ងឆាស់លាស់ វាងា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េជាមួយនឹង

យ ទធនាា រដាយម្ភនា លកតទ កជាម នកនុងា សម្ភេ រ់ ខដេរ ៀរឆំរឡើងរដាយេួកណាហ្សុី (Nazis)”1337។  

524>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាងថា នួន ជា រកប្សយេ បំ្តឹមប្តូវរេើយ តាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគ មរេើកទី

េី   ួមទាងំយ តាកសស្តសា រស់ត លាា  ICTY ផងខដ 1338។ 

525>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា ា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េជាទូរៅប្តូវបានកំណត់នកយមន័យថា ជា“ា 

សម្ភេ រក់នុងប្ទង់ប្ទាយ ំ”1339។ ដូរឆនោះ ធាត ផសថំ្នា សម្ភេ រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរនោះ លឺជាខផនកមួយរៅកនងុ 

សញ្ញា ណថ្នា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េ។ ធាត ផសរំនោះម្ភនអតែកភាេទាងំ ធាត អតារនាម័ត នកងធាត សតាន ម័ត ខដេម្ភន

ន័យថា ា សម្ភេ រ់ប្តូវខតរកើតរឡើងកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ នកងចា ីប្តូវខតដឹងអំេីា សម្ភេ រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរនោះ1340។ 

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកអំេីា កំណត់ថា រទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េតប្មូវឱ្យម្ភនា រង្ហា ញឱ្យរឃើញនូវ

រឆតនាផ្លៃ េ់កនុងា សម្ភេ រ់ខដេម្ភនន័យថា រឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) លឺមកនប្លរ់ប្ោន់រនាោះ
រឡើយ1341។  

526>រៅកនុងឆ្ន ំ ២០០២ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថ្នត លាា  ICTY កនុងរ ឿងកាី Vasiljević បានរញ្ញជ ក់ថា  

ត លាា ថាន ក់ប្សុក ទី I  រស់ Jerusalem កនុងរ ឿងកាី Eichmann បានតប្មូវឱ្យម្ភនា ដឹង រស់ជនជារ់រចាទ

អំេីា សម្ភេ រ់កនុងប្ទងប់្ទាយ ំ រដើមបីរំរេញត្តមេកខខណឌ ធាត ផសអំតារនាម័តថ្នរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ1342។ រទាោះ

ជាោ៉ៅ ងណាកាី លួ កត់សម្ភគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរនោះបានរង្ហា ញេី“ា ប្ឆរេ់ឆូេោន រៅកនុងសេ

ប្កមរ ឿងកាី [Eichmann] នូវមូេដាឋ នខផនកអងគរហ្ត ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េខដេជាឧប្កកដឋកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតក នកងា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េខដេម្ភនរោេរៅប្រេ័យេូជសសន៍ នកងថា ា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េ

                                                 
1337

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៤០។  

1338
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២០០។ 

1339
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥១៧។  

1340
 សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ  ២៥៩។ សូមរមើេផងខដ  សេដីារ ឿងកាី Ntakirutimana (ICTR) 

កថាខណឌ  ៥១៦។ សេប្កមរ ឿងកាី Vasiljević (ICTY) កថាខណឌ  ២២៩។ 

1341
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥២២។  

1342
 សេប្កមរ ឿងកាី Vasiljević (ICTY) កថាខណឌ  ២២៤។ 
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“រដើ តួនាទីេកេណ៌នា”រៅកនុងសេប្កមរ ឿងកាី Eichmann
1343។ ជាេទធផេ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកនុង

រ ឿងកាី Vasiljević បានទទួេសគ េ់ា េំបាកកនុងា “កំណត់នកយមន័យថ្នធាត ផសជំាក់លាក់ថ្នរទសម្ភេ រ់

 ង្ហគ េ កនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ខដេត លាា  Israeli បានយកមកអន វតារនាោះ”1344។ រទាោះជាោ៉ៅ ង

ណាក៏រដាយ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរនោះបានសននកដាឋ នថា សេប្កមថ្នរ ឿងកាី Eichmann បានកំណត់េកខ

ខណឌ តប្មូវសប្ម្ភរ់“ា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េ”ខដេជាឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកថា ប្តូវខតម្ភនា រង្ហា ញឱ្យ

រឃើញអំេី“ា សម្ភេ រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ” ខដេ“សំរៅរេើសម្ភជកកថ្នប្កុមរ លគេមួយ (ដូឆជា ជនជាតកជឱីហ្ឱ) 

រហ្ើយ វច្ ីសស្តសាខដេរប្រើប្បាស់រដើមបីសម្ភេ រ់ េ ំជារ់ពាក់េ័នធរឡើយ រ៉ៅ ខនាា ដឹងអំេីា សម្ភេ រ់កនុងប្ទងប់្ទាយ ំ

ជាេកខខណឌ តប្មូវ”1345។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រស់ត លាា  ICTY ក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា “ជា

ា េ ំប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញអំេីា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េថា ចា ីម្ភនរឆតនាសម្ភេ រ់រ លគេមួយប្កុមកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ 

ឬរងកេយសនកមម ៃន់ ៃ រេើ ូរាយ រដាយម្ភនរហ្ត ផេប្តឹមប្តូវដឹងថា អំរេើសកមម ឬអកមម រស់ខេួនទំនងជា

នឹងរងកឱ្យម្ភនា សេ រ់មន សសដូឆក ណីថ្នា រ ឱើមន សសឃាត។ ជនជារ់រចាទប្តូវខតដឹងផងខដ អំេីខផនា 

សម្ភេ រ់ប្កុមមន សសកនុងប្ទងប់្ទាយ ំ នកងប្តូវខតម្ភនរឆតនាឆូេ ួមរៅកនុងខផនា រនាោះ”1346។ រៅកនុងរជើងទេ័ំ 

ថ្នឆំណ ឆរនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រស់ត លាា  ICTY បានរោងរៅរេើា យេ់រឃើញ រស់ត លាា 

រោធាអនា ជាតក (IMT) ទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់រចាទ Sauckel នកង Fritzsche
1347។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកា ី

ឆំណ ឆខដេបានដកប្សង់រឆញេីសេប្កម រស់ត លាា រោធាអនា ជាតក (IMT) េ ំបានរង្ហា ញា ោបំ្ទដេ់

ា យេ់រឃើញខដេថា ជនជារ់រចាទប្តូវខតបានដឹងអំេី“ខផនា សម្ភេ រ់ប្កុមមន សសកនុងប្ទងប់្ទាយ ំ”1348។ 

                                                 
1343

 សេប្កមរ ឿងកាី Vasiljević (ICTY) កថាខណឌ  ២២៤។ 

1344
 សេប្កមរ ឿងកាី Vasiljević (ICTY) កថាខណឌ  ២២៤។ 

1345
 សេប្កមរ ឿងកាី Vasiljević (ICTY) កថាខណឌ  ២២៤។  

1346
 សេប្កមរ ឿងកាី Vasiljević (ICTY) កថាខណឌ  ២២៨។ 

1347
 សេប្កមរ ឿងកាី Vasiljević (ICTY) កថាខណឌ  ២២៨ រជើងទំេ័  ៥៨៨។ 

1348
 េ ំម្ភនា រញ្ញជ ក់ឆាស់លាស់ ថារតើទំេ័ ណាខេោះខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថ្នត លាា  ICTY រោងរៅរេើរៅកនុងសេ

ប្កម រស់ត លាា  IMT េីរប្ពាោះេ ំបានរង្ហា ញ ថារតើសំរៅថ្នសេប្កម រស់ត លាា  IMT មួយណាខដេខេួនសំអាងរៅរេើ

រនាោះរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថ្នត លាា  ICTY ទំនងជាសំរៅរៅរេើខផនកទាងំមូេថ្នសេប្កមខដេ

រដាោះប្សយរេើេក  ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទទាំងេី េីរទឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ ម នកងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ឧ. ដូឆជា ទំេ័  ៣២០ 

ដេ់ ៣២២ នកង ៣៧៧ ដេ់ ៣៣៨ រៅកនុងសេប្កម រស់ត លាា  IMT។  
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527>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំយេ់រឃើញថា ទាងំរៅកនុងសេប្កមរ ឿងកាី 

Eichmann ឬសេប្កម រស់ត លាា រោធាអនា ជាតក (IMT) ម្ភនរញ្ញជ ក់េីអតែកភាេថ្នា សម្ភេ រ់កនុង

ប្ទង់ប្ទាយ ំ រហ្ើយា ដឹង រស់ជនជារ់រចាទអំេីា សម្ភេ រ់ខដេជាធាត ផសថំ្នរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េរៅកនុងឧប្កកដឋ

កមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ម្ភនកំណត់រៅកនុងរ ឿងកាី Eichmann រ៉ៅ ខនាមកនម្ភនរៅកនុងសេប្កម រស់ត លាា 

រោធាអនា ជាតក (IMT) រឡើយ។ ជាា េកត រៅកនុងអតែរទដកប្សង់អំេីធាត ផសថំ្នា សម្ភេ រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ

ខដេ នួន ជា បានរោងរនាោះ បាន ួមរញ្ចូេោ៉ៅ ងទូេំទូលាយនូវេកខខណឌ ខដេថា ា សម្ភេ រ់ប្តូវខតប្រប្េឹតា

រឡើងកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ នកងថា ចា ីប្តូវដឹងអំេីា សម្ភេ រ់រនាោះ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេកនុងរ ឿងកាី Stakić បានរដករស ោ៉ៅ ងឆាស់លាស់នូវា ដឹង រស់ជនជារ់រចាទអំេីា សម្ភេ រ់កនុងប្ទង់

ប្ទាយ ំ ខដេជាេកខខណឌ តប្មូវថ្នធាត ផសអំតារនាម័ត រដាយបានកត់សម្ភគ េ់ថា ធាត ផសរំនោះេ ំម្ភនា ោបំ្ទរៅ

កនុងយ តាកសស្តសា រស់ត លាា  ICTY រឡើយ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY បានរញ្ញជ ក់ថា 

ររើរទាោះរីជា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកនុងរ ឿងកាី Vasiljević ថ្នត លាា  ICTY បានយេ់រឃើញថា 

េកខខណឌ តប្មូវប្តូវខត“ស ីសង្ហឱ ក់ោន ទូេំទូលាយ”ជាមួយនឹងយ តាកសស្តសា រស់ត លាា  ICTY ក៏រដាយ ក៏“េ ំ

ម្ភនា រង្ហា ញថា េកខខណឌ រនោះម្ភនអតែកភាេ” រហ្ើយ“សេប្កមរ ឿងកាី Vasiljević េ ំបានដាក់រញ្ចូេា ដងឹ

 រស់ជនជារ់រចាទអំេីា សម្ភេ រ់ប្កមុមន សសកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ រៅកនុងរសឆកាីសននកដាឋ នឆ ងរប្ាយអំេីធាត ផសថំ្ន
រទសម្ភេ រ ់ង្ហគ េរឡើយ”1349។ 

528>ស  ររសឆកាីមក អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំរជឿជាក់ថា អតែកភាេ នកងា ដឹង រស់ជនជារ់រចាទអំេី

ា សម្ភេ រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ លឺជាធាត ផសថំ្នា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកកនុងឆ្ន ំ 

១៩៧៥ នកងសរប្មឆរដករស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា ទាក់ទងរញ្ញា រនោះ។ 

៤.ឃ.២.ខ.ា សម្ភេ រ ់ង្ហគ េខដេបានប្រប្េតឹារឡើងកនងុអឡំងុរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទេីរំៅប្រជាជនដណំាកា់េទី

មយួ 

529>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើង 

ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

បានយេ់រឃើញថា “ោ៉ៅ ងរហាឆណាស់ម្ភនប្រជាជនរារ់ពាន់នាក់បានសេ រ់”រដាយស “ា សម្ភេ រ់ ភាេអត់

                                                 
1349

 សេដីារ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ  ២៥៨។ 
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ឃាេ ន ា រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេ ំង”រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរនាោះ1350។ ខផអករេើមូេដាឋ នរនោះ អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា េកតជាម្ភនអតែកភាេថ្នធាត ផសសំតាន ម័តប្ទង់ប្ទាយ ំសប្ម្ភរ់រទឧប្កកដឋថ្នា 

សម្ភេ រ់ ង្ហគ េ1351។ ទាក់ទងរៅនឹងធាត ផសអំតារនាម័ត រស់ចា ី អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញពាក់

េ័នធរៅនឹងា សម្ភេ រ់អនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅកនុងរេេថ្នា ខឆករឆ ទីប្កុងថា “ម្ភនប្រតករតាក

ា ប្ទង់ប្ទាយ ំ ម្ភនា រ ៀរឆំ នកងលកតទ កជាម ន រដើមបីសម្ភេ រ់អតីតអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ” នកង

ថា ខផអកត្តមអតែន័យរនោះ“ខខម ប្កហ្មម្ភនរឆតនាសម្ភេ រ់អនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ”

1352។ រខនែមរេើរនោះ ទាក់ទងរៅនឹងា សេ រ់រដាយស េកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀស អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរងូ

បានរញ្ញជ ក់ថា កងទ័េខខម ប្កហ្មបានប្រប្េឹតារដាយរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) នកងម្ភនរឆតនា
ររងកើតេកខខណឌ ថ្នា  ស់រៅខដេនាឱំ្យម្ភនា សេ រ់រដាយម្ភនរហ្ត ផេប្តឹមប្តូវកនុងា ដឹងថា អំរេើសកមម 

ឬអំរេើអកមមរនាោះ ទំនងជានឹងរងកឱ្យម្ភនា សេ រ់មន សសកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ1353។ ខផអករេើមូេដាឋ នទាងំរនាោះ អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងសននកដាឋ នបានថា ម្ភនា ប្រប្េឹតារទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក

កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ1354។  

530>ជនជារ់រចាទទាងំេី  បានរ ឱើរណា ឹងសទ កខប្រឆំ្ងនឹងា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរេើ ូរោត់េីរទសម្ភេ រ់

 ង្ហគ េកនុងឆំរណាមរនាោះ រដាយបានរេើករឡើងផងខដ អំេីកំហ្ សអងគរហ្ត រៅកនុងា វាយតថ្មេរេើភសាតុ្តង

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង1355។  

៤.ឃ.២.ខ.១.ា សម្ភេ រ ់ង្ហគ េរេើជនស ីវច្េ 

531>នួន ជា បានរេើករឡើងទាក់ទងរៅនឹងា សេ រ់ខដេរណាា េមកេីេកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀសថា អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានខរងខឆក នកងេកចា ណាឆំរពាោះអនកខដេបានសេ រ់រដាយស ា ជរមេៀស ជាមួយនឹង

                                                 
1350

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥២១។ 

1351
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ   ៥៦០។  

1352
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៦១។ 

1353
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៦២។ 

1354
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៦១ នកង ៥៦២។ 

1355
 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៤៦ ដេ់ ៣៥១។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថា

ខណឌ  ៣៦២ ដេ់ ៣៦៤។ 
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អនកខដេបានសេ រ់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស រ៉ៅ ខនារៅរេេវាយតថ្មេរេើធាត ផសអំំេីប្ទង់ប្ទាយ ំរនាោះ 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណាខតរៅរេើអនកខដេសេ រ់រដាយស ា ជរមេៀសរ៉ៅ រណាណ ោះ1356។ នួន ជា 

បាន ំឭកថា រោងត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ា ជរមេៀសបានឆំណាយរេេ“រប្ឆើន

សបាា ហ្”៍រទើរបាន ួឆរាេ់1357 នកងបានអោះអាងថា រោងត្តមទកននន័យសែកតក អប្ត្តម ណភាេជា មមត្តសប្ម្ភរ់

ប្រជាជន ស់រៅកនុងទីប្កុងខដេម្ភនទំហ្ំរ៉ៅ នទីប្កុងភនំរេញ លឺប្រខហ្េជា ៤០០០ នាក់1358។ នួន ជា បាន

អោះអាងថា ា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងោម នភសាតុ្តងរញ្ញជ ក់រឡើយ ជាេករសស ឆរមេើយ រស់អនក

ខដេបានអោះអាងថា ម្ភនា សេ រ់រដាយស េកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀស នកងមកនម្ភនភសាតុ្តងរង្ហា ញថា ម្ភនជន

 ងរប្ោោះបានសេ រ់រដាយស ា ជរមេៀសរនាោះរឡើយ នកងជាេករសស នួន ជា បានកត់សម្ភគ េ់រេើា យេ់រឃើញ

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងឆំរពាោះប្កុមង្ហយទទួេ ងរប្ោោះជាងរលរំផ ត ខដេង្ហយនឹងសេ រ់រៅរេេ

ជរមេៀសរនាោះ1359។  

532>ត្តមទសសន រស់ នួន ជា ថា រដាយខផអករេើឆំនួនប្រជាជន ស់រៅទីប្កុងភនំរេញ ត្តមអប្ត្តម ណភាេ

ជា មមត្ត ា សេ រ់រដាយេកខខណឌ រផសងៗ អាឆម្ភនឆំនួនរប្ឆើន ដូរឆនោះ េ ំម្ភនទំនាក់ទំនងរហ្ត  នកងផេឆំរពាោះ

អំរេើ រស់ នួន ជា ជាមួយនឹងា សេ រ់ រស់ជន ងរប្ោោះរដាយស ា ជរមេៀសរឡើយ1360។ នួន ជា បាន ឭំក

ថា េកខខណឌ កនុងទីប្កុងភនំរេញរៅរេេជរមេៀសរនាោះម្ភនេកខណៈ ៃន់ ៃ  ួឆរៅរហ្ើយ នកងបានរេើករឡើងថា 

ដូរឆនោះ អប្ត្តម ណភាេអាឆខពស់ជាងរនោះរទៀត1361។ 

533>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវថា ធាត ផស ំ

ទំហ្ំ ំថ្នរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ ប្តូវបានរំរេញរដាយខផអករេើភសាតុ្តងពាក់េ័នធទាងំមូេ1362។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា

                                                 
1356

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៤៧ ដេ់ ៣៥១។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៤២៩។  

1357 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៤៨ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៤៨៧។ 

1358
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៤៨។  

1359
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ៣៥១។  

1360
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៤៧ ដេ់ ៣៥១។ 

1361
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា   កថាខណឌ  ៣៤៩។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៤២៩។  

1362
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២០២ ដេ់ ២០៦។ 
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បានរេើករឡើងថា ា សំអាង រស់ នួន ជា រៅរេើប្រភេខដេរៅរប្ៅកំណត់ប្ត្តថ្នា ជំន ំជប្មោះខដេរង្ហា ញ

ថា ា សេ រ់កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសេ ំម្ភនឆំនួនរេើសេីអប្ត្តម ណភាេ មមត្តរនាោះ ជាា េ ំប្តឹមប្តូវ

រឡើយ1363។  

534>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកអំេីា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រស់ត លាា  

ICTY រៅកនុងរ ឿងកាី Čelebići ខដេថា៖  

រោេា ណ៍នីតាន កូេភាេខដេទទួេសគ េ់ជាទូរៅបានកំណត់ថា ប្រសកនររើចា ីរងកេយសនកមម

ដេជ់ន ងរប្ោោះ ចា ីជាប្តូវទទេួខ សប្តូវឆំរពាោះជន ងរប្ោោះ។ ដូរឆនោះ ប្រសកនររើចា បីានផ្លា ឆ់ជីវច្តជន

 ងរប្ោោះត្តម យៈអំរេើ រស់ខេួន ត្តមផេូវឆារ់េ ំអាឆនកោយថា ជន ងរប្ោោះអាឆសេ រ់ភាេ មៗ

រដាយស មេូរហ្ត អឱីរផសងរនាោះរប្ៅេីអរំេើ រស់ចា ីរឡើយ។ កនុងា រង្ហា ញេីអតែកភាេថ្នា ទទួេ

ខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  កនងុក ណខីដេា ដាក់េកខខណឌ រេើ រូាយរណាា េឱ្យជន ងរប្ោោះសេ រ់

រនាោះ ដូរឆនោះជាចាបំាឆ់ប្តឹមខតរង្ហា ញរឃើញថា អរំេើ រសជ់នជារ់រចាទបាន ួមឆំខណកកនុងា រ ឱើឱ្យជន

 ងរប្ោោះសេ រ់រ៉ៅ រណាណ ោះ1364។  

535>ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋ នថា ប្រជាជនជារប្ឆើនបានសេ រ់

រដាយស េកខខណឌ រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។ អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា េ ំ

សមប្សររឡើយខដេរេើករឡើងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំសមរហ្ត ផេ ទាក់ទង

រៅនឹងទំនាក់ទំនងរហ្ត  នកងផេ វាងេកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀស នកងា សេ រ់ រស់ជន ងរប្ោោះរនាោះ។ អាប្ស័យ

រហ្ត រនោះ រដាយប្សរជាមួយនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថ្នត លាា  ICTY កនុងរ ឿងកាី 

Čelebići ខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបាន ំឭកខាងរេើរឃើញថា ត្តមផេូវឆារ់េ ំអាឆនកោយបានថា ជន

 ងរប្ោោះអាឆសេ រ់រដាយស មូេរហ្ត រផសង មកនខមនសេ រ់រដាយស េកខខណឌ ខដេេួករលទទួេ ងរៅកនុង

អំឡុងរេេនថ្នា ជរមេៀសរនាោះរទ។ 

536>រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង េ ំម្ភនេកខណៈសមរហ្ត ផេខដេថា “ោ៉ៅ ងរហាឆណាស់ម្ភនប្រជាជនរារ់ពាន់នាក់បានសេ រ់” 

                                                 
1363

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២០៥។ 

1364
 សេប្កមរ ឿងកាី Čelebići (ICTY) កថាខណឌ  ៩០៩។ សូមរមើេផងខដ  រ ឿងកាី Renoth (ត លាា រោធាឆប្កភេអង់រលេស 

ប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័  ៧៦។ 
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រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរដាយស “ា សម្ភេ រ់ ភាេអត់ឃាេ ន នកងា រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេ ំង”1365 

(ខដេជាមូេដាឋ នសប្ម្ភរ់ា សននកដាឋ នសាីេីធាត ផសសំតាន ម័តេីទំហ្ំ1366)។ ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ រៅ

រេេេកភាកាអំេីរទមន សសឃាតកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក រឃើញម្ភនខតភសាតុ្តងតកឆតួឆរ៉ៅ រណាណ ោះខដេ

អាឆរជឿទ កឆកតាបានទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់ជនស ីវច្េ នកងា សេ រ់ខដេបានរកើតរឡើងរដាយស េកខខណឌ

រនាោះ។ ររើរទាោះរីទំនងជាម្ភនា សេ រ់បានរកើតរឡើងរប្ឆើនជាងា រង្ហា ញត្តម យៈភសាតុ្តងក៏រដាយ ក៏ឆំនួនថ្ន

ា សេ រ់ខដេបានរង្ហា ញរនោះេ ំប្លរ់ប្ោន់ រដើមបីរង្ហា ញអំេីា សម្ភេ រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរនាោះរឡើយ។ អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង រៅរេេផាេ់ា យេ់រឃើញ រស់ខេួនទាក់ទងរៅនឹងធាត ផសសំតាន ម័តេីទំហ្ំបានសំអាង

1367រៅរេើា បា៉ៅ ន់សម នឆំនួនមន សសសេ រ់ជាស  ររៅកនុងា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ដូឆជារេើកកឆច

សម្ភា សន៍ឆ្ន ំ ១៩៧៧  រស ់រអៀង ស ី ជាមួយទសសនាវដាីេ័ត៌ម្ភនអាេេឺម៉ៅង់(ខដេបានអោះអាងថា “ម្ភនប្រជា

ជន ២.០០០ រៅ ៣.០០០ នាក់បានសេ រ់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ)1368
 

ខដេជាា បា៉ៅ ន់ប្រម្ភណ រស ់Ben KIERMAN (ខផអកត្តមា សម្ភា សន៍ជាមួយមន សស ៣៦ នាក់ខដេប្តូវ

បានរលជរមេៀសបានប្បារ់ោត់ថា ហ្ឱូងមន សសខដេេួកោត់រ ឱើដំរណើ ជាមួយរនាោះម្ភនឆំនួន ៣៧៦ នាក់ កនុង

រនាោះម្ភនមន សសេី នាក់ខដេម្ភន ក់ជាទា កអាយ មួយខខ នកងស្តសាីចាស់ជរាម្ភន ក់បានសេ រ់ត្តមផេូវខដេលកតជាអប្ត្ត

សេ រ់ លឺរសមើនឹង ០.៥៣ ភាល យខដេអាឆរសមើនឹងឆំនួនសេ រ់ស  រ ១០.៦០០ នាក់ កនុងឆំរណាមប្រជាជនេី 

លាននាក់)1369 នកងា បា៉ៅ ន់សម ន រស់ Philip SHORT (ខផអកត្តមរសៀវរៅ រសោ់ត់អោះអាងថា សេ រ ់

២០.០០០ នាក់ ខដេោត់ចាត់ទ កថា ជា“តួរេខម យម”កនុងឆំរណាមា បា៉ៅ ន់ប្រម្ភណរផសងៗោន  រ៉ៅ ខនាបាន

អោះអាងថា ឆំនួនមន សសសេ រ់ស  ររនាោះ“ោម នា រញ្ញជ ក់”)1370។  

                                                 
1365

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥២១។ 

1366
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៦០។  

1367
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥២១ រជើងទំេ័  ១៥៦២។ 

1368
 កកឆចសម្ភា សន៍ រស់ Der Spiegel ជាមួយ រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/1589 ោម នាេរ ច្រឆទិ ERN (ភាសខខម ) 00796757

ទំេ័  ២។ 

1369
 រសៀវរៅ រស់ Ben KIERMAN ឆំណងរជើងថា៖  ររ រ៉ៅ េ េត –េូជសសន៍ អំណាឆ នកងប្រេ័យេូជសសន៍កនុងប្ររទស

កមពជុារប្ាម ររខខម ប្កហ្ម ឯកស រេខ E3/1593 ERN (ភាសខខម ) 00637430 ទំេ័  ៧៥។  

1370
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/189.1 ទំេ័  ៣១ ដេ់ ៣២។  
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537>ឆំរពាោះភសាតុ្តងរនោះ ម្ភនខតា បា៉ៅ ន់សម ន រស់ Ben KIERMAN រ៉ៅ រណាណ ោះខដេេនយេ់េមអកតេីមូេដាឋ ន

ខផនកអងគរហ្ត  រ៉ៅ ខនាបានខផអករេើភសាតុ្តងមួយឆំនួនតូឆខដេម្ភនមូេដាឋ នរខាយរេកមកនអាឆោបំ្ទា យេ់

រឃើញមួយឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យបានរឡើយ។ Philip SHORT បានទទួេសគ េ់ជាក់លាក់នូវេទធភាេេ ំអាឆ

រ ឱើរៅបានកនុងា រង្ហា ញអំេីឆំនួនមន សសសេ រ់ជាស  របានរឡើយ1371។ ហាក់រីដូឆជាថា អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងបានេាោមរដាោះប្សយរេើភសាតុ្តងខដេម្ភនកប្មកតទាងំរនោះ រដាយេ ំបានផាេ់ា យេ់រឃើញជាក់លាក់

ទាក់ទងរៅនឹងឆំនួនមន សសសេ រ់ជាអរបរ ម្ភ រ៉ៅ ខនាផៃយុរៅវច្ញបានរញ្ញជ ក់ថា “ោ៉ៅ ងរហាឆណាស់ម្ភនប្រជា

ជនរារ់ពានន់ាក់បានសេ រ់”1372។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រដាយស ខតភសាតុ្តងម្ភនកប្មកតតកឆតួឆកនុងា រង្ហា ញ

ា សេ រ់ជាក់ខសាង កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស នកងម្ភនមូេដាឋ នរខាយកនុងា សំអាងរៅរេើរដើមបីរង្ហា ញ

ឆំនួនមន សសសេ រ់ជាស  រ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា េ ំម្ភនត លាា អងគរហ្ត សមរហ្ត 

ផេណាមួយអាឆផាេ់ា យេ់រឃើញបានខរររនោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ធាត ផសសំតាន ម័តេីទំហ្ំថ្នរទ

សម្ភេ រ់ ង្ហគ េេ ំអាឆនកោយបានថា ប្តូវបានរង្ហា ញទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទី

មួយរឡើយ។  

538>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា 

ជនស ីវច្េប្តូវបានសម្ភេ រ់ ង្ហគ េកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ ខដេអងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់រទដាឋ នសាីេីធាត ផសអំតារនាម័តេ ំប្តឹមប្តូវ1373។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កេូំេ

បានរដាោះប្សយ នកងបានទទួេយកទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខរនោះ ួឆរហ្ើយ1374។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរងូ

បានយេ់រឃើញជាក់លាក់ថា ទាក់ទងរៅនឹងា សេ រ់រដាយស េកខខណឌ  ខខម ប្កហ្មបានប្រប្េឹតារដាយរឆត

នាប្ររោេ (dolus eventualis)
1375 ខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា ជាា េ ំប្លរ់ប្ោន់

កនុងា រង្ហា ញនូវធាត ផសអំតារនាម័តតប្មូវសប្ម្ភរ់រទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េរឡើយ។  

                                                 
1371

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/189.1 ទំេ័  ៣២។ 
1372 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥២១។  
1373

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៦២ ដេ់ ៣៦៤។ 
1374

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥២២។ 

1375
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៦២។  
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539>ស  ររសឆកាីមក អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា សននកដាឋ នថា ម្ភនអតែកភាេថ្នរទសម្ភេ រ់

 ង្ហគ េរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ទាក់ទងរៅនឹងជនស ីវច្េខដេបានសេ រ់រដាយស េកខខណឌ ថ្នា 

ជរមេៀស។  

៤.ឃ.២.ខ.២.ា សម្ភេ រ ់ង្ហគ េរេើទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  

540>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ម្ភន“ប្រតករតាកា ប្តូវបានរ ៀរឆំ នកងលកតទ កជាម នកនុង

ប្ទង់ប្ទាយ ំ រដើមបីសម្ភេ រ់អតីតអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ”1376។ រសឆកាីសននកដាឋ នរនោះម្ភនភសាតុ្តង

សំអាង នកងជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា យេ់រឃើញអំេីា សម្ភេ រ់អនក ដឋា ខដេប្តូវបាន ករឃើញអតាសញ្ញា ណ

រៅរេេខឆករឆ ទីប្កុង នកងត្តមរ៉ៅ សាិ៍ប្តួតេកនកតយ ឬត្តម យៈា ប្រាសត្តមវច្ទយុ1377។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា ម្ភនខតា សម្ភេ រ់អនកទាងំរនាោះខដេជាអនក ដឋា ជាន់ខពស់ថ្ន ររ

សធា ណ ដឋខខម រ៉ៅ រណាណ ោះខដេប្តូវបានរង្ហា ញហ្ួសេីវច្មតកសងស័យ ប្េមទាងំទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 

ខដេបានរ ឱើត្តមា អំពាវនាវឱ្យរង្ហា ញខេួន1378។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ររើរទាោះរីជាា យេ់រឃើញអំេីា 

សម្ភេ រ់អនក ដឋា ជាន់ខពស់ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងជន ងរប្ោោះមួយឆំនួនតូឆក៏រដាយ ក៏រ៉ៅ ខនាខផអកត្តមភសាតុ្តងអំេី

សម្ភេ រ់ទាហានអាឆសននកដាឋ នបានថា េ ំម្ភនឆំនួនរ លគេរប្ឆើនប្លរ់ប្ោន់ប្តូវបានសម្ភេ រ់1379។ េ ំម្ភនា សម្ភេ រ់

ខ សឆារ់រេើទាហានប្តូវបានរង្ហា ញប្សរត្តមេកខខណឌ ថ្នរទដាឋ នរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ា យេ់រឃើញ

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរងូេ ំម្ភនមូេដាឋ នសមប្សរខដេថា ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋ

ខខម ប្តូវបានសម្ភេ រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរនាោះ ដូរឆនោះា យេ់រឃើញរនោះប្តូវរដករស រចាេ។  

៤.ឃ.២.ខ.៣.រសឆកាសីននកដាឋ ន 

                                                 
1376

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៦១។ 

1377
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៦១។ 

1378
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៤៦៦ ដេ់ ៤៨១។ 

1379
 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកតស់ម្ភគ េ់រឃើញថា សកខីកមម រស់ ស៊ា ៊ុំ ជា បានផាេ់ា រញ្ញជ ក់ខេោះៗថា ជន ងរប្ោោះម្ភនឆំនួនរប្ឆើន 

រៅរេេោត់សំរៅរៅរេើឡានដរ់រប្លឿងខដេដឹកអតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  (ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ 

២០១២ (ស៊ា ៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័  ២៦ )។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ឬភាលីេ ំបានសួ សំណួ រេើ

រញ្ញា រនោះរៅកនុងអំឡុងរេេផាេ់សកខីកមម រស់ោត់រឡើយ។ 
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541>ស  ររសឆកាីមក ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េបានរកើត

រឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ ប្តូវរដករស រចាេ រដាយស េ ំម្ភនា 

រង្ហា ញឱ្យរឃើញហ្ួសេីវច្មតកសងស័យទាងំ ធាត ផសសំតាន ម័តេីទំហ្ំ នកងរឆតនាតប្មូវរនាោះរឡើយ។  

៤.ឃ.២.ល.ា សម្ភេ រ ់ង្ហគ េខដេបានប្រប្េតឹារឡើងកនងុអឡំងុរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទេីរំៅប្រជាជនដណំាកា់េទី

េ ី  

542>ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ថា “រៅកនុងអំឡុងរេេផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនេីខរ៉ៅកទកសកណ រៅាន់រខតាបាត់ដំរង នកងរខតារពា ិ៍សត់ (ភូមក

ភាលពាយ័េយ) ប្រជាជនបានសេ រ់រដាយស េកខខណឌ អមន សស ម៌ រៅកនុងរេេផ្លេ សទ់ីេំរៅ” នកងថា“កងទ័េ

ខខម ប្កហ្មបានបាញ់សម្ភេ រ់ប្រជាជនដថ្ទរទៀត”1380។ អងគជំន ំជប្មោះបានកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា “ឆំនួនមន សស

សេ រ់េកតប្បាកដ […] េ ំប្តូវបានដឹងឆាស់” រ៉ៅ ខនាថា “ប្រជាជនរារ់ខសននាក់ប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅ រដាយទទួេ

បានជប្មក នកងា ជួយឧរតែមាោបំ្ទមកនប្លរ់ប្ោន់ នកងសែកតរៅកនុងេកខខណឌ អមន សស ម៌រផសងៗ” នកងថា  ម្ភន

ភសាតុ្តងរង្ហា ញថា “ប្រជាជនជារប្ឆើនបានសេ រ់រដាយស ា អត់អាហា  ា រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេ ំង នកង

រដាយស ខតអំរេើ រស់កងទ័េខខម ប្កហ្មរៅកនុងអំឡុងរេេ នកងរៅកនុងដំណាក់ាេរផសងៗថ្នា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅប្រជាជន”1381រនោះ។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋ នថា “ភ័សាតុ្តងរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះខដេ

រង្ហា ញអំេីា សេ រ់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន េីខរ៉ៅកទកសកណថ្នប្ររទសកមពជុារៅាន់

រខតាបាត់ដំរង នកងរខតារពា ិ៍សត់ […] លឺជាភ័សាតុ្តងតំណាងអំេីឆំនួនស  រ” នកងថា ប្រជាជន“បានសេ រ់កនុង

ប្ទង់ប្ទាយ ំរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅទាងំរនាោះ”1382។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានយេ់

រឃើញផងខដ ថា “កងទ័េ នកងកម្ភម ភកបាេខខម ប្កហ្មបានររងកើតេកខខណឌ ជាប្រេ័នធ នកងរដាយរឆតនារេើប្រជា

ជនខដេប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅេីខរ៉ៅកទកសកណថ្នប្ររទសកមពជុា រៅានរ់ខតាបាត់ដំរង នកងរខតារពា ិ៍សត់ […] 

                                                 
1380

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៤៦។  

1381
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៤៦ ដេ់ ៦៤៧។  

1382
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៤៧។  
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ខដេទំនងជានាឲំ្យម្ភនា សេ រ់មន សសកនុងឆំនួនរប្ឆើន” នកងថា ដូរឆនោះ រទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េប្តូវបានប្រប្េឹតា

រឡើង1383។ 

543>រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងរសឆកាីសននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ម្ភនា សម្ភេ រ់

ជនស ីវច្េជាទូរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសដំណាក់ាេទីេី 1384 នកងបានអោះអាងថា ម្ភនកំហ្ សរៅកនងុ

ា អន វតាធាត ផសអំតារនាម័ត1385។  

544>នួន ជា បានរ ឱើរណា ឹងសទ កខប្រឆំ្ងនឹងា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរេើ ូរោត់េីរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េទាក់ទង

រៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  រដាយរចាទប្រាន់ថា ម្ភនកំហ្ សអងគរហ្ត  កនុងឆំរណាម

រនាោះ ា វាយតថ្មេ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើភសាតុ្តង។ ា រេើករឡើងជាឆមបង រស់ោត់លឺថា េ ំម្ភន

ភសាតុ្តងប្លរ់ប្ោន់រៅម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកនុងា រង្ហា ញថា ា ផ្លេ ស់ទេំីរៅប្រជាជនដំណាក់ាេ

ទីេី បានរណាា េឱ្យម្ភនា សេ រ់រឡើយ ក ំថាដេ់រៅសេ រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរនាោះ1386។ 

545>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវថា េកខខណឌ

សាីេី“ប្ទងប់្ទាយ ំ”កនុងា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេេីរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ ប្តូវបានរំរេញរដាយខផអករេើភសាតុ្តង

ពាក់េ័នធទាងំមូេ1387។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើភសាតុ្តង

“ខដេលួ ឱ្យរជឿជាក់ នកងទ កឆកតាបាន”កនុងា វាយតថ្មេអំេីទំហ្ំថ្នា សម្ភេ រ់ នកងថា នួន ជា ប្តឹមខតេ ំយេ់

ប្សររៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរ៉ៅ រណាណ ោះ1388។  

546>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់ោ៉ៅ ងឆាស់ថា រៅកនុងា រ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នខដេថា ា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េ

បានរកើតរឡើង អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរហ្ត ា ណ៍ថ្នា សេ រ់កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់

ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  ខដេបានរោងរៅកនុងខផនកសេប្កមពាក់េ័នធរៅនឹងា យេ់រឃើញខផនក

                                                 
1383

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៤៨។ 

1384
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៥៧។ 

1385
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៩៤។ 

1386
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣២៧ ដេ់ ៣២៨ នកង ៣៥២ ដេ់ ៣៥៤។ 

1387
 ស ណាតរ រស់ហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២០២ ដេ់ ២០៦។ 

1388
 ស ណាតរ រស់ហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២០៧ ដេ់ ២០៨។ 
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អងគឆារ់1389។ រហ្ត ា ណ៍ទាងំរនោះ បាន ួមរញ្ចូេរ លគេជារប្ឆើនខដេបានសេ រ់រដាយស ា អត់ឃាេ ន ា 

រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេ ំង នកងជំងឺ1390 ប្រជាជនេង់ទឹកសេ រ់រដាយស កបា៉ៅ េ់េី ប្កឡារ់1391
 ប្រជាជនសេ ររ់ៅ

                                                 
1389សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៤៦ ដេ់ ៦៤៧ (រជើងទំេ័  ២០៣៧ នកង ២០៣៩) រោងរៅ

រេើកថាខណឌ  ៥៩២, ៥៩៤ ដេ់ ៥៩៥, ៥៩៧ ដេ់ ៥៩៨ ខដេរោងរៅរេើប្រតកចា ឹកថ្ងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស ខ  ក

ន) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័  ១៩, ២១ ដេ់ ២២។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ចាន់ ស ភាេ រៅចាន់ ស 

ជាតក) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័  ៣៤។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័  

៣៩។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ផេេ)ី ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័  ៣២។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ 

ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅ ថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័  ៣៤ ដេ់ ៣៥។ ពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី សន ម ំ 

ឯកស រេខ E3/4992 ថ្ងៃទី ១១ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00557955 ទំេ័  ៤។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋ
របរវណី លង់ វ៉ាឆ ឯកស រេខ E3/4695 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00365098 ទំេ័  ៨។ ពាកយស ំត្តំងខេួន
ជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ឌី រ ឿន ឯកស រេខ E3/4656  ថ្ងៃទី ០៩ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00544561 ទំេ័  
៤។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី លង់ វាឆ ឯកស រេខ E3/5590 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN 

(ភាសខខម ) 00420971-6 ទំេ័  ៣ ដេ់ ៧។ ពាកយរណា ឹងជន ងរប្ោោះ ប្តកោះ អាេ់ ឯកស រេខ E3/5324 ោម នាេរ ច្រឆទិ ទំេ័  

៧ ដេ់ ៨។ សកខកីមម រសជ់នរភៀសខេួន៖ ប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោម នាេរ ច្រឆទិ ERN 

(ភាសខខម ) 00836285 ទំេ័  ២០៨។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 

ោម នាេរ ច្រឆទិ ERN (ភាសខខម ) 00836189 ទំេ័  ១១២។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣ (Francois 

PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័  ៤២។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ 

E1/209.1 ទំេ័  ៤១។ កត់សម្ភគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំយេ់ប្សរជាមួយនឹងសហ្ប្េោះរាជអាជាា ខដេថា ភសាតុ្តង រស់ 

ទឹង ស ខា ជាភសាតុ្តងរង្ហា ញេីា សម្ភេ រ់។ សូមរមើេ ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១៨៩ រោងរៅរេើប្រតក

ចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័  ៣៨ ដេ់ ៣៩ នកង ៤០ (ទឹង ស ខា បានឮសនូ 

ារំភេើង នកងម្ភនរលប្បារ់ថា ទាហានខខម ប្កហ្មបានបាញ់អនកខដេេាោម ត់រលឆ)។ 

1390
 ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី លង់ វ៉ាឆ ឯកស រេខ E3/4695 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 

00365098 ទំេ័  ៨ (កូនទីប្បាំ រស់ោត់ដាឆ់ខយេ់សេ រ់ត្តមផេូវោ៉ៅ ងរវទនារៅត្តមផេូវរៅាន់ផា សំររាងរោ៉ៅ ង នកងថា កូនរៅ
 រស់ោត់ខដេរទើរខតរកើតបានរ៉ៅ នាម នខខរនាោះ ក៏ដាឆ់ខយេ់សេ រ់រទៀតរដាយស ខតោម នទឹករដាោះរៅ រៅរេេឡានរឆញេីសំររាងរោ៉ៅ

ង)។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី លង់ វាឆ  ឯកស រេខ E3/5590 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៩ (ភាស

ខខម ) 00420971-5 ទំេ័  ៣ ដេ់ ៧ (េកេណ៌នាអេំីកូនប្រុស រស់ោត់អាយ ជាងមួយឆ្ន ំបានសេ រ់រៅកនុងសខប្ងករេេកំេ ងរដើ ត្តម

ផេូវរដាយស ជមៃឺរាក នកងរហ្ើម)។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមេូរដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោម ន

ាេរ ច្រឆទិ ERN (ភាសខខម ) 00836285 ទំេ័  ២០៨ (កនុងរេេរ ឱើដំរណើ ជកត ៥០០ លីឡូខម៉ៅប្តរនោះ ក ម្ភ  នកងមន សសចាស់ជា

រប្ឆើននាក់សេ រ់ រប្ពាោះោម នអាហា )។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅ ថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័  ៣៤ 
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កនុង ងរភេើងខដេដាក់មន សសខណនណាន់ត្តន់ត្តរ់1392 ប្រជាជនសេ រ់ជាទូរៅរដាយស េកខខណឌ 1393 នកង

រ លគេម្ភន ក់ខដេកងទ័េខខម ប្កហ្មបានបាញ់សម្ភេ រ់1394។ 

547>រៅកនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងា សេ រ់រណាា េមកេីា ដាក់េកខខណឌ រនាោះ អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសកខីកមមកនុងត លាា  រស់សកសីឆំនួន ៣ នាក់ រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី

                                                                                                                                                             

ដេ់ ៣៥ (េកន ោ៉ៅ ថ្ង បានរឆេើយថា រៅកនុងឡានខដេោត់ជកោះរនាោះម្ភនមន សសេី នាក់សេ រ់រដាយស ខយេ់ល)។ សកខីកមម រស់ជន

រភៀសខេួនប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោម នាេរ ច្រឆទិ ERN (ភាសខខម ) 00836189 ទំេ័  
១១២ (េកេណ៌នាេមអកតថា រៅកនុងអំឡុងរេេរ ឱើដំរណើ រនាោះ ក ម្ភ បានសេ រ់រដាយស ា រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេ ំង ឬជំងឺ)។ 

1391
 ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី សន ម ំ ថ្ងៃទី ១១ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០០៩ ឯកស រេខ E3/4992 ទំេ័  ៤ ERN 

(ភាសខខម ) 00557955 (រ ៀររារ់ថា កបា៉ៅេ់លូ ទីេី េកឆទឹកសេ រ់ទាងំអស់រប្ពាោះោម នអនករ ឱើអនារាលមន៍រដើមបីសរស្តង្ហគ ោះជីវច្តេីខខម 

ប្កហ្មរទ)។ 

1392
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ ឯកស រេខ E1/148.1 (រេជ ប្សីផេ) ទំេ័  ៣៩ ដេ់ ៤០ (េកេណ៌នាថា ោត់បាន

ជកោះកនុងទូ ងរភេើងមួយរៅាន់រខតាកំេង់ឆ្ន ំង នកងថា បានរឃើញទូ ងរភេើងរួនដាក់មន សសរេញខណន។ ោត់ក៏បានប្បារ់ផងខដ ថា រខាន ោះ

រ ើដាក់ឃាងំម្ភត់ទាឱ   នកងម្ភនរលរៅោមនឹងម្ភត់ទាឱ  ហ្នឹង រហ្ើយម្ភនមន សសសេ រ់រៅកនុងទូ រដាយស ា រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេ ំង ឬ

ា ដាក់មន សសខណនរេក)។ ពាកយរណា ឹងជន ងរប្ោោះ ប្តកោះ អាេ់ ឯកស រេខ E3/5324 ោម នាេរ ច្រឆទិ ទំេ័  ៧ ដេ់ ៨ 

(េកេណ៌នាអំេីម្ភា យ រស់បានសេ រ់រដាយស ា អត់អាហា រៅកនុង ងរភេើង)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯក

ស រេខ E1/179.1 (Francois PONCHAUD) ទំេ័  ៤៣ (ោត់បានឮជនរភៀសខេួនប្បារ់អំេីេកខខណឌ កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់

ទីេំរៅដំណាក់ទីេី  ខដេប្រជាជនប្តូវបានដាក់រៅកនុងទូ ងរភេើងោ៉ៅ ងខណន ោម នា ផាេ់បាយទឹក ប្តូវររនាៃ  រង់កនុងទូ ងរភេើង ម្ភន

មន សសសេ រ់រប្ឆើនកនុងឆំរណាមរនាោះ)។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 
ោម នាេរ ច្រឆទិ ERN (ភាសខខម ) 00836285 ទំេ័  ២០៨ (បានរឆេើយថា កងទ័េខខម ប្កហ្មបាន  ញមន សសឆូេ ងរភេើងដូឆហ្ឱូង
រោ ទូមួយដាក់ោន ជាង ១៥០ នាក់ នកងថា រៅកនុងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅដំណាក់ាេទីេី រ ឱើដំរណើ ឆម្ភៃ យ ៥០០ លីឡូខម៉ៅប្ត ក ម្ភ  នកង

មន សសចាស់ជារប្ឆើននាក់បានសេ រ់ រប្ពាោះោម នអាហា )។  

1393
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/197.1 (អូន ផេេ)ី ទំេ័  ៣២ (េកេណ៌នាអំេីា រ ឱើដំរណើ ដ៏

េំបាក នកងប្រជាជនខដេសេ រ់ត្តមផេូវប្តូវទ ករចាេរេើផេូវប្លរប្កណាត់ស)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ 

រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័  ៤១ (រឆេើយថា ោត់បានដឹងអំេីា ជរមេៀសេីអនកដថ្ទ នកងថា ម្ភនមន សសសេ រ់រប្ឆើនរៅកនុងរេេ

ជរមេៀសរនាោះ)។ 

1394
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ ឯកស រេខ E1/198.1 (ចាន់ ស ភាេ រៅចាន់ ស ជាតក) ទំេ័  ៣៤ (េកេណ៌នា

អំេីរ  សម្ភន ក់រៅរេេរ ឱើដំរណើ ាត់រ  មរាជវាងំបានខប្សកថា “ជ័យរោ! រយើងមកដេ់ភនំរេញរហ្ើយ!” នកងរប្ាយមកប្តូវបានខខម

ប្កហ្មនាយំករឆញរៅ រហ្ើយ ចាន់ ស ភាេ រៅចាន់ ស ជាតក បានឮសនូ ារំភេើងបាញ់េី ប្ោរ់ រ  សរនាោះក៏ធាេ ក់ឆូេកនុងទឹកសេ រ់)។ 
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ឆំនួន ៣ នាក់  ួមទាងំឆរមេើយរប្ៅត លាា  នកងភសាតុ្តងជាឯកស រផសងៗរទៀត។ សកសីេី នាក់ លឺ François 

PONCHAUD នកង នូ រ ៉ៅ  បាន ំឭកនូវា សា រ់ឮថា “កាីសងឃឹមថា នឹង ស់រនាោះម្ភនតកឆតួឆណាស់”1395 នកង

ម្ភន“ា សេ រ់ជារប្ឆើន”1396រណាា េមកេីេកខខណឌ អមន សស ម៌រៅរេើ ងរភេើង1397។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកា ី េ ំ

ម្ភនសកសីណាមួយបានរឃើញផ្លៃ េ់នូវា សេ រ់រឡើយ ដូឆរនោះសកខីកមម រស់ោត់ លឺជាភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាម។ 

សកសីទីរី ស ខ  កន លឺជាកមមក រ ឱើផេូវ ងរភេើងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់បានរឃើញសកសេ

សអយុ េួយត្តមផេូវ ងរភេើងខដេោត់រជឿជាក់ថា ជាសេ រស់អនកខដេប្តូវបានរលជរមេៀសរនាោះខដេប្តូវបាន

បានរលរបាោះរឆញេី ងរភេើង រ៉ៅ ខនាោត់េ ំអាឆបា៉ៅ ន់សម នថា បានរឃើញសកសេរ៉ៅ នាម នរឡើយ1398។ រខនែមរេើរនោះ

រទៀត រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីឆំនួន ៣ នាក់ បានផាេ់សកខីកមមកនុងត លាា ថា បានរឃើញប្រជាជនសេ រ់

រដាយស េកខខណឌ  ៃន់ ៃ រនាោះ1399។ រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីម្ភន ក់បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់បានរឃើញរ  ស

ម្ភន ក់ប្តូវបានកងទ័េខខម ប្កហ្មសម្ភេ រ់ រប្ពាោះោត់ខប្សករប្តកអ ថា មកដេ់ភនំរេញរហ្ើយ1400។  

548>កនុងឆំរណាមសកសីរីនាក់ខដេផាេ់ភសាតុ្តងអំេីា សេ រ់ បានសំរៅរេើទីកខនេងខដេជរមេៀសរៅរៅកនុង

ខរ៉ៅករសចកមថ្នប្ររទសកមពជុាខដេចារ់ត្តងំេីខខ ឧសភា មកង នា នកង សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកងរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦1401

                                                 
1395

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័  ៤២។  
1396

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័  ៤១។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័  ៥៤។ 

1397
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣ ទំេ័  ៤២ (François PONCHAUD) (E1/179.1)។ 

1398
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស ខ  កន) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័  ១៩, ២១ ដេ់ ២២។ 

1399
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1ទំេ័  ៣៨ ដេ់ ៤០ (អនកខេោះសេ រ់កនុងទូ ងរភេើ

ងដាក់មន សសខណនរដាយស រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេ ំង)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ផេេី) ឯកស រេខ 

(E1/197.1) ទំេ័  ៣២ (ា រ ឱើដំរណើ ម្ភនា េំបាកខាេ ងំ មន សសសេ រ់ត្តមផេូវ ដាក់រចាេរៅរេើឆករញ្ច ើមផេូវប្លរប្កណាត់ស)។ ប្រតក

ចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅ ថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័  ៣៤ ដេ់ ៣៥ (មន សសេី នាក់បានសេ រ់

រដាយស ខយេ់ល)។ 

1400
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ចាន់ ស ភាេ រៅចាន់ ស ជាតក) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័  ៣៤។ 

1401
 ស ខ  កន រ ឱើា ជាអនកជួសជ េផេូវ ងរភេើងកនុងខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កនុងរខតារពា ិ៍សត់ (ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១២ (ស ខ  កន) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័  ១៩, ២១ ដេ់ ២២)។ François PONCHAUD បានឮត្តមជនរភៀសខេួន

នកោយអំេីា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរៅដំណាក់ាេទីេីកនុងខខ ឧសភា ឬមកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឬរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខដេប្រជាជនប្តូវ

បានរញ្ជូនមកេរីខតាត្តខកវាត់ត្តមទីប្កុងភនំរេញរៅភនំអ ករត(ីជកតមងគេរូ ី) (ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣ 
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។ ា រ ៀររារ់ឆំនួន ៣  រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីខដេបានរឃើញផ្លៃ េ់ខភនកកនុងឆំរណាម ៤ នាក់ លឺចារ់េី

ខខ រមស ឬ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកងា រ ៀររារ់រផសងរទៀតទំនងជាចារ់េីខខរនោះដូឆោន ផងខដ 1402។ ា 

រ ៀររារ់ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីសំរៅរេើទីកខនេងេី ខ សោន  អាឆរៅកំេង់ឆ្ន ំង(រឆញេីភនំរេញរៅ) ឬរៅ

បាត់ដំរង1403។ 

549>ប្រភេឆំនួន ៦ អំេីភសាតុ្តងថ្នា សេ រ់កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  លឺ

ជាឯកស  ដូឆជាពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីឆំនួន ៣ (ម្ភនមួយប្តួតោន រៅកនុងកំណត់រហ្ត សា

រ់ឆរមេើយ) ពាកយរណា ឹង រស់ជន ងរប្ោោះមួយ នកងា រ ៀររារ់ឆំនួន ២  រស់ជនរភៀសខេួន1404។ េ ំម្ភនា 

រ ៀររារ់ណាមួយកនុងឆំរណាមរនោះ សំរៅរេើា ផ្លេ ស់ទីរៅកខនេងខតមួយ ឬកនុងខខខតមួយរឡើយ1405។ 

                                                                                                                                                             

(François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័  ៤១ ដេ់ ៤២ នកង ៤៤)។ នូ រ ៉ៅ  បានឮថា ប្រជាជនប្តូវបានជរមេៀស

រៅរខតាបាត់ដំរង នកងកំេង់ឆ្ន ំ រ៉ៅ ខនាមកនឆាស់ថា រៅរេេណា(ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ )  ឯកស 

រេខ E1/209.1 ទំេ័  ៤១)។ 

1402
 អូន ផេេ ីេ ំឆងចាាំេរ ច្រឆទិឆាស់លាស់ រ៉ៅ ខនាបាននកោយថា ប្តូវបានរលជរមេៀសត្តមាណូតរៅភនំរេញ នកងរប្ាយមកត្តម

 ងរភេើងរៅាន់រខតាបាត់ដំរង“ប្រខហ្េជាកនុងឆ ងឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឬឆ ងឆ្ន ំ ១៩៧៧” (ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(អូន ផេេ)ី ទំេ័  ២៨ ដេ់ ២៩)។ 

1403
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ចាន់ ស ភាេ រៅចាន់ ស ជាតក) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័  ៣៤ ដេ់ ៣៥ 

(ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរៅរខតាកំេង់ឆ្ន ំងាត់ត្តមទីប្កុងភនំរេញ) ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ 

E1/148.1 ទំេ័  ៣៩ ដេ់ ៤០ ( ងរភេើងរឆញដំរណើ េីភនំរេញរៅាន់កំេង់ឆ្ន ំង)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(E1/197.1) (អូន ផេេ)ី ទំេ័  ២៨ ដេ់ ២៩, ៣២ (ថ្ប្េខវងរៅបាត់ដំរង)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅ

ថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័  ៣៤ ដេ់ ៣៥ (ឡានរឆញដំរណើ រឆ្ព ោះរៅាន់បាត់ដំរង)។ 

1404
 ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រស់ ឌី រ ឿន ឯកស រេខ E3/4656 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាស

ខខម ) 00544561 ទំេ័  ៤។ ពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រស់ សន ម ំ ឯកស រេខ E3/4992 ថ្ងៃទី ១១ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ 

២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00557955 ទំេ័  ៤។ ពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រស់ លង់ វ៉ាឆ ឯកស រេខ E3/4695

ថ្ងៃទី ១៦ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00365098 ទំេ័  ៨។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី 

 រស់ លង់ វាឆ  ឯកស រេខ E3/5590 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៩ (ភាសខខម ) 00420971-6 ទំេ ័ ៣ ដេ់ ៧។ ពាកយរណា ឹងជន

 ងរប្ោោះ រស់ ប្តកោះ អាេ់ ឯកស រេខ E3/5324 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំេ័  ៧ ដេ់ ៨។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេ

រដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោម នាេរ ច្រឆទិ ទំេ័  ២០៨ ERN (ភាសខខម ) 00836285។ សកខីកមម
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550>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង េ ំបានរ ឱើា េកចា ណាឆាស់លាស់ណាមួយអំេីតថ្មេជាភសាតុ្តងឆំរពាោះភសាុ

ត្តងខដេខេួនបានសំអាង ឬរេើរហ្ត ា ណ៍ណាមួយអំេីា សេ រ់ខដេប្តូវម្ភនភសាតុ្តងោបំ្ទជារប្ឆើនរនាោះ។ 

ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ1406 ជាេករសសរៅរេេខដេតថ្មេជាភសាតុ្តងខដេា យេ់រឃើញខផអករៅរេើ 

ម្ភនមូេដាឋ នរខាយ (ដូឆជាក ណីថ្នឆរមេើយរប្ៅត លាា  រស់សកសី នកង រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី) ា 

េនយេ់ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេីមូេរហ្ត កនុងា រជឿជាក់ថា ា យេ់រឃើញហ្ួសេីវច្មតកសងស័យអាឆ

ខផអករេើភសាតុ្តងរនោះបាន ម្ភនស ៈសំខាន់ជាក់លាក់ រៅរេេកំណត់ ថារតើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងសមរហ្ត ផេ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ រដាយស េ ំម្ភនា េនយេ់ណាមួយរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លា

ា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងា សេ រ់កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជា

ជនដំណាក់ាេទីេី រដាយខផអករេើពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ពាកយរណា ឹង រស់ជន ងរប្ោោះ 

នកងា រ ៀររារ ់រស់ជនរភៀសខេួន េ ំអាឆនកោយបានថា រ ឱើរឡើងរដាយសមរហ្ត ផេរឡើយ។ ប្រហាក់

ប្រខហ្េោន រនោះខដ  រដាយស េ ំម្ភនា េនយេ់ណាមួយ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេីវច្ ីខដេខេួនវាយតថ្មេ

ភសាតុ្តងរនោះោ៉ៅ ងដូឆរមាឆរនាោះ ភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាមជាទូរៅ រស ់ François PONCHAUD នកង នូ រ ៉ៅ  

ម្ភនមូេដាឋ នេ ំប្លរ់ប្ោន់ សប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញសមរហ្ត ផេអំេីា សេ រ់ខដេរណាា េមកេីេកខខណឌ ។ 

ផៃយុរៅវច្ញ ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងា សេ រ់ នកងា សម្ភេ រ់មួយក ណីខដេបានខផអក

រេើសកខីកមមកនុងត លាា  រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី នកងសកសី ស ខ  កន អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ

េកចា ណារឃើញថា នួន ជា េ ំបានរង្ហា ញថា េ ំម្ភនត លាា អងគរហ្ត សមរហ្ត ផេណាមួយអាឆយេ់រឃើញ

ថា ម្ភនា សេ រ់ នកងា សម្ភេ រ់ទាងំរនោះប្តូវបានរង្ហា ញហ្ួសេីវច្មតកសងស័យរឡើយ។  

551>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវេកចា ណា ថារតើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស ខដ  ឬោ៉ៅ ង

ណាកនុងា យេ់រឃើញថា ម្ភនា សម្ភេ រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរនាោះ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ លួ  ំឭកថា េ ំម្ភន

                                                                                                                                                             

 រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោម នាេរ ច្រឆទិ ទំេ័  ១១២ ERN (ភាស

ខខម ) 00836189។ 

1405
  យៈរេេខដេប្រជាជនប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅចារ់េីខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ (លង់ វាឆ) ចារ់េីខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ (សន ម ំ) 

ឆ ងឆ្ន ំ ១៩៧៦ (ប្តកោះ អាេ) ចារ់េីខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ (អូន ចាន់ស ីោ៉ៅ វ ទធី) នកងខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ (ា រ ៀររារ់ រស់ជនរភៀសខេួន

អនាមកក)។ 

1406
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៩០។ 
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ា កំណត់អំេីតួរេខអរបរ ម្ភ។ ា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េប្តូវបានយេ់រឃើញថា បានប្រប្េឹតារឡើងទាក់ទងរៅនឹង

ា សម្ភេ រ់រារ់ពាន់ ឬប្រហាក់ប្រខហ្េតកឆជា ៦០ នាក់1407។ រៅរេេកំណត់ ថារតើា សម្ភេ រ់បានរកើតរឡើង

កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា កត្តា មួយឆំនួនខដេប្តូវយកមកេកចា ណារនាោះ ម្ភនដូឆជារេេរវលា ទី

កខនេងថ្នា សម្ភេ រ់ ប្ររភទថ្នជន ងរប្ោោះ ឆ ច្តេកខណៈា កំណត់រោេរៅរេើជន ងរប្ោោះ នកង ថារតើា 

សម្ភេ រ់សំរៅរេើប្កុមប្រមូេផាុំ ឬជន ងរប្ោោះម្ភន ក់ៗ1408។ រោងត្តមសេប្កម រស់ត លាា  ICTY រ ឿងកា ី

Perišić េកខខណឌ តប្មូវកំណត់ថា េ ំចាបំាឆ់ម្ភនា សម្ភេ រ់កនុងឆំនួនរប្ឆើនខដេរកើតរឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្ន

ឧរបតាករហ្ត ខតមួយ រៅកនុងកខនេងប្រមូេផាុំខតមួយ នកងកនុងរេេខតមួយដ៏ខេីរឡើយ1409។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះ

ខដ  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រស់ត លាា  ICTY បានយេ់រឃើញថា ធាត ផសេីំប្ទង់ប្ទាយ ំថ្នរទសម្ភេ រ់

 ង្ហគ េអាឆរង្ហា ញផងខដ រដាយខផអករេើ“ា ប្តួតោន ថ្នរហ្ត ា ណ៍ដាឆ់រដាយខឡកេីោន  នកងេ ំជារ់ពាក់េ័នធោន  

ម្ភនន័យថា ខផអករេើមូេដាឋ នផគុំោន ថ្នរហ្ត ា ណ៍”1410។ 

552>រៅរ៉ៅ នាម នខខរនាៃ រ់េីសេប្កមរ ឿងកាី Perišić (ICTY) អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកនុងរ ឿងកាី 

Bagosora (ICTR) បានសរប្មឆរដាយេ ំបានរដាោះប្សយរេើា រញ្ញជ ក់រៅកនុងរ ឿងកាី Perišić ថា ជាា េ ំ

សមរហ្ត ផេខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋ នថា េកខខណឌ សាីេី“ប្ទង់ប្ទាយ ំ”សប្ម្ភរ់រទសម្ភេ រ់

 ង្ហគ េ ប្តូវបានរំរេញរដាយ“ខផអករេើា េកចា ណាជា ួមនូវប្េឹតាកា ណ៍ខដេបានប្រប្េឹតារឡើងត្តមតំរន់រផស

ងៗោន  ាេៈរទសៈខ សៗោន  ចា ីខ សោន  នកងអស់ យៈរេេជាងេី ខខ”1411។ ប្េឹតាកា ណ៍ខដេររងកើតបានជា

មូេដាឋ នសប្ម្ភរ់ា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  ប្តូវខតយេ់រឃើញថា“ជារទឧប្កកដឋមួយដូឆោន  នកងម្ភនធាត 

ផសសំតាន ម័តដូឆោន ”1412។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTR កនុងរ ឿងកាី Karemera នកង 

Ngirumpatse បានរប្រើប្បាស់វច្ ីសស្តសាដូឆោន  នកងបានយេ់រឃើញថា ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

រៅកនុងរ ឿងកាីរនាោះ ទំនងជាបានប្រមូេផាុំា សម្ភេ រ់មួយឆំនួនកនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញអំេីា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េ

                                                 
1407

 សេដីារ ឿងកាី Lukić នកង Lukić (ICTY) កថាខណឌ  ៥៣៦។ សេដីារ ឿងកាី  Ndahimana (ICTR) កថាខណឌ  ២៣១។  

1408
 សេដីារ ឿងកាី Lukić នកង Lukić (ICTY) កថាខណឌ  ៥៣៨។  

1409
 សេប្កមរ ឿងកាី Perišić (ICTY) កថាខណឌ  ១០៧។ 

1410
 សេប្កមរ ឿងកាី Martić (ICTY) កថាខណឌ  ៦៣ បានរប្រើប្បាស់ភាសរឆញេី សេប្កមរ ឿងកាី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ  

៣៩១។ សូមរមើេផងខដ  សេប្កមរ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ  ៦៤០។ 

1411
 សេដីារ ឿងកាី Bagosora (ICTR) កថាខណឌ  ៣៩៦។ 

1412
 សេដីារ ឿងកាី Bagosora (ICTR) កថាខណឌ  ៣៩៦។ 
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ក៏រដាយ ក៏រហ្ត ា ណ៍ថ្នា សម្ភេ រ់នីមួយៗ បានរំរេញត្តមេកខខណឌ ធាត ផសថំ្នា សម្ភេ រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ

 ំ1413។ 

553>រខនែមរេើរនោះរទៀត រៅកនុងរ ឿងកាី Nizeyimana ររើរទាោះរីជាទទួេសគ េ់ថា េ ំម្ភនរទដាឋ នកំណត់អំេីតួ

រេខកនុងា រង្ហា ញនូវរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថ្នត លាា  ICTR បានសរប្មឆ

ថា ា សម្ភេ រ់ប្តូវខតរកើតរឡើងកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ1414។ អងគជំន ំជប្មោះរនោះេ ំរជឿជាក់ថា៖ 

[…] ា សម្ភេ រ់ប្លសួ  Ruhutinyanya ា សម្ភេ រ ់ Rosalie Gicanda នកងអនកដថ្ទរទៀត ប្តូវបាន

យករឆញេីផៃោះ រសោ់ត់ ា សម្ភេ រ ់Remy Rwekaza នកង Beata Uwambaye  ួមទាងំ ា វាយ

ប្រហា រេើសកសី ZAV រៅកខនេងរកទផេូវប្តងផ់េូវរខំរកកនងុទីប្កុង Gikongoro/Cyangugu នកង 

Kigali ា សម្ភេ រ់ Pierre Claver Karenzi រៅកខនេងរកទផេូវរៅសណាឋ ោ  Faucon ប្េមទាងំា 

សម្ភេ រអ់នកខដេប្តូវបានយកមកេីេំរៅដាឋ ន រស ់ Matabaro នកង Nyirinkwaya លឺជាា សម្ភេ រ់

 ង្ហគ េរនាោះរឡើយ។ ភសាតុ្តងទាក់ទងរៅនឹងរហ្ត ា ណ៍នមីយួៗ ម្ភនមេូដាឋ នប្សរេឆប្សេកេរេក 

នកង/ឬតថ្មេទាររេកេ ំអាឆរង្ហា ញា សម្ភេ រទ់ាងំរនោះកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំបានរឡើយ1415។ 

554>ទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាីឆំរពាោះម ខ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ភសាតុ្តងថ្នា 

សម្ភេ រ់ នកងា សេ រ់ខដេរណាា េមកេីា ដាក់េកខខណឌ រៅកនុងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  

ជាេករសសភសាតុ្តងផ្លៃ េ់ ម្ភនេកខណៈេ ំប្បាកដប្រជា ជួនាេប្សរេឆប្សេកេ នកងបានេកចា ណារឃើញថា 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ប្រជាជនកមពជុាជាង ៣០០.០០០ នាក់ ទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់

រដាយស ផ្លេ ស់ទីេំរៅរនាោះ1416។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា ម្ភនខតា យេ់រឃើញអំេីា សេ រ់

រដាយស េកខខណឌ ថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ នកងា សម្ភេ រ់រដាយស កងទ័េខខម ប្កហ្ម ខដេបានខផអករេើភសាុ

ត្តងកនុងត លាា រ៉ៅ រណាណ ោះ(រេើកខេងខតភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាមកនុងត លាា ខដេោម នា រញ្ញជ ក់រខនែម) ខដេ

បានរ ឱើរឡើងរដាយសមរហ្ត ផេរនាោះ។ ា សេ រ់ទាងំរនោះបានរកើតរឡើងរៅត្តមរណាា រខតារផសងៗោន  រប្ាម

                                                 
1413

 សេដីារ ឿងកាី Karemera (ICTR) កថាខណឌ  ៦៦១ (ជនស ីវច្េរារ់ពាន់នាក់ប្តូវបានសម្ភេ រ់ប្តឹមខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៩៤ រៅ

តំរន ់Kigali ប្តង់កខនេងរកទផេូវ នកងរារ់ពាន់ប្តូវបានសម្ភេ រ់រនាៃ រ់េាី វាយប្រហា រៅពាក់កណាា េខខឧសភា នកងមកង នា ឆ្ន ំ ១៩៩៤ 

រៅកនុង Bisesero Hills)។ 

1414
 សេដីារ ឿងកាី Nizeyimana (ICTR) កថាខណឌ  ១៥៤៦។ 

1415
 សេដីារ ឿងកាី Nizeyimana (ICTR) កថាខណឌ  ១៥៤៩។ 

1416
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៣០។ 
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េកខខណឌ ខ សោន  ចា ីខ សៗោន  នកងអស់ យៈរេេជាងេី ឆ្ន ំ។ ម្ភនខតរ លគេម្ភន ក់លត់រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង បានផាេ់សកខីកមមអំេីា សម្ភេ រ់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសរដាយកងទ័េខខម ប្កហ្ម1417។ ា យេ់

រឃើញទាងំរនោះេ ំអាឆរំរេញត្តមេកខខណឌ តប្មូវថ្នប្ទង់ប្ទាយ ំជាេកខណៈរ លគេ ឬក៏ា ផគុំោន រឡើយ។ 

555>រោងត្តមមូេរហ្ត ខាងរេើរនោះ អាឆសនមតបានថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេេយេ់រឃើញថា 

ធាត ផសេីំប្ទង់ប្ទាយ ំម្ភនអតែកភាេរនាោះ េ ំបានសំអាងរេើា សេ រ់ នកងា សម្ភេ រ់នីមួយៗខដេខេួនបាន ក

រឃើញរនាោះរឡើយ រ៉ៅ ខនាបានផាេ់រហ្ត ផេថា ា សេ រ់ នកងា សម្ភេ រ់ទាងំរនាោះ លឺជា“ភសាតុ្តងតំណាងអំេី

ឆំនួនស  រ”ថ្នា សេ រ់ នកងា សម្ភេ រ់1418។ ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់រដាយ នួន ជា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរងូេ ំ

បានរោងរៅរេើភសាតុ្តងណាមួយ រដើមបីោបំ្ទា សនមតរនោះរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ម្ភនភសាតុ្តងរៅ

ឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេរង្ហា ញេីទំហ្ំថ្នា សេ រ់។ លួ កត់សំោេ់ រដាយខផអករេើា រ ៀរ

រារ់ រស់ជនរភៀសខេួន អូន ស ខ ប្រខហ្េជា ១០% ថ្នប្រជាជនខដេរ ឱើដំរណើ ជាមួយោត់បានសេ រ់1419។ 

François PONCHAUD បានអោះអាងថា កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  ម្ភន

មន សសសេ រ់រប្ឆើន ដូឆោន រៅនឹងសែ នភាេរៅរេេខដេ“ជនជាតកជឱីហ្ឱប្តូវបានណាហ្សុនីាយំករៅាេេីអតីត

រនាោះ”1420។ សកសី នកងរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីបានផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថា ម្ភន

“មន សសសេ រ់រប្ឆើនរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស”1421
 បានរឃើញសកសេប្រជាជន“មួយឆំនួន” ខដេបាន

សេ រ់រៅកនុងរេេជរមេៀស1422
 នកងបានរឃើញ“ប្រជាជនខេោះរទៀត”សេ រ់1423។ ភសាតុ្តងរប្ៅត លាា ក៏បាន

                                                 
1417

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ចាន់ ស ភាេ រៅចាន់ ស ជាតក) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័  ៣៤។  

1418
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៤៧។  

1419
 សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមេូរដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោម នាេរ ច្រឆទិ ERN (ភាស

ខខម ) 00836285 ទំេ័  ២០៨។  

1420
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣ (Francois PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័  ៤២ ដេ់ ៤៣។ 

រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី លួ កត់សម្ភគ េ់ផងខដ ថា François PONCHAUD េ ំបានរឃើញផ្លៃ េ់ខភនកនវូទកដឋភាេណាមួយថ្នា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅប្រជាជន រៅកនុងដំណាក់ាេទីេី ។ សកខីកមម រស់ោត់ខផអករេើា រ ៀររារ់ខដេោត់បានប្រមូេេីជនរភៀសខេួនរ៉ៅ រណាណ ោះ។ 

1421
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័  ៤១។  

1422
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស ខ  កន) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័  ១៩, ២១ ដេ់ ២២។  

1423
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1ទំេ័  ៣៩ ដេ់ ៤០។ សូមរមើេផងខដ  ប្រតក

ចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ផេេី) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័  ៣២។ 
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រង្ហា ញផងខដ ថា ម្ភនា សេ រ់ជារប្ឆើនបានរកើតរឡើងរដាយស េកខខណឌ  នកងាេៈរទសៈថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំ

រៅប្រជាជន1424។  

556>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណា នកងជាា សនមតរឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាង

រេើភសាតុ្តងរនោះ រដាយបានរោងរៅកនុងខផនកថ្នសេប្កមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេេកភាការេើា ផ្លេ ស់

ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  រៅរេេយេ់រឃើញថា រហ្ត ា ណ៍ជាក់ខសាងថ្នា សេ រ់រដាយស 

េកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀស រ ឱើជាឧទាហ្ ណ៍ថ្នា សេ រ់កនងុប្ទង់ប្ទាយ ំ។ េកតប្បាកដណាស់ ភសាតុ្តងរនោះទំនង

រជឿជាក់បានថា ម្ភនា សេ រ់រប្ឆើនជាងា រង្ហា ញត្តម យៈភសាតុ្តងខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្ន

ា ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ភសាតុ្តងរនោះេ ំម្ភនមូេដាឋ នោបំ្ទប្លរ់ប្ោន់

សប្ម្ភរ់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអាឆសននកដាឋ នបានថា ា សេ រ់បានរកើតរឡើងកនុង“ប្ទង់ប្ទាយ ំ”។ ទាក់ទង

រៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេាោមបា៉ៅ ន់

សម ននូវឆំនួនសេ រ់ជាក់ខសាង ម្ភនន័យថា េ ំម្ភនា រង្ហា ញឆាស់លាស់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

េកចា ណា ថារតើម្ភនា សេ រ់រារ់ យ ឬរារ់ពាន់នាក់បានរកើតរឡើង ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះរឡើយ។ 

557>ស  ររសឆកាីមក អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ធាត ផសបំ្ទង់ប្ទាយ ំអំេីរទសម្ភេ រ់

 ង្ហគ េរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក េ ំប្តូវបានរង្ហា ញរដាយសមរហ្ត ផេទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅប្រជាជនរៅកនុងដំណាក់ាេទីេី រឡើយ។  

558>ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង អំេីធាត ផសអំតារនាម័តថ្នរទសម្ភេ រ់

 ង្ហគ េ ពាក់េ័នធរៅនឹងា សេ រ់រដាយស េកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀស េ ំម្ភនា រង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ចា ីម្ភន

រឆតនាសម្ភេ រ់ប្រជាជនកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរឡើយ។ រ៉ៅ ខនា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ថាន ក់

ដឹកនារំកសមកនបានលកតលូ អំេីរមរ ៀនរផសងៗខដេទទួេបានេីា ផ្លេ ស់ទីេំរៅដំណាក់ាេទីមួយរទ រហ្ើយមកន

បានចាត់វច្ធានា រដើមបីធានាថា ប្រជាជនបានទទួេជំនួយឧរតែមា ឬកខនេងសន ក់រៅប្លរ់ប្ោន់រៅកនុងា ផ្លេ ស់

                                                 
1424

 ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី សន ម ំ ឯកស រេខ E3/4992 ថ្ងៃទី ១១ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 

00557955 ទំេ័  ៤ (កបា៉ៅេ់េី មន សសជកោះ“រប្ឆើន”បានប្កឡារ់ រហ្ើយក៏េង់ទឹកសេ រ់) សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរដាយ 

François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោម នាេរ ច្រឆទិ ERN (ភាសខខម ) 00836189 ទំេ័  ១១២ (“កនុងរេេរ ឱើ

ដំរណើ  ក ម្ភ េី នាក់កនុងឆំរណាមប្បានំាក់ បានសេ រ់រដាយស ា រហ្វហ្ត់អស់កម្ភេ ំង ឬជំងឺ”)។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ទីេំរៅដំណាក់ាេទីេី ”រឡើយ1425។ រនោះរញ្ញជ ក់ថា ចា ីបានប្រប្េឹតារឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) 

ខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានយេ់រឃើញ ួឆរាេ់រហ្ើយថា េ ំម្ភនមូេដាឋ នប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញេី

ធាត ផសអំតារនាម័តថ្នរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េរឡើយ1426។ 

559>ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ា យេ់រឃើញថា ម្ភនរ លគេម្ភន ក់ប្តូវបានកងទ័េខខម 

ប្កហ្មបាញ់សម្ភេ រ់(ត្តមា សនមតជារឆតនាផ្លៃ េ់)ក៏រដាយ ក៏ា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងធាត ផសអំតារនាម័

តេ ំបានសំអាងរៅរេើរហ្ត ា ណ៍រនោះខដ  ខដេរៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាងំអស់ េ ំប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញអំេី

“ា សម្ភេ រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ”រនាោះ។ 

560>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ធាត ផសអំតារនាម័តថ្នរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកេ ំប្តូវបាន

រង្ហា ញ រហ្ើយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា ម្ភនា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េបានរកើត

រឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ។ ដូរឆនោះ ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងេ ំអាឆយកជាបានា រឡើយ។ 

561>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា រោងត្តមវច្ធាន ១១០(២) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង អងគជំន ំជប្មោះម្ភនសកទធក

អំណាឆ“កនុងា ខកខប្រប្ររភទរទប្រាន់ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់”1427។ សកទធកអំណាឆរនោះ ប្តូវ

បានកប្មកតប្តឹមថា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំអាឆ“រខនែមធាត ផសងំមីថ្នរទរេមើសណាមួយខដេមកនដាក់ជូន

រៅអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរដើមបីសរប្មឆរនាោះរទ”។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ា 

យេ់រឃើញខដេបានផាេ់រដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កនុងក ណីខដេប្តូវបានទទួេរៅដំណាក់ាេរ

ណា ឹងសទ កខពាក់េ័នធនឹងរញ្ញា រនោះ នកងររើរទាោះរីជាេ ំបានរំរេញត្តមេកខខណឌ ធាត ផសថំ្នរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េកនុង

ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកក៏រដាយ ក៏បានរំរេញត្តមេកខខណឌ ធាត ផសថំ្នរទមន សសឃាតរៅកនុងឧប្កកដឋកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតកខដ  រដាយស អំរេើខដេបានរងកឱ្យម្ភនា សេ រ់រ លគេណាម្ភន ក់រនាោះោ៉ៅ ងរហាឆណាស់លឺ

ជារឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis)។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេចាត់ទ កជាា សម

ប្សរកនុងា ខកខប្រប្ររភទលតកយ តាថ្នរទរេមើសខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញ នកងផាេ់ា យេ់

                                                 
1425

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៤៨។ 

1426
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥២២។  

1427
  វច្ធាន ១១០(២) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។  
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រឃើញមួយខដេថា រទមន សសឃាតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងរៅកនុអំឡុងរេេ

ថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ។ 

562>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះថា ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) បាន
រចាទប្រាន់ជនជារ់រចាទេីរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េរ៉ៅ រណាណ ោះ រ៉ៅ ខនាេ ំបានរចាទប្រាន់ជនជារ់រចាទេីរទមន សសឃាត

ទាកទ់ងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី រឡើយ1428។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រនោះេ ំបានកប្មកត

សកទធកអំណាឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ កនុងា ខកខប្រប្ររភទរទរចាទរៅកនុងរ ឿងកាីរឆចរុបននបានរឡើ

យ។ វច្ធាន ៩៨(២) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវបានកប្មកតរដាយា រចាទប្រាន់ខផនក

អងគរហ្ត ខដេបានរ ៀររារ់រៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ រ៉ៅ ខនាេ ំខមនប្ររភទរទរចាទរឡើយ។ ដូរឆនោះ វច្ធានរនោះបាន

ររើកទូលាយសប្មរ់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រហ្ើយកនុងរេេរនោះបានររើកទូលាយសប្ម្ភរ់អងគជំន ំជប្មោះត លា

ា កំេូេរៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ ឱ្យរ ឱើា ខកខប្រប្ររភទរទរចាទខដេម្ភនរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ

(D427) ខដេសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតបានចាត់ទ កថា ជារទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ ជាជាងរទមន សសឃាត។ 

៤.ឃ.២.ឃ.ា សម្ភេ រ ់ង្ហគ េខដេបានប្រប្េតឹារឡើងរៅទេួរពា ិ៍ថ្ប្ជ 

563>ទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ោ៉ៅ ងតកឆ

រំផ តម្ភនអតីតអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ឆំនួន ២៥០ នាក់ ប្តូវបានសម្ភេ រ់រៅរេេរនាោះ”1429។ អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដាយខផអករៅរេើភសាតុ្តងឆំនួន ៧ ខដេម្ភនសកខីកមម រស់សកសីផ្លៃ េ់

ឆំនួន ២ នាក់ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស ឆំនួន ៣ ពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋ

របរវណីមួយ នកងប្រភេមកនផ្លៃ េ់មួយ ខដេេកភាកាអំេីឆំនួនឡានោ៉ៅ ងរប្ឆើនបានដឹកមន សសរៅាន់ទួេរពា ិ៍

ថ្ប្ជរដើមបីសម្ភេ រ់។ ត្តមា បា៉ៅ ន់សម ន លឺម្ភនឡានចារ់េី ៦ រៅ ៨ ឬ ១០០ ឡាន ខដេឡាននីមួយៗដឹកមន សស

បានឆំនួនេី ២៥ រៅ ៦០ នាក់។ ភសាតុ្តងខេោះបានរញ្ញជ ក់ផងខដ ថា ឡានប្តឡរ់រៅមកឆំនួនេីរីរៅរួនរជើង1430

                                                 
1428

 សូមរមើេ ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ  ១៣៧៣ (“ធាត ផសខំផនកអងគឆារ់ថ្នរទមន សសឃាត ប្តូវបានរង្ហា ញផងខដ 

ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីរី […]” ) ១៣៨១ (“ធាត ផសខំផនកអងគឆារ់ថ្នរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ
ប្តូវបានរង្ហា ញផងខដ ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី  […]”)។ 
1429

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៨១។  

1430
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សត) ឯកស រេខ E1/187.1 ទំេ័  ២០ នកង ២៤ ដេ់ ២៩។ 
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។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង បានបា៉ៅ ន់សម ន រស់ខេួនទាក់ទងរៅនឹងឆំនួនប្រជាជនខដេប្តូវបានសម្ភេ រ់រដាយ

ខផអករេើសកខីកមម រស់ េឹម សត ខដេថា ម្ភនឡានឆំនួនេី ១០ រៅ ១៥ ខដេបានយកមករប្រើរនាោះ រហ្ើយ

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញប្សរជាមួយនឹងភសាតុ្តងដថ្ទរទៀតរៅកនុងសំណ ំរ ឿង នកងសកខីកមម

ខដេថា ឡាននីមួយៗអាឆដឹកបានជាម យមឆំនួនេី ២៥ រៅ ៣០ នាក់ ររើរទាោះរីជាម្ភនភសាតុ្តងខេោះបាន

អោះអាងថា ឆំនួនមន សសកនុងមួយឡានអាឆរប្ឆើនជាងរនោះ1431។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋ នថា ឆំននួ

ជន ងរប្ោោះរនោះ “លឺជាទំហ្ំមួយខដេរំរេញត្តមេកខខណឌ តប្មូវថ្នរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ”1432។ អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា “កងទ័េខខម ប្កហ្មខដេមកេីភូមកភាលពាយ័េយ ម្ភនរំណងសម្ភេ រ់

កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ”1433។  

564>នួន ជា បានអោះអាងថា េ ំម្ភនមូេដាឋ នោបំ្ទសប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

ទាក់ទងរៅនឹងឆំនួនមន សសសេ រ់ ខដេបានខផអករេើភសាតុ្តងេ ំស ីសង្ហឱ ក់ោន រឡើយ1434 នកងបានរេើករឡើងថា 

រញ្ញា រនោះាន់ខត ៃន់ ៃ រខនែមរទៀតរដាយស ា ខដេថា េ ំខមនរាេ់អតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 

ខដេបានរ ឱើត្តមា ប្រាសរនាោះប្តូវបានសម្ភេ រ់រឡើយ នកងថា ម្ភនអនកខេោះប្តឹមខតបានរញ្ជូនរៅាន់ទីកខនេងរ ឱើ

ា រដើមបីអរ់ ខំកខប្ររ៉ៅ រណាណ ោះ1435។ នួន ជា បានអោះអាងថា េ ំអាឆរ ឱើរៅបានរឡើយរដើមបីកំណត់ឱ្យហ្ួសេីវច្មតក

សងស័យថា ម្ភនប្រជាជនរ៉ៅ នាម ននាក់ប្តូវបានសម្ភេ រ់រនាោះ1436។ ឆ ងរប្ាយ នួន ជា បានអោះអាងថា េ ំម្ភនភសាុ

ត្តង ូរីអំេីា សេ រ់ ឬភសាតុ្តងខដេរង្ហា ញរ ម្ ោះជន ងរប្ោោះ1437។ 

565>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នទាក់

ទងរៅនឹងឆំនួនអរបរ ម្ភជន ងរប្ោោះរដាយខផអករេើអតែកភាេថ្នភសាតុ្តង។ អងគជំន ំជប្មោះលណនាឆំនួនអរបរ 

                                                 
1431

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៧៦ រជើងទំេ ័ ២១២៥។  

1432
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៨៤ រជើងទំេ័  ២១៤០ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៦៨១។  

1433
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៨៤។  

1434
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៦៦។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤២៩។ 

1435
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៩០។ 

1436
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៦៣ ដេ់ ៤៦៦។ 

1437
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៦៥។ 
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ម្ភរដាយខផអករេើអតែកភាេថ្នេ័ត៌ម្ភន1438 នកងម្ភនកំហ្ សរដាយេ ំបានរោ េត្តមរោេា ណ៍សាីេី វច្មតកសងសយ័

បានជាប្ររោជន៍ដេ់ជនជារ់រចាទ។ ររើរទាោះរីជាភសាតុ្តងប្ររសើ ជាងរនោះដថ្ទរទៀតេ ំអាឆ កបានក៏រដាយ ក៏

េ ំអាឆរ ឱើឱ្យវច្ ីសស្តសា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងាេ យរៅជាេ ំសមរហ្ត ផេរនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត 

រនោះ ទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ ប្តូវរដករស រចាេ។   

566>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា កំហ្ សអងគឆារ់ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់

ទងរៅនឹងធាត ផសអំតារនាម័តថ្នរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ េ ំម្ភនឥទធកេេរេើរសឆកាីសននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ រដាយស រសឆកាីសននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះស

លាដំរូងបានខផអករេើរឆតនាផ្លៃ េ់កនុងា សម្ភេ រ់មកនខមនខផអករេើរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) រនាោះ
រទ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ េ ំម្ភនមូេរហ្ត ប្តូវរដករស រសឆកាីសននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទង

រៅនឹងរញ្ញា រនោះរឡើយ។ 

៤.ឃ.៣.អរំេើអមន សស មរ៌ផសងៗរទៀត 

567>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ថា ា ប្រប្េឹតា“អំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត” លឺជារទឧប្កកដឋ

មួយរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតករប្ាមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតកកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកងថា ជនជារ់

រចាទ“អាឆយេ់ដឹងថា ម្ភនឆារ់ខឆង នកងជារទរេមើស”1439។ អងគជំន ំជប្មោះបានកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ឧប្កកដឋ

កមមថ្ន“អំរេើអមន សស មរ៌ផសងៗរទៀត” លឺសែកតកនុងប្ររភទរទឧប្កកដឋមកនជាក់លាក់ខដេប្លរដណា រ់រេើអំរេើ

ប្រប្េឹតារដាយរឆតនាខដេរណាា េឱ្យម្ភន“េយសនកមម ៃន់ ៃ រេើ ូរាយ នកងផេូវឆកតា ឬជាា រ៉ៅោះពាេ់ ៃន់ ៃ រេើ

រសឆកាីថ្ងេងន ូ”1440។  អងគជំន ំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា ា ប្រប្េឹតារនោះប្តូវខត“ម្ភនេកខណៈ នកងភាេ ៃន់ ៃ 

ប្រហាក់ប្រខហ្េរៅនឹងរទឧប្កកដឋជាក់លាក់ដថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក” ខដេប្តូវរ ឱើា 

វាយតថ្មេរៅត្តមក ណីជាក់ខសាងនីមួយៗ1441។  

                                                 
1438

 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៧៦។ 
1439

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៣៥។  

1440
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៣៧។  

1441
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៣៨។  
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568>រដាយអន វតាត្តមវច្ ីសស្តសាថ្នដីាដំរណាោះប្សយ (D427) អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានចាត់ទ ករទ

រចាទនានាម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី ។ ទាក់ទងរៅនឹង

ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា លកតចារ់េីថ្ងៃទី 

១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខខម ប្កហ្មបានផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន ោ៉ៅ ងតកឆឆំនួន ២ លាននាក់រប្ាមេកខខណឌ

អមន សស ម៌ នកងរដាយរងខំរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរៅាន់ទីជនរទ ខដេរនោះជាា ប្រប្េឹតាអំរេើអមន សស ម៌រផស

ងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក រប្ាមទប្មង់ថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ1442។ អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា េកខខណឌ  នកងាេៈរទសៈខររហ្កងាថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុង

ភនំរេញ លឺជារទថ្នអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀតរប្ាមទប្មង់ថ្នា រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងន ូ រស់

មន សសជាតក1443។ 

569>ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហា ញថា រៅ

ឆរនាេ ោះេីខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនោ៉ៅ ងតកឆឆំនួនេី ៣០០.០០០ រៅ 

៤០០.០០០ នាក់រៅាន់កខនេងរផសងៗ លឺជាអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀតរប្ាមទប្មង់ថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ

រដាយរងខំ1444។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ

ប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  ខខម ប្កហ្ម“បានដកហ្ូតនូវសកទធករស ីភាេ រស់ប្រជាជន នកងបានរដករស កនុងា 

រង្ហា ញេ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹងវាសនា នកងទីកខនេងខដេប្រជាជនមួយឆំនួន[ប្តូវបានផ្លេ ស់រៅរៅ]” នកងបាន

សននកដាឋ នថា រនោះលឺជាអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀតរប្ាមទប្មង់ថ្នា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយរងខំ1445។ អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ថា េកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀសរនោះបានរងកឱ្យម្ភនេយសនកមម ៃន់ ៃ រេើ ូរាយ នកង

ផេូវឆកតា ដូរឆនោះរនោះលឺជាា រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងន ូ រស់មន សសជាតក ខដេជាអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗ

រទៀត1446។  

                                                 
1442

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៤៧, ៥៥២។ 

1443
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៦៥។ 

1444
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៣៨ ដេ់ ៦៣៩។ 

1445
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៤២ ដេ់ ៦៤៣។ 

1446
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៤៥។ 
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570>ស  ររសឆកាីមក អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា ជនជារ់រចាទម្ភនេក  ទធភាេេីរទ“អំរេើ

អមន សស មរ៌ផសងៗរទៀត ( ួមម្ភន ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ ា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយរងខំ នកងា រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះ

ពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងន ូ រស់មន សសជាតក)”1447។ 

571>រៅដំណាក់ាេថ្នរណា ឹងសទ កខ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងវច្ ីសស្តសា រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង នកងា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតក។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយអំណោះអំណាងទាងំរនោះដូឆខាងរប្ាម។ 

៤.ឃ.៣.ក. វច្ សីស្តសា រស់អងគជនំ ជំប្មោះសលាដរំងូទាកទ់ងរៅនងឹា រ ឱើឱ្យបាតខ់េួនរដាយរងខ ំនកងា ផ្លេ ស់ទី

េរំៅរដាយរងខខំដេជា“អរំេើអមន សស មរ៌ផសងៗរទៀត” 

572>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆរដករស អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទខដេថា ា រ ឱើឱ្យបាត់

ខេួនរដាយរងខំ នកងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំរៅកនុងអំឡុងរេេខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទរចាទរនាោះ េ ំខមន

ជាអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត នកងបានយេ់រឃើញថា អាប្ស័យរេើាេៈរទសៈថ្នរ ឿងកាី អំរេើទាងំេី រនោះ

ប្េមទាងំា រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងន ូ រស់មន សសជាតកផងរនាោះ អាឆម្ភនភាេ ៃន់ ៃ ប្រហាក់ប្រខហ្េ

ោន រៅនឹងរទឧប្កកដឋដថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ដូរឆនោះអំរេើទាងំរនោះសែកតកនុងវច្សេភាេថ្ន

អំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត1448។   

573>រោងត្តមយ តាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី  យ តាកសស្តសាអនា ជាតកដថ្ទរទៀត នកងេកខកត រក 

ណ៍ឆារ់រប្ាយឆ្ន ំ ១៩៧៥ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់នកយមន័យថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ នកង

ា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយរងខំ1449។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំប្តូវ

បានរ ឱើរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី  រដាយរហ្ត ថា ា 

ផ្លេ ស់ទីេំរៅរនោះបានរងកឱ្យម្ភន“េយសនកមម ៃន់ ៃ រេើ ូរាយ នកងផេូវឆកតា”ដេ់ប្រជាជនខដេប្តូវបានផ្លេ ស់ទី

                                                 
1447

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦២២។  

1448
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៤៣, ៤៤៨, ៤៥២, ៤៥៥, ៤៥៨។ 

1449
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៤៨, ៤៥០។ សូមរមើេផងខដ  សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូង កថាខណឌ  ៤៥១ ដេ់ ៤៥៥។ 
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េំរៅទាងំរនាោះ ដូរឆនោះ្នដេ់កប្មកតថ្នរទឧប្កកដឋដថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក1450។ រខនែម

រេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហា ញថា េកខខណឌ ថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទី

មួយ នកងទីេី  ខដេ ួមរញ្ចូេា សេ រ់រដាយស េកខខណឌ រនោះ ប្តូវចាត់ជាា រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ ៃន់ ៃ ដេ់រសឆកាី

ថ្ងេងន ូ រស់មន សសជាតក ដូរឆនោះ េកខខណឌ រនោះបាន្នដេ់កប្មកត ៃន់ ៃ ថ្នរទឧប្កកដឋដថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតក1451។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួន

រដាយរងខំ បានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  នកងបាន្នដេ់

កប្មកតថ្នរទឧប្កកដឋដថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក រដាយខផអករេើា រ ៀររារ់អំេីា  ងទ កខ

រវទនាខដេបានរកើតរឡើងរដាយស អំរេើទាងំរនោះ1452។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននក

ដាឋ នថា កម្ភម ភកបាេ នកងកងទ័េខខម ប្កហ្មបានប្រប្េឹតាអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតករប្ាមទប្មង់ថ្នា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយរងខំ ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ នកងា រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់

រសឆកាីថ្ងេងន ូ រស់មន សសជាតក1453។       

574>នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអំរេើអមន សស

 ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក រប្ាមទប្មង់ថ្នា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយរងខំ នកងា ផ្លេ ស់

ទីេំរៅរដាយរងខំ1454 េី ោ៉ៅ ងថា ទីមួយ នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស

រដាយស បាន ំរលាភរំពានរេើេកខខណឌ តប្មូវថ្នភាេអាឆយេ់ដឹងជាម នថា ជារទរេមើស នកងម្ភនឆារ់ខឆង

ខដេរកើតរឆញេីរោេា ណ៍នីតាន កូេភាេ1455 រដាយរហ្ត ថា កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយរងខ ំ

នកងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ “េ ំម្ភនអតែកភាេជាទប្មង់ណាមួយរប្ាមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតករឡើយ”

1456។ នួន ជា បានអោះអាងពាក់េ័នធរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំថា ម្ភនខតា នក រទសឆេងាត់ប្េំខដនអនា 

                                                 
1450

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៥២, ៦៣៩។ 
1451

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៦៥, ៦៤៥។ 
1452

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៤៣។ 
1453

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៥២, ៥៦៥, ៦៣៩, ៦៤៣, ៦៤៥។ 
1454

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤០០ ដេ់ ៤២១។  

1455
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤០១ ដេ់ ៤០៦ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថា

ខណឌ  ៤៣៥ ដេ់ ៤៣៦។ 
1456

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤០៥។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

362 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ជាតក ឬរៅកនុងទឹកដីខដេប្តូវបានាន់ារ់រ៉ៅ រណាណ ោះ រទើរជារទរេមើស នកង1457ថា ទាក់ទងរៅនឹងា រ ឱើឱ្យបាត់

ខេួនរដាយរងខំ ា េកចា ណា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើរ ឿងកាីទាក់ទងរៅនឹងវច្ស័យយ តាក ម៌ ជាា េ ំ

ប្តឹមប្តូវរឡើយ1458។ ទីេី  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង េ ំបានអន វតាត្តមេកខខណឌ តប្មូវកនុងា វាយតថ្មេរៅត្តម

ក ណីជាក់ខសាងនីមួយៗរេើរញ្ញា  ថារតើា ប្រប្េឹតាខដេរចាទជារញ្ញា រនាោះ ម្ភនសភាេ ៃន់ ៃ ប្រហាក់

ប្រខហ្េោន រៅនឹងអំរេើឧប្កកដឋជាក់លាក់ដថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ

រឡើយ1459។ នួន ជា បានអោះអាងទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះថា ជំនួសឱ្យា វាយតថ្មេជាក់ខសាងត្តមក ណី

នីមួយៗខដេតប្មូវរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះខរ ជា“រញ្ញជ ក់ធាត ផសថំ្នរទឧប្កកដឋជាក់លាក់ នកងសរប្មឆថា ា ប្រប្េឹតា

ខដេរំរេញត្តមធាត ផសទំាងំអស់រនោះ លឺជារទឧប្កកដឋខតមាង”1460។  

575>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា នួន ជា បានរកប្សយរដាយេ ំប្តឹមប្តូវរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង នកងរេើា វាយតថ្មេអំេីរោេា ណ៍នីតាន កូេភាេខដេត្តមា អោះអាង រស់សហ្ប្េោះ

រាជអាជាា ថា រោេា ណទ៍ាងំរនាោះ“ប្តូវបានកំណត់រៅកនុងប្ររភទនីមួយៗថ្នអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត ួឆ

រហ្ើយ”សប្ម្ភរ់ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេ1461។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានវាយតថ្មេោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវឆំរពាោះអំរេើប្រប្េឹតារៅត្តមក ណីជាក់ខសាងនីមួយៗ។ អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានេកចា ណារៅរេើអំរេើប្រប្េឹតារៅកនុងរ ច្រទ ាេៈរទសៈថ្នអំរេើ នកងផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ង

រប្ោោះ នកងបានកំណត់ថា ា ប្រប្េឹតា រស់ រ.ក.ក. កនុងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ នកងា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយ

រងខំ ម្ភន“េកខណៈ ៃន់ ៃ ប្លរ់ប្ោន់ប្រហាក់ប្រខហ្េរៅនឹងរទឧប្កកដឋជាក់លាក់រៅកនុងឆារ់ អ.វ.ត.ក.”1462។ 

576>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា ឆាស់លាស់ណាស់ខដេថា ត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា 

ជាតកឆ្ន ំ ១៩៧៥ “អំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត” ប្តូវបានទទួេសគ េ់ថា ជាប្ររភទថ្នអំរេើេ ំជាក់លាករ់ៅកនុង

                                                 
1457

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤០៩ ដេ់ ៤១៤។ 
1458

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤១៥ ដេ់ ៤២១។ 
1459

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤០៧ ដេ់ ៤០៨។ 

1460
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤០៨។  

1461
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២៣១។ 

1462
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២៣៣, ២៣៤, ២៣៦។ 
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ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក។ ក ណីរនោះប្តូវបានរង្ហា ញត្តម យៈអតែកភាេថ្នេកខកត រក ណ៍ឆារ់អនា ជាតក1463 

ប្េមទាងំយ តាកសស្តសាខដេបានមកេីរ ឿងកាីរៅរប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី 1464។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ត លា

ា អនា ជាតកមួយឆំនួន នកងត លាា ឧប្កកដឋកមមនានារប្ាយមកបានអន វតាប្ររភទថ្នរទឧប្កកដឋរនោះ1465។ រោង

ត្តមរហ្ត ា ណ៍ទាងំអស់រនោះ ត លាា េ ំខមនរទើរខតបានសំអាងរៅរេើា អន វតា រស់ ដឋរប្ាយឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

កនុងា រង្ហា ញេីអតែកភាេជាទំរនៀមទម្ភេ រ់ថ្ន“អំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត”រនាោះរទ រ៉ៅ ខនាត លាា បានសំអាង

រៅរេើា អន វតា រស់ ដឋដូឆោន រនោះត្តងំេីរប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី ភាេ មៗមករមេ៉ៅោះ។ រោងត្តមរហ្ត 

ផេទាងំរនោះ ម្ភនា រង្ហា ញថា អំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត លឺជាខផនកមួយខដេបានររងកើតរឡើងរៅកនុង

ឆារ់ប្េហ្មទណឌ អនា ជាតករៅកនុងអំឡុងរេេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរ ឿងកាីរនោះ។  

577>រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវកំណត់ផងខដ  ថារតើរោេលំនកតថ្ន“អំរេើ

អមន សស ម៌រផសងៗរទៀត”ម្ភនេកខណៈជាក់លាក់ប្លរ់ប្ោន់ រដើមបីឱ្យប្សរត្តមរោេា ណ៍ោម នរទរេមើសររើ

                                                 
1463

 សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៦(ល) ថ្ន មមន ញ្ា រស់ត លាា  IMT ម្ភប្ត្ត ៥(ល) ថ្ន មមន ញ្ា រស់ត លាា  IMTFE ម្ភប្ត្ត ២(១-ល) ថ្ន

ឆារ់រេខ ១០  រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង រោេា ណ៍ទី ៦(ល) ថ្នរោេា ណ៍ Nuremberg។  
1464

 សូមរមើេផងខដ  រ ឿងកាីពាក់េ័នធរៅនឹងប្កសួងរផសងៗ  ទំេ័  ៤៦៧ ដេ់ ៤៦៨ (ជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទប្រាន់េីរទឧប្កកដឋ

ជារប្ឆើន ម្ភនដូឆជា “ា រ ឱើមន សសឃាត ា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េ ា រ ឱើឱ្យរៅជាទាសក  ា ដាក់កនុងមនៃី ឃ ំឃាំង ា សម្ភេ រ់ឆំណារ់

ខាម ងំ ា រ ឱើទា  ណកមម ា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ េូជសសន៍ សសនា នកងអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត”)។ រ ឿង

កាីពាក់េ័នធរៅនឹងខផនករវជជសស្តសា ទំេ័  ១៨៩ ដេ់ ១៩០, ១៩៣ ដេ់ ១៩៨ (ជនជារ់រចាទប្តូវបាន ករឃើញថា ម្ភនេក  ទធ រដាយស 

បានឆូេ ួមរដាយរឆតនារៅកនុងា ប្រប្េឹតា“អំរេើរឃា រៅរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា សម្ភេ រ់  អំរេើរឃា រៅសហាវថ្ប្េថ្ផស ា រ ឱើ

ទា  ណកមម នកងអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត”)។ រ ឿងកាី Gerbsch  (ត លាា េករសស ប្ររទសហ្ូឡង់) ទំេ័  ១៣៤ (“ា រ ឱើបារ

នានាប្តូវបានប្លរដណា រ់រដាយពាកយរេឆនថ៍្នអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត”)។ រ ឿងកាី Zuehlke (ត លាា េករសស ប្ររទសហ្ូ

ឡង់) ទំេ័  ១៤៥ (ា ឃ ំខេួនខ សឆារ“់សែកតរប្ាមសញ្ញា ណថ្នអំរេើអមន សស ម៌ដថ្ទរទៀតខដេបានប្រប្េឹតារឡើងប្រឆំ្ងនឹងជនស ី

 វច្េ”)។ រ ឿងកាីកនុងប្សុកមួយឆំនួន រស់អ ីប្សខអេបានយកេំនាតំ្តមរនោះ ដូឆជា៖ រ ឿងកាី AG ទេ់នឹង Tarnek  (ត លាា ថាន ក់

ប្សុក អ ីប្សខអេ)។ សូមរមើេផងខដ  រ ឿងកាី AG ទេ់នឹង Enigster (ត លាា ថាន ក់ប្សុក អ ីប្សខអេ)។ 
1465

  បាយា ណ៍ រស់ Bassiouni ថា មកដេ់ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១០ ត លាា អនា ជាតក នកងត លាា ឧប្កកដឋកមមនានាបានផាេ់ា 

សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេឆំនួន ៦៥ េីរទអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ខដេរទឧប្កកដឋរនោះប្តូវបាន

រចាទប្រាន់រៅកនុងរ ឿងកាីោ៉ៅ ងរប្ឆើន។ សូមរមើេ អនកេកនធ Bassiouni ៖ ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកា វច្វតាន៍ថ្នប្រវតាក នកងអន វតាន៍
កនុងរេេរឆចរុបនន ៤១១ (ប្េឹតាករ័ប្តេ័ត៌ម្ភនសេកវច្ទាេ័យ Cambridge ឆ្ន ំ ២០១៤)។  

http://www.legal-tools.org/doc/64ffdd/


សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

364 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ោម នឆារ់ខឆង (nullum crime sine lege certa) ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា ខដេជាធាត ផសថំ្នរោេា ណ៍នីតាន កូ

េភាេ1466។  

578>រដាយកត់សម្ភគ េ់ថា “អំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត” លឺជាប្ររភទថ្នរទឧប្កកដឋខដេររងកើតរឡើងកនុង

រោេរំណងរប្រើប្បាស់ជា“ឃាេ មកនជាក់លាក់” រដើមបីរជៀសវាងមកនឱ្យម្ភនេទធភាេរលឆរវសេីឆារ់មន សស

 ម៌1467 រ៉ៅ ខនាអាឆនឹងេ ំប្សររៅត្តមេកខខណឌ តប្មូវថ្នសឆចភាេផេូវឆារ់1468។ រទាោះជាោ៉ៅ ងរនោះកាី អងគជនំ ជំប្មោះ

ត លាា កំេូេរជឿជាក់ថា ប្រសកនររើរកប្សយ នកងអន វតាកនុងរោេរំណងរដើមបី  ឹតតបកតវច្សេភាេថ្ន

ប្ររភទមកនជាក់លាក់រនោះ រនាោះសញ្ញា ណថ្ន“អំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត”េកតជាម្ភនភាេឆាស់លាស់ នកង

ជាក់លាក់ប្លរ់ប្ោនប់្សរត្តមរោេា ណ៍សាីេីភាេអាឆដឹងជាម នថា ជារទរេមើស នកងម្ភនឆារ់ខឆងខដេ

រកើតរឆញេីរោេា ណ៍នីតាន កូេភាេ។ ជាេករសស អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា 

រកប្សយឃាេ ខដេថាឆ ច្តេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េោន  (ejusdem generis) បានផាេ់នូវា ធានាដ៏ចាបំាឆ់ 

ដូឆបានរញ្ញជ ក់ត្តម យៈា េកចា ណាោ៉ៅ ងទូេំទូលាយ រស់អងគរ រ ជំន ំជប្មោះរេើរញ្ញា រនោះថា ប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

“រោេា ណ៍ខដេខឆងថា ជនណាម្ភន ក់អាឆប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រដាយស ា 

ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ ខដេម្ភនេកខណៈ ៃន់ ៃ ប្រហាក់ប្រខហ្េរៅនឹងរទឧប្កកដឋជាក់លាក់ដថ្ទរទៀតរៅកនុង

ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ប្តូវបានររងកើតរឡើង នកងប្តូវបានយេ់ដឹងជាទូរៅ ួឆរហ្ើយ”1469។ លួ កត់

សម្ភគ េ់ផងខដ ថា ម្ភប្ត្ត ៧(១-ដ) ថ្នេកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICC បានអន ម័តយកឆាស់លាស់នូវរោេ

                                                 
1466

 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤០៣។ 
1467

 រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខ រស់ រអៀង ស ី ប្រឆំ្ងនឹងដីាដំរណាោះប្សយ (D427/1/30) កថាខណឌ  ៣៨៣ រោងរៅ

រេើសេប្កមថ្នសំណ ំរ ឿង ០០១ កថាខណឌ  ៣៦៧។ សេប្កមរ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ  ៥៦៣។ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY បានទទួេយកា យេ់រឃើញរនោះ រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ  ៣១៥ 

ដេ់ ៣១៦។ សូមរមើេផងខដ  រសឆកាីអត្តែ  ករាយ រស់លណៈកម្ភម  កា ថ្នាកបាតប្កហ្ម (ICRC) សាីេីអន សញ្ញា ទីប្កុងហ្សឺុ

ខណវ IV ទំេ័  ៣៩។  
1468

 សូមរមើេ សេប្កមរ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ  ៧១៩។ 
1469

 រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខ រស់ រអៀង ស ី ប្រឆំ្ងនឹងដីាដំរណាោះប្សយ (D427/1/30) កថាខណឌ  ៣៨៤ ដេ់ 

៣៩៦។  សូមរមើេផងខដ  សេឱវឆនា ករាយរដាយ Claus Kress in Max Planck អំេីនីតកសធា ណៈអនា ជាតក“រោេា ណ៍ោម ន

រទរេមើសររើោម នឆារ់ខឆង”    ឹមរដើមទំេ័  ៣០ រលហ្ទំេ័   http://www.uni-koeln.de/jur-fak/kress/NullumCrimen24082010

.pdf។ 
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លំនកតរនោះរៅរេេកំណត់នកយមន័យថ្ន“អំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀតខដេម្ភនឆ ច្តេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េ

ោន  [រៅនឹងអំរេើទាងំរនាោះខដេបានរ ៀររារ់េីម ន]”1470។  

579>ា កប្មកតដថ្ទរទៀតបានរេឆរឡើងជាររណា ើ ៗត្តម យៈា វច្នកឆិ័យថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ទាងំ

រៅម នរេេ នកងចារ់ត្តំងេីរេេម្ភនា ប្រប្េឹតានូវរទឧប្កកដឋខដេជាកមមវតែថុ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរ ឿងកាីរឆចុ

របនន។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសំអាងរៅរេើា អភកវឌឍន៍ទាងំរនោះ រដើមបរីរងកើតា កប្មកតរេើប្ររភទមកន

ជាក់លាករ់នោះ នកងបានេកចា ណារឃើញថា ោម នអឱីអាឆរារំាងត លាា មកនឱ្យសំអាងរៅរេើា អភកវឌឍន៍ខផនក

ឆារ់រនារនាៃ រ់ខដេប្សររៅនឹងរោេា ណ៍សាីេីា អន វតាន៍ឆារ់ខដេប្សេជាង កនុងា កប្មកតវច្សេ

ភាេថ្នរទដាឋ នឆារ់ប្េហ្មទណឌ ខដេប្តូវបានររងកើតរឡើង។ ដូរឆនោះកនុងា រញ្ញជ ក់េមអកតអំេីអតាន័យថ្នភាេ ៃន់ ៃ  

ត លាា ជារប្ឆើនបានេាោមកំណត់រញ្ញា  ថារតើអំរេើខដេបានរចាទប្រាន់រនាោះបានរងកឱ្យម្ភន“ា  ឺចារ់

រេើ ូរាយ នកងផេូវឆកតា ៃន់ ៃ ”ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា ររើរទាោះរីជា ខេួនជានកឆចាេេ ំបានរប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍ប្សរ

ោន ក៏រដាយ។ េកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICC បានកំណត់នកយមន័យថ្នអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀតថា “ជាអំរេើ

ខដេម្ភនឆ ច្តេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េោន ខដេម្ភនរឆតនារងកា  ឺចារ ់ឬេយសនកមម ៃន់ ៃ រេើ ូរាយ ឬ

ស ខភាេផេូវឆកតា ឬផេូវាយ”1471។ មា៉ៅងវច្ញរទៀត ត លាា ឧប្កកដឋកមមមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍ បានរប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍

ខ សខរេកោន រនាកឆរនាឆួ ដូឆជា“ា  ឺចារ់ ៃន់ ៃ រេើ ូរាយ ឬផេូវឆកតា” ឬ“េយសនកមម ៃន់ ៃ ខផនក ូរាយ ឬ

ផេូវឆកតា”1472។ ខផអកត្តមា េកចា ណាោ៉ៅ ងហ្មត់ឆត់ នកងា ទទួេសគ េ់នូវភាេខ សខរេកោន តកឆតួឆខាងពាកយ

                                                 
1470

 ម្ភប្ត្ត ៧(១-ដ) ថ្នេកខនក ាកៈ រស់ត លាា  ICC (រសឆកាីរញ្ញជ ករ់ខនែម)។ សូមរមើេផងខដ  សេប្កមរ ឿងកាី D.Milošević 

(ICTY) កថាខណឌ  ៩៣៤ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី Vasiljević (ICTY) កថាខណឌ  ២៣៤ បានទទួេយករៅកនុងសេដីា

រ ឿងកាី Vasiljević (ICTY) កថាខណឌ  ១៦៥។ សេប្កមរ ឿងកាី Galić (ICTY) កថាខណឌ  ១៥២។ សូមរមើេផងខដ  សេដីា

រ ឿងកាី Kordić នកង Čerkez (ICTY) កថាខណឌ  ១១៧។ សេប្កមរ ឿងកាី Martić (ICTY) កថាខណឌ  ៨៣។ សេប្កមរ ឿងកាី  

Blagojević នកង Jokić (ICTY) កថាខណឌ  ៦២៦។ សេប្កមរ ឿងកាី Krnojelac (ICTY) កថាខណឌ  ១៣០។ សេប្កមរ ឿងកាី 

(ICTR) កថាខណឌ  ៩៣២ ដេ់ ៩៣៣។ សេប្កមរ ឿងកាី Kayishema នកង Ruzindana (ICTR) កថាខណឌ  ១៥១។ 

1471
 ម្ភប្ត្ត ៧(១-ដ) ថ្នេកខនក ាកៈ រសត់ លាា  ICC។ 

1472
 សេដីារ ឿងកាី Vasiljević (ICTY) កថាខណឌ  ១៦៥។ សេដីារ ឿងកាី Kordić and Čerkez (ICTY) កថាខណឌ  ១១៧។  

សេប្កមរ ឿងកាី  D. Milošević (ICTY) កថាខណឌ  ៩៣៤។ សេប្កមរ ឿងកាី Galić (ICTY) កថាខណឌ  ១៥២។ សេដីារ ឿង

កាី Blagojević នកង Jokić (ICTY) កថាខណឌ  ៦២៦។ សេប្កមរ ឿងកាី Krnojelac (ICTY) កថាខណឌ  ១៣០។  សេប្កមរ ឿងកាី 

Kajelijeli (ICTR) កថាខណឌ  ៩៣២ ដេ់ ៩៣៣ (េយសនកមម ៃន់ ៃ រេើស ខភាេផេូវាយ នកងផេូវឆកតា)។ សេប្កមរ ឿងកាី 
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រេឆន៍ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរជឿជាក់ថា ា កប្មកតខាងរប្ាមរនោះរេើអំរេើ“អមន សស ម៌រផសងៗរទៀត”

ម្ភនា ោបំ្ទោ៉ៅ ងទូេំទូលាយរៅកនុងឆារ់ប្េហ្មទណឌ អនា ជាតកសម័យទំរនើរ នកងថា “អំរេើអមន សស មរ៌ផស

ងៗរទៀតរនោះ”ប្តូវបានកប្មកតោ៉ៅ ងប្លរ់ប្ោន់។ 

580>ធាត ផសជំាក់លាក់ថ្នរទអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត លឺជា (i) អំរេើសកមម ឬអកមមខដេម្ភនភាេ ៃន់ ៃ 

ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រៅនឹងអំរេើជាក់លាក់ដថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក (ii) អំរេើសកមម ឬអ
កមមខដេរណាា េឱ្យម្ភនា  ឺចារ់ ឬេយសនកមម ៃន់ ៃ រេើ ូរាយ ឬផេូវឆកតា ឬជាា រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ ៃន់ ៃ 

ដេ់រសឆកាីថ្ងេងន ូ រស់មន សសជាតក (iii) អំរេើសកមម ឬអកមមខដេបានប្រប្េឹតារឡើងរដាយរឆតនា។ 

581>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា សែ រ័នត លាា នានាបានអន វតាត្តមា កំណត់នកយមន័យ

រនោះោ៉ៅ ងតឹង  ឹង។ ត លាា  ICC បានយេ់រឃើញកនុងរ ឿងកាី Kenyatta ថា ា ាត់ខសបកឆ ងអងគជាតករដាយ

រងខំ1473 ា រប្លៀវ1474 ា សម្ភេ រ់រៅឆំរពាោះម ខក ម្ភ 1475 ា រ ឱើឱ្យបាត ក  ង រួស អាឆចាត់ជា“អរំេើ

អមន សស ម៌រផសងៗរទៀត”1476 ឆំខណកា រំផេកឆរំផ្លេ ញប្ទេយសមបតាកេ ំអាឆចាត់ជាអំរេើខរររនោះរឡើយ1477។ 

ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  ត លាា អនា ជាតកដថ្ទរទៀត នកងត លាា ឧប្កកដឋកមមបានផាេ់រហ្ត ផេថា ា 

ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ1478 េកខខណឌ ថ្នា ឃ ំខេួនខដេេ ំអាឆទទួេយកបាន1479
 ា រងខំឱ្យរ លគេរមើេា 

សម្ភេ រ់សម្ភជកកប្លួស 1480 នកងា រប្រើប្បាស់អនកជារ់ឃ ំរ ឱើជា បាងំា ពា 1481 ទាងំអស់រនោះស ទធខត្ន

                                                                                                                                                             

Kayishema នកង Ruzindana (ICTR) កថាខណឌ   ១៥១។សូមរមើេផងខដ  សេដីារ ឿងកាី  Milutinović កថាខណឌ  ៣៦៦ (អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរនាោះបានយេ់រឃើញថា “អំរេើអមន សស មរ៌ផសងៗរទៀតតប្មូវឱ្យម្ភនា រង្ហា ញនូវអំរេើសកមម ឬអកមមខដេ

រណាា េឱ្យម្ភនា  ងទ កខ ឬេយសនកមម ៃន់ ៃ រេើ ូរាយ ឬផេូវឆកតា ឬជាា រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងនូ  រស់មន សសជាតក”(រស

ឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម))។ 
1473

 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា រញ្ញជ ក់រទរចាទរ ឿងកាី Kenyatta (ICC) កថាខណឌ  ២៧០ ដេ់ ២៧៣។ 
1474

 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា រញ្ញជ ក់រទរចាទរ ឿងកាី Kenyatta (ICC) កថាខណឌ  ២៧០ ដេ់ ២៧៣។ 
1475

 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា រញ្ញជ ក់រទរចាទរ ឿងកាី Kenyatta (ICC) កថាខណឌ  ២៧៦ ដេ់ ២៧៧។ 
1476

 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា រញ្ញជ ក់រទរចាទរ ឿងកាី Kenyatta (ICC) កថាខណឌ  ២៨០។ 
1477

 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា រញ្ញជ ក់រទរចាទរ ឿងកាី  Kenyatta (ICC) កថាខណឌ  ២៧៩។ 
1478

 សេប្កមរ ឿងកាី Đordjević (ICTY) កថាខណឌ  ១៦២១។ 
1479

 សេប្កមរ ឿងកាី Krnojelac (ICTY) កថាខណឌ  ១៣៣។ 
1480

 សេប្កមរ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ  ៨១៩។ 
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ដេ់កប្មកតថ្ន“អំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត” រ៉ៅ ខនាររើរប្រៀររ ៀរ ជាមួយអំរេើហ្កងាតូឆត្តឆ1482 ឧទាហ្ ណ៍

ដូឆជា ា រងខំឱ្យជនជាតក Tutsi មកនឱ្យរឆញេីប្ររទស វ៉ាន់ដាកនុងអំឡុងរេេប្រេ័យេូជសសន៍1483 នកងា 

រងខំអនកជារ់ឃ ំឱ្យប្រលេ់ប្ទេយសមបតាកឯកជនរ ឱើជាទីរញ្ញជ ា រោធា េ ំប្តូវបានចាត់ទ កជា“អំរេើអមន សស ម៌

រផសងៗរទៀត”1484រឡើយ។  ខផអកត្តមក ណីជាក់ខសាង អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសរងកត

រឃើញថា ា កប្មកតខដេបានរ ៀររារ់ខាងរេើប្តូវបានយកមកអន វតារដាយរទៀងទាត់រៅកនុងយ ត្តា  កា រផសង

ៗខដេប្លរដណា រ់រេើឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក នកងថា ា កប្មកតទាងំរនោះម្ភនអតែន័យរៅកនុងា អន វតា។ 

582>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រេើយ តាកសស្តសាកនុងរ ឿងកាី Kupreškić ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងថ្នត លាា  ICTY បានយេ់រឃើញថា  វច្ធានសាីេីឆ ច្តេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េោន “េ ំបានជួយអឱីរប្ឆើន”

ដេ់ា កំណត់អតាសញ្ញា ណថ្នា ប្រប្េឹតា ខដេម្ភនេកខណៈជាអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត1485រនាោះរឡើ

យ។ ផៃយុរៅវច្ញ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រស់ត លាា  ICTY បានេកចា ណាថា៖  

ា រកប្សយរេើអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត ម្ភន វច្សេភាេេ ំសូវទូេំទលូាយរឡើយរៅកនុង

រទដាឋ នអនា ជាតកសាីេីសកទធកមន សស […]។ រដាយខផអករេើរទរបញ្ាតាករផសងៗរៅកនុងរទដាឋ នរនោះរឃើញថា 

េទធភាេអាឆរ ឱើរៅបានកនុងា កំណត់អតាសញ្ញា ណថ្នសកទធកជាមូេដាឋ នមួយឆំនួនពាក់េ័នធរៅនងឹមន សស

ជាតក ខដេា  ំរលាភរពំានសកទធករនោះ អាឆរសមើនឹងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក រ៉ៅ ខនាអាប្ស័យរេើាេៈ

រទសៈនារេេរនាោះ1486។  

                                                                                                                                                             
1481

 សេប្កមរ ឿងកាី Naletilić (ICTY) កថាខណឌ  ២៤៥។ សេប្កម រ ឿងកាី Blaškić (ICTY)។ សេប្កម រ ឿងកាី Kordić 

នកង Čerkez (ICTY) កថាខណឌ  ៧៧៣។ 
1482

 សេប្កមរ ឿងកាី Krnojelac (ICTY) កថាខណឌ  ២០០ ដេ់ ២០៤។ 
1483

 សេប្កមរ ឿងកាី Nyiramasuhuko (ICTR) កថាខណឌ  ៦១៤៤។ 
1484

 សេប្កមរ ឿងកាី Naletilić (ICTY) កថាខណឌ  ៣១១ ដេ់ ៣១២។ 
1485

 សេប្កមរ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ  ៥៦៤។ 

1486
 សេប្កមរ ឿងកាី Kupreškić (ICTY)  កថាខណឌ  ៥៦៦។ 
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583>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថ្នរ ឿងកាី Kupreškić បានរោងផងខដ រៅរេើរទរបញ្ាតាកថ្នឆារ់មន សស ម៌ 

នកងរសឆកាីសរប្មឆ រស់មហាសននកបាត រស់អងគា សហ្ប្រជាជាតក កនុងា កំណត់អតាសញ្ញា ណថ្នអំរេើ

ប្រប្េឹតាខដេជាា ប្រប្េឹតារដាយអមន សស ម៌1487។  

584>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា ភាជ រ់ទំនាក់ទំនង វាង“អំរេើអមន សស ម៌រផសងៗ

រទៀត”ជាមួយនឹងអំរេើប្រប្េឹតាខដេ ំរលាភរំពានរេើសកទធកជាស វ័នា រស់មន សសជាតក ដូឆបានរញ្ញជ ក់រៅកនុង

េកខកត រក ណ៍ឆារ់អនា ជាតករនាោះ លឺជារោេលំនកតសមប្សរមួយប្តង់ថា រខនែមរៅរេើធាត ផសសំតាន ម័ត

ខដេប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញា ណត្តម យៈេកខណៈវច្នកឆិ័យសាីេីឆ ច្តេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េោន  (ejusdem 

generis)  រោេលំនកតរនោះបានរង្ហា ញេកខខណឌ តប្មូវថ្នអនីតាន កូេភាេផេូវា ជាអនា ជាតក នកងត្តម ររៀរ

រនោះ លឺជាា កប្មកតមួយរខនែមរទៀតរៅរេើសកទធកអំណាឆទាងំមូេ កនុងា រកប្សយ“អំរេើអមន សស ម៌រផសងៗ

រទៀត”។ ររើរទាោះរីជា រោេលំនកតរនោះហាក់រីដូឆជាេ ំប្តូវបានទទួេសគ េ់ោ៉ៅ ងទូេំទូលាយរនាោះក៏រដាយ ក៏អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់អំេីអតែប្ររោជន៍ថ្នរោេលំនកតរនោះ សប្ម្ភរ់កំណត់េកខខណឌ តប្មូវថ្ន

ភាេអាឆដឹងជាម នបាន។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី េ ំម្ភនេកខខណឌ តប្មូវថា អំរេើប្រប្េឹតាជាក់លាក់ប្តូវខតជារទ

រេមើសឆាស់លាស់ត្តមឆារ់អនា ជាតក ខដេរនោះប្តូវបានទទួេសគ េ់រដាយអងគរ រ ជំន ំជប្មោះ1488 នកងប្តូវបានោំ

ប្ទរដាយអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេផងខដ  េីរប្ពាោះា កំណត់េកខខណឌ ខរររនាោះ អាឆរ ឱើឱ្យរោេលំនកតថ្ន

អំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀតខដេជាប្ររភទេ ំជាក់លាក់ថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក រៅជាឥតប្ររោ

ជន៍ នកងោម នប្រសកទធភាេ។ ផៃយុរៅវច្ញ កនុងា កំណត់“េកខខណឌ តប្មូវថ្នអនីតាន កូេភាេផេូវា ” ប្តូវខតរ ឱើ

រឡើងត្តម យៈា កំណត់អតាសញ្ញា ណថ្នា រញ្ញជ ក់ឆាស់លាស់នូវសកទធក នកងា ហាមឃាត់ខដេម្ភនខឆងរៅ

កនុងេកខកត រក ណ៍សាីេីសកទធកមន សស ខដេអន វតាបានរៅកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នធរៅនឹងរទរចាទថ្ន“អំរេើអមន សស

 ម៌រផសងៗរទៀត”។ កនុងឆំរណាមេកខកត រក ណ៍រនាោះ នកងសំខាន់សប្ម្ភរ់រ ឿងកាីឆំរពាោះម ខ ម្ភប្ត្ត ៣ ទូរៅថ្ន

អន សញ្ញា ទីប្កុងហ្សឺុខណវលនែី I ដេ់ IV កំណត់េកខខណឌ អំេីា ប្រប្េឹតារដាយអមន សស ម៌ រស់រ លគេខដេេ ំ

បានឆូេ ួមោ៉ៅ ងសកមមរៅកនុងា ប្រទូសរ៉ាយ នកងហាមឃាត់កនុងឆំរណាមរនាោះអំរេើហ្កងាដេ់អាយ ជីវច្ត

មន សសជាេករសស ា រ ឱើមន សយឃាតប្លរ់ ូរភាេ ា រ ឱើាយវច្កេកមម អំរេើរឃា រៅ ា រ ឱើទា  ណកមម 

                                                 
1487

 សេប្កមរ ឿងកាី Kupreškić (ICTY)  កថាខណឌ  ៥៦៦។  

1488
 រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខ រស់ រអៀង ស ី ប្រឆំ្ងនឹងដីាដំរណាោះប្សយ (D427/1/30) កថាខណឌ  ៣៨៩។ សូមរមើេ

ផងខដ  ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២៣១ ដេ់ ២៣២។ 
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ា រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងនូ  រស់រ លគេ នកងជាេករសសា រ ឱើឱ្យអាម្ភ៉ៅ ស់ នកងអំរេើរនាៃ រររនាែ ក នកងា 

សម្ភេ រ់រប្ៅប្រេ័នធត លាា 1489។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រសឆកាីប្រាសជាសកេសាីេីសកទធកមន សសខដេប្តូវបាន

អន ម័តរសៃើ ខតភាេ មៗរៅរេេរនាោះ រញ្ចូេរៅកនុងរោេា ណ៍ Nuremberg បានា ពា សកទធក ស់រានម្ភន

ជីវច្ត រស ីភាេ នកងសនាកស ខ រស់រ លគេ1490 នកងសកទធករស ីភាេកនុងា រដើ រហ្ើ  នកងា ត្តំងទីេំរៅកនុងប្េំខដន

 រស់ ដឋនីមួយៗ1491  នកងហាមឃាត់កនុងឆំរណាមរនាោះ ម្ភនដូឆជា ា រ ឱើទា  ណកមម ឬអំរេើរឃា រៅ 

អមន សស ម៌ ា រនាៃ រររនាែ ក ឬា ដាក់ទណឌ កមម1492
  ា រ ីសរអើង1493 នកងា រ ឱើទ កខរ ករមនញ1494 ា ចារ់

ខេួនត្តមអំរេើឆកតា ា ឃ ំខេួន ឬា នក រទស1495 ា រប្ជៀតខប្ជកត្តមអំរេើឆកតាឆូេកនុងជីវច្តឯកជន ប្លួស  ផៃោះ

សខមបង ឬា ប្បាប្ស័យទាក់ទង នកងា វាយប្រហា រេើរសឆកាីថ្ងេងន ូ នកងកកតាកយស1496។  

585>ត្តមេកខខណឌ ជាក់ខសាង អំរេើអមន សស ម៌ខដេ្នដេ់កប្មកត ៃន់ ៃ ប្រហាក់ខហ្េនឹងរទឧប្កកដឋដថ្ទ

រទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ជា មមត្តអាឆនឹង ំរលាភរំពានរេើរោេា ណ៍សាីេីសកទធកមន សស 

ខដេបានរញ្ញជ ក់ខាងរដើមរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ដូឆជា សកទធករស ីភាេ រស ីភាេកនុងា រដើ រហ្ើ  

ា ត្តងំទីេំរៅកនុងប្េំខដន រស់ ដឋ នកងា ហាមឃាត់អំរេើរឃា រៅ អមន សស ម៌ ឬរនាៃ រររនាែ ក ជា

េករសសម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធសប្ម្ភរ់រទរចាទរឆចរុបនន។ រៅកនុងប្េឹតាកា ណ៍ខដេរទដាឋ នរនារនាៃ រ់សាីេីសកទធក

មន សស េ ំទំនងជាអាឆេ ររំបាត់ ឬកប្មកតរទដាឋ នថ្នសកទធកមន សស ឬា ហាមឃាត់រនាោះ ា អភកវឌឍន៍រខនែម

រទៀតរៅកនុងរទដាឋ នសាីេីសកទធកមន សស នកងា ខកេំអរទដាឋ នរនោះ អាឆប្តឹមខតពាក់េ័នធរៅនឹងរោេា ណ៍ឆារ់

ខដេប្សេជាងរ៉ៅ រណាណ ោះ។ មា៉ៅងវច្ញរទៀត ា រេឆរឡើងរនារនាៃ រ់នូវរទដាឋ នងមីសាីេីសកទធកមន សសជាក់លាក់

រខនែមរទៀត  ួមទាងំរទដាឋ នថ្នឆារ់ប្េហ្មទណឌ អនា ជាតក ដូឆជា រទដាឋ នប្រឆំ្ងនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ 

ឬា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយរងខំ អាឆជាា អោះអាងរខនែមរេើអនីតាន កូេភាេអនា ជាតកសាីេីអំរេើប្រប្េឹតាជាក់

                                                 
1489

 ម្ភប្ត្ត ៣ ថ្នអន សញ្ញា ទីប្កុងហ្សឺុខណវខផនក I-IV។ 
1490

 ម្ភប្ត្ត ៣ ថ្នរសឆកាីប្រាសជាសកេសាីេីសកទធកមន សស។  
1491

 ម្ភប្ត្ត ១៣(១) ថ្នរសឆកាីប្រាសជាសកេសាីេីសកទធកមន សស។ 
1492

 ម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នរសឆកាីប្រាសជាសកេសាីេីសកទធកមន សស។ 
1493

 ម្ភប្ត្ត ៧ ថ្នរសឆកាីប្រាសជាសកេសាីេីសកទធកមន សស។ 
1494

 ម្ភប្ត្ត ១៤(១) ថ្នរសឆកាីប្រាសជាសកេសាីេីសកទធកមន សស។ 
1495

 ម្ភប្ត្ត ៩ ថ្នរសឆកាីប្រាសជាសកេសាីេីសកទធកមន សស។ 
1496

 ម្ភប្ត្ត ១២ ថ្នរសឆកាីប្រាសជាសកេសាីេីសកទធកមន សស។ 
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លាក់េីដំរូងខដេបានរចាទប្រាន់ថា “ជាអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត” នកងអាឆប្តូវបានរប្រើប្បាស់ជា ង្ហឱ ស់

សប្ម្ភរ់វាយតថ្មេរេើរញ្ញា  ថារតើអំរេើប្រប្េឹតារនាោះ្នដេ់កប្មកត ៃន់ ៃ ខដេតប្មូវ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ រទាោះ

ជាោ៉ៅ ងណាកាី អតែកភាេថ្នរទដាឋ នជាក់លាក់ជាងេ ំអាឆកំណត់ ថារតើរទរចាទរនាោះប្សរត្តមរោេា ណ៍នី

តាន កូេភាេ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះរឡើយ។ 

586>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា 

រដាយស ខត“រទរេមើសទាងំឡាយខដេកំណត់រដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង េ ំម្ភនអតែកភាេត្តមទប្មង់ណា

មួយត្តមឆារទ់ំរនៀមទម្ភេ រ់នារេេរនាោះរឡើយ” រទើរជនជារ់រចាទេ ំអាឆយេ់ដឹងជាម នប្លរ់ប្ោន់ថា ា 

ប្រប្េឹតារនោះ លឺជារទរេមើស1497។ ផៃយុរៅវច្ញ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រោេា ណ៍

ោម នរទរេមើសររើោម នឆារ់ខឆងប្តូវបានរោ េ ប្រសកនររើអំរេើប្រប្េឹតាជាក់លាកខ់ដេប្តូវបាន ករឃើញថា ជា

អំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀតរនាោះ  ំរលាភរំពានរេើសកទធកជាស វ័នា រស់ជនជារ់រចាទ នកងម្ភនភាេ ៃន់ ៃ 

ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រៅនឹងអំរេើជាក់លាក់រៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក។ ខផអកត្តមា យេ់រឃើញ

 រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ឆំណ ឆរនោះតប្មូវឱ្យម្ភនា េកចា ណារដាយខផអកត្តមក ណីជាក់ខសាង

នីមួយៗអំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ថ្នអំរេើប្រប្េឹតារៅរេើជន ងរប្ោោះ នកងថារតើ អំរេើរនោះអាឆប្រហាក់ប្រខហ្េោន រៅនឹង

រទឧប្កកដឋជាក់លាក់រៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ រៅកនុងាេៈរទសៈរនោះ អងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេចាត់ទ កថា េ ំចាបំាឆ់េកចា ណារេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា 

ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរដាយរងខំរៅកនុង ដឋមួយខដេេ ំម្ភនា ាន់ារ់រនាោះ េ ំអាឆររងកើតឱ្យម្ភនា ទទួេ

ខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  ឬប្តូវបានហាមឃាត់រដាយឆារ់អនា ជាតកកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឬថា េ ំម្ភនអតែកភាេថ្ន

សញ្ញា ណផេូវឆារស់ាីេី“ា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយរងខំ”រឡើយ1498។  

587>នួន ជា បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស េីរប្ពាោះអងគជំន ំជប្មោះេ ំបាន

រ ឱើា េកចា ណារដាយខផអករេើក ណីជាក់លាក់អំេីភាេ ៃន់ ៃ ថ្នអំរេើប្រប្េឹតាខដេរចាទជារញ្ញា រនោះ ខតផៃយុរៅ

                                                 
1497

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤០៥។  

1498
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤០៩ ដេ់ ៤១៩។ 
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 វច្ញបាន“រញ្ញជ ក់ធាត ផសថំ្នរទឧប្កកដឋជាក់លាក់ នកងបានសរប្មឆថា អំរេើប្រប្េឹតាខដេប្សរត្តមេកខខណឌ ថ្ន

ធាត ផសទំាងំអស់រនាោះ លឺជារទឧប្កកដឋខតមាង”1499។ 

588>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេកតជាបានរង្ហា ញអំេីធាត ផសថំ្នា រ ឱើឱ្យ

បាត់ខេួនរដាយរងខំ1500 នកងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ1501។ រប្ាយមក អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានវាយតថ្មេ

រេើអងគរហ្ត ពាក់េ័នធរ ៀរជាមួយនឹងធាត ផសទំាងំរនោះ1502។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ទាក់ទងរៅនឹងា រ ឱើឱ្យបាត់

ខេួនរដាយរងខំ នកងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានវាយតថ្មេ ួឆរហ្ើយរេើរញ្ញា  ថា

រតើ កនុងក ណីរនោះ អំរេើប្រប្េឹតាខដេខេួន ករឃើញរនាោះបាន្នដេ់កប្មកតមួយរសមើនឹងរទឧប្កកដឋជាក់លាក់ដថ្ទ

រទៀតថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតករៅកនុងឆារ់ អ.វ.ត.ក. ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា រដើមបីអាឆចាត់ទ កបានថា ជា

                                                 
1499

  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤០៨។  

1500
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៤៨ (អងគជំន ំជប្មោះបានសននកដាឋ នថា “ា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយរងខំអាឆម្ភន

ទមៃន់ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រៅនឹងរទឧប្កកដឋដថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក […] ដូរឆនោះអាឆសែកតកនុងវច្សេភាេថ្នអំរេើ

អមន សស ម៌រផសងៗរទៀត”។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់នកយមន័យអំេីា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយរងខំ រដាយបានកំណត់អតា

សញ្ញា ណធាត ផសសំតាន ម័តឆំនួនរីៈ (i) រ លគេណាម្ភន ក់ប្តូវបានដកហ្ូតសកទធករស ីភាេ រស់ខេួន (ii) ា ដកហ្ូតសកទធករស ីភាេរនោះប្តូវ

បានរ ឱើរឡើងត្តម យៈា រដករស មកនរង្ហា ញេ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹងរជាលវាសនា ឬទីកខនេងខដេរ លគេជារ់ពាក់េ័នធរនាោះសែកតរៅ ឬ

រដករស មកនទទួេសគ េ់ា ដកហ្ូតរស ីភាេរនោះ រដាយរដករស ឆំរពាោះដំរណាោះប្សយត្តមផេូវឆារ់ នកងា ធានាខផនកនីតកវច្ ីឆំរពាោះ

ម ខរ លគេរនាោះ នកង (iii) ធាត ផសទីំមួយ នកងទីេី ប្តូវបានអន វតារដាយភាន ក់ង្ហ  ដឋ ឬរដាយម្ភនា អន ញ្ញា ត ា ោំប្ទ ឬា យេ់ប្េម

េី ដឋ ឬអងគា នរោបាយណាមួយ”)។ 
1501

 សេប្កមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៥០ (អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ា កំណត់នកយមន័យថ្នា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅរដាយរងខំ ខដេម្ភនធាត ផសរំួន (ដូឆជា “(i) រឆតនា (ii) ថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ (iii) ឱ្យចាករឆញេីតំរន់មួយខដេេួក

រល ស់រៅរដាយប្សរឆារ់ (iv) រដាយោម នយ តាកកមមសមប្សរអំេកីាីបា មាខផនកសនាកស ខ រស់ជនស ីវច្េ ឬភាេចាបំាឆ់ណាមួយខាង

ខផនកនរោបាយ”)។ 
1502

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៤៧ ដេ់ ៥៥២, ៦៣០ ដេ់ ៦៣៩ (ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ) នកង 

៦៤០ ដេ់ ៦៤៣ (ា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយរងខំ)។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ទាក់ទងរៅនឹង“ា រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះ

ពាេ់រេើរសឆកាីថ្ងេងនូ  រស់មន សសជាតក” អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានកំណត់នកយមន័យអេំីធាត ផស ំរ៉ៅ ខនាប្ោន់ខតរោងរៅរេើយ តាក

សស្តសាខដេបានដាក់ឆំណាត់ថាន ក់“ា មកនផាេ់ឆំណីអាហា  ទឹក ជប្មកសន ក់រៅ នកងជំនួយថាន ំសងកូវឱ្យបានប្លរ់ប្ោន់ ប្េមទាងំសែ ន

ភាេអនាម័យកប្មកតទារ”ថា ជាឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក (សូមរមើេ សេប្កមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកថាខណឌ  ៤៥៧)។ 
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“អំរេើអមន សស ម៌”រៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតករនាោះ1503។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំណោះអំណាង រស ់

នួន ជា េ ំម្ភនេកខណៈប្តឹមប្តូវ នកងប្តូវរដករស រចាេ។  

589>រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ា រង្ហា ញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនភាេប្ឆរូកប្ឆរេ់ទាក់ទងរៅនឹងវច្ ី

សស្តសាជា  ម្ភន កនុងា កំណត់អតាសញ្ញា ណថ្នភាេជារទរេមើសថ្ន“អំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត” ដូឆបាន

េកភាកាខាងរេើ។ ររើរទាោះរីជា ម្ភនា រង្ហា ញឆាស់លាស់ថា អំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត ប្តូវបានទទួេ

សគ េ់ជាប្ររភទរទឧប្កកដឋមួយរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតករៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក៏រដាយ1504 ក៏ា រ ឱើឱ្យ

បាត់ខេួនរដាយរងខំ នកងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំេ ំម្ភនខឆងឆាស់លាស់ថា ជាប្ររភទរទឧប្កកដឋដាឆ់រដាយ

ខឡករៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតករឡើយ។ េកតណាស់ ជារប្ឆើនឆ្ន ំរប្ាយមក រទើរម្ភនា កំណត់ឆាស់

លាស់អំេីរទឧប្កកដឋរនោះ ខដេរង្ហា ញឱ្យដឹងត្តម យៈា ដាក់រញ្ចូេរៅជាប្ររភទរទឧប្កកដឋដាឆ់រដាយខឡករៅ

កនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក រៅកនុងម្ភប្ត្ត ៧(១-ឃ នកង  ) ថ្នេកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICC
1505។ 

អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយរងខំ ឬា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ េ ទំាន់ម្ភន ូររាង

ជាប្ររភទរទឧប្កកដឋដាឆ់រដាយខឡករៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតករៅរឡើយរទ ដូឆោន រនោះខដ  ា រ ឱើឱ្យ

បាត់ខេួនរដាយរងខំ នកងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំរនោះ េ ំម្ភនធាត ផស ំឬអតែន័យជាក់លាក់ត្តមឆារ់ រៅរឡើយខដ

 ។ ខផអកត្តមមូេរហ្ត រនោះ ា កំណត់េីធាត ផសថំ្នា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយរងខំ ឬា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំថា 

ជាប្ររភទរទឧប្កកដឋដាឆ់រដាយខឡករៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក េ ំសមប្សរត្តមាេកំណត់ នកងេ ំ

ប្តឹមប្តូវត្តមឆាររ់ឡើយ រដាយរហ្ត ថា ា េកចា ណារនារនាៃ រ់រេើអំរេើប្រប្េឹតារៅកនុងខផនកដូឆោន រនោះសាីេី

“ា យេ់រឃើញខផនកអងគឆារ់” កនុងឆំរណាមរទឧប្កកដឋដាឆ់រដាយខឡកដថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតក ជាអរបរ ម្ភ រ ឱើឱ្យម្ភនា ភាន់ប្ឆឡំ។   ផៃយុរៅវច្ញ រញ្ញា ខដេប្តូវរំភេឺ នកងជារញ្ញា ខតមួយលត់

ខដេម្ភនា ពាក់េ័នធ លឺ ថារតើអំរេើប្រប្េឹតាខដេរចាទជារញ្ញា រនោះ រដាយខផអករេើាេៈរទសៈជាក់លាក់ទាងំ

អស់រៅកនុងរ ឿងកាីរឆចរុបននរនោះ ជាក់ខសាងបានរំរេញត្តមា កំណត់នកយមន័យថ្នអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗ

រទៀត ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។  

                                                 
1503

 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង  កថាខណឌ  ៦៣៩ នកង ៦៤៣។ 

1504
 សូមរមើេខាងរេើ  កថាខណឌ  ៥៧៦។ 

1505
 ម្ភប្ត្ត ៧(១-ឃ នកង  ) ថ្នេកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICC។  
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590>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអំរេើ

អមន សស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ខដេបានប្រប្េឹតាត្តម យៈា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ

រដាយរងខំ ា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយរងខំ នកងា រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងន ូ រស់មន សសជាតក បានខផអកោ៉ៅ ង

សំខាន់រៅរេើប្េឹតាកា ណ៍ដូឆោន  ខដេបានរង្ហា ញទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ 

នកងទីេី  ម្ភនដូឆជា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំឆំរពាោះប្កុមប្រជាជនោ៉ៅ ងរប្ឆើន រប្ាមេកខខណឌ  ៃន់ ៃ 1506។ 

រដាយស ភាេស ីសង្ហឱ ក់ោន រប្ាមទប្មង់ថ្នា ប្រប្េឹតា រោេរំណង  វច្ ីសស្តសាកនុងា អន វតា ចា ីផ្លៃ េ់ នកង

ប្ករខ័ណឌ រេេរវលាខដេបានកំណត់រនាោះ ប្េឹតាកា ណ៍នីមួយៗទាងំរនោះប្តូវបានចាត់ជា“អំរេើ” ឬ“ា ប្រប្េឹតា”

មួយ រៅកនុងអតែន័យថ្នឆារ់ប្េហ្មទណឌ 1507។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ជាជាងេកចា ណាេអកតេអន់រេើធាត ផសថំ្នអំរេើ

រនោះ នកងខញកធាត ផសរំនោះដាឆ់រដាយខឡកេីធាត ផសថំ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ ា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយរងខំ នកង 

ា រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងន ូ រស់មន សសជាតក រហ្ើយបានចាត់ទ កដូឆរទឧប្កកដឋដាឆ់រដាយខឡកេីោន រនាោះ 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង លរបីេកចា ណារេើា ប្រប្េឹតាកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់

ាេទីមួយ នកងទីេី ជា ួមសប្ម្ភរ់ដំណាក់ាេនីមួយៗ រដាយខផអករេើា កំណត់ ថារតើអំរេើរនោះម្ភនភាេ

 ៃន់ ៃ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រៅនឹងរទឧប្កកដឋជាក់លាក់រៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។       

រដាយរហ្ត ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរ ឱើា េកចា ណាជា ួមខដេជាេកខខណឌ តប្មូវ រទើរអងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវរ ឱើដូរចាន ោះរដាយខផអករេើា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត ពាក់េ័នធ ខដេម្ភនរៅកនុង

សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង។ រដាយស ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត មួយឆំនួនប្តូវបានជំទាស់

រៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវេកចា ណារៅរេើទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងស

ទ កខណាខដេពាក់េ័នធជាម នសកន។ 

                                                 
1506

 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៤៨ នកង ៥៦៣ ដេ់ ៥៦៥ (ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ
ប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ) នកងកថាខណឌ  ៦៣០ ដេ់ ៦៣៨, ៦៤០ ដេ់ ៦៤២ នកង ៦៤៤ ដេ់ ៦៤៥ (ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី )។ 
1507

 សូមរមើេ ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) កថាខណឌ  ២២១ ដេ់ ២៦១ (ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទី

មួយ) កថាខណឌ  ២៦២ ដេ់ ២៨២ (ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី )។ 
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៤.ឃ.៣.ខ. េកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀស នកងា រប្រើអរំេើហ្កងាកនុងអឡំងុរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទេីរំៅប្រជាជនដណំាក់

ាេទមីយួ  

591>រៅរេេផាេ់ា យេ់រឃើញថា ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ លឺជាអំរេើអមន សស ម៌រផស

ងៗរទៀតរប្ាមទប្មង់ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ នកងរ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងន ូ រស់មន សសជាតក អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានរ ឱើា កត់សម្ភគ េ់រៅរេើា “រងខកតរងខំ នកងលំរាមកំខហ្ង”1508
 នកង“ាេៈរទសៈខដេ

ម្ភនអំរេើហ្កងា”1509 កនុងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ក៏ដូឆជា“េកខខណឌ អមន សស ម៌”1510
 ខដេ

រកើតម្ភនឆំរពាោះអនកប្តូវបានជរមេៀសរនាោះ  ួមទាងំ“ភាេ ៃន់ ៃ ”1511ផងខដ  ។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

យេ់រឃើញថា “ោ៉ៅ ងតកឆណាស់ ក៏ម្ភនប្រជាជនរៅទីប្កុងភនំរេញឆំនួនេី លាននាក់ខដ  ខដេប្តូវបានកងទ័េ

ខខម ប្កហ្មររណា ញរឆញ […] រដាយភជង់ាំរភេើង” នកងថា “ប្រជាជនប្តូវរងខំឱ្យរបាោះរង់រចាេផៃោះសខមបង នកង

ប្ទេយសមបតាក រស់ខេួន”1512។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា “មន សសជារប្ឆើន[អនកខដេ

ប្តូវបានរលជរមេៀស]បានរមើេរឃើញផ្លៃ េ់ខភនកនូវា វាយដំ ា បាញ់ប្រហា  នកងា សម្ភេ រ”់1513។ 

592>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សខផនកអងគរហ្ត  រៅរេេ

ផាេ់ា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងេកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀស រដើមបី្ នរៅដាក់េក  ទធភាេរេើជនជារ់រចាទេី

រទអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត រប្ាមទប្មង់ា រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងន ូ រស់មន សសជាតក នកងា 

ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ1514។ នួន ជា បានទទួេសគ េ់ថា ប្រជាជនរៅទីប្កុងភនំរេញប្តូវខតចាករឆញេីទីប្កុង 

នកងថា “អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសមួយឆំនួន បានប្រ មនឹងេកខខណឌ េំបាក ា លំរាមកំខហ្ង នកង/ឬអំរេើ

ហ្កងា”1515។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង“បានរំរផេើសទាងំប្សុងអំេី

                                                 
1508

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៥២។  

1509
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៦៥។ 

1510
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៥២។  

1511
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៦៥។  

1512
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៦៣។  

1513
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៦៣។  

1514
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤២២ ដេ់ ៤២៩។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន  កថាខណឌ   

៣៥១ ដេ់ ៣៥២។ 

1515
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤២៣។  
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េកខខណឌ  ៃន់ ៃ  នកងម្ភនេកខខណឌ ប្សរោន ខដេអនកប្តូវបានជរមេៀសបានទទួេ ង”1516។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន

រនោះខដ  រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា ជាេករសស អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរ ឱើា ងេឹងខងេងប្លរ់ប្ោន់រៅ

រេើភាេមកនស ីសង្ហឱ ក់ោន រៅកនុងសកខីកមម រស់សកសីពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតារៅរេើប្រជាជន1517។ 

593>ទាក់ទងរៅនឹងា អន វតាា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ នួន ជា បាន ំឭកថា ប្រជាជនមួយ

ភាល ំរៅកនុងទីប្កុង លឺជាជនរភៀសខេួន រហ្ើយបានរេើករឡើងថា “ប្តឹមខតអងគរហ្ត ខដេថា ប្រជាជនប្តូវបាន

តប្មូវឱ្យចាករឆញេីទីប្កុង ត្តមា ជូនដំណឹងកនុង យៈរេេខេី មកនអាឆរញ្ញជ ក់ថា ម្ភនា លំរាមកំខហ្ង ឬា 

រងខំរេើ ូរាយ រដើមបីធានាដេ់ា ចាករឆញ រស់េួករលរនាោះរឡើយ”1518។ នួន ជា ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា 

អងគរហ្ត អំេីា រងខំឱ្យរ ឱើដំរណើ រៅរេេរឆញផ តេីរ ច្រវណទីប្កុងភនំរេញេ ំម្ភនភសាតុ្តងរញ្ញជ ក់រឡើយ ឬម្ភន

ភសាតុ្តងរង្ហា ញកនុងកប្មកតតកឆតួឆរៅរ៉ៅ នាម នរម្ភ៉ៅ ងដំរូងរប្ាយរេេខដេា ជរមេៀសបានចារ់រផាើម នកងថា 

ដូរឆនោះ ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា “រៅប្លរ់ាេៈរទសៈ

ទាងំអស់ អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស ប្តូវបានរងខំឱ្យរនាដំរណើ រៅម ខ”1519។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា ា 

យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត មួយឆំនួនទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀសប្តូវបានរំរផេើស រដាយេ ំបានខផអក

រេើភសាតុ្តងប្លរ់ប្ោន់1520
 ឬេ ំបានោបំ្ទរដាយសកខីកមម រស់សកសីផ្លៃ េ់ខភនករឡើយ1521។  

594>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា ជនជារ់រចាទបានប្រាន់យកវច្ ីសស្តសាកនុងា វច្ភាលរេើា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរៅជាខផនកតូឆៗខដេេ ំចាបំាឆ់ នកងម្ភនេកខណៈឆរងអៀតហ្ួសរហ្ត  នកងេ ំ

បានផាេ់ទមៃន់ប្តឹមប្តូវរេើភសាតុ្តង រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី នកងកំណត់ឆ ច្តេកខណៈេ ំប្តឹមប្តូវរៅរេើា 

រប្រើប្បាស់ភសាតុ្តង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង1522។ 

                                                 
1516

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤២៣។  

1517
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៤៧, ៣៥១ ដេ់ ៣៥២។ 

1518
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤២៤។  

1519 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤២៥ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៤៩២។ 

1520
  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤២៦ ដេ់ ៤២៩។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៣២២ ដេ់ ៣២៦។ 

1521
  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤២៦, ៤២៨។ 

1522
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២៣៨។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ២៣៩  ដេ់ ២៤៧។ 
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595>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេរេើករឡើងថា “ប្តឹមខតអងគរហ្ត ខដេថា ប្រជាជនប្តូវ

បានតប្មូវឱ្យចាករឆញេីទីប្កុង ត្តមា ជូនដំណឹងកនុង យៈរេេខេី មកនអាឆរញ្ញជ ក់ថា ម្ភនា លំរាមកំខហ្ង ឬ

ា រងខំរេើ ូរាយ រដើមបីធានាដេ់ា ចាករឆញ រស់េួករលរនាោះរឡើយ” រដាយរោងរៅរេើសកខីកមម រស់

សកសីខដេបានអោះអាងថា អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស ឆង់ប្តឡរ់រៅកខនេងរដើមខដេេួករលបានចាករឆញ រៅ

រេេសស្តង្ហគ មបានរញ្ចរ់1523 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ររើរទាោះរីជាអនកខដេប្តូវបាន

ជរមេៀសរនាោះកំេ ងសន ក់រៅកនុងទីប្កុងភនំរេញ ជាទូរៅអាឆម្ភនលំនកតប្តឡរ់រៅាន់ផៃោះសខមបង រស់ខេួនរៅជន

រទក៏រដាយ ក៏េ ំម្ភនា រង្ហា ញថា អនកទាងំរនោះម្ភនរំណងចាករឆញេីទីប្កុងភនំរេញរៅរេេរនាោះ នកងរប្ាម

េកខខណឌ ខដេបានដាក់រដាយខខម ប្កហ្មរនាោះ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់រដាយសហ្ប្េោះរាជ

អាជាា 1524 អំណោះអំណាងរនោះបានសំអាងរេើា យេ់ោ៉ៅ ងឆរងអៀតនូវអឱីខដេរៅថា ា រងខំរនាោះ។ អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់នកយមន័យថ្នា រងខំ ដូឆជា “ា រងខកតរងខំ ា រំភាន់ ា រកងយកប្ររោជន៍េី

ភាេសេន់រសេ  នកងា ោរសងកត់ឱ្យម្ភនា ភ័យខាេ ឆ”1525។ ា កំណត់នកយមន័យរនោះប្សរជាមួយនឹងវច្ សី

ស្តសាខដេប្តូវបានអន វតារដាយត លាា  ICTY ខដេបានយេ់រឃើញថា ា រងខំមកនកប្មកតប្តឹមខតា រងខំរេើ

 ូរាយរ៉ៅ រណាណ ោះរទ ខងមទាំង ួមរញ្ចូេា លំរាមកំខហ្ងថ្នា រងខំ ឬា រងខកតរងខំ ដូឆជាា រងករឡើងឱ្យភ័យ

ខាេ ឆរដាយស អំរេើហ្កងា ា រងខកតរងខំ ា ោរសងកត់ផេូវឆកតា ឬា  ំរលាភអំណាឆ ឬា រកងយកប្ររោជន៍

េីរ ច្ោាសខដេរងខកតរងខំ1526។ ដូរឆនោះ ា សននកដាឋ នខដេថា ា រងខំជាក់ខសាងប្តូវបានរប្រើប្បាស់កនុងរោេ

                                                 
1523 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤២៤ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩  ខខ មករា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Al 

ROCKOFF) ឯកស រេខ E1/166.1  ទំេ័  ៨ ដេ់ ១០។   

1524
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២៤១។  

1525
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ១៣២៩។  

1526
 សេដីារ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ  ៣១៩។ សេដីារ ឿងកាី  Stakić (ICTY)  កថាខណឌ  ២៧៩ ដេ់ ២៨១។ 

សេដីារ ឿងកាី Đorđević (ICTY) កថាខណឌ  ៧២៧ (ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំតប្មូវឱ្យម្ភនកនុងឆំរណាមរនាោះជន ងរប្ោោះេ ំ

ម្ភនជរប្មើសេកតប្បាកដ)។ ា ភ័យខាេ ឆអំរេើហ្កងា ឬា រប្រើកម្ភេ ំងអាឆររងកើតនូវរ ច្ោាសមួយខដេថា ម្ភនរ លគេម្ភន ក់ប្តូវបាន

រងខំឱ្យចាករឆញរនាោះ។ រញ្ញា  ថារតើអនកខដេប្តូវបានជរមេៀសរនោះម្ភនជរប្មើសរផសង ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ ប្តូវេកចា ណារៅកនុងរ ច្រ

ទថ្នរ ឿងកាីនីមួយៗ។ ជាឧទាហ្ ណ៍ ជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទប្រាន់ នកង/ឬដាក់េក  ទធភាេឆំរពាោះអំរេើខាងរប្ាមខដេបាន ួម

ឆំខណកដេ់េកខខណឌ ខដេររងកើតបានជាា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ ម្ភនដូឆជា៖ ា រញ្ញជ ឱ្យប្រជាជនរឆញេីផៃោះសខមបង រស់េួក

រល នកងកនុងក ណីខេោះ ា   ក កេីផៃោះមួយរៅផៃោះរដើមបីរ ឱើា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ (សេប្កមរ ឿងកាី Milutinović (ICTY) ភាល ២ កថា

ខណឌ  ១, ៤៩ ដេ់ ៥០, ២៨៨, ៦៩៤, ៧៣១, ៨០១ ដេ់ ៨០២,  ៨៩១ ដេ់ ៨៩២, ៩៥០) នកងា រប្រើកម្ភេ ំងប្រដារ់អាវ   នកងា 
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រំណងរ ឱើឱ្យអនកខដេប្តូវបានជរមេៀសចាករឆញេីទីប្កុងភនំរេញ រៅរេេខដេខខម ប្កហ្មបានប្លរ់ប្លងទីប្កុង

រនោះ ជាា សមរហ្ត ផេ។  

596>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន

កំហ្ សខដេបានយេ់រឃើញថា “ររើរទាោះរីជារៅកនុងាេៈរទសៈខររណាក៏រដាយ អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស 

ប្តូវបានរងខំឱ្យរនាដំរណើ រៅម ខ” រដាយស ខតភសាតុ្តងភាលរប្ឆើនខដេអងគជំន ំជប្មោះរេើកយកមកសំអាងរនាោះ 

លឺពាក់េ័នធខតរៅនឹង យៈរេេរ៉ៅ នាម នរម្ភ៉ៅ ងដំរូងថ្នា ជរមេៀស នកងថា រប្ាយមករទៀត អនកខដេប្តូវបាន

ជរមេៀសភាលរប្ឆើន ប្តូវបានអន ញ្ញា តឱ្យរ ឱើដំរណើ រៅត្តមទីកខនេងណាខដេេួករលឆង់រៅ1527។ ឆំណ ឆរនោះ អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា នួន ជា បានទទួេសគ េ់ថា អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសប្តូវបាន

ប្បារ់ ររើរទាោះជាេីមូេរហ្ត អឱីក៏រដាយ1528ថា េួកោត់េ ំអាឆប្តឡរ់មកទីប្កុងភនំរេញវច្ញបានរឡើយ1529។ 

ដូរឆនោះ រៅរេេខដេេួករលបានចាករឆញេីទីប្កុងភនំរេញ េួករលេ ំម្ភនជរប្មើសរផសងរប្ៅខតេីា រនាដំរណើ រៅ

ម ខរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរ៉ៅ រណាណ ោះ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ម្ភនភសាតុ្តងរង្ហា ញថា ា រងខំប្តូវបានរប្រើប្បាស់រៅ

កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស ខដេមកនប្តឹមខតរ៉ៅ នាម នរម្ភ៉ៅ ងដំរូងថ្នា ជរមេៀសរនាោះរឡើយ។ ពាក់េ័នធរៅនឹង

ប្េឹតាកា ណ៍រៅកនុងទីប្កុងភនំរេញ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវ មកនប្តឹមខតរេើសកខីកមម

 រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ម្ភស សរ៉ាន់  ួមទាងំភសាតុ្តងរប្ៅត លាា មួយឆំនួនរ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំ

                                                                                                                                                             

រំភកតរំភ័យកនុងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ(សេប្កមរ ឿងកាី Brđanin (ICTY)  កថាខណឌ   ៥៤៨ នកង ១០២៧។ សេប្កមរ ឿងកាី Martić 

(ICTY) កថាខណឌ  ៤២៧ នកង ៤២៩។ សេប្កមរ ឿងកាី Milutinović (ICTY)  ភាល ២ កថាខណឌ  ៤៦៣ នកង ៩៥០)។ ា  ំរលាភ

រេើផេូវរភទដេ់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស (សេប្កមរ ឿងកាី Milutinović (ICTY)  ភាល ២ កថាខណឌ  ៥០, ៦៩៤ នកង ៨០២)។ ា 

វាយដំ នកងា សម្ភេ រ់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស (សេប្កមរ ឿងកាី Martić (ICTY) កថាខណឌ  ៤២៧។ សេប្កមរ ឿងកាី 

Milutinović (ICTY) ភាល ២ កថាខណឌ  ២៨៨, ៤៦៣, ៥៥៧, ៧៣១, ៨0២ នកង ១០០៥)។ ា េួឆរេន់េីអនកខដេប្តូវបាន

ជរមេៀស(សេដីារ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ  ៣២១។ សេប្កមរ ឿងកាី Martić (ICTY)  កថាខណឌ  ៤២៦, ៤២៩។ 

សេប្កមរ ឿងកាី Milutinović (ICTY)  ភាល ២ កថាខណឌ  ៥0 ២៨៨ ៥៥៧ ៦៩៤, ៧៣១, ៨0២, ១០០៥) នកងា ដាក់េកខខណឌ

 ស់រដាយមកនអាឆប្ទាបំ្ទបាន (សេប្កមរ ឿងកាី Brđanin (ICTY)  កថាខណឌ  ១០២៧)។  

1527
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤២៥ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៤៩២។ 

1528
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤២៥។ 

1529
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤២៥។  
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

បានរោងរៅរេើសកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី នូ  ហ្៊ាន់ ខដេបានអោះអាងជាទូរៅថា ោត់ប្តូវបានរងខំ

ឱ្យរនាដំរណើ រៅម ខ1530។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា រៅកនុងខផនកថ្នសេប្កមអងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូង ខដេរដាោះប្សយសែ នភាេកនុង យៈរេេរីថ្ងៃរប្ាយា ដួេ េំទីប្កុងភនំរេញ1531 អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើភសាតុ្តងរខនែម លឺា រ ៀររារ់ឆំនួន ១៣ ដាឆ់រដាយខឡកេីោន  ខដេបាន

រង្ហា ញោ៉ៅ ងជាក់ឆាស់ថា រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ខខម ប្កហ្មបាន“រងខ”ំ1532 
“ប្បារ”់1533

 ឬ“រញ្ញជ ”1534ឱ្យប្រជាជនរនាដំរណើ រៅម ខ ររើរទាោះរីកនុងក ណីមួយឆំនួន ជនស ីវច្េេ ំបានដឹងេីទី

                                                 
1530

 សូមរមើេ សេប្កមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៩២ រជើងទំេ័  ១៤៧៦ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ  ហ្៊ាន់) ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័  ៦ ដេ់ ៧។  

1531
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៨៦ ដេ់ ៤៨៨។  

1532
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៨១, ៤៨៦ ដេ់ ៤៨៧ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១២ (យឹម ស វណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័  ៦៩ (យឹម ស វណណ  រ ៀររារ់ថា ោត់ឆំណាយរេេប្រខហ្េប្បារំៅប្បាមំួយ

ថ្ងៃបានរៅដេ់សៃឹងកំេង់ទួេ នកងរនាដំរណើ រៅរទៀត “រនាៃ រ់េីរលបានប្បារ់ឱ្យរៅម ខរទៀត”។ រប្ាយមក ោត់ឆំណាយរេេជាង

មួយខខបានដេ់វតារពា ិ៍បាន)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (  ឆ ផ្លន់ដារា-ស) ឯកស រេខ  E1/198.1 ទំេ័  

៥ (  ឆ ផ្លន់ដារា-ស េកេណ៌នាអំេីកងទ័េខខម ប្កហ្មរឆោះខតរងខំប្លួស  រស់ោត់ឱ្យរៅម ខជាមួយហ្ឱូងមន សសជារប្ឆើនរនាៃ រ់េីចាក

រឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ោត់បានអោះអាងថា “កងទ័េខខម ប្កហ្មរឆោះខតរងខំឱ្យរយើងថា រៅម ខៗរៅ […]”)។   

1533
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៨៦ ដេ់ ៤៨៧ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ 

២០១២ (លឹម វ៉ាន់ឌី) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័  ៨៦ ដេ់ ៨៧ នកង ៨៨ ដេ់ ៨៩ (លឹម វ៉ាន់ឌី បានអោះអាងថា កងទ័េខខម ប្កហ្ម

បានប្បារ់ម្ភា យ រស់ោត់ រនាៃ រ់េីយរ់ទីរីឱ្យរនាដំរណើ រៅភូមក រស់ខេួន)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខា) 

ឯកស រេខ E1/136.1 ទំេ័  ៣៥ ដេ់ ៣៦, ៣៨, ៦៧, ៨២ (ជ ំ ស ខា បានអោះអាងថា រៅរេេចាករឆញេីទីប្កុងភនំរេញកនុងថ្ងៃទី 

១ ប្រជាជន “េ ំប្តូវបានអន ញ្ញា តឱ្យ រ់រៅមួយកខនេង” េួកោត“់រនារដើ រៅម ខរទៀត” នកងប្តូវបានប្បារ់ថា េ ំអាឆប្តឡរ់មកទីប្កុង

ភនំរេញវច្ញបាន)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៥ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័  ១៩, ២១, ២៤ (រេជ ប្សី

ផេ បាន ំឭកថា ោត់បានឮា ប្រាសត្តមរមប្កូថា ប្រជាជនប្តូវរនាដំរណើ រៅម ខ ហ្ូតទាេ់ខត កផេូវរឃើញរៅប្សុកកំរណើត

 រស់ខេួន)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ឯកស រេខ E1/152.1 ទំេ័  ៨០ ដេ់ ៨១ 

(Denise AFFONCO បានអោះអាងថា ោត់ឆំណាយរេេអស់ យៈរេេរីថ្ងៃរដើមបីឱ្យរៅដេ់រាោះមួយ នកងថា ខខម ប្កហ្មបាន

ខណនាអំំេីទីកខនេងខដេប្រជាជនប្តូវរៅ)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័  
៣២ ដេ់ ៣៣, ៣៥ ដេ់ ៣៦ (ទឹង ស ខា េកេណ៌នាថា រនាៃ រ់េីបានជរមេៀសរឆញេីផៃោះ រស់ខេួនរៅទីប្កុងភនំរេញ ោត់ប្តូវបានប្បារ់

ឱ្យរ ឱើដំរណើ រៅាន់ទកសខាងតបូង ហ្ូតទាេ់ខតដេ់កាេងនេ់រៅថ្ងៃរនាៃ រ់ នកងបានប្បារ់ឱ្យរ ឱើដំរណើ រឆ្ព ោះរៅទកសខាងេកឆ)។ ប្រតក

ចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ស៊ាូ ស ទាធ វី) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័  ៩ ដេ់ ១០, ២០ (ស៊ាូ ស ទាធ វី បានអោះអាងថា 

ោត់ប្តូវបានប្បារ់ឱ្យរនាដំរណើ រៅម ខ)។ 
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កខនេងខដេខេួនប្តូវរៅរនាោះរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា អនកខដេប្តូវបាន

ជរមេៀសអាឆរ ឱើដំរណើ កនុងរេបឿនយឺតៗបានរនាោះ1535
 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រេបឿន

ថ្នា ជរមេៀស ឬរេបឿនថ្នា រ ឱើដំរណើ  េ ំអាឆរ ឱើជាមូេដាឋ នរដើមបីប្ចានរចាេា រងខកតរងខំ ឬាេៈរទសៈ

រងខកតរងខំរនាោះបានរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏េ ំបានផាេ់ា យេ់រឃើញថា 

ប្រជាជនប្តូវបានតប្មូវឱ្យរ ឱើដំរណើ កនុងរេបឿនរេឿនរនាោះខដ  រ៉ៅ ខនាថា ប្រជាជនោម នជរប្មើស។ អាប្ស័យរហ្ត 

រនោះ ជាា សមរហ្ត ផេរហ្ើយខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋ នថា “រទាោះរីជារៅរប្ាមាេៈរទ

សៈខររណាក៏រដាយ អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសប្តូវបានរងខំឱ្យរនាដំរណើ រៅម ខ”1536។ 

597>រខនែមរេើរនោះរទៀត នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេត្តម

ា យេ់រឃើញ រស់ោត់ថា ជាា រំរផេើស ឬា រ ឱើយ តាកកមមជាទូរៅ1537។ នួន ជា បានរោងជាេករសសរៅ

រេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា “េកខខណឌ ថ្នា រ ឱើដំរណើ ត្តងំេីរដើម ហ្ូតដេ់ឆរ់

ម្ភនភាេេំបាករវទនា រហ្ើយភាលរប្ឆើនម្ភនា ខឱោះទាងំឧរក ណ៍ជាមូេដាឋ នសំខាន់សប្ម្ភរ់ដាសំេ”1538 “ា រ ឱើ

ដំរណើ  រស់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស ភាលរប្ឆើនបានជួរប្រទោះា ភ័យខាេ ឆ នកងា លប្ម្ភមកំខហ្ង ឬក៏រហ្ត 

ា ណអ៍ំរេើហ្កងារផសងៗ”1539េីសំណាក់កងទ័េខខម ប្កហ្ម “អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសទាងំរនាោះ ក៏បានជរួ

ប្រទោះនូវេកខខណឌ ដ៏េំបាករៅកនុងអំឡុងរេេរ ឱើដំរណើ  រស់េួករល ដូឆជា សែកតរៅរប្ាមករ ា ថ្ងៃខាេ ងំ ខឱោះ

                                                                                                                                                             
1534

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៨៦ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ម ម សំ

រអឿន) ឯកស រេខ E1/141.1 ទំេ័  ១៤ ដេ់ ១៥ (ម ម សំរអឿន បានេកេណ៌នាថា រប្ាយេីរ ឱើដំរណើ ជកតមួយសបាា ហ្៍មក េួក

ោត់បានរៅដេ់កខនេងទីមួយរៅកនុងភូមកសំររាងរនាៃ រ់េីា ចាករឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ប្រម្ភណ ៤០ លីឡូខម៉ៅប្តេីទីប្កុង នកងរប្ាយមក

ប្តូវបានរញ្ញជ ឱ្យរ ឱើដំរណើ រៅខប្េកលយ ប្រខហ្េជាង ១០ រៅ ២០ លីឡូខម៉ៅប្តេីភមូកសំររាង)។  

1535
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤២៥។ 

1536
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៩២។ 

1537
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤២៦ ដេ់ ៤២៩។  

1538
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤២៦ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៤៨៧។  

1539
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤២៦ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៤៨៩។  
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រសបៀងអាហា  ទឹកសអ ត ថាន ំរេទយ ឬ ជប្មកសន ក់រៅជារដើម”1540 “ប្រជាជនភាលរប្ឆើន(ខដេប្តូវបានជរមេៀស

រឆញេីផៃោះសំខរង រស់ខេួន)បានរមើេរឃើញផ្លៃ េ់នឹងខភនកនូវា វាយដំ ា បាញប់្រហា  នកងា សម្ភេ រ់ ប្េម

ទាងំ បានរឃើញសកសេរារ់មកនអស់រៅត្តមផេូវ រៅរេេេួកោត់ចាករឆញេីទីប្កុងភនំរេញ”1541 នកង“ា រ ឱើ

ដំរណើ  រស់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសទាងំរនាោះប្តូវបានកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា រសៃើ ខតោម នរសបៀងអាហា  ទឹក 

ថាន ំរេទយ ជប្មក នកងសម្ភា  អនាម័យ ទាេ់ខតរសោះ រៅកនុងអំឡុងរេេជារប្ឆើនថ្ងៃ រៅរប្ឆើនសបាា ហ្៍រនាោះ”
1542។ 

រខៀវ សំផន បានជំទាសរ់ខនែមរទៀតរៅនឹងា វាយតថ្មេ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេីភសាតុ្តងទាក់ទង

រៅនឹងរញ្ញា រនោះ រដាយបានអោះអាងថា ភសាតុ្តងរនោះ េ ំបាននារំៅដេ់ា យេ់រឃើញអំេីភាេស ីសង្ហឱ ក់ោន រៅ

កនុងា ប្រប្េឹតារៅរេើប្រជាជនរនាោះរឡើយ1543។ 

598>កនុងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើករញ្ញា ឆំនួនេី ។ រញ្ញា ទីមួយ ថារតើអងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវបានអន ញ្ញា តឱ្យផាេ់ា យេ់រឃើញជាទូរៅអំេីរទេករស ន៍ រស់អនកខដេប្តូវបាន

ជរមេៀសទាងំអស់ ឬភាលរប្ឆើន រដាយខផអករេើសកខីកមម រស់សកសីមួយឆំនួនតូឆ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ អងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រៅកនុងរ ឿងកាីពាក់េ័នធរៅនឹងរទរេមើស ំរ ង ា រាោះរៅសកសី

ទាងំអស់មកផាេ់សកខីកមមអំេីប្េឹតាកា ណ៍ជារប្ឆើនខដេរចាទជារញ្ញា រនោះ លឺេ ំអាឆរ ឱើរៅបានរឡើយ។ កនុងសែ ន

ភាេខរររនោះ ត លាា អងគរហ្ត អាឆតប្មូវឱ្យទាញយករសឆកាីសននកដាឋ នរឆញេីភសាតុ្តងទាក់ទងរៅនឹងរទ

េករស ន៍ោ៉ៅ ងទូេំទូលាយរនាោះ។  វច្ ីសស្តសាខរររនោះ ជា មមត្ត េ ំម្ភនកំហ្ សរឡើយ។ រដាយស ខតា ដាក់

េក  ទធភាេបានខផអករេើា យេ់រឃើញជាទូរៅ ដូរឆនោះតប្មូវឱ្យម្ភនា រង្ហា ញឱ្យហ្សួេីវច្មតកសងស័យ។ រទាោះជា

ោ៉ៅ ងណាកាី ម្ភច ស់រណា ឹងសទ កខខដេរចាទថា ម្ភនកំហ្ សអងគរហ្ត  ម្ភនរនៃកុប្តូវរង្ហា ញថា ា លកតរដាយសម

នៗ រស់ត លាា ជាន់ដំរូងកនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញរនាោះ ជាា េ ំសមរហ្ត ផេ។  

                                                 
1540

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤២៦ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៤៩១។  

1541
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤២៨ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៥៦៣។ 

1542
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤២៩ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៥៦៤។  

1543
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៤៧។ 
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599>រញ្ញា ទីេី  លឹទាក់ទងរៅនឹងា វាយតថ្មេរេើភសាតុ្តងជាមូេដាឋ នសប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារេើភសាតុ្តងោ៉ៅ ងទូេំទូលាយថ្នា ជរមេៀស

ប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកងបានឆេោុះរញ្ញច ងំឱ្យរឃើញនូវេកខខណឌ  នកង

រទេករស ន៍ខ សៗោន ោ៉ៅ ងរប្ឆើនសនធឹកសនាធ រ់1544។ រដាយស ទំហ្ំថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនទាងំអស់កនងុ 

យៈរេេខេី1545 នកងកងេេ ំជារប្ឆើនថ្នកងទ័េខខម ប្កហ្ម បានឆូេ ួមរៅកនុងា ជរមេៀសរនាោះ1546 រទើរម្ភន

ា រ ៀររារ់ខ សៗោន  ដូឆបានឆេោុះរញ្ញច ងំរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង1547 ខដេផៃយុេីអឱី

ខដេ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើង1548។ 

600>រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា “ប្រជាជនភាលរប្ឆើនបានរមើេ

រឃើញផ្លៃ េ់នឹងខភនកនូវា វាយដំ ា បាញប់្រហា  នកងា សម្ភេ រ់ ប្េមទាងំបានរឃើញសកសេរារ់មកនអស់

រៅត្តមដងផេូវ រៅរេេេួកោត់ចាករឆញេីទីប្កុងភនំរេញ”1549។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់

រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រៅកនុងកថាខណឌ ដខដេថ្នសេប្កមបានយេ់រឃើញថា “ោ៉ៅ ងតកឆក៏ម្ភន

ប្រជាជនរៅទីប្កុងភនំរេញឆំនួន ២.០០០.០០០ នាក់ខដ  ខដេប្តូវបានកងទ័េខខម ប្កហ្មររណា ញរឆញេីផៃោះ

សខមបងរដាយរងខំ”1550។ ដូរឆនោះ អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស“ភាលរប្ឆើន”លឺសំរៅរេើោ៉ៅ ងតកឆក៏ ១.០០០.០០០ 

នាក់ខដ ។ កនុងា ោបំ្ទា យេ់រឃើញរនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើកថាខណឌ ឆំនួន ៨ រៅ

                                                 
1544

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៦០ ដេ់ ៥៧៤។  

1545
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥២០។ 

1546
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៧០ (កងកម្ភេ ំងខេោះទទួេរនៃកុកនុងា ជរមេៀស ឆំខណកកង

កម្ភេ ំងដថ្ទរទៀតទទួេខ សប្តូវកនុងា ប្តួតេកនកតយា ជរមេៀសរនាោះ)។  

1547
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៤៧, ៣៥១ ដេ់ ៣៥២។ 

1548
 សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៨៨ (កខនេងខេោះ “ប្រជាជនងមី”ប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅ ខេោះ

រទៀត ទាំង“ប្រជាជនងមី” ទាងំ“ប្រជាជនចាស់”ប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅ នកងេកខខណឌ រៅកនុងា ដឹកជញ្ជូនខ សៗោន )។  
1549

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៦៣ (រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម)។ សូមរមើេផងខដ  សេប្កម រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៨៩ (“ា រ ឱើដំរណើ  រស់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស ភាលរប្ឆើនបានជួរប្រទោះា ភ័យខាេ ឆ នកងា 

លប្ម្ភមកំខហ្ង ឬករ៏ហ្ត ា ណ៍អំរេើហ្កងារផសងៗេសីំណាក់កងទ័េខខម ប្កហ្ម”)។  

1550
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៦៣។  
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កនុងខផនកដំរូង1551ខដេបាន ួមរញ្ចូេនូវា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងរទេករស ន៍ នកងេកខខណឌ ថ្នា 

ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ រដាយខផអករេើភសាតុ្តងជារប្ឆើន ួមទាងំភសាតុ្តងរប្ៅត លាា  នកងសកខី

កមម រស់សកសីផ្លៃ េ់ខភនកផងខដ 1552។ រដាយរហ្ត ថា ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត ខដេទាក់ទងរៅនឹងរទ

េករស ន៍ រស់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសមួយឆំនួន ម្ភនភាេឆាស់លាស់ណាស់ រ៉ៅ ខនាអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

េ ំបានេនយេ់េីមូេរហ្ត ខដេខេួនអាឆសននកដាឋ នបានថា ោ៉ៅ ងតកឆណាស់ក៏ម្ភនប្រជាជន ១.០០០.០០០ នាក់ បាន

ឆេងាត់រទេករស ន៍ដូឆោន រដាយបានរឃើញា វាយដំ ា បាញ់ប្រហា  នកងា សម្ភេ រ់ នកងអាឆផាេ់ា យេ់

រឃើញខរររនោះឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យខដ  រហ្ើយក៏េ ំបានផាេ់ា េនយេ់ឆាស់លាស់ខដ ។ កនុងក ណីោម នា 

េនយេ់ណាមួយរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង លឺជាា សននកដាឋ នរដាយេ ំសមរហ្ត ផេ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវេកចា ណារេើផេ

រ៉ៅោះពាេ់ថ្នកំហ្ សអងគរហ្ត រនោះដូឆខាងរប្ាម។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងខដេថា “ប្រជាជនភាលរប្ឆើន ខឱោះសម្ភា  មូេដាឋ នសប្ម្ភរ់ដាសំេ”1553 “ា រ ឱើដំរណើ  រសអ់នក

ខដេប្តូវបានជរមេៀស ភាលរប្ឆើនបានជួរប្រទោះា ភ័យខាេ ឆ នកងា លប្ម្ភមកំខហ្ង ឬក៏រហ្ត ា ណអ៍ំរេើ

ហ្កងារផសងៗេីសំណាក់កងទ័េខខម ប្កហ្ម”1554
 លឺា សននកដាឋ នរដាយេ ំសមរហ្ត ផេខដេេ ំម្ភនភសាតុ្តងជា

មូេដាឋ នរឡើយ។ 

601>ផៃយុរៅវច្ញ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា យេ់រឃើញខដេថា“អនកខដេប្តូវបាន

ជរមេៀសទាងំរនាោះ ក៏បានជួរប្រទោះនូវេកខខណឌ ដ៏េំបាករៅកនុងអំឡុងរេេរ ឱើដំរណើ  រស់េួករល ដូឆជា សែកត

រៅរប្ាមករ ា ថ្ងៃខាេ ងំ ខឱោះរសបៀងអាហា  ទឹកសអ ត ថាន ំរេទយ ឬជប្មកសន ក់រៅជារដើម”1555
 នកងថា “ា រ ឱើ

ដំរណើ រស់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសទាងំរនាោះ ប្តូវបានរលកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា រសៃើ ខតោម នរសបៀងអាហា  

ទឹក ថាន ំរេទយ ជប្មក នកងសម្ភា  អនាម័យទាេ់ខតរសោះ រៅកនុងអំឡុងរេេជារប្ឆើនថ្ងៃ រៅរប្ឆើនសបាា ហ្៍

                                                 
1551

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ១៦៧៤ កថាខណឌ  ៤៧៣ ដេ់ ៤៧៤, ៤៨៦, ៤៨៩ ដេ់ ៤៩១, ៤៩៧ 

ដេ់ ៤៩៨។ 

1552
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៧១, ៤៧៣ ដេ់ ៤៧៤, ៤៨៦, ៤៨៩ ដេ់ ៤៩១, ៤៩៧ ដេ់ ៤៩៨។ 

1553
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៨៧ (រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម)។  

1554
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៨៩ (រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម)។  

1555
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤២៦ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៤៩១។  
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រនាោះ”1556
 ម្ភនភសាតុ្តងោបំ្ទប្លរ់ប្ោនរ់ហ្ើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ា យេ់រឃើញទាងំរនោះ ររើរទាោះរជីា

រង្ហា ញកនុងេកខណៈទូរៅក៏រដាយ ក៏េ ំខមនជាា សម នខដេរ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ឆំនួនសម្ភម្ភប្តថ្នអនកខដេប្តូវ

បានជរមេៀសរនាោះរឡើយ។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើភសាតុ្តងរញ្ញជ ក់រខនែមោន រៅវច្ញរៅមក 

ខដេម្ភនដូឆជា ា រ ៀររារ់ឆំនួនរីខដេជាសកខីកមមផ្លៃ េ់ រស់សកសី នកងា រ ៀររារ់ជារប្ឆើនខដេជាសកខី

កមមផ្លៃ េ់ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីខដេបានេកេណ៌នាអំេីកងឱោះរសបៀងអាហា 1557 ទឹកសអ ត1558ទជីប្មក1559

                                                 
1556

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤២៩ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៥៦៤។  

1557
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៨៧, ៤៩១ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣១ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២

(សលឹម េមតុ) ឯកស រេខ E1/79.1 ទំេ័  ៦ ដេ់ ៧ (សលឹម េមតុ បានអោះអាងថា រេេរនាោះលឺរឃើញដូឆជាមកនទាន់ម្ភនា 

រ ៀរ យអីរទ រៅត្តមន ៎ាង លឺត្តមមួយៗហ្នឹង ខំរដាោះប្សយខេួនឯងអីឆឹងរៅ ដូឆ កប្តី  កអីរៅជកតទរនេរមលងគហ្នឹង រៅ កអី ដូឆជារៅ

ត្តមរ ៀងៗប្លួស )។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (លឹម វ៉ាន់ឌ)ី ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័  ៨៧ ដេ់ ៩០ (លឹម វ៉ានឌ់ ី

បានផាេ់សកខីកមមថា រៅត្តមផេូវ រៅរប្តើយខាងរកើតទរនេ សែ នភាេហ្ូរឆ ករវទនា។ ោត់ នកងប្លួស  រស់ោត់អត់ត្តងំេីឆ្ន ំងដាបំាយ

ដាអំី រេេដាបំាយមាងៗ ត់ កខចីរល។ េួកោត់ ស់េីមួយថ្ងៃរៅមួយថ្ងៃនឹករឃើញថា រេេរវលាហ្នឹងវាអត់យូ  វាមកនយូ រទ)។ ប្រតក

ចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រ៉ៅូ ឌីណា) ឯកស រេខ E1/199.1, ទំេ័  ៨៣ (រ៉ៅូ ឌីណា បានអោះអាងថា ា រ ឱើដំរណើ 

ត្តមផេូវម្ភនា េំបាក អត់រសបៀងអាហា  ខឱោះខាតហ្ូរឆ ក ោម នចាន ោម នឆ្ន ំង រេេរនាោះរហ្ើយខដេរ ឱើឱ្យនាងខាុំម្ភនា  ឺចារ់)។ 

ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័  ៦១ (យឹម ស វណណ  បានផាេ់សកខីកមមថា 

ោម នមាូរអាហា  រៅត្តមផេូវ)។ សូមរមើេផងខដ  ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ឯកស រេខ E1/145.1

ទំេ័  ៨២ (រអា  ី បានេកេណ៌នាអំេីា យំរប្សកឃាេ ន រស់រអូនៗោត់)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ  ហ្៊ាន់) 

ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័  ៧ (នូ  ហ្៊ាន់ បានអោះអាងថា សភាេា ណ៍រេេរនាោះលឺជួរប្រទោះ ជាេករសស លឺកងឱោះរសបៀង ឱ្សង

េាបាេថាន ំរផសងៗ)។  

1558
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៨៧ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស 

ខា) ឯកស រេខ E1/136.1 ទំេ័  ៣៧ នកង ៣៨ ដេ់ ៣៩ (ជ ំ ស ខា  ំឭកថា រៅកនុងខខខដេេួកោត់រ ឱើដំរណើ  េួកោត់េំបាក់កនុង

ា ខសឱង កទឹកសអ តសប្ម្ភរ់ហ្ូរ នកងសប្ម្ភរ់ដាបំាយ។ ប្រសកនររើ កទឹកសប្ម្ភរ់ហ្ូរ នកងដាបំាយេ ំបានរទរនាោះ េួកោត់ប្តូវរាូ ទី

ត្តងំរៅជកតប្តពាំង ឬរឹងខកប ៗ រដើមបីអាឆម្ភនទឹករប្រើប្បាស់)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ឯក

ស រេខ E1/135.1ទំេ័  ៦១ ដេ់ ៦២ (យឹម ស វណណ  បានផាេ់សកខីកមមថា េ មំ្ភនទឹកត្តមផេូវ រហ្ើយប្តូវហ្ូរទឹកប្តពាងំ)។ ប្រតក

ចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ហ្ូ ឆនាែ ) ឯកស រេខ E1/198.1ទំេ័  ៥៦ (ហ្ូ ឆនាែ  បានអោះអាងថា ោត់ម្ភនា 

េំបាកខាេ ងំកនុងា  កទឹករៅថ្ងៃទី ២ រប្ាយា ជរមេៀស រហ្ើយោត់ហ្ូរទឹកប្តពាំង ររើរទាោះរីម្ភនខេកនសអយុ នកងម្ភនរមររាលក៏រដាយ)

។   
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ប្េមទាងំថាន ំរេទយ1560
 នកងខផអករេើរហ្ត ា េកតខដេថា អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសមួយឆំនួនបានយក រសផ់្លៃ េ់

ខេួនដូ អងក  ឬដូ វតែអុឱីមួយរដើមបីបានបាយហ្ូរ1561។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាង

                                                                                                                                                             
1559

 សេប្កមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៨៨ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខា) ឯក

ស រេខ E1/136.1 ទំេ័  ៣៧, ៨១ ដេ់ ៨២ (ជ ំ ស ខា បានអោះអាងថា េួកោត់ រ់សប្ម្ភកត្តមផេូវ ឬរៅម ខរខាេ ងទាឱ  វតា ឬ

ជួនាេរប្ាមរដើមរ ើ នកងថា ោម នន ណាប្បារ់ថា ប្តូវរៅសប្ម្ភករៅកខនេងណារឡើយ)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (ររ ស ផ្លនី) ឯកស រេខ E1/200.1 ទំេ័  ៨ (ររ ស ផ្លនី បានរញ្ញជ ក់ថា រៅត្តមផេូវ េួកោត់ រ់សប្ម្ភកកនុងផៃោះទរទ

សអ តខដេជា រស់ប្លួស ឆកន)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័  ១៧ ដេ់ 

១៨ (រេជ ប្សីផេ បានរេើករឡើងថា រៅយរ់ទីមួយ ោត់រដកត្តមឆរញ្ច ើមផេូវ នកងបានរ ៀររារ់ថា ម្ភនអនកខេោះរដករេើខប្លកនុងផា  

នកងអនកខេោះរទៀតរដករេើផេូវខតមាងរដាយស ោម នឆរាឆ រៅមករឡើយ។ េួកោត់ កកខនេងសប្ម្ភករ ៀងៗខេួនរៅកនុងយរ់រនាោះរដាយយក

សេឹករ ើប្ាេរដក)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រ៉ៅូ ឌីណា ) ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័  ៨១ (រ៉ៅូ ឌីណា 

បានផាេ់សកខីកមមថា េួកោត់រដកត្តមផេូវ នកងរ ឱើដំរណើ រដាយេ ំដឹងរោេរៅប្តូវរៅរឡើយ)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ 

២០១២ (ម ម សំរអឿន) ឯកស រេខ E1/141.1 ទំេ័  ៩ ដេ់ ១០ (ម ម សំរអឿន បានរ ៀររារ់អេំីា ទទួេទានដំរណក រស់ប្កុម

ប្លួស ោត់រៅរខឿនវច្ហា រេើឥដឋហ្នឹងខតមាង)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ឯកស រេខ E1/145.1 

ទំេ័  ៨២ (រអា  ី បានរ ៀររារ់ថា កនុងយរ់រនាោះ េួកោត់រដករេើដីរៅកណាក េថ្ប្េម្ភនមូសខារំប្ឆើន)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៤ ខខ មកង 

នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ររ ស ផ្លនី) ឯកស រេខ E1/200.1 ទំេ័  ៩ ដេ់ ១០ (ររ ស ផ្លនី បានរ ៀររារ់ថា ោត់ នកងកូនៗប្តូវបានខខម 
ប្កហ្មររណា ញឱ្យរៅ ហ្ូតដេ់ភូមករប្តើយសេ ។ េួកោត់បានរ ឱើជប្មកប្រក់សេឹករត្តន ត នកងខមករ ើ)។ 

1560
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៩១ រោងរៅរេើ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ២០១៣ (នូ  ហ្៊ាន់) 

ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័  ៧ (នូ  ហ្៊ាន់ បានរ ៀររារ់ថា សភាេា ណ៍រេេរនាោះលឺជួរប្រទោះ ជាេករសស លឺកងឱោះរសបៀង ឱ្សង

េាបាេថាន ំរផសងៗ)។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ យឹម ស វណណ  ឯកស រេខ E3/5787 ឆ ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN 

(ភាសខខម ) 00373423 ទំេ័  ៥ (យឹម ស វណណ  បានផាេ់សកខីកមមថា កនុងអំឡុងរេេរ ឱើដំរណើ រនាោះ ោម នា ជួយអឱីដេ់េួកោត់រឡើយ 

ោម នរសបៀង ោម នទឹក នកងថាន ំរេទយជារដើម)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (យស ផេ) ឯកស រេខ E1/197.1 
ទំេ័  ៦០ ដេ់ ៦១, ៦៤ ដេ់ ៦៥ (យស ផេ បានផាេ់សកខីកមមថា កនុងអំឡុងរេេរ ឱើដំរណើ  ស ខភាេ រស់ោត់ាន់ខតឆ ោះដ នដារ

ប្លុនរៅា  នកងោម នថាន ំរេទយ ដូឆរនោះ ោត់រដើ ររោះសេឹករៅា ត្តមផេូវហ្នឹង យកមករ កយកទឹកដាផំឹករ ឱើជាថាន ំ។ កនុងអំឡុងរេេរ ឱើដំរណើ  

ោត់ធាេ ក់ខេួនសគមរសេកសេ ងំ ឺប្លុនរៅា ផង នកងឃាេ នផង)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ 

E1/137.1 ទំេ័  ៨០ ដេ់ ៨១ (ឡាយ រូនី បានអោះអាងថា កូនប្សីតូឆ រស់ោត់ម្ភនជំងឺរាកមួេ្ម រប្ពាោះោន រកមងផង រហ្ើយធាេ រ់

ខតហ្ូរបាយរញ្ចុក ដេ់រៅហ្ូរអងក រពាត អីឆឹងរ ឱើឱ្យរពាោះរវៀនហ្នឹងមកនអាឆទទួេបាន រៅជាម្ភនជំងឺប្រចាំាយ ជំងឺរាកមួេ 

រហ្ើយោម នថាន ំេាបាេ)។ 

1561
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៨៧ រជើងទំេ័  ១៤៥៤ រោងរៅរេើកនុងឆំរណាមរនាោះប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី 

២៥ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០៣១ ( ស់ ស៊ា យ) ឯកស រេខ E1/184.1 ទំេ័  ៧៤ ( ស់ ស៊ា យ បានេកេណ៌នាថា ប្រជាជន រ់ត្តមផេូវយក
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រេើភសាតុ្តងខដេរង្ហា ញថា ករ ា ថ្ងៃខាេ ងំបានរ ឱើឱ្យសែ នភាេាន់ខតអាប្កក់1562។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កេូំេ

េ ំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា ប្រសកនររើេកខខណឌ េកតជា ៃន់ ៃ ដូឆា យេ់រឃើញ រស់

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខមនរនាោះ រនាោះ“នឹងម្ភនប្រជាជនរារ់ខសននាក់បានសេ រ់”1563។ ដូរឆនោះ អំណោះអណំាង

រនោះប្ោន់ខតជាា រ ឱើប្រម្ភណវច្ ីរ៉ៅ រណាណ ោះ។   

602>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរអើរេើរេើភសាុ

ត្តងខដេេ ំស ីសង្ហឱ ក់ោន ពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតារេើអនកខដេប្តូវបានជរមេៀស នកងថា អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា “ជាទូរៅ”ខខម ប្កហ្មេ ំបានផាេ់ជំនួយប្លរ់ប្ោន់1564រនាោះ អងគជនំ ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រដាយខផអករេើា រេើករឡើងខាងរេើរនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ 

សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា រសឆកាីសននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំសមរហ្ត ផេរឡើយ រដាយស  ជាក់
ខសាង រៅរេេផាេ់ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងកងឱោះ“ជាទូរៅ”កនុងា ផាេ់ជំនួយរនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងបានរញ្ញជ ក់ថា ភសាតុ្តងពាក់េ័នធទាងំរនោះេ ំម្ភនេកខណៈប្សរោន ទាងំប្សុងរនាោះរឡើយ។  

603>ស  ររសឆកាីមក រដាយខផអករេើា រេើករឡើងខាងរេើ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះ

អំណាង រស់ជនជារ់រចាទពាក់េ័នធរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង អំេីេកខខណឌ កនុង

អំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។ 

                                                                                                                                                             

សរមេៀករំពាក់ដូ អងក រដើមបីបានា ហ្ូរឆ ក)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/137.1 
ទំេ័  ៨០ (ឡាយ រូនី បាន ំឭកថា ោត់យកសម្ភា  ខេោះដូ អងក រពាតជាមួយប្រជាជនមូេដាឋ នយកមកដាបំាយហ្ូរ)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃ

ទី ០៤ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័  ៣៥ (ទឹង ស ខា បានរ ៀររារ់ថា ោត់បានយកម្ភសរេប្ជដូ 

 រស់រនាកឆរនាួឆរដើមបី ស់រ៉ៅ រណាណ ោះ)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រៅ នី) ឯកស រេខ E1/146.1 ទំេ័  ៤៥ 

(រៅ នី បានអោះអាងថា កនុងេី រីខខដំរូង េួកោត់រៅម្ភនអីវ៉ានរ់ៅជារ់ខេួនរដាោះដូ ហ្ូររនា)។ 

1562
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៩១ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ  ហ្៊ា

ន់) ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័  ៦ (នូ  ហ្៊ាន់ បានរ ៀររារ់ថា ា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញបានរកើតរឡើងរៅពាក់កណាា េខខ

ប្បាំងជា ដូវរៅា ណាស់។ ប្រជាជនខេោះអត់បានយកខសបករជើងត្តមខេួន ប្តូវយកប្សទររឆករៅឆងរៅនឹងបាតរជើងសប្ម្ភរ់រដើ ។ ោត់

បាន ំឮកថា សតឱ  យដូឆឃមុ ំ   យសំរូ រៅត្តមផេូវ ោម នរនៃរ់អនាម័យ ម្ភនសំអាងខតថ្ប្េរ ៀងៗខេួន)។ 

1563
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤២៩។ 

1564
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ   ៣៥១ ដេ់ ៣៥២។  
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៤.ឃ.៣.ល.យ តាកកមមខដេបានអោះអាងសប្ម្ភរា់ ផ្លេ ស់ទេីរំៅប្រជាជនដណំាកា់េទមីយួ 

604>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរដករស អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទខដេបានរេើករឡើងថា ា 

ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ លឺជាា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរដាយប្តឹមប្តូវ នកងប្សរឆារ់ រដាយមូេរហ្ត 

រោធា ឬរសដឋកកឆច  ួមទាងំា ភ័យខាេ ឆយ ទធនាា ទម្ភេ ក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ ច្កខដេនឹងរកើតម្ភន1565។ 

ទាក់ទងរៅនឹងយ ទធនាា ទម្ភេ ក់ប្ោរ់ខរករនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា បានរញ្ចរ់ប្តឹមខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៣1566 រដាយម្ភនខតរហ្ត ា ណ៍ដាឆ់រដាយខឡក(នកងេ ំជារ់ពាក់េ័នធ)មួយលត់ខដេបានរកើត

រឡើងកនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥1567។  រដាយខផអករេើមូេដាឋ នកនុងឆំរណាមរនាោះ ឆរមេើយ រស់សកសី នកងឯក

ស របាោះេ មពផាយមួយ រស់ រ.ក.ក. អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋ នថា  “រសឆកាីសរប្មឆរដើមបី

ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ េ ំខមន  រេើមូេដាឋ នខដេម្ភនរោេរំណងា ពា ប្រជាជនេីា 

ទម្ភេ ក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ  ច្ករនាោះរទ” រ៉ៅ ខនាបានខផអករេើា អន វតាន៍ នកងរទេករស ន៍េីម នរៅកនុងតំរន់ដថ្ទ

រទៀត នកងសប្ម្ភរ់“រហ្ត ផេរោធា រសដឋកកឆច នកងមរនាលមវច្ជាជ ”រនាោះ រដើមបីអាឆប្លរ់ប្លងប្រជាជនបានេអ1568

។ 

605>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា ម្ភនវច្រតាករសបៀងអាហា រៅទីប្កុងភនំរេញ ខដេា ជរមេៀសរឆញ

េីទីប្កុង លឺកនុងរោេរំណងសប្ម្ភេវច្រតាករនាោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ខខម ប្កហ្មបាន

ប្លរ់ប្លងផេូវដឹកជញ្ជូនទាងំអស់  ួមទាងំប្េលានយនារហាោះរពា ិ៍ឆកនត ងផងខដ  រៅកនុងខណៈខដេសែ នភាេ

រសបៀងអាហា រៅកនុងទីប្កុងភនំរេញម្ភនភាេាន់ខត ៃន់ ៃ រឡើង រ៉ៅ ខនាថាន ក់ដឹកនាខំខម ប្កហ្មបានរដករស មកន

ទទួេយកជំនួយមន សស ម៌េីរណាា ប្ររទសទាងំឡាយ ខដេខេួនចាត់ទ កថា ជាសប្តូវរនាោះរឡើយ រហ្ើយខរ ជាស

រប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង រដាយម្ភនខផនា  នកងា រ ៀរឆំជាម នខតរនាកឆរនាឆួរ៉ៅ រណាណ ោះ1569។ អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា “ា នាយំករសបៀងអាហា ឆូេមកកនុងទីប្កុង ម្ភនភាេង្ហយ

                                                 
1565

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥២៥ ដេ់ ៥៤៥។ 

1566
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥២៧។ 

1567
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥២៨។ 

1568
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៣៤។  

1569
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៣៧ ដេ់ ៥៣៩។  
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ប្សួេជាងា សរប្មឆឱ្យប្រជាជនរារ់លាន់នាក់រឆញេីទីប្កុងរៅប្លរ់ទកសទី”1570។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរងូ

បានសននកដាឋ នថា សែ នភាេរសបៀងអាហា កនុងទីប្កុងភនំរេញេ ំខមន“ជាមូេរហ្ត ឆមបង”កនុងា ជរមេៀសប្រជា

ជនទាងំអស់រឆញេីទីប្កុងភនំរេញភាេ មៗរនាោះរទ1571។  

606>រៅកនុងា យេ់រឃើញខផនកអងគឆារ់ទាក់ទងរៅនឹងអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត រប្ាមទប្មង់ា 

ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋ នថា ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញេ ំ

ខមនរដាយស “មូេរហ្ត ចាបំាឆ់ខផនករោធា” នកងរដាយស រោេរំណងមន សស ម៌រនាោះរឡើយ1572។ អងគជនំ ំ

ជប្មោះបានកត់សម្ភគ េ់រេើា រេើករឡើងខដេថា ា ជរមេៀសរនោះ លឺជាខផនកមួយថ្នរោេនរោបាយត្តងំទីេំ

រៅប្សរឆារ់មួយ រ៉ៅ ខនាបានសននកដាឋ នថា “រោេនរោបាយខផនករសដឋកកឆច មកនខមនជាមូេដាឋ នមួយកនុងឆំរណាម

មូេដាឋ នទាងំឡាយខដេប្តូវបានទទួេសគ េ់ត្តមឆារ់អនា ជាតក ខដេអាឆយកមករ ឱើយ តាកកមមឆំរពាោះា ផ្លេ ស់

ទីេំរៅប្រជាជនរដាយរងខំរនាោះបានរឡើយ”1573។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រៅប្លរ់ាេៈ

រទសៈទាងំអស់ ា ជរមេៀសេ ំម្ភនេកខណៈសម្ភម្ភប្តរឡើយ1574។ 

607>នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ នកងរសឆកាីសននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង1575។ ននួ 

ជា បានរេើករឡើងថា “ររើេកនកតយរេើឆំណ ឆរនោះជា ួម រដាយអន រលាមត្តមសែ នភាេឆារ់រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ា ជរមេៀស លឺជាា ប្សរឆារ់ មកនខមនជារទឧប្កកដឋរនាោះរឡើយ”1576។ នួន ជា បានរេើកសជាងមីនូវអំណោះ

អំណាងកនុងរេេជំន ំជប្មោះថា ា ជរមេៀសរនោះប្តូវបានជំ  ញរដាយកត្តា ប្សរឆារ់នានា នកងថា ា េំបាកនឹង

រកើតម្ភន រទាោះរីជាខេួនរប្ជើសរ ីសយកសកមមភាេមួយណាក៏រដាយ1577។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  រខៀវ សំ

                                                 
1570

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៣៩។  

1571
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៤០។  

1572
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៤៩។  

1573
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៤៩។  

1574
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៥១។  

1575
  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៣៣ ដេ់ ៤៤១។ 

1576
  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៣៤។ 

1577
  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៣៤។  
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ផន បានរេើករឡើងថា ា ជរមេៀសជាា ប្សរឆារ់ នកងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សអងគរហ្ត  

រដាយបានាត់រនែយរ ច្រទជាប្រវតាកថ្នា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆជរមេៀសរនោះ1578។ 

608>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានអន វតារទដាឋ នលតកយ តាប្តឹមប្តូវកនុងា 

វាយតថ្មេ រស់ខេួនរេើអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀតរប្ាមទប្មង់ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ នកងបានសននកដាឋ ន

ោ៉ៅ ងសមរហ្ត ផេរដាយខផអករេើភសាតុ្តងទាងំមូេថា ា ជរមេៀសរនោះ លឺជាអំរេើអនីតាន កូេ1579។  

609>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹង

យ តាកកមមជាសាា ន េេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរដើមបីកំណត់ថា ា ជរមេៀសរនោះ លឺជា“ា 

ផ្លេ ស់ទេំីរៅរដាយរងខំ” ខដេជារទឧប្កកដឋមួយកនុងឆំរណាមប្ររភទរទឧប្កកដឋថ្នអំរេើអមន សស ម៌រផសងរទៀត

រៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា1580។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា 

 វច្ ីសស្តសាខរររនោះេកតជាម្ភនកំហ្ ស រដាយរហ្ត ថា ា េកចា ណា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងលរបីរផ្លា ត

រៅរេើា កំណត់ ថារតើកនុងាេៈរទសៈថ្នរ ឿងកាីរនោះ ា ប្រប្េឹតាខដេ ករឃើញថា បានរកើតរឡើងកនុងអំឡុង

រេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ ប្តូវចាត់ទ កជា“អំរេើអមន សស ម៌” ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា1581

។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រញ្ញា ថ្នា រ ឱើយ តាកកមមជាសាា ន េេ

រេើា ជរមេៀសរៅខតរកើតម្ភន ររើរទាោះរីជាត្តម វច្ ីសស្តសាខររណាក៏រដាយ ដូរឆនោះអងគជំន ំជប្មោះនឹងប្តូវ

េកចា ណារេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ត្តមេំដារ់េំរដាយ។  

610>ដំរូង នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ា ជរមេៀស

ប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ េ ំបាន  រេើមូេដាឋ នថ្នា ភ័យខាេ ឆា ទម្ភេ ក់ប្ោរ់ខរកអារម៉ៅ  ច្ករឡើយ1582។ 

នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ឱើសំអាងរហ្ត មកនប្តឹមប្តូវរៅរេើរសឆកាីខងេងា ណ៍

 រស់ រ.ក.ក. ខដេថា រសឆកាីសរប្មឆជរមេៀសប្តូវបានរ ឱើរឡើងរដើមបី“ករមៃឆ”“ឧបាយកេដ៏រមម ងងឹត នកង 

[…] ខផនា ឧប្កកដឋ” រសអ់ារម៉ៅ  ច្ក រដាយស ា ទម្ភេ ក់ប្ោរ់ខរករៅទីប្កុងភនំរេញ ជាា េកត លឺជាា វាយ

                                                 
1578

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២២៤ ដេ់ ២២៨។ 

1579
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២៥២ ដេ់ ២៦៣។ 

1580
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៤៩ ដេ់ ៥៥២។  

1581
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥៩០។  

1582
  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៣៥ ដេ់ ៤៣៨។  
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ប្រហា មួយប្ររភទខដេ រ.ក.ក. ម្ភនា ភ័យខាេ ឆ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រសឆកាីថ្ងេងា ណ៍ រស់ រ.ក.ក. 

បានរញ្ញជ ក់រខនែមេីា ទម្ភេ ក់ប្ោរ់ខរករនោះ ខដេេ ំខមនជាា ភ័យខាេ ឆា ទំលាក់ប្លរ់ខរក រស់អារម៉ៅ ច្ករនាោះ

រឡើយ លឺជាមូេរហ្ត សប្ម្ភរ់ា រជេៀសប្រជាជន1583។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា វច្ ី

សស្តសា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនេកខណៈសមរហ្ត ផេ។ ប្រសកនររើេកចា ណារៅត្តមរ ច្រទ ា 

រោងខដេបានសំអាងរៅរេើរនាោះ អាឆប្តូវបានយេ់ោ៉ៅ ងសមរហ្ត ផេថា េ ំខមនសំរៅរៅរេើា វាយ

ប្រហា ទម្ភេ ក់ប្ោរ់ខរកេីរេើអាាសរនាោះរទ រ៉ៅ ខនាសំរៅរេើា ប្រឆំ្ងរៅកនុងទីប្កុង។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន

រនោះខដ  ពាក់េ័នធរៅនឹងា ជំទាស់ រស់ នួន ជា រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធ

រៅនឹងា ផ្លេ ស់រា ូនរោបាយ នកងសែ នភាេរោធា នកងជាេករសសា សរប្មឆ រស់ប្េឹទធសភា រស់សហ្ ដឋ

អារម៉ៅ  ច្កឱ្យរញ្ឈរ់ផាេ់មូេនក កសប្ម្ភរ់ា ទម្ភេ ក់ប្ោរ់ខរកេីរេើអាាសរនាោះ1584 នួន ជា ប្ោន់ខតរេើក

រង្ហា ញអំេីជរប្មើសថ្នា វាយតថ្មេរេើភសាតុ្តង រ៉ៅ ខនាេ ំបានរង្ហា ញថា ា វាយតថ្មេ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងរេើភសាតុ្តងរនាោះ ម្ភនភាេមកនប្តឹមប្តូវរនាោះរឡើយ។ ឆំណ ឆរនោះបានរញ្ញជ ក់ា េកតឆំរពាោះអំណោះអំណា

ង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា សំអាងរេើអងគរហ្ត ខដេថា ថាន ក់ដឹកនា ំ

រ.ក.ក. បានសរប្មឆផ្លេ ស់មកាន់ទីប្កុងភនំរេញរៅកនុងខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដើមបឱី្យអងគជំន ំជប្មោះអាឆរ ឱើ

រសឆកាីសននកដាឋ នបានថា េ ំម្ភនកាីបា មាេកតប្បាកដណាមួយអំេីា ទម្ភេ ក់ប្ោរ់ខរកេីរេើអាាសរនាោះរឡើយ1585។ 

ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ លរបីរ ឱើា កត់សម្ភគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងមកនប្តឹមខតសំអាងរៅរេើអងគ

រហ្ត ខដេថា ថាន ក់ដឹកនា ំ រ.ក.ក. បានផ្លេ ស់មកាន់ទីប្កុងភនំរេញរ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំថា សម្ភជកកថ្ន

ថាន ក់ដឹកនា ំរស់ រ.ក.ក. “ក៏បានររងកើតមូេដាឋ ន រស់េួករលរៅត្តមទីកខនេងសំខាន់ៗ រដាយជាក់ខសាងេ ំម្ភន

ា រប្តៀមរ ៀរឆំា ប្រុងប្រយ័តនជាម ន រដើមបីទរ់ទេ់នឹងា ទម្ភេ ក់ប្ោរ់ខរកេីរេើអាាសរនាោះរឡើយ”1586។ 

ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើសកខីកមម រស់ទាហានថាន ក់

រប្ាមខតម្ភន ក់កនុងា យេ់រឃើញថា ា ភ័យខាេ ឆា ទម្ភេ ក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ  ច្ក លឺប្ោន់ខតជាឧបាយកេ

រប្រើប្បាស់រដើមបីរបាកររញិ្ញតប្រជាជនរៅទីប្កុងរនាោះ1587 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រេើា យេ់

                                                 
1583

  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៣៥ ដកប្សង់សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ៥៣១។  

1584
  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៣៦។  

1585
  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៣៧។  

1586
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥២៨។  

1587
  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៣៨។ 
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រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា សកខីកមមរនោះ“បានាត់រនែយា រជឿជាក់រខនែមរទៀត”រៅរេើា 

អោះអាង រស់ នួន ជា ខដេថា ថាន ក់ដឹកនា ំរស់ រ.ក.ក. បានរជឿជាក់ថា េកតជាម្ភនភាេចាបំាឆ់កនុងា 

ជរមេៀសភាេ មៗរនាោះ។ ដូរឆនោះ សកខីកមម រស់សកសីរនោះ ប្ោន់ខតជាធាត ផសមំួយកនុងា េកចា ណា រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងរ៉ៅ រណាណ ោះ។  

611>ជាស  រ នួន ជា េ ំបានរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅ

នឹងា ភ័យខាេ ឆា ទម្ភេ ក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ  ច្ក ខដេជាយ តាកកមមសប្ម្ភរ់ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទី

ប្កុងភនំរេញរនាោះ  លឺជាា យេ់រឃើញខដេេ ំម្ភនត លាា អងគរហ្ត សមប្សរណាមួយអាឆរ ឱើដូរចាន ោះបានរនាោះ

រឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ប្តូវរដករស រចាេ។  

612>ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សអងគរហ្ត 

រដាយស បានរដករស ា រេើករឡើងខដេថា ថាន ក់ដឹកនា ំរស់ រ.ក.ក. ម្ភនា រជឿជាក់ថា ា លំរាមកំខហ្ង

ទម្ភេ ក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ  ច្ក េកតជាម្ភនអតែកភាេ នកងជារប្ោោះថាម ក់េកតប្បាកដរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា 

ជរមេៀសរនាោះខមន1588។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារេើប្េឹតាកា ណ៍

រដាយខផអករេើទសសនៈវច្ស័យកនុងឆ្ន ំ ២០១៤ ជាជាងទសសនៈវច្ស័យកនុងសស្តង្ហគ មប្តជាក់ រ៉ៅ ខនា រខៀវ សំផន េ ំបាន

រេើកមូេដាឋ នោបំ្ទអំណោះអំណាង រស់ខេួន នកងេ ំបានរង្ហា ញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូង ម្ភនភាេេ ំសមរហ្ត ផេោ៉ៅ ងដូឆរមាឆរឡើយ។ រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើភសាតុ្តងខដេត្តមា 

រេើករឡើង រស់ោត់រង្ហា ញេីា ភ័យខាេ ឆា អនារាលមន៍ រស់អារម៉ៅ  ច្ក ឬឆេនាប្រឆំ្ង រស់កងកម្ភេ ំងថ្ន

 ររសធា ណ ដឋខខម  រ៉ៅ ខនាេ ំបានរង្ហា ញថា ា វាយតថ្មេរេើភសាតុ្តង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេ

ោត់េ ំបានេកភាកាេមអកតរនាោះថា េ ំសមរហ្ត ផេោ៉ៅ ងដូឆរមាឆរឡើយ។  

613>នួន ជា បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង“បានរដករស ទាងំប្សុងរៅរេើា េនយេ់

[ រស់ោត់]ខដេថា ា ផគត់ផគង់រសបៀងអាហា រៅទីប្កុងភនំរេញ ម្ភនឥទធកេេរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆកនុងា 

ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង”1589។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា ា អោះអាងខរររនោះខ សា 

េកតទាងំប្សុង។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានយេ់រឃើញថា កងឱោះា ផគត់ផគង់រសបៀងអាហា រៅទីប្កុង

                                                 
1588

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២២៦។ 

1589
  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៣៩។  



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

391 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ភនំរេញ េ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា សរប្មឆជរមេៀសរនាោះរទ រ៉ៅ ខនាបានយេ់រឃើញថា រនោះេ ំខមនជា“មូេរហ្ត 

ឆមបង”សប្ម្ភរ់ា ជរមេៀសរនាោះរឡើយ1590។ 

614>ទាក់ទងរៅនឹងា ជំទាស់ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដាយេ ំសមរហ្ត ផេថា 

ា ផាេ់ជំនួយអាឆម្ភនេីប្រភេខាងរប្ៅ រដាយេ ំចាំបាឆ់រញ្ញជ ក់េីប្រភេមួយណាខដេអាឆផាេ់បាន នកងថា ក

ងឱោះរសបៀងអាហា កនុងទីប្កុងភនរំេញ េ ំលរបីប្តូវបានប្ចានរចាេសប្ម្ភរ់មូេរហ្ត កនុងា ជរមេៀសរនាោះ1591
 ដំរងូ

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កងកម្ភេ ំងខខម 

ប្កហ្មបានប្លរ់ប្លងផេូវដឹកជញ្ជូន រ៉ៅ ខនាជាទូរៅបានរដករស មកនទទួេជំនួយរ រទស រេើកខេងខតជំនួយោម ន

េកខខណឌ 1592។ ជាសំខាន់ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋ នថា ប្រសកនររើថាន ក់ដឹកនា ំរស់ រ.ក.ក ម្ភនកាី

បា មាកនុងា សប្ម្ភេសែ នភាេខឱោះរសបៀងអាហា ខដេប្រជាជនកនុងទីប្កុងភនំរេញកំេ ងប្រ មម ខរនាោះ ជាា 

ង្ហយប្សួេខដេឱ្យប្រជាជនសែកតរៅកនុងទីប្កុង ជាងឱ្យប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងរដាយោម នា រប្តៀមរ ៀរឆំណា

មួយរនាោះ1593។ ដូរឆនោះ រញ្ញា  ថារតើម្ភនប្ររទសផាេ់ជំនួយខផនកមន សស ម៌ម្ភនសាា ន េេេកតប្បាកដ ខដ  ឬ

ោ៉ៅ ងណារនាោះ េ ំខមនជាឆំណ ឆសំខាន់ថ្នសំអាងរហ្ត  រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ រហ្ត ដូរឆនោះ ជាា 

សមរហ្ត ផេខដេអងគជំន ំជប្មោះេ ំចាបំាឆ់េកចា ណារេើរញ្ញា  ថារតើជំនួយេកតប្បាកដរនាោះអាឆម្ភនអតែកភាេ 

ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ប្តូវរដករស រចាេ។  

615>ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេបានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង េ ំបានរដាោះប្សយនូវភាេេ ំឆាស់លាស់កនុងា ផាេ់ជំនួយខផនកមន សស ម៌ រស់អារម៉ៅ  ច្ក ប្តូវ

រដករស រចាេ រដាយស អំណោះអំណាងរនោះេ ំសមប្សរកនុងា រង្ហា ញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងេ ំសមរហ្ត ផេ1594។ 

616>រខៀវ សំផន នកង នួន ជា បានរេើករឡើងថា ា ហាមឃាត់ រស់កងកម្ភេ ំងខខម ប្កហ្មមកនឱ្យម្ភន

ឆរាឆ ណ៍ត្តមទរនេរមលងគម នរេេាន់ារ់ទីប្កុងភនំរេញ េ ំលរបីប្តូវបានយេ់ថា ជាកត្តា សែ នទមៃន់រៅរេើ

                                                 
1590

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៤០។  

1591
  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៣៩។  

1592
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៣៨។  

1593
 សេប្កម រស់អងគជនំ ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៣៩ ដេ់ ៥៤០។  

1594
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២២៧។  
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 វច្រតាកខផនកមន សស ម៌ រ៉ៅ ខនាជាយ តាកសស្តសារោធាប្សរឆារ់1595។ ជនជារ់រចាទេ ំបានរង្ហា ញ ថារតើអងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរដាយេ ំសមរហ្ត ផេរៅរេើប្រភេ ខដេរញ្ញជ ក់រខនែមរនាោះោ៉ៅ ងដូឆរមាឆរឡើយ 

ដូឆជា ា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ខេួនឯងផ្លៃ េ់ថា ា ហាមឃាត់មកនឲ្យម្ភនឆរាឆ ណ៍ត្តមទរនេរមលងគ 

បានាត់ផ្លា ឆ់ផេូវខតមួយលត់សប្ម្ភរ់ា ដឹកជញ្ជូនប្សូវអងក  នកងរសបៀងដថ្ទរទៀតរ៉ៅ រណាណ ោះ1596។ ត្តមា 

សននកដាឋ នជាទូរៅ ា ាត់ផ្លា ឆ់មកនឱ្យម្ភនឆរាឆ ណ៍រនោះបាន ួមឆំខណកដេ់វច្រតាកខផនកមន សស ម៌។ ប្លរ់ក ណី

ទាងំអស់ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា រញ្ញា មកនខមនសែកតប្តង់ ថារតើា ាត់ផ្លា ឆ់ផេូវត្តម

ទរនេរមលងគ លឺជាយ ទធសស្តសារោធាប្សរ ឬមកនប្សរឆារ់រនាោះរឡើយ រ៉ៅ ខនារញ្ញា  លឺសែកតរៅប្តង់ ថារតើា 

ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ជាឆមបងរដើមបីរដាោះប្សយកងឱោះរសបៀងអាហា កនុងទីប្កុង ខដ  ឬោ៉ៅ ង

ណា។ រហ្ត ផេសប្ម្ភរ់កងឱោះរសបៀងអាហា  ប្រសកនររើម្ភន ជារ់ពាក់េ័នធោ៉ៅ ងតកឆតួឆរៅនឹងសំណួ រនោះ។  

617>ស  ររសឆកាីមក អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន 

ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង អំេីអនីតាន កូេភាេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជន

រឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។ ពាក់េ័នធរៅនឹងា អោះអាង រស់ នួន ជា ខដេ ថារតើា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង

ភនំរេញ ជាអំរេើអមន សស ម៌ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ ប្តូវខតម្ភនា វាយតថ្មេរដាយេកចា ណារេើរាេ់ាេៈរទ

សៈពាក់េ័នធទាងំអស់“រដាយខផអករេើា អន វតាជាក់លាក ់រស់ ដឋ នកងា ប្រាសេីឆនៃៈទទួេយកជាឆារ់

ខដេទទួេសគ េ់នូវរ េឱសកទធកអ កររតយយដ៏ទូេំទូលាយកនុងរញ្ញា រនោះ”1597 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវ

រដាោះប្សយអំណោះអំណាងទាងំរនោះដូឆខាងរប្ាម1598។ 

៤.ឃ.៣.ឃ.េកខខណឌ  នកងាេៈរទសៈថ្នា ផ្លេ ស់ទេីរំៅប្រជាជនដណំាកា់េទេី ី 

618>ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌ  នកងាេៈរទសៈថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងបានសននកដាឋ នរៅកនុងខផនកសាីេី“ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ”ថា “ប្រជាជនភាលរប្ឆើនរេើសេ រខដេប្តូវ

បានផ្លេ ស់ទីេំរៅដំណាក់ាេទីេី  លឺជាប្រជាជនកមពជុាខដេប្តូវបានខខម ប្កហ្មផ្លេ ស់ទីេំរៅ ួឆមករហ្ើយ

                                                 
1595

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៤០។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២២៥។  

1596
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៣៧ រជើងទំេ័  ១៦០៨។ 

1597
  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៣៣។  

1598
 សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ៦៥៤ ជារដើម។ 
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រៅម នខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥”1599
 នកងថា ប្រជាជនភាលរប្ឆើន“ប្តូវបានរញ្ញជ ឱ្យចាករឆញ” នកង“ប្តូវបានផ្លេ សទ់ី

េំរៅរប្ាមា ោមាមរដាយកងកម្ភេ ំងប្រដារ់អាវ  ”1600
 នកងថា ប្រជាជនប្តូវបានរងខំ នកងេ ំម្ភនជរប្មើសអឱី

រប្ៅខតេីរនាដំរណើ រៅម ខ1601។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា  “ប្រជាជនប្តូវបាន

រំខរករឆញេីប្លួស  រស់េួករល នកងេ ំទទួេបាន ឬទទួេបានរដាយមកនប្លរ់ប្ោន់នូវា ផាេ់ជំនួយ ផាេ់

កខនេងសន ក់រៅ នកងភាេស ខដ ម មយនា”1602។ 

619>រៅកនុងខផនកសាីេី“ា រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងន ូ រស់មន សសជាតក” អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

យេ់រឃើញថា ជាប្រេ័នធ ខខម ប្កហ្ម“េ ំបានផាេ់រសបៀងអាហា  ទឹក ជប្មក ជំនួយខផនករវជជសស្តសា នកងសម្ភា  

អនាម័យប្លរ់ប្ោន់” រដាយស សែ នភាេទាងំរនោះរហ្ើយរទើររ ឱើឱ្យប្រជាជនខេោះសេ រ់ខដេរនោះ លឺជាា ដកហ្ូត

ឱ្ាស រស់ប្លួស េួករលកនុងា រ ឱើរ ណយាន់ទ កខសប្ម្ភរ់អនកសេ រ់1603។  

620>នួន ជា បានរេើករឡើងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌ កនុង

អំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  បានខផអករេើ“ភសាតុ្តងេ ំប្លរ់ប្ោន់ទាេ់ខតរសោះ”

1604។ នួន ជា បានកត់សម្ភគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ា យេ់រឃើញជាទូរៅ ររើរទាោះរីជាា 

យេ់រឃើញនីមួយៗរនាោះបានសំអាងរេើភសាតុ្តងខតមួយ ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងរហ្ត ា ណ៍ខតមួយក៏រដាយ នកង

ររើរទាោះរីជាា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា េកខខណឌ ថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅខ សៗោន ក៏

រដាយ1605។ នួន ជា បានជំទាស់រខនែមរទៀតរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ពាក់េ័នធរៅ

នឹងរ ច្រទថ្នា រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងន ូ រស់មន សសជាតកថា ម្ភនេកខខណឌ ជាប្រេ័នធកនុងអំឡុងរេេថ្ន

ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ទាងំមូេ នកងបានអោះអាងថា ភសាតុ្តងខដេអងគជំន ំជប្មោះសលា

                                                 
1599

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៣១។ 

1600
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៣២។ 

1601
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៣៣។ 

1602
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៣៩។ 

1603
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៤៤ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 

1604
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៣០។  

1605
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៣០ ដេ់ ៤៣២។  
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ដំរូងបានសំអាងរនាោះ“ពាក់េ័នធរៅនឹងា រប្ជើសរ ីសយកត្តមអំរេើឆកតានូវរហ្ត ា ណ៍ ខដេេ ំម្ភនេកខណៈជា

ប្រេ័នធ” នកង“មកនម្ភនេកខណៈប្សរោន ”1606។  

621>រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រៅម នថ្ងៃទី ១៧ ខខ 

រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ម្ភនេំនាថំ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនពាក់េ័នធរៅនឹង“ប្រជាជនងមី” ម្ភនកំហ្ សរដាយស 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងេ ំប្តឹមប្តូវត្តមាេរវលារេើា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន ខដេរកើតរឡើង

ម នា ដួេ េំទីប្កុងភនំរេញ នកងរទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រោងត្តមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ពាកយថា“ប្រជាជន

ងមី”ប្តូវបានរប្រើប្បាស់ខតរៅរប្ាយខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រ៉ៅ រណាណ ោះ1607។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  រខៀវ សំ

ផន បានរមើេរឃើញេីភាេផៃយុោន រៅកនុងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង1608 ប្តង់ឆំណ ឆខដេ

អងគជំន ំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា “ជាញឹកញារ់ប្រជាជនងមី ប្តូវបានកំណត់រោេរៅសប្ម្ភរ់ា ផ្លេ សទ់ី

េំរៅ”1609 ទនៃឹមនឹងរនាោះក៏បានយេ់រឃើញថា រៅត្តមតំរន់មួយឆំនួនទាងំ“ប្រជាជនចាស”់ នកង“ប្រជាជនងម”ី

ប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅ1610។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងខដេថា “ប្រជាជនប្តូវបានរងខំ លំរាម ឬរបាកររញិ្ញតឱ្យរ ឱើា ផ្លេ ស់ទីេំរៅជារនារនាៃ រ់”1611 េ ំ

ម្ភនេកខណៈស ីសង្ហឱ ក់ជាមយួនឹងា យេ់រឃើញ រស់ខេួនខដេថា ប្រជាជនមួយឆំនួនបានចាករឆញរដាយ

សម័ប្លឆកតា ឬោម នា ប្រ មនឹងផេវច្បាកអវច្ជជម្ភនរនាោះរទ ប្រសកនររើេួករលេ ំប្េមចាករឆញ1612។ រខៀវ សំផន 

បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា ភសាតុ្តងរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហា ញថា “កម្ភម ភកបាេខខម 

ប្កហ្មម្ភនរហ្ត ផេកនុងា រជឿជាក់ថា អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសរៅរនាោះនឹងទទួេបានេកខខណឌ  ស់រៅេអ

                                                 
1606

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៤៧ ដេ់ ៤៤៨ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថា

ខណឌ  ៤៣០ ដេ់ ៤៣២, ៦៤៤។ 

1607
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៩១, ៤៥២។ 

1608
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៥៣។  

1609
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨០៣។ 

1610
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨០៣ នកង ៥៨៨។  

1611
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៥៤ (រសឆកាីរញ្ញជ ក់េ ររចាេ) រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៨៨។  

1612
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៥៤ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៥៨៨។  



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

395 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ប្ររសើ ” ជាជាងថា កម្ភម ភកបាេទាងំរនោះបានរបាកររញិ្ញតប្រជាជនជាប្រេ័នធ1613។ រោងរៅរេើា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា កនុងឆំរណាមរនាោះា របាកររញិ្ញតប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបីផ្លេ ស់

ទីេំរៅប្រជាជន1614
 រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរង្ហា ញថា ម្ភនា របាក

ររញិ្ញតខរររនោះប្តូវបានរ ឱើរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី រឡើយ នកង

ថា រហ្ត ដូរឆនោះ ា យេ់រឃើញរនោះប្តូវទ កជារម្ភឃៈ1615។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានផាេ់ា យេ់រឃើញខដេពាក់េ័នធរៅនឹងធាត ផសអំតារនាម័តទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅរដាយរងខំ ដូឆជាទាក់ទងរៅនឹង“ា ដឹង រស់កងទ័េខខម ប្កហ្ម នកងកម្ភម ភកបាេអំេីឧបាយកេរបាក

ររញិ្ញតថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ”1616។ 

622>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា ម្ភនភសាតុ្តងោបំ្ទា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

អំេីេកខខណឌ ថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ។ ទីមួយ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាងថា ា 

រេើករឡើងអំេីរហ្ត ា ណ៍មួយៗខដេ នួន ជា បានជំទាស់រនាោះ េ ំអាឆចាត់ទ កជាា យេ់រឃើញទូរៅបាន

រឡើយ1617។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើា រ ៀររារ់

នីមួយៗខដេផគួរោន ររងកើតបានជាេំនាថំ្នេកខខណឌ អមន សស ម៌1618។ ត្តមា រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជ

អាជាា រង្ហា ញថា ភសាតុ្តងទាងំរនោះ ួមម្ភនសកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីប្តូវបានវាយតថ្មេោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវ

ជា ួម នកងបានរង្ហា ញឆាស់លាស់អំេីេកខខណឌ ោ៉ៅ ង ៃន់ ៃ  នកងេំនាថំ្នា  ងទ កខរវទនាទូរៅរៅកនុងា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ទាងំមូេ1619។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា ម្ភន

ភសាតុ្តងប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញថា េកខខណឌ រៅកនុងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅខដេប្តូវចាត់ទ កជាា រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់

ដេ់រសឆកាីថ្ងេងន ូ រស់មន សសជាតក ម្ភនដូឆជា េ ំម្ភនរសបៀងអាហា  ទឹក ជប្មក ថាន ំរេទយ នកងអនាម័យប្លរ់

                                                 
1613

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៥៥។  

1614
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៣៣។ 

1615
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥០៤។  

1616
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥០៨។  

1617
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២៤៨។  

1618
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២៤៨។ 

1619
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២៤៩ ដេ់ ២៥១។ 
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ប្ោន់កនុងកប្មកតអរបរ ម្ភ1620។ ឆ ងរប្ាយ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផា

េ់ា យេ់រឃើញថា រៅរេេទាងំ“ប្រជាជនចាស់” នកង“ប្រជាជនងមី”ប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅសប្ម្ភរ់រំរេញកូ

ត្តថ្នា ផេកត ទនៃឹមនឹងរនាោះ“ប្រជាជនងមី”ក៏ប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំផងខដ រនាោះ េ ំខមនជាា យេ់

រឃើញផៃយុោន រទ1621។ 

៤.ឃ.៣.ឃ.១.ា យេរ់ឃើញទរូៅទាកទ់ងរៅនងឹេកខខណឌ ថ្នា ផ្លេ ស់ទេីរំៅប្រជាជនដណំាកា់េទេី ី 

623>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេបានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់

ា យេ់រឃើញទូរៅទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌ ថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  រដាយខផអករេើភ

សាតុ្តងេ ំប្លរ់ប្ោន់ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា យេ់រឃើញខដេពាក់េ័នធរៅនឹងេកខ

ខណឌ រៅរេើកបា៉ៅ េ់  ងរភេើង នកងឡានរនាោះ1622
 រ ឱើឱ្យម្ភនា ភាន់ប្ឆឡំប្បាកដខមន រដាយស បានររងកើតឱ្យម្ភន

                                                 
1620

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២៦៨ ដេ់ ២៧០។ 

1621
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២២៥។ 

1622
 ជាា កត់សម្ភគ េ់ ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌ រៅរេើកបា៉ៅេ់រឃើញថា “ខខម ប្កហ្មេ ំបានផាេ់រសបៀងអាហា ”ដេ់ប្រជាជនខដេ

ប្តូវបានដឹកជញ្ជូនត្តមកបា៉ៅេ់ ខផអករេើា រ ៀររារ់មួយខដេម្ភនរៅកនុងពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី(សេប្កម រស់

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៩៤ នកង រជើងទំេ័  ១៨១០) នកងថា “ប្រជាជនជារប្ឆើនរៅរេើកបា៉ៅេ់ម្ភនជំងឺ រ៉ៅ ខនាកងទ័េខខម 

ប្កហ្មេ ំបានយកឆកតាទ កដាក់រេើេកួោត់រឡើយ” ខផអករេើសកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីម្ភន ក់(សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះស

លាដំរូង កថាខណឌ  ៥៩៤ នកងរជើងទំេ័  ១៨១២) នកងថា ោម នា ផាេ់ជំនួយ“រៅរេេកបា៉ៅេ់ប្កឡារ់រដាយស ទឹកហ្ូ ខាេ ងំ រហ្ើយ

ប្រជាជនខេោះេង់ទឹកសេ រ់” ខផអករេើពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីមួយ(សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថា

ខណឌ  ៥៩៤ រជើងទំេ័  ១៨១៣) នកងថា “ក ម្ភ ខេោះរៅរេើកបា៉ៅេ់យំរដាយស ខប្សកឃាេ ន កងទ័េខខម ប្កហ្មបានលំរាមថា នឹងរបាោះ

ឆូេរៅកនុងទឹក” ខផអករេើសកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីម្ភន ក់(សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៩៤ រជើង

ទំេ័  ១៨១១) នកងថា ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌ រៅរេើ ងរភេើង “កងទ័េខខម ប្កហ្ម េ ំបានផាេ់ជំនួយដេ់ប្រជាជនខដេង្ហយទទួេ ង

រប្ោោះ” ខផអករេើសកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីម្ភន ក់(សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៩៧ នកងរជើងទំេ័  

១៨៣៤) នកងថា “ប្រជាជនបានស ំឱ្យកងទ័េខខម ប្កហ្ម រ់ ងរភេើងរដើមបីរត់ថ្ដរត់រជើង” ខផអករេើសកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋ

របរវណីឆំនួនេី នាក់(សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសេដំរូង កថាខណឌ  ៥៩៧ នកងរជើងទំេ័  ១៨៣៥) នកងថា ទាក់ទងរៅនឹង

េកខខណឌ រៅរេើឡាន“កងទ័េខខម ប្កហ្មបានបាញ់អនកខដេេាោម ត់រលឆ” ខផអករេើសកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីម្ភន ក់

(សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៩៨ រជើងទំេ័  ១៨៤៥)។ សូមរមើេផងខដ  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ 

នួន ជា កថាខណឌ  ៤៣០ ដេ់ ៤៣១។ សូមរមើេផងខដ  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៥៦។  
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ា យេ់ថា ជាេកខខណឌ ទូរៅ ររើរទាោះរីជាា យេ់រឃើញរនោះបានខផអករេើភសាតុ្តងមួយៗខដេពាក់េ័នធរៅនឹង

រហ្ត ា ណ៍ជាក់លាក់រនាោះក៏រដាយ។ 

624>រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា រខនែមរេើា យេ់រឃើញជាក់

លាក់ខដេ នួន ជា បានជំទាស់ រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនា យេ់រឃើញមួយឆំនួន

ដថ្ទរទៀតសាីេីេកខខណឌ ថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន ខដេប្តូវយកមករ ឱើា េកចា ណាផងខដ  រៅរេេ

េកភាការេើភាេសមរហ្ត ផេថ្នា សននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌ ថ្នា 

ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ។ ទាក់ទងរៅនឹងកងឱោះរសបៀងអាហា  នកងទឹក កនុងអំឡុងរេេថ្នា 

ផ្លេ ស់ទីេំរៅ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើា រ ៀររារ់ឆំនួន ១៣ រផសងៗោន រដើមបីោបំ្ទា 

យេ់រឃើញ រស់ខេួន ខដេា រ ៀររារ់ឆំនួន ៧ លឺជាសកខីកមមផ្លៃ េ់ នកងដថ្ទរទៀតជាា រញ្ញជ ក់រខនែមទាក់ទង

រៅនឹងកងឱោះរសបៀងអាហា 1623។ សកខីកមមទាងំរនោះបានរង្ហា ញជាទូរៅថា កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ 
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 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៩១ ដេ់ ៥៩២, ៥៩៤ ដេ់ ៥៩៥, ៥៩៧ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃ

ទី ១៩ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័  ៤១ នកង ៤៣ (បានអោះអាងថា េ ំម្ភនរសបៀងអាហា ប្លរ់

ប្ោន់កនុងអំឡុងរេេជរមេៀសរេើកទីេី )។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សងំ រ៉ាត់) ឯកស រេខ E1/197.1 

ទំេ័  ៤៨ ដេ់ ៤៩, ៥៣ ដេ់ ៥៤ (បានេកេណ៌នាអេំីរហ្ត ា ណ៍ខដេប្រជាជនេ ំបានយករសបៀងត្តមខេួន នកងេ ំប្តូវបានផាេ់

អាហា  ឬទឹករដាយខខម ប្កហ្មកនុងរេេរ ឱើដំរណើ រនាោះ)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ឯក

ស រេខ E1/152.1 ទំេ័  ៦៧ ដេ់ ៦៨ នកង ៨៣ ដេ់ ៨៤ (បានអោះអាងថា ខខម ប្កហ្មេ ំបានផាេ់អាហា  នកងទឹកកនុងអំឡុងរេេ

រ ឱើដំរណើ )។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័  ៣៧ ដេ់ ៣៩ (បាន
រ ៀររារ់ថា ខខម ប្កហ្មេ ំបានខឆកអីដេ់ប្រជាជន រហ្ើយេួកោតម់្ភនខតបាយរប្កៀមហ្នឹងឆូេរៅកនុងម្ភត់ររៀមឱ្យ ីក ខដេសឆ់

ញាតកឱ្យេីភូមក)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័  ៧៤ (បានរង្ហា ញថា 
េួកោត់ផឹកទឹកត្តមប្តពាងំស ទធខតលាមក នកងេ ំប្តូវបានផាេ់អាហា  រេើកខេងខតខឆកនរំ ័ងម្ភន ក់មួយ)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ 

ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័  ១១ ដេ់ ១២ (បាន ំឭកថា ប្រជាជនធាេ ក់ខេួន ឺ ៃន់ រដាយស ខសត់

អាហា  នកងថា សូមបីខតប្ជូកក៏ម្ភនបាយស ីរប្ឆើនជាងមន សសខដ )។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ចាន់ ស ភាេ 

រៅចាន់ ស ជាតក) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័  ៣៤ ដេ់ ៣៥ នកង ៤៣ (េកេណ៌នាថា ប្កុមប្លួស ោត់ទទួេបានអងក រីកំរ៉ៅ ងកនុង

រេេរ ឱើដរំណើ  មួយកំរ៉ៅ ងហ្ូរោន រីនាក់)។ ពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី សន ម ំ ឯកស រេខ E3/4992 ឆ ោះថ្ងៃទី ១១ 
ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00557955 ទំេ័  ៤ (បានអោះអាងថា កងទ័េខខម ប្កហ្មេ ំបានខឆកអាហា  ឬទឹកកនុងរេេ

រ ឱើដំរណើ រឡើយ នកងរៅរេេយរ់ប្តឹមខតខឆក ររម្ភន ក់បាយមួយកញ្ចរ់រ៉ៅ រណាណ ោះ)។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី លង់ វ៉ា
ឆ ឯកស រេខ  E3/4695  ថ្ងៃទី ១៦ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00365048 ទំេ័  ៨ (បានអោះអាងថា េ ំម្ភនអាហា 
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ប្រជាជនេ ំម្ភនរសបៀងអាហា  ឬម្ភនតកឆតួឆ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសរងកតរឃើញថា ម្ភនា រ ៀររារ់

មួយឆំនួនរង្ហា ញថា ប្រជាជនខេោះខដេប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅទទួេបានរសបៀងអាហា 1624។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកា ី

ខផអកត្តមទំហ្ំ នកងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  ភសាតុ្តងរនោះេ ំបានរ៉ៅោះពាេ់ដេ់

ា យេ់រឃើញខដេថា ជាទូរៅេ ំម្ភនរសបៀងអាហា ប្លរ់ប្ោន់រឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លា

ា កំេូេេ ំរឃើញម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ខខម ប្កហ្មេ ំបានផា

េ់រសបៀងអាហា ប្លរ់ប្ោន់កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនកនុងដំណាក់ាេរនោះរឡើយ។  

625>ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញខដេថា ខខម ប្កហ្មេ ំបានផាេ់ជប្មកប្លរ់ប្ោន់ កនុងឆំរណាមភសាតុ្តង

ដថ្ទរទៀត អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើសកខីកមមផ្លៃ េ់ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីឆំនួន ៤ នាក់1625

។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសរងកតរឃើញថា ររើរទាោះរីជាសកខីកមមឆំនួន ៣ បានរង្ហា ញថា ប្រជាជនប្តូវ ង់

                                                                                                                                                             

ប្លរ់ប្ោន់ នកងកូន រស់ោត់បានសេ រ់រដាយស ា អត់អាហា រនោះ)។ ពាកយស ំត្តខំេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ជា ស វត្តែ  ឯកស 

រេខ E3/5084 ោម នាេរ ច្រឆទិ ERN (ភាសខខម ) 00865604 ទំេ័  ៩ (បានអោះអាងថា កងទ័េខខម ប្កហ្មេ ំបានខឆកអាហា ឱ្យ

ប្រជាជនកនុងអំឡុងរេេរ ឱើដំរណើ ត្តមកបា៉ៅេ់រឡើយ)។ ពាកយរណា ឹង ប្តកោះ អា៊ា េ ឯកស រេខ E3/5324 ោម នាេរ ច្រឆទិ ERN 

(ភាសខខម ) 00451229-30 ទំេ័  ៧ ដេ់ ៨ (បានអោះអាងថា េ ំម្ភនអាហា ប្លរ់ប្ោន់កនុងអំឡុងរេេជរមេៀសប្រជាជន នកងកនុងក ណី

 រស់ោត់ ជីដូន រស់ោត់បានសេ រ់រដាយស ា អត់អាហា )។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរដាយ François 

PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោម នាេរ ច្រឆទិ ERN (ភាសខខម ) 00836285 ទំេ័  ២០៨ (បានអោះអាងថា ក ម្ភ  នកង

មន សសចាស់ជារប្ឆើនបានសេ រ់រដាយស ា ឃាេ នកនុងា ជរមេៀសទីេី ឆម្ភៃ យជាង ៥០០ លីឡូខម៉ៅប្ត រដាយស ា ខឱោះអាហា )។ 

សូមរមើេផងខដ  សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦០៨ រជើងទំេ័  ១៨៩៨ រោងរៅរេើសកខីកមម រស់ជន

រភៀសខេួនប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោម នាេរ ច្រឆទិ ERN (ភាសខខម ) 00836240 ទំេ័  
១៦២ (បានអោះអាងថា ប្រជាជនប្តូវរ ឱើដំរណើ ឆ្ៃ យរៅរេេរនាោះខដេប្រជាជនអាឆប្ទាបំ្ទបាន ប្រសកនររើេ មំ្ភនា ខឱោះខាតអាហា 

រនាោះ)។ 

1624
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៩៧ រជើងទំេ័  ១៨៣៤ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ

២០១២ (យឹម ស វណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័  ៧៤ (សកសី នកងប្លួស  រស់ោត់ទទួេបានអងក រីលីឡូ នកងនំរ ័ងម្ភន ក់មួយ)។ 
1625

 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៩១ រជើងទំេ័  ១៧៩២ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ 

ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័  ៣៧។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) 

ឯកស រេខ E1/135.1ទំេ័  ៧៤។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ឯកស រេខ E1/152.1 
ទំេ័  ៦៧ ដេ់ ៦៨។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សងំ រ៉ាត់) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័  ៤៨ ដេ់ ៤៩ នកង 

ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី សន ម ំ ឯកស រេខ E3/4992 ថ្ងៃទី ១១ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 

00557455 ទំេ័  ៤។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ចាាំ ដឹកជញ្ជូនអស់ យៈរេេេីេី រៅរីថ្ងៃ រ៉ៅ ខនាេ ំបានតវ៉ាជាក់លាក់អំេីកងឱោះជប្មកក៏រដាយ ក៏េ ំម្ភនា 

រញ្ញជ ក់រៅកនុងភសាតុ្តងទាងំមូេរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ខខម ប្កហ្មជាក់ខសាងបានផាេ់ជប្មក ជារោេា ណ៍ 

ខដេេ ំខមនជាា ប្ជករានរដាោះទាេ់រនាោះរទ។ នួន ជា េ ំបានរោងរៅរេើភសាតុ្តងណាមួយខដេបានដាក់រៅ

ឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេអាឆរង្ហា ញជាទូរៅថា ម្ភនា ផាេ់ទីជប្មក។  

626>ទាក់ទងរៅនឹងកងឱោះសម្ភា  អនាម័យ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើភសាតុ្តងឆំនួន ២ លឺ 

សកខីកមមផ្លៃ េ់ រស់សកសី ស ខ  កន1626
 នកងេីប្រភេមកនផ្លៃ េ់ថ្នា ដកប្សង់រឆញេីរសៀវរៅ រស់ Elizabeth 

BECKER រដាយខផអករេើរទសម្ភា សន៍ជាមួយអនក ួឆជីវច្តឆំនួន ៤ នាក់1627។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ភសាតុ្តង

ដថ្ទរទៀត ខដេបានរោងរៅកនុងខផនកថ្នសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងផាេ់ជាមូេដាឋ នោបំ្ទដេ់

ា យេ់រឃើញអំេីកងឱោះសម្ភា  អនាម័យរនោះ។ ត្តមា េកនកតយរេើភសាតុ្តងរង្ហា ញថា ភសាតុ្តងឆំនួន ២៥1628 

                                                 
1626

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦០០ រជើងទំេ័  ១៨៥៦ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១២ (ស ខ  កន) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័  ៣៨ ដេ់ ៣៩ (ប្រជាជនម ជ នកងផឹកទឹកត្តមវាេខប្ស រហ្ើយរេេយរ់េ ំបានផា

េ់ម ងរឡើយ)។ 

1627
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦០០ រជើងទំេ័  ១៨៥៦ រោងរៅរេើរសៀវរៅ រស់ E. BECKER រៅ

រេេសស្តង្ហគ ម េត់រៅៈ កមពជុា នកងរដកវតាន៍ខខម ប្កហ្ម ឯកស រេខ E3/20 ERN (ភាសខខម ) 00232305-6 ទំេ័  ៣០៧ ដេ់ 

៣០៨ (“ប្រជាជនងមី”រារ់ពាន់នាក់របាោះជំ ំរៅខាងរប្ៅអយសម័យោនរខតារពា ិ៍សត់ ខដេអាឆម៍មន សសម្ភនរៅរាយខតេីសខតពាស 

នកងម្ភនសតឱ  យរប្ឆើនឥតលណនា។ េ ំម្ភនអឱីប្ោន់ររើសប្ម្ភរ់ហ្ូររទ រហ្ើយក៍ោម នកខនេងសប្ម្ភរ់ទរប្មតខេួនខដ  េ ំម្ភនទឹកផឹកឱ្យប្លរ់

ប្ោន់ រដាយមកនទាន់លកតដេ់ទឹកសប្ម្ភរ់ម ជផងរនាោះ)។ 

1628
 សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស ខ  កន) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័  ៣៨ ដេ់ ៣៩។ ប្រតក

ចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័  ៤៣ នកង ៧៧។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះ

ថ្ងៃទី ០៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅ ថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័  ៦។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស 

ខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័  ៥៦។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័  
៤០ នកង ៦៣ ដេ់ ៦៤។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូផ្លន់ សូវណណ ី) ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័  ៤៦។ 
ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ចាន់ ស ភាេ រៅចាន់ ស ជាតក) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័  ៤៤ ដេ់ ៤៥។ 
ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ឯកស រេខ E1/145.1 ទំេ័  ១៣។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ 
២០១២ (Denise AFFONÇO) ឯកស រេខ E1/152.1 ទំេ័  ៦៧ ដេ់ ៦៨ នកង ៨៣ ដេ់ ៨៤។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧស
ភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (  ឆ ផ្លន់ដារា-ស) ឯកស រេខ E1/198.1ទំេ័  ២៤។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សងំ 

រ៉ាត់) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័  ៤៩។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ឯកស រេខ  E1/135.1 
ទំេ័  ៧៤។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័  ១០ ដេ់ ១១។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះ
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ខដេកនុងឆំរណាមរនាោះ ខេោះរង្ហា ញេីរហ្ត ា ណ៍ថ្នា ខឱោះា យកឆកតាទ កដាក់សមប្សររៅរេើប្រជាជនខដេ

ប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅទាក់ទងរៅនឹងា ខឱោះអនាម័យ1629។ ខផអករេើមូេដាឋ នរនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំ

ចាត់ទ កថា ជាា េ ំសមរហ្ត ផេឆំរពាោះា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងសាីេីកងឱោះសម្ភា  អនាម័

យរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី រឡើយ។ 

                                                                                                                                                             

ថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ផេេី) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័  ៣២។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ 
(នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័  ៤១ នកង ៤៣។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ លង់ វាឆ ឯកស រេខ E3/5590 ថ្ងៃទី ១៧ 

ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00420972-5 ទំេ័  ៤ ដេ់ ៧។ កំណត់សា រ់ឆរមេើយ រស់ សួង ស ីម ឯកស រេខ E3/4657 

ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00349498 ទំេ័  ៦។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី លង់ វ៉ាឆ ឯកស 

រេខ E3/4695 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00365097-8 ទំេ័  ៧ ដេ់ ៨។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋ

របរវណី ម៉ៅម ស ខេី ឯកស រេខ E3/5022 ថ្ងៃទី ២៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00561594-5 ទំេ័  ៩ ដេ់ ១០។ 

ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ឌី រ ឿន ឯកស រេខ E3/4656 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 

00544561 ទំេ័  ៤។  ពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ឆកត សវ ន ឯកស រេខ E3/5006 ថ្ងៃទី ២៨ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ 

២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00559763 ទំេ័  ៤។ ពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី សន ម ំ ឯកស រេខ E3/4992 ថ្ងៃទី 

១១ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00557955 ទំេ័  ៤។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ជា ស វត្តែ  ឯកស 

រេខ E3/5084 ោម នាេរ ច្រឆទិ ERN (ភាសខខម ) 0865603-4 ទំេ័  ៨ ដេ់ ៩។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ អ៊ា ៊ុំ រប្េឿង ឯក

ស រេខ E3/3957 ថ្ងៃទី ០៨ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00414475-6 ទំេ័  ៤ ដេ់ ៥ ។ ពាកយរណា ឹងជន ងរប្ោោះ ប្តកោះ 

អា៊ា េ ឯកស រេខ  E3/5324 ោម នាេរ ច្រឆទិ ERN (ភាសខខម ) 00451229-30 ទំេ័  ៧ ដេ់ ៨។  
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 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៩៨ រជើងទំេ័  ១៨៤៧ រោងរៅរេើប្រតកចា  ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ 

២០១៣ (េកន ោ៉ៅ ថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័  ៦ (េកន ោ៉ៅ ថ្ង បានអោះអាងថា ប្រជាជនប្តូវរត់ថ្ដរត់រជើងរេើឡាន)។ ប្រតក

ចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័  ៥៦ (ទឹង ស ខា បានអោះអាងថា ខខម ប្កហ្មបាន
 រ់ឡានរដើមបីរត់ថ្ដរតរ់ជើងខេួនឯង រ៉ៅ ខនាេ ំបានអន ញ្ញា តឱ្យប្រជាជនឆ ោះេីរេើឡានកនុងរេេរ ឱើដំរណើ ោ៉ៅ ងយូ  ហ្ូតទាេ់ខតរៅដេ់

រពា ិ៍សត់)។ សូមរមើេផងខដ  ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 

ទំេ័  ៤៣ នកង ៥៣ ដេ់ ៥៤ (François PONCHAUD បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់បានឮប្រជាជនេកេណ៌នាអំេីេកខខណឌ កនុងអំឡុង

រេេជរមេៀសរេើកទីេី ថា េកួោត់ោម នបានខឆកទឹកឱ្យ រហ្ើយប្តូវរត់ថ្ដរត់រជើងរៅកនុងទូ ងរភេើង)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ  នូ 

ឆ្ន ំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័  ៤០ នកង ៧៣ (រេជ ប្សីផេ បានអោះអាងថា ប្រជាជនរេើ ងរភេើងខដេ

 ឺរត់ថ្ដរត់រជើងប្តូវប្បារ់ទាហាន េ រខខម ប្កហ្ម នកងមួយប្សរក់រប្ាយមក  ងរភេើងបាន រ់ឱ្យឆ ោះ  េ រត្តមរយើងរៅខាេ ឆរយើង

 ត់។ ម្ភនបាញ់សម្ភេ រ់រកើតរឡើងរៅកនុងទូ ងរភេើងមួយរដាយស រត់រជើងកនុងទូ រភេើងរនាោះ)។ 
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627>ឆ ងរប្ាយ ទាក់ទងរៅនឹងកងឱោះថាន ំរេទយ នកងា ផាេ់ជំនួយ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់

រឃើញថា ភសាតុ្តងឆំនួន ៩ បានោបំ្ទា យេ់រឃើញរនោះ ខដេកនុងឆំរណាមរនាោះ ម្ភនភសាតុ្តងឆំនួន ៤ ជាសកខី

កមមផ្លៃ េ់ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី។ សកសី Denise AFFONÇO បានផាេ់សកខីកមមថា កនុងអំឡុងរេេរ ឱើ

ដំរណើ អស់ យៈរេេជារប្ឆើនថ្ងៃ ឬសបាា ហ្៍រនាោះ ប្រជាជនេ ំបានទទួេជំនួយខផនករវជជសស្តសា នកងា ផាេ់ថាន ំ

រេទយណាមួយរឡើយ1630។ សកសី រអា  ី នកង យឹម ស វណណ  បានអោះអាងថា ប្រជាជនជារប្ឆើនធាេ ក់ខេួន កឺនុង

អំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  រហ្ើយកងទ័េខខម ប្កហ្មេ ំបានយកឆកតាទ កដាក់មក

រេើេួកោត់រឡើយ1631។ រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី េកន ោ៉ៅ ថ្ង បានរង្ហា ញថា ោត់បានរឃើញមន សសខយេ់ល 

រហ្ើយបានដួេសេ រ់ រនោះជាា រ ៀររារ់មួយខដេម្ភនា រញ្ញជ ក់រខនែមេីា រ ៀររារ់ប្រហាក់ប្រខហ្េោន
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 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) ឯកស រេខ E1/152.1 ទំេ័  ៦៧ (Denise AFFONÇO 

បានអោះអាងថា រៅកនុងា ជរមេៀសរេើកទីេី  អនកប្តូវបានជរមេៀស បានរសនើស ំជំនួយថាន ំរេទយ រ៉ៅ ខនាោម នា រឆេើយតររឡើយ)។ សូម

រមើេផងខដ  កំណត់ រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ លង់ វាឆ ឯកស រេខ E3/5590 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 

004220973-4 ទំេ័  ៥ ដេ់ ៦ (រៅរេេជរមេៀសរៅរខតាបាត់ដំរង កងទ័េខខម ប្កហ្មេ ំបានផាេ់ថាន ំរេទយរសោះរឡើយ)។ ពាកយស ំ

ត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី លង់ វ៉ាឆ ឯកស រេខ E3/4695 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00365097-8 

ទំេ័  ៧ ដេ់ ៨ (លង់ វ៉ាឆ បានអោះអាងថា រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ េ ំម្ភនា ខឆកថាន ំរេទយសប្ម្ភរ់េាបាេជំងឺប្លុនចាញ់ដេ់កូនប្សីឆបង

 រស់ោត់រឡើយ)។ ពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ជា ស វត្តែ  ឯកស រេខ E3/5084 ោម នាេរ ច្រឆទិ ERN (ភាស

ខខម ) 00865605 ទំេ័  ១០ (ជា ស វត្តែ  បានអោះអាងថា រៅកនុង ដូវប្ឆូតរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦ ោត់ នកងប្កុមប្លួស រស់ោត់ រាី នកងជីត្ត 

ខដេម្ភនជំងឺប្លុនចាញ់ ប្តូវបានខខម ប្កហ្មប្បារ់ឱ្យរ ៀរឆំឥវ៉ាន់រដើមបីចាក់រឆញ េួកោត់ប្តូវខសងជីត្ត រស់ោត់រៅកនុងអប្ងឹង 

េីរប្ពាោះោត់មកនអាឆរដើ បាន។ រាី រស់ខាុំអាឆរដើ បានោ៉ៅ ងេកបាករដាយម្ភនរ ើប្ឆត់)។  ពាកយរណា ឹងជន ងរប្ោោះ រស រ ឿន ឯក

ស រេខ E3/5436 ថ្ងៃទី ១០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00483749 ទំេ័  ៧ (រស រ ឿន បានអោះអាងថា កនុងឆ្ន ំ 

១៩៧៧ រងទីេី រស់ោត់រ ម្ ោះ លឹម សយន (ប្សី) បានសេ រ់រដាយជមៃឺប្លុនចាញ់ ោម នថាន ំរេទយេាបាេ)។  

1631
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ឯកស រេខ E1/146.1 ទំេ័  ១៣ (រអា  ី បានអោះអាងថា រនាៃ រ់េីប្តូវ

បានជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ប្លួស  រស់ោត់ប្តូវជរមេៀសមាងរទៀតេីប្សុកកំរណើត ខដេកនុងរេេរនាោះរងប្សី រស់ោត់ម្ភន

ជំងឺ នកងប្តូវា ថាន ំរេទយ រ៉ៅ ខនាោម នអនកណាចារ់អា មមណ៍រឡើយ)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ឯក

ស រេខ E1/135.1ទំេ័  ៧៤ ដេ់ ៧៥ (យឹម ស វណណ  បានអោះអាងថា កនុងអំឡុងរេេជរមេៀសរនារទៀតរៅកនុងឆ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ អនក

ប្តូវបានជរមេៀសេ ំប្តូវបានផាេ់ថាន ំរេទយរសោះរឡើយ)។ 
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មួយ រស់ជនរភៀសខេួន1632។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ផងខដ រេើា រ ៀររារ់រៅកនុងពាកយស ំ

ត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ខដេបានរញ្ញជ ក់េមអកតថា ខខម ប្កហ្មបានផាេ់រប្រងប្កឡា នកងថាន ំរេទយដេ់

រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ូររនោះ1633។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ររើ

រទាោះរីជាម្ភនភសាតុ្តងរញ្ញជ ក់ខ សៗោន ក៏រដាយ ក៏រៅខតម្ភនភសាតុ្តងប្លរ់ប្ោន់រង្ហា ញថា ជាញឹកញារ់េ ំម្ភន

ា ផាេ់ថាន ំរេទយ នកងជំនួយខផនករវជជសស្តសារឡើយ។ 

628>ស  ររសឆកាីមក ខផអករេើភសាតុ្តងទាងំរនោះ េ ំខមនជាា េ ំសមរហ្ត ផេកនុងា ខដេអងគជំន ំជប្មោះស

លាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ជាទូរៅម្ភនកងឱោះរសបៀងអាហា  ទឹក នកងសម្ភា  អនាម័យ  ួមទាំងថាន ំរេទយ នកង

ជំនួយខផនករវជជសស្តសាជារដើម។ ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេទទួេសគ េ់ថា ប្រជាជនមួយឆំនួន

ទទួេ ងា េំបាករដាយស កងឱោះជប្មកោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ ក៏េ ំម្ភនភសាតុ្តងប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់ា យេ់

រឃើញទូរៅទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះរឡើយ។  

៤.ឃ.៣.ឃ.២.ា យេរ់ឃើញទរូៅថា ម្ភនមន សសសេ រ ់នកងា ទ កសកសេរចាេ 

629>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “រដាយស េកខខណឌ ទាងំរនោះ រទើររណាា េឱ្យម្ភនមន សស

សេ រ់។ សកសេទាងំរនោះប្តូវបានទ ករចាេត្តមផេូវ នកងខេោះរទៀតប្តូវបានរបាោះរឆញត្តមរងអួឆ ងរភេើង ខដេរនោះ

ជាា ដកហ្ូតឱ្ាស រស់ប្លួស សេកនុងា រ ឱើរ ណយាន់ទ កខសប្ម្ភរ់អនកសេ រ់”1634។ នួន ជា បានជទំាស់

រៅនឹងា យេ់រឃើញរនោះថា ជាា ររងកើតជាេកខណៈទូរៅហ្ួសរហ្ត 1635។  

630>ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា “រដាយស េកខខណឌ ទាងំរនោះ 

រទើររណាា េឱ្យម្ភនមន សសសេ រ់” អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះបានសននកដាឋ នថា ា 

                                                 
1632

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅ ថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័  ៣៥ ដេ់ ៣៦ (េកន ោ៉ៅ ថ្ង បាន

អោះអាងថា ោត់បានរឃើញមន សសេី នាក់សេ រ់រដាយស ខយេ់ល)។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួន ឯកស រេខ E3/4590 ទំេ័  ១១២ 

ERN (ភាសខខម ) 00836189 (រៅត្តមផេូវ េី ភាលប្បាថំ្នក ម្ភ បានសេ រ់រដាយស អស់កម្ភេ ំង ឬ ឺ)។ 

1633
 ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី សន ម ំ ឯកស រេខ E3/4992 ថ្ងៃទី ១១ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 

00557955 ទំេ័  ៤។ 
1634

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៤៤ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 

1635
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៤៦។ 
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យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា សេ រ់រដាយស េកខខណឌ  េ ំខមនជាា មកនសម

រហ្ត ផេរដាយស បានខផអករេើសកខីកមមកនុងត លាា រទ1636។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេយេ់រឃើញថា េ ំខមនជាា េ ំសមរហ្ត ផេកនុងា យេ់រឃើញទូរៅខដេថា ប្រជាជនខេោះបានសេ រ់រនាោះ

រឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញខដេថា សកសេប្តូវបានទ ករចាេត្តមផេូវ ឬរបាោះរចាេត្តមរងអូឆ ង

រភេើងខដេកំេ ងររើករនាោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើសកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រេជ 

ប្សីផេ1637
 ខដេា រ ៀររារ់ រស់ោត់ប្តូវបានរញ្ញជ ក់រខនែមេីសកសី ស ខ  កន ខដេបានរង្ហា ញថា 

សកសេខដេោត់បានរឃើញត្តមផេូវ ងរភេើងរនាោះ លឺជាសកសេ រស់ប្រជាជនរៅរេើ ងរភេើង1638។ អាប្សយ័

រហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា េ ំខមនជាា េ ំសមរហ្ត ផេខដេអងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងបានផាេ់ា យេ់រឃើញខរររនោះ ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ត្តមា 

រង្ហា ញថ្នា យេ់រឃើញរនោះបានរ ឱើឱ្យម្ភនា ភាន់ប្ឆឡំរនាកឆប្តង់ថា ា ទ កសកសេរចាេត្តមផេូវប្តូវបាន

រ ឱើរឡើងជាប្រេ័នធ ខដេរនោះេ ំម្ភនភសាតុ្តងោបំ្ទរឡើយ។   

631>ផៃយុរៅវច្ញ ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត ខដេថា ក ម្ភ វរងឱងឳេ កម្ភា យខដេយំជារ់ ហ្ូតប្តូវបានកង

ទ័េខខម ប្កហ្មប្លខវងរឆញត្តមរងអួឆ ងរភេើងរនាោះ1639 បានខផអករេើពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីខត

មួយលត់ នកងសកខីកមម រស់សកសីម្ភន ក់ខដេបានអោះអាងថា ោត់បានឮរ ឿងប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  ខដេ

                                                 
1636

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥៣៦ ជាអាទិ៍ ៥៥០។ 

1637
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៩៧ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រេជ ប្សី

ផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័  ៣៩។ 

1638
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៩៧ រជើងទំេ័  ១៨៣៨ ដេ់ ១៨៤០ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី 

២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស ខ  កន) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័  ទំេ័  ១៩, ២១ ដេ់ ២២។ សូមរមើេផងខដ  ពាកយស ំត្តងំ
ខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ឌី រ ឿន ឯកស រេខ E3/4656 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00544561-2ទំេ័  

៤ ដេ់ ៥ (បានអោះអាងថា ក ម្ភ ខដេយំប្តូវបានប្លខវងរឆញេី ងរភេើង)។ ា រ ៀររារ់រនោះប្តូវបានរញ្ញជ ក់រៅកនុងប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី 

១៥ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ឯកស រេខ E1/223.1 ទំេ័  ៦៣ ដេ់ ៦៦។ 

1639
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៩៧។ 
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រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី េ ំបានផាេ់េ័ត៌ម្ភនេមអកតរឡើយ1640។ រោងត្តមភសាតុ្តងខដេម្ភនមូេដាឋ នរខាយខររ

រនោះ េ ំម្ភនត លាា អងគរហ្ត សមប្សរណាមួយអាឆផាេ់ា យេ់រឃើញខរររនោះបានរឡើយ។ 

៤.ឃ.៣.ឃ.៣.ា សននកដាឋ នខដេថា  ប្រជាជនភាលរប្ឆើនខដេប្តវូបានផ្លេ ស់ទេីរំៅ  លជឺា“ប្រជាជនងម”ី 

632>ឆំរពាោះអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

ខដេថា ម្ភនេំនាថំ្នា ប្រប្េឹតាថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន“ប្រជាជនងមី”1641
 នកងភាេផៃយុោន ខដេបានរចាទ

ប្រាន់រៅកនុងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើម្ភនខត“ប្រជាជនងមី”

រ៉ៅ រណាណ ោះខដេប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ1642 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសរងកតរឃើញថា 

ា យេ់រឃើញខដេថា “ប្រជាជនភាលរប្ឆើនរេើសេ រខដេប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅដំណាក់ាេទីេី ប្តូវបាន

ខខម ប្កហ្មផ្លេ ស់ទីេំរៅ ួឆមករហ្ើយរៅម នខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥” បានខផអករៅរេើា យេ់រឃើញរៅកនុងកថា

ខណឌ ឆំនួន ៥ រៅកនុងខផនកខាងរដើមថ្នសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង1643។ កថាខណឌ មួយកនងុ

ឆំរណាមរនាោះម្ភនា យេ់រឃើញមួយខដេថា “ប្រជាជនរារ់ខសននាក់”ប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅ រដាយបាន

រោងជាឧទាហ្ ណ៍រៅរេើរខតាឆំនួន ៦ ទាក់ទងរៅនឹងរខតានីមួយៗ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងកនុង

ា យេ់រឃើញ រស់ខេួនរៅរេើរទេករស ន៍ រស់រ លគេេីមួយរៅប្បាមំួយនាក់ រដាយរោងរៅរេើសកខីកមម

កនុងត លាា  កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ នកង/ឬពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រស់រ លគេខដេពាក់

េ័នធ1644។ ជាឆំនួនស  រ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានវច្ភាលរេើរទេករស ន៍ រស់រ លគេឆំនួន ១៩ នាក់រៅកនងុ

                                                 
1640 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៩៧ រជើងទំេ័  ១៨៣៨ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៥ ខខ កកកដា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen Heder) ឯកស រេខ E1/223.1 ទំេ័  ៦៣ ដេ់ ៦៦។ 

1641
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៩១, ៤៥៣ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថា

ខណឌ  ៨០៣។ 

1642
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៥៣ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ

៥៨៨។  

1643
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៣១ នកង រជើងទំេ័  ២០០០។ 

1644
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៨៨ រជើងទំេ័  ១៧៦៤ ដេ់ ១៧៧០ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ 

ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (  ឆ ផ្លន់ដារា-ស) ទំេ័  ៣ ដេ់ ៦។ េ័តម៌្ភនរខនែមរៅរេើពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រស់ 

  ឆ ផ្លន់ដារា-ស ឯកស រេខ E3/5732 ោម នាេរ ច្រឆទិ ERN (ភាសខខម ) 00916998 ទំេ័  ១។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ 
ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (ចាន់ ស ជាតក) ឯកស រេខ E1/198.1 ទំេ័  ៣៤ ដេ់ ៣៥។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ 
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កថាខណឌ រនាោះ។ អងគជំន ំជប្មោះបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា “រៅតំរន់ខេោះ ម្ភនខតប្រជាជនងមីរទខដេប្តូវបាន

ផ្លេ ស់ទីេំរៅ ឆំខណកឯតំរន់ដថ្ទរទៀត ទាងំប្រជាជនចាស ់នកងប្រជាជនងមីប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅ” រដាយរោង

រៅរេើភសាតុ្តងឆំនួន ១៣ នកងប្រភេឆំនួន ៣ រផសងៗោន 1645។ រៅកនុងកថាខណឌ រនាៃ រ់បានេកភាការេើមេូ

                                                                                                                                                             

(យឹម ស វណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័  ៦៨ ដេ់ ៧០។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូផ្លន់ សូវណណ ី) 
ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័  ៣៩ ដេ់ ៤៣, ៤៥។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ 

E1/137.1 ទំេ័  ៨២ ដេ់ ៨៣។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/138.1ទំេ័  ២ ដេ់ 

៣, ៤៥។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រអា  ី ឯកស រេខ E3/3967 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ សហីា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាស

ខខម ) 00565893-4 ទំេ័  ៣ ដេ់ ៤។  ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី សួង ស ភា ឯកស រេខ E3/4837 ថ្ងៃទី ២៦ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00526041-2 ទំេ័  ៣ ដេ់ ៤។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅ ថ្ង) 
ទំេ័  ៥ ដេ់ ៦។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៤ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខា) ទំេ័  ២៩ ដេ់ ៣៨។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ លង់ 

វាឆ ឯកស រេខ E3/5590 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00420971-5 ទំេ័  ៣ ដេ់ ៧។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី 
២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ផេេី) ទំេ័  ២៨ ដេ់ ២៩។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ខសម វី ៈ ឯកស រេខ 

E3/4678 ថ្ងៃទី ២៤ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00323529-30 ទំេ័  ៥ ដេ់ ៦ ។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋ

របរវណី  កន សវ   ឯកស រេខ E3/5006 ថ្ងៃទី ២៨ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00559762-4 ទំេ័  ៣ ដេ់ ៥។ 
កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ រសង ម្ភ៉ៅ  ឌី ឯកស រេខ E3/5613 ថ្ងៃទី ២៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១០ ERN (ភាសខខម ) 00491045

ទំេ័  ៣។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី េ   េ ំ ឯកស រេខ E3/4714 ថ្ងៃទី ២៧ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាស

ខខម ) 00397780-1 ទំេ័  ៤ ដេ់ ៥។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ជួន សំអាត ឯកស រេខ E3/4707 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ 

 នូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00387631 ទំេ័  ៤។ ពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី សយ ាណាេ់ ឯកស រេខ 

E3/4699 ថ្ងៃទី ០៧ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00368783-4 ទំេ័  ៤ ដេ់ ៥។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋ
របរវណី េី ហ្ ឹម ឯកស រេខ E3/3978 ថ្ងៃទី ១២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00565831-2 ទំេ័  ៤ ដេ់ ៥។ ប្រតក
ចា  ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (េឹម សត) ទំេ័  ៤៩។ 

1645
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៨៨ រជើងទំេ័  ១៧៧១ ដេ់ ១៧៧២ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី 

១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័  ៧៣ ដេ់ ៧៤។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

២០១៣ (សូផ្លន់ សូវណណ ី) ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័  ៤៥។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (Denise AFFONÇO) 

ឯកស រេខ E1/152.1 ទំេ័  ៦៥ ដេ់ ៦៦។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័  
៣៧ ដេ់ ៣៨។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ផេេី) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័  ៣៧ នកង ៤២ ដេ់ 

៤៣។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័  ៨៤ ដេ់ ៨៥។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី 

២២ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (រអា  ី) ឯកស រេខ E1/145.1 ទំេ័  ៨៦ ដេ់ ៨៧, ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រអា  ី 

ឯកស រេខ E3/3967 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00565893-4 ទំេ័  ៣ ដេ់ ៤។ កំណត់រហ្ត សា រ់
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រហ្ត ខដេបានប្បារ់រៅប្រជាជនឱ្យផ្លេ ស់ទីេំរៅ ដូឆជា“ប្រជាជនប្តូវបានប្បារ់ថា េួកោត់នឹងប្តូវរញ្ជូនប្ត

ឡរ់រៅផៃោះវច្ញ” នកងថា េួកោត់ធាេ រ់ប្តូវបានជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងមាង ួឆមករហ្ើយ អាឆចាត់ទ កជាប្រជាជន

ងមី ខដ  រ៉ៅ ខនារទាោះរីជាោ៉ៅ ងណាកាី េ ំបានផាេ់ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះរឡើយ1646។ រៅកនុងកថា

ខណឌ ឆំនួន ២ រផសងរទៀតខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរនាោះ ម្ភនរៅកនុងខផនកខដេរដាោះប្សយអំេី

ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនសប្ម្ភរ់រោេរំណងថ្នា តស៊ាូវណណ ៈ ខដេរ ៀររារ់អំេីរទេករស ន៍ រស់រ លគេ

ឆំនួន ៨ នាក់ដថ្ទរទៀត នកងប្លួស រស់េួកោត់1647។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគ េ់ថា ម្ភនរហ្ត 

ា ណ៍ជារប្ឆើនខដេទាងំ“ប្រជាជនងមី” នកង“ប្រជាជនចាស”់ប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅ1648។ 

633>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ភសាតុ្តងភាលរប្ឆើនខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

បានយកមកេកចា ណា លឺជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ“ប្រជាជនងមី”។ ទនៃឹមនឹងរនោះខដ  អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងក៏បានេកចា ណារៅរេើភសាតុ្តងថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ“ប្រជាជនចាស់” នកងជាេករសសបានទទួេ

សគ េ់ថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅទាងំរនោះបានរកើតរឡើងប្បាកដខមន។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ភសាតុ្តងខដេអងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងេកចា ណារនាោះ ជារ់ពាក់េ័នធខតប្រជាជនមួយឆំនួនតូឆខដេបានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់ា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅរ៉ៅ រណាណ ោះ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ េ ំម្ភនមូេដាឋ នណាមួយខដេអន ញ្ញា តឱ្យអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរ ឱើា 

សននកដាឋ នថា អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស“ភាលរប្ឆើនរេើសេ រ” លឺេកតជា“ប្រជាជនងមី”រនាោះរឡើយ។ 

៤.ឃ.៣.ឃ.៤.ា យេរ់ឃើញទាកទ់ងរៅនងឹា សម្ភេ រ ់

                                                                                                                                                             

ឆរមេើយ រងង ហ្៊ា យ ឯកស រេខ E3/5244 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00224795-6 ទំេ័  ៣ ដេ់ ៤។ 
ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី េី ហ្ ឹម ឯកស រេខ E3/3978 ថ្ងៃទី ១២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 

00565832 ទំេ័  ៥។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ ម្ភ៉ៅ ន់ សរ ឿន ឯកស រេខ E3/5258 ថ្ងៃទី ០៤ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាស

ខខម ) 00249910-11 ទំេ័  ២ ដេ់ ៣។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ សួង ស ឹម ឯកស រេខ E3/4657 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ 

២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00349497-8 ទំេ័  ៥ ដេ់ ៦។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សងំ រ៉ាត់) ទំេ័  ៤៧ 

នកង ៥៣។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ ប្ពារ រប្េឿង ឯកស រេខ E3/5132 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០០៧ ERN (ភាសខខម ) 

00165244-5 ទំេ័  ២ ដេ់ ៣។ 

1646
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៨៩។  

1647
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦២២ ដេ់ ៦២៣។  

1648
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៨៨។ 
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634>រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា “កនុងអំឡុងរេេ

ថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ ឬរៅរេេរៅដេ់កខនេងរ ៀងៗខេួន”ខខម ប្កហ្មបានបាញ់សម្ភេ រ់ប្រជាជន1649
  រដាយខផអក

រេើមូេដាឋ នឆំនួន ២ លឺ វច្សេភាេថ្នា ជំន ំជប្មោះ នកងភសាតុ្តងតកឆតួឆ1650។ ទាក់ទងរៅនឹងឆំណ ឆទីមយួ 

រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា វច្សេភាេថ្នា ជំន ំជប្មោះប្តូវបានកប្មកតប្តឹមប្េឹតាកា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងកនុង

អំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន មកនខមនរប្ាយមករទៀតរនាោះរទ1651។  

635>នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះម្ភនកំហ្ សរដាយបានផាេ់ា យេ់រឃើញម្ភនេកខណៈទូរៅខដេ

ថា ខខម ប្កហ្មបានបាញ់សំរៅអនកខដេេាោម ត់រលឆខេួន នកងបានខផអករេើសកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋ

របរវណីខតម្ភន ក់រ៉ៅ រណាណ ោះ1652។  

636>ឆំរពាោះអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹង វច្សេភាេថ្នា ជំន ំជប្មោះ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានដកប្សង់េ ំប្តឹមប្តូវរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងខដេកនុងរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានយេ់រឃើញថា ប្រជាជនប្តូវបានបាញ់សម្ភេ រ់ទាងំ

រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ ឬរៅរេេរៅដេ់ទីកខនេងរនាោះរឡើយ1653។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អណំោះ

អំណាងរនោះប្តូវរដករស រចាេ។  

637>ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញដថ្ទរទៀត ខដេប្តូវបានជំទាស់ពាក់េ័នធរៅនឹងា សម្ភេ រ់ជនស ីវច្េកនុង

អំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរោងរៅរេើា សននក

ដាឋ នដំរូង រស់ខេួន1654 នកងដូរឆនោះយេ់រឃើញថា ា យេ់រឃើញទូរៅ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ សំម

រហ្ត ផេរនាោះរទ រដាយស េ ំម្ភនភសាតុ្តងោបំ្ទា សននកដាឋ នខដេថា ា សម្ភេ រ់កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទី

                                                 
1649

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨០៣។ 

1650
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៥៧។ 

1651
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៥៨។ 

1652
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៣១ រោងរៅរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៥៩៨ “កងទ័េខខម ប្កហ្មបានបាញ់អនកខដេេាោម ត់រលឆខេួន”។  

1653
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨០៣ (“កនុងអំឡុងរេេជរមេៀស ឬរៅរេេរៅដេ់ទីកខនេង” 

នកោយពាក់េ័នធរៅនឹងកងឱោះរសបៀងអាហា  ទឹក នកងជប្មក)។  

1654
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥៥៦ ដេ់ ៥៥៧។ 
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េំរៅ លឺជាខផនកមួយថ្ន“េំនាថំ្នាប្រប្េឹតាស ីសង្ហឱ ក់ោន ”1655។ ម្ភនមូេដាឋ នោបំ្ទរៅកនុងអំណោះអំណាង រស ់

នួន ជា ខដេថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា “ខខម ប្កហ្មបានបាញ់អនកខដេេា

ោម ត់រលឆ”1656រនាោះ េ ំខមនជាេកខណៈទូរៅរនាោះរទ រដាយស អងគជំន ំជប្មោះបានខផអករៅរេើសកខីកមម

ឆចាមអារ៉ាមមួយម ខលត់ទាក់ទងរៅនឹងរហ្ត ា ណ៍ខតមួយរ៉ៅ រណាណ ោះ។     

៤.ឃ.៣.ឃ.៥.ា យេរ់ឃើញខដេថា  ប្រជាជនប្តវូបានរងខ ំ លរំាម  ឬរបាកររញិ្ញត ឱ្យផ្លេ ស់ទេីរំៅ 

638>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ប្រជាជន“ប្តូវបានរងខកតរងខំ លំរាម ឬរបាកររញិ្ញតឱ្យរ ឱើ

ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ”1657។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ប្រជាជនណាខដេ

មកនប្េមផ្លេ ស់ទីេំរៅ ឬេាោម ត់រលឆខេួន ប្តូវបានចារ់ខេួន ឃ ំខេួន ឬផ្លេ ស់ទីេំរៅជាងមីមាងរទៀត”1658។ ជន

ជារ់រចាទទាងំេី បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញទាងំរនាោះ រដាយបានរចាទប្រាន់ថា ភសាតុ្តងខដេបាន

រោងរដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង េ ំម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់ នកងផៃយុោន 1659។ 

639>ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេ ងា ជំទាស់រនាោះ បានខផអករេើភសាតុ្តងខដេបាន

រោងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង។ កថាខណឌ ពាក់េ័នធទីមួយរោងរៅរេើា រ ៀររារ់

ឆំនួន ៦1660 ទាក់ទងរៅនឹងផេវច្បាកជាសាា ន េេថ្នា េ ំប្េមសា រ់ត្តមរញ្ញជ ឱ្យផ្លេ ស់ទីេំរៅ រ៉ៅ ខនាទំនងជា
ថា ម្ភនឆរមេើយរួនកនុងឆំរណាមរនាោះពាក់េ័នធរៅនឹងា លំរាមកំខហ្ងឆំរពាោះផេវច្បាកថ្នា មកនរោ េត្តមរទ

រញ្ញជ ឱ្យផ្លេ ស់ទីេំរៅ ខដេេ ំខមនជាផេវច្បាកជាក់ខសាងរឡើយ1661។ កថាខណឌ ពាក់េ័នធទីេី ម្ភនា យេ់

រឃើញមួយខដេថា “កងទ័េខខម ប្កហ្មបានបាញ់សម្ភេ រ់អនកខដេេាោម ត់” បានសំអាងរេើសកខីកមម រស់

                                                 
1655

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨០៣។ 
1656

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៩៨ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខា) 

ឯកស រេខ E1/147/.1 ទំេ័  ៤០។ 
1657

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨០៣ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៥៩១ ដេ់ ៥៩៩។ 

1658
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៣២ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៥៨៨, ៥៩៨ នកង ៦០៩។  

1659
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៣២។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៥៤។ 

1660
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ១៧៧៦ (សកខីកមមផ្លៃ េ់ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីឆំនួន ៣ នាក់ នកង

កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់សកសីឆំនួន ៣ នាក់ ប្តូវបានយកមកសំអាង)។ 

1661
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៨៨ រជើងទំេ័  ១៧៧៦។ 
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រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ទឹង ស ខា ខតម្ភន ក់រ៉ៅ រណាណ ោះ ដូឆបានសរងខរខាងរេើ1662។ កថាខណឌ មួយរទៀតបាន

រ ៀររារ់ថា រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីម្ភន ក់កនុងឆំរណាមរនាោះបានេនយេ់ថា “ប្រជាជនខដេេាោម ត់រលឆខេួន

ប្តូវបានកងទ័េខខម ប្កហ្មរដញចារ់។ ោត់បានឮសខប្មក រស់េួករលខប្សក រប្ាយេីេួករលប្តូវបានចារ់ខេួន 

រទាោះរីជាោត់េ ំបានរញ្ញជ ក់អំេីរជាលវាសនា រស់េួករលឱ្យបានឆាស់លាស់ក៏រដាយ”1663។ 

640>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ជាា េ ំសមរហ្ត ផេកនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញោ៉ៅ ង

ទូេំទូលាយមួយទាក់ទងរៅនឹងផេវច្បាកថ្នា មកនរ ឱើត្តមា រញ្ញជ ឱ្យផ្លេ ស់ទីេំរៅ រដាយស បានខផអករេើភ

សាតុ្តងថ្នា លំរាមកំខហ្ង ភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាម ឬភសាតុ្តងេ ំឆាស់លាស់អំេីផេវច្បាក នកងរដាយស េ ំម្ភន

ា េនយេ់រខនែមណាមួយទាក់ទងរៅនឹងមូេរហ្ត  ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានវាយតថ្មេរេើភសាតុ្តង

ោ៉ៅ ងដូឆរមាឆរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី េ ំបានរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ា យេ់រឃើញខដេថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្តូវបាន

រ ឱើរឡើងរដាយរងខំរឡើយ។ ម្ភនភសាតុ្តងរង្ហា ញថា ខខម ប្កហ្មខដេបានប្លរ់ប្លងប្ររទសទាងំប្សុងរៅរេេ

រនាោះ នកងបានផាួេ ំេំ ររចាស់ត្តម យៈកម្ភេ ំងរោធា បានប្បារ់ បានលំរាមកំខហ្ង ឬបានរញ្ញជ ប្រជាជនឱ្យ

ផ្លេ ស់ទីេំរៅ ដូរឆនោះប្រជាជនោម នជរប្មើសអឱីរផសងរប្ៅខតេីផ្លេ ស់ទីេំរៅរនាោះរទ1664។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ 

                                                 
1662

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៩៨ រជើងទំេ័  ១៨៤៥ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ  នូ ឆ្ន ំ 

២០១២ (ទឹង ស ខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័  ៤០។  

1663
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦០៩ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ផ

េេី) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័  ៣២។   
1664

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៨៨ រជើងទំេ័  ១៧៧៤ ដេ់ ១៧៧៦ រោងរៅរេើកនុងឆំរណាមរនាោះប្រតក

ចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សងំ រ៉ាត់)  ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័  ៤៧ នកង ៥៣ (កនុងឆ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ប្រធាន

ភូមកបានប្បារ់ សងំ រ៉ាត់ រាី រស់ោត់ កូនប្រុសឆំនួន ៤ នាក់ នកងប្លួស ឆំនួន ៤ ឬ៥ ដថ្ទរទៀត ឱ្យចាករឆញេីភូមក រស់ខេួនរៅកនុង

ប្សុកសំររាងរខតាកំេង់សពី រៅាន់ប្សុករម្ភងឫសសីរខតាបាត់ដំរង។ េួកោត់បានស ំមកនចាករឆញ រ៉ៅ ខនារនោះលឺជា“រញ្ញជ ដាឆ់ខាត” ដូរឆនោះ
េួកោត់ប្តូវខតរឆញ)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/137.1 ទំេ័  ៨៤ ដេ់ ៨៥ 

(ប្រធានភូមកបានប្បារ់ប្រជាជនងមីកនុងរខតាកណាា េឱ្យរ ៀរឆំអីវ៉ាន់ចាករឆញ)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ 

រូនី) ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័  ២៧ (រមភូមកបានប្បារ់េួកោត់ឱ្យចាករឆញេីខាឆ់កណាា េរៅរខតាបាត់ដំរង)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះ

ថ្ងៃទី ៣០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (សូផ្លន ់សូវណណ ី) ឯកស រេខ E1/199.1 ទំេ័  ៤៥ (សូផ្លន់ សវូណណ ី បាននកោយថា “អងគា 

ដាក់ទកសរៅ”ឱ្យប្លួស  នកងប្រជាជនងមីរៅកនុងភូមក ារាងរខតាកណាា េប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅរៅាន់រខតារពា ិ៍សត់ នកងបាត់ដំរង)

។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (អូន ផេេី) ឯកស រេខ E1/197.1 ទំេ័  ៣៦ ដេ់ ៣៧ (រលប្បារ់ឱ្យេួកោត់

ចាករឆញេីរខតាថ្ប្េខវង រហ្ើយប្តូវរ ឱើត្តម ររើមកនដូរឆនោះរទជួរផេវច្បាក។ រញ្ញជ ខខម ប្កហ្មបានរងខំមករេើេួកោត់)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះ
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អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា រដាយផៃយុរៅនឹងអឱីខដេជនជារ់រចាទបានអោះអាងរនាោះ ា រងខំ ួមរញ្ចូេ

ា លំរាមកំខហ្ង ឬា រងខកតរងខំ ដូឆជា ា រ ឱើឱ្យភ័យខាេ ឆរដាយអំរេើហ្កងា ា រងខកតរងខំ ា ោរសងកត់ផេូវ

ឆកតា ឬា  ំរលាភអំណាឆ ឬត្តម យៈា រកងយកផេប្ររោជន៍កនុងរ ច្ោាសរងខកតរងខំ1665។  

641>រខៀវ សំផន បានជំទាស់ផងខដ រៅរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ប្រជាជន

ប្តូវបានរបាកររញិ្ញតរដើមបីឱ្យផ្លេ ស់ទីេំរៅ េីរប្ពាោះកម្ភម ភកបាេខខម ប្កហ្មម្ភនមូេរហ្ត ប្តឹមប្តូវខដេរជឿ

បានថា អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសរនាោះនឹងទទួេបានេកខខណឌ  ស់រៅេអប្ររសើ រៅកខនេងងមី រោងត្តម រខៀវ 

សំផន ខដេរនោះ លឺជាមូេរហ្ត សប្ម្ភរ់កម្ភម ភកបាេរ ឱើា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរនាោះ1666។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ា យេ់រឃើញខដេថា ា របាកររញិ្ញតប្តូវបានរប្រើប្បាស់ លឺពាក់េ័នធរៅនឹងទី

កខនេងខដេប្តូវផ្លេ ស់ទីេំរៅរៅាន់រនាោះ មកនខមនមូេរហ្ត ថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរឡើយ1667។ កនុងឆំរណាមភសាុ

ត្តងដថ្ទរទៀត ា យេ់រឃើញរនោះបានខផអករេើសកខីកមមផ្លៃ េ់ រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ឡាយ រូនី1668
 នកង 

េកន ោ៉ៅ ថ្ង1669។ រៅកនុងសេប្កម អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានរោងរៅរេើសកខីកមមផ្លៃ េ់ រស់រដើមរ

ណា ឹង ដឋរបរវណីរផសងរទៀតផងខដ  នកងឆរមេើយរប្ៅត លាា ឆំនួន ២ ខដេបានអោះអាងថា ខខម ប្កហ្មបាន

ប្បារ់រៅប្រជាជនខដេប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅថា េួករលប្តូវប្តឡរ់រៅាន់ផៃោះសំខរង រស់ខេួន រ៉ៅ ខនាជាក់ខសាង

                                                                                                                                                             

ថ្ងៃទី ១៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (យឹម ស វណណ ) ឯកស រេខ E1/135.1 ទំេ័  ៧៣ (យឹម ស វណណ  បានផាេ់សកខីកមមថា អស់ យៈ

រេេប្បាមំួយខខរនាៃ រ់េីា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរៅាន់ភូមករេខ ៥ ប្លួស  រស់ោត់ប្តូវបានប្បារ់ថា ប្រសកនររើមកនចាក

រឆញរទ េួកោត់នឹងប្តូវបានឃ ំខេួន)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័  ៥២ ដេ់ 

៥៤ (ប្រខហ្េកនុងខខ កកកដា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទឹង ស ខា នកងប្រជាជនដថ្ទរទៀតខដេប្តូវបានរលជួយលាកេ់ួនមកនឱ្យជរមេៀសរេើកទីេី រនាោះ 

រប្ាយមកេួកោត់ប្តូវបានប្រមូេរៅ។ ខខម ប្កហ្មបានជរមេៀសេួកោត់រៅពាយ័េយ មួយខខរប្ាយមក)។  

1665
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥៩៥។ 

1666
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៥៤ ដេ់ ៤៥៥ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

កថាខណឌ  ៨០៣ ខដេកថាខណឌ រនោះបានរោងតរទៀតរៅរេើកថាខណឌ  ៥៩១ ដេ់ ៥៩៩។  

1667
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៩៩ (“ទីត្តងំខដេឱ្យប្រជាជនឆ ោះរនាោះេ ំខមនជាកខនេងខដេេួកោត់ប្តូវ

បានប្បារ់េីដំរូងថា ជាកខនេងប្តូវផ្លេ ស់ទីេំរៅរៅាន់រនាោះរឡើយ”)។   

1668
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័  ៤។  

1669
 ប្រតកចា  ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅ ថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័  ៧។ 
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ប្តូវបាននារំៅកខនេងរផសងរៅវច្ញ1670។ ខផអករេើភសាតុ្តងរនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា 

េ ំខមនជាា មកនសមរហ្ត ផេកនុងា យេ់រឃើញថា កនុងឆំរណាមរនាោះ ា របាកររញិ្ញតប្តូវបានរប្រើប្បាស់

រដើមបឱី្យម្ភនា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ។ រញ្ញា ខដេថា កម្ភម ភកបាេខខម ប្កហ្មមួយឆំនួនម្ភនមូេរហ្ត រជឿជាក់ថា អនក

ខដេប្តូវបានជរមេៀសនឹងទទួេបានេកខខណឌ  ស់រៅប្ររសើ រៅទីកខនេងខដេប្តូវផ្លេ ស់ទីេំរៅរៅានរ់នាោះ េ ំ

ជារ់ពាក់េ័នធរៅកនុងរញ្ញា រនោះរឡើយ។ 

៤.ឃ.៣.ឃ.៦.អនតីាន កេូភាេថ្នា ផ្លេ ស់ទេីរំៅប្រជាជនដណំាកា់េទេី ី  

642>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជា

ជនដំណាក់ាេទីេី  ខដេ ួមរញ្ចូេា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរឆញេីប្េំខដនកមពជុារវៀតណាមេ ំខមនជាមូេ

រហ្ត សមប្សរ ដូរឆនោះ “េ ំអាឆរ ឱើយ តាកកមមរដាយខផអករេើសនាកស ខជនស ីវច្េ ឬភាេចាបំាឆ់ខផនករោធារនាោះរទ 

នកងរៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាងំអស់ េ ំម្ភនភាេចាំបាឆ់ នកងសម្ភម្ភប្តរឡើយ”1671។ ជាេករសសទាក់ទងរៅនងឹា 

ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរឆញេីប្េំខដនរវៀតណាម អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “កងទ័េខខម 

ប្កហ្ម នកងកម្ភម ភកបាេបានផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនទាងំរនោះមួយឆំនួនរដើមបីយករៅអរ់ ំខកខប្រ ខេោះរទៀតប្តូវបាន

រ ឱើឱ្យបាត់ខេួន ឬយករៅាន់ជួ ម ខរដើមបីរ ឱើា ង្ហ ” នកងបានសននកដាឋ នថា “ា ដាក់ប្រជាជនទាងំរនោះឱ្យសែកតរៅ

                                                 
1670

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកថាខណឌ  ៥៨៩ រជើងទំេ័  ១៧៨៣ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ២០១៣ (ចាន់ ស ភា រៅចាន់ ស ជាតក) ទំេ័  ៣៣ (ចាន់ ស ជាតក បានផាេ់សកខីកមមថា អស់ យៈរេេប្បាមំួយខខរនាៃ រ់េីប្តូវបាន

ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ “រមអងគា ”បានប្បារ់ប្លួស  រស់ោត់ថា េួកោត់ប្តូវបានអន ញ្ញា តឱ្យប្តឡរ់េីប្សុករកៀនសឱ យរៅ

ភនំរេញ រ៉ៅ ខនាផៃយុរៅវច្ញេួកោត់ប្តូវបានរញ្ជូនរៅាន់ប្សុករម្ភងឫសសី)។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ ជា រឡង ឯកស រេខ 

E3/5231 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00267730 ទំេ័  ៣ (ជា រឡង បាននកោយថា រប្ាយមកកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

ោត់ នកងរាី រស់ោត់លកតថា េកួោត់ប្តូវបានរញ្ជូនរៅាន់ប្សុកំរណើតរៅកនុងរខតាកំេង់ចាម រ៉ៅ ខនាជាក់ខសាងប្តូវនារំៅរខតារពា ិ៍

សត់)។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោម នាេរ ច្រឆទិ ERN 

(ភាសខខម ) 00836357-8 ទំេ័  ២០៧ ដេ់ ២០៨ (ប្រជាជនប្តូវបានប្បារ់ថា េួកោត់ប្តូវនារំៅទីប្កុងភនំរេញ េ ំចាបំាឆ់យកអឱីមក

ជាមួយរទ េីរប្ពាោះរលបានរ ៀរឆំផៃោះ ួឆរហ្ើយ) ERN (ភាសខខម ) 00836292 ទំេ័  ២១៥ (រៅកនុងឆ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខខម ប្កហ្មបាន

ប្រាសថា អងគា បានអន ញ្ញា តឱ្យប្រជាជនេីរខតាបាត់ដំរង កំេង់ ំ នកងកំេង់ឆ្ន ំងប្តឡរ់រៅភូមក រស់ខេួនវច្ញ។ ជាក់ខសាង ខខម 

ប្កហ្មរ ឱើរនោះ លឺរដើមបីរងខំប្រជាជនឱ្យរៅាន់រខតាបាត់ដំរង)។ 

1671
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៣៦។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៦៣៥។  
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កនុងសែ នភាេប្រ មនឹងរប្ោោះថាន ក់ខពស់ខរររនោះ មកនខមនជាយ តាកកមមរដាយខផអករេើរញ្ញា សនាកស ខសប្ម្ភរ់ប្រជា

ជនរនាោះរទ”1672។   

643>រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា ប្រជាជនប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅរដើមបផីាេ់ឱ្យ“អនកខដេបានផ្លេ ស់រៅរនាោះ

ម្ភនជីវភាេ ស់រៅប្ររសើ រឡើង” ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរដាោះប្សយរេើអំណោះអំណាងរនោះ1673 

នកងរដើមបីកសងរសដឋកកឆច រស់ប្ររទសត្តម យៈកសកកមម1674 នកងថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរនោះជាា ប្តឹមប្តូវ េ ំ

ខមនជារទរេមើសរនាោះរឡើយ។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរឆញេីប្េំខដនរវៀតណាម នកងបានអោះអាងថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ

ទាងំរនាោះរ ឱើរឡើងរដើមបីា ពា ប្រជាជនស ីវច្េ ឬភាេចាំបាឆ់ខផនករោធា ជាមូេរហ្ត ប្តឹមប្តូវ1675។ ទាក់ទង

រៅនឹងភាេេ ំម្ភនេកខណៈសម្ភម្ភប្តថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅទាងំរនាោះ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង េ ំបានផាេ់ា យេ់រឃើញណាមួយទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌ ថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅត្តមប្េំខដន

រវៀតណាម ដូរឆនោះ រសឆកាីសននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវទ កជារម្ភឃៈ1676។ រខៀវ សំផន ក៏បាន

អោះអាងផងខដ ថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស េីរប្ពាោះា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជា

ជនរៅាន់ផៃោះសខមបង រស់េួករលវច្ញជាាតេឱកកឆច រៅរេេា ប្រទូសរ៉ាយបានរញ្ចរ់ ខដេអងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងេ ំបានយេ់រឃើញថា ម្ភនា រកើតរឡើងរឡើយ1677។  

644>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារេើរញ្ញា ថ្ន

ា ផាេ់យ តាកកមមជាសាា ន េេ អំេីា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនទាក់ទងរៅនឹង“ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ” 

រ៉ៅ រណាណ ោះ1678។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងេកចា ណាជា ួមរៅរេើរញ្ញា ថ្នា រ ឱើយ តាក

                                                 
1672

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៣៥។  

1673
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៥៥។   

1674
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥១៦។ 

1675
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥០៥។  

1676
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥០៧។ 

1677
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥០៦។  

1678
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៦០៤ ជាអាទិ៍។ 
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កមមជាសាា ន េេ នកងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរទ“អំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត”រៅ

កនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក។  

645>ទាក់ទងរៅនឹងរោេរំណងទូរៅថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់

រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារេើរញ្ញា រនោះ រ៉ៅ ខនាបានសរប្មឆរដករស ថា ជាយ តាកកមមរដាយ

ខផអករេើា េកចា ណាថា ខខម ប្កហ្មទទួេខ សប្តូវមួយខផនក ំឆំរពាោះសែ នភាេ ៃន់ ៃ  រស់ប្រជាជន1679 នកងថា 

ប្លរ់ាេៈរទសៈទាងំអស់ ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនេ ំម្ភនភាេចាបំាឆ់ នកងសមប្សររឡើយ1680។ រខៀវ សផំន 

េ ំបានេាោមេនយេ់ នកងរដាោះប្សយសមប្សររេើសំអាងរហ្ត រនោះ ឬរង្ហា ញថា ម្ភនកំហ្ សរនាោះរឡើយ។    

646>ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរឆញេីប្េំខដនរវៀតណាម រដើមបីា ពា ប្រជាជនទាងំរនោះេីា 

វាយប្រហា ណាមួយ រស់រវៀតណាមរនាោះ1681 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរងូ

បានយេ់រឃើញថា ជនស ីវច្េមួយឆំនួនខដេប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅ ប្តូវបានរញ្ជូនរៅរដើមបីរ ឱើា រៅជួ ម ខ1682

ខដេេ ំខមនជាយ តាកកមមរដាយខផអករេើសនាកស ខ រស់ប្រជាជនខដេពាក់េ័នធរនាោះរឡើយ1683។ រខៀវ សំផន េ បំាន

រេើករង្ហា ញជាក់លាក់អំេីរញ្ញា រនោះ នកងេ ំបានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះរឡើយ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសរងកតរឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

សំអាងរេើភសាតុ្តងផ្លៃ េ់ជាឯកស កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ ឆំនួន ២ ម្ភនដូឆជា ទូ រេខ រស់ រ.ក.ក. ខដេរង្ហា ញ

ថា កងឆេ័តប្តូវបានកងទ័េរវៀតណាមចារ់ខេួន1684  ួមទាងំភសាតុ្តងខដេរញ្ញជ ក់រខនែមរេើឆរមេើយរប្ៅត លា

                                                 
1679

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៣៤ ដេ់ ៦៣៥។ សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថា

ខណឌ  ២៨៧ (“ររើរទាោះរីជាា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយស មូេរហ្ត មន សស ម៌ ប្តូវបានរ ឱើយ តាកកមមកនុងសែ នភាេមួយឆំនួនក៏រដាយ ក៏

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរនោះយេ់ប្សរជាមួយនឹងអយយា ថា ជាា េ ំអាឆរ ឱើយ តាកកមមបានរឡើយប្រសកនររើវច្រតាកមន សស ម៌រនោះ

ខដេបានរណាា េឱ្យម្ភនា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ បានរងករឡើងរដាយស សកមមភាេេ ំប្សរឆារ់រនាោះ”)(រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ សេ

ដីារ ឿងកាី  Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ  ៣០៨ រជើងទំេ័  ៧៣៩។ 
1680

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៣៤ ដេ់ ៦៣៦។ 
1681

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៧២ ដេ់ ៤៧៤។ 

1682
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៣៥។ 

1683
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៣៥។ 

1684
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦២៥ រោងរៅរេើទូ រេខ រស់កមពជុាប្រជា កររតយយ ឯកស រេខ 

E3/906 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ភាសខខម ) 00020922 ទំេ័  ១ (កងទ័េរវៀតណាមបានចារ់កងឆេ័តកំេ ងប្ឆូតប្សូវ
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ា ខដេេនយេ់ថា ប្រជាជនមួយឆំនួនប្តូវបានរញ្ជូនរៅាន់ប្េំខដនរដើមបីរ ឱើា 1685។ ខផអករេើភសាតុ្តងរនោះ 

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសននកដាឋ នថា ជាា សមរហ្ត ផេសប្ម្ភរ់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកនុងា យេ់

រឃើញថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរឆញេីប្េំខដនរវៀតណាម េ ំប្តូវបានរ ឱើរឡើងរដាយខផអករេើកាីបា មាអំេី

ស វតែកភាេ រស់ប្រជាជនខដេពាក់េ័នធរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ េ ំចាបំាឆ់េកនកតយរេើអំណោះអំណាងរនារនាៃ រ់

 រស់ រខៀវ សំផន ខដេរេើករឡើងថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរនាោះជាា ប្តឹមប្តូវ។ 

៤.ឃ.៣.ង.ា យេរ់ឃើញទាកទ់ងរៅនងឹា រ ឱើឱ្បបាតខ់េួនអនកខដេប្តវូបានជរមេៀស 

647>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កងទ័េ នកងកម្ភម ភកបាេខខម ប្កហ្ម“ម្ភនរឆតនាដកហ្ូតនូវ

រស ីភាេ រស់ប្រជាជនទាងំរនាោះ ម្ភនរឆតនាមកនផាេ់េ័ត៌ម្ភនអំេីទីកខនេងខដេេួករលប្តូវផ្លេ ស់រៅ នកងម្ភន

រឆតនារ ឱើឱ្យម្ភនា  ឺចារ់ ៃន់ ៃ ដេ់អនកទាងំឡាយខដេប្តូវបានរ ឱើឱ្យបាត់ខេួន ប្េមទាងំអនកខដេ ស់រៅកនុង

តំរន់ខដេប្តូវបានផ្លេ ស់រឆញ”1686។ 

648>នួន ជា បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា រហ្ត ា ណ៍ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេេ

យេ់រឃើញថា ទីកខនេងខដេប្រជាជនប្តូវបានផ្លេ ស់រៅានរ់នាោះេ ំដូឆអឱីខដេេួករលប្តូវបានប្បារ់ថា នឹងប្តូវរ

ញ្ចូនរៅរនាោះ ជាក់ខសាងេ ំខមនជាា រ ឱើឱ្បបាត់ខេួនរដាយរងខំ េីរប្ពាោះខផអកត្តមភសាតុ្តងជាមូេដាឋ នរង្ហា ញ

ឆាស់លាស់ថា រហ្ត ា ណ៍ទាងំរនោះពាក់េ័នធរៅនឹងក ណីខដេប្លួស ទាងំមូេប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅជាមួយ

ោន 1687។ នួន ជា បានអោះអាងថា ា យេ់រឃើញដថ្ទរទៀតេ ំម្ភនភសាតុ្តងណាមួយោបំ្ទរឡើយ1688 នកងថា កម្ភម

ភកបាេ រស់ រ.ក.ក. មកនប្បារ់េីទីកខនេង រស់ប្រជាជនរនាោះ។ រខនែមរេើរនោះ នួន ជា បានរេើករឡើងថា រហ្ត 

                                                                                                                                                             

ប្រខហ្េជាង ១០០ នាក់។ ទូ រេខ រស់កមពជុាប្រជា កររតយយ ឯកស រេខ E3/984 ថ្ងៃទី ១០ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ភាស

ខខម ) 00020904 ទំេ័  ១ (ខាម ងំយួនបានឆូេដេ់ា ដាឋ នកំេីងេួយ រំផ្លេ ញទំនរ់សប្តរសក នកងបានចារ់សម្ភជកកកងឆេ័ត)។  

1685
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦២៥ រជើងទំេ័  ១៩៧៩ រោងរៅរេើកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ ខឹម 

រឡង ឯកស រេខ E3/5539 ថ្ងៃទី ២៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00373239 ទំេ័  ៨ (ប្រជាជនប្តូវចាត់ឱ្យរៅរ ី

ផៃោះត្តមប្េំខដនរវៀតណាម រហ្ើយយករ ើមកសង់ផៃោះរៅខកប ប្កុងសឱ យរ ៀង)។ 

1686
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៤៣។ 

1687
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៤៤។ 

1688
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៤៤។  
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ា ណ៍ ខដេប្លួស ប្តូវបានរំខរករឆញេីោន រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  

រឃើញ“ម្ភនមាងម្ភក េ នកងតកឆតួឆរំផ ត”1689។  

649>រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ ថា ា បា៉ៅ ន់សម ន រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងេ ំម្ភនមូេដាឋ នប្លរ់ប្ោន់ោបំ្ទា យេ់រឃើញខដេថា ម្ភន“ា រកទបាងំរដាយរឆតនា”េីសំណាក់

ខខម ប្កហ្មកនុងា ផាេ់េ័ត៌ម្ភនអំេីរ លគេខដេប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅ ខដេត្តមា រេើករឡើង រស់ោត់ េ ំអាឆ

យកមករ ឱើជាមូេដាឋ នសប្ម្ភរ់ទាងំធាត ផសសំតាន ម័ត នកងអតារនាម័តថ្នា រ ឱើឱ្បបាត់ខេួនរដាយរងខំបានរឡើយ

1690។ 

650>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញប្តឹមប្តូវថា ម្ភនា 

ប្រប្េឹតាអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀតរប្ាមទប្មង់ថ្នា រ ឱើឱ្បបាត់ខេួនរដាយរងខំបានរកើតរឡើង។ សហ្ប្េោះរាជ

អាជាា បានរេើករឡើងថា រដាយស ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ រៅខតរនា ប្េមទាងំា កំណត់រោេរៅ រស់ រ.ក.ក. 

រេើសម្ភសភាេមកនេអ ឬខាម ងំមកនឆរ់មកនរហ្ើយ ា យេ់រឃើញទាងំរនោះ“េ ំអាឆរំខរក”រឆញេីា ផ្លេ ស់ទីេំ

រៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី រឡើយ1691។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាងថា ា យេ់

រឃើញទាងំរនោះម្ភនភសាតុ្តងោបំ្ទប្លរ់ប្ោន់ នកងថា ររើរទាោះរីជាោម នសំរណើជាក់លាក់ស ំរង្ហា ញេ័ត៌ម្ភនក៏រដាយ 

ក៏ា រកទបាងំរដាយរឆតនាមកនប្េមផាេ់េ័ត៌ម្ភនអំេីទីកខនេង រស់ប្រជាជនប្តូវបានរង្ហា ញផងខដ 1692។ 

651>ពាក់េ័នធរៅនឹងា ជំទាស់រេើា យេ់រឃើញអំេីា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយរងខំ អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សខផនកវច្ ីសស្តសាកនុងា េកចា ណារៅរេើអតែកភាេថ្នធាត ផស ំ

ជាក់លាក់ថ្នា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយរងខំ ជាជាងា េកចា ណាជាទូរៅរេើរញ្ញា  ថារតើរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា 

ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  ធាត ផសថំ្នរទអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតកប្តូវបានរំរេញ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ1693។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនងឹ

ប្តូវកំណត់ ថារតើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដាយសមរហ្ត ផេ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា កនុងា ខដេ

                                                 
1689

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៤៥។  

1690
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥០៩ ដេ់ ៥១០។ 

1691
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២៦៥។ 

1692
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២៦៦ ដេ់ ២៦៧។ 

1693
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥៨៩។ 
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ថា រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  ម្ភនា រកទបាងំរដាយរឆតនាមកនផាេ់

េ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹងទីកខនេង រស់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស ឬថារតើអនកទាងំរនាោះប្តូវបាននាយំករៅកខនេង

រផសងរទៀតខដេខ សេីអឱីខដេេួករលបានប្បារ់រនាោះ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។  

652>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា សកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីឆំនួន ២ នាក់  ួម

ទាងំឯកស រប្ៅត លាា ផងខដ រនាោះ1694បានរង្ហា ញថា ម្ភនរ លគេមួយឆំនួនប្តូវបានរញ្ជូនរៅាន់កខនេង

មួយរផសងខ សេីអឱីខដេបានប្បារ់1695។ រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រេជ ប្សីផេ  ក៏បានឮត្តមពាកយឆចាមអារ៉ាម

ថា ប្លួស  រស់ោត់ប្តូវបានសម្ភេ រ់1696។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើ

រហ្ត ា ណ៍ រស់រ លគេ ខដេេ ំខដេបានឮអំេីវាសនា រស់អនកខដេប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅ ជាេករសស

សម្ភជកកប្លួស 1697។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសននកដាឋ នថា រនោះជាភសាតុ្តងប្លរ់ប្ោន់កនុងា ោបំ្ទដេ់ា 

                                                 
1694

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៩៩ រជើងទំេ័  ១៨៥៣ រោងរៅរេើរសៀវរៅ រស់ E. BECKER៖ រៅ

រេេខដេសស្តង្ហគ ម េត់រៅៈ កមពជុា នកងរដកវតាន៍ខខម ប្កហ្ម ឯកស រេខ  E3/20 ERN (ភាសខខម ) 00232305-6 ទំេ័  ៣០៧ 

ដេ់ ៣០៨។ 

1695
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៩៩ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៣ (េកន ោ៉ៅ

ថ្ង) ឯកស រេខ E1/170.1 ទំេ័  ៧ ដេ់ ៨។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ E1/138.1

ទំេ័  ៥។ សូមរមើេផងខដ  សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦១៨។  

1696
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (រេជ ប្សីផេ) ឯកស រេខ E1/148.1 ទំេ័  ៥២ ដេ់ ៥៣។ 

1697
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៨៩ រជើងទំេ័  ១៧៨៧ រោងរៅរេើសកសីផ្លៃ េ់ម្ភន ក់ខដេផា

េ់សកខីកមមឆចាមអារ៉ាម ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័  ៤១ ដេ់ ៤២ (ន ូ

រ ៉ៅ  បានផាេ់សកខីកមមថា រៅរប្ាយខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ប្រជាជនប្តូវបានជរមេៀសពាសរេញភូមកភាល  ួមទាងំសឆ់ញាតក រស់ោត់ 

រ៉ៅ ខនាថា េ ខំដេបានឮដំណឹងអំេីវាសនា រស់េួករលរឡើយ) សូមរមើេ រជើងទំេ័  ១៧៨៧។ ពាកយរណា ឹង រស់ជន ងរប្ោោះ ថាឆ់ យ៉ៅួង 

ឯកស រេខ E3/5427 ថ្ងៃទី ១៩ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00483321-2 ទំេ័  ៧ ដេ់ ៨(រ ៀររារ់ថា ប្លួស 

 រស់ប្តូវផ្លេ ស់ទីេំរៅ នកងថា េ ំខដេឮដំណឹងេីេួករលរឡើយ)។ សមូរមើេផងខដ  សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ៦០១ 

រជើងទំេ័  ១៨៥៩ រោងរៅរេើពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី េ   េ ំ ឯកស រេខ E3/4714 ថ្ងៃទី ២៧ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ 

២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00397781 ទំេ័  ៥។   
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យេ់រឃើញខដេថា ប្លួស មួយឆំនួនប្តូវបានរំខរករឆញេីោន  នកងេ ំខដេបានឮអំេីវាសនាសម្ភជកកប្លួស 

 រស់ខេួនខដេរនោះចាត់ទ កថា ប្តូវបានរ ឱើឱ្យបាត់ខេួន1698។  

653>ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ខខម ប្កហ្មម្ភនរឆតនារកទបាំង

េ័ត៌ម្ភនអំេីទីកខនេង រស់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស នកងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន អំេីរញ្ញា

រនោះ1699 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា ា យេ់រឃើញទាងំរនោះម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធខតរៅនឹងធាត ផស ំ

ជាក់លាក់ថ្នា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយរងខំរ៉ៅ រណាណ ោះ រ៉ៅ ខនាមកនជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើធាត ផសថំ្នអំរេើ

អមន សស ម៌រផសងៗរទៀតប្តូវបានរំរេញ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះរទ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេសរប្មឆមកនេកចា ណារេើរញ្ញា រនោះរនារទៀតរឡើយ។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  រញ្ញា  ថារតើា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅប្រជាជនរៅានទ់ីកខនេងខដេខ សេីអឱីខដេបានប្បារ់រនាោះ ចាត់ទ កជាា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយរងខំ ខដ  ឬ
ោ៉ៅ ងណារនាោះ លឺជារញ្ញា េ ំជារ់ពាក់េ័នធខដ  េីរប្ពាោះដូឆបានេនយេ់ខាងរេើ ា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយរងខំេ ំម្ភន

អតែកភាេជារទឧប្កកដឋមួយប្ររភទដាឆ់រដាយខឡករៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតករៅកនុងអំឡុងរេេថ្នអងគ

រហ្ត រនាោះរឡើយ។  

៤.ឃ.៣.ឆ.ថារតើា ផ្លេ ស់ទេីរំៅប្រជាជនដណំាកា់េទមីយួ នកងទេី ី លជឺា“អរំេើអមន សស ម”៌ ខដ  ឬោ៉ៅ ង

ណា កនងុាេៈរទសៈរនាោះ 

654>ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ រដាយស េ ំម្ភនា យេ់រឃើញជា ួម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេ

ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី  លឺជា“អំរេើអមន សស ម៌

រផសងៗរទៀត” ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា កនុងាេៈរទសៈរនាោះ នកងថារតើ អំរេើអមន សស ម៌រនោះម្ភនភាេ ៃន់ ៃ ប្រហាក់

ប្រខហ្េោន រៅនឹងអំរេើដថ្ទរទៀត ខដេជារទឧប្កកដឋជាក់លាក់រៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ខដ  ឬ

ោ៉ៅ ងណារនាោះ ដូឆរនោះអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេប្តូវរ ឱើា វាយតថ្មេរេើរញ្ញា ទាំងរនោះ1700។ អងគជំន ំជប្មោះ

                                                 
1698

 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៤២ ដេ់ ៦៤៣ (អងគជំន ំជប្មោះបាន ករឃើញថា ខខម ប្កហ្ម

បានលាក់បាងំេ័ត៌ម្ភនអំេ“ីា ជរមេៀសប្រជាជនមួយឆំនួន” នកងកថាខណឌ  ៦៤៣ “រកទបាំងឆំរពាោះអនកខដេប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅ” 

ខដេបានរងកា  ឺចារ់ដេ់សឆ់ញាតក”)។  

1699 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៤២។   

1700
 សូមរមើេខាងរេើ  កថាខណឌ  ៥៩០។ 
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ត លាា កំេូេនឹងប្តូវរ ឱើដូរឆនោះ រដាយខផអករេើា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង ខតកនុងក ណីខដេា យេ់រឃើញរនោះម្ភនេកខណៈសមប្សរសប្ម្ភរ់ា វាយតថ្មេរនោះខត

រ៉ៅ រណាណ ោះ។ 

៤.ឃ.៣.ឆ.១.ា ផ្លេ ស់ទេីរំៅប្រជាជនដណំាកា់េទមីយួ  

655>ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា ា 

យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ោ៉ៅ ងតកឆរំផ ត ក៏ម្ភនប្រជាជន ស់រៅទីប្កុងភនំរេញឆំនួន 

២.០០០.០០០ នាក់ខដ  ខដេប្តូវបានជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញកនុងសភាេលួ ឲ្យភ័យ នធត់ នកងរប្រើហ្កងា 

រដាយោម នា ប្បារ់ជាម នរនាោះ េ ំចាបំាឆ់ឱ្យម្ភនា េកនកតយរឡើងវច្ញ1701 ប្េមទាងំា យេ់រឃើញខដេថា ា 

ជរមេៀសបានប្រប្េឹតារៅរៅកនុង ដូវប្បាងំខដេរៅា រំផ ត ោម នទឹក ោម នរសបៀងអាហា  ជប្មក សម្ភា  អនាម័យ 

នកងា ខងទាខំផនករវជជសស្តសា1702។ ា យេ់រឃើញខដេថា រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទី

ប្កុងភនំរេញ ជនស ីវច្េប្តូវបានសម្ភេ រ់ នកងអនកដថ្ទរទៀតបានសេ រ់រដាយស េកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀសរនាោះ ប្តូវ

បានទទួេយកផងខដ  ររើរទាោះរីជាា យេ់រឃើញមួយឆំនួន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់រៅនឹងទំហ្ំថ្ន

ប្េឹតាកា ណ៍ទាងំរនោះ េ ំសមរហ្ត ផេក៏រដាយ1703។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេោបំ្ទរខនែមរទៀតនូវា 

សននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ េ ំអាឆរ ឱើយ តាកកមម

បានរដាយស ភាេចាំបាឆ់ខផនករោធា ឬមូេរហ្ត មន សស ម៌ ឬរសដឋកកឆចរឡើយ1704។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេរញ្ញជ ក់ផងខដ ថា ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានរ ឱើរឡើងរដាយរឆតនា1705។  

656>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញខដេជាា េ ំ

ប្តឹមប្តូវត្តមឆារ់រនាោះ បាន ំរលាភរំពានរេើសកទធកម្ភនរស ីភាេ សកទធកម្ភនសនាកស ខ រស់រ លគេ នកងរស ីភាេ

កនុងា រដើ រហ្ើ  នកងត្តងំទីជប្មក។ រៅកនុងាេៈរទសៈពាក់េ័នធរៅនឹង ូរាយ ា ជរមេៀសរនោះបាន ំរលាភ

                                                 
1701

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៦៣។  

1702
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៦៤។  

1703
 សូមរមើេខាងរេើ  កថាខណឌ  ៤១៣ ដេ់ ៤៦០។  

1704
 សូមរមើេខាងរេើ  កថាខណឌ  ៦១៧។ 

1705
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៣៣ ដេ់ ៥៣៤។ 
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រំពានរេើរស ីភាេត្តម យៈអំរេើរឃា រៅ អមន សស ម៌ ឬរនាៃ រររនាែ ក។ ដូរឆនោះ ា ជរមេៀសរនោះ បានរងក

ា  ងទ កខខផនក ូរាយ នកងផេូវឆកតា នកងេយសនកមម ៃន់ ៃ  នកងជាា រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ ៃន់ ៃ រេើរសឆកាីថ្ងេងន ូរស់

មន សសជាតក។ ា ជរមេៀសរនោះម្ភនភាេ ៃន់ ៃ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រៅនឹងអំរេើជាក់លាក់ដថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋ

កមមប្រឆំ្ងមន សសជាតករនាោះ រដាយស បានរង្ហា ញឱ្យរឃើញត្តម យៈរហ្ត ា ណ៍េកតខដេប្រជាជនមួយឆំនួន

 ំបានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់រនាោះ រហ្ើយប្រជាជនខេោះ ប្តូវបានសម្ភេ រ់ ឬបានសេ រ់រដាយស េកខខណឌ ថ្នា 

ជរមេៀសរនាោះ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណាផងខដ ថា អំរេើប្រប្េឹតារនោះម្ភនេកខណៈប្រហាក់

ប្រខហ្េោន រៅនឹងអំរេើរេមើសថ្នរទឧប្កកដឋជាក់លាក់រៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក រពាេលឺ ា នក រទ

ស។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ រដាយផៃយុរៅនឹងា រេើករឡើង រស់ នួន ជា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំ

ចាត់ទ កថា ម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធជាឆមបងនូវរញ្ញា  ថារតើប្រជាជនប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅឆេងាត់ប្េំខដនអនា 

ជាតក ឬថារតើទឹកដីរនាោះ សកែតរប្ាមា ាន់ារ់រដាយរ រទស ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះរឡើយ ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេទទួេសគ េ់ថា ា នក រទសឆេងាត់ប្េំខដនរ រទសអាឆនារំៅ កា កប្មកតរខនែមរទៀត

រេើសកទធក នកងា រ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជន ងរប្ោោះក៏រដាយ។ ខផអកត្តមាេៈរទសៈរ ឿងកាីរឆចរុបនន ជន ងរប្ោោះបាន

ទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់ថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅខដេរ ឱើបានរ ឱើឱ្យេួកោត់បាត់រង់ទីេំនឹង (ដូឆោន រៅនឹងផេវច្បាន

ថ្នា ផ្លេ សទ់ីេំរៅឆេងាត់ប្េំខដនខដ  ប្រសកនររើេួកោត់ប្តូវផ្លេ ស់ទីេំរៅដូរចាន ោះរនាោះខមន) នកងទទួេ ង

េកខខណឌ អមន សស ម៌រដាយស ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរនោះ។        

657>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសននកដាឋ នថា រដាយខផអករេើរហ្ត ា ណ៍េកតខដេប្តូវបាន

រង្ហា ញឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យរនាោះ ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ប្តូវចាត់ទ កជារទអំរេើ

អមន សស មរ៌ផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក។  

៤.ឃ.៣.ឆ.២.ា ផ្លេ ស់ទេីរំៅប្រជាជនដណំាកា់េទេី ី 

658>ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា 

ោ៉ៅ ងតកឆ ម្ភនប្រជាជនេី ៣០០.០០០ រៅ ៤០០.០០០ នាក់ ប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅ រៅឆរនាេ ោះេីខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ដេ់រដើមឆ្ន ំ ១៩៧៧ េីភូមកភាលមួយរៅភូមកភាលមួយរទៀត  ួមទាងំប្រជាជនជាង ៣០.០០០ នាក់ ខដេ

ប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅរៅឆរនាេ ោះេីខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ រៅកនុងភូមកភាល1706។ ររើ

                                                 
1706

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៣០។  
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រទាោះរីជាា យេ់រឃើញទាំងរនោះេ ំប្តូវបានជំទាស់រៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខរនាោះក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេបានចាត់ទ កា សននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរនោះ ជាា េ ំសមរហ្ត ផេខដេថា 

ប្រជាជនភាលរប្ឆើនរេើសេ រខដេប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅរនាោះ លឺជាប្រជាជនខដេប្តូវបានខខម ប្កហ្មផ្លេ ស់ទី

េំរៅេីម ន ួឆមករហ្ើយ។ ា ជំទាស់រៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ េ ំទទួេបានរជាលជ័យទាក់ទងរៅនឹង

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ប្រជាជនប្តូវបានរងខំឱ្យចាករឆញរនាោះ។ រខនែមរេើរនោះ

រទៀត អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានទទួេយកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា 

ប្រជាជនខដេប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅ បានទទួេ ងនូវេកខខណឌ  ៃន់ ៃ  ដូឆជា ា ខឱោះរសបៀងអាហា  ទឹក ទី

ជប្មក ថាន ំរេទយ នកងសម្ភា  អនាម័យ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានោបំ្ទផងខដ នូវា យេ់រឃើញខដេថា 

ប្រជាជនខេោះបានសេ រ់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយស េកខខណឌ  នកងថា ម្ភនរហ្ត ា ណ៍មួយ

ក ណីខដេរ លគេម្ភន ក់ប្តូវបានបាញស់ម្ភេ រ់រដាយកងទ័េខខម ប្កហ្ម។ ឆ ងរប្ាយ កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់

ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  ម្ភនា រង្ហា ញឱ្យរឃើញេីរហ្ត ា ណ៍ថ្នា រំខរកប្កុមប្លួស រឆញេី

ោន ។ 

659>ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រៅនឹងា េកចា ណា ពាក់េ័នធរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ

ខដេម្ភនរៅកនុងកថាខណឌ ខាងរេើ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា កនុងាេៈរទសៈរនាោះ ម្ភនា 

រង្ហា ញហ្ួសេីវច្មតកសងស័យថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី បានរងកឱ្យម្ភនា  ងទ កខរវទនា

រេើ ូរាយ នកងផេូវឆកតា នកង េយសនកមមោ៉ៅ ង ៃន់ ៃ ។ ា ខដេថា ា ជរមេៀសរនាោះម្ភនភាេ ៃន់ ៃ ប្រហាក់

ប្រខហ្េោន រៅនឹងរទឧប្កកដឋជាក់លាក់ដថ្ទរទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ប្តូវបានរង្ហា ញត្តម យៈ

រហ្ត ា ណេ៍កតខដេថា ម្ភនរ លគេមួយឆំនួន ំបានទទួេ ងនូវផេរ៉ៅោះពាេ់រដាយស ា ជរមេៀសរនោះ នកងថា 

អនកខេោះប្តូវបានសម្ភេ រ់ ឬបានសេ រ់រដាយស េកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀសរនោះ។  

660>ដូឆរនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសននកដាឋ នថា រដាយខផអករេើរហ្ត ា ណ៍េកតខដេប្តូវបានរង្ហា ញ 

ហ្ួសេីវច្មតកសងស័យថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  ចាត់ទ កជារទអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗ

រទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក។ 
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៤.ឃ.៤.ា រ ឱើទ កខរ ករមនញ  

661>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរេើ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េីរទរ ឱើទ កខរ ករមនញ

រដាយមូេរហ្ត នរោបាយកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ ទីេី  នកងរៅទួេ

រពា ិ៍ថ្ប្ជ1707។ 

662>ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ថា ប្រជាជនឆំនួន ៣ ប្កុម លឺជារោេរៅថ្នា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ (i) នាយទាហាន 

នកងមស្តនាី ដឋា ស ីវច្េជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  (ii) អនកម្ភនតួនាទីរៅកនុងអតីត ររសធា ណ ដឋខខម  

ទាងំទាហាន នកងអនក ដឋា ស ីវច្េ (iii) ប្រជាជនខដេ សរ់ៅកនុងទីប្កុងភំនរេញកនុងរេេដួេ េំ ខដេរលរៅ

ថាជា “ប្រជាជន ១៧ រមស” ឬ“ប្រជាជនងមី”1708។  ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទី

េី  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ប្រជាជនងមី” លឺជារោេរៅថ្នា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេ

រហ្ត នរោបាយ1709។ ទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ថា ជន ងរប្ោោះថ្នអំរេើមន សសឃាត នកងអំរេើសម្ភេ រ់ ង្ហគ េរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក លឺជាអតីត

ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម “ខដេជាប្កុមរលសគ េ់ោ៉ៅ ងឆាស់”1710។  

663>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរចាទប្រាន់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សអងគរហ្ត  នកងអងគ

ឆារ់ជារប្ឆើនខដេពាក់េ័នធោន  រៅកនុងា យេ់រឃើញ រស់ខេួនទាក់ទងរៅនឹងរទរ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេ

រហ្ត នរោបាយរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក។ ា រចាទប្រាន់អំេីកំហ្ សអងគឆារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង

ា កំណត់នកយមន័យថ្នា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយខដេរ ឱើរឡើងរដាយអងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូង ជាេករសស ពាក់េ័នធរៅនឹងា យេ់រឃើញខដេថា រទឧប្កកដឋរនោះអាឆប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងមកនប្តឹមខត

ប្រឆំ្ងនឹងប្កុមនរោបាយ ឬរ លគេខដេប្រាន់ទសសនៈនរោបាយមួយឆំនួនរ៉ៅ រណាណ ោះរទ ខងមទាងំប្រឆំ្ងនឹង

ប្កុមខដេរលសគ េ់ោ៉ៅ ងឆាស(់ខដេេ ំចាបំាឆ់ប្រាន់ទសសនៈនរោបាយ ួមណាមួយ) ខដេប្តូវបានរ ីសរអើង 

                                                 
1707

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៤០, ១០៥៣។ 

1708
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៦៩។ 

1709
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៥៣។  

1710
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៨៥។  
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ត្តមឆនៃៈនរោបាយ ឬកមមវច្ ីនរោបាយមួយ រស់អនករ ឱើទ កខរ ករមនញរនាោះ1711។ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បាន

រចាទប្រាន់ផងខដ អំេីកំហ្ សអងគរហ្ត  នកងអងគឆារ់ឆំរពាោះា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

ទាក់ទងរៅនឹងា កំណត់នកយមន័យអំេី“ប្រជាជនងមី”1712
 នកងទាក់ទងរៅនឹងរសឆកាីសននកដាឋ នខដេថា ធាត ផសថំ្ន

ា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ប្តូវបានរង្ហា ញរៅកនុង

អំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី 1713។ 

៤.ឃ.៤.ក.ា កណំតន់កយមនយ័ រស់អងគជនំ ជំប្មោះសលាដរំងូេរីទរ ឱើទ កខរ ករមនញ 

664>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានឱ្យនកយមន័យរៅរេើជន ងរប្ោោះជាសាា ន េេថ្នា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយ

មូេរហ្ត នរោបាយរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ដូឆខាងរប្ាម៖ 

អងគជនំ ំជប្មោះកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា រ លគេទាងំឡាយខដេប្រានយ់កទសសនៈនរោបាយ ឬជាសម្ភជក

កថ្នប្កុមនរោបាយ ឬរកសណាមួយ លឺជាឧទាហ្ ណ៍ជាក់ខសាងរំផ តមួយថ្នអនកខដេអាឆជាជន ង

រប្ោោះថ្នា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ។ រ៉ៅ ខនា រទាោះរយី តាកសស្តសាអនា ជាតកមួយឆំននួ

បានរកប្សយពាកយថា “មូេរហ្ត នរោបាយ” កនុងន័យឆរងអៀតក៏រដាយ ខតយ តាកសស្តសាអនា ជាតកដថ្ទ

រទៀតបានយេរ់ឃើញថា ា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ រកើតម្ភនរឡើងរៅកនុងក ណី

ខដេម្ភនា រ ីសរអើងប្តូវបានរកើតម្ភនរឡើង ប្សររៅត្តមឆនៃៈនរោបាយ ឬ កមមវច្ ីនរោបាយមយួ 

ប្រឆំ្ងរៅនឹងប្កុមណាមួយ ររើរទាោះរីជាប្កុមរនាោះមកនបានប្រាន់យកទសសនៈនរោបាយណាមួយក៍

រដាយ1714។ 

665>នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងា កំណត់នកយមន័យរនោះ រដាយបានអោះអាងថា ា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេ

រហ្ត នរោបាយ អាឆប្តឹមខតប្រប្េឹតារឡើងប្រឆំ្ងនឹងសម្ភជកកថ្នប្កុមនរោបាយ ឬប្កុមមន សសខដេប្រាន់ទ

សសនៈនរោបាយ ួមរ៉ៅ រណាណ ោះ។ រហ្ត រនោះ រៅកនុងស ណា រស់ោត់បានរេើករឡើងថា ជាា េ ំប្លរ់ប្ោន់រនាោះ

                                                 
1711

  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៥៥ ដេ់ ៣៦៤។ 

1712
  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៦៥ ដេ់ ៣៨៣។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  

៣៦៧, ៤៧៨ ដេ់ ៤៨២, ៥១២។ 

1713
  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៨៤ ដេ់ ៣៩៤ នកង ៣៩៩។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន  

កថាខណឌ  ៣៦៥ ដេ់ ៣៦៨, ៤៨៣, ៤៨៦ ដេ់៤៨៩, ៤៩១, ៥១៣ ដេ់ ៥១៤។ 

1714
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៣០ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 
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រទខដេថា ប្កុមមួយប្តូវបានរ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយស ឆនៃៈនរោបាយ ឬកមមវច្ ីនរោបាយមួយ រស់ចា ីរនាោះ

រឡើយ1715។  

666>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានអន វតាោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវត្តមឆារ់រៅ

រេេកំណត់នកយមន័យថ្នា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ រដាយបានអោះអាងថា កនុងសែ ន

ា ណខ៍ដេប្កុមរោេរៅ ប្តូវបានកំណត់ជាសតាន ម័តរដាយចា ីខដេខផអករេើមូេរហ្ត នរោបាយអវច្ជជ

ម្ភនរនាោះ ប្សរទាងំប្សុងរៅនឹងរហ្ត ផេ នកងរោេរំណងថ្នរទរ ឱើទ កខរ ករមនញ1716។ 

667>រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានរ ឱើា វច្ភាលោ៉ៅ ងេមអកត អំេី

ា រ ឱើទ កខរ ករមនញ ខដេជារទឧប្កកដឋរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកប្សរត្តមឆារទ់ំរនៀមទម្ភេ រ់អនា 

ជាតកកនុងអំឡុងរេេឆរនាេ ោះេីឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៩1717។ ជាា កត់សម្ភគ េ់ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ

បានយេ់រឃើញថា ា កំណត់ថា ជាា រ ឱើទ កខរ ករមនញ ា ប្រប្េឹតា រស់ចា ីប្តូវខតជាា រ ីសរអើងជាក់ខសា

ង រហ្ើយអងគជំន ំជប្មោះបានយេ់ប្សរជាមួយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេកំណត់ថា “ជន ងរប្ោោះប្តូវបានរល

កំណត់ជារោេរៅ រដាយស ខតជន ងរប្ោោះជាសម្ភជកកថ្នប្កុមណាមួយខដេចា ីបានកំណត់រដាយខផអករេើ

មូេរហ្ត ជាក់លាក ់ ដូឆជា មូេរហ្ត នរោបាយ េូជសសន ៍ឬសសនា”1718។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជនំ ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេបានរញ្ញជ ក់ផងខដ ថា ជន ងរប្ោោះ“ជាក់ខសាងប្តូវខត សែកតកនុងប្កុម នរោបាយ េូជ

សសន ៍ឬសសនាណាមួយខដេខសាងឱ្យរឃើញប្លរ់ប្ោន់”1719
 នកងថា “រឆតនារ ីសរអើងពាក់េ័នធប្តូវបានសនមត

ថា ម្ភនអតែកភាេ រៅរេេជន ងរប្ោោះ ជាសម្ភជកកថ្នប្កុមនរោបាយ េូជសសន ៍ ឬសសនាណាមួយ

រនាោះ”1720។  

                                                 
1715

  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៥៨ ដេ់ ៣៦៤។ 

1716
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២០៩ ដេ់ ២១១។  

1717
 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ២១៥ ដេ់ ២៧៨។ 

1718
 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ២៧២  រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ៣៧៧ (រសឆ

កាីរញ្ញជ ក់រដើម)។  

1719
 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ២៧៤។  

1720
 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ២៦៥  រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី Krnojelac (ICTY) កថាខណឌ  ៤៣២ 

រជើងទំេ័  ១២៩៤ នកងសេប្កមរ ឿងកាី Blaškić (ICTY)  កថាខណឌ  ២៣៥។ 
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668>ដូឆ នួន ជា បានកត់សម្ភគ េ់រនាោះ េ ំម្ភនា ជំទាស់រទខដេថា ជន ងរប្ោោះថ្នា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយ

មូេរហ្ត នរោបាយខដេជាឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ជាក់ខសាង ប្តូវខតសែកតកនុងប្កុមខដេ“ខសាងឱ្យ

រឃើញឆាស់លាស់ប្លរ់ប្ោន់”រនាោះ1721។   វច្ ីសស្តសារនោះប្សរជាមួយនឹងេកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICC ខដេ

បានកំណត់នកយមន័យថ្នា រ ឱើទ កខរ ករមនញថា ជាអំរេើខដេប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងប្រឆំ្ងនឹងរ លគេណាមួយ 

ខដេសែកតកនុង“ប្កុម ឬសមូហ្ភាេខដេអាឆកំណត់អតាសញ្ញា ណបាន”1722 នកងប្សរជាមួយនឹងា យេ់ជា

ទូរៅខដេថា រោេរំណងថ្នរទរ ឱើទ កខរ ករមនញខដេជាឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក លឺរដើមបីា ពា 

“សម្ភជកកប្កុមនរោបាយ េូជសសន ៍ នកងសសនាឱ្យ ួឆផ តេីា រ ីសរអើង រដាយស សម្ភជកករនោះសែកតរៅ

កនុងប្កុមណាមួយថ្នប្កុមទាងំរនោះ”1723។ រញ្ញា ខដេរចាទរឡើងរដាយ នួន ជា រៅកនុងទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខ 

ថារតើរ លគេប្កុមណាខេោះ េកតជាអាឆកំណត់បានជាជន ងរប្ោោះសប្ម្ភរ់រទរ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត 

នរោបាយរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក នកងេករសសជាងរនោះរទៀត ថារតើម្ភនេកខខណឌ តប្មូវថា សម្ភ

ជកកថ្នប្កុមរនាោះប្តូវខតប្រាន់ទសសនៈនរោបាយ ួម ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។  

669>ម្ភនភសាតុ្តងប្លរ់ប្ោន់រៅកនុងយ តាកសស្តសាអនា ជាតកខដេថា វច្ធានា ខដេម្ភនេកខណៈរ ីសរអើង

ប្រឆំ្ងនឹងសម្ភជកកថ្នប្កុមនរោបាយ អាឆជាា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ1724។ រេើសេី

រនោះរទៀត ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ

បានរញ្ញជ ក់ថា ររើរទាោះរីជាប្កុមខដេជារោេរៅថ្នា រ ឱើទ កខរ ករមនញ ប្តូវបានខសាងឱ្យរឃើញោ៉ៅ ងឆាស់ក៏

រដាយ ក៏អាប្ស័យរេើចា ីខដេជាអនកកំណត់1725។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា “ប្កុមខដេ

                                                 
1721

  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៦៧។ 

1722
 ម្ភប្ត្ត ៧(១-េ) ថ្នេកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICC។ សូមរមើេផងខដ  ធាត ផសថំ្នឧប្កកដឋកមម រស់ត លាា  ICC  ធាត ផសទីំេី ថ្ន

ម្ភប្ត្ត ៧(១-េ) ។  

1723
 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ២៦៥ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី Krnojelac (ICTY) កថាខណឌ  ៤៣២ រជើង

ទំេ័  ១២៩៣។ សូមរមើេផងខដ  សេប្កមរ ឿងកាី Blaškić (ICTY) កថាខណឌ  ២៣៥ (ា កត់សម្ភគ េ់ទាក់ទងរៅនឹងរោេរៅ

ថ្នា រ ឱើទ កខរ ករមនញរឃើញថា “ចា ីថ្នអំរេើរ ឱើទ កខរ ករមនញ ជាដំរូងេ ំបានកំណត់រោេរៅរេើរ លគេ រ៉ៅ ខនារេើភាេជាសម្ភជកករៅ

កនុងប្កុមនរោបាយ សសនា ឬេូជសសន៍ជាក់លាក់”)។ 

1724
 សេប្កមរ ឿងកាី Naletilić (ICTY) កថាខណឌ  ៦៨១។ សេដីារ ឿងកាី Naletilić (ICTY)  កថាខណឌ  ៤១១។ សេប្កម 

រ ឿងកាី Bagosora (ICTR)  កថាខណឌ  ២១៧៨។ 

1725
 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ   ២៧២ ដេ់ ២៧៣។ 
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ទទួេ ងា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ អាឆ ួមរញ្ចូេប្កុមមន សសរផសងៗ ដូឆជា អនករាជា  

ឬសកមមជននរោបាយ ប្កុមជនខដេម្ភនទសសនៈ នកនាន ា  នកងជំរនឿណាមួយ ឬប្កុមជនខដេជាជនជាតកភាល

តកឆណាមួយ ឬប្កុមជនជាតកណាមួយ ឬប្កុមជនខដេតំណាងឱ្យវណណ ៈណាមួយរៅកនុងសងគម (ឧទាហ្ ណ ៍

“រញ្ាវនា” រ េឱជកត ឬវណណ ៈលហ្រតី)”1726។ ជាេករសស ទាក់ទងរៅនឹងប្កុមឆ ងរប្ាយ ប្កុមរនោះអាឆប្តូវបាន

កំណត់ជារោេរៅថ្នា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ មកនប្តឹមខតរដាយស សម្ភជកកទាងំអស់ 

ឬក៏ភាលរប្ឆើនថ្នប្កុមរនាោះ ប្រាន់ទសសនៈនរោបាយ ខដេផៃយុេីទសសនៈនរោបាយ រស់ចា ីរ៉ៅ រណាណ ោះរទ ខងម

ទាងំរដាយស ប្កុមរនោះប្តូវបានសនមតរដាយចា ីថា ជាអនកប្រឆំ្ង(ម្ភនសាា ន េេ) ឬក៏ជាឧរសលគរារំាងដេ់

ា អន វតាថ្នកមមវច្ ីនរោបាយ រស់ចា ី1727។ ពាក់េ័នធរៅនឹងអំណោះអំណាងជាក់លាក់ រស់ នួន ជា អងគជនំ ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេេ ំរជឿជាក់ឆំរពាោះា រកប្សយ រស់ោត់រេើសេដីារ ឿងកាី Kvočka  រស់ត លាា  

ICTY ខដេថា ម្ភនខតប្កុមខដេប្រាន់ទសសនៈជាក់លាក់រ៉ៅ រណាណ ោះ រទើរអាឆជារោេរៅថ្នា រ ឱើទ កខរ ក

រមនញ1728។ ផៃយុរៅវច្ញ កនុងរ ឿងកាីរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY ប្ោន់ខតបានេកេណន៌ា

អំេីប្េឹតាកា ណ៍ជាសមមតកកមមខដេអាឆនឹងជាា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ ឬេូជសសន៍1729

។ ា ដកប្សង់ រស់ នួន ជា រៅកនុងសេដីារនាោះ មកនម្ភនឆំណ ឆណាមួយរង្ហា ញឱ្យរឃើញេីេកខខណឌ តប្មូវ

ខដេថា រដើមបចីាត់ទ កថា ម្ភនអំរេើរ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ សម្ភជកកថ្នប្កុមរោេរៅប្តូវ

ខតជាក់ខសាងប្រាន់ទសសនៈនរោបាយរនាោះរឡើយ។   

670>ដូឆោន រនោះខដ  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើងថា វច្ ី

សស្តសា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំប្សរត្តមាេរវលា។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា 

ខដេទំនងជាថា រៅកនុងរ ច្រទសស្តង្ហគ មប្តជាក់ ា រប្រើប្បាស់ហ្កងារៅកនុងា រ ឱើរដកវតាន៍ រដើមបីេ ររំបាត់វ

                                                 
1726

 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ២៧២។ 

1727
 សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆសាីេាី រញ្ញជ ក់រទរចាទរ ឿងកាី Kenyatta (ICC) កថាខណឌ  ១៤៤ (“ចា ីបានរប្ជើសរ ីសរោេរៅ

រ ៀងៗខេួនរដាយខផអករេើភាេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងនរោបាយ រស់ប្កុមថ្នជាតកេកនៃជុាក់លាក”់)។ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា រញ្ញជ ក់អំេី

រទរចាទរ ឿងកាី Gbagbo (ICC) កថាខណឌ  ២០៥ (“កងកម្ភេ ំងោំប្ទ Gbagbo បានកំណត់រោេរៅ […] រេើប្រជាជនរៅកនុងតំរន ់
ខដេសនមតថាបានោបំ្ទ Alassane Ouattara”)។ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា រញ្ញជ ក់រទរចាទរ ឿងកាី Blé Goudé (ICC) កថាខណឌ  

១២៣ (“សម្ភជកកថ្នប្កុមទាងំរនោះប្តូវបានសនមតថា ជាអនកោបំ្ទ Alassane Ouattara”)។ 
1728

 សូមរមើេ  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៥៩ នកង ៣៦៣។  

1729
 សេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ  ៤៥៦។ 
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ណណ ៈប្រកួតប្រខជងកនុងសងគម នកងរដើមបីទទួេបានសងគមរសមើភាេោន  នឹងប្តូវរ ឱើយ តាកកមមឆំរពាោះអំរេើប្រប្េឹតាខដេ

ចាត់ទ កជាា រ ឱើទ កខរ ករមនញរប្ាមឆារ់ប្េហ្មទណឌ អនា ជាតក1730រនាោះ អំណោះអំណាងរនោះ េ ំម្ភនមូេដាឋ នោំ

ប្ទរឡើយ។ ឆំរពាោះា រចាទប្រាន់ រស់ោត់ខដេថា ា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើយ តាកសស្តសា

រប្ាយប្េឹតាកា ណ៍រនាោះ អំណោះអំណាងរនោះខដេនឹងប្តូវរង្ហា ញរៅខាងរប្ាម េ ំបានេកចា ណារៅរេើយ តាកស

ស្តសារប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី  ខដេបានរង្ហា ញថា ា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយអាឆ

រកើតម្ភនរឡើង រដាយស ជន ងរប្ោោះប្តូវបានសនមតថា ជាលូរដករកខនរោបាយ ឬបានសហ្ា ជាមួយប្កុម

នរោបាយប្រឆំ្ង។  

671>កនុងឆ្ន ំ ១៩៤៦ រលាក Egon Schwelb បានស រស ថា រហ្ត ផេមួយខដេប្ររទសសមព័នធមកតាោបំ្ទា 

ដាក់រញ្ចូេនូវឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក រៅកនុង មមន ញ្ា រស់ត លាា រោធាអនា ជាតក (IMT) លឺរដើមបី

រដាោះប្សយា រ ឱើទ កខរ ករមនញរេើលូរដករកខនរោបាយប្រឆំ្ងនឹងេទធកសងគមនកយមជាតកនកយម។ ដកប្សង់ត្តម

សំដី រស់ោត់ថា៖  

អនកនកេនធ អនកនរោបាយ  ដឋរ  ស នកងអងគា នានា ខដេោបំ្ទា ដាក់រញ្ចូេឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សស

ជាតករៅកនុង មមន ញ្ាត លាា រោធាអនា ជាតក (IMT) រនោះ បានេកចា ណារឃើញថា អំរេើរឃា រៅ

ខដេបានប្រប្េឹតារឡើង ឧ. រដាយជនជាតកអាេេមឺ៉ៅង់កនុងប្ររទសអ តី្តេី នកងប្រឆំ្ងនឹងជនជាតកអ ីត្តេ ី

រៅម ន នកងរប្ាយា ឆ ោះចាញ ់រសអ់ ីត្តេ ី លឺជាា រ ឱើទ កខរ ករមនញ រស់ ដាឋ ភកបាេណាហ្សីុរៅរេើ

ប្កមុប្រឆំ្ងនរោបាយកនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់ (សហ្ជេីពាណកជជកមម អនកាន់សងគមេទធកប្រជា កររត

យយ អនកាន់េទធកក មមយុនសីា ប្លឹសារ ច្ស័ទ) នកងេកតណាស ់ ា រ ឱើទ កខរ ករមនញរេើជនជាតកជីឱហ្ឱ ររើ

រទាោះរជីាម្ភនសញ្ញជ តកអឱីក៏រដាយរនាោះ។ ទាងំអសរ់នោះជាក ណខីដេេ ំប្តូវបានប្លរដណា ររ់ដាយ

សញ្ញា ណទំរនៀមទំលារ់ថ្នឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ មរឡើយ1731។  

672>េកតណាស់ េ ំម្ភនា អោះអាងថា ជន ងរប្ោោះថ្នអំរេើរ ឱើទ កខរ ករមនញប្រឆំ្ងនឹងសហ្ជីេពាណកជជកមម ប្លឹ

សារ ច្ស័ទ ឬឆេនានរោបាយទាងំអស់រនោះ បានរង្ហា ញោ៉ៅ ងសកមមនូវជំហ្ នរោបាយ រស់ខេួនប្រឆំ្ងរៅ

នឹងេទធកសងគមនកយមជាតកនកយម ឬជាអនកប្រឆំ្ងេកតប្បាកដ (អាឆសនមតបានថា ជាឧទាហ្ ណ៍ សម្ភជកកខេោះថ្ន

                                                 
1730

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  កថាខណឌ  ៣៦០។ 
1731

 អនកនកេនធ Egon Schwelb៖ “ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក”រសៀវរៅប្រចាឆំ្ន ំសាីេីឆារ់អនា ជាតក រស់ឆប្កភេអង់រលេស ភាល 

២៣ (១៩៤៦) ទំេ័  ១៧៨, ១៨៣ (រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម)។ 
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សហ្ជីេពាណកជជកមម ឬប្លឹសារ ច្ស័ទ ជាក់ខសាង លឺជាអនកោបំ្ទេទធកសងគមនកយមជាតកនកយម)។ រទាោះជាោ៉ៅ ង

ណាកាី េួករលប្តូវបានសនមតថា បានសែកតកនុងប្កុមសាា ន េេថ្នអនកប្រឆំ្ងរៅនឹង ររណាហ្សុី នកងប្តូវបាន

កំណត់ជារោេរៅថ្នអំរេើរ ឱើទ កខរ ករមនញ។ 

673>ា យេ់រឃើញរនោះប្សរត្តមយ តាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី ។ ឧទាហ្ ណ៍ ត លាា  

រោធាអនា ជាតក (IMT) បានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេជនជារ់រចាទ Hans Frank ខដេជាអលគរទសភកបាេាន់

ារ់ប្ររទសរ៉ៅូឡូញេីរទឧប្កកដឋរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក  ួមទាំងរទរ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយស បាន

ររងកើតខផនា សកមមភាេប្រតករតាកា វច្សមញ្ាថ្នា រ ឱើរអាយសៃរ់សៃ ត់ A-B (Ausserordentliche 

Befriedungsaktion)
1732ខដេ“កនុងរោេរំណងសម្ភេ រ់ ង្ហគ េវណណ ៈរញ្ាវនាខដេជាជនជាតករ៉ៅូឡូញពាក់េ័នធរៅ

នឹងខផនា មហាអសច  យមួយ កនុងា ាត់រនែយ“រសដឋកកឆចទាងំមូេ រស់រ៉ៅូឡូញមកប្តឹមកប្មកតអរបរ ម្ភដាឆ់

ខាត ខដេប្តឹមខត ស់រ៉ៅ រណាណ ោះ។ ជនជាតករ៉ៅូឡូញប្តូវខតរ ឱើជាទាសក  រស់អាណាឆប្កេកភេអាេេឺម៉ៅង់មហាអ

សច  យ”1733។ 

674>រៅកនុងរ ឿងកាីទាក់ទងរៅនឹងប្កសួងរផសងៗ ជនជារ់រចាទ Richard Walther Darré, Otto Dietrich, 

Hans Heinrich Lammers, Wilhelm Stuckart នកង Lutz Schwerin von Krosigk ប្តូវបាន ករឃើញថា 

ម្ភនេក  ទធភាេេីរទរ ើឱទ កខរ ករមនញរេើជនជាតករ៉ៅូឡូញ ជីឱហ្ឱ នកង“រចាច មកតា នកងអនកប្រឆំ្ងរៅនឹងេទធកសងគម

នកយមជាតកនកយម”រដាយមូេរហ្ត េូជសសន៍ នកងនរោបាយ1734។ េ ំម្ភនា រង្ហា ញថា ជន ងរប្ោោះនីមួយៗ

បានរង្ហា ញេីជំហ្ នរោបាយ រស់ខេួនរដាយឆំហ្ ឬថា ជន ងរប្ោោះទាងំអស់រនាោះម្ភនទសសននរោបាយ ួម

រឡើយ។ 

675>ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  កនុងរ ឿងកាី Einsatzgruppen បានរង្ហា ញថា សេ កសម្ភគ េ់នរោបាយ នកង

ា រ ីសរអើងខផនកសសនា នកងជាតកេកនធ ុ លឺជារហ្ត ផេឆមបងសប្ម្ភរ់ា រ ឱើទ កខរ ករមនញរេើជនជាតកជីឱហ្ឱ។ 

ត លាា បានផាេ់មូេរហ្ត ថា៖  

                                                 
1732

 សេប្កម រស់ត លាា  IMT កថាខណឌ  ២៩៦ ដេ់ ២៩៨។ 
1733

 សេប្កម រស់ត លាា  IMT កថាខណឌ  ២៣៧ ដេ់ ២៣៨។ 
1734

 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ២២២ រោងរៅរេើរ ឿងកាីពាក់េ័នធប្កសួងរផសងៗ ភាល XIV  ទំេ័  ៥៦៣ ដេ់ 

៥៦៥, ៦០០ ដេ់ ៦០៥, ៦៤៥ ដេ់ ៦៤៦, ៦៧៥ ដេ់ ៦៨០។ 
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ម្ភនក ណីេី  ឬរីខដេថា ា រ៉ៅ នរ៉ៅងប្តូវបានរ ឱើរឡើងរដើមបីរង្ហា ញថា ជនជាតកជីឱហ្ឱរៅកនុងប្ររទស  

សសីុាន់តួនាទីជាផេូវា កនុងភាល យខពស់ ខដេេ ំសម្ភម្ភប្តរៅនឹងឆំនួនប្រជាជនជីឱហ្ឱជាក់ខសាង។ រនោះ

លឺជាប្ទឹសាី ួមទូរៅរំផ តខដេប្តូវបានរប្រើប្បាសរ់ៅកនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់សប្ម្ភរា់ ោរសងកត់ នកង

ា រ ឱើទ កខរ កខរមនញរេើជនជាតកជីឱហ្ឱ1735។ 

676>កនុងរ ឿងកាី Buhler ត លាា  រស់រ៉ៅូឡូញបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេអតីតអលគរទសភកបាេ ងេីរទឧប្កកដឋ

រៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកសប្ម្ភរ់អំរេើរឃា រៅទាងំរនោះ នកងអំរេើដថ្ទរទៀតខដេបានប្រប្េឹតារឡើង

កនុងអំឡុងរេេថ្នា ាន់ារ់ រស់អាេេឺម៉ៅង់។ រោងត្តមលណៈកមមា ឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ ម រស់អងគា សហ្

ប្រជាជាតក (UNWCC)  បានរង្ហា ញថា “ វច្ធានា ទាងំអស់រនោះ បានរណាា េឱ្យម្ភនា រ ឱើទ កខរ ករមនញជា

ទូរៅផងខដ រៅរេើេេ ដឋ រស់រ៉ៅូឡូញ”1736។ ដូឆោន រនោះខដ  រញ្ាវនាជាជនជាតករ៉ៅូឡូញប្តូវបានរ ឱើទ កខរ ករមនញ 

មកនប្តឹមខតរដាយស ា ប្រាន់ទសសនៈនរោបាយ ួមរ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំរដាយស ា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េ

រេើរញ្ាវនាទាងំរនោះ ខដេប្សរត្តមកមមវច្ ីនរោបាយ រស់ ដឋអំណាឆអាេេឺម៉ៅង់។   

677>ដូរឆនោះ ផៃយុរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា1737 យ តាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី បាន

រង្ហា ញថា ា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយប្តូវបានយេ់ឆាស់ថា ម្ភនា  ួមរញ្ចូេសែ ន

ា ណ៍នានាខដេ កនុងរនាោះចា ីបានកំណត់ប្កុមរោេរៅជាទូរៅរដាយមកនចាបំាឆ់េកនកតយរដាយហ្មត់ឆត់រៅរេើទ

សសនៈនរោបាយ រស់រ លគេរនាោះ នកងជាញឹកញារ់ប្លរដណា រ់រេើមូេរហ្ត ដថ្ទរទៀតថ្នា រ ីសរអើង។ ជា

េទធផេ ជន ងរប្ោោះេ ំចាំបាឆ់ជាអនកប្រាន់ទសសនៈនរោបាយ ួម ឬេ ំសែកតកនុងប្កុមនរោបាយណាមួយខដេ

ម្ភនេកខណៈសែ រ័នរនាោះរទ។ ា យេ់ខរររនោះប្តូវបានទទួេសគ េ់ជារនារនាៃ រ់រៅកនុងយ តាកសស្តសាថ្នត លា

ា ប្េហ្មទណឌ មកនអឆកថ្ស្តនាយ៍នានា។ រៅកនុងសេប្កមរ ឿងកាី Stakić ត លាា  ICTY ជនជារ់រចាទប្តូវបាន

 ករឃើញថា ម្ភនេក  ទធភាេេីរទរ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ េីរប្ពាោះជនជារ់រចាទម្ភនរឆតនា

រ ីសរអើងប្រឆំ្ងនឹងអនកខដេេ ំខមនជាជនជាតកខស៊ារ “ឬ អនកខដេជារព់ាក់េ័នធ ឬអនកខដេម្ភនា អាណកត

អាសូ អនកខដេេ ំខមនជាជនជាតកខស៊ាររនាោះ”1738។ ដូឆោន រនោះខដ  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថ្នត លាា  ICTY 

                                                 
1735

 រ ឿងកាី Einsatzgruppen ទំេ័  ៤៦៩។  

1736
 ា ជំន ំជប្មោះរ ឿងកាី Buhler (ត លាា កំេូេ ប្ររទសរ៉ៅូឡូញ) ទំេ័  ៣៧។ 

1737
 ស ណា រណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៥៨។ 

1738
 សេប្កមរ ឿងកាី Stakić (ICTY)  កថាខណឌ  ៨២៦។ 
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បានកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ជន ងរប្ោោះថ្នអំរេើរ ឱើទា  ណកមមប្តូវបាន“រ ីសរអើង […] រដាយស មូេរហ្ត 

នរោបាយ” េីរប្ពាោះជន ងរប្ោោះ“ប្តូវបានសនមតថា ម្ភនា សហ្ា ជាមួយនឹងជនជាតកខស៊ារ”1739។ 

678>រញ្ញា  ថារតើប្កុមទាំងរនោះប្តូវបានកំណត់កនុងន័យអវច្ជជម្ភនថា បានសែកតរៅកនុង“ប្កុមអនកេ ំខមនជនជាតក

ខស៊ារ”1740 ឬថា ជាប្កុម“រចាច មកតា នកងប្រឆំ្ងរៅនឹងសងគមនកយមជាតកនកយម”1741 ឬក៍ថា  សែកតរៅកនុងប្កុម ួម

ខដេម្ភនដូឆជា“ជនជាតកខស៊ារ ជីឱហ្ឱ ជីេស ី (Gypsies) ប្េមទាងំប្កូអាត ខដេមកនប្េមទទួេយកមរនាលមន៍

 វច្ជាជ រនោះ”1742 រហ្ើយថា ប្កុមខដេទទួេ ងា រ ឱើទ កខរ ករមនញទាងំរនាោះ េ ំម្ភនទប្មង់ប្សរោន ខតមួយ ខដ  ឬ

ោ៉ៅ ងណា។ ដូរឆនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរញ្ញជ ក់េទធភាេខដេថា ា រ ឱើទ កខរ ករមនញខដេជាឧប្កកដឋកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតក អាឆកំណត់រោេរៅរេើប្កុមប្រមូេផាុំ ខដេោម នអតាសញ្ញា ណ ឬកមមវច្ ី ួមោន ណាមួយបា

ន។  

679>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំចាត់ទ កថា វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេប្សរជាមួយ

នឹងវច្ ីសស្តសារៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) “េ ំសមប្សរ”រនាោះរឡើយ េីរប្ពាោះអាឆម្ភនន័យោ៉ៅ ង

ទូេំទូលាយថា រ លគេម្ភន ក់ខដេរដាយស មូេរហ្ត សសនា បានរ ីសរអើងអនកខដេម្ភនសក់ប្កហ្ម អាឆ

នឹងប្តូវជារ់េក  ទធភាេេីរទរ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត សសនា ររើរទាោះរីជាអនកខដេម្ភនសក់ប្កហ្មរនាោះ

េ ំសែកតកនុងប្កុមសសនាក៏រដាយ1743។ ផៃយុរៅវច្ញ ឧទាហ្ ណ៍ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងរនោះរង្ហា ញថា ជា

ា សមប្សរ នកងចាបំាឆ់ប្តូវេកចា ណារេើទសសនវច្សយ័ រស់ចា ី រៅរេេរ ឱើា កំណត់ប្កុមខដេជារោេ

                                                 
1739

 សេប្កមរ ឿងកាី Haradinaj (ICTY)  កថាខណឌ  ៣៩២ (ប្តូវកត់សម្ភគ េ់ថា ជនជារ់រចាទកនុងរ ឿងកាីរនោះ រទាោះជាោ៉ៅ ងណា េ ំ

ប្តូវបានដាក់េក  ទធភាេេីរទទ កខរ ករមនញរឡើយ)។ 

1740
 សេប្កមរ ឿងកាី Tadić (ICTY)  កថាខណឌ  ៧១៤ ដេ់ ៧១៨។ សេដីារ ឿងកាី Krnojelac (ICTY)  ខផនកសរប្មឆរសឆកាី។ 

1741
 រ ឿងកាីពាក់េ័នធរៅនឹងប្កសួងរផសងៗ ទំេ័  ៦០៤។ 

1742
 សេប្កមរ ឿងកាី Kupreškić (ICTY) កថាខណឌ  ៦០២ រោងរៅរេើរ ឿងកាី Artuković (ត លាា ថាន ក់ប្សុក Zagreb 

Yugoslavia) ទំេ័  ២៣។ 

1743
  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៦៤។  
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រៅថ្នា រ ឱើទ កខរ ករមនញ ប្រសកនររើេ ំរ ឱើដូរឆនោះរទ ប្កុមខដេខសាងឱ្យរឃើញឆាស់លាស់ខដេប្តូវបានរ ឱើទ កខរ ក

រមនញរដាយ មូេរហ្ត មកនអាឆកំណត់បាន1744 េ ំអាឆប្តូវបានា ពា រឡើយ។   

680>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំម្ភនកំហ្ ស

កនុងា យេ់រឃើញថា ា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយអាឆប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងប្រឆំ្ងនឹងប្កុម 

រ៉ៅ ខនាមកនខមនប្រឆំ្ងនឹងសម្ភជកកថ្នប្កុមនរោបាយ ឬអនកខដេប្រាន់ទសសនៈនរោបាយរនាោះ។ 

៤.ឃ.៤.ខ.ា យេរ់ឃើញខដេថា “ប្រជាជនងម”ី លជឺាប្កមុខដេអាឆកណំតប់ានឆាស់លាស់ 

681>នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា “ប្រជាជនងមី” លឺជា

ប្កុមនរោបាយ រដាយបានរេើករឡើងថា ខផអករេើា កំណត់នកយមន័យ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ប្រជា

ជនងមីេ ំខមនជាប្កុម“ខដេអាឆកំណត់បានឆាស់លាសប់្លរ់ប្ោន់” នកងថា “ប្រជាជនងមី”េ ំបានប្រាន់ទសសនៈ

នរោបាយ ួមដូឆោន  ឬេួកោត់េ ំប្តូវបាន រ.ក.ក. រមើេរឃើញថា ជាអនកប្រឆំ្ងនរោបាយរឡើយ1745។ 

ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរដាយបាន

សននកដាឋ នថា “ប្រជាជនងមី” លឺជាប្កុម“ខដេអាឆកំណត់បានឆាស់លាសប់្លរ់ប្ោន់” រដាយបានរេើករឡើងថា 

ា កំណត់នកយមន័យរេើ“ប្រជាជនងមី” រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនេកខណៈផៃយុោន  នកងេ ំស ីសង្ហឱ ក់ោន

1746រឡើយ។ 

682>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់នកយមន័យោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវ នកងស ី

សង្ហឱ ក់ោន រេើពាកយថា “ប្រជាជនងមី” នកងបានយេ់រឃើញោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវថា “ប្រជាជនងមី” លឺជាប្កុមខដេអាឆ

កំណត់បានឆាស់លាសប់្លរ់ប្ោន់1747។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលា

                                                 
1744

 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ត្តមសម  តីថ្នឆារ់ អំរេើណាមួយខដេចាត់ទ កជាា រ ឱើទ កខរ ករមនញកនុង

ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ប្បាដកជាប្សរេឆប្សេកេេកបាកយេ។់  

1745
  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៦៥ ដេ់ ៣៨៣។ 

1746
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៦៧, ៤៧៩ ដេ់ ៤៨២, ៥១២។ 

1747
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២១៣ ដេ់ ២១៤។ 
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ដំរូងបានយេ់រឃើញោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវថា “ប្រជាជនងមី”ប្តូវបានចាត់ទ កថា ជាខាម ងំ ឬឧរសលគដេ់កមមវច្ ីនរោ

បាយ រស់ខខម ប្កហ្ម ដូរឆនោះ “ប្រជាជនងមី”លឺជាប្កុមនរោបាយ1748។ 

683>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍ជារប្ឆើនមក

ជំនួសសប្ម្ភរ“់ប្រជាជនងមី” ដូឆជា “ប្រជាជន ១៧ រមស”1749 នកង“ប្រជាជនទីប្កុង”1750។ ររើរទាោះរជីាម្ភន

ភាេប្សរេឆប្សេកេខរររនោះ រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏រដាយ ក៏រៅខតរង្ហា ញឆាស់

លាស់ថា អងគជំន ំជប្មោះបានសំរៅទាងំប្សុងរៅរេើប្កុមប្រជាជនខតមួយលឺ អនកខដេបាន ស់រៅកនុងទីប្កុង

ភនំរេញមកដេ់ប្តឹមថ្ងៃទ ី១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥។  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា ា យេ់រឃើញ

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា “ប្រជាជនងមី”បាន ួមរញ្ចូេអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  

រញ្ាវនា ម្ភច ស់ដី នាយទ ន សកាកភូមក ប្េមទាងំអន  នផងខដ  ខដេអនកទាងំអស់រនោះប្តូវបានចាត់ទ កថា ជាសប្តូវ

នឹងរដកវតាន៍សងគមនកយម1751។ រោងត្តមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ពាកយរេឆន៍រនោះបាន ួមរញ្ចូេអនកទីប្កុង

ទាងំអស់ខដេប្តូវបានចាត់ទ កថា ម្ភនសម្ភសភាេ“េ ក េួយ”1752 ខដេផៃយុេី“ប្រជាជនមូេដាឋ ន”ខដេប្តូវ

បានសំរៅផងខដ ថា ជា“ប្រជាជនចាស់” ឬ“ប្រជាជន ១៨ រមស”1753។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានក់ត

សម្ភគ េ់ផងខដ ថា រៅម នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរៅរទៀតរនាោះ ខខម ប្កហ្មបាន“រងកឱ្យម្ភន

ា សអរ់រខពើមឆំរពាោះប្រជាជនទីប្កុង”1754។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រៅកនុងា េកភាកាអំេីមូេរហ្ត សប្ម្ភរា់ 

ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទីប្រជ ំជននានា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា“ា ជរមេៀស

ប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទីប្រជ ំជន ម្ភនរោេរំណងេី  រពាេលឺ រដើមបីរារំាងសប្តូវមកនឱ្យរងកអរសែ ភាេ

ដេ់កងកម្ភេ ំង រ.ក.ក. នកងរារំាងា រ ឱើឱ្យខូឆដេ់កម្ភម ភកបាេរដាយស ប្រជាជនទីប្កុងផងខដ ”1755។ ដូរឆនោះ 

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរង្ហា ញថា ប្រជាជនទីប្កុងទាងំមូេប្តូវបានចាត់ទ កថា ជាា 

                                                 
1748

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២១៥ ដេ់ ២២០។  

1749
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥១៧, ៥៦៩, ៥៧១ នកង ៦៥០។ 

1750
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១១២, ៥១៧, ៧៨៧ នកង ៨៧៣។ 

1751
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង  កថាខណឌ  ១៦៩ នកង ៦១៣។ 

1752
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១១២ នកង ៨៧៣។ 

1753
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥១៧ នកង ៨៧៣។ 

1754
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥១៧។ 

1755
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១១២។ 
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លំរាមកំខហ្ងដេ់រោេរំណងនរោបាយ រស់ខខម ប្កហ្ម នកងជាប្កុមអាឆកំណត់បានឆាស់លាស់ខដេ ួម

រញ្ចូេទាងំប្រជាជនខដេបាន ស់រៅកនុងទីប្កុងជាយូ មករហ្ើយ ទាងំអនកខដេម្ភនរដើមកំរណើតរៅកខនេងរផសង

កនុងប្ររទស រ៉ៅ ខនាបានខសឱង កទីជប្មកេីសស្តង្ហគ មកនុងអំឡុងរេេឆ្ន ំ ១៩៧០ ដេ់ ១៩៧៥ ផងខដ 1756។  

684>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហា ញភសាតុ្តងេ ំប្តឹមប្តូវ រដាយ

រហ្ត ថា រ.ក.ក. បានចាត់ទ កប្កុមមួយាា រ់តូឆរ៉ៅ រណាណ ោះខដេម្ភនដូឆជា“នាយទ ន” “េួកសកាកភូមក” នកង“

សម្ភសភាេអាប្កក់”ថា ជាអនកប្រឆំ្ងនឹងរដកវតាន៍1757 រដាយមកនបានចាត់ទ កថា “ប្រជាជនងមី” ឬអនកទីប្កុង

ទាងំអស់ជាសប្តូវ រស់ រ.ក.ក. រទ។ ពាក់េ័នធរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញដូឆា កត់

សម្ភគ េ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា 1758ថា េ ំម្ភនភាេចាបំាឆ់រទខដេថា សម្ភជកកទាងំអស់ថ្នប្កុមខដេប្តូវបាន

រ ឱើទ កខរ ករមនញបានទទួេ ងា រ ីសរអើងកនុងកប្មកតដូឆោន រនាោះរឡើយ។ ដូឆរនោះ េ ំម្ភនភាេផៃយុោន រទកនុងា  ក

រឃើញថា ប្កុមមួយាា រ់តូឆថ្ន“ប្រជាជនងមី”បានទទួេ ងា រ ឱើទ កខរ ករមនញ ៃន់ ៃ ជាងប្កុមដថ្ទរទៀតរនាោះរទ។ 

ខផអកត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង “ប្រជាជនងមី”ជាទូរៅប្តូវបានរ ឱើបាររដាយសងស័យ

ថា ប្រជាជនទាងំរនោះ“អាឆផាេ់ទីកខនេងប្ជករានដេ់អនកខដេមកនយេ់ប្សរជាមួយនឹងមរនាលមន៍វច្ជាជ  រស ់

រ.ក.ក.”1759។  

685>ពាក់េ័នធរៅនឹងា អោះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ពាកយរេឆន៍“ប្រជាជនងមី” ឬ“ប្រជាជន ១៧ រម

ស” ប្តូវបានរប្រើប្បាស់សប្ម្ភរ់ខតរៅរប្ាយរេេជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរ៉ៅ រណាណ ោះ នកងថា 

ពាកយទាងំរនោះេ ំប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបីកំណត់ថា “ជាប្កុមខដេអាឆកំណត់បានឆាស់លាស”់ខដេជារោេ

រៅថ្នា រ ឱើទ កខរ ករមនញរនាោះរឡើយ1760 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អឱីខដេសំខាន់រនាោះ លឺ

                                                 
1756

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៥៧ (“ចារ់េីឆ្ន ំ ១៩៧០ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ម្ភនា ហ្ូ ឆូេជនរភៀសខេួន

េីជនរទរៅទីប្កុងភនំរេញ បានររងកើនឆំនួនប្រជាជនរៅទីប្កុងប្រខហ្េេីកនេោះលាននាក់រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧០ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧១  ហ្ូតដេ់

ប្រម្ភណជាេី រៅេី លានកនេោះកនុងខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥”)(រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 
1757

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៧៨ ដេ់ ៣៧៩។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  

៤៧៨ ដេ់ ៤៨២។ 

1758
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២១៨។ 

1759
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៧២ (រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម)។ សូមរមើេផងខដ  សេប្កម

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១១២។  

1760
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៦៧។ 
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មកនខមនរេើរញ្ញា ខដេថា រ ម្ ោះជាក់លាក់មួយប្តូវបានរប្រើប្បាស់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នអងគរហ្ត រនាោះ ខដ  ឬ

ោ៉ៅ ងណារនាោះរទ រ៉ៅ ខនារញ្ញា លឺ ថារតើអនកទីប្កុងប្តូវបានរ ឱើទ កខរ ករមនញ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ រញ្ញា រនោះនឹងប្តូវវាយ

តថ្មេរៅខាងរប្ាម។ 

686>ស  ររសឆកាីមក អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើងរដាយ នួន ជា 

នកង រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងា កំណត់នកយមន័យ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេី“ប្រជាជនងមី”។ 

៤.ឃ.៤.ល.ា រ ឱើទ កខរ ករមនញរៅកនងុអឡំងុរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទេីំរៅប្រជាជនដណំាកា់េទមីយួ 

687>រៅរេេកំណត់នកយមន័យធាត ផសថំ្នរទរ ឱើទ កខរ ករមនញ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំឭកថា ត្តមា 

សរប្មឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថា រទាោះរីជា“រឆតនា(រ ីសរអើង)ជាក់លាក់ខដេជាេកខខណឌ តប្មូវ

រនាោះ មកនអាឆសននកដាឋ នរដាយផ្លៃ េ់រឆញេីេកខណៈថ្នា រ ីសរអើងជាទូរៅថ្នា វាយប្រហា ក៏រដាយ ក៏អាឆ

សននកដាឋ នរឆញេីរ ច្រទបានខដ  ប្រសកនររើេកចា ណារៅរេើអងគរហ្ត ថ្នរ ឿងកាី ាេៈរទសៈជ ំវច្ញា ប្រប្េឹតាក

រទរេមើសខដេបានរចាទប្រាន់ រញ្ញជ ក់អំេីអតែកភាេថ្នរឆតនារនាោះ”1761 នកងថា “‘ា រ ីសរអើងជាា េកត”រកើត

ម្ភនរឡើង រៅរេេខដេជន ងរប្ោោះខដេប្តូវបានកំណត់រោេរៅ លឺជាសម្ភជកករៅកនុងប្កុមមួយខដេចា ី

បានកំណត់”1762។ ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

យេ់រឃើញថា “រដាយេកចា ណារឃើញថា កងទ័េខខម ប្កហ្មបានខសឱង កោ៉ៅ ងសកមមនូវសម្ភជកកថ្ន ររ

សធា ណ ដឋខខម រៅទូទាងំទីប្កុងភនំរេញ […] ម នរេេរ ឱើា ចារ់ខេួន ឬសម្ភេ រេួ់ករល  នកងថា ទាហានទាងំ

រនាោះប្តូវបានចាត់ទ កថា ជាខាម ងំ អងគជំន ំជប្មោះរជឿជាក់ថា ា ចារ់ខេួន នកងា សម្ភេ រអ់នក ដឋា ថ្ន ររ

សធា ណ ដឋខខម  ប្តូវបានប្រប្េឹតារដាយម្ភនរឆតនារ ីសរអើងរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ”1763។ អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា “រដាយបានេកចា ណាផងខដ  រៅរេើអាករបកក ច្ោ រស់ខខម ប្កហ្ម 

នកងកងទ័េ រស់ខេួនឆំរពាោះប្រជាជនទីប្កុង ភសាតុ្តងខដេរញ្ញជ ក់េីា រ ីសរអើងខដេថា ប្រជាជនទាងំរនាោះជា

                                                 
1761

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤២៩។ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី ឌ ឆ (001-E188) កថាខណឌ  

៣៧៧។ សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-E188) កថាខណឌ  ២៧២។  

1762
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤២៨ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-E188) កថាខណឌ  

២២៥។  

1763
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៧១ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។  
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េួកមូេ ននកយម រហ្ើយរដាយស ខតអនកខដេប្តូវបានជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ប្តូវបានរលរៅរ ម្ ោះថា 

ជា“ប្រជាជន ១៧ រមស” ឬ“ប្រជាជនងមី” នកងប្តូវបានរលរ ឱើបារ រដាយស ខតម្ភនា សងស័យរៅត្តមភូមក

នានារនាោះ អងគជំន ំជប្មោះរជឿជាក់ថា កងទ័េខខម ប្កហ្មម្ភនរឆតនារ ីសរអើងប្រឆំ្ងនឹងប្រជាជនទីប្កុង ខដេ

ប្តូវបានជរមេៀសរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ។ ខផអករៅរេើឆំណ ឆរនោះ អងគជំន ំជប្មោះយេ់រឃើញថា កងទ័េខខម 

ប្កហ្មបានប្រប្េឹតារដាយម្ភនរឆតនារ ីសរអើង រៅរេេរ ឱើា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ”1764។ 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងយេ់រឃើញថា “រេើសេីរនោះរទៀត ប្កុមខដេរលអាឆសគ េ់អតាសញ្ញា ណទាងំរនោះ ប្តូវ

បានខខម ប្កហ្មកំណត់ជារោេរៅរដាយស ខតា រ ីសរអើង រដាយរេើករឡើងថា ប្កុមទាងំរនោះអាឆផាេ់ទី

កខនេងប្ជករានដេ់អនកខដេមកនយេ់ប្សរជាមួយនឹងមរនាលមន៍វច្ជាជ  រស់ រ.ក.ក.”1765។ អងគជំន ំជប្មោះស

លាដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា “អំរេើខដេបានរេើករឡើងខាងរេើ ក៏ម្ភនេកខណៈរ ីសរអើងផងខដ  

រដាយស ខតជន ងរប្ោោះប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញា ណរៅត្តមរ៉ៅ សាិ៍ប្តួតេកនកតយនានា រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា 

ជរមេៀស ទាងំឆំរពាោះមស្តនាីជាន់ខពស់ នកងមស្តនាីថាន ក់រប្ាមថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម (ស ីវច្េ នកងរោធា) ក៏ដូឆជា

ប្រជាជនទីប្កុង ផងខដ ”1766។ 

688>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សអងគឆារ់ នកងអងគរហ្ត  

រដាយបានយេ់រឃើញថា ធាត ផសអំតារនាម័តសប្ម្ភរ់ា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ នកងា 

រ ីសរអើងជាក់ខសាង ខដេរកើតម្ភនទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ1767។ ទាក់ទង

រៅនឹងធាត ផសអំតារនាម័តជាេកខខណឌ តប្មូវរនោះ នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាង

រេើភសាតុ្តងេ ំប្លរ់ប្ោន់កនុងា យេ់រឃើញថា រឆតនារ ីសរអើងប្តូវបានរង្ហា ញទាក់ទងរៅនឹង“ប្រជាជនងមី”

នកងថា អងគជំន ំជប្មោះេ ំបានកំណត់ប្តឹមប្តូវេីឆ ច្តថ្នភសាតុ្តងខដេខេួនបានសំអាងរៅកនុងា យេ់រឃើញថា 

រឆតនារ ីសរអើងប្តូវបានរង្ហា ញ1768។ នួន ជា បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា េកខខណឌ តប្មូវអំេីធាត ផសថំ្នា 

                                                 
1764 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៧១ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 

1765 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៧២ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។  

1766
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៧២។  

1767
  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៨៤ ដេ់ ៣៨៨។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៦៤ 

៣៦៥ ដេ់ ៣៦៦, ៣៦៨។ 

1768
  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៨៤ ដេ់ ៣៨៧។ 
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រ ឱើទ កខរ ករមនញ េ ំប្តូវបានរំរេញទាក់ទងរៅនឹងអនក ដឋា  នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 1769។ រខៀវ សំ

ផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញអំេីធាត ផសអំតារនាម័តលាយឡំោន ទាក់ទងរៅ

នឹងសម្ភជកក រស់ប្កុមដំរូងឆំនួន ២ ខដេខេួនបានយេ់រឃើញថា ជាអនកទទួេ ងា រ ឱើទ កខរ ករមនញរនាោះដូឆ

ជា (១) នាយទាហាន នកងអនក ដឋា ស ីវច្េជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  នកង (២) នាយទាហាន នកងអនក ដឋ

ា ស ីវច្េដថ្ទរទៀតថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 1770។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើភសាតុ្តងខដេបានរកើតរប្ាយអងគរហ្ត រនាោះ រៅរេេយេ់រឃើញថា រឆតនា

រ ីសរអើងម្ភនអតែកភាេពាក់េ័នធរៅនឹង“ប្រជាជនងមី”1771។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរដាយបានយេ់រឃើញថា ា សអរ់ប្រជាជនទីប្កុង លឺជាកត្តា ជំ  ញសប្ម្ភរ់ា ជរមេៀស

រឆញេីទីប្កុង នកងទីប្រជ ំជនមួយឆំនួន នកងថា អងគជំន ំជប្មោះេ ំរអើរេើរេើភសាតុ្តងខដេប្រជាជនមូេដាឋ ន នកងអនក

ខដេប្តូវបានជរមេៀសអាឆ ស់រៅ“រដាយឆ ោះសប្មុង”ជាមួយោន  បានខឆក ំខេករសបៀងអាហា ោន  នកងថា រ.ក.

ក. បានរឆញរសឆកាីខណនា“ំអំពាវនាវឱ្យម្ភនសមលគី ួរ ួមោន  វាងប្កុមទាងំេី រនាោះ”1772។ 

689>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញប្តឹមប្តូវថា ធាត ផស ំសតា

ន ម័ត នកងអតារនាម័តតប្មូវថ្នរទរ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ ប្តូវបានរង្ហា ញទាក់ទងរៅនឹង

ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ រដាយខផអករេើា កំណត់នកយមន័យោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវរេើធាត ផសថំ្ន

រទឧប្កកដឋរនោះ1773។ 

690>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស រៅរេេខដេអងគជំន ំជប្មោះ

បានរង្ហា ញអតែកភាេថ្នធាត ផសសំតាន ម័តថ្នា រ ីសរអើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់

ាេទីមួយរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា “ា រ ីសរអើងជាក់ខសាង”បានរកើតរឡើង រៅរេេខដេ

ជន ងរប្ោោះប្តូវបានកំណត់រោេរៅរដាយស ជាសម្ភជកកកនុងប្កុមមួយ ខដេចា ីបានកំណត់រដាយខផអករេើ

                                                 
1769

  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៨៨។ 

1770
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៦៨។ 

1771
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៦៨។ 

1772
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៦៤។ 

1773
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២២១ ដេ់ ២២២។ 
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មូេរហ្ត ជាក់លាក់ ដូឆជា មូេរហ្ត នរោបាយ េូជសសន៍ ឬសសនា ខដេផេវច្បាកថ្នា រ ីសរអើងនឹង

រកើតរឡើងសប្ម្ភរ់ប្កុមរនោះ1774។  

691>ឆំរពាោះា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា សននកដាឋ នថា 

“ប្រជាជនងមី” ប្តូវដាក់ឱ្យទទួេ ងា រ ីសរអើងជាក់ខសាងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់

ាេទីមួយរដាយបានអោះអាងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំស ីសង្ហឱ ក់ោន ជាមួយនឹងភសាុ

ត្តងពាក់េ័នធរនាោះ1775
 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់ឆាស់អំេីអំណោះអំណាងឆមបង រស់ នួន ជា លឺថា 

“ប្រជាជនងមី”េ ំខមនជាសប្តូវ រស់ រ.ក.ក. (ដូរឆនោះ េ ំខមនជាកមមវតែថុ្នា រ ឱើទ កខរ ករមនញ)រឡើយ1776។ អងគជនំ ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា រ ីសរអើងជាក់ខសាងរេើ“ប្រជាជនងមី”រៅកនុងរ ច្រទថ្នា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ សែកតរៅប្តង់ា ររណា ញេួករលរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ួមជាមួយនឹងា 

 ំរលាភរេើសកទធក រស់េួករលផងខដ ។ ររើរទាោះរីជា ប្រជាជនកនុងទីប្កុងភនំរេញទាំងមូេប្តូវបានដាក់ឱ្យសែកត

រប្ាមា ជរមេៀសក៏រដាយ ក៏រនោះេ ំខមនម្ភនន័យថា ជាអំរេើប្រប្េឹតារដាយមកនរ ីសម ខ នកងេ ំអាឆចាត់ជាា 

រ ឱើទ កខរ ករមនញរនាោះរទ។ ដូឆបានរង្ហា ញខាងរេើរៅកនុងា រោងរៅរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរងូ ប្រជាជនទីប្កុងទាងំអស់ប្តូវបានចាត់ទ កថា ជា“ប្រជាជនងមី”1777 ជាប្កុមមួយខដេបាន ួមរញ្ចូេ

អនកខដេជា“សប្តូវ”ជាក់ខសាង នកងអនកខដេប្រឆំ្ងជាសាា ន េេរៅនឹងរដកវតាន៍សងគមនកយមរដាយស ខតបាន

រៅ ស់រៅកនុងទីប្កុង ប្េមទាងំអនកខដេរប្ជើសរ ីសយកជីវច្តទីប្កុងខដេ“េ ក េួយ”ផៃយុេីមរនាលមន៍វច្ជាជ ខផនក

នរោបាយ រស់ខខម ប្កហ្ម។ 

692>ពាក់េ័នធរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា ា សម្ភេ រ់នាយទាហាន នកងអនក ដឋា ស ីវច្េជាន់

ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម េ ំបានរកើតរឡើងរទ ដូរឆនោះេ ំអាឆចាត់ទ កជាអំរេើប្រប្េឹតាមូេដាឋ នសប្ម្ភរ់ា រ ឱើទ កខ

រ ករមនញរនាោះ1778 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានរញ្ញជ ក់ថា ា សម្ភេ រ់អនក ដឋា ជាន់ខពស់រួន ូរ នកង 

ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម មួយឆំនួនខដេបានរ ឱើត្តមា អំពាវនាវរនាោះប្តូវបានរង្ហា ញ

                                                 
1774

 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-E188) កថាខណឌ  ២៧២។ 

1775
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៨៧។ 

1776
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៨៧។ 

1777
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៦៨៣។ 

1778
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៨៨ រោងរៅរេើស ណារណា ឹងសទ កខ កថាខណឌ  ៥៨៨ ដេ់ ៥៩៦។ 
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សមរហ្ត ផេរដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង1779។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស ់

រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា រទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ នកងា 

ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ ប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើង នកងថា រទឧប្កកដឋទាងំរនោះេ ំអាឆចាត់ជាមូេដាឋ នសប្ម្ភរ់ា យេ់

រឃើញខដេថា ម្ភនា រ ឱើទ កខរ ករមនញបានរកើតរឡើងរនាោះ1780
 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានរដករស ា 

យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន

ដំណាក់ាេទីមួយ1781។ រសឆកាីសននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រហ្ត ា ណ៍ថ្នា សម្ភេ រ់

 ង្ហគ េ លឺជាា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយរនាោះ េ ំអាឆយកជាា បានរឡើយ1782។ រទាោះជា

ោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានទទួេយកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា 

ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ប្តូវបានចាត់ទ កជាអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតក1783។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ផៃយុរៅនឹងា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ

ប្រជាជនរដាយរងខំរឆញេីទីប្កុងភនំរេញអាឆប្តូវបានចាត់ទ កថាជាអំរេើថ្នា រទរ ឱើទ កខរ ករមនញរៅកនុងឧប្កកដឋ

កមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក។ 

693>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរដាយបាន

សំអាងរេើា ចារ់ខេួនទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  រ ឱើជាអំរេើប្រប្េឹតាមូេដាឋ នសប្ម្ភរ់រទរ ឱើទ កខរ ករមនញ 

រប្ពាោះា ចារ់ខេួនរនោះជាអំរេើប្តឹមប្តូវត្តមឆារ់1784 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់នូវា  ំឭក រស់

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ដីាដំរណាោះប្សយ (D424) ទាក់ទងរៅនឹងអំរេើខដេចាត់ជាា រ ឱើទ កខរ ក

រមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយរនាោះបានកត់សម្ភគ េ់ថា “ា ចារ់ខេួន នកងា សម្ភេ រ់អនក ដឋា ថាន ក់រប្ាមថ្ន

                                                 
1779

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៤៦៦, ៤៨៦។ 

1780
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៦៦។ 

1781
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥៤១, ៥៦០។ 

1782
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៧៤។ 

1783
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥៦៧ ជាអាទិ៍។ 

1784
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៨៨ រោងរៅរេើស ណារណា ឹងសទ កខ កថាខណឌ  ៤៧៩ ដេ់ ៤៨១។ 

សូមរមើេផងខដ  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៦២៤។ 
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 ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងត្តម យៈា រ ឱើមន សសឃាត នកង/ឬា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េ”1785។ 

ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  រៅកនុងា យេ់រឃើញខផនកឆារ់ទាក់ទងរៅនឹងរទរ ឱើទ កខរ ករមនញ អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានកត់សម្ភគ េ់ថា “ា ចារ់ខេួន នកងា សម្ភេ រ់អតីតអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបាន

ប្រប្េឹតារឡើងរដាយម្ភនរឆតនារ ីសរអើងរដាយស មូេរហ្ត នរោបាយ”1786។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជនំ ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេកចា ណាថា ា ចារ់ខេួនអតីតអនក ដឋា 

ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ( ួមរញ្ចូេា ចារ់ខេួនប្សរឆារ់ថ្នទាហាន) ប្តូវបានចាត់ជាា រ ឱើទ កខរ ករមនញ

រឡើយ រ៉ៅ ខនាបានប្តឹមខតេកចា ណាអំេីា ចារ់ខេួន នកងា សម្ភេ រ់រប្ាយមករ៉ៅ រណាណ ោះ។ ដូរឆនោះ អំណោះអំណា

ង រស់ នួន ជា ោម នមូេដាឋ នោបំ្ទរឡើយ។ 

694>ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើងខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា សំអាងអំេីា រ ឱើ

បារអនកខដេប្តូវបានជរមេៀសរៅកនុងភូមក រដើមបីរង្ហា ញេីរឆតនារ ីសរអើងរេើ“ប្រជាជនងមី”កនុងអំឡុងរេេថ្ន

ា ជរមេៀស អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា រដើមបីោបំ្ទា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹង

រឆតនារ ីសរអើងរនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ា យេ់រឃើញមួយពាក់េ័នធរៅនឹងា រ ឱើបារ ៃន់ ៃ 

រេើអនកខដេប្តូវបានជរមេៀសកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស ប្េមទាងំរៅរេេរៅដេ់ភូមកេីសំណាក់អនកភូមក 

នកងកងទ័េខខម ប្កហ្ម1787។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស ប្តូវបាន

“សងស័យថា ជាេួកនាយទ ន ឬសកាកភូមក នកងប្តូវបានរលរលឆម ខេ ំឆង់ជួរ នកងប្តូវបានរដញឱ្យរៅម ខរទៀត” នកង

ថា “អនកដថ្ទរទៀតរប្ាយមកបានទទួេរញ្ញជ ឱ្យចាករឆញ ឬរ ីរឆញរៅកខនេងរផសង”1788។  អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា រៅម នរេេជរមេៀស ខខម ប្កហ្មបាន“ររងកើតឲ្យម្ភនា សអរ់រខពើមអនកទី

ប្កុង”1789។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ផៃយុរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើង

រដាយ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន1790សប្ម្ភរ់រោេរំណងថ្នា រង្ហា ញេីរឆតនារ ីសរអើង អាករបកក ច្ោរៅម ន

                                                 
1785

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជ ំប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៦៨ (រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម រជើងទំេ័ េ ររចាេ) រោងរៅរេើដីា

ដំរណាោះប្សយ (D427) ថាខណឌ  ២០៨, ២០៩, ២៣៥។ 
1786សេប្កម រស់អងគជំន ំជ ំប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៧១ (រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម)។  
1787

 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥១៧។  

1788
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥១៧។ 

1789
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥១៧។ 

1790
  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៨៥។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៦៨។ 
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រេេ នកងរប្ាយរេេខដេអំរេើរនាោះបានរកើតរឡើងភាេ មៗ អាឆប្តូវបានយកមកេកចា ណាផងខដ  រដាយស 

អាករបកក ច្ោរនោះ អាឆរង្ហា ញឱ្យរឃើញេីផនត់លំនកត រស់ចា ីរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នអងគរហ្ត ។ អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើភសាតុ្តងថ្នា រប្រើអំរេើហ្កងារេើ ូរាយេីសំណាក់កងទ័េខខម ប្កហ្មរៅរេើ

អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស1791រខនែមរេើា លំរាមកំខហ្ង នកងា ោរសងកត់ផេូវឆកតា1792ទាងំកនុងរេេ នកងរប្ាយ

រេេជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភាេ មៗរនាោះ។  

695>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា 

សំអាងរៅរេើា យេ់រឃើញខដេថា “ប្រជាជនងមី”ប្តូវបាន“សងស័យរៅត្តមមូេដាឋ ន”1793រដាយអនករផសង ជា

ជាងកងទ័េខខម ប្កហ្មរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា កនុងា រង្ហា ញអំេីរឆតនារ ីសរអើង

តប្មូវសប្ម្ភរ់ា រ ឱើទ កខរ ករមនញ លឺម្ភនខតអាករបកក ច្ោ រស់ចា ីរ៉ៅ រណាណ ោះខដេជារ់ពាក់េ័នធ។ រទាោះជាោ៉ៅ ង

ណាកាី រដាយស រញ្ញា រនោះជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងទកដឋភាេថ្នា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ខដេ

 ួមរញ្ចូេា ប្រប្េឹតាអំរេើរ ីសរអើងរេើ“ប្រជាជនងមី”រដាយកងទ័េ នកងកម្ភម ភកបាេខខម ប្កហ្ម1794 ឆំណ ឆរនោះេ ំ

រចាទជារញ្ញា ឆំរពាោះភាេសមរហ្ត ផេថ្នា សននកដាឋ នទូរៅ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ទាក់ទងរៅនឹង

អតែកភាេថ្នរឆតនារ ីសរអើងប្រឆំ្ងនឹង“ប្រជាជនងមី” នកងា រ ីសរអើងជាក់ខសាងរឡើយ។   

696>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងេ ំបានរង្ហា ញេីភាេខ សោន ឱ្យរឃើញឆាស់លាស់ វាងរឆតនារ ីសរអើង មួយខផនកទាក់ទងរៅនឹង

នាយទាហាន នកងអនក ដឋា ស ីវច្េជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  នកងមួយខផនករទៀតទាក់ទងរៅនឹង“ប្រជា

ជនងមី”រនាោះរឡើយ1795។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា េ ំរឃើញម្ភនមូេរហ្ត អឱីខដេាេៈ

រទសៈជ ំវច្ញា ប្រប្េឹតាអំរេើជាមូេដាឋ នថ្នា រ ឱើទ កខរ ករមនញរនាោះ េ ំអាឆយកមករប្រើរដើមបីរង្ហា ញរឆតនារ ីស

រអើងរៅរេើប្កុមរេើសេីមួយរនាោះរទ េីរប្ពាោះអំរេើប្រប្េឹតារ ឱើទ កខរ ករមនញរនោះេ ំម្ភនកប្មកត ឬប្ររភទដូឆោន រៅ

                                                 
1791

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៧១ ដេ់ ៤៧៤, ៤៨៩ ដេ់ ៤៩0។ 

1792
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៧៥, ៤៨១, ៤៨៩ នកង ៥១៧។ 

1793
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៧១ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៥១៧។ 
1794

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥១៧ រជើងទំេ័  ១៥៤៨ ដេ់ ១៥៥០។ 
1795

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៦៨។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

440 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

នឹងា រ ីសរអើងរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ 

សំផន រដាយស េ ំម្ភនមូេដាឋ នោបំ្ទឆំរពាោះា អោះអាង រស់ខេួន។ 

697>ជាស  ររសឆកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស ទឡហីក ណ៍រណា ឹងសទ កខ រស ់ នួន ជា នកង រខៀវ 

សំផន ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រទរ ឱើទ កខរ ករមនញប្តូវបាន

ប្រប្េឹតារឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ។ 

៤.ឃ.៤.ឃ.ា រ ឱើទ កខរ ករមនញកនងុអឡំងុរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទេីរំៅប្រជាជនដណំាកា់េទេី ី 

698>ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា 

ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅបានរ ឱើរឡើងរដើមបីសរប្មឆរោេរៅថ្នា ផេកត1796 នកងថា រដាយោម នា ខរងខឆក វាង

“ប្រជាជនងមី” នកង“ប្រជាជនមូេដាឋ ន” “ប្រជាជនងមី”ប្តូវបាន“ផាេ់រហ្ត ផេរផសងៗសប្ម្ភរ់ា ផ្លេ សទ់ីេំរៅ” 

ដូឆជា េ ំម្ភនរសបៀងអាហា ប្លរ់ប្ោន់រៅកនុងទីកខនេងកំេ ងសន ក់រៅថា េួករលប្តូវបានរញ្ជូនប្តឡរ់រៅផៃោះ

សខមបង រស់ខេួនវច្ញ ប្េមទាងំថា “ប្រជាជនរផសងរទៀតយេ់ថា ា រៅខកប ប្េំប្រទេ់ប្ររទសថ្ងអាឆជួយ

សប្មួេកនុងា  ត់រលឆខេួនេីខខម ប្កហ្ម”1797។ អងគជំន ំជប្មោះកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា “រៅត្តមកខនេងជារប្ឆើន 

ម្ភនខតប្រជាជនងមីរ៉ៅ រណាណ ោះខដេប្តូវបានរងខំឲ្យផ្លេ ស់ទីេំរៅ   ីឯរៅត្តមកខនេងខេោះរទៀត ទាងំប្រជាជនចាស់ នកង

ប្រជាជនងមីប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅ”1798។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋ នថា “ា ផ្លេ សទ់ីេំរៅទាងំប្រជា

ជនចាស់ នកងប្រជាជនងមីរនោះ បានរកើតរឡើងរដាយស មូេរហ្ត ជាក់លាកថ់ា រដាយស ា មកនទ កឆកតាឆំរពាោះ

ប្រជាជនទាងំអស់ខដេ ស់រៅកនុងភូមកភាលរូព៌ាត្តមររណាា យប្េំខដនជារ់ប្ររទសរវៀតណាម ឬរដាយស ា 

ជំ  ញ រស់ថាន ក់ដឹកនារំកសក មមយុនីសាកមពជុា រដើមបីសរប្មឆរោេរៅសប្ម្ភរា់ រងកររងកើនផេ រស់េួករល”

1799។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រៅម នរេេ ឬកនុងរេេជរមេៀស ប្រជាជនប្តូវបានស ួ

សំណួ អំេីប្រវតាក រស់ខេួន េទធផេថ្នា សួ រនោះ“ញឹកញារ់ លឺរដើមបីកំណត់ទីត្តងំខដេប្តូវរញ្ជូនប្រជាជនទាងំ

រនោះរៅ  ួមទាងំ រៅាន់តំរន់ថ្ប្េខដេប្រជាជនទាងំរនាោះប្តូវរៅារ់ឆ្ក   នកងសង់ទីជប្មក រស់េួករលរដាយ

                                                 
1796

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៧៦ ដេ់ ៦០២។ 
1797

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៨៩។ 
1798

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៥៥។ 
1799

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៥៥។  
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ផ្លៃ េ់ខេួន។ “ប្រជាជនងមី”រផសងរទៀតប្តូវបានយករៅកសង ឬអរ់ ំខកខប្ររៅត្តមមនៃី សនាកស ខនានា”1800។ 

ខផអករេើមូេដាឋ នរនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា កងទ័េ នកងកម្ភម ភកបាេខខម ប្កហ្ម

ម្ភនរឆតនារ ីសរអើងខដេជាេកខខណឌ តប្មូវ1801។  

699>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញអំេីអតែកភាេថ្នធាត ផស ំ

អតារនាម័តតប្មូវសប្ម្ភរ់ា រ ឱើទ កខរ ករមនញ នកងា រ ីសរអើងជាក់ខសាង ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់់ទីេំរៅប្រជា

ជនដំណាក់ាេទីេី 1802។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  រខៀវ សំផន ក៏បានជំទាស់រៅនងឹា យេ់រឃើញ រស់

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា “ប្រជាជនងមី”ប្រ មនឹងា រ ីសរអើងជាក់ខសាង រដាយបានអោះអាងថា េ ំ

ម្ភនភសាតុ្តងរង្ហា ញេីរឆតនារ ីសរអើងប្រឆំ្ងនឹង“ប្រជាជនងមី” រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជា

ជនដំណាក់ាេទីេី រឡើយ1803។ 

700>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដាយប្តឹមប្តូវអំេីអតែកភាេ

ថ្នធាត ផសថំ្នអំរេើរ ឱើទ កខរ ករមនញ ខដេជាឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកពាក់េ័នធរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជា

ជនដំណាក់ាេទីេី  រដាយបានសំអាងរៅរេើភសាតុ្តងប្លរ់ប្ោន់  ួមទាងំភសាតុ្តងប្ររោេផងខដ  រដើមបោីំ

ប្ទត្តមរ ច្រទសប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញ រស់ខេួនខដេសែកតកនុងវច្សេភាេថ្នឆនាៃ ន សកទធក រស់អងគជំន ំជប្មោះ1804។ 

701>ខផអកត្តមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង “ប្រជាជនងមី”1805 លឺជាកមមវតែថុ្នា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយស មេូ

រហ្ត នរោបាយកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ

 ំឭកថា ខផអកត្តមវច្សេភាេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ អំរេើប្រប្េឹតាខតមួយខដេប្តូវបានយកមកេកចា ណាកនុង

ា ផាេ់ា យេ់រឃើញអំេីធាត ផសសំតាន ម័តថ្នរទរ ឱើទ កខរ ករមនញ រៅកនុងរ ច្រទថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជា

ជនដំណាក់ាេទីេី រនាោះ លឺា ផ្លេ ស់ទីេំរៅជាក់ខសាង រស់ប្រជាជនរ៉ៅ រណាណ ោះ េ ំខមនអឱីខដេបានរកើតរឡើង

                                                 
1800

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៥៥ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។  

1801
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៥៦។  

1802
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ៣៨៩ ដេ់ ៣៩៤ នកង ៣៩៩។ 

1803
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៨៣, ៤៨៦ ដេ់ ៤៨៩ នកង ៤៩១។ 

1804
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២២៣ ដេ់ ២២៨។ 

1805
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៥៦ នកង ៦៥៧។ 
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ឆំរពាោះេួករលរៅរេេរៅដេ់កខនេងខដេប្តូវផ្លេ ស់រៅរនាោះរទ1806។ ដូរឆនោះ រដើមបីរង្ហា ញអំេីា រ ឱើទ កខរ ករមនញ

រេើ“ប្រជាជនងមី”ដូឆម្ភនរៅកនុងសំណ ំរ ឿងរឆចរុបនន ចាំបាឆ់ប្តូវរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន

បានរ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ោ៉ៅ ងរហាឆណាស់ជាឆមបង ឬខត“ប្រជាជនងមី”រ៉ៅ រណាណ ោះ ដូរឆនោះ លឺជាា រ ីសរអើង ឬថា រៅ

កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ“ប្រជាជនងមី”បានទទួេ ងា ប្រប្េឹតាខ សខរេកេី“ប្រជាជនចាស់”។   

702>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកា យេ់រឃើញ រស់ខេួន1807ថា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានសននកដាឋ នរដាយេ ំសមរហ្ត ផេថា “ប្រជាជនភាលរប្ឆើនរេើសេ រ”ខដេប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅ

កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  លឺជា“ប្រជាជនងមី”រដាយស ភសាតុ្តងតកឆតួឆោំ

ប្ទា សននកដាឋ នរនោះ1808។ ត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង នកងភសាតុ្តងខដេបានយកមក

សំអាងរនាោះរឃើញថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរដាយស មូេរហ្ត រសដឋកកឆច នកងរឆញេីប្េំខដនរវៀតណាម 

ពាក់េ័នធទាងំប្រជាជនចាស់ ទាងំងមី ខដេជាា េកតមួយប្តូវបានទទួេសគ េ់រដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរៅ

កនុងរសឆកាីសននកដាឋ នខផនកអងគឆារ់ រស់ខេួន1809។ រដាយស ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរនោះបានរ៉ៅោះពាេ់មកនប្តឹមខតប្រជា

ជនងមី ដូរឆនោះេ ំអាឆនកោយបានថា ជាា រ ីសរអើងជាក់ខសាង ឬរង្ហា ញេីរឆតនារ ីសរអើងរឡើយ។   

703>រខនែមរេើរនោះ ទាក់ទងរៅនឹងា រ ឱើឱ្បបាត់ខេួនកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅខដេជាអំរេើរ ីសរអើង

ខដេរ៉ៅោះពាេ់រេើ“ប្រជាជនងមី”អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេទទួេយកអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា សននកដាឋ នថា “រប្ាយរេេប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅ ម្ភន“ប្រជាជន

ងមី”ជារប្ឆើនប្តូវបានរ ឱើឱ្យបាត់ខេួន”1810 រដាយបានសំអាងរៅរេើសកខីកមមទូរៅ រស់សកសីខតម្ភន ក់រ៉ៅ រណាណ ោះ1811។ 

ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ប្រជាជនងមី”ប្តូវបានរ ឱើឱ្យបាត់ខេួនកនុងអំឡុងរេេថ្ន

                                                 
1806

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ២៣០ ជាអាទិ៍។ 

1807
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៦៣៣។ 

1808
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៣១។ 

1809
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៥៤។ 

1810
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦១៤ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) 

ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័  ៣៥ នកង ៤១, ៤២។  
1811

  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៩៤ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯក

ស រេខ E1/209.1 ទំេ័  ៣៥, ៤១ ដេ់ ៤២។ រៅកនុងទំេ័  ៣៥  នូ រ ៉ៅ  បានផាេ់សកខីកមមថា រៅរេេជរមេៀសឧដ ងគ“ប្រជាជនខេោះ
ប្តូវបានរ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយអាង៌កំបាងំ”។ រៅទំេ័  ៤១ ដេ់ ៤២ នូ រ ៉ៅ  េ ំបានរ ៀររារ់អំេីា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួន“ប្រជាជនងមី”រឡើយ។ 
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ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ក៏រដាយ1812
 ក៏ា យេ់រឃើញទាងំរនោះបានខផអករេើភសាតុ្តងមកន

ប្លរ់ប្ោនខ់ដេជាមូេដាឋ នកនុងា រង្ហា ញេីា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួន“ប្រជាជនងមី”ជារប្ឆើនខដេប្តូវបានជរមេៀសរនាោះ។ 

ដូរឆនោះ ា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនប្រជាជនងមី កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  េ ំអាឆជា

មូេដាឋ នសប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញអំេីា រ ីសរអើងជាក់ខសាង ឬរឆតនារ ីសរអើងរឡើយ។ 

704>រខនែមរេើរនោះរទៀត ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ា សួ 

សំណួ “ប្រជាជនងមី”“ជាញឹកញារ់រដើមបីកំណត់ទីកខនេងខដេប្តូវរញ្ចូនរៅរៅរនាោះ”1813
   អងគជំន ំជប្មោះត លា

ា កំេូេទទួេយកា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ខដេថា ភសាតុ្តងខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាង

ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ េ ំប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់ោបំ្ទរសឆកាីសននកដាឋ នរនោះរឡើយ1814។ ររើរទាោះរីជាា សមរហ្ត 

ផេខដេអាឆសននកដាឋ នថា ប្រជាជនប្តូវបានសួ េីប្រវតាក រស់ខេួន“រៅម ន ឬកនុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ”1815 

រដាយខផអករេើភសាតុ្តងរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង1816ក៏រដាយ ក៏ភសាតុ្តងជារប្ឆើនរង្ហា ញឱ្យរឃើញ

ថា ា សួ សណួំ បានរកើតរឡើងរៅរប្ាយា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន1817ដូឆា អោះអាង រស់ នួន ជា1818ខដ 

។ រោងត្តមរហ្ត ផេទាងំរនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា េ ំម្ភនត លាា អងគរហ្ត សម

រហ្ត ផេណាមួយអាឆរ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នរដាយខផអករេើភសាតុ្តងតកឆតួឆថា ា សកសួ េីប្រវតាក ូរ រស់

“ប្រជាជនងមី”ជាញឹកញារ់ម្ភនា រ៉ៅោះពាេ់រៅរេើទីកខនេងខដេប្តូវរញ្ចូនេួករលរៅ ខដេអាឆរង្ហា ញនូវ

អតែកភាេថ្នា រ ីសរអើងជាក់ខសាងរនាោះរឡើយ។ 

                                                 
1812

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦១៨, ៦២៣ នកង ៦២៥។ 

1813
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៥៥ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៦០០ ដេ់ ៦០១, ៦១៧។ 

1814
  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៩២ ដេ់ ៣៩៣។ 

1815
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៥៥។ 

1816
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៥៥ រជើងទំេ័  ២០៥៧ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៦០០ ដេ់ ៦០១, ៦១៧។ 

1817
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ រូន)ី ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័  ២៧ ដេ់ ២៨ (ប្តូវបានសួ នូវអឱីខដេ

ោត់បានរ ឱើកនុងទីប្កុងភនំរេញរនាៃ រ់េីបានមកដេ់សហ្ក ណ៍រាោះជ ំ)។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ជា ស វត្តែ  ឯកស 

រេខ E3/5084  ោម នាេរ ច្រឆទិ ERN (ភាសខខម ) 00865605 ទំេ័  ១១ (ប្តូវបានសួ នូវេ័ត៌ម្ភន រប្ាយរេេា ផ្លេ ស់ទីេំរៅេី

រខតាកណាា េរៅបាត់ដំរង)។ 

1818
  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ៣៩៣។ 
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705>រោងត្តមខាងរេើ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា េ ំអាឆនកោយបានថា ម្ភនា 

រង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនប្តូវបានរ ឱើរឡើងកនុងេកខណៈរ ីសរអើង ឬរដាយរឆតនារ ីសរអើ

ង។ ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើភសាតុ្តងសំខាន់ៗថ្នា តស៊ាូវណណ ៈ រស់ រ.ក.ក. 

ប្រឆំ្ងនឹង“ប្រជាជនងមី” កនុងអំឡុងរេេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី 1819 

នកងរដាយកត់សម្ភគ េ់ថា អតីតអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  លឺជាសប្តូវឆមបង រស់រកសក៏រដាយ1820 ក៏

ា យេ់រឃើញទាងំរនោះរង្ហា ញជាឆមបងថា រឆតនាទូរៅកនុងា រ ីសរអើងប្រឆំ្ងនឹង“ប្រជាជនងមី”ខដេប្តូវ

បានរង្ហា ញត្តម យៈា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរនាោះបានរនាខដ ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងរនោះកាី រដាយ

រហ្ត ថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនខដេជាឆមបងសប្ម្ភរ់រោេរំណងរសដឋកកឆច ទំនងជាា អន វតាន៍ទូរៅ

ខដេបានរ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ប្រជាជនប្លរ់ខផនករនាោះ រទើរា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី េ ំខមនជា

ា រ ីសរអើង ឬរកើតរឆញេីរឆតនារ ឱើទ កខរ ករមនញ។ រោងត្តមសំអាងរហ្ត ទាងំរនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេេកចា ណារឃើញថា រសឆកាីសននកដាឋ នទូរៅ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា “ប្រជាជនប្តូវបាន

ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដើមបីជំ  ញា តស៊ាូវណណ ៈ”1821
 េ ំម្ភនភសាតុ្តងោបំ្ទប្លរ់ប្ោន់រឡើយ។  

706>ស  ររសឆកាីមក ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  លឺជារទអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត

រៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក រ៉ៅ ខនារៅកនុងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវបានចាត់

ទ កជារទរ ឱើទ កខរ ករមនញរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតករៅវច្ញ ដូឆរនោះអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន

កំហ្ ស។ 

៤.ឃ.៥.ធាត ផសតំ្តមរ ច្រទថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក  

707>រៅកនុងសេប្កម អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ម្ភនខតអំរេើជាមូេដាឋ នមួយឆំនួនខដេ

ម្ភនខឆងកនុងម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក. រ៉ៅ រណាណ ោះ ខដេអាឆចាត់ជាឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ប្រសកនររើ

បានរំរេញត្តមេកខខណឌ តប្មូវត្តមរ ច្រទ ខដេម្ភនដូឆជា៖ “(i) ប្តូវខតម្ភនា វាយប្រហា  (ii) ា វាយ

ប្រហា ប្តូវខតម្ភនេកខណៈទូរៅ ឬជាប្រេ័នធ (iii) ា វាយប្រហា សំរៅរេើប្រជាជនស ីវច្េ (iv) ា វាយ

                                                 
1819

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ១៩២៣, ១៩២៥ ដេ់ ១៩២៩។ 
1820

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦១៣។ 
1821

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦១៣។  



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

445 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ប្រហា ប្តូវខតរ ឱើរឡើងរដាយស មូេរហ្ត  ជាតក នរោបាយ ជាតកេនធ ុេូជសសន៍ ឬសសនាណាមួយ (v) ប្តូវ

ខតម្ភនទំនាក់ទំនង វាងអំរេើ រស់ចា ីផ្លៃ េ់ជាមួយនឹងា វាយប្រហា  នកង (vi) ជនជារ់រចាទ ឬចា ី ប្តូវម្ភន

ា ដឹងជាចាបំាឆ់អំេីា វាយប្រហា ”1822។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់រខនែមរទៀតថា នកយមន័យថ្ន

ឆារទ់ំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតកសាីេីឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខេងតប្មូវឱ្យម្ភន“ទំនាក់

ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ  រទៀតរហ្ើយ”1823។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ា វាយ

ប្រហា បាន ួមរញ្ចូេនូវអំរេើ“ខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតាអំរេើហ្កងាជារនារនាៃ រ់ […] រហ្ើយមកន
កប្មកតប្តឹមខតា រប្រើកងកម្ភេ ំងប្រដារ់អាវ  រ៉ៅ រណាណ ោះរទ”1824 នកងថា សប្ម្ភរ់ា វាយប្រហា ជាេកខណៈទូរៅ 

ឬជាប្រេ័នធ ជាទូរៅ លឺសំរៅរេើា វាយប្រហា ខដេម្ភនេកខណៈទូេំទូលាយ ឬម្ភនា រ ៀរឆំ នកងម្ភនអំរេើ

រេមើសរដាយរឆតនាខដេម្ភនេំនាបំ្រហាក់ប្រខហ្េោន 1825។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារឃើញថា 

ខផអកត្តមនកយមន័យថ្នឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតកកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក េ ំចាបំាឆ់

តប្មូវឱ្យម្ភនា ប្រប្េឹតារឡើងប្សររៅនឹង“រោេនរោបាយ ឬខផនា  រស់ ដឋ ឬអងគា ណាមួយ”រឡើយ1826

។ ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌ តប្មូវខដេថា ា វាយប្រហា ប្តូវខតសំរៅរៅរេើប្រជាជនស ីវច្េណាមួយរនាោះ 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ថា ប្រជាជនខដេប្តូវបានកំណត់រោេរៅ ប្តូវខតជារោេរៅឆមបងថ្ន

ា វាយប្រហា  នកងជាជនស ីវច្េេកតប្បាកដ1827។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់

រឃើញថា ទាហានខដេបាត់រង់សមតែភាេប្រយ ទធ េ ំអាឆចាត់ទ កជា ជនស ីវច្េសប្ម្ភរ់រោេរំណងកនុងា 

វាយតថ្មេ ថារតើមួយណាជាជនស ីវច្េខដេជាកមមវតែថុ្នា វាយប្រហា រនាោះរឡើយ1828។ រខនែមរេើរនោះរទៀត 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ា វាយប្រហា “ប្តូវខតបានរ ឱើរឡើងប្រឆំ្ងនឹងជនស ីវច្េរដាយ

                                                 
1822

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៧៧ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ១០៦។ 

1823
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៧៧ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ២៩១ 

ដេ់ ២៩២។ 

1824
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៧៨។ 

1825
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៧៩។ 

1826
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៨១។ 

1827
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៨២ ដេ់ ១៨៣។ 

1828
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៨៦។ 
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ខផអករេើមូេដាឋ នរ ីសរអើង ដូឆជា មូេរហ្ត ជាតក នរោបាយ ជាតកេនធ ុ េូជសសន៍ ឬសសនា”1829។ ជាឆ ង

រប្ាយពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារឃើញថា អំរេើ រស់ចា ី“ប្តូវខតជា

ខផនកមួយថ្នា វាយប្រហា ” ខដេម្ភនន័យថា រទាោះរីជាអំរេើរនាោះជាអំរេើប្ររភទណា ឬម្ភនផេវច្បាកោ៉ៅ ង

ណាក៏រដាយ ក៏ជាសតាន ម័តប្តូវខតជាខផនកថ្នា វាយប្រហា 1830 នកងថា ជនជារ់រចាទ ឬចា ីប្តូវខតបានដឹងឮ

អំេីា វាយប្រហា  នកងថា អំរេើ រស់ខេួនររងកើតបានជាខផនកថ្នា វាយប្រហា រនាោះ1831។ 

708>រៅកនុងា យេ់រឃើញខផនកអងគឆារ់ រស់ខេួន អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ថា ខេួនរជឿជាក់

ឆំរពាោះេកខខណឌ ថ្នធាត ផសតំ្តមរ ច្រទទាងំអស់ប្តូវបានរំរេញ1832
 រដាយបានសននកដាឋ នថា ចារ់ត្តងំេីថ្ងៃទី ១៧ 

ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ោ៉ៅ ងរហាឆណាស់ ហ្ូតដេ់ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ម្ភនា វាយប្រហា ជាប្រេ័នធ នកងទូរៅ

1833រៅរេើប្រជាជនស ីវច្េកមពជុា1834ខដេរ ឱើរឡើងរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ1835នកងថា ា វាយប្រហា ម្ភន

ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអំរេើ រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សផំន។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បាន ករឃើញផងខដ 

ថា ជនជារ់រចាទបានដឹងអំេីា វាយប្រហា រនោះ នកងថា អំរេើ រស់ជនជារ់រចាទ លឺជាខផនកមួយថ្នា វាយ

ប្រហា 1836។ 

709>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សមួយឆំនួនទាក់ទងរៅនឹង 

ធាត ផសតំ្តមរ ច្រទថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក។ ទីមួយ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សអងគឆារ់កនុងា យេ់រឃើញថា រៅប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតក ខេងតប្មូវឱ្យម្ភនា រង្ហា ញអំេីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ  រទៀតរហ្ើយ

                                                 
1829

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៨៨។ 

1830 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៩០។ 

1831 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៩១។ 

1832 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៩៨។ 

1833 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៩៣។ 

1834 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៩៤។ 

1835 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៩៥។ 

1836
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៩៧។ 
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1837។ ទីេី  បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សអងគឆារ់កនុងា យេ់រឃើញថា នកយមន័យ

ថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក េ ំបានតប្មូវឱ្យរង្ហា ញអំេីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយ ឬខផនា  រស់ ដឋ

រឡើយ1838 រហ្ើយឆ ងរប្ាយ បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សអងគឆារ់ នកងអងគរហ្ត 

កនុងា យេ់រឃើញថា អំរេើ រស់េួកោត់ម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងា វាយប្រហា ជាប្រេ័នធ នកងទូរៅរេើ

ប្រជាជនស ីវច្េរដាយមូេរហ្ត នរោបាយរៅឆរនាេ ោះេីឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ ឆ្ន ំ ១៩៧៩1839។ ខផអករេើកំហ្ សខដេ

បានរេើករឡើងទាងំរនោះ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរសនើស ំឱ្យអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរម្ភឃៈា សរប្មឆ

ដាក់េក  ទធភាេរេើេួកោត់េីរទឧប្កកដឋរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក រៅកនុងសេប្កមអងគជំន ំជប្មោះស

លាដំរូង នកងស ំឱ្យ ួឆផ តេីរទរចាទទាងំរនោះ1840។   

710>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋ នោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវថា នកយមន័យ

ថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតកកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ េ ំបានតប្មូវឱ្យម្ភន“ទំនាក់

ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ  រឡើយ”1841។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានជំទាស់រៅនឹងអំណោះអំណាង រស ់

រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ នកងបានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរក

ប្សយោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវរេើ មមន ញ្ា រស់ត លាា រោធាអនា ជាតក (IMT) នកងរសឆកាីសរប្មឆ រស់ត លាា រោ

ធា Nuremberg កនុងា យេ់រឃើញថា ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកេ ំបានតប្មូវឱ្យរង្ហា ញេីអតែកភាេថ្នរោេ

នរោបាយ ឬខផនា  រស់ ដឋរនាោះរទកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥1842។ រខនែមរេើរនោះ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា 

                                                 
1837

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៦៧ ដេ់ ៤៧៣។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥២ 

ដេ់ ៥៤ នកង ៣៣៣។ 

1838
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៧៤។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៥ ដេ់ ៥៨ 

នកង ៣៣៣។ 

1839 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៧៥ ដេ់ ៤៨៣។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន  កថាខណឌ  

៣៣០ ដេ់ ៣៤០ នកង ៣៥៨។ 

1840
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៧៣ នកង ៧៣០។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៤, 

៥៨, ៣៥៨ នកង ៦៥៩។ 

1841
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១២៦ ដេ់ ១២៨។ 

1842
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១៣១។ 
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អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវថា ម្ភនា វាយប្រហា ជាប្រេ័នធនកងជាទូរៅបានរកើត

រឡើងរដាយស មូេរហ្ត នរោបាយ1843។  

៤.ឃ.៥.ក.ទនំាកទ់នំងជាមយួនងឹជរម្ភេ ោះប្រដារអ់ាវ   

711>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងទីមួយ ខដេបានរេើករឡើងថា កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ា កំណត់នកយមន័យថ្ន

ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក តប្មូវឱ្យរង្ហា ញេីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ   អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ  េ ំខមនជាខផនកមួយកនុងា កំណត់

នកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតករៅឆរនាេ ោះេីឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ 

១៩៧៩ រឡើយ”
1844។ រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆដំរូងសាីេីកមមវតែ ុអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់រហ្ត ផេថា៖  

រប្ាយេីបានេកនកតយរមើេរឡើងវច្ញរេើា អន វតា រស ់ដឋ នកងសឆចធា ណ៍ ម្ភម ន  រូ ខដេម្ភនា ពាក់

េ័នធរៅឆរនាេ ោះេីឆ្ន ំ ១៩៤៥ ដេឆ់្ន ំ ១៩៧៥ អងគជនំ ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋ នថា ចារត់្តងំេីា ក

រកើតឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកកនុង មមន ញ្ា (IMT) នកងឆារ់រេខ ១០  រស់ប្កុមប្រឹកាប្តួតេកនកតយ 

រយើងរឃើញម្ភននកនាន ា សំខានម់ួយ ួឆរហ្ើយ ថ្នា មកនដាក់េកខខណឌ តប្មវូទំនាក់ទនំងឧប្កកដឋកមមទាងំ

រនោះជាមយួនឹងជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ  ។ នកនាន ា រនោះលថឺា ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកជាឧប្កកដឋកមមអនា 

ជាតក ៃន់ ៃ  រដាយមកនជារព់ាក់េ័នធរៅនឹងជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ   បានចារ់រផាើមវច្វឌឍនខ៍ាេ ងំរៅរប្ាយ

សម័យ Nuremberg រហ្ើយ ហ្ូតបានររងកើតជាឆារ់រដាយម្ភនា ឯកភាេមួយរៅប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥

1845។ 

712>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា  មមន ញ្ា រស់ត លាា រោធាអនា ជាតក (IMT) នកង

រោេា ណ៍ Nuremberg េ ំបានរោងរៅរេើេកខខណឌ តប្មូវ“ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ  ”រឡើ

យ។ ផៃយុរៅវច្ញ រោេា ណ ៍Nuremberg បានរញ្ញជ ក់ថា អំរេើខដេជាឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកប្តូវខត

                                                 
1843 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១៣២ ដេ់ ១៣៦។ 

1844 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៧៧  ំឭករឡើងវច្ញ នកងទទួេយករសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើស ំដកេកខ

ខណឌ តប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ   រឆញេីនកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកថ្ងៃទី ២៦ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

២០១១ (E95/8) កថាខណឌ  ៣៣។ 

1845 រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើស ំដកេកខខណឌ តប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ   រឆញេីនកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតក (E95/8) កថាខណឌ  ៣៣។  
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“ម្ភនា ប្រប្េឹតារឡើង ឬទំនាក់ទំនងរៅនឹងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងនឹងសនាកភាេ ឬឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ មណាមយួ”1846 

រដាយបានដាក់រញ្ចូេនូវពាកយរេឆន៍ខដេម្ភនរៅកនុង មមន ញ្ាថ្នត លាា រោធាអនា ជាតក (IMT)
1847។ េកខ

ខណឌ តប្មូវរនោះម្ភនភាេសមលុសម ញជាងេកខខណឌ តប្មូវថ្នទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ   រដាយស 

តប្មូវឱ្យម្ភនទំនាក់ទំនង វាងឧប្កកដឋកមមខដេប្តូវបានរចាទប្រាន់ ជាមួយនឹងឧប្កកដឋកមមអនា ជាតកដថ្ទរទៀត

ខដេជាឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ ម ឬឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងនឹងសនាកភាេ1848។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រញ្ញា រៅឆំរពាោះម ខអងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេលឺ ថារតើប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក តប្មូវឱ្យម្ភន

ទំនាក់ទំនងរនោះ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ 

713>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ េកខខណឌ តប្មូវអំេីទំនាក់

ទំនងរៅកនុង មមន ញ្ា រស់ត លាា រោធាអនា ជាតក (IMT) អាឆប្តូវបានយេ់រឃើញេី ោ៉ៅ ងរផសងោន  ទីមួយ 

ជាធាត ផសសំតាន ម័តកនុងា កំណត់នកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ឬមា៉ៅងរទៀត ប្ោន់ខតជាធាត 

ផសយំ ត្តា  កា ខដេកប្មកតសមតែកកឆច រស់ត លាា រោធាអនា ជាតក (IMT) ប្តឹមរទឧប្កកដឋទាងំរនាោះរៅកនុង

ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ខដេម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ ម ឬឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងនឹងសនាកភា

េ។ ររើរទាោះរីជាសេប្កម រស់ត លាា រោធាអនា ជាតក (IMT) េ ំបានរដាោះប្សយរញ្ញា រនោះឆាស់លាសក៏់

រដាយ ក៏រៅកនុងខផនករផសងៗរទៀតថ្នសេប្កមរនោះបានរញ្ញជ ក់ថា ត លាា រោធាអនា ជាតក (IMT) បានរក

ប្សយេកខខណឌ តប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងថា ជាធាត ផសសំតាន ម័តរដើមបីកំណត់នកយមន័យឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សស

                                                 
1846

 រោេា ណ៍ទី VI(ល) ថ្នរោេា ណ៍ Nuremberg។  

1847
 ម្ភប្ត្ត ៦(ល) ថ្ន មមន ញ្ាភាេ រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមម IMT។ 

1848
 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ា រប្រើពាកយរេឆន៍ជា ួមថ្ន“េកខខណឌ តប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងជរម្ភេ ោះប្រដារ់

អាវ  ” លឺទាញរឆញេីម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នេកខនាកកៈត លាា  ICTY។ េកខខណឌ តប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងរនោះប្តូវបានរកប្សយកនុងន័យប្តឹមខត

តប្មូវឱ្យរង្ហា ញថា ជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ  ម្ភនអតែកភាេនារេេរនាោះ នកងដាក់ឱ្យម្ភនា ទាក់ទងោន សប្ម្ភរ់ា រចាទប្រាន់រ៉ៅ រណាណ ោះ មកន

ខមនជាា រង្ហា ញអំេីទំនាក់ទំនងជាសតាន ម័ត វាងអំរេើ រស់ជនជារ់រចាទ នកងឧប្កកដឋកមមអនា ជាតកដថ្ទរទៀតខដេអាឆ ឬេ ំអាឆប្តូវ

បានប្រប្េឹតារឡើងរៅកនុងរ ច្រទថ្នជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ  ខដេកំេ ងរកើតម្ភនរនាោះរឡើយ។ ដូរឆនោះ មកនដឆូោន រៅនឹងេកខខណឌ តប្មូវទំនាក់

ទំនងខដេម្ភនរៅកនុងរោេា ណ៍ Nuremberg រឡើយ។ សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី Kunarac (ICTY)  កថាខណឌ  ៨៣។ សេ

ដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ   ២៤៩, ២៥១។ ដូរឆនោះ េកខខណឌ តប្មូវទំនាក់ទំនងកនុងេកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICTY េ ំដូឆោន

រៅនឹងេកខខណឌ តប្មូវរៅកនុងរោេា ណ៍ Nuremberg រឡើយ។ 
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ជាតកត្តមឆារ់អនា ជាតក1849។ ជាា កត់សម្ភគ េ់ រៅរេេរ ឱើា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់

រចាទមួយឆំនួន ត លាា រោធាអនា ជាតក (IMT) បានយកេកខខណឌ តប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងមករ ឱើជាខផនកមួយថ្ន

ា កំណត់នកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក រដាយបានេកចា ណារឃើញថា ម្ភនខតអំរេើខដេពាក់េ័នធ

រៅនឹងឧប្កកដឋកមមរផសងរទៀតរៅកនុងយ ត្តា  កា  រស់ខេួនរ៉ៅ រណាណ ោះ ខដេអាឆជាឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក1850

។  

714>រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រៅរប្ាយរេេរញ្ចរ់សស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី ភាេ ម េកខណៈេកតប្បាកដថ្នេកខ

ខណឌ តប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងមកនថា ជាយ ត្តា  កា  ឬជាសតាន ម័តរនាោះរទ េ ំម្ភនភាេឆាស់លាស់រឡើយ។ ជា

េករសស ឆារ់រេខ ១០  រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លងខដេប្តូវបានអន ម័តប្តឹមខតរួនខខរនាៃ រ់េីា អន ម័ត មមន 

ញ្ា រស់ត លាា រោធាអនា ជាតក (IMT) េ ំបានដាក់រញ្ចូេេកខខណឌ អំេីទំនាក់ទំនងកនុងា កំណត់នកយមន័យ

ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក1851។ ទនៃឹមនឹងរនាោះខដ  ខផអកត្តមរ េឱកថាថ្នឆារ់រេខ ១០  រស់ប្កុមប្រឹកា

ប្លរ់ប្លង ឆារ់រនោះបានររងកើតរឡើងកនុងរោេរំណងផាេ់អាន ភាេដេ់ មមន ញ្ា រសត់ លាា រោធាអនា ជាតក 

(IMT) (បាន ួមរញ្ចូេេកខខណឌ តប្មូវអំេីទំនាក់ទំនង)1852។  

                                                 
1849

 សូមរមើេ សេប្កម រស់ត លាា  IMT ទំេ័  ២៥៤ (“រដើមបីចាត់ទ កជាឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក អំរេើខដេបានសំអាង
រៅរេើរៅម នរេេសស្តង្ហគ ម ប្តូវជាា សម្ភេ រ់ ឬពាក់េ័នធរៅនឹងឧប្កកដឋកមមណាមួយរៅកនុងយ ត្តា  កា  រស់ត លាា ”)។ ប្រវតាកថ្នល

ណៈកមមា ឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ មអងគា សហ្ប្រជាជាតក (UNWCC) នកងា អភកវឌឍន៍ឆារ់សស្តង្ហគ មឆ្ន ំ ១៩៤៨ ទំេ័  ១៩២, ២០១ ដេ់ 

២០៣។ Henri Donnedieu DE VABRES “ា ជំន ំជប្មោះ រស់ Nuremberg នកងរោេា ណ៍ទំរនើរ” រៅកនុងា របាោះេ មពផាយ

 រស់  Guénaël METTRAUX ទសសនវច្ស័យសាីេីា ជំន ំជប្មោះ Nuremberg ប្េឹតាករ័ប្តេត័៌ម្ភនសេកវច្ទាេ័យ Oxford ឆ្ន ំ 

២០០៨ ទំេ័  ២១៣ ជាអាទិ៍ ទំេ័  ២៤០ ដេ់ ២៤១ កត់សម្ភគ េ់ថា ត លាា  IMT បានេកចា ណារេើរោេា ណ៍នីតាន កូេភាេ 

រដាយបានរញ្ញជ ក់ថា ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ ម នកងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងសនាកភាេ“ខផនកត្តមទ

សសនៈថ្នយ ត្តា  កា ”។ 

1850
 សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់ត លាា  IMT ទំេ័  ៣០៤ (អំរេើ រស់ Streicher “លឺជាា រ ឱើទ ករ ករមនញ […] ពាក់េ័នធរៅនឹង

ឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ ម […] ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក”) ៣១៨ ដេ់ ៣១៩ (ា ប្លរ់ប្លង រស់ Austria “លឺជាឧប្កកដឋកមមរៅកនុង

យ ត្តា  កា  រស់ត លាា  […] ជាេទធផេ លឺជាា រ ឱើមន សសឃាត ា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េ ា រ ឱើឱ្យរៅជាទាសក  ា នក រទស នកង

អំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត នកង ា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយស មូេរហ្ត នរោបាយ េូជសសន ៍ សសនា ពាក់េ័នធរៅនឹងា 

ប្លរ់ប្លងខដេជាឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកត្តមម្ភប្ត្តរនាោះ”)។ 

1851
 ម្ភប្ត្ត ២(១-ល) ថ្នឆារ់រេខ ១០  រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង។ 

1852
 រ េឱកថា ថ្នឆារ់រេខ ១០  រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង។ 
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715>យ តាកសស្តសាសាីេីេកខខណឌ តប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឆារ់រេខ ១០  រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លងេ ំ

ម្ភនេកខណៈស ីសង្ហឱ ក់ោន ។ រដាយស មួយខផនក កនុងរ ឿងកាី រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមមរោធា Nuremberg 

(NMT) (ខដេបានខផអករេើឆារ់រនោះ) ទំនងជារកប្សយេកខខណឌ តប្មូវរនោះថា ជាធាត ផសសំតាន ម័តថ្ន

ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក1853 នកងមួយខផនករទៀត រៅកនុងរ ឿងកាី Flick (ត លាា ឧប្កកដឋកមមរោធាសហ្ ដឋ

អារម៉ៅ ច្ក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) អងគជំន ំជប្មោះមួយថ្នត លាា ឧប្កកដឋកមមរោធា Nuremberg (NMT) បាន

យេ់រឃើញថា េកខខណឌ តប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងប្តូវខតរង្ហា ញ រដាយស  មមន ញ្ា រស់ត លាា រោធាអនា ជាតក 

(IMT) លឺជាខផនកមួយដ៏សំខាន់ថ្នឆារ់រេខ ១០  រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង រ៉ៅ ខនាហាក់រីដូឆជាបានេកភាកាខត

កនុងេកខខណឌ យ ត្តា  កា  មកនខមនធាត ផសសំតាន ម័តរទ នកងបានយេ់រឃើញថា េកខខណឌ រនោះេ ំប្តូវបានរង្ហា ញ

រដាយស ខេួនខឱោះយ ត្តា  កា 1854។ ជាសំខាន់ កនុងរ ឿងកាី Einsatzgruppen អងគជំន ំជប្មោះមួយថ្នត លាា 

រោធា Nuremberg (NMT) បានសរប្មឆថា រដាយស េ ំបានខឆងជាក់លាកន់ូវេកខខណឌ អំេីទំនាក់ទំនងរៅ

កនុងឆារ់រេខ ១០  រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង ខេួនម្ភនយ ត្តា  កា កនុងា “ វច្នកឆិ័យរាេ់រទឧប្កកដឋរៅកនុងឧប្កកដឋ

កមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកខដេរលសគ េ់ នកងយេ់ឆាស់ជាយូ មករហ្ើយប្សរត្តមរោេា ណ៍ទូរៅថ្នឆារ់

ប្េហ្មទណឌ ” រដាយេ ំចាបំាឆ់ម្ភនា រង្ហា ញេីទំនាក់ទំនងរនាោះរឡើយ1855។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំយេ់

រឃើញថា ា សរប្មឆកនុងរ ឿងកាី Einsatzgruppen លឺជាអឱីខដេេ ំជារ់ពាក់េ័នធ រប្ពាោះរទរចាទកនុងឧប្កកដឋកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតកកនុងរ ឿងកាីរនោះ បានប្រប្េឹតារឡើងកនុងអំឡុងរេេសស្តង្ហគ ម1856។ រដាយេ ំពាក់េ័នធរៅនឹងាេៈ

រទសៈថ្នរ ឿងកាីរនោះ រៅខតជារនៃកុ រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមមរនោះកនុងា សរប្មឆ ថារតើទំនាក់ទំនងរៅនឹងឧប្កកដឋ

កមមសស្តង្ហគ ម ឬឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងសនាកភាេ លឺជាធាត ផសខំផនកឆារ់ថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ខដ  ឬោ៉ៅ ង

ណា។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រ ឿងកាី Sch. ខដេប្តូវបានជំន ំជប្មោះរៅឆំរពាោះម ខត លាា អាេេឺម៉ៅង់ រដាយខផអករេើ

ឆារ់រេខ ១០  រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង លឺពាក់េ័នធរៅនឹងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកខដេបានប្រប្េឹតារឡើង

                                                 
1853

 សូមរមើេ រ ឿងកាីពាក់េ័នធរៅនឹងប្កសួងយ តាក ម៌ ទំេ័  ៩៧១។ រ ឿងកាីពាក់េ័នធរៅនឹងប្កសួងរផសងៗ ទំេ័  ៦០៦។ រ ឿងកាី Pohl 

ទំេ័  ៩៩១ ដេ់ ៩៩២។ 
1854

 រ ឿងកាី Flick (ត លាា ឧប្កកដឋកមមរោធាអារម៉ៅ ច្ក ប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័  ១២១៣។ 

1855
 រ ឿងកាី Einsatzgruppen  ទំេ័  ៤៩៩។  

1856
 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៦៨។ រខៀវ សំផន  កថាខណឌ  ៥៣ ( ួមរញ្ចូេា រោងរៅរេើរ

ណា ឹងសទ កខ រស់ រអៀង ស ី ប្រឆំ្ងនឹងរសឆកាីសរប្មឆដកេកខខណឌ តប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ   

(E95/8/1/1) កថាខណឌ  ៣១)។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

កនុងអំឡុងរេេថ្នា សម្ភេ រ់ ោ៉ៅ ង ង្ហគ េ ថ្ងៃទី ០៩ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ១៩៣៨  ជាអាទិ៍ រៅម នរេេា ផៃោុះស

ស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី  នកងេ ំម្ភនទំនាក់ទំនងរៅនឹងឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ ម ឬឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងនឹងសនាកភាេ

រឡើយ1857។ 

716>ភសាតុ្តងរខនែមថ្នា ដកេកខខណឌ តប្មូវអំេីទំនាក់ទំនង រឆញេីនកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សស

ជាតកប្សរត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតក ប្តូវបានរង្ហា ញោ៉ៅ ងឆាស់លាស់រៅកនងុេកខកត រក ណ៍អនា ជាតកជា

រប្ឆើនរៅរប្ាយឆ្ន ំ ១៩៤៥1858។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា ដកេកខខណឌ តប្មូវរនោះ

ប្សរត្តមទសសនៈវច្វឌឍន៍ងមីៗខដេរេើករឡើងថា ា ហាមឃាត់ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក លឺកនុងរោេ

រំណងរដើមបីា ពា មន សសជាតកេីា ប្រប្េឹតាអំរេើរឃា រៅ ដូរឆនោះតប្មូវឱ្យម្ភនា កំណត់នកយមន័យមួយខដេ

េ ំតប្មូវឱ្យម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ ម ឬឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងនឹងសនាកភាេរឡើយ។   

717>ជាា កត់សម្ភគ េ់ រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៥៤ លណៈកមមា នីតកអនា ជាតកបានទម្ភេ ក់រចាេនូវេកខខណឌ អំេីទំនាក់

ទំនង រឆញេីនកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតករៅកនុងរសឆកាីប្ពាងប្កមរេើកទីេី សាីេីឧប្កកដឋកមម

ប្រឆំ្ងនឹងសនាកភាេ នកងសនាកស ខ រស់មន សសជាតក1859។ ររើរទាោះរីជា មហាសននកបាតេ ំបានអន ម័តរសឆកាីប្ពាង

                                                 
1857

 សូមរមើេ រ ឿងកាី Sch. (ត លាា កំេូេសប្ម្ភរ់ឆប្កភេអង់រលេស កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់)។ 
1858

 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ថ្ងៃទី ១០ ដេ់ ១១ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ម្ភប្ត្ត ១ ថ្នអន សញ្ញា សាីេីអំរេើ

ប្រេ័យេូជសសន៍ (អំរេើប្រេយ័េូជសសន៍លឺជាសញ្ញា ណខដេទាញរឆញេីសញ្ញា ណថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក) ម្ភប្ត្ត ១ 

ថ្នអន សញ្ញា សាីេីអាជាា យ ាេេ អំាឆអន វតាបានឆំរពាោះឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ ម នកងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក (ា េប្ងីកប្ររភទថ្នអំរេើ

នានាខដេជាឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក រដាយ ួមរញ្ចូេនកយមន័យថ្ន មមន ញ្ា រស់ត លាា រោធាអនា ជាតកខដេម្ភនេកខខណឌ

តប្មូវទំនាក់ទំនង នកង ួមរញ្ចូេា រំខរកេូជសសន៍ នកងអំរេើប្រេយ័េូជសសន៍ខដេេ ំម្ភនេកខខណឌ តប្មូវ រ៉ៅ ខនារៅខតទទួេសគ េ់

ផងខដ ថា ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកអាឆប្រប្េឹតារឡើង“រៅកនុងរេេសស្តង្ហគ ម ឬកនុងរេេសនាកភាេ”)។ ម្ភប្ត្ត I-II ថ្នអន សញ្ញា

អនា ជាតកសាីេីា ទរ់សក ត់ នកងា ដាក់ទណឌ កមមរេើរទឧប្កកដឋថ្នា រំខរកេូជសសន៍។ 

1859
 ម្ភប្ត្ត ២(១១) ថ្នរសឆកាីប្ពាងប្កមថ្នរទរេមើសប្រឆំ្ងនឹងសនាកភាេ នកងសនាកស ខមន សសជាតក ឆ្ន ំ ១៩៥៤ លណៈកមមា នីតកអនា 

ជាតក បានរបាោះរឆ្ន តឱ្យេ ររចាេេកខខណឌ ប្តូវថ្នទំនាក់ទំនងរឆញេីនកយមន័យ)។ សូមរមើេ កំណតរ់ហ្ត សរងខរថ្នកកឆចប្រជ ំរេើកទី 

២៦៧  រស់លណៈកមមា ឆារ់អនា ជាតក កថាខណឌ  ៤០ ដេ់ ៦២។ 
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ប្កមឆ្ន ំ ១៩៥៤ សាីេីរទរេមើសប្រឆំ្ងនឹងសនាកភាេ នកងសនាកស ខ រស់មន សសជាតកក៏រដាយ1860 ក៏រៅរេេលណៈ

កមមា នីតកអនា ជាតករនោះបានរដាោះប្សយមាងរទៀតរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៨៤ រនាោះ បានកត់សម្ភគ េ់ថា “រសឆកាីប្ពាងឆ្ន ំ 

១៩៥៤ បានឃាេ តឆ្ៃ យេីរ ច្រទ Nürnberg រដាយស ា កំណត់នកយមន័យឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក េ ំ

េកចា ណាអំេីទំនាក់ទំនងណាមួយរៅនឹងឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ ម”1861 នកងថា “រនាៃ រ់េីា ជំន ំជប្មោះកាីរៅ 

Nürnberg ខដេបានកនេងផ តរៅ រទើររោេលំនកតថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកបានទទួេសឱ័យភាេផ្លៃ េ់

ខេួន នកងបានផ្លា ឆ់រឆញេីេកខខណឌ សស្តង្ហគ ម”1862។  

718>ត លាា អឺ ៉ រសាីេីសកទធកមន សស (ECtHR) រង្ហា ញទសសនប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ កនុងរ ឿងកាី 

Korbely ទេ់នឹង ប្ររទសហ្ ងប្លី (Hungary) រដាយបានរោងរៅរេើរសឆកាីប្ពាងប្កមឆ្ន ំ ១៩៥៤ សាីេីរទ

រេមើសប្រឆំ្ងនឹងសនាកភាេ នកងសនាកស ខ រស់មន សសជាតក នកងបានរ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នថា កនុងឆ្ន ំ ១៩៥៦ 

េកខខណឌ តប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងេ ំអាឆជាធាត ផសរំៅកនុងនកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកខដេប្សរ

ត្តមឆារ់ទំរនៀមទំលារ់អនា ជាតករឡើយ1863។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំយេ់ប្សរជាមួយអំណោះអណំា

ង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា សំអាងរេើរ ឿងកាី Korbely ទេ់នឹង 

ប្ររទសហ្ ងប្លី (Hungary)
1864។ ររើរទាោះរីជាត លាា អឺ ៉ រសាីេីសកទធកមន សស(ECtHR) បានរប្រើប្បាស់ពាកយ

“អាឆ”រៅកនុងា សននកដាឋ ន រស់ខេួនសាីេីេកខខណឌ តប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងរនាោះោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ ក៏រៅកនុងសេ

ប្កម រស់ត លាា រនោះបានរង្ហា ញថា រទើរខតភាេ មៗរនាៃ រ់េីា កំណត់នកយមន័យឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សស

ជាតកប្តូវបានរ ឱើប្កមនីយកមមកនុងរោេា ណ៍ Nuremberg រ៉ៅ រណាណ ោះ ម្ភនភសាតុ្តងរង្ហា ញថា ា កំណត់នកយម

ន័យរនោះម្ភនា  វច្វឌឍន៍រៅ កា ដកេកខខណឌ តប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងរនោះរឆញ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ររើរទាោះរីជា 

ត លាា អឺ ៉ រសាីេីសកទធកមន សស (ECtHR) េ ំបានេាោមររងកើតជាមូេដាឋ នឆារ់នូវា កំណត់នកយមន័យថ្ន

ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៥៦ សប្ម្ភរ់រោេរំណងថ្នា ទទួេខ សប្តូវប្េហ្មទណឌ ជាេកខណៈ

                                                 
1860

 ា អន ម័តរសឆកាីប្ពាងប្កមប្តូវបានេនា រេេ រដើមបីសកការខនែមរេើា ខខឱងរោរេ់ោន ជ ំវច្ញនកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ង 

អំរេើ្ េ នពាន។ សូមរមើេ ប្កុមប្រឹកាសងគម នកងរសដឋកកឆច រស់អងគា សហ្ប្រជាជាតក(ECOSOC)“រញ្ញា ថ្នា ដាក់រទាសឧប្កកដឋ

ជន នកងជនខដេបានប្រប្េឹតាឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក” កថាខណឌ  ៤០ នកង ៤៨។  

1861
 រសៀវរៅប្រចាំឆ្ន ំ រស់លណៈកមមា នីតកអនា ជាតក (ភាល II ខផនកទី ១) ឆ្ន ំ ១៩៨៤ ទំេ័  ៩០ កថាខណឌ  ១១។ 

1862
 រសៀវរៅប្រចាំឆ្ន ំ រស់លណៈកមមា នីតកអនា ជាតក (ភាល II ខផនកទី ១) ឆ្ន ំ ១៩៨៤ ទំេ័  ៩៤ កថាខណឌ  ៤០។ 

1863
 សេប្កមរ ឿងកាី Korbely ទេ់នឹង ប្ររទសហ្ ងប្លី (ECtHR) កថាខណឌ  ៨២។  

1864
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៧០។ 
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រ លគេក៏រដាយ ក៏រដើមបីរោេរំណងថ្នរោេា ណ៍នីតាន កូេភាេ ត លាា រនោះរៅខតរង្ហា ញថា ម្ភន“មូេ

ដាឋ នឆាស់លាស់ នកងប្លរ់ប្ោន់កនុងា េកចា ណាពាក់េ័នធរៅនឹងឆារ់អនា ជាតក […] សប្ម្ភរ់ា ដាក់េក  ទធភាេ

រេើម្ភច ស់រណា ឹងសទ កខ”េីរទឧប្កកដឋរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក1865កនុងប្ររទសហ្ ងប្លី (Hungary)។ 

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រសឆកាីសរប្មឆ រស់ត លាា  ECtHR កនុងរ ឿងកាី Kolk នកង Kislyiy 

ទេ់នឹង Estonia ត លាា រនោះបានរដករស សំរណើរដាយស េ ំម្ភនមូេដាឋ នប្លរ់ប្ោន់ កនុងា ជំទាស់ា 

សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេ រស់ជនជារ់រចាទេីរទឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកខដេបានប្រប្េឹតារឡើងកនុងឆ្ន ំ 

១៩៤៩ រដាយេ ំម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ ម ឬឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងសនាកភាេរឡើយ1866។ 

719>រខនែមរេើរនោះ រៅរេេត្តក់ខតងឆារ់ជាតក ា កំណត់នកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកប្តឹមឆ្ន ំ 

១៩៧៥ បានេ ររចាេនូវេកខខណឌ តប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងរនោះ1867។ ម្ភនរសឆកាីសរប្មឆ រស់ត លាា ជាតកមយួ

ឆំនួនបានប្រាសដាក់េក  ទធភាេេីរទឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ទាក់ទងរៅនឹងអំរេើខដេបានរកើតរឡើងម ន

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេរៅកនុងរេេរនាោះ រសឆកាីសរប្មឆទាងំរនោះបានដករឆញោ៉ៅ ងជាក់ឆាស់នូវេកខខណឌ តប្មូវអំេី

ទំនាក់ទំនង ឬសរប្មឆេ ំរដាោះប្សយរេើរញ្ញា រនោះរឡើយ1868។ 

720>រខនែមរេើរនោះរទៀត រាេ់េកខនាកកៈ នកងយ តាកសស្តសា រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមមអនា ជាតកឆប្មុោះ នកងម្ភនសាង់

ដា អនា ជាតកទាងំអស់ខដេបានររងកើតរឡើងចារ់េីឆ្ន ំ ១៩៩៣ រនាោះ បានេ ររចាេា រោងណាមួយរៅរេើ

េកខខណឌ តប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងរនោះ រៅកនុងា កំណត់នកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក (ររើរទាោះរីជា 

                                                 
1865

 សេប្កមរ ឿងកាី Korbely ទេ់នឹង ប្ររទសហ្ ងប្លី (ECtHR) កថាខណឌ  ៧៨។ 

1866
 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីភាេអាឆទទួេយកបានកនុង រ ឿងកាី Kolk នកង Kislyiy ទេ់នឹង Estonia។ 

1867
 សូមរមើេឧ. ម្ភប្ត្ត ១(ខ) ថ្នឆារ់ រស់ប្ររទសអ ីប្សខអេសាីេីា រទាសអនកឃ រឃកតជាមួយនងឹណាហ្សីុ (Nazis) កនុងឆ្ន ំ 

១៩៥០។ ប្កកតយឆារ់រេខ ១  រស់ប្ររទសហ្ ងប្លីឆ្ន ំ ១៩៧១ (ា ផសេឱផាយឱ្យរប្រើប្បាស់នកយមន័យោ៉ៅ ងទូេំទូលាយថ្នឧប្កកដឋកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតក ខដេម្ភនរៅកនុងអន សញ្ញា ឆ្ន ំ ១៩៦៨ សាីេីខដនកំណត់ថ្នអាជាា យ ាេេ ំអាឆអន វតាបានឆំរពាោះឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ ម 

នកងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតករឡើយ)។  

1868
 សូមរមើេឧ. ា ជំន ំជប្មោះរ ឿងកាី Gauleiter Artur Greiser  ទំេ័  ១០៤ ដេ់ ១១៤។ សេប្កមរ ឿងកាី Eichmann 

(ត លាា ថាន ក់ប្សុក អ ីប្សខអេ)។ រ ឿងកាី Barbie។ រ ឿងកាី  R. ទេ់នឹង Finta  (ត លាា កំេូេ រស់ប្ររទសាណាដា) ទំេ័  

៨១៣។ រ ឿងកាី Simón, Julio Héctor (ត លាា កំេូេ Argentina)។ 
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េកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICTY បានតប្មូវឱ្យម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ  ក៏រដាយ)1869។ េកត

ប្បាកដណាស់ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ រស់ត លាា  ICTY បានយេ់រឃើញថា េ ំម្ភន“មូេដាឋ នសម

ប្សរ ឬប្សរឆារ់” ខដេតប្មូវឱ្យម្ភនេកខខណឌ អំេីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងនឹងសនាកភាេ ឬ
ឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ មរនាោះរទ1870។ ដូឆោន រនោះខដ  េ ំម្ភនរសឆកាីប្ពាងប្កមសាីេីឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងនឹងសនាកភាេ នកង

សនាកស ខ រស់មន សសជាតកខដេបានររងកើតរឡើងរដាយលណៈកមមា នីតកអនា ជាតក (ILC) កនុងឆ្ន ំ ១៩៨៦1871 

១៩៩១1872 នកង ១៩៩៦1873 បានរញ្ចូេេកខខណឌ តប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងរនោះរៅកនុងនកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតករឡើយ។ ជាឆ ងរប្ាយ ររើរទាោះរីជា ម្ភនប្រតកភូមួយឆំនួនតំណាងលណៈកមមា រ ៀរឆំសប្ម្ភរ់

ររងកើតត លាា ប្េហ្មទណឌ អនា ជាតក ជាដំរូងបានរសនើស ំឱ្យដាក់រញ្ចូេនូវេកខខណឌ តប្មូវអំេី“ទំនាក់ទំនងជា

មួយនឹងជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ  ”រៅកនុងេកខនាកកៈ រស់ត លាា រនោះក៏រដាយ ក៏មតកទូរៅបានជំទាសរ់ៅនឹងា ដាក់

                                                 
1869

 សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នេកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICTY ម្ភប្ត្ត ៣ ថ្នេកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICTR ម្ភប្ត្ត ២ ថ្នេកខនាកកៈ រស់

ត លាា េករសសសប្ម្ភរ់ប្ររទសរសរ៉ារឡអូន (SCSL) ម្ភប្ត្ត ៧ ថ្នេកខនាកកៈទីប្កុង ូ៉ម ខផនក ៥ ថ្នរទរញ្ញជ  ដឋបាេអនា ាេអងគ

ា សហ្ប្រជាជាតកកនុងទីម័ ខាងរកើត (UNTAET) រេខ ២០០០/១៥ សាីេីា ររងកើតប្កុមប្រឹកាខដេម្ភនយ ត្តា  កា េករសសរេើរទ

រេមើសប្េហ្មទណឌ  ៃន់ ៃ  ម្ភប្ត្ត ១៧២ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌ  រស់ Bosnia នកង Herzegovina ម្ភប្ត្ត ១១៧ (អងគជំន ំជប្មោះឧប្កកដឋកមមស

ស្តង្ហគ មកនុងត លាា ថ្ន Bosnia នកង Herzegovina ម្ភនយ ត្តា  កា  សូមរមើេឆារ់សាេីីត លាា  រស់ Bosnia នកង Herzegovina 
ម្ភប្ត្ត ៧(១) អានជាមួយ ម្ភប្ត្ត ១៤)។ ម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក, ម្ភប្ត្ត ៦ ថ្នេកខនាកកៈ រសអ់ងគជំន ំជប្មោះវច្សមញ្ាអាស្តហ្ឱកក

រៅកនុងត លាា ថ្នទីប្កុង Senegal។ សូមរមើេផងខដ  ម្ភប្ត្ត ៧(២) ថ្នេកខនាកកៈ រស ់ ICC។  ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ ររើ

រទាោះរីជាេកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICTY បាន ួមរញ្ចូេធាត ត្តមរ ច្រទថ្នឃាេ ខដេថា “រៅរេេប្តូវបានប្រប្េឹតារៅកនុងជរម្ភេ ោះ

ប្រដារ់អាវ  ”រៅកនុងនកយមន័យោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ ក៏េ ំខមនដូឆោន រៅនឹងទំនាក់ទំនងខដេម្ភនរៅកនុងរោេា ណ៍ Nuremberg ឆ្ន ំ 

១៩៥០ ខដ ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY បានសរប្មឆរៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងស

ទ កខសាីេីយ ត្តា  កា រ ឿងកាី Tadić កថាខណឌ  ៧៨ ថា “ឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់ខេងតប្មូវឱ្យម្ភនទំនាក់ទំនង វាងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សស

ជាតកជាមួយនឹងជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ  រទៀតរឡើយ”។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ១៤០ ដេ់ ១៤១។  

1870
 រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខសាីេីយ ត្តា  កា រ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ១៤០។ 

1871
  បាយា ណ៍ទីរួនសាីេីរសឆកាីប្ពាងប្កមថ្នរទឧប្កកដឋប្រឆំ្ងនឹងសនាកភាេ នកងសនាកស ខ រស់មន សសជាតក (ឆ្ន ំ ១៩៨៦) ទំេ័  ៨៥ 

ដេ់ ៨៦ (ម្ភប្ត្ត ១២)។ 
1872

  បាយា ណ៍ រស់លណៈកមមា នីតកអនា ជាតកសាីេីកកឆចា នាសម័យប្រជ ំទី ៤៨ ទំេ័  ៩៦ ដេ់ ៩៧, ១០១ ដេ់ ១០៤។   
1873

  បាយា ណ៍ រស់លណៈកមមា នីតកអនា ជាតកសាីេីកកឆចា នាសម័យប្រជ ំរេើកទី ៤៨ ទំេ័  ១៥ ដេ់ ៥៦ (ម្ភប្ត្ត ១៨)។  
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រញ្ចូេទំនាក់ទំនងរនោះ ឱ្យប្សរត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតកខដ 1874 ខដេេកខណៈខរររនោះឆ ងរប្ាយេ ំ

ប្តូវបានអន ម័តរឡើយ។ 

721>ស  ររសឆកាីមក អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំម្ភនកំហ្ ស

កនុងា យេ់រឃើញថា េ ំម្ភនេកខខណឌ តប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងរនោះសប្ម្ភរ់ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកប្តឹមឆ្ន ំ 

១៩៧៥ រនាោះរឡើយ។ េកខខណឌ តប្មូវអំេីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ ម ឬឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងនឹងសនាក

ភាេរៅកនុងរោេា ណ៍ Nuremberg េ ំខមនជាខផនកមួយកនុងនកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកប្តឹម

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រទ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខទាក់ទង

រៅនឹងរញ្ញា រនោះ។ 

៤.ឃ.៥.ខ.ខផនា  ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ 

722>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ក៏បានរចាទប្រាន់ផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សអងគឆារ់

រដាយបានអោះអាងថា នកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកប្សរត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតកកនុងអំឡុ

ងរេេពាក់េ័នធសប្ម្ភរ់រទឧប្កកដឋខដេប្តូវបានរចាទប្រាន់រនាោះ េ ំបាន ួមរញ្ចូេា រង្ហា ញអំេីអតែកភាេថ្ន

ខផនា  ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋខដេជាធាត ផសថំ្នេកខខណឌ តប្មូវត្តមរ ច្រទ (“េកខខណឌ តប្មូវសាីេី

ខផនា  ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ”)1875។ រដាយបានេកចា ណារេើកំហ្ សខដេបានរចាទប្រាន់រនោះ អងគជនំ ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា រៅកនុងសេប្កម អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសេប្កម រស់

ខេួនរៅកនុងរ ឿងកាី ឌ ឆ (001-E188) ដូឆតរៅ៖ 

រៅកនុងសេប្កម រសអ់ងគជំន ជំប្មោះសលាដំរូងរេើក ណី ាងំ រហ្កកអា៊ា វ រៅ ឌ ឆ  អងគជំន ជំប្មោះ

សលាដំរូងបានយេរ់ឃើញថា រទាោះរីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយ ឬខផនា មួយអាឆជាភ័សាតុ្តងមួយ

ទាក់ទងរៅនឹងា ររងកើតឲ្យម្ភននវូា វាយប្រហា  ខដេម្ភនេកខណៈជាទូរៅ ឬជាប្រេ័នធក៏រដាយ ក៏

អតែកភាេថ្នរោេនរោបាយ នកងខផនា ទាងំរនាោះ មកនខមនជាធាត ផសចំាបំាឆ់ថ្នឧប្កកដឋកមមរនាោះរទ។ 

                                                 
1874

 កំណត់រហ្ត សរងខរថ្នកកឆចប្រជ រំេើកទី ៣  រស់លណៈកម្ភម  កា ពាក់េ័នធរៅនឹងា ររងកើតត លាា ឧប្កកដឋកមមអនា ជាតក ឆ្ន ំ 

២០០២ ទំេ័  ១៤៦ ដេ់ ១៥៤ កថាខណឌ  ១៧៦។  

1875
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៧៤ ( ួមរញ្ចូេា រោងរៅរេើា រេើករឡើងខដេបានរ ឱើរៅកនុងរសឆកាី

សននកដាឋ នរញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញរដាេ រស់ នួន ជា (E295/6/3)  កថាខណឌ   ២១0 ដេ់ ២១៣)។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ 

រខៀវ សំផន កថាខណឌ   ៥៥ ដេ់ ៥៨ នកង ៣៣៣។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រទាោះរាី យេ់រឃើញរនោះ ប្សរជាមួយនងឹយ តាកសស្តសា រស់ត លាា ប្េហ្មទណឌ អនា ជាតករប្ាយឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ក៏រដាយ ក៏ា យេ់រឃើញរនោះខផអករេើា េកនកតយរៅរេើប្រភេថ្នឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រអ់នា ជាតក 

ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងរេេរវលាថ្នា អន វតារៅរេេរនាោះខដ ។ ប្រភេទាងំអសរ់នោះ រង្ហា ញនវូទសសនៈ

ផៃយុរៅរេើរញ្ញា រនោះ។ រទាោះរជីាប្កុមរមធាវាី ពា កាីបានរង្ហា ញអតាសញ្ញា ណថ្នប្រភេមួយឆំនួន

ខដេោំប្ទដេ់ទឡហីក ណ៍លតកយ តាក រស់ខេួនក៏រដាយ ក៏ម្ភនា ោបំ្ទផងខដ ដេទ់សសនៈ ខដេបាន

រេើករឡើងេីរេើកម នរដាយអងគជំន ជំប្មោះសលាដំរូងរៅកនុងសេប្កម ាងំ រហ្កកអា៊ា វ រៅ ឌ ឆ 

ខដេតប្មូវឲ្យម្ភនា សរប្មឆថាា អន វតា រស ់ដឋ នកងា ប្រាសេីឆនៃៈទទួេយកជាឆារ់ រៅ

រេេរនាោះ លមឺកនបានោបំ្ទឲ្យបានឆាស់លាស់ឆំរពាោះេកខខណឌ តប្មូវអំេីរោេនរោបាយ ឬខផនា 

 រស ់ដឋ ឬអងគា មួយរឡើយ1876។ 

723>ជាដំរូង អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា  មមន ញ្ា រស់ត លាា រោធាអនា ជាតក 

(IMT) ឬរោេា ណ៍ Nuremberg េ ំបាន ួមរញ្ចូេ“អតែកភាេថ្នខផនា  ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ” រៅ

កនុងា កំណត់នកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតករឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រញ្ញា រៅឆំរពាោះម ខអងគ

ជំន ំជប្មោះលឺ ថារតើនកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតករប្ាមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតកកនុងឆ្ន ំ ១៩៤៦ 

បានរញ្ចូេរដាយប្ររោេនូវេកខខណឌ តប្មូវអំេីខផនា  ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឬបាន

 វច្វឌឍន៍ នកងរង្ហា ញឆាស់លាស់នូវា រញ្ចូេេកខខណឌ រនោះប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។    

724>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំយេ់ប្សរជាមួយនឹង រខៀវ សំផន ខដេបានរេើករឡើងថា ឧប្កកដឋកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតកជាញឹកញារ់ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងខផនា  ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ1877។ រទាោះជាោ៉ៅ ង

ណាកាី ា កំណត់នកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមមទាងំរនោះរៅកនុង មមន ញ្ា រស់ត លាា រោធាអនា ជាតក (IMT) ខដេ
 ួមរញ្ចូេពាកយរេឆន៍ថា “រ ឱើសកមមភាេកនុងផេប្ររោជន៍ រស់ប្ររទសសមព័នធមកតាអាក់ស ីសអឺ ៉ រ (European 

Axis)”រៅកនុងធាត ផសតំ្តមរ ច្រទថ្នម្ភប្ត្ត ៦ ថ្ន មមន ញ្ា រស់ត លាា រោធាអនា ជាតក (IMT) េ ំបានតប្មូវ

ឱ្យម្ភនា រង្ហា ញនូវខផនា  ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋជាធាត ផសខំផនកឆារ់ថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក

រឡើយ។1878។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំយេ់ប្សរជាមួយនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា 

                                                 
1876

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៨១។ 

1877
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៧។ 

1878
 ម្ភប្ត្ត ៦ ថ្ន មមន ញ្ា រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមម IMT (“ត លាា ឧប្កកដឋកមមខដេប្តូវបានររងកើតរឡើង […] រៅទីរនោះសប្ម្ភរ់ា 

ជំន ំជប្មោះកាី នកងដាក់រទាស រស់រេើឧប្កកដឋជនសស្តង្ហគ មសំខាន់ៗ រស់ប្ររទសមពនធមកតា Axis អឺ ៉ រ ម្ភនសកទធកអំណាឆរចាទប្រាន់ នកងផា
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រ េឱកថាថ្នកកឆចប្េមរប្េៀងទីប្កុងឡុងដ៏ នកងរសឆកាីប្រាសទីប្កុងមូសគបូានរង្ហា ញថា  មមន ញ្ា រស់ត លាា 

រោធាអនា ជាតក (IMT) បានររងកើតអតែកភាេថ្នខផនា  ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋរ ឱើជាខផនកថ្នា កំណត់

នកយមន័យខផនកឆារ់សប្ម្ភរ់ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក1879។ េ ំម្ភនឯកស ណារោងរៅរេើេកខខណឌ

តប្មូវខរររនាោះរឡើយ។ ត្តមា េកត ប្រវតាកថ្នរសឆកាីប្ពាង មមន ញ្ា រស់ត លាា រោធាអនា ជាតក (IMT) េ ំ

បានោបំ្ទដេ់ា យេ់រឃើញខដេថា ប្ររទសសមព័នធមកតាឆង់ឱ្យម្ភនេកខខណឌ អំេីខផនា  ឬរោេនរោបាយ

 រស់ ដឋរៅកនុងខផនកណាមួយកនុងនកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ប្សរត្តមម្ភប្ត្ត ៦(ល) ថ្ន មមន ញ្ា

រនាោះរឡើយ1880។ 

725>ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  សេប្កម រស់ត លាា រោធាអនា ជាតក (IMT)  េ មំ្ភនា រោងណា

មួយអំេីធាត ផសខំផនា  ឬធាត ផសរំោេនរោបាយ រស់ ដឋរៅកនុងនកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក

រឡើយ។ រៅកនុងខផនកថ្នសេប្កមខដេេកេណ៌នាេីអំរេើជាមូេដាឋ ន ខដេបានប្រប្េឹតារឡើងរៅម នា ចារ់រផាើម

សស្តង្ហគ មកនុងឆ្ន ំ ១៩៣៩ ត លាា រនោះេ ំបានេកចា ណា ឬរញ្ញជ ក់ថា ា រចាទប្រាន់ប្តូវខតរង្ហា ញថា អំរេើរនោះ

ម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខផនា  ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ មករ ឱើជាេកខខណឌ ត្តមរ ច្រទរឡើយ1881។ 

ពាកយរេឆន៍ខដេបានេកេណ៌នាេីអំរេើប្រឆំ្ងនឹងប្រជាជនស ីវច្េទាងំម ន នកងរប្ាយសស្តង្ហគ ម េ ំបានោបំ្ទា 

រកប្សយខរររនាោះរឡើយ។ ត លាា រនោះបានចាត់ទ កអំរេើទាងំរនោះថា “ទូេំទូលាយ” ឬនារេេរនាោះ “រដាយ

ម្ភនា រ ៀរឆំ នកងជាប្រេ័នធ” ឬរដាយប្សរត្តមរោេនរោបាយ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី េ ំម្ភនា រញ្ញជ ក់

រដាយផ្លៃ េ់ ឬរដាយប្ររោេេីត លាា រនោះថា រដើមបីអាឆដាក់េក  ទធភាេបាន ត លាា ប្តូវខតរង្ហា ញថា អំរេើ

 រស់ជនជារ់រចាទម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងខផនា  ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋរឡើយ ររើរទាោះរី រនោះលឺជា

                                                                                                                                                             

នាៃ រទាសឧប្កកដឋជនសស្តង្ហគ មសំខាន់ៗថ្នសមពនធមកតា Axis អឺ ៉ រ ខដេរ ឱើសកមមភាេកនុងផេប្ររោជន៍ រស់ប្ររទសសមពនធមកតា Axis 

អឺ ៉ រ ររើរទាោះរីជាេកខណៈរ លគេ ឬជាសម្ភជកកថ្នអងគា ណាមួយខដេបានប្រប្េឹតាឧប្កកដឋកមមខាងរប្ាមរនោះ”)(រសឆកាីរញ្ញជ ក់

រខនែម)។ 

1879
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៧។ 

1880
 សូមរមើេ  Robert H. Jackson៖ កំណត់រហ្ត ថ្នសំរណើសាេីីា កំណត់នកយមន័យខដេបានរសនើរឡើងអំេី“ឧប្កកដឋកមម”(ឆ្ន ំ 

១៩៤៥) នកង Robert H. Jackson៖ កំណត់រហ្ត សម័យប្រជ ំ ថ្ងៃទី ២៣ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ១៩៤៥។ Robert H. Jackson៖ 
កំណត់រហ្ត សម័យប្រជ ំ ថ្ងៃទី ២៤ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ១៩៤៥។ Robert H. Jackson៖ កំណត់រហ្ត សម័យប្រជ ំ ថ្ងៃទី ២៥ ខខ កកកដា 

ឆ្ន ំ ១៩៤៥។ 

1881
 សេប្កម រស់ត លាា  IMT ទំេ័  ២៥៤ ដេ់ ២៥៥។ 
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ក ណីជាក់ខសាងក៏រដាយ1882។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំអាឆសននកដាឋ នថា  មមន ញ្ា រស់

ត លាា រោធាអនា ជាតក (IMT) រោេា ណ ៍ Nuremberg បានដាក់រញ្ចូេរដាយប្ររោេនូវេកខខណឌ

តប្មូវអំេីខផនា  ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋរនាោះរឡើយ។  

726>ទីេី  ខផអករេើសំណួ  ថារតើឆារទ់ំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតកបាន វច្វឌឍជារនារនាៃ រ់រប្ាយរោេា ណ៍ 

Nuremberg រដើមបីដាក់រញ្ចូេេកខខណឌ អំេីខផនា  ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដ  ឬោ៉ៅ ង

ណារនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ា រកប្សយ រស់លណៈកម្ភម  កា ខផនកឆារ់ថ្ន

លណៈកមមា ឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ ម រសអ់ងគា សហ្ប្រជាជាតក (UNWCC) រេើនកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតក េ ំម្ភនា រោងណាមួយរៅរេើេកខខណឌ ខរររនោះ1883 នកងរៅកនុងឆារ់រេខ ១០  រស់ប្កុម

ប្រឹកាប្លរ់ប្លង េ ំបានរោងរៅរេើេកខខណឌ រនាោះរទ1884។ 

727>ររើរទាោះរីជា រ ឿងកាីពាក់េ័នធនឹងប្កសួងយ តាក ម៌ ទំនងជារកប្សយឆារ់រេខ ១០  រស់ប្កុមប្រឹកា

ប្លរ់ប្លងថា តប្មូវរដាយប្ររោេឱ្យម្ភនខផនា  ឬរោេនរោបាយ រដើមបីខរងខឆករទឧប្កកដឋ នកងរទរេមើស

កនុងប្សុកឱ្យដាឆ់រដាយខឡករឆញេីឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក1885ក៏រដាយ ក៏រ ឿងកាីដថ្ទរទៀតជារប្ឆើនខដេ

កនុងរនាោះា ដាក់េក  ទធភាេប្តូវបានរ ឱើរឡើងសប្ម្ភរ់ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកប្សរត្តមឆារ់រេខ ១០  រស់

ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លងេ ំបានខឆងអំេីអតែកភាេថ្នខផនា  ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ រ ឱើជាខផនកមួយថ្នធាត ផស ំ

ត្តមរ ច្រទរឡើយ1886។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញផងខដ ថា េកខកត រក ណ៍ឆារ់អនា ជាតក

                                                 
1882

 សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់ត លាា  IMT ទំេ័  ២៨១ ដេ់ ២៨២, ២៨៧ ដេ់ ៣០៧, ៣១៨ ដេ់ ៣២២, ៣២៤ ដេ់ 

៣២៥, ៣២៧ ដេ់ ៣៣៦, ៣៣៩ ដេ់ ៣៤១។  

1883
 UNWCC  ប្រវតាកថ្នលណៈកមមា ឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ មអងគា សហ្ប្រជាជាតក នកងា អភកវឌឍន៍ថ្នឆារ់សស្តង្ហគ ម  ឆ្ន ំ ១៩៤៨  ទំេ័  

១៧៩ (“ខផអកត្តមវច្ធាន អំរេើខដេជាប្រេ័នធកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ ជាេករសស ដូឆជារប្រើអំណាឆផ្លា ឆ់ា  លឺជាអំរេើចាបំាឆ់កនុងា ខប្រាេ យ

រទឧប្កកដឋសមញ្ាមួយខដេម្ភនខតឆារ់កនុងប្សុកអាឆដាក់ទណឌ កមមបានរ៉ៅ រណាណ ោះរនាោះ ឱ្យរៅជាឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ខដេ

រនោះជាកាីកងឱេ់ឆំរពាោះឆារ់អនា ជាតក”)។ អំរេើផ្លា ឆ់ា េ ំចាបំាឆ់ប្តូវខតប្សរត្តមរោេនរោបាយ ឬខផនា  រស់ ដឋរនាោះរទ។  

1884
 ម្ភប្ត្ត ២(១-ល) ថ្នឆារ់រេខ ១០  រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង។ 

1885
 រ ឿងកាីពាក់េ័នធរៅនឹងប្កសួងរផសងៗ ទំេ័  ៩៧២ ដេ់ ៩៧៣, ៩៨១ ដេ់ ៩៨២, ៩៨៤។ 

1886
 សូមរមើេ រ ឿងកាី Flick (ត លាា ឧប្កកដឋកមមរោធាអារម៉ៅ ច្ក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័  ១១៩១, ១២១២ ដេ់ ១២១៦ (ដូឆ

កត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ត លាា ឧប្កកដឋកមមរនោះបានតប្មូវឱ្យម្ភនទំនាក់ទំនងរៅនឹងឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ ម ឬឧប្កកដឋកមម
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ជារប្ឆើនេ ំបានដាក់រញ្ចូេខផនា  ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ រ ឱើជាធាត ផសតំ្តមរ ច្រទតប្មូវសប្ម្ភរ់កំណត់

នកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតករឡើយ1887។ 

728>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសរងកតរឃើញថា ម្ភនា រោងរៅរេើអតែកភាេថ្ន“ខផនា  ឬរោេនរោ 

បាយ រស់ ដឋ” រៅកនុងនកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកប្សរត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតកប្តឹម

ឆ្ន ំ ១៩៥៦ កនុងរ ឿងកាី Korbely ទេ់នឹង ប្ររទសហ្ ងប្លី (Hungary) អងគជំន ំជប្មោះជាន់ខពស់ថ្នត លាា អឺ ៉ រ

សាីេីសកទធកមន សស (ECtHR)
1888។ រទាោះជាោ៉ៅ ងរនោះកាី រោងត្តមត លាា អឺ ៉ រសាីេីសកទធកមន សស (ECtHR) បាន

ឱ្យដឹងថា រញ្ញា ឆមបង លឺប្តូវដកអំរេើខដេម្ភនេកខណៈ“ដាឆ់រដាយខឡក ឬមាងម្ភក េ”រឆញ  ដូរឆនោះ តប្មូវថា 

អំរេើទាងំរនាោះប្ោន់ខត“ជាខផនកថ្ន‘សកមមភាេ ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ ឬ ា វាយប្រហា ជាប្រេ័នធ នកងជា

ទូរៅរេើប្រជាជនស ីវច្េ”1889។ រហ្ត រនោះ ដរារណាា វាយប្រហា ជាប្រេ័នធ នកងទូរៅរៅខតម្ភនអតែកភាេរេើ

ជនស ីវច្េ េ ំតប្មូវឱ្យម្ភនសកមមភាេ ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋរឡើយ។ 

729>រេើសេីរនោះរទៀត ររើរទាោះរីជាយ តាកសស្តសា នកងរទរបញ្ាតាកជាតកមួយឆំនួនខដេរដាោះប្សយរញ្ញា រនោះតប្មូវ

ឱ្យម្ភនា រង្ហា ញអំេីខផនា  ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ ខដេជាធាត ផសតំ្តមរ ច្រទសប្ម្ភរ់ឧប្កកដឋកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតក1890ក៏រដាយ ក៏រៅកនុងរ ឿងកាី រស់ត លាា កនុងប្សុក បានរដករស ោ៉ៅ ងឆាស់លាស់ ឬេ ំ

                                                                                                                                                             

ប្រឆំ្ងនឹងសនាកភាេ)។ រ ឿងកាីពាក់េ័នធខផនករវជជសស្តសា ទំេ័  ១៧២ ដេ់ ១៧៣។ រ ឿងកាីពាក់េ័នធរៅនឹងប្កសួងរផសងៗ ទំេ័  ៦៥៣ 

ដេ់ ៦៥៤, ៧៩៧, ៨៧៧។ រ ឿងកាី Farben ទំេ័  ១១២៩ ដេ់ ១១៣០។ រ ឿងកាី High Command ទំេ័  ៤៦៩ ជាអាទិ៍។  

1887
 សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆសាេីីឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ថ្ងៃទី ១០ ដេ់ ១១ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ១៩៤៧។ ម្ភប្ត្ត ១ ថ្នអន សញ្ញា

សាីេីអំរេើប្រេ័យេូជសសន៍, ម្ភប្ត្ត I (៩) ថ្នរសឆកាីប្ពាងប្កមថ្នរទរេមើសប្រឆំ្ងនឹងសនាកភាេ នកងសនាកស ខ រស់មន សសជាតកឆ្ន ំ 

១៩៥១ ទំេ័  ៥៩, ម្ភប្ត្ត I ថ្នអន សញ្ញា សាីេីខដនកំណត់អាជាា យ ាេខដេេ ំអាឆអន វតាបានឆំរពាោះឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ ម នកងឧប្កកដឋកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតក, ម្ភប្ត្ត I-II ថ្នអន សញ្ញា អនា ជាតកសាីេីា ទរ់សក ត់ នកងា ផានាៃ រទាសឧប្កកដឋកមមរំខរកេូជនសសន៍, រសឆកាី

សរប្មឆមហាសននកបាតអងគា សហ្ប្រជាជាតក រេខ ៣០៧៤ (ឆ្ន ំ ១៩៧៣)។ 

1888
 សេប្កមរ ឿងកាី Korbely ទេ់នឹង ប្ររទសហ្ ងប្លី (Hungary) (ECtHR)  កថាខណឌ  ៨២។ 

1889
 សេប្កមរ ឿងកាី Korbely ទេ់នឹង ប្ររទសហ្ ងប្លី (Hungary) (ECtHR)  កថាខណឌ  ៨៣ (រសឆការីញ្ញជ ក់រខនែម)។ 

1890
 រ ឿងកាី Barbie  (ត លាា កំេេូ ប្ររទសបារំាង) ទំេ័  ៧៦១។ រ ឿងកាី Touvier (ត លាា កំេូេប្ររទសបារំាង) ទំេ័  ១៥។

រ ឿងកាី R. ទេ់នឹង Finta (ត លាា កំេូេ ប្ររទសាណាដា)។ រៅកនុងសេប្កមរ ឿងកាី Eichmann (ត លាា ថាន ក់ប្សុក) កថា

ខណឌ  ៥៦ ដេ់ ៨៨ ត លាា បានផាេ់ា យេ់រឃើញោ៉ៅ ងទូេំទូលាយខផនកអងគរហ្ត ទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយ

 រស់ ដឋ។ រ ឿងកាី P. ទេ់នឹង  Menten (ត លាា កំេូេប្ររទសហ្ូឡង់) ទំេ័  ៣៦២ ដេ់ ៣៦៣។  
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បានរោងរៅរេើេកខខណឌ រនោះមាងណារឡើយ1891។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រញ្ញា រនោះទំនងជាេ ំម្ភនា អន វតាដូឆោន

រនាោះរទ។  

730>រៅកនុងអំឡុងរេេរប្ាយយ ត្តា  កា រេេរវលា រស់ អ.វ.ត.ក. ា អន វតា រស់ ដឋ នកងា ប្រាសេីឆ

នៃៈទទួេយកជាឆារ់ រៅរេើេកខខណឌ ត្តមរ ច្រទទាក់ទងរៅនឹងខផនា  ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ បាន

រនារង្ហា ញេីភាេផៃយុោន ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌ រនោះ រៅកនុងនកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ។ េកខ

នាកកៈ រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមមអនា ជាតកឆប្មុោះខដេររងកើតងមីៗរសៃើ ខតទាងំអស់ បានកំណត់នកយមន័យថ្នឧប្កកដឋ

កមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក រដាយោម នេកខខណឌ តប្មូវត្តមរ ច្រទអំេីខផនា  ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ

រឡើយ1892។ រខនែមរេើរនោះ ចារ់េីឆ្ន ំ ២០០២1893មក ត លាា ឧប្កកដឋកមមអនា ជាតកឆប្មុោះ បានរញ្ញជ ក់រដាយស ី

សង្ហឱ ក់ោន ថា េ ំម្ភនេកខខណឌ តប្មូវខរររនោះរឡើយ1894។ 

731>ឆ ងរប្ាយ ររើរទាោះរីជារសឆកាីប្ពាងប្កមឆ្ន ំ ១៩៨៦ សាីេីរទរេមើសប្រឆំ្ងនឹងសនាកភាេ នកងសនាកស ខ

 រស់មន សសជាតក ខដេបានររងកើតរឡើងរដាយលណៈកមមា នីតកអនា ជាតក េ ំបានរោងរៅរេើេកខខណឌ តប្មូវ

                                                 
1891

 រ ឿងកាី In re Ahlbrecht (រេខ ២) (ត លាា កំេូេេករសសប្ររទសហ្ូឡង់)។  

1892
 សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នេកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICC ម្ភប្ត្ត ៣ ថ្នេកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICTR ម្ភប្ត្ត ២ ថ្នេកខនាកកៈ រស់

ត លាា  SCSL រទរញ្ញជ  ដឋបាេអនា ាេ រស់អងគា សហ្ប្រជាជាតករៅទីម័ ខាងរកើតសាីេីា ររងកើតប្កុមប្រឹកាខដេម្ភនយ ត្តា

 កា េករសសរេើរទរេមើសប្េហ្មទណឌ  ៃន់ ៃ  រេខ 2000/15 (UNTAET) កថាខណឌ  ៥ ម្ភប្ត្ត ១៧២ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌ  រស់ 
Bosnia នកង Herzegovina  ម្ភប្ត្ត ១១៧ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌ អនា ាេ រស់ Kosovo ម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក. ម្ភប្ត្ត ៦ ថ្ន

េកខនាកកៈ រស់អងគជំន ំជប្មោះវច្សមញ្ាទឱីរអាស្តហ្ឱកកកនុងត លាា  Senegal។ រ៉ៅ ខនា ម្ភប្ត្ត ៧(២)(ក) ថ្នេកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICC 

ខដេតប្មូវោ៉ៅ ងេករសសថា ា វាយប្រហា ប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើង“រដាយប្សរត្តម ឬជំ  ញរោេនរោបាយ រស់ ដឋ ឬអងគា ឱ្បរ ឱើ

ា វាយប្រហា រនាោះ”។ ម្ភនា រេើករឡើងថា អនករ ឱើរសឆកាីប្ពាងេកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICC ប្រខហ្េជាម្ភនរឆតនាង្ហករឆញេី
 វច្ធានត្តមទម្ភេ រ់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ សូមរមើេ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីម្ភប្ត្ត ១៥ រ ឿងកាី Kenya (ICC) មតកជំទាស់ រស់រៅប្កម 

Kaul កថាខណឌ  ៣២។  

1893
 សេដីារ ឿងកាី Kunarac (ICTY)  កថាខណឌ  ៩៨។ 

1894
 សេដីារ ឿងកាី Blaškić (ICTY)  កថាខណឌ  ១២០។ សេដីារ ឿងកាី Krstić (ICTY) កថាខណឌ  ២២៥។ សេដីារ ឿងកាី 

Kordić នកង Čerkez (ICTY) កថាខណឌ  ៩៨។ សេដីារ ឿងកាី Semanza (ICTR) កថាខណឌ  ២៦៩។ សេដីារ ឿងកាី 

Nahimana (ICTR)  កថាខណឌ  ៩២២។ សេដីារ ឿងកាី Gacumbitsi (ICTR)  កថាខណឌ  ៨៤។ សេប្កមរ ឿងកាី Brima 
(SCSL)  កថាខណឌ  ២១៥។ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរ ឿងកាី Fofana នកង Kondewa (SCSL)  កថាខណឌ  ១១៣។ 

សេប្កមរ ឿងកាី Sesay (SCSL)  កថាខណឌ  ៧៩។ 
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ត្តមរ ច្រទអំេីខផនា  ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ រ ឱើជាខផនកថ្នធាត ផសតំ្តមរ ច្រទថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ង

មន សសជាតកក៏រដាយ ក៏រសឆកាីប្ពាងប្កមឆ្ន ំ ១៩៩៦ សាីេីរទរេមើសប្រឆំ្ងនឹងសនាកភាេ នកងសនាកស ខ រស់មន សស

ជាតក អាឆប្តូវបានរកប្សយថា បានដាក់រញ្ចូេរឡើងវច្ញនូវេកខខណឌ រនោះខផអករេើរសឆកាីប្ពាងប្កមឆ្ន ំ ១៩៥៤

1895។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រៅនឹងនកយមន័យថ្នធាត ផសតំ្តមរ ច្រទរៅកនុងេកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICC ខដ  

រសឆកាីប្ពាងប្កមឆ្ន ំ ១៩៩៦ សាីេីរទរេមើសប្រឆំ្ងនឹងសនាកភាេ នកងសនាកស ខ រស់មន សសជាតកបានខឆងថា 

“ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក លឺជាអំរេើណាមួយដូឆខាងរប្ាម រៅរេេអំរេើរនោះប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងជា

ប្រេ័នធ ឬកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ នកងម្ភនា ញុោះញង់ ឬម្ភនា ខណនាេីំ ដាឋ ភកបាេ ឬអងគា  ឬប្កុមណាមួយ”1896។ 

រទាោះជាោ៉ៅ ងរនោះកាី រដាយរោងរៅរេើរសឆកាីប្រាស រស់ត លាា រោធាឧប្កកដឋកមមអនា ជាតក (IMT) អំេី

ឆ ច្តរេមើស រស់អងគា ជារប្ឆើនរនាោះ លណៈកមមា នីតកអនា ជាតក (ILC) បានកត់សម្ភគ េ់រៅកនុងរសឆកាី

អ ករាយ រស់ខេួនរៅរេើរសឆកាីប្ពាងប្កមឆ្ន ំ ១៩៩៦ ថា ា ញុោះញង់ ឬា ខណនា ំអាឆរ ឱើរឡើងត្តម យៈ ដាឋ

ភកបាេ ឬអងគា  ឬប្កុមណាមួយ“ខដេអាឆជារ់ ឬេ ំជារ់ពាក់េ័នធជាមួយ ដាឋ ភកបាេ”1897។ អាប្ស័យរហ្ត 

រនោះ ពាកយរេឆន៍រនោះេ ំបានោបំ្ទេកខខណឌ ថ្នា រង្ហា ញអំេីខផនា  ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ រ ឱើជាធាត ផស ំ

ត្តមរ ច្រទរឡើយ េីរប្ពាោះា រង្ហា ញអំេីខផនា  ឬរោេនរោបាយខដេរកើតរឆញេីអងគា  ឬប្កុមខដេមកន

ខមនជា ដឋអាឆជាា េប្ងីកធាត ផសរំនោះរខនែមរទៀត។   

732>រោងត្តមរហ្ត ផេខាងរេើ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំ

ម្ភនកំហ្ សកនុងា សននកដាឋ នថា “ា អន វតា រស់ ដឋ នកងា ប្រាសេីឆនៃៈទទួេយកជាឆារ់ [ប្តឹមឆ្ន ំ 

១៩៧៥] េ ំោបំ្ទេកខខណឌ តប្មូវថ្នខផនា  ឬរោេនរោបាយ រស់ ដឋ ឬអងគា ”1898 រដាយឯករាជយកនុងា 

កំណត់នកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកនារេេរនាោះរឡើយ។ ររើរទាោះរីជាម្ភនប្រភេមួយឆំនួនោបំ្ទ

េកខខណឌ តប្មូវរនាោះក៏រដាយ ក៏ឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតកេ ំម្ភនា  វច្វឌឍន៍រនាៃ រ់េីរោេា ណ៍ 

                                                 
1895

  បាយា ណ៍ទីរួនសាីេីរសឆកាីប្ពាងប្កមថ្នរទរេមើសប្រឆំ្ងនឹងសនាកភាេ នកងសនាកស ខ រស់មន សសជាតក ឯកស អងគា សហ្

ប្រជាជាតក (ឆ្ន ំ ១៩៨៦) ទំេ័  ៨៦ (ម្ភប្ត្ត ១២) (សូមរមើេផងខដ  សំរណើឆ្ន ំ ១៩៩១ សប្ម្ភរ់ម្ភប្ត្ត ២១ ថ្នរសឆកាីប្ពាងប្កម 

ខដេេ ំម្ភនខឆងអំេីេកខខណឌ តប្មវូ- បាយា ណ៍ រស់លណៈកមមា នីតកអនា ជាតកសាីេីកកឆចា សម័យប្រជ ំរេើកទី ៤៣ ទំេ័  ២២២)

។   បាយា ណ៍ រស់លណៈកមមា នីតកអនា ជាតកសាីេីកកឆចា សម័យប្រជ ំរេើកទី ៤៨ ទំេ័  ៤៧ ដេ់ ៥០ (ម្ភប្ត្ត ១៨)។ 

1896
  បាយា ណ៍ រស់លណៈកមមា នីតកអនា ជាតកសាីេីកកឆចា សម័យប្រជ ំរេើកទី ៤៨ ទំេ័  ៤៧ (ម្ភប្ត្ត ១៨)។  

1897
  បាយា ណ៍ រស់លណៈកមមា នីតកអនា ជាតកសាីេីកកឆចា សម័យប្រជ ំរេើកទី ៤៨ ទំេ័  ៤៧។ 

1898
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៨១។ 
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Nuremberg ដេ់កប្មកតមួយខដេអាឆនកោយបានថា ធាត ផសតំ្តមរ ច្រទបានរង្ហា ញោ៉ៅ ងជាក់ឆាស់កនុង

នកយមន័យថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នយ ត្តា  កា រេេរវលា រស់ អ.វ.ត.ក. រឡើ

យ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា នកង 

រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ។ 

៤.ឃ.៥.ល.ទនំាកទ់នំងជាមយួនងឹា វាយប្រហា ជាទរូៅ ឬជាប្រេន័ធសំរៅរេើប្រជាជនស ីវច្េរដាយមេូរហ្ត 

ជាតក នរោបាយ ជាតកេនធ ុេជូសសន ៍ឬសសនា  

733>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សមួយឆំនួនទាក់ទងរៅនឹង

េកខខណឌ តប្មូវ ប្សរត្តមម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក. ខដេខឆងថា អំរេើខដេប្តូវបានរចាទប្រាន់ថា ជា

ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ម្ភនទំនាក់ទំនងរៅនឹងា វាយប្រហា ជាប្រេ័នធ ឬជាទូរៅ ខដេសំរៅរេើប្រជា

ជនស ីវច្េរដាយមូេរហ្ត  ជាតក នរោបាយ ជាតកេនធ ុេូជសសន៍ ឬសសនា1899។ 

៤.ឃ.៥.ល.១.ា វាយប្រហា ជាទរូៅ ឬជាប្រេន័ធសំរៅរៅរេើប្រជាជនស ីវច្េ 

734>ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌ តប្មូវខដេថា ា វាយប្រហា ជាទូរៅ ឬជាប្រេ័នធ ប្តូវខតសំរៅរេើជនស ីវច្េ

ណាមួយ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរឃើញា វាយប្រហា ខរររនោះម្ភនអតែកភាេរប្ពាោះ៖ 

[…] ា វាយប្រហា រនោះប្តូវបានរ ឱើរឡើងប្រឆំ្ងនឹងប្រជាជនស ីវច្េថ្នប្ររទសកមពជុា។ ជរម្ភេ ោះ

ប្រដារអ់ាវ   វាង ររសធា ណ ដឋខខម  នកងខខម ប្កហ្ម បានរញ្ចររ់ៅថ្ងៃទ ី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ រៅរេេខដេខខម ប្កហ្មបានានា់រទ់ីប្កុងភនំរេញ រហ្ើយទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 

បានឆ ោះចាញ់។ រហ្ត ដូរឆនោះ ទាហានទាងំអសថ់្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ខដេមកនបានឆូេ ួមរដាយ

ផ្លៃ េ់រៅកនុងជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ   ឬោ៉ៅ ងរហាឆណាស់ជាទាហានខដេបាតរ់ង់សមតែភាេប្រយ ទធ 

ម្ភនសកទធកទទួេបានា ា ពា ដូឆោន នឹងប្រជាជនស ីវច្េខដ ។ រទាោះជាកនុងក ណណីាក៏រដាយ អតីតទា

ហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្ោនខ់តជាខផនកមួយថ្នប្រជាជនស ីវច្េរារល់ាននាក់ ខដេប្តូវបានវាយ

ប្រហា ខតរ៉ៅ រណាណ ោះ1900។ 

                                                 
1899

  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៧៥ ដេ់ ៤៨៣។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ   

៣៣០ ដេ់ ៣៤១ នកង ៣៥៨។ 

1900
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៩៤ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 
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735>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា អំរេើហ្កងាទាងំ

រនោះខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកនុងា យេ់រឃើញេីអតែកភាេថ្នា វាយប្រហា រនាោះ បាន

សំរៅរេើជនស ីវច្េ ខដេេ ំខមនជាអតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានបាត់រង់សមតែភាេប្រយ ទធ

រនាោះរទ1901។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអរំេើ

ហ្កងារនោះ លឺប្ោន់ខតជាា សរប្មឆពាក់េ័នធរៅនឹងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ខដេអាឆម្ភនឋានៈដូឆជា

ទាហានបាត់រង់សមតែភាេប្រយ ទធរ៉ៅ រណាណ ោះ រ៉ៅ ខនាមកនខមនជាជនស ីវច្េរឡើយ1902។ នួន ជា បានរេើករឡើងរខនែម

រទៀតថាទាហានបាត់រង់សមតែភាេប្រយ ទធ េ ំអាឆាេ យជារោេរៅថ្នា វាយប្រហា ជាប្រេ័នធ ឬជាទូរៅ

ប្រឆំ្ងរៅរេើជនស ីវច្េណាមួយរនាោះរទ1903។ នួន ជា បានជំទាស់រខនែមរទៀតរៅនឹងា យេ់រឃើញ រសអ់ងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រ.ក.ក. បានអន ម័តរោេនរោបាយ“ករមៃឆខាម ងំ”ខដេោត់បានអោះអាងថា េ ំ

ប្សរត្តមរទដាឋ នថ្ន“អំរេើហ្កងា” ខដេតប្មូវរង្ហា ញឱ្យរឃើញអំេីា វាយប្រហា រនាោះរឡើយ1904។ 

736>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា រៅកនុងា យេ់រឃើញខដេថា ម្ភនា វាយប្រហា ជាទូរៅ នកងជា

ប្រេ័នធ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើប្េឹតាកា ណ៍ នកងរហ្ត ា ណ៍ខដេេ ំសែកតកនុង វច្សេភាេថ្ន

សំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ខដេប្តូវបានរំខរក នកងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស1905។  

737>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញប្តឹមប្តូវថា ម្ភនអតែក

ភាេថ្នា វាយប្រហា ជាទូរៅ នកងជាប្រេ័នធ រដាយបានសំអាងរេើភសាតុ្តងប្លរ់ប្ោន់អំេីា វាយប្រហា រៅ

រេើជនស ីវច្េ  ួមទាងំអនក ដឋា  នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបាត់រង់សមតែភាេប្រយ ទធ1906។ 

សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំម្ភនកំហ្ សកនុងា សននកដាឋ នថា អតីតអនក

 ដឋា  នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  លឺជាខផនកមួយកនុងឆំរណាមជនស ីវច្េរារ់លាននាក់ខដេ ងា វាយ

                                                 
1901  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៨០ ដេ់ ៤៨២។ 

1902  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៨០។ 

1903  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៨១ ដេ់ ៤៨២។ 

1904  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៨៣។ 

1905  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៣០ ដេ់ ៣៤១, សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៣៥៨។ 

1906
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១៣២។ 
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ប្រហា រនាោះ1907។ រៅឆ ងរប្ាយទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងម្ភនឆនាៃ ន សកទធកកនុងា សំអាងរេើភសាតុ្តងរប្ៅវច្សេភាេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រដើមបរីញ្ញជ ក់

រខនែមរេើា យេ់រឃើញ រស់ខេួន នកងបានរេើករឡើងថា អំណោះអំណាងសំខាន់ជាងរលខដេ រខៀវ សំផន បាន

រេើករឡើងរនាោះេ ំបានរំរេញត្តមរទដាឋ នតប្មូវសប្ម្ភរ់ា េកនកតយរឡើងវច្ញរេើរណា ឹងសទ កខរនាោះរទ1908។ 

738>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា ខផអករេើយ តាកសស្តសាខដេបានររងកើតរឡើងរដាយត លាា  

ICTY នកង ICTR
1909 អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវថា រដើមបីឱ្យម្ភនេកខណៈប្លរ់

ប្ោន់អាឆចាត់ទ កថា ជាប្រជាជនស ីវច្េសប្ម្ភរ់រោេរំណងថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក “េ ោះប្ត្តខត

ប្រជាជនខដេជារោេរៅថ្នា វាយប្រហា រនាោះ ប្តូវខតជាជនស ីវច្េរប្ឆើនរេើសេ រ”1910។ រៅកនុងសេ

ដីារ ឿងកាី Blaškić អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY បានសរងកតរឃើញថា “វតាម្ភន រស់អតីត

ទាហានខដេបានដាក់អាវ  ឆ ោះកនុងឆំរណាមប្រជាជន […] េ ំអាឆខកខប្រឆ ច្តេកខណៈជនស ីវច្េ បានរឡើយ”

1911។ ដូឆខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ឱើា សរងកតោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវថា យ តាកសស្តសារនោះប្សររៅនឹងម្ភប្ត្ត 

                                                 
1907

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១៣៣ េ់ ១៣៤។ 

1908
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១៣៥ ដេ់ ១៣៦។ 

1909
 សេដីារ ឿងកាី Blaškić (ICTY)  កថាខណឌ  ១០៧។ សេដីារ ឿងកាី  Kunarac (ICTY)  កថាខណឌ  ៩១ ដេ់ ៩២។ សេ

ដីារ ឿងកាី  Galić (ICTY)  កថាខណឌ  ១៤៤។ សេដីារ ឿងកាី Kordić នកង Čerkez (ICTY)  កថាខណឌ  ៥០។ សេដីារ ឿងកាី 

D. Milošević (ICTY)  កថាខណឌ  ៥០ ដេ់ ៥១។ សេប្កម រ ឿងកាី Semanza (ICTR)  កថាខណឌ  ៣៣០។ សេប្កម រ ឿងកាី 

Akayesu (ICTR)  កថាខណឌ  ៥៨២។ សេប្កមរ ឿងកាី  Rutaganda (ICTR) កថាខណឌ  ៧២។ សេប្កមរ ឿងកាី Musema  
(ICTR)  កថាខណឌ  ២០៧។ សេប្កមរ ឿងកាី Bagilishema (ICTR) កថាខណឌ  ៧៩។ សេប្កមរ ឿងកាី Kayishema នកង 

Ruzindana (ICTR)  កថាខណឌ  ១២៨។ 

1910
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៨៣។ 

1911
 សេដីារ ឿងកាី Blaškić (ICTY)  កថាខណឌ  ១១៣។ 
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៥០(៣) ថ្នេក ីស រខនែម I
1912ខដេខឆងថា “ទាហានខដេបាត់រង់សមតែភាេប្រយ ទធ មកនប្តូវបានចាត់ទ កថា 

ជា“ជនស ីវច្េ”រនាោះរឡើយ ខផអកត្តមរោេរំណងម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក.”1913។  

739>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស ា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ខដេថា ា យេ់រឃើញរៅកនុងសេ

ប្កមទាក់ទងរៅនឹង“អំរេើហ្កងា”រៅរេើអនកប្រឆំ្ងខាងនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. ពាក់េ័នធខតនឹងទាហានថ្ន

 ររសធា ណ ដឋខខម រ៉ៅ រណាណ ោះ1914។ ទីមួយ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើភសាតុ្តងោ៉ៅ ងទេំូ

ទូលាយខដេរង្ហា ញថា អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ជាប្កុមមន សសខដេជាប្រជាជន មកន

ខមនជាទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រនាោះ ប្តូវបានដាក់ឱ្យសែកតរប្ាមអំរេើហ្កងារេើ ូរាយ1915 ា លំរាម

កំខហ្ង នកងា ោរសងកត់ផេូវឆកតា1916េីសំណាក់កងទ័េខខម ប្កហ្ម។ ទីេី  អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា បាន

ខផអករៅរេើា កំណត់ឆ ច្តេកខណៈេ ំប្តឹមប្តូវរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះខដេថា ម្ភនា វាយ

ប្រហា ជាទូរៅ នកងជាប្រេ័នធរៅរេើ“ប្រជាជនស ីវច្េកមពជុា”1917ខដេមកនខមនប្តឹមខតរេើវណណ ៈសកាកភូមក វណណ ៈ

នាយទ ន “ប្រជាជនងមី” នកងអនកប្រឆំ្ងរដកវតាន៍េកតប្បាកដ ឬត្តមា សនមត នកងសមូហ្ភាវូរនីយកមម ដូឆខដេ 

នួន ជា បានអោះអាងរនាោះរឡើយ1918។  

740>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ខដេថា 

“អតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តឹមខតជាខផនកមួយកនុងឆំរណាមជនស ីវច្េរារ់លាននាក់ ខដេទទួេ ង

                                                 
1912

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៨៥  រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី Blaškić (ICTY)  កថាខណឌ  ១១០ 

ដេ់ ១១៣។ សូមរមើេផងខដ  សេដីារ ឿងកាី Galić កថាខណឌ  ១៤៤។ សេដីារ ឿងកាី Martić (ICTY)  កថាខណឌ  ២៩៧។ 

1913
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៨៦ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី Mrkšić នកង Šljivančanin (ICTY)  

កថាខណឌ  ៣៥។ សេដីារ ឿងកាី Mrkšić នកង Šljivančanin រោងរនារៅរេើសេដីារ ឿងកាី Blaškić (ICTY)  កថាខណឌ  

១១០, ១១៣ ដេ់ ១១៤។ សេដីារ ឿងកាី Kordić នកង Čerkez (ICTY)  កថាខណឌ  ៩៧។ សេដីារ ឿងកាី  Galić (ICTY)  

កថាខណឌ  ១៤៤ រជើងទំេ័  ៤៣៧។ 

1914
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៨០។ 

1915
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៧១ ដេ់ ៤៧៤  នកង ៤៨៩ ដេ់ ៤៩០។ 

1916
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៧៥, ៤៨១, ៤៨៩ នកង ៥១៧។ 

1917
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៩៤។ 

1918
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៧៦ ដេ់ ៤៨០ នកង ៤៨៣។ 
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ា វាយប្រហា រ៉ៅ រណាណ ោះ”1919។ រនោះអាឆប្តូវបានយេ់ថា ជាា ចាត់ទ កទាហានខដេបាត់រង់សមតែភាេ

ប្រយ ទធ ដូឆោន រៅនឹងប្រជាជនស ីវច្េខដេរនោះត្តមា រេើករឡើង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថា ា រក

ប្សយេ ំប្តឹមប្តូវរេើម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក.1920។ ដូរឆនោះ ររើយេ់រដាយប្តឹមប្តូវ លឺកនុងន័យថា ររើរទាោះរី

ជាអតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម សែកតកនុងឆំរណាមប្រជាជនស ីវច្េ ខដេទទួេ ងា វាយប្រហា ក៏

រដាយ ក៏េ ំបានរ ឱើឱ្យេួករលាេ យជាជនស ីវច្េខដ  នកងេ ំបានខប្រាេ យឆ ច្តេកខណៈប្រជាជនស ីវច្េឱ្យទទួេ ង

ា វាយប្រហា រឡើយ។ ដូឆខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានសរងកត ួឆមករហ្ើយថា អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងបានយេ់រឃើញោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវថា ប្រជាជនខដេជារោេរៅថ្នា វាយប្រហា  ប្តូវខតជាជនស ីវច្េរប្ឆើន

រេើសេ ររដើមបីរំរេញត្តមធាត ផសតំ្តមរ ច្រទថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក នកងថា វតាម្ភន រស់អតីត

ទាហានេ ំអាឆខកខប្រឋានៈរនោះបានរឡើយ1921។ រហ្ត ដូរឆនោះ វតាម្ភន រស់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅ

កនុងឆំរណាមប្រជាជនស ីវច្េកមពជុា ខដេប្តូវបានដាក់ឱ្យសកែតរប្ាមា វាយប្រហា ជាទូរៅ នកងជាប្រេ័នធកនុង

អំឡុងរេេរនាោះ េ ំអាឆរម្ភឃៈរសឆកាីសនកនដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ម្ភនា វាយប្រហា 

ខរររនោះបានរកើតរឡើងរនាោះរឡើយ។ រោងត្តមរហ្ត ផេដូឆោន រនោះ អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេរេើក

រឡើងថា “ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេប្តូវបានចារ់ខេួនភាេ មៗរនាៃ រ់េីា រញ្ចរ់សស្តង្ហគ ម […] លឺជា

ទាហានខដេបាត់រង់សមតែភាេប្រយ ទធ ដូរឆនោះ េ ំអាឆជារោេរៅថ្នា វាយប្រហា ជាទូរៅ នកងជាប្រេ័នធរេើ

ប្រជាជនស ីវច្េ”ប្តូវរដករស រចាេ1922។ េកតណាស់ ា វាយប្រហា  លឺសំរៅរេើប្រជាជនស ីវច្េ មកនខមនរេើ

ទាហានខដេបាត់រង់សមតែភាេប្រយ ទធរនាោះរទ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់

សម្ភគ េ់ រដាយយេ់ប្សរជាមួយនឹងយ តាកសស្តសា រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្ន ត លាា  ICTY កនុង

រ ឿងកាី Martić ខដេបានរញ្ញជ ក់ថា រញ្ញា ថ្នឋានៈ រស់ជនស ីវច្េរកើតរឡើងពាក់េ័នធរៅនឹងរោេរៅថ្នា វាយ

ប្រហា  រ៉ៅ ខនាទាក់ទងរៅនឹងក ណីនីមួយៗ រស់ជន ងរប្ោោះថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក1923។ 

                                                 
1919

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៩៤។ 

1920 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៨៦។ 

1921 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង  កថាខណឌ  ១៨៣។ 

1922
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៨២។  

1923
 សេដីារ ឿងកាី Martić (ICTY) កថាខណឌ  ៣០៧ (“រៅកនុងម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នេកខនាកកៈ ឬសំអាងផេូវឆារ់េីម ន រស់អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេេ ំបានតប្មូវថា ជន ងរប្ោោះនីមួយៗថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកប្តូវខតជាជនស ីវច្េរនាោះរឡើយ”)។ សូមរមើេផង
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741>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ឆំរពាោះា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងអំេីអតែកភាេថ្នា វាយប្រហា  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើអងគរហ្ត ខដេេ ំសែកត

កនុងវច្សេភាេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១1924 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណាថា រញ្ញា រនោះបានខផអករេើ

ា យេ់េ ំប្តឹមប្តូវរេើខផនកពាក់េ័នធថ្នសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង។ រៅកនុងខផនកសាីេីរសឆកាី

សននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខផនកអងគឆារ់ ទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេថ្នធាត ផសតំ្តមរ ច្រទថ្នឧប្កកដឋកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតក អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអករេើា យេ់រឃើញេីដំរូង រស់ខេួន1925។ ឆាសណ់ាស ់

ា យេ់រឃើញទាងំរនោះ លឺសែកតកនុងវច្សេភាេថ្នសំណ រំ ឿង ០០២/០១ ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា ថ្នា ជរមេៀស

ប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនេីតំរន់ជនរទមួយរៅតំរនជនរទមួយរទៀត នកងប្េឹតាក

ា ណរ៍ៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ1926។ ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើា រចាទប្រាន់ដថ្ទ

រទៀតខដេេ ំខមនជាខផនកថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះបានរញ្ញជ ក់ថា ទាងំរនោះប្ោន់ខតជា

ា រចាទប្រាន់ខដេ“ប្សរត្តមដីាដំរណាោះប្សយ”1927រ៉ៅ រណាណ ោះ រហ្ត រនោះម្ភនា រង្ហា ញឆាសល់ាសថ់ា 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានសំអាងរៅរេើរទរចាទទាងំរនោះរនាោះរទ កនុងា សរប្មឆរញ្ញា  ថារតើធាត ផស ំ

ត្តមរ ច្រទប្តូវបានរង្ហា ញ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវ

រដករស រចាេ។ 

៤.ឃ.៥.ល.២.រដាយមេូរហ្ត  ជាតក នរោបាយ ជាតកេនធ ុេជូសសន ៍ឬសសនា 

742>ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌ តប្មូវកនុងម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក. ខដេខឆងថា ា វាយប្រហា ប្តូវខតរ ឱើ

រឡើង“រដាយមូេរហ្ត  ជាតក នរោបាយ ជាតកេនធ ុេូជសសន៍ ឬសសនា” អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់

រឃើញថា៖ 

                                                                                                                                                             

ខដ  កថាខណឌ  ៣០២ ដេ់ ៣០៦, ៣០៨ ដេ់ ៣០៨ នកង ៣១៤។ សេដីារ ឿងកាី Mrkšić នកង Šljivančanin (ICTY) កថាខណឌ  

២៨។ 

1924
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៣០ ដេ់ ៣៤១។ 

1925
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៩៣ រជើងទំេ័  ៥៧៨, ៥៧៩ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១៦៩ 

ដេ់ ១៧៣។  
1926

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៦៩ ដេ់ ១៧២។ 
1927

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៧៣។ 
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[…] ា វាយប្រហា ប្រឆំ្ងនឹងប្រជាជនស ីវច្េរនោះ ប្តូវបានអន វតារឡើងរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ 

ប្សរត្តមរោេនរោបាយ នកងខផនា  រស់រកសកនុងា កសងសងគមនកយម នកងា ា ពា ប្ររទស

។ រដើមបីសរប្មឆបានទកសរៅរនោះ   រកសយេ់ថា   វណណ ៈសកាកភូមក  នកងវណណ ៈនាយទ នប្តូវខតករមៃឆរចា

េ។ “ប្រជាជនងម”ីទាងំរនោះប្តូវបានរលចាត់ទ កថាជាខាម ងំខាងនរោបាយ នកងខាម ងំខាងសងគម រស់

រដកវតា នកងប្រេ័នធសមហូ្ភាេ។ រេើសេីរនោះរទៀត ប្រជាជនកមពជុាទាងំអសប់្តូវខតជាខផនកមួយថ្នរដកវតា 

នកងប្រេ័នធសមហូ្ភាេរនោះ។ អនកខដេប្រឆំ្ង ឬប្តូវបានរលសនមតថាបានប្រឆំ្ងនឹងរដកវតា នកងប្រេ័នធ

សមហូ្ភាេរនោះ លឺជារោេរៅថ្នា រ ឱើបារ នកងអំរេើហ្កងា។ រហ្ត ដូរឆនោះ អងគជនំ ជំប្មោះយេ់រឃើញ

ថា ា វាយប្រហា រនោះប្តូវបានអន វតារឡើងរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ1928។ 

743>នួន ជា បានអោះអាងថា េ ំម្ភនភសាតុ្តងរង្ហា ញថា ា វាយប្រហា ប្រឆំ្ងនឹងប្រជាជនស ីវច្េប្តូវបានរ ឱើ

រឡើងរដាយមូេរហ្ត រ ីសរអើង ឬថា វណណ ៈសកាកភូមក នកងវណណ ៈនាយទ នប្តូវបានប្រប្េឹតារប្ាមទប្មង់ថ្នា រ ីស

រអើង រដាយបានកត់សម្ភគ េ់ោ៉ៅ ងេករសសទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញថា មកនម្ភន

ា វាយប្រហា ខាងនរោបាយប្រឆំ្ងនឹងប្កុមណាមួយរនាោះរឡើយ1929។ ោត់បានទទួេសគ េ់ថា “ា 

ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងនានា នកងរញ្ជូនរៅរៅត្តមសហ្ក ណ៍កសកកមម លឺជាខផនកថ្នរដកវតាន៍សងគម

នកយម”1930។ 

744>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា ា រង្ហា ញឱ្យរឃើញេី“មូេរហ្ត  ជាតក នរោបាយ ជាតកេនធ ុ េូជ

សសន៍ ឬសសនា” មកនប្តឹមខតម្ភនរៅកនុងនកយមន័យថ្នធាត ផសតំ្តមរ ច្រទទាក់ទងរៅនឹងម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នឆារ់ 

អ.វ.ត.ក. រ៉ៅ រណាណ ោះរទ ខងមទាងំម្ភនរៅកនុងនកយមន័យថ្នា រ ឱើទ កខរ ករមនញរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សស

ជាតកផងខដ ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រនោះប្ោន់ខតជាធាត ផសខំដេកប្មកតយ ត្តា  កា  រស់ អ.វ.ត.ក រេើឧប្កកដឋកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតករ៉ៅ រណាណ ោះ1931។ ទាក់ទងរៅនឹងរទរ ឱើទ កខរ ករមនញ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញ

                                                 
1928

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៩៥ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 

1929
  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៧៥ ដេ់ ៤៧៩។  

1930
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣៤៥។ 

1931
 សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ១០០ កត់សម្ភគ េ់តួនាទីថ្នយ ត្តា  កា  រស់ អ.វ.ត.ក ត្តមម្ភប្ត្ត ៥ ថ្ន

ឆារ់ អ.វ.ត.ក។ 
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ថា អំរេើជាមូេដាឋ នខដេជាា រ ឱើទ កខរ ករមនញ ប្តូវខតម្ភន“េកខណៈរ ីសរអើងជាក់ខសាង”1932រហ្ើយជន ង

រប្ោោះ ជាក់ខសាងប្តូវខតរង្ហា ញឱ្យរឃើញឆាស់លាស់ នកងប្លរ់ប្ោន់ថា សែកតរៅកនុងប្កុមនរោបាយ េូជសសន ៍

ឬសសនាណាមួយ1933។ មា៉ៅងរទៀត ា រ ីសរអើងរេើប្កុមណាមួយ លឺជាធាត ផសចំាបំាឆ់ថ្នា រ ឱើទ កខរ ករមនញ

រៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក។  

745>ផៃយុរៅវច្ញ ពាក់េ័នធរៅនឹងធាត ផសតំ្តមរ ច្រទថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេេ ំយេ់ប្សរជាមួយនឹង នួន ជា ខដេបានអោះអាងថា ា វាយប្រហា ប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងរៅកនុង ររៀរ

រ ីសរអើងរនាោះរឡើយ1934។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណាថា អតែន័យថ្នធាត ផសតំ្តមរ ច្រទរនោះតប្មូវថា 

ា វាយប្រហា ប្តូវខតប្រប្េឹតារឡើងរដាយខផអករេើមូេរហ្ត  ជាតក នរោបាយ ជាតកេនធ ុ េូជសសន៍ ឬសស

នា។ 

746>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ រហ្ត ផេរៅកនុងសេដីារ ឿងកាី Tadić  រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្ន

ត លាា  ICTY ខដេបានេកភាកា នកងបានសរប្មឆរដករស ា ទទួេយក រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថ្ន

ត លាា  ICTY នូវេកខខណឌ តប្មូវរដាយប្ររោេថា រាេ់រទឧប្កកដឋរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ប្តូវ

ខតបានប្រប្េឹតារឡើងរដាយរឆតនារ ីសរអើងប្សរត្តមម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នេកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICTY រនាោះ លឺជា

ា ខណនាោំ៉ៅ ងេករសសថា៖   

ា ត្តក់ខតងសមរហ្ត ផេថ្នម្ភប្ត្ត ៥ […] អាឆនារំៅ កា រ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នបានថា ររើនកោយ

ជាទូរៅ េកខខណឌ តប្មវូរនោះ [ឧ.រឆតនារ ីសរអើង] េ ំប្តូវបានកំណត់សប្ម្ភរ់រាេរ់ទឧប្កកដឋរៅកនុង

ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតករឡើយ។ ប្រសកនររើកំណត់ផៃយុេីរនោះខមនរនាោះ រហ្ត អឱីបានជាម្ភប្ត្ត ៥

(េ)រញ្ញជ ក់ថា“ា រ ឱើទ កខរ ករមនញ”ប្តូវសែកតកនុងយ ត្តា  កា  រស់ត លាា  ប្រសកនររើអំរេើរនោះប្តូវបាន

ប្រប្េឹតារឡើង“រដាយមូេរហ្ត នរោបាយ េូជសសន ៍ឬសសនា”? រនាោះម្ភននយ័ថា ា រញ្ញជ ក់រនោះ

អាឆនឹងេ ំសមរហ្ត ផេ នកងខេងចាបំាឆ់តរៅរទៀត។   វច្ធានមូេដាឋ នថ្នា រកប្សយកំណត់ថា េ ំ

លរបីរកប្សយរទរបញ្ាតាក ឬខផនកថ្នរទរបញ្ាតាក ឱ្យរៅជាា េ ំសមរហ្ត ផេ នកងជាា ខេងចាបំាឆ់

                                                 
1932

 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ២៦៣ ដេ់ ២៧១។ សេដីារ ឿងកាី Bagasora កថាខណឌ  ៤១៤។ សេដីា

រ ឿងកាី Blaškić កថាខណឌ  ១៣១។ សេដីារ ឿងកាី Naletilić កថាខណឌ  ៥៩០។ សេដីារ ឿងកាី  Stanišić កថាខណឌ  ១២៣៨។ 

រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា រញ្ញជ ក់អំេរីទរចាទរ ឿងកាី Ruto (ICC)  កថាខណឌ  ២៨០។ 

1933
 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ  (001-F28) កថាខណឌ  ២៧៤។  

1934
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៧៥ ដេ់ ៤៧៩។ 
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តរៅរទៀតរឡើយ រដាយស សឆចធា ណ៍ប្តូវបានតប្មវូថា អនករ ឱើឆារ់បានអន ម័ត ឬយេ់ប្សរ

ជាមួយនឹងវច្ធាននានាខដេប្តូវបានប្តកោះ ច្ោះេកចា ណាោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវ នកងប្រកររដាយអតែន័យរៅកនុងធាត 

ផសទំាងំអសរ់នាោះ1935។ 

747>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រខនែមរទៀតថា េកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICTR ដូឆោន រៅនឹង

ឆារ់ អ.វ.ត.ក. ផងខដ  បានតប្មូវឱ្យម្ភនា វាយប្រហា រដាយខផអករេើ“មូេរហ្ត  ជាតក នរោបាយ ជាតកេ

នធ ុេូជសសន៍ ឬសសនា”1936។ រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរ ឿងកាី Bagilishema  អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថ្នត លាា  ICTR បានរញ្ញជ ក់ដូឆខាងរប្ាមថា៖  
ា រង្ហា ញអំេី“មូេរហ្ត  ជាតក នរោបាយ ជាតកេនធ ុ េូជសសន៍ ឬសសនា” […] ខដេជារញ្ញា ថ្ន

ា ត្តក់ខតង លរបីប្តូវបានរកប្សយថា ជាា កណំត់ឆ ច្តេកខណៈរៅរេើវាយប្រហា  ជាជាងា 

កំណត់ឆ ច្តេកខណៈរៅរេើធាត ផសអំតារនាម័ត រស់ចា ី1937។ 

748>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានេកនកតយ ួឆរហ្ើយរឃើញថា រៅកនុងយ តាកសស្តសាទាក់ទងរៅនឹងធាត ផសតំ្តម

រ ច្រទថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថ្នត លាា  ICTR ជារទៀងទាត់បានរោង

រៅរេើមូេរហ្ត ទាងំរនោះមករ ឱើជា“ា រ ីសរអើង”1938។ រទាោះជាោ៉ៅ ងរនោះកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា 

ណារឃើញថា ា រោងរៅរេើ“មូេដាឋ ន”ជាក់លាក់កនុងម្ភប្ត្ត ៣ ថ្នេកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICTR សំរៅ

រេើឆ ច្តជាយ ត្តា  កា សប្ម្ភរ់កំណត់នកយមន័យអំេីខដនកំណត់យ ត្តា  កា  រស់ត លាា  ICTR  ខដេប្តូវ

បានររងកើតរឡើងកនុងរោេរំណងរដើមបីាត់រទាសជនណាខដេទទួេខ សប្តូវរេើា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋកនុងអំឡុង

                                                 
1935

 សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ២៨៤។ 

1936
 ម្ភប្ត្ត ៣ ថ្នេកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICTR ខឆងដូឆតរៅថា៖ “ត លាា  [ICTR] ម្ភនសកទធកអំណាឆាត់រទាសជនណាខដេ

ទទួេខ សប្តូវរេើឧប្កកដឋកមមដូឆខាងរប្ាម រៅរេេបានប្រប្េឹតារដាយស ជាខផនកថ្នា វាយប្រហា ជាប្រេ័នធ នកងទូរៅប្រឆំ្ងនឹង

ប្រជាជនស ីវច្េរដាយមូេរហ្ត សសនា េូជសសន៍ ជាតកេនធ ុឬ នរោបាយ […]”។ 

1937
 សេប្កមរ ឿងកាី Bagilishema (ICTR)  កថាខណឌ  ៨១ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 

1938
 សូមរមើេ សេប្កមរ ឿងកាី Akayesu (ICTR) កថាខណឌ  ៥៨៣។ សេប្កមរ ឿងកាី Bagilishema (ICTR) កថាខណឌ  ៨១។ 

សេប្កមរ ឿងកាី  Rutaganda (ICTR) កថាខណឌ  ៧៤។ សេប្កមរ ឿងកាី  Semanza (ICTR) កថាខណឌ  ៣៣១។ សេប្កម

រ ឿងកាី Musema (ICTR)  កថាខណឌ  ២០៩។  
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រេេថ្នា ជរម្ភេ ោះ វាងប្កុមជនជាតកភាលតកឆរៅកនុងប្ររទស វ៉ាន់ដា នកង ដឋខដេម្ភនប្េំប្រទេ់ជារោ់ន 1939។ 

ា វាយប្រហា ខដេប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងរដាយមូេរហ្ត  ជាតកេនធ ុ ជាមូេដាឋ ន លឺជាា រ ីសរអើង រ៉ៅ ខនា

សប្ម្ភរ់ត លាា  ICTR រញ្ញា លឺ ថារតើា វាយប្រហា  ជាក់ខសាងប្តូវខតជាា រ ីសរអើង ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា

រនាោះ េ ំប្តូវបានរង្ហា ញឆាស់លាស់រឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ត លាា  ICTR បានរញ្ញជ ក់ប្សរោន ថា អំរេើ

ខដេបានប្រប្េឹតារឡើងប្រឆំ្ងរៅនឹងរ លគេខដេេ ំសែកតកនុង“ប្ររភទថ្នប្កុមខដេម្ភនា រ ីសរអើង” រទាោះជា

ោ៉ៅ ងណាកាី អាឆជាខផនកថ្នា វាយប្រហា  កនុងក ណីខដេអំរេើប្រឆំ្ងរៅនឹងប្កុមខដេេ ំសែកតកនុងប្ររភទរនាោះ 

បានោបំ្ទ ឬជំ  ញ ឬកនុងរោេរំណងរដើមបីោបំ្ទ ឬរដើមបីជំ  ញា វាយប្រហា រៅនឹងប្កុមរនាោះ1940។ រនោះ

រញ្ញជ ក់ថា រទាោះរីជាម្ភនក៏រដាយ ក៏ត លាា  ICTR េ ំបានយកមកដាក់ជារនៃកុរេើខេួនរប្ឆើនអំេីរញ្ញា ខដេ ថា

រតើា វាយប្រហា រនាោះជាា រ ីសរអើង ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះរឡើយ។   

749>រដាយស មូេរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះេ ំតប្មូវឱ្យអន វតា

ត្តមា រកប្សយ រស់ត លាា  ICTR អំេីធាត ផសថំ្នយ ត្តា  កា  នកងថា រសឆកាីសននកដាឋ នជាទូរៅ រស់អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ា វាយប្រហា បានរកើតរឡើងរដាយមូេរហ្ត នរោបាយរនាោះ េ ំខមនជាកំហ្ ស

រឡើយ1941។  

៤.ឃ.៥.ល.៣.ទនំាកទ់នំងជាមយួនងឹា វាយប្រហា ជាទរូៅ ឬជាប្រេន័ធ 

750>ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌ តប្មូវខដេថា ប្តូវខតម្ភនទំនាក់ទំនង វាងអំរេើ រស់ជនជារ់រចាទជាមួយនឹង

ា វាយប្រហា ជាទូរៅ ឬជាប្រេ័នធរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើករឡើងថា៖ 

អងគជំន ំជប្មោះរជឿជាក់រខនែមរទៀតថា ម្ភនទំនាក់ទំនង វាងអំរេើ រស់ជនជារ់រចាទ នកងា វាយ

ប្រហា រនោះ។  អំរេើ រសច់ា ី នកងជនជាររ់ចាទរៅកនុងអំឡងុរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន រៅ

                                                 
1939

 សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ១ ថ្នេកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICTR (“ត លាា  [ICTR] ប្តូវម្ភនសកទធកអំណាឆាត់រទាសជនខដេទទួេខ ស

ប្តូវរេើា  ំរលាភរំពាន ៃន់ ៃ រេើឆារ់មន សស ម៌អនា ជាតកខដេបានប្រប្េឹតារឡើងរៅរេើទឹកដី រស់ប្ររទស វ៉ាន់ដា នកងជនជាតក វ៉ាន់

ដាខដេទទួេខ សប្តូវសប្ម្ភរ់ា  ំរលាភរំពានរនោះខដេប្រប្េឹតារឡើងរៅរេើទឹកដី ដឋជារ់ប្េំប្រទេ់េីឆរនាេ ោះថ្ងៃទី ០១ ខខ មករា ឆ្ន ំ 

១៩៩៤ ដេ់ថ្ងៃទី ៣១ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៩៤ ប្សរត្តមរទរបញ្ាតាកថ្នេកខនាកកៈ ដឋរឆចរុបនន”)។ 

1940
 សេប្កមរ ឿងកាី  Semanza (ICTR) កថាខណឌ  ៣៣១។ សេប្កមរ ឿងកាី Musema (ICTR) កថាខណឌ  ២០៩។ សេប្កម

រ ឿងកាី Akayesu (ICTR) កថាខណឌ  ៥៨៤។ សេប្កមរ ឿងកាី Rutaganda (ICTR) កថាខណឌ  ៧៤។ 

1941
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៩៦។ 
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ដំណាក់ទីមួយ នកងដំណាក់ទីេី  នកងកនុងអំឡុងរេេថ្នា សម្ភេ រ់អតីតអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ

 ដឋខខម រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងរៅឆរនាេ ោះេីថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកងខខ  នូ ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ នកងប្តូវបានអន វតារឡើងរដើមបីជំ  ញ នកងប្សរត្តមរោេនរោបាយ នកងខផនា  រស់រកសកនុង

ា ា ពា  នកងកសងសងគមនកយម1942។ 

751>ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌ តប្មូវខដេថា ជនជារ់រចាទបានដឹងអំេីា វាយប្រហា  នកងថា អំរេើ រស់ខេួនលឺ

ជាខផនកមួយរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា៖  

[…] រដាយេកចា ណារៅរេើទហំ្ ំ នកង វច្សេភាេថ្នា វាយប្រហា រនោះ នកងឆំណ ឆខដេថា ា វាយ

ប្រហា រនោះប្តូវបានអន វតារឡើងរដើមបីជាា ជំ  ញ នកងប្សរត្តមរោេនរោបាយ នកងខផនា  រស់

រកសរនាោះ   អងគជនំ ំជប្មោះរជឿជាក់ថា ទាងំចា ី នកងជនជារ់រចាទបានដឹងអំេីា វាយប្រហា ប្រឆំ្ងនងឹ

ប្រជាជនស ីវច្េ នកងបានដឹងថា អំរេើទាងំឡាយ រសេួ់ករលររងកើតបានជាខផនកមួយថ្នា វាយប្រហា 

រនោះ1943។ 

752>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា 

ទំនាក់ទំនងម្ភនអតែកភាេ វាងា វាយប្រហា ជាមួយនឹងរទឧប្កកដឋខដេជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទប្រាន់រនាោះ

1944។ រខៀវ សំផន ក៏បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ោត់បានដឹងអំេី

ា វាយប្រហា រនោះ1945។ ដូឆខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY បានរញ្ញជ ក់រៅកនុងសេ

ដីារ ឿងកាី Kunarac ថា ទំនាក់ទំនងរនោះម្ភនធាត ផសេីំ ោ៉ៅ ងខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវេកចា 

ណាត្តមេំដារ់េំរដាយដូឆតរៅ៖  

(i) ខផអកត្តមឆ ច្តេកខណៈ នកងផេវច្បាក ា ប្រប្េឹតាអំរេើខដេជាសតាន ម័ត លឺជាខផនកថ្នា វាយ

ប្រហា  នកងប្តូវរូក មួជាមួយនឹង 

                                                 
1942

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៩៧ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 

1943
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៩៧ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 

1944
  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៧៨។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៣៨ នកង 

៣៤១។ 

1945
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៣៨ នកង ៣៤១។ 
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(ii) ា ដឹងេីសំណាក់ជនជាររ់ចាទថា ម្ភនា វាយប្រហា រៅរេើប្រជាជនស ីវច្េ នកងថា អំរេើ រស់

ោត់ លឺជាខផនកមួយរនាោះ1946។ 

753>ទាក់ទងរៅនឹងធាត ផសទំីមួយ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់ប្សរជាមួយា យេ់រឃើញ រស់អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេបានខផអករេើសេដីារ ឿងកាី Kunarac ថា “អំរេើ រសច់ា ីប្តូវខតជាខផនកមួយថ្ន

ា វាយប្រហា  ម្ភនន័យថា អំរេើរនាោះខផអកត្តមឆ ច្តេកខណៈ នកងផេវច្បាកថ្នអំរេើជាសតាន ម័ត ប្តូវខតជា

ខផនកថ្នា វាយប្រហា ”1947។  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កេូំេ

ថ្នត លាា  ICTY បានរប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍“ជនជារ់រចាទ” នកង“ចា ី”ជំនួសោន បានរៅកនុងខផនកខដេពាក់េ័នធ

រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី Kunarac (ICTY)
1948។ កនុងសេដីារ ឿងកាី Mrkšić នកង Šljivančanin (ICTY) 

រៅកនុងរ ច្រទដូឆោន រនោះ បានរប្រើប្បាស់ពាកយថា“ជនជារ់រចាទ”1949 រហ្ើយកនុងសេដីារ ឿងកាី Šainović 

(ICTY) បានរប្រើប្បាស់ពាកយ“ចា ី”រៅវច្ញ1950។   

754>ខផអកត្តមមូេដាឋ នខាងរេើ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អំរេើ រស់ជនជារ់រចាទ ររើ

រទាោះរីជាេ ំខមនជាចា ីផ្លៃ េ់ក៏រដាយ ក៏ប្តូវខតជាខផនកមួយថ្នា វាយប្រហា ខដ ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ 

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរនារទៀតអំេីទំនាក់

ទំនង វាងអំរេើ រស់ជនជារ់រចាទជាមួយនឹងា វាយប្រហា  នកងបានរោងរៅរេើ“អំរេើ រស់ចា ីផ្លៃ េ់ នកង

 រស់ជនជារ់រចាទ”រៅកនុងា យេ់រឃើញរនោះ1951។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំម្ភន

កំហ្ សទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះរឡើយ។    

                                                 
1946

 សេដីារ ឿងកាី Kunarac (ICTY) កថាខណឌ  ៩៩។ សូមរមើេផងខដ  សេដីារ ឿងកាី Mrkšić នកង Šljivančanin (ICTY)  

កថាខណឌ  ៤១។ សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ២៤៨។ 

1947
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៩០ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-E188) កថាខណឌ  ៣១៨។

សេដីារ ឿងកាី Kunarac (ICTY) កថាខណឌ  ៨៥។ សេដីារ ឿងកាី Šainović (ICTY) កថាខណឌ  ២៦៤។ 

1948
 សេដីារ ឿងកាី Kunarac (ICTY)  កថាខណឌ  ៨៥។ 

1949
 សេដីារ ឿងកាី Mrkšić នកង  Šljivančanin (ICTY)  កថាខណឌ  ៤១។ 

1950
 សេដីារ ឿងកាី Šainović (ICTY) កថាខណឌ  ២៦៤។ 

1951
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៩៧។ 
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755>រខនែមរេើរនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើភសាតុ្តងខដេថា អំរេើ រស់ រខៀវ សំផន នកង

អំរេើ រស់ចា ីផ្លៃ េ់ ខផអកត្តមឆ ច្តេកខណៈ ឬផេវច្បាកថ្នអំរេើរនោះ លឺជាខផនកមួយថ្នា វាយប្រហា ជាទូរៅ 

ឬជាប្រេ័នធរេើប្រជាជនស ីវច្េកមពជុា1952ខដេផៃយុេីា អោះអាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ1953

។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា1954 ឆំរពាោះា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរងូ

ទាក់ទងរៅនឹងា រប្រើអំរេើហ្កងារេើប្រជាជនស ីវច្េម នខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ពាក់េ័នធរៅនឹងា វាយប្រហា រេើប្រជាជនស ីវច្េខដេជាខផនកថ្នធាត ផសតំ្តមរ ច្រ

ទរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេថ្នា វាយប្រហា ខដេជារ់

ពាក់េ័នធរៅនឹងអំឡុងរេេប្តឹមខតចារ់េីថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ហ្ូតដេ់ (ោ៉ៅ ងរហាឆណាស់)ខខ  នូ 

ឆ្ន ំ ១៩៧៧1955រ៉ៅ រណាណ ោះ។  

៤.ឃ.៥.ល.៤.ា ដងឹ 

756>រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា “ទាងំចា ីផ្លៃ េ់ 

នកងជនជារ់រចាទ បានដឹងអំេីា វាយប្រហា រេើប្រជាជនស ីវច្េ នកងថា អំរេើរនោះ លឺជាខផនកមួយថ្នា វាយ

ប្រហា ”1956 រដាយបានកត់សម្ភគ េ់ថា   អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានឆំណាយប្តឹមខត“េី  ឬរីរនាៃ ត់”

រ៉ៅ រណាណ ោះរេើរញ្ញា រនោះ1957។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា រៅកនុងរជើងទំេ័ ខដេបានភាជ រ់

រៅនឹងា យេ់រឃើញរនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើា យេ់រឃើញរផសងៗរទៀតរៅកនុង

សេប្កម រស់ខេួនខដេ រខៀវ សំផន េ ំបានេកភាកា។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន 

ប្តូវរដករស រចាេ។ 

                                                 
1952

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៩៧  រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

១៦៩, ៥៤៧ ដេ់ ៥៧៤, ៦៣០ ដេ់ ៦៥៧, ៦៨២ ដេ់ ៦៨៧, ៦៩០ ដេ់ ៧០២។ 

1953
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៣៨។ 

1954
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៧៨។ 

1955
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៩៣។  

1956
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៩៧។ 

1957
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៣៨។  
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757>ស  ររសឆកាីមក អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសរប្មឆរដករស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខខដេបាន

រេើករឡើងរដាយ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ប្រឆំ្ងនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា 

អំរេើខដេជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទប្រាន់រនាោះ ម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងា វាយប្រហា ជាទូរៅ ឬជា

ប្រេ័នធប្រឆំ្ងរៅរេើប្រជាជនស ីវច្េកមពជុារដាយមូេរហ្ត នរោបាយ រៅកនុងអំឡុងរេេយ ត្តា  កា រេេ

រវលាថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រដាយម្ភនា ដឹងអំេីា វាយប្រហា  នកងថា អំរេើ រស់ជនជារ់រចាទ លឺជាខផនក

មួយថ្នា វាយប្រហា ។ 

៤.ឃ.៦.ភាេអាឆដងឹជាម ន/រោេា ណ៍នតីាន កេូភាេ  

758>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារឃើញថា “រៅកនុងរ ច្រទជាក់លាក់ រស់ អ.វ.ត.ក. រោេ

ា ណ៍នីតាន កូេភាេតប្មូវថា រទរេមើស នកងទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវខដេបានរចាទប្រាន់ ប្តូវបានទទួេ

សគ េ់ប្សរត្តមឆារ់កមពជុា ឬឆារ់អនា ជាតករដាយម្ភនអតែកភាេរៅឆរនាេ ោះេីថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ដេ់ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩ រហ្ើយជនជារ់រចាទអាឆដឹងជាម នបានប្លរ់ប្ោន់ថា ជារទរេមើស នកងម្ភន

ឆារ់ខឆង”1958។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគ េ់រខនែមរទៀតថា “អន 

រលាមត្តមម្ភប្ត្ត ៥ ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក. រទរចាទសាីេីឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកម្ភនេកខណៈប្សររៅនឹង

រោេា ណ៍នីតាន កូេភាេ េ ោះណាខតម្ភនរសឆកាីសននកដាឋ នរខនែមថា ជនជារ់រចាទអាឆយេ់ដងឹជាម នបាន

ប្លរ់ប្ោនអ់ំេីរទរេមើសខដេបានរចាទប្រាន់ ឬទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវរនាោះ នកងម្ភនឆារ់ខឆងអំេីា 

ទទួេខ សប្តូវផងខដ នារេេរនាោះ”1959។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ា វច្ភាលខរររនោះ 

ប្តូវរ ឱើរឡើងសប្ម្ភរ់រទឧប្កកដឋជាមូេដាឋ ន ឬទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវ មកនខមនរ ឱើរឡើងសប្ម្ភរ់ឧប្កកដឋកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតកទាំងមូេរនាោះរឡើយ”1960។ ខផអកត្តមវច្ ីសស្តសារនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ថា 

                                                 
1958

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៦ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ២៦ ដេ់ 

៣៤។ សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ៨៩ ដេ់ ៩៧។ ម្ភប្ត្ត ៣ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌ កមពជុាឆ្ន ំ ២០០៩។ 

1959
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៧៦ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ៩៦ នកង

ដកប្សង់រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខសាីេីយ ត្តា  កា រ ឿងកាី Ojdanić (ICTY) កថាខណឌ  ២១ នកង ៣៧ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)

។ 

1960
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៧៦។ 
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រទមន សសឃាត1961
 រទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ1962 រទរ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ1963

 នកងរទអរំេើ

អមន សស មរ៌ផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក បានរំរេញត្តមរោេា ណ៍នីតាន កូេភាេ

1964។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា ា ទទួេខ សប្តូវថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់

មូេដាឋ ន នកងជាប្រេ័នធ (“JCE I” នកង “JCE II”) ប្សរត្តមរោេា ណ៍រនោះ រដាយខផអករេើឆ ច្តេកខណៈជា

ឆារទ់ំរនៀមទម្ភេ រ់រៅឆរនាេ ោះ វាងឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកងឆ្ន ំ ១៩៧៩ នកងតួនាទីជាន់ខពស់ រស់ជនជារ់រចាទ1965។ 

759>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា េកចា ណាថា ម ខង្ហ ជាន់

ខពស់ រស់ោត់កនុងអំឡុងរេេរនាោះ បានរ ឱើឱ្យោត់ទទួេ ងា រចាទប្រាន់េីរទឧប្កកដឋ នកងទប្មង់ថ្នា ទទួេ

ខ សប្តូវខដេោត់អាឆដឹងជាម នបានប្លរ់ប្ោន់ថា ម្ភនឆារ់ខឆង នកងជារទរេមើស1966។ រខៀវ សំផន បានរេើក

រឡើងរខនែមរទៀតថា ភាេអាឆដឹងជាម នបានថា ជារទរេមើស នកងម្ភនឆារ់ខឆងឆំរពាោះអំរេើរនាោះ អាប្ស័យរេើ

ភាេឆាស់លាស់ នកងភាេអាឆយេ់ដឹងជាម នេីសំណាក់“ប្រជាេេ ដឋប្លរ់ ូរ”ជាជាងរេើម ខង្ហ  រស់ជន

ជាររ់ចាទ1967។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា “ា េកតថា រទឧប្កកដឋមួយ ឬទប្មង់ថ្នា 

ទទួេខ សប្តូវម្ភនអតែកភាេកនុងឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតកប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាោះ េ ំប្លរ់ប្ោន់រដើមបីរំរេញត្តម

េកខណៈវច្នកឆិ័យថ្នភាេអាឆយេ់ដឹងជាម នបានថា ជារទរេមើស នកងម្ភនឆារ់ខឆង” ជាេករសសរដាយខផអករេើ

រហ្ត ា ណេ៍កតខដេថា កមពជុាម្ភនប្រេ័នធលតកយ តាទឱកកនកយមខដេម្ភនន័យថា រដាយស េ ំម្ភនា អន វតាកនុង

ប្សុក រទើរេ ំម្ភនរទដាឋ នអនា ជាតកណាមួយបានររងកើតជាខផនកថ្នឆារ់កមពជុារឡើយ1968។ រខៀវ សំផន បាន

ជំទាស់រខនែមរទៀតថា នកយមន័យថ្នរទឧប្កកដឋ នកងទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវខដេបានទទួេយករដាយអងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង មកនអាឆយេ់ដឹងជាម នបានថា ជារទរេមើស នកងម្ភនឆារ់ខឆងរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥1969  មួ

                                                 
1961

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤១១។ 

1962
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤១៥។ 

1963
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤២៦។ 

1964
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៣៥។ 

1965
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៩១។ 

1966
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៩៩។ 

1967
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១០០។ 

1968
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១០១។ 

1969
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១០២។ 
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ទាងំធាត ផសតំ្តមរ ច្រទថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក1970
 ធាត ផសអំតារនាម័តថ្នរទមន សសឃាត រទសម្ភេ រ់

 ង្ហគ េ1971 រហ្ើយអំរេើប្រប្េឹតា នកងរឆតនាខដេជាេកខខណឌ តប្មូវកនុងា រង្ហា ញអំេីទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវ 

ខដេប្សររៅនឹងា ដាក់េក  ទធភាេរេើ ូរោត់1972រឡើយ។ 

760>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំម្ភនកំហ្ សកនុងា េកចា ណារៅរេើម ខ

ង្ហ ជាន់ខពស់ រស់ រខៀវ សំផន រដាយបានយេ់រឃើញថា ោត់អាឆយេ់ដឹងបានជាម នថា ម្ភនឆារ់ខឆង1973។ 

រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា អំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើងរដាយ រខៀវ សំផន 

ជាទឡហីក ណ៍រៅកនុងរណា ឹងសទ កខរនោះ បានរកប្សយេ ំប្តឹមប្តូវរេើេកខខណឌ តប្មូវថ្នភាេអាឆយេ់ដឹងជាម ន

បានថា ម្ភនឆារ់ខឆង នកងជារទរេមើស ខដេម្ភនរៅកនុងយ តាកសស្តសា រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្ន

ត លាា  ICTY នកងរៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28)
1974។ 

761>ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើងខដេថា រទឧប្កកដឋ នកងទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវ ប្តូវខតឆាស់លាស ់

រហ្ើយ“ប្រជាេេ ដឋប្លរ់ ូរ”អាឆយេ់ដឹងជាម នបានថា ម្ភនឆារ់ខឆង រដើមបីក ំឱ្យា ដាក់េក  ទធភាេ ំរលាភ

រំពានរៅរេើរោេា ណ៍នីតាន កូេភាេរនាោះ1975 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ា សរប្មឆ រស់

ខេួនរៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28)ថា ភាេប្តឹមប្តូវ នកងកាីបា មាឱ្យម្ភនកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីបានឆ្រ់

 ហ្័សខដេជាមូេដាឋ នថ្នរោេា ណ៍នីតាន កូេភាេអនា ជាតកបានតប្មូវថា រាេ់រទរេមើសខដេបានរចាទ

ប្រាន ់ ឬរាេ់ទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវ “ប្តូវម្ភនេកខណៈអាឆយេ់ដឹងជាម នបានប្លរ់ប្ោន់ថា ជារទ

រេមើស រហ្ើយថា ជនជារ់រចាទអាឆដឹងបានថា ម្ភនឆារ់ខឆង […] នារេេរនាោះ”1976។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេេកចា ណារឃើញថា េកខខណឌ តប្មូវថ្នភាេអាឆយេ់ដឹងជាម នបានថា ម្ភនឆារ់ខឆង នកងជារទរេមើស

                                                 
1970

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១០៣។ 

1971
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១០៤។ 

1972
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១០៥ ដេ់ ១០៧។ 

1973
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២៦។ 

1974
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២៦។ 

1975
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១០០។ 

1976
 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ៩៦ ដកប្សង់រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខសាីេីយ ត្តា  កា រ ឿងកាី Ojdanić 

(ICTY)  កថាខណឌ  ២១, ៣៧ នកង រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី Blagojević នកង Jokić (ICTY)  កថាខណឌ  ៦៩៥  រជើងទំេ័   

២១៤៥ នកង សេប្កមរ ឿងកាី S.W. ទេ់នឹងឆប្កភេអង់រលេស (ECtHR)  កថាខណឌ  ៣៥ ដេ់ ៣៦។ 
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ប្តូវខតកំណត់ត្តម យៈា វច្ភាលជាសតាន ម័ត ម្ភនន័យថា រទឧប្កកដឋ នកងទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវ ប្តូវខត

អាឆយេ់ដឹងបានជាម នថា ជារទរេមើស នកងម្ភនឆារ់ខឆងជាទូរៅ ដូឆខដេ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើង

ខដ 1977។ រទាោះជាោ៉ៅ ងរនោះកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

េកចា ណាោ៉ៅ ងសមរហ្ត ផេរៅរេើម ខង្ហ ជាន់ខពស់ រស់ រខៀវ សំផន កនុងា កំណត់ ថារតើរោេា ណ៍នី

តាន កូេភាេប្តូវខតរោ េត្តមសប្ម្ភរ់រទឧប្កកដឋ នកងទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវខដេបានរចាទប្រាន់ ខដ  ឬ

ោ៉ៅ ងណារនាោះ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះបានទទួេយក វច្ ី

សស្តសារនោះរៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) រដាយបានរ ឱើា េកចា ណាោ៉ៅ ងឆាស់លាស់ថា ឌ ឆ ខដេ

ជា“កម្ភម ភកបាេម្ភន ក់ថ្ន ររកមពជុាប្រជា កររតយយ” នកងបានយេ់រឃើញថា “ជនជារ់រចាទអាឆយេ់ដឹងជាម ន

បានោ៉ៅ ងប្លរ់ប្ោន់ថា ម្ភនឆារ់កំណត់អំេីនកយមន័យថ្នរទរ ឱើទ កខរ ករមនញរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ប្រប្េឹតា

រទរេមើសខដេ ងា រចាទប្រាន់រនាោះ”1978។ រខនែមរេើរនោះរទៀត វច្ ីសស្តសារនោះប្សរជាមួយនឹងរោេរណំង

ថ្នរោេា ណ៍នីតាន កូេភាេ1979។ រោងត្តមសំអាងរហ្ត ខាងរេើ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំ

ណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ។ 

762>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា េកខណៈវច្នកឆិ័យថ្នភាេអាឆយេ់ដឹងជាម នបានថា ម្ភនឆារ់ខឆង 

នកងជារទរេមើសេ ំអាឆប្តូវបានរំរេញរដាយស រហ្ត ា ណ៍េកតខដេថា រទឧប្កកដឋមួយ ឬទប្មង់ថ្នា ទទួេ

ខ សប្តូវ ម្ភនអតែកភាេប្សរត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតកប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេ ំឭកថា រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) បានេកចា ណារឃើញថា “រាេ់រទរេមើស នកងទប្មង់ថ្ន

ា ទទួេខ សប្តូវខដេប្តូវបានរចាទប្រាន់រៅឆំរពាោះម ខ អ.វ.ត.ក. ប្តូវខតម្ភនអតែកភាេរប្ាមឆារ់ជាតក ឬ

ឆារ់អនា ជាតក រៅរេេអំរេើរេមើសខដេបានរចាទប្រានរ់នាោះបានរកើតរឡើងរៅកនុងឆរនាេ ោះេីថ្ងៃទី ១៧ ខខ រម

                                                 
1977

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៩៩ ដេ់ ១០០។ 

1978
 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ២៨០។ 

1979
 សូមរមើេ សេប្កមរ ឿងកាី Vasiljević (ICTY) កថាខណឌ  ១៩៣ (“ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេខផនកប្េហ្មទណឌ  […] េ ំលរបីប្តូវ

បានខផអករៅរេើរទដាឋ នខដេជនជារ់រចាទេ ំបានដឹងរដាយសមរហ្ត ផេអំេីអំឡុងរេេថ្នអេំីប្រប្េតឹា រហ្ើយរទដាឋ នរនោះប្តូវខតម្ភន

េកខណៈឆាស់ លាស់ប្លរ់ប្ោន់ថា រតើអំរេើសកមម ឬអំរេើអកមមអឱខីេោះ ខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ទទួេខ សប្តូវប្េហ្មទណឌ  រស់ជន

ជារ់រចាទរនាោះ”) រោងរៅរេើ សេប្កមរ ឿងកាី S.W. ទេ់នឹងឆប្កភេអង់រលេស (ECtHR) ទំេ័  ៤២។ សេប្កមរ ឿងកាី 

Giniewski ទេ់នឹងប្ររទសបារំាង (ECtHR) ទំេ័  ៣៨។ សេប្កមរ ឿងកាី  Kokkinakis ទេ់នឹងប្ររទសប្កកឆ (ECtHR) ទំេ័  

២២ ។ 
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ស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ដេ់ថ្ងៃទ ី៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩”1980 ខដេជាវច្ ីសស្តសាមួយប្សរជាមួយនឹងរោេរំណងថ្ន

រោេា ណ៍នីតាន កូេភាេ រទដាឋ នអនា ជាតកសាីេីសកទធកមន សស នកងយ តាកសស្តសា រស់ត លាា  ICTY
1981។ 

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭករខនែមរទៀតថា ទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌ ថ្នភាេអាឆយេ់ដឹងជាម នបានថា 

ម្ភនឆារ់ខឆងរនាោះ រប្ៅេីសនធកសញ្ញា នានា រៅម្ភន“ឆារន់ានាខដេបានខផអករេើទំរនៀមទម្ភេ រ់ […]  អាឆយ

កមករ ឱើជាសំអាងកនុងា រញ្ញជ ក់ថា ជនជាររ់ចាទអាឆយេ់ដឹងប្លរ់ប្ោនប់ានថា ម្ភនឆារ់ខឆង”1982 នកងថា 

ឆំរពាោះភាេអាឆយេ់ដឹងជាម នបាន ជនជារ់រចាទ“ប្តូវខតអាឆយេ់ដឹងថា អំរេើខដេខេួនប្រប្េឹតា លឺជារទរេមើស

កនុងន័យខដេរលអាឆយេ់ដឹងជាទូរៅបាន រដាយមកនចាបំាឆ់សំអាងរេើរទរបញ្ាតកាជាក់លាក់ណាមួយរនាោះរទ”

1983។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេទទួេយកអំណោះអំណាង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា

ខដេបានរេើករឡើងថា រដាយស ខតរទឧប្កកដឋមួយឆំនួនខដេ រខៀវ សំផន ប្តូវបានដាក់េក  ទធភាេរនាោះ “លឺជា

រទឧប្កកដឋ ៃន់ ៃ រំផ តខដេរលអាឆយេ់ដឹងបាន។ រខៀវ សំផន មកនអាឆប្រខកកថា ោត់មកនអាឆយេ់ដឹងបានថា 

អំរេើ រស់ោត់ លឺជាអំរេើរេមើសកនុងន័យខដេមន សសទូរៅអាឆយេ់ដឹងបានរនាោះរឡើយ”1984។  

                                                 
1980

 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ៩១ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 

1981
 សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28)  កថាខណឌ  ៩១ រោងរៅរេើម្ភប្ត្ត ១៥(១-២) ថ្នកតកាសញ្ញា អនា ជាតកសាីេីសកទធក

េេ ដឋ នកងនរោបាយ នកងរសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខសាីេីយ ត្តា  កា រ ឿងកាី Ojdanić (ICTY) កថាខណឌ  ១០, ៣៨ នកង 

ម្ភប្ត្ត ១ ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក ។ សូមរមើេផងខដ  រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា នកង រអៀង  ី ច្ទធ ប្រឆំ្ងនឹងដីា

ដំរណាោះប្សយ (D427/2/15) កថាខណឌ  ៩៨។ 

1982
 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ៩៦ រោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខសាីេីយ ត្តា  កា រ ឿងកាី 

Hadžihasanović នកង Kubura (ICTY) កថាខណឌ  ៣៤ នកងរសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខសាីេីយ ត្តា  កា រ ឿងកាី Ojdanić 

(ICTY) កថាខណឌ  ៤០។ 

1983
 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ៩៦ រោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខសាីេីយ ត្តា  កា រ ឿងកាី 

Hadžihasanović នកង Kubura (ICTY)  កថាខណឌ  ៣៤។ 

1984
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២៦។ សូមរមើេផងខដ  សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ៩៦  

រោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខសាីេីយ ត្តា  កា រ ឿងកាី Ojdanić (ICTY) កថាខណឌ  ៤២ (“ររើរទាោះរីជាអំរេើអសីេ

 ម៌ ឬម្ភនឆ ច្តលួ ឱ្យ នធត់ េ ំខមនជាកត្តា ប្លរ់ប្ោន់កនុងា ធានាបាននូវា ចាត់ទ កជារទឧប្កកដឋក៏រដាយ […] ក៏អំរេើទាងំរនោះជាក់ខសា
ងអាឆរដើ តួនាទី […] ប្តង់ឆំណ ឆថា អំរេើរនោះអាឆរដករស ា អោះអាងណាមួយ រស់ជនជារ់រចាទខដេថា ខេួនេ ំបានដឹងអំេីឆ ច្ត

រេមើសថ្នអំរេើរនាោះ”)។   
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763>ឆំរពាោះអំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើងថា រទដាឋ នអនា ជាតកេ ំអាឆររងកើតបានជាខផនកមួយថ្នឆារ់

ជាតករៅកនុងអំឡុងរេេថ្នអងគរហ្ត រដាយស កមពជុាម្ភនប្រេ័នធលតកយ តាទឱកកនកយម នកងថា េ ំអាឆ ំេឹងទ កបាន

ឆំរពាោះា អន វតារទដាឋ នអនា ជាតករនាោះ រខៀវ សំផន បានរង្ហា ញេ ំប្តឹមប្តូវអំេីា យេ់រឃើញ រស់អងគរ រ ជំន ំ

ជប្មោះខដេខេួនបានរោងរៅកនុងស ណារណា ឹងសទ កខ1985។ រៅកនុងកថាខណឌ រនាៃ រ់ខដេ រខៀវ សំផន បាន

រោងរៅរេើរនាោះ អងគរ រ ជំន ំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា “ឆារ់ អ.វ.ត.ក. […] តប្មូវឱ្យ អ.វ.ត.ក. អន វតា

យ ត្តា  កា  រស់ខេួនឱ្យប្សរត្តមរោេា ណ៍នីតាន កូេភាេអនា ជាតក ខដេបានអន ញ្ញា តសប្ម្ភរ់ា ទទួេ

ខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ឆំរពាោះរទរេមើសទាងំឡាយខដេម្ភនឆ ច្តេកខណៈជាតក ឬអនា ជាតកកនុងអំឡុងរេេថ្ន

ា ប្រប្េឹតារទរេមើសទាងំរនោះ”1986
 ខដេជាា យេ់រឃើញមួយស ីសង្ហឱ ក់ោន ោ៉ៅ ងឆាស់ជាមួយនឹងសេដីា

រ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28)។  

764>ទាក់ទងរៅនឹងភាេអាឆយេ់ដឹងជាម នបានថា ជារទរេមើស នកងម្ភនឆារ់ខឆងអំេីធាត ផសតំ្តមរ ច្រទថ្ន

ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក1987
 អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ថា ា វច្ភាលរេើរញ្ញា  ថារតើរទឧប្កកដឋ 

ឬទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវខដេបានរចាទប្រាន់រនាោះបានរំរេញត្តមរោេា ណ៍នីតាន កូេភាេ ខដ  ឬ

ោ៉ៅ ងណារនាោះ លរបី“ប្តូវរ ឱើរឡើងរៅត្តមកប្មកតថ្នរទឧប្កកដឋ ឬទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវខដេជាមូេដាឋ ន ជា

ជាងរ ឱើរឡើងសប្ម្ភរ់ប្ររភទថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកទាងំមូេ”1988។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបាន

យេ់រឃើញរៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើរនាោះ1989

ថា “ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកប្តូវបានចាត់ទ កជាឧប្កកដឋកមមអនា ជាតកសែកតកនុងខដនកំណត់យ ត្តា  កា រេេ

រវលា រស់ អ.វ.ត.ក.”1990។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញដូឆខាងរេើថា  ធាត 

ផសតំ្តមរ ច្រទថ្នឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ម្ភនខឆងរៅកនុងេកខកត រក ណ៍ខផនកឆារ់អនា ជាតក នកងកនុងប្សុក

                                                 
1985

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១០១ រោងរៅរេើកនុងឆំរណាមរនាោះរសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខ

 រស់ នួន ជា នកង រអៀង  ី ច្ទធ ប្រឆំ្ងនឹងដីា ដំរណាោះប្សយ ឯកស រេខ D427/2/15  កថាខណឌ  ៩៧ រជើងទំេ័  ២១៥។ 

1986
 រសឆកាីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា នកង រអៀង  ី ច្ទធ ប្រឆំ្ងនឹងដីា ដំរណាោះប្សយ (D427/2/15) កថាខណឌ  ៩៨ 

(រសឆកាីរញ្ញជ ក់រដើម)។ 

1987
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១០៣។ 

1988
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៧៦។ 

1989
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៧៦។ 

1990
 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ១០៤, ៩៩ ដេ់ ១០៣។ 
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ជារប្ឆើនរៅរប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី  នកងជាខផនកថ្នឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតកកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥1991។ 

រហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រខៀវ សំផន អាឆយេ់ដឹងជាម នប្លរ់ប្ោន់បានថា 

ជារទរេមើស នកងម្ភនឆារ់ខឆងអំេីធាត ផសរំនោះ កនុងឋានៈខេួនជាកម្ភម ភកបាេម្ភន ក់ថ្ន ររកមពជុាប្រជា កររតយយ

កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំណោះអំណាងរនោះប្តូវរដករស រចាេ។ 

765>ឆំរពាោះភាេអាឆយេ់ដឹងជាម នបានថា ជារទរេមើស នកងម្ភនឆារ់ខឆងអំេីធាត ផសអំតារនាម័តថ្នរទ

មន សសឃាត នកងរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ1992 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានេកនកតយេកចា ណារឡើងវច្ញោ៉ៅ ងទេំូទូ

លាយអេីំធាត ផសអំតារនាម័តថ្នរទឧប្កកដឋទាងំរនោះ1993។ ទាក់ទងរៅនឹងរទមន សសឃាត ា េកចា ណារនោះ

្នរៅរ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នបានថា ធាត ផសអំតារនាម័តខដេម្ភនេកខណៈេ ំសូវ ឹតតបកតរដាយយកទាងំរឆតនា

ផ្លៃ េ់ នកងប្ររោេ លឺជាខផនកថ្នឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតក កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥1994។ ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ 

ពាក់េ័នធរៅនឹងភាេអាឆយេ់ដឹងជាម នបាន ជនជារ់រចាទ“អាឆដឹងប្លរ់ប្ោន់បានថា អំរេើខដេខេួនប្រប្េឹតា លឺ

ជាអំរេើរេមើសកនុងន័យខដេមន សសទូរៅអាឆយេ់ដឹងបាន រដាយមកនចាបំាឆ់សំអាងរេើរទរបញ្ាតកាជាក់លាក់ណា

មួយ”រនាោះរឡើយ1995។ ដូរឆនោះ អឱីខដេតប្មូវរនាោះ លឺមកនខមនជាា េកចា ណាអំេីពាកយរេឆន៍ររឆចករទសកនុងនកយម

ន័យថ្នឧប្កកដឋកមមរនាោះរឡើយ រ៉ៅ ខនារៅប្តង់ ថារតើជាទូរៅអាឆយេ់ដឹងជាម នបានថា អំរេើរនាោះអាឆតប្មូវឱ្យម្ភន

ា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។  អាប្ស័យរហ្ត រនោះ េ ំម្ភនភាេចាបំាឆ់ប្តូវរង្ហា ញថា 

អាឆយេ់ដឹងជាម នបានថា ា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ អាឆរកើតរឡើងរៅកនុងាេៈរទសៈថ្នា ប្រប្េឹតា

រដាយរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis) ខដេផៃយុេីរឆតនាផ្លៃ េ់ (dolus directus) រនាោះរទ។ ដូរឆនោះ អងគ
ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើងទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ។ 

                                                 
1991

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៧២១។   
1992

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១០៤។ 

1993
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៣៨៧ ជាអាទិ៍។ សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥១០ ជាអាទិ៍។  

1994
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៤១០។ 

1995
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៧៦២។ 
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766>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ នឹងប្តូវរ ឱើា រដាោះប្សយរេើអំណោះអំណាងទាក់ទងរៅនឹងភាេអាឆយេ់

ដឹងជាម នបានថា ជារទរេមើស នកងម្ភនឆារ់ខឆងអំេីទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវខដេ រខៀវ សំផន ប្តូវបាន

សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេដូឆខាងរប្ាម1996។ 

៤.ង.ា ទទេួខ សប្តវូខផនកប្េហ្មទណឌ ជាេកខណៈរ លគេ រស់ជនជាររ់ចាទ 

៤.ង.១.ា  មួឆខំណកកនងុរោេរណំង មួ(“សហ្ឧប្កកដឋកមម មួ”)  

767>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា ជនជារ់រចាទម្ភនេក  ទធភាេេីរទឧប្កកដឋរៅកនុងឧប្កកដឋកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតក ខដេម្ភនដូឆជា រទមន សសឃាត រទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ រទរ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត 

នរោបាយ នកងរទអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត រដាយខផអករេើា  ួមឆំខណកសំខាន់រៅកនុងា អន វតារោេ

រំណង ួម1997។ រៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងជារប្ឆើន

ទាក់ទងរៅនឹងវច្ ីសស្តសា នកងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងទប្មង់ថ្នា ទទួេ

ខ សប្តូវរនោះ ខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយរញ្ញា រនោះត្តមេំដារ់េំរដាយ។ 

៤.ង.១.ក.អតែកភាេ នកងវច្សេភាេថ្នា ទទេួខ សប្តវូខផនកប្េហ្មទណឌ រដាយខផអករេើា  មួឆខំណកោ៉ៅ ងសំខាន់

រៅកនងុរោេរណំង មួ  

768>ទាក់ទងរៅនឹងា រចាទប្រាន់ខដេថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ប្តូវទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ េីរទ

ឧប្កកដឋខដេបានប្រប្េឹតារឡើង រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី  នកង

រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរដាយខផអករេើទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវ ខដេរៅកនុងយ តាកសស្តសា រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមម

អនា ជាតកមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍ បានសំរៅរេើសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម“JCE”ទប្មង់មូេដាឋ ន (ខដេរៅថា ទប្មង់ I “JCE 

I”) អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ថា ា ទទួេខ សប្តូវខរររនោះប្តូវខតម្ភនា  ួមឆំខណក រស់រ លគេ

ជារប្ឆើនរៅកនុងរោេរំណង ួមមួយខដេជាា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ ឬពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតារនោះ នកងថា ជន

ជារ់រចាទប្តូវឆូេ ួមរៅកនុងរោេរំណង ួមរនោះត្តម យៈា  ួមឆំខណកោ៉ៅ ងសំខាន់រៅកនុងា អន វតា រ៉ៅ ខនាេ ំ

                                                 
1996

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១០៥ ដេ់ ១០៧។ 

1997
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៧៧ (នួន ជា) នកង ៩៦៦ (រខៀវ សំផន)។  
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ចាបំាឆ់ថា មកនអាឆខឱោះបានរនាោះរទ1998។ រៅកនុងសេប្កម ទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជា

ជន អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រោេនរោបាយរនោះ“បានរណាា េឱ្យម្ភន នកង/ឬជារ់ពាក់

េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ  ួមម្ភន ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ ា រ ឱើមន សសឃាត ា រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់

រសឆកាីថ្ងេងន ូ រស់មន សសជាតក នកង ា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ”1999។ 

769>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគ េ់ថា អនកឆូេ ួមកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម“អាឆនឹងទទួេខ សប្តូវ

ឆំរពាោះឧប្កកដឋកមមខដេប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងរដាយចា ីផ្លៃ េ់ ខដេេ ំខមនជាសម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម ដរារ

ណាម្ភនា រង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ោ៉ៅ ងរហាឆណាស់ម្ភនអនកឆូេ ួមថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមម្ភន ក់ប្តូវបានដាក់ឱ្យ

ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះរទឧប្កកដឋរនាោះ រហ្ើយអនកឆូេ ួមរនោះបានរប្រើប្បាស់ចា ីផ្លៃ េ់រដើមបីជំ  ញនូវរោេរំណង

 ួម”2000។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ា ទទួេខ សប្តូវរប្ាមទប្មង់

មូេដាឋ នថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមតប្មូវថា ជនជារ់រចាទ“ប្តូវខតម្ភនរឆតនាឆូេ ួមកនុងរោេរំណង ួម រហ្ើយ

រឆតនារនោះប្តូវខតបាន ួមឆំខណកេីសំណាក់អនកឆូេ ួមដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម”2001។ អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ថា អនកឆូេ ួមថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម“ប្តូវខតបានរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា បាន ួមឆំខណក

រៅកនុងរឆតនាតប្មូវ រស់ចា ីផ្លៃ េ់  ួមទាងំរឆតនាជាក់លាក់ខដេជាេកខខណឌ តប្មូវសប្ម្ភរ់ឧប្កកដឋកមមរនាោះផង

ខដ ”2002។ 

770>នួន ជា បានអោះអាងថា រៅកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នធរៅនឹងរទរចាទ សញ្ញា ណថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមេ ំម្ភន

អតែកភាេជាទប្មង់ដូឆា កំណត់ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ប្តឹមខតតប្មូវឱ្យម្ភនា  ួមឆំខណក

ោ៉ៅ ងសំខាន់ រស់ជនជារ់រចាទរៅរេើា អន វតារោេរំណង ួម2003។ រៅកនុងស ណា នួន ជា បានរេើក

រឡើងថា “រៅឆរនាេ ោះ វាងឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកងឆ្ន ំ ១៩៧៩ ា ប្រប្េឹតារទរេមើស ួម លឺជាទប្មង់មួយោ៉ៅ ងឆរងអៀត

                                                 
1998 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៩២។  

1999
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨០៤ (រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម)។ 

2000 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៩៣។  

2001
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៩៤។  

2002 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៩៤។  

2003 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៨៥ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៦៩២។  
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ឆំរពាោះា ទទួេខ សប្តូវជាេកខណៈរ លគេខដេប្តូវបានកប្មកតប្តឹមា  ួមឆំខណក ួមោន រៅកនុងអំរេើរេមើសជាក់

លាក ់ រដាយម្ភនរឆតនារេមើស ួមរ៉ៅ រណាណ ោះ”2004។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា សញ្ញា ណថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម មួ

ត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង “ប្តូវបានររងកើតរឡើងកនុង យៈរេេ ២០ ឆ្ន ំរប្ាយមក

រដាយអនក(ប្ជុេនកយម)រៅអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY” កនុងរ ឿងកាី Tadić
2005។ នួន ជា 

បាន ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY កនុងរ ឿងកាី Tadić បានសំអាងជាឆមបងរៅរេើ

រ ឿងកាីរប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី ឆំនួន ៨ នកងបានរេើករឡើងថា កនុងឆំរណាមរ ឿងកាីទាងំរនោះ ម្ភនរ ឿងកាី 

Ponzano (ត លាា រោធាឆប្កភេអង់រលេស កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ខតមួយលត់ខដេេកភាកាអំេីា  ួម

ឆំខណកមកនផ្លៃ េ់កនុងា ប្រប្េឹតារទរេមើស រ៉ៅ ខនាេ ំបានេកភាការេើកប្មកតថ្នា  ួមឆំខណកខដេតប្មូវរឡើយ2006

។ នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY រៅរេើប្រភេ
ដថ្ទរទៀត ខដេខេួនចាត់ទ កថា េ ំជារ់ពាក់េ័នធ ឬេ ំប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញេីអតែកភាេថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមត្តម

ឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតករៅកនុងអំឡុងរេេជារ់ពាក់េ័នធ2007។  

771>រខនែមរេើរនោះរទៀត នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ថា ជាា ប្លរ់ប្ោន់

ខដេរទឧប្កកដឋរនោះ “បានរណាា េមកេី”ា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយមរៅកមពជុាទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោ

បាយផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន ខដេរនោះេ ំប្សររៅនឹងរទដាឋ នជា  ម្ភន ដូឆខដេអងគជំន ំជប្មោះបានទទួេសគ េ់

ថា រោេរំណង ួមប្តូវខត“ជា ឬពាក់េ័នធរៅនឹង”ា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ2008។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា ា 

ទទួេខ សប្តូវត្តមទប្មង់ I ថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមេ ំអាឆរកើតម្ភនបានរឡើយប្រសកនររើ ា អន វតាថ្នរោេ

រំណង ួមប្តឹមខត“បានរណាា េឱ្យម្ភន”ា ប្រប្េឹតារទរេមើសរនាោះ រដាយបានអោះអាងថា“សញ្ញា ណថ្នរោេ

រំណង ួមខដេរណាា េឱ្យម្ភនរទឧប្កកដឋ(រឆតនាប្ររោេ) ម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង នកងកប្មកតប្តឹមសហ្

ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ III ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆថា ជាទប្មង់មកនអាឆអន វតាបានរៅ

                                                 
2004 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៨៥។ 

2005 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៨៦។  

2006
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៨៨ ដេ់ ៤៩០។ 

2007
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៩១ ដេ់ ៤៩២។ 

2008
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៩៩ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៦៩២។ 
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ត លាា ឧប្កកដឋកមមរនោះរឡើយ”2009។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងា កំណត់នកយមន័យ រស់អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងអំេីធាត ផសថំ្នា ទទួេខ សប្តូវត្តមសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម នកងបានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរដាយបានយេ់រឃើញថា រោេរំណង ួមប្តូវខត“បានរណាា េឱ្យ នកង/ឬពាក់េ័នធរៅ

នឹង”ា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ ខដេត្តមទសសនៈ រស់ោត់ ជាា រង្ហា ញធាត ផសថំ្នា ទទួេខ សប្តូវត្តមសហ្

ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ III
2010។    

772>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា សញ្ញា ណថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមប្តូវបានររងកើតរឡើងោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវ

សប្ម្ភរ់ទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវរប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី  នកងបានរង្ហា ញដេ់អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេត្តម យៈរ ឿងកាី ខដេម្ភនាេរ ច្រឆទិចារ់ត្តំងេីអំឡុងរេេរប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី   មមន ញ្ា

 រស់ត លាា រោធាអនា ជាតក ឆារ់រេខ ១០  រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង រោេា ណ ៍ Nuremberg  រស់
អងគា សហ្ប្រជាជាតក នកងរសឆកាីខងេងា ណ៍ រស់លណៈកមមា នីតកអនា ជាតក2011។ ទាក់ទងរៅនឹងរទដាឋ ន

ខដេថា ឧប្កកដឋកមមរកើតរឆញេីសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរនាោះ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានកំណត់អតាសញ្ញា ណរទដាឋ នប្តឹមប្តូវ រពាេលឺថា រោេរំណង ួមប្តូវខតចាត់ទ កជា ឬពាក់េ័នធ

រៅនឹងា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ នកងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រទដាឋ នរនោះប្តូវបានរំរេញ

2012។ 

773>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសរងកតរឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះថ្ន អ.វ.ត.ក. ប្េមទាងំត លាា ឧប្កកដឋកមម

មកនអឆកថ្ស្តនាយ៍ ដូឆជាត លាា  SCSL នកង STL
2013 បានរដាោះប្សយោ៉ៅ ងទូេំទូលាយរេើរញ្ញា  ថារតើ ខដេ

ឆារទ់ំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតក ខឆងសប្ម្ភរ់ា ដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវជាេកខណៈរ លគេសប្ម្ភរ់រទឧប្កកដឋអនា 

                                                 
2009

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥០០។ 
2010

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦៩។ 
2011 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣១២។   
2012

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣១៧ ដេ់ ៣២១។ 

2013 សូមរមើេឧ. រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគរ រ ជំន ំជប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម (D97/15/9) កថាខណឌ  ៥៣ ជាអាទិ៍។ សេដីា

រ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ១៩៥ ជាអាទិ៍។ សេដីារ ឿងកាី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ  ៣៩៣ ជាអាទិ៍។ រសឆកាីសរប្មឆ
សាីេីសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម រ ឿងកាី Rwamakuba (ICTR) កថាខណឌ  ៩ ជារដើម។ សេដីារ ឿងកាី Brima (SCSL) កថាខណឌ  ៧៥ 
ជាអាទិ៍។ សូមរមើេផងខដ  រសឆកាីសរប្មឆរនាៃ ន់រងខំសាីេីឆារ់ជា  ម្ភន (STL) កថាខណឌ  ២៣៧ ជាអាទិ៍។  
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ជាតកទាក់ទងរៅនឹងរ លគេ ខដេបាន ួមឆំខណករដាយម្ភនរឆតនាតប្មូវ ោ៉ៅ ងសំខាន់រៅកនុងា អន វតារោេ

រំណងឧប្កកដឋ ួម ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា នកងសែកតរប្ាមេកខខណឌ អឱីខេោះ។ សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) លឺជារ ឿង

កាីដំរូងរលរងអស់ខដេត លាា អនា ជាតក បានកំណត់ឆាស់លាស់នូវធាត ផសថំ្នា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ

សប្ម្ភរ់អឱីខដេរៅថា “សហ្ឧប្កកដឋកមម ួម” រដាយបានសំអាងរៅរេើា េកនកតយរឡើងវច្ញនូវយ តាកសស្តសា

រប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី 2014 យ តាកសស្តសាជាតក2015 ឆារ់ជាតក2016 នកងសនធកសញ្ញា អនា ជាតកនានា2017។ 

ត្តមា េកនកតយរឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY បានកំណត់អតាសញ្ញា ណថ្នា ទទួេ

ខ សប្តូវត្តមសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមជារីប្ររភទ លឺប្ររភទទីមួយ ជាសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមប្ររភទមូេដាឋ ន (“JCE I”) 

ខដេប្លរដណា រ់រេើរ ឿងកាី កនុងរនាោះ“សហ្ជនជារ់រចាទម្ភនរឆតនារេមើសដូឆោន ខតមួយប្រប្េឹតាប្សរត្តមខផន

ា  ួម។ ជាឧទាហ្ ណ៍ ា ររងកើតខផនា កនុងឆំរណាមសហ្ចា ីរដើមបីរ ឱើមន សសឃាត រដើមបីសរប្មឆខផនា 

 ួមរនោះ(នកងររើរទាោះរីជា សហ្ចា ីនីមួយៗបានអន វតាតួនាទីខ សៗោន ក៏រដាយ) ក៏រទាោះជាោ៉ៅ ងរនោះកាី ចា ីទាងំ

អស់រនោះេកតជាម្ភនរឆតនារ ឱើមន សសឃាត”2018។ ប្ររភទទីេី  រៅថា“ក ណីរៅជំ ំប្រមូេផាុំ” (“JCE II”) 

ប្លរដណា រ់រេើក ណី“ខដេរទរេមើសប្តូវបានរចាទប្រាន់ថា បានរកើតម្ភនរដាយា ប្រប្េឹតារឡើង រស់សម្ភ

ជកកថ្នកងរោធា ឬ ដឋបាេ ដូឆជាកងខដេប្លរ់ប្លងជំ ំប្រមូេផាុំរនាោះ”2019  ខដេតប្មូវឱ្យម្ភន“ា ឆូេ មួ

ោ៉ៅ ងសកមម រស់(ជនជារ់រចាទ)រៅកនុងា អន វតាប្រេ័នធថ្នា ោរសងកត់ ខដេរនោះអាឆសននកដាឋ នរឆញេីតួនាទី

កនុង ដឋអំណាឆ នកងម ខង្ហ ជាក់លាក់ រស់ជនជារ់រចាទនីមួយៗ”2020  នកងទាក់ទងរៅនឹងធាត ផសអំតារនាម័ត 

“ា ដឹងអំេីេកខណៈថ្នប្រេ័នធា រ ឱើបារនកងរឆតនាជំ  ញខផនា  ួមថ្នា រ ឱើបារ” (JCE II)
2021។ ប្ររភទទី

រី (JCE III) ប្លរដណា រ់ក ណី “ខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងខផនា  ួមកនុងា រនាេំនាថំ្នា ប្រប្េឹតាខដេកនុង

រនាោះ ចា ីម្ភន ក់កនុងឆំរណាមចា ីទាងំរនាោះប្រប្េឹតាអំរេើមួយររើរទាោះរីជាេ ំសែកតកនុងខផនា  ួមក៏រដាយ ក៏រទាោះជា

                                                 
2014 សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ១៩៥ ជាអាទិ៍។ 

2015
 សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ២១៤ ជាអាទិ៍។ 

2016
 សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ២២៤ ដេ់ ២២៥។ 

2017 សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ២២១ ដេ់ ២២៣។ 

2018
 សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ១៩៦។ 

2019
 សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ២០២។ 

2020
 សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ២០៣។ 

2021
 សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ២២០។ 
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ោ៉ៅ ងណាកាី ផេវច្បាកខដេរកើតរឡើងរដាយ មមជាតក នកងខដេអាឆដឹងជាម នអំេីា សរប្មឆរោេរំណង ួម

រនាោះ”2022។  

774>ធាត ផសថំ្នសញ្ញា ណសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមប្តូវបានរញ្ញជ ក់រខនែមរទៀត រៅកនុងយ តាកសស្តសារនារនាៃ រ់ជា

េករសសរសឆកាីសរប្មឆសាីេីសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរ ឿងកាី Rwamakuba (ICTR)
2023 នកងសេដីារ ឿងកាី

Brđanin (ICTY)
2024។ លួ កត់សម្ភគ េ់ រដាយខផអករេើា វច្ភាលរេើរ ឿងកាីរប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទេីី  

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTR បានយេ់រឃើញរៅកនុងរ ឿងកាី Rwamakuba ថា ា ទទួេ

ខ សប្តូវខដេខផអករេើសញ្ញា ណថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម េ ំប្តូវបានកប្មកតឆំរពាោះ“រទឧប្កកដឋខដេម្ភនភាេជាក់

លាករ់ំផ ត”រនាោះរទ រ៉ៅ ខនាថា ជាេករសសកនុងរ ឿងកាីពាក់េ័នធរៅនឹងប្កសួងយ តាក ម៌ បានរង្ហា ញថា “ា ទទួេ

ខ សប្តូឆំរពាោះា ឆូេ ួមកនុងខផនា ឧប្កកដឋ ម្ភនេកខណៈទូលាយដូឆខផនា រនោះខតមាង ររើរទាោះរីជាខផនា 

រនោះ លឺជាប្រេ័នធថ្នអំរេើរឃា រៅ នកងអយ តាក ម៌ខដេបានររងកើតរដាយ ដាឋ ភកបាេ នកងម្ភនេកខណៈទូេំទូលាយ

ទូទាងំប្ររទសក៏រដាយ”2025។ កនុងរ ឿងកាី Brđanin អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY បានយេ់

រឃើញថា យ តាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី បានរង្ហា ញថា ា ទទួេខ សប្តូវអាឆរកើតរឡើងសប្ម្ភរ់

ា ឆូេ ួមរៅកនុងរោេរំណង ួម កនុងក ណី“ខដេប្រប្េឹតាខដេម្ភនអំរេើសតាន ម័តរេមើស ប្តូវបានប្រប្េឹតា

រឡើងរដាយរ លគេខដេេ ំបាន ួមឆំខណកកនុងរោេរំណង ួម” នកងថា េ ំម្ភនេកខខណឌ តប្មូវថ្នា ប្េមរប្េៀង

 វាងជនជារ់រចាទ នកងចា ីផ្លៃ េ់ថា ចា ីផ្លៃ េ់ប្តូវខតប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋជាក់លាក់រនាោះរឡើយ2026។ រសឆកាី

សរប្មឆ រស់អងគរ រ ជំន ំជប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម (D97/15/9) បានរដាោះប្សយរេើសញ្ញា ណថ្នសហ្

ឧប្កកដឋកមម ួម។ រនាៃ រ់េីបានេកនកតយរេើយ តាកសស្តសា នកងមូេដាឋ នសំអាងផេូវឆារ់ដថ្ទរទៀតខដេបានរេើករឡើង

ខាងរេើ អងគរ រ ជំន ំជប្មោះបានសននកដាឋ នថា “រដាយខផអករេើ មមន ញ្ាទីប្កុងឡុងដ៍ ឆារ់រេខ ១០  រស់ប្កុម

ប្រឹកាប្លរ់ប្លង រ ឿងកាីអនា ជាតក នកងរសឆកាីប្រាសខដេម្ភនអាន ភាេជាឆារ់ រដាយោម នមនៃកេសងស័យថា 

សហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ I នកង II ប្តូវបានទទួេសគ េ់ថា ជាទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវរៅកនុងឆារ់ទំរនៀម

                                                 
2022

 សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ២០៤។ 
2023

 រសកាីសរប្មឆរ ឿងកាី Rwamakuba (ICTR) កថាខណឌ  ១៤ ជាអាទិ៍។ 

2024 សេដីារ ឿងកាី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ  ៣៩៣ ជាអាទិ៍។ 

2025
 រសកាីសរប្មឆសាីេីសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរ ឿងកាី Rwamakuba (ICTR) កថាខណឌ  ២៥។ 

2026
 សេដីារ ឿងកាី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ  ៤០៤។ 
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ទម្ភេ រ់អនា ជាតកកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នធសប្ម្ភរ់សំណ ំរ ឿង ០០២”2027។ ផៃយុរៅវច្ញ អងគរ រ ជំន ំជប្មោះបាន

យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងទប្មង់ទូលាយថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ III ថា  មូេដាឋ នសំអាងផេូវឆារ់ខដេ

បានយកមកសំអាងរៅកនុងរ ឿងកាី Tadić េ ំខមន“ជាមូេដាឋ ន ឹងមំ្ភប្លរ់ប្ោន់កនុងា សននកដាឋ នថា សហ្ឧប្កកដឋ
កមម ួមទប្មង់ III លឺជាខផនកមួយថ្នឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតករៅកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង 

០០២”2028។ អងគរ រ ជំន ំជប្មោះក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា សហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ III េ ំអាឆអន វតាបានរៅ
កនុងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី រៅឆំរពាោះម ខ អ.វ.ត.ក. រ ឱើជារោេា ណ៍ទូរៅថ្នឆារ់បានរឡើយ2029។ 

775>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ប្ររភទខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  

ICTY បានកំណត់អតាសញ្ញា ណកនុងរ ឿងកាី Tadić ទំនងជាបានខផអកជាឆមបងរេើា វាយតថ្មេអងគរហ្ត ថ្នរ ឿង

កាីជាមូេដាឋ ន។ ប្ររភទរនោះេ ំប្តូវបានរប្រើប្បាស់ឆាស់លាស់រៅកនុងយ តាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី  

នកងេ ំខមនជាា កំណត់នកយមន័យឆាស់លាស់ខផនកឆារ់ដាឆ់រដាយខឡកេ ំប្តួតោន រនាោះរឡើយ2030។ ជាេទធផេ 

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា ា រផ្លា តរេើពាកយរេឆន៍ខដេបានរប្រើប្បាស់រដាយអងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY នកងប្ររភទថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមខដេអងគជំន ំជប្មោះបានកំណត់អតាសញ្ញា ណ 

េ ំអាឆ ករឃើញរញ្ញា េកតប្បាកដខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេប្តូវរដាោះប្សយ ដូឆជា ប្រសកនររើម្ភន ថារតើ

ឆារជ់ា  ម្ភនខដេម្ភនអតែកភាេរៅកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នធរៅនឹងរទរចាទ បានខឆងកនុងកប្មកតណាសប្ម្ភរ់

ា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ជាេកខណៈរ លគេ រៅកនុងក ណីខដេជនជារ់រចាទេ ំបានប្រប្េឹតាអំរេើសតាន 

ម័តថ្នឧប្កកដឋកមមអនា ជាតកខដេបានរចាទប្រាន់រនាោះ រ៉ៅ ខនាបានប្រប្េឹតា ួមជាមួយអនកដថ្ទរទៀតត្តម យៈរោេ

រំណង ួម នកងបាន ួមឆំខណករៅកនុងា អន វតារោេរំណង ួមរនាោះ។ ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះ

                                                 
2027

 រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគរ រ ជំន ជំប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម (D97/15/9) កថាខណឌ  ៦៩ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 

2028
 រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគរ រ ជំន ជំប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម (D97/15/9) កថាខណឌ  ៨៣។ 

2029
 រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគរ រ ជំន ជំប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម (D97/15/9) កថាខណឌ  ៨៧។ 

2030
 ជាឧទាហ្ ណ៍ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY បានទទួេសគ េ់ថា សហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ II លឺជាទប្មង់ 

“ាេ យមកេ”ីសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ I (សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ២០៣)។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ២០២

៖ “ប្ររភទដាឆ់រដាយខឡកទីេី ថ្នរ ឿងកាី ម្ភនេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េោ៉ៅ ងខាេ ងំរៅនឹងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ I”)។ ស ណា រ

ស់ Kai Ambos អនកខដេេ ំខមនជាភាលីថ្នរ ឿងកាី (D99/3/27) កថាខណឌ  ២ ខដេរេើករឡើងថា “សហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ II អាឆ

ប្តូវបានចាត់ទ កជាខផនករនាៃ រ់េីសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ I ប្រសកនររើរកប្សយកនុងន័យឆរងអៀត។ ត្តមន័យទូលាយថ្នា ទទួេខ ស

ប្តូវ សហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ II ដូឆោន រៅនឹងទប្មង់ III ខដ ”។  
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ត លាា កំេូេ ំឭកថា នួន ជា េ ំបានជំទាស់រៅនឹងា រេើករឡើងខដេថា ត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតក

ខដេម្ភនអតែកភាេរៅឆរនាេ ោះ វាងឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកងឆ្ន ំ ១៩៧៩ “ម្ភនេទធភាេកនុងា រចាទប្រាន់ា ប្រប្េឹតាអំរេើ

រេមើស ួមខដេជាទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវ”2031។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី នួន ជា បានជំទាស់ថា ា ទទួេខ ស

ប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ អាឆរកើតម្ភនខតកនុងក ណីខដេរ លគេរនាោះ បានប្តឹម ួមឆំខណករៅកនុងា អន វតារោេ

រំណង ួម រដាយោម នា ប្រប្េឹតាជាក់ខសាងោ៉ៅ ងរហាឆណាស់ខផនកមួយថ្នអំរេើសតាន ម័តថ្នរទឧប្កកដឋរនាោះ 

នកងបានរេើករឡើងថា រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នរទរចាទ ា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ជាេកខណៈរ លគេ ប្តូវ

បាន“កប្មកតប្តឹមា  ួមឆំខណក ួមោន រៅកនុងអំរេើរេមើសជាក់លាករ់ដាយម្ភនរឆតនារេមើស ួមខតរ៉ៅ រណាណ ោះ”2032។ 

776>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា យ តាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី  ជា

ញឹកញារ់េ ំបានកំណត់អំេីទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវខដេបានយកមកសំអាង2033រនាោះ  អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេទទួេសគ េ់ថា យ តាកសស្តសាជានកឆចាេេ ំខមនស ទធខតរង្ហា ញឆាស់លាស់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះរឡើយ 

ខដេរនោះចាបំាឆ់ប្តូវេកចា ណារដាយប្រុងប្រយ័តន។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អំណោះអណំាង រស់ នួន ជា េ ំបាន

េកចា ណាផងខដ ថា ឆារ់ទាក់ទងរៅនឹងា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ជាេកខណៈរ លគេឆំរពាោះរទឧប្កកដឋ

អនា ជាតក េ ំបានរេឆរឆញជា ូររាងត្តម យៈសកមមភាេថ្នា ត្តក់ខតងឱ្យស ីសង្ហឱ ក់ោន រនាោះរឡើយ។ ផៃយុរៅ

 វច្ញ រប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី  ត លាា រផសងៗបានជំន ំជប្មោះអំរេើរឃា រៅខដេបានប្រប្េឹតារឡើងកនុង

អំឡុងរេេសស្តង្ហគ ម រដាយបានខផអកោ៉ៅ ងេករសសរៅរេើេកខនាកកៈ រស់ត លាា រោធាអនា ជាតក(IMT) េកខនាក

កៈ រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមមរោធាអនា ជាតកឆ ងរូព៌ា (IMTFE) នកងឆារ់រេខ ១០  រស់ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង 

 ួមទាងំឆារក់នុងប្សុកផងខដ ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះរៅរេេកំណត់ ថារតើកនុងាេៈរទសៈណាខេោះខដេា 

ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ សប្ម្ភររ់ទឧប្កកដឋអនា ជាតកម្ភនអតែកភាេរនាោះ ប្តូវខតរ ឱើា េកចា ណារៅរេើយ តាក

សស្តសារប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី  នកងប្តូវទាញយកេំនាថំ្នលំនកត នកងធាត ផស ំួម។ រនោះ លឺជាអឱីខដេសេ

ដីារ ឿងកាី Tadić  រស់ត លាា  ICTY នកងរសឆកាីសរប្មឆជារនារនាៃ រ់ រស់ត លាា  ICTY ICTR SCSL 

STL នកង អ.វ.ត.ក. បានរ ឱើរឡើង។ 

                                                 
2031 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៨៧។ 

2032 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៨៥។ 

2033 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៨៨។  
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777>ស ៈសំខាន់ថ្នា េកចា ណារនោះេ ំខមនរផ្លា តរេើរញ្ញា  ថារតើពាកយរេឆន៍ជាក់លាក់មួយប្តូវបានរប្រើ

ប្បាស់រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆណាមួយ នកងេ ំខមន ថារតើម្ភនប្រេ័នធខ សខរេកោន ថ្នទប្មង់ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្ម

ទណឌ ត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតកខដេម្ភនអតែកភាេកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះរទ រ៉ៅ ខនា ថារតើ

ប្ររភទថ្នអំរេើប្រប្េឹតាខដេជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទប្រាន់រនាោះអាឆខសាងឱ្យរឃើញថា ជាា ទទួេខ សប្តូវ

ខផនកប្េហ្មទណឌ  ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ2034។ កនុងា  ំេឹងទ កថា នឹងម្ភនពាកយរេឆន៍ប្សរោន  ឆាស់លាស់ នកងស ី

សង្ហឱ ក់ោន រៅកនុងា ខរងខឆក វាងា ទទួេខ សប្តូវ រស់ចា ីឆមបង នកងចា ីសមលំនកតរៅកនុងយ តាកសស្តសារនាោះ

រឆញេីប្រភេនានាជារប្ឆើន េកតជាេ ំអាឆរៅ ួឆរឡើយ។  

778>នួន ជា បានឆងអេុរង្ហា ញ2035ប្តឹមប្តូវថា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY កត់សម្ភគ េ់
កនុងរ ឿងកាី Tadić រដើមបោីបំ្ទសញ្ញា ណថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមថា ា ដាក់រ លគេខដេ“ផាេ់េទធភាេដេ់ចា ីត្តម

 ររៀរណាមួយរដើមបបី្រប្េឹតាអំរេើរេមើសផ្លៃ េ់”ឱ្យទទួេខ សប្តូវ“ប្តឹមខតជាអនកជួយជំ  ញរនាោះ អាឆាត់រនែយ

កប្មកតថ្នា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  រស់រ លគេទាងំរនោះ”2036។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ា កត់សម្ភគ េ់

 រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY រនោះ ប្តូវខតខផអកត្តមរ ច្រទថ្នេកខនាកកៈ រស់ត លាា  

ICTY ខដេកនុងម្ភប្ត្ត ៧ បានខរងខឆកភាេខ សោន  វាងអនកខដេ“ប្រប្េឹតា”រទឧប្កកដឋ នកងខដេ“រ ៀរឆំខផនា  

ញុោះញង់ រញ្ញជ  […] ឬជួយ នកងជំ  ញ”ឱ្យប្រប្េឹតា2037 ខដេត លាា រនោះរកប្សយប្សររៅនឹងប្រេ័នធទឱកកនកយម

អំេីា ប្រប្េឹតារទរេមើស2038។ ក៏រ៉ៅ ខនា រៅកនុងសេដីា រ ឿងកាី Brđanin (ICTY) ខដេបានរដាោះប្សយ

                                                 
2034

 ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ លួ កត់សម្ភគ េ់រេើសេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ២២៤ ខដេមកនប្តឹមខតរោងរៅរេើ

ទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ជាេកខណៈរ លគេខដេអាឆប្តូវចាត់ទ កជាា ទទួេខ សប្តូវឆមបងរ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាខងម

ទាងំា ទទួេខ សប្តូវជាអនកសមលំនកត ប្េមទាងំរោងរៅរេើយ ត្តា  កា (ដូឆជា អ ីត្តេី) ខដេេ ំបានខរងខឆកឆាស់លាស់ វាងា 

ទទួេខ សប្តូវឆមបង នកងា ទទួេខ សប្តូវជាអនកសមលំនកតរឡើយ។ 
2035

 ស ណាតរ រស់ នួន ជា រៅនឹងស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  ឯកស រេខ F11/2 កថាខណឌ  ១៥។  

2036
 សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ១៩២។  

2037
 ម្ភប្ត្ត ៧ ថ្នេកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICTY។ 

2038
 សូមរមើេឧ. សេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ  ៩២ (“ា ជួយនកងជំ  ញជាទូរៅពាក់េ័នធរៅនឹងា ទទួេខ សប្តូវ

ខផនកប្េហ្មទណឌ ជាេកខណៈរ លគេកនុងកប្មកតតកឆជាងា ប្រប្េឹតាផ្លៃ េ់ ួមោន រៅកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម”)(រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា ម្ភប្ត្ត ២៩(១) ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក. ម្ភនេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េោន ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

492 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រេើសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមោ៉ៅ ងទូេំទូលាយខដេកនុងរនាោះ េ ំម្ភនសម្ភជកកណាម្ភន ក់ថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម ម្ភនធាត 

ផសសំតាន ម័តប្រប្េឹតារទរេមើសផ្លៃ េ់រនាោះរទ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY បានកត់សម្ភគ េ់

រឃើញថា៖  

យ តាកសស្តសា រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមម ជា មមត្ត បានចាត់ទ កា ដាក់េក  ទធភាេសប្ម្ភរ់សហ្ឧប្កកដឋកមម

 ួមរសមើោន រៅនឹងទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះា ប្រប្េឹតា ខដេប្សរត្តមម្ភប្ត្ត ៧(១) ថ្នេកខនាក

កៈ រស់ត លាា  ICTY។ អងគជំន ជំប្មោះត លាា កំេូេ កនុងរេេរនោះបានសរប្មឆមកនរដាោះប្សយរេើ

រញ្ញា  ថារតើា ចាត់ទ ករសមើោន រនោះរៅខតសមប្សរ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា រៅរេេជនជារ់រចាទប្តូវបាន

សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេត្តម យៈសហ្ឧប្កកដឋកមម មួេីរទឧប្កកដឋ ខដេបានប្រប្េឹតារឡើងរដាយចា ីផ្លៃ េ់

ខដេេ ំខមនជាសម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម រ៉ៅ ខនាប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដាយសម្ភជកក រសស់ហ្ឧប្កកដឋ

កមម ួម2039។  

ដូរឆនោះ សូមបីខតរៅកនុងយ តាកសស្តសា រស់ត លាា  ICTY ា ខរងខឆកអំេីភាេខ សោន ឆំរពាោះា ទទួេខ សប្តូវ

ត្តមសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម  វាងា ទទួេខ សប្តូវឆមបងជាមួយនឹងា ទទួេខ សប្តូវសមលំនកត ម្ភនា ជារ់ពាក់

េ័នធតកឆតួឆរ៉ៅ រណាណ ោះ។   

779>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេចាត់ទ កថា ជារញ្ញា េ ំជារ់ពាក់េ័នធឆំរពាោះា រេើករឡើងខដេថា េ ំម្ភនយ តាក

សស្តសារប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី ណាមួយ ជាក់ខសាងបានរប្រើប្បាស់ឃាេ ថា “ា  ួមឆំខណកោ៉ៅ ងសំខាន់

រៅកនុងា អន វតារោេរំណង ួម”។ ឃាេ រនោះខដេប្តូវបានររងកើតរឡើងរៅកនុងយ តាកសស្តសា រស់ត លាា  

ICTY លឺកនុងរោេរំណងរដើមបីរញ្ញជ ក់េីភាេចាំបាឆ់ថ្នយ តាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី  ដូឆជា ា 

                                                                                                                                                             

រនោះេ ំចាបំាឆ់រង្ហា ញថា ប្តូវខតអន វតាត្តមេកខណៈេករសសខដេម្ភរៅកនុងយ តាកសស្តសា រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមមអនា ជាតកមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍

រឡើយ។ សប្ម្ភរ់ អ.វ.ត.ក. អឱីខដេសំខាន់ លឺអតែកភាេថ្នឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតករៅកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នធរៅនឹងរទរចាទ។  

2039
 សេដីារ ឿងកាី Brđanin (ICTY) រជើងទំេ័  ៨៩១។ សូមរមើេផងខដ  មតកដាឆ់រដាយខឡក រស់រៅប្កម Meron ឆំរពាោះ

សេដីារ ឿងកាី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ  ៨ ខដេេកចា ណាថា “កនុងក ណីខដេសម្ភជកកម្ភន ក់ថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរប្រើប្បាស់

ចា ីខដេេ ំខមនសម្ភជកកឱ្យប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋមួយរៅកនុងរោេរំណងឧប្កកដឋ ួម សម្ភជកកដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមក៏ប្តូវទទួេ

ខ សប្តូវផងខដ ឆំរពាោះរទឧប្កកដឋរនោះខដេម្ភនមូេដាឋ នរឆញេីទំនាក់ទំនង រស់េួករលជាមួយនឹងសម្ភជកកម្ភន ក់រនាោះ។ ដូឆរនោះ ខាុំអាឆ

រប្រៀររ ៀរោន បាន វាងា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេ រស់សម្ភជកកេីរទសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កកដឋរនោះ ជាមួយរៅនឹង

ទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវខររណាមួយខដេដូឆោន រៅនឹងា ទទួេខ សប្តូវថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម រស់សម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម

 ួមខដេបានរប្រើប្បាស់អនកខដេេ ំខមនសម្ភជកក”។ 
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ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ជាេកខណៈរ លគេ អាឆម្ភនអតែកភាេផងខដ កនុងាេៈរទសៈខដេរ លគេណាមួយ

បាន ួមឆំខណករៅកនុងា អន វតារោេរំណងឧប្កកដឋ ួម ររើរទាោះរីជា ា  ួមឆំខណករនាោះេ ំខមនជាធាត ផស ំ

សតាន ម័តថ្នរទឧប្កកដឋ ឬក៏ប្តូវបានដករឆញេីា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋរនាោះ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់

រឃើញថា រញ្ញា រនោះបានឆេោុះរញ្ញច ងំោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវអំេីរោេជំហ្ រៅកនុងយ តាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើក

ទីេី ។     

780>ឧទាហ្ ណ៍ រៅកនុងរ ឿងកាីទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់រ េ ើយសឹក ឬជនស ីវច្េ ជនជារ់រចាទជារប្ឆើនប្តូវ

បានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេេីា ឆូេ ួមកនុងរោេរំណងឧប្កកដឋមួយ ររើរទាោះរីជាខេួនេ ំខមនជាអនកសម្ភេ រ់ជន ង

រប្ោោះរដាយផ្លៃ េ់ក៏រដាយ នកងេ ំម្ភនតួនាទីសំខាន់រៅកនុងា អន វតាខផនា ក៏រដាយ។ លួ កត់សម្ភគ េ់ កនុងរ ឿងកាី 

Almelo ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់រ េ ើយសឹកម្ភន ក់ នកងជនស ីវច្េម្ភន ក់រដាយទាហានអាេេឺម៉ៅង់2040 កនងុ

ឆំរណាមជនជារ់រចាទទាងំរនាោះ ម្ភនជនជារ់រចាទេី នាក់ប្តូវបាន ករឃើញថា ម្ភនេក  ទធភាេ ររើរទាោះរីជាជន

ជារ់រចាទរនោះេ ំបានសម្ភេ រ់ជន ងរប្ោោះ រ៉ៅ ខនាប្តឹមខតបានរៅកនុងឡាន នកង“បានរារំាងអនកដថ្ទក ំឱ្យ ំខានដេ់

ទាហានេី នាក់រទៀតខដេកំេ ងប្រប្េឹតារទរេមើសរនាោះ”2041។ លួ កត់សម្ភគ េ់ផងខដ ថា “ប្រសកនររើម្ភនវតាម្ភន
ទាងំអស់ោន កនុងរេេខតមួយ រហ្ើយបានឆូេ ួមកនុងខផនា  ួមខដេេ ំប្សរឆារ់ នកងបានជួយជំ  ញរោេ

រំណង ួមទាងំអស់ោន រៅត្តម វច្ រី ៀងៗខេួន អនកទាងំអស់ោន រនាោះនឹងប្តូវដាក់ឱ្យជារ់េក  ទធរសមើៗោន ត្តមឆារ់”

2042។  

781>ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  រៅកនុងរ ឿងកាី Schonfeld ជនជារ់រចាទខដេជាអនកររើកឡានរៅាន់ទី

កខនេងប្រប្េឹតារទរេមើស នកងរៅខសឱង កផៃោះប្កុមទាហានខដេរប្ាយមកប្តូវបានរលបាញ់សម្ភេ រ់ នកងអនកខដេ

បានោមាមរៅរប្ាយផៃោះ ជាទីកខនេងខដេា សម្ភេ រប់ានរកើតរឡើង នកងបានចារ់ខេួនសកសីម្ភន ក់រនាៃ រ់េីា 

សម្ភេ រ់រនាោះ នកងរប្ាយមកបានជូនដំណឹងដេ់រ៉ៅូេកសថា ទាហានទាងំរនាោះប្តូវបានបាញ់សម្ភេ រ់ រៅខណៈ

                                                 
2040

 រ ឿងកាី Almelo (ត លាា រោធាអង់រលេស កនុងប្ររទសហ្ូឡង់) ទំេ័  ៣៥ ដេ់ ៣៦។ 

2041
 រ ឿងកាី Almelo (ត លាា រោធាអង់រលេស កនុងប្ររទសហ្ូឡង់) ទំេ័  ៤៣។ 

2042
 រ ឿងកាី Almelo (ត លាា រោធាអង់រលេស កនុងប្ររទសហ្ូឡង់) ទំេ័  ៤៣។ 
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រេេេាោម ត់រលឆ នកងរង្ហគ រ់ឱ្យរ៉ៅូេកសចាត់ខឆងដឹកសកសេយករៅករ់រនាោះ2043 ប្តូវបាន ករឃើញថា 

បានឆូេ ួមរៅកនុងា រ ឱើមន សសឃាតរនោះ ររើរទាោះរីជាេ ំបានប្រប្េឹតារដាយផ្លៃ េ់ក៏រដាយ2044។  

782>រ ឿងកាី Einsatzgruppen  ខដេត លាា ឧប្កកដឋកមមរោធាអារម៉ៅ ច្កជំន ំជប្មោះកនុងទីប្កុង Nuremberg  

ាត់រទាសនាយទាហាន ២២ នាក់ខដេមកេីកងសនាកស ខ រស់អាេេឺម៉ៅង់េីា “ឆូេ ួមោ៉ៅ ងសកមម”រៅកនុង

ឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ ម នកងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក លឺជាឧទាហ្ ណ៍មួយរផសងរទៀតសប្ម្ភរ់ា ទទួេខ ស

ប្តូវថ្នរោេរំណង ួម2045។  រៅកនុងរសឆកាីខងេងរញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញរដាេ តំណាងអយយា បានអោះអាង

ថា៖  

មកនប្តឹមខតចា ផី្លៃ េ់រ៉ៅ រណាណ ោះរទខដេជារ់េក  ទធរនាោះ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំអនកសមលនំកតផងខដ  ខដេបានឆូេ

 ួមរដាយរឆតនារៅកនុងា ប្រប្េឹតាឧប្កកដឋកមម ឬម្ភនា ជារព់ាក់េ័នធរៅនឹងខផនា  ឬអងគា ខដេ

ជារព់ាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតារនាោះ នកងអនកខដេរញ្ញជ  ឬជយួនកងជ ំ ញា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ នកងអនក

ខដេជាសម្ភជកកថ្នអងគា  ឬប្កុមមួយខដេជារព់ាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតាឧប្កកដឋកមមរនាោះ។ […] 
សម្ភជកកណាមួយខដេបានជយួជំ  ញឱ្យកងទាងំរនោះអាឆររំេញម ខង្ហ បាន រដាយដឹងថា ម្ភនអឱីកំេ ង

រកើតរឡើងរនាោះ ប្តូវជារ់េក  ទធេីរទឧប្កកដឋខដេប្រប្េឹតារឡើងរដាយកងរនាោះ2046។  

783>ខផអករេើមូេដាឋ នរនោះ ត លាា ឧប្កកដឋកមមបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេជនជារ់រចាទ ររើរទាោះរីជាជនជារ់

រចាទេ ំបានប្រប្េឹតាជាក់ខសាងក៏រដាយ។ ជាឧទាហ្ ណ ៍ ត លាា ឧប្កកដឋកមមបាន ករឃើញថា ជនជារ់រចាទ 

Sandberger ខដេជាសម្ភជកកថ្នកងា ពា  (SS នកង កងេកឃាដ SD) បានរង្ហា ញ“ឆនៃៈ នកងភាេសទ ប្សរ

ត្តមា រញ្ញជ  រស់ Fuehrer នកងជនផ្លា ឆ់ា ដថ្ទរទៀត រស់ណាហ្សុ”ី2047 នកងបាន ករឃើញផងខដ ថា ជន

ជារ់រចាទ Seibert បានដឹងឆាស់លាស់អំេីសកមមភាេ រស់កងេកឃាដ (Einsatzgruppe D) រនោះ នកងបានឆូេ
 ួមដូឆចា ី នកងក៏ដូឆអនកសមលំនកតផងខដ  រៅកនុងប្រតករតាកា  រស់ខេួនខដេ ំរលាភរំពានរេើឆារ់អនា ជាតក 

                                                 
2043

 រ ឿងកាី Schonfeld (ត លាា រោធាអង់រលេស កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័  ៦៦។ 
2044

 រ ឿងកាី Schonfeld (ត លាា រោធាអង់រលេស កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័  ៦៧។ 

2045
 រ ឿងកាី Einsatzgruppen ទំេ័  ៤១១ ដេ់ ៤១២។ 

2046
 រ ឿងកាី Einsatzgruppen  ទំេ័  ៣៧២ ដេ់ ៣៧៣។  

2047
 រ ឿងកាី Einsatzgruppen ទំេ័  ៥៣៦។ 
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នកងប្តូវជារ់េក  ទធប្លរ់រទរចាទទាងំអស់2048។ ទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់រចាទ Haensch ត លាា ឧប្កកដឋកមមបាន

 ករឃើញថា៖ 

ជាមស្តនាីជាន់ខពសខ់ដេបានរ ៀរឆំប្រតករតាកា  ឬបានឆូេ ួមកនុងខផនា  នកងជាអនកប្លរ់ប្លងរេើមស្តនាី

នានាខដេបានឆូេ ួមរៅកនុងសកមមភាេរនាោះឆាស់ណាស ់ មកនអាឆរលឆផ តេីា ទទេួខ សប្តូវឆំរពាោះ

សកមមភាេរនាោះ រដាយស អវតាម្ភនរៅថ្ងៃប្រតករតាកា ខផនា រនាោះរទ។ ជនជារ់រចាទ Haensch មកន
ប្តឹមខតទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះកងេកឃាដ (Sonerkommando) [កងតូឆេកឃាត រស់កង 

Einsatzgruppen] កនុងអំឡុងរេេប្រតករតាកា រ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំបានទទួេសគ េថ់ា ោត់បាន

ទទួេដណំឹងេីេទធផេថ្នប្រតករតាកា រនោះផងខដ 2049។  

ដូរឆនោះ ោត់ប្តូវបានដាក់ឱ្យជារ់េក  ទធផងខដ ។  

784>ទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់រចាទ Von Radetzky ខដេបានររប្មើា កនុងកងេកឃាដ (Sonderkommando 

4a) ម្ភនម ខង្ហ ជាអនករកខប្រភាស/មស្តនាីទំនាក់ទំនង2050
 នកងបានទទួេដំណឹងជាផេូវា រៅកនុងអងគា នា

រេេរនាោះថា ម្ភនា សម្ភេ រ់បានរកើតរឡើង។ ត លាា ឧប្កកដឋកមមបាន ករឃើញថា ជនជារ់រចាទរនោះបានឆូេ

 ួមរដាយរឆតនារៅកនុងា សម្ភេ រ់រនាោះ ដូរឆនោះម្ភនេក  ទធភាេ2051។  

785>កនុងរ ឿងកាី RuSHA ពាក់េ័នធរៅនឹងជនជារ់រចាទឆំនួន ១៤ នាក់ ត្តមតួនាទីរ ៀងៗខេួន បានពាក់េ័នធរៅ
នឹងអងគា ឆំនួន ៤ ខដេសែកតរប្ាមា ប្លរ់ប្លង នកងា ខណនា ំរស់រមដឹកនាអំាណាឆប្ក Reich រ ម្ ោះ SS 

Himmler
2052។ ជនជារ់រចាទមួយឆំនួនប្តូវបាន ករឃើញថា អាដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ឆំរពាោះ

ទកដឋភាេរផសងៗថ្នកមមវច្ ីេូជសសន៍ រស់ណាហ្សុី  ួមទាងំា ចារ់ជំ ច្តក ម្ភ ខដេ“ម្ភនតថ្មេខាងេូជសសន៍” 
រដើមបីយកមកេប្ងីកេូជសសន៍រអរ ៀន (Aryanization) ា ជរមេៀសជនជាតករ រទសរឆញេីផៃោះសខមបងរដាយ

រងខំ រដើមបីផាេ់ផេប្ររោជន៍ដេ់ជនជាតកអាេេឺម៉ៅង់ ឬជនជាតកភាលតកឆអាេេឺម៉ៅង់ នកងា រ ឱើទ កខរ ករមនញ នកង

                                                 
2048

 រ ឿងកាី Einsatzgruppen ទំេ័  ៥៣៩។ 

2049
 រ ឿងកាី Einsatzgruppen ទំេ័  ៥៤៩។ 

2050
 រ ឿងកាី Einsatzgruppen ទំេ័  ៥៧៣។ 

2051
 រ ឿងកាី Einsatzgruppen ទំេ័  ៥៧៧ ដេ់ ៥៧៨។ 

2052
 សេប្កមរ ឿងកាី RuSHA ទំេ័  ៨៩ ដេ់ ៩០។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

496 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េរេើជនជាតកជឱីហ្ឱទូទាងំប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់2053 នកងខរ៉ៅកអឺ ៉ រខដេបានាន់ារ់រដាយអាេេឺ

ម៉ៅង់2054។ កនុងរ ឿងកាី Einsatzgruppen រដើមបីឱ្យម្ភនា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  ជនជារ់រចាទ Greifelt 

ប្តូវបាន ករឃើញថា បានរឆញរទរញ្ញជ រេខ 67/I ខដេប្តូវបានរញ្ជូនរៅាន់ា ច្ោេ័យជារប្ឆើន នកងបាន

លូសរញ្ញជ ក់អំេីរោេនរោបាយចារ់ជំ ច្ត។ ត លាា ឧប្កកដឋកមមបានសននកដាឋ នថា រទរញ្ញជ រនោះបានរណាា េឱ្យ

ម្ភនា ចារ់ជំ ច្តជារប្ឆើន2055។ ជនជារ់រចាទ Creutz “ខដេជាអន  Greifelt ប្តូវបាន ករឃើញថា ជារព់ាក់

េ័នធរៅនឹងា ចារ់ជំ ច្តក ម្ភ រ រទស”2056។ Creutz បានស រស រៅាន់អភកបាេថ្នអាណាឆប្ក Reich អេីំ

តថ្មេថ្នា ចារ់ជំ ច្តក ម្ភ រ រទស នកងបានរង្ហា ញេី វច្ ីខដេអាឆរ ឱើរៅបាន2057។ ត លាា ឧប្កកដឋកមមបាន ក

រឃើញផងខដ ថា Creutz បានរឆញរសឆកាីខណនាឱំ្យអន វតា“ប្រតករតាកា ក ម្ភ ” ខដេកនុងរោេរំណងនាកំ ម្ភ 

ទាងំរនោះឆូេមកអាេេឺម៉ៅង់ រដើមបីេប្ងីកេូជសសន៍អាេេឺម៉ៅង់។ ខផអករេើមូេដាឋ នរនោះ ជនជារ់រចាទ Creutz ប្តូវ

ទទួេខ សប្តូវរេញរេញឆំរពាោះកមមវច្ ីរនោះ2058។ 

786>ឆ ងរប្ាយ កនុងរ ឿងកាីពាក់េ័នធរៅនឹងប្កសួងយ តាក ម៌ រ លគេកក ដឋបាេឆំនួន ១៦ នាក់ រស់ប្កសួង

យ តាក ម៌ថ្នអាណាឆប្ក Reich  ឬរៅប្កមថ្នត លាា េករសស នកងត លាា ប្រជាជន រស់ណាហ្សុីអាេេឺម៉ៅង់ 

ប្តូវបានាត់រទាសរដាយស បានឆូេ ួមកនុងខផនា  ួម ឆំរពាោះា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត េូជសសន៍ 

រដាយស បានអន វតាឆារ់ាត់រទាសប្រហា ជីវច្តរេើជនជាតករ៉ៅូឡូញ នកងជនជាតកជឱីហ្ឱ េីអំរេើកបត់ជាតកកប្មកត

ខពស់2059។ ត លាា ឧប្កកដឋកមមបានរញ្ញជ ក់ថា៖  

ជាសរងខរ រទរចាទ លសឺាីេីា ឆូេ ួមរដាយរឆតនាកនុងអំរេើរឃា រៅ នកងអយ តាក ម៌រៅកនុងប្រេ័នធ

ប្លរ់ប្លងទូទាងំប្ររទសរដាយ ដាឋ ភកបាេ រដាយបាន ំរលាភរពំានរេើឆារ់សស្តង្ហគ ម នកងឆារ់មន សស ម ៌

                                                 
2053

 សេប្កមរ ឿងកាី RuSHA ទំេ័  ៩៤។ 
2054

 សេប្កមរ ឿងកាី RuSHA ទំេ័  ៨៩។ 
2055

 សេប្កមរ ឿងកាី RuSHA ទំេ័  ១០៣។ 

2056
 សេប្កមរ ឿងកាី RuSHA ទំេ័  ១០៦។ 

2057
 សេប្កមរ ឿងកាី RuSHA ទំេ័  ១០៦។ 

2058
 សេប្កមរ ឿងកាី RuSHA ទំេ័  ១០៦។  

2059
 រ ឿងកាីពាក់េ័នធរៅនឹងប្កសួងយ តាក ម៌ ទំេ័  ៣, ១១២៣។ 
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នកងបានប្រប្េឹតារឡើងកនុងនាមឆារ់ត្តម យៈសកទធកអណំាឆ រសប់្កសួងយ តាក ម៌ នកងបានរប្រើប្បាស់ត លា

ា ជាមរ ាបាយ។ ារំកតរសនៀត រស់ឃាតក បានលាក់រៅកនងុអាវផ្លយ រស់លណៈវច្នកឆិ័យ2060។ 

787>ត្តមា កត់សម្ភគ េ់ រស់ត លាា  ICTR រ ឿងកាី ពាក់េ័នធរៅនឹងប្កសួងយ តាក ម៌ បានរង្ហា ញថា “ា 

ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះា ប្រប្េឹតាអំរេើប្រេ័យេូជសសន៍បាន ួមរញ្ចូេមកនប្តឹមខតអនក ខដេបានប្រប្េឹតារដាយ

ផ្លៃ េ់ ឬជួយជំ  ញឱ្យម្ភនា សម្ភេ រ់ ឬអំរេើប្រេ័យេូជសសន៍ដថ្ទរទៀតរ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំអនករផសង

រទៀតខដេបានឆូេ ួមរដាយរឆតនារៅកនុងខផនា  ួមខដេរ ឱើឱ្យម្ភនអំរេើខរររនោះរកើតរឡើង”2061។ 

788>រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសរងកតរឃើញថា ម្ភប្ត្ត II(2) ថ្នឆារ់រេខ ១០  រស់

ប្កុមប្រឹកាប្លរ់ប្លង ខដេកំណត់នកយមន័យអំេីទប្មង់រផសងៗោន ឆំរពាោះា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  បាន

ខឆងថា រ លគេណាម្ភន ក់បានប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ រៅរេេរ លគេរនាោះ ជា“(ក) ចា ីផ្លៃ េ់ ឬ (ខ)ជាអនកសមលំនកត

ឆំរពាោះា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋណាមួយរនាោះ ឬបានរញ្ញជ  ឬជំ  ញឱ្យប្រប្េឹតា ឬ (ល) ឆូេ ួមរដាយរឆតនារៅកនុង

ា ប្រប្េឹតា ឬ (ឃ) ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងខផនា  ឬា រ ៀរឆំខដេពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតារនាោះ”។ ដូរឆនោះ 

 វច្សេភាេថ្នា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ម្ភនេកខណៈទូេំទូលាយ នកងបាន ួមរញ្ចូេរញ្ញា ជារប្ឆើន

រេើសេីា ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះា ប្រប្េឹតាអំរេើសតាន ម័តថ្នរទឧប្កកដឋខដេបានរចាទប្រាន់រនាោះ។ ជាា 

កត់សម្ភគ េ់ ជនជារ់រចាទប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  ររើរទាោះរីជាអនកដថ្ទរទៀតបានប្រប្េឹតា

អំរេើសតាន ម័តថ្នរទឧប្កកដឋរនោះក៏រដាយ រដាយខផអករេើា  ួមឆំខណករៅកនុងរោេរំណង ួម ឧទាហ្ ណ ៍

ទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវខដេប្តូវបានសគ េ់ថា ជាសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម។  

789>ទាក់ទងរៅនឹងធាត ផសថំ្នា ទទួេខ សប្តូវត្តមសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម ា វច្ភាលខាងរេើរង្ហា ញថា រោេ

រំណង ួម លឺជាឆំណ ឆសនូេថ្នទប្មង់ទទួេខ សប្តូវ រដាយស ធាត ផសរំនោះឆងភាជ រ់សម្ភជកកទាងំអស់ ួមោន  នកង

ផាេ់យ តាកកមមសប្ម្ភរ់ា ដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវ ួមឆំរពាោះអំរេើ រស់សម្ភជកករនោះ ខដេប្តូវចាត់ទ កជាា ទទួេ

ខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ 2062។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ា រ ឱើយ តាកកមមឆំរពាោះា ដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវ ួមខរររនោះ 

មកនប្តឹមខតប្លរ់ប្ោនស់ប្ម្ភរ់អនកខដេបានយេ់ប្សរប្រប្េឹតាជា ួមរ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំបានយេ់ប្សរ

                                                 
2060

 រ ឿងកាីពាក់េ័នធរៅនឹងប្កសួងយ តាក ម៌ ទំេ័  ៩៨៥។ 

2061
 រសឆកាីសរប្មឆរ ឿងកាី Rwamakuba (ICTR) កថាខណឌ  ១៩។ 

2062
 សូមរមើេផងខដ  ទាក់ទងរៅនឹងសញ្ញា ណពាក់េ័នធថ្នា ប្រប្េឹតាសហ្ឧប្កកដឋកមម សេដីារ ឿងកាី Lubanga (ICC) កថាខណឌ  

៤៤៥។  
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រនារោេរំណង ួមរនាោះ។ អឱីខដេតប្មូវលឺថា េួករលយេ់ប្សររៅនឹងរោេរំណឧប្កកដឋ ួមខដេម្ភនឆ ច្តរេមើ

ស។ ា យេ់ខរររនោះបានរញ្ញជ ក់ត្តម យៈយ តាកសស្តសា រស់ត លាា  ICTY ICTR ប្េមទាងំ SCSL នកង

យ តាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី ដូឆបានេកចា ណាខាងរេើ2063 ទាក់ទងរៅនឹងសញ្ញា ណថ្នសហ្

ឧប្កកដឋកមម ួម។ រៅកនុងរ ឿងកាី Tadić អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY បានតប្មូវឱ្យម្ភន
“អតែកភាេថ្នរោេរំណង ឬខផនា  ួមខដេជារទឧប្កកដឋ ឬពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ ខដេម្ភន

ខឆងរៅកនុងេកខនាកកៈ”2064។ រនាៃ រ់េីបានេកភាការៅរេើា ឆូេ ួម រស់រ លគេរៅកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម បាន

រង្ហា ញឱ្យរឃើញថា “ា ឆូេ ួមេ ំចាបំាឆ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋជាក់លាក់ ដូឆខដេម្ភនខឆងរៅ

កនុងរទរបញ្ាតាកណាមួយថ្នរទរបញ្ាតាកទាងំរនាោះ […] រ៉ៅ ខនាអាឆពាក់េ័នធរៅនឹងទប្មង់ថ្នា ជួយនកងជំ  ញ ឬ ួម

ឆំខណករៅកនុងា អន វតាខផនា  ឬរោេរំណង ួម”2065។ រៅកនុងរ ឿងកាី Martić រៅរេេេកចា ណារេើ

រោេរៅាត់យកទឹកដីមួយខផនក រស់ Bosnia នកង Croatia រៅជា“ ដឋងមីមួយខដេសែកតរប្ាមា ប្លរ់ប្លង

 រស់ Serb” អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថ្នត លាា  ICTY បានរញ្ញជ ក់ថា រោេរៅរនោះខេួនឯងផ្លៃ េ់េ ំខមន“ជា

រោេរំណង ួមត្តមអតែន័យឆារ់សាីេីសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរឡើយ […]។ រ៉ៅ ខនា ប្រសកនររើា ររងកើតខដនដីងមីរនោះ

ប្តូវបានអន វតារឡើងរដាយរឆតនាត្តម យៈា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋខដេម្ភនខឆងរៅកនុងេកខនាកកៈ ក ណីរនោះអាឆ

                                                 
2063

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៧៧៤ ជាអាទិ៍។ 
2064 សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ២២៧ (រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែមខផនកខេោះប្តូវបានដករឆញ)។ 

2065 សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ២២៧។ សូមរមើេផងខដ  សេដីារ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ  ២១៨ 

(“ា ឆូេ ួម រស់ជនជារ់រចាទរៅកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម េ ំចាំបាឆ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតាឧប្កកដឋកមមរឡើយ រ៉ៅ ខនាអឱីខដេសំខាន់ លឺ

ថា ា ឆូេ ួមរនោះបានជំ  ញា អន វតារោេរៅ ឬរោេរំណង ួមខដេពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតាឧប្កកដឋកមមរនាោះខដ  ឬរទ”)។ 

សេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ  ៩៩ (“អនកឆូេ ួមកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមេ ំចាបំាឆ់ឆូេ ួមរដាយផ្លៃ េ់រៅកនុងធាត ផសមំួ

យៗថ្នឧប្កកដឋកមមរឡើយ ដរារណាបានរំរេញត្តមេកខខណឌ តប្មូវថ្នា ទទួេខ សប្តូវថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម”)។ សេដីាសាីេីា 

ប្រាសរទាសរ ឿងកាី Babić (ICTY) កថាខណឌ  ៣៨ (“ា ទទួេខ សប្តូវជាសហ្ចា ីរៅកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមខដេជនជារ់រចាទ

ប្តូវបាន ករឃើញថា ម្ភនេក  ទធរនាោះ តប្មូវថា ជនជារ់រចាទប្តូវ ូមឆំខណកធាត ផសអំតារនាម័ត ឬរឆតនារនារោេរំណង ួម នកង

ប្រប្េឹតាអំរេើមួយឆំនួន ត្តមវច្ ីសស្តសារផសងៗខដេសំរៅជំ  ញខផនា  ួម”)។ សេដីារ ឿងកាី Ntakirutimana (ICTR) កថាខណឌ  

៤៦៦។ សេដីារ ឿងកាី Vasiljević (ICTY) កថាខណឌ  ១០០។ សេដីារ ឿងកាី Krnojelac (ICTY) កថាខណឌ  ៣១ នកង ៨១ 
(“រៅរេេអនកឆូេ ួមរៅកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមបាន ួមឆំខណករឆតនាថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមមរនោះ ា ឆូេ ួម រស់ោត់អាឆរ ឱើរឡើង

រប្ាមទប្មង់ថ្នា ជួយ ឬា  ួមឆំខណករដើមបីអន វតាខផនា  ឬរោេរំណង ួម។ ភាលីខដេពាក់េ័នធកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមមរនោះេ ំចាបំាឆ់

ប្រប្េឹតាផ្លៃ េ់រេើរឧប្កកដឋមួយ ឬរប្ឆើនខដេម្ភនរៅកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរឡើយ”)។  



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

499 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់ជារោេរំណងឧប្កកដឋ ួម”2066។ ខផអកត្តមយ តាកសស្តសារនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កេូំេ

ថ្នត លាា  SCSL កនុងរ ឿងកាី Brima  រៅរេេេកភាកាអំេីឆ ច្តេកខណៈថ្នខផនា  ា រ ៀរឆំ ឬរោេ

រំណង ួម បានរញ្ញជ ក់ថា “ត្តមា េកនកតយរេើយ តាកសស្តសា រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមមអនា ជាតកអាឆយេ់បានថា 

រោេរណំងឧប្កកដឋខដេជាមូេដាឋ នថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម មកនប្តឹមខតអាឆសននកដាឋ នរឆញេីរោេរៅឆ ងរប្ាយ

រ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំរឆញេីមរ ាបាយនានាខដេរប្រើប្បាស់រដើមបីសរប្មឆរោេរៅរនាោះផងខដ ។ រោេ

រៅ នកង មរ ាបាយរដើមបីសរប្មឆបានរោេរៅរនោះ អាឆចាត់ទ កជាា រ ៀរឆំ ឬខផនា  ួម”2067។ ងមីៗរនោះ 

រៅកនុងរ ឿងកាី Karadžić អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថ្នត លាា  ICTY បាន ំឭកថា ជាា ចាបំាឆ់ប្តូវ“ម្ភន

ា រញ្ញជ ក់ឱ្យបានឆាស់េីរោេរំណងឧប្កកដឋ ួមទាក់ទងរៅនឹងឆំណ ឆទាងំេី  លឺរោេរៅរេមើសរដាយរឆតនា 

នកងវច្សេភាេថ្នរោេរៅរនោះ(ឧ. ខដនកំណត់ថ្នភូមកសស្តសា នកងរេេរវលាថ្នរោេរៅរនោះ នកងអតាសញ្ញា ណ

ទូរៅ រស់ជន ងរប្ោោះរដាយស រោេរៅរេមើសរនាោះ)”2068។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ ផង

ខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះមួយឆំនួនថ្នត លាា  ICTY បាន ករឃើញថា ា ទទួេខ សប្តូវត្តមទប្មង់ថ្នសហ្

ឧប្កកដឋកមម ួម ម្ភនអតែកភាេរដាយខផអករេើរោេរំណង ួមខដេទាក់ទងរៅនឹងរោេរៅឆ ងរប្ាយេ ំខមនជា

រទរេមើសខដេា អន វតារោេរៅរនោះម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទឧប្កកដឋ2069។ 

790>ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់រដាយជនជារ់រចាទ2070 ខ សេីរ ឿងកាីខាងរេើ រៅរេេយកឆារ់មកអន វតាឆំរពាោះអងគ

រហ្ត ថ្នរ ឿងកាី អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រោេនរោបាយផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន“បានរ

ណាា េឱ្យម្ភន នកង/ឬពាក់េ័នធរៅនឹង”ា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ រដាយេ ំបានប្រាសថា រទឧប្កកដឋរនោះម្ភនរំណង

                                                 
2066 សេប្កមរ ឿងកាី Martić (ICTY) កថាខណឌ  ៤៤២។សូមរមើេផងខដ  សេដីារ ឿងកាី Martić (ICTY) កថាខណឌ  ១១២។ 

2067 សេដីារ ឿងកាី Brima (SCSL) កថាខណឌ  ៧៦។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៧៨។  

2068 សេប្កមរ ឿងកាី Karadžić (ICTY) កថាខណឌ  ៥៦៣ ដកប្សង់សេដីារ ឿងកាី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ  ៤៣០។ 

2069 សូមរមើេឧ. សេដីារ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ  ១០៧៨, ១០៩០ ដេ់ ១១៤២។ កនុងរ ឿងកាី Krajišnik អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង(ICTY) បានយេ់រឃើញថា ម្ភនសហ្ឧប្កកដឋកមមមួយខដេម្ភនរោេរំណងរដើមបីររងកើតទឹកដីរឡើងវច្ញរប្ាមា 

ប្លរ់ប្លង រស់សធា ណៈ ដឋសប្ម្ភរ់ប្កុមជាតកសសន៍ Bosnian-Serb រដាយាត់រនែយោ៉ៅ ងលំហ្ កនូវមួយភាល ំថ្នប្កុមមូសេីម 

Bosnian នកង  Bosnian Croats ត្តម យៈា ប្រប្េឹតារទរេមើសរផសងៗ។ សេប្កមរ ឿងកាី Prlić (ICTY) កថាខណឌ  ១៦ នកង 

៩០០ (រោេរំណងឆ ងរប្ាយថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម លឺប្តូវររងកើតអតែកភាេ Croatian មួយត្តម យៈា ររងកើតជាតកសសន៍ នកងា 

របាសសម្ភអ ត)។ 

2070
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៩៩ នកង ៥០២។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦៩។ 
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ប្រប្េឹតាលកតទ កជាម ន ឬម្ភនរៅកនុងរោេរំណង ួម2071។ រនោះរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់

រឃើញថា ជនជារ់រចាទអាឆប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះរទឧប្កកដឋខដេរណាា េមកេីា អន វតារោេ

រំណង ជាជាងរទឧប្កកដឋខដេម្ភនរំណងប្រប្េឹតា ឬលកតទ កកនុងរោេរំណង ួម។ ត្តមា យេ់រឃើញ រស់

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ា ទទួេខ សប្តូវខរររនោះ លឺជាអឱីខដេចាត់ទ កថា ជាា ទទួេខ សប្តូវត្តម

សហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ទូលាយ ឬទប្មង់ III កនុងរ ឿងកាី Tadić
2072។  អាប្ស័យរហ្ត រនោះ សំណួ រនាៃ រ់ខដេ

ប្តូវរដាោះប្សយលឺ ថារតើជនជារ់រចាទអាឆប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវរដាយខផអករេើសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម

ឆំរពាោះរទឧប្កកដឋខដេជនជារ់រចាទេ ំបានប្រប្េឹតាអំរេើសតាន ម័ត ខដេេ ំម្ភនរៅកនុងរោេរំណង ួម ខដ  ឬ

ោ៉ៅ ងណា។ 

791>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រដាយប្សរជាមួយនឹងរសឆកាីសរប្មឆ

 រស់អងគរ រ ជំន ំជប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម (D97/15/9) ខដេកនុងរនាោះអងគរ រ បានេកចា ណាេមអកតរេើយ តាក

សស្តសា រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមមអនា ជាតកមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍ជ ទាក់ទងរៅនឹងសញ្ញា ណថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ 

III នកងបានសននកដាឋ នថា រសឆកាីសរប្មឆខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY បានសំអាងកនុង

រ ឿងកាី Tadić រដាយយេ់រឃើញថា សហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ III លឺជាខផនកមួយថ្នឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា 

ជាតករនាោះ េ ំខមនជា“មូេដាឋ ន ឹងមំ្ភប្លរ់ប្ោន់”សប្ម្ភរា់ យេ់រឃើញណាមួយរឡើយ2073។ ជាេករសស អងគ

រ រ ជំន ំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា រដាយស ម្ភនា យេ់ដឹងតកឆតួឆរំផ តកនុងរ ឿងកាី Essen Lynching 

(ត លាា រោធាឆប្កភេអង់រលេស កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) នកង Borkum Island (ត លាា រោធា ដាឋ ភកបា

េទូរៅ កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) រទើរេ ំអាឆសននកដាឋ នបានថា សញ្ញា ណខដេចាត់ជាសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ III 

                                                 
2071

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨០៤។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៨៣៥។ 
2072

 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា ភាលីបានរដាោះប្សយោ៉ៅ ងេមអកតនូវរញ្ញា សាីេីា ទទួេខ សប្តូវត្តមសហ្ឧប្កកដឋកមម

 ួមទប្មង់ III ពាក់េ័នធរៅនឹងស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ។ សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះ

រាជអាជាា  កថាខណឌ  ២៣ ជាអាទិ៍។ ស ណាតរ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ១៦ ជាអាទិ៍។ ស ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  

៤៧ ជាអាទិ៍។ ររើរទាោះរីជា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា េ ំអាឆទទួេយកបានឆំរពាោះរណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះ

រាជអាជាា (សូមរមើេ កថាខណឌ  ១១២២ ជាអាទិ៍)ក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះចាត់ទ កជាា សមប្សរកនុងា េកចា ណាអំណោះអំណាង

 រស់ភាលីរៅរេេសរប្មឆរេើរញ្ញា ឆំរពាោះម ខ។ 

2073
 រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគរ រ ជំន ជំប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម (D97/15/9) កថាខណឌ  ៨៣។ 
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ប្តូវបានយកមកអន វតារនាោះរឡើយ2074។  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងា វាយតថ្មេរនោះ

2075។ ា រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ខដេបានរ ឱើរឡើងរៅកនុងរ ច្រទថ្នរណា ឹងសទ កខខដេដាក់ប្រឆំ្ង

នឹងសេប្កមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញថា អងគរ រ ជំន ំជប្មោះេកចា ណា

េ ំប្តឹមប្តូវរេើរ ឿងកាី Essen Lynching នកង Borkum
2076 រដាយស ប្តឹមខតរង្ហា ញអំេីា រកប្សយជាសាា

ន េេថ្នរ ឿងកាីរនោះ រ៉ៅ ខនាេ ំបានរដាោះប្សយរញ្ញា ឆមបងខដេអងគរ រ ជំន ំជប្មោះបានរញ្ញជ ក់ លឺថា កងឱោះេ័ត៌ម្ភន

ទាក់ទងរៅនឹងរោេលំនកតផេូវឆារ់ខដេត លាា ឧប្កកដឋកមមបានយកមកអន វតាជាក់ខសាងកនុងរ ឿងកាីទាងំេី រនាោះ

រឡើយ។   

792>រញ្ញា ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រកើតម្ភនទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាីដថ្ទរទៀត ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរោង

រៅរេើខដេេ ំប្តូវបានរដាោះប្សយរៅកនុងរ ឿងកាី Tadić ក៏ដូឆជាកនុងរសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគរ រ ជំន ំជប្មោះសាីេី

សហ្ឧប្កកដឋកមម ួម (D97/15/9)
2077។ ទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាី Renoth (ត លាា រោធាឆប្កភេអង់រលេស កនងុ

ប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) រៅកនុងរសឆកាីសរងខរថ្នា ជំន ំជប្មោះខដេរ លគេឆំនួន ៣  ូរ ប្តូវបាន ករឃើញថា ម្ភន

េក  ទធភាេេីរទសម្ភេ រ់រ េ ើយសឹក រស់ប្ររទសសមព័នធមកតា ររើរទាោះរីជាា សម្ភេ រ់ជាក់ខសាងប្តូវបានប្រប្េឹតា

រដាយជនជារ់រចាទដថ្ទរទៀតក៏រដាយ2078 ក៏បានកត់សម្ភគ េ់ជាក់លាក់ថា “េ ំអាឆនកោយរដាយសរងខរបាន ថា

រតើត លាា បានយេ់រឃើញថា ជនជារ់រចាទទាងំរីនាក់រនោះបានឆូេ ួមោ៉ៅ ងសកមមរៅកនុងា វាយដំ ខដ  ឬ

ោ៉ៅ ងណា ឬថារតើជនជាររ់ចាទប្តូវទទួេខ សប្តូវត្តមរោេា ណ៍ខដេបានកំណត់រដាយ ដឋអាជាា  ខដ  ឬ

ោ៉ៅ ងណា”ខដេបានអោះអាងថា ររើសូមបីខតោម នា ឆូេ ួមោ៉ៅ ងសកមមរៅកនុងា វាយដំក៏រដាយ ក៏ជនជារ់

រចាទទាងំរនោះអាឆជារ់េក  ទធបានខដ រនាោះ2079។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាងថា េកខខណឌ តប្មូវថ្នសហ្

                                                 
2074

 រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគរ រ ជំន ជំប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម (D97/15/9) កថាខណឌ  ៧៩ ដេ់ ៨១។ 
2075

 រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងសាីេីសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម (E100/6) កថាខណឌ  កថាខណឌ  ៣០ ដេ់ ៣១។ 
2076

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣១ ដេ់ ៣៣។ 
2077

 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៤ ដេ់ ៤០។ 
2078

 រ ឿងកាី Renoth (ត លាា រោធាអង់រលេស កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័  ៧៦។ 
2079 រ ឿងកាី Renoth (ត លាា រោធាអង់រលេស កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័  ៧៦ ដេ់ ៧៧។    
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ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ III “ទំនង”ជាប្តូវបានរំរេញរៅកនុងរ ឿងកាីរនោះ2080 ខដេេ ំអាឆរ ឱើជាមូេដាឋ នប្លរ់ប្ោន់

កនុងា កំណត់អតាសញ្ញា ណថ្នវច្ធានសាីេីឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតក។ 

793>េ ំម្ភនរ ឿងកាីដថ្ទរទៀត2081ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរោងរៅរេើរនាោះ ោបំ្ទអតែកភាេថ្នា ទទួេខ ស

ប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតកឆំរពាោះរទឧប្កកដឋ ខដេជនជារ់រចាទេ ំប្តូវបានប្រប្េឹតាអំរេើ

សតាន ម័ត ថ្នរទរនោះ នកងេ ំសែកតរប្ាមវច្សេភាេថ្នរោេរំណង ួម។ ជាា កត់សម្ភគ េ់ ា ដកប្សង់

សេប្កម រស់ត លាា រោធាអនា ជាតក (IMT) ទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាី Sauckel នកង Speer
2082 រ ឿងកាី 

RuSHA ទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់រចាទ Hildebrandt
2083

 រ ឿងកាី Einsatzgruppen ទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់

                                                 
2080

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៤។ 
2081

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២៨ ដេ់ ៤០។ 
2082

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២៨ ដេ់ ៣០ រោងរៅរេើសេប្កម រស់ត លាា រោធាអនា 

ជាតក (IMT) ទំេ័  ៣៣១ ដេ់ ៣៣៣, ២៤៥, ៣២១, ៣៣១ ដេ់ ៣៣៣។ ទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់រចាទ Sauckel  អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា ា រោង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រៅរេើកងឱោះរឆតនារនាោះ បានខផអករេើា េកនកតយេ ំបានប្តឹមប្តូវរៅ

រេើសេប្កម រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមមរោធាអនា ជាតក រដាយស ទាក់ទងរៅនឹងឆំណ ឆខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរោងរៅរេើ

រនាោះ(ទំេ័  ៤៥) ម្ភនា រោងរៅរេើរឆតនា រស់ជនជារ់រចាទ Sauckel ខដេេ ំប្តូវបានរង្ហា ញប្តឹមប្តូវត្តមេកខណៈររឆចករទ

ស។ រ៉ៅ ខនាបានរង្ហា ញឆាស់លាស់ត្តម យៈអតែរទថា ជនជារ់រចាទេកតជាបានដឹងេីា រ ឱើបាររដាយអមន សស ម៌រៅរេើជន ង

រប្ោោះ រហ្ើយរៅកនុងខផនកថ្នសេប្កមខដេេកភាកាអំេេីក  ទធភាេ រស់ោត់ ត លាា រនោះបានរញ្ញជ ក់ឆាស់លាស់ថា ជនជារ់រចាទ

“បានដឹងេីវច្ ីសស្តសាថ្ប្េថ្ផសខដេបានរប្រើប្បាស់សប្ម្ភរ់ទទួេបានេេក  រហ្ើយោត់បានោបំ្ទោ៉ៅ ងរេញទំហ្ឹងរដាយមូេរហ្ត ថា 

ជាា ចាបំាឆ់រដើមបីសរប្មឆត្តមកូត្តកំណត់”(ទំេ័  ៣២១)។ អំណោះអំណាង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ខដេថា រនោះប្តូវបានចាត់ទ កជា

ា ទទួេខ សប្តូវត្តមទប្មង់សហ្ឧប្កកដឋកមម ួម III ម្ភនភាេេ ំឆាស់លាស់។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  ផៃយុរៅនឹងស ណា រ

ស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រនាោះ េ ំម្ភនា រង្ហា ញថា ជនជារ់រចាទ Speer ម្ភនឆនៃៈឆូេ ួមរៅកនុងកមមវច្ ីេេកមមទាសក រដាយខផអករេើ

សញ្ញា ណថ្នា ទទួេខ សប្តូវត្តមសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ III។ ត លាា រនោះបានយេ់រឃើញថា Speer បានដឹងា រកណឌ ជន ង
រប្ោោះរដាយហ្កងា ខដេបានរកើតរឆញេីតប្មូវា ខពស់ រស់ Speer (ទំេ័  ៣៣១ ដេ់ ៣៣៣)។ 
2083

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៧ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី RuSHA ទំេ័  ១ ដេ់ ១៩២។ 

សហ្ប្េោះរាជអាជាា កត់សម្ភគ េ់ថា ត លាា ឧប្កកដឋកមមបានយេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់រចាទ Hildebrandt ថា ដំរូង ោត់បាន
រដករស ថា េ ំបានដឹងអំេីរហ្ត ា ណ៍ថា “ា រ ឱើបារោ៉ៅ ងេករសស”រៅរេើជាតកសសន៍រ រទស ខដេ ួមសង្ហឱ សជាមួយស្តសាីជន

ជាតកអាេេឺម៉ៅង់រនាោះ ប្តូវប្រហា ជីវច្តរដាយា េយួ ក។ ត លាា ឧប្កកដឋកមមបានេកភាកាភសាតុ្តងខដេរង្ហា ញថា Hildebrandt បាន
ដឹងអំេីអតែនយ័ថ្នពាកយរេឆនរ៍នាោះ នកងបានរដាោះប្សយជាក់ខសាងរេើក ណីថ្ន“ា រ ឱើបារោ៉ៅ ងេករសសរនោះ”ផងខដ (ទំេ័ )។ កនុងខផនក

ខដេេកភាការេើេក  ទធភាេ រស់ោត់ េ ំបានរោងរៅរេើរញ្ញា ថ្នរឆតនារឡើយ រ៉ៅ ខនាប្ោន់ខតបានយេ់រឃើញថា “ត្តម យៈភសាតុ្តងជា
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រចាទប្បាមំួយនាក់2084 ខដេបានរោងរដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាា រនាោះេ ំបានរង្ហា ញថា ម្ភនភាេខខឱងោន ឆំរពាោះ

រទឧប្កកដឋខដេបានរកើតរឡើងត្តម យៈរោេរំណង ួមរនាោះរឡើយ។ ផៃយុរៅវច្ញ រញ្ញា លឺ ថារតើជនជារ់រចាទ

បានដងឹអំេីរទឧប្កកដឋទាងំរនោះ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា រហ្ើយប្រសកនររើេ ំបានដឹងរទរនាោះ េ ំម្ភនទប្មង់ថ្នរឆតនាប្តូវ

បានរង្ហា ញរឡើយ។ រ ឿងកាី Pohl (ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាា បានសំអាងរៅរេើទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់រចាទ 
Hohberg នកង Baier

2085) នកងរ ឿងកាី ជំ ំប្រមូេផាុំ Dachau
2086

 ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដឋកមមខដេប្រប្េឹតារៅកនងុ

ជំ ំប្រមូេផាុំ។ កនុងរ ឿងកាី Pohl ត លាា ឧប្កកដឋកមមខដេជំន ំជប្មោះរ ឿងកាីរនោះបានកត់សម្ភគ េ់ទាក់ទងរៅនឹងជន

ជារ់រចាទ Hohberg ថា ជនជារ់រចាទ ូររនោះ“បានរចាទប្រាន់ Pohl េីរទឧប្កកដឋ នកងបានរង្ហា ញា  ឺចារ់

ឆំរពាោះា រប្រើអំរេើហ្កងាហ្ួសរហ្ត រៅជំ ំប្រមូេផាុំ”2087។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ផៃយុរៅនឹងា រេើករឡើង

 រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  េ ំម្ភនា រញ្ញជ ក់រៅកនុងា យេ់រឃើញ រស់ត លាា រនោះថា ឧប្កកដឋកមមខដេបាន

ប្រប្េឹតារៅកនុងជំ ំរនាោះេ ំខមនជាខផនកថ្នរោេរំណង ួម រ៉ៅ ខនាបានយេ់រឃើញថា ជនជារ់រចាទ Hohberg ប្តូវ

បានដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះឧប្កកដឋកមមទាងំរនោះ រប្ពាោះជនជារ់រចាទអាឆដឹងជាម នថា ជារទរេមើស2088។ 

ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  ទាក់ទងរៅនឹង ជនជារ់រចាទ Baier  េ ំម្ភនា រញ្ញជ ក់ថា ត លាា ឧប្កកដឋកមម

បានដាក់ឱ្យោត់ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះឧប្កកដឋកមមខដេេ ំម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួមរឡើយ រដាយស 

ត លាា បានយេ់រឃើញថា ម្ភន “ា រ ឱើទ កខរ ករមនញជាប្រេ័នធ ា រ ឱើឱ្យប្កេំបាក ា ឃ ំខេួន នកងា សម្ភេ រ់

អនកខដេទទួេ ងា រ ឱើទ កខរ ករមនញរនោះ” នកងថា ជនជារ់រចាទ Baier ’បានយេ់ប្េម នកងឆូេ ួមោ៉ៅ ងសកមម

                                                                                                                                                             

រប្ឆើន ម្ភនា រង្ហា ញឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យថា ជនជារ់រចាទ Hildebrandt បានឆូេ ួមោ៉ៅ ងសកមម នកងប្តូវទទួេខ សប្តូវខផនក
ប្េហ្មទណឌ ឆំរពាោះអំរេើរេមើសដូឆតរៅ៖ […] ា ដាក់ទណឌ កមមជាតកសសន៍រ រទសរដាយខ សឆារ់ នកងអយ តាក ម៌ឆំរពាោះា  ួម

សង្ហឱ សជាមួយជនជាតកអាេេឺម៉ៅង់”(ទំេ័  ១៦១)។  ជាងមីមាងរទៀត រញ្ញា  ថារតើរ ឿងកាីរនោះបានោបំ្ទអតែកភាេថ្នសញ្ញា ណសហ្ឧប្កកដឋ

កមម ួមទប្មង់ III ខររណារនាោះ េ ំម្ភនភាេឆាស់លាស់រឡើយ។ 

2084
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៨ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី Einsatzgruppen  ទំេ័  ៤២៧ 

ដេ់ ៤៣៣ នកង ៥២៦។ 

2085
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៥ ដេ់ ៣៦ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី Pohl ទំេ័  ១០៤១ 

ដេ់ ១០៤២, ១០៤៧។ 
2086

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៤០ រោងរៅរេើរ ឿងកាីជំ ំប្រមូេផាុំ Dachau ទំេ័  ១៤១។ 
2087

 រ ឿងកាី Pohl ទំេ័  ១០៤២។ 

2088
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៥។ 
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រៅកនុងា រកងឆំរណញេីា ង្ហ ទាសក រនាោះ”2089។ ទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាី ជំ ំប្រមូេផាុំ Dachau េ ំម្ភនា 

រញ្ញជ ក់ថា ត លាា ឧប្កកដឋកមមបានដាក់ជនជារ់រចាទណាមួយឱ្យទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ឆំរពាោះរទឧប្កកដឋ 

ខដេេ ំសែកតកនុងខផនា ឧប្កកដឋ ួមរៅកនុងជំ ំប្រមូេផាុំ Dachau។  បាយា ណ៍ រសល់ណៈកមមា ឧប្កកដឋកមមស

ស្តង្ហគ មអងគា សហ្ប្រជាជាតក (UNWCC) សាីេីរ ឿងកាី កត់សម្ភគ េ់ពាក់េ័នធនឹងរញ្ញា រនោះថា “រៅកនុងជំ ំម្ភន

ប្រេ័នធទូរៅថ្នអំរេើរឃា រៅ នកងា សម្ភេ រ់អនកជារ់ឃ ំ [...] នកងថា ជនជារ់រចាទខដេសម្ភជកកថ្នរ លគេកក

កនុងជំ ំរនាោះ បានដឹងអំេីា អន វតាប្រេ័នធរនោះ នកងបានឆូេ ួមោ៉ៅ ងសកមម”2090។ ឆំណ ឆខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាា

បានសំអាងរៅរេើរនាោះ ម្ភនរៅកនុង បាយា ណ៍ រស់តំណាងអយយា រៅកនុងរ ច្រទថ្នា េកនកតយរឡើងវច្ញ

រេើរ ឿងកាីខដេរនោះេ ំបានរង្ហា ញថា ត លាា ឧប្កកដឋកមមខដេរឆញសេប្កមកនុងរ ឿងកាី Martin Gottfried 

Weiss ជាក់ខសាងបាន ួមឆំខណកទសសនៈរនោះរឡើយ2091។ ទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាី Sch.
2092 ម្ភនា រង្ហា ញា 

ផៃយុោន  ជាជាងា រង្ហា ញោបំ្ទឆំរពាោះសញ្ញា ណថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ទូលាយរនោះ រដាយស កនុងា 

រងឱកេរ ឿងកាីរៅឱ្យត លាា ជាន់ទារ ត លាា កំេូេសប្ម្ភរ់ឆប្កភេអង់រលេសបានខណនាថំា ត លាា ប្តូវ

េកចា ណារខនែមរទៀតរេើរញ្ញា  ថារតើជនជារ់រចាទ រៅរេេនាជំន ងរប្ោោះរៅាន់វច្ហា ជនជាតកជឱីហ្ឱរនាោះ 

បានដឹងថា ជន ងរប្ោោះប្តូវបានរ ឱើបាររៅទីរនាោះ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា នកងបានកត់សម្ភគ េ់ថា ោ៉ៅ ងរហាឆណាស់ 

ជនជារ់រចាទអាឆទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះា រ ឱើបាររនោះ រប្ពាោះជនជារ់រចាទេ ំបានា ពា ជន ងរប្ោោះ ខដេ

កំេ ងសែកតកនុងា ប្លរ់ប្លង រស់ខេួន។ ជាសំខាន់ រទាោះរីជាោ៉ៅ ងណាកាី េ ំម្ភនា រញ្ញជ ក់ថា ត លាា កំេូេ

សប្ម្ភរ់ឆប្កភេអង់រលេសបានេកចា ណាថា ជនជារ់រចាទប្តូវទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះា បាញ់ប្រហា ជន ង

                                                 
2089

 រ ឿងកាី Pohl ទំេ័  ១០៤៧។ 
2090

 រ ឿងកាី ជំ ំប្រមូេផាុំ Dachau ទំេ័  ១៤។ 
2091

 រ ឿងកាី ជំ ំប្រមូេផាុំ Dachau ទំេ័  ៥៖ “រទរចាទឆំនួន ២ បានរចាទប្រាន់ថា ជនជារ់រចាទបានអន វតារដាយប្សរជាមួយនឹង
ខផនា  ួមកនុងា ប្រប្េឹតាអំរេើខដេបានរចាទប្រាន់រនាោះ នកងកនុងនាមជារ លគេថ្នជំ ំប្រមូេផាុំ Dachau នកងជំ ំរប្ាមា ប្លរ់ប្លង

រផសងរទៀត [...]ជួយ នកងជំ  ញ នកងឆូេ ួមរដាយឆនៃៈ រដាយរឆតនា នកងរដាយេ ំប្តឹមប្តូវរៅកនុងា ដាក់ជនស ីវច្េជាតកសសន៍នានា

រប្ាមអំណាឆ រស់ខេួន [...] ទំេ័  ៨ ខដេា យេ់រឃើញប្តូវបានសរងខរដូឆតរៅ៖ “ជនជារ់រចាទឆំនួន ៤០ នាក់ ប្តូវបាន ករឃើញ

ថា ម្ភនេក  ទធ រហ្ើយា យេ់រឃើញប្តូវបានតមកេ់កនុងរ ឿងកាីនីមួយ [...]។ ា ប្រាសរទាស រស់ជនជារ់រចាទប្តូវបានាត់រនែយ

រដាយសែ រ័នខដេរសើរ ីរ ឿងកាី [...]។ សែ រ័នរនោះបានរនធូ រនែយរទាសជនជារ់រចាទ ៥ នាក់កនុងឆំរណាម ៣៣ នាក់ខដេរៅ ស់ជារ់

រទាសប្រហា ជីវច្តរនាោះ  មកប្តឹម ២ នាក់ជារ់រទាស ២០ ឆ្ន ំរដាយរ ឱើា ជាទមៃន់ នកង ៣ នាក់រទៀតជារ់រទាស ១០ ឆ្ន ំរដាយរ ឱើា 

ជាទមៃន់”។ 

2092
 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា កថាខណឌ  ៣៩។ 
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រប្ោោះ ខដេបានរកើតរឡើងរៅរេេខដេជន ងរប្ោោះប្តូវបាននាបំ្តឡរ់រៅរ៉ៅ សាិ៍រ៉ៅូេីសវច្ញ រហ្ើយទាក់ទងរៅ

នឹងរញ្ញា រនោះ េ ំម្ភនា រង្ហា ញអំេីា  ួមឆំខណក រស់ជនចារ់រចាទរឡើយ2093។   ឆ ងរប្ាយ រៅកនុងរ ឿងកាី 

Ikeda  ត លាា បានរង្ហា ញអំេីា ឆូេ ួម រស់ជនជារ់រចាទរៅកនុងា ររងកើតខផនា  នកងា លូសរញ្ញជ ក់

េមអកតរេើខផនា ររងកើតកខនេងរេសា នកងរប្រើប្បាស់រកមងប្សី នកងស្តសាីេីជំ ំប្រមូេផាុំរ ឱើជាប្សីរេសារៅកនុងផៃោះ

រេសាទាងំរនោះ2094។ ត លាា បានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា ជនជារ់រចាទបានដឹងថា ខផនា រនោះប្តូវបាន

អន វតា2095។ រដាយខផអករេើតួនាទី រស់ជនជារ់រចាទកនុង ដឋអំណាឆ ត លាា បានយេ់រឃើញថា ជនជារ់រចាទ

លរបីដឹងអំេីា រ ឱើខរររនោះរដាយោម នា យេ់ប្េមេីជន ងរប្ោោះទាងំរនាោះ នកងថា ោត់លរបីរារំាងា ជំ  ញណា

មួយថ្នឧប្កកដឋកមមរនោះប្េមទាំងលរបីរស ើរអរងកតរញ្ញា រនោះផងខដ ។ ត លាា បានសននកដាឋ នថា៖ 

ជនជាររ់ចាទខដេកំេ ងររំេញតួនាទីនាយទាហាន នកងត្តម យៈា ឯកភាេរេើខផនា ប្ររភទរនោះ 

ា ឆូេ ួមរៅកនុងា លូសរញ្ញជ ក់េមអកតអំេីខផនា  នកងេ ំបានេកនកតយរឡើងវច្ញ ថារតើខផនា រនាោះជាក់

ខសាងប្តូវបានអន វតាោ៉ៅ ងដូឆរមាឆរនាៃ រ់េីបានដឹងរហ្ត រកើតរឡើង នកងថារតើផៃោះរេសាខដេបានររងកើត

រឡើង រដាយខផអកត្តមខផនា បានប្រប្េឹតារៅោ៉ៅ ងដូឆរមាឆរនាោះ ប្តូវដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវេីរទឧប្កកដឋ

ខដេបានប្រប្េឹតារឡើងរៅកនុងដំរណើ ា រនាោះ2096។ 

794>សេប្កមកនុងរៅកនុងរ ឿងកាី Ikeda (ត លាា អាជាា សឹកររណាា ោះអាសនន Batavia) េ ំបានរដាោះប្សយ

ជាក់លាក់រេើទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវរនាោះរឡើយ។ ខផអកត្តមអងគរហ្ត ថ្នរ ឿងកាី េទធភាេអាឆរកើតម្ភនលឺថា 

ា ទទួេខ សប្តូវរនោះប្តូវបាន ករឃើញរដាយខផអករេើា ទទួេខ សប្តូវ ត្តមរោេរំណង ួមសប្ម្ភរ់ឧប្កកដឋ

កមមខដេជាក់ខសាងេ ំម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួមរនាោះ។ រទាោះរីជាោ៉ៅ ងណាកាី េទធភាេអាឆរកើតម្ភន

ខដេថា កនុងរ ឿងកាី Ikeda ត លាា បានយេ់រឃើញថា ឧប្កកដឋកមមរនាោះបានប្រប្េឹតារឡើងរដាយប្ររោេរៅកនុង

រោេរំណង ួម ឬថា ជនជារ់រចាទទទួេខ សប្តូវកនុងនាមជាថាន ក់រេើ ជាេករសសរៅរេេខដេត លាា បាន

កត់សម្ភគ េ់រេើតួនាទី នកងឋាននា សកាក រស់ជនជារ់រចាទ នកងា េ ំបានចាត់វច្ធានា រស ើរអរងកត។ រដាយខផអក

                                                 
2093 រ ឿងកាី  Sch. (ត លាា កំេូេសប្ម្ភរ់ឆប្កភេអង់រលេស កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័  ១៣ ជាអាទិ៍ (ភាសអាេេឺម៉ៅង់) (ា ខដេ

ថា ជនជារ់រចាទេ ំប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះា សម្ភេ រ់ជន ងរប្ោោះ បានឆេោុះរញ្ញច ងំរៅកនុងរទរចាទប្រឆំ្ងនឹងជនជារ់

រចាទត្តមឆារ់អាេេឺម៉ៅង់ខដេេ ំបានដាក់រញ្ចូេរទមន សសឃាត ឬឃាតកមមរឡើយ)។ 

2094
 រ ឿងកាី Ikeda (ត លាា អាជាា សឹកររណាា ោះអាសនន Batavia) ទំេ័  ៤។ 

2095
 រ ឿងកាី Ikeda (ត លាា អាជាា សឹកររណាា ោះអាសនន Batavia) ទំេ័  ៤។ 

2096
 រ ឿងកាី Ikeda (ត លាា អាជាា សឹកររណាា ោះអាសនន Batavia) ទំេ័  ៤។ 
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រេើភាេេ ំឆាស់លាស់ទាងំរនោះ នកងរដាយោម នា អន វតា រស់ ដឋខដេពាក់េ័នធដថ្ទរទៀត រ ឿងកាី Ikeda 

(ត លាា អាជាា សឹកររណាា ោះអាសនន Batavia) េកតជាេ ំម្ភនភាេប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញថា ា ទទួេខ ស

ប្តូវឆំរពាោះរទឧប្កកដឋខដេេ ំម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួម ម្ភនអតែកភាេត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា 

ជាតករៅកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នធរៅនឹងរទរចាទរឡើយ។ 

795>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា រ ឿងកាីរប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទី

េី ដូឆជារ ឿងកាី រស់ប្ររទសអ ីត្តេីខដេបានដកប្សង់រៅកនុងរ ឿងកាី Tadić េ ំបានផាេ់ា ោបំ្ទ ឹងមំ្ភឆំរពាោះ
សញ្ញា ណថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ III រឡើយ។ សេដីារ ឿងកាី Tadić បានសំអាងរៅរេើរ ឿងកាី រស់អ ី
ត្តេីកនុងា សននកដាឋ នថា “រ លគេម្ភន ក់អាឆដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ឆំរពាោះរទឧប្កកដឋខដេបាន

ប្រប្េឹតារដាយសម្ភជកកដថ្ទរទៀតថ្នប្កុមមួយ នកងេ ំប្តូវបានលកតទ ករៅកនុងខផនា រេមើសរនាោះរឡើយ” ដរារណា

រលអាឆដឹងជាម នបានថា ជារទឧប្កកដឋ2097។ រៅកនុងរ ឿងកាី D’Ottavio រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី សម្ភជកកថ្នប្កុមេ ំ

ប្តូវបានដាក់េក  ទធភាេេីរទឧប្កកដឋណាមួយរឡើយ រប្ពាោះេ ំសែកតកនុងខផនា  ួម។ ត លាា កំេូេ រស់អ ីត្តេី

បានរញ្ញជ ក់ថា ជនជារ់រចាទ D’Ottavio ខដេបានបាញ់ឆំថ្ដ រស់អនក ត់រលឆខេួន េ ំម្ភនរឆតនាសម្ភេ រ់រឡើយ 
រ៉ៅ ខនាប្តឹមខតរារំាងា  ត់រលឆខេួនរ៉ៅ រណាណ ោះ នកងចារ់ខេួនជន ងរប្ោោះ ខដេជារោេរៅប្តូវបានរនារដាយប្កុម

រនាោះ2098។ ា សេ រ់ រស់ជន ងរប្ោោះបានរកើតរឡើងរដាយស ខតាេៈរទសៈសម នមកនដេ់ ខដេរនោះជាា  ង

 រួសមួយេ ំប្តូវបានេាបាេភាេ មៗ2099។ េកតណាស់ សម្ភជកករួននាក់ថ្នប្កុមរនាោះប្តូវបានដាក់េក  ទធភាេេីរទ

មន សសឃាតោម នម ណរឆតនា (omicidio preterintenzionale) ជារទរេមើសមួយខដេប្តឹមខតម្ភនរឆតនារងក
ឱ្យម្ភនេយសនកមមរេើ ូរាយ រដាយជនជារ់រចាទប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះា សេ រ់រនោះត្តម យៈ

ទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវតឹង  ឹង ប្សរត្តមយ តាកសស្តសាខដេម្ភនអតែកភាេកនុងឆ្ន ំ ១៩៤០។ 

796>រ ឿងកាី Artano ក៏ប្តូវបានរោងរៅរេើរដាយេ ំប្តឹមប្តូវដូឆោន ផងខដ ។ ត លាា កំេូេ រស់អ ីត្តេី

បានរដករស ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេេីរទមន សសឃាត ខដេបានប្រប្េឹតារឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នប្រតករតាក

ា កនុងរោេរំណងចារ់ខេួនអនកោបំ្ទរកសប្រឆំ្ងមួយឆំនួន រដាយស រោេរំណង ួមថ្នប្រតករតាកា រនាោះ េ ំ

                                                 
2097

 សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ២១៨។ 
2098

 រ ឿងកាី D’Ottavio (ត លាា ជាន់ខពស់ អ ីត្តេី) ទំេ័  ៦ ដេ់ ៧។ 

2099
 រ ឿងកាី D’Ottavio (ត លាា ជាន់ខពស់ អ ីត្តេី) ទំេ័  ២។ 
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បាន ួមរញ្ចូេា សម្ភេ រ់រឡើយ2100។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ “ប្េឹតាកា ណ៍”ថ្នា សម្ភេ រ់រដាយោម នរឆតនាខដេ

សែកតរប្ៅខផនា  រស់ប្កុម េ ំអាឆដាក់ឱ្យសម្ភជកកទាងំអស់ថ្នប្កុមទទួេខ សប្តូវបានរឡើយ នកងររើរទាោះរីជា

ា េកតថា ា សម្ភេ រ់រនោះអាឆដឹងជាម នបានថា ជារទរេមើសក៏រដាយ នកងរដាយរហ្ត ថា កងជីវេេប្រដារ់

រដាយអាវ   នកងអនកោបំ្ទរកសប្រឆំ្ងរនាោះទំនងជាេ ំប្េមឆូេស ភាេ។ រដាយបាន ំឭករ ឿងកាី Beraschi  

ត លាា កំេូេបានរញ្ញជ ក់ឆាស់លាស់ថា ា ទទួេខ សប្តូវសប្ម្ភរ់ា សម្ភេ រ់ខដេបានរកើតរឡើងកនុងអំឡុង

រេេថ្នប្រតករតាកា របាសសម្ភអ តខដេបានរ ឱើរឡើងរដាយមន សសមួយឆំនួនរនាោះ តប្មូវឱ្យម្ភនា រង្ហា ញេី

“អំរេើរដាយរឆតនា [attività volontaria] ពាក់េ័នធរៅនឹងា សម្ភេ រ់រនាោះ”2101។ 

797>ឆំរពាោះរ ឿងកាីទាក់ទងរៅនឹងភាេអាឆអន វតាបានថ្នឆារ់ រស់អ ីត្តេី សាីេីា រេើកខេងរទាសឆ ោះថ្ងៃទី 

២២ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៤៦2102 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ឆារ់រនោះខផអកោ៉ៅ ងខាេ ងំរៅ

ត្តមរ ច្រទ ដូឆបានរង្ហា ញត្តម យៈយ តាកសស្តសាខដេេ ំសូវស ីវសង្ហឱ ក់ោន 2103។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រ ឿងកាី

ប្ររភទរនោះេ ំអាឆផាេ់ជាា ខណនាឆំាស់លាស់បានរឡើយ។ 

798>ប្ររភទរ ឿងកាីឆ ងរប្ាយ រស់អ ីត្តេីេ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ ម រ៉ៅ ខនាប្តឹមខតជារទឧប្កកដឋ

 មមត្តត្តមឆារ់ រស់អ ីត្តេី ខដេបានប្រប្េឹតារឡើងរដាយ នកងរៅរេើជនជាតកអ ីត្តេី រហ្ើយប្តូវបានជំន ំជប្មោះ

                                                 
2100

 រ ឿងកាី Artano (ត លាា ជាន់ខពស់ អ ីត្តេី) ទំេ័  ១៣។ 
2101

 រ ឿងកាី Artano (ត លាា ជាន់ខពស់ អ ីត្តេី) ទំេ័  ១៤។ 
2102

 សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ២១៧។ 
2103

 ជាឧទាហ្ ណ៍ រ ឿងកាី compare Tossani (ត លាា ជាន់ខពស់ អ តី្តេី) ទំេ័  ៨៨ ដេ់ ៨៩ (ា រេើកខេងរទាសអាឆអន វតា

បាន រៅរេេជនជារ់រចាទេ ំបានប្រប្េឹតាអំរេើណាមួយកនុងា ជំ  ញប្រតករតាកា  ឬរប្រើប្បាស់អាវ   នកងរដាយស ា សម្ភេ រ់រនាោះ លឺ

ជារហ្ត ា ណ៍ខដេម្ភនេកខណៈេករសស នកងេ ំអាឆប្ររមើេដឹងជាម នបាន) នកង រ ឿងកាី Ferrida (ត លាា ជាន់ខពស់ អ ីត្តេី) ទំេ័  

៨៨ (ា រេើកខេងរទាសអាឆអន វតាបាន រដាយរហ្តថា ជនជាររ់ចាទបានឆូេ ួមកនុងា ជំ  ញប្រតករតាកា ប្តឹមខតជាអនកេាេបា

េ នកងរដាយស រទឃាតកមមរនោះខ សខរេកេីរទខដេជនជារ់រចាទម្ភនរំណងប្រប្េឹតា ដូឆជា ា សហ្ា ជាមួយសប្តូវ) រ ឿងកាី 

Palmia (ត លាា ជាន់ខពស់ អ ីត្តេី) ទំេ័  ៨៩ (បានសរប្មឆថា ា រេើកខេងរទាស កនុងក ណីឃាតកមមខដេបានប្រប្េឹតារឡើងកនុង

រេេជំ  ញប្រតករតាកា ខដេអន វតារដាយរ លគេមួយឆំនួន េ ំអាឆអន វតាបាន រៅរេេខដេប្រតករតាកា រនោះ ត្តម មមត្ត ឬរដាយថ្ឆដ

នយកាី (rapporto di causalità o anche solo di occasionalità) បានភាជ រ់ទំនាក់ទំនងរៅនឹងា រ ឱើមន សសឃាត)។ រខនែមរេើរនោះ

រទៀត កំណត់សរងខររ ឿងកាី េ ំបានផាេ់េ័ត៌ម្ភនេមអកតប្លរ់ប្ោន់ខដេអាឆយេ់បានឆាស់លាស់អំេតីួនាទីថ្នភាេអាឆដឹងជាម នបាន

រៅកនុងា ដាក់សម្ភជកកទាងំអស់ខដេជំ  ញប្រតករតាកា ឱ្យទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះរទមន សសឃាតរឡើយ។  
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កាីរៅឆំរពាោះម ខអាជាា    រស់អ ីត្តេីរ៉ៅ រណាណ ោះ2104។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រ ឿងកាីរនោះអាឆប្តូវបានចាត់ទ កថា ម្ភន

ា ជារ់ពាក់េ័នធតកឆតួឆរៅកនុងរ ច្រទរនោះ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកនុងរ ឿងកាី Tadić បានសំអាងរៅរេើ

រ ឿងកាីរនោះរដើមបីរជឿជាក់បានថា ធាត ផសអំតារនាម័តតប្មូវសប្ម្ភរ់ដាក់ា ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះអំរេើខដេបាន

ប្រប្េឹតារឡើងរដាយសម្ភជកកដថ្ទរទៀតរៅកនុងប្រតករតាកា រេមើស រ៉ៅ ខនាេ ំបាន ួមរញ្ចូេរៅកនុងខផនា  ួមរនាោះ 

េកតជាម្ភនអតែកភាេរៅជ ំវច្ញភាេអាឆដឹងជាម នបានថា ជារទរេមើស2105។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី សេដីារ ឿង

កាី Mannelli ខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នរ ឿងកាីរនោះបានដកប្សង់ោ៉ៅ ងទូេំទូលាយ រៅកនុងា វច្ភាល

 រស់ខេួនអំេីរញ្ញា អតារនាម័ត េ ំទំនងជាផៃយុោន ទាងំប្សុងរនាោះរទ។ កនុងរ ឿងកាី Mannelli ត លាា កំេូេបាន

េប្ងីករេើប្រធានរទសាីេីរហ្ត  នកងផេជាសតាន ម័ត (rapporto di causalità materiale) កនុងា រញ្ញជ ក់
អំេីរោេា ណ៍ខដេថា ា ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះរទឧប្កកដឋខដេបានប្រប្េឹតារដាយរ លគេដថ្ទរទៀត នកងខ សេី

រទឧប្កកដឋខដេបានប្េមរប្េៀងោន រដាយសម្ភជកករនាោះ អាឆម្ភនអតែកភាេ ខតកនុងក ណីខដេរទឧប្កកដឋខដេបាន

ប្រប្េឹតារដាយរ លគេដថ្ទរនាោះ លឺជាា វច្វឌឍន៍សមប្សរ នកងអាឆសម នដឹងជាម នបានរឆញេីរទឧប្កកដឋខដេបាន

ប្េមរប្េៀងោន រនាោះ (logico e prevedibile sviluppo)
2106។ លួ កត់សម្ភគ េ់ េកខខណឌ តប្មូវថ្នា វច្វឌឍន៍សម

ប្សររនោះ រោងត្តមត លាា កំេូេរនាោះ ពាក់េ័នធរៅនឹងធាត ផសថំ្នរហ្ត  នកងផេជាសតាន ម័ត េ ំខមនធាត ផស ំ

អតារនាម័តរនាោះរទ។ ដូឆរនោះ ជាឧទាហ្ ណ ៍ផនត់លំនកត រស់ចា ីេ ំម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា វាយតថ្មេអំេី

រហ្ត  នកងផេជាសតាន ម័តរឡើយ។ 

799>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ក៏បានេកនកតយផងខដ រេើយ តាកសស្តសាជារប្ឆើនដថ្ទរទៀតចារ់ត្តងំេីរប្ាយស

ស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី ។ ភាលរប្ឆើនថ្នរ ឿងកាីទាងំរនោះេ ំបានោបំ្ទដេ់ា រេើករឡើងខដេថា ជនជារ់រចាទអាឆ

ប្តូវបានសរប្មឆដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ឆំរពាោះរទឧប្កកដឋ ខដេជនជារ់រចាទេ ំបានប្រប្េឹតាអំរេើ

សតាន ម័តថ្នរទរនោះ2107 នកងេ ំម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួមរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រ ឿងកាីឆំនួន 

៥ ស័កាកសមនឹងទទួេបានា េកភាការខនែមរទៀត។ 

                                                 
2104

 សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ២១៨ ដេ់ ២១៩។ 
2105

 សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ២១៨ ដេ់ ២១៩។ 
2106

 រ ឿងកាី Mannelli (ត លាា ជាន់ខពស់ អ ីត្តេី) កថាខណឌ  ៦៩៦ ដេ់ ៦៩៧។ 

2107
 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានេកនកតយរខនែមរេើរ ឿងកាីខដេបានរង្ហា ញខាងរេើ ដូឆជា រ ឿងកាី Belsen (ត លាា រោធា

អង់រលេស កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ម្ភនេកខណៈប្រហាក់ប្រខហ្េោន រៅនឹងរ ឿងកាី ជំ ំប្រមូេផាុំ Dachau  រដាយស ពាក់េ័នធរៅនឹង
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800>រ ឿងកាីេី កនុងឆំរណាមរនោះ លឺរ ឿងកាី Rüsselsheim (លណៈកមមា រោធាសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្កកនុងប្ររទស

អាេេឺម៉ៅង់) នកងរ ឿងកាី Tashiro (លណៈកមមា រោធាសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្កកនុងប្ររទសជរ៉ៅ ន) ខដេប្តូវបាន

សរប្មឆរៅឆំរពាោះម ខលណៈកមមា រោធាអារម៉ៅ ច្ក។ កនុងរ ឿងកាី Rüsselsheim ជនស ីវច្េអាេេឺម៉ៅង់ដរ់មួយ

នាក់ប្តូវបានរចាទប្រាន់េីរទរប្រើប្បាស់អំរេើហ្កងា នកងា រ ឱើមន សសឃាតមករេើអាាសោនកកអារម៉ៅ ច្ក

ឆំនួនប្បាមំួយនាក់បានធាេ ក់យនារហាោះ ខដេប្តូវបានហ្ឱូងមន សសវាយដំ នកងឆ ងរប្ាយប្តូវបានបាញ់សម្ភេ រ់រដាយ

                                                                                                                                                             

ា ឆូេ ួមកនុងា ជំ  ញា រ ឱើបារជាប្រេ័នធ (ទំេ័  ១)។ រ ឿងកាី Farben (ត លាា រោធាអារម៉ៅ ច្ក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ខដេជន

ជារ់រចាទមួយឆំនួនប្តូវបានរចាទប្រាន់រដាយស បានឆូេ ួមរៅកនុងា ររងកើត នកងអន វតាខផនា  ួម ឬសមលំនកតកនុងា ប្រប្េឹតា

រទឧប្កកដឋប្រឆំ្ងសនាកភាេ (ទំេ័  ១) ត លាា រនោះបានរញ្ញជ ក់ថា “ប្តូវខតម្ភនា រង្ហា ញថា ជនជារ់រចាទ េកតជាភាលីថ្នខផនា  ឬ

ា សមលំនកត ឬបានដឹងអំេីខផនា   នកងបានជំ  ញរោេរំណង នកងរោេរៅត្តម យៈា ឆូេ ួមរៅកនុងា រ ៀរឆំសប្ម្ភរ់រ ឱើស

ស្តង្ហគ ម េ្ នពាន”(ទំេ័  ១៦ រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម)។ រ ឿងកាី Hadamar (លណៈកមមា ោធាអារម៉ៅ ច្ក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ជន

ជារ់រចាទប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរដាយស ា ឆូេ ួមរៅកនុងខផនា  ួមសម្ភេ រ់ជនស ីវច្េរារ់ យនាក់រៅកខនេងសប្ម្ភរ់

េាបាេររាល (ទំេ័  ៤៧, ៥១)។ រ ឿងកាី Hostage ជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទប្រាន់កនុងឆំរណាមរនាោះរដាយស ា ឆូេ ួមរៅ

កនុងខផនា លកតទ កជាម នថ្នរភ វកមម នកងា រំភកតរំភ័យ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ជនជារ់រចាទេ ំប្តូវបាន ករឃើញថា ម្ភនេក  ទធរដាយ

ស េ ំម្ភនភសាតុ្តងរង្ហា ញអំេីា ឆូេ ួមរៅកនុងខផនា លកតទ កជាម នរនាោះ (ទំេ័  ១២៣០ នកង ១២៦០)។ រ ឿងកាី Mauthausen 
(ត លាា រោធាអារម៉ៅ ច្ក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ត លាា រនោះបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរេើជនជារ់រចាទឆំនួន ៦១ នាក់ រដាយស 

“ា អន វតាត្តមខផនា  ួមកនុងា ដាក់រ លគេនានា”ឱ្យទទួេ ងរប្ោោះរដាយស ឧប្កកដឋកមមរផសងៗ (ទំេ័  ២ ដេ់ ៤ សូមរមើេផង

ខដ  ទំេ័  ១៤ ដេ់១៥) ដូរឆនោះ ត លាា បានទទួេសគ េ់ា ឆូេ ូមរៅកនុងខផនា  ួមខដេជាទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវ ររើ

រទាោះរីជាេ ំបានរញ្ញជ ក់ថា រនោះអាឆ ួមរញ្ចូេា ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះរទឧប្កកដឋខដេេ ំម្ភនរៅកនុងខផនា  ួមរនាោះក៏រដាយ (ទំេ័  

១៤)។ សេប្កម រស់ត លាា   IMFTE បានសរប្មឆថា ជនជារ់រចាទមួយឆំនួនបានឆូេ ួមរៅកនុងា ររងកើត នកងា អន វតា
ខផនា  ួម ឬសមលំនកត កាអំណាឆប្តួតប្ត្ត រស់ជរ៉ៅ នរៅកនុងតំរន់ត្តម យៈា រ ឱើសស្តង្ហគ ម េ្ នពាន (ទំេ័  ៤៩៧៦៨ ដេ់ 

៤៩៧៦៩) ខដេត លាា បានសរប្មឆថា ជាអំរេើរេមើស  រដាយស “អនកទាងំអស់រនាោះខដេរៅប្លរ់រេេ លឺជាភាលីរៅកនុងា សម

លំនកតរេមើស ឬរៅកនុងរេេណាមួយបានដឹងថា ជារទរេមើស បានឆូេ ួមកនុងា អន វតាខផនា រនាោះ នកងម្ភនេក  ទធេីរទរចាទខដេម្ភន

ខឆងរៅកនុងរទរចាទទីមួយ” (ទំេ័  ៤៩៧៧០)។ រ ឿងកាី Ulrich and Merkle (ត លាា រោធាអារម៉ៅ ច្ក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ជន

ជារ់រចាទប្តូវបាន ករឃើញថា ម្ភនេក  ទធរដាយស បានអន វតាត្តមខផនា  ួមកនុងា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋកនុងកកឆចប្រតករតាកា រៅជំ ំ

ប្រមូេផាុំ Dachau (ទំេ័  ១)។ រ ឿងកាី Wuelfert (ត លាា រោធាអារម៉ៅ ច្ក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ជនជារ់រចាទប្តូវបានរចាទ

ប្រាន់េីា រ ឱើមន សសឃាត ា វាយដំ នកងា រ ឱើទា  ណកមមរេើសម្ភជកកកងកម្ភេ ំងប្រដារ់អាវ   រស់សប្តូវ រដាយបានអន វតាត្តម

ខផនា  ួមត្តម យៈា រេើកទឹកឆកតារដាយឆនៃៈ នកងរដាយរឆតនា ជួយនកងជំ  ញ នកងឆូេ ួមកនុងឧប្កកដឋកមមទាងំរនាោះ (ទំេ័ ១)។  
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ជនជារ់រចាទម្ភន ក់កនុងឆំរណាមរនាោះ2108។ តំណាងអយយា បានអោះអាងថា ជនជារ់រចាទបានឆូេ ួមកនុងរោេ

រំណង ួម ដូរឆនោះប្តូវដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះា សម្ភេ រ់ណាខដេជាផេវច្បាកទំនងជារកើតម្ភនត្តម មម

ជាតក “ររើរទាោះរីជាភាលីេ ំម្ភនរំណងជាក់លាក់ ឬហាមឃាត់រដាយជនជារ់រចាទក៏រដាយ”2109។ ដូរឆនោះអយយ

ា ទំនងជាយេ់រឃើញថា ា ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះរោេរំណង ួមបានេនាេ តដេ់ឧប្កកដឋកមមខដេេ ំបានម្ភន

 ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួម ដរារណារលអាឆដឹងជាម នបានថា ជារទរេមើស។ រ៉ៅ ខនា កនុងរ ឿងកាី Essen 

Lynching (ត លាា រោធាឆប្កភេអង់រលេសកនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) េ ំម្ភនភាេឆាស់លាស់ ថារតើត លាា 

ជាក់ខសាងម្ភនទសសនៈដូឆោន រនោះ នកងបានអន វតាទសសនៈរនោះរៅកនុងរ ឿងកាី ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ ជាា កត់សម្ភគ េ់ 

ជនជារ់រចាទម្ភន ក់ ប្តូវបានរដាោះខេងឱ្យ ួឆខេួន រដាយស ប្តឹមខតបាន  រមើេ។ ជនជារ់រចាទដថ្ទរទៀតប្តូវ

បាន ករឃើញថា ម្ភនេក  ទធរដាយ“បានរ ឱើសកមមភាេ ួមោន  ... រដាយឆនៃៈ រដាយរឆតនា នកងបានរេើកទឹកឆកតា

ជួយជំ  ញរដាយេ ំប្តឹមប្តូវ នកងបានឆូេ ួមកនុងា សម្ភេ រ់ [...] សម្ភជកកថ្នអាាសោនកកអារម៉ៅ ច្ក”2110។ ា 

សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរនោះបានរង្ហា ញថា ា រ ឱើមន សសឃាតឆ ងរប្ាយ លឺជាខផនកថ្នរោេរំណង ួម។ 

801>រៅកនុងរ ឿងកាី Tashiro រ លគេកកប្បានំាក់ថ្នេនធនាោ រោធាតូកយូ (Tokyo) ប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខ ស

ប្តូវឆំរពាោះា សេ រ់អនករទាសសស្តង្ហគ មជនជាតកអារម៉ៅ ច្កខដេប្តូវបានរឆោះសេ រ់ កនុងអំឡុងរេេថ្នា វាយ

ប្រហា ទម្ភេ ក់ប្ោរ់ខរក រដាយស េួករលេ ំប្តូវបានរដាោះខេងរឆញេីរនៃរ់ឃ ំខេួន2111។ កនុងរ ឿងកាីរនោះ អយយ

ា បានអោះអាងថា “អនករទាសជនជាតកអារម៉ៅ ច្កប្តូវបានរ ឱើឱ្យរឆោះសេ រ់រដាយរឆតនា នកងប្សរត្តមខផនា 

ខដេបានលកតទ កជាម ន ឬោ៉ៅ ងរហាឆណាស់ រដាយស ា មកនយកឆកតាទ កដាក់ទាងំប្សុង រស់ជនជារ់រចាទ 

TASHIRO នកង KOSHIKAWA កនុងា មកនបានរដាោះខេងេួករលឱ្យបានម ន”2112។ ររើរទាោះរីជាា រោង

រៅរេើា មកនយកឆកតាទ កដាក់ទាងំប្សុងអាឆប្តូវបានរកប្សយថា ជាា រោងរៅរេើា ទទួេខ សប្តូវកនុង

រោេរំណង ួមឆំរពាោះឧប្កកដឋកមមខដេជាក់ខសាងេ ំបានម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួមរនោះក៏រដាយ ក៏

                                                 
2108

 រ ឿងកាី Rüsselsheim (លណៈកមមា ោធាអារម៉ៅ ច្ក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័  ២ ដេ់ ៣ នកង ៦។   
2109

 ប្រតកចា ឹកជំន ំជប្មោះរ ឿងកាី Rüsselsheim ដកប្សង់រដាយ Robert  Clarke៖ “ា វច្េប្តឡរ់រៅាន់រាោះ Borkum ា ទទួេ

ខ សប្តូវត្តមសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ទូលាយរៅកនុងប្េឹតាកា ណ៍សស្តង្ហគ មរេើកទីេី ” ប្េឹតាករ័ប្តថ្នយ តាក ម៌ឧប្កកដឋកមមអនា ជាតក ភាល ៩ 

(ឆ្ន ំ ២០០៩) ទំេ័  ៨៣៩ នកង ៨៥៤។  

2110
 រ ឿងកាី Rüsselsheim (លណៈកមមា ោធាអារម៉ៅ ច្ក កនុងប្ររទសអាេេឺម៉ៅង់) ទំេ័  ១។ 

2111
 រ ឿងកាី Tashiro (លណៈកមមា ោធាអារម៉ៅ ច្ក កនុងប្ររទសជរ៉ៅ ន) ទំេ័  ៧ ដេ់ ៨ នកង ១១។ 

2112
 រ ឿងកាី Tashiro (លណៈកមមា ោធាអារម៉ៅ ច្ក កនុងប្ររទសជរ៉ៅ ន) ទំេ័  ១១។ 
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ទំនងជាថា ា រោងរនោះសំរៅរៅរេើា ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះា រ ឱើមន សសឃាតោម នម ណរឆតនា។ 

អាប្ស័យរហ្ត រនោះ េ ំអាឆសននកដាឋ នថា រ ឿងកាីរនោះបានរង្ហា ញអំេីា ដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវរដាយខផអករេើទប្មង់

ទូលាយថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមបានរឡើយ។  

802>ម្ភនរ ឿងកាីខដេពាក់េ័នធរប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី ឆំនួន ៣ ដថ្ទរទៀតរៅឆំរពាោះម ខត លាា រោធា

អូស្តសា េី។ កនុងរ ឿងកាី Hatakeyama អនកឆូេ ួមជនជាតកជរ៉ៅ នឆំនួន ៧ នាក់ ប្តូវបានរចាទប្រាន់េីរទសម្ភេ រ់

ជនស ីវច្េជនជាតកឆកនម្ភន ក់2113ខដេបានសេ រ់រដាយស ា វាយដំ នកងា រ ឱើទា  ណកមម2114។ រៅកនងុ បាយ

ា ណ៍ រស់ខេួនឆំរពាោះម ខត លាា  តំណាងអយយា បានរោងរៅរេើរសៀវរៅមួយកាេសាីេីឆារ់ប្េហ្ម

ទណឌ កនុងប្សុកខដេេកភាកា“អំេីខផនា  ួម” ប្េមទាងំទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវ2115។ រទាោះរីជាោ៉ៅ ងណាកា ី

េ ំម្ភនា រញ្ញជ ក់ថា ត លាា បានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេជនជារ់រចាទរដាយខផអករេើទប្មង់ថ្នា ទទួេខ ស

ប្តូវខដេដូឆោន រៅនឹងទប្មង់ទូលាយថ្នា ទទួេខ សប្តូវកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរឡើយ2116។ 

803> កនុងរ ឿងកាី Matsumoto  ជនជារ់រចាទឆំនួន ៣ នាក់ ប្តូវបានរចាទប្រាន់េីរទមន សសឃាតរេើជនស ី

 វច្េជនជាតកឆកនម្ភន ក់ខដេេួករលសងស័យអំេីសកមមភាេចា កមម ខដេរប្ាយមកបានសេ រ់រដាយស ា រ ឱើ

ទា  ណកមម នកងា រ ឱើបារ2117។ តំណាងអយយា បានរេើករឡើងថា ទាក់ទងរៅនឹងជនជារ់រចាទ 

Matsumoto ត លាា លរបីេកចា ណា ថារតើជនជារ់រចាទ ជា“រ លគេម្ភន ក់កនុងឆំរណាមរនាោះខដេបាន ួមោន

សប្ម្ភរ់រោេរំណងេ ំប្សរឆារ់ ឬសប្ម្ភរ់រោេរំណងេ ំប្សរឆារ់ខដេប្តូវបានរ ឱើឱ្យប្រសកទធភាេត្តម 

យៈមរ ាបាយមកនប្សរឆារ់ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា”2118។ ោត់បានរខនែមរទៀតថា ជនជារ់រចាទ Matsumoto េ ំ
លរបីប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវរឡើយ ប្រសកនររើោត់េ ំបានដឹង ឬប្រសកនររើោត់េ ំបានយេ់ប្េមថា ា សួ 

យកឆរមេើយជន ងរប្ោោះប្តូវបានរ ឱើរឡើងត្តម យៈអំរេើហ្កងាដេ់សេ រ់រនាោះ2119។ ដូរឆនោះ  បាយា ណ៍ រស់

                                                 
2113

 រ ឿងកាី Hatakeyama (ត លាា រោធា អូស្តសា េី) ទំេ័  ៨៤។ 
2114

 រ ឿងកាី Hatakeyama (ត លាា រោធា អូស្តសា េី) ទំេ័  ៥១។ 
2115

 សូមរមើេ រ ឿងកាី Hatakeyama (ត លាា រោធា អូស្តសា េី) ទំេ័  ៥២។ 
2116

 រ ឿងកាី Matsumoto (ត លាា រោធា អូស្តសា េី) ទំេ័  ៤៦។ 
2117

 រ ឿងកាី Matsumoto (ត លាា រោធា អូស្តសា េី) ទំេ័  ១៧។ 
2118

 រ ឿងកាី Matsumoto (ត លាា រោធា អូស្តសា េី) ទំេ័  ១៧។ 
2119

 ា ជំន ំជប្មោះរ ឿងកាី Matsumoto (ត លាា រោធា អូស្តសា េី) ទំេ័  ៤៦។ 
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តំណាងអយយា  រង្ហា ញថា រោងត្តមទសសនៈ រស់ោត់ េ ំម្ភនា ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះឧប្កកដឋកមមខដេេ ំប្តូវ

បានលកតទ កត្តម យៈរោេរំណង ួមរឡើយ។ ត លាា  កេ ំរឃើញថា ជនជារ់រចាទ Matsumoto ម្ភនេក  ទធ
រឡើយ2120។ 

804>ឆ ងរប្ាយ កនុងរ ឿងកាី Ishiyama នកង Yasusaka ជនជារ់រចាទេី នាក់ប្តូវបានរចាទប្រាន់េីរទមន សស

ឃាតរេើរ េ ើយសឹកសស្តង្ហគ មជនជាតកឥណាឌ េី នាក់2121។ ជនជារ់រចាទទាងំេី បានរំភកតរំភ័យរ េ ើយសកឹ

រដាយឆងេួករលភាជ រ់នឹងរដើមរ ើ។ រៅរេេជនជារ់រចាទ Yasusaka ប្បារ់ជនជារ់រចាទ Ishiyama ថា លួ 
“រដាោះខេងេួករលរៅ” ជនជារ់រចាទ Ishiyama  បានរឆេើយថា “រយើងបានរ ឱើមកដេ់ប្តឹមរនោះរហ្ើយ រយើងអាឆ

រញ្ចរ់វាខតមាងរៅ” នកងបានបាញ់សម្ភេ រ់រ េ ើយសឹករនាោះ2122។ រៅកនុងា រង្ហា ញដេ់ត លាា  តំណាង

អយយា បានញ្ញជ ក់ដូឆខាងរប្ាម៖  

ខផនា  មួ  មួរញ្ចូេខផនា  ួរ មួប្េមរប្េៀងោន ប្រប្េឹតាអំរេើមន សសឃាត ឬរទរេមើសណាមួយ។ 

ប្រសកនររើអំរេើមយួខដេបានប្រប្េឹតារឡើងរដាយន ណាម្ភន ក់ថ្នសម្ភជកកប្កុម កនុងរោេរណំងជ ំ ញ

រោេរៅ ួម រស់សម្ភជកកប្កុមរនាោះ បានរណាា េឱ្យម្ភនា សេ រម់ន សស សម្ភជកកទាងំអស់រនាោះ

ប្តូវទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះរទមន សសឃាតកនុងកប្មកតទីេី រសមើោន នឹងចា ីរនាោះខដ ។ 

ប្រសកនររើអនករជឿជាក់ថា ា ប្េមរប្េៀងោន  វាងជនជាររ់ចាទទាងំេី  លឺរដើមបីរំភកតរំភ័យរ េ ើយសឹក

ជនជាតកឥណាឌ េី នាក់រនាោះ នកងថា ជនជាររ់ចាទម្ភន ក់បានសរប្មឆបាញ់សម្ភេ ររ់ េ ើយសឹករនាោះ រហ្ើយ

ថា ា បាញ់ប្រហា រនាោះេ ំបានរ ឱើរឡើងកនុងរោេរណំងជ ំ ញរោេរៅ មួរនាោះរទ ដូរឆនោះជនជារ់រចាទ

ដថ្ទរទៀតេ ំអាឆដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវដូឆចា ីកនុងកប្មកតទីេី ត្តមរោេា ណថ៍្នខផនា  ួមរឡើយ2123

។  

អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ផៃយុរៅនឹងរ ឿងកាី Matsumoto តំណាងអយយា កនុងរ ឿងកាី Ishiyama នកង Yasusaka 

ទំនងជាយេ់ថា ររើរទាោះរីជារោេរំណង ួម លឺរដើមបីប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋមួយ ា ទទួេខ សប្តូវក៏ម្ភនអតែកភាេ

ផងខដ ទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កកដឋនានាខដេេ ំម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួមរនាោះ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី 

                                                 
2120

 រ ឿងកាី Ishiyama នកង Yasusaka ទំេ័  ៤។ 
2121

 រ ឿងកាី Ishiyama នកង Yasusaka ទំេ័  ៤ ដេ់ ៥។ 
2122

 រ ឿងកាី Ishiyama នកង Yasusaka ទំេ័  ២៤ ដេ់ ២៥។ 
2123

 រ ឿងកាី Ishiyama នកង Yasusaka ទំេ័  ២៧។ 
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េ ំម្ភនា រញ្ញជ ក់ថា ត លាា បានយេ់រឃើញថា រទមន សសឃាត ឬរទឧប្កកដឋដថ្ទរទៀតម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុង

រោេរំណង ួម ដូឆក ណីខដេជនជារ់រចាទ Ishiyama ប្តូវបានដាក់េក  ទធភាេរឡើយ2124។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ 

េ ំម្ភនា រង្ហា ញថា ត លាា បានអន វតារោេលំនកតរនោះរឡើយ។ 

805>ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ខដេថា អតែកភាេត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់ថ្នា 

ទទួេខ សប្តូវកនុងរោេរំណង ួមឆំរពាោះរទឧប្កកដឋ ខដេេ ំម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួម អាឆប្តូវបាន

រង្ហា ញរដាយខផអករេើា េកនកតយរេើឆារ់ប្េហ្មទណឌ កនុងប្សុករនាោះ អំណោះអំណាងរនោះបានខផអករេើា យេ់

ប្ឆឡំជាមូេដាឋ នថា រ ឿងកាីមួយឆំនួន ំ នកងា ត្តក់ខតងឆារ់ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរោងរៅរេើរនាោះ 

ពាក់េ័នធរៅនឹងឆារ់ប្េហ្មទណឌ សមញ្ាកនុងប្សុក រដាយោម ន ួមរញ្ចូេសម្ភសភាេថ្នឆារ់អនា ជាតកណាមួយ

រឡើយ2125។ ា អន វតាយ ត្តា  កា ប្េហ្មទណឌ កនុងប្សុកមករេើឧប្កកដឋកមមអនា ជាតកខដេបានប្រប្េឹតារឡើងរដាយ

ជនរ រទសរនាោះ អាឆចាត់ជាា អន វតា រស់ ដឋពាក់េ័នធរៅនឹងា កំណត់អតាសញ្ញា ណថ្នវច្ធានជាឆារ់ទំរនៀម

ទម្ភេ រ់អនា ជាតក ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវ ខដេប្តូវបានយកមកអន វតា។ ផៃយុរៅវច្ញ 

ា អន វតាយ ត្តា  កា ប្េហ្មទណឌ កនុងប្សុកទូរៅ េ ំអាឆរ ឱើជាមូេដាឋ នសប្ម្ភរ់រង្ហា ញអំេី វច្ធានថ្នឆារ់ទំរនៀម

ទម្ភេ រ់អនា ជាតកបានរនាោះរទ រដាយរហ្ត ថា ខឱោះសម្ភសភាេអនា ជាតក។ ា អន វតាកនុងប្សុកខរររនោះប្តឹមខត

អាឆរប្រើប្បាស់រដើមបីកំណត់អតាសញ្ញា ណរោេា ណ៍ទូរៅថ្នឆារ់ (កនុងប្សុក) ឬរ ឱើជាា រោងសប្ម្ភរ់រក

ប្សយឧប្កកដឋកមមអនា ជាតក រោេលំនកត នកងរោេា ណ៍រនាោះរ៉ៅ រណាណ ោះ រដាយរហ្ត ថា រោេលំនកតឆារ់ប្េហ្ម

ទណឌ អនា ជាតកប្តូវបានររងកើតរឡើង រដាយខផអករេើរោេលំនកតឆារ់ប្េហ្មទណឌ កនុងប្សុក2126។ ខផអកត្តមវច្ ី

សស្តសាខដេបានរសនើរឡើងរដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាា លឺថា  វច្ធានសំខាន់ៗជារប្ឆើនថ្នឆារ់ប្េហ្មទណឌ កនុងប្សុកម្ភន

េកខណៈដូឆជាឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតក ររើរទាោះរីជាោម នសម្ភសភាេឆារ់អនា ជាតកណាមួយឆូេ ួមក៏រដា

                                                 
2124

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៥០ ដេ់ ៧៥។ 
2125

 កនុងឆំរណាមយ តាកសស្តសាខដេបានដកប្សង់រនាោះ រខនែមរេើរ ឿងកាីដកប្សង់ទាក់ទងរៅនឹងយ តាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើក

ទីេី  ទំនងជាថា ម្ភនខតរ ឿងកាីរ៉ៅូឡូញា ជំន ំជប្មោះកាី Goeth (ត លាា កំេូេថ្នត លាា ឧប្កកដឋកមម រស់រ៉ៅូឡូញ)រ៉ៅ រណាណ ោះខដេដាក់

រញ្ចូេធាត ផសរំឆតនា។ 
2126

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៣៨៧ ជាអាទិ៍។ សូមរមើេផងខដ  Boris Burghardt៖ “Die Rechtsvergleichung in der 

völkerstrafrechtlichen Rechtsprechung ឆារ់ប្រហាក់ប្រខហ្េថ្នឆារ់ប្េហ្មទណឌ អនា ជាតក” រៅកនុង៖ Susanne Beck, 

Christoph Burchard, Bijan Fateh-Moghadam (eds), Strafrechtsvergleichung als Problem und Lösung ឆារ់ប្េហ្មទណឌ  
ជាដំរណាោះប្សយ នកងរញ្ញា  Nomos: ឆ្ន ំ ២០០១ ទំេ័  ២៣៥ ជាអាទិ៍។ 
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យ។ ា រេើករឡើងខរររនោះរ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ា ខរងខឆងដាឆ់េីោន  វាងឆារ់អនា ជាតក នកងឆារ់កនុងប្សុក 

ប្េមទាងំ វាងឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតក នកងរោេា ណ៍ទូរៅថ្នឆារក់នុងប្សកុ2127។  

                                                 
2127

 សូមរមើេ ម្ភប្ត្ត ៣៨ ថ្នសេកខនាកកៈ រស់ត លាា យ តាក ម៌អនា ជាតក (ICJ)។ Joseph L. Kunz៖ “ឆ ច្តេកខណៈថ្នឆារ់

ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតក” ប្េឹតាករ័ប្តអារម៉ៅ ច្កសាីេីឆារអ់នា ជាតក ភាល ៤៧ (ឆ្ន ំ ១៩៥៣) ទំេ័  ៦៦៦ បានរេើករឡើងទាក់ទងរៅនឹង
ា រង្ហា ញអំេីឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់ថា “ប្តូវខតជាា អន វតាខដេររើរទាោះរីជាអំរេើសកមម ឬអកមម នកងររើរទាោះរីជារៅកនុងអំឡុងរេេ

ថ្នសស្តង្ហគ ម ឬសនាកភាេក៏រដាយ។ ា អន វតារនោះប្តូវខតសំរៅរៅរេើសែ នភាេមួយប្ររភទខដេសែកតកនុងវច្សេភាេថ្នទំនាក់ទំនងអនា 

ជាតក”។ Eric David៖ រោេា ណ៍នីតកថ្នជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ   ទំេ័  ៦៣ បានេនយេ់ថា “រោេា ណ៍ទូរៅថ្នឆារ់មន សស ម៌” 

ខដេបានេកភាការៅកនុងរ ឿងកាី Nicaragua (ICJ) េ ំលរបីយេ់ប្ឆឡំជាមួយនឹងរោេា ណ៍នីតកទូរៅ រស់ជាតកសសន៍ខដេម្ភន

អា យ ម៌ េីរប្ពាោះរោេា ណ៍នីតកទូរៅរនោះ លឺជាមូេដាឋ នថ្នឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតក។ Ian Brownlie៖ រោេា ណ៍ថ្ននីតកស

ធា ណៈអនា ជាតក របាោះេ មពផាយរេើកទីប្បាេំី  រដាយប្េឹតាករ័ប្តស េ័ត៌ម្ភនសកេវច្ទាេ័យ Oxford ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំេ័  ១៧ បាន

កត់សម្ភគ េ់ទាក់ទងរៅនឹងរោេា ណ៍នីតកទូរៅថា “រោេា ណ៍នីតកទូរៅ លឺជារោេា ណ៍ពាក់េ័នធរៅនឹងវច្ធានខដេបានទទួេ

សគ េ់រៅកនុងឆារ់កនុងប្សុក រស់ ដឋខដេម្ភនអា យ ម៌” […]។ រោេរំណង លឺរដើមបីផាេ់សកទធកអំណាឆឱ្យត លាា អន វតារោេ

ា ណ៍ទូរៅ រស់យ តាកសស្តសាកនុងប្សុក […] ប្តង់ថារោេា ណ៍រនោះអាឆអន វតាបានឆំរពាោះទំនាក់ទំនង រស់ ដឋ”។ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា យ តាកសស្តសា រស់ត លាា  ICTY ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ រៅខតម្ភនភាេេ ំឆាស់លាស់៖ ដូឆអងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេកនុងរ ឿងកាី Kunarac រញ្ញជ ក់ថា “រដើមបីឱ្យប្សរត្តមយ តាកសស្តសា រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមម អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេថ្នត លាា  ICTY បានសននកដាឋ នថា “អំរេើ ំរលាភផេូវរភទ […] ចាត់ជាឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ មខដេប្តូវបានទទួេសគ េ់ត្តមឆារ់

ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតកខដេអំរេើរនោះទទួេរទាសត្តមម្ភប្ត្ត ៣ ថ្នេកខនាកកៈ។ ា ចាត់ទ កជាសកេនូវអំរេើ ំរលាភផេូវរភទជារទ

រេមើសត្តមយ តាកសស្តសាកនុងប្សកុ ា ហាមឃាត់ជាក់ឆាស់ខដេម្ភនខឆងកនុងអន សញ្ញា ទីប្កុងហ្សឺុខណវរេើកទីរួន នកងរៅកនុងេក ីស  

រខនែមទីមួយ នកងទីេី  នកងា ទទួេសគ េ់ភាេ ៃន់ ៃ ថ្នរទរេមើសរនោះរៅកនុងយតាកសស្តសាថ្នសែ រ័នអនា ជាតក  ួមម្ភនលណៈកមមា 

អឺ ៉ រសាីេីសកទធកមន សស នកងលណៈកមមា អនា ទឱីរអារម៉ៅ ច្កសាីេីសកទធកមន សស ទាងំអស់រនោះស ទធខតនារំៅ កា សននកដាឋ នខរររនោះ”(រជើង

ទំេ័ េ ររចាេ រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម)។ (សេដីារ ឿងកាី Kunarac (ICTY) កថាខណឌ  ១៩៥) ដូឆរនោះរង្ហា ញថា ា អន វតាកនុង

ប្សុក អាឆជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា រញ្ញជ ក់អំេីវច្ធានសាីេីឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតក ខណៈរេេខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្ន

ត លាា  ICTY រ ឿងកាី Čelebići បានរញ្ញជ ក់ថា “ជាា េ ំអាឆរដករស បានថា អំរេើដូឆជាា រ ឱើមន សសឃាត ា រ ឱើទា  ណកមម 

 ំរលាភផេូវរភទ នកងអំរេើអមន សស ម៌ ប្តូវខតជារទរេមើសប្សរត្តមរោេា ណ៍នីតកទូរៅខដេប្តូវបានទទួេសគ េ់រដាយប្រេ័នធលតក

យ តាទាងំអស់” (រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម)(សេដីារ ឿងកាី Čelebići (ICTY) កថាខណឌ  ១៧៩ ដេ់ ១៨០)។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេយេ់រឃើញថា ា រោងរៅកនុងរ ឿងកាី Kunarac រៅរេើឆារ់កនុងប្សុក ប្តូវបានយេ់ឆាស់លាស់ថា ជាា រោងរៅរេើ

រទរេមើសកនុងប្សុកថ្នា  ំរលាភផេូវរភទរ ឱើជាឧប្កកដឋកមមសស្តង្ហគ ម រដាយស រទរបញ្ាតាកប្រឆំ្ងនឹងា  ំរលាភផេូវរភទរៅកប្មកតអនា 

ជាតក េ ំប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញេីអតែកភាេថ្នា  ំរលាភផេូវរភទរនោះជាឧប្កកដឋកមមអនា ជាតករនាោះរឡើយ (សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី ឌ 

ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ១៨២)។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

515 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

806>ឧទាហ្ ណ៍ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា អំេីា ត្តក់ខតងឆារ់កនុងប្សុក នកងយ តាកសស្តសារនាោះ េ ំប្លរ់ប្ោន់កនុង

ា រង្ហា ញេីអតែកភាេថ្នរោេា ណ៍ទូរៅថ្នឆារ់ខដេខឆងថា រទឧប្កកដឋខដេអនកដថ្ទប្រប្េឹតាអាឆដាក់ឱ្យជន

ជារ់រចាទទទួេខ សប្តូវខដេខេួនេ ំបានប្រប្េឹតារដាយផ្លៃ េ់នូវអំរេើសតាន ម័ត ររើរទាោះរីជារទឧប្កកដឋរនោះេ ំម្ភន

 ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួមក៏រដាយ។ ររើរទាោះររីនោះជាា េកតខដេយ ត្តា  កា មួយឆំនួនខដេបានរង្ហា ញ

រដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាា រនាោះ ភាលរប្ឆើនជាយ ត្តា  កា ខដេយកេំនាតំ្តមទំរនៀមទម្ភេ រ់ឆារ់អង់កេូសក់ស ង 

(common law)  ខឆងអំេីា ដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះរទឧប្កកដឋខដេរណាា េមកេីា អន វតារោេ

រំណង ួម នកងសូមបីខតរទរនោះេ ំចាបំាឆ់ជាខផនកថ្នរោេរំណង ួមក៏រដាយ2128។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រោងត្តម

យ ត្តា  កា មួយឆំនួនរនាោះទំនងជារង្ហា ញអំេីា កប្មកតខដនកំណត់ឆំរពាោះប្ររភទរទឧប្កកដឋមួយឆំនួន (ដូឆជា 

រទមន សសឃាតរៅកនុងសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក2129)។ ជាមួយោន រនោះខដ  ម្ភនយ ត្តា  កា ដថ្ទរទៀតបានកប្មកតា ដាក់

ឱ្យទទួេខ សប្តូវោ៉ៅ ងខាេ ងំ ដូឆជា ទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កកដឋជាក់លាក់2130 ឬពាក់េ័នធរៅនឹងរណាុ ំប្រតករតាកា 

ជាក់លាក់ថ្នា ញុោះញង់ ឬា ជួយនកងជំ  ញរទឧប្កកដឋ2131។ រនោះទំនងជារង្ហា ញថា រោងត្តមយ ត្តា  កា ទាងំ

អស់រនោះ រោេា ណ៍ទូរៅកំណត់ថា ា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  ជា មមត្តប្តូវបានកប្មកតប្តឹមខតអំរេើ

                                                 
2128

 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៥២ ដេ់ ៥៣ (ឧទាហ្ ណ៍ខដេបានដកប្សង់រដាយ

សហ្ប្េោះរាជអាជាា រឆញេី Australia, Bermuda, Botwsana, Canada, Fiji, Israel, Kenya, Malawi, New Zealand, Nigeria, 

Papua New Guinea, Seychelles, South Africa, Tanzania, Uganda, United States, Western Samoa នកង Zambia ប្េម
ទាងំឧទាហ្ ណ៍ដករឆញេី Egypt, Iraq and Uruguay ទំនងជាដូឆោន រៅនឹងទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវថ្ន)។ 
2129

 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  រជើងទំេ័  ១៤១ ឧទាហ្ ណ៍ដកប្សង់រឆញេី ដឋ Texas។ 
2130

 សូមរមើេឧ. ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  រជើងទំេ័  ១៧៦ រោងរៅរេើម្ភប្ត្ត ៩៧ ថ្នប្កមប្េហ្មទណឌ

បារំាងឆ្ន ំ ១៨១០ (ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងនឹងអ ករាជយ នកងឧប្កកដឋកមមថ្នា រោះរបា ) នកងម្ភប្ត្ត ៣១៣ (ទាក់ទងរៅនឹងរទ

មន សសឃាត ជារដើម) ម្ភប្ត្ត ២៦៥ ដេ់ ២៦៦ (ខដេប្តូវបានដកប្សង់រដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាា រនាោះ ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទឧប្កកដឋ

ថ្ន“association de malfaiteurs” ា សមលំនកត ដូរឆនោះ េ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវរនោះរឡើយ)។ ឧទាហ្ ណ៍

ដថ្ទរទៀត បាន ួមរញ្ចូេទាងំឧទាហ្ ណ៍ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាា ដកប្សង់រឆញេីប្ររទស រង់ាេ រដស កមពជុា ប្កកឆ ឥណាឌ  ជរ៉ៅ ន កូ

រ ៉ខាងតបូង ថ្ងឡង់ យូ ហាគ យ  នកងសហ្ភាេសូរវៀត ខដេរដាោះប្សយរេើរទឧប្កកដឋជាក់លាក់ខដេបានប្រប្េឹតារឡើងរដាយហ្ឱូង

មន សសរប្ឆើន ឬរទឧប្កកដឋខដេជាេករសសសប្ម្ភរ់ា ផាេ់សែ នទមៃន់រទាស (ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថា

ខណឌ  ៥៣)។ 

2131
 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៥២ ដេ់ ៥៣ ឧទាហ្ ណ៍ខដេបានដកប្សង់រឆញេី 

ប្ររទស រង់ាេ រដស អ ីសយូភា ហាគ ណា បា៉ៅ លីសែ ន នកងថ្ងឡង់។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

516 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ផ្លៃ េ់ខេួន រស់ចា ីរ៉ៅ រណាណ ោះ។ ពាក់េ័នធរៅនឹងា ទទួេខ សប្តូវរេើអំរេើ រស់អនកដថ្ទ េកខខណឌ ជាក់លាក់

សប្ម្ភរ់ា ដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវ ប្តូវខតកំណត់រដាយឆារ់ ដូឆជា រទឧប្កកដឋរនោះបានរកើតរឆញេីា ប្េម

រប្េៀង ឬរោេរំណងឧប្កកដឋ ួម។ រោេា ណ៍រនោះនឹងផៃយុខេួនឯង ប្រសកនររើា ទទួេខ សប្តូវោ៉ៅ ងទូេំ

ទូលាយខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាា បានោបំ្ទ ប្តូវយកមកអន វតាត្តមរនាោះ។ 

807>ដូរឆនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា ា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រដាយខផអករេើា 

 ួមឆំខណករៅកនុងា អន វតារោេរំណងឧប្កកដឋ ួម រៅកនុងអំឡុងរេេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទរចាទរៅកនុង

រ ឿងកាីឆំរពាោះម ខ ប្តូវបានកប្មកតប្តឹមរទឧប្កកដឋខដេជាក់ខសាងម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួមរ៉ៅ រណាណ ោះ។ 

រដាយខផអកត្តមរសឆកាីសននកដាឋ នរនោះ េកខណៈវច្នកឆិ័យសប្ម្ភរ់ា សរប្មឆ ថារតើរទឧប្កកដឋមួយណាខដេម្ភន ួម

រញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួមរនាោះ ម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធោ៉ៅ ងខាេ ងំរនាោះ។ ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ យ តាកស

ស្តសាចារ់ត្តងំេីរ ឿងកាី Tadić  មក តប្មូវថា រោេរំណង ួម “លឺជា” ឬ“ជារ់ពាក់េ័នធ”រៅនឹងា ប្រប្េឹតារទ

ឧប្កកដឋ។ ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា រោេរំណង ួម “លឺជា”ា 

ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ ប្រសកនររើា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋរនាោះ លឺជា ឬសែកតកនុងឆំរណាមរោេរៅឆមបងថ្នរោេ

រំណង ួម។ ជាឧទាហ្ ណ ៍រញ្ញា រនោះរកើតម្ភនកនុងក ណីខដេរោេរំណង ួម លឺឆង់សម្ភេ រ់សប្តូវនរោបាយ

មួយប្កុម។ កនុងាេៈរទសៈរនាោះ រង្ហា ញឆាស់ណាស់ថា សម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមបានប្រប្េឹតារដាយ

រឆតនាផ្លៃ េ់កនុងា សម្ភេ រ់រនាោះ។ 

808>ផៃយុរៅវច្ញ រោេរំណង ួមម្ភនា “ជារ់ពាក់េ័នធ”រៅនឹងា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ ប្រសកនររើរទឧប្កកដឋ

រនាោះ លឺជាមរ ាបាយរដើមបីសរប្មឆរោេរៅឆ ងរប្ាយមួយ2132 (ខដេរោេរៅរនោះអាឆេ ំខមនជារទរេមើស)

។ រៅកនុងាេៈរទសៈខរររនោះ េ ំចាំបាឆ់ថា អនកខដេយេ់ប្សរជាមួយរោេរំណង ួមជាក់ខសាងប្តូវខតម្ភន

រឆតនាឆង់ឱ្យម្ភនា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋរនាោះរទ ដរារណាអនកទាងំរនាោះបានទទួេសគ េ់ថា រទឧប្កកដឋនឹងប្តូវ

ប្រប្េឹតារដើមបីសរប្មឆរោេរំណងឆ ងរប្ាយ។ រនោះអាឆ ួមរញ្ចូេរទឧប្កកដឋខដេប្តូវបានលកតទ កជាម នរ ឱើ

ជាមរ ាបាយកនុងា សរប្មឆរោេរំណង ួមណាមួយរនាោះ ររើរទាោះរីជាា ប្រប្េឹតាេ ំម្ភនេកខណៈឆាស់

                                                 
2132

 សេដីារ ឿងកាី Brima (SCSL) កថាខណឌ  ៨០ (“អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា រនោះបានសននកដាឋ នថា េកខខណឌ តប្មូវ

ខដេថា ខផនា  ួម ា រ ៀរឆំ ឬរោេរំណងថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម លឺជារទរេមើសរនាោះ លឺប្តូវខតម្ភនរោេរៅជារទឧប្កកដឋមួយ

ដូឆម្ភនខឆងកនុងេកខនាកកៈ ឬរ៉ៅ នរ៉ៅងប្រប្េឹតាអំេីរទឧប្កកដឋខដេម្ភនខឆងរៅកនុងេកខនាកកៈយកមករ ឱើជាមរ ាបាយសរប្មឆរោេរៅ

រនាោះ”)។ 
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លាសក៏់រដាយ។ ឧទាហ្ ណ៍ ប្រសកនររើប្កុមមួយបានប្េមរប្េៀងោន ឆូេេួឆកនុងផៃោះមួយ រហ្ើយកនុងក ណីចាំ

បាឆ់ប្តូវសម្ភេ រ់មន សសប្រសកនររើថ្ឆដនយម្ភនា តថ្ដ។ រនោះជាា េ ំសមប្សរទាងំប្សុងកនុងា សននកដាឋ នថា ា 

រ ឱើមន សសឃាតជាយថារហ្ត រនាោះេ ំខមន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួម រដាយស េ ំម្ភនភាេឆាស់លាស់

ថា ម្ភនា សម្ភេ រ់មន សសនឹងរកើតជាក់ខសាងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ឆូេេួឆរនាោះ។ ផៃយុរៅវច្ញ កនុងាេៈ

រទសៈរនោះ រទមន សសឃាត លឺជាធាត ផសថំ្នខផនា ខដេបានរប្ោងទ ក ររើរទាោះរីជាសម្ភជកកថ្នប្កុមរនាោះេ ំបាន

ដឹង ថារតើម្ភនា សម្ភេ រ់មន សសជាក់ខសាង ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះក៏រដាយ។ ដូរឆនោះ ប្រសកនររើរោេរៅថ្នរោេ

រំណង ួមអាឆសរប្មឆបាន េ ោះប្ត្តខតម្ភនា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ នកងម្ភនា ប្េមរប្េៀងោន រនាសរប្មឆរោេ

រៅរនោះរដាយេ ំលកតេីរញ្ញា ពាក់េ័នធរនាោះ រទើរកំណត់ថា រទឧប្កកដឋទាងំរនោះម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង

 ួម រប្ពាោះររើរទាោះរីជាេ ំម្ភនរឆតនាផ្លៃ េ់ក៏រដាយ ក៏រទឧប្កកដឋរនោះប្តូវបានរប្ោងទ ករដាយរោេរំណង ួម។ 

រញ្ញា  ថារតើរទឧប្កកដឋមួយម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួម ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ ជាឆមបង លឺជារញ្ញា

អងគរហ្ត  រដាយស េ ំម្ភនា ប្េមរប្េៀងឆាស់លាស ់ រទើរតប្មូវឱ្យរ ឱើា វាយតថ្មេរដាយេកចា ណារេើរាេ់

ាេៈរទសៈពាក់េ័នធទាងំអស់  ួមទាងំរោេរៅទូរៅថ្នរោេរំណង ួម នកងភវនីយភាេខដេថា រោេរំណង

 ួមអាឆសរប្មឆបាន េ ោះប្ត្តខតម្ភនា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ។ អឱីខដេប្តូវកត់សម្ភគ េ់លឺថា រោេរំណង ួមអាឆ

 ួមរញ្ចូេរទឧប្កកដឋខដេចា ីេ ំម្ភនរឆតនាប្រប្េឹតា ឬេ ំដឹងឆាស់លាស់ រដាយស រនោះជាា ប្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់

ា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋមួយឆំនួនខដេចា ីបានប្រប្េឹតារដាយរឆតនាប្ររោេ ររើរទាោះរីជាចា ីេ ំឆង់ឱ្យម្ភនា 

ប្រប្េឹតា នកងេ ំដឹងឆាស់លាស់ថា ា ប្រប្េឹតានឹងអាឆរកើតម្ភនក៏រដាយ។ 

809>អឱីខដេស័កាកសមនឹងរញ្ញជ ក់រនាោះលឺថា រៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាងំអស់ខដេបានេកេណ៌នាខាងរេើ ម្ភនា 

យេ់ប្សរោន ជា េងុមួយររើរទាោះរីជាក់ឆាស់កាី ឬប្ររោេកាី ទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កកដឋ រស់អនកខដេបាន

យេ់ប្សរជាមួយរោេរំណង ួម។ ដូរឆនោះ សម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមប្តូវទទួេយកា ប្រប្េឹតាឧប្កកដឋកមម

ទាងំជារោេរៅ ទាងំជាផេវច្បាកខដេរជៀសមកន ួឆថ្នរោេរំណងរឋម ឬទាងំោម នា រអើរេើេីយថារហ្ត 

ខដេអាឆរកើតរឡើង។ ទាក់ទងរៅនឹងអនកខដេយេ់ប្សរជាមួយនឹងរោេរំណង ួម នកងេ ំប្តូវបាន ំេឹងថា ា 

ប្រប្េឹតាអំរេើសតាន ម័តថ្នរទឧប្កកដឋផ្លៃ េ់ រ៉ៅ ខនាបានខផអករេើអនកដថ្ទកនុងា រ ឱើដូរចាន ោះ រនោះអាឆប្តូវបានរក

ប្សយថា ជាទប្មង់ថ្នា ប្រលេ់អំណាឆឱ្យចា ីផ្លៃ េ់កនុងា សរប្មឆទាក់ទងរៅនឹងា អន វតាឆ ងរប្ាយថ្ន

អំរេើសតាន ម័ត ខដេរនោះដូឆោន រៅនឹងរោេលំនកតសាីេីរឆតនាប្ររោេ។ ផៃយុរៅវច្ញ កនុងក ណីខដេរទ

ឧប្កកដឋេ ំម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួមដូឆា រញ្ញជ ក់ខាងរេើរនោះ ា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋរនោះ លឺជាា 
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សរប្មឆរដាយសឱ័យភាេ រស់ចា ីផ្លៃ េ់ រហ្ើយេ ំម្ភនមូេដាឋ នសប្ម្ភរ់ា ដាក់ឱ្យអនកដថ្ទទទួេខ សប្តូវរឡើ

យ។ 

810>ស  ររសឆកាីមក ររើរទាោះរីជាយ តាកសស្តសាខដេបានសរងខរខាងរេើជានកឆចាេេ ំបានរប្រើប្បាស់ពាកយ

រេឆន៍ប្សរោន ក៏រដាយ ក៏រៅខតឆាស់លាស់ប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញថា ជនជារ់រចាទប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេ

ខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ឆំរពាោះរទឧប្កកដឋ ខដេបានប្រប្េឹតារៅកនុងរេេអន វតារោេរំណង ួម ខដេខេួនបាន ួម

ឆំខណកកនុងកប្មកតមួយរេើសេីា ប្តឹមខត  រមើេ។ អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា រនោះេ ំខមនជាមូេ

ដាឋ នប្លរ់ប្ោន់ខដេររងកើតបានជាា ទទួេខ សខផនកប្េហ្មទណឌ រនាោះ ប្តូវរដករស រចាេ។ ដូរឆនោះ ា ទទួេខ ស

ប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ សប្ម្ភរា់  ួមឆំខណក កនុងា អន វតារោេរំណងឧប្កកដឋ ួមម្ភនអតែកភាេខតកនុងក ណីពាក់

េ័នធរៅនឹងរទឧប្កកដឋខដេជាក់ខសាងម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួមដូឆបានេកភាកាខាងរេើ។ រោង

ត្តមរហ្ត ផេរនោះ រដាយរោងរៅរេើរទឧប្កកដឋខដេប្ោន់ខត“រណាា េ”មកេីា អន វតារោេរំណង ួម អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សអងគឆារ់កនុងា រប្រើប្បាស់សញ្ញា ណថ្នា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មណឌ  ខដេ

េ ំម្ភនអតែកភាេទាងំរប្ាមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតករៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ប្រប្េឹតារទរេមើស ទាងំេ ំខមនជា

រោេា ណ៍ទូរៅថ្នឆារ់។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ដូឆបានកំណត់ខាងរេើ2133 េ ំខមនរាេ់កំហ្ សអងគឆារ់

ស ទធខតនាឱំ្យរដករស សេប្កមរៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខរនាោះរឡើយ រេើកខេងខតម្ភនកំហ្ សខដេអាឆ

រម្ភឃៈសេប្កមបានរ៉ៅ រណាណ ោះ រ៉ៅ ខនាកនុងក ណីកំហ្ សខដេេ ំអាឆរម្ភឃៈបាន អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអាឆផា

េ់ា យេ់រឃើញមួយរផសងទាងំប្សុង ឬកនុងខផនកខេោះ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ

កត់សម្ភគ េ់ា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំម្ភន“យ ត្តា  កា រដករស ា 

យេ់រឃើញពាក់េ័នធថ្នអងគរហ្ត ខដេថា ភសាតុ្តងេ ំបានរង្ហា ញឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យថា រោេនរោបាយ រ.

ក.ក. ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ” ដូរឆនោះ រាេ់ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់

ទីេំរៅប្រជាជនរដាយខផអករេើា ទទួេខ សប្តូវត្តមសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ I  ប្តូវរដករស រចាេ2134។ 

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាងរនោះរឡើយ។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់

 វច្ ីសស្តសាេ ំប្តឹមប្តូវត្តមឆារ់ទាក់ទងរៅនឹងា ទទួេខ សប្តូវ។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានផាេ់ា 

យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត ខដេោម នា រង្ហា ញអំេីរោេនរោបាយផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរនាោះរទ។ ផៃយុរៅ

                                                 
2133

 សូមរមើេកថាខណឌ  ៨៤។ 
2134

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥០១។ 
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 វច្ញ អងគជំន ំជប្មោះបានរដករស យ តាកកមម រស់ជនជារ់រចាទសប្ម្ភរ់ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន។ ដូឆោន ខដ  អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំរជឿជាក់ថា ប្តូវផាេ់ា យេ់រឃើញសរឡើងវច្ញ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើរោេ

រំណង ួមរនោះជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះរឡើយ2135។ រញ្ញា ចាបំាឆ់ លឺរញ្ញា

ខផនកអងគឆារ់ខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវសរប្មឆរដាយខផអករេើា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត 

ខដេបានរង្ហា ញរដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រៅកនុងខផនករនាៃ រ់ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេនឹងរ ឱើា វាយតថ្មេរេើរញ្ញា  ថារតើកំហ្ សអងគឆារ់អាឆរម្ភឃៈសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងខដ  ឬោ៉ៅ ងណា រដាយខផអកជាឆមបងរេើា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត  រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូង រដាយេកចា ណារៅរេើអំណោះអំណាងពាក់េ័នធ រស់ជនជារ់រចាទរៅកនុងរញ្ញា រនោះ។              

៤.ង.១.ខ.រោេរណំង មួជារទរេមើស 

811>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ោ៉ៅ ងយូ រំផ តប្តឹមខខមកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤  ហ្ូតដេ់ខខ  នូ 

ឆ្ន ំ ១៩៧៧ មន សសជារប្ឆើនម្ភនរោេរំណង ួមរដើមបីកសងរដកវតាន៍សងគមនកយមោ៉ៅ ងឆ្រ់ ហ្ស័ត្តមសនៃោុះ

មហារលាតរផ្លេ ោះមហាអសច  យ នកងរដើមបីា ពា រកសប្រឆំ្ងនឹងសប្តូវថ្ផៃកនុង ក៏ដូឆជាសប្តូវខាងរប្ៅ ត្តម យៈ

មរ ាបាយចាបំាឆ់ទាងំអស់”2136។ អងគជំន ំជប្មោះបានកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា “ម្ភនប្តឹមខតរោេរំណង ួមរនោះេ ំ

ម្ភនេកខណៈឧប្កកដឋប្លរ់ប្ោន់ ឬទាងំប្សុងរនាោះរទ” រ៉ៅ ខនាអងគជំន ំជប្មោះបាន ំឭកថា ដីាដំរណាោះប្សយ(D427) 
បានរចាទប្រាន់ថា រោេរំណង ួមរនោះប្តូវបានអន វតា“ត្តម យៈរោេនរោបាយផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន 

[…] នកងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ […] ខដេរ ឱើឱ្យម្ភន នកង/ឬពាក់េ័នធរៅនឹងឧប្កកដឋកមម”2137។ រនាៃ រ់

មក អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរនាា េកចា ណា រស់ខេួនរេើរញ្ញា  ថារតើរោេនរោបាយទាងំេី រនោះម្ភន

អតែកភាេ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា2138។ 

                                                 
2135

 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥០២។ 
2136 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៧៧។  

2137
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៧៨។ 

2138 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៧៩ ដេ់ ៨៣៤។ 
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812>នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រោេរំណង ួមរនោះ 

ប្តូវបានអន វតារឡើង“ត្តម យៈមរ ាបាយចាបំាឆ់ទាងំអស”់2139។ រដាយរោងរៅរេើយ តាកសស្តសា រសត់ លា

ា  ICTY នួន ជា បានរេើករឡើងថា ា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  រដាយខផអករេើសញ្ញា ណថ្នសហ្

ឧប្កកដឋកមម ួម តប្មូវឱ្យម្ភនអតែកភាេថ្នា ប្េមរប្េៀងោន ប្រប្េឹតារទរេមើសមួយ នកងថា កនុងក ណីខដេរោេ

រំណង ួមមកនម្ភនេកខណៈជារទរេមើស ា ទទួេខ សប្តូវរនោះប្តូវខតរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ជនជារ់រចាទម្ភន

រឆតនាអន វតារោេរំណង ួមត្តម យៈា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋមួយ2140។ រដាយ ំឭកនូវា យេ់រឃើញរៅកនុង

សេដីារ ឿងកាី Brđanin (ICTY)  នួន ជា បានរេើករឡើងថា ខេឹមស  នកងវច្សេភាេថ្នរោេរំណង

ឧប្កកដឋប្តូវខតជាក់លាក់ នកងបានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងប្ោន់ខតបានរញ្ញជ ក់ថា រោេរំណង ួម

ប្តូវបានអន វតារឡើង“ត្តម យៈមរ ាបាយចាបំាឆ់ទាងំអស”់ខតរ៉ៅ រណាណ ោះ រដាយេ ំបានរោ េត្តមេកខខណឌ តប្មូវ

ខដេថា ធាត ផសសំតាន ម័តថ្នរទរេមើសប្តូវខតកំណត់ឱ្យបានជាក់លាក់ ខដេត្តមា រេើករឡើង រស់ោត់ថា 

រនោះជាា ដាក់“ា ទទួេខ សប្តូវរដាយសឱ័យប្រវតាកមករេើ ូរោត់ឆំរពាោះអំរេើរេមើសនានាខដេរកើតរឡើងរប្ាយ

ា ឆូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងរោេរំណង ួមរនាោះ ខដេជាសញ្ញា ណថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ III ម នរេេ

រទដាឋ នពាក់េ័នធសប្ម្ភរ់ធាត ផសអំតារនាម័តប្តូវបានកំណត់រៅរទៀត”2141។ រខនែមរេើរនោះរទៀត នួន ជា បាន

 ំឭកអំេីា កប្មកតរៅរេើវច្សេភាេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ នកងបានរេើករឡើងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំម្ភនអតែន័យប្តឹមប្តូវត្តមអងគរហ្ត  រ៉ៅ ខនាជាា ខសាងឱ្យរឃើញេីភាេេរមអៀង រស់ខេួន

ឆំរពាោះជនជារ់រចាទ2142 ររើរទាោះរីជាោ៉ៅ ងរនោះកាី នួន ជា បានទទួេសគ េ់ថា “េកបាកយេ់ឱ្យបានឆាស់លាស”់

អំេីឥទធកេេថ្នកំហ្ សរនោះរៅរេើេទធផេថ្នសេប្កម2143។ 

813>ជាា រឆេើយតរ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា េ ំបានរំរេញត្តម

រទដាឋ នថ្នា េកនកតយរឡើងវច្ញរេើរណា ឹងសទ កខ នកងេ ំបានរេើករឡើងកនុងដំណាក់ាេម នា ជំន ំជប្មោះ ឬកនុង

                                                 
2139 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៩៤។ 

2140 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៩៥។ 

2141 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៩៥ ដេ់ ៤៩៦។  

2142 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៩៧។ 

2143 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤៩៨។ 
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កកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីជំន ំជប្មោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ លរបីប្តូវរដករស រចាេ2144។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា

បានរញ្ញជ ក់ថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េ ំបានរេើកអំេី“រោេនរោបាយជាក់លាក់ ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងបាន ករឃើញថា សម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមប្តូវបានរប្រើប្បាស់រដើមបីសរប្មឆរោេរំណង ួម នកងរទ

ឧប្កកដឋជាក់លាកខ់ដេជារោេនរោបាយ ឬជារ់ពាក់េ័នធ” នកងបានរញ្ញជ ក់ថា ជនជារ់រចាទេ ំប្តូវបានសរប្មឆ

ដាក់េក  ទធភាេរដាយស ខត“ជាអនករដកវតា មមត្ត”រនាោះរឡើយ2145។ 

814>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកា យេ់រឃើញ រស់ខេួនថា រដើមបីរង្ហា ញថា ម្ភនា ទទួេខ សប្តូវ

ខផនកប្េហ្មទណឌ  រោេរំណង ួមប្តូវខតជារទរេមើស កនុងន័យថា ម្ភនេកខណៈជា ឬពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតា

រទឧប្កកដឋ2146។ ទាក់ទងរៅនឹងរ ឿងកាីរឆចរុបនន អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រៅរេេរ ៀររារ់អំេីឆារ់ជា  ម្ភន 

បានកត់សម្ភគ េ់ោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវថា “ប្បាកដជាម្ភនរោេរំណង ួមមួយខដេជារទឧប្កកដឋ ឬពាក់េ័នធរៅនឹងា 

ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋណាមួយ”2147។ ប្សរនឹងដីាដំរណាោះប្សយ (D427) អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់

ា កសង“រដកវតាន៍សងគមនកយមោ៉ៅ ងឆ្រ់ ហ្័សត្តមសនៃោុះមហារលាតរផ្លេ ោះមហាអសច  យ” នកងា ា ពា  រ.
ក.ក. “ប្រឆំ្ងនឹងសប្តូវថ្ផៃកនុង ក៏ដូឆជាសប្តូវខាងរប្ៅ ត្តម យៈមរ ាបាយចាំបាឆ់ទាងំអស់”2148ថា ជា

រោេរំណង ួម។ រោងត្តមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានឱ្យដឹងថា ប្តឹមខតរោេរំណង ួមរនោះេ ំម្ភនេកខ

ណៈឧប្កកដឋ“ប្លរ់ប្ោន់ ឬទាងំប្សុងរនាោះរទ”2149។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់រខនែមថា ប្តឹមខតរោេ

រំណង ួមខដេ“ជាា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយមកនុងប្ររទសកមពជុា” េ ំម្ភនេកខណៈឧប្កកដឋ“ប្លរ់ប្ោន់ ឬ

ទាងំប្សុងរនាោះរទ”2150។ ដូរឆនោះ ជាា េ ំសមប្សរខដេចាត់ទ កថា រោេរំណង ួម លឺជាា ទទួេខ សប្តូវ

ខផនកប្េហ្មទណឌ រនាោះ។ ដូឆោន រនោះខដ  ត្តមលំនកត រស់ខេួនផ្លៃ េ់ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា 

                                                 
2144 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣១៥។  

2145 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣១៦។  

2146
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៧៨៩ ជាអាទិ៍។ 

2147 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៩២ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី ឌ ឆ (001-E188) កថាខណឌ  
៥០៨។ សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ២២៧។  

2148 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៧៧។ 

2149 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៧៨។  

2150 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨០៤៖ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៨៣៥៖ “រោេរំណង ួមរនោះេ ំម្ភន

ឆ ច្តជារទរេមើសរឡើយ”។  
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រដកវតាន៍សងគមនកយមខដេប្តូវបានអន វតារឡើង“ត្តម យៈមរ ាបាយចាបំាឆ់ទាងំអស់” េ ំអាឆជាមូេដាឋ នប្លរ់

ប្ោន់សប្ម្ភរ់កំណត់រោេរំណងឧប្កកដឋ ួមបានរឡើយ រដាយស ខតទប្មង់ប្ររភទរនោះេ ំម្ភនភាេឆាស់លាស់

ប្តង់ ថារតើប្តូវ ួមរញ្ចូេា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា រហ្ើយប្រសកនររើម្ភន ា  ួមរញ្ចូេ ថារតើជា

រទឧប្កកដឋណាមួយ។  

815>រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់រដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាា 2151
 រោេរំណង ួមរៅកនុងរ ឿងកាី

រឆចរុបននរនោះ (ដូឆបានកំណត់រដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង) កនុងា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយម ប្តូវខតបាន

យេ់ឆាស់កនុងរ ច្រទថ្នរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. ខដេជាកមមវតែថុ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ដូឆជា រោេ

នរោបាយថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន នកងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររ

សធា ណ ដឋខខម ។ ខផអកត្តមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រោេនរោបាយទាងំរនោះប្តូវបានរប្រើប្បាស់កនុងា 

ជំ  ញរដកវតាន៍សងគមនកយមឱ្យទទួេបានខផេផ្លក  នកងជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង ឬរណាា េឱ្យម្ភនា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ

2152។ ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរញ្ញជ ក់ឆាស់លាស់ថា រោេនរោបាយទាងំរនោះជាក់ខសាង 

លឺជាខផនកមួយថ្នរោេរំណង ួមកនុងន័យឆារ់ប្េហ្មទណឌ កាី រ៉ៅ ខនាហាក់រីដូឆជារង្ហា ញឱ្យរឃើញេីភាេខ សោន

 វាងរោេរំណង ួម(េ ំខមនជារទរេមើស) នកងរោេនរោបាយក៏រដាយ ក៏ខផអកត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហា ញឆាស់លាស់ថា រោេនរោបាយខដេម្ភនា ជំទាស់រៅរេេជំន ំជប្មោះរនោះ

ម្ភនទំនាក់ទំនងជាមូេដាឋ នជាមួយនឹងា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយមកនុងប្ររទសកមពជុា។  

816>រៅកនុងរ ច្រទរនោះ ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រោេរំណង ួមប្តូវបានអន 

វតាត្តម យៈ“មរ ាបាយចាំបាឆ់ទាងំអស់”ប្តូវខតយេ់ឆាស់ថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន នកងរោេនរោ

បាយកំណត់រោេរៅ លឺជា“មរ ាបាយនានា”រៅកនុងរ ឿងកាីរនោះ។ ដូរឆនោះ ររើរទាោះរីជាា យេ់រឃើញ រស់អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអាឆម្ភនកងឱោះភាេជាក់លាក់ោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ ក៏ម្ភនភាេឆាស់លាស់ខដេថា រៅកនុង

រោេនរោបាយទាងំេី រនោះ េកតជាម្ភនទកដឋភាេឧប្កកដឋខដេជាសនូេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ នកងមកនប្តឹមខត

“មរ ាបាយចាបំាឆ់ទាងំអស”់សប្ម្ភរ់កសងរដកវតាន៍សងគមនកយមរ៉ៅ រណាណ ោះរឡើយ។ ដូរឆនោះ ប្តូវបានយេ់ថា 

រោេរំណង ួមកនុងា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយមត្តម យៈរោេនរោបាយទាងំរនោះ លឺជារទឧប្កកដឋេកត

                                                 
2151 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣១៦។  

2152 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨០៤។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៨៣៥៖ “រោេនរោបាយខដេខខម 

ប្កហ្មបានររងកើតរឡើង ពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋខដេជាមរ ាបាយកនុងា ជំ  ញឱ្យរោេរំណង ួមទទួេបានខផេផ្លក ”។   
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ប្បាកដណាស់។ នកោយមា៉ៅងរទៀត រដាយស រោេរំណងរនោះប្តូវបានសរប្មឆត្តម យៈា ប្រប្េឹតារទ

ឧប្កកដឋខដេរកើតរឆញេីរោេនរោបាយ រោេរៅថ្នា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយមរៅកនុងប្ររទសកមពជុា លឺ

ជារទឧប្កកដឋេកតប្បាកដខមន។  

817>រោងត្តមរហ្ត ផេរនោះ ររើរទាោះរីជាា េ ំសមប្សរខដេា ខរងខឆក រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

នូវភាេខ សោន  វាងរោេរំណង ួមខដេខេួនបានេកចា ណារនាោះ េ ំអាឆជារទរេមើស នកងរោេនរោបាយ

ឧប្កកដឋរនាោះ បានរ ឱើឱ្យម្ភនា ភាន់ប្ឆឡំក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា រដាយស ា

េៈរទសៈថ្នរ ឿងកាី ដូរឆនោះេ ំអាឆចាត់ទ កជាកំហ្ សខដេអាឆរាឹងសទ កខបាន នកងអាប្ស័យរហ្ត រនោះ  អងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេរដករស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ។ 

៤.ង.១.ល.អតែកភាេ នកងខេមឹស ថ្នរោេនរោបាយផ្លេ ស់ទេីរំៅប្រជាជន 

818>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា រោេនរោបាយផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរនោះប្តូវបាន

អន ម័តជាខផនកមួយថ្នរោេនរោបាយរសដឋកកឆចទូរៅ កនុងា ខប្រាេ យប្ររទសកមពជុារៅជារសដឋកកឆចខររ

កសកកមម  ខដេជាមូេដាឋ នសប្ម្ភរ់ា អភកវឌឍន៍វច្ស័យឧសាហ្កមម2153។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់

រឃើញផងខដ ថា រដាយស េទធផេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន “រណាា ញខាម ងំនឹងប្តូវរំខរក េករសស ខាម ងំ

ខដេរងករ់កនុងឆំរណាមប្រជាជនងមីខដេប្តូវបានសងស័យជាដរារមក” នកង“ា រោះរបា  នកង/ឬា រប្ជៀតខប្ជក

េីរ រទសនឹងអាឆទរ់សក ត់បាន”2154។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរនារដាោះប្សយោ៉ៅ ងេមអកតអំេីរោេនរោ

បាយជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទី ួមរខតានានា នកងផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនេីតំរន់ជនរទមួយរៅតំរន់

ជនរទមួយរទៀត2155។ 

819>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងមួយឆំនួនឆំរពាោះា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេ នកងខេឹមស ថ្នរោេនរោបាយផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយត្តមេំដារ់េំរដាយ។ 

                                                 
2153 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៨២ ដេ់ ៧៨៣។   

2154 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៨៤។  

2155 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៧៩ ដេ់ ៨៣៤។  
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៤.ង.១.ល.១.អតែកភាេថ្នរោេនរោបាយផ្លេ ស់ទេីរំៅអនកទបី្កងុរដាយរងខ ំនកងរោេរណំងរនោះ  

820>ទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទី ួមរខតានានា អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងបានេកភាកាអំេីអាករបកក ច្ោអមកតា រស់ខខម ប្កហ្មឆំរពាោះអនកទីប្កុង នកងរសឆកាីសរប្មឆ រស់ថាន ក់ដឹកនា ំ

រ.ក.ក. ខដេបានរ ឱើរឡើងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៤ នកងមាងរទៀតរៅកនុងខខ ក មាៈ នកងរមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដើមបីផ្លេ ស់ទី

េំរៅអនកទីប្កុងរដាយរងខរំៅាន់ទីជនរទរប្ាយរេេ ំរដាោះប្ររទសបាន រដាយមកនបានផាេ់ា ផគត់ផគង់

សប្ម្ភរ់ស ខ ម្ភេភាេ នកងស ខភាេដេ់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសរនាោះរឡើយ2156។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរងូ

បាន ករឃើញផងខដ ថា មូេរហ្ត ថ្នា ជរមេៀសប្តូវបានេកភាការៅកនុងឯកស របាោះេ មពផាយ រស់ រ.ក.ក. 

នកងរៅកនុងកកឆចប្រជ ំនានា កនុងរោេរំណងកំណត់អតាសញ្ញា ណ“ខាម ងំ”កនុងឆំរណាម“ប្រជាជនងមី” អរ់ ំខកខប្រ 

នកងខរងខឆកកម្ភេ ំងា ង្ហ រដាយខផអកត្តមអាទកភាេរសដឋកកឆច2157។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំឭកផងខដ 

ថា អងគជំន ំជប្មោះបានរដាោះប្សយ នកងរដករស  ួឆរហ្ើយឆំរពាោះយ តាកកមមខដេបានរ ឱើរឡើងរដាយថាន ក់ដឹកនា ំរ.ក.

ក. កនុងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទី ួមរខតា ជាេករសសឆំរពាោះា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង 

នកងទី ួមរខតារនោះ លឺរដើមបីរដាោះប្សយកងឱោះរសបៀងអាហា  នកងរដាយស ម្ភនា ភ័យខាេ ឆា វាយប្រហា  រស់

សប្តូវ2158។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ម្ភនេំនាថំ្នា ជរមេៀស

ប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទី ួមរខតានានាខដេបានចារ់រផាើមដំរូងរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧២ រៅត្តមតំរនរ់ប្ាមា 

ាន់ារ ់រស់ រ.ក.ក. នកងរនា ហ្ូតដេ់ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥2159។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់

រឃើញថា ា ជរមេៀសភាលរប្ឆើនបានរ ឱើត្តមេំនាដូំឆោន  រដាយា របាកររញិ្ញត លំរាមកំខហ្ង រប្រើអំរេើហ្កងា 

 ួមទាងំា សម្ភេ រ់អនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  នកងបានរ ឱើរឡើង“រដាយប្សរត្តមខផនា  នកងរោេ

នរោបាយរកស”2160។ 

821>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា ម្ភនេំនាសំ ី

សង្ហឱ ក់ោន ឆំរពាោះា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរឆញេីប្កុង នកងទី ួមរខតានានារៅជនរទ ម នា ជរមេៀសរៅទីប្កុង

                                                 
2156 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ៧៨៧ ដេ់ ៧៨៨។  

2157 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៨៨។ 

2158 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ៧៨៩ ដេ់ ៧៩០។  

2159 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៩១ ដេ់ ៧៩៣។  

2160 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៩៤។  
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ភនំរេញ2161។ រខៀវ សំផន បាន ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ប្រជាជនរៅរខតាប្ករឆោះ 

កំេង់ចាម បាណន់ នកងឧដ ងគ2162ប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ នកងបានអោះអាងថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន

ទាងំរនោះេ ំបានរង្ហា ញអំេីេំនាថំ្នា ប្រប្េឹតាខដេថា ប្រជាជនប្តូវបាន“ជរមេៀសរដាយរងខំរឆញេីទី ួមរខតា នកង

ទីប្រជ ំជននានារប្ាមា របាកររញិ្ញត រដាយោម នា បា មាអំេីស ខ ម្ភេភាេ ឬស ខភាេ រស់ប្រជាជន” នកង

កនុងរោេរំណងអរ់ ំខកខប្រេួករល2163។ ទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀសរៅរខតាប្ករឆោះ រខៀវ សំផន បានរេើក

រឡើងថា ា ជរមេៀសរនោះបានរកើតរឡើងរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៣ រនាៃ រ់េីខខម ប្កហ្មបានាន់ារអ់ស់ យៈរេេរីឆ្ន ំ 

ដូឆរនោះេ ំអាឆរប្រៀររ ៀរបានជាមួយនឹងា ជរមេៀសរៅទីប្កុងភនំរេញ ខដេបានរកើតរឡើងភាេ មៗរនាៃ រ់េីា 

ដួេ េំទីប្កុងរនោះរទ2164។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងផងខដ ថា ភសាតុ្តងខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំ

អាងរៅរេើរនាោះ េ ំប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញជាេករសសថា ា ជរមេៀសកនុងរខតាប្ករឆោះបានរកើតរឡើង“រដាយ

រងខំ” នកង“រប្ាមា របាកររញិ្ញត” នកងរដាយោម នា បា មាអំេីស វតែកភាេ នកងស ខ ម្ភេភាេ រស់ប្រជាជន

រឡើយ2165។ ទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀសរៅកនុងរខតាកំេង់ចាម រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងប្រហាក់

ប្រខហ្េោន រនោះខដ ថា សកសី នកងភសាតុ្តងដថ្ទរទៀតខដេអងគជំន ំជប្មោះបានសំអាងរៅរេើរនាោះេ ំបានរង្ហា ញនូវ

អឱីខដេបានរកើតរឡើងរនាោះរឡើយ រ៉ៅ ខនាអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខរ ជារដករស រដាយេ ំប្តឹមប្តូវរៅរេើភសាតុ្តង

 រស់សកស ីភី ភួន ខដេបានអោះអាងថា ទីប្កុងរនោះេ ំខដេប្តូវបានជរមេៀសរនាោះរទ2166។ ទាក់ទងរៅនឹងបាណន ់

រខៀវ សំផន បានកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ភសាតុ្តងខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើរនាោះេ ំបាន

រញ្ញជ ក់ឆាស់លាស់អំេីេកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀស រហ្ត ដូរឆនោះ ភសាតុ្តងរនោះេ ំសមប្សរកនុងា ោបំ្ទដេ់ា យេ់

                                                 
2161 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៧៧ ដេ ់ ១៩០ អំណោះអំណាងរនោះបានរេើករឡើងប្ឆំខដេរៅកនុងកថា

ខណឌ  ២៣២, ២៣៤, ៣៥៣។ 

2162 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាណឌ  ៧៩១។ 

2163 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៧៧ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៧៩៤។  

2164 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៧៨។  

2165 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៧៨ ដេ់ ១៨១។ 

2166 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៨២ ដេ់ ១៨៤។ 
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រឃើញ រស់ខេួនរឡើយ2167។ ទាក់ទងរៅនឹងឧដ ងគ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

ផាេ់ទមៃន់ ៃន់រៅរេើា ជរមេៀសរឆញេីប្កុងរនោះ ររើរទាោះរីជាម្ភនភសាតុ្តង ូរីយតកឆតួឆទាក់ទងរៅនឹងអឱីខដេ

បានរកើតរឡើងក៏រដាយ2168។ រខៀវ សំផន បានកត់សម្ភគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋ នថា ា 

ជរមេៀសរៅឧដ ងគបានរ ឱើរឡើងជាេី ដំណាក់ាេ។ រៅដំណាក់ាេទីមួយ ម្ភនា ចារ់ខេួន នកងា សួ ឆរមេើយ

ខដេបានរ ឱើរឡើងម នរេេផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន ខដេេ ំររងកើតឱ្យម្ភនេំនាថំ្នា ប្រប្េឹតាស ីសង្ហឱ ក់ោន រឡើយ

2169។ រេើសេីរនោះរទៀត រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរដាយស េ បំាន

សំអាងរៅរេើសកខីកមម រស់សកសីខដេបានអោះអាងថា ប្រជាជនរៅឧតាងុគបាន ត់រឆញេីទីប្កុងរនោះរដាយស 

ខតម្ភនា ប្រយ ទធោន រនាោះ2170។ 

822>រខៀវ សំផន ក៏បានជំទាស់ផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរអើរេើរេើរញ្ញា ខដេថា ា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅប្រជាជនរៅម នថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ប្តូវបានរ ឱើរឡើងរៅកនុងរ ច្រទថ្នជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ   

កនុងរោេរំណងរដើមបីេប្ងឹងកកឆចខកតខំប្រឹងខប្រងថ្នសស្តង្ហគ ម នកងថា េកខខណឌ េំបាក រស់ប្រជាជន លឺរណាា

េមកេីជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ  រនាោះ2171។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា ជាេទធផេ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរងូ

ម្ភនកំហ្ សកនុងា សននកដាឋ នថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនេីដំរូងប្តូវបានរ ឱើរឡើងរដាយស មូេរហ្ត ដូឆោន

រៅនឹងមូេរហ្ត រៅរប្ាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥2172។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងរខនែមថា អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា ា ជរមេៀសទាងំរនោះ លឺជាខផនកថ្នរោេនរោបាយ

ឧប្កកដឋ ររើរទាោះរីជាវច្ ីសស្តសាខដេបានរប្រើប្បាស់រនាោះេ ំខមនជារទឧប្កកដឋក៏រដាយ2173។ 

                                                 
2167 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៨៥ ដេ់ ១៨៧ រោងរៅរេើទសសវដាី រ.ក.ក.៖ ទង់រដកវតាន៍ រញ្ញា

េករសស ឯកស រេខ E3/25 ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ភាសខខម ) 00063040 ទំេ័  ៤១។  

2168 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៨៨។  

2169
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៨៨។  

2170 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៨៩។  

2171
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៧៤ ដេ់ ១៧៥។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ២៣៣។ 

2172
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៧៦។  

2173
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៣៣ ដេ់ ២៣៤។ 
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823>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញ

 រស់ខេួនទាក់ទងរៅនឹងរោេរៅ នកងរោេរំណងថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន នកងា ររងកើតសហ្ក ណ៍ម ន

ឆ្ន ំ ១៩៧៥2174។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា ា 

ររងកើតសហ្ក ណ៍ លឺរដើមបីរហ្ត ផេមរនាលមន៍វច្ជាជ ខដេផៃយុរៅនឹងរោេរំណងរដើមបីធានា ជាេករសស កនុង

ា ផគត់ផគង់រសបៀងអាហា ឱ្យបានប្លរ់ប្ោន់ដេ់ប្រជាជន2175។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា រដាយស រៅកនងុ

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស រទើរេ ំអាឆរ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នបានថា ថាន ក់ដឹកនាំ

បានសរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ“រដាយខផអករេើរទេករស ន៍ម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកងរោេ

នរោបាយររងកើតសហ្ក ណ៍ទូទាងំប្ររទស” នកងបានកត់សម្ភគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខេួនឯងបាន

ទទួេសគ េ់ថា ម្ភនរហ្ត ផេរផសងៗសប្ម្ភរ់ា ជរមេៀសរនោះ2176។  

824>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងជាា សមរហ្ត 

ផេ នកងបានកត់សម្ភគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងមកនប្តឹមខតរៅរេើា ជរមេៀសកនុងរខតាប្ករឆោះ 

កំេង់ចាម បាណន់ នកងឧដ ងគរ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំរេើា ជរមេៀសកនុងរខតាបាត់ដំរង សឱ យរ ៀង នកងថ្ប្េ

ខវងផងខដ 2177។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា ា សំអាង នកងា វាយតថ្មេ រស់អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងរេើភសាតុ្តងទាងំរនាោះម្ភនេកខណៈសមរហ្ត ផេ នកងជាឆនាៃ ន សកទធក2178។ សហ្ប្េោះរាជ

អាជាា បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារេើាេៈរទសៈថ្នា ជរមេៀស

ប្រជាជនរៅម នថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ួមម្ភនអតែកភាេថ្នជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ   កងឱោះរសបៀងអាហា  

នកងា ទម្ភេ ក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ ច្ក រដាយបានរោងរៅរេើកថាខណឌ មួយឆំនួនរៅកនុងសេប្កម រស់អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូង2179។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងសហ្ក ណ៍ សហ្

                                                 
2174 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៩៦ ជាអាទិ៍ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង 

១០៦, ១១០, ១១៣ ដេ់ ១១៦។   

2175 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៩៨ ដេ់ ២០០។   

2176 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២០១។  

2177 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៣៧ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៧៩១។  

2178 ស ណា តរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៣៨ ដេ់ ៣៣៩។  

2179
 ស ណា តរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៣៥។  
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ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា អំណោះអំណាងរនោះលរបីប្តូវបានរដករស រចាេរដាយេ ំចាបំាឆ់េកចា ណារនារទៀត

រឡើយ េីរប្ពាោះេ ំម្ភនសាា ន េេអាឆរម្ភឃៈសេប្កម ឬរណាា េឱ្យម្ភនភាេមកនយ តាក ម៌រនាោះរឡើយ2180។ 

825>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ខ សេីអឱីខដេ រខៀវ សំផន បានអោះអាង អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ម្ភនេំនាថំ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរដាយរងខំខដេបានចារ់រផាើមម នថ្ងៃទី 

១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥2181
 រ៉ៅ ខនា មកនខមនថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនេីម នរនាោះបានរកើតរឡើងរប្ាមា

េៈរទសៈដូឆៗោន ទាងំអស់ នកងដូឆោន រៅនឹង វច្ ីសស្តសាអន វតាកនុងា ជរមេៀសរៅទីប្កុងភនំរេញរឡើយ។ រហ្ត 

រនោះ រញ្ញា េ ំខមនប្តង់ ថារតើភសាតុ្តងខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើពាក់េ័នធរៅរខតាប្ករឆោះ 

កំេង់ចាម បាណន់ នកងឧតាងុគ បានរង្ហា ញថា ប្រជាជនប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅរប្ាម“ា របាកររញិ្ញត” នកង

“រដាយោម នា បា មាេីស ខភាេ នកងស ខ ម្ភេភាេ” រស់ប្រជាជនខដេប្តូវបានជរមេៀសរនាោះ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា 

រឡើយ។ ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ លួ កត់សម្ភគ េ់ថា ា យេ់រឃើញខដេ ងា ជំទាស់រៅកនុងសេប្កមអងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ថា “ភាលរប្ឆើនថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទី ួមរខតាទាងំរនោះ” លឺជាឧទាហ្ ណថ៍្ន

ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំរប្ាមេកខខណឌ ទាងំរនោះ2182។ ត្តមា កត់សម្ភគ េ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ថា អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូង បានរដាោះប្សយមកនប្តឹមខតរៅរេើា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងឆំនួន ៤ រ៉ៅ រណាណ ោះ

រទ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំទីកខនេងដថ្ទរទៀតខដេ រខៀវ សំផន េ ំបានរេើករឡើងរៅកនុងស ណារណា ឹងសទ កខផងខដ 

2183។ ជាមួយោន រនោះខដ  រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា 

ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរដាយរងខំបានរកើតរឡើងកនុងរខតាប្ករឆោះ កំេង់ចាម បាណន់ នកងឧតាងុគ ម្ភនកំហ្ ស ររើ

រទាោះរីជា ាេៈរទសៈដូឆោន ថ្នា ជរមេៀសទាងំរនោះេ ំអាឆប្តូវបានរលដឹងរនាោះ។    

826>ទាក់ទងរៅនឹងា វាយតថ្មេ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើសកខីកមម រស់ ភី ភួន ខដេបាន

អោះអាងថា ខខម ប្កហ្មបានាន់ារ់រខតាកំេង់ចាមខតមួយ យៈខេី ខដេេ ំអាឆរ ឱើា ជរមេៀសបានរនាោះ អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានេនយេ់ថា ខេួនេ ំចាត់ទ កសកខីកមមរនោះអាឆរជឿទ កឆកតាបានរឡើយររើរប្រៀររ ៀរជាមួយនឹង

                                                 
2180

 ស ណា តរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៣៤។ 

2181 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៩១។  

2182
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៩៤។ 

2183
 ស ណា តរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៣៧។ 
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“ា រ ៀររារ់ោ៉ៅ ងេមអកតដថ្ទរទៀត អំេីា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនកនុងទី ួមរខតារនោះ”2184។ កនុងឆំរណាមរនាោះ ភ

សាតុ្តងបានរង្ហា ញថា ា ជរមេៀសបានរកើតរឡើងរៅរេេខដេ“មួយខផនក ំ”ថ្នទី ួមរខតាប្តូវបានាន់ារ់ នកង

ថា ា វាយទី ួមរខតារនោះប្តូវបានរ ឱើរឡើងជាេី ម ខប្េួញ2185។ រនោះអាឆរញ្ញជ ក់បានថា ភី ភួន េ ំអាឆដឹងអំេីា 

ជរមេៀសរៅកនុង (ខផនកដថ្ទរទៀត)ថ្នទី ួមរខតារឡើយ។ រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា ោម នត លាា អងគរហ្ត សម

រហ្ត ផេណាមួយអាឆរ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នោ៉ៅ ងដូរឆនោះបានរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំណោះអំណាងរនោះប្តូវ

រដករស រចាេ។ 

827>រខនែមរេើរនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំយេ់ប្សរជាមួយនឹងា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន ខដេ

ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានផាេ់ា យេ់រឃើញអំេីវច្ ីសស្តសារេមើសខដេបានរប្រើប្បាស់កនុងអំឡុងរេេ

ថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទី ួមរខតានានាកនុងអំឡុងរេេម នថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥2186

។ ជាា េកត អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារេើភសាតុ្តងខដេបានេកេណ៌នាអំេីា រំផេកឆរំផ្លេ ញផៃោះ

សខមបងរដើមបីរារំាងប្រជាជនខដេប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅរនាោះ មកនឱ្យម្ភនា វច្េប្តឡរ់មកវច្ញ នកងឆ ច្តេកខ

ណៈថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ2187 ខដេជារទរេមើស នកង បានផាេ់ា យេ់រឃើញអំេីរញ្ញា រនោះ។ អាប្សយ័

រហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ។ 

828>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំរជឿជាក់ថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ ប្តូវបានរ ឱើរឡើង

រដាយស រោេរៅខ សខរេកោន ទាងំប្សុងេីា ជរមេៀសប្រជាជនរៅទីប្កុងភនំរេញ នកងជាកំហ្ សកនុងា 

េកចា ណាថា ា ជរមេៀសរនោះ លឺជាខផនកមួយថ្នេំនាដូំឆោន រនាោះរឡើយ2188។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់

រឃើញថា ា ជរមេៀសប្រជាជនម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ ប្តូវបានរ ឱើរឡើងរដាយស រោេរៅរផសងៗ ដូឆជា មូេរហ្ត 

រសដឋកកឆច រោធា នកងមរនាលមន៍វច្ជាជ 2189។ េ ំម្ភនា រញ្ញជ ក់ថា ា ជរមេៀសប្រជាជនរៅទីប្កុងភនំរេញប្តូវបាន

រ ឱើរឡើងរដាយស មូេរហ្ត ខ សខរេកេីរលរនាោះរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់

                                                 
2184

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៧។  

2185 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ២៩៧។ 

2186
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៣៤។ 

2187
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៥, ១០៧។ 

2188
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៧៤ ដេ់ ១៧៦, ១៩៦ ដេ់ ២០១។ 

2189
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៤ ដេ់ ១១២, ១១៥។  
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រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំម្ភនកំហ្ សកនុងា ចាត់ទ កា ររងកើតសហ្ក ណ៍ ជារហ្ត ផេមួយ

សប្ម្ភរ់ា ជរមេៀសប្រជាជនរឡើយ2190។ ររើរទាោះរីជាា ប្តឹមប្តូវខដេថា រទឧប្កកដឋខដេបានប្រប្េឹតារៅ

សហ្ក ណ៍ នកងា ដាឋ នេ ំប្តូវបានដាក់រញ្ចូេរៅកនុងវច្សេភាេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រនោះក៏រដាយ ក៏េ ំ

ខមនម្ភនន័យថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំអាឆចាត់ទ កសហ្ក ណ៍ជារោេរៅមួយកនុងឆំរណាមរោេរៅ

មូេដាឋ នដថ្ទរទៀតថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន។ ជាា េកត ទំនងជារង្ហា ញថា ា ដាក់ប្រជាជនឱ្យាេ យជា

ទាសក  លឺជារោេរៅមួយកនុងឆំរណាមរោេរៅឆមបងនានាថ្ន ររខខម ប្កហ្មខដេា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជា

ជន លឺជាជំហានដំរូងរងអស់។ 

829>ស  ររសឆកាីមក អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាងខដេរចាទប្រាន់ឆំរពាោះា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយផ្លេ ស់ទីេំរៅអនកទីប្កុង។  

៤.ង.១.ល.២.អតែកភាេថ្នរោេនរោបាយឆរំពាោះា ផ្លេ ស់ទេីរំៅប្រជាជនេតីរំនជ់នរទមយួរៅតរំនជ់នរទ

មយួរទៀត 

830>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រោេនរោបាយថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនបាន ួម

រញ្ចូេរោេនរោបាយខដេខខម ប្កហ្ម“បានផ្លេ ស់ទេំីរៅប្រជាជនកនុងតំរន់ ឬេីតំរន់មួយរៅតំរន់មួយ

រទៀត រដើមបីខរងខឆកកម្ភេ ំងរៅត្តមា បា៉ៅ ន់សម ន រស់េួករល ខផអករេើតប្មូវា េេកមម នកងទកសរៅផេកតកមម 

ប្េមទាងំរដើមបីជំ  ញា តស៊ាូវណណ ៈ”2191។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគ េ់រេើរសឆកាីសរប្មឆរផសងៗ

 រស់ថាន ក់ដឹកនា ំរស់រកសរដើមបីផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន  ួមទាងំរសឆកាីសរប្មឆដាក់ឆំណាត់ថាន ក់ប្រជាជនរៅជា

ប្ររភទរផសងៗ ដូឆជា“ប្រជាជនរេញសកទធក” “ប្រជាជនរប្តៀម” នកង“ប្រជាជនររញ្ាើ”2192។ អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងបានកត់សម្ភគ េ់ផងខដ ថា រៅកនុងអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជា កររតយយទាងំមូេ “កម្ភម ភកបាេ នកង

រេខាភូមកភាលបានរាយា ណរ៍ៅ រ៉ៅ េ េត នួន ជា វន រវ៉ត ស ន រសន រឌឿន នកង/ឬ មនៃី  ៨៧០ អំេីា ផ្លេ ស់

ទីេំរៅប្រជាជន រហ្ើយរេេខេោះបានរសនើស ំា ខណនារំខនែមរទៀតផង”2193។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

                                                 
2190

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៩៧។ 

2191 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៩៥។  

2192 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៩៧។  

2193 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៩៨។  
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 ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះបានរដករស យ តាកកមមសប្ម្ភរ់ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន រហ្ើយរៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាងំ

អស់ ា ផ្លេ សទ់ីេំរៅរនោះេ ំម្ភនេកខណៈសម្ភម្ភប្តរឡើយ2194 នកងបានយេ់រឃើញថា ោ៉ៅ ងរហាឆណាសច់ារ់

ត្តងំេីឆ្ន ំ ១៩៧២ មក ម្ភនេំនាថំ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនខដេកនុងរេេរនាោះ“ប្រជាជនងមី”ជាញឹកញារ់ប្តូវ

បានកំណត់រោេរៅសប្ម្ភរ់ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ2195។ 

831>នួន ជា បានរេើករឡើងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស2196។ នួន ជា បាន

ជំទាស់រៅរេើា យេ់រឃើញខដេថា ម្ភនរោេនរោបាយថ្នា ជរមេៀសរដាយរងខំេីតំរន់ជនរទមួយរៅ

តំរន់ជនរទមួយរទៀត រដាយបានរេើករឡើងថា ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស

កនុងា យេ់រឃើញថា (i) រោេនរោបាយផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនប្តូវបានេកេណ៌នាោ៉ៅ ងញឹកញារ់រៅកនុងឯក

ស របាោះេ មពផាយ រស់ រ.ក.ក. (ii) លណៈអឆកថ្ស្តនាយ៍បានសរប្មឆផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរៅកនុងខខសីហា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ខដេរប្ាយមកប្តូវបានអោះអាងរដាយលណៈមជឈកមកនុងខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ (iii) នួន ជា បានឆូេ ួម

កនុងា សរប្មឆរនោះ2197។ 

832>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស នកងបានរំថ្ភេភសាតុ្តងកនុងា យេ់

រឃើញថា ម្ភនេំនាថំ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរៅម នរេេឆ្ន ំ ១៩៧៥2198។ រខៀវ សំផន ក៏បានជំទាសផ់ង

ខដ 2199រៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើឯកស ខដេឆ ោះាេរ ច្រឆទិខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ខដេកនុងឆំរណាមរនាោះ បានរោងរៅរេើខផនា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនឆំនួន ៥០០.០០០ នាក់រៅាន់ភូមកភាល

ពាយ័េយ  ួមទាងំតប្មូវា ប្រជាជនរខនែមរៅកនុងភូមកភាលឧតា  នកងរូព៌ា2200។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រខៀវ សំផន 

បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញខដេថា ខផនា រសដឋកកឆចឆ្ន ំ ១៩៧៧ ខដេប្តូវបានអន ម័តកនុងខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ 

                                                 
2194 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៩៩។  

2195 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ៨០០ ដេ់ ៨០៣។  

2196 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥១៤ ជាអាទិ៍។  

2197 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥១៥។ 

2198
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៩១ ដេ់ ១៩៥។ 

2199
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៥៩ ជាអាទិ៍ ។  

2200
 ា ាា រ់ នកងអន វតាម្ភោ៌នរោបាយ សា  រសដឋកកឆច នកងរ ៀរឆំប្ររទសប្លរ់ខផនក ឯកស រេខ E3/781 ឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00072397-8 ទំេ័  ៣១ ដេ់ ៣២។  
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១៩៧៦ លឺសប្ម្ភរ់“ា ខរងខឆកប្រជាជនរៅត្តមវណណ ៈ រស់េួករល” នកងបានរេើកអំណោះអំណាងមួយឆំនួន

ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ2201។ 

833>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ប្តឹមប្តូវថា មជឈកមរកស  ួម

ម្ភន នួន ជា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ឆំរពាោះា េកភាកា ា ររងកើត នកងា អន វតារោេនរោបាយឧប្កកដឋ

កនុងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន2202ត្តម យៈរេខាភូមកភាល2203រៅរដើមឆ្ន ំ ១៩៧២2204 ខដេបានអន វតាា ផ្លេ ស់

ទីេំរៅប្រជាជនរដាយរងខំរឆញេី“ទីប្កុង នកងទី ួមរខតា នកង  វាងតំរន់ជនរទមួយរៅតំរន់ជនរទមួយរទៀត”

ត្តម យៈេកខខណឌ ថ្នា  ងទ កខរវទនា អំរេើហ្កងា នកងសកមមភាេលួ ឱ្យភ័យខាេ ឆ2205 ជាេករសសរៅរេើ“ប្រជា

ជនងមី”2206 កនុងរោេរំណងរដើមបីជំ  ញា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយម2207។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាង

រខនែមរទៀតថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន អំេីា វាយតថ្មេ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើភសាតុ្តង 

េ ំប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញេីកំហ្ សរៅកនុងរសឆកាីសននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះ នកងេ ំបានរ ឱើឱ្យសេប្កម រស់

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរៅជារម្ភឃៈរឡើយ ដូរឆនោះ លរបីប្តូវរដករស រចាេ2208។ ត្តមា រេើករឡើង រស់

សហ្ប្េោះរាជអាជាា  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារដាយប្តឹមប្តូវរៅរេើរហ្ត ា ណ៍េកតរៅម នឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ខដេ“ររងកើតជាេំនា”ំថ្នរោេនរោបាយផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន2209។    

834>ទាក់ទងរៅនឹងា ជំទាស់ រស់ នួន ជា រៅរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា 

ឯកស របាោះេ មពផាយ រស់ រ.ក.ក. បានេកេណ៌នាអំេីា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន ជាា េកតខដេថា រសឆកាី

ដកប្សង់ថ្នឯកស របាោះេ មពផាយ រស់ រ.ក.ក. ខដេបានរោងរៅកនុងសេប្កមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

                                                 
2201

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៦៦ ដេ់ ៤៦៩។ 
2202

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣១៨។ 

2203
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣២៣។ 

2204
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣១៩។ 

2205
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣១៩ ដេ់ ៣២០។ 

2206
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣២០។ 

2207
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣១៧។ 

2208
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៣៤ ដេ់ ៣៤១។ 

2209
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៣៥។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

2210 េ ំបានសំរៅជាក់លាករ់ៅរេើា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនេីភូមកភាលដាឆ់ប្សោេមួយរៅភូមកភាលដាឆ់ប្ស

ោេមួយរទៀតរនាោះរទ រ៉ៅ ខនាសំរៅរេើា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទី ួមរខតានានា។ រទាោះជាោ៉ៅ ង

ណាកាី ា ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណាថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនេីតំរន់ជនរទមួយរៅ

តំរន់ជនរទមួយរទៀត នកងេីទីប្កុង នកងទី ួមរខតារៅាន់តំរន់ជនរទ លឺជាខផនកមួយថ្នរោេនរោបាយទូរៅ

ថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន រដាយបានសំអាងរេើឯកស របាោះេ មពផាយទាងំរនោះរនាោះ ា េកតម្ភនភាេសម

រហ្ត ផេរហ្ើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា រប្ាយេីបាន ក

រឃើញថា ឯកស របាោះេ មពផាយ រស់ រ.ក.ក. ម្ភនា នកោយអំេីា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរនាោះ អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគ េ់ថា ជាទូរៅ ឯកស របាោះេ មពផាយ រស់ រ.ក.ក. រនោះ ប្តូវបានរប្រើប្បាស់

សប្ម្ភរ់ទំនាក់ទំនងរោេនរោបាយរកស2211។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំរជឿជាក់រៅរេើអំណោះអំណាង

រខនែម រស់ នួន ជា ខដេថា ឯកស របាោះេ មពផាយទាងំរនោះ េ បំានរេើករឡើងអំេីរោេនរោបាយផ្លេ ស់ទី

េំរៅប្រជាជន េីតំរន់ជនរទមួយរៅតំរនជ់នរទមួយរទៀត រប្ពាោះរកសេ ំម្ភនរោេនរោបាយឆំរពាោះរញ្ញា

រនោះរឡើយ2212។ រញ្ញា ប្តឹមខតថា រៅកនុងឯកស របាោះេ មពផាយ រស់ រ.ក.ក. េ ំម្ភនរសឆកាីរោងអំេីរោេ

នរោបាយរនាោះ េ ំប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេីអតែកភាេថ្ន

រោេនរោបាយរនោះ ជាា េ ំសមរហ្ត ផេរនាោះរឡើយ។ 

835>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា អំេីា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធ

រៅនឹងរសឆកាីសរប្មឆ រស់លណៈកម្ភម  កា អឆកថ្ស្តនាយ៍កនុងខខសីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេបានរង្ហា ញត្តម យៈ

 បាយា ណ៍ថ្នដំរណើ ទសសនកកឆចសកកាមួយ នកងត្តម យៈា ឆូេ ួម រស់ នួន ជា រៅកនុងា រ ឱើរសឆកាី

សរប្មឆរនោះ នកងររើរទាោះរីជាា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរង្ហា ញថា នួន ជា បានឆូេ

 ួមរៅកនុងដំរណើ ទសសនកកឆចសកកា រស់លណៈកម្ភម  កា អឆកថ្ស្តនាយ៍ក៏រដាយ2213
 ក៏អងគជំន ំជប្មោះត លាា កេូំេ

                                                 
2210

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៧៧។ 
2211 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៧៧។ 

2212 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥១៦ ដេ់ ៥១៧។ 

2213 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥២០។ សូមរមើេផងខដ  សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៧៤៥ ដេ់ ៧៤៦។ 
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យេ់ប្សរជាមួយនឹងសហ្ប្េោះរាជអាជាា ខដេថា អំណោះអំណាងរនោះោម នមូេដាឋ នោបំ្ទរឡើយ2214។ អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានសននកដាឋ នថា នួន ជា បានឆូេ ួមរៅកនុងា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆរដាយខផអករេើដំរណើ 

ទសសនកកឆចសកការនោះរឡើយ រ៉ៅ ខនាបានសំអាងរៅរេើតួនាទីជាទូរៅ រស់ោត់រៅកនុង រ.ក.ក.2215។ លួ កត់

សម្ភគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានយេ់រឃើញថា ា សរប្មឆរនោះប្តូវបានរ ឱើរឡើងជាក់លាក់រៅកនុង

អំឡុងរេេថ្នដំរណើ ទសសនកកឆចសកការនាោះរឡើយ។ ផៃយុរៅវច្ញ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើ

 បាយា ណ៍ថ្នដំរណើ ទសសនកកឆចសកការនោះ រ ឱើជាភសាតុ្តងមួយកនុងឆំរណាមភសាតុ្តងទាងំរនាោះខដេអងគជំន ំ

ជប្មោះបានសំអាងរៅរេើកនុងា រ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នថា រសឆកាីសរប្មឆបានរ ឱើរឡើងរនាោះ2216។ 

836>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់

រឃើញថា រៅកនុងកកឆចប្រជ ំខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ លណៈមជឈកមបានអោះអាងអំេីរសឆកាីសរប្មឆផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជា

ជនេីតំរន់ជនរទមួយរៅតំរន់ជនរទមួយរទៀត2217រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ដូឆា 

ឆងអេុរង្ហា ញ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ថា2218 អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានផាេ់ា យេ់រឃើញខរររនោះ

រឡើយ រ៉ៅ ខនាប្ោន់ខតបានយេ់រឃើញថា “រោេនរោបាយរសដឋកកឆច”ប្តូវបានេកភាការៅរេេប្រជ ំរនាោះ2219។ 

អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ប្តូវរដករស រចាេ។ 

837>ឆំរពាោះអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេថ្នេំនាថំ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន

ចារ់ត្តងំេីឆ្ន ំ ១៩៧២  ហ្ូតមក2220 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា ា រប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍

“ប្រជាជនងមី” រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រៅកនុងរ ច្រទថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

បានរ ឱើឱ្យភាន់ប្ឆឡំខេោះៗ រដាយស ពាកយរនោះប្តូវបានរប្រើប្បាស់រប្ាយា ដួេ េំទីប្កុងភនំរេញខតរ៉ៅ រណាណ ោះ2221

                                                 
2214 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៣១។ 

2215 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៤៦។  

2216 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៤៥ នកងកថាខណឌ  ៧៩៥ ជាអាទិ៍ នកងរជើងទំេ័ ភាជ រ់ជាមួយ។  

2217 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥១៨។ 

2218
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៣០។ 

2219
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៤៩ ដេ់ ៧៥១។  

2220
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៩១ ដេ់ ១៩៤។ 

2221
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៩១។ សូមរមើេផងខដ  សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថា

ខណឌ  ៨០០ ដេ់ ៨០៣។   

http://www.legal-tools.org/doc/bf4c9f/
http://www.legal-tools.org/doc/bf4c9f/
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។ រទាោះជាោ៉ៅ ងរនោះកាី ា រោងរៅរេើពាកយ“ប្រជាជនងមី” ម្ភនរៅកនុងកថាខណឌ មយួកនុងសេប្កម រស់អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ខដេបានសរងខរា យេ់រឃើញ រស់ខេួនពាក់េ័នធរៅនឹងអំឡុងរេេទាំងរៅម ន នកង

រប្ាយា ដួេ េំទីប្កុងភនំរេញ រដាយបាន ួមរញ្ចូេអំឡុងរេេខដេពាកយ“ប្រជាជនងមី”ប្តូវបានរប្រើប្បាស់

2222។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រប្ៅខតេីពាកយរេឆន៍េ ំឆាស់លាស់ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំរឃើញម្ភនកំហ្ ស

ណាមួយេីសំណាក់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងដថ្ទរទៀត រស់ រខៀវ សំ

ផន ពាក់េ័នធរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេីេំនាមំ នឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឆំរពាោះា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅប្រជាជន2223 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អំណោះអំណាងទាងំរនាោះបានខផអកោ៉ៅ ង

រប្ឆើនរៅរេើា រកប្សយេ ំប្តឹមប្តូវរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង។ ជាសំខាន់ អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងេ ំបានយេ់រឃើញថា េំនាឆំាស់លាស់ម្ភនអតែកភាេរៅកនុងអំឡុងរេេម នខខរមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

រនាោះរទ អងគជំន ំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា េំនារំនោះបានរេឆរឆញជា ូររាង“រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស

ទាងំរនោះ”ខដេ ួមរញ្ចូេអំឡុងរេេរប្ាយឆ្ន ំ ១៩៧៥2224។ រោងត្តមរហ្ត ផេដូឆោន  ផៃយុេីា រេើករឡើង

 រស់ រខៀវ សំផន2225
 អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំម្ភនកំហ្ សផងខដ  កនុងា សំអាងរៅរេើភសាតុ្តងពាក់េ័នធ

រៅនឹងអំឡុងរេេម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេេ ំបានរង្ហា ញអំេីេំនាឆំាស់លាសថ់្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅេីតំរន់ជនរទ

មួយរៅតំរនជ់នរទមួយរទៀត។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំ

ម្ភនកំហ្ សកនុងា សនមតថា ម្ភនា រនាថ្នេំនា ំ រដាយេ ំបានេកចា ណារេើរ ច្រទថ្នជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ  កនុង

អំឡុងរេេម នឆ្ន ំ ១៩៧៥2226។ ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានយេ់រឃើញថា 

ម្ភនា រនាេំនារំនាោះរឡើយ រ៉ៅ ខនាបានយេ់រឃើញថា េំនារំនោះបាន“រេឆជា ូររាងរឡើង”រេេរប្ាយមករទៀត

។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន េ ំម្ភនមូេដាឋ នោបំ្ទរឡើយ។ 

                                                 
2222

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨០៣។  

2223
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៩២ ដេ់ ១៩៤។ 

2224
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨០៣។  

2225
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៩២ ដេ់ ១៩៤។  

2226
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៩៤។  
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838>ឆំរពាោះអំណោះអំណាងទាក់ទងរៅនឹងឯកស ឆ ោះាេរ ច្រឆទិខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥2227 អងគជំន ំជប្មោះស

លាដំរូងបានរោងរៅរេើឯកស រនោះ នកងភសាតុ្តងមួយឆំនួនដថ្ទរទៀត នកងបានសននកដាឋ នថា “ម្ភនកកឆចប្រជ ំមួយ

 រស់ថាន ក់ដឹកនារំកសរៅរដើមខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ពាក់េ័នធរៅនឹងរោេនរោបាយរសដឋកកឆចខដេរប្ាយមក

ប្តូវបានឆេោុះរញ្ញច ងំរៅកនុងឯកស រោេនរោបាយខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥”2228។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា 

អងគជំន ំជប្មោះមកនអាឆរ ឱើរសឆកដីសននកដាឋ នខរររនោះ ខដេជាា “មកនបាន ំរលាភរេើរោេា ណ៍ វច្មតកសងស័យ

ប្តូវបានជាប្ររោជន៍ដេ់ជនជារ់រចាទ”រនាោះរឡើយ2229 នកងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានសំអាងរដាយ

សមរហ្ត ផេរៅរេើភសាតុ្តងខដេខេួនបានរោងរៅរេើរនាោះរឡើយ2230 នកងបានរេើករឡើងថា រដាយស ខត

“ប្រភេ នកងអនកនកេនធថ្នឯកស រោេនរោបាយឆ្ន ំ ១៩៧៥”េ ំអាឆប្តូវបានរលសគ េ់ រទើរឯកស រនោះលរបី

ប្តូវបានដករឆញេីសំណ ំរ ឿង2231។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា រាេ់ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត 

ខដេពាក់េ័នធលរបីប្តូវរដករស រចាេ  ួមទាងំា យេ់រឃើញអំេីា ជារ់ពាក់េ័នធ រស់ រខៀវ សំផន រៅនឹង

រោេនរោបាយរនោះផងខដ 2232។ 

839>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន បានរេើករញ្ញា ឆំនួន

២ រញ្ញា ទីមួយ ថារតើឯកស ខដេឆ ោះាេរ ច្រឆទិខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ លរបីប្តូវបានទទួេយកជាភសាតុ្តង 

ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ រញ្ញា ទីេី  ថារតើា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត  រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅ

នឹងកកឆចប្រជ ំ រស់លណៈមជឈកមរៅរដើមខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ម្ភនេកខណៈេ ំសមរហ្ត ផេ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ 

ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ទីមួយ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា រោងត្តមវច្ធាន ៨៧(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខដេ

ជាវច្ធានទូរៅបានខឆងថា “ភសាតុ្តងអាឆជូនបានរដាយរស ”ី។  វច្ធាន ៨៧(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងបានរញ្ញជ ក់េី

មូេដាឋ នសំអាងណាមួយខដេអងគជំន ំជប្មោះអាឆរដករស សំរណើស ំេកនកតយភសាតុ្តង។ រខៀវ សំផន េ ំបានរេើក

រឡើងពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះរឡើយ។ ោត់ប្ោន់ខតរេើករឡើងថា ឯកស “េ ំម្ភនតថ្មេជាភសាតុ្តង”រដាយស 

                                                 
2227

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៥៩ ជារដើម។ 

2228 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៤៩។ 

2229 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៥៩។  

2230 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៦០។  

2231
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៦៥។ 

2232
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៦៥។  
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ខតអនកនកេនធ នកងប្រភេថ្នឯកស រនោះេ ំប្តូវបានរលសគ េ់2233។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើអណំោះ

អំណាងរនោះរឡើយ។ ររើរទាោះរីជាតថ្មេថ្នភសាតុ្តងជាឯកស រនោះ ទំនងជាម្ភនតកឆតួឆរដាយស ខតអនកនកេនធ 

នកងប្រភេរដើមេ ំប្តូវបានរលសគ េ់ោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ ក៏េ ំខមនម្ភនន័យថា ឯកស រនោះេ ំអាឆទទួេយករ ឱើជាភ

សាតុ្តងបានរនាោះរឡើយ។  

840>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ទីេី ខដេ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់

រឃើញថា កនុងា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងកកឆចប្រជ ំ រស់ថាន ក់ដឹកនារំកសរៅរដើមខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ សាីអំេី

រោេនរោបាយរសដឋកកឆច អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើភសាតុ្តងមួយឆំនួន រ៉ៅ ខនាកនុងឆំរណាម

រនាោះ ម្ភនភសាតុ្តងមួយជាឯកស បានឆ ោះាេរ ច្រឆទិខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ អងគជំន ំជប្មោះក៏បានសំអាងរេើ

ឆរមេើយ រស់ រខៀវ សំផន ផងខដ ពាក់េ័នធរៅនឹងរោេរំណងទូរៅ រស់លណៈមជឈកម ឆរមេើយ រស់ រអៀង 

ស ី ទាក់ទងរៅនឹងកកឆចប្រជ ំ រស់ថាន ក់ដឹកនារំកសកនុងខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ភសាតុ្តង រស់ Philip SHORT 

ទាក់ទងរៅនឹងកកឆចប្រជ ំ រស់លណៈមជឈកមកនុង “ពាក់កណាា េខខ កញ្ញា ” រសឆកាីរោងរៅកនុងទសសនាវដាីទង់

រដកវតាន៍សាីេីរសឆកាីសរប្មឆ រស់“សម្ភជមជឈកមរកស”ខដេបានរ ឱើរឡើងម នខខ  វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទាក់ទងរៅ

នឹងរោេរៅកំណត់ទកននផេប្សូវ  ួមទាងំសកខីកមម រស់ David CHANDLER ទាក់ទងរៅនឹងខផនា រសដឋ
កកឆចទូរៅខដេ“រេឆរឆញជា ូររាងរៅឆ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥”2234។ រខៀវ សំផន បានឆងអេុរង្ហា ញអំេីភាេករមាយ 

នកងភាេមកនស ីសង្ហឱ ក់ោន ទាក់ទងរៅនឹងភសាតុ្តងនីមួយៗរនាោះ2235។ 

841>ររើរទាោះរីជាា ប្តឹមប្តូវខដេថា ម្ភនភាេេ ំស ីសង្ហឱ ក់ោន កនុងឆំរណាមភសាតុ្តងខដេអងគជំន ំជប្មោះបាន

សំអាងរៅរេើរនាោះក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណាេ ំរឃើញថា រសឆកាីសននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនេកខណៈេ ំសមរហ្ត ផេ ឬ ំរលាភរំពានរេើរោេា ណ៍ វច្មតកសងស័យប្តូវបានជា

ប្ររោជន៍ដេ់ជនជារ់រចាទរនាោះរឡើយ។ រោេា ណ៍រនោះេ ំអន វតារដាយខផអករៅរេើកប្មកតថ្នភសាតុ្តងនីមួយ

ៗរឡើយ ខដេម្ភនន័យថា ភសាតុ្តងនីមួយៗលរបីប្តូវរកប្សយថា ម្ភនកប្មកតដាក់រនៃកុតកឆតួឆរំផ ត។ ផៃយុរៅ

 វច្ញ ត លាា អងគរហ្ត លរបីេកចា ណា ថារតើរៅរេេវាយតថ្មេថ្នភសាតុ្តងរនាោះ ជា ួមម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់

សប្ម្ភរ់ោបំ្ទដេ់ា យេ់រឃើញឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ ភសាតុ្តងនីមួយៗអាឆរំរេញោន

                                                 
2233 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៦៥ រជើងទំេ័  ១០០៨។  

2234 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៤៩ នកងរជើងទំេ័ រៅទីរនាោះ។  

2235 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៦១ ដេ់ ៤៦៤។ 
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រៅវច្ញរៅមក នកងនាឱំ្យត លាា អងគរហ្ត អាឆរ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នបានថា េកខខណឌ តប្មូវមួយប្តូវបានរំរេ

ញ។ រេើកខេងខតកនុងក ណីខដេខផអករេើា វាយតថ្មេភសាតុ្តងជា ួម ួឆរហ្ើយ រៅខតម្ភនវច្មតកសងស័យរទៀត 

រនាោះរោេា ណ៍ វច្មតកសងស័យប្តូវបានជាប្ររោជន៍ដេ់ជនជារ់រចាទ តប្មូវថា ត លាា អងគរហ្ត េ ំអាឆផាេ់

ា យេ់រឃើញមួយខដេរ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ជនជារ់រចាទរឡើយ។  

842>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណាេ ំរឃើញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរដាយ

ខផអករេើភសាតុ្តងជា ួម ម្ភនេកខណៈេ ំសមរហ្ត ផេរនាោះរឡើយ។ ជាេករសស រទាោះរីម្ភនភាេមកនស ីសង្ហឱ ក់ោន

ខេោះក៏រដាយ ក៏ត លាា អងគរហ្ត សមរហ្ត ផេអាឆផាេ់ា យេ់រឃើញទាងំរនោះបានខដ ។ ជាឧទាហ្ ណ ៍

ទាក់ទងរៅនឹងា អោះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា រអៀង ស ី បានរដករស ជាក់លាក់ថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ

ប្រជាជនប្តូវបានេកភាការៅកនុងកកឆចប្រជ ំាេេីខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥2236
 ខដេទំនងជា រអៀង ស ី បានសរំៅ

រៅរេើរសឆកាីសរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ2237។ ដូឆោន រនោះខដ  រហ្ត ា ណ៍េកតខដេ 

Philip SHORT សំរៅរៅរេើា ប្រជ ំរៅពាក់កណាា េខខ កញ្ញា  មកនខមនរៅរដើមខខ កញ្ញា 2238 ខដេអងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគ េ់ោ៉ៅ ងឆាស់លាស់រនាោះ េ ំបានរ ឱើឱ្យា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះស

លាដំរូងរនោះម្ភនេកខណៈេ ំសមរហ្ត ផេរឡើយ។ ដូរឆនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង

 រស់ រខៀវ សំផន។  

843>រខៀវ សំផន ក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ខផន

ា រសដឋកកឆចសប្ម្ភរ់ឆ្ន ំ ១៩៧៧ បានកំណត់កនុងឆំរណាមរនាោះសប្ម្ភរ់“ា ខរងខឆកប្រជាជនរៅត្តមវណណ ៈ

 រស់េួករល” នកងបានអោះអាងថា ភសាតុ្តងខដេបានដកប្សង់រនាោះេ ំម្ភនមូេដាឋ នោបំ្ទដេ់ា យេ់រឃើញខររ

                                                 
2236 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៦១។ 

2237
 សូមរមើេ កកឆចសម្ភា សន៍ រស់ Stephen HEDER ជាមួយនឹង រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/89 ឆ ោះថ្ងៃទី ១៧ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ 

ERN(ភាសខខម ) 00062457 ទំេ ័ ៦ (ឆរមេើយរេញរេញរៅនឹងសំណួ  រស់ Stephen HEDER រេើរញ្ញា  ថារតើខផនា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅប្រជាជនរៅាន់ភូមកភាលរផសងៗ ប្តូវបានេកភាការៅកនុងកកឆចប្រជ ំកនុងខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា ម្ភនដូឆតរៅ៖ 

“ររើរទាោះរីជាេ ំម្ភនា េកភាការៅកនុងា ប្រជ ំរនាោះក៏រដាយ ក៏រញ្ញា ថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កងុភនំរេញប្តូវបានសរប្មឆ

ត្តងំដំរូងមករមេ៉ៅោះ។ រនាោះររើខផអកត្តមអឱីខដេរលប្បារ់ខាុំ”)(រសឆការីញ្ញជ ក់រខនែម)។ កកឆចសម្ភា សន៍រនោះេ ំបានរនារេើរញ្ញា រនោះរខនែម

រទៀតរឡើយ។  

2238 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៦២។ 
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រនោះរឡើយ2239។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អំណោះអំណាងរនោះ េ ំបានផាេ់មូេដាឋ នោបំ្ទ

ប្លរ់ប្ោន់ េីរប្ពាោះា យេ់រឃើញពាក់េ័នធ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរនោះ បានរោងរៅរេើខផនកដថ្ទរទៀត

ថ្នសេប្កម រស់ខេួន  ួមម្ភនកថាខណឌ ទីមួយថ្នខផនកសាីេី“ា ខរងខឆកសម្ភសភាេឲ្យបានឆាស់លាស់ (ឆ្ន ំ 

១៩៧៧)”2240រដាយបានខផអករេើភសាតុ្តងមួយឆំនួន។ រខៀវ សំផន េ ំបានេនយេ់េីមូេរហ្ត ខដេថា ា វាយ

តថ្មេ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើភសាតុ្តងរនោះម្ភនេកខណៈេ ំសមរហ្ត ផេរនាោះរឡើយ។ ផៃយុរៅវច្ញ 

រខៀវ សំផន បានរផ្លា តរៅរេើា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើទសសនាវដាីទង់រដកវតាន៍ ឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

ខដេរ ៀររារ់អំេីខផនា រសដឋកកឆចឆ្ន ំ ១៩៧៧ រដាយេ ំបានរោងជាក់លាក់រៅរេើា ខរងខឆកប្រជាជនត្តមវ

ណណ ៈ រស់េួករល2241។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ទសសនាវដាីទង់រដកវតាន៍ ម្ភនា រោងមួយឆំនួនរៅរេើា តស៊ាវូ

ណណ ៈ នកងអនកប្រឆំ្ងនឹងរដកវតាន៍ នកងអំេីរញ្ញា  ររអាហា ខដេប្រជាជនប្តូវទទួេបានត្តមា ខរងខឆក

រនាោះ2242។ ស  ររសឆកាីមក ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរង្ហា ញថា ជាា មកនសម

រហ្ត ផេរនាោះរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ត្តមា កត់សម្ភគ េ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រឃើញថា2243
 រខៀវ សំ

ផន េ ំបានផាេ់មូេដាឋ នោំប្ទឆាស់លាស់ឆំរពាោះផេរ៉ៅោះពាេ់រៅរេើា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេខដេរកើតរឡើង

រដាយស កំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះរឡើយ។ អំណោះអំណាងរខនែម រស់ 

រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស  

ប្តូវបានរដាោះប្សយ ួឆរហ្ើយរៅកនុងសេដីារនោះ2244។ 

                                                 
2239 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៦៦ ដេ់ ៤៦៧ រោងរៅរេើសេប្កមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកថា

ខណឌ  ១០២៦។  

2240 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ៦២១ ដេ់ ៦២៣។ 

2241
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៦៧ រោងរៅរេើទសសនាវដាី រ.ក.ក.៖ ទង់រដកវតាន ៍ឯកស រញ្ញា ទី ១១ 

ឯកស រេខ E3/139 ថ្ងៃទី ០១ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00064960 ទំេ័  ៣។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

សំអាងរៅរេើឯកស រនោះកនុងសេប្កម កថាខណឌ  ៧៧០ រជើងទំេ័  ២៤៣០។  

2242
 ទសសនាវដាី រ.ក.ក.៖ ទង់រដកវតាន៍ រញ្ញា ទី ១១ ឯកស រេខ E3/139 ថ្ងៃទី ០១ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 

00064966 ទំេ័  ៩, ERN (ភាសខខម ) 00064967 ទំេ័  ១០, ERN (ភាសខខម ) 00064973-4 ទំេ័  ១៦ ដេ់ ១៧, ERN (ភាស

ខខម ) 00064982-3 ទំេ័  ២៥ ដេ់ ២៦។ 

2243 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៣៤។  

2244 សូមរមើេ កថាខណឌ  ២៤០ ជាអាទិ៍។  
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844>ជាា សននកដាឋ ន អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់ជនជារ់រចាទទាក់ទងរៅនឹង

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង អំេីរោេនរោបាយផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនេីតំរន់ជនរទមួយ

រៅតំរន់ជនរទមួយរទៀត។ 

៤.ង.១.ល.៣.ឧប្កកដឋកមមខដេម្ភន មួរញ្ចូេរៅកនងុរោេរណំង មួទាកទ់ងរៅនងឹា ផ្លេ ស់ទេីរំៅប្រជាជន

ដណំាកា់េទមីយួ 

845>ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា 

រទឧប្កកដឋនានារៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ម្ភនដូឆជា រទមន សសឃាត រទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ រទរ ឱើទ កខ

រ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ  ួមទាងំរទអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត ប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើង2245។ 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា រោេនរោបាយផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន“បានរណាា េ

ឱ្យម្ភន នកង/ឬជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង”ា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ ម្ភនដូឆជា“ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ ា រ ឱើមន សស

ឃាត ា រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងន ូ រស់មន សសជាតក នកងា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោ

បាយ”2246។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា ដីាដំរណាោះប្សយ (D427) េ ំបានដាក់

រញ្ចូេនូវា ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េរប្ាមសញ្ញា ណថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរឡើយ រហ្ត ដូឆរនោះ

រទើរេ ំបានេកចា ណារេើា ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះរទឧប្កកដឋរនោះ ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន

ដំណាក់ាេទីមួយ រដាយខផអករេើទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវរនោះ2247។ រៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាងំអស់ អងគជនំ ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេបាន ករឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា រទសម្ភេ រ់

 ង្ហគ េប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ។ ប្រហាក់

ប្រខហ្េោន រនោះខដ  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបាន ករឃើញថា េ ំម្ភនា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេដាឆ់រដាយ

ខឡកណាមួយប្តូវបានរ ឱើរឡើងទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ នកងា រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាី

                                                 
2245

 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៥២, ៥៥៩, ៥៦២, ៥៦៥ នកង ៥៧៤។  

2246
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨០៤។  

2247
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៨០។ 
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ថ្ងេងន ូ រស់មន សសជាតក រដាយរហ្ត ថា អំរេើទាងំរនោះេ ំខមនជារទឧប្កកដឋដាឆ់រដាយខឡកេីោន រនាោះរទ រ៉ៅ ខនាបាន 

សែកតរប្ាម“អំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត”រៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក2248។  

846>ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង អំេីា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់

ាេទីមួយ នួន ជា បានទទួេសគ េ់ថា ោត់បានឯកភាេឆំរពាោះា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ រ៉ៅ ខនាបាន

រដករស ថា ា ឯកភាេរនោះមកនខមនម្ភនន័យថា ម្ភនអំរេើ“ខដេជា ជារ់ពាក់េ័នធ ឬ ួមរញ្ចូេា រ ឱើមន សស

ឃាត ា រ ឱើទ កខរ ករមនញ ឬអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀតត្តម យៈា រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងន ូ រស់

មន សសជាតក”2249រនាោះរឡើយ។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា េ ំម្ភនភសាតុ្តងរង្ហា ញថា ា សរប្មឆ រស់លណៈក

ម្ភម  កា អឆកថ្ស្តនាយ៍កនុងខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ សាីេីា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរប្ាយរេេដួេ

 េំរនាោះ ម្ភនជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងឧប្កកដឋកមមណាមួយរឡើយ ខដេខផអកត្តមទសសនៈ រស់ោត់បានេនយេ់ ថារតើ

ម្ភនមូេរហ្ត អឱីបានជាអងគជំន ំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា ា សរប្មឆខរររនោះ“រណាា េឱ្យម្ភន នកង/ឬជារ់

ពាក់េ័នធរៅនឹង”ា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋរនាោះ2250។ នួន ជា បាន ំឭកថា ោត់បានតវ៉ារៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងថា ឧប្កកដឋកមមខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ 

ប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងរប្ាមសកទធកអំណាឆ រស់រមដឹកនាភូំមកភាល រ៉ៅ ខនាេ ំសែកតរប្ាមមជឈកមរកសរឡើយ នកងបានកត់

សម្ភគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរដករស អំណោះអំណាងរនោះ រដាយបានយេ់រឃើញថា រមដឹកនាភូំមក

ភាលបានប្តឹមខត“អន វតា”រសឆកាីខណនា ំរស់មជឈកមរកសរ៉ៅ រណាណ ោះ2251។ ត្តមទសសនៈ រស់ោត់ ា យេ់រឃើញ

រនោះផៃយុោន ទាងំប្សុងរៅនឹងា យេ់រឃើញដថ្ទរទៀត រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ោ៉ៅ ងរហាឆ

ណាស់ ម្ភនរមដឹកនាភូំមកភាលមួយឆំនួនបានឆូេ ួមកនុងា សរប្មឆ រស់លណៈកម្ភម  កា អឆកថ្ស្តនាយ៍2252។ ននួ 

ជា បានរេើករឡើងថា មជឈកមរកស នកងរមដឹកនាភូំមកភាលបានឯកភាេោន ប្តឹមខតា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទី

ប្កុងភនំរេញរ៉ៅ រណាណ ោះ នកងថា ា ខណនាដំថ្ទៗរទៀតទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើប្តូវអន វតាា ប្េមរប្េៀងរនោះ

ខររណារនាោះ លឺរឆញេីថាន ក់ភូមកភាលខដេមជឈកមរកសម្ភនអំណាឆប្លរ់ប្លងកនុងកប្មកតតកឆតួឆរ៉ៅ រណាណ ោះ រហ្ើយ

                                                 
2248

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥៨៩ ជាអាទិ៍។  

2249
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ៥០៣។  

2250
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ៥០៤។  

2251
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ៥០៥។  

2252
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ៥០៥។ 
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ខដេរៅកនុងខខរមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានរ ឱើា តស៊ាូដរណា ើមអំណាឆជាមួយមជឈកមរកស2253។ ទាក់ទងរៅនងឹ

រញ្ញា រនោះ នួន ជា បាន ំឭកថា រហ្ង សំ ច្ន ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆមកនរាោះរៅរនាោះ បាន

រញ្ញជ ក់កនុងកកឆចសម្ភព សន៍ជាមួយ Ben KIERNAN ថា រកើតម្ភនជរម្ភេ ោះ វាងភូមកភាល នកងភូមកភាលចារ់ត្តំងេីឆ្ន ំ 

១៩៧៣ មករមេ៉ៅោះ។ នួន ជា បានអោះអាងថា “េ ំម្ភនត លាា អងគរហ្ត សមរហ្ត ផេណាមួយអាឆសននកដាឋ នបាន

ថា កងទ័េទាងំអស់ខដេបានប្រ មម ខដាក់ោន ោ៉ៅ ងសកមម នកងបានរាយា ណ៍រៅសម្ភជកកលណៈកម្ភម  កា 

អឆកថ្ស្តនាយ៍ខដេតំណាងឱ្យប្កុមខដេប្រខជងជាមួយោន រៅកនុងរកស អាឆរ ឱើសកមមភាេត្តមា ខណនាេំមអកត

(ខដេមកនម្ភនភសាតុ្តងរសោះ) េីរ៉ៅ េ េត ឬ នួន ជា រនាោះរទ”2254។  

847>ទាក់ទងរៅនឹងរទមន សសឃាត នួន ជា បានអោះអាងថា ាេៈរទសៈប្រហាក់ប្រខហ្េោន រៅនឹងសមមតក

កមមខដេបានេកេណ៌នារៅកនុងសេដីារ ឿងកាី Tadić ខដេថា ប្តឹមខតអាឆយេ់ដឹងជាម នថា អំរេើមន សស

ឃាតនឹងរកើតម្ភនរ៉ៅ រណាណ ោះ រ៉ៅ ខនាេ ំខមនជាខផនកមួយថ្នា ប្េមរប្េៀងកនុងឆំរណាមសម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម

រឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រទឧប្កកដឋរនោះអាឆប្តឹមខតជាា ទទួេខ សប្តូវរប្ាមសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ III 

រ៉ៅ រណាណ ោះ2255។ នួន ជា ក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះខដេថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ

ប្រជាជនបានរ ឱើត្តមេំនាថំ្នា ប្រប្េឹតា នកងប្តូវបានអន វតារឡើង“ត្តម យៈប្លរ់មរ ាបាយ” រហ្ើយបានរចាទ

ប្រាន់ថា ម្ភនកំហ្ សអងគរហ្ត ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ2256។ ពាក់េ័នធរៅនឹងា រ ឱើទ កខរ ករមនញ នួន ជា បាន

អោះអាងថា េ ំម្ភនភសាតុ្តងរង្ហា ញឱ្យរឃើញេីរោេរំណង ួមខដេបានជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទឧប្កកដឋរនោះរឡើយ

រដាយបាន ំឭកនូវអំណោះអំណាងនានាេីខាងរដើម2257។ រៅកនុងស ណា នួន ជា បានរេើករឡើងថា ា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ា  ងទ កខរវទនាខដេរកើតម្ភនកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀស

ប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញកនុងរោេរំណងរដើមបអីរ់ ំ“ប្រជាជនងមី”រនាោះ លឺជាា “មកនសមរហ្ត ផេ” នកង

                                                 
2253

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ៥០៦។  

2254
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ៥០៧។  

2255
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ៥០៨។ 

2256
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ៥០៩ ដេ់ ៥១១។ 

2257
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ៥១២។  
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ថា ប្រប្េឹតាកមមរៅរេើ“ប្រជាជនងមី” ក៏ដូឆោន រៅរេើ“ប្រជាជនមូេដាឋ ន”រៅកនុងសហ្ក ណ៍រនាោះេ ំចាត់ទ កជា

ា រ ីសរអើងរឡើយ2258។ 

848>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា អំណោះអំណាងខដេរដាោះរនៃកុ នួន ជា រហ្ើយដាក់រនៃកុរៅរេើ

រេខាភូមកភាលថា ជាអនកអន វតាខផនា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ លឺជាា េ ំប្តឹមប្តូវរឡើយ រដាយ

ស រេខាភូមកភាល លឺជាសម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម2259។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរង្ហា ញេីភាេខ សខរេកោន

 វាងរ ឿងកាី Tadić ជាមួយនឹងរ ឿងកាីរៅឆំរពាោះម ខ រដាយបានកត់សម្ភគ េ់ថា សមមតកកមមខដេបានេកភាការៅ

កនុងរ ឿងកាី Tadić ពាក់េ័នធរៅនឹងសែ នភាេខដេា រ ឱើមន សសឃាត េ ំខមនជាខផនកថ្នខផនា  ួមរនាោះរទ 

ឆំខណកឯកនុងរ ឿងកាីរឆចរុបនន ា រ ឱើមន សសឃាតប្តូវបានរង្ហា ញថា “បានេកចា ណាោ៉ៅ ងេអកតេអន់ជាម នខដេ

ជាខផនកថ្នមរ ាបាយកនុងា អន វតារោេរំណង ួម”2260។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា ក៏បានកត់សម្ភគ េ់ផងខដ ថា 

អតែកភាេថ្នា ទទួេខ សប្តូវកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម េ ំតប្មូវឱ្យម្ភនា ប្េមរប្េៀងោន ឆាស់លាស់រឡើយ រ៉ៅ ខនា 

រលអាឆសននកដាឋ នអំេីអតែកភាេថ្នា ប្េមរប្េៀងោន រនោះរឆញេីអងគរហ្ត ដថ្ទរទៀតបាន2261។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា ក៏

បានប្ចានរចាេអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងា រ ឱើទ កខរ ករមនញ រដាយបានរេើករឡើងថា អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើ“ភសាតុ្តងប្លរ់ប្ោន់”រហ្ើយ2262។ 

849>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ា េកភាកា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទង

រៅនឹងរញ្ញា  ថារតើរទឧប្កកដឋណាមួយខដេម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួមទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ ឬរោេនរោបាយា ផ្លេ ស់ទីរនាោះ េ ំម្ភនភាេេមអកតរដាយប្ោន់ខតរ ឱើា 

រ ៀររារអ់ំេីរទឧប្កកដឋរ៉ៅ រណាណ ោះ2263។ ដូឆបានរ ៀររារ់ខាងរេើ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សអងគឆារ់

រៅប្តង់ឆំណ ឆសាីេីរទដាឋ នឆារ់ជា  ម្ភន ខដេបានដាក់រញ្ចូេនូវរទឧប្កកដឋនានាខដេប្តឹមខតជាេទធផេ

                                                 
2258

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ៥១៣។  

2259
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា   កថាខណឌ  ៣២៣។  

2260
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា   កថាខណឌ  ៣២៥។  

2261
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា   កថាខណឌ  ៣២៦។  

2262
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា   កថាខណឌ  ៣២៧។  

2263
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨០៤។ 
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រកើតរឆញេីា អន វតារោេរំណង ួមរ៉ៅ រណាណ ោះ2264។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេប្តូវ

េកចា ណា ថារតើរទមន សសឃាត រទរ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ  ួមទាងំអំរេើអមន សស ម៌រផស

ងៗរទៀត បានម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួម កនុងន័យថា រោេនរោបាយពាក់េ័នធរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ ប្តូវចាត់ជា ឬជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋទាងំរនាោះ ខដ  ឬ

ោ៉ៅ ងណា នកងអន វតាត្តមរោេា ណ៍ខដេបានកំណត់ខាងរេើ2265។   

៤.ង.១.ល.៣.ក.អរំេើអមន សស មរ៌ផសងៗរទៀត 

850>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា ខផអកត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងប្តង់ឆំណ ឆ

ខដេប្តូវបានទទួេយករៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខរនោះរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទី

ប្កុងភនំរេញខដេរ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ប្រជាជនោ៉ៅ ងតកឆេី លាននាក់ បានរកើតរឡើងរៅកនុងាេៈរទសៈរដាយរប្រើ

អំរេើហ្កងា នកងលួ ឱ្យភ័យខាេ ឆរដាយោម នា ជូនដំណឹងជាម ន នកងថា ជនស ីវច្េប្តូវបានសម្ភេ រ់ នកងសេ រ់រៅ

កនុងអំឡុងរេេរនាោះរដាយស េកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀស នកងថា រៅកនុងាេៈរទសៈរនាោះ ា ជរមេៀសប្រជាជន

រឆញេីទីប្កុងភនំរេញ លឺជា“អំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត”រៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក2266។ ដូឆបាន

កត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ រោងត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រោេនរោបាយថ្នា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅប្រជាជន លឺជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅអនកទីប្កុងរៅាន់ទីជនរទ2267។ ទាក់ទងរៅនងឹា 

យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ខដេេ ំប្តូវបានរដករស រចាេរៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រខនែមរទៀតថា ខផនា “េ ំបានរេើករឡើងអំេីា ផគត់ផគង់ដេ់ស ខ ម្ភេ

ភាេ រស់អនកខដេប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅរនាោះរទ ជាេករសស អនកខដេង្ហយ ងរប្ោោះ” នកងថា ជនជារ់រចាទទាងំ

េី បានទទួេសគ េ់ថា ប្រជាជនបានទទួេ ងោ៉ៅ ងដូរឆនោះរដាយស េទធផេថ្នា ជរមេៀសខមន2268។ អងគជនំ ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះបានរដករស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខពាក់េ័នធរៅនឹងា រ ឱើយ តាក

                                                 
2264

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៨១០។ 
2265

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៨០៧ ជាអាទិ៍។  
2266

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៤៥៥ ដេ់ ៤៥៧។ 

2267
 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ោត់េ ំបានឆូេ ួមរៅកនុងរសឆកាី

សរប្មឆជរមេៀសទីប្កុងភនំរេញដូឆខាងរប្ាម(សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ១០០៤ ជាអាទិ៍)។  

2268
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៨៨, ៧៨៥។ 
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កមមកនុងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ2269។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ “អំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត”

រៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ បានរកើត

រឆញេីរោេរំណង ួម។  

៤.ង.១.ល.៣.ខ.ា រ ឱើមន សសឃាត 

851>ទាក់ទងរៅនឹងរទមន សសឃាតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ខដេបានប្រប្េឹតារឡើងរៅកនុងអំឡុង

រេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះបាន

ទទួេយកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងឆំរពាោះរញ្ញា រនោះ ទាក់ទងរៅនឹងប្ររភទមួយឆំនួនថ្ន

ជន ងរប្ោោះ។ រញ្ញា  ថារតើរទឧប្កកដឋទាងំរនោះម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួម ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា ប្តូវខត

រង្ហា ញទាក់ទងរៅនឹងប្ររភទនីមួយៗ។ 

៤.ង.១.ល.៣.ខ.១.ា សេ រខ់ដេរណាា េមកេេីកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀស 

852>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ប្រជាជនបានសេ រ់កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសរដាយ

ស េកខខណឌ ទាងំរនាោះ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានទទួេយកា យេ់រឃើញរនោះរៅដំណាក់ាេរ

ណា ឹងសទ កខ2270។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើា សេ រ់ទាងំរនោះម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួម ខដ  ឬ

ោ៉ៅ ងណារនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា រដាយខផអកោ៉ៅ ងេករសសរេើា ទទួេសគ េ់

 រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រកសបានដឹងថា អនកខដេប្តូវបាន

ជរមេៀសនឹងទទួេ ងទ កខរវទនា នកងប្រ មា េំបាក នកងសេ រ់2271។ អងគជំន ំជប្មោះក៏បានយេ់រឃើញផងខដ 

ថា េ ំម្ភនា ផគត់ផគង់ណាមួយប្តូវបានរ ឱើរឡើងសប្ម្ភរ់ស ខ ម្ភេភាេ នកងស ខភាេ រស់អនកខដេប្តូវបាន

ជរមេៀស  ួមទាងំអនកខដេង្ហយទទួេ ងរប្ោោះរំផ តផងខដ 2272។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគ េ់រេើ

សកខីកមម រស់ នួន ជា ខដេថា ថាន ក់ដឹកនារំកសេ ំម្ភនរេេប្លរ់ប្ោន់កនុងា ចាត់វច្ធានា ជាក់លាក់ទាក់ទង

                                                 
2269

 សូមរមើេ ខាងរេើ  កថាខណឌ  ៦០៤ ជាអាទិ៍។ 

2270
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៤៥៩ ដេ់ ៤៦០។ 

2271
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៨៥។  

2272
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៨៨។   
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រៅនឹងអនកជំងឺរៅមនៃី រេទយ រ៉ៅ ខនាបានអោះអាងថា រកសអាឆប្លរ់ប្លងរេើា ជរមេៀសរនោះបាន2273។ អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញផងខដ ថា ម្ភនា ជរមេៀសត្តមទីប្កុង នកងទី ួមរខតាដថ្ទរទៀតខដេប្រជាជន

ប្តូវបានរងខំឱ្យចាករឆញ“រដាយេ ំបានលកតលូ អំេីស ខ ម្ភេភាេ ឬស ខភាេ រស់េួករលរឡើយ”2274។ 

853>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រៅកនុងាេៈរទសៈទាងំរនោះ បានរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា 

រោេរំណង ួមថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរៅាន់ទីជនរទ ដូឆម្ភនរេើករឡើងរៅកនុង

រោេនរោបាយផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន លឺជារព់ាក់េ័នធរៅនឹងា សេ រ់ រស់ជនស ីវច្េខដេរណាា េមកេី

េកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀសរនាោះ។ រនោះ លឺរដាយស ម្ភនា រង្ហា ញថា សម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម ម្ភនដូឆជា 

ថាន ក់ដឹកនារំកសបានដឹងអំេីេកខខណឌ ឆំរពាោះអនកខដេប្តូវជរមេៀស  ួមទាងំអនកខដេង្ហយទទួេ ងរប្ោោះរំផ ត

រនាោះនឹងប្តូវទទួេ ងទ កខរវទនា នកងជាេករសស អនកខដេង្ហយទទួេ ងរប្ោោះរំផ តនឹងប្តូវសេ រ់កនុងអំឡុងរេេ

ថ្នា ជរមេៀសរនាោះ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ លួ  ំឭកថា ា ជរមេៀសរនោះ លឺជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងប្រជាជនកនុង

ទីប្កុងភនំរេញទាងំមូេកនុង ដូវរៅា រំផ ត នកងកនុង យៈរេេដ៏ខេី។ 

៤.ង.១.ល.៣.ខ.២.ា សម្ភេ រជ់នស ីវច្េ 

854>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំ

រេញ ជនស ីវច្េប្តូវបានសម្ភេ រ់ ប្រសកនររើេួកោត់េ ំបានរោ េត្តមរទរញ្ញជ ឱ្យចាករឆញេីទីប្កុង នកងរដាយ

ោម នមូេរហ្ត ជាក់លាក់។ ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា វាយតថ្មេរេើភសាតុ្តងជា

មូេដាឋ នមួយឆំនួនក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានទទួេយកា យេ់រឃើញជាទូរៅរនោះរៅដំណាក់

ាេរណា ឹងសទ កខ2275។  

855>រញ្ញា រៅឆំរពាោះម ខលឺ ថារតើា សម្ភេ រ់ទាងំរនោះម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួម ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរោងរៅរេើភសាតុ្តងណាមួយខដេអាឆរង្ហា ញថា សម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដឋ

កមម ួមបានប្េមរប្េៀងោន ោ៉ៅ ងជាក់ឆាស់ថា អនកទីប្កុងខដេេ ំប្េមចាករឆញេីផៃោះ រស់ខេួន នឹងប្តូវសម្ភេ រ់

រចាេ រហ្ើយភាលីេ ំបានឆងអេុរង្ហា ញដេ់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនូវភសាតុ្តងណាមួយរនាោះរឡើយ។  

                                                 
2273

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៨៨។  

2274
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៩៤។  

2275
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៤៤៧។ 
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856>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រខនែមរទៀតថា ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់

រឃើញថា ម្ភនេំនាថំ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទី ួមរខតារៅាន់ទីជនរទម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក៏

រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានផាេ់ា យេ់រឃើញថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនទាងំរនោះម្ភនា 

សម្ភេ រ់ជនស ីវច្េ ប្រសកនររើេួកោត់េ ំប្េមរ ឱើត្តមរទរញ្ញជ រនាោះ2276។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងបានរោងរៅរេើសកខីកមម រស់ François PONCHAUD ខដេថា រមឃ ំប្តូវបានសម្ភេ រ់2277 នកងបាន

កត់សម្ភគ េ់រេើសកខីកមម រស់ Stephen HEDER ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់ដូនជីរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា 

ជរមេៀសរៅឧដ ងគកនុងខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ខដេោត់បានរឃើញសកសេរនាោះ2278។ ដូរឆនោះ ម្ភនភសាតុ្តងរង្ហា ញ

ថា ម្ភនា រប្រើអំរេើហ្កងា នកងរណាា េឱ្យសេ រ់រៅកនុងរ ច្រទថ្នា ជរមេៀសខដេបានរកើតរឡើងរៅម នរេេ

ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។  

857>ជាសំខាន់ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានរ ឱើ

រឡើងកនុង យៈរេេដ៏ខេី នកងត្តម យៈកងទ័េប្រដារ់រដាយអាវ    ន ៃន់ នកងោម នា រណាុ ោះរណាា េប្តឹមប្តូវ 

ខដេ ួមម្ភនក ម្ភ  នកងរកមងជំទង់ផងខដ 2279។ ាេៈរទសៈទាងំរនោះខដេ ួមរញ្ចូេនូវកងឱោះា ផគត់ផគង់ស ខ ម្ភ

េភាេដេ់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស បានរង្ហា ញឱ្យរឃើញរដាយប្ររោេថា រោេរំណង ួមបាន ួមរញ្ចូេ

ា  ំេឹងទ កនូវា រប្រើប្បាសអ់ំរេើហ្កងា ខដេរណាា េឱ្យសេ រ់រដាយកងទ័េខដេប្តូវទទួេភា កកឆចកនុងា 

ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង ប្រសកនររើម្ភនា ឆរឆស ឹង ូសណាមួយរនាោះ។ រនោះរដាយស ម្ភនភសាតុ្តង

រង្ហា ញថា កងកម្ភេ ំងខដេបានទទួេភា កកឆចអន វតាា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង ទំនងជារប្រើអំរេើហ្កងា

ខដេរណាា េឱ្យសេ រ់ ប្រសកនររើម្ភនា ឆរឆស ឹង ូស។ រនោះេ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើម្ភនរទរញ្ញជ

ជាក់លាក់ឱ្យសម្ភេ រ់ អនកណាជាអនកដាក់រទរញ្ញជ  រហ្ើយរទរញ្ញជ រនោះបានដាក់ប្តឹមខតរៅរេើកងទ័េរដាយរម

រញ្ញជ ា មួយឆំនួន ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា រនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំរជឿជាក់

រេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងរនោះ។  

                                                 
2276

 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៤ ដេ់ ១១២។ 

2277
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៧ នកងរជើងទំេ័  ២៩៥។  

2278
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១២៤ នកងរជើងទំេ័  ៣៦២ នកង ៣៦៣។ 

2279
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤៦០។  
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858>ស  ររសឆកាីមក អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា សម្ភេ រ់ជនស ីវច្េកនុងអំឡុងរេេ

ថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួម។ 

៤.ង.១.ល.៣.ខ.៣.ា សម្ភេ រទ់ាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  

859>ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់

អនក ដឋា ជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ដូឆជា ឡុង រូរ ៉ត េន់ ណ ន សក ច្មតៈ អ៊ា ង រ៊ា នហ្៊ា នកង ថាឆ់ ស ី 

េ ំប្តូវបានរដករស រចាេរៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខរឡើយ2280។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ថា ខខម ប្កហ្មបានប្រាសជាសធា ណៈ ួឆជារប្សឆថា“េួកជនមហាកបត់”ទាងំរនោះ ប្តូវខតប្រហា ជីវច្ត2281 

នកងបានកត់សម្ភគ េ់រេើា អោះអាង រស់ នួន ជា ខដេថា ា កម្ភច ត់“េួកជនមហាកបត់”រប្ាយរេេររាជ័យ 

លឺខផអករេើរទរញ្ញជ នរោបាយ រស់រកសក មមយុនីសាកមពជុា2282។ ដូរឆនោះ ា សម្ភេ រ់អនក ដឋា ជាន់ខពស់ថ្ន ររ

សធា ណ ដឋខខម  លឺជាខផនកថ្នរោេរំណង ួមទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។ 

860>ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ខដេបានរ ឱើត្តមា អំពាវនាវឱ្យរង្ហា ញអតា

សញ្ញា ណ រស់ខេួន នកងរប្ាយមកប្តូវបានសម្ភេ រ់រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាាកំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ត្តម

ា េកភាកាេមអកតរខនែមខាងរប្ាម េ ំម្ភនភសាតុ្តងប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញអំេីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយ

កំណត់រោេរៅសម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 2283។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ទាក់ទងរៅ

នឹងា សម្ភេ រ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅកនុងរ ច្រទថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរនាោះ អងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា សម្ភេ រទ់ាងំរនាោះម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួម។ រនោះលឺ

រដាយស  ម្ភនា ទាក់ទងរៅនឹងជនស ីវច្េខដេប្តូវបានសម្ភេ រ់រដាយស េ ំសា រ់ត្តមរទរញ្ញជ ឱ្យចាករឆញ 

នកងររើរទាោះរីជាោម នរទរញ្ញជ ឱ្យសម្ភេ រ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  រៅកនុងាេៈរទសៈខដេា ជរមេៀស

រឆញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានរ ឱើរឡើងក៏រដាយ ក៏ទំនងជាថា ា សម្ភេ រ់រនាោះបានរកើតរឡើងខដ ។ ដូរឆនោះ ា 

                                                 
2280

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៤៦៦។ 

2281
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៦៩។  

2282
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ១៥១០។  

2283
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៨៦៩ ជាអាទិ៍។  
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សម្ភេ រ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រង្ហា ញរដាយប្ររោេថា លឺជាខផនកមួយថ្នរោេរំណង ួម ទាក់ទង

រៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។ 

៤.ង.១.ល.៣.ល.ា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមេូរហ្ត នរោបាយ 

861>ទាក់ទងរៅនឹងា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក អងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេបានទទួេយករសឆកាីសននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ា ជរមេៀសប្រជា

ជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ លឺជាា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយរៅរេើ“ប្រជាជនងមី”2284។ កនងុ

ា ផាេ់រសឆកាីសននកដាឋ ន អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានរដាោះប្សយ នកងរដករស អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា 

ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើ“ប្រជាជនងមី” លឺជាប្កុមជាក់លាក់ប្លរ់ប្ោន់ នកងប្តូវបានដាក់ឱ្យសែកតរប្ាមា 

រ ីសរអើងជាក់ខសាង ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា2285។ នួន ជា បានរេើកអំណោះអំណាងទាងំរនោះមាងរទៀតរដាយបានជទំាស់

ថា ា រ ឱើទ កខរ ករមនញម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួម រ៉ៅ ខនាេ ំបានរេើកអំណោះអំណាងងមីរខនែមទាក់ទង

រៅនឹងរញ្ញា រនោះរឡើយ2286។  

862>រដាយស ា រ ឱើទ កខរ ករមនញរេើ“ប្រជាជនងមី” លឺជាខផនកសំខាន់ថ្នា សរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេី

ទីប្កុងភនំរេញខដេត្តមនកយមន័យ ា ជរមេៀសរនោះរ៉ៅោះពាេ់ប្តឹមខតអនកទីប្កុងរ៉ៅ រណាណ ោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា រ ឱើទ កខរ ករមនញរនោះម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួម។ 

៤.ង.១.ល.៤.រទឧប្កកដឋខដេម្ភន មួរញ្ចូេរៅកនងុរោេរណំង មួទាកទ់ងរៅនងឹា ផ្លេ ស់ទេីរំៅប្រជាជន

ដណំាកា់េទេី ី 

863>ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ថា រទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ រទរ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ នកងអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុង

ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងនារេេរនាោះ2287។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកអំេីា 

យេ់រឃើញ រស់ខេួនទាក់ទងរៅនឹងរទរ ឱើទ កខរ ករមនញថា រទឧប្កកដឋរនោះេ ំប្តូវបានរង្ហា ញរដាយសមរហ្ត ផេ

                                                 
2284

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៦៩៧។ 

2285
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៦៨១។  

2286
 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ៥១២ ដេ់ ៥១៣។ 

2287
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៣៩, ៦៤៣, ៦៤៨ នកង ៦៥៧។  



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

550 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រឡើយ2288។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រញ្ញា  ថារតើា រ ឱើទ កខរ ករមនញម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួមទាក់ទង

រៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី រនោះ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ ប្តូវចាត់ទ កជាអស រង់។ 

864>ផៃយុរៅវច្ញ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានទទួេយកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

ទាក់ទងរៅនឹងអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក2289។ រខនែមរេើរនោះរទៀត 

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស 

ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េ រ៉ៅ ខនាបានដាក់ជំនួសមកវច្ញនូវា យេ់រឃើញខដេថា រទមន សសឃាតរៅ

កនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់

ាេទីេី 2290។    

៤.ង.១.ល.៤.ក.អរំេើអមន សស មរ៌ផសងៗរទៀត 

865>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀតកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកម្ភន ួម

រញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួម ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី 

រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះបាន ករឃើញថា ា យេ់រឃើញទូរៅមួយ

ឆំនួន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងេកខខណឌ  ខដេប្រជាជនបានទទួេ ងរដាយស ា ផ្លេ ស់

ទីេំរៅដំណាក់ាេទីេី រនោះ ជាា េ ំសមរហ្ត ផេក៏រដាយ2291 ក៏អងគជំន ំជប្មោះេកចា ណារឃើញថា ម្ភនា 

រង្ហា ញហ្ួសេីវច្មតកសងស័យថា ប្រជាជនមួយឆំនួន ំបានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់រដាយស ា ជរមេៀសរនោះ នកង

ថា ប្រជាជនបានសេ រ់រដាយស េកខខណឌ ថ្នា ផ្លេ សទ់ីេំរៅ2292។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេក៏បានទទេួ

យកផងខដ ថា ថាន ក់ដឹកនា ំរស់ រ.ក.ក. បានអន ម័តរោេនរោបាយផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនេីតំរន់ជនរទ

មួយរៅតំរន់ជនរទមួយរទៀត2293។  

                                                 
2288

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៧០៦។  
2289

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៦៦០។  

2290
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥៦០ ដេ់ ៥៦២។ 

2291
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៦១៨ ជាអាទិ៍។ 

2292
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥៥០។  

2293
 សូមរមើេខាងរេើ ៨៣០ ជាអាទិ៍។   
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866>នួន ជា បានអោះអាងជាទូរៅថា េ ំម្ភនភសាតុ្តងរង្ហា ញថា ថាន ក់ដឹកនា ំរស់ រ.ក.ក. “បានប្េមរប្េៀងោន

ដាក់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  ឱ្យសែកតរប្ាម

េកខខណឌ ខដេជាា រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងន ូ រស់មន សសជាតក”2294រឡើយ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេចាត់ទ កា អោះអាងរនោះេ ំលួ ឱ្យរជឿជាក់បានរឡើយ រដាយស ដូឆបានរ ៀររារ់ខាងរេើ រនោះលឺជាា ផ្លេ ស់

ទីេំរៅប្រជាជនខដេកនុងាេៈរទសៈរនាោះ លឺជាអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត ខដេជាក់ខសាងជាសនូេថ្ន

រោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. រហ្ើយេ ំម្ភនេកខខណឌ តប្មូវឱ្យម្ភនា ប្េមរប្េៀងោន ឆាស់លាស់កនុងា រ ឱើ

ឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងន ូ រស់មន សសជាតករឡើយ។ 

867>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា អំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុង

ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ខដេបានប្រប្េឹតារឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេ

ទីេី  ម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណង ួម។   

៤.ង.១.ល.៤.ខ.ា រ ឱើមន សសឃាត 

868>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះបានសរប្មឆខកខប្ររទរចាទ នកងបានផាេ់ា យេ់

រឃើញថា រទមន សសឃាតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកប្តូវបានប្រប្េឹតារៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  ខដេរនោះេ ំខមនជារទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតករឡើ

យ។ រញ្ញា រនោះបានខផអករេើា យេ់រឃើញខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានចាត់ទ កថា ម្ភនា េកចា ណា

ោ៉ៅ ងសមរហ្ត ផេថា ប្រជាជនបានសេ រ់រដាយស េកខខណឌ  ខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ

ប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  នកងា សម្ភេ រ់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀសមួយក ណី។ ខផអកត្តមា យេ់រឃើញ

 រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ រហ្ត ា ណ៍ថ្នា រ ឱើមន សសឃាតទាងំរនោះម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេ

រំណង ួមពាក់េ័នធរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  រដាយរហ្ត ថា កនុងាេៈរទសៈថ្នា 

ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនខដេប្តូវបានរ ឱើរឡើងរនាោះ េ ំម្ភនា រង្ហា ញថា រោេនរោបាយផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន

បានផាេ់ា យកឆកតាទ កដាក់ប្លរ់ប្ោន់ដេ់អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស ឬា ពា េួករលេីអំរេើហ្កងារដាយកងទ័េ

ខដេម្ភនភា កកឆចអន វតាា ជរមេៀសរនាោះ។ ដូរឆនោះ ា សេ រ់កនុងឆំរណាមអនកខដេប្តូវបានជរមេៀស ទំនងជារកើត

ម្ភនខមន។ រទាោះជាោ៉ៅ ងរនោះកាី សម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមបានឆូេ ួមកនុងា អន វតារោេរំណង ួមរនោះ។ 

                                                 
2294

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ៥២១។  
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អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រោេនរោបាយផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន បាន ួមរញ្ចូេរដាយប្ររោេនូវរទមន សសឃាត

រៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក។ 

៤.ង.១.ឃ.អតែកភាេ នកងខេមឹស ថ្នរោេនរោបាយកណំតរ់ោេរៅ 

869>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ម្ភនរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅខដេពាក់េ័នធរៅ

នឹងា រ ឱើមន សសឃាត នកងា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េរេើអតីតអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ”2295

។ កនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញរនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើភសាតុ្តងប្ររោេ។ ជាា 

កត់សម្ភគ េ់ រៅកនុងខផនកមួយថ្នសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងសាីេី“រោេនរោបាយ” អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារេើរសឆកាីខងេងា ណ៍ រសឆកាីប្រាស នកងរទរញ្ញជ  រស់សម្ភជកកថ្ន រ.ក.ក

. ឬ រស់រ លគេខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. ប្រឆំ្ងនឹងទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន

 ររសធា ណ ដឋខខម  ខដេទាងំអស់រនោះេ ំបានរង្ហា ញេីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា រ ឱើ

មន សសឃាត នកងា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េ ឬរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅទូរៅរឡើយ2296។ អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងបានេកភាកា (នកងបានសរប្មឆរដករស ត្តមរសឆកាីរញ្ញជ ក់ដំរូង)រេើ“ា រ ឱើយ តាកកមម នកងា រដករស ”

អំេីរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរេើអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ខដេម្ភនរៅកនុងរសឆកាីខងេង

ា ណ៍ នកងរសឆកាីប្រាសដថ្ទរទៀតនារេេរនាោះ2297។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានសំអាងផងខដ រេើភសាុ

ត្តងទាក់ទងរៅនឹង“េំនាសំ ីសង្ហឱ ក់ោន ”ថ្នា សម្ភេ រ់ ា ចារ់ខេួន2298 នកងា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនអនក ដឋា  នកង

ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 2299។ ជាេករសរស ទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង េ ំបានខរងខឆក វាងមួយខផនកថ្នា យេ់រឃើញខដេរកើតរឆញេីរសឆកាីខងេងា ណ ៍

រសឆកាីប្រាស នកងរទរញ្ញជ  រស់ រ.ក.ក. នកងមួយខផនករទៀតថ្នអងគរហ្ត ោបំ្ទា យេ់រឃើញសាីេីេំនាថំ្ន

ា ប្រប្េឹតារឡើយ2300។  

                                                 
2295

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៣៥។ 

2296
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨១៤ ដេ់ ៨៣៧។ 

2297
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨១៩ ដេ់ ៨២៩។ 

2298
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៣៥។ 

2299
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៣០ ដេ់ ៨៣៤។  

2300
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១២០ ដេ់ ១២៧ ជាអាទិ៍។ 
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870>ររើរទាោះរីជា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់រៅកនុងខផនកសាីេី“ា យេ់រឃើញខផអកអងគឆារ់”ទាក់

ទងរៅនឹងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅថា អតែកភាេថ្នេំនារំនោះ“បានរង្ហា ញ”ផងខដ អំេីអតែកភាេថ្នរោេ

នរោបាយកំណត់រោេរៅ2301
 រដាយបានរេើករឡើងថា ម្ភនមូេដាឋ នេី ដាឆ់រដាយខឡកេីោន សប្ម្ភរ់ា យេ់

រឃើញ រស់ខេួនក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងរ ឱើា េកចា ណារេើា យេ់រឃើញខដេថា រសឆកាី

សននកដាឋ នទូរៅ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេ នកងខេឹមស ថ្នរោេនរោបាយកំណត់

រោេរៅ បានខផអកជាមូេដាឋ នរៅរេើភសាតុ្តងប្តួតោន ទាក់ទងរៅនឹងរសឆកាីខងេងា ណ៍ រសឆកាីប្រាស នកង

រទរញ្ញជ  រ.ក.ក. នកងរៅរេើេំនាសំ ីសង្ហឱ ក់ោន ។  

871>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រនាៃ រ់េីរដាោះប្សយរេើអំណោះអំណាងពាក់េ័នធរៅនឹងា កំណត់នកយមន័យ រស់អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេីរោេនរោបាយ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយរេើអំណោះអំណាង

 រស់ជនជារ់រចាទពាក់េ័នធរៅនឹងភសាតុ្តងជាក់លាក់ រដើមបីវាយតថ្មេរេើភាេខាេ ងំ ឬភាេករមាយថ្នភសាតុ្តងនី

មួយៗ។ រនាៃ រ់មករទៀត អងគជំន ំជប្មោះនឹងេកចា ណារេើរញ្ញា  ថារតើខផអករេើភសាតុ្តងទាងំមូេ រសឆកាីសននកដាឋ ន

ទូរៅ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេ នកងខេឹមស ថ្នរោេនរោបាយ បានរ ឱើរឡើង

រដាយសមរហ្ត ផេ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ 

៤.ង.១.ឃ.១.ា រង្ហា ញេ ឆំាស់លាស់អេំរីោេនរោបាយ 

872>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរៅកនុងរសឆកាីសននកដាឋ នខផនកអងគឆារ់ រស់ខេួនថា“ម្ភនរោេ

នរោបាយកំណត់រោេរៅខដេពាក់េ័នធរៅនឹងា រ ឱើមន សសឃាត នកងា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េរេើអតីតអនក ដឋា 

ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ”2302។ រៅកនុងសេប្កម អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅ

រេើ“រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅសប្ម្ភរ់ា ចារ់ខេួន ា សម្ភេ រ់ នកង/ឬា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនសម្ភសភាេ

ទាងំអស់ថ្នអតីតអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ”2303។ 

                                                 
2301

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៣៥។  

2302
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៣៥។   

2303
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨២៩។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ១៧២ (“អនក ដឋា ថ្ន ររ

សធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានកំណត់រោេរៅសម្ភេ រ់ ចារ់ខេួន នកងា ឃ ំខេួន […]។ រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅសម្ភេ រ់ ចារ់ខេួន 

នកង រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម បានរនា ហ្ូតមក”) កថាខណឌ  ៨៣២ (“ា កំណត់រោេរៅរេើអតីតអនក ដឋ
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873>នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនរឆតនាេ ំរញ្ញជ ក់ឱ្យឆាស់លាស់អំេីរោេនរោ

បាយ រស់ រ.ក.ក. កនុងា កំណត់រោេរៅរេើទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម   កនុងរោេ

រំណងរដើមបីរប្រើប្បាស់“ភសាតុ្តងថ្នា ចារ់ខេួន មករ ឱើជាភសាតុ្តងថ្នា សម្ភេ រ់សប្ម្ភរ់ា ដាក់ឱ្យទទួេខ ស

ប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ”2304។   

874>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា រទមន សសឃាត រទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ នកងរទរ ឱើទ កខរ ក

រមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ ខដេជនជារ់រចាទប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេពាក់េ័នធរៅនឹងប្េឹតាកា ណ៍

រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ស ទធខតបានខផអករេើា សម្ភេ រ់ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា ខខម ប្កហ្ម

បានប្រប្េឹតារៅទីរនាោះ2305។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញផងខដ ថា រោងត្តមា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ខខម ប្កហ្មបានសម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 

រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ រដាយោម នលកតអំេីតួនាទី ឬឋាននា ស័កាករោធា រស់ជន ងរប្ោោះរឡើយ2306។ ដូឆរនោះ រដើមបី

រង្ហា ញថា ឧប្កកដឋកមមរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជបានរកើតរឆញេីរោេរំណងឧប្កកដឋ ួមរនាោះ ចាំបាឆ់ប្តូវរង្ហា ញថា រោេ

នរោបាយកំណត់រោេរៅបាន ួមរញ្ចូេនូវា សម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ។ 

អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំចាបំាឆ់រ ឱើា វាយតថ្មេ ថារតើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន

កំហ្ ស ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា កនុងា រ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នថា “រោេនរោបាយ”ទូេំទូលាយមួយ ម្ភនអតែកភាេជា

ទូរៅ រ៉ៅ ខនាចាំបាឆ់ប្តូវកប្មកតា េកនកតយរឡើងវច្ញ រស់ខេួនប្តឹមរញ្ញា  ថារតើម្ភនត លាា អងគរហ្ត សមរហ្ត ផេ

ណាមួយអាឆយេ់រឃើញថា  ម្ភនអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅខដេម្ភនា េកចា ណាេអកត

េអន់ជាម នអំេីា សម្ភេ រ់ ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេេ ំសែកតកនុងសែ នភាេប្រយ ទធ ខដ  

                                                                                                                                                             

ា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ត្តម យៈា ចារ់ខេួន ា សម្ភេ រ់ នកងា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួន បានរនាដេ់ឆ ងខខ រមស នកងឧសភា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥”) កថាខណឌ  ៨៣៣ (“ខខម ប្កហ្មត្តម យៈា ចារ់ខេួន ា សម្ភេ រ់ នកងា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួន បានរនាកំណត់រោេរៅអនក ដឋា 

ថ្ន ររសធា ណា ដឋខខម  នកងប្លួស  រស់េួករល”) កថាខណឌ  ៨៣៤ (“អនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  នកងទាហាន រប្ាយមក

ប្តូវបានចារ់ខេួន សម្ភេ រ់ ឬប្តូវបានរ ឱើឱ្យបាត់ខេួន”)។  

2304
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ៥២៦ ដេ់ ៥២៧។ 

2305
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៨៣ ដេ់ ៦៨៧។ 

2306
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៨៣ (“ជន ងរប្ោោះថ្នា សម្ភេ រ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ  ួមម្ភនជន

ស ីវច្េ នកងអតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានឆ ោះចាញ នកងខេងជាា ឆូេ ួមោ៉ៅ ងសកមមរៅកនុងា ប្រយ ទធរនាោះតរទៀត

”)។  
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ឬោ៉ៅ ងណា។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រដាយខផអករេើាេៈរទសៈខរររនោះ ភសាតុ្តងទាក់ទងរៅនឹងា ចារ់ខេួន នកង

ា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  អាឆរញ្ញជ ក់េីា សម្ភេ រ់រនាោះបាន រៅរេេ

េកចា ណាផគួរជាមួយនឹងភសាតុ្តងដថ្ទរទៀត។ 

៤.ង.១.ឃ.២.អតែកភាេថ្នេនំា ំ

875>ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអកជាមូេដាឋ នរេើរសឆកាីសននកដាឋ ន រស់ខេួន

ខដេថា រោេនរោបាយម្ភនអតែកភាេ កនុងឆំរណាមរនាោះ រដាយខផអករេើភសាតុ្តងរង្ហា ញេីអតែកភាេថ្នេំនាកំនុង

ា កំណត់រោេរៅរេើទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ។  

៤.ង.១.ឃ.២.ក.ា រចាទប្រានអ់េំាី សម្ភេ ររ់ៅឧដ ងគកនងុឆ្ន ំ ១៩៧៤ 

876>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៤ “ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 

ប្រខហ្េរារ់ពាន់នាក់ ប្តូវបានសម្ភេ រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំភាេ មៗរប្ាយរេេដរណា ើមបានឧដ ងគ”2307។  

877>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានជំទាស់ថា ភសាតុ្តងខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអករៅរេើកនុងា 

ទាញយករសឆកាីសននកដាឋ ន រស់ខេួនអំេីប្េឹតាកា ណ៍រៅឧដ ងគ េ ំប្លរ់ប្ោន់រឡើយ2308។ ជាេករសស េួកោត់បាន

ជំទាស់រៅនឹងតថ្មេជាភសាតុ្តងថ្ន (i) សកខីកមម រស់អនកជំនាញ Philip SHORT (ii) រសៀវរៅ រស់ Philip 

SHORT នកងប្រភេខដេបានរោងរៅកនុងរនាោះ (iii) សកខីកមម រស់ ឌ ឆ នកងសកសី អ៊ា ឆ ស៊ាន (iv) សកខីកមម

 រស់ Stephen HEDER (v) សកខីកមម រស់សកសី នូ រ ៉ៅ  (vi) ស នៃ កថាឆំនួន ២  រស់ រខៀវ សំផន នកង 

(vii) ឯកស របាោះេ មពផាយជាផេូវា  រស់ ណសក ស ួរ មួជាតកកមពជុា។  

878>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា រសឆកាីសននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង លឺខផអករេើភសាតុ្តង

ខដេអាឆរជឿទ កឆកតាបាន ដូឆជា ពាកយឆចាមអារ៉ាមខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងចាបំាឆ់ប្តូវរ ឱើា េកចា ណា 

នកងភសាតុ្តងខដេបានរេើករឡើងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង នកងថា រៅប្លរ់ាេៈរទសៈ

                                                 
2307

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១២៧។ 

2308
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥២៩ ដេ់ ៥៣៥។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២១៨ 

ដេ់ ២២៣។ 
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ទាងំអស់ កំហ្ សពាក់េ័នធរៅនឹងា យេ់រឃើញសាីេីប្េកតាកា ណ៍រៅឧដ ងគ េ ំអាឆម្ភនឥទធកេេរេើសេប្កម ឬ

រណាា េឱ្យម្ភនភាេមកនយ តាក ម៌រនាោះរឡើយ2309។ 

879>រសៀវរៅ រស់ Philip SHORT នកងសកខីកមម រស់ោត់ជាអនកជំនាញ នកងឆរមេើយ រស់សកសី លឺជា

ប្រភេសំខាន់ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយកមកសំអាងកនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញខដេថា រប្ាយេី

ា ជរមេៀសរៅឧដ ងគ ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រារ់ពាន់នាក់ប្តូវបាន“រំខរករឆញេីោន   ួឆនាយំករៅ

សម្ភេ រ”់2310។ ទាងំ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានវាយតថ្មេរេើតថ្មេ

ជាភសាតុ្តងថ្នពាកយឆចាមអារ៉ាមអនាមកក2311។ រោងត្តមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង Philip SHORT បាន

សននកដាឋ ន រដាយខផអករេើ“កកឆចសម្ភា សន៍ជាមួយនឹងអនកភូមកមួយឆំនួន នកងប្រភេដថ្ទរទៀត”2312 រៅកនុងរសៀវរៅ

 រស់ោត់។ រៅកនុងសកខីកមម រស់ Philip SHORT រៅកនុងត លាា បានរញ្ញជ ក់ថា ប្រភេផាេ់េ័ត៌ម្ភនឆមបង

 រស់ោត់លី ភី ភួន2313 នកងអនកភូមក“ម្ភន ក់ ឬេី ”នាក់រ៉ៅ រណាណ ោះ2314។ ោត់ក៏បានរេើករឡើងផងខដ អំេីរសៀវរៅ

 រស់ Wilfred P. DEAC នកងឯកស របាោះេ មពផាយឆំណងរជើងា េកត រស់កមពជុា (Réalité 

Cambodgiennes) ររើរទាោះរីជាោត់េ ំអាឆចាថំា “រតើប្រភេផាេ់េ័ត៌ម្ភនមួយណាកនុងឆំរណាមរនាោះ សំរៅរេើ

ា សម្ភេ រ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ”2315ក៏រដាយ។  ោត់បានេនយេ់ថា រសឆកាីសននកដាឋ ន រសោ់ត់

ខដេថា ា សម្ភេ រ់បានរកើតរឡើងរៅឧដ ងគបានខផអករេើមូេដាឋ នថា ប្រភេទាងំរនាោះស ីសង្ហឱ ក់ោន  រហ្ើយ

ប្េឹតាកា ណ៍ប្រហាក់ប្រខហ្េោន “បានរកើតរឡើងប្លរ់ទីកខនេង”2316។ 

880>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា Philip SHORT េ ំបានសរងកតរឃើញប្េឹតាកា ណ៍រៅឧដ ងគរដាយ

ផ្លៃ េ់រនាោះរទ សកខីកមម នកងឆរមេើយ រស់ោត់រៅកនុងរសៀវរៅរនាោះ លឺជាភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាមខដេត លាា អងគ
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 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៥៤។ 

2310
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១២៤ នកង ១២៧។ 

2311
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៣១។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២១៩។ 

2312
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១២៤។ 

2313
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/191.1  ទំេ័  ៦៩។ 

2314
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/190.1 ទំេ័  ៥២។ សូមរមើេផងខដ  ប្រតក

ចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/191.1 ទំេ័  ៦៩ ដេ់ ៧០។ 

2315
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/191.1 ទំេ័  ៦៩។ 

2316
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/191.1 ទំេ័  ៧០។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រហ្ត ប្តូវខតេកចា ណារដាយប្រុងប្រយ័តន។ តថ្មេជាភសាតុ្តងថ្នឆរមេើយ រស់អនកជំនាញ Philip SHORT បាន

ខផអកោ៉ៅ ងសំខាន់រៅរេើល ណភាេថ្នប្រភេេ័ត៌ម្ភន រស់ោត់ ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេកនកតយេកចា

 ណាឱ្យបានេអកតេអន់។ ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា កនុងអំឡុង

រេេថ្នា ផាេ់សកខីកមម ៦ ថ្ងៃ រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង សកស ី ភី ភួន ខដេជាប្រភេេ័ត៌ម្ភន

ឆមបង រស់ Philip SHORT
2317ទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតាកា ណ៍រៅឧដ ងគ េ ំបានអោះអាងថា បានរឃើញា សម្ភេ រ់

ណាមួយរេើទាហានខដេេ ំជារ់ពាក់េ័នធា ប្រយ ទធោន រនាោះរឡើយ ររើរទាោះរីជាោត់“ឆ ោះរឡើងៗត្តមហ្នឹង” នកងជ ំ

 វច្ញតំរន់ឧដ ងគ នកងបានរ ឱើដំរណើ រៅទីប្រជ ំជនរប្ាយរេេ ំរដាោះមួយអាទកតយ2318។ ោត់ក៏េ ំបានអោះអាងថា 

បានឮេ័ត៌ម្ភនអំេីា សម្ភេ រខ់រររនោះរឆញេី រ៉ៅ េ េត ឬ រមដឹកនារំផសងរទៀត រស់រកសខដេរៅ  រជើងរៅ

រ៉ៅ សាិ៍រញ្ញជ ា  រ-៥ កខនេងខដេ ភី ភួន បានរៅដេ់ភាេ មៗរនាៃ រ់េីា ដួេ េំឧដ ងគ2319។ ផៃយុរៅវច្ញ ភី ភួន 

បានភាជ រ់វច្ធានា ប្រឆំ្ងនឹងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅនឹង“សម ភូមក” នកង“រេេសស្តង្ហគ ម”2320។ 

ោត់បាន ំឭកអំេីា ខណនាដំាឆ់ខាតថា ររើទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ចាញ់រហ្ើយ លឺដាឆ់ខាតអត់ម្ភនឱ្យ

រ៉ៅោះពាេ់រទ2321។ 

881>ទាក់ទងរៅនឹងប្រភេេ័ត៌ម្ភនដថ្ទរទៀតខដេ Philip SHORT បានអោះអាងរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេសរងកតរឃើញថា (i) អនកភូមកអនាមកក“ម្ភន ក់ ឬេី នាក់”េ ំអាឆរ ឱើជាប្រភេអាឆរជឿទ កឆកតាបាន ដូរឆនោះេ ំ

លរបីផាេ់តថ្មេជាភសាតុ្តង ឬផាេ់តកឆតួឆរៅរេើេ័ត៌ម្ភនខដេបានមកោ៉ៅ ងដូរចាន ោះ (ii) ា រ ៀររារ់េមអកតរៅ

កនុងរសៀវរៅ រស់ Wilfred P. DEAC ររើរទាោះរីជា េ ំបានរេើករឡើងជាក់លាក់នូវា សម្ភេ រ់ណាមួយរេើ

ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេរកើតរឡើងរប្ៅសម ភូមកក៏រដាយ ក៏បានរេើករឡើងថា ម្ភនទាហាន ៦០០ 

នាក់“បានបាត់ខេួន”ខដ 2322 នកងបានេកេណ៌នាអំេីដំរណើ រ ឿងខដេកនុងរនាោះជនស ីវច្េបានទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់

                                                 
2317

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/191.1 ទំេ័  ៦៩ ដេ់ ៧០។ 

2318
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១២  ( ៉ចាម ត ន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/98.1 ទំេ័  ៥៥។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី 

២៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ចាម ត ន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/97.1 ទំេ័  ២២ ដេ់ ២៣។ 

2319
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ចាម ត ន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/97.1 ទំេ័  ២១ ដេ់ ២២, ២៣។  

2320
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ចាម ត ន រៅ ភី ភួន)  ឯកស រេខ E1/97.1 ទំេ័  ៧។ 

2321
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ចាម ត ន រៅ ភី ភួន)  ឯកស រេខ E1/98.1 ទំេ័  ៧០។ 

2322
 រសៀវរៅ រស់ Wilfred P. Deac៖ ដំរណើ រឆ្ព ោះរៅាន់វាេេកឃាត ឯកស រេខ E3/3328 ឆ្ន ំ ១៩៩៧ ERN (ភាសអង់

រលេស)  00430777  ទំេ័  ១៩៧ (“ជនស ីវច្េជាង ២០.០០០ ប្តូវបានប្រមូេមាុំរៅាន់ទីជនរទរដើមបីសម្ភេ រ់ ឬរងខំឱ្យ ស់រៅ នកងរ ឱើ
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រដាយស ា រំផេកឆរំផ្លេ ញទាងំប្សុង នកងថា (iii) ទសសនៈ រស់ Philip SHORT ខដេថា ម្ភនា សម្ភេ រ់

ប្រហាក់ប្រខហ្េោន “បានរកើតរឡើងប្លរ់ទីកខនេង” េ ំរឃើញម្ភនភសាតុ្តងជាក់លាក់ប្លរ់ប្ោន់ោបំ្ទរៅកនុងសកខី

កមមទាងំមូេ រស់ោត់រឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងា រោងរៅរេើឯកស របាោះេ មពផាយឆំណងរជើងា េកត

 រស់ប្រជាជនកមពជុា (Réalité Cambodgiennes) រនាោះ Philip SHORT េ ំបានរង្ហា ញរញ្ញា ជាក់លាក់ខដេ

ោត់បានសំអាង។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រៅរេេេកចា ណារេើរ ច្រទខដេ Philip SHORT បានរោងរៅរេើ

ទសសនាវដាីរនាោះ ទំនងជាថា ោត់ជាក់ខសាងេ ំបានរោងរៅរេើរញ្ញា ថ្នា េកត រស់ប្រជាជនកមពជុា (Réalité 

Cambodgiennes) រនាោះរទ រ៉ៅ ខនារៅរេើរញ្ញា ថ្នកមពជុាងមី (Nouvelles du Cambodge) ខដេតថ្មេជាភសាតុ្តង

ថ្នឯកស រនោះនឹងប្តូវរ ឱើា វាយតថ្មេខាងរប្ាម។ 

882>ទាក់ទងរៅនឹងភសាតុ្តងរផសងៗខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរនាោះ ឌ ឆ នកង អ៊ា ឆ ស៊ាន េ ំបាន

រញ្ញជ ក់ថា រតើអនកខដេរញ្ជូនេីឧដ ងគរៅមនៃី សនាកស ខ ម-១៣ ប្តូវបានសម្ភេ រ់ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារឡើយ ផៃយុរៅ

 វច្ញបានរង្ហា ញថា មួយភាល ំឆ ងរប្ាយប្តូវបានរដាោះខេងេីមនៃី ឃ ំឃាងំ នកងប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅ2323។ 

Stephen HEDER ខដេោត់ផ្លៃ េ់បានសែកតរៅមួយ យៈរេេខេីរនាៃ រ់េីា ដួេ េំ បានអោះអាងថា ោត់េ ំ

បានចា ំ ថារតើម្ភនរលប្បារ់ោត់អំេីា សម្ភេ រ់ទាហានថ្ន ររសធា ណខខម  ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារឡើយ រ៉ៅ ខនាបាន

                                                                                                                                                             

ា រៅត្តមឃ ំនានា”) ERN (ភាសអង់រលេស) 00430778 ទំេ័  ១៩៨ (រៅថ្ងៃទី ២៧ ដេ់ ២៨ ខខ មីនា “សប្តូវបានរំខរកខខស
ា ពា  […]។ ANK G.I.s ខដេ ង រួសប្តូវបានសម្ភេ រ់។ អនកខេោះរទៀតបានប្រលេ់ M-15 នកង M-16s រៅឱ្យប្លួស  រស់ខេួន ម ន

រេេរ ឱើអតាឃាតខេួនឯងរដើមបីរជៀសវាងា ចារ់ខេួន នកងា រ ឱើទា  ណកមម។ ខខម ប្កហ្មបាញ់ ោះោម នរ ីសម ខ […]”។ រៅថ្ងៃទី ២១ 

ខខ រមស […] កងទ័េ ដាឋ ភកបាេ េន់ នេ់ ខដេចាញ់សស្តង្ហគ ម បានដកងយ […]។ ប្រខហ្េជាប្បាមំួយ យនាក់បានបាត់ខេួនផង

ខដ ”) ERN (ភាសអង់រលេស)  00430783-00430784 ទំេ័  ២០៣ ដេ់ ២០៤ (រៅថ្ងៃទី ២៩ ខខ មកង នា ឧដ ងគប្តូវបានដរណា ើមមក

 វច្ញរដាយកងកម្ភេ ំង ដាឋ ភកបាេខដេបានឆូេរៅកនុង“ទីប្កុងខដេ ងា វាយប្រហា ខរកបាក់រខៃឆខៃីរនាោះ”)។ 

2323
 ប្រតកចា ឹកកនុងឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០០៩ (ាងំ រហ្កកអា៊ា វ រៅ ឌ ឆ) ឯកស រេខ E3/5791 ទំេ័  ២៤ (“រញ្ញា  ន ោះរៅ

ឧដ ងគ […] រមខាុំរញ្ជូន[មន សស]រៅ ម-១៣ រប្ឆើនខដ  ររណាា ោះអាសននម្ភ៉ៅ យរ់ ឬេី យរ់ ោត់ចាត់ខឆងឱ្យរលដឹករៅខាងបាត់ដំរងពាយ័

េយ រហ្ើយទ កមួយឆំនួនប្រខហ្េជា ៥ រៅ ៦ នាក់ ឱ្យខាុំសួ ឆរមេើយ”)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (ាងំ រហ្កកអា៊ា

វរៅ ឌ ឆ) ឯកស រេខ E1/51.1 ទំេ័  ៥២។ ប្រតកចា ឹកថ្ងៃទី ០៣ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១២ (ាងំ រហ្កកអា៊ា វរៅ ឌ ឆ) ឯកស រេខ 

E1/58.1 ទំេ័  ៣៤ (“រលយករៅករមៃឆរ៉ៅ នាម ន អរី៉ៅ នាម ន ខាុំមកនដឹងរទ”)។ ប្រតកចា ឹកថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០០៩ (អ៊ា ឆ ស៊ាន) ឯក

ស រេខ E3/1559 ទំេ័  ៦១ (រាយា ណ៍ា  ន ោះឧដ ងគមួយរេើកកនុងឆំរណាមរីរេើក“រេេ ន ោះមួយរេើកហ្នឹង”ជារេេខដេ“រល

ដាក់ររណាា ោះអាសននសប្ម្ភរ់រញ្ជូនរៅខាងពាយ័េយ”) ទំេ័  ៨០ ដេ់ ៨១ (ប្រាសថា ោត់ប្តូវបានរដាោះខេងេី ម-១៣ នកងេ ំបាន

រេើករឡើងអំេីា សម្ភេ រ់អនកខដេប្តូវបានរលជរមេៀសណាមួយរឡើយ)។ 
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ទទួេសគ េ់ថា ប្រជាជនបានអោះអាងអំេី“ា សម្ភេ រ់ប្រជាជនមួយឆំនួនរៅនឹងកខនេង”2324។ Stephen 

HEDER េកតជាបានផាេ់សកខីកមមថា ោត់បានរឃើញសកសេដូនជីមួយឆំនួន2325។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រនោះេ ំ

អាឆចាត់ទ កថា ជាា រង្ហា ញឱ្យរឃើញប្លរ់ប្ោន់ថា ប្រជាជនដថ្ទរទៀតប្តូវបានសម្ភេ រ់ផងខដ រនាោះរឡើយ។ 

ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ នូ រ ៉ៅ  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា“េ ំម្ភនេ័ត៌ម្ភនថា 

ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេ រ់”2326។ ផៃយុរៅវច្ញ សកសីបាននកោយថា រ េ ើយសឹកប្តូវបាន

ជរមេៀស ួមជាមួយនឹងប្រជាជនទូរៅផងខដ  រហ្ើយា សេ រ់បានរកើតរឡើងរដាយស កងឱោះរសបៀងអាហា  នកង

ថាន ំរេទយ2327។ ឆំរពាោះា ប្រប្េឹតារៅរេើអនកខដេប្តូវបានជរមេៀស ម្ភនដូឆជារ េ ើយសឹករនាោះ ខខម ប្កហ្មេ ំ

បានយកឆកតាទ កដាក់ឆំរពាោះរជាលវាសនា រស់េួករលរឡើយ។   

883>រញ្ញា ថ្នកមពជុាងមី (Nouvelles du Cambodge) ខដេជាឯកស របាោះេ មពផាយជាផេូវា  រស់ ណសក ស

 ួរ ួមជាតកកមពជុាខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើស នៃ កថាខដេ រខៀវ សំផន បានរ ឱើរឡើងកនុង

ប្ររទសកូរ ៉ខាងរជើងមួយខខរប្ាយា ដួេ េំឧដ ងគ។ ផៃយុរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូង ស នៃ កថារនោះ េ ំបានផាេ់“ា រង្ហា ញឆាស់លាស់នូវអឱីខដេបានរកើតរឡើង”2328។ ទីមួយ រដាយស ខេមឹ

                                                 
2324

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) E1/221.1 ទំេ័  ៥៨ ដេ់ ៥៩ (“ខាុំក៏បានសម្ភា សន៍ជាមួយ

មន សសមួយឆំនួនខដេនកោយថា ម្ភនា សម្ភេ រ់ប្ររភទមន សសខេោះរៅនឹងកខនេង […] េួកោត់ប្រខហ្េជាបានប្បារ់ខាុំថា ម្ភនា  ស

ម្ភេ រ់។ ខាុំចាមំកនឆាស់ខដ ”) ទំេ័  ៦៤ ដេ់ ៦៥ (“ខាុំចាមំកនសូវឆាស់ថា ម្ភនា នកោយអំេីា សម្ភេ រ់មស្តនាីរោធា ឬស ីវច្េ ខដ  ឬ

ោ៉ៅ ងណារឡើយ”)។ 

2325
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ឯកស រេខ E1/221.1 ទំេ័  ៥៨ ដេ់ ៥៩ (“ខាុំបាន

រឃើញសកសេរនាោះ រៅចាបំ្រខហ្េជា ប្បាមំួយប្បាេំី  [សំដរីដើម] លឺជាសកសេស្តសាីខដេរសេៀកពាក់ជាដូនជីេ ទធសសនា ខដេ

សេ រ់រៅទីរនាោះ”)។ 
2326

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១២៥។ សូមរមើេផងខដ  ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ 
(នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័  ៥ (“រលថ្វ៉រៅប្សុកឧដ ងគ ជរមេៀសប្រជាជន ទាំងរ េ ើយសឹក ទាងំប្រជាជន […]។ ខាុំមកនដឹង

ថាោ៉ៅ ងរម៉ៅឆោ៉ៅ ម្ភ៉ៅ រទ”)។  

2327
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០១៣ (នូ រ ៉ៅ ) ឯកស រេខ E1/209.1 ទំេ័  ៥ នកង ៣៣ (សកសីបានដឹងត្តម យៈកកឆច

ប្រជ ំ រស់លណៈឃ ំ“[កងកម្ភេ ំង ត្តម៉ៅ ក] ចារ់ត្តងំេីរ េ ើយសឹក នកងប្រមូេជរមេៀសប្រជាជនថា ប្រជាជនរៅរេើ រញ្ជូនរៅត្តមផេូវ

អមលាងំហ្នឹង […]។ ប្រជាជនាេន ៎ាងខដេជរមេៀសរៅអត់ម្ភនបាយម្ភនទឹកអីរទ។ អីឆឹងង្ហរ់េីរប្ពាោះអត់បាយក៏ង្ហរ់ សេ រ់រប្ពាោះ

អត់បាយហ្ូ ខហ្”) ទំេ័  ៣៣ (“អនកខដេប្តូវបានជរមេៀស  ួមម្ភនរ េ ើយសឹក”)។ 

2328
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១២៥។ 
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ស េ ំជាក់លាកប់្តង់ថា អាឆរកប្សយោ៉ៅ ងសមរហ្ត ផេផងខដ ថា ជាា សំរៅរេើា សម្ភេ រ់រៅកនុង

រេេប្រយ ទធ2329។ ឆាស់លាស់ណាស់ ទីេី  ម្ភនរោេរំណងរឃាសនាខដេាត់រនែយភាេលួ ឱ្យរជឿជាក់

បានថ្នឯកស រនោះ។ Stephen HEDER បានអោះអាងពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះថា រសឆកាីប្រាស រស់ ណ
សក ស ួរ ួមជាតកកមពជុាមួយឆំនួនបានរំរផេើសប្េឹតាកា ណ៍ទាងំប្សុងប្តង់ថា  ប្េឹតាកា ណ៍ទាងំរនោះ“េ ំខដេរកើត

ម្ភនរឡើង ឬម្ភនា រំរបា៉ៅ ងឆំនួនតួរេខោ៉ៅ ងរប្ឆើន” រៅរេេរប្រៀររ ៀរជាមួយនឹងអឱីខដេោត់បានសរងកត

រដាយផ្លៃ េ់ជាក់ខសាង ឬបានឮេីប្រភេខដេលួ ឱ្យរជឿទ កឆកតាបាន2330។ ររើរទាោះរីជា រខៀវ សំផន បានរេើក

ស រសើ រៅកនុងស នៃ កថា រស់ោត់អំេី“ា ករមៃឆ” នកង“ា េ ររំបាត់” “ទាហានអាយ៉ៅង”ទាងំអស់ រដាយ

រប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍អ ឆអាេ ញុោះញង ់ ផាេ់យ តាកកមមសប្ម្ភរ់ា សម្ភេ រ“់ទាហានអាយ៉ៅង” ររើរទាោះរីជាបាន

ប្រប្េឹតារៅកនុងរេេប្រយ ទធ ឬេ ំខមនកនុងរេេប្រយ ទធក៏រដាយ។ រោេរំណង នកងឆ ច្តេកខណៈថ្នស នៃ កថារនោះ 

លឺេ ំអាឆសននកដាឋ នបានថា ម្ភនា សម្ភេ រ់េ ំប្សរឆារ់រេើទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានរកើតរឡើង

រៅឧដ ងគរនាោះរឡើយ។  

884>ស  ររសឆកាីមក អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា ភសាតុ្តងខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

បានសំអាងកនុងា សននកដាឋ នថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រារ់ពាន់នាក់ ប្តូវបានសម្ភេ រ់រប្ាយេីា ដ

រណា ើមបានប្កុងឧដ ងគកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៤ េ ំម្ភនេកខណៈឆាស់លាស់ េ ំអាឆរជឿទ កឆកតាបាន នកងជាទូរៅម្ភនកប្មកត

រខាយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើងមួយឆំនួនខដេេ ំឆាស់លាសឆំ់រពាោះា សម្ភេ រ់ទា

ហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេនយេ់មូេរហ្ត ប្លរ់ប្ោន់ខដេខេួនេ ំអាឆរោង

សមប្សររៅរេើា សម្ភេ រ ់ ខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងរេេប្រយ ទធរនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះរទើរ អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញ រដាយបានសំអាងរៅរេើភសាតុ្តងម្ភនកប្មកតតកឆតួឆរៅ

                                                 
2329

 ឯកស របាោះេ មពផាយ ណសក ស ួរ ួមជាតកកមពជុា៖ ទីភាន ក់ង្ហ េ័ត៌ម្ភនកមពជុាថ្ន ណសក ស ួរ ួមជាតកកមពជុា ឯកស រេខ 

E3/167 ថ្ងៃទី ១១ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ERN (ភាសខខម ) 00596141 ទំេ័  ២៤(រាយា ណ៍អំេីស នៃ កថាខដេ រខៀវ សំផន បាន

ខងេងរៅកនុងកូរ ៉ខាងរជើងាេេីថ្ងៃទី ០៥ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ថា “ថ្ងៃទី ១៨ ខខ មីនា កនេងរៅរនោះ កងទ័េប្រជាជន ំរដាោះជាតកកមពុ

ជា រស់រយើងបាន ំរដាោះទីប្កុងមួយរទៀត លឺទីប្កុងឧតាងុគ រដាយករមៃឆរចាេឱ្យអស់នូវកងទ័េអាយ៉ៅងទាងំអស់ខដេរៅទីរនាោះ រហ្ើយ

នឹងកម្ភេ ំងជំនួយេួកវា ខដេកនុងរនាោះ ខាម ងំឆំនួនជាង ៥.០០០ នាក់ប្តូវបានករមៃឆរហ្ើយ ១.៥០០ នាក់ប្តូវចារ់បាន”។ អតែរទរនោះ លឺ

ជាខផនកមួយស នៃ កថាពាកេ់័នធរៅនឹង“ដំណឹងសាីេីា រជាលជ័យខដេម្ភនេកខណៈយ ទធសស្តសា”“ខដេកងទ័េប្រជាជន ំរដាោះជាតក នកង

ប្រជាជនកមពជុាទទួេបានរេើេួកឆប្កេតាកអារម៉ៅ  ច្ក នកងរ ច្វា រស់េកួវារៅប្លរ់ទីកខនេង”។ 
2330

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៥ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEsDER) ឯកស រេខ E1/223.1 ទំេ័  ២៤។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ឆំរពាោះម ខខេួនថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេ រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរៅឧដ ងគ។ រសឆកាីសននកដាឋ ន

រនោះបានរម្ភឃៈា ដាក់ជារ់ពាក់េ័នធខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ឱើរឡើងថា រមដឹកនា ំ រ.ក.ក. បាន

េកភាកាា សម្ភេ រ់កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំខដេបានរកើតរឡើងរៅឧដ ងគកនុងអំឡុងរេេប្រជ ំមួយកនុងខខមកង នា ឆ្ន ំ 

១៩៧៤2331។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសរងកតរឃើញថា ភសាតុ្តងមូេដាឋ នេ ំបានរង្ហា ញ

ថា ខខម ប្កហ្មមកនប្តឹមខតមកនរអើរេើឆំរពាោះប្រជាជនខដេសែកតរប្ាមា ប្លរ់ប្លង រស់ខេួនរ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាខងម

ទាងំរាតស រសើ ា សម្ភេ រ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  រដាយរប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍អ ឆអាេមកនរ ីស

ម ខរឡើយ។  

 ៤.ង.១.ឃ.២.ខ.ភសាតុ្តងដថ្ទរទៀតថ្នា សម្ភេ រម់ នឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

885>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា៖ (i) កនុងឆ្ន ំ ១៩៧២ ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋ

ខខម ឆំនួន ៥០០ នាក់ ខដេបានចារ់ខេួន ប្តូវខខម ប្កហ្មសម្ភេ រ់រចាេទាងំអស់រៅកនុងភូមករភេើងរឆោះ (ii) រៅកនុង
ខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៣ ខខម ប្កហ្មបានកំណត់រោេរៅរេើទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងរខតាកំេង់ចាម 

(iii) កនុងខខ កកកដា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទាហានខដេឆ ោះចាញ់ នកងប្កុមប្លួស  រស់េួករលប្តូវបានសម្ភេ រ់កនុងរខតាបាត់

ដំរង (iv) ម្ភនរសឆកាីរាយា ណ៍េីជនរភៀសខេួនអំេីា សម្ភេ រ់ខាម ងំរៅកនុងខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៤2332។ ភសាុ

ត្តងខដេជាមូេដាឋ នថ្នា យេ់រឃើញទាងំរនោះ នកងបានខរងខឆកជាេី ខផនកដាឆ់រដាយខឡកេីោន រៅកនុងសេ

ប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង2333 ម្ភនដូឆជា៖ (i) រទសម្ភា សន៍ រស់ជនរភៀសខេួនជាមួយ Stephen 

HEDER នកង Masato MATSUSHITA (ii) សកខីកមម រស់ Stephen HEDER នកងអនកជំនាញ Philip 

SHORT (iii) អន សស ណៈឆំនួន ២  រស់ ដាឋ ភកបាេថ្នសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក នកង (iv) រសឆកាីខងេងា ណ៍ ួមជា

សធា ណៈ រស់ រខៀវ សំផន ហ្៊ាូ យន់ នកង ហ្៊ាូ នឹម។  

                                                 
2331

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩១៨ នកង ១០៣៩។ 
2332

 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៣០។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ១២១ (បានេកេណ៌នាអំេី

រោេនរោបាយពាក់េ័នធរៅនឹងទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេប្តូវបានចារ់ខេួនចារ់េីឆ្ន ំ ១៩៧០ ដេ់ ១៩៧៥) 

។  

2333
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១២០ ដេ់ ១២៣ នកង ៨៣០។ 
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886>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា រសឆកាីសននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំសមប្សរ 

នកងោម នមូេដាឋ នោបំ្ទ រដាយស ភសាតុ្តងរនាោះប្សរេឆប្សេកេ េ ំឆាស់លាស់ នកងជាពាកយឆចាមអារ៉ាម

អនាមកកតៗោន េី  ឬរីដង នកងបានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេនយេ់អំេីមូេរហ្ត 

ខដេថា ា សម្ភេ រ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  េ ំបានរកើតរឡើងរៅកនុងរេេប្រយ ទធ ឬជាអំរេើហ្កងាដាឆ់

រដាយខឡក ជាជាងេទធផេថ្នរោេនរោបាយប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋរនាោះ2334។  

887>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា ភសាតុ្តងរនាោះប្លរ់ប្ោន់ នកងស ីសង្ហឱ ក់ោន  ដូរឆនោះ នាឱំ្យអងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងផាេ់ា យេ់រឃើញរដាយសមរហ្ត ផេ2335។ រខនែមរេើរនោះ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានឆងអេុ

រង្ហា ញភសាតុ្តងរខនែមរទៀតខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរោង រ៉ៅ ខនាលរបបី្តូវបានសនមតថា បាន

េកចា ណាកនុងា ផាេ់រសឆកាីសននកដាឋ នខផនកអងគរហ្ត រនាោះ2336។ 

888>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា កនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងរហ្ត 

ា ណ៍សម្ភេ រ់ខាងរេើ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងខតរេើពាកយឆចាមអារ៉ាម ឆរមេើយរប្ៅត លាា  

នកងឯកស រ៉ៅ រណាណ ោះ។ ម្ភនខតរទសម្ភា សន៍មួយរ៉ៅ រណាណ ោះកនុងឆំរណាមរទសម្ភា សន៍ជារប្ឆើន រស់ជនរភៀសខេួន 

ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើករឡើងរនាោះ សំរៅរៅរេើា សម្ភេ រ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  

ខដេជនរភៀសខេួនអនាមកកម្ភន ក់បានរ ៀររារ់ថា ទាហាន“ឆំនួន ៥០០ នាក់”ប្តូវបានចារ់ខេួន នកងសម្ភេ រ់រៅកនុង

ឆ្ន ំ ១៩៧២ រៅភូមករភេើងរឆោះ2337។ ា រ ៀររារ់រនោះម្ភនតថ្មេភសាតុ្តងទារ នកងប្តូវបានវាយតថ្មេរដាយខផអករេើ

ភសាតុ្តងរញ្ញជ ក់រខនែមដថ្ទរទៀត។ Stephen HEDER បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់ម្ភនា “ឆងចាជំាទូរៅ”នូវអឱី

ខដេអនកភូមកបានប្បារ់ោត់អំេីមន សសខដេប្តូវបានជរមេៀស នកង“បានសម្ភេ រ់រៅនឹងកខនេង” រៅរេេខដេខខម 

ប្កហ្មបានាន់ារខ់ផនកខេោះថ្នរខតាកំេង់ចាមកនុងខខកញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៣2338។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់

                                                 
2334

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៤១ ដេ់ ៥៤៨។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២០២ 

ដេ់ ២១៧។ 

2335
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៥៦ ដេ់ ៣៦០។ 

2336
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៦០ ដេ់ ៣៦១។ 

2337
  បាយា ណ៍ រស់ S. HEDER នកង M. MATSUSHITA៖ កកឆចសម្ភា សន៍ជាមួយជនរភៀសខេួនកមពជុារៅប្េំខដនកមពជុាថ្ង ឯក

ស រេខ E3/1714 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ERN (ភាសខខម ) 00324777 ទំេ័  ១០៦។ 

2338
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen HEDER) ឯកស រេខ E1/221.1 ទំេ័  ៦៥ នកង ៦៩។  
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ទមៃន់សមប្សរឆំរពាោះា រ ៀររារ់រនោះ ដូឆា ឆងអេុរង្ហា ញ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា 2339ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរងូេ ំបានផាេ់ា យេ់រឃើញថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេ រ់រៅកំេង់ចាមរនាោះ

រទ រ៉ៅ ខនាប្ោន់ខត“ប្តូវបានកំណត់រោេរៅ”2340រ៉ៅ រណាណ ោះ។ អនកជំនាញ Philip SHORT បានអោះអាងថា ោត់

រជឿជាក់ថា ា សម្ភេ រ់អតីតទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម “បានរកើតរឡើងប្លរ់ទីកខនេង”2341។ 

រដាយរហ្ត ថា ោត់េ ំបានផាេ់ា ោបំ្ទជាក់លាក់ដេ់ា អោះអាង រស់ោត់2342 រទើរត លាា អងគរហ្ត ប្តឹមខត

អាឆផាេ់ទមៃន់កនុងកប្មកតតកឆតួឆឆំរពាោះសកខីកមមរនោះរ៉ៅ រណាណ ោះ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត Philip SHORT បានរញ្ញជ ក់
េី រេើកថា រហ្ត ា ណ៍ខដេោត់បានដឹងរនាោះជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង“ទាហានខដេម្ភនឋាននា ស័កាកខពស់” នកង

“អនក ដឋា ជាន់ខពស់” រហ្ើយេ ំខមនជាទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ទាងំអស់រនាោះរទ2343 

ខដេា អោះអាងរនោះម្ភនខផនកខេោះផៃយុនឹងឆរមេើយេីម ន រស់ោត់2344។  

889>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងផងខដ រេើអន សស ណៈឆំនួន ២ រឆញេី ដាឋ ភកបាេសហ្ ដឋអារម៉ៅ  ច្

ករ ឱើជាភសាតុ្តងថ្នា សម្ភេ រ់សប្តូវ ម្ភនដូឆជាអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅកនុង“ទឹកដីខខម ប្កហ្ម” 

នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានឆ ោះចាញ់  ួមទាងំប្លួស  រស់េួករលរៅកនុងរខតាបាត់ដំរង2345។ 

អន សស ណៈទាងំេី ម្ភនប្រភេជា“ បាយា ណ៍ រស់មស្តនាីសែ នទូតសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក” ខដេបានអោះអាងអំេី

ា សម្ភេ រ់ជនស ីវច្េ នកងទាហានខដេឆ ោះចាញ់រៅកនុងរខតាបាត់ដំរងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៤2346។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ 

                                                 
2339

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៦០។ 

2340
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៣០។ 

2341
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/190.1 ទំេ័  ៧១ ដេ់ ៧២។ 

2342
 សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/191.1 ទំេ័  ៨៩ ដេ់ ៩០។ 

2343
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៨ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/191.1 ទំេ័  ៦៦ ដេ់ ៦៧។ 

2344
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/190.1 ទំេ័  ៥៥ ដេ់ ៥៦ (“ម្ភនេំនាទូំ

ទាងំប្ររទសថ្នា សម្ភេ រ់អតីតនាយទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម មកនថាកនុងឋានៈណាក៏រដាយ នកងា សម្ភេ រ់អនក ដឋា ខដេជា

អតីតថ្ន ដាឋ ភកបាេ េន់ នេ់ ចារ់េីកប្មកតមួយឆនំួនរឡើងរៅ។ ខាុំលកតថា រៅកនុងក ណីនាយទាហាន ជួ រោធា លឺម្ភនេកខណៈជា

ប្រេ័នធជាងអនក ដឋា ស ីវច្េ។ សប្ម្ភរ់អនក ដឋា ស ីវច្េ […] េ ំម្ភនេកខណៈជាប្រេ័នធ - ររើរទាោះរីជាប្រេ័នធករ៏ដាយ ក៏ម្ភនរៅឆរនាេ ោះ
ប្ររហាងរនាោះខដ ”)។  

2345
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៣០។   

2346
 អន សស ណៈ រស់ប្កុមប្រឹកាសនាកស ខជាតក រស់សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក កមមវតែ៖ុ េ័ត៌ម្ភនសំខាន់ៗអំេីប្ររទសកមពជុា ឯកស រេខ 

E3/4197 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00939695 ទំំេ័  ៥។ អន សស ណៈ រស់ប្កុមប្រឹកាសនាកស ខជាតក រស់
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

អន សស ណៈឆំនួន ២ ប្តូវបានសនមតថា ជាខេឹមស ខតមួយ។  ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់រដាយ នួន ជា នកង រខៀវ សំ

ផន2347 អន សស ណៈរនោះ លឺជាពាកយឆចាមអារ៉ាមអនាមកកតៗោន ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ឆំណ ឆរនោះខតឯងេ ំអាឆ

ាត់រនែយតថ្មេថ្នា រជឿទ កឆកតាបានជាទូរៅរនាោះរឡើយ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា 

ប្រភេេ័ត៌ម្ភនរៅកនុងអន សស ណៈមួយកនុងឆំរណាមអន សស ណៈរនាោះ ខដេរ ៀររារ់អំេីា សម្ភេ រ់ខដេបាន

រកើតរឡើងរៅរេើទឹកដី រស់ខខម ប្កហ្ម លឺជាអតែរទាខសតមួយឆំនួនខដេបានឆ ោះផាយរៅកនុងឯកស របាោះ

េ មពផាយនានា ខដេបាននកេនធរដាយអនកា ខសតរផសងៗ។ អតែរទរនាោះបានេកេណ៌នាសរងខរអំេីប្េឹតាកា ណ៍ថ្ន

រសកនាដកមមខដេបានរកើតរឡើងរេើជនស ីវច្េ នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ។ ា េកេណ៌នាទាងំរនាោះ

ម្ភនេកខណៈស ីសង្ហឱ ក់ោន  រហ្ើយភាេអាឆរជឿជាក់បានរញ្ញជ ក់រខនែមោន រៅវច្ញរៅមក រ៉ៅ ខនាភាលរប្ឆើនជារ់

ពាក់េ័នធរៅនឹងប្េឹតាកា ណ៍ខដេរកើតម្ភនឆំរពាោះជនស ីវច្េ េ ំខមនរេើទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រឡើយ 

ដូរឆនោះា េកេណ៌នារនោះបានផាេ់េ័ត៌ម្ភនេមអកតកនុងកប្មកតតកឆតួឆខដេរារំាងត លាា អងគរហ្ត សមរហ្ត ផេ េ ំ

អាឆផាេ់ទមៃន់ ៃន់ឆំរពាោះភសាតុ្តងរនោះបាន2348។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានឆងអេុរង្ហា ញរេើភ

សាតុ្តងរខនែមរទៀតខដេត្តមា រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  ប្តូវបានសនមតថា អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងបានេកចា ណា។ ភសាតុ្តងទីមួយជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងប្េឹតាកា ណ៍ ខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងភូមកមួយ នកង

ោម នាេរ ច្រឆទិជាក់លាក់ ររើរទាោះរីទំនងជារៅរប្ាយា ដួេ េំទីប្កុងភនំរេញរនាោះ2349 ភសាតុ្តងដថ្ទរទៀត

ជារព់ាក់េ័នធរៅនឹងប្េឹតាកា ណខ៍ដេបានរកើតរឡើងរប្ាយេីា ដរណា ើមបានបាត់ដំរងកនុងខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥

។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះនឹងប្តូវេកចា ណារៅកនុងខផនកពាក់េ័នធដូឆខាងរប្ាម2350។  

890>ឆ ងរប្ាយ រសឆកាីខងេងា ណ៍ជាសធា ណៈ រស់ រខៀវ សំផន ហ្៊ាូ យន់ នកង ហ្៊ាូ នឹម ខដេកនុងឆំរណាម

រនាោះសំរៅរេើ“ា ករមៃឆ”“កម្ភេ ំង រស់ខាម ងំឆំនួន ១.៥៥០ កាេ កនុងរនាោះម្ភនអាសកាកប្បា ំសកាករី សកាកេី  នកង

                                                                                                                                                             

សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក កមមវតែ៖ុ ា វាយតថ្មេថ្នា អភកវឌឍន៍រៅកនុងឥណឌូ ឆកនចារ់ត្តងំេីា រញ្ចរ់សស្តង្ហគ ម ឯកស រេខ E3/3472 ថ្ងៃទី 

១៥ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ១៩៧៦  ERN (ភាសខខម ) 00742973 ទំេ័  ៦។ 

2347
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៤៨។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២០៣។ 

2348
 អន សស ណៈ រស់ប្កុមប្រកឹាសនាកស ខជាតក រស់សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក កមមវតែ៖ុ េ័ត៌ម្ភនសំខាន់ៗអំេីប្ររទសកមពជុា ឯកស រេខ 

E3/4197 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00939692-4 ទំំេ័  ១ ដេ់ ៤។ 
2349

  បាយា ណ៍ រស់ ដាឋ ភកបាេឆប្កភេអង់រលេស៖ ា  ំរលាភសកទធកមន សសរៅកនុងកមពជុាប្រជា កររតយយ ឯកស រេខ E3/3319 

ថ្ងៃទី ១៤ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN (ភាសខខម ) 00699249 ទំេ័  ៤០។ 
2350

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័  ២០ ដេ់ ២១។ 
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សកាកមួយរារ់សករកាេ ប្តូវបានរយើងកំរទឆ”រៅទីត្តងំឆំនួនដរ់កខនេង“ត្តមររណាា យផេូវជាតករេខ ៣” នកង

សំរៅរេើ“ា ករមៃឆ”“ខាម ងំស  រឆំនួន ១០.២៤៥ កាេ [...] មកទេ់នឹងពាក់កណាា េខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៣”

2351 ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រៅនឹងរសឆកាីខងេងា ណ៍ខាងរេើរនោះ រាតស រសើ ា សម្ភេ ររ់ៅឧដ ងគ។ ររើរទាោះរី

ជាតួរេខខដេបានរោងរៅរេើរនាោះទំនងជាម្ភនា រំរបា៉ៅ ង រដាយស ឆ ច្តេកខណៈថ្នា រឃាសនាក៏រដាយ 

ក៏រសឆកាីខងេងា ណ៍រនោះបានដាស់សតកអា មមណ៍ហ្កងាប្រឆំ្ងនឹងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ។ រទាោះជា

ោ៉ៅ ងណាកាី ខផអកត្តមឆ ច្តេកខណៈ នកងរោេរំណងថ្នរសឆកាីខងេងា ណ៍រនោះ េ ំអាឆជាា រង្ហា ញឱ្យរឃើញ 

ា សម្ភេ រ់រប្ៅសម ភូមកប្រយ ទធជាក់ខសាងបានរកើតរឡើងរនាោះរទ។   

891>ស  ររសឆកាីមក ភសាតុ្តងខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរនាោះ ម្ភនមូេដាឋ នរខាយ នកងេ ំ

អាឆរង្ហា ញសមរហ្ត ផេថា ម្ភនា សម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុង“ប្ទង់ប្ទាយ

 ំ”2352បានរកើតរឡើងរៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ រឡើយ។ ភសាតុ្តងរនោះជាក់ខសាងេ ំបានរង្ហា ញសមប្សររៅនឹងរទដាឋ ន

តប្មូវខដេរៅកនុងអំឡុងរេេជារ់ពាក់េ័នធរនាោះ រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅម្ភនអតែកភាេ ួឆរហ្ើយរនាោះ

រឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ភសាតុ្តងរនាោះរង្ហា ញសញ្ញា ណខេោះៗអំេីវច្ធានា ហ្កងា ខដេបានរ ឱើរឡើងរប្ៅ

សម ភូមកប្រយ ទធប្រឆំ្ងនឹងអនក ដឋា  នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងរនោះក៏រដាយ 

សញ្ញា ណទាងំរនាោះម្ភនរៅកនុងភសាតុ្តងខដេម្ភនតថ្មេទារ ខដេេ ំអាឆរ ឱើា េកភាកាណាមួយរេើភាេជារ់

ពាក់េ័នធ ភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបាន នកងា រញ្ញជ ក់រខនែមខដេអាឆម្ភនរនាោះរឡើយ។   

៤.ង.១.ឃ.២.ល.ា រចាទប្រានអ់េំាី សម្ភេ ររ់ៅឆ ងខខ រមស នកង ខខឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

892>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ា ចារ់ខេួន ា សម្ភេ រ់ នកងា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនអនក ដឋា ថ្ន

 ររសធា ណ ដឋខខម ទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀស បានរនា ហ្ូតដេ់ឆ ងខខរមស នកងខខឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

រៅកនុងទីប្កុងភនំរេញ បាត់ដំរង កំេង់ ំ រពា ិ៍សត់ កំេង់ឆ្ន ំង កណាា េ ត្តខកវ រសៀមរារ នកងទួេរពា ិ៍

ថ្ប្ជ2353។  

                                                 
2351

 រសឆកាីខងេងា ណ៍ រស់ រខៀវ សំផន ហ្៊ាូ នឹម ហ្៊ាូ យន់ ឯកស រេខ E3/637 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ERN (ភាស

ខខម ) 00442328 ទំេ័  ៣ នកង 00442332 ទំេ័  ៧។  

2352
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១២៧។ 

2353
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៣១ ដេ់ ៨៣២។ 
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893>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សអងគរហ្ត  នកងអងគឆារ់កនុងា រោងរៅ 

រេើទីប្កុង នកងទី ួមរខតានានាត្តម“ា រប្ជើសរ ីសរដាយអំរេើឆកតា”ខដេខេួនបាន ករឃើញថា ប្តូវបានជរមេៀស 

នកងបានសំអាងរៅរេើភសាតុ្តងេ ំប្លរ់ប្ោន់ នកងេ ំអាឆរជឿទ កឆកតាបានកនុងា រង្ហា ញអំេីា សម្ភេ រ់2354។ រខៀវ 

សំផន បានរចាទប្រាន់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា េ ំបានេកចា ណារេើសឱ័យភាេ រស់

ភូមកភាលរៅកនុងកកឆចា រោធា ម នរេេា ររងកើតកងទ័េរដកវតាន៍កមពជុាកនុងខខកកកដា ឆ្ន ំ ១៩៧៥2355។ រខៀវ សំ

ផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា ភសាតុ្តងអំេីា រ ឱើបាររេើអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  េ ំអាឆរជឿជាក់

បានទាងំប្សុងរនាោះរឡើយ2356។  

894>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាងថា ទីត្តងំខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើករឡើង ប្ោន់ខតជាា 

រ ៀររារ់ប្តួសៗរ៉ៅ រណាណ ោះ នកងបានរេើករឡើងថា ភសាតុ្តងខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរនាោះ អាឆ

រជឿទ កឆកតាបាន2357។  

895>ទាក់ទងរៅនឹងា រចាទប្រាន់អំេីា សម្ភេ រ់ រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង

ភនំរេញ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានទទួេសគ េ់ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា 

ម្ភនា សម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម បានរកើតរឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតាកា ណ៍

រនាោះ។ រទាោះរីជាោ៉ៅ ងរនោះកាី រដាយស ភសាតុ្តងម្ភនកប្មកតតកឆតួឆរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានទទួេយកប្តឹមខតា សម្ភេ រ់អនក ដឋា ជាន់ខពស់ឆំនួន ៤ នាក់ខដេេ ំម្ភនា ជំ

ទាស់ នកងា សម្ភេ រ់ខដេបានរ ៀររារ់រដាយសកសីម្ភន ក់2358។ 

896>ទាក់ទងរៅនងឹា សម្ភេ រ់រៅកនុងរខតាបាត់ដំរង អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើសកខីកមម

ផ្លៃ េ់មួយ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយឆំនួន ២ នកងា រ ៀររារ់រប្ៅត លាា ឆំនួន ៣ ដថ្ទរទៀត កនុងា ផាេ់ា 

យេ់រឃើញ2359។  សកសី ហ្៊ា ន   នេី បានផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថា ោត់បាន

                                                 
2354

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៨១ ដេ់ ៥៨៥។ 

2355
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤២២។ 

2356
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤២៧។ 

2357
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៨១ ដេ់ ៣៨៣។ 

2358
 សូមរមើេ កថាខណឌ  ៤៦១ ជាអាទិ៍។ 

2359
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ២៦៣៥។ 
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រឃើញអនក ដឋា ជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  នកងកូនទាហាន បានប្រមូេផាុំកនុងទីកខនេងេី ខ សោន រៅកនុង

រខតាបាត់ដំរង2360។ ោត់បានឮា ប្រាសថា អនក ដឋា ប្តូវរៅទទួេសរមាឆ នររាតាម សីហ្ន ។ រប្ាយមក 

ោត់បានដឹងរដាយស អនកររើកឡានម្ភន ក់ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងប្រតករតាកា រនាោះថា អនក ដឋា ទាងំរនាោះប្តូវបាន

នាយំករៅសម្ភេ រ់រៅភនំអ ករតី ឆំខណកទាហានស័កាកមួយប្តូវបានយករៅថ្រ៉ៅេកន នកងឱ្យរ ឱើខប្សឆម្ភក  ។  

897>រោងត្តមកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់សកស ីប្េំ ស  ន ខដេជាកូនទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 

បានរ ៀររារ់រៅឆំរពាោះម ខសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតថា ខខម ប្កហ្មបានសួ  កទាហានខដេម្ភនរណាា ស័កាក ំៗ

រដើមបីយករៅសម្ភេ រ់រចាេ2361។ រខនែមរេើរនោះ ោត់បានរឃើញា សម្ភេ រ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  

នកងប្កុមប្លួស  រស់េួករល នកងរឃើញសកសេថ្នអតីតរមរញ្ញជ ា  រស់ោត់ ខដេត្តមោត់ឮ ខខម ប្កហ្ម

បានវាយ ហ្ូតដេ់សេ រ់2362។ រោងត្តមកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់សកសី ជ ឆ េនេក បានរ ៀររារថ់ា 

អនក ដឋា  នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ខដេខខម ប្កហ្មដឹកជញ្ជូនរឆញត្តមឡានរៅរ ៀនសូប្តរនាោះ 

រប្ាយមកោត់បានឮថា អនកទាងំរនាោះប្តូវបានសម្ភេ រ់2363។ ោត់ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា ម្ភនទាហានេី ៣០០ 

រៅ ៤០០ នាក់ប្តូវបាននាយំករៅរ ឱើា រៅកខនេងរផសង2364។  

898>ា រ ៀររារ់រប្ៅត លាា ឆំនួន ៣ បានរញ្ញជ ក់អំេីា សម្ភេ រ់នាយទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅ

កនុងប្សុករម្ភងឫសសី(ភនំអ ករតី) នកងប្សុកងមរោេកនុងរខតាបាត់ដំរង2365។ ា រ ៀររារ់រនោះបានរញ្ញជ ក់រខនែម

                                                 
2360

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ហ្៊ា ន   នេ)ី ឯកស រេខ E1/149.1 ទំេ័  ៣៣។ 

2361
 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ ប្េំ ស  ន ឯកស រេខ E3/5187 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00197917-8 

ទំេ័  ៣ នកង ៤។ 

2362
 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ ប្េំ ស  ន ឯកស រេខ E3/5187 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00197917-8 

ទំេ័  ៣ នកង ៤។ 

2363
 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ ជ ឆ េនេក ឯកស រេខ E3/5211 ថ្ងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00221544 

ទំេ័  ៣។ 

2364
 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ ជ ឆ េនេក ឯកស រេខ E3/5211 ថ្ងៃទី ២៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00221544 

ទំេ័  ៣។ 

2365
 កំណត់រហ្ត  រស់ H. LOCARD៖ កំណត់រហ្ត ប្សវប្ជាវសាីេីរណាា ញេនធនាោ រៅកនុង ររកមពជុាប្រជា កររតយយ ឯកស 

រេខ E3/2071 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 002333845 ទំេ័  ៣ ដេ់ ៤, ERN (ភាសខខម ) 002333402 

ទំេ័  ២១។ ពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី រស់ ថាឆ់ សេី ឯកស រេខ E3/4966 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៧ 
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រេើភសាតុ្តងដថ្ទរទៀតខដេពាក់េ័នធរៅនឹងា សម្ភេ រ់រៅរខតាបាត់ដំរងប្តង់ថា ម្ភនា អោះអាងនូវទីកខនេងថ្ន

ា សម្ភេ រ់ដូឆោន  ឆំនួន នកងអតាសញ្ញា ណ រស់ជន ងរប្ោោះប្រហាក់ប្រខហ្េោន  នកងាេៈរទសៈប្សរដៀងោន  

ដូឆជាខររខផនកនុងា របាកររញិ្ញតជន ងរប្ោោះ មរ ាបាយកនុងា ដឹកជញ្ជូន នកងវច្ ីសស្តសាថ្នា សម្ភេ រ់។ 

រខនែមរេើរនោះ ា រ ៀររារ់រនោះបានផាេ់ឆំណ ឆេករសសៗខដេរញ្ញជ ក់េីភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបាន។ រោងត្តម

ា រ ៀររារ់មួយកនុងឆំរណាមរនាោះរឃើញថា នាយទាហានថាន ក់រប្ាម នកងកូនទាហានសមញ្ាជារប្ឆើននាក់េ ំ

ប្តូវបានសម្ភេ រ់ រ៉ៅ ខនាប្តូវបាននាយំករៅឱ្យរ ឱើា  ៃន់រៅមាុំជកតថ្រ៉ៅេកន2366។ 

899>សកខីកមម រស់សកស ី ទាត់ រ ឿន រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរេើរណា ឹងសទ កខ បានផាេ់

ា រញ្ញជ ក់រខនែមផងខដ ថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ប្តូវបានសម្ភេ រ់រៅកនុងរខតាបាត់ដំរងរៅរ៉ៅ នាម ន

ថ្ងៃរប្ាយេីបាន ំរដាោះ។ រៅរេេសន ក់រៅជាមួយ  ស់ ញឹម(ញឹម  ស់) ជារេខាភូមកភាលពាយ័េយរៅកំេង់

ប្េោះ2367
 ទាត់ រ ឿន បានរឃើញទាហានប្តូវបានដឹកត្តមឡានទកសរៅរៅានប់្សុករម្ភង2368 ោត់បានសា រឮ់េួក

រលខប្សកជ័យរឃាសអរអ សរមាឆ នររាតាម សីហ្ន 2369។ ទាត់ រ ឿន បានសននកដាឋ នថា េួករលសា រ់ត្តមា 

ប្រាសត្តមវច្ទយុអរញ្ជើញេួករលឱ្យរៅឆូេ ួមេក ីសឱ លមន៍សរមាឆ។ រប្ាយមក អងគ កស រស់  ស់ ញឹម(ញឹម 

                                                                                                                                                             

ERN (ភាសខខម ) 00565114-6 ទំេ័  ១ ដេ់ ៣។ សូមរមើេផងខដ  ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣ (François 

PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័  ២០ ដេ់ ២១ (រោងរៅរេើសកសីរួននាក់ខដេបានប្បារ់ោត់អំេីា សម្ភេ រ់អនក ដឋ

ា ថ្ន ររសធា ដឋខខម ប្រម្ភណ ៣០០ រៅភនំអ ករតី ខដេម្ភន ក់កនុងឆំរណាមរនាោះបានរឃើញរដាយផ្លៃ េ់ា សម្ភេ រ់ នកងេី នាក់បាន

ប្តឹមរឃើញេលាកាេ ឬសកសេ)។ ទូ រេខ រស់ប្កសួងា ង្ហ  រស់សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក កមមវតែ៖ុ ជីវច្តរៅកនុងប្ររទសកមពជុា ឯក

ស រេខ E3/3559 ថ្ងៃទី ៣១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00709582 ទំេ័  ៦ (េកភាការេើសែ នា ណ៍កនុងប្សុក

ភនំប្សុករខតាបាត់ដំរង ជាេករសសរេើា សម្ភេ រ់នាយទាហានទាំងអស់រដាយរមដឹកនារំោធាខខម ក មមយុនីសា)។ 

2366
 កំណត់រហ្ត  រស់ H. LOCARD៖ កំណត់រហ្ត ប្សវប្ជាវសាីេីរណាា ញេនធនាោ រៅកនុង ររកមពជុាប្រជា កររតយយ ឯកស 

រេខ E3/2071 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 00233385 ទំេ័  ៤។ 

2367
 ា រោងមាងម្ភក េរៅរេើ“Kampong Treas”រៅកនុងប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ 

F1/3.1 ទំេ័  ១០៥ ដេ់ ១០៦ (ភាសអង់រលេស), ទំេ័  ៨១ ដេ់ ៨២ (ភាសខខម ) រកខប្រខ ស(សូមរមើេ ទំេ័  ៤៨, ៥៨ ដេ់ ៥៩ 

នកង ៩១ (ភាសខខម )សំរៅរេើកំេង់ប្េោះ)។ 

2368
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័  ៩១។ 

2369
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័  ៨២។ 
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 ស់) បានប្បារ់ោត់ថា េួករលទាងំអស់រនាោះប្តូវបានសម្ភេ រ់2370។ ម្ភនឡានជារប្ឆើនជាងដរ់រប្លឿង ខដេឡាន

នីមួយៗដឹកអតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្រខហ្េេី ៣០ រៅ ៤០ នាក់ នកងបានររើកាត់ម ខផៃោះ រស់ 

 ស់ ញឹម(ញឹម  ស់) មាងរៅរេេថ្ងៃ នកងមាងរទៀតរៅរេេលាៃ ឆ2371។ ររើរទាោះរីជាសកសី ូររនោះេ ំបានសគ េ់ទី

កខនេងខដេទាហានទាងំរនាោះប្តូវបាននាយំករៅក៏រដាយ ក៏ខផអករេើភសាតុ្តងទាងំមូេ អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេយេ់រឃើញថា ជាា សមរហ្ត ផេកនុងា សនមតថា ទាហានទាងំរនោះប្តូវនាយំករៅភនំអ ករតី2372។ 

ខផអករេើសកខីកមម រស់សកសីទាងំមូេ នកងភសាតុ្តងដថ្ទរទៀតពាក់េ័នធរៅនឹង  ស់ ញឹម(ញឹម  ស់)2373 អងគជនំ ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេសននកដាឋ នកនុងកប្មកតអរបរ ម្ភថា  ស់ ញឹម(ញឹម  ស់) បានោបំ្ទា សម្ភេ រ់រនាោះ។ 

900>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសននកដាឋ នថា ជាា សមប្សរឆំរពាោះអងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងខដេបានយេ់រឃើញថា ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេ រ់ពាក់េ័នធរៅនឹង

ា ជរមេៀសប្រជាជនរៅកនុងរខតាបាត់ដំរងភាេ មៗរប្ាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ 

901>ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់រៅកនុងរខតាកំេង់ ំ រពា ិ៍សត់ កំេង់ឆ្ន ំង កណាា េ នកងត្តខកវ អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានរោងរៅរេើសកខីកមមផ្លៃ េ់ រស់ François PONCHAUD ខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា 

                                                 
2370

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័  ៤៤ ដេ់ ៤៥, ៤៧, ៨០ ដេ់ ៨១ នកង 

៩២។ 

2371
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័  ៩៤។ 

2372
 សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន)  F1/3.1  ៨២ នកង ៩២ (ា សំរៅរៅរេើពាកយ“Tuol 

Sdach”េ ំខមនជាទីកខនេងរនាោះរទ រដាយស កំហ្ សថ្នា រកខប្រភាស នកងប្រតកចា ឹក)។ រដាយស  ទាត់ រ ឿន បានរឃើញឡាន

រឆ្ព ោះរៅរម្ភង(ខដេរឆញេីកំេង់ប្េោះសំរៅរៅាន់ភនំអ ករតី) នកងបានេកចា ណារឃើញថា ាេៈរទសៈថ្នរហ្ត ា ណ៍រនោះ(ម្ភនាេ

រ ច្រឆទិថ្នប្េឹតាកា ណ៍ វច្ ីថ្នា របាកររញិ្ញតជន ងរប្ោោះ មរ ាបាយដឹកជញ្ជូន ឆំនួនជន ងរប្ោោះ)ស ីសង្ហឱ ក់ជាមួយនឹងសកសីទាំង

រនាោះខដេបានរង្ហា ញា សម្ភេ រ់រនោះរកើតរឡើងរៅភនំអ ករតី ដូរចាន ោះ អងគជំន ំជប្មោះេកចា ណារឃើញថា សកខីកមម រស់ោត់ទំនងសំរៅ

រៅរេើរហ្ត ា ណ៍សម្ភេ រ់ជារប្ឆើនខដេបានរកើតរឡើងរៅភនំអ ករត។ី 

2373
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ២៤៥៤ (ប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៦៣ ញឹម  ស់ លឺជាសម្ភជកកថ្នលណៈអ

ឆកថ្ស្តនាយ៍ នកងបានឆូេ ួមសម្ភជរកសទាងំអស់។ ោត់ក៏ជារេខាភូមកភាលពាយ័េយ ជាអន ប្រធាន ដឋ នកងបានឆូេ ួមកកឆចប្រជ ំរទៀងទាត់

 រស់មជឈកមរៅភនំរេញ ឬភូមកភាល រស់ោត់) នកងកថាខណឌ  ៦៦៣, ៦៦៦, ៦៨៦, នកង ៨៣៦ (កនុងនាមជារេខាភូមកភាលពាយ័េយ ញឹម 

 ស់ បានរ ឱើជាអ ករតីកនុងកកឆចប្រជ ំរៅរេេរនាោះ ា សម្ភេ រ់អតីតទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងប្ទង់ប្ទាយ ំ រៅ

ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជខដេរៅកនុងភូមកភាលពាយ័េយ ប្តូវបានរញ្ញជ  រហ្ើយោត់បានឆូេ ួមរៅកនុងា រ ៀរឆំរនាោះ)។ សូមរមើេផងខដ  សេ

ប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ២៤០, ២៤៥។  
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កំេូេបានរដាោះប្សយ ួឆរហ្ើយរនាោះ2374 នកង សកសី ទឹង ស ខា ខដេបានផាេ់ភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាមថា អនក

ខដេប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញា ណថា ជាអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅ នកងរៅបាត់

 ហ្ូត នកងបានរញ្ញជ ក់ថា ោត់េ ំបានដឹងថា េួករលប្តូវបានសម្ភេ រ់ ឬោ៉ៅ ងណារនាោះរឡើយ2375។ ទាក់ទងរៅនងឹ

ឆរមេើយរប្ៅត លាា ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរនាោះ ឆរមេើយទាំងរនោះេ ំបានផាេ់ា ោបំ្ទប្លរ់

ប្ោន់កនុងា រញ្ញជ ក់រខនែមរហ្ត ា ណ៍ ខដេបានរេើករឡើងរៅកនុងសកខីកមមទាងំេី រនាោះរទ។ ត្តមា កត់

សម្ភគ េ់ រស់ នួន ជា2376រឃើញថា ឆរមេើយមួយឆំនួនរង្ហា ញជាក់ខសាងថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម េ ំ

ប្តូវបានសម្ភេ រ់2377 ឆំខណកទាហានដថ្ទរទៀតទំនងជាប្តូវបានសម្ភេ រ់រៅម នា រញ្ចរ់ា ប្រយ ទធោន 2378។ ជា

ា កត់សម្ភគ េ់ ា រ ៀររារ់ជារប្ឆើនបានអោះអាងថា ម្ភនភាេខ សោន  វាងអនក ដឋា ជាន់ខពស់ នកងទាហានថាន ក់

រប្ាមត្តម យៈា េាោមោ៉ៅ ងខាេ ងំកនុងរោេរំណងខសឱង កអនក ដឋា ជាន់ខពស់2379។ 

902>ទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា ា យេ់រឃើញ រស់

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង សមរហ្ត ផេខដេថា ោ៉ៅ ងរហាឆណាស់ម្ភនអតីតទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររ

សធា ណ ដឋខខម ឆំនួន ២៥០ នាក់ ប្តូវបានសម្ភេ រ់រៅទីរនាោះ ប្រខហ្េមួយសបាា ហ្៍រប្ាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥2380។ 

                                                 
2374

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៤៨៤។  

2375
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៤ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១២ (ទឹង ស ខា) ឯកស រេខ E1/147.1 ទំេ័  ៦៩។ 

2376
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ៥៨៥។ 

2377
 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់សកសី លង់ សំអាត ឯកស រេខ E3/5232 ថ្ងៃទី ២២ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 

00269055 ទំេ័  ៣។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ យស ផេ ឯកស រេខ E3/4611 ថ្ងៃទី ១២ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN 

(ភាសខខម ) 00418484-5 ទំេ័  ៣ ដេ់ ៤។ 

2378
 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ រៅ ស ីនួន ឯកស រេខ E3/5545 ថ្ងៃទី ២៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 

00385096 ទំេ័  ៣។ 
2379

 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់សកសី យស ផេ ឯកស រេខ E3/4611 ថ្ងៃទី ១២ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 

00418484-5 ទំេ័  ៣ ដេ់ ៤។ េកខកត រស់សែ នទូតបារំាង កមមវតែ៖ុ សកខីកមម រស់ឧតាមរសនយី៍ប្តី ស  រ៊ា ន ឯកស រេខ 

E3/2666 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00499666 ទំេ័  ៦។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣ 

(François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័  ៩។ 

2380
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៤៨៧ ជាអាទិ៍។ 
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903>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រៅរខតារសៀមរារ សកសី ររ៉ៅជ យ ជីរខស បានផាេ់សកខីកមមរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងអំេីា សម្ភេ រ់អនក ដឋា  នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  នកងប្កុមប្លួស  រស់េួករល

ទាងំអស់រៅកំេង់កាី ខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ជរមេៀសរៅកនុងរខតារសៀមរារ2381។ ផៃយុរៅនឹងា អោះអាង

 រស់ នួន ជា2382 ា រ ៀររារ់ រស់ ជីរខស ររើរទាោះរីជាពាកយឆចាមអារ៉ាមទាក់ទងរៅនឹងអំរេើជាក់ខសាងថ្ន

ា សម្ភេ រ់ក៏រដាយ ក៏ម្ភនេ័ត៌ម្ភនេមអកត នកងខេឹមស ស ីសង្ហឱ ក់ោន  នកងជាក់លាក់ប្លរ់ប្ោន់កនុងា រញ្ញជ ក់េី

ប្រភេេ័ត៌ម្ភន ខដេប្តូវបានេកនកតយេអកតេអន់រៅកនុងអំឡុងរេេសួ រដញរដាេ2383។ ដូរឆនោះ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេរជឿជាក់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដាយសមរហ្ត ផេថា ទាហាន នកងអនក

 ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានសម្ភេ រ់ទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀសរៅកនុងរខតារសៀមរារ។   

904>ស  ររសឆកាីមក ភសាតុ្តងថ្នា សម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅឆរនាេ ោះេីឆ ង

ខខ រមស ដេ់ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ម្ភនមូេដាឋ នរខាយ រេើកខេងខតពាក់េ័នធរៅនឹងា សម្ភេ រ់រៅកនុងរខតា

បាត់ដំរង ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ នកងរសៀមរារ ប្េមទាំងា សម្ភេ រ់មួយឆំនួនទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជន

រឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។ រញ្ញា  ថារតើរហ្ត ា ណ៍ទាងំរនោះ លឺជាេំនាសំ ីសង្ហឱ ក់ោន ថ្នា សម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក

 ដឋា ទាងំអស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ នឹងប្តូវរដាោះប្សយរដាយខផអករេើភសាតុ្តង

ទាងំមូេ ដូឆខាងរប្ាម។ 

៤.ង.១.ឃ.២.ឃ.ា រចាទប្រានអ់េំាី សម្ភេ ររ់ៅឆ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ១៩៧៦ នកងរប្ាយមករទៀត 

                                                 
2381

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ររ៉ៅជ យ ជីរខស) ឯកស រេខ E1/143.1 ទំេ័  ៥៤, ៥៧ ដេ់ ៥៨ នកង ៧០ 

ដេ់ ៧១។ 

2382
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា រជើងទំេ័  ១៥៣៨។ 

2383
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១២ ខខ  វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ររ៉ៅជ យ ជីរខស) ឯកស រេខ E1/143.1 ទំេ័  ៥៥ (ោត់បានរឃើញទាហាន

ក ម្ភ ខដេប្តូវបានឃ ំឃាំង ម នរេេយករៅសម្ភេ រ់) ទំេ័  ៥៧ ដេ់ ៥៨ (ោត់បានដឹងេីា ប្រប្េឹតាកឆំរពាោះទាហានខដេបានចារ់

ខេួន នកងបានរឃើញថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានោមាមោ៉ៅ ងតឹងខតង) ទំេ័  ៥៩ ដេ់ ៦០ នកង ៧២ (ោត់បានដឹង

អំេីា សម្ភេ រ់េីខខម ប្កហ្មដថ្ទរទៀត ខដេបានឆូេ ួមកនុងា ប្រតាករតាកា រនាោះ នកងត្តម យៈមន សសរីនាក់រទៀតខដេោត់រជឿថា េ ំ

ម្ភនរហ្ត ផេខដេប្តូវក ហ្កោត់រឡើយ)។ នួន ជា ម្ភនឱ្ាសសួ រដញរដាេអំេីភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបានេីប្រភេ រស់សកសី នកង

សកសីបានផាេ់េ័តម៌្ភនេកសា  ៖ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៤ ខខ  វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ររ៉ៅជ យ ជីរខស) ឯកស រេខ E1/144.1 ទំេ័  ១២ 

នកង ១៧ ដេ់ ២២។ 
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905>កនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងអតែកភាេថ្នេំនា ំ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើភសាុ

ត្តងអំេីា សម្ភេ រ់រប្ាយប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា៖ 

“រៅឆ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ១៩៧៦ នកងរប្ាយមករទៀត ត្តម យៈា ចារ់ខេួន ា សម្ភេ រ់ នកង/ឬា រ ឱើឲ្យ

បាត់ខេួន ខខម ប្កហ្មបានរនាកំណត់រោេរៅរៅរេើអតីតអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  នកងប្កុម

ប្លួស  រសេួ់ករល  ួមទាងំរៅរខតាបាត់ដំរង រខតាកណាា េ រខតាត្តខកវ រខតារសៀមរារ/ឧតា ម្ភនជយ័ 

រខតាកំេង់ ំ រខតាកំេង់ចាម រខតារពា ិ៍សត់ រខតាសឱ យរ ៀង នកងរខតាថ្ប្េខវង ផងខដ ”2384។  

906>នួន ជា បានអោះអាងថា ភសាតុ្តងជាមូេដាឋ នភាលរប្ឆើនពាក់េ័នធរៅនឹងអំឡុងរេេរប្ាយេីា ដួេ េំទី

ប្កុងភនំរេញ“ម្ភនាេរ ច្រឆទិរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឬរប្ាយៗមករទៀត” ដូរឆនោះ ជាា េ ំសមរហ្ត ផេខដេរប្រើ

ប្បាស់ភសាតុ្តងរនោះ រដើមបីរង្ហា ញេីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយកនុងរេេ ំរដាោះរនាោះរឡើយ2385។ នួន ជា បានកត់

សម្ភគ េ់រខនែមរទៀតថា ររើរទាោះរីជាប្ករខ័ណឌ រេេរវលា នកងភូមកសស្តសាទូេំទូលាយក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះ

បានរង្ហា ញសកសផី្លៃ េ់ខតម្ភន ក់រ៉ៅ រណាណ ោះខដេបានេកេណ៌នាអំេីា សម្ភេ រ់ រហ្ើយរប្ៅេីរនោះបានសំអាងរៅរេើ

ប្រភេខដេម្ភនតថ្មេភសាតុ្តងទារ2386។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរងូរេើអងគរហ្ត  ខដេបានរកើតរប្ាយប្េឹតាកា ណរ៍ៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ រដាយបានរេើករឡើងថា ា សំអាងខររ

រនោះបាន ំរលាភរំពានរេើដីាសរប្មឆរំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរេើកទីេី  (E284) នកងសកទធក រស់ោត់កនុងា 

ទទួេបានា ជំន ំជប្មោះរដាយប្តឹមប្តូវ2387។  

907>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ឱើរឡើងរដាយ

សមរហ្ត ផេ រហ្ើយា អោះអាង រស់ជនជារ់រចាទេ ំបានរង្ហា ញថា ា យេ់រឃើញដូឆរនោះរចាទជារញ្ញា

រឡើយ2388។ 

908>ឆំរពាោះអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងា សំអាងរៅរេើអងគរហ្ត ខដេបានរកើតរឡើង

រប្ាយប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ា រំខរកកកឆចដំរណើ 

                                                 
2384

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៣៣ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 

2385
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៨៦។ 

2386
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៨៧។ 

2387
 KHIEU ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦៤៤ ដេ់ ៦៤៥។ 

2388
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៨៤ នកង ៣៩៩។ 
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ា នីតកវច្ ថី្នសំណ ំរ ឿង ០០២ បានកំណត់រទរចាទ ខដេជាកមមវតែថុ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ដូឆជា រទឧប្កកដឋ

ខដេជនជារ់រចាទទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ា រំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរនោះេ ំ

បានកប្មកតសមតែកកឆច រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងឱ្យរ ឱើា េកចា ណារេើប្េឹតាកា ណ៍ ខដេបានរកើតរឡើងរៅ

រប្ាយរទរចាទខដេអាឆជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា រង្ហា ញេីា រចាទប្រាន់ខផនកអងគរហ្ត  ខដេជាមូេដាឋ នថ្ន

រទរចាទរនាោះ2389។  

909>អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា ភសាតុ្តងរប្ាយប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជេ ំជារ់ពាក់េ័នធរនាោះ 

ប្តូវរដករស រចាេផងខដ  រដាយស ត លាា អងគរហ្ត សមរហ្ត ផេមួយអាឆសំអាងោ៉ៅ ងសមប្សរបាន

រៅរេើភសាតុ្តងរប្ាយប្េឹតាកា ណ៍ណាមួយ កនុងា រ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នអំេីរោេនរោបាយមួយខដេម្ភន

អតែកភាេរៅកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នធរនាោះ។ រញ្ញា សំខាន់លឺ ថារតើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានវាយតថ្មេសម

ប្សររេើភសាតុ្តង ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា រៅរេេផាេ់ា យេ់រឃើញរដាយខផអករេើភសាតុ្តងរប្ាយប្េឹតាកា ណ៍

ជារ់ពាក់េ័នធរនាោះ រញ្ញា រនោះអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយដូឆខាងរប្ាម។  

910>រដើមបោីបំ្ទរសឆកាីសននកដាឋ នថា ា ចារ់ខេួន ា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួន នកង/ឬា សម្ភេ រ់ខដេបានរកើតរឡើងោ៉ៅ ង

រហាឆណាស់ឆំនួន ៩ ទីត្តំងពាសរេញថ្ផៃប្ររទស រប្ាយប្េឹតាកា ណរ៍ៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងបានសំអាងរៅរេើសកខីកមមផ្លៃ េ់ឆំនួន ៣ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយឆំនួន ៥ ា រ ៀររារ់រប្ៅត លាា 

ឆំនួន ១១ (ខដេប្បាេីំ បានរង្ហា ញត្តម យៈកំណត់រហ្ត  រស់ Henri LOCARD ឬឯកស ឆងប្កង រស់ 

François) ឯកស ឆំនួន ៣ ប្រភេមកេី ដាឋ ភកបាេរ រទស នកងឯកស មួយ រស់អងគា រប្ៅ ដាឋ ភកបាេ2390

។ 

911>ឌ ឆ  នកង François PONCHAUD បានផាេ់សកខីកមមខដេអាឆជារ់ពាក់េ័នធោ៉ៅ ងសមរហ្ត ផេរៅនឹង

េំនាទំូទាងំប្ររទស។ ឌ ឆ បានេនយេ់ថា ជន ងរប្ោោះជារប្ឆើនខដេម្ភនរ ម្ ោះរៅកនុងឯកស មួយឆំនួនខដេ

បានមកេីមនៃី សនាកស ខ ស-២១ លឺជាអតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 2391។ ោត់ក៏បានរញ្ញជ ក់ផងខដ ថា 

                                                 
2389

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ២២៧។ 
2390

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ២៦៤៣ ដេ់ ២៦៥២។ 

2391
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (ាំង រហ្កកអា៊ា វ រៅ ឌ ឆ) ឯកស រេខ E1/51.1 ទំេ័  ៥៤ ដេ់ ៥៥។ ប្រតក

ចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (ាងំ រហ្កកអា៊ា វ រៅ ឌ ឆ) ឯកស រេខ E1/54.1 ទំេ័  ១២។ 
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ឯកស មួយខដេរោងរៅកនុងសកខីកមម រស់ោត់ ប្តូវបានខកាេរ ច្រឆទិេីខខមីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មកជាឆ្ន ំ 

១៩៧៦ េីរប្ពាោះរៅកនុងខខមីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ មនៃី  ស-២១ “អត់ទាន់ករកើតមនៃី នល បាេ ឬក៏រយើងមកនទាន់ ន ោះ 

េន់ នេ់ រៅរឡើយរទ រៅចារ់ទាហានរលយកមកករមៃឆរម៉ៅឆ(សំដីរដើម)”2392។ ឆរមេើយ រស់ ឌ ឆ េ ំអាឆរ ឱើ

ា សននកដាឋ នបានថា រដាយស េំនាថំ្នា សម្ភេ រ់ម្ភនអតែកភាេរៅឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដូរឆនោះរោេនរោបាយថ្នា 

សម្ភេ រ់បានរកើតរឡើងប្រខហ្េ ឬរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាោះរទ2393។ រខនែមរេើរនោះរទៀត 

François PONCHAUD បានេនយេ់ថា រដកវតាន៍រៅប្ររទសកមពជុាបានរកើតរឡើងជារីដំណាក់ាេ ទីមួយ លឺ

ជា“រដកវតាន៍ជាតក”ខដេកនុងរនាោះខខម ប្កហ្ម“សំរៅរំផ្លេ ញអនកណាខដេរ ឱើា ររប្មើអារម៉ៅ ច្ាងំ ឬ ររ េន់ ន

េ់ ខដេប្តូវបានចាត់ទ កថា ជាជនកបត់”2394។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ោត់បានរ ឱើា អោះអាងខរររនោះពាក់េ័នធរៅ

នឹងរហ្ត ា ណ៍រៅកនុងរខតាបាត់ដំរងខដេបានេកភាកាខាងរេើ រ៉ៅ ខនាេ ំបានផាេ់េ័ត៌ម្ភនអំេីប្េឹតាកា ណ៍ដថ្ទ

រទៀតរឡើយ។ ដូរឆនោះ ឆរមេើយទូរៅ រស់ោត់ េ ំម្ភនេកខណៈសមប្សរកនុងា រង្ហា ញអំេីេំនាទំូេំទូលាយមួយ

រនាោះរទ។ រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណីទីរី ឡាយ រូនី បានផាេ់សកខីកមមថា រាី រស់ោត់ខដេជាអតីតអនក ដឋា ជាន់

ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ប្តូវបានសម្ភេ រ់រប្ាយរេេខខម ប្កហ្ម ករឃើញម ខង្ហ េីម ន រស់ោត់ ខដេ

ោត់បានលាក់បាំងជាយូ មក2395។ ឡាយ រូនី ក៏បានផាេ់ភសាតុ្តងអំេីា បាត់ខេួនរដាយរងខំផងខដ 2396។ សកខី

កមមរនោះពាក់េ័នធរៅនឹងរហ្ត ា ណម៍ួយ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ម្ភនតថ្មេភសាតុ្តងតកឆតួឆកនុងា ោបំ្ទា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេ ងា ជំទាស់ទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេថ្នេំនាទំូរៅ នកងទូេំទូលា

យ។  

                                                 
2392

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៧ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (ាងំ រហ្កកអា៊ា វ រៅ ឌ ឆ)  ឯកស រេខ E1/54.1 ទំេ័  ១២។ 

2393
 សូមរមើេផងខដ  សេប្កមរ ឿងកាី ឌ ឆ (001-E188) កថាខណឌ  ១១៩ ដកប្សង់ដីាដំរណាោះប្សយខដេបានរ ឱើវច្រស នកមមកនុង

សំណ ំរ ឿង ០០១ កថាខណឌ  ២១ (“មនៃី  ស-២១ បានដំរណើ ា រេញរេញរៅកនុងខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥”)។  

2394
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័  ១៩ ដេ់ ២០ នកងសូម

រមើេផងខដ  ទំេ័  ២៣ (“ជា ររៀរប្រប្េឹតា រស់អងគា ប្លរ់ទីកខនេងដខដេ”)។ 

2395
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២  (ឡាយ រូន)ី ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័  ១២, ១៤ ដេ់ ១៥។  

2396
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ រូន)ី ឯកស រេខ E1/138.1 ទំេ័  ១៤ ដេ់ ១៧។ សូមរមើេផងខដ  

កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ សួង ស ីម ឯកស រេខ E3/4657 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00349501-2 

ទំេ័  ៨ ដេ់ ៩ (រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ២៦៥០ ត្តម យៈា រោងរៅរេើកថាខណឌ  

៦១៨)។ 
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912>កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយឆំនួន ៤ ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើរនាោះ ត្តមា កត់

សម្ភគ េ់ រស់ នួន ជា2397 េ ំម្ភនភសាតុ្តងអំេីា សម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  រ៉ៅ ខនា

សំរៅរៅរេើា ចារ់ខេួន នកងា ឃ ំខេួនខដេភាលរប្ឆើនបានរកើតរឡើងរៅឆ ងឆ្ន ំ ១៩៧៧ នកង ១៩៧៨2398។ 

កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយឆំនួន ៥ ខដេប្តូវបានរ ឱើរៅឆំរពាោះម ខសហ្ប្េោះរាជអាជាា  មកនខមនសហ្រៅប្កម

រស ើរអរងកត រញ្ញជ ក់រខនែមរេើា សម្ភេ រ់អនកទាងំរនាោះខដេម្ភន“ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងសងគមចាស់” ខដេបាន

ប្រប្េឹតារឡើងរៅឆ ងឆ្ន ំ ១៩៧៧  ហ្ូតដេ់ ១៩៧៨ រដាយខខម ប្កហ្មខដេមកេីភូមកភាលនក តី2399។  

913>កនុងឆំរណាមឆរមេើយរប្ៅត លាា ដថ្ទរទៀត លឺជារទសម្ភា សន៍ រស់ រអៀង ស ី ជាមួយនឹង Elizabeth 

BECKER ខដេខផអកត្តមរទសម្ភា សន៍រនោះ ថាន ក់ដឹកនារំកសបានប្េមរប្េៀងោន ខសឱង ក“អនកខដេោំប្ទ ររ 

េន់ នេ់” ប្តឹមខតកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ រ៉ៅ រណាណ ោះ2400។ រអៀង ស ី បានអោះអាងថា ម នរេេសរប្មឆរនោះ េ ំម្ភនរទ

រញ្ញជ ខរងខឆកប្រជាជនរៅត្តមប្ររភទរឡើយ រ៉ៅ ខនា រស ភឹម នកង  ស់ ញឹម(ញឹម  ស់) ជាអនករ ឱើដំរូងរល

រងអស់រដាយោម នា យេ់ប្េមេីថាន ក់ដឹកនាំ2401។ ឆរមេើយដថ្ទរទៀត ខេោះខដេជាពាកយស ំត្តងំខេួនជារដើមរណា ងឹ

 ដឋរបរវណី ពាកយរណា ឹង រស់ជន ងរប្ោោះ នកងកំណត់រហ្ត  រស់អនកប្សវប្ជាវេ ំម្ភនេកខណៈឆាស់លាស់

                                                 
2397

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៨៧។ 

2398
 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ ឆក់ រ ឿង ឯកស រេខ E3/5541 ថ្ងៃទី ៣១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 

00369903 ទំេ័  ៥ (ប្តូវបានចារ់ខេួនជាមួយនឹងប្រជាជន ៤៧ នាក់ដថ្ទរទៀតរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨)។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់

សកសី រហ្ង ជ យ ឯកស រេខ E3/5215 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00224048 ទំេ័  ៣ (រឃើញា ចារ់

ខេួន នកងមន សសប្តូវបានឃ ំឃាំងរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៨ នកងមន សសខដេប្តូវបានចារ់ខេួន នកងបាននាយំករៅ)។ កំណតរ់ហ្ត សា រ់ឆរមេើយ

 រស់សកសី រហ្ង ប្ស៊ា ន ឯកស រេខ E3/1692 ថ្ងៃទី ១១ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំេ័  ERN (ភាសខខម ) 00218551-2 ២ ដេ់ 

៣ (ប្តូវបានចារ់ខេួនកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦)។ កំណតរ់ហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់សកសី ចាន់ ស ោត ឯកស រេខ E3/5169 ថ្ងៃទី ២១ ខខ រម

ស ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំេ័  ៥ ដេ់ ៦ ERN (ភាសខខម ) 00186330-1 (បានរឃើញា ចារ់ខេួនកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៧ ដេ់ ១៩៧៨)។ 

2399
 កកឆចសម្ភា សន៍ រស់ Stephen HEDER នកង Robert PETIT ជាមយួនឹង សឹង េឹម ឯកស រេខ E3/4649 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ វច្ឆិកា 

ឆ្ន ំ ២០០៦ ERN (ភាសខខម ) 00744607 ទំេ័  ២។ 

2400
 កកឆចសម្ភា សន៍ រស់ Elizabeth BECKER ជាមួយ រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/94 ថ្ងៃទី ២២ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ១៩៨១ ERN 

(ភាសខខម ) 00578899-00578900 ទំេ័  ៨ ដេ់ ៩។ 

2401
 កកឆចសម្ភា សន៍ រស់ Elizabeth BECKER ជាមួយ រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/94 ថ្ងៃទី ២២ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ១៩៨១ ERN 

(ភាសខខម ) 00578899-00578900 ទំេ័  ៨ ដេ់ ៩។ 
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ទាក់ទងរៅនឹងប្រភេេ័ត៌ម្ភន នកងទំនងជាភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាម2402 ឆំខណកឆរមេើយដថ្ទរទៀតពាក់េ័នធរៅនឹង

ា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួន រ៉ៅ ខនាមកនខមនជាា សម្ភេ រ់រឡើយ2403។ ា រ ៀររារ់មួយឆំនួនទំនងជារញ្ញជ ក់ថា ខខម ប្កហ្ម

បានខរងខឆក វាងអនក ដឋា ជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ជាមួយនឹងទាហានថាន ក់រប្ាម ឬថា ទាហាន

ខដេប្តូវបានចារ់ខេួនទាងំអស់រនាោះឆ ងរប្ាយេ ំប្តូវបានសម្ភេ រ់2404រឡើយ។ ឆ ងរប្ាយ ដូឆ នួន ជា បានកត់

សម្ភគ េ់2405 ឆរមេើយភាលរប្ឆើនសំរៅរេើប្េឹតាកា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ ឬរប្ាយៗមករទៀត2406 

                                                 
2402

 កំណត់រហ្ត  រស់ Henri LOCARD៖ កំណត់រហ្ត ប្សវប្ជាវសាីេីរណាា ញេនធនាោ រៅកនុង ររកមពជុាប្រជា កររតយយ ឯក

ស រេខ E3/2071 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 00233387 ទំេ័  ៦  ERN (ភាសខខម ) 00233406-7 
ទំេ័  ២៥ ដេ់ ២៦។ ពាកយរណា ឹងជន ងរប្ោោះ អ៊ា ន រ ឿន ឯកស រេខ E3/5395 ថ្ងៃទី ១៣ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាស

ខខម ) 00479581 ទំេ័  ៧។ 

2403
 កំណត់រហ្ត  រស់ Henri LOCARD៖ កំណត់រហ្ត ប្សវប្ជាវសាីេីរណាា ញេនធនាោ រៅកនុង ររកមពជុាប្រជា កររតយយ ឯក

ស រេខ E3/2071 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 00233415-6 ទំេ័  ៣៤ ដេ់ ៣៥។  
2404

 កំណត់រហ្ត  រស់ Henri LOCARD៖ កំណត់រហ្ត ប្សវប្ជាវសាីេីរណាា ញេនធនាោ រៅកនុង ររកមពជុាប្រជា កររតយយ ឯក
ស រេខ E3/2071 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 00233387 ទំេ័  ៦ នកង ERN (ភាសខខម ) 00233406 
ទំេ័  ២៥។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនខដេប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោម នាេរ ច្រឆទិ 

ERN (ភាសខខម ) 00836225-6 ទំេ័  ១៤៨ ដេ់ ១៤៩ នកង ERN (ភាសខខម ) 00836267-8 ទំេ័  ១៨៩ ដេ់ ១៩០។  

2405
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៨៦។ 

2406
 កកឆចសម្ភា សន៍ រស់ Elizabeth BECKER ជាមួយ រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/94 ថ្ងៃទី ២២ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ១៩៨១ ERN 

(ភាសខខម ) 00578899-00578900 ទំេ័  ៨ ដេ់ ៩។ កំណត់រហ្ត  រស់ Henri LOCARD៖ កំណត់រហ្ត ប្សវប្ជាវសាីេីរណាា ញ

េនធនាោ រៅកនុង ររកមពជុាប្រជា កររតយយ ឯកស រេខ E3/2071 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 

00233403 ទំេ័  ២២ នកង ERN (ភាសខខម )  00233406 ទំេ័  ២៥។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនខដេបានរ ឱើរឡើងរៅកនុងទីប្កុងបា៉ៅ
   ីស នកងប្ររទសថ្ង នកងប្តូវបានប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/5776 ោម នាេរ ច្រឆទិ ERN (ភាស

ខខម ) 00840922-3 ទំេ័  ២៧៥ ដេ់ ២៧៦។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនខដេបានប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកស 

រេខ E3/4590 ោម នាេរ ច្រឆទិ ERN (ភាសខខម ) 00836267-8 ទំេ័  ១៨៩ ដេ់ ១៩០ ។ ពាកយរណា ឹងជន ងរប្ោោះ ស ីម ហ្ ីរ 
ឯកស រេខ E3/5355 ថ្ងៃទី ១៩ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00462347-8 ទំេ័  ៧ ដេ់ ៨។ ពាកយស ំត្តំងខេួនជារដើម
រណា ឹង ដឋរបរវណី សងំ  ី ឯកស រេខ E3/4919 ថ្ងៃទី ០៥ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00545275-6 ទំេ័  ១ ដេ់ 
២។ 
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ខដេម្ភនខតា រ ៀររារ់រីរ៉ៅ រណាណ ោះខដេសនមតថា សំរៅរៅរេើប្េឹតាកា ណ៍កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥2407 នកងា រ ៀររារ់

មួយ េ ំម្ភនាេរ ច្រឆទិជាក់លាក់អំេីប្េឹតាកា ណ៍រឡើយ2408។  

914>ស  ររសឆកាីមក ភសាតុ្តងពាក់េ័នធរៅនឹងា សម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅ

ឆ ងឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកងរប្ាយៗមករទៀត ម្ភនមូេដាឋ នរខាយ។ ដំរូង ា រ ៀររារ់ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

បានសំអាងរៅរេើជាញឹកញារ់ខឱោះេ័ត៌ម្ភនេមអកត នកងភាលរប្ឆើនជាឯកស រប្ៅត លាា  ខដេភាេរជឿជាក់ 

នកងទ កឆកតាបានថ្នឯកស រនោះេ ំប្តូវបានរដាោះប្សយជាក់លាក់រឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងេ ំបានេនយេ់អំេីមូេរហ្ត ខដេនាឱំ្យម្ភនា សននកដាឋ នបានថា ភសាតុ្តងខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរហ្ត 

ា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងោ៉ៅ ងយូ រប្ាយខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានរង្ហា ញថា រោេនរោបាយចាស់បាន

រនានក នា ភាេ ហ្ូត ជាជាងា ររងកើតរោេនរោបាយងមី។ 

៤.ង.១.ឃ.៣.េនំាទំាកទ់ងរៅនងឹខរររទសប្ម្ភរា់ កណំតអ់តាសញ្ញា ណទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររ

សធា ណ ដឋខខម  នកងវាសនាឆ ងរប្ាយ រស់េកួរល 

915>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ម្ភនេំនាឆំាស់លាស់”រៅទូទាងំប្ររទសអំេីា កំណត់

អតាសញ្ញា ណទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 2409។ រោងត្តមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង អនក

ទាងំរនោះ ដំរូង ប្តូវបានរលរញ្ចុោះរញ្ចូេត្តម យៈា របាកររញិ្ញត នកងភូតក ហ្ករអាយរង្ហា ញអតាសញ្ញា ណ

 រស់ខេួន រនាៃ រ់មក“ប្តូវចារ់ខេួន សម្ភេ រ់ ឬរ ឱើឱ្យបាត់ខេួន”2410។  

                                                 
2407

 កំណត់រហ្ត  រស់ Henri LOCARD៖ កំណត់រហ្ត ប្សវប្ជាវសាីេីរណាា ញេនធនាោ រៅកនុង ររកមពជុាប្រជា កររតយយ ឯក
ស រេខ E3/2071 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 00233387 ទំេ័  ៦ នកង ERN (ភាសខខម ) 00233415-6

ទំេ័  ៣៤ ដេ់ ៣៥។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនខដេប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/4590 ោម នាេ

រ ច្រឆទិ ERN (ភាសខខម ) 00836225-6 ទំេ័  ១៤៨ ដេ់ ១៤៩។   

2408
 ពាកយរណា ឹង រស់ អ៊ា ន រ ឿន ឯកស រេខ E3/5395 ថ្ងៃទី ១៣ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ២០០៨ ទំេ័  ៧ ERN (ភាសខខម ) 00479581។ 

2409
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៣៤។ 

2410
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៣៤។ 
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916>នួន ជា បានអោះអាងថា េ ំម្ភនភសាតុ្តងប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញថា ម្ភនេំនាសំ ីសង្ហឱ ក់ោន រៅទូទាងំ

ប្ររទសរឡើយ2411។  

917>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា នួន ជា េ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស នកង

ក៏េ ំបានរេើករង្ហា ញភសាតុ្តងណាមួយ ខដេម្ភនរោងរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

រឡើយ2412។ 

918>ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  

ជាញឹកញារ់ប្តូវបានរលរញ្ចុោះរញ្ចូេឱ្យរង្ហា ញខេួន េកតជាម្ភនមូេដាឋ នោបំ្ទត្តម យៈកនុងឆំរណាមរនាោះ ា 

រ ៀររារ់មួយឆំនួនខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានេកនកតយខាងរេើ2413  ួមទាងំសកខីកមមផ្លៃ េ់ រស់ Philip 

SHORT Stephen HEDER នកង François PONCHAUD
2414ផងខដ ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ា យេ់រឃើញ

រនោះប្តូវបានោបំ្ទរដាយភសាតុ្តងប្លរ់ប្ោន់ខដេអាឆរជឿទ កឆកតាបាន។  

919>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់រខនែមថា ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេប្តូវ

បានកំណត់អតាសញ្ញា ណខរររនាោះ ប្តូវបាននាយំករៅសម្ភេ រ់ ឬប្តូវបានរ ឱើឱ្យបាត់ខេួន នកងថា ម្ភនា រប្រើ

ប្បាស់វច្ ីសស្តសាដូឆោន ថ្នា កំណត់អតាសញ្ញា ណរៅទូទាងំប្ររទស។ រដើមបោីបំ្ទដេ់ា យេ់រឃើញ រស់ខេួន 

                                                 
2411

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ ៥៩៨ ដេ់ ៥៩៩។ 

2412
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៨៩។ 

2413
 សូមរមើេឧ. ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័  ៤៤ ដេ់ ៤៥, ៨០ ដេ់ 

៨១។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៥ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១២ (ស៊ា ៊ុំ ជា) ឯកស រេខ E1/140.1 ទំេ័  ១៣ ដេ់ ១៤ (រោងរៅរេើ

កណំត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ ស៊ា ៊ុំ ជា ឯកស រេខ E3/3961 ថ្ងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00205057-8 

ទំេ័  ២ ដេ់ ៣) ១៨, ២៥ ដេ់ ២៦, ៣២, ៤៦, ៨៦។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ឡាយ រូនី) ឯកស រេខ 

E1/138.1 ទំេ័  ២៤ ដេ់ ២៥ ERN (ភាសខខម ) 00856250-1។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ ស ំសកទធី ឯកស រេខ E3/5201 

ថ្ងៃទី ០៧ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00212121 ទំេ័  ៣។ កំណត់រហ្ត  រស់ Henri LOCARD៖ កំណត់រហ្ត 

ប្សវប្ជាវសាីេីរណាា ញេនធនាោ កមពជុាប្រជា កររតយយ ឯកស រេខ E3/2071 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៩១ ERN (ភាសខខម ) 

00233384-5 ទំេ័  ៣ ដេ់ ៤។ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរដាយ François PONCHAUD  ឯកស រេខ E3/4590 

ERN (ភាសខខម ) 00836225-1 ទំេ័  ១៤៨ ដេ់ ១៤៩។ 

2414
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៣៤ (រោងរៅរេើ Philip SHORT and François PONCHAUD)។ 

សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៨៣០ រជើងទំេ័  ២៦១៩ (រោងរៅរេើ Philip SHORT and François PONCHAUD)។ 
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អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើសកខីកមម រស់រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ជ  ំ ស ខា នកងអនកជំនាញ 

Philip SHORT នកង David CHANDLER នកងឯកស រប្ៅត លាា ឆំនួន ២2415។ រដើមរណា ឹង ដឋរបរវណ ី

ជ ំ ស ខា បានផាេ់សកខីកមមថា អនកខដេម្ភនា ពាក់េ័នធជាមួយនឹង ររសធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានឃ ំខេួន រ៉ៅ ខនាេ ំ

បានរេើករឡើងថា េួកោត់ប្តូវបានសម្ភេ រ់រឡើយ2416។ រដាយរហ្ត ថា ជ ំ ស ខា ខេួនឯង លឺជាអតីតទាហានថ្ន

 ររសធា ណ ដឋខខម  រទើរោត់ប្តូវបានចាត់ឱ្យរៅរ ឱើខប្សឆម្ភក  2417។ ោត់បានផាេ់សកខីកមមថា ឪេ កររងកើត 

នកងឪេ កម្ភ រស់ោត់ខដេជាទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដ រនាោះក៏ប្តូវបានចារ់ខេួន ឃ ំខេួន នកងរងខំឱ្យរ ឱើ

ា ជាទមៃន់រៅកនុងមនៃី សនាកស ខ ខដេេួកោត់េ ំខដេរឃើញប្តឡរ់មកវច្ញរឡើយ2418។ ដូរឆនោះ ា រ ៀររារ់រនោះ

រង្ហា ញេីា ចារ់ខេួន ា ឃ ំខេួន នកងា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួន រ៉ៅ ខនាេ ំបានរង្ហា ញអំេីាេៈរទសៈខដេនារំៅដេ់ា 

សេ រ់សឆ់ញាតក រស់ោត់រឡើយ។  

920>ឆំរពាោះអនកជំនាញ Philip SHORT អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា ោត់េ ំបានផាេ់ា ោបំ្ទជាក់

លាក់ប្លរ់ប្ោន់ដេ់ា អោះអាង រស់ោត់ខដេថា ា សម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 

បានរកើតរឡើងរៅទូទាងំប្ររទស2419 ដូរឆនោះ សកខីកមម រស់ោត់ប្តង់ឆំណ ឆរនោះប្តឹមខតទទួេបានទមៃន់កនុងកប្មកត

តកឆតួឆរ៉ៅ រណាណ ោះ។ ពាក់េ័នធរៅនឹងអនកជំនាញ David CHANDLER ខដេបានអោះអាងថា រៅកនុងដំណាក់ាេ

ដំរូងថ្ន ររខខម ប្កហ្ម អនកខដេម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធជាមួយនឹង ររសធា ណ ដឋខខម នឹងាេ យជារោេរៅ

ថ្ន“ា សងសឹកមួយប្ររភទ” ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងក ណីសម្ភេ រ់ជារប្ឆើន2420។ ោត់បានរខនែមរទៀតថា រនោះ

បាន“រង្ហា ញោ៉ៅ ងរេញរេញ”ត្តម យៈកកឆចសម្ភា សន៍ខដេោត់បានរ ឱើរឡើង ត្តម យៈ បាយា ណ៍ រស់ជន

                                                 
2415

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៣៤  ួមរញ្ចូេរជើងទំេ័ ភាជ រ់ជាមួយ។ 

2416
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ២៦៥៥ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស 

ខា) ឯកស រេខ E1/136.1 ទំេ័  ៥៧។ 

2417
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខា) ឯកស រេខ E1/136.1 ទំេ័  ៦៣ ដេ់ ៦៤ នកង ៧៥។ 

2418
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២២ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ២០១២ (ជ ំ ស ខា) ឯកស រេខ E1/136.1 ទំេ័  ៥៥ ដេ់ ៥៧។ សូមរមើេផងខដ  

កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ ជ  ំស ខា ឯកស រេខ E3/5788 ថ្ងៃទី ០២ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN (ភាសខខម ) 00373217-8 
ទំេ័  ៤ ដេ់ ៥។  

2419
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៨៨១ ដេ់ ៨៨៨។ 

2420
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២០ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ឯកស រេខ E1/93.1 ទំេ័  ៧ ដេ់ ៨។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះ

ថ្ងៃទី ១៨ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ឯកស រេខ E1/91.1ទំេ័  ១៩។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រភៀសខេួន នកងឯកស ដថ្ទរទៀត2421។ ទាក់ទងរៅនឹងមតករោរេ់ រស់ David CHANDLER រដាយខផអក

រេើប្រភេេ័ត៌ម្ភនខដេជាខផនកថ្នកំណត់ប្ត្តជាភសាតុ្តងរនាោះរឃើញថា ជាឆមបង េ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា

ខដេថា ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម េកតជាប្តូវបានសម្ភេ រ់រនាោះរឡើយ រដាយរហ្ត ថា រនោះ

ជាតួនាទី រស់ត លាា  មកនខមនជាតួនាទី រស់អនកជំនាញរនាោះរទ កនុងា រ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នអងគឆារ់រដាយ

ខផអករេើមូេដាឋ នថ្នភសាតុ្តងខដេបានផាេ់រនាោះ។ កនុងក ណីខដេរសឆកាីសននកដាឋ ន រស់ David CHANDLER 
បានខផអករេើប្រភេេ័ត៌ម្ភនខដេេ ំខមនជាខផនកថ្នកំណត់ប្ត្តជាភសាតុ្តង អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណា

រឃើញថា រសឆកាីសននកដាឋ នរនោះចាត់ជាពាកយឆចាមអារ៉ាមទូរៅ រដាយស ោត់ទំនងជាបានដឹងត្តម យៈា 

សនៃនាជាមួយរ លគេរផសងៗ ខដេេ ំខមនជារទេករស ន៍ផ្លៃ េ់ខេួន នកងរដាយស ោត់េ ំបានផាេ់េ័ត៌ម្ភនេមអកត

ប្លរ់ប្ោនទ់ាក់ទងរៅនឹងរហ្ត ា ណ៍ថ្នា សម្ភេ រ់ ខដេោត់បានរេើករឡើងរនាោះរឡើយ។  

921>កនុងា ោបំ្ទដេ់ា យេ់រឃើញ រស់ខេួន អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើរសឆកាីសរងខរថ្ន

ា រ ៀររារ់ រស់ជនរភៀសខេួន នកងកំណត់ប្ត្តរទសម្ភា សន៍ រស់ François PONCHAUD។ អតែរទពាក់េ័នធ

ថ្នរសឆកាីសរងខររនាោះរង្ហា ញថា “ជនរភៀសខេួនទាងំអស់ផាេ់ឆរមេើយដូឆោន ថា ទាហាន នកងអនក ដឋា ស ីវច្េ

ទាងំអស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ប្តូវបានរលរ ឱើឱ្យបាត់ខេួន”2422។ តថ្មេជាភសាតុ្តងថ្នភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាម

អនាមកក ម្ភនកប្មកតទារ។ François PONCHAUD ខដេជាអនកឆងប្កងរសឆកាីសរងខររនោះ បានរឆេើយរៅ

ឆំរពាោះម ខសហ្រៅប្កមរស ើរអរងកតថា ម្ភនមន សសជារប្ឆើនបានរ ៀររារ់រហ្ត ា ណ៍ថ្នា សម្ភេ រ់អនក ដឋា 

ស ីវច្េ នកងរោធាថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេលួ ឱ្យរជឿបាន2423។ ដូរឆនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់

រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំម្ភនកំហ្ សកនុងា សំអាងរេើភសាតុ្តងរនោះ នកងេកចា ណារឃើញថា ភាលី

ប្តូវបានផាេ់ឱ្ាសប្លរ់ប្ោន់កនុងា សួ រដញរដាេ François PONCHAUD ោ៉ៅ ងទូេំទូលាយ  ួមទាងំរេើ

រញ្ញា ពាក់េ័នធរៅនឹងវច្ ីសស្តសាថ្នា រ ឱើរទសម្ភា សន៍ រស់ោត់2424។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ឆរមេើយរនោះប្តឹមខត

                                                 
2421

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២០ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១២ (David CHANDLER) ឯកស រេខ E1/93.1 ទំេ័  ៧។ 

2422
 សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនប្រមូេរដាយ François PONCHAUD ឯកសរេខ E3/4590 ោម នាេរ ច្រឆទិ ERN (ភាសខខម ) 

00836085 ទំេ័  ៨។ 

2423
 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ François PONCHAUD ឯកស រេខ E3/370 ថ្ងៃទី ១៣ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០០៩ ទំេ័  ១៤ ដេ់ 

១៥ ERN (ភាសខខម ) 00286614-5។ 
2424

 សូមរមើេឧ. ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣  (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/178.1 ទំេ័  ៥៨ 

ដេ់ ៥៩, ៧១ ដេ់ ៧២។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១០ ខខ រមស (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/179.1 ទំេ័  ៥២, ៧៨ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ទទួេបានតថ្មេជាភសាតុ្តងកនុងកប្មកតតកឆតួឆរ៉ៅ រណាណ ោះ រដាយស អតាសញ្ញា ណ រស់រ លគេភាលរប្ឆើនខដេ 

François PONCHAUD បានសម្ភា សន៍រនាោះ េ ំប្តូវបានរលសគ េ់ នកងេ ំបានរង្ហា ញខេួនរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំ
ជប្មោះសលាដំរូង។ 

922>ស  ររសឆកាីមក ររើរទាោះរីជាម្ភនភសាតុ្តងរញ្ញជ ក់ថា ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 

ប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញា ណោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ ក៏ម្ភនខតភសាតុ្តងខដេម្ភនមូេដាឋ នរខាយរ៉ៅ រណាណ ោះខដេ

រង្ហា ញថា អនកទាងំរនោះរប្ាយមកប្តូវបានសម្ភេ រ់។ ជាេករសស ម្ភនខតរដើមរណា ឹង ដឋរបរវណី ជ ំ ស ខា ម្ភន ក់ 

ជាសកសីអងគរហ្ត ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើករឡើង បាន ួឆជីវច្ត ររើរទាោះរីោត់ជាអតីតទាហាន

ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ម្ភន ក់ក៏រដាយ។ ជ ំ ស ខា បានផាេ់សកខីកមមអំេីា សេ រ់សឆ់ញាតកេី នាក់ រស់ោត់

ខដេបានបាត់រង់ជីវច្តរប្ាមេកខខណឌ ខដេេ ំអាឆដឹងបាន។ រខនែមរេើរនោះ ឯកស រប្ៅត លាា ភាលរប្ឆើនជា

ភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាមទូរៅ រហ្ើយសកខីកមម រស់អនកជំនាញោម នា រញ្ញជ ក់ឆាស់លាស់ោបំ្ទទាក់ទងរៅនឹង

ប្រភេជាក់លាក់ នកងអាឆរផៃៀងផ្លៃ ត់បានថ្នឆំរណាោះដឹងខដេជាមូេដាឋ នោបំ្ទមតករោរេ់ រស់អនកជំនាញរឡើ

យ។     

៤.ង.១.ឃ.៤.រសឆកាខីងេងា ណ៍ រសឆកាបី្រាស នកងរទរញ្ញជ  រស់ រ.ក.ក. 

923>ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រោេនរោបាយ“កំណត់រោេរៅសប្ម្ភរ់ា 

ចារ់ខេួន ា សម្ភេ រ់ នកង/ឬា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនសម្ភសភាេទាងំអស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ”2425បានរនារេញ

មួយ យៈាេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បានខផអកជាមូេដាឋ នរៅរេើភសាតុ្តងខដេពាក់េ័នធរៅនឹងរោេជំហ្  

នកងា ខណនា ំរស់ រ.ក.ក. ជាេករសស ពាក់េ័នធរៅនឹងា កំណត់អតាសញ្ញា ណ នកងា ប្រប្េឹតាឆំរពាោះ

“ខាម ងំ”2426។ ជនជារ់រចាទបានរេើកទឡហីក ណ៍មួយឆំនួនថ្នរណា ឹងសទ កខពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ នកងពាក់េ័នធ

                                                                                                                                                             

ដេ់ ៨០។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១១ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៣ (François PONCHAUD) ឯកស រេខ E1/180.1 ទំេ័  ៤០ ដេ់ 
៤១។  
2425

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨២៩។ 
2426

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨១៥ ដេ់ ៨១៧។ សូមរមើេផងខដ  សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះស

លាដំរូង កថាខណឌ  ៨១៩ ដេ់ ៨២៩។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រៅនឹងា យេ់រឃើញខដេថា រៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ ម្ភនរោេនរោបាយខរររនោះ (ា យេ់រឃើញរនោះ េ ំបាន

ខផអកជាមូេដាឋ នរេើេំនាថំ្នា សម្ភេ រ់ខដេបានេកភាការៅកនុងខផនកខាងរេើ)។  

៤.ង.១.ឃ.៤.ក.មរនាលម វច្ជាជ  រស់ រ.ក.ក. នកងា េកភាកាអេំ“ីរទេករស នរ៍ៅឧដ ងគ” 

924>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់រសឆកាីសននកដាឋ នអំេីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ កនុង

ឆំរណាមរនាោះ រដាយខផអករៅរេើា យេ់រឃើញខដេថា “រៅម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររ

សធា ណ ដឋខខម ប្តូវបានកំណត់អតាសញ្ញា ណថា ជាខាម ងំដ៏សំខាន់”2427។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់

ថា ោ៉ៅ ងរហាឆណាស់ ហ្ូតដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ថាន ក់ដឹកនារំកសបានចាត់ទ កនាយទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 

ជា“ខាម ងំឆមបង” នកងបានេាោម“េ ររំបាត់ាកសំណេ់ទាងំអស់ថ្នអតីតេួកសកាកភូមក ឆប្កេតាក នកងមូេ ន

នកយម រឆញេី ររកមពជុាប្រជា កររតយយទាងំមូេ”2428។ អងគជំន ំជប្មោះក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា រមដឹកនាំ

រកសបានេកភាកាអំេី“រទេករស ន៍រៅឧដ ងគ”កនុងកកឆចប្រជ ំមួយកនុងខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ នកងបានរេើករឡើងថា 

ា សម្ភេ រ់អនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  លឺជាខផនកថ្ន“រទេករស ន៍”ខដេប្តូវបានេកភាការៅកនុងរេេ

រនាោះ2429។  

925>នួន ជា បានរេើករឡើងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹង“ទសសនវច្ជាជ

រកស” នកងរសឆកាីខណនាអំំេីអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  លឺ“ម្ភនកំហ្ ស នកងេ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរទ

រចាទប្រានឆំ់រពាោះម ខរឡើយ”2430។ នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរំថ្ភេភសាតុ្តង នកង

រប្រើប្បាស់ភសាតុ្តងត្តមឆំណង់ឆកតា នកងថា “ា យេ់រឃើញទូរៅ”អំេីប្ទីសាីអ ូរកយសាីេីវណណ ៈ មកនចាត់ជារោេ

នរោបាយសម្ភេ រ់បានរឡើយ រ៉ៅ ខនាជារោេនរោបាយខដេម្ភនរោេរៅឆមបងសប្ម្ភរ់ា អរ់ ខំកខប្រខផនក

                                                 
2427

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១១៨។ 

2428
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨១៥ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 

2429
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨១៦។ 

2430
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៥១។ 
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នរោបាយ2431។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  រខៀវ សំផន ក៏បានជំទាស់រៅនឹងភាេជារ់ពាក់េ័នធ នកងតថ្មេជាភ

សាតុ្តងថ្នភសាតុ្តងមូេដាឋ នផងខដ 2432។  

926>ទាក់ទងរៅនឹងា រោងរៅរេើា រប្រើប្បាស់ពាកយថា “ខាម ងំ”រៅម នរេេដួេ េំទីប្កុងភនំរេញ នួន ជា 

នកង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេនយេ់េីមូេរហ្ត ខដេមកនអាឆរប្រើប្បាស់

ា កំណត់ខរររនោះកនុងរ ច្រទោ៉ៅ ងសមរហ្ត ផេសប្ម្ភរ់យ ទធសស្តសាប្សរឆារ់ រស់រោធា2433។  

927>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវេីឆ ច្តថ្នភសាុ

ត្តង នកងថា នួន ជា េ ំបានរង្ហា ញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំសមរហ្ត ផេ ឬនាឱំ្យ

រម្ភឃៈសេប្កមបាន ឬនាឱំ្យម្ភនភាេមកនយ តាក ម៌រនាោះរឡើយ2434។ 

928>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេនយេ់ប្លរ់ប្ោន់អំេី

 ររៀរខដេខេួនបានវាយតថ្មេភសាតុ្តងទាក់ទងរៅនឹងមរនាលមវច្ជាជ រកស នកងជាេករសសអំេីមូេរហ្ត អឱីខេោះខដេ

អងគជំន ំជប្មោះេ ំបានេកចា ណាអំេីទកដឋភាេរដាោះរនៃកុខដេម្ភនសាា ន េេរនាោះ។ ជាា កត់សម្ភគ េ់ អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរង្ហា ញ ថារតើខេួនអាឆសននកដាឋ នបានោ៉ៅ ងដូឆរមាឆអំេីរោេា ណ៍អ ូរកយថ្នប្ទឹសាីសាីេីវ

ណណ ៈ េទធកក មមយុនីសា នកងា តស៊ាូប្រឆំ្ងេួកឆប្កេតាកខដេថា ម្ភនរោេនរោបាយឆាស់លាស់កនុងា កំណត់

រោេរៅសម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ។  

929>ត្តមា េកនកតយភសាតុ្តងបានរង្ហា ញឱ្យរឃើញរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ទមៃន់ ៃន់

ហ្ួស។ ឧទាហ្ ណ៍ រៅរេេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា អនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 

ប្តូវបានចាត់ទ កថា ជា“ខាម ងំឆមបង”2435 រ៉ៅ ខនា ដូឆា កត់សម្ភគ េ់ រស់ នួន ជា ខដ 2436 ភសាតុ្តងជាមេូដាឋ ន 

រផ្លា តរៅរេើា រចាទប្រាន់ជាទូរៅប្រឆំ្ងនឹង“រ ច្វា ” រស់េួកសកាកភូមក មូេ ន នកង/ឬេួកឆប្កេតាក នកងភាេ

                                                 
2431

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៥៤ ដេ់ ៥៥៨។ 

2432
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២០៧ ដេ់ ២១៧, ៤២៤ ដេ់ ៤២៦, ៤២៨។ សូមរមើេផងខដ  កថា

ខណឌ  ១៥៩។ 

2433
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៤៩។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៦៦។ 

2434
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៦៣ ដេ់ ៣៦៥។ 

2435
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨១៥។ 

2436
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៥៧។ 
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ចាបំាឆ់កនុងា ទរ់សក ត់សប្តូវថ្ផៃកនុង2437។ សកសីម្ភន ក់ខដេជាអនកខសឱង ក“អនកខដេរៅរសសសេ់េី ររម ន”

បានរញ្ញជ ក់ថា ទកសរៅសំខាន់ថ្នា អរ់ ំខផនកមរនាលមវច្ជាជ  លឺា កម្ភច ត់“ខខសខាម ងំ”មកនខមនជារ លគេ នកង“រក 

ដំខណេ រស់វណណ ៈសកាកភូមក”2438។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អាឆរជឿជាក់បានថា រោេរៅ រស់ខខម ប្កហ្ម លឺប្តូវ

រំបាត់ប្រេ័នធអំណាឆចាស់ នកងរណាុ ោះមរនាលមវច្ជាជ កនុងសងគម រដាយេ ំចាបំាឆ់រប្រើប្បាស់រោេនរោបាយ

សម្ភេ រ់មកនរ ីសម ខរាេ់រ លគេទាងំឡាយខដេពាក់េ័នធរៅនឹង ររម នរនាោះរឡើយ។ រៅកនុងសកខីកមម រស់ោត់ ឌ 

ឆ បានអោះអាងថា អតីតទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  លឺជា“ខាម ងំឆមបង”2439 រ៉ៅ ខនាបានរញ្ញជ ក់

ផងខដ ថា អនកទាងំរនាោះប្តូវបានខរងខឆកជារីប្ររភទ នកងម្ភនខតអនករៅកនុងប្ររភទទីមួយរ៉ៅ រណាា ោះរទខដេ“ប្តូវ

បានករមៃឆរដាយសម្ភៃ ត់”2440។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ខផអកត្តម ឌ ឆ រញ្ញា រនោះរកើតម្ភនរៅរប្ាយឆ្ន ំ ១៩៧៥។  

930>ភសាតុ្តងដថ្ទរទៀត ម្ភនអតែកភាេរៅម នា ដួេ េំទីប្កុងភនំរេញរៅថ្ងៃទី ០៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥2441

។ ទាក់ទងរៅនឹងា រប្រើប្បាស់ពាកយ“ខាម ងំ”រៅកនុងអំឡុងរេេរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរញ្ញជ ក់េីមូេរហ្ត  ខដេពាកយ“ខាម ងំ”រៅកនុងរ ច្រទរនោះេ ំបានរោងខតមួយម ខ

លត់រៅរេើា កំណត់រោេរៅរេើទាហាន ដូឆបានអោះអាងរដាយ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន រឡើយ2442។ 

រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ឆរមេើយបានរញ្ញជ ក់ថា កនុងលំនកត រស់ថាន ក់ដឹកនារំកស “មហាជន [...] សអរ់ េន់ នេ់ ោ៉ៅ ង
ខាេ ងំ” នកង“ប្រជាជន នកងកងទ័េរដកវតាន៍ ម្ភនា ប្រុងប្រយ័តនឆំរពាោះឆ ច្តេកតថ្នេួកកបត់ ឆប្កេតាកអារម៉ៅ ច្ក

                                                 
2437

 រសៀវរៅកំណត់រហ្ត  រស់ប្កសួងា រ រទសថ្នកមពជុាប្រជា កររតយយ ឯកស រេខ E3/925 ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ដេ់ ១៩៧៩ ោម ន

ាេរ ច្រឆទិ ERN (ភាសខខម ) 00003769 ទំេ័  ១០,  ERN (ភាសខខម ) 00003872 ទំេ័  ១១៣ (រោងរៅរេើកំណត់រហ្ត ថ្ន

កកឆចប្រជ ំថ្ផៃកនុងរ ឱើរឡើងរៅកនុងប្កសួងា រ រទសថ្នកមពជុាប្រជា កររតយយកនុងខខ ឧសភា នកង កកកដា ឆ្ន ំ ១៩៧៦)។ រទសម្ភា សន៍

 រស់ រអៀ រម៉ៅងប្ទី នកង សូប្ភ័កា រេឿង ជាមួយនឹង រខៀវ សំផន នកង នួន ជា ឯកស រេខ E3/108 ថ្ងៃទី ០៩ ដេ់ ១១ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ 

២០០៦ ERN (ភាសខខម ) 00347039 ទំេ័  ៩ (រោងរៅរេើ“ា សម្ភេ រ់ខាម ងំថ្ផៃកនុង” លឺថា “រៅកនុងឆំរណាមកម្ភម ភកបាេខខម 

ប្កហ្ម”)។ 

2438
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (សួង ស ីរលឿន)  ឯកស រេខ E1/102.1 ទំេ័  ៣៨។ 

2439
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០១២ (ាងំ រហ្កកអា៊ា វ រៅ ឌ ឆ) ឯកស រេខ E1/52.1 ទំេ័  ២០។ 

2440
 ប្រតកចា ឹកជំន ំជប្មោះកនុងសំណ ំរ ឿង ០០១ (ាងំ រហ្កកអា៊ា វ រៅ ឌ ឆ) (សំណ ំរ ឿង ០០១) ឯកស រេខ E3/345 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00328656 ទំេ័  ៩ (រោងរៅកនុងស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៧៤)។ 

2441
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ២៥៦៨ រោងរៅរេើកថាខណឌ  ១២១ ដេ់ ១២៣។ 

2442
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៤៩។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៦៦។ 
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េ្ នពានរទសន េនធនកយម នកងសហាវរឃា រៅ នកងរ ច្វា រស់េួកវាខដេជាសប្តូវ រស់ប្រជាជនរយើង

ប្លរ់ោន ”ខដេជាសប្តូវ រស់ប្រជាជន2443។   

931>នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់ខ សេីា រេើករឡើង រស់ោត់ខដេបានរ ឱើ

រឡើងរៅកនុងត លាា ខដេអងគជំន ំជប្មោះបានសំអាងរៅរេើរនាោះ2444។ ា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ម្ភនភាេ

ប្តឹមប្តូវថា សកខីកមម រស់ោត់បានសំរៅរេើ“ា ករមៃឆ”ខដេរប្រើប្បាស់ខតកនុងក ណីេករសសរ៉ៅ រណាណ ោះ រនាៃ រ់េី

េ ំអាឆ កជរប្មើសអឱីរផសងបានរនាោះ2445។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងប្រខហ្េជា

បានខកខប្រសកខីកមម រស់ នួន ជា ក៏រដាយ ក៏េ ំខមនរេើកខ សេីខេឹមស មូេដាឋ នខដេថា រោេា ណ៍ក មមយ នី

សាខដេ រ.ក.ក. ប្រាន់ខាជ រ់រនាោះ កំណត់“ឱ្យេ ររំបាត់អនកទាងំឡាយណាខដេ […] េ ំអាឆអរ់ ំខកខប្រ
បាន”2446។  

932>ទាក់ទងរៅនឹងកកឆចប្រជ ំកនុងខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ នកងកមមវច្ ីថ្នកកឆចប្រជ ំ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ

 ំឭកអំេីា យេ់រឃើញ រស់ខេួនខដេថា ជាា េ ំសមរហ្ត ផេខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋ ន

ថា ា សម្ភេ រ់រៅឧដ ងគប្តូវបានេកភាការៅកនុងរេេប្រជ ំរនាោះ រដាយរហ្ត ថា អតែកភាេថ្នា សម្ភេ រ់េ ំប្តូវបាន

រង្ហា ញរដាយសមរហ្ត ផេរឡើយ2447។  

933>ស  ររសឆកាីមក ភសាតុ្តងអំេីមរនាលមវច្ជាជ  រស់ រ.ក.ក. អាឆអន ញ្ញា តឱ្យត លាា អងគរហ្ត សម

រហ្ត ផេមួយផាេ់ា សននកដាឋ នបានថា ម្ភោ៌រកសដូឆបានេកេណ៌នា នកងប្រសកនររើផសេឱផាយត្តម យៈរសឆកាី

ខងេងា ណ៍ជាសធា ណៈ នកងវលគរណាុ ោះរណាា េនានារនាោះ អាឆរ ឱើជាមូេដាឋ នថ្នមរនាលមវច្ជាជ សប្ម្ភរ់វច្ធាន

                                                 
2443

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ២៥៦៩ រោងរៅរេើកនុងឆំរណាមរនាោះប្រតកចា ច្កថ្នកកឆចសម្ភា សន៍ រស់ 

រខៀវ សំផន ឯកស រេខ E3/3198 ោម នាេរ ច្រឆទិ ERN (ភាសខខម ) 00807466-7 ទំេ័  ១២ ដេ់ ១៣។ ស នៃ កថា រស ់
រអៀង ស ី រៅមហាសននកបាតអងគា សហ្ប្រជាជាតកសម័យប្រជ ំរេើកទី ៣២ ឯកស រេខ E3/1586 ថ្ងៃទី ១១ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

១៩៧៧ កថាខណឌ  ៤៧ ERN (ភាសខខម ) 00291026។ 
2444

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៥៤(រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨១៥ 

(ដកប្សង់ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៣ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ឯកស រេខ E1/21.1 ទំេ័  ២៧ នកង ៣០)។ 

2445
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៣ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ឯកស រេខ E1/21.1 ទំេ័  ២៧ ដេ់ ៣០។ 

2446
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ៨១៥។ 

2447
 សូមរមើេ កថាខណឌ  ៨៨៤។ 
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ា រផសងៗប្រឆំ្ងនឹងខាម ងំខដេប្តូវបានកំណត់ទ កជាម ន  ួមទាងំា េ ររំបាត់ខផនក ូរាយផងខដ ។ រញ្ញា  

ថារតើជំហ្ ខផនកមរនាលមនវច្ជាជ ប្រឆំ្ងនឹង“ខាម ងំ” នារំៅ កា ររងកើតនូវរោេនរោបាយមួយខដេម្ភនរំណង

សម្ភេ រទ់ាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រនាោះ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ នឹងប្តូវរដាោះប្សយដូឆខាង

រប្ាមរដាយខផអករេើភសាតុ្តងទាងំមូេ។     

៤.ង.១.ឃ.៤.ខ.រសឆកាខីណនា ំរស់ រ.ក.ក. 

934>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ម្ភនភសាតុ្តងោ៉ៅ ងរប្ឆើនរេើសេ ររង្ហា ញថា រោេ

នរោបាយកនុងា កំណត់រោេរៅរេើអតីតអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ប្តូវបានរញ្ញជ  នកងរញ្ញជ ក់

ឆាស់លាស់រដាយថាន ក់ដឹកនារំកស”2448។  

935>នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ា យេ់រឃើញ រស់ខេួនរដាយខផអករៅរេើភ

សាតុ្តងឆំនួន ៥ រ៉ៅ រណាណ ោះ ខដេភាលរប្ឆើនជាភសាតុ្តងេ ំម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធ រហ្ើយអងគជំន ំជប្មោះេ ំបានរអើរេើរៅ

រេើភសាតុ្តងរដាោះរនៃកុរឡើយ2449។ រខៀវ សំផន ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា េ ំម្ភនភសាតុ្តងប្លរ់ប្ោន់កនុងា ោបំ្ទ

ដេ់ា យេ់រឃើញខដេ ងា ជំទាស់រនោះរឡើយ រដាយបានកត់សម្ភគ េ់ជាេករសសថា ភសាតុ្តងរនោះេ ំជារ់ពាក់

េ័នធរដាយស ខតាេរ ច្រឆទិថ្នប្េឹតាកា ណ៍ខដេបានេកេណ៌នារៅកនុងរនាោះ2450។  

936>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនមូេដាឋ នសំអាង

សមប្សរ នកងបានខផអករេើ“ភសាតុ្តងប្លរ់ប្ោន់”ខដេបានរោងរៅកនុងកថាខណឌ ដខដេថ្នសេប្កម2451។ 

937>ទាក់ទងរៅនឹងអំឡុងរេេ រៅម ន ឬភាេ មៗរប្ាយប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងបានសំអាងរេើ (i) កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់សកសី ខឹម សំហ្ួន នកង រអៀង ផ្លន (ii) កកឆចសម្ភា សន៍

 រស់ រអៀង ស ី ជាមួយ Stephen HEDER (iii) ឯកស ឆំនួន ១  រស់ រ.ក.ក. នកង (iv) ឯកស ឆំនួន ២ 

                                                 
2448

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨១៧។ 

2449
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ៥៥៩ ដេ់ ៥៧៣។ 

2450
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២១៧, ៤២៤ ដេ់ ៤២៥។ 

2451
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៦៧។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៣៦៨ ដេ់ ៣៧៦។ 
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ខដេមួយបានមកេី ដាឋ ភកបាេសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក នកងមួយរទៀតបានមកេីលណៈកមមា ប្កុមអនកឆារ់អនា ជាតក

2452។ 

938>ផៃយុេីា រេើករឡើង រស់ នួន ជា2453 សកសី ខឹម សំហ្ួន បានអោះអាងរៅឆំរពាោះម ខសហ្រៅប្កមរស ើរ

អរងកតថា កនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ោត់បានដឹងអំេីរទរញ្ញជ ឱ្យចារ់ខេួនមកនប្តឹមខតអនក ដឋា ម្ភនឋាននា ស័កាក

 ំៗ ខដេេ ំប្េមចាករឆញេីទីប្កុងភនំរេញរ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេកំេ ង

សប្ម្ភកេាបាេរៅមនៃី រេទយប្េោះរកត ម្ភលាផងខដ 2454 នកងោត់បានផាេ់សកខីកមមថា រប្ាយមកោត់បានដឹង

ថា  “មស្តនាីថ្ន ររ េន់ នេ់ ោ៉ៅ ងរប្ឆើន នកងអនកររប្មើ រស់េួករលប្តូវបានចារ់ខេួនេីភនំរេញ”យករៅសម្ភេ រ់2455

។ ទាកទ់ងរៅនឹងប្រភេថ្នរទរញ្ញជ  រោងត្តមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានឱ្យដឹងថា ស ន រសន ជាអនករឆញ

រញ្ញជ 2456 ខដេរនោះបានរញ្ញជ ក់រៅកនុងកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយជាលាយេកខណ៍អកស  រស់សកសី ខឹម សហំ្ួ

ន។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ដូឆ នួន ជា បានកត់សម្ភគ េ់ ខខសអាត់ងតសរមេងថ្នា សា រ់ឆរមេើយបានរង្ហា ញថា ខឹម 

សំហ្ួន ជាក់ខសាងបានអោះអាងថា រទរញ្ញជ ប្តូវបានដាក់រឆញរដាយកងេេ រហ្ើយោត់ប្ោន់ខតបា៉ៅ ន់សម នថា 

រទរញ្ញជ រនោះប្បាកដជារឆញមកេី“ថាន ក់រេើ” ដូឆជា ស ន រសន2457។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ា សននកដាឋ ន រសអ់ងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគ េ់ថា រនោះ“ទំនងជា” ស ន រសន ជាអនករឆញរញ្ញជ 2458។ ដូរឆនោះ ា កំណត់

ឆ ច្តថ្នភសាតុ្តង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ជាា សមរហ្ត ផេរៅកនុងាេៈរទសៈរនោះ។ រទាោះរីជាោ៉ៅ ង

                                                 
2452

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ២៥៧៤ ដេ់ ២៥៧៧។ រដាយស សកខីកមម រស់ Stephen HEDER 
សំរៅរេើឆ្ន ំ ១៩៧៦ រទើរទ កសួ កនុងខផនករនាៃ រ់។  

2453
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៦០។ 

2454
 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ ខឹម សំហ្ួន ឯកស រេខ E3/3962 ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 

00287536 ទំេ័  ៤។ 
2455

 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ ខឹម សំហ្ួន ឯកស រេខ E3/3962 ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 

00287536 ទំេ័  ៤។ 

2456
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ២៥៧៤ (“កនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ស ន រសន រឆញរញ្ញជ ឱ្យចារ់ខេួនអនក

 ដឋា ស ីវច្េ នកងទាហានជាន់ខពស់ថ្ន ររ េន់ នេ់”) រោងរៅរេើកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើ រស ់ ខឹម សំហ្ួន ឯកស រេខ 

E3/3962 ថ្ងៃទី ០៦ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00287536 ទំេ័  ៤។ 

2457
 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយជាសរមេង រស់ ខឹម សំហ្ួន D166/117R រម្ភ៉ៅ ង ៤៨:០០ ដេ់ ៥០:០០។ 

2458
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ១៥៣០ (“ទំនងជាថា ស ន សន លឺជាថាន ក់រេើខដេជាអនកប្លរ់ប្លងកង

េេទាងំអស់”)។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រនោះកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា សកសី ូររនោះបានផាេ់ភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាមទាក់ទងរៅ

នឹងា សម្ភេ រ់ទាងំរនាោះ នកងថា ា រ ៀររារ់ រស់ោត់េ ំប្តូវបានសួ រដញរដាេរៅកនុងត លាា រឡើយ។ ដូរឆនោះ 

ត លាា អងគរហ្ត សមរហ្ត ផេមួយអាឆសំអាងរេើា រ ៀររារ់រនោះខតកនុងកប្មកតតកឆតួឆរ៉ៅ រណាណ ោះ។ រខនែមរេើ

រនោះរទៀត ត្តមា កត់សម្ភគ េ់រឃើញថា រទរញ្ញជ បានកំណត់រោេរៅខតរេើប្កុមជាក់លាក់ថ្នទាហាន នកងអនក

 ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  រ៉ៅ ខនាេ ំខមនសំរៅរេើទាហាន នកងអនក ដឋា ជាទូរៅរនាោះរឡើយ។   

939>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានសំអាងផងខដ រៅរេើកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់សកសី រអៀង ផ្លន 

រដាយបានសរងខរដូឆតរៅ៖ “ោត់ទទួេរញ្ញជ ឱ្យខសឱង កទាហាន េន់ នេ់”2459។  ត្តមា រ ៀររារ់រនោះេ ំ

បានោបំ្ទដេ់ា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងា សម្ភេ រ់រឡើយ។ រខនែមរេើរនោះ ដូឆ នួន ជា បានកត់សម្ភគ េ់

ថា2460 សំណួ ខដេសួ រដាយអនករស ើរអរងកត លឺជាសំណួ នាមំ ខ រហ្ើយឆរមេើយេ ំម្ភនភាេជាក់លាក់។ ា កត់

សម្ភគ េ់េករសសលឺថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរញ្ញជ ក់េីមូេរហ្ត អឱីខដេខេួនបានរប្ជើសយកកំណត់រហ្ត 

សា រ់ឆរមេើយខដេបានរ ឱើរឡើងរៅកនុងប្ករខ័ណឌ ថ្នកកឆចរស ើរសួ រនោះមកសំអាងរឡើយ ររើរទាោះរីជា រអៀង ផ្លន 

បានរង្ហា ញខេួនរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះកនុងនាមជាសកសីក៏រដាយ។ ជាក់ខសាង ដូឆ នួន ជា បានអោះអាង2461 

សកខីកមមផ្លៃ េ់ រស់ រអៀង ផ្លន លឺជាភសាតុ្តងរដាោះរនៃកុប្តង់ឆំណ ឆថា ោត់បានអោះអាងដខដេៗអំេីរទរញ្ញជ

ម្ភនយូ រហ្ើយខដេរឆញរដាយថាន ក់រេើថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេចារ់បានរៅសម ភូមកម ខ េ ំ

ប្តូវរ៉ៅោះពាេ់រឡើយ រ៉ៅ ខនាប្តូវរញ្ជូនរៅ“សម ភូមករប្ាយ”2462។ រអៀង ផ្លន បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់េ ំខដេ

ទទួេរទរញ្ញជ ណាមួយឱ្យសម្ភេ រ់ ឬរ ឱើបារទាហាន នកងបានអោះអាងជារប្ឆើនដងថា េួកោត់ប្តូវបានរញ្ញជ

រដាយ“ថាន ក់រេើ”ឱ្យរោ េត្តម“ វច្ធានជាសកេ”ថា រ េ ើយសឹកសស្តង្ហគ មេ ំប្តូវរ ឱើបាររឡើយ2463។ អាប្សយ័

រហ្ត រនោះ ភសាតុ្តងខដេបានផាេ់រដាយ រអៀង ផ្លន េ ំខមនជាភសាតុ្តងរង្ហា ញេីរោេនរោបាយពាក់េ័នធរៅ

                                                 
2459

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ១៥៧៤ (រោងរៅរេើកំណត់រហ្ត សម្ភា រ់ឆរមេើយ រស់ រអៀង ផ្លន ឯកស រេខ 

E3/419.1 ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០០៩ ERN (ភាសខខម ) 00909627 ទំេ័  ២)។ 

2460
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៦១។ 

2461
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៦១។ 

2462
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រអៀង ផ្លន) ឯកស រេខ E1/193.1 ទំេ័  ៧, ១៣ ដេ់ ១៤, ៣០។  

2463
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (រអៀង ផ្លន) ឯកស រេខ E1/193.1 ទំេ័  ៣០, ៥២ ដេ់ ៥៨។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

នឹងា សម្ភេ រ់រនាោះរឡើយ។ ផៃយុរៅវច្ញ បានរង្ហា ញថា  ម្ភនរទរញ្ញជ ឆាស់លាស់មកនឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ទាហាន

ខដេចារ់បានកនុងរេេប្រយ ទធ។ 

940>នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ជំទាស់រៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងកកឆច

សម្ភា សន៍ រស់ រអៀង ស ី ជាមួយនឹង Stephen HEDER ខដេត្តមា អោះអាង រស់េួកោត់ លឺជាា បា៉ៅ ន់

សម ន ម្ភនេកខណៈផៃយុ នកងខឱោះភាេអាឆរជឿជាក់បាន2464។ កនុងរទសម្ភា សន៍រនាោះ  រអៀង ស ី បានអោះអាងថា 

ប្រខហ្េជារៅថ្ងៃទី ២០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដាយស  ករឃើញអាវ  ខដេបានលាក់ទ ករៅកនុងផៃោះ រស់

នាយទាហាន រទើររសឆកាីសរប្មឆមួយរដើមបីសម្ភេ រ់ទាហាន េន់ នេ់2465ប្តូវបានរ ឱើរឡើង។ រដាយរហ្ត ថា 

រអៀង ស ី េ ំម្ភនវតាម្ភនកនុងរេេរ ឱើរសឆកាីសរប្មឆរនាោះ2466 រទើរោត់បានេនយេ់ថា ោត់បានដឹងរ ឿងរនោះ

រប្ាយមក នកងបានរញ្ញជ ក់ថា រសឆកាីសរប្មឆរនាោះពាក់េ័នធរៅនឹងា រ ឱើ“អឱីៗទាងំអស់ខដេចាបំាឆ់”កនុងា ទរ់

សក ត់អតីតសម្ភសភាេថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  មកនឱ្យរ ឱើរដកវតាន៍ប្រឆំ្ង2467។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី េ បំាន

រង្ហា ញឆាស់លាស់ ថារតើរសឆកាីសរប្មឆរនាោះជាទូរៅពាក់េ័នធរៅនឹងា សម្ភេ រ់អនក ដឋា  នកងទាហានថ្ន ររ

សធា ណ ដឋខខម ណាមួយ ឬប្តឹមអនកខដេប្តូវបាន ករឃើញថា ម្ភនជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងសកមមភាេប្រឆំ្ងខត

រ៉ៅ រណាណ ោះ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា រនាោះរទ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេកភាកាអំេីា រេើក

រឡើង រស់ រអៀង ស ី កនុងកកឆចសម្ភា សន៍ជាមួយនឹង Stephen HEDER ដូឆខដេបានរេើករឡើងខាងរេើ នកង
រទសម្ភា សន៍េីដំរូងជាមួយនឹង Elizabeth BECKER ររើរទាោះរីជាម្ភនភាេផៃយុោន ជាសាា ន េេក៏រដាយ2468

។  

                                                 
2464

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៦២។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤២៤ ដេ់ 

៤២៥។ សូមរមើេផងខដ  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៦០៧។ 

2465
 កកឆចសម្ភា សន៍ រស់  Stephen HEDER ជាមួយនឹង រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/89 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ERN (ភាស

ខខម ) 00062459-00062462 ទំេ័  ៨ ដេ់ ១១។ 
2466

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័  ៩១៧ រោងរៅរេើកកឆចសម្ភា សន៍ រស់  Stephen HEDER ជាមួយនឹង 

រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/89 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ERN (ភាសខខម ) 00062459 ទំេ័  ៨។ 

2467
 កកឆចសម្ភា សន៍ រស់ រអៀង ស ី ជាមួយនឹង Stephen HEDER ឯកស រេខ E3/89 ថ្ងៃទី ១៧ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ទំេ័  ១១ ERN 

(ភាសខខម ) 00062462។ 

2468
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៩១៣។ 
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941>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានសំអាងផងខដ រៅរេើឯកស  រស់កមពជុាប្រជា កររតយយ ដូឆជា“រសឆ

កាីសរប្មឆ”ឆ ោះាេរ ច្រឆទិថ្ងៃទី ០៤ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ បានឆ ោះហ្តែរេខារដាយ“សមមកតា េីន”ខដេរកស

បានសរប្មឆករមចឆទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ឆំនួន ១៧ នាក់ ខដេម្ភនរ ម្ ោះកនុងរញ្ជី រនាៃ រ់េី“ា េកនក

តយ រស់រកស”2469។ “រសឆកាីសរប្មឆ”រនោះក៏បានរង្ហគ រ់ថា“រសនើសមមកតា […] អន វតាត្តមរោេា ណ ៍រស់

រកស”2470។ “រសឆកាីសរប្មឆរនោះ”ប្តូវបានរកខប្រជាភាសអង់រលេសឆំនួន ២ ឆារ់ ខដេឯកស មយួកនងុ

ឆំរណាមរនាោះម្ភន“កំណត់សម្ភគ េ់ រស់អនករកខប្រ”រញ្ញជ ក់អំេីតួនាទី នកងប្រវតាក ូរ រស់សមមកតា េីន រៅខផនក
ខាងរប្ាមថ្នទំេ័ ម្ភនរសឆកាី“រសនើទ កេកនកតយខងម”រ ម្ ោះ រីនាក់ដូឆខាងរប្ាម2471។  

942>នួន ជា បានរសនើស ំឱ្យរញ្ញជ ក់េីភាេប្តឹមប្តូវ នកងភាេអាឆរជឿទ កឆកតាបានឆំរពាោះឯកស រនោះ នកងរសនើស ំឱ្យ

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេខសឱង កឆារ់រដើម នកងរផៃៀងផ្លៃ ត់េីភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស រនោះ2472។ នួន ជា បាន

រេើករឡើងរខនែមរទៀតថា ឯកស រនោះេ ំបានរង្ហា ញេីប្រភេថ្នា រឆញរញ្ញជ ឱ្យករមៃឆ នកងបានកត់សម្ភគ េ់ថា 

រៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាងំអស់ រទរញ្ញជ ឱ្យករមៃឆពាក់េ័នធរៅនឹងអនក ដឋា ខដេម្ភនឋាននា ស័កាកខពស់ ប្តូវរ ឱើ

រឡើងរនាៃ រ់េីបានេកនកតយជាម ន។  

943>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាងថា អំណោះអំណាង រស ់នួន ជា ម្ភនភាេប្ឆំខដេ នកងជរប្មើសថ្នា រក

ប្សយ រស់ោត់អំេីឯកស រនោះ លឺេ ំប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំរលាភរេើ

ឆនាៃ ន សកទធក រស់ខេួនរឡើយ2473។ 

944>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា នួន ជា េ ំបានរេើកេីរញ្ញា មនៃកេសងស័យេកតប្បាកដ

ទាក់ទងរៅនឹងភាេប្តឹមប្តូវថ្នឯកស រនោះខដេប្រភេរដើមជាភាសខខម  រហ្ើយដូឆោន ររោះរកទរៅនឹងឆារ់ឆមេង

ទាងំអស់ខដេម្ភនរៅកនុងសំណ ំរ ឿង។ ឯកស រកខប្រជាភាសអង់រលេសឆំនួន ២ ឆារ់ក៏បានរង្ហា ញឱ្យរឃើញ

ថា ម្ភនភាេប្តឹមប្តូវជាទូរៅខដ  នកងររើរទាោះរីជាប្តួតោន ោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ ក៏រៅខតប្សរោន ជាមួយឆារ់រដើ

                                                 
2469

 រសឆកាីសរប្មឆឆកតា ឯកស រេខ E3/832 ថ្ងៃទី ០៤ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00068914 ទំេ័  ១។ 

2470
 រសឆកាីសរប្មឆឆកតា ឯកស រេខ E3/832 ថ្ងៃទី ០៤ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00068914 ទំេ័  ១។ 

2471
 រសឆកាីសរប្មឆឆកតា ឯកស រេខ E3/832 ថ្ងៃទី ០៤ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសអង់រលេស) 00068919 ទំេ័  ៦។ 

2472
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៦៤។ 

2473
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៧៣។ 
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ម។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ សំរណើ រស់ នួន ជា ស ំឱ្យខសឱង កឆារ់រដើមថ្នឯកស រនោះ នកងស ំឱ្យរញ្ញជ ក់េីភាេ

ប្តឹមប្តូវរនាោះ ប្តូវរដករស រចាេ។ 

945>ទាក់ទងរៅនឹងខេឹមស ថ្នឯកស រនោះ ដូឆ នួន ជា បានកត់សម្ភគ េ់ លឺសំរៅរេើ“ភាន ក់ង្ហ សម្ភៃ ត់ម្ភន ក់” 

នកងមស្តនាីឆំនួន ១៦ នាក់ ចារ់េីស័កាកមួយរឡើងរៅ។ ា ករមៃឆអនកទាងំ ១៧ នាក់រនោះ ទំនងជាប្តូវបានរឆញរញ្ញជ

ត្តម យៈដំរណើ ា េកនកតយរេើរ លគេម្ភន ក់ៗរដាយរកស។ រខនែមរេើរនោះ ទាក់ទងរៅនឹង“រោេា ណ៍ រស់

រកស”ខដេជា“រសឆកាីសរប្មឆ”រសនើឱ្យអន វតារនាោះ ររើរទាោះរីជាពាកយរេឆន៍មកនម្ភនភាេឆាស់លាសក៏់រដាយ ក៏

ទំនងជាសំរៅរេើរទរញ្ញជ ជាក់លាក់ឱ្យសម្ភេ រ់ខតរ លគេខដេម្ភនរ ម្ ោះរៅកនុងរញ្ជីរនាោះរ៉ៅ រណាណ ោះ រ៉ៅ ខនាេ ំខមន

សំរៅរេើរោេនរោបាយទូរៅ ឬមកនរ ីសម ខរនាោះរទ។  

946>ជាឆ ងរប្ាយ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើឯកស ឆំនួន ២ ខដេមួយឆារ់រឆញេី ដាឋ ភក

បាេសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក នកងមួយឆារ់រទៀតេីលណៈកមមា ប្កុមអនកឆារ់អនា ជាតក2474។ អន សស ណៈ រសអ់ងគ

ា សហ្ប្រជាជាតក ប្តូវបានរេើកយកមកេកចា ណា ួឆរហ្ើយ រៅកនុងខផនកសាីេីេំនាថំ្នា សម្ភេ រ់អនក ដឋា ថ្ន

 ររសធា ណ ដឋខខម 2475។  រខនែមរេើា េកចា ណាខាងរេើ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញ

ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើភសាតុ្តងថ្ន“ បាយា ណ៍ខដេថា ខខម ប្កហ្មបានដាក់រញ្ញជ ឱ្យ

សម្ភេ រ់នាយទាហាន នកងអនក ដឋា ស ីវច្េទាងំអស់ថ្ន ដាឋ ភកបាេ េន់ នេ់”2476។ រទរញ្ញជ សម្ភេ រ់ប្តូវបាន

រាយា ណ៍រៅកនុងអតែរទថ្នទសសនាវដាីខងម (Time) រ៉ៅ ខនា ដូឆបានរេើករឡើងរដាយជនជារ់រចាទ2477 ា 

រ ៀររារ់រនាោះ លឺជាពាកយឆចាមអារ៉ាមអនាមកករៅកនុងឯកស រប្ៅត លាា ។ ដូរឆនោះ ររើរទាោះរីជាអំណោះអំណា

                                                 
2474

 អន សស ណៈប្កុមប្រឹកាសនាកស ខជាតកសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក កមមវតែុ៖ ា វាយតថ្មេអេំីា អភកវឌឍន៍រៅកនុងឥណឌូ ឆកនរប្ាយរេេរញ្ចរ់

សស្តង្ហគ ម ឯកស រេខ E3/3472 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ ប្កុមប្រឹការសដឋកកឆច នកងសងគម រស់អងគា សហ្ប្រជាជាតក៖

 បាយា ណ៍រខនែម រស់លណៈកមមា ប្កុមអនកឆារ់អនា ជាតកត្តមរសឆកាីសរប្មឆរេខ ៩  រស់លណៈកមមា ទទួេរនៃកុសកទធក

មន សស (XXXIV) ឯកស រេខ E3/3327 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩។ 

2475
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៨៨៩។ 

2476
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ២៥៧៤ រោងរៅរេើអន សស ណៈប្កុមប្រឹកាសនាកស ខជាតកសហ្ ដឋ

អារម៉ៅ ច្ក កមមវតែ៖ុ ា វាយតថ្មេអេំីា អភកវឌឍន៍រៅកនុងឥណឌូ ឆកនរប្ាយរេេរញ្ចរ់សស្តង្ហគ ម ឯកស រេខ E3/3472 ថ្ងៃទី ១៥ ខខ ក

កកដា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00742970 ទំេ័  ៣។ 
2477

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៧៥។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤២៤។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

592 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនឆនាៃ ន សកទធកកនុងា សំអាងរេើភសាតុ្តង2478ក៏

រដាយ ក៏ជាា សមរហ្ត ផេខដេថាភសាតុ្តងរនោះប្តឹមខតទទួេបានតថ្មេទារខតរ៉ៅ រណាណ ោះ។   

947>ឯកស  រស់លណៈកមមា ប្កុមអនកឆារ់អនា ជាតក ម្ភនា រ ៀររារ់ រស់អតីតកម្ភម ភកបាេខខម ប្កហ្ម

ម្ភន ក់ខដេបានអោះអាងថា លណៈមជឈកមបានខកខប្ររោេនរោបាយប្រឆំ្ងនឹងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 

“កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥” រប្ាយេីទទួេ“ជ័យជំនោះថ្នរដកវតាន៍”2479។ រោងត្តមឯកស រនោះ អតីតកម្ភម ភកបាេខខម 

ប្កហ្មបានរ ៀររារ់ថា ជាេទធផេ ម្ភន“ភាេចាំបាឆ់កនុងា េ ររំបាត់មកនប្តឹមខតអនក ដឋា រ៉ៅ រណាណ ោះរទ  

ខងមទាងំទាហានសមញ្ា  ួមទាងំប្រេនធ នកងកូន រស់េួករលផងខដ ”2480។ ផៃយុេីអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា 

នកង រខៀវ សំផន2481  ម្ភនា រង្ហា ញោ៉ៅ ងឆាស់ថា ា ខកខប្ររោេនរោបាយបានរកើតរឆញេីមជឈកមរកស 

ដូរឆនោះេ ំម្ភនរហ្ត ផេអឱីប្តូវសងស័យរេើប្រភេខដេអាឆរជឿទ កឆកតារនោះបានរឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រដាយ

ស ា រ ៀររារ់រនោះ លឺជាឯកស រប្ៅត លាា  នកងជាពាកយឆចាមអារ៉ាម រទើរប្តូវផាេ់តថ្មេជាភសាតុ្តងកនុង

កប្មកតទារ។ រេើសេីរនោះរទៀត ា រ ៀររារ់រនោះេ ំបានរញ្ញជ ក់ ថាា ខកខប្ររោេនរោបាយបានរ ឱើរឡើងរៅ

ម នប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ឬរៅរេេណាមួយរប្ាយមករទៀត។ 

948>នួន ជា បានឆងអេុរង្ហា ញរៅរេើភសាតុ្តងរដាោះរនៃកុ ខដេត្តមលំនកត រស់ោត់ថា អងគជំន ំជប្មោះម្ភន

កំហ្ សកនុងា េ ំបានេកចា ណាទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ។ សកសី ភី ភួន បានផាេ់សកខីកមមអំេីរសឆកាីខណនាំ

ជាក់លាក់មកនឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានឆ ោះចាញ់2482។ ររើរទាោះរីជាសហ្ប្េោះ

រាជអាជាា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង“បានទទួេយក”ភសាតុ្តងរនោះ នកងប្តូវបានសនមតថា បាន

                                                 
2478

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៧៨។  
2479

 ប្កុមប្រឹការសដឋកកឆច នកងសងគម រស់អងគា សហ្ប្រជាជាតក៖  បាយា ណ៍រខនែម រស់លណៈកមមា ប្កុមអនកឆារ់អនា ជាតក

ត្តមរសឆកាីសរប្មឆរេខ ៩  រស់លណៈកមមា ទទួេរនៃកុសកទធកមន សស (XXXIV) ឯកស រេខ E3/3327 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ 

១៩៧៩ ទំេ័  ២ ERN (ភាសខខម ) 00723754។ 

2480
 ប្កុមប្រឹការសដឋកកឆច នកងសងគម រស់អងគា សហ្ប្រជាជាតក៖  បាយា ណ៍រខនែម រស់លណៈកមមា ប្កុមអនកឆារ់អនា ជាតក

ត្តមរសឆកាីសរប្មឆរេខ ៩  រស់លណៈកមមា ទទួេរនៃកុសកទធកមន សស (XXXIV) ឯកស រេខ E3/3327 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ មករា ឆ្ន ំ 

១៩៧៩ ទំេ័  ២ ERN (ភាសខខម ) 00723754។ 

2481
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៦៥។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤២៤។ 

2482
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ចាម ត ន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/98.1 ទំេ័  ៧០។ 
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េកចា ណាក៏រដាយ2483 ក៏អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរដាោះប្សយរេើខផនករនោះថ្នសកខីកមមខដ ។ រញ្ញា រនោះេ ំ

អាឆសនមតបានថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងមកនបានេកចា ណារេើភសាតុ្តងរនោះរដាយស ខតភាេេ ំអាឆរជឿ

ទ កឆកតាបានរនាោះរទ េីរប្ពាោះអងគជំន ំជប្មោះបានសំអាងោ៉ៅ ងទូេំទូលាយរៅរេើសកខីកមម រស់ ភី ភួន រៅកនុង

សេប្កមទាងំមូេ  ួមទាងំរៅកនុងា ផាេ់សំអាងរហ្ត សំខាន់ៗ2484។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានរង្ហា ញថា ខផនកខេោះថ្នសកខីកមម រស់ោត់េ ំអាឆរជឿទ កឆកតាបានរនាោះរទ រ៉ៅ ខនាអងគជំន ំជប្មោះេ ំបាន

រោងរៅរេើឆំណ ឆជាក់លាក់រនាោះរឡើយ2485។ រដាយេកចា ណារេើភាេពាក់េ័នធផ្លៃ េ់ថ្នឆរមេើយ រស់ ភី ភួន 

នកងទមៃន់សំខាន់ៗខដេបានផាេ់ជាទូរៅដេ់សកខីកមម រស់ោត់ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរដាយេ ំ

បានេកចា ណារេើភសាតុ្តងរនោះ ខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ។ ជាដំរណាោះ

ប្សយឆំរពាោះកំហ្ សរនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវេកចា ណារេើឆរមេើយរនោះ រៅរេេផាេ់ា វាយ

តថ្មេឆ ងរប្ាយ រស់ខេួនរេើរញ្ញា  ថារតើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើរញ្ញា រនោះបានរ ឱើ

រឡើងរដាយសមរហ្ត ផេ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។  

949>នួន ជា បានរោងរខនែមរទៀតរៅរេើកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់សកស ី រៅ វ៉ន2486 ខដេអងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរេើកយកមកេកចា ណារៅកនុងសេប្កម រស់ខេួនផងខដ ។ ខផអកត្តម នួន ជា ឯក

ស រនោះរង្ហា ញេីា ខណនាមំកនឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ខដេម្ភនរណាា ស័កាកមួយឆំនួន 

ខដេរនោះជាមូេរហ្ត ោត់រសនើស ំឱ្យរាោះរៅសកសី ូររនោះរៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ2487។ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេបានសា រ់សកសី រៅ វ៉ន ាេេីថ្ងៃទី ០២ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥2488។ កនុងសកខីកមម រសខ់េួន 

រៅ វ៉ន បានអោះអាងថា រៅរេេប្រជ ំខដេោត់បានឆូេ ួមរនាោះ ម្ភនរទរញ្ញជ មកនឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ទាហាន ហ្ូត

                                                 
2483

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៧៥។ 

2484
 សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៣៣ ដេ់ ១៣៥, ១៣៩, ១៤៤, ១៤៦ នកងរជើងទំេ័  

២៥៨០។ 

2485
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៧។ 

2486
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៦៧។ 

2487
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៦៧។ 

2488
 រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា រាោះរៅសកសីរៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ (F2/5) កថាខណឌ  ២៦ (រោងរៅរេើ រៅ វ៉ន រៅ 

រៅ េត ម្ភន ហ្សសនាមថា SCW-4)។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ដេ់ស័កាកប្បាំ2489 រ៉ៅ ខនាោត់េ ំអាឆឆងចាបំាននូវាេរ ច្រឆទិេកតប្បាកដថ្នកកឆចប្រជ ំរនាោះរទ2490។ ខផអករេើមេូ

ដាឋ នថ្នភសាតុ្តងដថ្ទរទៀតរៅកនុងសំណ ំរ ឿង2491 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រសឆកាីខណនាំ

រនាោះទំនងជាដាក់រឆញោ៉ៅ ងយូ រំផ តប្រខហ្េមួយខខរប្ាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ សកសីបាន

អោះអាងថា េ ំម្ភនរោេនរោបាយសម្ភេ រ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងរេេ ំរដាោះរនាោះរឡើយ2492 រ៉ៅ ខនា

                                                 
2489

 សូមរមើេ ឧ. ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (រៅ វ៉ន) ឯកស រេខ F1/1.1 ទំេ័  ២៧ ដេ់ ២៨, ៣៥ ដេ់ 

៣៦។ 

2490
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (រៅ វ៉ន) ឯកស រេខ F1/1.1 ទំេ័  ២០ ដេ់ ២១, ៤២ (បានអោះអាងថា ោត់

ប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅរៅតំរន់ ២៥ កនុង ឆ្ន ំ ១៩៧៦) ទំេ័  ២៦ (រទរញ្ញជ ហាមរ៉ៅោះពាេ់ប្តូវបានផសេឱផាយរខីខរប្ាយរេេ ំរដាោះ) 

ទំេ័  ៣៤ ដេ់ ៣៥ (រៅរេេោត់ឆូេប្រជ ំរៅសលារខតាត្តខកវ ោត់ប្តូវបានរញ្ជូនរៅដេ់តំរន់ ២៥ រៅម នរេេប្រជ ំរនាោះ) ទំេ័  

៤០ ដេ់ ៤១ (ាេរ ច្រឆទិថ្នរសឆកាីខណនាហំាមរ៉ៅោះពាេ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ម្ភនអតែកភាេភាេ មៗរប្ាយរេេ ំរដាោះ 

រ៉ៅ ខនា ោត់បានរញ្ញជ ក់ថា ោត់បានសំរៅរេើា ប្រាសត្តមវច្ទយុ រស់ រខៀវ សំផន (រ៉ៅ ខនា សូមរមើេ ទំេ័  ៨៨ ាេរ ច្រឆទិថ្នា 

ប្រាសត្តមវច្ទយុរៅរេេរនាោះ លឺម នរេេ ំរដាោះ)) ទំេ័  ៩៣ (កកឆចប្រជ ំរៅកនុងរខតាត្តខកវ រប្ាយឆ្ន ំ ១៩៧៥) ទំេ័  ៩៥ (កកឆចប្រជ ំកនុង

រខតាត្តខកវបានរ ឱើរឡើងេី  ឬរីថ្ងៃរប្ាយា  ំរដាោះ) ទំេ័  ៩៥ (ត្តមា េកតកកឆចប្រជ ំបានរ ឱើរឡើងរៅភនំខប្តងរប្ាយ ំរដាោះ) ទំេ័  ៩៧ 

ដេ់ ៩៨ (ា ប្រជ ំរៅភនំខប្តងបានរ ឱើរឡើងេី ខខរប្ាយថ្ងៃ ំរដាោះ ា ប្រជ ំរៅរខតាខកវបានរ ឱើរឡើងកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦)។ 

2491
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៥ (រេប្ជ ជឹម) (សំណ ំរ ឿង ០០២/០២) ឯកស រេខ F2/6.1.2 ទំេ័  ១២ ដេ់ 

១៣ (កកឆចប្រជ ំរៅត្តខកវ ខដេ ត្ត ម៉ៅ ក នកង ត្ត រសម បានឆូេ ួមរនាោះ ប្រប្េឹតារៅរប្ាយកកឆចប្រជ ំថ្ងៃទី ២០ ដេ់ ២៤ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅភនំរេញ)។ រទសម្ភា សន៍ រស់មជឈមណឌ េឯកស កមពជុា (DC-Cam) ជាមួយ រៅ វ៉ន ឯកស រេខ F2/9.1 ថ្ងៃទី 

២០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១១ ERN (ភាស ខខម ) 00957793 ទំេ័  ២៣ (កកឆចប្រជ ំខដេ ត្ត ម៉ៅ ក បានប្រាសពាក់េ័នធរៅនឹងអតីត

ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  បានប្រប្េឹតារៅប្រខហ្េមួយខខរប្ាយា  ំរដាោះ)។ 

2492
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (រៅ វ៉ន) ឯកស រេខ F1/1.1 ទំេ័  ២៧ ដេ់ ២៨  (ម្ភោ៌នរោបាយរៅរេេ

 ំរដាោះរញ្ញជ ក់ថា ទាហានដេ់ស័កាកហាមរ៉ៅោះពាេ់) ទំេ័  ៣៣ (អោះអាងរញ្ញជ ក់ខេឹមស ថ្នា រញ្ញជ រនាោះ) ទំេ័  ៩៧ ដេ់ ៩៨ (រទ

រញ្ញជ ហាមរ៉ៅោះពាេ់ េ ំខមនរង្ហា ញេីា ខកខប្ររោេនរោបាយខដេរប្ាយមកបានខកខប្រកនុងឆ ងឆ្ន ំ ១៩៧៧)។ សូមរមើេផងខដ  

ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (រៅ វ៉ន) ឯកស រេខ F1/1.1 ទំេ័  ៨២ ដេ់ ៨៣ (ា ប្រុងប្រយ័តន នកងា អរ់ ំក

សងមកនចាបំាឆ់ខតទាហានរទ ខតទូរៅទាងំអស់) ទំេ័  ៨៦ (ោត់មកនខដេទទួេបានរទរញ្ញជ  ឬឮថា ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋ

ខខម  ប្តូវបានរញ្ចុោះរញ្ចូេត្តមមរ ាបាយរបាកររញិ្ញត នកងរប្ាយមកចារ់ខេួនរឡើយ) ទំេ័  ៩១ ដេ់ ៩២ (អតីតទាហានថ្ន ររ

សធា ណ ដឋខខម  េ ំប្តូវបានចាត់ទ កថា ជាខាម ងំរដាយស ខតមូេដាឋ នមួយថ្នា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង ររម នរនាោះរឡើយ)។ សូមរមើេ

ផងខដ  រទសម្ភា សន៍ រស់មជឈមណឌ េឯកស កមពជុា (DC-Cam) ជាមួយ រៅ វ៉ន ឯកស រេខ F2/9.1 ថ្ងៃទី ២០ ខខ រមស ឆ្ន ំ 

២០១១ ទំេ័  ១៨ ដេ់ ១៩, ២៣, ៥០ (រញ្ញជ ក់ថា រៅម ន នកងរប្ាយា រញ្ចរ់សស្តង្ហគ មប្រឆំ្ងនឹង ររ េន់ នេ់ ត្ត ម៉ៅ ក បាន

ខណនាកំម្ភម ភកបាេហាមរ៉ៅោះពាេ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម )។  
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

បានរឆេើយរដាយប្រុងប្រយ័តនថា ា យេ់ដឹង រស់ោត់រៅម្ភនកប្មកតឆំរពាោះរហ្ត ា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងរៅ

កនុងឃ ំ រស់ោត់2493។ សកខីកមមឆំនួន ២  រស់សកស ី រេប្ជ ជឹម រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ខដេអងគជនំ ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេបានទទួេយកជាភសាតុ្តង2494 បានរញ្ញជ ក់ថា កកឆចប្រជ ំខដេ រៅ វ៉ន បានរេើករឡើងរៅ

កនុងសកខី កមម រស់ោត់ នកងថា រេប្ជ ជឹម ក៏បានឆូេ ួមខដ រនាោះ េកតជាម្ភនរឆញរសឆកាីខណនាមំកនឱ្យរ៉ៅោះពាេ់

ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ហ្ូតដេ់ស័កាកប្បាបំ្បាកដខមន2495។ 

950>នួន ជា បានរេើករឡើងថា ភសាតុ្តងេីប្សុកប្ត្តកំក់ នកងល កប្ាំងត្តចាន់ខដេសែកតរៅកនុងតំរន់ខតមួយ 

ខដេ រៅ វ៉ន បានររប្មើា រៅកនុងអំឡុងរេេរនាោះ បានរញ្ញជ ក់រខនែមរេើឆរមេើយ រស់ោត់ខដេថា េ ំម្ភន

រោេនរោបាយសម្ភេ រ់អតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រឡើយ2496។ ជាា កត់សម្ភគ េ់ នួន ជា បាន

អោះអាងថា កំណត់ប្ត្តកនុងសំណ ំរ ឿងរង្ហា ញថា កម្ភម ភកបាេខខម ប្កហ្មបានដឹងេីទីកខនេង រស់អតីតទាហានថ្ន

 ររសធា ណ ដឋខខម រៅកនុងតំរន់រនាោះ នកងបានេាោមអរ់ ំខកខប្រទាហានទាងំរនាោះ នកងបានចារ់ខេួន ខតកនុង

ក ណីម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតាខ សឆគងជាក់លាក់រ៉ៅ រណាណ ោះ រដាយេ ំបានខផអករេើមូេដាឋ នថ្នា 
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 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (រៅ វ៉ន) ឯកស រេខ F1/1.1 ទំេ័  ៥៧ ដេ់ ៥៨, ៨៤ ដេ់ ៨៥, ៨៧, ៩៦។ 

2494
 ខផនកសរប្មឆរសឆកាីរេើសំរណើស ដំាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/9) ទំេ័  ១០។ 

2495
 ប្រតកចា ឹកថ្ងៃទី ២៤ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៥ (រេប្ជ ជឹម) (សំណ ំរ ឿង ០០២/០២)  ឯកស រេខ F2/6.1.2 ទំេ័  ១៣, ១៥ ដេ់ 

១៦, នកង ១៧។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរសនើស ំផាេ់ទមៃន់ដេ់ភាេអាឆរជឿជាក់បាន

ថ្នា អោះអាង រស់ រេប្ជ ជឹម ខផអករេើា រោងរៅរេើឆំណ ឆដថ្ទរទៀតថ្នសកខីកមម រស់ោត់(ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជ

អាជាា រៅនឹងសំរណើទីរួនដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/6/2) កថាខណឌ  ៧)។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី កកឆចប្រជ ំខដេ ខ ម ជាប្រធានភូមក បាន

ពានំាខំផនា េីថាន ក់រេើពាកេ់័នធរៅនឹងា របាសសម្ភអ តអតីតទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រនាោះបានប្រប្េឹតារៅ

ោ៉ៅ ងយូ រំផ ត“ប្រខហ្េរី ឬរួនខខរប្ាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥” (ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៥ (រេប្ជ 

ជឹម)(សំណ ំរ ឿង ០០២/០២) ឯកស រេខ F2/6.1.1 ទំេ័  ២៥)។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រៅរេេ រេប្ជ ជឹម ប្តូវបានសួ រដញរដាេ 

រដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាា អំេីភាេមកនស ីសង្ហឱ ក់ោន  វាងា ខណនាហំាមមកនឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ថាន ក់រប្ាម 

ខដេបានប្បារ់កនុងរេេប្រជ ំជាមួយ ខ ម រនាោះ ោត់េ ំបានឆងចាអំំេីា អោះអាងដំរូង រស់ោត់សាីេីា ខណនារំនោះរទ រ៉ៅ ខនាបានរេើក

រឡើងថា ររើរទាោះរីជាមកនឆាសល់ាស់ោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ ក៏ម្ភនដំណាក់ាេេី ខ សោន ថ្នា ប្រប្េឹតារៅរេើទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន

 ររសធា ណ ដឋខខម ខដ (ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៤ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១៥ (រេប្ជ ជឹម)(សំណ ំរ ឿងរេខ ០០២/០២) ឯកស រេខ 

F2/6.1.2 ទំេ័  ៦៥ ដេ់ ៦៧។ 

2496
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៦៨។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងអតីតភាេ រស់េួករលជាមួយនឹង ររសធា ណ ដឋខខម  ខតមួយម ខលត់រនាោះរឡើយ2497។ 

សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា ភសាតុ្តងរនោះេ ំអាឆររងកើតឱ្យម្ភនា សងស័យឆំរពាោះា យេ់រឃើញ រស់

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះរឡើយ2498។  

951>អងគជំន ំជប្មោះត លាាកំេូេសរងកតរឃើញថា ភសាតុ្តងខដេបានរេើករឡើងខាងរេើបានរង្ហា ញថា អនក

ជារ់ឃ ំភាលរប្ឆើនរៅល កទាំងេី រនោះ លឺជាអតីតទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ខដេប្តូវបានរចាទប្រាន់ ដូឆ

ជា េីា េួឆ ា  ំរលាភផេូវរភទ  ា  ត់រលឆខេួន ា រប្រើេបកឆ ា ញុោះញង់ប្រជាជនឱ្យប្រឆំ្ងនឹង ររ ឬជា

ញឹកញារ់ ា រ ឱើា ង្ហ េ ំបានេអ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ក៏រៅខតម្ភនភាេមកនឆាស់លាស់ ថារតើា រចាទ

ប្រានទ់ាងំរនាោះេកតជារកើតម្ភន ឬមកនម្ភនរនាោះរឡើយ នកងថារតើអនកជារ់ឃ ំទាងំរនាោះឆ ងរប្ាយបាន ួឆផ តជីវច្ត 

ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះរឡើយ។ សំខាន់រំផ តរនាោះលឺថា កំណត់ប្ត្តបានរង្ហា ញថា ប្េឹតាកា ណ៍បានរកើតរឡើង

រប្ាយា ខណនាខំដេ រៅ វ៉ន នកង រេប្ជ ជឹម បានរេើករឡើងរៅកនុងសកខីកមម រស់េួកោត់ អាប្ស័យរហ្ត 

រនោះ េ ំសមប្សរកនុងា ផាេ់ា រញ្ញជ ក់រខនែមរនាោះរឡើយ។   

952>ខផអករេើសំរណើ រស់ នួន ជា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេក៏បានរាោះរៅសកសី ទាត់ រ ឿន មកផាេ់

សកខីកមមរៅឆំរពាោះម ខផងខដ 2499។ សកសីបានរញ្ញជ ក់ថា ម្ភនរោេនរោបាយ“ករមៃឆ”អតីតេួកឆប្កេតាក នកង

សកាកភូមកទាងំអស់ ខដេរោេនរោបាយរនោះបានផសេឱផាយរៅរេេប្រជ ំមួយរប្ាមា ដឹកនា ំរស់  ស់ ញឹម

(ញឹម  ស់)ខដេកម្ភម ភកបាេដថ្ទរទៀតថាន ក់ភូមកភាលបានឆូេ ួម រហ្ើយោត់បានសា រ់ឮេីរនៃរ់មួយរទៀត2500។ 
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 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៦៨។ 

2498
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៧៥ រជើងទំេ័  ១៥៥០។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានរ ឱើា កត់សម្ភគ េ់

រៅកនុងា រេើករឡើងជាក់លាក់រៅកនុងស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ទាក់ទងរៅនឹងភាេជារ់ពាក់េ័នធ នកងទមៃន់ថ្នភសាតុ្តង

ខដេ នួន ជា បានរេើករឡើង រៅនឹងសំរណើទីរួនស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/6/2) កថាខណឌ  ៨, ១០, ១២ ដេ់ ១៦។ រទាោះជាោ៉ៅ ង

ណាកាី ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើងខដេបានខផអករេើភសាតុ្តងកនុងសំណ ំរ ឿងរេខ ០០២/០២ ខដេេ ំម្ភនរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/

០១ រនាោះ ា រេើករឡើងទាំងរនោះេ ំអាឆយកមកេកចា ណាបានរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សំរណើ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា អនា ជាតក

ស ំឱ្យទទួេយកភសាតុ្តងជំទាស់រខនែមរនាោះ េ ំម្ភនមូេដាឋ នរៅកនុងប្ករខ័ណឌ លតកយ តាជា  ម្ភនរនាោះរទ ដូរឆនោះប្តូវរដករស រចាេរដាយ

េ ំចាបំាឆ់េកនកតយរនារទៀតរឡើយ រដាយេកចា ណារឃើញថា សហ្ប្េោះរាជអាជាា េ ំបានរង្ហា ញ ថារតើភសាតុ្តងខដេផាេ់រនោះរំរេញត្តម

េកខខណឌ តប្មូវត្តមវច្ធាន ១០៤(១) នកង១០៨(៧) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងោ៉ៅ ងដូឆរមាឆរឡើយ។ 

2499
 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា រាោះរៅសកសី (F2/5) កថាខណឌ  ២៦ (រោងរៅរេើ ទាត់ រ ឿន ម្ភន ហ្សសនាម SCW-5)។ 

2500
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័  ៩៥ ដេ់ ៩៦។ 
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រោេនរោបាយរនោះ ប្តូវបានរេើករឡើងត្តម យៈា រញ្ញជ េី“ថាន ក់រេើ” នកងថា េី“អនកខដេរៅមជឈកម”2501។ 

កកឆចប្រជ ំបានរកើតរឡើងប្រខហ្េមួយខខរប្ាយា  ំរដាោះ រប្ាយា សម្ភេ រ់រៅបាត់ដំរងខដេបានរោងដូឆ

ខាងរេើ2502។ រោងត្តម ទាត់ រ ឿន រដាយស កកឆចប្រជ ំរនាោះបានរ ឱើរឡើងរៅថាន ក់ភូមកភាល ខដេជាកប្មកតខពស់

រំផ តត្តមតំរន់ រហ្ើយ  ស់ ញឹម(ញឹម  ស់) បានកំណត់ឆ ច្តរោេនរោបាយរនោះថា រកើតរឆញេីមជឈកមរកស

រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា ជាា លួ ឱ្យរជឿជាក់ថា កកឆចប្រជ ំរនោះមកនខមនកនុងរោេ

រំណងពានំាាំ ខណនា ំរស់រកសខដេរទើរបានទទួេងមីៗរនាោះរទ រ៉ៅ ខនាជាា រញ្ញជ ក់អោះអាងរោេនរោបាយ

 រស់រកសេីម ន។  

953>ឆ ងរប្ាយ នួន ជា បាន ំឭកថា រហ្ង សំ ច្ន េ ំប្តូវបានរាោះរៅមករ ឱើជាសកសីរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង នកងបានរេើករឡើងថា សកសី ូររនោះនឹងអាឆផាេ់ភសាតុ្តងរដាោះរនៃកុ2503។ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេបានរដាោះប្សយអំណោះអំណាងរនោះ ួឆរហ្ើយ នកងបានសននកដាឋ នថា េ ំទំនងជាថា សកខីកមម រស់ 

រហ្ង សំ ច្ន អាឆនឹងម្ភនេ័ត៌ម្ភនសំខាន់រខនែមខដេរដាោះរនៃកុទាក់ទងរៅនឹងកកឆចប្រជ ំរៅថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រ៉ៅ ខនាថា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកនុងក ណីសមប្សរនឹងប្តូវរ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នខដេរកើតរឆញ

េីរទសម្ភា សន៍ រស់ រហ្ង សំ ច្ន ប្តូវទ កជាប្ររោជន៍ដេ់ជនជារ់រចាទ2504។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជនំ ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ត្តមរទសម្ភា សន៍រនោះបានរង្ហា ញថា រៅថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ថាន ក់ដឹកនារំកស ួមម្ភន នួន ជា បានប្រាសថា រមដឹកនាថំ្ន ររសធា ណៈ ដឋខខម ប្តូវខតដករឆញេី

ប្ករខ័ណឌ  រដាយេ ំបាននកោយថា ប្តូវសម្ភេ រ់េួករលរចាេរនាោះរឡើយ2505។ 

                                                 
2501

 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័  ៩៥ ដេ់ ៩៦។  

2502
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៥ (ទាត់ រ ឿន) ឯកស រេខ F1/3.1 ទំេ័  ៩៥។ សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  

៩០០។  

2503
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ៥៦៩ ដេ់ ៥៧០។ 

2504
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១៥៥។ 

2505
 កំណត់រហ្ត ថ្នកកឆចសម្ភា សន៍វាយសរឡើងវច្ញ រស់ KIERNAN ឯកស រេខ E3/1568 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៩១ ERN 

(ភាសខខម ) 00713954-5 ទំេ័  ៣៦ ដេ់ ៣៧។  
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954>ទាក់ទងរៅនឹងភសាតុ្តងថ្នកកឆចសម្ភា សន៍ រស់ រងត សមបតាក  នកង Robert LEMKIN ខដេ នួន ជា បាន

រោងរនាោះ2506 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានសរប្មឆ ួឆរហ្ើយថា ខេឹមស ថ្នកកឆចសម្ភា សន៍រនោះេ ំជារ់ពាក់

េ័នធរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើម្ភនរោេនរោបាយប្រឆំ្ងនឹងទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅកនុង

អំឡុងរេេថ្នប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះរឡើយ2507។ 

955>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើរញ្ញា មួយ

ឆំនួនថ្នទសសនាវដាីទង់រដកវតាន៍ នកងសកខីកមម រស់ រេប្ជ ជឹម2508។ អងគជំន ំជប្មោះបានសំអាងរេើរញ្ញា ទាងំរនោះ 

មកនខមនកនុងរោេរំណងរង្ហា ញេីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយ ឬខេឹមស រនាោះរទ រ៉ៅ ខនារដើមបីរង្ហា ញឱ្យរឃើញេី

 ររៀរខដេរោេនរោបាយទាក់ទងរៅនឹង“ខាម ងំ” រស់ រ.ក.ក. ប្តូវបានផសេឱផាយ ដូឆជា ត្តម យៈឯក

ស របាោះេ មពផាយ នកងវលគរណាុ ោះរណាា េនានា។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់

រឃើញថា ម្ភនរញ្ញា ខតមួយរៅកនុងទសសនាវដាីទង់រដកវតាន៍ លកតមកដេ់ប្តឹមឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាោះ លឺទាងំភាស នកងរ

  ច្រទ រស់ទសសនាវដាីរនោះបានសំរៅឆាស់លាស់រេើា សម្ភេ រ់កនុងរេេប្រយ ទធ2509។ 

956>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានសំអាងផងខដ រៅរេើ បាយា ណ៍ ទូ រេខ នកងឯកស ដថ្ទរទៀត រស់ 

រ.ក.ក. ខដេម្ភនាេរ ច្រឆទិដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៦ (ឆំនួន ២) ឆ្ន ំ ១៩៧៧ (ឆំនួន ៥) នកងឆ្ន ំ ១៩៧៨ (ឆំនួន 

២)2510។ នួន ជា បានអោះអាងថា ភសាតុ្តងថ្នរសឆកាីខណនា ំរស់ រ.ក.ក. ខដេរកើតរប្ាយឆ្ន ំ ១៩៧៥ លឺេ ំ

ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា រង្ហា ញនូវា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  រស់ោត់ ឆំរពាោះប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍

ថ្ប្ជរឡើយ រដាយស អឱីខដេចាបំាឆ់រនាោះ លឺប្តូវម្ភនភសាតុ្តងរញ្ញជ ក់ថា ម្ភនរសឆកាីសរប្មឆជាក់លាក់កនុងា 

សម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបានរ ឱើរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេ ំរដាោះ2511។ អងគជនំ ំ

                                                 
2506

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៧២។ 

2507
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៣៩ ជាអាទិ៍។ 

2508
 សេប្កមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨១៨។ 

2509
 សេប្កមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ២៥៨២ ដេ់ ២៥៨៣ (រោងរៅរេើទសសនាវដាី រ.ក.ក.៖ ទង់រដកវតាន៍ រញ្ញា ទី 

៨ ឯកស រេខ E3/5 ថ្ងៃទី ០៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ERN (ភាសខខម ) 00063336 ទំេ័  ២៦ នកងសូមរមើេផងខដ   ERN 

(ភាសខខម ) 00063318 ទំេ័  ៨។ 

2510
 សេប្កមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ២៥៧៨ ដេ់ ២៥៧៩។ 

2511
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៥២។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

599 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ ចាបំាឆ់ប្តូវកំណត់ថារតើ រោេ

នរោបាយកនុងរោេរំណងសម្ភេ រ់រនាោះ ម្ភនអតែកភាេរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ខដ  

ឬោ៉ៅ ងណា។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រនោះេ ំខមនម្ភនន័យថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំអាឆសំអាងរេើភសាតុ្តង

រប្ាយប្េឹតាកា ណ៍ រដើមបីទាញរសឆកាីសននកដាឋ នអំេីរោេនរោបាយរៅម នប្េឹតាកា ណ៍បានរនាោះរទ ដរារណា

អងគជំន ំជប្មោះបានផាេ់រហ្ត ផេប្លរ់ប្ោន់ទាក់ទងរៅនឹងមូេរហ្ត  ខដេភសាតុ្តងរនោះបានរង្ហា ញអំេីា រនា

រោេនរោបាយរនោះ េ ំខមនរង្ហា ញរោេនរោបាយខដេប្តូវបានខកខប្រ ឬររងកើតងមីរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត 

រនោះ អំណោះអំណាងទូរៅ រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងភាេេ ំជារ់ពាក់េ័នធថ្នភសាតុ្តងរប្ាយខខ រមស ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ប្តូវរដករស រចាេ។  

957>ទាក់ទងរៅនឹងខេឹមស ថ្នភសាតុ្តង ដូឆ នួន ជា បានកត់សម្ភគ េ់2512 ឯកស ជារប្ឆើនជាក់ខសាងេ បំាន

រង្ហា ញថា ម្ភនា សម្ភេ រប់ានរកើតរឡើងរនាោះរទ រ៉ៅ ខនាប្ោន់ខតរង្ហា ញអំេីា ចារ់ខេួន។ សំខាន់រំផ តរនាោះ រៅខត

េ ំម្ភនភាេឆាស់លាស់ថារតើ ឯកស រនោះអាឆោបំ្ទដេ់អតែកភាេថ្នរោេនរោបាយកនុងខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ោ៉ៅ ងដូឆរមាឆរឡើយ។ ជាឧទាហ្ ណ៍ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើកំណត់រហ្ត ប្រជ ំកនុងខខ កញ្ញា  

ឆ្ន ំ ១៩៧៦  រស់សមមកតា ១៦៤ រដើមបផីាេ់ា យេ់រឃើញថា ម្ភនរទរញ្ញជ ឱ្យ“រនា”ប្រមូេប្រវតាក ូរ នកងចារ់

ខេួនអតីតទាហាន2513។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ត្តមា េកនកតយរដាយេអកតេអន់រេើភសាតុ្តងរឃើញថា កម្ភម ភកបាេខខម 

ប្កហ្មបាន ករឃើញ“ខផនា  ត់រលឆខេួន”ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងមន សសឆំនួន ៤០ នាក់ ខដេេ ំខមនជាទាហានថ្ន

 ររសធា ណ ដឋខខម ទាងំអស់រនាោះរទ2514។ រប្ាយមកម្ភនា សរប្មឆថា អនកខដេ ត់ទាងំរនោះប្តូវបាន

ប្រមូេឱ្យមក“រងកររងកើនផេមួយដ ំ” រ៉ៅ ខនាេ ំបានយករៅសម្ភេ រ់រឡើយ2515។ ម្ភនា រង្ហា ញេកតណាសថ់ា 

                                                 
2512

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៥៧៧ ដេ់ ៥៨០។ 

2513
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨១៧។ 

2514
 កំណត់រហ្ត កកឆចប្រជ ំសមមកតា ១៦៤ ឯកស រេខ E3/813 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00162489 ទំេ័  

២។ 
2515

 កំណត់រហ្ត កកឆចប្រជ ំសមមកតា ១៦៤ ឯកស រេខ E3/813 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00162490 ទំេ័  
៣។ 
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អតីតទាហានប្តូវបានដាក់ឱ្យសែកតរប្ាមា ប្លរ់ប្លងោ៉ៅ ងម៉ៅត់ឆត់2516 រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រោងត្តមកំណត់

រហ្ត ថ្នកកឆចប្រជ ំរនាោះ អនកទាងំរនោះេ ំប្តូវបានកំណត់រោេរៅរដាយស ខតម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង ររ

សធា ណ ដឋខខម រនាោះរឡើយ រ៉ៅ ខនារដាយស ា ប្រឆំ្ងនឹងរទរញ្ញជ រៅវច្ញ។ ឯកស រនោះសំរៅរខនែមរទៀត

រេើា ប្រប្េឹតាឆំរពាោះអនកដថ្ទរទៀតខដេបាន ត់េីម នៗ នកងបានរង្ហា ញថា អនកទាងំរនោះប្តូវបាន“ខរងខឆករៅ

ត្តមកងនានា” នកងថា “អនកទាងំរនោះភាលរប្ឆើនបានខកខប្រេអប្ររសើ ” ររើរទាោះរីជាម្ភនអនកខេោះ“មកនខដេបាន

រឃើញប្តឡរ់មកវច្ញ”ក៏រដាយ2517។ ជារសឆកាីសននកដាឋ ន ឯកស រនោះេ ំបានរង្ហា ញថា ម្ភនរោេនរោបាយ

សម្ភេ រ់ ឬថា រោេនរោបាយរនោះពាក់េ័នធជាក់លាក់រៅនឹងអតីតទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋ

ខខម រឡើយ រ៉ៅ ខនា ទំនងជា វច្ធានា ខដេប្តូវបានរ ឱើរឡើងរដើមបីរឆេើយតររៅនឹងា ប្រឆំ្ងនឹងរទរញ្ញជ   ួមទាងំ

“ប្រជាជនមូេដាឋ ន”ផងខដ 2518 នកងថា  វច្ធានា ទាងំរនោះ ោ៉ៅ ងរហាឆណាស់សប្ម្ភរ់អនកប្រប្េឹតាមកនេអភាល

រប្ឆើន បាននារំៅ កា ចារ់ខេួន នកងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  ររើរទាោះរីជាទូ រេខ រស់

កមពជុាប្រជា កររតយយឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៦ បានរាយា ណ៍អំេីវច្ធានា ខដេប្តូវរ ឱើរឡើង

ប្រឆំ្ងនឹងអតីតទាហាន នកង“ភាន ក់ង្ហ ”ខដេទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះសកមមភាេរោះរបា ក៏រដាយ ក៏េ ំបានរង្ហា ញ

ឱ្យរឃើញេីា ភាជ រ់ទំនាក់ទំនងរៅនឹងរោេនរោបាយខដេម្ភនអតែកភាេកនុងខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកងេ ំអាឆ

ចាត់ទ កជាភសាតុ្តងអំេីរោេនរោបាយមកនរ ីសម ខបានរនាោះរឡើយ2519។  

958>ទាក់ទងរៅនឹងទូ រេខ នកងឯកស ដថ្ទរទៀតខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរនាោះ2520
 េកតជា

បានរង្ហា ញឱ្យរឃើញេីា ដាក់រឆញ នកងអន វតានូវរសឆកាីខណនាឱំ្យកំណត់អតាសញ្ញា ណ នកង“របាសសម្ភអ ត

                                                 
2516

 កំណត់រហ្ត កកឆចប្រជ ំសមមកតា ១៦៤ ឯកស រេខ E3/813 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00162489 ទំេ័  
២ (“រៅកនុងប្រជាជរនោះ ភាលរប្ឆើន[កនុងឆំរណាមប្រជាជនមូេដាឋ នរនោះពាក់េ័នធរៅនឹងសកមមភាេខរេករផសងៗ]េអ ខតទាហានម្ភន

ឆេនាមកនេអ”) នកង ERN (ភាសខខម ) 00143487 ទំេ័  ៣ (“សម្ភសភាេទាហានប្តូវប្រមូេ”)។ 

2517
 កំណត់រហ្ត កកឆចប្រជ ំសមមកតា ១៦៤ ឯកស រេខ E3/813 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00162489 ទំេ័  

២។ 

2518
 កំណត់រហ្ត កកឆចប្រជ ំសមមកតា ១៦៤ ឯកស រេខ E3/813 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00162489 ទំេ័  

២។ 
2519

 ទូ រេខកមពជុាប្រជា កររតយយ ឯកស រេខ E3/511 ថ្ងៃទី ០២ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00000766 ទំេ័  ១ 
។ 

2520
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ២៥៧៩។ 
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ឱ្យសអ ត”ខាម ងំ  ួមទាងំ“អនករៅរសសសេ់”ថ្ន ររចាស់2521។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ឯកស ទាងំអស់រនោះឆ ោះ

ាេរ ច្រឆទិដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៧ នកង ១៩៧៨ រ៉ៅ ខនាេ ំម្ភនឆំណ ឆណាមួយបានរញ្ញជ ក់ថា រោេនរោបាយពាក់េ័នធ

រៅនឹងា សម្ភេ រ់ខដេរកើតម្ភនរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា សម្ភេ រ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរឡើយ។ 

959>ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ Stephen HEDER ខដេថា ចារ់ត្តងំេីពាក់កណាា េឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខផនកសនាក

ស ខបានទទួេសញ្ញា េីថាន ក់ដឹកនារំកសថា េួករលប្តូវខត“ររងកើនា ប្រឹងខប្រងកំណត់អតាសញ្ញា ណអតីតអនក ដឋ

ា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេបាន ត់រលឆខេួន”2522រនាោះ នកងរៅខតេ ំម្ភនភាេឆាស់លាស់ថា ា អោះអាងរនោះ

បានខផអករេើប្រភេអឱីខេោះរនាោះរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ឆរមេើយ រស់ោត់េ ំបានរញ្ញជ ក់ ថារតើរសឆកាីខណនាំ

រនាោះបានដាក់រឆញរៅរេេណា នកងថារតើម្ភនអឱីរកើតរឡើងឆំរពាោះអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ខដេប្តូវ

បានកំណត់អតាសញ្ញា ណ ួឆរហ្ើយរនាោះ។ 

960>ស  ររសឆកាីមក ភសាតុ្តងទាក់ទងរៅនឹងរសឆកាីខណនា ំរស់ រ.ក.ក. ឱ្យសម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក ដឋា  

ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម មកដេ់ប្តឹមអំឡុងរេេ ឬរប្ាយរេេភាេ មៗថ្នប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ម្ភន

កប្មកតរខាយ។ ភសាតុ្តងទាក់ទងរៅនឹងអំឡុងរេេរៅរប្ាយរនាោះ ទំនងជាម្ភនកប្មកតខាេ ងំជាងរនោះ រ៉ៅ ខនាខឱោះ

ា ភាជ រ់ទំនាក់ទំនងឆាស់លាស់រៅនឹងខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥។    

៤.ង.១.ឃ.៥.ភាេសមរហ្ត ផេថ្នា សននកដាឋ នជាទរូៅ 

961>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានេកចា ណារេើអំណោះអំណាងទាក់ទងរៅនឹងភសាតុ្តង ខដេអងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ ប្េមទាងំភសាតុ្តងពាក់េ័នធរៅនឹងា យេ់រឃើញជាក់លាក់ រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង។ ខផអករេើភសាតុ្តង នកងា យេ់រឃើញទាំងរនោះជា ួម អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវកំណត់ 

                                                 
2521

 សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ២៥៧៩ ដកប្សង់កនុងឆំរណាមរនាោះ ទូ រេខកមពជុាប្រជា ករ

រតយយ ឯកស រេខ E3/511 ថ្ងៃទី ០២ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00000766 ទំេ័  ១ ។ រសឆកាីរាយា ណ៍ រស់

អន ប្រធាន រមឿន រៅាន់ប្សុកប្ត្តកំក់) ឯកស រេខ E3/4141 ថ្ងៃទី ៣០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN (ភាសខខម ) 00079089 
ទំេ័  ១។ ទូ រេខកមពជុាប្រជា កររតយយ ឯកស រេខ E3/995 ថ្ងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN (ភាសខខម ) 00019201 ទំេ័  
១។ ទូ រេខកមពជុាប្រជា កររតយយ ឯកស រេខ E3/996 ថ្ងៃទី ១៩ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ERN (ភាសខខម ) 00001084-5 ទំេ័  ១ 
ដេ់ ២)។  

2522
 សេប្កមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ២៥៧៤ (រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១១ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Stephen 

HEDER) ឯកស រេខ E1/222.1 ទំេ័  ៤៥ (រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម))។ 
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ថារតើជាា សមរហ្ត ផេសប្ម្ភរ់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កនុងា សននកដាឋ នថា អតែកភាេថ្នរោេនរោបាយ

ខដេរប្ោងទ កជាម ននូវា សម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតាក

ា ណរ៍ៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ប្តូវបានរង្ហា ញហ្ួសេីវច្មតកសងស័យរនាោះ ម្ភនភាេសមរហ្ត ផេ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ 

លួ  ំឭកថា កនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញ រស់ខេួន អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើភសាតុ្តងអំេីេំនាថំ្ន

ា សម្ភេ រ់ផង នកងរេើរសឆកាីខងេងា ណ៍ រសឆកាីសរប្មឆ នកងរទរញ្ញជ  រស់ រ.ក.ក.។ 

962>ទាក់ទងរៅនឹងភសាតុ្តងសាីេីេំនា ំ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ទាក់ទងរៅនឹង

អំឡុងរេេម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេជាអំឡុងរេេសំខាន់កនុងា រង្ហា ញអំេីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយពាក់េ័នធ

រៅនឹងប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរនាោះ ម្ភនភសាតុ្តងរង្ហា ញឱ្យរឃើញនូវឆំណ ឆមួយឆំនួនថា ម្ភនា សម្ភេ រ់

ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ោ៉ៅ ងរប្ឆើនបានរកើតរឡើង រ៉ៅ ខនាភសាតុ្តងរនោះ មកនឆាស់លាស ់

មកនស ីសង្ហឱ ក់ េ ំម្ភនា រញ្ញជ ក់រខនែម នកងជាភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាម។ េ ំម្ភនសកសីអងគរហ្ត បានមកផាេ់សកខី

កមមផ្លៃ េ់អំេីរហ្ត ា ណ៍រៅកនុងអំឡុងរេេរនាោះរទ។ ភសាតុ្តងជារប្ឆើនម្ភនប្រភេមកេីឯកស ខដេបាន

ររងកើតរឡើងសប្ម្ភរ់រោេរំណងរផសង ខដេេ ំខមនសប្ម្ភរ់រប្រើប្បាស់រៅកនុងា ជំន ំជប្មោះរ ឿងកាីប្េហ្មទណឌ

រឡើយ ម្ភនដូឆជា  បាយា ណ៍ សកខីកមម រស់ជនរភៀសខេួនខដេេ ំបានរ ឱើសមបង នកងអតែរទាខសតខដេម្ភន

តថ្មេភសាតុ្តងទារ។ រេើសេីរនោះរទៀត ម្ភនក ណីជារប្ឆើនខដេាេៈរទសៈជ ំ វច្ញា សម្ភេ រ់ ម្ភនភាេមកន

ប្បាកដប្រជាទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើា សម្ភេ រ់រនាោះបានរកើតរឡើងរៅកនុងសែ នភាេេ ំខមនជាា ប្រយ ទធោន  

ឬជាេទធផេថ្នា ប្រប្េឹតាអំរេើហ្កងាមួយដាឆ់រដាយខឡក ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំ

បានេនយេ់េីមូេរហ្ត ខដេខេួនបានចាត់ទ កអំរេើទាងំរនោះថា ជាា រង្ហា ញអំេីរោេនរោបាយខដេររងកើត

រឡើងរដាយមជឈកមប្រឆំ្ងនឹងទាហាន ខដេេ ំពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រយ ទធោន ។ ដូឆោន រនោះខដ  រសឆកាីសននកដាឋ ន

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ម្ភន“ភសាតុ្តងស ីសង្ហឱ ក់រង្ហា ញអំេីា ខកខប្រ”នូវរោេនរោបាយ

រនាោះ ក៏េ ំបានផាេ់មូេដាឋ នោបំ្ទឆាស់លាស់ផងខដ 2523។ ជាសំខាន់ ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់រៅឧដ ងគ ខដេជាឆំណ ឆសំខាន់ថ្នរសឆកាីសននកដាឋ ន រស់ខេួនអំេីអតែកភាេថ្នរោេ

នរោបាយម នឆ្ន ំ ១៩៧៥ េ ំប្តូវបានរ ឱើរឡើងរដាយសមរហ្ត ផេរឡើយ។  

                                                 
2523

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១២១។ 
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963>ទាក់ទងរៅនឹងអំឡុងរេេម ន នកងរប្ាយភាេ មៗថ្នប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ម្ភនរហ្ត ា ណ៍

សម្ភេ រខ់តេី  ឬរីរ៉ៅ រណាណ ោះ ខដេអាឆចាត់ទ កថា បានរង្ហា ញឱ្យរឃើញរដាយសមរហ្ត ផេ ដូឆជា ា សម្ភេ រ់

អនក ដឋា ជាន់ខពស់ឆំនួន ៤ នាក់ (ខដេេី នាក់ប្តូវបាន“កំណត់រោេរៅ”ជាម ន រដើមបីប្រហា ជីវច្ត) នកង

ទាហានដថ្ទរទៀតកនុងទីប្កុងភនំរេញ ា សម្ភេ រ់ទាហានខដេម្ភនឋាននា ស័កាក ំៗរៅកនុងរខតាបាត់ដំរង ា 

សម្ភេ ររ់ៅរពា ិ៍សត់ (រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ) នកងា សម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក ដឋា កនុងរខតារសៀមរារ។ រហ្ត 

ា ណ៍ទាងំអស់រនោះបានរកើតរឡើងរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកង/ឬរៅថ្ងៃរនាៃ រ់ ខដេជារ់ពាក់េ័នធ

រៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទី ួមរខតាឆំនួន ៤។ ា សម្ភេ រ់អនក ដឋា ជាន់ខពស់ឆំនួន ៤ នាក់ 

រៅទីប្កុងភនំរេញ ររើរទាោះរីជាត្តម យៈទប្មង់ថ្នា ប្រាស នកងា សម្ភេ រ់ក៏រដាយ ក៏រៅខតជាេកខណៈខ ស

ខរេកេីប្េឹតាកា ណ៍ដថ្ទរទៀតកនុងឆំរណាមប្េឹតាកា ណ៍ទាងំឡាយខដេសែកតរប្ាមា េកចា ណារនោះ។ ប្េឹតាកា ណ៍

ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់កនុងរខតាបាត់ដំរង  ួមម្ភនប្ករខ័ណឌ ថ្នរេេរវលា នកងទប្មង់ថ្នា សម្ភេ រ់ ម្ភនភាេ

ប្រហាក់ប្រខហ្េរៅនឹងប្េឹតាកា ណ៍ទាងំរនាោះខដេនារំៅដេ់ា សម្ភេ រ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។ ដូរឆនោះ អងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេរជឿជាក់ថា រហ្ត ា ណ៍កនុងរខតាបាត់ដំរងប្បាកដជា ោ៉ៅ ងរហាឆណាស់ប្តូវបានទទួេ

ា យេ់ប្េមេី  ស់ ញឹម(ញឹម  ស់) ជារេខាភូមកភាល ខដេប្តូវបាន ករឃើញផងខដ ថា បានរឆញរញ្ញជ ឱ្យ

សម្ភេ ររ់ៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។ ររើរទាោះរីជាប្េឹតាកា ណ៍ទាងំេី រនោះម្ភនភាេប្រហាក់ប្រខហ្េោន ោ៉ៅ ងខាេ ងំក៏រដាយ 

ក៏េ ំម្ភនភាេឆាស់លាស់ ថារតើ  ស់ ញឹម(ញឹម  ស)់ បានប្រប្េឹតាត្តមឆនៃោះ រស់ខេួនរដាយឯករាជយ ឬប្សរ

ត្តមរោេនរោបាយរឆញេីមជឈកមរកស ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះរឡើយ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណា

រឃើញថា កនុងា សននកដាឋ នសមរហ្ត ផេេីា សម្ភេ រ់ខដេម្ភនអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយខដេបានររងកើត

រឡើងរដាយមជឈកមរនាោះ ចាបំាឆ់ប្តូវខតរង្ហា ញឱ្យរឃើញេីរហ្ត ា ណ៍មួយឆំនួនរទៀតថ្នា សម្ភេ រ់ខដេបាន

រកើតរឡើងកនុងភូមកភាលរផសងៗរទៀត។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី កនុងរ ឿងកាីរឆចរុបននរនោះ រហ្ត ា ណ៍ខដេអងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហា ញឱ្យរឃើញរដាយសមរហ្ត ផេរនាោះ ម្ភនខតេី  ឬរីរ៉ៅ រណាណ ោះ នកងសែកតកនុងកប្មកត

ប្តឹមខតខផនកតូឆមួយថ្នតំរន់ខដេប្តួតប្ត្តរដាយខខម ប្កហ្ម។ ជាា េកតរប្ៅខតេីរហ្ត ា ណ៍ឆំនួន ២ ខដេ

បានសនមតថា ជាអំរេើ រស់  ស់ ញឹម(ញឹម  ស់) នកងរហ្ត ា ណ៍សម្ភេ រ់អនក ដឋា ជាន់ខពស់រៅកនុងទីប្កុង

ភនំរេញខដេម្ភនេកខណៈខ សខរេកេីរលរនាោះ លឺរៅម្ភនា សម្ភេ រ់មួយរទៀតខដេបានរកើតរឡើងកនុងរខតា

រសៀមរារ នកងា សម្ភេ រ់ទាហានរៅកនុងទីប្កុងភនំរេញ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រហ្ត ា ណ៍ទាងំរនោះររើសូមបី
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េកចា ណាជា ួមក៏រដាយ ក៏េ ំអាឆចាត់ជាមូេដាឋ ន  ឹងមំ្ភរញ្ញជ ក់េីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយខដេររងកើតរឡើង

រដាយមជឈកម ខដេម្ភនរោេរំណងកនុងា សម្ភេ រ់រនាោះរឡើយ។ 

964> ទាក់ទងរៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើភសាតុ្តងថ្នា ចារ់ខេួន ខដេបានរកើត

រឡើងរៅម ន ឬរប្ាយប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ខផអក

ត្តមរហ្ត ា ណ៍ជារប្ឆើនថ្នា ចារ់ខេួន នកងដូឆអងគជំន ំជប្មោះបានទទួេសគ េ់ផងខដ រនាោះ2524 ា ចារ់ខេួនទាងំ

រនោះ ជាេទធផេ បានរណាា េឱ្យម្ភនា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ ា ឃ ំខេួន ា រ ឱើា ជាទមៃន់ នកង/ឬឆ ងរប្ាយប្តូវ

បានរដាោះខេង2525។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ភសាតុ្តងរនោះេ ំអាឆចាត់ជាមូេដាឋ ន ឹងមំ្ភរញ្ញជ ក់េីអតែកភាេេំនាថំ្នា 

សម្ភេ ររ់ឡើយ។ រខនែមរេើរនោះ ភសាតុ្តងរនោះក៏បានរង្ហា ញផងខដ ថា ម្ភនា ប្រឹងខប្រងកនុងា កំណត់អតា

សញ្ញា ណ នកងា ខសឱង ករ លគេខដេម្ភនតួនាទីកនុងកប្មកតមួយ ជាេករសស កនុងជួ ទាហាន2526។  

965>ទាក់ទងរៅនឹងភសាតុ្តងថ្នា សម្ភេ រ់រប្ាយប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ

 ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងជាឆមបងរៅរេើឯកស រប្ៅត លាា  ខដេភាេរជឿជាក់ នកង

ភាេរជឿទ កឆកតាបានថ្នឯកស រនោះ េ ំប្តូវបានរដាោះប្សយឆាស់លាស់ ដូរឆនោះភសាតុ្តងទាងំរនោះម្ភនមូេដាឋ នរខា

យ។ ម្ភនខតា រ ៀររារ់មួយលត់ខដេបានផាេ់រដាយសកសីរៅឆំរពាោះម ខត លាា  ខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង

រហ្ត ា ណ៍មួយដាឆ់រដាយខឡក ខដេេ ំខមនជាា រង្ហា ញឱ្យរឃើញេីរោេនរោបាយទូេំទូលាយ នកងទូរៅ

រនាោះរទ។ អឱីខដេសំខាន់រំផ តរនាោះលឺថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេនយេ់េីមូេរហ្ត ខដេខេួនរ ឱើរសឆកាី

សននកដាឋ នថា ភសាតុ្តងពាក់េ័នធរៅនឹងរហ្ត ា ណ៍ខដេបានរកើតរឡើងោ៉ៅ ងយូ មករហ្ើយ រប្ាយខខ រមស ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ រនាោះ បានរង្ហា ញថា រហ្ត ា ណរ៍នោះ លឺជាេទធផេថ្នរោេនរោបាយខដេម្ភនអតែកភាេរៅកនុង

អំឡុងរេេថ្នប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ មកនខមនជារោេនរោបាយររងកើតងមី ឬប្តូវបានខកខប្ររនាោះរឡើយ។ 

                                                 
2524

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៥៥ រជើងទំេ័  ១៦៥៧ ដេ់ ១៦៥៨ (រោងរៅរេើកថាខណឌ  ៥១៣ 

ដេ់ ៥១៤)។ 

2525
 សូមរមើេខាងរេើឧ. រជើងទំេ័  ២៣២៧, ២៣៦៤ នកង ២៣៧០, ២៣៦៨, ២៣៨១, ២៤០២, ២៤០៨។ សូមរមើេផងខដ  

 បាយា ណ៍ រស់ Stephen HEDER នកង Masato MATSUSHITA៖ កកឆចសម្ភា សន៍ជាមួយជនរភៀសខេួនកមពជុារៅត្តមប្េំខដន

ខខម ថ្ង ឯកស រេខ E3/1714 ថ្ងៃទី ២៥ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៨០ ERN (ភាសខខម ) 00324712 ទំេ័  ៤១,  ERN (ភាសខខម ) 

00324738-9 ទំេ័  ៦៧ ដេ់ ៦៨, ERN (ភាសខខម ) 00324752-3 ទំេ័  ៨១ ដេ់ ៨២។   
2526

 សូមរមើេខាងរេើឧ. កថាខណឌ  ៤៦៦, ៨៩៦ ដេ់ ៨៩៨, ៩៤៥, ៩៤៩ នកងរជើងទំេ័  ២៣៤៧, ២៣៨៣, ២៣៩៩, ២៤០៨។ 
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រហ្ត ា ណ៍ខដេអងគជំន ំជប្មោះបានរោងរៅរេើ ខដេភាលរប្ឆើនម្ភនាេរ  ច្រឆទិដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៦ នកងរៅរេេ

រប្ាយមករទៀតរនាោះ េ ំម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធជាក់លាក់រៅនឹងអំឡុងរេេម នប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ

រឡើយ2527។ ផៃយុរៅវច្ញ ម្ភនភសាតុ្តងរញ្ញជ ក់ថា រោេនរោបាយោ៉ៅ ងទូេំទូលាយមួយប្រឆំ្ងនឹងទាហាន 

នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  រទើរខតប្តូវបានយកមកអន វតារៅរប្ាយខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

រ៉ៅ រណាណ ោះ។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេកចា ណារេើរញ្ញា រនោះរឡើយ។ ឧទាហ្ ណ៍ អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងបានរោងរៅរេើខផនកមួយថ្នសកខីកមម រស់ ឌ ឆ ខដេោត់បាននកោយថា ឯកស ខដេរលរង្ហា ញោត់ លឺ

សំរៅដេ់ា ឃ ខំេួន នកងា សម្ភេ រ់អនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខដេេ ំខមនរ ឱើរៅកនុងឆ្ន ំ 

១៩៧៥ រនាោះរទ។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន ខដ  ត្តមា រញ្ញជ ក់រៅកនុងកកឆចសម្ភា សន៍ រស់ រអៀង ស ី រឃើញថា 

រោេនរោបាយឆំរពាោះអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រទើរខតប្តូវបានអន ម័តរៅកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ 

រ៉ៅ រណាណ ោះ2528។ 

966>ស  ររសឆកាីមក ភសាតុ្តងម្ភនកប្មកតរខាយខដេបានរង្ហា ញឱ្យរឃើញេីេំនាថំ្នា សម្ភេ រ់រៅកនុងអំឡុង

រេេរៅម ន ឬរៅថ្ងៃម្ភនប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ។ 

967>ឆំរពាោះភសាតុ្តងពាក់េ័នធរៅនឹងរោេជំហ្ ជាទូរៅ រស់ រ.ក.ក. សាីេីមរនាលមវច្ជាជ  រស់ក មមយុនសីា

ឆំរពាោះសប្តូវ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា ជាា លួ ឱ្យរជឿជាក់ថា រសឆកាីខងេងា ណ៍

 រស់រកសខដេបានដកប្សង់រនាោះអាឆប្តូវចាត់ទ កបានថា ជាា ប្តួសប្ត្តយផេូវសប្ម្ភរ់រោេនរោបាយខដេ

កំណត់រោេរៅសម្ភេ រ់ខាម ងំ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេនយេ់េីមូេរហ្ត ខដេរស

ឆកាីខងេងា ណ៍អ ូរីយទូរៅអំេីប្ទឹសាីក មមយុនីសា នកងា តស៊ាូវណណ ៈបានអន ញ្ញា តឱ្យខេួនអាឆសននកដាឋ នបានោ៉ៅ ង

សមរហ្ត ផេថា ម្ភនរោេនរោបាយសម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រឡើយ។ 

968> ទាក់ទងរៅនឹងរសឆកាីខណនា ំរស់ រ.ក.ក. ឱ្យសម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា ភសាតុ្តងម្ភនដូឆជា៖ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់សកស ី ខឹម សំហ្ួន 

                                                 
2527

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៩១៤, ៩៥៥ ដេ់ ៩៥៦, ៩៥៨។  

2528
 សូមរមើេឧ. សូមរមើេ កកឆចសម្ភា សន៍ រស់ Elizabeth BECKER ជាមួយនឹង រអៀង ស ី ឯកស រេខ E3/94 ថ្ងៃទី ២២ ខខ 

កកកដា ឆ្ន ំ ១៩៨១ ERN (ភាសខខម )00578899 ទំេ័  ៨ (បានអោះអាងថា  ស់ ញឹម នកង រស ភឹម លឺជាមន សសទីមួយខដេខរកខឆក

ប្រជាជនរៅត្តមប្ររភទ នកងថា រប្ាយមក “ា ខរងខឆករនោះប្តូវបានទទួេយករដាយថាន ក់ដឹកនា”ំខតកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ រ៉ៅ រណាណ ោះខដេ

ថាន ក់ដឹកនាសំរប្មឆខរងខឆកត្តមប្ររភទ  ួមទាងំប្កុម“អនកខដេោបំ្ទ េន់ នេ់ ផងខដ ”)។ 
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រទសម្ភា សន៍ រស់ រអៀង ស ី ជាមួយ Stephen HEDER “រសឆកាីសរប្មឆ” រស់កមពជុាប្រជា កររតយយ 

ឯកស មួយឆំនួន រស់កមពជុាប្រជា កររតយយរៅសម័យរនាោះ នកង បាយា ណ៍ រស់លណៈកមមា ប្កុមអនក

ឆារ់អនា ជាតក។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ភសាតុ្តងនីមួយៗម្ភនកប្មកតរខាយខដេបានាត់រនែយោ៉ៅ ងរប្ឆើននូវតថ្មេ

ជាភសាតុ្តង រដាយរហ្ត ថា ទីមួយ េ ំម្ភនា រ ៀររារ់ប្តូវបានរ ឱើរឡើងរដាយសកសីផ្លៃ េ់ណាម្ភន ក់។ ទីេី  

ឆរមេើយ រស់ រអៀង ស ី  បាយា ណ៍ រស់លណៈកមមា ប្កុមអនកឆារ់អនា ជាតក នកងឆរមេើយ រស់ ខឹម សំហ្ួ

ន ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់រនាោះ លឺជាភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាម។ ទីរី េ ំម្ភនា រ ៀររារ់ណាមួយខដេអាឆ

រញ្ញជ ក់បានេីរោេនរោបាយទូរៅរឡើយ។ ផៃយុរៅវច្ញ ភសាតុ្តងទាងំអស់រនោះសំរៅរេើរហ្ត ា ណ៍ជាក់

លាក់ ជាេករសស“រសឆកាីសរប្មឆ” រស់កមពជុាប្រជា កររតយយ ខដេផៃយុរៅនឹងអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយ

ទូរៅចារ់េីថ្ងៃទី ០៤ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ ទីរួន ឯកស  រស់កមពជុាប្រជា កររតយយ ម្ភនអតែកភាេរប្ាយ

ប្េឹតាកា ណ៍ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។ ឯកស េី ខដេម្ភនអតែកភាេភាេ មៗរនាៃ រ់េីប្េឹតាកា ណ៍ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ  ហ្ូតដេ់

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ជាក់ខសាង ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរហ្ត ា ណ៍ខដេខខម ប្កហ្មទំនងជារឆេើយតររៅនឹងា ប្រឆំ្ងនឹង

រទរញ្ញជ  នកងសកមមភាេរងកា  ំខាននានា  រដាយេ ំលកតថា ជនរេមើសរនាោះសែកតកនុងប្ររភទណារឡើយ។ អងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា ភសាតុ្តងរប្ាយឆ្ន ំ ១៩៧៥ ថ្នា ខណនា ំរស់រកសទំនងជាម្ភនេកខណៈ

  ឹងមំ្ភ រ៉ៅ ខនាអងគជំន ំជប្មោះ កេ ំរឃើញម្ភនទំនាក់ទំនងឆាស់លាស់ជាមួយនឹងអំឡុងរេេពាក់េ័នធរទរចាទរនាោះរឡើ

យ។  រខនែមរេើរនោះរទៀត ឯកស រនោះេ ំបានរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ា សម្ភេ រ់ប្តូវបានលកតទ កជាម នរៅកនុង

រោេនរោបាយ រស់រកសរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ភសាតុ្តងខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងកនុង

ា រង្ហា ញអំេីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយសម្ភេ រ់អតីតទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  េ ំម្ភន

មូេដាឋ ន ឹងមំ្ភ នកងស ីសង្ហឱ ក់ោន រឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ម្ភនឆំណ ឆខេោះ ភសាតុ្តងរនោះបានឆងអេុរៅរេើ

រោេនរោបាយខដេេ ំម្ភនេកខណៈទូរៅ រ៉ៅ ខនាសំរៅរេើរហ្ត ា ណ៍ជាក់លាកថ់្នា  ំខាន រដាយេ ំម្ភនា 

ជារ់ពាក់េ័នធ ឬម្ភនជារ់ពាក់េ័នធតកឆតួឆរៅនឹងអតីតភាេរៅកនុងសងគម រស់ជនរេមើសរនាោះរឡើយ។  

969>ឆំរពាោះភសាតុ្តងខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងថា ជាភសាតុ្តងរដាោះរនៃកុរនាោះ សកសី  ភី ភួន ខដេអងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានចាត់ទ កថា អាឆរជឿជាក់បានរនាោះ បានរញ្ញជ ក់េីរទរញ្ញជ ហាមរ៉ៅោះពាេ់ទាហានថ្ន ររ

សធា ណ ដឋខខម ខដេចារ់បានរៅកនុងសម ភូមក។ សកសី រអៀង ផ្លន ក៏បានរញ្ញជ ក់េីអតែកភាេថ្នរទរញ្ញជ រនាោះ

ផងខដ ។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានវាយតថ្មេសកខីកមមរនោះរទ រៅរេេរដាោះប្សយអំេីា ប្រប្េឹតារេើ

ទាហានខដេចារ់បានរៅរេេប្រយ ទធ ខដេសកខីកមមរនោះបានរញ្ញជ ក់ផងខដ ថា ជាទូរៅ េ ំម្ភនរោេនរោ
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បាយប្រឆំ្ងទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រឡើយ។ អតែកភាេថ្នរោេនរោបាយសម្ភេ រ់រនោះ

រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ម្ភនភាេមកនឆាស់លាស់ខងមរទៀត រដាយស សកខីកមម

 រស់សកសី ជ ំ ស ខា រៅ វ៉ន នកង រេប្ជ ជឹម នកងកកឆចសម្ភា សន៍ រស់ រហ្ង សំ ច្ន។ ររើរទាោះជាសកស ីរៅ វ៉ន 

ហាក់រីដូឆជាបានកំណត់ាេរ ច្រឆទិថ្នា រឆញរទរញ្ញជ  មកនឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  

ដេ់ខខ ឧសភា ឬមកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ក៏រដាយ ក៏សកខីកមម រស់ោត់េ ំបានរញ្ញជ ក់ឱ្យរឃើញថា រទរញ្ញជ រនោះបាន

ជំនួសឱ្យរទរញ្ញជ ឱ្យសម្ភេ រ់េីម នណាមួយរឡើយ។ ប្រហាក់ប្រខហ្េោន រនោះខដ  ា រ ៀររារ់ រស់ រហ្ង សំ ច្

ន បានរង្ហា ញថា រៅថ្ងៃទី ២០ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ េ ំម្ភនរទរញ្ញជ ឱ្យសម្ភេ រ់រឆញេីថាន ក់ដឹកនារំកសរឡើ

យ។ 

970>ស  ររសឆកាីមក ភសាតុ្តងខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើ ម្ភនកប្មកតរខាយ េ ំម្ភន

ភាេឆាស់លាស់ នកងម្ភនតថ្មេទារ នកងរចាទជារញ្ញា រដាយស ភសាតុ្តងដថ្ទរទៀត។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ម្ភនា រ ៀររារ់មួយឆំនួនរៅកនុងសំណ ំរ ឿងខដេេកេណ៌នាអំេីា សម្ភេ រ់អតីត

ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ា រ ៀររារ់ទាងំរនោះភាលរប្ឆើនរេើស

េ របានមកេីឆរមេើយរប្ៅត លាា  ខដេេ ំខមនខផអករេើសកខីកមមផ្លៃ េ់ ដូរឆនោះរហ្ើយម្ភនតថ្មេជាភសាតុ្តងទារ 

រខនែមរៅរេើកងឱោះេ័ត៌ម្ភនេមអកត នកងភាេប្សេកឆប្សេកេទាក់ទងរៅនឹងឆំណ ឆសំខាន់ៗថ្នរហ្ត ា ណ៍ខដេ

បានេកេណ៌នារនាោះ។ ា េកចា ណា រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរឃើញថា ា េ ំបានវាយតថ្មេឱ្យបានប្លរ់

ប្ោន់រេើភសាតុ្តង លឺជាកត្តា មួយរទៀតខដេសំខាន់រៅកនុងា េកចា ណា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង។ អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរដាោះប្សយរញ្ញា ជាមូេដាឋ នខដេម្ភនឥទធកេេរេើទមៃន់ថ្នភសាតុ្តង ដូឆជា ខឱោះភាេ

សមរហ្ត ផេកនុងា រកប្សយរផសងៗពាក់េ័នធរៅនឹងា រប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍ថា “ខាម ងំ”រៅកនុងអំឡុងរេេ

ថ្នជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ   ា សម្ភេ រទ់ាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រៅរេេប្រយ ទធ នកងជាទូរៅ ភសាតុ្តងអាឆ

រកប្សយកនុងន័យរប្ឆើនោ៉ៅ ងខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ជាភសាតុ្តងដាក់រនៃកុរដាយេ ំ

បានផាេ់ា េនយេ់ប្លរ់ប្ោន់រឡើយ។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរ ឱើា េកចា ណាសមប្សររខនែមរទៀត

រេើេទធភាេខដេថា ា សម្ភេ រ់មួយឆំនួនដូឆជារៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អាឆប្តូវបានរញ្ញជ រដាយឯករាជយរៅកប្មកត

ថាន ក់ភូមកភាល ខដេអាឆម្ភនន័យថាេ ំប្តូវបានយកមកេកចា ណាកនុងា រង្ហា ញនូវេំនាទំូទាងំប្ររទស ជា

េករសស រដាយស េ ំម្ភនភសាតុ្តង ឹងមំ្ភរង្ហា ញឱ្យរឃើញេីរហ្ត ា ណ៍ដថ្ទរទៀតខដេបានរកើតរឡើងរៅកខនេង

រផសងរទៀតថ្នទឹកដីរប្ាមា ប្លរ់ប្លង់ រស់ខខម ប្កហ្មរឡើយ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសរងកតរឃើញថា 
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ភសាតុ្តងខដេម្ភនអតែកភាេរប្ាយប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ជាទូរៅទំនងជា  ឹងមំ្ភជាងភសាតុ្តងខដេម្ភន

អតែកភាេម នប្េឹតាកា ណ៍រនាោះ រ៉ៅ ខនា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរេើកមូេដាឋ នោបំ្ទមូេរហ្ត ខដេភសាតុ្តង

រនោះអាឆឱ្យអងគជំន ំជប្មោះសននកដាឋ នបានអំេីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយ កនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេ

រពា ិ៍ថ្ប្ជរនាោះរទ។   

971>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកទាក់ទងរៅនឹងរ ច្រទរនោះថា រដាយស ា រំខរកកកឆចដំរណើ ា នីតក

 វច្ ីរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ រទើរវច្សេភាេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ខដេពាក់េ័នធរៅនឹងរោេនរោបាយ

ប្រឆំ្ងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ប្តូវបានកប្មកតប្តឹមប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជខដេបានរកើតរឡើង

រៅឆ ងខខរមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រ៉ៅ រណាណ ោះ។ េទធផេឆ ងរប្ាយថ្នា េកចា ណារនោះ ទទួេ ងនូវផេរ៉ៅោះពាេ់

រដាយស ា កប្មកតរេេរវលា ខដេរ ឱើឱ្យភសាតុ្តងមួយខផនក ំរៅជាខេងជារ់ពាក់េ័នធត្តមរេេរវលារនោះ 

រដាយស អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំអាឆរង្ហា ញេីមូេរហ្ត អឱីបានជារសឆកាីខណនារំឆញកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៦ នកង

រប្ាយមក រង្ហា ញរដាយប្ររោេថា រោេនរោបាយម្ភនអតែកភាេកនុងខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅវច្ញរនាោះ។ 

972>រោងត្តមសំអាងរហ្ត ខាងរេើ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា ជាា េ ំសមរហ្ត ផេកនុង

ា  ករឃើញឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យថា រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅសម្ភេ រ់ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន

 ររសធា ណ ដឋខខម  ម្ភនអតែកភាេរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ 

រោេរំណង ួមប្រប្េឹតារទរេមើសទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ េ ំប្តូវបានរង្ហា ញឱ្យរឃើញ 

រហ្ើយជនជារ់រចាទេ ំអាឆប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  រដាយខផអករេើសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម 

សប្ម្ភរឧ់ប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា បានប្រប្េឹតារឡើងរៅទួេ

រពា ិ៍ថ្ប្ជបានរឡើយ ។   

៤.ង.១.ង.រ ច្រទនរោបាយទរូៅ នកងា យេរ់ឃើញខដេថា រ.ក.ក. បានអន វតារោេនរោបាយសាេីាី តស៊ាូ

ប្រដារអ់ាវ   

973>រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា ជាញឹកញារ់ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងមកនបានរអើរេើរៅរេើរ ច្រទនរោ

បាយទូរៅកនុងអំឡុងរេេអងគរហ្ត  ជាេករសសសស្តង្ហគ មប្តជាក់ នកងជាេទធផេ បានរកប្សយេ បំ្តឹមប្តូវរេើ

ពាកយរេឆន៍ខដេបានរប្រើប្បាសរ់ៅរេេរនាោះ។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា ា មកនរអើរេើកនុងា េកចា ណារ

  ច្រទរនោះបានរណាា េឱ្យអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រកប្សយរោេរំណងខដេកនុងរ ច្រទរនាោះ“ប្តូវបានចាត់
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ទ កជាថ្ងេងន ូប្តឹមប្តូវប្សរឆារ់” រៅជា“ភសាតុ្តងរង្ហា ញអំេីរឆតនាប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ” ខដេរនោះនារំៅ កា 

រំថ្ភេភសាតុ្តង2529។ រខៀវ សំផន ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់

រឃើញថា រ.ក.ក. បានអន វតារោេនរោបាយរដាយរប្រើប្បាស់ា តស៊ាូប្រដារ់អាវ  រៅរដើមឆ្ន ំ ១៩៦០ ខដេ

រនោះនាឲំ្យអងគជំន ំជប្មោះសនមតេ ំប្តឹមប្តូវថា រោេរំណង ួមរនោះម្ភនឆ ច្តជារទរេមើស2530។ ប្សរដៀងោន រនោះខដ  

រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេនយេ់អំេីមូេរហ្ត ខដេខេួនេ ំបានេកចា ណា

រៅរេើជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ  ទូរៅ  ួមទាងំា ទម្ភេ ក់ប្ោរ់ខរក រសអ់ារម៉ៅ  ច្ករេើប្ររទសកមពជុា នកងា រ ឱើ ដឋ

ប្រហា  រស់ េន់ នេ់ ខដេរនោះនាឲំ្យអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងសននកដាឋ នថា ឆេនាខខម ប្កហ្ម លឺជាឆេនា

“ហ្កងាេកតប្បាកដ” ខដេរនោះ លឺជាមូេដាឋ នសប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញថា រោេរំណង ួមជារទរេមើស2531។ 

974>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា អំណោះអំណាង រស ់រខៀវ សំផន ទាកទ់ងរៅនឹងរោេនរោបាយ

 រស់ រ.ក.ក. ខដេរប្រើប្បាស់ា តស៊ាបូ្រដារ់អាវ  រនាោះ េ ំម្ភនសាា ន េេអាឆរម្ភឃៈា សរប្មឆដាក់េក  ទធ

ភាេ ឬនាឲំ្យម្ភនភាេមកនយ តាក ម៌រនាោះរឡើយ2532។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាងថា អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេកតជាបានេកចា ណាថា ខខម ប្កហ្មម្ភនជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ  ប្រឆំ្ង

នឹង ររសធា ណ ដឋខខម 2533។ 

975>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា រខៀវ សំផន េ ំបានឆងអេុរង្ហា ញអំេីកំហ្ សណាមួយរៅកនុង

សេប្កម រសអ់ងគជំន ំជប្មោះ នកងេ ំបានេនយេ់អំេីផេរ៉ៅោះពាេ់ថ្នកំហ្ សរនាោះខដេម្ភនឥទធកេេរៅរេើា 

សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរេើ ូរោត់រឡើយ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ

រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានយេ់រឃើញថា រោេរំណង ួមរនោះជារទរេមើស រនាោះរឡើយ រដាយ

ស រោេរំណង ួមរនោះ ជាា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយម ឬជាា េាោមផាួេ ំេំ េន់ នេ់ រ៉ៅ រណាណ ោះ។ 

ផៃយុរៅវច្ញ ដូឆបានរេើករឡើងខាងរេើ2534
 ា អន វតារោេរំណង ួមរនោះ លឺជារទរេមើស រដាយស ជារព់ាក់

                                                 
2529

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៥០ ដេ់ ១៥១។ 
2530

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៥៣ ដេ់ ១៥៥។ 

2531
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៥៦ ដេ់ ១៥៨។ 

2532
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣៣៤។  

2533
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៤០០។  

2534
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៨១៤ ដេ់ ៨១៧។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ខដេសែកតរប្ាមយ ត្តា  កា  រស់ត លាា 

រនោះ។ រេើសេីរនោះរទៀត ដូឆខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាា បានឆងអេុរង្ហា ញ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើក

រង្ហា ញឱ្យរឃើញអំេីរ ច្រទជាប្រវតាកឧប្កកដឋកមមរៅកនុងខផនករផសងៗថ្នសេប្កម2535។ ទាក់ទងរៅនឹងអណំោះ

អំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេអាឆប្តូវបានយេ់ថា ជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ  ទូរៅបានរ ឱើយ តាកកមមឆំរពាោះា 

ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ ខដេា រេើករឡើងខរររនោះេ ំម្ភនមូេដាឋ នឆារ់ណាមួយោបំ្ទរឡើយ។ 

៤.ង.១.ឆ.រទដាឋ នលតកយ តាពាកេ់ន័ធរៅនងឹា  មួឆខំណកកនងុរោេរណំង មួ 

976>ត្តមា រង្ហា ញេមអកតរខនែមរៅខាងរប្ាម កនុងា យេ់រឃើញថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បាន ួម

ឆំខណកោ៉ៅ ងសំខាន់កនុងា អន វតារោេរំណង ួមរនោះ ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើកនុង

ឆំរណាមរនាោះ សកមមភាេខដេេ ំជារ់ពាក់េ័នធរដាយផ្លៃ េ់រៅនឹងា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋត្តម យៈា ផ្លេ ស់ទីេំ

រៅប្រជាជន ឬរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ រ៉ៅ ខនាជាទូរៅជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា កសងរដកវតាន៍សងគម

នកយមមួយរៅប្ររទសកមពជុា។ 

                                                 
2535

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៥៧ (រោងរៅរេើយ ទធនាា ទម្ភេ ក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ ច្កមករេើ

ប្ររទសកមពជុាេីឆរនាេ ោះឆ្ន ំ ១៩៦៩ ដេ់ ១៩៧៣ នកងេកខខណឌ ថ្នា  ស់រៅម នថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កនុងប្ររទសកមពជុា) 

៩៤ (េកេណ៌នាអំេរី ច្រទភូមកសស្តសាពាក់េ័នធរៅនឹងជរម្ភេ ោះ វាងរវៀតណាម នកងសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក នកងឥទធកេេមករេើកមពជុា) ៩៦ 

(រោងរៅរេើវច្រតាករសដឋកកឆចកនុងប្ររទសកមពជុា នកងសម្ភព  រខនែមរទៀតពាក់េ័នធរៅនឹងជរម្ភេ ោះរវៀតណាម) ១២១ (ឥទធកេេមួយថ្នា 

ទម្ភេ ក់ប្ោរ់ខរក រស់អារម៉ៅ ច្ក លឺថា “បានរ ឱើឱ្យប្រជាជនខឹងសមាខាេ ងំ នកងសងស័យរេើអនកខាងរប្ៅ” ១៥៣ ដេ់ ១៥៦ (រ ៀររារ់

េមអកតអំេីយ ទធនាា រោធាទម្ភេ ក់ប្ោរ់ខរកអារម៉ៅ ច្កមករេើប្ររទសកមពជុាឆរនាេ ោះឆ្ន ំ ១៩៦៩ ដេ់ ១៩៧៣ ខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង 

“ប្ោរ់ខរករារ់ យពាន់រត្តន”ខដេបានទម្ភេ ក់ រខនែមរេើកងទ័េរងមើ រជើងខដេបានឆេ័តចារ់េីខខ រមស  ហ្ូតដេ់ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ 

១៩៧០។ ា ទម្ភេ ក់ប្ោរ់ខរកបានរងកឱ្យម្ភនា សេ រ់ប្រជាជនកមពជុា“រារ់ម ឺននាក់” នកងរ ឱើឱ្យអនកខដេ ស់រៅត្តមតំរន់ជនរទ

ខសឱង កា ប្ជករានកនុងទីប្កុងភនំរេញ) ១៥៧ ដេ់ ១៦០ (ជនរភៀសខេួនបានរកើនរឡើងកនុងទីប្កុងភនំរេញេីមួយលានកនេោះរៅេី លាន

កនុង យៈរេេប្បាំឆ្ន ំ។ កកឆចសម្ភា សន៍ រស់ជនរភៀសខេួនបានរោងា ទម្ភេ ក់ប្ោរ់ខរករនោះ នកងា រកើនរឡើង រស់ខខម ប្កហ្ម រ ឱើជា

មូេរហ្ត សប្ម្ភរ់ា ខសឱង កខនេងប្ជករាន។ សែ នភាេរៅកនុងជំ ំជនរភៀសខេួន នកងទូទាំងទីប្កុងភនំរេញ ម្ភនេកខណៈ ៃន់ ៃ  កងឱោះ

រសបៀងអាហា ។ រៅរេេខខម ប្កហ្មចារ់រផាើមវាយប្រហា ផេូវខដេសហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ករប្រើប្បាស់សប្ម្ភរ់ផាេ់ជំនួយរសបៀងអាហា រៅ

តំរន់ខដេាន់ារ់រដាយ ដាឋ ភកបាេ េន់ នេ់ សែ នភាេរសបៀងអាហា ាន់ខតអាប្កក់រឡើងៗ។ រៅរេេខេោះ រសបៀងអាហា ផគត់ផគង់

បានខត យៈរេេរីថ្ងៃរ៉ៅ រណាណ ោះ ម្ភនទ  ភកកសរាេដាេប្លរ់ទីកខនេង។   
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977>ររើរទាោះរីជាេ ំបានរញ្ញជ ក់ឲ្យបានឆាស់លាស់អំេីកំហ្ សអងគឆារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះក៏រដាយ2536 ក៏ 

នួន ជា បានអោះអាងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងា  ួមឆំខណក រស់ោត់ 

“លឺជាា យេ់រឃើញខដេថា [ោត់] បានឆូេ ួមឆំខណកោ៉ៅ ងសំខាន់ដេ់រដកវតាន៍សងគមនកយមមួយ មកនខមន

ម្ភនន័យថា ោត់បាន ួមឆំខណកកនុងា ប្រប្េឹតាអំរេើឧប្កកដឋរនាោះរឡើយ”2537។ 

978>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរញ្ញជ ក់ ថារតើោត់ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង

សកមមភាេឧប្កកដឋ ឬរៅនឹងទកដឋភាេឧប្កកដឋថ្នរោេរំណង ួម ោ៉ៅ ងដូឆរមាឆ ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

ទទួេសគ េ់រនាោះ នកងថា មកនខមនជារទរេមើស(ទាងំប្សុង) រនាោះរឡើយ2538។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា ា 

យេ់ប្សរត្តមម្ភោ៌រកសខដេមកនខមនជារទឧប្កកដឋរនាោះ េ ំអាឆររងកើតឱ្យម្ភនា ទទេួខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ

រឡើយ នកងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរង្ហា ញេីរឆតនាឧប្កកដឋតប្មូវ រស់ោត់ ប្េមទាងំថា ា ទទួេខ ស

ប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  រដាយស ា  ួមឆំខណក រស់ោត់កនុងរោេរំណង ួមខដេប្ោន់ខតជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង

ា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋរនាោះ លឺជាា ទទួេខ សប្តូវរប្ាមសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ III
2539។ រខៀវ សំផន បាន

អោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា សននកដាឋ នថា ា ឆូេ ួមឆំខណក រស់ោត់បានរំរេញ

េកខខណឌ តប្មូវ កនុងា ដាក់ឲ្យោត់ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ សែកតរប្ាមទប្មង់សហ្ឧប្កកដឋកមម ួម2540។ ជា
េករសស រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស រដាយស អងគជំន ំជប្មោះបាន

ខផអករៅរេើវតដម្ភន រស់ោត់រៅកនុងកកឆចប្រជ ំ នកងវលគរណាុ ោះរណាា េនានា2541
 ា ខងេងស នៃ កថា2542

 តួនាទី

                                                 
2536

 កត់សម្ភគ េ់ជាេករសសថា នួន ជា េ ំបានរេើករឡើងថា ត្តមផេូវឆារ់ ា  ួមឆំខណកខដេបានកំណត់រដាយអងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូង េ ំម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញេីា ទទួេខ សប្តូវរប្ាមសញ្ញា ណថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរឡើយ នកងសញ្ញា ណរនោះេ ំម្ភន

អតែកភាេកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ត្តមឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតក (សូមរមើេ ស ណារណដ ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៦១៧)។ អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានរដាោះប្សយ(នកងរដករស រចាេ)ទឡហីក ណ៍រនោះខាងរេើ(សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៧៧០ ជាអាទិ៍ 

៨០៧, ៨១០, ៨៤៥)។  

2537
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៦១៦។ 

2538
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៣១។ 

2539
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៣១។ 

2540
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៩២ ដេ់ ២៩៥, ៣១៦, ៥៩៩ ដេ់ ៦០១, ៦២៤។ 

2541
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៩៨ ដេ់ ៣០១, ៦០៤ ដេ់ ៦០៧។ 

2542
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣០៦ ដេ់ ៣០៧, ៦១២ ដេ់ ៦១៣។ 
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 រស់ោត់កនុងា ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសរមាឆ នររាតាម សីហ្ន  នកងសកមមភាេា ទូត រស់ោត់2543 ម ខ
តំខណងរផសងៗរទៀត រស់ោត់កនុងអំឡុងរេេថ្នកមពជុាប្រជា កររតយយ2544

 នកងរក ដិ៍រ ម្ ោះ រស់ោត់2545 រដាយ

បានសននកដាឋ នថា ោត់បាន ួមឆំខណកោ៉ៅ ងសំខាន់កនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរនោះ។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរខនែម

រទៀតថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា សំអាងរៅរេើប្េឹតាកា ណខ៍ដេរកើតរឡើងកនុងសម័យរនាោះ 

ឬរប្ាយអងគរហ្ត ថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយខដេ ងា រចាទប្រាន់ រដាយបានយេ់

រឃើញថា ា  ួមឆំខណក រស់ោត់កនុងរោេរំណង ួមរនាោះ ម្ភនេកខណៈសំខាន់2546។ រខៀវ សំផន ក៏បាន

រេើករឡើងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា សននកដាឋ នថា ា  ួមឆំខណក រស់ោត់រៅម ន 

នកងកនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ លឺប្លរ់ប្ោន់កនុងា រំរេញត្តមេកខខណឌ តប្មូវសប្ម្ភរ់ា 

ដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម2547។ រហ្ត ដូរឆនោះ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា ា 

 ួមឆំខណក រស់េួកោត់ខដេសំរៅរេើា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយម េ ំខមនជារទឧប្កកដឋជាក់លាក់ខដេប្តូវ

បានប្រប្េឹតារឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី  នកងប្េឹតាកា ណ៍រៅ

ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរនាោះ េ ំអាឆរ ឱើជាមូេដាឋ នកនុងា យេ់រឃើញខដេថា េួកោត់បាន ួមឆំខណកោ៉ៅ ងសំខាន់រៅកនុង

សហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរនាោះរឡើយ2548។ 

979>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា រខៀវ សំផន ម្ភនា ភាន់ប្ឆឡំរេើរទដាឋ នលតកយ តាប្តឹមប្តូវទាក់ទង

រៅនឹងា ទទួេខ សប្តូវកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម រដាយស ោត់បានលកតថា ពាកយ“សំខាន់” នកង“រប្ឆើន” ជាពាកយ

                                                 
2543

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣០៨ ដេ់ ៣១១, ៦១៨ ដេ់ ៦២១។ 

2544
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦០៨ ដេ់ ៦០៩ (ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទី

េី រ៉ៅ រណាណ ោះ)។ 

2545
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣១២ ដេ់ ៣១៣ នកង ៦១៦ ដេ់ ៦១៧។ 

2546
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤០២ ដេ់ ៤១២។ សូមរមើេផងខដ  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ 

សំផន កថាខណឌ  ៤៤៤។ 

2547
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៤១ ដេ់ ៤៤៤។  

2548
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៩២ ដេ់ ៣១៦។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  

៦១៦។ 
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ខតមួយ នកងថា រខៀវ សំផន េ ំទទួេសគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានចាត់ទ កា  ួមឆំខណកទាងំមូេ

 រស់ោត់ថា ជាា សំខាន់រៅកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម ជាជាងរេើខផនកនីមួយៗថ្នា  ួមឆំខណក រស់ោត់2549។ 

980>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រដាយខផអករេើយ តាកសស្តសាជា

េករសសត លាា ឧប្កកដឋកមមមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍ ជាទូរៅបានរញ្ញជ ក់រទដាឋ នលតកយ តាប្តឹមប្តូវខដេអាឆអន វតាបាន

ឆំរពាោះា ឆូេ ួម រស់ជនជារ់រចាទ កនុងា អន វតារោេរំណង ួមថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម រពាេលឺ ា  ួម

ឆំខណក រស់ោត់ប្តូវខត“សំខាន់ រ៉ៅ ខនាេ ំខមន ហ្ូតដេ់មកនអាឆខឱោះបានរនាោះរទ”2550។ កនុងា វាយតថ្មេរនោះ អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារេើសកមមភាេទាងំមូេ រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន2551។ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា រនោះជាវច្ ីសស្តសាប្តឹមប្តូវ ដូឆបានរង្ហា ញរៅកនុងយ តាកសស្តសាពាក់េ័នធខដេបាន

រញ្ញជ ក់ថា ា  ួមឆំខណកណាមួយេ ំលរបវីាយតថ្មេដាឆ់រដាយខឡកេីោន រនាោះរទ2552 ដូឆោន រៅនឹងអឱីខដេ 

រខៀវ សំផន ទំនងជាបានោបំ្ទរៅកនុងស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ោត់ទាងំមូេ2553។ អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងក៏បានេកចា ណាោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវផងខដ ថា “ភាេសំខាន់ថ្នា  ួមឆំខណករៅកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម នឹងប្តូវ

កំណត់រៅត្តមក ណីជាក់ខសាងនីមួយៗ រដាយេកចា ណារេើកត្តា ជារប្ឆើន  ួមទាងំ តួនាទី រស់ជនជាររ់ចាទ 

កប្មកត នកងប្រសកទធភាេថ្នា ឆូេ ួម រហ្ើយនកងរាេ់កកឆចខកតខំប្រឹងខប្រងកនុងា ទរ់សក ត់រទឧប្កកដឋ”2554។ អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY បានសរប្មឆថា ា  ួមឆំខណកខរររនាោះេ ំចាបំាឆ់ប្តូវខត“ចាំបាឆ់ 

ឬរប្ឆើន”រនាោះរទ រ៉ៅ ខនាថា “ោ៉ៅ ងរហាឆណាស់ប្តូវខតជាា  ួមឆំខណកសំខាន់រៅកនុងរទឧប្កកដឋខដេជនជារ់

                                                 
2549

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៥៨៥។ 

2550
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៩២ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ៥០៨។ 

សេដីារ ឿងកាី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ  ៤៣០។ 

2551
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៦១ ដេ់ ៨៨២ (នួន ជា) ៩៦១ ដេ់ ៩៦៣ (រខៀវ សំផន)។ 

2552
 សូមរមើេឧ. សេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ  ៩៥។ សេដីារ ឿងកាី Šainović (ICTY) កថាខណឌ  ៩២០, 

៩៧០ ដេ់ ៩៧២។ សេដីារ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ  ២១៧។ 

2553
 សូមរមើេឧ. ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៩៨ ដេ់ ២៩៩, ៣០០ ដេ់ ៣០១, ៣០៦ ដេ់ ៣០៧, 

៣០៨ ដេ់ ៣០៩, ៣១០ ដេ់ ៣១១, ៣១២ ដេ់ ៣១៣, ៤០៥ ដេ់ ៤០៦, ៤០៧ ដេ់ ៤០៨, ៤០៩ ដេ់ ៤១០, ៦០៤ ដេ់ ៦០៥, 

៦០៦ ដេ់ ៦០៧, ៦០៨ ដេ់ ៦០៩, ៦១២ ដេ់ ៦១៣, ៦១៦ ដេ់ ៦១៧, ៦១៨ ដេ់ ៦១៩, ៦២០ ដេ់ ៦២១។ 

2554
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៩៣ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ  

៣១១។ 
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រចាទប្តូវបាន ករឃើញថា ជាអនកទទួេខ សប្តូវ”2555។ រេើសេីរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លា

ា  ICTY បានយេ់រឃើញថា “ឆារ[់ខដេអាឆអន វតាបានឆំរពាោះសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម] េ ំអាឆកំណត់ទ កជាម ន

នូវប្ររភទជាក់លាក់ថ្នអំរេើប្រប្េឹតា ខដេជា មមត្តេ ំអាឆប្តូវបានចាត់ទ កថា ជាា  ួមឆំខណកដេ់រោេ

រំណង ួម”រនាោះរឡើយ2556។ 

981>រៅកនុងរ ឿងកាី Blagojević នកង Jokić អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថ្នត លាា  ICTY បានយេ់រឃើញ ថា   

រ លគេម្ភន ក់អាឆឆូេ ួមរៅកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម មួត្តម វច្ ីរផសងៗរប្ឆើនោ៉ៅ ង ដូឆជា៖ (i) ររើត្តម យៈ

ា ប្រប្េឹតារដាយផ្លៃ េន់ូវរទរេមើសខដេបានប្េមរប្េៀងោន រនាោះ លឺជាចា ីផ្លៃ េ ់ (ii) ររើត្តម យៈា 

ជួយដេច់ា ីផ្លៃ េ ់កនុងា ប្រប្េឹតាករទរេមើសខដេបានប្េមរប្េៀងោន រនាោះ លជឺាសហ្ចា ី រពាេលឺ ជយួ

សប្មួេដេា់ ប្រប្េឹតាករទរេមើសកនុងរោេរណំងរដើមបីអន វតាខផនា  ួម ឬ (iii) ររើត្តម យៈសកមម

ភាេកនុងា ជំ  ញប្រេ័នធេករសសមួយ ខដេកនុងរនាោះរទរេមើសប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងរដាយរហ្ត ផេថ្ន

ម ខតំខណងជា ដឋអណំាឆ ឬម ខង្ហ  រស់ជនជាររ់ចាទ នកងរដាយបានដឹងេីេកខណៈថ្នប្រេ័នធរនាោះ 

ប្េមទាងំរឆតនារនាអន វតាប្រេ័នធរនាោះ2557។  

982>ខផអកត្តមទកដឋភាេអងគរហ្ត  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY បានរញ្ញជ ក់ថា ា  ួម

ឆំខណកកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមអាឆម្ភនរប្ឆើនោ៉ៅ ង។ រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី Krajišnik អងគជំន ំជប្មោះត លា

ា កំេូេបានរញ្ញជ ក់2558ថា អំរេើប្រប្េឹតាខដេប្តូវបានចាត់ទ កថា ជាា  ួមឆំខណកកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមម្ភន

ដូឆខាងរប្ាមរនោះ៖  

(ក) ររងកើត ផាួឆរផាើម រេើកកមពស់ ឆូេ ួមកនុង នកង/ឬ រេើកទកឹឆកតាឲ្យម្ភនា ររងកើត នកងអន វតា [ ... ] 

រោេនរោបាយ រស ់ដាឋ ភកបាេរដើមបីជំ  ញរោេរៅថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម  

(ខ) ឆូេ ួមរៅកនុងា ររងកើត ា ោបំ្ទ ឬរនា [ ... ] សែ រន័ ដាឋ ភកបាេរៅថាន ក់ [ជាតក] តំរន់ ប្កុង 

នកងមូេដាឋ ន [...] ខដេត្តម យៈសែ រន័ទាងំរនោះ [ោត់] អាឆអន វតារោេរៅថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម 

                                                 
2555

 សេដីារ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ  ២១៥។ សូមរមើេផងខដ  សេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ  ៩៧ 

ដេ់ ៩៨។  សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) កថាខណឌ  ១៩៩។ 

2556
 សេដីារ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ  ៦៩៦។ 

2557
 សេប្កមរ ឿងកាី Blagojević នកង Jokić (ICTY) កថាខណឌ  ៧០២។ 

2558
 សេដីារ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ  ២១៧។ 
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(ល) ោបំ្ទ រេើកទឹកឆកតា ជួយសប្មួេ ឬឆូេ មួកនុងា ផសេឱផាយេ័ត៌ម្ភន រដើមបី [...] ទទួេបានា 

ោបំ្ទ នកងា ឆូេ មួរដើមបីសរប្មឆនវូរោេរៅថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម 

(ឃ) ដឹកនា ំ ញុោះញង ់ រេើកទកឹឆកតា នកងផាេអ់ណំាឆ [...] ដេក់ងកម្ភេ ំងឲ្យប្រប្េឹតាអំរេើនានា រដើមបី

ជំ  ញរោេរៅថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម […]  

(ង) ឆូេ ួម ោបំ្ទ ឬសប្មេួដេ់កកឆចខកតខំប្រឹងខប្រងរដករស  ឬផាេន់វូេ័ត៌ម្ភនខដេនាឲំ្យម្ភនា 

យេ់ប្ឆឡំឆំរពាោះឧប្កកដឋកមម ដេតំ់ណាង រសស់ហ្លមនអ៍នដ ជាតក អងគា មកនខមន ដាឋ ភកបាេ នកងស

ធា ណៈជន2559។  

983>ដូរឆនោះ ា  ួមឆំខណករនោះអាឆម្ភនរប្ឆើនោ៉ៅ ង។ ដំណាេោន រនោះខដ  យ តាកសស្តសា រសត់ លាា មកនអឆកថ្ស្តនា

យ៍ បានឆងអេុរង្ហា ញោ៉ៅ ងឆាស់ថា ា  ួមឆំខណកប្តូវខតរ ឱើរឡើងរដើមបីប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ។ ឧទាហ្ ណ៍ រៅ

កនុងសេដីារ ឿងកាី Krajišnik អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY បានយេ់រឃើញថា “អឱីខដេ
សំខាន់រៅកនុងេកខខណឌ ឆារ់ លឺថា ជនជារ់រចាទបាន ួមឆំខណកោ៉ៅ ងសំខាន់កនុងា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ ខដេ

ពាក់េ័នធរៅនឹងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម”2560។ 

984>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំេឹកថា កនុងរ ឿងកាីឆំរពាោះម ខ “រោេរំណង ួម”រៅកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម 

លឺជាា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយមដ៏ឆ្រ់ ហ្័ស រៅកនុងប្ររទសកមពជុាខដេរទាោះជាោ៉ៅ ងណាបានផាភាជ រ់ជា

មួយនឹងរោេនរោបាយឧប្កកដឋពាក់េ័នធរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន នកងា កំណត់រោេរៅរេើអនក ដឋ

ា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 2561។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ត្តមរោេរំណង ួមរនោះ 

សូមបខីតសកមមភាេខដេរមើេេីខាងរប្ៅេ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋក៏រដាយ ក៏អាឆរេើកយក

មកេកចា ណាបានខដ  រៅរេេកំណត់ ថារតើជនជារ់រចាទបាន ួមឆំខណកោ៉ៅ ងសំខាន់ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា 

េីរប្ពាោះសកមមភាេរនោះអាឆជំ  ញ នកងោបំ្ទា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋបាន ររើរទាោះរីជាសកមមភាេរនាោះប្តឹមខត

ប្ររោេក៏រដាយ។ ជា មមត្ត ររើសកមមភាេមួយឃាេ តាន់ខតឆ្ៃ យេីា ប្រប្េឹតាជាក់ខសាងនូវរទឧប្កកដឋរនាោះ 

ទមៃន់ខដេប្តូវផាេ់ាន់ខតប្សេរៅកនុងា េកចា ណាពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើា  ួមឆំខណកោ៉ៅ ងសំខាន់

                                                 
2559

 សេដីារ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ  ២១៦ រោងរៅរេើសេប្កមរ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ  ១១២១។ 

2560
 សេដីារ ឿងកាី Krajišnik (ICTY) កថាខណឌ  ៦៩៦ (រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម)។ សូមរមើេផងខដ  សេដីារ ឿងកាី Brđanin 

(ICTY) កថាខណឌ  ៤៣០។ 

2561
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨០៤, ៨៣៥។ សូមរមើេផងខដ  ខាងរេើកថាខណឌ  ៨១៥។  
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រនោះ េកតជាបានរ ឱើរឡើង ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ ា កត់សម្ភគ េ់ខាងរេើរនោះម្ភនន័យថា ា កំណត់ខរររនោះជានកឆច

ាេលួ ខតខផអករេើា វាយតថ្មេសកមមភាេនានា រស់ជនជារ់រចាទ។ 

985>រោងត្តមសំអាងរហ្ត ខាងរេើ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងេ ំម្ភនកំហ្ សកនុងា េកចា ណារៅរេើសកមមភាេ រស់ជនជារ់រចាទ ត្តមទកដឋភាេខាងរប្ៅខដេ េ ំខមន

សំរៅរេើា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋជាក់លាក់ រៅរេេកំណត់ថា ជនជារ់រចាទបាន ួមឆំខណកោ៉ៅ ងសំខាន់ដេ់ា 

អន វតារោេរំណងឧប្កកដឋ ួមរៅកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរនាោះ។ 

៤.ង.១.ឆ.ា យេរ់ឃើញខដេថា   ា  មួឆខំណកកនងុសហ្ឧប្កកដឋកមម មួអាឆរ ឱើរឡើងត្តម យៈអរំេើអកមម 

986>រដាយរោងជាេករសសរៅរេើសេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់

រឃើញថា ា  ួមឆំខណកកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមអាឆរ ឱើរឡើងត្តម យៈអំរេើសកមម ឬអំរេើអកមម2562។ រៅកនងុរ

ណា ឹងសទ កខ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សអងគឆារ់ រប្ពាោះយ តាកសស្តសា

រប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី  មកនបានខឆងអំេីា ទទួេខ សប្តូវត្តម យៈអំរេើអកមមរឡើយ2563។ អណំោះ

អំណាង រស់ រខៀវ សំផន ក៏បានរេើករឡើងអំេីទប្មង់ដថ្ទរទៀតថ្នា ទទួេខ សប្តូវទាក់ទងរៅនឹងា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា អំរេើអកមមអាឆនាឱំ្យម្ភនា ទទួេខ សប្តូវដូឆជា ា ជួយ នកង

ា ជំ  ញ2564។ ោត់បានរេើករឡើងថា រដាយស អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរនាោះ ោត់លួ ខតប្តូវបាន

រដាោះខេងទាក់ទងរៅនឹងរាេ់ា យេ់រឃើញទាងំអស់ខដេបានខផអករេើអំរេើអកមម រស់ោត់រនាោះ2565។ រៅកនងុ

រជើងទំេ័ មួយ រខៀវ សំផន បានរង្ហា ញកថាខណឌ មួយឆំនួនរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

ខដេបានយេ់រឃើញថា ជាេកខណៈប្ទឹសដី រហ្ើយោត់បានកត់សម្ភគ េ់រខនែមរទៀតថា កងឱោះសំអាងរហ្ត ខដេ

                                                 
2562

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៩៣ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ  ១៨៧, 
៤២១, ៥៥៦។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានរោងផងខដ រៅរេើរ ឿងកាីដថ្ទរទៀត រៅឆំរពាោះម ខត លាា  ICTY នកង ICTR 

(សេដីារ ឿងកាី Blaški (ICTY) កថាខណឌ  ៦៦៣។ សេដីារ ឿងកាី Galić (ICTY) កថាខណឌ  ១៦៨, ១៧៥។ សេដីារ ឿង

កាី Ntagerura (ICTY) កថាខណឌ  ៣៣៤)។ 
2563

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៩៣ ដេ់ ៩៨។ 
2564

 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧០០ នកង ៧០៦។ 
2565

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៩៨។ 
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បានអោះអាងរនាោះ េ ំអាឆរ ឱើឱ្យរលដឹង ថារតើអំរេើអកមមណាខេោះ ប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេមករេើ ូរោត់2566

។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី កថាខណឌ ភាលរប្ឆើនខដេបានរោងរនាោះមកនពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតា រស់ រខៀវ សំផន 

រទ រ៉ៅ ខនាពាក់េ័នធរៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ នកងា ផ្លេ ស់ទេំីរៅប្រជាជន។ ម្ភនខតរៅ

កនុងកថាខណឌ  ១០៤៥ រ៉ៅ រណាណ ោះខដេបាននកោយេី“អំរេើសកមម នកងអំរេើអកមម រស់ រខៀវ សំផន” ខដេបាន ួម

ឆំខណកោ៉ៅ ងរប្ឆើនដេ់ឧប្កកដឋកមមខដេបានប្រប្េឹតារឡើងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។ រទាោះរីជាោ៉ៅ ងណាក៏រដាយ ឃាេ

ខដេថា “អំរេើសកមម នកងអំរេើអកមម”ទំនងជាប្តូវបានរប្រើកនុងន័យទូរៅរៅកនុងកថាខណឌ រនោះរ៉ៅ រណាណ ោះ េីរប្ពាោះេ ំ

ម្ភនា ឆងអេុរង្ហា ញណាខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេកតជាបានសំអាងរេើអំរេើអកមមណាមួយរនាោះរឡើ

យ។ 

987>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំេឹកថា ម្ភច ស់រណា ឹងសទ កខប្តូវរង្ហា ញមកនប្តឹមខតថា អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងម្ភនកំហ្ សអងគឆាររ់៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនដខងមទាងំប្តូវរង្ហា ញ ថារតើកំហ្ សរនាោះអាឆរម្ភឃៈសេប្កមបាន

ោ៉ៅ ងដូឆរមាឆផងខដ 2567។ រដាយស  រខៀវ សំផន េ ំបានរេើកមូេដាឋ នោបំ្ទ ថារតើ កំហ្ សខដេខេួនបាន

អោះអាងរនាោះ អាឆរម្ភឃៈសេប្កមបានោ៉ៅ ងដូឆរមាឆរនាោះ រទើរអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំចាបំាឆ់

េកចា ណារេើអំណោះអំណាងរនោះរនារទៀត នកងប្តូវរដករស ទឡហីក ណ៍រនោះរចាេខតមាង។ 

៤.ង.១.ជ.ា  មួឆខំណក រស់ ននួ ជា កនុងា អន វតារោេរណំង មួ 

988>ទាកទ់ងរៅនឹងា  ួមឆំខណក រស់ នួន ជា កនុងា អន វតារោេរំណង ួម អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

បានយេ់រឃើញថា នួន ជា “មកនប្តឹមខតបានឆូេ ួមរៅកនុងា រ ៀរឆំរោេនរោបាយដំរូង រស់ ររកមពជុា

ប្រជា កររតយយរ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាក៏បានឆូេ ួមោ៉ៅ ងសកមមរៅកនុងអំឡុងរេេពាក់េ័នធសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ កនុង

ា អន វតារនារោេនរោបាយទាងំរនាោះ”2568។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានខរងខឆកា  ួមឆំខណក រស ់

នួន ជា ជាេី ប្ររភទ (i) ា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា រ ៀរឆំរោេរំណង ួម2569នកង (ii) តួនាទី រស់ោត់រៅ

                                                 
2566

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន រជើងទំេ័  ២១២ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៩៥២, ៧៨៨, ៧៩៤, ៨០៥, ៩៩៩, ១០២៥ ដេ់ ១០២៦, ១០១៤, ១០៣១, ១០៤៥, ១០៣៤ នកង ១០៤៨។ 
2567

 សូមរមើេខារេើ កថាខណឌ  ៨៤។ 

2568
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៦១។  

2569
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៦៣ ដេ់ ៨៦៩។  



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

618 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

កនុងា ផសេឱផាយ នកងអន វតារោេរំណង ួមរនោះត្តម យៈា រឃាសនា ា អរ់ ំ នកងា រណាុ ោះរណាា េជា

សធា ណៈ2570។ 

989>ទាក់ទងរៅនឹងា រឃាសនា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ចារ់ត្តំងេីរដើម

ទសវតស ៍ឆ្ន ំ ១៩៦០ នួន ជា ម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ររងកើតរោេនរោបាយ រ.ក.ក. ទាក់ទងរៅនឹង

អំរេើហ្កងារដកវតាន៍ នកងា តស៊ាូប្រដារ់អាវ    ួមទាងំា សរប្មឆរ ឱើរដកវតាន៍ប្រដារ់អាវ  2571។ អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបាន ំឭកថា នួន ជា បានឆូេ ួមរៅកនុងកកឆចប្រជ ំឆំនួន ២ ខដេកនុងរនាោះរសឆកាីសរប្មឆជរមេៀស

ប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានរ ឱើរឡើង នកងថា ោត់បានរ ឱើដំរណើ រៅាន់ប្ររទសរវៀតណាម រដើមបីជូន

ដំណឹងដេ់ថាន ក់ដឹកនារំវៀតណាមអំេីរសឆកាីសរប្មឆវាយប្រហា ទីប្កុងភនំរេញ នកងរសនើស ំជំនួយអាវ  យ ទធភណឌ

2572។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បាន ំឭកផងខដ ថា នួន ជា បានឆូេ ួមរៅកនុងកកឆចប្រជ ំមួយកនុងខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេកនុងរនាោះ ខផនា អន វតាសមូហ្ភាវូរនយីកមមប្តូវបានេកភាកា រហ្ើយា អន វតាខផនា រនោះ“

េ ររចាេោ៉ៅ ងម្ភនប្រសកទធភាេនូវេទធភាេខដេថា ម្ភនក ណីតកឆតួឆណាស់ ខដេអនកប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅ

រឆញេីទីប្កុងភនំរេញអាឆប្តឡរ់មកាន់ផៃោះសខមបង រសខ់េួន វច្ញបានរនាោះ។  នួន ជា មកនបានរដករស ឆំរពាោះ

ខផនា រនោះរទ”2573។ 

990>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា កនុងខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាៃ រ់េីទសសនកកឆច

រៅភូមកភាលពាយ័េយ លណៈកម្ភម  កា អឆកថ្ស្តនាយ៍បានសរប្មឆផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនប្រខហ្េេី ៤០០.០០០ រៅ 

៥០០.០០០ នាក់ រៅាន់ភូមកភាលរនាោះ2574។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារេើ បាយា ណ៍មួយសាេីី

ដំរណើ ទសសនកកឆច រស់លណៈកម្ភម  កា អឆកថ្ស្តនាយ៍រៅាន់ភូមកភាលពាយ័េយ ខដេខផអកត្តមា យេ់រឃើញរនោះ 

បានឆេោុះរញ្ញច ងំអំេីលំនកត រស់លណៈកម្ភម  កា អឆកថ្ស្តនាយ៍រេើរញ្ញា រនោះ។  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរជឿជាក់

ថា នួន ជា បាន ួមឆំខណករៅកនុងលំនកតរនោះខដ  ររើរទាោះរីជាោត់ប្រខហ្េជាេ ំបានឆូេ ួមរៅកនុងដំរណើ 

                                                 
2570

 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៧០ ដេ់ ៨៧៤។  

2571
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៦៣ ដេ់ ៨៦៤។  

2572
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៦៥។  

2573
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៦៦។  

2574
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៦៧។ 
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ទសសនកកឆចរនាោះក៏រដាយ2575។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានកត់សម្ភគ េ់រេើឯកស រោេនរោបាយខខ 

កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេលូសរញ្ញជ ក់អំេីខផនា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំរៅាន់ភូមកភាលដថ្ទ

រទៀត នកងរេើរោេនរោបាយនានាខដេសែកតរប្ាមម ខតំខណង រស់ នួន ជា រៅកនុងលណៈកម្ភម  កា អឆកថ្ស្តនា

យ៍2576។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ខផនា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរប្ាយមកប្តូវបានអន ម័

តរៅកនុងសម្ភជជាតករេើកទីមួយសាីេីរសដឋកកឆច រហ្ើយប្តូវបានផសេឱផាយោ៉ៅ ងទូេំទូលាយរៅកនុងទសសនាវដាីទង់

រដកវតាន៍ ខខ ត លា/ វច្ឆកាិ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកងបានយេ់រឃើញថា “នួន ជា បានដឹង នកងបានោបំ្ទដេ់ខផនា ផ្លេ សទ់ី

េំរៅប្រជាជនខដេរ ឱើឲ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ប្រជាជនជាងកនេោះលាននាក់”2577។ 

991>ខផអកត្តមា រេើករឡើងខាងរេើ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរជឿជាក់ថា “ត្តម យៈា  ួមឆំខណក

 រស់ នួន ជា រៅកនុងមហាសននកបាតរកស នកងរៅកនុងកកឆចប្រជ ំនានាជាមួយរមដឹកនារំកសក មមយុនីសាកមពជុាដថ្ទ

រទៀត […] ោត់មកនប្តឹមខតបាន ួមឆំខណកោបំ្ទដេ់ខផនា  ួមរ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំបានរដើ តួនាទីោ៉ៅ ង

សំខានរ់ៅកនុងា ត្តក់ខតងខេឹមស រនោះផងខដ ”2578។ 

992>ទាកទ់ងរៅនឹងតួនាទី រស់ នួន ជា កនុងា ផសេឱផាយ នកងអន វតារោេរំណង ួមត្តម យៈា រឃាសនា 

ា អរ់ ំ នកងវលគរណាុ ោះរណាា េសធា ណៈ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំឭកថា “រៅកនុងអំឡុងរេេរ៉ៅ នាម ន

ឆ្ន ំម នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ នកងកនុងអំឡុងរេេរប្ាយៗមករទៀតកនុង ររកមពជុាប្រជា ក

រតយយ នួន ជា បានរផ្លា តោ៉ៅ ងសកមមរៅរេើា រឃាសនា នកងា រណាុ ោះរណាា េកម្ភម ភកបាេខខម ប្កហ្មរៅ

ត្តមជនរទ រដាយោបំ្ទដេ់រោេនរោបាយរដកវតា នកងរសដឋកកឆច រស់រកស ា ររងកើតសហ្ក ណ៍ នកងា 

ប្រុងប្រយ័តនឆំរពាោះខាម ងំ” នកងថា នួន ជា បានផសេឱផាយម្ភោ៌រកសរៅត្តមកកឆចប្រជ ំ នកងវលគរណាុ ោះរណាា េរ ៀន

សូប្តរផសងៗ2579។ រប្ាយេីបាន ំឭកអំេីា ជារ់ពាក់េ័នធ រស់ោត់រៅកនុងវលគរណាុ ោះរណាា េអស់ យៈរេេ

ប្បាថំ្ងៃកនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥2580 រៅកនុងា ផសេឱផាយទងរ់ដកវតាន៍ (ខដេខផអកត្តមអងគជំន ំជប្មោះសលា

                                                 
2575

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៦៧។  

2576
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៦៨។  

2577
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៦៨។  

2578
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៦៩។  

2579
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៧០។  

2580
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៧១។ 
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ដំរូង ោត់លឺជាអនកនកេនធម្ភន ក់កនុងឆំរណាមអនកនកេនធឆមបងនានា)2581នកងរៅកនុងា ររងកើតរោេនរោបាយពាក់

េ័នធរៅនឹងា តស៊ាូវណណ ៈ កនុង រ.ក.ក.2582 អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ត្តម យៈតួនាទី រស់

ោត់រៅកនុងយ ទធនាា រឃាសនា ( ួមទាងំតួនាទីសនូេ រស់ោត់រៅកនុងា រឆញផាយទសសនាវដាីទង់រដកវតាន៍) 

នកងា រណាុ ោះរណាា េកម្ភម ភកបាេរៅអំឡុងរេេម ន នកងរប្ាយខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ នួន ជា បាន ួមឆំខណក

ោ៉ៅ ងសំខានក់នុងា ផសេឱផាយ នកងា អន វតារោេរំណង ួមរនោះ”2583។ 

993>នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា សនមតថា ោត់ម្ភនតួនាទីរៅកនុង រ.

ក.ក. ខដេហ្ួសេីា ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះម ខនាទីសមញ្ា រស់ោត់2584។ ជាេករសស នួន ជា បានអោះអាងថា 

ទាក់ទងរៅនឹងា សនមតថា ោត់ម្ភនតួនាទីកនុងរោេនរោបាយរោធា នកងា អន វតារោេនរោបាយរនោះ 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរដាយស េ ំបានកំណត់ឆ ច្តេកខណៈប្តឹមប្តូវរេើសកខីកមម រស់ោត់ នកង

កំហ្ សកនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញ ខដេេ ំស ីសង្ហឱ ក់ោន ជាមួយនឹងា យេ់រឃើញដថ្ទរទៀតរៅកនុងសេប្កម

រនាោះ2585។ នួន ជា ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សអងគរហ្ត កនុងា យេ់

រឃើញថា ោត់ជាអនកទទួេខ សប្តូវរេើ“ វច្ន័យ រស់កម្ភម ភកបាេ នកងរញ្ញា សនាកស ខថ្ផៃកនុងដថ្ទរទៀត”2586 នកង

បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ឆ ច្តេកខណៈេ ំប្តឹមប្តូវរេើភសាតុ្តង រស់សកសីេី  ូរ 

ខដេអងគជំន ំជប្មោះបានសំអាងរៅរេើរនាោះ2587 នកងរៅរេើសកខីកមម រស់ ឌ ឆ រដើមបរី ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នរនោះ2588។ 

រខនែមរេើរនោះរទៀត នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា ោត់

បានប្លរ់ប្លងរេើសកមមភាេទាងំអស់ រស់ រ.ក.ក. នកងថា ោត់“ម្ភនអំណាឆកនុងា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆឆ ង

រប្ាយ រស់រកស”ខដេអងគជំន ំជប្មោះបានសំអាងកនុងា សននកដាឋ ន រស់ខេួនថា “ោត់ម្ភនតួនាទី នកងបានអន វតា

                                                 
2581

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ២៦៤។  

2582
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៧១ ដេ់ ៨៧៣។  

2583
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៧៤។  

2584
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៥០។ 

2585
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៥១ ដេ់ ២៥៣។ 

2586
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៥៤ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៣២៩។ 

2587
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ២៥៥ ដេ់ ២៥៨។ 

2588
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៥៩។ 
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សកទធកអំណាឆ រស់ោត់រដើមបីររងកើត នកង អន វតារោេនរោបាយ នកងរសឆកាីសរប្មឆ រស់ រ.ក.ក.”2589។ 

ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ឆ ច្តេកខណៈេ ំប្តឹម

ប្តូវរេើសកខីកមម រស់អនកជំនាញ ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរដើមបោីបំ្ទដេ់ា យេ់រឃើញ

រនោះ2590។ នួន ជា បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា 

ោត់ប្តូវបានរលសគ េ់ថា ជារង ំទីេី  នកងថា ោត់ជានាយក ដឋមស្តនាីសាីទីថ្នកមពជុាប្រជា កររតយយ2591។ រខនែម

រេើរនោះ នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើអងគរហ្ត ខដេេ ំសែកតកនុងវច្សេភាេ

ថ្នដីាដំរណាោះប្សយ (D427) ដូឆជា រេើកកឆចប្រជ ំឆំនួន ២ កនុងខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ នកងរដើមខខ រមស ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ កនុងា រង្ហា ញអំេីា ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះា សម្ភេ រ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ2592។ នួន ជា បានអោះអាងថា 

រដាយស កកឆចប្រជ ំរនោះ េ ំបានរេើករឡើងរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយរៅកនុងរ ច្រទថ្នប្េឹតាកា ណរ៍ៅទួេរពា ិ៍

ថ្ប្ជ រទើរសកទធក រស់ោត់កនុងា ទទួេបានា ជូនេ័ត៌ម្ភនេមអកតអំេីរទរចាទប្រឆំ្ងនឹង ូរោត់ប្តូវបាន ំរលាភ

រំពាន ខដេរនោះរ ឱើឱ្យា យេ់រឃើញណាមួយខដេបានខផអករេើកកឆចប្រជ ំទាងំេី រនោះរៅជារម្ភឃៈ2593។ 

994>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ពាក់េ័នធរៅនឹងតួនាទី រស់ោត់រៅកនុង

រោេនរោបាយរោធា នកងា អន វតារោេនរោបាយរនោះ េ ំបានរំរេញត្តមរទដាឋ នថ្នា េកនកតយរឡើងវច្ញ

រេើរណា ឹងសទ កខរដាយស កំហ្ សអងគរហ្ត រនាោះរទ2594។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា ា 

យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ ប្តូវបានោបំ្ទរដាយភសាតុ្តងប្លរ់ប្ោន់

ខដេរញ្ញជ ក់រខនែមឱ្យោន រៅវច្ញរៅមក ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ឆ ច្តេកខណៈោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវ

រៅកនុងសេប្កម រស់ខេួន2595។ ទាក់ទងរៅនឹងា សនមត រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ោត់ម្ភនម ខ

តំខណងពាក់េ័នធរៅនឹងវច្ន័យ នកងរញ្ញា សនាកស ខថ្ផៃកនុងដថ្ទរទៀតខដេ នួន ជា បានជំទាស់រនាោះ សហ្ប្េោះរាជ

                                                 
2589

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៦០ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៣៤៨។ សូមរមើេផងខដ  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៦១។ 

2590
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ២៦២ ដេ់ ២៦៥។ 

2591
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ២៦៦ ដេ់ ២៦៧។ 

2592
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ៦៣០។ 

2593
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ៦៣៦ ដេ់ ៦៣៨។ 

2594
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៤០២។ 

2595
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា   កថាខណឌ  ៤០៣ ដេ់ ៤១០។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

អាជាា បានរឆេើយតរថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងោ៉ៅ ងសមរហ្ត ផេរេើសកខីកមម រស់សកសី នកងភ

សាតុ្តងជាឯកស ោ៉ៅ ងទូេំទូលាយ2596។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ឆ ច្តេកខណៈោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវរេើ នួន ជា ថា ជាអនករ ឱើរសឆកាីសរប្មឆឆ ងរប្ាយ

ជាមួយ រ៉ៅ េ េត នកងបានអោះអាងថា នួន  ជា កំណត់ឆ ច្តេកខណៈេ ំប្តឹមប្តូវរេើភសាតុ្តងខដេបានដកប្សង់

រដើមបោីបំ្ទអំណោះអំណាង រស់ខេួនរនាោះ2597។ ឆ ងរប្ាយ ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើក

រឡើងថា នួន ជា េ ំបានផាេ់រហ្ត ផេណាមួយខដេលួ ឱ្យរជឿជាក់បានខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេលរបី

េកនកតយរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា សកសីជារប្ឆើនបានអោះអាងថា នួន ជា ប្តូវ

បានរលសគ េ់ត្តម យៈ ហ្សសនាមថា “ជារង ំទីេី ” នកងថា ោត់ជានាយក ដឋមស្តនាីសាីទីថ្នកមពជុាប្រជា កររត

យយរៅរេេខដេ រ៉ៅ េ េត អវតាម្ភន2598។ រខនែមរេើរនោះរទៀត សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា ម្ភនភសាុ

ត្តងោ៉ៅ ងរប្ឆើនសប្ម្ភរ់ោបំ្ទដេ់ា យេ់រឃើញទាងំរនោះ2599។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងអំេីា សអំាង

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើា ឆូេ ួម រស់ នួន ជា រៅកនុងកកឆចប្រជ ំឆំនួន ២ ខដេេ ំបានរេើករឡើងរៅ

កនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427) រៅកនុងរ ច្រទថ្នប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាង

ថា អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា លរបីរដករស រចាេរដាយេ ំចាបំាឆ់េកចា ណារនារទៀតរឡើយ រដាយស ខឱោះា 

រេើកមូេដាឋ នោបំ្ទ នកងរខនែមរេើរនោះរទៀត អងគរហ្ត សតាន ម័តថ្នរទរចាទចាំបាឆ់ប្តូវរង្ហា ញ រ៉ៅ ខនាភសាតុ្តង

រញ្ញជ ក់េ ំចាបំាឆ់រឡើយ2600។  

995>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

ម្ភនកំហ្ សអងគរហ្ត កនុងា យេ់រឃើញថា នួន ជា ប្តូវបានរលសគ េ់ទូរៅថា “ជារង ំទីេី ”នកងជានាយក ដឋ

មស្តនាីសាីទីថ្នកមពជុាប្រជា កររតយយរៅរេេ រ៉ៅ េ េត អវតាម្ភន2601។ នួន ជា បានទទួេសគ េ់រៅកនុងស ណា

រណា ឹងសទ កខ រស់ខេួនថា កំហ្ សពាក់េ័នធរៅនឹងឆំណ ឆទីមួយេ ំបានរណាា េឱ្យម្ភនភាេមកនយ តាក ម៌ នកងេ ំ

                                                 
2596

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា   កថាខណឌ  ៤១១ ដេ់ ៤១៧។ 

2597
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា   កថាខណឌ  ៤១៨ ដេ់ ៤២១។ 

2598
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៤២២។ 

2599
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៤២២។ 

2600
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១១៦។ 

2601
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ២៦៦ ដេ់ ២៦៧។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ម្ភនឥទធកេេរេើា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ជាេកខណៈរ លគេរឡើយ2602។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ររើរទាោះរ ី

ជាម្ភនា រង្ហា ញអំេីកំហ្ សរនោះក៏រដាយ ក៏េ ំអាឆរ ឱើយ តាកកមមឆំរពាោះា អនារាលមន៍រៅដំណាក់ាេរណា ឹងស

ទ កខបានរឡើយ ដូឆរនោះេ ំចាំបាឆ់េកភាការខនែមរទៀតរទ2603។ 

996>រខនែមរេើរនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញ រស់ខេួនខដេថា ោត់“ម្ភនឥទធកេេោ៉ៅ ងខាេ ងំរៅរេើរោេ

នរោបាយរោធា រស់កមពជុាប្រជា កររតយយ នកងា អន វតារោេនរោបាយរនោះ”2604។  ផៃយុរៅនឹងអឱីខដេ 

នួន ជា បានអោះអាង2605 អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ឱើា េកចា ណាឆាស់លាស់រៅរេើា យេ់រឃើញេី

ម ន រស់ខេួន2606ខដេថា េ ំម្ភនភសាតុ្តងរង្ហា ញឲ្យហួ្សេី វច្មតកសងស័យថា នួន ជា លឺជាសម្ភជកកថ្នលណៈក

ម្ភម  កា រោធារឡើយ2607។ ដូឆ នួន ជា បានទទួេសគ េ់2608 អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរៅរេើភសាុ

ត្តងខដេថា ោត់បានឆូេ ួមោ៉ៅ ងសកមមរៅកនុងកកឆចប្រជ ំនានាជារនារនាៃ រ់ រស់លណៈកម្ភម  កា អឆកថ្ស្តនាយ៍កនុង

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខដេបានេកភាការៅរេើរញ្ញា រោធារនាោះ2609។ អំណោះអំណាងរផសងរទៀតខដេ នួន ជា បានរេើក

រឡើងពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ លឺប្ោន់ខតជាា រកប្សយមួយរផសងរទៀតរេើភសាតុ្តង ខដេអងគជំន ំជប្មោះបាន

សំអាងរនាោះខតរ៉ៅ រណាណ ោះ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា នួន ជា េ ំបានរង្ហា ញថា េ ំម្ភន

ត លាា អងគរហ្ត សមរហ្ត ផេណាមួយអាឆយេ់រឃើញថា ោត់“ម្ភនឥទធកេេខាេ ងំរេើរោេនរោបាយ

រោធា រស់កមពជុាប្រជា កររតយយ នកងា អន វតារោេនរោបាយរនោះ” រដាយខផអករេើភសាតុ្តងខដេម្ភនរនាោះ

រឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាងរនោះ។ 

                                                 
2602

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ  ២៦៦ ដេ់ ២៦៧។ 

2603 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៨៤។ 

2604
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៥១ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៣៤១។ 

2605
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៥៣។ 

2606
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៣៣៣។ 

2607
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៣៤១ (“សម្ភជកករេញសកទធកថ្នលណៈកម្ភម  កា រោធាម្ភនស ៈសំខាន់តកឆ

តួឆ រដាយស តួនាទីជាន់ខពស់ រស់ នួន ជា រៅកនុងរកស”)។ 

2608
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៥២។ 

2609
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ១០២០ ដេ់ ១០២១ នកង ១០២៤ ដេ់ ១០២៥។ 
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997>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សអងគរហ្ត កនុងា យេ់រឃើញ

ថា តួនាទីផេូវា  រស់ នួន ជា បាន ួមរញ្ចូេា ដាក់វច្ន័យ នកងរញ្ញា សនាកស ខថ្ផៃកនុងដថ្ទរទៀតរនាោះ2610 អងគជនំ ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេទទួេយកអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា សកខីកមម រស់ សកសី សឡុត បាន េ ំ

បានោបំ្ទដេ់ា យេ់រឃើញទាងំមូេ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះរឡើយ2611។ រទាោះ

ជាោ៉ៅ ងរនោះកាី ដូឆ ា ជំទាស់ រស់ នួន ជា សឡុត បាន បានអោះអាងថា នួន ជា ទទួេខ សប្តូវរេើ“ា ចាត់

ត្តងំ”មួយឆំនួន រ៉ៅ ខនាេ ំបានរញ្ញជ ក់ ថារតើ នួន ជា បានប្លរ់ប្លងរេើា ចាត់ត្តងំណាមួយរឡើយ រហ្ើយសកសី ូរ

រនោះក៏េ ំបានផាេ់សកខីកមមថា នួន ជា ទទួេខ សប្តូវរេើវច្ន័យ រស់កម្ភម ភកបាេផងខដ 2612។ ទាក់ទងរៅនឹងសកខី

កមម រស់សកសី នង ស ផង់ ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរនាោះ ជាា ប្តឹមប្តូវខដេ នង ស ផង់ 

បានផាេ់សកខីកមមថា រៅរេេរនាោះ ោត់េ ំយេ់េីមូេរហ្ត អឱីបានជាទូ រេខពាក់េ័នធរៅនឹងា រ ឱើខ សសីេ ម៌ 

នកងសភាេា ណ៍សនាកស ខថ្ផៃកនុង ប្តូវរញ្ចូនរៅឱ្យ នួន ជា រ៉ៅ ខនា នង ស ផង់ បានរកប្សយថា រនោះជារ ឿង មម

ត្ត េីរប្ពាោះ នួន ជា  “ទទួេរនៃកុខាងកកឆចា សងគម នកងវរប ម៌”2613។ ា អោះអាងរនោះប្សរជាមួយនឹងសកខកីមម

េីម ន រស់ នង ស ផង់ ខដេថា នួន ជា លឺជាអនកទទួេខ សប្តូវខាងកកឆចា វរប ម៌  ួមម្ភន“រញ្ញា អឱីៗខដេរ៉ៅោះ

ពាេ់ខាងសីេ ម៌”2614។ ឆ ងរប្ាយពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា អងគជនំ ំ

ជប្មោះបានយេ់រឃើញដូឆខាងរេើថា សកខីកមម រស់ ឌ ឆ លរបីេកចា ណារដាយប្រុងប្រយ័តន2615។ អាប្ស័យរហ្ត 

រនោះ ភសាតុ្តងរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ទំនងជាម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់កនុងា ោបំ្ទដេ់ា យេ់

                                                 
2610

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៥៥ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៣២៨ (“សឡុត បាន […] ផាេ់សកខីកមមថា នួន ជា ទទួេរនៃកុខាងចាត់ត្តំង នកងដាក់វច្ន័យសម្ភជកករកស”)។ 
2611

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៥៥ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៣២៨ (“សឡុត បាន […] ផាេ់សកខីកមមថា នួន ជា ទទួេរនៃកុខាងចាត់ត្តំង នកងដាក់វច្ន័យសម្ភជកករកស”)។ 

2612
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៣ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១២ (សឡុត បាន) ឯកស រេខ E1/66.1 ទំេ័  ៥៩  ដេ់ ៦០  (“រលាក ននួ ជា 

ទទួេខ សប្តូវខាងចាត់ត្តំង ឯចាត់ត្តអំីៗ ខាុំអត់ដឹងរទ”)។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ រមស ឆ្ន ំ ២០១២ (សឡុត បាន) ឯកស 

រេខ E1/70.1 ទំេ័  ៦០ (“ខាុំមកនយេ់ខដ កកឆចា ថ្ផៃកនុង រស់រលាកទាងំេី  មួយនរោបាយ មួយចាត់ត្តងំរនោះ។ ប្ោន់ខតដឹងពាកយថា 

រ៉ៅង់ ប្បារ់ថា រ៉ៅ េ េត នរោបាយ នួន ជា ចាត់ត្តំង”)។ 

2613
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៥៦ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៣ ខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ២០១២ (នង ស ផង់) 

ឯកស រេខ E1/120.1 ទំេ័  ២៣។ សូមរមើេផងខដ  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា  កថាខណឌ   ២៥៧ ដេ់ ២៥៨។ 

2614
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ២០១២ (នង ស ផង)់ ឯកស រេខ E1/117.1 ទំេ័  ៣៩។ 

2615
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៣៤៩។ 
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រឃើញខដេថា នួន ជា ម្ភនតួនាទីផេូវា សប្ម្ភរ់ា ដាក់វច្ន័យសម្ភជកករកស។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ភសាតុ្តង

រនោះរង្ហា ញឆាស់លាស់រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថា នួន ជា េកតជាម្ភនតួនាទីទាក់ទងរៅនឹង

រញ្ញា រនោះខមន ររើរទាោះរីជាខផនកជាក់លាក់ថ្នា ជារ់ពាក់េ័នធ រស់ោត់េ ំប្តូវបានដឹងឆាស់ក៏រដាយ។   

998>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា នួន 

ជា ជាអនកប្លរ់ប្លងរាេ់សកមមភាេ រស់រកស នកងម្ភនសកទធកអំណាឆរ ឱើរសឆកាីសរប្មឆឆ ងរប្ាយ រស់រកស  ួម

ទាងំកកឆចា  ដឋបាេ រស់កមពជុាប្រជា កររតយយ នកងកកឆចា រោធាផងរនាោះ2616 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កេូំេ

កត់សម្ភគ េ់ជាដំរូងរឃើញថា កថាខណឌ ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញរនោះ លឺជាខផនកថ្នរសឆកាីសននកដាឋ នអំេីតួ

នាទី រស់ នួន ជា។ រហ្ត រនោះ ា យេ់រឃើញរនោះមកនប្តឹមខតខផអករេើភសាតុ្តងខដេបានរោងជាក់លាក់រៅកនុង

កថាខណឌ រនាោះរ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំរេើភសាតុ្តងទាងំអស់ខដេបានសំអាងរៅកនុងខផនករនោះផងខដ ។   

អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ដូឆខដេ នួន ជា បានអោះអាងខដ ថា ជាា េ ំប្តឹមប្តូវខដេ“ភសាតុ្តងសំខាន់ ម្ភនខតរសឆកាី

ដកប្សង់រឆញេីសកខីកមម រស់អនកជំនាញ David Chandler នកង Philip Short ឆំនួន ៤ រ៉ៅ រណាណ ោះ”2617។ 

រដាយស អំណោះអំណាងដថ្ទរទៀតខដេ នួន ជា បានរេើករឡើងពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ ប្ោន់ខតជាា រក

ប្សយមួយរផសងរទៀតរេើភសាតុ្តងរនាោះរ៉ៅ រណាណ ោះ ដូឆរនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង

ទាងំរនោះ។ 

999>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ពាក់េ័នធរៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើ

កកឆចប្រជ ំកនុងខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ នកងរដើមខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កនុងា រង្ហា ញអំេីា ទទួេខ សប្តូវ រស់

ោត់ឆំរពាោះប្េឹតាកា ណ៍រៅទេួរពា ិ៍ថ្ប្ជ2618 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកា យេ់រឃើញ រស់ខេួនថា អតែក

ភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ េ ំប្តូវបានរង្ហា ញ

រដាយសមរហ្ត ផេរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រទឧប្កកដឋរនោះេ ំអាឆដាក់ឱ្យ នួន ជា ទទួេខ សប្តូវរឡើយ 

ឆំរពាោះរញ្ញា  ថារតើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរដាយបានសំអាងរេើកកឆចប្រជ ំទាងំេី រនោះ ខដ  ឬោ៉ៅ ង

ណា ប្តូវចាត់ទ កជាអស រង់។ 

                                                 
2616

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៦០ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៣៤៨។ 

2617
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៦២។  

2618
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៦៣០, ៦៣៦ ដេ់ ៦៣៨។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

1000>ស  ររសឆកាីមក ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា ភសាតុ្តងរនោះម្ភនេកខ

ណៈេ ំប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញថា នួន ជា ម្ភនតួនាទីជាផេូវា ទាក់ទងរៅនឹងវច្ន័យ រស់រកសក៏រដាយ ក៏រៅខត

ោបំ្ទដេ់រសឆកាីសននកដាឋ នថា នួន ជា េកតជាម្ភនតួនាទីពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះខដ ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ េ ំម្ភន

ឥទធកេេរេើរសឆកាីសននកដាឋ នឆ ងរប្ាយ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា នួន ជា “បានឆូេ ួមរៅកនុង

រោេរំណង ួមថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម នកងបាន ួមឆំខណកោ៉ៅ ងសំខាន់”2619។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

កំណត់អតាសញ្ញា ណថ្នា  ួមឆំខណកោ៉ៅ ងរប្ឆើន រស់ នួន ជា រៅកនុងរោេរំណង ួម2620 ខដេឆំនួនស  រថ្ន

ា  ួមឆំខណករនាោះអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ថា ជា“ា សំខាន់”។ នួន ជា េ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខ

 រស់ នួន ជា ប្តូវរដករស រចាេ។ 

៤.ង.១. .ា  មួឆខំណក រស់ រខៀវ សំផន កនងុា អន វតដរោេរណំង មួ 

1001>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បាន ួមឆំខណកោ៉ៅ ងសខំាន់កនុងា អន វតដ

រោេរំណង ួមត្តម យៈ (i) ា ឆូេ ួមកកឆចប្រជ ំ រស់លណៈកម្ភម  កា អឆកថ្ស្តនាយ៍ នកងមជឈកម នកងសម្ភជរកស

“ខដេរៅរេេរនាោះរោេរំណង ួម នកងរោេនរោបាយប្តូវបានរ ៀរឆំ នកងររងកើតរឡើង” (ii) ា ឆូេ ួមកកឆច

ប្រជ ំ នកងវលគរណាុ ោះរណាា េខដេរៅរេេរនាោះកម្ភម ភកបាេខខម ប្កហ្មថាន ក់រប្ាមប្តូវបានជូនដំណឹងអំេីរោេ

រំណង ួម នកងរោេនរោបាយនានា (iii) ា ឆូេ ួមរៅកនុងរញ្ញា រសដឋកកឆចរៅកនុង ររកមពជុាប្រជា កររតយយ 

ជាេករសសកនុង វច្ស័យពាណកជជកមម ា នារំឆញ/នាឆូំេ នកងរសដឋកកឆច (iv) ា រ ឱើរសឆកាីខងេងា ណ៍ជាសធា 

ណៈោបំ្ទរោេរំណង ួម នកងរោេនរោបាយនានា រេើកទឹកឆកតាកម្ភម ភកបាេខខម ប្កហ្ម នកងប្រជាជនមួយ

ឆំនួន ំឱ្យប្រាន់ខាជ រ់ត្តមម្ភោ៌រកស នកង (v) ម្ភនទំនាក់ទំនងជាមួយសរមាឆ នររាតាម សីហ្ន  នកងម្ភនតួនាទីជា

អនកា ទូត រដាយម្ភនទសសនៈឆង់ទាកទ់ាញា ោបំ្ទេីខាងរប្ៅដេ់កមពជុាប្រជា កររតយយ2621។ 

                                                 
2619

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៦២។ 

2620
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៦៣ ដេ់ ៨៧៤។ 

2621
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៦០ ដេ់ ៩៩២។  
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

1002>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងអំេីកំហ្ សអងគរហ្ត ជារប្ឆើនកនុងា យេ់រឃើញខដេជាមូេដាឋ នថ្នា 

សននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេោត់បានជំទាស់រនាោះ2622។ ជាេករសស ោត់បានជំទាស់រៅនឹងា 

យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ទាក់ទងរៅនឹងទំនាក់ទំនង រស់ោត់ជាមួយនឹងរមដឹកនាជំាន់ខពស់

 រស់ រ.ក.ក. ម នរេេោត់បានឆូេ ួមជាមួយរកស2623
 ា មកនបានេកចា ណា រស់អងគជំន ំជប្មោះអំេីរណំង

 រស់ោត់ខដេឆង់រ ឱើកំខណទប្មង់ជាររណា ើ ៗ2624
 នកងា មកនឆ ោះសប្មុង រស់ោត់ជាមួយសរមាឆ នររាតាម 

សីហ្ន 2625
 ា កំណត់ឆ ច្តេកខណៈ រស់អងគជំន ំជប្មោះរៅរេើតួនាទី រស់ោត់ជាអនកទំនាក់ទំនង នកងជាអនក

ា ទូតេីឆរនាេ ោះឆ្ន ំ ១៩៧០ រៅឆ្ន ំ ១៩៧៥2626
 ា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះរៅរេើស នៃ កថា នកងវលគរឃាសនា

ខដេបានរ ឱើរៅម នថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥2627
 នកងា សននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះខដេថា ោត់ប្តូវ

បាន រ.ក.ក. រជឿទ កឆកតា នកងសហ្ា ជាមួយរមដឹកនាកំនុង រ.ក.ក.2628។ រេើសេីរនោះរទៀត រខៀវ សំផន បាន

ជំទាស់រៅនឹងា សននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា ឆូេ ួម នកងា ពាក់េ័នធ រស់ោត់

កនុងកកឆចប្រជ ំ រសល់ណៈមជឈកមខដេបានរ ឱើរឡើងរៅខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤2629
 នកងកនុងកកឆចប្រជ ំមួយរៅទរីញ្ញជ

ា  រ-៥ រៅរដើមខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥2630។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងា យេ់រឃើញ រសអ់ងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងម ខង្ហ  នកងសកមមភាេ រស់ោត់រប្ាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

ជាេករសសសកមមភាេា ទូត2631
 ា ខងេងកនុងវលគរណាុ ោះរណាា េនរោបាយ2632

 នកងស នៃ កថា ប្េមទាងំរសឆកាី

ខងេងា ណជ៍ាសធា ណៈ រស់ោត់2633។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរងូ

                                                 
2622

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៣៧ ដេ់ ២៨៥, ៥២២ ដេ់ ៥៨៧។ 

2623
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៣៧ ដេ់ ២៤៥។ 

2624
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៤៦ ដេ់ ២៤៨។ 

2625
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៤៩ ដេ់ ២៥២។ 

2626
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៥៣ ដេ់ ២៥៦។ 

2627
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៥៧ ដេ់ ២៦៣។ 

2628 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៦៤ ដេ់ ២៦៩។ 

2629
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៧០ ដេ់ ២៧៨។ 

2630
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៧៩ ដេ់ ២៨៥។ 

2631 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥២២ ដេ់ ៥២៨។ 

2632 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៣២ ដេ់ ៥៣៥។ 

2633
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៣៦ ដេ់ ៥៣៩។ 
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ម្ភនកំហ្ សទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់ខេួនពាក់េ័នធរៅនឹងា ឆូេ ួម រស់ោត់ រៅកនុងដំរណើ ា ថ្ន

ា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆ រស់ រ.ក.ក. រសឆកាីរជឿទ កឆកតា នកងឥទធកេេខដេោត់ម្ភន នកងេ័ត៌ម្ភនខដេោត់បាន

ដឹង2634
 តួនាទី រស់ោត់កនុងមនៃី  ៨៧០ នកងា ទទួេខ សប្តូវរេើកកឆចា រសដឋកកឆច2635

 ា ឆូេ ួម រសោ់ត់កនងុ

ា ររងកើតខផនា  រស់ រ.ក.ក. សប្ម្ភរ់ឆ្ន ំ ១៩៧៦ នកងឆ្ន ំ ១៩៧៧2636
 ា កំណត់រេេរវលាថ្នា ខតងត្តងំ

ោត់ជាសម្ភជកករេញសកទធកកនុងលណៈមជឈកម2637
 នកងម ខង្ហ  រស់ោត់ជាប្រធានលណៈប្រធាន ដឋ2638។ 

1003>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញ ថារតើកំហ្ សខដេ ងា រចាទប្រាន់

រនាោះបានរំរេញត្តមរទដាឋ នតប្មូវសប្ម្ភរ់ា េកនកតយរឡើងវច្ញរេើរណដ ឹងសទ កខ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា ផៃយុរៅ វច្ញ 

រខៀវ សំផន ខរ ជាផាេ់ា រកប្សយមួយខរររផសងអំេីភសាតុ្តងដាឆ់រដាយខឡករដាយប្ោន់ខតជំទាសរ់ៅនឹង

ា សននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ឬប្ោន់ខតរេើករឡើងដខដេៗនូវទឡហកី ណ៍ខដេបានដាក់ជូន ួឆ

រហ្ើយរៅដំណាក់ាេជំន ំជប្មោះ2639។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា វាយតថ្មេ រសខ់េួនអំេីម ខង្ហ  រស់ោត់េីឆ្ន ំ ១៩៧០ ដេ់ឆ្ន ំ ១៩៧៥

2640
 ា ឆូេ ួម រស់ោត់កនុងា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆ រស់លណៈមជឈកម2641

 នកងតួនាទី រស់ោត់រៅកនងុអឡំងុ

រេេថ្នអងគរហ្ត ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ ទីេី  នកងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ2642។ រេើសេីរនោះរទៀត 

សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង បានយេ់រឃើញោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវថា ា ឆូេ ួម

 រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុងកកឆចប្រជ ំនានា2643
 វលគរំពាក់រំរ៉ៅនមរនាលមន៍វច្ជាជ  ស នៃ កថា នកងា រឃាសនា លឺជា

                                                 
2634 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៤០ ដេ់ ៥៥០។ 

2635 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៥១ ដេ់ ៥៥៩។ 

2636
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៦០ ដេ់ ៥៧០។ 

2637
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៧១ ដេ់ ៥៧២។ 

2638 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៧៣ ដេ់ ៥៨៧។ 

2639 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៤២៣។ 

2640
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៤២៤ ដេ់ ៤៤១។ 

2641 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៤៤២ ដេ់ ៤៥៨។ 

2642
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៤៥៩ ដេ់ ៤៨១។ 

2643 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៥៩០ ដេ់ ៥៩២។ 
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ា  ួមឆំខណកោ៉ៅ ងសំខាន់កនុងា អន វតារោេរំណង ួម2644។ ឆ ងរញ្ចរ់ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានជំទាសរ់ៅ

នឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរក ាិ៍រ ម្ ោះ នកងម ខតំខណងជាផេូវា  តួនាទីជាអនកទំនាក់

ទំនងជាមួយសរមាឆ នររាតាម សីហ្ន  ម ខង្ហ ា ទូត នកងតួនាទីជាផេូវា  រស់ោត់2645។ 

៤.ង.១. .១.ា ឆេូ មួ រស់ រខៀវ សំផន រៅកនងុកកឆចប្រជ សំាេីរីោេនរោបាយររងកើតរោេរណំង មួ 

1004>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ថា រៅកនុងសម័យកមពជុាប្រជា កររតយយទាងំមួេ រខៀវ សំផន 

បានឆូេ ួម នកងកនុងក ណីខេោះ បានឆូេ ួមោ៉ៅ ងសកមមកនុងកកឆចប្រជ ំជារប្ឆើន រស់លណៈមជឈកម នកងលណៈអឆកថ្ស្តនា

យ៍ ប្េមទាងំសម្ភជរកសរៅទូទាងំសម័យរដកវតាន ៍ ខដេរោេរំណង ួមរដើមបីកសងរដកវតាន៍សងគមនកយមឲ្យ

បានឆ្រ់ ហ្័ស នកងរោេនរោបាយខដេប្តូវបានចាត់ទ កថា ជាា ចាបំាឆ់រនាោះ ប្តូវបានរ ៀរឆំ សរប្មឆ នកង

រ ឱើឲ្យបានរជាលជ័យ2646។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “រៅឆ្ន ំ ១៩៦៩ រៅរេេខដេោត់បាន

ឆូេ ួមជាមួយ រ.ក.ក. រខៀវ សំផន បានដឹងឆាស់ណាស់េីរោេរំណង ួម [...] ប្េមទាងំា ររងកើតរោេ

រំណងរនោះ [...] រហ្ើយថា ោត់បានយេ់ប្សរជាមួយនឹងរោេរំណងរនោះ”2647។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរងូ

បានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា រៅខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជ ំរមដឹកនា ំរ.ក.

ក. ខដេនារេេរនាោះម្ភនា សរប្មឆឲ្យជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ នកងថា ោត់បានឆូេ ួមកនុងកកឆច

ប្រជ ំមួយរៅរដើមខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេនារេេរនាោះម្ភនា រញ្ញជ ក់អំេីា សរប្មឆជរមេៀសប្រជាជន

រឆញេីទីប្កុងភនំរេញ2648។ រេើសេីរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា ឯកស រៅកនងុ

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកងឆ្ន ំ ១៩៧៦ បានរង្ហា ញថា រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមរៅកនុងា ររងកើតខផនា រសដឋកកឆចសប្ម្ភរ់

ឆ្ន ំ ១៩៧៦ នកងឆ្ន ំ ១៩៧៧ រដើមបីររងកើនផេកតកមមកសកកមម ខរងខឆក នធានេេកមមជាយ ទធសស្តសា នកងខរង

                                                 
2644

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៦០២ ដេ់ ៦០៤។ 

2645
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៦១០ ដេ់ ៦១២។ 

2646 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៦៤ ដេ់ ៩៧១។ 

2647
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៦៥ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 

2648
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៦៦ រោងរេើកថាខណឌ  ១៣៣ ដេ់ ១៣៨ ថ្នសេប្កម រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង ទាក់ទងរៅនឹងកកឆចប្រជ ំរៅខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ នកងកថាខណឌ  ១៤៤ ដេ់ ១៤៩ ទាក់ទងរៅនឹងកកឆចប្រជ ំរៅខខ 

រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥។ 
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ខឆកប្រជាជនត្តមប្ររភទ ជារដើម2649។ ដូរឆនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋ នថា រខៀវ សំផន “មកនប្តឹម

ខតបានខឆក ំខេករោេរំណង ួមខដេនាឲំ្យម្ភន នកង/ឬជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរោេនរោបាយជរមេៀសប្រជា

ជនរឆញេីទីប្រជ ំជន ផ្លេ ស់ទេំីរៅប្រជាជនេីតំរន់ជនរទមួយរៅតំរន់ជនរទមួយរទៀត នកងកំណត់រោេរៅ

រេើអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាោត់ខងមទាងំបានរដើ តួនាទីោ៉ៅ ងសំខាន់កនុងា ររងកើត

ខេឹមស ថ្នរោេរំណង ួម នកងរោេនរោបាយនានាផងខដ ”2650។ 

1005>ជាដំរូង ទាក់ទងរៅនឹងា ជំទាស់ រស ់ រខៀវ សំផន2651រៅរេើា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត ខដេោំ

ប្ទដេ់រសឆកាីសននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីរោេរំណង ួមប្តឹម

ឆ្ន ំ ១៩៦៩2652រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំេឹកថា រដាយស រោេរំណងរនោះប្តូវបានផាភាជ រ់រៅនឹង

រោេនរោបាយថ្នា ជរមេៀសប្រជាជន ដូឆរនោះរោេរំណង ួមថ្នា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយមឲ្យបាន

ឆ្រ់ ហ្ស័ (ពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១) លឺជារទឧប្កកដឋ2653។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់

សម្ភគ េ់ថា ា ជរមេៀសប្រជាជនបានរ ឱើរឡើងចារ់េីឆ្ន ំ ១៩៧០  ហ្ូតមក2654។ រហ្ត ដូរឆនោះ រាេ់សកមមភាេ

 រស់ រខៀវ សំផន ខដេទាក់ទងរៅនឹងអំឡុងរេេម នឆ្ន ំ ១៩៧០ លឺឆាស់ណាស់មកនជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា 

កំណត់ ថារតើោត់បាន“ ួមឆំខណកោ៉ៅ ងសំខាន់”រៅកនុងា អន វតារោេរំណង ួម ខដេ្នរៅដេ់ា 

ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រប្ាមសញ្ញា ណថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ ជាា េកតណាស់ រៅ

រេេខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើអំឡុងរេេម នឆ្ន ំ ១៩៧០ រៅកនុងខផនកថ្នសេប្កម

 រស់ខេួនខដេេកភាកាអំេីា  ួមឆំខណក រស់ោត់រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា រសឆកាី

រោងទាងំរនោះប្តូវបានរ ឱើរឡើងកនុងរំណងរង្ហា ញអំេីរ ច្រទថ្នា ឆូេ ួម រស់ោត់ ជាជាងផាេ់មូេដាឋ ន

                                                 
2649 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៦៨, ៩៧១។ 

2650 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៧២។ 

2651 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៣៧ ដេ់ ២៤៨។ 

2652 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៦៥។ 

2653
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៨១៥។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះថា អងគជំន ំជប្មោះបានយេ់រឃើញ

ថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំសមរហ្ត ខដេថា រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅម្ភនអតែកភាេរនាោះ។ 

អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅេ ំចាបំាឆ់ប្តូវរ ឱើា េកចា ណារនារទៀតរៅកនុងរ ច្រទថ្នទឡហីក ណ៍រណា ឹងស

ទ កខរឆចរុបននរឡើយ។  

2654
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៥។ 
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សប្ម្ភរ់ា យេ់រឃើញថា ោត់បាន ួមឆំខណកោ៉ៅ ងសំខាន់រៅកនុងា អន វតារោេរំណង ួមខដេជា ឬពាក់

េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋខដេជាកមមវតែថុ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រនាោះ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា េ ំលរបីេកចា ណាអំេីអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា

រនោះតរៅរទៀតរឡើយ។  

1006>រខៀវ សំផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សមួយឆំនួនកនុងា យេ់

រឃើញថា ោត់បានឆូេ ួមកនុងា ររងកើតខផនា រសដឋកកឆចឆ្ន ំ ១៩៧៦ នកងឆ្ន ំ ១៩៧៧ រដាយស អងគជំន ំជប្មោះ

បានខផអករេើឯកស រោេនរោបាយខខ កញ្ញា  ឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកងរេើា សននកដាឋ នខដេថា ោត់បានដឹង នកងបាន

ឆូេ ួមកកឆចប្រជ ំកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៤ នកងឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេកនុងកកឆចប្រជ ំរនាោះម្ភនា រ ៀរឆំ នកងេកភាកាអំេីខផនា 

ទាងំរនាោះ2655។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំេឹកថា រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងទាងំរនោះោ៉ៅ ងេមអកត

រៅកនុងស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ខេួន ខដេកនុងរនាោះោត់បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយជរមេៀសប្រជាជនេីតំរន់ជនរទមួយរៅតំរន់ជន

រទមួយរទៀត2656។ រោងត្តមសំអាងរហ្ត ខាងរេើ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានរដករស អំណោះអំណាង

ទាងំរនោះ ួឆរហ្ើយ2657។ 

1007>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវេកចា ណារេើអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា ចារ់េីឆ្ន ំ ១៩៧៣ លណៈមជឈកម រស់ រ.ក.ក. ជា ួម 

បានសរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរដាយរងខំរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ2658កនុងកកឆចប្រជ ំជារប្ឆើន ខដេកនុងរនាោះោត់បាន

អោះអាងថា ោត់មកនបានឆូេ ួមោ៉ៅ ងសកមមរនាោះរទ2659។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសរងកតរឃើញថា ា 

រេើករឡើងជារប្ឆើន រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះបានឆងអេុរង្ហា ញអំេីកងឱោះសំអាងរហ្ត  រស់អងគ

                                                 
2655

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៦០ ដេ់ ៥៧០។ 

2656
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៥១ ដេ់ ៤៦៩។ 

2657
 សូមរមើេ កថាខណឌ  ៨៣០ ជារដើម។ 

2658
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៧០ ដេ់ ២៨៥។ សូមរមើេផងខដ  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ 

សំផន កថាខណឌ  ៥៦៥ ។ 

2659
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៣២។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

632 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូង2660។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំេឹកថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនាតេឱកកឆចផាេ់

សំអាងរហ្ត រេញរេញរៅកនុងសេប្កម រស់ខេួនទាងំមូេ ជាជាងផាេ់សំអាងរហ្ត ឆំរពាោះខតា រេើករឡើង

នីមួយៗរៅរេេជំន ំជប្មោះរនាោះ2661។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេចាត់ទ កជាា សមរហ្ត ផេកនុងា សនមត

ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណាអំេីា រេើករឡើងនីមួយៗ រៅរេេរ ឱើា វាយតំថ្េរេើភសាតុ្តង 

នកងអំណោះអំណាងទាងំមូេរៅឆំរពាោះម ខខេួន2662។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់

ទងរៅនឹងា េ ំបានផាេ់សំអាងរហ្ត  ប្តូវរដករស រចាេ។ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹង

ខេឹមស ថ្នា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេីា ឆូេ ួម រស់ោត់កនុងកកឆចប្រជ ំឆំនួន ២ នឹងប្តូវ

រដាោះប្សយដូឆខាងរប្ាម។ 

៤.ង.១. .១.ក.កកឆចប្រជ  ំរស់ រ.ក.ក. កនងុខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ 

1008>កនុងា ជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រសឆកាីសរប្មឆជរមេៀស

ប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានរ ឱើរឡើងរៅកនុងខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រនាោះ រខៀវ សំផន បានរោងរៅ

រេើឯកស ជាភសាតុ្តង រស់ David CHANDLER នកង រ៉ៅ េ េត ខដេបានរញ្ញជ ក់ថា រសឆកាីសរប្មឆ

ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ប្តូវបានរ ឱើរឡើងរៅកនុងខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកងបានអោះអាងថា អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរដាយស អងគជំន ំជប្មោះេ ំបានេនយេ់េីមូេរហ្ត ខដេរសឆកាីសរប្មឆរនោះេ ំអាឆ

ប្តូវបានរ ឱើរឡើងរៅរេេរនាោះ នកងបានរចាទប្រានថ់ា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង“បានរប្ជើសរ ីសប្ទឹសាីមួយ

ខដេរ ឱើឱ្យម្ភច ស់រណា ឹងសទ កខម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធ”2663។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អំ

ណោះអំណាង រស់ រខៀវ សផំន បានរំថ្ភេា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង។ អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងបានេកនកតយរេើភសាតុ្តងពាក់េ័នធរៅនឹងកកឆចប្រជ ំកនុងខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកងបានរេើករឡើងថា “ម្ភនភសាុ

                                                 
2660

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៧១, ២៧៤, ២៧៩, ២៨៤ ដេ់ ២៨៥។ 

2661
 សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី Renzaho (ICTR) កថាខណឌ  ៤០៥។ សេដីារ ឿងកាី Ntabakuze (ICTR) កថាខណឌ  ១៦១។ 

សេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ  ២៣។ សេដីារ ឿងកាី Limaj (ICTY) កថាខណឌ  ៨១។ សេដីារ ឿងកាី Gatete 

(ICTR) កថាខណឌ  ៦៥។ 

2662
 សេដីារ ឿងកាី Brđanin (ICTY) កថាខណឌ  ១១។ រសឆកដីសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខសាីេីា រផៃ សំណ ំរ ឿងរ ឿងកាី 

Uwinkindi (ICTR) កថាខណឌ  ៣២។ 

2663
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៧១។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ត្តងរង្ហា ញថា ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ប្តូវបានរេើកយកមកេកភាកាសជាងមីរៅកនុង រ.ក.

ក. រៅខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥” នកងបានកត់សម្ភគ េ់រៅកនុងរ ច្រទថ្នសកខីកមម រស់ នួន ជា ថា “រសឆកាីសរប្មឆ

ជរមេៀសរនោះប្តូវបានរេើកយកមកេកភាការៅកនុងកកឆចប្រជ ំជារប្ឆើន”2664។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានផាេ់

ា យេ់រឃើញជាក់លាក់អំេីាេរ ច្រឆទិឆាស់លាស់ថ្នរសឆកាីសរប្មឆជរមេៀសរនាោះរឡើយ។ ផៃយុរៅវច្ញ អងគ

ជំន ំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា លណៈមជឈកមបានសរប្មឆជា ួមកនុងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ

រដាយរងខំ“កនុងរេេប្រជ ំជារប្ឆើនរនារនាៃ រ់ ចារ់េីឆ្ន ំ ១៩៧៣” រទាោះរីជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះបានកត់

សម្ភគ េ់រឃើញថា “អងគជំន ំជប្មោះប្តូវបានរង្ហា ញភសាតុ្តងេមអកតថ្នកកឆចប្រជ ំនានាខដេបានចារ់រផាើមរ ឱើរៅកនុងខខ 

មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ខតរ៉ៅ រណាណ ោះ”2665។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ភសាុ

ត្តងថ្នកកឆចេកភាកាកនុងខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ១៩៧៥ អំេីរសឆកាីសរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទបី្កុងភនំរេញស ីសង្ហឱ ក់

ោន ជាមួយនឹងា យេ់រឃើញជា ួម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រសឆកាីសរប្មឆរនោះប្តូវបានរ ឱើរឡើង

“កនុងរេេប្រជ ំជារប្ឆើនរនារនាៃ រ់ចារ់េីឆ្ន ំ ១៩៧៣”2666។ 

1009>ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សអងគ

រហ្ត កនុងា យេ់រឃើញថា ោត់បានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជ ំលណៈមជឈកមកនុងខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ខដេអងគជំន ំ

ជប្មោះបានរញ្ញជ ក់ថា អនកឆូេ ួមបានោបំ្ទដេ់ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរនាោះ2667 អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគ េ់ឆាស់លាសថ់ា ា រ ៀររារ់

 រស់ នួន ជា នកង សកសី ភី ភួន ខដេជាអនកោមកកឆចប្រជ ំរនាោះ ម្ភនា ខខឱងោន ទាក់ទងរៅនឹងវតាម្ភន រស ់

រខៀវ សំផន2668។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអករេើប្រភេថ្នឯកស  នកងសកខីកមមផ្លៃ េ់ រស់សកស ីសងួ 

                                                 
2664

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៤៣។ 

2665
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៣២ រជើងទំេ័  ៣៧៦។ 

2666
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៣២។ 

2667
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៧ ដេ់ ២៧៨។ សូមរមើេផងខដ  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ 

សំផន កថាខណឌ  ៥៦៥។ 

2668
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៣៥ (“ម្ភនា រ ៀររារ់នូវភាេខ សោន អំេីរញ្ញា  ថារតើ រខៀវ សំផន ម្ភន

វតាម្ភនកនុងកកឆចប្រជ ំ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា រៅរេេខដេា សរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីភនំរេញប្តូវបានរ ឱើរឡើងរនាោះ។ រខៀវ សំផន 

បានអោះអាងថា ោត់មកនបានឆូេ ួមប្រជ ំរនាោះរទ រហ្ើយោត់ក៏មកនរៅកនុងប្ររទសកមពជុាខដ រៅរេេប្រជ ំរនាោះ។ នួន ជា ោបំ្ទា 

រ ៀររារ់រហ្ត ា ណ៍ទាំងរនោះ រដាយបានរេើករឡើងថា រខៀវ សំផន មកនម្ភនវតាម្ភនរៅកនុងរេេប្រជ រំនាោះរទ រហ្ត ដូរឆនោះ រខៀវ សំផន 
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ស ីរលឿន រដើមបីប្រមូេេ័ត៌ម្ភនអំេីកមមវច្ ីសាីេីា រ ឱើដំរណើ  រស់ រខៀវ សំផន េីប្ររទសឡាវមកកមពជុារនាៃ រ់េី

សបាា ហ្៍ទីមួយខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤
2669។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ថា ខេួន“បានចាត់ទ កថា កកឆច

ប្រជ ំកនុងខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ទំនងជាប្តូវបានរ ៀរឆំរឡើងរដើមបអីន ញ្ញា តឲ្យ រខៀវ សំផន នកង រអៀង ស ី 

អាឆឆូេ ួមបាន នកងរាយា ណជ៍ូនសម្ភជកកលណៈមជឈកមថ្ន រ.ក.ក. អំេីកកឆចប្រជ ំរផសងៗខដេបានទទួេ

រជាលជ័យដ៏ ំរ ងជាមួយនឹងរមដឹកនាជំានខ់ពស់ថ្នប្ររទសឆកន រវៀតណាម នកង ឡាវ”2670។ រទាោះជាោ៉ៅ ងរនោះកា ី

អងគជំន ជំប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេនយេ់េីមូេរហ្ត ខដេខេួនសរប្មឆរដករស សកខីកមមផ្លៃ េ់ នកងេមអកត រស់ នួន 

ជា ខដេបានរេើករឡើងថា រខៀវ សំផន នកង រអៀង ស ី (រោងត្តមអងគជំន ជំប្មោះសលាដំរូងបានរ ឱើដំរណើ 

ជាមួយ រខៀវ សំផន) រនាោះ2671 េ ំបានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជ ំរនោះរទ2672 ឆំខណក ភី ភួន ប្តឹមខតបានរេើករឡើង

ប្តួសៗថា រ៉ៅ េ េត នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ម្ភនវតាម្ភនរៅកនុងកកឆចប្រជ ំកនុងខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤2673។ កនុងរ

  ច្រទរនោះ ប្តូវកត់សម្ភគ េ់ផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់េ ំប្តឹមប្តូវរេើខផនកខេោះថ្នសកខីកមម រស់ 

ភី ភួន កនុងា រេើករឡើងថា “រោងត្តមសកខីកមម រស់ ភី ភួន រខៀវ សំផន ម្ភនវតាម្ភនរៅកនុងកកឆចប្រជ ំខខ មកង 

នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ កនុងប្សុកម្ភឃ នកងបានយេ់ប្សររេើខផនា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង”2674។ ររើ

រទាោះរីជា រខៀវ សំផន បានយេ់ប្សររេើរសឆកាីសរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនក៏រដាយ ក៏ត្តមា េកត ភី ភួន បាន

សំរៅដេ់ា យេ់ប្សរ រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុងកកឆចប្រជ ំកនុង ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឯរណាោះរទ2675។ ស  រ

រសឆកាីមក អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ជាា េ ំសមរហ្ត ផេខដេអងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងសននកដាឋ នថា រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជ ំកនុងខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រនាោះ រប្ពាោះភសាតុ្តងខដេោបំ្ទ

ា យេ់រឃើញរនាោះ ដូឆជា សកខីកមម រស់ ភី ភួន ខផនកខេោះេ ំប្តូវបានយេ់ប្តឹមប្តូវ នកងម្ភនេកខណៈេ ំសូវេមអកត 

                                                                                                                                                             

មកនបានដឹងអំេីរសឆកាីសរប្មឆរនាោះរឡើយ។ ផៃយុរៅវច្ញ សកសី  ៉ចាម ត ន រៅ ភី ភួន បានរឆេើយថា រខៀវ សំផន ម្ភនវតាម្ភនរៅកនុង

កកឆចប្រជ ំខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ រៅភូមកម្ភឃ នកងបានយេ់ប្សររេើខផនា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង”(រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 

2669
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៣៦ ដេ់ ១៣៧។ 

2670
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៣៨។ 

2671
 សេប្កមថ្នអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៣៦ ដេ់ ១៣៧។ 

2672
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៤ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១១ (នួន ជា) ឯកស រេខ E1/22.1 ទំេ័  ២ ដេ់ ៦។ 

2673
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ចាម ត ន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/97.1 ទំេ័  ៣៦។ 

2674
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៣៥។ 

2675
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ចាម ត ន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/97.1 ទំេ័  ១៤។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

635 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ដូឆសកខីកមម រស់ នួន ជា ខដេបានឆូេ ួមផ្លៃ េ់រៅកនុងកកឆចប្រជ ំរនាោះ នកងបានអោះអាងឆាស់លាស់ថា រខៀវ សំ

ផន េកតជាេ ំបានឆូេ ួមខមន ទនៃឹមនឹងរនោះ ា េកចា ណា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ទំនងជាកកឆច

ប្រជ ំរនាោះរ ឱើរឡើងកនុងា រោេរំណងអាឆឱ្យ រខៀវ សំផន នកង រអៀង ស ី ឆូេ ួមបានរនាោះ េ ំម្ភនភសាតុ្តងផា

េ់ជាមូេដាឋ នោបំ្ទរឡើយ។ 

៤.ង.១. .១.ខ.កកឆចប្រជ  ំរស់ រ.ក.ក. កនងុខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

1010>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងយេ់រឃើញថា រៅរដើមខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ “រមដឹកនាជំាន់ខពស់ រ.ក.ក. 

បានជួរប្រជ ំោន រៅមនៃី  រ-៥ ខដេជាទីរញ្ញជ ា វាយប្រហា ទីប្កុងភនំរេញ […] រដើមបីេកភាកាា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅប្រជាជនរដាយរងខំរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ”2676។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញកនុងឆំរណាម

រនាោះថា រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជ ំរនោះខដ  រដាយអងគជំន ំជប្មោះបានកត់សម្ភគ េ់ថា “រោងត្តម

ឆរមេើយ រស់សកសី ភី ភួន ថា ទាងំ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានោបំ្ទខផនា រនោះ”2677។ រខៀវ សំផន បាន

អោះអាងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស េីរប្ពាោះ ភី ភួន លឺជារ លគេខតម្ភន ក់លត់

ខដេបានរ ៀររារ់អំេីកកឆចប្រជ ំរនោះ នកងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរដាោះប្សយអំណោះអំណាង រស់ 

រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងភាេផៃយុោន  នកងភាេមកនអាឆរជឿទ កឆកតាបានថ្នសកខីកមម រស់ ភី ភួន2678។ 

1011>ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងកកឆចប្រជ ំរៅរដើមខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

អំេីា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនរដាយរងខំរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ បានខផអករសៃើ ខតទាងំប្សុងរៅរេើសកខីកមម រស់ 

ភី ភួន2679 នកងកកឆចសម្ភា សន៍ រស់ រអៀង ស ី ជាមួយ Stephen HEDER ខដេបានរេើករឡើងអំេីកកឆចប្រជ ំ

មួយ“រៅឆ ងខខ មីនា ឬរដើមខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥” ខដេនកោយអំេីា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ 

ររើរទាោះរីជា រអៀង ស ី េ ំបានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជ ំរនោះក៏រដាយ2680។ រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអណំាង

ខដេបានរេើករឡើង រៅកនុងរសឆកាីសននកដាឋ នរញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញរដាេ រស់ោត់ជាងមីរៅដំណាក់ាេរ

                                                 
2676

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៤៤។ 

2677
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៤៥ ដេ់ ១៤៦។ 

2678
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៧៩។ 

2679
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៤៦ រជើងទំេ័  ៤២១ ដេ់ ៤២៥។ 

2680
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៤៥ រជើងទំេ័  ៤២០ រោងរៅរេើកកឆចសម្ភា សន៍ រស់ Stephen 

HEDER ជាមួយ រអៀង ស ី ថ្ងៃទី ១៧ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ឯកស រេខ E3/89 ERN (ភាសខខម ) 00062457។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ណា ឹងសទ កខ ទាក់ទងរៅនឹងសកខីកមម រស់ ភី ភួន2681។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ផៃយុ

រៅនឹងអឱីខដេ រខៀវ សំផន បានរចាទប្រានរ់ៅកនុងស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

បានរដាោះប្សយោ៉ៅ ងជាក់លាក់រៅរេើអំណោះអំណាងមួយឆំនួន ួឆរហ្ើយ នកងបានេនយេ់មូេរហ្ត ខដេអងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា សកស ីូររនាោះម្ភនភាេលួ ឱ្យរជឿជាក់បាន2682។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរដាោះប្សយឲ្យបានជាក់លាករ់េើអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេរេើករឡើង

អំេីសកខីកមម រស់ ភី ភួន ខដេម្ភនដូឆជា ោត់អាឆសា រ់ឮនូវអឱីខដេបាននកោយកនុងកកឆចប្រជ ំរៅរដើមខខ រមស 

រនាោះ ផៃយុោន រៅនឹងសកខីកមម រស់សកសីេី  ូររទៀតខដេបានផាេ់សកខីកមមថា អងគ កសប្តូវបានខណនាឲំ្យរៅ

ឆ្ៃ យេីទីកខនេងខដេកកឆចប្រជ ំបានប្រប្េឹតារៅ2683។ រោងរៅរេើសកខីកមមេមអកត រស់ ភី ភួន អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា រសឆកាីសននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនភាេសមរហ្ត ផេរហ្ើយ។ 

អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដករស រចាេ។ 

៤.ង.១. .២.ា ឆេូ មួ រស់ រខៀវ សំផន កនងុកកឆចប្រជ ខំណនារំដើមបផីសេឱផាយរោេរណំង មួ 

1012>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន ម្ភនវតាម្ភន នកងបានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជ ំខណ

នា ំនកងវលគរំពាក់រំរ៉ៅនមរនាលមន៍ វច្ជាជ ខដេរោេរំណង ួម នកងរោេនរោបាយនានា ប្តូវបានផសេឱផាយ2684។ 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ថា កនុងអំឡុងរេេរ ឱើរដកវតាន៍ រខៀវ សំផន បានជួយរ ៀរឆំឯកស 

រឃាសនា រស់ ណសក ស ួរ មួជាតកកមពជុា នកងបានររប្ងៀនវលគរណាុ ោះរណាា េនរោបាយរៅកនុងតំរន់ ំរដាោះ2685

។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា វតាម្ភន នកងា ឆូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងកកឆចប្រជ ំ 

                                                 
2681

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៧៩។ 

2682 រសឆកាីសននកដាឋ នរញ្ចរក់កឆចេកភាការដញរដាេ រស់ រខៀវ សំផន (E295/6/4) កថាខណឌ  ២៩ ដេ់ ៣១។ សេប្កមអងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៤៥ រជើងទំេ័  ៤២៥។ 

2683
 រសឆកាីសននកដាឋ នរញ្ចរ់កកឆចេកភាការដញរដាេ រស់ រខៀវ សំផន (E295/6/4) កថាខណឌ  ៣០ នកង ៣១ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹក

ឆ ោះថ្ងៃទី ០២ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១២ (សឡុត បាន) ឯកស រេខ E1/71.1 ទំេ័  ១០ នកងប្រតកចា ឹក ថ្ងៃទី ១៣ ខខ មកង នា ឆ្ន ំ 

២០១២ (រអឿន ត្តន) ឯកស រេខ E1/86.1 ទំេ័  ១៥។ 

2684
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៧៣ ដេ់ ៩៧៦។ 

2685
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៧៣ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៣៦៧។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

637 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

នកងវលគរណាុ ោះរណាា េទាងំរនោះបានរនារប្ាយថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥2686 នកងថា កកឆចប្រជ ំ នកងវលគរ

ណាុ ោះរណាា េទាងំរនោះបានរេើករឡើងកនុងឆំរណាមរនាោះ នូវា កំណត់អតាសញ្ញា ណ នកងា េ ររំបាត់ខាម ងំ នកង

ា ផាេ់យ តាកកមមអំេីា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្រជ ំជននានា2687។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋ ន

ថា វតាម្ភន នកងា ឆូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងកកឆចប្រជ ំ នកងវលគរណាុ ោះរណាា េទាងំរនោះបានរង្ហា ញថា “ោត់បាន

រដើ តួនាទីសំខាន់មួយរៅកនុងា ផសេឱផាយខេឹមស ថ្នរោេរំណង ួម នកងរោេនរោបាយនានា” នកងថា 

“វតាម្ភន រសោ់ត់រៅកនុងកកឆចប្រជ ំទាងំរនោះបានជួយសប្មួេឲ្យា ខណនាទំាងំរនោះម្ភនប្រសកទធភាេ រដាយ

រង្ហា ញដេ់អនកឆូេ ួមរៅកនុងកកឆចប្រជ ំរនាោះថា ោត់បានយេ់ប្សររេើរោេរំណង ួម នកងរោេនរោបាយ

រនាោះ” នកងថា “រនោះាន់ខតលូសរញ្ញជ ក់ឲ្យរឃើញាន់ខតឆាស់ខងមរទៀត លឺរៅរេេខដេោត់បានរឆញរសឆកាី

ខណនារំដាយផ្លៃ េ់”2688។ 

1013>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា ោត់បាន

ររប្ងៀនវលគរណាុ ោះរណាា េនរោបាយរៅម នថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដាយបានអោះអាងថា ោត់ប្តឹម

ខតបានឆូេ ួមវលគរនាោះមាងរ៉ៅ រណាណ ោះរៅម នាេរ ច្រឆទិរនោះ2689។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ កត់សម្ភគ េ់ថា  

ភី ភួន ខដេជាសកសីម្ភន ក់កនុងឆំរណាមសកសីេី នាក់ខដេសកខីកមម រស់ខេួនប្តូវបានអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

យកមកសំអាងរនាោះ បាននកោយអំេីវលគរណាុ ោះរណាា េមួយឆំនួនរដាយបានអោះអាងថា “អ៊ា៊ុំ រខៀវ សំផន ក៏ប្តូវ

បានរឃើញររប្ងៀនរៅកនុងវលគរនាោះខដ ”2690។ ដូរឆនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន េ ំម្ភនមូេដាឋ នប្លរ់ប្ោន ់

នកងប្តូវរដករស រចាេ។ 

                                                 
2686

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៧៣។ 

2687
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៧៤ ដេ់ ៩៧៥។ 

2688
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៧៦។ 

2689
 ស ណា រស់រណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៦៣។ 

2690
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៥ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ចាម ត ន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/96.1 ទំេ័  ៥៣ ដេ់ ៥៤។ សេ

ប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៣៦៧ រជើងទំេ័  ១១០៦ អងគជំន ំជប្មោះេ ំបានរោងរៅរេើខផនកជាក់លាកថ់្នសកខីកមម

 រស់  ៉ចាម ត ន រៅ ភី ភួន រ៉ៅ ខនារៅរេើឆំណ ឆដថ្ទរទៀតខដេបានរង្ហា ញថា រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមមកនប្តឹមខតកនុងវលគរណាុ ោះរ

ណាា េមួយរ៉ៅ រណាណ ោះរទរៅម នថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាោះ។ 
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1014>រខៀវ សំផន ក៏បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ោត់បាន

ផសេឱផាយរោេនរោបាយរកសទាក់ទងរៅនឹង“ខាម ងំ”2691 នកងបានអោះអាងថា សកខីកមម រស់សកសីខដេបាន

យកមកសំអាងរនាោះ េ ំបានរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ម្ភនរោេនរោបាយករមៃឆខាម ងំរឡើយ រហ្ើយថា ប្រសកនររើ

រោេនរោបាយរនោះម្ភនអតែកភាេខមនរនាោះ ក៏ោត់េ ំម្ភនជារ់ពាក់េ័នធជាមួយនឹងរោេនរោបាយខរររនោះខដ 

2692។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបាន ករឃើញ ួឆរហ្ើយថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរងូ

ខដេថា ម្ភនអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរនាោះេ ំប្តូវបានរង្ហា ញឱ្យរឃើញរដាយសមរហ្ត ផេ

រឡើយ2693។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ េ ំចាបំាឆ់ប្តូវ

េកចា ណារនារទៀតរឡើយ។   

1015>ឆ ងរប្ាយ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា “ា រេើករឡើងដាឆ់រដាយខឡកមួយ” រសអ់ងគជំន ំជប្មោះស

លាដំរូងខដេថា  ូរោត់បានផាេ់យ តាកកមមឆំរពាោះា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង កនុងអំឡុងវលគរំពាក់រំរ៉ៅន

មរនាលមន៍វច្ជាជ រនាោះ លឺបានខផអកខតរៅរេើភសាតុ្តងឆចាមអារ៉ាមរ៉ៅ រណាណ ោះ2694។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់

សម្ភគ េ់ថា កនុងឆំរណាមភសាតុ្តងឆំនួន ៤ ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយកមកសំអាងរដើមបីោបំ្ទដេ់

ា យេ់រឃើញ រស់ខេួនរនាោះ ម្ភនភសាតុ្តងមួយជារសៀវរៅខដេនកេនធរដាយ Ben KIERNAN ខដេបាន

រោងជាក់លាករ់ៅរេើា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទី ួមរខតានានា រ ឱើជាប្រធានរទថ្នវលគរំពាក់

រំរ៉ៅនមរនាលមន៍វច្ជាជ  ឆំខណកប្រភេរផសងរទៀតេកេណ៌នាជាទូរៅអំេីា ឆូេ ួម រស់ រខៀវ សំផន កនុងវលគទាងំ

រនាោះ2695។ Ben KIERNAN បានដកប្សង់កកឆចសម្ភា សន៍មួយរ ឱើជាប្រភេខដេោត់បានរ ឱើរឡើងរៅកនុងឆ្ន ំ 

១៩៨០ ជាមួយអនកជំនាញ ូរវច្ទាកមពជុាម្ភន ក់ខដេបានប្តឡរ់េីប្ររទសបារំាងមកប្ររទសកមពជុារៅឆ ងឆ្ន ំ 
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 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៣២ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៨១៨ រជើងទំេ័  ១១៥៥។ 

2692
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៣២ ដេ់ ៥៣៤។ 

2693
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៩៧២។ 

2694
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៣៥ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៧៥៧។ សូមរមើេផងខដ  សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៣៧៩ ា យេ់រឃើញខតមួយប្តូវបានរ ឱើរឡើយ។ 

2695
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៥៧ រជើងទំេ័  ២៣៨៥។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

១៩៧៥2696។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ រដាយរហ្ត ថា Ben KIERNAN េ ំបានផាេ់

សកខីកមមរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ដូរឆនោះ អងគជំន ំជប្មោះេ ំលរបីផាេ់ទមៃន់ ៃន់ដេ់រសៀវរៅ រស់

ោត់រឡើយ ជាេករសស រៅរេេផាេ់ា យេ់រឃើញខដេពាក់េ័នធរៅនឹងអំរេើប្រប្េឹតា រស់ រខៀវ សំផន នកងា 

ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ជាេកខណៈរ លគេ រស់ោត់2697។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី លួ តក់សម្ភគ េ់ថា រៅកនងុ

សេប្កម អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជ ំខដេម្ភន យៈ

រេេ ១០ ថ្ងៃកនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅ វច្ហា ប្េោះខកវម កត(កនុងវាងំ) ខដេកនុងអំឡុងរេេរនាោះ រមដឹកនាំ

រកសបានផាេ់យ តាកកមមឆំរពាោះា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទី ួមរខតានានា2698។ ដូរឆនោះ ម្ភនភសាតុ្តង

រៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេរង្ហា ញថា វលគរំពាក់រំរ៉ៅនមរនាលមន៍វច្ជាជ រនោះបាន ួមរញ្ចូេា រ ឱើ

យ តាកកមមឆំរពាោះា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទី ួមរខតានានា នកងថា រខៀវ សំផន បានដឹកនាវំលគរំពាក់

រំរ៉ៅនមរនាលមន៍វច្ជាជ មួយឆំនួន។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រដាយេកចា ណារេើភសាតុ្តងជា ួមពាក់េ័នធរៅនឹងឆំណ ឆ

រនោះ  ួមទាងំទមៃន់ខដេអាឆផាេ់តកឆតួឆរៅរេើា រ ៀររារ់ រស់ Ben KIERNAN  ា យេ់រឃើញ រស់អងគ
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 សូមរមើេ រសៀវរៅរដាយ B. KIERNAN៖  ររ រ៉ៅ េ េត៖ េូជសសន៍ អំណាឆ នកងអំរេើប្រេ័យេូជសសន៍កនុងប្ររទសកមពុ

ជារប្ាមា ប្លរ់ប្លង រស់ខខម ប្កហ្ម ឆ្ន ំ ១៩៧៥-១៩៧៩  ឯកស រេខ E3/1593 ឆ្ន ំ ១៩៩៦ ERN (ភាសខខម ) 00637575 

ទំេ័  ២១៩ ឆ ងទំេ័ ខាងសា ។ំ ប្រភេដថ្ទរទៀតខដេបានដកប្សង់រដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង លឺប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ សីហា 

ឆ្ន ំ ២០១២ (អ ង ង ងរហ្ឿង) ឯកស រេខ E1/103.1 ទំេ័  ៨៤ (អ ង ង ងរហ្ឿង បានរឆេើយថា ភ ច្ោ រស់ោត់បាន ំឭកថា រខៀវ 

សំផន ហ្នឹងោត់ថា “ប្ររទសកមពជុាកំេ ងខតកសង ីកឆរប្មើន ឱ្យទ កឆកតាប្រជារាស្តសា ប្រជាជនកមពជុា រហ្ើយឱ្យខំកសងខេួនរផសង

រទៀតខាុំអត់ចារំទបាទ”។ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ អ ង ង ងរហ្ឿង ឯកស រេខ E3/97 ថ្ងៃទី ២២ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០០៨ ERN 

(ភាសខខម ) 00270696 ទំេ័  ១៧ (អ ង ង ងរហ្ឿង បានរឆេើយថា ភ ច្ោ រស់ោត់បានឆូេ ួមប្រជ ំមួយជាមួយ រខៀវ សំផន ខដេ

បានមក “នកោយេ ី […] ថារតើប្តូវរ ឱើោ៉ៅ ងណារដើមបីអរ់ ំខេួនរយើងរឡើងវច្ញ នកងរដើមបីទម្ភេ រ់ខេួនឱ្យដូឆេួកកសកក ”។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះ

ថ្ងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/190.1 ទំេ័  ១៣ ដេ់ ១៤ (Philip SHORT បានេកភាកា

អំេីទសសនទានថ្ន“ប្ទេយសមបតាកឯកជនខាងសម  តី” នកងរោេា ណ៍ កាា សម្ភៃ ត់កនុងរ ច្រទថ្នវលគរណាុ ោះរណាា េខផនកមរនាលមន៍

 វច្ជាជ )។ 

2697
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៣២៥ ជាអាទិ៍។ 

2698
 សេប្កមថ្នអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៤៣, ៩៧៤។ 
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ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន បានរ ឱើយ តាកកមមជរមេៀសប្រជាជនោ៉ៅ ងរហាឆណាស់រៅមាងរៅកនុង

វលគរំពាក់រំរ៉ៅនមរនាលមន៍វច្ជាជ ទាងំរនាោះ2699 ម្ភនភាេសមរហ្ត ផេ។   

៤.ង.១. .៣.តនួាទ ីរស់ រខៀវ សំផន ជាអនករសដឋកកឆចកនងុា អន វតារោេរណំង មួ 

1016>ទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី រស់ រខៀវ សំផន កនុងរោេនរោបាយរសដឋកកឆច អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

យេ់រឃើញថា ោត់ម្ភនតួនាទីោ៉ៅ ងសំខាន់រៅកនុងរសដឋកកឆច រស់កមពជុាប្រជា កររតយយ នកងជាេករសស កនុង

តំខណង រស់ោត់ជាសម្ភជកកមនៃី  ៨៧០ កនុងឆំរណាមរនាោះ ម្ភនា ខរងខឆកទំនកញរៅាន់ភូមកភាល ា ឆ ោះ

េកនកតយផេកតផេត្តមឃាេ ងំខដេប្តូវនារំឆញ (ដូឆជា ប្សូវ) ា ទទួេេ័ត៌ម្ភនទំនាក់ទំនងអំេីពាណកជជកមមអនា 

ជាតក នកងា ទទួេខ សប្តូវរេើា រប្រើប្បាស់ឥណទាន2700។ រដាយ ំេឹកថា “រោេរំណង ួមរនោះម្ភនរោេ

រៅររងកើត ដឋមួយរដាយខេួនទីេឹងខេួន  ដឋមួយេឹងខផអករេើកសកកមមសម័យទំរនើរកនុង យៈរេេេី ១០ រៅ ១៥ ឆ្ន ំ 

នកងរនាៃ រម់ក ជា ដឋមួយេឹងខផអករេើរសដឋកកឆចឧសាហ្កមម”រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋ នថា 

រខៀវ សំផន “មកនប្តឹមខត ួមឆំខណកកនុងរោេរំណង ួមរ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំ […] ម្ភនតួនាទីោ៉ៅ ងសំខាន់
កនុងា អន វតាទកដឋភាេមួយឆំនួនថ្នរោេរំណង ួមរនោះផងខដ ”2701។ 

1017>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំអាឆទាញរសឆកាីសននកដាឋ នរដាយសមរហ្ត 

ផេរឆញេីភសាតុ្តងខដេថា ោត់បានឆូេ ួមកនុងមនៃី  ៨៧០ រៅខខ ត លា ឬប្រខហ្េកនុងខខត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ 

បានរឡើយ2702។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា រដើមបីោបំ្ទដេ់ា យេ់រឃើញ អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានខផអករេើកំណត់រហ្ត ថ្នកកឆចប្រជ ំ រស់លណៈកម្ភម  កា អឆកថ្ស្តនាយ៍ ឆ ោះថ្ងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥។ រោងត្តមកំណត់រហ្ត រនាោះ សមមកតា ខហ្ម ( ហ្សសនាម រស់ រខៀវ សំផន) ប្តូវបានចាត់ឲ្យទទួេ

                                                 
2699

 រប្រៀររ ៀរ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៥៧ ខដេនកោយអំេីយ តាកកមមថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរៅ

កនុងវលគរណាុ ោះរណាា េមរនាលមន៍វច្ជាជ  ជាមួយនឹងកថាខណឌ  ៣៧៩ ខដេនកោយអំេ“ីោ៉ៅ ងរហាឆណាស់មួយ”កនុងឆំរណាមវលគរណាុ ោះរ

ណាា េនានា។ 
2700

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៧៧ ដេ់ ៩៧៨ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង 

កថាខណឌ  ៣៩០ នកង ៤០៦ ដេ់ ៤០៧។ 

2701
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៧៩។ 

2702
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៥១ ដេ់ ៥៥៣ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង 

កថាខណឌ  ៣៩០។ 
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ខ សប្តូវឆំរពាោះ“ ណសក ស នកងរាជ ដាឋ ភកបាេ នកងពាណកជជកមមសប្ម្ភរ់លណរនយយ នកងា កំណត់តថ្មេ” រៅខ

ណៈខដេ“សមមកតា រឌឿន” ប្តូវបានខតងត្តងំជា“ប្រធានមនៃី នរោបាយ ៨៧០”2703 ក៏ដូឆជាត្តមកំណត់រហ្ត 

សួ ឆរមេើយ រខៀវ សំផន ផងខដ  ោត់បានស ភាេថា ោត់ធាេ រ់ជាសម្ភជកកមួយ ូរកនុងឆំរណាមសម្ភជកកេី 

 ូរថ្នមនៃី  ៨៧០ (សម្ភជកកម្ភន ក់រទៀត លឺ“រឌឿន”) នកងម្ភនា ទទួេខ សប្តូវ ខដេ ួមម្ភន“ា រ ៀរឆំរញ្ជីតថ្មេ 

នកងខរងខឆកទំនកញរៅាន់ភូមកភាល រប្ាមា ខណនាេីំលណៈកម្ភម  កា អឆកថ្ស្តនាយ៍ រហ្ើយក៏ជាអនកខដេប្តូវ កា

ទំនាក់ទំនងេអជាមួយសរមាឆ នររាតាម សីហ្ន  ផងខដ ”2704។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានរោងរៅរេើ

រសៀវរៅមួយកាេខដេនកេនធរដាយ រខៀវ សំផន ផងខដ  ខដេកនុងរនាោះរោងរេើា អោះអាង រស់ោត់ខដេ

ថា ោត់បានឆូេ ួមកនុងមនៃី  ៨៧០ “ប្រខហ្េកនុងខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥” នកងបានេកេណ៌នាអំេីា ទទួេខ ស

ប្តូវ រស់ោត់ប្សរដៀងោន រនោះខដ 2705។ ត្តម យៈា រង្ហា ញជាភសាតុ្តងរដាយកំណត់រហ្ត ថ្នកកឆចប្រជ ំដថ្ទ

រទៀតថ្នលណៈកម្ភម  កា អឆកថ្ស្តនាយ៍ រទាោះរីជារេេរនោះ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា រសឆកាីខងេង រស់ោត់ម្ភន

កំហ្ សក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា ា សននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេ

ថា រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមកនុងមនៃី  ៨៧០ រៅកនុងអំឡុងខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាោះ ជាា សមរហ្ត ផេ

រហ្ើយ រដាយរោងរៅរេើភសាតុ្តងខដេបានរេើករឡើងខាងរេើខដេបានរញ្ញជ ក់រខនែមឱ្យោន រៅវច្ញរៅមក។ 

អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដករស រចាេ។ 

1018>រខៀវ សំផន ក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ោត់

បានប្លរ់ប្លងរេើលណៈកម្ភម  កា ពាណកជជកមម រដាយបានរេើករឡើងថា តួនាទី រស់ោត់រៅកនុងរសដឋកកឆច រស់

កមពជុាប្រជា កររតយយ ម្ភនកប្មកត ដូរឆនោះរហ្ើយ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា 

ោត់បាន ួមឆំខណកោ៉ៅ ងសំខាន់រៅកនុងា អន វតារោេរំណង ួមថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម2706។ ជាេករសស ោត់

                                                 
2703

 កំណត់រហ្ត ថ្នា ប្រជ ំលណៈអឆកថ្ស្តនាយ៍ ឯកស រេ E3/182 ថ្ងៃទី ០៩ ខខ ត លា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00019108 
ទំេ័  ១។ 

2704
 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ រខៀវ សំផន រេខ E3/37 ថ្ងៃទី ១៤ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ERN (ភាសខខម ) 00156676 ទំេ័  

៣។ 

2705
 រសៀវរៅ រស់ រខៀវ សំផន៖ ប្រវតាកសស្តសាកមពជុាងមីៗរនោះ នកងរោេជំហ្  រស់ខាុំជារនារនាៃ រ់ ឯកស រេខ E3/18 ទំេ័  ៧៣ 

ដេ់ ៧៤ ERN (ភាសខខម ) 00103844-5។ 

2706
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៥៤ ដេ់ ៥៥៩ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង 

កថាខណឌ  ៤០៩។ 
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បានអោះអាងថា ឯកស ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងកនុងា យេ់រឃើញថា ោត់បានប្លរ់ប្លង

រេើលណៈកម្ភម  កា ពាណកជជកមមរនាោះ ជាក់ខសាងប្តឹមខតរង្ហា ញអំេីម ខង្ហ  រស់ោត់ខដេ ម្ភនកប្មកតរ៉ៅ រណាណ ោះ

2707។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា រសឆកាីសននកដាឋ ន រសអ់ងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន បានប្លរ់ប្លងរេើលណៈកម្ភម  កា ពាណកជជកមមរនាោះ េ ំបានខផអករេើភសាតុ្តង

ខដេបានសួ រដញរដាេខតមួយម ខរនាោះរទ រ៉ៅ ខនាបានខផអករេើា យេ់រឃើញទាងំអស់ទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី

 រស់ោត់ពាក់េ័នធរៅនឹងលណៈកម្ភម  កា ពាណកជជកមមផងខដ 2708។ រខៀវ សំផន បានប្តឹមខតរេើករឡើងនវូ

ជរប្មើសថ្នា រកប្សយអំេីភសាតុ្តងរ៉ៅ រណាណ ោះ រ៉ៅ ខនាេ ំបានរង្ហា ញថា ា រកប្សយ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងម្ភនភាេមកនសមរហ្ត ផេរនាោះរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស រដាយស បានសំអាងរេើសកខីកមម រស់សកស ីសលឹម េមតុ រដើមបីោបំ្ទដេ់ា 

យេ់រឃើញខដេថា ជារ ឿយៗ លណៈកម្ភម  កា ពាណកជជកមមបានរសនើស រំសឆកាីខណនាេីំ រខៀវ សំផន រនាោះ 

រដាយខផអករេើវច្ ីសស្តសាថ្នា សា រ់ឆរមេើយសកសី ូររនោះកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចរស ើរសួ 2709 អងគជំន ំជប្មោះត លា

ា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានដកប្សង់សកខីកមម រស់សកសី ូររនោះរ ឱើជាប្រភេេ័ត៌

ម្ភនរខនែម (“សូមរមើេផងខដ ”)រ៉ៅ រណាណ ោះ នកងក៏បានខផអកជាឆមបងរៅរេើ បាយា ណ៍ នកងេកខកតឆំនួន ៦ 

 រស់លណៈកម្ភម  កា ពាណកជជកមម ខដេ រខៀវ សំផន េ ំបានជំទាស់រឡើយ។ ដូរឆនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ 

សំផន ប្តូវរដករស រចាេ។ 

៤.ង.១. .៤.រសឆកាខីងេងា ណ៍ជាសធា ណៈ រស់ រខៀវ សំផន ខដេោបំ្ទរោេរណំង មួ 

1019>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “កនុងនាមជាកម្ភម ភកបាេជាន់ខពស់រំផ តម្ភន ក់រៅកនុងរេេត

ស៊ាូរៅកនុងប្ររទស នកងរប្ាយមក កនុងនាមោត់ជាថាន ក់ដឹកនាកំមពជុាប្រជា កររតយយ ជាេករសសជា ប្រធានថ្នល

ណៈប្រធាន ដឋ”2710 រខៀវ សំផន បានរ ឱើរសឆកាីខងេងា ណ៍ោបំ្ទរោេនរោបាយខខម ប្កហ្ម2711  ួមទាងំបាន

ផាេ់យ តាកកមមឆំរពាោះា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ខដេទទួេបានា ោបំ្ទរៅកនុង នកងរៅរប្ៅ

                                                 
2707

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៥៥។ 

2708
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៤០៩។ 

2709
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៥៦ ដេ់ ៥៥៧។ 

2710
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៨០។ 

2711
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៨១ ដេ់ ៩៨៦។ 
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ប្ររទសដេ់រដកវតាន៍2712។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋ នថា “រសឆកាីខងេងា ណ៍ទាងំរនោះ ខដេបានោំ

ប្ទអស់េីឆកតាេីរងេើមរេើរដកវតាន៍រដាយោម នា  ច្ោះលន់ណាមួយរនាោះ បានរង្ហា ញឲ្យរឃើញថា រខៀវ សំផន  ួម

ឆំខណកកនុងរោេរំណង ួម នកងរោេនរោបាយជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទីប្រជ ំជននានា ផ្លេ សទ់ី

េំរៅប្រជាជនេីជនរទមួយរៅជនរទមួយរទៀត នកងបានកំណត់រោេរៅរេើអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋ

ខខម សប្ម្ភរា់ ចារ់ខេួន ា សម្ភេ រ់ នកងា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួន” នកងោត់បានរប្រើប្បាស់ម ខតំខណង នកងតួនាទី រស់

ោត់រដើមបីរង្ហា ញខេួនោត់“ជារមដឹកនាសំំខាន់មួយ ូរ នកង[បានជំ  ញទឹកឆកតា] ឲ្យប្រជាជនកមពជុា នកងកម្ភម ភកបា

េខខម ប្កហ្មរនាកសងរដកវតាន៍សងគមនកយម”2713។ 

1020>រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងស នៃ 

កថាខដេបានរ ឱើរឡើងរៅម នថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេសនៃ កថារនោះបានផាេ់ា ធានាត្តម យៈ

ា របាកររញិ្ញតឆំរពាោះទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម ថា េួករលនឹងប្តូវទ កជីវច្ត ប្រសកនររើឆូេ ួមជាមួយ

កម្ភេ ំងតស៊ាូ នកងបានអោះអាងថា េ ំម្ភនរហ្ត ផេខដេប្តូវរជឿថា ា ធានារនាោះមកនេកតប្បាកដរនាោះរឡើយ2714។ 

ោត់បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរំថ្ភេភសាតុ្តងកនុងា រ ឱើរសឆកាីសននកដាឋ នថា 

ចារ់េីថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥  ហ្ូតដេ់រេេខដេោត់ប្តូវបានខតងត្តងំជាប្រធានលណៈប្រធាន ដឋ 

ស នៃ កថា រស់ោត់ បានរង្ហា ញថា ោត់បានឆូេ ួមកនុងឧប្កកដឋកមមខដេប្តូវបានរចាទប្រាន់រនាោះ2715។ ោត់

បានជំទាស់ថា ស នៃ កថាខតមួយលត់ទាក់ទងរៅនឹងក ណរីនោះ លឹស នៃ កថាខដេោត់បានរ ឱើរឡើងាេេីថ្ងៃទី 

២១ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ កនុងា អរអ សទ ឆំរពាោះកងទ័េខខម ប្កហ្ម នកងប្រជាជនកមពជុាខដេបាន ំរដាោះ

ប្ររទស រហ្ើយោត់បានជំទាស់ថា ស នៃក ថា រស់ោត់េ ំម្ភនអឱីជារ់ទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញ

េីទីប្កុងភនរំេញ ឬា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី រឡើយ2716។ ឆ ងរប្ាយ ទាកទ់ងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ 

រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើស នៃ កថាខដេោត់បានខងេង

រៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ថ្ងៃទី ១៦ ដេ់ ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ថ្ងៃទី ១៥ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៧ 

                                                 
2712

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៨០។ 

2713
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៨៧។ 

2714
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៥៧ ដេ់ ២៦២។ 

2715
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៣៨។ 

2716
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៣៦ ដេ់ ៥៣៨។ 
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នកង ថ្ងៃទី ៣០ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧ កនុងា សននកដាឋ នថា ោត់បាន ួមឆំខណកកនុងា អន វតារោេរំណង ួមថ្នសហ្

ឧប្កកដឋកមម ួមត្តម យៈា ោំប្ទដេ់ា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ2717។ 

1021>ពាក់េ័នធរៅនឹងា រចាទប្រាន់ រស់ រខៀវ សំផន អំេីកំហ្ សទាក់ទងរៅនឹងស នៃ កថាម នថ្ងៃទី ១៧ 

ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា ោត់េ ំបានជំទាស់ថា ោត់េ ំបានខងេងស នៃក

 ថាទាងំរនាោះ ឬខេឹមស កនុងស នៃក ថាទាងំរនាោះរទ រ៉ៅ ខនា ោត់បានរប្រៀររ ៀរជាមួយនឹងស នៃក ថា រស់សរមាឆ 

នររាតាម សីហ្ន  រដាយបានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រប្េឹតាខ សោន ឆំរពាោះស នៃ កថាទាងំរនាោះ 

ឬថា ស នៃ កថាទាងំរនាោះេ ំអាឆម្ភនផេរ៉ៅោះពាេ់រៅរេើអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម រនាោះរទ2718។ អំ

ណោះអំណាងទាងំរនោះេ ំម្ភនភាេសមប្សរកនុងា រង្ហា ញេីកំហ្ ស កនុងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងរឡើយ ដូរឆនោះ អំណោះអំណាងរនោះប្តូវរដករស រចាេ។ 

1022>ទាក់ទងរៅនឹងស នៃ កថាថ្ងៃទី ២១ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកងផៃយុរៅនឹងា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំ

ផន2719 អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរញ្ញជ ក់ថា ខេឹមស ថ្នស នៃ កថារនាោះអំពាវនាវឲ្យរ ឱើា ជរមេៀសប្រជា

ជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ឬផ្លេ ស់ទីេំរៅ រស់ប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី រឡើយ រ៉ៅ ខនា ផៃយុរៅវច្ញ អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ថា រៅកនុងស នៃ កថារនាោះ រខៀវ សំផន “បានរេើកស រសើ កងទ័េខដេបាន

“ ំរដាោះ”ប្ររទស បានប្រាសថា សប្តូវទាងំអស់បានសេ រ់ោ៉ៅ ងរវទនា នកងបានកត់សម្ភគ េ់ឆំរពាោះា េោះរង់

 រស់ប្រជាជនរៅកនុងតំរន់ ំរដាោះ នកងា ខកតខំប្រឹងខប្រង រស់េួករលកនុងា រេើកភេឺខប្ស ជីកប្រឡាយ នកងរ ឱើ

អាងសាកុទឹក”2720 ខដេម្ភនភាេប្សរោន ោ៉ៅ ងរប្ឆើនរៅនឹងា េកេណ៌នាផ្លៃ េ់ខេួន រសោ់ត់អំេីខេឹមស កនងុ

ស នៃ កថារនាោះ។ រេើសេីរនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើស នៃ កថាថ្ងៃទី ២១ ខខ រមស ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ខដេសែកតកនុងឆំរណាមស នៃ កថាដថ្ទរទៀតជារប្ឆើន ម នផាេ់ា យេ់រឃើញអំេីា  ួមឆំខណកកនុង

រោេរំណង ួម ត្តម យៈរសឆកាីខងេងា ណ៍ជាសធា ណៈ រស់ រខៀវ សំផន2721។ រខៀវ សំផន េ ំបានរេើក

                                                 
2717

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៨២ ដេ់ ៥៨៧។ 

2718
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៥៨ ដេ់ ២៦២។ 

2719
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៨៨ ដេ់ ៣៩១។ 

2720
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៨២។ 

2721
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៨១ ដេ់ ៩៨៧ ( ំឭកស នៃក ថាខដេោត់បានខងេងរៅឆរនាេ ោះខខ មកង នា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៣ ដេ់ថ្ងៃទី ៣០ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ១៩៧៧)។ 
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មូេដាឋ នោបំ្ទប្លរ់ប្ោន់ដេ់ា អោះអាង រសោ់ត់ខដេថា ស នៃក ថាដថ្ទរទៀតខដេអងគជំំន ំជប្មោះសលាដំរូង

បានសំអាងរនាោះ េ ំម្ភនភាេជារ់ពាក់េ័នធរឡើយ។ រោងត្តមមូេរហ្ត ដូឆោន រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ

រដករស អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងស នៃ កថាខដេោត់បានខងេងរៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦, ថ្ងៃទី ១៦ ដេ់ ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ថ្ងៃទី ១៥ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៧ នកង ថ្ងៃទី ៣០ ខខ  នូ 

ឆ្ន ំ ១៩៧៧2722។ រខៀវ សំផន េ ំបានជំទាសថ់ា ោត់េ ំបានខងេងស នៃ កថាទាងំរនោះរឡើយ រ៉ៅ ខនាេាោមរ ឱើា 

រកប្សយ ខដេម្ភនេកខណៈខ សេីា រកប្សយរដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេា រកប្សយ រស់

ោត់េ ំម្ភនេកខណៈប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញអំេីកំហ្ សខផនកអងគរហ្ត ។ 

1023>ផៃយុរៅវច្ញ ទាក់ទងរៅនឹងស នៃ កថាររើកសម័យប្រជ ំរៅថ្ងៃទី ១១ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ជាា ប្តឹម

ប្តូវខដេរខៀវ សំផន បានអោះអាងថា2723 អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា សនមតថា ជាស នៃ កថា

 រស់ោត់2724។ ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើឯកស រកខប្រជាភាសអង់រលេសថ្ន

កំណត់រហ្ត កកឆចប្រជ ំសភាតំណាងប្រជាជនកមពជុាប្រជា កររតយយ ខដេបានរញ្ញជ ក់ថា អនកខងេងស នៃក ថារនាោះ

ជា“ប្រធានលណៈប្រធាន ដឋ”2725ក៏រដាយ ក៏សំរៅរដើមជាភាសខខម  នកងភាសបារំាងបានសំរៅរេើ“ប្រធានល

ណៈអ ករតី”ថា ជាអនកខងេងស នៃ កថារៅវច្ញរទ។ រ ម្ ោះ រខៀវ សំផន ប្តូវបានរេើករឡើងខតមាងទាក់ទងរៅ

នឹងា រប្ជើសត្តងំោត់ជាប្រធានលណៈប្រធាន ដឋ2726។ េ ំម្ភនា រញ្ញជ ក់រៅកនុងកំណត់រហ្ត ថ្នកកឆចប្រជ ំរនោះថា 

រខៀវ សំផន បានរំរេញតួនាទីជា“ប្រធានលណៈអ ករតី” នកងខងេងស នៃ កថាររើកសម័យប្រជ ំរនាោះរឡើយ។ 

1024>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុង

ា សំអាងរេើស នៃ កថា រស់ោត់រៅថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៧ រដើមបីសននកដាឋ នថា “ោត់បានទទួេ

                                                 
2722

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៨២ ដេ់ ៥៨៣ នកង ៥៨៥ ដេ់ ៥៨៧។ 

2723
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៨០។ 

2724
 សេប្កមថ្នអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៨៥។ 

2725
 កំណត់រហ្ត ថ្នកកឆចប្រជ ំសភាតំណាងប្រជាជន រស់កមពជុាប្រជា កររតយយ ឯកស រេខ E3/165 ថ្ងៃទី ១៣ ខខ រមស ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00053610-18 ទំេ័  ៨ ដេ់ ១៦ ERN (ភាសអង់រលេស) 00184052-6 ទំេ័  ៥ ដេ់ ៩។ 

2726
 កំណត់រហ្ត ថ្នកកឆចប្រជ ំសភាតំណាងប្រជាជន រស់កមពជុាប្រជា កររតយយ ឯកស រេខ E3/165 ថ្ងៃទី ១៣ ខខ រមស ឆ្ន ំ 

១៩៧៦ ERN (ភាសខខម ) 00053610-18 ទំេ័  ៨ ដេ់ ១៦, ERN (ភាសបារំាង) 00301338-42។ 
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សគ េ់ថា មន សសរារ់ម ឺននាក់ប្តូវបានប្រមូេផាុំរៅត្តមា ដាឋ នរផសងៗោន ជារប្ឆើន”រនាោះ 2727
 អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេទទួេសគ េ់ថា ស នៃ កថារនោះេ ំបានរេើករឡើងជាក់លាក់នូវរញ្ញា ថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន

រឡើយ2728 រ៉ៅ ខនា បានរេើករឡើងអំេីឆំនួនេេក ជារប្ឆើនរ ឱើា រៅា ដាឋ នសងសង់អាងសាកុទឹក ប្រឡាយទឹក 

នកងទំនរ់ទឹក នកងជាា សមរហ្ត ផេកនុងា សននកដាឋ នថា េេក រ ឱើា រៅា ដាឋ នសងសង់ទាងំរនោះ ប្តូវបាន

រញ្ជូនរៅរ ឱើា រៅា ដាឋ នរនាោះេីម ន ួឆរហ្ើយ។ ដូរឆនោះ ា សំអាង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើស នៃ 

កថា នកងា រប្រើប្បាស់ស នៃ កថារនោះ លីសែកតកនុងវច្សេភាេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ ទាងំប្សុង2729។ អណំោះ

អំណាងខដេរៅរសសសេ់ រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងឆំណ ឆរនោះ2730 ប្ោន់ខតជាា ផាេ់នូវា រក

ប្សយមួយរផសងរទៀតរ៉ៅ រណាណ ោះរៅរេើភសាតុ្តងខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាង ដូរឆនោះ អំណោះអំណា

ងរនោះេ ំប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំសមរហ្ត ផេរនាោះរឡើ

យ។ 

៤.ង.១. .៥.តនួាទាី ទតូ រស់ រខៀវ សំផន កនងុា ា ពា រោេរណំង មួ 

1025>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគ េ់ថា កនុង រ.ក.ក. អាប្ស័យរេើ រខៀវ សំផន កនុងា រប្រើប្បាស់

រក ាិ៍រ ម្ ោះេអ រស់ោត់រដើមបីររងកើតទំនាក់ទំនងជាមួយសរមាឆ នររាតាម សីហ្ន  នកងអនកោបំ្ទ រស់ប្ទង់ ខដេជាតួ

នាទីមួយ រខៀវ សំផន បានចាត់ទ កថា ជាតួនាទី“ខដេម្ភនស ៈសំខាន់ រ៉ៅ ខនាេ ំខមន ហ្ូតដេ់ខឱោះមកនបានរនាោះ

រទ”2731។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានអមដំរណើ សរមាឆ នររាតាម សហី្ន  

កនុងដំរណើ ទសសនកកឆចរៅានតំ់រន់ ំរដាោះកនុងឆ្ន ំ ១៩៧៣ នកងរៅាន់ទីជនរទកនុងរដើមឆ្ន ំ ១៩៧៦  ួមទាងំរៅ

ានា់ ដាឋ ននានាខដេោត់បានរេើកស រសើ អំេីា កសងទំនរ់ទឹក នកងប្រឡាយទឹក នកងផេកតកមមកសកកមម

                                                 
2727

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៨៤ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៩៥៦។ 

2728
 សូមរមើេ ស នៃ កថា រស់ រខៀវ សំផន រៅកនុងកកឆចប្រជ ំលំ រ់ខួរ ឯកស រេខ E3/201 ថ្ងៃទី ១៩ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៧ ERN 

(ភាសខខម ) 00292807 (“ដូរឆនោះ រយើងអាឆរមើេរឃើញថា ទីជនរទរយើងម្ភនា ខប្រប្រួេោ៉ៅ ងខាេ ងំ។ ា ដាឋ នសងសង់អាងសាកុ

ទឹក ប្រឡាយទឹក ឬទំនរ់ទឹកនីមួយៗម្ភនកមមក រ ឱើា ប្រខហ្េ ១០.០០០, ១២.០០០, ៣០.០០០ នាក់”)។ 

2729
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ២២១, ២៣៦។ 

2730
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៨៤ ដេ់ ៥៨៥ នកង ៥៨៧។ 

2731 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៨៨។  
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2732។ រខនែមេីរេើរនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំេឹកអំេីតួនាទី រស់ រខៀវ សំផន កនុងទំនាក់ទំនងា ទតូ

ខដេកនុងតួនាទីរនោះ កនុងឆំរណាមតួនាទីរផសងៗរទៀត ោត់បានរ ឱើដំរណើ រៅប្ររទសឆកន នកងកូរ ៉ខាងរជើងកនុងខខ 

សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រដើមបីឆ ចាអំេីា ោងប្តឡរ់ រស់សរមាឆ នររាតាម សីហ្ន 2733 នកងបានផាេ់យ តាកកមម

ឆំរពាោះា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទីប្រជ ំជននានា2734។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋ នថា 

រខៀវ សំផន បានោបំ្ទ នកងបានរនា ួមឆំខណកកនុងរោេរំណង ួម នកងរោេនរោបាយជាមូេដាឋ ន ខដេបាន

រ ឱើឲ្យខខម ប្កហ្មទទួេបានា ោបំ្ទរេើឆ្កអនា ជាតក“កនុងា ខកតខំប្រឹងខប្រង រសោ់ត់រដើមបីផាេ់យ តាកកមម នកង

រេើកស រសើ ដេ់សកមមភាេ នកងរោេនរោបាយ រស់រកស នកងរដើមបីរខងឱ ា ចារ់អា មមណ៍ នកងកាីបា មាេី

ា រប្ជៀតខប្ជក”2735។ 

1026>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរំរបា៉ៅ ងតួនាទី រស់ោត់ កនុងនាមជាអនកទំ

នាក់ទំនងជាមួយសរមាឆ នររាតាម សីហ្ន  នកងស ៈសំខាន់ថ្នសកមមភាេា ទូត រស់ោត់ រដាយេ ំបានរអើរេើ

រេើភសាតុ្តងខដេថា ោត់េ ំបានឆ ោះសប្មុងជាមួយនឹងសរមាឆ នររាតាម សីហ្ន  នកងថា រអៀង ស ី លឺជាអនកា 

ទូតរេឆរធាេ ជាង ូរោត់រៅកនុងឆ្កអនា ជាតក នកងបានរ ឱើទំនាក់ទំនងរប្ឆើនជាមួយសរមាឆ នររាតាម សីហ្ន  ជាង

អឱីខដេោត់បានរ ឱើ2736។ ោត់បានអោះអាងថា រហ្ត ដូរឆនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងលួ សននកដាឋ នថា ា  មួ

ឆំខណក រស់ោត់រដើមបីរកៀងល ា ោបំ្ទសប្ម្ភរ់ខខម ប្កហ្ម ម្ភនកប្មកតតកឆតួឆណាស់2737។ 

1027>ទាក់ទងរៅនឹងា អោះអាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរដាយ

ស េ ំបានេកចា ណាអំេីា មកនឆ ោះសប្មុង រស់ោត់ជាមួយនឹងសរមាឆ នររាតាម សីហ្ន 2738រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាងរនោះរដាយេ ំរ ឱើា េកចា ណារនារទៀតរឡើយ រដាយស  រខៀវ សំផន េ ំ

                                                 
2732

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៨៩ ដេ់ ៩៩០។ 
2733

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៨៩ រជើងទំេ័  ២៩៨០ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូង កថាខណឌ  ៣៧៤, ៧៥៧ ដេ់ ៧៥៨។ 

2734
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៩១។ 

2735
 សេប្កម រស់ជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៩២។ 

2736
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៤៩ ដេ់ ២៥៦។ 

2737
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៥២ នកង ២៥៦។ 

2738
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៤៩  ដេ់ ២៥២។ 
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បានរង្ហា ញ ថារតើរញ្ញា រនោះអាឆម្ភនផេរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  រស់ោត់ោ៉ៅ ងដូឆរមាឆ

រនាោះរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងខដេរៅរសសសេ់ រខៀវ សំផន បានប្តឹមខតផាេ់ា រកប្សយ

មួយរផសងរទៀតអំេីភសាតុ្តង រដាយេ ំបានរង្ហា ញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំសម

រហ្ត ផេរនាោះរឡើយ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ផៃយុេីអឱីខដេ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរនាោះ2739 អងគជំន ំជប្មោះស

លាដំរូងេ ំបានផាេ់ា យេ់រឃើញពាក់េ័នធនឹងា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  រស់ោត់ រដាយខផអករេើេ័ត៌

ម្ភនខដេប្រមូេបានេីសកមមភាេា ទូត រស់ោត់រនាោះរទ រ៉ៅ ខនាអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋ នកនុង

ឆំរណាមរនាោះថា តួនាទីា ទូត រស់ោត់ទទួេបានា ោបំ្ទទាងំកនុងទាងំរប្ៅប្សុកសប្ម្ភរ់ខខម ប្កហ្ម ខដេ

ត្តម យៈរនោះបានរខងឱ ា ចារ់អា មមណ៍ នកងា រប្ជៀតខប្ជកេីខាងរប្ៅខដេអាឆម្ភន2740។ ា ខដេថា 

រអៀង ស ី ប្រខហ្េជាបានឆូេ ួមកនុងកកឆចខកតខំខផនកា ទូតប្សរដៀងោន រនោះ េ ំបានសប្ម្ភេ ឬេ ំបានរ ឱើឲ្យកកឆច

ខកតខំផ្លៃ េ់ខេួន រស់ រខៀវ សំផន ឆ ោះងយដេ់កប្មកតអរបរ ម្ភរឡើយ។ ប្សរដៀងោន រនោះខដ  ា រេើករឡើង រស ់

រខៀវ សំផន ខដេថា សរមាឆ នររាតាម សីហ្ន  ម្ភនរឆតនានរោបាយផ្លៃ េ់ខេួនឆំរពាោះា ោបំ្ទខខម ប្កហ្ម នកង

ថា ប្ទង់េ ំបានដឹងអំេីភា កកឆច រស់ រខៀវ សំផន កនុងា រំរេញតួនាទីជាអនកទំនាក់ទំនងជាមួយ រ.ក.ក. មកន

ផៃយុរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន េកតជាបានរំរេញតួនាទីជាអនក

ទំនាក់ទំនង នកងបាន ួមឆំខណកកនុងា អន វតារោេរំណង ួមត្តម យៈា ធានាឲ្យម្ភនា ោបំ្ទេីសរមាឆ 

នររាតាម សីហ្ន 2741។  

1028>ឆំរពាោះា រ ឱើដំរណើ រៅរប្ៅប្ររទស រខៀវ សំផន បានទទួេសគ េ់ថា ោត់ (នកងអនកដថ្ទរទៀត) បាន

រ ឱើដំរណើ រៅប្ររទសឆកន នកងកូរ ៉ខាងរជើងកនុងខខ សីហា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រ៉ៅ ខនាបានរេើករឡើងថា េ ំម្ភនភសាតុ្តង

រង្ហា ញថា រោេរំណងថ្នា រ ឱើដំរណើ រនោះ លឺរដើមបីឆ ចាអំេីា ោងប្តឡរ់ រស់សរមាឆនររាតាម សីហ្ន  

រឡើយ2742។ ត្តមា េកនកតយភសាតុ្តងខដេសំអាងរដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហា ញថា ា រចាទ

                                                 
2739

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៥៦។ 

2740
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៦២ នកង ៩៩២។ 

2741
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៥៤។ 

2742
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥២៣ រោងរៅរេើ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៣៧៤, ៧៥៨។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងផងខដ ថា ោម នភសាតុ្តងរង្ហា ញថា ម្ភនា ផ្លេ ស់រាូ េ័ត៌ម្ភនទាក់ទងរៅនឹងា ប្រប្េឹតាក

ឧប្កកដឋកមមរឡើយ។ សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥២៣។ ា េកនកតយរឡើងវច្ញរេើខផនកពាក់េ័នធនានាថ្ន

សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង េ ំបានរង្ហា ញឲ្យរឃើញេាី យេ់រឃើញណាមួយទាក់ទងរៅនឹងទំនាក់ទំនង រស់ោត់
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ប្រានអ់ំេីកងឱោះភសាតុ្តងសាីេីរញ្ញា រនោះ លឺេ ំប្តឹមប្តូវរឡើយ2743។ ទាក់ទងរៅនឹងភសាតុ្តងខដេរង្ហា ញថា រខៀវ 

សំផន បានអមដំរណើ សរមាឆ នររាតាម សីហ្ន  កនុងដំរណើ ទសសនកកឆចរៅានា់ ដាឋ ននានារនាៃ រ់េីសរមាឆ 

នររាតាម សីហ្ន  បានោងប្តឡរ់មកកមពជុា វច្ញរនាោះ ោត់បានរេើករឡើងថា ភសាតុ្តងខរររនោះេ ំសែកតកនុង

 វច្សេភាេថ្នសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ នកងប្លរក់ ណីទាងំអស់ េ ំខមនជាភសាតុ្តងដាក់រនៃកុរឡើយ រហ្ើយា េកត

ខដេថា ោត់បានរេើកស រសើ េីា កសង នកងា ង្ហ កសកកមមខដេកំេ ងរ ឱើរៅទីរនាោះ ក៏េ ំខមនជាភសាតុ្តង

ដាក់រនៃកុផងខដ 2744។ អងគជនំ ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ភសាតុ្តងរនោះ ជារព់ាក់េ័នធប្តង់

ឆំណ ឆថា ប្រជាជនមួយឆំនួនខដេប្តូវបានផ្លេ ស់ទីេំរៅដំណាក់ាេទីេី  ប្តូវបានរញ្ជូនរៅាន់ា ដាឋ ន

នានា2745។ ស  ររសឆកាីមក អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដករស រចាេ។ 

៤.ង.១. .៦.ា  មួឆខំណកជាទរូៅ រស់ រខៀវ សំផន ត្តម យៈសកទធកអណំាឆ នកងឥទធកេេ 

1029>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស ា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងា យេ់រឃើញ

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេីា រជឿទ កឆកតាខដេោត់បានទទួេេីថាន ក់ដឹកនា ំ រ.ក.ក. ប្េមទាងំា ឆូេ

                                                                                                                                                             

ជាមួយសរមាឆ នររាតាម សីហ្ន  ា រ ឱើដំរណើ  រស់ោត់រៅរ រទសពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ ឬា  ួមឆំខណក រស់ោត់រៅកនុងសហ្

ឧប្កកដឋកមម ួមរនាោះរឡើយ។ រហ្ត រនោះ អំណោះអំណាងរនោះប្តូវរដករស ។ 

2743 សូមរមើេ ឧ. សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៣៧៤ រោងរៅរេើទូ រេខ រស់ប្កសួងា រ រទស រស់

សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក កមមវតែ៖ុ  រខៀវ សំផន ចាករឆញរៅាន់ប្ររទសកូរ ៉ខាងរជើ ឯកស រេខ E3/3350 ថ្ងៃទី ១៩ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00740887 ទំេ័  ២ (“កនុងប្កុងេយុងោ៉ៅ ង រលាក រខៀវ សំផន ប្តូវបានរល ំេឹងថានឹង កមរ ាបាយោង

សរមាឆ សីហ្ន  ឲ្យវច្េប្តឡរ់មកប្ររទសកមពជុាវច្ញ(សម្ភៃ ត់)”) នកងកថាខណឌ  ៧៥៨ រោងរៅរេើទូ រេខប្កសួងា រ រទស

បារំាង កមមវតែ៖ុ ទសសនកកឆចរៅាន់ប្ររទសឆកន រស់ រខៀវ សំផន នកង រអៀង ស ី  ឯកស រេខ E3/2721 ថ្ងៃទី ១៨ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00662229 ទំេ័  ៣ (“នារេេរនោះ រលអាឆយេ់បានថារប្ាយទសសនកកឆចរៅររ៉ៅាងំ លណៈប្រតកភូនឹងរ ឱើ

ដំរណើ រៅទទួេសរមាឆ សីហ្ន  រៅប្កុងេយុងោ៉ៅ ងជារនារទៀត”)។ ទូ រេខប្កសួងា រ រទស រស់សហ្ ដឋអារម៉ៅ ច្ក កមមវតែ៖ុ 

ទសសនកកឆច រស់ រខៀវ សំផន រៅាន់សធា ណៈ ដឋប្រជាម្ភនកត ឆកន  ឯកស រេខ ឯកស  E3/619 ថ្ងៃទី ១៦ ខខ សីហា ឆ្ន ំ 

១៩៧៥ ERN (ភាសខខម ) 00635940 ទំេ័  ៣ (“ត្តមពាកយឆចាមអារ៉ាមខដេរេឆេឺកនុងទីប្កុងររ៉ៅាងំបានឲ្យដឹងថា វាប្រខហ្េ

ជាា េកតខដេថា រលាក ខរ៉ៅន ន ត លឺរៅទីរនោះរដើមបីឆ ចាទំនាក់ទំនង រស់សរមាឆ សីហ្ន  ជាមួយរលាក រខៀវ សំផន នកងេ័កខខ័ណឌ

រផសងៗសប្ម្ភរ់ា ប្តឡរ់ឆូេប្ររទសកមពជុាវច្ញ ម នរេេខដេសរមាឆ សីហ្ន  នឹងរង្ហា ញម ខរដាយខេួនប្េោះអងគផ្លៃ េ់”)។ 

2744
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥២៤ ដេ់ ៥២៥។ 

2745
 សូមរមើេឧ. សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦០១។  
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 ួម រស់ោត់កនុងដំរណើ ា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆ រស់ រ.ក.ក. ឬសកទធកអំណាឆ នកងឥទធកេេខដេោត់ម្ភន2746។ 

ររើប្តឹមខតា រេើករឡើងខដេថា អាឆម្ភនា សននកដាឋ ន ឬា រកប្សយមួយរផសងរទៀតអំេីភសាតុ្តងដខដេ 

ខដេបានសំអាងរដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះ2747 អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន េ ំប្លរ់ប្ោន់កនុងា 

រង្ហា ញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំសមរហ្ត ផេរនាោះរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា

រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា អឱីខដេប្តូវរង្ហា ញលឺថា េ ំម្ភនត លាា អងគរហ្ត សមរហ្ត ផេណា

មួយអាឆផាេ់ា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត  ខដេ ងា ជំទាស់ដូឆរនោះរឡើយ រហ្ត ដូរឆនោះ ជាា េ ំប្លរ់ប្ោន់

រដាយប្តឹមខតរេើកា សននកដាឋ នមួយរផសងរទៀតខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអាឆរ ឱើបានរនាោះ2748។ រេើសេី

រនោះរទៀត អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា តួនាទី រស់ោត់ លឺប្ោន់ខតជានកមមកត ូរ ឬម្ភនខតសំរក

រប្ៅ ដូរឆនោះេ ំម្ភនសកទធកអំណាឆអឱីរនាោះ2749 េ ំអាឆរជឿជាក់បានរឡើយ រដាយរហ្ត ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរងូ

បានរញ្ញជ ក់ថា ជនជារ់រចាទេ ំចាបំាឆ់សែកតកនុងតួនាទីខដេម្ភនសកទធកអំណាឆ រដើមបី ួមឆំខណកសំខាន់កនុងសហ្

ឧប្កកដឋកមម ួមរឡើយ2750 នកងបានយេ់រឃើញថា “ឋានៈ នកងតួនាទី រស់ោត់ជាខផនកមួយថ្នា រកទបាងំ” រ៉ៅ ខនាថា 

រនោះបានររប្មើដេ់រោេរំណងោ៉ៅ ងសំខាន់ នកងជាក់ខសាងកនុងា ោបំ្ទដេ់រោេនរោបាយ រ.ក.ក. នកងា 

របាកររញិ្ញតប្រជាជន2751 ជារញ្ញា មួយខដេ រខៀវ សំផន េ ំបានរេើករឡើងរឡើយ។ 

៤.ង.១. .៧.រសឆកាសីននកដាឋ ន 

1030>ររើរទាោះរអីងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជ ំខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ នកងបានោបំ្ទខផនា ជរមេៀសរៅកនុង

កកឆចប្រជ ំរនោះ នកងថា ោត់បានខងេងស នៃ កថាររើកកកឆចប្រជ ំសភាតំណាងប្រជាជនកមពជុាប្រជា កររតយយរនាោះ េ ំ

ម្ភនភសាតុ្តងោបំ្ទប្លរ់ប្ោន់ក៏រដាយ ក៏ា សននកដាឋ នទូរៅ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន 

បាន ួមឆំខណក“ោ៉ៅ ងសំខាន់”កនុងរោេរំណង ួមថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម េ ំម្ភនកំហ្ សរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹង

                                                 
2746 ស ណារណា ឹងសទ កខ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៦៤ ដេ់ ២៦៩, ៥៤០ ដេ់ ៥៥០,៥៧៣ ដេ់ ៥៧៥។  

2747
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៦៤, ២៦៩, ៥៤១ ដេ់ ៥៤៥, ៥៤៩ ដេ់ ៥៥០។ 

2748
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៨៨។ 

2749
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៤៨, ៥៧៣ ដេ់ ៥៧០។ 

2750
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៦៥។ 

2751
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៨៧។ 
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រញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អំរេើប្រប្េឹតាស  រ រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវបានខរងខឆក

ជាប្បាបំ្ររភទ (“កកឆចប្រជ ំរោេនរោបាយ”2752 “កកឆចប្រជ ំខណនា”ំ2753 “រសដឋកកឆចវច្ទ”ូ2754 “រសឆកាខីងេងា ណ៍

ជាសធា ណៈ”2755 “កម្ភម ភកបាេតំណាងទូត”2756) លឺជាា  ួមឆំខណកោ៉ៅ ងសំខានក់នុងរោេរំណង មួ។ 

រដាយេកចា ណាអំេីរទដាឋ នលតកយ តាដូឆបានរេើករឡើងខាងរេើ2757 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើអំ

ណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស កនុងា យេ់រឃើញថា ា  ួម

ឆំខណក រស់ោត់បាន្នដេ់េកខខណឌ ចាបំាឆ់កនុងា ដាក់ឱ្យោត់ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រប្ាមសហ្

ឧប្កកដឋកមម ួមរឡើយ2758។ 

1031>ជាេករសស អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំេឹកថា រោេរំណង ួមថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម ដូឆ បាន

រញ្ញជ ក់ខាងរេើ2759 នកងខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ បានភាជ រ់ទំនាក់ទំនងោ៉ៅ ងមំ្ភរៅនងឹ

រោេនរោបាយឧប្កកដឋ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា ទរងឱើ រស់ោត់េ ំបាន

 ួមឆំខណកដេ់ទកដឋភាេឧប្កកដឋថ្នរោេរំណង ួម េ ំអាឆរជឿជាក់បានរឡើយ2760។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

យេ់រឃើញរដាយសមរហ្ត ផេថា ា ឆូេ ួម រសោ់ត់បានជំ  ញដេ់ា អន វតារោេរៅ ឬរោេរំណង

 ួម រពាេលឺ ា កសងរដកវតាសងគមនកយមខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតាឧប្កកដឋកមម ប្សរត្តមរោេ

នរោបាយផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន2761។ រហ្ត ដូរឆនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាងរនោះ។  

                                                 
2752 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៦៤ ដេ់ ៩៧២។      

2753
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៧៣ ដេ់ ៩៧៦។ 

2754
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៧៧ ដេ់ ៩៧៩។ 

2755
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៨០ ដេ់ ៩៨៧។ 

2756
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៨៨ ដេ់ ៩៩២។ 

2757 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៩៨០ ជាអាទិ៍។   

2758
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៩២។ 

2759
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៨១១ ដេ់ ៨១៧។ 

2760 ស ណារណា ឹងសទ កខ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៩៩, ៣០៧, ៣១១, ៤០៦, ៤១០, ៦០៥ នកង ៦១៩។ 

2761 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៧៦៨ ជាអាទិ៍។  
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1032>រដាយរហ្ត ថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា សននកដាឋ នថា 

អំរេើ រស់ោត់ លឺជាា  ួមឆំខណកោ៉ៅ ងសំខានក់នុងា អន វតារោេរំណង ួមថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម ដូរឆនោះ អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស ទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ។ 

៤.ង.១.ញ.ា យេរ់ឃើញថា រ.ក.ក. ជារកសខដេម្ភនា ឯកភាេ នកងឋានាន ប្កម នកងថា កងកម្ភេ ំងប្រដារ់

អាវ  ខដេពាកេ់ន័ធកនុងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេទីបី្កងុភនរំេញ ម្ភនា ឯកភាេោន  

1033>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សអងគរហ្ត  កនុងា ចាត់ទ ក រ.ក.ក. 

ជា“រកសខដេម្ភន ឆនាសមព័នធឆាស់លាស់ប្រទាក់ប្កឡាោន  ខដេកនុងរនាោះកម្ភម ភកបាេថាន ក់រប្ាមអន វតារដាយភ

កាីភាេ នកងស ីសង្ហឱ ក់ោន រៅត្តមា ខណនា ំរស់ថាន ក់ដឹកនារំកស”2762។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង “េ ំបានរេើកមូេដាឋ នោបំ្ទប្លរ់ប្ោន់ដេ់ា យេ់រឃើញ រស់ខេួនទាក់ទងរៅនឹង ឆនាសមព័នធ រ.ក

.ក.” ខដេ“មកនរេើសេីត្តរាងេមអកតថ្នអងគា មួយរឡើយ”2763។ ោត់បានអោះអាងថា មជឈកមរកសកប្មរឆញរស

ឆកាីខណនា ំ នកងថា ា រញ្ញជ ឲ្យសម្ភេ រ់បានរឆញេីថាន ក់រប្ាម នកងថា សែ នភាេេ ំដូឆោន រៅទូទាងំប្ររទសរឡើ

យ។ ោត់បានរេើករឡើងថា “ម្ភនភសាតុ្តងជារប្ឆើនរង្ហា ញថា រកសប្តូវបានខរកជាប្កុមតូឆៗ ម្ភនអំណាឆ

រសមើៗោន  ប្រយ ទធោន រៅកនុងជរម្ភេ ោះប្រដារ់អាវ  ថ្ផៃកនុងខដេបាន ីក ំរឡើងៗ កនុងអំឡុងរេេថ្នកមពជុាប្រជា ករ

រតយយទាងំមូេ នកង ហ្ូតដេ់ម្ភនា េ្ នពានេីរវៀតណាមមករេើកមពជុាប្រជា កររតយយ”2764។ 

1034>ជាក់លាកជ់ាងរនោះរៅរទៀត នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ឆ ច្តេកខ

ណៈេ ំប្តឹមប្តូវអំេីតួនាទី រស់រមដឹកនាភូំមកភាលខដេជាសម្ភជកកថ្នលណៈមជឈកម ឬជាលណៈអឆកថ្ស្តនាយ៍ រ៉ៅ ខនា 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង“បានចាត់ទ កអនកទាងំរនោះថា ជាមន សសសែកតរប្ាម“ថាន ក់ដឹកនារំកស”ខដេោម នា 

កំណត់ឆាស់លាស់2765។ រោងត្តម នួន ជា  ទាងំអស់រនោះបានផាេ់ជាមូេដាឋ នដេ់អងគជំន ំជប្មោះកនុងា យេ់

រឃើញថា េួករលប្តឹមខតជាអនកអន វតា ឬពានំារំទរញ្ញជ  ផៃយុរៅវច្ញត្តមា ជាក់ខសាងេួករលបានជួយររងកើតនូវ

“រោេរំណង ួម រស់ រ.ក.ក. ប្សរត្តមរោេា ណ៍ប្រជា កររតយយប្រមូេផាុំខដេេ ំខមនជារទឧប្កកដឋ
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2763
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២២៧។ 

2764
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2765
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៣០។  
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រនាោះរទ”2766។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ នួន ជា បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្បាប្ស័យទាក់ទង វាងមជឈកមរកស ជាមួយនឹងខផនកដថ្ទរទៀតថ្នអងគា 2767។ ោត់ក៏

បានរចាទប្រានផ់ងខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំ បានយកឆកតាទ កដាក់រៅរេើភសាតុ្តងអំេី“សឱ័យភាេ

កប្មកតខពស់” រស់រមដឹកនាភូំមកភាល ខដេ“បានររងកើតសមព័នធមកតាប្រឆំ្ង រ៉ៅ េ េត នកង នួន ជា រហ្ើយរឆេៀតរប្រើ

ប្បាស់តួនាទីថ្នសកទធកអំណាឆ រស់ខេួនប្រប្េឹតាផៃយុ នកងរ ឱើវច្ទធងសនាផៃយុនឹងឆនៃៈ រស់លណៈកម្ភម  កា អឆកថ្ស្តនា

យ៍”2768។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ នួន ជា បានរោងរៅរេើឆរមេើយ រស់ រអៀង ស ី កនុងកកឆចសម្ភា សន៍

ជាមួយ Stephen HEDER ខដេរោងត្តមឆរមេើយរនោះ ភូមកភាលនីមួយៗម្ភនេកខណៈឯករាជយ ខដេអងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរដាោះប្សយរេើរញ្ញា រនោះ2769 ខដេោបំ្ទភសាតុ្តងដថ្ទរទៀតថ្នជរម្ភេ ោះកនុងឆំរណាមភូមក

ភាលនានារនាោះរទ2770។ ោត់បានរេើករឡើងថា ម្ភនខផនា កបត់ប្រឆំ្ងនឹង រ៉ៅ េ េត “ប្រខហ្េចារេី់រដើមខខ 

ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥” នកងម្ភនា ចារ់ខេួនេីរទកបត់ជាតកេីឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខដេផៃយុរៅនឹងា រេើករឡើង រស់ 

រហ្ង សំ ច្ន ខដេថា ា រ ៀរឆំខផនា កនុងភូមកភាលរូព៌ារដើមបីផាួេ ំេំ រ៉ៅ េ េត បានចារ់រផាើមកនុងខខ ឧសភា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៨ ខតរ៉ៅ រណាណ ោះ2771។ នួន ជា បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា ា ប្រឆំ្ងមកនប្តឹមខតរឆញមកេីសម្ភជកក រ

.ក.ក. ខដេោបំ្ទរវៀតណាមរ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំរឆញមកេីអនករសម ោះប្តង់ជាមួយសរមាឆ នររាតាម សីហ្

ន  ខដេរង្ហា ញត្តម យៈ បាយា ណ៍ជាភាសឆកនមួយឆ ោះថ្ងៃទី ១៦ ខខ មករា ឆ្ន ំ ១៩៧៩ ខដេកកឆចរស ើរសួ េ ំ

បានលាតប្តដាងអំេីរញ្ញា រនោះរទ ររើរទាោះរីជា បាយា ណ៍រនោះប្តូវបានរឆញជាសធា ណៈក៏រដាយ2772។ 

1035>នួន ជា បាន ំេឹកថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆមកនរាោះរៅសកស ី រហ្ង សំ ច្ន ខដេ

រោងត្តម នួន ជា លឺជាសកសីសំខាន់រដើមបរីំភេឺរេើអនា កមម វាង“ថាន ក់ដឹកនារំកស”ជាមួយនឹងកម្ភម ភកបាេខខម 

ប្កហ្មខដេម្ភនអំណាឆដថ្ទរទៀត នកងថា តំខណង រស់ោត់“សែកតរៅឆរនាេ ោះ វាង“មជឈកមរកស” នកងចា ីផ្លៃ េ់
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2767
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៣២ ដេ់ ២៣៦។ 

2768
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៣៧។ 

2769
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៣៨។  

2770
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៣៩។  

2771
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៤០។  

2772
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៤១។  
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ថ្នឧប្កកដឋកមមខដេបានរចាទប្រាន់រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១”2773។ នួន ជា ក៏បាន ំេឹកអំេីា សរប្មឆ

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកនុងា មកនរាោះរៅសកសីដថ្ទរទៀត ខដេអាឆផាេ់សកខីកមមអំេីា ខរកបាក់

កនុង រ.ក.ក.2774 ខដេោត់បានរេើករឡើងកនុងរ ច្រទថ្ន“កកឆចខកតខំប្រឹងខប្រងយូ េង់មករហ្ើយ រស់រវៀតណាម 

កនុងា េាោមយកទឹកដីខខម ” នកងរឆតនារដើមបី“ប្លរ់ប្លងរេញរេញរៅរេើេទធកក មមយុនីសារៅឥណឌូ ឆកន”2775។ 

នួន ជា បានអោះអាងថា រប្ៅខតេីេកខនាកកៈ រស់ រ.ក.ក. េ ំម្ភនភសាតុ្តងរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងខដេោបំ្ទា យេ់រឃើញ រស់ខេួនខដេថា រមដឹកនាភូំមកភាលេ ំម្ភនតួនាទីរផសងរប្ៅេីអន វតា រសឆកាី

សរប្មឆ រស់មជឈកមរកសរដាយរសម ោះប្តង់2776។ ត្តមទសសនៈ រស់ោត់ េកខនាកកៈ រស់ រ.ក.ក. ជាា េ សំម

ប្សរកនុងា រង្ហា ញអំេីទំនាក់ទំនងអំណាឆជាក់ខសាងកនុង រ.ក.ក.2777រឡើយ។ ោត់បានរេើករឡើងជាទូរៅថា 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានទទួេសគ េ់ភសាតុ្តងខដេបានរង្ហា ញថា កម្ភម ភកបាេ រ.ក.ក. ម្ភនសឱ័យភាេ

កនុងកប្មកតខពស់ពាក់េ័នធរៅនឹងឧប្កកដឋកមមរៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ នកងថា េកខខណឌ កនុងឆំរណាមភូមកភាល

ម្ភនា ខប្រប្រួេខ សោន លួ ឲ្យកត់សម្ភគ េ់2778។ 

1036>នួន ជា បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សពាក់េ័នធរៅនឹងា យេ់រឃើញអំេីា 

ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ជារប្ឆើនោ៉ៅ ង រស់ោត់ នកងបានរោងរៅរេើខផនកនានាថ្នសេប្កម រស់អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ខដេបានេកភាកាអំេីា ទទួេខ សប្តូវ រស់ោត់ឆំរពាោះា រ ៀរឆំខផនា  នកងា 

រញ្ញជ  ប្េមទាងំា ទទួេខ សប្តូវ រស់ថាន ក់រេើ2779។ រេើសេីរនោះរទៀត កនុងសំរណើទីប្បាមំួយស ំដាក់ភសាតុ្តង

                                                 
2773

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៤២។  

2774
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៤២។ 

2775
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៤៣។  

2776
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៤៤។  

2777
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៤៤ ដេ់ ២៤៥។  

2778
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២៤៦ ដេ់ ២៤៩។  

2779
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២២៦។ នួន ជា បានអោះអាងផងខដ ថា ា យេ់រឃើញរនោះជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹង

ា សននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះា ញុោះញង់ នកងា ជួយនកងជំ  ញឧប្កកដឋកមម។ 

រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី នួន ជា េ ំបានឆងអេុរង្ហា ញរៅរេើខផនកណាមួយថ្នសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ា យេ់

រឃើញរនោះប្តូវបានយកមកសំអាងទាក់ទងរៅនឹងទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវទាំងរនាោះ រហ្ើយា យេ់រឃើញទាំងរនោះេ ំម្ភនអតែកភាេ

ផងខដ ។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រខនែម (F2/8) នួន ជា បានរេើករឡើងថា “េ ំម្ភនត លាា អងគរហ្ត សមរហ្ត ផេណាមួយអាឆសននកដាឋ នបាន

ថា រ៉ៅ េ េត នកង នួន ជា បាន ួមឆំខណកកនុងរោេរំណង ួម នកងទំនងជាឃ រឃកតរៅកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម 

ជាមួយរណាា រមដកឹនាទំាងំអស់ខដេម្ភនរំណងរងកា រោះរបា  នកង/ឬ អំរេើកបត់ប្រឆំ្ងនឹងេួកោត់ ឬថា នួន 

ជា បានរ ឱើា ប្លរ់ប្លងោ៉ៅ ងម្ភនប្រសកទធភាេរៅរេើកងកម្ភេ ំង រស់រមដឹកនាសំ ីវច្េ នកងរោធា”2780។ នួន ជា 

ក៏បានរេើករឡើងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេី ឆនាសមព័នធ រស់ រ.ក.ក. បាននាដំេ់

ា សរប្មឆរដករស ា រ ៀររារ់ រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី រស់រមដឹកនាភូំមកភាល2781។ 

1037>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សខផនកអងគរហ្ត មួយឆំនួនទាក់ទង

រៅនឹងកងកម្ភេ ំងប្រដារ់អាវ  ពាក់េ័នធរៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ខដេកំហ្ សរនោះរណាា

េឱ្យម្ភនភាេមកនយ តាក ម៌2782។ ជារឋម ោត់បានរេើកថា អងគជំន ំជប្មោះបានរប្រើប្បាស់ខេឹមស  នកងពាកយ

រេឆន៍មកនឆាស់លាស់ រៅរេេេកេណ៌នា ររៀរថ្នា រឆញរទរញ្ញជ ឲ្យជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង ររើ

រទាោះជាអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគ េ់ថា កងកម្ភេ ំងប្រដារ់អាវ  េ ំសែកតរប្ាមរញ្ញជ  រសម់ជឈកម

រកសក៏រដាយ រ៉ៅ ខនារប្ាមរញ្ញជ  រស់ភូមកភាល នកងបានតវ៉ាផងខដ ថា ា ផាេ់សំអាងរហ្ត រេើឆំណ ឆរនោះ ម្ភន

ភាេេ ំប្លរ់ប្ោន់2783។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា 

យេ់រឃើញថា កងកម្ភេ ំងខដេបានឆូេ ួមកនុងា ាន់ារ់ទីប្កុងភនំរេញ លឺជាកងទ័េរដកវតាន៍កមពជុា ខដេត្តម

េកតរទើរខតបានររងកើតរឡើងរ៉ៅ នាម នខខរប្ាយរេេ ំរដាោះរ៉ៅ រណាណ ោះ នកងបានអោះអាងថា រនោះលឺជា“ា រង្ហា ញឱ្យ

រឃើញេអខតសំរករប្ៅ”2784។ ជាឆ ងរប្ាយ ោត់បានរេើករឡើងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងអំេីា រ ៀរឆំ ា រញ្ញជ  នកងា អន វតាា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ បានខផអកជាឆមបងរេើភ

សាតុ្តង រស់សកសមីួយឆំនួនមកេីកងកម្ភេ ំងប្រដារ់អាវ  ថ្នភូមកភាលនក តី នកងភូមកភាលឧតា  ខណៈខដេភសាុ

ត្តងរឆញមកេីភូមកភាលរូព៌ា នកងភូមកភាលេករសសម្ភនខតមួយឆំនួនតូឆរ៉ៅ រណាណ ោះ ខដេរទាោះរីជាោ៉ៅ ងណាកាី កង

                                                 
2780

 សំរណើទីប្បាមំួយ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/8) កថាខណឌ  ១៣។ 
2781

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២២៦។ 

2782
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៤៣។ 

2783
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៤៥។ 

2784
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៤៦។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

កម្ភេ ំងទាងំរនាោះម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងផងខដ 2785។ ោត់បានអោះអាង

ថា ឆំណ ឆរនោះបានរណាា េឲ្យអងគជំន ំជប្មោះចាត់ទ កកងកម្ភេ ំងប្រដារ់អាវ  ទាងំរនោះថា ជាកងកម្ភេ ំងខតមួយ 

នកងរ ឱើឱ្យអងគជំន ំជប្មោះភាជ រ់ទំនាក់ទំនង វាងចា ីថ្នឧប្កកដឋកមមកនុងអំឡុងរេេផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេ

ទីមួយ ជាមួយនឹងសម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម2786។ 

1038>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានជំទាស់រៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា នកងបានរេើករឡើងថា ា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនមូេដាឋ នោបំ្ទប្លរ់ប្ោន់រហ្ើយ2787។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើក

រឡើងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី រស់រមដឹកនាភូំមកភាល ម្ភនរហ្ត 

ផេសមប្សរ នកងជាេករសសថា ប្រធានភូមកភាលេ ំអាឆរ ឱើសកមមភាេរដាយសឱយ័តបានរនាោះរទ2788។ សហ្ប្េោះ

រាជអាជាា ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរសឆកាីខណនាំ

 រស់មជឈកមរកស ម្ភនេកខណៈសមរហ្ត ផេ នកងថា នួន ជា បានរំថ្ភេភសាតុ្តង2789។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បាន

ជំទាស់រៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ខដេថា ម្ភន“ជរម្ភេ ោះជាឆំហ្” វាងប្កុមតូឆៗរៅកនុង រ.ក.ក. នកង

បានកត់សម្ភគ េ់ថា េ ំម្ភនភសាតុ្តងោបំ្ទា រេើករឡើងរនោះរឡើយ នកងបានអោះអាងថា ោម នអឱីផៃយុរៅនឹងា 

យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ថាន ក់រប្ាមម្ភនអំណាឆតកឆតួឆកនុងា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆ

រនាោះ2790។  សហ្ប្េោះរាជអាជាា ក៏បានជំទាស់ផងខដ រៅនឹងអំណោះអំណាង រស ់ រខៀវ សំ ផន។ សហ្ប្េោះរាជ

អាជាា បានរេើករឡើងថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា ា រប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍ នកងខេឹមស មកនឆាស់លាស់

រនាោះ លឺជាកំហ្ ស  នកងបានលូសរញ្ញជ ក់ថា ត្តមា អានេមអកតនូវសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះបានរង្ហា ញឱ្យ

រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងយេ់ឆាស់លាសអ់ំេី ឆនាសមព័នធរោធាថ្នកងកម្ភេ ំងប្រដារ់អាវ   ររើ

រទាោះជា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរៅរេើកងទ័េរដកវតាន៍កមពជុាក៏រដាយ2791។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា ក៏

បានរេើករឡើងផងខដ ថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងភាេស ីសង្ហឱ ក់ថ្នា 

                                                 
2785

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៤៧ ដេ់ ៣៤៨។ 
2786

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៥០។ 
2787

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២៩២ ដេ់ ៣០០។ 

2788
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២៩៣ ដេ់ ២៩៥។  

2789
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ២៩៦ ដេ់ ២៩៩។  

2790
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣០០ ដេ់ ៣០១។ 

2791 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣១១។  
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ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ មកនប្តឹមបានខផអកខតរេើភសាតុ្តង រស់កងទ័េរ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំ

បានខផអករេើភសាតុ្តងជារប្ឆើនខដេភាលរប្ឆើនបានមកេីជន ងរប្ោោះ2792។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា ក៏បានរេើករឡើង

ផងខដ ថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញេយសនកមមណាមួយខដេរកើតរឆញេី កំហ្ សរនាោះរឡើយ2793។ 

1039>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

ខដេ បានជំទាស់ពាក់េ័នធរៅនឹង ឆនាសមព័នធឋានាន ប្កមថ្ន រ.ក.ក. លឺពាក់េ័នធជាឆមបងរៅនឹងា សរប្មឆផានាៃ

រទាស នួន ជា រដាយខផអករេើទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះា រ ៀរឆំខផនា  ា រញ្ញជ  នកងា ទទួេខ ស

ប្តូវ រស់ថាន ក់រេើ2794។ ពាក់េ័នធរៅនឹងា ទទួេខ សប្តូវ រស់ថាន ក់រេើ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ បំាន

សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរដាយខផអករេើមូេដាឋ នរនោះរឡើយ ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា 

នួន ជា “ទទួេខ សប្តូវរដាយផ្លៃ េ់”ឆំរពាោះឧប្កកដឋកមមរនាោះក៏រដាយ2795។ រហ្ត ដូរឆនោះ ា ភ័នាប្ឆឡំណាមួយ រស់

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងជាសាា ន េេ េ ំអាឆរណាា េឲ្យម្ភនភាេមកនយ តាក ម៌ពាក់េ័នធរៅនឹងទប្មង់ថ្នា 

ទទួេខ សប្តូវរនោះរឡើយ។ ពាក់េ័នធរៅនឹងា ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះា រញ្ញជ  នកងា រ ៀរឆំខផនា ឧប្កកដឋកមម 

ដូឆខដេបានរេើករឡើងកនុងសេដីារនោះ នកងរដាយស ម្ភនា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅនឹងា ទទួេខ សប្តូវ

 រស់ជនជារ់រចាទឆំរពាោះរទឧប្កកដឋ ខដេបានប្រប្េឹតារឡើងទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់

ាេទីមួយ នកងទីេី  បានខផអករេើសញ្ញា ណថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម ដូរឆនោះា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរនោះយកជា

បានា  ររើរទាោះរីជាម្ភនា ខកតប្មូវរេើា យេ់រឃើញខផនកអងគរហ្ត  នកងអងគឆារ់ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះា រញ្ញជ  ា រ ៀរឆំខផនា ក៏រដាយ2796។ រោងត្តម

សំអាងរហ្ត រនោះ េ ំម្ភនភាេចាបំាឆ់កនុងា េកចា ណារេើអំណោះអំណាង រស់ នួន ជា រចាទប្រាន់អំេីកំហ្ ស

ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះរឡើយ។ 

                                                 
2792

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣១១។ 
2793

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣១១។ 
2794

 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ២២៦ រជើងទំេ័  ៦១៥, ៦១៦, ៦១៧ នកង ៦១៩ ខដេរោងរៅរេើ

ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៨៥, ៩២៤ (ទាក់ទងរៅនឹងា ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះា រញ្ញជ ) ៩០៤, 

២៩៤ (ទាក់ទងរៅនឹងា រ ៀរឆំខផនា ), ៨៩២ នកង ៨៩៣ (ទាក់ទងរៅនឹងា ទទួេខ សប្តូវ រស់ថាន ក់រេើ)។ 

2795
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៤១។ 

2796
 សូមរមើេខាងរប្ាម កថាខណឌ  ១០៩៩។  
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1040>ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើង រស់ នួន ជា ខដេថា កំហ្ ស រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង បាននាឲំ្យ

អងគជំន ំជប្មោះរនោះរដករស ា រ ៀររារ់ រស់ោត់អំេីសកទធកអំណាឆ រស់រមដឹកនាភូំមកភាលរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា អំណោះអំណាងរនោះជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ទទួេខ សប្តូវ រស់ោត់សែកតរប្ាម

សហ្ឧប្កកដឋកមម ួម។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ ជារឋម អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំេឹកថា កនុងក ណីខដេ

ឧប្កកដឋកមមរនាោះេ ំប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងរដាយសម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមណាម្ភន ក់ រ៉ៅ ខនារដាយរ លគេដថ្ទរទៀត 

សម្ភជកកទាងំអស់ថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមក៏ប្តូវទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ឆំរពាោះឧប្កកដឋកមមទាងំរនោះផងខដ  ររើ

សកនជាសម្ភជកកណាម្ភន ក់កនុងឆំរណាមសម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវរនាោះ រដាយ

ស សម្ភជកករនោះបានរ ឱើសកមមភាេប្សរត្តមរោេរំណង ួម រហ្ើយឧប្កកដឋកមមរនោះលឺជាខផនកថ្នរោេរំណង

 ួម2797។ នួន ជា េ ំបានេនយេ់ថារតើកំហ្ សខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងសកទធកអំណាឆ រស់ថាន ក់ដឹកនាភូំមកភាល បាន

រ៉ៅោះពាេ់ា ទទួេខ សប្តូវ រស់ោត់រប្ាមសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមឆំរពាោះរទឧប្កកដឋ ខដេបានប្រប្េឹតារឡើងរៅកនុង

អំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី រនាោះរឡើយ នកងថារតើផេរ៉ៅោះពាេ់រនាោះបានរកើតម្ភនេកត

ប្បាកដខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំេឹកទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះថា អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងបានសននកដាឋ នថា ម្ភនរ លគេជារប្ឆើនខដេបានប្េមរប្េៀងរេើរោេរំណង ួម រពាេលឺា កសងរដកវតា

សងគមនកយមដ៏ឆ្រ់ ហ្័សខដេជា ឬជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតាឧប្កកដឋកមមទាងំរនាោះ2798។ រោងត្តមអងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូង សម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរនោះបាន ួមរញ្ចូេ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ប្េមទាងំរ លគេ

ដថ្ទរទៀតផងខដ  ជាេករសសរមដឹកនាភូំមកភាល ម្ភនដូឆជា  ស់ ញឹម (ញឹម  ស់) នកង រស ភឹម2799។ ទាកទ់ង

រៅនឹងឧប្កកដឋកមមជាក់ខសាងខដេបានប្រប្េឹតាកនុងអំឡុងរេេផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា កងទ័េរប្ាមរញ្ញជ  រស់ភូមកភាលនានា បានឆូេ ួមកនុងា ចារ់ខេួន នកង

រប្ាយមកកនុងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ2800។ ដូឆបានរេើករឡើងខាងរេើ ឧប្កកដឋកមមខដេបាន

ប្រប្េឹតារឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនសែកតកនុងរោេរំណង ួមទាងំប្សុង2801។ ដូឆោន រនោះខដ  អងគ

                                                 
2797

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៧៦៨ ជាអាទិ៍។  

2798
 ទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា ខដេប្តូវបានរដាោះប្សយ។ សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៨១១ ជា

អាទិ៍។  

2799
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៧៧។ 

2800
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ២៤០, ៤៦០។  

2801
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៨៤៥ ជាអាទិ៍។ 
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ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បាន ករឃើញអំេីអតែកភាេថ្នឧប្កកដឋកមម ខដេបានប្រប្េឹតារឡើងកនុងអំឡុងរេេជរមេៀស

ប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ផងខដ 2802។ ឆំរពាោះឧប្កកដឋកមមរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបាន

យេ់រឃើញថា ា  ករឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេីអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ 

េ ំប្តូវបានរង្ហា ញឱ្យរឃើញរដាយសមរហ្ត ផេរនាោះរឡើយ។ រហ្ត ដូរឆនោះ រញ្ញា ខដេថារតើឧប្កកដឋកមមរៅទួេ

រពា ិ៍ថ្ប្ជប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងត្តមរោេរំណង ួម ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញ

ថា េ ំចាបំាឆ់េកចា ណារទៀតរទ។  

1041>រទាោះរីជាម្ភនា សនមតថា រមដឹកនាភូំមកភាលមួយឆំនួនខដេជាសម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម បាន

ប្រឆំ្ង រ៉ៅ េ េត នកង នួន ជា ឬក៏បានឆូេ ួមជាសម្ភៃ ត់កនុងខផនា កបត់រដើមបីផាួេ ំេំេួកោត់ក៏រដាយ ក៏េ ំ

ខមនម្ភនន័យថា ឧប្កកដឋកមមខដេបានប្រប្េឹតារឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  

ខដេរមដឹកនាភូំមកភាលប្តូវដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវរនាោះ េ ំអាឆដាក់រនៃកុរៅរេើសម្ភជកកដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កកដឋ

កមម ួមរនាោះរឡើយ។ ា យេ់រឃើញកនុងឆំរណាមរនាោះ ខដេថា រមដឹកនាភូំមកភាលបាន ួមឆំខណកនុងរោេរំណង

 ួមជាមួយ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដឋកមមទាំងរនាោះ េ ំបានខផអករេើា សនមតខដេថា រមដឹកនាភូំមកភាលបាន

ប្េមរប្េៀងទាងំប្សុង នកងបានោបំ្ទថាន ក់ដឹកនា ំ រ.ក.ក. ខដេ ួមម្ភន នួន ជា រនាោះរឡើយ។ ផៃយុរៅវច្ញ ា 

សននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើន ណាខេោះបានឆូេ ួមកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម

រនាោះ លឺបានខផអករៅរេើា វាយតថ្មេ រស់ខេួនខដេថា រតើន ណាខេោះខដេបានជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ររងកើត នកង

ា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆរៅកនុង រ.ក.ក. រៅប្លរ់ដំណាក់ាេថ្នរដកវតាន៍2803។ ជាឧទាហ្ ណ ៍ អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា  ស់ ញឹម(ញឹម  ស់) នកង រស ភឹម (ជារមដឹកនាភូំមកភាលេី  ូរ ខដេត្តមា 

រេើករឡើង រស់ នួន ជា ថា បានប្រឆំ្ងនឹង រ៉ៅ េ េត នកង នួន ជា2804) បានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជ ំមួយរៅកនុងខខ 

មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ខដេកនុងរេេរនាោះរសឆកាីសរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានរ ឱើ

រឡើង2805។ ប្សរដៀងោន រនោះខដ  ភសាតុ្តងខដេសំអាងរដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងកកឆចប្រជ ំ

មួយកនុងរដើមខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេកនុងរនាោះរសឆកាីសរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបាន

                                                 
2802

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៨៦៣ ជាអាទិ៍។  

2803
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧២៤ ដេ់ ៧៧៦។ 

2804
 សូមរមើេ ជាឧទាហ្ ណ៍ សំរណើទីប្បាមំួយ រស់ នួន ជា ស ំដាក់ភសាតុ្តងរខនែម (F2/8) កថាខណឌ  ១១។  

2805
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៣៣។ 
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ចាត់ទ កជាបានា រនាោះ បានរង្ហា ញថា រស ភឹម ក៏បានឆូេ ួមកកឆចប្រជ ំរនាោះខដ (រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរេើករឡើងជាក់លាក់អំេីឆំណ ឆរនោះរឡើយ)2806។ ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជា

ជនដំណាក់ាេទីេី  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “រៅកនុងអំឡុងរេេថ្ន ររកមពជុាប្រជា ករ

រតយយ កម្ភម ភកបាេ នកងរេខាភូមកភាលបានរាយា ណ៍រៅ រ៉ៅ េ េត នួន ជា វន រវ៉ត ស ន រសន រឌឿន នកង/ឬ 

មនៃី  ៨៧០ អំេីា ផ្លេ ស់ទេំីរៅប្រជាជន រហ្ើយរេេខេោះក៏បានរសនើស ំា ខណនារំខនែមរទៀតផង”រនោះររើរោង

រេើកនុងឆំរណាមរនាោះ បាយា ណ៍ខដេបានរផាើរដាយ រស ភឹម2807។ 

1042>លួ កត់សម្ភគ េ់ផងខដ ថា ា រកើតម្ភនជរម្ភេ ោះកនុងឆំរណាមរមដឹកនាកំនុងអងគា ចាត់ត្តងំ ំមួយលឺជា

រ ឿង មមត្ត។ រហ្ត រនោះ ជរម្ភេ ោះទាងំរនោះេ ំរ៉ៅោះពាេ់រៅរេើរញ្ញា ថ្នា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ សែកតរប្ាម

សហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរនាោះរឡើយ ដរារណាធាត ផសទំាងំអស់សប្ម្ភរ់ទប្មង់ថ្នា ទទេួខ សប្តូវរនោះប្តូវបានរង្ហា ញ

ឱ្យរឃើញ។ ប្សរដៀងោន រនោះខដ  នួន ជា េ ំបានេនយេ់ ថារតើសឱ័យភាេដ៏ ំរ ង រស់រមដឹកនាភូំមកភាល បានរ៉ៅោះ

ពាេ់ដេ់ា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  រស់ោត់សែកតរប្ាមសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរនាោះ ោ៉ៅ ងដូឆរមាឆរឡើយ។ 

ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ រោងត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រមដឹកនាភូំមកភាល លឺជា

សម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម។ ខផអកត្តមរោេា ណថ៍្នសញ្ញា ណសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម កនុងឆំរណាមសម្ភជកក

នានាខដេបានឆូេ ួមឆំខណកកនុងា អន វតារោេរំណង ួម ររើរទាោះរីជា ម្ភនសម្ភជកកខេោះម្ភនសឱ័យភាេកនុង

កប្មកតមួយទាក់ទងរៅនឹងា អន វតានូវទកដឋភាេនានាថ្នរោេរំណង ួមរនាោះក៏រដាយ ក៏េ ំរ ឱើឱ្យសម្ភជកកដថ្ទ

រទៀតថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម ួឆផ តេីា ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះឧប្កកដឋកមមទាងំរនោះបានខដ ។ 

1043>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំម្ភនភាេចាបំាឆ់កនុងា រដាោះប្សយរេើខេឹមស ថ្នអំណោះអំណាង រស់ 

នួន ជា រឡើយ រដាយរហ្ត ថា េ ំម្ភនា ផាេ់មូេដាឋ នោបំ្ទប្លរ់ប្ោន់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើកំហ្ សខផនក

                                                 
2806

 សូមរមើេ ឧទាហ្ ណ៍ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ចាម ត ន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/97.1 (ភាស

 ខខម ) ទំេ័  ១២ (“ដូឆត្តមា ខាុំចា ំលឺថា រដើមខខ ០៤ រៅឆ្ន ំ ៧៥ អ៊ា៊ុំៗោត់បានប្រជ ំេករប្ោោះេកភាកាេីរ ឿងជរមេៀសប្រជាជនខដ ។ ម្ភ

នៗ អ៊ា៊ុំ រ៉ៅ េ េត ោត់រេើករឡើង រហ្ើយអងគប្រជ ំរនាោះ ាេហ្នឹង អ៊ា៊ុំ នួន ជា ក៏រៅហ្នឹង អ៊ា៊ុំ រខៀវ សំផន ក៏រៅហ្នឹង ស ន រសន ក យ  ួន 

វន រវ៉ត រឆង អន អីហ្នឹង រហ្ើយនកង ត្តភឹម អីហ្នឹង រស ភឹម អហី្នឹង រៅហ្នឹងទាំងអស់”)។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាង

ោ៉ៅ ងខាេ ងំរៅរេើសកខីកមម រស់សកសីរនោះ សូមរមើេសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រជើងទំេ័  ៤១៦ ដេ់ ៤២៥។  

2807
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៩៨ នកង រជើងទំេ័  ២៥៤២។ 
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អងគរហ្ត ខដេបានអោះអាង បានរណាា េឲ្យម្ភនភាេមកនយ តាក ម៌ោ៉ៅ ងដូឆរមាឆរនាោះ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ទឡហី

ក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខរនោះប្តូវរដករស រចាេ។ 

1044>ប្សរដៀងោន រនោះខដ  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន 

េ ំម្ភនេកខណៈសមប្សរកនុងា រង្ហា ញនូវកំហ្ សខដេអាឆរាឹងសទ កខបានរនាោះរឡើយ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេបានេនយេ់េីខាងរេើ ួឆមករហ្ើយថា ា ខដេថា កងទ័េខដេបានឆូេ ួមា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេី

ទីប្កុងភនំរេញ លឺសែកតរប្ាមរញ្ញជ  រស់ភូមកភាល នកងេ ំខមនសែកតរប្ាមមជឈកមរកសរនាោះ លឺេ ំរ៉ៅោះពាេ់ដេ់ា 

ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  រស់ជនជារ់រចាទសែកតរប្ាមទប្មង់ថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរឡើយ ជាា ប្សរោន

រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រមដឹកនាភូំមកភាល លឺជាខផនកថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម

 ួម នកងថា ឧប្កកដឋកមមទាំងរនោះប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងប្សរត្តមរោេរំណង ួម។ ខផអកត្តមរហ្ត ផេរនោះ ជាា 

េ ំជារព់ាក់េ័នធរឡើយរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសា រ់ជាឆមបង ខតភសាតុ្តងខដេទាក់ទង

រៅនឹងកងកម្ភេ ំងថ្នភូមកភាលមួយឆំនួន ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះរទ។ ពាក់េ័នធរៅនឹងា រប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍ នកង

ខេឹមស  ររើរទាោះរីជា ជាា េកត អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេេខេោះ បានសំរៅរេើកងទ័េរដកវតាន៍កមពជុាកនុងរ

  ច្រទថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ នកងត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថា 

កងទ័េរដកវតាន៍កមពជុា រទើរខតប្តូវបានររងកើតរឡើង  រប្ាយរេេជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញកនុងខខ 

កកកដា ឆ្ន ំ ១៩៧៥2808ក៏រដាយ ក៏កំហ្ សរនោះេ ំម្ភនផេរ៉ៅោះពាេ់ណាមួយរៅរេើស េេភាេថ្នា យេ់រឃើញ

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។ ដូឆា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សផំន2809 អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏

បានទទួេសគ េ់ជាក់លាកផ់ងខដ ថា កងកម្ភេ ំងខដេបានឆូេ ួមកនុងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ 

លឺសែកតរប្ាមរញ្ញជ ផ្លៃ េ់ រស់ភូមកភាល មកនខមនមជឈកមរកសរឡើយ2810។ ឆំណ ឆរនោះក៏រង្ហា ញផងខដ ថា អំណោះ

អំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានចាត់ទ កកងកម្ភេ ំងទាងំរនោះថា ជាកងកម្ភេ ំង

ឯកភាេខតមួយ នកងរោ េត្តម ឆនាសមព័នធរញ្ញជ រាងជាសជីរនាោះ2811  លឺជាា រកប្សយខ សអំេីា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ខដេត្តមេកតា យេ់រឃើញទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះម្ភនខេឹមស រប្ឆើន

                                                 
2808

 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៤៨ ដេ់ ១៤៩ នកង ២៤០។ 

2809
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៤៥។ 

2810
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ២៤០។  

2811
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៤៥។ 
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រេើសេីអឱីខដេ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើង។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវ

រដករស រចាេ។ 

៤.ង.១.ដ.តនួាទ ីរស់លណៈកម្ភម  កា មជឈកម 

1045>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា សននកដាឋ នថា លណៈកម្ភម  ក

ា មជឈកម ម្ភនអំណាឆរ ឱើរសឆកាីសរប្មឆ នកងម្ភនម ខង្ហ “ដូឆជា […]  វច្ភាលរៅរេើា អន វតារោេ

នរោបាយ រស់រកស ខកតប្មូវា  ំរលាភរំពាន នកងរឆញរសឆកាីខណនានំានា”2812។ រខៀវ សំផន បានអោះអាង

ថា ា យេ់រឃើញរនោះម្ភនភាេផៃយុោន រៅនឹងា យេ់រឃើញរផសងរទៀត រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេ

ថា លណៈកម្ភម  កា អឆកថ្ស្តនាយ៍លឺជាអនកម្ភនសកទធកអំណាឆកនុងា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆឆ ងរប្ាយ2813។ ោត់បាន

អោះអាងរខនែមរទៀតថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេីសកទធកអំណាឆកនុងា រ ឱើរសឆកាី

សរប្មឆ រស់លណៈកម្ភម  កា មជឈកម បានខផអករេើា រកប្សយេ ំប្តឹមប្តូវថ្នភសាតុ្តងរនោះ ជាេករសស ា 

រេើករឡើង រស់ោត់ខដេបានរ ឱើរឡើងរៅកនុងរសៀវរៅមួយ2814 នកងថា ា យេ់រឃើញរនោះបានខផអកជាមូេដាឋ ន

រេើា យេ់េ ំប្តឹមប្តូវអំេីភសាតុ្តងខដេនាឱំ្យអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងសននកដាឋ នថា រសឆកាីសរប្មឆរផសងៗ ជា

េករសសរសឆកាីសរប្មឆទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ប្តូវបានរ ឱើរដាយលណៈកម្ភម

 កា មជឈកម2815។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា ា យេ់រឃើញរនោះលឺជាា រំថ្ភេអំេីតួនាទី រស់លណៈកម្ភម  ក

ា មជឈកម ខដេជារហ្ត រ ឱើឱ្យអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងដាក់ា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ មករេើ ូរោត់ 

ររើរទាោះរីជាោត់េ ំខដេជាសម្ភជកកថ្នលណៈកម្ភម  កា អឆកថ្ស្តនាយ៍ក៏រដាយ2816។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងផង

                                                 
2812

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១២០ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៨៤៧ (កត់សម្ភគ េ់ថា កថាខណឌ  ១២០ រជើងទំេ័  ២៤៨ បានរោងរៅរេើកថាខណឌ  ៣៤ ថ្នសេប្កមរនោះ។ ម្ភនខតកថាខណឌ  

៨៤៧ រ៉ៅ រណាណ ោះ ខដេម្ភនា ដកប្សង់ឆំណ ឆរនោះ)។  

2813
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១២១ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

២០១៣ នកង ២២៣។  

2814
 សូមរមើេ រសៀវរៅ រស់ រខៀវ សំផន៖ ប្រវតាកសស្តសាកមពជុាងមីៗរនោះ នកងរោេជំហ្  រស់ខាុំជារនារនាៃ រ់ ឯកស រេខ E3/18 

ឯកស រេខ E3/18 ថ្ងៃទី ០៧ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០០៤ ERN (ភាសខខម ) 00103840-1 ទំេ័  ៦៥ ដេ់ ៦៦។  

2815
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១២៣ ដេ់ ១២៥។  

2816
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១២៥។  
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ខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា  ករឃើញថា ឯកស មួយឆ ោះាេរ ច្រឆទិថ្ងៃទី ៣០ ខខ មី

នា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រឆញេីលណៈកម្ភម  កា មជឈកម ខដេឯកស រនាោះបានរ ៀររារ់អំេីរសឆកាីសរប្មឆមួយឆំនួន

ខដេប្តូវបានរ ឱើរឡើង នកងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានរដាោះប្សយអំណោះអំណាង រស់រមធាវីា ពា កាី

ទាក់ទងរៅនឹងតថ្មេជាភសាតុ្តងខដេម្ភនកប្មកតតកឆតួឆ នកងរញ្ញា ទាក់ទងរៅនឹងដំរណើ ថ្នា  កាទ កឯកស 

រនាោះ2817។  

1046>សហ្ប្េោះរាជអាជាា េ ំបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន រឡើយ នកងបានរេើក

រឡើងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំម្ភនភាេផៃយុោន រទ ប្េមទាំងថា ភសាតុ្តងបានរង្ហា ញ

ថា លណៈកម្ភម  កា មជឈកមបានរឆញរសឆកាីសរប្មឆ នកងរសឆកាីខណនារំេើរញ្ញា មួយឆំនួន2818
 ។ សហ្ប្េោះរាជ

អាជាា បានអោះអាងថា ា េកចា ណា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើឆរមេើយផ្លៃ េ់ រស់ រខៀវ សំផន លឺជាា 

ប្តឹមប្តូវ នកងថា ភសាតុ្តងដថ្ទរទៀតខដេ រខៀវ សំផន បានយកមកសំអាងរនាោះក៏រង្ហា ញឱ្យរឃើញថា លណៈក

ម្ភម  កា មជឈកមេកតជាម្ភនសកទធកអំណាឆកនុងា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆប្បាកដខមន2819។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា ក៏បាន

រេើករឡើងផងខដ ថា ា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  រស់ រខៀវ សំផន “េ ំបានខផអកទាងំប្សុងរៅរេើខត

ទំនាក់ទំនង រស់ោតជ់ាមួយនឹងលណៈកម្ភម  កា មជឈកមរនាោះរឡើយ”ខដេឆំណ ឆរនោះបានរ ឱើឱ្យអំណោះអំណាង

 រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងឯកស  ឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ ខេងម្ភនប្រសកទធភាេផងខដ 2820។ ត្តម

ា រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ម្ភនភាេយឺតោ៉ៅ វ នកងបានរេើក

រឡើងលាយឡំោន  វាងភាេអាឆទទួេយកបានថ្នភសាតុ្តង ជាមួយនឹងរទដាឋ នសាីអំេី“ា រង្ហា ញឱ្យរឃើញហ្ួស

េីវច្មតកសងស័យ”2821។ 

1047>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន រឡើយ។ ជាដំរូង 

ប្រខហ្េជា រខៀវ សំផន បានរកប្សយេ ំប្តឹមប្តូវអំេីា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធ

រៅនឹងតួនាទី នកងសកទធកអំណាឆ រស់លណៈមជឈកម។ ផៃយុរៅនឹងា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ា យេ់

                                                 
2817

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៩៧ ដេ់ ៥០១។  

2818
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣០២។  

2819
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣០៣ ដេ់ ៣០៤។  

2820
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣០៥។  

2821
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣០៥។ 
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រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំម្ភនេកខណៈផៃយុោន រឡើយ រ៉ៅ ខនាប្ោន់ខតបានរង្ហា ញកនុង ូរភាេខ សោន

តកឆតួឆអំេីម ខង្ហ  រស់លណៈមជឈកម រដាយបានទទួេសគ េ់ឆាស់លាស់ថា សកទធកអំណាឆកនុងា រ ឱើរសឆកាី

សរប្មឆឆ ងរប្ាយ លឺសែកតរៅកខនេងរផសង។ រ៉ៅ ខនារទាោះជាោ៉ៅ ងរនោះកាី ក៏ម្ភនរសឆកាីសរប្មឆមួយឆំនួនេកតជាប្តូវ

បានរ ឱើរឡើងរៅថាន ក់លណៈមជឈកមខដ  រហ្ើយ រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ េ ំសមរហ្ត ផេរនាោះរឡើយ។ ជាា កត់សម្ភគ េ់ អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងបានសំអាងរេើអតែរទដកប្សង់រៅកនុងរសៀវរៅ រស់ រខៀវ សំផន ខដេរោងត្តមរសៀវរៅរនោះ លណៈ

មជឈកមបានរឆញ“រសឆកាីរង្ហគ រ់”មួយឆំនួនសាីេីរញ្ញា រផសងៗ2822។ ររើរទាោះរីជារជើងទំេ័ ទាក់ទងរៅនឹងរសឆកាី

ដកប្សង់ខាងរេើបានរង្ហា ញថា លណៈមជឈកមេ ំខមនជា“អងគា នីតកប្រតករតាក” រ៉ៅ ខនាប្តឹមខត“បានេកភាកាអំេីា 

អន វតារោេនរោបាយខដេររងកើតរឡើងរដាយា ច្ោេ័យអឆកថ្ស្តនាយ៍” (ប្រខហ្េសំរៅរេើលណៈអឆកថ្ស្តនាយ៍)ក៏

រដាយ ក៏ឆំណ ឆរនោះស ីសង្ហឱ ក់ោន ជាមួយនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេត្តមា កត់

សម្ភគ េ់ខាងរេើ បានទទួេសគ េ់ជាក់លាកថ់ា លណៈអឆកថ្ស្តនាយ៍ លឺជាអនករ ឱើរសឆកាីសរប្មឆឆ ងរប្ាយ។ ទាក់

ទងរៅនឹងឯកស ឆ ោះថ្ងៃទី ៣០ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ រខៀវ សំផន េ ំបានផាេ់មូេដាឋ នោបំ្ទប្លរ់ប្ោនថ់ា 

កំហ្ សខផនកអងគរហ្ត ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរោងរេើឯកស រនោះ អាឆរណាា េឲ្យម្ភនភាេមកន

យ តាក ម៌រនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដករស រចាេ។ 

៤.ង.១.ឋ.រោេា ណ៍ប្រជា កររតយយប្រមេូផាុ ំ

1048>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរៅកនុងា យេ់រឃើញពាក់េ័នធរៅ

នឹងប្រជា កររតយយប្រមូេផាុំ ខដេជារោេា ណ៍ប្លឹោះថ្នដំរណើ ា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆ រស់ រ.ក.ក.។ ោត់

បានរេើករឡើងថា ត្តមប្ទឹសាី រោេា ណ៍“ប្រជា កររតយយប្រមូេផាុំ”ម្ភនេី ខផនកលឺ ទីមួយកកឆចេកភាកាត្តម

េទធកប្រជា កររតយយអំេីរញ្ញា នានារឆញេីឋានាន ប្កមថាន ក់មូេដាឋ ន ហ្ូតដេ់ថាន ក់កំេូេ នកងទីេី  រសឆកាី

សរប្មឆរៅថាន ក់កំេូេអំេីរញ្ញា រនោះ ខដេប្តូវរញ្ចូនរៅថាន ក់រប្ាម រស់អងគា  វច្ញ2823។ ត្តមា រេើករឡើង

 រស់ រខៀវ សំផន ថា ភសាតុ្តងរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង បានរង្ហា ញឱ្យរឃើញខតខផនកទីេី ថ្ន

                                                 
2822

 រសៀវរៅ រស់ រខៀវ សំផន៖ ប្រវតាកសស្តសាកមពជុាងមីៗរនោះ នកងរោេជំហ្  រស់ខាុំជារនារនាៃ រ់  ឯកស រេខ E3/18 ថ្ងៃទី ០៧ 

ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០០៤ ERN (ភាសខខម ) 00103840 ទំេ័  ៦៥។ 

2823
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១២៨។  
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ដំរណើ ា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆរនោះរ៉ៅ រណាណ ោះ2824។ រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងភសាតុ្តងខដេអងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងរេើកមកសំអាង កនុងា រង្ហា ញឱ្យរឃើញខផនកទីមួយថ្នដំរណើ ា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆ ខដេម្ភនដូឆ

ជា ឆរមេើយ រស់ នួន ជា ពាក់េ័នធរៅនឹងា រប្រើរោេា ណ៍ប្រជា កររតយយប្រមូេផាុំ នកងឆំណ ឆខដេថា រ៉ៅ 

េ េត េ ំខមនជាអនកម្ភនសកទធកអំណាឆដាឆ់ខាត ប្រតកចា ឹកថ្នរទសម្ភា សន៍ជាមួយ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹង

ា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ សកខីកមម រស់ David CHANDLER រៅឆំរពាោះ

ម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង នកង កំណត់រហ្ត កកឆចប្រជ ំ រស់លណៈកម្ភម  កា អឆកថ្ស្តនាយ៍ឆ ោះថ្ងៃទី ១១ ខខ មីនា 

ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរដករស រដាយេ ំប្តឹមប្តូវ ឬេ ំបាន

េកចា ណារេើភសាតុ្តងខដេរង្ហា ញថា ទកដឋភាេថ្ន“េទធកប្រជា កររតយយ” េ ំម្ភនអតែកភាេរឡើយរៅកនុងដំរណើ 

ា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆ រស់ រ.ក.ក.2825។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា ម្ភនា សននកដាឋ នដ៏ សមរហ្ត ផេមយួ

រផសងរទៀត ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងលួ រ ឱើរឡើង ដូឆជាថា អងគា ចាត់ត្តងំ រស់ រ.ក.ក. ម្ភនេកខណៈ

តឹង ឹង នកងម្ភនឋានាន ប្កម  ឹតតបកត ដូរឆនោះជាា េ ំប្តឹមប្តូវរទខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋ នថា 

ា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆប្តូវបានរ ឱើរឡើងជាសមូហ្ភាេ នកងបានខផអករេើា ឯកភាេទូេំទូលាយរនាោះ2826។ រខៀវ 

សំផន បានអោះអាងថា ា យេ់រឃើញខដេម្ភនកំហ្ ស រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង បានខផអករេើា 

សននកដាឋ នថា  ូរោត់បានឆូេ ួម នកងបានោបំ្ទរសឆកាីសរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញខដេបាន

រ ឱើរឡើងកនុងកកឆចប្រជ ំកនុងខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ នកងខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកងថា ោត់អាឆរ ឱើរទអនារាលមន៍

ជំទាស់រេើរសឆកាីសរប្មឆរនោះកនុងកកឆចប្រជ ំរៅខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ប្េមទាំងថាោត់ម្ភនតំខណងេកតប្បាកដ

កនុង ដឋអំណាឆរៅរេេឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជ ំ រស់លណៈអឆកថ្ស្តនាយ៍រនាោះ2827
 ។ 

1049>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាងថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន បានខផអករេើា យេ់េ ំ ប្តឹមប្តូវ

អំេីរោេា ណ៍ប្រជា កររតយយប្រមូេផាុំ រដាយរហ្ត ថា រប្ៅេីេកខខណឌ តប្មូវឱ្យម្ភនា របាោះរឆ្ន តរប្ជើស

រ ីសសម្ភជកក រស់លណៈកម្ភម  កា ណាមួយរដាយថាន ក់រប្ាមរនាៃ រ់រនាោះ លឺរោេា ណ៍ប្រជា កររតយយ

                                                 
2824

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១២៩។ 

2825
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៣០ ដេ់ ១៣៦។ 

2826
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៣៧។  

2827
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៣៨ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

១៤២, ៧៣៥, ៩៩៧ នកង ១០០៦។  
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ប្រមូេផាុំ ររើរោងត្តមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកំណត់ថា រសឆកាីសរប្មឆប្តូវរ ឱើរឡើងជាសមូហ្ភាេ 

មកនខមនជាេកខណៈរ លគេរឡើយ2828។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា កំណត់រហ្ត កកឆចប្រជ ំ

 រស់លណៈអឆកថ្ស្តនាយ៍ឆ ោះថ្ងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦ បានរញ្ញជ ក់រខនែមរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង រដាយេ ំខមនរនែយតថ្មេថ្នា យេ់រឃើញរនោះរឡើយ េីរប្ពាោះកំណត់រហ្ត រនោះបានរង្ហា ញថា 

លណៈអឆកថ្ស្តនាយ៍បានប្េមរប្េៀងត្តមរសឆកាីសរប្មឆនានាខដេ រ៉ៅ េ េត បានខណនា។ំ 

1050>ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ េ ំយេ់ប្សរជាមួយនឹងា រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជ

អាជាា ខដេថា រខៀវ សំផន បានយេ់េ ំប្តឹមប្តូវនូវអតែន័យថ្នរោេា ណ៍“ប្រជា កររតយយប្រមូេផាុំ” 

រដាយស ម្ភនា រង្ហា ញឆាស់លាស់ថា ោត់បានជទំាស់ជាឆមបងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងខដេថា រោេា ណ៍រនោះជារព់ាក់េ័នធរៅនឹងា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆជាសមូហ្ភាេក៏រដាយ ក៏អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង បានខផអកជាឆមបងរេើឆរមេើយ

ឆំនួន ២  រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹងដំរណើ ា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆសមូហ្ភាេ ប្េមទាងំឆរមេើយ រស់ រខៀវ 

សំផន នកង រអៀង ស ី ខដេស ទធខតជារ លគេបានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជ ំ រស់លណៈកម្ភម  កា អឆកថ្ស្តនាយ៍2829។ 

រៅកនុងាេៈរទសៈខរររនោះ ជាា សមរហ្ត ផេខដេប្តឹមខតផាេ់ទមៃន់តកឆតួឆរេើសកខីកមម រស់ Philip 

SHORT ខដេបានអោះអាងថា រ៉ៅ េ េត លឺជាអនករ ឱើរសឆកាីសរប្មឆជាក់ខសាង រដាយស សកខីកមម រស់ោត់េ ំ

ខមនជាា រ ៀររារ់អំេីរហ្ត ា ណ៍ផ្លៃ េ់រនាោះរឡើយ។ រោងត្តមកំណត់រហ្ត កកឆចប្រជ ំ រស់លណៈកម្ភម  កា 

អឆកថ្ស្តនាយ៍រៅថ្ងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦2830  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំយេ់រឃើញថា ា ខដេថា អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេកចា ណារេើឯកស រនោះពាក់េ័នធរៅនឹងរោេា ណ៍ប្រជា កររតយយប្រមូេផាុំ ជា

កំហ្ សរនាោះរឡើយ រដាយស  ត្តមា លូសរញ្ញជ ក់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  ឯកស រនោះេកតជាបានរង្ហា ញថា 

លណៈកម្ភម  កា អឆកថ្ស្តនាយ៍ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆ នកងេ ំរចាទជារញ្ញា ដេ់ា េកចា ណា

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរេើភសាតុ្តងដថ្ទរទៀតរឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខ

រនោះប្តូវដករស រចាេ។ 

                                                 
2828

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣០៦ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

២២៣។  

2829
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ២២៨។ 

2830
 កំណត់រហ្ត ថ្នអងគប្រជ ំលណៈអឆកថ្ស្តនាយ៍ ណសក ស ឯកស រេខ E3/197 ថ្ងៃទី ១១ ខខ មីនា ឆ្ន ំ ១៩៧៦។ 
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៤.ង.១.ឌ.ឆារព់ាកេ់ន័ធរៅនងឹរឆតនាតប្មូវ 

1051>រដាយរោងរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង សាីេីសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម (100/6) 

នកងសេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY)  ទាក់ទងរៅនឹងធាត ផសអំតារនាម័តកនុងា ទទួេខ សប្តូវត្តមសញ្ញា ណ
ថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា “ជនជារ់រចាទប្បាកដជាម្ភនរឆតនាឆូេ

 ួមកនុងរោេរំណង ួម នកងថា រឆតនារនោះប្បាកដជាបាន ួមឆំខណកជាមួយនឹងសម្ភជកកដថ្ទរទៀតថ្នសហ្

ឧប្កកដឋកមម ួម”2831។ អងគជំន ំជប្មោះរនោះក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា “ប្តូវខតរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា សម្ភជកកថ្ន

សហ្ឧប្កកដឋកមម ួមបាន ួមឆំខណកកនុងរឆតនាតប្មូវ រស់ចា ីផ្លៃ េ់  ួមម្ភនរឆតនាជាក់លាក់ខដេតប្មូវសប្ម្ភរ់

រទឧប្កកដឋថ្នា រ ឱើទ កខរ ករមនញ”2832។ រៅកនុងខផនកថ្នសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេរដាោះ

ប្សយរេើធាត ផសអំតារនាម័ត រស់ រខៀវ សំផន អងគជំន ំជប្មោះរនោះបានយេ់រឃើញថា ោត់ម្ភនរឆតនាតប្មូវ

សប្ម្ភរ់ា ទទួេខ សប្តូវត្តមទប្មង់ថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម កនុងឆំរណាមរនាោះ រដាយស ោត់ទំនងជាបានដឹងេី

ភវនីយភាេឆាស់លាស់ថា ា អន វតារោេនរោបាយរនោះនឹងរណាា េឱ្យម្ភនឧប្កកដឋកមម នកងថា ជាក់ខសាង 

រោេនរោបាយរនោះបានរណាា េឱ្យម្ភនា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជន នកង

រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ2833។ 

1052>រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សទាក់ទងរៅនឹងធាត ផសអំតារនាម័ត

ខដេតប្មូវ រដាយបានយេ់រឃើញថា ជនជារ់រចាទម្ភនរឆតនាឆូេ ួមកនុងរោេរំណង ួម ខដេបាន ួម

ឆំខណកជាមួយនឹងសម្ភជកកដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម។ ត្តមា រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី Kvočka

2834 ោត់បានអោះអាងថា រញ្ញា រនោះប្តូវខតរង្ហា ញថា ជនជារ់រចាទ នកងសម្ភជកកដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម មួ
ប្តូវម្ភនរឆតនារ ឱើឱ្យសរប្មឆរោេរំណង ួម2835។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន

                                                 
2831

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៩៤។  

2832
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៩៤។  

2833
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៩៤។  

2834
 សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ  ៨២។ 

2835
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៧០។ 
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រនាៃ ររទដាឋ នរដាយេ ំប្តឹមប្តូវសប្ម្ភរ់ធាត ផសអំតារនាម័ត ខដេតប្មូវ ត្តម យៈា វាយតថ្មេរេើរញ្ញា  ថារតើ 

ោត់បានដឹងេីភវនីយភាេឆាស់លាស់ថ្នា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា2836។ 

1053>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា រដើមបីសរប្មឆឱ្យជនជារ់រចាទម្ភនេក  ទធភាេេីរទឧប្កកដឋក

មួយខដេខផអករេើា ទទួេខ សប្តូវត្តមសញ្ញា ណថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម ធាត ផសអំតារនាម័ត រស់ជនជារ់រចាទ

ប្តូវខតប្លរដណា រ់ទាងំធាត ផសនំានាថ្នរទឧប្កកដឋរនាោះ នកងធាត ផសនំានារៅកនុងទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវ។ 

អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រឆតនាប្តូវខតប្លរដណា រ់ទាងំ

រោេរំណង ួម នកងរទឧប្កកដឋខដេម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណងរនោះ ជាា ប្តឹមប្តូវ។ ទាក់ទងរៅនឹងអំ

ណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរដាយបានរេើករឡើងថា ជន

ជារ់រចាទប្បាកដជាម្ភនរឆតនាឆូេ ួមកនុងរោេរំណង ួម ខដេខ សោន េីា រ ឱើឱ្យសរប្មឆរោេរំណង ួម 

នកងា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋរនាោះ2837
 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា រេើករឡើងរនោះម្ភន

កំហ្ សអងគឆារ់។ ររើរទាោះរីជាា រង្ហា ញ រសអ់ងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ខ សេីា រង្ហា ញខដេបានរប្រើ

ប្បាស់កនុងសេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) (ខដេរទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី បានដកប្សង់កនុងរជើងទំេ័ )ក៏រដាយ ក៏

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគ េ់រៅកនុងកថាខណឌ ដូឆោន ថា សម្ភជកកថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមប្បាកដជា

បាន ួមឆំខណកកនុងរឆតនា រស់ចា ីផ្លៃ េ់ លឺជារឆតនាប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋជាក់លាក់2838។ ជាា េកត រៅរេេ

េកចា ណារេើធាត ផសអំតារនាម័ត  រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរដាោះប្សយជាក់

លាក់រេើរញ្ញា  ថារតើជនជារ់រចាទម្ភនរឆតនាប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ដូឆជា 

ា រ ឱើមន សសឃាត ា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េ អំរេើអន សស ម៌រផសងៗរទៀត នកងា រ ឱើទ កខរ ករមនញ2839
 ខដ  ឬោ៉ៅ ង

ណា។  

1054> ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរដាយ

បានរនាៃ ររទដាឋ នតប្មូវឆំរពាោះធាត ផសអំតារនាម័ត រដាយបានរោងរៅរេើភវនីយភាេ ឆាស់លាស់មួយអំេីា 

                                                 
2836

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៧១ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៩៤៤។ សូមរមើេផងខដ  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៨៧។ 

2837
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៧០។ 

2838
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៩៤។  

2839
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៧៦ (នួន ជា) នកង ៩៩៥ (រខៀវ សំផន)។  
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រកើតរឡើងថ្នរទឧប្កកដឋ2840រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ភវនីយភាេខដេថា រទឧប្កកដឋ

នឹងប្តូវបានប្រប្េកតារឡើងរនាោះ េ ំខមនជារទដាឋ នប្តឹមប្តូវឆំរពាោះធាត ផសអំតារនាម័តរឡើយ។   ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់

ខាងរេើ អឱីខដេតប្មូវ លឺថា ជនជារ់រចាទ នកងសម្ភជកកដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម ប្តូវខត ួមឆំខណកកនុង

“រឆតនារ ឱើឱ្យសរប្មឆរោេរំណង ួម”2841។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រនោះលឺជាា រេើករឡើងទូរៅខដេតប្មូវឱ្យ

ម្ភនា រកប្សយេមអកតរខនែមរទៀត ទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កកដឋខដេ ងា រចាទប្រាន់ នកងាេៈរទសៈថ្ន

រ ឿងកាី។ ជាឧទាហ្ ណ៍ ដូឆបានេនយេ់ខាងរេើ2842 សប្ម្ភរ់រទមន សសឃាតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សស

ជាតក ធាត ផសអំតារនាម័តតប្មូវ លឺរឆតនាផ្លៃ េ់ ឬរឆតនាប្ររោេ (dolus eventualis)។ ដូរឆនោះ ប្រសកនររើរទ

មន សសឃាតប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងត្តម យៈសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម ចាបំាឆ់ប្តូវរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ជនជារ់រចាទ

ម្ភនរោេរៅអន វតារោេរំណង ួមនាឱំ្យជន ងរប្ោោះសេ រ់ ឬបានដឹងថា ា សេ រ់មន សសប្បាកដជារកើតម្ភន

ជាក់ឆាស់ រដាយស ា អន វតារោេរំណង ួមរនាោះ(រឆតនាផ្លៃ េ់) ឬថា ជនជារ់រចាទបានដឹងថា ា សេ រ់

ជន ងរប្ោោះ លឺជាផេវច្បាកខដេអាឆរកើតម្ភន រដាយស ា អន វតារោេរំណង ួមរនាោះ រ៉ៅ ខនារៅខតរនាអន 

វតាររើរទាោះរីជាោ៉ៅ ងរនោះកាី រដាយទទួេយកេទធភាេថ្នា សេ រ់ខដេអាឆរកើតរឡើង(រឆតនាប្ររោេ)។ ផៃយុ

រៅវច្ញ ទាក់ទងរៅនឹងរទរ ឱើទ កខរ ករមនញរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ចាំបាឆ់ប្តូវរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា 

ជនជារ់រចាទម្ភនរឆតនាអន វតារោេរំណង ួមខដេនាឱំ្យម្ភនា ប្រប្េឹតាអំរេើរ ីសរអើងប្រឆំ្ងនឹងជន ង

រប្ោោះជាប្កុមខដេអាឆកំណត់ឆាស់លាស់ នកងថា ជនជារ់រចាទបានប្រប្េឹតារដាយម្ភនរឆតនារ ីសរអើងជាក់

លាក់។ ទាក់ទងរៅនឹងទកដឋភាេថ្នអងគរហ្ត  ជាឧទាហ្ ណ៍ រៅរេេរ ឿងកាីពាក់េ័នធរៅនឹងជនជារ់រចាទរៅកនុង

កប្មកតជារមដឹកនា ំ ា សរប្មឆអំេីរោេរំណង ួមអាឆម្ភនអតែកភាេយូ ម ននឹងម្ភនា អន វតារោេរំណង

រនោះ រហ្ើយេ ំអាឆកំណត់បានឆាស់លាស់ទាងំប្សុងថា រទឧប្កកដឋអាឆនឹងប្តូវប្រប្េឹតារឡើងរៅកនុងអនាលតរនាោះ

រឡើយ2843។ 

1055>រហ្ត ដូរឆនោះ អាប្ស័យរៅរេើរទឧប្កកដឋ នកងអងគរហ្ត ថ្នរ ឿង នកងអាឆជាា សមរហ្ត ផេផងខដ កនុង

ា េកចា ណារេើរញ្ញា  ថារតើជនជារ់រចាទបានដឹងអំេីភវនីយភាេឆាស់លាស់ខដេថា រទឧប្កកដឋនឹងប្តូវ

                                                 
2840

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៩៤។  

2841
 សេដីារ ឿងកាី Kvočka (ICTY) កថាខណឌ  ៨២។  

2842
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៤០៩ ដេ់ ៤១០។   

2843
 សូមរមើេ សេដីារ ឿងកាី Lubanga (ICC) កថាខណឌ  ៤៤៧។  
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ប្រប្េឹតារឡើង ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ា រោង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើរញ្ញា រនោះ 

ត្តម មមត្ត េ ំខមនជាកំហ្ សរនាោះរឡើយ។ រ៉ៅ ខនា ជាក់ខសាងេ ំម្ភនភាេប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញអំេីធាត ផសអំតារនា

ម័តកនុងា ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះឧប្កកដឋកមម រដាយខផអករេើា ទទួេខ សប្តូវត្តមទប្មង់ថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម។ 

ដូឆរនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវរ ឱើា េកចា ណារនារទៀតរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង ទាក់ទងរៅនឹងរឆតនា រស់ជនជារ់រចាទ នកងទឡហីក ណ៍ពាក់េ័នធរៅកនុងស ណារណា ឹងសទ កខ

រដាយខផអករេើា រកប្សយខាងរេើអំេីរទដាឋ នជា  ម្ភន។      

៤.ង.១.ឍ.រឆតនា រស់ ននួ ជា 

1056>ទាក់ទងរៅនឹងរឆតនា រស់ នួន ជា ខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះឧប្កកដឋកមម

រដាយខផអករេើសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំឭកេីតួនាទី រស់ោត់កនុងា ត្តក់ខតង

រោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. សម្ភជកកភាេ រស់ោត់កនុងលណៈកម្ភម  កា ខដេបានរ ឱើរសឆកាីសរប្មឆរេើ

ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន នកងោត់“ក៏ជាអនកោបំ្ទខាេ ងំាេ ឲ្យម្ភន“ា តស៊ាូវណណ ៈ” នកងតួនាទី រស់ោត់កនុងា រ

ណាុ ោះរណាា េ នកងសកមមភាេរឃាសនា រហ្ើយខផអករេើមូេដាឋ នរនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសននកដាឋ នថា 

“ោត់ម្ភនរឆតនាជំ  ញឱ្យអន វតារោេរំណង ួម”2844។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានយេ់រឃើញផងខដ ថា 

នួន ជា បាន ួមឆំខណកកនុងរឆតនាតប្មូវជាមួយអនកឆូេ ួមដថ្ទរទៀត រៅកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរដើមបបី្រប្េឹតា

ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ដូឆជា ា រ ឱើមន សសឃាត ា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េ នកងា រ ឱើទ កខរ ករមនញ2845។ 

1057>នួន ជា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ា យេ់រឃើញេ ំបានេអកតេអន់ពាក់េ័នធរៅ

នឹងរឆតនា រស់ោត់ឆំរពាោះា ទទួេខ សប្តូវត្តមទប្មង់សហ្ឧប្កកដឋកមម ួម2846។ នួន ជា បានរេើករឡើងថា 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងប្រខហ្េជាេ ំបានេកចា ណាសមប្សររេើរញ្ញា រនោះ ខដេត្តមា រេើករឡើង រស់

ោត់បានឆេោុះរញ្ញច ងំឱ្យរឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា នួន ជា ម្ភនរឆតនាជាក់លាក់

ឆំរពាោះ“ា រ ឱើមន សសឃាតខដេបានប្រប្េឹតារឡើង រៅកនុងអំឡុងរេេផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  

ររើរទាោះរីជាោត់េ ំប្តូវបានរចាទប្រាន់ ឬេ ំប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេេីរទមន សសឃាតពាក់េ័នធរៅនឹងា 

                                                 
2844

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៧៥។ 
2845

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៧៦។  

2846
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៦១៨។  
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ផ្លេ ស់ទីេំរៅទីេី រនោះក៏រដាយ2847។ នួន ជា បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថា រដាយស េ ំម្ភនា យេ់រឃើញ

ខដេម្ភនមូេដាឋ នោបំ្ទប្លរ់ប្ោន់ពាក់េ័នធរៅនឹងរឆតនា រស់ោត់ “រមធាវីា ពា កាីប្តឹមខតអាឆរង្ហា ញសជា

ងមី ថា នួន ជា េ ំម្ភនរឆតនាតប្មូវទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដឋកមមណាមួយខដេបានរចាទប្រាន់រនាោះរឡើយ” 2848។ 

1058>ទាក់ទងរៅនឹងរឆតនាកនុងា ប្រប្េឹតារទមន សសឃាតពាក់េ័នធរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់

ាេទីមួយ នួន ជា បានអោះអាងថា ម្ភនភសាតុ្តងអរនេើៗរ៉ៅ រណាណ ោះខដេរង្ហា ញេីា សម្ភេ រ់ជនស ីវច្េកនុងអំឡុង

រេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ នកងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ បំានរាោះរៅសកសី 

រហ្ង សំ ច្ន ខដេត្តមា អោះអាង រស់ នួន ជា អាឆផាេ់សកខីកមមពាក់េ័នធរៅនឹងា រឆញរទរញ្ញជ ទាងំ

រនាោះ2849។ នួន ជា បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា េ ំម្ភនភសាតុ្តងរង្ហា ញថា ោត់ម្ភនរឆតនារងកឲ្យម្ភនា សេ រ ់

ឬរងកឲ្យម្ភនេយសនកមម ៃន់ ៃ ខផនក ូរាយរេើជនស ីវច្េ នកងថា ររើរទាោះរីជាោត់អាឆ ឬបានយេ់ដឹងជាម ន

ថា េកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញអាឆនឹងរងកឲ្យម្ភនា សេ រ់(ខដេោត់បានជំទាស់)

ក៏រដាយ រនោះជាា េ ំប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញេីរឆតនាតប្មូវរនាោះរឡើយ2850។ នួន ជា ក៏បានរេើករឡើងផងខដ 

ថា ដូឆអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគ េ់េីរោេរំណង រស់ោត់ លឺរដើមបីររងកើនឆំនួនប្រជាជន ខដេ

ផៃយុរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ោត់ម្ភនរឆតនារងកឲ្យម្ភនេយសនកមម ៃន់

 ៃ ខផនក ូរាយរេើជនស ីវច្េ2851។ នួន ជា បាន ំេឹកថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់ា យេ់រឃើញ

ពាក់េ័នធរៅនឹងា ដឹង រស់ោត់េីឧប្កកដឋកមមខដេបានប្រប្េឹតារឡើងរនាោះ នកងបានជំទាស់ថា រដាយស ខតេ ំម្ភន

ភាេឆាស់លាស់ ថារតើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើា យេ់រឃើញទាងំរនោះ កនុងា រង្ហា ញេី

រឆតនា រស់ោត់ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា រទើរា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស រប្ពាោះអងគ

ជំន ំជប្មោះបានខផអករេើា រេើករឡើងខដេថា ោត់បានរឃើញសកសេកនុងផៃោះរៅទីប្កុងភនំរេញ ខដេត្តមា 

                                                 
2847

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៦១៩។  

2848
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៦២០។  

2849
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៦២១។  

2850
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៦២២។ 

2851
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៦២២។  
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រេើករឡើង រស់ោត់ រនោះជាា “េ ំជារព់ាក់េ័នធឆាស់ប្កខឡត” នកងបានខផអករដាយេ ំប្តឹមប្តូវរេើភសាតុ្តងមួយ

រផសងរទៀតខដេជាប្រតកចា ឹកថ្នកកឆចសម្ភា សន៍ជាមួយអនកាខសតជនជាតកជរ៉ៅ នរនាោះ2852។ 

1059>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា “កនុងសេប្កមទាងំមូេ” អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់“ា 

យេ់រឃើញោ៉ៅ ងរប្ឆើន [...] ពាក់េ័នធរៅនឹងរឆតនា រស់ នួន ជា”2853 នកងថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះ
សលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរឆតនា រស់ោត់កនុងា រ ឱើមន សសឃាត នកងា រ ឱើទ កខរ ករមនញរនាោះ ម្ភនេកខណៈ

សមរហ្ត ផេ2854។ 

1060>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា អំណោះអំណាង រស់ នួន ជា ពាក់េ័នធរៅនឹងកងឱោះរឆតនា

កនុងា រ ឱើមន សសឃាត ហាក់ដូឆជាបានខផអករេើា សនមតថា ធាត ផសអំតារនាម័តថ្នា រ ឱើមន សសឃាតចាបំាឆ់

តប្មូវឱ្យម្ភនា រង្ហា ញេីរោេរំណង រស់ចា ីកនុងា ប្រប្េឹតាឧប្កកដឋកមម។ នួន ជា បានអោះអាងពាក់េ័នធរៅ

នឹងរញ្ញា រនោះថា “រទាោះរីជាអាឆនកោយបានថា នួន ជា បាន [...] ដឹងជាម នអំេីា សេ រ់ទាងំរនាោះក៏រដាយ [...] 

ក៏មកនខមនជារទដាឋ នរនាោះរទ”2855។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា ទីមួយ ននួ 

ជា បានទទួេសគ េ់ជាក់លាក់ថា ោត់ម្ភនរឆតនាសម្ភេ រ់“ជនមហាកបត់”ទាងំ ៧  ូររនាោះ ដូរឆនោះ អំណោះអំណា

ង រស់ោត់េ ំអាឆរជឿជាក់បាន រដាយស ម្ភនា ជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា សម្ភេ រ់រនាោះ2856។ ម្ភនា រង្ហា ញ

ឱ្យរឃើញថា នួន ជា ម្ភនរឆតនាប្រប្េឹតារដាយផ្លៃ េ់កនុងា សម្ភេ រ់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ។ 

1061>ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់ដថ្ទរទៀត ខដេបានរកើតរឡើងកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេី

ទីប្កុងភនំរេញ ដូឆបានេនយេ់ខាងរេើ “រឆតនា”ប្រប្េឹតារទមន សសឃាតកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ក៏

ម្ភនអតែកភាេផងខដ កនុងក ណីខដេចា ីបានប្រប្េឹតារដាយប្ររោេ2857។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានផាេ់

ា យេ់រឃើញោ៉ៅ ងទូេំទូលាយពាក់េ័នធរៅនឹងា ដឹង រស់ នួន ជា អំេីឧប្កកដឋកមមនានា  ួមទាងំភវនីយភាេ

                                                 
2852

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៦២៣។  

2853
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៤៨៤។  

2854
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៤៨៨ ដេ ៤៩៤។ 

2855
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៦២២។  

2856
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៣៥៨, ៨៥៩។  

2857
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៤១០។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

ឆាស់លាស់ឆំរពាោះា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋរនាោះផងខដ 2858។ ឧទាហ្ ណ៍ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់

រឃើញថា ខផនា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានរ ឱើរឡើងរដាយោម ន“ា លកតលូ អំេីស ខ ម្ភេ

ភាេ ឬស ខភាេ រស់ប្រជាជនខដេប្តូវផ្លេ ស់ទីេំរៅរនាោះរឡើយ ជាេករសសអនកខដេង្ហយទទួេ ងរប្ោោះ

រំផ ត”2859 ខដេរៅកនុងាេៈរទសៈថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ( យៈរេេខេីហ្ួសរហ្ត  នកង

រៅកនុង ដូវប្បាងំខដេរៅា រំផ ត)រនាោះ បានរង្ហា ញឆាស់លាស់ថា នួន ជា បានដឹងអំេីភវនីយភាេឆាស់លាស់

ឆំរពាោះា សេ រ់រដាយស េកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀសរនោះ។ ររើរទាោះរីជាបានដឹងដូរឆនោះក៏រដាយ ក៏ នួន ជា រៅខត

 ួមឆំខណកកនុងា អន វតារោេរំណងឧប្កកដឋ ួមរនោះខដ  ដូឆរនោះរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ោត់បានទទួេយកា 

សេ រ់ប្រជាជនរដាយស េទធផេថ្នា ជរមេៀស។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ទាក់ទងរៅនឹងរទមន សសឃាតខដេរ

ណាា េមកេី េកខខណឌ ថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ រដាយខផអករេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូង បានរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា នួន ជា បានប្រប្េឹតារដាយរឆតនាប្ររោេ។ 

1062>ពាក់េ័នធរៅនឹងា សម្ភេ រ់ជនស ីវច្េ នកង អនក ដឋា  នកងទាហានថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម កនុងអំឡុង

រេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំេឹកា យេ់រឃើញខាង

រេើទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដឋកមមខដេម្ភន ួមរញ្ចូេរៅកនុងរោេរំណងឧប្កកដឋ ួម2860 ខដេ បានយេ់រឃើញថា 

រៅកនុងាេៈរទសៈជាក់លាក់ថ្នរ ឿងកាីរនោះ រោេរំណង ួមបាន ួមរញ្ចូេរដាយប្ររោេនូវា  ំេឹកទ កជា

ម នថា នឹងម្ភនា រប្រើប្បាស់អំរេើហ្កងារណាា េឱ្យសេ រ់ េីសំណាក់កងទ័េខដេទទួេភា កកឆចជរមេៀសប្រជា

ជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។ រដាយរហ្ត ថា នួន ជា បានឆូេ ួមរដាយផ្លៃ េ់រៅកនុងា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆ

ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរនាោះ ដូរឆនោះោត់បានដឹងអំេីាេៈរទសៈទាងំរនោះ។ រោងត្តមា 

សរប្មឆ រស់ោត់កនុងា  ួមឆំខណករៅកនុងា អន វតារោេរំណង ួមរដាយេ ំលកតលូ េីអឱីរកើតម្ភនរនាោះ នួន ជា 

បានទទួេយកា រកើតរឡើងឆំរពាោះា សម្ភេ រ់ទាងំរនាោះ នកងបានប្រប្េឹតារដាយរឆតប្ររោេ។  រដាយខផអករេើ

ា យេ់រឃើញរនោះ េ ំម្ភនភាេចាបំាឆ់ប្តូវ េកចា ណារេើអំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះ

                                                 
2858

 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៣៩ ដេ់ ៨៦០។ សូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៩០៤ ដេ់ 

៩០៩។  

2859
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៨៨។  

2860
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៨៥៤ ជាអាទិ៍។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

674 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

សលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស រដាយស អងគជំន ំជប្មោះរនោះ រៅរេេេកភាកាអំេីរឆតនា រស់ នួន ជា បានរោងរៅ

រេើា ខដេោត់បានរឃើញសកសេរៅកនុងទីប្កុងភនំរេញរនាោះ។ 

1063>ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា អងគ

ជំន ំជប្មោះបានទទួេយកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា សេ រ់រដាយស េកខ

ខណឌ ថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ នកងា សម្ភេ រ់មួយក ណី2861។ រ៉ៅ ខនា ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់

រឃើញថា ក ណីទាងំរនោះជាា សម្ភេ រ់ ង្ហគ េរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេបានសរប្មឆខកខប្ររទឧប្កកដឋរនោះ រៅជារទមន សសឃាតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក

2862។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ពាក់េ័នធរៅនឹងរឆតនា រស់ នួន ជា ចាបំាឆ់ប្តូវកំណត់ ថារតើខផអករេើា យេ់រឃើញ

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ម្ភនា រង្ហា ញឱ្យរឃើញថា នួន ជា ម្ភនរឆតនាផ្លៃ េ់ ឬរឆតនាប្ររោេ កនុង

ា សម្ភេ រ់ត្តម យៈា អន វតារោេរំណង ួម ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ 

1064>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបាន

រង្ហា ញឱ្យរឃើញថា នួន ជា ម្ភនរោេរំណងរ ឱើឱ្យអនកខដេប្តូវជរមេៀសសេ រ់ត្តម យៈា អន វតាា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  ឬបានដឹងថា ប្បាកដជានឹងម្ភនា សេ រ់រកើតរឡើងរនាោះរឡើយ។ អាប្ស័យ

រហ្ត រនោះ េ ំអាឆនកោយបានថា នួន ជា បានប្រប្េឹតាអំរេើមន សសឃាតរដាយរឆតនាផ្លៃ េ់រឡើយ។ រទាោះជាោ៉ៅ ង

ណាកាី រដាយខផអករេើា េកតខដេថា ោត់បានដឹងអំេីផេវច្បាកខដេរ ឱើឱ្យបាត់រង់ជីវច្តកនុងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ

ប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ2863 រហ្ើយរៅខតរនាឆូេ ួមរដាយផ្លៃ េ់រៅកនុងា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆ នកងា 

រ ៀរឆំខផនា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំខដេជាខផនកថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទី

េី រនាោះ នួន ជា បានដឹងថា ា សេ រ់ទំនងជាអាឆរកើតម្ភនរដាយស ា អន វតាា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន

ដំណាក់ាេទីេី  ជារហ្ត ា ណ៍េកតមួយខដេោត់បានទទួេសគ េ់។ ដូរឆនោះ នួន ជា បានប្រប្េឹតាអំរេើមន សស

ឃាតរដាយរឆតនាប្ររោេទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី រនោះ។ 

                                                 
2861

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥៥០ ជាអាទិ៍។  

2862
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥៦០ ដេ់ ៥៦២។ 

2863
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១០៦១។ 
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1065>ទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ នួន ជា បានរេើករឡើងថា អំណោះអំណាង រស់ោត់

ទាក់ទងរៅនឹងនតែកភាេថ្នរោេនរោបាយប្រឆំ្ងនឹងទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ប្តូវយក

មកអន វតាដូឆោន ឆំរពាោះា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះខដ 2864។ អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានរដាោះប្សយឆំរពាោះអំណោះអំណាងរនោះ ួឆរាេ់រហ្ើយរៅខផនកខាងរេើ នកងបាន

សននកដាឋ នថា រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅេ ំប្តូវបានរង្ហា ញឱ្យរឃើញរដាយសមរហ្ត ផេរនាោះរឡើយ2865។ 

អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំណោះអំណាងអំេីរឆតនាពាក់េ័នធរៅនឹងឧប្កកដឋកមមរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ េ ំចាបំាឆ់ប្តូវរ ឱើា 

េកចា ណារខនែមរទៀតរឡើយ។    

1066>ពាក់េ័នធរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេីរឆតនា រស់ នួន ជា ទាក់ទងរៅនឹង

ា រ ឱើទ កខរ ករមនញ នកងអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀតរនាោះ នួន ជា េ ំបានរេើកអំណោះអំណាងងមីណាមួយរឡើយ 

រ៉ៅ ខនាប្ោន់ខតបានសំរៅរៅរេើអំណោះអំណាងខដេបានរេើករឡើង រៅកនុងខផនករផសងថ្នស ណារណា ឹងសទ កខ

 រស់ោត់រ៉ៅ រណាណ ោះ ខដេអំណោះអំណាងរនោះអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានរដាោះប្សយ នកងរដករស រចាេ

 ួឆរាេ់រហ្ើយ2866។  

៤.ង.១.ណ.រឆតនា រស់ រខៀវ សំផន 

1067>ទាកទ់ងរៅនឹងរឆតនា រស់ រខៀវ សំផន ខដេប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ត្តមទប្មង់

ថ្នសហ្ឧប្កកដឋ ួម អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ថា “ា រនាឆូេ ួមរដាយរឆតនារៅកនុងសហ្ឧប្កកដឋ

កមម ួម រដាយបានដឹងថា រទឧប្កកដឋនានាកំេ ងប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងរនាោះ បានរង្ហា ញឱ្យរឃើញេីរឆតនាឧប្កកដឋ

 រស់ រខៀវ សំផន”2867។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារឃើញថា រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមកនុងកកឆច

ប្រជ ំនានា ខដេកនុងរេេរនាោះរោេរំណង ួមប្តូវបានររងកើតរឡើង នកងបានអន វតាត្តម យៈរោេនរោបាយ

ខដេបានប្េមរប្េៀងផងខដ  នកងថា ោត់បានដឹងអំេីភវនីយភាេឆាស់លាស់ថា រទឧប្កកដឋនានានឹងរកើតម្ភន

                                                 
2864

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៦២៦។  

2865
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៩៧២។ 

2866
 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៦២៤ ដេ់ ៦២៥។ 

2867
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៩៣។ 
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សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

រដាយស េទធផេថ្នា អន វតារោេនរោបាយទាំងរនោះ2868។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា 

រខៀវ សំផន បានដឹងថា រោេនរោបាយទាងំរនោះបានរណាា េឲ្យម្ភន នកង/ឬជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតា

រទឧប្កកដឋនានារៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី  នកង រៅទួេរពា ិ៍

ថ្ប្ជ នកងថា ោត់ក៏បានទទួេេ័ត៌ម្ភនសម្ភៃ ត់អំេីា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋទាងំរនាោះផងខដ 2869។ អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានយេ់រឃើញរខនែមរទៀតថា ររើរទាោះរីជាោត់បានដឹងដូរឆនោះក៏រដាយ “ក៏ោត់រៅខតបានរនាឆូេ

 ួមឆំខណក នកងឯកភាេរេើដំរណើ ា វច្វតាថ្នរដកវតាន៍ប្រជា កររតយយ នកងសងគមនកយម”ត្តម យៈា រ ៀរឆំ

ខផនា  ា ផសេឱផាយ ា អន វតា ា ោបំ្ទ នកងា ា ពា រោេរំណង ួម ខដេរណាា េឲ្យម្ភន នកងជារ់

ពាក់េ័នធរៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជន នកងា ា ពា រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅខដេរទឧប្កកដឋនានា 

ប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងត្តម យៈរោេនរោបាយទាងំរនោះ កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់

ាេទីមួយ នកងទីេី  នកង រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ2870។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សផំន 

ម្ភនរឆតនា ួមឆំខណកកនុងរឆតនា រស់សម្ភជកកដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម កនុងា អន វតារោេរំណង ួម 

ត្តម យៈរោេនរោបាយខាងរេើខដេរណាា េឲ្យម្ភន នកង/ឬជារព់ាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋនានា 

រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី  នកង រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ ខដេ ួម

ម្ភនរទមន សសឃាត រទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ នកងអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត2871។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន ម្ភនរឆតនា ួមឆំខណកកនុងរឆតនារ ីសរអើង រស់សម្ភជកក

ដថ្ទរទៀតថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម ខដេប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ឆំរពាោះរទរ ឱើទ កខរ ករមនញ

រដាយមូេរហ្ត នរោបាយ2872។ 

1068>រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស រដាយស េ ំបានេកចា ណាឲ្យបាន

ប្លរ់ប្ោន់អំេីរោេា ណ៍ កាា សម្ភៃ ត់រៅកនុង រ.ក.ក. នកងបានរេើករឡើងថា រោេា ណ៍រនោះអាឆនាឲំ្យ

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងសននកដាឋ នបានថា ម្ភនមនៃកេសងស័យពាក់េ័នធរៅនឹងា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ

                                                 
2868

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៩៤។ 

2869
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៩៤។ 

2870
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៩៤។  

2871
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៩៥។ 

2872
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៩៥។ 
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 រស់ោត់2873។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស រដាយបានយេ់រឃើញថា 

ពាកយ“មជឈកមរកស” នកង“អងគា ”អាឆកំណត់អតាសញ្ញា ណ រស់រ លគេ នកងសែ រ័នឆាស់លាស់បាន2874។ រខៀវ 

សំផន បានរេើករឡើងថា រដាយរហ្ត ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានទទួេសគ េ់ថា ពាកយ“មជឈកមរកស”ម្ភន

េកខណៈប្សរេឆប្សេកេ2875 រទើរអងគជំន ំជប្មោះរនោះបានយេ់រឃើញផៃយុោន  រដាយបានកំណត់នកយមន័យថ្ន

ពាកយរនោះសំរៅ“ជា ួមរៅរេើសែ រ័នប្រតករតាកជាន់ខពស់ រស់ រ.ក.ក. ខដេម្ភនមូេដាឋ នរៅទីប្កុងភនំរេញ”2876

។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា ឆំណ ឆរនោះ លឺជាកំហ្ ស ៃន់ ៃ  រដាយខផអករេើមូេដាឋ នរនោះេ ំអាឆឲ្យអងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងរ ឱើា េកចា ណារេញរេញរេើា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  រស់ោត់ នកងេ ំបានភាជ រ់

ទំនាក់ទំនងរដាយេកតប្បាកដ វាង ូរោត់ជាមួយនឹងរសឆកាីសរប្មឆទាងំអស់ ខដេបានរ ឱើរឡើងរដាយសែ រ័ន

នានាថ្នកមពជុាប្រជា កររតយយរឡើយ2877។ ទាក់ទងរៅនឹងពាកយ“អងគា ” រខៀវ សំផន បានអោះអាងប្រហាក់

ប្រខហ្េោន រនោះខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស រដាយស បានរប្រើប្បាស់ពាកយរនោះេ ឆំាស់លាស ់

ជារហ្ត រ ឱើឱ្យម្ភនា រញ្ចូេ ូរោត់រដាយប្ររោេ2878។ ដូរឆនោះ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស រដាយស បានភាជ រ់ទំនាក់ទំនង វាងប្េឹតាកា ណ៍ខដេ“មជឈកមរកស” ឬ“អងគា ”ជា

អនកទទួេខ សប្តូវ ជាមួយនឹងា បានដឹង រស់ោត់អំេីប្េឹតាកា ណ៍ទាងំរនោះ រ ឱើជាេកខខណឌ តប្មូវសប្ម្ភរ់ដាក់

ោត់ឱ្យទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ 2879។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន

កំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា ោត់បានដឹងជាម នអំេីខផនា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ នកងថា 

ោត់បានឆូេ ួមកនុងដំរណើ ា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆខដេរណាា េឱ្យម្ភនា សរប្មឆខរររនោះ2880។ រេើសេីរនោះ

រទៀត រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំប្ជោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា ោត់បានដឹង

អំេីរទឧប្កកដឋនានា ឬរោេនរោបាយឧប្កកដឋ ខដេបានប្រប្េឹតា ឬអន វតារៅម នថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ 

                                                 
2873

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៤៩។  

2874
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៣៩។  

2875
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ២០៥។  

2876
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ២០៦។  

2877
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៤១។  

2878
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៤៣។  

2879
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៤៤។  

2880
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៨០ ដេ់ ២៨៥។ 
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១៩៧៥ នកងថា ោត់បានដឹងអំេីភវនីយភាេឆាស់លាស់ថា ម្ភនា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋនានាត្តម យៈា អន វតា

រោេនរោបាយទាងំរនោះ2881។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់

រឃើញទាក់ទងរៅនឹងឯកស របាោះេ មពផាយទសសនាវដាីទង់រដកវតាន៍ នកងទសសនាវដាីយ វជនយ វនា ីរដកវតាន៍ រៅ

កនុងអំឡុងរេេម នថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥2882។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស រដាយស បានរ ឱើា សននកដាឋ នអំេីរឆតនាឧប្កកដឋ រស់ោត់រឆញេីា ឆូេ

 ួម រស់ោត់កនុងា អន វតារោេរំណង ួមរនោះខតមួយម ខលត់ ខដេរនោះេ ំខមនជារទឧប្កកដឋទាងំប្សុង នកងរដាយ

េ ំបានយេ់រឃើញថា អំរេើ រស់ោត់បាន ួមឆំខណកកនុងទកដឋភាេឧប្កកដឋថ្នរោេរំណង ួម2883។ រខៀវ សំផន 

បានជំទាស់រខនែមរទៀតរៅនឹងា យេ់រឃើញខដេថា ោត់បានដឹងេ័ត៌ម្ភនអំេីា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋនានាកនុង

អំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ េីរប្ពាោះោត់បានជួរជាមួយរមដឹកនាជំាន់ខពស់នានា

 រស់ រ.ក.ក. រៅមនៃី  រ-៥ នកងរៅសែ នីយ ងរភេើងកនុងទីប្កុងភនំរេញ2884។ ជាមួយោន រនោះខដ  ទាក់ទងរៅនងឹ

ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ោត់បានដឹងអំេីា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋនានាកនុងរេេរនាោះត្តម យៈស េ័ត៌ម្ភន

រ រទស  បាយា ណ៍ នកងទំនាក់ទំនងា ទូត រស់ោត់2885។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រខៀវ សំផន បានរចាទ

ប្រាន់អំេីកំហ្ សទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេីកកឆចប្រជ ំ ខដេោត់បាន

ឆូេ ួមកនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥ នកងា ឆូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងកកឆចប្រជ ំរនាោះ ប្េមទាងំខេឹមស ថ្នកកឆច

ប្រជ ំ2886។ រខៀវ សំផន ក៏បានជំទាស់ជាទូរៅផងខដ រៅនឹងា សនកនដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរងូ 

ទាក់ទងរៅនឹងា ដឹង រស់ោត់អំេីរោេនរោបាយ រស់ រ.ក.ក. នកងា ទទួេបានេ័ត៌ម្ភនអំេីរទឧប្កកដឋ

នានារនាោះ2887។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរៅកនុងា យេ់រឃើញថា 

                                                 
2881

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៨៦ នកង ២៨៨ ដេ់ ២៩១។ 

2882
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៧១ ដេ់ ១៧៦។ 

2883
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣១៨ ដេ់ ៣១៩, ៤១៤ ដេ់ ៤១៥, ៤៤៦ ដេ់ ៤៤៧, ៦២៦ ដេ់ 

៦២៧។ សូមរមើេផងខដ  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៩៥។  

2884
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៧៤ ដេ់ ៣៨២។ 

2885
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៨៣ ដេ់ ៣៨៧។ 

2886
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៩៣ ដេ់ ៣៩៤។ 

2887
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៩៥។ 
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ោត់បានដឹងអំេីរទឧប្កកដឋនានាកនុងរេេ នកងរប្ាយរេេប្រប្េឹតា កនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជន

ដំណាក់ាេទីមួយ2888។ រខនែមរេើរនោះរទៀត រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន

កំហ្ សកនុងា សននកដាឋ នថា ោត់បានដឹងអំេីភវនីយភាេឆាស់លាស់ រៅម នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់

ាេទីេី ថា ម្ភនា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋនានា នកងបានយេ់រឃើញថា ោត់បានដឹងអំេីរទឧប្កកដឋទាងំរនោះកនុង

រេេ នកងរប្ាយរេេប្រប្េឹតា2889។ រខនែមរេើរនោះ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរងូម្ភន

កំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា ោត់បានដឹងអំេីា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ2890។ ឆ ងរប្ាយ រខៀវ សំ

ផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងេ ំប្តឹមប្តូវរៅរេើអងគរហ្ត រប្ាយា ប្រប្េឹតាឧប្កកដឋ

កមមទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី  នកងប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ 

ដូរឆនោះម្ភនកំហ្ សកនុងា រង្ហា ញអំេីា ដឹងរទរេមើសរប្ាយា ប្រប្េឹតា(dolus subsequens)។ 

1069>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតរថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង“បានរេើកមូេដាឋ នរង្ហា ញោ៉ៅ ងឆាសថ់ា 

ររើរទាោះជាម្ភនរោេា ណ៍ កាា សម្ភៃ ត់ រស់ រ.ក.ក. ក៏រដាយ ក៏ រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីឧប្កកដឋកមមខដេ

ប្តូវបាន ករឃើញថា ោត់ម្ភនេក  ទធរដាយស ា ប្រប្េឹតារនោះ” នកងថា ោត់បានឆូេ ួមកនុងា  កាា 

សម្ភៃ ត់2891។ ទាក់ទងរៅនឹងា រប្រើប្បាស់ពាកយ“មជឈកមរកស” នកង“អងគា ” រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរងូ 

សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា ា រប្រើប្បាស់ពាកយរនោះប្តូវបានោបំ្ទរដាយភសាតុ្តង នកងថា អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានដឹងអំេីភាេប្សរេឆប្សេកេថ្នពាកយទាងំរនោះ2892។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងរខនែម

រទៀតថា រខៀវ សំផន “េ ំបានរង្ហា ញអំេីកំហ្ ស ឬេយសនកមមណាមួយខដេរកើតរឆញេីា រប្រើប្បាស់ពាកយ

រេឆនទ៍ាងំរនោះេីសំណាក់អងគជំន ំជប្មោះ”រនាោះរឡើយ នកងបានកត់សម្ភគ េ់ថា អំណោះអណំាង រស់ រខៀវ សំផន េ ំ

បានរោងរៅរេើឯកស ណាមួយ នកងទំនងជាម្ភនេកខណៈផៃយុោន 2893។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើង

រខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញប្តឹមប្តូវខផអករេើភសាតុ្តងប្លរ់ប្ោន់ខដេអងគជំន ំ

                                                 
2888

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៩៧ ដេ់ ៤០១។ សូមរមើេផងខដ  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ 

សំផន កថាខណឌ  ៣៩៥។ 

2889
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៨៨ ដេ់ ៥៩៨។ 

2890
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៣៧ ដេ់ ៤៤០, ៦៣៦ ដេ់ ៦៤១។ 

2891
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣០៩ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។  

2892
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣០៧។ 

2893
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣០៨។  
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ជប្មោះបានយកមកសំអាងរនាោះ នកងថា រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជ ំរៅខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រៅមនៃី  

រ-៥ ខដេកនុងរេេរនាោះ រខៀវ សំផន បានោបំ្ទរសឆកាីសរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ2894 
ខដេរសឆកាីសរប្មឆរនោះោត់អាឆជំទាស់បាន ររើរោងត្តមសហ្ប្េោះរាជអាជាា 2895។ ទាក់ទងរៅនឹងកំហ្ ស

ខដេរខៀវ សំផន បានរចាទប្រាន់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ដឹង រស់ោត់អំេីឧប្កកដឋកមមខដេបានប្រប្េឹតារឡើងកនុង

អំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរនាោះ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បាន

រឆេើយតរថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញឱ្យរឃើញ ថារតើកំហ្ សខដេបានរចាទប្រាន់រនាោះ បានរណាា េឲ្យម្ភន

ភាេមកនយ តាក ម៌ោ៉ៅ ងដូឆរមាឆរឡើយ2896។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរឆេើយតររខនែម

រទៀតថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវថា រខៀវ សំផន បានដឹងេ័ត៌ម្ភនអំេីឧប្កកដឋកមម

រៅរេេោត់ជួរជាមួយរមដឹកនាជំាន់ខពស់នានា រស់ រ.ក.ក. រៅមនៃី  រ-៥ ប្េមទាងំដឹងត្តម យៈ បាយ

ា ណ៍ា ទូត នកងទីភាន ក់ង្ហ ស េ័ត៌ម្ភននានា2897។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងរខនែមថា រខៀវ សផំន 

បានកំណត់ឆ ច្តេកខណៈេ ំប្តឹមប្តូវរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ោត់បានដឹងរៅ

ម នថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ អំេី“ភវនីយភាេឆាស់លាស”់ថា នឹងម្ភនឧប្កកដឋកមមប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើង 

នកងថា ោត់េកតជាបានដឹងអំេីឧប្កកដឋកមមខដេបានរកើតរឡើងកនុងរេេរនាោះ2898។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើក

រឡើងរខនែមរទៀតថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញអំេីកំហ្ សខផនកអងគរហ្ត  រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ពាក់

េ័នធរៅនឹងា ដឹង រស់ោត់អំេីឧប្កកដឋកមមរនាោះ រហ្ត ដូរឆនោះ េ ំបានកំណត់អតាសញ្ញា ណថ្នកំហ្ សខដេអាឆរាឹង

សទ កខបានរនាោះ2899។ ទាក់ទងរៅនឹងា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរងូម្ភន

កំហ្ សកនុងា សននកដាឋ នអំេីរឆតនាឧប្កកដឋ រឆញខតេីា ឆូេ ួម រស់ោត់កនុងា អន វតារោេរំណង ួម ខដេ

អងគជំន ំជប្មោះបានចាត់ទ កថា េ ំខមនជា“រទឧប្កកដឋទាងំប្សុង”រនាោះ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា ា 

យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះបានខផអករេើមូេដាឋ នថ្នា ដឹង រស់ោត់អំេីឧប្កកដឋកមម នកងា ឆូេ ួមឆំខណក

 រស់ោត់ ហ្ូតដេ់ប្បាំដងរៅកនុងរោេរំណង ួមខដេបានរណាា េឲ្យម្ភន នកងជារព់ាក់េ័នធរៅនឹងា 

                                                 
2894

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៤៥៦ ដេ់ ៤៥៧។ 

2895
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៤៥៨។ 

2896
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៤៥៩។ 

2897
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៤៥៩ ដេ់ ៤៦៥។ 

2898
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៦១៦ នកង ៦១៨។ 

2899
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៦១៧ នកង ៦១៩។ 
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ជរមេៀសប្រជាជន នកង រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ2900។ ជាឆ ងរប្ាយ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើក

រឡើងថា អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងពាក់

េ័នធរៅនឹងា ដឹង រស់ោត់ អំេីឧប្កកដឋកមមខដេបានប្រប្េឹតារៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរនាោះ េ ំម្ភនមូេដាឋ នោំប្ទប្លរ់

ប្ោន់ ឬបានខផអករេើា យេ់េ ំប្តឹមប្តូវអំេីឆារ់ជា  ម្ភន នកងថា រៅប្លរក់ ណីទាងំអស់ ា យេ់រឃើញ

 រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនភាេប្តឹមប្តូវ រដាយបានខផអករេើា រង្ហា ញេីេំនាថំ្នឧប្កកដឋកមមខដេអងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរនាោះ2901។ 

1070>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវរដាោះប្សយរេើអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹង

ា សននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេីរញ្ញា  ថារតើោត់ម្ភនរឆតនាតប្មូវ កនុងា ដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវ

ខផនកប្េហ្មទណឌ  ខដ ឬោ៉ៅ ងណា។ រ៉ៅ ខនា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងេ ំរដាោះប្សយរេើអំណោះអំណាង រស ់

រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងឧប្កកដឋកមមខដេបានប្រប្េឹតារឡើងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ2902រនាោះរទ។ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេបានយេ់រឃើញដូឆខាងរេើថា អតែកភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅរេើទាហាន នកង

អនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  េ ំប្តូវបានរង្ហា ញសមរហ្ត ផេរដាយខផអករេើភសាតុ្តងកនុងសំណ ំរ ឿង 

០០២/០១2903។  អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រខៀវ សំផន េ ំអាឆប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ឆំរពាោះ

ឧប្កកដឋកមមទាងំរនោះរឡើយ រហ្ើយរញ្ញា សាីេីរឆតនា រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ ប្តូវចាត់ជាអស រង់។ 

1071>ឆំរពាោះអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងរោេា ណ៍ កាា សម្ភៃ ត់រៅកនុង រ.ក.ក

.2904 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងប្តង់ឆំណ ឆខដេថា ោត់បានដឹងអំេីឧប្កកដឋកមម ខដេ ូរោត់ប្តូវបានប្រាស ដាក់េក  ទធភាេ

រនាោះ។ ា យេ់រឃើញទាងំរនោះម្ភនរប្ឆើនរៅកនុងខផនកមួយរដាយខឡករៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង ខដេកនុងរនាោះអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកេណ៌នាោ៉ៅ ងេមអកតេី ររៀរខដេខេួន បានរ ឱើា 

                                                 
2900

 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៦២២ ដេ់ ៦២៣។ 

2901
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៦២៥ ដេ់ ៦២៧។ 

2902
 ស ណារេើរណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៣៧ ដេ់ ៤៤០។ 

2903
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៩៧២។ 

2904
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៤៥ ដេ់ ១៤៩។ 
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សននកដាឋ នពាក់េ័នធរៅនឹងា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន អំេីឧប្កកដឋកមមទាងំរនាោះ2905។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងប្តឹមខត

ថា ររើខផអករេើរោេា ណ៍ កាា សម្ភៃ ត់ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអាឆនឹងផាេ់ា សននកដាឋ នរផសងេីរនោះ។ 

ឆាស់លាស់ណាស់ ឆំណ ឆរនោះេ ំម្ភនភាេសមប្សរកនុងា រង្ហា ញឱ្យរឃើញេីកំហ្ ស រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងរនាោះរទ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដករស រចាេ។ 

1072>ឆំរពាោះអំណោះអំណាងទាក់ទងរៅនឹងា ផសេឱផាយទសសនាវដាីទង់រដកវតាន៍ នកងទសសនាវដាីយ វជនយ វ

នា ីរដកវតាន៍ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា ទីមួយ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា 

មជឈកមរកសអាឆទាក់ទងរដាយង្ហយប្សួេជាមួយភូមកភាល2906។ ដូឆា កត់សម្ភគ េ់ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា

2907 រៅកនុងកថាខណឌ មួយឆំនួនរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ខដេ រខៀវ សំផន បានរោង 

រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះេ ំបានផាេ់ា យេ់រឃើញខរររនោះរឡើយ ដូរឆនោះអំណោះអំណាងរនោះប្តូវរដករស រចាេ2908។ 

ទីេី  រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរដាយបានសំអាងរៅរេើឯកស របាោះ

េ មពផាយទាងំរនោះ កនុងា រង្ហា ញេីា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន អំេីភវនីយភាេឆាស់លាស់ថា ម្ភនា ប្រប្េឹតា

ឧប្កកដឋកមមរដាយស រោេនរោបាយផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន េីរប្ពាោះេ ំម្ភនា រង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ោត់បាន

ទទួេ ឬបានអានទសសនាវដាីទាងំរនាោះរឡើយ2909។ អំណោះអំណាងទាងំរនោះប្តូវរដករស រចាេ រដាយស រៅកនងុ

កថាខណឌ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេោត់បានរោងរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបាន

ខផអកា ដឹង រស់ោត់ជាឆមបងខតរៅរេើទសសនាវដាីទង់រដកវតាន៍ នកងទសសនាវដាីយ វជនយ វនា ីរដកវតាន៍ រ៉ៅ រណាណ ោះ

រទ ផៃយុរៅវច្ញ កនុងឆំរណាមរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងរេើា ឆូេ ួម រស់ោត់រៅកនុងា 

រ ៀរឆំខផនា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន ា ទាក់ទង រស់ោត់ជាមួយរមដឹកនាជំាន់ខពស់ដថ្ទរទៀត ប្េមទាងំអនក

ា ទូតរ រទស2910។ ប្សរដៀងោន រនោះខដ  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំ

ផន ទាកទ់ងរៅនឹងា រប្រើប្បាស់ពាកយ“មជឈកមរកស” នកង“អងគា ” រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង2911 រដាយ

                                                 
2905

 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៤៤ ដេ់ ៩៥៩។ 

2906
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៧២។  

2907
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៣១០។  

2908
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ២៧៤ ដេ់ ២៧៥។  

2909
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៧៣។  

2910
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៤៧ ដេ់ ៩៥២។ 

2911
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៣៩ ដេ់ ១៤៤។  
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ស ោត់េ ំបានផាេ់មូេដាឋ នោបំ្ទប្លរ់ប្ោន់ដេ់ា អោះអាងអំេីកំហ្ សរនាោះ នកងផេរ៉ៅោះពាេ់ជាសាា ន េេរៅ

រេើសេប្កម2912។ ទាកទ់ងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ោត់ខដេថា កំហ្ សរនាោះម្ភនឥទធកេេរេើា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងា ដឹង រស់ោត់អំេីឧប្កកដឋកមមរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លា

ា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា រខៀវ សំផន េ ំបានេនយេ់រខនែមរេើអំណោះអំណាង រស់ខេួនរេើសេីរនោះរឡើយ រ៉ៅ ខនា

ប្ោន់ខតបានរោងរៅរេើខផនកមួយរទៀតរៅកនុងស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ខេួនរ៉ៅ រណាណ ោះ ខដេរទាោះជាោ៉ៅ ង

ណាកាី េ ំបានេកភាកាអំេីរញ្ញា រនោះមាងរទៀតរឡើយ2913។  

1073>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះបានរដករស  ួឆរហ្ើយនូវអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ 

សំផន ទាក់ទងរៅនឹងា រកប្សយ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងអំេីរោេា ណ៍ប្រជា កររតយយប្រមូេ

ផាុំ2914 ដូរឆនោះអំណោះអំណាង រស់ោត់ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ 

នកងទាក់ទងរៅនឹងា យេ់រឃើញអំេីរឆតនា រស់ោត់ េ ំអាឆរជឿជាក់បានរឡើយ2915។ ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់

ខាងរេើ2916រដាយរហ្ត ថា រដាយខផអករេើភសាតុ្តងរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង មកនម្ភនរហ្ត ផេ

សមប្សរកនុងា សននកដាឋ នថា រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមរៅកនុងកកឆចប្រជ ំ រស់រមដឹកនា ំរ.ក.ក. កនុងខខ មកង នា ឆ្ន ំ 

១៩៧៤ រនាោះ ដូរឆនោះា ដឹង ឬរឆតនា រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដឋកមម េ ំអាឆសននកដាឋ នរដាយខផអករេើ

ា ឆូេ ួមរនោះបានរឡើយ។ រៅកនុងាេៈរទសៈរនោះ េ ំម្ភនមូេរហ្ត ចាបំាឆ់ប្តូវរដាោះប្សយអំណោះអំណាង

រខនែម រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះរទ2917។  

1074>ទាកទ់ងរៅនឹងា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា 

យេ់រឃើញថា រៅម នថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ោត់បានដឹងអំេីភវនីយភាេខពស់ថា រទឧប្កកដឋនានាអាឆ

នឹងប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើង រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី  នកងរៅ

                                                 
2912

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១០១ ដេ់ ១០២។ 
2913

 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៤៤ រជើងទំេ័  ២៩៥ រោងរៅរេើស ណារណា ឹងសទ កខ

 រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៨៦ ដេ់ ៣២៩។ 
2914

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១០៧២។ 
2915

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៨២ ដេ់ ២៨៣។ 
2916

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១០២៨។  

2917
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៨៥។ 
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ទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ2918
  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា កនុងា ោបំ្ទដេ់អំណោះអំណាងរនោះ រខៀវ សំផន 

បានរោងរៅរេើា រេើករឡើងដថ្ទរទៀត ខដេជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង 

ទាក់ទងរៅនឹងា ឆូេ ួម រស់ោត់កនុងា អន វតារោេរំណង ួម2919។ រខៀវ សំផន បានរប្រើប្បាស់ វច្ ីសស្តសា

ប្សរដៀងោន ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ោត់ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់

រឃើញថា ោត់បានដឹងអំេីភវនីយភាេខពស់ថ្នា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ រៅម ន កនុងអំឡុងរេេ នកងរៅរប្ាយា 

ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  កនុងខផនករនាៃ រ់ថ្នស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ោត់2920។ អងគជនំ ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេបានរដាោះប្សយកំហ្ សអងគរហ្ត ទាងំរនោះ ួឆរហ្ើយដូឆខាងរេើ នកងបានសននកដាឋ នថា ា 

រោង រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេើអំឡុងរេេម នឆ្ន ំ ១៩៧០ រ ឱើជារ ច្រទថ្នា យេ់រឃើញ រស់

ខេួន2921 នកងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា ោត់បានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជ ំ រស់

លណៈមជឈកមកនុងខខ មកង នា ឆ្ន ំ ១៩៧៤ ខដេរៅរេេរនាោះថា ោត់បានយេ់ប្សរជាមួយខផនា ជរមេៀស

ប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ2922 ប្េមទាងំថា ោត់បានខងេងស នៃ កថាប្រាសររើកសម័យប្រជ ំសភាតំណាង

ប្រជាជនកមពជុាប្រជា កររតយយរៅថ្ងៃទី ១១ ខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៦2923។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា  ា យេ់រឃើញរផសងរទៀត រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹង

រញ្ញា រនោះម្ភនភាេសមរហ្ត ផេ។ ា យេ់រឃើញរនោះបានផាេ់មូេដាឋ នប្លរ់ប្ោន់ោបំ្ទរសឆកាីសននកដាឋ នខដេ

ថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីភវនីយភាេខពស់ថា ឧប្កកដឋកមមអាឆនឹងប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា 

ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី  នកងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ រទាោះរីជារៅម នថ្ងៃទី ១៧ ខខ រមស 

ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ឬរៅម ន កនុងអំឡុងរេេ នកងរប្ាយា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ក៏រដាយ។   

1075>រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា សននកដាឋ នអំេីរឆតនាឧប្កកដឋ 

រដាយបានសំអាងខតរៅរេើា  ួមឆំខណក រស់ោត់ រៅកនុងា អន វតារោេរំណង ួមថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម 

                                                 
2918

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៨៦ នកង ២៨៩ ដេ់ ២៩១។ 

2919
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៨៩។ 

2920
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៥៨៨ ដេ់ ៥៩៨។ 

2921
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១០០៥។ 

2922
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១០០៩។ 

2923
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១០២៣។ 
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ខដេអងគជំន ំជប្មោះបានចាត់ទ កថា េ ំខមនជារទឧប្កកដឋទាងំប្សុងរនាោះ2924។ ដូឆបានរញ្ញជ ក់ខាងរេើ2925 អងគជនំ ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា រោេរំណង ួម ប្តូវចាត់ជារទឧប្កកដឋ រដាយស រោេរំណង ួមរនោះម្ភនទំនាក់

ទំនងរៅនឹងរោេនរោបាយ ខដេា អន វតារោេនរោបាយរនោះប្តូវបានចាត់ជាា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ។ 

រហ្ត រនោះ ផៃយុេីា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានសននកដាឋ នអំេីរឆតនាឧប្កកដឋ

រឆញខតេីា ោបំ្ទ រស់ោត់រេើរោេរំណង ួមមួយខផនក ខដេេ ំខមនជារទឧប្កកដឋទាងំប្សុងរនាោះរ៉ៅ រណាណ ោះរទ

។ រ៉ៅ ខនា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន ម្ភនរឆតនាដូឆោន ផងខដ កនុងា សរប្មឆ

រោេរំណង ួម រពាេលឺ ា កសងរដកវតាន៍សងគមនកយមខដេពាក់េ័នធជាចាបំាឆ់រៅនឹងា ប្រប្េឹតាឧប្កកដឋកមម

នានា ត្តម យៈា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន នកងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ ដូឆោន នឹងអនកឆូេ ួមដថ្ទ

រទៀតកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម ត្តម យៈា  ួមឆំខណក ហ្ូតដេ់ប្បាំដង ររើរទាោះរីជាោត់បានដឹងម នអំេីា 

ប្រប្េឹតាឧប្កកដឋកមម រៅកនុងអំឡុងរេេ នកងរប្ាយរេេប្រប្េឹតាក៏រដាយ2926។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន។ 

1076>ទាកទ់ងរៅនឹងា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា 

យេ់រឃើញថា ោត់ទទួេបានេ័ត៌ម្ភនពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតាឧប្កកដឋកមម រដាយស ោត់បានជួរជាមួយកម្ភម

ភកបាេ រ.ក.ក. រៅមនៃី  រ-៥ នកងរៅសែ នីយ៍ ងរភេើងកនុងទីប្កុងភនំរេញ2927
  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ឭំក

អំេីា យេ់រឃើញ រស់ខេួនថា ឆំរពាោះា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន បាន

ឆូេ ួមកកឆចប្រជ ំរៅមនៃី  រ-៥ កនុងខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាោះ  ម្ភនភាេសមរហ្ត ផេ2928។ សកសី ភី ភួន 

បានផាេ់សកខីកមមោ៉ៅ ងេមអកតរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងថា រខៀវ សំផន មកនប្តឹមខតបានឆូេ ួមកនុង

                                                 
2924

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣១៨ ដេ់ ៣១៩, ៤១៤ ដេ់ ៤១៥, ៤៤៦ ដេ់ ៤៤៧, ៦២៦ ដេ់ 

៦២៧។ សូមរមើេផងខដ  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៩៥។  

2925
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៨១៦ ដេ់ ៨១៧។ 

2926
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៩៤ (“រទាោះរីជាោត់បានដឹងដូរឆនោះក៏រដាយ ក៏ោត់ […] បានរ ៀរឆំ

ខផនា ផសេឱផាយ អន វតា ោបំ្ទ នកងា ពា រោេរំណង ួមខដេរ ឱើឱ្យម្ភនរោេនរោបាយជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង នកងទី

ប្រជ ំជន ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនេីជនរទមួយរៅជនរទមួយរទៀត នកងកំណត់រោេរៅរេើអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 

សប្ម្ភរ់ា ចារ់ខេួន ា សម្ភេ រ់ នកងា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួន”)។ 

2927
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៧៤ ដេ់ ៣៨៣ នកងសូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ២៨០ ដេ់ ២៨៤។ 

2928
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១០១០ ដេ់ ១០១១។ 
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កកឆចប្រជ ំរៅមនៃី  រ-៥ កនុងរដើមខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រ៉ៅ រណាណ ោះរទ រ៉ៅ ខនាខងមទាងំបានយេ់ប្សរជាមួយនឹងរស

ឆកាីសរប្មឆជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញខដេបានរ ឱើរឡើងរៅកនុងកកឆចប្រជ ំរនាោះផងខដ 2929។ រដាយ

ខផអករេើមូេដាឋ នរនោះ ត លាា អងគរហ្ត សមរហ្ត ផេអាឆសននកដាឋ នបានថា រខៀវ សំផន បានដឹងជាម នអំេី

េ័ត៌ម្ភនេមអកតថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ

រដករស អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានផាេ់សំអាងរហ្ត ប្លរ់ប្ោន់

រេើរសឆកាីសរប្មឆ រស់ខេួន រដាយស េ ំបានរឆេើយតររៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ោត់ពាក់េ័នធរៅនឹងភាេកងឱោះ

សកទធកអំណាឆកនុងា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆ2930។ ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងតប្មូវឱ្យផា

េ់សំអាងរហ្ត រេញរេញរៅកនុងសេប្កម រស់ខេួនទាំងមូេ ជាជាងា ផាេ់សំអាងរហ្ត ខតរៅរេើា 

រេើករឡើងនីមួយៗខដេបានរ ឱើរឡើងរៅរេេជំន ំជប្មោះរនាោះ2931។ េ ំម្ភនា រង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងេ ំបានេកចា ណារេើា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន រនាោះរឡើយ2932។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេ កេ ំរឃើញ ថារតើទំនាក់ទំនងជាក់ខសាង វាងភាេម្ភន ឬោម នសកទធកអំណាឆ រស់ រខៀវ សំផន កនុង

ា រ ឱើរសឆកាីសរប្មឆរនាោះ ជារ់ពាក់េ័នធជាមួយនឹងរញ្ញា  រឆតនាឧប្កកដឋោ៉ៅ ងដូឆរមាឆរឡើយ រហ្ើយអងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ ស

កនុងា វាយតថ្មេរេើភសាតុ្តងដថ្ទរទៀតខដេអងគជំន ំជប្មោះរនោះបានដកប្សង់រដើមបីោំប្ទដេ់ា យេ់រឃើញ រស់

ខេួនរនាោះរឡើយ។ ផៃយុរៅវច្ញ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងោ៉ៅ ងសមរហ្ត ផេរៅរេើរសៀវរៅ រស់ 

រខៀវ សំផន កនុងា រញ្ញជ ក់រខនែមអំេីវតាម្ភន រស់ោត់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នកកឆចប្រជ ំរៅមនៃី  រ-៥2933។ អំ

ណោះអំណាង រស់ រខៀវ សផំន ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរដាយស បានដកប្សង់សកខីកមម

                                                 
2929

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៤៦ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ២៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ចាម 

ត ន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/97.1 ទំេ័  ១២ ដេ់ ១៣, ១៤, ២០ ដេ់ ២១។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ៣១ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១២ 

( ៉ចាម ត ន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/99.1 ទំេ័  ៣៥ ដេ់ ៣៦។ 

2930
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៨៤។ 

2931
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១០០៧។ 

2932
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១០០៧។ 

2933
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៣៥ រជើងទំេ័  ២៣០២ រោងរៅរេើរសៀវរៅ រស់ រខៀវ សំផន៖ 

ប្រវតាកសស្តសាកមពជុាងមីៗរនោះ នកងរោេជំហ្  រស់ខាុំជារនារនាៃ រ់ ឯកស រេខ  E3/18 ថ្ងៃទី ០៧ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០០៤ ERN 

(ភាសខខម ) 00103838 ទំេ័  ៦០។ 
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 រស់ោត់កនុងរេេជំន ំជប្មោះេ ំប្តឹមប្តូវរនាោះ2934 ជាា េ ំសមប្សររឡើយ រដាយរហ្ត ថា រខៀវ សំផន ខេួនោត់

ផ្លៃ េ់បានផាេ់សកខីកមមថា ោត់ប្តូវបានរាោះរៅឱ្យរៅ“ឆូេ ួម” នកង“សា រ់”2935។  

1077>ឆំរពាោះអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់

រឃើញថា ោត់បានទទួេេ័ត៌ម្ភនេី“រមដឹកនាភូំមកភាលខដេរញ្ញជ កងទ័េរៅមូេដាឋ ន”កនុងអំឡុងរេេថ្នា 

ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយរនាោះ2936 រខៀវ សំផន េ ំបានឆងអេុរង្ហា ញឱ្យបានប្តឹមប្តូវអំេីា 

យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។ ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរេើ រខៀវ សំផន បានផាេ់សកខីកមម

ថា រ៉ៅ េ េត បានរាោះរៅោត់“ឱ្យឆូេ ួម នកងសា រ់” បាយា ណ៍េីកម្ភម ភកបាេរោធា2937។ អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានខផអករេើសកខីកមមរនោះកនុងា ផាេ់ា យេ់រឃើញ រស់ខេួន2938។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ

េកចា ណារឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនរហ្ត ផេសមប្សរកនុងា រេើកយកសកខីកមមរនោះរដើមបីរ ឱើ

ា សននកដាឋ នថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋនានារៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជា

ជនដំណាក់ាេទីមួយ។ ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា កនុងា ផាេ់ា 

សននកដាឋ នជា ួម អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារៅរេើភសាតុ្តងទាងំមូេខដេកនុងរនាោះសកខីកមម រស់ 

រខៀវ សំផន ពាក់េ័នធរៅនឹងកកឆចប្រជ ំជាមួយ រ៉ៅ េ េត លឺជាធាត មួយថ្នភសាតុ្តងរនោះផងខដ ។ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេក៏េកចា ណាផងខដ ថា ា យេ់រឃើញរនោះប្សរជាមួយនឹងា សននកដាឋ នជារនារនាៃ រ់ រស់អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន “េ ធំាេ រ់បានទទេួខ សប្តូវរដាយផ្លៃ េ់រេើ វច្ស័យរោធា”រនាោះរឡើយ

2939។  

                                                 
2934

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៧៦។ 

2935
 សូមរមើេ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៣ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំផន) ឯកស រេខ E1/21.1 ទំេ័  ៦៤ (“រ៉ៅ េ េត រទ […]ខដេ

រៅខាុំឱ្យរៅ[ទីរញ្ញជ ា រកស] រដើមបីឆូេ ួមសា រ់រេេោត់រ ឱើា ជាមួយកម្ភម ភកបាេរោធាខដេមកេីសម ភូមករផសងៗ […] រហ្ើយ

យេ់សភាេា ណ៍ថ្នា តស៊ាូវច្វតាន៍ដេ់ណាៗរហ្ើយ...”)។ 

2936
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៧៨ ដេ់ ៣៨១។ 

2937
 ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ១៣ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០១១ (រខៀវ សំផន) ឯកស រេខ E1/21.1 ៦៤។ 

2938
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៣៩។ 

2939
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៨១ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៣៧៨។ 
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1078>ពាក់េ័នធរៅនឹងា រេើករឡើង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា 

យេ់រឃើញថា ោត់បានដឹងអំេីឧប្កកដឋកមម រដាយស ោត់បានជួរជាមួយរមដឹកនា ំរ.ក.ក. រៅសែ នីយ ងរភេើង

កនុងទីប្កុងភនំរេញ នកងា រេើករឡើងថា សកខីកមម នកងកំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់ ភី ភួន ខដេអងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានសំអាង េ ំបានរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា រខៀវ សំផន បាន“ឆូេ ួមរដាយផ្លៃ េ់រៅកនុងា ររងកើត

ខផនា  នកងរោេនរោបាយ រស់ប្ររទស”រទរនាោះ2940 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រៅរេេេកភាកាអំេីា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន េកតជាបានរញ្ញជ ក់ថា រខៀវ សំផន 

បានជួរជាមួយរមដឹកនាជំាន់ខពស់រៅសែ នីយ ងរភេើងប្បាកដខមន2941។ រៅកនុងសេប្កម រស់ខេួន អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានរញ្ញជ ក់ថា រមដឹកនាជំាន់ខពស់មួយឆំនួន  ួមម្ភន រខៀវ សំផន ផងខដ  បានជួរោន រដើមបី

“េកភាកាអំេីរោេនរោបាយ”2942។ ដូឆា កត់សម្ភគ េ់ោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវ រស់ រខៀវ សំផន ខផអកត្តមកំណត់

រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់សកសី ភី ភួន ោត់េកតជាេ ំបានដឹងអំេីអឱីខដេបានេកភាការៅកនុងកកឆចប្រជ ំមួយកនុង

ឆំរណាមកកឆចប្រជ ំនានា ខដេបានរ ឱើរឡើងរៅសែ នីយ ងរភេើងរនាោះរឡើយ រដាយស ោត់េ ំបានរៅ“ោមរៅទី

រនាោះរទ”2943។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា កំហ្ ស រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងកកឆចប្រជ ំមួយរៅសែ នីយ ងរភេើងរនាោះ េ ំម្ភនឥទធកេេដេ់ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេ

រេើ ូរោត់រឡើយ រដាយរហ្ត ថា ា យេ់រឃើញរនាោះម្ភនរៅកនុងខផនកមួយខដេេកភាកាអំេីា ដឹង រស់ រខៀវ 

សំផន អំេីឧប្កកដឋកមមរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ។ រដាយេ ំបានទទួេយកអតែកភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ

2944រនាោះ រញ្ញា  ថារតើ រខៀវ សំផន បានដឹងអំេីឧប្កកដឋកមមទាងំរនោះខដ  ឬោ៉ៅ ងណា ប្តូវចាត់ទ កជាអស រង់ 

េីរប្ពាោះរៅប្លរ់ក ណីទាងំអស់ ឧប្កកដឋកមមរនោះេ ំអាឆដាក់ឱ្យ រខៀវ សំផន ទទួេខ សប្តូវរឡើយ។ 

1079> ទាក់ទងរៅនឹងា ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន រៅរេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

ពាក់េ័នធរៅនឹងា ទទួេេ័ត៌ម្ភន រស់ោត់ត្តម យៈរសឆកាីរាយា ណ៍ រស់ស េ័ត៌ម្ភនរ រទស ក៏ដូឆជា

                                                 
2940

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៨២ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

៧៣៩, ៧៤០, ៩៤៦, ៩៥៣ នកង ៩៥៤។  

2941
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៥៤។ 

2942
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៤០។ 

2943
 កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់  ៉ចាម ត ន រៅ ភ ីភួន ឯកស រេខ E3/24 ថ្ងៃទី ០៥ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ERN (ភាសខខម ) 

00204069-00204070 ទំេ័  ៤ ដេ់ ៥។ 

2944
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១០០៧។  
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 បាយា ណ៍នកងទំនាក់ទំនងា ទូត2945 អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានដឹងអំេី

ឧប្កកដឋកមមកនុងរេេដំណាេោន ជាមួយនឹងា ប្រប្េឹតាឧប្កកដឋកមម រៅកនុងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេ

ទីមួយ េីរប្ពាោះថា ោត់ម្ភនទំនាក់ទំនងរទៀងទាត់ជាមួយសរមាឆ នររាតាម សីហ្ន  សរមាឆ ខរ៉ៅន ន ត ប្េមទាំងម

ស្តនាីថ្នរាជ ដាឋ ភកបាេ ួរ ួមជាតកកមពជុារៅរប្ៅប្ររទស  ួមទាងំមស្តនាីថ្នឆេនាតស៊ាូកនុងប្ររទសខដេបានរ ឱើ

ដំរណើ រៅរប្ៅប្ររទសរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នអងគរហ្ត  ឬអនកខដេម្ភនមូេដាឋ នរៅរ រទស“ដូឆជា រអៀង ស ី 

នកង រអៀង  ី ច្ទធ”2946។ ររើរទាោះរីជា ភសាតុ្តងខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងកនុងា យេ់រឃើញ

រនាោះ េ ំបានរង្ហា ញឱ្យរឃើញអំេីា ដឹងរដាយផ្លៃ េ់ រស់ោត់ក៏រដាយ ក៏បានរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ោត់ម្ភន

ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអនកខដេប្លរ់ប្លងេ័ត៌ម្ភនពាក់េ័នធរនាោះខដ ។ ា សននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

ខដេថា រខៀវ សំផន ជាក់ខសាងបានដឹងត្តម យៈទំនាក់ទំនងរទៀងទាត់ទាងំរនាោះ ជាា សមរហ្ត ផេ។ ឆំរពាោះ

ា រេើករឡើង រស់ោត់ទាក់ទងរៅនឹងា រចាទប្រាន់ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានផាេ់សំអាង

រហ្ត ប្លរ់ប្ោន់រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងតប្មូវឲ្យផាេ់សំអាងរហ្ត 

រេញរេញរៅកនុងសេប្កម រស់ខេួនទាងំមូេ រ៉ៅ ខនាេ ខំមនផាេ់សំអាងរហ្ត រៅរេើខតឆំណ ឆនីមួយៗខដេ

បានរេើករឡើងកនុងរេេសវនាា រនាោះរឡើយ2947។  

1080>ទាកទ់ងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា 

យេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន រ ឱើជាប្រធានសម្ភជជាតកេករសស នកងថា េ ំលរបីសំអាងរៅរេើា យេ់រឃើញរនោះ

កនុងា សននកដាឋ នថា ោត់បានោបំ្ទដេ់ា ប្រប្េឹតាឧប្កកដឋកមម កនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន

ដំណាក់ាេទីមួយ2948រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់ប្សរថា ា យេ់រឃើញរនោះេ ំម្ភនរហ្ត ផេ

សមប្សររឡើយ។ ត្តមា សរងកតរឃើញថា េ ំមំ្ភនភាេលួ ឱ្យរជឿជាក់ថា សម្ភជរនាោះេកតជាបានរ ឱើរឡើងប្បាកដ 

                                                 
2945

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៨៣ ដេ់ ៣៨៧។ 

2946
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៥៣ នកងសូមរមើេផងខដ  កថាខណឌ  ៧៤០។  

2947
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១០០៧។ 

2948
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៩២។ 
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ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះរទ2949 ដូរឆនោះ អងគជំន ំជប្មោះេ ំអាឆសននកដាឋ នរដាយសមរហ្ត ផេអំំេីា ដឹង ខផអករេើមូេ

ដាឋ នថ្នរសឆកាីសរប្មឆខដេបានរ ឱើរឡើងរៅកនុងសម្ភជរនាោះបានរឡើយ។  

1081>ឆំរពាោះអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់

រឃើញថា រខៀវ សំផន ប្រខហ្េជាបានទទួេេ័ត៌ម្ភនេីកកឆចប្រជ ំជារប្ឆើនរនារនាៃ រ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា ប្រប្េឹតា

ឧប្កកដឋកមម ខដេបានរ ឱើរឡើងរៅ វច្ហា ប្េោះខកវម កតកនុងខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ១៩៧៥2950 អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា សកសី ភី ភួន នកងអនកជំនាញ Philip SHORT ខដេសកខីកមម រស់េួកោត់ប្តូវបានអងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងយកមកសំអាងរនាោះ បានផាេ់សកខីកមមថា ា ប្រជ ំរៅ វច្ហា ប្េោះខកវម កត ម្ភនា 

េកភាកាអំេីា ខកខប្ររោេនរោបាយ រ.ក.ក.2951។ រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញ ថារតើអងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងម្ភនកំហ្ សខររណារនាោះរទ កនុងា សននកដាឋ នថា ោត់បានទទួេេ័ត៌ម្ភនរនោះត្តម យៈា ឆូេ ួមកនុងកកឆច

ប្រជ ំទាងំរនោះភាេ មៗរនាៃ រ់េីា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ខដេកនុងរេេរនាោះឧប្កកដឋកមមប្តូវបាន

ប្រប្េឹតារឡើង។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាងរនោះ។ 

1082>ឆំរពាោះអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរដាយបាន

សំអាងរៅរេើអងគរហ្ត រកើតរប្ាយា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ ររើរទាោះរីជាា ដឹងរទរេមើសរប្ាយា ប្រប្េឹតា 

(dolus subsequens) េ ំប្លរ់ប្ោន់ នកងេ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា យេ់រឃើញអំេីរឆតនាក៏រដាយ2952 ក៏អងគជនំ ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសំអាងកនុងឆំរណាមរនាោះរៅរេើា 

ដឹងរទរេមើសរប្ាយា ប្រប្េឹតាកនុងា សននកដាឋ នថា រខៀវ សំផន ម្ភនរឆតនាតប្មូវសប្ម្ភរ់ា ទទួេខ សប្តូវ

                                                 
2949

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៣៧៧។ សូមរមើេផងខដ  សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង 

កថាខណឌ  ៧៤២ រជើងទំេ័  ២៣៣៨។ 

2950
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៩៣ ដេ់ ៣៩៤។ 

2951
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៧៤០ រជើងទំេ័  ២៣៣៥ រោងរៅរេើ កំណត់រហ្ត សា រ់ឆរមេើយ រស់  ៉

ចាម ត ន រៅ ភ ីភួន ឯកស រេខ E3/24 ថ្ងៃទី ០៥ ខខ  នូ ឆ្ន ំ ២០០៧ ERN (ភាសខខម ) 00204069-00204070 ទំេ័  ៤ ដេ ់
៥។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃទី ០៧ ខខ ឧសភា ឆ្ន ំ ២០១៣ (Philip SHORT) ឯកស រេខ E1/190.1 ទំេ័  ៣ ដេ់ ៥។ ប្រតកចា ឹកឆ ោះថ្ងៃ

ទី ២៦ ខខ កកកដា ឆ្ន ំ ២០១២ ( ៉ចាម ត ន រៅ ភី ភួន) ឯកស រេខ E1/97.1 ទំេ័  ៥៤ ដេ់ ៥៥ នកង ៥៨ ដេ់ ៥៩។ 

2952
 ស ណារណា ឹសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦៣៦ ដេ់ ៦៤០។ 
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រដាយខផអករេើសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម2953។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា 

រឆតនាខដេរកើតរឡើងរប្ាយអងគរហ្ត  េកតជាេ ំប្លរ់ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញអំេីរឆតនាតប្មូវ រ៉ៅ ខនាេ ំម្ភនា 

រញ្ញជ ក់ថា រនោះលឺជាអឱីខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរ ឱើរឡើងរនាោះខដ ។ ផៃយុរៅវច្ញ អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងេ ំបានចាត់ទ កា ដឹងរប្ាយអងគរហ្ត  ជាធាត ផសមួំយកនុងឆំរណាមធាត ផសដំថ្ទរទៀតកនុងា កំណត់អំេី

រញ្ញា  ថារតើ រខៀវ សំផន ម្ភនរឆតនាតប្មូវរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ប្រប្េឹតារនាោះ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ ជាា េកត 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់សម្ភគ េ់ថា រខៀវ សំផន “បានដឹងអំេីភវនីយភាេខពស់ថា ឧប្កកដឋកមមនឹងរកើត

រឆញេីា អន វតា[ា ផ្លេ សទ់ីេំរៅប្រជាជន នកងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ]” នកងថា “រោេនរោ

បាយរនោះជាក់ខសាងេ ំបានរណាា េឱ្យម្ភន នកង/ឬជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងឧប្កកដឋកមមខដេបានប្រប្េឹតារៅកនុងអំឡុង

រេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី  នកងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ”រឡើយ នកងបានខផអកា 

យេ់រឃើញ រស់ខេួនទាក់ទងរៅនឹងរឆតនារនោះរេើអងគរហ្ត ទាងំអស់រនោះ2954 អាប្ស័យរហ្ត រនោះ អំណោះអណំាង

រនោះ រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវរដករស រចាេ។ 

1083>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសននកដាឋ នថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សប្តង់ឆំណ ឆខដេថា 

អងគជំន ំជប្មោះបានសននកដាឋ នអំេីា ដឹង ឬរឆតនា រស់ រខៀវ សំផន រឆញេីា យេ់រឃើញ ខដេមកនសមរហ្ត 

ផេថា រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមកនុងកកឆចប្រជ ំ រស់ថាន ក់ដឹកនា ំរ.ក.ក. កនុងខខ មកង នា ឆ្ន ំ១៩៧៤2955។ អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សផងខដ  រដាយបានសននកដាឋ នអំេីរឆតនា ឬា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន រឆញេី

វតាម្ភន រស់ោត់រៅកនុងសម្ភជជាតកេករសសខដេបានរ ឱើរឡើងរៅកនុងខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ រនាោះ2956។ រទាោះជា

ោ៉ៅ ងណាកាី រដាយខផអកត្តមា យេ់រឃើញដ៏សមរហ្ត ផេដថ្ទរទៀត រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធ

រៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា កំហ្ សខដេបានរង្ហា ញខាងរេើ េ ំម្ភនឥទធក

េេរេើា សននកដាឋ នជា ួម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា រខៀវ សំផន បានដឹងជាម ន កនុងរេេ នកង

                                                 
2953

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៩៤។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េថ់ា ា រោង រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងរៅកនុងរជើងទំេ័  ២៩៨៩ រៅរេើកថាខណឌ  ៧៥៨ ដេ់ ៧៥៩ ប្រខហ្េជាឆង់ឆងអេុរង្ហា ញរៅរេើកថាខណឌ  

៩៥៨ ដេ់ ៩៥៩ ទាក់ទងរៅនឹង“ា ដឹងរប្ាយា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ”។  
2954

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៩៤ ដេ់ ៩៩៥។ 
2955

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១០០៨ ដេ់ ១០០៩។ 

2956
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១០៨០។ 
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រប្ាយា ប្រប្េឹតាឧប្កកដឋកមមរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី រនាោះរឡើ

យ។  

1084>ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា  ថារតើអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា េកចា ណាពាក់េ័នធរៅនឹងរឆត

នា រស់ រខៀវ សំផន ថា ោត់បានដឹងអំេីភវនីយភាេខពស់អំេីឧប្កកដឋកមមរនាោះ2957
 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កេូំេ

 ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះបានរដាោះប្សយ ួឆរាេ់រហ្ើយរេើអំណោះអំណាងរនោះរៅខាងរេើ នកងបានសននកដាឋ នថា 

អាប្ស័យរេើាេៈរទសៈ នកងឧប្កកដឋកមមឆំរពាោះម ខ ភវនីយភាេខពស់ថ្នា ប្រប្េឹតាឧប្កកដឋកមមអាឆជាា 

េកចា ណាមួយខដេជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងា កំណត់ ថារតើជនជារ់រចាទម្ភនរឆតនាប្រប្េឹតាឧប្កកដឋកមមរដាយខផអក

រេើា ទទួេខ សប្តូវថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា ររើរទាោះរីជា ភវនីយភាេរនោះ េ ំឆាស់លាស់ប្លរ់

ប្ោន់កនុងា រង្ហា ញេីរឆតនាក៏រដាយ2958។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រដាយខផអករេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជនំ ំ

ជប្មោះសលាដំរូង ចាបំាឆ់ប្តូវកំណត់ ថារតើ រខៀវ សំផន ម្ភនរឆតនាតប្មូវសប្ម្ភរ់ឧប្កកដឋកមមខដេោត់ប្តូវបាន

សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេ រដាយខផអករេើា ទទួេខ សប្តូវកនុង សហ្ឧប្កកដឋកមម ួម ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។   

1085>ឆំរពាោះា សម្ភេ រ់អនក ដឋា ជាន់ខពស់ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម  ទាក់ទងរៅនឹងា ជរមេៀសប្រជាជន

រឆញេីទីប្កុងភនំរេញ បានរង្ហា ញឆាស់ថា រខៀវ សំផន េកតជាបានប្រប្េឹតារដាយរឆតនាកនុងា សម្ភេ រ់អនកទាងំ

រនាោះត្តម យៈា អន វតារោេរំណង ួម រដាយរោងរៅរេើា ប្រាសជាសធា ណៈនូវា ប្រហា ជីវច្តអនក

ខដេរលរៅថា“ជនមហាកបត់ទាងំប្បាេីំ  ូរ”
2959។  

1086>ទាក់ទងរៅនឹងា សម្ភេ រ់ដថ្ទរទៀត ខដេបានរកើតរឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជន

រឆញេីទីប្កុងភនំរេញ ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងពាក់េ័នធរៅនឹងា ដឹង រស់ រខៀវ សំផន 

អំេីឧប្កកដឋកមមរនាោះ  ួមទាងំភវនីយភាេខពស់ថ្នា ប្រប្េឹតាឧប្កកដឋកមម ប្តូវបានទទួេយកភាលរប្ឆើនរៅដំណាក់

ាេរណា ឹងសទ កខ។ ជាា កត់សម្ភគ េ់ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានទទួេយកា យេ់រឃើញខដេថា 

រខៀវ សំផន បានឆូេ ួមរៅកនុងកកឆចប្រជ ំមួយរៅមនៃី  រ-៥ កនុងខខ រមស ឆ្ន ំ ១៩៧៥ ខដេកនុងរេេរនាោះ

                                                 
2957

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៩៦។ 

2958
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១០៥៤ ដេ់ ១០៥៥។ 

2959
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១២០។ 
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ខផនា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញប្តូវបានេកភាកា រហ្ើយ រខៀវ សំផន បានោបំ្ទខផនា រនោះ2960។ 

រដាយស ាេៈរទសៈថ្នា ជរមេៀសរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ បានរកើតរឡើង(កនុង យៈរេេដ៏ខេីរៅកនុង ដូវប្បាំង

ខដេរៅា រំផ តរនាោះ) ដូរឆនោះរង្ហា ញឱ្យរឃើញឆាស់ថា រខៀវ សំផន េកតជាបានដឹងអំេីភវនីយភាេខពស់ថ្នា 

សេ រ់ខដេរណាា េមកេីេកខខណឌ នានាថ្នា ជរមេៀសរនាោះ។ ជាា េកត អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់

សម្ភគ េ់ថា រខៀវ សំផន បានទទួេសគ េ់ថា ោត់ក៏បាន ំេឹងទ កថា នឹងម្ភនមន សសសេ រ់រៅកនុងអំឡុងរេេថ្ន

ា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញរនាោះ2961។ ររើរទាោះរីជាបានដឹងខរររនោះក៏រដាយ ក៏ រខៀវ សំផន រៅ

ខតឆូេ ួមឆំខណកកនុងា អន វតារោេរំណងឧប្កកដឋ ួមរនោះ រដាយេ ំបានជំទាស់រឡើយ ដូរឆនោះ រង្ហា ញឱ្យរឃើញ

ថា ោត់បានយេ់ប្េមទទួេយកា សេ រ់ រស់ប្រជាជនខដេជាេទធផេថ្នា ជរមេៀសរនាោះ។ រខនែមរេើរនោះ

រទៀត រដាយស ាេៈរទសៈជាក់លាក់ថ្នរ ឿងកាីរនោះ រោេរំណង ួមបាន ួមរញ្ចូេរដាយប្ររោេនូវា 

 ំេឹងទ កថា នឹងម្ភនា រប្រើប្បាស់អំរេើហ្កងាដេ់អាយ ជីវច្តរដាយកងទ័េខដេទទួេភា កកឆចកនុងា ជរមេៀស

ប្រជាជនរឆញេីទីប្កុង រហ្ើយេ ំម្ភនសញ្ញាណាមួយរង្ហា ញថា រខៀវ សំផន េ ំបានដឹងអំេីរញ្ញា រនោះរទ រដាយ

ស ោត់បានឆូេ ួមរៅកនុងា រ ៀរឆំខផនា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។ េីរប្ពាោះ រខៀវ សំផន 

បាន ួមឆំខណកកនុងា អន វតារោេរំណង ួមរដាយេ ំលកតេីេទធផេរនាោះ រទើរម្ភនា រង្ហា ញឱ្យរឃើញឆាស់

លាស់ថា រខៀវ សំផន បានយេ់ប្េមទទួេយកេទធភាេថ្នា រ ឱើមន សសឃាតខដេអាឆរកើតម្ភន។ ស  ររសឆ

កាីមក រនោះរង្ហា ញថា រខៀវ សំផន ម្ភនរឆតនាតប្មូវខដេជាទប្មង់ថ្នរឆតនាប្ររោេ ទាក់ទងរៅនឹងា សេ រ់

រដាយស េកខខណឌ នានា ប្េមទាងំា សម្ភេ រ់ជនស ីវច្េ នកង ទាហាន នកងអនក ដឋា ថ្ន ររសធា ណ ដឋខខម 

រៅកនុងរ ច្រទថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ។    

1087>ម្ភនា រង្ហា ញផងខដ ថា រខៀវ សំផន ម្ភនរឆតនាផ្លៃ េ់កនុងា ប្រប្េឹតាអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត

រៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ រដាយស រៅកនុងាេៈរទសៈរនាោះ ា ជរមេៀស

ប្រជាជនរឆញេីទីប្កុងភនំរេញ បានរំរេញត្តមធាត ផសទំាងំអស់ឆំរពាោះរទឧប្កកដឋរនោះ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ា 

ជំទាស់ រស់ រខៀវ សំផន ប្តូវបានរដករស រចាេរៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខទាក់ទងរៅនឹងា យេ់

រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ោត់បានប្រប្េឹតារដាយរឆតនារ ីសរអើងទាក់ទងរៅនឹងា 

                                                 
2960

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១៤៥។  

2961
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៤៦ នកង ៧៨៥ រោងរៅរេើប្រតកចា ឹកថ្នកកឆចសម្ភា សន៍ រស់ រខៀវ សំ

ផន ឯកស រេខ E3/4040 ោម នាេរ ច្រឆទិ។  
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ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ ដូរឆនោះ េកតជារង្ហា ញឱ្យរឃើញេីរឆតនាតប្មូវសប្ម្ភរ់រទរ ឱើទ កខរ ករមនញ

រដាយមូេរហ្ត នរោបាយ រៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកប្បាកដខមន2962។ 

1088>ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដឋកមមខដេបានប្រប្េឹតា រៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់

ាេទីេី  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះបានទទួេយកា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង ទាក់ទងរៅនឹងា សេ រ់រដាយស េកខខណឌ នានាថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជន នកងា សម្ភេ រ់

មួយក ណី2963។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា អំរេើរនោះ លឺជា

រទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកក៏រដាយ ក៏អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានសរប្មឆខក

ខប្រប្ររភទរទរេមើសរៅជារទមន សសឃាតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក2964។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ជា

ា ចាបំាឆ់ប្តូវកំណត់ ថារតើ ខផអកត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរនាោះ ម្ភនា រង្ហា ញឱ្យ

រឃើញថា រខៀវ សំផន ម្ភនរឆតនាផ្លៃ េ់ឬរឆតនាប្ររោេកនុងា សម្ភេ រ់ត្តម យៈា អន វតារោេរំណង ួម 

ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។  

1089>ដូឆោន រៅនឹងក ណី រស់ នួន ជា2965ខដ  េ ំម្ភនា យេ់រឃើញណាមួយ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងបានរង្ហា ញថា រខៀវ សំផន ម្ភនរោេរំណងរ ឱើឱ្យជន ងរប្ោោះសេ រ់ត្តម យៈា អន វតាា ផ្លេ ស់ទីេំ

រៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  ឬបានដឹងថា ា សេ រ់នឹងរកើតម្ភនជាក់លាក់រឡើយ។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ េ ំអាឆ

នកោយបានថា រខៀវ សំផន បានប្រប្េឹតារដាយរឆតនាផ្លៃ េ់កនុងា សម្ភេ រ់រនាោះរទ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី រដាយ

បានដឹងអំេីេទធផេថ្នា ជរមេៀសប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងបានឆូេ ួមរៅកនុងា សរប្មឆ នកងា 

រ ៀរឆំខផនា ជរមេៀសប្រជាជនកនុងប្ទង់ប្ទាយ ំខដេជាខផនកថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា រខៀវ សំផន បានដឹងថា អាឆនឹងម្ភនា សេ រ់រដាយស េទធផេ

ថ្នា អន វតាា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  រហ្ើយោត់ប្េមទទួេយកនូវេទធផេរនោះ។ ដូរឆនោះ 

រខៀវ សំផន បានប្រប្េឹតារដាយរឆតនាប្ររោេទាក់ទងរៅនឹងអំរេើមន សសឃាតរៅកនុងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជា

ជនដំណាក់ាេទីេី ។  

                                                 
2962

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៩៥។  

2963
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥៥០។  

2964
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥៦០ ដេ់ ៥៦២។  

2965
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ១០៦៤ ជាអាទិ៍។ 
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1090>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណាផងខដ ថា រដាយខផអករេើា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង បានរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា រខៀវ សំផន បានប្រប្េឹតារដាយរឆតនាផ្លៃ េ់នូវអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗ

រទៀតកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកត្តម យៈា អន វតារោេរំណង ួមទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ

ប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  រដាយរហ្ត ថា ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនខដេជាឆំណ ឆសំខាន់ថ្នរោេរំណង ួម

រនោះ ប្តូវបានចាត់ជាឧប្កកដឋកមមរៅកនុងាេៈរទសៈរនាោះ2966។  

1091>ទាក់ទងរៅនឹងរទរ ឱើទ កខរ ករមនញ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកអំេីា យេ់រឃើញ រស់ខេួនថា 

ធាត ផសថំ្នរទឧប្កកដឋរនោះ េ ំប្តូវបានរង្ហា ញទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី រទ។ 

អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រឆតនា រស់ រខៀវ សំផន េ ំរចាទជារញ្ញា រឡើយ រហ្ើយា រង្ហា ញរនោះ ក៏ដូឆោន រៅនឹងា 

សម្ភេ រ់រៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជផងខដ  រដាយរហ្ត ថា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ខផអករេើភសាុ

ត្តងរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រោេនរោបាយកំណត់រោេរៅេ ំប្តូវបានចាត់ទ កថា បាន

រង្ហា ញរដាយសមរហ្ត ផេរឡើយ។     

1092>ស  ររសឆកាីមក អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន ខដេថា 

រឆតនាតប្មូវេ ំប្តូវបានរង្ហា ញ។  

៤.ង.២.រោេា ណ៍នតីាន កេូភាេពាកេ់ន័ធរៅនងឹទប្មងថ់្នា ទទេួខ សប្តវូ 

1093>ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាងអំេីភាេអាឆដឹងជាម នថា ជារទរេមើស នកងម្ភនឆារ់ខឆងអំេីទប្មង់ថ្ន

ា ទទួេខ សប្តូវខដេ រខៀវ សំផន ប្តូវបានប្រាសដាក់េក  ទធភាេរនាោះ2967  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបាន

យេ់រឃើញខាងរេើ ួឆរហ្ើយថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា រៅកនុងអំឡុង

រេេពាក់េ័នធរៅនឹងរទរចាទ រ លគេម្ភន ក់អាឆប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ ប្សរត្តមឆារ់

ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតក រដាយស ា  ួមឆំខណកោ៉ៅ ងសំខាន់កនុងា អន វតារោេរំណងរេមើស ួម។ ា យេ់

រឃើញរនោះបានខផអកជាេករសសរេើយ តាកសស្តសារប្ាយសស្តង្ហគ មរលាករេើកទីេី 2968។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេេកចា ណារឃើញថា ជនជារ់រចាទអាឆយេ់ដឹងជាម នបានថា ទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវរនោះ ម្ភនឆារ់

                                                 
2966

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៨៦៣ ជាអាទិ៍។ 

2967
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១០៥ ដេ់ ១០៧។ 

2968
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៧៦៨។  
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ខឆង នកងជារទរេមើស ខដេប្តូវដាក់អនកបានឆូេ ួមកនុងរោេរំណងឧប្កកដឋ ួម នកង ួមឆំខណកកនុងា អន វតា ឱ្យ

ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះឧប្កកដឋកមមខដេជា ឬពាក់េ័នធរៅនឹងរោេរំណង ួមរនោះ រពាេលឺរដាយស ភាេ ៃន់ ៃ ថ្ន

ឧប្កកដឋកមមរនោះ។ រខៀវ សំផន េ ំអាឆអោះអាងបានថា ខេួនេ ំអាឆដឹងជាម នថា នឹងប្តូវដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវខផនក

ប្េហ្មទណឌ ឆំរពាោះា ឆូេ ួមកនុងសកមមភាេខដេពាក់េ័នធរៅនឹងឧប្កកដឋកមមរនាោះរឡើយ។  

1094>ឆំរពាោះអំណោះអំណាងខដេពាក់េ័នធរៅនឹងភាេអាឆដឹងជាម នបានថា ម្ភនឆារ់ខឆង នកងជារទរេមើស

ឆំរពាោះអំរេើអកមមខដេជាមូេដាឋ នកនុងា ដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  រប្ាមទប្មង់ថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម

 ួមរនាោះ2969 អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានសននកដាឋ នថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរប្រើប្បាស់ឃាេ ថា “អរំេើ

សកមម នកងអកមម”ខតកនុងន័យទូរៅរ៉ៅ រណាណ ោះ នកងេ ំម្ភនឆំណ ឆណាមួយរៅកនុងសេប្កម រស់ខេួនខដេបាន

សំអាងរៅរេើអំរេើអកមម រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះរឡើយ2970។ រហ្ត ដូរឆនោះ អំណោះអំណាង

រនោះប្តូវរដករស រចាេ។ 

1095>ជាេទធផេ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រខៀវ សំផន បានដឹងជាម នប្លរ់ប្ោន់ថា 

ោត់អាឆនឹងប្តូវដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ រប្ាមទប្មង់ថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម ដូឆបានរញ្ញជ ក់ខាង

រេើ។ 

៤.ង.៣.ទប្មងដ់ថ្ទរទៀតថ្នា ទទេួខ សប្តវូ 

1096>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ករឃើញថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ទទួេខ សប្តូវេីរទឧប្កកដឋរៅកនុង

ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ម្ភនដូឆជា រទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ រទមន សសឃាត រទរ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេ

រហ្ត នរោបាយ នកងអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀតទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទី

មួយ រដាយខផអករេើា ទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះា រ ៀរឆំខផនា  ា ញុោះញង់ ា ជួយនកងជំ  ញ នកងា រញ្ញជ  

(នួន ជា ខតម្ភន ក់) រៅកនុងា ប្រប្េឹតាឧប្កកដឋកមមរនោះ នកងា ទទួេខ សប្តូវ រស់ថាន ក់រេើ(នួន ជា ខតម្ភន ក់)2971។ 

រ៉ៅ ខនា រដាយខផអករេើមូេដាឋ នរនោះ អងគជំន ំជប្មោះបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេេីរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េខតរ៉ៅ រណាណ ោះ អងគជំន ំ

                                                 
2969

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១០៦។ 

2970
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៩៨៦។ 

2971
 សូមរមើេ សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៨៨៣, ៨៨៦, ៨៨៨, ៨៩១, ៨៩៨ (នួន ជា) នកង ១០០៣, 

១០០៥, ១០០៧, ១០១៣, ១០១៥, ១០២២ (រខៀវ សំផន)។  
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ជប្មោះបាន ករឃើញថា ា ទទួេខ សប្តូវទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កកដឋដថ្ទរទៀតសែកតរប្ាមសញ្ញា ណថ្នសហ្

ឧប្កកដឋកមម ួម2972។ ទាក់ទងរៅនឹងរទមន សសឃាត អងគជំន ំជប្មោះបានយេ់រឃើញថា រទឧប្កកដឋរនោះបានប្សរូ

រញ្ចូេរៅកនុងរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ2973។ 

1097>ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ក រឃើញ

ថា ជនជារ់រចាទទទួេខ សប្តូវេីរទឧប្កកដឋរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ដូឆជា រទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ រទ

រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ នកងអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត រដាយខផអករេើា ទទួេខ ស

ប្តូវឆំរពាោះា រ ៀរឆំខផនា  ា រញ្ញជ  (នួន ជា ខតម្ភន ក់) ា ញុោះញង់ ា ជួយនកងជំ  ញ នកងា ទទួេខ ស

ប្តូវ រស់ថាន ក់រេើ (នួន ជា ខតម្ភន ក់) រ៉ៅ ខនាបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរដាយខផអករេើមូេដាឋ នរនោះេីរទសម្ភេ រ់

 ង្ហគ េខតរ៉ៅ រណាណ ោះ រដាយស  នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ប្តូវបាន ករឃើញថា ទទួេខ សប្តូវទាក់ទងរៅនឹងរទ

ឧប្កកដឋដថ្ទរទៀតរដាយខផអករេើសញ្ញា ណថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម2974។ 

1098> នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានរេើកទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខជារប្ឆើនទាក់ទងរៅនឹងទប្មង់ថ្នា 

ទទួេខ សប្តូវដថ្ទរទៀត ។ 

                                                 
2972

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩៤០, ៩៤២ (នួន ជា) នកង ១០៥៣ ដេ់ ១០៥៤ (រខៀវ សំផន)។  

2973
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៥៧។  

2974
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩០៤, ៩០៧, ៩០៩, ៩១២, ៩១៧, ៩៤០, ៩៤២ (នួន ជា) នកង ១០២៩ 

ដេ់ ១០៣០, ១០៣២, ១០៣៦, ១០៣៨, ១០៥៣ ដេ់ ១០៥៤ (រខៀវ សំផន)។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរង្ហា ញឱ្យរឃើញេី

ភាេខ សោន ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ វាងអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀតថ្ន“ា ផ្លេ ស់ទីេំរៅរដាយរងខំ” នកង“ា រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់

រសឆកាីថ្ងេងនូ  រស់មន សសជាតក”ខដេអងគជំន ំជប្មោះបាន ករឃើញថា សែកតកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ I ជាមួយនឹងអំរេើអមន សស ម៌

រផសងៗរទៀតថ្ន“ា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយរងខំ”ខដេអងគជំន ំជប្មោះបាន ករឃើញថា េ ំសែកតកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមមរនោះ។ អងគជំន ំជប្មោះបាន ក

រឃើញថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ទទួេខ សប្តូវទាក់ទងរៅនឹងឆំណ ឆទីេី រនោះរដាយស បានរ ៀរឆំខផនា ជារដើម។ រដាយស 

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា វច្ ីសស្តសា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សទាក់ទងរៅនឹងអំរេើអមន សស

 ម៌រផសងៗរទៀត (សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥៧២ ជាអាទិ៍) អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា រង្ហា ញឱ្យ

រឃើញេីភាេខ សោន រនោះេ ំម្ភនភាេចាបំាឆ់រឡើយ។ ផៃយុរៅវច្ញ ា ទទួេខ សប្តូវសប្ម្ភរ់រទឧប្កកដឋថ្នអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត 

លរបីបានខផអករេើខតា ទទួេខ សប្តូវកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ I រ៉ៅ រណាណ ោះ។   
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1099>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះបានតមកេ់ា ទទួេខ សប្តូវ រស់ជនជារ់រចាទ

រដាយខផអករេើសញ្ញា ណថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទាក់ទងរៅនឹងអំរេើមន សសឃាត2975
 អំរេើអមន សស ម៌រផសងៗ

រទៀត នកងអំរេើរ ឱើទ កខរ ករមនញពាក់េ័នធរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ  ួមទាងំអំរេើ

អមន សស ម៌រផសងៗរទៀត នកងអំរេើមន សសឃាតទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី ។ 

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា ជាា េ ំសមប្សរកនុងា េកចា ណារេើទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខ

ទាងំរនោះទាក់ទងរៅនឹងទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវដថ្ទរទៀត រដាយស  ត្តមា េកនកតយរឡើងវច្ញ ទឡហីក ណ៍ថ្ន

រណា ឹងសទ កខទាងំរនោះេ ំអាឆរម្ភឃៈសេប្កម ឬរណាា េឱ្យម្ភនភាេមកនយ តាក ម៌រឡើយ2976។ រនោះរដាយស 

េ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងភាេប្តឹមប្តូវថ្នា យេ់រឃើញខផនកអងគឆារ់ នកងអងគរហ្ត  រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងទាក់ទងរៅនឹងទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវទាងំរនាោះ ដូរឆនោះ ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរេើជនជារ់រចាទេី

រទឧប្កកដឋទាងំរនាោះរដាយខផអករេើសញ្ញា ណថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម ទ កជាបានា ។ 

1100>ផៃយុរៅវច្ញ ទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដឋកមមរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានយេ់រឃើញ

ថា ា ទទួេខ សប្តូវរនោះេ ំសែកតរប្ាមសញ្ញា ណថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរនាោះរទ េីរប្ពាោះអតែកភាេថ្នរោេ

នរោបាយកំណត់រោេរៅ(ខដេជារោេរំណងឧប្កកដឋ ួម) េ ំប្តូវបានរង្ហា ញរដាយសមរហ្ត ផេរឡើយ។ 

រហ្ត ដូរឆនោះ ជាប្ទឹសាី ា ទទួេខ សប្តូវអាឆរកើតរឆញេីទប្មង់ដថ្ទរទៀតបាន។ រ៉ៅ ខនា អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា រដើមបីផាេ់ា យេ់រឃើញអំេីា ទទួេខ សប្តូវ រស់ រខៀវ សំផន នកង នួន ជា កនុងា 

រ ៀរឆំខផនា  ា ញុោះញង់ ា រញ្ញជ  (នួន ជា ខតម្ភន ក់) នកង ា ជួយនកងជំ  ញ ប្េមទាងំា ទទួេខ សប្តូវ

 រស់ថាន ក់រេើ (នួន ជា ខតម្ភន ក់) អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអកោ៉ៅ ងជាក់លាករ់ៅរេើា យេ់រឃើញខផនក

អងគរហ្ត ខដេជាមូេដាឋ នសប្ម្ភរ់សននកដាឋ នទាក់ទងរៅនឹងរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅ ខដេប្តូវបាន

                                                 
2975

 រដាយស អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា រទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េេ ំប្តូវបានរង្ហា ញឱ្យរឃើញទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់

ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ (សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥៤១) រទមន សសឃាតក៏េ ំប្តូវបានប្សូររញ្ចូេរៅកនុងរទរនោះ

រនារៅរទៀតខដ  រហ្ើយា ទទួេខ សប្តូវម្ភនអតែកភាេរដាយខផអរេើសញ្ញា ណថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ I។  

2976
 សូមរមើេ  វច្ធាន ១០៤(១) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។  
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រដករស រចាេរៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ។ ជាា កត់សម្ភគ េ់ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអកកនុង

កប្មកតឆាស់លាស់រៅរេើរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅខដេរមដឹកនា ំរ.ក.ក. បានររងកើតរឡើង2977។ 

1101>អាប្ស័យរហ្ត រនោះ រដាយេកចា ណារេើទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខខដេរេើករឡើងរដាយ នួន ជា នកង 

រខៀវ សំផន េ ំជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ ា ទទួេខ សប្តូវទាក់ទងរៅនឹងឧប្កកដឋកមមខដេបានប្រប្េឹតារឡើង

រៅទួេរពា ៍ថ្ប្ជេ ំអាងខផអករេើា រ ៀរឆំខផនា  ា ញុោះញង ់ា រញ្ញជ  ា ជួយនកងជំ  ញ ឬា ទទួេខ ស

ប្តូវ រស់ថាន ក់រេើបានរឡើយ។ ដូរឆនោះ ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ

ប្តូវរដករស រចាេ។ 

៤.ឆ.ទឡហកី ណ៍ថ្នរណា ងឹសទ កខពាកេ់ន័ធរៅនងឹា ប្រាសរទាសជនជាររ់ចាទ នកងផេរ៉ៅោះពាេថ់្នកហំ្ សរេើ

ា ប្រាសរទាសរនោះ  

1102>ដូឆបានកត់សម្ភគ េ់ខាងរដើម អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរេើ នួន ជា នកង រខៀវ 

សំផន េីរទឧប្កកដឋរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក ដូឆជា រទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ( ួមរញ្ចូេរទរ ឱើមន សស

ឃាត) រទរ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ នកងរទអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀត( ួមម្ភនា ផ្លេ ស់

ទីេំរៅរដាយរងខំ ា រ ឱើឱ្យរ៉ៅោះពាេ់ដេ់រសឆកាីថ្ងេងន ូ រស់មន សស នកងា រ ឱើឱ្យបាត់ខេួនរដាយរងខំ) រហ្ើយអងគ

ជំន ំជប្មោះបានសរប្មឆផានាៃ រទាសជនជារ់រចាទម្ភន ក់ៗដាក់េនធនាោ អស់មួយជីវច្ត2978។ រៅកនុងា ប្រាស

រទាស អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារេើកត្តា រផសងៗម្ភនដូឆជា៖ ភាេ ៃន់ ៃ ថ្នរទរេមើស រដាយខផអក

រេើឆំនួនជន ងរប្ោោះោ៉ៅ ងរប្ឆើន  ួមទាងំ“ វច្សេភាេទូេំទូលាយខផនកទីត្តំងភូមកសស្តសា នកងរេេរវលាថ្នា 

 ងរប្ោោះ”2979
 នកងសែ នទមៃន់រទាស  ួមរញ្ចូេតួនាទី រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន រៅកនុង ដឋអំណាឆខដេេួក

ោត់បាន ំរលាភរំពានរៅកនុងា  ួមឆំខណកដេ់ា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ នកងា ឆូេ ួមរៅកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម

 ួម2980
 នកងកនុងនាមជារ លគេ“ខដេម្ភនឆំរណោះដឹងខពង់ខពស់”2981។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆេ ំ

                                                 
2977

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៩១៨ ដេ់ ៩៣១, ៩៣៦ ដេ់ ៩៣៨ (នួន ជា) នកង ១០៣៩ ដេ់ ១០៥១ 

(រខៀវ សំផន)។  

2978
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៧៤, ១១០៥, ១១០៧។ 

2979
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៧៥។ 

2980
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៨៤ នកង ១០៨៧។ 

2981
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៨៦ នកង ១០៨៩។ 
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េកចា ណាេីសែ នសប្ម្ភេរទាស ដូឆជាា រសកសា យ រស់ នួន ជា2982 រញ្ញា ស ខភាេ នកងវ័យចាសជ់រា2983
 

នកងសកខីកមមរេើអតាឆ ច្តេអ រស់ រខៀវ សំផន រនាោះរឡើយ2984។  

1103>រខៀវ សំផន បានរេើកអំណោះអំណាងមួយឆំនួនប្រឆំ្ងនឹងា សរប្មឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

ផានាៃ រទាសដាក់េនធនាោ អស់មួយជីវច្តរនោះថា អងគជំន ំជប្មោះបានប្រប្េឹតាកំហ្ សអងគរហ្ត  នកងអងគឆារ់ខដេខសា

ងរឆញឱ្យរឃើញេីា រប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធក។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញេី

កំហ្ សកនុងា រប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធក រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា ប្រាសរទាស នកងថា 

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងប្តូវបានតប្មូវឱ្យេកចា ណារេើកត្តា ទាងំរនោះ2985។ 

1104>រខនែមរេើរនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកា យេ់រឃើញ រស់ខេួនថា ជនជារ់រចាទប្តូវបាន

សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេេ ំប្តឹមប្តូវ េីរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកកនុងអំឡុងរេេថ្នា 

ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី  រទរ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយរៅកនុង

ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីេី  នកង រទមន សស

ឃាត រទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ នកងា រ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយទាក់ទងរៅនឹងប្េឹតាកា ណ៍រៅទួេ

រពា ិ៍ថ្ប្ជ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបាន ករឃើញកំហ្ សមួយឆំនួនរៅកនុងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងរទឧប្កកដឋជាក់លាក់ ខដេបានប្រប្េឹតារឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទី

េំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី ។ 

1105>ជាដំរូង អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវវាយតថ្មេរេើា រចាទប្រាន់ រស់ រខៀវ សំផន អំេី

កំហ្ សទាក់ទងរៅនឹងា ប្រាសរទាសខដេបានរ ឱើរឡើងរដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង រនាៃ រ់មកនឹងប្តូវ

កំណត់ ថារតើខផអកត្តមខេឹមស ថ្នា យេ់រឃើញខដេម្ភនកំហ្ សរនោះ ចាបំាឆ់ប្តូវខកខប្រា ប្រាសរទាស

                                                 
2982

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៩២ នកង ១០៩៣, ១០៩៦។ 

2983
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៩៥ នកង ១០៩៨។ 

2984
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៩៩ ដេ់ ១១០៣។ 

2985
 ស ណាតរ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៦២៨ ដេ់ ៦៣០។ 
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ខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆរនាោះ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា2986។ រទាោះជាោ៉ៅ ងរនោះកាី ជាដំរូង អងគជំន ំ

ជប្មោះនឹងប្តូវេកភាការេើរទដាឋ នជា  ម្ភនសាីេីា េកនកយរឡើងវច្ញ។  

៤.ឆ.១.រទដាឋ នថ្នា េកនកតយរឡើងវច្ញ 

1106> វច្ធាន ៩៨ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ម្ភប្ត្ត ៣៩ ងមី ថ្នឆារ់ អ.វ.ត.ក នកងម្ភប្ត្ត ១០ ថ្នកកឆចប្េមរប្េៀង វាងរាជ 

ដាឋ ភកបាេកមពជុា នកងអងគា សហ្ប្រជាជាតក បានកំណត់រទរបញ្ាតកាជា  ម្ភនឆំរពាោះា ប្រាសរទាស2987។ 

រខនែមរេើរនោះរទៀត វច្ធាន ១០៤ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង បានអន ញ្ញា តឱ្យរ ឱើរណា ឹងសទ កខប្រឆំ្ងនឹងា ប្រាសរទាស

រនោះ2988។  

1107>ទាក់ទងរៅនឹងរទដាឋ នថ្នា េកនកតយរឡើងវច្ញសប្ម្ភរ់រណា ឹងសទ កខប្រឆំ្ងនឹងា ប្រាសរទាស អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកនុងរ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) បានរោងរៅរេើរទដាឋ នរនោះរដាយយេ់ប្សរជាមយួ2989 

នឹងា អន វតារទដាឋ នថ្នា េកនកតយរឡើងវច្ញ ខដេបានកំណត់រដាយអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ រស់ត លាា  

ICTY កនុងរ ឿងកាី D. Milošević រៅកនុងរសឆកាីដកប្សង់ថ្នសេដីាពាក់េ័នធដូឆខាងរប្ាមថា៖  

រដាយស ាតេឱកកឆច រស់ខេួនកំណត់ា ផានាៃ រទាសនមីួយៗ ឱ្យប្សរត្តមាេៈរទសៈ រសជ់នជារ់

រចាទ នកងភាេ ៃន់ ៃ ថ្នរទឧប្កកដឋ អងគជំន ជំប្មោះសលាដំរូងប្តូវបានផាេ់នវូឆនាៃ ន សកទធកោ៉ៅ ងទូេំ

ទូលាយកនុងា សរប្មឆប្រាសរទាសសមប្សរ ដូឆជាា សរប្មឆអំេីទមៃន់ រៅរេើសែ នទមៃន់រទាស 

នកងសែ នសប្ម្ភេរទាស។ ត្តមវច្ធានទរូៅ អងគជំន ជំប្មោះត លាា កំេូេរនោះ េ ំប្តូវខកខប្រា ប្រាស

រទាសណាមួយរឡើយ ដរារណាអងគជនំ ំជប្មោះសលាដរំូងបានប្រប្េឹតាកំហ្ សខដេខសាងរឆញឱ្យរឃើញ

េីា រប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធក ឬេ បំានរោ េត្តមឆារ់ជា  ម្ភន។ ម្ភច ស់រណា ឹងសទ កខម្ភនាតេឱកកឆចកនុង

ា រង្ហា ញថា អងគជនំ ជំប្មោះសលាដរំូងបានផាេ់ទមៃនរ់ៅរេើា េកចា ណានានាខដេេ ំជារព់ាក់េ័នធ 

ឬេ ំចាបំាឆ់ េ បំានផាេ់ទមៃនណ់ាមួយ ឬប្លរ់ប្ោនរ់ៅរេើា េកចា ណាខដេជារព់ាក់េ័នធ បានប្រប្េឹតា

                                                 
2986

 សូមរមើេទូរៅ សេដីារ ឿងកាី Seromba (ICTR) កថាខណឌ  ២២៦ (ជាឧទាហ្ ណ៍ខដេកំហ្ សទាក់ទងរៅនឹងា ប្រាស

រទាសប្តូវបាន ករឃើញរៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ បានរណាា េឱ្យម្ភនា ខកខប្រា ប្រាសរទាសរនោះ)។ 
2987

 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ៣៤៨ (សប្ម្ភរ់ា អន វតាឆារ់ រស់ អ.វ.ត.ក. ឆំរពាោះក ណីេករសស ខដេខ សេី

ប្កមប្េហ្មទណឌ កមពជុាទាក់ទងរៅនឹងវច្ធានសាីេីា ប្រាសរទាសជា  ម្ភន)។ 

2988
 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ៣៥៣។ 

2989
 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ៣៥៤។ 
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កំហ្ សឆាស់លាស់រៅកនុងា រប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធក រស់អងគជនំ ំជប្មោះទាក់ទងរៅនឹងអងគរហ្ត  ឬថា 

រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំន ជំប្មោះសលាដរំូងេ ំសមរហ្ត ផេ ឬមកនយ តាក មោ៌៉ៅ ងឆាស់ខដេរ ឱើឱ្យ

អងគជនំ ំជប្មោះត លាា កំេូេអាឆសននកដាឋ នបានថា អងគជំន ជំប្មោះសលាដរំូងេកតជាេ ំបានរប្រើប្បាស់ឆនាៃ

ន សកទធក រស់ខេួនបានសមប្សររឡើយ2990។ 

1108>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹង ប្តូវអន វតារទដាឋ នរនោះរៅកនុងរ ឿងកាីឆំរពាោះម ខ កនុងា េកចា ណារេើទ

ឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងា ប្រាសរទាសខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង

បានសរប្មឆ។  

1109>រខនែមរេើរនោះ ប្សរត្តមយ តាកសស្តសា រស់ខេួនផ្លៃ េ់ ក៏ដូឆជា រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមមមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍

នានា រៅរេេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសរប្មឆរដករស ា ដាក់េក  ទធភាេមួយ ឬរប្ឆើនខដេអងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូងបានខផអករៅរេើសប្ម្ភរ់រ ឱើា ប្រាសរទាសណាមួយរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេម្ភន

សមតែកកឆចកនុងា សរប្មឆប្រាសរទាសមួយរផសង ឬប្រាសរទាសដខដេសប្ម្ភរ់ា ដាក់េក  ទធភាេខដេរៅ

រសសសេ់រផសងរទៀត។ ា រ ឱើដូរឆនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេអាឆខកខប្រា ប្រាសរទាសខដេអងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆ2991។ 

៤.ឆ.២.ា កណំតអ់េំទីឡហកី ណ៍ថ្នរណា ងឹសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន  

1110>រៅកនុងខផនកសាីេី“រោេា ណ៍ នកងកត្តា ពាក់េ័នធថ្នា ប្រាសរទាស” អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានកត់

សម្ភគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មោះបានេាោម“រង្ហា ញដេ់ជន ងរប្ោោះខដេរៅ ស់រានម្ភនជីវច្ត ប្កុមប្លួស  រស់េួក

រល សកសី នកងសធា ណជនទូរៅថា ឆារ់ប្តូវបានយកមកអន វតាោ៉ៅ ងេកតប្បាកដ រហ្ើយអន វតាឆំរពាោះជនប្លរ់

 ូរ រដាយមកនលកតអំេីរ ណយស័កាក ឬឋានៈអឱីរឡើយ”2992។ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងក៏បានរោងរៅរេើា ដាក់

ទណឌ កមម(ខដេខ សេីា សងសឹក) នកងា រ ឱើឱ្យញរញើត ខដេជារោេរំណងថ្នា ប្រាសរទាស2993។ រខៀវ 

                                                 
2990

 សេដីារ ឿងកាី D.Milošević (ICTY) កថាខណឌ  ២៩៧(រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ សូមរមើេផងខដ  សេដីារ ឿងកាី Mrkšić 

នកង Šljivančanin កថាខណឌ  ៣៥៣។ សេដីារ ឿងកាី  Martić កថាខណឌ  ៣២៦។ សេដីារ ឿងកាី Strugar កថាខណឌ  ៣៣៦ 

ដេ់ ៣៣៧។ 

2991
 សេដីារ ឿងកាី Blaškić (ICTY) កថាខណឌ  ៦៨០ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 

2992
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៦៧។  

2993
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៦៧។  
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សំផន បានអោះអាងថា រៅកនុងា កំណត់រោេា ណ៏ទាងំរនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានរេើករឡើងេ ំប្តឹម

ប្តូវនូវស ៈសំខាន់ថ្នា ផានាៃ រទាស នកងា រ ឱើឱ្យញរញើត2994។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញ

ថា ា អោះអាងរនោះេ ំម្ភនេកខណៈឆាស់លាស់ នកងប្តូវរដករស រចាេខតមាង។ េ ំម្ភនា រង្ហា ញណាមួយផង

ខដ ថា ា រេើករឡើង រស់អងគជំន ំជប្មោះរនាោះ លឺជាា រង្ហា ញឱ្យរឃើញេីភាេេរមអៀងប្រឆំ្ងនឹង ូរោត់

រឡើយ2995។  

1111>រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា ទាក់ទងរៅនឹងអំេីតួនាទី រស់ោត់រៅកនុងា ប្រប្េឹតារទឧប្កកដឋ2996 អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំបានេកចា ណារេើា យេ់រឃើញេីដំរូង រស់ខេួនទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី រស់ោត់ខដេ

ម្ភនកប្មកតតកឆតួឆ នកងខឱោះសកទធកអំណាឆកនុងា រឆញរទរញ្ញជ “ខដេលួ ខតទទួេរទាសប្សេរំផ ត”2997។ រខៀវ 

សំផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា ត្តមា េកនកតយរេើា ដាក់រទាស រស់ត លាា  ICTY នកងត លាា រោធា

អនា ជាតក (IMT) បានរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា ា ផានាៃ រទាស ៃន់ ៃ រំផ ត លរបីប្តូវដាក់រៅរេើអនកខដេទទួេខ ស

ប្តូវខពស់រំផ តឆំរពាោះឧប្កកដឋកមមខដេបានប្រប្េឹតារនាោះ2998។  

1112>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រខៀវ សំផន េ ំបានរង្ហា ញេីកំហ្ សណាមួយ ឬភាេ

ផៃយុោន រៅកនុងវច្ ីសស្តសា រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរឡើយ។ កថាខណឌ រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំ

ជប្មោះសលាដំរូងខដេ រខៀវ សំផន បានរោងរៅរេើរនាោះ(ោម នា េនយេ់រខនែម)2999 េ ំបានរង្ហា ញេីា មកន

េកចា ណារេើតួនាទី រស់ោត់ ពាក់េ័នធរៅនឹងា សរប្មឆប្រាសរទាសរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងរោេា ណ៍

ខដេថា ា ផានាៃ រទាស ៃន់ ៃ  ប្តូវខតដាក់រៅរេើអនកខដេទទួេខ សប្តូវខពស់រំផ តឆំរពាោះរទឧប្កកដឋរនាោះ អងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា រទាសសមប្សរជានកឆចាេនឹងប្តូវកំណត់រដាយខផអករេើអងគរហ្ត ថ្ន

រ ឿងកាីជាក់លាក់ នកងកប្មកតថ្នា ទទួេខ សប្តូវ រស់ជនជារ់រចាទនីមួយៗ។ ា រប្រៀររ ៀររទាសខដេបាន

                                                 
2994

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦៤៧។  

2995
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦៤៨។  

2996
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៨០។ 

2997
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦៥០។  

2998
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦៥១។ 

2999
 សូមរមើេ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  រជើងទំេ័  ១៣៤៨ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៨០ រ ៀរជាមួយនឹងកថាខណឌ  ២០៣, ២៣០, ៥៧៨ នកង ៥៨១។ 
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សរប្មឆរដាយត លាា ឧប្កកដឋកមមដថ្ទរទៀតឆំរពាោះរ ឿងកាីខ សៗោន រនាោះ ជាា េ ំសមប្សរកនុងា រង្ហា ញថា ជា

កំហ្ សេីសំណាក់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងកនុងា រប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធក រស់ខេួនរដើមបីដាក់រទាសសមប្សរណា

មួយរឡើយ។  

1113>រខៀវ សំផន បានជំទាស់រៅនឹងា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងខដេថា ា  ំរលាភតួ

នាទីកនុង ដឋអំណាឆ រស់ោត់ ររងកើតបានជាសែ នទមៃន់រទាស នកងបានអោះអាងថា តួនាទីកនុង ដឋអំណាឆ រស់ោត់ 

េ ំចាត់ជាសែ នទមៃន់រទាសរដាយសឱ័យប្រវតាករនាោះរឡើយ នកងថា តួនាទី រស់ោត់ប្តឹមខតជានកមកតា ូររ៉ៅ រណាណ ោះ3000។ 

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេ ំរជឿជាក់រេើអំណោះអំណាងរនាោះរឡើយ។ រោងត្តមយ តាកសស្តសា រស់ត លាា  

ICTY ឋានៈខពស់រៅកនុងខផនករោធា ឬនរោបាយ ឬតួនាទីកនុង ដឋអំណាឆ ឬកនុងជួ ថាន ក់ដឹកនា ំជា មមត្ត េ ំអាឆ

ចាត់ជាសែ នទមៃន់រទាសបានរឡើយ3001។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភន“ឆនាៃ ន សកទធកកនុងា 

រេើកយកឋានៈខពស់ តួនាទីកនុង ដឋអំណាឆ ឬតួនាទីជាថាន ក់ដឹកនា ំរស់ជនរនាោះ មករ ឱើជាសែ នទមៃន់រទាសបាន”

3002។ ជាេករសស រៅរេេរ លគេរនាោះបានរប្រើប្បាស់តួនាទីទាងំរនោះកនុងា ររងកើតរោេរំណងរេមើស ឬ ំរលាភ

តួនាទីទាងំរនោះ រនាោះរទើរចាត់ជាសែ នទមៃន់រទាស។ ដូរឆនោះ អឱីខដេសំខាន់ លឺថារតើសកទធកអំណាឆរនោះប្តូវបានរប្រើ

ប្បាស់កនុងេកខណៈខររណាខេោះ។ រៅកនុងរ ឿងកាីរឆចរុបនន អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានខផអកា យេ់រឃើញ

 រស់ខេួនរៅរេើា  ំរលាភអំណាឆ រស់ រខៀវ សំផន រដាយស “ោត់បាន ួមឆំខណករៅកនុង រទឧប្កកដឋ ខដេ

 ួមម្ភន ា ឆូេ ួមរៅកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម [ខដេ] ប្តូវបានរ ឱើរឡើងត្តម យៈតួនាទីផេូវា  រស់ោត់ជារប្ឆើន 

ម្ភនដូឆជា កនុងនាមជាសម្ភជកកលណៈកម្ភម  កា មជឈកមរកសក មមយុនីសាកមពជុា សម្ភជកកថ្នមនៃី  ៨៧០ ប្រធានល

ណៈប្រធាន ដឋ នកងជាកម្ភម ភកបាេថាន ក់ខពស់រំផ តរៅកនុងរាជ ដាឋ ភកបាេ ួរ ួមជាតកកមពជុា”3003។ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញរដាយសមរហ្ត ផេខដេថា ា  ួម

ឆំខណករនោះ លឺជាា  ំរលាភតួនាទី រស់ោត់កនុង ដឋអំណាឆ នកងឥទធកេេប្បាកដខមន។ 

                                                 
3000

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦៥៣ រោងរៅរេើសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  

១០៨៧។ 

3001
 សូមរមើេឧ. សេដីារ ឿងកាី Deronjć កថាខណឌ  ៦៧។ សេដីារ ឿងកាី Babić រេើរណា ឹងសទ កខប្រឆំ្ងនឹងា ប្រាស

រទាស (ICTY) កថាខណឌ  ៨០។ 

3002
 សេដីារ ឿងកាី Babić រេើរណា ឹងសទ កខប្រឆំ្ងនឹងា ប្រាសរទាស (ICTY) កថាខណឌ  ៨០។  

3003
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៨៧។ 
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1114>រខៀវ សំផន ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង“បាន ំរលាភរេើរោេា ណ៍នីតាន កូ

េភាេរៅកនុងា ចាត់ទ កកប្មកតថ្នា អរ់ ំខពស់ រស់ោត់ថាជាសែ នទមៃន់រទាស” រដាយស រញ្ញា រនោះ“េ ំម្ភន

ខឆងរៅកនុងឆារ់អនា ជាតក ឬឆារ់កមពជុារឡើយ”3004។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស អំណោះអំណាងរនោះ

រដាយស េ ំបានរង្ហា ញេីកំហ្ សរៅកនុងា រប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធក នកងជាា សមរហ្ត ផេកនុងា សនមតថា 

កប្មកតថ្នា អរ់ ំខពស់ រស់ រខៀវ សំផន អាឆរ ឱើឱ្យោត់យេ់ដឹង នកងលកតរឃើញេីផេវច្បាកអាប្កក់ថ្នា  ួម

ឆំខណក រស់ោត់ នកងភាេ ៃន់ ៃ ថ្នរទឧប្កកដឋបាន។ អំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សផំន េ ំប្តឹមប្តូវ រដាយរហ្ត 

ថា ត លាា នានា  ួមទាងំត លាា ឧប្កកដឋកមមផងរនាោះ បានចាត់ទ កកប្មកតថ្នា អរ់ ំ រស់ជនជារ់រចាទ ជា

កត្តា សែ នទមៃន់រទាស3005។ អងគជំន ំជប្មោះត លាាកំេូេសននកដាឋ នថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងេ ំម្ភនកំហ្ សកនងុ

ា ចាត់ទ កប្រវតាកថ្នា អរ់ ំ រស់ រខៀវ សំផន ថាជាកត្តា សែ នទមៃន់រទាសរឡើយ។ 

1115>រខៀវ សំផន ក៏បានរេើករឡើងផងខដ ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សរដាយស េ ំបាន

េកចា ណារេើអតាឆ ច្តេអ រស់ោត់ ខដេរនោះជាា ផៃយុរៅនឹងា រញ្ញជ ក់ រស់អងគជំន ំជប្មោះខដេថា ខេួននឹង

េកចា ណារេើប្លរ់សែ នសប្ម្ភេរទាសទាងំអស់3006។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេចាត់ទ កអំណោះអំណាងរនោះ

ថា ោម នមូេដាឋ ន រដាយរហ្ត ថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណាសកខីកមម រស់សកសីទាក់ទងរៅនឹង

អតាឆ ច្ត រស់ រខៀវ សំផន  ួឆរហ្ើយ3007
 នកងបានសននកដាឋ នថា រខៀវ សំផន “អាឆរ ឱើអំរេើេអជាមួយភ ច្ោ រស់

ោត់ នកងសនាា នឆកតាេអឆំរពាោះប្រជាជនកនុងក ណីមួយឆំនួន”។ អងគជំន ំជប្មោះបានសននកដាឋ នថា “កត្តា ទាងំរនោះ មកន

ខមនជាខផនកសំខាន់អាឆសប្ម្ភេរទាសឧប្កកដឋឆំរពាោះភាេ ៃន់ ៃ ថ្នរទឧប្កកដឋនានាខដេ រខៀវ សំផន ប្តូវបាន ក

រឃើញថា ម្ភនេក  ទធភាេរនាោះរឡើយ រហ្ើយនឹងេ ំប្តូវផាេ់តថ្មេឱ្យផងខដ ”3008។ ររើរទាោះរីឆំណ ឆរនោះេ ំម្ភនរៅ

កនុងខផនកថ្នសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងសាីេី“សែ នសប្ម្ភេរទាស”ក៏េកតខមន រ៉ៅ ខនា រៅកនុងខផនក

រនាៃ រ់សាីេី“សកសីអតាឆ ច្ត”បានរង្ហា ញឱ្យរឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានេកចា ណារេើអតាឆ ច្ត រស់

                                                 
3004

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦៥៤។  

3005
 សេដីារ ឿងកាី Hadžihasanović នកង Kubura (ICTY) កថាខណឌ  ៣២៨ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ សូមរមើេផងខដ  សេ

ប្កមរ ឿងកាី Stakić (ICTY) កថាខណឌ  ៩១៥។ សេប្កមរ ឿងកាី  Brđanin (ICTY) កថាខណឌ  ១១១៤។ រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា 
ប្រាសរទាសរ ឿងកាី Lubanga (ICC) កថាខណឌ  ៥៦។ 

3006
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦៥៥ ដេ់ ៦៥៧។ 

3007
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៩៩ ដេ់ ១១០២។ 

3008
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១១០៣។ 
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ោត់ខដេជាសែ នប្ម្ភេរទាសម្ភនសាា ន េេរនាោះផងខដ ។ ទាក់ទងរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន 

ខដេរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញផៃយុោន 3009
 េីរប្ពាោះថា អងគជំន ំជប្មោះបាននកោយ

ថា ោត់ម្ភន“អតាឆ ច្តេអ” នកងរៅកខនេងរផសងរទៀតយេ់រឃើញថា អតាឆ ច្ត រស់ោត់“លួ ឱ្យទ កឆកតា នកងលួ ឱ្យ

រោ េ”3010រនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា េ ំម្ភនភាេផៃយុោន រនាោះរឡើយ រហ្ើយជាក់ខសាង 

រ លគេម្ភន ក់លួ ឱ្យទ កឆកតា នកងលួ ឱ្យរោ េ រ៉ៅ ខនា មកនធានាថា ម្ភនអតាឆ ច្តេអរនាោះរទ។  

1116>ជាេទធផេ ទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន ទាក់ទងរៅនឹងា ប្រាសរទាសប្តូវ

រដករស រចាេ។ 

៤.ឆ.៣.ផេរ៉ៅោះពាេថ់្នា យេរ់ឃើញ រស់អងគជនំ ជំប្មោះត លាា កេំេូសាេីាី ប្រាសរទាស 

1117>អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានប្រាសផានាៃ រទាសជនជារ់រចាទម្ភន ក់ៗ ឱ្យជារ់េនធនាោ អស់មួយជី វច្ត

ទាក់ទងរៅនឹងា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេទាងំអស់ េីរទឧប្កកដឋរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក រដាយេ ំ

បានកំណត់រទាសសប្ម្ភរ់រទឧប្កកដឋនីមួយៗរឡើយ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះបាន

យេ់រឃើញថា រទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េេ ំអាឆរង្ហា ញឱ្យហ្ួសេីវច្មតកសងស័យរឡើយ ទាក់ទងរៅនឹងា ផ្លេ ស់ទីេំរៅ

ប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី 3011។ ទាក់ទងរៅនឹងដំណាក់ាេទីេី  អំរេើប្រប្េឹតាមូេដាឋ ន រទាោះជា

ោ៉ៅ ងណាកាី លឺជារទមន សសឃាតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក3012។ រខនែមរេើរនោះ អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេបានយេ់រឃើញថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងម្ភនកំហ្ សកនុងា យេ់រឃើញថា រទរ ឱើទ កខរ ក

រមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ ប្តូវបានប្រប្េឹតារឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់

ាេទីេី ។ រខនែមរេើរនោះរទៀត អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានសរប្មឆរដករស ា យេ់រឃើញ រស់អងគ

ជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទងរៅនឹងា ទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  រស់ជនជាររ់ចាទេីរទឧប្កកដឋខដេបាន

ប្រប្េឹតារឡើងរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជ រដាយស  អតែកភាេថ្នរោេនរោបាយកំណត់រោេរៅេ ំប្តូវបានរង្ហា ញរដាយ

                                                 
3009

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៦៥៧។ 

3010
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៨០ នកង ១១០៣។ 

3011
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥៤១ ដេ់ ៥៦០។ 

3012
 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៥៦០ ដេ់ ៥៦២, ៨៦៨។ 



សំណ ំរ ឿងរេខៈ ០០២/១៩-កញ្ញា -២០០៧/អ.វ.ត.ក./អ.ជ.ត.ក. 

ឯកស រេខ F36 

707 

សេដាី ថ្ងៃទី ២៣ ខខ វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ (សធា ណៈ) 

សមរហ្ត ផេរឡើយ3013។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបាន ករឃើញកំហ្ សរៅកនុងា យេ់រឃើញជាក់លាក់

អំេីរទឧប្កកដឋរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី ។ រញ្ញា លឺ ថារតើកំហ្ សរនាោះ

ម្ភនឥទធកេេរេើភាេសមប្សរថ្នា ប្រាសរទាសខដេអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆរនាោះ ខដ  ឬ

ោ៉ៅ ងណា។      

1118>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា ា ប្រាសរទាសលរបីឆេោុះរញ្ញច ងំេីភាេ ៃន់ ៃ ថ្នអំរេើឧប្កកដឋ3014។ 

អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា ភាេ ៃន់ ៃ ថ្នរទឧប្កកដឋ លឺ“ជាេកខណៈវច្នកឆិ័យសប្ម្ភរ់រញ្ញជ ក់អំេីភាេ

សមប្សរថ្នា ប្រាសរទាស”3015។ ដូឆបានរេើករឡើងខាងរេើ ម្ភនកត្តា ជារប្ឆើនពាក់េ័នធរៅនឹងា វាយតថ្មេ

អំេីភាេ ៃន់ ៃ ថ្នរទឧប្កកដឋ ដូឆជាឆំនួនជន ងរប្ោោះ នកងភាេង្ហយទទួេ ងរប្ោោះ រស់ជន ងរប្ោោះ ផេរ៉ៅោះ

ពាេ់ថ្នរទឧប្កកដឋរៅរេើជន ងរប្ោោះ នកងសឆ់ញាតក រស់េួករល រឆតនារ ីសរអើង រស់ជនជារ់រចាទរៅរេេ

ខដេេ ំទាន់ាេ យជាធាត ផសថំ្នរទឧប្កកដឋរៅរឡើយរនាោះ។ ទំហ្ំ នកងភាេរឃា រៅថ្នរទរេមើស នកងតួនាទី រស់

ជនជារ់រចាទ3016។ 

1119>រៅកនុងរ ឿងកាីរឆចរុបនន អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញ

ថា ប្រជាជនឆំនួនេី ២.៣៣០.០០០ រៅ ២.៤៣០.០០០ នាក់ លឺជាជន ងរប្ោោះថ្នរទឧប្កកដឋខដេបានប្រប្េឹតា

រឡើងរៅកនុងអំឡុងរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទីេំរៅប្រជាជនដំណាក់ាេទីមួយ នកងទីេី 3017។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេ ំឭករខនែមរទៀតថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានយេ់រឃើញថា៖  

ឆំនួនជន ងរប្ោោះរៅកនុងរ ឿងកាីរនោះ សែកតរៅកនុងឆំរណាមឆំននួជន ងរប្ោោះខដេរប្ឆើនរំផ តថ្នរ ឿងកាី

ខដេប្តូវបានជនំ ំជប្មោះពាក់េ័នធរៅនឹងឧប្កកដឋកមមអនា ជាតក។ ឧប្កកដឋកមមខដេប្តូវបានប្រប្េឹតារៅទូទាងំ

ប្ររទសកមពជុាកនុងអឡំុងរេេជកតេី ឆ្ន ំ។ អងគជំន ជំប្មោះសលាដំរូងយេ់រឃើញថា ភាេ ៃន់ ៃ ថ្នរទ

                                                 
3013

 សូមរមើេខាងរេើ កថាខណឌ  ៩៧២។ 

3014
 សេដីារ ឿងកាី Jelisić (ICTY) កថាខណឌ  ៩៤។ 

3015
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៦៨។ សេប្កមរ ឿងកាី Čelebići (ICTY) កថាខណឌ  ១២២៥ ប្តូវ

បានោបំ្ទរៅកនុងសេដីារ ឿងកាី Aleksovksi (ICTY) កថាខណឌ  ១៨២។ 

3016
 សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ៣៧៥។ សូមរមើេផងខដ  រជើងទំេ័  ៧៩៨។ 

3017
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៧៥។ 
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ឧប្កកដឋប្តូវបានឆេោុះរញ្ញច ងំត្តម យៈឆំនួនជន ងរប្ោោះដរ៏ប្ឆើនរេើសេរ ់ នកងវច្សេភាេទូលាយខផនកទី

ត្តងំភូមកសស្តសា នកងរេេរវលាថ្នា  ងរប្ោោះ3018។  

1120>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា ា យេ់រឃើញទាងំរនោះេ ំទទួេ ងផេរ៉ៅោះពាេ់

រដាយស កំហ្ សខដេអងគជំន ំជប្មោះបាន ករឃើញ រៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទាក់ទង

រៅនឹងរទឧប្កកដឋជាក់លាក់។ ជាេករសស ា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេខដេថា ជនជារ់

រចាទេ ំអាឆដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវឆំរពាោះរទឧប្កកដឋរៅទួេរពា ិ៍ថ្ប្ជរនាោះ ម្ភនឥទធកេេតកឆតួឆរ៉ៅ រណាណ ោះរេើជន ង

រប្ោោះទូរៅខដេជនជារ់រចាទប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវរនាោះ។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានយេ់ប្សរ

ជាមួយនឹងរសឆកាីសននកដាឋ ន រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ទាក់ទងរៅនឹងផេរ៉ៅោះពាេ់យូ អខងឱងថ្នរទឧប្កកដឋ

រៅរេើជន ងរប្ោោះ3019។ រខនែមរេើរនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា ខេួនបានយេ់ប្សរឆំរពាោះ

ា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេេីរទមន សសឃាតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក។ ទាក់ទងរៅនឹងតួនាទី រស់

ជនជារ់រចាទរៅកនុងឧប្កកដឋកមម អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេចាត់ទ កា ខឱោះា យកឆកតាទ កដាក់ទាងំប្សុងរៅ

រេើវាសនាឆ ងរប្ាយ រស់ប្រជាជនកមពជុា ជាេករសសប្កុមខដេង្ហយទទួេ ងរប្ោោះរំផ ត នកងជាា េកត រទ

ឧប្កកដឋរនោះេ ំខមនជារហ្ត ា ណ៍ដាឆ់រដាយខឡករឡើយ រ៉ៅ ខនាបានរកើតរឡើងកនុង យៈរេេោ៉ៅ ងយូ  នកងរដាយស 

តួនាទីោ៉ៅ ងសំខាន់ រស់ជនជារ់រចាទ រទើរនាឱំ្យអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា ផានាៃ

រទាសជនជារ់រចាទម្ភន ក់ៗឱ្យជារ់េនធនាោ អស់មួយជីវច្ត លឺជាា សមប្សរ។  

1121>រោងត្តមសំអាងរហ្ត ខាងរេើ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេេកចា ណារឃើញថា ា ដាក់រទាសជន

ជារ់រចាទម្ភន ក់ជារេ់នធនាោ អស់មួយជីវច្តជាា សមប្សរ  អាប្ស័យរហ្ត រនោះ តមកេ់ា ប្រាសរទាស

ខដេបានរ ឱើរឡើងរដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង។   

                                                 
3018

 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៧៥។ 

3019
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ១០៧៣។ 
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៥.រណត ឹង្ោទុកខររ្់្ហម្ពះរាជអាជាា  

1122>រៅកនុងសេប្កម អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបាន ំឭកអំេីរសឆកាីសរប្មឆ រស់ខេួន នកងរសឆកាីសរប្មឆ

 រស់អងគរ រ ជំន ំជប្មោះ3020 រដាយរោងត្តមរសឆកាីសរប្មឆទាងំរនោះ ទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវខដេរៅថា 

ទប្មង់“III” ឬទប្មង់“ទូលាយ”ថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម(“ទប្មង់ III”) េ ំអាឆយកមកអន វតាបានរទរៅកនុងកកឆច

ដំរណើ ា នីតកវច្ ីរៅឆំរពាោះម ខ អ.វ.ត.ក. រដាយរហ្ត ថា សហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ III េ ំម្ភនអតែកភាេរៅកនុង

ឆារ់ទំរនៀមទម្ភេ រ់អនា ជាតករៅរេេខដេឧប្កកដឋកមមសែកតរប្ាមយ ត្តា  កា  រស់ អ.វ.ត.ក. ប្តូវបានរចាទ

ប្រាន់ថា បានប្រប្េឹតារឡើងរនាោះ។ រដាយខផអករេើមូេដាឋ នរនោះ អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងបានសរប្មឆេ ំ

េកចា ណារខនែមរទៀតរេើា ទទួេខ សប្តូវកនុងសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ III រឡើយ3021។ 

1123>រៅកនុងរណា ឹងសទ កខ រស់ខេួន សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរសនើស ំឱ្យអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសរប្មឆ

ថា សហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ III អាឆអន វតាបានរៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរៅឆំរពាោះម ខ អ.វ.ត.ក.3022។ 

សហ្ប្េោះរាជអាជាា េ ំបានរសនើស ំឱ្យខកខប្រខផនកសរប្មឆរសឆកាីរៅកនុងសេប្កមរនោះរទ3023 រប្ពាោះសហ្ប្េោះរាជ

អាជាា េ ំបានរចាទប្រាន់អំេីកំហ្ សណាមួយខដេអាឆនាឱំ្យរម្ភឃៈសេប្កមរនាោះរឡើយ រដាយរហ្ត ថា នួន 

ជា នកង រខៀវ សំផន ប្តូវបានសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរដាយខផអករេើទប្មង់ថ្នា ទទួេខ សប្តូវរផសងរទៀត។ កនុង

ាេៈរទសៈរនោះ ជាដំរូង អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេនឹងប្តូវេកចា ណារេើភាេអាឆទទួេយកបានថ្នរណា ឹង

សទ កខ។ 

៥.ក.ស ណាសាេីភីាេអាឆទទេួយកបានថ្នរណា ងឹសទ កខ 

1124>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា ដូឆបានទទួេសគ េ់រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) 
អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេម្ភនសកទធកអំណាឆទទួេយកកំហ្ សអងគឆារ់ ខដេម្ភន“ស ៈសំខាន់ជាទូរៅ

                                                 
3020

 សូមរមើេ សេដីា រស់អងគរ រ ជំន ំជប្មោះសាីេីសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម (D97/15/9)។ រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលា

ដំរូងសាីេីសហ្ឧប្កកដឋកមម ួម (E100/6)។ 

3021
 សេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង កថាខណឌ  ៦៩១។  

3022
 សូមរមើេ រសឆកាីជនូដំណឹងអំេរីណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  (E313/3/1)។ ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះ

រាជអាជាា  កថាខណឌ  ៥៩។  

3023
 រសឆកាីជូនដំណឹងអំេរីណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  (E313/3/1) កថាខណឌ  ២។  
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សប្ម្ភរ់ជាយ តាកសស្តសា” ររើរទាោះរីជាកំហ្ សទាងំរនោះេ ំម្ភនឥទធកេេណាមួយរៅរេើរសឆកាីសរប្មឆក៏រដាយ3024

។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាងថា “រនោះ លឺជាមូេដាឋ នរខងអករដាយខេួនឯងសប្ម្ភរ់ភាេអាឆទទួេយកបាន

ថ្នរណា ឹងសទ កខ ខដេប្តូវបានររងកើតរឡើងោ៉ៅ ងប្តឹមប្តូវរៅកនុងវច្ធានសាីេីនីតកវច្ ីអនា ជាតក រហ្ើយប្តូវបាន

ប្រតករតាករដាយឯករាជយេីា េកនកតយរឡើងវច្ញជា មមត្តរៅរេើកំហ្ សអងគឆារ់រប្ាមវច្ធាន ១០៤ ថ្នវច្ធានថ្ផៃ

កនុង”3025។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានកត់សម្ភគ េ់ថា  វច្ធាន ១០៥ (៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង បានរោងរៅរេើា រចាទ

ប្រាន់អំេីកំហ្ សអងគឆារ់ខដេនាឲំ្យរម្ភឃៈរសឆកាីសរប្មឆ េ ខំមនរម្ភឃៈសេប្កមរនាោះរទ3026។ សហ្ប្េោះ

រាជអាជាា បានរោងរៅសេដីា រស់ត លាា  ICTR រ ឿងកាី Akayesu ខដេបានរង្ហា ញថា អងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេថ្នត លាា រនោះម្ភនឆនាៃ ន សកទធកកនុងា ប្រាសរដាយខផអករេើទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខ ខដេេ ំ

ម្ភនសាា ន េេនាឱំ្យរម្ភឃៈសេប្កម ររើរទាោះរីជាកនុងាេៈរទសៈខដេម្ភច ស់រណា ឹងសទ កខបានប្តឹមខត

រេើកទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខរនោះរ៉ៅ រណាណ ោះក៏រដាយ3027។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរោងរៅរេើរហ្ត ា ណ៍

ខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្នត លាា  ICTY បានរដាោះប្សយរញ្ញា ថ្នា រចាទប្រាន់អំេីកំហ្ សអងគ

ឆារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងស ៈសំខាន់ជាទូរៅសប្ម្ភរ់ជាយ តាកសស្តសា។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានអោះអាងថា អងគជំន ំ

ជប្មោះត លាា កំេូេ លឺជា“សែ រ័នត លាា កំេូេ រស់ អ.វ.ត.ក.” លួ ម្ភនឱ្ាសរដាោះប្សយ“រញ្ញា ចាបំាឆ់

នានាថ្នអងគឆារ់ ររើរទាោះរីជារញ្ញា រនោះេ ំម្ភនឥទធកេេរេើសេប្កមឆ ងរប្ាយក៏រដាយ នកងបានកត់សម្ភគ េ់ថា 

កកឆចប្េមរប្េៀង អ.វ.ត.ក. នកងឆារ់ អ.វ.ត.ក. េ ំម្ភនខឆងអំេីរណា ឹងសទ កខរនាៃ ន់រងខំ ដូឆម្ភនខឆងកនុងឆារ់

កមពជុារឡើយ3028។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេលរបីរប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធក

                                                 
3024

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៦ រោងរៅរេើ សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ១៥។ 

សូមរមើេផងខដ  ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៨ (“អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកនុងរ ឿងកាី Brđanin 

បានយេ់ប្សរត្តមសំរណើ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ស ំា រំភេឺអំេីឆារ់ […] ររើរទាោះរីជាម្ភនា យេ់ប្េមេីភាលីទាងំអស់ថា អងគ
ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរនោះ េ ំអាឆសរប្មឆដាក់េក  ទធភាេងមីរឡើយ”)(រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 

3025
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៦ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។  

3026
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៦ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 

3027
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៧ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី Akayesu (ICTR) កថាខណឌ  

២១ ជាអាទិ៍។  

3028
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៩។  
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 រស់ខេួនកនុងា អន វតានីតកវច្ ីកមពជុា3029។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងរខនែមរទៀតថាអងគជំន ំជប្មោះ

ត លាា កំេូេនឹង“ោម នអំណាឆ”រដាោះប្សយរញ្ញា  ខដេបានរេើករឡើងកនុងរណា ឹងសទ កខ រស់ខេួន ប្រសកនររើ

រណា ឹងរនោះប្តូវបានប្រាសថា មកនអាឆទទួេយកបាន នកងថា អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងទំនងជារនាប្រប្េឹតា

កំហ្ សអងគឆារ់ដខដេខដេបានរចាទប្រាន់រនាោះកនុងដំរណើ ា នីតកវច្ ីរៅឆំរពាោះម ខ អ.វ.ត.ក. រៅថ្ងៃខាងម ខ

រទៀត3030។ ឆ ងរញ្ចរ់ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរោងរៅរេើ“ា េកចា ណាខដេចាបំាឆ់អំេីរោេនរោបាយ

សធា ណៈជាអនា ជាតក” រដើមបីោបំ្ទដេ់ា េកនកតយរឡើងវច្ញ រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ3031។ សហ្ប្េោះ

រាជអាជាា បានអោះអាងថា សហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ III លឺជាយនាា ដ៏សំខាន់ខដេត្តម យៈរនោះរមដឹកនាខំដេ

ទទួេខ សប្តូវ អាឆប្តូវបានដាក់ឱ្យទទួេខ សប្តូវខផនកប្េហ្មទណឌ  នកងបានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេ លរបីម្ភនឱ្ាស“រ ឱើឲ្យជំហ្ ខផនកឆារ់ រស់ អ.វ.ត.ក. ប្សរោន ជាមួយនឹងរសឆកាីសរប្មឆនានា ប្េម

ទាងំសេប្កមសែ េ  រស់ត លាា  ICTY ICTR SCSL នកង STL ខដេស ទធខតទទួេយកសហ្ឧប្កកដឋកមម

 ួមទប្មង់ III ខដេជាទប្មង់ជា  ម្ភនថ្នា ទទួេខ សប្តូវ3032។ 

1125>កនុងស ណាតររៅនឹងស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  រខៀវ សំផន នកង នួន ជា បាន

ជំទាស់រៅនឹងភាេអាឆទទួេយកបានថ្នរណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ។ រដាយខផអករៅរេើវច្ធាន 

១០៥(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា ា រ ឱើរណា ឹងសទ កខប្រឆំ្ងនឹងរសឆកាីសរប្មឆរដាយ

េ ំបានជំទាស់រៅនឹងអាន ភាេថ្នា សរប្មឆ លឺេ ំអាឆរៅ ួឆរឡើយ3033។ រខៀវ សំផន បានអោះអាងថា រញ្ញា

ខដេបានរេើករឡើងរដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាា  េ ំប្តូវបានរដាោះប្សយរៅកនុងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះស

លាដំរូង នកងេ ំម្ភនា រ៉ៅោះពាេ់ណាមួយដេ់សេប្កមរនោះរឡើយ3034។ រខៀវ សំផន បាន ំេឹកេីរសឆកាី

សរប្មឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ3035
 ខដេបានសរប្មឆថា រណា ឹងសទ កខប្រឆំ្ងនឹងរសឆកាីសរប្មឆ

ខដេបានសរប្មឆកនុងអំឡុងរេេថ្នា ជំន ំជប្មោះ ខដេប្តូវបានអន ញ្ញា តឱ្យរាឹងកនុងរេេដំណាេោន ជាមួយនឹង

                                                 
3029

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៩។ 
3030

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១០។  

3031
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១១។  

3032
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ១១។  

3033
 ស ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៣។ 

3034
 ស ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៤។ 

3035
 ស ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៥។ 
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សេប្កមរេើអងគរសឆកាី“ប្តូវខតរង្ហា ញេីា រ៉ៅោះពាេ់ជានក នារេើម្ភច ស់រណា ឹងសទ កខ។ ដូរឆនោះ រណា ឹងសទ កខ

ប្រឆំ្ងនឹងរសឆកាីសរប្មឆរនោះ ប្តូវខតជារ់ទាក់ទងរៅនឹងទឡហីក ណ៍មួយ ឬរប្ឆើនថ្នរណា ឹងសទ កខប្រឆំ្ងនឹង

សេប្កម”
3036។ រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា សហ្ប្េោះរាជអាជាា េ ំទទួេ ងា រ៉ៅោះពាេ់រដាយស សេ

ប្កមអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ដូរឆនោះេ ំម្ភនអតែប្ររោជន៍ប្សរឆារ់។ រហ្ត រនោះ រណា ឹងសទ កខរនោះេ ំអាឆ

ទទួេយកបានរឡើយ3037។ 

1126>រខនែមេីរេើរនោះរទៀត រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរបាោះរង់សកទធក រស់ខេួនកនុង

ា រ ឱើរណា ឹងសទ កខរេើរញ្ញា រនោះ រប្ពាោះថា សហ្ប្េោះរាជអាជាា េ ំបានរ ឱើរណា ឹងសទ កខប្រឆំ្ងនឹងដីាដំរណាោះ

ប្សយ (D427) នកងេ ំបានរេើករញ្ញា រនោះរៅឆំរពាោះម ខអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរៅរេេរង្ហា ញេីរញ្ញា អញ្ា

ប្តកមមរឡើយ3038។ រេើសេីរនោះរទៀត រខៀវ សំផន បាន អោះអាងថា រណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  េ ំ

សែកតកនុងយ ត្តា  កា  រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ជាក់ខសាង លឺពាក់េ័នធរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២3039
 

រ៉ៅ ខនាេ ំខមនសំណ ំរ ឿង ០០២/០១ រឡើយ។ ោត់ក៏បានអោះអាងផងខដ ថា រដាយស សហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ 

III េ ំប្តូវបានដាក់រញ្ចូេរៅកនុងដីាដំរណាោះប្សយ (D427) ទាក់ទងរៅនឹងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ ដូឆរនោះ 

ទប្មង់រនោះប្តូវបានដករឆញោ៉ៅ ងឆាស់េីសំណ ំរ ឿងរនាោះ រហ្ត ដូរឆនោះ សហ្ឧប្កកដឋកមមទប្មង់ III េ ំម្ភនស ៈ

សំខាន់សប្ម្ភរ់សំណ ំរ ឿងរនាោះផងខដ 3040 រហ្ើយា ខដេថា សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរង្ហា ញថា ខេួនម្ភន

រំណងរេើកសំអាងរដាយខផអករេើសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ III រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២/០២ រនាោះ េ ំបានខក

ខប្រា េកតរនោះរឡើយ3041។  

                                                 
3036

 រសឆកាីសរប្មឆរេើសំរណើស រំខនែមរេេរវលា នកងឆំនួនទំេ័ សប្ម្ភរ់ស ណារណា ឹងសទ កខ នកងស ណាតរ (F9) កថាខណឌ  

១៦។ 

3037
 ស ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៦។ 

3038
 ស ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ១៧ ដេ់ ១៩។  

3039
 ស ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២២ ដេ់ ២៨។  

3040
 ស ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ២៦។  

3041
 ស ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤០។ 
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1127>រខៀវ សំផន បានរេើករឡើងថា េកខខណឌ សប្ម្ភរ់រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ

កនុងា ប្រាសទាក់ទងរៅនឹងភាេអាឆអន វតាបានថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ III េ ំប្តូវបានរំរេញរឡើយ3042

។ រដាយរោងរៅរេើយ តាកសស្តសា រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ នកងត លាា  ICTY នកង ICTR រខៀវ សំ

ផន បានរេើករឡើងថា ម្ភនេកខខណឌ ឆំនួន ៣ សប្ម្ភរ់រសឆកាីសរប្មឆកនុងា ប្រាសរនាោះ រ៉ៅ ខនាេកខខណឌ ទាងំ

រនោះេ ំប្តូវបានរំរេញរឡើយរៅកនុងរ ឿងកាីរឆចរុបនន3043។ 

1128>រខៀវ សំផន បានអោះអាងរខនែមរទៀតថា េ ំខមនរាេ់រញ្ញា ខផនកអងគឆារ់ប្តូវខតរដាោះប្សយរដាយអងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរនាោះរឡើយ3044 នកងថា េ ំម្ភនភាេចាបំាឆ់ខដេតប្មូវឱ្យម្ភនភាេប្សរោន  វាងយ តាក

សស្តសា រស ់ អ.វ.ត.ក. ជាមួយនឹងយ តាកសស្តសា រស់ត លាា អនា ជាតក ឬត លាា ដថ្ទរទៀតខដេម្ភនេកខ

ណៈអនា ជាតក នកងត លាា ឧប្កកដឋកមមនានា (ខដេទទួេសគ េ់សហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ III)3045ថា េ ំម្ភនភាេ

ចាបំាឆ់ឱ្យអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេប្តូវផាេ់ា តប្មង់ទកសខផនកលតកយ តា3046 នកងថា ា សរប្មឆ រសអ់ងគ

រ រ ជំន ំជប្មោះ លឺជាអាជាា អស់ជំន ំ រហ្ើយា ជំន ំជប្មោះប្តូវខផអករេើមូេដាឋ នរនោះខដ 3047។ 

1129>នួន ជា បានរេើករឡើងថា រណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា េ ំប្សរជាមួយនឹងេកខខណឌ តប្មូវថ្ន

 វច្ធានថ្ផៃកនុងខដេខឆងថា កំហ្ សខដេ ងា រចាទប្រាន់ប្តូវខតម្ភនសាា ន េេអាឆរម្ភឃៈសេប្កម

បាន3048។ នួន ជា បានទទួេសគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានយេ់រឃើញេីដំរូងថា ខេួនម្ភនយ ត្តា  ក

ា រេើកំហ្ សអងគឆារ់ខដេេ ំរ ឱើឱ្យសេប្កមរម្ភឃៈ រ៉ៅ ខនាម្ភនស ៈសំខាន់ឆំរពាោះយ តាកសស្តសា រស់ អ.វ.ត.

ក.។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី ោត់បានអោះអាងថា រៅកនុងរសឆកាីជូនដំណឹងអំេីរណា ឹងសទ កខ (E313/3/1) សហ្

ប្េោះរាជអាជាា ប្ោន់ខតបានរេើករឡើងថា ខេួនកំេ ងរ ឱើរណា ឹងសទ កខរដើមបីអតែប្ររោជន៍ថ្នឆារ់ រដាយេ ំបាន

                                                 
3042

 ស ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣០។ 

3043
 ស ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៤ ដេ់ ៣៧។ 

3044
 ស ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣៩។ 

3045
 ស ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤១។ 

3046
 ស ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤២។ 

3047
 ស ណាតរ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៤៤។ 

3048
 ស ណាតរ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៣ រោងរៅរេើវច្ធាន ១០៤(១)(ក), ១០៥(២)(ក), ១០៥(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង។ 
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រញ្ញជ ក់ថា រណា ឹងសទ កខរនោះ លឺរ ឱើរឡើងរដើមបីស ៈសំខាន់ឆំរពាោះយ តាកសស្តសា រស់ អ.វ.ត.ក រឡើយ3049។ ននួ 

ជា រេើករឡើងថា រៅប្លរ់ាេៈរទសៈទាងំអស់ រញ្ញា  ថារតើសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ III អាឆអន វតាបានរៅ

ឆំរពាោះម ខ អ.វ.ត.ក. បានខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ េ ំម្ភនស ៈសំខាន់ទូរៅរឡើយ រដាយរហ្ត ថា រញ្ញា រនោះប្តូវ

បានជំទាស់តវ៉ាោ៉ៅ ងទូេំទូលាយរៅកនុងរ ច្រទថ្នសំណ រំ ឿង ០០២/០១ នកងបានអោះអាងថា “ររើរទាោះរីជា កនុង

រេេមួយ ម្ភនស ៈសំខាន់ឆំរពាោះយ តាកសស្តសា រស ់ អ.វ.ត.ក. ខដេតប្មូវឱ្យអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរ ឱើ

ា េកចា ណាក៏រដាយ ក៏ស ៈសំខាន់រៅកនុងសំណ ំរ ឿង ០០២ រនោះ បានសរ លាររៅជាយូ មករហ្ើយ”3050។ 

នួន ជា បានរសនើស ំឱ្យអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេសរប្មឆរដករស រចាេនូវរណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជ

អាជាា  រដាយប្រាសថា េ ំអាឆទទួេយកបាន3051។ 

៥.ខ.ា កណំត ់រស់អងគជនំ ជំប្មោះត លាា កេំេូ 

1130>រោងត្តមវច្ធាន ១១១(២) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេអាឆប្រាសថា រណា ឹងស

ទ កខរនោះេ ំអាឆទទួេយកបាន ប្រសកនររើអងគជំន ំជប្មោះ ករឃើញថា រណា ឹងសទ កខរនោះ“បានដាក់យឺតរេេ ឬ

មា៉ៅងរទៀត ម្ភនវច្ា ៈខផនកនីតកវច្ ី”។ រណា ឹងសទ កខម្ភនវច្ា ៈខផនកនីវច្តក ី កនុងក ណីខដេរណា ឹងសទ កខរនាោះេ ំ

បានរោ េត្តមេកខខណឌ តប្មូវចាបំាឆ់ខផនកនីតកវច្ ី ដូឆម្ភនខឆងរៅកនុងវច្ធានថ្ផៃកនុង ឬរៅកនុងឆារ់ជា  ម្ភន។  

1131> វច្ធាន ១០៥ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងេីេកខខណឌ នីតកវច្ ីមួយឆំនួនសប្ម្ភរ់“ភាេអាឆទទួេយកបាន”ថ្នរ

ណា ឹងសទ កខ។ ជាា កត់សម្ភគ េ់  វច្ធាន ១០៥(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងរៅកនុងខផនកពាក់េ័នធដូឆតរៅថា៖  

ភាលីខដេម្ភនរណំងរាឹងសទ កខឆំរពាោះសេប្កម រស់អងគជនំ ំជប្មោះសលាដំរូង ប្តូវដាក់រសឆកាីជូន

ដំណឹងអំេីរណា ឹងសទ កខ រដាយរញ្ញជ ក់េីមូេដាឋ នថ្នរណា ងឹសទ កខរនាោះ។ រសឆកាីជូនដណំឹងអំេីរ

ណា ឹងសទ កខខដេរញ្ញជ ក់េីមូេដាឋ ននមីួយៗ ប្តូវរញ្ញជ ក់េីកំហ្ សអងគឆារ ់ ខដេនាឱំ្យរសឆកាសីរប្មឆ

រនាោះរម្ភឃៈ នកងកំហ្ សអងគរហ្ត  ខដេនាឱំ្យរសឆកាីសរប្មឆរនាោះម្ភនភាេមកនយ តាក ម៌។  

                                                 
3049

 ស ណាតរ រស់ នួន ជា កថាខណឌ  ៤ រោងរៅរេើរសឆកាីជូនដណំឹងអំេីរណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  (E131/3/1) 

កថាខណឌ  ២។ 

3050
 ស ណាតរ រស់ នួន ជា (F11/2) កថាខណឌ  ៤។ 

3051
 ស ណាតរ រស់ នួន ជា (F11/2) កថាខណឌ  ៥៨។ 
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1132>សហ្ប្េោះរាជអាជាា េ ំបានអោះអាងថា កំហ្ សអងគឆារ់ខដេខេួនរចាទប្រាន់រនាោះ នាឱំ្យសេប្កម រស់

អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរម្ភឃៈរនាោះរទ។ ដូរឆនោះ សហ្ប្េោះរាជអាជាា េ ំបានអន វតាត្តមេកខខណឌ តប្មូវចាបំាឆ់

សប្ម្ភរ់រណា ឹងសទ កខ រសខ់េួន ដូឆជាា រញ្ញជ ក់េីកំហ្ សខដេនាឱំ្យរសឆកាីសរប្មឆរម្ភឃៈ។ សហ្ប្េោះរាជ

អាជាា បានអោះអាងថា  វច្ធាន ១០៥(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង លឺសំរៅរេើខត“រសឆកាីសរប្មឆ”រ៉ៅ រណាណ ោះ េ ំខមនសំរៅ

រេើ“សេប្កម”ខដេហាក់រីដូឆជាឆង់ម្ភនន័យថា រនោះេ ំម្ភនភាេចាបំាឆ់រង្ហា ញថា សេប្កមរនោះប្តូវរម្ភឃៈ

ទាងំមូេរឡើយ។ ទាក់ទងរៅនឹងឆំណ ឆរនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា ា រកប្សយខររ

រនោះរេើវច្ធានខាងរេើេ ំអាឆរជឿបាន។ រទរបញ្ាតាករនោះ ចាបំាឆ់ប្តូវខតរ ឱើា ខសឱងយេ់រៅត្តមរ ច្រទ ជា

េករសសរដាយ ួមរញ្ចូេ វច្ធាន ១០៤(១) ថ្ន វច្ធានថ្ផៃកនុងផងខដ  ខដេខឆងថា៖  

អងគជនំ ំជប្មោះត លាា កំេូេ ប្តូវសរប្មឆរេើរណា ឹងសទ កខជទំាស់រៅនឹងសេប្កមរេើអងគរសឆកាី ឬ

រសឆកាីសរប្មឆ រស់អងគជំន ជំប្មោះសលាដរំូងរដាយខផអករេើមេូដាឋ នដូឆខាងរប្ាម៖ ក) កំហ្ សរេើ

អងគឆារ់ខដេនាឱំ្យរម្ភឃៈសេប្កមរេើអងគរសឆកាី ឬរសឆកាីសរប្មឆរនាោះ […]។  

1133>ឆំណ ឆរនោះរញ្ញជ ក់ថា ពាកយ“រសឆកាីសរប្មឆ”រៅកនុងវច្ធាន ១០៥(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង ប្តូវខតបានខសឱង

យេ់ថា ជាា សំរៅរៅរេើា វច្នកឆិ័យ រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងរៅឆ ងរញ្ចរ់ថ្នរ ឿងកាី ដូឆជាសេ

ប្កមជារដើម។ រនោះរដាយស រោេរំណងឆមបងថ្នកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរេើរណា ឹងសទ កខរនាៃ រ់េីា ជំន ំ

ជប្មោះរនោះ លឺជាា កំណត់ ថារតើសេប្កមខដេរឆញរដាយអងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូងប្តឹមប្តូវត្តមអងគឆារ់ 

នកងត្តមអងគរហ្ត  ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា។ ឆំណ ឆរនោះប្សររៅសំរៅជាភាសបារំាងខដេម្ភនតថ្មេលតកយ តារសមើោន

កនុង វច្ធាន ១០៥(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង នកងបានរប្រើប្បាស់ឃាេ ជាក់លាក់ថា  “le verdict prononcé” ខដេប្តូវោន

នឹងពាកយរេឆន៍ជាភាសអង់រលេសថា “decision”
3052។   

1134>រសឆកាីសរប្មឆងមីៗ រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេទាក់ទងរៅនឹងា កំណត់ឆំនួនទំេ័  នកងរេេ

រវលាថ្នស ណា រស់ភាលី3053 បានរញ្ញជ ក់អំេីា ខសឱងយេ់ខរររនោះ នកងបានរង្ហា ញថា េ ំម្ភនអឱីខ សោន

ឆំរពាោះា រចាទប្រាន់អំេីកំហ្ សខដេេ ំម្ភនរៅកនុងសេប្កម រ៉ៅ ខនារៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆខដេប្តូវបានរ ឱើ

រឡើងេីដំរូងកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី៖ ដូឆា កត់សម្ភគ េ់ រស់ រខៀវ សំផន អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបាន

                                                 
3052

  វច្ធាន ១០៥(៣) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង(ភាសបារំាង)។ 
3053

 រសឆកាីសរប្មឆសាេីីា កំណត់រេេរវលា នកងឆំនួនទំេ័ សប្ម្ភរ់ដាក់ស ណាតរ នកងស ណារណា ឹងសទ កខ (F9)។ 
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រញ្ញជ ក់រៅកនុងរសឆកាីសរប្មឆរនាោះថា ប្រសកនររើរសឆកាីសរប្មឆរនាៃ ន់រងខំប្តូវបានជំទាស់រៅកនុងរណា ឹងសទ កខ

ប្រឆំ្ងនឹងសេប្កម “ា រ៉ៅោះពាេ់ជានក នា រស់ម្ភច សរ់ណា ឹងសទ កខ[ប្តូវខតបានរង្ហា ញ]។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ 

រណា ឹងសទ កខរនាោះប្តូវខតជារ់ពាក់េ័នធរៅនឹងទឡហីក ណ៍ខដេអន ញ្ញា តមួយ ឬរប្ឆើនថ្នរណា ឹងសទ កខរេើសេ

ប្កម”3054។ ដូរឆនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេបានរង្ហា ញឆាស់លាស់នូវទនំាក់ទំនង វាងរសឆកាីសរប្មឆ

រនាៃ ន់រងខំខដេកំេ ងប្តូវបានជំទាស ់ នកងសេប្កម រស់អងគជំន ំជប្មោះសលាដំរូង ខដេរៅខតជាកមមវតែឆុ ង

រប្ាយថ្នរណា ឹងសទ កខ។  

1135>រៅកនុងរសឆកាីជូនដំណឹងអំេីរណា ឹងសទ កខ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា ខេួននឹងដាក់រណា ឹង

សទ កខរនោះរដើមបអីតែប្ររោជន៍ឆារ់ ‘dans l’intérêt de la loi’ រដាយរសនើស ំដំរណាោះប្សយឱ្យរ ឱើា ប្រាស

ខតរ៉ៅ រណាណ ោះ3055។ សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា៖  

 វច្ធានសាីេីនីតកវច្ ីខដេបានររងកើតរៅកប្មកតអនា ជាតកបានរញ្ញជ ក់ថា ដំរណាោះប្សយស ាំ ប្រាស លឺ

អាឆរ ឱើរៅបានត្តម យៈត លាា ឧទធ ណ ៍ រដាយខផអករេើរញ្ញា អងគឆារ់សប្ម្ភរ“់ស ៈសខំាន់ទរូៅ” 

ឬ“ស ៈសំខានោ់៉ៅ ងរប្ឆើន”ឆំរពាោះយ តាកសស្តសា។ អងគជំន ជំប្មោះរនោះបានអន ម័តត្តមោ៉ៅ ងឆាស់លាសន់ូវ

រទដាឋ នលតកយ តា ដូឆោន រៅកនុងសេដាីថ្នសំណ រំ ឿង ០០១។ ជហំ្ រនោះ ក៏ប្តូវបានទទួេសគ េផ់ង

ខដ រៅកនុងឆារ់បារំាងកនុងក ណីដ៏កប្មត្តម យៈា ដាក់រណា ឹងសទ កខរៅត លាា ជានខ់ពសរ់ដើមបីផេ

ប្ររោជនឆ៍ារ់ (pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi)
3056។ 

1136>សហ្ប្េោះរាជអាជាា េ ំបានអោះអាងថា ដំរណាោះប្សយថ្នា ដាក់រណា ឹងសទ កខរៅត លាា ជាន់ខពស់

រដើមបីផេប្ររោជន៍ឆារ ់ (pourvoi en cassation dans l’intérêt de la loi) ម្ភនខឆងរៅកនុងនីតកវច្ ីប្េហ្ម

ទណឌ កមពជុា រហ្ើយប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពជុា េ ំបានខឆងឆាស់លាស់នូវរទរបញ្ាតាកពាក់េ័នធរៅនឹងរញ្ញា រនោះ

ខដ ។ ឆំរពាោះឆារ់បារំាង ររើរទាោះរីជាប្កមនីតកវច្ បីារំាងបានខឆងអំេីរបញ្ាតាកទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះក៏រដាយ ក៏

ទំនងជាម្ភនេកខណៈផៃយុរៅនឹងរញ្ញា ឆំរពាោះម ខខដ ។ រទរបញ្ាតាកខដេពាក់េ័នធរនាោះខឆងថា៖  

                                                 
3054

 រសឆកាីសរប្មឆសាីេីា កំណត់រេេរវលា នកងឆំនួនទំេ័ សប្ម្ភរ់ដាក់ស ណាតរ នកងស ណារណា ឹងសទ កខ (F9) កថាខណឌ  

១៦។ 

3055
 រសឆកាីជូនដំណឹងអំេរីណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  (E313/3/1) កថាខណឌ  ២ នកង ៥។ 

3056 រសឆកាីជូនដំណឹងអំេីរណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  (E313/3/1) កថាខណឌ  ៥ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។ 
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រៅរេេខដេត លាា ឧប្កកដឋ ឬសលាឧទធ ណ៍ ឬត លាា ជនំ ំជប្មោះរទមជឈកម ឬត លាា េហ្  បាន

រឆញសេប្កមឆ ងរប្ាយខដេររើកផេូវឱ្យរ ឱើរណា ឹងសទ កខ នកងររើរទាោះរីជាោ៉ៅ ងរនោះក៏រដាយ ក៏ោម ន

ភាលីណាមយួបានដាក់រណា ឹងសទ កខប្រឆំ្ងនឹងសេប្កមរនោះត្តមាេរ ច្រឆទិ ខដេបានកំណត់រនាោះ

ខដ  ដូរឆនោះអលគ ដឋអាជាា អមសលាវច្នកឆិ័យ(ត លាា កំេូេ)អាឆរ ឱើរណា ឹងសទ កខប្រឆំ្ងនឹងសេប្កម

រនោះត្តមលំនកតផាួឆរផាើម រសខ់េួន កនុងរហ្ត ផេខតមយួលត់ លឺរដើមបីផេប្ររោជនឆ៍ារ់ ររើរទាោះរីជា

ផ តកំណត់ថ្នាេរ ច្រឆទិដាក់ពាកយរណា ឹងក៏រដាយ។ ត លាា ប្តូវសរប្មឆអំេីភាេអាឆទទួេយក

បាន នកងអងគរសឆកាីថ្នពាកយរណា ឹងរនោះ។ រៅរេេខដេរណា ឹងរនោះប្តូវបានទទួេយក ត លាា ប្តូវ

ប្រាសរម្ភឃភាេឆំរពាោះសេប្កមរនាោះ រ៉ៅ ខនាភាលេី អំាឆេកនកតយរៅរេើរម្ភឃភាេរនោះ ឬជំទាសរ់ៅ

នឹងា អន វតាន៍ថ្នរសឆកាីសរប្មឆខដេប្តូវបានរដករស រនាោះរឡើយ3057។ 

1137>ដូរឆនោះ រណា ឹងស ំរម្ភឃភាេរដើមបីផេប្ររោជន៍ឆារ់ អាឆរ ឱើបានប្រឆំ្ងនឹងសេប្កមខដេអាឆរ ឱើ

រណា ឹងសទ កខបានត្តមកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ី មមត្តមរ៉ៅ រណាណ ោះ រ៉ៅ ខនាពាក់េ័នធរៅនឹងា ខដេ ោម នភាលីណាមួយ

រ ឱើរណា ឹងសទ កខរនោះ។ កនុងន័យមា៉ៅងរទៀត រណា ឹងសទ កខរៅត លាា ជាន់ខពស់រដើមបីផេប្ររោជន៍ឆារ់ េ ំ

ខមនជាមរ ាបាយរ ឱើឱ្យរសឆកាីសរប្មឆមួយប្តូវខតបានេកនកតយរឡើងវច្ញ កនុងក ណីខដេត លាា ជាន់ខពស់

រំផ តខេួនឯងេ ំអាឆរ ឱើា េកនកតយបានរនាោះរឡើយ រ៉ៅ ខនាប្ោន់ខតជាយនាា មួយសប្ម្ភរ់ផាេ់សកទធកអំណាឆដេ់អយយ

ា ជាន់ខពស់រំផ ត កនុងា រ ឱើរណា ឹងរៅត លាា ជានខ់ពស់ រៅរេេខដេេ ំម្ភនភាលីណារ ឱើដូរចាន ោះ។ អាប្ស័យ

រហ្ត រនោះ សទកសភាេខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើង ជាា ភាន់ប្ឆឡំ នកងប្តូវរដករស រចាេ។ 

1138>សហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរេើករឡើងថា រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) អងគជំន ំជប្មោះត លាា 

កំេូេបានទទួេសគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មោះអាឆរដាោះប្សយ“រញ្ញា សាីេីស ៈសំខាន់ទូរៅសប្ម្ភរ់យ តាកសស្តសា” ររើ

រទាោះរជីារញ្ញា រនោះេ ំបានរ ឱើឱ្យសេប្កមខដេសែកតរប្ាមា េកនកតយរនោះរៅជារម្ភឃៈក៏រដាយ ខដេត្តមា 

រេើករឡើង រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  រនោះបានផាេ់មូេដាឋ នរខងអករដាយខេួនឯងសប្ម្ភរ់ភាេអាឆទទួេយកបាន

ថ្នរណា ឹងសទ កខ3058។ រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ បានរេើករឡើង

ដូឆខាងរប្ាមថា៖  

                                                 
3057 ម្ភប្ត្ត ៦២១ ថ្នប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ បារំាង។  

3058
 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា  កថាខណឌ  ៦ រោងរៅរេើសេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ១៥។ 
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កនុងាេៈរទសៈេករសស អងគជំន ជំប្មោះត លាា កំេូេអាឆរេើករញ្ញា ត្តមលំនកតផាួឆរផាើម រស់ខេួន ឬ

សា ររ់ណា ឹងសទ កខរៅរេេខដេភាលីរេើករញ្ញា ផេូវឆារ់ខដេេ ំរ ឱើឱ្យសេប្កមរម្ភឃៈ រ៉ៅ ខនាម្ភនស

 ៈសំខានទ់ូរៅសប្ម្ភរ់យ តាកសស្តសា រស ់អ.វ.ត.ក.3059។ 

1139>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ បានសំអាងរេើសេដីាឆំនួន ២  រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេថ្ន

ត លាា  ICTY។ េកតណាស ់ រដាយស ខត សេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY)  អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ

ថ្នត លាា  ICTY នកង ICTR បានរេើករឡើងថា អងគជំន ំជប្មោះទាងំរនោះម្ភនសកទធកអំណាឆកនុងា ប្រាសរដាយ

ខេួនឯងសាីេីរញ្ញា ផេូវឆារ់ ររើរទាោះរីេ ំម្ភនសាា ន េេរ ឱើឱ្យរសឆកាីសរប្មឆខដេសែកតរប្ាមា េកនកតយរៅជារម្ភ

ឃៈរនាោះក៏រដាយ។ រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី Tadić (ICTY) បានកត់សម្ភគ េ់ទាក់ទងរៅនឹងទឡហីក ណេី៍ ថ្នរ

ណា ឹងសទ កខថា ររើរទាោះរីជាទំនងជាេ ំសែកតរប្ាមម្ភប្ត្ត ២៥(១) ថ្នេកខនាកកៈ រស់ត លាា  ICTY (ខដេម្ភន

អាន ភាេរេើរណា ឹងសទ កខប្រឆំ្ងនឹងសេប្កម)ក៏រដាយ ក៏ទឡហីក ណ៍ទាងំរនោះបានរេើករឡើងនូវរញ្ញា នានាសាី

េីស ៈសំខាន់ ទូរៅសប្ម្ភរយ់ តាកសស្តសា រស់ត លាា  ICTY នកងថា រហ្ត រនោះ ជាា សមប្សរសប្ម្ភរ់អងគ

ជំន ំជប្មោះកនុងា ទទួេយកទឡហីក ណ៍រនោះ3060។ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ រស់ត លាា  ICTY េ ំបានផាេ់

ា េនយេ់រខនែម ឬយ តាកកមមណាមួយសប្ម្ភរ់វច្ ីសស្តសា រស់ខេួនរេើរញ្ញា រនោះរឡើយ។ រៅកនុងសេដីារ ឿងកាី 

Akayesu (ICTR) (ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាា បានខផអករៅរេើ) បានអន វតាត្តមវច្ ីសស្តសាដូឆោន រៅកនុងក ណី

ខដេអយយា បានប្តឹមខតរេើកទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខខរររនោះរ៉ៅ រណាណ ោះ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី លួ កត់

សម្ភគ េ់ថា អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមមមកនអឆកថ្ស្តនាយ៍បានចាត់ទ ករញ្ញា រនោះថា ជាសកទធក

 រស់អងគជំន ំជប្មោះ េ ំខមនជាសកទធក រស់ម្ភច ស់រណា ឹងសទ កខរនាោះរឡើយ។ អងគជំន ំជប្មោះរនោះបានលូសរញ្ញជ ក់នូវ

ឆ ច្តេកខណៈឆនាៃ ន សកទធកថ្នរសឆកាីសរប្មឆ កនុងា រដាោះប្សយទឡហីក ណ៍ថ្នរណា ឹងសទ កខ ខដេេ ំម្ភនសាា ន 

េេរ ឱើឱ្យសេប្កមខដេប្តូវបានរាឹងសទ កខរនាោះរម្ភឃៈ3061។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ យ តាកសស្តសារនោះេ ំបានផាេ់

                                                 
3059សេដីារ ឿងកាី ឌ ឆ (001-F28) កថាខណឌ  ១៥ (រជើងទំេ័ េ ររចាេ)។  

3060
 សេដីារ ឿងកាី Tadić កថាខណឌ  ២៤១, ២៤៧ នកង ២៨១។ 

3061
 សេដីារ ឿងកាី Akayesu (ICTR) កថាខណឌ  ២៣ (អោះអាងថា អងគជំន ំជប្មោះម្ភនជរប្មើសរប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធករនោះកនុងក ណី

“ដំរណាោះប្សយរេើរញ្ញា រនោះទំនងជា ួមឆំខណកោ៉ៅ ងខាេ ងំដេ់ា អភកវឌឍន៍យ តាកសស្តសា រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមម”)។ សូមរមើេផង

ខដ  ា រោងដថ្ទរទៀតរៅរេើយ តាកសស្តសា រស់ត លាា  ICTY ខដេសហ្ប្េោះរាជអាជាា បានរ ឱើរឡើងរៅកនុងស ណារណា ឹងសទ កខ

 រស់ខេួន រជើងទំេ័  ១៦ ដូឆជា សេដីារ ឿងកាី  Galic (ICTY) កថាខណឌ  ៦ (“កនុងាេៈរទសៈេករសស អងគជំន ំជប្មោះឧទធ ណ៍នឹង

ប្តូវសា រ់ផងខដ នូវរណា ឹងសទ កខ រស់ភាលីខដេបានរេើករឡើងអំេីរញ្ញា អងគឆារ់ ខដេេ ំបានរ ឱើឱ្យសេប្កមរម្ភឃៈ រ៉ៅ ខនារទាោះជា
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ជាមូេដាឋ នថ្នសកទធករ ឱើរណា ឹងសទ កខដេ់សហ្ប្េោះរាជអាជាា រទ។ រ៉ៅ ខនា ម្ភនស ៈសខំាន់សប្ម្ភរ់ា េកភាការេើ

រញ្ញា  ថារតើអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេអាឆេកចា ណារៅរេើអងគរសឆកាីថ្នរណា ឹងសទ កខរនោះ ខដ  ឬោ៉ៅ ងណា 

ររើរទាោះរីជាអងគជំន ំជប្មោះ ករឃើញថា រណា ឹងសទ កខរនោះេ ំអាឆទទួេយកបានក៏រដាយរនាោះ។ 

1140>រៅកនុងរ ច្រទរនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ំឭកថា  វច្ធានថ្ផៃកនុងខឆងថា ប្រសកនររើរណា ឹងសទ កខ

មួយប្តូវបាន ករឃើញថា ម្ភនវច្ា ៈខផនកនីតកវច្ ីរហ្ើយរនាោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេអាឆប្រាសរណា ឹង

សទ កខរនោះថា េ ំអាឆទទួេយកបាន3062។ ា រប្រើប្បាស់ពាកយរេឆន៍“អាឆ”អាឆប្តូវបានយេ់ថា ា រដករស 

រណា ឹងសទ កខថា េ ំអាឆទទួេយកបានរដាយស វច្ា ៈខផនកនីតកវច្ ី េ ំខមនជាា ចារ់រងខំរនាោះរទ នកងថា អងគ

ជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេក៏អាឆសរប្មឆរ ឱើា េកចា ណាផងខដ រៅរេើអងគរសឆកាីថ្នរណា ឹងសទ កខរនោះ រដាយេ ំ

ចាបំាឆ់លកតេីវច្ា ៈខផនកនីតកវច្ ីរនាោះរឡើយ ខដេរនោះប្សរជាមួយនឹងវច្ ីសស្តសា រស់ត លាា  ICTR រ ឿងកាី 

Akayesu
3063។ 

1141>រហ្ត ដូរឆនោះ រញ្ញា ខដេអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេប្តូវរដាោះប្សយ លឺថារតើកនុងាេៈរទសៈថ្នរ ឿងកាី

រឆចរុបននរនោះ ជាា សមប្សរកនុងា រប្រើប្បាស់ឆនាៃ ន សកទធក រស់ខេួន នកងេកចា ណរេើរញ្ញា ខដេបានរេើករឡើង

                                                                                                                                                             

ោ៉ៅ ងណាកាីរញ្ញា រនោះ ម្ភនស ៈសំខាន់ទូរៅឆំរពាោះយ តាកសស្តសា រស់ត លាា ឧប្កកដឋអនា ជាតក”)។ រខនែមរេើរនោះរទៀត ា រេើករឡើង

ដូឆោន រនោះម្ភនរៅកនុងសេដីារ ឿងកាី Stakic (ICTY) កថាខណឌ  ៧។ សេដីារ ឿងកាី Kupreskic (ICTY) កថាខណឌ  ២២៖ 

(“រៅដំណាក់ាេរណា ឹងសទ កខ ភាលីប្តូវកប្មកតអំណោះអំណាង រស់ខេួនប្តឹមរញ្ញា ខដេសែកតកនុងវច្សេភាេម្ភប្ត្ត ២៥ ថ្នេកខនាក

កៈ។ វច្ធានទូរៅខឆងថា អងគជំន ំជប្មោះឧទធ ណ៍េ ំប្តូវេកចា ណារេើអំណោះអំណាងខដេេ ំបានរេើករឡើងអំេីកំហ្ សអងគឆារ់ ខដេនាំ

ឱ្យសេប្កមរម្ភឃៈ ឬកំហ្ សអងគរហ្ត ខដេរណាា េឱ្យម្ភនភាេអយ តាក ម៌រឡើយ រេើកខេងខតកនុងាេៈរទសៈេករសសខដេកនុង

រនាោះភាលីបានរេើករញ្ញា អងគឆារ់ខដេម្ភនស ៈសំខាន់ទូរៅឆំរពាោះយ តាកសស្តសា រស់ត លាា ឧប្កកដឋកមមអនា ជាតក។ ម្ភនខតកនុង

ក ណីកប្មខរររនោះរ៉ៅ រណាណ ោះ ខដេអងគជំន ំជប្មោះឧទធ ណ៍អាឆចាត់ទ កថា ជាា សមប្សរ នកងជាក ណីេករសសឆំរពាោះវច្ធានទូរៅ”)។ 

3062  វច្ធាន ១១១(២) ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង (រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម)។  
3063

 ទាក់ទងរៅនឹងរញ្ញា រនោះ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់រឃើញថា រោងត្តមម្ភប្ត្ត ៤០៤ ថ្នប្កមនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ កមពុ

ជាឆ្ន ំ ២០០៧ ខឆងថា “ាេណាសលាឧទធ ណ៍យេ់រឃើញថា រណា ឹងឧទធ ណ៍រ ឱើហ្ួសរេេកំណត់ ឬ រ ឱើរៅកនុងេកខខណឌ មកនប្តឹម

ប្តូវរនាោះ សលាឧទធ ណ៍ប្រាស់ថា រណា ឹងឧទធ ណ៍មកនអាឆទទួេយកបាន”(រសឆកាីរញ្ញជ ក់រខនែម)។ ដូរឆនោះ វច្ធាន ១១១ (២) ថ្ន

 វច្ធានថ្ផៃកនុង ខ សេីនីតកវច្ ីប្េហ្មទណឌ  មមត្ត រស់កមពជុា។ ត្តមា យេ់រឃើញ រស់អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេ ក ណីរនោះអាឆរ ឱើ

យ តាកកមមបានរដាយស ាេៈរទសៈជាក់លាក់ រស់ អ.វ.ត.ក. ដូឆជា៖ ឆំនួនរ ឿងកាីខដេបានសា រ់រៅឆំរពាោះម ខយ ត្តា  កា រនោះម្ភនក

ប្មកត។ អាប្ស័យរហ្ត រនោះ ឱ្ាសកនុងា រំភេឺឆារ់ត្តម យៈយ តាកសស្តសានានាក៏ម្ភនកប្មកតដូរចាន ោះខដ ។ 
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រដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាា  ខដ  ឬោ៉ៅ ងណ។ ផៃយុរៅរៅនឹងអំណោះអំណាង រស់ រខៀវ សំផន3064 ា សរប្មឆ

រនោះេ ំប្តូវបានកប្មកតរដាយេកខណៈវច្នកឆិ័យ ឹតតបកតជាក់លាក់ណារឡើយ។    

1142>អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេយេ់រឃើញថា រញ្ញា  ថារតើសញ្ញា ណថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ III 

អាឆអន វតាបានរៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីរៅឆំរពាោះម ខ អ.វ.ត.ក. ខដ  ឬោ៉ៅ ងណារនាោះ េកតជាម្ភនា ពាក់

េ័នធមួយឆំនួនផងខដ រៅនឹងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីនារេេអនាលត នកងរៅឆំរពាោះម ខត លាា រនោះ។ សញ្ញា ណថ្ន

សហ្ឧប្កកដឋកមម ួមទប្មង់ III រនោះ ជាញឹកញារ់ប្តូវបានរប្រើប្បាស់រៅកនុងរ ឿងកាីនានារៅឆំរពាោះម ខត លាា មកន

អឆកថ្ស្តនាយ៍ រហ្ើយអាឆយេ់បានថា សញ្ញា ណរនោះអាឆម្ភនតួនាទីរៅកនុងកកឆចដំរណើ ា នីតកវច្ ីដថ្ទរទៀតរៅ

ឆំរពាោះម ខ អ.វ.ត.ក. ផងខដ ។ រទាោះជាោ៉ៅ ងណាកាី អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេកត់សម្ភគ េ់ថា រណា ឹងសទ កខ

ខដេដាក់រដាយ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន បានផាេ់ឱ្ាសឲ្យអងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរ ឱើា េកចា ណារេើ

សញ្ញា ណថ្នសហ្ឧប្កកដឋកមម ួមរនោះ  ួមទាងំទកដឋភាេខដេម្ភនា ពាក់េ័នធរដាយផ្លៃ េ់រៅនឹងរញ្ញា ខដេបាន

រេើករឡើងរដាយសហ្ប្េោះរាជអាជាា ។ ក ណីរនោះនឹងផាេ់ជារោេា ណ៍ខណនាបំ្លរ់ប្ោន់សប្ម្ភរ់កកឆចដំរណើ 

ា នីតកវច្ ីនារេេអនាលត អាប្ស័យរហ្ត រនោះេ ំម្ភនភាេចាំបាឆ់កនុងា េកចា ណារេើរណា ឹងសទ កខ រស់សហ្

ប្េោះរាជអាជាា រដាយ  រេើមូេដាឋ នេករសសរនាោះរឡើយ។ 

1143>ខផអកត្តមសំអាងរហ្ត ខាងរេើ អងគជំន ំជប្មោះត លាា កំេូេរដករស រណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជ

អាជាា  រដាយស កំហ្ សនីតកវច្ ី។  

  

                                                 
3064

 ស ណារណា ឹងសទ កខ រស់ រខៀវ សំផន កថាខណឌ  ៣១, ៣៤, ៤២។ 
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៦.ន្ផនក្ពម្រចព្ចកត ី

រោងត្តមសំអាងរហ្ត ខាងរេើ អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូល្ពម្រច៖ 

ពដាយអនុពលារតារ  វច្ធាន ៤  )១)(ខ (ថ្ន កកឆចប្េមរប្េៀង វាងអងគា សហ្ប្រជាជាតក នកងរាជ ដាឋ ភកបាេ

កមពជុា ម្ភប្ត្ត ១៤ ងមី )១)(ខ (នកងម្ភប្ត្ត ៣៦ ងមី ថ្នឆារ់ អ .វ.ត.ក .នកង  វច្ធាន ១១១ ថ្នវច្ធានថ្ផៃកនុង  

បានកត់្មាគ ល់ស ណារណា ឹងសទ កខជាលាយេកខណ៍អកស នីមួយៗ រស់ភាលី នកងអំណោះអំណាងខដេ

បានរេើករឡើងរៅកនុងសវនាា រៅថ្ងៃទី ១៦ ដេ់ ១៨ ខខ ក មាៈ ឆ្ន ំ ២០១៦ 

ទទួលយកខផនកខេោះ នកង រដិព្ធខផនកខេោះរទៀតថ្នរណា ឹងសទ កខ រស់ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ខដេ៖ 

ពាកេ់ន័ធរៅនងឹអងគរហ្ត ខដេបានរកើតរឡើងរៅកនងុអឡំងុរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទេីរំៅប្រជាជនដណំាកា់េទមីយួ 

រដិព្ធា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរេើ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េីរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េរៅកនុងឧប្កកដឋកមម

ប្រឆំ្ងមន សសជាតក នកង 

តរកលា់ សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរេើ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េីរទមន សសឃាត រទរ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយ

មូេរហ្ត នរោបាយ នកងអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក  

ពាកេ់ន័ធរៅនងឹអងគរហ្ត ខដេបានរកើតរឡើងរៅកនងុអឡំងុរេេថ្នា ផ្លេ ស់ទេីរំៅប្រជាជនដណំាកា់េទេី ី 

រដិព្ធា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរេើ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េីរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ នកងរទរ ឱើទ កខរ ក

រមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក។ 

តរកលា់ សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរេើ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េីរទអំរេើអមន សស ម៌រផសងៗរទៀតរៅកនុង

ឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតក នកងន្កន្ម្រប្ររភទលតកយ តាថ្នរទរេមើសរដាយសរប្មឆ ដាក់ពរិុទធភាពរេើ 

នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េីរទមន សសឃាតរៅកនុងឧប្កកដឋកមមប្រឆំ្ងមន សសជាតកវច្ញ។ 

ពាកេ់ន័ធរៅនងឹអងគរហ្ត ខដេបានរកើតរឡើងរៅទេួរពា ិ៍ថ្ប្ជ 

រដិ្ធា សរប្មឆដាក់េក  ទធភាេរេើ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន េីរទសម្ភេ រ់ ង្ហគ េ រទមន សសឃាត នកង

រទរ ឱើទ កខរ ករមនញរដាយមូេរហ្ត នរោបាយ 

ម្រកា្តរកល់ា ប្រាសរទាសដាក់េនធនាោ អស់មួយជីវច្តរេើ នួន ជា នកង រខៀវ សំផន  រស់អងគជំន ំជប្មោះ

សលាដំរូង 
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ម្រកា្រដិព្ធរណា ឹងសទ កខ រស់សហ្ប្េោះរាជអាជាា ថា េ ំអាឆទទួេយកបាន 

រង្គគ រ់ថា នួន ជា នកង រខៀវ សំផន ប្តូវសែកតកនុងមនៃី ឃ ំឃាងំ អ.វ.ត.ក.  ង់ចាំា រ ៀរឆំ ួឆរាេ់ ប្សរត្តម

ឆារ់ នឹងប្តូវរផៃ រៅេនធនាោ ខដេប្តូវអន វតារទាសរៅទីរនាោះ។ 
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រ ឱើជាភាសខខម  នកង ភាសអង់រលេស ។  

រាជធានីភនំរេញថ្នប្េោះរាជាណាឆប្កកមពជុា 

   ថ្ងៃទី ២៣ ខខ  វច្ឆិកា ឆ្ន ំ ២០១៦ 

ម្កឡារញ្ជ  ី

 

 [ហ្តែរេខា]   [ហ្តែរេខា]  [ហ្តែរេខា]   [ហ្តែរេខា] 

Volker NERLICH   ោ៊ា  ព    Paolo LOBBA   ផន ពធឿន   

 

 

 

[ហ្តែរេខា នកងប្ត្ត] 

________________ 

រៅប្កម គង់្ ម្ រ្ីរ ប្រធាន 

[ហ្តែរេខា]       [ហ្តែរេខា] 

_____________________  ________________________ 

រៅប្កម  Chandra Nihal JAYASINGHE  រៅប្កម ពោរ ្ិរិវឌ្ឍ 

 

 

 

  [ហ្តែរេខា]   [ហ្តែរេខា] 

______________________________________  ________________________ 

រៅប្កម  Agnieszka KLONOWIECKA-MILART  រៅប្កម រ ុង្ រុននីចរិយា 

 

 

 

  [ហ្តែរេខា]   [ហ្តែរេខា] 

_______________________________  ________________________    

រៅប្កម Judge Florence Ndepele MWACHANDE-MUMBA រៅប្កម យា  ណារិន  

  


